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 ةَمدَِّكُناِل

الحؿد هلل رب العالؿقـ، محًدا كثقًرا صقبًا مبارًكا فقف، كؿا يحب ربـا ويرضك، 

حاكف كحؿده طدد خؾؼف، ورضا كػسف، وزكة طرشف، ومداد كؾؿاتف، كحؿده سب

وتعاىل طىل ما هداكا وطؾؿـا، وأشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل وحده ٓ شريؽ لف، وأشفد أن 

 محؿًدا طبده ورسقلف.

وأصظ وأسؾؿ طىل رسقلف الؿصطػك وكبقف الؿجتبك، إمام إتؼقاء، وخاتؿ 

إكبقاء، وسقد الؿرسؾقـ، وخؾقؾ رب العالؿقـ، محؿد بـ طبداهلل الصادق 

 صحابف ومـ اتبعف بنحسان إىل يقم الديـ.إمقـ، وطىل آلف وأ

 أما بعد:

ِالديـ»يؼقل:  فنن الـبل  ِيف ِيػؼفف ِخقًرا ِاهللِبف ِيرد متػؼ طؾقف مـ  «مـ

 .، وأخرجف الترمذي مـ حديث ابـ طباس حديث معاوية 

ـَ  وإن الػؼف يف الديـ يتحؼؼ بحػظ الؼرآن والسـة ومعرفة معاكقفؿا، وما أحس

 :-قب إىل اإلمام الشافعلوهق مـس-ققل الؼائؾ 

ِكللؾِالعؾللقىِسللقىِالؼللرآ ِم للغؾة

ِ

ِإِٓالحلللديثِوإِٓالػؼلللفِيفِاللللديـ

ِ
ِالعؾللؿِمللاِكللا ِلقللفِقللالِحللد ـا

ِ

ِومللاِسللقىِواوِوسللقااِال للقاصقـِ

ِ
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 وما أحطً قىل اآلخس: 
 الِنُكَدِّمَة

ِالعؾللللؿِقللللالِاهللِقللللالِ سللللقلف

ِ

ِقلللالِالبلللحابةِللللقسِبالتؿقيلللف

ِ
ِاهةمللاِالعؾللُؿِكبللُخؽِلؾخلل  ِسللػ

ِ

ِبلللقـِالرسلللقلِوبلللقـِ أيِلؼقلللف

ِ
ِكلل ِوِٓجحلللدِالبللػاتِوكػقفلللا

ِ

ِحللللذً اِمللللـِالتؿشقللللؾِوالت للللخقف

ِ
وقد اطتـك طؾؿاؤكا رمحفؿ اهلل يف تسفقؾ الػؼف الشرطل، فؿـفؿ مـ يشرح 

كتاًبا، ومـفؿ مـ يجؿع الؿسائؾ الػؼفقة الؿشفقرة يف كتاب ويذكرها كثًرا، ومـفؿ 

جؿع إحاديث الؿتعؾؼة بإحؽام، ويبقب طىل ما مـ يذكرها كظًؿا، ومـفؿ مـ ي

 فقفا مـ الػؼف الشرطل.

، وكذلؽ اإلمام صحقحفيف  وطىل رأس همٓء اإلمام البخاري 

أبقداود والترمذي والـسائل وابـ خزيؿة والبقفؼل وآخرون مـ أئؿة الػؼف 

 كتبفؿ والحديث، وقد ذكر همٓء رمحفؿ اهلل إحاديث بإساكقد، واسترسؾقا يف

ومل يؼتصروا طىل إحاديث الؿتعؾؼة بإحؽام، بؾ ذكروا أحاديث تتعؾؼ 

بالػضائؾ والسقر والزهد والرقائؼ وأداب وغقر ذلؽ. وكؾ ذلؽ مـ الػؼف يف 

 الديـ بؿػفقمف إوسع.

ثؿ أقبؾت صائػة مـ العؾؿاء فجؿعقا إحاديث الؿتعؾؼة بإحؽام بدون 

 ستفا، ورتبقها طىل إبقاب الػؼفقة ترتقبًا متـاسبًا.أساكقد4 لتسفقؾ حػظفا ودرا

اإلمام الحافظ أبقمحؿد طبدالحؼ بـ طبدالرمحـ إشبقظ  ومً هؤالء العلناء:

، وكذلؽ اإلمام الحافظ إحؽام الؽبرىو إحؽام القسطكيف كتابقف 
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رى، الؽبرى والصغ طؿدة إحؽامطبدالغـل بـ طبدالقاحد الؿؼدسل يف كتابقف 

بـ تقؿقة الحراين يف اوكذلؽ اإلمام الحافظ مجد الديـ أبقالبركات طبدالسالم 

، وكذلؽ اإلمام محب الؿـتؼك يف إحؽام الشرطقة مـ كالم خقر البريةكتابف 

، حؽام يف أحاديث إحؽامغاية اإلالديـ الطبري أمحد بـ طبداهلل يف كتابف 

وهب الؿشفقر بابـ دققؼ العقد يف كتابف  وكذلؽ اإلمام أبقالػتح محؿد بـ طظ بـ

اإللؿام يف أحاديث إحؽام وكذلؽ الحافظ أبقطبداهلل محؿد بـ أمحد بـ ،

، وكذلؽ الحافظ أبقالػضؾ الؿحرر يف الحديثطبدالفادي الحـبظ يف كتابف 

 .تؼريب إساكقد وترتقب الؿساكقدطبدالرحقؿ بـ الحسقـ العراقل يف كتابف 

إئؿة والعؾؿاء اإلمام الحافظ شفاب الديـ أبقالػضؾ أمحد بـ  ومـ همٓء

بؾقغ الؿرام مـ أدلة يف كتابف الؼقؿ الذي بقـ أيديـا  طظ بـ حجر العسؼالين 

فذكر يف كتابف هذا أشفر إحاديث الؿتعؾؼة بإحؽام مبقـًا صحتفا  إحؽام

ؾة، واستػاد مؿـ قبؾف وضعػفا، وذكر بعض كالم أئؿة العؾؾ طىل إحاديث الؿع

 وزاد طؾقفؿ. ،ٓبـ طبدالفادي الؿحررمـ  -فقؿا يظفر يل  -ٓسقؿا 

مـ أجقد ما ُألَِّػ يف هذا الباب، وقد قال  بؾقغ الؿرام وكتاب الحافظ 

رطقَِّة،  ِة الحديثقِة لألَْحَؽاِم الشَّ طـف صاحبف: )ففذا ُمختَصٌر يشتؿُؾ طىل ُأصقِل إَدلَّ

ْرُتفُ  ـَ بف الطالُب  َحرَّ ـِ َأْقَراكِِف كابًغا، ويستعق ـْ يحػُظُف َبقْ تحريًرا بالًِغا4 لقصقَر َم

اِغُب الؿـتِفل(. َٓ يستغـِل طـف الرَّ  الؿبتِدي، َو

ولجقدة هذا الؽتاب فؼد اطتـك العؾؿاء بشرحف وتحؼقؼف، ومـ أشفر 
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الؿغربل،  لؾؼاضل حسقـ بـ محؿد البدر التؿام يف شرح بؾقغ الؿرام :شروحف

لؾعالمة محؿد بـ إسؿاطقؾ  سبؾ السالم يف شرح أحاديث بؾقغ الؿرامو

 الصـعاين، وكتابف يعتبر هتذيبًا لؽتاب الؿغربل، فؼد اختصر بعضف وزاد طؾقف بعًضا.

بؾقغ أن قؿت بدراسة أحاديث  -ولف الحؿد والؿـة-ومـ تقفقؼ اهلل يل 

وأحؽؿ طؾقف بؿا يسر اهلل لـا مـ طؾؿ،  حديثقًّا وفؼفقًّا أبحث طـ الحديث الؿرام

مستػقًدا مـ كتب التخاريج والعؾؾ وغقرها، ثؿ أدرس الؿسائؾ الػؼفقة الؿتعؾؼة 

بالحديث، وربؿا قدمت أو أخرت بعض الؿسائؾ الػؼفقة الؿشاهبة أو الؿتعؾؼة 

فتح العالم بدراسة أحاديث بالؿقضقع لتتؿقؿ الػائدة، وسؿقت هذا الؽتاب 

 .امبؾقغ الؿر

وكان الؿؼصقد مـ ذلؽ هق التػؼف يف ديـ اهلل طز وجؾ، ومعرفة إحؽام 

 الشرطقة4 لـعبد اهلل طز وجؾ طىل بصقرة.

ولف الحؿد ٓ ُأحصل ثـاًء طؾقف هق كؿا أثـك -ومـ فضؾ اهلل طز وجؾ طظَّ 

مصحقبة بتدريس  بؾقغ الؿرامأين جعؾت هذه الدراسة ٕحاديث  -طىل كػسف

خقاين صؾبة العؾؿ يف دار الحديث بدماج حرسفا اهلل مـ كؾ سقء ومؽروه، هذا الؽتاب إ

 ورحؿ اهلل ممسسفا، وحػظ اهلل وسدد الؼائؿ طؾقفا مـ بعده، ومـ تعاون معف.

أيًضا أين كـت مع تدريسل لفذا الؽتاب أققُِّد  ومـ فضؾ اهلل طزوجؾ طظَّ  

اهلل طز وجؾ بف4 فؽان  الؿسائؾ العؾؿقة يف أوراقل حتك أخرجفا يف كتاٍب يـػع

 ذلؽ بحؿد اهلل وتقفقؼف أمحده محًدا كثقًرا صقبًا مبارًكا فقف.
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 كًفًة عنلٌ يف الدزاضة احلديجًة:

  أما إذا كان الحديث يفالصحقحقـ  .أو أحدمها، فنين أطزوه إىل مقضعف

وإن كان الحديث مؽرًرا طزوتف إىل الؿقضع الذي يؽقن مؿاثاًل لؾػظ الؽتاب أو 

ًبا لف، وإٓ طزوت إىل الرقؿ إول، وربؿا بقـت بعض الؽؾؿات الؿخالػة لؿا مؼار

يف الؿصدر إذا احتقج إىل ذلؽ، وربؿا زدت بعض إلػاظ يف التخريج إن كان يف 

 ذلؽ فائدة.

  وأما إذا كان الحديث خارجالصحقحقـ 4 فنين أطزوه إىل مصادره وإن كان

اظ متؼاربة مل أبقـ ذلؽ4 ٕن هذا حاصؾ الؾػظ ٕحدمها بقـتف، وإن كاكت إلػ

 غالبًا إٓ إن احتقج إىل ذلؽ.

 أحؽؿ طىل الحديث بؿا يستحؼف مستػقًدا يف ذلؽ مـ كالم الحػاظ وأئؿة 

العؾؾ، ومستػقًدا أيًضا يف ذلؽ مـ كتب التخاريج، وقد تركت الحؽؿ طىل 

قَ الصحقحقـإحاديث التل يف  ْت بالؼبقل إٓ 4 ٕهنا أحاديث صحقحة قد ُتُؾؼِّ

 أحاديث يسقرة تؽؾؿ طؾقفا الحػاظ وإئؿة.

  استػدت يف التخريج مـ بعض التخريجات الؿعاصرة كتخريج أحاديث

مسـد أمحد ،والؿسـد الجامع والصحقحة واإلرواء التخريجات طىل  وبعض

البؾقغ.ولؽـل بحؿد اهلل أرجع إىل مصادر الحديث غقر مؼؾد لفؿ ، 

 ريج إحاديث مسؾًؽا متقسًطا يستػقد مـف الباحث وغقُر سؾؽت يف تخ

 الباحث إن شاء اهلل تعاىل.
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هذا والتؼصقر حاصؾ مـ اإلكسان مفؿا اجتفد، والخطل ٓزم لف، فؿـ وقػ 

 طىل فائدة أو خطل فؾقػدكا بذلؽ وجزاه اهلل خقر الجزاء.

 كًفًة عنلٌ يف الدزاضة الفكهًة:

ًٓ معاين الؿػردات الغ (0 ريبة، وقد اخترت أن أجعؾ ذلؽ يف الحاشقة4 أبقـ أو

 لعدم كثرة ذلؽ.

 أذكر تعريػ الؽتاب، والباب قبؾ دراسة إحاديث القاردة فقف. (7

إن كان هـالؽ مسائؾ فؼفقة مفؿة يـبغل معرفتفا قبؾ دراسة إحاديث بدأت  (3

 بذكرها، ثؿ أشرع يف دراسة إحاديث.

 ا بالؿسائؾ التل تتعؾؼ بالباب.الؿسائؾ الؿستػادة مـ إحاديث معتـقً  أذكر (7

إن كاكت الؿسللة مؿا أمجع طؾقف بقـت مـ كؼؾ يف ذلؽ اإلمجاع مـ أهؾ العؾؿ،  (7

وإن كان اإلمجاع مل يثبت بقـت مـ خالػ ذلؽ مـ أهؾ العؾؿ، مع بقان الؼقل 

 الصحقح يف الؿسللة.

 إن كاكت الؿسللة مؿا اختؾػ فقفا الػؼفاء4 فنين أذكر أققال الػؼفاء يف (0

الؿسللة مع ذكر إدلة التل استدل هبا كؾ فريؼ، ثؿ أذكر الصحقح مـ تؾؽ 

 إققال مـاقًشا لألدلة التل استدل هبا الؿخالػ.

ذكرت يف كثقر مـ الؿسائؾ أققال الصحابة يف تؾؽ الؿسائؾ مع بقان ما ثبت  (1

ػ مـفا وما مل يثبت4 غقر أين مل أستقطب ذلؽ، ولؽـل طازم إن شاء اهلل طىل تللق
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كتاب كبقر يف الػؼف أذكر فقف الحؽؿ الشرطل يف التبقيب، ثؿ أذكر إدلة طىل ذلؽ 

مـ الؽتاب، والسـة الصحقحة بإساكقد، وأذكر آثار الصحابة الثابتة بإساكقد، 

وإن كان يف الؿسللة إمجاع بقـت مـ كؼؾ يف ذلؽ اإلمجاع، واسؿ هذا الؽتاب 

الجامع الصحقح يف الػؼف الشرطلسلل اهلل طز وجؾ أن يقفؼـل لتللقػف، وأن ، أ

 يقسر طظَّ ذلؽ.

ذكرت يف كثقر مـ الؿسائؾ اختقار طؾؿائـا الؿعاصريـ فقفا4 استئـاًسا هبؿ،  (2

الػؼقف الؿحدث إلباين،  اإلمامالػؼقف العثقؿقـ، و اإلمامالػؼقف ابـ باز، و اإلمامك

  طؾقفؿ.الػؼقف الؿحدث مؼبؾ القادطل، وغقرهؿ رمحة اهلل اإلمامو

بعد ذكري لؾؿسائؾ الؿستػادة مـ الحديث مع دراستفا أذكر بعد ذلؽ بعض  (3

الؿسائؾ الؿؾحؼة مؿا يتعؾؼ بالباب4 لِتَتؿ الػائدة، وربؿا ذكرت الؿسائؾ 

 الؿستػادة مع الؿسائؾ الؿؾحؼة دون تؿققز إذا تعذر ذلؽ.

حديثقًّا،  امبؾقغ الؿرإكؿا هق دراسة ٕحاديث  فتح العالمالؿذكقر  تابلك (01

وفؼفقًّا، ولقس شرًحا لؾؽتاب4 ولذلؽ فنين أقتصر طىل دراسة إحؽام الػؼفقة 

طىل الـسخة التل حؼؼتفا أكا  بؾقغ الؿرامالؿتعؾؼة بالباب فؼط، وقد اطتؿدت يف 

 طىل كسختقـ، إحدامها مطبقطة، وإخرى مخطقصة.

ـ أمحد بـ معقض هذا وأشؽر أخل الػاضؾ الـاصح إمقـ أبا خالد سرور ب

 -بػضؾ اهلل طزوجؾ-القادطل طىل كصائحف الغالقة، وتقجقفاتف الثؿقـة الحادية بل 

إىل هذا الخقر، وإىل الثبات طىل صؾب العؾؿ، وطىل كػع الؿسؾؿقـ بذلؽ، فلسلل 
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اهلل أن يغػر لف ولقالديف، وأن يؽرمف يف الدكقا وأخرة، وأن يبارك لف يف أهؾف، 

 يؼقف فتـة الؿحقا والؿؿات. ومالف، وولده، وأن

وأشؽر إخقاين الذيـ تعاوكقا معل يف الؿؼابؾة، وتصحقح إخطاء4 فجزاهؿ 

، ومشايخل  ،اهلل خقر الجزاء، وثبتـا اهلُل وإياهؿ طىل الحؼ حتك كؾؼاه وأشؽر والديَّ

الذيـ ربقكا طىل الخقر والسـة، وأُخصُّ مـفؿ شقخـا اإلمام سؿاحة القالد مؼبؾ بـ 

، وطػا طـف، وغػر لف، ثؿ شقخـا الػاضؾ الـاصح إمقـ يحقك القادطل هادي 

 بـ طظ الحجقري حػظف اهلل، وسدده وطافاه.ا

وقبؾ الشروع يف دراسة إحاديث كذكر ترمجة مختصرة لؾحافظ ابـ حجر 

 ثؿ أذكر لؾػائدة ققاطد فؼفقة معتؿدة ثابتة بإدلة الشرطقة يحتاجفا صالب ،

 ؿسائؾ الػؼفقة، وباهلل التقفقؼ.العؾؿ4 لػفؿ ال
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 تسمجة خمتصسة للخافظ ابً حجس 

أمحد بـ طظ  :الضقء الالمع ٕهؾ الؼرن التاسعيف كتابف  السخاوي  قال

بـ محؿد بـ محؿد بـ طظ بـ أمحد شقخل إستاذ إمام إئؿة الشفاب ا

ابـ حجر، أبقالػضؾ الؽـاين العسؼالين الؿصري ثؿ الؼاهري الشافعل، ويعرف ب

 وهق لؼب لبعض آبائف.

ولد يف ثاين طشري شعبان سـة ثالث وسبعقـ وسبعؿائة بؿصر العتقؼة، وكشل 

هبا يتقًؿا يف كـػ أحد أوصقائف الزكل الخروبل فحػظ الؼرآن وهق ابـ تسع طـد 

الصدر السػطل شارِح مختصِر التبريزي، والعؿدَة وألػقة ابـ العراقل والحاوي 

 ـ الحاجب إصظ والؿؾحة وغقرها.الصغقر ومختصر اب

مجؾة مـ مشايخف الذيـ تػؼف طـدهؿ ودرس طىل أيديفؿ مجؾًة مـ  ثؿ ذكر 

 كتب الػؼف والؾغة وإدب والحساب والعروض والؼراءات وغقرها.

وحبب اهلل إلقف الحديث وأقبؾ طؾقف بؽؾقتف وصؾبف مـ سـة ثالث  قال:

ا. لؽـف مل يؾزم الطؾوتسعقـ،  ثؿ ذكر كالًما  -ب إٓ مـ سـة ست وتسعقـ وهؾؿ جرًّ

ثؿ ُويل الؼضاء طىل غقر  ،الحافظ يف الحديث والتدريس واإلفتاءصقياًل يف تؿؽـ 

 .ثؿ تركف  ،رغبة
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وكاكت وفاتف يف أواخر ذي الحجة سـة اثـتقـ ومخسقـ وثؿاكؿائة. اكتفك 

  (7/30-71.)الضقء الالمعبتصرف واختصار. 

مشايخ كثقرون مجعفؿ يف كتاب لف سؿاه   رولؾحافظ ابـ حج  ُ:قلت

الؿجؿع الؿمسس لؾؿعجؿ الؿػفرس، وابـ  ،البؾؼقـل :ومـ أشفر مشايخف

 والفقثؿل وغقرهؿ. ،والعراقل ،الؿؾؼـ

والؽؿال ابـ  ،وزكريا إكصاري ،الحافظ السخاوي :ومـ أشفر تالمقذه 

 وابـ تغري بردي وكؾ همٓء أصحاب مصـػات. ،الفؿام

ا، مـ أشفرها: ظ ابـ حجر ولؾحاف  تصاكقػ كثقرة جدًّ

 إتحاف الؿفرة بلصراف العشرة. 

 فتح الباري بشرح صحقح البخاري. 

 اإلصابة يف تؿققز الصحابة. 

 هتذيب هتذيب الؽؿال. 

 لسان الؿقزان. 

 الدرر الؽامـة يف أطقان الؿائة الثامـة. 

 الؿطالب العالقة يف زوائد الؿساكقد الثؿاكقة. 

 تغؾقؼ التعؾقؼ. 
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 التؾخقص الحبقر يف تخريج أحاديث الشرح الؽبقر. 

 الدراية يف تخريج أحاديث الفداية. 

 الـؽت طىل طؾقم الحديث ٓبـ الصالح. 

 الـؽت الظراف طىل تحػة إشراف. 

 كتائج إفؽار يف تخريج أحاديث إذكار. 

  ومـ كتبف أيًضا الؽتاب الذي بقـ أيديـا الؿرام مـ أدلة إحؽامبؾقغ. 

 وغػر لف وأطىل درجاتف يف طؾققـ. ،ولف كتب أخرى كثقرة فرمحف اهلل

 ومـ أراد التقسع يف ترمجة هذا اإلمام فؾقراجع كتاب تؾؿقذه السخاوي 

الجقاهر والدرر يف ترمجة شقخ اإلسالم ابـ حجر. 
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 قىاعد فكهًة معتندة

 بئ٘. األّىل: األمْز مبقاصدٍا، ّال عنل إال

: مجقع أققال الؿؽؾػ وأفعالف تختؾػ كتائجفا وأحؽامفا الشرطقة الؿعـك

 باختالف قصد اإلكسان وغايتف مـ هذه إققال وإفعال.

ۈ ۈ  ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې       ېې   ﴿ققلف تعاىل:  ديٌٝ ايكاعد٠:

افـساء: ] ﴾ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ    ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ

إكامِ»قال:  : أنَّ الـبل الصحقحقـيف  ، وحديث طؿر بـ الخطاب [ 011

ِوإكامِلؽؾِامر ِكقىِئإطاملِبالـقات، ا مـ الؽتاب «ما ، وأدلة الؼاطدة كثقرة جدًّ

 والسـة.

 الجاىٔ٘: ال ضسز ّال ضساز.

م الػعؾ، أو الؼقل الذي فقف ضرر طىل آخر بغقر حؼ.  الؿعـك: أنَّ الشرع حرَّ

، وسقليت تخريجف إن شاء اهلل يف «ضرا ِٓضر ِوِٓ»: ققلف  ديٌٝ ايكاعد٠:

البؾقغ ( 301برقؿ.) 

 الجالج٘: املػق٘ جتلب التٔطري.

إحؽام التل يـشل طـ فعؾفا حرج، ومشؼة طىل الؿؽؾػ يف كػسف، أو  املع٢ٓ:

 مالف4 فننَّ الشريعة تخػػفا بؿا يؼع تحت قدرة الؿؽؾػ وسعتف.
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  ﴾ۋ  ۇ ۇ ۆ ۆ  ۈ ۈ ٴۇ ﴿ققلف تعاىل:  ديٌٝ ايكاعد٠:

 .[ 78احلج: ] ﴾ھ ھ  ھ  ھ ے  ے ۓ ﴿، وققلف تعاىل: [085افبؼرة: ]

 السابع٘: الٔقني ال ٓصّل بالػم.

 الؿعـك: إمر الؿتقؼـ ٓ يرتػع إٓ بدلقؾ قاصع ٓ بؿجرد الشؽ.

أكف شؽا إىل رسقل  الصحقحقـيف  حديث طبداهلل بـ زيد  ديٌٝ ايكاعد٠:

ِيـبر ِحتكِ»الشلء يف الصالة. فؼال:  الرجؾ يخقؾ إلقف أكف يجد اهلل  ٓ

 .، وأخرجف مسؾؿ بـحقه طـ أبل هريرة «يسؿعِصقًتا،ِأوِجيدِ حيًا

 اخلامط٘: العادٗ حَملَّن٘.

أنَّ طادات الـاس التل اطتادوها يف معامالهتؿ تجري يف إحؽام  املع٢ٓ:

 العرفقة. مجرى الشروط، وكذلؽ ما لقس لف حؼقؼة شرطقة، أو لغقية4 أخذ بحؼقؼتف

ڳ ﴿، وققلف: [09افـساء:] ﴾ۉ ۉ﴿ققلف تعاىل:  ديٌٝ ايكاعد٠:

ۇ  ۇ  ۆ ۆ  ۈ ﴿، وققلف: [228افبؼرة: ] ﴾ڳ ڱ  ڱ ڱ

خذيِ»: ٓمرأة أبل سػقان هـد بـت طتبة  ، وققلف [ 233افبؼرة: ] ﴾ۈ

 .«مـِمالفِبالؿعرو ِماِيؽػقؽ،ِويؽػلِبـقؽ

ؾقفا بعُض الػؼفاء )ققاطد هذه الؼقاطد الخؿس الؿتؼدمة يطؾؼ ط تنبيه:

كبرى كؾقة(4 وذلؽ ٕكف يـدرج تحتفا ققاطد فؼفقة كثقرة مؿا يذكرها الػؼفاء4 

 وٕكف يـدرج تحتفا فروع كثقرة مـ إحؽام الشرطقة.

الؼقاطد ، ولؾسققصل إشباه والـظائر عالئل، لؾ الؼقاطد الػؼفقة واكظر:

 .مـظقمة السعدي يف الؼقاطد الػؼفقة، ولؾسدٓن الػؼفقة الؽبرى وما تػرع طـفا
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اليصُّ ٓؤخر بعنْمُ ّإطالقُ حتٙ ٓقْو دلٔل التخصٔص، أّ  الطادض٘:

 التقٔٔد ىصِّا، أّ دالل٘.

قال: لؿا كزلت  الصحقحقـيف  حديث البراء بـ طازب  ديٌٝ ايكاعد٠:

زيًدا، فؽتبفا، فجاء  دطا رسقل اهلل  [95افـساء:] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿

 .[95افـساء:] ﴾ پ پ پ ﴿م مؽتقم فشؽا َضَراَرتف. فلكزل اهلل: ابـ أ

 الطابع٘: ما ىَٕ عيُ لراتُ مً العبادات فنقتضاِ فطاد العبادٗ.

 الـفل طـ صقم يقم العقد، والـفل طـ الصالة يف أوقات الـفل. َجاي٘:

 هنل الؿرأة طـ الصقام بغقر إذن زوجفا. َٚجاٍ َا ْٗٞ عٓ٘ يػريٙ:

مـِ»قال:  أنَّ الـبل  صحقح مسؾؿيف  حديث طائشة  :ديٌٝ ايكاعد٠

 .«طؿؾِطؿً ِلقسِطؾقفِأمركا؛ِلفقِ د

 .األصل يف العبادات احلظس; فال ٓػسع ميَا إال ما غسعُ اهلل ّزضْلُ  الجامي٘:

أنَّ العبادات تقققػقة4 فال ُيعبد اهلل إٓ بؿا شرع، وبالؽقػقة التل أرادها  ٚاملع٢ٓ:

 وتعاىل.اهلل سبحاكف 

مـِ»قال:  أنَّ الـبل  الصحقحقـيف  حديث طائشة  ديٌٝ ايكاعد٠:

 .«أحدثِيفِأمركاِهذاِماِلقسِمـف؛ِلفقِ د

 .األصل يف األغٔاء اإلباح٘، فال حيسو ميَا إال ما حسمُ اهلل ّزضْلُ  التاضع٘:

ۆئ ﴿ققلف تعاىل  ٚايديٌٝ ع٢ً ذيو: ، [29افبؼرة:]  ﴾ەئ  ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ 

 .[32األظراف:] ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿اىل: وققلف تع
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 العاغسٗ: اجلْاش الػسعٕ ٓيايف الضناٌ.

أنَّ ما أذن الشرع بػعؾف، فترتب طؾقف تؾػ، أو جراح4 ففق غقر  املع٢ٓ:

 مضؿقن.

: ما كـت ٕققؿ طىل أحد الصحقحقـيف  حديث طظ  ديٌٝ ايكاعد٠:

ا4 فقؿقت، فلجد طؾقف يف كػسل4 إٓ صاحب الخؿر4 فنكف لق مات َوَدْيُتف4 ٕنَّ  حدًّ

 مل يسـَّف. الـبل 

ففذه طشر ققاطد فؼفقة يؽثر آستدٓل هبا، وتؽثر الػروع الػؼفقة الؿـدرجة 

تحتفا، وهـاك ققاطد أخرى كثقرة مل كذكرها، بعضفا يؽقن مؼتصًرا طىل أمقر 

 خاصة، وبعضفا ٓ يصح جعؾفا قاطدة4 ٓكتؼاضفا يف بعض الؿقاضع.

 ذكر كثقر مـ الؼقاطد يف أماكـفا. فتح العالمسقليت إن شاء اهلل يف كتابـا هذا و

هذا ولقعؾؿ أنَّ الؼاطدة الػؼفقة تحتاج إىل أن يستدل لفا قبؾ أن يستدل هبا4 

ٺ ٿ ﴿وطؾقف فننَّ العؿدة إًذا طىل الؽتاب والسـة واإلمجاع، قال اهلل طز وجؾ: 

، وقال الـبل [ 3األظراف: ] ﴾ٿ ٿ     ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ   ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ

 :«ِأبًدا ِطؾكِض لة ِاهللِأمتل  أخرجف الحاكؿ طـ ابـ طباس  «ِٓجيؿع

 بنسـاد صحقح.

هذا ويـبغل لطالب العؾؿ قبؾ الشروع يف دراسة الػؼف أن يدرس كتاًبا يف 

 ، َوَيْحُسـ بف أيًضالإلمام الجقيـل  القرقاتأصقل الػؼف، ولق مختصًرا كـ

، أو البقؼقكقةدرس كتاًبا يف مصطؾح الحديث، ولق مختصًرا كـأن يؽقن قد 

اختصار طؾقم الحديث  ٓبـ كثقر. 
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 :ويف األخري أقىل

إين أسللؽ بلين أشفد أكؽ أكت اهلل وحدك ٓ شريؽ لؽ الؿـان بديع  الؾفؿ

السؿاوات وإرض، يا ذا الجالل واإلكرام، يا حل يا قققم، أسللؽ بلين أشفد 

، الذي مل يؾد ومل يقلد، ومل يؽـ لف كػًقا إحد الصؿد ٓ إلف إٓ أكت اهللأكؽ أكت 

أحد، أسللؽ يا رب أن تـػعـل وسائر الؿسؾؿقـ هبذا الؽتاب، وأسللؽ أن تجعؾ 

فقف البركة والـػع إىل ققام الساطة، وأن تجعؾف يف مقزان حسـايت، وأن تـػعـل بف يقم 

ب أن تثبتـل، ووالدي، وإخقاين، ومشايخل ٓ يـػع ماٌل وٓ بـقن، وأسللؽ يا ر

 طىل الحؼ والسـة، وطىل صؾب العؾؿ حتك كؾؼاك.

 وكعقذ بؽ يا رب مـ الػتـ ما ضفر مـفا وما بطـ، ومـ فتـة الؿحقا والؿؿات.

 .كستغػرك الؾفؿ وكتقب إلقؽ، ٓ إلف إٓ أكت، سبحاكؽ الؾفؿ وبحؿدك

 

 كتبه

 ايبعداْٞ حمُد بٔ عًٞ بٔ سصاّ ايؿكًٞ

 َٔ اهلذس٠ ايٓب١ٜٛ 1430/زَكإ/18ّٜٛ ايجالثا٤ املٛاؾل 

 سسضٗا اهلل يف داز اذتدٜح بدَاز
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(1)
 

 ُنَكدَِّمةـاِل

 
 َطَؾك كَِعِؿِف الظاِهَرةِ والباصِـَِة قديًؿا وَحديثًا

ِ
والصالُة والسالُم طىل  ،الحؿُد هلل

ـَ ساروا يف  ٍد َوآلِف وصحبِِف الِذي وطىل  ،ُكْصَرةِ دِيـِف َسقًرا َحثقثًاَكبِقِِّف ورُسقلِِف ُمحؿَّ

 َأْكِرْم بِِفْؿ َواِرًثا َوَمْقُروًثا. -والعؾؿاُء َوَرَثُة إَْكبِقاءِ -َأْتباِطِفؿ الذيـ َوِرُثقا ِطْؾَؿُفؿ 

 أما بعد:

رطقَّةِ  ِة الحديثقِة لألَْحَؽاِم الشَّ ْرُتُف  ،ففذا ُمختَصٌر يشتؿُؾ طىل ُأصقِل إَدلَّ َحرَّ

ـِ َأْقَراكِِف كابًغاتحريًرا ب ـْ َبقْ
ـْ يحػُظُف مِ ـَ بف الطالُب الؿبتِدي ،الًِغا4 لقصقَر َم  ،ويستعق

اِغُب الؿـتِفل َٓ يستغـِل طـف الرَّ ـَ ، َو
ـْ أخرَجُف مِ ُت َطِؼَب ُكؾِّ حديٍث َم وقد بقَـّ

ِة. راَدةِ ُكْصِح إُمَّ ِة4 إِلِ  إئؿَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ريؿ، بؿحؿد وآلف(. وهذا تقسؾ غقر يف )ب(: )رب يسر بخقر(، ويف )أ(: )رب يسر بخقر يا ك (0)

 ، وآلف أو بجاهفؿ.ملسو هيلع هللا ىلصمشروع4 ٕكف تقسٌؾ بذات الـبل 

(: فؾػظ التقسؾ يراد بف 21) قاطدة جؾقؾة يف التقسؾ والقسقؾةيف كتابف  شقخ اإلسالم  

، التقسؾ بدطائف والشاين:التقسؾ بطاطتف4 ففذا فرٌض ٓ يتؿ اإليؿان إٓ بف.  أحدها:ثالثة معاٍن: 

التقسؾ بف بؿعـك  والشالث:وشػاطتف، وهذا كان يف حقاتف، ويؽقن يقم الؼقامة يتقسؾقن بشػاطتف. 

اإلقسام طىل اهلل بذاتف، والسمال بذاتف4 ففذا هق الذي مل يؽـ الصحابة يػعؾقكف يف آستسؼاء 

شلء مـ إدطقة  وكحقه، ٓ يف حقاتف، وٓ بعد مؿاتف، ٓ طـد قبره، وٓ غقر قبره، وٓ ُيعرف هذا يف

 .الؿشفقرة بقـفؿ. اكتفك الؿراد مـ كالمف 
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 ،والـسائل ،والترمذي ،وأبقداود ،ومسؾؿ ،والبخاري ،أمحد :ؾاملساد بايطبع١

 وابـ ماجف.

مـ طدا أمحد. وبالخؿسة: مـ طدا البخاريَّ ومسؾًؿا. وقد أققل  ٚبايطت١:

 إربعة وأمحد.

 إخقر.و ،وبالثالثة: مـ طداهؿ ،مـ طدا الثالثة إول ٚباألزبع١:

 البخاري ومسؾؿ. وقد ٓ أذكر معفؿا غقرمها. ٚباملتؿل عًٝ٘:

 .بؾقغ الؿرام مـ أدلة إحؽاموسؿقتف:  ففق مبقـ،وما طدا ذلؽ 

 ًٓ وأن يرزقـا العؿؾ بؿا يرضقف  ،واهلَل أسلل أن ٓ يجعؾ ما طؾؿـا طؾقـا وبا

 سبحاكف وتعاىل.



ََاَزٗ   23 ِكَتاُب الطَّ

 

 

 

 

 : قال احلافظ ابً حجس 

 كِتَابُ الطَّهَارَة

 ِكَتاُب الطََّهاَرة
ًَأه  َباُب اِلٔن

 كٔتَابُ الطَّهَازَة

ادة كتب، طىل الجؿع، فسؿل كتاًبا4 لجؿعف الحروف، مدار م الكتاب لغة:

 والؽؾؿات، والجؿؾ، وهق هفـا بؿعـك: الؿؽتقب.

ما ُخطَّ طىل الؼرصاس4 إلبالغ الغقر، أو ما ُخطَّ لحػظف طـ  واصطالًحا:

.هالـسقان، واستعؿؾ العؾؿاء الؽتاب فقؿا يجؿع شقئًا مـ إبقاب والػصقل.ا
(1)

 

 الـظافة مـ إقذار، وإدكاس.الـزاهة، و الطهارة لغًة:

هل رفع الحدث، وما يف معـك الرفع، بالؿاء، أو  ويف اصطالح الفقهاء:

 التراب الطفقريـ، وزوال الـجاسة.

)وما يف معـك الرفع( يدخؾ فقف تجديد القضقء4 فنكف صفارة، ولقس  ّقْليا:

رفًعا لؾحدث، وكذلؽ صفارة الؿستحاضة، وصاحب سؾس البقل، وما أشبف 

.ذلؽ
(2)

 

 ]باب الؿقاه[. قوله:

 الؿدخؾ إىل الشلء. الباب لغة:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(0) تقضقح إحؽام (0/003). 

(7) شرح الؿفذب (0/13 ،)الشرح الؿؿتع (0/03-71 ،)تقضقح إحؽام (0/003.) 
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 اسؿ لجؿؾة متـاسبة مـ العؾؿ، تحتف فصقل، ومسائؾ غالبًا. واصطالًحا:

 بَابُ الِنًَٔأه

وف، ويتركب كقؿقائقًّا مـ غاز مجع ماء، وهق الؿائع الؿعر ٚاملٝاٙ:

 قدروجقـ، وغاز إوكسجقـ.الف

 أقطاّ املٝاٙ: ص:1ط َطأي١

  إىل أنَّ الؿقاه ثالثة أقسام:ذهب الجؿفقر 

ر لغقره. ايطٗٛز:  وهق الطاهر يف كػسف، الؿَطفِّ

 وهق الطاهر يف كػسف، غقر الؿطفر لغقره. ايطاٖس:

ٖٓذظ:  وهق الذي لقس بطاهر يف كػسف، وٓ يطفر غقره. اي

ًرا4  والتػريؼ بقـ الطاهر، والطفقر لقس بصحقح4 فنن كؾ ماء صاهر ُيعتَبَُر ُمَطفِّ

: ، وققلف [48افػرؿان:]  ﴾گ گ ک ک   ک ﴿إدلة، كؼقلف تعاىل: لعؿقم 

 .«الامءِصفقٌ ،ِِٓيـجسفِشلءٌِ»

 اإلكصافكؿا يف  وطدم التػريؼ هق الذي قرره شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

 .(07-03)ص مختصر الػتاوى الؿصرية(، وكؿا يف 0/70)

 .(3)ص رات الجؾقةآختقاوهق ترجقح الشقخ طبدالرمحـ السعدي، كؿا يف 

 . (7/71)مجؿقع فتاواهوالشقخ محؿد بـ إبراهقؿ، كؿا يف 

 .(0/007لؾعبقؽان ) غاية الؿراموالشقخ ابـ باز، كؿا يف 

. (0/77)الشرح الؿؿتعوالشقخ محؿد العثقؿقـ، كؿا يف 
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (0/000-007.)غاية الؿرامواكظر  (0)



 ِِ َٔا  25 َباُب اِلِن

 

 

 

 

 املا٤ املكاف إىل طاٖس. ص:2ط َطأي١

 الؿاء الؿضاف طىل طدة َأْضُرب:

 ـ الطاهرات.ما اْطُتِصَر م أحدها:

 كؿاء القرد، وماء الؼركػؾ، وما يـزل مـ طروق الشجر إذا ُقطِعت َرْصبَة.

(: وقد أمجع كؾ مـ 0/773) إوسطففذا الؼسؿ قال فقف ابـ الؿـذر يف 

كحػظ طـف مـ أهؾ العؾؿ طىل أنَّ القضقء غقر جائز بؿاء القرد، وماء الشجر، وماء 

العصػر
(1)

 بؿاٍء مطؾؼ، يؼع طؾقف اسؿ الؿاء.وٓ يجقز الطفارة4 إٓ  ،

والقاقع أكف قد ُوِجد خالٌف: فؼد أجاز الطفارة بذلؽ ابـ أبل لقىل، 

(، وقد كبَّف 3)ص آختقارات الػؼفقةاكظر: شقخ اإلسالم. وإوزاطل، واختاره 

 كؿا سقليت. طىل ذلؽ ابـ قدامة 

صار صبًغا، أو  ما خالطف صاهٌر4 فغقر اسؿف، وغؾب طىل أجزائف حتك الجاىٌ:

، أو مرًقا، وكحق ذلؽ.  حبًرا، أو َخالًّ

 ما صبخ فقف صاهر4 فتغقر بف، كؿاء الباقاِل الؿغظ. الجالح:

( بعد أن ذكر هذه الثالثة إكقاع: 0/71) الؿغـليف   قال ابً قدام٘

فجؿقع هذه إكقاع ٓ يجقز القضقء هبا، وٓ الغسؾ، ٓ كعؾؿ فقف خالًفا4 إٓ ما 

َل طـ ابـ أبل لقىل، وإصؿ يف الؿقاه الؿعتصرة، أهنا صفقر، يرتػع هبا ُحؽِ 

الحدث، ويزال هبا الـجس، وٕصحاب الشافعل وجٌف يف ماء الباقال الؿغظ، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قؾ إىل الُحْؿَرة.الُعْصُػر: كبات ُيْصَبغ بف الثقاب وغقرها، وهق أصػر يؿ( 0)
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 هوسائر مـ بؾغـا ققلف مـ أهؾ العؾؿ طىل خالففؿ.ا

إذا ُأضقػ إىل الؿاء ما ٓ يؿؽـ التحرز مـف، كالطحؾب، وما يجري  السابع:

ف الؿاء مـ الؿؾح، وما هق يف قرار الؿاء، كالؽبريت، والؼار، وغقرمها، وكذا طؾق

 سائر ما يـبت يف الؿاء، وهذا الـقع يجقز بف الطفارة باإلمجاع.

 (: وهذا ُمْجَؿٌع طؾقف.0/017) شرح الؿفذبيف   قال اليّْٖ

 (: وٓ كعؾؿ يف هذا خالًفا.0/73) الؿغـليف   قال ابً قدامّ٘

إذا أضقػ إىل الؿاء ما يقافؼف يف صػتقف: الطفارة، والطفقرية،  ظ:اخلام

ٌر كالؿاء4 فنن ثخـ،  كالتراب إذا َغقَّر الؿاء4 فنكف ٓ يؿـع الطفقرية4 ٕكف صاهٌر ُمَطفِّ

 بحقث ٓ يجري طىل إطضاء4 مل تجز الطفارة بف4 ٕكف صقـ، ولقس بؿاء.

 هعؾؿ يف هذا خالًفا.ا(: وٓ ك0/73) الؿغـليف   قال ابً قدام٘

لعؾف أراد كػل الخالف يف الؿذهب الحـبظ، وإٓ فؼد خالػ بعض  ُ :قلت

 (، والصحقح طـدهؿ ما تؼدم.0/017) شرح الؿفذبالشافعقة كؿا يف 

إذا أضقػ إىل الؿاء ما تغقر بف، بسبب مجاورتف، ٓ باختالصف،  الطادع:

كالعقد، والؽافقر، والعـبر إذا كالدهـ طىل اختالف أكقاطف، والطاهرات الصؾبة، 

 مل يفؾؽ يف الؿاء، وما أشبف ذلؽ.

 (: وٓ كعؾؿ يف هذا خالًفا.0/73ففذا الـقع قال فقف ابـ قدامة أيًضا )

 شرح الؿفذبقد خالػ بعض الشافعقة يف هذه الؿسللة، كؿا يف  ُ :قلت



 ِِ َٔا  27 َباُب اِلِن

 

 

 

 

 أطؾؿ. 4 ٕنَّ الؿاء مل يخرج طـ إصالقف، واهللاجلىاشهق  والصحيح(، 0/017)

إذا خالط الؿاء شلء صاهر يؿؽـ التحرز مـف، فَغقََّر إحدى صػاتف:  الطابع:

ص، وماء الزطػران.  صعؿف، أو لقكف، أو ريحف، كؿاء الباقال الغقر مغظ، وماء الِحؿَّ

 وقد اختلف أهل العله يف الىضىء به:

  فذهب مالؽ، والشافعل، وإسحاق، وهق ققل أمحد يف رواية إىل أكف قد سؾب

 الطفقرية، وٓ تحصؾ الطفارة بف.

  إىل جقاز  - وهق ققل أبل حـقػة وأصحابف -وذهب أمحد يف الرواية إخرى

 القضقء بف.

 ﴾ائ  ى ى ې﴿4 لعؿقم ققلف تعاىل: الساجحهق  وهرا القىل

، والـؽرة يف سقاق الـػل تعؿ، فال يجقز التقؿؿ مع وجقد الؿاء، وقد مال [43افـساء:]

  (0/70-77.)الؿغـلكؿا يف  قل ابـ قدامة إىل ترجقح هذا الؼ

 يستثـك مـ اإلمجاع يف الضرب الثاين مسللة )الـبقذ(. تنبيه:

 ايطٗاز٠ بايٓبٝر. ص:3ط َطأي١

 اختؾػ أهؾ العؾؿ يف الطفارة بـ: الـبقذ.

  ،فذهب الجؿفقر إىل أكف ٓ يجقز القضقء إٓ بالؿاء، وإن مل يجد الؿاء تقؿؿ

 ې ﴿، وأبل طبقد، واستدلقا بؼقلف تعاىل: وهق ققل: مالؽ، والشافعل، وأمحد

 .[43افـساء:]  ﴾ەئ ائ ائ  ى ى
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وهذا َكصٌّ يف آكتؼال إىل التراب طـد طدم وجقد الؿاء، وجاء يف الحديث 

، الحديث.«البعقدِوضقءِالؿسؾؿ،ِوإ ِملِجيدِالامءِط رِسـقـ»الصحقح: 
(1)

 

س ولق- (: وروي طـ طظ 0/02) الؿغـليف   قال ابً قدام٘

أكف كان ٓ يرى بلًسا بالقضقء بالـبقذ، وبف قال الحسـ، وإوزاطل.  -بثابت طـف

وقال طؽرمة: الـبقذ وضقء مـ مل يجد الؿاء. وقال إسحاق: الـبقذ أحب إيلَّ مـ 

. وطـ أبل حـقػة كؼقل طؽرمة، وققؾ طـف: يجقز  التقؿؿ، ومجعفؿا أحب إيلَّ

 هاطدم الؿاء يف السػر.القضقء بـبقذ التؿر إذا صبخ، واشتد طـد 

.ٓبـ الؿـذر إوسطوهذا الخالف كؼؾف ابـ قدامة مـ 
(2)

 

لقؾة  ، أكف كان مع رسقل اهلل واستدل لفمٓء بحديث ابـ مسعقد 

، فؼال: ٓ، معل إداوة «أمعؽِوضقء؟»الجـ، فلراد أن يصظ صالة الػجر، فؼال: 

 .«مترةِصقخة،ِوماءِصفق »فقفا كبقٌذ. فؼال: 

، وأما أثر طظ بـ أبل صالب، فلخرجف ابـ قىل اجلوهىزهق  والساجح :ُ قلت

 الطفقر(، وأبل طبقد يف 0/70(، وهق طـد ابـ أبل شقبة )0/777الؿـذر )

(، وهق طـدهؿ كؾفؿ مـ صريؼ: الحارث إطقر، وهق كذاب، وذكر 770)

بـ مقسرة، ( أنَّ لف صريًؼا أخرى مـ صريؼ: طبد اهلل 0/07) الؽبرىالبقفؼل يف 

 وهق متروك.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سقليت تخريجف إن شاء اهلل يف ]باب التقؿؿ[.( 0)

 (.777 -0/777اكظر: ) (7)



 ِِ َٔا  29 َباُب اِلِن

 

 

 

 

(، 27(، وأبق داود )0/717وأما حديث ابـ مسعقد4 فلخرجف أمحد )

(، وغقرهؿ، كؾفؿ مـ صريؼ: أبل فزارة، طـ 327(، وابـ ماجف )22والترمذي )

 .أبل زيد مقىل طؿرو بـ حريث، طـ ابـ مسعقد بف، وإسـاده ضعقٌػ4 لجفالة أبل زيد

قضة. راجعفا يف الخالفقات ولؾحديث صرق أخرى واهقة، أو غقر محػ

 .(-0/071لؾبقفؼل )

(: وهذا الحديث أصبؼ طؾؿاء السؾػ طىل 777) الػتحيف   قال احلافظ

 تضعقػف.

، ( طـ ابـ مسعقد 771) صحقح مسؾؿوهق يخالػ ما ثبت يف  ُ :قلت

 لقؾة الجـ، ووددُت أين كـت معف. أكف قال: مل أكـ مع الـبل 

 خمايط١ طاٖس، أٚ دمظ. إذا تػري يطٍٛ سبط٘ بدٕٚ ص:4ط َطأي١

 هذا يسؿك: الؿاء )أجـ(.

(: أمجع كؾ مـ كحػظ طـف مـ أهؾ 0/773) إوسطيف   قال ابً امليرز

العؾؿ طىل أنَّ القضقء بالؿاء أجـ الذي قد صال مؽثف يف الؿقضع، مـ غقر 

 كجاسٍة َحؾَّت فقف، جائٌز4 إٓ شقئًا روي طـ ابـ سقريـ.

، قال: خرجـا ف بؿا أسـده طـ الزبقر بـ العقام واحتج إسحاق بـ راهقي

طظ بـ أبل  مصعديـ يف أحد، قال: ثؿ أمر رسقل اهلل  مع رسقل اهلل 

أن يشرب مـف،  صالب، فلتك الؿفراس، َفَلَتك بؿاء يف درقتف، فلراد رسقل اهلل 
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 فقجد لف ريًحا، فعافف، فغسؾ بف الدماء الذي يف وجفف.

 .الدم بف قاٌن أكف صاهٌر4 لقٓ ذلؽ مل يغسؾ الـبل فػل هذا ب قال إضحاق:

، رجالف  (0/701إوسطذكر ابـ الؿـذر إسـاده يف  ُ :قلت ـٌ (، وإسـاده حس

ح بالتحديث، وهق حسـ  ثؼاٌت، إٓ ابـ إسحاق4 فنكف ُمَدلٌِّس، ولؽـف قد صرَّ

َح. الحديث إذا صرَّ
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (0/77.)مصـػ ابـ أبل شقبة  واكظر:  (0)



َِِباُب اِلِن   30 َٔا

 

 

 

 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (1)  َقاَل: َقاَل َرُس  َط
ِ
ِالطَُّفقُ ِ»: فِل البَْحرِ  ملسو هيلع هللا ىلص قُل اهلل ُهَق

َِمْقَتُتفُِ ِالِحؾُّ .«َماُؤُه،
(1)

ـُ   َحُف اْب ـُ َأبِل َشقْبََة، َوالؾَّْػُظ َلُف، َوَصحَّ َأْخَرَجُف إَْرَبَعُة، َواْب

. ،ُخَزْيَؿةَ   َوالتِّْرمِِذيُّ

 .«َقِالطَُّفقُ َِماُؤهُِهُِ»: قوله 

ُر بف، وأما بالضؿ، ففق: اسؿ لؾػعؾ  الطَُّفقر هق: بػتح الطَّاء وهق اسؿ لؿا ُيتََطفَّ

بالػتح هذه الؾغة الؿشفقرة، التل طؾقفا إكثرون مـ أهؾ الؾغة، والؾغة الثاكقة: 

  (0/13.)شرح الؿفذب هاواْقتََصَر طؾقفا مجاطاٌت مـ كبار أهؾ الؾغة. ،فقفؿا

: دٓلٌة طىل أنَّ الطَّفقر هق الؿطفر4 ٕهنؿ سللقا «ُهَقِالطَُّفق ُِ»:  ويف ققلف

طـ تطفقر ماء البحر، ٓ طـ صفارتف، ولقٓ أهنؿ يػفؿقن مـ الطفقر: الؿطفر، مل 

 .يحصؾ الجقاب

، [48افػرؿان:]  ﴾گ گ ک ک   ک ﴿ويدل طىل ذلؽ أيًضا ققلف تعاىل: 

 .[00كػال:األ]  ﴾چ چ چ چ ڃ ڃ  ڃ ﴿وقال: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وابـ 320(، وابـ ماجف )03(، والترمذي )0/71(، والـسائل )23. أخرجف أبق داود )ؾشٝض (0)

(، والشافعل 7/731(، وأمحد )0/77)(، ومالؽ 000(، وابـ خزيؿة )0/030أبل شقبة )

( مـ صريؼ: صػقان بـ سؾقؿ، طـ سعقد بـ سؾؿة، طـ الؿغقرة بـ أبل بردة، طـ أبل 0/73)

طؾؾ ، بف، وإسـاده صحقح، وقد وجد يف إسـاد هذا الحديث اختالف كؿا يف هريرة 

رقطـل ( ولؽـ رجح الدا-07/010) تحؼقؼ الؿسـد( كؿا يف 71-73/ورقة 3) الدارقطـل

 الطريؼ التل أخرجفا الؿذكقرون فصح الحديث والحؿد هلل.

الحافظ يف ترمجة الؿغقرة بـ أبل بردة: وقد صححف ابـ خزيؿة، وابـ حبان، وابـ الؿـذر، 

 هوالخطابل، والطحاوي، وابـ مـده، والحاكؿ، وابـ حزم، والبقفؼل، وطبدالحؼ، وآخرون.ا

  (07/010.)تحؼقؼ الؿسـد (0/77-73 ،)إلرواءا (0/30-32 ،)كصب الرايةواكظر: 
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، أخرجف «صفق ِإكاءِأحدكؿِإواِولغِلقفِالؽؾبِأ ِيغسؾفِسخًعا»:  وققلف

 .«ُجِعؾْتِللِإ ضِمسجًداِوصفقً ا»:  مسؾؿ طـ أبل هريرة، وققلف

 وهذا هق ققل مجفقر أهؾ العؾؿ، ومجفقر الؾغقيقـ.

وخالػ بعض أصحاب أبل حـقػة، وبعض أهؾ الؾغة، فؼالقا: الطفقر مـ 

 الَّالزمة. يعـل أكف بؿعـك: صاهر.إسؿاء 

 .[20اإلكسان:]  ﴾ىئ  ىئ ېئ ېئ﴿واحتج لفؿ بؼقلف تعاىل: 

 ومعؾقٌم َأنَّ أهؾ الجـة ٓ يحتاجقن إىل التطفقر مـ حدث، وٓ كجس.

 .قىل اجلوهىزهق  اجحسوال

ما ُذكَِر4 ٕكف ٓ يؾزم مـ وأما ما استدل بف لؾؿخالػ، فؾقس فقف دٓلة طىل 

ًراكقهنؿ ٓ يحتاج .قن إىل التطفقر أن ٓ يؽقن شراهبؿ مَطفِّ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

ُ٘»: قٛي٘  ص:1ط َطأي١ َِٝتُت ََ  ٌٗ  .«اذٔت

: ما مات فقف مـ دوابف، مؿا ٓ يعقش إٓ فقف، ٓ ما مات فقف «َمْقَتُتفُِ»الؿراد بـ: 

د إٓ ما ذكركاه، مطؾًؼا4 فنكف وإن صدق طؾقف لغة أكف مقتة بحر، فؿعؾقم أكف ٓ يرا

الموسقليت الؽالم طىل ذلؽ يف بابف إن شاء اهلل تعاىل.    (0/32.)سبؾ السَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (0/03-07.)الؿغـل (0/27-27 ،)شرح الؿفذباكظر  (0)



 ِِ َٔا  33 َباُب اِلِن

 

 

 

 

 سهِ َا٤ ايبشس: ص:2ط َطأي١

 ُة أهؾ العؾؿ إىل إخ ذ بؿا اقتضاه حديث أبل هريرة، وهق أنَّ ماء ـذهب طامَّ

 الؿغـل(، ثؿ ابـ قدامة يف 0/773) إوسطالبحر صفقر، قالف: ابـ الؿـذر يف 

(0/07-00.) 

  إٓ أكف ُحؽَِل طـ طبد اهلل بـ طؿر، وطبد اهلل بـ طؿرو خالف ذلؽ، َفَصحَّ طـ

(، وابـ الؿـذر 0/030(، وابـ أبل شقبة )772) الطفقرابـ طؿر طـد أبل طبقد يف 

 (، أكف قال: التقؿؿ أحبُّ إيلَّ مـ القضقء مـ ماء البحر.0/773) إوسطيف 

(، وابـ أبل شقبة 771) الطفقربقد يف وصحَّ طـ ابـ طؿرو طـد أبل ط

(، أكف قال: ماء البحر ٓ يجزئ 0/771) إوسط(، وابـ الؿـذر يف 0/030)

مـ وضقء، وٓ مـ جـابة، إنَّ تحت البحر كاًرا، ثؿ ماًء، ثؿ كاًرا، حتك َطدَّ سبعة 

 أبحر، وسبعة أكقار.

أهنؿ ما بؾغفؿ  ما تؼدم، وأما ققل هذيـ الصحابققـ، فؿحؿقل طىل والساجح

 الحديث.

(، وابـ أبل شقبة 770طـد أبل طبقد ) طـ طؿر بـ الخطاب  جاءوقد 

وهق مـ صريؼ  (، وغقرمها أكف قال: وأيُّ ماٍء أْصفر مـ ماء البحر.0/031)

 4 ففق مـؼطع.طؽرمة، طـف، وطؽرمة مل يدرك طؿر 

يف الحال4 ففق خالف  : وققلف: )هق كار(، إْن ُأِرْيَد بف أكف كارٌ  قدام٘قال ابً ّ

 هاالحس، وإْن أريد أكف يصقر كاًرا، مل يؿـع ذلؽ القضقء بف يف حال كقكف ماًء.
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ـْ َأبِل َسِعقٍد الُخْدِريِّ  (2)  : َقاَل  َوَط
ِ
ِالاَمَءَِصُفقٌ ِ»: ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل َرُسقُل اهلل إ َّ

ُسُفَِشْلءٌِ ـَجِّ ُِي َٓ».
(1)

َحُف َأْحَؿُد.   َأْخَرَجُف الثَّاَلَثُة َوَصحَّ

ـْ َأبِل ُأَماَمَة البَاِهؾِلِّ  (3)   َوَط
ِ
ِ»: ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل َٓ ِ ِالاَمَء إ َّ

ُسُفَِشْلءٌِ ـَجِّ َِماَِغَؾَبَِطَؾكِِ حيِِفَِوَصْعِؿِفَِوَلْقكُِِي َّٓ ـُ َماَجفْ  .«فِِ،ِإ أَْخَرَجُف اْب
(2)

َػُف  ، َوَضعَّ

َأُبق َحاتِؿٍ 
(3)

. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وأمحد 00(، والترمذي )0/017(، والـسائل )00أخرجف أبقداود )ؾشٝض بػٛاٖدٙ.  (0)

(3/30 .) 

ويف  وقد وجد يف إسـاده اختالف، لؽـ رجح الدارقطـل الطريؼ التل أخرجفا الؿذكقرون،

إسـاده طبقداهلل بـ طبداهلل بـ رافع، وققؾ طبقداهلل بـ طبدالرمحـ بـ رافع، وهق مجفقل الحال، 

كؿا يف  مصـػفلؽـ لؾحديث شاهد مـ حديث سفؾ بـ سعد، أخرجف الؼاسؿ بـ أصبغ يف 

التؾخقص (0/07.ويف إسـاده طبدالصؿد بـ أبل سؽقـة الحؾبل وهق مجفقل ) 

(، وابـ خزيؿة 0/013والـسائل )(، 0/737أمحد )ث ابـ طباس طـد ولف شاهد آخر مـ حدي

(، وهق مـ صريؼ سؿاك طـ طؽرمة وهل رواية فقفا ضعػ، لؽـ قال يعؼقب بـ شقبة كؿا 013)

روايتف طـ طؽرمة خاصة مضطربة، وهق يف غقر طؽرمة صالح ولقس مـ الؿتثبتقـ، : التفذيبيف 

 هفحديثفؿ طـف صحقح مستؼقؿ. اومـ سؿع مـف قديًؿا مثؾ شعبة وسػقان 

 وهذا الحديث مـ رواية سػقان طـف، فحديث ابـ طباس صحقح.

( ويف إسـاده شريؽ الؼاضل، 773(، والبزار )7107طـد أبل يعىل ) ولف شاهد طـ طائشة 

 (. فحديث أبل سعقد صحقح بشقاهده.0/727) الػتحورجح ابـ رجب وقػف كؿا يف 

ـبؾ، ويحقك بـ معقـ، وابـ حزم، كؿا ذكر ذلؽ الحافظ يف وقد صحح الحديث: أمحد بـ ح

التؾخقص (0/03 وصحح الحديث اإلمام إلباين ،)  يفاإلرواء (07.) 

( ويف إسـاده رشديـ بـ سعد وهق شديد الضعػ، قال ابـ معقـ: 770. أخرجف ابـ ماجف )قعٝـ (7)

الحديث والصحقح أكف مـ رواية لقس بشلء. وقال الـسائل: متروك. وقد وهؿ رشديـ يف وصؾ 

 .البقفؼلمرساًل كؿا سقليت مـ كالم أبل حاتؿ و بـ سعد طـ الـبل  راشد

(: قال أبل: يقصؾف رشديـ بـ سعد يؼقل طـ أبل أمامة طـ 0/77) العؾؾقال ابـ أبل حاتؿ يف  (3)

رسالف، إىل ترجقح إ الدارقطـلوأشار ه ، ورشديـ لقس بالؼقي، والصحقح مرسؾ. االـبل 

 (. وقال الـقوي: اتػؼ الؿحدثقن طىل تضعقػف. 0/01وضعػ الحديث كؿا يف التؾخقص )



 ِِ َٔا  35 َباُب اِلِن

 

 

 

 

ِ» :َولِْؾبَقَْفِؼلِّ  ِلَصاهِِالاَمُء ِِ حيٌُر َِتَغقََّر ِإْ  َّٓ َِصْعؿُِلإ َِأْو َِلْقكُِلُف، َِأْو ـََجاسَِلُف، ِبِ َِتْحُدُثِلُف، ٍة

.«فِِللِق
(1)

 

ـِ ُطَؿَر  (4)  ْب
ِ
ـْ َطبِْداهلل   َوَط

ِ
ِ»: ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ـِ َتْق إَواَِكاَ ِالاَمُءُِقؾَّ

َِيْحِؿؾِِ ـُْجْسِ» :َوفِل َلْػظٍ ، «الَخَخَثَِِلْؿ َِي ـُ . «َلْؿ َحُف اْب َأْخَرَجُف إَْرَبَعُة، َوَصحَّ

ـُ ِحبَّاَن. ،ُخَزْيَؿةَ  َواْب
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ويف إسـاده ططقة بـ بؼقة بـ القلقد يرويف طـ أبقف، وططقة ضعقػ، 0/773أخرجف البقفؼل ) (0)

وأبقه مدلس ومل يصرح بالتحديث، وقد خقلػ يف إسـاده. قال البقفؼل: ورواه طقسك بـ يقكس 

 مرسال.  حقص بـ حؽقؿ طـ راشد بـ سعد طـ الـبل طـ إ

 قال: ورواه أبقأسامة طـ إحقص طـ ابـ طقن وراشد بـ سعد مـ ققلفؿا. 

 (: والصقاب يف ققل راشد. 0/73) الســقال الدارقطـل يف 

(، وابـ 701(، وابـ ماجف )01(، والترمذي )77(، والـسائل )03. أخرجف أبقداود )ؾشٝض (7)

 ( وهق حديث صحقح. 0/037(، والحاكؿ )0773(، وابـ حبان )37)خزيؿة 

( طدم -0/03وقد أطؾ بآضطراب ٓختالف أساكقده، لؽـ رجح الحافظ يف التؾخقص )

: وطـد التحؼقؼ، الصقاب أكف طـ القلقد بـ كثقر طـ محؿد بـ طباد بـ آضطراب، فؼال 

محؿد بـ جعػر بـ الزبقر طـ طبقداهلل بـ  جعػر طـ طبداهلل بـ طبداهلل بـ طؿر )الؿؽبر(، وطـ

طبداهلل بـ طؿر )الؿصغر( ومـ رواه طىل غقر هذا القجف فؼد وهؿ، وقد رواه مجاطة طـ أبل أسامة 

 هبـ كثقر طىل القجفقـ.ا طـ القلقد

 وقد كػك طـف آضطراب الدارقطـل، ثؿ الحاكؿ، ثؿ البقفؼل، ورجحقا أكف محػقٌظ طىل القجفقـ.

حديث أكثر الحػاظ، مـفؿ: أمحد، وإسحاق، وابـ خزيؿة، والدارقطـل، وقد صحح ال

يف   اإلمام إلباين(، وصححف 0/712-713) البدر الؿـقروالحاكؿ، والبقفؼل كؿا يف 

اإلرواء (0/01.) 

رسالة يف مجع  (، ولؾعالئل -0/03) ســ الدارقطـلواكظر أساكقد الحديث وصرقف يف 

 بتصحقحف. ؾص صرق هذا الحديث، وخ
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 ًِ ًِ  :َتِخٔدِيُد الُكلََٓت

يف تحديد الؼؾتقـ، وقد جاء طـد ابـ  مل َيِصح حديٌث مرفقٌع طـ الـبل 

إواِبؾغِالامءِقؾتقـِمـِقِ لِهجر،ِ»(، مـ حديث ابـ طؿر مرفقًطا: 0/373طدي )

ِشلءٌِ ْسُف ـَجِّ ُِي ا.«مل وقد ذكر ابـ  ، ويف إسـاده: الؿغقرة بـ ِسْؼالب، وهق ضعقٌػ جدًّ

 طىل أكف مـؽُر الحديث، وأكف ٓ يتابع طىل أحاديثف. طدي هذا الحديث يف ترمجتف، وكصَّ 

  وقد اْختُؾَِػ يف تحديد الُؼؾَّتقـ اختاِلًفا كثقًرا، أوصؾفا ابـ الؿـذر إىل تسعة

  (0/700-703.)إوسطأققال، كؿا يف 

 قىالى: -واهلل أطؾؿ- وأقسهبا

ة، والشافعقة، : أنَّ الؿراد هبا قاِلل َهجر، هذا الذي طؾقف مجفقر الحـابؾاألّل

َم أكف ضعقٌػ، واستدلقا بؿرسؾ مـ مراسقؾ  واستدلقا بالحديث الؿتؼدم، وقد تؼدَّ

يحقك بـ يعؿر، وهق مع كقكف مرساًل4 فال يصح4 ٕن يف إسـاده: محؿد بـ يحقك، 

 شقخ ابـ جريج، وهق مجفقل.

وا أنَّ  (0/77التؾخقصيف   قال احلافظ (: لؽـ أصحاب الشافعل َققَّ

قاِلل هجر بؽثرة استعؿال العرب لفا يف أشعارهؿ، كؿا قال أبق طبقد يف  الؿراد

 ، وكذلؽ ورد التؼققد هبا يف الحديث الصحقح.الطفقركتاب 

 : قالل هجر كاكت مشفقرة طـدهؿ، ولفذا شبَّف هبا الـبل  البَٔقٕ قال

ة،ِوإواِكخؼفاِلنواِو قفاِمشؾِآوا ِالػقؾ»رأى لقؾة الؿعراج مـ كبؼ سدرة الؿـتفك: ما 



 ِِ َٔا  37 َباُب اِلِن

 

 

 

 

ها.«مشؾِق لِهجر
ِ(1)

 

: فالتؼققد هبا يف حديث الؿعراج دالٌّ طىل أهنا كاكت معؾقمة  قال احلافظ

طـدهؿ، بحقث ُيضَرُب هبا الؿثؾ يف الؽِبَِر، كؿا أنَّ التؼققد إذا ُأْصؾَِؼ إكؿا يـصرف إىل 

 التؼققد الؿعفقد.

(، طـ طاصؿ بـ 0/77) ســف: أخرج الدارقطـل بسـد صحقح يف الجاىٕ

 الؿـذر، أحد رواة هذا الحديث، أكف قال: الِؼالل هل: الخقابل العظام.

 الخابقة َتَسُع ثالث قَِرب. قال إضحاق بً زآٍُْ:

إىل تػسقر طاصؿ بـ  الطفقرومال أبق طبقد يف كتاب  : قال احلافظ

ًصا مـ    (0/77-73.)تؾخقص الحبقرالؿـذر، وهق أوىل. اكتفك ُمؾخَّ

وأما طـ قدر قالل هجر، فؼد جاء طـ ابـ جريج أكف قال: رأيت قالل هجر، 

 فالُؼؾَّة َتَسُع قربتقـ، أو قربتقـ وشقئًا.

فآحتقاط أن تؽقن الُؼؾَّة قربتقـ وكصًػا : قال الػافعٕ
(2)

. 

(: والؿراد هبا هفـا ُقؾَّتان مـ قالل 0/30) الؿغـليف   قال ابً قدام٘

ب، كؾ قِربة مائة رصؾ بالعراقلهجر، ومها مخس قِر
(3)

، فتؽقن الُؼؾَّتاِن مخسؿائة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وأخرجف مسؾؿ ( مـ حديث مالؽ بـ صعصعة 3711الحديث أخرجف البخاري برقؿ )( 0)

 .( مـ حديث أكس بـ مالؽ 007)

( وبالجرام 7،127الؼربة تساوي أربعقـ صاًطا، والصاع أربعة أمداد، والصاع يساوي بالؾتر)( 7)

(7،017.) 

يـ درمها، وأربعة أسباع درهؿ، ويساوي بالجرام الرصؾ بالعراقل: يساوي مائة وثؿاكقة وطشر (3)

(711،7.) 
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 رصؾ بالعراقل.

(: واتػؼ الؼائؾقن بتحديد الؿاء بالِؼَرِب طىل تؼدير كؾ 0/31) ّقال أّٓضا

قربة بؿائة رصؾ بالعراقل، ٓ أطؾؿ بقـفؿ يف ذلؽ خالًفا، ولعؾفؿ أخذوا ذلؽ مؿـ 

 رها.اختبر قِرب الحجاز، وطرف أنَّ ذلؽ مؼدا

( صاًطا، كؿا يف 33، 17والخؿسؿائة رصؾ بالعراقل يساوي بالصاع )

تقضقح إحؽام (0/077.) 

.وهذا مـ باب التؼريب ٓ التحديد ُ :قلت
(1)

 

 األحاديث املتقدمةاملسائل واألحكام املستفادة من 

 املا٤ ايكًٌٝ ٚايهجري إذا خايطت٘ ايٓذاض١؟ ص:1ط َطأي١

: أمجع أهؾ العؾؿ طىل أنَّ الؿاء  (0/701)إوسطيف   قال ابً امليرز

الؼؾقؾ، أو الؽثقر إذا وقعت فقف كجاسة، فغقرت الـجاسُة الؿاَء صْعًؿا، أو لقًكا، أو 

 ريًحا، أكَّف كجٌس ما دام كذلؽ، وٓ يجزئ القضقء وآغتسال بف.

: وأمجعقا طىل أنَّ الؿاء الؽثقر، مثؾ: الرجؾقال
(2)

مـ البحر، أو كحق ذلؽ،  

قف كجاسة، فؾؿ تغقر لف لقًكا، وٓ صعًؿا، وٓ ريًحا، أكف بحالف يف الطفارة إذا وقعت ف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (0/73-77.)الؿغـلاكظر  (0)

ة إىل السفؾة.السان العربيف  قال ابـ مـظقر ( 7) جؾة: مسقؾ الؿاء مـ الحرَّ  ه: الرِّ

جؾة، والؿراد هبا هفـا مسقؾ مشؼقق مـ البحر إىل  فالِرَجؾ: بؽسر الراء، وفتح الجقؿ مجع الرِّ

 مـ الجفات، إما بطبقعتف كالخؾقج، وإما بعؿؾ اإلكسان. جفةٍ 



 ِِ َٔا  39 َباُب اِلِن

 

 

 

 

 هاقبؾ أن تؼع فقف الـجاسة.

 ثالث صقر: فػل كالم ابـ الؿـذر  ُ :قلت

الؿاء الؽثقر إذا خالطتف الـجاسة، وغقَّرت أحد أوصافف4 فنكف كجٌس ما دام  (0

 كذلؽ.

 ر أحَد أوصافف4 فنكف صفقٌر.الؿاء الؽثقر إذا خالطتف الـجاسة، ومل ُتَغقِّ  (7

 الؿاء الؼؾقؾ إذا خالطتف الـجاسة، وغقرت أحَد أوصافف4 فنكف كجٌس. (3

قر ُمْجَؿٌع طؾقفا.  وهذه الثالث الصُّ

الامءِ»: أطـل ققلف -وطىل هذا فحديث أبل سعقد الخدري يف أول الباب 

 مخصقٌص باإلمجاع بالصقرة إوىل، والثالثة. -«صفق ِِٓيـجسفِشلء

كؼؾ اإلمجاع أيًضا: اإلمام البقفؼل كؿا تؼدم، وكؼؾف أيًضا غقر واحد مـ  وقد

  (0/001.)شرح الؿفذبأهؾ العؾؿ. 

 زابعة، وهٌ حمل اخٔلالف، وهٌ: وبكًت صىزٌة

 إذا نإ املا٤ قًٝال، ٚخايطت٘ ايٓذاض١، ٚمل ٜتػري. ص:2ط َطأي١

 ّْٖقال الي   يفب (: حؽك ابـ الؿـذر، وغقره 0/007) شرح الؿَفذَّ

 ، ثؿ ذكرها..قفا سبعة مذاهب لؾعؾؿاء...ف

 وأققى هذه إققال ققٓن، فؾـرجح بقـفؿا. ُ :قلت
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: إن كان الؿاء ُقؾَّتقـ فلكثر مل يـجس، وإن كان دون الؼؾتقـ القْل األّل

 كجس، وهذا مذهب الشافعل، وأمحد يف رواية، وإسحاق، وأبل طبقد.

 واضتدلىا بأدلة كجرية، ميها:

 الؼؾتقـ، الذي يف هذا الباب. حديث ابـ طؿر يف (0

،الصحقحقـيف   حديث أبل هريرة (7
(1)

إواِاستقؼظِ»قال:  أنَّ الـبل  

فِِٓيد يِأيـِلف،ِل ِيغؿسِيدهِيفِاإلكاءِحتكِيغسؾفاِ  ً ا؛ِلنكلأحدكؿِمـِكقم

 .«باتتِيده

َؾُف بخشقة الـجاسة، وُيْعَؾُؿ  فـَفاُه الـبل  قالْا: طـ غؿِس يده، وَطؾَّ

ضرورة أنَّ الـجاسة التل قد تؽقن طىل يده، وتخػك طىل غقره، ٓ تغقر الؿاء، بال

 فؾقٓ تـجقسف بحؾقل كجاسة مل تغقره، مل يـفف.

الصحقحقـيف  حديث أبل هريرة  (3
(2)

إواِولغِالؽؾبِيفِإكاءِأحدكؿ؛ِ»: 

 لـجاسة.فإمر باإلراقة والغسؾ دلقُؾ ا .«لْؾُقرْقفُِ»، ويف لػظ لؿسؾؿ: «لؾقغسؾفِسخًعا

(، طـ الحسـ بـ طظ 7702، رواه الترمذي )«دعِماِيريخؽِإلكِمآِِيريخؽ» (7

 .مرفقًطا بنسـاد صحقح
(3)

 

 : أن الؿاء كثِقُْرُه، وقؾقؾُف ٓ يـجس4 إٓ بالتَّّغقُّر.القْل الجاىٕ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، والؾػظ لؿسؾؿ.712(، ومسؾؿ )007أخرجف البخاري )( 0)

 سقليت تخريجف يف هذا الباب إن شاء اهلل تعاىل.( 7)

  (0/001-002.)شرح الؿفذباكظر  (3)



 ِِ َٔا  40 َباُب اِلِن

 

 

 

 

(: َحَؽْقُه طـ ابـ طباس،0/003) شرح الؿفذبيف   قال اليّْٖ
(1)

 

بصري، وطؽرمة، وسعقد بـ جبقر، وططاء، وابـ الؿسقب، والحسـ ال

وطبدالرمحـ بـ أبل لقىل، وجابر بـ زيد، ويحقك بـ سعقد الؼطَّان، وطبدالرمحـ 

بـ مفدي، قال أصحابـا: وهق مذهب مالؽ، وإوزاطل، وسػقان الثقري، ا

 كتفكا: وهبذا الؿذهب أققل. واختاره بعض الشافعقة.وداود. قال ابـ الؿـذر 

 بتصرف يسقر.

 الؿغـلوهذا الؼقل هق رواية طـ أمحد، وققل لؾشافعل، كؿا يف   ُ:قلت

(0/33). 

 واضتدلىا بأدلة ميها:

ُسُفَِشْلءٌِ»الذي يف الباب:  حديث أبل سعقد  (0 ـَجِّ ُِي َٓ ِالاَمَءَِصُفقٌ ِ  .«إ َّ

،الصحقحقـيف  حديث أكس بـ مالؽ  (7
(2)

يف  وأبل هريرة  

البخاري (771أن أطرابقًّا ب ،) ال يف الؿسجد، فلمر الـبل  ،بَِذُكقٍب مـ ماء

 فُلْهِرْيَؼ طؾقف.

يف هذا الحديث دٓلٌة طىل أنَّ الؿاء إذا غؾب طىل الـجاسة، ومل يظفر  قالْا:

شلء مـفا، فؼد صفرها، وأهنا ٓ تضره مؿازجتفا لف، إذا غؾب طؾقفا، وسقاء كان 

 قؾقاًل، أو كثقًرا.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ق صحقح.(، وه0/701) إوسط(، وابـ الؿـذر يف 0/012أخرجف ابـ أبل شقبة )( 0)

 سقليت تخريجف إن شاء اهلل يف هذا الباب.( 7)
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حف شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة، وتؾؿقذه ابـ ، وقد رجاجحالسهق  وهرا القىل 

الؼقؿ، والشقكاين، والصـعاين، والشقخ ابـ باز، والشقخ ابـ طثقؿقـ رمحة اهلل 

 طؾقفؿ أمجعقـ.

(: الذي تؼتضقف 0/330-337) إطالم الؿققعقـيف   ّقال ابً القٔه

ؼتف، وهق العؼقل، أنَّ الؿاء إذا مل تغقره الـجاسة ٓ يـجس4 فنكف باٍق طىل أصؾ خؾ

، وهذا هق [057األظراف:]  ﴾ڎ ڎ ڌ ﴿صقٌب4 فقدخؾ يف ققلف تعاىل: 

الؼقاس يف الؿائعات مجقعفا إذا وقع فقفا كجاسة فاستحالت بحقث مل يظفر لفا 

.هاوٓ صعؿ، وٓ ريح. ،لقن
(1)

 

 وأما السد على أدلة الكىل األول، فهى كنا يلٌ:

السقؾ يف  ؼد قال الشقكاين أما استدٓلفؿ بؿػفقم حديث الُؼؾَّتقـ4 ف( 0

(: وأما ما كان دون الؼؾتقـ، فؾؿ يؼؾ الشارع إكف يحؿؾ الخبث 0/77) الجرار

قطًعا، وبتًّا، بؾ مػفقم حديث الؼؾتقـ يدل طىل أن ما دوهنؿا قد يحؿؾ الخبث، 

وقد ٓ يحؿؾف، فنذا محؾف فال يؽقن ذلؽ إٓ بتغقر بعض أوصافف، فقؼقد مػفقم 

بحديث التغقر الؿجؿع طىل قبقلف، والعؿؾ بف كؿا ققد مـطققف حديث الؼؾتقـ 

 هابذلؽ.

 سبؾ السالميف  وأما دلقؾفؿ الثاين والثالث، فؼد قال الصـعاين  (3(2

وأحاديث آستقؼاظ، والؿاء الدائؿ، والقلقغ، لقست ورادة لبقان  (:0/70)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (0/077.)تقضقح إحؽامواكظر  (0)



 ِِ َٔا  43 َباُب اِلِن

 

 

 

 

سة، وإكؿا هق بؾ إمر باجتـاهبا تعبدي، ٓ ٕجؾ الـجا حؽؿ كجاسة الؿاء،

 هالؿعـك ٓ كعرفف، كعدم معرفتـا لحؽؿة أطداد الصؾقات، وكحقها.

والـفل طـ البقل يف الؿاء الدائؿ، وطؿا ولغ فقف الؽؾب يحتؿؾ أن  ُ :قلت

، ولؽـ ذلؽ مؼقد بالتغقر، وأما حديث  يؽقن ًٓ ، أو مآ ًٓ ذلؽ لتؼذره، أو لتـجسف حا

ره الحافظ إن شاء ـقليت بقاكف حقث ذكة كؿا سـفؼد طؾؾ بعؾة أخرى ققيآستقؼاظ 

 اهلل تعاىل.

ِيريخؽ»ديث: ح (7 ِٓ ِما ِإلك ِيريخؽ ِما ، وما أشبفف، قال الشقكاين يف «...دع

السقؾ (0/70:)  ،ولقس فقفا إٓ اإلرشاد إىل القرع، والتققػ طـد آشتباه

وتققل الؿشتبفات، ولقس ما كحـ بصدده مـ ذلؽ الؼبقؾ4 لقرود الشريعة 

يف شلكف، ولقس يف مخالػتفا بؿجرد الشؽقك، والقسقسة4  الطاهرةضحة القا

 إٓ اإلثؿ طىل فاطؾ ذلؽ.

َٔ اي ص:3ط َطأي١ َٔ ُِٝس املا٤ٔ   ؟ُا٥عأت ٜٓذظ بٛزٚد ايٓذاض١ عًٝ٘ـٌٖ َغ

 (: فقف ثالث روايات:0/77) الؿغـليف   قال ابً قدام٘

 :أكف يـجس بالـجاسة، وإن كثر4 ٕن الـبل  إحداهن  ئؾ طـ وقد س -قال

،«إ ِكا ِمائًعاِل ِتؼربقه»فؼال:  - فلرة وقعت يف سؿـ
(1)

رواه أمحد، وأبق داود  

 (.0/77وهذا ققل الشافعقة كؿا يف البقان ) .مـ حديث أبل هريرة 

 :أهنا كالؿاء، ٓ يـجس مـفا ما بؾغ الؼؾتقـ4 إٓ بالتغقر. والثانية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.113سقليت تخريجف إن شاء اهلل يف ]كتاب البققع[ رقؿ )( 0)
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 :اسة4 ٕن الغالب فقف ما أصؾف الؿاء، كالخؾ التؿري يدفع الـج والثالثة

 الؿاء، ومآ فال، وإُوىل أوىل.

هؽذا رجح الؿملػ الرواية إُوىل، وهل: الؼقل  ُ :قال أتى عثد اهلل غفس اهلل له

، فؼد وهؿ فقف معؿر  بـجاستف، وإن كثَُر، لؾحديث الؿذكقر، وهذا الحديث ُمَعؾٌّ

فلرة وقعت يف فقف أكف مـ حديث مقؿقكة بؾػظ: سئؾ طـ  والصىاببـ راشد، ا

، رواه البخاري، وقد حؽؿ طىل «ألؼقهاِوماِحقهلا،ِوكؾقه»سؿـ، فؿاتت، فؼال: 

معؿر بالقهؿ غقر واحد مـ الحػاظ، مـفؿ: البخاري، وأبق حاتؿ، وطىل هذا 

هل الرواية الثاكقة، وهل أن حؽؿ الؿائعات كحؽؿ الؿاء،  -واهلل أطؾؿ - فالساجح

ة فقفا4 ففل كجسة، وإٓ فال، وٓ طبرة بالتحديد إٓ أهنا إذا تغقرت بقققع الـجاس

 بالؼؾتقـ كؿا تؼدم يف الؿاء.

 . طبد اهلل بـ طباس، وطبد اهلل بـ مسعقد وقد قال بهذا من الصحابة:

(: ثـا 70/731) مجؿقع الػتاوىكؿا يف  مسائؾفيف  صاحل بً أمحد قال

ء رجؾ إىل ابـ طباس، أبل، ثـا وكقع، ثـا الـضر بـ طربل، طـ طؽرمة، قال: جا

فسللف طـ َجرٍّ فقف زيت، وقع فقف جرٌذ؟ فؼال ابـ طباس: خذه وما حقلف، فللؼف، 

وكؾ. قؾت: ألقس جاَل يف الجرِّ كؾف؟ قال: إكف جال وفقف الروح، فاستؼر حقث 

 مات. وإسـاده حسـ.

كؿا يف  مسائؾفوأما أثر ابـ مسعقد، فلخرجف أيًضا صالح بـ أمحد يف 

لػتاوىمجؿقع ا (70/731.ولؽـ يف سـده: محران بـ أطقـ، وهق ضعقػ ،) 



 ِِ َٔا  45 َباُب اِلِن

 

 

 

 

وهذا الؼقل هق مذهب الزهري، وأبل ثقر، ورواية طـ مالؽ، ورجحف شقخ 

 (70/723 ،717- ،)مجؿقع الػتاوىاإلسالم ابـ تقؿقة، كؿا يف 

 .، وهق اختقار ابـ الؼقؿ(7)ص آختقارات الػؼفقةو

(، واإلمام أبل محؿد بـ 7732) الػتحا يف وهق اختقار اإلمام البخاري كؿ

إٓ أكف استثـك السؿـ فحؽؿ بـجاستف، وإن كان   (030)الؿحؾَّكحزم كؿا يف 

 .ألػ ألػ قـطار4 أخًذا بظاهر الحديث الؿتؼدم

حُف    (0/72.)الشرح الؿؿتعيف  ابـ طثقؿقـ  اإلماموهذا الؼقل رجَّ

ُٖظ.ـُا٤ ايـاي ص:4ط َطأي١  َُػ

َِصفق »: ل سعقد يف حديث أب ققلف  ِالامَء يدخؾ يف طؿقم هذا  «إِ َّ

س4 فنكف صفقر، ومباح، وٓ يؽره طـد الجؿفقر، وإكؿا  الحديث: الؿاء الؿَشؿَّ

، كرهف الشافعل، فؼال: وٓ أكرهف إٓ مـ جفة الطِِّب4 لؿا روي طـ طائشة 

ـُْت لف ماًء يف الشؿس، فؼال: قالت: دخؾ طظَّ رسقل اهلل  ِٓتػعؾلِ»، وقد َسخَّ

 .«ياِمحقراء؛ِلنكفِيق ثِالخرص

 . (02)اإلرواءأما الحديث فؿقضقٌع، اكظر الؽالم طؾقف يف  ُ :قلت

(: وُحؽَِل طـ 0/73) الؿغـليف  وأما أهؾ الطب، فؼد قال ابـ قدامة 

 أهؾ الطب أهنؿ ٓ يعرفقن لذلؽ تلثقًرا يف الضرر.

ُُُا٤ ـاي ص:5ط َطأي١  َطٖدٔ.اِيـ

ـ بشلء صاهر، وقد دخؾ ويدخؾ يف طؿقم الحديث  الؿتؼدم الؿاُء الؿَسخَّ
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 .الحؿام غقر واحد مـ الصحابة 

  (70/310.)مجؿقع الػتاوىقالف شقخ اإلسالم كؿا يف 

(: ومؿـ رأى القضقء بالؿاء 0/71) الؿغـليف   قال ابً قدام٘

،الؿسخـ: طؿر وابـف، وابـ طباس، وأكس 
(1)

وهق ققل أهؾ الحجاز، وأهؾ  

 مجقعفؿ، غقر مجاهد، وٓ معـك لؼقلف.العراق 

ُه حتك مـعف مـ إسباغ القضقء، فؼد كرهف أهؾ العؾؿ. ُ :قلت لؽـ إْن اشتد حرُّ
(2)

 

ـَ بـجاسة4 فالجؿفقر أيًضا طىل أكف يستعؿؾ  وأما إذا كان الؿاء الؿسخـ ُسخِّ

ف بغقر كراهة، ولؽـ إذا تطاير مـ أجزاء الـجاسة شلء، فخالطت الؿاء، فغقرتف4 فنك

يصبح َكِجًسا4 إٓ أن تؽقن الـجاسة قد استحالت، واهلل أطؾؿ.
(3)

 

 ايتطٗس مبا٤ شَصّ؟ ص:6ط َطأي١

: ماء زمزم4 فنكف صفقر، ويستعؿؾ «الامءِصفق »: ويدخؾ يف طؿقم ققلف 

 يف القضقء، وآغتسال بال كراهة طـد الجؿفقر.

 (: ودلقؾـا الـصقص الصريحة،0/30) شرح الؿفذبيف   قال اليّْٖ

 هاحة، الؿطؾؼة يف الؿقاه بال فرق، ومل يزل الؿسؾؿقن طىل القضقء مـف بال إكؽار.الصحق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وابـ الؿـذر يف 010-0/017أخرجفا طبدالرزاق ) أثر طؿر، وابـ طؿر، وابـ طباس ( 0)

إوسط (0/770بلساكقد صحقحة، و ) أما أثر أكس ( 0/770فلخرجف ابـ الؿـذر-

 (، ويف إسـاده: راشد بـ معبد، وهق شديد الضعػ، واتُِّفَؿ بالقضع.777

  (0/22.)شرح الؿفذب(، و0/71-72) الؿغـلاكظر  (7)

  (0/30.)الؿجؿقع (0/22-23 ،)غاية الؿرام(، و0/73) الؿغـلاكظر  (3)



 ِِ َٔا  47 َباُب اِلِن

 

 

 

 

وقد كره بعض أهؾ العؾؿ استعؿالف يف إزالة الـجاسة4 لحديث أبل ذر يف 

صحقح مسؾؿ  أنَّ الـبل  :إهناِمخا كة،ِإهناِصعاُىُِصعؿ»قال».
(1)

 

الصحقحقـثبت يف  تنبيه:
(2)

اس كزلقا مع رسقل ، أنَّ الـطـ ابـ طؿر  

طىل الِحْجر، أرض ثؿقد، فاستؼقا مـ آبارها، وطجـقا بف العجقـ، فلمرهؿ  اهلل 

أن يفريؼقا ما استؼقا، ويعؾػقا اإلبؾ العجقـ، وأمرهؿ أن يستؼقا مـ  الـبل 

 البئر التل كاكت َتِرُدها الـاقة.

تبقك أمرهؿ  لؿا كزل الحجر يف غزوة أنَّ الـبل  (:3378ٚيف زٚا١ٜ يًبدازٟ )

أن ٓ يشربقا مـ آبارها، وٓ يستؼقا مـفا، فؼالقا: قد طَجـَّا مـفا، واستؼقـا، فلمرهؿ 

 أن يطرحقا ذلؽ العجقـ، ويفريؼقا ذلؽ الؿاء. الـبل 

(: فاستعؿال ماء هذه أبار 0/37) شرح الؿفذبيف   ّٖقال اليْ

ورة4 ٕنَّ هذه سـة الؿذكقرة يف صفارة، وغقرها، مؽروه، أو حرام4 إٓ لضر

صحقحة ٓ معارض لفا، فقؿـع استعؿال آبار الحجر إٓ بئر الـاقة، وٓ يحؽؿ 

 هابـجاستفا4 ٕنَّ الحديث مل يتعرض لؾـجاسة، والؿاء صفقر بإصالة.

 .ٓ حاجة إىل التردد بقـ التحريؿ، والؽراهة4 فالحديث َكصٌّ يف تحريؿف ُ :قلت

( بعدم الجقاز، والـفل يؼتضل 3/701) عادزاد الؿوقد جزم ابـ الؼقؿ يف 

 (3)فعىل هذا فال تصح الطفارة بف. 4الػساد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.0/37ؽان )لؾعبق غاية الؿرامواكظر:  (0)

 (.7320(، ومسؾؿ )3313أخرجف البخاري )( 7)

  (0/31.)غاية الؿرام(، و0/31) كشاف الؼـاعاكظر  (3)
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ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (5) ِلِلِ»ِ:ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل  َوَط َِأَحُدُكْؿ َِيْغَتِسْؾ َٓ

ـٌُبِ ائِِؿَِوُهَقُِج .أَْخَرَجُف ُمْسؾِؿٌ  .«الاَمِءِالدَّ
(1)

 

َِأَحُدُكْؿِلِلِالاَمِءِ» :َولِْؾُبَخاِريِّ  َـّ َِيُخقَل ائِؿَِِٓ َِيْغَتِسُؾِلِقفِِِالدَّ َِيْجرِي،ُِ ؿَّ َٓ .«الَِّذيِ
(2)

 

ـِْ» :َولُِؿْسؾِؿٍ  «فُِِم
(3)

. 

َبِل َداُود: 
ِ

َِيْغَتِسْؾِ»َوٕ َٓ ـََِِو ـَابَةِِِلِقِفِِم .«الَج
(4)

 

َِيْغَتِسُؾِلِقفِِ»: قوله   «.ُ ؿَّ

 (0/777 :)الؿػفؿيف  الرواية الؿشفقرة هل برفع الالم، قال الؼرصبل 

ِيغتسُؾِ»وإكؿا جاء:  طىل التـبقف طىل مآل الحال، ومعـاه: أكف إذا بال فقف قد  « ؿ

: إلقف، فقؿتـع طؾقف استعؿالف4 لؿا وقع فقف مـ البقل، وهذا مثؾ ققلف يحتاج 

،«ِٓيضربِأحدكؿِامرأتفِضربِإمة،ِ ؿِيضاجُعفا»
(5)

فـفاه طـ ضرهبا4 ٕكف  

يحتاج إىل مضاجعتفا يف ثاين حال4 فتؿتـع طؾقف لؿا أساء مـ طشرهتا، فقتعذر طؾقف 

ضاجعفا(، و )ثؿ هق يغتسؾ(. الؿؼصقد ٕجؾ الضرب، وتؼدير الؾػظ: )ثؿ هق ي

 اكتفك بتصرف يسقر.

 الؿػفؿ، وأكؽره الؼرصبل يف «ثؿ يغتسْؾ »قد ضبطف بعضفؿ بالجزم: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 723أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (0)

 (. 733أخرجف البخاري برقؿ ) (7)

 (. 727أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (3)

 ( وإسـاده حسـ. 11أخرجف أبقداود برقؿ ) (7)

 بؿعـاه. ( مـ حديث طبداهلل بـ زمعة 7277(، ومسؾؿ )7377أخرجف البخاري )( 7)



 ِِ َٔا  49 َباُب اِلِن

 

 

 

 

 شرح مسؾؿ، وأكؽره الـقوي يف «ثؿ يغتسَؾ »(، وبعضفؿ بالـصب: 0/770)

( ودافع طؾقفؿا بعضفؿ، وطىل كؾ 0/770) الؿػفؿ(، والؼرصبل يف 3/030)

فع، وتؼدم بقان معـاها. الصحقحقـت يف حال4 فالؿشفقر الثاب  هل رواية الرَّ

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 سهِ اغتطاٍ ادتٓب يف املا٤ ايدا٥ِ. ص:1ط َطأي١

(: قال العؾؿاء مـ أصحابـا وغقرهؿ: 723) شرح مسؾؿيف   قال اليّْٖ

غتسال يف العقـ يؽره آغتسال يف الؿاء الراكد، قؾقاًل كان، أو كثقًرا، وكذا يؽره آ

 الجارية.

 وهذا كؾف طىل كراهة التـزيف ٓ التحريؿ.اكتفك قال:

(: ويـظر ما الؼريـة الصارفة 0/01) كقؾ إوصاريف  قال الػْكاىٕ 

 لؾـفل طـ التحريؿ.

ٓ أطؾؿ قريـة تصرف الـفل مـ التحريؿ، وضاهر  ُ :قال أتى عثد اهلل غفس اهلل له

أكف يؼقل بالتحريؿ. الؿحؾَّككالم ابـ حزم يف 
(1)

  

 ُا٤ ايدا٥ِ؟ـٌٖ ٜستؿع اذتدخ إذا اغتطٌ يف اي ص:2ط َطأي١

  ذهب ابـ حزم يفالؿحؾَّك (071.إىل أكف ٓ يرتػع مطؾًؼا ) 

(: إن كان الؿاء قؾتقـ فصاطًدا، 0/37) الؿغـليف   قال ابً قدامّ٘

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.071رقؿ الؿسللة ) الؿحؾَّكاكظر  (0)
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 ارتػع حدثف، ومل يتلثر بف الؿاء4 ٕكف ٓ يحؿؾ الخبث.

الجـب، أو الؿحدث فقؿا دون الؼؾتقـ، يـقي رفع الحدث،  إذا اكغؿس ّقال:

 صار مستعؿاًل، ومل يرتػع حدثف.

: يصقر مستعؿاًل، ويرتػع حدثف4 ٕكف إكؿا يصقر مستعؿاًل  ّقال الػافعٕ

 بارتػاع حدثف فقف.

ِلِلِ»طىل ما ذهب إلقف بحديث:  ثؿ استدل ابـ قدامة  َِأَحُدُكْؿ َِيْغَتِسْؾ َٓ

ـٌُبِالاَمِءِالدَِّ  .«ائِِؿَِوُهَقُِج

كان الؿاء قؾتقـ، أو أكثر، أو أقؾ، وكذلؽ  أنَّ حدثف يزول، سقاءٌ  الساجح  ُ:قلت

 يزول بف الحدث بعد صقرورتف مستعؿاًل، ما دام الؿاء صاهًرا مل يتغقر بـجاسة.

وأما الحديث4 فؼد محؾ الجؿفقر الـفل الذي فقف بسبب صقرورتف مستعؿاًل، 

 .وهذا غقر صحقح

 (70/70 :)مجؿقع الػتاوىكؿا يف  شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة قال 

وهنقف طـ آغتسال يف الؿاء الدائؿ قد يؽقن لؿا فقف مـ تؼذير الؿاء طىل غقره، ٓ 

طـف أكف قال:  الصحقحٕجؾ كجاستف، وٓ لصقرورتف مستعؿاًل4 فنكف قد ثبت يف 

.«إ ِالامءِِٓجيـب»
(1)

 .اكتفك 

(: وُأجقب طـ آستدٓل بحديث 0/77) الـقؾيف   ّقال الػْكاىٕ

الباب بلنَّ طؾة الـفل لقست كقكف يصقر مستعؿاًل، بؾ مصقره مستخبثًا بتقارد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سقليت تخريجف قريًبا يف هذا الباب إن شاء اهلل.( 0)



 ِِ َٔا  50 َباُب اِلِن

 

 

 

 

 آستعؿال، فقبطؾ كػعف.اكتفك.

 وسقليت الؽالم طىل الؿاء الؿستعؿؾ قريبًا إن شاء اهلل.

 سهِ ايتََٓبٍٛ يف املا٤ ايدا٥ِ. ص:3ط َطأي١

 ّْٖقال الي  يف شرح مسؾؿ (727 وإْن كان الؿاء كثقًرا، راكًدا، فؼال :)

أصحابـا: يؽره وٓ يحرم، ولق ققؾ: يحرم. مل يؽـ بعقًدا4 فنن الـفل يؼتضل 

 التحريؿ طىل الؿختار طـد الؿحؼؼقـ، وإكثريـ مـ أهؾ إصقل.

، وقد ذهب إىل ذلؽ الصحيحهق وإىل التحريؿ،  جـح الـقوي  ُ :قلت

ِأحدكؿ»لدٓلة حديث أبل هريرة: الحـابؾة، والظاهرية، وذلؽ  ِيخقلـ ٓ» 

 .الحديث

أن  (، قال: هنك رسقل اهلل 720) صحقح مسؾؿوكذلؽ حديث جابر يف 

 ُيبَال يف الؿاء الراكد.

 وقد ذهب مالؽ إىل الؽراهة، سقاء كان قؾقاًل، أو كثقًرا. 

  كان والؿشفقر طـد الشافعقة أن الـفل لؾتحريؿ إذا كان قؾقاًل، ولؾتـزيف إذا

كثقًرا.
(1)

 

ا، فؼد كؼؾ غقر واحد مـ أهؾ العؾؿ  تنبيه: إذا كان الؿاء مستبحًرا، كثقًرا جدًّ

 اإلمجاع طىل خروجف مـ الؿسللة السابؼة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقضقح  (0/01 ،)كقؾ إوصار (0/71-72 ،)سبؾ السالم (727 ،)شرح مسؾؿاكظر  (0)

  (0/073.)إحؽام
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والصحيح قىل ، (071رقؿ ) الؿحؾَّكوالقاقع أنَّ ابـ حزم قد خالػ كؿا يف 

، واهلل أطؾؿ.اجلوهىز
(1)

 

 سهِ ايتػٛط يف املا٤ ايدا٥ِ. ص:4ط َطأي١

ط  (727:)شرح مسؾؿيف  ماو اليّْٖ قال اإل  َكاْلبَْقلِ  اْلـَؿاء فِل َوالتََّغقُّ

 ،الـََّفرِ  بُِؼْرِب  َباَل  إَِذا َوَكَذا ،اْلـَؿاء فِل َصبَّفُ  ُثؿَّ  ،إَِكاء فِل َباَل  إَِذا َوَكَذلَِؽ  َوَأْقبَح، فِقفِ 

 اْلـَؿْذُكقر، التَّْػِصقؾ َطَؾك َطـْفُ  َمـِْفلٌّ  ،، َقبِقٌْح َمْذُمقمٌ  َفُؽّؾف ،اْلبَْقل إَِلقْفِ  َيْجِري بَِحقُْث 

ـْ  َأَحد َهَذا فِل ُيَخالِػ َوَلؿْ  َّٓ  4اْلُعَؾَؿاء مِ ـْ  ُحؽَِل  َما إِ  َأنَّ  الظَّاِهِرّي  َطؾِّل  ْبـ َداُودَ  َط

ْكَسان بِبَْقلِ  ُمْختَّص  الـَّْفل  ،إَِكاء فِل َباَل  إَِذا َذاَوكَ  ،َكاْلبَْقلِ  َلقَْس  اْلَغائِط َوَأنَّ  بِـَْػِسِف، اإْلِ

 إِْجَؿاع ِخاَلف إَِلقْفِ  َذَهَب  الَِّذي َوَهَذا ،اْلـَؿاء بُِؼْرِب  َباَل  َأوْ  ،اْلـَؿاء فِل َصبَّفُ  ُثؿَّ 

 ها.َأْطَؾؿ َواهللُ  ،الظَّاِهر َطَؾك اْلُجُؿقد فِل َطـْفُ  ُكِؼَؾ  َما َأْقبَح َوُهقَ  ،اْلُعَؾَؿاء

لف صاحُبف ابـ حزم الظاهري، وهق ققل ضعقٌػ وقد تابع داود طىل قق ُ :قلت

ا. جدًّ
(2)

 

 سهِ ايتبٍٛ يف املا٤ ادتازٟ. ص:5ط َطأي١

 َجاِرًيا َكثِقًرا اْلـَؿاء َكانَ  َفنِنْ  (727 :)شرح مسؾؿيف  قال اإلماو اليّْٖ 

َـّ ، اْلَحِديث لَِؿْػُفقمِ  4فِقفِ  اْلبَْقل َيْحُرم َلؿْ 
َْوَلك َوَلؽِ ْٕ  َجاِرًيا َقؾِقاًل  نَ َكا َوإِنْ ، اِْجتِـَابف ا

ـْ  َجَؿاَطة َقاَل  َفَؼدْ  َكَّفُ  َيْحُرم4 َأكَّفُ  :ْختَاراْلـؿُ وَ  .ُيْؽَره: أَْصَحابـَا مِ
ِ

رهُ  ٕ سفُ  ،ُيَؼذِّ  َوُيـَجِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقضقح  (0/773 ،)الؿػفؿ (0/01 ،)كقؾ إوصار (0/77 ،)ٕحؽامإحؽام ااكظر  (0)

  (0/072.)إحؽام

  (0/72.)سبؾ السالم (0/777 ،)الؿػفؿ (0/01 ،)كقؾ إوصارواكظر:  (7)



 ِِ َٔا  53 َباُب اِلِن

 

 

 

 

ـْ  اْلـَؿْشُفقر َطَؾك افِِعّل  َمْذَهب مِ  .َكِجٌس  َأكَّفُ  َمعَ  َفقَْستَْعِؿؾفُ  َغقْره َوَيُغرّ ، َوَغقْره ،الشَّ

اختاره الـقوي مـ تحريؿ البقل يف الؿاء الؼؾقؾ الجاري، مػفقم  وما ُ :قلت

(: قؾت: بؾ 0/72) سبؾ السالمولذلؽ قال الصـعاين يف  4حديث الباب يُردُّه

إذ الحديث يف الـفل طـ البقل فقؿا ٓ  -يعـل أكف لقس بؿحرم-إوىل خالفف 

قؾ بالؽراهة4 لؽان يجري، فال يشؿؾ الجاري، قؾقاًل كان، أم كثقًرا، كعؿ، لق ق

قريبًا. اكتفك.
(1)

 

ِيخقلـِ»: أطـل: ققلف  -استدل بعض الحـابؾة هبذا الحديث   ٓ

طىل أنَّ الؿاء إذا بؾغ قؾتقـ، وأكثر يـجس إذا خالطف بقل  - الحديث «أحدكؿ....

أدمل، وطذرتف، وإن مل يغقره، وخصصقا مـطقق حديث الؼؾتقـ بحديث الباب، 

 واية طـ أمحد.وهذا الؼقل ر

(: والرواية الثاكقة أكف ٓ يـجس ما مل 0/70) الؿغـليف   قال ابً قدام٘

يتغقر كسائر الـجاسات، اختارها أبق الخطاب، وابـ طؼقؾ، وهذا مذهب 

الشافعل، وأكثر أهؾ العؾؿ، ٓ يػرققن بقـ البقل، وغقره مـ الـجاسات4 لؼقل 

.«الخخثِإواِبؾغِالامءِقؾتقـِملِحيؿؾ»: الـبل 
(2)

 

وحديث أبل هريرة ٓبد مـ تخصقصف، بدلقؾ ما ٓ يؿؽـ كزحف، فقؼاس  قال:

أوىل  طؾقف ما بؾغ الؼؾتقـ، أو ُيَخصُّ بخبر الؼؾتقـ4 فننَّ تخصقصف بخبر الـبل 

مـ تخصقصف بالرأي، والتحؽؿ مـ غقر دلقؾ، وٕكف لق تساوى الحديثان لقجب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.0/711ٓبـ الؿؾؼـ ) شرح العؿدة(، و0/01) كقؾ إوصارواكظر  (0)

 (.7ؿ )تؼدم تخريجف يف أحاديث الؽتاب برق( 7)
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 هاات.العدول إىل الؼقاس طىل سائر الـجاس

، وهذا الذي قرره ابـ قدامة مبـلٌّ طىل أنَّ الحديث الصحيح قىل اجلوهىز ُ :قلت

الؿذكقر فقف الـفل طـ البقل يف الؿاء الدائؿ4 ٕكف يتـجس، ولقس يف الحديث هذا 

 التعؾقؾ.

ـِقَّةكؿا يف  حمند بً عبد الٍْاب  اإلماوقال   (3/11 :)الدرر السَّ

طـ البقل فقف. طؾقف السالم  جسف البقل، والعذرة4 لـفقفثقر يـققلفؿ: إن الؿاء الؽ

فقؼال لفؿ: الذي ُذكَِر الـفل طـ البقل إذا كان راكًِدا، وأما كجاسة الؿاء، وصفارتف، 

 فؾؿ يتعرض لفا، وتؾؽ مسللة أخرى يستدل طؾقفا بدلقؾ آخر. اكتفك الؿراد.

طدة طؾؾ إذا (: والصقاب أنَّ هـاك 7/02) التـؽقؾيف  ّقال املعلنٕ 

 ُخِشقَت واحدة مـفا تحؼؼ الـفل:

ا، تغقره البقلة القاحدة. األوىل: ، بلن يؽقن الؿاء قؾقاًل جدًّ ًٓ  التـجقس حا

: وذلؽ أكف لق مل ُيـَف طـ البقل يف الؿاء الراكد4 ٕوشؽ  الثانية: ًٓ التـجقس مآ

ؽثر البقل أن يبقل هذا، ثؿ يعقد فقبقل، ويتؽرر ذلؽ، وكذلؽ يصـع غقره، فؼد ي

 حتك يغقر الؿاء4 فقـجسف.

. الثالثة: ًٓ  التؼذير حا

. الزابعة: ًٓ  التؼذير مآ

 فشق إمراض.اكتفك بتصرف. اخلامسة:



 ِِ َٔا  55 َباُب اِلِن

 

 

 

 

ـْ َرُجٍؾ َصِحَب الـَّبِلَّ  (6)   ملسو هيلع هللا ىلصَوَط
ِ
َأْن َتْغتَِسَؾ الَؿْرَأُة  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َكَفك َرُسقُل اهلل

بَِػْضؾِ 
(1)

ُجِؾ َأوِ   ُجُؾ بَِػْضِؾ الَؿْرَأةِ، َوْلقَْغتَِرَفا َجِؿقًعا الرَّ َأْخَرَجُف َأُبق َداُود  .الرَّ

َوالـََّسائِلُّ َوإِْسـَاُدُه َصِحقٌح.
(2)

 

ـِ  (7) ـِ َطبَّاٍس  َوَط .  ةَ َكاَن َيْغتَِسُؾ بَِػْضِؾ َمقُْؿقكَ  ملسو هيلع هللا ىلص: َأنَّ الـَّبِلَّ اْب

.َأْخَرَجُف ُمْسؾِؿٌ 
(3)

 

َْصَحاِب 
ِ

ـِ َوٕ ـَ مِـَْفا،  قَْغتَِسَؾ ل، َفَجاَء فِل َجْػـَةٍ  ملسو هيلع هللا ىلص: اْغتََسَؾ َبْعُض َأْزَواِج الـَّبِلِّ السُّ

ـُُبِ»: إكِّل ُكـْت ُجـُبًا، َفَؼاَل: َلفُ  َفَؼاَلْت  َِيْج َٓ ِ ِالاَمَء ـُ  .«إ َّ ، َواْب َحُف التِّْرمِِذيُّ َوَصحَّ

ُخَزْيَؿَة.
(4)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الػضؾ الؿؼصقد بف هـا: فضؾ الؿاء، أي: الؿاء الؿتبؼل بعد غسؾف.( 0)

داود بـ طبد اهلل، طـ محقد (، مـ صريؼ 0/031(، والـسائل )20. أخرجف أبقداود )ؾشٝض (7)

 ... فذكره. أربع سـقـ، كؿا صحبف أبق هريرة، قال ملسو هيلع هللا ىلصالحؿقري، قال: لؼقت رجال صحب الـبل 

 ثؼات، وداود بـ طبد اهلل هق إودي. وقد صححف اإلمام إلباين وإسـاده صحقح، رجالف 

  (0711 .)الصحقح الؿسـديف  (، واإلمام القادطل 17) ســ أبل داوديف 

( مـ صريؼ ابـ جريج: أخبرين طؿرو بـ ديـار قال: أكبر طؾؿل والذي يخطر 373أخرجف مسؾؿ ) (3)

 طباس أخبره فذكره. طىل بايل أن أبا الشعثاء أخبرين أن ابـ 

(: لؽـ أطؾف ققم لتردد وقع يف رواية طؿرو بـ 033) الػتحيف  قال الحافظ ابـ حجر 

ديـار، وقد ورد مـ صريؼ أخرى بال تردد، لؽـ راويفا غقر ضابط، وقد خقلػ. والؿحػقظ ما 

 ها. «ومقؿوكة كاكا يغتسالن من إكاء واحد إن الـبي »أخرجف الشقخان بؾػظ: 

( مـ صريؼ طؿرو بـ ديـار، طـ 377(، ومسؾؿ )773ية الؿذكقرة هل طـد البخاري )والروا

أبل الشعثاء، طـ ابـ طباس، طـ مقؿقكة. ووهؿ مـ رواه بنسؼاط مقؿقكة كؿا ذكر ذلؽ الحافظ 

  (773 .)الػتحابـ رجب يف شرح الحديث مـ 

(، 170( )171والدارمل ) (،311(، وابـ ماجف )07(، والترمذي )02. أخرجف أبقداود )سطٔ (7)

  = ( مـ صريؼ سؿاك، طـ طؽرمة، طـ ابـ طباس. 30(، وابـ خزيؿة )023-0/022والبقفؼل )
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 املسائل واألحكام املستفادة من األحاديث

 سهِ تطٗس ايسدٌ بؿكٌ املسأ٠. ص:1ط َطأي١

  الؿسللة طىل مذاهب:اختؾػ العؾؿاء يف هذه 

جقاز التطفر بػضؾ الؿرأة ما مل تؽـ حائًضا، أو جـبًا، صحَّ هذا طـ ابـ  األّل:

وإوزاطل،  (، وهق مذهب الشعبل، ومالؽ،0/77) مقصل مالؽطؿر يف 

 واستـثك إخقران الجقاز يف حالة طدم وجقد الؿاء.

وهذا الؼقل ثبت طـ جقاز التطفر بػضؾ وضقء الؿرأة، ما مل تخؾ بف،  الجاىٕ:

(، وهق ققل 012، 0/011طـد طبد الرزاق ) ابـ طؿر وطبد اهلل بـ سرجس 

 .أمحد، وإسحاق

الؿـع مـ التطفر بػضؾ الؿرأة، وهذا الؼقل صحَّ طـ طبد اهلل بـ  الجالح:

بنسـاد صحقح، وهق مذهب ابـ  (0/001الدارقطـل )أخرجف   سرجس

 الؿسقب، والحسـ البصري.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(: وقد أطؾف ققم بسؿاك 033) الػتحويف رواية سؿاك طـ طؽرمة ضعػ. لؽـ قال الحافظ يف  =

يحؿؾ طـ  ابـ حرب راويف طـ طؽرمة4 ٕكف كان يؼبؾ التؾؼقـ. ولؽـ قد رواه طـف شعبة، وهق ٓ

 همشايخف إٓ صحقح حديثفؿ.ا

وروايتف طـ طؽرمة خاّصة مضطربة، وهق يف غقر طؽرمة : التفذيبوقال يعؼقب بـ شقبة كؿا يف 

 هصالح ولقس مـ الؿتثبتقـ، ومـ سؿع مـف قديًؿا مثؾ شعبة وسػقان فحديثفؿ طـف صحقح مستؼقؿ.ا

قد ذكركا روايتف يف تخريج حديث أبل و «إن اداء ال يـجس» ُ: وقد رواه طـف سػقان بؾػظ قلت

 سعقد ثاين أحاديث الباب.



 ِِ َٔا  57 َباُب اِلِن

 

 

 

 

 ز التطفر بػضؾ الؿرأة دون كراهة.جقا السابع:

(: وطىل هذا الؼقل فؼفاء 3/033) آستذكاريف   قال ابً عبد الرب

 إمصار، ومجفقر العؾؿاء.

 الخالف يف هذه الؿسللة مبـل طىل أحاديث الباب، صحًة، وففًؿا. ُ :قلت

( إىل الجؿع بقـفا، فؼال: ُتحؿؾ 0/30) الؿعاملوقد ذهب الخطابل يف 

 ث الـفل طىل ما تساقط مـ إطضاء، وأحاديث الجقاز طىل ما بؼل مـ الؿاء.أحادي

: أو ُيحؿؾ الـفل طىل التـزيف، مجًعا بقـ ابً حجس قال احلافظ ّ

  (033.)الػتح كتفك مـاإدلة.

ح الصـعاين ذلؽ يف  بؾورجَّ كقؾ (، واستحسـف الشقكاين يف 0/70) السُّ

 . (0/71)إوصار

 الساجحاهلل طؾقفؿا، وهق  لشقخ مؼبؾ، والشقخ ابـ طثقؿقـ رمحةوهق ترجقح ا

، واهلل أطؾؿ.يظهس لنا فيوا
(1)

 

 سهِ تطٗس املسأ٠ بؿكٌ ايسدٌ. ص:2ط َطأي١

(: وأما تطفقر الؿرأة بػضؾ 303) شرح مسؾؿيف  قال اإلماو اليّْٖ 

 هاالرجؾ فجائٌز باإلمجاع.

د أثبت ـا، فؼـر أيًض ـف كظـ(: وفق033) فتح البارييف   ظـقال احلاف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شرح (، و033) الػتح (3/073-033 ،)آستذكار(، و0/730-737) إوسطواكظر:  (0)

  (303.)مسؾؿ
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 الخالف فقف الطحاوي.

 شرح الؿعاينكالم الطحاوي الذي أشار إلقف الحافظ هق يف  ُ :قلت

(0/77). 

حـاه يف الؿسللة التل قبؾفا مجًعا بقـ إدلة،  والساجح يف الؿسللة هق ما رجَّ

 وهق ققل مـ تؼدم ذكره، واهلل أطؾؿ.

 ّعا.َٝسأت٘ َٔ إْا٤ ٚاسد مجاتطٗس ايسدٌ ٚ ص:3ط َطأي١

(: وأما تطفقر الرجؾ، والؿرأة مـ 303) شرح مسؾؿيف   اليّْٖقال 

 إكاء واحد4 ففق جائٌز بنمجاع الؿسؾؿقـ.

(: وكؼؾ الطحاوي، ثؿ الؼرصبل، والـقوي 033) الػتحيف   قال احلافظ

آتػاق طىل جقاز اغتسال الرجؾ، والؿرأة مـ اإلكاء القاحد، وفقف كظر4 لؿا حؽاه 

هريرة أكف كان يـفك طـف، وكذا حؽاه ابـ طبد البر طـ ققم، ابـ الؿـذر طـ أبل 

ٌة طؾقفؿ.  هاوهذا الحديث ُحجَّ

(، أكف 033ويعـل الحافظ بالحديث: حديث ابـ طؿر الذي يف البخاري )

 مجقًعا. قال: كان الرجال والـساء يتقضمون يف زمان رسقل اهلل 

(، وابـ الؿـذر يف 0/30وأما إثر طـ أبل هريرة، فلخرجف ابـ أبل شقبة )

إوسط (0/730 ٓ وٓ يثبت4 فننَّ الراوي طـ أبل هريرة: أبق سفؾة،وهق ،)

 ومل يتؽؾؿ طؾقف بشلء. الؽـكيعرف، ومل أجد مـ ذكره إٓ الذهبل يف 



 ِِ َٔا  59 َباُب اِلِن

 

 

 

 

 املا٤ املطتعٌُ يف ايٛق٤ٛ أٚ االغتطاٍ. ص:4ط َطأي١

 ب استدل بحديث الصحابل الؿبفؿ، مـ ذهَب إىل أنَّ الؿاء الؿستعؿؾ مسؾق

وهذا الؼقل هق مذهب أمحد يف الؿشفقر طـف، ، الطفقرية، وإن كان صاهًرا يف كػسف

طـ مالؽ، وإوزاطل، وهق ققل الشافعل، وأبل حـقػة يف الؿشفقر طـفؿا ورواية 

 .أيًضا

 ومما اضتدلىا به أيّضا:

،صحقح مسؾؿحديث أبل هريرة يف  (0
(1)

ِيغتسؾِ»قال:  أنَّ الـبل   ٓ

 ، قالقا: ولقٓ أكف يػقد معـك فقف، مل يـف طـف.«لدائؿ،ِوهقِجـبأحدكؿِيفِالامءِا

وقال بعضفؿ: إنَّ الؿاء الؿستعؿؾ ٓبد أن يصحبف مـ َطَرِق الجسؿ4 ففق ماء  (7

 مضاف.

 وقال بعضفؿ: إنَّ الخطايا تخرج مع غسؾ إطضاء يف القضقء. (3

 وذهب مجع مـ أهؾ العؾؿ إىل أنَّ الؿستعؿؾ ما زال مطفًرا، وهق ققل 

 الزهري، ومالؽ، وإزواطل يف أشفر الروايتقـ طـفؿا، وأبل ثقر، وداود.

،(طظ، وابـ طؿر، وأبل أمامة)وروي طـ  : قال ابً امليرز
(2)

وططاء،  

والحسـ، ومؽحقل، والـخعل، أهنؿ قالقا فقؿـ كسل مسح رأسف، فقجد يف 

 لحقتف بؾاًل: يؽػقف مسحف بذلؽ البؾؾ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.7تؼدم تخريجف يف الؽتاب برقؿ )( 0)

 (.0/720ٓبـ الؿـذر ) إوسطهذه أثار يف أساكقدها ضعٌػ كؿا يف ( 7)
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: وبف قال دل طىل أهنؿ يرون الؿستعؿؾ مطفًرا.: وهذا ي قال ابً امليرز

 أققل.

والشقخ تؼل  وهذا الؼقل هق رواية طـ أمحد، اختارها ابـ طؼقؾ، وأبق البؼاء،

 .الديـ ابـ تقؿقة 

 : وهق أققى يف الـظر.اإلكصافيف   قال

 واضتدل هؤالء مبا يلٌ:

  ﴾ەئ ائ ائ  ى ى ې ﴿دخقلف يف طؿقم الؿاء يف ققلف تعاىل:  (0

  (0/721.)إوسط. «الامءِصفق ِِٓيـجسفِشلء»: ، وققلف [43ساء:افـ]

 .«إ ِالامءِِٓجيـب»يف هذا الباب:   حديث ابـ طباس (7

، وهقترجقح الشقخ محؿد بـ إبراهقؿ، والشقخ ابـ الساجحهق  وهرا القىل

 طثقؿقـ، والشقخ مؼبؾ القادطل رمحة اهلل طؾقفؿ أمجعقـ.

 األول:وأما السد على أدلة املرهب 

 فلما استدٓلفؿ بحديث الـفل طـ آغتسال بػضؾ الؿرأة، فؼد قال الشقكاين (0

  يفالدراري الؿضقئة (: ولق كاكت العؾة آستعؿال، مل يختص 71)ص

الـفل بؿـع الرجؾ مـ القضقء بػضؾ الؿرأة، وبالعؽس، بؾ كان الـفل سقؼع 

 هلشارع لؽؾ أحٍد طـ كؾ فضؾ.امـ ا

(، فؼال: وأجقب طـ حديث 0/77) الـقؾيف  الضتداللّأجاب عً ٍرا ا



 ِِ َٔا  60 َباُب اِلِن

 

 

 

 

ـِ  م بػضؾ وضقء الؿرأة بؿـع كقن الػضؾ مستعؿاًل، ولق ُسؾِّؿ4 ضُّ قَ التَّ  الـفل ط

فالدلقؾ أخصُّ مـ الدطقى4 ٕن الؿدطك خروج كؾ مستعؿؾ طـ الطفقرية، ٓ 

 ثؿ ذكر حديث ابـ طباس ،.خصقص هذا الؿستعؿؾ، وبالؿعارضة بؿا أخرجف...

 .الذي يف الباب بؾػظقف 

استدٓلفؿ بحديث الـفل طـ آغتسال يف الؿاء الدائؿ تؼدم الجقاب طؾقف يف ( 7

 (.7[ تحت حديث رقؿ )7الؿسللة رقؿ ]

 الؿحىلوأما استدٓلفؿ بؿخالطة العرق، فؼد أجاب طـف ابـ حزم يف ( 3

ا، وحتك لق كان كؿا قالقا، فؽان 070) ماذا؟ ومتك (، فؼال: وهذا غثٌّ جدًّ

 حرم القضقء، والغسؾ بؿاء فقف شلء صاهر ٓ يظفر لف يف الؿاء رسؿ.

وأما استدٓلفؿ بخروج الخطايا مع الؿاء الؿتقضل بف، فؼد قال ابـ حزم: وما ( 7

طؾؿـا لؾخطايا َأْجَراًما تحؾ يف الؿاء.
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 غاية الؿرام(، و0/77) كقؾ إوصار(، و070) الؿحىل(، و0/727) إوسطواكظر:  (0)

(0/000-002.) 
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ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (8)   َوَط
ِ
َِأَحِدُكؿُِْصُفقُ ِإ»: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل إَواَِِكاِء

َوَلَغِ
(1)

ِبِالتَُّراِبِِ َـّ ُه َٓ اٍت،ُِأو َأْخَرَجُف ُمْسؾٌِؿ. .«لِقِفِالَؽْؾُبَِأْ َِيْغِسَؾُفَِسْخَعَِمرَّ
(2)

 

«َلْؾُقرِْقفُِ»: َوفِل َلْػٍظ َلفُ 
(3)

َِـّ»: َولِؾتِّْرمِِذيِّ ،  ُه َٓ ،َِأْوُِأو َـّ .«بِالتَُّراِبُِِأْخَراُه
(4)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(: هق أن يدخؾ الؽؾب لساكف يف الؿائع، 71)ص تحرير ألػاظ التـبقفيف  قال الـقوي ( 0)

 فقحركف. قال: والقلقغ لؾؽؾب وسائر السباع، وٓ يؽقن لشلء مـ الطقر إٓ الذباب.

 (. 30( )713أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (7)

( مـ صريؼ طظ بـ مسفر طـ إطؿش طـ أبل رزيـ وأبل 32( )713. أخرجف مسؾؿ برقؿ )غاذ٠ (3)

 ، بف. صالح طـ أبل هريرة 

 بـ مسفر طىل زيادة  (017الػتحيف  قال الحافظ 
َّ
(: قال الـسائل: ٓ أطؾؿ أحًدا تابع طظ

: إهنا غقر محػقضة. وقال ابـ طبدالبر: مل يذكرها الحػاظ مـ أصحاب وقال محزة الؽـاين. «فؾرقه»

بقجف مـ القجقه إٓ طـ  إطؿش كلبل معاوية وشعبة. وقال ابـ مـدة: ٓ تعرف طـ الـبل 

 هبـ مسفر هبذا اإلسـاد.ا طظ

أخرجف قال الحافظ: قؾت: قد ورد إمر باإلراقة أيًضا مـ صريؼ: ططاء، طـ أبل هريرة مرفقًطا. 

ابـ طدي، لؽـ يف رفع كظر، والصحقح أكف مقققف، وكذا ذكر اإلراقة محاد بـ زيد، طـ أيقب، طـ 

 ابـ سقريـ، طـ أبل هريرة مقققًفا، وإسـاده صحقح. أخرجف الدارقطـل، وغقره. اكتفك.

 ففذه الزيادة شاذة غقر محػقضة.

عـبري حدثـا الؿعتؿر بـ سؾقؿان قال ( طـ سقار بـ طبداهلل ال30أخرجف الترمذي ) زٚا١ٜ غاذ٠: (7)

سؿعت أيقب يحدث طـ محؿد بـ سقريـ طـ أبل هريرة مرفقًطا، فذكره. وضاهر إسـاده الصحة، 

( طـ الؿؼدمل، طـ معتؿر بـ سؾقؿان 0/70) شرح الؿعاينولؽـ أخرجف الطحاوي يف 

فؼد رواه مجع طـ  -أطؾؿ واهلل-بدون تردد. وهذه الرواية أرجح  «أوالهن بالرتاب»بنسـاده، فؼال: 

، بدون تردد، مـفؿ معؿر بـ راشد طـد «أوالهن بالرتاب»أطـل ققلف: -أيقب بنسـاده هبذا الؾػظ 

(، وقد تابع أيقب طىل هذا الؾػظ 7/723(، وسعقد بـ أبل طروبة طـد أمحد )0/30الرزاق ) طبد

 ، وهؿ:«أوالهن بالرتاب»مجٌع، فرووه طـ محؿد بـ سقريـ بؾػظ: 

 (.30( )713شام بـ حسان، طـد مسؾؿ )ه (0

 (.0/07إوزاطل طـد الدارقطـل )( 7

ة بـ خالد، طـد الدارقطـل )( 3   = (.0/70(، والطحاوي )0/07قرَّ



 ِِ َٔا  63 َباُب اِلِن

 

 

 

 

 احلديث املسائل واألحكام املستفادة من

 سهِ ايهًب، ٚيعاب٘. ص:1ط َطأي١

 اختؾػ أهؾ العؾؿ يف هذه الؿسللة طىل ثالثة مذاهب:

 حـقػة، : كجاسة لعاب الؽؾب، وصفارة شعره، وهق مذهب أبل املرٍب األّل

 ، واستدلقا بلدلٍة:وأمحد يف رواية، ورجح ذلؽ شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

ِالؽؾب»يف حديث الباب:  قلف ق (0 ِلقف ِولغ ِإوا ِأحدكؿ ِإكاء ، «...صفق 

ٓ تستعؿؾ يف الحؼقؼة الشرطقة إٓ ويراد هبا رفع  «صفق »الحديث. قالقا: وكؾؿة: 

حدث، أو كجس، وٓ حدث هفـا، فتعقـ الـجس، وقد اطترض طىل هذا 

 ، وبؼقلف[013افتقبة:]  ﴾ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ﴿آستدٓل بؼقلف تعاىل: 

 :«السقاوِمطفرةِلؾػؿ،ِمرضاةِلؾرب».
(1)

 

طىل هذا آطتراض، فؼال: والجقاب أنَّ   ّأجاب احلافظ ابً حجس

ألػاظ الشرع إذا دارت بقـ الحؼقؼة الؾغقية، والشرطقة، ُحِؿَؾت طىل الشرطقة4 إٓ 

 إذا قام دلقؾ.

ِسخًعا»: واستدلقا كذلؽ بؼقلف  (7 ف ، فإمر بغسؾف، والتغؾقظ فق«لؾقغسؾف

 يدل طىل كجاسة لعاب الؽؾب.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (00/013.)تاريخفطبد اهلل بـ طقن، طـد الخطقب يف ( 7 =

 (.10حبقب بـ الشفقد، طـد أبل داود ) (7

 .«أوالهن  »، وأن الؿحػقظ بؾػظ: أنَّ الشؽ مـ الراوي -واهلل أطؾؿ-فالظاهر 

 سقليت تخريجف إن شاء اهلل يف ]باب القضقء[.( 0)
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، ولقٓ أكف كجس4 لؽان فقف إسراًفا، وإضاطة لؾؿال، «لؾقرقف»استدلقا بزيادة:  (3

 وقد تؼدم بقان أنَّ هذه الزيادة شاذة.

(: وقد ثبت طـ ابـ طباس التصريح بلنَّ 017) الػتحيف   قال احلافظ (7

ي بنسـاد الغسؾ مـ ولقغ الؽؾب بلكف رجس. رواه محؿد بـ كصر الؿروز

 صحقح، ومل يصح طـ أحد مـ الصحابة خالفف.

 ٕكجاسة لعاب الؽؾب مع شعره، وسائر أجزائف، وهق مذهب  :املرٍب الجاى

الشافعل، وأمحد يف الؿشفقر طـف، وإوزاطل، وإسحاق، وأبل طبقد، ورواية طـ 

بؾمالؽ، وطزاه الصـعاين يف  ( لؾجؿفقر مـ أهؾ العؾؿ، وكذلؽ 0/77) السُّ

(، واستدلقا طىل ذلؽ بلدلة الؿذهب إول، وقاسقا بؼقة بدكف 0/03كاين )الشق

 طىل لعابف، فؼالقا:

إذا كان لعابف كجًسا، وهق طرق فؿف، فػؿف كجس، والعرق جزء متحؾب مـ 

 جزء مـ البدن. العرق البدن4 فجؿقع طرقف كجس4 فجؿقع بدكف كجس4 ٕن

أخرج  (، أنَّ الـبل 7017) مسؾؿواستدلقا أيًضا بحديث مقؿقكة يف 

 جرو كؾب مـ بقتف، ثؿ كضح مؽاكف بالؿاء.

 صفارة لعابف، وشعره، وسائر جسده، وهق مذهب مالؽ يف  :املرٍب الجالح

الؿشفقر طـف، وداود، والزهري، وسػقان الثقري، وابـ الؿـذر، وابـ طبد البر، 

 ، واستدلقا بلدلة:اإلكصافوالبخاري، وهق رواية طـ أمحد كؿا يف 



 ِِ َٔا  65 َباُب اِلِن

 

 

 

 

ِ»مرفقًطا،  حديث أبل هريرة  (0 ِفِأ َّ  جً ِممـِكا ِقخؾـاِسؼكِالؽؾبِبُخػِّ

، متػؼ طؾقف بؿعـاه.«لغػرِاهللِلف
(1)

 

واستدل بف الؿصـػ طىل صفارة سمر الؽؾب4 ٕن ضاهره  : قال احلافظ

 ومل يممر بغسؾف سبًعا. -فِ ػِّ خُ أي: بِ -سؼل الؽؾب فقف 

قال: كاكت الؽالب تبقل،   (017،)البخارييف  حديث ابـ طؿر  (7

، فؾؿ يؽقكقا يرشقن شقئًا مـ وُتْؼبؾ، وُتْدبِر يف الؿسجد يف زمـ رسقل اهلل 

 ذلؽ.

الصحقحقـيف  حديث طدي بـ حاتؿ  (3
(2)

، وفقف: إباحة صقد الؽؾب 

 .[4ادائدة: ]  ﴾ھ   ھ ہ ہ ﴿الؿعؾؿ، وقبؾف ققلف تعاىل: 

ٕكف لق كان لؾـجاسة ٓكتػك بؿا  قالقا: وإمر بالغسؾ لؾتعبد، ٓ لؾـجاسة4 (7

 دون السبع.

 وقد ُأجًب عً هره األدلة مبا يلٌ:

 . حديث أبل هريرة (0

(: وتعؼب بلن آستدٓل بف مبـل طىل أنَّ 017) الػتحيف   قال احلافظ

شرع مـ قبؾـا شرٌع لـا، وفقف اختالٌف، ولق قؾـا بف4 لؽان محؾف فقؿا مل يـسخ، ومع 

يتؿ آستدٓل بف أيًضا4 ٓحتؿال أن يؽقن صبف يف شلء فسؼاه، أو إرخاء العـان ٓ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.7777(، ومسؾؿ )013أخرجف البخاري )( 0)

 سقليت تخريجف إن شاء اهلل يف ]كتاب الصقد والذبائح[.( 7)
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ف بعد ذلؽ، أو مل يؾبسف بعد ذلؽ.  غسؾ ُخػَّ

ويجاب أيًضا بلنَّ الؿلمقر بغسؾف هق اإلكاء4 ٓستخدامف يف إكؾ،   ُ:قلت

 .والشرب، والطفارة، وكحق ذلؽ

 وأما الـعؾ فؾقس ملمقًرا بغسؾف، وٓ هق يف معـك ما ُذكر.

 .يث ابـ طؿر حد (7

بلكف قد ُأْجِؿع طىل أن أبقال الؽالب كجسة، قالف ابـ  أجاب بعضَه علُٔ:

 (7/702 ،)شرح الؿفذب(، والبقفؼل كؿا يف 017) الػتحالؿـقر كؿا يف 

  (0/11.)الـقؾوالشقكاين يف 

(: وتعؼب بلنَّ مـ يؼقل: 017) الػتحيف   ابً حجسقال احلافظ للً 

وأنَّ بقل ما يمكؾ لحؿف صاهر، يؼدح يف كؼؾ آتػاق4 ٓسقؿا  إن الؽؾب يمكؾ،

وقد قال مجٌع بلن أبقال الحققاكات كؾفا صاهرة إٓ أدمل، ومؿـ قال بف: ابـ 

 وهب، حؽاه اإلسؿاطقظ، وغقره طـف.

وإقرب أن يؼال: إن ذلؽ كان يف ابتداء الحال طىل  : قال احلافظثه 

ا، وجعؾ إبقاب ـبتؽريؿ الؿساجد، وتطفقره رـة، ثؿ ورد إمـأصؾ اإلباح

 .طؾقفا. اكتفك

(: كلنَّ ذلؽ كان قبؾ أمره بؼتؾ 0/773) الؽبرىيف   ّقال البَٔقٕ

الؽالب، وغسؾ اإلكاء مـ ولقغف، أو كلنَّ ِطْؾَؿ مؽان بقلفا خػل طؾقفؿ، فؿـ 



 ِِ َٔا  67 َباُب اِلِن

 

 

 

 

 هاطؾؿف وجب طؾقف غسؾف.

أنَّ الشؿس كاكت تجػػ : وأضفر هذيـ التلويؾقـ قال ابً الرتُكناىٕ 

وهذا التلويؾ اختاره شقخ اإلسالم، وصححف ، هاتؾؽ إبقال4 فتطفر إرض.

  (00/771.)مجؿقع فتاواهابـ طثقؿقـ كؿا يف  اإلمام

 إباحة صقد الؽؾب الؿعؾؿ. (3

إنَّ إباحة إكؾ مؿا أمسؽـ ٓ تـايف وجقب  أجاب عيُ الػْكاىٕ فقال:

إمر4 لالكتػاء بؿا يف أدلة تطفقر الـجس مـ  تطفقر ما تـجس مـ الصقد، وطدم

  (0/03-11.)الـقؾ هاالعؿقم، ولق سؾؿ4 فغايتف الترخقص يف الصقد بخصقصف.

 ققلفؿ: إنَّ إمر بالغسؾ لؾتعبد. (7

(، فؼال: وأجقب طـف بلنَّ 0/77) سبؾ السالميف  أجاب عيُ الصيعاىٕ 

، مؿؽـ التعؾقؾ، بلكف أصؾ الحؽؿ الذي هق إمر بالغسؾ معؼقل الؿعـك

 لؾـجاسة، والتعبد إكؿا هق يف العدد فؼط.

هق  -واهلل أطؾؿ- وأقىاهاالثالثة الؿذاهب ققية،  ُ :قال أتى عثد اهلل غفس اهلل له

 .املرهة األول

 وأما السد على أدلة املرهب الجاىٌ:
ٓ يؾزم مـف كجاسة  - وهق الؾعاب -فؼقاسفؿ َطَرق البدن طىل طرق الػؿ  (0

، وهق الشعر، وإكؿا غاية ذلؽ أن يدل طىل كجاسة باصـف، وما ضفر مـ جؾده ضاهره

 إذا كان طؾقف رصقبة.
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(: وأما إلحاق 70/002) مجؿقع الػتاوىكؿا يف   قال غٔخ اإلضالو

الشعر بالريؼ فال يؿؽـ4 ٕنَّ الريؼ متحؾؾ مـ باصـ الؽؾب، بخالف الشعر4 فنكف 

 هاكابت طىل ضفره.

لقس بصريح طىل أكف فعَؾ ذلؽ مـ  ة، َفـَْضُح الـبل وأما حديث مقؿقك (7

ت جؾد الؽؾب،  أجؾ كجاسة شعره، بؾ يحتؿؾ أكف رأى يف إرض رصقبة قد مسَّ

أو حصؾ طرق مـف ٓصؼ إرض.
(1)

 

 ٌٖ اذتهِ ايطابل خمؿٛف يف نًب دٕٚ نًب. ص:2ط َطأي١

 ذهب مجفقر أهؾ العؾؿ إىل أنَّ الحؽؿ السابؼ طام يف مجقع الؽالب، ٓ فرق يف 

ذلؽ بقـ الؿلذون يف اقتـائف، وما ٓ يجقز اقتـاؤه، وٓ بقـ البدوي، والحضري4 

 لعؿقم إدلة الؿتؼدمة.

 .وذهب مالؽ يف رواية طـف إىل طدم وجقب الغسؾ فقؿا يجقز اقتـاؤه 

.، وهق ترجقح الشقخ ابـ طثقؿقـ والصحيح قىل اجلوهىز
(2)

 

 سهِ ايػطٌ ضبع َسات. ص:3ط َطأي١

 وجقب غسؾ اإلكاء سبع مرات، وهق مذهب ذهب مجفقر أهؾ العؾؿ إىل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شرح  (3/021 ،)شرح مسؾؿ (0/77 ،)سبؾ السالم (7/701 ،)شرح الؿفذبواكظر:  (0)

 (0/307-307 )فتح الباري (0/031 ،)تقضقح إحؽام(، 0/737ٓبـ الؿؾؼـ ) ةالعؿد

(017 ،)مجؿقع الػتاوى (70/000-( )70/731 ،)اإلكصاف (0/737 ،)إوسط 

(0/311 ،)التؿفقد (7/710- ،)آختقارات الػؼفقة (.77)ص 

(، 0/317ٓبـ الؿؾؼـ ) دةشرح العؿ (3/022 ،)شرح مسؾؿ (017 ،)الػتحاكظر:  (7)

تقضقح إحؽام (0/030.) 



َٔا   69 َِِباُب اِلِن

 

 

 

 

 مالؽ، والشافعل، وأمحد، واستدلقا بحديث الباب.

 .وطـ مالؽ رواية بلن الغسؾ سبع مرات، طىل سبقؾ الـدب، ٓ القجقب 

 :وأما الحـػقة، فؾؿ يؼقلقا بقجقب السبع، واستدل لفؿ بلمقر 

يؾغ يف (، مرفقًطا يف الؽؾب 0/07طـد الدارقطـل ) حديث أبل هريرة  (0

 .اإلكاء، أكف يغسؾ ثالًثا، أو مخًسا، أو سبًعا

وهذا الحديث ضعقٌػ باتػاق الحػاظ4 فنن يف إسـاده: طبد القهاب بـ 

 هق متروك.و الضحاك،

أفتك بثالث  -وهق رواي الحديث-ومؿا استدل لفؿ بف: أنَّ أبا هريرة  (7

( مـ صريؼ طبد الؿؾؽ بـ أبل سؾقؿان 0/73غسالت. أخرجف الطحاوي )

فثبت بذلؽ كسخ السبع، والعبرة بؿا رأى  العرزمل، طـ ططاء، طـ أبل هريرة بف.

 الراوي، ٓ بؿا رواه.

بلنَّ الصحقح طـد مجفقر العؾؿاء، وإصقلققـ أنَّ العبرة بؿا  :وُأجيب عن هذا

 روى الراوي ٓ بؿا رآه.

(: وتعؼب بلكف يحتؿؾ أن 017) فتح البارييف  ابـً حجـس    قال احلافظ

قن أفتك بذلؽ ٓطتؼاده كدبقة السبع، ٓ وجقهبا، أو كـان كسـل مـا رواه، ومـع يؽ

آحتؿال ٓ يثبت الـسخ، وأيًضا فؼد ثبت أكف أفتك بالغسؾ سبًعا، ورواية مـ روى 

مقافؼة فتقاه لروايتف أرجح مـ رواية مـ روى طـف مخالػتفـا مــ حقـث اإلســاد، 

ريؼ: ـة وردت مـ صـا اإلسـاد فالؿقافؼـٌر، وأمـا الـظر فظاهـومـ حقث الـظر، أم
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ف، وهذا مـ أصح إسـاكقد، وأمـا ــ ابـ سقريـ، طـــ أيقب، طـمحاد بـ زيد، ط

ة طبد الؿؾؽ بـ أبل سؾقؿان، طــ ططـاء، طــف، وهـق دون ـة، فؿـ روايـالؿخالػ

 هاإول يف الؼقة بؽثقر.

لدارقطـل يف (، وا717رواية محاد بـ زيد طـد أبل طبقد يف الطفقر )  ُ:قلت

ســف (023.وإسـادها صحقح ،) 

ومؿا استدل لفؿ بف: أنَّ العذرة أشد كجاسة مـ سمر الؽؾب، ومل يؼقد  (3

 بالسبع، فقؽقن القلقغ كذلؽ مـ باب إوىل.

(: وأجقب بلكف ٓ يؾزم مـ كقهنا أشد 0/303) الػتحيف   قال احلافظ

الحؽؿ، وبلكف ققاس يف مؼابؾة  مـف يف آستؼذار أن ٓ يؽقن أشد مـفا يف تغؾقظ

.هاالـص، وهق فاسد آطتبار.
(1)

 

 سهِ ايترتٜب. ص:4ط َطأي١

  ذهب مجفقر أهؾ العؾؿ إىل وجقب التتريب، واستدلقا بحديث الباب، وقد

خالػ الحـػقة، فؾؿ يؼقلقا بقجقب التتريب ققاًسا طىل بؼقة الـجاسات، ووافؼفؿ 

وهق -ع يف رواية مالؽ، قال الؼرايف هفـا الؿالؽقة، فؾؿ يؼقلقا بالتتريب4 ٕكف مل يؼ

: قد صحت فقف إحاديث4 فالعجب مـفؿ كقػ مل يؼقلقا -مالؽل الؿذهب

 بذلؽ!.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شرح الؿفذب(، و3/022) شرح الـقوي(، و0/310ٓبـ الؿؾؼـ ) شرح العؿدةواكظر:  (0)

  (0/77.)سبؾ السالم(، و0/02) كقؾ إوصار(، و017) الػتح(، و7/720)



 ِِ َٔا  70 َباُب اِلِن

 

 

 

 

  وقد تؼدم أنَّ  -كذا زطؿ-ومـفؿ مـ مل يؼؾ بالتتريب4 ٓضطراب الروايات فقف

الروايات لقست مضطربة، بؾ بعضفا راجح، وإخرى مرجقحة.
(1)

 

 َٛقع ايترتٜب. ص:5ط َطأي١

(، بعد أن ذكر اختالف 713) شرح مسؾؿيف  ليّْٖ قال اإلماو ا

الروايات: وفقفا دلقؾ طىل أنَّ التؼققد بإُوىل، وبغقرها لقس طىل آشتراط، بؾ 

ِبالتراب»الؿراد إحداهـ، وأما رواية:  ِالشامـة روه ، فؿذهبـا، ومذهب «وَطػِّ

ؿاء، فؽلن التراب الجؿاهقر أنَّ الؿراد: اغسؾقه سبًعا، واحدة مـفـ بالتراب، مع ال

 قائؿ مؼام غسؾة، فسؿقت غسؾة لفذا، واهلل أطؾؿ.اكتفك

مـ الروايات هل رواية:  الساجحتؼدم أنَّ  ُ :قال أتى عثد اهلل غفس اهلل له

، فإَوىل أن يجعؾ التتريب يف إُوىل، ولؽـف لقس طىل آشتراط فقؿا «أوٓهـ»

(، أنَّ 721) صحقح مسؾؿيف  يظفر، كؿا قال الـقوي4 لحديث طبد اهلل بـ مغػؾ

ِالشامـةِ»قال:  الـبل  ِوطػروه ِسخًعا، ِلاغسؾقه ِأحدكؿ ِإكاء ِالؽؾبِيف ِولغ إوا

ِبالتراب»، ولؽـ تلويؾ الـقوي لرواية: «بالتراب ِالشامـة ، فقف كقع مـ «وطػروه

 التؽؾػ، والتعسػ.

قال  (: إكف0/73) شرحف لؾعؿدةوقد أشار إىل ذلؽ ابـ دققؼ العقد، فؼال يف 

هبا الحسـ البصري، وققؾ: مل يؼؾ هبا غقره، ولعؾف يراد بذلؽ مـ الؿتؼدمقـ، 

 والحديث ققي فقفا، ومـ مل يؼؾ بف احتاج إىل تلويؾف بقجٍف فقف استؽراه.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقضقح  (0/77 ،)بؾ السالمس (3/022 ،)شرح مسؾؿ (0/13 ،)كقؾ إوصاراكظر:  (0)

  (0/030.)إحؽام
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( بعد ققل ابـ دققؼ 0/303-307) شرحف لؾعؿدةيف  قال ابً امللقً 

 هاوأمحد بـ حـبؾ. العقد )مـ الؿتؼدمقـ(، قال: أي ٕكف رواية طـ مالؽ،

 التؿفقدالؼائؾ بلكف مل يؼؾ هبا غقر الحسـ هق ابـ طبدالبر كؿا يف  ُ :قلت

(7/717.) 

(: قؾت: ٓ يخػك أن إمهال 0/77) سبؾ السالميف  قال الصيعاىٕ 

الؿصـػ لذكرها، وتلويؾ مـ قال بنخراجفا مـ الحؼقؼة إىل الؿجاز، كؾ ذلؽ 

 .لحسـ البصري. اكتفكمحاماة طىل الؿذهب، والحؼ مع ا

البر:  وأما ققل ابـ طبد (71 :)كقؾ إوصاريف   ّقال اإلماو الػْكاىٕ

ٓ أطؾؿ أحدا أفتك بلن غسؾة التراب غقر الغسالت السبع بالؿاء غقر الحسـ فال 

يؼدح ذلؽ يف صحة الحديث وتحتؿ العؿؾ بف، وأيضا قد أفتك بذلؽ أمحد بـ 

ا، ذكر ذلؽ الحافظ ابـ حجر. وجقاب حـبؾ وغقره، وروي طـ مالؽ أيض

البقفؼل طـ ذلؽ بلن أبا هريرة أحػظ مـ غقره فروايتف أرجح ولقس فقفا هذه 

الزيادة، مردود بلن يف حديث طبد اهلل بـ مغػؾ زيادة وهق مجؿع طىل صحتف، 

.وزيادة الثؼة يتعقـ الؿصقر إلقفا إذا مل تؼع مـافقة
(1)

 

 نٝؿ١ٝ إقاؾ١ ايرتاب. ص:6ط َطأي١

يعـل -(: ومـ أوجبف 0/77-73) سبؾ السالميف  ٕ قال الصيعاى

قال: ٓ فرق بقـ أن يخؾط الؿاء بالتراب حتك يتؽدر، أو يطرح الؿاء طىل  -التراب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شرح (، و0/307ٓبـ الؿؾؼـ ) شرح العؿدة(، و0/13) الـقؾ(، و017) الػتحواكظر:  (0)

  (0/022.)مسؾؿ



 ِِ َٔا  73 َباُب اِلِن

 

 

 

 

 التراب، أو يطرح التراب طىل الؿاء. اكتفك.

وٓ يؽػل ذر التراب طىل الؿحؾ دون خؾطف بالؿاء4 لظاهر حديث الباب، 

، والتعػقر هق: التؿريغ، «هِالشامـةِبالترابووطػر»وكذا حديث طبد اهلل بـ مغػؾ: 

غقه بالتراب، أي: اغسؾقه بالتراب. ومعـاه: َمرِّ
(1)

 

 ٌٖ ٜكّٛ ايؿابٕٛ، ٚاألغٓإ َكاّ ايرتاب. ص:7ط َطأي١

(: وٓ يؼقم الصابقن، وإشـان 713) شرح مسؾؿ يف   قال اليّْٖ

 هامؼام التراب طىل إصح، وكذلؽ ما أشبففؿا.

 «بالتراب»(: ققلف: 0/30) إحؽام إحؽاميف  ٔد قال ابً دقٔق الع

ققل، أو وجف: أن الصابقن، وإشـان،  يؼتضل تعقـف، ويف مذهب الشافعل 

والغسؾة الثامـة، يؼقم مؼام التراب، بـاء طىل أن الؿؼصقد بالتراب زيادة التـظقػ، 

ن الـص وأن الصابقن، وإشـان يؼقمان مؼامف يف ذلؽ، وهذا طـدكا ضعقٌػ4 ٕ

إذا ورد بشلء معقـ احتؿؾ معـك يختص بذلؽ الشلء، مل يجز إلغاء الـص، 

 واصراح خصقص الؿعقـ فقف.

(: يتعقـ التراب، 0/037) ح إحؽامقتقضيف  قال عبد اهلل البطاو 

 مـ الؿزيالت4 ٕمقر: غقره وٓ يجقز

 .يحصؾ بالتراب مـ اإلكؼاء ما ٓ يحصؾ بغقره مـ الؿزيالت والؿطفرات (0

ة إكؼاٌء لفذه الـجاسة ما  (7 ضفر يف البحقث العؾؿقة أكف يحصؾ مـ التراب خاصَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 300-0/307ٓبـ الؿؾؼـ ) شرح العؿدة(، و7/720-721) شرح الؿفذباكظر:  (0)

  (3/023.)شرح مسؾؿو
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 ٓ يحصؾ مـ غقره.

أنَّ التراب هق مقرد الـص يف الحديث4 فالقاجب التؼقد بالـص، ولق قام  (3

 .[64مريؿ: ] ﴾جخ مح     جح مج ﴿لجاء كص يشؿؾف  مؼامف4 غقره

 ؟َا اذتهِ إذا تعدد ايٛيٛؽ ص:8ط َطأي١

(: ولق ولغ كؾبان، أو كؾب واحد 713) مسؾؿشرح يف   قال اليّْٖ

مرات يف إكاء، فػقف ثالثة أوجف ٕصحابـا، الصحقح: أكف يؽػقف لؾجؿقع سبع 

مرات، والثاين: يجب لؽؾ ولغة سبع،والثالث: يؽػل لقلغات الؽؾب القاحد 

 سبع، ويجب لؽؾ كؾب سبع. اكتفك.

الؽؾب مرة  ، وذلؽ كؿا لق ولغالصحيحهق  الذي صححف الـقوي   ُ:قلت

واحدة يف اإلكاء، وأصال القلقغ فقف.
(1)

  

 إذا ٚيؼ ايهًب يف َا٤ٕ يٝظ يف إْا٤. ص:9ط َطأي١

مػفقمف يخرج  «يفِإكاءِأحدكؿ»(: ققلف: 017) الػتحيف  قال احلافظ 

الؿاء الؿستـؼع مثاًل، وبف قال إوزاطل مطؾًؼا، لؽـ إذا قؾـا بلنَّ الغسؾ لؾتـجقس 

 ؿاء دون الؽثقر. اكتفك.يجري الحؽؿ يف الؼؾقؾ مـ ال

(: ولق ولغ الؽؾب يف ماء كثقر 713) شرح مسؾؿيف   قال اليّْٖو

 بحقث مل يـؼص طـ قؾتقـ مل يـجسف.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.0/311ٓبـ الؿؾؼـ ) لعؿدةشرح اواكظر:  (0)



 ِِ َٔا  75 َباُب اِلِن

 

 

 

 

هذا مبـل طىل مذهب الشافعقة، والحـابؾة، أنَّ الؿاء إذا مل يبؾغ الؼؾتقـ  ُ :قلت

التغقر، كؿا تؼدم أكف ٓ يـجس إٓ ب والصحيحيـجس بؿجرد ورود الـجاسة طؾقف، 

 واهلل أطؾؿ.

 إذا يعل، أٚ ذتظ غ٦ّٝا داَّدا. ص:10ط َطأي١

(: لق ولغ الؽؾب يف إكاٍء 7/721) شرح الؿفذبيف  قال اإلماو اليّْٖ 

فقف صعام جامد، ُألؼَل ما أصابف، وما حقلف، وبؼل الباقل طىل صفارتف السابؼة، 

.ا.اكتفكويـتػع بف كؿا كان، كؿا يف الػلرة تؿقت يف السؿـ وكحقه. قالف أصحابـ
(1)

 

 ؟ٌٖ ٜٓذظ َا يف اإلْا٤ تبّعا يإلْا٤ ص:11ط َطأي١

 4 ٕهنؿ يؼقلقن ، وهق مذهب البخاريذهبت الؿالؽقة إىل طدم كجاستف

 بطفارة لعابف.

 وهق ققل أبل طبقد، إىل كجاستف ، والحـػقةوذهبت الشافعقة، والحـابؾة ،

 .مل تغقره 4 ٕهنؿ يرون أنَّ الـجاسة إذا وردت طىل الؿاء الؼؾقؾ كجستف، وإنوالؾقث

  ،وجعؾف بعض أهؾ العؾؿ مظـة لؾـجاسة، كالزهري، والثقري، وابـ مسؾؿة

 قال الزهري: إذا ولغ يف اإلكاء لقس لف وضقء غقره4 يتقضل بف. .وابـ الؿاجشقن

 ﴾چ ڃ ڃ ڃ ﴿وقال الثقري: هذا هق الػؼف بعقـف، يؼقل تعاىل: 

قال ابـ الؿؾؼـ: ويتقؿؿ. ، وهذا ماء، ويف الـػس مـف شلء، يتقضل بف، [6ادائدة:]

 ووافؼف ابـ مسؾؿة وابـ الؿاجشقن.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (70/773-.)مجؿقع الػتاوى(، 3/023أيًضا ) شرح مسؾؿواكظر:  (0)
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يف اإلكاء ٓ يـجس4 إٓ إذا تغقر أنَّ الذي  الصىاب ُ :قال أتى عثد اهلل غفس اهلل له 

ولؽـف صار مظـة لؾـجاسة4 فقجب اجتـابف.
(1)

 

 ٌٖ ٜػطٌ اإلْا٤ باملا٤ ايرٟ ؾٝ٘. ص:12ط َطأي١

 محضة، أجاز غسؾ اإلكاء  يف الؿسللة ققٓن: فؿـ ذهب إىل أنَّ العؾة تعبدية

 بالؿاء الذي فقف، ومـ ذهب إىل التعؾقؾ بالـجاسة مل ير غسؾ اإلكاء بالؿاء الذي فقف.

4 ٕن الؿاء مظـة لؾتـجس4 لؼؾتف، وٕنَّ اإلكاء ٓ اجحالسهق  والقىل الثاًي

، يغسؾ إٓ بنراقة ما فقف، ولق جاز الغسؾ بالؿاء الذي فقف4 ٕمر بذلؽ الـبل 

طـف بنسـاد صحقح إمر بنراقتف.  وهق راوي الحديث ثبت أبا هريرة وٕنَّ 

(، واهلل أطؾؿ.0/07) ســفأخرجف الدارقطـل يف 
(2)

  

 بك١ٝ أدصا٤ ايهًب. ص:13ط َطأي١

(: واطؾؿ أكف ٓ فرق طـدكا بقـ ولقغ 713) شرح مسؾؿيف   قال اليّْٖ

طرقف، أو شعره، الؽؾب، وغقره مـ أجزائف، فنذا أصاب بقلف، أو روثف، أو دمف، أو

أو لعابف، أو طضٌق مـ أطضائف شقئًا صاهًرا يف حال رصقبة أحدمها4 وجب غسؾف 

 هاسبع مرات، إحداهـ بالتراب.

 (7/720 ،)شرح الؿفذبأكف يغسؾ مرة. ذكره يف  ّعيد الػافعٔ٘ ّجُ:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـ كتاب  33ٓبـ الؿؾؼـ )باب  التقضقح (،0/317ٓبـ الؿؾؼـ ) شرح العؿدةاكظر:  (0)

  (0/001.)مختصر اختالف العؾؿاء(، 703ٕبل طبقد )ص الطفقرالقضقء(، 

 (.0/317ٓبـ الؿؾؼـ ) ح العؿدةشرواكظر:  (7)



 ِِ َٔا  77 َباُب اِلِن

 

 

 

 

 هاقث الدلقؾ.قال: وهذا القجف متجف، وققي مـ حو

  (0/12.)ؿغـلالوهق مذهب الحـابؾة أيًضا كؿا يف 

4 لعدم وجقد دلقؾ يدل طىل التسبقع يف غقر الساجحهق  وهرا القىل ُ :قلت

 الؾعاب، وٕنَّ حديث مقؿقكة الؿتؼدم يدل طىل طدم التسبقع، واهلل أطؾؿ.

 دماض١ غري يعاب ايهًب ٌٖ تػطٌ ضبّعا؟ ص:14ط َطأي١

  ذهب أمحد، والحـابؾة إىل التسبقع يف بؼقة الـجاسات ققاًسا طىل كجاسة

إكجاس سبًعا. وبؼقاسفا طىل  واستدلقا بؼقل ابـ طؿر: ُأمِركا بغسؾ الؽؾب،

 لعاب الؽؾب.

 وذهب الجؿفقر، وهق رواية طـ أمحد، ووجف طـد الحـابؾة إىل طدم وجقب 

 .التعدد، وآقتصار طىل الؿؽاثرة حتك تذهب الـجاسة

الصحقحقـويدل طىل ذلؽ حديث أكس يف 
(1)

يف قصة بقل إطرابل يف  

بذكقب مـ ماء، فلهريؼ طؾقف، وحديث أسؿاء بـت أبل  جد، فلمر الـبل الؿس

الصحقحقـبؽر يف 
(2)

طـ دم الحقض يصقب الثقب؟  ، أهنا سللت الـبل 

 .«َتُحتُُّفِ ؿِتؼرصف،ِ ؿِتـضحفِبالامء،ِ ؿِتبؾلِلقف»: فؼال الـبل 

يف  ين إلبااإلمام ، وأما حديث ابـ طؿر، فؼد قال الساجحهق  وهرا القىل

اإلرواء (0/020-021 مل أجده. ثؿ قال: وٓ أطؾؿ حديثًا، مرفقًطا، صحقًحا :)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سقليت تخريجف إن شاء اهلل يف هذا الباب.( 0)

 (.71سقليت تخريجف إن شاء اهلل برقؿ )( 7)
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 هايف إمر بغسؾ الـجاسة سبًعا، الؾفؿ إٓ اإلكاء الذي ولغ فقف الؽؾب.

تريب فقف توأما ققاسفؿ طىل لعاب الؽؾب فال يصح4 ٕنَّ العدد وال ُ :قلت

تعبدي ٓ يؼاس طؾقف.
(1)

  

 ؟٢ ايؿٛزٌٖ غطٌ اإلْا٤ عً ص:15ط َطأي١

يؼتضل الػقر، لؽـ  «لؾقغسؾف»(: ققلف 017) الػتحيف   قال احلافظ

محؾف الجؿفقر طىل الـدب، وآستحباب4 إٓ لؿـ أراد أن يستعؿؾ ذلؽ 

.هااإلكاء.
(2)

  

 إزاق١ َا يف اإلْا٤. ص:16ط َطأي١

(: لق مل ُيِرد استعؿال اإلكاء، 0/311) شرح العؿدةيف  قال ابً امللقً 

ىل إصح طـد الشافعقة، وققؾ: يجب4 لظاهر الرواية التل أسؾػـاها4 ُسـَّْت إراقتف ط

ٕن إمر الؿطؾؼ يؼتضل القجقب طىل الؿختار، وهق ققل أكثر الػؼفاء، وإول 

 قاسف طىل سائر الـجاسات4 فنكف ٓ يجب إراقتفا بال خالف.

ما شاذة، غقر محػقضة، وطىل هذا فحؽؿ  «لؾقرقف»تؼدم بقان أن رواية:  ُ :قلت

 يف اإلكاء كحؽؿ سائر الـجاسات.

 يعاب ارتٓصٜس. ص:17ط َطأي١

(: وأما الخـزير فحؽؿف حؽؿ الؽؾب 713) شرح مسؾؿيف   قال اليّْٖ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (0/17-10.)الؿغـلواكظر:  (0)

 (.0/312ٓبـ الؿؾؼـ ) شرح العؿدةواكظر:  (7)



 ِِ َٔا  79 َباُب اِلِن

 

 

 

 

يف هذا كؾف، هذا مذهبـا، وذهب أكثر أهؾ العؾؿ إىل أن الخـزير ٓ يػتؼر إىل غسؾف 

 هاسبًعا، وهق ققل الشافعل، وهق ققي يف الدلقؾ.

أنَّ الخـزير كجس، وهق ققل مجفقر أهؾ العؾؿ،  هذا الحؽؿ مبـل طىل ُ :قلت

وقد كؼؾف بعضفؿ إمجاًطا، وٓ يصح4 فننَّ مذهب مالؽ: صفارة الخـزير ما دام حقًّا، 

 اإلكصافوهق رواية طـ أمحد كؿا يف   (7/702.)شرح الؿفذبكؿا يف 

  ھ﴿(4 لعدم وجقد دلقؾ صحقح، صريح طىل كجاستف، وأما ققلف تعاىل: 0/737)

معـاه: مستؼذر،  ﴾ے﴿فننَّ ققلف  4[045األكعام:] ﴾ے ے ھ ھ

يف الحؿر  مستخبث، ولقس بصريح يف الـجاسة، ويدل طىل ذلؽ ققلف 

ِ جس»إهؾقة:  ، ولق كان الؿراد ، وقد كاكقا يركبقهنا ويؿسقهنا«إهنا

: الـجس4 لؽان ذلؽ متجًفا لؾحؿ كؾحؿ الحؿر، ٓ إىل الحققان قبؾ ﴾ے﴿بـ

يف إشقاء الطفارة، وٓ يخرج طـ ذلؽ إٓ بدلقؾ صحقح، وإصؾ ، مقتف

 صريح، و اهلل أطؾؿ.

ح (: ولقس لـا دلقؾ واض7/702) شرح الؿفذبيف   ّقد قال اليّْٖ

 طىل كجاسة الخـزير يف حقاتف.

ثؿ استدركت فؼؾت: ضفر يل، واهلل أطؾؿ كجاسة الخـزير حقًّا ومقتًا4 ٕن ققلف 

لؿشتركة، والؾػظ الؿشترك إذا مل يقجد دلقؾ يبقـ مـ إلػاظ ا ﴾ے﴿تعاىل: 

الؿراد مـف، وأمؽـ محؾف طىل مجقع معاكقف4 محؾ طؾقفا. وٕن الضؿقر يعقد غالبًا طىل 

أقرب مذكقر، وٕن محؾ الضؿقر طىل الؾحؿ دون الخـزير4 يعقد طىل التخصقص 
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رجس،  طىل غقر صريؼة شرطقة4 فؾحؿفبالخـزير بعدم الػائدة4 ٕن كؾ ما ذبح 

وكذلؽ سائر السباع، سقؽقن لفا كػس الحؽؿ4 فؾؿ يبؼ لتخصقص الخـزير فائدة، 

ًٓ مـ  وكذلؽ فنن الخـزير يلكؾ الـجاسة وإكتان، ويالزم ذلؽ، ففق أسقأ حا

 الجاللة.

وطىل ما تؼدم فؾعاب الخـزير كجٌس، ولؽـ ٓ يؾزم أن يغسؾ سبع مرات كؿا 

غسؾة واحدة كؿا هق إصؾ يف إزالة أكف يجزئ  الصحيحجاء يف الؽؾب، بؾ 

إٓ الؼقاس طىل لعاب الؽؾب، وهق  الـجاسات، ولقس مع مـ قال بسبع غسالت

ققاس فاسد آطتبار4 ٕن العؾة تعبدية، ولقست ضاهرة الؿعـك حتك يؼاس طؾقفا، 

ذلؽ،  خاص استحؼ مـ أجؾفوٕكف يحتؿؾ أن يقجد يف لعاب الؽؾب معـك 

 وباهلل التقفقؼ. ولقس مقجقًدا يف غقره.



 ِِ َٔا  80 َباُب اِلِن

 

 

 

 

ـْ َأبِل َقتَاَدَة  (9)  َوَط
ِ
ةِ -َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص، َأنَّ َرُسقَل اهلل َِلْقَسْتِ»: -فِل الِفرَّ َفا إكَّ

ـََجسٍِ ـَِبِ ِِم ِِهَل اَم ِإكَّ َِطَؾْقُؽؿِِْ، ـَ الِق َحُف التِّْرمِِذيُّ  ،َأْخَرَجُف إَْرَبَعةُ  «الطَّقَّ ـُ َوابْ  ،َوَصحَّ

ُخَزْيَؿَة.
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 سهِ ضؤز اهلس٠. ص:1ط َطأي١

 ذهب مجفقر أهؾ العؾؿ إىل صفارة سمرها، واستدلقا بحديث أبل قتادة الذي 

 الباب. يف

: وهق ققل أكثر العؾؿاء -بعد إخراجف لحديث أبل قتادة- قال الرتمرٖ 

الشافعل، وأمحد، وإسحاق، ، والتابعقـ، ومـ بعدهؿ مثؾ: مـ أصحاب الـبل 

 مل يروا بلًسا بسمر الفرة.

  وذهب أبق حـقػة إىل كراهة سمرها، وقال: إكف كجس. واستدل بؿا ورد طـف 

سئؾ طـ الؿاء، وما يـقبف مـ  ، وبحديث ابـ طؿر، أنَّ الـبل «اهلرةِسخع»أكف قال: 

ِشلء»والدواب؟ فؼال: السباع  ِيـجسف ِمل ِقؾتقـ ِالامء ِكا  د تؼدم أنَّ ، وق«إوا

 الحديث صحقح.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 301وابـ ماجف ) (،37(، والترمذي )012، 0/77(، والـسائل )17. أخرجف أبقداود )ؾشٝض (0)

 ( ويف إسـاده محقدة بـت طبقد وهل مجفقلة الحال. 017وابـ خزيؿة )

(، مـ صريؼ: يحقك بـ أبل كثقر، 0/770) ســ البقفؼلولؽـ لؾحديث إسـاد آخر صحقح يف 

 اإلرواءيف   اإلمام إلباينطـ طبداهلل بـ أبل قتادة، طـ أبقف، بف مرفقًطا، وقد صحح الحديث 

  (0/01-02.)التؾخقص(، واكظر: 013)
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يف إسـاده: طقسك بـ الؿسقب، وقد  4بلكف ضعقٌػ  :األّل ّأجٔب عً احلدٓح

 ، وطقسك ضعقٌػ.الؿقزانُأْكؽَِر طؾقف هذا الحديث، كؿا يف 

ومع ذلؽ فؼد أجاب طـ دلقؾفؿ إول، والثاين الشقكاين، فؼال: وأجقب بلنَّ 

بف طؿقم حديث السباع، بعد  حديث الباب مصرح بلهنا لقست بـجس، فقخصص

ة، فال قعبل بـجاسة السباع، وأما مجرد الحؽؿ طؾقفا بالسضتسؾقؿ ورود ما يؼ

 ة.اكتفك.قيستؾزم أهنا كجس4 إذ ٓ مالزمة بقـ الـجاسة، والسبع

(: ٓ أطؾؿ لؿـ كره سمر الفرة 0/377) التؿفقديف   قال ابً عبد الرب

قتادة، وبؾغف حديث أبل هريرة يف الؽؾب، حجة أحسـ مـ أكف مل يبؾغف حديث أبل 

 فؼاس الفر طىل الؽؾب، وقد فرقت السـة بقـ الفر، والؽؾب يف باب التعبد.اكتفك.

 ، وأبل طبقد(0/32) طـد طبد الرزاق  وقد صحَّ طـ ابـ طؿر  ُ:قلت

 .، والؽؾب، والفرر، وغقرمها أكف كره سمر الحؿا(700)

 ، وأبل طبقد(0/33) دالرزاقطبطـد   وصحَّ أيًضا طـ أبل هريرة

، وغقرمها أكف قال: يغسؾ مـف مرة. وجاء ذلؽ طـ الحسـ، وابـ سقريـ، (701)

  (721-720.)الطفقركؿا يف كتاب 

: ولقس يصح طـ واحد مـ أصحاب الطفقريف كتاب   قال أبْ عبٔد

فقف كراهة، إكؿا كان ذلؽ يروى طـ أبل هريرة، وابـ طؿر، ثؿ جاء  الـبل 

 هاًعا خالف ذلؽ مـ الرخصة.قفؿا مجطـ



 ِِ َٔا  83 َباُب اِلِن

 

 

 

 

( وإسـادمها 700، 713إثران ثابتان كؿا يف الطفقر ٕبل طبقد ) ُ :قلت

 صحقحان.

إذا أكؾت الفرة كجاسة4 فال يحؽؿ بطفارة سمرها مع بؼاء تؾؽ  تنبيه:

الـجاسة يف فؿفا، ولؽـ الحؽؿ بالـجاسة لتؾؽ العقـ، ٓ لػؿفا4 فنن زالت العقـ 

  (0/77.)السبؾ رع بلهنا لقست بـجس.فؼد حؽؿ الشا



 84  فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 

 ٔةَكَخِلامُل ِلأئَطامَل ِضِعَب ُسِكٔذ

 ضؤز ايطَِّباع. ص:1ط َطأي١

(: هق ما يػترس الحققان، ويلكؾف 7/331) الـفايةيف   قال ابً األثري

 هاقفًرا، وقسًرا، كإسد، و الذئب، والـؿر، وكحقها.

الـاس يف ذلؽ،  (: وقد اختؾػ720)ص الطفقريف كتاب  قال أبْ عبٔد

فؽان مالؽ بـ أكس، ومـ وافؼف مـ أهؾ الحجار ٓ يرون بسمرها بلًسا، وأما 

سػقان، وأهؾ العراق مـ أصحاب الرأي4 فنهنؿ يؽرهقن ذلؽ، ولؽؾ واحد مـ 

مـ  ما روي طـ الـبل  -فقؿا أحسب-الػريؼقـ حجة، فؿذهب الؽارهقـ 

ثؿ ذكر أهنؿ أيًضا ربؿا قاسقه الـفل طـ أكؾ لحقمفا، فرأوا أهنا أكجاس لذلؽ، 

 أنَّ حجة الؿترخصقـ ققاسفا طىل سمر الفرة.اكتفك بتصرف. وذكر طىل سمر الؽالب،

وقد قال بؼقل مالؽ: الحسـ، وططاء، والزهري، ويحقك إكصاري، 

 وربقعة، وأبقالزكاد، والشافعل، وابـ الؿـذر، وغقرهؿ.

 ا، ميها:وقد اضتدلىا بأدلة ضعًفة، أذكسها للتيبًه علًه

سئؾ طـ الحقاض التل بقـ  أنَّ الـبل  : حديث أبل سعقد الخدري (0

باع، والؽالب، والحؿر، وطـ الطفارة فقفا؟ فؼال:  هلاِ»مؽة، والؿديـة، تردها السِّ

ِصفق  ِغخر ِما ِولـا ِبطقهنا، ِيف ِمحؾت  فأخرجف ابـ ماج .، وإسـاده ضعقػ«ما

بـ االرمحـ  ويف إسـاده: طبد (0/772) ، والبقفؼل(0/30) ، والدارقطـل(703)

 زيد بـ أسؾؿ، وقد أمجعقا طىل ضعػف.



 ِِ َٔا  85 َباُب اِلِن

 

 

 

 

أكتقضل بؿا أفضؾت الُحُؿر؟ قال:  ، أكف قال: سئؾ الـبل  حديث جابر (7

ويف  ، (0/77)الؿسـدأخرجف الشافعل كؿا يف  «كعؿ،ِوبامِألضؾتِالسخاعِكؾفا»

ـاد آخر طـد ولف إس إسـاده: إبراهقؿ بـ إسؿاطقؾ بـ أبل حبقبة، وهق متروك.

وقد قال  ،(، ويف إسـاده: إبراهقؿ بـ أبل يحقك، وهق كذاب0/0) إمالشافعل يف 

 .بؼقل سػقان، وأهؾ الرأي: أمحد، والحـابؾة، وأققى ما استدلقا بف هق حديث الؼؾتقـ

: ويؿؽـ محؾ ، فؼال (0/17)الـقؾيف   ّقد أجاب عيُ الػْكاىٕ

ؿا كان كذلؽ4 ٕن ورودها طىل الؿاء مظـة حديث الؼؾتقـ الؿتؼدم طىل أكف إك

 هاإللؼائفا إبقال، وإزبال طؾقف.

وكذا فنهنا تلكؾ الـجاسات، والؿقتة، فربؿا سؼط مـفا يف الؿاء أثـاء  ُ :قلت

 شرهبا، وكذا فننَّ مـ السباع الؽؾب، ولعابف كجس.

، ومـ معفؿا4 ٕن هرهة هالك، والشافعيهق  -واهلل أطؾؿ- والساجح

إٓ بدلقؾ صحقح، صريح. بـجاستفاؾ يف إشقاء الطفارة، وٓ يحؽؿ إص
(1)

 

 ضؤز اذتُاز، ٚايبػٌ. ص:2ط َطأي١

  اختؾػ يف هذه الؿسللة كآختالف السابؼ4 إٓ أنَّ أمحد يف هذه الؿسللة لف

 رواية بطفارة سمرمها.

 ، أنَّ الـبل واستدل الؼائؾقن بـجاسة سمرها بحديث أكس بـ مالؽ 

متػؼ طؾقف. «إهناِ جس»هؾقة يقم خقبر، وقال: هنك طـ الحؿر إ
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (0/00-01.)الؿغـلواكظر:  (0)

 (.73سقليت تخريجف إن شاء اهلل برقؿ ) (7)
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(: والصحقح طـدي صفارة البغؾ، 0/02) الؿغـليف   قال ابً قدام٘

كان يركبفا، وُتْرَكب يف زمـف، ويف طصر الصحابة، فؾق  والحؿار4 ٕن الـبل 

ـَ الـبل   ذلؽ، وٕهنؿا مؿا ٓ يؿؽـ التحرز مـفؿا لؿؼتـقفؿا، كان كجًسا4 لبَقَّ

ـَّقر، وققل الـبل  ، أراد أهنا محرمة، كؼقلف «إهناِ جس»يف الحؿر:  فلشبف السِّ

 ، ويحتؿؾ أكف أراد﴾ے﴿تعاىل يف الخؿر، والؿقسر، وإكصاب، وإزٓم 

 لحؿفا الذي كان يف قدروهؿ4 فنكف كجس4 ٕن ذبح ما ٓ يحؾ أكؾف ٓ يطفره. اكتفك.

 ضؤز َا ٜؤنٌ ذتُ٘. ص:3ط َطأي١

(: أمجع أهؾ العؾؿ ٓ 0/733) إوسطيف  ز قال أبْ بلس بً املير

 اختالف بقـفؿ أنَّ سمر ما يمكؾ لحؿف صاهٌر، يجقز شربف، والتطفر بف. اكتفك.

 ضؤز ارتٌٝ. ص:4ط َطأي١

: إمر فقفا سفؾ4 ٕنَّ أهؾ العراق (730)ص الطفقريف   قال أبْ عبٔد

 هايرخصقن أكؾ لحؿفا.

ا لؾحـػقة، والؿالؽقة، فعىل الخقؾ مباحة إكؾ طـد الجؿفقر، خالفً  ُ :قلت

 هذا ففل تدخؾ يف الؿسللة السابؼة.

(: وكان ابـ طؿر0/303) إوسطيف   قال ابً امليرز
(1)

، والحسـ، 

 وابـ سقريـ، والحؽؿ، ومحاد ٓ يرون بسمر الػرس بلًسا. اكتفك.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.0/303ٓبـ الؿـذر ) إوسطإسـاده صحقح كؿا يف  (0)



 ِِ َٔا  87 َباُب اِلِن

 

 

 

 

ـِ َمالٍِؽ  (11) ـْ َأَكِس ْب َػِة الَؿْسِجِد، ، َقاَل: َجاَء َأْطَرابِلٌّ َفبَاَل فِل َصائِ َوَط

ا َقَضك َبْقَلُف َأَمَر الـَّبِلُّ ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلُّ  َفَزَجَرُه الـَّاُس، َفـََفاُهؿُ  ـْ َماءٍ  ملسو هيلع هللا ىلص، َفَؾؿَّ
4 بَِذُكقٍب مِ

ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.. َفُلْهِريَؼ َطَؾقْفِ 
(1)

 

 جاء أطرابل. قوله:

(: مل أَر أحًدا مؿـ تؽؾؿ طىل 0/033) شرح العؿدةيف  لقً قال ابً امل

اه، وقد ضػرت بف بحؿد اهلل وَمـِِّف يف  ٕبل مقسك  معرفة الصحابةالؿبفؿات سؿَّ

إصبفاين4 فنكف روى مـ حديث سؾقؿان بـ يسار، قال: اصؾع ذو الخقيصرة 

 القؿاين، وكان رجاًل جافقًا...، فذكره.

لسـد إىل سؾقؿان مل يذكره لؾـظر يف حالف4 فعىل هذا ففق هق مرسٌؾ، وا  ُ:قلت

ضعقٌػ، وٓ يثبت تسؿقة هذا إطرابل، ثؿ رأيت الحافظ ابـ حجر قال يف 

الػتح  :(: هق مرسٌؾ، ويف إسـاده أيًضا مبفٌؿ، بقـ محؿد بـ 771)حديث

 هاإسحاق، وبقـ محؿد بـ طؿرو بـ ططاء.

 ففذه طؾة أخرى مع طؾة اإلرسال.

 ائل واألحكام املستفادة من احلديثاملس

 بٍٛ اآلدَٞ. ص:1ط َطأي١

(: فلما بقل أدمل الؽبقر7/772 4) شرح الؿفذبيف   قال اليّْٖ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( والؾػظ لؾبخاري. 727(، ومسؾؿ برقؿ )770أخرجف البخاري برقؿ ) (0)
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فـجٌس بنمجاع الؿسؾؿقـ، كؼؾ فقف اإلمجاع ابـ الؿـذر، وأصحابـا، وغقرهؿ، ودلقؾف 

 مع اإلمجاع. -وقد كان ذكر مـفا حديث إطرابل-إحاديث السابؼة 

صبل الذي مل يطعؿ4 فـجٌس طـدكا، وطـد العؾؿاء كافة، وحؽك وأما بقل ال

طـ داود أكف قال: هق صاهٌر، دلقؾـا طؿقم إحاديث،  البقانالعبدري، وصاحب 

كَضَح ثقبف مـ بقل الصبل، وأمر بالـضح  والؼقاس طىل الؽبقر، وثبت أنَّ الـبل 

مـف، فؾق مل يؽـ كجًسا مل يـضح. اكتفك.
(1)

  

الصحقحقـيف    كجاسة البقل حديث ابـ طباسومؿا يدل طىل
(2)

أن  :

، وحديث: «كا ِِٓيستترِمـِبقلف»مرَّ بؼبريـ يعذبان، فؼال يف أحدمها:  الـبل 

.«استـزهقاِمـِالخقل؛ِلن ِطامةِطذابِالؼخرِمـف»
(3)

 

 غا٥ط اآلدَٞ. ص:2ط َطأي١

قال: وٓ و (7/773 ،)شرح الؿفذبكؼؾ الـقوي اإلمجاع طىل كجاستف يف 

 بقـ غائط الصغقر، والؽبقر باإلمجاع. اكتفك. فرق

 ٌٖ ٜتعني املا٤ يتطٗري األزض. ص:3ط َطأي١

  استدل مجفقر العؾؿاء بحديث الباب طىل أكف يتعقـ لتطفقر إرض أن يؽقن

 بالؿاء، وقالقا: لق كان يحصؾ التطفقر بالجػاف4 لؿا حصؾ التؽؾقػ بطؾب الؿاء.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (3/037.)شرح مسؾؿ(، و0/20) إوصار كقؾ(، و0/70) سبؾ السالمواكظر:  (0)

 (.737(، ومسؾؿ برقؿ )700أخرجف البخاري برقؿ ) (7)

 (.32سقليت تخريجف إن شاء اهلل برقؿ ) (3)



 ِِ َٔا  89 َباُب اِلِن

 

 

 

 

 أنَّ الـجاسة إذا وذهب أبق حـقػة، ومحؿد بـ الحسـ، وأبق يقسػ إىل 

ُأِزيؾت بالشؿس، أو الريح، حتك ذهب أثرها، صار الؿحؾ الذي وقعت فقف 

 . وهق ققل لؾشافعل، وققل لؿالؽ، وققٌل يف مذهب أمحد.الـجاسة صاهًرا

  ورجح هذا الؼقل شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة كؿا يفمجؿقع الػتاوى 

 إغاثة الؾفػانا يف (، وأبق البركات ابـ تقؿقة، وابـ الؼقؿ كؿ70/721)

(0/017.) 

اجِ  (70/717 :)مجؿقع الػتاوىا يف ـكؿ  الوـخ اإلضـقال غٔ  ُح ـالرَّ

 َفنِنَّ  4ُحْؽُؿَفا َزاَل  4َكانَ  فٍ ـَوْج  بِلَيِّ  َزاَلْت  َمتَك ةَ ـالـََّجاَس  َأنَّ  :َؿْسَلَلةِ ـالْ  َهِذهِ  فِل

ـْ  ،بَِزَوالَِفا َزاَل  ةِ ـبِِعؾَّ  َثبََت  إَذا اْلُحْؽؿَ  َْصِعؿَ  اْستِْعَؿاُل  َيُجقزُ  َٓ  َلؽِ ْٕ َْشِربَ  ةِ ـا ْٕ  فِل ةِ ـَوا

ـْ  َذلَِؽ  فِل لَِؿا 4َحاَجةٍ  لَِغقْرِ  الـََّجاَسةِ  ةِ ـإَزالَ  َْمَقالِ  َفَسادِ  مِ ْٕ  َيُجقزُ  َٓ  َكَؿا ،ا

ْستِـَْجاءُ 
ِ

 ها.بَِفا آ

 (: وهذا هق0/307) الشرح الؿؿتعيف  ابً عجٔنني  اإلماوقال 

 الصقاب لؿا يظ:

 أنَّ الـجاسة طقـ خبقثة، كجاستفا بذاهتا، إذا زالت طاد الشلء إىل صفارتف. (0

أنَّ إزالة الـجاسة لقس مـ باب الؿلمقر، بؾ مـ باب اجتـاب الؿحظقر، فنذا  (7

ولفذا ٓ يشترط إلزالة الـجاسة كقة، فؾق كزل  4حصؾ بلي سبٍب كان، زاَل الحؽؿ

ستدل اوزالت الـجاسة صفرت، والجقاب طىل ما  الؿطر طىل إرض الؿتـجسة،

بف الحـابؾة: أكف ٓ يـؽر أنَّ الؿاء صفقر، وأكف أيسر شلء تطفر بف إشقاء، لؽـ 
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إثبات كقكف مطفًرا ٓ يؿـع أن يؽقن غقره مطفًرا، وأما بالـسبة لحديث أكس، وأمر 

ٓ تليت طؾقف ألجؾ الؿبادرة بتطفقره4 ٕن الشؿس فبلن يصب طؾقف الؿاء  الـبل 

مباشرة حتك تطفره، بؾ يحتاج ذلؽ إىل أيام، والؿاء يطفره يف الحال،والؿسجد 

يحتاج إىل الؿبادرة بتطفقره4 ٕكف مصىل الـاس. اكتفك.
(1)

 

 ٌٖ ٜػرتط سؿس األزض، ٚإيكا٤ ايرتاب عٓد تطٗريٖا. ص:4ط َطأي١

  ذهب الحـػقة إىل اشتراط ذلؽ، إذا كاكت إرض صؾبة، واستدل لفؿ بؿا

بنسـاد صحقح إىل طبد اهلل بـ معؼؾ، طـ الـبل   (320)ســفأبق داود يف أخرجف 

 :خذواِماِبالِطؾقفِمـِالتراب،ِلللؼقه،ِوأهريؼقاِطؾكِمؽاكفِماءًِ»، أكف قال». 

 .ابـ معؼؾ مل يدرك الـبل  4لؽـ قال أبق داود: هق مرسٌؾ 

سؼع، وقد جاء إمر بالحػر مـ حديث ابـ مسعقد، وواثؾة بـ إ ُ :قلت

بـ مالؽ، وكؾفا مـؽرة، ٓ يصح مـفا شلء.اوأكس 
(2)

  

 ر، بؾ يؽػل كضح الؿاء طؾقف، سقاءٌ وذهب الجؿفقر إىل طدم اشتراط الحػ 

 .كاكت إرض رخقة، أو صؾبة

 ، واهلل أطؾؿ.الصحيحواستدلقا بحديث الباب، وهق 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٓبـ الؿؾؼـ  شرح العؿدة(، و770) الػتح(، و0/20) الـقؾ(، و0/70) السبؾواكظر:  (0)

(0/031 ،)مجؿقع الػتاوى (70/377.) 

  (0/73-01.)التؾخقص: اكظر (7)



 ِِ َٔا  90 َباُب اِلِن

 

 

 

 

 طاي١ ايٓذاض١.ُغ ص:5ط َطأي١

وفقف أنَّ غسالة : -يف شرحف لحديث إطرابل- ابً حجس قال احلافظ 

الـجاسة القاقعة طىل إرض صاهرة، ويؾتحؼ بف غقر القاقعة4 ٕنَّ البؾة الباققة طىل 

إرض غسالة كجاسة، فنذا مل يثبت أنَّ التراب كؼؾ، وطؾؿـا أنَّ الؿؼصقد التطفقر، 

تعقـ الحؽؿ بطفارة البؾة، وإذا كاكت صاهرة، فالؿـػصؾة أيًضا مثؾفا4 لعدم 

  (770.)الػتحك الػارق. اكتف

والصحقح يف  يف هذه الؿسللة ثالثة أوجف طـد الشافعقة، والحـابؾة، ُ :قلت

 .مذهب أمحد، والشافعل، هقالطفارة، وهق ققل مالؽ4 خالًفا ٕبل حـقػة

، لؽـ محؾ هذا الخالف فقؿا إذا اكػصؾت غقر ما ذكره الحافظ  والساجح

 .اإلمجاعمتغقرة، أما إذا اكػصؾت متغقرة4 ففل كجسة ب

 الؿغـل(، وابـ قدامة يف 3/037) شرح مسؾؿكؼؾ اإلمجاع الـقوي يف 

(7/713-717) تـؼقح التحؼقؼ (0/31). 



 92  فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 

 أبالَبٔب ُللََّعَتَت ٌةَكَخِلُم ُلأئَطَم

 أبٛاٍ، ٚأزٚاخ اذتٝٛاْات. ص:1ط َطأي١

 :يف هذه الؿسللة ثالثة مذاهب 

كؾ لحؿفا دون غقرها، : صفارة بقل، وأرواث الحققاكات التل يماملرٍب األّل

 الؿغـلوهق ققل: ططاء، والـخعل، والثقري، وأمحد، ومالؽ، كؿا يف 

كؿا  (، ورجحف شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 7/773) الؿجؿقع(، و7/737)

 وما بعدها(، واستدلقا بؿا يظ: -70/770) مجؿقع الػتاوىيف 

الصحقحقـيف   حديث أكس (0
(1)

قـ أن يشربقا أمر العركق أنَّ الـبل  :

 مـ أبقالفا، وألباهنا.

سئؾ:  أنَّ الـبل   (301:)صحقح مسؾؿحديث جابر بـ سؿرة يف  (7

 .«كعؿ»أيصىل يف مرابض الغـؿ؟ فؼال: 

مع إمؽان أن  الصحقحقـبالبقت الحرام طىل بعقر كؿا يف  صقاف الـبل  (3

ًسا4 ٕمر يبقل البعقر، وكذا الحؿام مالزٌم لؾؿسجد الحرام، فؾق كان ذرقف كج

 .[26احلج:] ﴾ڍ ڇ ڇ ﴿الـاس بنزالتف، وتطفقره، قال تعاىل: 

 إصؾ يف إشقاء الطفارة، وٓ يحؽؿ بـجاستف إٓ بدلقؾ. (7

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.0010(، ومسؾؿ برقؿ )733أخرجف البخاري برقؿ ) (0)



 ِِ َٔا  93 َباُب اِلِن

 

 

 

 

ِلحؿف»واستدلقا بحديث:  (7 ِيمكؾ ِما ِبخقل ِبلا ، وهق حديث ضعقٌػ «ٓ

ا، جاء مـ حديث جابر بـ طبد اهلل، والبراء بـ طازب، أخرجفؿا الدارقطـل  جدًّ

، ويف إسـاد إول: طؿرو بـ الحصقـ، وهق متروك، ويحقك بـ (0/072)

 العالء، وهق كذاب، ويف إسـاد الثاين: سقار بـ مصعب، وهق متروك.

: كجاسة بقل، وأرواث مجقع الحققاكات، ما ُأكِؾ، وما مل يمكؾ، املرٍب الجاىٕ

، وهق مذهب الشافعل، وأبل ثقر، والحـػقة، ورواية طـ أمحد، ورجحف ابـ حزم

ِمـف»: واستدلقا بؼقلف  ِطذابِالؼخر ِلن ِطامة ِمـِالخقل؛ ، وبؼقلف: «استـزهقا

 تعؿ مجقع إبقال. «الخقل»، فؼالقا: كؾؿة «وأماِأحدمها؛ِلؽا ِِٓيستـزهِمـِالخقل»

ويميده أنَّ يف بعض  بلنَّ )أل( طفدية، والؿراد بف: بقل أدمل. وُأجيب:

 .«مـِبقلف»روايات الحديث الثاين 

، مع أنَّ اكجًس  يصقر ستدلقا بالؼقاس طىل أدمل4 فنن ملكقلف، ومشروبفوا

أكؾف أصقب مـ أكؾ الحققاكات، وهذا الؼقاس معارض لؾـصقص4 ففق فاسد 

 آطتبار.

: صفارة مجقع إبقال، وإرواث، طدا بقل، وغائط أدمل، املرٍب الجالح

 طـ ابـ وهب، وهق ققل، وحؽاه اإلسؿاطقظ وغقره وهق ققل الشعبل، والـخعل

 ، ورجحف الشقكاين.طدا ابـ حزم الظاهرية

(: والظاهر صفارة إبقال، وإزبال مـ 0/37) الـقؾيف  قال الػْكاىٕ

كؾ حققان يمكؾ لحؿف، تؿسًؽا بإصؾ، واستصحاًبا لؾبراءة إصؾقة، والـجاسة 
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بؾ ققل حؽؿ شرطل، كاقؾ طـ الحؽؿ الذي يؼتضقف إصؾ، والبراءة، فال يؼ

 ؾقـ بالـجاسة دلقاًل لذلؽ.مدطقفا إٓ بدلقؾ يصؾح لؾـؼؾ طـفؿا، ومل كجد لؾؼائ

: و الذي يتحتؿ الؼقل بف يف إبقال، وإزبال هق آقتصار طىل ثه قال

 اكتفك.كجاسة بقل أدمل، وزبؾف.

، البخارييف   لف أيًضا بحديث ابـ طؿر قد استدلوهذا الؼقل  ُ :قلت

، ومل ؽالب تبقل، وتؼبؾ، وتدبر يف الؿسجد يف زمان رسقل اهلل قال: كاكت ال

 يؽقكقا يرشقن شقئًا مـ ذلؽ.

وقد قدمـا يف مسللة ]حؽؿ لعاب الؽؾب[ ذكر أققال العؾؿاء يف تقجقف هذا 

 الحديث.

استـزهقاِمـِ»يف هذه الؿسللة هق الؿذهب إول4 لعؿقم حديث:  والساجح

مف اهلل طىل ، وُخصَّ مـف ما يمكؾ لحؿ«الخقل ف بإدلة الؿتؼدمة4 وٕنَّ اإلكسان كرَّ

الحققاكات، وبقلف، وغائطف كجس، فؽذلؽ الحققاكات أبقالفا، وأرواثفا كجسة4 

إٓ ما ُخصَّ بدلقؾ كالحققاكات التل يمكؾ لحؿفا كؿا تؼدم، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (70/770-.)مجؿقع الػتاوى (7/773 ،)الؿجؿقع (031 ،)الؿحىلواكظر:  (0)



 ِِ َٔا  95 َباُب اِلِن

 

 

 

 

ـِ  (11) ـِ ُطَؿَر  َوَط   اْب
ِ
ـَاَِمْقَتَتاِ َِوَدَما ُِِِأِحؾَّْتِ»: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ،َِل

َِلالطَِّحاُلِ َماِ : ِالدَّ َِوَأمَّا َِوالُحقُت، َِلالَجَراُد ِالَؿْقَتَتاِ : َلَلمَّا
(1)

َأْخَرَجُف . «َوالَؽخُِدِِ

ـُ َماَجْف، َوفِقِف َضْعٌػ. َأْحَؿُد، َواْب
(2)

 

 ادة من احلديثاملسائل واألحكام املستف

 َٝت١ اذتٛت، ٚادتساد. ص:1ط َطأي١

(: أما حؽؿ الؿسللة، فالسؿؽ 7/700) شرح الؿفذبيف  قال اليّْٖ 

ٱ ٻ ٻ  ﴿والجراد إذا ماتا صاهران بالـصقص، واإلمجاع، قال اهلل تعاىل: 

ۈ ۈ  ٴۇ ۋ ۋ ۅ ﴿، وقال تعاىل: [96ادائدة:] ﴾ٻ ٻ

 .[04افـحؾ:] ﴾ۅ ۉ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطحال طىل وزن كتاب: قال يف لسان العرب: لحؿة سقداء طريضة يف بطـ اإلكسان وغقره طـ  (0)

 القسار ٓزقة بالجـب.

: هق طضق يؼع بقـ الؿعدة والحجاب الحاجز يف يسار البطـ تقضقح إحؽامصاحب وقال 

اتف.  وضقػتف تؽقيـ الدم، وإتالف الؼديؿ مـ كريَّ

( مـ صريؼ 3307(، وابـ ماجف )7/31. أخرجف أمحد )قعٝـ، ٚؾض َٛقّٛؾا، ٚي٘ سهِ ايسؾع (7)

 طبدالرمحـ بـ زيد بـ أسؾؿ طـ أبقف طـ ابـ طؿر بف.

ضعقػ4 لضعػ طبدالرمحـ بـ زيد بـ أسؾؿ. وقد تابعف أخقاه أسامة وطبداهلل، وكالمها  وإسـاده

. ًٓ  ضعقػ، وطبداهلل أحسـ حا

وخالػفؿ مجقًعا سؾقؿان بـ بالل فرواه طـ زيد بـ أسؾؿ طـ ابـ طؿر مقققًفا. ورجح الؿقققف 

 أبقزرطة وأبقحاتؿ والدارقطـل والبقفؼل. 

(. وهق مع وقػف لف 0/777( )01/1) ســ البقفؼل، و (0/37)التؾخقص الحبقراكظر 

 حؽؿ الرفع4 ٕن التحؾقؾ والتحريؿ ٓ يؼال بالرأي، واهلل أطؾؿ. 
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، وطـ «هقِالطفق ِماؤه،ِالحؾِمقتتف»حر: أكف قال يف الب وثبت طـ الـبل 

سبع غزوات كلكؾ  ، قال: غزوكا مع رسقل اهلل اهلل بـ أبل أوىف  طبد

متػؼ طؾقف الجراد.
(1)

وسقاٌء طـدكا الذي مات بآصطقاد، أو حتػ كػسف،  ،

، وسقاء ُقطِع رأس الجراد، أم ٓ، وكذا باقل والطايف مـ السؿؽ وغقر الطايف

 هاذا قؾـا بإصح يف الجؿقع، أهنا حالل، فؿقتتفا صاهرة.مقتات البحر، إ

(: الحديث دلقؾ طىل أنَّ 0/070) تقضقح إحؽاميف  قال عبد اهلل البطَّاو

السؿؽ، والجراد إذا ماتا يف ماء4 فنكف ٓ يـجسف، قؾقاًل كان الؿاء، أو كثقًرا، ولق 

وإكؿا تغقر بشلء صاهر، وهذا تغقر صعؿف، أو لقكف، أو ريحف4 فنكف مل يتغقر بـجاسة، 

 وجف سقاق الحديث يف باب الؿقاه. اكتفك.

 سهِ ايطشاٍ، ٚايهبد. ص:2ط َطأي١

لق كاكا كجسقـ لؿا أحؾ ويدل حديث الباب طىل صفارهتؿا4 ٕكف أحؾ أكؾفؿا، 

 ( اإلمجاع طىل صفارهتؿا.7/701) شرح الؿفذبأكؾفؿا، وقد كؼؾ الـقوي يف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سقليت تخريجف إن شاء اهلل يف ]كتاب إصعؿة[. (0)



 ِِ َٔا  97 َباُب اِلِن

 

 

 

 

 ٔةَكَخِلامُل ِلأئَطامَل ُضِعَب

 َٝت١ غري ادتساد، ٚاذتٛت، ٚاآلدَٞ. ص:1ط َطأي١

 ( اإلمجاع طىل كجاستفا.7/707) شرح الؿفذبكؼؾ الـقوي يف 

«إواُِدبِغِاإِلهاب؛ِلؼدَِصُفر»: ويدل طؾقف ققلف   ُ:قلت
(1)

، وجؾد الؿقتة هق 

 يدل طىل أكف كجس، واهلل أطؾؿ. «لؼدَِصُفر»جزء مـفا، وققلف: 

 َٝت١ اآلدَٞ. ص:2ط َطأي١

(: فلما الحل310 4) شرح مسؾؿيف   قال الـقويأما مقتة الؿسؾؿ، فؼد 

 فطاهٌر بنمجاع الؿسؾؿقـ.

وأما الؿقت، فػقف خالف لؾعؾؿاء، ولؾشافعل فقف ققٓن، الصحقح  ثه قال:

 هامـفؿا: أكف صاهٌر.

، وهق مذهب أمحد، ومالؽ، الصحيحهق  وما صححف اإلمام الـقوي 

ِ»: قف طؿقم ققلف (، ويدل طؾ7/703) شرح الؿفذبوداود، كؿا يف  إ َّ

 .«الؿسؾؿِِٓيـجس

 وققل رواية طـ أمحد، ومالؽ، قوخالػ أبق حـقػة، فؼال: يـجس. وه

ؾشافعل، ومؿا استدلقا بف: أن زكجقًّا سؼط يف بئر زمزم، فؿات، فلمر ابـ الزبقر، ل

 الؿجؿقعوقد أكؽر الـقوي هذه الؼصة يف  وابـ طباس أن يـزح الؿاء مـفا.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.00سقليت تخريجف برقؿ ) (0)
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 ال: إنَّ هذا الذي زطؿقه باصٌؾ ٓ أصؾ لف.(، وق0/000)

قال الشافعل: لؼقت مجاطة مـ شققخ مؽة، فسللتفؿ طـ هذا،فؼالقا: ما سؿعـا 

 هذا.

وغقره طـ سػقان بـ طققـة إمام أهؾ مؽة، قال: أكا بؿؽة مـذ  وروى البقفؼل

ْكِجل الذي يؼقلقكف،  سبعقـ سـة، مل أَر أحًدا، ٓ صغقًرا، وٓ كبقًرا يعرف حديث الزِّ

 وما سؿعت أحًدا يؼقل: كزحت زمزم.

، وقد صح طـ صحقحف، وقد رجحف البخاري يف الساجحهق  والقىل األول

 ـجس حقًّا، وٓ مقتًا.ب لقس الؿممـفنن  4ٓ تـجسقا مقتاكؿابـ طباس أكف قال: 

طـ  ،طـ ططاء ،طـ طؿرو ،سػقان بـ طققـة( طـ 3/701أخرجف ابـ أبل شقبة )

 ف.ب ابـ طباس

أكف حـط ابـًا لسعقد بـ زيد. أخرجف مالؽ يف الؿقصل   وجاء طـ ابـ طؿر

أبل وقاص: لق كان كجًسا ما مسستف.  وقال سعد بـ ( طـ كافع، طـف.0/77)

( طـ يحقك بـ سعقد الؼطان، طـ الجعقد بـ 3/702أخرجف ابـ أبل شقبة )

 .قح، رجالف ثؼاتطبدالرمحـ، طـ طائشة بـت سعد، طـ أبقفا بف. وهذا إسـاٌد صح

 ، وهل صحقحة.صحقحفوهذه أثار طؾَّؼفا البخاري يف 

: وققؾ تعؾؼ هذا إثر، وما بعده  (0773)الػتحيف  قال احلافظ 

بالترمجة مـ جفة أن الؿصـػ يرى أنَّ الؿممـ ٓ يـجس بالؿقت، وأنَّ غسؾف إكؿا 

 هاوٓ الؿاء وحده.هق لؾتعبد4 ٕكف لق كان كجًسا مل يطفره الؿاء، والسدر، 



 ِِ َٔا  99 َباُب اِلِن

 

 

 

 

(: وأما الؽافر7/02 4) شرح العؿدةوأما الؽافر،فؼد قال ابـ الؿؾؼـ يف 

فحؽؿف يف الطفارة، والـجاسة حؽؿ الؿسؾؿ، هذا مذهبـا، ومذهب الجؿاهقر مـ 

 السؾػ، والخؾػ.

الصحقحقـيف   ويدل طؾقف حديث أبل هريرة ُ :قلت
(1)

 أنَّ الـبل  :

الؿسجد قبؾ أن يسؾؿ. وحديث طؿران بـ حصقـ يف ربط ثؿامة بـ ُأثال يف 

الصحقحقـ
(2)

 استعؿؾ مزادة امرأة مشركة هق، وأصحابف. أنَّ الـبل  :

 ۅ ۋ﴿وكذلؽ إباحة ذبائح أهؾ الؽتاب، وإباحة كسائفؿ يف ققلف تعاىل: 

 ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ  ەئ ائ ائ ى ېى ې ې ې  ۉ ۉ ۅ

 .[5ادائدة:] ﴾ۆئ

هرية، فؼالقا: إن الؿشرك كجس العقـ، وقد خالػ يف هذه الؿسللة بعض الظا

 .[28افتقبة:]  ﴾ٿ  ٿ ٿ ﴿واستدلقا بؼقلف تعاىل: 

بلن الـجاسة هفـا محؿقلة طىل الـجاسة  :ٍرا االضتدالل ًّاجلْاب ع

الؿعـقية، وهق ُخبُْث، وكجاسة معتؼده، مجًعا بقـ هذا الدلقؾ، وبقـ إدلة 

ِ»: الؿتؼدمة، واستدلقا بؼقلف  ِِالؿممـإ  «يـجسٓ
(3)

، وقالقا: مػفقمف أنَّ 

 الؽافر يـجس.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.011سقليت تخريجف إن شاء اهلل برقؿ ) (0)

 (.71سقليت تخريجف برقؿ ) (7)

 .( طـ أبل هريرة 310(، ومسؾؿ )723أخرجف البخاري ) (3)
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بلنَّ الؿراد بالحديث أنَّ الؿممـ صاهر إطضاء4 ٓطتقاده  ُٚأدٝب عٔ ذيو:

 مجاكبة الـجاسة، بخالف الؿشرك4 لعدم تحػظف طـ الـجاسة.

ُضِربت لفؿ قبة  واستدلقا بؿرسؾ الحسـ، أنَّ وفد ثؼقػ لؿا أتقا الـبل 

روا إىل صالة الؿسؾؿقـ، فؼال الصحابة: يا رسقل اهلل، يف ممخرة الؿسجد4 لقـظ

ِيـجسِابـِ»أتـزلفؿ الؿسجد، وهؿ مشركقن؟ فؼال:  ِإكام ِإ ضِِٓتـجس، إ َّ

(، وإسـاده 01) الؿراسقؾ(، وأبق داود يف 0071. أخرجف طبد الرزاق )«آدى

صحقح إىل الحسـ، ولؽـ مراسقؾ الحسـ ضعقػة، مـ أضعػ الؿراسقؾ كؿا 

 .الؿققظةذلؽ الذهبل يف جزم ب

بغسؾ آكقة الؿشركقـ، كؿا يف حديث أبل ثعؾبة  واستدلقا بلمر الـبل 

.الصحقحقـالخشـل يف 
(1)

 

 (، فؼال: الؿراد بلمر الـبل 0/30) السقؾّأجاب عيُ الػْكاىٕ يف 

بالغسؾ أن يزيؾقا مـفا أثر ما يحرم أكؾف، وشربف، وٓ مالزمة بقـ التحريؿ، 

 ة.والـجاس

ِ»مػفقم حديث:  فؼقؾ: إنَّ  وأما حؽؿ مقتة الؽافر4 يدل  «ِٓيـجسِالؿممـإ َّ

 .طىل كجاستف يف حال مقتف

فؾذلؽ فؿقتة الؽافر تعتبر كجسة، وقد  4يعارض هذا الؿػفقم ؿ دلقٌؾ عؾَ يُ وٓ 

( طـ بعض الؿتلخريـ أكف كؼؾ آتػاق طىل 7/073) الؿػفؿكؼؾ الؼرصبل يف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.03سقليت برقؿ ) (0)



 ِِ َٔا  010 َباُب اِلِن

 

 

 

 

 .كجاسة الؽافر الؿقت

 اإلكصافوهذا آتػاق لقس بصحقح4 فإشفر يف مذهب الحـابؾة كؿا يف 

( الؼقل 7/707) الؿجؿقع(، وكذا يف مذهب الشافعقة كؿا يف 0/302)

 بطفارتف كالؿسؾؿ.

وٓ يـجس (: 77)ص آختقاراتكؿا يف   قال غٔخ اإلضالو ابً تٔنٔ٘

وأصح الؼقلقـ يف مذهب أدمل بالؿقت، وهق ضاهر مذهب أمحد، والشافعل، 

 همالؽ.ا

 ڳ گ گ  گ گ ک ک ک ﴿ويدل طىل ذلؽ ققلف تعاىل:  ُ :قلت

 .[71اإلرساء:]  ﴾ں ں ڱ ڱ  ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

بؼتىل الؿشركقـ يقم  ر الـبل ــ والده، وأمـطؾقًّا أن يدف وقد أمر الـبل 

دم ـر بعـاكقا كجسقـ4 ٕمـقاء بدر، ولق كــ أصـقي مـدر، فسحبقا إىل صـب

هق طدم كجاسة أدمل مطؾًؼا،  -واهلل أطؾؿ- فالري يظهسرة أجسامفؿ، ـاشمب

التقفقؼ. وباهلل
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (70/777.)مجؿقع الػتاوى (033 ،)الؿحىلواكظر:  (0)
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ـْ َأبِل ُهَرْيَرةَ  (12)    َوَط
ِ
ِلِلِ»: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل بَاُب ِالذُّ َِوَقَع إَوا

َِأَحِدُكؿِْ ِِشَػاءًَِلْؾَقغَِِْشَراِب ِأَخرِ َِولِل َِداًء ـَاَحْقِف َِج َِأَحِد ِلِل َِلنِ َّ ـِْزْطُف ِلَِق ُِ ؿَّ . «ِؿْسُف،

َأْخَرَجُف البَُخاِريُّ 
(1)

اءُِ»: َوَزادَ  ،، َوَأُبقَداُود ـَاِحِفِالَِّذيِلِقِفِالدَّ ُفَِيتَِّؼلِبَِج .«َوإِكَّ
(2)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 .ضا١ً٥َٝت١ َا يٝظ ي٘ ْؿظ  ص:1ط َطأي١

اْسُتِدلَّ بحديث الباب طىل أنَّ ما لقس لف كػس سائؾة4 فؿقتتف صاهرة4 ٕهنا لق 

بغؿسفا يف الشراب، وقد جاء يف ذلؽ حديث  كاكت كجسة، ما أمر الـبل 

صريح، ولؽـف ضعقٌػ، فلخرج الدارقطـل، والبقفؼل مـ حديث سؾؿان الػارسل 

 أنَّ رسقل اهلل ، :قال ،«ِ صعاى،ِوشرابِوقعتِلقفِدابةِلقسِياِسؾام ،ِكؾُّ

 .«هلاِدى،ِلامتتِلفقِح لِأكؾف،ِوشربف،ِووضقؤه

ا، فقف: طظ بـ زيد بـ جدطان، وهق ضعقػ، وفقف:  وهق حديث ضعقٌػ جدًّ

بؼقة بـ القلقد، وقد تػرد بف طـ شقخف: سعقد بـ أبل سعقد الزبقدي، وهق 

َػ أيًضا.  مجفقل، وقد ُضعِّ

(: واتػؼ الحػاظ طىل أنَّ رواية بؼقة 0/32) التؾخقصيف   قال احلافظ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 3371أخرجف البخاري برقؿ ) (0)

وإسـاده  ،( مـ رواية ابـ طجالن طـ سعقد الؿؼبري طـ أبل هريرة3277أخرجف أبقداود ) (7)

الن يف روايتف طـ الؿؼبري طـ أبل هريرة، ضعػفا يحقك الؼطان ضعقػ4 لضعػ ابـ طج

ولؽـ لفا ، ( وهق متروك ٓ تـػع متابعتف7/773والـسائل. وتابعف إبراهقؿ بـ الػضؾ طـد أمحد )

أخرجف أمحد  «فنكه يؼدم السم، ويمخر الشػاء»بؾػظ:  شاهد مـ حديث أبل سعقد الخدري 

 حقح4 وطؾقف فالزيادة صحقحة، واهلل أطؾؿ.( بنسـاد ص3717(، وابـ ماجف )3/01)



 ِِ َٔا  013 َباُب اِلِن

 

 

 

 

 طـ الؿجفقلقـ واهقة.

 حديث الباب.بطـ هذا الحديث الضعقػ  العؾؿاء اكتػكو ُ :قلت

(: وقد يؽقن مـ 7/077-073) آستذكاريف   قال ابً عبد الرب

الؿقتة ما لقس بـجس، وهق كؾ شلء لقس لف دم سائؾ، مثؾ: الزكبقر، والعؼرب، 

ار، والخـػساء، وما أشبف ذلؽ، وإصؾ فقف حديث رسقل اهلل  والجعالن، رَّ والصَّ

 :«...فذكر حديث الباب.«إواِوقعِالذبابِيفِإكاءِأحدكؿ ، 

(: ثؿ طدي هذا الحؽؿ إىل كؾ 0/73) سبؾ السالميف   ّقال الصيعاىٕ

عؿ ما ٓ كػس لف سائؾة، كالـحؾة، والزكبقر، والعـؽبقت، وأشباه ذلؽ4 إذ الحؽؿ ي

بعؿقم طؾتف، ويـتػل باكتػاء سببف، فؾؿا كان سبب التـجقس هق الدم الؿحتؼـ يف 

ؿا ٓ دم لف سائؾ اكتػك الحؽؿ بالتـجقس4 قالحققان بؿقتف، وكان ذلؽ مػؼقًدا ف

 ٓكتػاء طؾتف. اكتفك.

 سهِ ايطعاّ ٚايػساب ايرٟ ٚقع ؾٝ٘ ايرباب. ص:2ط َطأي١

طقام أهؾ العؾؿ:  (: وقال0/727-723) إوسطيف  قال ابً امليرز

إنَّ الؿاء ٓ يػسد بؿقت الذباب، والخـػساء، وما أشبف ذلؽ فقف، هذا ققل مالؽ 

بـ أكس، وأمحد، وإسحاق، وأبل طبقد، وأبل ثقر، وروي معـك هذا الؼقل طـ ا

 الـخعل، والحسـ، وطؽرمة، وططاء.

والؼقل  وٓ أطؾؿ أحًدا قال غقر ما ذكرُت4 إٓ الشافعل يف أحد ققلقف، ثه قال:

 الذي يقافؼ السـة، وققل سائر أهؾ العؾؿ أوىل بف. اكتفك بتصرف.

  (030.)الؿحىليف  وقال بـجاسة مقتة ما ٓ كػس لف سائؾة ابـ حزم  ُ :قلت
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قْثِلِّ  (13) ـْ َأبِل َواقٍِد الؾَّ ـَِ»: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل الـَّبِلُّ  َوَط ِِم ُِقطَِع الَخِفقَؿِةَِِما

ـَُف، َوالؾَّْػُظ َلُف.. «ٌتَِوِهَلَِحقٌَّةَِلُفَقَِمقِِّ ، َوَحسَّ َأْخَرَجُف أَُبق َداُود َوالتِّْرمِِذيُّ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 ايعكٛ املٓؿؿٌ َٔ سٝٛإ َسٞ، غري ايطُو ٚادتساد، ٚاآلدَٞ. ص:1ط َطأي١

(: العضق الؿـػصؾ مـ حققان 7/707) شرح الؿفذبيف  قال اليّْٖ 

 حل، كللقة الشاة، وسـام البعقر، وذيؾ البؼرة، والقد، وغقر ذلؽ، كجٌس باإلمجاع.

ثؿ قال: قال الترمذي: والعؿؾ  ،ثؿ استدل بحديث أبل واقد الذي يف الباب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( مـ صريؼ طبدالرمحـ بـ طبداهلل بـ ديـار 0721(، والترمذي )7272. أخرجف أبقداود )قعٝـ (0)

وإسـاده ، «ففي مقتة»طـ زيد بـ أسؾؿ طـ ططاء بـ يسار طـ أبل واقد الؾقثل بف. وطـدمها: 

لػف سؾقؿان بـ بالل وهق ثؼة ثبت، فرواه ضعقػ، لضعػ طبدالرمحـ بـ طبداهلل بـ ديـار، وقد خا

طـ زيد بـ أسؾؿ طـ ططاء مرساًل، ورجح الدارقطـل الؿرسؾ فؼال: والؿرسؾ أشبف. اكظر 

العؾؾ (0077.لؾدارقطـل ) 

هذا هق الؿحػقظ طـ سؾقؿان بـ بالل، وقد روى الحديث طـف بعض الضعػاء4 فقصؾقه طـ 

  (02.)التؾخقصاكظر  (، وغقره.7/077أبل سعقد. أخرجف الحاكؿ )

وقد رواه هشام بـ سعد، طـ زيد بـ أسؾؿ، بنسـاده، وجعؾف طـ ابـ طؿر. أخرجف ابـ ماجف 

  (02.)التؾخقص( والبزار كؿا يف  3700)

 (.7/3وقد رجح أبق زرطة أكف مـ مراسقؾ زيد بـ أسؾؿ كؿا يف العؾؾ )

( مـ صريؼ طاصؿ بـ 1337)ولؾحديث صريؼ أخرى طـ ابـ طؿر طـد الطبراين يف إوسط 

طؿر، طـ طبد اهلل بـ ديـار، طـ ابـ طؿر بف. وطاصؿ بـ طؿر، قال فقف أمحد وابـ معقـ وأبق حاتؿ: 

ضعقػ. وقال البخاري: مـؽر الحديث. وقال الـسائل: متروك. وذكر الحديث ابـ أبل حاتؿ يف 

 (، وكؼؾ طـ أبقف أكف قال: حديث مـؽر.7/01العؾؾ )

(ط/الؽتب العؾؿقة، وفقف 7/307(، وابـ طدي )3701لداري طـد ابـ ماجف )وجاء طـ تؿقؿ ا

 أبق بؽر الفذيل، وهق متروك. 



 ِِ َٔا  015 َباُب اِلِن

 

 

 

 

 طؾقف طـد أهؾ العؾؿ. اكتفك.

 (70/32 ،)مجؿقع الػتاوىيف  كؿا  شقخ اإلسالم أيًضا وكؼؾ آتػاق

  (0/33.)اإلكصافوالقاقع وجقد خالف شاذ كؿا يف 

 ايعكٛ املٓؿؿٌ َٔ ايطُو، ٚادتساد، ٚاآلدَٞ. ص:2ط َطأي١

راد، وأدمل، ـ: وأما العضق الـُؿبان مـ السؿؽ، والجقال اليّْٖ 

 شرح الؿفذب هاَكقَِدِه، ورجؾف، وضػره، فػقفا كؾفا وجفان، أصحفا صفارهتا.

(7/703.) 

4 ٕنَّ الحقاة إذا فارقت السؿؽ، أو الصحيحهق   وما صححف الـقوي

الجراد، أو أدمل4 فنكف صاهر، فؽذلؽ إذا فارقت بعضف4 فنكف صاهر، وهق ققل 

الحـابؾة أيًضا.
(1)

 

َٔ َٔ اذتٝٛإ غعسٙ، أٚ ؾٛؾ٘ ص:3ط َطأي١ ِٝ  ؟إذا ُأٔب

، أو (: إذا ُجزَّ شعر، أو صقف0/770) شرح الؿفذبيف  قال اليّْٖ 

 وبر مـ ملكقل الؾحؿ4 ففق صاهٌر بـصِّ الؼرآن، وإمجاع إمة.

 ٿ ٿ ٿ﴿)بـص الؼرآن( إشارة إىل ققلف تعاىل: وقوله: 

 .[81افـحؾ:]  ﴾ڤ   ٹ ٹ ٹ ٹ

: وإذا ُجزَّ الشعر، والصقف، والقبر، والريش مـ حققان ٓ يمكؾ، ّقال أّٓضا

ـَ مـ حل ففق مقت.فاتػؼ أصحابـا طىل أنَّ لف حؽؿ شعر الؿقتة4 ٕن م  ا ُأبِقْ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (0/717-717.)غاية الؿرام(، و0/13) الشرح الؿؿتعاكظر:  (0)
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 (0/33 ،)اإلكصافولؾحـابؾة رواية وافؼقا فقفا الشافعقة، كؿا يف  ُ :قلت

 ولفؿ رواية بطفارتف، ورواية أنَّ الـجاسة مـ الـجس، والطفارة مـ الطاهر.

هق صفارتف4 ٕن الشعر، والصقف ٓ تحؾف الحقاة، وهق  والساجح ُ :قلت

(، ومثؾف 70/32) مجؿقع الػتاوىكؿا يف  ترجقح شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

، ورجح ذلؽ شقخ ةصاهر اأيًضا الؼرن، والظؾػ، والظػر4 فنهن الصحيحطىل 

. (70/31)الػتاوىاإلسالم أيًضا كؿا يف 
(1)

  

 غ٦ٝإ َطتجٓٝإ َٔ عُّٛ اذتدٜح املتكدّ. ص:4ط َطأي١

 - رمحفؿ اهلل تعاىل -: ولؽـ استثـك العؾؿاء قال الػٔخ ابً عجٔنني 

 للتقـ:مس

الطريدة، وهل الصقد يطرده الجؿاطة، فال يدركقكف، فقذبحقكف،  األوىل:

لؽـفؿ يضربقكف بلسقاففؿ، أو خـاجرهؿ، ففذا َيُؼصُّ رجؾف، وهذا يؼصُّ يده، وهذا 

، إٓ أنَّ ذلؽ فعؾ يؼص رأسف حتك يؿقت، ولقس فقفا دلقؾ طـ الـبل 

 ها.الصحابة 

قال أمحد: حدثـا هشقؿ، طـ  (03/720 :)يف الؿغـل ٓبـ قدامة  ُ :قلت

مـصقر، طـ الحسـ، أكف كان ٓ يرى بالطريدة بلسا، كان الؿسؾؿقن يػعؾقن ذلؽ 

يف مغازيفؿ، وما زال الـاس يػعؾقكف يف مغازيفؿ. واستحسـف أبق طبد اهلل. قال: 

ا، والطريدة الصقد يؼع بقـ الؼقم، فقؼطع ذا مـف بسقػف قطعة، ويؼطع أخر أيًض 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (0/33-011.)الؿغـلواكظر:  (0)



َِِب  َٔا  017 اُب اِلِن

 

 

 

 

متك طؾقف وهق حل. قال: ولقس هق طـدي إٓ أن الصقد يؼع بقـفؿ، ٓ حتك ي

 هايؼدرون طىل ذكاتف، فقلخذوكف قطعا.

غزال الؿسؽ،  يسؿك الؿسؽ وفلرتف، ويؽقن مـ كقٍع مـ الغزٓن، الثانية:

يؼال: إهنؿ إذا أرادوا استخراج الؿسؽ4 فنهنؿ يركضقكف، فقـزل مـف دٌم مـ طـد 

تِِف، ثؿ يلتقن  بخقط شديد، ققي، فقربطقن هذا الدم الـازل رْبًطا ققيًّا مـ أجؾ ُسرَّ

ًة4 فنكف يسؼط، ثؿ يجدوكف مـ  أن ٓ يتصؾ بالبدن، فقتغذى بالدم، فنذا أخذ ُمدَّ

أصقب الؿسؽ رائحة، وهذا القطاء يسؿك فلرة الؿسؽ، والؿسؽ هق الذي يف 

اكتفك.جقفف، ففذا اكػصؾ مـ حل، وهق صاهر طىل ققل أكثر العؾؿاء. 
(1)

 

 : (7737)الػتح يف قال احلافظ ابً حجس 

ـْ َلْقُكُف َأْسَقدُ 
َوَلُف َكاَباِن َلطِقَػاِن  ،َواْلَؿْشُفقُر َأنَّ َغَزاَل اْلِؿْسِؽ َكالظَّبِْل َلؽِ

َْسَػؾِ  ْٕ ِف ا تِِف فِل َوْقٍت َمْعؾُ  ،َأْبقََضاِن فِل َفؽِّ ـَ َوَأنَّ اْلِؿْسَؽ َدٌم َيْجتَِؿُع فِل ُسرَّ
قٍم مِ

ـَةِ  إِنَّ أَْهَؾ  :َوُيَؼاُل  ،َفنَِذا اْجتََؿَع َوِرَم اْلَؿْقِضُع َفَؿِرَض اْلَغَزاُل إَِلك َأْن َيْسُؼَط مِـْفُ  4السَّ

ِة َتْحتَؽُّ بَِفا لِقَْسُؼطَ  يَّ اَلِح فِل اَوَكَؼَؾ  .تِْؾَؽ اْلباَِلدِ َيْجَعُؾقَن َلَفا َأْوَتاًدا فِل اْلبَرِّ بـ الصَّ

 ِِؾ اْلَقِسقطِ ُمْشؽ:  ْكَػَحِة فِل َجْقِف اْلَجْدِي   .َأنَّ الـَّافَِجَة فِل َجْقِف الظَّبْقَِة َكاإْلِ

افِِعلِّ  بَِريِّ الشَّ ـِ َمْفِديٍّ الطَّ ـْ َطؾِلِّ ْب ـْ َجْقفَِفا َكَؿا ُتْؾِؼل  :َوَط
َأكََّفا ُتْؾِؼقَفا مِ

َجاَجُة اْلبَقَْضةَ  ـُ اْلَجْؿُع بِلَ  ،الدَّ
تَِفاَوُيْؿؽِ ـْ ُسرَّ

 .َفتَتََعؾَُّؼ بَِفا إَِلك َأْن َتْحتَؽَّ  4كََّفا ُتْؾِؼقَفا مِ

َأْجَؿُعقا َطَؾك َأنَّ اْلِؿْسَؽ َصاِهٌر َيُجقُز اْستِْعَؿاُلُف فِل اْلبََدِن  :َقاَل الـََّقِويُّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(0) الشرح الؿؿتع (0/13-21.) 
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قَعِة فِقِف َمْذهَ  ،َوالثَّْقِب  ـِ الشِّ ـَ  ،بًا َباصاًِل َوَيُجقُز َبقُْعُف َوَكَؼَؾ َأْصَحاُبـَا َط

َوُهَق ُمْستَثْـًك مِ

ـْ َحلٍّ َفُفَق َمقٌِّت 
ـَ مِ  .ها.اْلَؼاِطَدةِ َما ُأبِق

ـَ اْلَؿالِؽِقَِّة أَنَّ َفْلَرَة اْلِؿْسِؽ إِكََّؿا ُتْمَخُذ فِل ابـ التِّقـ َطـ اَوحؽك 
بـ َشْعبَاَن مِ

َٓ َتِصحُّ َذَكاُتفُ  ـْ  ـَ اْلَؽَػَرةِ  َحاِل اْلَحقَاةِ َأْو بَِذَكاةِ َم
َوِهَل َمَع َذلَِؽ َمْحُؽقٌم  ،مِ

ُم إَِلك  4بَِطَفاَرتَِفا ـْ َكْقكَِفا َدًما َحتَّك َتِصقَر مِْسًؽا َكَؿا َيْستَِحقُؾ الدَّ َكََّفا َتْستَِحقُؾ َط
ِ

ٕ

َوإِكََّؿا ِهَل  ،َؿْقِت َفقَْطُفَر َوَيِحؾَّ َأْكُؾُف َوَلقَْسْت بَِحقََقاٍن َحتَّك ُيَؼاَل َكِجَسْت بِالْ  4الؾَّْحؿِ 

َّٓ َما  َوَقْد َأْجَؿعَ  ،َشْلٌء َيْحُدُث بِاْلَحقََقاِن َكاْلبِقضِ  اْلُؿْسؾُِؿقَن َطَؾك َصَفاَرةِ اْلِؿْسِؽ إِ

ُحؽَِل َطـ طؿر مـ َكَراَهتف
(1)

ـْ َجَؿاَطةٍ اَوَكَذا حؽك  ، َٓ  :ُثؿَّ َقاَل  ،بـ اْلُؿـِْذِر َط َو

ـْ َطَطاٍء بِـَاًء َطَؾك َأكَُّف ُجْزٌء ُمـَْػِصٌؾ َيِصحُّ اْلَؿـُْع فِقِف إِ  َوَقْد َأْخَرَج ُمْسؾٌِؿ فِل َأْثـَاِء  .َّٓ َط

ـْ َأبِل َسِعقٍد أَنَّ الـَّبِلَّ  «اْلِؿْسُؽَِأْصَقُبِالطِّقِبِ» :َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَحِديٍث َط
(2)

َوَأْخَرَجُف َأُبق  ،

َداُودَ 
(3)

.ها.ُمْؼتَِصًرا مِـُْف َطَؾك َهَذا اْلَؼْدرِ  
(4)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فضقؾ، طـ طبد اهلل بـ ج، وهق ابـ أرصاة، طـ ( مـ صريؼ حجا7/301أخرجف ابـ الؿـذر ) (0)

. إسـاده ضعقػ4 حجاج بـ أرصاة فقف ضعػ، أن ٓ تؼربقه مسؽا :معؼؾ، أن طؿر أوصك يف غسؾف

 . وطبد اهلل بـ معؼؾ ٓ يعؾؿ لف سؿاع مـ طؿر بـ الخطاب 

 (. 7777أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (7)

 (. 3072أخرجف أبق داود برقؿ ) (3)

 (.7/301(، و)7/730ٓبـ الؿـذر ) سطإو واكظر (7)



 ِ٘ َٔ  019 َباُب اآلِى

 

 

 

 

 بَابُ اآلىًَٔٔة

ًَٔة  َباُب اآلٔى

ـِ القََؿاِن  (14) ـْ ُحَذْيَػَة ْب   َط
ِ
َِتْ َربُقاِلِلِآكَِقِةِ»: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل َٓ

ةِِ َهِبَِوالِػضَّ َِتْلُكُؾقاِلِلِِصَحالِِفاَمِالذَّ َٓ ْكَقا،َِوَلُؽْؿِلِلِأِخَرةَِِلنِكَِِّ؛،َِو . «َفاَِلُفْؿِلِلِالدُّ

ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.
(1)

 

ـْ ُأمِّ َسَؾَؿَة   (15)   َوَط
ِ
ِإَكاِءِ»: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَلْت: َقاَل َرُسقُل اهلل الَِّذيَِيْ َرُبِلِل

ةِِ اَمُِيَجْرِجُرِِالِػضَّ إكَّ
(2)

ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.. «اَ َِجَفـَّؿَِلِلِبَْطـِِفِكَِِ
(3)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديثني

 سهِ األنٌ، ٚايػسب يف آ١ْٝ ايرٖب، ٚايؿك١. ص:1ط َطأي١

 حديثا الباب يدٓن طىل تحريؿ إكؾ والشرب يف آكقة الذهب والػضة.

(: قال أصحابـا: اكعؼد 7107حديث ) شرح مسؾؿيف  قال اليّْٖ 

ريؿ إكؾ والشرب، وسائر آستعؿآت يف إكاء ذهب، أو فضة4 اإلمجاع طىل تح

إٓ ما ُحؽل طـ داود يف تحريؿ الشرب فؼط، ولعؾف مل يبؾغف حديث تحريؿ إكؾ، 

وققٌل قديؿ لؾشافعل، والعراقققـ، فؼال بالؽراهة دون التحريؿ، وقد رجع طـف، 

التؼريبوتلولف أيًضا صاحب 
(4)

 كتفك بتصرف.، ومل يحؿؾف طىل ضاهره. ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 7( )7( )7101(، ومسؾؿ برقؿ )7037( )7770أخرجف البخاري برقؿ ) (0)

 : هق صقت وققع الؿاء يف الجقف، والؿعـك: كلكؿا يجرع كار جفـؿ.الـفايةقال ابـ إثقر يف  (7)

 (. 7107(، ومسؾؿ برقؿ )7037أخرجف البخاري برقؿ ) (3)

، لؾؼاسؿ بـ محؿد بـ الؼػال الشاشل الشافعل، مـ طؾؿاء الؼرن التؼريب يف الػروعهق كتاب  (7)

 الرابع، وهق مـ الؽتب الؿعتؿدة طـد الشافعقة . 
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(: وكؼؾ ابـ الؿـذر 7037شرح حديث رقؿ ) الػتحيف  قال احلافظ ّ

اإلمجاع طىل تحريؿ الشرب يف آكقة الذهب والػضة4 إٓ طـ معاوية بـ قرة، أحد 

 هاالتابعقـ، فؽلكف مل يبؾغف الـفل.

 ثؿ ذكر مذهب الشافعل يف الؼديؿ، ثؿ رجقطف طـف.

  األنٌ ٚايػسب.سهِ اضتعُاٍ ايرٖب، ٚايؿك١ يف غري ص:2ط َطأي١

 ذهب الجؿفقر إىل تحريؿ استعؿالفؿا يف غقر إكؾ والشرب، قال الؼرصبل 

  كؿا يفالػتح (7037 يف الحديث تحريؿ استعؿال أواين الذهب، والػضة :)

يف إكؾ والشرب، ويؾحؼ هبؿا ما يف معـامها، مثؾ التطقب، والتؽحؾ، وسائر 

ت ، وأغربت صائػةٌ وجقه آستعؿآت، وهبذا قال الجؿفقر ، فلباحت ذلؽ َشذَّ

مطؾًؼا، ومـفؿ مـ قصر التحريؿ طىل إكؾ والشرب، ومـفؿ مـ قصره طىل 

 الشرب4 ٕكف مل يؼػ طىل الزيادة يف إكؾ. اكتفك.

وقد تؼدم كؼؾ الـقوي لإلمجاع طىل تحريؿ آستعؿال، وكذا كؼؾف ابـ 

 البر، وٓ يصح كؼؾ اإلمجاع. طبد

  ٕقال الصيعاى  يفسبؾ السالم (0/03 والحؼ ما ذهب إلقف الؼائؾ :)

بعدم تحريؿ غقر إكؾ والشرب فقفؿا4 إذ هق ثابت بالـص، ودطقى اإلمجاع غقر 

صحقحة، وهذا مـ شمم تبديؾ الؾػظ الـبقي بغقره4 فنكف ورد بتحريؿ إكؾ 

وجاءوا والشرب فؼط، فعدلقا طـ طبارتف إىل آستعؿال، وهجروا العبارة الـبقية، 

 هابؾػظ طام مـ تؾؼاء أكػسفؿ.



 ِ٘ َٔ  000 َباُب اآلِى

 

 

 

 

  ّٕقال الػْكاى  يفالـقؾ (0/000 وٓ شؽ أنَّ أحاديث الباب :)

تدل طىل تحريؿ إكؾ والشرب، وأما سائر آستعؿآت فال، والؼقاس طىل 

إكؾ والشرب ققاس مع الػارق، وأما حؽاية الـقوي لإلمجاع طىل تحريؿ 

داود، والشافعل، وبعض أصحابف، والحاصؾ أنَّ آستعؿال فال تتؿ مع مخالػة 

إصؾ الِحؾ، فال تثبت الحرمة إٓ بدلقؾ يسؾؿف الخصؿ، وٓ دلقؾ يف الؿؼام هبذه 

الصػة، فالقققف طىل ذلؽ إصؾ الؿعتضد بالبراءة إصؾقة هق وضقػة الؿـصػ 

ـِولؽ»الذي مل يخبط بسقط هقبة الجؿفقر، وٓسقؿا وقد أيد هذا إصؾ حديث: 

، أخرجف أمحد، وأبق داود، وشفد لف ما سؾػ أنَّ أم «طؾقؽؿِبالػضة،ِلالعخقاِهباِلعًخا

. والحديث يف سؾؿة جاءت بجؾجؾ مـ فضة فقف شعر مـ شعر رسقل اهلل 

 البخاري. اكتفك بتصرف.

ِلعًخا»والحديث:   ُ:قلت ِهبا ِلالعخقا ِبالػضة، ِطؾقؽؿ  ، أخرجف أمحد«ولؽـ

، وغقرمها، مـ حديث أبل هريرة، وفقف: أسقد بـ (7730) ، وأبق داود(7/337)

 .التفذيبأبل أسقد البراد، وفقف ضعٌػ، قال الدارقطـل: يعتبر بف. كؿا يف 

  ابً عجٔنني  اإلماوّقال  يفالشرح الؿؿتع (0/07 َّوالصحقح أن :)

هنك طـ  آتخاذ، وآستعؿال يف غقر إكؾ، والشرب لقس بحرام4 ٕن الـبل 

 ملسو هيلع هللا ىلصلؽان الـبل خصقص، وهق إكؾ، والشرب، ولق كان الؿحرم غقرمها4 شلء م

، بؾ إن تخصقصف ٓ يخص شقئًا دون شلء -فؿ يف الؽالمقـأبؾغ الـاس، وأب-

 إكؾ والشرب دلقؾ طىل أن ما طدامها جائز4 ٕن الـاس يـتػعقن هبا يف غقر ذلؽ.
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هنا إذا كاكت بتؽسقرها ٕ 4ولق كاكت حراًما مطؾًؼا4 ٕمر الـبل  قال:

محرمة يف كؾ الحآت ما كان لبؼائفا فائدة، ويدل طىل ذلؽ أنَّ أم سؾؿة، وهل 

راوية الحديث كان طـدها جؾجؾ مـ فضة، جعؾت فقف شعقرات مـ شعر الـبل 

 فؽان الـاس يستشػقن هبا، فقشػقن بنذن اهلل، وهذا يف ،صحقح البخاري ،

 كتفك.وهذا استعؿال يف غقر إكؾ والشرب. ا

 اختاذ اآل١ْٝ َٔ ايرٖب، ٚايؿك١ دٕٚ اضتعُاٍ. ص:3ط َطأي١

  ،ذهب مجفقر أهؾ العؾؿ إىل تحريؿ اتخاذها، ققاًسا طىل تحريؿ استعؿالفا

  (0/777.)شرح الؿفذبكؿا يف 

  وذهب الشافعل يف رواية طـف إىل جقاز اتخاذها، وهق ققل مـ تؼدم أن

، السابؼة ابؼ يف الؿسللةاستعؿالفا، ويدل طؾقف حديث أم سؾؿة الس جقاز رجحقا

 واهلل أطؾؿ.

 (70/20.)مجؿقع الػتاوىوهق ققل أبل حـقػة، وأمحد يف ققل، كؿا يف 
(1)

 

ــؤ،      ص:4ط َطأي١ ــاقٛت، ٚايًؤيــ ــادٕ، نايٝــ ــا٥ظ املعــ ــٔ ْؿــ ــ١ َــ ــتعُاٍ اآلْٝــ اضــ

 ٚادتٛاٖس يف األنٌ، ٚايػسب، ٚغريُٖا.

(: ثؿ هؾ يؾحؼ بالذهب 0/03) سبؾ السالميف   قال الصيعاىٕ

كػائس إحجار، كالقاققت، والجقاهر؟ فقف خالٌف، وإضفر طدم والػضة 

 إلحاقف، وجقازه طىل أصؾ اإلباحة4 لعدم الدلقؾ الـاقؾ طـفا. اكتفك.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (0/013.)الؿغـلواكظر:  (0)



 ِ٘ َٔ  003 َباُب اآلِى

 

 

 

 

 الؿغـل، وهق مذهب الحـابؾة كؿا يف الصحيحوما رجحف الصـعاين هق  ُ :قلت

 شرح الؿفذب(، ومجفقر الشافعقة، ومالؽ، كؿا يف 0/017-010)

(0/777.) 

 .«لنهناِهلؿِيفِالدكقا،ِولؽؿِيفِأخرة»: ققلف  تنبيه:

(: قال اإلسؿاطقظ: لقس الؿراد 7037حديث ) الػتحيف  قال احلافظ 

، أي: هؿ الذيـ «هلؿ»إباحة استعؿالفؿ إياه، وإكؿا الؿعـك بؼقلف:  «يفِالدكقا»بؼقلف: 

ِأخرة»يستعؿؾقكف مخالػة لزي الؿسؾؿقـ، وققلف:  ِيف أي: تستعؿؾقكف ، «ولؽؿ

مؽافلة لؽؿ طىل تركف يف الدكقا، وُيْؿـََعُف أولئؽ، جزاًء لفؿ طىل معصقتفؿ 

 هاباستعؿالف.

 إذا تطٗس يف آ١ْٝ ايرٖب، ٚايؿك١، ٌٖ ٜؿض ٚقٛؤٙ؟ ص:5ط َطأي١

  اختؾػ الجؿفقر الؼائؾقن بتحريؿ استعؿال أكقة يف القضقء، هؾ يصح

 وضقؤه إذا تقضل هبا، أم ٓ؟

  القضقء مع اإلثؿ.فذهب مجفقرهؿ إىل صحة 

 .وذهب أهؾ الظاهر، ورواية طـ أمحد إىل أكف ٓ يصح 

4 ٕنَّ التحريؿ لقس طائًدا إىل كػس القضقء، وهذا بـاًء القىل األول والساجح

طىل الؼقل بتحريؿ استعؿال أكقة بالقضقء، وٓ كؼقل بف.
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (0/013.)الؿغـل(، و0/777) شرح الؿفذب اكظر: (0)



 004  فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 :علة التخسيه يف احلديجني املتكدمني 

 َتْضقِقُؼ  التّْحِريؿِ  ِطّؾةُ  :َفِؼقَؾ  (7/370 :)ؿعادزاد اليف  قال ابً القٔه 

ـِ  اْلُػَؼَراءِ  ُقُؾقِب  َكْسرُ  اْلِعّؾةُ  :َوقِقَؾ . َواْلُخقَاَلءُ  اْلَػْخرُ  اْلِعّؾةُ  :َوقِقَؾ  .الـُّؼقدِ   َواْلـَؿَساكِق

ـْ  َيْؿـَعُ  الـُّؼقدِ  بِتَْضقِقِؼ  قَؾ التّْعؾِ  َفنِنّ  4فِقَفا َما فِقَفا اْلِعَؾُؾ  َوَهِذهِ  .َوَطاَيـُقَها َرَأْوَها إَذا  مِ

َٓ  ،بِآكِقَةٍ  َلقَْس  مِّؿا َوَكْحَقَها ،َسبَائَِؽ  َوَجْعؾَِفا بَِفا التَّحّؾل  َواْلُخقَاَلءُ  َواْلَػْخرُ  ،َكْؼدٍ  َو

ـِ  ُقُؾقِب  َوَكْسرُ  ،َكانَ  َشْلءٍ  بَِلّي  َحَرامٌ   ـَْؽِسرُ تَ  ُقُؾقَبُفؿْ  َفنِنّ  4َلفُ  َضابِطَ  َٓ  اْلـَؿَساكِق

 ،اْلَػاِخَرةِ  َواْلـَؿاَلبِسِ  ،اْلَػاِرَهةِ  َواْلـَؿَراكِِب  ،ْعِجبَةِ اْلـؿُ  َواْلَحَدائِِؼ  ،اْلَقاِسَعةِ  بِالّدورِ 

َْصِعَؿةِ  ْٕ ـْ  َذلَِؽ  َوَغقْرِ  ،الّؾِذيَذةِ  َوا  ُتقَجدُ  إذْ  4ُمـْتَِؼَضةٌ  ِطَؾٌؾ  َهِذهِ  َوُكّؾ  ،بَاَحاِت اْلـؿُ  مِ

 .َمْعُؾقُلَفا ُػ َوَيتََخؾّ  اْلِعّؾةُ 

ـْ  اْلَؼْؾَب  اْستِْعَؿاُلَفا ُيْؽِسُب  َما -َأْطَؾؿُ  اهللُ وَ - اْلِعّؾةَ  َأنّ  َفالّصَقاُب : ُثهَّ َقاَل  مِ

 لِْؾُؽّػارِ  بِلَّكَفا ملسو هيلع هللا ىلص الـّبِّل  َطّؾَؾ  َولَِفَذا 4َضاِهَرةً  ُمـَاَفاةً  لِْؾُعبُقدِّيةِ  ـَافِقَةِ اْلـؿُ  َواْلَحاَلةِ  ،اْلَفقْئَةِ 

ـْ  َكِصقٌب  َلُفؿْ  َلقَْس  إذْ  4لّدْكقَاا فِل ِخَرةِ  فِل بَِفا َيـَاُلقنَ  اّلتِل اْلُعبُقدِّيةِ  مِ ْٔ  َفاَل  ،َكِعقَؿَفا ا

  لَِعبِقدِ  اْستِْعَؿاُلَفا َيْصُؾُح 
ِ
ـْ  َيْستَْعِؿُؾَفا َوإِّكَؿا ،الّدْكقَا فِل اهلل ـْ  َخَرَج  َم  ،ُطبُقدِّيتِفِ  َط

ـْ  ؾَِفاَوَطاجِ  ،بِالّدْكقَا َوَرِضَل  ِخَرةِ  مِ ْٔ  . اكتفك.ا



 ِ٘ َٔ  005 َباُب اآلِى

 

 

 

 

ـِ َطبَّاٍس  (16) ـِ اْب   َوَط
ِ
ِاإِلَهاُبِ»: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ُِدبَِغ إَِوا

(1)
َلَؼْدِِ

. َأْخَرَجُف ُمْسؾٌِؿ.«َصُفَرِ
(2)

 

اَمِإَِهاٍبُِدبَِغِ»َوِطـَْد إَْرَبَعِة:   .«َأيُّ
(3)

 

ـِ الُؿَحبِِّؼ َوطَ  (17)   ـْ َسَؾَؿَة ْب
ِ
ُِجُؾقدِِ»: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل دِبَاُغ

ـُ ِحبَّاَن.«الَؿْقَتِةُِصُفقُ َها َحُف اْب . َصحَّ
(4)

 

ـْ َمقُْؿقَكَة  (18) وَكَفا َفؼَ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَلْت: َمرَّ الـَّبِلُّ  َوَط َِأْخْذُتْؿِ»اَل: بَِشاةٍ َيُجرُّ َلْق

َِوالَؼَرُظِ»، َفَؼاُلقا: إِكََّفا َمقْتٌَة، َفَؼاَل: «إَِهابََفا؟ ِالاَمُء ُرَها ُيَطفِّ
(5)

 ،. َأْخَرَجُف أَُبق َداُودَ «

. َوالـََّسائِلُّ
(6)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إهاب قبؾ الدبغ، فلما بعده فال.: هق الجؾد، وققؾ: إكؿا يؼال لؾجؾد الـفايةقال يف  (0)

 (. 300أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (7)

( 3013(، وابـ ماجف )0172(، والترمذي )1/013(، والـسائل )7073أخرجف أبقداود ) (3)

 وإسـاده صحقح، ولػظ أبل داود كؾػظ مسؾؿ. 

 .«ذكاة األديم دباغه»( بؾػظ 7777. أخرجف ابـ حبان )ؾشٝض بػٛاٖدٙ (7)

( بللػاظ متؼاربة، ويف 1/013(، والـسائل )7077(، وأبقداود )3/710ا أمحد )وقد أخرجف أيًض 

 إسـاده: جقن بـ قتادة وهق مجفقل.

ذكاة »( بؾػظ: 1/017ولؽـ يشفد لف حديث ابـ طباس الذي قبؾف، وحديث طائشة طـد الـسائل )

 وإسـاده صحقح. «ادقتة دباغفا

لحافظ، ويف إسـاده: شريؽ الؼاضل وهق ( بالؾػظ الذي ذكره ا0731وهق طـد ابـ حبان )

 ضعقػ.

َؾؿ وحبُّف يدبغ بف إديؿ. اكظر:  (7)  ٓبـ إثقر. الـفاية، ولسان العربالؼرظ: هق ورُق السَّ

( مـ صريؼ طبداهلل بـ مالؽ بـ حذافة طـ 1/017(، والـسائل )7070. أخرجف أبقداود )قعٝـ (0)

 وإسـاده ضعقػ4 لجفالة طبداهلل بـ مالؽ وأمف. أمف العالقة بـت سبقع طـ مقؿقكة بف. 
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 املسائل واألحكام املستفادة من األحاديث

 دباؽ دًٛد املٝت١. ص:1ط َطأي١

  :اختؾػ أهؾ العؾؿ يف هذه الؿسللة طىل سبعة أققال 

: أكف يطفر بالدباغ مجقع جؾقد الؿقتة4 إٓ الؽؾب، والخـزير، والؿتقلد األّل

صـف، ويجقز استعؿالف يف إشقاء امـ أحدمها، ويطفر بالدباغ ضاهر الجؾد، وب

لف تعاىل: القابسة، والؿائعة، وهذا مذهب الشافعل، واستدل باستثـاء الخـزير بؼق

 ، وقاس الؽؾب طؾقف بجامع الـجاسة.[045األكعام:] ﴾ے ے﴿

بالدباغ، وهذا الؼقل أشفر الروايتقـ  الؿقتة : أكف ٓ يطفر شلء مـ جؾقدالجاىٕ

ِٓ»طـ أمحد، ورواية طـ مالؽ، واستدلقا بحديث طبد اهلل بـ طؽقؿ مرفقًطا: 

 .«تـتػعقاِمـِالؿقتةِبنهابِوِٓطبب

بالدباغ جؾد ملكقل الؾحؿ، وٓ يطفر غقره، قال الـقوي:  : أكف يطفرالجالح

وهق مذهب إوزاطل، وابـ الؿبارك، وأبل ثقر، وإسحاق بـ راهقيف، واستدلقا 

ِدباغفا»بحديث:  ِالؿقتة ، وهق صحقح، قالقا: فجعؾ الدباغ يف إُُهِب «وكاة

 كالذكاة.

ؽ الؿشبف ٓ يطفر قالقا: والذكاة الؿشبف هبا ٓ يحؾ هبا غقر الؿلكقل، فؽذل

جؾد غقر الؿلكقل، وهذا إن سؾؿ ٓ يـػل ما استػقد مـ إحاديث العامة 

 ه.رقغلؾؿلكقل، و



 ِ٘ َٔ  007 َباُب اآلِى

 

 

 

 

 : يطفر جؾقد مجقع الؿقتات4 إٓ الخـزير، وهق مذهب أبل حـقػة.السابع

: يطفر مجقع جؾقد الؿقتة4 إٓ أكف يطفر ضاهره دون باصـف، فال يـتػع اخلامظ

 ذهب مالؽ الؿشفقر، وهق تػصقؾ ٓ دلقؾ طؾقف.بف يف الؿائعات، وهق م

: يطفر الجؿقع، والؽؾب، والخـزير ضاهًرا، وباصـًا، وهق مذهب الطادع

 داود، وأهؾ الظاهر، وهق ققل أبل يقسػ، ورواية طـ مالؽ.

: أكف يـتػع بجؾقد الؿقتة، وإن مل تدبغ، ويجقز استعؿالفا يف الؿائعات، الطابع

 والقابسات.

وهق مذهب الزهري، وهق وجف شاذ لبعض أصحابـا، ٓ تعريج : قال اليّْٖ

 هاطؾقف، وٓ التػات إلقف.

 -واهلل أطؾؿ- فيوا يظهس لناهذه الؿذاهب  أزجح ُ :قال أتى عثد اهلل غفس اهلل له

ِصفر»4 لعؿقم حديث الباب القىل السادسهق  ِلؼد ُِدبَِغ؛ ِإهاب ، وكذلؽ «أيام

ِصفق ها»حديث:   (0/07 )سبؾ السالمـعاين يف وهق ترجقح الص «دباغفا

  (0/013.)الـقؾوالشقكاين يف 

ِوِٓطبب»وأما حديث طبد اهلل بـ طؽقؿ:  ِبنهاب، ِمـِالؿقتة ، «ِٓتـتػعقا

َػُف بعضفؿ، وأطؾَُّف بآضطراب، وطىل صحة الحديث4 فؼد أجقب طـف بلنَّ  فؼد ضعَّ

الـضر بـ شؿقؾ، وغقره الـفل فقف متقجف طىل الؿقتة قبؾ الدباغ، ويميده ما ذكره 
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مـ أهؾ الؾغة طىل أنَّ اإلهاب يطؾؼ طىل الجؾد قبؾ دباغف.
(1)

 

 مباذا ٜدبؼ دًد املٝت١؟ ص:2ط َطأي١

َباغ َيُجقز (7/737 :)شرح مسؾؿيف  قال اليّْٖ  ػ َشْلء بُِؽؾِّ  الدِّ  ُيـَشِّ

ـْ  َوَيْؿـَع َوُيَطقِّبُف، اْلِجْؾد َفَضاَلت ّب  ،ثَكالشَّ  لَِؽ َوذَ  ،َطَؾقْفِ  اْلَػَساد ُوُرود مِ  ،َوالشَّ

ان َوُقُشقر ،ظَواْلَؼرَ  مَّ ـْ  َذلَِؽ  أَْشبَفَ  َوَما ،الرُّ َْدِوَية مِ ْٕ  . اكتفك.الطَّاِهَرة ا

 (0/37 )الؿغـلمذهب الحـابؾة كؿا يف  وهذا الذي ذكره الـقوي هق

 (01/327 )التؿفقدوالؿالؽقة، والحـػقة، وقال بف ابـ وهب، وداود كؿا يف 

 تبة.ط/ مر

 ٌٖ ٜطٗس ادتًد مبذسد ايدباؽ دٕٚ غطً٘ باملا٤؟ ص:3ط َطأي١

  ،أكف  والساجحيف هذه الؿسللة ققٓن، ومها وجفان طـد الحـابؾة، والشافعقة

تؼدم أكف ضعقػ، ولؽـ  «يطفرهاِالامءِوالؼرظ»ٓ يشترط غسؾف بالؿاء، وحديث: 

 (2)إذا غسؾ إلزالة الؼذارات التل فقف فال بلس، واهلل أطؾؿ.

 ملٝت١.بٝع دًد ا ص:4ط َطأي١

( ط/ مرتبة: وسائر مـ 01/312) التؿفقدكؿا يف  الؿروزيقال اإلمام 

ذكركا جعؾفا صاهرة بعد الدباغ، وأصؾؼ آكتػاع هبا يف كؾ شلء، وهق الؼقل الذي 

 ذهب إلقف.كختاره، وك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شرح مسؾؿ(، و0/07-01) سبؾ السالم(، و0/011-013) كقؾ إوصاراكظر:  (0)

(7/737-733 ،)الؿغـل (0/23.) 

  (7/737.)شرح مسؾؿ (0/37-30 ،)الؿغـلاكظر:  (7)



ِ٘ َباُب  َٔ  009 اآلِى

 

 

 

 

: ققلف )أصؾؼ آكتػاع هبا يف كؾ شلء( يعـل القضقء قال ابً عبد الرب 

عفا، وشراءها، وسائر وجقه آكتػاع هبا، وبثؿـفا، فقفا، والصالة فقفا، وبق

كالجؾقد الؿذكاة سقاًء، وطىل هذا أكثر أهؾ العؾؿ بالحجاز، والعراق مـ أهؾ 

د اهلل بـ الحسـ قالػؼف، والحديث، ومؿـ قال هبذا: الثقري، وإوزاطل، وطب

ود العـبري، والحسـ بـ حل، وأبق حـقػة، والشافعل، وأصحاهبؿا، وهق ققل: دا

بـ طظ الظاهري، والطبري، وإلقف ذهب ابـ وهب صاحب مالؽ، كؾ همٓء ا

هايؼقلقن: دباغ اإلهاب صفقره لؾصالة، والقضقء، والبقع، وكؾ شلء.
(1)

 

 .«أِٓأخذواِإهاهباِلاكتػعقاِبف»: ويدل طؾقف طؿقم ققلف  ُ :قلت

كؿا  بل وأما بقع الجؾد قبؾ الدباغ فال يجقز4 ٕكف مـ الؿقتة، وقد قال الـ

الصحقحقـيف 
(2)

ىِبقعِالؿقتة،ِوالخـزير،ِوإصـاى»:  طـ جابر   .«إ ِاهللِحرَّ

(: وكؼؾ ابـ الؿـذر اإلمجاع طىل 3/701) الـقؾيف   قال الػْكاىٕ

 تحريؿ بقع الؿقتة، والظاهر أكف يحرم بقعفا بجؿقع أجزائفا. اكتفك.

 أنٌ دًد املٝت١. ص:5ط َطأي١

يف  غـف بعد الدبـؾ أكؾـ(: وٓ يح0/37) الؿغـليف   قال ابً قدام٘

ف ٕصحاب ـققل أكثر أهؾ العؾؿ، وحؽل طـ ابـ حامد أكف يحؾ، وهق وج

ِ»الشافعل4 لؼقلف:  د، ـف معـك يػقد الطفارة يف الجؾـ، وٕك«فلوكاتِؿلإديدباغ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/737.)شرح مسؾؿ(، و0/37) الؿغـلواكظر:  (0)

 (.101تخريجف يف الؽتاب برقؿ ) سقليت (7)
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 ح.ـؾ كالذبـاح إكـفلب

الـبل  ، والجؾد مـفا، وقال[3ادائدة:] ﴾ٻ ٻ ٱ﴿ولـا ققلف تعاىل:  قال:

 :«ِأكؾفا ِالؿقتة ِمـ ِحرى متػؼ طؾقف، وٕكف جزء مـ الؿقتة4 فحرم أكؾف  «إكام

كسائر أجزائفا، وٓ يؾزم مـ الطفارة إباحة إكؾ، بدلقؾ الخبائث مؿا ٓ يـجس 

 . اكتفك.بالؿقت، ثؿ ٓ يسؿع ققاسفؿ يف ترك كتاب اهلل، وسـة رسقلف 

 .دامة 4 لؿا ذكره ابـ قالساجحهق  وقىل اجلوهىز

 باع.االْتؿاع ظًٛد ايطِّ ص:6ط َطأي١

باع جاء طـ الـبل   أخرجف أبق داود .أكف هنك طـ افتراش جؾقد السِّ

( 7331(، والبزار )7/17أمحد )، و(0110) (0111) ، والترمذي(0173)

،  مـ حديث أسامة بـ طؿقر (، وغقرهؿ،700( )701(، والطبراين )7330)

، والظ ًٓ ولذلؽ  4اهر أن الروايتقـ محػقضتانوهق حديث روي مرساًل، ومقصق

 العؾؾ الؽبقرطىل إخرى، كؿا يف  الروايتقـ ىحدإفننَّ البخاري مل يرجح 

 (.7/170لؾترمذي )

، أكف هنك طـ ، طـ الـبل  كرب، ومعاوية يوجاء طـ الؿؼدام بـ معد

لبس جؾقد السباع، والركقب طؾقفا. وإسـاده ضعقٌػ، فقف: بؼقة بـ القلقد، ومل 

 (،037-7/030) ، وأخرجف أمحد(7030) أخرجف أبق داود .يصرح بالتحديث

ح بؼقة بؾػظ: هنك رسقل اهلل   طـده طـ الذهب، والحرير، ومقاثر الـؿقر. وصرَّ

 بالتحديث.



 ِ٘ َٔ  020 َباُب اآلِى

 

 

 

 

هنك طـ ركقب »( بؾػظ: 7/37ولحديث معاوية إسـاد آخر حسـ طـد أمحد )

 .«الـؿقر

هنك طـ ركقب  قل اهلل وجاء الحديث طـ أبل ريحاكة بؾػظ: كان رس

وفقف مجفقل حال، ولؽـ الحديث يف الشقاهد4  (،7/037أخرجف أمحد ) الـؿقر.

 فال َيُضرُّ ذلؽ.

فقستػاد مـ إحاديث الؿتؼدمة أن جؾقد السباع وإن ُدبَِغْت، فال يجقز 

وهق ققل إوزاطل، ويزيد بـ هارون، وابـ الؿبارك،  افتراشفا، والركقب طؾقفا.

 سحاق، وأبل ثقر.وأمحد، وإ

بعد أن ذكر - (2/737-737 )مشؽؾ أثاريف  قال الطحاّٖ 

 :-«أيامِإهابُِدبَِغِلؼدِصفر»حديث: 

بَاعِ  ُجُؾقدُ  َذلَِؽ  فِل َوَدَخَؾ  ََحدٍ  َيُجزْ  َوَلؿْ  ،السِّ
ِ

ا ُيْخِرَج  َأنْ  ٕ فُ  َقدْ  مِؿَّ  َرُسقُل  َطؿَّ

َّٓ  4اْلَؼْقلِ  بَِذلَِؽ  ملسو هيلع هللا ىلص ـْ  بِفِ  إْخَراُجفُ  َلفُ  ُيقِجُب  بَِؿا إ ـْ  ،َمْسُطقَرةٍ  آَيةٍ  مِ  ،َمْلُثقَرةٍ  ُسـَّةٍ  َومِ

ـْ  ـْ  إْجَؿاعٍ  َومِ  ُجُؾقدِ  ُدُخقُل  بِفِ  َوَجَب  ،َكَذلَِؽ  َذلَِؽ  َكانَ  َوإَِذا َطَؾقِْف، اْلِعْؾؿِ  َأْهؾِ  مِ

بَاعِ  ُُهِب  فِل السِّ ْٕ تِل ا َباِغ، َصَفاَرُتَفا َتِجُب  الَّ  َأنَّ  َطَؼْؾـَا َكَذلَِؽ  َذلَِؽ  َكانَ  َوإَِذا بِالدِّ

َثارِ  فِل َجاءَ  الَِّذي الـَّْفَل  ْٔ تِل ا ـْ  اْلبَاِب  َهَذا فِل َرَوْيـَاَها الَّ ُكقِب  َط  ُجُؾقدِ  َطَؾك الرُّ

بَاعِ  ـْ  َلؿْ  السِّ َكََّفا َيُؽ
ِ

َباغِ  َصاِهَرةٍ  َغقْرُ  ٕ ـْ  ،بَِفا ُفِعَؾ  الَِّذي بِالدِّ ، َؽ َذلِ  ِسَقى لَِؿْعـًك َوَلؽِ

 .َذلَِؽ  ِسَقى َما َٓ  ،َطَؾقَْفا اْلَعَجؿِ  ُرُكقُب  َوُهقَ 

ا قال: َثـَا َقدْ  َما َأْيًضا َذَكْرَكاهُ  َما َطَؾك َيُدلُّ  َومِؿَّ ـُ  ُيقُسُػ  َحدَّ  ثـا: َقاَل  ،َيِزيدَ  ْب
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ـُ  َسِعقدُ  ـْ  ،ُيقُكُس  ثـا: َقاَل  ،ُهَشقْؿٌ  ثـا: َقاَل  ،َمـُْصقرٍ  ْب ـِ  َط َـ  اْب ـِ  َأَكسِ  ـْ طَ  ،ِسقِري  ْب

ـَ  ُطَؿرَ  َأنَّ  ، َمالٍِؽ  ـْ  َبَطائِـَُفا َقَؾـُْسَقةٌ  َوَطَؾقْفِ  َرُجاًل  َرَأى اْلَخطَّاِب  ْب  ُجُؾقدِ  مِ

ـْ  َفَلْلَؼاهُ  ،الثََّعالِِب   :َدلَّ  َقدْ  َما َهَذا َوفِل .بَِذكِلٍّ  َلقَْس  َلَعؾَّفُ  َيْدِريؽ َما :َوَقاَل  َرْأِسِف، َط

 ها.فِقفِ  ُهقَ  َما ُلبُْس  َلفُ  ُيْؽَرهْ  َلؿْ  َذكِلٌّ  َأكَّفُ  ؿَ َطؾِ  َلقْ  َأكَّفُ 

 هق إىل أنَّ الـفل طـ آفتراش، والركقب إكؿا يشقر الطحاوي   ُ:قلت

لؽقكف مـ طؿؾ إطاجؿ، وٓ يشؿؾ ذلؽ لبسف، ورواية الؿؼدام، ومعاوية 

 الؿصرحة بالـفل طـ الؾبس ضعقػة.

إكؿا هق مـ أجؾ أهنا مراكب أهؾ  وقد ذهب بعضفؿ إىل أنَّ طؾة الـفل

(، والشقكاين 7/020) معامل الســالسرف، والخقالء، ذكر ذلؽ الخطابل يف 

  (0/017.)كقؾ إوصاريف 

، وابـ سقريـ، ورخص يف افتراش جؾقد السباع والركقب طؾقفا: الحسـ

ـد وطروة، وطؿر بـ طبدالعزيز، والزهري، وغقرهؿ، وكؼؾ طـ جابر بـ طبداهلل بس

(، 7/311ٓبـ الؿـذر ) إوسطكؿا يف  ةفقف ضعػ، فقف الحجاج بـ أرصا

أكف ٓ يجقز ركقهبا، وٓ افتراشفا4 لألدلة الؿتؼدمة، ولعؾ الؿذكقريـ مل  والصحيح

تبؾغفؿ إدلة يف تحريؿ ذلؽ، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (0/017.)الـقؾ (7/311- ،)إوسط (0/37-33 ،)الؿغـلاكظر:  (0)



 ِ٘ َٔ  023 َباُب اآلِى

 

 

 

 

 ةَكَخِلامُل ِلأئَطامَل ِضِعَب ُسِكٔذ

 غعس املٝت١، ٚؾٛؾٗا. ص:1ط َطأي١

 ر أهؾ العؾؿ إىل أهنا لقست بـجسة، واستدلقا بلدلة مـفا:ذهب مجفق 

، وهذا [81افـحؾ:]﴾ ڤ   ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ﴿ققلف تعاىل:  

 طام يف الحقة، والؿقتة.

ِأكؾفا»: ققلف   ِحرى ، فػقف دٓلة طىل جقاز آكتػاع بلشعارها، «إكام

 وصقففا، وذلؽ يدل طىل صفارتف.

 تـجس إٓ بدلقؾ، وقالقا: إن الؾحؿ قالقا: إصؾ يف إطقان الطفارة، وٓ 

إكؿا يـجس ٓحتؼان الرصقبات، والػضالت، والدم، والصقف، والشعر لقس 

 كذلؽ.

وقالقا: إن الشعر لق ُجزَّ حال الحقاة كان صاهًرا باإلمجاع، وهذا يدل طىل أهنا  

 لقست حقة كحقاة الحققان4 فنكف ٓ يتلمل إذا قطعت، بعؽس أطضائف.

  وذهب الشافعل  :إىل كجاستفا، واستدل الشافعقة طىل ذلؽ بؼقلف تعاىل

 ، وهق طام يف الشعر وغقره.﴾ٻ ٻ ٱ﴿

كؿا يف   ّقد أجاب عً اضتدالهله بَرِ اآلٓ٘ غٔخ اإلضالو ابً تٔنٔ٘

مجؿقع الػتاوى (70/31 فؼال: َوَقْقُلُف ،)ٻ ٻ ٱ﴿: َتَعاَلك﴾  َٓ 
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ُعقرُ  فِقَفا َيْدُخُؾ  َنَّ  َوَذلَِؽ  4اَأْشبََففَ  َوَما ،الشُّ

ِ
، ِضدُّ  اْلـَؿقَِّت  ٕ : َكْقَطانِ  َواْلَحقَاةُ  اْلَحلِّ

ُتَفا اْلَحقََقانِ  َفَحقَاةُ  الـَّبَاِت، َوَحقَاةُ  ،اْلَحقََقانِ  َحقَاةُ  ، َخاصَّ ُة، َواْلَحَرَكةُ  اْلِحسُّ َرادِيَّ  اإْلِ

تَُفا الـَّبَاِت  َوَحقَاةُ  ْغتَِذاءُ  ،الـُُّؿقُّ  َخاصَّ
ِ

 .َوآ

 ُدونَ  اْلَحقََقاكِقَُّة، اْلَحقَاةُ  َفاَرَقتْفُ  بَِؿا ُهقَ  إكََّؿا ﴾ٻ ٻ ٱ﴿: َقْقُلفُ وَ 

ْرعَ  َفنِنَّ  4الـَّبَاتِقَّةِ  َجرَ  ،الزَّ ،اْلـؿُ  بِاتَِّػاِق  َيـُْجْس  َلؿْ  َيبَُس  إَذا َوالشَّ ـَ وقد قال تعاىل:  ْسؾِِؿق

 .[65افـحؾ:] ﴾ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

َْرض َفَؿقُت 4 [07احلديد:] ﴾ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ﴿وقال:  ْٕ  ُيقِجُب  َٓ  ا

،اْلـؿُ  بِاتَِّػاِق  َكَجاَستََفا ـَ َمةُ اْلـؿُ  اْلـَؿقْتَةُ  َوإِكََّؿا ْسؾِِؿق  َواْلَحَرَكةُ  اْلِحسُّ  َفاَرَقَفا َما: َحرَّ

ُة، َرادِيَّ  اةِ قَ َح  سِ ـْ جِ  ـْ  مِ َٓ  ِت ابَ الـَّ  اةِ قَ َح  سِ ـْ جِ  ـْ مِ  فُ اتُ قَ َح  رُ عْ الشَّ فَ  َؽ لِ ذَ كَ  انَ ا كَ ذَ إِ وَ  اإْلِ

َٓ ، ِحسٌّ  فِقفِ  َلقَْس  ،عِ رْ الزَّ كَ  قُل طُ يَ ى، وَ ذَّ غَ تَ يَ ق، وَ ؿُ ـْ يَ  فُ كَّ نِ 4 فَ انِ قَ قَ الحَ  كُ  َو  بِنَِراَدةٍ، َيتََحرَّ

 .لِتَـِْجقِسفِ  َوْجفَ  اَل فَ  بُِؿَػاَرَقتَِفا، َيُؿقَت  َحتَّك اْلَحقََقاكِقَّةُ  اْلَحقَاةُ  َتُحؾُّفُ  اَل فَ 

ْعرُ  َكانَ  َفَؾقْ : ْيًضاَوأَ  ـْ  ُجْزًءا الشَّ  َفنِنَّ  4اْلَحقَاةِ  َحالِ  فِل َأْخُذهُ  ُأبِقَح  َلَؿا اْلَحقََقاِن، مِ

ـْ  ُسئَِؾ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  بِِؾ، َأْسـَِؿةَ  َيُجبُّقنَ  َقْقمٍ  َط ـََِِما»: َفَؼاَل  ؟اْلَغـَؿِ  َوَأْلقَاِت  اإْلِ ـُِِْأبِق ِِم

َداُود َأُبق َرَواهُ  ،«َمْقٌتُِِفَقِلََِِحقَّةٌَِِوِهَلِِاْلَخِفقَؿةِِ
(1)

 .َوَغقُْرهُ  ،

ـَ  َطَؾقْفِ  ُمتََّػٌؼ  َوَهَذا ْعرِ  ُحْؽؿُ  َكانَ  َفَؾقْ  اْلُعَؾَؿاِء، َبقْ ـَامِ  ُحْؽؿَ  الشَّ َْلقَةِ  السَّ ْٕ  َلَؿا 4َوا

ا اْلَحقَاةِ، َحالِ  فِل َقْطُعفُ  َجازَ  ْعرَ  َأنَّ  َطَؾك اْلُعَؾَؿاءُ  اتََّػَؼ  َفَؾؿَّ قَف  ،الشَّ ـْ  ُجزَّ  إَذا َوالصُّ  مِ

ًٓ  َكانَ  اْلَحقََقانِ   . اكتفك.الؾَّْحؿِ  مِثَْؾ  َلقَْس  أَكَّفُ  ُطؾِؿَ  ،َصاِهًرا َحاَل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.03تؼدم تخريجف برقؿ ) (0)



 ِ٘ َٔ  025 َباُب اآلِى

 

 

 

 

 ، واهلل أطؾؿ.الساجحهق  قىل اجلوهىز، وهق والقىل األول

حف أيًضا ابـ الؼقؿ ببحث كػقس يف  .الزادورجَّ
(1)

  

 قسٕ املٝت١، ٚظًؿٗا. ص:2ط َطأي١

 قر الحـابؾة إىل أهنا كجسة، وهق ققل مالؽ، وإسحاق، ذهب الشافعقة، ومجف

  (0/730.)شرح الؿفذبوابـ الؿـذر، كؿا يف 

 وهق إىل صفارة الؼرن، والظػر، والظؾػ وذهب أبق حـقػة، وداود الظاهري ،

حف شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة كؿا يف   مجؿقع الػتاوىوجٌف طـد الحـابؾة رجَّ

 فقر السؾػ.(، بؾ قال: وهذا ققل مج70/011)

.4 لألدلة الؿذكقرة يف الؿسللة السابؼة، واهلل أطؾؿالساجحهق  وهرا القىل
(2)

 

 ععاّ املٝت١. ص:3ط َطأي١

  ذهب مالؽ، وأمحد، والشافعل، وإسحاق، وغقرهؿ مـ أهؾ العؾؿ إىل

(4 ٕهنا مـ الؿقتة، وتشؿؾفا أية: 0/730) شرح الؿفذبكجاستفا، كؿا يف 

ا تحس، وتتحرك باإلرادة، وقد قال ، وحقاهتا حققاكقة4 ٕهن﴾ٻ ٻ ٱ﴿

 .[79-78يس:] ﴾ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ   *ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ﴿تعاىل: 

  وذهب الثقري، وأبق حـقػة إىل صفارهتا، وهق ققل داود الظاهري، وهق

حقث  (70/33 ،)مجؿقع الػتاوى، كؿا يف ترجقح شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 زاد الؿعاد(، و70/31-32) مجؿقع الػتاوى(، و0/730-731) شرح الؿفذبواكظر:  (0)

(7/173-170.) 

 . (0/33-011)الؿغـلواكظر:  (7)



 026  فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 
ا :قال َكََّفا اْلـَؿقْتَِة4 فِل َداِخَؾةٌ  إكََّفا: قِقَؾ  اَفنِذَ  ،َوَكْحُقَها ،اْلِعَظامُ  َوَأمَّ

ِ
 ،َتُحسُّ َوَتَللَّؿ ٕ

ـْ  قِقَؾ   َسائَِؾةٌ  َلفُ  َكْػَس  َٓ  َما َفنِنَّ  4الؾَّْػظِ  بُِعُؿقمِ  َتْلُخُذوا َلؿْ  َأْكُتؿْ : َذلَِؽ  َقاَل  لَِؿ

َباِب،  َمعَ  اْلُعَؾَؿاِء، ُجْؿُفقرِ  َوِطـْدَ  ،ؿْ ِطـَْدكُ  َيـُْجُس  َٓ  ،َواْلُخـُْػَساءِ  َواْلَعْؼَرِب، َكالذُّ

ِحقِح  فِل َثبََت  َوَقدْ ، َحقََقاكِقًّا َمْقًتا َمقْتَةٌ  َأكََّفا َِوَقَعِِإَوا»: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأنَّ  ،الصَّ

بَاُبِ ِلَِِلْؾَقْغِؿْسفَُِِأَحِدُكؿِِْإَكاءِِِلِلِالذُّ ـَاَحْقفَِِِأَحدِِِلِلَِلنِ َِِّ؛فُِطِْزَِـِْقَِ،ُِ ؿَّ َخُرَِِولِل،ِاءٌِدََِِج ْٔ ِا

ـْ  ،«ِشَػاءٌِ َس  َوَم ـِ  َأَحدِ  فِل َقاَل  َهَذا َكجَّ ُس  َٓ  إكَّفُ : اْلَؼْقَلقْ  فِقفِ  اْلَقاقَِعةَ  اْلـَؿائَِعاِت  ُيـَجِّ

مِ  اْحتِبَاُس  ُهقَ  إكََّؿا اْلـَؿقْتَةِ  َكَجاَسةِ  ِطؾَّةَ  أَنَّ  ُطؾِؿَ  4َكَذلَِؽ  َكانَ  َوإَِذا اْلَحِديِث، لَِفَذا  الدَّ

مُ  فِقفِ  َيْحتَبِْس  َلؿْ  َماَت  َفنَِذا َسائٌِؾ، َدمٌ  فِقفِ  َلقَْس  َسائَِؾةٌ  َلفُ  َكْػَس  َٓ  َفَؿا فِقَفا،  َفاَل  4الدَّ

ِْجقسِ  بَِعَدمِ  َأْوَلك َوَكْحُقهُ  َفاْلَعْظؿُ  َيـُْجُس، ـْ  التَـّ  َدمٌ  فِقفِ  َلقَْس  اْلَعْظؿَ  َفنِنَّ  4َهَذا مِ

َٓ  َسائٌِؾ، ًكاُمتَ  َكانَ  َو َراَدةِ  َحرِّ َّٓ  بِاإْلِ  اْلَؽامُِؾ  اْلَحقََقانُ  َكانَ  َفنَِذا .التَّبَعِ  َوْجفِ  َطَؾك إ

اُس  كُ اْلـؿُ  اْلَحسَّ َراَدةِ  تََحرِّ  َيـُْجُس  َفَؽقَْػ  َسائٌِؾ، َدمٌ  فِقفِ  َلقَْس  لَِؽْقكِفِ  4َيـُْجُس  َٓ  بِاإْلِ

 .َسائٌِؾ  َدمٌ  فِقفِ  َلقَْس  الَِّذي اْلَعْظؿُ 

َؾِػ  ُجْؿُفقرِ  َقْقُل  َوَهَذا: َقاَل ُثهَّ ْهِريُّ  َقاَل ، السَّ ةِ  َهِذهِ  ِخقَارُ  َكانَ : الزُّ ُمَّ ْٕ  ا

ُطقنَ  ـْ  بَِلْمَشاطٍ  َيتََؿشَّ  . اكتفك.اْلِػقؾِ  ِطَظامِ  مِ

، واهلل أطؾؿ.الساجحهق  هرا القىل ُ :قال أتى عثد اهلل غفس اهلل له
(1)

 

 بٝض املٝت١. ص:4ط َطأي١

 طـد الحـابؾة، والحـػقة، ومجفقر  صاهرة إن كان قِشرها قد صؾب4 ففل

(: ٓ فرق بقـ 7/731) إوسطالشافعقة، واختاره ابـ الؿـذر، فؼال كؿا يف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (0/010.)الؿغـل(، و0/777) شرح الؿفذبر: واكظ (0)



 ِ٘ َٔ  027 َباُب اآلِى

 

 

 

 

، وبقـ كقهنا يف بطـ الدجاجة اشتدت وصؾبت تؼع يف البقل والدم البقضة التل قد

ـ4 الؿقتة أهنا إذا غسؾت تمكؾ4 ٕنَّ الـجاسة غقر واصؾة إلقفا يف واحد مـ الحالق

، والحائؾ بقـفا وبقـ الـجاسة مـ الؼشر الصحقح الذي يحقط العؾؿ أن لصالبتفا

إىل داخؾفا، فنذا كاكت غقر صؾبة لقـة ففل كجسة ٓ يجقز  ٓ سبقؾ لقصقل شلء

 .أكؾفا.اكتفك

  4وخالػ يف هذه الؿسللة مالؽ، والؾقث، وبعض الشافعقة، فؼالقا بـجاستفا

 ٕهنا جزء مـ الدجاجة.

 ةٌ طَ دَ قْ مُ  َل ا هِ ؿَ كَّ إِ ، وَ ٍح قْ حِ َص  رُ قْ غَ  (افَ ـْ مِ  ءٌ زْ فا ُج كَّ إِ )فؿ: لُ قْ قَ وَ  : قدام٘قال ابً 

 ه.اةِ تَ قْ الؿَ  ـَ قًّا مِ حَ  َج رَ ا َخ ذَ إِ  دَ لَ قَ الَ  ِت فَ بَ ْش لَ ا، فَ فَ بِ  ةٍ ؾَ ِص تَّ ر مُ قْ ا غَ فَ قْ فِ 

َما َكاَن قِْشُرُه َأْبقََض، َفنِْن َلْؿ َتْؽُؿْؾ اْلبَقَْضُة، َفَؼاَل َبْعُض أَْصَحابِـَا: :  ّقال

، َواْختَاَر  ـٌ َكَُّف َلقَْس َطَؾقِْف َحائٌِؾ َحِصق
ِ

َفُفَق َصاِهٌر، َوَما َلْؿ َيبْقَضَّ قِْشُرُه َفُفَق َكِجٌس4 ٕ

َنَّ اْلبَقَْضَة َطَؾقَْفا َغاِشقٌَة َرقِقَؼٌة َكاْلِجْؾِد، َوُهَق اْلِؼْش 
ِ

َٓ َيـُْجُس4 ٕ ُف  ـُ َطِؼقٍؾ أَكَّ ُر َقبَْؾ اْب

ـِ اْلَجامِِد إَذا َماَتْت فِقِف  ْؿ َقك الـََّجاَسَة، َكالسَّ َٓ َّٓ َما َكاَن  َأْن َيْؼَقى، َفاَل َيـُْجُس مِـَْفا إ

ةِ َما َيْؿـَُع َتَداُخَؾ َأْجَزاِء الـََّجا ـْ اْلُؼقَّ
َنَّ َلَفا مِ

ِ
َّٓ َأنَّ َهِذهِ َتْطُفُر إَذا َغَسَؾَفا4 ٕ  َسةِ َفْلَرٌة، إ

ـِ  ْؿ  ..اكتفكفِقَفا، بِِخاَلِف السَّ

، وهق شرح الؿفذبما ذكره ابـ طؼقؾ هق وجٌف طـد الشافعقة كؿا يف  ُ :قلت

، واهلل أطؾؿ.فيوا يظهس لنا الساجح
(1)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (0/010.)الؿغـل (0/777 ،)شرح الؿفذبواكظر:  (0)



 028  فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 
 ُتٗا.ٖشيدي املٝت١، ٚإْؿ ص:5ط َطأي١

اإلكػحة: هل لؽؾ ذي كرش، شلٌء يستخرج مـ بطـف، أصػر، يعصر يف 

 .الؿصباح الؿـقرظ كالجبـ. ُصْقَفٍة مبتؾة يف الؾبـ، فقغؾ

  ذهب الجؿفقر مـ أهؾ العؾؿ إىل أنَّ الؾبـ، واإلكػحة تعتبر كجسة، وهق

مذهب الحـابؾة، والشافعقة، والؿالؽقة، وقالقا: إنَّ هذا مائع يف وطاء كجس4 فؽان 

 كجًسا، كؿا لق ُحؾَِب يف وطاء كجس.

 حـابؾة إىل وذهب أبق حـقػة، وداود الظاهري، وهق وجف ضعقٌػ طـد ال

صفارتف، واختاره شقخ اإلسالم بـاًء طىل ما اختاره مـ أنَّ الشلء ٓ يـجس إٓ 

 بالتغقر، فؼال: إن مل يؽـ متغقًرا بدِم الؿقتة، وما أشبف ذلؽ4 ففق صاهٌر.

: والذي يظفر يل  (0/10)الشرح الؿؿتعيف   ابً عجٔنني اإلماوقال 

ف وإن اكػصؾ، واجتؿع يف الضرع قبؾ أن رجحاكف يف هذه الؿسللة هق الؿذهب4 ٕك

تؿقت4 فنكف يسقر بالـسبة إىل ما ٓقاه مـ الـجاسة4 ٕهنا محقطة بف مـ كؾ جاكب، 

وهق يسقر، ثؿ إنَّ الذي يظفر سريان طػقكة الؿقت إىل هذا الؾبـ4 ٕكف لقس كالؿاء 

ما ٓ يف ققة دفع الـجاسة طـف، والؿذهب، وإن كان فقف كظر مـ حقث قاطدة: )أن 

يتغقر بالـجاسة فؾقس بـجس(، وهذه قاطدة طظقؿة، محؽؿة، فإخذ بف مـ باب 

ـ يف ، والؾب[3ادائدة:] ﴾ٻ ٻ ٱ﴿آحتقاط، وأيًضا بعؿقم ققلف تعاىل: 

.اكتفك.الضرع داخٌؾ يف هذا العؿقم
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (70/017-017.)مجؿقع الػتاوى (0/011- ،)الؿغـلواكظر:  (0)



 ِ٘ َٔ  029 َباُب اآلِى

 

 

 

 

ـْ َأبِل َثْعَؾبََة الُخَشـِلِّ  (19) ، إكَّا َوَط
ِ
بَِلْرِض َقْقٍم ، َقاَل: ُقْؾت: َيا َرُسقَل اهلل

ِلِقَفا»َأْهِؾ كِتَاٍب، َأَفـَْلُكُؾ فِل آكِقَتِِفْؿ؟ َقاَل:  َِتْلُكُؾقا َِغْقَرَهاِِ؛َٓ َِتِجُدوا َٓ ِ َِأْ  َّٓ إ

ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.. «َلاْغِسُؾقَهاَِوُكُؾقاِلِقَفا
(1)

 

ـٍ  (21) ـِ ُحَصقْ ـْ ِطْؿَراَن ْب ـْ  ملسو هيلع هللا ىلصـَّبِلَّ َأنَّ ال َوَط
ئُقا مِ َوَأْصَحاَبُف َتَقضَّ

َمَزاَدةِ 
(2)

اْمَرَأةٍ ُمْشِرَكٍة. ُمتََّػٌؼ َطَؾقْفِ  
(3)

 ، فِل َحِديٍث َصِقيٍؾ.

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديثني

 سهِ آ١ْٝ ايهؿاز. ص:1ط َطأي١

: يؽره استعؿال أواين الؽػار، شرح الؿفذبيف   او اليّْٖقال اإلم

سقاء فقف أهؾ الؽتاب، وغقرهؿ، والؿتديـ باستعؿال الـجاسة، وغقره، ودلقؾف 

، قال أصحابـا: وأواكقفؿ الؿستعؿؾة يف الؿاء أخػ حديث أبل ثعؾبة الخشـل 

 .كراهة4 فنن تقؼـ صفارة أواكقفؿ4 فال كراهة حقـئٍذ يف استعؿالفا

وهذا الذي ذكركاه مـ الحؽؿ بطفارة أواين الؽػار هق مذهبـا،  ثه قال:

ومذهب الجؿفقر مـ السؾػ، وحؽك أصحابـا طـ أمحد، وإسحاق كجاسة ذلؽ4 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 0331(، ومسؾؿ برقؿ )7712أخرجف البخاري برقؿ ) (0)

، كالراوية، والؼربة، والسطقحة، والجؿع: : هق الظرف الذي يحؿؾ فقف الؿاءالـفايةقال يف  (7)

 مزاود، والؿقؿ زائدة.

وأصحابف  (. ولقس يف الحديث أن الـبل 020(، ومسؾؿ برقؿ )377أخرجف البخاري برقؿ ) (3)

تقضموا مـ الؿزادة، ولؽـ فقف أهنؿ شربقا مـفا، واغتسؾ أحدهؿ مـ الجـابة مـفا. وهبذا يحصؾ 

 طىل صفارة آكقة الؿشركقـ.  الؿؼصقد مـ آستدٓل بالحديث



 031  فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 
 ، ولحديث أبل ثعؾبة، أنَّ الـبل [28افتقبة:] ﴾ٿ  ٿ ٿ ﴿لؼقلف تعاىل: 

 ﴾ې  ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ﴿، واحتج أصحابـا بؼقلف تعاىل: «لاغسؾقها»قال: 

، ومعؾقٌم أن صعامفؿ يطبخقكف يف قدورهؿ، ويباشروكف بليديفؿ، وبحديث [5ادائدة:]

كان يلذن لؾؽػار يف دخقل  طؿران، وبلنَّ إصؾ الطفارة، وبلنَّ رسقل اهلل 

 الؿسجد، ولق كاكقا أكجاًسا مل يلذن.

أحدها: معـاها أنَّ الؿشركقـ كجس  ّأجاب أصحابيا عً اآلٓ٘ جبْابني،

أدخؾفؿ  واطتؼادهؿ، ولقس الؿراد أبداهنؿ، وأواكقفؿ، بدلقؾ أنَّ الـبل  أدياهنؿ،

 .الؿسجد، واستعؿؾ آكقتفؿ، وأكؾ صعامفؿ

بلنَّ السمال كان طـ أكقة التل يطبخقن فقفا  :ّأجابْا عً حدٓح أبٕ ثعلب٘

 لحؿ الخـزير، ويشربقن فقفا الخؿر، كؿا جاء يف رواية أبل داود.

ل طىل آستحباب. ذكره الشقخ أبق حامد، ويدل طؾقف أكف محؿق ّجْاب آخس:

هناهؿ طـ استعؿالفا مع وجقد غقرها، وهذا محؿقل طىل آستحباب بال  أكف 

شؽ، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

ـَ مـ كجاستفا4 حرم  :ّاحلاصل مً ٍرِ املطأل٘ أنَّ آكقة الؽػار إْن ُتُقؼِّ

اهة يف استعؿالفا، وما طدا استعؿالفا حتك يغسؾفا، وإن تقؼـ مـ صفارهتا4 فال كر

ِلقفا...»هاتقـ الصقرتقـ فقؽره استعؿالفا4 لحديث أبل ثعؾبة:  ِتلكؾقا ٓ» 

 .الحديث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (0/703-707.)شرح الؿفذباكتفك بتصرف مـ  (0)



َِ٘باُب اآل  َٔ  030 ِى

 

 

 

 

وإكؿا محؾـا الـفل طىل الؽراهة4 لحديث طؿران بـ الحصقـ الذي يف الباب، 

 .﴾ې  ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ﴿ولمية السابؼة: 

كغزو مع  ، وغقره، قال: كـا (3232)ســ أبل داودولحديث جابر يف 

 ، فـصقب مـ آكقة الؿشركقـ، فـستؿتع هبا، فال يعقب ذلؽ طؾقـا.رسقل اهلل 

قـصحقحالولحديث طبد اهلل بـ مغػؾ يف 
(1)

، قال: أصبت (0117) 

شقئًا،  ذاِجَراًبا مـ شحؿ يقم خقبر، فالتزمتف، وقؾت: ٓ أططل الققم أحًدا مـ ه

أكؾ مـ آكقة القفقدية التل  بل وٕن الـ متبسًؿا. فالتػت، فنذا رسقل اهلل 

 وضعت لف السؿَّ بالطعام.

وغسؾ أكقة يف حديث أبل ثعؾبة محؿقل طىل آستحباب4 لعدم غسؾ الـبل 

  لمكقة التل استعؿؾفا، كؿا يف إدلة الؿتؼدمة، وقد أشار إىل هذا الـقوي يف

آخر كالمف، َفتَـَبَّف.
(2)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.0117(، ومسؾؿ برقؿ )7712أخرجف البخاري برقؿ ) (0)

  (0/013-000.)الؿغـلواكظر:  (7)



 032  فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 

ـِ َمالٍِؽ  (21) ـْ َأَكِس ْب ، َفاتََّخَذ َمَؽاَن اْكَؽَسرَ  ملسو هيلع هللا ىلصنَّ َقَدَح الـَّبِلِّ : أَ َوَط

ْعِب  الشَّ
(1)

.ْؾِس ِس   ٍة. أَْخَرَجُف البَُخاِريُّ ـْ فِضَّ
َؾًة مِ

(2)
 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 ايتكبٝب بايؿك١. ص:1ط َطأي١

: ومجؾة ذلؽ أنَّ الضبة مـ  (07/771)الؿغـليف   قال ابً قدام٘

ؽقن مـ الػضة، فلما تأن  ايجاْٞ: أن تؽقن يسقرة. أسدٖا: الػضة ُتباح بشروط:

 أن يؽقن لحاجة. ايجايح: الذهب فال يباح، وقؾقؾف، وكثقره حرام.

: ومؿـ رخص يف ضبة الػضة: سعقد بـ جبقر،  قال ابً قدام٘ثه 

، وابـ الؿـذر، وأصحاب الرأي، ان، وصاوس، والشافعل، وأبق ثقرذومقسرة، وزا

 . اكتفك الؿراد.ضبتقـ وقال: قد وضع طؿر بـ طبد العزيز فاه بقـ، وإسحاق

( جقاز الشرب مـ اإلكاء 00/013) التؿفقدوكؼؾ ابـ طبد البر يف 

الؿػضض طـ طؿران بـ حصقـ، وأكس بـ مالؽ
(3)

، وصاوس، ومحؿد بـ طظ 

الـخعل، ومحاد، والحسـ، وأبل  بـ الحسـ، والحؽؿ بـ طتقبة، وإبراهقؿا

 وكؼؾ طـ الشافعل كراهة ذلؽ.، ه.االعالقة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(: الشعب بػتح الؿعجؿة وسؽقن العقـ الؿفؿؾة هق الصدع، 7032) الػتحيف  قال الحافظ  (0)

 بخققط مـ فضة فصارت مثؾ السؾسؾة.وكلكف سد الشؼقق 

 (. 3013أخرجف البخاري برقؿ ) (7)

(، مـ صريؼ طؿران الؼطان، طـ قتادة طـفؿا، وإسـاده 2/77أخرجف طـفؿا ابـ أبل شقبة ) (3)

 ضعقػ4 لضعػ طؿران.



 ِ٘ َٔ  033 َباُب اآلِى

 

 

 

 

(: وكره الشرب يف اإلكاء 07/771) الؿغـليف   قال ابً قدام٘

الؿػضض: طظ بـ الحسقـ، وططاء، وسامل، والؿطؾب بـ طبد اهلل بـ حـطب، 

وهنت طائشة أن يضبب اإلكاء، أو يحؾؼفا بالػضة
(1)

حسـ، ، وكحق ذلؽ ققل ال

وابـ سقريـ، ولعؾ همٓء كرهقا ما قصد بف الزيـة، أو كان كثقًرا، فقؽقن ققلفؿ 

وققل إولقـ واحًدا، وٓ يؽقن يف الؿسللة خالف، فلما القسقر كتشعقب الؼدح 

َب هبا. رواه  وكحقه، فال بلس4 ٕن الـبل  كان لف قدح فقف سؾسؾة مـ فضة ُشعِّ

 البخاري بؿعـاه. اكتفك.

لحاصؾ مؿا تؼدم أنَّ الضبة مـ الػضة ُتباح بالشروط الؿتؼدمة، وقد وا ُ :قلت

  (0/07.)الشرح الؿؿتعيف  ابـ طثقؿقـ  اإلمامرجح ذلؽ 

ذهب أكثر العؾؿاء الذيـ أجازوا اإلكاء الؿضبب إىل كراهة مباشرة  تنبيه:

الشرح يف  ابـ طثقؿقـ  اإلمامالػضة طـد إكؾ، أو الشرب، لؽـ قال 

(: والصقاب أكف لقس بؿؽروه، ولف مباشرهتا4 ٕنَّ الؽراهة حؽؿ 0/31) الؿؿتع

شرطل يحتاج يف إثباتف إىل دلقؾ شرطل، وما دام ثبت بؿؼتضك حديث أكس 

 الؿتؼدم أهنا مباحة، فؿا الذي يجعؾ مباشرهتا مؽروهة؟ وهؾ كان الـبل 

 اكتفك. الجفة مـ قدحف؟ الجقاب: ٓ. هذه يتققَّك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صريؼ محؿد بـ سقريـ، طـ أم  (، مـ2/71(، وابـ أبل شقبة )00/03أخرجف طبد الرزاق ) (0)

 وأم طؿرو الؿذكقرة مل تقجد لفا ترمجة. طـ طائشة.بل طؿرو، طؿرو بـت أ

(: طـ ابـ سقريـ، طـ طؿرة، طـ طائشة بف. فنن كان إسـاد البقفؼل 0/73ووقع طـد البقفؼل )

 هق الؿحػقظ4 فإثر صحقح4 وإٓ فالؿرأة الؿذكقرة مجفقلة.



 034  فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 
 ب.ايتكبٝب بايرٖ ص:2ط َطأي١

  وأما التضبقب بالذهب، فؼد ذهب طامة العؾؿاء إىل تحريؿ ذلؽ4 ٕن الـص

 .إكؿا جاء يف الػضة

  ،ومل يخالػ إٓ الؼؾقؾ مـ أهؾ العؾؿ، وهق وجف ضعقػ طـد الشافعقة

.عدم اجلىاش والساجحوالحـابؾة، 
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (07/773.)الؿغـل(، و0/777) شرح الؿفذبواكظر:  (0)



ََا  َٔاِى ََّب  ِ٘ ِ٘ اليََّجاَض  035 َباُب ِإَشاَل

 

 

 

 

  بَابُ إِشَالَةٔ اليَّجَاضَةٔ وَبًََاىٔهَا
 

ًَأىَها َباُب ِإَشاَلٔة اليََّجاَضٔة  َوَب

 ايٓذاض١ اذتط١ٝ تٓكطِ إىل قطُني: ص:1ط َطأي١

كجاسة طقـقة، وهل ما كان طقـفا كجٌس، فال تطفر أبًدا ما دامت طىل طقـفا،  (0

 كالغائط، والؿقتة.

كجاسة حؽؿقة، وهل التل تؼع طىل شلء صاهر، فقـجس هبا. (7
(1)

 

ـِ َمالٍِؽ  (22) ـْ َأَكِس ْب   َط
ِ
ـِ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: ُسئَِؾ َرُسقُل اهلل : ُتتََّخُذ رِ الَخؿْ  َط

َخالًّ 
(2)

ِ»؟ َقاَل:  َأْخَرَجُف ُمْسؾٌِؿ. .«َٓ
(3)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 دماض١ ارتُس. ص:1ط َطأي١

  :ٻ ٻ ﴿ذهب مجفقر أهؾ العؾؿ إىل كجاسة الخؿر، واستدلقا بؼقلف تعاىل      

، وكؼؾ بعضفؿ اإلمجاع طىل ذلؽ، [91:ادائدة] ﴾ڀ ڀ ڀ  پ پ پ پ

شرح وٓ يصح، فؼد خالػ ربقعُة شقُخ اإلمام مالؽ، وداود الظاهري، كؿا يف 

  (7/703.)الؿفذب
 بَابُ إِشَالَةٔ اليَّجَاضَةٔ وَبًََاىٔهَا

: وٓ يظفر مـ أية -مع أكف مـ الؼائؾقـ بـجاستفا-  قال اإلماو اليّْٖ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (0/21.)غاية الؿرام(، و0/002) تقضقح إحؽام(، و0/370) الشرح الؿؿتع اكظر: (0)

: قال ابـ سقده: الخؾُّ ما َحُؿض مـ طصقر العـب وغقره. قال ابـ لسان العربقال ابـ مـظقر يف  (7)

 دريد: هق طربل صحقح.

 (. 0737(، والترمذي )0323أخرجف مسؾؿ ) (3)



 036  فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 
ـد أهؾ الؾغة: الؼذر، وٓ يؾزم مـ ذلؽ الـجاسة، دٓلة ضاهرة4 ٕن الرجس ط

 وكذا إمر بآجتـاب ٓ يؾزم مـف الـجاسة. اكتفك الؿراد.

َْصَؾ  َأنَّ  َواْلَحؼُّ  (0/10 :)سبؾ السالميف  قال الصيعاىٕ  ْٕ  فِل ا

َْطقَانِ  ْٕ َمةٌ  ْلَحِشقَشةَ ا َفنِنَّ ، الـََّجاَسةَ  ُياَلِزمُ  َٓ  التَّْحِريؿَ  َوَأنَّ  الطََّفاَرةُ  ا ، َصاِهَرةٌ  ُمَحرَّ

َراُت اْلـؿُ  َوَكَذا ُؿقمُ  َخدَّ  4َهَذا َطَرْفت َفنَِذا...، َكَجاَستَِفا َطَؾك َدلِقَؾ  َٓ ، اْلَؼاتَِؾةُ  َوالسُّ

ْت  الَِّذي َواْلَخْؿرِ  ،اْلُحُؿرِ  َفتَْحِريؿُ   َٓ  َبْؾ  َكَجاَسُتُفَؿا، مِـْفُ  َيْؾَزمُ  َٓ  الـُُّصقُص  َطَؾقْفِ  َدلَّ

ـْ  ُبدَّ  َّٓ  ،َطَؾقْفِ  آَخرَ  َدلِقؾٍ  مِ َْصؾِ  َطَؾك َبِؼقَتَا َوإِ ْٕ ـْ  َطَؾقْفِ  تََّػِؼ اْلـؿُ  ا ـْ  الطََّفاَرةِ، مِ  َفَؿ

لِقُؾ  4ِخاَلَففُ  ادََّطك  . اكتفك.َطَؾقْفِ  َفالدَّ

: والصحقح أهنا لقست بـجسة، والدلقؾ طىل  ابً عجٔنني اإلماوّقال 

 ذلؽ ما يظ:

الصحقحقـيف   حديث أكس (0
(1)

َمْت خرج الـاس،  ، أنَّ الخؿر لؿا ُحرِّ

 وأراققها يف إسقاق، وأسقاق الؿسؾؿقـ ٓ يجقز أن تؽقن مؽاًكا لؾـجاسة.

ما رواه مسؾؿ (7
(2)

، أنَّ رُجاًل جاء براوية مخٍر، فلهداها  طـ ابـ طباس 

َمْت، فسارَّ رُجاًل: أْن بِعْ لؾـبل  : َفا. فؼال الـبل ، فؼال: أما طؾؿت أهنا ُحرِّ

ِ ؿـف» َى َِحرَّ ِشقًئا َى َِحرَّ ِاهللِإوا ، فػؽ الرجؾ الراوية، ثؿ أراقفا بحضرة الـبل «إ َّ

.ومل يؼؾ لف: اغسؾفا، وهذا بعد التحريؿ ، 

 أنَّ إصؾ الطفارة، حتك يؼقم دلقؾ الـجاسة، وٓ دلقؾ. (3

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، وفقف: يف سؽؽ الؿديـة.(، مـ حديث أكس 0321(، ومسؾؿ برقؿ )7707أخرجف البخاري برقؿ ) (0)

 (.0713أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (7)



ََا  َٔاِى ََّب  ِ٘ ِ٘ اليََّجاَض  037 َباُب ِإَشاَل

 

 

 

 

 قجفقـ:أكف يراد بالـجاسة الؿعـقية ٓ الحسقة4 ل ّاجلْاب عً اآلٓ٘:

 م، والؿقسر، وكجاسة هذه معـقية.أهنا قركت بإكصاب، وإزٓ األٍٚ:

، ففق رجٌس طؿظ، ولقس ﴾ڀ ڀ ڀ ﴿أنَّ الرجس هـا ُققَِّد بؼقلف:  ايجاْٞ:

 أطؾؿ. ، واهللالصحيحهق  وهرا القىل ،رجًسا طقـقًّا تؽقن بف هذه إشقاء كجسة. اكتفك

 سهِ ختًٌٝ ارتُس. ص:2ط َطأي١

 ؿ إىل تحريؿ تخؾقؾ الخؿر إذا خؾؾفا بنضافة بعض ذهب مجفقر أهؾ العؾ

الؿقاد إلقفا، كالخؾ، أو الؿؾح، أو مخقرة، أو بصؾ، أو خبز حار، واستدلقا طىل 

بنسـاد  (3/003) ، وأمحد(3017) ذلؽ بحديث الباب، وجاء طـد أبل داود

طـ أيتاٍم ورثقا مخًرا؟  أنَّ أبا صؾحة سلل الـبل  :مـ حديث أكس  صحقح

؟ قال: «أهرقفا» قال:  .«ٓ»، قال: أفال كجعؾفا خالًّ

  وذهب أبق حـقػة إىل جقاز ذلؽ، قال الؼرصبل كؿا يفالـقؾ (7/770 :)

كقػ يصح ٕبل حـقػة الؼقل بالتخؾقؾ مع هذا الحديث، ومع سببف الذي خرج 

طؾقف4 إذ لق كان جائًزا لؽان قد ضقع طىل إيتام أمقالفؿ، ولقجب الضؿان طىل 

 اقفا طؾقفؿ، وهق أبق صؾحة. اكتفك.مـ أر

وأما إذا كان التخؾقؾ بـؼؾفا مـ الشؿس إىل الظِّؾ، أو مـ الظِّؾ إىل الشؿس، 

أنَّ هذا أيًضا ٓ  والصحيحفؼد أجازه أيًضا الشافعقة طىل القجف إصح طـدهؿ، 

يجقز4 ٕكف يشؿؾف حديث الباب.
(1)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (770.)الـقؾ (7/712 ،)شرح الؿفذب (03/007 ،)شرح مسؾؿواكظر:  (0)
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 إذا ختًًت ارتُس بٓؿطٗا. ص:3ط َطأي١

(: وأمجعقا طىل أهنا إذا اكؼؾبت 0323) ح مسؾؿشريف   قال اليّْٖ

4 صفرت، وقد حؽل طـ سحـقن الؿالؽل أهنا ٓ تطفر4 فنن صحَّ طـف  بـػسفا خالًّ

 اكتفك. ففق محجقج باإلمجاع قبؾف.

ققلف )صفرت( يعـل )وتحؾ(، وهذا مبـل طىل الؼقل بـجاستفا، وتؼدم  ُ :قلت

 تخؾؾت بـػسفا4 حؾَّت. أهنا محرمة، ولقست بـجسة، فنذا الساجحأنَّ 

 ؟ْطإ ارتُس، ؾٌٗ تؿبض ارتُس سالاّلإذا خًٌ اإل ص:4ط َطأي١

 إىل أكف يلثؿ  ، ومـفؿ مالؽ، والشافعل، وأمحد،ذهب مجفقر أهؾ العؾؿ

4 ٕهنا ُخؾَِّؾت بطريؼٍة غقر شرطقة،  بتخؾقؾف، وٓ تحؾ الخؿر، إن أصبحت خالًّ

 يترتب طؾقف أثر. مخالػة ٕمر اهلل ورسقلف، فقؽقن باصاًل، مردوًدا، فال

 ذلؽ وذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل أهنا تطفر، مع كقن الػعؾ حراًما، وطؾؾقا 

، وهذا  لنَّ ب ًٓ طؾة الـجاسة، والتحريؿ اإلسؽار، واإلسؽار قد ذهب4 فتؽقن حال

 الؼقل رواية طـ مالؽ.

 ـْ تحؾ لف، كلهؾ الؽتاب القفقد، والـصار ، ىوقال آخرون: إْن خؾََّؾفا َم

ـْ ٓ تحؾ لف4 ففل حرام، كجسة.حؾَّت، وصار وهذا  ت صاهرة، وإْن خؾََّؾفا م

 الؼقل رواية طـ مالؽ.

 .: وهذا أقرب إققالابـ طثقؿقـ  اإلمامقال 

 .وذهب أبق حـقػة إىل جقاز تخؾقؾفا، وهق ققل باصؾ مخالػ لألدلة 



ََا  َٔاِى ََّب  ِ٘ ِ٘ اليََّجاَض  039 َباُب ِإَشاَل

 

 

 

 

الثابت طـ الصحابة رضقان اهلل طؾقفؿ، أكف ٓ يمكؾ مـفا إٓ إن تخؾؾت  ُ :قلت

حدثـل يحقك بـ سعقد، ( قال: 300بـػسفا4 فؼد أخرج أبق طبقد يف إمقال )

ويزيد بـ هارون، طـ ابـ أبل ذئب، طـ الزهري، طـ الؼاسؿ بـ محؿد، طـ 

أسؾؿ، قال: قال طؿر بـ الخطاب: ٓ تلكؾ خال مـ مخر أفسدت، حتك يبدأ اهلل 

مـ أهؾ  بػسادها، وذلؽ حقـ صاب الخؾ، وٓ بلس طىل امرئ أصاب خال

  .الؽتاب أن يبتاطف، ما مل يعؾؿ أهنؿ تعؿدوا إفسادها

( طـ وكقع، طـ ابـ أبل ذئب، بنسـاده، قال: 2/07وأخرجف ابـ أبل شقبة )

ٓ بلس بخؾ وجدتف مع أهؾ الؽتاب4 ما مل تعؾؿ أهنؿ تعؿدوا إفسادها بعد ما 

 صارت مخًرا. 

 وهذا إسـاٌد صحقٌح. 

طـ معاوية بـ  ،طبد الرمحـ بـ مفدي ( طـ2/07وأخرج ابـ أبل شقبة )

اختؾػ رجالن مـ أصحاب  :قال ،طـ جبقر بـ كػقر ،طـ أبل الزاهرية ،صالح

 . وإسـاده صحقح أيًضا.ٓ بلس بف :فسلٓ أبا الدرداء ؟ فؼال ،معاذ يف خؾ الخؿر

لؽـ تؼدم أنَّ الخؿر صاهرة، وٓ يحؽؿ طؾقفا بالـجاسة، َفتَـَبَّف.و ُ :قلت
(1)

 

 ايٓذاض١. اضتشاي١ ص:5ط َطأي١

  ذهب مجفقر أهؾ العؾؿ إىل أن استحالة الـجاسة ٓ يطفرها، كالعذرة إذا

صارت تراًبا، أو جؾقد الؿقتة إذا ُأحِرقت، وصارت رماًدا، أو وقعت مقتة يف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (73/303-.)آستذكار (0/302) الشرح الؿؿتع(، و0/731) تػسقر الؼرصبلاكظر:  (0)
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 مؿؾحة فصارت مؾًحا، وقالقا: إنَّ هذه الؿادة هل أصؾفا تؾؽ الؿادة الـجسة.

 جاسات تطفر بآستحآت، وهذا وذهب أبق حـقػة، وأهؾ الظاهر إىل أن الـ

الؼقل هق رواية طـ أمحد، اكتصر لفا شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة، وتؾؿقذه ابـ الؼقؿ 

 رمحة اهلل طؾقفؿا.

 (70/11-10 :)مجؿقع الػتاوىيف  كؿا قال غٔخ اإلضالو ابً تٔنٔ٘ 

َقاُب  ُهقَ  َوَهَذا َْطقَانَ  َهِذهِ  َفنِنَّ  4بِفِ  اْلـَؿْؼُطقعُ  الصَّ ْٕ  َٓ  التَّْحِريؿِ  ُكُصقُص  َتتَـَاَوُلَفا َلؿْ  ا

َٓ  َلْػًظا، َمةً  َفَؾقَْسْت  َمْعـًك، َو َٓ  ،ُمَحرَّ ِم،اْلـؿُ  َمْعـَك فِل َو  َبْؾ  لِتَْحِريِؿَفا، َوْجفَ  َفاَل  َحرَّ

ـْ  َفنِكََّفا 4اْلِحؾِّ  ُكُصقُص  َتتَـَاَوُلَفا  ِحؾِِّف، َطَؾك ُاتُِّػَؼ  َما َمْعـَك فِل َأْيًضا َوِهَل  الطَّقِّبَاِت، مِ

 إَذا اْلَخْؿرَ  أنَّ  َطَؾك ُكؾُُّفؿْ  اتََّػُؼقا َفَؼدْ  َوَأْيًضا .َتْحؾِقَؾَفا َيْؼتَِضل َواْلِؼقَاُس  َفالـَّصُّ 

ًٓ  َصاَرْت  َتَعاَلك، اهلل بِِػْعؾِ  َخالًّ  َصاَرْت  َْطقَانِ  َهِذهِ  َواْستَِحاَلةُ  َصقِّبًا، َحاَل ْٕ  َأْطَظؿُ  ا

ـْ  ـَ  اْلَخْؿِر، َحاَلةِ اْستِ  مِ ِذي ُققا َوَالَّ ْستَِحاَلةِ  َكُجَسْت  اْلَخْؿرُ : َقاُلقا َبقْـَُفَؿا َفرَّ
ِ

 4بِآ

ْستَِحاَلةِ  َفَطُفَرْت 
ِ

مِ  بِِخاَلِف ، بِآ  4َضِعقٌػ  اْلَػْرُق  َوَهَذا .اْلِخـِْزيرِ  َوَلْحؿِ  َواْلـَؿقْتَِة، الدَّ

ْستَِحاَلةِ  ْيًضاأَ  َكُجَسْت  الـََّجاَساِت  َجِؿقعَ  َفنِنَّ 
ِ

مَ  َفنِنَّ  4بِآ ـْ  ُمْستَِحقٌؾ  الدَّ  َأْطقَانٍ  َط

ـْ  ُمْستَِحقٌؾ  ُس،الـَّجِ  َواْلَحقََقانُ  َواْلبَْقُل، ،اْلَعِذَرةُ  َوَكَذلَِؽ  َصاِهَرةٍ، ةٍ  َط  َصاِهَرةٍ  َمادَّ

.اكتفك .َمْخُؾقَقةٍ 
(1)

 

 َفاْلِؼقَاُس  َهَذا َوَطَؾك:  (0/337)أطالم الؿققعقـيف   ّقال ابً القٔه

ِحقُح   ُقبُقرَ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  َكبََش  َوَقدْ  اْستََحاَلْت، إَذا الـََّجاَساِت  َسائِرِ  إَلك َذلَِؽ  َتْعِدَيةُ  الصَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(70/713واكظر: ) (0)



ََا  َٔاِى ََّب  ِ٘ ِ٘ اليََّجاَض  040 َباُب ِإَشاَل

 

 

 

 

ـَ اْلـؿُ  ـْ  ْشِركِق ـْ  ُسبَْحاَكفُ  اهلل َأْخبَرَ  َوَقدْ  ،التَُّراَب  َيـُْؼْؾ  َوَلؿْ  َمْسِجِدِه، َمْقِضعِ  مِ ـِ  َط بَ  الؾَّ

ـْ  ْخُرُج يَ  َأكَّفُ  ـِ  مِ ةَ  َأنَّ  َطَؾك ْسؾُِؿقنَ اْلـؿُ  َأْجَؿعَ  َوَقدْ  َوَدٍم، َفْرٍث  َبقْ ابَّ  ُطؾَِػْت  إَذا الدَّ

ْرعُ  َوَكَذلَِؽ  َوَلْحُؿَفا، َلبَـَُفا َحؾَّ  بِالطَّاِهَراِت  َوُطؾَِػْت  ُحبَِسْت  ُثؿَّ  ،بِالـََّجاَسةِ   الزَّ

ْستَِحاَلةِ  َحؾَّْت  بِالطَّاِهرِ  ُسِؼقَْت  ُثؿَّ  ،َجسِ الـَّ  بِاْلـَؿاءِ  ُسِؼقَْت  إَذا َوالثَِّؿارُ 
ِ

 َوْصِػ  ٓ

لِفِ  اْلُخبِْث   َكَجًسا َصارَ  َخبِقثًا اْستََحاَل  إَذا الطَّقَِّب  َأنَّ  َهَذا َوَطْؽُس  بِالطَّقِِّب، َوَتبَدُّ

ًٓ  اْستََحاَل  إَذا َوالطََّعامِ  َكاْلـَؿاءِ  َرْت  َفَؽقَْػ  َوَطِذَرًة، َبْق   َأثَّ
ِ

 اْكِؼاَلِب  فِل ْستَِحاَلةُ آ

قِِّب  رْ  َوَلؿْ  ،َخبِقثًا الطَّ  َصقِّبًا؟ اْلَخبِقِث  اْكِؼاَلِب  فِل ُتَمثِّ

ْسؿِ  َتابِعٌ  َواْلُحْؽؿُ  إىل أٌ قال:
ِ

..اكتفكَوَطَدًما ُوُجقًدا َمَعفُ  َدائِرٌ  َواْلَقْصُػ  لاِل
(1)

 

أو  ،الَؿْقَتةُ  أوِ  ،اْلَعِذَرةُ َوإَِذا ُأْحِرَقْت  (037 :)الؿحؾَّكيف   ّقال ابً حصو

ُؿ بَِذلَِؽ التَُّراِب  ،َفُؽؾُّ َذلَِؽ َصاِهرٌ  ،َرَماًدا أو ُتَراًباَتَغقََّرْت َفَصاَرْت  ُبْرَهاُن ، َوُيتَقَؿَّ

ا َيَؼُع َطَؾقِْف َذلَِؽ   َذلَِؽ: َأنَّ إَْحَؽاَم إكََّؿا ِهَل َطَؾك َما َحَؽَؿ اهلل َتَعاَلك بَِفا فِقِف مِؿَّ

َوَجؾَّ  ْسُؿ الَِّذي بِِف َخاَصبَـَا اهلل َطزَّ
ِ
ْسُؿ َفَؼْد َسَؼَط َذلَِؽ اْلُحْؽؿُ  ،آ

ِ
 ،َفنَِذا َسَؼَط َذلَِؽ آ

ُف َغقُْر الَِّذي َحَؽَؿ اهلل َتَعاَلك فِقِف. َواْلَعِذَرُة َغقُْر التَُّراِب  َمادِ َوَأكَّ َوَكَذلَِؽ  ،َوَغْقُر الرَّ

ـُْف ُخؾَِؼ  ،اْلَخْؿُر َغْقُر اْلَخؾِّ  ِذي مِ ِم الَّ  هاَوالَؿْقَتُة َغْقُر التَُّراِب. ،َواإِلْكَساُن َغْقُر الدَّ

ح هذا الؼقل الشقكاين يف  ، ومحؿد بـ إبراهقؿ آل الشقخ، الدراريوقد رجَّ

 (2)، واهلل أطؾؿ.الساجح(، وهق 0/017) تقضقح إحؽامكؿا يف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (3/003-071.)بدائع الػقائدواكظر:  (0)

  (0/31.)الؿغـل (7/713 ،)شرح الؿفذبواكظر:  (7)
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ا َكاَن َيْقُم ، َوَطـْفُ  (23)  َقاَل: لؿَّ
ِ
إنَّ : َأَبا َصْؾَحَة، َفـَاَدى ملسو هيلع هللا ىلصَخقْبََر، َأَمَر َرُسقُل اهلل

ـْ ُلُحقِم الُحُؿرِ  ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.. َفنِكََّفا ِرْجٌس  4إَْهؾِقَّةِ  اهلَل َوَرُسقَلُف َيـَْفقَاكُِؽْؿ َط
(1)

 

 واألحكام املستفادة من احلديث املسائل

 اختالف ايعًُا٤ يف دماض١ اذتُاز األًٖٞ، ٚايبػٌ. ص:1ط َطأي١

 ا، وتبعف طىل ذلؽ كثقر مـ ؿذهب اإلمام أمحد يف الؿشفقر طـف إىل كجاستف

 .«لنهناِ جٌسِ»الحـابؾة، واستدلقا بحديث الباب: 

 رواية طـ أمحد، قوذهب اإلمامان: مالؽ، والشافعل إىل أهنؿا صاهران، وه 

 اختارها بعضف أصحابف.

(: والصحقح طـدي 0/02) الؿغـليف   قال املْفق ابً قدام٘

كان يركبفؿا، وتركب يف زمـف، ويف طصر الصحابة، فؾق  ا4 ٕنَّ الـبل ؿصفارهت

ـَ الـبل  ذلؽ، وٕهنؿا مؿا ٓ يؿؽـ التحرز مـفؿا لؿؼتـقفؿا،  كان كجًسا4 لبَقَّ

ـَّقر، وققل الـبل ، أراد أهنا محرمة، كؼقلف «إهناِ جس»يف الحؿر:   فلشبف السِّ

، ويحتؿؾ أكف أراد ﴾پ﴿تعاىل يف الخؿر، والؿقسر، وإكصاب، وإزٓم 

 لحؿفا الذي كان يف قدروهؿ4 فنكف كجس4 ٕن ذبح ما ٓ يحؾ أكؾف ٓ يطفره. اكتفك.

اسة، ويؿؽـ الجقاب أيًضا بلنَّ الرجس بؿعـك الؼذر، وٓ يؾزم مـف الـج  ُ:قلت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، ولقس طـد البخـاري 0371(، ومسؾـؿ برقـؿ )7772( )7330أخرجف البخـاري برقـؿ ) (0)

 . (أبا صؾحة)تسؿقـة: 



ِ٘ اليََّجا  ََاَباُب ِإَشاَل َٔاِى ََّب  ِ٘  043 َض

 

 

 

 

 بؾ مجرد التؼذر، وآستخباث، واهلل أطؾؿ.

: وهق  (0/373)اإلكصاف، قال الؿرداوي يف الساجحهق  وهرا القىل

 هاالصحقح، وإققى دلقاًل.

 َواْلَخْؿرِ  اْلُحُؿرِ  َفتَْحِريؿُ  (0/10 :)سبؾ السالميف   ّقال الصيعاىٕ

ْت  الَِّذي ـْ  ُبدَّ  َٓ  َبْؾ  َكَجاَستُُفَؿا، ـْفُ مِ  َيْؾَزمُ  َٓ  الـُُّصقُص  َطَؾقْفِ  َدلَّ  ،َطَؾقْفِ  آَخرَ  َدلِقؾٍ  مِ

 َّٓ َْصؾِ  َطَؾك َبِؼقَتَا َوإِ ْٕ ـْ  َطَؾقْفِ  تََّػِؼ اْلـؿُ  ا ـْ  الطََّفاَرةِ، مِ لِقُؾ  4ِخاَلَففُ  ادََّطك َفَؿ  َفالدَّ

 ها.َطَؾقْفِ 

ح هذا الؼقل الشقخ محؿد بـ إبراهقؿ، والشقخ طبد الرمحـ ا  لسعدي،وقد رجَّ

 شرح بؾقغ الؿرام، وتقضقح إحؽام، كؿا يف رمحة اهلل طؾقفؿ ابـ طثقؿقـ اإلمامو

 لؾعثقؿقـ.

 سهِ أنٌ اذتُس األ١ًٖٝ. ص:2ط َطأي١

ـْ  اْلَجَؿاِهقر(: َفَؼاَل 03/31) شرح مسؾؿيف   قال اليّْٖ َحاَبة مِ  ،الصَّ

ـَ  ـْ  ،َوالتَّابِِعق ََحادِيث هِ لَِفذِ  4ُلُحقمَفا بِتَْحِريؿِ  َبْعدهؿْ  َوَم ْٕ ِحقَحة ا ِريَحة الصَّ - الصَّ

ـْ  .بَِحَرامٍ  َلقَْسْت : َطبَّاس اْبـ َوَقاَل  -ومـفا حديث أكس الذي يف الباب  َمالِؽ َوَط

 َحَرام،: َوالثَّاكِقَة َشِديَدة، َتـِْزيف َكَراِهقَة َمْؽُروَهة أَكََّفا :َأْشَفرَها ،ِرَواَيات َثاَلث

َقابوَ  .ُمبَاَحة: َوالثَّالِثَة ِريَحة لأِْلََحادِيِث  4اْلَجَؿاِهقر َقاَلفُ  َكَؿا ،التَّْحِريؿ الصَّ  .الصَّ

ا َداُودَ  أَبِل ُسـَـ فِل اْلـَؿْذُكقر اْلَحِديث َوَأمَّ
(1)

ـْ    أََصاَبتْـَا: َقاَل  َأْبَجرَ  ْبـ َغالِب َط

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3213برقؿ ) ســ أبل داوداكظر:  (0)
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ـْ  َفَؾؿْ  ،َسـَة َّٓ  َأْهؾِل ُأْصِعؿ َشْلء َمالِل فِل َيُؽ ِ ـْ  َشْلء إ  اهلل َرُسقل َكانَ  َوَقدْ  ُحُؿر، مِ

مَ  ملسو هيلع هللا ىلص َْهؾِقَّة، اْلُحُؿر ُلُحقم َحرَّ ْٕ  أََصاَبتْـَا ،اهلل َرُسقل َيا: َفُؼْؾت ،ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِّل  َفَلَتقْت ا

ـَة ـْ  َفَؾؿْ  ،السَّ َّٓ  أَْهؾِل ُأْصِعؿ َما َمالِل فِل َيُؽ ِ ْمت َوإِكَّؽ ُحُؿر، ِسَؿان إ  ُلُحقم َحرَّ

َْهؾِ  اْلُحُؿر ْٕ ـْ  َأْهَؾؽ َأْصِعؿْ : َفَؼاَل  .قَّةا ْمتَفا َفنِكََّؿا ُحُؿرك، َسِؿقـ مِ ـْ  َحرَّ  َأْجؾ مِ

ال الِ  َيْعـِل- اْلَؼْرَية َجقَّ تِل بِاْلَجقَّ  اْلَحِديث َفَفَذا ،-اْلُعْذَرة َوِهَل  اْلُجؾَّة، َتْلُكؾ الَّ

ْسـَاد ُمْختََؾػ ،ُمْضَطِرب ْختاَِلف، َشِديد ،اإْلِ
ِ

َْكؾ َطَؾك ُحِؿَؾ  حَّ َص  َوَلقْ  آ ْٕ  مِـَْفا ا

ْضطَِرار َحال فِل
ِ

 اكتفك. .َأْطَؾؿ َواهللُ  ،آ

قد صحَّ  باإلباحةكالم الـقوي كالٌم مػقٌد، مختصٌر، وققل ابـ طباس   ُ:قلت

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ  ڱ ڱ ڳ﴿(، واستدل بأية: 7773) البخاريطـف كؿا يف 

 .[045م:]األكعا ﴾ے ے ھ ھ  ھ ھ ہ ہ ہ  ہ ۀ   ۀ ڻ ڻ

قد بؾغف الـفل الذي يف يقم خقبر، ولؽـف قال كؿا يف  وابـ طباس 

الصحقحقـ
(1)

طـ الحؿر إهؾقة مـ أجؾ أكف  : ٓ أدري أهنك رسقل اهلل 

 يقم خقبر؟البتة كان محقلة الـاس، فؽره أن تذهب محقلتفؿ، أو حرمفا 

 أيةيعـل ب-: وآستدٓل هبذا  (7773)الػتحيف   قال احلافظ

بتحريؿف، وقد تقاردت  إكؿا يتؿ فقؿا مل يلت فقف كصٌّ طـ الـبل  -الؿتؼدمة

 إخبار بتحريؿف، والتـصقص طىل ذلؽ مؼدم طىل طؿقم التحؾقؾ، وطىل الؼقاس.

: قؾت: وقد أزال هذه -مجقًبا طـ احتؿال ابـ طباس، واحتؿال غقره- ّقال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( مـ ]كتاب الصقد والذبائح[.37، ومسؾؿ برقؿ )(7771أخرجف البخاري ) (0)



ََا  َٔاِى ََّب  ِ٘ ِ٘ اليََّجاَض  045 َباُب ِإَشاَل

 

 

 

 

س، أو كاكت جال لة، أو كاكت اكتفبت، وكذا ققل آحتؿآت مـ كقهنا مل ُتَخؿَّ

لنهناِ»ابـ طباس )لؼؾة الظفر، وذهاب محقلة الـاس( حديث أكس الؿذكقر، وفقف: 

 . اكتفك.« جٌسِ

وأما حديث غالب بـ أبجر، فؼد حؽؿ طؾقف بآضطراب أيًضا الزيؾعل، 

: حديث غالب بـ أبجر إسـاده مضطرب، الؿعرفةوكؼؾ طـ البقفؼل أكف قال يف 

، فنكؿا رخص لف طـد الضرورة، حقث تباح الؿقتة، كؿا يف لػظف.وإْن صحَّ 
(1)

  

(: وإسـاده ضعقٌػ، والؿتـ 7773حديث ) الػتحيف   قال احلافظّ

، مخالٌػ لألحاديث الصحقحة، فآطتؿاد طؾقفا.  شاذٌّ

َٞ. ص:3ط َطأي١  سهِ اذتٝٛإ ايرٟ ال ٜؤنٌ ذتُ٘ إذا ُذنِّ

 إىل أن ما ٓ يمكؾ لحؿف إذا  ، وداود، ومالؽ يف روايةذهب أمحد، والشافعل

استدلقا فره، وطُذبَِح ففق كجس4 ٕن هذه ذكاة غقر شرطقة، فال تحؾف، وٓ ت

 (7030 ،)البخارييف  ، وبحديث سؾؿة بـ إكقع «لنهناِ جٌسِ»: بحديث

فؼال  أنَّ الصحابة كصبقا الؼدور يقم خقبر بؾحقم الحؿر، (، وفقف:0217ومسؾؿ )

ِواكسروهااهريؼ»: رسقل اهلل  ، فؼال رجؾ: يا رسقل اهلل، أو هنريؼفا، «قها،

 .«أوِواو»وكغسؾفا؟ فؼال: 

 جؾده، قال بعض  إىل أكف إذا ذبح فؼد صفر يف رواية وذهب أبق حـقػة، ومالؽ

ٓ مالزمة بقـ التحريؿ، والـجاسة، فقؽقن أصحاب أبل حـقػة: ولحؿف. وقالقا: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/032.)كصب الرايةاكظر:  (0)
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ِوكاتف»يث: واستدلقا بحد .، مع أكف صاهرٌ اأكؾف محرمً  ِإديؿ ، َفَشبََّف الدبغ «دباغ

ر الدبغ مع ضعػف، فالذكاة أوىل،  بالذكاة، والؿشبف بف أققى مـ الؿشبف، فنذا صفَّ

 وٕنَّ الدبغ يرفع العؾة بعد وجقدها، والذكاة تؿـعفا، والؿـع أققى مـ الرفع.

يف مسللة )ما كؿا تؼدم  الدم العؾة مـ كجاسة الؿقتة احتؼان واستدل لفؿ كذلؽ بلنَّ 

ٓ كػس لف سائؾة(، ومسللة )طظام الؿقتة(، والدم يخرج مـ هذا الحققان بذبحف، 

، فؼد تؼدم الجقاب طؾقف، «لنهناِ جٌسِ»فؿا هق الدلقؾ طىل كجاستف، وأما حديث: 

وأما إمر بغسؾ أكقة4  وأما كقهنا ذكاة غقر شرطقة4 فنن ذلؽ ٓ يستؾزم الـجاسة،

 .رم، فقجب غسؾ اإلكاء مـ الؾحؿ وأثرهفؾؽقهنا فقفا لحؿ مح

يؿؽـ أن يستدل طىل كجاسة الحققان الذي ٓ  ُ :قال أتى عثد اهلل غفس اهلل له

يمكؾ إذا ذكل بلكف صار مقتة، وإكؿا استثـل يف الشرع الحققان الذي يمكؾ إذا ذكل 

 ذكاة شرطقة، وأما ما ٓ يمكؾ4 فذكاتف غقر شرطقة4 ففق مقتة.

ذي يمكؾ إذا ذكل ذكاة غقر شرطقة4 ففق مقتة، وطؾقف وكذلؽ الحققان ال

 ، واهلل أطؾؿ.الساجح فجؾده ولحؿف كجس كؿا هق مذهب أمحد، والشافعل، وهق

وأما كقن العؾة )احتؼان الدم( يف )ما ٓ كػس لف سائؾة( ففل طؾة مستـبطة، 

عؾة وقد يحتؿؾ أيًضا أنَّ العؾة أيًضا أهنا قؾقؾة الرصقبة، أو معدومتفا مع ال

الؿتؼدمة، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (0/777-770.)الؿجؿقع(، و0/30) الؿغـلاكظر:  (0)



ََا  َٔاِى ََّب  ِ٘ ِ٘ اليََّجاَض  047 َباُب ِإَشاَل

 

 

 

 

ـِ َخاِرَجَة  (24) ـْ َطْؿِرو ْب بِِؿـًك، َوُهَق َطَؾك  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َخَطبَـَا الـَّبِلُّ  َوَط

َحُف.، َوُلَعاُبَفا َيِسقُؾ َطَؾك َكتِِػل. َأْخَرَجُف َأْحَؿُد َوالَراِحَؾتِفِ  تِّْرمِِذيُّ َوَصحَّ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 .ٝٛاْاتيعاب اذت ص:1ط َطأي١

يف الحديث صفارة لعاب اإلبؾ، وهق كذلؽ باإلمجاع، ويؾتحؼ بطفارة لعابف 

مجقع الحققاكات التل يمكؾ لحؿفا باإلمجاع، واختؾػقا يف لعاب الحؿر، والبغال، 

الؽالم طىل ذلؽ، طـد الؽالم طىل آسارها يف صفارتف كؿا تؼدم  والساجحوالسباع، 

 ، يعـل الفرة. فراجعف.«إهناِلقستِبـجس»شرح حديث: 

وقد كان جرير بـ لعاب أدمل الؿسؾؿ صاهٌر باإلمجاع،  مسألة ملحقة:

 ( طـ الثقري0/027أخرجف طبدالرزاق ) طبداهلل يلمر أهؾف أن يتقضموا بػضؾ سقاكف.

، فذكره ... قس بـ أبل حازم، قال: كان جريرطـ إسؿاطقؾ بـ أبل خالد، طـ ق

 وهذا إسـاٌد صحقح.( مـ صريؼ قبقصة، طـ الثقري بف، 0/777وأخرجف البقفؼل )

، خالًفا ٓبـ حزم ومـ معف، وققلف الصحيحصاهٌر طىل  ففق الؽافرأما لعاب و

 .الؿراد بف كجاسة معـقية كؿا تؼدم بقان ذلؽ [28افتقبة:] ﴾ٿ  ٿ ٿ ﴿تعاىل: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، ويف إسـاده: شفر بـ حقشب 7070(، والترمذي )7/732( )021-7/020أخرجف أمحد ) (0)

 مختؾػ فقف والراجح ضعػف.

(، وهق مـ صريؼ العباس بـ القلقد بـ مزيد، 0/777لبقفؼل )ولؽـ قد جاء طـ ابـ طؿر طـد ا

طـ أبقف، ثـا سعقد بـ طبد العزيز، طـ زيد بـ أسؾؿ، وغقره، طـ ابـ طؿر بف ...، يف قصة ذكرها يف 

 يؿسـل لعاهبا أسؿعف يؾبل بالحج. وإسـاده صحقح.  الحج قال: وإين تحت كاقة رسقل اهلل 
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  (771( )770،)الؽبرى طـد الـسائل يفيميد ذلؽ الحديث الذي  ومؿا

، أنَّ طػريتًا مـ الجـ أراد أن يؿر بقـ يدي رسقل اهلل  : طـ أبل هريرة

 .وهق يف الصالة

وهق حديث  حتك وجد برد لساكف يف يده. ويف الحديث: فخـؼف رسقل اهلل 

 واهلل أطؾؿ. صحقح،

 



ََا  َٔاِى ََّب  ِ٘ ِ٘ اليََّجاَض  049 َباُب ِإَشاَل

 

 

 

 

ـْ َطائَِشَة  (25)  ، َقاَلْت َوَط
ِ
، ُثؿَّ َيْخُرُج  ملسو هيلع هللا ىلص: َكاَن َرُسقُل اهلل َيْغِسُؾ الَؿـِلَّ

اَلةِ  . ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.فِقفِ  فِل َذلَِؽ الثَّْقِب. َوَأَكا أَْكُظُر إَلك َأَثِر الَغْسؾِ  إَلك الصَّ
(1)

 

 َولُِؿْس 
ِ
ـْ َثْقِب َرُسقِل اهلل

َفْرًكا َفُقَصؾِّل فِقِف. ملسو هيلع هللا ىلصؾٍِؿ: َلَؼْد ُكـْت َأْفُرُكُف مِ
(2)

َوفِل َلْػٍظ  

ـْ َثْقبِِف.
ُف َيابًِسا بُِظْػِري مِ َلُف: َلَؼْد ُكـْت َأُحؽُّ

(3)
 

 حكام املستفادة من احلديثاملسائل واأل

 سهِ َين اآلدَٞ. ص:1ط َطأي١

 :اختؾػ أهؾ العؾؿ يف هذه الؿسللة طىل ققلقـ 

 .: الؼقل بـجاستف، وهق ققل أبل حـقػة، ومالؽاألّل

 واضتدلىا على ذلك بأدلة:

 حديث طائشة الذي يف الباب4 فنن فقف غسؾ الؿـل، وإكؿا يغسؾ لـجاستف. (0

 أنَّ الؿذي كجٌس، وهق مبدُأ الؿـل. (7

 كف يخرج مـ مخرج البقل، فؽان كجًسا كالبقل.أ (3

، وغقرمها: (0/071) ، والدارقطـل(0000) حديث طؿار طـد أبل يعىل (7

 .«إكامِتغسؾِ قبؽِمـِالغائط،ِوالخقل،ِوالؿـل،ِوالدى،ِوالؼلء»

أمر بالغسؾ مـ الؿـل مجاطة مـ الصحابة، وهؿ: طائشة، وابـ طؿر وجابر بـ  (7

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، والؾػظ لؿسؾؿ. 723ومسؾؿ برقؿ ) (،773أخرجف البخاري برقؿ ) (0)

 (. 722أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (7)

 (. 731أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (3)
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  (7/720-.)إوسط ٓبـ الؿـذركؿا يف ة وإساكقد إلقفؿ صحقح سؿرة 

ح الشقكاين  .كقؾ إوصارهذا الؼقل يف   وقد رجَّ

 .: صفارة الؿـل، وهق ققل الشافعل، وأمحدالجاىٕ

 واضتدلىا على ذلك بأدلة:

حديث طائشة الذي يف هذا الباب، وفقف: أهنا كاكت تؽتػل بػرك الؿـل،  (0

ِف مـ دون غسؾ، وهذا أكبر دلق ؾ طىل صفارتف، ولق كان كجًسا لؿا اكتػل وَحؽِّ

ِ ؿِ»أكف قال يف دم الحقض:  بذلؽ، فؼد ثبت طـف  ِبالامء، ِتؼرصف ِ ؿ َتُحتُُّف،

 .«تـضحف

أنَّ إصؾ يف إشقاء الطفارة، فؿـ ادَّطك كجاستف4 فعؾقف الدلقؾ الصحقح،  (7

 الصريح طىل ذلؽ.

 بغسؾف مع طؿقم البؾقى بف. مل يلمر الـبل  (3

إىل إزالتف، وتركف حتك يقبس دلقؾ طىل صفارتف، ذلؽ  ة الـبل طدم مبادر (7

الؿبادرة يف إزالة الـجاسة كؿا أمر الصحابة  أنَّ الؿعروف مـ هدي الـبل 

بغسؾ بقل إطرابل الذي بال يف الؿسجد، وكؿا بادر بغسؾ ثقبف مـ بقل الغالم 

ار يابًسا، فالجقاب: مل يعؾؿ بف حتك ص الذي بال يف حجره، ولق ققؾ: إنَّ الـبل 

هق  وهرا القىلبـجاستف كؿا ُأوِحل إلقف بـجاسة كعؾف،  إلقف لق كان كجًسا ُْٕوِحل



ََا  َٔاِى ََّب  ِ٘ ِ٘ اليََّجاَض  050 َباُب ِإَشاَل

 

 

 

 

 ،، وهق ترجقح شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة، وابـ الؼقؿ، ثؿ الشقخ ابـ طثقؿقـالساجح

 رمحة اهلل طؾقفؿ أمجعقـ.

، وصحَّ اقتصر بعض الصحابة طىل فركف، ثبت ذلؽ طـ سعد وطائشة  (7

، أكف قال: امسحف بنذخرة، أو خرقة، وٓ تغسؾف إن شئت إٓ أن ـ ابـ طباس ط

  (7/723.)إوسطتؼذره، أو تؽره أن يرى طىل ثقبؽ. 

 وأما السدُٓ عً أدلة املرهب األول، فكنا يلٌ:

 حديث طائشة الذي يف الباب، وفقف الغسؾ. (0

ما يدل  (: ولقس يف حديث الباب773حديث ) الػتحيف   قال احلافظ

 طىل كجاسة الؿـل4 ٕنَّ غسؾفا فعؾ، وهق ٓ يدل طىل القجقب بؿجرده.

(: وهذا ٓ يدل طىل الؿطؾقب4 ٕنَّ 0/31) الـقؾيف   ّقال الػْكاىٕ

غاية ما هـاك أكف يجقز غسؾ الؿـل مـ الثقب، وهذا مؿا ٓ خالف فقف، بؾ يجقز 

 راب، فؽقػ بؿا كان مستؼذًرا.غسؾ ما كان ُمتََّػًؼا طىل صفارتف، كالطقب، والت

 ققلفؿ: إنَّ الؿذي هق مبدُأ الؿـل. (7

بلنَّ هذه دطقى تحتاج إىل دلقؾ4 فنهنؿا حؼقؼتان مختؾػتان يف  :فقد ُأجٔب

ق الشارع بقـفؿا،  الؿاهقة، والصػات، والعقارض، والرائحة، والطبقعة، وقد فرَّ

 فلمر بغسؾ الؿذي، ومل يلمر بغسؾ الؿـل.

 رج مـ مخرج البقل4 فننَّ مجرى البقل غقر مجرى الؿـل.أكف وإن كان يخ (3
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 حديث طؿار مقضقٌع، باصٌؾ، يف إسـاده: ثابت بـ محاد، وهق متفؿ بالقضع. (7

 (: باصٌؾ ٓ أصؾ لف.7/773) شرح الؿفذبيف  ّقال اليّْٖ 

وأدلة الؼائؾقـ بالطفارة مل تسؾؿ مـ الؽالم طؾقفا، ولؽـ الذي يظفر أن  ُ :قلت

فا ٓ يؼدح بآستدٓل هبا، واهلل أطؾؿ.الؽالم فق
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (0/777 ،)شرح الؿفذب(، و0/31-32) كقؾ إوصار(، و0/13) سبؾ السالماكظر:  (0)

 بدائع الػقائد(، و0/733-737) الػتح(، و70/721-011) مجؿقع الػتاوىو

  (0/322-323.)الشرح الؿؿتع(، و0/027-023) قضقح إحؽامت(، و3/003-070)



ََا  َٔاِى ََّب  ِ٘ ِ٘ اليََّجاَض  053 َباُب ِإَشاَل

 

 

 

 

 ٔةَكَخِلامُل ِلأئَطامَل ِضِعَب ُسِكٔذ

 َين غري اآلدَٞ. ص:1ط َطأي١

 مـك وأما (7/777 :)الؿجؿقعكؿا يف  الؿفذبيف  قال الػرياشٖ 

 :أوجف ثالثة فػقف ل،دمأ غقر

 صاهر حققان مـ خارج كفٕ 4والخـزير ،الؽؾب لمـ ٓإ صاهر الجؿقع :أسدٖا

 ل.أدم ومـل ،كالبقض اصاهرً  فؽان ،أصؾف مثؾ مـف يخؾؼ

 حؽؿ كؿاإو ،الؿستحقؾ الطعام فضقل مـ كفٕ 4كجس الجؿقع ٞ:ٚايجاْ

 .غقره يف يقجد ٓ وهذا ،وكرامتف ،لحرمتف ل4أدم مـ بطفارتف

 كجس فؿـقف 4لحؿف يمكؾ ٓ وما ،كؾبـف صاهر فؿـقف 4لحؿف أكؾ ما :ٚايجايح

 . اكتفك.كؾبـف

 الـجاسة لالرافع وصحح (7/777 :)الؿجؿقعيف   ل اليّْٖقا

 ها.ولإ والؿذهب ،امطؾؼً 

 اإلكصافوالقجف الثالث طـد الشافعقة هق مذهب الحـابؾة، كؿا يف  ُ :قلت

إٓ ما ثبت أنَّ مـل الحققاكات كؾفا صاهرة  -واهلل أطؾؿ-(، والذي يظفر 0/371)

 .ير طىل ققل الجؿفقر كجاستف كالؽؾب، وكذا الخـزيفالدلقؾ 
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 زطٛب١ ؾسز املسأ٠. ص:2ط َطأي١

: رصقبة الػرج ماٌء أبقض  (7/711)شرح الؿفذبيف   قال اليّْٖ

 هامتردد بقـ الؿذي، والعرق.

 :وقد اختؾػ العؾؿاء فقف طىل ققلقـ 

: كجاستف، وهق ققٌل لؾشافعل، ورواية طـ أمحد، واستدلقا بحديث ُأَبل األّل

الصحقحقـبـ كعب يف ا
(1)

ف قال: يا رسقل اهلل، إذا جامع الرجؾ الؿرأة، فؾؿ أك :

ِالؿرأةِمـف،ِ ؿِيتقضل،ِويبؾل»ُيـزل؟ قال:   .«يغسؾِماِمسَّ

: صفارتف، وهق الصحقح يف مذهب الحـابؾة، وإصح طـد الشافعقة الجاىٕ

، واستدلقا شرح العؿدة، ثؿ ابـ الؿؾؼـ يف شرح الؿفذبصححف الـقوي يف 

 الباب، مع أنَّ الؿـل قد خالطتف تؾؽ الرصقبة، وأيًضا فننَّ بحديث طائشة الذي يف

الؼقل بـجاستف فقف مـ الحرج، والؿشؼة ما ٓ يعؾؿف إٓ اهلل تعاىل، خصقًصا مـ 

 اْبُتظ بف مـ الـساء.

َح هذا الؼقل الشقخ ابـ طثقؿقـ  ، وأما الحديث الذي استدلقا بف، وقد رجَّ

غسؾ لؿا أصابف مـ مذي الؿرأة4 فنهنا أشد فؾقس بصريح، بؾ يحتؿؾ أن يؽقن ال

مذًيا مـ الرجؾ، واهلل أطؾؿ.
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.370(، ومسؾؿ )733أخرجف البخاري ) (0)

 تقضقح إحؽام (0/330 ،)الشرح الؿؿتع (7/711 ،)شرح الؿفذباكظر:  (7)

(0/021-020.) 



ََا  َٔاِى ََّب  ِ٘ ِ٘ اليََّجاَض  055 َباُب ِإَشاَل

 

 

 

 

ْؿِح  (26) ـْ َأبِل السَّ   َوَط
ِ
ِبَْقِلِ»: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ـْ ِِم ُيْغَسُؾ

ِبَْقِلِالُغَ ىِِالَجاِ َيةِِ ـْ ِِم َحُف الَحاكُِؿ.َأْخَرَجُف َأُبق . «،َِوُيَرشُّ ، َوَصحَّ َداُود َوالـََّسائِلُّ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 تطٗري بٍٛ ايسقٝع. ص:1ط َطأي١

  أخذ بظاهر حديث الباب أمحد، وإسحاق، فؼالقا: يـضح بقل الغالم، ويغسؾ

 وغقرهؿ، بقل الجارية، وذهب إىل هذا مـ التابعقـ: ططاء، والحسـ، والزهري،

، وقال هبذا الؼقل مـ الصحابة طظ بـ ، وهق وجف طـد الشافعقةابـ وهبقال بف و

(، وابـ الؿـذر 327، و321. أخرجف أبق داود )أبل صالب، وأم سؾؿة 

 (.031، و030)

  ،وذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل أكف يؽػل الـضح فقفؿا، وهق مذهب إوزاطل

 وهق وجف طـد الشافعقة.

، والشافعل، وهمٓء قاسقا : وحؽل طـ مالؽالػتحيف   قال احلافظ

ه.االجارية طىل الغالم، وهذا ققاس فاسد آطتبار4 لؿصادمتف لؾـصقص
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بـ  يحقك(، مـ صريؼ 0/000(، والحاكؿ )0/072(، والـسائل )310. أخرجف أبقداود )سطٔ (0)

 ...فذكره. وإسـاده حسـ. أبق السؿح لالقلقد، حدثـل محؾ بـ خؾقػة الطائل، حدثـ

مـفا: حديث أبل السؿح الذي يف الباب، وجاء بؿعـاه مـ حديث طظ بـ أبل صالب طـد أمحد  (7)

طـد  (، وإسـاده صحقح، ومـ حديث أم الػضؾ لبابة بـت الحارث 001(، والترمذي )102)

الجامع الصحقح مؿا لقس (، وغقرمها، والثالثة إحاديث يف 317أبل داود )(، و0/333أمحد )

 .( لشقخـا اإلمام القادطل 0/731-730) يف الصحقحقـ
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  ،وذهب الحـػقة، والؿالؽقة إىل وجقب الغسؾ مـ بقل الجارية، والغالم

، واهلل أطؾؿ.القىل األولهق  والساجحوهذا أيًضا مخالٌػ لحديث الباب، 
(1)

 

 قابط ايػالّ ايسقٝع. ص:2ط َطأي١

 .«ويـضحِمـِبقلِالغ ىِماِملِيطعؿ»: يف حديث طظ جاء  ُ :قلت

(: الصبل إذا صعؿ 7/731) الؿغـلكؿا يف  قال اإلمام أمحد بـ حـبؾ 

الطعام، وأراده، واشتفاه4 غسؾ بقلف، ولقس إذا أصعؿ4 ٕكف قد يؾعؼ العسؾ ساطة 

 .حـؽ بالتؿر، ولؽـ إذا كان يلكؾ، أو يريد إكؾ.اكتفك ملسو هيلع هللا ىلصيقلد، والـبل 

(: ثؿ إنَّ الـَّضح إكؿا يجزي ما 3/033) شرح مسؾؿيف   ال اليّْٖق

دام الصبل يؼتصر بف طىل الرضاع، أما إذا أكؾ الطعام طىل جفة التغذية4 فنكف يجب 

 هاالغسؾ بال خالف.

 بِالطََّعامِ  َرادالؿُ (: 773حديث ) فتح البارييف  ّقال احلافظ ابً حجس 

 لِْؾُؿَداَواةِ  َيْؾَعُؼفُ  الَِّذي ؾَس َواْلعَ  ،بِفِ  ُيَحـَُّؽ  الَِّذي َوالتَّْؿر ،َيْرَتِضُعفُ  الَِّذي الؾَّبَـ َطَدا َما

ْغتَِذاء َلفُ  َيْحُصْؾ  َلؿْ  َأكَّفُ  َرادالؿُ  َفَؽانَ  ،َوَغقْرَها
ِ

ـِ  بَِغقْرِ  آ بَ ْستِْؼاَللِ  َطَؾك الؾَّ
ِ

 َهَذا ،آ

ِب اْلـؿُ  َشْرِح وَ  ؾِؿُمْس  َشْرِح  فِل الـََّقِوّي  َكاَلم ُمْؼتََضك  .َفذَّ

 َطَؾك «َيْلُكْؾ  َلؿْ » :َقْقلف التَّـْبِقفِ  َشْرِح  فِل اْلَحَؿِقّي  َقفَّؼالؿُ  َوَحَؿَؾ : ُثه َقاَل

ُل . فِقفِ  فِل الطََّعامِ  بَِجْعؾِ  َيْستَِؼؾَّ  َلؿْ  َمْعـَاهُ : َفَؼاَل  ،َضاِهِرهِ  َوَّ ْٕ  َجَزمَ  َوبِفِ  ،َأْضَفرُ  َوا

 .اكتفك.َوَغقْره ُقَداَمةَ  ْبـ ؼَقفَّ اْلـؿُ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (0/21-22.)الـقؾ(، و0/20) السبؾ(، و0/771) الػتحاكظر:  (0)



ََا  َٔاِى ََّب  ِ٘ ِ٘ اليََّجاَض  057 َباُب ِإَشاَل

 

 

 

 

، أي: مل «مل يلكؾ»(: معـك 0/020) شرح العؿدةيف  ّقال ابً امللقً 

 هايستغـ بف، ويصقر لف غـاًء طقًضا طـ اإلرضاع، ٓ أكف مل يدخؾ يف جقفف شلء قط.

 قٝع.بٍٛ ايٖس دماض١ ص:3ط َطأي١

ـْ َبْقلِِف يدل طىل كجاستف، ولؽـف َأْمُر الـبل 
 ا كجاسة مخػػة.بالـَّْضِح مِ

َٓ  (3/033 :)شرح مسؾؿيف   قال اليّْٖ  َوَقدْ  َكَجاَستف، فِل ِخاَلف َو

بِّل، َبْقل َكَجاَسة َطَؾك اْلُعَؾَؿاء إِْجَؿاع َأْصَحابـَا َبْعض َكَؼَؾ   فِقفِ  ُيَخالِػ َلؿْ  َوَأكَّفُ  الصَّ

 َّٓ ـْ  َتْجِقيز َلقَْس وَ : َوَغقْره اْلَخطَّابِلُّ  َقاَل  الظَّاِهِرّي، َداُودُ  إِ زَ  َم بِّل  فِل الـَّْضح َجقَّ  الصَّ

ـْ  ـْ  َوَلؽِـَّفُ  بِـَِجٍس، َلقَْس  َبْقلف َأنَّ  َأْجؾ مِ  ُهقَ  َفَفَذا إَِزاَلتف، فِل التَّْخِػقػ أَْجؾ مِ

َقاب ا ،الصَّ ـْ  ِطقَاض اْلَؼاِضل ُثؿَّ  ،َبطَّال ْبـ اْلَحَسـ َأُبق َحَؽاهُ  َما َوَأمَّ افِِعّل  َط  الشَّ

بِّل  َبْقل: َقاُلقا َأكَُّفؿْ  َوَغقْره  ها.َقْطًعا َباصَِؾة َفِحَؽاَية .َفقُـَْضح َصاِهر الصَّ

افِِعقَّةُ  َذلَِؽ  ْف ْعرِ يَ  َوَلؿْ (: 773حديث ) الػتحيف   قال احلافظو َٓ  ،الشَّ  َو

ـْ  َذلَِؽ  َأَخُذوا َوَكَلكَُّفؿْ  ،اْلَحـَابَِؾةُ  ِزم َصِريؼ مِ طـدما قالقا: يؽػل يعـل أهنؿ - الالَّ

ـْ  بُِؿَرادِهِ  َأْطَؾؿ اْلَؿْذَهِب  َوَأْصَحاب -الـضح فقؾزم أهنؿ يؼقلقن بطفارتف  ها.َغقِْرِهؿْ  مِ

ا طىل ابـ بطال، وابـ طبدالبر4 إذ كسبقا إىل الشافعل، وأمحد الؼقل  قال ذلؽ ردًّ

 بطفارتف.
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ـْ َأْسَؿاَء بِـِْت َأبِل َبْؽٍر  (27) َقاَل فِل َدِم الَحقِْض ُيِصقُب  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ  َوَط

َِتْؼُرُصُفِبِالاَمءِِ»: الثَّْقَب  ـَْضُحفَُِتُحتُُّف،ُِ ؿَّ َِت ،ُِ ؿَّ
(1)

لِلِقفِِ،ِ ُِتَبؾِّ ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.. «ُ ؿَّ
(2)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 دّ اذتٝض. دماض١ ص:1ط َطأي١

(: واطؾؿ أنَّ دَم الحقض كجٌس 0/11) كقؾ إوصاريف   ل الػْكاىٕقا

 بنمجاع الؿسؾؿقـ كؿا قال الـقوي. اكتفك.

 سهِ بك١ٝ ايدَا٤. ص:2ط َطأي١

بعد أن استدل طىل كجاسة  - (7/771 )شرح الؿفذبيف   قال اليّْٖ

 وٓ ،متظاهرة الدم كجاسة طظ والدٓئؾ :- الدماء بحديث أسؿاء الؿقجقد يف الباب

 بعض طـ الحاوي صاحُب  حؽاهُ  ما ٓإ الؿسؾؿقـ مـ أحدٍ  طـ اخالفً  فقف أطؾؿ

 طىل والخالف ،مجاعاإل يف هبؿ يعتد ٓ الؿتؽؾؿقـ ولؽـ .صاهرٌ  هق: قال كفأ الؿتؽؾؿقـ

 ها.وغقرهؿ ،صحابـاأ مـ صقلإ هؾأ مجفقر طؾقف يالذ الصحقح الؿذهب

بف دًما4 فغسؾف، فبؼل أثره ، أكف كان إذا رأى يف ثقوثبت طـ ابـ طؿر 

ابـ الؿـذر و (،0/032ابـ أبل شقبة ) أسقد4 دطا بؿؼص4 فؼرضف. أخرجف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: ففق الحؽ، والؿراد بذلؽ إزالة طقـف. وأما الؼرص: ففق الدلؽ  (0) لؿقضع الدم بلصراف أما الحتُّ

إصابع4 لقتحؾؾ بذلؽ، ويخرج ما تشربف الثقب مـف. وأما الـضح: ففق الغسؾ. وققؾ: الرش 

  (771.)الػتحبالؿاء. اكظر: 

 (. 730(، ومسؾؿ برقؿ )771أخرجف البخاري برقؿ ) (7)



 ََ َٔاِى ََّب  ِ٘ ِ٘ اليََّجاَض  059 اَباُب ِإَشاَل

 

 

 

 

 بف. ، طـ كافع، طـ ابـ طؿريقب، وطبقد اهللأ( مـ صريؼ 117)

 (77/731 ،)التؿفقداإلمجاع طىل ذلؽ أيًضا ابـ طبدالبر يف وقد كؼؾ 

 بداية الؿجتفدابـ رشد يف  [، وكذلؽ013والؼرصبل يف تػسقر سقرة البؼرة ]آية:

(4 إٓ أكف ققَّد اإلمجاع بالحققان البري، فؼال: اتػؼ العؾؿاء طىل أنَّ دم 0/071)

 الحققان البري كجس.

بحديث أسؿاء ٓ يستؼقؿ4 ٕنَّ دلقؾف أخصُّ مـ  الـقوي  استدٓل ُ :قلت

طقى أطؿ مـ ذلؽ  ،دطقاه، فالدلقؾ يدل طىل كجاسة دم الحقض فؼط، والدَّ

ٓ يتجف4 ٕنَّ  [3ادائدة:] ﴾ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿واستدٓل غقره بؼقلف تعاىل: 

  ھ ھ ہ ہ﴿التحريؿ ٓ يؾزم مـف الـجاسة، وأما ققلف تعاىل يف سقرة إكعام: 

4 فننَّ الضؿقر طائد طىل لحؿ الخـزير طىل [045األكعام:] ﴾ے ے ھ ھ

سللة ]لعاب ، ومع ذلؽ فؼد اختؾػقا يف تػسقر الرجس كؿا تؼدم يف مالصحيح

(: وأما سائر 0/37) الدراري الؿضقئةيف  ولذلؽ قال الشقكاين  4الخـزير[

تصحبة حتك يليت سالدماء، فإدلة فقفا مختؾػة، مضطربة، والبراءة إصؾقة م

 الدلقؾ الخالص طـ الؿعارضة الراجحة، أو الؿساوية.

ؿ صؾَّك، ومل أكف كحر جزوًرا، وتؾقث بدمائفا، ث  وقد صحَّ طـ ابـ مسعقد

، وصححف (0/337(، وابـ أبل شقبة )0/077طبدالرزاق )يغسؾفا. أخرجف 

إىل صفارة سائر الدماء  (، وذهب 0/773) الصحقحةيف   إلباين اإلمام

ِة اإلمجاع بؽالٍم كػقس يف  ـَ َطَدَم ِصحَّ  (311 )الصحقحةما طدا دم الحقض، َوَبقَّ
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 (، وما بعدها، فراجعف.0/773)

  (: وأما بؼقة الدماء0/703) شرح البؾقغيف   ابً عجٔنني اإلماول ّقا

فالؼقل الراجح فقفا أهنا لقست بـجسة، أي: الدماء  -يعـل غقر دم الحقض-

يدل  4 ٕكـل إىل ساطتل هذه ما وجدت دلقاًل الخارجة مـ اإلكسان لقست بـجسة

، وذكركا يف بدلقؾطىل الـجاسة، وقد تؼرر أن إصؾ يف إشقاء الطفارة إٓ 

ِمقتة»حديث:  ِلفق ِوهلِحقة؛ ِالخفقؿة ِمـ ِقطع الؼاطدة تؼتضل أٓ  ذكركا أنَّ  «ما

يؽقن كجًسا4 ٕن مقتة أدمل صاهرة فؿا اكػصؾ مـف يف حقاتف يؽقن صاهًرا كؿا لق 

 هقطعـا يًدا مـ يديف، أو رجاًل مـ رجؾقف4 ففل صاهرة.ا

أدمل، وكذلؽ دم ما مقتتف صاهرة، أما دم  ُ :قال أتى عثد اهلل غفس اهلل له

صفارتف، وٓ دلقؾ كعؾؿف طىل كجاستف، وكقػ  فالصحيحكالسؿؽ، وحققان البحر، 

 يؽقن كجًسا ومقتتف صاهرة؟!

 (0/071 ،)بداية الؿجتفدوقد قال بطفارة دم السؿؽ الجؿفقر كؿا يف 

ـ أكف ( مـ كتاب القضقء[ أثًرا طـ الحس77]باب ) صحقحفوطؾؼ البخاري يف 

 هن يف جراحاهتؿ.اققال: ما زال الؿسؾؿقن يصؾ

. أخرجف طـد أن صعـ والدماء تسقؾ مـف وصىل طؿر بـ الخطاب 

وأجري يف الشريعة  ، (373-377)تعظقؿ قدر الصالةالؿروزي يف كتابف 

وصح طـ ابـ  (، وغقرهؿ بلساكقد صحقحة،3/370(، وابـ سعد )037)ص

(، أكف طصر بثرة يف وجفف، فخرج شلء 0/032) مصـػ ابـ أبل شقبةطؿر يف 



ََا  َٔاِى ََّب  ِ٘ ِ٘ اليََّجاَض  060 َباُب ِإَشاَل

 

 

 

 

 مـ دم فحؽف بقـ إصبعقف، ثؿ صىل ومل يتقضل.

وكذلؽ دم الحققان البري ٓ دلقؾ طىل كجاستف كؿا تؼدم، واإلمجاع ٓ   ُ:قلت

 يصح، ويستثـك مـ ذلؽ ما كان كجًسا كالؽؾب، واهلل أطؾؿ.

 ٌٖ ٜتعني املا٤ يػطٌ ايٓذاض١؟ ص:3ط َطأي١

 نَّ الؿاء يتعقـ إلزالة الـجاسة، واستدلقا بحديث ذهب مجفقر العؾؿاء إىل أ

 .«فِبالامءص ؿِتؼر»أسؿاء: 

 ،رواية طـ أمحد، إىل أنَّ الـجاسة تزال  وهق وذهب أبق حـقػة، وأبق يقسػ

بؽؾ مائٍع، صاهٍر، وبؽؾ ما أذهب طقـ الـجاسة، واستدلقا طىل ذلؽ بحديث 

اكا إٓ ثقب واحد تحقض ، أهنا قالت: ما كان إلحد (307)البخاريطائشة يف 

 صعتف بظػرها.ؼفقف، فنذا أصابف شلء مـ الحقض قالت بريؼفا ف

 وقال الشقكاين   يفكقؾ إوصار (0/10 والحؼُّ أنَّ الؿاء أصٌؾ يف :)

التطفقر4 لقصػف بذلؽ كتاًبا، وسـًة، وصًػا مطؾًؼا غقر مؼقد، ولؽـ الؼقل بتعقـف 

ؾ، وفرك الؿـل وَحتِِّف، وإزالتف بنذخره، وطدم إجزاء غقره يرده حديث مسح الـع

وأمثال ذلؽ كثقر، ومل يلت دلقؾ بحصر التطفقر يف الؿاء، ومجرد إمر بف يف بعض 

الـجاسات ٓ يستؾزم إمر بف مطؾًؼا، وغايتف تعقـف يف ذلؽ الؿـصقص بخصقصف 

 إْن سؾؿ.

كصٌّ  ففقالؿاء يتعقـ يف كؾ كجاسة4 إٓ ما جاء  أنَّ  ثؿ اختار الشقكاين 

 كؿسح الخػقـ بالتراب.
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حف شقخ اإلسالم ها ذهة إليه أتى حنيفحهق  -واهلل أطؾؿ- والساجح ، وقد رجَّ

، وهق ترجقح الشقخ طبد الرمحـ السعدي، وذلؽ ٕنَّ الحؽؿ هـا ابـ تقؿقة 

معؼقُل الؿعـك، وهق: وجقد الـجاسة بقجقد تؾؽ العقـ الـجسة، فنذا زالت العقـ 

تِِف وجقًدا وطدًما.الـجسة زالت ال ـجاسة، والحؽؿ يدور مع ِطؾَّ
(1)

  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (0/017-013.)تقضقح إحؽام(، و0/10) كقؾ إوصاراكظر:  (0)



ََا  َٔاِى ََّب  ِ٘ ِ٘ اليََّجاَض  063 َباُب ِإَشاَل

 

 

 

 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (28) ، َفنِْن َلْؿ َيْذَهِب ، َوَط
ِ
 َقاَل: َقاَلْت َخْقَلُة: َيا َرُسقَل اهلل

ُم؟ َقاَل:  وَِأَ ُرهُِ»الدَّ َِيُضرُّ َٓ . َوَسـَُدُه َضِعقٌػ. .«َيْؽِػقؽِالاَمُءَِو َأْخَرَجُف التِّْرمِِذيُّ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 اضتدداّ َٛاد َٓعؿ١ َع املا٤ يف غطٌ دّ اذتٝض. ص:1ط َطأي١

، استدل بف طىل طدم وجقب استخدام مقاد حادَّة «َيْؽِػقؽِالاَمءُِ»:  قوله

ل بآستحباب دون مـظػة مع الؿاء، كالسدر، والصابقن، وما أشبففؿا، وقد قا

ح هذا الؼقل ابـ  القجقب كثقر مـ أصحاب الشافعل، وأكثر الحـػقة، ورجَّ

  (0/070.)صحقحفيف  خزيؿة 

  وذهب الشافعل  إىل القجقب، واستدل بحديث أم ققس أهنا ،

ِواغسؾقفِ»طـ دم الحقض يصقب الثقب؟ فؼال:  سللت الـبل  ِبضؾع، قِف ُحؽِّ

 ، وهق حديث صحقح.(303ود )أخرجف أبق دا «بامءِوسد 

 (0/27 ،)سبؾ السالموقد مال الصـعاين إىل ترجقح هذا الؼقل كؿا يف 

حف    (0/770.)الصحقحةيف  إلباين  اإلمامورجَّ

 .واهلل أطؾؿ أزجح القىل األولأنَّ  الري يظهس ُ :قال أتى عثد اهلل غفس اهلل له

حديث أسؿاء  طـف غـلضعقٌػ كؿا تؼدم، ولؽـ ي «يؽػقؽِالامء»وحديث: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( وإسـاده 307(، وأبقداود )321، 7/307جف الترمذي، وقد أخرجف أمحد ). مل يخرقعٝـ (0)

 ضعقػ4 ٕن فقف ابـ لفقعة، وهق ضعقػ مختؾط. 
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طـ دم الحقض؟ فلجاهبا بغسؾف بالؿاء دون  الذي قبؾف، فؼد سللت الـبل 

4 فنكف ٓ يجقز ولق كان يجب طؾقفا ذلؽ لبقـفالسدر، وغقره، وهق مؼام الػتقى، 

تلخقر البقان طـ وقت الحاجة، وإمر يف حديث أم ققس يحؿؾ طىل آستحباب، 

.مجًعا بقـ إدلة، واهلل أطؾؿ
(1)

 

-، استدل بف طىل أن بؼاء أثر الحقض «وِٓيضروِأ ره» وقوله يف احلديث:

ٌص فقف، وقد صحَّ ذلؽ طـ طائشة  -أطـل الؾقن، ٓ صعؿف، وريحف ٓ يضر، وُمَرخَّ

(7/072) ، وابـ الؿـذر(371) ، أخرجف أبق داود. 

لق قرضف بالؿؼراض، وهق فعؾ ووفقف ققل آخر: أكف يجب التخؾص مـ أثره، 

 (.7/072ٓبـ الؿـذر ) إوسطابـ طؿر، وصحَّ طـف كؿا يف 

: وبالؼقل إول أققُل، وهق ققل طقام أهؾ العؾؿ مـ  قال ابً امليرز

 فؼفاء إمصار.

والحديث وإن كان ضعقًػا، إٓ أكف يدل طؾقف حديث أسؿاء الؿتؼدم4  ُ :قلت

 مل يذهب أثره، واهلل أطؾؿ. فنكف أمرها بغسؾف بالؿاء، ومل يػصؾ بقـ ما ذهب أثره وما

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (0/23-27.)سبؾ السالم(، و0/11-12) كقؾ إوصارواكظر:  (0)



 ِ٘ ََا َباُب ِإَشاَل َٔاِى ََّب  ِ٘  065 اليََّجاَض

 

 

 

 

 أبٌ الَبٔف ٔةَكَخِلامُل ِلأئَطامَل ِضِعَب ُسِكٔذ

ٍُ ايٓذاض١ عٔ املا٤؟ ص:1ط َطأي١  نٝـ ُتصا

بالتغقر،  - ؾت فقف كجاسةحإذا  -تؼدم يف ]باب الؿقاه[ أنَّ الؿاء إكؿا يـجس 

قر، وذلؽ سقاًء كان قؾقاًل، أو كثقًرا، وطىل هذا فننَّ الؿاء ُتزاُل كجاستف بنزالة التغ

 بلْن يضاف طؾقف الؿاء الطاهر حتك يذهب التغقر.

وقد ذهب الحـابؾة، والشافعقة، وغقرهؿ إىل ذلؽ، ولؽـفؿ اشترصقا فقؿا إذا 

وذلؽ بـاًء طىل ما  4كان الؿاء دون الؼؾتقـ أن يذهب التغقر، ويبؾغ الؿاء الؼؾتقـ

حؾقل الـجاسة فقف، ذهبقا إلقف مـ أنَّ الؿاء إذا كان دون الؼؾتقـ يـجس بؿجرد 

ولقس كذلؽ كؿا تؼدم، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 ايٓذاض١ تؿٝب ايجٛب، ٚال ٜعًِ َهاْٗا َٔ ايجٛب. ص:2ط َطأي١

 ذكر ابـ الؿـذر  :يف هذه الؿسللة ثالثة أققال 

 : أكف يـضح الثقب،وهق ققل ططاء، والحؽؿ، ومحاد، وأمحد.األّل

 ة.: أن يتحرى ذلؽ الؿؽان، فقغسؾف، هؽذا قال ابـ شبرمالجاىٕ

: وهق أن يغسؾ الثقب كؾف، روي هذا الؼقل طـ الـخعل، وهق ققل الجالح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (0/030.)الؿجؿقع(، و0/70-77) الؿغـلواكظر:  (0)
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حف ابـ الؿـذر، وهق  بف  إٓ 4 ٕنَّ ما ٓ يتؿ القاجبالساجحالشافعل، ومالؽ، ورجَّ

ة إٓ بغسؾ مجقع الثقب، ـة يف هذه الحالـوٓ يتؿ غسؾ الـجاس ،ففق واجب

أطؾؿ. واهلل
(1)

 

 ض١؟ػرتط اي١ٝٓ يف إشاي١ ايٓذاٌٖ ت ص:3ط َطأي١

 بَِشْرطِ  َلقَْس  الـََّجاَسةِ  إَزاَلةِ  فِل اْلَؼْصدَ  َفنِنَّ  (70/73 :) قال غٔخ اإلضالو

ـْ  َأَحدٍ  ِطـْدَ  ةِ  مِ َئِؿَّ ْٕ َْرَبَعةِ  ا ْٕ َـّ  ،ا
ـَ ـالْ  َبْعَض  َوَلؽِ ِري ـْ  ُؿتََلخِّ افِِعلِّ  َأْصَحاِب  مِ  ،الشَّ

 فِل َحـِقَػةَ  أَبِل ُمـَاَضَرةِ  فِل قِقَاَسُفؿْ  ْطُرُدوالِقَ  َذلَِؽ4 فِل َضِعقًػا َوْجًفا َذَكُروا َوَأْحَؿد

ؿِ  فِل الـِّقَّةِ  ُوُجقَب  َكَػك ُزَفرَ  َأنَّ  َكَؿا ،اْلَحَدِث  َصَفاَرةِ  فِل الـِّقَّةِ  اْشتَِراطِ   َصْرًدا 4التَّقَؿُّ

ـِ  َوكاَِل  ،لِِؼقَاِسفِ  ةُ  َكصَّ  َوَقدْ  ،َرٌح ُمطَّ  اْلَؼْقَلقْ َئِؿَّ ْٕ رُ  َؿَطرِ ـالْ  َماءَ  َأنَّ  َطَؾك ا َْرَض  ُيَطفِّ ْٕ  ا

تِل  ها.ُيِصقُبَفا الَّ

ْبِقفُ  ُهـَا َؿْؼُصقدُ ـالْ  َوإِكََّؿا(: 70/712يف مقضع آخر ) ّقال  َأنَّ  َطَؾك التَـّ

ـْ  الـََّجاَسةَ   َؾ َحَص  4َكانَ  َصِريٍؼ  بَِليِّ  اْلَخبَُث  َزاَل  إَذا َفِحقـَئِذٍ  ،َطـْفُ  َؿـِْفلِّ ـالْ  َتْركِ  َباِب  مِ

ـْ  ،َؿْؼُصقدُ ـالْ  َّٓ  ،َذلَِؽ  َطَؾك ُأثِقَب  َوكِقَّتِفِ  اْلَعبْدِ  بِِػْعؾِ  َزاَل  إنْ  َوَلؽِ  بَِغقْرِ  َطِدَمْت  إَذا َوإِ

َٓ  ،فِْعؾِفِ  ـْ  َوَلؿْ  ،َؿْػَسَدةُ ـالْ  َزاَلْت  4كِقَّتِفِ  َو ـْ  َوَلؿْ  ،َثَقاٌب  َلفُ  َيُؽ  ها.ِطَؼاٌب  َطَؾقْفِ  َيُؽ

 ل ايتشسش َٓٗا.ٜطري ايٓذاض١ اييت ٜػ ص:4ط َطأي١

 َوَأْصٌؾ  (70/00-01 :)مجؿقع الػتاوىكؿا يف   قال غٔخ اإلضالو

ـَ  أَنَّ : َوُهقَ  آَخرُ  ـْ  اْلَعْػقِ  فِل َتْخِػقُػُفؿْ  ُطِرَف  َقدْ  اْلُؽقفِقِّق ـْ  َفقَْعُػقنَ  ،الـََّجاَسةِ  َط  مِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/077-070.)إوسطاكظر:  (0)



ََا  َٔاِى ََّب  ِ٘ ِ٘ اليََّجاَض  067 َباُب ِإَشاَل

 

 

 

 

ـْ  ُؿَغؾََّظةِ ـالْ  ْرَهؿِ  َقْدرِ  َط البغظ الدِّ
(1)

ـْ  ، ـْ  َػةِ ُؿَخػَّ ـالْ  َومِ سِ ـالْ  َؿَحؾِّ ـالْ  ُرُبعِ  َط  .ُؿتَـَجِّ

افِِعلُّ  ـْ  َيْعُػق َفاَل  ،َذلَِؽ  فِل بِنَِزائِِفؿْ  َوالشَّ َّٓ  الـََّجاَساِت  َط ـْ  إ ْستِـَْجاِء4 َأَثرِ  َط
ِ

 آ

َباِب  َوَوكِقؿِ  َٓ  ،َوَكْحِقهِ  الذُّ ـْ  َيْعُػق َو َٓ  َدمٍ  َط ـْ  َو َّٓ  4َغقِْرهِ  َط ـْ  إ  َوَكْحِقهِ  َراِغقِث اْلبَ  َدمِ  َط

ُس  َأكَّفُ  َمعَ   َكْقًطا الـََّجاَساِت  فِل َفَؼْقُلفُ  ،َذلَِؽ  َوَغقْرَ  ،َوَأْبَقاَلَفا اْلبََفائِؿِ  َأْرَواَث  ُيـَجِّ

ةِ  َأْقَقالِ  َأَشدُّ  َوَقْدًرا َئِؿَّ ْٕ َْرَبَعةِ  ا ْٕ  .ا

طٌ  َوَمالٌِؽ  َْرَواِث  بِـََجاَسةِ  َيُؼقُل  َٓ  نِكَّفُ فَ  َقْدِرَها4 َوفِل الـََّجاَسةِ  َكْقعِ  فِل ُمتََقسِّ ْٕ  ا

َْبَقالِ  ْٕ ا َوا ـْ  َوَيْعُػق ،َلْحُؿفُ  ُيْمَكُؾ  مِؿَّ مِ  َيِسقرِ  َط  .َوَغقِْرهِ  الدَّ

طٌ  َفنِكَّفُ  َكَذلَِؽ4 َوَأْحَؿد ُس  َفاَل  الـََّجاَساِت  فِل ُمتََقسِّ َْرَواَث  ُيـَجِّ ْٕ َْبَقاَل  ا ْٕ  ،َوا

ـْ  َوَيْعُػق ـْ  قرِ اْلقَِس  َط تِل الـََّجاَساِت  مِ ْحتَِرازُ  َيُشؼُّ  الَّ
ِ

 إْحَدى فِل إكَّفُ  َحتَّك َطـَْفا آ

ـِ  َواَيتَقْ ـْ  َيْعُػق َطـْفُ  الرِّ اشِ  َوَبْقلِ  ،َواْلِحَؿارِ  ،اْلبَْغؾِ  َرْوِث  َيِسقرِ  َط  َذلَِؽ  َوَغقْرِ  ،اْلُخػَّ

ا ْحتَِرازُ  َيُشؼُّ  مِؿَّ
ِ

ـِ  إْحَدى فِل َيْعُػق َبْؾ  ،َطـْفُ  آ َواَيتَقْ ـْ  الرِّ ـْ  اْلقَِسقرِ  َط ْوِث  مِ  َواْلبَْقلِ  الرَّ

ـْ   َوُهقَ  ،َؿْذَهِب ـالْ  َشْرِح  فِل َيْعَؾك َأُبق اْلَؼاِضل َذلَِؽ  َذَكرَ  َكَؿا َصاِهرٍ  َحقََقانٍ  ُكؾِّ  مِ

اَلةِ  فِل الـََّجاَسةِ  اْجتِـَاَب  ُيقِجُب  َذلَِؽ  َمعَ  ـْ  اْلُجْؿَؾةِ  فِل الصَّ  َلؿْ  ،َطـْفُ  ِخاَلٍف  قْرِ غَ  مِ

 ها.َمالٍِؽ  َأْصَحاُب  اْختََؾَػ  َكَؿا َذلَِؽ  فِل َقْقُلفُ  َيْختَؾِْػ 

ما شؼَّ التحرز مـف4 فنكف يعػك طـف4 ٕنَّ مـ ققاطد  ُ :قال أتى عثد اهلل غفس اهلل له

 ديــا الحـقػ أنَّ )الؿشؼة تجؾب التقسقر(.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والدرهؿ البغظ مؼداره ، أيضًا )معجؿ البالذري( (وافقة)تسؿك وقة: دراهؿ فارسقة ؾِ بغْ الدراهؿ ال (0)

 لؼؾعجل. معجؿ لغة الػؼفاءلدوزي، و تؽؿؾة الؿعاجؿ العربقةتؼريبًا. غراما 3 ،110=شعقر حبة(07)
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 ؾٌٗ ٜطأٍ عٓ٘؟ َٔ ٚقع ع٢ً ثٛب٘ َا٤ ال ٜدزٟ أدمْظ أّ ال، ص:5ط َطأي١

َٓ  َبْؾ  َغْسُؾُف، َيِجُب  َٓ  (70/011 :) قال غٔخ اإلضالو  َطَؾك ُيْستََحبُّ  َو

ِحقِح  َماُل  ُيْستََحبُّ  َٓ  َوَكَذلَِؽ  ،الصَّ ِحقِح  َطَؾك َطـْفُ  السُّ ـُ  ُطَؿرُ  َمرَّ  َفَؼدْ  4الصَّ  ْب

 َصاِحَب  َيا: َصاِحُبفُ  َفَؼاَل  ،مِقَزاٍب  ـْ مِ  َماءٌ  َرفِقِؼفِ  َطَؾك َفَؼَطرَ  ،َلفُ  َرفِقٍؼ  َمعَ  اْلَخطَّاِب 

 َفنِنَّ  4ُتْخبِْرهُ  َٓ  ،اْلِؿقَزاِب  َصاِحَب  َيا: ُطَؿرُ  َفَؼاَل  َكِجٌس؟ َأمْ  َصاِهرٌ  َماُؤك اْلِؿقَزاِب 

 ها.َأْطَؾؿُ  َوَاهللُ  .َطَؾقْفِ  َلقَْس  َهَذا

( معـاه 0/37والدارقطـل ) ،(77-0/73أخرج مالؽ ) أثر طؿر  :أقىل

 سـد مـؼطع، ومع ذلؽ فالحؽؿ يف الؿسللة كؿا ذكر شقخ اإلسالم، واهلل أطؾؿ.ب



ُُْضِْء   069 َباُب ال

 

 

 

 

 بَابُ الىُضُىٔء

 ىٔءُضالُى اُبَب

ضبط )القضقء( كؿا يضبط )الطفقر(، وقد تؼدم ضبط )الطفقر( يف أول يُ 

 الؽتاب.

 أصؾف مـ القضاءة، وهل الحسـ، والـظافة. والوضوء يف اللغة:

 .ؾ بغسؾ إطضاء إربعة طىل صػة مخصقصةالتعبد هلل طزوجهق  وشزًعا:

الشرح الؿؿتع (0/072.) 

 اغرتاط اي١ٝٓ. ص:1ط َطأي١

  ،ذهب مجفقر أهؾ العؾؿ إىل أنَّ الـقة شرٌط لصحة القضقء، وهق ققل مالؽ

والشافعل، وأمحد، وإسحاق، والؾقث، وأبل طبقد، وداود، وأبل ثقر، وغقرهؿ، 

 .«تإكامِإطاملِبالـقا»:  ققلف ودلقؾفؿ

 بت صائػة إىل أكف يصح القضقء، والغسؾ، والتقؿؿ بال كقة، حؽاه ابـ وذه

الؿـذر طـ إوزاطل، والحسـ بـ صالح، وحؽاه الشافعقة طـفؿا، وطـ زفر، 

وقال أبق حـقػة، والثقري: يصح القضقء، والغسؾ بال كقة، وٓ يصح التقؿؿ إٓ 

 بالـقة، وهل رواية طـ إوزاطل.

شرح يف  لة ٓ تدل طىل الؿطؾقب، أوردها الـقوي وقد اْحتُجَّ لفمٓء بلد
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.القىل األولهق  والساجحمع الرد طؾقفا،  الؿفذب

(1)
 

 ايتًؿغ باي١ٝٓ. ص:2ط َطأي١

 (77/702-703 :)مجؿقع الػتاوىكؿا يف   قال غٔخ اإلضالو

َٓ  َيِجُب  َٓ  بِالـِّقَّةِ  َواْلَجْفرُ  4ـالْ  بِاتَِّػاِق  ُيْستََحبُّ  َو ـَ  ُمبْتَِدعٌ  بِالـِّقَّةِ  ْلَجاِهرُ ا َبْؾ  ُؿْسؾِِؿق

ِريَعةِ  ُمَخالٌِػ  ـْ  َأكَّفُ  ُمْعتَِؼًدا َذلَِؽ  َفَعَؾ  إَذا ،لِؾشَّ ْرعِ  مِ  َيْستَِحؼُّ  َضالٌّ  َجاِهٌؾ  َفُفقَ  4الشَّ

َّٓ  ،التَّْعِزيرَ   ِسقََّؿا َٓ  ،فُ لَ  َواْلبَقَانِ  َتْعِريِػفِ  َبْعدَ  َذلَِؽ  َطَؾك َأَصرَّ  إَذا َذلَِؽ  َطَؾك اْلُعُؼقَبةَ  َوإِ

ـْ  آَذى إَذا رَ  َأوْ  ،َصْقتِفِ  بَِرْفعِ  َجاكِبِفِ  إَلك َم ةً  َذلَِؽ  َكرَّ ةٍ  َبْعدَ  َمرَّ  التَّْعِزيرَ  َيْستَِحؼُّ  َفنِكَّفُ  4َمرَّ

ـْ  أََحدٌ  َيُؼْؾ  َوَلؿْ  ،َذلَِؽ  َطَؾك اْلبَؾِقغَ  ـَ ـالْ  مِ ـْ  ُؾ َأْفَض  بِالـِّقَّةِ  اْلَجاِهرِ  َصاَلةَ  إنَّ  :ُؿْسؾِِؿق  مِ

ا. ُمـَْػِرًدا َأوْ  ،َمْلُمقًما َأوْ  ،إَماًما َكانَ  َسَقاءٌ  ،بَِفا اْلَخافِِت  َصاَلةِ  ظُ  َوَأمَّ ا بَِفا التََّؾػُّ  ،ِسرًّ

ةِ  ِطـْدَ  َأْيًضا َيِجُب  َفاَل  َئِؿَّ ْٕ َْرَبَعةِ  ا ْٕ ةِ  َوَسائِرِ  ،ا ـَ ـالْ  َأئِؿَّ ـْ  َأَحدٌ  َيُؼْؾ  َوَلؿْ  ،ُؿْسؾِِؿق  مِ

َئِؿَّ  ْٕ ظَ  إنَّ  :ةِ ا َٓ  َصَفاَرةٍ  فِل َٓ  ،َواِجٌب  بِالـِّقَّةِ  التََّؾػُّ َٓ  ،َصاَلةٍ  فِل َو َٓ  ،ِصقَامٍ  َو  َو

 ه.اَحجٍّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (0/307-307.)شرح الؿفذباكظر:  (0)
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ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (29)   َط
ِ
ـْ َرُسقِل اهلل َِطَؾكُِأمَّتِل»َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَط َِأُشؼَّ َِأْ  َٓ َِلْق

َمَِ ُِوُضقءٍَِٕ َقاِوَِمَعُِكؾِّ ـُ  ،َوَأْحَؿدُ  ،َأْخَرَجُف َمالٌِؽ  «ْرُتُفْؿِبِالسِّ َحُف اْب . َوَصحَّ َوالـََّسائِلُّ

.ُخَزْيَؿةَ 
(1)

 

 .«بالسقاو» : قوله

قاك بؽسر  (777شرح مسؾؿيف   قال اليّْٖ (: قال أهؾ الؾغة: السِّ

ف...، ثؿ ققؾ: إنَّ السقاك السقـ، وهق يطؾؼ طىل الػعؾ، وطىل العقد الذي يتسقك ب

. وهق  ملخقٌذ مـ ًٓ ساك إذا دلؽ، وققؾ: مـ جاءت اإلبؾ تساوك، أي: تتؿايؾ هزا

يف اصطالح العؾؿاء استعؿال طقد، أو كحقه يف إسـان لتذهب الصػرة، وغقرها 

 هاطـفا، واهلل أطؾؿ.

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 سهِ ايطٛاى. ص:1ط َطأي١

َقاك إِنَّ  ُثؿَّ  (777 :)شرح مسؾؿيف   قال اليّْٖ  بَِقاِجٍب  َلقَْس  ُسـَّة، السِّ

ـْ  َحال فِل َْحَقال مِ ْٕ اَلة فِل َٓ  ا َٓ  ،الصَّ ـْ  بِنِْجَؿاعِ  ،َغقْرَها فِل َو  فِل بِفِ  ُيْعتَدّ  َم

ْجَؿاع، قْخ كَحؽَ  َوَقدْ  اإْلِ ْسَػَرايِـِلُّ  َحامِد َأُبق الشَّ ـَ اْلعِ  َأْصَحابـَا إَِمام ،اإْلِ ـْ  ،َراقِقِّق  َط

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (7/031-032 ،)الؽبرى(، والـسائل يف 7/701(، وأمحد )0/00. أخرجف مالؽ )ؾشٝض (0)

بف. وإسـاده  ابـ شفاب، طـ محقد بـ طبد الرمحـ، طـ أبل هريرة( مـ صريؼ 071وابـ خزيؿة )

 صحقح.

( باب السقاك الرصب والقابس 71يف ]كتاب الصقام باب ) صحقحفوطؾؼف البخاري يف 

 ف. لؾصائؿ[، وقد طؾؼف بصقغة الجزم، والحديث طـد مالؽ مققق
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اَلةِ، َأْوَجبَفُ  َأكَّفُ  الظَّاِهِرّي  َداُودَ  ـْ  اْلـَؿاَوْردِيُّ  َوَحَؽاهُ  لِؾصَّ  ِطـْده ُهقَ : َوَقاَل  ،َداُودَ  َط

ـْ  َل َوُحؽِ  َصاَلتف، َتبُْطؾ َلؿْ  َتَرَكفُ  َلقْ  ،َواِجب  ُهقَ : َقاَل  َأكَّفُ  َراَهَقْيفِ  ْبـ إِْسَحاق َط

ُرونَ الؿُ  َأْصَحابـَا أَْكَؽرَ  َوَقدْ  َصاَلتف، َبَطَؾْت  َطْؿًدا َكفُ َترَ  َفنِنْ  4َواِجب قْخ َطَؾك تََلخِّ  الشَّ

ـْ  اْلُقُجقب َكْؼَؾ  َوَغقْره َحامِد َأبِل  َوَلقْ  َكاْلَجَؿاَطِة، ُسـَّة أَكَّفُ  َمْذَهبف: َوَقاُلقا َداُوَد، َط

ـْ  إِيَجابف َصحَّ  ْجَؿاع اِْكِعَؼاد لفِ  ُمَخاَلَػتف َتُضرّ  َلؿْ  َداُودَ  َط  َطَؾقْفِ  الَِّذي ْختَارالؿُ  َطَؾك اإْلِ

ُؼقنَ الؿُ  َْكثَُروَن، َحؼِّ ْٕ ا َوا  .َأْطَؾؿ اهللوَ  ،َطـْفُ  الَؿْحؽِّل  َهَذا َيِصحَّ  َفَؾؿْ  ،إِْسَحاق َوَأمَّ

حديث الباب صريٌح أنَّ السقاك لقس بقاجب، وإكؿا هق مستحب، وأما  ُ :قلت

 كقؾ إوصارفؼد قال الشقكاين يف  4ف ٓ تضر مخالػتفققل الـقوي طـ داود: إك

(0/002:) 

ْطتَِدادِ  َوَطَدمُ 
ِ

ـْ  َجَؿاَطةٍ  َوَأَخذِ  ،َوَوَرِطفِ  ،ِطْؾِؿفِ  َمعَ  َداُود بِِخاَلِف  آ ةِ  مِ َئِؿَّ ْٕ  ا

ََكابِرِ  ْٕ ـْ  بَِؿْذَهبِفِ  ا بَاِت  مِ تِل التََّعصُّ َّٓ  َلَفا ُمْستَـَدَ  َٓ  الَّ دَ  إ  َوَقدْ  َواْلَعَصبِقَِّة، ،اْلَفَقى ُمَجرَّ

ءِ  َقامَ  الَِّذي اْلُبْرَهانُ  ُهقَ  َما َأْدِري َوَما ،الَؿَذاِهِب  أَْهؾِ  فِل اْلِجـُْس  َهَذا َكُثرَ  َٓ  لَِفُم

ـَ الؿُ  ِؼق ـْ  َأْخَرُجقهُ  َحتَّك َحؼِّ ـَ الؿُ  ُطَؾَؿاءِ  َدائَِرةِ  مِ .اكتفك الؿراد.ْسؾِِؿق
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٓبـ الؿؾؼـ  شرح العؿدة(، و0/002) كقؾ إوصار(، و0/21) سبؾ السالمواكظر:  (0)

(0/773.) 
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 ٔةَكَخِلامُل ِلأئَطامَل ُضِعَب

 ٚقت اضتشباب٘. ص:1ط َطأي١

َقاك إِنَّ  ُثؿَّ  (777 :)شرح مسؾؿيف  قال اليّْٖ   َجِؿقع فِل ُمْستََحّب  السِّ

َْوَقات، ْٕ ـْ  ا  :اِْستِْحبَاًبا َأَشدّ  َأْوَقات َخْؿَسة فِل َوَلؽِ

َٖا اَلة ِطـْد :َأَسد ًرا َكانَ  َسَقاء الصَّ ر رَغقْ  َأوْ  بُِتَراٍب، أَوْ  ،بَِؿاءٍ  ُمتََطفِّ ـْ  ،ُمتََطفِّ  َكَؿ

َٓ  َماء َيِجد َلؿْ   .ُتَراًبا َو

ْٔٞايٖج  .اْلُقُضقء ِطـْد :ا

 .اْلُؼْرآن قَِراَءة ِطـْد :ايٖجأيح

ْستِقَؼاظ ِطـْد :ايٖسأبع
ِ

ـْ  آ  .الـَّْقم مِ

َٔظ َْكؾ َتْرك: مِـَْفا ،بَِلْشقَاء َيُؽقن َوَتَغُقُرهُ  ،اْلَػؿ َتَغقُّر ِطـْد :اِيَدا ْٕ ْربوَ  ا  .الشُّ

ُؽقت ُصقل :َومِـَْفا .َكِريَفة َرائَِحة َلفُ  َما َأْكؾ: َومِـَْفا  ها.اْلَؽاَلم َكثَْرة: َومِـَْفا .السُّ

طـد   )مستحب يف مجقع إوقات(، فقدل طؾقف حديث طائشة أما قوله:

أنَّ  :، وغقرهؿ(037) ، وابـ خزيؿة(070، 0/71) ، وأمحد(0/01) الـسائل

 ، وهق حديث صحقح.«السقاوِمطفرةِلؾػؿ،ِمرضاةِلؾرب»قال:  الـبل 

يف   )طـد الصالة(، فقدل طؾقف حديث أبل هريرة وأما قوله:

الصحقحقـ
(1)

 .«لقِٓأ ِأشؼِطؾكِأمتلِٕمرهتؿِبالسقاوِطـدِكؾِص ة» 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.777(، ومسؾؿ )221أخرجف البخاري ) (0)
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 )طـد القضقء(، فقدل طؾقف حديث الباب. وأما قوله:

 ـ حديث طظ بـ أبل صالب )طـد قراءة الؼرآن(، فؼد جاء م وأما قوله:

ِلؼراءتف،ِ»مرفقًطا:  ِلتسؿع ِالؿؾؽِخؾػف، ِقاى ِيبؾل، ِقاى ِ ؿ ِتسقو، ِإوا ِالعخد إ َّ

ِيفِ ِالؼرآ ِإِٓصا  ِمـ ِشلء ِخيرجِمـِلقف ِلام ِطؾكِلقف، ِحتكِيضعِلاه ِمـف لقدكق

 .«جق ِالؿؾؽ،ِلطفرواِألقاهؽؿِلؾؼرآ 

ي، طـ الحسـ بـ رق( مـ صريؼ: فضقؾ بـ سؾقؿان الـؿ013أخرجف البزار )

 الرمحـ السؾؿل، طـ طظ مرفقًطا بف. طبقد اهلل، طـ سعد بـ طبقدة، طـ أبل طبد

بنسـاد أحسـ مـ هذا  وهذا الحديث ٓ كعؾؿف يروى طـ طظ  :قال البصاز

اإلسـاد، وقد رواه غقر واحد طـ الحسـ بـ طبقد اهلل، طـ سعد بـ طبقده، طـ أبل 

 هامقققًفا. ،طبد الرمحـ السؾؿل، طـ طظ 

اجح وقػ الحديث طىل طظ   ُ:قلت 4 فنن فضقؾ بـ سؾقؿان ضعقٌػ، فالرَّ

 (.0/32ومع ذلؽ فؼد خالػف الثؼات، فرووه مقققًفا، وقد أخرجف مقققًفا البقفؼل )

ويؿؽـ آستدٓل طىل استحباب السقاك طـد تالوتف الؼرآن بؼقاسف طىل 

 جؾ.الصالة4 فنن ُكالًّ مـفؿا مـاجاٌة هلل طز و

 .)طـد آستقؼاظ مـ الـقم( وأما قوله:

الصحقحقـفقدل طؾقف حديث حذيػة يف 
(1)

إذا قام مـ   : كان الـبل 

 الـقم يشقص فاه بالسقاك.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.777(، ومسؾؿ )777أخرجف البخاري ) (0)
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 حديث طائشة الؿتؼدم، واهلل أطؾؿ. )طـد تغقر الػؿ(، فقدل طؾقف وأما قوله:

يث حدل ومـ الؿقاضع التل يستحب آستقاك فقفا: طـد دخقل الؿـزل4

أخرجف مسؾؿ  ، قالت: كان رسقل اهلل إذا دخؾ مـزلف بدأ بالسقاك.طائشة 

 (.773برقؿ )

 يف أٟ ٜد ٜباغس االضتٝاى؟ ص:2ط َطأي١

  :ذهب اإلمام أمحد إىل أنَّ إفضؾ أن يستاك بالقسرى، وقال شقخ اإلسالم

وما طؾؿـا أحًدا مـ إئؿة خالػ يف ذلؽ، وذلؽ ٕن آستقاك مـ باب إزالة 

، كؿا أن إزالة الـجاسات كآستجؿار، وكحقه بالقسرى، ىبالقسر إذى، وذلؽ

القسرى.بوإزالة إذى واجبفا ومستحبفا 
(1)

  

  :وذهب ابـ الؿؾؼـ إىل أنَّ إفضؾ آستقاك بالقؿـك، واستدل بالحديث

 »، قال: ويف ققلفا: «ويف شلكف كؾف وصفقره، كان يعجبف التقؿـ يف تـعؾف، وترجؾف،»

يدخؾ إخذ، والعطاء، والسقاك. ثؿ استدل طىل ذلؽ بزيادة طـد  «ويف شلكف كؾف

، أخرجفا أبق داود مـ «وكعؾف، ]وسقاكف[»( يف حديث طائشة: 7071أبل داود )

ة، وأخرج الحديث مـ صريؼ: طؿر بـ ـؿ طـ شعبـؿ بـ إبراهقـصريؼ: مسؾ

عاذ، مل ة مـة بدون هذه الزيادة، ثؿ قال أبق داود: رواه طـ شعبـحػص، طـ شعب

 .«سقاكف»يذكر 

بؾ رواه أيًضا طـ شعبة محؿد بـ جعػر، وطػان بـ مسؾؿ، وهبز بـ  ُ :قلت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (70/012-007.)مجؿقع الػتاوىاكظر:  (0)
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الرمحـ بـ مفدي، ويحقك الؼطان، وسؾقؿان بـ حرب، وحجاج بـ  أسد، وطبد

مـفال، وطبد اهلل بـ الؿبارك، وأبق القلقد الطقالسل، وكؾفؿ مل يذكروا ققلف: 

ؽ.، ففل زيادة شاذة بدون ش«وسقاكف»
(1)

  

(: وإمر 00/000) مجؿقع فتاواهكؿا يف   ابـ طثقؿقـ اإلمامّقال 

.هاوهلل الحؿد واسٌع، فقستاك كؿا يريد4 ٕكف لقس يف الؿسللة كصٌّ واضح.
(2)

 

وما طؾؿـا أحًدا مـ " ققل شقخ اإلسالم  ُ :قال أتى عثد اهلل غفس اهلل له

قافؼة ٕمحد طىل ذلؽ؟ أو هؾ ، فقؼال: وهؾ طؾؿ مـفؿ الؿ"إئؿة خالػ يف ذلؽ

 بؾغفؿ ققل أمحد، وأقروه؟

استحباب ذلؽ بالقؿـك، ويدل طىل ذلؽ حديث  -واهلل أطؾؿ-وإضفر 

يف مرض مقتف كظر إىل  (: أنَّ الـبل 231) صحقح البخارييف  طائشة 

سقاك يف يد طبدالرمحـ بـ أبل بؽر، قالت: فؼؾت: أططـل هذا السقاك يا 

، فاستـ بف، طاكقف، فؼضؿتف، ثؿ مضغتف، ثؿ أططقتف رسقل اهلل طبدالرمحـ. فلط

 وهق مستـد إىل صدري.

أخذ السقاك مـ طائشة بقؿقـف، ومل تذكر طائشة أكف كؼؾف  ومعؾقم أنَّ الـبل 

 إىل القسرى، ثؿ استاك بف.

4 لـؼؾ، وأيًضا: فننَّ السقاك بالقسرى طىل خالف الؿعفقد، فؾق فعؾف الـبل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (03/773-771.)الؿسـد الجامعاكظر  (0)

 (.331-0/330ٓبـ الؿؾؼـ ) شرح العؿدة(، واكظر: 0/071) الشرح الؿؿتعحقه يف وبـ (7)
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 .، واهلل أطؾؿالعثقؿقـ  اإلمامٕمر سفؾ كؿا قال ومع ذلؽ فا

 سهِ ايتطٛى باألؾابع؟ ص:3ط َطأي١

قِْف 0/072طـد أمحد )  جاء طـ طظ    ـْ َماٍء َفَغَسَؾ َكػَّ
( أكف دطا بُِؽقٍز مِ

 َوَوْجَفُف َثالًثا، َوَتَؿْضَؿَض َثالًثا، َفَلْدَخَؾ َبْعَض أََصابِِعِف فِل فِقِف... فذكر الحديث.

 بف.  صريؼ الؿختار بـ كافع، طـ أبل مطر البصري، طـ طظوهق مـ    

والؿختار بـ كافع ضعقػ، وأبق مطر جفؾف أبق حاتؿ والذهبل، وتركف    

 حػص بـ غقاث.

ِالسقاوِ»(: 0/71طـد البقفؼل )  وجاء مـ حديث أكس ِمـ جيزئ

 ، وهق مـ صريؼ طقسك بـ شعقب، طـ طبد الحؽؿ الؼسؿظ، طـ أكس.«إصابع

 صريؼ طقسك بـ شعقب، ثـا ابـ الؿثـك، طـ الـضر بـ أكس، طـ أبقف بف.ومـ 

: والؿحػقظ مـ حديث ابـ الؿثـك ما أخبركا... فساق قال البقفؼل 

بنسـاده مـ صريؼ خالد بـ خداش، ثـا طبد اهلل بـ الؿثـك إكصاري، حدثـل 

 بعض أهؾ بقتل، طـ أكس... فذكره بؿعـاه.

( مـ صريؼ أبل 0/70امة(: أخرجف البقفؼل )وقد سؿاه بعض الضعػاء )ثؿ

 أمقة الطرسقسل، طـ طبد اهلل بـ طؿر الحؿال، طـ طبد اهلل بـ الؿثـك بف.

: وأبق أمقة، قال فقف الحاكؿ: كثقر القهؿ. والثاين قال فقف اإلمام إلباين 

( طبد اهلل بـ طؿرو الحؿال. ومل 01/73)  يخ بغدادتارالظاهر أكف الذي يف 
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 ر فقف جرًحا وٓ تعدياًل.يذك

وطقسك بـ شعقب، هق البصري الضرير، فقف ضعػ، وقد اضطرب يف  ُ :قلت

اإلسـاد كؿا أشار البقفؼل، وطبد الحؽؿ الؼسؿظ كؼؾ البقفؼل طـ البخاري أكف 

 قال: مـؽر الحديث.

وجاء الحديث طـ طؿرو بـ طقف طـد أبل كعقؿ، ويف إسـاده كثقر بـ طبد اهلل 

 طقف، وهق متروك. بـ طؿرو بـا

 إسـاده ويف (0012 ) ‟إوسط”طـد الطبراين يف  وجاء طـ طائشة 

 ‟الؽامؾ” يف طدي ابـ أكؽره. طائشة طـ ططاء، طـ يرويف اهلل، طبد بـ طقسك

  هاابع طؾقف.يت ٓ يرويف ما طامة: وقال طقسك، طىل( 7/0233)

ك بإصابع حديث، ومذهب مل يثبت يف آستقا ُ :قال أتى عثد اهلل غفس اهلل له   

الؿالؽقة، والشافعقة يف إصح طـدهؿ، وكذلؽ الحـابؾة، والحـػقة حصقل 

أكف ٓ يدخؾ يف فضقؾة  والصحيحآستقاك بإصابع، وإجزاؤه بف طـ السـة، 

آستقاك القارد بإحاديث، ولؽـ ٓ بلس أن يحصؾ ذلؽ يف القضقء لؾؿبالغة 

يف تـظقػ الػؿ.
(1)

 

    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرح الؿؿتع(، و0/10) الؿبدع يف شرح الؿؼـع(، و0/37) اإلكصافواكظر:  (0)

(0/070 ،)الػقاكف الدواين (0/327 .)رسالة الؼقرواين (، 07)صمقاهب الجؾقؾ 

(0/327  ،)ىل الخطقبحاشقة البجقرمل ط (0/322.) 
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ـْ  (31) اٍت، ُثؿَّ   ُحْؿَراَن َأنَّ ُطثَْؿانَ  َوَط قِْف َثاَلَث َمرَّ َدَطا بَِقُضقٍء َفَغَسَؾ َكػَّ

اٍت، ُثؿَّ َغَسَؾ َيَدُه القُْؿـَك  َتَؿْضَؿَض، َواْستَـَْشَؼ، َواْستَـْثََر، ُثؿَّ َغَسَؾ َوْجَفُف َثاَلَث َمرَّ

اٍت، ُثؿَّ القُْسَرى مِثْ  َؾ َذلَِؽ، ُثؿَّ َمَسَح بَِرْأِسِف، ُثؿَّ َغَسَؾ ِرْجَؾُف إَلك الِؿْرَفِؼ، َثاَلَث َمرَّ

 
ِ
اٍت، ُثؿَّ القُْسَرى مِثَْؾ َذلَِؽ، ُثؿَّ َقاَل: َرَأْيت َرُسقَل اهلل ، َثاَلَث َمرَّ ـِ القُْؿـَك إَلك الَؽْعبَقْ

َل َكْحَق ُوُضقئِل َهَذا ملسو هيلع هللا ىلص . ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.َتَقضَّ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 غطٌ ايهؿني قبٌ ايٛق٤ٛ. ص:1ط َطأي١

 إوسطيستحب غسؾفؿا قبؾ القضقء بنمجاع العؾؿاء، كؼؾف ابـ الؿـذر يف 

  (3/011.)شرح مسؾؿ(، والـقوي يف 0/317)

 قابط املكُك١. ص:2ط َطأي١

ا:  (3/011)شرح مسؾؿيف   قال اليّْٖ  َفَؼاَل  ،اْلـَؿْضَؿَضة َحِؼقَؼة َوَأمَّ

ا َيُؿّجُف، ُثؿَّ  ،فِقفِ  ُيِديرهُ  ُثؿَّ  ،َفؿف فِل اْلـَؿاء َيْجَعؾ أَنْ  َكَؿالَفا: َأْصَحابـَا  َفَلنْ  :أََقّؾَفا َوَأمَّ

َٓ  فِقِف، فِل اْلـَؿاء َيْجَعؾ  َوَقاَل  ْؿُفقر،اْلجُ  َقاَلفُ  الَِّذي اْلـَؿْشُفقر َطَؾك إَِداَرتف ُيْشتََرط َو

ـْ  َجَؿاَطة ا ُيْشتََرط،: أَْصَحابـَا مِ ْستِـَْشاق َوَأمَّ
ِ

 َداِخؾ إَِلك اْلـَؿاء إِيَصال َفُفقَ  آ

َْكػ ْٕ .أَْقَصاهُ  إَِلك بِالـََّػسِ  َوَجْذُبفُ  ،ا
(2)

 

وٓ يشترط يف الؿضؿضة مجُّ الؿاء مـ الػؿ، بؾ يجقز لف أن يبتؾعف.
(3)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 770(، ومسؾؿ برقؿ )007( )073أخرجف البخاري برقؿ ) (0)

  (007.)فتح الباري(، و0/373) شرح العؿدة(، و0/777) الـقؾواكظر:  (7)

 (.0/003ٓبـ الؿؾؼـ ) شرح العؿدة(، و0/003) الؿغـلاكظر  (3)
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 ام.سهِ املكُك١ ٚاالضتٓػ ص:3ط َطأي١

  ذكر الـقوي :أنَّ العؾؿاء يف هذه الؿسللة طىل أربعة مذاهب 

: أهنؿا سـتان يف القضقء، والغسؾ، وهق مذهب الشافعقة، املرٍب األّل

وحؽاه ابـ الؿـذر طـ الحسـ البصري، والزهري، والحؽؿ، وقتادة، وربقعة، 

ء، ويحقك بـ سعقد إكصاري، ومالؽ، وإوزاطل، والؾقث، ورواية طـ ططا

 وأمحد.

ِقؿتِإلكِ»صالتف طـد أن طؾؿف:  يف لؾؿسلء واستدل همٓء بؼقلف  إوا

 ، وهق حديث حسـ.«الب ةِلتقضلِكامِأمروِاهلل

قالقا: ومل يذكر اهلل تعاىل يف كتابف الؿضؿضة، وآستـشاق، واستدلقا 

 .«الؿضؿضة،ِوآستـ اق»، وذكر مـفا «ط رِمـِالػطرة»بحديث: 

، وقد بقـ الحافظ «ط رِمـِالســ»هذا الحديث بؾػظ: وذكر بعض الػؼفاء 

  يفالتؾخقص قبُؾ أخرجف  رأكف مل يثبت هبذا الؾػظ، والحديث بالؾػظ الؿذكق

، التتبع، ولؽـف قد اكُتِؼد، فؼد اكتؼده الدارقطـل يف  طـ طائشة (700) مسؾؿ

ًٓ طـ طائشة مرفقًطا، وأنَّ  ـَ أنَّ مصعب بـ شقبة رواه مقصق سؾقؿان التقؿل،  وبقَّ

وجعػر بـ أبل إياس روياه طـ صؾؼ بـ حبقب مـ ققلف، ومصعب ضعقٌػ، 

 فالصقاب يف الحديث أكف مقققٌف مـ ققل صؾؼ بـ حبقب.

ِسـة»وقد استدلقا أيًضا بحديث:  ِوآستـ اق ، أخرجف «الؿضؿضة

ا، فػل إسـاده: طـ ابـ طباس (0/27) الدارقطـل  ، وهق حديث ضعقٌػ جدًّ
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ا-الدلقالن  نقؾ بـ مسؾؿ الؿؽل، وهق شديد الضعػ، وهذاإسؿاط ٓ  -وإْن صحَّ

الؿضؿضة وآستـشاق4 ٕنَّ الػطرة، والسـة أطؿُّ مـ أن تؽقَن  يػقدان استحباب

 واجبة، أو مستحبة.

: أهنؿا واجبتان يف القضقء، والغسؾ، وشرصان لصحتفؿا، وهق املرٍب الجاىٕ

ق، والؿشفقر طـ أمحد، واستدلقا بأية: مذهب ابـ أبل لقىل، ومحاد، وإسحا

 ، وإكػ، والػؿ مـ القجف.[6ادائدة:] ﴾پ  پ﴿

: واجبتان يف الغسؾ دون القضقء، وهق ققل أبل حـقػة، املرٍب الجالح

 وأصحابف، وسػقان الثقري.

: آستـشاق واجب يف القضقء، والغسؾ دون الؿضؿضة، وهق املرٍب السابع

: وبف د، وداود، ورواية طـ أمحد، قال ابـ الؿـذرمذهب أبل ثقر، وأبل طبق

 أققل.

الصحقحقـيف   واستدل الؿقجبقن لذلؽ بحديث أبل هريرة
(1)

إواِ»: 

ِلقـتشر ِ ؿ ِماء، ِأكػف ِيف ِلؾقجعؾ ِأحدكؿ لؾقستـ ؼِ»ويف لػظ لؿسؾؿ:  ،«تقضل

 .«بؿـخريفِمـِالامء

أنَّ الـبل (: 0/01(، والـسائل )71وبحديث سؾؿة بـ ققس طـد الترمذي )

  :ِتقضلتِلاستـشر»قال قالقا: ففذه إوامر كؾفا يف آستـشاق، وأما  ،«إوا

ِتقضلتِ»الؿضؿضة فؾؿ يصح فقفا أمٌر، وأما حديث لؼقط بـ صبرة:  وإوا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.731(، ومسؾؿ برقؿ )007أخرجف البخاري برقؿ ) (0)
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 ، ففذه الزيادة فقفا كالم سقليت إن شاء اهلل حقث ذكر الحافظ الحديث.«لؿضؿض

قا كؾفؿ بقجقب آستـشاق يف هذا ولقعؾؿ أنَّ أهؾ هذا الؿذهب مل يؼقل

 (032 :)الؿحؾَّكالغسؾ أيًضا، كؿا هق ضاهُر كْؼِؾ الـقوي4 فننَّ ابـ حزم قال يف 

وقال أمحد بـ حـبؾ، وداود: آستـشاق، وآستـثار فرضان يف القضقء، ولقسا 

الغسؾ مـ الجـابة، ولقست الؿضؿضة فرض، ٓ يف القضقء، وٓ يف  يففرضقـ 

 ـابة، وهذا هق الحؼ.الغسؾ مـ الج

ٕنَّ إدلة الؿتؼدمة يف  -واهلل أطؾؿ- فيوا يظهس يل الساجحهق  وهرا ُ :قلت

 إيجاب آستـشاق مؼقدة بالقضقء.

ِاهلل»وأما استدٓل الجؿفقر بحديث:  ِأمرو ِكام ، فقجاب طـف مـ «تقضل

 وجفقـ:

فؿ : وهذا ٓ حجة لالؿحؾَّكيف  قال أبق محؿد بـ حزم  الْجُ األّل:

، فؽؾ ما أمر بف [81افـساء:] ﴾پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿فقف4 ٕنَّ اهلل تعاىل يؼقل: 

 ، فاهلل تعاىل أمر بف.رسقل اهلل 

أنَّ الؿلمقرات الشرطقة مل تحصر يف دلقؾ واحد، فإوامر  الْجُ الجاىٕ:

  ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ﴿قال تعاىل: متؼدمة تضاف إىل ما ذكره اهلل يف كتابف 

 .[7احلؼ:] ﴾ہ ہ   ۀ

وأما ققل الحـابؾة: )إنَّ الػؿ، وإكػ مـ القجف، فقجب الؿضؿضة، 
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 .وآستـشاق(

 بلنَّ ما أمر اهلل بف هق غسؾ القجف، والقجف ما حصؾت بف الؿقاجفة :فأجٔب عيُ

وباصـ إكػ والػؿ ٓ تحصؾ بف الؿقاجفة4 فؾقس مـ القجف، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 سهِ االضتٓجاز. ص:4ط َطأي١

 شرح العؿدة(، وابـ الؿؾؼـ يف 0/300) الؿجؿقعكؼؾ الـقوي يف 

 الػتح( اإلمجاع طىل طدم وجقب آكتثار، وتعؼبفؿا الحافظ يف 0/707)

ح ابـ بطال بلن بعض العؾؿاء قالقا بقجقب آستـثار، وفقف  (،000) فؼال: وصرَّ

 هاتعؼب طىل مـ كؼؾ اإلمجاع طىل طدم وجقبف.

ـ حزم، كؿا تؼدم يف الؿسللة وهق ققل أمحد يف رواية، وداود، واب ُ :قلت

لألدلة التل تؼدم ذكرها يف الؿسللة السابؼة،  الساجحهق  وهرا القىلالسابؼة، 

أطؾؿ. واهلل
(2)

 

 غطٌ ايٛد٘. ص:5ط َطأي١

كؼؾ غقر واحد مـ أهؾ العؾؿ اإلمجاع طىل وجقب غسؾ القجف4 لؼقلف تعاىل: 

.[6ادائدة:] ﴾پ  پ پ پ ٻ ٻ﴿
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كقؾ إوصار(، و3/013) شرح مسؾؿ(، و0/307-307) شرح الؿفذبواكظر:  (0)

  (0/000.)الؿغـل(، و7/73-71) الؿحؾَّك(، و0/703) شرح العؿدة(، و0/777)

  (7/73-71.)الؿحؾَّك(، و0/707) شرح العؿدة(، و0/777) الـقؾ(، و000) الػتحواكظر:  (7)

 التؿفقد(، و032) الؿحؾَّك(، و0/000) الؿغـل(، و3/013) ؿشرح مسؾاكظر:  (3)

  (7/03.)آستذكار(، و7/30)
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 َسٗد ايٛد٘. ص:6ط َطأي١

ت شعر الرأس إىل ما اكحدر مـ الؾحققـ، والذقـ، وإىل مـ مـاب :حدُّ القجف

أصقل إذكقـ، وققلـا )مـ مـابت الشعر(، أي: الؿعتاد، والغالب يف الـاس، فؾق 

كان أجؾح، يـحسر شعره طـ مؼدم رأسف غسؾ إىل حد مـابت الشعر يف الغالب، 

ذي وإذا كان أفرع، وهق الذي كزل شعره طىل وجفف، يجب طؾقف غسؾ الشعر ال

يـزل طـ حد الغالب.
(1)

 

 ايبٝاض ايرٟ بني األذٕ ٚايًش١ٝ. ص:7ط َطأي١

  ،ذهب الجؿفقر إىل أكف مـ القجف، وهق مذهب الشافعل، وأمحد، وأبل حـقػة

وداود، وذلؽ ٕكف تحصؾ بف الؿقاجفة يف حؼِّ مـ ٓ لحقة لف، فؽان مـف يف حؼ 

 مـ لف لحقة كسائر القجف.

 بل يقسػ: يجب طىل إمرد وذهب مالؽ إىل أكف لقس مـ القجف، وطـ أ

4 لؿا تؼدم.والصحيح قىل اجلوهىزغسؾف دون الؿؾتحل، 
(2)

 

ُٔائعَراز ص:8ط َطأي١  .، ٚايعاِزُض، ٚايٖرَق

 َوُهقَ  اْلِعَذاُر، اْلَقْجفِ  فِل َوَيْدُخُؾ  (0/007 :)الؿغـليف  ال ابً قدام٘ق

ْعرُ  ُُذِن، ِصَؿاخِ  َسْؿُت  ُهقَ  الَِّذي ،الـَّاتِئِ  اْلَعْظؿِ  َطَؾك الَِّذي الشَّ ْٕ  إَلك َطـْفُ  اْكَحطَّ  َوَما ا

ُُذنِ  دِ َوتِ  ْٕ ـْ  َكَزَل  َما َوُهقَ : َواْلَعاِرُض ، ا ْعرُ  َوُهقَ  اْلِعَذاِر، َحدِّ  َط  َطَؾك الَِّذي الشَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (032.)الؿحؾَّك (0/000 ،)الؿغـلاكظر  (0)

  (0/007.)الؿغـل(، و0/313) الؿجؿقعاكظر:  (7)



ُُْضِْء   085 َباُب ال

 

 

 

 

ـِ  ْحَقْق َْصَؿِعلُّ  َقاَل . الؾَّ ْٕ ُؾ اْلـؿُ وَ  ا ـُ  َػضَّ ُُذنِ  دَ َوت َجاَوزَ  َما: َسَؾَؿةَ  ْب ْٕ ـُ وَ  .َطاِرٌض  ا َق : الذَّ

ـِ  َمْجَؿعُ  ْحَقْق ُعقرُ  َفَفِذهِ ، الؾَّ ـْ  الثَّاَلَثةُ  الشُّ ُعقرُ  َوَكَذلَِؽ ، َمَعفُ  َغْسُؾَفا َيِجُب  اْلَقْجفِ  مِ  الشُّ

َْرَبَعُة، ْٕ ، َوَأْهَداُب  اْلَحاِجبَاِن، َوِهَل  ا ـِ اِرُب  َواْلَعـَْػَؼُة، اْلَعقْـَقْ .اكتفك .َوالشَّ
(1)

 

 ايتشرٜـ. ص:9ط َطأي١

اخؾ يف القجف، ما بقـ اكتفاء الِعَذار والـََّزطة، قال الـقوي: سؿل هق الشعر الد

 بذلؽ4 ٕن إشراف والـساء يعتادون إزالة الشعر طـف لقتسع القجف.

أكف  وهذا الشعر فقف وجفان طـد الشافعقة، والحـابؾة، وصحح ابـ قدامة 

ذلؽ إذا كان محؾف لق مل يؽـ طؾقف شعر4 لؽان مـ القجف، فؽ مـ القجف، قال: ٕن

، واهلل أطؾؿ.فيوا يظهس الساجحطؾقف شعر كسائر القجف، وهق 
(2)

  

 .ٚايٓصعتإ ايؿدؽ ص:10ط َطأي١

ا (0/003 :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘ ْدُغ، َفَلمَّ ْعرُ  َوُهقَ  الصُّ  الَِّذي الشَّ

ُُذنِ  َرأَْس  ُيَحاذِي َما َوُهقَ  اْلِعَذاِر، اْكتَِفاءِ  َبْعدُ  ْٕ ـْ  َوَيـِْزُل  ا  َوالـَّْزَطتَاِن، َقؾِقاًل، ْأِسَفارَ  َط

ْعُر  َطـْفُ  اْكَحَسَر  َما َوُهَؿا ـْ  الشَّ ْأسِ  مِ ْأِس، َجاكَِبْل  فِل ُمَتَصاِطًدا الرَّ ـْ  َفُفَؿا الرَّ ْأسِ  مِ  ،الرَّ

ْدغِ  فِل أَْصَحابِـَا َبْعُض  َوَذَكرَ  ـْ  أَكَّفُ  آَخَر، َوْجًفا الصُّ َكَّفُ  اْلَقْجِف4 مِ
ِ

 اْلِعَذاِر،بِ  ُمتَِّصٌؾ  ٕ

َبقِّعَ  َفنِنَّ  بَِصِحقٍح4 َوَلقَْس  اْلَعاِرَض، َأْشبَفَ  ذٍ  بِـَْت  الرُّ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َرُسقَل  َرَأْيت: َقاَلْت  ُمَعقِّ

لَ  ةً  َوُأُذَكقِْف، ،َوُصْدَغقْفِ  َأْدَبَر، َوَما مِـْفُ  أَْقبََؾ  َما َوَمَسَح  َرْأَسُف، َفَؿَسَح  ،َتَقضَّ  .َواِحَدةً  َمرَّ

ْأِس، َمعَ  َفَؿَسَحفُ  َكَّفُ  اْلَقْجِف4 َمعَ  َغَسَؾفُ  َأكَّفُ  ُيـَْؼْؾ  َوَلؿْ  الرَّ
ِ

 بَِشْعرِ  ُمتَِّصٌؾ  َشْعرٌ  َوٕ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (0/317.)الؿجؿقعواكظر:  (0)

  (0/317-313.)شرح الؿفذب(، و0/003) الؿغـلاكظر:  (7)
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ْأسِ  ـْ  َفَؽانَ  اْلَؽبِقَر، َيْختَصُّ  َٓ  الرَّ ْأِس، مِ ـْ  َذَكَرهُ  َوَما َكَقاِحقِف، َكَسائِرِ  الرَّ  اْلِؼقَاسِ  مِ

ـْ  َأْوَلك ُهقَ  َوَلقَْس  َتْحتَُف، َمْعـَك َٓ  َصْردِيٌّ   اكتفك. .قِقَاِسـَا مِ

حف ابـ قدامة،  والساجحويف الؿسللة وجفان طـد الشافعقة أيًضا،  ُ :قلت ما رجَّ

يف إسـاده: طبد اهلل و (،073ضعػ، فؼد أخرجف أبق داود ) ولؽـ يف حديث الربقع

اجح ضعػف.ا بـ محؿد بـ طؼقؾ، والرَّ
(1)

 

 ٌٖ ٜػطٌ باطٔ ايػعٛز املتكد١َ؟ ص:11ط َطأي١

ُعقرُ  َوَهِذهِ  (0/007 :)الؿغـليف   مً٘ قداقال اب َفا الشُّ  َكاَكْت  إنْ  ُكؾُّ

 َوَجَب  اْلَبَشَرَة، َتِصُػ  َكاَكْت  َوإِنْ ، َضاِهِرَها َغْسُؾ  َأْجَزَأهُ  اْلَبَشَرَة، َتِصُػ  َٓ  َكثِقَػةً 

 َمَعفُ  اْلَخِػقِػ  َبَشَرةِ  َغْسُؾ  َوَجَب  َخِػقًػا، َوَبْعُضَفا َكثِقًػا َبْعُضَفا َكانَ  َوإِنْ ، َمَعفُ  َغْسُؾَفا

 ها. َأْحَؿدُ  إَلْقفِ  َأْوَملَ ، اْلَؽثِقِػ  َوَضاِهرِ 

 .، وهق ترجقح ابـ رجب الساجحوهذا هق  ُ :قلت

ـْ :  قال ـْ  َأْصَحابِـَا َومِ اِرِب، فِل َذَكرَ  َم ، َواْلَعـَْػَؼِة، الشَّ ـِ  َواْلَحاِجبَقْ

، َوَأْهَداِب  ـِ  َكاَكْت  َوإِنْ  َباصِـَِفا، َغْسؾِ  ُوُجقِب  فِل آَخرَ  َوْجًفا اْلـَؿْرَأةِ، ةِ َولِْحقَ  اْلَعقْـَقْ

َكََّفا َكثِقَػًة4
ِ

، ُحْؽؿٌ  بِفِ  َيتََعؾَُّؼ  َفاَل  َكادًِرا، َكانَ  َذلَِؽ  ُوِجدَ  َوإِنْ  َطاَدًة، َتْحتََفا َما َتْسُترُ  َٓ  ٕ

افِِعلِّ  َمْذَهُب  َوَهَذا ُجِؾ، لِْحقَةَ  َأْشبَفَ  َتْحتَُف، لَِؿا َساتِرٌ  رٌ َشعْ  َأكَّفُ  :َوَلـَا ،الشَّ  َوَدْطَقى الرَّ

ـِ  فِل الـُّْدَرةِ  اِرِب  ،اْلَحاِجبَقْ .ها.َذلَِؽ  اْلَعاَدةُ  َبْؾ  ُمَسؾٍَّؿ، َغقْرُ  َواْلَعـَْػَؼةِ  ،َوالشَّ
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (0/330.)شرح الؿفذب(، و0/003) الؿغـلاكظر:  (0)

 (.7)ص ققاطد ابـ رجب(، و0/310-311) شرح الؿفذبواكظر:  (7)



ُُْضِْء   087 َباُب ال

 

 

 

 

 ؟إذا غطٌ بعض ٖرٙ ايػعٛز، ثِ شايت َٔ ٚدٗ٘ ص:12ط َطأي١

تك غسؾ هذه الشعقر، ثؿ وم  (0/007:)الؿغـليف   قال ابً قدام٘

زالت طـف، أو اكؼؾعت جؾدة مـ بدكف، أو قصَّ ضػره، أو اكؼؾع4 مل يمثر يف صفارتف، 

 هوهذا ققل أكثر أهؾ العؾؿ.ا

 غطٌ ايعٝٓني. ص:13ط َطأي١

(: أما حؽؿ الؿسللة4 فال 0/303) شرح الؿفذبيف   قال اليّْٖ

 يجب غسؾ داخؾ العقـقـ بآتػاق. اكتفك الؿراد.

وجفان طـد الشافعقة، والحـابؾة، وإصح طـدهؿ طدم ويف استحبابف 

وفقف  ،مل يػعؾف وٓ أمر بف القضقء وٓ يف الغسؾ4 ٕنَّ الـبل استحبابف، ٓ يف 

أكف كان يغسؾ طقـقف يف غسؾف مـ الجـابة، وهق  وقد جاء طـ ابـ طؿر  ضرٌر.

يقافؼف طىل  (، ولؽـف اجتفاد مـف، ومل0/011) ســ البقفؼلثابت طـف كؿا يف 

ذلؽ أكثر أهؾ العؾؿ.
(1)

 

 غطٌ َا اضرتضٌ َٔ ايًش١ٝ. ص:14ط َطأي١

 :يف الؿسللة ققٓن 

أكف يجب غسؾ ما استرسؾ مـ الؾحقة4 ٕهنا تحصؾ هبا الؿقاجفة،  األّل:

لغسؾِوجففِ»: بؼقلف وهق الؿشفقر طـ أمحد، والشافعل، واستدل بعضفؿ 

تِخطاياِوجففِمـِأصرا ِلحقتفِمعِالامء .«إِٓخرَّ
(2)

ِ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (0/077.)الؿغـلواكظر:  (0)

 .(، مـ حديث طؿرو بـ طبسة 237أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (7)
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طدم وجقب غسؾ ما استرسؾ مـ الؾحقة، وهق ققل أبل حـقػة،  الجاىٕ:

والشافعل يف أحد ققلقف، ورواية طـ أمحد، وذلؽ ٕكف شعر خارج طـ محؾ 

 الػرض، فلشبف ما كزل مـ شعر الرأس طـف.

(، 7)ص ققاطدهيف  ، وهق ترجقح ابـ رجب الساجحهق  وهرا القىل

فا كؿا هق ؾَ َس خطايا مـ أصراففا أن يؽقن غَ وأما حديثفؿ4 فال يؾزم مـ خرور ال

ضاهٌر، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 غطٌ ايٝدٜٔ إىل املسؾكني. ص:15ط َطأي١

كؼؾ الـقوي، وابـ قدامة، وغقرمها اإلمجاع طىل وجقب غسؾ القديـ إىل 

.[6ادائدة:] ﴾ڀ ڀ ڀ ﴿الؿرفؼقـ4 لؼقلف تعاىل: 
(2)

 

 ٌٖ ٜدخٌ املسؾكإ يف ٚدٛب ايػطٌ؟ ص:16ط َطأي١

  ب إدخال الؿرفؼقـ يف الغسؾ، وهق مذهب أمحد، أكثر العؾؿاء إىل وجقذهب

 ومالؽ، والشافعل، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

  وذهب بعض أصحاب مالؽ، وابـ داود، وحؽل طـ زفر، إىل طدم وجقب

 .غسؾ الؿرفؼقـ مع القديـ4 ٕنَّ اهلل تعاىل أمر بالغسؾ إلقفؿا، وجعؾفؿا غايتف

   ی ی ىئ﴿: تليت بؿعـك )مع(، كؼقلف تعاىل ﴾ڀ﴿بلن  :وأجيب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ققاطد  (0/733-737 ،)لـقؾا (0/313 ،)الؿجؿقع (0/007-007 ،)الؿغـلاكظر:  (0)

  (7/03.)آستذكار(، 7)ص ابـ رجب

(7) الؿجؿقع (0/323 ،)شرح مسؾؿ (3/013 ،)الؿغـل (0/017 ،)شرح العؿدة 

(0/337.) 
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 ﴾چ چ چ چ  ڃ ﴿، أي: مع ققتؽؿ، وكؼقلف تعاىل: [52هقد:] ﴾ی

صحقح ، وقد ثبت يف [52آل ظؿران:] ﴾ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ﴿وكؼقلف تعاىل:  ،[2افـساء:]

غسؾ يديف حتك أشرع يف  أنَّ الـبل  :طـ أبل هريرة   (770،)مسؾؿ

ؾؿراد مـ مبقـ ل العضد، ثؿ غسؾ رجؾقف حتك أشرع يف الساق، فػعؾ الـبل 

، واهلل أطؾؿ.قىل اجلوهىزهق  جحفالساأية، 
(1)

 

 ؟إذا خًكت ي٘ أؾبع، أٚ ٜد شا٥د٠ ص:17ط َطأي١

 إْصبَعٌ  َلفُ  ُخؾَِؼ  َوإِنْ  (0/013 :)الؿغـليف  قال أبْ حمند بً قدام٘ 

َْصؾِقَِّة4 َمعَ  َغْسُؾَفا َوَجَب  اْلَػْرِض، َمَحؾِّ  فِل َزائَِدةٌ  َيدٌ  َأوْ  َزائَِدٌة، ْٕ َكَّ  ا
ِ

 فِقِف، َكابِتَةٌ  َفإ

 َلؿْ  اْلـَؿـْؽِِب، أَوْ  َكاْلَعُضدِ  اْلَػْرضِ  َمَحؾِّ  َغقْرِ  فِل َكابِتَةً  َكاَكْت  َوإِنْ  الثُّْمُلقَل، َأْشبََفْت 

َكََّفا َصِقيَؾًة4 َأوْ  َقِصقَرةً  َكاَكْت  َسَقاءٌ  َغْسُؾَفا، َيِجْب 
ِ

 َفَلْشبََفْت  اْلَػْرِض، َمَحؾِّ  َغقْرِ  فِل ٕ

ْأسِ  َشْعرَ   .اْلَقْجفِ  َطَؾك َكَزَل  إَذا الرَّ

ـِ  َقْقُل  َوَهَذا ـِ  ،َحامِدٍ  اْب  .َطِؼقؾٍ  َواْب

 .مِـَْفا ُيَحاذِيفِ  َما َغَسَؾ  اْلَػْرضِ  َمَحؾَّ  ُيَحاذِي َبْعُضَفا َكانَ  إنْ : اْلَؼاِضل َوَقاَل 

ُل  َوَّ ْٕ افِِعل أَْصَحاُب  َواْختََؾَػ  ،َأَصحُّ  َوا ا ْحقٍ َكـَ  َذلَِؽ، فِل الشَّ  .َذَكْرَكا مِؿَّ

َْصؾِقَّةَ  َيْعَؾؿْ  َلؿْ  َوإِنْ  ْٕ َنَّ  َجِؿقًعا4 َغْسُؾُفَؿا َوَجَب  ،مِـُْفَؿا ا
ِ

 إْحَداُهَؿا َغْسَؾ  ٕ

َٓ  َواِجٌب، ـْ  َيْخُرُج  َو َّٓ  َيِؼقـًا اْلَقاِجِب  ُطْفَدةِ  َط  َلقْ  َكَؿا َغْسُؾُفَؿا، َفَقَجَب  بَِغْسؾِِفَؿا، إ

َسْت    (2)اكتفك. .َطقْـََفا َيْعَؾؿْ  َوَلؿْ  َيَدْيفِ  ىإْحدَ  َتـَجَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (327-320.)الؿجؿقع(، و0/017) الؿغـل(، و0/327) الػتحاكظر:  (0)

  (3/001.)شرح مسؾؿ(، و0/322) الؿجؿقعواكظر:  (7)
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 ؟إذا ُقٔطعت ٜدٙ ص:18ط َطأي١

 َوإِنْ  (0/013 :)الؿغـليف   قال أبْ حمند عبداهلل بً أمحد بً قدام٘

ـْ  َيُدهُ  ُقطَِعْت  ـْ  َبِؼَل  َما َغَسَؾ  اْلِؿْرَفِؼ، ُدونِ  مِ ـْ  ُقطَِعْت  َوإِنْ ، اْلَػْرضِ  َمَحؾِّ  مِ  مِ

َنَّ  اْلَعُضِد4 َصَرُف  ُهقَ  الَِّذي ْلَعْظؿَ ا َغَسَؾ  اْلِؿْرَفِؼ 
ِ

ـِ  َغْسَؾ  ٕ ـِ اْلـؿُ  اْلَعْظَؿقْ ـْ  تَاَلقِقَقْ  مِ

َراعِ  َخرَ  َغَسَؾ  َأَحُدُهَؿا َزاَل  َفنَِذا َواِجٌب، َواْلَعُضدِ  الذِّ ْٔ ـْ  َكانَ  َوإِنْ ، ا  َفْقِق  مِ

ـِ  ـِ  َأْقَطعَ  انَ كَ  َفنِنْ 4 َمَحؾِّفِ  لَِعَدمِ  4اْلَغْسُؾ  َسَؼطَ  اْلِؿْرَفَؼقْ ـْ  َفَقَجدَ  ،اْلقََدْي ئُفُ  َم  ُيَقضِّ

ًطا َكَّفُ  َذلَِؽ4 َلِزَمفُ  ُمتَبَرِّ
ِ

ـْ  َيِجدْ  َلؿْ  َوإِنْ ، َطَؾْقفِ  َقاِدرٌ  ٕ ُئفُ  َم َّٓ  ُيَقضِّ  َلِزَمفُ  َطَؾْقِف، َيْؼِدرُ  بَِلْجرٍ  إ

 .َؿاءِ ال ِشَراءُ  َيْؾَزُمفُ  َكَؿا َأْيًضا

ـُ  َوَقاَل  ـْ  َطَجزَ  َلقْ  َكَؿا َيْؾَزَمُف، َٓ  َأنْ  ْحتَِؿُؾ يَ  :َطِؼقؾٍ  اْب اَلةِ  فِل اْلِؼقَامِ  َط  َلؿْ  الصَّ

ـْ  اْستِئَْجارُ  َيْؾَزْمفُ  ـْ  َطَجزَ  َوإِنْ ، َطَؾقْفِ  َوَيْعتَِؿدُ  ،ُيِؼقُؿفُ  َم َْجِر، َط ْٕ ـْ  َطَؾك َيْؼِدرْ  َلؿْ  َأوْ  ا  َم

ـْ  َوَجدَ  َوإِنْ ، َوالتَُّراِب  اْلـَؿاءِ  ادِمِ َكعَ  َحالِِف، َحَسِب  َطَؾك َصؾَّك َيْستَْلِجُرُه، ُؿُف، َم  ُيقَؿِّ

ـْ  َيِجدْ  َوَلؿْ  ُئُف، َم ُؿ، َلِزَمفُ  ُيَقضِّ  َمْذَهُب  َوَهَذا، التَُّراَب  َوَجدَ  إَذا اْلـَؿاءِ  َكَعادِمِ  التَّقَؿُّ

افِِعلِّ  َٓ  ،الشَّ اكتفك. .ِخاَلًفا فِقفِ  َأْطَؾؿُ  َو
(1)

 

 ؟ْذ ميٓع ٚؾٍٛ املا٤ إىل َا حتت٘إذا نإ حتت أظؿازٙ ٚض ص:19ط َطأي١

  ذكر ابـ قدامة  يفالؿغـل (0/017:وجفقـ طـد الحـابؾة ) 

أكف ٓ تصح الطفارة حتك يزيؾف4 ٕكف محؾ مـ القد، استتر بؿا لقس مـ  األّل:

ِخْؾَؼِة إصؾ، ستًرا مـع إيصال الؿاء إلقف، مع إمؽان إيصال الؿاء إلقف، وطدم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (0/337-333.)شرح الؿفذبواكظر:  (0)



ُُْضِْء   090 َباُب ال

 

 

 

 

 ق كان طؾقف شؿع، أو غقره، وهذا القجف كصره ابـ طؼقؾ الحـبظ.الضرر بف، فلشبف ما ل

 أكف ٓ يؾزمف إزالتف، وتصح صفارتف4 ٕنَّ هذا يستتر طادة، فؾق كان الجاىٕ:

 .لبقـف الـبل  4واجبًا غسؾف

الرجؾ الذي ترك يف قدمف مثؾ  ، وقد أمر الـبل الساجحهق  والىجه األول

 ؿ.الظػر أن يعقد وضقءه، واهلل أطؾ

 سهِ َطض ايسأع. ص:20ط َطأي١

أمجع العؾؿاء طىل أنَّ مسح الرأس مـ فروض القضقء، كؼؾ اإلمجاع طىل ذلؽ 

غقر واحد مـ أهؾ العؾؿ، كابـ طبد البر، والـقوي، وابـ قدامة، وغقرهؿ.
(1)

 

 نِ ايكدز ايٛادب يف َطض ايسأع؟ ص:21ط َطأي١

(: وأما الؿسح بالرأس4 فؼد 7/77) آستذكاريف   قال ابً عبد الرب

ا أنَّ مـ مسح برأسف كؾف فؼد أحسـ، وطؿؾ أكؿؾ ما يؾزمف، طىل أهنؿ قد أمجعق

 هاأمجعقا طىل أن القسقر الذي ٓ يؼصد إىل إسؼاصف متجاوز طـف، ٓ يضر الؿتقضل.

شرح يف   وقد اختؾػقا يف الؼدر القاجب طىل أققال، قال الـقوي ُ :قلت

يجزئ مـ مسح الرأس،  يف مذهب العؾؿاء يف أقؾ ما (فرعٌ ) (0/333 :)الؿفذب

،  -الشافعقة–وقد ذكركا أنَّ الؿشفقر مـ مذهبـا  أكف ما يؼع طؾقف آسؿ، وإن قؾَّ

، وحؽاه أصحابـا طـ الحسـ البصري، وحؽاه ابـ الصباغ طـ ابـ طؿر 

وسػقان الثقري، وداود، وطـ أبل حـقػة ثالث روايات، أشفرها: ربع الرأس، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (0/017.)الؿغـل(، و3/013) شرح مسؾؿ(، و0/337) الؿجؿقع(، و7/30) التؿفقداكظر:  (0)
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ثالثة: قدر الـاصقة، وطـ أبل يقسػ: كصػ الرأس، والثاكقة: قدر ثالث أصابع، وال

وطـ مالؽ، وأمحد، والؿزين مجقع الرأس طىل الؿشفقر طـفؿ، وقال محؿد بـ 

 مسؾؿة مـ أصحاب مالؽ: إن ترك كحق ثؾث الرأس جاز، وهل رواية طـ أمحد.

 ﴾ٺ ڀ﴿واحتج لؿـ أوجب مسح مجقع الرأس بؼقلف تعاىل: 

 ﴾ڭ ڭ ۓ﴿إللصاق، كؼقلف تعاىل: ، قالقا: وبالباء ل[6ادائدة:]

أكف مسح طىل مجقع رأسف، وققاًسا طىل التقؿؿ يف  ، وأيًضا ثبت طـ الـبل [29احلج:]

 ، ويجب فقف آستقعاب.[43افـساء:]  ﴾وئ ەئ﴿ققلف تعاىل: 

يؼع  ﴾ەئ ﴿واحتج مـ أجاز الؿسح بؿا يؼع طؾقف اسؿ الؿسح، بلن ققلف: 

(، طـ الؿغقرة بـ 717( )23) مسؾؿ صحقحطىل الؼؾقؾ، والؽثقر، وثبت يف 

ففذا يؿـع وجقب آستقعاب  وطؿامتف. مسح بـاصقتف، أنَّ الـبل  :شعبة 

ويؿـع التؼدير بالربع، والثؾث، والـصػ، وأيًضا فؼد صحَّ طـ ابـ طؿر أكف مسح 

طىل يافقخف
(1)

.، وصحَّ طـ سؾؿة بـ إكقع أكف مسح مؼدم رأسف
(2)

  

، ٓ كسؾؿ أن الباء هفـا لإللصاق، بؾ ﴾ٺ ڀ﴿وقالقا: ققلف تعاىل: 

هل لؾتبعقض، وكؼؾقا ذلؽ طـ بعض أهؾ العربقة، وقالت مجاطة مـفؿ: إذا دخؾت 

، وإن مل ﴾ٺ ڀ﴿ـػسف كاكت لؾتبعقض، كؼقلف: بالباء طىل فعؾ يتعدى 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( طـ معؿر، طـ أيقب، طـ كافع طـف. وهذا إسـاٌد صحقٌح. وثبت طـد 0/07أخرجف طبد الرزاق ) (0)

 ن يؿسح مـ وسط رأسف إىل مؼدمة رأسف.( مـ وجف آخر أكف كا0/00ابـ أبل شقبة )

( حدثـا محاد بـ مسعدة، طـ يزيد، وهق ابـ أبل طبقد، طـ سؾؿة بف. 0/00أخرجف ابـ أبل شقبة ) (7)

 وهذا إسـاد صحقح، رجالف رجال الشقخقـ.



ُُْضِْء   093 َباُب ال

 

 

 

 

 .﴾ڭ ۓ﴿يتعد فؾإللصاق، كؼقلف تعاىل: 

رأس، فؼد أجاب طـف أكف مسح مجقع ال إكف قد ثبت طـ الـبل  ّأما قْهله:

 َوَأَحادِيِث  اْلُقُجقِب  فِل الـَِّزاعَ  بَِلنَّ  َوُأِجقَب (، فؼال: 0/770) الـقؾالشقكاين يف 

ـْ  َمْؼبُقَلٌة، َوِهَل  ِزَياَدةٌ  َوفِقَفا ،َأَصحَّ  َكاَكْت  َوإِنْ  التَّْعِؿقِؿ، ـَ  َلؽِ  اْلُقُجقِب؟ َدلِقُؾ  َأْي

َّٓ  َوَلقَْس  دَ  إ  .اْلُقُجقَب  َفَلَفاَدْت  ،لِْؾُؿْجَؿؾِ  َبقَاًكا َوَقَعْت  بَِلكََّفا :َوُردَّ  أَْفَعاٍل،ُمَجرَّ

ْكَصاُف  َيةَ  أَنَّ  َواإْلِ ْٔ ـْ  َلقَْسْت  ا َمْخَشِرّي  َذلَِؽ  َزَطؿَ  َوإِنْ  ،ْجَؿؾِ اْلـؿُ  َقبِقؾِ  مِ  ،الزَّ

ـُ  ، ،ُمْختََصِرهِ  فِل اْلَحاِجِب  َواْب ْرَكِشلُّ  آَلةِ  ُمبَاَشَرةِ  َطَؾك َتتََققَُّػ  َٓ  َواْلَحِؼقَؼةُ  َوالزَّ

 َطَؾك (َطْؿًرا َضَرْبُت ): َقْقلَِؽ  فِل َيتََققَُّػ  َٓ  َكَؿا اْلـَؿْػُعقلِ  َأْجَزاءِ  بَِجِؿقعِ  اْلِػْعؾِ 

ْرِب  ُمبَاَشَرةِ   بُِقُجقدِ  اْلَحِؼقِؼلَّ  اْلـَؿْعـَك ُيقِجدُ  َرْأِسفِ  َفَؿْسُح  َأْجَزائِِف، لَِجِؿقعِ  الضَّ

 اكتفك الؿراد. .اْلبَْعضِ  َأوْ  ،لِْؾُؽؾِّ  اْلـَؿْسِح  دِ ُمَجرَّ 

قد بقـ وجقب  وأما ققاسفؿ طىل التقؿؿ، فال يستؼقؿ4 ٕنَّ الـبل  ُ :قلت

، وضرب «إكامِكا ِيؽػقؽِأ ِتؼقلِهؽذا»: التعؿقؿ يف التقؿؿ بؼقلف لعؿار 

 بقديف إرض ضربة واحدة، ثؿ مَسَح وجفف وكػقف.

، فَدلَّ طىل أنَّ الصػة الؿذكقرة هل الؿجزئة، «كا ِيؽػقؽِإكام»ققلف  ٚايػاٖد:

 وأن غقرها لقست بؿجزئة، وٓ تؽػل.

، وهق -واهلل أطؾؿ- فيوا يظهس الساجحيف هذه الؿسللة هق  وقىل الشافعي

والشقكاين. والحافظ، ترجقح ابـ حزم،
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إوسط (0/27 ،)السقؾ (0/371 ،)شرح العؿدة (0/010 ،)الؿغـلواكظر:  (0)

(0/337 ،)الؿحىل (7/73.) 
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 َطض ايسأع خبسق١ َبًٛي١. ص:22ط َطأي١

 ابؾة:ذكر ابـ قدامة يف هذه الؿسللة وجفقـ لؾحـ 

أكف يجزئف ذلؽ4 ٕنَّ اهلل تعاىل أمر بالؿسح، وقد فعؾف فلجزأه،  الوجه األول:

ه غقر مشترط بدلقؾ ما لق مسح ف بقدـغقره، وٕن مسح بقد كؿا لق مسح بقده، أو

 .بقد غقره

 مسح بقده. ٓ يجزئف ذلؽ4 ٕنَّ الـبل  الوجه الثاني:

ققل إوزاطل، والـخعل،  فأكَّ  ، وقد ذكر ابـ الؿؾؼـالىجه األولهق  والساجح

والثقري، وبعض الؿالؽقة، ومذهب الشافعقة.
(1)

 

 غطٌ ايسأع بدٍ املطض. ص:23ط َطأي١

  َّإْن أمرَّ يده طىل رأسف أثـاء الغسؾ، فقجزئف4 ٕكف قد حصؾ الؿسح، وإْن مل يؿر

 يده، فػقف وجفان طـد الشافعقة، والحـابؾة:

مسح، وأمر  أمر بالؿسح، والـبل أكف ٓ يجزئف4 ٕنَّ اهلل تعاىل الْجُ األّل: 

 بالؿسح.

أكف يجزئف ققاًسا طىل غسؾ الجـابة4 فنكف يجزئف بدون مسح، الْجُ الجاىٕ: 

 وهذا القجف طؾقف أكثر الشافعقة.

 : (0/070)الشرح الؿؿتعالؼقل إول يف  وقد رجح الشقخ العثقؿقـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تػسقر  (0/701 ،)الؿجؿقع (0/373 ،)شرح العؿدة (0/027-023 ،)الؿغـلاكظر:  (0)

 .السعدي



ُُْضِْء   095 َباُب ال

 

 

 

 

.« دِمـِطؿؾِطؿً ِلقسِطؾقفِأمركاِلفق» :ملسو هيلع هللا ىلصواستدل طؾقف بؼقلف 
(1)

 

والري ، وهق ترجقح الشقخ طبد الرمحـ السعدي يف تػسقر ]سقرة الؿائدة[

4 ٕنَّ الغاية مـ الؿسح هق إصابة الشعر بشلء مـ أصح القىل الثاًيأنَّ  يظهس يل

الؿاء، وقد حصؾ ذلؽ بالغسؾ، واهلل أطؾؿ.
(2)

 

 املطض ع٢ً ايعٓل. ص:24ط َطأي١

 َيِصحَّ  َلؿْ  (70/071- :)مجؿقع الػتاوىكؿا يف   قال غٔخ اإلضالو

ـْ  َٓ  َبْؾ  ،اْلُقُضقءِ  فِل ُطـُِؼفِ  َطَؾك َمَسَح  َأكَّفُ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلِّ  َط  َحِديٍث  فِل َذلَِؽ  َطـْفُ  ُرِوَي  َو

ََحادِيُث  َبْؾ  ،َصِحقٍح  ْٕ ِحقَحةُ  ا تِل الصَّ ـْ  َلؿْ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلِّ  َوَضْقءِ  ِصَػةُ  فِقَفا الَّ  َيْؿَسُح  َيُؽ

افِِعلِّ  ،َكَؿالِِؽ  ،اْلُعَؾَؿاءِ  ُجْؿُفقرُ  َذلَِؽ  َيْستَِحبَّ  َلؿْ  اَولَِفذَ  ُطـُِؼِف4 َطَؾك  َوَأْحَؿد ،َوالشَّ

ـْ  ،َمْذَهبِِفؿْ  َضاِهرِ  فِل ـْ  ُيْرَوى َأَثرٍ  َطَؾك فِقفِ  َفاْطتََؿدَ  اْستََحبَّفُ  َوَم  ُهَرْيَرةَ  َأبِل َط
ِ(3)

، 

«اْلَؼَذاَل  َبَؾغَ  َحتَّك فُ َرْأَس  َمَسَح » :َأكَّفُ  َكْؼُؾفُ  َيْضُعُػ  َحِديٍث  َأوْ 
(4)

 َيْصُؾُح  َٓ  َذلَِؽ  َومِثَْؾ  ،

َٓ  ،ُطْؿَدةً  ََحادِيُث  َطَؾقْفِ  َدلَّْت  َما ُيَعاِرُض  َو ْٕ ـْ  ،ا  َفُقُضقُءهُ  4اْلُعـُِؼ  َمْسَح  َتَركَ  َوَم

 ها.َأْطَؾؿُ  َوَاهللُ  ،اْلُعَؾَؿاءِ  بِاتَِّػاِق  َصِحقٌح 

مـِأحدثِيفِأمركاِ»: دع4 لؼقلف فؿسح العـؼ يف القضقء مـ الب  ُ:قلت

 .«هذاِماِلقس؛ِلفقِ د

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(، مـ حديث طائشة 0102أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (0)

  (0/701.)الؿجؿقع شرح الؿفذب (0/027 ،)الؿغـلاكظر:  (7)

 مل أقػ طىل أثر طـ أبل هريرة يف ذلؽ. (3)

(، مـ صريؼ: لقث بـ أبل سؾقؿ، طـ صؾحة بـ مصرف، 0/01(، والبقفؼل )7/17أخرجف أمحد ) (7)

 طـ أبقف، طـ جده، بف، ولقث ضعقػ، ومصرف مجفقل.
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 غطٌ ايكدَني إىل ايهعبني. ص:25ط َطأي١

ـ ٓ  كؼؾ غقر واحد مـ أهؾ العؾؿ اإلمجاع طىل وجقب غسؾ الؼدمقـ4 إٓ طؿَّ

أكف  أكف وجد خالٌف شاذ، فؼد حؽل طـ ابـ جرير والصحيحيعتد بخالفف كالشقعة، 

 قال: هق مخقر بقـ الؿسح، والغسؾ.

وأما حؽايتف طـ ابـ جرير   (0/32:)هتذيب الســيف   ً القٔهقال اب

، وهذه كتبف، وتػسقره كؾف يؽذب هذا الـؼؾ طؾقف، وإكؿا دخؾت الشبفة4  ـٌ فغؾٌط َبقِّ

ٕنَّ ابـ جرير الؼائؾ هبذه الؿؼالة رجٌؾ آخر مـ الشقعة، يقافؼف يف اسؿف واسؿ أبقف، 

 ها.، وفروطفؿوقد رأيت لف مملػات يف أصقل مذهب الشقعة

 ؿسح، والغسؾ مجقًعا.لوأوجب بعض أهؾ الظاهر ا

  ﴾ٺ     ٺ ڀ﴿وقد استدل الؼائؾقن بالؿسح بؼقلف تعاىل: 

 .بؼراءة جرِّ الالم [6ادائدة:]

 وقد ُأجًب عً اضتدالهله هرا بأجىبة:

أنَّ قراءة الجرِّ إكؿا هل لؾؿجاورة، وهق مشفقر طـد العرب يف  أحدها:

    ھ ﴿، ومـف ققلف تعاىل: ، ومـف ققلفؿ: هذا ُجْحُر َضبٍّ َخِرٍب أشعارهؿ، وكالمفؿ

 .[26هقد:] ﴾﮲ ۓ ۓ ے ے

 أنَّ السـة بقـت ترجقح قراءة الـصب، وهل أشفر. الثاني:

 أنَّ قراءة الجر محؿقلة طىل الؿسح طىل الخػقـ. الثالث:



ُُْضِْء   097 َباُب ال

 

 

 

 

 أنَّ الؿراد بالؿسح الغسؾ. الزابع:

 خػقػ الغسؾ مسًحا.العرب تسؿل  قال أبْ علٕ الفازضٕ:

واستدلقا بؼقل ابـ طباس: ما أجد يف كتاب اهلل إٓ غسؾتقـ، ومسحتقـ
(1)

 .

وجاء طـ أكس ما يدل طىل هذا أيًضا
(2)

بعد التـبقف طىل أهنؿا  -، وأجقب طـفؿا 

بلهنؿا قد صحَّ طـفؿا غسؾ الؼدمقـ - صحقحان
(3)

، فقحؿؾ ما ذكراه طىل أهنؿا 

الخػقػ، أو الؿسح طىل الخػقـ، ومـفؿ مـ قال: إنَّ أرادا بؿسح الؼدمقـ: الغسؾ 

 .أراد أنَّ أية ٓ تدل طىل الغسؾ، وإكؿا دلَّ طىل الغسؾ سـة رسقل اهلل  اأكًس 

، وإٓ كان طىل ما تؼدم  وبعد هذا إن صح تلويؾ كالم ابـ طباس، وأكس

، وفعاًل، مؼد ما تقاتر طـ الـبل  ًٓ ًٓ، وفعاًل، وطـ الصحابة قق  ًما، واهلل أطؾؿ.قق

، وهق وجقب غسؾ الؼدمقـ4 لؼقلف تعاىل: قىل اجلوهىز والساجح

ويؾِ»: ، طىل قراءة الـصب، وهل إشفر، وكذلؽ ققلف ﴾ٺ﴿

.«لألطؼابِمـِالـا 
(4)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( طـ ابـ جريج، أخبرين طؿرو بـ ديـار، أكف سؿع طؽرمة يؼقل: قال 0/03أخرج طبد الرزاق ) (0)

 الشقخقـ.ابـ طباس: القضقء مسحتان وغسؾتان. وإسـاده صحقح، رجالف رجال 

( طـ ابـ طؾقة، طـ محقد، قال: كان أكس إذا مسح طىل قدمقف بؾفؿا. 0/03أخرجف ابـ أبل شقبة ) (7)

 وهذا إسـاد صحقح.

. ( طـ ابـ أبل طدي، طـ محقد، طـ أكس 0/03يف الغسؾ طـد ابـ أبل شقبة ) أثر أكس  (3)

رك، طـ خالد، طـ طؽرمة، طـ ( طـ ابـ الؿبا0/71وأثر ابـ طباس أخرجف أيًضا ابـ أبل شقبة )

 قال: رجع إمر إىل الغسؾ. وهذان إسـادان صحقحان. ﴾وأ جَؾؽؿ﴿ابـ طباس أكف قرأ: 

  (0/701-771.)الؿجؿقع(، و0/027-027) الؿغـلواكظر:  (7)
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 َع٢ٓ ايهعبني. ص:26ط َطأي١

  ذهب مجفقر أهؾ العؾؿ إىل أن الؽعبقـ مها العظؿان الـاتئان طـد مػصؾ

 الؼدم، والساق.

(: هذا مذهبـا، وبف قال 0/777) شرح الؿفذب يف  قال اليّْٖ

الؿػسرون، وأهؾ الحديث، وأهؾ الؾغة، والػؼفاء، وقالت الشقعة: مها الـاتئان يف 

ضفر الؼدمقـ. فعـدهؿ أن يف كؾ رجؾ كعبًا واحًدا، وحؽاه الخطابل طـ أهؾ 

 هالؽقفة، وحؽاه أصحابـا طـ محؿد بـ الحسـ، قال الؿحامظ: وٓ يصح طـف.ا

 ﴾ٺ ٺ ٺ ﴿والدلقؾ طىل ما ذهب إلقف الجؿفقر ققلف تعاىل: 

 .«وغسؾ رجؾف القؿـك إىل الؽعبقـ»، وحديث طثؿان: [6ادائدة:]

وهذا يدل طىل أنَّ يف كؾ قدم كعبقـ، وكذلؽ حديث الـعؿان بـ بشقر يف 

ســ أبل داود (007). 

ف بؿـؽبف، وطؾؼف البخاري، قال: فؽان أحدكا يؾزق كعبف بؽعب صاحبف، ومـؽب

وهذا الذي طؾقف أئؿة الؾغة، وٓ يعرفقن الؼقل أخر.
(1)

  

 ٌٖ ٜدخٌ ايهعبإ يف غطٌ ايسدًني؟ ص:27ط َطأي١

  الخالف يف هذه الؿسللة كالخالف الذي تؼدم يف دخقل الؿرفؼقـ يف غسؾ

 (2)القديـ، فراجعف.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (027.)الػتح(، و0/023) الؿغـل(، و0/777-773) شرح الؿفذباكظر:  (0)

  (3/013.)شرح مسؾؿ(، و0/777) الؿجؿقع(، و0/023) الؿغـلواكظر:  (7)



ُُْضِْء   099 َباُب ال

 

 

 

 

 ايصٜاد٠ ع٢ً ثالخ غطالت يًعكٛ ايٛاسد. ص:28ط َطأي١

 َٓ : َوَغقْرمهَا ،َوإِْسَحاق ،َأْحَؿد َوَقاَل  (0/312 :)الػتحيف   قال احلافظ

َياَدة َتُجقز افِِعّل  َوَقاَل . َيْلَثؿ أَنْ  آَمـ َٓ : بَاَركاْلـؿُ  اِْبـ َوَقاَل . الثَّاَلث َطَؾك الزِّ  َٓ : الشَّ

ئاْلـؿُ  َيِزيد أَنْ  ُأِحّب  مُف4 َلؿْ : َأْي . َأْكَرهفُ  َلؿْ  َزادَ  َفنِنْ  4َثاَلث َطَؾك تََقضِّ َ  ُأَحرِّ
ِ

 َقْقلف نَّ ٕ

ََصّح  َوَهَذا ،اْلَؽَراَهة َيْؼتَِضل (ُأِحّب  َٓ ) ْٕ افِِعقَّة ِطـْد ا  اكتفك الؿراد. ....الشَّ

لؿـِزادِطؾكِ»: 4 لؼقلف اجحالس وما ذهب إلقف أمحد، وإسحاق هق  ُ:قلت

 (،7/021(، وأمحد )037) ، أخرجف أبق داود«الش ثِلؼدِأساء،ِوتعدى،ِوضؾؿ

مـِطؿؾِطؿً ِلقسِطؾقفِ»: ، وهق حديث حسـ، ولؼقلف طـ طبداهلل بـ طؿرو

.«أمركاِلفقِ دِ 
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (0/732.)الؿجؿقع(، و0/037) الؿغـلواكظر:  (0)
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 َبِعُض امَلَطأئِل امُلِلَخَكٔة

 .يف غطٌ األعكا٤ االقتؿاز ع٢ً َس٠ ص:1ط َطأي١

 أن طىل العؾؿاء مجع(: أ0/731) شرح الؿفذبيف   قال اليّْٖ

 الفاخت ابفكت يف جرير ابـ :فقف مجاعاإل كؼؾ ومؿـ ،واحدة مرة القاجب

 أوجب الـاس بعض أن وغقره حامد أبق الشقخ كوحؽ ،وآخرون ،العؾؿاء

 يصح ٓ باصؾ مذهب وهذا ،لقىل بلأ ابـ طـ باكةاإل صاحب وحؽاه ،الثالث

 حاديثوبإ قبؾف مـ مجاعنب مردودا لؽان صح ولق ،العؾؿاء مـ أحد طـ

 ها.الصحقحة

البخارييف   طباس ابـ حديث :مـفا ثؿ ذكر أحاديث
(1)

تقضلِ» ، قال:

 .«مرًةِمرةِالـخلِ

مالٌؽ  اإلمجاع ٓ يصح مع كقكف ققل أكثر أهؾ العؾؿ، فؼد خالػ ُ :قلت

وقال  الؿغـلالغسؾ، ومل يققت مرة، وٓ ثالًثا، كؿا حؽاه ابـ قدامة يف  فلوجب

إوزاطل، وسعقد بـ طبد العزيز: القضقء ثالًثا، ثالًثا، إٓ غسؾ الرجؾقـ4 فنكف 

.والصحيح قىل اجلوهىز، ؿايـؼقف
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.071أخرجف البخاري برقؿ ) (0)

  (0/037-033.)الؿغـل اكظر: (7)



ُُْضِْء   210 َباُب ال

 

 

 

 

 ؟إذا غطٌ بعض أعكا٥٘ َس٠، ٚبعكٗا َستني، ٖٚهرا ص:2ط َطأي١

(: وإن غسؾ بعض أطضائف مرة، 0/037) الؿغـليف   قال ابً قدام٘

وبعضفا أكثر، جاز4 ٕكف إذا جاز ذلؽ يف الؽؾ جاز يف البعض، ويف حديث طبد اهلل 

ؾ يديف مرتقـ، ومسح برأسف تقضل فغسؾ وجفف ثالًثا، وغس بـ زيد أنَّ الـبل ا

مرة. متػؼ طؾقف
(1)

.
(2)

 

 َا سهِ ٚق٥ٛ٘ إذا شاد ع٢ً ثالخ؟ ص:3ط َطأي١

(: إذا زاد طىل الثالث فؼد 0/771) شرح الؿفذبيف   قال اليّْٖ

ارتؽب الؿؽروه، وٓ يبطؾ وضقؤه، هذا مذهبـا، ومذهب العؾؿاء كافة، وحؽك 

 هايف الصالة، وهق خطل ضاهر. طـ ققم أكف يبطؾ كؿا لق زاد آستذكارالدارمل يف 

 ؟إذا غو ٌٖ غطٌ َستني، أٚ ثالّثا ص:4ط َطأي١

 أغسؾ يدر فؾؿ شؽ إذا (0/771 :)شرح الؿفذبيف   قال اليّْٖ

 وأهنؿا ،القؼقـ حؽؿ طىل يبـك أكف الجؿفقر كالم فؿؼتضك ؟ثالثا أم ،مرتقـ

 ها.بثالثة فقليت ،غسؾتان

أكف يليت  والصحيحثؿ قال: ثؿ حؽك طـ إمام الحرمقـ وجفقـ يف هذه الؿسللة، 

 بلخرى، واهلل أطؾؿ.

4 ٕنَّ الشلء ٓ يثبت بعد طدمف بؿجرد الصحيحوما صححف الـقوي هق  ُ :قلت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.737(، ومسؾؿ برقؿ )027أخرجف البخاري ) (0)

  (0/732.)الؿجؿقعواكظر:  (7)
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 ، واهلل أطؾؿ.الشؽ

ـْ َطؾِلٍّ  (31) َقاَل: َوَمَسَح بَِرْأِسِف  -ملسو هيلع هللا ىلصفِل ِصَػِة ُوُضقِء الـَّبِلِّ - َوَط

. َأْخَرَجُف أَُبق َداُود.َواِحَدةً 
(1) 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 تهساز َطض ايسأع. ص:1ط َطأي١

  ذهب مجفقر أهؾ العؾؿ إىل أنَّ الرأس يؿسح مرة واحدة فؼط، واستدلقا

.الصحقحقـبحديث الباب، وبحديث طثؿان بـ طػان، وطبد اهلل بـ زيد يف 
(2)

 

 حباب تؽرار مسحف ثالًثا4 لحديثإىل است يف رواية وذهب الشافعل، وأمحد: 

.تقضل ثالًثا، ثالًثا أنَّ الـبل 
(3)

أنَّ الـبل  (:011) وحديث طثؿان طـد أبل داود 

 تقضل فؿسح طىل رأسف ثالًثا. 

، ثؿ  (012)ســفولؽـف حديث غقر محػقظ كؿا أشار إىل ذلؽ أبق داود يف 

 . (0/07)الؽبرىالبقفؼل يف 

، وهق غقر محػقظ (0/23) طـ طظ طـد الدارقطـلواستدلقا أيًضا بحديث 

 .أيًضا، يف إسـاده: أبق حـقػة، وقد خالػف الحػاظ يف ذلؽ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( مـ صريؼ أبل 73، 72(، والترمذي )11، 0/02(، والـسائل )000. أخرجف أبقداود )ؾشٝض (0)

 ، بف. وإسـاده صحقح. ، طـ طظ طقاكة، طـ خالد بـ طؾؼؿة، طـ طبد خقر

 .اهلل بـ زيد  تؼدم تخريج حديث طثؿان، وسقليت تخريج حديث طبد (7)

 .(، مـ حديث طثؿان بـ طػان 731أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (3)
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ويف الباب أيًضا أحاديث ضعقػة، وواهقة، ٓ يصح مـفا شلء، كؿا يف 

التؾخقص (0/077-071)و ،الـقؾ. 

 .، وهق آقتصار طىل مسحة واحدةقىل اجلوهىزهق  والصحيح

 .قخ اإلسالم ابـ تقؿقة، وابـ الؼقؿ، وغقرمها مـ أهؾ العؾؿوهق ترجقح ش

تقضل ثالًثا4 ففق مجؿٌؾ تبقـف إحاديث إخرى. وأما حديث أنَّ الـبل 
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 زاد الؿعاد (0/012-021 ،)الؿغـل (0/33 ،)سبؾ السالم (0/737 ،)الؿجؿقعاكظر:  (0)

(0/031 ،)مجؿقع الػتاوى (70/070.) 
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ـِ َطاِصٍؿ  (32) ـِ َزْيِد ْب  ْب
ِ
ـْ َطبِْداهلل َقاَل: َوَمَسَح  -فِل ِصَػِة الُقُضقءِ - َوَط

 
ِ
.. ُمتََّػٌؼ َطَؾقْفِ قََدْيِف َوَأْدَبرَ بَِرْأِسِف، َفَلْقبََؾ بِ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقُل اهلل

(1)
 

ُهَؿا إَلك الَؿَؽاِن  ِم َرْأِسِف، َحتَّك َذَهَب بِِفَؿا إَلك َقَػاُه، ُثؿَّ َردَّ َوفِل َلْػٍظ: َبَدأَ بُِؿَؼدَّ

.الَِّذي َبَدَأ مِـْفُ 
(2)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 نٝؿ١ٝ َطض ايسأع. ص:1ط َطأي١

أفادت الرواية الثاكقة صراحًة أنَّ الؿستحب أن يبدأ الرجؾ بؿؼدم رأسف حتك 

 .يذهب بقديف إىل قػاه، ثؿ يردمها إىل الؿؽان الذي بدأ مـف

ر4 فنن وهذه الرواية تعتبر تػسقًرا لؾرواية إوىل، وهل ققلف: فلقبؾ بقديف وأدب

 .القاو ٓ تػقد الترتقب

 .ويؽقن الؿعـك: فلدبر بقديف إىل قػاه، ثؿ أقبؾ هبؿا إىل مؼدمة رأسف

 أكف قد جاءت رواية يف البخاري: فلدبر بقديف، وأقبؾ. :ويميده

(: متػؼ طىل 0/717) شرح الؿفذبيف  وهذه الؽقػقة، قال الـقوي 

 استحباهبا.

وحديث طبد اهلل بـ زيد أصح شلء يف  (37 :)ســفيف   ّقال الرتمرٖ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 737(، ومسؾؿ برقؿ )027أخرجف البخاري برقؿ ) (0)

 (. 737(، ومسؾؿ برقؿ )027أخرجف البخاري برقؿ ) (7)
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 هاالباب، وأحسـ، وبف يؼقل الشافعل، وأمحد، وإسحاق.

  (7/71.)آستذكاروهق أيًضا ققل مالؽ، كؿا يف 

  وذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل أكف يبدأ بؿمخرة رأسف، وهق ققل الحسـ بـ

 . (7/72)آستذكارحل، كؿا يف 

أدبر، وقد تؼدم الؽالم طؾقفا، وبحديث واستـدوا إىل رواية: فلقبؾ بقديف، و

، «يبدأ بؿمخر رأسف، ثؿ بؿؼدمف...»( بؾػظ: 070طـد أبل داود ) الربقع بـت معقذ

 فػل إسـاده: طبد اهلل بـ محؿد بـ طؼقؾ، وهق ضعقٌػ. 4وفقف ضعٌػ 

  ومـفؿ مـ قال: يبدأ بـاصقتف، ويذهب إىل كاحقة القجف، ثؿ يذهب إىل جفة

 سبؾ السالمإىل ما بدأ مـف، وهق الـاصقة، كؿا يف  ممخر الرأس، ثؿ يعقد

(، وهذا الؼائؾ قصد الجؿع بقـ الروايتقـ الؾتقـ يف الباب، وٓ معارضة 0/37)

 بقـفؿا كؿا تؼدم بقان ذلؽ.
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ـِ َطْؿٍرو  (33)  ْب
ِ
ـْ َطبِْداهلل   َقاَل: ُثؿَّ َمَسَح  -فِل ِصَػِة الُقُضقءِ - َوَط

ـِ بَِرْأِسفِ  بَّاَحتَقْ ، َوَأْدَخَؾ إْصبََعقِْف السَّ
(1)

فِل ُأُذَكقِْف، َوَمَسَح بِنِْبَفاَمقِْف َضاِهَر ُأُذَكقِْف. َأْخَرَجُف  

ـُ ُخَزْيَؿَة. َأُبق َحُف اْب . َوَصحَّ َداُود َوالـََّسائِلُّ
(2)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 أع؟ٌٖ األذْإ َٔ ايس ص:1ط َطأي١

  دلَّ حديث الباب طىل أنَّ إذكقـ مـ الرأس، وقد جاء يف ذلؽ حديث مرفقٌع

، ولؽـف ضعقٌػ مـ مجقع صرقف، وأفضؾ «إوكا ِمـِالرأا»بؾػظ:  طـ الـبل 

، والذي الخالفقات، ثؿ البقفؼل يف ســفمـ مجع صرق الحديث الدارقطـل يف 

ولؽـف قد صحَّ مقققًفا طـ مجع مـ يظفر أكف ٓ يرتؼل إىل الحجقة بتؾؽ الطرق، 

 .الصحابة، وهذا الؼقل هق ققل مجفقر أهؾ العؾؿ

، وبف قال ؿ: وهق ققل أكثر العؾؿاء مـ الصحابة، فؿـ بعده قال الرتمرٖ

 .، وابـ الؿبارك، وأمحدالثقري

: ورويـاه طـ ابـ طباس، وابـ طؿر، وأبل مقسك ّقال ابً امليرز
(3)

، وبف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ســ أبل داود يف كسخة )أ(: )السبابتقـ(. والذي يف إصؾ مقافؼ لؿا يف (0)

مقسك بـ أبل ( مـ صريؼ 017(، وابـ خزيؿة )0/22(، والـسائل )037. أخرجف أبقداود )سطٔ (7)

 ... بف وإسـاده حسـ.طائشة، طـ طؿرو بـ شعقب، طـ أبقف، طـ جده

 ولؽـ لػظ الـسائل وابـ خزيؿة مختصر لقس طـدمها الؾػظ الذي ذكره الحافظ. 

  (0/371-.)الخالفقاتالبقفؼل يف ذكر أساكقد هذه أثار  (3)

  =وأثر ابـ طباس، وابـ طؿر صحقحان، وأثر أبل مقسك مـ صريؼ: الحسـ طـف، ومل يسؿع مـف، 
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لؿسقب، والحسـ، وطؿر بـ طبدالعزيز، والـخعل، وابـ قال ططاء، وابـ ا

، وأبق حـقػة، وأصحابف، سقريـ، وسعقد بـ جبقر، وقتادة، ومالؽ، والثقري

 وأمحد.

 .وذهب الشافعقة إىل أهنؿا طضقان مستؼالن، لقسا مـ الرأس، وٓ مـ القجف 

  :سجدِ»وقال الزهري: مها مـ القجف، يغسالن معف، واستدل بدطاء السجقد

.«جفلِلؾذيِخؾؼف،ِوصق ه،ِوشؼِسؿعف،ِوببرهو
(1)

 

4 لحديث الباب، وأيًضا حديث ابـ طباس طـد قىل اجلوهىزهق  والساجح

مسح رأسف، وأذكقف،  أنَّ الـبل  بنسـاد صحقح: ، وغقره(30) الترمذي

 ضاهرمها، وباصـفؿا.

 الؿغـليف  وأما استدٓل الزهري بالحديث، فؼد قال ابـ قدامة 

 : وإكؿا أضاففؿا إىل القجف لؿجاورهتؿا لف، والشلء يسؿك باسؿ ما جاوره.(0/007)

وطـدي طىل ذلؽ جقاب آخر، وهق أنَّ الرأس كؾف ساجد، وإكؿا الؿباشرة 

بالقجف، فلصؾؼ السجقد طىل القجف4 ٕكف هق الؿباشر لذلؽ، فقؽقن أصؾؼ الجزء، 

طىل الرأس ٓ طىل  طائد «وببره، سؿعف»وأراد الؽؾ، ويؽقن الضؿقر يف ققلف: 

القجف، واهلل أطؾؿ.
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ويف إسـاده: أشعث بـ سقار، وفقف ضعػ. =

 .(، مـ حديث طظ بـ أبل صالب 110أخرجف مسؾؿ ) (0)

وما - (0/711وسطا (0/000-007 ،)ٕالؿغـل (0/703-707 ،)الؿجؿقعاكظر:  (7)

 بعدها(.
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 َا سهِ َطض األذْني؟ ص:2ط َطأي١

 استحباب مسح إذكقـ4 لػعؾ الـبل  إىل ذهب مجفقر أهؾ العؾؿ وقد ،

أكف قد خالػ  والصحيح (0/700 ،)شرح الؿفذبإمجاًطا كؿا يف  ؿحؽاه بعضف

 .إسحاق فقؿا حؽاه طـف ابـ الؿـذر، وحؽل طـ أمحد

(: وإذكان مـ الرأس، 0/023) الؿغـليف   قال ابً قدام٘ للً

حؽقا طـ أبل  فؼقاس الؿذهب وجقب مسحفؿا مع مسحف، وقال الخالل: كؾفؿ

اهلل فقؿـ ترك مسحفؿا طامًدا، أو كاسقًا، أكف يجزئف، وذلؽ ٕهنؿا تبٌع  طبد

 هالؾرأس.

: وهق محجقج باإلمجاع قبؾف، -بعد أن ذكر ققل إسحاق-  ليّْٖقال ا

 .قىل اجلوهىزهق  الساجحالذي ذكره الؿصـػ، وولؾحديث 

 نٝؿ١ٝ َطض األذْني. ص:3ط َطأي١

دلَّ حديث الباب طىل أكف يستحب أن يؿسح داخؾ إذكقـ بالسبابتقـ، 

 .وضاهرمها باإلهبامقـ

أكف فعؾ ذلؽ، أخرجف ابـ أبل  وقد صحَّ طـ طبد اهلل بـ طؿر بـ الخطاب 

 (، بنسـاد صحقح.0/02شقبة )

 كؿا يف الؿصدر الؿذكقر. وابـ مسعقد وثبت أيًضا طـ أكس 
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(: هؽذا يـبغل أن يػعؾ مـ مسح 0/717) إوسطيف   قال ابً امليرزّ

 أذكقف.

: والعؿؾ طىل هذا طـد أكثر أهؾ العؾؿ،  (30)جامعفيف   ّقال الرتمرٖ

 يرون مسح إذكقـ ضاهرمها، وباصـفؿا.

 ٌٖ جيصئ َطض األذْني عٔ ايسأع؟ ص:4ط َطأي١

ذكقـ طـ الرأس باإلمجاع، كؼؾف غقر واحد مـ أهؾ العؾؿ، ٓ يجزئ مسح إ

 شرح الؿفذب(، والـقوي يف 033رقؿ ) الؿحؾَّكمـفؿ: ابـ حزم يف 

(0/707.) 
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ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (34)   َوَط
ِ
ِ»: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ـْ إَواِاْسَتْقَؼَظَِأَحُدُكْؿِِم

ـَامفِِ شِْرَِ َ ً اَِم ـْ ْقَطاَ َِيخِقُتَِطَؾكَِخْقُ قِمفِِِ؛َلْؾَقْسَت ِال َّ . ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.«َلنِ َّ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

يف هذا الحديث دٓلة طىل استحباب آستـثار ثالًثا طـد آستقؼاظ مـ كقم 

 .«يخقت»بـ)الؾقؾ(4 لؼقلف يف الحديث:  هاالؾقؾ، وققدك

تَِّػاُق  َوَقعَ  َقدْ  (0/770 :)كقؾ إوصاريف   قال الػْكاىٕ
ِ

 َطَدمِ  َطَؾك آ

ْستِـْثَارِ  ُوُجقِب 
ِ

ْستِقَؼاظِ  ِطـْدَ  آ
ِ

َكَّفُ  4ُشِرعَ  َوإِكََّؿا َأَحٌد، ُوُجقبِفِ  إَلك َيْذَهْب  َوَلؿْ  ،آ
ِ

ٕ 

ـْ  الـَّْػسِ  َؿْجَرىبِ  ُيْؾَصُؼ  َما ُيْذِهُب  َْوَساخِ  مِ ْٕ  لِـََشاطِ  َسبَبًا َفقَُؽقنُ  ،َوُيـَظُِّػفُ  ،ا

قَْطاِن، َوَصْردِ  ،اْلَؼاِرئِ  َْكِػ  َأْطَؾك َواْلَخقُْشقمُ  الشَّ ْٕ  .ا

َْكُػ  ُهقَ : َوقِقَؾ  ْٕ  .ُكؾُّفُ  ا

َْكِػ  أَْقَصك فِل َلقِّـَةٌ  ِرَقاٌق  ِطَظامٌ  ُهقَ : َوقِقَؾ  ْٕ ـَ وَ  َبقْـَفُ  ا َماغِ  َبقْ  .الدِّ

[اْلَخْؾِؼ  َبْدءِ ] فِل اْلُبَخاِريِّ  فِل َوَقعَ  َوَقدْ 
(2)

ـَِِْأَحُدُكؿِِْاْسَتْقَؼَظِِإَوا» :بَِؾْػظِ   اِمفِِِِم ـَ َِم

لَِ ـْشِْرِِ،َلَتَقضَّ ْقَطا ََِِلنِ َِِّ؛َ َ ً اَِلْؾَقْسَت  َطَؾك ْطَؾُؼ اْلـؿُ  َفُقْحَؿُؾ  ،«َخْقُ قِمفَِِِطَؾكَِيخِقُتِِال َّ

َْمُر  َوَيُؽقنُ  ،َؼقَّدِ اْلؿُ  ْٕ ْستِـَْثارِ  ا
ِ

 ها.َسَقْلتِل ِخاَلٌف  ُوُجقبِفِ  َوفِل ،اْلُقُضقءِ  إَراَدةُ  بِاْطتَِبارِ  بِآ

 آستـثار طـد حديث طثؿان، فراجعف. حؽؿ قد تؼدم كؼؾ الخالف يف ُ :قلت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعد ققلف  «فتوضل»(. وطـد البخاري زيادة 732(، ومسؾؿ برقؿ )3737أخرجف البخاري برقؿ ) (0)

 . «من كومه»

 (.3737اكظر رقؿ ) (7)
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ِيَِ»: َوَطـْفُ  (35) َِيْغِؿْس َِلَ  َِكْقِمِف ـْ ِِم َِأَحُدُكْؿ ِاْسَتْقَؼَظ َِحتَّكَِِدهُِإَوا ِاإِلَكاِء لِل

ِبَاَتْتَِيُدهُِ ـَ َِيْدِ يَِأْي َٓ ُفِ . ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف. َوَهَذا َلْػُظ ُمْسؾٍِؿ.«َيْغِسَؾَفاَِ َ ً ا،َِلنِكَّ
ِ(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 هِ غطٌ ايٝدٜٔ عٓد االضتٝكاظ َٔ ايّٓٛ.س ص:1ط َطأي١

  ذهب مجفقر أهؾ العؾؿ إىل آستحباب، وأنَّ الـفل طـ غؿس القد يف اإلكاء

قبؾ غسؾفا هنل تـزيف، والؼريـة الصارفة طـدهؿ طـ القجقب ذكر العدد4 فننَّ ذكره 

يف غقر الـجاسة العقـقة دلقؾ الـدب، وٕكف طؾؾ بلمر يؼتضل الشؽ، والشؽ ٓ 

 استصحاًبا ٕصؾ الطفارة. تضل القجقب يف هذا الحؽؿيؼ

 إىل القجقب4 لظاهر لظاهروذهب أمحد يف الؿشفقر طـف، وإسحاق، وأهؾ ا 

 ثؿ ابـ طثقؿقـ، إمر يف حديث الباب، وهق ترجقح ابـ حزم، والصـعاين،

، واهلل أطؾؿ، وذكر العدد ٓ يدل طىل طدم القجقب، الصحيحوغقرهؿ، وهذا هق 

عؾقؾ بالشؽ ٓ يدل طىل طدم القجقب.وكذا الت
(2)

 

 ٌٖ ٜػٌُ ٖرا اذتهِ ّْٛ ايٓٗاز؟ ص:2ط َطأي١

  :ذهب الجؿفقر إىل تعؿقؿ الحؽؿ يف كقم الؾقؾ، والـفار، واستدلقا بؼقلف

 ، ففق يشؿؾ كقم الؾقؾ، والـفار، وقاسقا كقم الـفار طىل كقم الؾقؾ.«مـِكقمف»

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 712(، ومسؾؿ برقؿ )007أخرجف البخاري برقؿ ) (0)

  (0/377-370.)الػتح (0/071 ،)الؿغـل(، 0/373الؿجؿقع )اكظر:  (7)
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 باتتِ»آخر الحديث:  وذهب أمحد، وداود إىل اختصاصف بـقم الؾقؾ4 لؼقلف يف

 .4 ٕنَّ حؼقؼة الؿبقت أن يؽقن يف الؾقؾ«يده

 .«إواِقاىِأحدكؿِمـِالؾقؾ»ساق مسؾؿ إسـادها:  (013) ويف رواية ٕبل داود

يف رواية  (،137) مـ وجف آخر صحقح، وٕبل طقاكة (77) وكذا لؾترمذي

هق  لقىلوهرا ا ،«إواِقاىِأحدكؿِإلكِالقضقءِحقـِيبخح»ساق مسؾؿ إسـادها: 

، واهلل أطؾؿ.اجحالس
(1)

 

 ايع١ً يف األَس بايػطٌ. ص:3ط َطأي١

 إهنا تعبدية، وهبذا قال مالؽ، وأمحد، وابـ حزم، وغقرهؿ. قٔل:

 : إنَّ العؾة مـ إمر هق احتؿال تـجس القد. ّقال الػافعٕ

(: فؾعؾَّ الشقطان 31-30) الؼقاطد الـقراكقةيف   ّقال غٔخ اإلضالو

تضر اإلكسان، أو يليت بلشقاء يؾقث هبا يد اإلكسان تضر بف إذا مل يـؼؾ القد إىل أماكـ 

يغسؾ يديف، فعىل ذلؽ فال يستبعد أن يؽقن هذا هق السبب لغسؾ يد الؼائؿ مـ 

 كقم الؾقؾ.

، واهلل أطؾؿ.الساجحهق  فالقىل األول، وإٓ إْن صحت هذه العؾة ُ :قلت
(2)

 

 سهِ املا٤ إذا غُظ ؾٝ٘ ٜدٙ. ص:4ط َطأي١

 يف شاك وهق ،يده غؿس إذا (0/371 :)شرح الؿفذبيف   قال اليّْٖ

 يتطفر أن ويجقز ،صفارتف طظ باق هق بؾ ،الؿاء يـجس الف غسؾفا قبؾ كجاستفا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (007.)الػتح (0/373 ،)الؿجؿقع (0/071-070 ،)الؿغـلاكظر:  (0)

  (70/77-77.)مجؿقع الػتاوى (0/372 ،)الؿجؿقع(، و0/070) الؿغـلاكظر:  (7)
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 البصري الحسـ طـ أصحابـا حؽاه ما ٓإ ،كافة العؾؿاء ومذهب مذهبـا هذا ،بف

 بـ سحاقإ طـ هذا لوحؽ .الؾقؾ كقم مـ قام كان نإ يـجس :قال كفأ 

 الؿاء صفارة صؾإ نٕ 4اجدًّ  ضعقػ وهق ،وداود ،جرير بـ ومحؿد ،راهقيف

 :يؼال أن يؿؽـ وٓ ،هذا طىل متظاهرة الشرع وققاطد ،بالشؽ يـجس فال ،والقد

.ها.الـجاسة القد مـ الظاهر
(1)

 

 ؟إذا ناْت ٜد ايٓا٥ِ َػدٚد٠ ظساب، أٚ ذمٛٙ ص:5ط َطأي١

َٓ  (0/077 :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘ ـَ بَ  َفْرَق  َو  الـَّائِؿِ  َيدِ  َكْقنِ  قْ

ـْ  َلؿْ  َأوْ  ،َسَراِويُؾفُ  َطَؾقْفِ  الـَّائِؿِ  َكْقنِ  َأوْ  ِجَراٍب، فِل َأوْ  بَِشْلٍء، َمْشُدوَدةً  َأوْ  ،ُمْطَؾَؼةً   .َيُؽ

ُجُؾ  َكامَ  إَذا َأْحَؿدُ  ُسئَِؾ : َداُود أَُبق َقاَل  َراِويُؾ : َقاَل  َسَراِويُؾُف؟ َوَطَؾقْفِ  الرَّ  قُْرهُ َوغَ  ،السَّ

َكاِءَِحتَّكِِاْسَتْقَؼَظِإَواِ»: ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  َقاَل  َواِحٌد، ـَاِمِفَِلَ ُِيْدِخْؾَِيَدُهِلِلِاإْلِ َِم ـْ َأَحُدُكْؿِِم

، اْلَحِديَث  َأنَّ  َيْعـِل. «َيْغِسَؾَفاَِ َ ً ا َْخذُ  َفقَِجُب  َطامٌّ ْٕ  .بُِعُؿقمِفِ  ا

 ؿتكس غطٌ ايٝدٜٔ إىل ١ْٝ؟ٌٜٖ  ص:6ط َطأي١

 الحـابؾةطـد  فقف وجفان: 

 أكف ٓبد مـ الـقة4 ٕكف صفارة تعبد، فلشبف القضقء، والغسؾ. األّل:

أكف ٓ يػتؼر إىل كقة4 ٕكف لقس تعبديًّا محًضا، فؼد قال يف آخر الحديث:  الجاىٕ:

وهق مؼتضك مذهب الشافعقة4  ،القىل أزجح، وهذا «لنكفِِٓيد يِأيـِباتتِيده»

 (2)واهلل أطؾؿ. س،احتؿال الـج هل ٕنَّ العؾة طـدهؿ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (007.)فتح الباريواكظر:  (0)

  (0/073-077.)الؿغـلواكظر:  (7)
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ـِ َصبَِرَة  (36) ـْ َلِؼقِط ْب  َوَط

ِ
ِالُقُضقءَِ»: ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ،َِأْسخِِغ

َِصائاًِمِ َِتُؽقَ  َِأْ  َّٓ ِإ ـَْ اِق
ْستِ

ِ
ِآ ِلِل َِوبَالِْغ ِإََصابِِع ـَ ِبَْق ْؾ . أَْخَرَجُف إَْرَبَعُة، «َوَخؾِّ

َحفُ  ـُ ُخَزْيَؿةَ  َوَصحَّ .اْب
(1)

 

َبِل َداُود فِل ِرَواَيةٍ 
ِ

ْلتَِلَؿْضِؿْضِ» :َوٕ .«إَواَِتَقضَّ
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 711(، وابـ ماجف )13، 0/00والـسائل )(، 122(، والترمذي )077. أخرجف أبقداود )ؾشٝض (0)

يحقك بـ سؾقؿ، حدثـل إسؿاطقؾ بـ كثقر، طـ (، مـ صريؼ 002( )071(، وابـ خزيؿة )772

 بف. وإسـاده صحقح، رجالف ثؼات.  بـ لؼقط بـ صبرة، طـ أبقف طاصؿ

( مـ صريؼ أبل طاصؿ الضحاك بـ مخؾد، طـ ابـ جريج، طـ 077، أخرجفا أبقداود )غاذ٠ (7)

 بـ كثقر، بف. إسؿاطقؾ

 وقد خالػ أبا طاصؿ أربعة مـ الرواة، فؾؿ يذكروا هذه الزيادة، وهؿ:

(، بدون هذه 21) مصـػفطبد الرزاق بـ مهام الصـعاين، رواه طـ ابـ جريج كؿا يف  (0

 الزيادة.

  (7/700.)مسـد أمحدويحقك بـ سعقد الؼطان، كؿا يف  (7

  (0/70.)ســ البقفؼلوحجاج الؿصقصل، كؿا يف  (3

  (00017.)تحػة إشرافلؾـسائل كؿا يف  الســ الؽبرىكؿا يف  وخالد بـ الحارث، (7

ففمٓء كؾفؿ يروون الحديث طـ ابـ جريج بدون هذه الزيادة4 ففل تعتبر شاذة، ويميد شذوذها 

 أن ابـ جريج شقخفؿ قد تقبع بدون ذكر هذه الزيادة.

 الطائػل، وداود بـ طبدالرمحـ العطار. فؼد تابعف: سػقان الثقري، ويحقك بـ سؾقؿ

كؾ همٓء الثالثة رووا الحديث طـ إسؿاطقؾ بـ كثقر بدون هذه الزيادة، واكظر تخريج رواياهتؿ 

  (07/2-3.)الؿسـد الجامعيف 

، أخرجفا «وبالغ يف ادضؿضة، واالستـشاق؛ إال أن تؽون صائًم »وقد جاءت زيادة أخرى بؾػظ: 

(، مـ صريؼ: طبدالرمحـ بـ مفدي، طـ سػقان الثقري، 0/033) لتؾخقصاالدوٓبل كؿا يف 

 طـ إسؿاطقؾ بـ كثقر، بف.

تعتبر شاذة أيًضا، فؼد روى الحػاظ الحديث طـ سػقان بدون هذه الزيادة،  «ادضؿضة»وزيادة: 

 وهؿ:

  = (، وغقره.7/33) مسـد أمحدوكقع بـ الجراح، كؿا يف  (0



ُُْضِْء   205 َباُب ال

 

 

 

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 إضباؽ ايٛق٤ٛ. ص:1ط َطأي١

يطؾؼ طىل إيصال الؿاء إىل مجقع أجزاء العضق، وهذا واجب ٓ إسباغ القضقء 

الصحقحقـتف يف يصح القضقء إٓ بف، وطؾقف يحؿؾ حديث الؿسلء يف صال
(1)

 

ِاستؼخؾِ»مرفقًطا:   طـ أبل هريرة ِ ؿ ِالقضقء، ِللسخغ ِالب ة ِقؿتِإلك إوا

 ، والؾػظ لؿسؾؿ.«الؼخؾة...،

ويطؾؼ إسباغ القضقء طىل إكؿالف الؿستحب، ويدل طىل ذلؽ حديث أسامة 

الصحقحقـيف 
(2)

مـ طرفة، فـزل بالشعب، قال: فبال،  أكف دفع مع الـبل  :

 مل يسبغ القضقء.وتقضل، و

قد تركف يف هذا الؿقضع، وقد  واإلسباغ هبذا الؿعـك مستحب4 ٕنَّ الـبل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (13.)ـػفمصطبدالرزاق الصـعاين، كؿا يف  (7 =

   (0/13.)ســ الـسائليحقك بـ آدم كؿا يف  (3

 (.7/700(، والبقفؼل )03/727) الطبراينمحؿد بـ يقسػ الػريابل، كؿا يف  (7

  (03/727.)الطبراينأبق كعقؿ الػضؾ بـ دكقـ، كؿا يف  (7

  (0/071-072.)مستدرك الحاكؿمحؿد بـ كثقر العبدي، كؿا يف  (0

 سػقان الثقري بدون هذه الزيادة.فؽؾ همٓء رووا الحديث طـ 

مسـد بؾ إنَّ طبدالرمحـ بـ مفدي بـػسف روى هذا الحديث طـ سػقان بدون هذه الزيادة كؿا يف 

(4 فالزيادة يف الؿضؿضة ٓ تثبت، ولعؾ القهؿ يف 3171) الؽبرى(، والـسائل يف 7/33) أمحد

 ، واهلل أطؾؿ.زيادهتا مـ الدوٓبل 

 (.772ن شاء اهلل برقؿ )سقليت تخريجف إ (0)

 (، مـ ]كتاب الحج[.710(، ومسؾؿ برقؿ )033أخرجف البخاري برقؿ ) (7)
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 ثبت طـف أكف تقضل مرة مرة، ومرتقـ مرتقـ، واهلل أطؾؿ.

 ختًٌٝ األؾابع. ص:2ط َطأي١

  ذهب الشقكاين، والصـعاين إىل وجقب تخؾقؾ إصابع4 لظاهر حديث لؼقط

 .بـ صبرةا

  آستحباببقـؿا ذهب مجفقر أهؾ العؾؿ إىل. 

 ف بلصابع الرجؾقـ  .ومـفؿ مـ خصَّ

طؿقمف يف أصابع القديـ، والرجؾقـ4 لعؿقم حديث لؼقط الذي يف  والصحيح

ح بذلؽ إسحاق كؿا يف    (0/777.)شرح الؿفذبالباب، وصرَّ

(: وتخؾقؾ إصابع سـة يف 0/313) شرح السـةيف   قال البػْٖ

قر تخؾقؾ4 فنن اكضؿت إصابع بعضفا القضقء مع وصقل الؿاء إىل باصـفا مـ غ

 هاإىل بعض، بحقث ٓ يصؾ الؿاء إىل باصـفا إٓ بالتخؾقؾ، فقجب حقـذاك.

(: قال أصحابـا: مـ ســ 0/773) الـقؾكؿا يف   ّقال ابً ضٔد الياع

القضقء تخؾقؾ أصابع الرجؾقـ يف غسؾفؿا، وهذا إذا كان الؿاء يصؾ إلقفؿا مـ 

إصابع مؾتػة ٓ يصؾ الؿاء إلقفا إٓ بالتخؾقؾ، فحقـٍذ  غقر تخؾقؾ، فؾق كاكت

 هايجب التخؾقؾ، ٓ لذاتف، ولؽـ ٕداء فرض الغسؾ.

(: والصارف طـ القجقب دقة 0/702) تقضقح إحؽاميف  اوقال البطَّ

الؿاء، ووصقلف إىل ما بقـفا بدون تخؾقؾ، وهبذا يحصؾ الؼدر القاجب، فقبؼك 



ُُْضِْء   207 َباُب ال

 

 

 

 

 هاط يف ذلؽ.آستحباب طىل آحتقا

اء، ويف ـؾ هق إيصال الؿـة مـ التخؾقـ4 ٕنَّ الغايقىل اجلوهىز حـالساج  ُ:قلت

ْجؾ كؿا قال البسام، ـقثَِر طـؾ إذا كُ ـالغالب أن الؿاء يصؾ مـ غقر تخؾق ىل الرِّ

أطؾؿ. واهلل
(1)

 

 املبايػ١ يف االضتٓػام. ص:3ط َطأي١

ستحبة : وذلؽ سـة م (0/071)الؿغـليف  قال أبْ حمند بً قدام٘ 

 اكتفك. يف القضقء إٓ أن يؽقن صائًؿا، فال يستحب، ٓ كعؾؿ يف ذلؽ خالًفا.

(: الؿبالغة يف الؿضؿضة، 0/370) شرح الؿفذبيف   قال اليّْٖو

 وآستـشاق سـٌَّة بال خالف. اكتفك.

: والحديث دلقؾ طىل  (0/011)سبؾ السالميف   ّقال الصيعاىٕ

إكؿا مل يؽـ يف حؼف الؿبالغة4 لئال يـزل إىل والصائؿ،  الؿبالغة يف آستـشاق لغقر

طىل أنَّ الؿبالغة لقست بقاجبة4 إذ لق كاكت واجبة  ذلؽ حؾؼف ما يػطره، ودلَّ 

 هاتركفا. لف لقجب طؾقف التحري، ومل يجز

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (0/077-073.)الؿغـلواكظر:  (0)



 208  فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 

ـْ ُطثَْؿاَن  (37) فِل الُقُضقِء. َأْخَرَجُف  َكاَن ُيَخؾُِّؾ لِْحقَتَفُ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ  َوَط

ـُ ُخَزْيَؿَة. َحُف اْب ، َوَصحَّ التِّْرمِِذيُّ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 إٜؿاٍ املا٤ إىل باطٔ ايًش١ٝ. ص:1ط َطأي١

 ّْٖقال الي   يفشرح الؿفذب :بال ضاهرها غسؾ يجب الؽثقػة الؾحقة 

 الصحقح الؿذهب هق هذا ،تحتف البشرة وٓ ،صـفابا غسؾ يجب وٓ ،خالف

 الطرق يف صحابإ مجفقر بف وقطع ، الشافعل طؾقف كص يالذ الؿشفقر

 ،الصحابة مـ العؾؿاء ومجاهقر ،محدأو ،حـقػة وأبل ،مالؽ مذهب وهق ،كؾفا

ومؿـ ثبت طـف التخؾقؾ مـ الصحابة رضقان  . اكتفك الؿراد.وغقرهؿ ،والتابعقـ

  (0/07.)مصـػ ابـ أبل شقبة، كؿا يف ابـ طؿر، وابـ طباس  اهلل طؾقفؿ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( والؾػظ لؾترمذي، ويف 077( )070(، وابـ خزيؿة )30. أخرجف الترمذي )ؾشٝض بػٛاٖدٙ (0)

 إسـادمها طامر بـ شؼقؼ، وفقف ضعػ. 

 (301 )الطفقر(، وأبقطبقد يف 0/03أمامة: أخرجف ابـ أبل شقبة )ولف شاهد مـ حديث أبل 

ر مختؾػ فقف والراجح ضعػف.   ويف إسـاده أبقغالب واسؿف حزوَّ

( ويف إسـاده إسحاق بـ 777) إوسطولف شاهد آخر مـ حديث أكس: أخرجف الطبراين يف 

 طبداهلل إدين التؿقؿل وهق مجفقل حال. 

(، وهق مـ صريؼ زيد بـ الحباب، وطبد اهلل بـ 0/737شة طـد أمحد )ولف شاهد مـ حديث طائ

الؿبارك، طـ  طؿر بـ أبل وهب الخزاطل الـصري، حدثـل مقسك بـ ثروان، طـ صؾحة بـ 

 اهلل بـ كريز، طـ طائشة بف وضاهر إسـاده الصحة.  طبقد

حديث4 محؿقل  فالحديث صحقح هبذه الشقاهد، وما كؼؾ طـ بعض إئؿة مـ أكف مل يثبت فقف

طىل أكف مل يثبت بـػسف، وأما مجؿقطفا فال يـزل طـ رتبة الحسـ، ويف الباب شقاهد أخرى قد 

 ذكركا أحسـفا، وباهلل التقفقؼ.
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بحديث  الؿـتؼكابـ تقؿقة يف الؿجد  ، والؿفذبوقد استدل الشقرازي يف 

 تقضل، وغرف غرفة، وغسؾ هبا وجفف. وهق يف البخاري ابـ طباس، أنَّ الـبل 

ؿا يف  ثؿ رأيت ابـ الؿـذر قد سبؼفؿا إىل آستدٓل بف ك ،(071برقؿ )

إوسط، إىل ما تحت الشعر مع كثافة الؾحقة،  الؿاء وبغرفة واحدة ٓ يصؾ

 وٕكف باصـ دوكف حائؾ معتاد، ففق كداخؾ إكػ، والػؿ.

 ققاًسا طىل غسؾ  ةوذهب الؿزين، وأبق ثقر، وإسحاق إىل وجقب غسؾ البشر

 الجـابة.

 ننَّ الـبل ، ويدل طؾقف أيًضا حديث الباب4 فالقىل األولهق  والساجح

اكتػك بالتخؾقؾ4 فدل طىل طدم وجقب غسؾ البشرة، واهلل أطؾؿ.
(1)

  

 (0/310 :)شرح الؿفذبيف  وأما الؾحقة الخػقػة، فؼد قال الـقوي 

تحتفا، وبف قال  ةقد ذكركا أنَّ مذهبـا أكف يجب غسؾ الؾحقة الخػقػة، والبشر

ٓ يجب غسؾ ما تحتفا   مالؽ، وأمحد، وداود، قال أصحابـا، وقال أبق حـقػة

كداخؾ الػؿ، قال: وكؿا سقيـا بقـ الخػقػ، والؽثقػ يف غسؾ الجـابة، وأوجبـا 

 غسؾ ما تحتفا فؽذا كسقي بقـفؿا يف القضقء، فال كقجبف.

 ﴾پ  پ﴿: واحتج أصحابـا بؼقل اهلل تعاىل:  قال اليّْٖ

كف مقضع ضاهٌر مـ ، وهذه البشرة مـ القجف، ويؼع هبا الؿقاجفة، وٕ[6ادائدة:]

، ويخالػ الؽثقػ4 فنكف يشؼ إيصال الؿاء إلقف بخالف هذا.  القجف، فلشبف الخدَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (0/317-317.)شرح الؿفذباكظر:  (0)
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ائؾ أصظ، فلسؼط فرض ـف حـيحقل دوك فأك :ؿــ داخؾ الػـوالجقاب ط

 ػيستر الجؿقع مل يسؼط الػرض، كالخة صارئ، والطارئ إذا مل ـالقضقء، والؾحق

 هاالؿخرق.

 ، واهلل أطؾؿ.الصحيح هق وها ذهة إليه اجلوهىز

 ختًٌٝ ايًش١ٝ ايهجٝؿ١. ص:2ط َطأي١

 :اختؾػ أهؾ العؾؿ يف تخؾقؾ الؾحقة طىل أققال 

القجقب يف القضقء، والغسؾ، وهق ققل إسحاق، والحسـ بـ  األّل:

 صالح، وأبل ثقر، والؿزين.

القجقب يف الغسؾ، وآستحباب يف القضقء، وهق ققل أمحد،  الجاىٕ:

والطبري، والثقري، وغقرهؿ، بؾ هق ققل مجفقر  والشافعل، وإوزاطل، وداود،

غسؾ مجقع الجسد، والؾحقة مـف، وأما القضقء  فقف العؾؿاء4 ٕنَّ الغسؾ يجب

غسؾ القجف، وهق ما يحصؾ بف الؿقاجفة، وأما باصـ الؾحقة فقستحب  فقف فقجب

 .تخؾقؾفا لػعؾ الـبل 

يـة إىل آستحباب ذهب مالؽ، وأمحد يف رواية، وصائػة مـ أهؾ الؿد الجالح:

 يف القضقء، والغسؾ.

، واهلل أطؾؿ.اجحالسهق  والقىل الثاًي
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (0/073.)الؿغـل(، و0/317) شرح الؿفذبواكظر:  (0)
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 قابط ايًش١ٝ ارتؿٝؿ١، ٚايهجٝؿ١. ص:3ط َطأي١

 ذكرها الـقوي يف  ، وهل ثالثة أوجف طـد الشافعقةيف هذه الؿسللة ثالثة أققال

شرح الؿفذب (0/317:) 

 أنَّ ذلؽ راجع إىل طرف الـاس. األّل:

 اء إىل تحتف بال مشؼة، ففق خػقٌػ، وإٓ فؽثقٌػ.ما وصؾ الؿ الجاىٕ:

أن ما ستر البشرة طـ الـاضر يف مجؾس التخاصب4 ففق كثقػ، وما 4ٓ  الجالح:

 كصَّ طؾقف الشافعل، وصححف الـقوي.فخػقػ، وهذا الثالث 

 ؟إذا ناْت ايًش١ٝ بعكٗا خؿٝـ، ٚبعكٗا نجٝـ ص:4ط َطأي١

فا خػقًػا، (: فنن كان بعض0/317) الؿفذبيف   قال الػرياشٖ

 وبعضفا كثقًػا غسؾ ما تحت الخػقػ، وأفاض الؿاء طىل الؽثقػ.
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ـِ َزْيدٍ  (38)  ْب
ِ
ـْ َطبِْداهلل ، َفَجَعَؾ َيْدُلُؽ بُِثُؾثَْل ُمدٍّ  َل تِ أُ  ملسو هيلع هللا ىلصنَّ الـَّبِلَّ أَ :  َوَط

ـُ ُخَزْيَؿَة.َوَص  ،ذَِراَطقِْف. َأْخَرَجُف َأْحَؿدُ  َحُف اْب حَّ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 سهِ ايدَٓيو. ص:1ط َطأي١

(: واتػؼ الجؿفقر طىل أكف يؽػل 3/013) شرح مسؾؿيف   قال اليّْٖ

يف غسؾ إطضاء يف القضقء، والغسؾ جريان الؿاء طىل إطضاء، وٓ يشترط 

 هاالدلؽ، واكػرد مالؽ، والؿزين باشتراصف.

ولؽـ ، قىل اجلوهىز والساجحوٓ خالف يف استحبابف4 لحديث الباب،  ُ :قلت

 ، واهلل أطؾؿ.دلؽف لق أنَّ مؽاًكا مـ العضق ٓ يصؾ إلقف الؿاء إٓ بالدلؽ، فقجب

(: َفثُُؾثَا الؿد هق أقؾ ما روي 0/017) السبؾيف   قال الصـعاين 

، أكف تقضل بف   هافال أصؾ لف.، وأما حديث أكف تقضل بثؾث ُمدٍّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «تقضل»( والؾػظ ٓبـ خزيؿة، وطـد أمحد 002(، وابـ خزيؿة )7/33. أخرجف أمحد )ؾشٝض (0)

. ومدار الحديث طىل شعبة، طـ حبقب بـ زيد، طـ طبَّاد بـ تؿقؿ، طـ «أيت بثؾثل مد»ولقس طـده 

اهلل بـ زيد، بف. رواه كذلؽ أبق داود الطقالسل طـد أمحد، ويحقك بـ زكريا بـ أبل زائدة  طؿف طبد

(، ومعاذ العـبري طـد 0127طان طـد ابـ حبان )طـد ابـ خزيؿة، وكذلؽ يحقك بـ سعقد الؼ

 .«أذكقف حقـ مسحفؿا فدلؽ»(، بؾػظ: 0/37الطحاوي )

(، فرواه طـ شعبة بنسـاده، ولؽـ قال: )طـ جدتف 37وخالػفؿ محؿد بـ جعػر طـد أبل داود )

 (33 ،)العؾؾاهلل بـ زيد(، ورجح أبق زرطة هذه الرواية يف  أم طؿارة( بدل ققلفؿ: )طـ طؿف طبد

 وٓ يبعد أن يؽقن محػقًضا طىل القجفقـ، واهلل أطؾؿ.
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ُف َرَأى الـَّبِلَّ  (39) ُُذَكقِْف َماءً  ملسو هيلع هللا ىلصَوَطـُْف، َأكَّ
ِ

الَؿاِء الَِّذي َأَخَذُه  ِخالَف  َيْلُخُذ ٕ

ـْ َهَذا الَقْج 
، َوُهَق ِطـَْد ُمْسؾٍِؿ مِ ِف بَِؾْػِظ: َوَمَسَح بَِرْأِسِف بَِؿاٍء لَِرْأِسِف. َأْخَرَجُف البَقَْفِؼلُّ

َغقِْر َفْضِؾ َيَدْيِف، َوُهَق الَؿْحُػقُظ.
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 أخر َا٤ ددٜد يألذٕ. ص:1ط َطأي١

  ذهب مجفقر أهؾ العؾؿ فقؿا حؽاه الـقوي يفشرح الؿفذب (0/703 )

ؽ، والشافعل، وأمحد، وصحَّ إىل أكف يلخذ ماًء جديًدا لؿسح إذن، وهبذا قال مال

 ، وقد استدلقا طىل ذلؽ بحديث الباب.ذلؽ طـ ابـ طؿر 

  وذهب الثقري، وأبق حـقػة إىل أهنؿا يؿسحان بؿاء الرأس4 ٕهنؿا مـ

، كؿا يف حديث الباب، وحديث ابـ طباس الرأس، وقد صحَّ ذلؽ طـ الـبل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (0/07 .)ســفأخرجف البقفؼل يف  (0)

(: اختؾػ يف هذا الحديث طىل 7/773-777) الضعقػةالسؾسؾة يف  قال اإلمام إلباين 

 -والعفدة يف ذلؽ طىل البقفؼل  -ابـ وهب، فالفقثؿ بـ خارجة وابـ مؼالص وحرمؾة بـ يحقك 

رووه طـف بالؾػظ إول الذي فقف أْخذ الؿاء الجديد ٕذكقف. قال وخالػفؿ ابـ معروف وابـ سعقد 

إيظ وأبقالطاهر، فرووه طـف بالؾػظ أخر الذي فقف أخذ الؿاء لرأسف مل يذكر إذكقـ. وقد صرح 

جر يف البقفؼل بلكف أصح، ومعـك ذلؽ أن الؾػظ إول شاذ، وقد صرح بشذوذه الحافظ ابـ ح

بؾقغ الؿرام  :وٓشؽ يف ذلؽ طـدي4 ٕن أبا الطاهر وسائر الثالثة قد تابعفؿ ثالثة آخرون وهؿ

حجاج بـ إبراهقؿ إزرق وابـ أخل ابـ وهب واسؿف أمحد بـ طبدالرمحـ بـ وهب، أخرجف 

( وٓ ريب أن 7/70( وسريج بـ الـعؿان طـد أمحد )0/773) صحقحفطـفؿا أبقطقاكة يف 

 هالستة طىل الرواية أوىل بالترجقح مـ رواية الثالثة طـد الؿخالػة. ا اتػاق

 (. 730برقؿ ) صحقحفورواية مسؾؿ يف 
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 الذي تؼدم قريبًا.

(: وغقر مقجقد يف 0/717) وسطإيف  ّقال أبْ بلس بً امليرز 

أخذه ٕذكقف ماء جديًدا، بؾ  إخبار الثابتة التل فقفا صػة وضقء رسقل اهلل 

يف حديث ابـ طباس أكف غرف غرفة، فؿسح برأسف، وأذكقف داخؾفؿا بالسبابتقـ، 

 هوخالػ بنهبامقف إىل ضاهر أذكقف، فؿسح ضاهرمها، وباصـفؿا.ا

أكف أخذ  (: ومل يثبت طـف 0/037) ؿعادزاد اليف   ّقال ابً القٔه

 هلفؿا ماًء جديًدا.ا

ة ـإلباين، والقادطل، وابـ طثقؿقـ رمح :، وهق ترجقحالساجحهق  وهرا القىل

 اهلل طؾقفؿ.

 َطض ايسأع مبا٤ غري ؾكٌ ايٝدٜٔ. ص:2ط َطأي١

  حديث طبد اهلل بـ زيد الذي يف الباب بؾػظ رواية مسؾؿ يدل طىل أن مسح

ر فضؾ القديـ، وهبذا أخذ أمحد، والشافعل، وأبق حـقػة، الرأس يؽقن بؿاء غق

واشترصقا ذلؽ، وقالقا: ٓ يجزئ أن يؿسح رأسف بػضؾ يديف، وهذا بـاء طىل ما 

 ذهبقا إلقف مـ أنَّ الؿاء الؿستعؿؾ لقس بؿطفر.

  وذهب الحسـ، وطروة بـ الزبقر، وإوزاطل إىل أكف يجزئ أن يؿسح رأسف

 الؿالصؼ لؾقد مل يخرج طـ حد الطفقرية.بػضؾ يديف4 ٕنَّ الؿاء 

 ويشبف أن يؽقن ققل مالؽ4 ٕكف قال: ٓ أحب ذلؽ. : رزقال ابً املي
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ن الؿستعؿؾ ٓ يخرج إ :: ويتخرج لـا مثؾ ذلؽ إذا قؾـا قال ابً قدام٘

 هاطـ صفقريتف سقؿا الغسؾة الثاكقة والثالثة.

أخذ ماء  :واألفضل، الصحيحهق الؼقل باإلجزاء  ُ :قال أتى عثد اهلل غفس اهلل له

 .جديد4 لػعؾ الـبل 

(: والذي أحب أن 0/337) إوسطيف   ّقد قال أبْ بلس بً امليرز

يلخذ لؿسح رأسف ماًء جديًدا4 فنن مل يػعؾ، ومسح رأسف بؿا يف يده مـ فضؾ الؿاء 

.هاالذي غسؾ بف ذراطقف رجقت أن يجزئف.
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (0/337.)إوسط(، و0/020) الؿغـلواكظر  (0)
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ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (41)  َقاَل  َوَط
ِ
ُِأمَّتِلَِيْلُتقَ ِ»َيُؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلص: َسِؿْعت َرُسقَل اهلل إ َّ

ـَِ ؾِق ُُِمَجَّ ا ُِغرًّ ِالِؼَقاَمِة َيْقَى
(0)

َتُفِ ُِغرَّ ُِيطِقَؾ َِأْ  ـُْؽْؿ ِِم ِاْسَتَطاَع ـِ َِلَؿ ِالُقُضقِء، َِأَ رِ ـْ ِِم ،

. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف، َوالؾَّْػُظ لُِؿْسؾٍِؿ.«ْػَعْؾَِلْؾقَِ
(2)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 .ع٢ً املسؾكني، ٚايهعبني يف غطٌ ايٝدٜٔ ٚايسدًني اجملاٚش٠ ص:1ط َطأي١

 إىل استحباب مجاوزة  صحاهبؿذهب أبق حـقػة، والشافعل، وأمحد، وأ

 .وهق مذهب مجفقر العؾؿاء ،الػرض يف القضقء

 .«أ ِيطقؾِغرتف،ِوحتجقؾفِلؾقػعؾِمـؽؿِلؿـِاستطاع»لقا بؼقلف: واستد

 : واتػؼ أصحابـا طىل غسؾ ما فقق الؿرفؼقـ، والؽعبقـ.قال اليّْٖ 

  طدم استحباب مجاوزة محؾ  إىلوذهب اإلمام مالؽ، وأهؾ الؿديـة

 .رواية طـ اإلمام أمحد، اختارها شقخ اإلسالم، وابـ الؼقؿ وهق الػرض،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أصؾ الغرة لؿعة بقضاء تؽقن يف جبفة الػرس، والتحجقؾ بقاض يؽقن يف ثالث ققائؿ مـ الػرس،  (0)

  (030.)الػتحمـ أثر القضقء. اكظر:  قر يؽقن يف وجقه وأقدام أمة الـبل والؿراد هـا أن الـ

 (.37( )770(، ومسؾؿ برقؿ )030أخرجف البخاري برقؿ ) (7)

، الػتحمدرج مـ كالم أبل هريرة، أشار إىل ذلؽ الحافظ يف  «فؿن استطاع مـؽم... »وزيادة 

(، وغقر 3/010) الضعقػةلباين كؿا يف وجزم بذلؽ شقخ اإلسالم، وابـ الؼقؿ، ثؿ اإلمام إ

ويميده أنَّ كعقًؿا شؽ يف رفع هذه ، الترغقبواحد مـ الحػاظ كؿا أشار إىل ذلؽ الؿـذري يف 

مـ ققل رسقل اهلل  «فؿن استطاع... »( فؼال: ٓ أدري ققلف: 7/337) مسـد أمحدالؾػظة كؿا يف 

 أو مـ ققل أبل هريرة ،.؟ 
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الرواية مـ طؾؿائـا الؿعاصريـ الشقخ محؿد بـ إبراهقؿ آل  واختار هذه

الشقخ، والشقخ طبد الرمحـ السعدي، والشقخ طبد العزيز بـ باز، والشقخ إلباين، 

 ة اهلل طؾقفؿ أمجعقـ.ـرمح ،والشقخ مؼبؾ القادطل، والشقخ ابـ طثقؿقـ، وغقرهؿ

  واضتدلىا على ذلك مبا يلٌ:

 طبادة دطقى تحتاج إىل دلقؾ. مجاوزة محؾ الػرض طىل أهنا (0

كان يغسؾ القجف، والقديـ  ذكروا أكف  كؾ القاصػقـ لقضقء الـبل  (7

 إىل الؿرفؼقـ، والرجؾقـ إىل الؽعبقـ.

الؿرفؼقـ، والؽعبقـ، وهل مـ آخر ما كزل  :آية القضقء حددت محؾ الػرض (3

 مـ الؼرآن.

 بعض الشعر مـ لق سؾؿـا هبذا4 ٓقتضك إمر أن كتجاوز الحد يف القجف إىل (7

 الرأس، وهذا ٓ يسؿك غرة، فقؽقن متـاقًضا.

الحديث ٓ يدل طىل اإلصالة4 فنن الحؾقة إكؿا تؽقن زيـة يف الساطد،  (5

 والؿعصؿ، ٓ العضد، والؽتػ.

  تؼدم أكف مدرج. «مـِاستطاع...» ققلف: (0

، واهلل أطؾؿ.اجحالس هق وهرا القىل
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (0/772.)إحؽام تقضقحواكظر  (0)
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ـْ َطائَِشَة  (41) ـُ  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلُّ َقاَلْت: َكاَن  َوَط ؾِِف،  ُيْعِجُبُف التَّقَؿُّ ؾِِف، َوَتَرجُّ فِل َتـَعُّ

َوَصُفقِرِه َوفِل َشْلكِِف ُكؾِِّف. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.
(1)

 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (42)   َوَط
ِ
ْلُتؿِْ»: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل َِتَقضَّ َلابَْدُءواِِإَوا

ـُ ُخَزْيَؿةَ «بَِؿَقاِمـُِؽؿِْ َحُف اْب .. َأْخَرَجُف إَْرَبَعُة، َوَصحَّ
(2)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديثني

 سهِ ايتُٝٔ يف أعكا٤ ايٛق٤ٛ. ص:1ط َطأي١

حباب التقؿـ، وأن ذلؽ مـ كؼؾ غقر واحد مـ أهؾ العؾؿ اإلمجاع طىل است

 (0/321 ،)إوسطباب إفضؾقة ٓ القجقب، ومؿـ كؼؾ ذلؽ ابـ الؿـذر يف 

 (0/073 ،)الؿغـل(، وابـ قدامة يف 7/70) آستذكاروابـ طبد البر يف 

  (3/003.)شرح مسؾؿوالـقوي يف 

 الؿحؾَّك، وابـ حزم كؿا يف شرح مسؾؿوقد خالػ الشقعة كؿا يف 

 (، وهق محجقج باإلمجاع قبؾف، فؼد كؼؾف ابـ الؿـذر وهق أقدم مـف.710)

(: حديث الباب الؿؼترن 0/702) كقؾ إوصاريف   ّقال الػْكاىٕ

بالتقامـ بالؾبس الؿجؿع طىل طدم وجقبف صالح لجعؾف قريـة تصرف إمر إىل 

حقة الـدب، ودٓلة آقتران، وإن كاكت ضعقػة، لؽـفا ٓ تؼصر طـ الصال

 لؾصرف، ٓ سقؿا مع اطتضادها بدطقى اإلمجاع طىل طدم القجقب.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 01( )702(، ومسؾؿ برقؿ )002أخرجف البخاري برقؿ ) (0)

( وإسـاده صحقح، 012(، وابـ خزيؿة )717(، وابـ ماجف )7070. أخرجف أبقداود )ؾشٝض (7)

ومل يخرج الحديث  «إذا لبستم وإذا توضلتم... »والؾػظ ٓبـ ماجف، وطـد أبل داود وابـ خزيؿة 

 .الـسائل والترمذي
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: هق لالستحباب4 ٕنَّ اهلل قال: شرح البؾقغيف   العجٔنني اإلماوّقال 

، ومل يرتب، وإكؿا رتب بقـ إطضاء دون [6ادائدة:]  ﴾ڀ ڀ ڀ﴿

 هالعضقيـ الؾذيـ مها يف مؼام طضق واحد.ا

(: ثؿ اطؾؿ أنَّ مـ أطضاء 3/003) مسؾؿ شرحيف  قال الـقوي  تنبيه:

القضقء ما ٓ يستحب فقف التقامـ، وهق إذكان، والؽػان، والخدان، بؾ يطفران 

 دفعة واحدة4 فنن تعذر ذلؽ كؿا يف حؼ إقطع، وكحقه، قدم القؿقـ، واهلل أطؾؿ.
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ـِ  (43) ـِ ُشْعبََة  َوَط َل. َفؿَ  ملسو هيلع هللا ىلص، أَنَّ الـَّبِلَّ الُؿِغقَرةِ ْب َطَؾك وَ ، َسَح بِـَاِصقَتِفِ َتَقضَّ

ـِ  قْ .َأْخَرَجُف ُمْسؾِؿٌ . الِعَؿاَمِة َوالُخػَّ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 املطض ع٢ً ايعُا١َ. ص:1ط َطأي١

  إىل طدم  - رديوفقؿا كؼؾف الـقوي، والخطابل، والؿا -ذهب أكثر العؾؿاء

اإلجزاء إذا اقتصر بالؿسح طىل العؿامة، وحؽاه ابـ الؿـذر طـ طروة بـ الزبقر، 

والشعبل، والـخعل، والؼاسؿ، ومالؽ، وأصحاب الرأي، واستدلقا طىل ذلؽ 

 ، والعؿامة لقست برأس.﴾ٺ ڀ﴿بؼقلف تعاىل: 

  وذهب مجاطة إىل جقاز الؿسح طىل العؿامة، وآقتصار طؾقف، وهق مذهب

 ثقري، وإوزاطل، وأمحد، وأبل ثقر، وإسحاق، والطبري، وداود.ال

أبق بؽر الصديؼ، وطؿر بـ )ومؿـ مسح طىل العؿامة:  : قال ابً امليرز

(الخطاب، وأكس بـ مالؽ، وأبق أمامة
(2)

، وروي ذلؽ طـ سعد بـ أبل و قاص، 

 ه.اوأبل الدرداء، وطؿر بـ طبد العزيز، ومؽحقل، والحسـ البصري، وقتادة

، قال: رأيت  (717)البخاريواستدلقا بحديث طؿرو بـ أمقة الضؿري يف 

أنَّ  (:717) حديث بالل يف مسؾؿبيؿسح طىل طؿامتف، وخػقف. و رسقل اهلل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 23( )717أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (0)

فػل  ٓبـ الؿـذر، وأما أثر أبل بؽر  إوسطأثار طـ طؿر، وأكس، وأبل أمامة ثابتة كؿا يف  (7)

  (0/701-702.)إوسطإسـاده: طـعـة ابـ إسحاق. اكظر: 
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 مسح طىل الخػقـ، والخؿار. الـبل 

مسـد أمحدويف 
(1)

بعث سرية، فلمرهؿ  مـ حديث ثقبان أن رسقل اهلل  

 والتساخقـ.أن يؿسحقا طىل العصائب، 

بلكف وقع فقفا  :ٚقد أداب ارتطابٞ، ٚايبٝٗكٞ، ٚغريُٖا عٔ ٖرٙ األسادٜح

اختصار، والؿراد الـاصقة، والعؿامة لقؽؿؾ سـة آستقعاب، كؿا يف حديث 

 .الؿغقرة بـ شعبة الذي يف هذا الباب، وهذا تلويؾ مخالػ لؾظاهر، وٓ دلقؾ طؾقف

ؼد أجاب طـف ابـ قدامة ، ف﴾ٺ ڀ﴿وأما استدٓلفؿ بؼقلف تعاىل: 

َيةُ (، فؼال: 0/321) الؿغـليف  ْٔ ـٌ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َفنِنَّ  َذَكْرَكاُه4 َما َتـِْػل َٓ  َوا  لَِؽاَلمِ  ُمبَقِّ

رٌ  ،اهلل  َيُدلُّ  َوَهَذا َطَؾقَْفا، بِاْلـَؿْسِح  َوَأَمرَ  اْلِعَؿاَمِة، َطَؾك ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  َمَسَح  َوَقدْ  َلُف، ُمَػسِّ

َيةِ  َرادَ اْلـؿُ  نَّ أَ  َطَؾك ْٔ ْأِس، َطَؾك اْلـَؿْسُح  بِا ا، َحائِؾِفِ  َأوْ  الرَّ ـُ  َومِؿَّ  اْلـَؿْسَح  أَنَّ  :َذلَِؽ  ُيبَقِّ

ْأَس  ُيِصقُب  َٓ  اْلَغالِِب  فِل ْعِر، َطَؾك َيْؿَسُح  َوإِكََّؿا، الرَّ ـَ  َحائٌِؾ  َوُهقَ  الشَّ  َوَبقْـَُف، اْلقَدِ  َبقْ

 ها.اْلِعَؿاَمةُ  َفَؽَذلَِؽ 

، ويف الـػس شلء مـ طزو الؼقل إول ٕكثر الصحيحهق  وهرا القىل

العؾؿاء، فؼد قال بالؼقل أخر أيًضا مجاطة ُكُثر كؿا تؼدم، واهلُل أطؾؿ.
(2)

 

 إذا َطض َكد١َ غعس ايسأع َع ايعُا١َ؟ ص:2ط َطأي١

دلَّ حديث الؿغقرة الذي يف الباب طىل جقاز ذلؽ، وهق ققل مـ تؼدم ذكره 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.73سقليت تخريجف إن شاء اهلل برقؿ ) (0)

 الـقؾ (0/701 ،)إوسط (0/313-321 ،)لؿغـلا (0/711 ،)شرح الؿفذباكظر:  (7)

(0/773.) 
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 .الؿسح طىل العؿامة ةمشروطق يف ترجقح

وقد قال بجقاز ذلؽ الشافعقة أيًضا، وغقرهؿ مؿـ مـع الؿسح طىل العؿامة 

 .مؼتصًرا طؾقفا، ولؽـفؿ يؼقلقن: يجب طؾقف مسح مؼدمة الرأس، وإٓ فال يجزئف

وهق وجف طـد الحـابؾة4 ٕنَّ العؿامة كابت طؿا استتر، فبؼل الباقل طىل 

 مؼتضك إصؾ كالجبقرة.

طدم القجقب4 ٕنَّ العؿامة كابت طـ الرأس،  الثاني عند احلنابلة: والوجه

 .فتعؾؼ الحؽؿ هبا، واكتؼؾ الػرض إلقفا، فؾؿ يبؼ لؿا ضفر حؽؿ

بقـ بدٍل ومبدل يف طضق واحد، فؾؿ  الجؿعوٕنَّ وجقهبؿا مًعا يػضل إىل 

 الؿغـليجز مـ غقر ضرورة، كالخػ، وطىل هذا تخرج الجبقرة. كذا يف 

(0/320-327.) 

واهلل أطؾؿ4 ٕنَّ العؿامة وإن غطت الـاصقة أحقاًكا4  الساجحهق  والىجه الثاًي

كان يؿسح طىل بؼقة  فنهنا ٓ تغطل مجقع أجزاء الرأس، ومل يـؼؾ أنَّ الـبل 

 أجزاء رأسف الذي لقس بؿغطك مع العؿامة، فدل طىل آستحباب، واهلل أطؾؿ.

  (0/037.)الشرح الؿؿتعيف   ورجح ذلؽ الشقخ ابـ طثقؿقـ

 َطض األذْني َع ايعُا١َ. ص:3ط َطأي١

(: وٓ خالف يف أنَّ إذكقـ ٓ 0/327) الؿغـليف   قال ابً قدام٘

 هايجب مسحفؿا4 ٕكف مل يـؼؾ ذلؽ، ولقسا مـ الرأس إٓ طىل وجف التبع.
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القجقب، ومل يـػ الؿشروطقة، وآستحباب،  كػك ابـ قدامة   ُ:قلت

وهق  ع العؿامة مستحب4 لعؿقم إدلة يف مسح إذكقـ.فتـبف، ومسحفؿا م

مؼتضك مذهب الشافعل، ومالؽ، وأبل حـقػة4 ٕهنؿ ٓ يرون جقاز آقتصار طىل 

 مسح العؿامة.

 ٌٖ ٜػرتط يبطٗا ع٢ً طٗاز٠؟ ص:4ط َطأي١

(: قال أبق ثقر: ٓ يؿسح طىل 0/773) الـقؾيف   قال الػْكاىٕ

فارة ققاًسا طىل الخػقـ، ومل يشترط ذلؽ العؿامة، والخؿار إٓ مـ لبسفؿا طىل ص

 هاالباققن.

 وهذا ققل الظاهرية أيًضا.

 (717 ،)الؿحؾَّكأكف ٓ يشترط، وهق ترجقح ابـ حزم يف  والساجح  ُ:قلت

وقال: الؼقاس باصؾ، ولقس هـا طؾة جامعة بقـ حؽؿ الؿسح طىل العؿامة، 

يف الؾباس طىل الطفارة  صَّ رسقل اهلل كوالخؿار، والؿسح طىل الخػقـ، وإكؿا 

 ڤ ٹ ٹ﴿طىل الخػقـ، ومل يـص ذلؽ يف العؿامة، والخؿار، قال اهلل تعاىل: 

، فؾق وجب هذا يف العؿامة، [64مريؿ:]  ﴾جخ مح     جح مج﴿، [44افـحؾ:] ﴾ڤ ڤ

 هاكؿا بقـ ذلؽ يف الخػقـ. والخؿار4 لبقـف الـبل 

 ٌٖ هلا تٛقٝت يف املطض عًٝٗا؟ ص:5ط َطأي١

(: وكذلؽ اختؾػقا يف التقققت، 0/773) ـقؾاليف   قال الػْكاىٕ
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فؼال أبق ثقر أيًضا: إنَّ وقتف كققت الؿسح طىل الخػقـ. وروي مثؾ ذلؽ طـ 

 هاطؿر، والباققن مل يققتقا ذلؽ بققت.

: إكف ثابت الؿحؾَّك، فؼال ابـ حزم يف أما أثر طؿر بـ الخطاب   ُ:قلت

 .طـف أكف يؼقل بالتقققت

  (0/323.)الؿغـلذلؽ مجاطة مـ الحـابؾة، كؿا يف  وقد وافؼ أبا ثقر طىل

مسح طىل العؿامة، ومل يققت ذلؽ  التقققت4 ٕنَّ الـبل طدم  والصحيح

 .بحد كالؿسح طىل الخػقـ

كؿا يف (، ثؿ الشقخ ابـ طثقؿقـ 713) الؿحؾَّكوهق ترجقح ابـ حزم يف 

مجؿقع فتاواه (00/011). 
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 َكٔةَبِعُض امَلَطأئِل امُلِلَخ

 ٌٖ ٜػرتط يف ايعُا١َ إٔ تهٕٛ حمٓه١، أٚ ذات ذؤاب١؟ ص:1ط َطأي١

  (0/320.)الؿغـلاشترط ذلؽ مجاطة مـ الحـابؾة كؿا يف 

ثؿ بعد أن ذكر الؼائؾقـ بؿشروطقة الؿسح طىل العؿامة:  قال الـقوي 

بعضفا  :أي ،وشرط بعضفؿ كقهنا محـؽة ،شرط بعض همٓء لبسفا طىل صفارة

  (0/711.)الؿجؿقعه  .ابعضفؿ شقئا مـ ذلؽ ومل يشترط ،تحت الحـؽ

قؾت: الخالف يف اشتراط  (0/071 :)اإلكصافيف   قال املسداّٖ

الذؤابة مع التحـقؽ ضعقػ قؾ مـ ذكره والؿذهب جقاز الؿسح طىل الؿحـؽة 

 هاوإن مل تؽـ بذؤابة وطؾقف إصحاب كؿا تؼدم.

يدل طىل آشتراط، طدم اشتراط ذلؽ4 لعدم وجقد دلقؾ  والصحيح ُ :قلت

(، وشقخ اإلسالم كؿا يف 710) الؿحؾَّكوهذا ترجقح ابـ حزم كؿا يف 

آختقارات الػؼفقة (، ثؿ الشقخ ابـ طثقؿقـ كؿا يف 07)صالشرح الؿؿتع 

(0/037.) 

 إذا ْصع ايعُا١َ بعد املطض عًٝٗا، ؾٌٗ ٜٓتكض ٚقٛؤٙ؟ ص:2ط َطأي١

  ذهب اإلمام أمحد إىل أكف يـتؼض وضقؤه كؿا يفلؿغـلا (0/327 ،)

، الصحيح( إىل أكف ٓ يـتؼض وضقؤه، وهق 703) الؿحؾَّكوذهب ابـ حزم يف 

(، وقال ابـ حزم: 07)ص آختقارات الػؼفقةواختاره شقخ اإلسالم كؿا يف 



 236  فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 
 .وهق ققل صائػة مـ السؾػ

وهق ترجقح الشقخ مؼبؾ القادطل، والشقخ ابـ طثقؿقـ رمحة اهلل طؾقفؿا4 

ف، ـر الرأس إذا مسح طؾقـف شعـىل اكتؼاض الطفارة، وهق يشبـقؾ طلعدم وجقد دل

 ثؿ حؾؼف.

عًــ٢ زأضــ٘ بــدٕٚ    ايعُاَــ١ تٛقــع ٖــٌ جيــصئ إٔ ميطــض ايسدــٌ    ص:3ط َطأي١

 َعِؿٕب؟

  ذهب ابـ حزم، وأبق ثقر إىل جقاز الؿسح طؾقف4 لحديث بالل يف صحقح

 مسح طىل الخػقـ، والخؿار. أنَّ الـبل   (717)مسؾؿ

 وذلؽ ٕنَّ الرخصة جاءت اؾؿ إىل طدم الؿسح طؾقفؾ العوذهب طامة أه ،

بالعؿامة، فال يتجاوزها إٓ بدلقؾ، وأما حديث بالل فؾقس بصريح يف ذلؽ4 ٕنَّ 

يف شرح  ولذلؽ قال الـقوي العؿامة يطؾؼ طؾقفا مخار4 ٕهنا تخؿر الرأس، 

 هإهنا تخؿر الرأس، أي: تغطقف. (: يعـل بالخؿار العؿامة3/0114الحديث )

ٕنَّ  (: والخؿار أراد بف العؿامة7/124) الـفايةيف   ّقال ابً األثري

 هاالرجؾ يغطل هبا رأسف كؿا أنَّ الؿرأة تغطقف بخؿارها.

غالب  فالخؿار يطؾؼ يف لغة العرب طىل العؿامة، وقد كان الـبل  ُ :قلت

 طؾؿ.لبسف العؿامة، فالظاهر أنَّ الؿراد بحديث بالل هق العؿامة، واهلل أ

ويدل طىل ذلؽ أن حديث طؿرو بـ أمقة الضؿري الذي تؼدم، وهق يف 

، جاء يف بعض رواياتف طـد أمحد بؾػظ: «مسح طىل طؿامتف، وخػقف»البخاري بؾػظ: 
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 بدل العؿامة. «الخؿار»

( بنسـاد صحقح بؾػظ: 0/710الل طـد البقفؼل )ـديث بـؿ رأيت حـث

ع مسؾؿ واحد، فال إشؽال بعد ـ، ومخرجف م«ةـومسح طىل الخػقـ، والعؿام»

 ذلؽ، وهلل الحؿد.

 ، واهلل أطؾؿ.ما يقضع طىل الرأس كفقئة الخؿارهق طدم الؿسح طىل  فالساجـح

 املطض ع٢ً ايكًٓط٠ٛ. ص:4ط َطأي١

(: وكان إوزاطل، وسعقد بـ 0/717) إوسطيف   قال ابً امليرز

طـف مـ أهؾ طبد العزيز، ومالؽ، والشافعل، والـعؿان، وإسحاق، وكؾ مـ كحػظ 

 العؾؿ ٓ يرون ذلؽ.

سعقد بـ وكؼؾ ابـ الؿـذر طـ أكس أكف مسح طىل قؾـسقتف، ولؽـ يف إسـاده 

قد صحَّ طـ أبل و، اهلل بـ ضرار، وفقف ضعػ، قال أبق حاتؿ: لقس بؼقي طبد

، أكف مسح طىل قؾـسقتف  (0/77)مصـػ ابـ أبل شقبةكؿا يف  مقسك إشعري

(، وشقخ اإلسالم يف 710) الؿحؾَّكم يف وقال بف الثقري، وابـ حز

آختقارات ل كؿا يف 07)ص   (0/327.)الؿغـل(، واختار هذا الؼقل الخالَّ

4 ٕنَّ الساجحأنَّ مذهب الجؿفقر هق  -واهلل أطؾؿ- الري يظهس ُ :قلت

 الـصقص مل تلت بالؼالكس، وإكؿا جاءت يف العؿائؿ مع وجقد الػارق بقـفؿا.
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 ٢ مخازٖا.َطض املسأ٠ عً ص:5ط َطأي١

  ،ذهب مجفقر العؾؿاء إىل أنَّ الؿرأة ٓ تؿسح طىل مخارها، وهق ققل مالؽ

وإوزاطل، والشافعل، ورواية طـ أمحد، وقال بف كافع، والـخعل، وططاء، 

 الرمحـ بـ أبل لقىل، وغقرهؿ. وطبد

  وذهب أمحد يف رواية، وهق ققل ابـ حزم إىل أهنا تؿسح، وهقمذهب

( بنسـاد حسـ أهنا كاكت 0/77م سؾؿة طـد ابـ أبل شقبة )الحسـ، وقد ثبت طـ أ

 تؿسح طىل مخارها.

أنَّ الؿرأة إن شؼ طؾقفا الـزع  -واهلل أطؾؿ- الساجح ُ :قال أتى عثد اهلل غفس اهلل له

لبردٍ، أو لثبقت الخؿار، فقشؼ كزطف، ثؿ لػف، فؾفا أن تؿسح4 ٕهنا شبقفة بالعؿامة، 

  (70/702.)اهمجؿقع فتاوكؿا يف  وهق ضاهر ترجقح شقخ اإلسالم 

(: وطىل كؾ حال 0/030) الشرح الؿؿتعيف  قال الػٔخ ابً عجٔنني 

إذا كان هـاك مشؼة، إما لبرودة الجق، أو لؿشؼة الـزع والؾػ مرة أخرى، 

فالتسامح يف مثؾ هذا ٓ بلس بف، وإٓ فإوىل أن ٓ تؿسح، ومل ترد كصقص 

صحقحة يف هذا الباب.
(1)

 

 (0/030-031 :)شرح الؿؿتعاليف   ابـ طثقؿقـ اإلمامقال  

ولق كان الرأس مؾبًدا بحـاء، أو صؿغ، أو طسؾ، أو كحق ذلؽ، فقجقز الؿسح4 

كان يف إحرامف ُمَؾبًِّدا رأسف، فؿا ُوِضَع طىل الرأس مـ التؾبقد  ٕكف ثبت أنَّ الـبل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرح الؿؿتع (710 ،)الؿحؾَّك (0/327-327 ،)الؿغـل (0/710 ،)إوسطاكظر:  (0)

(0/030.) 
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س فقفا شلء مـ التساهؾ، وطىل هذا لق ففق تابع لف، وهذا يدل طىل أنَّ صفارة الرأ

حاجة إىل أن تـؼض رأسفا، لبدت الؿرأة رأسفا بالحـاء، جاز لفا الؿسح طؾقف، وٓ 

 هاهذا الحـاء. وَتُحتَّ 
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(44)  
ِ
ـِ َطبِْداهلل ـْ َجابِِر ْب ابَْدُءواِ»: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل  -ملسو هيلع هللا ىلصفِل ِصَػِة َحجِّ الـَّبِلِّ - َوَط

. َأْخَرَجُف الـََّسائِّل َهَؽَذا بَِؾْػِظ إَْمِر، َوُهَق ِطـَْد ُمْسؾٍِؿ بَِؾْػِظ الَخبَِر.«باَِمِبََدَأِاهللُِبِفِِ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 سهِ تستٝب أعكا٤ ايٛق٤ٛ. ص:1ط َطأي١

 :يف الؿسللة ققٓن 

وأبل ثقر، وأبل طبقد، : وجقب الترتقب، وهق مذهب الشافعل، القْل األّل

 پ پ ٻ ٻ ﴿وإسحاق، والؿشفقر طـ أمحد، واستدل همٓء بأية: 

 أية. ﴾پ  پ

 :ّّجُ الدالل٘ ميَا مً أّجُ

أكف أدخؾ مؿسقًحا بقـ مغسقلقـ، وطادة العرب إذا ذكرت أشقاء متجاكسة،  (0

ت الؿتجاكسة طىل كسؼ، ثؿ ططػت غقرها، ٓ يخالػقن يف ذلؽ عوغقر متجاكسة مج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( مـ صريؼ 7/730. أخرجف بؾػظ إمر الـسائل )غاذ بًؿغ األَس، ٚاحملؿٛظ بًؿغ ارترب (0)

حاتؿ بـ إسؿاطقؾ، طـ جعػر بـ محؿد بـ طظ بـ الحسقـ، طـ  بـ هارون البؾخل، طـ إبراهقؿ

 أبقف، طـ جابر بـ طبداهلل بف. 

 . «كبدأ»أو «أبدأ»وغقره يرويف بؾػظ الخبر  «ابدءوا»وقد تػرد إبراهقؿ بـ هارون بؾػظ إمر 

فؼد رواه أكثر مـ سبعة مـ إئؿة والثؼات ودوهنؿ، طـ حاتؿ بـ إسؿاطقؾ، بنسـاده بؾػظ 

بر، وهؿ: أبق بؽر بـ أبل شقبة، وإسؿاطقؾ بـ أبان، ومحؿد بـ سعقد إصبفاين، وإسحاق بـ الخ

إبراهقؿ، وطبداهلل بـ محؿد الـػقظ، وطثؿان بـ أبل شقبة، وهشام بـ طؿار، وسؾقؿان بـ 

(، وتابع حاتًؿا طىل رواية الخبر مالؽ 7/37) الؿسـد الجامعطبدالرمحـ الدمشؼل، كؿا يف 

يحقك بـ سعقد فرووه طـ جعػر بصقغة الخبر، وقد أشار ابـ دققؼ العقد إىل ترجقح وسػقان و

(. ورواية مسؾؿ يف 7/301) اإلرواءبشذوذها يف   اإلمام إلباينرواية الخبر، وجزم 

صحقحف ( 0702برقؿ .) 
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ـ كظقره4 فنن ققؾ: فائدتف ط لػائدة، فؾق مل يؽـ الترتقب واجبًا لؿا قطع الـظقر إٓ

استحباب الترتقب. فالجقاب مـ وجفقـ، أحدمها: أنَّ إمر لؾقجقب طىل 

ٓ  أنَّ أية بقان لؾقضقء القاجب والثاين:الؿختار، وهق مذهب مجفقر الػؼفاء. 

 .لؾؿسـقن، فؾقس فقفا شلء مـ ســ القضقء

ن مذهب العرب إذا ذكرت أشقاء، وططػت بعضفا طىل بعض تبتدئ أ (7

إقرب، فإقرب، ٓ يخالػ ذلؽ إٓ لؿؼصقد، فؾؿا بدأ سبحاكف بالقجف، ثؿ 

القديـ، ثؿ الرأس، ثؿ الرجؾقـ، دلَّ طىل إمر بالترتقب، وإٓ لؼال: فاغسؾقا 

وجقهؽؿ وامسحقا برؤوسؽؿ، واغسؾقا أيديؽؿ وأرجؾؽؿ.
(1)

 

ؿؾة وقعت جقاًبا لؾشرط، وما كان جقاًبا لؾشرط4 فنكف يؽقن مرتبًا هذه الج (3

َأبَْدُأِباِمِبََدَأِاهلُلِ»: حسب وققع الجقاب، وٕنَّ اهلل ذكرها مرتبة، وقد قال الـبل 

ما ذكروه إٓ مرتبًا. ، وكذلؽ فنن مجقع القاصػقـ لقضقئف «بِفِِ
(2)

 

الترتقب، وهق ققل  استحباب الترتقب، وجقاز مخالػة القْل الجاىٕ:

إوزاطل، وأبل حـقػة، ومالؽ، وأصحاهبؿا، والؿزين، وداود، وهق ققل ابـ 

الؿسقب، والحسـ، وططاء، ومؽحقل، والزهري، وكؼؾف البغقي طـ أكثر 

 العؾؿاء، واختاره ابـ الؿـذر، واستدلقا بأية، وقالقا: القاو ٓ تػقد الترتقب.

او( وإن كاكت ٓ تػقد الترتقب، ولؽـ 4 ٕن )القالقىل األولهق  والساجح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(0) شرح الؿفذب (0/777-777.) 

(7) الشرح الؿؿتع (0/077.) 
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 .أية قد أفادت الترتقب بؼرائـ أخرى تؼدم ذكرها، واهلل أطؾؿ

وهق ترجقح الشقخ ابـ طثقؿقـ، والشقخ مؼبؾ القادطل رمحة اهلل طؾقفؿا.
(1)

 

 ٌٖ تدخٌ املكُك١، ٚاالضتٓػام يف ٚدٛب ايرتتٝب؟ ص:2ط َطأي١

َٓ  (0/010 :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘ ـَ  َبقْـَُفَؿا التَّْرتِقُب  َيِجُب  َو  َوَبقْ

َكَُّفَؿا اْلَقْجِف4 َبِؼقَّةِ  َغْسؾِ 
ِ

ـْ  ٕ ـْ  َأْجَزائِِف، مِ  اْلَقْجِف4 َقبَْؾ  بِِفَؿا َيبَْدأَ  َأنْ  ْستََحبُّ اْلـؿُ  َوَلؽِ

َنَّ 
ِ

ـْ  ُكؾَّ  ٕ َّٓ  4بِِفَؿا َبَدأَ  َأكَّفُ  َذَكرَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َرُسقلِ  ُوُضقءَ  َوَصَػ  َم  .ادًِراكَ  َشقْئًا إ

ةُ اْلـؿُ وَ  ،التَّْرتِقُب  َيِجُب  َوَهْؾ  َٓ ـَ  َبقْـَُفَؿا َقا َْطَضاءِ  َسائِرِ  َوَبقْ ْٕ  اْلَقْجِف؟ َغقْرِ  ا

ـِ  َطَؾك  :ِرَواَيتَقْ

َكَُّفَؿا 4اْلِخَرقِلِّ  َكاَلمِ  َضاِهرُ  َوُهقَ  َتِجُب، :إْحَداُهَؿا
ِ

ـْ  ٕ  َفَقَجَب  اْلَقْجِف، مِ

ـِ  َغْسؾِ  َقبَْؾ  َغْسُؾُفَؿا  .َأْجَزائِفِ  َسائِرِ  َطَؾك َوقِقَاًسا لِْمَيِة، اْلقََدْي

 ،َواْستَـَْشَؼ  َتَؿْضَؿَض  ،َوَصؾَّك ،ُوُضقئِفِ  فِل َتَرَكُفَؿا َلقْ  َبْؾ  َتِجُب، َٓ : َوالثَّاكِقَةُ 

اَلةَ  َوَأَطادَ  ـُ  اْلِؿْؼَدامُ  َرَوى لَِؿا اْلُقُضقَء4 ُيِعدْ  َوَلؿْ  ،الصَّ  اهلل َرُسقَل  َأنَّ  َكِرَب، َمْعِدي ْب

قْفِ  َفَغَسَؾ  بَِقُضقٍء، ُأتَِل  ملسو هيلع هللا ىلص  ُثؿَّ  َثاَلًثا، ذَِراَطقْفِ  َغَسَؾ  ُثؿَّ  َثاَلًثا، َوْجَففُ  َغَسَؾ  ُثؿَّ  َثاَلًثا، َكػَّ

.َداُود َأُبق َرَواهُ  .َواْستَـَْشَؼ  َتَؿْضَؿَض 
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشرح  (0/777 ،)إوسط (0/031 ،)الؿغـل (0/773-770 ،)شرح الؿفذباكظر:  (0)

  (0/077.)الؿؿتع

حريز، حدثـل طبد الرمحـ بـ مقسرة الحضرمل، سؿعت ( مـ صريؼ 070أخرجف أبق داود برقؿ ) (7)

بف، وطبد الرمحـ بـ مقسرة، مل يقثؼف معتؿد، وقد تػرد بجعؾ الؿضؿضة  الؿؼدام بـ معدي الؽـدي

4 حقث ذكروا ملسو هيلع هللا ىلصذراطقـ، وهذا شذوذ مـف4 فؼد خالػ مجقع مـ وصػ وضقء الـبل بعد غسؾ ال

 الؿضؿضة وآستـشاق يف أول القضقء بعد غسؾ الؽػقـ.
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َنَّ 
ِ

ـَ  تَّْرتِقُب ال َوَجَب  َوإِكََّؿا اْلُؼْرآِن، بَِغقْرِ  ُوُجقَبُفَؿا َوٕ َْطَضاءِ  َبقْ ْٕ  اْلـَؿْذُكقَرة4ِ ا

َيةِ  فِل َأنَّ  ْٔ  اكتفك. .فِقِفَؿا َذلَِؽ  ُيقَجدْ  َوَلؿْ ، التَّْرتِقِب  إَراَدةِ  َطَؾك َيُدلُّ  َما ا

 .كره ابـ قدامة ذلؿا  -واهلل أطؾؿ- أزجـحالرواية الثاكقة  :أقىلو

 

َل َأَداَر الَؿاءَ إَذا َتقَ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َكاَن الـَّبِلُّ  ،َوَطـْفُ  (45) َطَؾك مِْرَفَؼقِْف. َأْخَرَجُف  ضَّ

اَرُقْطـِلُّ بِنِْسـَادٍ َضِعقٍػ. الدَّ
(1)

 

 احلكم املستفاد من احلديث

هذا الحديث لالستدٓل بف طىل دخقل الؿرفؼقـ يف غسؾ  ساق الؿصـػ 

تقضل، فغسؾ  : أنَّ الـبل مسؾؿيف  ل طـف حديث أبل هريرة القديـ، ويغـ

 يديف حتك شرع يف العضد.

 .وقد تؼدم ذكر هذه الؿسللة تحت حديث طثؿان 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ويف إسـاده الؼاسؿ بـ محؿد بـ طبداهلل بـ طؼقؾ، وهق 0/23. أخرجف الدارقطـل )قعٝـ د٘دا (0)

  متروك.
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ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (46)   ،َوَط
ِ
َِلْؿَِيْذُكرِِ»: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ـْ ُِوُضقَءِلَِؿ َِٓ

ـُ َماَجْف، بِنِْسـَادٍ َضِعقٍػ  ،َوَأُبق َداُود ،. َأْخَرَجُف َأْحَؿدُ «اْسَؿِاهللَِِطَؾْقفِِ .َواْب
(1)ِ

ـِ َزْيدٍ  (47) ـْ َسِعقِد ْب .َولِؾتِّْرمِِذيِّ َط
(2)

 

َوَأبِل َسِعقٍد َكْحُقهُ  (48)
(3)

َٓ َيثْبُُت فِقِف َشْلٌء.  ، َقاَل َأْحَؿُد: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( مـ صريؼ محؿد بـ 333(، وابـ ماجف )010(، وأبقداود )7/702. أخرجف أمحد )قعٝـ (0)

 مقسك الؿخزومل طـ يعؼقب بـ سؾؿة الؾقثل طـ أبقف طـ أبل هريرة بف.

وإسـاده ضعقػ4 لجفالة يعؼقب وأبقف، وأبقه أشد جفالة مـف، وقال البخاري: ٓ يعرف لف 

 سؿاع مـ أبقف، وٓ ٕبقف مـ أبل هريرة.

( مـ صريؼ: محؿقد بـ محؿد 0/10ل )ولحديث أبل هريرة صريؼ أخرى طـد الدارقطـ

 ...، فذكره.الظػري، ثـا أيقب بـ الـجار، طـ يحقك بـ أبل كثقر، طـ أبل سؾؿة، طـ أبل هريرة 

 : الظػري لقس بالؼقي.قال الدارقطـل 

وقال ابـ معقـ: سؿعت أيقب الـجار يؼقل: مل أسؿع مـ يحقك بـ أبل كثقر سقى حديث 

 .«وموسى احتج آدم»واحد، وهق حديث: 

: فعىل هذا يؽقن يف السـد اكؼطاع4 إن مل يؽـ الظػري دخؾ طؾقف قال الحافظ ابـ حجر 

 .هإسـاد يف إسـاد.ا

(، ويف إسـاده: مرداس بـ محؿد، قال الذهبل: ٓ أطرفف، 0/17ولف صريؼ ثالثة طـد الدارقطـل )

 وخبره يف التسؿقة مـؽر.

ؼ أبل ثػال الؿري، طـ رباح بـ طبدالرمحـ، طـ ( مـ صري70( )77. أخرجف الترمذي )قعٝـ (7)

جدتف بـت سعقد بـ زيد، طـ أبقفا. وإسـاده ضعقػ4 أبقثػال اسؿف وائؾ بـ الحصقـ، وهق 

 مجفقل الحال، ورباح أيًضا مجفقل الحال، وجدتف مجفقلة. 

بل سعقد، ( ويف إسـاده ربقح بـ طبدالرمحـ بـ أ0/007-003) العؾؾ الؽبقرأخرجف الترمذي يف  (3)

 قال أبقحاتؿ: شقخ، وقال أمحد: لقس بالؿعروف، وقال البخاري: مـؽر الحديث. 

  (0/073-072.)التؾخقصولؾحديث صرق أخرى وشقاهد. اكظرها يف 

 والذي يظفر أن الحديث ٓ يتؼقى بتؾؽ الطرق4 ٕن بعضفا شديد الضعػ وبعضفا غقر محػقظ.

 وأبقحاتؿ والبزار والعؼقظ وغقرهؿ.  وقد ضعػ الحديث البخاري وأمحد وأبقزرطة



ُُْضِْء   245 َباُب ال

 

 

 

 

 ألحكام املستفادة من األحاديثاملسائل وا

 سهِ ايتط١ُٝ ع٢ً ايٛق٤ٛ. ص:1ط َطأي١

  ذهب مجفقر أهؾ العؾؿ إىل أن التسؿقة طىل القضقء مستحبة، وهق مذهب

ل: الذي  مالؽ، وأبل حـقػة، والشافعل، وأمحد يف أشفر الروايات طـف، قال الخالَّ

 استؼرت الروايات طـف أكف ٓ بلس بف. يعـل إذا ترك التسؿقة.

 اق، وأمحد يف رواية إىل وجقهبا، وهق ققل أهؾ الظاهر، لؽـ قال وذهب إسح

 .ابـ باز  اإلماموهق اختقار  إسحاق، وأمحد: إن تركفا سفًقا مل تبطؾ صفارتف.

  أهنا ٓ تسؼط بالسفق، بؾ  -وقال بذلؽ مجاطة مـ أصحابف-وطـ أمحد رواية

 .طؾقف اإلطادة، كؼقل أهؾ الظاهر

 .إلباين  اإلمامضاهر اختقار  واستدلقا بحديث الباب، وهق

 وجاء طـ أبل حـقػة يف رواية أهنا لقست بؿستحبة. 

  ،رواية أهنا مباحةووطـ مالؽ رواية أهنا بدطة. 

 .فلما مـ أوجبفا فاستدل بحديث الباب، والحديث ضعقٌػ كؿا تؼدم

 .كان يباشر أطؿالف بالتسؿقة الـبل  واستدل لؿذهب الجؿفقر بلنَّ 

بخاري، وشقخ اإلسالم، والصـعاين، والشقخ مؼبؾ القادطل، وهق ترجقح ال

.يف الؿسللة، واهلل أطؾؿ الصحيح، وهق والشقخ ابـ طثقؿقـ رمحة اهلل طؾقفؿ
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اإلكصاف (0/301 )إوسط (0/077 )الؿغـل (0/370 )شرح الؿفذباكظر:  (0)

(0/071- ،)فتاوى الؾجـة (7/713-.) 
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ـِ ُمَص  (49) ـْ َصْؾَحَة ْب هِ َوَط ـْ َجدِّ ـْ َأبِقِف َط ٍف َط  ، رِّ
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َرَأْيت َرُسقَل اهلل

ْستِـْ 
ِ

ـَ الَؿْضَؿَضِة َوآ . َأْخَرَجُف أَُبق َداُود، بِنِْسـَادٍ َضِعقٍػ.َشاِق َيْػِصُؾ َبقْ
(1)

 

ـْ َطؾِلٍّ  (51) ، َواْستَـْثََر َثاَلًثا ملسو هيلع هللا ىلصُثؿَّ َتَؿْضَؿَض  -فِل ِصَػِة الُقُضقءِ - َوَط

ـَ َوَيـُْثُر ُيَؿْضِؿُض  .الَؽػِّ الَِّذي َيْلُخُذ مِـُْف الَؿاَء. َأْخَرَجُف َأُبقَداُود َوالـََّسائِلُّ  مِ
(2)

 

ـِ َزْيٍد  (51)  ْب
ِ
ـْ َطبِْداهلل َيَدُه،  ملسو هيلع هللا ىلصُثؿَّ َأْدَخَؾ  -فِل ِصَػِة الُقُضقءِ - َوَط

ـْ َكػٍّ َواِحٍد، َيْػَعُؾ َذلَِؽ َثاَلًثا. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف. َفَؿْضَؿَض َواْستَـَْشَؼ 
مِ

(3)
 

 املسائل واألحكام املستفادة من األحاديث

 ادتُع بني املكُك١ ٚاالضتٓػام َٔ نـ ٚاسد. ص:1ط َطأي١

دلَّ الحديث إول طىل جقاز الػصؾ بقـ الؿضؿضة، وآستـشاق، وأخذ بف 

مجاطة مـ الشافعقة، ولؽـ الحديث ضعقٌػ كؿا تؼدم، وإحاديث إخرى 

الصحقحة تدل طىل الجؿع بقـ الؿضؿضة، وآستـشاق مـ ماء مـ كػٍّ واحد، 

 وكصَّ طىل ذلؽ أمحد، وهق مذهب مجاطة مـ الشافعقة.

: والصحقح، بؾ الصقاب تػضقؾ شرح الؿفذبيف   قال اليّْٖ

 ة الؿتظاهرة فقف، كؿا سبؼ، ولقس لفا معارض.الجؿع4 لألحاديث الصحقح

: ومل يجلء الػصؾ بقـ  (0/037-033)زاد الؿعاديف   قال ابً القٔه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ويف إسـاده لقث بـ أبل سؾقؿ ضعقػ، ومصرف والد صؾحة وهق 033. أخرجف أبقداود )قعٝـ (0)

 مجفقل.

 ( وإسـاده صحقح. 0/02(، والـسائل )000اود ). أخرجف أبقدؾشٝض (7)

 (. 737(، ومسؾؿ برقؿ )030أخرجف البخاري برقؿ ) (3)
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.هالبتة.االؿضؿضة، وآستـشاق يف حديث صحقح 
(1)

 

ـْ َأَكٍس  (52) ُػِر َلْؿ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َرَأى الـَّبِلُّ  َوَط َرُجاًل، َوفِل َقَدمِِف مِثُْؾ الظُّ

ُِوُضقَءو». َفَؼاَل: ُيِصبُْف الَؿاءُ  ـْ .. أَْخَرَجُف َأُبق َداُود َوالـََّسائِلُّ «اْ ِجْعَِلَلْحِس
(2)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 سهِ املٛاال٠. ص:1ط َطأي١

(: التػريؼ القسقر بقـ أطضاء 0/777) شرح الؿفذبيف   قال اليّْٖ

 هااع الؿسؾؿقـ.القضقء ٓ يضر بنمج

 :وأما التػريؼ الؽثقر، فاختؾػقا فقف طىل ققلقـ 

أكف ٓ يضر، وٓ تجب الؿقآة، وهق ققل ابـ الؿسقب، والـخعل،  األّل:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (0/011.)الؿغـل (0/373-301 ،)الؿجؿقعاكظر:  (0)

( ومل يخرجف الـسائل، وهقمـ صريؼ جرير بـ حازم طـ قتادة طـ 013. أخرجف أبقداود )قعٝـ (7)

 قتادة ضعقػة، روى طـف أحاديث مـاكقر.أكس. وجرير بـ حازم روايتف طـ 

وقد ضعػف يف روايتف طـ قتادة أمحد وابـ معقـ، وذكر ابـ طدي هذا الحديث يف ترمجة جرير مـ 

الؽامؾ  .مشقًرا إىل أكف مؿا أكؽر طؾقف 

( مـ صريؼ: معؼؾ بـ طبقداهلل الجزري، طـ 773) صحقح مسؾؿوجاء الحديث طـ طؿر يف 

 ر، طـ طؿر، بف.أبل الزبقر، طـ جاب

وقد ُأطؾَّ هذا الحديث4 فنن رواية معؼؾ الجزري طـ أبل الزبقر ضعقػة. قال أمحد: تشبف 

 .-يعـل هذا الحديث-أحاديث ابـ لفقعة. قال ابـ رجب: ومؿا أكؽر طؾقف حديث الؾؿعة. 

(، قال البزار: ٓ كعؾؿ 0/000) التؾخقص4 فػل والراجح وقػ هذا الحديث طىل طؿر 

 أسـده طـ طؿر إٓ مـ هذا القجف. أحًدا

وقال أبق الػضؾ الفروي: إكؿا يعرف هذا مـ حديث ابـ لفقعة، ورفعف خطل، فؼد رواه 

 هإطؿش، طـ أبل سػقان، طـ جابر، طـ طؿر مقققًفا.ا



 248  فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 
والصحقح طـد الشافعقة، ورواية طـ أمحد، وهق ققل داود،  وأبل حـقػة، والثقري،

حف الشقخ مؼبؾ القادطل   .وابـ الؿـذر، ورجَّ

لنَّ اهلل تعاىل أمر بغسؾ إطضاء، ومل يقجب الؿقآة، وقد واحتج همٓء ب

صحَّ طـ ابـ طؿر أكف تقضل يف السقق، ثؿ دطل إىل الجـازة فدخؾ الؿسجد، ثؿ 

قِْف. مسح طىل ُخػَّ
(1)

، ومل «ا جعِللحسـِوضقءو»واحتجقا أيًضا بحديث الباب:  

 يلمره باإلطادة.

 ؽثقر يضر، وهق ققل قتادة، وربقعة،جب الؿقآة، وأن التػريؼ اليأكف  الجاىٕ:

خالد بـ  وإوزاطل، وأمحد يف الؿشفقر طـف، ومالؽ، واستدلقا بحديث والؾقث،

 بـحق حديث الباب، وفقف: فلمره الـبل  معدان طـ بعض أصحاب الـبل 

(، ويف إسـاده: بؼقة بـ 3/777(، وأمحد )017أن يعقد القضقء. أخرجف أبق داود )

ح بالتحديث طـ شقخ شقخف، وخالد بـ معدان كثقر اإلرسال، ومل القلقد، ومل يصر

 يسؿِّ الصحابل4 فقخشك مـ آكؼطاع.

ولق مل تجب  أمر بنطادة القضقء، أنَّ الـبل  ووجه الداللة من احلديث:

بقَـّ  الؿقآة4 ٕمره بغسؾ الؾؿعة، وأية دلت طىل وجقب الغسؾ، والـبل 

ر مجؿؾف بِِػعْ  ؾِِف، َوَأْمِرِه4 فنكف مل يتقضل إٓ متقالقًا، وأمر تارك الؿقآة كقػقتف، وفسَّ

، والشقخ يحقك الحجقري بنطادة القضقء، وهذا الؼقل رجحف ابـ طثقؿقـ 

 طـدكا، واهلل أطؾؿ. الساجح حػظف اهلل، وهق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ( بنسـاد صحقح.0/27) الؽبرىأخرجف البقفؼل يف  (0)
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واختؾػ أصحاب هذا الؼقل فقؿا إذا كان التػريؼ لعذر، مثؾ اكؼطاع الؿاء، أو 

ؽ، والؾقث إىل أكف إذا ترك الؿقآة لعذر مل يضر، ومذهب أمحد، فؼده، فذهب مال

 والشافعل يف الؼديؿ طدم جقاز ترك الؿقآة مطؾًؼا.

 مجؿقع الػتاوىققل مالؽ، فؼال كؿا يف  ورجح شقخ اإلسالم 

َْضَفرُ  ُهقَ  (:70/037-031) ْٕ َْشبَفُ  ا ْٕ ِريَعةِ  بُِلُصقلِ  َوا  َأْحَؿد َمْذَهِب  َوبُِلُصقلِ  ،الشَّ

ةَ  َأنَّ  َوَذلَِؽ  َوَغقِْرِه4 َّٓ  َتتَـَاَوُل  َٓ  اْلُقُجقِب  َأدِلَّ طَ ـالْ  إ ـْ  اْلَعاِجزَ  َتتَـَاَوُل  َٓ  ،ُؿَػرِّ  َط

ةِ ـالْ  َٓ ـْ  َوَغقُْرهُ  َداُود َأُبق َرَواهُ  الَِّذي َؿْسَلَلةِ ـالْ  ُطْؿَدةُ  ُهقَ  الَِّذي َفاْلَحِديُث  4ُؿَقا  َخالِدِ  َط

ـِ ا ـْ  معدان ْب  َقَدمِفِ  َضْفرِ  َوفِل ُيَصؾِّل َرُجاًل  َرَأى َأكَّفُ  :ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلِّ  َأْصَحاِب  َبْعضِ  َط

ْرَهؿِ  َقْدرَ  ْؿَعةٌ ـلُ  اَلةَ  اْلُقُضقءَ  ُيِعقدَ  َأنْ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  َفَلَمَرهُ  َؿاءُ ـالْ  ُيِصبَْفا َلؿْ  الدِّ . َوالصَّ

ـٍ  َقِضقَّةُ  َفَفِذهِ  طَ  َؿْلُمقرُ ـَوالْ  ،َطقْ طٌ  اَدةِ بِاإْلِ َكَّفُ  4ُمَػرِّ
ِ

 الؾَّْؿَعةِ  تِْؾَؽ  َغْسؾِ  َطَؾك َقادًِرا َكانَ  ٕ

 اْلُقُضقءِ  لَِجِؿقعِ  َتَعاُهِدهِ  َوَطَدمِ  بِنِْهَؿالَِفا َوإِكََّؿا ،َغقِْرَها َغْسؾِ  َطَؾك َقادِرٌ  ُهقَ  َكَؿا

ـَ  َكظِقرَ  ،الؾُّْؿَعةُ  َبِؼقَْت  ِذي ئُقنَ  َكاُكقا الَّ : َصْقتِفِ  بَِلْطَؾك َفـَاَداُهؿْ  َتُؾقُح  اُبُفؿْ َوَأْطؼَ  َيتََقضَّ

ِالـَّا ِِ» ـْ ِلأِْلَْطَؼاِبِِم ـْ  ُمْسؾِؿٍ  َصِحقِح  فِل الَِّذي اْلَحِديُث  َوَكَذلَِؽ  ،«َوْيٌؾ : ُطَؿرَ  َط

لَ  َرُجاًل  َأنَّ  اْ ِجْعِ»: َفَؼاَل  ،ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  َفَلْبَصَرهُ  ،َقَدمِفِ  َطَؾك ُضْػرٍ  َمْقِضعَ  َفتََركَ  ،َتَقضَّ

ُِوُضقَءو ـْ طُ  َما َكثِقًرا َفاْلَؼَدمُ  ،ُمْسؾِؿٌ  َرَواهُ . َصؾَّك ُثؿَّ  ،َفَرَجعَ  ،«َلَلْحِس ُئ ـالْ  ُيَػرِّ  ُؿتََقضِّ

ـْ  َكثِقرٌ  اْطَتَؼدَ  َقدْ  َحتَّك 4اْستِقَعابَِفا بَِتْركِ  اَللِ  َأْهؾِ  مِ َفا الضَّ  َمْسُح  َفْرُضَفا َبْؾ  ،ُتْغَسُؾ  َٓ  َأكَّ

ـْ  َصائَِػةٍ  ِطـْدَ  َضْفِرَها قَعةِ  مِ ـَ  َبقْـَفُ  َوالتَّْخقِقرُ  ،الشِّ ـْ  َصائَِػةٍ  ِطـْدَ  اْلَغْسؾِ  َوَبقْ  .اْلُؿْعتَِزَلةِ  مِ

ـَ وَ  ِذي ةَ ـالْ  ُيقِجبُقا َلؿْ  الَّ َٓ َْمرِ  فِل ُطْؿَدُتُفؿْ  لَِػْؼِد َتَؿاِم الَؿاءِ  ُؿَقا ْٕ ـْ  َحِديٌث  ا  َط

ـِ  لَ  َأكَّفُ : ُطَؿرَ  اْب  لُِقَصؾَِّل  لَِجـَاَزةٍ  ُدِطَل  ُثؿَّ  ،َرْأَسفُ  َوَمَسَح  ،َوَيَدْيفِ  َوْجَففُ  َفَغَسَؾ  ،َتَقضَّ
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ـَ  َطَؾقَْفا قْفِ  َطَؾك َفَؿَسَح  ،َؿْسِجدَ ـالْ  َدَخَؾ  ِحق ِريَعةِ  َوُأُصقُل  .َطَؾقَْفا َصؾَّك ُثؿَّ  ،ُخػَّ  الشَّ

ِإَوا» :ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  َوَقاَل  ،[06افتغابـ:] ﴾ھ ہ ہ ہ﴿: َتَعاَلك َقاَل  ،َذلَِؽ  َطَؾك َتُدلُّ 

ـْفَُِِلْلُتقاِبَِلْمرَِِِأَمْرُتُؽؿِْ ةُ ـالْ  ُيْؿؽِـْفُ  َلؿْ  َوَالَِّذي ،«اْسَتَطْعُتؿَِِْماِِم َٓ  َأوْ  ،َؿاءِ ـالْ  لِِؼؾَّةِ - ُؿَقا

 َيْلُخذُ  الَِّذي َؽانِ ؿَ ـالْ  َأوْ  ،َؿـْبَعِ ـالْ  لَِؽْقنِ  َأوْ  ،َتْحِصقؾِفِ  َبْعدَ  مِـْفُ  اْغتَِصابِفِ  َأوْ  ،اْكِصبَابِفِ 

ُْكبُقِب  -َوَغقُْرهُ  ُهقَ  مِـْفُ  ْٕ َّٓ  َؿاءُ ـالْ  مِـْفُ  َلفُ  َيْحُصْؾ  َلؿْ  ،اْلبِئْرِ  َأوْ  ،َكا ًقا إ ًقا ُمتََػرِّ  َكثِقًرا َتَػرُّ

َّٓ  بِفِ  ُأمِرَ  َما َيْػَعَؾ  َأنْ  ُيْؿؽِـْفُ  َلؿْ  4َذلَِؽ  َوَكْحقَ   َؿاءِ ـبِالْ  ـَفُ َأْمؽَ  َما َيْغِسَؾ  بَِلنْ  َهَؽَذا إ

َؾفُ  بَِؿاءِ  اْلبَاقَِل  َغَسَؾ  ُثؿَّ  َذلَِؽ  َفَعَؾ  َوإَِذا ،اْلَحاِضرِ   ،اْستََطاعَ  َما اهللَ  اتََّؼك َفَؼدْ  َحصَّ

ا اْستََطاعَ  َما َوَفَعَؾ   ه.ابِفِ  ُأمِرَ  مِؿَّ

، واهلل أطؾؿ.الساجحوما رجحف شقخ اإلسالم هق  ُ :قلت
(1)

 

 ٓايف املٛاال٠.قابط ايتؿسٜل ايهجري ايرٟ ٜ ص:2ط َطأي١

 والؼؾقؾ الؽثقر التػريؼ ضبط ويف (0/773 :)الؿجؿقعيف   قال اليّْٖ

 بقـ مضك إذا كفأ :والجؿفقر الؿصـػ بف قطع الذي الصحقح ،وجفأ ربعةأ

 4الشخص وحال ،الزمان اطتدال مع الؿغسقل العضق فقف يجػ زمـ العضقيـ

 وٓ ،البرد شدة بسبب جػافال بتلخر اطتبار وٓ ،فؼؾقؾ ٓإو، كثقر تػريؼ ففق

 الػعؾ آخر مـ التػريؼ ويعتبر ،والؿحؿقم الؿبرود بحال وٓ ،الحر لشدة بتسارطف

 مسح ثؿ ،لحظة اشتغؾ ثؿ ويديف وجفف غسؾ لق حتك ،القضقء أفعال مـ بف الؿليت

 4اثالثً  اثالثً  غسؾ وإذا ،قؾقؾ فتػريؼ ،القد جػاف وقبؾ القجف جػاف بعد رأسف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مجؿقع الػتاوى (707 ،)الػتح (0/030- ،)الؿغـل (0/777-777 ،)الؿجؿقعاكظر:  (0)

(70/037.) 
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 ،حامد أبق الشقخ الجؿؾة هذه كبؿعـ صرح هؽذا ،خقرةإ الغسؾة مـ فآطتبار

 اطتبار الؿصـػ مهؾأو ،وآخرون ،والرافعل ،والروياين ،والؿحامىل ،والبـدكقجل

 حال غقر يف كان ومتك ،صحابإ بف صرح كؿا ،مـف وٓبد ،الشخص حال اطتدال

 .ءما كان لق يؼدر التقؿؿ يف وكذا ،آطتدال بحال قدر آطتدال

 صاحب حؽاه ،الؿتػاحش الطقيؾ هق الؽثقر التػريؼ :ايجاْٞ ٚايٛد٘

البقان، كص طـ الداركل الؼاسؿ أبل شقخف حؽاية طـ حامد أبق الشقخ وحؽاه 

 .أصحابـا مـ غقره حؽاه وٓ ،مالءاإل يف أره ومل :حامد أبق قال ،مالءاإل يف الشافعل

 .العادة مـ والؼؾقؾ الؽثقر التػريؼ خذمي :ايجايح ٚايٛد٘

 ه.الالرافع حؽامها .الطفارة تؿام فقف يؿؽـ قدر الؽثقر أن :ٚايسابع

والقجف إول هق إشفر طـد الحـابؾة أيًضا، والقجف الثاين هق وجف أيًضا 

واستؼرب  والعؿؾ طؾقف. -يعـل أمحد-لؾحـابؾة، قال الخالل: هق إشبف بؼقلف 

 رف قد ٓ يـضبط.القجف إول، وقال: الع العثقؿقـ  اإلمام

4 لعدم وجقد دلقؾ أقسب الىجه الثاًيأنَّ  -واهلل أطؾؿ- الري يظهس :أقىلو

يضبط ذلؽ بجػاف العضق الذي قبؾف، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

ويستثـك  (0/071 :)الشرح الؿؿتعيف  ابـ طثقؿقـ  اإلمامقال  

ؾؼ بالطفارة، مثؾ: ما إذا فاتت الؿقآة4 ٕمر يتع -عـل وجقب الؿقآةي-مـ ذلؽ 

لحد أطضائف حائؾ يؿـع وصقل الؿاء، كالبقية مثاًل، فاشتغؾ بنزالتف4 بأن يؽقن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (0/071.)الشرح الؿؿتع (0/071 ،)اإلكصاف (0/037 ،)الؿغـلواكظر:  (0)
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فنكف ٓ يضر، وكذا لق كػد الؿاء وجعؾ يستخرجف مـ البئر، أو اكتؼؾ مـ صـبقر إىل 

آخر، وكشػت إطضاء4 فنكف ٓ يضر، أما إذا فاتت الؿقآة ٕمر ٓ يتعؾؼ 

 ثقبف دًما فقـشغؾ بنزالتف حتك كشػت أطضاؤه4 فقجب طؾقف بالطفارة، كلن يجد طىل

 اكتفك. .إطادة القضقء4 ٕنَّ هذا ٓ يتعؾؼ بطفارتف

 تعُِٝ ايعكٛ. ص:3ط َطأي١

(: ومـ ترك مؿا يؾزمف غسؾف يف 717) الؿحؾَّكيف   قال ابً حصو

القضقء، أو الغسؾ القاجب، ولق قدر شعرة طؿًدا، أو كسقاًكا، مل ُتْجِزه الصالة 

الغسؾ والقضقء، حتك يقطقف كؾف4 ٕكف مل ُيَصؾِّ بالطفارة التل ُأمَِر هبا، وقال  بذلؽ

 :« ِمـِطؿؾِطؿً ِلقسِطؾقفِأمركاِلفقِ د». 

( يف الؽالم طىل حديث طؿر يف 3/037) شرح مسؾؿيف   قال اليّْٖ

زًءا الذي ترك يف قدمف مثؾ الظػر مل يصبف الؿاء، قال: يف هذا الحديث أنَّ مـ ترك ج

 هيسقًرا مؿا يجب تطفقره ٓ تصح صفارتف، وهذا متػؼ طؾقف.ا
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  ،َوَطـْفُ  (53)
ِ
ُل بِالُؿدِّ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َكاَن َرُسقُل اهلل اِع، إَلك  َيتََقضَّ َوَيْغتَِسُؾ بِالصَّ

َخْؿَسِة َأْمَدادٍ. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.
(1)

 

 م املستفاد من احلديثاحلك

(: وحديث أكس هذا، وحديث 0/007) السبؾيف  قال الصيعاىٕ 

 بـ زيد الذي سؾػ، يرشدان إىل تؼؾقؾ ماء القضقء، وآكتػاء بالقسقر مـف. طبداهلل

: وكره أهؾ العؾؿ اإلسراف فقف، وأن صحقحفيف  ّقال البخازٖ 

 ها.ملسو هيلع هللا ىلصفعؾ الـبل  وايجاوز

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 70( )377(، ومسؾؿ برقؿ )710أخرجف البخاري برقؿ ) (0)
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ـْ ُطَؿَر  (54)  قَ  َوَط

ِ
لُِ»: ملسو هيلع هللا ىلصاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل َِيَتَقضَّ َِأَحٍد ـْ ِِم ُؽْؿ ـْ ِِم ،َِما

ِ َِأ َّ َِوَأْشَفُد َِشرِيَؽَِلُف، َٓ ِ َِوْحَدُه ِاهللُ َّٓ ِإ ِإَلَف َٓ ِ َِأْ  َِأْشَفُد َِيُؼقُل: ُِ ؿَّ ِالُقُضقَء، َلُقْسخُِغ

ًداَِطْخُدُهَِو َِ ُِلتَِحْتَِلُفَِأبَْقاُبِالَجـَِّةُُِمَؿَّ َّٓ َِأيِِِّ،الشَّاَمكَِقةُِ]ُسقُلُف،ِإ ـْ [َفاَِشاءََِيْدُخُؾِِم
(1)

» .

َأْخَرَجُف ُمْسؾِؿٌ 
(2)

ـَِ»: َوَزادَ  ،َوالتِّْرمِِذيُّ   ِِم ِاْجَعْؾـِل ـَِِالؾُفؿَّ ِِم َِواْجَعْؾـِل ـَ ابِق ِالتَّقَّ

ـَِ رِي .«الُؿَتَطفِّ
(3)
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 .صحقح مسؾؿلقس مقجقًدا يف )أ(، و)ب( وهل يف  (0)

 (. 737أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (7)

جعػر بـ محؿد بـ طؿران الثعؾبل الؽقيف، قال: حدثـا زيد بـ ( مـ صريؼ 77ف الترمذي )أخرج (3)

حباب، طـ معاوية بـ صالح، طـ ربقعة بـ يزيد الدمشؼل، طـ أبل إدريس الخقٓين، وأبل 

 بف. طثؿان، طـ طؿر بـ الخطاب

وغقره، وروى طبد اهلل بـ صالح،  خقلػ زيد بـ حباب يف هذا الحديث.: قال الترمذي 

طـ معاوية بـ صالح، طـ ربقعة بـ يزيد، طـ أبل إدريس، طـ طؼبة بـ طامر، طـ طؿر، وطـ 

وهذا حديث يف إسـاده اضطراب، وٓ يصح  ربقعة، طـ أبل طثؿان، طـ جبقر بـ كػقر، طـ طؿر.

 هايف هذا الباب كبقر شلء. ملسو هيلع هللا ىلصطـ الـبل 

وهق بعقد طـ الصقاب4 فؼد  ،ذا قالكفؼال:   (007،)صحقح أبل داوديف  وتعؼبف إلباين 

هق يف رواية زيد بـ الحباب وحده، وأن رواية  أن آضطراب إكؿا آكًػاتبقـ لؽ مؿا حرركا 

ة مـف4 فال يجقز تضعقػ الحديث ؿسال -والؿصـػ وغقرهؿ طـد مسؾؿ وأبل طقاكة -الجؿاطة

صقاب. ولذلؽ قال الحافظ فقف، قد وافؼ الجؿاطة الؿتابعقـ لف طىل ال لؿجرد اضطراب راٍو واحد

لؽـ رواية مسؾؿ سالؿة مـ هذا  :-ا كالم الترمذي الؿذكقرمتعؼبً  - (0/777 )التؾخقص يف

مـ »مـ صريؼ ثقبان ولػظف:  إوسطوالطبراين يف  آطتراض4 والزيادة التل طـده4 رواها البزار،

 اهلل، وأشفد أن محؿدًا رسقل دطا بَقضقء فتقضل، فساطة فرغ مـ وضقئف يؼقل: أشفد أن ٓ إلف إٓ

 الحديث. «اجعؾـل مـ التقابقـ واجعؾتل مـ الؿتطفريـ...  اهلل، الؾفؿ!

( هبذا 0/733) الؿجؿع وقد أورده الفقثؿل يف ،حديث ثقبان هذا سؽت طؾقف الحافظ ُ: قلت

  =تػرد بف " :إوسطباختصار، وقال يف  لؽبقرا، و إوسطرواه الطبراين يف " الؾػط4 ثّؿ قال:
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. ويف الثؼاتذكره ابـ حبان يف ، ومل أجد مـ ترمجف. وفقف أمحد بـ سفقؾ القراق ،"بـ ُمَقرع مِْسَقرُ  =

 ."طىل تضعقػف، ووثؼف بعضفؿ وإكثر ،أبق سعد البؼال الؽبقرإسـاد 

سؾؿة  ( مـ صريؼ أبل سعد إطقر طـ أبل31ورواه ابـ السـل أيضا )رقؿ ": قال إلباين 

 ."التؼريبوهق ضعقػ مدلس، كؿا يف  ،وإطقر: هق البؼال ا.ثقبان مرفقطً  طـ

ّؿ رفع صرفف إىل ثمـ تقضل فلحسـ القضقء، " ثؿ ذكر الحافظ أن لػظ رواية البزار طـ ثقبان:

 الحديث. "السؿاء... 

طـ طؼبة بـ طامر  رويت مـ صريؼ أخرى -أطـل: رفع الطرف إىل السؿاء -وهذه الزيادة ُ: قلت

 -الضعقػةيعـل: – خرلؽـ الراوي لفا طـف مجفقل4 مـ أجؾ ذلؽ أوردكاها يف الؽتاب أ أيضا.

 اكتفكوالشاهد الؿذكقر ٓ يؼقيف4 لؿا بقـا هـاك فؾقراجعف مـ شاء.. (77 )رقؿ

ِمـِ»قال أبق طبد اهلل الػضظ طافاه اهلل: أما زيادة:  ِواجعؾـل ِالتقابقـ، ِمـ ِاجعؾـل الؾفؿ

حديث طؿر ففل شاذة غقر محػقضة4 فؼد تػرد هبا جعػر بـ محؿد بـ طؿران  يف «الؿتطفريـ

الثعؾبل، طـ زيد بـ الحباب، وخالػف طدد مـ الثؼات والحػاظ فرووه طـ زيد بـ الحباب بدون 

 ذكر هذه الزيادة، وهؿ:

  (737.)صحقح مسؾؿ( و0/3) مصـػفأبق بؽر بـ أبل شقبة كؿا يف  -0

 (، وهق حسـ الحديث.773بزار )بشر بـ آدم طـد ال -7

 الصغرى(، ويف 071) الؽبرىمحؿد بـ طظ بـ حرب الؿروزي طـد الـسائل يف -3

(072.) 

(، ويف 72) الدطقات الؽبقر(، والبقفؼل يف 017طباس بـ محؿد الدوري طـد أبل طقاكة )-7

الصغرى (012 ويف ،)الؽبرى (0/12.) 

 (.017ة )أبق بؽر الجعػل طـد أبل طقاك-7

  (777.)الؿستخرج طىل مسؾؿأبق كريب طـد أبل كعقؿ يف  -0

 وكذلؽ قد روى الحديث مجع مـ الرواة طـ معاوية بـ صالح بدون هذه الزيادة، وهؿ:

 (.7/077الؾقث بـ سعد طـد أمحد ) -0

 (.737(، ومسؾؿ )7/073طبد الرمحـ بـ مفدي طـد أمحد )-7

(، وأبل 777) صحقح ابـ خزيؿة(، و003) أبل داودســ طبد اهلل بـ وهب كؿا يف  -3

  = (.0171(، وابـ حبان )010طقاكة )
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 ثاحلكم املستفاد من احلدي

ئِ  ُيْستََحّب :  (3/073)شرح مسؾؿيف   قال اليّْٖ  َيُؼقل َأنْ  لِْؾُؿتََقضِّ

َّٓ  إَِلف َٓ  أَنْ  َأْشَفد: ُوُضقئِفِ  َطِؼب ًدا أَنَّ  َوَأْشَفد ،َلفُ  َشِريؽ َٓ  َوْحَدهُ  اهلل إِ  َطبْده ُمَحؿَّ

 اكتفك..َطَؾقْفِ  ُمتََّػؼ َوَهَذا َوَرُسقلف،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.011(، وأبل طقاكة )773(، وابـ خزيؿة )070) الؽبرىأسد بـ مقسك طـد الـسائل يف -7 =

 شعب اإليؿان(، والبقفؼل يف 0377) مسـد الشامققـطبد اهلل بـ صالح كؿا يف  -7

  (737.)الـشقرالبعث و(، ويف 7732)

 فتبقـ مؿا تؼدم أن الزيادة الؿذكقرة يف حديث طؿر شاذة غقر محػقضة.

وأما حديث ثقبان الذي أشار إلقف الحافظ ابـ حجر واإلمام إلباين رمحفؿا اهلل4 فراجعف يف 

إوسط (7237و ،)طؿؾ الققم والؾقؾة ( و37ٓبـ السـل ،)تاريخ بغداد (7/703.) 

 :يث بالزيادة الؿذكقرة طـ ابـ طؿر وأكس وقد جاء الحد

( مـ صريؼ 0371) معجؿف(، وابـ طساكر يف 013) الســ الصغرىأخرجف البقفؼل يف 

الرحقؿ بـ زيد العؿل، طـ أبقف، طـ معاوية بـ قرة، طـ ابـ طؿر وأكس بف. وهذا إسـاٌد واٍه4  طبد

 الرحقؿ بـ زيد العؿل متروك، وأبقه ضعقػ. طبد

ؿا تؼدم أن الذكر القارد طؼب القضقء صحقح بدون زيادة الـظر إىل السؿاء، وبدون وكخؾص م

 .«الؾفؿِاجعؾـلِمـِالتقابقـ،ِواجعؾـلِمـِالؿتطفريـ»زيادة: 
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 فًًَِِّعَلَى اخلُ طِحبَابُ امَل

 ًًِِفَّى اخُلَلَع ِحِطامَل اُبَب

ـِ  (55) ـِ ُشْعبََة  َط َل، َفَلْهَقْيت ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: ُكـْت َمَع الـَّبِلِّ  الُؿِغقَرةِ ْب ، َفتََقضَّ

قِْف، َفَؼاَل:  َْكِزَع ُخػَّ
ِ

ـِِ»ٕ َِصاِهَرَتْق َِأْدَخْؾُتُفاَم ل َِلنِكِّ ُمتََّػٌؼ . َفَؿَسَح َطَؾقِْفَؿا ،«َدْطُفاَم،

َطَؾقِْف.
(1)

 

َّٓ الـََّسائِّل: أَنَّ الـَّبِلَّ  َػَؾُف.َوَأْس  َمَسَح َأْطَؾك الُخػِّ  ملسو هيلع هللا ىلصَولأِْلَْرَبَعِة َطـُْف إ
(2)

َوفِل  

 إْسـَادِِه َضْعٌػ.

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 املطض ع٢ً ارتؿني. ص:1ط َطأي١

: وأمجع كؾ مـ كحػظ طـف مـ  (0/737)إوسطيف   قال ابً امليرز

 هأهؾ العؾؿ، وكؾ مـ لؼقت طىل الؼقل بف.ا

(: ومذهبـا، ومذهب العؾؿاء 0/710) شرح الؿفذبيف   قال اليّْٖو

 هاافة جقاز الؿسح طىل الخػقـ يف الحضر، والسػر.ك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 13( )717(، ومسؾؿ برقؿ )710أخرجف البخاري برقؿ ) (0)

القلقد بـ مسؾؿ ( مـ صريؼ 771(، وابـ ماجف )31(، والترمذي )007. أخرجف أبقداود )قعٝـ (7)

 قال: أخبرين ثقر بـ يزيد طـ رجاء بـ حققة طـ كاتب الؿغقرة طـ الؿغقرة بف. 

قال الترمذي طؼب الحديث: هذا حديث معؾقل، مل يسـده طـ ثقر بـ يزيد غقر القلقد بـ مسؾؿ، 

وسللت أبا زرطة ومحؿد بـ إسؿاطقؾ طـ هذا الحديث فؼآ: لقس بصحقح4 ٕن ابـ الؿبارك 

ومل  ذا طـ ثقر طـ رجاء بـ حققة قال: حدثت طـ كاتب الؿغقرة مرسؾ طـ الـبل روى ه

 وطؾقف ففق مـؼطع ومرسؾ. ه. يذكر فقف الؿغقرة. ا
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ثؿ كؼؾ الخالف طـ الشقعة، والخقارج، وطـ أبل بؽر بـ داود، ورواية شاذة 

طـ مالؽ، ثؿ قال: وكؾ هذا الخالف باصٌؾ، مردوٌد، وقد كؼؾ ابـ الؿـذر يف كتاب 

اإلمجاع .إمجاع العؾؿاء طىل جقاز الؿسح طىل الخػ 

يف الؿسح طىل الخػقـ، فؼد كؼؾ  حاديث طـ الـبل وقد تقاترت إ ُ :قلت

 ابـ الؿـذر طـ الحسـ البصري، أكف قال: حدثـل سبعقن مـ أصحاب الـبل 

 مسح طىل خػقف. أكف 

وقال اإلمام أمحد: لقس يف كػسل مـ الؿسح شلء، فقف أربعقن حديثًا طـ 

: لقس بقـ الصحابة : ثؿاكقن رجاًل. و قال ابـ الؿباركهدَ ـْ . وقال ابـ مَ الـبل 

خالٌف يف جقاز الؿسح طىل الخػقـ.
(1)

 

(، ويف إسـاده: محؿد 0/733) إوسطثؿ رأيت أثر الحسـ البصري يف 

 بـ الػضؾ بـ ططقة، وهق كذاب.ا

الؿـذر  ابـ (: وكؼؾ0/070-071) الدرارييف  قال الشقكاين  

طـ الصحابة اختالٌف4 ٕنَّ  طـ ابـ الؿبارك أكف قال: لقس يف الؿسح طىل الخػقـ

كؾ مـ روي طـف مـفؿ إكؽاره فؼد روي طـف إثباتف، وقد ذكر أمحد أنَّ حديث أبل 

ما روي طـ طائشة، وابـ طباس، فؼد أكؽره  ؽهريرة يف إكؽار الؿسح باصٌؾ، وكذل

الحػاظ، ورووا طـفؿ خالفف، وكذلؽ ما روي طـ طظ أكف قال: سبؼ الؽتاب 

وقد روى طـف مسؾؿ، والـسائل الؼقل بالؿسح طؾقفؿا بعد  . ففق مـؼطع،ـالخػق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (0/770-771.)تقضقح إحؽام (0/373 ،)الؿغـل (0/711 ،)شرح الؿفذباكظر:  (0)
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 اكتفك..مقت الـبل 

(، ولؽـ 0/717أما أثر ابـ طباس4 فؼد صحَّ طـف كؿا يف ســ البقفؼل ) ُ :قلت

 قد صحَّ طـف الؼقل بالؿسح.

 :( فؼال: حدثـا ابـ إدريس، طـ فطر، قال0/020فؼد أخرج ابـ أبل شقبة )

 :سبؼ الؽتاب الخػقـ، فؼال ططاء :قال ابـ طباس :قلإن طؽرمة، يؼ :قؾت لعطاء

 كذب طؽرمة، أكا رأيت ابـ طباس يؿسح طؾقفؿا.

(: حدثـا وكقع، طـ سػقان، طـ الزبقر بـ طدي، طـ ططاء، 0/020وقال )

 إسـاده إول حسـ، وإسـاده الثاين صحقح. طـ ابـ طباس أكف مسح.

 ملسو هيلع هللا ىلص مل يثبت لف مسح الـبل 4 فنكف كرهف حقـ قال البقفؼل: وأما ابـ طباس

 هاطىل الخػقـ بعد كزول الؿائدة، فؾؿا ثبت لف رجع إلقف.

 وأما أثر طظ4 ففق مـؼطع، محؿد بـ طظ بـ الحسقـ مل يدرك طؾقًّا.

اٌع، قال الحافظ كؿا يف  وأما أثر طائشة4 فػقف: محؿد بـ مفاجر، وهق وضَّ

 أويس، أبل بـ سؿاطقؾإ طـ مفاجر، بـ محؿد رواه ما وأما( 0/713) التؾخقص

 ، طائشة طـ الؼاسؿ، طـ الحصقـ، بـ داود طـ إسؿاطقؾ بـ إبراهقؿ طـ

 ه.اطىل الخػقـ. ففق باصؾ طـفا أمسح أن مـ إيل أحب رجظ أقطع ٕن: قالت

أهنا قالت: ٕن  ثؿ وجدت لألثر طـفا صريًؼا أخرى4 فؼد ثبت طـفا 

. أخرجف ابـ أبل شقبة أحزمها بالسؽاكقـ أحب إيل مـ أن أمسح طؾقفؿا

 طـ سعقد، بـ يحقك أكا: قال هشقؿ، طـ( 337)الطفقر (، وأبق طبقد يف 0/027)
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ٕن أحزمها بالسؽاكقـ أحب إيل مـ أن »، طـ طائشة، قالت: محؿد بـ الؼاسؿ

 . «أمسح طؾقفؿا

 وهذا إسـاد صحقح، رجالف رجال الشقخقـ.

لولف يف الؿسح طىل طىل أن بعض، أصحاب الحديث كان يت قال أبْ عبٔد:

ففؾ  «ويؾ لألطؼاب مـ الـار»: ملسو هيلع هللا ىلص الؼدمقـ، ويصدق ذلؽ حديثفا طـ الـبل

 هيؽقن هذا إٓ طىل إقدام وهل كاكت أطؾؿ بؿعـك حديثفا.ا

: وأما طائشة فنهنا كرهت ذلؽ، ثؿ ثبت طـفا أهنا أحالت  ّقال البَٔقٕ

 ه.ابالرخصة فقف ، وطظ أخبر طـ الـبل بعؾؿ ذلؽ طىل طظ 

طامة أهؾ العؾؿ، وجاءت  طؾقفومشروطقة الؿسح يف السػر، والحضر  تنبيه:

رواية طـ مالؽ بلكف مخصقص يف السػر، وكرهف يف الحضر، وإحاديث 

 الصحقحة الؿتقاترة ترد طىل هذا الؼقل، وسقليت بعضفا يف الؽتاب.

 أُٜٗا أؾكٌ املطض ع٢ً ارتؿني، أّ غطٌ ايسدًني؟ ص:2ط َطأي١

  أققال: ةأربعيف هذه الؿسللة 

تػضقؾ غسؾ الرجؾقـ، وهق ققل الشافعقة، ومالؽ، وأبل حـقػة4  األّل:

 طؾقف يف معظؿ إوقات، وٕنَّ غسؾ الرجؾ هق إصؾ. لؿقاضبة الـبل 

تػضقؾ الؿسح طىل الخػقـ، وهق ققل الشعبل، والحؽؿ، ومحاد،  الجاىٕ:

قاء لؾســ، وٕهنا وأصح الروايتقـ طـ أمحد4 ٕنَّ فقف مخالػة ٕهؾ البدع، وإح
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 رخصة، واهلل يحب أن تمتك رخصف كؿا يحب أن تمتك طزائؿف.

(: ومل يؽـ يتؽؾػ ضد حالف 0/033) زاد الؿعادقال ابـ الؼقؿ يف  الجالح:

التل طؾقفا قدماه، بؾ إن كاكتا يف الخػ مسح طؾقفؿا، ومل يـزطفؿا، وإن كاكتا 

طؾقفؿا، وهذا أطدل إققال  مؽشقفتقـ غسؾ الؼدمقـ، ومل يؾبس الخػقـ لقؿسح

 .هايف مسللة إفضؾ مـ الؿسح، والغسؾ. قالف شقخـا، واهلل أطؾؿ.

 ، واهلل أطؾؿ. الساجحهق  وهرا القىل

رواية طـ أمحد، أكف قال: مها سقاء.السابع: 
(1)

 

 اغرتاط يبطُٗا ع٢ً طٗاز٠. ص:3ط َطأي١

ِصاهرتقـ»حديث الؿغقرة الذي يف الباب بؼقلف:  َدلَّ  ِأدخؾتفام طىل ، «لنين

لبس الخػقـ طىل صفارة إذا أراد أن يؿسح طؾقفؿا، ويدل طىل ذلؽ أيًضا  اشتراط

رخص لؾؿسافر  نَّ الـبل أولػظف:  -إن شاء اهلل-حديث أبل بؽرة الذي سقليت 

 ثالثة أيام ولقالقفـ، ولؾؿؼقؿ يقًما، ولقؾة إذا تطفر، فؾبس خػقف أن يؿسح طؾقفؿا.

(: أمجع العؾؿاء طىل أكف ٓ 7/770) كارآستذيف   قال ابً عبد الرب

 هايجقز أن يؿسح طىل الخػقـ4 إٓ مـ لبسفؿا طىل صفارة.

(: ٓ كعؾؿ يف اشتراط تؼدم 0/300) الؿغـليف   قال ابً قدام٘و

 هاالطفارة لؿسح الخػقـ خالًفا.

(: والشافعل، والجؿفقر محؾقا 710) فتح البارييف   قال احلافظو

لطفارة الشرطقة يف القضقء، وخالػفؿ داود، فؼال: إذا مل يؽـ طىل الطفارة طىل ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (0/301-300.)الؿغـل (0/712-713 ،)شرح الؿفذباكظر:  (0)
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 هارجؾقف كجاسة طـد الؾبس جاَز.

 املطتشاق١، ٚؾاسب ضًطٌ ايبٍٛ. ص:4ط َطأي١

َرْت  َوإِنْ  (0/303 :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘  اْلـُؿْستََحاَضُة، َتَطفَّ

ـْ   َطَؾقْفِ  َكصَّ  .َطَؾقَْفا اْلـَؿْسُح  َفَؾُفؿْ  ًفا،ِخَػا َوَلبُِسقا َوِشبُْفُفَؿا، اْلبَْقِل، َسَؾُس  بِفِ  َوَم

َنَّ  َأْحَؿُد4
ِ

ِفؿْ  فِل َكامَِؾةٌ  َصَفاَرَتُفؿْ  ٕ  ها.َحؼِّ

وهذا الؼقل قالف بعض الشافعقة، وأكثر الشافعقة يؼقلقن: ٓ يجقز لفا أن 

 تؿسح يف حؼ فريضة، ٓ فائتة، وٓ ممداه.

، وهق أن لفا أن تؿسح يقًما، ، وهق ققل أمحد، وزفرالقىل األول والصحيح

ولقؾة إن كاكت مؼقؿة، وثالثة أيام ولقالقفـ إن كاكت مسافرة، واهلل أطؾؿ.
(1)

  

إذا يبظ خؿ٘ اي٢ُٓٝ بعد غطٌ زدًـ٘ ايُٝٓـ٢ قبـٌ غطـٌ زدًـ٘       ص:5ط َطأي١

ـٖايٝ  ؟طس٣، ثِ غطٌ ايٝطس٣، ٚيبظ ارُت

  ذهب أمحد، والشافعل، وإسحاق، وُحؽِل طـ مالؽ أكف ٓ يجقز لف الؿسح

 ىل الخػقـ.ط

لنينِ»: : مل يبح لف الؿسح طـد إكثر4 لؼقلف الػتحيف   قال احلافظ

، فجعؾ العؾة وجقد الطفارة فقفؿا مجقًعا وقت إدخالفؿا، ومل «أدخؾتفامِصاهرتقـ

تقجد صفارهتؿا وقت لبس إول، وٕن ما اطتبرت لف الطفارة اطتبر لف كؿالفا، 

دث ٓ يرتػع طـ مجقع إطضاء، وٓ طـ وكذلؽ الطفارة ٓ تتبعض4 فنن الح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (0/707.)شرح الؿفذبواكظر:  (0)
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قالقا: فعؾقف أن يخؾع الخػ القؿـك، ثؿ يؾبسفا مرة  بعضفا إٓ بنتؿام القضقء.

 أخرى بعد تؿام صفارتف.

  وذهب أصحاب الرأي، ويحقك بـ آدم، وأبق ثقر، ورواية طـ أمحد، ورجحف

ىل جقاز الؿسح4 إ - رمحفؿ اهلل -ابـ الؿـذر، وابـ حزم، وشقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

 ٕكف قد أدخؾ كؾ واحدة مـ قدمقف بعد غسؾفا.

 َواْلَؼْقُل  (70/701- )مجؿقع الػتاوىكؿا يف   قال غٔخ اإلضالو

ُل  َوَّ ْٕ َقاُب  ُهقَ  -يعـل: الؿشروطقة – ا ـْ  َؿْسُح ـالْ  َجازَ  َوإَِذا ،َشؽٍّ  باَِل  الصَّ لَ  لَِؿ  َتَقضَّ

ـْ  َيُجقزَ  نْ أَلَ فَ  4َلبَِسُفَؿا ُثؿَّ  َخاِرًجا لَ  لَِؿ َْوَلك4 بَِطِريِؼ  فِقِفَؿا َتَقضَّ ْٕ  عَؾ فَ  َهَذا َفنِنَّ  ا

 َهَذا َوإِْدَخاُل  ،َطـُْفَؿا َخاِرًجا الطََّفاَرةَ  َؾ عَ فَ  َوَذلَِؽ  ،فِقِفَؿا َواْستََداَمَفا فِقِفَؿا الطََّفاَرةَ 

َٓ  َػُعفُ َيـْ  َٓ  َكَعَدمِفِ  ُوُجقُدهُ  اْلَحَدِث  َمعَ  اْلُخػَّ  َقَدَمقْفِ  هُ  َو ْطتِبَارُ  َوإِكََّؿا ،َيُضرُّ
ِ

 آ

مٍ  بِِػْعؾِ  َلقَْس  َهَذا َفنِنَّ  4َذلَِؽ  َبْعدَ  َؿْقُجقَدةِ ـالْ  بِالطََّفاَرةِ   َمعَ  ُؿْصَحِػ ـالْ  َكَؿسِّ  ُمَحرَّ

َِِأْدَخْؾُتُفاَمِِإكِّل»: ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلِّ  َوَقْقُل ، اْلَحَدِث  4 «َصاِهَرَتا َِِِوُهاَمِِاْلُخػَّ ـَ  َفنِكَّفُ  َحؼٌّ  أَنَّ  َبقَّ

ـْ  َفُؽؾُّ  ،َؿْسِح ـالْ  لَِجَقازِ  ِطؾَّةٌ  َهَذا ـِ  َأْدَخَؾُفَؿا َم : َيُؼْؾ  َلؿْ  َوُهقَ  ،َؿْسُح ـالْ  َفَؾفُ  َصاِهَرَتقْ

ـْ  إنَّ ) َـّ  (،َيْؿَسْح  َلؿْ  َذلَِؽ  َيْػَعْؾ  َلؿْ  َم
َلةَ  َلؽِ َٓ  َؿْػُفقمِ ـالْ  بَِطِريِؼ  َطَؾقْفِ  الؾَّْػظِ  دِ

 َأْوَلك َؿْسُؽقِت ـالْ  َبْعُض  َهْؾ : التَّْخِصقصِ  ِحْؽَؿةُ  ُيـَْظرَ  أَنْ  َفقَـْبَِغل ،ْعؾِقؾِ َوالتَّ 

ـِ  إْدَخالِِفَؿا ذِْكرَ  َأنَّ  َوَمْعُؾقمٌ  بِاْلُحْؽِؿ؟  فِل َغْسُؾُفَؿا َوَلقَْس  ،ُؿْعتَادُ ـالْ  ُهقَ  َصاِهَرَتقْ

ـِ  قْ َّٓ  ُمْعتَاًدا4 اْلُخػَّ َّٓ  َأْبَؾُغ4 َفُفقَ  اْلُخػِّ  فِل اَغَسَؾُفؿَ  َفنَِذا َوإِ  َكْزعِ  فِل َفائَِدةٍ  َفَليُّ  َوإِ

ـْ  ُلبِْسفِ  ُثؿَّ  اْلُخػِّ  َّٓ  َهَذا َوَهْؾ  َمـَْػَعٌة؟ فِقفِ  َشْلءٍ  إْحَداِث  َغقْرِ  مِ هُ  َمْحٌض  َطبٌَث  إ  ُيـَزَّ
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اِرعُ  ـْ  الشَّ َْمرِ  َط ْٕ ُجُؾ  َقاَل  َوَلقْ  !بِِف؟ ا  َوَكانَ  - َبقْتِل إَلك َوَأْهؾِل َمالِل ْؾ أَْدِخ : لَِغقِْرهِ  الرَّ

اـلَ  َوُيقُسُػ  ،ُيْدِخَؾفُ  ُثؿَّ  ُيْخِرَجفُ  بَِلنْ  ُيْمَمرُ  َهْؾ  - َوَمالِفِ  َأْهؾِفِ  َبْعُض  َبقْتِفِ  فِل  َقاَل  ؿَّ

َْهؾِفِ 
ِ

 ھ  ھ ھ﴿: ُمقَسك َوَقاَل  ،[99يقشػ:] ﴾ڎ ڎ  ڌ  ڌ ڍ﴿: ٕ

 ﴾ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ  ۆ ۇ﴿: َلكَتَعا اهللُ  َوَقاَل  ،[20ادائدة:] ﴾ے

رَ  َفنَِذا ،[27افػتح:] َْرضِ  َكانَ  َأوْ  ،َبْعُضُفؿْ  بِِؿْصرِ  َكانَ  أَكَّفُ  ُقدِّ ْٕ َسةِ ـالْ  بِا  َأوْ  َبْعٌض4 ُؿَؼدَّ

َحاَبةِ  َبْعُض  َكانَ  ءِ  َكانَ  َهْؾ : َذلَِؽ  َقبَْؾ  اْلَحَرمَ  َدَخَؾ  َقدْ  الصَّ َٓ  بِاْلُخُروِج  ُيْمَمُرونَ  َهُم

ُجؾِ  َغْسُؾ  َوَكَذلَِؽ : قِقَؾ . َيَؼعْ  َلؿْ  َهَذا: قِقَؾ  َفنَِذا ُخقِل؟الدُّ  ُثؿَّ   اْلُخػِّ  فِل َقَدَمقْفِ  الرَّ

َكَّفُ  4ذِْكِرهِ  إَلك َيْحتَْج  َلؿْ  َفؾَِفَذا 4اْلَعاَدةِ  فِل َواقًِعا َلقَْس 
ِ

 إَلك َيْحتَاُج  َفَعَؾ  إَذا َلقَْس  ٕ

ـْ  فُ َوَأْمثَالُ  َفَفَذا ،َوإِْدَخالٍ  إْخَراٍج  َْوَلك َباب مِ ْٕ  ه.اا

 أطالم الؿققعقـيف  وصحح هذا الؼقل أيًضا الحافظ ابـ الؼقؿ 

 ، واهلل أطؾؿ.الصحيحوهق (، 3/327)

 ٌٖ ميطض ارتؿني إذا يبطُٗا عكب تُِٝ؟ ص:6ط َطأي١

َؿ، َفنِنْ  (0/303 :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘ ، َلبَِس  ُثؿَّ  َتقَؿَّ  َلؿْ  اْلُخػَّ

ـْ  َكَّفُ  َؿْسُح4اْلـ َلفُ  َيُؽ
ِ

َكََّفا َكامَِؾٍة4 َغقْرِ  َصَفاَرةٍ  َطَؾك َلبَِسفُ  ٕ
ِ

 َبَطَؾْت  َضُروَرةٍ، َصَفاَرةُ  َوٕ

ـْ  بِسِ  َفَصارَ  َأْصؾَِفا، مِ  ها.َصَفاَرةٍ  َغقْرِ  َطَؾك َلفُ  َكالالَّ

وهذا فقؿـ تقؿؿف4 لعدم الؿاء، أما مـ تقؿؿف لؿرض  :قال غٔخ اإلضالو 

بغل أن يؽقن كالؿستحاضة. قال: وتعؾقؾ أصحابـا يؼتضقف. كالجريح وكحقه، فقـ

 (.0/327كؼؾف طـف الزركشل يف شرحف )
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 ّْٖقال الي   يفشرح الؿفذب :فؼال ،الؿاء لػؼد التقؿؿ كان نإو 

 ،الرجؾقـ وغسؾ ،القضقء وجب الؿاء وجد إذا بؾ ،الؿسح يجقز ٓ :الجؿفقر

 .كالؿستحاضة هق :ريجس ابـ وقال ، الشافعل كص طـ الؿتقيل وكؼؾف

  وذهب بعض الحـابؾة إىل أنَّ لف أن يؿسح طىل خػقف، كؿا يفاإلكصاف 

(0/017.)
(1)

 

إذا يـــــبظ خؿـــــني، ثـــــِ أســـــدخ، ثـــــِ يـــــبظ ؾٛقُٗـــــا خؿـــــني، أٚ     ص:7ط َطأي١

 ؟دسَٛقني

(: ٓ يجقز الؿسح طؾقفؿا بغقر 0/303) الؿغـليف   قال ابً قدام٘

 هاخالف4 ٕكف لبسفؿا طىل حدث.

(، وكؼؾ وجًفا 0/710) شرح الؿفذبافعقة كؿا يف وهق مذهب الش

 ، وهق ققل بعقد.ـضعقًػا طـ الخراساكققـ أكف يجقز، وشبفقه بترققع الخػق

ــبظ         ص:8ط َطأي١ ــِ يــ ــا ثــ ــض عًُٝٗــ ــِ َطــ ــدخ، ثــ ــِ أســ ــني ثــ ــبظ ارتؿــ إذا يــ

 ؟ادتسَٛقني

 طىل صفارة غقر  ؿاذهب الحـابؾة إىل طدم جقاز الؿسح طؾقفؿا4 ٕكف لبسف

 ، وهق وجف طـد الشافعقة.كامؾة، فلشبف الؿتقؿؿ

 ،وهق  وهق وجف لؾحـابؾة أيًضا، ولؾشافعقة وجف آخر يف تجقيز الؿسح

ِصاهرتقـ»: 4 ٕكف يشؿؾف ققلف الصحيح ِأدخؾتفام ، وٓ كسؾؿ أن الؿسح «لنين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (0/327.)شرح الزركشل (0/017 ،)اإلكصاف (0/700 ،)شرح الؿفذبواكظر:  (0)
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ح هذا الشقخ  لقس بطفارة كامؾة، بؾ هق صفارة كامؾة، ويزيؾ الحدث، وقد رجَّ

  (0/700.)الشرح الؿؿتعيف  ابـ طثقؿقـ 

(: وهق ققل الشقخ أبل 0/710) شرح الؿفذبيف   قال اليّْٖو

، وهق إضفر الؿختار4 ٕكف لبسف وغقره ترجقحفحامد، ومؼتضك كالم الرافعل، 

طىل صفارة، وققلفؿ: )إهنا صفارة كاقصة( غقر مؼبقل. اكتفك.
(1)

  

 املطض ع٢ً ارتـ املدسم. ص:9ط َطأي١

 :يف هذه الؿسللة أققال 

إن ضفر مـ الؼدم شلء مـ الُخرق، مل يجز الؿسح طؾقفؿا، : القْل األّل

فقفؿا كان، أو يف أحدمها4 فنن مل يظفر جاز الؿسح، وهق ققل أمحد، والشافعل، 

 والحسـ بـ حل، ومعؿر بـ راشد.

: إن ضفر مـ الؼدم شلء يغسؾ ما ضفر مـ الؼدم، ويؿسح القْل الجاىٕ

 الخػ، وهق ققل إوزاطل.

كان الُخْرق يسقًرا، ٓ يظفر مـف الؼدم جاز الؿسح، وإن كان : إن القْل الجالح

 كثقًرا فاحًشا، مل يجز الؿسح طؾقفؿا، فقفؿا كان أو يف أحدمها، وهق ققل مالؽ.

ِف ُخرق تخرج مـف أصبع، أو أصبعان، جاز القْل السابع : إن كان يف ُخػِّ

 صحابف.الؿسح4 فنن كان ثالثة أصابع مل يجزئف، وهق ققل أبل حـقػة، وأ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (0/013.)اإلكصاف (0/303 ،)الؿغـلواكظر:  (0)
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: يؿسح طىل مجقع الخػاف ما أمؽـ الؿشل فقفؿا، وهق ققل القْل اخلامظ

 .سػقان الثقري، وإسحاق، وابـ الؿبارك، ويزيد بـ هارون، وأبل ثقر

 . ق ثقر: لق كان الخرق يؿـع الؿسح لبقـف الـبل بوقال أ

(: امسح طؾقفؿا ما 173) الرزاق مصـػ طبدوقال سػقان الثقري كؿا يف 

ت بف رجؾؽ، وهؾ كاكت خػاف الؿفاجريـ وإكصار إٓ مخرقة، مشؼؼة، تعؾؼ

 مرقعة.

لؿا مسح طىل الخػقـ،  وهبذا الؼقل أققل4 ٕن الـبل  : قال ابً امليرز

ا، مطؾًؼا دخؾ فقف مجقع الخػاف، فؽؾ ما وقع طؾقف  4وأذن بالؿسح طؾقفؿا إذًكا طامًّ

 .اسؿ خػ4 فالؿسح طؾقف جائز طىل ضاهر إخبار

 .الؿحؾَّكوهذا الؼقل قال بف الظاهرية، وكصره ابـ حزم يف 

(: ويجقز الؿسح طىل 03)ص آختقاراتيف   ّقال غٔخ اإلضالو

 الخػ الؿخرق مادام آسؿ باققًا، والؿشل طؾقف مؿؽـًا.

 ـ طثقؿقــخ ابـل، والشقـقادطـقل الشقخ مؼبؾ الـذا الؼـح هـد رجَّ ـوق

اهلل طؾقفؿا. ةـرمح
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الؿغـل (0/030 )الشرح الؿؿتع (700 )الؿحؾَّك (0/772-771 )إوسطواكظر:  (0)

(0/317-310.) 
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ـْ َطؾِلٍّ  (56) ْأِي َلَؽاَن َأْسَػُؾ الُخػِّ َأْوَلك  َوَط ـُ بِالرَّ ي َأكَُّف َقاَل: َلْق َكاَن الدِّ

ـْ َأْطاَلُه، َوَقْد َرَأْيُت 
  بِالَؿْسِح مِ

ِ
قْفِ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقَل اهلل َأْخَرَجُف َأُبق . َيْؿَسُح َطَؾك َضاِهِر ُخػَّ

. ـٍ َداُود بِنِْسـَادٍ َحَس
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 َطض ظاٖس ايكدّ ٚباطٓ٘. ص:1ط َطأي١

 .طىل مسح ضاهر الؼدم، وباصـف الؿتؼدم دلَّ حديث الؿغقرة

  وقد ذهب إىل ذلؽ ابـ طؿر، وطؿر بـ طبدالعزيز، والزهري، ومالؽ بـ

 قيف، والشافعل.بـ راهاو ،أكس، وابـ الؿبارك

 .طىل آقتصار طىل مسح ضاهر الخػ ودلَّ حديث طظ 

  ،وذهب إىل ذلؽ أمحد، وإوزاطل، والثقري، وأبق حـقػة، وأصحابف

 .وإسحاق، وابـ الؿـذر

 ، وضعػ حديث الؿغقرة 4 لصحة حديث طظالساجحهق  وهرا القىل

 تؼدم. كؿا
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( مـ صريؼ حػص بـ غقاث طـ إطؿش طـ أبل إسحاق طـ طبد خقر طـ 007جف أبقداود )أخر (0)

 طظ، وإسـاده صحقح، لؽـ خقلػ حػص بـ غقاث يف لػظ الحديث.

قال: وقال طقسك بـ  -بعد أن ذكر رواية حػص بـ غقاث- (7/77- )العؾؾالدارقطـل يف  قال

ؼدمقـ أحؼ بالؿسح مـ أطالمها، حتك يقكس ووكقع طـ إطؿش فقف: )كـت أرى أن باصـ ال

يؿسح ضاهرمها( قال: وتابعفؿا يقكس بـ أبل إسحاق وإسرائقؾ طـ الثقري  رأيت رسقل اهلل 

 طـ أبل إسحاق. ثؿ صحح هذه الرواية التل هبذا الؾػظ، ثؿ ذكر روايات أخرى تميد ذلؽ. 

  (0/310-311.)الؿغـل (0/777-777 ،)إوسطواكظر:  (7)
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 نِ ٖٛايكدز اجملصئ يف املطض؟ ص:2ط َطأي١

 وأصحابف، والثقري، وأبق ثقر، وداود إىل اإلجزاء بؽؾ ما  ذهب الشافعل

.  يطؾؼ طؾقف مسح، وإْن قؾَّ

 .وذهب أمحد إىل وجقب مسح أكثر ضاهره 

 .وذهب أبق حـقػة إىل وجقب مسح قدر ثالث أصابع 

مل يلت كصٌّ صحقح يف تؼدير الؼدر الؿجزئ مـ  ُ :قال أتى عثد اهلل غفس اهلل له

ا يطؾؼ طؾقف الؿسح، وهق ققل الشافعل ومـ معف، ففق الؿسح، فتعقـ آكتػاء بؿ

، واهلل أطؾؿ.الساجح
(1)

 

 أعالٙ. ٚأاالقتؿاز ع٢ً َطض أضؿٌ ارتـ  ص:3ط َطأي١

 :َقاَل  َأَحًدا َكْعَؾؿُ  َٓ  (0/312 :)الؿغـليف  قال أبْ حمند بً قدام٘ 

َّٓ  4ُدوَن َأْطاَلهُ  اْلُخػِّ  َأْسَػؾِ  َمْسُح  ُيْجِزُئفُ  ـْ  َأْشَفَب  إ  َوَبْعَض  َمالٍِؽ، ْصَحاِب أَ  مِ

4 َأْصَحاِب  افِِعلِّ َكَّفُ  الشَّ
ِ

 َلقْ  َكَؿا َفَلْجَزَأُه، اْلَػْرِض، َمَحؾَّ  ُيَحاذِي َما َبْعَض  َمَسَح  ٕ

 .َضاِهَرهُ  َمَسَح 

ـْ  َواْلَؿـُْصقُص  ، َط افِِعلِّ َكَّفُ  ُيْجِزُئُف4 َٓ  َأكَّفُ  الشَّ
ِ

 اْلـَؿْسِح، لَِػْرضِ  َمَحالًّ  َلقَْس  ٕ

اِق، َمْسُحفُ  ُيْجِزْئ  َفَؾؿْ  َٓ  ،اْلُخػِّ  َضاِهرَ  َمَسَح  إكََّؿا ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأنَّ  َذَكْرَكا َوَقدْ  َكالسَّ  َو

 .َضاِهِرهِ  َمْسُح  ُيْجِزُئ  أَكَّفُ  فِل ِخاَلَف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (0/310.)الؿغـل (0/770 ،)إوسط (0/777 ،)الؿجؿقعظر: اك (0)
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ـِ  َطَؾك بِاْلـَؿْسِح  َيُؼقُل  َأَحًدا َأْطَؾؿُ  َٓ  : قال ابـ الؿـذر قْ  َٓ : َيُؼقُل  اْلُخػَّ

.. اكتفكاْلُخػِّ  َأْطَؾك َطَؾك اْلـَؿْسُح  ُئ ُيْجزِ 
(1)

 

 املطض ع٢ً ايعكب. ص:4ط َطأي١

 َطِؼِب  َطَؾك اْلـَؿْسِح  فِل َواْلُحْؽؿُ  (0/313 :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘

َكَّفُ  َأْسَػؾِِف4 َمْسِح  فِل َكاْلُحْؽؿِ  اْلُخػِّ 
ِ

 .َكَلْسَػؾِفِ  َفُفقَ  اْلـَؿْسِح، لَِػْرضِ  بَِؿَحؾٍّ  َلقَْس  ٕ

  (0/771.)شرح الؿفذبوهذا مذهب الشافعقة كؿا يف 

 َطض ؾٛم ايهعب َٔ ارتـ، أٚ َطض باطٓ٘ ايرٟ ًٜٞ ايبػس٠. ص:5ط َطأي١

 مـ كعبف فقق مسح لق (0/771 :)شرح الؿفذبيف   قال اليّْٖ

 ها.بآتػاق يجزئف مل ،الرجؾ بشرة يظ الذى باصـف مسح أو ،الخػ

 َطض ارتـ خبسق١، أٚ غطً٘. ص:6ط َطأي١

قة، أو خشبة، وكذلؽ غسؾف، حؽؿف كحؽؿ مسح الرأس، مسح الخػ بخر

 وغسؾف، وقد تؼدمت الؿسللة طـد الؽالم طىل مسح الرأس يف القضقء، فراجعف.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (0/770.)الؿجؿقع (0/777 ،)إوسطواكظر:  (0)
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اٍل  (57) ـِ َطسَّ ـْ َصْػَقاَن ْب َأْن  َيْلُمُرَكا إَذا ُكـَّا َسْػًرا ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َكاَن الـَّبِلُّ  َوَط

ـْ َغائٍِط َوَبْقٍل َوَكْقمٍ 
ـْ مِ

ـْ َجـَاَبٍة َوَلؽِ
َّٓ مِ ، إ َـّ اٍم َوَلقَالِقِف . َٓ َكـِْزَع ِخَػاَفـَا َثاَلَثَة َأيَّ

َحاهُ  ـُ ُخَزْيَؿَة َوَصحَّ ، َوالؾَّْػُظ َلُف، َواْب .َأْخَرَجُف الـََّسائِّل َوالتِّْرمِِذيُّ
(1)

 

 ستفادة من احلديثاملسائل واألحكام امل

 اذتدخ ايرٟ ميطض َٓ٘. ص:1ط َطأي١

دلَّ حديث صػقان طىل أنَّ الحدث الذي يؿسح مـف هق الحدث إصغر4 فننَّ 

 جقاز الؿسح مختص بف.

(: وٓ يجزئ الؿسح يف جـابة، وٓ 0/307) الؿغـليف   قال ابً قدام٘

 هاغسؾ واجب، وٓ مستحب، ٓ كعؾؿ يف هذا خالًفا.

 . انثؿ استدل بحديث صػق

(: الؿسح طىل الخػقـ خاصٌّ بالقضقء، 710) الػتحيف  قال احلافظ 

 هاوٓ مدخؾ فقف لؾغسؾ بنمجاع.

بؼل بعض الؿسائؾ الؿتعؾؼة يف هذا الحديث، كذكرها تحت حديث  تنبيه:

 الذي بعده. طظ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، مـ صرق طـ طاصؿ 030(، وابـ خزيؿة )30(، الترمذي )27-0/23. أخرجف الـسائل )سطٔ (0)

 ابـ أبل الـجقد، طـ زر بـ حبقش، طـ صػقان بـ طسال بف. وإسـاده حسـ. 
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ـِ َأبِل َصالٍِب  (58) ـْ َطؾِلِّ ْب َـّ َثاَلَثَة َأيَّ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َجَعَؾ الـَّبِلُّ  َوَط اٍم َوَلقَالِقف

ـِ -، َوَيْقًما َوَلقَْؾًة لِْؾُؿِؼقِؿ لِْؾُؿَسافِرِ  قْ .َأْخَرَجُف ُمْسؾِؿٌ . -َيْعـِل فِل الَؿْسِح َطَؾك الُخػَّ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 ت يًُطض ع٢ً ارتؿني.ايتٛقٝ ص:1ط َطأي١

دلَّ حديث طظ بـ أبل صالب، وقبؾف حديث صػقان، وغقرمها طىل التقققت يف 

 الؿسح لؾؿؼقؿ يقم ولقؾة، ولؾؿسافر ثالثة أيام ولقالقفـ.

  وقد ذهب إىل هذا مجفقر أهؾ العؾؿ، قال الترمذي: والؼقل بالتقققت يف

مـ بعدهؿ والتابعقـ، ، والؿسح هق ققل أكثر العؾؿاء مـ أصحاب رسقل اهلل 

 مـ الػؼفاء، مثؾ الثقري، وابـ الؿبارك، والشافعل، وأمحد، وإسحاق.

  وذهب الشعبل، وأبق سؾؿة بـ طبد الرمحـ إىل طدم التقققت لؾؿسح، وهق

 ققل مالؽ، وحؽل طـ الؾقث، وهق ققل قديٌؿ لؾشافعل، واستدلقا بؿا يظ:

ِوماِ»ثة أيام؟ قال: ، وفقف: قال: وثال-وسقليت–حديث أبل بـ طؿارة  (0 كعؿ،

 ، وهق حديث ضعقٌػ.«شئت

 .«وِٓخيؾعفامِإ ِشاءِإِٓمـِالجـابة»، وفقف: -وسقليت–حديث أكس  (7

أثر طؿر بـ الخطاب، يف فتقاه لعؼبة بـ طامر حقـ أتاه، وكان مسافًرا، قال:  (3

يعـل الجؿعة -خرجت مـ الشام يقم الجؿعة، ودخؾت الؿديـة يقم الجؿعة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( دون ققلف: )يعـل يف الؿسح طىل الخػقـ(4 ففل مـ تػسقر الحافظ 710أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (0)

 وتصرفف.
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ؾت طىل طؿر بـ الخطاب، فؼال: متك أولجت خػقؽ يف رجؾقؽ؟ ، فدخ-الثاكقة

 قؾت: يقم الجؿعة. قال: وهؾ كزطتفؿا؟ قؾت: ٓ. قال: أصبت السـة.

: ومـفؿ أخرجف ابـ الؿـذر، وغقره، وهق ثابت، ولؽـ قال ابـ الؿـذر 

ـَّة(.  مـ روى أكف قال: )أصبت(، ومل يؼؾ: )السُّ

ـَّة(   (7/000) (072)العؾؾوحؽؿ الدارقطـل يف  طىل هذه الزيادة )السُّ

ـَّة(.  بالشذوذ، وأنَّ الؿحػقظ بؾػظ: )أصبت(، بدون زيادة )السُّ

 فعىل هذا ففل فتقى مـ طؿر، وهل حادثة طقـ تحتؿؾ التلويؾ.

(: وٓ تتققت مدة 07)ص آختقاراتكؿا يف   قال غٔخ اإلضالو

والؾبس، كالبريد الؿجفز يف الؿسح يف حؼ الؿسافر الذي يشؼ اشتغالف بالخؾع، 

 همصؾحة الؿسؾؿقـ، وطؾقف تحؿؾ قصة طؼبة بـ طامر.ا

، وهق ترجقح مجقع كبار أهؾ العؾؿ الؿعاصريـ املرهة األولهق  والساجح

فقؿا كعؾؿ، واهلل أطؾؿ.
(1)

  

 َت٢ ٜبدأ ايتٛقٝت؟ ص:2ط َطأي١

 :يف الؿسللة ثالثة أققال 

ْحؽِلٌّ طـ الحسـ : يبدأ التقققت مـ الؾبس، وهذا الؼقل مَ القْل األّل

 البصري.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (0/307.)الؿغـل (0/723 ،)الؿجؿقع (0/737-731 ،)إوسطاكظر:  (0)
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: ابتداء التقققت مـ الحدث، وهق مذهب الشافعقة، والحـػقة، القْل الجاىٕ

 لؾجؿفقر. شرح الؿفذبورواية طـ أمحد، وطزاه الـقوي يف 

: ابتداء التقققت مـ أول الؿسح، وهذا ققل إوزاطل، وأبل القْل الجالح

ؿـذر4 ٕنَّ إدلة جاءت بالتقققت ثقر، ورواية طـ أمحد، وداود، واختاره ابـ ال

اجح دلقاًل   .لؾؿسح، قال الـقوي: وهق الؿختار الرَّ

 واإلماممحؿد إمقـ الشـؼقطل،  اإلمامو إلباين، اإلمام وهق ترجقح

، الساجحهق  وهرا القىلابـ طثقؿقـ، رمحة اهلل طؾقفؿ أمجعقـ، واإلمام القادطل، 

واهلل أطؾؿ.
(1)

 

( طـ الشعبل، وإسحاق، 0/777) إوسطر يف حؽك ابـ الؿـذ 

وأبل ثقر، وسؾقؿان بـ داود، أكَّف ٓ يصظ بالؿسح4 إٓ مخس صؾقات، وهذا 

 الؿذهب باصؾ، وإحاديث الصحقحة جاءت بالتقققت بالزمان ٓ بالصؾقات.

ــع         ص:3ط َطأي١ إذا اْتٗــت َــد٠ املطــض، ؾٗــٌ تٓــتكض ايطٗــاز٠، ٚنــرا يــٛ خً

 خؿٝ٘ قبٌ اْتٗا٤املد٠؟

 الؿسللة أربعة أققال: يف هذه 

: يؽػقف غسؾ الؼدمقـ، وهق مذهب الحـػقة، والثقري، وأبل ثقر، األّل

 والؿزين، وإصح طـد الشافعقة، ورواية طـ أمحد.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (7/70 ،)تػسقر الشـؼقطل (0/773-777 ،)إوسط (0/720-721 ،)الؿجؿقعاكظر:  (0)

الؿغـل (0/311،) صحقح ســ أبل داود (077.) 
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: يؾزمف استئـاف القضقء، وصفارتف السابؼة مـتؼضة، وهق ققل الزهري، الجاىٕ

صح الروايتقـ أبل لقىل، وإوزاطل، والحسـ بـ صالح، وإسحاق، وهق أوابـ 

 طـ أمحد.

َر حتك صال الػصؾ استلكػ الجالح : إْن غسؾ رجؾقف طؼب الـزع َكَػاُه، وإْن أخَّ

 القضقء، وبف قال مالؽ، والؾقث.

يصظ  ٓ شلء طؾقف، ٓ غسؾ الؼدمقـ، وٓ غقره، بؾ صفارتف صحقحة السابع:

واختاره مل يحدث، وهق ققل الحسـ البصري، وقتادة، وسؾقؿان بـ حرب،  هبا ما

ابـ الؿـذر، وهق ققل داود الظاهري، واحتجقا طىل ذلؽ بلكف قد ثبتت لف الطفارة، 

فال تبطؾ بال حدث كالقضقء، وأما كزع الخػ، فال يمثر يف  وصفارتف صحقحة4

 الطفارة بعد صحتفا، كؿا لق مسح رأسف، ثؿ حؾؼف.

 ققى.4 لؼقة ملخذه، قال الـقوي: وهق الؿختار إالساجحهق  وهرا القىل

حف شقخـا القادطل، والشقخ ابـ طثقؿقـ رمحة اهلل طؾقفؿا. ومـ كزع أحد  ورجَّ

.خػقف، ففق كؿـ كزطفؿا طـد طامة العؾؿاء4 إٓ الزهري، وأبا ثقر
(1)

 

 ٌٖ تػٌُ ايسُِٓخَؿ١ يًُطاؾس ضؿس َعؿ١ٝ؟ ص:4ط َطأي١

  ذهب الحـابؾة، والشافعقة إىل أنَّ الؿسافر سػر معصقة ٓ يؿسح طىل خػقف

افر سػر صاطة، أو سػًرا مباًحا، بؾ يؿسح مسح الؿؼقؿ4 ٕكف طاٍص، كؿسح الؿس

 بؾ قال بعض الشافعقة: ٓ يؿسح مطؾًؼا. فال يرخص لف4 لئال يعان طىل معصقتف،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (0/300-301.)الؿغـل (0/770-771 ،)شرح الؿفذبواكظر:  (0)
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  وذهب أبق حـقػة، وابـ حزم إىل أنَّ الرخصة تشؿؾ سػر الؿعصقة4 لعؿقم

، واهلل أطؾؿ. الساجحوهق  إدلة،
(1)

 

، ٖٚــٛ َكــِٝ، ثــِ مل ميطــض ستــ٢     ٔ يــبظ خؿٝــ٘، ثــِ أســدخ   ـَــ ص:5ط َطأي١

 ضاؾس.

(: ٓ كعؾؿ بقـ أهؾ العؾؿ خالًفا يف 0/311) الؿغـليف   قال ابً قدام٘

يؿسحِ»: أنَّ مـ مل يؿسح حتك سافر أكف يتؿ مسح الؿسافر، وذلؽ لؼقل الـبل 

 اكتفك. ، وهق حال ابتدائف بالؿسح كان مسافًرا.«الؿسالرِ   ةِأياىِولقالقفـ

( إىل مجقع العؾؿاء، وذكر 0/722) شرح الؿفذبيًضا الـقوي يف وقد طزاه أ

 أنَّ الؿزين ُحؽَِل طـف خالف هذا، وبقـ أكف غؾط طىل الؿزين.

شرح وأما إذا مل يحدث، فقؿسح مسح الؿسافر باإلمجاع، قالف الـقوي يف 

  (0/722.)الؿفذب

َُٔكـٞ   ص:6ط َطأي١ َٔ يبظ خؿٝ٘، ثِ ابتدأ املطض ٖٚٛ َكِٝ، ثِ ضاؾس قبٌ 

 ّٜٛ ٚي١ًٝ.

 :يف الؿسللة ققٓن 

أكف يتؿ طىل مسح مؼقؿ، ثؿ يخؾع، هق ققل الشافعل، ومالؽ،  األّل:

وإسحاق، وأمحد، وداود يف رواية طـفؿا4 ٕهنا طبادة اجتؿع فقفا الحضر، والسػر، 

فقغؾب حؽؿ الحضر، كؿا لق أحرم بالصالة يف سػقـة يف البؾد، فسارت وفارقت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (707.)الؿحؾَّك (0/017 )اإلكصاف (0/727 )شرح الؿفذباكظر  (0)
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 فنكف يتؿفا صالة حضر بنمجاع الؿسؾؿقـ.البؾد، وهق يف الصالة4 

أكف يتؿ طىل مسح مسافر، وهق ققل أبل حـقػة، والثقري، ورواية طـ  الجاىٕ:

أمحد، وداود، قال الخالل: رجع أمحد طـ ققلف إول إىل هذا4 ٕكف يشؿؾف ققلف 

 :«ويؿسحِالؿسالرِ   ةِأياىِولقالقفـ». 

ية، ومثَّؾ هذه الصقرة بؿا إذا : وهذه رواية قق قال الػٔخ ابً عجٔنني

 دخؾ طؾقف الققت، ثؿ سافر4 فننَّ الصحقح أكف يصظ صالة مسافر.

خصة بثالثة أيام ولقالقفـ القىل األولهق  -واهلل أطؾؿ- والساجح 4 ٕنَّ الرُّ

جاءت لؾؿسافر خالًصا، ٓ لؿـ مجع بقـ اإلقامة والسػر، فصقرة الؿسللة ٓ 

 دلقؾ إللحاقف بحؽؿ الؿسافر، واهلل أطؾؿ. يشؿؾفا الحديث، وتحتاج إىل

(: إن 00/021) مجؿقع فتاواهكؿا يف  ابـ العثقؿقـ  اإلمامقال  تنبيه:

ومل  -يعـل إذا سافر-فال مسح  -يعـل مسح الؿؼقؿ-كاكت قد اكتفت مدة الؿسح 

 ه( أكف يتؿ مسح مسافر.ا7/013) الؿحىلأر يف ذلؽ خالًفا إٓ ما ذكره يف 

 ؟َطاؾْس، ثِ قدّ ؾأقاّإذا َطض  ص:7ط َطأي١

 أََقؾَّ  ُمَسافِرٌ  َمَسَح  َوإَِذا (0/317 :)الؿغـليف  قال أبْ حمند بً قدام٘ 

ـْ   َيْقًما ُمَسافِرٌ  َمَسَح  َوإَِذا َوَخَؾَع، ُمِؼقؿٍ  َمْسِح  َطَؾك َأَتؿَّ  ،َقِدمَ  َأوْ  ،أََقامَ  ُثؿَّ  َوَلقَْؾٍة، َيْقمٍ  مِ

 .َخَؾعَ  ،َقِدمَ  َأوْ  ،امَ َأقَ  ُثؿَّ  َفَصاِطًدا، َوَلقَْؾةً 

، َقْقُل  َوَهَذا افِِعلِّ ْأِي، َوَأْصَحاِب  الشَّ َٓ  الرَّ َكَّفُ  ُمَخالًِػا4 فِقفِ  َأْطَؾؿُ  َو
ِ

 ُمِؼقًؿا، َصارَ  ٕ
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 ها.َسافِرِ اْلـؿُ  َمْسَح  َيْؿَسَح  َأنْ  َلفُ  َيُجزْ  َلؿْ 

 .الصحيحهق  هرا القىل ُ :قال أتى عثد اهلل غفس اهلل له

(، والؿزين 770) الؿحىلوجد خالف، فؼد خالػ ابـ حزم يف  وإن كان قد

  (0/731.)شرح الؿفذبكؿا يف 
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ـْ َثْقَباَن  (59)   َوَط
ِ
، َفَلَمَرُهْؿ َأْن َيْؿَسُحقا َسِريَّةً  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َبَعَث َرُسقُل اهلل

ـِ  -َيْعـِل الَعَؿائِؿَ - َطَؾك الَعَصائِِب   . َرَواُه َأْحَؿُد َوَأُبق-َيْعـِل الِخَػاَف - َوالتََّساِخق

َحُف الَحاكِؿُ  .َداُود، َوَصحَّ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 املطض ع٢ً ادتٛازب. ص:1ط َطأي١

  ،ذهب ققٌم إىل جقاز الؿسح طىل الجقربقـ، وهق مذهب ططاء، والحسـ

وإطؿش، والثقري، وابـ  وسعقد بـ الؿسقب، والـخعل، وسعقد بـ جبقر،

الؿبارك، وأمحد، وإسحاق، وحؽك ابـ الؿـذر إباحة الؿسح طىل الجقرب طـ 

تسعة مـ الصحابة: طظ بـ أبل صالب، وطؿار، وأبل مسعقد، وأكس بـ مالؽ، 

. وابـ طؿر، والبراء بـ طازب، وبالل، وأبل أمامة، وسفؾ بـ سعد
(2)

 

 وقالقا: التساخقـ تشؿؾ الجقارب. واحتج لفؿ بحديث ثقبان الذي يف الباب

( يف تػسقر التساخقـ: ويؼال: إنَّ أصؾ 0/73) الؿعامليف   قال اخلطابٕ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يحقك (، طـ 0/003(، والحاكؿ )070(، ومـ صريؼف أبق داود )7/711. أخرجف أمحد )ؾشٝض (0)

 بف. اشد بـ سعد، طـ ثقبانبـ سعقد، طـ ثقر، طـ را

وإسـاده صحقح، وقد أطؾ بلن راشد بـ سعد مل يسؿع مـ ثقبان، قالف أمحد وأبقحاتؿ. ولؽـ 

 الصحقح أكف قد سؿع مـف، فؼد أثبت سؿاطف مـف البخاري يف تاريخف.

التػسقر يف الحديث بالعؿائؿ والخػاف مـ كالم الحافظ، ولقس مقجقًدا يف الؿصادر  تنبيه:

 ة. الؿذكقر

(، وكؾفا ثابتة طـفؿ4 إٓ أثر طؿار، وابـ طؿر، وبالل، -0/707) إوسطأخرجفا ابـ الؿـذر يف  (7)

 وسفؾ فػل أساكقدها ضعػ.
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، وجقرب، وكحقه.ا  هذلؽ كؾ ما يسخـ بف الؼدم، مـ ُخػٍّ

 أنَّ الـبل  (:073) واحتج بعضفؿ بحديث الؿغقرة بـ شعبة طـد أبل داود

يث تػرد بف طبدالرمحـ بـ ثروان، وهذا الحد ، والـعؾقـ.قـمسح طىل الجقرب

وُأْكؽَِر طؾقف هذا الحديث، وقد أطؾف الثقري، وطبدالرمحـ بـ مفدي، وأمحد بـ 

بـ معقـ، ومسؾؿ بـ الحجاج، وغقرهؿ كؿا يف احـبؾ، وطظ بـ الؿديـل، ويحقك 

الؿجؿقع (0/711.)  ،حف ابـ حزم، وشقخ اإلسالم ابـ تقؿقة وهذا الؼقل رجَّ

 اين، والشقخ مؼبؾ، والشقخ ابـ طثقؿقـ رمحة اهلل طؾقفؿ أمجعقـ.والشقخ إلب

  :وأكؽرت صائػة الؿسح طىل الجقربقـ، وكرهتف، ومؿـ كره ذلؽ ومل يره

مالؽ، وإوزاطل، والشافعل، والـعؿان، وهق مذهب ططاء، وهق آخر ققلقف، وبف 

أجاز الؿسح  الشافعل أنَّ  دَ قْ بَ 4 قال مجاهد، وطؿرو بـ ديـار، والحسـ بـ مسؾؿ

 طىل الجقرب إذا كان مـعاًل.

4 لدٓلة حديث ثقبان الؿقجقد يف الباب طؾقف، الساجحهق  القىل األول ُ :قلت

وهق ققل مـ تؼدم مـ الصحابة، وقد صحَّ طـ أكس بـ مالؽ، وطظ، وأبل 

مسعقد، والبراء، وٓ يعرف لفؿ مخالػ.
(1)

 

 املطض ع٢ً ادتٛازب ارتؿٝؿ١. ص:2ط َطأي١

 وهق مذهب أبل يقسػ،  - أي: الؿتقـة -قؼة صػال حؽؿفا حؽؿ الجقارب

ومحؿد بـ الحسـ، وإسحاق، وداود.
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (0/317.)الؿغـل (0/733-711 ،)الؿجؿقع (0/707-707 ،)إوسطواكظر:  (0)

  = مجؿقع فتاواهؿا يف ك (، وهق ترجقح الشقخ ابـ طثقؿقـ 0/711) شرح الؿفذباكظر:  (7)
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  ومذهب الحـابؾة، ومجاطة مـ أهؾ العؾؿ طدم جقاز الؿسح طىل غقر

الصػقؼة.
(1)

 

 املطض ع٢ً ايكؿاشٜٔ، ٚايربقع. ص:3ط َطأي١

(: أمجع العؾؿاء طىل أكف ٓ 0/713) شرح الؿفذبيف   قال اليّْٖ

 هالؼػازيـ يف القديـ، والبرقع يف القجف.يجقز الؿسح طىل ا

 املطض ع٢ً ايًؿا٥ـ. ص:4ط َطأي١

 ٘ٔقال غٔخ اإلضالو ابً تٔن  ( 70/027كؿا يف مجؿقع الػتاوى-

ـْ  َفقَْؾَزمُ : قِقَؾ  َفنِنْ  قال: -بعد ذكره مشروطقة الؿسح طىل الجقارب-(: 027  مِ

ْجؾِ  َطَؾك ػَّ ُيؾَ  َأنْ : َوُهقَ  ،الؾََّػائِِػ  َطَؾك َؿْسِح ـالْ  َجَقازُ  َذلَِؽ  ـْ  َلَػائُِػ  الرِّ  َأوْ  ،اْلُبْردِ  مِ

ـْ  َأوْ  ،اْلِحَػاءِ  َخْقَف   َذَكَرُهَؿا َوْجَفانِ  َهَذا فِل: قِقَؾ . َذلَِؽ  َوَكْحقَ  بِِفَؿا ِجَراٍح  مِ

َقاُب  ،اْلَحْؾَقاكِّل  ـْ  َأْوَلك َؿْسِح ـبِالْ  َوِهَل  ،الؾََّػائِِػ  َطَؾك َيْؿَسُح  أَكَّفُ  َوالصَّ  ػِّ اْلخُ  مِ

: َضَررٌ  ِطَفازكَ  َوفِل اْلَعاَدةِ  فِل لِْؾَحاَجةِ  ُتْستَْعَؿُؾ  إكََّؿا الؾََّػائَِػ  تِْؾَؽ  َفنِنَّ  4َواْلَجْقَرِب 

ا ا ،اْلبَْردِ  إَصاَبةُ  إمَّ ا ،بِاْلِحَػاءِ  التََّلذِّي َوإِمَّ  َطَؾك َؿْسُح ـالْ  َجازَ  َفنَِذا ،بِاْلُجْرِح  التََّلذِّي َوإِمَّ

ـِ  قْ ـِ  اْلُخػَّ َْوَلك بَِطِريِؼ  الؾََّػائِِػ  َفَعَؾك 4َواْلَجْقَرَبقْ ْٕ ـْ  ،ا ـْ  َشْلءٍ  فِل ادََّطك َوَم  َذلَِؽ  مِ

َّٓ  َمَعفُ  َفَؾقَْس  إْجَؿاًطا َٓ  ،اْلِعْؾؿِ  َطَدمُ  إ ـْ  َؿـْعَ ال َيـُْؼَؾ  أَنْ  ُيْؿؽِـُفُ  َو ـْ  َطَشَرةٍ  َط  اْلُعَؾَؿاءِ  مِ

ـَ ال ـْ  َفْضاًل  َؿْشُفقِري ِـَّزاعُ  ،ْجَؿاعِ اإْلِ  َط  ه.اَوَغْقِرهِ  َأْحَؿد َمْذَهِب  فِل َمْعُروٌف  َذلَِؽ  فِل َوال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= (00/000-001.) 

  (0/313.)الؿغـلاكظر:  (0)
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 َبِعُض امَلَطأئِل امُلِلَخَكٔة

 املطض ع٢ً ايٓعًني. ص:1ط َطأي١

  قال اإلمام أمحد يفمسـده (311حدثـا :) إشجعل، حدثـا أبل، طـ  ابـ

ؿ قال: أيـ سػقان، طـ السدي، طـ طبد خقر، طـ طظ، أكف دطا بؽقز مـ ماء، ث

همٓء الذيـ يزطؿقن أهنؿ يؽرهقن الشرب قائًؿا؟ قال: فلخذه، فشرب، وهق 

قائؿ، ثؿ تقضل وضقًءا خػقًػا، ومسح طىل كعؾقف، ثؿ قال: هؽذا وضقء رسقل اهلل 

  ُث.دِ حْ لؾطاهر، ما مل ي 

 ( مـ صريؼ إشجعل بف.0/17(، والبقفؼل )711وأخرجف ابـ خزيؿة )

 لسدي، وهق إسؿاطقؾ بـ طبد الرمحـ4 فنكف حسـ الحديث.وإسـاده حسـ مـ أجؾ ا

(: حدثـا إبراهقؿ بـ سعقد، 0/022) كصب الرايةوقال اإلمام البزار كؿا يف 

ثـا روح بـ طبادة، طـ ابـ أبل ذئب، طـ كافع، أن ابـ طؿر كان يتقضل وكعاله يف 

 يػعؾ. رجؾقف، ويؿسح طؾقفؿا، ويؼقل: كذلؽ كان رسقل اهلل 

 ه صحقح، رجالف كؾفؿ ثؼات.وإسـاد

(: ٓ كعؾؿ رواه طـ كافع 0/022) كصب الرايةلؽـ قال البزار طؼبف كؿا يف 

 هذئب، وٓ طـ ابـ أبل ذئب إٓ روح.اإٓ ابـ أبل 

وأشار البخاري إىل تعؾقؾ هذا الحديث، فؼال: باب غسؾ الرجؾقـ يف 

 الـعؾقـ، وٓ يؿسح طىل الـعؾقـ.
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يؾبس الـعال التل  ملسو هيلع هللا ىلصطؿر أكف قال: رأيت رسقل اهلل ثؿ أسـد طـ طبداهلل بـ 

 لقس فقفا شعر، ويتقضل فقفا، فلكا أحب أن ألبسفا.

طىل جقاز الؿسح طىل الـعؾقـ، وهق فعؾ طظ وابـ  استدل هبذيـ الحديثقـ

تؿام يف  إلباين  اإلمام، وقال بف إوزاطل، وابـ حزم، ورجحف  طؿر

 (.03)ص آختقاراتإلسالم كؿا يف (، وهق ققل شقخ ا007)ص الؿـة

 4 لعدم ورود دلقؾ وذهب الجؿفقر إىل طدم جقاز الؿسح طىل الـعؾقـ

 صحقح صريح يدل طىل الؿسح طىل الـعؾقـ.

(: واستدل الطحاوي طىل طدم اإلجزاء 000) الػتحيف   ّقال احلافظ

ح ٓ يجزئ طؾقفؿا. طىل أنَّ الخػقـ إذا تخرقا حتك تبدَو الؼدمان أنَّ الؿس باإلمجاع

 قال: فؽذلؽ الـعالن4 ٕهنؿا ٓ يغقبان الؼدمقـ.

: وهق استدٓل صحقح، ولؽـف مـازع يف كؼؾ اإلمجاع الؿذكقر، قال احلافظ

 هولقس هذا مقضع بسط هذه الؿسللة.ا

 أجىبة: ةبأزبعوأجابىا عً األدلة املتكدمة 

 وضقٍء طـ حدث، يف القضقء الؿتطقع بف، ٓ يف أكف كان مـ الـبل  األٍٚ:

 وهق تلويؾ ابـ خزيؿة، والبزار، وابـ حبان.

 صحقح ســ أبل داودهذا التلويؾ، وقال كؿا يف  إلباين  اإلماموقد رد 

 مل ما: أي ،أكبر حدثاً  يحدث مل ما الؿراد بؾ الؿعـك4 هذا لـا يظفر ولقس(: 070)

أمقر،  إلقف ذهبـا ما طىل والدلقؾ ،طسال بـ ناصػق حديث بؿعـك ففق ُيْجـِب4
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 أن بعد كعؾقف طىل مسح قد - اطؾقًّ : لـأط- كػسف الحديث راوي أن :إول

 فروى،  بحديثف وأطؾؿ كالمف، بؿعـك أدرى وهق ،اإمامً  صّؾك ثؿّ  ،بال

 أكف :َضبْقَانَ  أبل طـ ُكَفقْؾ بـ سؾؿة طـ شعبة طـ صريؼقـ مـ( 0/72) الطحاوي

 الؿسجد، دخؾ ثؿ كعؾقف، طىل ومسح فتقضل، بؿاء دطا ثؿَّ  ،اقائؿً  بال اطؾقًّ  رأى

 .الشقخقـ شرط طىل صحقح إسـاد وهذا .صّؾك ثؿّ  كعؾقف فخؾع

، بف ،كفقؾ بـ سؾؿة طـ ،سػقان صريؼ مـ( 0/721) البقفؼل وأخرجف قال:

ثؿ أخرجف البقفؼل مـ صريؼ إطؿش، طـ أبل  كحقه، وفقف أكف صىل الظفر.

ًٓ  .ضبقان، طـ طظ...  .فذكره مطق

 أكف ثبت الؿسح طىل الـعؾقـ مرفقًطا يف غقر ما حديث. :الثاين قال:

إىل حديث الؿغقرة بـ  إلباين  اإلماميشقر  ُ :قال أتى عثد اهلل غفس اهلل له

شعبة الذي تؼدم يف مسللة الجقارب، وتؼدم أكف معؾ، وكذا حديث أوس بـ أبل 

ططاء العامري، وهق مجفقل، (، ويف إسـاده: 001داود ) أوس الثؼػل، أخرجف أبق

كؿا يف  وهق معؾ (،0/720طـد البقفؼل ) وأشار إىل حديث ابـ طباس 

كصب الراية (0/022)( مـ صريؼ رواد بـ 40/720 فؼد رواه البقفؼل )

تقضلِمرةِمرة،ِومسحِطؾكِ»الجراح، طـ الثقري، بنسـاده طـ ابـ طباس بؾػظ: 

فرووه طـ سػقان الثقري بؾػظ:  وخالػف الثؼات مـ أصحاب الثقري4 «كعؾقف

 .بدون الزيادة4 فالزيادة شاذة، واهلل أطؾؿ «تقضل مرة مرة»

 .، وهق معؾ أيًضا كؿا تؼدمالؿتؼدم وكذا حديث ابـ طؿر 
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 !.فتلمؾ الػريضة4 دون الـافؾة بف تصح اوضقءً  كعؾؿ ٓ أكـا: الثالث:  قال

 الـعؾ، وهذا تلويؾ البقفؼل.معـك )مسح طىل كعؾقف(، أي: غسؾ رجؾقف يف  الثاني:

أكف مسح طىل الـعؾقـ مع الجقربقـ، فؽان مسحف طىل الجقارب  الثالث:

 فرًضا، وطىل الـعؾقـ كػاًل، وهذا تلويؾ الطحاوي.

أنَّ الؿسح الؿؼصقد بف الغسؾ الخػقػ، وهق الرش، وقد جاء يف  الزابع:

سـاد صحقح ( بن0/27) ســ الـسائلطىل ذلؽ، فػل  ما يدل حديث طظ 

ا مـ ماء، فؿسح بف وجفف، وذراطقف، ورجؾقف. أنَّ طؾقًّا   أخذ كػًّ

( بنسـاد حسـ: ثؿ أخذ بؽػقف مـ الؿاء، فصؽَّ هبا 077) مسـد أمحدويف 

 طىل قدمقف، وفقفؿا الـعؾ، ثؿ قؾبفا هبا، ثؿ طىل الرجؾ إخرى مثؾ ذلؽ.

(، وشقخ 0/30) ــهتذيب السيف  وهذا التقجقف أشار إلقف ابـ الؼقؿ 

والصحيح قىل  (، وهق مـ أققى التقجقفات،07)ص آختقاراتيف اإلسالم كؿا 

 واهلل أطؾؿ. ،اجلوهىز

ا، والـعؾ  تنبيه: الـعؾ ما كان تحت الؽعبقـ، وما كان فققفؿا يسؿك ُخػًّ

كان ثابتًا يف الؼدم، ويشؼ كزطف  بؿا إذا ققده شقخ اإلسالم  الذي يؿسح طؾقف

.(03)ص آختقارات الػؼفقةأو رجؾ.  إٓ بقد
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مجؿقع الػتاوى (0/720 ،)ســ البقفؼل (0/022-023 ،)كصب الرايةواكظر:  (0)

(70/707-707 ،)الؿحؾَّك (701.) 
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ـْ ُطَؿرَ  (61) ـْ َأَكٍس  -َمْقُققًفا-، َوَط َِأَحُدُكْؿَِوَلخَِسِ» :-َمْرُفقًطا–َوَط َل إَواَِتَقضَّ

ْقفِِ َِيْخؾَُِِخػَّ َٓ َِو ِلِقِفاَم، َِوْلُقَبؾِّ َِطَؾْقِفاَم َِلْؾَقْؿَسْح ـَ ِِم َّٓ ِإ َِشاَء ِإْ  ـَابَةٍِْعُفاَم . َأْخَرَجُف «َج

اَرُقْطـِلُّ  َحفُ  ،الدَّ .َوالَحاكُِؿ َوَصحَّ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

ِ»تؼدمت مباحث هذا الحديث تحت إحاديث الؿتؼدمة، وققلف:  َٓ َو

 مؼقد بلحاديث التقققت كؿا تؼدم. «َيْخَؾْعُفاَمِإْ َِشاءَِ

ـِ  ـْ َأبِل َبْؽَرَة َوطَ  (61) َص ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلِّ  َط امٍ  : أَكَُّف َرخَّ  لِْؾُؿَسافِِر َثاَلَثَة َأيَّ

قِْف: َأْن َيْؿَسَح َوَلقَالِقَ  َر َفَؾبَِس ُخػَّ ، َولِْؾُؿِؼقِؿ َيْقًما َوَلقَْؾًة، إَذا َتَطفَّ َـّ َطَؾقِْفَؿا. أَْخَرَجُف  ُف

ـُ ُخَزْيَؿةَ  َحُف اْب ، َوَصحَّ اَرُقْطـِلُّ .الدَّ
(2)

 

ـِ طِ  (62) ـْ ُأَبلِّ ْب ؟ َؿاَرَة َوَط ـِ قْ  َأْمَسُح َطَؾك الُخػَّ
ِ
، َأكَُّف َقاَل: َيا َرُسقَل اهلل

؟ َقاَل:  «َكَعؿِْ»َقاَل: َيْقًما؟ َقاَل:  «َكَعؿِْ»َقاَل:  ـِ ؟ َقاَل: َقاَل: َوَثاَلَثةً  «َكَعؿِْ»َقاَل: َوَيْقَمقْ

.«َكَعْؿ،َِوَماِِشْئت» . َأْخَرَجُف َأُبق َداُود، َوَقاَل: َلقَْس بِالَؼِقيِّ
(3)

 

 تحت إحاديث الؿتؼدمة. قـتؼدمت مباحث هذيـ الحديث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( بنسـاد ضاهره الصحة، والحاكؿ مل 0/713. أخرجفؿا الدارقطـل )ؾشٝض َسؾّٛعا َٚٛقّٛؾا (0)

( وإسـاده طـده شديد الضعػ، فنن فقف 0/020خرج أثر طؿر، وإكؿا أخرج حديث أكس )ي

 الؿؼدام بـ داود بـ تؾقد الرطقـل ترمجتف يف الؿقزان، قال الـسائل: لقس بثؼة. 

( ويف إسـاده مفاجر بـ 0/30(، وابـ خزيؿة )0/037أخرجف الدارقطـل ) .ؾشٝض بػٛاٖدٙ (7)

ث لف شقاهد يصح هبا مـفا: حديث طظ الؿتؼدم، وكذلؽ حديث مخؾد، وفقف ضعػ، ولؽـ الحدي

( وإسـاده حسـ. فالحديث 010-0/017(، وابـ أبل شقبة )0/71أمحد )طقف بـ مالؽ طـد 

 صحقح هبذه الشقاهد. 

( ويف إسـاده طبدالرمحـ بـ رزيـ ومحؿد بـ يزيد ومها مجفقٓ 072. أخرجف أبقداود )قعٝـ (3)

 ، قال أبقداود: قد اختؾػ يف إسـاده ولقس هق بالؼقي. حال، واختؾػ يف إسـاده
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 بَابُ ىَىَاقٔضِ الىُضُىٔء

 ىٔءُضالُى ِضأقَىَى اُبَب

ـِ  (63) ـْ َأَكِس ْب    َمالٍِؽ  َط
ِ
َطَؾك َطْفِدِه  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َكاَن َأْصَحاُب َرُسقِل اهلل

َحتَّك َتْخِػَؼ  َيـْتَظُِروَن الِعَشاءَ 
(1)

ئُقنَ   َٓ َيتََقضَّ ُبق َأْخَرَجُف أَ . ُرُءوُسُفْؿ، ُثؿَّ ُيَصؾُّقَن َو

اَرُقْطـِلُّ ، َداُود َحُف الدَّ َوَصحَّ
(2)

.، َوَأْصُؾُف فِل ُمْسؾِؿٍ 
(3)

 

مجع كاقض، والـؼض يف إجسام: إبطال تركقبفا، ويف الؿعاين:  ايٓٛاقض:

 إخراجفا طـ إفادة ما هق الؿطؾقب مـفا.

ا هق الؿطؾقب مـف. ؾٓٛاقض ايٛق٤ٛ: هل طؾٌؾ تمثر يف إخراج القضقء طؿَّ
(4)

 

 ألحكام املستفادة من احلديثاملسائل وا

 ٌٖ ايّٓٛ ْاقْض َٔ ْٛاقض ايٛق٤ٛ؟ ص:1ط َطأي١

  اختؾػ الـاس يف هذه الؿسللة طىل ثؿاكقة مذاهب ذكرها الـقوي  يف

شرح مسؾؿ ( 310رقؿ:) 

َّل ـْ  َمْحؽِّل  َوَهَذا، َكانَ  َحال َأّي  َطَؾك اْلُقُضقء َيـُْؼض َٓ  الـَّْقم أَنَّ : اأَل  َأَبك َط

َْشعَ  ُمقَسك ْٕ َْطَرج َوُحَؿقْد، مِْجَؾز َوَأبِل، َسقِّباْلـؿُ  ْبـ َوَسِعقد، ِرّي ا ْٕ  .َوُشْعبَة، ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .الـفايةهق تحرك الرأس مـ الـعاس. اكظر:  (0)

 ( وإسـاده صحقح. 0/030(، والدارقطـل )711. أخرجف أبقداود )ؾشٝض (7)

يـامقن، ثؿ يصؾقن، وٓ  ملسو هيلع هللا ىلص(، بؾػظ: كان أصحاب رسقل اهلل 077( )310أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (3)

 يتقضمون.

  (0/73.)الؿؾخص الػؼفل (0/721 ،)تقضقح إحؽاماكظر:  (7)
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(، 0/077) ٓبـ الؿـذر إوسطوأثر أبل مقسك ثابٌت طـف كؿا يف  ُ :قلت

، وإسـاد ابـ الؿـذر صحقح، وإسـاد ابـ أبل شقبة (0/033وابـ أبل شقبة )

اب: يـامقن، ثؿ يصؾقن، وٓ ، واستدلقا برواية مسؾؿ التل يف البضعقػ

 ون.ميتقض

، اْلبَْصِرّي  اْلَحَسـ َمْذَهب َوُهقَ ، َحال بُِؽؾِّ  اْلُقُضقء َيـُْؼض الـَّْقم َأنَّ  :الجَّاِىٕ

م ْبـ اْلَؼاِسؿ ُطبَقْد َوَأبِل، َزكِّل اْلـؿُ وَ   َغِريب َقْقل َوُهقَ ، َراْهَقْيفِ  ْبـ َوإِْسَحاق، َسالَّ

افِِعلِّ   . لِؾشَّ

ـْ  َمْعـَاهُ  َوُرِوَي : َقاَل  .َأُققل َوبِفِ  : ً امليرزقال اب  َوَأبِل، َوَأَكس، َطبَّاس اِْبـ َط

 . ُهَرْيَرة

(، يف 0/077، إسـاده ضعقػ كؿا يف إوسط )أثر ابـ طباس   ُ:قلت

مـ »، لػظف: إسـاده يزيد بـ أبل زياد الفاشؿل، وهق ضعقػ، وأثر أبل هريرة 

، وإسـاده صحقح. أخرجف ابـ أبل شقبة «قف القضقءاستحؼ كقًما فؼد وجب طؾ

( إٓ أكف بقـ مراده مـ صريؼ أخرى كؿا يف ســ 0/03(، والبقفؼل )0/033)

ثر أكس ( أن استحؼاق الـقم بآضطجاع. وإسـاده صحقح، وإ0/077البقفؼل )

( 0/077، أخرجف ابـ الؿـذر )سـاد صحقحبن. 

طسال الذي تؼدم يف ]باب الؼقل بحديث صػقان بـ  هذا واستدل أهؾ

، فذكر يف هذا الحديث «إٓ مـ غائط، وبقل، وكقم»الؿسح طىل الخػقـ[، وفقف: 

إحداث التل ُيـَْزع مـفا الخػ، وهل: الجـابة، وإحداث التل ٓ ُيـَْزع مـفا 
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الخػ، وهل: الغائط، والبقل، والـقم، فلشعر ذلؽ بلكف مـ كقاقض القضقء4 

ـِ مها كاقضان باإلمجاع،ٓسقؿا بعد جعؾف مؼت َذْي واستدل  رًكا بالبقل، والغائط، الَّ

ـَِِْأَحُدُكؿِِْاْسَتْقَؼَظِِإَِوا»ابـ الؿـذر طىل هذا الؼقل أيًضا بحديث:  َِلْؾَقْغِسْؾِِ،َكْقِمفِِِِم

ِِفَُِلنِكَِِّ؛َوُضقئِفِِِلِلُِيْدِخَؾَفاَِأ َِِْقْخَؾَِِيَدهُِ ـََِِيْدِ يَِٓ بالؼقاس طىل ، واستدل «َيُدهُِِبَاَتْتَِِأْي

 اإلغؿاء، والجـقن.

 َمْذَهب َوَهَذا، بَِحالٍ  َيـُْؼض َٓ  َوَقؾِقؾف، َحال بُِؽؾِّ  َيـُْؼض الـَّْقم َكثِقر َأنَّ  :الجَّاِلح

ْهِرّي  َْوَزاِطّل  ،َوَربِقَعة، الزُّ ْٕ ـِ  إِْحَدى فِل َوَأْحَؿد، َوَمالِؽ، َوا َواَيتَقْ  .َطـْفُ  الرِّ

 إحاديث السابؼة.وهمٓء أرادوا الجؿع بقـ 

ـْ  َهقْئَة َطَؾك َكامَ  إَِذا َأكَّفُ  :السَّاِبع ـَ اْلـؿُ  َهقْئَات مِ اكِعِ  َصؾِّق اِجد َكالرَّ  َواْلَؼائِؿ َوالسَّ

اَلة فِل َكانَ  َسَقاء ُوُضقُءهُ  ُيـْتََؼض َٓ  َواْلَؼاِطد ـْ  َلؿْ  َأوْ  الصَّ  أَوْ  ُمْضَطِجًعا َكامَ  َوإِنْ ، َيُؽ

افِِعلِّ  َقْقل َوُهقَ  َوَداُود، َحـِقَػة َأبِل َمْذَهب َوَهَذا .اِْكَتَؼَض  َقَػاهُ  َؾكطَ  ُمْسَتْؾِؼًقا  .َغِريب لِؾشَّ

ُِمْضَطِجًعا»وُيْستََدلُّ لفمٓء بحديث:  َِكاَى ـْ َِم َِطَؾك ِالُقُضقُء اَم ، ولؽـف «إِكَّ

 ؽ سبب ضعػف.لحديث ضعقٌػ، وسقليت إن شاء اهلل، وكبقـ هـا

َّٓ  َيـُْؼض َٓ  َأكَّفُ  :اِلَخاِمظ اكِع َكْقم إِ اِجد الرَّ ـْ  َهَذا ُرِوَي  ،َوالسَّ  . َحـْبَؾ ْبـ َأْحَؿد َط

َّٓ  َيـُْؼض َٓ  َأكَّفُ  :الطَّاِدع اِجد َكْقم إِ  أيًضا. َأْحَؿد ـْ ـطَ  َأْيًضا َوُرِوَي  ،السَّ

اَلة فِل الـَّْقم َيـُْؼض َٓ  َأكَّفُ  :الطَّاِبع اَلة َخاِرج ـُْؼضَويَ ، َحال بُِؽؾِّ  الصَّ  َوُهقَ ، الصَّ

افِِعلِّ  َضِعقػ َقْقل  . لِؾشَّ
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ـًا َجالًِسا َكامَ  إَِذا أَكَّفُ  :الجَّاِمً ـْ  َمْؼَعَدتف ُمَؿؽِّ َْرض مِ ْٕ َّٓ ، ُيـْتََؼض مل ا  ُاْكُتِؼَض  َوإِ

اَلة فِل َكانَ  َسَقاء، َكُثرَ  َأوْ  َقؾَّ  َسَقاء افِِعّل  َمْذَهب َوَهَذا، َخاِرجَفا َأوْ  الصَّ  َوِطـْده، الشَّ

يح ُخُروج َطَؾك َدلِقؾ ُهقَ  َوإِكََّؿا َكْػسف فِل َحَدًثا َلقَْس  الـَّْقم َأنَّ  ـ َغقْر َكامَ  َفنَِذا ،الرِّ  ُمَؿؽِّ

ـّ  َطَؾك َغَؾَب  اْلـَؿْؼَعَدة يح ُخُروج الظَّ ْرع َفَجَعَؾ  الرِّ ِؼ اْلـؿُ كَ  اْلَغالِب َهَذا الشَّ ، َحؼَّ

ا ـًا انَ كَ  إَِذا َوَأمَّ ـّ  َطَؾك َيْغؾِب َفاَل  ُمَؿؽِّ َْصؾ اْلُخُروج الظَّ ْٕ  .الطََّفاَرة َبَؼاء َوا

، أهنا قالت طـ طائشة  الصحقحقـجاء يف  ُ :قال أتى عثد اهلل غفس اهلل له

ِ»: يا رسقل اهلل، أتـام قبؾ أن تقتر؟ قال: لؾـبل  َٓ ـَاَما ،َِو َِت ـَلَّ َِطْق َياَِطائَِ ُة،ِإِ َّ

ـَِ ، فدلَّ هذا الحديث طىل أنَّ الـقم لقس حدًثا بذاتف«اُىَِقْؾخِلَي
(1)

 .، ولؽـف مظـٌة لؾحدث

ا كان الـقم َمَظـًَّة لؾحدث أوجب الشارع فقف القضقء كؿا يف حديث  ولؿَّ

 4ولذلؽ سللت الـبل  4صػقان بـ طسال، وهق الذي كان مػفقًما طـد طائشة

 .ء، كؿا ذهب إلقف أهؾ الؼقل الثاينولذلؽ فننَّ الـقم يعتبر كاقًضا لؾقضق

 تؿام الؿـةإلباين يف  اإلمام(، و072) الؿحؾَّكوهذا ترجقح ابـ حزم يف 

 .(010-011)ص

 ، واهلل أطؾؿ.فيوا يظهس يل الساجحوهق 

تخػؼ »وأما حديث أكس الذي يف الباب4 فنكف قد جاء بللػاظ، بؾػظ: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (072.)الؿحؾَّك (7/07 ،)التؿفقدقال الؿزين، وابـ حزم: إكف حدٌث. وهق خالف الصقاب.  0))

(: ومجفقر السؾػ والخؾػ أنَّ الـقم كػسف 70/330) الػتاوىكؿا يف  قال شقخ اإلسالم 

 حدث.لقس بـاقض، ولؽـف مظـة خروج ال
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 .«يتقضمونيـامقن، ثؿ يصؾقن، وٓ »، وبؾػظ: «رؤوسفؿ

(، حدثـا ابـ الؿثـك، ثـا 733)ص مسائؾ أبل داودأخرجف أمحد يف 

 إطىل، طـ سعقد، طـ قتادة، طـ أكس، قال: كان أصحاب الـبل  طبد

 يضعقن جـقهبؿ، فقـامقن، فؿـفؿ مـ يتقضل، ومـفؿ مـ ٓ يتقضل.

 .وهذا الؾػظ إسـاده صحقح طىل شرط الشقخقـ

فؿ كعس، فالذي كام تقضل، ضعبعضفؿ كام، وب هذه الروايات أنَّ فتبقـ مـ 

والذي مل يـؿ مل يتقضل، وذلؽ ٕن ققلف )تخػؼ( معـاه: تحرك الرأس طـد الـعاس 

 ، وغقره.الؿختاركؿا يف 

راكًعا،  كقكف أو وأما مـ ققد الـقم الـاقض بؿا إذا مل يؽـ متؿؽـًا مـ مؼعدتف،

أو مل يؽـ راكًعا، أو ساجًدا، فالؿظـة أو ساجًدا4 ٕكف يف حالة التؿؽـ مـ مؼعدتف، 

 .طدم الحدث، وٓ يخرج طـ يؼقـ صفارتف بشؽ

بلنَّ الؿظـة الؿذكقرة قد طارضتفا مظـة الحدث مـ الـائؿ،  :فقجاب طؾقفؿ

والشارع اطتبر الؿظـة الثاكقة، فلوجب القضقء مـ الـقم كؿا يف حديث صػقان، 

ـ ـوغقرهؿ، ومل يخصَّ أحًدا ط وطؿؿ الحؽؿ بقـ الؼاطد، والراكع، والساجد،

ارع، وإلغاء ـف الشـا، فقجب إطؿال ما أطؿؾـة التل ذكروهـك الؿظـغر، وألـأخ

ما ألغاه.
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وما بعدها (0/077- ،)إوسط (0/731- ،)كقؾ إوصار (310 ،)شرح مسؾؿاكظر:  (0)

الؿجؿقع (7/01- ،)الؿغـل (0/737-.) 
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(: قال الخطابل يف 010)ص تؿام الؿـةيف  إلباين  اإلمامقال   

غريب الحديث (: وحؼقؼة الـقم هق الغشقة الثؼقؾة التل هتجؿ طىل 37/7)ق

، فتؼطعف طـ معرفة إحقال الظاهرة، والـاطس هق الذي َرَهَؼُف ثَِؼٌؾ، فؼطعف الؼؾب

طـ معرفة إحقال الباصـة، وبؿعرفة هذه الحؼقؼة مـ الػرق بقـ الـقم، والـعاس 

 تزول إشؽآت كثقرة، ويتلكد الؼقل بلن الـقم كاقض مطؾًؼا.

 ادتٕٓٛ ٚاإلغُا٤. ص:2ط َطأي١

 اْلَعْؼؾ َزَوال َأنَّ  َطَؾك اتََّػُؼقاوَ  (310 :)شرح مسؾؿيف   قال اليّْٖ

ْغَؿاء ،بِاْلُجـُقنِ  ْؽر ،َواإْلِ َواء َأوْ  ،اْلبَـْج َأوْ  ،الـَّبِقذ َأوْ  ،بِاْلَخْؿرِ  َوالسُّ  ُض ـْؼُ يَ  ،الدَّ

ـ َكانَ  َسَقاء، َكُثرَ  َأوْ  َقؾَّ  َسَقاء ،اْلُقُضقء ـَفا َغقْر َأوْ  ،اْلـَؿْؼَعَدة ُمَؿؽِّ  .ُمَؿؽِّ

(: وأمجعقا طىل إيجاب الطفارة 0/077) إوسطيف   امليرزّقال ابً 

 هطىل مـ زال طؼؾف بجـقن، أو إغؿاء.ا

وذلؽ ٕنَّ زوال العؼؾ بإمقر الؿذكقرة أشد مـ  ُ :قال أتى عثد اهلل غفس اهلل له

كان يغؿك طؾقف يف مرض  أنَّ الـبل  الصحقحقـزوالف بالـقم، وقد ثبت يف 

 سؾ.تمقتف، ثؿ يغ

لغسؾ طىل سبقؾ آستحباب ٓ القجقب كؿا سقليت بقاكف يف ]باب الغسؾ[ وا

 إن شاء اهلل تعاىل، والقاجب هق القضقء.
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ـْ َطائَِشَة  (64) ، ملسو هيلع هللا ىلصَقاَلْت: َجاَءْت َفاصَِؿُة بِـُْت أَبِل ُحبَقٍْش إَلك الـَّبِلِّ  َوَط

، إكِّل اْمَرَأٌة ُأْستََحاُض َفاَل أَ 
ِ
اَلَة؟ َقاَل: َفَؼاَلْت: َيا َرُسقَل اهلل ِإكَّاَمِ»ْصُفُر، َأَفَلَدُع الصَّ َٓ

ِِطْرٌقِ َِأْدبََرْتَِولِِؽ َِوإَِوا َ َة، ِالبَّ َِلَدِطل َِحْقَضُتؽ َِأْقَخَؾْت َِلنَِوا ِبَِحْقٍض: َِوَلْقَس ،

َِصؾِّل َىُِ ؿَّ ـْؽِالدَّ ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف. .«َلاْغِسؾِلَِط
(1)

 

َِصَ ةٍِ»: لِْؾُبَخاِريِّ وَ  ئِلِلُِؽؾِّ َِتَقضَّ َوَأَشاَر ُمْسؾٌِؿ إَلك َأكَُّف َحَذَفَفا َطْؿًدا. «ُ ؿَّ
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 333(، ومسؾؿ )722أخرجف البخاري ) (0)

(، مـ صريؼ: أبل معاوية، طـ هشام بـ طروة، طـ أبقف، طـ طائشة، فذكر 722أخرجف البخاري ) (7)

الؿتؼدم. قال هشام: قال أبل: ثؿ تقضئل لؽؾ صالة، حتك يجلء ذلؽ الققت. وهذه الحديث 

الزيادة الظاهر أهنا مـ كالم طروة بـ الزبقر، ومؿا يدل طىل ذلؽ أنَّ الحديث قد رواه مجٌع طـ أبل 

(، وإسحاق بـ إبراهقؿ طـد 333معاوية بدون هذه الزيادة، مـفؿ: يحقك بـ يحقك طـد مسؾؿ )

 (.0/710(، ويعؼقب بـ إبراهقؿ طـد الدارقطـل )373الـسائل )

(: وقد روي فقف زيادة: )القضقء لؽؾ صالة(، ولقست بؿحػقضة، يعـل 0/371قال البقفؼل )

 .مـ ققل الـبل 

(: والصقاب أنَّ لػظة: )القضقء( مدرجة يف الحديث، 7/17) فتح الباريوقال ابـ رجب يف 

م طـ أبقف، أكف قال: لقس طىل الؿستحاضة إٓ أن تغتسؾ مـ ققل طروة، فؼد روى مالؽ طـ هشا

 غساًل واحًدا، ثؿ تتقضل بعد ذلؽ لؽؾ صالة. اكتفك.

 مجاطة وهؿ: «الوضوء لؽل صالة»وقد ذكر زيادة: 

، قال الـسائل: قد روى «لؽل صالة»(، ولقس فقف: 020-0/027محاد بـ زيد طـد الـسائل ) -0

غقر محاد، وقال اإلمام  «وتوضئي»ة، ومل يذكر فقف: هذا الحديث غقر واحد طـ هشام بـ طرو

وهذا معـك ققل الحافظ: وأشار مسؾؿ إىل أكف ه مسؾؿ: ويف حديث محاد بـ زيد حرٌف تركـاه. ا

 تركفا طؿًدا.

(، 0/777(، ولؽـ رواه البقفؼل مـ صريؼف )0377أبق محزة محؿد بـ مقؿقن طـد ابـ حبان ) -2

 بدون هذه الزيادة.

( مـ 77/013) التؿفقد(، ولؽـ رواه ابـ طبد البر يف 0/017الطحاوي ) أبق حـقػة طـد -3

 صريؼف بدون هذه الزيادة.

  = (.77/231الحجاج بـ أرصاة طـد الطبراين ) -4
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 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 سهِ ايٛق٤ٛ يًُطتشاق١. ص:1ط َطأي١

 ؿ إىل وجقب القضقء طىل الؿستحاضة لؽؾ صالة، ؾذهب مجفقر أهؾ الع

 .هذا الباب بالزيادة التل طـد البخاريالذي يف   واستدلقا بحديث طائشة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.0377أبق طقاكة طـد ابـ حبان ) -5 =

(، وهذان إخقران وإول أققى مـ زاد هذه 0/377محؿد بـ طجالن طـد البقفؼل ) -6

 الزيادة.

مجٌع كبقر مـ الثؼات، وإئؿة، وهؿ ثؿاكقة طشر رجاًل، فرووه بدون هذه  ولؽـ قد خالػفؿ

(، ووكقع بـ الجراح طـد 310(، والبخاري )0/00) الؿقصلالزيادة، وهؿ: مالؽ بـ أكس يف 

(، ومعؿر بـ راشد 0/037(، ويحقك بـ سعقد الؼطان طـد أمحد )337(، ومسؾؿ )0/037أمحد )

(، وطبد العزيز بـ محؿد 330ر بـ معاوية طـد البخاري )(، وزهق0007طـد طبدالرزاق )

(، 0/303(، وأبل طقاكة )121(، وجعػر بـ طقن طـد الدارمل )333الدراوردي طـد مسؾؿ )

(، وسػقان بـ طققـة 333(، وطبد اهلل بـ كؿقر طـد مسؾؿ )333وجرير بـ طبد الحؿقد طـد مسؾؿ )

(، وطؿرو بـ الحارث طـد أبل 0/303طقاكة )(، والؾقث بـ سعد طـد أبل 371طـد البخاري )

(، وأبق أسامة محاد بـ 0/303(، وسعقد بـ طبدالرمحـ الجؿحل طـد أبل طقاكة )0/303طقاكة )

ْختِقاين طـد أبل طقاكة )377أسامة طـد البخاري ) (، وطبدة بـ سؾقؿان طـد 0/303(، وأيقب السَّ

(، وطبد اهلل بـ الؿبارك طـد 0/077(، وخالد بـ الحارث طـد الـسائل )0/077الـسائل )

 (.0/020الـسائل )

ففذا العدد الؽبقر مـ الثؼات وإئؿة يروون الحديث طـ هشام بـ طروة، طـ أبقف، طـ طائشة 

، وإكؿا هل مـ ققل طروة بدون هذه الزيادة، ففذا يدل طىل أهنا لقست محػقضة طـ الـبل 

ض الثؼات، والضعػاء طىل ذلؽ ضاكقـ أهنا مـ مقققًفا طؾقف، فلدرجت يف الؿرفقع فرواها بع

 الؿرفقع، واهلل أطؾؿ.

(، وغقره، فرواه طـ 337ويزداد ما قرركاه بقاًكا إذا طؾؿـا أنَّ هشاًما قد تابعف الزهري طـد مسؾؿ )

 طروة بـ الزبقر أيًضا بدون ذكر هذه الزيادة.
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، (731) طـد أبل داود ، طـ أبقف، طـ جدهواستدلقا بحديث طدي بـ ثابت

 .وفقف إمر بالقضقء لؽؾ صالة

4 يف إسـاده: طثؿان بـ طؿقر، أبق القؼظان، شديد ولؽـف حديٌث شديُد الضعػ

 الضعػ، وشريؽ الؼاضل، وهق ضعقػ.

، ويف إسـاده: أبق يقسػ صاحب إوسطيف وجاء طـ جابر طـد الطبراين 

اجح ضعػف.، بؾ أشدأبل حـقػة، وهق ضعقٌػ   ، وابـ طؼقؾ، والرَّ

، ويف إسـاده: جعػر، رجٌؾ ٓ إوسطوجاء طـ سقدة طـد الطبراين يف 

ع بـ طبد اهلل مل تقجد لف ترمجة.ريعرف، وشقخ الطبراين مق
(1)

  

، العثقؿقـ رمحة اهلل طؾقفؿامام واإلابـ باز،  اإلماموهبذا الؼقل يػتل 

 ولؾعثقؿقـ ققل آخر باستحباب القضقء، ٓ وجقبف كؿا يف الشرح الؿؿتع.

 وذهب طؽرمة، وربقعة، ومالؽ، وابـ الؿـذر إىل أن طؾقفا الغسؾ طـد 

حقضفا، ولقس طؾقفا لالستحاضة وضقء4 ٕن ضاهر حديث هشام بـ  اكؼضاء

حبقش الغسؾ فؼط4 ٕنَّ الـبل  أبل ؿة بـتطروة، طـ أبقف، طـ طائشة يف قصة فاص

  :ومل يذكر القضقَء لؽؾ صالة، وإحاديث التل «لاغتسؾل،ِوصؾل»قال لفا ،

 .فقفا إمر بالقضقء لؽؾ صالة ضعقػة، ٓ يثبت مـفا شلءٌ 

 (، والشقكاين.07)ص آختقاراتوقال هبذا الؼقل شقخ اإلسالم كؿا يف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (0/337.)مجؿع البحريـاكظر:  (0)
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، أحىطبالؼقل إول والعول ، أصح هرا القىل ُ :هقال أتى عثد اهلل غفس اهلل ل 

 وباهلل التقفقؼ.

معـك )تتقضل لؽؾ صالة(، أي: أهنا ٓ تتقضل لؾصالة الؿمقتة إٓ بعد  تنبيه:

دخقل وقتفا، أما إذا كاكت الصالة غقر ممقتة4 فنهنا تتقضل طـد إرادة فعؾفا.
(1)

 

 دّ اذتٝض، ٚايٓؿاع.خسٚز  ص:2ط َطأي١

دم الحقض والـػاس يعتبر كاقًِضا لؾقضقء، بؾ مـ  خروج أمجع العؾؿاء طىل أن

 .مقجبات الغسؾ

﮶  ﮵ ﮴  ﮲﮳  ۓ ےۓ ے ھ ھ﴿ويدل طؾقف ققلف تعاىل: 

ِوهبِقد ها»، وحديث الباب: [222افبؼرة:] ﴾﮷ لاغسؾلِ -يعـل الحقضة- وإوا

ل .«طـؽِالدى،ِوصؾِّ
(2)

 

 ؾاسب ضًظ ايبٍٛ. ص:3ط َطأي١

 .الخالف فقف كالخالف يف الؿستحاضة

الؿسللة: أكف يتقضل لؽؾ صالة4 ٕنَّ خروج البقل كاقض  يف هذه والساجح

  .العثقؿقـواإلمام ابـ باز،  اإلماملؾقضقء، وإكؿا طػل طـف لؾحاجة، وهذا ترجقح 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (7/7-0 ،)الؿجؿقع( وما بعدها، 0/072) إوسط (0/772-773 ،)الؿغـلاكظر:  (0)

السقؾ (0/073 ،)مجؿقع فتاوى العثقؿقـ (00/377- ،)مجؿقع فتاوى ابـ باز 

(7/13.) 

  (0/077.)إوسط (0/731-733 ،)الؿغـلاكظر:  (7)
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(، 0/070بنسـاد صحقح طـد طبد الرزاق )  وقد جاء طـ زيد بـ ثابت

رج ؿ يصظ، وهق يخـف أصقب بسؾس البقل4 فؽان يتقضل ثـأك :(0/371والبقفؼل )

 مـف.

.إوسطوقال بذلؽ أيًضا يحقك بـ أبل كثقر، وإوزاطل كؿا يف 
1))

 

 .ومثؾ ذلؽ مـ طـده سؾس يف خروج الريح ُ :قلت

 ، (00/031)مجؿقع فتاواهكؿا يف  العثقؿقـ اإلمام وأفتك بذلؽ 

 (01/071-.)مجؿقع فتاواهكؿا يف  ابـ باز  واإلمام
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الػتاوىمجؿقع  (310 ،)فتح الباري (01/070 ،)مجؿقع فتاوى ابـ بازاكظر:  (0)

(70/770،) مجؿقع فتاوى العثقؿقـ (00/031.) 

 (.777، 70/770لشقخ اإلسالم ) مجؿقع الػتاوىواكظر:  (7)
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ـِ َأبِل  (65) ـْ َطؾِلِّ ْب اًء َفَلَمْرت الِؿْؼَدادَ  َصالٍِب َوَط َقاَل: ُكـْت َرُجاًل َمذَّ
(1)

 

.«لِقِفِالُقُضقءُِ»، َفَسَلَلُف: َفَؼاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَأْن َيْسَلَل الـَّبِلَّ  . ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف، َوالؾَّْػُظ لِْؾبَُخاِريِّ
(2)

 

مع كسر الذال، وتشديد بػتح الؿقؿ، وإسؽان الذال، وبػتح الؿقؿ  املرٟ:

مشفقرتان، أوٓمها أفصح،  وإُوَلقانالقاء، وبؽسر الذال مع تخػقػ القاء، 

 وأشفر.

ماٌء، رققٌؼ، أبقض، لزٌج، يخرج طـد الشفقة، بال تدفؼ، وٓ  ٚاملرٟ:

 فتقٌر. يعؼبف

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 املرٟ ْاقْض َٔ ْٛاقض ايٛق٤ٛ. ص:1ط َطأي١

 الؿذكقر يف الباب أنَّ الؿذي يعتبر كاقًضا مـ كقاقض القضقء.دلَّ حديث طظ 

طؿر بـ )(: وقد رويـا طـ 0/037) إوسطيف   قال ابً امليرز

(الخطاب، وطـ طبداهلل بـ طباس، وطـ طبد اهلل بـ طؿر
(3)

، ومجاطة مـ التابعقـ، 

أهنؿ أوجبقا القضقء مـ الؿذي، وبف قال مالؽ بـ أكس، وأهؾ الؿديـة، 

إوزاطل، وأهؾ الشام، وسػقان الثقري، وأهؾ العراق، وكذلؽ قال الشافعل، و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يف )ب( زيادة: )بـ إسقد(. (0)

 (. 313(، ومسؾؿ )037أخرجف البخاري ) (7)

، (، وأثر طؿر0/037-037) إوسطابـ الؿـذر يف  أخرج أثار طـ همٓء الصحابة  (3)

(، وأما أثر ابـ طؿر 001، و017وطبداهلل بـ طباس صحقحان، وقد أخرجفؿا أيًضا طبد الرزاق )

  فػل إسـاده: جـدب مقىل طبداهلل بـ طقاش، ترمجتف يفالجرح والتعديؾ.وهق مجفقل ، 
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 اكتفك. وأصحابف، ولسُت أطؾؿ يف وجقب القضقء مـف اختالًفا بقـ أهؾ العؾؿ.

(: وكؾفؿ يقجب 3/70-77) آستذكاريف   ّقال ابً عبد الرب

 هافقفا. -والحؿد هلل-القضقء مـف، وهل سـة مجؿٌع طؾقفا، ٓ خالف 

لِْ» :ملسو هيلع هللا ىلص بَِؼْقلِفِ  َواْسُتِدلَّ : الػتحيف  قال الحافظ    أَنَّ  َطَؾك «َتَقضَّ

َح  ،اْلـَؿْذي بُِخُروج َيِجُب  َٓ  اْلُغْسَؾ  َبِل ِرَواَيةٍ  فِل بَِذلَِؽ  َوَصرَّ
ِ

 َوُهقَ  ،َوَغقِْرهِ  َداُود ٕ

َْمرَ  َأنَّ  َوَطَؾك ،إِْجَؿاع ْٕ َمْ  مِـْفُ  بِاْلُقُضقءِ  ا ْٕ ـْ  بِاْلُقُضقءِ  رِ َكا مَ  َكَؿا اْلبَْقلِ  مِ  َتَؼدَّ

ل َٓ ـْ  َباب] فِل بِفِ  َصـِِّػ اْلـؿُ  اِْستِْد َّٓ  اْلُقُضقء َيرَ  َلؿْ  َم ـْ  إِ ـِ  مِ  كَوَحؽَ  [،اْلـَؿْخَرَجقْ

ـْ  الطََّحاِوّي  دِ  اْلُقُضقءِ  بُِقُجقِب  َقاُلقا َأكَُّفؿْ  َقْقمٍ  َط  بَِؿا قِْفؿْ َطؾَ  َردَّ  ُثؿَّ  ،ُخُروِجفِ  بُِؿَجرَّ

ـْ  َرَواهُ  ْحَؿـ َطبْد َصِريِؼ  مِ ـْ  ،َلقَْؾك َأبِل ْبـ الرَّ ـْ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِّل  ُسئَِؾ : َقاَل  َطؾِلٍّ  َط  َط

ِاْلُغْسؾ» :َفَؼاَل  ،اْلـَؿْذِي  «لِقِفِاْلُقُضقءَِولِلِاْللَؿـِلِّ
(1)

 اْلـَؿْذِي  ُحْؽؿَ  أَنَّ  بَِفَذا َفُعِرَف  ،

ـْ  َوَغقْره ،اْلبَْقل ُحْؽؿُ  دِهِ  اْلُقُضقءَ  ُيقِجُب  َأكَّفُ  َٓ  ،اْلُقُضقءِ  َكَقاقِضِ  مِ  اكتفك. .بُِؿَجرَّ

 ٌٖ جيب غطٌ ايرنس ٚاأُلَْجٝني َع ايٛق٤ٛ؟ ص:2ط َطأي١

تقضل،ِ»قال:  يف حديث طظ أنَّ الـبل  الصحقحقـجاءت رواية يف 

مـ حديث طبد اهلل بـ سعد   (700)ســ أبل داود، وجاء يف «واغسؾِوكرو

ِطـ الؿذي، فؼال: ، أكف سلل الـبل الصحقح الؿسـديف  إكصاري، وهق

 .«تغسؾِمـِولؽِلرجؽ،ِوُأْكَشَقْقَؽ،ِوتقضُلِوضقءوِلؾب ة»

 فؿـ هذه إحاديث ذهب إوزاطل، وبعض الحـػقة، وبعض الؿالؽقة ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، ويف إسـاده: يزيد بـ أبل زياد، وهق ضعقػ.0/70) شرح الؿعاينأخرجف الطحاوي يف  (0)
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 الؿؿذي. طىل إىل وجقب غسؾ الذكر، وإُكثققـ وبعض الحـابؾة

 إىل أكف ٓ يجب أكثر مـ آستـجاء، ومجفقرهؿ  ،وذهب أكثر أهؾ العؾؿ

تقضل،ِ»والقضقء4 ٕكف قد جاء يف رواية اإلسؿاطقظ يف حديث طظ، فؼال: 

 ، فلطاد الضؿقر طىل الؿذي، وهق محتؿؾ.«واغسؾف

 وغقره، وإسـاده (701) واستدلقا بحديث سفؾ بـ حـقػ طـد أبل داود

، قال: كـت ألؼك مـ الؿذي ِش  ـٌ ًة، وطـاًء، فؽـتحس أكثر مـف آغتسال،  دَّ

، فَدلَّ هذا «إكامِجيزئؽِمـِولؽِالقضقءُِ»، فؼال: فذكرت ذلؽ لرسقل اهلل 

الحديث طىل أنَّ القاجب مـف هق القضقء فؼط، والؿؼام مؼام تعؾقؿ، واستػتاء، وٓ 

يمخر البقان طـ وقت الحاجة، فؾق كان يجب طؾقف غسؾ ذكره، وُأْكثَقَقِْف لبقـ ذلؽ 

، وهق ترجقح ابـ حزم، والحافظ ابـ حجر، الساجحهق  القىل وهرا، الـبل 

والشقكاين، وغقرهؿ، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 دماض١ املرٟ. ص:3ط َطأي١

َكِر مـف، وبـضح الثقب مـف  َأْمُر الـبل  يدل طىل  -كؿا تؼدم-بغسؾ الذَّ

 (7/777 ،)شرح الؿفذبكجاستف، وقد ُكِؼَؾ طىل ذلؽ اإلمجاع، كؼؾف الـقوي يف 

  (0/37.)الـقؾ والشقكاين يف

طـ أمحد كؿا  والقاقع أكف قد خالػ بعض الحـابؾة فؼالقا بطفارتف، وكؼؾ روايةً 

 أكف كجس، واهلل أطؾؿ. والصحيح(، 703ٓبـ رجب ) فتح البارييف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.703ٓبـ رجب ) الػتح (32 ،)الـقؾ (703 ،)الػتحر: اكظ (0)
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 ِلَخَكٔةَبِعِض امَلَطأئِل امُل ِسِكٌ ٔذٔف ْلِصَف

 املرٟ إذا أؾاب ايجٛب. ص:1ط َطأي١

فؼؾت: يا رسقل اهلل، فؽقػ بؿا  جاء يف حديث سفؾ بـ حـقػ الؿتؼدم،

اِمـِماء،ِلتـضحِبفِ قبؽِحقثِترىِ»يصقب ثقبل مـف؟ قال:  يؽػقؽِأ ِتلخَذِكػًّ

 .«أكفِقدِأصابِمـف

( َطِؼَب هذا الحديث: واختؾػ أهؾ العؾؿ 007) ســفيف   قال الرتمرٖ

يف الؿذي يصقب الثقب، فؼال بعضفؿ: ٓ يجزئ إٓ الغسؾ، وهق ققل الشافعل، 

 هاإسحاق، وقال بعضفؿ: يجزئف الـضح، قال أمحد: أرجق أن يجزئف الـضح.و

  (7/777.)شرح الؿفذبالشافعل هق ققل الجؿفقر كؿا يف  لوقق

(: 32رقؿ ) الـقؾققل أمحد4 لدٓلة الحديث طؾقف، قال الشقكاين يف  والساجح ُ :قلت

ء بف صحقح ُمْجٍز.ومل يعارض رواية الـضح الؿذكقرة يف الباب معارٌض، فآكتػا
(1)

 

 ايٛدٟ. ص:2ط َطأي١

(: وأما القدي، ففق شلء يخرج 0/030) إوسطيف   قال ابً امليرز

خروج البقل، ولقس يقجب بخروجف مـ الذكر طىل أثر البقل، والقضقء يجب ب

 اكتفك. إٓ القضقء الذي وجب بخروج البقل. شقئًا

ارج مـ سبقؾ : وأما القدي فـجٌس4 ٕكف خالؿفذبيف   ّقال الػرياشٖ

 هاالحدث، وٕكف يخرج مع البقل، فؽان ُحْؽُؿُف حؽؿف.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.303ٓبـ رجب ) فتح الباريواكظر:  (0)
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كجاسة  (: أمجعت إمة طىل7/777) شرح الؿفذبيف   قال اليّّْٖ

 الؿذي، والقدي. اكتفك.

ـْ َطائَِشةَ  (66) اَلةِ َقبََّؾ َبْعَض كَِسائِفِ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ  : َوَط ، ُثؿَّ َخَرَج إَلك الصَّ

لْ  .. َوَلْؿ َيتََقضَّ َػُف الُبَخاِريُّ َأْخَرَجُف َأْحَؿُد َوَضعَّ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 تكبٌٝ املسأ٠ ٚملطٗا. ص:1ط َطأي١

  ذكر الـقوي  يفشرح الؿفذب : ًٓ  يف هذه الؿسللة أققا

سقاء كان بشفقة، أو بغقر شفقة،  يـتؼض القضقء بؾؿس الؿرأة،: القْل األّل

الخطاب بـ طؿر قال وهبذاقال الـقوي: هذا مذهبـا، 
(2)

 ،مسعقد بـ اهلل وطبد ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( وهق مـ صريؼ حبقب بـ أبل ثابت، طـ طروة بـ الزبقر، طـ 0/701. أخرجف أمحد )قعٝـ (0)

 طائشة بف. 

وطروة الؿزين   (013،)ســفوقد ققؾ: إن طروة هق الؿزين كؿا أشار إىل ذلؽ أبقداود يف 

مسـد مجفقل، وقال بعض إئؿة هق طروة بـ الزبقر، وقد جاء مصرًحا باسؿف يف مقاضع، مـفا 

 وأطؾقه بآكؼطاع بقـ حبقب وطروة بـ الزبقر، فنكف مل يسؿع مـف شقًئا، وهذا صـقع البخاري. ، أمحد

والبقفؼل وابـ  وقد ضعػ الحديث البخاري ويحقك الؼطان وأبقحاتؿ وأبقزرطة والدارقطـل

لؾترمذي  العؾؾ الؽبقر (20 ،)ســ الترمذي (0/731 ،)التؾخقصحزم وغقرهؿ. اكظر: 

(0/007 ،)الجرح والتعديؾ (3/011 ،)طؾؾ ابـ أبل حاتؿ (001 ،)ســ الدارقطـل 

(0/032-033 ،)ســ البقفؼل (0/077.)  

د اهلل بـ  طؿرو بـ طثؿان، طـ الزهري، طـ ( بنسـاده طـ محؿد بـ طب0/077أخرجف البقفؼل ) (7)

 قال: إن الؼبؾة مـ الؾؿس4 فتقضموا مـفا. هؽذا رواه البقفؼل. سامل، طـ ابـ طؿر، طـ طؿر 

  =، فؼد رواه مالؽ والؿحػقظ: طـ الزهري، طـ سامل، طـ ابـ طؿر، مـ ققلف دون ذكر طؿر 
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طؿر بـ اهلل وطبد
(1)

 بـ وططاء ،والـخعل ،والشعبل ،ومؽحقل ،أسؾؿ بـ وزيد ،

 ،العزيز طبد بـ وسعقد ،وربقعة ،كصاريإ سعقد بـ ويحقك ،والزهرى ،السائب

 .وزاطلإ طـ روايةو

أية، وققل الثالثة  [43افـساء:] ﴾ې ې ې﴿واستدل همٓء بؼقلف تعاىل: 

 الصحابة صحقٌح طـفؿ.

 - طباس ابـ طـ مروى وهق ،مطؾؼا بالؾؿس القضقء يـتؼض ٓ :الجاىٕ القْل

 .الثقري وسػقان ،والحسـ ،ومسروق ،وصاوس ،وططاء ،- وهق صحقح طـف

كؿا تؼدم، واستدلقا بحديث  واستدل همٓء بحديث الباب، وهق ضعقٌػ 

بالؾقؾ،  أهنا افتؼدت الـبل   (720:)صحقح مسؾؿيف   طائشة

الصحقحقـفتحسست، فققعت يدها طىل بطـ قدمقف. وحديثفا يف 
(2)

أنَّ الـبل  :

 كان يصظ وهل مضطجعة يف قبؾتف، فنذا سجد غؿز رجؾفا، فؼبضتفا.... 

 .الحديَث 

هق الجؿاع،  ﴾ې ې ې﴿الؿراد بؼقلف: بلنَّ  وأجاب هؤالء عن اآلية:

وقالقا هبذا، وإن كاكت الؿالمسة يف الؾغة تطؾؼ طىل أطؿ مـ ذلؽ4 لقجقد قرائـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الزهري بنسـاده طـ ابـ طؿر  ( طـ0/037) الؿصـػ(، ومعؿر كؿا يف 0/73) الؿقصليف  =

 مقققًفا.

، وابـ أبل حاتؿ يف تػسقر سقرة الـساء تػسقر الطبريإثران صحقحان لفؿا صرق، اكظرها يف  (0)

 (0/037-037 ،)مصـػ طبد الرزاق(، و-0/000) مصـػ ابـ أبل شقبة(، و73)آية:

 (.0/077والبقفؼل )

 (.717( )707ؿ )(، ومسؾؿ برق327أخرجف البخاري برقؿ ) (7)
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ر الؿالمسة  تدل طىل ذلؽ، وهذه الؼرائـ هل إحاديث التل تؼدم ذكرها، وقد فسَّ

 .اهلل بـ طباس  طبدُ  :يف أية بلهنا الجؿاع حبُر إمة، وترمجان الؼرآن

 طـ يٌّ وِ رْ مَ  وهق ،فال ٓإو ،اكتؼض بشفقة ، أو قبَّؾلؿس نإ :الجالح القْل

 .وأمحد ،الثقري طـ ورواية ،قاسحإو ،والؾقث ،ومالؽ ،ومحاد ،الحؽؿ

 وهمٓء مجعقا بقـ إدلة الؿتؼدمة هبذا.

 الظاهري. داود ققل وهق ،فال ٓإو ،اكتؼض اطؿدً  لؿس نإ :السابعالقْل 

تحؾ لف، مل يـتؼض، وإن لؿس مـ ٓ تحؾ لف  : إن لؿس مـالقْل اخلامظ

 اكتؼض، ذكره ابـ الؿـذر، طـ ططاء، وأكؽر صحتف طـف الـقوي.

 .هذه أشفر إققال يف الؿسللة

، وهق رواية طـ أمحد، وهق ترجقح ابـ جرير، وابـ الساجحهق  والقىل الثاًي

ـ، والقادطل، الؿـذر، وابـ كثقر، والشقكاين، والصـعاين، وإلباين، وابـ طثقؿق

 .وغقرهؿ، رمحة اهلل طؾقفؿ أمجعقـ

 ويف أية ما يدل طىل أكف أراد بالؿالمسة الجؿاع.

 ٻ ٻ ٱ﴿أنَّ اهلل تعاىل قال:  ف: وبقاكابً عجٔنني  اإلماوقال 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ  پ پ پ ٻ ٻ

 .، ففذه صفارة بالؿاء، أصؾقة، صغرى[6ادائدة:]﴾ٺ ٺ ٺ
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 .ة بالؿاء أصؾقة كبرى، ففذه صفار﴾ٿ ٿ  ٿ ٹ﴿ثؿ قال: 

 ڃ ڄ ڄ  ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ   ڤ ڤ   ٹ ٹ﴿ثؿ قال: 

 ڦ ڦ ڦ ڦ ﴿هذا البدل، وققلف:  ﴾چ ﴿، فؼقلف: ﴾چ ڃ ڃ ڃ

 .هذا بقان سبب الصغرى ﴾ڄ ڄ

، هذا بقان سبب الؽبرى، ولق محؾـاه طىل الؿس ﴾ڃ ڄ ڄ﴿وققلف: 

ـ لؾطفارة الصغرى، الذي هق الجس بالقد4 لؽاكت أية الؽريؿة ذكر اهلل فقفا سببق

، ﴾ٹ ٿٿ ٿ﴿وسؽت طـ سبب الطفارة الؽبرى، مع أكف قال: 

 .وهذا خالف البالغة الؼرآكقة

، أي: ﴾ڃ ڄ ڄ﴿وطؾقف فتؽقن أية دالة طىل أن الؿراد بؼقلف: 

السبب إكبر، والسبب  :جامعتؿ4 لقؽقن اهلل ذكر السببقـ الؿقجبقـ لؾطفارة

ضاء إربعة، والؽبرى يف مجقع البدن، إصغر، والطفارتقـ الصغرى يف إط

والبدل الذي هق صفارة التقؿؿ يف طضقيـ فؼط4 ٕكف يتساوى فقفا الطفارة 

 .الؽبرى، والصغرى

 الؿرأة ٓ يـؼض القضقء إٓ إذا خرج مـف شلء. اكتفك. أنَّ مسَّ  فالساجح

 (0/072.)إوسطوقد سبؼ إىل هذا آستـباط مـ أية ابـ الؿـذر يف 
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (0/770 ،)الؿغـلوما بعدها (0/002-  ،)إوسط (7/31 ،)شرح الؿفذباكظر:  (0)

الـقؾ (772 ،)الػتاوى (70/737-737( )70/710 ،)الشرح الؿؿتع (0/730-771.) 
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(: وقد أمجع كؾ مـ كحػظ 0/031) إوسطيف   قال ابـ الؿـذر 

ُف، أو ابـتف، أو أختف،  طـف مـ أهؾ العؾؿ طىل أن ٓ وضقء طىل الرجؾ إذا قبَّؾ أمَّ

ا طـد قدوٍم مـ سػٍر، أو مسَّ بعض بدكف بعض بدهنا طـد مـاولة  إكراًما لفـ، وبرًّ

أحد ققيل الشافعل، ولسُت أدري أيثبت ذلؽ طـ شلء إْن كاولفا، إٓ ما ُذكَِر مـ 

 بتصرف. اكتفك.الشافعل، أم ٓ؟. 

 



ُُْضِْء  َْاِقِض ال  317 َباُب َى

 

 

 

 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (67)   َوَط
ِ
ِلِلِ»: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل َِأَحُدُكْؿ َِوَجَد إَوا

َِشْقًئا َِأَخِبَْطـِِف َِطَؾْقِف: َِلَلْشَؽَؾ َِحتَّكِ، ِالَؿْسِجِد ـَ ِِم َـّ َِيْخُرَج ؟َِلَ  َٓ ِ َِأْى َِشْلٌء، ـُْف ِِم َرَج

. َأْخَرَجُف ُمْسؾٌِؿ.«َيْسَؿَعَِصْقًتاَِأْوَِيِجَدِِ حيًا
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 ايٝكني ال ٜصٍٚ بايػو. ص:1ط َطأي١

ـْ  َأْصؾ اْلَحِديث َوَهَذا (7/723 :)شرح مسؾؿيف   قال اليّْٖ  مِ

ْساَلم ُأُصقل ـْ  َطظِقَؿة َوَقاِطَدة ،اإْلِ َْشقَاء َأنَّ  َوِهَل  اْلِػْؼف، َقَقاِطد مِ ْٕ  بِبََؼائَِفا ُيْحَؽؿ ا

َٓ  ،َذلَِؽ  ِخاَلف ُيتَقَؼَّـ َحتَّك ُأُصقلَفا َطَؾك ّؽ  َيُضرّ  َو  .َطَؾقَْفا الطَّاِرئ الشَّ

ـْ  تِل اْلَباب َمْسَلَلة :َذلَِؽ  َفِؿ ـْ  َأنَّ  َوِهَل  ،اْلَحِديث افِقفَ  َوَردَ  الَّ ـَ  َم َفاَرة َتَقؼَّ  َوَشؽَّ  الطَّ

َفاَرة، َطَؾك بَِبَؼائِفِ  ُحؽِؿَ  ،اْلَحَدث فِل َٓ  الطَّ ّؽ  َهَذا ُحُصقل َبْقـ َفْرق َو  َكْػس فِل الشَّ

اَلة، اَلة َخاِرج َوُحُصقلف الصَّ ـْ  اْلُعَؾَؿاء َجَؿاِهقر َوَمْذَهب ،َمْذَهبـَا َهَذا ،الصَّ  مِ

َؾػ  .َواْلَخَؾػ السَّ

ـْ  َوُحؽَِل  فُ  َكانَ  إِنْ  اْلُقُضقء َيْؾَزمفُ  َأكَّفُ  :إِْحَداُهَؿا ،ِرَواَيتَانِ   َمالِؽ َط  َشؽُّ

اَلة، َخاِرج َٓ  الصَّ اَلة، فِل َكانَ  إِنْ  َيْؾَزُمفُ  َو  َوُحؽِقَْت  .َحالٍ  بُِؽؾِّ  َيْؾَزُمفُ  :َوالثَّاكِقَة الصَّ

َواَية ُوَلك الرِّ ْٕ ـْ  َمْحؽِلٌّ  َشاذٌّ  َوْجف َوُهقَ  ،اْلبَْصِرّي  اْلَحَسـ ـْ طَ  ا  َأْصَحابـَا، َبْعض َط

 .اكتفك.بَِشْلءٍ  َوَلقَْس 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 307أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (0)
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(: وأما إذا تقؼـ الحدث، وشؽ يف الطفارة4 فنكف يؾزمف 7/731)  ّقال

 هالقضقء بنمجاع الؿسؾؿقـ.ا

 .ٜض َٔ ْٛاقض ايٛق٤ٛ، ٚنرا ايبٍٛ، ٚايػا٥طايسِِّ ص:2ط َطأي١

طىل اكتؼاض القضقء بالػساء، والضراط، ويؾتحؼ بف البقل،  دلَّ حديث الباب

ِأحدثِحتكِيتقضل»: لؼقلف والغائط4  ِإوا ِأحدكؿ ، متػٌؼ «ِٓيؼخؾِاهللِص ة

طؾقف
(1)

 .طـ أبل هريرة  

طـ الحدث، فؼال: فساٌء،   (037)البخاريكؿا يف   وقد سئؾ أبق هريرة

َرُه أو ضراٌط. قال أهؾ العؾؿ: الؿراد بالحدث الخ ارج مـ أحد السبقؾقـ، وإكؿا فسَّ

أبق هريرة بلخص مـ ذلؽ، تـبقًفا بإخػ طىل إغؾظ، وٕهنؿا قد تؼعان يف 

الصالة أكثر مـ غقرمها.
(2)

 

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ﴿ويدل طىل أنَّ الغائط، والبقل مـ الـقاقض أية:  ُ :قلت

 .«ولؽـ مـ غائط، وبقل، وكقم»، وحديث صػقان يف الؿسح: ﴾ڄ

(: وأمجع أهؾ العؾؿ طىل أن خروج 0/031) إوسطيف   بً امليرزقال ا

 الريح مـ الدبر حدٌث يـؼض القضقء.

(: أمجع أهؾ العؾؿ طىل أنَّ خروج 0/731: )الؿغـلكؿا يف  ّقال أّٓضا

ُجِؾ، َوُقبُِؾ الؿرأةِ، وخروج الؿذي،  الغائط مـ الدبر، وخروج البقل مـ َذَكِر الرَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ػظ لؾبخاري.(، والؾ777(، ومسؾؿ برقؿ )0377( )037أخرجف البخاري برقؿ ) (0)

  (0/730.)الـقؾاكظر:  (7)



َْاِقِض ال   319 ُُْضِْءَباُب َى

 

 

 

 

الطفارة، ويقجب  مـفا الدبر أحداث يـؼض كؾ واحدوخروج الريح مـ 

.هاالقضقء.
(1)

  

 .ٚدٛد ايب١ً يف زأع ايرنس عكب االضتٓذا٤ ٚايٛق٤ٛ ص:3ط َطأي١

 إطؿش، طـ الثقري، طـ (0/070 )الؿصـػأخرج طبد الرزاق يف    

 يف أكقن إين: فؼال رجؾ إلقف شؽا: قال طباس ابـ طـ وغقره، جبقر بـ سعقد طـ

 يف اإلكسان ذكر يؿس إكف الشقطان اهلل قاتؾ :قال .بؾال بذكري أن إيل فقخقؾ الصالة

قد أحدث، فنذا تقضلت فاكضح فرجؽ بالؿاء، فنن وجدت قؾت:  أكف لقريف صالتف

 هق مـ الؿاء. فػعؾ الرجؾ ذلؽ فذهب. وهذا إسـاٌد صحقٌح، رجالف ثؼات.

طـ ( طـ الثقري، طـ الحسـ بـ طبقد اهلل الـخعل، 0/073وأخرج أيًضا )

أبل الضحك قال: رأيت ابـ طؿر تقضل، ثؿ كضح حتك رأيت البؾؾ مـ خؾػف يف 

 ثقابف.

وطـ ابـ طققـة، طـ الحسـ بـ طبقد اهلل قال: سؿعت مسؾؿ بـ صبقح يؼقل: 

 رأيت ابـ طؿر تقضل، ثؿ أخذ غرفة مـ ماء فصبفا بقـ إزاره وبطـف طىل فرجف.

 إسـاده صحقح، رجالف ثؼات.

طـ محقد بـ هالل، أن حذيػة بـ القؿان قال: إذا  وطـ معؿر، طـ أيقب،

 -أو قال: مثؾ هذه-تقضلت، ثؿ خرج مـل شلء بعد ذلؽ، فنين ٓ أطده هبذه 

 ووضع ريؼف طىل إصبعف.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3ٓبـ الؿـذر رقؿ ) اإلمجاعواكظر:  (0)
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وهذا إسـاٌد رجالف ثؼات4 إٓ أكف ٓ يعؾؿ لحؿقد بـ هالل سؿاع مـ حذيػة 

.ولؽـف يتؼقى باإلسـاد التايل ، 

والحسـ، ف، أن حذيػة بـ القؿان، وزيد بـ ثابت، وطـ ابـ التقؿل، طـ أبق

 .يجده الرجؾ يف الصالة ما مل يؼطرٓ يرون بلسا بالبؾؾ وططاء، كاكقا 

وهذا إسـاٌد رجالف ثؼات، وسؾقؿان التقؿل ٓ يعؾؿ لف سؿاع مـ حذيػة، 

 بالطريؼقـ.  وإثر ثابت طـ حذيػة

يعؿؾ بؿا جاء طـ همٓء الصحابة فعىل الؿسؾؿ أن  ُ :قال أتى عثد اهلل غفس اهلل له

 رضقان اهلل طؾقفؿ إلذهاب القسقاس طـ كػسف، وباهلل التقفقؼ.



ُُْضِْء  َْاِقِض ال  300 َباُب َى

 

 

 

 

 ِلَخَكٔةَبِعُض امَلَطأئِل امُل

 ُٗا.ٝخسٚز ايبٍٛ، ٚايػا٥ط َٔ غري خمسد ص:1ط َطأي١

  خرجاذهب مجفقر أهؾ العؾؿ إىل أن البقل، والغائط يـؼضان القضقء، وإن 

مـسديـ، أو مػتقحقـ، مـ فقق الؿعدة،  مـ غقر مخرجفؿا، سقاء كان السبقالن

 أو مـ تحتفا، واستدلقا بعؿقم إدلة الؿتؼدمة.

  وذهب الشافعقة إىل أكف إن كان يخرج مـ تحت الؿعدة، ففق كاقٌض، وإن كان

قىل  والساجحمـ مخرٍج فقق الؿعدة فال يـؼض، وٓ دلقؾ طىل هذا التػصقؾ، 

 (0/37.)السقؾ، وهق ترجقح الشقكاين يف اجلوهىز
(1)

 

 خسٚز ايٓادز َٔ ايطبًٝني. ص:2ط َطأي١

مِ  َكادِرٌ  :: الّضْرُب الثَّاكِل (0/731)الؿغـليف   قال ابً قدام٘  ،َكالدَّ

ودِ  ْعرِ  ،َواْلَحَصا ،َوالدُّ افِِعلُّ  ،الثَّْقِريُّ  َقاَل  َوبَِفَذا أَْيًضا، اْلُقُضقءَ  َفقَـُْؼُض  ،َوالشَّ  ،َوالشَّ

ـُ  ،َطَطاءٌ  َوَكانَ ، ْأِي الرَّ  َوَأْصَحاُب  ،َوإِْسَحاُق   ،َواْلَحَؽؿُ  ،مِْجَؾزٍ  َوَأُبق ،َواْلَحَس

ادٌ  َْوَزاِطلُّ  ،َوَحؿَّ ْٕ ـُ  ،َوا ـْ  اْلُقُضقءَ  َيَرْونَ  بَاَركِ الؿُ  َواْب ودِ  مِ ـْ  َيْخُرُج  الدُّ ُبِر، مِ  َوَلؿْ  الدُّ

ـْ  اْلُقُضقءَ  َمالٌِؽ  ُيقِجْب  ْرِب  َهَذا مِ َكَّفُ  4الضَّ
ِ

ـْ  اْلَخاِرَج  بَفَ َأْش  َكادٌِر، ٕ بِقؾِ  َغقْرِ  مِ ، السَّ

ـْ  َخاِرٌج  َأكَّفُ  َوَلـَا بِقؾِ  مِ َكَّفُ  اْلـَؿْذَي4 أَْشبَفَ  السَّ
ِ

ـْ  َيْخُؾق َٓ  َوٕ  َفقَـْتَِؼُض  بِِف، َتتََعؾَُّؼ  بِؾَّةٍ  مِ

 اكتفك. .بَِفا اْلُقُضقءُ 

طثقؿقـ  ابـ اإلماممـ أكف يـؼض الطفارة، وهق ترجقح  قىل اجلوهىز والساجح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/2.)الؿجؿقع (0/733 ،)الؿغـلواكظر:  (0)
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  كؿا يفالشرح الؿؿتع (0/771-770).  :واكظرشرح الؿفذب (0/0-

 (، وقد قال بؼقل مالؽ: الـخعل، وقتادة، ومحاد.1

(: وهذا ققل يحتؿؾ الـظر، 0/033) إوسطيف   قال ابً امليرز

ـ تخرج إٓ بِـَْدَوةٍ م ٓ وإكثر مـ أهؾ العؾؿ طىل الؼقل إول، ولقٓ أنَّ الدودة

الـظر غائٍط، وكذا الحصك ٓ يؽاد يخرج إٓ بِـَْدَوةٍ مـ بقل4 لؽان أصح الؼقلقـ يف 

 هافلي ذلؽ خرج ومعف َكْدَوٌة مـ غائط أو بقل، فػقف القضقء. ،ققل مـ ٓ يرى وضقًءا

ما قالف ابـ الؿـذر هق الؿعتؿد، وهق راجع إىل ققل الجؿفقر4 إٓ أكف إذا  ُ :قلت

 ال يقجد دلقؾ طىل اكتؼاض وضقئف، واهلل أطؾؿ.فرض خروج شلء جاٍف، ف

ٌِ، أٚ َؾِسِز املسَأ٠ٔ.خسٚز ايسِّ ص:3ط َطأي١  ٜض َٔ َذَنِس ايسَُٓد

 .ذهب أمحد، والشافعل، ومالؽ، ومحؿد بـ الحسـ إىل أكف يـؼض القضقء 

  حف ابـ حزم يف  الؿحؾَّكوذهب أبق حـقػة إىل أكف ٓ يـؼض القضقء، ورجَّ

ومال إلقف  والشقخ ابـ طثقؿقـ، از، والؾجـة الدائؿة،(، وأفتك بف الشقخ ابـ ب001)

 .رمحة اهلل طؾقفؿ الشقخ مؼبؾ القادطل

ُجؾ4 فالظَّاهر طدم حصقلف،   ُ:قال أتى عثد اهلل غفس اهلل له أما خروجف مـ الرَّ

وٓ ُيْعَؾؿ وجقده، وقد أكؽره ابـ طؼقؾ الحـبظ، وأما الؿرأة4 ففق مقجقد طـد 

أكف ٓ يـؼض، وإصؾ  فالظ َّاهسبحدث صبقعل،  بعض الـساء، ولؽـف لقس

 (1)الطفارة، وٓ يحؽؿ بـؼضفا إٓ بدلقؾ صحقح، واهلل أطؾؿ.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فتاوى  (0/031-032 ،)إوسط (7/7 ،2 ،)الؿجؿقع (0/731 ،)الؿغـلاكظر:  (0)

  (7/773.)فتاوى الؾجـة (00/031 ،)العثقؿقـ



ُُْضِْء  َْاِقِض ال  303 َباُب َى

 

 

 

 

ـِ َطؾِلٍّ  (68) ـْ َصْؾِؼ ْب ُجُؾ  ْسُت َقاَل: َقاَل َرُجٌؾ َمَس  َوَط َذَكِري، َأْو َقاَل: الرَّ

اَلةِ، ـْؽ»: ملسو هيلع هللا ىلصلُّ ؟ َفَؼاَل الـَّبِ َأَطَؾقِْف ُوُضقءٌ  َيَؿسُّ َذَكَرُه فِل الصَّ ِِم ِبَْضَعٌة ُِهَق ِإكَّاَم ، َٓ» .

ـُ ِحبَّانَ  َحُف اْب .َأْخَرَجُف الَخْؿَسُة، َوَصحَّ
(1)

 

ـْ َحِديِث ُبْسَرَة. 
ـُ مِ : ُهَق أَْحَس ـُ الَؿِديـِلِّ  َوَقاَل اْب

ـْ ُبْسَرَة بِـِْت َصْػَقاَن  (69)   أَنَّ َرُسقَل  َوَط
ِ
َِوَكَرُهِ»َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َِمسَّ ـْ َم

لِْ ـُ ِحبَّانَ  .«َلْؾَقَتَقضَّ َحُف التِّْرمِِذيُّ َواْب .َأْخَرَجُف الَخْؿَسُة، َوَصحَّ
(2)

 

: ُهَق أََصحُّ َشْلٍء فِل َهَذا البَاِب   .َوَقاَل الُبَخاِريُّ

 فادة من احلديثنياملسائل واألحكام املست

َُٜعدُٓ ْاقّكا َٔ ْٛاقض ايٛق٤ٛ؟ ص:1ط َطأي١  ََظُٓ ايرَٓنِس، ٌٖ 

  الؿسللة أققال:يف 

: اكتؼاض القضقء بؿس الذكر، وهق َمْرِويٌّ طـ طؿر بـ األّل القْل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وابـ 27(، والترمذي )0/010(، والـسائل )027(، وأبقداود )7/73أخرجف أمحد ) .سطٔ (0)

 (.-0003(، وابـ حبان )723ماجف )

ومدار الحديث طىل ققس بـ صؾؼ طـ أبقف، وققس بـ صؾؼ الراجح تحسقـ حديثف، فالحديث 

 حسـ. 

(، 27رمذي )(، والت0/011(، والـسائل )020(، وأبقداود )0/711. أخرجف أمحد )ؾشٝض (7)

 (.-0007(، وابـ حبان )713وابـ ماجف )

 وهق حديث صحقح، بعض أساكقده صحقحة، وبعضفا دون ذلؽ، ولف شقاهد كثقرة. 

وقد صححف أمحد، وابـ معقـ، والبخاري، وأبق داود، والدارقطـل، والبقفؼل، والحازمل، 

  (0/707-.)التؾخقصاكظر: واإلمام القادطل رمحة اهلل طؾقفؿا. و اإلمام إلباينوغقرهؿ، ثؿ 
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الخطاب، وسعد بـ أبل وقاص
(1)

، وابـ طؿر، وابـ طباس، وأبل هريرة، 

وطائشة
(2)

ة، والزهري، ومالؽ، سعقد بـ الؿسقب، وططاء، وطروهق ققل ، و

استدلقا بحديث ووإوزاطل، وأمحد، وإسحاق، الشافعل، وأبل ثقر، والؿزين، 

 بسرة بـت صػقان، وشقاهده.

مـِ»، قال: ملسو هيلع هللا ىلص طـد أمحد وغقره، طـ الـبل  وجاء يف حديث أبل هريرة

 .«ألضكِبقدهِإلكِوكره،ِلقسِدوكفِستر،ِلؼدِوجبِطؾقفِالقضقء

القضقء بؿس الذكر، وهق ققل طظ، وابـ : طدم اكتؼاض القْل الجاىٕ

مسعقد، وحذيػة، وطؿار
(3)

، وحؽاه ابـ الؿـذر أيًضا طـ ابـ طباس، وطؿران بـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، كان يرى آستحباب، وأمر ولده بالقضقء مـ مس الذكر طىل يظفر أن سعد بـ أبل وقاص  (0)

( بنسـادٍ صحقح أكف قال، وقد سئؾ 0/710طـد ابـ الؿـذر ) سبقؾ آستحباب، فؼد ثبت طـف 

 قطعفا.فا -يعـل كجسة -طـ مس الذكر يف الصالة، فؼال: إن طؾؿت أن فقؽ بضعة

(، وأثر سعد، وابـ طؿر 0/037) إوسطيف  ابـ الؿـذر  -إٓ أثر طائشة -أخرجفا  (7)

  صحقحان، وأما أثر طؿر، وابـ طباس، وأبل هريرة.فػل أساكقدها ضعػ ، 

( مـ صريؼ الدراوردي، طـ طبقد اهلل العؿري، 0/733فلخرجف الحاكؿ ) وأما أثر طائشة 

، قالت: إذا مست الؿرأة فرجفا تقضلت. قال البقفؼل: ورواه أيًضا طـ الؼاسؿ، طـ طائشة 

 طـ أخقف طبقد اهلل.

 رواية الدراوردي طـ طبقد اهلل العؿري ضعقػة4 ٕهنا اختؾطت طؾقف بلحاديث طبد اهلل.  ُ:قلت

: الؿزين قال–( طـ الؼاسؿ بـ طبقد اهلل بـ طبد اهلل بـ طؿر 0/37) إموأخرجف الشافعل يف  

 الشؽ، إسـاده يف حصؾ أكف إٓ ثؼات4 ورجالف. بف طائشة طـ الؼاسؿ، طـ -اهلل طبقد طـ فأضـ

 حسـ. بالطريؼقـ وإثر

(، وهل صحقحة طـفؿ إٓ أثر طظ4 فػل إسـاده ضعػ4 -0/007أخرجفا طـفؿ ابـ أبل شقبة ) (3)

 فنن فقف قابقس بـ أبل ضبقان، وهق ضعقػ.
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حصقـ، وأبل الدرداء
(1)

، وربقعة، وهق مذهب الثقري، وأبل حـقػة، وأصحابف، 

 وابـ سحـقن، وابـ الؿـذر، واستدلقا بحديث صؾؼ بـ طظ.

واختاره ابـ خزيؿة، ، وهل رواية طـ أمحد، : استحباب القضقءالقْل الجالح

فؼال يف صحقحف: باب استحباب القضقء مـ مس الذكر. ثؿ ذكر حديث بسرة 

 ثؿ قال: سؿعت يقكس بـ طبد إطىل الصديف يؼقل: أخبركا ابـ وهب، طـ ،

 مالؽ قال: أرى القضقء مـ مس الذكر استحبابا وٓ أوجبف.

سللت أمحد بـ حـبؾ طـ القضقء مـ مس  وثـا طظ بـ سعقد الـسقي، قال:   

 الذكر، فؼال: أستحبف وٓ أوجبف. 

وسؿعت محؿد بـ يحقك يؼقل: كرى القضقء مـ مس الذكر استحبابا ٓ    

 .ملسو هيلع هللا ىلصإيجابا4 بحديث طبد اهلل بـ بدر، طـ ققس بـ صؾؼ، طـ أبقف طـ الـبل 

لذكر قال ابـ خزيؿة: وكان الشافعل رمحف اهلل يقجب القضقء مـ مس ا   

اتباطا بخبر بسرة بـت صػقان ٓ ققاسا، وبؼقل الشافعل أققل4 ٕن طروة قد سؿع 

 خبر بسرة مـفا ٓ كؿا تقهؿ بعض طؾؿائـا أن الخبر واه لطعـف يف مروان.

جزم أوٓ ابـ خزيؿة بآستحباب، ثؿ رجع إىل القجقب. وقد رجح  ُ :قلت   

 .عقا بقـ الدلقؾقـ بذلؽآستحباب شقخ اإلسالم، وابـ طثقؿقـ، وهمٓء مج

: يـتؼض القضقء إذا مسَّ بشفقة، وهل رواية طـ أمحد، ورواية القْل السابع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وأثر ابـ طباس صحقح، وأثر أبل الدراداء مـ صريؼ حبقب 717-0/711أخرجفا ابـ الؿـذر ) (0)

 ابـ طبقد، طـف. قال أبق حاتؿ: روايتف طـف مرسؾة. وأثر طؿران مـ صريؼ الحسـ طـف، ومل يسؿع مـف.
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، وطزاه إىل شقخ اإلسالم ابـ تؿام الؿـةإلباين يف  اإلمامورجحف  طـ مالؽ،

 تقؿقة، ورجحف البسام.

فلما أصحاب الؼقل إول، فؼد أخذوا بحديث بسرة وشقاهده، ومل يلخذوا 

يث صؾؼ، فؿـفؿ مـ ضعػف، ومـفؿ مـ سؾؽ مسؾؽ الـَّْسخ، ومـفؿ مـ سؾؽ بحد

 مسؾؽ الترجقح.

وأما أصحاب الؼقل الثاين، فؼد أخذوا بحديث صؾؼ، وأمهؾقا حديث بسرة 

ومـ الؿعؾقم يف ، وشقاهده، فؿـفؿ مـ ضعػف، ومـفؿ مـ رجح حديث صؾؼ

وهق مؼدم طىل أصقل الػؼف أنَّ الجؿع بقـ إحاديث هق فرُع تصحقحفا، 

الترجقح، والـسخ، وقد طؾؿـا صحة حديث بسرة، وحديث صؾؼ، فقجب الجؿع 

حاب الؼقل الثالث، والؼقل الرابع، والؼقل الثالث أققى4 بقـفؿا، وهق مسؾؽ أص

 .لعدم وجقد دلقؾ يؼقد الؿسَّ بالشفقة، واهلل أطؾؿ

 .«فؼد وجب طؾقف القضقء»الذي فقف:   وأما حديث أبل هريرة

(، والبزار 7/333(، وأمحد )0/07أخرجف الشافعل كؿا يف الؿسـد )ؼد ف

(، والطبراين يف إوسط 0/712(، وابـ الؿـذر )0/17(، والطحاوي )7/773)

(، مـ صرق طـ يزيد بـ طبد 0/033(، والبقفؼل )0/17(، والبغقي )2/372)

ػظ بف. وبعضفؿ ذكره بؾ  الؿؾؽ الـقفظ، طـ سعقد الؿؼبري، طـ أبل هريرة

 .«لؾقتقضل»إمر: 

وكان أمحد يؼقل: قد أدخؾقا بقـ يزيد بـ طبد الؿؾؽ وبقـ  قال ابً امليرز:
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الؿؼبري فقف رجال يؼال لف أبق مقسك الخقاط، وذكر أمحد يزيد فؼال: يروي 

 أحاديث مـاكقر.

وهذا إسـاد شديد الضعػ4 فقزيد بـ طبد الؿؾؽ الـقفظ ضعػف طامة 

 :ضعقػ الحديث، مـؽر الحديث جدا. وقال البخارى :الحػاظ، وقال أبق حاتؿ

قال ىف متروك الحديث. و :ل شكء. وضعػف جدا. وقال الـسائأحاديثف شبف ٓ

 لقس بثؼة. :مقضع آخر

 وأبق مقسك الخقاط، هق طقسك بـ أبل طقسك، وهق متروك.

( مـ 001) الصغقر(، و0271) إوسطوقد أخرج الحديث الطبراين يف 

ؿؾؽ بـ يزيد، وكافع بـ أبل كعقؿ الؼاري، طـ سعقد الؿؼبري، طـ صريؼ طبد ال

 أبل هريرة بف.

 فؼرن بعبد الؿؾؽ بـ يزيد، كافع بـ أبل كعقؿ، وحديثف يحتؿؾ التحسقـ.

ويظفر أن الؾػظ الؿذكقر، إكؿا هق لقزيد بـ طبد الؿؾؽ الـقفظ4 فؼد أخرج 

مـِ»ر مؼرون بؾػظ: ( مـ صريؼ كافع بـ أبل كعقؿ غق0/032الحديث الحاكؿ )

 .«مسِلرجفِلؾقتقضل

( مـ صريؼفؿا مؼروكقـ طـ سعقد 0002أخرج الحديث ابـ حبان )و

ِولقسِبقـفامِ»الؿؼبري، طـ أبل هريرة بؾػظ:  ِإلكِلرجف، ِألضكِأحدكؿِبقده إوا
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.«سترِوِٓحجاب،ِلؾقتقضل

(1)
 

 اطٔ ايهـ، أّ بعاٖسٙ؟بباملظ االْتكاض ب ص:2ط َطأي١

  ،ُف إٓ بباصـ ذهب مالؽ، والؾقث، والشافعل وإسحاق إىل أكف ٓ يـؼض َمسُّ

ف بػخذه. ، فلشبف ما لق َمسَّ  كػف4 ٕنَّ ضاهر الؽػ لقس بآلة لِْؾَؿسِّ

  وذهب أمحد، وإوزاطل، وططاء، ورجحف ابـ حزم، إىل أكف ٓ فرق بقـ

ِألضكِأحدكؿِبقدهِ»ضاهر الؽػ، وباصـف، واستدل أمحد بحديث أبل هريرة:  إوا

ِلقسِبقـ ِلرجف ِلؾقتقضلإلك ِسترة، ، وهق ( وغقره0002أخرجف ابـ حبان ) «فام

، وضاهر الؽػ مـ القد. ـٌ حديث حس
(2)

 

ُ٘ برزاع٘؟ ص:3ط َطأي١ ََطَٓ  ٌٖ ٜٓتكض ايٛق٤ٛ إذا 

  ذهب الجؿفقر إىل أكف ٓ يـتؼض القضقء4 ٕنَّ الذراع لقست بآلة

،وٕنَّ الحؽؿ الؿعؾؼ طىل مطؾؼ القد يف الشرع ٓ يتجاوز الؽقع، بدلق ؾ لِْؾَؿسِّ

 قطع يد السارق، وغسؾ القد مـ الـقم، والؿسح يف التقؿؿ.

 .وصححف  وذهب أمحد، وإوزاطل يف رواية طـفؿا إىل أكف يـتؼض القضقء

.ابـ قدامة
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صحقح ابـ  (0/771 ،)الؿغـل (0/033- ،)إوسط (0/70-77 ،)الؿجؿقعاكظر:  (0)

 تقضقح إحؽام (0/731- ،)الشرح الؿؿتع (013) ،تؿام الؿـة (0/77 ،)خزيؿة

(0/732 ،)مجؿقع الػتاوى (71/777 ،770( )37/372.) 

  (003.)الؿحؾَّك(، و0/70) الؿجؿقع(، و0/777) الؿغـلاكظر:  (7)

  (0/70.)الؿجؿقع(، و0/773) الؿغـلاكظر:  (3)
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 ؾسز ايػري. ََٗظ ص:4ط َطأي١

  ذهب الشافعقة، والحـابؾة إىل أكف يـؼض القضقء4 ٕكف إذا اكتؼض بَِؿسِّ َذَكِر

ِ»وىل، وقد جاء يف بعض ألػاظ حديث بسرة: َكْػِسِف، َفبَِؿسِّ ذكر غقرهِ أ ِمسَّ مـ

 .«الذكر؛ِلؾقتقضل

، وهل ضعقػة4 فننَّ فقفا مروان بـ (0/700) هذه الرواية طـد الـسائل  ُ:قلت

مـِ»الحؽؿ، وهق مطعقن يف طدالتف، ومع ذلؽ فنن الحديث مـ مجقع صرقف بؾػظ: 

ِوكَرهُِ  .«مسَّ

 البر إىل طدم آكتؼاض4 ٕنَّ  وقد ذهب مالؽ، وداود، وابـ حزم، وابـ طبد

ٕنَّ إصؾ هق الطفارة، وٓ وإدلة جاءت بالتـصقص طىل ذكر الؿرء كػسف4 

يرتػع هذا إصؾ إٓ بدلقؾ صحقح غقر محتؿؾ لؾتلويؾ، وققلفؿ: )إكف أدطك 

مس، َفؾَِؿ أوجبتؿ  لؾشفقة(، فقؼال: إكف أدطك إىل الشفقة لؾؿؾؿقس ٓ إىل الالَّ

مس؟القضقء طىل ال الَّ
(1)

 

 َظُٓ املسأ٠ يؿسدٗا. ص:5ط َطأي١

 .ذهب الشافعل، وأمحد يف رواية إىل أكف يـؼض القضقء 

  4بقـؿا ذهب أبق حـقػة، ومالؽ، ورواية طـ أمحد إىل أكف ٓ يـؼض القضقء

 .«لرجف»، وبؼقلف: «وكره»ٕنَّ إدلة جاءت بؼقلف: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الؿجؿقع( ط/مرتبة، 7/717) فقدالتؿ (003 ،)الؿحؾَّك (0/773 ،)الؿغـلاكظر:  (0)

(7/31.) 
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ـٍ  (03طـد ابـ الجارود ) بلكف قد ثبت ذيو: ٔع ُٚأٔدَٝب طـ  بنسـاد حس

ِلرَجُفِلؾقتقضل،ِ»قال:  اهلل بـ طؿرو بـ العاص، أنَّ الـبل  طبد أيامِ جؾِمسَّ

ْتِلرجفاِلؾتتقضل ِمسَّ
«وأيامِامرأةٍ

(1)
. 

وتؼدم أكـا كرى أن القضقء طىل آستحباب، ٓ طىل القجقب4 فقستحب 

لؾؿرأة أيًضا أن تتقضل إذا مست فرجفا.
(2)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( مـ صريؼ أمحد بـ الػرج الحؿصل، طـ بؼقة، كا 0/037(، والبقفؼل )03أخرجف ابـ الجارود ) (0)

 الزبقدي، كا طؿرو بـ شعقب، طـ أبقف، طـ جده بف.

رواه وأمحد بـ الػرج قد تؽؾؿ أهؾ العؾؿ يف روايتف طـ بؼقة، وخالػف إسحاق طـد ابـ الؿـذر4 ف 

فنن كان أمحد بـ الػرج قد حػظ  طـ بؼقة، ومل يصرح بالتحديث ٓ يف شقخف، وٓ يف شقخ شقخف.

 التصريح بالسؿاع4 فالحديث حسـ.

( مـ صريؼ طبد الجبار بـ محؿد الخطابل، طـ بؼقة بف. 7/773وكذلؽ رواه أمحد )  

 الجبار مجفقل الحال. وطبد

: قال محؿد: حديث طبد اهلل بـ طؿرو يف مس الذكر  (0/000)العؾؾ الؽبقرقال الترمذي يف 

 ههق طـدي صحقح.ا

  (0/73.)الؿجؿقع(، و0/777-777) الؿغـلاكظر:  (7)
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 ِلَخَكٔةَبِعُض امَلَطأئِل امُل

 ََٗظ ايٗدُبِس. ص:1ط َطأي١

  ذهب الشافعل وأصحابف، ورواية طـ أمحد، وهق ققل ططاء، والزهري إىل أكف

بر يطؾؼ طؾقف َفْرج.  يـؼض القضقء4 ٕنَّ الدُّ

  بقـؿا ذهب مالؽ، وقتادة، والثقري، وأمحد يف رواية إىل أكف ٓ يـؼض

 .القضقء

ح هذا الؼقل ابـ حزم، وابـ طبد البر، وهق  م وجقد دلقؾ 4 لعدالساجحورجَّ

 .طىل ذلؽ

، طىل أن بعضفؿ قد «وكره»فتبقـفا الروايات إخرى:  «لرجف»وأما رواية: 

أكؽر إصالق الػرج طىل الدبر.
(1)

 

َٝني. َٗظ ص:2ط َطأي١ َِْج  ايٗسِؾَػني، ٚاأُل

ْجِؾ، والبطـ، جقار الخصقة. ْفُغ: هق الؿػصؾ الذي بقـ الرِّ  الرُّ

 غقـ، وإكثققـ ٓ يـؼض القضقء4 وقد ذهب طامة أهؾ العؾؿ إىل أنَّ مسَّ الرف

إٓ الزهري، وطروة، فؼد ذهبا إىل أكف يـؼض القضقء، ولقس لفؿا دلقؾ طىل ما ذهبا 

.قىل اجلوهىز والساجحإلقف، 
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (7/717 )التؿفقد (003 ،)الؿحىل (7/73 ،)الؿجؿقع (0/777 ،)الؿغـلاكظر:  (0)

 ط/مرتبة.

  (7/73.)الؿجؿقع(، و0/770) الؿغـلاكظر:  (7)
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 ؾسز ايب١ُٝٗ. َٗظ ص:3ط َطأي١

 ٘قال ابً قدام   يفالؿغـل (0/770 وٓ يـتؼض القضقء بؿس فرج :)

ء. وقال ططاء: مـ مسَّ ُقـْب محاٍر، طؾقف البفقؿة. وقال الؾقث بـ سعد: طؾقف القضق

، وما قؾـاه هق ققل مجفقر العؾؿاء، ٓ وضقء طؾقفالقضقء، ومـ مس ثقؾ مجؾ 

وهق أوىل4 ٕنَّ هذا لقس بؿـصقٍص طىل الـؼض بف، وٓ هق يف معـك الؿـصقص 

طؾقف، فال وجف لؾؼقل بف. اكتفك.
(1)

  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اجح ققل الجؿفقر. (0/73الؿجؿقعظر: واك (0)  (، والرَّ
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ـْ َطائَِشَة  (71)   َوَط
ِ
َِأَصابَُفَِقْلٌءَِأْوُِ َطاٌ ِ»َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ َرُسقَل اهلل ـْ ،َِأْوَِم

َقْؾٌسِ
(1)

ِ َِمْذيٌِ، ـَْبرِْ (َِأْو ِِ)َلْؾَق َٓ ِ َِولَِؽ ِلِل َِوُهَق َِصَ تِِف، َِطَؾك ـِ ِلَِقْخ ُِ ؿَّ ْل، َلْؾَقَتَقضَّ

َػفُ «َيَتَؽؾَّؿُِ ـُ َماَجْف، َوَضعَّ .َأْحَؿُد َوَغقُْرهُ  .َأْخَرَجُف اْب
(2)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 ٌٖ ايك٤ٞ ْاقْض؟ ص:1ط َطأي١

 إىل أكف  ذهب ططاء، والزهري، وإوزاطل، وأبق حـقػة، وأمحد يف رواية

 إوسط، وصحَّ ذلؽ طـ ابـ طؿر كؿا يف كاقض مـ كقاقض القضقء

، أنَّ الـبل لؿسـدالصحقح ا(، واستدلقا بحديث أبل الدراداء، وهق يف 0/027)

  فؾؼقت -الراوي طـ أبل الدراداء-قاَء، فلْفَطَر، قال معدان بـ أبل صؾحة :

 ثقبان، فسللتف، فؼال: صدق، وأكا صببت لف وضقءه.

وقد روي  (، وإسـاده صحقح،21(، والترمذي )7320أخرجف أبق داود )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: الَؼَؾس بالتحريؽ، وققؾ: بالسؽقن: ما خرج مـ الجقف مؾء الػؿ أو دوكف، الـفايةقال يف  (0)

 ولقس بؼلء.

( مـ صريؼ إسؿاطقؾ بـ طقاش، طـ ابـ جريج، طـ ابـ أبل 0770. أخرجف ابـ ماجف )قعٝـ (7)

ـ طقاش ضعقػ يف روايتف طـ غقر الشامققـ، وهذا مـفا، وقد مؾقؽة، طـ طائشة بف. وإسؿاطقؾ ب

أخطل يف إسـاد الحديث. وقد رجح غقر واحد مـ الحػاظ أن الحديث طـ ابـ جريج، طـ أبقف، 

 مرسؾ.  طـ الـبل 

ففق ضعقػ4 لضعػ طبدالعزيز والد ابـ جريج، ولؽقكف مرساًل. وقد أطؾَّ هذا الحديث أمحد، 

والذهظ، وابـ طدي، والدارقطـل، والبقفؼل، والـقوي، وابـ دققؼ العقد،  وأبق حاتؿ، وأبق زرطة،

  (0/727-721.)تـؼقح التحؼقؼ (7/011 ،)البدر الؿـقروابـ طبدالفادي، وغقرهؿ. اكظر: 
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باب، وهق ، وهل رواية شاذة، واستدلقا أيًضا بحديث ال«قاء، فتقضل»بؾػظ: 

 ضعقٌػ.

  ٓ وذهب مالؽ، والشافعل، وأصحاهبؿا، وأبق ثقر، ورواية طـ أمحد، إىل أكف

ح ذلؽ ابـ حزم، وابـ تقؿقة، وإلباين، والقادطل،  يـتؼض القضقء بذلؽ، ورجَّ

يدل طىل أنَّ الؼلء كاقٌض  صحقح 4 لعدم وجقد دلقؾالساجحوابـ طثقؿقـ، وهق 

 رتػع إٓ بدلقؾ صحقح.لؾقضقء، وإصؾ الطفارة، وٓ ت

ةٌ  «فتقضل»وأما استدٓلفؿ بحديث ثقبان4 فنن رواية:   .شاذَّ

، فؾقس فقف أكف تقضل4 ٕكف تؼقل، وكذا «صببُت لف وضقءه»وأما ققلف يف آخره: 

لقس فقف أكف كان طىل صفارة، ولق صحَّ أكف تقضل طؼب ققئف4 لؽان مجرد فعؾ، 

ب.والػعؾ ٓ يستػاد مـف أكثر مـ آستحبا
(1)

 

ًَظ. ص:2ط َطأي١  ايَك

ًَظ:  بػتح الالم، وسؽقهنا، هق ما خرج مـ الجقف مؾء الػؿ، أو دوكف. ايَك

  ذهب ططاء، وقتادة، والـخعل، والشعبل، والحؽؿ، ومحاد، وإسحاق، إىل أكف

 كاقٌض لؾقضقء، واستدل لفؿ بحديث الباب، وهق ضعقٌػ.

 بـ حزم، وذهب الحسـ، والزهري، ومالؽ، والشافعل، وأبق ثقر، واختاره ا

 صحقح يدل وشقخ اإلسالم، إىل أنَّ الؼؾس ٓ يـؼض القضقء4 لعدم وجقد دلقؾ

طىل ذلؽ، وإصؾ الطفارة، وٓ ترتػع إٓ بدلقؾ صحقح.
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (003.)الؿحؾَّك(، و0/027-020) إوسط(، و0/771) الؿغـلواكظر:  (0)

  (003.)حؾَّكالؿ(، و-0/020) إوسطاكظر:  (7)
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 عاف.ايٗس ص:3ط َطأي١

  ،ذهب ططاء، والـخعل، وقتادة، والثقري، وأمحد إىل أكف يـؼض القضقء

ع، فبـك ما مضك، ومل وصحَّ طـ ابـ طؿر أكف كان إذا َرَطَػ ذهب فتقضل، ثؿ رج

  (0/003.)إوسطيتؽؾؿ، كؿا يف 

 واسُتِدَل لفؿ بحديث الباب، وهق ضعقٌػ.

 ة، ومالؽ، والشافعل، وأبق ثقرـقل، وربقعـؿ، ومؽحـوذهب صاوس، وسال 

طاف ٓ يـؼض القضقء4 لعدم وجقد  إىل -الصحيحورجحف ابـ الؿـذر وهق - أنَّ الرُّ

 .صحقح طىل ذلؽدلقؾ 

 عضفؿ بدم آستحاضة وهذا ققاس غقر صحقح لقجقد الػارق.وقد قاسف ب

 وقد ذهب بعضفؿ إىل التػريؼ بقـ قؾقؾف، وكثقره. 

وهذا أيًضا غقر صحقح، وٓ دلقؾ طىل هذا التػصقؾ.
(1)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وما بعدها(0/001-.)إوسطاكظر:  (0)
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ـِ َسُؿَرَة  (71) ـْ َجابِِر ْب ـْ ُلُحقِم ملسو هيلع هللا ىلص، َأنَّ َرُجاًل َسَلَل الـَّبِلَّ َوَط
ُل مِ : َأَتَقضَّ

ِِشْئت»َقاَل:  الَغـَِؿ؟ ـْ ُلُحقِم اإِلبِِؾ؟ َقاَل:  «إْ 
ُل مِ َأْخَرَجُف  .«َكَعؿِْ»َقاَل: َأَتَقضَّ

ُمْسؾٌِؿ.
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 أنٌ ذتّٛ اإلبٌ، ٌٖ ٜٓكض ايٛق٤ٛ؟ ص:1ط َطأي١

ُث الباب طىل أنَّ أكؾ لحقم اإلبؾ يعتبر كاقًضا مـ كقاقض القضقء، دلَّ حدي

(، 7/722، أخرجف أمحد )هذا الحديث أيًضا طـ البراء بـ طازب  وقد جاء 

الصحقح يف  (، وغقرمها، وصححف شقخـا القادطل 027وأبق داود )

 .الؿسـد

 .وذهب إىل ذلؽ أمحد، وإسحاق، وغقرمها مـ أهؾ العؾؿ 

 والشافعل، والثقري، وأبق حـقػة، وغقرهؿ إىل أكف ٓ ُيَعدُّ وذهب مالؽ ،

كاقًضا مـ كقاقض القضقء، وهذا ققل مجفقر الػؼفاء، واحتج همٓء بحديث 

 جابر: كان آخر إمريـ ترك القضقء مؿا مست الـار.

 أحاديث معؾة ضاهرها الصحةكؿا يف  بلكف قد ُأِطؾَّ  :ٖرا ايديٌٝ ُٔٚأٔدَٝب ع

: ولؽـ شرح مسؾؿيف  وطىل الؼقل بصحتف، فؼد قال الـقوي  ،(17رقؿ )

، والخـام، وحديث القضقء مـ لحقم اإلبؾ خـهذا الحديث ط اص مؼدم ـاصٌّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 301أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (0)
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 ىل العام.ـط

وكذلؽ فننَّ حديث إمر بالقضقء مـ أكؾ لحقم اإلبؾ، جاء بعد كسخ  ُ :قلت

ننَّ ققلف يف لحقم إمر بالقضقء مؿا مست الـار، ويدل طىل ذلؽ حديث الباب4 ف

يدلُّ طىل تلخر هذا الحديث، وأنَّ هذا السمال وقع بعد كسخ  «إ ِشئت»الغـؿ: 

إمر بالقضقء مؿا مست الـار، وكذلؽ فننَّ إمر بالقضقء مـ لحقم اإلبؾ لقس 

 لؽقكف مؿا مستف الـار، ولؽـ العؾة تعبدية َمْحَضٌة، واهلل أطؾؿ.

حف مجٌع كبقر مـ العؾؿاء، وق الساجح هق فالقىل األولولذلؽ  د رجَّ

والؿحدثقـ، قال الخطابل: ذهب إىل هذا طامة أصحاب الحديث. وقال ابـ 

خزيؿة: مل كَر خالًفا بقـ طؾؿاء الحديث. وقال الشافعل: إن صحَّ الحديث يف 

 .لحقم اإلبؾ قؾُت بف

 قد صحَّ فقف حديثان. : قال البَٔقٕ

لؼديؿ أكف يـؼض، وهق إققى مـ : الؼقل االؿجؿقعيف   قال اليّْٖو

 حقث الدلقؾ، وهق الذي اطتؼُد رجحاكف.

َح هذا الؼقل البقفؼل، والـقوي، وشقخ اإلسالم ابـ تقؿقة، وابـ  وقد رجَّ

الؼقؿ، والشقكاين، وإلباين، وابـ باز، والقادطل، والشقخ ابـ طثقؿقـ، وغقرهؿ 

مـ أهؾ العؾؿ، رمحة اهلل طؾقفؿ أمجعقـ.
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (0/310-311 ،)تقضقح إحؽام (0/307 ،)الـقؾ (0/032- ،)إوسطاكظر:  (0)

الؿجؿقع (0/71 ،)الؿغـل (0/771-.) 
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ٝــ١ أدــصا٤ اإلبــٌ  ــا عــدا ايًشــِ، نايهبــد، ٚايهــسؽ،      أنــٌ بك ص:2ط َطأي١

 ٚايٖطٓاّ، ٚاألَعا٤، ٚاملسم.

  ذهب مجفقر أهؾ العؾؿ، وهق الؿشفقر يف مذهب الحـابؾة إىل أهنا ٓ تـؼض

القضقء4 ٕنَّ الـصَّ جاء يف الؾحؿ، كؿا يف حديث جابر بـ سؿرة، والبراء بـ 

حف الشقخ محؿد بـ إبرا هقؿ، والشقخ ابـ باز رمحة اهلل طازب، وهذا الؼقل رجَّ

 طؾقفؿا.

 ح لوذهب بعض الحـابؾة إىل أكف يـؼض القضقء4 ٕهنا يف معـك ا ؾحؿ، ورجَّ

هذا الؼقل الشقخ طبد الرمحـ السعدي، والشقخ ابـ طثقؿقـ، وقالقا: وكؿا أن ققلف 

 يشؿؾ إمقر الؿذكقرة، فؽذلؽ هفـا. [045األكعام:]  ﴾ھ ھ  ھ ﴿تعاىل: 

4 ٕنَّ الـص جاء بالؾحؿ، والعؾة القىل األولهق  -اهلل أطؾؿو- والساجح

 .تعبديٌة َمْحَضٌة، وٓ يحؽؿ طىل شلء بلكف كاقٌض إٓ بدلقؾ صحقح

، فنكؿا دلَّ طىل تحريؿ بؼقة ﴾ھ ھ  ھ ﴿وأما استدٓلفؿ بؼقلف تعاىل: 

، وأدلة أخرى كؼقلف تعاىل:  ـُ  .﴾ے ے﴿أجزائف قرائ

.«دِِشقر،ِلؽلكامِصخغِيدهِيفِلحؿِخـزيرِودمفمـِلعبِبِالـَّْرِ»: وكؼقلف 
(1)

  

ِويؼتؾِ»: وكؼقلف  ِالبؾقب، ِلقؽسر ِمريؿ، ِبـ ِطقسك ِيـزل ِأ  يقشؽ

«الخـزير
(2)

، واهلل أطؾؿ.
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(، مـ حديث بريدة 7701أخرجف مسؾؿ ) (0)

 .(، مـ حديث أبل هريرة 077ومسؾؿ ) (،3772أخرجف البخاري ) (7)

فتاوى الشقخ  (7/710 ،)فتاوى الؾجـة (0/01 ،)الؿجؿقع (0/777 ،)الؿغـلواكظر:  (3)

  (0/771-.)الشرح الؿؿتع (7/10 ،)محؿد بـ إبراهقؿ
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 أيبإ اإلبٌ. ص:3ط َطأي١

  4ذهب مجفقر أهؾ العؾؿ، وهق ققل أمحد يف رواية إىل أكف ٓ يـؼض القضقء

ؼض حديث أكس يف قصة لعدم وجقد دلقؾ صحقح طىل ذلؽ، ويميد طدم الـ

أمرهؿ أن يشربقا مـ أبقال اإلبؾ، وألباهنا، ومل يلمرهؿ  الُعَركِقِّقـ، أنَّ الـبل 

 بالقضقء مـفا.

  ،بقـؿا ذهب أمحد يف رواية إىل أهنا تـؼض القضقء4 لحديث ُأسقد بـ حضقر

ُمِ»قال:  أنَّ الـبل   .(7/377أخرجف أمحد ) «اِمـِلحقىِاإلبؾ،ِوألخاهناوَتَقضَّ

ولؽـ هذا الحديث ضعقٌػ4 فننَّ طبد الرمحـ بـ أبل لقىل يرويف طـ أسقد، ومل 

اج بـ أرص ة، وهق ضعقٌػ، وقد اختؾػ طؾقف يف ذكر ايسؿع مـف، ويف إسـاده: حجَّ

اجح أن ابـ أبل لقىل إكؿا يرويف  إلبان، ومع ذلؽ ففذه الطريؼ غقر محػقضة، والرَّ

- (0/077العؾؾ الؽبقركؿا يف  رمذيطـ البراء بـ طازب، كؿا ذكر ذلؽ الت

 .(32لقلده ) العؾؾكؿا يف  ، وأبق حاتؿ(073

، وهق ترجقح الشقخ ابـ باز، والشقخ ابـ طثقؿقـ، القىل األولهق  فالساجح

اهلل. فؿارمح
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فتاوى الؾجـة (0/773 ،)الشرح الؿؿتع (7/01 ،)الؿجؿقع (0/777 ،)الؿغـلواكظر:  (0)

(7/711.) 
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ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (72) َؾَِمقِْ»: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل الـَّبِلُّ  َوَط َِغسَّ ـْ ِ،ًِتاَِلْؾَقْغَتِسْؾَِم ـْ َوَم

لِْ َِلْؾَقَتَقضَّ ـَُف، «َحَؿَؾُف َأْخَرَجُف َأْحَؿُد َوالـََّسائِلُّ َوالتِّْرمِِذيُّ َوَحسَّ
(1)

،  َٓ َوَقاَل َأْحَؿُد: 

 َيِصحُّ فِل َهَذا البَاِب َشْلٌء.

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 املٝت ايػطٌ، أٚ ايٛق٤ٛ؟ ٌٖ ع٢ً َٔ غطٌَٓ ص:1ط َطأي١

  قال ابً امليرز  يف كتابفاإلشراف  كؿا يفشرح الؿفذب (7/020 :)

قال ابـ طؿر، وابـ طباس
(2)

، والحسـ البصري، والـخعل، والشافعل، وأمحد، 

 وإسحاق، وأبق ثقر، وأصحاب الرأي: ٓ غسؾ طؾقف.

 وطـ طظ، وأبل هريرة
(3)

 هري: يغتسؾ.، وابـ الؿسقب، وابـ سقريـ، والز

 .وطـ الـخعل، وأمحد، وإسحاق: يتقضل 

 هآ شلء طؾقف، لقس فقف حديث يثبت. : قال ابً امليرز

وما اختاره ابـ الؿـذر قال بف ابـ الؿبارك، مـ أكف لقس طؾقف وضقء،  ُ :قلت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( وقد رجح وقػف البخاري 333(، والترمذي )7/733. أخرجف أمحد )قعٝـ ٚايسادض ٚقؿ٘ (0)

وأبقحاتؿ والبقفؼل وغقرهؿ. وضعػ الؿرفقع معفؿ أمحد وطظ بـ الؿديـل والذهظ وابـ الؿـذر 

  (0/731 .)التؾخقصوغقرهؿ. واكظر 

 الـسائل مل يخرج الحديث.  تنبيه:

 (، بنسـاديـ صحقحقـ.7/373) إوسطابـ الؿـذر يف أخرجف إثريـ  (7)

(، ويف إسـاده: الحارث إطقر، وقد 7/371) إوسطأخرجف ابـ الؿـذر يف  أثر طظ  (3)

  (7/371.)إوسط، فنسـاده حسـ، كؿا يف كذب، وأما أثر أبل هريرة 
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  (333.)ســ الترمذيوٓ غسؾ، كؿا يف 

يعـل -الػؼفاء  (: وهذا ققل أكثر0/770) الؿغـليف   قال ابً قدامّ٘

وهق الصحقح إن شاء اهلل4 ٕنَّ القجقب مـ الشرع، ومل يرد يف  -أكف ٓ وضقء طؾقف

، وٓ هق يف معـك الؿـصقص، فبؼل طىل إصؾ، وٕكف غسؾ آدمل،  هذا كصٌّ

 هافلشبف غسؾ الحل.

 .ليس عليه غسل، وال وضىء :، أطـل أكفالساجحهق  وهرا القىل

 ٛقأ؟ٌٖ ع٢ً َٔ محٌ َّٝتا إٔ ٜت ص:2ط َطأي١

(، بعد أن ذكر حديث أبل هريرة 0/713) الؿغـليف   قال ابً قدام٘

 الذي يف الباب: وٓ كعؾؿ أحًدا قال بف يف القضقء مـ محؾف.

(: وٓ أطؾؿ قائاًل يؼقل بلكف 0/077) سبؾ السالميف  ّقال الصيعاىٕ 

 هايجب القضقء مـ محِؾ الؿقت، وٓ يـدب.

 وٓ يستحب. ضعقػ4 فال يجب، الحديث ُ :قلت

 الؿحىلؼال بقجقب القضقء مـ محؾف كؿا يف ف ابـ حزم  وقد خالػ

(001.) 
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ـِ َأبِل َبْؽرَوطَ  (73)  ْب
ِ
 ـْ َطبِْداهلل

ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص، أَنَّ فِل الؽِتَاِب الَِّذي َكتَبَُف َرُسقُل اهلل

ـِ َحْزمٍ  َِصاِهٌرِ»: لَِعْؿِرو ْب َّٓ ِإ ِالُؼْرآَ  َِيَؿسَّ َٓ ِ . َرَواُه َمالٌِؽ ُمْرَساًل، َوَوَصَؾُف «َأْ 

ـُ ِحبَّاَن، َوُهَق َمْعُؾقٌل. الـََّسائِّل َواْب
(1) 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 َٗظ املؿشـ ع٢ً غري طٗاز٠. ص:1ط َطأي١

  ذهب مجفقر أهؾ العؾؿ، ومـفؿ: الشافعل، وأمحد، ومالؽ، وأصحاب الرأي

قاز مس الؿصحػ طىل غقر صفارة، وهق ققل الحسـ، وططاء، إىل طدم ج

التحرز طـ مسف طىل غقر وصاوس، والشعبل، والؼاسؿ بـ محؿد، وقد صحَّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بـ أبل بؽر بف مرساًل. ( طـ طبداهلل 0/033) الؿقصل. أخرجف مالؽ يف سطٔ بػٛاٖدٙ (0)

 (.0773(، وابـ حبان )72-2/71ووصؾف الـسائل )

ويف إسـاد الؿقصقل سؾقؿان  «وأن ال يؿس الؼرآن إال صاهر»واختصره الـسائل فؾؿ يذكر ققلف: 

 ابـ أرقؿ وهق متروك.

 وقد وقع يف بعض إساكقد سؾقؿان بـ داود وهق وهؿ كؿا كص طىل ذلؽ مجع مـ الحػاظ. 

( طـ معؿر، طـ طبداهلل بـ أبل بؽر، طـ أبقف أبل بؽر بـ طؿرو 0377جف طبدالرزاق )وقد أخر

 ابـ حزم مرساًل. وهذا الؿرسؾ لف شقاهد يحسـ هبا. 

( ورجالف ثؼات، 03701(، والطبراين )0/070فؼد جاء مـ حديث ابـ طؿر طـد الدارقطـل )

 لقس فقف إٓ طـعـة ابـ جريج.

 (3037(، والطبراين )0/077بـ حزام، أخرجف الدارقطـل )ولف شاهد آخر مـ حديث حؽقؿ 

 ويف إسـاده: سقيد أبقحاتؿ ومطر القراق، وكالمها ضعقػ، ولؽـفؿا صالحان لالستشفاد. 

َل بالَؼبقل كؿا ذكر ذلؽ ابـ  فالحديث حسـ هبذه الطرق، ٓسقؿا والؿرسؾ الؿتؼدم قد ُتُؾؼِّ

  طبدالبر وغقره.
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ٓبـ  إوسطو (7/300 ،)مصـػ ابـ أبل شقبةطـ ابـ طؿر، كؿا يف صفارة 

ٓبـ الؿـذر  إوسط(، وسعد بـ أبل وقاص، كؿا يف 7/010الؿـذر )

  (0/073.)ســ الدارقطـلسؾؿان الػارسل، كؿا يف (، و0/037)

، [79افقاؿعة:] ﴾ڀ   ڀ ڀ پ﴿وقد استدل الجؿفقر بؼقلف تعاىل: 

 .«ِٓيؿسِالؼرآ ِإِٓصاهر»وبحديث الباب: 

: وٓ كعؾؿ لفؿ مخالًػا، إٓ داود4 فنكف أباح مسف، واحتج  قال ابً قدام٘

ف بظاهر الؽػ4 كتب يف كتابف آية إىل ققصر، و بلنَّ الـبل  أباح الحؽؿ، ومحاد مسَّ

 ه.إن آلة الؿس باصـ الؽػ، فقـصرف إلقف الـفل دون غقره

بلنَّ أية الؿراد هبا الؿالئؽة، كؿا يدل طؾقف  :وقد أجيب عن أدلة اجلنهور

 سقاق أية.

َـّ  (0/371 :)الـقؾيف   وأما الحديث، فؼال الشقكاين
 الطَّاِهرَ  َوَلؽِ

ْشتَِراكِ بِا ُيْطَؾُؼ 
ِ

،اْلـؿُ  َطَؾك ٓ ـِ ـْ  َوالطَّاِهرِ  ْممِ َْكبَرِ  اْلَحَدِث  مِ ْٕ َْصَغِر، ا ْٕ ـْ  َوا  َلقَْس  َوَم

ـْ  ،َكَجاَسةٌ  َبَدكِفِ  َطَؾك ، ُهـَا َطَؾقَْفا َحَؿَؾفُ  َمَعاكِقفِ  َجِؿقعِ  َطَؾك ْشتََركَ اْلـؿُ  َحَؿَؾ  َأَجازَ  َفَؿ

َكةٌ  َواْلـَؿْسَلَلةُ  ُُص  فِل ُمَدوَّ ْٕ ُح  َوَالَِّذي، َمَذاِهُب  َوفِقَفا قِل،ا  ُمْجَؿٌؾ  ْشتََركَ اْلـؿُ  َأنَّ  َيتََرجَّ

ـَ  َحتَّك بِفِ  ُيْعَؿُؾ  َفاَل  فِقَفا  .ُيبَقَّ

ِالؿسؾؿِِٓيـجس»: ثؿ استدل بؼقلف  طىل أنَّ الؿراد بالحديث: ٓ  «إ 

ح هذا  مام واإلإلباين،  اإلماميؿس الؼرآن إٓ صاهر، يعـل إٓ مممـ، ورجَّ

 القادطل، رمحة اهلل طؾقفؿا.
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)ٓ كعؾؿ مخالًػا إٓ داود(،   أما ققل ابـ قدامة  ُ:قال أتى عثد اهلل غفس اهلل له 

فؾقس الؿخالػ داود فؼط، بؾ قد خالػ أبق رزيـ، ومحؿد بـ سقريـ كؿا يف 

مصـػ ابـ أبل شقبة (7/300)فلجازا مسف طىل غقر صفارة ،. 

يظفر أنَّ الؿراد بالطَّاهر، أي: السامل  «رآ ِإِٓصاهرِٓيؿسِالؼ»وأما الحديث: 

مـ الحدثقـ: إصغر وإكبر، والؼريـة طىل ذلؽ ققلف يف الحديث يف رواية 

، وهذا ضاهٌر يف أنَّ الؿؼصقد طىل صفارة مـ «إِٓطؾكِصفر»الرزاق كؿا تؼدم:  طبد

 .الحدثقـ

 .«كِصفق إِٓطؾ» (7/013 :)إوسطويف رواية ابـ الؿـذر يف 

 .«سِالؼرآ متِٓ»وكذلؽ ققلف يف حديث حؽقؿ بـ حزام: 

، «...ِٓمتسِالؼرآ »وكذلؽ يف مرسؾ ابـ حزم طـد الدارقطـل كؿا تؼدم: 

ِطؾكِ»والؿخاصب يف هذيـ الحديثقـ مممـان، فظفر أن الؿؼصقد بؼقلف:  إٓ

 ، أي: صاهٌر مـ الحدثقـ.«إِٓصاهر»، أو «صفر

إكامِ»:إن إمر بالطفارة لالستحباب4 لحديث: لؽـ يؿؽـ أن يؼال ُ :قلت

 .«أمرتِبالقضقءِإواِقؿتِلؾب ة

واإلمام  ابـ باز، اإلمام ابـ تقؿقة، ثؿ والؼقل إول هق ترجقح شقخ اإلسالم

، والشقخ صالح الػقزان،  (0/707)الشرح الؿؿتعابـ طثقؿقـ، كؿا يف 

 (1)وآخريـ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فتاوى ابـ باز(، 011)ص تؿام الؿـة (7/010- ،)إوسط(، و0/717) الؿغـلواكظر:  (0)

(01/073-.) 
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 ٌٖ جيٛش محٌ املؿشـ بعالقت٘ يًُشدخ؟ ص:2ط َطأي١

 هب الحسـ، وططاء، وصاوس، والشعبل، والؼاسؿ، وأبق وائؾ، والحؽؿ، ذ

 ومحاد، وأمحد، وأبق حـقػة إىل جقاز ذلؽ 4 ٕكَّف مل يؿسَّ الؿصحػ.

 وذهب إوزاطل، ومالؽ، والشافعل إىل طدم الجقاز. 

، واهلل أطؾؿ.القىل األول والساجح
(1)

 

 نتب ايتؿطري، ٚايؿك٘. ص:3ط َطأي١

 َوَغقِْرَها، ،َواْلِػْؼفِ  ،التَّْػِسقرِ  ُكُتِب  َمسُّ  َيُجقزُ وَ :  قال أبْ حمند بً قدام٘

َسائِِؾ، ـْ  آَياٌت  فِقَفا َكانَ  َوإِنْ  َوالرَّ  كِتَاًبا َققَْصرَ  إَلك َكتََب  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأنَّ  بَِدلِقؾِ  اْلُؼْرآِن، مِ

َكََّفا آَيٌة4 فِقفِ 
ِ

َٓ  ُمْصَحٍػ، اْسؿُ  َطَؾقَْفا َيَؼعُ  َٓ  َوٕ اكتفك. .ُحْرَمتُفُ  َلَفا َتثْبُُت  َو
(2)

 

 عادّ املا٤. ص:4ط َطأي١

 َمسِّ  إَلك ْحِدُث اْلـؿُ  اْحتَاَج  َوإِنْ :  (0/717)الؿغـليف   قال ابً قدام٘

َؿ، اْلـَؿاِء، َطَدمِ  ِطـْدَ  ْصَحِػ اْلـؿُ  فُ  َوَجازَ  َتقَؿَّ  َبْعَض  ْحِدُث اْلـؿُ  َغَسَؾ  َوَلقْ ، َمسُّ

فُ  َلفُ  َيُجزْ  َلؿْ  اْلُقُضقِء، َأْطَضاءِ  َكَّفُ  ُوُضقئِِف4 إْتَؿامِ  َقبَْؾ  بِفِ  َمسُّ
ِ

ًرا َيُؽقنُ  َٓ  ٕ َّٓ  ُمتََطفِّ  إ

 اكتفك. .اْلَجِؿقعِ  بَِغْسؾِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(0) الؿغـل (0/713.) 

(7) الؿغـل (0/717.) 
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ـْ َطائَِشَة  (74)   َوَط

ِ
. َيْذُكُر اهلَل َطَؾك ُكؾِّ َأْحقَاكِفِ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَلْت: َكاَن َرُسقُل اهلل

. َؼُف الُبَخاِريُّ َرَواُه ُمْسؾٌِؿ، َوَطؾَّ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

َهَذا اْلَحِديث َأْصؾ فِل َجَقاز ذِْكر  (313 :)شرح مسؾؿيف   قال اليّْٖ

َْذَكارَوَشبَ  ،َوالتَّْحِؿقد ،َوالتَّْؽبِقر ،َوالتَّْفؾِقؾ ،َتَعاَلك بِالتَّْسبِقِح  اهلل ْٕ ـْ ا
يعـل  - فَفا مِ

.الؿُ َوَهَذا َجائِز بِنِْجَؿاِع  - بغقر صفارة ـَ  ْسؾِِؿق

 َأنَّ َرُجاًل َمرَّ َوَرُسقُل اهلل(: 311يف شرح حديث ابـ طؿر )  قال اليّّْٖ

ْشتَِغؾ اْلـؿُ َقاَل أَْصَحابـَا: َوُيْؽَره َأْن ُيَسؾِّؿ َطَؾك . َفَؾْؿ َيُردَّ َطَؾقْفِ  ،َفَسؾَّؿَ  ،َيبُقُل  ملسو هيلع هللا ىلص

اَلم ،َفنِْن َسؾََّؿ َطَؾقْفِ  4بَِؼَضاِء َحاَجة اْلبَْقل َواْلَغائِط َقاُلقا: َوُيْؽَره  ،ُكِرَه َلُف َرّد السَّ

َْذَكار. َقاُلقا: َفاَل ُيَسبِّح،  اهلللِْؾَؼاِطِد َطَؾك َقَضاء اْلَحاَجة أَْن َيْذُكر  ْٕ ـْ ا
َتَعاَلك بَِشْلٍء مِ

َٓ ُيَفؾِّؾ، وَ  َٓ َيْحَؿد َو ت اْلَعاصِس، َو َٓ ُيَشؿِّ اَلم، َو َتَعاَلك إَِذا َطَطَس،  اهللَٓ َيُرّد السَّ

َٓ َيُؼقل مِثْؾ َما َيُؼقل  َْذَكار فِل اْلـؿُ َو ْٕ ـْ َهِذهِ ا
َٓ َيْلتِل بَِشْلٍء مِ َمذِّن. َقاُلقا: َوَكَذلَِؽ 

َْحَقا ْٕ ك  ،َتَعاَلك فِل َكْػسف اهللل َيْحَؿد َحال اْلِجَؿاع، َوإَِذا َطَطَس فِل َهِذِه ا َٓ ُيَحرِّ َو

ْكر فِل َحال اْلبَْقل ،بِِف لَِساكف ـْ َكَراَهة الذِّ
َواْلِجَؿاع ُهَق َكَراَهة  ،َوَهَذا الَِّذي َذَكْرَكاُه مِ

 . اكتفك الؿراد.َٓ َتْحِريؿ، َفاَل إِْثؿ َطَؾك َفاِطؾف ،َتـِْزيف

ك بِِف لَِساكف ،فِل َكْػسفَتَعاَلك  اهللَيْحَؿد ) وقوله: َٓ ُيَحرِّ (، لقس بصحقح، بؾ َو

حقـ رد السالم بعد  يحؿد اهلل بعد أن يتؿ حاجتف، ويتطفر، كؿا فعؾ الـبل 

 ، وٓ تصح الحؿدلة دون تحريؽ الؾسان.الصحقحقـتقؿؿف كؿا يف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 03(، وطؾؼف البخاري يف كتاب إذان، باب )313أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (0)



ُُْضِْء  َْاِقِض ال  337 َباُب َى

 

 

 

 

ـْ َأَكِس  (75) لْ  اْحتََجَؿ َوَصؾَّك ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ  َوَط أَْخَرَجُف  .َوَلْؿ َيتََقضَّ

اَرُقْطـِلُّ َوَلقَّـَُف. الدَّ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 ح.ٚخسٚز ايدّ َٔ اإلْطإ باذتذا١َ، أٚ ادتس ص:1ط َطأي١

 يف  قال أبْ بلس بً امليرزإوسط (0/011 حؽؿ الحجامة كحؽؿ :)

طاف، والدم الخ ارج مـ غقر مقاضع الحدث، والقضقء مـف غقر واجب يف الرُّ

وأبل ثقر، وغقره، ٓ يـؼض  ،مذهب مالؽ، وأهؾ الؿديـة، والشافعل، وأصحابف

ذلؽ طـدهؿ صفارًة وٓ يقجب وضقًءا، غقر أن الؿحتجؿ يممر بلن يغسؾ أثر 

 .  ... محامجف، ثؿ يصظ

 :غسؾ أثر الؿحاجؿ.  ، وٓأْن ٓ وضقء طؾقف :وهق ،وفقف ققل ثاين ثه قال

 روي هذا الؼقل طـ الحسـ، ومؽحقل.

 :وفقف ققل ثالث، وهق: أْن يتقضل ويغسؾ أثر الؿحاجؿ. روي هذا  ثه قال

الؼقل طـ ابـ طؿر
(2)

 ، وططاء، والحسـ، وقتادة، وهق ققل أمحد بـ حـبؾ.

 .: أكف ٓ وضقء طؾقفقىل اجلوهىزهق  والساجح ُ :قلت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يرويف طـ  ( ويف إسـاده صالح بـ مؼاتؾ، وهق ضعقػ077-0/070. أخرجف الدارقطـل )قعٝـ (0)

 أبقف، وأبقه مجفقل، وفقف أيًضا سؾقؿان بـ داود الؼرشل: مجفقل أيًضا. 

(، ويف إسـاده: حجاج بـ أرصاة، وهق ضعقػ، ومدلس، ومل يصرح 0/013أخرجف ابـ الؿـذر ) (7)

 بالسؿاع.
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أكف ٓ يجب غسؾف4 ٕكف لقس بـجس طىل  جحفالساوأما غسؾ أثر الؿحاجؿ، 

وذلؽ ٕنَّ الطفارة ٓ  -واهلل أطؾؿ-، كؿا هق ققل الحسـ، ومؽحقل الصحيح

ترتػع طـ الشخص إٓ بدلقؾ، وٓ كعؾؿ دلقاًل صحقًحا طىل كؼض الطفارة مـ دماء 

 الحجامة، أو الجروح.

يفِِلقس»مرفقًطا:  (0/071) طـد الدارقطـل  وأما حديث أبل هريرة

ِسائً ِ ِإِٓأ ِيؽق ِدًما ِوِٓيفِالؼطرتقـِمـِالدىِوضقء؛ ، فػل إسـاده: «الؼطرة،

ب.  محؿد بـ الػضؾ بـ ططقف، وهق متروك، بؾ قد ُكذِّ



ُُْضِْء  َْاِقِض ال  339 َباُب َى

 

 

 

 

ـْ ُمَعاِوَيَة  (76)   َوَط
ِ
فِِ» :ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ِالسَّ ِِوَكاُء ـُ الَعْق

(1)
اَِلنِوَِِ،

ِالِقَكاءَُِِكاَمِتِ ِاْسَتْطَؾَؼ ـَاِ  ، ،. َرَواُه َأْحَؿدُ «الَعْق بََراكِلُّ َِكاَىِ»ِ:َوَزادَ  َوالطَّ ـْ َوَم

لِْ «َلْؾَقَتَقضَّ
(2)

ـْ َحِديِث 
َياَدُة فِل َهَذا الَحِديِث ِطـَْد َأبِل َداُود مِ َطؾِلٍّ  ، َوَهِذِه الزِّ

(3)
ُدوَن  

ـِ َضْعػوَ  .«َكاءُِاْسَتْطَؾَؼِالقِِ» :َقْقلِفِ   .فِل كاَِل اإِلْسـَاَدْي

 من احلديث احلكم املستفاد

-يستػاد مـ الحديثقـ أنَّ الـقم كاقض مـ كقاقض القضقء4 ٕكف شبف الدبر 

ف ؼاء، والعقـقـ بالقكاء، وهق الخقط الذي ُيْرَبُط بف، فنذا كامت  -وهق السَّ بالسِّ

 العقـان ذهب مربط الدبر.

 والحديثان ضعقػان، وقد تؼدم حؽؿ الؿسللة يف أول الباب.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ف: حؾؼة الدبر. وقال: ومعـك الحديث أن اإلكسان مفؿا كان مستقؼظً الـفايةقال يف  (0) ا كاكت : السَّ

استف كالؿشدودة الؿقكك طؾقفا، فنذا كام اكحؾ وكاؤها، كـَّك هبذا الؾػظ طـ الحدث، وخروج 

 الريح، وهق مـ أحسـ الؽـايات وألطػفا.

مـ صريؼ أبل بؽر بـ  (03/217(، والطبراين )31-7/30. أخرجف أمحد )قعٝـ، ٚايسادض ٚقؿ٘ (7)

 أبل مريؿ، طـ ططقة بـ ققس، طـ معاوية بف. 

سـاده ضعقػ4 لضعػ أبل بؽر بـ أبل مريؿ، وقد خالػف مروان بـ جـاح وهق حسـ وإ

 (.003-0/002الحديث فرواه طـ ططقة طـ معاوية مقققًفا طؾقف، أخرجف البقفؼل )

 ورجح الؿقققف ابـ طدي والبقفؼل وابـ طبدالفادي وابـ دققؼ العقد. 

 (.713. أخرجف أبقداود )قعٝـ (3)

ـ ططاء مختؾػ فقف والراجح تحسقـ حديثف، لؽـف قد أكؽر طؾقف هذا ويف إسـاده: القضقـ ب

 .التفذيب(، والساجل كؿا يف 0/712) التؾخقصالحديث، أكؽره الجقزجاين كؿا يف 

ويف إسـاده أيًضا اكؼطاع4 ففق مـ رواية طبدالرمحـ بـ طائد طـ طظ، وروايتف طـف مرسؾة، قالف 

 أبقزرطة وأبقحاتؿ. 
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ـِ  (77) َبِل َداُود َأْيًضا َط
ِ

ـِ َطبَّاٍس  َوٕ َِكاىَِ»: َمْرُفقًطا اْب ـْ اَمِالُقُضقُءَِطَؾكَِم ِإكَّ

.. َوفِل إْسـَادِِه َضْعٌػ َأْيًضا«ُمْضَطِجًعا
(1) 

 فاد من احلديثاحلكم املست

يدل هذا الحديث طىل أنَّ الـقم ٓ يـؼض القضقء4 إٓ إذا كان مضطجًعا، وقد 

 قال بف بعضفؿ، وقد تؼدم الخالف يف الؿسللة يف أول الباب.

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( مـ صريؼ أبل خالد الدآين، طـ قتادة، طـ أبل العالقة، طـ ابـ 717جف أبقداود ). أخرقعٝـ (0)

 طباس، بف. 

وهذا إسـاد ضعقػ وحديث مـؽر، أكؽر طىل أبل خالد الدآين، أكؽره البخاري، وأمحد، 

 وأبقداود وغقرهؿ. وقتادة سؿع مـ أبل العالقة أربعة أحاديث، ولقس هذا مـفا.

  (717.)ســ أبل داود(، و0/073لؾترمذي ) قرالعؾؾ الؽبواكظر: 



ُُْضِْء  َْاِقِض ال  340 َباُب َى

 

 

 

 

ـِ  (78) ـِ َطبَّاٍس  َوَط  اْب
ِ
ْقَطاُ ِلِلَِِيْلتِلَِأَحَدُكؿُِ»َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص، َأنَّ َرُسقَل اهلل ال َّ

ُفَِأْحَدَث،َِوَلْؿُِيْحِدْث،َِلنَِواَِوَجَدَِولَِؽَِلَ َِصَ تِفِِ َِأكَّ َِلُقَخقَُّؾِإَلْقِف ـُْػُخِلِلَِمْؼَعَدتِِف ،َِلَق

ـَْبرِْ َِحتَّكَِيْسَؿَعَِصْقًتاَِأْوَِيِجَدِِ حيًا ارُ «َي .. َأْخَرَجُف البَزَّ
(1)

 

ـِ الَوَأْصُؾُف فِل  (79) ِحقَحقْ ـِ َزْيدٍ  صَّ  ْب
ِ
ـْ َحِديِث َطبِْداهلل

.مِ
(2)

 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرةَ  (81) .َكْحُقهُ  ،َولُِؿْسؾٍِؿ َط
(3)

 

ـْ أَبِل َسِعقٍد َمْرُفقًطا (81) ْقَطا ُِِإَواَِجاَءَِأَحَدُكؿُِ»: َولِْؾَحاكِِؿ َط ،َِلَؼاَل:ِإكََّؽِال َّ

. َوَأْخَرَجفُ «تَِلْؾَقُؼْؾ:َِكَذبْتَأْحَد ِْ
(4)

ـُ ِحبَّاَن بَِؾْػظِ   .«َلْؾَقُؼْؾِلِلَِكْػِسفِِ»: اْب
(5)

 

 فائدة األحاديث املتقدمة

يستػاد مـ هذه إحاديث الؼاطدة الػؼفقة العظقؿة: )القؼقـ ٓ يزول 

(، 01الؿتؼدم برقؿ ) بالشؽ(، وقد أشركا إىل ذلؽ يف شرح حديث أبل هريرة 

ػاد مـ هذه إحاديث الحذر مـ آكؼقاد لقساوس الشقطان الذي يريد أن ويست

اكؼاد لؾقسقاس4 فلتعبف  يعبث بعبادة اإلكسان، ويصده طـ ديـ اهلل، وكؿ مـ إكسان

 ذلؽ حتك يحدث يف ديـ اهلل، أو يترك العبادة، والعقاذ باهلل.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ويف إسـاده أبقأويس وفقف 720) كشػ إستار. أخرجف البزار كؿا يف ؾشٝض بػٛاٖدٙ (0)

 ضعػ، ووجد يف إسـاده اختالف يسقر، والحديث صحقح بشاهديف الؾذيـ بعده.

الرجؾ يخقؾ إلقف  هلل (. ولػظف: أكف شؽل إىل رسقل ا300(، ومسؾؿ )031أخرجف البخاري ) (7)

 . «ال يـرصف حتى يسؿع صوًتا أو جيد رحًيا»أكف يجد الشلء يف الصالة، فؼال: 

 (. 01تؼدم تخريجف يف هذا الباب برقؿ ) (3)

 يف )أ(: )أخرجف الحاكؿ وابـ حبان(. (7)

( ويف إسـاده طقاض بـ هالل وهق 7000(، وابـ حبان )0/037. أخرجف الحاكؿ )قعٝـ (7)

  مجفقل.

 ( مـ كػس القجف. 3/07(، وأمحد )0173قد أخرجف أيًضا أبقداود ) تنبيه:
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  ُظأفاحَل ُهِسُكِرَي ِهَلَو ىٔءُضالُى ِضأقَىَى ًِا ُذٔكَس ٔمَم ِضِعٌ َبٔف ْلِصَف

 أوال: أكل ما مطته الياز.

(، مـ حديث أبل هريرة، وطائشة، وزيد 370-373) صحقح مسؾؿجاء يف 

 «اِمماِمستِالـا وتقضم»قال:  بـ ثابت، أنَّ الـبل ا

أكؾ كتػ شاة، ثؿ  طـ ابـ طباس، أنَّ الـبل  الصحقحقـوجاء يف 

ديث مقؿقكة، ومـ حديث طؿرو بـ أمقة صؾَّك، ومل يتقضل. وبـحقه مـ ح

 .الضؿري 

(: اختؾػ أصحاب رسقل 0/703) إوسطيف  قال أبْ بلس بً امليرز 

، ومـ بعدهؿ يف القضقء مؿا مست الـار، فؿؿـ روي طـف أكف تقضل، أو اهلل 

طبداهلل بـ طؿر، وأبق صؾحة طؿ أكس، وأكس بـ مالؽ، وأبق )أمر بالقضقء مـف: 

(ري، وطائشة، وزيد بـ ثابت، وأبق هريرةمقسك إشع
(1)

هذا الؼقل طـ  يو، ورُ 

طؿر بـ طبد العزيز، وأبل مجؾز، وأبل قالبة، ويحقك بـ يعؿر، والحسـ البصري، 

ثؿ ذكر حديث  ،... وأبل مقسرة، والزهري، ومـ حجة بعض مـ قال هذا الؼقل

 أبل هريرة الؿتؼدم.

ر، فؿؿـ كان ٓ يرى القضقء وأسؼطت صائػة القضقء مؿا مست الـا قال:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـُ الؿـذر يف  -طدا أثر أبل هريرة-هذه أثار طـ الصحابة أسـدها  (0) ( بلساكقد 0/707) إوسطاب

 (.370أخرجف مسؾؿ ) صحقحة، وأثر أبل هريرة 



ُُْضِْء  َْاِقِض ال  343 َباُب َى

 

 

 

 

أبق بؽر الصديؼ، وطؿر بـ الخطاب، وطثؿان بـ طػان، وطظ )مؿا مست الـار: 

بـ أبل صالب، وطبد اهلل بـ مسعقد، وأبق الدرداء، وابـ طباس، وطامر بـ ربقعة، ا

(وأبق أمامة الباهظ، وُأبل بـ كعب
(1)

، وهذا ققل مالؽ بـ أكس فقؿـ تبعف مـ 

سػقان الثقري فقؿـ وافؼف مـ أهؾ العراق، وبف قال إوزاطل أهؾ الؿديـة، و

وأصحابف، وكذلؽ قال الشافعل، وأمحد، وإسحاق، وأبقثقر، وأصحاب الرأي، 

وٓ أطؾؿ الققم بقـ أهؾ العؾؿ اختالًفا يف ترك القضقء مؿا مست الـار4 إٓ 

ة.  القضقء مـ لحقم اإلبؾ خاصَّ

( بعد أن ذكر الخالف الؿتؼدم: 7/727) شرح مسؾؿيف   قال اليّّْٖ

ثؿ إنَّ هذا الخالف الذي حؽقـاه كان يف الصدر إول، ثؿ أمجع العؾؿاء بعد ذلؽ 

 طىل أكف ٓ يجب القضقء بلكؾ ما مستف الـار.

 (: وٓ كعؾؿ الققم فقف خالًفا.0/777) الؿغـليف   قال ابً قدامّ٘

ـ أمقة، وغقرهؿ، واستدل همٓء بحديث ابـ طباس، ومقؿقكة، وطؿرو ب

ِٓ»سئؾ طـ القضقء مـ لحقم الغـؿ، فؼال:  وكذلؽ بحديث البراء أنَّ الـبل 

 .، وقد تؼدم«اِمـفاموتقض

مام طـ اإل لوروى البقفؼ (7/72 :)شرح الؿفذبيف   اليّْٖقال 

ول وأخر مـ ختؾػ يف إا :قال ،شقخ مسؾؿ ،الحافظ طثؿان بـ سعقد الدارمل

مجاع الخؾػاء نفلخذكا ب ،ؼػ طىل الـاسخ مـفا ببقان يحؽؿ بفكؾؿ ف ،حاديثهذه إ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كؾفا ثابتة4 إٓ أثر طظ، وأبل الدرداء (، و0/770-773) إوسطأسـدها كؾفا ابـ الؿـذر يف  (0)

.4 فػل إسـادمها ضعػ 
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يف الرخصة يف ترك القضقء مع أحاديث  طالم مـ الصحابة وإ ،الراشديـ

 ها.الرخصة

(: وقال بعضفؿ: والدلقؾ طىل أنَّ 0/777) إوسطيف   قال ابً امليرزو

بق بؽر الصديؼ، وطؿر الرخصة هل الـاسخة اتػاق الخؾػاء الراشديـ الؿفديقـ، أ

بـ الخطاب، وطثؿان بـ طػان، وطظ بـ أبل صالب، صؾقات اهلل طؾقفؿ، يف ترك ا

ِالراشديـِ»قال:  القضقء، وقد ثبت أنَّ الـبل  ِالخؾػاء ِوسـة ِبسـتل طؾقؽؿ

.ها«الؿفديقـِمـِبعدي
(1)

 

ًّا: السِّدَّة عً اإلضالو.  ثاى

  مـ كقاقض القضقء4 لؼقلف تعاىل: ذهب اإلمام أمحد إىل أنَّ الردة طـ اإلسالم

 حئ جئ ی  ی ی﴿، وققلف تعاىل: [65افزمر:] ﴾ۆ ۆ ۇ     ۇ﴿

 ، وهق مذهب إوزاطل، وأبل ثقر.[5ادائدة:]  ﴾مئ

  ،بقـؿا ذهب مالؽ، والشافعل، وأصحاب الرأي إىل أهنا ٓ تـؼض القضقء

رة، وٓ قال الـقوي: وبف قال مجفقر العؾؿاء، واستدل همٓء بلنَّ إصؾ الطفا

 يحؽؿ بـؼضفا إٓ بدلقؾ.

َٓ ُسـٌَّة  (003 :)الؿحؾَّكيف   قال ابً حصو ُف َلْؿ َيْلِت ُقْرآٌن، َو َفنِكَّ

َة َحَدٌث َيـُْؼُض الطََّفاَرةَ  دَّ َٓ َسِؼقَؿٌة، َوَٓ إْجَؿاٌع، َوَٓ قِقَاٌس بَِلنَّ الرِّ  ،َصِحقَحٌة، َو

َٓ ُغْسَؾ اْلَحقِْض، َوَٓ  َوُهْؿ ُيْجِؿُعقَن َمَعـَا َطَؾك أَنَّ  َٓ َتـُْؼُض ُغْسَؾ اْلَجـَاَبِة، َو َة  دَّ الرِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (0/777)الؿغـل (0/703-777 ،)إوسط (7/71-72 ،)شرح الؿفذبواكظر:  (0)
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ُجؾِ  َٓ ُحْرَمَة الرَّ الَِػ، َو الَِػَة، َوَٓ ِطتَْؼُف السَّ ـَ َوَقَع َلُفْؿ أَكََّفا  ،َأْحبَاَسُف السَّ ـْ َأْي َفِؿ

 ،ْلُقُضقَء َطَؾك اْلُغْسِؾ يف َذلَِؽ َفَفالَّ َقاُسقا ا ،َتـُْؼُض اْلُقُضقَء َوُهْؿ َأْصَحاُب قِقَاسٍ 

ـْ اْلِؼقَاِس َصِحقًحا
 .َفَؽاَن َيُؽقُن َأَصحَّ قِقَاٍس َلْق َكاَن َشْلٌء مِ

 ﴾ۇ     ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ﴿ :َذَكُروا َقْقَل اهلل َتَعاَلك َفنِنْ 

ـْ َراَجَع اإِلْسالَ  :اـَ ؾْ قُ ، [65افزمر:] َٓ َطَؾك َم ـْ َماَت َكافًِرا  ـُ َذلَِؽ َقْقُل  ،مَ َهَذا َطَؾك َم ُيبَقِّ

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ﴿ :اهلل َتَعاَلك

 .اكتفك الؿراد.[207افبؼرة:] ﴾ڻ

 شرح الؿفذبوجقابف طـ أية الؿذكقرة هق جقاب الجؿفقر كؿا يف 

(7/00-07.) 

سقليت يف ]باب الغسؾ[ أكف يجب طىل الؽافر إذا  ُ :قال أتى عثد اهلل غفس اهلل له

ابـ  اإلمامفعؾقف: فالردة تـؼض القضقء، واهلل أطؾؿ، وهق ترجقح  أسؾؿ أن يغتسؾ4

 الشرح الؿؿتعكؿا يف  ابـ طثقؿقـ  اإلمام، ودروس مفؿةكؿا يف  باز 

(0/777.)
(1)

 

 ثالّجا: زطىبة فسج املسأة.

  ابً عجٔنني  اإلماوقال  يفالشرح الؿؿتع (0/337):  وهؾ يـؼض

لبقل، ففق يـؼض القضقء4 ٕنَّ الظاهر أكف مـ القضقء؟ أما ما خرج مـ مسؾؽ ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (0/731.)إوسط (7/00-07 ،)الؿجؿقع (0/732 ،)الؿغـلواكظر:  (0)
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الؿثاين، وأما ما خرج مـ مسؾؽ الذكر، فالجؿفقر أكف يـؼض القضقء، وقال ابـ 

، وٓ مـقًّا، ومـ قال بالـؼض، فعؾقف  ًٓ حزم: ٓ يـؼض القضقء، وقال بلكف لقس بق

 .إخرىالدلقؾ، بؾ هق كالخارج مـ بؼقة البدن مـ الػضالت 

إىل ترجقح ققل الجؿفقر، فؼال: وكؼض القضقء أسفؾ  لشقخ ثؿ َجـََح ا

حؽؿ سؾس البقل، أي أن  مـ الؼقل بـجاسة الرصقبة4 فنْن كاكت مستؿرة فحؽؿفا

الؿرأة تتطفر لؾصالة الؿػروضة بعد دخقل وقتفا، وتتحػظ ما استطاطت، 

وتصظ، وٓ يضرها ما خرج، وإن كاكت تـؼطع يف وقت معقـ قبؾ خروج وقت 

 هة فقجب طؾقفا أن تـتظر حتك يليت الققت الذي تـؼطع فقف.االصال

(: إذا كاكت 01/031) مجؿقع فتاواهكؿا يف   ابً باش اإلماوّقال 

الرصقبة مستؿرة يف غالب إوقات4 فعىل كؾ واحدة مؿـ تجد هذه الرصقبة 

القضقء لؽؾ صالة إذا دخؾ الققت كالؿستحاضة، وكصاحب السؾس يف البقل، 

فنن حؽؿفا  -ولقست مستؿرة-ا كاكت الرصقبة تعرض يف بعض إحقان أما إذ

ت الطفارة ولق يف الصالة، وفؼ اهلل الجؿقع لؿا حؽؿ البقل: متك وجدت اكتؼض

 يرضقف.

كؾ ما يخرج مـ الػرجقـ مـ السقائؾ ففق يـؼض  (01/030 :) ّقال

 القضقء بحؼ الرجؾ والؿرأة.

ِأحدثِحتكِيتقضلِٓتؼخؾِص »: ثؿ استدل بؼقل الـبل  ِأحدكؿِإوا  «ة

 متػؼ طؾقف.
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 بَابُ آدَابٔ قَضَاءٔ احلَاجَٔة

 ٔةاَجاحَل أءَضَق أبآَد اُبَب

 

(: الحاجة كـاية طـ خروج 0/077) سبؾ السالم: يف قال الصيعاىٕ 

ـُْف َوُيَعبُِّر طَ ، «إَواَِقَعَدَِأَحُدُكْؿِلَِحاَجتِفِِ»: البقل، والغائط، وهق ملخقٌذ مـ ققلف 

ْستَِطاَبةِ باب : ]بـ اْلُػَؼَفاءُ 
ِ

َِيْسَتطِِ»[4 لحديث: آ َٓ ُثقن بـ«بَِقِؿقـِفِِِْبَِو : ، والؿَحدِّ

ِالخ ء»: [، ملخقٌذ مـ ققلف التََّخؾِّلباب ] ِأحدكؿ ِدخؾ ـْ ، «إوا
ُز مِ َوالتَّبَرُّ

ـْ اْلِعبَاَراِت َصحِ ، «اْلَخَراُزِلِلِالؿَقاِ دِِ»: َقْقلِفِ 
 اكتفك..قٌح َفاْلُؽؾُّ مِ
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ـِ َمالٍِؽ  (82) ـْ َأَكِس ْب   َط

ِ
إَذا َدَخَؾ الَخاَلَء َوَضَع  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َكاَن َرُسقُل اهلل

.. أَْخَرَجُف إَْرَبَعُة، َوُهَق َمْعُؾقٌل َخاَتَؿفُ 
(1)

 

 احلكم املستفاد من احلديث

 :ل ما فًه ذكس هلل إىل اخلالءإدخا
استحب أهؾ العؾؿ تـحقة ما فقف ذكر اهلل طز وجؾ طـد دخقل الخالء، 

واستدلقا بحديث الباب، وهق ضعقٌػ كؿا تؼدم، ولؽـ ُيغـل طـف ققلف تعاىل: 

 .[32احلج:] ﴾     ڦ  ڦ ڦ ڤ ڤ  ڤ ڤ ٹ﴿

طـ إدخالف : والحديث يدل طىل تـزيف ما فقف ذكر اهلل تعاىل  قال الػْكاىٕ

الحشقش، والؼرآن بإَْوَلك، حتك قال بعضفؿ: يحرم إدخال الؿصحػ الخالء 

 هالغقر ضرورة.

وققلـا باستحباب تـحقة ما فقف ذكر اهلل، ٓ يـايف الترخقص باستصحابف إذا كان 

 .مؽػقًتا، أو احتاج إىل إدخالف

َص بذلؽ سعقد بـ الؿسقب، والحسـ، ومحؿد بـ سقريـ،  وقد رخَّ

 (2)مة، وأمحد، وإسحاق.وطؽر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( مـ 313(، وابـ ماجف )0170ذي )(، والترم1/012(، والـسائل )03. أخرجف أبقداود )َٓهس (0)

 صريؼ مهام بـ يحقك، طـ ابـ جريج، طـ الزهري، طـ أكس بف. 

قال أبقداود: هذا حديث مـؽر، وإكؿا يعرف طـ ابـ جريج، طـ زياد بـ سعد، طـ الزهري، طـ 

ائل ، وأطؾف بذلؽ أيًضا الـسهاتخذ خاتًؿا مـ ورق ثؿ ألؼاه، والقهؿ فقف مـ مهام. ا أكس أن الـبل 

  (0/37 .)الؽبرى(، والبقفؼل يف 07/017) العؾؾ(، والدارقطـل يف 7/770) الؽبرىيف 

  = الشرح الؿؿتع (12 ،)الـقؾ (7/13 ،)الؿجؿقع (0/771-772 ،)الؿغـلواكظر:  (7)
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ِبِؽِ»إَذا َدَخَؾ الَخاَلَء َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َكاَن الـَّبِلُّ ، َوَطـْفُ  (83) لَِأُطقُو ِإكِّ الؾُفؿَّ

ـَِ بَْعُة.«الُخُخِثَِوالَخَخائِِثِِِم . َأْخَرَجُف السَّ
(1)

 

 املستفادة من احلديثاملسائل واألحكام 

ِوالخخائث» ، مجع خبقث، والخبائث «الُخُخث»، بضؿ الؿقحدة يف «الُخُخث،

 مجع خبقثة، قال الخطابل، وابـ حبان، وغقرمها: يريد ذكران الشقاصقـ، وإكاثفؿ.

: ، فؿعـاه كؿا قال ابـ إطرابل «الُخْخث»وُرِوَي بنسؽان الؿقحدة 

4 ففق الؽػر، وإن الؿؾؾالشتؿ، وإن كان مـ  : فنن كان مـ الؽالم4 ففقالؿؽروه

 همـ الشراب4 ففق الضار.ا كان كان مـ الطعام4 ففق الحرام، وإن

الؿعاصل، أو مطؾؼ إفعال الؿذمقمة4  «الخبائث»وطىل هذا فالؿراد بـ

 لقحصؾ التـاسب.

وهذا الذكر مجؿع طىل  (7/17 :)شرح الؿفذبيف   قال اليّْٖ

 هالبـاء والصحراء.ااستحبابف، وسقاء فقف 

 اهلل ذكر يؽره فؿـ (: ومتك يؼقل ذلؽ؟077) الػتحيف   ّقال احلافظ

 يف وأما ،دخقلفا قبقؾ فقؼقلف لذلؽ ةالؿعد ةمؽـإ يف أما :يػصؾ ةالحال تؾؽ يف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= (0/31 ،)إوسط (0/377.) 

(، والـسائل 7، 7(، وأبقداود )3/33(، وأمحد )317(، ومسؾؿ )077أخرجف البخاري ) (0)

 (. 732(، وابـ ماجف )0، 7(، والترمذي )0/71)
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 وقالقا ،الجؿفقر مذهب وهذا ،مثاًل  ثقابف كتشؿقر ،الشروع أول يف فقؼقلف غقرها

 يحتاج ٓ مالؽ طـ كؼؾ كؿا امطؾؼً  يجقز ومـ .بؾساكف ٓ بؼؾبف يستعقذ :كسل فقؿـ

 ه.اتػصقؾ إىل

إٓ فقؿـ كسل4 فنكف ٓ يستعقذ بؼؾبف، وٓ  الصىابهق  قىل اجلوهىز ُ :قلت

 بؾساكف4 ٕنَّ آستعاذة ذكر، وٓ يحصؾ بالؼؾب فؼط.

، جاءت «أطقوِبؽِمـِالخخثِوالخخائث»قبؾ ققلف:  «بسؿِاهلل»زيادة  تنبيه:

، ويف إسـاده: أبق معشر كجقح بـ (0/0) عقد بـ مـصقر، وابـ أبل شقبةطـد س

 .الرمحـ، وهق ضعقٌػ  طبد

مـ صريؼ: طبد العزيز بـ الؿختار   (077،)الػتحكؿا يف  ورواها الؿعؿري

 . طـ طبدالعزيز بـ صفقب، طـ أكس

: وهل طـدي شاذة لؿخالػتفا لؽؾ صرق الحديث األلباىٕ  اإلماوقال 

، وغقرمها مؿـ سبؼت الصحقحقـلعزيز بـ صفقب، طـ أكس يف طـ طبدا

.هااإلشارة إلقفؿ.
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.71-70)ص تؿام الؿـةواكظر:  (0)
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ـْ َأَكسٍ  (84)  ، َوَط
ِ
، َفَلْحِؿُؾ َأَكا َوُغاَلٌم َيْدُخُؾ الَخاَلءَ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َكاَن َرُسقُل اهلل

ـْ َماءٍ  َكْحِقي إَداَوةً 
ًة، َفقَْستَـِْجل بِالَؿاِء. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.َوَطـَزَ  مِ

(1)
 

 احلكم املستفاد من احلديث

َب البخاري  طىل هذا الحديث: ]باب آستـجاء  صحقحفيف  َبقَّ

 .بالؿاء[

ـْ َكِرَهُف، َوَطَؾك :  قال احلافظ ابً حجس ّد َطَؾك َم َأَراَد بَِفِذِه التَّْرَجَؿة الرَّ

ـْ َكَػك ُوُققطف مِ  ـْ ُحَذْيَػة  ،ملسو هيلع هللا ىلصـْ الـَّبِّل َم َوَقْد َرَوى اِْبـ َأبِل َشقْبَة بَِلَساكِقد َصِحقَحة َط

َبقْرو ،اْبـ ُطَؿرو ،ْبـ اْلقََؿانا  إِْكَؽاَره. اْبـ الزُّ

ـْ َمالِؽ َأكَُّف َأْكَؽَر َأْن َيُؽقن الـَّبِّل  َقاَل اِْستَـَْجك  ملسو هيلع هللا ىلص: َوَكَؼَؾ اِْبـ التِّقـ َط

ْستِـَْجاء بِاْلـَؿاءِ َوطَ  ،بِاْلـَؿاءِ 
ِ

ـْ اْلَؿالِؽِقَّة َأكَُّف َمـََع آ
َكَُّف َمْطُعقم 4ـْ اِْبـ َحبِقب مِ

ِ
 ها.ٕ

 .وأكؽره ططاء، وابـ الؿسقب 

 الؿصـػأثار القاردة طـ الصحابة أساكقدها صحقحة يف  ُ :قلت

 ،اإلكؽار (، كؿا قال الحافظ4 إٓ أكف لقس يف أثر ابـ طؿر 0/077-077)

 ســ الترمذييف   ، وكذلؽ ثبت طـ طائشةهذا الؼقلديث الباب يرد حو

أهنا قالت لؾـساء: ُمرن أزواجؽـ أن يستطقبقا بالؿاء4 فنين استحققفؿ، وإن  (03)

 كان يػعؾف. رسقل اهلل 

  ،ولذلؽ فؼد ذهب أكثر العؾؿاء، ومجفقرهؿ إىل جقاز آستـجاء بالؿاء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 11( )710(، ومسؾؿ )077أخرجف البخاري ) (0)
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 ڇ ڇ ڇ چ﴿هنا كزلت فقفؿ هذه أية: قباء أ أهؾ حديث يف قصةالويميده 

، وكان ذلؽ بسبب استـجائفؿ بالؿاء، وسقليت تخريج [018افتقبة:] ﴾ڇ

 الحديث إن شاء اهلل تعاىل.

: وإحاديث قد أثبتت ذلؽ، فال حاجة إلكؽار ذلؽ.قال الصيعاىٕ 
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/011.)الؿجؿقع (0/077 ،)السبؾ (0/711 ،)الؿغـلواكظر:  (0)
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ـِ  (85) ـِ ُشْعبََة  َوَط  ،«اإِلَداَوةَِِذُِِخِ»: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل لِل الـَّبِلُّ  الُؿِغقَرةِ ْب

َفاْكَطَؾَؼ َحتَّك َتَقاَرى َطـِّل، َفَؼَضك َحاَجتَُف. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 قكا٤ اذتاد١. ايٓاع عٓد االبتعاد عٔ ص:1ط َطأي١

ديث يستحب لؿـ ذهب إىل قضاء حاجتف أن يبتعد طـ أطقـ الـاس4 لفذا الح

، قال: كان طـ الؿغقرة بـ شعبة  (،0) الؿذكقر، وكذلؽ ثبت طـد أبل داود

مـ حديث  (،3/773) وثبت طـد أمحد الؿذهب أبعد. ذهب إذا رسقل اهلل 

 كان إذا أتك حاجتف أبعد. الرمحـ بـ أبل ُقَراد، أنَّ الـبل  طبد

  مـ حديث ابـ طؿر، قال: كان الـبل (،7070) وثبت طـد أبل يعىل

 يذهب لحاجتف إىل الؿغؿس، قال كافع: الؿغؿس طىل كحق مقؾقـ مـ مؽة.

 الجامع الصحقحيف  وهذه الثالثة إحاديث ذكرها شقخـا القادطل 

(، وهذا الحؽؿ، وهذا إدب متػٌؼ طىل استحبابف، كؿا ذكر ذلؽ 0/737)

  (7/11.)شرح الؿفذبالـقوي يف 

أنَّ  الصحقحقـفقف أسفؾ، وأخػ، فؼد ثبت يف هذا ولُقْعَؾؿ أنَّ البقل، إمر 

 بال قائًؿا، وحذيػة قائٌؿ طـد َطِؼبف. الـبل 

(، طـد شرح حديث إطرابل 0/71) سبؾ السالميف  قال الصيعاىٕ 

يف بقلف يف الؿسجد: ويف الحديث فقائد...، ومـفا: أن اإلبعاد طـد قضاء الحاجة 

ُه إكؿا هق لؿـ يريد الغائط، ٓ البقل 4 فنكف كان ُطِرَف طـد العرب طدم ذلؽ، وأقرَّ

 ها، وجَعَؾ رجاًل طـد طؼبف يستره.الشارع، وقد بال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 11( )717(، ومسؾؿ )303أخرجف البخاري ) (0)
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ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (86)   َوَط
ِ
ِ» ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ِال َّ ُؼقا ـِِطاتَّ ِالَِّذيِـَْق :

ِفؿِِْلِلِْوَِيَتَخؾَّكِلِلَِصرِيِؼِالـَّاِا،ِأَِ . َرَواُه ُمْسؾٌِؿ.«ضِؾِّ
(1)

 

ـْ ُمَعاذٍ:  (87) .«َوالَؿَقاِ دُِ»َوَزاَد َأُبق َداُود، َط
(2)

 

ـِ  (88) َْحَؿَد َط
ِ

ـِ َطبَّاسٍ  َوٕ .. َوفِقِفَؿا َضْعٌػ «َأْوَِكْؼَعَِماءٍِ»: اْب
(3)

 

بََراكِلُّ ال (89) ِة الـَّْفِر َوَأْخَرَج الطَّ ـْ َتْحَت إَْشَجاِر الُؿثِْؿَرةِ، َوِضػَّ ـَّْفَل َط

ـِ ُطَؿَر بَِسـٍَد َضِعقٍػ  الَجاِري ـْ َحِديِث اْب
.مِ

(4)
 

 املسائل واألحكام املستفادة من األحاديث

 بعض األَانٔ اييت ال جيٛش ايتدًٞ ؾٝٗا. ص:1ط َطأي١

 ٘قال ابً قدام   يفالؿغـل (0/777) صريؼ : وٓ يجقز أن يبقل يف

 الـاس، وٓ مقرد ماء، وٓ ضؾ يـتػع بف الـاس.

 ثؿ استدل بحديث معاذ، وحديث أبل هريرة.

وٓ يبقل تحت شجرة مثؿرة يف حال كقن الثؿرة طؾقفا4 لئال تسؼط  ثه قال:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.703سؾؿ برقؿ )أخرجف م (0)

( ويف إسـاده أبقسعقد الحؿقري، وهق مجفقل، يرويف طـ معاذ ومل 70. أخرجف أبقداود )قعٝـ (7)

 يشفد لف الحديث الذي قبؾف.  «وقارطة الطريق والظل»يسؿع مـف. ولؽـ ققلف يف الحديث: 

طباس مبفؿ  ( ويف إسـاده ابـ لفقعة وهق ضعقػ، والراوي طـ ابـ0/733. أخرجف أمحد )قعٝـ (3)

. ولػظف:  أن يؼعد أحدكم يف »ققؾ: وما الؿالطـ يا رسقل اهلل؟ قال:  «اتؼوا ادالطن الثالث»مل يسؿَّ

 والظؾ والطريؼ يشفد لف ما قبؾف. . «ضل يستظل فقه، أو يف صريق، أو كؼع ماء

 متروك.  ( ويف إسـاده فرات بـ السائب، وهق7703) إوسط. أخرجف الطبراين يف قعٝـ د٘دا (7)
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كان  ملسو هيلع هللا ىلصطؾقف الثؿرة، فتـجس بف، فلما يف غقر حال الثؿرة، فال بلس4 فننَّ الـبل 

 هاحائش كخؾ.أحب ما استتر لحاجتف هدف، أو 

  وقد ذهب الشافعقة إىل الؽراهة فؼط، كؿا يفشرح الؿفذب (7/20-21 ،)

 ما تؼدم مـ أكف ٓ يجقز. والصحيح

(: والعؾة أنَّ البقل 0/017) الشرح الؿؿتعيف  ابً عجٔنني  اإلماوقال 

ة، وإيذاء الؿممـقـ محرم، قال تعاىل:  ة لؾَؿارَّ  ک ک﴿يف الطريؼ أذِيَّ

 .[58األحزاب:] ﴾ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ  گ گ

  ح الـقوي التحريؿ يف وضاهر كالم (، فؼال: 7/21) شرح الؿفذبوقد رجَّ

أو بعضفا مؽروه كراهة تـزية ٓ  ،فعؾ هذه الؿالطـ نَّ أصحاب الؿصـػ وإ

 ،يذاء الؿسؾؿقـإولؿا فقف مـ  ،حاديثا لفذه إمحرمً  ويـبغك أن يؽقن ،تحريؿ

 ها.ارة إىل تحريؿفشإوىف كالم الخطابل وغقره 

ِفؿِْ»َقْقُلُف:  (37 :)الـقؾيف   ّقال الػْكاىٕ ِلِلِضِؾِّ َراُد بِالظِّؾِّ الؿُ ، «َأْو

ًٓ  ،ُمْستََظؾُّ الـَّاِس الَِّذي َيتَِّخُذوَكُف َمِؼقاًل  :َوَغقْره ،َما َقاَلُف اْلَخطَّابِّل  ُهـَا َطَؾك َوَمـِْز

َفَؼْد َقَضك الـَّبِلُّ  ،َلقَْس ُكؾُّ ضِؾٍّ َيْحُرُم َقَضاُء اْلَحاَجِة فِقفِ وَ  ،ُدوَن فِقفِ عُ ؼْ َويَ  ،َيـِْزُلقَكفُ 

َواْلَحِديُث َيُدلُّ َطَؾك ، َوَلُف ضِؾٌّ باَِل َشؽٍّ  ،َحاَجتَُف فِل َحايِِش الـَّْخِؾ َكَؿا َسَؾػ ملسو هيلع هللا ىلص

ةِ  4َتْحِريؿ التََّخؾِّل فِل ُصُرق الـَّاس َوضِؾِِّفؿْ  ـْ َأذِيَّ
ـْ الؿُ  لَِؿا فِقِف مِ ـَ بِتَـِْجقِس َم ْسؾِِؿق

 ها.َواْستِْؼَذاِرهِ  ،َوَكتِـِفِ  ،َيُؿّر بِفِ 
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ـْ َجابٍِر  (91)   َوَط

ِ
ُجَ  ِِ»: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ِالرَّ َط َِتَغقَّ َلْؾَقَتَقاَ ِِإَوا

َِيتَِ َٓ َِصاِحخِِفَِو ـْ ـُْفاَمَِط َِواِحٍدِِم َ اُكؾُّ َِيْؿُؼُتَِطَؾكَِولَِؽِِ؛َحدَّ ِاهللَ َحُف «َلنِ َّ . َرَواُه َوَصحَّ

ـُ الَؼطَّاِن،  ، َواْب ـِ َؽ ـُ السَّ [َوُهَق َمْعُؾقٌل ]اْب
(1)

.
(2)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 ايهالّ أثٓا٤ قكا٤ اذتاد١. ص:1ط َطأي١

 د الذي ذهب الشافعقة، والحـابؾة إىل كراهة ذلؽ، واستدلقا بحديث أبل سعق

 تؼدم، وقد تؼدم بقان ضعػف.

 ابـ طثقؿقـ  اإلماموالؽراهة حؽؿ شرطل يحتاج إىل دلقؾ، ولذلؽ قال 

اجح أكف ٓ يـبغل أن يتؽؾؿ حال قضائف  (0/37الشرح الؿؿتعيف  (: والرَّ

لحاجتف4 إٓ لحاجة، كؿا قال الػؼفاء رمحفؿ اهلل، كلن يرشد أحًدا، أو كؾؿف أحد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ساقطة مـ الـسخة )أ(. (0)

( مـ صريؼ 7/701) بقان القهؿ واإليفام. حديث جابر أخرجف ابـ السؽـ كؿا يف قعٝـ (7)

بـ بؽقر، طـ إوزاطل، طـ يحقك بـ أبل كثقر، طـ محؿد بـ طبدالرمحـ، طـ جابر بـ  مسؽقـ

 طبداهلل بف. 

  هذا الحديث. ومسؽقـ بـ بؽقر حسـ الحديث لف أوهام، وقد خقلػ يف

: وقال غقر مسؽقـ طـ إوزاطل طـ يحقك بـ أبل كثقر  (00/732)العؾؾقال الدارقطـل يف 

 همرساًل، وأشبففا بالصقاب حديث طقاض بـ هالل طـ أبل سعقد. ا

( 377(، وابـ ماجف )07(، وأبقداود )3/30) مسـدهوأخرجف أمحد مـ حديث أبل سعقد يف 

ؿار طـ يحقك بـ أبل كثقر طـ طقاض بـ هالل طـ أبل سعقد بف. وهق مـ صريؼ طؽرمة بـ ط

والصقاب إول. وٕن رواية  -وققؾ هالل بـ طقاض  -وإسـاده ضعقػ4 لجفالة طقاض بـ هالل 

 طؽرمة بـ طؿار طـ يحقك بـ أبل كثقر مضطربة.



َِ٘باُب آَدا   357 ِب َقَضاِء احَلاَج

 

 

 

 

، أو كان لف حاجة يف شخص، وخاف أن يـصرف، أو صؾب ماء، ٓبد أن يرد طؾقف

 هافال بلس.

 ذنس اهلل أثٓا٤ قكا٤ اذتاد١. ص:2ط َطأي١

  ذهب مجفقر أهؾ العؾؿ إىل كراهة الذكر أثـاء قضاء الحاجة4 لحديث ابـ

مرَّ طؾقف رجٌؾ، وهق يبقل، فسؾَّؿ طؾقف،  أنَّ الـبل   (311:)مسؾؿيف   طؿر

، وغقرمها مـ (01) ، وأبق داود(7/377) د. وأخرج أمحفؾؿ يرد الـبل 

، وهق يبقل، فسؾؿت طؾقف، ، قال: أتقت الـبل حديث الؿفاجر بـ قـػذ 

ظَّ حتك تقضل، ثؿ اطتذر إيل، فؼال: إين كرهت أن أذكر اهلل تعاىل إٓ ـؿ يرد طـفؾ

 ىل صفر.ـط

(: ثؿ هذه الؽراهة التل ذكرها 7/23) شرح الؿفذبيف   قال اليّْٖ

لؿصـػ، وإصحاب، كراهة تـزيف، ٓ تحريؿ، بآتػاق، وحؽك ابـ الؿـذر ا

الؽراهة طـ ابـ طباس
(1)

، وططاء، وطؽرمة، وطـ الـخعل، وابـ سقريـ قآ: 

 بلس بف. ٓ

كر أَحبُّ إيلَّ وٓ أُؤثؿ مـ ذكر، واهلل أطؾؿ. : قال ابً امليرز هاو َتْرُك الذِّ
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قابقس بـ  (، ويف إسـاده:0/371) إوسط(، وابـ الؿـذر يف 0/007أخرجف ابـ أبل شقبة ) (0)

 أبل ضبقان، وهق ضعقػ.

  (0/370-377.)إوسط (7/22-23 ،)الؿجؿقع (0/771 ،)الؿغـلواكظر:  (7)
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ـْ َأبِل َقتَاَدَة  (91)  قَ  َوَط
ِ
ِ»: ملسو هيلع هللا ىلصاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل َِـَّٓ َأَحُدُكْؿَِوَكَرُهُِِيؿِسؽ

ـَِبَِقِؿقـِفِِ ِِم ُح َِيَتَؿسَّ َٓ َِو َِيُخقُل، َِوُهَق ِاإِلَكاءِِِ، ِلِل ُس ـَػَّ َِيَت َٓ َِو ِبَِقِؿقـِِف، . ُمتََّػٌؼ «الَخَ ِء

ْػُظ لُِؿْسؾٍِؿ.َطَؾقِْف، َوالؾَّ 
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 سهِ َظ ايرنس بايُٝني. ص:1ط َطأي١

 طىل تحريؿ ذلؽ4 ٕنَّ ذلؽ هق إصؾ يف  ردلَّ حديث أبل قتادة الؿذكق

 الـفل، وهذا مذهب أهؾ الظاهر.

 .بقـؿا ذهب الجؿفقر إىل أنَّ الـفل لؾتـزيف 

4 لعدم وجقد ح الصـعاين ما ذهب إلقف أهؾ الظاهر، وهق ترجق والساجح

دلقؾ، أو صارف يصرف الـفل إىل الؽراهة، واهلل أطؾؿ.
(2)

  

 ٌٖ ختتـ اذتس١َ أثٓا٤ ايبٍٛ ؾكط؟ ص:2ط َطأي١

(، ُمَعؾًِّؼا طىل ققل 077حديث ) الػتحيف  ابً حجس  قال احلافظ

َٓ ُيْؿِسؽ َذَكَرُه بِقَِؿقـِِف إَِذا َباَل ]َقْقلف: الُبَخاِري:   [.َباب 

ـِ َكَؿا اْلـؿُ اَر بَِفِذِه التَّْرَجَؿة إَِلك َأنَّ الـَّْفل أََش : َقاَل َكر بِاْلقَِؿق ـْ َمّس الذَّ ْطَؾؼ َط

َوَقاَل  ،َفقَُؽقن َما َطَداُه ُمبَاًحا ،َؼقَّد بَِحاَلِة اْلبَْقلاْلـؿُ َمْحُؿقل َطَؾك  ،فِل اْلبَاب َقبْؾف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 701(، ومسؾؿ )073أخرجف البخاري ) (0)

(7) سبؾ السالم (0/001.) 



 ِ٘  359 َباُب آَداِب َقَضاِء احَلاَج

 

 

 

 

ـْ بَ 
َْوَلكَبْعض اْلُعَؾَؿاء: َيُؽقن َمْؿـُقًطا َأْيًضا مِ ْٕ ـْ َذلَِؽ َمَع َمظِـَّة  4اب ا َكَُّف ُكِفَل َط

ِ
ٕ

 َٓ د ْبـ َأبِل َجْؿَرة بَِلنَّ َمظِـَّة اْلَحاَجة  بَُف أَُبق ُمَحؿَّ اْلَحاَجة فِل تِْؾَؽ اْلَحاَلة. َوَتَعؼَّ

ـْ جِ 
ْستِـَْجاء، َوإِكََّؿا ُخصَّ الـَّْفل بَِحاَلِة اْلبَْقل مِ

ِ
َفة أَنَّ ُمَجاِور َتْختَّص بَِحاَلِة آ

ةِ. ُثؿَّ  ـِ ُمـَِع َمّس آَلتف َحْسًؿا لِْؾَؿادَّ ْستِـَْجاء بِاْلقَِؿق
ِ

ا ُمـَِع آ ْلء ُيْعَطك ُحْؽؿف، َفَؾؿَّ الشَّ

َباَحة بَِؼْقلِِف  ـْ َمّس َذَكره:  ملسو هيلع هللا ىلصاِْستََدلَّ َطَؾك اإْلِ ُِهَقِ»لَِطْؾِؼ ْبـ َطؾِّل ِحقـ َسَلَلُف َط اَم إِكَّ

ـِْ ِِم «ؽبَْضَعة
(1)

َفَدلَّ َطَؾك اْلَجَقاز فِل ُكّؾ َحال، َفَخَرَجْت َحاَلة اْلبَْقل بَِفَذا  ،

ِحقح َباَحة. اِْكتََفك. ،اْلَحِديث الصَّ  َوَبِؼَل َما َطَداَها َطَؾك اإْلِ

 4 لظاهر الحديث، واهلل أطؾؿ.ما ذهب إلقف البخاري  والساجح ُ :قلت

 سهِ االضتٓذا٤ بايُٝني. ص:3ط َطأي١

 ادة، وحديث سؾؿان الذي بعده طىل تحريؿ آستـجاء دلَّ حديث أبل قت

بالقؿقـ4 ٕنَّ ذلؽ هق إصؾ يف الـفل، وقد ذهب إىل ذلؽ الظاهرية، وبعض 

َح ذلؽ الصـعاين   .الشافعقة، ورجَّ

 .بقـؿا ذهب مجفقر أهؾ العؾؿ إىل أنَّ الـفل لؾؽراهة، والتـزيف 

.، واهلل أطؾؿالقىل األول والساجح
(2)

 

 بُٝٝٓ٘، ؾأْك٢، ؾٌٗ جيص٥٘؟يٛ اضتٓذ٢  ص:4ط َطأي١

 قال احلافظ   يفالػتح (073 :) ِـْ َفَعَؾُف أََساءَ  ،َوَمَع اْلَؼْقل بِالتَّْحِريؿ ، َفَؿ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تؼدم تخريجف يف ]باب كقاقض القضقء[. (0)

  (7/013.)الؿجؿقع (073 ،)الػتح (0/001 ،)سبؾ السالمواكظر:  (7)
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ْختاَِلف  ،َأْجَزَأهُ و

ِ
َٓ ُيْجِزئ، َوَمَحّؾ َهَذا آ َوَقاَل َأْهؾ الظَّاِهر َوَبْعض اْلَحـَابَِؾة: 

ا بَِغقِْر آَلة َفَحَرام َغقْر َحقُْث َكاَكْت اْلقَد ُتبَاِشر َذلَِؽ بِآ َلٍة َغقْرَها َكاْلـَؿاِء َوَغقْره، َأمَّ

 َأْطَؾؿ. اهللوَ  ،ُمْجِزئ باَِل ِخاَلف، َواْلقُْسَرى فِل َذلَِؽ َكاْلقُْؿـَك

ؼاء، كيجزئ4 ٕنَّ العبرة باإل -مع حرمتف-أنَّ آستـجاء بالقؿقـ  الساجح ُ :قلت

ا محًضا، واهلل أطؾؿ.وقد حصؾ، وإزالة الـجاسة معـاه مع  ؼقل، ولقس تعبديًّ
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ـْ َسْؾَؿاَن  (92)   َوَط
ِ
 َأْن َكْستَْؼبَِؾ الِؼبَْؾَة بَِغائِطٍ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َلَؼْد َكَفاَكا َرُسقُل اهلل

، َأوْ َكْستَـِْجَل بِالقَؿِ  َأنْ  َأْو َبْقٍل، َأوْ  ـِ ـْ َثاَلَثِة َأْحَجاٍر َأْو  َأنْ  ق
 َأنْ َكْستَـِْجَل بَِلَقؾَّ مِ

.َرَواُه ُمْسؾِؿٌ . َكْستَـِْجَل بَِرِجقٍع َأْو َطْظؿٍ 
(1)

 

بَْعةِ  (93) ـْ َحِديِث  َولِؾسَّ
ِالِؼْخَؾَةِ»: َأبِل َأيُّقَب إَْكَصاِريِّ  مِ َِتْسَتْؼخُِؾقا َٓ َو

بُقاِبَِغائِطٍِ ُققاَِأْوَِغرِّ َِشرِّ ـْ
.«َأْوِبَْقٍلَِوَلؽِ

(2)
 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديثني

 سهِ اضتكباٍ، أٚ اضتدباز ايهعب١ ببٍٛ، أٚ غا٥ط. ص:1ط َطأي١

  ذكر الشقكاين  يفكقؾ إوصار  يف هذه الؿسللة ثؿاكقة مذاهب، وأققاها

 أربعة: 

َحاِري: ٓ يَ ّلألا َٓ فِل اْلبُـْقَانِ  ،جقز ذلَؽ ٓ يف الصَّ وهق َققل َأبِل َأيُّقَب  ،َو

، ورواية َوَأبِل َثْقرٍ  ،والثَّقِريِّ  ،وُمجاهٍد وإِبَراِهقَؿ الـَّخعل ،الصَحابِلِّ  ،إكَصاِريِّ 

، وهق ققل ططاء، وإوزاطل،وهق ترجقح ابـ العربل، وابـ حزم، وابـ أمحَدَ  َطـ

 ـ الؼقؿ، وإلباين، وغقرهؿ.تقؿقة، واب

واستدل همٓء بحديث أبل أيقب، وحديث سؾؿان، وردوا طىل أحاديث 

ة بالـبل  ، وقد ُأجقب طـفؿ بلن دطقى الخصقصقة بالـبل الؿعارض بلهنا خاصَّ

 .دلقؾ طؾقفا4 إذ الخصائص ٓ تثبت بآحتؿال ٓ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 707أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (0)

(، 2(، والترمذي )3(، وأبقداود )7/707(، وأمحد )707(، ومسؾؿ )077أخرجف البخاري ) (7)

 (. 302(، وابـ ماجف )0/73والـسائل )



 362  فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 
حاري دون البـقان، وهق ققلالجاىٕ مالؽ، والشافعل،  : تحريؿ ذلؽ يف الصَّ

إىل  الػتحهق ققل البخاري، وكسبف الحافظ يف ووإسحاق، وأمحد يف رواية، 

حف ابـ الؿـذر، وابـ طبد البر،  الجؿفقر، وقال: هق أطدل إققال، ورجَّ

والخطابل، والصـعاين، والقادطل، رمحة اهلل طؾقفؿ، واستدلقا طىل جقازه بالبـقان 

لصحقحقـابحديث طبد اهلل بـ طؿر يف 
(1)

، قال: ارتؼقت يقًما طىل ضفر بقت 

 يؼضل حاجتف مستؼبؾ الشام، مستدبر الؽعبة. حػصة، فرأيت الـبل 

حاري، والبـقان، وهق ققل طروة بـ الزبقر، وربقعة، الجالح : الجقاز يف الصَّ

، وغقره،  (3/301)مسـد أمحدوداود الظاهري، واستدل لفؿ بحديث جابر يف 

أن كستؼبؾ الؼبؾة ببقل، فرأيتف قبؾ  قال: هنك الـبل  الؿسـد الصحقحوهق يف 

 أن ُيؼبض بعاٍم يستؼبؾفا. ففذا الحديث يعتبر كاسًخا لتلخره.

تلخره طىل إحاديث إخرى الؿاكعة، ولق سؾؿ4  يفبعدم التسؾقؿ  :ُّأِجٔب

ٌم طىل الـسخ.  فالجؿع بقـ الدلقؾقـ مَؼدَّ

حاري،السابع قان، وهق َمْحؽِلٌّ طـ الـخعل، ورواية طـ ـوالب : ُيْؽَره يف الصَّ

طـ أمحد، وأبل ثقر، وهمٓء مجعقا بقـ إحاديث الؿتؼدمة بلنَّ الـفل وأبل حـقػة، 

يف حديث أبل أيقب، وسؾؿان ُيحؿؾ طىل الؽراهة، والتـزيف، والصارف هق فعؾ 

ـ يف يف حديث ابـ طؿر، وجابر، وحديث جابر الظاهر فقف أكف مل يؽ الـبل 

واهلل أطؾؿ. الساجحهق  وهرا القىلبـقان، 
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.07( )700(، ومسؾؿ برقؿ )072أخرجف البخاري برقؿ ) (0)
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 اضتكباٍ، ٚاضتدباز بٝت املكدع. ص:2ط َطأي١

 بعض  بف ُحؽَِل طـ إبراهقؿ الـخعل، وابـ سقريـ تحريؿ ذلؽ، وقال

 ســ أبل داود، وقد جاء يف ذلؽ حديث يف  (077)الػتحالشافعقة كؿا يف 

أن  سقل اهلل مـ حديث معؼؾ بـ أبل معؼؾ إسدي، قال: هنك ر (،01)

كستؼبؾ الؼبؾتقـ ببقل، أو غائٍط. ولؽـف حديث ضعقٌػ، فػل إسـاده رجٌؾ يؼال لف: 

 .أبق زيد، مجفقل

  ولذلؽ فؼد ذهب مجفقر أهؾ العؾؿ إىل طدم تحريؿ ذلؽ، وادَّطك الخطابل

 .اإلمجاع طىل ذلؽ، وفقف كظر4 لؿا تؼدم

 لؽراهة.وقد ذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل الؽراهة، وٓ دلقؾ طىل ا
(1)

 

 سهِ اضتكباٍ ايػُظ، ٚايكُس. ص:3ط َطأي١

(: وُيؽَرُه استؼبال الشؿس، والؼؿر 0/777) الؿغـليف   قال ابً قدام٘

 هابػرجف4 لؿا فقفؿا مـ كقر اهلل تعاىل4 فنن استتر طـفؿا بشلء جاز.

ققا،ِ»يف حديث أبل أيقب:   وهذا الؼقل ٓ دلقؾ طؾقف، بؾ ققلف ولؽـِشرِّ

بُقا  طىل الجقاز. ، يدل«أوَِغرِّ

اريف   قال الػْكاىٕ (: وأما استؼبال الؼؿريـ، 0/11) السقؾ الجرَّ

ففذا مـ غرائب أهؾ الػروع4 فنكف مل يدل طىل ذلؽ دلقؾ، ٓ صحقح، وٓ حسـ، 

، ومـ رواية وٓ ضعقػ، وما روي يف ذلؽ ففق كذٌب طىل رسقل اهلل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (0/777.)الُؿْػِفؿ (7/21 ،)شرح الؿفذب (077 ،)الػتحاكظر:  (0)



 364  فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 
اقِع، ويؼال تالؽذابقـ، وإن كان ذلؽ بالؼقاس طىل الؼبؾة، فؼد ا سع الَخْرُق طىل الرَّ

 لفذا الؼائس: ما هؽذا يا سعد تقرد اإلبؾ.

وأطجب مـ هذا إلحاق الـجقم الـَّقِّرات بالؼؿريـ4 فننَّ إصؾ باصٌؾ، فؽقػ 

ا بالػرع، وكان يـبغل لفذا الؼائس أن ُيْؾِحَؼ السؿاء4 فننَّ لفا شرًفا طظقًؿا4 لؽقهن

ٕرض4 ٕهنا مؽان العبادات، فحقـئٍذ يضقؼ طىل مستؼًرا لؾؿالئؽة، ثؿ ُيؾحؼ ا

قاضل الحاجة إرض بؿا رُحبَت، ويحتاج أن يخرج طـ هذا العامل طـد قضاء 

 هاالحاجة.

 االضتذُاز بأقٌ َٔ ثالث١ أسذاز. ص:4ط َطأي١

  ،ذهب الشافعل، وأمحد، وإسحاق، وأبق ثقر إىل وجقب ثالث مسحات

مسـد ث جابر بـ طبد اهلل يف واستدلقا بحديث سؾؿان الذي يف هذا الباب، وبحدي

إواِ»: ، وغقره، وإسـاده صحقح، قال: قال رسقل اهلل  (3/711)أمحد

، وجاء مـ حديث طائشة، ومـ حديث خزيؿة «استجؿرِأحدكؿ،ِلؾقستجؿرِ  ً ا

ا ؿ، وغقره، ويف كؾقفؿا ضعٌػ، ولؽـف(0/010( )7/703) بـ ثابت طـد أمحدا

 ما تؼدم. انؼقيي

 حـقػة، وداود إىل أنَّ القاجب اإلكؼاء، فنذا حصؾ بحجر،  وذهب مالؽ، وأبق

ِلؾققتر»: أجزأه، واستدلقا بؼقلف  ِاستجؿر،  ، والقتر يحصؾ بقاحدة،«مـ

ِمـِلعؾِلؼدِأحسـ،ِومـِٓ؛ِ»: وبحديث أبل هريرة  ومـِاستجؿرِلؾققتر،

أخذ  وفقف أن الـبل  -وسقليت- البخاريوبحديث ابـ مسعقد يف  ،«ل ِحرج
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 ف حجريـ، وألؼك الروثة، وقال: إهنا ِركٌس.مـ

، «ومـِاستجؿر،ِلؾققتر»، وأما استدٓلفؿ بحديث: القىل األولهق  والساجح

ـٌ بحديث سؾؿان، بلنَّ هذا القتر ٓ يؼؾ طـ ثالث، ولػظ حديث  ففق ُمْجَؿٌؾ، ُمبَقَّ

ِ   ةِ»(، وغقره، قال: 0/373سؾؿان طـد ابـ الؿـذر ) ِدو  وِٓيؽػلِأحدكؿ

، وأما حديث ابـ مسعقد، فلمره محتؿؾ، فؾعؾف أخذ حجًرا ثالثًا، كؿا جاء «أجحا 

، أو اكتػك بطرف أحدمها طـ الحجر الثالث، وأما «ائتـلِبحجر»اية أكف قال: ويف ر

 ،مجفقٓن: حصقـ الحؿقريحديث أبل هريرة4 ففق ضعقٌػ، يف إسـاده 

 .سعد، ويؼال: سعقد، الحبراين، الحؿصل أبقو

قلفؿ: )الؿؼصقد هق اإلكؼاء(، ففذا شرٌط، وزاد الشارع شرًصا آخَر، وأما ق

َّٓ يؼؾ طـ ثالثة أحجار، واهلل أطؾؿ. وهق أ
(1)

 

(: ومعـك اإلكؼاء إزالة طقـ 0/711) الؿغـليف   قال ابً قدام٘

الـجاسة، وبؾتفا، بحقث يخرج الحجر كؼقًّا، ولقس طؾقف أثر4 إٓ شقئًا يسقًرا، 

 ن مجقًعا، اإلكؼاء، وإكؿال الثالثة، أيفؿا ُوِجَد دون صاحبف مل يؽِػ.ويشترط إمرا

اذتذـــس ايهـــبري ايـــرٟ يـــ٘ ثـــالخ غـــعب، ٖـــٌ ٜكـــّٛ َكـــاّ ثالثـــ١      ص:5ط َطأي١

 أسذاز؟

 إىل أكف يجزئف الحجر  يف رواية ذهب الشافعل، وإسحاق، وأبق ثقر، وأمحد

ة يف أمره الؽبقر الذي لف ثالثة ُشعب، ويؼقم مؼام ثالثة أحجار، وذلؽ ٕنَّ العؾ

  بثالثة أحجار ٕجؾ أن ٓ يؽرر اإلكسان الؿسح طىل وجف واحد4 ٕكف إذا فعؾ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (0/711.)الؿغـل (0/373- ،)إوسط (7/017 ،)الؿجؿقعاكظر:  (0)
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 .يزيده تؾقًثاذلؽ ٓ يستػقد، بؾ ربؿا 

ح هذا الؼقل، وقال: وذلؽ ٕن ذكر هذا الشقخ ابـ طثقؿقـ  ، ثؿ رجَّ

 الشرع معاين ٓ مجرد ألػاظ.

ثالثة صغاًرا، : وذلؽ كؿا لق فصؾف الؿغـليف   ابً قدام٘ قالّ

 واستجؿر هبا4 إذا ٓ فرق بقـ إصؾ والػرع، إٓ فصؾف، وٓ أثر لذلؽ يف التطفقر.

  وذهب أمحد يف رواية، وهق ققل ابـ الؿـذر إىل أكف ٓ يجزئف أقؾ مـ ثالثة

 أحجار4 لحديث سؾؿان الؿتؼدم.

 ، واهلل أطؾؿ.القىل األولهق  والساجح

الدلقؾ طىل صحتف، أكف لق مسح : و (070)الػتحيف   قال احلافظ

بطرف واحد، ورماه، ثؿ جاء شخص آخر، فؿسح بطرفف أخر4 ٕجزأمها بال 

خالف.
(1)

 

 سهِ اإلٜتاز ؾُٝا شاد ع٢ً ايجالخ. ص:6ط َطأي١

  ذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل وجقبف، كؿا ذكر ذلؽ ابـ الؿؾؼـ يف شرح

تدلقا (، واس077) الؿحؾَّك(، وهق ققل ابـ حزم كؿا يف 0/773) العؿدة

 .«ومـِاستجؿر،ِلؾققتر»: بؼقلف 

  وذهب مجفقر أهؾ العؾؿ إىل آستحباب، وجعؾقا الصارف حديث أبل

ِل ِحرج»هريرة الؿتؼدم:  ، وهق حديث ضعقػ «مـِلعؾِلؼدِأحسـ،ِومـِٓ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الػتح (0/000 ،)ؿؿتعالشرح ال (7/013 ،)الؿجؿقع (0/700 ،)الؿغـلواكظر:  (0)

(070.) 
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 كؿا قد بقـاه.

 ، واهلل أطؾؿ.القىل األولهق  والساجح

 االضتٓذا٤ بايسٚخ، ٚايععاّ. ص:7ط َطأي١

 ؿ إىل طدم جقاز آستجؿار بالروث، والعظام، وهق ذهب مجفقر أهؾ العؾ

 ققل الشافعل، وإسحاق، وأمحد، والثقري، وغقرهؿ، واستدلقا بحديث سؾؿان

أنَّ الـبل   (703:)صحقح مسؾؿ، وبحديث جابر بـ طبد اهلل يف الذي يف الباب

 «هنكِأ ُِيتؿسحِبعظؿ،ِأوِبخعر». 

 4ٕهنؿا يجػػان الـجاسة، وأباح  وذهب أبق حـقػة إىل جقاز آستـجاء هبؿا

  مالؽ آستـجاء بالطاهر مـفؿا.

، واهلل أطؾؿ.قىل اجلوهىزهق  والساجح
(1)

  

 ٌٖ جيٛش االضتٓذا٤ بػري ايسٚخ، ٚايععاّ؟ ص:8ط َطأي١

  إىل أنَّ كؾ ما  -وهق الصحقح يف مذهب الحـابؾة-ذهب مجفقر أهؾ العؾؿ

كالحجارة4 إٓ  يجقز آستـجاء بف،أكؼك مـ الخشب، والخرق، وما أشبفف 

واستدل الجؿفقر بحديث خزيؿة بـ ثابت، قال:  -لؿا تؼدم-الروث، والعظام 

ِ جقع»طـ آستطابة، فؼال:  سئؾ الـبل  ِلقسِلقفا ، أخرجف «بش  ةِأحجا ،

 .، وغقره(7/703) أمحد

خزيؿة، طؿرو بـ خزيؿة، وهق مجفقل، ولؽـ الحديث  ويف إسـاده: أبق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (0/707.)الؿغـلاكظر:  (0)
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 .ره، ففق صحقح بشقاهدهيشفد لف حديث سؾؿان، وغق

جقع4 ٕكف ثقال الجؿفقر: فؾقٓ أكف أراد الحجر، وما يف معـاه، مل يست ـِ مـفا الرَّ

ٓ يحتاج إىل ذكره، ومل يؽـ لتخصقص الرجقع بالذكر معـك، واستدلقا بحديث 

، فؼالقا: تخصقص هذيـ بالـفل «وأ ِكستجؿرِبرجقع،ِأوِطظؿ»سؾؿان يف آخره: 

أراد الحجارة، وما قام مؼامفا4 وٕكف متك ورد الـص بشلء  طـفؿا يدل طىل أكف

معؼقل، وجب تعديتف إىل ما وجد فقف الؿعـك، والؿعـك هفـا إزالة طقـ الـجاسة، 

 حصقلف هبا.كوهذا يحصؾ بغقر إحجار، 

  وذهب داود، وهق وجف طـد الحـابؾة إىل آقتصار طىل الحجارة4 ٕن

4 لؿا تؼدم، واهلل أطؾؿ.الساجحهق  ألولوالقىل ا الـصقص جاءت بالحجارة.
(1)

 

(: وُٓبدَّ أن يؽقن ما 0/707) الؿغـليف  قال ابـ قدامة  

لج، كالزجاج،  يستجؿر بف ُمـِْؼقًا4 ٕن اإلكؼاء ُمْشتََرٌط يف آستجؿار، فلما الزَّ

والػحؿ الرخق، وشبففؿا مؿا ٓ ُيـِْؼل، فال يجزئ4 ٕكف ٓ يحصؾ مـف 

 هاقد.الؿؼص

 العؾة يف الـفل طـ العظؿ، والروث. 

 قال ٕبل هريرة أنَّ الـبل  : (077 ،3201)صحقح البخاريثبت يف 

 :«ـِْػْضِبَِفا َِأْسَت َِأْحَجاً ا ِبَِرْوَ ةٍِِ،ابِْغـِل َٓ َِو ِبَِعْظٍؿ َِتْلتِـِل َٓ ، ُثؿَّ إنَّ َأبا ُهَرْيرة «َو

ْوَثةِ َما َباُل اْلَعْظِؿ وَ  َقاَل َلُف: ِـِّ» :َقاَل  ؟الرَّ ِاْلِج َِصَعاِى ـْ ِِم ِِ،ُهاَم ِـّ ِِج َِوْلُد َِأَتاكِل ُف َوإِكَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (0/337( )077.)الػتح(، و0/703-707) الؿغـلواكظر:  (0)
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ـَِ ُـِِّ،َكِبقخِق ادَِِ،َوكِْعَؿِاْلِج ِبَِرْوَ ٍةَِِلَدَطْقُتِاهللَِِ،َلَسَلُلقكِلِالزَّ َٓ واِبَِعْظٍؿَِو َِيُؿرُّ َٓ َلُفْؿَِأْ ِ

َِوَجُدواَِطَؾْقَفاِصُِ َّٓ  .«اًماصع»، ويف روايٍة: «اًمِعِْإِ

 (، مـ حديث طبداهلل بـ مسعقد: أنَّ الـبل 771) صحقح مسؾؿويف 

ِيؼعِيفِأيديؽؿ،ِ»قال لؾجـ حقـ سللقه الزاد:  ِاسؿِاهللِطؾقف لؽؿِكؾِطظؿِوكر

 .«ل ِتستـجقاِهبام؛ِلنهنامِصعاىِإخقاكؽؿ»، قال: «وكؾِبعرةٍِطؾٌػِلدوابؽؿ

تـجاء بؿطعقمات وقد استـبط أهؾ العؾؿ مـ هذا الحديث تحريؿ آس

 .، ودواهبؿ4 َٕنَّ زادهؿ أطظؿ حرمًة مـ زاد الجـ، ومطعقمات دواهبؿاإلكس

(: ٓ يجقز أن يبقل طىل ما 7/33) الؿجؿقعيف  قال الـقوي  

.همـع آستـجاء بف4 لحرمتف، كالعظؿ، وسائر الؿطعقمات.ا
(1)

 

ستـجك بشلء (: ولق ا7/071) شرح الؿفذب يف قال الـقوي  

طالًؿا، صار كافًرا، مرتًدا، كؼؾف الؼاضل  -والعقاذ باهلل-مـ أوراق الؿصحػ 

 حسقـ، والروياين، وغقرهؿ.

، وأما كتب الػؼف، وما ؾحؼ بف إوراق التل فقفا ذكر اهلل طز وجتويؾ ُ :قلت

فقف طؾقم شرطقٌة، ففق محرٌم حرمًة شديدة، وٓ ُيْمَمـ طؾقف مـ الؽػر.
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (077.)الػتح (7/003 ،)الؿجؿقع (0/707-700 ،)الؿغـلاكظر:  (0)

  (077.)الػتح (0/700 ،)الؿغـل (7/003 ،)شرح الؿفذبواكظر:  (7)
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ـْ  (94) َِلْؾَقْسَتتِْرِ»َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصنَّ الـَّبِلَّ أَ : َطائَِشَة  َوَط ِالَغائَِط َِأَتك ـْ . َرَواُه «َم

َأُبقَداُود.
(1)

 

 احلكم املستفاد من احلديث

هذا الحديث يدل طىل وجقب التستر مـ أطقـ الـاس، وقد تؼدم استحباب 

 .ة طـ أطقـ الـاسابتعاد قاضل الحاج

احػظِ»: هق ستر العقرة حتك وإن كان قريبًا مـ الـاس4 لؼقلف  والىاجة

 .«طق تؽِإِٓمـِزوجؽ،ِأوِماِمؾؽتِيؿقـؽ

 ، وغقره، مـ حديث معاوية بـ حقدة بنسـاد حسـ.(7101) أخرجف أبق داود

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 37ولقس هق مـ حديث طائشة، إكؿا هق مـ حديث أبل هريرة. أخرجف أبقداود برقؿ ) .قعٝـ (0)

 ويف إسـاده حصقـ الحؿقري الحبراين، وأبق سعقد الخقر، ويؼال: أبقسعد. ومها مجفقٓن. 



َِ٘باُب آ   370 َداِب َقَضاِء احَلاَج

 

 

 

 

ـَ  ملسو هيلع هللا ىلصَوَطـَْفا َأنَّ الـَّبِلَّ  (95) . َأْخَرَجُف «ُغْػَراَكؽ»الَغائِِط َقاَل:  َكاَن إَذا َخَرَج مِ

َحُف أَُبق َحاتٍِؿ َوالَحاكُِؿ.، الَخْؿَسةُ  َوَصحَّ
(1)

 

 احلكم املستفاد من احلديث

هبذا الدطاء طـد الخروج مـ الخالء،  اإلكسانُ  استحب أهؾ العؾؿ أن يدطقَ 

 . (7/10)الؿجؿقع(، و0/773) الؿغـلكؿا يف 

 .فالظاهر أكف يخرج ساكتًا ولؽـ الحديث ضعقٌػ4

، ففق أضعػ «الحؿدِهللِالذيِأوهبِطـلِإوى،ِوطالاين»وأما الدطاء بؼقلف: 

، ويف  مـ حديث أكس (310) ف، فؼد أخرجف ابـ ماج مـ حديث طائشة

 إسـاده: إسؿاطقؾ بـ مسؾؿ الؿؽل، وهق شديد الضعػ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طؿؾ الققم (، والـسائل يف 1(، والترمذي )31(، وأبقداود )0/077. أخرجف أمحد )قعٝـ (0)

(، ويف إسـاده يقسػ بـ أبل بردة روى 0/072(، والحاكؿ )311ـ ماجف )(، واب13) والؾقؾة

طــف اثـان ومل يقثؼـف معتبر4 ففق مجفقل حال. فالحديث ضعقػ، وقد ضعػـف شقخـا مؼبؾ 

 . القادطل 
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ـِ  (96) ـِ َمْسُعقدٍ  َوَط الَغائَِط، َفَلَمَركِل َأْن آتِقَُف بِثَاَلَثِة  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َأَتك الـَّبِلُّ  اْب

ْوَثَة،  ، َوَلْؿ َأِجْد َثالِثًا، َفَلَتقْتف بَِرْوَثٍة. َفَلَخَذُهَؿا َوَأْلَؼك الرَّ ـِ َأْحَجاٍر، َفَقَجْدت َحَجَرْي

ِِ ْكٌسِ»َوَقاَل:  . «َهَذا َأْخَرَجُف البَُخاِريُّ
(1)

اَرُقْطـِّل:  َوَزاَد َأْحَؿدُ   اْئتِـِلِ»َوالدَّ

.«بَِغْقرَِها
(2)

 

 احلكم املستفاد من احلديث

رها صائػة مـ أهؾ العؾؿ بلنَّ معـاه: كجس، لؽـ قال ابـ «ِ ْكٌسِ» قوله: ، فسَّ

: وهق شبقف الؿعـك بالرجقع، يؼال: ركست الشلء، وأركستف، إذا الـفايةإثقر يف 

 هارددتف ورجعتف.

(: وققؾ: الركس الرجقع، ُردَّ مـ حالة 070) الػتحيف   قال احلافظ

الطفارة إىل حالة الـجس، قال الخطابل، وغقره: وإوىل أن يؼال: ُردَّ مـ حالة 

 هاالطعام إىل حالة الروث.

أهنا كجسة، بؾ أشار الـبل  -أطـل الروثة-فعىل هذا، فؾقست العؾة فقفا  ُ :قلت

  إىل أهنا رجقع، وقد بقـ الـبل  َّجقع ٓ ُيستـجك بف4 ٕكف مـ زاد الجـ  أن الرَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 070أخرجف البخاري برقؿ ) (0)

 (.0/77(، والدارقطـل )0/771. أخرجف أمحد )شٜاد٠ قعٝؿ١ (7)

ويف إسـادمها اكؼطاع4 فنكف مـ صريؼ أبل إسحاق طـ طؾؼؿة بـ ، «ـي بحجرائت»ولػظ أمحد: 

ققس، وقد كص الحػاظ أكف مل يسؿع مـف قالف شعبة وأبقزرطة وابـ الؿديـل والبرديجل وغقرهؿ، 

وطـد الدارقطـل طؾة أخرى، وهل أبقشقبة إبراهقؿ بـ طثؿان وهق شديد الضعػ، لؽـ أخرجف 

 س فقفا إٓ العؾة السابؼة.مـ صريؼ أخرى بؾػظ أمحد لق
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 .كؿا تؼدم

ومؿا يدل طىل أنَّ الروثة لقست بـجسة مباشرة طبد اهلل بـ مسعقد لفا، ثؿ 

 .لفا بقده الشريػة مباشرة الـبل 

ِ جس»وأما ققلف يف بعض الروايات:  ، ففق بؿعـك الؼذر، كؿا يف «إهنا

الـفاية. 

 ؟ٌٖ جيص٥٘ إذا اضتٓذ٢ بٓذاض١ ص:1ط َطأي١

  :إهناِ»ذهب أمحد، والشافعل إىل أكف ٓ يجزئف، واستدلقا بحديث ابـ مسعقد

 ، وقد تؼدم بقان معـاه.« كٌسِ

 .وذهب أبق حـقػة إىل أكف يجزئف4 ٕكف يجػػ كالطاهر 

بشرط إكؼاء  ،مع العؾؿ بتحريؿ ذلؽ ،إن شاء اهلل الساجحوققل أبل حـقػة هق 

لؿؼصقد بآستجؿار، وذلؽ يحصؾ يف الؿقضع، وإزالة الـجاسة4 ٕنَّ هذا هق ا

بعض الـجاسات دون بعض، كجؾد الؿقتة الغقر مدبقغ4 فنكف يـؼل دون أن يـجس 

واهلل أطؾؿ.
(1)

  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (0/707.)الؿغـلاكظر:  (0)
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ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (97)  أَ : َوَط

ِ
َكَفك َأْن ُيْستَـَْجك بَِعْظٍؿ، أَْو  ملسو هيلع هللا ىلصنَّ َرُسقَل اهلل

َرا ِِ»َرْوٍث َوَقاَل:  ُِيَطفِّ َٓ ُفاَمِ َحُف.«إكَّ اَرُقْطـِلُّ َوَصحَّ . َرَواُه الدَّ
(1)

 

 احلكم املستفاد من احلديث

 إذا اضتٓذ٢ بايععاّ، ٚايسٚخ، ؾٌٗ جيص٥٘؟ ص:1ط َطأي١

 ٘قال ابً قدام   يفالؿغـل (0/707 وٓ يجزئ يف ققل أكثر أهؾ :)

 ه.االعؾؿ

ب، وقالقا: الـفل الؿذكقر يف البا وقد استدلقا بحديث أبل هريرة 

 وطدم اإلجزاء. يؼتضل الػساد،

  وذهب أبق حـقػة، وبعض الؿالؽقة إىل أنَّ آستـجاء هبؿا مجزئ، إذا حصؾ

ح هذا الطحاوي يف  ،اإلكؼاء ، وقال: إكؿا ُكفل طـ آستـجاء معاين أثارورجَّ

 يطفر الحجر. بالعظؿ، والروثة4 ٕهنؿا صعاٌم لؾجـ، ودوابِِّفؿ، ٓ أهنا ٓ تطفر كؿا

ا الصحيحهق  وهرا القىل 4 ٕنَّ إزالة الـجاسة معـك معؼقل، ولقس تعبديًّ

ح هذا الؼقل شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة كؿا يف ، محًضا  آختقارات الػؼفقةوقد رجَّ

 (.3)ص

 (2).أجزأه أيًضا مع اإلثؿ 4إذا أكؼك بلقؾ مـ ثالث، فاقتصر طؾقفا تنبيه:
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ويف إسـاده يعؼقب بـ محقد بـ كاسب وسؾؿة بـ رجاء 0/70. أخرجف الدارقطـل )قعٝـ (0)

وكالمها ضعقػ، ولؽـ الػؼرة إوىل مـ الحديث يشفد لفا ما تؼدم مـ حديث سؾؿان، ولف شاهد 

( وإسـاده 2حديث أبل هريرة أخرجف أبقداود )( وآخر مـ 703مـ حديث جابر أخرجف مسؾؿ )

 فضعقػة ٓ شاهد لفا، واهلل أطؾؿ.  «فنهنم ال يطفران»حسـ. وأما ققلف 

 (.3)ص آختقاراتواكظر:  (7)
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ـْ َأبِل ُهَرْيَرةَ  (98)   َقاَل: َقاَل َرُسقُل   َوَط
ِ
ِ َِّنِِلَِِ؛لِِْقِالخَِِـَِقاِمِِهُِزِِـِْتَِاسِْ» :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

.«فُِـِْمِِِرِِخِْالؼَِِاِبَِذِطَِِةَِامَِّطَِ اَرُقْطـِلُّ . َرَواُه الدَّ
(1)

 

ـَِ»َولِْؾَحاكِِؿ  (99) َوُهَق َصِحقُح اإِلْسـَادِ. ،«الَخْقلَِِِأْكَشُرَِطَذاِبِالَؼْخرِِِم
(2)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

  استدل بحديث الباب طىل وجقب التـزه مـ البقل، وقد جاء يف

الصحقحقـ
(3)

اِلفؿإكَِّ»مـ حديث ابـ طباس، أنَّ الـبل مرَّ بؼبريـ، فؼال:  

ِأح»، ويف الحديث: «يعذبا  ِلإ  ِبقللكدمها ِمـ ِيستتر ِٓ ِٓ»، ويف رواية: «فلا 

 .«يستـزهِمـِبقلف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ويف إسـاده محؿد بـ الصباح السؿان، قال الذهبل يف 0/072. أخرجف الدارقطـل )قعٝـ (0)

الؿقزان : الدارقطـل طؼب الحديث: الصقاب مرسؾ. ٓ يعرف وخبره مـؽر. وقال 

( مـ صريؼ أبل طقاكة 0/072(، والدارقطـل أيًضا )0/023أخرجف الحاكؿ )ؾشٝض بػٛاٖدٙ.  (7)

طـ إطؿش طـ أبل صالح طـ أبل هريرة مرفقًطا بف. وإسـاده ضاهره أكف صحقح طىل شرط 

 العؾؾوقال الدارقطـل يف (: رفعف باصؾ. 0120) العؾؾالشقخقـ، لؽـ قال أبقحاتؿ كؿا يف 

: أسـده أبقطقاكة طـ إطؿش، وخالػف ابـ فضقؾ فققػف ويشبف أن يؽقن الؿقققف («2/0702)

( والدارقطـل يف 0/071لؾترمذي ) العؾؾ الؽبقرأصح. وقد صحح الؿرفقع البخاري كؿا يف 

الســ (0/072.فاهلل أطؾؿ بالصقاب ،) 

(، واختؾػ يف وصؾف 0/70) العؾؾبـ أبل حاتؿ يف ، أخرجف اولف شاهد مـ حديث أكس 

 وإرسالف، ورجح أبق حاتؿ الؿرسؾ، ورجح أبق زرطة الؿقصقل، وإسـاده صحقح.

(، 027-0/023(، والحاكؿ )0/072طـد الدارقطـل ) ولف شاهد مـ حديث ابـ طباس 

حف اإلمام ويف إسـاده: أبق يحقك الؼتات، وهق ضعقػ4 فالحديث هبذه الطرق صحقح، وقد صح

  (721.)اإلرواءيف  إلباين 

 (.737(، ومسؾؿ برقؿ )700أخرجف البخاري برقؿ ) (3)
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 مـ  واستدل الجؿفقر هبذا الحديث طىل وجقب آستـجاء وإزالة إذى

 الؿخرجقـ.

  وذهب أبق حـقػة، وأصحابف، وهق رواية طـ مالؽ إىل طدم وجقب

أطؾؿ ُحؽِل طـ ابـ سقريـ فقؿـ صؾَّك بؼقم، ومل يستـج، أكف قال: ٓ وآستـجاء، 

بف بلًسا، وهذا يحتؿؾ أن يؽقن فقؿـ مل يؾزمف آستـجاء، كؿـ لزمف القضقء لـقم، 

أو خروج ريح، أو مـ ترك آستـجاء كاسقًا، فقؽقن مقافًؼا لؼقل الجؿاطة، 

 ويحتؿؾ أكف مل ير وجقب آستـجاء، كؼقل أبل حـقػة.

ِل»واستدل الحـػقة بحديث أبل هريرة:  ِمـ ِلؾققتر، ِاستجؿر، عؾِلؼدِومـ

، وهذا الحديث ضعقٌػ كؿا تؼدم، والجؿفقر طىل أنَّ «أحسـ،ِومـِٓ،ِل ِحرج

 اإليتار. «ل ِحرج»الؿؼصقد بؼقلف: 

وقالت الحـػقة: هل كجاسة ُيْؽتَػك فقفا بالؿسح، فؾؿ تجب إزالتفا، كقسقر 

ر يف أثره.  الدم، وُأجقب بلنَّ هذا ترخقص مـ الشارع، فلوجب إكؼاء إذى، ويسَّ

 : وذلؽ لؿشؼة الغسؾ4 لؽثرة تؽرره يف محؾ آستـجاء.ال ابً قدام٘ ق

: والؼقل بقجقب آستـجاء يف الجؿؾة ققل أكثر أهؾ قال ابً قدام٘ 

: وٓ يخػك أنَّ أحاديث إمر بآستطابة دالة السبؾالعؾؿ. وقال الصـعاين يف 

 هاطىل وجقب إزالة الـجاسة.

 شؽ. بدون الساجحهق  وقىل اجلوهىز
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ـِ َمالٍِؽ  (111) ـْ ُسَراَقَة ْب   َوَط
ِ
َأْن  فِل الَخاَلءِ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َطؾََّؿـَا َرُسقُل اهلل

.َكْؼُعَد َطَؾك القُْسَرى، َوَكـِْصَب القُْؿـَك. َرَواُه البَقَْفِؼلُّ بَِسـٍَد َضِعقٍػ 
(1)

 

ـِ يَ  (111) ـْ ِطقَسك ْب ـْ َأبِقفِ َوَط   ،ْزَداَد َط
ِ
ِبَاَلِ»: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل إَوا

ـِِْ،َأَحُدُكؿِْ اٍتِِْرَِوَكَرهُِتَُِلْؾَق ـُ َماَجْف بَِسـٍَد َضِعقٍػ «َ َ َثَِمرَّ .. َرَواُه اْب
(2)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديثني

 نٝؿ١ٝ ادتًٛع يككا٤ اذتاد١. ص:1ط َطأي١

يف كقػقة بقان ذلؽ ضعقػ4 وطؾقف فؽؾ إكسان  حديث سراقة بـ مالؽ 

ف مـ الـجاسات، ـف، ويؽقن أبعد لـيجؾس يف قضاء حاجتف طىل ما يتقسر ل

 التقفقؼ. وباهلل

 سهِ ْرت ايرنس. ص:2ط َطأي١

  ذهب بعض أهؾ العؾؿ مـ الشافعقة، والحـابؾة، وغقرهؿ إىل استحباب كتر

أنَّ ذلؽ  فالصحيحؼب البقل، طؿاًل بحديث الباب، وقد تؼدم أكف ضعقٌػ، الذكر ط

 ٓ ُيستحب، وٓ يشرع.

 قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة   كؿا يفمجؿقع الػتاوى (70/010 :)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ويف إسـاده رجالن مبفؿان، 0017(، والطبراين أيًضا )0/30. أخرجف البقفؼل )قعٝـ ددّٓا (0)

 بـ طبدالرمحـ: مجفقل، وزمعة بـ صالح وفقف ضعػ.  ومحؿد

( ويف إسـاده زمعة بـ صالح ضعقػ، وطقسك وأبقه مجفقٓن، 370) رواه ابـ ماجف قعٝـ ددّٓا. (7)

 وأبقه ٓ تعؾؿ لف صحبة. 
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وكذلؽ كتر الذكر بدطة طىل الصحقح، مل يشرع ذلؽ، وكذلؽ سؾُت البقل بدطة، مل 

يف ذلؽ ضعقٌػ ٓ أصؾ لف،  ، والحديث الؿروييشرع ذلؽ رسقل اهلل 

ف ـف، وهق كؿا ققؾ: كالضرع، إن تركتـع بطبعـف، وإذا فرغ اكؼطـالبقل يخرج بطبعو

، وإن حؾبت .ـقرَّ  ف درَّ

(: ومل يؽـ يصـع شقئًا مؿا يصـعف 0/013) الزاديف  قال ابً القٔه 

 الؿبتؾقن بالقسقاس، مـ كتر الذكر، والـحـحة، والؼػز، ومسؽ الحبؾ، وصؾقع

 هاالدرج، وحشق الؼطـ يف اإلحؾقؾ، وكحق ذلؽ مـ بدع أهؾ القسقاس.

: وكؾ هذا مـ القساوس التل ٓ أصؾ لفا، ابً عجٔنني  اإلماوقال 

  (0/23.)الشرح الؿؿتعُيْسٌر.  -وهلل الحؿد-والديـ 
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ـِ  (112) ـِ َطبَّاٍس  َوَط ُِيْشـِلِِإ َِّ»َِفَؼاَل:]َسَلَل َأْهَؾ ُقبَاَء،  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ  اْب اهللَ

[«َطَؾْقُؽؿِْ
(1)

اُر بَِسـٍَد َضِعقٍػ   َقاُلقا: إكَّا ُكتْبُِع الِحَجاَرَة الَؿاَء. َرَواُه البَزَّ
(2)

، َوَأْصُؾُف فِل 

 ََأبِل َداُود  َو ِّالتِّْرمِِذي، ـْ َحِديِث َأبِل
ـُ ُخَزْيَؿَة مِ َحُف اْب بُِدوِن  ُهَرْيَرَة  َوَصحَّ

ذِْكِر الِحَجاَرةِ.
(3)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

ادتُــع بــني اذتذــاز٠ ٚاملــا٤، ٚإذا اقتؿــس عًــ٢ أســدُٖا ؾأُٜٗــا       ص:1ط َطأي١

 أؾكٌ؟

(: ومذهب مجفقر السؾػ، 0/721) شرح العؿدةيف   قال ابً امللقً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 زيادة مـ الؿطبقع. (0)

( ويف إسـاده طبداهلل بـ شبقب وهق واٍه، 771) كشػ إستار. أخرجف البزار كؿا يف قعٝـ د٘دا (7)

 ومحؿد بـ طبدالعزيز بـ طؿر الزهري وهق ضعقػ. 

مـ حديث أبل هريرة، وقد أخرجف أبقداود  صحقح ابـ خزيؿة. مل أجده يف ٙؾشٝض بػٛاٖد (3)

( ويف إسـاده يقكس بـ الحارث وهق ضعقػ، وإبراهقؿ بـ أبل مقؿقكة 3011(، والترمذي )77)

( وفقف 0/021(، والحاكؿ )00107وهق مجفقل. ولف شاهد مـ حديث ابـ طباس طـد الطبراين )

(، وابـ 0/0مـ حديث محؿد بـ طبداهلل بـ سالم أخرجف أمحد )طـعـة ابـ إسحاق، وشاهد آخر 

( ويف إسـاده شفر بـ حقشب الراجح ضعػف، ولف شاهد صحقح طـ الشعبل 0/073أبل شقبة )

(، ولف شاهد مـ حديث أبل أيقب وجابر وأكس مؼروكقـ 0/073مرساًل أخرجف ابـ أبل شقبة )

 حؽقؿ وهق ضعقػ. ( ويف إسـاده طتبة بـ أبل 377أخرجف ابـ ماجف )

 (77 )اإلرواءيف  اإلمام إلباينفالحديث هبذه الشقاهد يرتؼل إىل الصحة، وقد صححف 

وتحؼقؼ الســ (37 ويف هذه إحاديث كؾفا أنَّ سبب ثـاء اهلل طؾقفؿ هق استـجاؤهؿ بالؿاء ،)

 فؼط، ولقس فقفا ذكر الحجارة.
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أنَّ إفضؾ أن يجؿع والخؾػ، والذي أمجع طؾقف أئؿة الػتقى مـ أهؾ إمصار، 

، ثؿ يستعؿؾ الؿاء، فتخػ الـجاسة، ويؼؾ  ًٓ بقـ الؿاء، والحجر، فقؼدم الحجر أو

مباشرهتا بقده، ويؽقن أبؾغ يف الـظافة4 فنن أراد آقتصار طىل أحدمها فالؿاء 

أفضؾ4 لؽقكف يزيؾ طقـ الـجاسة، وأثرها، والحجر يزيؾ العقـ دون إثر، لؽـف 

 هاكػسف، وتصح الصالة معف كسائر الـجاسات.معػٌق طـف يف حؼ 

 ، فال يصح فقف دلقٌؾ.الحجارةو الؿاء، أما الجؿع بقـ ُ :قلت

، : والجؿع بقـ الحجارة، والؿاء ٓ يصح طـف قال اإلماو األلباىٕ 

وأخشك أن يؽقن الؼقل بالجؿع مـ الغؾق يف الديـ4 ٕنَّ هديف آكتػاء بلحدمها، 

 (.07)ص تؿام الؿـة ها، وشر إمقر محدثاهتا.وخقر الفدي هدي محؿد 

يف أحد دروسف: مل يثبت بالجؿع بقـ  ّقال غٔخيا مقبل الْادعٕ 

الحجارة، والؿاء شلء. فسئؾ: هؾ يصؾ الجؿع بقـ الحجارة والؿاء إىل حد 

، وإذا استجؿر بالحجر البدطة؟ فؼال: ٓ يصؾ، وخقر الفدي هدي محؿد 

 هاء، ففق أفضؾ، وأكؼك.أجزأه، وإن اكتػك بالؿا

وأما إذا اقتصر طىل أحدمها4 فإفضؾ هق الؿاء4 ٕكف أصقب، وأصفر، وقد أثـك 

اهلل طىل أهؾ قباء بسبب تطفرهؿ بالؿاء، وقد كصَّ طىل هذا الشافعقة، والحـابؾة، 

 وغقرهؿ.
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(: فنن طدل طـ آستجؿار إىل 0/77) السقؾيف   ّقال الػْكاىٕ

هاففق أصقب، وأصفر.آستـجاء بالؿاء، 
(1)

 

(: وإن اقتصر طىل إحجار، أجزأه 0/712) الؿغـليف   قال ابً قدام٘

 هابال خالف بقـ أهؾ العؾؿ4 لؿا ذكركا مـ إخبار، وٕكف إمجاع الصحابة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (0/712.)الؿغـل(، و7/011) الؿجؿقعواكظر:  (0)
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 ٔةاَجاحَل أءَضَق أبآَد أبٌ َبٔف ُسَكِرى ُتَسِخُأ َلأئَطٌ َمٔف ْلِصَف

 اٙ ايساند٠، أٚ ادتاز١ٜ.ايتبٍٛ، أٚ ايتػٛط يف املٝ ص:1ط َطأي١

 تؼدم كؼؾ كالم أهؾ العؾؿ، وحؽؿ الؿسللة يف باب الؿقاه.

 ايتبٍٛ يف ادتشس. ص:2ط َطأي١

 الـسائلوســ و  (73،)ســ أبل داود، و (7/27)مسـد أمحدجاء يف 

يف  هنك أن ُيبَال أنَّ الـبل  مـ حديث طبد اهلل بـ سرجس  (،0/33)

د اهلل بـ سرجس، وقد كػك سؿاطف مـف ر، وهق مـ صريؼ: قتادة، طـ طبالجح

 ، والؿثبت مؼدم طىل الـايف.جامع التحصقؾأمحد، ولؽـ أثبتف أبق زرطة كؿا يف 

ر، وقد محؾف الشافعقة، يدل طىل الـفل طـ التبقل يف الجح وهذا الحديث

 (0/27-20 ،)الؿجؿقعوالحـابؾة، وغقرهؿ طىل كراهة التـزيف كؿا يف 

 (0/00 :)السقؾ الجراريف  لؽـ قال الشقكاين  (0/777 ،)الؿغـلو

 هاوالـفل حؼقؼة لؾتحريؿ.

ُّا. ص:3ط َطأي١  سهِ ايبٍٛ قا٥

الصحقحقـيف  جاء طـ حذيػة بـ القؿان 
(1)

 أكف رأى رسقل اهلل  :

بال  : مـ حدثؽؿ أنَّ رسقل اهلل تأهنا قال وجاء طـ طائشة  .بال قائًؿا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.713(، ومسؾؿ برقؿ )777أخرجف البخاري برقؿ ) (0)
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ئًؿا مـذ كزل طؾقف الؼرآن. أخرجف قا قائًؿا فؼد كذب، ما بال رسقل اهلل 

 .صحقح ( بنسـاد07الترمذي برقؿ )

ولذلؽ  4كان أكثر ما يبقل وهق جالس فتبقـ مـ هذيـ الحديثقـ أنَّ الـبل 

بْت مـ يؼقل  ،وهذا حسب طؾؿفا بال قائًؿا. : إن الـبل أكؽرت طائشة، وكذَّ

 هق الجؾقس.وقد أثبتف حذيػة، فقدل طىل جقازه أيًضا، وإن كان إكثر 

وقد صحَّ طـ ابـ مسعقد أكف قال: مـ الجػاء أن تبقل وأكت قائٌؿ. وكان سعد 

بـ إبراهقؿ ٓ يجقز شفادة مـ بال قائًؿا، وهمٓء محجقجقن بحديث حذيػة ا

4  ولذلؽ قال ابـ الؿـذر  يفإوسط (0/333- ثبت طـ مجاطة مـ :)

بت ذلؽ طـف: طؿر بـ الخطاب، أهنؿ بالقا ققاًما، ومؿـ ث أصحاب رسقل اهلل 

طؿر، وسفؾ بـ سعد،  ـوروي ذلؽ طـ طظ، وثبت ذلؽ طـ زيد بـ ثابت، واب

وروي ذلؽ طـ أكس، وأبل هريرة، وفعؾ ذلؽ محؿد بـ الحسـ، وطروة بـ 

 الزبقر.

وهذه أثار طـ الصحابة كؾفا صحقحة طـفؿ4 إٓ أثر أكس، وأبل  ُ :قلت

 . هريرة

أكف بال  ل جالًسا أحب إيلَّ لؾثابت طـ الـبل : يبق قال ابً امليرز

جالًسا، وٕنَّ أهؾ العؾؿ ٓ يختؾػقن فقف، وٓ أهنك طـ البقل قائًؿا4 لثبقت حديث 

.هاحذيػة.
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (0/773-777.)الؿغـل(، و-7/27) الؿجؿقعواكظر:  (0)
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ولؽـ ٓ يـبغل لف أن يبقل يف مقضع صؾب4 حتك ٓ يتطاير طؾقف البقل  ُ :قلت

وكذلؽ ٓ يبقل  (0/330 ،)إوسطكؿا يف  كؿا ذكر ذلؽ مالؽ بـ أكس 

 .ابـ طثقؿقـ  اإلمامقائًؿا مع وجقد ريح ترد طؾقف البقل كؿا ذكر ذلؽ 

 ازتٝاد َٛقع يًبٍٛ. ص:4ط َطأي١

 ، وغقرمها مـ حديث أبل مقسك(3) ، وأبل داود(7/330) جاء طـد أمحد

 قال: مال رسقل اهلل ،  :ِبالِ»إىل دمث، إىل جـب حائط، فبال، وقال إوا

 يف إسـاده رجٌؾ مبفٌؿ، ففق حديث ضعقٌػ. ، ولؽـ«أحدكؿ،ِلؾقرتدِلخقلف

، أي: يطؾب محالًّ لقـًا سفاًل، والحديث «لؾقرتد»: ققلف: قال الػْكاىٕ 

ـٍ ٓ صالبة فقف4  يدل طىل أكف يـبغل لؿـ أراد قضاء الحاجة أن يعؿد إىل مؽاٍن لقِّ

طـ لقلمـ مـ رشاش البقل، وكحقه، وهق وإن كان ضعقًػا، فلحاديث إمر بالتـزه 

 هاالبقل تػقد ذلؽ.

ها(: هذا إدب متػٌؼ طىل استحبابف.7/27) الؿجؿقعيف   قال اليّّْٖ
(1)

 

وكذلؽ يستحب لف أن ٓ يبقل مؼاباًل لؾريح، حتك ٓ َتُردَّ طؾقف رشاش البقل.
(2)

 

 ايبٍٛ يف املطتشِ. ص:5ط َطأي١

، وغقرمها مـ حديث  (71)ســ أبل داودو  (7/70،)مسـد أمحدجاء يف 

ِأحدكؿِيفِمستحؿف؛ِ»: ، قال: قال رسقل اهلل  بـ مغػؾ اهلل طبد َـّ ِٓيخقَل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (0/773.)الؿغـلواكظر:  (0)

  (7/33.)الؿجؿقع: اكظر (7)
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ِطامةِالقسقااِمـف  .الصحقح الؿسـديف  القادطل  اإلمام، وصححف «لن َّ

أخرجف  ،وجاء الـفل طـ ذلؽ أيًضا مـ حديث رجؾ مـ أصحاب الـبل 

 أيًضا. الصحقح الؿسـدوهق يف  (،7/001أمحد )

(: وقد كره ققٌم مـ أهؾ 70( رقؿ )0/33) ســفيف  قال الرتمرٖ 

ص فقف بعض أهؾ  العؾؿ البقل يف الؿغتسؾ، وقالقا: طامة القسقاس مـف، ورخَّ

العؾؿ، مـفؿ: ابـ سقريـ، وقال ابـ الؿبارك: قد وسع يف البقل يف الؿغتسؾ، إذا 

 جري فقف.

قيف، ومؿـ ذهب إىل الؽراهة مطؾًؼا، وإن كان يجري: إسحاق بـ راه ُ :قلت

، وططاء، وابـ الؿـذر  كان  إذا أطـل جقازه فقؿا-وقال بؼقل ابـ الؿبارك الثقريُّ

ا ٓ يجري.كان مستؼرًّ  إذا وكراهتف فقؿا -لف مـػذ يجري مـف
(1)

 

 ، واهلل أطؾؿ.املعتودهق  وهرا القىل

(: أما الؿستحؿ 0/013) الشرح الؿؿتعيف  ابً عجٔنني  اإلماوقال 

فقف، فال يجقز التغقط فقف4 ٕكف ٓ يذهب، أما البقل فجائٌز4 الذي يستحؿ الـاس 

ٕكف يذهب، مع أنَّ إوىل طدمف، لؽـ قد يحتاج اإلكسان إىل البقل، كؿا لق كاكت 

 باقل الحؿامات مشغقلة.

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (0/337.)إوسطاكظر:  (0)
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 بَابُ االغِتٔطَالِ وَحُكِهِ اجلُئُب

 ٔبُياجُل ِهِكُحَو اِلَطٔتاالِغ اُبَب

ـْ َأبِل َسِعقٍد الُخدْ  (113)   ِريِّ َط
ِ
ـَِ»: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ِِم ِالاَمُء

«الاَمءِِ
(1)

.الُبَخاِريِّ . َرَواُه ُمْسؾٌِؿ، َوَأْصُؾُف فِل 
(2) 

 صفات املين:

الرجؾ يف حال صحتف  لـِ مَ  (7/070 :)شرح الؿفذبيف   قال اليّْٖ

 ،ويتؾذذ بخروجف ،ويخرج بشفقة ،بعد دفعة يتدفؼ يف خروجف دفعة ،قـخث ،بقضأ

 ،قريبة مـ رائحة العجقـ ،ورائحتف كرائحة صؾع الـخؾ ،ثؿ إذا خرج يعؼبف فتقر

 لكف مـأوقد يػؼد بعضفا مع  ،وإذا يبس كاكت رائحتف كرائحة البقض هذه صػاتف

 .مقجب لؾغسؾ

ايل: وٓ : وأما مـل الؿرأة، فلصػر رققؼ، قال إمام الحرمقـ، والغز ثه قال

 هاخاصقة لف4 إٓ التؾذذ، وفتقر شفقهتا طؼقب خروجف، وٓ ُيعرف إٓ بذلؽ.

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 .ٜٛدب ايػطٌ خسٚز املين ص:1ط َطأي١

افؼ بشفقة  (0/700الؿغـليف   قال ابً قدام٘ (: فخروج الؿـل الدَّ

ل طامة الػؼفاء، قالف يقجب الغسؾ مـ الرجؾ والؿرأة يف يؼظة، أو يف كقم، وهق قق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ف، والثاين الؿراد بف الؿـل.معـاه: آغتسال مـ إكزال الؿاء، فالؿاء إول هق الؿاء الؿعرو (0)

 (. 021برقؿ ) البخاري(، وأصؾف يف 373أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (7)



َُّحِلِه اجُلُيِب   387 َباُب االِغِتَطاِل 

 

 

 

 

الترمذي، وٓ كعؾؿ فقف خالًفا.
(1)

  

 خسٚز املين ملسٍض، أٚ إبسد٠. ص:2ط َطأي١

 اإلبردة: برد الجقف.

  :ذهب أمحد، ومالؽ، وأبق حـقػة إىل أكف ٓ غسؾ طؾقف، واستدلقا بحديث طظ

 .«تِالامء،ِلاغتسؾخإواِلض»

 ج.وهق حديث ضعقٌػ، والػضخ: هق شدة الخرو ،(710أخرجف أبق داود )

وصػ الؿـل  : ويجقز أن يؿـع كقكف مـقًّا4 ٕن الـبل  قال ابً قدام٘

 ه.ابصػة غقر مقجقدة يف هذا

ابـ باز  اإلمامشقخ اإلسالم ابـ تقؿقة، ثؿ الشقخ ابـ طثقؿقـ، و وهق ترجقح

 رمحة اهلل طؾقفؿ أمجعقـ.

 إىل وجقب الغسؾ إذا تقؼـ أكف مـل يف رواية وذهب الشافعل، وأمحد. 

: 4 لعؿقم ققلف الصحيح، وهق الؿحؾَّكح هذا الؼقل ابـ حزم يف ورجَّ 

.«الامءِمـِالامء»
(2)

 

 كوحؽ (7/033 :)شرح الؿفذبيف  قال اإلمام الـقوي  

 ل.ٓ يجب طىل الؿرأة الغسؾ بخروج الؿـ :كف قالأ طـ الـخعل البقانصاحب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/033.)الؿجؿقعواكظر:  (0)

 مجؿقع الػتاوى (013 ،)الؿحؾَّك (0/700 ،)الؿغـل (7/033 ،)الؿجؿقعاكظر:  (7)

(70/730 ،)فتاوى الؾجـة (7/313-.) 
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 .م سؾؿةأبحديث ففق محجقج  4طـف حَّ َص  نْ نف 4ضـ هذا يصح طـفأوٓ 

مجاع الؿسؾؿقـ طىل وجقب إوقد كؼؾ أبق جعػر محؿد بـ جرير الطبري 

 ها.واهلل أطؾؿ ،مـ الرجؾ والؿرأة لكزال الؿـنالغسؾ ب

 إذا أسظ باْتكاٍ املين، ؾأَطو ذنسٙ. ص:3ط َطأي١

إذا أمسؽ ذكره، فؾؿ يخرج مـف بالحال، وٓ طؾؿ خروجف بعد ذلؽ، فال 

رواية طـ أمحد، وذهب أمحد يف الؿشفقر طـف  غسؾ طؾقف طـد مجفقر العؾؿاء، وهق

 إىل أكف يجب الغسؾ، قال: وٓ يتصقر رجقع الؿـل.

ِالامء»: 4 لؼقلف القىل األولهق  والساجح ِمـ ، وٕنَّ العؾؿاء «الامء

يخرج مـف شلء، ٓ مجؿعقن طىل أن مـ أحس بالحدث، كالؼرقرة، والريح، ثؿ مل 

 .ـافه وضقء طؾقف، فؽذلؽ

ح  الشقخ ابـ طثقؿقـ. ثؿ هذا الؼقل شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة،وقد رجَّ
(1)

 

 ؟آخس إذا اغتطٌ بعد خسٚز املين، ٚبعد اغتطاي٘ خسز َين ص:4ط َطأي١

 ،وأمحد يف رواية، وابـ حزم إىل أنَّ طؾقف غساًل آخر4  والؾقث، ذهب الشافعل

 .«الامءِمـِالامء»: لؼقلف 

 ىل أكف ٓ غسؾ وذهب مالؽ، والثقري، وإسحاق، وهق الؿشفقر طـ أمحد إ

 .طؾقف، ويؽػقف القضقء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (0/720.)الشرح الؿؿتع (7/071 ،)الؿجؿقع (0/701 ،)الؿغـلاكظر:  (0)



َُّحِلِه اجُلُيِب   389 َباُب االِغِتَطاِل 

 

 

 

 

(طظ بـ أبل صالب، وابـ طباس)وحؽك ابـ الؿـذر هذا الؼقل طـ 
(1)

 ،

 وططاء، والزهري، وغقرهؿ.

  بعدبؾ ي ملإىل أكف إن كان  -وروي طـ أمحد-وذهب أبق حـقػة يف رواية 

 الغسؾ، ثؿ خرج الؿـل، فال غسؾ طؾقف4 ٕكف بؼقة الؿـل الذي اغتسؾ مـف، وإٓ

 فقجب الغسؾ، وروي طـ أبل حـقػة طؽس هذا.

أكف لقس  - يعـل أمحد -: تقاترت الروايات طـ أبل طبد اهلل  قال اخلالل

 طؾقف إٓ القضقء، بال، أو مل يبؾ، فعىل هذا استؼر ققلف.

4 ٕنَّ خروج الؿـل بعد آغتسال بدون طؿؾ شلء مـ الصحيح وهق ُ :قلت

، وإكؿا تلخر مـف بؼقة الؿـل إول الذي اغتسؾ مسببات خروج الؿـل يدل طىل أكف

، وهذا خروجف ٓكتشار ذكره، فؾؿا اغتسؾ، وتؼؾص ذكره، خرج، واهلل أطؾؿ

العثقؿقـ رمحة اهلل طؾقفؿا. اإلمامابـ باز، و اإلماماختقار 
(2)

 

 ؟إذا اغتطًت املسأ٠، ثِ خسز َا٤ ايسدٌ َٓٗا ص:5ط َطأي١

 ـل خارج مـفا، أكف قال: تغتسؾ4 ٕكف م يجاء طـ الحسـ البصر

 ماءها. فلشبف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.7/007(، وابـ الؿـذر )0/033إثران أخرجفؿا ابـ أبل شقبة ) (0)

ب، وأثر ابـ طباس  وأثر طظ  ا4 ٕنَّ يف إسـاده: الحارث إطقر، وقد ُكذِّ  ضعقػ جدًّ

 إسـاده صحقح.

مجؿقع فتاوى ابـ  (010 ،)الؿحؾَّك (0/702  ،)الؿغـل (7/033 ،)الؿجؿقعواكظر:  (7)

  (00/770.)فتاوى العثقؿقـ (01/022 ،)باز
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 وطؾقفا  ،وإسحاق إىل أكف ٓ غسؾ طؾقفا ،وذهب قتادة، وإوزاطل، وأمحد

 القضقء.

 .وذهب ابـ حزم إىل أكف ٓ وضقء طؾقفا وٓ غسؾ 

.، وطؾقفا القضقءأكف ٓ غسؾ طؾقفا والساجح
(1)

  

ــٔ     ص:6ط َطأي١ ــا، ٚمل ٜـــٛ  غـــ٦ّٝا َـ إذا أتـــ٢ ايسدـــٌ اَسأتـــ٘ يف طـــسف ؾسدٗـ

 اؤٙ إىل ؾسدٗا، ؾٌٗ عًٝٗا ايػطٌ؟ذنسٙ، ؾدبَٓ َ

 .ذهب الزهري، وططاء، وقتادة إىل أنَّ طؾقفا الغسؾ 

 4 ٕكف الصحيحفا إٓ إذا َأْمـَْت، وهق وذهب أمحد، وابـ حزم إىل أكف ٓ غسؾ طؾق

.واهلل أطؾؿ مل يحصؾ الجؿاع،
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (017.)الؿحؾَّك (0/710 ،)الؿغـلاكظر:  (0)

  (017.)الؿحؾَّك (0/710 ،)الؿغـلواكظر:  (7)



َُّحِل   390 ِه اجُلُيِبَباُب االِغِتَطاِل 

 

 

 

 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (114)   َوَط
ِ
َِجَؾَسِ»: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ُِشَعخَِفاِِإَوا ـَ بَْق

إَْ بَعِِ
(1)

ِ ِالُغْسُؾِ، َِوَجَب َِلَؼْد َِجَفدَها، . ُمتََّػٌؼ َطَؾقْفِ «ُ ؿَّ
(2)

َِلْؿِ»ُمْسؾٌِؿ:  َزادَ ،  َوإِْ 

ـِْزْلِ  .«ُي

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 ؟ٍُاع بدٕٚ إْصاٌٖ جيب ايػطٌ بادت ص:1ط َطأي١

الؿذكقر طىل وجقب الغسؾ مـ ذلؽ، وجاءت   دلَّ حديث أبل هريرة

، وإسـاده «وألزقِالختا ِبالختا ،ِلؼدِوجبِالغسؾ»: (700) رواية طـد أبل داود

 صحقح.

إواِجؾسِبقـِشعخفاِ»، قالت: مـ حديث طائشة  (373) وأخرج مسؾؿ

 .«إ بع،ِومسِالختا ِالختا ،ِلؼدِوجبِالغسؾ

: أنَّ رجاًل سلل الـبل  : مـ حديث طائشة (371) وأخرج مسؾؿ

إينِٕلعؾِ»: الرجؾ يجامع أهؾف، ثؿ يؽسؾ، هؾ طؾقفؿا الغسؾ؟ فؼال الـبل 

 .«ولؽ،ِأكاِوهذه،ِ ؿِكغتسؾ

فَدلَّت هذه إحاديث طىل أن تغققب الحشػة يف الػرج مقجب لؾغسؾ، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذاها. رجالها وشػراها. وققؾ: يداها ورجالها. وققؾ: ساقاها وفخ «شعبفا األربع»ققؾ: الؿراد بـ (0)

وققؾ: فخذاها وإسؽتاها. وققؾ: فخذاها وشػراها. واإلسؽتان مها: كاحقتا الػرج. والشػران: 

  (730.)الػتحصرفا الـاحقتقـ. 

 (. 372(، ومسؾؿ )730أخرجف البخاري ) (7)
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مقضع ختاهنا، أو مل وسقاء كاكا مختتـقـ، أو ٓ، وسقاء أصاب مقضع الختان مـف 

يصبف، ولق مسَّ الختان الختان مـ غقر إيالج4 فال غسؾ طؾقف باإلمجاع، كؼؾف 

 بـ حجر، وغقرهؿ.االـقوي، وابـ قدامة، والحافظ 

وقد ذهب إىل وجقب الغسؾ بؿجرد إيالج الذكر يف الػرج كافة العؾؿاء، ومل 

عضفؿ الؼقل بلكف يخالػ إٓ داود الظاهري، وأما طـ الصحابة، فؼد جاء طـ ب

(، طـ طثؿان بـ طػان، وطظ 737) البخاريطؾقف القضقء فؼط، جاء ذلؽ يف 

 . بـ أبل صالب، والزبقر بـ العقام، وصؾحة بـ طبقد اهلل، وأبل بـ كعبا

 الصحقحقـيف  وقد جاء طـ الـبل 
(1)

طـ طثؿان، وأبل بـ كعب، أنَّ  

ِالؿرأةِمـف،ِ»قال:  الـبل  ، والؾػظ ُٕبل بـ « ؿِيتقضل،ِويبؾليغسؾِماِمسَّ

 كعب.

، لؽـ «الامءِمـِالامء»ويميد هذه إحاديث حديث أبل سعقد الؿتؼدم:  ُ :قلت

حاديث التل والجقاب طـ إ (7/031 :)شرح الؿفذبيف  قال الـقوي 

جقاب  وثبت طـ ابـ طباس  ،هؽذا قالف الجؿفقر ،هنا مـسقخةأ احتجقا هبا

ن أٓ إٓ يجب الغسؾ بالرؤية يف الـقم  :أي ،«الامءِمـِالامء» ن معـكأ :وهق ،آخر

ودلقؾ  ،ن يبؾغفؿ الـسخأفؼالقها قبؾ  ،ما أثار التل طـ الصحابة أو ،يـزل

 :قال ن الـبل أفلخبرهتؿ  ،فلرسؾقا إىل طائشة  ،هنؿ اختؾػقا يف ذلؽأالـسخ 

ِإ» ِشعخفا ِبقـ ِجؾس ِالغسؾِ، بعإوا ِوجب إىل ققلفا مـ فرجع  ،«وجفدها

 لا التقَ تْ ن الػُ أبل بـ كعب أُ حدثـل  :وطـ سفؾ بـ سعد الساطدي قال ،خالػ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.371( )370(، ومسؾؿ برقؿ )733( )737أخرجفؿا البخاري برقؿ ) (0)



َُّحِلِه اجُلُيِب   393 َباُب االِغِتَطاِل 

 

 

 

 

ِمـِالامء» :كاكقا يػتقن ِالامء يف بدء  كاكت رخصة رخصفا رسقل اهلل  ،«إكام

حديث صحقح رواه  ،مركاأُ ثؿ  :وىف رواية ،مر بآغتسال بعدأثؿ  ،سالماإل

وغقرهؿ بلساكقد  ،والبقفؼل ،ماجف وابـ ،والترمذي ،بق داودأو ،الدارمل

صحقحة
(1)

 :وطـ محؿقد بـ لبقد قال .هق حديث حسـ صحقح :قال الترمذي ،

 .يغتسؾ :قال ؟ثؿ يؽسؾ وٓ يـزل ،هؾفأسللت زيد بـ ثابت طـ الرجؾ يصقب 

 .ن يؿقتأا كزع طـ ذلؽ قبؾ قًّ بَ أُ ن إ :فؼال زيد .ا كان ٓ يرى الغسؾقًّ بَ أُ ن إ :فؼؾت

 ،رجع :أي (،كزع) :ققلف ،حسـ سـادنب  (0/71)نالؿقص رواه مالؽ يف

ٓ فالؿسللة إو ،والجؿع بقـفا ،حاديث الؿسللةأدلة بقان ومؼصقدي بذكر هذه إ

. اكتفك كالم مجاع طـد الجؿفقرومخالػة داود ٓ تؼدح يف اإل ،طؾقفا عٌ ؿَ جْ الققم مُ 

 .الـقوي 

ُب  )إن مخالػة داود ٓ تؼدح يف اإلمجاع(، وقوله: غقر صحقح، وقد تؼدم َتَعؼُّ

الشقكاين لف يف مسللة وجقب السقاك، فراجعف.
(2)

  

ٖــٌ جيــب ايػطــٌ إذا دــاَع يف ايــدبس، أٚ املٝتــ١، أٚ ايبُٗٝــ١، ٚمل   ص:2ط َطأي١

 ٜٓصٍ؟

  ،ذهب مجفقر أهؾ العؾؿ إىل أن اإليالج يف فرج الؿرأة، ودبرها، ودبر الرجؾ

 يقجب الغسؾ. ودبر البفقؿة، وفرجفا، وكذلؽ فرج الؿرأة الؿقتة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وابـ ماجف برقؿ 001(، والترمذي برقؿ )707داود برقؿ ) (، وأبق107أخرجف الدارمل برقؿ ) (0)

 (.-0/007(، والبقفؼل )013)

  (0/710.)الؿغـل (7/030-031 ،)الؿجؿقعواكظر:  (7)
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  ،ومـع أبق حـقػة الغسؾ بنيالجف يف البفقؿة، والؿقتة، بلكف ٓ يؼصد بف الؾذة

 فؾؿ يجب كنيالج أصبعف.

 واجلىاب عً قىله مً وجهني:

أكف مـتؼض بقطء العجقز الشفقاء، الؿتـاهقة يف الؼبح، العؿقاء،  األٍٚ:

تػاق، مع أكف ٓ الجذماء، البرصاء، الؿؼطعة إصراف4 فنكف يقجب الغسؾ بآ

 يؼصد بف لذة يف العادة.

 أن إصبع لقست آلة لؾجؿاع، بخالف الذكر. ايجاْٞ:

، واختار شقخ اإلسالم الغسؾ مـ والبفقؿة ،ومـع ابـ حزم الغسؾ مـ الدبر

القطء يف الدبر.
(1)

 

 ٔيَر ؾٝ٘ ايػطٌ؟ٌٖٚ جيب ع٢ً ايؿيب، أٚ ايؿب١ٝ إذا أَٚ ، أٚ ُأ ص:3ط َطأي١

إذا أولج يف  لوأما الصب (7/037 :)لؿفذبشرح ايف   قال اليّْٖ

 ،فقجب الغسؾ طىل الؿرأة والرجؾ 4أو أولج رجؾ يف دبره ،أو دبر رجؾ ،امرأة

يف كؾ هذه  لويصقر الصب ،فعؾقفا الغسؾ 4وكذا إذا استدخؾت امرأة ذكر صبل

وكذا لق أولج صبل يف  ،لالصبقة إذا أولج فقفا رجؾ أو صب وكذا ،اـبً الصقر ُج 

ا ٓ تصح صالتف ما مل وإذا صار جـبً  ،قاء يف هذا الصبل الؿؿقز وغقرهوس ،صبل

 ،يجب طؾقف الغسؾ :وٓ يؼال ،كؿا إذا بال ٓ تصح صالتف حتك يتقضل ،يغتسؾ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجؿقع  (021 ،)الؿحؾَّك (7/030-031 ،)الؿجؿقع (0/713 ،)الؿغـلواكظر:  (0)

  (70/773-777.)الػتاوى
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أن  ويجب طىل القيل ،اثً دِ حْ صار مُ  :بؾ يؼال ،يجب طؾقف القضقء :كؿا ٓ يؼال

مل يغتسؾ حتك بؾغ لزمف  فان 4كؿا يلمره بالقضقء ،ان كان مؿقزً إيلمره بالغسؾ 

فنذا  ،ن اغتسؾ وهق مؿقز صح غسؾفإو، ثؿ بؾغ يؾزمف القضقء ،كؿا إذا بال ،الغسؾ

 .اكتفك.بذلؽ القضقء ثؿ بؾغ يصظ ،طادتف كؿا لق تقضلإبؾغ ٓ تؾزمف 

 .وقد جاء طـ أمحد بـ حـبؾ أكف قال: يجب الغسؾ

وجقب (: ولقس معـك 0/717) الؿغـليف   للً قال ابً قدام٘

الغسؾ يف الصغقر التلثقؿ بتركف، بؾ معـاه أكف شرٌط لصحة الصالة، والطقاف، 

وإكؿا يلثؿ البالغ بتلخقره يف مقضع يتلخر القاجب بتركف، ولذلؽ لق أخره يف غقر 

ف  وقت الصالة مل يلثؿ، والصبل ٓ صالة طؾقف، فؾؿ يلثؿ بالتلخقر، وبؼل يف حؼِّ

غ كان حؽؿ الحدث يف حؼف باققًا كالحدث شرًصا كؿا يف حؼ الؽبقر، وإذا بؾ

 إصغر، يـؼض الطفارة يف حؼ الصغقر والؽبقر، واهلل أطؾؿ. اكتفك بتصرٍف يسقر.

ْؽَرًها، يجب الغسؾ طىل مـ َأْوَلَج، أو ُأْولَِج فقف، ولق كان كاسقًا، أو مُ  تنبيه:

أو كائًؿا، أو مجـقًكا.
(1)

 

ٙٔ ٔخِسَق١ّ، أٚ نّٝط ص:4ط َطأي١ ـَٓ ع٢ً َذَنِس  ؟ا، ثِ داَعإذا ي

 :فقف ثالثة أققال، وهل ثالثة أوجف طـد الشافعقة 

: وجقب الغسؾ طؾقفؿا4 ٕنَّ إحؽام متعؾؼة باإليالج، وقد حصؾ، األّل

 ، وصححف الـقوي.« ؿِجفدها،ِلؼدِوجبِالغسؾ»: ويشؿؾف ققلف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(0) الؿغـل (0/713 ،)لؿجؿقعا (7/037). 
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 : ٓ يجب الغسؾ، وٓ القضقء4 ٕكف أولج يف خرقة، ومل يؾؿس بشرة.الجاىٕ

إن كاكت الخرقة غؾقظة، تؿـع الؾذة، مل يجب، وإن كاكت رققؼة ٓ  :الجالح

 تؿـعفا، وجب.

.ها: وهذا أقرب، وإحقط أن يغتسؾ.ابً عجٔنني  اإلماوقال 
(1)

 

 ، واهلل أطؾؿ.أقسب القىل األول ُ :قال أتى عثد اهلل غفس اهلل له

ومجقع  (7/033 :)شرح الؿفذبيف  قال اإلمام الـقوي  

وٓ  ،حؽام الؿتعؾؼة بالجؿاع يشترط فقفا تغققب الحشػة بؽؿالفا يف الػرجإ

 ،حؽاموٓ يتعؾؼ ببعض الحشػة وحده شئ مـ إ ،رط زيادة طىل الحشػةتيش

ا  آ وجفً إوهذا كؾف متػؼ طؾقف يف مجقع الطرق  ويؽػك  -يعـل طـد الشافعقة-شاذًّ

 .«ؾإواِالتؼكِالختاكا ِوجبِالغس» :يف بطالكف ققلف 

ن كان الباقل دون قدر الحشػة مل يتعؾؼ بف شئ مـ نف 4أما إذا قطع الذكر

حؽام بتغقبف كؾف دون ن كان قدرها فؼط تعؾؼت إإو ،صحابحؽام باتػاق إإ

 -يعـل طـد الشافعقة- فقجفان مشفقران ،ن كان أكثر مـ قدر الحشػةإو ،بعضف

ح إكثرون تعؾؼ الحؽؿ بؼدر الحشػة. اكتفك .بتصرف يسقر ورجَّ
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (0/723.)الشرح الؿؿتع (7/030 ،)الؿجؿقعاكظر:  (0)

  (0/713.)الؿغـلواكظر:  (7)
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ـْ َأَكٍس  (115)   َوَط
ِ
فِل الَؿْرَأةِ َتَرى فِل َمـَامَِفا َما - ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

ُجُؾ  . ُمتََّػٌؼ َطَؾقْفِ «َتْغَتِسُؾِ»َقاَل:  -َيَرى الرَّ
(1)

َزاَد ُمْسؾٌِؿ: َفَؼاَلْت ُأمُّ َسَؾَؿَة: َوَهْؾ ، 

ِ»: َيُؽقُن َهَذا؟ َقاَل  َِيُؽقُ ِال َّ ـَ َِأْي ـْ  .«؟فُِخََِكَعْؿ،َِلِؿ

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 ساالت زؤ١ٜ املا٤ بعد ايّٓٛ. ص:1ط َطأي١

 حآت: لف ثالث

 أن يحتؾؿ، ثؿ يصبح ويرى الؿاء طىل ثقبف، فقجب طؾقف الغسؾ. األوىل:

 أن يحتؾؿ، ثؿ يصبح وٓ يرى شقئًا، فؾقس طؾقف غسؾ. الثانية:

 .أن ٓ يذكر أكف رأى شقًئا، ثؿ يصبح ويرى الؿاء طىل ثقبف، فعؾقف الغسؾ الثالثة:

ه الثالث الحآت ُمْجَؿٌع طؾقفا، ودلقؾفا حديث الباب، وقد جاء بـحقه وهذ

.«كعؿِإواِ أتِالامء»، وفقف: الصحقحقـمـ حديث أم سؾؿة يف 
(2)

  

 غريٙ؟إذا اْتب٘ َٔ ايّٓٛ، ؾسأ٣ بًاّل، ٚال ٜعًِ ٌٖ ٖٛ َين، أٚ  ص:2ط َطأي١

 هذا حالف، فعؾقف أن يـظر، ويتحرى بالشؿ، وغقره4 فنن غؾب طىل ضـِّف  كان مـ

أكف مـل، وجَب طؾقف الغسؾ، وإن غؾب طىل ضـِّف أكف مذٌي، فال غسؾ طؾقف، وإن مل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ومل يخرجف البخاري، وهق طـد مسؾؿ مـ رواية أكس طـ أم سؾقؿ، 300أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (0)

 ( بـحقه. 307( )301فصحابل الحديث أم سؾقؿ فتـبف، وجاء طـ أكس طـد مسؾؿ )

  (7/077.)الؿجؿقع (0/703 ،)الؿغـلاكظر:  (7)
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ِف، فؼال مجاهد، وقتادة: ٓ غسؾ  ح لف شلء، بؾ بؼل طىل شؽِّ يظفر لف، ومل يترجَّ

مالؽ، والشافعل، وإسحاق، وأبل يقسػ، وهق ققل الحؽؿ، ومحاد، و طؾقف.

وقد أشار ابـ الؿـذر يف (، 727ٓبـ رجب ) الػتحوأمحد يف رواية، كؿا يف 

إوسط (7/20.إىل ترجقح هذا الؼقل ) 

(: وٕنَّ القؼقـ بؼاء الطفارة، فال 0/711) الؿغـليف   ابً قدام٘ ّقال

 يزول بالشؽ،وإوىل آغتسال إلزالة الشؽ.

 ب بعضفؿ إىل وجقب الغسؾ طؾقف، وهق ققل ططاء، والشعبل، وذه

والـخعل، وسػقان، وأبل حـقػة، وأمحد يف رواية، واختار ابـ رجب كؿا يف 

الػتح (727.4 ٕن ذمتف قد اشتغؾت بالطفارة فؾؿ تبرأ بدون القضقء، والغسؾ) 

بلكف اشتغؾت بالطفارة طـ الحدث إصغر بقؼقـ، وأما  وجياب عنه:

 ث إكبر ففق مشؽقك فقف، وإصؾ طدمف، واهلل أطؾؿ.الحد

ح طدم وجقب الغسؾ الشقخ محؿد بـ إبراهقؿ يف   فتاواهوقد َرجَّ

(، والشقخ ابـ 7/730) فتاوى الؾجـة الدائؿة(، والشقخ ابـ باز كؿا يف 7/13)

 (، رمحة اهلل طؾقفؿ أمجعقـ.0/721) الشرح الؿؿتعطثقؿقـ يف 

 ثٛب٘، أٚ ؾساغ٘؟ إذا زأ٣ املين يف ص:3ط َطأي١

(: فنن رأى يف ثقبف مـقًّا، وكان مؿا ٓ يـام فقف 0/711)  قال ابً قدام٘

ـ ـف، ويعقد الصالة مـف ٓ يحتؿؾ أن يؽقن إٓ مــف الغسؾ4 ٕكـغقره، فعؾق

ف قبؾفا، فقعقد مـ أدكك ـف، إٓ أن يرى أمارة تدل طىل أكـة كامفا فقـدث كقمـأح
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 ف مـفا.ـة يحتؿؾ أكـكقم

: فلما إن وجد الرجؾ مـقًّا يف ثقب يـام فقف هق وغقره مؿـ يحتؾؿ4 فال ه قالث

غسؾ طىل واحد مـفؿا4 ٕنَّ كؾ واحد مـفؿا بالـظر إلقف مػرًدا يحتؿؾ أن ٓ يؽقن 

مـف، فقجقب الغسؾ طؾقف مشؽقك فقف، ولقس ٕحدمها أن يلتؿ بصاحبف4 ٕنَّ 

فك بتصرف.أحدمها جـٌب يؼقـًا، فال تصح صالهتؿا. اكت
(1)

  

الؿذي، والقدي ٓ يقجبان الغسؾ باإلمجاع. 
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/077.)الؿجؿقعواكظر:  (0)

(7) الؿجؿقع (7/077،077.) 
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ـْ َطائَِشَة  (116)   َوَط

ِ
ـْ َأْرَبعٍ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَلْت: َكاَن َرُسقُل اهلل

ـَ  َيْغتَِسُؾ مِ  مِ

ـَ  ـْ ُغْسِؾ الَؿقِِّت. َرَواُه َأُبقَداُود، الِحَجاَمةِ  الَجـَاَبِة، َوَيْقَم الُجُؿَعِة، َومِ
، َومِ

ـُ ُخَزْيَؿَة. َحُف اْب َوَصحَّ
(1)

 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (117) ـِ أُ - َوَط ِة ُثَؿاَمَة ْب َوَأَمَرُه  -َثاٍل، ِطـَْدَما َأْسَؾؿَ فِل قِصَّ

اِق أَْن َيْغتَِسَؾ  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلُّ  زَّ . َرَواُه َطبُْدالرَّ
(2)

َوَأْصُؾُف ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف. ،
(3)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديثني

 سهِ غطٌ ايهاؾس إذا أضًِ. ص:1ط َطأي١

 :يف الؿسللة ثالثة أققال 

: وجقب الغسؾ مطؾًؼا، سقاء كان أصؾقًّا، أو مرتًدا، سقاء كان القْل األّل

، وأمحد، وأبل ثقر، وابـ الؿـذر، والخطابل، جـبًا، أو ٓ، وهق ققل مالؽ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( والؾػظ ٕبل داود.770(، وابـ خزيؿة )372. أخرجف أبقداود )قعٝـ (0)

ٓ مـ فعؾف. ويف إسـاد الحديث مصعب بـ شقبة، وهق ضعقػ.  ولػظ ابـ خزيؿة مـ ققلف 

( مـ مـاكقره، وقال أبق زرطة: 7/071) الؿقزاند حديثف هذا، وطّده الذهبل يف وضعػ أبق داو

  (00/733.)الـؽت الظراف طىل تحػة إشرافٓ يصح هذا. اكظر: 

فلمره أن يغتسل »( وإسـاده صحقح، وفقف 0/3-01) مصـػف. أخرجف طبدالرزاق يف ؾشٝض (7)

 . «فاغتسل وصذ ركعتني

 (.0107(، ومسؾؿ )7317) يالبخارأصؾف يف  (3)

الؿسجد فاغتسؾ ثؿ دخؾ الؿسجد فؼال: أشفد أن ٓ إلف إٓ إىل كخؾ قريب مـ  َؼ ؾَ فاكطَ وفقف: 

 فػقف أن الشفادتقـ بعد الغسؾ. اهلل، وأشفد أن محؿًدا رسقل اهلل. 

ثؿ اغتسؾ  (: يحتؿؾ أن يؽقن أسؾؿ طـد الـبل 0/010) ســفقال البقفؼل يف  

 الؿسجد فلضفر الشفادتقـ مجًعا بقـ الروايتقـ. ودخؾ 
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، (377) واستدلقا بحديث الباب، وبحديث ققس بـ طاصؿ طـد أبل داود

أن يغتسؾ بؿاء وسدر، وقد  أكف أسؾؿ، فلمره الـبل  (:0/013) والـسائل

ح هذا الؼقل، فبقب طىل الجامع الصحقحيف   صححف شقخـا ، ورجَّ

ح هذا الؼقل الشقكاين يف الحديث: ]باب الؽافر إذا أسؾ كقؾ ؿ يغتسؾ[، وقد رجَّ

 ابـ طثقؿقـ. اإلمام، ورجحف السقؾ الجرار، وإوصار

: استحباب الغسؾ4 إٓ إذا كان ُجـُبًا، فقجب، وهق ققل الشافعل القْل الجاىٕ

حفا بعض الحـابؾ ، اإلكصاف، مـفؿ صاحب ة، ورواية طـ أمحد، رجَّ

بالحديثقـ الؿتؼدمقـ، وقالقا: إمر فقفؿا واستدلقا طىل آستحباب 

 بالغسؾ. يلمرهؿ الـبل  أسؾؿقا ومل لالستحباب4 ٕنَّ كثقًرا مـ الصحابة

وأما غسؾ الجـابة، وما شاهبف، فقجب4 ٕنَّ اإلسالم ٓ يرفع الحدث، وكؿا 

أكف يؾزمف لرفع الحدث إصغر القضقء بال خالف، فؽذلؽ يؾزمف لرفع الحدث 

 غسؾ.إكبر ال

: استحباب الغسؾ مطؾًؼا، وهق ققل أبل حـقػة4 لؼقلف تعاىل: القْل الجالح

: ، وققلف [38األكػال:]  ﴾ھ ھ ھ ہ  ہ ہ   ہ ۀ  ۀ ڻ﴿

 . طـ طؿرو بـ العاص (070) ، أخرجف مسؾؿ«اإلس ىِهيدىِماِكا ِقخؾف»

ٓ 4 لألدلة الؿتؼدمة، وٕنَّ الؽافر القىل األولهق  -واهلل أطؾؿ- والساجح

4 ٕكف يسؾؿ غالبًا مـ جـابة تؾحؼف، وهق ٓ يغتسؾ، وٓ يرتػع حدثف إذا اغتسؾ

َفُلقِقؿت  لقس مـ أهؾ العبادات، والعبادة تحتاج إىل كقة، وٓ تصح مـ الؽافر4
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مظـَّة ذلؽ مؼام حؼقؼتف، كؿا ُأقِقؿ الـقم مؼام الحدث، والتؼاء الختاكقـ مؼام 

 اإلكزال.

بالغسؾ(،  ؾؿ مجٌع كبقر، ومل يلمرهؿ الـبل وأما ققل الشافعقة: )أس

فالجقاب أكف مل يلمرهؿ مجقًعا بالغسؾ4 ٕكف أصبح أمًرا مشفقًرا طـدهؿ، أنَّ مـ 

 أسؾؿ وجب طؾقف الغسؾ، وأمر بعض إمة أمٌر لجؿقعفا.

( بعد أن ذكر الحديثقـ الؿتؼدمقـ: 0/073) السقؾيف   قال الػْكاىٕ

لؿا تؿسؽ بف مـ قال بعدم القجقب مـ أكف لق كان  والظاهر القجقب، وٓ وجف

مـ أسؾؿ4 َٕكَّا كؼقل: قد كان هذا يف حؽؿ الؿعؾقم  واجبًا ٕمر بف الـبل 

، الصحقحقـطـدهؿ، ولفذا فنن ثؿامة لؿا أراد اإلسالم ذهب، فاغتسؾ، كؿا يف 

ؿ ٓ بذلؽ لؽؾ مـ أسؾ إمر والحؽؿ يثبت طىل الؽؾ بلمر البعض، ومـ مل يعؾؿ

 يؽقن طدم طؾؿف حجة لف. اكتفك.

مل يلمر كثقًرا  واستدٓل الشافعقة طىل طدم القجقب4 لؽقن الـبل  ُ :قلت

بآغتسال يـؼض ققلفؿ يف وجقبف طىل الجـب4 ٕنَّ كثقًرا مؿـ  مؿـ أسؾؿقا

 .بالغقـ، متزوجقـ، ومل يلمرهؿ بالغسؾ أسؾؿقا كاكقا

 معؾقًما لديفؿ.فنْن قالقا: كان آغتسال مـ الجـابة 

 ققؾ لفؿ: وكان أيًضا آغتسال لإلسالم معؾقًما لديفؿ، واهلل أطؾؿ.

شرح يف  وأما استدٓل أبل حـقػة بأية، والحديث، فؼد قال الـقوي 

(: وأما أية الؽريؿة، والحديث، فالؿراد هبؿا غػران 7/077-073) الؿفذب
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، أو قِصاٌص، ٓ يسؼط الذكقب، فؼد أمجعقا طىل أنَّ الذمل لق كان طؾ ـٌ قف َدْي

.هابنسالمف.
(1)

 

الؿتؼدم يف الباب ذكر آغتسال مـ الحجامة،  يف حديث طائشة  تنبيه:

والحديث ضعقػ4 فال يعقل طؾقف، وطؾقف فال يشرع الغسؾ مـ الحجامة، وما 

أكف قال: الغسؾ مـ الحجامة سـة، وإن تطفرت أجزأك. فؾؿ  يروى طـ طظ 

 اد.كؼػ لف طىل إسـ

وأما الغسؾ مـ غسؾ الؿقت فؼد تؼدم الؽالم طؾقف يف ]باب كقاقض القضقء[ 

 (.17طـد حديث رقؿ )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السقؾ  (0/377- )كقؾ إوصار (7/073 ،)الؿجؿقع (0/717-710 ،)الؿغـلواكظر:  (0)

  (0/727-727.)الشرح الؿؿتع (0/321-320 ،)تقضقح إحؽام (0/073 ،)الجرار
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ـْ َأبِل َسِعقٍد  (118)   َوَط
ِ
ُغْسُؾِالُجُؿَعِةَِواِجٌبَِطَؾكِ»َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهلل

ُُِمَْتؾِؿٍِ بَْعةُ . «ُكؾِّ .أَْخَرَجُف السَّ
(1)

 

ـِ ُجـُْدٍب  (119) ـْ َسُؿَرَة ْب   َوَط
ِ
ِملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل َِيْقَىِ»: َل َِتَقضَّ ـْ َم

َِوكِْعَؿْتِ َِلخَِفا ـِِالُجُؿَعِة َِوَم َِأْلَضُؾِِ، َِلالُغْسُؾ ـَُف . َرَواُه ال«اْغَتَسَؾ َخْؿَسُة َوَحسَّ

. التِّْرمِِذيُّ
(2)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديثني

 سهِ غطٌ ادتُع١. ص:1ط َطأي١

 :يف الؿسللة ققٓن مشفقران 

: القجقب، وهق ققل أبل هريرة، وأبل سعقد، وطؿر بـ الخطاب، األّل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، والـسائل 370قداود )(، وأب3/01(، وأمحد )270(، ومسؾؿ )272أخرجف البخاري ) (0)

 (. 737( ومل يخرجف الترمذي فتـبف، وإكؿا أشار إلقف طؼب الحديث )0123(، وابـ ماجف )3/37)

( مـ 3/37(، والـسائل )731(، والترمذي )377(، وأبقداود )7/07. أخرجف أمحد )قعٝـ (7)

جح أكف مل صريؼ الحسـ، طـ سؿرة بـ جـدب بف. وقد اختؾػ يف سؿاع الحسـ مـ سؿرة والرا

يسؿع مـف إٓ حديث العؼقؼة، وبؼقة إحاديث مـ صحقػة وجدها طـد أوٓد سؿرة، والذي يظفر 

أن ذلؽ ٓ يػقده الصحة4 لعدم معرفتـا لصحة ذلؽ الؽتاب، وسؿرة لف ولدان: سؾقؿان وسعد 

 وكالمها مجفقل. 

كؾفا شديدة ولؾحديث شقاهد مـ حديث أكس وجابر وأبل سعقد وأبل هريرة وابـ طباس، و

  (0/22-33 .)كصب الرايةالضعػ ٓ تصؾح لتؼقية الحديث. اكظرها يف 

( مـ حديث 0130) ســفابـ ماجف مل يخرج هذا الحديث طـ سؿرة، وإكؿا أخرجف يف  تنبيه:

أكس، ويف إسـاده يزيد الرقاشل، وهق متروك، وإسؿاطقؾ بـ مسؾؿ الؿؽل وهق شديد الضعػ، 

 الطحاوي، فبؼقت العؾة يف يزيد، واهلل أطؾؿ.  وقد تقبع إسؿاطقؾ طـد
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وهق ثابٌت طـفؿ غقر   (7/71-70،)إوسطوطؿار، حؽاه طـفؿ ابـ الؿـذر يف 

وهق ققل الظاهرية، ورواية طـ أمحد، وكؼؾف ابـ الؿـذر طـ الحسـ  ،طؿار

، وهق ترجقح الشقخ الؿحؾَّكالبصري، ومالؽ بـ أكس، ورجحف ابـ حزم يف 

 .ابـ طثقؿقـ، والشقخ مؼبؾ القادطل، وغقرمها

الذي يف الباب، وبحديث   واستدل همٓء بحديث أبل سعقد الخدري

حقـالصحقيف   طبداهلل بـ طؿر
(1)

 .«مـِأتكِمـؽؿِالجؿعة،ِلؾقغتسؾ»: 

ِطؾكِكؾِمسؾؿِأ ِ»: ، قال: قال رسقل اهلل وبحديث أبل هريرة  حؼ 

.، متػؼ طؾقف«يغتسؾِكؾِسخعةِأياى،ِيغسؾِ أسفِوجسده
(2)

 

ِ احِ»: وبحديث حػصة  ِمـ ِوطؾكِكؾ ِالجؿعة، ِ واح طؾكِكؾُِمتؾؿ

 .الصحقح الؿسـد، وهق يف (377) ، رواه أبق داود«الجؿعةِالغسؾ

: آستحباب، وهق ققل مجفقر أهؾ العؾؿ، وقال بف مـ الصحابة: ابـ الجاىٕ

 وهق ثابت طـفؿا. (7/70ٓبـ الؿـذر ) إوسط، كؿا يف  مسعقد، وابـ طباس

صحقح واستدل الجؿفقر بحديث سؿرة الذي الباب، وبحديث أبل هريرة يف 

ِللحسـِالقضقء،ِ ؿِ»ل: قا أنَّ رسقل اهلل   (271( )70:)مسؾؿ مـِتقضل،

ِومـِمسِ ِإخرى، ِوبقـِالجؿعة ِبقـف ِما ِلف ِغػر ِواستؿعِوأكبت، أتكِالجؿعة،

 .«الحباِلؼدِلغا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.277(، ومسؾؿ برقؿ )237أخرجف البخاري برقؿ ) (0)

 (.273(، ومسؾؿ برقؿ )231أخرجف البخاري برقؿ ) (7)
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واستدلقا بحديث ابـ طؿر، وأبل هريرة يف قصة طؿر مع طثؿان حقـ دخؾ 

طثؿان يقم الجؿعة، وطؿر يخطب، فلكؽر طؾقف طؿر تلخره، فؼال طثؿان: يا أمقر 

، ما زدت طىل أن تقضلت، بعد أن سؿعت الـداء، ثؿ أقبؾت. فؼال طؿر: الؿممـقـ

يلمر بالغسؾ. ويف رواية أبل هريرة: وقد  والقضقء أيًضا، وقد كان رسقل اهلل 

 .«مـِجاءِمـؽؿِالجؿعة،ِلؾقغتسؾ»قال:  طؾؿت أن رسقل اهلل 

الصحقحقـيف   وحديث ابـ طؿر
(1)

يف   ، وحديث أبل هريرة

مسؾؿ
(2)

  (271،)صحقح مسؾؿ، واستدلقا طىل آستحباب بحديث طائشة يف 

قالت: كان الـاس يـتابقن الجؿعة مـ العقايل، ويصقبفؿ الغبار، فتخرج مـفؿ 

لقِ»: إكسان مـفؿ، وهق طـدي، فؼال رسقل اهلل  الريح، فلتك رسقَل اهلل 

ِهذا ِلققمؽؿ ِتطفرتؿ ِالجؿعة»، ويف رواية: «أكؽؿ ِيقى ِاغتسؾتؿ ، قالقا: فنذا «لق

 زالت العؾة، زال القجقب.

  (01/010-013.)فتاواهكؿا يف  ابـ باز  اإلمامورجح الؼقل بآستحباب 

 .القىل تالىجىبهق  -واهلل أطؾؿ- والساجح

 على أدلة اجلنهىز، فكنا يلٌ: وأما السدُّ

اجح ضعػف، وأما حديث أبل هريرة يف  مـِ»: مسؾؿأما حديث سؿرة4 فالرَّ

ِالجؿعة...تقض ِيقى : يحتؿؾ أن يؽقن ذكر الػتحيف  ، فؼد قال الحافظ «ل

 هاالقضقء لؿـ تؼدم غسؾف طىل الذهاب، فاحتاج إىل إطادة القضقء.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3( )277(، ومسؾؿ برقؿ )212أخرجف البخاري برقؿ ) (0)

 (.277أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (7)
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أنَّ الؿراد بنحسان القضقء، أي: القضقء الذي مع  :وهق ،جقاب آخر يوطـد

مـ صريؼ   (271( )70) الغسؾ4 ٕنَّ مسؾًؿا قد أخرج حديث أبل هريرة

، وكال اإلسـاديـ مـ ، الحديث«...ِمـِاغتسؾِيقىِالجؿعة،ِ ؿِأتك»أخرى بؾػظ: 

( بنسـاد صحقح مـ صريؼ 0213صريؼ أبل صالح، وأخرجف ابـ خزيؿة )

4 فنن صحَّ هذا التقجقف، وإٓ بذكر الغسؾ ٓ القضقء الؿؼبري طـ أبل هريرة 

ِاغتسؾ»فرواية:  الؿعـك، ولؿقافؼتفا أوىل4 لؿقافؼتفا لبؼقة إحاديث يف  «مـ

 بالؾػظ، والؿعـك، واهلل أطؾؿ.  (223)البخاريحديث سؾؿان يف 

: الـقؾيف   ، فؼد قال الشقكاين وأما استدٓلفؿ بؼصة طؿر، وطثؿان

فؿا أراه إٓ حجة طىل الؼائؾ بآستحباب، ٓ لف4 ٕن إكؽار طؿر طىل رأس الؿـبر 

ؾقؾ مـ أطظؿ إدلة الؼاضقة بلنَّ يف ذلؽ الجؿع طىل مثؾ ذلؽ الصحابل الج

القجقب كان معؾقًما طـد الصحابة، ولق كان إمر طـدهؿ طىل طدم القجقب4 لؿا 

ل ذلؽ الصحابل يف آطتذار طىل غقره، فلي تؼرير مـ طؿر، ومـ حضر بعد  طقَّ

هذا، ولعؾ الـقوي، ومـ معف ضـُّقا أكف لق كان آغتسال واجبًا4 لـزل طؿر مـ 

أخذ بقد ذلؽ الصحابل، وذهب بف إىل الؿغتسؾ، أو لؼال: ٓ تؼػ يف هذا مـبره، و

الجؿع، واذهب فاغتسؾ، فنكَّا ســتظرك. أو ما أشبف ذلؽ، ومثؾ هذا ٓ يجب طىل 

مـ رأى اإلخالل بقاجب مـ واجبات الشريعة، وغاية ما ُكؾِّْػـا بف يف اإلكؽار طىل 

عة، طىل أكف يحتؿؾ أن يؽقن قد اغتسؾ مـ ترك واجبًا هق ما فعؾف طؿر يف هذه القاق
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صحقح مسؾؿالـفار4 لؿا ثبت يف  لأو

(1)
طـ محران مقىل طثؿان، أنَّ طثؿان مل  

يؽـ يؿضل طؾقف يقم حتك يػقض طؾقف الؿاء، وإكؿا مل يعتذر لعؿر بذلؽ كؿا اطتذر 

طـ التلخر4 ٕكف مل يتصؾ غسؾف بذهابف إىل الجؿعة، وقد حؽك ابـ الؿـذر طـ 

طثؿان تدل طىل وجقب الغسؾ، ٓ طىل طدم وق بـ راهقيف أن قصة طؿر، إسحا

وجقبف، مـ جفة ترك طؿر الخطبة، واشتغالف بؿعاتبة طثؿان، وتقبقخ مثؾف طىل 

 رؤوس الـاس، ولق كان الترك مباًحا4 لؿا فعؾ ذلؽ طؿر.

وأما استدٓلفؿ بحديث طائشة، فال ُيَسؾَُّؿ لفؿ بلهنا إذا زالت العؾة زال 

قجقب، كؿا حصؾ يف السعل، والرمل، قال الشقكاين: وكؿ لفذا مـ كظائر، لق ال

 تتبعت4 لجاءت يف رسالة مستؼؾة.

: وُأجقب طـ حديث طائشة بلكف لقس فقف كػل الػتحيف   قال احلافظّ

 القجقب، وبلكف سابؼ طىل إمر بف، واإلطالم بقجقبف.

تفاض ما جاء بف الجؿفقر : وهبذا تبقـ طدم اكالـقؾيف   قال الػْكاىٕ

مـ إدلة طىل طدم القجقب، وطدم إمؽان الجؿع بقـفا، وبقـ أحاديث القجقب4 

ٕكف، وإن أمؽـ بالـسبة إىل إوامر مل يؿؽـ بالـسبة إىل لػظ واجٍب، وحؼٍّ إٓ 

بتعسػ ٓ يؾجئ صؾب الجؿع إىل مثؾف، وٓ يشؽ مـ لف أدكك إلؿام هبذا الشلن أنَّ 

ب أرجح مـ إحاديث الؼاضقة بعدمفا4 ٕنَّ أوضحفا دٓلة طىل أحاديث القجق

ذلؽ حديث سؿرة، وهق غقر سامل مـ مؼال، وأما بؼقة إحاديث، فؾقس فقف إٓ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.730أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (0)



َُّحِلِه اجُلُيِب   419 َباُب االِغِتَطاِل 

 

 

 

 

هامجرد استـباصات واهقة.
(1)

 

حؽك الخطابل، وغقره اإلمجاع طىل أنَّ الغسؾ لقس شرًصا يف صحة  تنبيه:

  (0/370.)الـقؾ هاالصالة، وأهنا تصح بدوكف.

 ٌٖ ايػطٌ يؿال٠ ادتُع١، أّ يًّٝٛ؟ ص:2ط َطأي١

 دلَّ حديث ابـ طؿر، وحػصة، وطؿر بـ الخطاب، وطائشة  يف  ةالؿتؼدم

الؿسللة السابؼة طىل أن الغسؾ لؾجؿعة، ٓ لؾققم، فال يجزئ فعؾف بعد صالة 

 الجؿعة، وهذا ققل مجفقر أهؾ العؾؿ.

 ،واستدلقا بحديث أبل  وذهبت الظاهرية إىل أنَّ الغسؾ لؾققم، ٓ لؾصالة

 .«...غسؾِيقىِالجؿعة»سعقد: 

 بلنَّ هذا مطؾؼ ققدتف الروايات، وبقـتف بلنَّ الؿراد قبؾ الصالة. :وُأِجيب

 والرواح4 لحديث ابـ آغتسالهب مالؽ إىل اشتراط آتصال بقـ ذو ،

 .«مـِجاءِمـؽؿِالجؿعة،ِلؾقغتسؾ»طؿر: 

، والققم يبدأ «...الجؿعةِغسؾِيقى»:  وُأِجقب طؾقف بحديث أبل سعقد

الصحقحقـيف  مـ صؾقع الػجر، وبحديث أبل هريرة 
(2)

مـِاغتسؾِيقىِ»: 

 .تػقد التراخل « ؿ»، و«...يفِالساطةِإولك؛ِلؽلكامِقربِبدكةِالجؿعة،ِ ؿِ اح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أحؽام الجؿعة وبدطفا (0/377-372 ،)الـقؾ (3/777-771 ،)الؿغـلاكظر:  (0)

  (212( )237.)الػتح (7/33- ،)إوسط(، 03-73)ص

 (.271(، ومسؾؿ برقؿ )220أخرجف البخاري برقؿ ) (7)



 401  فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 
ِالجؿعة...»وُيستػاد مـ حديث أبل سعقد:  ِيقى ، طىل أنَّ الغسؾ ٓ «غسؾ

ققل مجاهد، والحسـ، والـخعل، والثقري، يجزئ قبؾ صؾقع الػجر، وهق 

وأمحد، وإسحاق، والشافعل، وغقرهؿ، وُحؽَِل طـ إوزاطل أكف يجزئف قبؾ صؾقع 

وهق ققل لف وجف4 ٕن الؿؼصقد مـ الغسؾ هق حضقر الجؿعة طىل كظافة  الػجر،

وصفارة، وهق حاصؾ لؿـ اغتسؾ قبؾ الػجر، ولؽـ إحقط العؿؾ بؼقل 

.ؾؿالجؿفقر، واهلل أط
(1)

 

 ٌٖ جيب ع٢ً َٔ ال تًصَ٘ ادتُع١ غطٌ؟ ص:3ط َطأي١

  ٓ ذهب مجفقر أهؾ العؾؿ إىل أكف ٓ يؾزمفؿ الغسؾ4 ٕنَّ الجؿعة كػسفا

، «إكامِالغسؾِطؾكِمـِجتبِطؾقفِالجؿعة»تؾزمف، وقد صحَّ طـ ابـ طؿر أكف قال: 

 [.07 :يف كتاب الجؿعة ]باب صحقحفطؾؼف البخاري يف 

 د، وصاوس، وأبق ثقر، وهق وجٌف لؾشافعقة، وذهب سعقد بـ جبقر، ومجاه

ِطؾكِكؾِ»: أكف يؾزمف الغسؾ، واْسُتِدلَّ لفؿ بؼقلف  ِواجٌب ِالجؿعة غسؾِيقى

 ، ففذا طؿقم يدخؾ فقف العبقد، والؿسافرون، والـساء، والؿرضك.«ؿُمتؾ

ِالجؿعة،ِ»: بلن هذا مبقـ، ومؼقد بؼقلف  :ُٚأٔدٝب ِ واح ُِمتؾؿ ِكؾ طؾك

 ، وبحديث ابـ طؿر، وطؿر، وقد تؼدم لػظفؿا.«لجؿعةِالغسؾوطؾكِكؾِمـِ احِا

 .حػظف اهلل، وهق ترجقح شقخـا يحقك الحجقري  الساجحهق  وقىل اجلوهىز

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الؿجؿقع(، 07)ص أحؽام الجؿعة وبدطفا (0/372 ،)الـقؾ (3/771 ،)الؿغـلاكظر:  (0)

(7/730.) 



َُّحِلِه اجُلُيِب   400 َباُب االِغِتَطاِل 

 

 

 

 

وإذا أتك الجؿعة مـ ٓ تؾزمف، فجؿفقر أهؾ العؾؿ طىل استحباب الغسؾ لف، 

مـِأتكِمـؽؿِالجؿعة،ِ»: وهـاك وجٌف لؾحـابؾة يف وجقبف4 ٕكف يشؿؾف ققلف 

.«لؾقغتسؾ
(1)

 

(: 01-00)ص أحؽام الجؿعةيف  حػظف اهلل قال غٔخيا حئٙ احلجْزٖ

، وكساًء، أحراًرا، وطبقًدا،  ًٓ فالحاصؾ أنَّ مـ أتك الجؿعة مـ البالغقـ، رجا

أمؽـفؿ آغتسال بغقر مشؼة، فالغسؾ لؾجؿعة طؾقفؿ ومؼقؿقـ، أو مسافريـ، 

ِطؾكِكؾِ»لف الغسؾ4 لحديث: واجٌب، ومـ مل يلهتا مـ البالغقـ، فقستحب  حؼ 

، أما الصبقان، فغسؾفؿ يف الجؿعة وغقرها، إكؿا هق «مسؾؿِأ ِيغتسؾِيفِكؾِأسخقع

  ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ﴿لؾتـظػ، وقد حثَّ اهلل طىل التطفر يف كتابف، فؼال: 

 . اكتفك بتصرف يسقر.[222افبؼرة:] ﴾ۋ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.07)ص أحؽام الجؿعة وبدطفا (7/730 ،)الؿجؿقع (3/772 ،)الؿغـلاكظر:  (0)



 402  فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 

 ِلَخَكٔةَبِعُض امَلَطأئِل امُل

 غطٌ ادتُع١ إذا ْٛاٙ؟ٌٖ جيصئ غطٌ ادتٓاب١ عٔ  ص:1ط َطأي١

 زقال ابً املير   يفإوسط (7/73 قال أكثر مـ كحػظ طـف مـ أهؾ :)

نَّ الؿغتسؾ لؾجـابة، والجؿعة غساًل واحًدا يجزيف، ورويـا هذا الؼقل طـ إ :العؾؿ

ابـ طؿر، ومجاهد، ومؽحقل، ومالؽ، والثقري، وإوزاطل، والشافعل، وأبل 

 هاجق أن يجزيف.ثقر، وقال أمحد بـ حـبؾ: أر

 أما أثر ابـ طؿر4 فػل إسـاده: لقث بـ أبل سؾقؿ، وهق ضعقٌػ، مختؾٌط. ُ :قلت

(: فنْن اغتسؾ لؾجؿعة، والجـابة 3/772) الؿغـليف   ابً قدام٘ الّق

 هاغساًل واحًدا، وكقامها أجزأه، وٓ كعؾؿ فقف خالًفا.

 غسؾ الجؿعة، وذهب الظاهرية إىل أكف يجب طؾقف غسالن، غسؾ الجـابة، و

تفؿ أهنؿا واجبان، مستؼالن، فؽؿا أكف ٓ يجؿع بقـ فرضقـ يف الصالة، ويف  وحجَّ

 الصقم، وغقرمها، وإن كقى، فؽذلؽ هفـا.

ِإطاملِبالـقات»: 4 لؼقلف قىل اجلوهىز والصحيح ، وٕنَّ الؿراد مـ «إكام

م، غسؾ الجؿعة هق إيؼاع غسؾ يف ذلؽ الققم مع الـقة، وهبذا فارق الصق

والصالة، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (037.)الؿحؾَّك (3/772 ،)الؿغـل (7/730 ،)الؿجؿقعاكظر:  (0)



َُّحِلِه اجُلُيِب   403 َباُب االِغِتَطاِل 

 

 

 

 

 ؟إذا اغتطٌ يًذُع١، ثِ أدٓب، أٚ أسدخ ص:2ط َطأي١

  ّْٖقال اإلماو الي  يفشرح الؿفذب (7/730 ،لق اغتسؾ لؾجؿعة :)

ثؿ أجـب مل يبطؾ غسؾف طـدكا، وطـد الجؿفقر، وقال إوزاطل: يبطؾ، ولق 

أكف ٓ أحدث مل يبطؾ باإلمجاع، واختؾػقا يف استحباب إطادة الغسؾ، فؿذهبـا 

يستحب، وحؽاه ابـ الؿـذر طـ الحسـ، ومجاهد، ومالؽ، وإوزاطل. قال: 

 وبف أققل. َوُحؽِل طـ صاوس، والزهري، وقتادة، ويحقك بـ أبل كثقر استحبابف.

أن الجـابة ٓ تبطؾ غسؾ الجؿعة، وإن كاكت تقجب طؾقف  الساجح ُ :قلت

فال دلقؾ طؾقف،  غساًل آخر، وأما استحباب الغسؾ مرًة أخرى لؿـ أحدث،

أكف لقس طؾقف إٓ القضقء، واهلل أطؾؿ. والساجح
(1)

  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/77-70.)إوسطواكظر:  (0)



 404  فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 
ـْ َطؾِلٍّ  (111)   َوَط

ِ
ـْ ُجـُبًا.  ُيْؼِرُئـَا الُؼْرآنَ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َكاَن َرُسقُل اهلل َما َلْؿ َيُؽ

َرَواُه الَخْؿَسةُ 
(1)

ـُ ِحبَّاَن.، َوَهَذا َلْػُظ ال َحُف اْب ـَُف، َوَصحَّ تِّْرمِِذيِّ َوَحسَّ
(2)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 سهِ قسا٠٤ ايكسإٓ يًذٓب، ٚاذتا٥ض. ص:1ط َطأي١

  طدم جقاز قراءة الؼرآن لؾجـب، والحائض،  إىلذهب مجفقر العؾؿاء

 والـػساء، واستدلقا بحديث طظ الؿذكقر، وبحديث ابـ طؿر طـد الترمذي

ِوِٓالجـبِ»قال:  أنَّ الـبل  (:737) ف، وابـ ماج(030) ِالحائض، ِٓتؼرأ

، وهق حديث ضعقٌػ، يف إسـاده: إسؿاطقؾ بـ طقاش، روايتف طـ «شقًئاِمـِالؼرآ 

غقر الشامققـ ضعقػٌة، وهذا الحديث مـفا4 فنن شقخف مقسك بـ طؼبة قرشٌل، وقد 

 ـب: ٓ، وٓ آية.أكف قال يف الج وطـ طظ  كراهقتف،  صحَّ طـ طؿر

  وذهب مالؽ إىل ترخقصف لؾحائض4 ٕكَّفا يطقل حدثفا، فربؿا كسقت

 الؼرآن.

  وذهب سعقد بـ الؿسقب إىل الجقاز، وصحَّ طـ ابـ طباس أكف كان يؼرأ

، واستدل بحديث طائشة، كان الـبل ورده، وهق جـب، وهق اختقار البخاري 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يف )أ(: رواه أمحد وإربعة. (0)

(، وابـ 070(، والترمذي )0/077) (، والـسائل773(، وأبقداود )0/23. أخرجف أمحد )قعٝـ (7)

( ويف إسـاده طبداهلل بـ سؾؿة الؿرادي، وهق ضعقػ، وقد أكؽر 133(، وابـ حبان )737ماجف )

طىل والؾػظ الؿذكقر ٕمحد. وطـد الترمذي زيادة )، الؿقزانو الؽامؾطؾقف هذا الحديث كؿا يف 

 (. الؼرآن( بعد ققلف: )كؾ حال



َُّحِلِه اجُلُيِب   405 َباُب االِغِتَطاِل 

 

 

 

 

 ف الشقكاين يف يذكر اهلل طىل كؾ أحقاكف، ومال إىل ترجقحالـقؾ (0/372،) 

، واهلل أطؾؿ.الصحيحوهق 
(1)

 

 قسا٠٤ ايكسإٓ يًُشدخ سدّثا أؾػس. ص:2ط َطأي١

(: أمجع الؿسؾؿقن طىل جقاز 7/003) شرح الؿفذبيف   قال اليّْٖ

 قراءة الؼرآن لؾؿحدث الحدث إصغر، وإفضؾ أن يتقضل لفا. اكتفك.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/007.)الؿجؿقع (0/033 ،)الؿغـلواكظر:  (0)



 406  فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 
ـْ َأبِل َسِعقٍد الُخْدِريِّ  (111)   َقاَل: َوَط

ِ
إَواَِأَتكَِأَحُدُكْؿِ»: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسقُل اهلل

ُِوُضقًءاَأْهَؾفُِ ـَُفاَم ِبَْق ْل َِلْؾَقَتَقضَّ َِيُعقَد َِأْ  َِأَ اَد ُِ ؿَّ . َرَواُه ُمْسؾِؿٌ «،
(1)

َلنِكَُّفِ»َزاَد الَحاكُِؿ ، 

.«َأْكَ ُطِلِْؾَعْقدِِ
(2)

 

 املستفادة من احلديثاملسائل واألحكام 

 سهِ ايٛق٤ٛ ملٔ أزاد إٔ ٜعاٚد ادتُاع. ص:1ط َطأي١

  ذهب الظاهرية، وابـ حبقب إىل وجقب القضقء طىل الؿعاود، واستدلقا

 .بظاهر حديث أبل سعقد، وإمر يؼتضل القجقب

  وذهب الجؿفقر إىل أنَّ ذلؽ لالستحباب، والصارف لألمر مـ القجقب

 .«لنكفِأك طِلؾعقد»طـدهؿ الزيادة: 

ِأمرتِ»: ويميده أيًضا الحديث الؿتؼدم بؾػظ:  قال الػْكاىٕ إكام

 . اكتفك.«بالقضقءِإواِقؿتِإلكِالب ة

أما الزيادة4 فضعقػٌة كؿا تؼدم، وأما الحديث الؿذكقر، فلخرجف   ُ:قلت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 312أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (0)

(، والبغقي يف 770(، وابـ خزيؿة )0/717(، والبقفؼل )0/077. أخرجفا الحاكؿ )شٜاد٠ غاذ٠ (7)

شرح السـة (710 مـ صريؼ: مسؾؿ بـ إبراهقؿ طـ شعبة طـ طاصؿ إحقل طـ أبل الؿتقكؾ ،)

ؾؿ بـ إبراهقؿ، فؼد روى الحديث طـ شعبة ثالثة بدون طـ أبل سعقد، فذكره، وقد تػرد هبا مس

(، وخالد بـ الحارث طـد ابـ خزيؿة 7707) مسـدههذه الزيادة، وهؿ: أبق داود الطقالسل يف 

(، وتابع شعبة طؾقف مجع بدون هذه الزيادة، 0/073(، ويقسػ بـ يعؼقب طـد الطحاوي )703)

حػص بـ غقاث، وزكريا بـ أبل زائدة، ومروان بـ مـفؿ: سػقان بـ طققـة، ومحاضر بـ الؿقرع، و

(، فؽؾ همٓء 0/013) الؿسـد الجامعمعاوية، وطبد القاحد بـ زياد، وابـ الؿبارك، كؿا يف 

  رووا الحديث طـ طاصؿ بدون الزيادة الؿذكقرة، ففل زيادة شاذة، غقر محػقضة، واهلل أطؾؿ.



َُّحِلِه اجُلُيِب   407 َباُب االِغِتَطاِل 

 

 

 

 

هق  والساجح(، مـ حديث ابـ طباس بنسـاد طىل شرط الشقخقـ، 3101أبقداود )

ؾؿ.، واهلل أطالقىل تاالستحثاب
(1)

  

 الػطل بني اجلناعني.مطألة ملخكة: 

(: وقد أمجعقا طىل أنَّ الغسؾ بقـفؿا ٓ 701) الػتحيف   قال احلافظ

 يجب.

 (0/311 ٓ :)طقن الؿعبقدوأما استحبابف4 فؼد قال العظقؿ آبادي يف  ُ :قلت

 ه.اخالف فقف

وأما حديث أبل ، [6ادائدة:] ﴾ٹ ٿ                ٿ ٿ﴿ويدل طؾقف ققلف تعاىل: 

صاف طىل كسائف يغتسؾ طـد هذه، وطـد هذه، قال: فؼؾت يا  رافع، أنَّ الـبل 

ِوأصفر»رسقل اهلل: أٓ تجعؾف غساًل واحًدا؟ قال:  ِوأصقب، ِأزكك، 4 فنكف «هذا

ـُ الحديث، وطؿتف  ضعقٌػ4 ٕنَّ يف إسـاده:طبد الرمحـ بـ أبل رافع، وهق َلقِّ

الصحقحقـيخالػ حديث أكس يف  سؾؿك، وهل مجفقلة الحال، وهق
(2)

أنَّ  :

 كان يطقف طىل كسائف بغسؾ واحد، واهلل أطؾؿ. الـبل 

( طؼب حديث أبل 0/737) طارضة إحقذييف   قال ابً العسبٕ

 هرافع: وٓ أطؾؿ أحًدا قال بف4 ٕكف ٓ يصح.ا

 .ولعؾف أراد الؼقل بالقجقب، وأما آستحباب فؼد ققؾ بف كؿا تؼدم ُ :قلت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (0/337.)الـقؾ (0/313 ،)الؿغـل (7/070 ،)الؿجؿقعواكظر:  (0)

 (.0170سقليت تخريجف يف الؽتاب إن شاء اهلل برقؿ ) (7)



 408  فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 

ـْ َطائَِشَة  (112)   َولأِْلَْرَبَعِة َط
ِ
ـْ َيـَاُم َوُهَق ُجـٌُب  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَلْت: َكاَن َرُسقُل اهلل

، مِ

َغقِْر َأْن َيَؿسَّ َماًء، َوُهَق َمْعُؾقٌل.
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 .ا أزاد ايّٓٛسهِ ايٛق٤ٛ يًذٓب إذ ص:1ط َطأي١

الصحقحقـجاء يف 
(2)

سلل   ، أنَّ طؿر بـ الخطاب طـ ابـ طؿر 

 .«كعؿ،ِإواِتقضل»: أيرقد أحدكا وهق جـب؟ فؼال: الـبل 

 .«لقتقضل،ِ ؿِلقـؿ»ويف رواية لفؿا: 

 .«تقضل،ِواغسؾِوكرو،ِ ؿِكؿ»ويف رواية: 

الصحقحقـوجاء يف 
(3)

أراد أن إذا  ، قالت: كان الـبل طـ طائشة  

 يـام، وهق جـٌب، تقضل وضقءه لؾصالة.

  فذهب الظاهرية إىل وجقب القضقء طىل الجـب إذا أراد أن يـام، واستدلقا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وابـ ماجف 002(، والترمذي )3177) الؽبرى(، والـسائل يف 772. أخرجف أبقداود )قعٝـ (0)

 ( مـ صريؼ أبل إسحاق السبقعل، طـ إسقد، طـ طائشة، بف. 720)

حاق وومهقه فقف، مـفؿ: شعبة، وأمحد، والترمذي، وقد أكؽر الحػاظ هذا الحديث طىل أبل إس

وأبقداود، ويزيد بـ هارون، ومسؾؿ بـ الحجاج، وإثرم، وأبق بؽر بـ أبل شقبة، والجقزجاين، 

 والدارقطـل، وأمحد بـ صالح الؿصري.

 : اتػؼ أئؿة الحديث مـ السؾػ طىل إكؽاره طىل أبل إسحاق.قال ابـ رجب 

 (.731ٓبـ رجب ) الػتح (0/777 ،)التؾخقصاكظر 

 (.310(، ومسؾؿ برقؿ )731( )723أخرجف البخاري برقؿ ) (7)

 (.317(، ومسؾؿ برقؿ )722أخرجف البخاري برقؿ ) (3)



َُّحِلِه اجُلُيِب   409 َباُب االِغِتَطاِل 

 

 

 

 

 بحديث ابـ طؿر الؿتؼدم4 ٕنَّ إمر لؾقجقب.

 ،واستدلقا بحديث الباب وهق  وذهب مجفقر أهؾ العؾؿ إىل أكف مستحٌب

 .ضعقػ

ا طىل طدم القجقب بحديث ابـ واستدل أبق طقاكة، وابـ خزيؿة، وغقرمه

.«إكامُِأِمْرُتِبالقضقءِإواِقؿتِإلكِالب ة»:  طباس
(1)

 

، واهلل أطؾؿ.الصحيحهق  وقىل اجلوهىز
(2)

 

 ، وابـ خزيؿة(0700) جاءت رواية يف حديث طؿر طـد ابـ حبان تنبيه:

ِشاء»: (700) ِإ  ِويتقضل ، وضاهر إسـادها الصحة، وهل تدل طىل أنَّ «يـاى،

 .الصحقحقـػتفا لؿا يف لقء لقس لؾقجقب، وتركـا آستدٓل هبا4 لؿخاالقض

الغسؾ قبؾ الـقم، والقضقء، فؼد أخرج مسؾؿ يف  ثبت طـ الـبل  

صحقحف طـ طبد اهلل بـ أبل ققس، قال: سللت طائشة   طـ رسقل اهلل 

أن يغتسؾ؟  كقػ كان يصـع يف الجـابة؟ أكان يغتسؾ قبؾ أن يـام، أم يـام قبؾ

قالت: كؾ ذلؽ قد كان يػعؾ، ربؿا اغتسؾ، فـام، وربؿا تقضل، فـام. قؾت: الحؿد 

 هلل الذي جعؾ يف إمر سعة.

4 لقرفع الحدث طـ والتعجيل تالغسل أفضلففذا يدل طىل مشروطقة إمريـ، 

 كػسف، واهلل أطؾؿ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بنسـاد صحقح. (، طـ ابـ طباس 3101أخرجف أبق داود ) (0)

  (0/337.)الـقؾ (0/700 ،)الػتحاكظر:  (7)
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ـْ َطائَِشَة  (113)  : َقاَلْت  َوَط
ِ
ـَ إَذا اْغتَ ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسقُل اهلل َيبَْدأُ  الَجـَاَبةِ  َسَؾ مِ

لُ  ُثؿَّ َيْلُخُذ الَؿاَء، ، َفقَْغِسُؾ َيَدْيِف، ُثؿَّ ُيْػِرُغ بِقَِؿقـِِف َطَؾك ِشَؿالِِف، َفقَْغِسُؾ َفْرَجُف، ُثؿَّ َيتََقضَّ

ـَ َطَؾك َرْأِسِف َثاَلَث َحَػـَاٍت، ُثؿَّ أََفاَض َفُقْدِخُؾ َأَصابَِعُف فِل ُأُص  ْعِر، ُثؿَّ َحَػ قِل الشَّ

َطَؾك َسائِِر َجَسِدِه، ُثؿَّ َغَسَؾ ِرْجَؾقِْف. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف، َوالؾَّْػُظ لُِؿْسؾٍِؿ.
(1)

 

َوَلُفَؿا (114)
(2)

، ُثؿَّ َؿالِفِ َحِديِث َمقُْؿقَكَة: ُثؿَّ َأْفَرَغ َطَؾك َفْرِجِف َوَغَسَؾُف بِِش فِل ، 

َوفِل ِرَواَيٍة: َفَؿَسَحَفا بِالتَُّراِب، َوفِل آِخِرِه: ُثؿَّ أََتقْتف بِالِؿـِْديِؾ، . َضَرَب بَِفا إَْرَض 

ُه، َوفِقِف: َوَجَعَؾ َيـُْػُض الَؿاَء بِقَِدِه. َفَردَّ
(3)

 

 نيل واألحكام املستفادة من احلديثاملسائ

 ؾؿ١ غطٌ ادتٓاب١. ص:1ط َطأي١

ة كؿـال، فالؿـذكقر يف حـديث ـزاء، وصػـة إجـة صػتان: صػـلغسؾ الجـاب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(. وزيادة )ثؿ غسؾ رجؾقف( أخرجفا مسؾؿ مـ صريؼ أبل 300(، ومسؾؿ )772أخرجف البخاري ) (0)

 معاوية طـ هشام بـ طروة، وقد تػرد هبا دون أصحاب هشام ففل شاذة.

(: وهذا الحديث 03)ص طؾؾ إحاديث يف صحقح مسؾؿيف  قال أبق الػضؾ الشفقد 

، وطظ بـ مسفر، رواه مجاطة مـ إئؿة طـ هشام، مـفؿ: زائدة، ومحاد بـ زيد، وجرير، ووكقع

وغقرهؿ، فؾؿ يذكر أحد مـفؿ غسؾ الرجؾقـ إٓ أبق معاوية، ومل يذكر غسؾ القديـ ثالًثا يف ابتداء 

كؿا يف  ، ورجح ذلؽ أيًضا ابـ رجب هالقضقء غقر وكقع، ولقس زيادهتؿا طـدكا بالؿحػقضة.ا

الػتح (772.) 

إسـادها ططاء بـ السائب اختؾط ( ويف 0717وجاءت هذه الزيادة طـد أبل داود الطقالسل )

  والراوي طـف محاد بـ سؾؿة وقد روى طـف قبؾ آختالط وبعده ومل يتؿقز، فروايتف ضعقػة، واهلل أطؾؿ.

 (. والؾػظ الؿذكقر أقرب إىل لػظ مسؾؿ.301(، ومسؾؿ )710أخرجف البخاري ) (7)

 إىل لػظ البخاري.  (. والؾػظ أقرب30( )301(، ومسؾؿ )717( )773أخرجف البخاري ) (3)
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ة اإلجزاء، ففق تعؿقؿ الؿاء لجؿقع ـة الؽؿال، وأما صػـة هق صػـة، ومقؿقكـطائش

ة.ـالبدن مع الـق
(1)

 

الغسؾ يف ]باب تؼدم الؽالم طىل حؽؿ الؿضؿضة وآستـشاق يف  تنبيه:

 القضقء[.

 سهِ ايٛق٤ٛ قبٌ غطٌ ادتٓاب١. ص:2ط َطأي١

 ،القضقء سـة يف الغسؾ (7/020 :)شرح الؿفذبيف   قال اليّْٖ

بل أإٓ ما حؽل طـ  4وبف قال العؾؿاء كافة ،هذا مذهبـا ،ولقس بشرط وٓ واجب

 مجاع طىلوكؼؾ ابـ جرير اإل ،كذا حؽاه أصحابـا طـفؿا ،وداود أهنؿا شرصاه ،ثقر

 مٕ ملسو هيلع هللا ىلصوققلف  ،اومل يذكر وضقءً  ،ن اهلل تعاىل أمر بالغسؾأودلقؾف  ،كف ٓ يجبأ

«يؽػقؽِأ ِتػقضلِطؾقؽِالامء» :سؾؿة
(2)

، قال: تذاكركا وحديث جبقر بـ مطعؿ ،

ِلقؽػقـلِأ ِأصبِطؾكِ أسلِ»، فؼال: ملسو هيلع هللا ىلصالغسؾ مـ الجـابة طـد الـبل  ِأكا أما

ِجسدي ِسائر ِطؾك ِولؽ ِألقضِبعد ِ ؿ «  ً ا،
(3)

تلخر طـ  يلؾذ ملسو هيلع هللا ىلصوققلف  ،

 :وقال ،كاءإفلططاه  ،كف جـبلواطتذر ب ،ة الؿزادتقـصالصالة معف يف السػر يف ق

«اوهبِلللرغفِطؾقؽ»
(4)

«مسفِجؾدوللنواِوجدتِالامءِل» :ذر لوحديث أب ،
(5)

، 

وأما وضقء  ،حاديثوغقر ذلؽ مـ إ ،معروفة ،حاديث صحقحةوكؾ هذه إ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/027.)الؿجؿقع (0/737 ،)الؿغـلاكظر:  (0)

 سقليت تخريجف إن شاء اهلل يف هذا الباب. (7)

 (.371(، ومسؾؿ برقؿ )777(، بنسـاد صحقح، وأصؾف طـد البخاري برقؿ )7/20أخرجف أمحد ) (3)

 .(، مـ حديث طؿران بـ حصقـ 377أخرجف البخاري برقؿ ) (7)

  تخريجف إن شاء اهلل يف ]باب التقؿؿ[.سقليت (7)



 422  فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 
 ها.واهلل أطؾؿ ،دلةا بقـ إمجعً  ،آستحباب فؿحؿقل طىل 4يف غسؾف ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

(: ومـ حؽك طـ أبل ثقر، 773) الػتحيف   قال احلافظ ابً زجب

وداود: أنَّ الحدث إكبر ٓ يرتػع بدون القضقء مع الغسؾ4 فالظاهر أكف غالط 

طؾقفؿا، وقد حؽك ابـ جرير، وابـ طبدالبر، وغقرمها اإلمجاع طىل خالف 

ذلؽ.اكتفك.
(1)

  

ٖـٌ جيـصئ ايػطــٌ عـٔ ايٛقـ٤ٛ يؿــاسب اذتـدثني إذا ْـ٣ٛ زؾــع        ص:3ط َطأي١

 اذتدثني مجّٝعا؟

  ذهب أمحد، والشافعل إىل أكف يجزئف الغسؾ طـ الحدث إصغر وإكبر إذا

ِإطاملِبالـقات»: كقامها4 لؼقلف  4 وٕنَّ أكثر مـ يحدث الحدث إكبر «إكام

 ع ذلؽ مل يلمر الـبل ، وٓ يؽاد يخؾق مـف أحد، ومإصغريحدث معف الحدث 

، وقال تعاىل: ﴾ٹ ٿ   ٿ ٿ﴿بالقضقء مع الغسؾ، وقال اهلل طزوجؾ: 

، فجعؾ الغسؾ غاية لؾؿـع مـ [43افـساء:] ﴾﮵ ﮴ ﮳   ﮲   ۓ ۓ ے﴿

 الصالة، فنذا اغتسؾ يجب أن ٓ يؿـع مـفا.

  إىل طدم - وهق ققل أبل ثقر، وداود -وذهب أمحد، والشافعل يف رواية طـفؿا 

ء4 ٕنَّ الجـابة، والحدث وجدا مـف4 فقجبت لفؿا الطفارتان كؿا لق كاكا اإلجزا

 فعؾ ذلؽ. مػرديـ، وٕنَّ الـبل 

  وذهب إسحاق، وبعض الحـابؾة إىل أنَّ الحدث إصغر ٓ يرتػع حتك يليت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (77/33.)التؿفقدواكظر:  (0)



َُّحِلِه اجُلُيِب   423 َباُب االِغِتَطاِل 

 

 

 

 

 فقف بخصائص القضقء مـ الترتقب، والؿقآة.

لشقكاين، والشقخ ، وهق ترجقح شقخ اإلسالم، واالقىل األولهق  والساجح

ابـ طثقؿقـ رمحة اهلل طؾقفؿ.
(1)

 

ٖــٌ جيص٥ــ٘ ايػطــٌ عــٔ ايٛقــ٤ٛ إذا ْــ٣ٛ زؾــع اذتــدخ األنــرب        ص:4ط َطأي١

 ؾكط؟

  الؿشفقر طـد الحـابؾة، وهق وجٌف طـد الشافعقة، أكف ٓ يجزئف4 لؼقلف :

 فتاوى الؾجـة الدائؿة، وهق ترجقح الشقخ ابـ باز كؿا يف «إكامِإطاملِبالـقات»

(7/370.) 

  وذهب بعض الحـابؾة، وهق إصح طـد الشافعقة، إىل أكف يجزئف، وهق ققل

 طبد اهلل بـ وصحَّ طـ وطزاه شقخ اإلسالم لجؿفقر العؾؿاء، سعقد بـ الؿسقب،

 ، أكف قال: وأي وضقٍء أتؿ مـ الغسؾ، إذا أجـب الػرج؟، طؿر بـ الخطاب

: ]باب ســف (، بنسـاد صحقح، وبقب البقفؼل يف0/012البقفؼل ) أخرجف

الدلقؾ طىل دخقل القضقء يف الغسؾ، وسؼقط فرض الؿضؿضؿة، وآستـشاق[، 

صحقح يف  ، وهقوبحديث جابر-وقد تؼدم-ثؿ استدل بحديث جبقر بـ مطعؿ 

إكامِيؽػلِ»قال لؼقٍم شؽقا إلقف أن أرضفؿ باردة:  أنَّ الـبل   (372:)مسؾؿ

ِحػـات ِ  ث ِ أسف ِطؾك ِحيػـ ِأ  صحقح حديث أم سؾؿة يف ، وب«أحَدكؿ

إكامِيؽػقؽِأ ِحتشلِطؾكِ أسؽِ  ثِحػـات،ِ ؿِتػقضقـِطؾقؽِالامء،ِ»: مسؾؿ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٓبـ رجب  الػتح (0/712 ،)الشرح الؿؿتع (0/317 ،)الـقؾ (0/723 ،)الؿغـلاكظر:  (0)

(773.) 
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 .«أكتِقدَِصُفْرِتِِالنو»، ويف رواية: «لتطفريـ

وهذه إدلة لقست بصريحة، ولؽـ الظاهر أهنا تػقد ذلؽ4 ٕنَّ صاحب  ُ :قلت

 فؾؿ يلمر الـبل  ٓ يخؾق مـ حدث أصغر، ومع ذلؽ، -الجـب-الحدث إكبر 

 ٿ   ٿ ٿ﴿يف هذه إحاديث بالقضقء، بؾ اكتػك بالغسؾ، ومثؾف ققلف تعاىل: 

 بدائع الػقائديف   ، وهذا الؼقل هق رواية طـ أمحد، قال ابـ الؼقؿ﴾ٹ

صغر قد اكدرج يف إكبر، حقحة دلقاًل4 ٕنَّ حؽؿ الحدث إ(: وهل الص7/21)

4 ٓسقؿا وكؾ ما يجب غسؾف مـ الحدث وصار جزًءا مـف، فؾؿ يـػرد بحؽؿٍ 

 إصغر يجب غسؾف يف إكبر، وزيادة. اكتفك.

ابـ  اإلمامثؿ  السعدي، اإلمامثؿ  وهذا الؼقل اختاره شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة،

، وهق الذي كختاره، واهلل أطؾؿ.طثقؿقـ 
(1)

 

 ايتربد عٔ ايٛق٤ٛ؟ ٚأـ ٌٖ جيصئ غطٌ ايتٓع ص:5ط َطأي١

يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصالتبرد مل يجزئف طـ القضقء4 ٕن الـبل مـ كقى بغسؾف التـظػ، أو 

 وهق مؼتضك ققل أصحاب الؿذاهب إربعة. «إكؿا إطؿال بالـقات»

: آستحؿام إن كان طـ جـابة4 فنكف يؽػل طـ  ابً عجٔنني اإلماوقال  

، وإذا كقى بذلؽ رفع الجـابة، ﴾ٿٿٹ ٿ﴿القضقء4 لؼقلف تعاىل: 

 الحدث طـف إصغر وإكبر.وتؿضؿض، واستـشؼ4 فنكف يرتػع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الـقؾ (0/312 ،)الشرح الؿؿتع (7/037 ،)الؿجؿقع (0/723 ،)الؿغـلاكظر:  (0)

(0/317 ،)الػروع (0/717 ،)اإلكصاف (0/773 ،)مجؿقع الػتاوى (70/330.) 



َُّحِلِه اجُلُيِب   425 َباُب االِغِتَطاِل 

 

 

 

 

ا إذا كان آستحؿام لتـظٍػ، أو لتبرد4ٍ فنكف ٓ يؽػل طـ ّقال  : أمَّ

عادية، وإن كان الشرع الٕمقر ا مـ القضقء4 ٕنَّ ذلؽ لقس مـ العبادة، وإكؿا هق

ة مطؾًؼا يف أي شلء ـف، بؾ الـظافـة ٓ طىل هذا القجـة، لؽـ الـظافـيلمر بالـظاف

هالتـظقػ.اف ـيحصؾ فق
(1)

 

(: أما إذا كان 01/017) مجؿقع فتاواهكؿا يف   ابً باش اإلماوّقال 

الغسؾ مستحبًّا، كغسؾ الجؿعة، أو لؾتبرد4 فنكف ٓ يؽػقف طـ القضقء، بؾ ٓبد مـ 

ِأحدثِحتكِ»: القضقء قبؾف، أو بعده4 لؼقلف  ِإوا ِأحدكؿ ِٓيؼخؾِاهللِص ة

الغسؾ الؿستحب، أو الؿباح تطفًرا مـ  متػؼ طىل صحتف، وٓ يعتبر «يتقضل

 ٻ ٻ ٻ ٱ﴿الحدث إصغر إٓ أن يمديف كؿا شرطف اهلل يف ققلف: 

     ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ  پ پ پ ٻ

 .[6ادائدة:] ﴾ٺ ٺ ٺ

: وأما إن كان الغسؾ طـ جـابة، أو حقض، أو كػاس، وكقى قال 

ِإطاملِإكام»: الؿغتسؾ الطفارتقـ4 دخؾت الصغرى يف الؽبرى4 لؼقل الـبل 

.هامتػؼ طىل صحتف. «بالـقات،ِوإكامِلؽؾِامرئِماِكقى
(2)

  

 ع٢ً األعكا٤ يف ايػطٌ؟ ايديوٌٖ جيب  ص:6ط َطأي١

 ،يدل طىل ذلؽ حديث  ذهب الجؿفقر إىل أنَّ الدلؽ سـٌة، ولقس بقاجب

حديث أم  حديث دلؽ جسده، ويدل طؾقف أيًضا الباب4 فؾقس فقف أنَّ الـبل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(0) مجؿقع الػتاوى (00/772-773.) 

  (0/732.)حاشقة البجقرملواكظر:  (7)
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ؿ، وجابر بـ طبد اهلل، وقد تؼدمت أحاديثفؿ، سؾؿة، وأبل ذر، وجبقر بـ مطع

 .وٕنَّ الغسؾ يف الؾغة ٓ يشترط فقف الدلؽ

 ،هق  والصحيح فلوجبقا الدلؽ، وخالػ مالؽ، والؿزين، وأبق العالقة، وططاء

.القىل األول
(1)

 

 ايرتتٝب، ٚاملٛاال٠ يف أعكا٤ ايٛق٤ٛ يف ايػطٌ. ص:7ط َطأي١

َٓ  (0/730 :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘ َٓ  َيِجُب التَّْرتِقُب َو ُة اْلـؿُ َو َٓ َقا

َكَُّفَؿا ِطبَاَدَتاِن َدَخَؾْت إْحَداُهَؿا 
ِ

فِل َأْطَضاِء اْلُقُضقِء إَذا ُقْؾـَا: اْلُغْسُؾ ُيْجِزُئ َطـُْفَؿا4 ٕ

ْغَرى ُْخَرى، َفَسَؼَط ُحْؽُؿ الصُّ ْٕ  .َكصَّ َطَؾك َهَذا َأْحَؿدُ ، فِل ا

َٓ َيَرْوَن َتْػِريَؼ اْلُغْسِؾ ُمبْطاًِل َلفُ : َوَأْكُثُر أَْهِؾ الْ َقاَل ـْ  4ِعْؾِؿ  َّٓ َأنَّ َربِقَعَة َقاَل: َم إ

َد َذلَِؽ  قُْث . َفَلَرى َطَؾقِْف َأْن ُيِعقَد اْلُغْسَؾ  ،َتَعؿَّ ـْ َمالٍِؽ،  ،َوبِِف َقاَل الؾَّ َواْختُؾَِػ فِقِف َط

افِِعلِّ  َْصَحاِب الشَّ
ِ

َٓ َيِجُب فِقِف َوَما طَ  ،َوفِقِف َوْجٌف ٕ ُف ُغْسٌؾ  َكَّ
ِ

َؾقِْف اْلُجْؿُفقُر َأْوَلك4 ٕ

ةُ اْلـؿُ التَّْرتِقُب، َفاَل َتِجُب  َٓ  . اكتفك الؿراد.َقا

 (70/330 :)مجؿقع الػتاوىكؿا يف   قال غٔخ اإلضالو ابً تٔنٔ٘

وكذلؽ لقس طؾقف فعؾ القضقء، وٓ ترتقب، وٓ مقآة طـد الجؿفقر، وهق 

 هأمحد.ا ضاهر مذهب

حف ابـ قدامة هق  4 لعدم وجقد دلقؾ طىل وجقب الترتقب، الساجحوما رجَّ

  (2)والؿقآة يف هذا الؿقضع، واهلل أطؾؿ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(0) الؿغـل (0/731 ،)الؿجؿقع (7/027 ،)الػتح ( 771ٓبـ رجب.) 

  (7/031-032.)الؿجؿقعواكظر:  (7)



َُّحِلِه اجُلُيِب   427 َباُب االِغِتَطاِل 

 

 

 

 

 ٌٖ ٜطتشب غطٌ ادتطد ثالّثا يف غطٌ ادتٓاب١؟ ص:8ط َطأي١

  ،استحب ذلؽ صائػة مـ أهؾ العؾؿ، وهق ققل إسحاق، ومجاطة مـ الحـابؾة

قا طىل ذلؽ بالؼقاس طىل القضقء، صحاب الشافعل، وأبل حـقػة، واستدلأو

 .« ؿِحػـِطؾكِ أسفِ  ثِحػـات»وبالحديث: 

  ،وذهب مجاطة مـ أهؾ العؾؿ إىل طدم استحباب ذلؽ، وهق ضاهر كالم أمحد

والخرقل، وصرح بف الؿاوردي مـ الشافعقة، وأصحاب مالؽ4 وذلؽ لعدم 

ؾ الرأس ، وأما حديثفؿ الؿتؼدم فالؿؼصقد بف يف غسثبقت ذلؽ طـ الـبل 

 فؼط، وٓ يػقد ذلؽ التؽرار يف مجقع الجسد.

 اإلمام، وهق اختقار شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة، ثؿ الصحيحهق  وهرا القىل

العثقؿقـ رمحة اهلل طؾقفؿا.
(1)

 

 ٌٖ جيب إٜؿاٍ املا٤ إىل أؾٍٛ ايًش١ٝ؟ ص:9ط َطأي١

  ابً زجبقال احلافظ   يفالػتح (717 ومذهب الشافعل وجقب :)

اصـ الؾحقة وإن كاكت كثقػة يف الجـابة دون القضقء، وطـ مالؽ إيصال الؿاء إىل ب

فقجب ذلؽ  -يعـل الحـابؾة-يف وجقب ذلؽ يف الغسؾ روايتان، وأما أصحابـا 

 هطـدهؿ يف الؿشفقر، ولفؿ وجٌف ضعقػ أكف ٓ يجب، وحؽل مثؾف طـ الؿزين.ا

 بشرتف كؿا أكف أكف يجب أن يقصؾ الؿاء إىل الظاهس ُ :قال أتى عثد اهلل غفس اهلل له

 حتك يصقب مجقع بشرتف، واهلل أطؾؿ. جب طؾقف أن يغسؾ شعر رأسفي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (0/317.)الشرح الؿؿتع(، 01)ص آختقارات الػؼفقة(، 771ٓبـ رجب ) الػتحاكظر:  (0)
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  (0/317-317.)الشرح الؿؿتعكؿا يف  العثقؿقـ  اإلماموهق ترجقح 

 َت٢ ٜػطٌ قدَٝ٘؟ ص:10ط َطأي١

  يف حديث طائشة أنَّ الـبل ،  غسؾ قدمقف مع القضقء، ويف حديث

َر غسؾ رجؾقف إىل ، أنَّ الـبل مقؿقكة  4 فعىل هذا غسؾ آخر الأخَّ

 يجقزإمران.

 قال احلافظ   يفالػتح (773 ،وبحسب اختالف هاتقـ الحالتقـ :)

اختؾػ كظر العؾؿاء، فذهب الجؿفقر إىل استحباب تلخقر غسؾ الرجؾقـ يف 

الغسؾ، وطـ مالؽ: إن كان الؿؽان غقر كظقػ، فالؿستحب تلخقرمها، وإٓ 

 ضؾ ققٓن. اكتفك الؿراد.فالتؼديؿ، وطـد الشافعقة يف إف

هؽذا قال الحافظ، وطزا إىل الجؿفقر تػضقؾ التلخقر، وضاهر كالم ابـ 

أنَّ الجؿفقر طىل استحباب تؼديؿ غسؾ الرجؾقـ  (772 )الػتحيف  رجب 

، فؼد طزا الؼقل بذلؽ لؾؿشفقر طـد الحـابؾة، مع القضقء4 لحديث طائشة 

ًٓ ٕمحد بلكف مخقر.ولؾؿشفقر طـد الشافعقة، وطزاه أيًضا   لؿالؽ، وطزا قق

(: الُسـَُّة إذا غسؾ ما 7/030) شرح الؿفذبيف  قال الـقوي  

 طىل فرجف مـ أذى أن يدلؽ يده بإرض، ثؿ يغسؾفا. ثؿ استدل بحديث مقؿقكة.

 سهِ ايتٓػٝـ يألعكا٤ بعد ايٛق٤ٛ، ٚايػطٌ. ص:11ط َطأي١

كػقف، ولقس يف الباب إٓ حديث، ٓ يف إثباتف، وٓ يف  مل يصح طـ الـبل 

 .حديث مقؿقكة الؿذكقر يف هذا الباب

 4 ٕنَّ الـبل فـفذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل كراهت ؿ ـؾ، ولـردَّ الؿـدي



َُّحِلِه اجُلُيِب   429 َباُب االِغِتَطاِل 

 

 

 

 

 .فـيتؿسح ب

الحسـ بـ صالح، وابـ مفدي، وبعض التابعقـ، وكؼؾ رواية  ومؿـ كره ذلؽ

 طـ أمحد أكؽرها الخالل، ومل يثبتفا.

بر بـ طبد اهللطـ جا وجاءت كراهة ذلؽ
(1)

، وطبد الرمحـ بـ أبل لقىل، 

 وإبراهقؿ الـخعل، ومجاهد، وابـ الؿسقب، وأبل العالقة.

  واستدل بعضفؿ بحديث مقؿقكة كػسف طىل الجقاز، بدلقؾ إتقان مقؿقكة

الؿاء يدل طىل  بالؿـديؾ، ففذا يدل طىل مشروطقة ذلؽ، وكذلؽ كػض الـبل 

 .حف بؿـديؾذلؽ4 إذ ٓ فرق بقـ كػضف، أو مس

طثؿان بـ طػان، وأكس ) :ـدل بعد القضقء والغسؾؿتوقد ذهب إىل جقاز ال

(بـ مالؽ، والحسقـ بـ طظ، وبشقر بـ أبل مسعقدا
(2)

، والحسـ، ومحؿد بـ 

 .سقريـ، وطؾؼؿة، وإسقد، ومسروق، ومالؽ، وسػقان، وأمحد، وأصحاب الرأي

ح  (0/707-702إوسطف ابـ الؿـذر يف ذكر هذا الخال (، ورجَّ

.، واهلل أطؾؿالصحيح، وهق الجقاز
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( بنسـاد صحقح.0/702) إوسطأخرجف ابـ الؿـذر يف  (0)

، وأثر طثؿان، والحسقـ ضعقػان، وأثر أكس، وبشقر إوسطأسـد هذه أثار ابـ الؿـذر يف  (7)

 صحقحان، وباهلل التقفقؼ.

 (.710ٓبـ رجب ) فتح الباريواكظر:  (3)
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 ِلَخَكٔةَبِعِض امَلَطأئِل امُل ُسِكٔذ

 ؟إذا أسدخ املػتطٌ أثٓا٤ غطً٘ ص:1ط َطأي١

  ٘قال ابً قدام  يفالؿغـل (0/731 َّفنْن أحدث يف أثـاء غسؾف، أتؿ :)

غسؾف، وتقضل، وهبذا قال ططاء، وطؿرو بـ ديـار، والثقري، ويشبف مذهب 

 ل.الشافع

  وقال الحسـ: يستلكػ الغسؾ، وٓ يصح4 ٕنَّ الحدث ٓ يـايف الغسؾ، فال

.هيمثر وجقده فقف كغقر الحدث.ا
(1)

 

 ؟إذا ادتُع َٛدبإ يًػطٌ ص:2ط َطأي١

ُيقِجبَاِن  إَذا اْجتََؿَع َشقْئَانِ  (0/737 :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘

ْكَزاِل، اْلُغْسَؾ، َكاْلَحقِْض َواْلَجـَاَبِة، َأْو اْلتَِؼاِء ا ـِ َواإْلِ ـََقاُهَؿا بَِطَفاَرتِِف، َأْجَزأَُه فَ ْلِختَاَكقْ

َكادِ  ،َطَطاءٌ  :مِـُْفؿْ  ،َقاَلُف َأْكثَُر أَْهِؾ اْلِعْؾؿِ ، َطـُْفَؿا  ،َوَمالٌِؽ  ،َوَربِقَعةُ  ،َوَأُبق الزِّ

افِِعلُّ  ْأِي  ،َوالشَّ ـِ ، َوإِْسَحاُق، َوَأْصَحاُب الرَّ ـْ اْلَحَس َوالـََّخِعلِّ فِل  ،َوُيْرَوى َط

ـِ تَ اْلَحائِِض اْلُجـُِب،  َّٓ  ملسو هيلع هللا ىلص الـبل َوَلـَا أَنَّ ، ْغتَِسُؾ ُغْسَؾقْ ـْ اْلِجَؿاِع إ
ـْ َيْغتَِسُؾ مِ َلْؿ َيُؽ

ـِ  ـُ َشقْئَقْ َْحَقاِل4  4ُغْساًل َواِحًدا، َوُهَق َيتََضؿَّ ْٕ ِزٌم لإِْلِْكَزاِل فِل َغالِِب ا َٓ إْذ ُهَق 

َكَُّفَؿا َسبَ 
ِ

، بَاِن ُيقِجبَاِن اْلُغْسَؾ، َفَلْجَزأَ اْلُغْسُؾ اْلَقاِحُد َطـُْفَؿا، َكاْلَحَدِث َوالـََّجاَسةِ َوٕ

ْغَرى َكالـَّْقِم، َوُخُروِج  َوَهَؽَذا اْلُحْؽُؿ إْن اْجتََؿَعْت َأْحَداٌث ُتقِجُب الطََّفاَرَة الصُّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/711.)الؿجؿقعواكظر:  (0)



َُّحِلِه اجُلُيِب   430 َباُب االِغِتَطاِل 

 

 

 

 

اَلةِ أَ  ،الـََّجاَسِة، َوالؾَّْؿِس، َفـََقاَها بَِطَفاَرتِفِ   ،ْو َكَقى َرْفَع اْلَحَدِث، َأْو اْستِبَاَحَة الصَّ

ـْ اْلَجِؿقعِ   .َأْجَزَأُه َط

َخِر؟ َطَؾك  ُيْجِزئفاَوإِْن َكَقْت اْلَؿْرَأُة اْلَحقَْض ُدوَن اْلَجـَاَبِة، َفَفْؾ : ُثهَّ َقال ْٔ ـْ ا َط

ـِ  َُا ،َوْجَفقْ ُٖ َكَُّف ُغْس فا ُيْجِزئُ  :َأَسُد
ِ

َخِر4 ٕ ْٔ ـْ ا بِِف اْلَػْرَض،  تٌؾ َصِحقٌح َكقَ َط

اَلةِ  ت، َكَؿا َلْق َكقَ هاَفَلْجَزأَ  ْٔٞ. اْستِبَاَحَة الصَّ ا َكقَ  فاُيْجِزئُ  :َٚايٖجا 4 َتـْقِ ُدوَن َما َلْؿ  تَطؿَّ

ِاْمرٍِئَِماَِكَقى» :ملسو هيلع هللا ىلصلَِؼْقِل الـَّبِلِّ  اَمِلُِؽؾِّ  . اكتفك بتصرف.«إكَّ

 الشرح الؿؿتعإلجزاء كؿا يف الؼقل با العثقؿقـ  اإلماموقد رجح 

(0/007-000.) 

يصال الؿاء إيجب  (7/032 :)شرح الؿفذبيف  قال الـقوي  

 ،بطقـواإل ،ذكقـوباصـ إ ،ةرَّ وداخؾ السُّ  ،إىل غضقن البدن مـ الرجؾ والؿرأة

 ،بطواإل ،لققـباصـ اإل :ومؿا قد يغػؾ طـف ،وأصابع الرجؾقـ ،لققـوما بقـ اإل

يؽقن يف  يزالة القسخ الذإويتعفد  ،فؾقتعفد كؾ ذلؽ ،ةرَّ والسُّ  ،ـؽَ والعُ 

 ه.االصؿاخ

(: ويـبغل أن يتػطـ لدققؼة قد يغػؾ طـفا، 3/733) شرح مسؾؿيف  ّقال

وهل أكف إذا استـجك، وصفر محؾ آستـجاء بالؿاء، فقـبغل أن يغسؾ محؾ 

سؾف أن، ربؿا غػؾ طـف بعد آستـجاء بعد ذلؽ بـقة غسؾ الجـابة4 ٕكف إذا مل يغ

 هذلؽ، فال يصح غسؾف4 لترك ذلؽ.ا

إذا بؼقت لؿعة مـ جسده مل يصبفا الؿاء4 فنْن أخذ بؾاًل مـ شعر رأسف،  
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ثؿ غسؾفا، أجزأه، وإٓ رجع وغسؾفا.
(1)

  

ٓ يجب غسؾ داخؾ العقـقـ، وٓ يستحب، كؿا تؼدم يف القضقء، وقد  

كان يغسؾ طقـقف يف غسؾف مـ الجـابة، وهق ثابت طـف  أكف جاء طـ ابـ طؿر 

(، ولؽـف اجتفاد مـف، ومل يقافؼف طىل ذلؽ أكثر 0/011) ســ البقفؼلكؿا يف 

أهؾ العؾؿ، وباهلل التقفقؼ.
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (0/733.)الؿغـل اكظر (0)

  (7/033.)الؿجؿقع اكظر (7)



َُّحِلِه اجُلُيِب   433 َباُب االِغِتَطاِل 

 

 

 

 

ـْ ُأمِّ َسَؾَؿَة  (115) ، إكِّل اْمَرَأٌة َأُشدُّ َشْعَر  ،َوَط
ِ
َقاَلْت: ُقْؾت: َيا َرُسقَل اهلل

َِيْؽِػقؽَِأْ ِ»َقاَل: ، َلْكُؼُضُف لُِغْسِؾ الَجـَاَبِة؟ َوفِل ِرَواَيٍة: َوالَحقَْضةِ َرْأِسل، َأفَ  اَم ِإكَّ ، َٓ

. َرَواُه ُمْسؾٌِؿ.«َ َ َثَِحَشَقاٍتَِِتْحشِلَِطَؾكَِ ْأِسؽ
(1)

 

 ديثاملسائل واألحكام املستفادة من احل

 ْكض املسأ٠ يػعس زأضٗا يف غطٌ ادتٓاب١، ٚاذتٝك١. ص:1ط َطأي١

  ٓ ذهب مجفقر العؾؿاء إىل أنَّ الؿرأة ٓ يجب طؾقفا كؼض شعر الرأس4 إٓ أن

يصؾ الؿاء إىل بشرة رأسفا، فقجب طؾقفا كؼضف، سقاء كاكت حائًضا، أو جـبًا، 

 .ودلقؾفؿ هق وجقب إيصال الؿاء إىل مجقع أجزاء الجسؿ

ل بحديث أبل هريرة أيت، وهق ضعقٌػ، وقالقا: حديث أم وبعضفؿ استد

 سؾؿة محؿقٌل طىل أنَّ الؿاء يصؾ إىل البشرة، ويدل طىل ذلؽ ما رواه مسؾؿ

قال ٕسؿاء بـت شؽؾ يف  أنَّ الـبل  : مـ حديث طائشة (00( )337)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .«ثم تػقضني طؾقك اداء؛ فتطفرين»( بزيادة يف آخره: 331أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (0)

)والحقضة( ففل مـ صريؼ: طبدالرزاق طـ الثقري طـ أيقب بـ مقسك بنسـاده طـ  وأما زيادة:

وقد تػرد هبا طبدالرزاق، وخالػف يزيد بـ هارون طـد مسؾؿ وأمحد، فرواه طـ الثقري  أم سؾؿة،

بدون زيادة )والحقضة(، ورواه سػقان بـ طققـة وروح بـ الؼاسؿ أيًضا طـ أيقب بـ مقسك بدون 

 الزيادة.

واإلمام  هتذيب الســففذه الزيادة شاذة غقر محػقضة وقد حؽؿ طؾقفا بذلؽ ابـ الؼقؿ يف 

 الػتحقد أطؾفا أيًضا كؿا يف  (، ثؿ وجدت الحافظ ابـ رجب 030) اإلرواءٕلباين. اكظر ا

(301.) 
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ِ ؿِ»غسؾ الحقض، والجـابة:  ِالطفق ، ِلتحسـ ِلتطفر، ِماءها، ِإحداكـ تلخذ

 .«سفاِحتكِتخؾغِشمو ِ أسفا،ِ ؿِتػقضِالامءِطؾقفاتدلؽِ أ

وُحؽِل طـ الـخعل وُجقب كؼضف مطؾًؼا، وصحَّ ذلؽ طـ طبد اهلل بـ طؿرو 

 .(، وأكؽرت طؾقف طائشة 330) صحقح مسؾؿبـ العاص، كؿا يف ا

  ،وذهب الحسـ، وصاوس، وأمحد إىل وجقب كؼضف يف الحقضة دون الجـابة

 بحديث قصة طائشة يف حجة القداع، أنَّ الـبل  واستدلقا طىل كؼضف لؾحقض

ِوامت طل»قال لفا:  ، واستدلقا طىل «اغتسؾلو»، ويف رواية: «...اكؼضلِ أسؽ،

 طدم وجقبف يف الجـابة بحديث أم سؾؿة الذي يف هذا الباب.

، وهق ترجقح الشقخ ابـ باز، والشقخ محؿد اجلوهىز ها ذهة إليه والساجح

ِ أسؽ»ث: بـ إبراهقؿ، وأما حديا ، فؼد قال الصـعاين: ٓ يخػك أن «اكؼضل

حديث طائشة كان يف الحج4 فنهنا أحرمت بعؿرة، ثؿ حاضت قبؾ دخقل مؽة، 

أن تـؼض رأسفا، وتؿتشط، وتغتسؾ، وهتؾ بالحج، وهل حقـئٍذ مل  فلمرها 

تطفر مـ حقضفا، فؾقس إٓ غسؾ تـظقػ، ٓ حقض، فال يعارض حديث أم سؾؿة 

أصاًل.
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فتاوى  (0/732- ،)الؿغـل (7/770-777 ،)شرح مسؾؿ (7/021 ،)الؿجؿقعاكظر:  (0)

  (7/371.)غاية الؿرام (7/371 ،)الؾجـة



َُّحِلِه اجُلُيِب   435 َباُب االِغِتَطاِل 

 

 

 

 

ـْ َطائَِشَة وَ  (116)   َط
ِ
ِالَؿْسِجَدِ»: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَلْت: َقاَل َرُسقُل اهلل ُِأِحؾُّ َٓ ِ ل إكِّ

ـٍُبِِلَِحائِضٍِ ُِج َٓ ـُ ُخَزْيَؿةَ ، . َرَواُه َأُبق َداُود«َو َحُف اْب .َوَصحَّ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 اذتا٥ض ٚادتٓب يف املطذد ٚسهِ املسٚز ؾٝ٘.سهِ يبح  ص:1ط َطأي١

  أققاليف الؿسللة: 

: أكف يحرم طؾقف الؿؽث يف الؿسجد جالًسا، أو قائًؿا، أو متردًدا، القْل األّل

لحاجة أو ٓ، وهق مذهب  كان ، سقاءولق كان متقضئًا، ويجقز لف العبقر

(ابـ مسعقد، وابـ طباس)الشافعقة، وحؽك ابـ الؿـذر مثؾ هذا طـ 
(2)

، وسعقد 

بـ الؿسقب، والحسـ البصري، وسعقد بـ جبقر، وطؿرو بـ ديـار، ومالؽ، ا

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ   ہ ہ ہ ﴿واستدلقا بؼقلف تعاىل: 

، والؿؼصقد بالصالة مقاضع الصالة، وهل الؿساجد4 [43افـساء:] ﴾﮳   ﮲ ۓ

ث طائشة ٕنَّ طبقر السبقؾ لقس يف الصالة، إكؿا هق يف مقاضعفا، واحتجقا بحدي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ويف إسـاده جسرة بـت دجاجة مجفقلة 0371(، ابـ خزيؿة )737. أخرجف أبقداود )قعٝـ (0)

حال، وقال البخاري: طـدها طجائب. وقد ضعػ الحديث أمحد والبخاري والبقفؼل وغقرهؿ. 

يعـل  «دوا هذه األبواب إال باب أيب بؽرس»قال البخاري: وقال طروة وطباد بـ طبداهلل طـ طائشة: 

  (7/773 .)ســ البقفؼلاكظر أهنؿا خالػا جسرة يف لػظ الحديث. 

- (1/77تػسقره(، وابـ جرير يف 7/010-011) إوسطأسـد هذيـ إثريـ ابـ الؿـذر يف  (7)

فقف: أبق جعػر  فقف اكؼطاع، وأثر ابـ طباس  (، ويف إسـادمها ضعػ، فلثر ابـ مسعقد 77

 الرازي، وهق ضعقػ.
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 الؿذكقر يف هذا الباب.

ا مـف، القْل الجاىٕ : أكف يحرم طؾقف الُؿْؽث، والؿرور4 إٓ أْن ٓ يجد ُبدًّ

فقتقضل، ثؿ يؿر، وهذا الؼقل ُحؽَِل طـ الثقري، وإسحاق، وأبل حـقػة، 

ِ»وأصحابف، واستدلقا بعؿقم الحديث:  ِجـبأٓ ِوٓ ِلحائٍض، ِالؿسجد ، «حؾ

ياِ»قال لعظ:  أنَّ الـبل  (:3171) طـد الترمذي واستدلقا بحديث أبل سعقد

ِالؿسجدِغقري،ِوغقرو ، معـاه: ٓ يحؾ ٕحد «طؾل،ِِٓحيؾِٕحدِجيـبِيفِهذا

 يستطرقف جـبًا غقري، وغقرك.

: يحرم الؿؽث، والؿرور، ويستباح بالقضقء، وهق ققل أمحد، القْل الجالح

عد، طـ زيد بـ أسؾؿ، قال: واستدل لذلؽ بؿا رواه طـ أبل كعقؿ، طـ هشام بـ س

يتحدثقن يف الؿسجد، وهؿ طىل غقر وضقء، وكان  كان أصحاب رسقل اهلل 

الرجؾ يؽقن جـبًا، فقتقضل، ثؿ يدخؾ الؿسجد، فقتحدث. وإسـاده حسـ، 

وهشام بـ سعد، وإن كان ضعقًػا4 إٓ أكف أثبت الـاس يف زيد بـ أسؾؿ، قالف 

 داود. أبق

، والؿرور، وهق ققل الؿزين، وداود، وابـ : جقاز الؿؽثالقْل السابع

 الؿـذر، وُحؽَِل طـ زيد بـ أسؾؿ.

ويصؾح أن يؽقن مذهب الصحابة الذي تؼدم ذكرهؿ قريبًا يف الؼقل  ُ :قلت

 .الثالث4 ٕنَّ القضقء ٓ يرفع طـفؿ الجـابة

ِالؿسؾؿِِٓيـجس»: وقد استدل أهؾ هذا الؼقل بؼقلف  ، مع البراءة «إ َّ
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ة يف الؿسجدإصؾقة، م ػَّ  .ومعؾقم أهنؿ يحتؾؿقن ،ع ما ثبت مـ كقم أصحاب الصُّ

الؿرأة السقداء التل كان لفا خباء يف الؿسجد، مع أنَّ الؿرأة يلتقفا  ؽوكذل

ض، وكذلؽ مؽقث ثؿامة، وهق مشرك يف الؿسجد، وهق كجس، يدل طىل قالح

ترجقح  ، وهقالساجحهق  وهرا القىلجقازه لؾؿسؾؿ الجـب، وهق غقر كجس، 

 .، والقادطل الشقكاين 

، ففل طىل ضاهرها، أنَّ الشخص ٓ ﴾﮳   ﮲    ۓ ۓ ے ﴿وأما أية: 

 .يصظ وهق جـب4 إٓ أن يؽقن طابر سبقؾ، أي: مسافر، فؾف أن يتقؿؿ، ويصظ

 .وخصص طابر السبقؾ بالذكر4 لؽقكف مظـَّة لعدم وجقد الؿاء

(باسطظ، وابـ ط)وهذا التػسقر لمية مذكقر طـ 
(1)

، ومجاهد، وقتادة، 

  (7/31.)زاد الؿسقروالحؽؿ، ومؼاتؾ، وابـ زيد، وغقرهؿ، كؿا يف 

، فؼد تؼدم أكف ضعقٌػ، وأما حديث أبل «...ِٓأحؾِالؿسجد»وأما حديث: 

سعقد الذي طـد الترمذي، فػل إسـاده: سامل بـ أبل حػصة، وهق ضعقٌػ، بؾ 

 قد استغرب الحديث البخاري.ودلس، أشد، وفقف: ططقة العقيف، وهق ضعقٌػ، وم

يدل طىل استحباب القضقء، وٓ  فوأما فعؾ الصحابة، فػعؾفؿ أكثر أحقالف أك

يـايف ذلؽ ما رجحـاه، واهلل أطؾؿ.
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(. وأثر 1/71-70) تػسقره (، وابـ جرير يف7/012) إوسطأخرج إثريـ ابـ الؿـذر يف  (0)

 إسـاده ضعقػ4 فقف ابـ أبل لقىل، وهق سلء الحػظ. إسـاده صحقح، وأثر طظ  ابـ طباس 

  (0/373.)الـقؾ(، و7/001-007) الؿجؿقعواكظر:  (7)
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  َوَطـَْفا  (117)
ِ
ـْ إَكاٍء َواِحدٍ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَلْت: ُكـْت َأْغتَِسُؾ َأَكا َوَرُسقُل اهلل

، مِ

ـَ  .الَجـَاَبِة. ُمتََّػٌؼ َطَؾقْفِ  َتْختَؾُِػ َأْيِديـَا فِقِف مِ
(1)

ـُ ِحبَّاَن: َوَتْؾتَِؼل.  َوَزاَد اْب
(2)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 تطٗس ايسدٌ َع اَسأت٘ َٔ إْا٤ ٚاسد. ص:1ط َطأي١

(: وأما تطفقر الرجؾ 7/770) شرح مسؾؿيف  قال اإلماو اليّْٖ 

 مـ إكاء واحد4 ففق جائٌز بنمجاع الؿسؾؿقـ. -يعـل زوجتف- ؿرأةلوا

 .وقد كؼؾ اإلمجاع أيًضا الطحاوي، والؼرصبل

(، بلن ابـ طبد البر قد حؽك طـ ققم 033) الػتحوتعؼبفؿ الحافظ يف 

  الخالف يف ذلؽ.

 ف الشاذ.ققل طامة أهؾ العؾؿ، وٓ يعقل طىل هذا الخال والصحيح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 77( )370(، ومسؾؿ )700أخرجف البخاري ) (0)

 ( وإسـاده صحقح.0000أخرجف ابـ حبان ) (7)

(: وٕبل طقاكة وابـ حبان مـ صريؼ ابـ وهب طـ أفؾح 700) الػتحيف  فظ لؽـ قال الحا

أكف سؿع الؼاسؿ يؼقل: سؿعت طائشة فذكره وزاد فقف: )وتؾتؼل( بعد ققلف )تختؾػ أيديـا فقف( 

 ولإلسؿاطقظ مـ صريؼ إسحاق بـ سؾقؿان طـ أفؾح: )تختؾػ أيديـا فقف( يعـل حتك تؾتؼل.

  تؾػ أيديـا فقف، يعـل وتؾتؼل( وهذا يشعر بلن ققلف )وتؾتؼل( مدرج.ولؾبقفؼل مـ صريؼف: )تخ
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ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (118)   َوَط
ِ
َِشْعَرةٍِ»: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ُِكؾِّ َِتْحَت إ َّ

ـَابَةًِ ْعَر،َِوَأْكُؼقاِالَخَ َرَِج َػاهُ «،َِلاْغِسُؾقاِال َّ .. َرَواُه َأُبق َداُود َوالتِّْرمِِذيُّ َوَضعَّ
(1)

 

ـْ َطائَِشَة وَ  (119) َْحَؿَد َط
ِ

ٕ  َكْحُقُه َوفِقِف َراٍو َمْجُفقٌل.
(2)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديثني

 َا اضرتضٌ َٔ ايػعس. غطٌ سهِ ص:1ط َطأي١

 :يف الؿسللة ققٓن 

 ومحاد، ومالؽ، وجقب غسؾ ما استرسؾ مـف، وهق مذهب الشافعل، األّل:

ـِ ة، وطائشة ووجٌف طـد الحـابؾة، واستدلقا بحديث أبل هرير َذْي يف الباب،  الؾَّ

مـِتروِمقضعِ»مرفقًطا:  (773) طـد أبل داود وبحديث طظ بـ أبل صالب 

ِوكذا ِكذا ِالـا  ِمـ ِبف ِلعؾ ِالامء، ِيبخفا ِمل ِجـابة ِمـ ، قال طظ: فؿـ ثؿَّ «شعرة

ه. وهذا الحديث ضعقٌػ، يف إسـاده: ططاء بـ  طاديت شعري، قال: وكان يجزُّ

ف محاد بـ سؾؿة، وهق مؿـ روى طـف قبؾ آختالط، وبعده، فقؿا السائب، رواه طـ

لغسؾ الشعر،  ضرجحف ابـ الؿديـل، وغقره4 فالحديث ضعقٌػ، ولقس فقف تعر

وجاء هذا الؼقل طـ ابـ  إكؿا فقف إمر بتعؿقؿ الغسؾ لؾبدن، ومـف بشرة الرأس.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ويف إسـاده الحارث بـ وجقف، وهق ضعقػ، 010(، والترمذي )772. أخرجف أبق داود )قعٝـ (0)

 وقد ضعػ الحديث غقر واحد مـ إئؿة. 

ويف إسـاده  «أما طؾؿت أن طذ كل شعرة جـابة»( بؾػظ: 777، 0/001. أخرجف أمحد )قعٝـ (7)

شريؽ الؼاضل، وهق ضعقػ لسقء حػظف، يرويف طـ خصقػ بـ طبدالرمحـ الجزري وهق 

 ضعقػ، وهذا يرويف طـ رجؾ مبفؿ. فالحديث ضعقػ. 
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 طباس بنسـاد ضعقػ4 فقف مـدل العـزي، وهق ضعقػ.

جقب غسؾ ما استرسؾ مـ الشعر، وهق ققل الحـػقة، ووجٌف طدم و الجاىٕ:

يؽػقؽِأ ِحتشلِ»قال ٕم سؾؿة:  4 ٕنَّ الـبل ، ورواية طـ مالؽطـد الحـابؾة

رأسفا، ومثؾ هذا ٓ يبؾ  ضػر، مع إخبارها إياه بشد «طؾكِ أسؽِ  ثِحشقات

لقعؾؿ أنَّ  الشعر الؿشدود َضْػُره بالعادة، وٕكف لق وجب َبؾُُّف4 لقجب كؼضف،

 الغسؾ قد أتك طؾقف.

.واهلل أطؾؿ ،الساجحهق  وهرا القىل
(1)

  

(: وأما الحاجبان4 فقجب 0/317) الؿغـليف   قال ابً قدام٘

غسؾفؿا4 ٕنَّ مـ ضرورة غسؾ بشرهتؿا غسؾفؿا، وكذا كؾ شعر مـ ضرورة 

 هاغسؾ بشرتف غسؾف، فقجب غسؾف ضرورة أنَّ القاجب ٓ يتؿ إٓ بف.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.770ٓبـ رجب ) الػتح (0/310-317 ،)الؿغـلاكظر:  (0)
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 أبا الَبَرٌ َهٔف ٌةَكَخِلُمسى ِخُأ َلأئَطٌ َمل ٔفِصَف

 َٔ َٛدبات ايػطٌ اذتٝض، ٚايٓؿاع. ص:1ط َطأي١

(: أمجع العؾؿاء طىل 7/072) شرح الؿفذبيف  قال اإلماو اليّْٖ 

وجقب الغسؾ بسبب الحقض، وبسبب الـػاس، ومؿـ كؼؾ اإلمجاع فقفؿا ابـ 

 هاالؿـذر، وابـ جرير الطبري، وآخرون.

 ﮲ ۓ ےۓ ے ھ ھ﴿لقؾ طىل ذلؽ ققلف تعاىل: والد ُ :قلت

. والـػاس، حقض مجتؿع.[222افبؼرة:] ﴾﮷﮶   ﮴﮵ ﮳ 
(1)

  

 إذا عسٜت ايٛالد٠ َٔ ايدّ، ؾٌٗ عًٝٗا غطٌ؟ ص:2ط َطأي١

 .يف الؿسللة ققٓن، ومها وجفان طـد الشافعقة، والحـابؾة 

: وطدم وجقب الغسؾ هق الصحقح4 فننَّ القجقب  قال ابً قدام٘

ْد بالغسؾ هفـا، وٓ هق يف معـك الؿـصقص4 فنكف لقس بدم، وٓ بالشرع، ومل َيرِ 

مـل، وإكؿا ورد الشرع باإليجاب هبذيـ الشقئقـ، وققلفؿ: )إكف مظـة لؾـػاس 

الؿقجب، فؼامت مؼامف يف اإليجاب(، قؾـا: الؿظان إكؿا يعؾؿ جعؾفا َمَظـَّة بـص، 

 بتصرف.اكتفك أو إمجاع، وٓ كصَّ يف هذا، وٓ إمجاع.

حف ابـ قدامة هق وم .، واهلل أطؾؿالساجحا رجَّ
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (0/711.)الؿغـلواكظر:  (0)

  (7/071.)الؿجؿقع (0/712 ،)الؿغـلواكظر:  (7)
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قال الؿاوردي: وتقجد القٓدة بال دم يف كساء إكراد كثقًرا. 

ِ(1)
  

 اذتا٥ض تػتطٌ يًذٓاب١. ص:3ط َطأي١

إَذا َكاَن َطَؾك اْلَحائِِض َجـَاَبٌة،  (0/712 :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘

َكصَّ َطَؾقِْف َأْحَؿُد، َوُهَق َقْقُل إِْسَحاَق4 ، َيـَْؼطَِع َحقُْضَفاأَْن َتْغتَِسَؾ َحتَّك  َفَؾقَْس َطَؾقَْفا

َْحَؽامِ  ْٕ ـْ ا
َٓ ُيِػقُد َشقْئًا مِ َنَّ اْلُغْسَؾ 

ِ
ـِ  4َوَذلَِؽ ٕ َفنِْن اْغتََسَؾْت لِْؾَجـَاَبِة فِل َزَم

ْحَؿُد، َوَقاَل: َتُزوُل اْلَجـَاَبَة، َكصَّ َطَؾقِْف أَ ، َحقِْضَفا، َصحَّ ُغْسُؾَفا، َوَزاَل ُحْؽُؿ اْلَجـَاَبةِ 

مُ  َٓ َيُزوُل َحتَّك َيـَْؼطَِع الدَّ َٓ َتْغتَِسُؾ . َواْلَحقُْض  َٓ َأْطَؾُؿ أََحًدا َقاَل:  َّٓ ، َقاَل: َو إ

ـْ َذلَِؽ، َوَقاَل: َتْغتَِسُؾ . َفنِكَُّف َقاَل: اْلَحقُْض َأْكبَرُ  4َطَطاءً  َنَّ  َوَهَذا. َقاَل: ُثؿَّ َكَزَل َط
ِ

ٕ

َخِر، َكَؿا َلْق اْغتََسَؾ  ْٔ َٓ َيْؿـَُع اْرتَِػاَع ا ـِ  َْصَغرَ اْلـؿُ َأَحَد اْلَحَدَثقْ ْٕ  ها.ْحِدُث اْلَحَدَث ا

 اجملٕٓٛ، ٚاملػ٢ُ عًٝ٘، ٌٖ عًُٝٗا ايػطٌ إذا أؾاقا؟ ص:4ط َطأي١

َٓ َيِجُب اْلُغْسُؾ َطَؾك اْلـَؿْجـُقنِ :  قال ابً قدام٘ إَذا  ْغَؿك َطَؾقْفِ اْلـؿُ وَ  ،َو

َٓ َأْطَؾُؿ فِل َهَذا ِخاَلًفا. ـْ َغقِْر اْحتاَِلٍم، َو
 َأَفاَقا مِ

ْغَؿاِء. ملسو هيلع هللا ىلص َثبََت َأنَّ َرُسقَل اهلل : قال ابً امليرز ـْ اإْلِ
َوَأْجَؿُعقا  اْغتََسَؾ مِ

َنَّ َزَواَل اْلَعْؼِؾ فِل َكَػِسِف َلقَْس بُِؿقِجٍب لِْؾُغْسؾِ 
ِ

َٓ َيِجُب4 َوٕ ، َوُوُجقُد َطَؾك َأكَُّف 

ؽِّ  ـِ بِالشَّ ـْ اْلقَِؼق ْكَزاِل َمْشُؽقٌك فِقِف، َفاَل َكُزوُل َط ْكَزاَل َفَعَؾقِْفَؿا  4اإْلِ ـَ مِـُْفَؿا اإْلِ َفنِْن َتقَؼَّ

ـْ اْحتاَِلمٍ 
َكَُّف َيُؽقُن مِ

ِ
ها.اْلُغْسُؾ4 ٕ

(2)
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(0) الؿجؿقع (7/071). 

(7) الؿغـل (0/713-721). 
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الصحقحقـثابٌت يف مـ اإلغؿاء  واغتسال الـبل 
(1)

 .طـ طائشة  

 ب إذا أزاد إٔ ٜأنٌ.ادتٓ ص:5ط َطأي١

، قالت: كان رسقل اهلل طـ طائشة   (317،)صحقحفأخرج مسؾؿ يف 

 .ففذا الحديث  إذا كان ُجـبًا، فلراد أن يلكؾ، أو يـام، تقضل وضقءه لؾصالة

يدل طىل استحباب القضقء لؾجـب إذا أراد أن يلكؾ، وٓ يجب طؾقف هذا 

 القضقء.

(: وأما مـ أراد أن يلكؾ، أو يشرب، 0/333) الـقؾيف   قال الػْكاىٕ

.هافؼد اتػؼ الـاس طىل طدم وجقب القضقء طؾقف.
(2)

 

 غطٌ ايعٝدٜٔ. ص:6ط َطأي١

، فؼد جاء مـ حديث مل يصح يف غسؾ العقديـ حديث مرفقٌع طـ الـبل 

، ويف إسـاده: يقسػ بـ (7/12) ، وأمحد(0300) فالػاكف بـ سعد طـد ابـ ماج

اعٌ  خالد السؿتل، وهق كذاٌب،  ف، وجاء مـ حديث ابـ طباس طـد ابـ ماجوضَّ

ب، (0307) ، ويف إسـاده: جبارة بـ الؿغؾس، وهق شديد الضعػ، بؾ قد ُكذِّ

 وكذلؽ حجاج بـ تؿقؿ، قال فقف الـسائل: لقس بثؼة.

مـ حديث أبل رافع، ويف   (072)كشػ إستاركؿا يف  وأخرجف البزار

قس بشلء. وقال أبق حاتؿ: ضعقُػ ، قال ابـ معقـ: لمحؿد بـ طبقداهللإسـاده: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.702(، ومسؾؿ برقؿ )021أخرجف البخاري برقؿ ) (0)

  (3/771-770.)شرح مسؾؿواكظر:  (7)
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ا. وقال الدارقطـل: مـؽر الحديث. وفقف أيًضا: مـدل العـزي، وهق  الحديث جدًّ

ضعقٌػ.
(1)

 

: ٓ أحػظ يف آغتسال يف العقديـ حديثًا صحقًحا. وقال ابـ قال البصاز 

: أحاديث غسؾ العقديـ ضعقػٌة، وفقف آثار طـ الصحابة البدر الؿـقرالؿؾؼـ يف 

.هاقدة.ج
(2)

 

(، أنَّ 3/712وقد صحَّ طـ طظ بـ أبل صالب بنسـاد صحقح طـد البقفؼل )

رجاًل سللف طـ الغسؾ؟ فؼال: اغتسؾ كؾ يقم، إن شئت. فؼال: ٓ، الغسؾ الذي 

 هقالغسؾ؟ فؼال: يقم الجؿعة، ويقم طرفة، ويقم الـحر، ويقم الػطر.

كان يغتسؾ يقم الػطر قبؾ طـ كافع، طـ ابـ طؿر، أكف  مقصنِ مالؽوصحَّ يف 

(، وأخرج إثريـ أيًضا ابـ الؿـذر يف 3/712أن يغدو. وأخرجف البقفؼل )

إوسط (7/770.) 

  :وقد ذهب أهؾ العؾؿ إىل استحباب الغسؾ يقم العقد، ومؿـ ذهب إىل ذلؽ

طروة، والـخعل، والشعبل، وقتادة، وأبق الزكاد، وأمحد، ومالؽ، والشافعل، وابـ 

 وغقرهؿ، واستدلقا بؿا تؼدم مـ إحاديث، وأثار.الؿـذر، 

: وٕكف يقم يجتؿع الـاس فقف لؾصالة، فاستحب الغسؾ  قال ابً قدام٘

.هافقف كققم الجؿعة.
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/000-007.)التؾخقصواكظر:  (0)

  (0/303.)الـقؾ (7/007 ،)التؾخقصاكظر:  (7)

  (7/770.)إوسط (7/0-1 ،)الؿجؿقع (3/770-771 ،)الؿغـلاكظر:  (3)



َُّحِلِه اجُلُيِب   445 َباُب االِغِتَطاِل 

 

 

 

 

 غطٌ اإلسساّ. ص:7ط َطأي١

 ثبت طـد الدارمل، والترمذي، والدارقطـل طـ زيد بـ ثابت، أنَّ الـبل 

تجرد إلهاللف، واغتسؾ.
(1)

 

مـ حديث ابـ طؿر، وهق   (0127)كشػ إستاركؿا يف  وثبت طـد البزار

 .«مـِالسـةِأ ِيغتسؾِالؿحرى،ِإواِأ ادِأ ِحيرى»أكف قال:  الصحقح الؿسـديف 

: اتػؼ العؾؿاء طىل أكف يستحب الغسؾ طـد إرادة اإلحرام قال اليّْٖ 

وٓ بحج، أو طؿرة، أو هبؿا، وسقاء كان إحرامف مـ الؿقؼات الشرطل، أو غقرهـ 

يجب هذا الغسؾ، وإكؿا هق سـة متلكدة، يؽره تركفا، كصَّ طؾقف الشافعل يف 

إم.ها، واتػؼ طؾقف إصحاب 

 .الصحيحوالؼقل بآستحباب ققل أكثر أهؾ العؾؿ، وهق 

 .[كتاب الحج]وقد خالػ بعضفؿ كؿا سقليت بقاكف إن شاء اهلل يف 

 غطٌ دخٍٛ َه١. ص:8ط َطأي١

ؿاصحقحقفأخرج البخاري، ومسؾؿ يف 
(2)

، أكف كان ٓ طـ ابـ طؿر  

يدخؾ مؽة حتك يبقت بذي صقى، ثؿ يصبح، ويغتسؾ، ويدخؾ مؽة هناًرا، ويذكر 

 أكف فعؾف. طـ الـبل 

(: آغتسال طـد دخقل مؽة مستحٌب 0713) الػتحكؿا يف   ابً امليرز قال

 هاء.طـد مجقع العؾؿاء، ولقس يف تركف طـدهؿ فدية، وقال أكثرهؿ: يجزئ القضق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.103سقليت تخريجف إن شاء اهلل برقؿ ) (0)

 (.0773(، ومسؾؿ برقؿ )0717أخرجف البخاري برقؿ ) (7)
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 بَابُ التًََّنُِّه

 ِهنًَُّالتَّ اُبَب

 تعزيفه:

 ﴾ہ  ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ﴿الؼصد، قال تعاىل:  لغة:

 .[267]افبؼرة:

 وقال الشاعس:
ِوملللللللاِأد يِإواِيؿؿلللللللتِأ ًضلللللللا

ِ

ِأ يلللللللدِالخقلللللللرِأهيلللللللامِيؾقـلللللللل

ِ ِأألخقللللللرِالللللللذيِأكللللللاِأبتغقللللللف

ِ

ِأىِال للللللللرِالللللللللذيِِٓيلللللللللتؾقـل

ِ
ف، والقديـ، بـقة التطفر هق قصد الصعقد الطقب لؿسح القج وشزًعا:

لؾصالة، وكحقها.
(1)

 

 .هق مشروع بالؽتاب، والسـة، واإلمجاع مشزوعيته:

 چ  چ چ چ ڃ ڃ ڃ ﴿فؼقلف تعاىل:  :أما الكتاب

 .[6ادائدة:] ﴾ڇ ڇ ڇ

 .فإحاديث فقف كثقرة، سقليت بعضفا يف هذا الباب :وأما السنة

الجؿؾة.فلمجعت إمة طىل جقاز التقؿؿ يف  :وأما اإلمجاع
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3)ص أحؽام التقؿؿ (0/301 ،)الؿغـل (7/710 ،)الؿجؿقعاكظر:  (0)

  (7/711.)الؿجؿقع (0/301 ،)الؿغـلاكظر:  (7)



َٔنُِّه   447 َباُب التَّ

 

 

 

 

(121)  
ِ
ـِ َطبِْداهلل ـْ َجابِِر ْب ِ»َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ  َط َـّ ُأْططِقتَِخْؿًسا،َِلْؿُِيْعَطُف

َِقْخؾِل َِأَحٌد َِمْسِجًدا ِإَْ ُض ِلِل َِوُجِعَؾْت َِشْفرٍ، َِمِسقَرَة ْطِب ُِكِبْرتِبِالرُّ َوَصُفقً ا،ِ:

ِ َ ُةَِلْؾُقَبؾِّ اَمَِ ُجٍؾَِأْدَ َكْتُفِالبَّ َوَذَكَر الَحِديَث. ،«َلَليُّ
(1)

 

َِصُفقً ا»: ِطـَْد ُمْسؾِؿٍ  َوفِل َحِديِث ُحَذْيَػَة  (121) ـَا َِل َِلْؿَِِوُجِعَؾْتُِتْربَُتَفا إَوا

.«الاَمءََِِكِجدِِ
(2)

 

ـْ َطؾِلٍّ وَ  (122) .«َوُجِعَؾِالتَُّراُبِلِلَِصُفقً ا»: ِطـَْد َأْحَؿدَ [ ]َط
(3)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من األحاديث

 ايتُِٝ يف ايطَؿس. ص:1ط َطأي١

 تػسقر الؼرصبلأمجع العؾؿاء طىل مشروطقة التقؿؿ يف السػر يف الجؿؾة. 

(7/702.) 

 ُِ يف اذتكس.ايتٝ ص:2ط َطأي١

  ذهب مجفقر أهؾ العؾؿ إىل مشروطقتف4 لعؿقم ققلف :«ِِوضقء التقؿؿ

ِوصفقً ا»الحديث، وققلف:  «الؿسؾؿ... ِإ ضِمسجًدا، ، وتقؿؿف «وُجِعؾتِلل

 .طـد أن سؾَّؿ طؾقف الرجؾ، وغقرها مـ إدلة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.770(، ومسؾؿ )337أخرجف البخاري ) (0)

 (.777أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (7)

( ويف إسـاده طبداهلل بـ محؿد بـ طؼقؾ مختؾػ فقف، والراجح ضعػف، 072، 0/32أخرجف أمحد ) (3)

 ولؽـ الحديث صحقح بشاهديف الؾذيـ قبؾف.
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  :ۈ ۈ ﴿وذهب أبق حـقػة إىل طدم مشروطقة التقؿؿ يف الحضر4 لؼقلف تعاىل 

 .[43افـساء:] ﴾ٴۇ

بلنَّ هذا الؼقد خرج مخرج الغالب4 ٕنَّ غالب مـ يعدم  وأجاب اجلنهور:

 الؿاء هق الؿسافر، واهلل أطؾؿ.

4 ٕكف الصحيحفنذا تقؿؿ، وصؾَّك، ثؿ وجد الؿاء يف الققت، فال إطادة طؾقف طىل 

اية صالها بطفارة كامؾة، وهذا ققل مالؽ، ورواية طـ أمحد، خالًفا لؾشافعل، ورو

طـ أمحد4 فنهنؿ رأوا طؾقف اإلطادة.
(1)

 

 ٌٖ ايتُِٝ زاؾْع يًشدخ، أّ َبْٝض ملا جتب ي٘ ايطٗاز٠ ؾكط؟ ص:3ط َطأي١

  ذهب مجفقر العؾؿاء إىل أنَّ التقؿؿ لقس رافًعا لؾحدث، وإكؿا هق مبقح

لؾصالة، وكحقها، وهق مذهب أمحد يف الؿشفقر طـف، وكذلؽ مالؽ، والشافعل، 

البعقدِوضقءِالؿسؾؿ،ِوإ ِملِ»ل هريرة، وأبل ذر: وغقرهؿ، واستدلقا بحديث أب

ِوجدِالامء،ِلؾقتؼِاهلل،ِولقؿسفِب رتف «جيدِالامءِط رِسـقـ،ِلنوا
(2)

، ومؿا يستدل 

 لفؿ بف: وققع اإلمجاع طىل أنَّ الؿاء إذا ُوِجَد ٓ تصح صفارة التقؿؿ.

رة (: أمجع العؾؿاء طىل أن صفا7/07) آستذكاريف   قال ابً عبد الرب

التقؿؿ ٓ ترفع الحدث إذا ُوِجَد الؿاء، بؾ متك وجد أطاد الطفارة، ُجـبًا كان، أو 

 هاُمحِدًثا.

 قالقا: ففذا يدلُّ طىل أنَّ حدثف مل يرتػع.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(0) الؿغـل (0/300.) 

 سقليت تخريجف قريًبا إن شاء اهلل يف هذا الباب. (7)



َٔنُِّه   449 َباُب التَّ

 

 

 

 

  وذهب أبق حـقػة، وداود الظاهري، وبعض الؿالؽقة، ورواية طـ أمحد إىل أكف

يف الباب4 فننَّ  دمةالؿتؼيرتػع حدثف، واستدلقا بحديث جابر، وحذيػة، وطظ 

ك التراب، وإرض صفقًرا، والطفقر اسؿ متعدي، أي: ُيؽسب  الـبل  سؿَّ

 ڈ ڎ ڎ ڌ  ڌ ڍ ڍ﴿غقره الطفارة، ومثؾ ذلؽ ققلف تعاىل: 

البعقدِ»، واستدلقا بحديث أبل هريرة، وأبل ذر: [6ادائدة:] ﴾ژ ژ ڈ

ِالؿسؾؿ ِصفق  ؿجرد لس أكف يطفره، ولق ، ففذا َكصٌّ طـ الـبل «الطقب

 آستباحة.

حفالساجحهق  وهرا القىل مـ الحػاظ، والؿحؼؼقـ، مـفؿ:  مجع ، وقد رجَّ

(، وابـ الؼقؿ يف 70/730) مجؿقع الػتاوىشقخ اإلسالم ابـ تقؿقة كؿا يف 

زاد الؿعاد (0/711 والصـعاين يف ،)سبؾ السالم (0/033 والشقخ ،)

(، والشقخ طبد العزيز بـ 77)ص الؿختارات الجؾقةالرمحـ السعدي يف  طبد

 الشرح الؿؿتع(، والشقخ ابـ طثقؿقـ يف 7/311) غاية الؿرامباز، كؿا يف 

(0/307). 

بلنَّ رفع الحدث ممقت إىل أن يجد الؿاء، أو  :ّأجاب ٍؤالء عً اجلنَْز

يستطقع استعؿالف، وطىل هذا، فال تعارض بقـ هذا الؼقل، وبقـ أدلة الجؿفقر، 

.واهلل أطؾؿ
(1)

 

(: ويترتب 0/307) الشرح الؿؿتعيف  ابـ طثقؿقـ  اإلمامقال  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.07-00)ص أحؽام التقؿؿ (7/770 ،)جؿقعالؿواكظر:  (0)
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 طىل هذا الخالف:

: إكف مبقح، إذا كقى التقؿؿ طـ طبادة، مل يستبح بف ما فققفا، فنذا تقؿؿ إذا قليا أ(

لـافؾة، مل يصؾ بف فريضة4 ٕنَّ الػريضة أطىل، وإذا تقؿؿ لِـَؿسِّ الؿصحػ، مل ُيَصؾِّ 

ة4 إذ القضقء لؾـافؾة أطىل، ففق ُمْجَؿٌع طىل اشتراصف، بخالف القضقء بف كافؾ

لِـَؿسِّ الؿصحػ، وهؽذا، وإذا قؾـا: إكف رافٌع، فنذا تقؿؿ لـافؾة جاز أن يصظ بف 

 فريضة، وإذا تقؿؿ لػريضة، جاز أن يصظ بف كافؾة.

ف طىل قدر : إكف مبقٌح، إذا خرج الققت بطَؾ4 ٕنَّ الؿبقح يؼتصر فقإذا قليا ب(

الضرورة، فنذا تقؿؿ لؾظفر مثاًل، ومل يحدث حتك دخؾ وقت العصر، فعؾقف أن 

يعقد التقؿؿ، وطىل الؼقل بلكف رافٌع، ٓ يجب طؾقف إطادة التقؿؿ، وٓ يبطؾ بخروج 

 الققت.

: إكف مبقٌح اشترط أن يـقي ما يتقؿؿ لف، فؾق كقى رفع الحدث فؼط، إذا قليا ج(

بلكف رافع، ٓ يشترط ذلؽ، فنذا تقؿؿ لرفع الحدث فؼط،  مل يرتػع، وطىل الؼقل

 جاز. اكتفك.

 ٌٖ ٜػرتط يًتُِٝ ١ْٝ؟ ص:4ط َطأي١

(: ٓ كعؾؿ خالًفا يف أنَّ التقؿؿ ٓ 0/373) الؿغـليف   قال ابً قدام٘

يصؾح إٓ بـقة، غقر ما ُحؽِل طـ إوزاطل، والحسـ بـ صالح، أكف يصح بغقر 

الـقة فقف، ومؿـ قال ذلؽ: ربقعة، ومالؽ، كقة، وسائر أهؾ العؾؿ طىل إيجاب 

 والؾقث، والشافعل، وأبق طبقد، وأبق ثقر، وابـ الؿـذر، وأصحاب الرأي.
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  ﴾ں ں  ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ﴿4 لؼقلف تعاىل: قىل اجلوهىزهق  والساجح

 .«إكامِإطاملِبالـقات»: ، وققلف [5افبقـة:]

 َاذا ٜػرتط يًتُِٝ؟ ص:5ط َطأي١

 ِالامءإ»مسؾؿ:  دجاء يف حديث حذيػة طـ ِكجد ِمل ، ويؼقل اهلل طز وجؾ: «وا

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ  ۋ   ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى  ﴿

 .[6/ادائدة:43افـساء:]  ﴾ائ ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ  ۆئ ۆئۈئ ۈئ

ففذان الدلقالن يدٓن طىل اشتراط صؾب الؿاء قبؾ التقؿؿ، وهق مذهب أمحد، 

 والشافعل.

 ب الؿاء4 لؼقلف وذهب أبق حـقػة، وهق رواية طـ أمحد إىل طدم اشتراط صؾ

 ِالؿسؾؿ»: ٕبل ذر ِالطقبِوضقء ِِالبعقد ِالامءجيمامل وٕكف غقر طامل  4«د

 بقجقد الؿاء قريبًا مـف، فلشبف ما لق صؾب، فؾؿ يجد.

وقد دلَّ الدلقالن ، 4 لدٓلة إدلة الؿتؼدمة طىل ذلؽاجحالسهق  والقىل األول

 بعد الطؾب. الؿتؼدمان أيًضا طىل أكف يشترط لؾتقؿؿ إطقاز الؿاء

: وٓ خالف يف اشتراصف. قال ابً قدام٘
(1)

  

 ؾؿ١ طًب املا٤. ص:6ط َطأي١

َيْطُؾَب فِل  َوِصَػُة الطََّؾِب أَنْ  (0/307 :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘

 َفاْستَبَْرَأُه، َوإِْن َكانَ  ،َقَصَدهُ  ،َأْو َشقْئًا َيُدلُّ َطَؾك اْلـَؿاءِ  ،َرْحؾِِف، ُثؿَّ إْن َرَأى ُخْضَرةً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (0/303-307.)الؿغـلاكظر:  (0)
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ـْ  ،َأْو َشْلٌء َقائِؿٌ  ،بُِؼْربِِف َرْبَقةٌ  ـْ َكَظَر َأَماَمُف َوَوَراَءُه، َوَط أََتاُه َوَصَؾَب ِطـَْدُه، َوإِْن َلْؿ َيُؽ

ـْ َلُف ِخبَْرٌة  َيِؿقـِِف َوَيَساِرِه، َوإِْن َكاَكْت َلُف ُرْفَؼٌة ُيِدلُّ َطَؾقِْفْؿ َصَؾَب مِـُْفْؿ، َوإِْن َوَجَد َم

ـْ مِقَاِهفِ بِاْلـَؿؽَ  َلِزَمُف َقْصُدُه  ،َوإِْن ُدلَّ َطَؾك َماءٍ ، َفُفَق َطادِمٌ  ،َفنِْن َلْؿ َيِجدْ  4اِن َسَلَلُف َط

إْن َكاَن َقِريبًا، َما َلْؿ َيَخْػ َطَؾك َكْػِسِف َأْو َمالِِف، َأْو َيْخَشك َفَقاَت ُرْفَؼتِِف، َوَلْؿ َيُػْت 

ا، اْلَقْقُت   . اكتفك.فِِعلِّ َوَهَذا َمْذَهُب الشَّ

(: وأما إيجاب الطؾب إىل 0/072) السقؾ الجراريف   ّقال الػْكاىٕ

آخر الققت، فؾؿ يدل طؾقف دلقؾ، ٓ مـ كتاب، وٓ سـة، وٓ ققاس صحقح، وٓ 

 إمجاع. اكتفك.

 ٌٖ ٜػرتط يؿش١ ايتُِٝ دخٍٛ ايٛقت؟ ص:7ط َطأي١

  ُذهب أمحد، والشافعل، ومالؽ إىل اشتراط دخقل الققت4 ٕكف صفارة 

ضرورة، فؾؿ يجز قبؾ الققت، كطفارة الؿستحاضة، قالقا: وإذا كاكت كافؾة، مل 

يجز التقؿؿ لفا يف وقت هنل طـ فعؾفا فقف4 ٕكف لقس بققتفا، وإن كاكت فائتة، جاز 

 التقؿؿ لف يف كؾ وقت4 ٕن فعؾفا جائز يف كؾ وقت.

 ح الصالة، وذهب أبق حـقػة إىل أكف يصح التقؿؿ قبؾ وقت الصالة4 ٕهنا تبق

فلبقح تؼديؿفا طىل وقت الصالة، كسائر الطفارات، وروي طـ أمحد أكف قال: 

الؼقاس أن التقؿؿ بؿـزلة الطفارة حتك يجد الؿاء، أو يحدث4 فعىل هذا يجقز قبؾ 

 الققت.

 .الساجحهق  وهرا القىل ُ :قال أتى عثد اهلل غفس اهلل له
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 (70/377 ،732 ،)مجؿقع الػتاوىوقد رجحف شقخ اإلسالم كؿا يف 

(، وكذا الشقكاين، والصـعاين، والشقخ 0/711) زاد الؿعادوابـ الؼقؿ يف 

  (7/313.)غاية الؿرامطبدالرمحـ السعدي، والشقخ طبد العزيز بـ باز، كؿا يف 

: وإذا كان قد جعؾ الؿتقؿؿ مطفًرا، كؿا أن الؿتقضئ  قال غٔخ اإلضالو

: إنَّ خروج الققت يبطؾف، كؿا ذكر أكف يبطؾف مطفر، ومل يؼقد ذلؽ بققت، ومل يؼؾ

الؼدرة طىل استعؿال الؿاء، دلَّ ذلؽ طىل أكف بؿـزلة الؿاء طـد طدم الؿاء، وهق 

 هامقجب إصقل.

: وطىل هذا الؼقل الصحقح يتقؿؿ قبؾ الققت إن شاء، ويصظ، ما مل ّقال أّٓضا

  (70/377،732.)مجؿقع الػتاوى هايحدث، أو يؼدر طىل استعؿال الؿاء.

(: مل يرد دلقؾ طىل طدم 0/332) كقؾ إوصاريف   ّقال الػْكاىٕ

، إذا أردتؿ ﴾ٻ ٻ ﴿والؿراد بؼقلف:  -يعـل إجزاء التقؿؿ قبؾ الققت-اإلجزاء 

الؼقام، وإرادة الؼقام تؽقن يف الققت، وقبؾ الققت، فؾؿ يدل دلقؾ طىل اشتراط 

الققت.
(1)

 

ء يف الؿـطؼة التل هق فقفا، فال يؾزمف الطؾب، إذا تقؼـ طدم وجقد ما 

 والبحث طـ الؿاء.

وقال مجاطات مـ  (7/773 :)شرح الؿفذبيف   قال اليّْٖ

مام إوهبذا قطع  ،مل يؾزمف الطؾب ،تحؼؼ طدم الؿاء حقالقف نإ :الخراساكققـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (731.)الؿحؾَّك (0/303 ،)الؿغـلواكظر:  (0)
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كؿا يجب الطؾب إذا تققع إ :مام الحرمقـإقال  .وغقرمها ،والغزايل ،الحرمقـ

بلن يؽقن يف بعض  ،ن ٓ ماء هـاكلفان قطع ب 4اأو مستبعدً  ،اا قريبً قد الؿاء تققعً وج

ن ٕ 4مل كؽؾػف التردد لطؾبف ،فقعؾؿ بالضرورة استحالة وجقد ماء ي،رمال البقاد

 . اكتفك الؿراد بتصرف يسقر.صؾب ما يعؾؿ استحالة وجقده محال
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 ِلَخَكٔةَبِعُض امَلَطأئِل امُل

 بجُٔ.إذا ٚدد املا٤  ص:1ط َطأي١

َكَُّف َقَدَر َطَؾك :  قال ابً قدام٘ 
ِ

َوإِْن ُبِذَل َلُف َماٌء لَِطَفاَرتِِف، َلِزَمُف َقبُقُلُف4 ٕ

َٓ مِـََّة فِل َذلَِؽ فِل اْلَعاَدةِ  َٓ َيْؼِدُر َطَؾقِْف، َفبُِذَل ، اْستِْعَؿالِِف، َو ـٍ  َّٓ بِثََؿ َوإِْن َلْؿ َيِجْدُه إ

، َلْؿ َيؾْ  ـُ َنَّ اْلِؿـََّة َتْؾَحُؼ بِفِ َلُف الثََّؿ
ِ

ـِ مِثْؾِِف فِل ، َزْمُف َقبُقُلُف4 ٕ َوإِْن َوَجَدُه ُيبَاُع بِثََؿ

َمْقِضِعِف، َأْو ِزَياَدةٍ َيِسقَرةٍ، َيْؼِدُر َطَؾك َذلَِؽ، َمَع اْستِْغـَائِِف َطـُْف، لُِؼقتِِف َوُمْمَكِة َسَػِرِه، 

َنَّ َطَؾقِْف َوإِْن َكاَكْت ال، َلِزَمُف ِشَراُؤهُ 
ِ

َياَدُة َكثِقَرًة ُتْجِحُػ بَِؿالِِف، َلْؿ َيْؾَزْمُف ِشَراُؤُه4 ٕ زِّ

ـْ ُبِذَل َلُف َماٌء ، َضَرًرا َٓ ُتْجِحُػ بَِؿالِِف، َفَؼْد َتَققََّػ َأْحَؿُد فِقَؿ َوإِْن َكاَكْت َكثِقَرًة، 

 .بِِديـَاٍر، َوَمَعُف مِاَئةٌ 

: ـِ ُف َواِجٌد لِْؾَؿاِء، َقادٌِر َطَؾقِْف،  :َأَحُدُهَؿا َفقَْحتَِؿُؾ إَذْن َوْجَفقْ َكَّ
ِ

َيْؾَزُمُف ِشَراُؤُه4 ٕ

َلِة َقْقلف َتَعاَلك:  ،َفقَْؾَزُمُف اْستِْعَؿاُلفُ  َٓ َٓ َيْؾَزُمُف  :َوالثَّاكِل، ﴾ائ  ى ى ې ﴿بَِد

َياَدةِ اْلَؽثِقَرةِ، َفَؾْؿ  َنَّ َطَؾقِْف َضَرًرا فِل الزِّ
ِ

ا ِشَراُؤُه4 ٕ َيْؾَزْمُف َبْذُلَفا، َكَؿا َلْق َخاَف لِصًّ

ـْ َمالِِف َذلَِؽ اْلِؿْؼَداَر.
َٓ َيْؾَزُمُف ِشَراُؤُه بِِزَياَدةٍ َيِسقَرةٍ  َيْلُخُذ مِ  : افِِعلُّ َٓ  ،َوَقاَل الشَّ َو

 اكتفك الؿراد. َكثِقَرةٍ لَِذلَِؽ.

 ( لؾجؿفقر.7/777) الؿجؿقعوققل الشافعل طزاه الـقوي يف 

(: والصقاب أكف إذا 0/302) الشرح الؿؿتعيف  ابً عجٔنني  اإلماوال ق

كان واجًدا لثؿـف، قادًرا طؾقف، أكف يجب طؾقف أن يشتريف، والدلقؾ طىل ذلؽ ققلف 
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، فاهلل اشترط لؾتقؿؿ طدم الؿاء، والؿاء هـا مقجقد، وٓ ﴾ى ى ې ﴿تعاىل: 

.هاضرر طؾقف يف شرائف4 لؼدرتف طؾقف.
(1)

 

: وألحؼت إمُة َواِجَد  (0/712)أطالم الؿققعقـيف  القٔه  قال ابً

 هاثؿـ الؿاء بَِقاِجِدِه.

 ؟مثٓ٘ ٚإذا ٖٚب ي٘ املا٤، أ ص:2ط َطأي١

 يف الؿسللة السابؼة. تؼدم كالم ابـ قدامة 

(: إذا وهب لف الؿاء، لزمف 7/773) شرح الؿفذبيف   قال اليّّْٖ

ّـُ بف يف العادة، ولق وهب لف قبقلف، هذا هق الصحقح، الؿـصقص4 ٕنَّ الؿ اء ٓ ُيَؿ

وكؼؾ إمام الحرمقـ  -يعـل اتػاق الشافعقة-ثؿـ الؿاء، مل يؾزمف قبقلف بآتػاق 

 هااإلمجاع فقف.

(: وأما هبة آلة آستسؼاء، فؽفبة 7/773) شرح الؿفذبيف   اليّْٖ قال

قيل، والبغقي، ثؿـ الؿاء، ذكره الؼاضل حسقـ، وإمام الحرمقـ، والغزايل، والؿت

 هاطارهتا، فؼطع الجؿفقر بقجقب قبقلفا مطؾًؼا، وهق الصحقح.إوآخرون، وأما 

 يٛ ٚدد َٔ ٜبٝع٘ املا٤ بجُٔ َؤدٌ. ص:3ط َطأي١

(: ولق وجد مـ يبقعف الؿاء 7/777) شرح الؿفذبيف   قال اليّْٖ

يعـل طـد -بثؿـ ممجؾ4 فنن مل يؽـ لف ماٌل غائب، مل يؾزمف شراؤه بال خالف 

 ها، وإن كان، فقجفان، الصحقح: يؾزمف شراؤه.-الشافعقة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (0/301.)الؿغـلواكظر:  (0)
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.وهذا القجفان مها وجفان أيًضا طـد الحـابؾة
(1)

 

 َٔ ًٜتشل بعادّ املا٤. ص:4ط َطأي١

ـَ اْلـَؿاِء َسبٌُع،  (0/307 :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘ ـْ َحاَل َبقْـَُف َوَبقْ َوَم

، َأْو َحِريٌؼ، َأْو لِصٌّ  اِق، َتَخاُف ، َفُفَق َكاْلَعادِمِ  4َأْو َطُدوٌّ َوَلْق َكاَن اْلـَؿاُء بَِؿْجَؿِع اْلُػسَّ

ـْ َكاَن فِل َمْقِضٍع ِطـَْد َرْحؾِِف، َفَخاَف إْن ، َفِفَل َطادَِمتُفُ  4اْلـَؿْرَأُة َطَؾك َكْػِسَفا مِـُْفؿْ  َوَم

تُُف، َأْو ُسرِ  ـْ َرْحؾِِف، أَْو َشَرَدْت َدابَّ
َقْت، َأْو َخاَف َطَؾك َذَهَب إَلك اْلـَؿاِء َذَهَب َشْلٌء مِ

ا، َأْو َسُبًعا، َخْقًفا َشِديًدا ـْ َسبٍَب ، َفُفَق َكاْلَعادِمِ  4َأْهؾِِف لِصًّ َٓ َط ـْ َكاَن َخْقُفُف ُجبْـًا،  َوَم

ؿِ  اَلُة بِالتَّقَؿُّ ـْ مِثْؾِِف، َلْؿ ُتْجِزِه الصَّ
 . اكتفك الؿراد بتصرف يسقر.ُيَخاُف مِ

وألحؼت إمة مـ  (0/712 :)الؿققعقـأطالم يف   قال ابً القٔه

خاف طىل كػسف، أو هبائؿف مـ العطش إذا تقضل بالعادم4 فجقزت لف التقؿؿ وهق 

واجد لؾؿاء، وألحؼت مـ خشل الؿرض مـ شدة برد الؿاء بالؿريض يف العدول 

 ه.اطـف إىل البدل

إذا ٚدـد ادتٓـب َـا ٜهؿـٞ بعـض أعكـا٥٘، َٚجًـ٘ احملـٔدخ سـدّثا           ص:5ط َطأي١

 ؟أؾػس

ـُُب َما َيْؽِػل َبْعَض  (0/307 :)الؿغـليف   ً قدام٘قال اب َوإَِذا َوَجَد اْلُج

ُؿ لِْؾَباقِل. ـُ َأبِل ُلَباَبةَ ، َكصَّ َطَؾْقِف َأْحَؿدُ  َأْطَضائِِف، َلِزَمُف اْستِْعَؿاُلُف، َوَيَتَقؿَّ  ،َوبِِف َقاَل َطْبَدُة ْب

افِِعلِّ َوَمْعَؿٌر، َوَكْحَقُه َقاَل َطَطاٌء، َوُهَق َأَح  ، ، ُد َقْقَلْل الشَّ ْهِريُّ ، َوالزُّ ـُ َوَقاَل اْلَحَس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (0/301-302.)الؿغـلواكظر:  (0)



 458  فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 
ْأِي  اٌد، َوَمالٌِؽ، َوَأْصَحاُب الرَّ ـُ  ،َوَحؿَّ ُؿ، اْلـؿُ َواْب افِِعلُّ فِل اْلَؼْقِل الثَّاكِل: َيَتَقؿَّ ـِْذِر، َوالشَّ

ُرُه، َفَؾْؿ َيْؾَزْمفُ  َٓ ُيَطفِّ َنَّ َهَذا اْلـَؿاَء 
ِ

َوَلـَا َقْقلف  ،ْسَتْعَؿؾِ اْلـؿُ اْستِْعَؿاُلُف، كَ  َوَيْتُرُكُف4 ٕ

ِؿ َطَدَم اْلـَؿاِء، َوَهَذا ﴾ائ  ى ى ې ﴿َتَعاَلك:  ، َوَخَبُر َأبِل َذرٍّ َشَرَط فِل التََّقؿُّ

ُفَِماِاْسَتَطْعُتؿِْ»: ملسو هيلع هللا ىلصَواِجٌد َوَقاَل الـَّبِلُّ  ـْ  . اكتفك بتصرف.«إَواَِأَمْرُتُؽْؿِبَِلْمرٍَِلْلُتقاِِم

حف ابـ قدامة، ورجحف الشقكاين يف القىل األولهق  لساجحوا ، وهق الذي رجَّ

الـقؾ وكؼؾف طـ الؿجد ابـ تقؿقة، وهق ترجقح الـقوي يف ،شرح الؿفذب 

  (7/331،)فتاوى الؾجـةكؿا يف  ابـ باز  اإلمام(، ورجحف 7/702)

أخر الـقوي  وقد طزا الؼقل  (0/377،)الشرح الؿؿتعوالشقخ ابـ طثقؿقـ يف 

( لؾجؿفقر، والخالف يف الؿحدث حدًثا أصغر 7/702) شرح الؿفذبيف 

 كالخالف السابؼ، كؿا ذكر ذلؽ الـقوي يف الؿصدر الؿذكقر.

 ؟إذا نإ َع٘ َا٤ قبٌ ايٛقت، ؾؿسط ؾٝ٘ ص:6ط َطأي١

َقبَْؾ  إَذا َكاَن َمَعُف َماٌء، َفَلَراَقُف َقبَْؾ اْلَقْقِت، َأْو َمرَّ بَِؿاءٍ :  قال ابً قدام٘

ـْ َغقِْر إَطاَدةٍ 
ِؿ مِ َوبِِف َيُؼقُل ، اْلَقْقِت، َفتََجاَوَزُه، َوَطِدَم اْلـَؿاَء فِل اْلَقْقِت، َصؾَّك بِالتَّقَؿُّ

َْوَزاِطلُّ  ْٕ ، َوَقاَل ا افِِعلُّ ُف ُيْدِرُك اْلـَؿاَء فِل اْلَقْقِت  :الشَّ َـّ َأكَّ َّٓ  ،َفاَل إَِطاَدة إْن َض َوإِ

طٌ َصؾَّك بِالتَّ  َكَُّف ُمَػرِّ
ِ

َطاَدُة4 ٕ ِؿ، َوَطَؾقِْف اإْلِ َفَلْشبََف ، َأكَُّف َلْؿ َيِجْب َطَؾقِْف اْستِْعَؿاُلفُ  :َوَلـَا .قَؿُّ

َـّ َأكَُّف ُيْدِرُك اْلـَؿاَء فِل اْلَقْقِت. اجح ققل أمحد، والشافعل َما َلْق َض .والرَّ
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (0/302.)الؿغـلواكظر  (0)



َٔنُِّه   459 َباُب التَّ

 

 

 

 

َفَؾْؿ  ،ل اْلَقْقِت، َأْو َمرَّ بِِف فِل اْلَقْقِت َوإِْن َأَراَق اْلـَؿاَء فِ :  قال ابً قدام٘

ُؿ َوُيَصؾِّل َطاَدةِ َوْجَفانِ ، َيْستَْعِؿْؾُف، ُثؿَّ َطِدَم اْلـَؿاَء، َيتَقَؿَّ  ها.َوفِل اإْلِ

أكف ٓ إطادة طؾقف، وطؾقف اإلثؿ  والصحيحوهذان القجفان طـد الشافعقة أيًضا، 

ؿ.إذا فعؾ ذلؽ لغقر غرض شرطل، واهلل أطؾ
(1)

 

َٚ ص:7ط َطأي١  بعد دخٍٛ ايٛقت. املا٤َ َبَٖيٛ 

َلْؿ  ،َوإِْن َوَهبَُف َبْعَد ُدُخقِل اْلَقْقِت  (0/302 :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘

َؿ َمعَ  ُؿفُ  َتِصحَّ اْلِفبَُة، َواْلـَؿاُء َباٍق َطَؾك مِْؾؽِِف، َفَؾْق َتقَؿَّ َوإِْن ، َبَؼاِء اْلـَؿاِء، َلْؿ َيِصحَّ َتقَؿُّ

 هاَف فِقِف اْلـَؿْقُهقُب َلُف، َفُفَق َكَؿا َلْق َأَراَقُف.َتَصرَّ 

حف ابـ قدامة هق إصح طـد الشافعقة فقؿا ذكره الـقوي يف   والذي رجَّ

شرح الؿفذب (7/312.) 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/311.)الؿجؿقع (0/302 ،)الؿغـلاكظر:  (0)



 461  فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 

ـِ َياِسٍر  (123) اِر ْب ـْ َطؿَّ َفَلْجـَبْت، َفَؾْؿ ، فِل َحاَجةٍ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َبَعثَـِل الـَّبِلُّ  َوَط

ِعقِد َكَؿا اَء َفتَ الؿَ  َأِجدِ  ْغت فِل الصَّ غُ َؿرَّ ابَُّة، ُثؿَّ أََتقْت الـَّبِلَّ  َتَؿرَّ  َفَذَكْرت َذلَِؽ  ملسو هيلع هللا ىلصالدَّ

َِهَؽَذا»َفَؼاَل: . َلفُ  ِبَِقَدْيؽ َِتُؼقَل َِأْ  َِيْؽِػقؽ اَم َْٕرَض َضْرَبًة ُثؿَّ َضَرَب بِقََدْيِف ا ،«إكَّ

قِْف َوَوْجَفُف. ُمتََّػٌؼ َطَؾقْفِ  ، َوَضاِهَر َكػَّ ـِ َؿاَل َطَؾك القَِؿق َوالؾَّْػُظ ، َواِحَدًة، ُثؿَّ َمَسَح الشِّ

لُِؿْسؾٍِؿ.
(1)

 

قِْف إَْرَض َوَكَػَخ فِقِفَؿا، ُثؿَّ َمَسَح بِِفَؿا َوْجفَ  : َوَضَرَب بَِؽػَّ ُف َوفِل ِرَواَيٍة لِْؾُبَخاِريِّ

قِْف. َوَكػَّ
(2)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 ايتُِٝ عٔ اذتدخ األؾػس. ص:1ط َطأي١

(: يجقز التقؿؿ طـ الحدث 7/711) شرح الؿفذبيف   قال اليّْٖ

 هار بالؽتاب، والسـة، واإلمجاع.إصغ

ووجف الدٓلة طىل ذلؽ مـ حديث الباب أكف إن شرع التقؿؿ لرفع  ُ :قلت

ذلؽ تـبقًفا طىل شرطقتف لرفع الحدث إصغر4 ٕكف أخػ،  الحدث إكبر4 كان

 ففق أوىل، واهلل أطؾؿ.

 ايتُِٝ عٔ اذتدخ األنرب. ص:2ط َطأي١

  ،دلَّ حديُث طؿار الذي يف هذا الباب طىل جقاز التقؿؿ مـ الحدث إكبر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 302(، ومسؾؿ )371أخرجف البخاري ) (0)

 (. 332أخرجف البخاري برقؿ ) (7)



َٔنُِّه   460 َباُب التَّ

 

 

 

 

 ى ې﴿ثؿ قال:  ،﴾ٹ ٿ       ٿ ٿ ﴿ويميده أية التل يف الؿائدة: 

 .[6ادائدة:] ﴾ەئ ائ ائ  ى

ب إىل ذلؽ كافة العؾؿاء مـ الصحابة، والتابعقـ، ومـ بعدهؿ4 إٓ وقد ذه

هلل بـ مسعقد، وإبراهقؿ الـخعل4 فنهنؿ مـعقه.اطؿر بـ الخطاب، وطبد 
ِ(1)

  

.الصحقحقـوإثران طـ طؿر بـ الخطاب، وطبد اهلل بـ مسعقد ثابتان يف 
(2)

 

ؾؿ يتذكره وقد احتج طؿار بـ ياسر طىل طؿر بـ الخطاب هبذا الحديث، ف

 طؿر، وقال لعؿار: كقلؽ ما تقلقت.

واحتج أبق مقسك طىل طبد اهلل بـ مسعقد بأية، والحديث طـ طؿار، فاحتج 

ابـ مسعقد بلن طؿر مل يؼـع بؼقل طؿار، وأجاب طـ أية بؼقلف: لق رخص لفؿ4 

  ٕوشؽقا إذا برد طؾقفؿ الؿاء أن يتقؿؿقا.

 ؼ.، وباهلل التقفققىل اجلوهىز والصحيح

 مَب ٜطُٛؽ ايتُِٝ؟ ص:3ط َطأي١

 ٓنيف هذه الؿسللة قق: 

: أكف ٓ يجقز إٓ بالتراب، وهذا ققل الشافعل، وأمحد، وابـ القْل األّل

 الؿـذر، وداود.

: قال إزهري، والؼاضل أبق الطقب: هق الؿجؿقعيف   قال اليّّْٖ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(0) الؿجؿقع (7/711-712.) 

 اكظر تخريج حديث طؿار الذي يف الباب. (7)



 462  فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 
فاِلـاِوُجِعؾتِتربت»ققل أكثر الػؼفاء. واستدل همٓء بحديث حذيػة الذي تؼدم: 

ِصفقً ا»: ، وبحديث طظ «صفقً ا ِلل ِالتراب  ، فَخصَّ الـبل «وجعؾ

 الطفقرية بالتراب يف مؼام آمتـان، فؾق كان غقره يؼقم مؼامف لذكره معف.

، [6ادائدة:] ﴾ڇ ڇ ڇ چ﴿واحتجقا أيًضا بؼقلف تعاىل: 

يدل وهذا يؼتضل أن يؿسح بؿالف غبار يعؾؼ بعضف بالعضق4 ٕن )مـ( تبعقضقة،و

طؾََّؿُف التقؿؿ أن يضرب بقديف إرض، ويف  طىل ذلؽ حديث طؿار4 فننَّ الـبل 

 .«كػخ فقفؿا»ضفؿا، ويف رواية: ػالحديث أكف ك

: أكف يجقز بؽؾ ما َصُعَد طىل ضفر إرض مـ تراب، أو رمؾ، القْل الجاىٕ

 .حجر أو

م، وهذا ققل مالؽ، وأبل حـقػة، ورواية طـ أمحد اختارها شقخ اإلسال

 .الؼقؿ وابـ

، والصعقد [6ادائدة:] ﴾ەئ ائ ائ﴿ؼقلف تعاىل: ب واستدلقا طىل ذلؽ

 .كؾ ما ضفر طىل وجف إرض

 .«وُجِعَؾتِلَِلِإ ضِمسجًدا،ِوصفقً ا»: وبؼقلف 

حقشامِأد كتِ جً ِمـِأمتلِالب ة،ِلعـدهِ»:  وجاء يف حديث أبل أمامة

 مجفقل حال، والحديث طـد أمحد ، ويف إسـاده: سقار إمقي،«صفق ه،ِومسجده

 .، وغقره(7/770)



َٔنُِّه   463 َباُب التَّ

 

 

 

 

يسافر يف إرض الرمؾقة كؿا يف غزوة تبقك،  قالقا: وقد كان رسقل اهلل 

 .، أو صىل بغقر صفقرتراٌب  فمع َؾ ؿِ ومل يـؼؾ أكف ُح 

حديث طؿار يدل طىل طدم اشتراط التراب4 ٕكف كػضفؿا، وكػخ  :وقالقا

لؽ، وأما أية التل استدل هبا الجؿفقر4 فننَّ التراب، ولق كان يشترط مل يػعؾ ذ

ح هذا الؼقل الشقخ السعدي، لؾتبعقض)مـ( لقست  ، وإكؿا ٓبتداء الغاية، وقد رجَّ

 .رمحة اهلل طؾقفؿا والشقخ ابـ طثقؿقـ

وهق ترجقح الـقوي، والشقرازي، ، القىل األولهق  -واهلل أطؾؿ- والساجح

وشؿس والشقكاين،  وابـ طبدالبر، لحـبظ،والِخَرقِل، وابـ قدامة، وابـ رجب ا

.طافاه اهلل الشقخ يحقك الحجقريثؿ الحؼ العظقؿ آبادي، 
(1)

  

وأما أدلتفؿ ففل طامة مخصقصة بلدلة الجؿفقر، كحديث حذيػة، وحديث 

 . طظ

لؾغبار4 فنكؿا هق لتخػقػف، ٓ إلزالتف4 ٕكف ٓ يزول بؿجرد  وأما كػخ الـبل 

قسقر، كؿا هق ضاهُر الحديث، واهلل أطؾؿ.الـػخ، أو الـػض ال
(2)

 

 إذا خايط ايرتاَب غرُيٙ َٔ ايطاٖسات؟ ص:4ط َطأي١

َٓ َيُجقُز  إَذا َخاَلَط التَُّراُب َما (0/371 :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘

ُؿ بِِف، َكالـُّقَرةِ  ْركِقِخ  ،التَّقَؿُّ ، َفَؼاَل اْلَؼاِضل: ُحْؽُؿُف ُحْؽُؿ اْلـؿَ  ،َوالزِّ اِء إَذا َواْلِجصِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.71)ص أحؽام التقؿؿاكظر:  (0)

  (0/377-.)الؿغـل (7/700 ،)الؿجؿقعواكظر:  (7)



 464  فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 
َخاَلَطتُْف الطَّاِهَراُت، إْن َكاَكْت اْلَغَؾبَُة لِؾتَُّراِب َجاَز، َوإِْن َكاَكْت اْلَغَؾبَُة لِْؾُؿَخالِِط، َلْؿ 

  .َيُجزْ 

ـُ َطِؼقٍؾ: َيْؿـَُع، َوإِْن َكاَن َقؾِقاًل. َؿا َحَصَؾ  َوَقاَل اْب ُف ُربَّ َكَّ
ِ

ٕ 4 افِِعلِّ َوُهَق َمْذَهُب الشَّ

 هاُعْضِق، َفَؿـََع ُوُصقَل التَُّراِب إَلقِْف.فِل الْ 

4 ٕنَّ الغؾبة إذا كاكت لؾتراب، قىل القاضي هق -واهلل أطؾؿ- والساجح ُ :قلت

 فالظاهر أنَّ وجفف سقصقبف ذلؽ التراب، واهلل أطؾؿ.

َٓ َيْعَؾُؼ بِ  الِخالُف  َوَهَذا:  قال ابً قدام٘ ا َما  اْلقَِد، َفاَل فِقَؿا َيْعَؾُؼ بِاْلقَِد، َفَلمَّ

َٓ َيْحُصُؾ  ُف  َكَّ
ِ

ِعقِر4 َوَذلَِؽ ٕ ـْ الشَّ
ُؿ مِ ُف َيُجقُز التَّقَؿُّ َيْؿـَُع4 َفنِنَّ َأْحَؿَد َقْد َكصَّ َطَؾك َأكَّ

ـَ اْلُغبَاِر َوَبقْـََفا .َطَؾك اْلقَِد مِـُْف َما َيُحقُل َبقْ
(1)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/703.)الؿجؿقعواكظر:  (0)
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 ِلَخَكٔةَبِعِض امَلَطأئِل امُل ُسِكٔذ

 يرتاب إٔ ٜهٕٛ طاّٖسا.ٜػرتط يف ا ص:1ط َطأي١

كان التراب غقر صاهر، فال يجقز التقؿؿ بف4 ٕنَّ اهلل طز وجؾ يؼقل:  إذا

كؿا يف  طامة أهؾ العؾؿ، ، والطقب هق الطاهر، وطىل ذلؽ﴾ەئ ائ ائ﴿

الؿجؿقع شرح الؿفذب (7/700و ،)إوسط (،7/71) ٓبـ الؿـذر 

 . (0/337)الؿغـلو

 محٌ ايرتاب يف ايطؿس. ص:2ط َطأي١

(: وٓ يستحب محؾ 70)ص آختقاراتكؿا يف  خ اإلضالو قال غٔ

 هاالتراب معف لؾتقؿؿ، قالف صائػة مـ العؾؿاء.

 (: وقد استحب الثقري، وأمحد330) فتح البارييف  ّقال ابً زجب 

لؾؿسافر، كؿا يستحب لف محؾ الؿاء لؾطفارة، ومـ الؿتلخريـ مـ  محؾ التراِب 

 أكؽره، وقال: بدطة.

أكف ٓ يستحب محؾ التراب  -واهلل أطؾؿ- الظاهس ُ :عثد اهلل غفس اهلل لهقال أتى 

يف السػر، ولؽـ إن كان يعؾؿ أكف سقؿر، أو سقبؼك يف مؽاٍن لقس فقف تراب، وٓ 

ماء، ومل يجد ماًء يحؿؾف معف، فالظاهر أن محؾف لؾتراب يف هذه الحالة ٓ بلس بف، 

 أطؾؿ. واهلل
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 تستٝب أعكا٤ ايتُِٝ. ص:3ط َطأي١

 حػظف اهلل يف كتابف ٔخ حئٙ بً علٕ احلجْزٖ قال الػأحؽام التقؿؿ 

وما بعدها(: إفضؾ أن يؼدم مسح وجفف قبؾ كػقف، والعؽس جائز،  -22)ص

 يف ، قال الـقوي وذهب مجفقر العؾؿاء إىل وجقب الترتقب يف التقؿؿ

الؿجؿقع (7/777 يجب الترتقب يف التقؿؿ لؾجـابة كؿا يجب لؾتقؿؿ :)

 هٕصغر فقؿسح وجفف ثؿ يديف.الؾحدث ا

 .ليس تىاجةأن الترتقب  والساجح

، وهل «ثؿ مسح هبؿا وجفف وكػقف»بحديث:  -حػظف اهلل-ثؿ استدل الشقخ 

، و)القاو( ٓ تػقد «مسح كػقف ووجفف»، وفقفؿا رواية أخرى: الصحقحقـيف 

( و)ثُ  «مسح كػقف، ثؿ مسح وجفف أن الـبل »الترتقب، ولؽـ جاءت رواية:  ؿَّ

 تػقد الترتقب.

 (0/077 :)سبؾ السالمثؿ كؼؾ الشقخ حػظف اهلل طـ الصـعاين أكف قال يف 

ومـ ذلؽ اختالففؿ يف الترتقب بقـ القجف والقديـ، وحديث طؿار كؿا طرفت 

قاضل بلكف ٓ يجب، وإلقف ذهب كؾ مـ قال: تؽػل ضربة واحدة، وقالقا: والقاو 

قال بالضربتقـ إىل أكف ٓبد مـ الترتقب بتؼديؿ يف أية ٓ تـايف ذلؽ، وذهب مـ 

 هالقجف طىل الؽػقـ، وتؼديؿ القؿـك طىل القسرى.ا

(: وفقف أن 371طـدحديث طؿار رقؿ ) : وقال الحافظ ابـ حجر قال

 الترتقب غقر مشترط يف التقؿؿ.
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 : وإكؿا قؾـا إن تؼديؿ القجف طىل الؽػقـ هق إفضؾ ٕمريـ:قال الػٔخ

ة تؼديؿ مسح القجف طىل الؽػقـ أققى مـ رواية تؼديؿ مسح رواي األٍٚ:

فتح فقؿا كؼؾ طـف ابـ رجب يف  الؽػقـ طىل القجف، حتك قال اإلمام أمحد 

(: رواية أبل معاوية طـ إطؿش يف تؼديؿ مسح الؽػقـ طىل 7/31) الباري

 .الصحقحقـالقجف غؾٌط. كذا قال، وهل يف 

 ڇ ڇ چ ﴿ققلف تعاىل: أكف ضاهر الؼرآن يف  ايجاْٞ:

، فؼدم اهلل تعاىل مسح القجف قبؾ إيدي، ويف حديث جابر طـد مسؾؿ يف ﴾ڇ

 . اكتفك بتصرف يسقر.«أبدأِبامِبدأِاهللِبف»: صػة حج الـبل 

حف الشقخ حػظف اهلل هق  ُ :قلت ، وهق ققل يف -واهلل أطؾؿ- الساجحوما رجَّ

(، وهق اختقار 0/717) إلكصافامذهب أمحد اختاره مجاطة مـ أصحابف كؿا يف 

(، ولقس 70/773-777 ،771) مجؿقع الػتاوىكؿا يف  شقخ اإلسالم 

آستحباب كؿا تؼدم،  ستـد سقى أية، وغاية ما تػقده هقلؾؼقل بالقجقب م

 وباهلل التقفقؼ.

ّٓا، ٚمل جيد تساّبا،  ص:4ط َطأي١  ؟ال َا٤ّٚإذا ٚدد طٝ

ـٍ ٓ يجد ت قال ابً قدام٘ راًبا، َفُحؽِل طـ ابـ طباس أكف : إذا كان يف صق

قال: يلخذ الطقـ، ويطظ بف جسده، فنذا جػَّ تقؿؿ بف، وإن خاف فقات الققت 

  (0/371.)الؿغـل .قبؾ جػافف، ففق كالعادم. اكتفك الؿراد
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، وأما إثر طـ ابـ الساجحما ُذكَِر طـ ابـ طباس، وقرره ابـ قدامة هق  ُ :قلت

(، ويف إسـاده: 7/77) إوسطابـ الؿـذر يف  طباس، فال يثبت، فؼد أخرجف

 الـضر بـ طبد الرمحـ، وهق متروك، ومشايخ ابـ الؿـذر مبفؿقن.

 إذا عدّ ايرتاب، ٚاملا٤. ص:5ط َطأي١

 والؿزين، ومالؽ يف رواية، وسحـقن، وابـ ، وأمحديف ققل ذهب الشافعل ،

 .، وٓ إطادة طؾقفإىل أكف يصظ طىل حسب حالف الؿـذر

 ،يصظ حتك -وهق ققل لؾشافعل- والثقري، وإوزاطل وقال أبق حـقػة ٓ :

 طىل أحدمها، ثؿ يصظ. يؼدر

 أكف قال: ٓ يصظ، وٓ يؼضل4 ٕكف طجز طـ الطفارة،  رواية وجاء طـ مالؽ

طـ  فؾؿ تجب طؾقف الصالة، لؽـ قال ابـ طبد البر: هذه الرواية مـؽرة، وذكر

اين: يصظ طىل حسب حالف، ويعقد. أصحابف ققلقـ، أحدمها كؼقل أبل حـقػة، والث

 .وهق ققل آخر لؾشافعل، ورواية طـ أمحد

الذي ذهب إلقف أمحد يف الؿشفقر مـ مذهبف والشافعل  القىل األول والساجح

الصحقحقـيف   حديث طائشةل يف ققل4
(1)

أهنا استعارت مـ أسؿاء قالدة،  :

ؿ الصالة، ومل يجدوا ، فلدركتفيف التؿاسفا ًٓ ارج ففؾؽت، فبعث رسقل اهلل 

، فـزلت آية ماء، فصؾقا طىل غقر وضقء، فؾؿا أصبحقا ذكروا ذلؽ لرسقل اهلل 

 التقؿؿ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.013( )301(، ومسؾؿ برقؿ )330ف البخاري برقؿ )أخرج (0)
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 .الؿحدثقـ لجؿفقر الػتحوققل الشافعل، وأمحد طزاه الحافظ يف 

 اإلمام، والػتحيف تعؾقؼف طىل  ابـ باز  اإلماموقد رجح الؼقل إول 

، وباهلل التقفقؼ.الصحيح(، وهق 0/372) الشرح الؿؿتعيف  العثقؿقـ
(1)

 

 َػسٚع١ٝ ايٓؿذ، ٚايٓؿض. ص:6ط َطأي١

: فنذا طال يديف تراٌب كثقر، مل يؽره  (0/377)الؿغـليف   قال ابً قدام٘

 ه.اكػخف. وقال اإلمام أمحد: ٓ يضره فعَؾ، أم مل يػعْؾ 

 إموبـحقه قال الشافعل يف  ،يعـل كػض القديـ كؿا قال ابـ الؿـذر

لقؼؾَّ التراُب الذي حصؾ يف كػقف4 ٕنَّ والـػخ والـػض فقفؿا إكؿا هق (، 0/71)

 الؿؼصقد إكؿا هق التطفقر، ٓ التغبقر الؿقجب لؾتـػقر.

، فؼال يف وقد َخِػَل حديث الـػض طىل اإلمام أبل بؽر بـ الؿـذر 

إوسط (7/77بعد أن ذكر حديث الـػخ، ومل يذكر حديث الـػض، قال ،): 

4 ٕنَّ الـبلكؿا قا  هاكػخ فقفؿا. ملسو هيلع هللا ىلص ل أمحد أققل غقر أن الـػخ أحب إيلَّ

، فقشرع الصحقحقـتؼدم يف  ؿاقد كػضفؿا ك وأيًضا الـبل  ُ :قلت

، الصحيحإمران: الـػخ فقفؿا، وكػضفؿا4 لتؼؾقؾ التراب الذي طؾقفؿا، هذا هق 

 .واهلل أطؾؿ

وٓ يـػخ، أخرجف أكف كان يتقؿؿ، وٓ يـػض،   وقد صحَّ طـ ابـ طؿر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أحؽام التقؿؿ (7/721- ،)الؿجؿقع(، 330ٓبـ رجب، وابـ حجر رقؿ ) الػتحواكظر:  (0)

 (.00-03)ص
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 .بنسـاد صحقح (-0/700) طبدالرزاق

 يديف. خ يف، أكف تقؿؿ، وكػ(7/027) ت طـ طؿار طـد الدارقطـلبوث

 تعُِٝ املطض ع٢ً ايٛد٘، ٚايهؿني. ص:7ط َطأي١

مجع العؾؿاء طىل أن أوقد  (7/71-70 :)فتح البارييف   قال ابً زجب

 الجؿؾة4 فنن اهلل تعاىل ف يفوالقديـ بالتراب يف التقؿؿ فرض ٓبد مـ ،مسح القجف

 .[6]ادائدة: ﴾ڇ ڇ ڇ چ ﴿يؼقل: 

 ،فؿذهب مالؽ، فلما القجف، ولؽـ اختؾػقا يف قدر الػرض مـ ذلؽ

أكف يجب استقعاب بشرتف بالؿسح بالتراب،  :ومجفقر العؾؿاء ،وأمحد ،والشافعل

ومسح ضاهر الشعر الذي طؾقف، وسقاء كان ذلؽ الشعر يجب إيصال الؿاء إىل ما 

 .الصحيحتف كالشعر الخػقػ الذي يصػ البشرة، أم ٓ، هذا هق تح

ن إوالثاكقة:  ،وأمحد ،وطـ أبل حـقػة روايات، إحداها: كؼقل الشافعل قال:

ن ترك دون ربع القجف إوالثالثة:  ،ن ترك دوكف أجزأهإيجزئف، و ٓ ترك قدر درهؿ

أو مـ الذراع أجزأه،  ،وترك إقؾ مـف ،ن مسح أكثرهإوالرابعة:  ،أجزأه، وإٓ فال

وحؽك ابـ ، وزفر ،وأبل يقسػ ،وحؽاه الطحاوي طـ أبل حـقػة ،وإٓ فال

ف حؽؿ مسح الرأس حؽؿُ  التقؿؿِ  مسَح  نَّ أ :الؿـذر، طـ سؾقؿان بـ داود الفاشؿل

 يجزئ فقف البعض. ،يف القضقء

وبؼقل سؾقؿان الفاشؿل قال محؿد بـ مسؾؿة الؿالؽل، ويحقك بـ  ُ :قلت
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( ٓبـ رجب، وكصره 7/77) الػتحسابقري، والجقزجاين، كؿا يف يحقك الـق

أحؽام (، ورجحف الشقخ يحقك الحجقري يف 7/071) الؿحؾَّكابـ حزم يف 

 .(37)ص التقؿؿ

يشؿؾ مـ مسح  ﴾ڇ چ ﴿ودلقؾفؿ طىل ذلؽ أن ققلف تعاىل: 

 بعض وجفف.

 ـفا الـبل 4 ٕنَّ أية قد بققىل اجلوهىزهق  الساجحأن  والري يظهس يل

 .«إكامِيؽػقؽِأ ِتؼقلِهؽذا»بػعؾف مع ققلف لعؿار: 

ـَ أن الصػة الؿذكقرة هل الؽافقة، وأنَّ غقرها ٓ يؽػل، وقد استقطب  فبَقَّ

الؿسح طىل وجفف، ويديف، وإذا مسح طىل سائر وجفف، ٓ يضره، إن مل  الـبل 

 يصؾ التراب إىل بعض أجزائف.

يؽ طىل مجقع القجف، والؾحقة، أصاب ما قال إسحاق بـ راهقيف: تؿر بقد

 .أصاب، وأخطل ما أخطل

ٓبـ رجب  فتح الباريوقد كصَّ طىل هذا أبق الؿعايل الجقيـل أيًضا كؿا يف 

(، وهذا هق مذهب يحقك بـ يحقك فقؿا يظفر4 ٕكف قال: ٓ يتعؿد لترك 7/77)

 يعد. 4 فنن بؼل شلٌء مـف ملشلء مـ ذلؽ

(: فلما القدان، فلكثر العؾؿاء طىل وجقب مسح 7/73) ثه قال ابً زجب 

الؽػقـ، ضاهرمها، وباصـفؿا بالتراب، إىل الؽقطقـ، وقد ذكركا أن بعض العؾؿاء مل 
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 هايقجب استقعاب ذلؽ بالؿسح.

أيًضا يف القديـ، واهلل أطؾؿ. الساجحوما تؼدم ترجقحف بالقجف هق 
(1)

 

 ايتدًٌٝ بني أؾابع ايهؿني يف ايتُِٝ. ص:8ط َطأي١

 عض أهؾ العؾؿ إيجاب التخؾقؾجاء طـ ب. 

ة- إثبات التَّخؾقؾ: ابـ طثقؿقـ  اإلمامولؽـ قال  ٕن  4فقف َكَظر -ولق ُسـَـّ

سقل  ار مل يخؾِّؾ أصابَعف ملسو هيلع هللا ىلصالرَّ فنن ققؾ: أٓ ّيدخؾ يف ُطؿقم حديث  4يف حديث طؿَّ

ْؾِبقـِإصابِع،ِوبالِْغِيفِآْستِِ» :َلؼقط بـ َصبِرة   ؟«ـْ اقَأسخغِالُقُضقء،ِوخؾِّ

ولفذا فػل الـَّػس ، بالؿـْع4 ٕنَّ حديث َلؼقط بـ َصبَِرة يف َصفارة الؿاء أجقب

ؿ ٕمريـ:  شلء مـ استِحباب التخؾقؾ يف التَّقؿُّ

ًٓ: أكف مل َيِرْد طـ الـَّبلِّ   .ملسو هيلع هللا ىلصأو

فقلة، بخالف الؿاء4 فػل  ؿ مبـقَّة طىل التَّقسقر والسُّ وثاكقًا: أنَّ صفارة التَّقؿُّ

ؿ ُطضقان فؼط، ويف  ،الؿاء يف الجـابة يجب استقعاب كؾ البََدنِ  صفارة ويف التَّقؿُّ

لء  اِجح، بؾ ُيتَساَمح طــ الشَّ قـ طىل الرَّ ؿ ٓ يجب استقعاب الَقْجف والؽػَّ التَّقؿُّ

ْعر، فال يجب إيصال التُّراب إلقف ة كباصـ الشَّ  ،الذي ٓ َيِصؾ إلقـف الؿْسح إٓ بؿشؼَّ

ها.فقُْؿَسح الظَّاهُر فؼط 4ولق كان خػقػاً 
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (0/330.)الؿغـلواكظر:  (0)

(7) الشرح الؿؿتع (0/373.) 
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ـِ  (124) ـِ ُطَؿَر  َوَط   اْب
ِ
َِضْربََتا ِِ»: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ُؿ َِضْربٌَةِالتََّقؿُّ :

ـِِ ِإَلكِالِؿْرَلَؼْق ـِ َح إَ «لِْؾَقْجِف،َِوَضْربٌَةِلِْؾَقَدْي ، َوَصحَّ اَرُقْطـِلُّ ُة َوْقَػفُ . َرَواُه الدَّ .ئِؿَّ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 َٔ ايٝد. ٙعدد قسبات ايتُِٝ، ٚسٗد ص:1ط َطأي١

 أنَّ التقؿؿ ضربة واحدة لؾقجف، والؽػقـ فؼط، ٓ  إىل ذهب مجفقر العؾؿاء

، وهق ققل الشعبل، وططاء، ويحقك بـ أبل كثقر، وقتادة، وطؽرمة، يتجاوز الؽػقـ

ققل أمحد، وإسحاق، وأبل خقثؿة، وابـ أبل شقبة، ومؽحقل، وإوزاطل، وهق 

 وداود، وهق ققل طامة أهؾ الحديث، وهق اختقار البخاري، وابـ الؿـذر.

  ،وذهب مالؽ، وأبق حـقػة، وهق ققل الشافعل، والشعبل، والثقري

طظ بـ أبل صالب ومـ الصحابة:وأصحاب الرأي، 
(2)

سامل هق ققل ، وابـ طؿر، و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ريؼ طظ بـ ضبقان، طـ طبقداهلل ( مـ ص0/021. أخرجف الدارقطـل )املسؾٛع َٓهس ٚايسادض ٚقؿ٘ (0)

 ابـ طؿر، طـ كافع، طـ ابـ طؿر بف. وطظ بـ ضبقان متروك.

وقد خالػف يحقك الؼطان وهشقؿ وغقرمها فرووه طـ طبقداهلل بنسـاده مقققًفا، ورجح الؿقققف 

 الدارقطـل والبقفؼل وغقرمها.

بـ ثابت العبدي، وهق  ( ولؽـ يف إسـاده محؿد331وقد روي بـحقه مرفقًطا طـد أبل داود )

 ضعقػ.

 وقد أكؽر طؾقف الحػاظ هذا الحديث، مـفؿ: أمحد وأبقداود والبقفؼل وغقرهؿ. 

(، وسـده ضعقٌػ، فقف: ططاء بـ السائب، مختؾٌط، وتؾؿقذه فقف سؿع 0/703أخرجف طبد الرزاق )( 7)

أبل صالب، ومل بعد آختالط، وهق مـ رواية: أبل البختري، سعقد بـ فقروز، طـ طظ بـ  مـف

 يدركف4 ففق مـؼطع. وأما أثر ابـ طؿر4 ففق صحقح كؿا تؼدم.
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أنَّ التقؿؿ ضربتان: ضربة لؾقجف، وضربة  ذهبقا إىل ـ البصري،بـ طبداهلل، والحسا

ٓبـ  فتح الباريلؾـقوي و شرح صحقح مسؾؿلؾقديـ إىل الؿرفؼقـ، كؿا يف 

 .وقد طزي هذا الؼقل لؾجؿفقر رجب

 الذي تؼدم.  بحديث طؿار واستدل أصحاب الؼقل إول

يف آقتصار  قـالصحقح: ومؿا يؼقي رواية الػتحيف   قال احلافظ

بذلؽ، وراوي الحديث  طىل القجف، والؽػقـ، كقن طؿار كان ُيػتل بعد الـبل 

 هاأطرف بف مـ غقره.

الذي يف الباب، وقد  أصحاب الؼقل الثاين بحديث ابـ طؿر واستدل 

 : (، وغقره مـ حديث طؿار بـ ياسر372بؿا رواه أبق داود )تؼدم أكف مـؽر، و

ؿف التقؿؿ، طؾََّؿف أن يؿسح إىل الؿرفؼقـ. وسـده ضعقٌػ، فقف حقـ طؾَّ  أنَّ الـبل 

ٌث، طـ الشعبل، طـ طبدالرمحـ بـ أبزى  ،رجؾ مبفؿ، قال قتادة: حدثـل محدِّ

 طؿار. طـ

ولحديث طؿار إسـاد أحسـ مـ هذا طـد أبل داود  ُ :قال أتى عثد اهلل غفس اهلل له

ولؽـ سؾؿة بـ كفقؾ  ده ثؼات،، ورجال إسـا«إىل الؿرفؼقـ»(، وفقف: 377، 377)

 .«إىل الؿرفؼقـ، أو الؽػقـ»شؽ فقف، فؼال: ٓ أدري فقف: 

وقد أكؽر ذلؽ طؾقف شعبة، ومـصقر، وقد خالػف الثؼات، فروايتف شاذة لقست 

 ، ومع ذلؽ فؾقس يف حديث طؿار إٓ ذكر ضربة واحدة.محػقضة

 الؿـؽبقـ، مـ أطىل  وهـاك ققل ثالث: أنَّ التقؿؿ ضربتان لؾقجف، والقديـ إىل
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ثؿ حؽل طـف إكؽاره،  القد، وإىل أباط، مـ أسػؾفا، وهذا مروي طـ الزهري،

 .محؿد بـ مسؾؿة مـ الؿالؽقةقال بف و وطدم الؼقل بف،

(، وفقف: فؿسحقا 371ولفؿ حديث ضعقٌػ مـ حديث طؿار طـد أبل داود )

 باط.هبا وجقهفؿ، وأيديفؿ إىل الؿـاكب، ومـ بطقن أيديفؿ إىل أ

ا، قد بقَـّ اضطرابف أبقداود، وضعػف ابـ حزم يف  وهق حديث مضطرب جدًّ

الؿحىل (771.وأطؾف أبق حاتؿ، وأبق زرطة ،)
(1)

  

ا، مل (7/70فتح البارييف   ّقال ابً زجب  (: وهذا الحديث مـؽٌر جدًّ

 اكتفك.يزل العؾؿاء يـؽروكف.

  وهـاك ققل رابٌع ذكره الشقكاين يفركقؾ إوصا (0/301 طـ سعقد بـ ،)

الؿسقب، وابـ سقريـ، أنَّ صػة التقؿؿ ثالث ضربات: ضربة لؾقجف، وضربة 

 لؾؽػقـ، وضربة لؾذراطقـ، قال الشقكاين: مل أقػ لفذا الؼقل طىل دلقؾ.

: وإمر كؿا قال، أكف ٓ دلقؾ طىل هذا الؼقل، حػظف اهلل قال الػٔخ حئٙ

 هااإلمامقـ4 فنكف ققل بعقد، ٓ يؾقؼ بؿثؾفؿا. ويـبغل أن يـظر يف ثبقتف إىل هذيـ

 .القىل األوليف هذه الؿسللة هق  والصحيح

وهق ترجقح شقخـا مؼبؾ القادطل، والشقخ ابـ باز، والشقخ العثقؿقـ 

 (2)اهلل طؾقفؿ أمجعقـ. رمحة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.0/00ٓبـ أبل حاتؿ ) العؾؾاكظر:  (0)

ٓبـ حجر  الػتح (7/70-71 ،)شرح مسؾؿ(، 371( )377ٓبـ رجب ) الػتحواكظر:  (7)

(371 ،)أحؽام التقؿؿ (.70-73)ص 
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ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (125)   َوَط
ِ
ِعقُدَِوِ»: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ،ِؾِؿُِِضقُءِالُؿْسِالبَّ

ـََِِوإِْ َِلْؿَِيِجدِِ ُفِبََ َرَتفُِ،ِالاَمَءَِطْ َرِِسـِق ارُ «َلنَِواَِوَجَدِالاَمَءَِلْؾَقتَِّؼِاهللََِوْلُقِؿسَّ ، . َرَواُه البَزَّ

اَرُقْطـِلُّ إْرَساَلُف. َب الدَّ ـْ َصقَّ
ـُ الَؼطَّاِن، َلؽِ َحُف اْب َوَصحَّ

(1)
 

َحُف. (126) ـْ َأبِل َذرٍّ َكْحُقُه، َوَصحَّ َولِؾتِّْرمِِذيِّ َط
(2)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديثني

 ْٛاقض ايتُِٝ. ص:1ط َطأي١

ـْ اْلَحَدِث بُِؽؾِّ  (0/371 :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘ ُؿ َط َوَيبُْطُؾ التَّقَؿُّ

ْلـَؿْؼُدوِر َطَؾك اْستِْعَؿالِِف، َوُخُروِج اْلَقْقِت، َما ُيبْطُِؾ اْلُقُضقَء، َوَيِزيُد بُِرْؤَيِة اْلـَؿاِء ا

َـّ ُوُجقدِ اْلـَؿاِء، َطَؾك َما َذَكْرَكا، َوَزاَد َبْعُضُفْؿ َما َلْق َكَزَع  َوَزاَد َبْعُض َأْصَحابِـَا َض

ا ،ِطَؿاَمةً  ِؿ، َوَهَذا قَ ، أَْو ُخػًّ ِحقُح َأنَّ َهَذا َلقَْس بُِؿبْطٍِؾ لِؾتَّقَؿُّ ْقُل َسائِِر اْلُػَؼَفاِء4 َوالصَّ

َؿ َصَفاَرٌة َلْؿ َيْؿَسْح فِقَفا َطَؾقِْف، َفاَل َيبُْطُؾ بِـَْزِطِف، َكَطَفاَرةِ اْلـَؿاءِ  َنَّ التَّقَؿُّ
ِ

ٕ. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( مـ صريؼ الؼاسؿ بـ يحقك بـ ططاء 301) كشػ إستار. أخرجف البزار كؿا يف سطٔ يػريٙ (0)

الؿؼدمل طـ هشام بـ حسان طـ محؿد بـ سقريـ طـ أبل هريرة. وقد تػرد بقصؾف الؼاسؿ بـ 

يحقك وخالػف غقره فرووه طـ هشام طـ ابـ سقريـ مرساًل، وتابع هشاًما آخرون طىل اإلرسال كؿا 

ولؽـ هذا الؿرسؾ يشفد لف حديث أبل ذر الذي بعده  (2/33 .)العؾؾأبان ذلؽ الدارقطـل يف 

 فقصقر بف حسـًا، واهلل أطؾؿ. 

(، ويف 0/010(، والـسائل )337(، وأخرجف أيًضا أبقداود )077. أخرجف الترمذي )سطٔ يػريٙ (7)

إسـاده طؿرو بـ بجدان الرواي طـ أبل ذر وهق مجفقل، فؼد تػرد بالرواية طـف أبققالبة ومل يقثؼف 

 . ويشفد لؾحديث الؿرسؾ الذي قبؾف. معتبر
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ُؿ لِْؾَجـَاَبةِ : َقاَل ُثهَّ ا التَّقَؿُّ َّٓ ُرْؤَيُة اْلـَؿاِء، َوُخُروُج اْلَقْقِت،  4َفَلمَّ َفاَل ُيبْطُِؾُف إ

ُؿ لَِحَدِث اْلَحقِْض َوالـَِّػاسِ وَ   . اكتفك بتصرف.ُمقِجبَاُت اْلُغْسِؾ، َوَكَذلَِؽ التَّقَؿُّ

أما خروج الققت4 فؾقس هـاك دلقؾ طىل جعؾف مـ   ُ:قال أتى عثد اهلل غفس اهلل له

4 ٕنَّ التقؿؿ صفارة التقؿؿأكف ٓ يعد كاقًضا مـ كقاقض  والصحيح، التقؿؿكقاقض 

نَّ التقؿؿ مبقح إ :4 ففق بـاٌء طىل ققلفؿالتقؿؿـ جَعَؾُف مـ كقاقض ترفع الحدث، وم

 .ٓ رافع

، طىل أكف ٓ يسؾؿ بلكف يؾزم مـ كقكف أكف رافع لؾحدث -كؿا تؼدم- والساجح

 ، واهلل أطؾؿ.مبقًحا أن يـؼض بخروج الققت

 ٌٖ ٜبطٌ ايتُِٝ بٛدٛد املا٤، ٚإٕ نإ يف ايؿال٠؟ ص:2ط َطأي١

 :يف الؿسللة ققٓن 

 .كف يبطؾ، وإن كان يف الصالة: أاألّل

وهذا مذهب أمحد، وأبل حـقػة، وكؼؾف البغقي طـ أكثر العؾؿاء، واستدلقا 

 .«لنواِوجدِالامء؛ِلؾقتؼِاهلل،ِولقؿسفِب رتف»بعؿقم حديث الباب: 

قال ابـ رشد: وهؿ أحػظ لألصؾ4 ٕكف أمر غقر مـاسب لؾؿشروع أن يقجد 

 .ويـؼضفا يف غقر الصالة شلء واحد ٓ يـؼض الطفارة يف الصالة،

ح هذا الؼقل ابـ حزم يف    (737.)الؿحىلوقد رجَّ

: قال مالؽ، والشافعل، وأبق ثقر، وابـ الؿـذر: إْن كان يف الصالة، الجاىٕ
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 .مضك فقفا، وروي هذا طـ أمحد4 إٓ أكف رجع طـف

، «ِٓيـبر ِحتكِيسؿعِصقًتا،ِأوِجيدِ حيًا»: واحتج همٓء بعؿقم ققلف 

 .[33حمؿد:] ﴾ڈ  ڈ  ڎ ﴿قلف تعاىل: وبؼ

 .القىل األولهق  -واهلل أطؾؿ- والساجح

 حػظف اهللوأما استدٓلفؿ بالحديث4 فؼد أجاب طـف شقخـا يحقك الحجقري 

، فؼال: وهذه غػؾة4 فننَّ صدر الحديث فقف السمال طـ شلء أحؽام التقؿؿيف 

قاس، حتك يتلكد مـ ؿجرد القسببعقـف، فلجاهبؿ طؾقف بعقـف، أكف ٓ يخرج 

الحدث، أما وجقد الؿاء لؾتقؿؿ، فشلء خارج طـ الحديث، وكاقض زائد طىل 

 هاكقاقض القضقء، شؿؾتف أدلة أخرى.

4 فننَّ معـك أية: ٓ تبطؾقها ﴾ڈ  ڈ  ڎ﴿وأما استدٓلفؿ بأية: 

ثؿ إكف ٓ يبطؾ هق الصالة، ولؽـ الصالة  والؿـ، وغقر ذلؽ، بالشرك، والرياء،

 .بزوال الطفارة، كؿا يف سائر إحداث، واهلل أطؾؿ تبطؾ

، والشقخ الػاضؾ يحقك بـ طظ ابـ طثقؿقـ  اإلماموقد رجح هذا الؼقل 

.حػظف اهللالحجقري 
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.32-31)ص أحؽام التقؿؿ (0/371 ،)الؿغـلاكظر:  (0)
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ـْ َأبِل َسِعقٍد الُخْدِريِّ  (127)  َقاَل: َخَرَج َرُجاَلِن فِل َسَػٍر، َفَحَضَرِت  َوَط

اَلُة  َؿا َصِعقًدا َصقِّبًا، َفَصؾَّقَا، ُثؿَّ َوَجَدا الَؿاَء فِل الَقْقِت،  -َوَلقَْس َمَعُفَؿا َماءٌ -الصَّ َفتَقَؿَّ

اَلَة َوالُقُضقَء، َوَلْؿ ُيِعدِ    َفَلَطاَد َأَحُدُهَؿا الصَّ
ِ
َفَذَكَرا  ملسو هيلع هللا ىلصأَخُر، ُثؿَّ َأَتقَا َرُسقَل اهلل

َِوِ»َذلَِؽ َلُف، َفَؼاَل لِؾَِّذي َلْؿ ُيِعْد:  ـََّة َوَقاَل لِْمَخِر:  ،«َأْجَزَأْتؽَِصَ ُتؽَأَصْختِالسُّ

ـَِِِلَؽِ» َتْق . ،. َرَواُه َأُبق َداُود«إَْجُرَِمرَّ َوالـََّسائِلُّ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 ؟إذا تُِٝ ايسدٌ، ٚؾ٢ً، ثِ ٚدد املا٤ بعد خسٚز ايٛقت ص:1ط َطأي١

َوُجْؿَؾُة َذلَِؽ َأنَّ اْلَعادَِم  (0/303-371 :)الؿغـليف   ال ابً قدام٘ق

ِؿ، ُثؿَّ َوَجَد اْلَؿاَء، إْن َوَجَدُه َبْعَد ُخُروِج اْلَقْقِت، َفاَل  لِْؾَؿاءِ  َػِر إَذا َصؾَّك بِالتَّقَؿُّ فِل السَّ

ـُ  ،إَطاَدَة َطَؾقِْف إْجَؿاًطا َؿ ـْذِ اْلؿُ َقاَل أَُبق َبْؽٍر ْب ـْ َتقَؿَّ ِر: أَْجَؿَع َأْهُؾ اْلِعْؾِؿ َطَؾك أَنَّ َم

َٓ إَطاَدَة َطَؾْقِف. اَلِة، َأْن  اكتفك الؿراد. َوَصؾَّك، ُثؿَّ َوَجَد اْلَؿاَء َبْعَد ُخُروِج َوْقِت الصَّ
(2)

  

 ؟خسٚز ايٛقت قبٌإذا تُِٝ، ٚؾ٢ً، ثِ ٚدد املا٤  ص:2ط َطأي١

  ٘قال ابً قدام  يفالؿغـل (0/371 :) ِْن َوَجَدُه فِل اْلَقْقِت، َلْؿ َيْؾَزْمُف َوإ

ـْ ُوُجقدِ اْلـَؿاِء فِل اْلَقْقِت، َأْو َغَؾَب َطَؾك َضـِِّف ُوُجقُدُه فِقفِ 
، َأْيًضا إَطاَدٌة، َسَقاٌء َيئَِس مِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وقد أطؾ باإلرسال، 0/703(، والـسائل )332. أخرجف أبقداود )قعٝـ، ٚايسادض إزضاي٘ (0)

بدون ذكر أبل سعقد، رجح ذلؽ  فرجح الحػاظ أكف مـ رواية ططاء بـ يسار طـ رسقل اهلل 

 ود والدارقطـل والبقفؼل، ومـ وصؾف فؼد وهؿ. أبق دا

 (.30ٓبـ الؿـذر رقؿ ) اإلمجاعواكظر:  (7)
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ا ،َوبَِفَذا َقاَل َأُبق َسَؾَؿةَ  ، َوَمالٌِؽ، َوالشَّ ، َوالثَّْقِريُّ ، َوالـََّخِعلُّ ْعبِلُّ  ،فِِعلُّ َوالشَّ

ـُ  ،َوإِْسَحاُق  ْأِي اْلـؿُ َواْب ـُ  .ـِْذِر، َوَأْصَحاُب الرَّ َوَقاَل َطَطاٌء، َوَصاُوٌس، َواْلَؼاِسُؿ ْب

اَلةَ  ، َوَربِقَعُة: ُيِعقُد الصَّ ْهِريُّ ، َوالزُّ ـَ ـُ ِسقِري ٍد، َوَمْؽُحقٌل، َواْب  .ُمَحؿَّ

استدلقا بحديث  مـ طدم إطادة الصالة، وقد ها ذهة إليه اجلوهىز والساجح

 أبل سعقد الخدري الؿتؼدم، وقد تؼدم الؽالم طؾقف.

َؿ، َوُهَق َيَرى ُبقُقَت :  قال ابً قدام٘ ـَ ُطَؿَر َتقَؿَّ َواْحتَجَّ َأْحَؿُد بَِلنَّ اْب

ْؿُس ُمْرَتِػَعةٌ  َفَؾْؿ ُيِعدْ  ،اْلـَؿِديـَِة، َفَصؾَّك اْلَعْصَر، ُثؿَّ َدَخَؾ اْلـَؿِديـََة َوالشَّ
(1)

َكَُّف 
ِ

4 َوٕ

َطاَدُة، َكَؿا َلْق َوَجَدُه َبْعَد اْلَقْقِت   ها.َأدَّى َفْرَضُف َكَؿا ُأمَِر، َفَؾْؿ َيْؾَزْمُف اإْلِ

 شرح الؿفذبوقد كؼؾ الـقوي طـ إوزاطل استحباب اإلطادة كؿا يف 

ِٓ»: (، وٓ دلقؾ طىل آستحباب، بؾ ٓ يجقز اإلطادة لفا4 لؼقلف 7/310)

« ًةِيفِيقىِمرتقـتبؾقاِص
(2)

 (737 ،)الؿحؾَّكيف  ، وهذا ترجقح ابـ حزم 

  (0/377.)الشرح الؿؿتعيف  ابـ طثقؿقـ  اإلمامثؿ 

 أُٜٗا املدتاز: تأخري ايتُِٝ، أٚ تكدمي٘؟ ص:3ط َطأي١

 :يف الؿسللة أربعة أققال 

: تلخقر التقؿؿ أوىل بؽؾ حال، وهق ققل ططاء، والحسـ، وابـ سقريـ، األّل

 وأمحد، والثقري، وأبل حـقػة.والزهري، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( بنسـاد صحقح.7/01) إوسطأخرجف ابـ الؿـذر يف  أثر ابـ طؿر  (0)

، طـ طؿرو بـ شعقب، الؿعؾؿ حسقـ(، مـ صريؼ 7/007(، والـسائل )713أخرجف أبق داود ) (7)

. ، طـ طبداهلل بـ طؿر ل مقىل مقؿقكةطـ سؾقؿان بـ يسار يعـ ـٌ  بف. وهذا إسـاٌد حس
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اء، وقضاء َش : ٕكف يستحب تلخقر الصالة إىل بعد العَ  قال ابً قدام٘

الحاجة4 كقال يذهب خشقطفا، وحضقر الؼؾب، ويستحب تلخقرها4 إلدراك 

 دراك الطفارة الؿشترصة أوىل.الجؿاطة، فتلخقرها إل

ـ وجقده استحب : استحباب التلخقر إْن رجا وجقد الؿاء، وإن يئس مالجاىٕ

 تؼديؿف، وهق مذهب مالؽ، وأبل الخطاب الحـبظ.

: التؼديؿ أفضؾ4 إٓ أن يؽقن واثًؼا بقجقد الؿاء يف الققت4 ٕكف ٓ الجالح

يستحب ترك فضقؾة أول الققت، وهل متحؼؼة ٕمر مظـقن، وهذا مذهب 

 الشافعل.

ؿقم ققلف التؼديؿ أفضؾ مطؾًؼا وهق ققل الظاهرية، وابـ حزم4 لع السابع:

 ڦ﴿، وققلف: [033آل ظؿران:]  ﴾پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿تعاىل: 

 .[048افبؼرة:] ﴾ڦ

أكف تقؿؿ، وصىل العصر، ثؿ دخؾ الؿديـة،   وقد ثبت طـ ابـ طؿر

.والشؿس مرتػعة، فؾؿ ُيِعدْ 
(1)

 

الصحقحقـيف  وثبت طـ الـبل 
(2)

، طـ أبل جفقؿ، قال: أقبؾ رسقل 

حتك  ، فَسؾََّؿ طؾقف، فؾؿ َيُردَّ طؾقف الـبل مـ كحق بئر مجؾ، فؾؼقف رجٌؾ  اهلل 

 .طؾقف السالمأقبؾ طىل الجدار، فؿسح بقجفف، ويديف، ثؿ ردَّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تؼدم تخريجف يف الؿسللة السابؼة. (0)

 (.303(، ومسؾؿ )331أخرجف البخاري ) (7)
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 .4 لؿا فقف مـ إبراء الذمة مع ما تؼدم ذكرهالساجحهق  وهرا القىل 

ح هذا الؼقل الشقكاين  (، حقث 0/037) السقؾ الجراريف  وقد رجَّ

ٓ تختص بطفارة دون صفارة، فطفارة التراب الؿضروبة لؾصالة  إوقاتقال: 

كطفارة الؿاء، يف أَنَّ ُكؾَّ واحدة مـفؿا ُتَمدَّى هبا الصالة يف الققت الؿضروب لفا، 

اة بالطفارة بالؿاء4 فعؾقف الدلقؾ، وٓ  ومـ زطؿ أن ذلؽ يختص بالصالة الؿَمدَّ

 هادلقؾ أصال.

تلخقر التقؿؿ لعؾف يجد ب التعؾؼ (7/071 :)الؿحؾَّكيف  ّقال ابً حصو 

فضؾ مـ طؿؾ أن طؿؾ الؿتقضئ أوٓ إمجاع طىل  ،كف ٓ كصٕ 4الؿاء ٓ معـك لف

وكال  ،تؿ مـ صالة الؿتقؿؿأفضؾ وٓ أن صالة الؿتقضئ أالؿتقؿؿ، وٓ طىل 

فتلخقر  ،فنذ ذلؽ كذلؽ 4مريـ صفارة تامة، وصالة تامة، وفرض يف حالةإ

 ها.طؿال بال معـكفضؾ إأؾػضؾ يف البدار إىل الصالة رجاء وجقد الؿاء ترك ل

لؽـ إذا كاكت الصالة مؿا يستحب تلخقرها4 فإفضؾ أن يمخر التقؿؿ   ُ:قلت

، وصالة الظفر طـد اإلبراد، ومجع إذا مل يػقت طىل كػسف الجؿاطة كصالة العشاء

التلخقر لؾؿسافر، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (777.)الؿحؾَّك (0/303 ،)الؿغـلواكظر:  (0)



َٔنُِّه   483 َباُب التَّ

 

 

 

 

ـِ  (128) ـِ َطبَّاٍس  َوَط  -﴾ ٴۇ ۈ ۈ ۆ           ۆ ۇ﴿: َطزَّ َوَجؾَّ  فِل َقْقلِفِ - اْب

 َوالُؼُروُح، َفُقْجـُِب، َفقََخاُف َأْن 
ِ
ُجِؾ الِجَراَحُة فِل َسبِقِؾ اهلل َقاَل: إَذا َكاَكْت بِالرَّ

ؿَ  َيُؿقَت إنِ  ـُ  َرَواهُ . اْغتََسَؾ: َتقَؿَّ َحُف اْب اُر، َوَصحَّ اَرُقْطـِلُّ َمْقُققًفا، َوَرَفَعُف البَزَّ الدَّ

َوالَحاكُِؿ. ،ُخَزْيَؿةَ 
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 ؟إذا خاف املسٜض، أٚ ادتسٜض ع٢ً ْؿط٘ َٔ اضتعُاٍ املا٤ ص:1ط َطأي١

َخاَف إَذا  َوالَؿِريُض  اْلَجِريُح :  (0/337)الؿغـليف   قال ابً قدام٘

ُؿ، َهَذا َقْقُل َأْكثَِر َأْهِؾ اْلِعْؾؿِ  ـْ اْستِْعَؿاِل الَؿاِء، َجاَز َلُف التَّقَؿُّ
ـُ  :مِـُْفؿْ  ،َطَؾك َكْػِسِف مِ اْب

، َوَقتَاَدُة، َوَمالٌِؽ، افِِعلُّ  َطبَّاٍس، َوُمَجاِهٌد، َوِطْؽِرَمُة، َوَصاُوٌس، َوالـََّخِعلُّ َوَلْؿ ، َوالشَّ

ْص َلُف  ـِ فِل ُيَرخِّ ـْ اْلَحَس َيِة، َوَكْحُقُه َط ْٔ َّٓ ِطـَْد َطَدِم الَؿاِء4 لَِظاِهِر ا ِؿ إ َطَطاٌء فِل التَّقَؿُّ

ـْ اْلُغْسؾِ 
َٓ ُبدَّ مِ  ها.الَؿْجُدوِر اْلُجـُِب، َقاَل: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـ  (717(، وابـ خزيؿة )0/007. أخرج الؿرفقع الحاكؿ )ؾشٝض َٛقّٛؾا، ٚاملسؾٛع قعٝـ (0)

 صريؼ جرير، طـ ططاء بـ السائب، طـ سعقد بـ جبقر، طـ ابـ طباس بف.

وقد تابع جريًرا يف رفعف طظ بـ طاصؿ يف رواية، وسائر الرواة يرووكف طـ ططاء بـ السائب 

 مقققًفا ومـفؿ جرير يف رواية وطظ بـ طاصؿ يف رواية.

 ســ الدارقطـلؿا يف فالراجح الؿقققف، وقد رجح الؿقققف أبقحاتؿ، والدارقطـل ك

  (0/77.)طؾؾ ابـ أبل حاتؿ( و0/012)

 ( بؿعـاه بدون ذكر أية.777-0/777ولؾؿقققف إسـاد صحقح طـد البقفؼل )
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4 لؼقلف وهىز أهل العلنـجما ذهب إلقف  الصحيح  ُ:قال أتى عثد اهلل غفس اهلل له 

 ۈ  ۆ ۆ ۇ ۇ﴿، وققلف تعاىل: [29ساء:افـ] ﴾چ چ ڃ ﴿تعاىل: 

 ے ے ھ ھ ھ ھ﴿، وققلف تعاىل: [085افبؼرة:] ﴾ۋ  ٴۇ ۈ

 .[78احلج:] ﴾ۓ

 .«ِٓضر ،ِوِٓضرا »: وققلف 

وقد صحَّ طـ ابـ طباس كؿا تؼدم، وٓ ُيْعَؾُؿ لف مخالػ مـ الصحابة، 

 والؿشؼة تجؾب التقسقر، واهلل أطؾؿ.

 قابط ارتٛف املبٝض يًتُِٝ. ص:2ط َطأي١

 الؿسللة ثالثة أققال، ذكرها ابـ قدامة رمحة اهلل طؾقف: يف هذه 

 ، وهق رواية طـ أمحد، وأحد ققيل الشافعل.َخْقُف التََّؾِػ : األّل

ُؿ إَذا َخاَف ِزَياَدَة الَؿَرِض، َأْو َتبَاُصَم اْلُبْرِء، َأْو َخاَف : الجاىٕ ُف ُيبَاُح َلُف التَّقَؿُّ أَكَّ

ضاِهُر َمْذَهِب أمحد، َوالَؼْقُل الثَّاكِل  َوَهَذا، ا َغقَْر ُمْحتََؿؾٍ َشقْئًا َفاِحًشا، َأْو َأَلؿً 

افِِعلِّ   .أَبِل َحـِقَػةَ َوَقْقل  ،لِؾشَّ

َيةِ : الجالح ْٔ ِؿ لِْؾَؿِريِض ُمْطَؾًؼا4 لَِظاِهِر ا َوُحؽَِل ، َداُود، َوَهَذا َقْقُل إَباَحُة التَّقَؿُّ

ـْ َمالٍِؽ   .َط

 .القىل الثاًيهق  والساجح

حف ابـ قدامة ِحقُح4 لُِعُؿقِم َقْقلف َتَعاَلك:، فؼال:  وقد رجَّ  ۇ﴿ َوُهَق الصَّ



َٔنُِّه   485 َباُب التَّ

 

 

 

 

ـْ َمالِِف، أَْو  ،﴾ٴۇ ۈ ۈ ۆ   ۆ
ُؿ إَذا َخاَف َذَهاَب َشْلٍء مِ َكَُّف َيُجقُز َلُف التَّقَؿُّ

ِ
َوٕ

َّٓ  ،َضَرًرا فِل َكْػِسفِ  ، َأْو َسُبٍع، َأْو َلْؿ َيِجْد اْلـَؿاَء إ ـْ لِصٍّ
ـِ مِثْؾِِف  مِ بِِزَياَدةٍ َطَؾك َثَؿ

 ها.َكثِقَرة4ٍ َفأَلَْن َيُجقَز َهُفـَا َأْوَلك

ويدل طىل ذلؽ إدلة الؿتؼدمة يف الؿسللة السابؼة، وأما الؼقل الثالث4  ُ :قلت

فؾقس بصحقح4 ٕنَّ بعض الؿرضك يجد الؿاء وٓ يستضر باستعؿالف، فؾؿ يجز لف 

َط فقفا طدم الؿاء، فؾؿ يتـاول محؾ الـزاع.التقؿؿ، كالصحقح، وأية اشترِ 
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (0/330.)الؿغـلاكظر:  (0)
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ـْ َطؾِلٍّ  (129) َقاَل: اْكَؽَسَرْت إْحَدى َزْكَديَّ  َوَط
(1)

  َفَسَلَلُت  ،
ِ
، ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقَل اهلل

.َفَلَمَركِل َأْن َأْمَسَح َطَؾك الَجبَائِرِ 
(2)

ا. َرَواهُ   ـُ َماَجْف بَِسـٍَد َواٍه ِجدًّ اْب
(3)

 

ـْ َجابٍِر  (131) ، َفاْغتََسَؾ َفَؿاَت - َوَط ُجِؾ الَِّذي ُشجَّ َِكاَ ِ» -فِل الرَّ اَم إكَّ

ؿَِ َِيَتَقؿَّ َِأْ  َِيْؽِػقِف َِيْؿَسَح ُِ ؿَّ ِِخْرَقًة، ُِجْرِحِف َِطَؾك َِوَيْعِبَب َِسائَِرِ، َِوَيْغِسَؾ َطَؾْقَفا

. َرَواُه َأُبق َداُود بَِسـٍَد فِقِف َضْعٌػ، َوفِقِف اْختاَِلٌف َطَؾك ُرَواتِِف.«َجَسِدهِِ
(4)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 .، ٚعؿا٥ب ادتسٚحاملطض ع٢ً ادتبا٥س ص:1ط َطأي١

 ؿسللة ثالثة أققال:هذه ال يف 

ئف الؼادر طىل استعؿال الؿاء فقفا، : أكف يستعؿؾ الؿاء لجؿقع أطضااألّل

وهذا ققل الجؿفقر، واستدلقا بحديث الباب،  ،ويؿسح طىل الجبقرة مسًحا

.  وبالؼقاس طىل الُخػِّ

: أكف يؽتػل بالغسؾ لألطضاء الؼادر طؾقفا، ويترك الجبقرة، وٓ يؿسح الجاىٕ

حف إ لباين، طؾقفا، وٓ يتقؿؿ طـفا، وهذا ققل ابـ سقريـ، والظاهرية، ورجَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الزكد: بػتح الؿعجؿة، وسؽقن الـقن، هق أحد طظؿل الساطد، ولؾساطد طظؿان كؾ واحٍد مـفؿا  (0)

 زْكد.

 ر: مجع جبقرة، وهل ما يقضع طىل العظؿ الؿؽسقر4 لقـجبر، ويؾتئؿ.الجبائ (7)

 ( ويف إسـاده طؿرو بـ خالد القاسطل، وهق كذاب وضاع. 071. أخرجف ابـ ماجف )قعٝـ د٘دا (3)

 ( مـ صريؼ الزبقر بـ خريؼ، طـ ططاء، طـ جابر بف.330. رواه أبقداود )قعٝـ (7)

وزاطل4 فرواه طـ ططاء، طـ ابـ طباس، وقال يف والزبقر بـ خريؼ ضعقػ، وقد خالػف إ

رواية: بؾغـل طـ ططاء، وقد بقـ أبقحاتؿ وأبقزرطة أن القاسطة هق إسؿاطقؾ بـ مسؾؿ الؿؽل، 

 (. -0/30ٓبـ أبل حاتؿ ) العؾؾوهق شديد الضعػ. اكظر 
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 .رمحة اهلل طؾقفؿا والقادطل

: أكف يتقؿؿ طـ ذلؽ العضق، وهذا ققل الشافعل، ولؽـف قال: ويؿسح الجالح

 ، واستدل بحديث جابر الذي يف الباب، وتؼدم أكف ضعقػ.طؾقفا

أكف يؽتػل بالتقؿؿ طـفا4 فننَّ التقؿؿ كؿا كاب طـ مجقع  -واهلل أطؾؿ- والساجح

ىل استعؿال الؿاء فقفا، فؽذلؽ يـقب طـ بعض إطضاء طـد طدم الؼدرة ط

 إطضاء طـد طدم الؼدرة طىل استعؿال الؿاء فقفا.

ح هذا الؼقل شقخـا يحقك بـ طظ الحجقري  يف كتابف  حػظف اهللوقد رجَّ

أحؽام التقؿؿ (.37-33)ص 

،  4 لصحة ذلؽ طـ ابـ طؿر أقسب القىل األول أنَّ  ظهس يلثؿ  ًٓ فعاًل وقق

 الؽبرى(، و7/77ٓبـ الؿـذر ) إوسططـف أكف فعؾ ذلؽ كؿا يف فؼد صحَّ 

(، وصح طـف أكف قال: مـ كان بف جرح معصقب، فخشل طؾقف 0/772لؾبقفؼل )

( بنسـاد 0/030العـت4 فؾقؿسح ما حقلف وٓ يغسؾف. أخرجف ابـ أبل شقبة )

 صحقح.

طباس مخالػ مـ الصحابة، بؾ جاء ذلؽ طـ ابـ  وٓ يعؾؿ ٓبـ طؿر 

  أيًضا طـد ابـ الؿـذر يفإوسط (7/77.ولؽـ إسـاده ضعقػ ،) 

ويميد صحة ققل الجؿفقر أنَّ الجروح، والجبائر كاكت مقجقدة بؽثرة 

أمر بالتقؿؿ طـفا، والجؿع بقـفا وبقـ القضقء،  طـدهؿ، ومل يـؼؾ أنَّ الـبل 

أو يؼال بالؿسح، فبؼل أن يؼال: إما أن تترك، كؿا قال أصحاب الؼقل الثاين، 



 488  فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

، فػعؾفؿ يف مثؾ هذه الؿسللة 4 ٕنَّ الصحابة قد طاصروا الـبل وهرا أقسب 

ٌم طىل غقره، واهلل أطؾؿ.  التل ٓ يقجد فقفا كص صريح مؼدَّ

 امـاإلمؿ ـ، ثة ـالم ابـ تقؿقـقل الجؿفقر شقخ اإلسـح قـد رجـوق

.العثقؿقـ 
(1)

 

 ٢ً طٗاز٠؟ٌٖ ٜػرتط يف املطض ع٢ً ادتبري٠ يبطٗا ع ص:2ط َطأي١

  4 لعدم وجقد دلقؾ طىل الصحيحأكثر العؾؿاء طىل طدم اشتراط ذلؽ، وهق

 اشتراط ذلؽ.

(: الجبقرة 70/013) مجؿقع الػتاوىكؿا يف   قال غٔخ اإلضالو

يؿسح طؾقفا، وإن شدها طىل حدث طـد أكثر العؾؿاء، وهق إحدى الروايتقـ طـ 

 هأمحد، وهق الصقاب.ا

 بري٠؟ٌٖ ٜطتٛعب املطض ع٢ً ادت ص:3ط َطأي١

(: الجبقرة 70/012) مجؿقع الػتاوىكؿا يف   قال غٔخ اإلضالو

 هيستقطبفا بالؿسح كؿا يستقطب الجؾد4 ٕن مسحفا كغسؾف.ا

يعؿفا كؾفا  (00/013 :)مجؿقع فتاواهكؿا يف   العجٔنني اإلماوقال 

، ففـا ٕنَّ إصؾ أن البدل لف حؽؿ الؿبدل4 ما مل ترد السـة بخالفف -يعـل بالؿسح-

الؿسح بدل طـ الغسؾ، فؽؿا أن الغسؾ يجب أن يعؿ العضق كؾف فؽذلؽ الؿسح 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (70/010-027)مجؿقع الػتاوى (7/77 ،)إوسط(، و7/17) الؿحؾَّكواكظر:  (0)

(70/701 ،)مجؿقع فتاوى العثقؿقـ (00/017-013.) 
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يجب أن يعؿ مجقع الجبقرة، وأما الؿسح طىل الخػقـ ففق رخصة، وقد وردت 

 ه.االسـة بجقاز آكتػاء بؿسح بعضف

  الؿسح طىل الجبقرة يػارق الؿسح طىل الخػ مـ مخسة أوجف: 

  قرة واجب، وطىل الخػ مستحب.الؿسح طىل الجب أسدٖا:

يف الطفارتقـ: الؽبرى، والصغرى،  مشروعالؿسح طىل الجبقرة  ايجاْٞ:

  بخالف الؿسح طىل الخػ4 ففق يف الصغرى فؼط.

الجبقرة يؿسح طؾقفا حتك يحؾفا، لقس فقفا تقققت، والؿسح طىل  ايجايح:

  الخػ ممقت طـد الجؿفقر.

 .الصحيحالف الخػ فال يشترط، طىل الجبقرة يستقطبفا الؿسح، بخ ايسابع:

الجبقرة ٓ يشترط أن يشدها طىل صفارة، وأما الؿسح طىل الخػ  ارتاَظ:

فقشترط لبسف طىل صفارة.
(1)

 

 خًع ادتبري٠ بعد ايٛق٤ٛ، ٚاملطض عًٝٗا؟ ص:4ط َطأي١

وإضفر أكف ٓ  هذا فقف كزاع (70/702 :)الػتاوىيف   قال غٔخ اإلضالو

 ه.اقد الغسؾ4 ٕنَّ الجبقرة كالجزء مـ العضق واهلل أطؾؿيـتؼض القضقء كؿا أكف ٓ يع

 ؟إذا نإ ؾاسب اذتدخ دسحّيا، أٚ َسّٜكا ص:5ط َطأي١

  ،ذهب أمحد، والشافعل إىل أكف يغسؾ ما أمؽـف مـ أطضائف، ويتقؿؿ لؾباقل

: ، وققلف [06افتغابـ:] ﴾ھ ہ ہ ہ﴿واستدلقا بالعؿقمات الؿتؼدمة: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (00/017.)مجؿقع فتاوى العثقؿقـ (70/010-013 ،)مجؿقع الػتاوىواكظر:  (0)
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، واستدلقا بحديث الباب، وقد تؼدم أكف «طعتؿوإواِأمرتؽؿِبلمر،ِللتقاِمـفِماِاست»

ح هذا الؼقل   .حػظف اهلل ، والشقخ يحقكابـ طثقؿقـ  اإلمامضعقػ، وقد رجَّ

  وذهب مالؽ، وأبق حـقػة إىل أكف إْن كان أكثر بدكف صحقًحا، َغَسَؾف، وٓ يتقؿؿ

 طؾقف، وإن كان أكثر بدكف جريًحا، تقؿؿ، وٓ غسؾ طؾقف.

، واهلل أطؾؿ. أزجح لقىل األولاأنَّ  والري يظهس
(1)

 

هذه الؿسللة مػروضة فقؿـ لقس طىل جرحف طصابة، وٓ يؿؽـ  تنبيه:

استعؿال الؿاء طىل جرحف ٓ بالغسؾ، وٓ بالؿسح4 فنن كان طىل جرحف طصابة 

ففل الؿسللة السابؼة، وإن كان يؿؽـف أن يؿسح طىل الجرح بالؿاء دون الغسؾ فؼد 

  الجرح بالؿاء، ومل يؼؾ يف ذلؽ بالتقؿؿ.الؿسح طىل أوجب أمحد 

ر ققل ـبعد أن ذك- (7/02 )ع الػقائدـبدائيف   قال احلافظ ابً القٔه

 مـ خقر وأكف ،الجبقرة مسح مـ أوىل البارز الجرح مسح أن طىل يدل وهذا: -أمحد

 طـ الؿحػقظ وهق ،طـف العدول يـبغل ٓ الذي الصقاب هق وهذا ،التقؿؿ

 مباشرة فنن 4الؼقاس بؿؼتضك أكف ريب وٓ ،والتابعقـ صحابةال مـ :السؾػ

 ذلؽ غقر مباشرة مـ أوىل بف الؿلمقر الغسؾ بعض هق الذي بالؿسح العضق

 .فبؽشػ الؿشؼة لضرورة جاء إكؿا الحائؾ طىل الؿسح أن ومعؾقم ،بالتراب العضق

 الق مـ وأثار الســ بقـ الجامع الؽبقر الؽتاب يف ذكرت وقد:  قال

 تقؿقة بـا العباس بقأ شقخـا وكان ،بذلؽ طـفؿ أثار وذكرت ،السؾػ مـ بذلؽ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (70 /012 ،700.)مجؿقع الػتاوى (0/330 ،)الؿغـلواكظر:  (0)
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 ه.االؿسح بدل بالتقؿؿ الؼقل ويضعػ ،هذا إىل يذهب 

 . (00/017)مجؿقع فتاواهكؿا يف  العثقؿقـ  اإلماموهذا ترجقح 

 ، وباهلل التقفقؼ.الصحيحوهق 

(: وقال غقر 71)ص آختقارات الػؼفقةكؿا يف   قال غٔخ اإلضالو

واحد مـ العؾؿاء: ومسح الجرح بالؿاء أوىل مـ مسح الجبقرة، وهق خقر مـ 

 هطـ أمحد.ا ،التقؿؿ، وكؼؾف الؿقؿقين

(: متك قدر طىل مسح 0/327) غاية الؿرامكؿا يف   ّقال الطعدٖ

: ملسو هيلع هللا ىلصالجرح بالؿاء4 وجب الؿسح، ومل يشرع لف مع ذلؽ تقؿؿ، كؿا قال الـبل 

 ه.ا«تؽؿِبلمرِللتقاِمـفِماِاستطعتؿوإواِأمر»

ـُ  (0/331 :)الؿغـلقال ابـ قدامة رمحة اهلل طؾقف يف  
َٓ ُيْؿؽِ َما 

ـْ  َّٓ بِاْكتَِشاِر اْلَؿاِء إَلك اْلَجِريِح، ُحْؽُؿُف ُحْؽُؿ اْلَجِريِح، َفنِْن َلْؿ  َغْسُؾُف مِ ِحقِح إ الصَّ

َؿ ُيْؿؽِـُْف َضبُْطُف، َوَقَدَر َأْن َيْس  ـْ َذلَِؽ َتقَؿَّ ـْ َيْضبُِطُف، َلِزَمُف َذلَِؽ، َفنِْن َطَجَز َط تَـِقَب َم

ُؿ َطـُْف َكاْلَجِريِح  ـْ َغْسؾِِف، َفَلْجَزأَُه التَّقَؿُّ ُف َطَجَز َط َكَّ
ِ

 ها.َوَصؾَّك َوَأْجَزَأُه 4 ٕ

َِ ٜبدأ: بايتُِٝ، أٚ ايػطٌ؟ ص:6ط َطأي١  ٔب

َفُفَق  4َكاَن اْلَجِريُح ُجـُبًاإَذا  (0/331 :)الؿغـليف  ٘ قال ابً قدام

ُؿ  :ُمَخقَّرٌ  َرُه، بِِخاَلِف َما إَذا َكاَن التَّقَؿُّ َؿ َطَؾك اْلُغْسِؾ، َوإِْن َشاَء َأخَّ َم التَّقَؿُّ إْن َشاَء َقدَّ

َ  4لَِعَدِم َما َيْؽِػقِف لَِجِؿقِع َأْطَضائِفِ 
ِ

ٕ 4 ًٓ َؿ لِْؾَعَدِم، َفنِكَُّف َيْؾَزُمُف اْستِْعَؿاُل اْلَؿاِء َأوَّ نَّ التَّقَؿُّ
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ـْ اْستِْعَؿالِِف فِل اْلَجِريِح،  ُؿ لِْؾَعْجِز َط َّٓ َبْعَد َفَراِغ اْلَؿاِء، َوهُفـَا التَّقَؿُّ ُؼ إ َٓ َيتََحؼَّ َو

ـْ َغْسِؾ الْ  َؿ َبَدٌل َط َنَّ اْلَجِريَح َيْعَؾُؿ َأنَّ التَّقَؿُّ
ِ

ٌؼ َطَؾك ُكؾِّ َحاٍل4 َوٕ ُجْرِح، َوُهَق ُمتََحؼِّ

َّٓ َبْعَد اْستِْعَؿاِل  ُؿ َلُف إ َٓ َيْعَؾُؿ اْلَؼْدَر الَِّذي َيتَقَؿَّ َواْلَعادُِم لَِؿا َيْؽِػل َجِؿقَع َأْطَضائِِف 

 هااْلـَؿاِء َوَفَراِغِف، َفَؾِزَمُف َتْؼِديُؿ اْستِْعَؿالِِف.

ٌَ ايتُِٝ َهـإ   ص:7ط َطأي١ إذا تطٗس ادتسٜض طٗاز٠ ؾػس٣، ؾٌٗ ًٜصَ٘ َدِع

 جملسٚح بايرتتٝب؟ايعكٛ ا

 ف يجعؾ التقؿؿ يف مؽان العضق ـة إىل أكـة، والشافعقـذهب بعض الحـابؾ

 ف.ـالذي يتقؿؿ طـ

(: وهذا فعؾ 70/770) مجؿقع الػتاوىكؿا يف   قال غٔخ اإلضالو

مبتدع، وفقف ضرر طظقؿ، ومشؼة مل تلت بف الشريعة، وهذا وكحقه إسراف يف 

 هورسقلف.ا وجقب الترتقب حقث مل يقجبف اهلل

كان محدًثا حدًثا أصغر4  إذا والجريح(: 70)ص آختقاراتيف  قال ّ

فال يؾزمف مراطاة الترتقب، وهق الصحقح مـ مذهب أمحد وغقره4 فقصح أن يتقؿؿ 

 هاوالػصؾ بقـ أبعاض القضقء بتقؿؿ بدطة.بعد كؿال القضقء، بؾ هذا هق السـة، 

، رزيـ ، وابـالحاوي الؽبقرحب وهذا الؼقل اختاره الؿجد ابـ تقؿقة وصا

(، وقال: 0/377) الشرح الؿؿتعوهذا الؼقل ماَل إلقف الشقخ ابـ طثقؿقـ يف 

 هذا الذي طؾقف طؿؾ الـاس الققم.

(: وإذا تقضل، 70/773) مجؿقع الػتاوىكؿا يف   ّقال غٔخ اإلضالو
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 هوتقؿؿ، فسقاء قدم هذا أو هذا، لؽـ تؼديؿ القضقء أحسـ.ا

(: ٓ 37)ص أحؽام التقؿؿيف كتابف  حػظف اهلل لػٔخ حئٙ احلجْزّٖقال ا

دلقؾ طىل تؼديؿ القضقء قبؾ التقؿؿ، وٓ العؽس، فؾف أن يتقؿؿ، ثؿ يتقضل، ولف أن 

 يتقضل، ثؿ يتقؿؿ، وإول أحب إلقـا.

 واختار هذا الؼقل الشقخ طبد اهلل أبا بطقـ، والشقخ محؿد بـ إبراهقؿ.

واهلل أطؾؿ4 ٕنَّ كالًّ مـ القضقء، والتقؿؿ  الساجحهق  وهرا القىل ُ :قلت

، واهلل أطؾؿ.وأطضاؤهاصفارة مستؼؾة لفا شروصفا، 
(1)

 

 ؟إذا نإ دسحّيا يف ٚدٗ٘، أٚ ٜدٙ، ٚال ٜطتطٝع ايتُِٝ أّٜكا ص:8ط َطأي١

(: إذا كان 7/27) مجؿقع فتاواهيف كؿا   قال الػٔخ حمند بً إبسأٍه

 وجفف، أو كػقف، أو إذا استعؿؾ التقؿؿ تضرر يتضرر بالتقؿؿ، بلن كان الجرح يف

 ها.[06افتغابـ:] ﴾ہ ہ ہ ھ﴿مـ الغبار4 فنكف يسؼط التقؿؿ4 لؼقلف تعاىل: 

 ؟إذا خاف َٔ غد٠ ايربد ص:9ط َطأي١

 اْلبَْردِ  (0/333 :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘
ةِ ـْ ِشدَّ

، َوإِْن َخاَف مِ

ـَ اْلَؿاَء، َأْو َيْستَ  َرَر، مِثُْؾ َأْن َيْغِسَؾ ُطْضًقا َوَأْمَؽـَُف َأْن ُيَسخِّ ـُ الضَّ ْعِؿَؾُف َطَؾك َوْجٍف َيْلَم

َؿا َغَسَؾ َشْقًئا َسَتَرُه، َلِزَمُف َذلَِؽ  ،ُطْضًقا َؿ َوَصؾَّك فِل َقْقِل َأْكَثرِ ، َوُكؾَّ  َوإِْن َلْؿ َيْؼِدْر، َتَقؿَّ

: َيْغتَِسُؾ، وَ ، َأْهِؾ اْلِعْؾؿِ  ـُ ، َلُف ُطْذًرا إِْن َماَت، َلْؿ َيْجَعْؾ اهللُ َوَقاَل َطَطاٌء، َواْلَحَس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اوىمجؿقع الػت (7/327 - 327 ،)غاية الؿرام(، و - 0/332) الؿغـلواكظر:  (0)

(70/770 ،700.) 
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ـِ َمْسُعقدٍ  َوُمْؼتََضك َقْقِل اْب
(1)

ْصـَا َلُفْؿ فِل َهَذا  ُف َقاَل: َلْق َرخَّ ُؿ4 َفنِكَّ َٓ َيتَقَؿَّ : أَكَُّف 

َؿ َوَيَدَطفُ  َْوَشَؽ َأَحُدُهْؿ إَذا َبَرَد َطَؾْقِف اْلـَؿاُء َأْن َيَتَقؿَّ  چ ڃ﴿َتَعاَلك:  اهلل َوَلـَا َقْقُل  .َٕ

 اكتفك الؿراد..[095افبؼرة:]﴾ہ ہ ہ ۀ ۀ﴿وَقْقلف َتَعاَلك:  [29]افـساء:﴾چ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.302(، ومسؾؿ برقؿ )370أخرجف البخاري برقؿ ) (0)
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ـِ  (131) ـِ َطبَّاٍس  َوَط ـَ  ،اْب َّٓ  َقاَل: مِ ِؿ إ ُجُؾ بِالتَّقَؿُّ َٓ ُيَصؾَِّل الرَّ ـَِّة َأْن  السُّ

ا.َصاَلًة َواِحَدةً  اَرُقْطـِلُّ بِنِْسـَادٍ َضِعقٍػ ِجدًّ اَلةِ إُْخَرى. َرَواُه الدَّ َؿ لِؾصَّ ، ُثؿَّ َيتَقَؿَّ
(1)

 

 من احلديث ةاملسائل واألحكام املستفاد

 ايتُِٝ يهٌ ؾال٠. ص:1ط َطأي١

 ؽتقبة، واستدلقا ذهب مجفقر العؾؿاء إىل أنَّ القاجب هق التقؿؿ لؽؾ صالة م

بحديث ابـ طباس، وكثقر مـفؿ بـك ذلؽ طىل ققلف: إن التقؿؿ مبقٌح، ولقس برافع 

 .كؿا تؼدم أكف رافع لؾحدث والساجح لؾحدث.

ومـ قال بلكف رافع لؾحدث يؼقل بلكف يجقز لف أن يصظ ما شاء بتقؿؿف حتك 

  (0/717:)سبؾ السالميف   ولذلؽ قال الصـعاين 4تـتؼض صفارتف

ف تعاىل قد جعؾ التراب قائًؿا مؼام الؿاء، وقد ُطؾَِؿ أكف ٓ يجب ـوإصؾ أك

القضقء بالؿاء4 إٓ مـ الحدث، فالتقؿؿ مثؾف، وإىل هذا ذهب مجاطة مـ أئؿة 

 هاالحديث، وغقرهؿ، وهق إققم دلقاًل.

 :قَؾ قِ وَ   (70/730-731:)مجؿقع الػتاوىكؿا يف   قال غٔخ اإلضالو

ؿُ التَّقَ  َبْؾ  ؿُ  ،بِاْلَؿاءِ  ُيْستَبَاُح  َكَؿا بِفِ  َيْستَبِقُح  ُمْطَؾًؼا اْلَؿاءِ  َمَؼامَ  َيُؼقمُ  ؿُّ  اْلَقْقِت  َقبَْؾ  َوَيتَقَؿَّ

لُ  َكَؿا ؿَ  َوإَِذا ،َبْعَدهُ  َؿاءِ ـالْ  َصَفاَرةُ  َتبَْؼك َكَؿا اْلَقْقِت  َبْعدَ  َوَيبَْؼك ،اْلَقْقِت  َقبَْؾ  َيتََقضَّ  َتقَؿَّ

لَ  إَذا أَكَّفُ  َكَؿا اْلَػِريَضةَ  بِفِ  َصؾَّك لِـَافَِؾةِ   َكثِقرٍ  َقْقُل  َوَهَذا ،اْلَػِريَضةَ  بِفِ  َصؾَّك لِـَافَِؾةِ  َتَقضَّ

ـْ  َواَيةِ  فِل َوَأْحَؿد ،َحـِقَػةَ  َأبِل َمْذَهُب  َوُهقَ  ،اْلِعْؾؿِ  َأْهؾِ  مِ : َأْحَؿد َوَقاَل  ،الثَّاكِقَةِ  الرِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ويف إسـاده الحسـ بـ طؿارة وهق متروك. 0/027. أخرجف الدارقطـل )قعٝـ د٘دا (0)
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ِحقُح  ُهقَ  اْلَؼْقُل  َذاَوهَ . اْلِؼقَاُس  ُهقَ  َهَذا ـَّةُ  اْلؽِتَاُب  َيُدلُّ  َوَطَؾقْفِ  ،الصَّ ْطتِبَاُر4 َوالسُّ

ِ
 َوآ

ؿَ  َجَعَؾ  اهللَ  َفنِنَّ  ًرا التَّقَؿُّ ًرا َؿاءَ ـالْ  َجَعَؾ  َكَؿا ُمَطفِّ  ڃ ڃ ڃ﴿: َتَعاَلك َفَؼاَل  ،ُمَطفِّ

 ڎ ڌ  ڌ ڍ ڍ ڇڇ ڇ ڇ چ  چ چ چ

َيةَ  [6ادائدة:] ﴾ژ ژ ڈ ڈ ڎ ْٔ َرَكا َأنْ  ُيِريدُ  أَكَّفُ  َتَعاَلك َفَلْخبَرَ  ،ا  ُيَطفِّ

ُرَكا َكَؿا بِالتَُّراِب  ِحقِح  فِل َثبََت  َوَقدْ  ،َؿاءِ ـبِالْ  ُيَطفِّ ـْ  الصَّ : َقاَل  َأكَّفُ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلِّ  َط

ـَا» ْؾ ِبَِخْؿسِِِالـَّااَِِِطَؾكُِلضِّ ـَاُِجِعَؾْتِ: ـَاِْتَِوُأِحؾَِِّ،َؿَ ئَِؽةِِلالَِِْكُبُػقِ ُِِصُػقُل َِل

ـَائِؿُِ َِِوَلؿِِْاْلَغ ََحدَِِِتِحؾَّ َْ ُضِِلِلَِوُجِعَؾْتِِ،َقْخؾِلِِٕ ْٕ  :َلْػظٍ  َوفِل ،«َوَصُفقً اَِمْسِجًداِا

اَمِ» َ ةَُِِأْدَ َكْتفَُِِ ُجٌؾَِِلَليُّ ـِِْالبَّ ـَْدهُُِِأمَّتِلِِم ِإَلكُِيْخَعُثِِالـَّخِلَُِِّوَكا َِِ،َوَصُفقُ هُِِ،َمْسِجُدهَُِِلِع

ةًَِخاَِقْقِمفِِ ـْ ُمْسؾِؿٍ  َصِحقِح  َوفِل ،«َطامَّةًِِالـَّااِِِإَلكَِوبُِعْشتِ،صَّ  ملسو هيلع هللا ىلص َأكَّفُ  ُحَذْيَػةَ  َط

ـَا»: َقاَل  ْؾ ـَاُِجِعَؾْتِ:ِبَِشَ ِثِِالـَّااَِِِطَؾكُِلضِّ ـَاَِوُجِعَؾْتِِ،َؿَ ئَِؽةِِلالَِِْكُبُػقِ ُِِصُػقُل َِل

َْ ُضِ ْٕ ـَاَِوُتْربَُتَفاَِمْسِجًداِا ـَ  دْ َفؼَ  ،«َصُفقً اَِل َْرَض  َجَعَؾ  اهللَ  َأنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص َبقَّ ْٕ تِفِ  ا ُمَّ
ِ

 َصُفقًرا ٕ

ـْ  ،َصُفقًرا َؿاءَ ـالْ  َجَعَؾ  َكَؿا ِعقُدِ» :ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  َقاَل : َقاَل  َذرٍّ  َأبِل َوَط َِصُفق ُِِالطَّقُِّبِِالبَّ

ـََِِطْ َرِِاَمءَِلالَِِْيِجْدَِِلؿَِِْوَلْقُِِؿْسؾِؿِِلالِْ َِلنِ َِِّ؛بََ َرَتؽَِلَلْمِسْسفُِِاَمءَِلالَِِْوَجْدتفَِلنَِواِ،ِسـِق

ـٌ  َحِديٌث  :التِّْرمِِذيُّ  َقاَل  ،«َخْقٌرَِِولَِؽِ ِعقدَ  َجَعَؾ  اهللَ  َأنَّ  َفَلْخبَرَ  .َصِحقٌح  َحَس  الصَّ

قَِّب  ـَ  َطْشرَ  َؿاءَ ـالْ  َيِجدْ  َلؿْ  َوَلقْ  ُؿْسؾِؿِ ـالْ  َصُفقرَ  الطَّ ـْ  ،ِسـِق  َٓ  التَُّراَب  إنَّ  :َقاَل  َفَؿ

رُ  ـْ  ُيَطفِّ ـَّةَ  اْلؽِتَاَب  َخاَلَػ  َفَؼدْ  اْلَحَدِث  مِ ًرا َكانَ  َوإَِذا ،َوالسُّ ـْ  ُمَطفِّ  اْمتَـَعَ  4اْلَحَدِث  مِ

رَ  اهللَ  َأنَّ  َمعَ  َباقِقًا اْلَحَدُث  َيُؽقنَ  َأنْ  ـَ ـالْ  َصفَّ ؿِ  ُؿْسؾِِؿق ـْ  بِالتَّقَؿُّ ؿُ  اْلَحَدِث  مِ  َرافِعٌ  َفالتَّقَؿُّ

رٌ  لِْؾَحَدِث  ـْ  ،َصاِحبِفِ لِ  ُمَطفِّ  َفنِكَّفُ  4َؿاءِ ـالْ  اْستِْعَؿالِ  َطَؾك َيْؼِدرَ  أَنْ  إَلك ُمَققٌَّت  َرْفعٌ  َلؽِ

ـْ  َبَدٌل  رٌ  َفُفقَ  ،َؿاءِ ـالْ  َط ًرا َؿاءُ ـالْ  َدامَ  َما ُمَطفِّ  ه.اُمتََعذِّ
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 ابا الَبَرٌ َهٔف ٌةَكَخِلُم ىَسِخُأ َلأئَطٌ َمٔف ْلِصَف

 ك١.ايتُِٝ رتٛف ؾٛات ٚقٔت ايؿسٜ ص:1ط َطأي١

(: إذا 70/711) مجؿقع الػتاوىكؿا يف  قال غٔخ اإلضالو ابً تٔنٔ٘ 

مستقؼظ، والؿاء بعقد مـف يخاف إن صؾبف أن تػقتف  وهقدخؾ وقت الصالة، 

بارًدا يخاف إن سخـف، أو ذهب إىل الحؿام، فاتت الصالة4  الؿاءالصالة، أو كان 

 فنكف يصظ بالتقؿؿ يف مذهب أمحد، ومجفقر العؾؿاء.

الؿسافر إذا وصؾ إىل ماء وقد ضاق الققت فنكف يصظ  أما(: 70/710) ّقال

بالتقؿؿ طىل ققل مجفقر العؾؿاء وكذلؽ لق كان هـاك بئر لؽـ ٓ يؿؽـ أن يصـع لف 

حبال حتك يخرج الققت أو يؿؽـ حػر الؿاء وٓ يحػر حتك يخرج الققت فنكف 

 هايصظ بالتقؿؿ.

، وهذا يف صقرة ﴾ڃ ڃ ڃ ﴿لف تعاىل: يدلُّ طىل هذه الؿسللة قق ُ :قلت

 مـ مل يجد الؿاء4 ٕكف طاجز طـ استعؿالف قبؾ خروج الققت.

َٔ اضتٝكغ آخس ايٛقت، ٚإٕ اغتػٌ بطٗاز٠ املـا٤، خـسز ايٛقـت،     ص:2ط َطأي١

 ؾٌٗ ي٘ إٔ ٜتُِٝ؟

(: ومـ استقؼظ 70-71)ص آختقاراتكؿا يف   قال غٔخ اإلضالو

الققت، وكذا مـ كسقفا، بخالف مـ آخر الققت، وهق جـٌب، يغتسؾ، وإن خرج 

 هااستقؼظ أول الققت، فؾقس لف أن يػقت وقت الصالة، بؾ يتقؿؿ ويصظ.
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آخر الققت،  استقؼظ(: وإن 70/711) مجؿقع الػتاوىكؿا يف   ّقال

َر صؾعت الشؿس4 فنكف يصظ هـا بالقضقء بعد صؾقع الشؿس4 فنن  وخاف إن َتَطفَّ

كنحدى الروايتقـ طـ مالؽ4 فنكف هـا إكؿا خقصب طـد مجفقر العؾؿاء اختالًفا 

بالصالة بعد استقؼاضف، ومـ كام طـ صالة صالها إذا استقؼظ، وكان ذلؽ وقتفا 

 هايف حؼف.

حديث أكس يف  والدلقؾ طىل ما ذكره شقخ اإلسالم   ُ:قلت

الصحقحقـ
(1)

ِإواِ»قال:  أنَّ الـبل :  ِلؾقبؾفا ِكسقفا؛ ِأو ِطـِص ة، ِكاى مـ

 .«لققتفاِأ ِيبؾقفاِإواِوكرها»ويف رواية:  ،«وكرها

مػتاح دار ، وطزاه لؾجؿفقر كؿا يف وهق ضاهر اختقار ابـ الؼقؿ 

 (.371)ص السعادة

 ايتُِٝ رتٛف ؾٛت ؾال٠ ادتٓاش٠. ص:3ط َطأي١

  ذهب مجاطة مـ أهؾ العؾؿ إىل مشروطقة التقؿؿ4 لخقف فقات صالة

وسعد بـ إبراهقؿ،  ،ثوالؾق ،مذهب الـخعل، والحسـ، والزهريالجـازة، وهق 

وإسحاق، وسػقان، ورواية طـ أمحد، وإوزاطل،  وربقعة ،ويحقك إكصاري

َحُف شقخ اإلسالم كؿا يف   آختقاراتوأصحاب الرأي، وهذا الؼقل رجَّ

 تقؿؿ لردِّ السالم. (، قال: وقد ثبت أكف 71)ص

ٓبـ  سطإووقد جاء هذا الؼقل طـ ابـ طباس، وابـ طؿر، كؿا يف  ُ :قلت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.027(، ومسؾؿ برقؿ )731أخرجف البخاري برقؿ ) (0)
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(، وكالمها ضعقٌػ4 فلثر ابـ طباس يف إسـاده: الؿغقرة بـ زياد، 7/11الؿـذر )

فقف أكف طـ ططاء مقققًفا طؾقف، وقد جعؾف هق طـ  الصحيحوقد أخطل يف إسـاده4 فنن 

(، وأما أثر ابـ 0/730) الســططاء، طـ ابـ طباس، كؿا بقـ ذلؽ البقفؼل يف 

 مسؾؿ الؿؽل، وهق شديد الضعػ. طؿر4 فػل إسـاده: إسؿاطقؾ بـ

 وقد اسُتِدلَّ لفذا الؼقل بالؼقاس طىل مـ خاف فقات وقت الػريضة.

  وذهب مجاطة مـ أهؾ العؾؿ إىل طدم مشروطقة التقؿؿ لصالة الجـازة إذا

ُوِجَد الؿاء، وإن فاتتف الصالة، وهق مذهب الشافعل، وأبل ثقر، وابـ الؿـذر، 

، وهذا واجد لؾؿاء.﴾ڃ ڃ ڃ ﴿: ورواية طـ أمحد4 لؼقلف تعاىل
(1)

 

 ايتُِٝ يؿٛات ؾال٠ ايعٝد، ٚادتُع١. ص:4ط َطأي١

 ،يتقؿؿ لفؿا إذا خاف فقاهتؿا والحـػقة إىل أكف ذهب إوزاطل. 

مـ أكف ٓ يتقؿؿ لفؿا4 ٕنَّ صالة العقد،  ها ذهة إليه مجهىز العلواء والساجح

ا مؿتد إىل زوال وإن فاتت مع اإلمام، فؾف أن يصؾقفا مجاطة ثاكقة4 ٕنَّ وقتف

ها ضفًرا، واهلل أطؾؿ. ا الجؿعة4 فنهنا إذا فاتتف صالَّ الشؿس، وأمَّ
(2)

 

ً ٢        ص:5ط َطأي١ ــ٘، أٚ يف َٛقــع ميهٓــ٘ اضــتعُاي٘، ٚؾــ إذا ْطــٞ املــا٤ يف زسً

 ؟بايتُِٝ، ثِ ٚدد املا٤

  ذهب أبق ثقر، وأبق حـقػة، ومالؽ يف رواية إىل أنَّ صالتف تجزئف، وٓ إطادة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

]كتاب الجـائز، باب  فتح الباري (0/377 ،)الؿغـل (7/11-10 ،)إوسطواكظر:  (0)

(70 ،])غاية الؿرام (7/771.) 

 (.71)ص آختقارات (0/377 ،)الؿغـل (7/10 ،)إوسطاكظر:  (7)
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 قان غقر قادر طىل استعؿال الؿاء، ففق كالعادم.طؾقف4 ٕكَّف مع الـس

  وذهب الشافعل، وأمحد، ومالؽ يف رواية إىل أكف يعقد الصالة4 ٕكَّف واجد

لؾؿاء، مػرٌط يف صؾبف، وطدم وجقده شرط لصحة التقؿؿ، والصالة، والشرط ٓ 

يػقت بالـسقان، وهذا الؼقل هق ترجقح اإلمام الـقوي، فؼد كصر هذا الؼقل 

.الؿجؿقعمػقد يف ببحث 
(1)

 

ٌٖإذا  ص:6ط َطأي١ عًٝ٘ زسً٘ ايرٟ ؾٝ٘ املا٤، أٚ نإ ٜعسف ب٦ّسا، ؾطًبٗا،  ق

 ؟ؾًِ جيدٖا، ؾؿ٢ً بتُِٝ، ثِ ٚددٖا

ـْ َرْحؾِفِ  (0/302-303 :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘ الَِّذي  َوإِْن َضؾَّ َط

ـُ َطِؼقٍؾ: َيْحتَِؿُؾ َأْن فِقِف اْلـَؿاُء، َأْو َكاَن َيْعِرُف بِئًْرا َفَضاَطْت َطـُْف،  ُثؿَّ َوَجَدَها، َفَؼاَل اْب

ِحقُح ، َيُؽقَن َكالـَّاِسل َٓ إَطاَدَة َطَؾقْفِ  :َوالصَّ َكَُّف َلقَْس ، َأكَُّف 
ِ

ٕ 4 افِِعلِّ َوُهَق َقْقُل الشَّ

َكَُّف َغقْ ﴾چ ڃ ڃ ڃ ﴿بَِقاِجٍد لِْؾَؿاِء، َفقَْدُخُؾ فِل ُطُؿقِم َقْقلف َتَعاَلك: 
ِ

ُر 4 َوٕ

ٍط، بِِخاَلِف الـَّاِسل  ها.ُمَػرِّ

 ؟إذا تُِٝ مجاع١ َٔ َٛقع ٚاسد ص:7ط َطأي١

ـْ  (0/337 :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘
َؿ َجَؿاَطٌة مِ َوَيُجقُز َأْن َيتَقَؿَّ

ـْ َحْقٍض َواِحدٍ  َمْقِضٍع َواِحدٍ 
َل َجَؿاَطٌة مِ ا َما ، بَِغقِْر ِخاَلٍف، َكَؿا َيُجقُز َأْن َيتََقضَّ َفلَمَّ

ـِ َبْعَد َمْسِحِفَؿا بِِف، َفِػقِف َوْجَفانِ  ـْ اْلَقْجِف َواْلقََدْي
طـد الحـابؾة، والشافعقة.  َتـَاَثَر مِ

 اكتفك بتصرف يسقر.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/700.)الؿجؿقع (0/302 ،)الؿغـلواكظر:  (0)



َٔنُِّه   510 َباُب التَّ

 

 

 

 

4 ٕنَّ استعؿال التراب ٓ يػؼده صفقريتف، اجلىاشمـ القجفقـ هق  والساجح

 يف الؿاء أيًضا، كؿا تؼدم. الساجحكؿا هق 

 ؟ايعطؼإذا نإ َع٘ َا٤، ٚخاف  ص:8ط َطأي١

أمجع كؾ مـ كحػظ طـف مـ أهؾ العؾؿ طىل أنَّ الؿسافر إذا  : قال ابً امليرز

كان معف ماء، وَخِشَل العطَش أكف يبؼك ماءه لؾشرب، ويتقؿؿ.
(1)

 

 ؟إذا نإ غريٙ ٖٛ املكطس يًُا٤ ص:9ط َطأي١

(: 71)ص آختقارات الػؼفقةكؿا يف  قال غٔخ اإلضالو ابً تٔنٔ٘ 

، الؿعصقم، ويعدل إىل التقؿؿ، كؿا قالف مجفقر ويجب َبْذُل الؿاء لؾؿضطر

 هاالعؾؿاء.

 ؟١، ٚتُِٝ يًشدخبإذا ْطٞ ادتٓا ص:10ط َطأي١

  ذهب أمحد، ومالؽ، وأبق ثقر، إىل أكف ٓ يجزئف4 لؼقلف :«ِِإطامل إكام

 ، وٕهنؿا صفارتان، مختؾػتان، وسببفؿا مختؾػ.«بالـقات

 ا واحدة، فسؼطت وذهب الشافعل، وأبق حـقػة إىل أكف يجزئف4 ٕن صفارهتؿ

 إحدامها بػعؾ إخرى، كالبقل، والغائط.

 .القىل األولهق  والساجح

وأما ققاسفؿ ففق مع الػارق4 ٕنَّ ما قاسقا طؾقف حؽؿفؿا واحد، وهق 

 .ولفذا تجزئ كقة أحدمها طـ كقة أخر يف صفارة الؿاء 4الحدث إصغر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(0) الؿغـل (0/373 ،)إوسط (7/72). 



 512  فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 
وحدًثا أصغر،  وأما مسللتـا فحؽؿفا مختؾٌػ4 فننَّ فقفا حدًثا أكبر،

.أطؾؿ واهلل
(1)

 

أهنا تجزئف لرفع الحدث إصغر، كؿا أكف  فالصحيحوأما إذا تقؿؿ لرفع الجـابة4 

 الصحيحإذا تطفر بالؿاء لؾجـابة ارتػع طـف الحدث إصغر أيًضا، كؿا تؼدم، طىل 

 أيًضا، واكظر الؿسللة يف ]باب الغسؾ[.

 ؟ملا٤ٌٖ ٜتُِٝ عٔ األغطاٍ املطتشب١ إذا مل جيد ا ص:11ط َطأي١

شقخ (: قال 7/001-000) الشرح الؿؿتعيف  ابً عجٔنني  اإلماوقال 

اإلسالم: مجقع إغسال الؿستحبة إذا مل يستطع أن يؼقم هبا4 فنكف ٓ يتقؿؿ طـفا4 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴿ٕن التقؿؿ إكؿا شرع لؾحدث4 لؼقلف تعاىل: 

پ پ  پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ     ٺ 

ڦ ڦ ڦ  ٺ ٺٿ ٿ ٿ  ٿ ٹٹ  ٹ ٹ    ڤ ڤ   ڤ ڤ ڦ

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  چ 

ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 

 .[6]ادائدة: ﴾ژ ژ   ڑ ڑ ک ک ک

ومعؾقم أن إغسال الؿستحبة لقست لؾتطفقر4 ٕكف لقس هـاك حدث حتك 

يتطفر مـف، وطىل هذا، فؾق أن اإلكسان وصؾ إىل الؿقؼات وهق يريد العؿرة، أو 

، ريًضااردًا ٓ يستطقع استعؿالف، أو كان مالحج، ومل يجد الؿاء، أو وجده وكان ب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (0/370.)الؿغـلواكظر:  (0)



َٔنُِّه   513 َباُب التَّ

 

 

 

 

خالف  والصحيحيؼقلقن: يتقّؿؿ،  -رمحفؿ اهلل-فال يتقّؿؿ بـاء طىل هذا، والػؼفاء 

 اكتفك. .ذلؽ

 ايتُِٝ يسؾع ايٓذاض١. ص:12ط َطأي١

 ذهب أمحد إىل مشروطقة التقؿؿ لرفع الـجاسة. 

ؿ لر والصحيح فعفا، وأنَّ ما ذهب إلقف مجفقر العؾؿاء مـ أن الـجاسة ٓ ُيتَقَؿَّ

 .الشرع جاء بالتقؿؿ لرفع إحداث كؿا تؼدم يف أية الؿذكقرة قريبًا

الـجاسة بنزالتفا، ما استطاع إىل  ؽوالقاجب طؾقف أن يتخؾص مـ تؾ

سبقاًل. ذلؽ
(1)

 

 ايتط١ُٝ ع٢ً ايتُِٝ. ص:13ط َطأي١

  ذهب مجفقر العؾؿاء مـ الشافعقة، والحـابؾة، وغقرهؿ إىل استحباب التسؿقة

.«البعقدِوضقءِالؿسؾؿ»: اًسا طىل القضقء4 لؼقلف طىل التقؿؿ قق
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (0/370-377.)الؿغـل (7/713 ،)الؿجؿقعواكظر:  (0)

 (.010)ص أحؽام التقؿؿ (0/371 ،)الشرح الؿؿتع (7/770 ،)الؿجؿقعاكظر:  (7)
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 ِضًِاحَل اُبَب

 بَابُ احلًَِِض

: حاضت الؿرأة، تحقض حقًضا، ومحقًضا4 ففل حائض، بحذف الفاء4 ٓقال

ة.  ٕكف صػة لؾؿمكث خاصَّ

 الن، مـ ققلفؿ: حاض القادي، إذا سال.قالس واحليض يف اللغة:

 أة يف أوقات مخصقصة.دٌم يخرج مـ رحؿ الؿر ويف الشزع:

 ولؾحقض أسؿاء يف الؾغة، مجعفا بعضفؿ يف بقت، وهق:

ِْطَبللا ُِاَِِحللقٌضِكَِػللاٌاِدَِ اٌاَِصْؿللٌسِ

ِ

ِ(1)ْكَخلا ُِاَِِضِحٌؽِِطلَراٌوِلِلَراٌوَِصْؿلٌثِ

ِ  أْٛاع ايدَا٤ اييت ختسز َٔ ؾسز املسأ٠. ص:1ط َطأي١

، ثؿ الؿرأةدم الحقض، وهق دٌم صبقعل، خارج طىل جفة الصحة، طـد بؾقغ  (0

 يـتاهبا يف أوقات معؾقمة.

 دم الـػاس، وهق الخارج بعد فراغ الرحؿ مـ الجـقـ، أو كحقه. (7

دم آستحاضة، وهق دم فساد لقس بعادة، وٓ صبع، وإكؿا يخرج بسبب  (3

 اكؼطاع طرٍق.

 ايؿسم بني دّ االضتشاق١، ٚاذتٝض. ص:2ط َطأي١

ف (: التؿققز بقـفؿا ل0/773) الشرح الؿؿتعيف  ابً عجٔنني  اإلماوقال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (3/27.)تػسقر الؼرصبل (7/370-377 ،)شرح الؿفذباكظر:  (0)



ِِٔض   515 َباُب احَل

 

 

 

 

 أربع طالمات:

 فدم الحقض أسقُد، وآستحاضُة أمحُر. ،الؾَّقن األوىل:

قة الثانية: ـٌ غؾقٌظ، وآستحاضُة رققٌؼ. ،الرِّ  فدم الحقض ثخق

ائحة الثالثة: ـٍ  ،الرَّ ـٌ كريٌف، وآستحاضُة غقُر مـت ٕكف َدُم  4فدم الحقض مـت

 ِطْرٍق طادي.

د الزَّابعُة: د إذا ضفرفدم الحقض ٓ ي ،التَّجؿُّ حؿ، ثؿ  4تجؿَّ د يف الرَّ ٕكف تجؿَّ

د د، وآستحاضة يتجؿَّ  ٕكف دم ِطْرٍق. 4اكػجر وسال، فال يعقد ثاكقة لؾتجؿُّ

: وققؾ: إكف ٓبد أن يتجؿد، لؽـ ٓ يتجؿد إٓ شرح البؾقغيف   ّقال

 هاببطء، بخالف الدم العادي يتجؿد بسرطة.

لِِحْؽَؿِة (: َخَؾَؼ اهلُل الَحقَْض 0/320) الؿغـليف  قال ابـ قدامة  

ُم بِنِْذِن َتْربِقَِة اْلَقَلدِ  َٓ َتِحقُض  اهلل، َفنَِذا َحَؿَؾْت اْكَصَرَف َذلَِؽ الدَّ إَلك َتْغِذَيتِِف4 َولَِذلَِؽ 

ى  اْلَحامُِؾ، َفنَِذا َوَضْعت اْلَقَلَد َقَؾبَُف اهللُ  بِِف الطِّْػُؾ4 َولَِذلَِؽ َتَعاَلك بِِحْؽَؿتِِف َلبَـًا َيتََغذَّ

ـْ َحْؿٍؾ َوَرَضاعٍ اْلـؿُ َقؾََّؿا َتِحقُض 
َٓ ، ْرِضُع، َفنَِذا َخَؾْت اْلـَؿْرَأُة مِ ُم  َبِؼَل َذلَِؽ الدَّ

امٍ  أَْو  ،َمْصِرَف َلُف، َفقَْستَِؼرُّ فِل َمَؽان، ُثؿَّ َيْخُرُج فِل اْلَغالِِب فِل ُكؾِّ َشْفٍر ِستََّة َأيَّ

، َوَيُطقُل َشْفُر اْلـَؿْرَأةِ َوَيْؼُصُر، َطَؾك َحَسِب َما َسبَْعًة،  َوَقْد َيِزيُد َطَؾك َذلَِؽ، َوَيِؼؾُّ

بَُف اهللُ  بَاعِ  َركَّ  يسقر. فبتصر. اكتفك َتَعاَلك فِل الطِّ

الصحقحقـجاء يف 
(1)

قال يف  ، أنَّ الـبل ، طـ طائشة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.071( )0700(، ومسؾؿ برقؿ )737أخرجف البخاري برقؿ ) (0)
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 .«اتِآدىهذاِشلءِكتخفِاهللِطؾكِبـ»الحقض: 

، خالًفا لؿـ ففذا يدلُّ طىل أنَّ الحقض طامٌّ يف مجقع الـساء مـ طفد آدم 

 قال: إكف ابتدأ بالـساء مـ طفد كساء بـل إسرائقؾ.

 .أنرب ضٔ حتٝض ؾٝ٘ املسأ٠ ص:3ط َطأي١

 ن، وطـ أمحد رواية أخرى قذهب أمحد يف رواية، وإسحاق إىل أن أكثره مخس

 ن سـة.قست

 ف ٓ َحدَّ ٕكثرهوذهب الشافعل، ومالؽ إىل أك. 

، وهق ترجقح شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة، وابـ الؼقؿ، الصحيحهق  وهرا القىل

والشقخ طبدالرمحـ السعدي، والشقخ محؿد بـ إبراهقؿ، والشقخ مؼبؾ القادطل، 

 والشقخ ابـ طثقؿقـ رمحة اهلل طؾقفؿ أمجعقـ.

تاب، (: ولقس يف الؽ7/007) زاد الؿعادكؿا يف   قال غٔخ اإلضالو

والسـة تحديد القلس بققٍت، ولق كان الؿراد أيسة مـ الؿحقض مـ لفا مخسقن 

سـة، أو ستقن سـة، أو غقر ذلؽ4 لؼقؾ: والالئل يبؾغـ مـ السـ كذا، وكذا، ومل 

 . ، واكظر بؼقة كالمف...﴾ـَ ْس ئِ يَ ﴿يؼؾ: 

ّـٍ تحقض فقف  (03/771مجؿقع الػتاوىكؿا يف   ّقال (: وٓ حدَّ لس

رأة، بؾ لق قدر أهنا بعد ستقـ، أو سبعقـ رأت الدم الؿعروف مـ الرحؿ4 لؽان الؿ

هحقًضا.ا
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/317.)الؿجؿقع (0/777 ،)لالؿغـ (7/017 ،)غاية الؿراماكظر:  (0)
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 أقٌ ضٔ حتٝض ؾٝ٘ املسأ٠. ص:4ط َطأي١

  ذهب مجفقر العؾؿاء إىل أنَّ أقؾ سـ تحقض فقف الؿرأة )تسع سـقـ(، وإن

خرج مـفا شلٌء قبؾ التسع فؾقس بحقض، بؾ هق دم فساد، وٓ تثبت لف أحؽام دم 

ؿ أكف مل يقجد مـ الـساء مـ حاضت فقؿا دون هذا السـ، الحقض، وحجتف

 : إذا بؾغت الؿرأة تسع سـقـ ففل امرأة.واستدلقا بؼقل طائشة 

  ،وهرا القىلوذهب الدارمل، وشقخ اإلسالم ابـ تقؿقة إىل أكف ٓ حد ٕقؾف 

، فؼد ذكره 4 لعدم وجقد دلقؾ طىل تحديد ذلؽ، وأما أثر طائشة الساجحهق 

 .(، ومل ُيققػ لف طىل إسـاد0013عد حديث )الترمذي ب

وقد رجح هذا الؼقل الشقخ السعدي.
(1)

 

 أقٌ اذتٝض، ٚأنجسٙ، ٚأقٌ ايطٗس، ٚأنجسٙ. ص:5ط َطأي١

(: أمجع العؾؿاء طىل أنَّ 7/321) شرح الؿفذبيف  قال اإلماو اليّْٖ 

ع واكؼط ،وأمجعقا طىل أهنا لق رأت الدم ساطة :قال ابـ جرير ،أكثر الطفر ٓ حد لف

فنن مذهب مالؽ أن أقؾ  4طاه غقر صحقحوهذا اإلمجاع الذي ادَّ  ،آ يؽقن حقًض 

أن أقؾ  :فؿذهبـا الؿشفقر: واختؾػقا فقؿا سقى ذلؽ ،الحقض يؽقن دفعة فؼط

 ،: وبف قال ططاء قال ابـ الؿـذر ،وأكثره مخسة طشر ،الحقض يقم ولقؾة

أكثر الحقض  :ومحؿد ،قسػوأبق ي ،وأبق حـقػة ،وقال الثقري .وأبق ثقر ،وأمحد

وبؾغـل طـ كساء الؿاجشقن أهنـ كـ يحضـ  :قال .وأقؾف ثالثة أيام ،طشرة أيام

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/313.)الؿجؿقع (7/010 ،)غاية الؿرام (0/771 ،)الؿغـلاكظر:  (0)
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: وقال  قال ابـ الؿـذر .أكثر ما سؿعـاه سبع طشرة :قال أمحد .سبع طشرة

بؾ الحقض إقبال الدم  ،بإيام دٌّ وٓ ٕكثره َح  ،لقس ٕقؾ الحقض :صائػة

أقؾ الطفر بقـ  :وقال الثقري .والطفر إدباره ،الؿـػصؾ طـ دم آستحاضة

 .وذلؽ مؿا ٓ يختؾػقن فقف فقؿا كعؾؿ :قال أبق ثقر .االحقضتقـ مخسة طشر يقمً 

الطفر ما بقـ الحقضتقـ طىل ما  :قال أمحد ،وإسحاق التحديد يف الطفر ،وأكؽر أمحد

 ،رهذا كؼؾ ابـ الؿـذ .تقققتفؿ الطفر بخؿسة طشر باصؾ :وقال إسحاق .يؽقن

 وطـ مالؽ ٓ. وأكثر الثالث ،وحؽك أصحابـا طـ أبل يقسػ أقؾ الحقض يقمان

وحؽك الؿاوردي طـ مالؽ ثالث روايات يف  ،وقد يؽقن دفعة واحدة ،ٕقؾف دَّ َح 

. غقر محدود :والثالثة ،سبعة طشر :والثاكقة ،مخسة طشر :إحداها ،أكثر الحقض

تؾػ أصحاب مالؽ يف أقؾ واخ :قال العبدري ،وطـ مؽحقل أكثره سبعة أيام

 ،ا يف العادةوأكف ما يؽقن مثؾف صفرً  ،فروى ابـ الؼاسؿ أكف غقر محدود ،الطفر

وقال  .ثؿاكقة أيام :وقال سحـقن ،وروى طبد الؿؾؽ بـ الؿاجشقن أكف مخسة أيام

 .طشرة أيام :غقره

 ،وهق الذي يعتؿده أصحابف البغداديقن .مخسة طشر :سؾؿةموقال محؿد بـ 

وقال  .اأقؾ الطفر ثالثة طشر يقمً  :وأبل صالب ،د يف رواية إثرموقال أمح

 أقؾ الطفر مخسة طشر. :قال أكثر العؾؿاء :الؿاوردي

  (7/321 ،327).(1)الؿجؿقع اكتفك.ثؿ ذكر أدلة بعض هذه الؿذاهب، 

مـ هذه الؿذاهب ققل مـ قال: ٓ تحديد ٕقؾ الحقض، وٓ  والساجح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/777.)التؿفقد (7/771- ،)إوسطواكظر لفذه الؿذاهب:  (0)
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، وٓ ٕكثره، وهق ترجقح شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة، ٕكثره، وٓ ٕقؾ الطفر

 والشقخ محؿد بـ إبراهقؿ، والشقخ طبدالرمحـ السعدي، والشقخ مؼبؾ القادطل

.رمحة اهلل طؾقفؿ
(1)

 

ٍّ، أٚ تأخٍس ص:6ط َطأي١ ـٍ، أٚ شٜاد٠ٕ، أٚ تكد  ؟إذا تػريت عاد٠ املسأ٠ بٓك

 :يف هذه الؿسللة أققال 

ٓبد مـ تؽرر خالف العادة ثالًثا،  : وهق الؿشفقر يف مذهب أمحد، أكَّفُ األّل

دُّ ما زاد، أو كؼص، أو تؼدم، أو ، فال َتعحتك يحؽؿ بتغققر العادة، وإن مل تتؽرر ثالًثا

 تلخر.

: قال أبق حـقػة: ما رأتف قبؾ العادة لقس بحقض حتك يتؽرر مرتقـ، وما الجاىٕ

 تراه بعدها4 ففق حقٌض.

التؽرار، وهذا ققل الشافعل، ورواية : أكف يؽقن حقًضا مـ غقر اشتراط الجالح

 طـ أمحد، اختارها مجاطة مـ الحـابؾة، مـفؿ: ابـ قدامة، وشقخ اإلسالم ابـ تقؿقة.

 .َوَهَذا َأْقَقى ِطـِْدي (0/737 :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘

ُه، فَ : ثه قال اِرَع َطؾََّؼ َطَؾك اْلَحقِْض َأْحَؽاًما، َوَلْؿ َيُحدُّ َنَّ الشَّ
ِ

ُعؾَِؿ َأكَُّف َردَّ ٕ

ـَ الـَِّساءِ  أَنَّ اْلـَؿْرَأَة َمتَك َرَأْت َدًما َيْصُؾُح َأْن  :الـَّاَس فِقِف إَلك ُطْرفِِفْؿ، َواْلُعْرُف َبقْ

َـّ اْطتِبَاَر اْلَعاَدةِ َطَؾك اْلَقْجِف اْلـَؿْذُكقرِ   4َيُؽقَن َحقًْضا، اْطتََؼَدْتُف َحقًْضا، َوَلْق َكاَن ُطْرُفُف

ا َكاَن َبْعُض لَ  ـُِؼَؾ، َوَلْؿ َيُجْز التََّقاُصُم َطَؾك كِتَْؿاكِِف، َمَع ُدَطاِء اْلَحاَجِة إَلقِْف، َولَِذلَِؽ َلؿَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (03/771-770 ،731.)مجؿقع الػتاوى (7/017-013 ،)غاية الؿرامواكظر:  (0)
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ـْ اْلَخِؿقَؾِة، َفَؼاَل َلَفا  ملسو هيلع هللا ىلصَأْزَواِج الـَّبِلِّ 

ُم، َفاْكَسؾَّْت مِ َمَعُف فِل اْلَخِؿقَؾِة، َفَجاَءَها الدَّ

: ملسو هيلع هللا ىلصَوَلْؿ َيْسَلْلَفا الـَّبِلُّ ، َفَلَمَرَها َأْن َتْلَتِزرَ  َقاَلْت: َكَعْؿ. «َأَكِػْست؟َماَِلؽ،ِ»: ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ 

َٓ َسَلَلْت َطـُْف، َوإِكََّؿا  ،َهْؾ َواَفَؼ اْلَعاَدةَ  َٓ ِهَل َذَكَرْت َذلَِؽ، َو َأْو َجاَء َقبَْؾَفا؟ َو

ِم، َفَلقَ  َها َطَؾقِْف الـَّبِلُّ اْستََدلَّْت َطَؾك اْلَحقَْضِة بُِخُروِج الدَّ ـَ َحاَضْت  ،ملسو هيلع هللا ىلصرَّ َوَكَذلَِؽ ِحق

َٓ َغقُْر، َوَلْؿ  ِم  ِة اْلَقَداِع، إكََّؿا َطؾَِؿْت اْلَحقَْضَة بُِرْؤَيِة الدَّ َطائَِشُة فِل ُطْؿَرتَِفا فِل َحجَّ

َٓ َذَكَرَها َلَفا الـَّبِلُّ  ُف َلْؿ َيلْ  ،ملسو هيلع هللا ىلصَتْذُكْر َطاَدًة، َو َنَّ َطائَِشَة َوالظَّاِهُر َأكَّ
ِ

ِت فِل اْلَعاَدة4ِ ٕ

ـْ َحَجْجت  ـَ َرَأْتُف، َوَقاَلْت: َودِْدت أَكِّل َلْؿ َأُك اْستَْؽَرَهتُْف، َواْشتَدَّ َطَؾقَْفا، َوَبَؽْت ِحق

َٓ َوَقْد َجاَء فِقَفا، َما َأْكَؽَرتْ  ،َوَلْق َكاَكْت َتْعَؾُؿ َلَفا َطاَدًة َتْعَؾُؿ َمِجقئَُف فِقَفا. اْلَعامَ  ُف، َو

َصُعَب َطَؾقَْفا، َوَلْق َكاَكْت اْلَعاَدُة ُمْعتَبََرًة، َطَؾك اْلَقْجِف اْلـَؿْذُكقِر فِل اْلـَؿْذَهِب، َلبَقَّـَُف 

تِِف، َوَلَؿا َوِسَعُف َتْلِخقُر َبقَاكِفِ  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلُّ  ُمَّ
ِ

ـْ َوْقتِِف،  4ٕ َٓ َيُجقُز َتْلِخقُر اْلبَقَاِن َط إْذ 

ـْ لُِقْغِػَؾ  ،فُ َوَأْزَواُج  ـَ إَلك َبقَاِن َذلَِؽ فِل ُكؾِّ َوْقٍت، َفَؾْؿ َيُؽ ـْ الـَِّساِء َيْحتَْج
َـّ مِ َوَغقُْرُه

المُ َبقَاَكُف، َوَما َجاَء َطـُْف  َّٓ فِل َحؼِّ  َطؾقِف السَّ َٓ َبقَاُكَفا، إ َٓ اْلـؿُ ذِْكُر اْلَعاَدةِ، َو ْستََحاَضِة 

ا اْمَرَأةٌ  ـُ َأْن َيُؽقَن َحقًْضا َغقُْر، َوَأمَّ
َم فِل َوْقٍت ُيْؿؽِ ُثؿَّ َيـَْؼطُِع َطـَْفا،  ،َصاِهٌر َتَرى الدَّ

َفا َطاَدًة َأْصاًل   الؿراد. ها.َفَؾْؿ َيْذُكْر فِل َحؼِّ

(: وكذلؽ الؿرأة الؿـتؼؾة إذا تغقرت 03/733)  قال غٔخ اإلضالو

ؿ أكف استحاضة باستؿرار طادهتا بزيادة أو كؼص، أو اكتؼال، فذلؽ حقض حتك يعؾ

 هالدم4 فنهنا كالؿبتدأة.ا

، وهق ترجقح الشقخ طبد الرمحـ السعدي، الساجحهق  وهرا القىل ُ :قلت
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.، واهلل أطؾؿالشقخ ابـ طثقؿقـ أيًضاو
(1)

 

ــا     ص:7ط َطأي١ ــا٤ّ، قبـــٌ إٔ تطـــتهٌُ أٜاَٗـ َّـــا ْكـ ــا، ٜٚٛ َّـ َّـــا د إذا زأت املـــسأ٠ ٜٛ

 ؟املعتاد٠

 :يف هذه الؿسللة أققال 

الدم يؽقن حقًضا، وأيام الـؼاء يؽقن صفًرا، وهذا ققل مالؽ،  : أياماألّل

ك )التؾػقؼ(.  وأمحد، ورواية طـ الشافعل، وهذا الؼقل ُيَسؿَّ

: أيام الدم، وأيام الـؼاء، كؾفا تؽقن حقًضا، وهذا ققل أبل حـقػة، الجاىٕ

ك )السحب(. اجح طـد الشافعقة، وهذا الؼقل ُيَسؿَّ  والشافعل وهق الرَّ

حف ابـ قدامة يف الجالح ُف َأنَّ ، فؼال: الؿغـل: وجٌف طـد الحـابؾة، رجَّ َوَيتََقجَّ

تِل  َواَيِة الَّ ـْ اْلقَْقِم، َفَؾقَْس بُِطْفٍر بِـَاًء َطَؾك الرِّ ِم َمتَك َكَؼَص َط َحَؽقْـَاَها فِل اْكِؼَطاَع الدَّ

َٓ َتْؾتَِػُت إَلك َما ُدوَن اْلقَْقمِ  ِحقُح  ،الـَِّػاِس، أَكََّفا  َم -إْن َشاَء اهللُ -َوُهَق الصَّ َنَّ الدَّ
ِ

ٕ 4

ـْ َتْطُفُر َساَطًة َبْعَد َساَطٍة  ًة، َوَيـَْؼطُِع ُأْخَرى، َوفِل إيَجاِب اْلُغْسِؾ َطَؾك َم َيْجِري َمرَّ

َكَّـَا َلْق ، [78احلج:] ﴾ۓ ے  ے ھ  ھ  ھ ھ﴿: ُسبَْحاَكفُ  َحَرٌج َيـْتَِػل بَِؼْقلِفِ 
ِ

َوٕ

َٓ َجَعْؾـَ  ِم، َأْفَضك إَلك َأْن  ـْ الدَّ
َٓ َتْؾتَِػُت إَلك َما َبْعَدُه مِ ِم َساَطًة ُصْفًرا، َو ا اْكِؼَطاَع الدَّ

َّٓ َأْن َتَرى َما  ـْ َيْقٍم ُصْفًرا، إ
ِم َأَقؾَّ مِ َٓ َيُؽقُن اْكِؼَطاُع الدَّ َيْستَِؼرَّ َلَفا َحقٌْض، َفَعَؾك َهَذا 

َة اْلبَقَْضاءَ ِر َطاَدتَِفا، َأْو َتَرى اْلؼَ أَْن َيُؽقَن اْكِؼَطاُطُف فِل آِخ َيُدلُّ َطَؾقِْف، مِثُْؾ   ها.صَّ

حُف الشقخ ابـ طثقؿقـ.  وهذا الؼقل رجَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرح الؿؿتع (7/073-030 ،)غاية الؿرام (0/737-737 ،)الؿغـلواكظر:  (0)

(0/730-737.) 
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، إن كاكت الؿرأة تعرف اكتفاء حقضفا القىل الثاًيهق  -واهلل أطؾؿ- والساجح

ا ، وٓ طادة لفبخروج الؼصة البقضاء، وإن كاكت تعرف حقضتفا بالجػاف

4 فالعؿؾ طىل الؼقل الثالث.معؾقمة
(1)

 

ِِٗس. ص:8ط َطأي١  عالَات ايطُٓ

 لؾطُّْفِر طالمتان:

ِحؿ َطِؼَب الحقض،  األوىل: خروج الؼصة البقضاء، وهق ماٌء أبقض، يدفعف الرَّ

 .وهق حاصؾ طـد كثقر مـ الـساء

ـَ حتك تريـ الؼصة وصحَّ طـ طائشة  ، أهنا كاكت تؼقل لؾـساء: ٓ تعجؾ

(، وطؾؼف البخاري يف ]كتاب الحقض باب 0/73مالؽ ) أخرجف البقضاء.

 ([.03) رقؿ

الجػاف، وذلؽ يف حؼِّ الـساء الاليت ٓ يخرج مـفـ الؼصة البقضاء،  الثانية:

ؾفا محؾ الحقض، وتخرج ومل تتغقر، بؼطـة بقضاء، أي: تدخ لشتوذلؽ بلن تح

ٓ ٓكؼطاطف،  إُوىل أضبط4 ٕكف قد يحصؾ الجػاف لتلخر خروج الدم، والعالمة

 واهلل أطؾؿ.

ٌَ اذتُٝض؟ ص:9ط َطأي١  ٌٖ ٜأتٞ اذتاَ

 :يف الؿسللة ققٓن 

أن الحامؾ ٓ يلتقفا الحقض، وهذا ققل مجفقر التابعقـ، مـفؿ: سعقد  األّل:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (0/737.)الشرح الؿؿتع (7/717 ،)الؿجؿقع (0/731 ،)الؿغـلواكظر:  (0)
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بـ الؿسقب، وططاء، والحسـ، وجابر بـ زيد، وطؽرمة، ومحؿد بـ الؿـؽدر، ا

وزاطل، وأبل والشعبل، ومؽحقل، ومحاد، وهق مذهب أمحد، والثقري، وإ

 .حـقػة، وأبل طبقد، وأبل ثقر، وابـ الؿـذر، وهق ضاهر ترجقح البخاري

 ﴾چ چ ڃچ ڃ﴿واستدل همٓء بؼقلف تعاىل: 

 .[4افطالق:] ﴾وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ﴿، وقال يف الحامؾ: [228افبؼرة:]

ِأوِ»لعؿر:  واستدلقا بؼقلف  ِصاهرًا، ِلقطؾؼفا ِ ؿ ِلؾقراجعفا، مره،

«حامً ِ
(1)

َطَؾًؿا طىل طدم الحقض، كؿا جعؾ الطُّْفَر َطَؾًؿا طؾقف، ، فجعؾ الحؿؾ 

ِٓتقصُلِحامؾِحتكِتضع،ِوِٓغقرِواتِمحؾِحتكِ»يف السبايا:  واستدلقا بؼقلف 

«حتقضِحقضة
(2)

، فجعؾ وجقد الحقض َطَؾًؿا طىل براءة الرحؿ، واحتجقا بالقاقع 

لـساء الحؿؾ طـد الـساء، أن الحامؾ ٓ تحقض، حتك قال أمحد: إكؿا يعرف ا

 باكؼطاع الدم.

: أنَّ الحامؾ قد تحقض إذا كان ما يلتقفا مـ الدم هق الحقض الجاىٕ

الؿعروف، الؿعتاد، وهذا ققل مالؽ، والشافعل، والؾقث، وإسحاق، وأمحد يف 

رواية، ققؾ: إكف رجع إلقف، وطـ مالؽ رواية كالؼقل إول، واحتج همٓء 

الصقاب، وقد وجد يف زماكـا وغقره أهنا  : وهقاإلكصافبالقجقد، قال صاحب 

 تحقض مؼدار حقضفا قبؾ ذلؽ، ويتؽرر يف كؾ شفر طىل صػة حقضفا.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.0111سقليت يف الؽتاب برقؿ ) (0)

 (.0071سقليت يف الؽتاب برقؿ ) (7)



 504  فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 
: والحامؾ إذا رأت الدم طىل القجف قال غٔخ اإلضالو ابً تٔنٔ٘ 

 الؿعروف لفا4 ففق دم حقض، بـاًء طىل إصؾ.

ػ مـ أكف (: وما ادَّطاه الؿخال302) الػتحيف   ابـ حجر قال احلافظّ

رشح مـ القلد، أو مـ فضؾ غذائف، أو دِم فساد لعؾة، فؿحتاج إىل دلقؾ، وما ورد 

يف ذلؽ مـ خبر، أو أثر ٓ يثبت4 ٕنَّ هذا دٌم بصػات دم الحقض، ويف زمان 

 هاإمؽاكف، فؾف حؽؿ دم الحقض، فؿـ ادَّطك خالفف4 فعؾقف البقان.

ل طؾقف بؼقلف تعاىل: هذا الؼقل، واستد  وقد رجح الشقخ ابـ طثقؿقـ

، فنذا خرج هذا إذى، ووجد، [222افبؼرة:] ﴾ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ  ڻ﴿

ح هذا الؼقل شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة، وابـ الؼقؿ، والشقخ  ثبت حؽؿف. وقد َرجَّ

 محؿد بـ إبراهقؿ، وغقرهؿ.

طدة الحامؾ وضع الحؿؾ،  كقن، وأما -واهلل أطؾؿ- الساجحهق  وهرا القىل

يحصؾ الحقض طـد بعض الـساء، ولؽـفا ٓ تعتد بف، وإكؿا تعتد  فال يـايف أكف قد

، [4افطالق:] ﴾وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ﴿بقضع الحؿؾ4 لؼقلف تعاىل: 

استبراء إََمة بالحقضة4 فذلؽ ٕنَّ غالب الـساء ٓ يحضـ  وأما جعؾ الـبل 

ضة، أثـاء الحؿؾ، وإٓ فؾق ُوِجَد أمة تحقض أثـاء محؾفا4 لؿا اكتػل لالستبراء بحق

 (1)بؾ ٓبد مـ معرفة طدم وجقد الحؿؾ، واهلل أطؾؿ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (707 ،)الؿحؾَّك (7/320 ،)لؿجؿقعا (302 ،)الػتح (0/773-777 ،)الؿغـلواكظر:  (0)

الشرح الؿؿتع (0/717-717 ،)غاية الؿرام (7/077-073 ،)مجؿقع الػتاوى 

(03/733.) 
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ُّ بعد طٗسٖا ص:10ط َطأي١  ؟إذا عاٚد املسأ٠ ايد

 لف حالتان:

تِفا الؿعؾقمة. األوىل:  أن يعاودها بعد صفرها، أثـاء ِطدَّ

  ُّفذهب أمحد يف رواية، وهق مذهب الشافعل، والثقري، وأبل حـقػة، أكف ُيَعد

ف ما مل يـؼطع، وٕنَّ اهلل تعاىل يؼقل: حقًضا4 ٕكف صادف زمـ العادة، فلشب

 ، فنذا ُوِجَد الحقض تعقـ حؽؿف.﴾ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ  ڻ﴿

 وذهب أمحد يف رواية إىل أكف لقس بحقض. 

وهق ضاهر كالم الِخَرقِل، واختقار ابـ أبل مقسك،  : قال ابً قدام٘

ه ومذهب ططاء4 ٕكف طاد بعد صفر صحقح، فلشبف ما لق طاد بعد العادة، وطىل هذ

 الرواية يؽقن حؽؿف حؽؿ ما لق طاد بعد العادة.

 4 لؿا تؼدم، واهلل أطؾؿ.القىل األولهق  والساجح ُ :قلت

 .أن يعاودها الدم بعد العادة الثانية:

أهنا تعد  والساجح، [0يف الؿسللة ]رقؿ:ففذه الؿسللة قد تؼدم الؽالم طؾقفا 

دها، واهلل أطؾؿ.حقًضا، كؿا تؼدم، إذا كان طىل صػات حقضفا الؿعؾقم طـ
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (0/733.)الشرح الؿؿتع (0/732 ،)الؿغـلاكظر:  (0)
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ـْ َطائَِشَة  (132) َأنَّ َفاصَِؿَة بِـَْت َأبِل ُحبَقٍْش َكاَكْت ُتْستََحاُض، َفَؼاَل ، َط

 
ِ
ُِيْعَرُ ِ»: ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقُل اهلل َِأْسَقُد َِدٌى ِالَحْقِض َِدَى ِطَِإ َّ َِلَلْمِسؽِل َِولِِؽ َِكاَ  َِلنَِوا ِـِِ،

ل ئِلَِوَصؾِّ َ ةِ،َِلنَِواَِكاَ ِأَخُرَِلَتَقضَّ ـُ «البَّ َحُف اْب ، َوَصحَّ . َرَواُه َأُبق َداُود َوالـََّسائِلُّ

ِحبَّاَن َوالَحاكُِؿ، َواْستَـَْؽَرُه أَُبق َحاتِؿٍ 
(1)

 

َلنَِواِِـٍَِوْلَتْجؾِْسِلِلِِمْركَِ»: َوفِل َحِديِث َأْسَؿاَء بِـِْت ُطَؿقٍْس ِطـَْد أَبِل َداُود (133)

ِلِْؾَؿْغرِِبِ َِوَتْغَتِسْؾ َِواِحًدا، ُِغْسً  َِوالَعْبرِ، ِلِؾظُّْفرِ َِلْؾَتْغَتِسْؾ ِالاَمِء َِلْقَق ُِصْػَرًة َ َأْت

ِوَِ،َِوَتْغَتِسْؾِلِْؾَػْجرُِِغْسً ِ،َِوالِعَ اِءُِغْسً َِواِحًدا ـَ ْلِلِقاَمِبَْق  (2).«لَِؽَِوَتَتَقضَّ

ـْ َحْؿـََة بِـِْت َجْحٍش َقاَلْت: ُكـْت ُأْستََحاُض َحقَْضًة  (134) َكبِقَرةً َوَط
ِ

َشِديَدًة، 

ـَِ»َأْستَْػتِقِف، َفَؼاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَفَلَتقْت الـَّبِلَّ  ِِم ْقَطا ِِِإكَّاَمِِهَلَِ ْكَضٌة َِأيَّاٍى،،َِلَتَحقَِّضلِِستَِّال َّ َِة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 0/017(، والحاكؿ )0372(، وابـ حبان )0/027(، والـسائل )720. أخرجف أبقداود )َٓهس (0)

 يؼ محؿد بـ طؿرو، طـ الزهري، طـ طروة، طـ طائشة بف.مـ صر

 (: مل يتابع محؿد بـ طؿرو طىل هذه الرواية وهق مـؽر.001لقلده ) العؾؾقال أبقحاتؿ كؿا يف 

 (. 0/073وأشار إىل إطاللف الـسائل أيًضا )

ائر الرواة  ُ: الؿراد أن محؿد بـ طؿرو تػرد هبذه الحديث يف رد الؿستحاضة إىل التؿققز، وسقلت

 وغقرمها.  الصحقحقـيرووكف بردها إىل طادهتا كؿا يف 

( مـ صريؼ سفقؾ بـ أبل صالح، طـ الزهري، طـ 730. أخرجف أبقداود )َعٌ غري حمؿٛظ (7)

 طروة، طـ أسؿاء بـت طؿقس بف.

(: هؽذا رواه سفقؾ بـ أبل صالح طـ الزهري طـ طروة، واختؾػ طؾقف 0/377قال البقفؼل )

لؿشفقر رواية الجؿفقر طـ الزهري طـ طروة طـ طائشة يف شلن أم حبقبة بـت جحش كؿا فقف، وا

 يعـل حديث طائشة الذي سقليت بعد حديث.ه مضك. ا

 أن هذا الحديث غقر محػقظ.  -واهلل أطؾؿ-فالظاهر 



ِِٔض   507 َباُب احَل

 

 

 

 

َِسْخَعةًِ ،َِأْو ـَ َِوِطْ رِي َِ َ َ ًة َِأْو ، ـَ َِوِطْ رِي َِأْ بََعًة ل َِلَبؾِّ ـَْؼْلِت ِاْسَت َِلنَِوا ِاْغَتِسؾِل، ُِ ؿَّ ،

ِـَّساُء،َِلنِْ َِقِقيتِ َِولَِؽُِيْجِزُئؽ،َِوَكَذلَِؽَِلاْلَعؾِلَِكاَمَِتِحقُضِال ل،َِلنِ َّ َوُصقِملَِوَصؾِّ

رِِ لِالظُّْفَرَِطَؾكَِأْ ُِتَمخِّ ،َِوُتَبؾِّ ـَ َِتْطُفرِي ـَ َِتْغَتِسؾِلِِحق ؾِلِالَعْبَر،ُِ ؿَّ يِالظُّْفَرَِوُتَعجِّ

ِ ِالَؿْغرَِب ـَ رِي ُِتَمخِّ ُِ ؿَّ َِجِؿقًعا، ـَِ]َوالَعْبَر ؾِق [َوُتَعجِّ
(1)

ِِ ـَ َِتْغَتِسؾِق ُِ ؿَّ الِعَ اَء،

َِلاْلَعؾِل ـِ َ َتْق ِالبَّ ـَ ِبَْق ـَ ـََِوَتْغَتِسؾِق،َِوَتْجَؿِعق ق ْخِحَِوُتَبؾِّ َِمَعِالبُّ َقاَل:َِوُهَقَِأْطَجُبِ،ِـَ

ِإَللَِّ ـِ . .«إَْمَرْي ـَُف البَُخاِريُّ ، َوَحسَّ َحُف التِّْرمِِذيُّ َّٓ الـََّسائِّل، َوَصحَّ َرَواُه الَخْؿَسُة إ
(2)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من األحاديث

 نٝـ تؿٓع املطتشاق١؟ ص:1ط َطأي١

 مبتدئة، أو معتادة. الؿستحاضة طىل قسؿقـ: إما

الؿبتدئة، وهل التل مل تَر الدم قبؾ ذلؽ، فؾفا حالتان: إوىل:  الكطه األول:

 أن يؽقن لفا تؿققز، الثاكقة: ٓ يؽقن لفا تؿققز.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 زيادة مـ الؿطبقع. (0)

(، ويف 071ماجف )(، وابـ 072(، والترمذي )721(، وأبقداود )0/733رواه أمحد ) .قعٝـ (7)

 إسـاده طبداهلل بـ محؿد بـ طؼقؾ مختؾػ فقف والراجح ضعػف.

(: وضعػف أبق حاتؿ الرازي، والدارقطـل، وابـ 310) الػتحيف  قال الحافظ ابـ رجب 

مـده، وكؼؾ آتػاق طىل تضعقػف مـ جفة طبداهلل بـ محؿد بـ طؼقؾ4 فنكف تػرد بروايتف، 

كف ضعػف ومل يلخذ بف، وقال: لقس بشلء. وقال مرة: لقس طـدي بذاك، والؿعروف طـ اإلمام أمحد أ

وحديث فاصؿة أصح مـف وأققى إسـاًدا. وقال مرة: يف كػسل مـف شلء. ولؽـ ذكر أبق بؽر الخالل 

 هأنَّ أمحد رجع إىل الؼقل بحديث محـة، وإخذ بف، واهلل أطؾؿ.ا

  (7/777.)إوسطوقد أكؽره ابـ الؿـذر أيًضا يف 
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 .وهل أن يؽقن لفا تؿققز أما احلالة األوىل:

 ًٓ وذلؽ ٕن لدم  4إدباره معـك كقهنا مؿقزة أن تعرف إقبال حقضفا مـ :فلوَّ

حقض طالمات، وقد تؼدمت، وأما حؽؿفا4 فنهنا تعؿؾ بالتؿققز، فنذا مقزت دم ال

 .الحقض، تحقضت، وإذا أدبر اغتسؾت، وَصؾَّْت 

 ،وإسحاق وهذا ققل مالؽ، والشافعل، وأمحد. 

ِدىِالحقضِأسقدِيعر »حديث فاصؿة بـت أبل حبقش:  :ودلقؾفؿ ، وهق «إ َّ

  .كؿا تؼدم يف الباب ضعقٌػ 

ِأقخؾتِالحقضة،ِلاتركلِالب ة،ِوإواِ»طائشة مرفقًطا:  واستدلقا بحديث إوا

ل .«أدبرت،ِلاغسؾلِطـؽِالدى،ِوَصؾِّ
(1)

 

أما ما رأت الدم البحراين، فال تصظ.  :-وسـده صحقح-وأثر ابـ طباس 

 .(271) ، والدارمل(0/072) أخرجف ابـ أبل شقبة

 يث التل فقفا ل بإحاددواست .وقد خالػ أبق حـقػة، وقال: العبرة بالعادة

 .اإلرجاع إىل العادة

 أنَّ مسللتـا يف امرأة مبتدئة،  :وجقاب الجؿفقر طـ استدٓل أبل حـقػة هق

 لقس لفا طادة.

 .الؿبتدئة التل لقس لفا تؿققز وأما احلالة الثانية:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.07تؼدم يف الؽتاب برقؿ ) (0)



ِِٔض   509 َباُب احَل

 

 

 

 

أهنا صالؿا ابتدأ فقفا الدم، وهق غقر  -واهلل تعاىل أطؾؿ-يف هذه الحالة  فالساجح

الحقض، أكف ٓ ُيَعدُّ حقًضا، وٓ تترك الصالة، والصقام، حتك يظفر  متؿقز بصػة دم

فقف صػة مـ صػات دم الحقض، وذلؽ بؼاًء طىل إصؾ، وهق أكف ٓ تترك ما 

وجب طؾقفا إٓ إذا رأت دم الحقض، مع العؾؿ أكف ٓ يؾزم مـ الؿرأة أن تحقض، 

 .ففـاك مـ الـساء مـ ٓ تحقض، ويؼال لفا: )ضفقاء(

 .ابـ حزمو داود، وهق ققلرواية طـ مالؽ، ، هق الساجحالذي تؼدم أكف  وهذا

 :فهٌ كنا يلٌوأما مراهب العلناء اآلخسيً يف هره املطألة 

 ،اجح طـد الشافعقة هق الؼقل بترك الصالة، والصقام، يقًما ولقؾة ولفؿ  الرَّ

العؿؾ  والؿشفقر مـ مذهب أمحد ققل أهنا ترد إىل أكثر الحقض مخسة طشر يقًما،

 طىل الققم والؾقؾة، وهذا الؼقل لُزَفر.

 كسائفا وأقارهبا4 فنْن  تجؾس طادة أهنا :ومذهب ططاء، وإوزاطل، والثقري

، وهق ، أو سبعة أيامةست الغالب مـ الحقض، وهق ترد إىل مل يؽـ لفا أقارب4 فنهنا

 رواية طـ أمحد.

 ـده طشرة أيامأهنا ترد إىل أكثر الحقض، وهق ط فعـده حـقػة وأما أبق. 

  :وأما مذهب مالؽ، فعـف روايتان، إوىل: ترد إىل مخسة طشر يقًما، والثاكقة

وهاتان الروايتان مها روايتان طـ أمحد4 إٓ أنَّ مالًؽا يعتبر ذلؽ يف  ترد إىل أقراهنا.

 الشفر إول فؼط، فلما ما بعده فال تجؾس فقف شقئًا، بؾ تغتسؾ وتصظ أبًدا.
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الؿعتادة، وهل التل كاكت لفا طادة سؾقؿة قبؾ آستحاضة،  الكطه الجاىٌ: 

 والؿعتادة لفا حالتان: إوىل: أن ٓ يؽقن لفا تؿققز، الثاكقة: أن يؽقن لفا تؿققز.

 .وهل الؿعتادة التل لقس لفا تؿققز أما احلالة األوىل:

 أهنا تعؿؾ بالعادة، أي أهنا تؼعد قدر طادهتا الؿعروفة، وهذا ققل فالساجح

 مجفقر أهؾ العؾؿ، ودلقؾفؿ حديث طائشة يف شلن فاصؿة بـت أبل حبقش مرفقًطا

 .«دطلِالب ةِقد ِإياىِالتلِكـتِحتقضقـِلقفا»

قد ِماِكاكتِحتخسؽِِلامؽش»: يف شلن أم حبقبة مرفقًطا وحديث طائشة 

 .(337أخرجف مسؾؿ ) «حقضتؽ

ِوال»وأيًضا حديث أم سؾؿة مرفقًطا:  ِإياى ِطدد ِكاكتِلتـظر ِالتل ؾقالل

.«حتقضفـ
(1)

 

  وخالػ اإلمام مالؽ، فؼال: ٓ اطتبار بالعادة، وإكؿا آطتبار بالتؿققز، فنذا مل

تؽـ مؿقزة استطفرت بعد زمان طدهتا بثالثة أيام، إن مل تجاوز مخسة طشر يقًما، 

 وهل بعد ذلؽ مستحاضة، ولقس لف دلقؾ يف مسللة آستطفار.

 .ؿعتادة التل لفا تؿققزال وأما احلالة الثانية:

 .ففذه إن اتػؼت طادهتا، وتؿققزها، طؿؾت هبؿا، والحؿد هلل

 :وإن اختؾػت العادة، والتؿققز، فػقفا ققٓن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، وهق صحقح بشقاهده.073(، وابـ ماجف )027، 0/003(، والـسائل )717أخرجف أبق داود ) (0)



ِِٔض   520 َباُب احَل

 

 

 

 

: يؼدم التؿققز طىل العادة، وهذا ققل مالؽ، والشافعل، وداود، القْل األّل

 .وهق رواية طـ أمحد، وضاهر كالم الِخَرقِل

ِأسقدِ»أبل حبقش الذي فقف: واستدلقا بحديث فاصؿة بـت  ِالحقض دى

، الحديث، وقالقا: إنَّ التؿققز طالمة ضاهرة، بخالف العادة، ففل زمان «يعر ...

 يـؼضل.

وقالقا أيًضا: ربؿا إذا حصؾت لفا آستحاضة تتغقر العادة، فتـتؼؾ مثاًل مـ 

ىل التؿققز، أول الشفر إىل آخره، وما دام طـدكا طالمة مؿقزة4 فننَّ القاجب الرجقع إ

، فَعؾَّؼ أحؽام ﴾ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ  ڻ﴿ويستدل لفؿ أيًضا بؼقلف تعاىل: 

بالرجقع إىل العادة طىل أكف يف غقر  الحقض بقجقد إذى، ومحؾقا أمر الـبل 

 الؿؿقزة.

: تؼديؿ العادة طىل التؿققز، وهق مذهب أبل حـقػة، وأبل طبقد، القْل الجاىٕ

وهق وجف طـد الشافعقة، وهق اختقار  سحاق،وإ وأمحد يف أضفر الروايتقـ طـف،

 .شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة

دطلِالب ةِقد ِإياىِالتلِ»حديث طائشة يف شلن فاصؿة مرفقًطا:  :دلقؾفؿو

 .(377أخرجف البخاري برقؿ ) «كـتِحتقضقـِلقفا

امؽشلِقد ِماِكاكتِحتخسؽِ»وحديث طائشة أيًضا مرفقًطا يف شلن أم حبقبة: 

 .مسؾؿ، رواه «حقضتؽ
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 .«لتـظرِطددِإياى،ِوالؾقاللِالتلِكاكتِحتقضفـ»وحديث أم سؾؿة: 

الؿستحاضة إىل العادة، ومل يستػصؾ:  قالقا: فػل هذه إحاديث َردَّ الـبل 

ا مل يستػصؾ، ُطؾَِؿ أهنا  هؾ هل مؿقزة، أم ٓ؟ مع أهنا يحتؿؾ أن تؽقن مؿقزة، فؾؿَّ

ـَ الؼقاط د الؿؼررة يف أصقل الػؼف: ترك آستػصال يف ترجع إىل العادة مطؾًؼا، َفِؿ

 مـزلة العؿقم يف الؿؼال. لمؼام آحتؿال، ُيـزَّ 

وقالقا أيًضا: العادة قد ثبتت، واستؼرت، والتؿققز معرض لؾزوال4 فإصؾ 

 اكتفك.بؼاء الحقض دون غقره. 

ٕنَّ التؿققز أضبط طـد  4واهلل أطؾؿ أزجح واألولوالؼقٓن ققيان،  ُ :قلت

ـساء مـ العادة.ال
(1)

 

 املطتشاق١ اييت ْطٝت عادتٗا ٚال متٝٝص هلا؟ ص:2ط َطأي١

  قال الحافظ ابـ رجب  يفالػتح (310 :) ذهب أبق حـقػة إىل أهنا تؼعد

 .العادة، تجؾس أقؾ الحقض ثؿ تغتسؾ وتصظ

 .ومذهب مالؽ: أهنا تؼعد التؿققز أبًدا، وتغتسؾ لؽؾ صالة 

 ولؾشافعل فقفا ثالثة أققال: 

 هنا تجؾس أقؾَّ الحقض.أ أسدٖا:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الػتح (703 ،)الؿحىل (7/332 ،717 ،707 ،)الؿجؿقع (0/337- ،)الؿغـلواكظر:  (0)

  (70/072-.)مجؿقع الػتاوى(، 310ٓبـ رجب )



ِِٔض   523 َباُب احَل

 

 

 

 

 تجؾس غالبف: ستًّا، أو سبًعا.  ٚايجاْٞ:

كؼقل مالؽ: أهنا ٓ تجؾس شقئًا، بؾ  -وهق الصحقح طـد أصحابف- ٚايجايح:

تغتسؾ لؽؾ صالة، وتصظ. ومذهب أمحد: أنَّ الـاسقة لعادهتا تجؾس غالب 

م، هذا هق طادات الـساء: ستًّا، أو سبًعا مـ كؾ شفر، ثؿ تغتسؾ، وتصظ، وتصق

الؿشفقر طـف، وحؽل طـف رواية: أهنا تجؾس أقؾ الحقض، ثؿ تغتسؾ، وتصظ. 

 هورواية ثالثة: أهنا تجؾس طادة كسائفا، أو أقارهبا، ثؿ تغتسؾ، وتصظ.ا

أنَّ مذهب مالؽ، وإصح طـد  الري يظهس ُ :قال أتى عثد اهلل غفس اهلل له

معرفة وقت الحقض، وٓ يجقز ترك ، واهلل أطؾؿ4 لعدم إمؽان الساجحالشافعقة هق 

 الصالة والصقم ٕمر محتؿؾ، وباهلل التقفقؼ.
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ـْ َطائَِشَة  (135)   َوَط
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ ُأمَّ َحبِقبََة بِـَْت َجْحٍش َشَؽْت إَلك َرُسقِل اهلل

َم، َفَؼاَل:  َِكاَكْتَِتْحخُِسؽَِحْقَضُتؽ»الدَّ َِما َِقْدَ  ِاْغَتِسؾِلِاْمُؽشِل َفَؽاَكْت َتْغَتِسُؾ  «ُ ؿَّ

.َرَواُه ُمْسؾِؿٌ  .لُِؽؾِّ َصاَلةٍ 
(1)

 

: َِصَ ةٍِ» َوفِل ِرَواَيٍة لِْؾُبَخاِريِّ ِلُِؽؾِّ ئِل ـْ  ،«َوَتَقضَّ
َبِل َداُود َوَغقِْرِه مِ

ِ
َوِهَل ٕ

آَخَر. َوْجفٍ 
(2)

 

 ديثاملسائل واألحكام املستفادة من احل

 غطٌ املطتشاق١. ص:1ط َطأي١

ن أمذهبـا  (7/737-730 :)شرح الؿفذبيف  قال اإلماو اليّْٖ 

 ٓ مرةإ 4مـ الصؾقات لءوٓ يجب طؾقفا الغسؾ لش ،قءصفارة الؿستحاضة القض

وهق مروي  ،وهبذا قال مجفقر السؾػ والخؾػ ،واحدة يف وقت اكؼطاع حقضفا

بق أو ،وبف قال طروة بـ الزبقر ، ،وطائشة ،وابـ طباس ،وابـ مسعقد ،طظ :طـ

وابـ  ،طـ ابـ طؿر يورو ،محدأو ،ومالؽ ،بقحـقػةأو ،الرمحـ سؾؿة بـ طبد

 .يجب طؾقفا الغسؾ لؽؾ صالة :هنؿ قالقاأ ،بل رباح أوططاء بـ  ،الزبقر

تغتسؾ  :هنا قالتأطـ طائشة  يورو ،وابـ طباس ،طظ :ا طـهذا أيًض  يورو

تغتسؾ مـ صالة  :أهنؿا قآ ،والحسـ ،ـ الؿسقبوطـ اب ،ا واحدً كؾ يقم غساًل 

 .االظفر دائؿً  ىلإالظفر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 07( )337برقؿ )أخرجف مسؾؿ  (0)

 تؼدم تخريجفا يف ]باب كقاقض القضقء[. (7)
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ومل يصح  ،ٓ ما ورد الشرع بفإفال يجب  ،صؾ طدم القجقبن إأ :ودلقؾـا

 :ملسو هيلع هللا ىلصوهق ققلف  ،ٓ مرة واحدة طـد اكؼطاع الحقضإأكف أمرها بالغسؾ  ملسو هيلع هللا ىلصطـ الـبل 

ِلدط» ِأقخؾتِالحقضة ِأدبرتِلاغتسؾلِ،الب ةِلإوا «وإوا
(1)

ولقس يف هذا ما  ،

 .يؼتضل تؽرار الغسؾ

 ملسو هيلع هللا ىلصن الـبل أوغقرمها  ،والبقفؼل ،داود لبأســ حاديث القاردة يف ما إأو

ومـ قبؾف  ،البقفؼل ـَ قَّ وقد بَ  ،ثابت لءفؾقس فقفا ش 4أمرها بالغسؾ لؽؾ صالة

م حبقبة أ أنَّ  صحقحقفؿاكؿا صح يف هذا ما رواه البخاري ومسؾؿ يف إو ،ضعػفا

 ؿِِ،لاغتسؾلِ،كامِولؽِطرقإ» :ملسو هيلع هللا ىلصفؼال لفا الـبل  ،استحاضت بـت جحش 

فؽاكت تغتسؾ طـد كؾ صالة ،«لؾَِِّصِ
(2)

كؿا أمرها رسقل اهلل إ :قال الشافعل  ،

وٓ أشؽ  :قال .ولقس فقف أكف أمرها أن تغتسؾ لؽؾ صالة ،أن تغتسؾ وتصظ ملسو هيلع هللا ىلص

 ،هذا لػظ الشافعل  .وذلؽ واسع لفا ،ا غقر ما أمرت بفن غسؾفا كان تطقطً أ

 ها.واهلل أطؾؿ ،وغقرمها ،والؾقث بـ سعد ،وكذا قالف شقخف سػقان بـ طققـة

أكف لقس طؾقفا إٓ غسؾ واحد، إذا أدبرت حقضتفا، وقد تؽؾؿ  الساجح ُ :قلت

 (0/373- ،)ســف الؽبرىطىل روايات إمر بالغسؾ طـد كؾ صالة يف البقفؼل 

 .فلجاد 

)وهق مروي طـ طظ، وابـ مسعقد، وابـ طباس، : وأما ققل الـقوي 

(4 إٓ أثر ابـ مسعقد، 0/073) إوسطوطائشة( فؼد أخرجفا ابـ الؿـذر يف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ( طـ طائشة 371أخرجف هبذا الؾػظ البخاري برقؿ ) (0)

 . بقـ لػظل حديث أم حبقبة بـت جحش، وفاصؿة بـت أبل حبقش  مجع الـقوي  (7)
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وأما أثر ابـ طباس،  .: الحارث إطقر، وهق كذابويف إسـاد أثر طظ 

يف  فثابتان، وأما ققل طظ، وابـ طؿر، وابـ طباس، وابـ الزبقر  وطائشة 

. (0/007)إوسطالغسؾ لؽؾ صالة فصحقح طـفؿ كؿا يف  أنَّ طؾقفا
(1)

 

 ٚق٤ٛ املطتشاق١. ص:2ط َطأي١

 تؼدم الؽالم طىل هذه الؿسللة يف باب كقاقض القضقء.

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (0/072-007.)إوسطواكظر  (0)
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ـْ ُأمِّ َططِقََّة  (136) ْػَرَة َبْعَد الطُّْفِر َشقْئًا َوَط َٓ َكُعدُّ الُؽْدَرَة َوالصُّ . َقاَلْت: ُكـَّا 

َرَواُه الُبَخاِريُّ َوَأُبق َداُود، َوالؾَّْػُظ َلُف.
(1) 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 ايهدز٠، ٚايُؿِؿَس٠. ص:1ط َطأي١

ْػَرُة: ماء يعؾقه الصػرة، كؿاء  ٌر، ولقس بدٍم، والصُّ الُؽْدَرُة: ماء ُمتَِّسٌخ، ومتَؽدِّ

 جروح.ال

  ،ذهب مجفقر العؾؿاء إىل أن الؽدرة، والصػرة يف أيام الحقض مـ الحقض

وإْن رأتف بعد أيام حقضفا، وصفرها فال تعتد بف، واستدلقا بحديث أم ططقة الذي 

َـّ يرسؾـ إلقفا بالدُّ   يف الباب، وبؿا ثبت طـ طائشة ة فقفا َج رْ أنَّ الـسقة ُك

ـَ حتك تريـ الؼَ ئشة: ٓالؽرسػ، فقف الصػرة، فتؼقل طا ة البقضاء. َتْعَجْؾ  صَّ

  ،أبق ثقر إىل أكف ٓ يؽقن حقًضا4 إٓ أْن يتؼدمف دٌم، ووذهب أبق يقسػ

 .واستحسـف ابـ الؿـذر

  والصحقح طـد الشافعقة أهنا يف زمـ إمؽان الحقض، حقض، وٓ تؼقد

 بالعادة، وهق ققل مالؽ.

 طؾًؼا.وذهب الظاهرية، وابـ حزم إىل أهنؿا لقسا بحقض م 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وإسـاد أبل داود أيًضا صحقح، ولقس طـد 311(، وأبقداود )370أخرجف البخاري برقؿ ) (0)

 البخاري )بعد الطفر(.
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4 لؿا تؼدم مـ إدلة، وهذا هرهة اجلوهىزهق  -واهلل أطؾؿ- والساجح

 .الشقخ ابـ طثقؿقـ ثؿ ، ترجقح شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

نَّ الصػرة، والؽدرة إذا سبؼت دَم الحقض، فال تترك الؿرأة الصالة، فن وطؾقف

لب ة،ِلنواِأقخؾتِحقضتؽ،ِلدطلِا»: والصقام حتك ترى دم الحقض4 لؼقلف 

ل   .«لنواِوهبِقد ها،ِلاغسؾلِطـؽِالدى،ِوَصؾِّ

 .وهق ققل أبل ثقر، وابـ الؿـذر كؿا تؼدم

 مجؿقع الػتاوىوهق ضاهر كالم شقخ اإلسالم حقث قال كؿا يف 

(: والصحقح أهنا إن كاكت يف العادة مع الدم إسقد، وإمحر، ففل 70/771)

.هاحقٌض، وإٓ فال.
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الؿحؾَّك (7/733- ،)إوسط (0/703 ،)الؿغـل (7/337-330 ،)الؿجؿقعاكظر:  (0)

(777 ،)الشرح الؿؿتع (0/737 ،)غاية الؿرام (7/071-070.) 
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ـْ َأَكٍس  (137) الَؿْرَأُة َلْؿ ُيَماكُِؾقَها، َفَؼاَل  َأنَّ القَُفقَد َكاَكْت إَذا َحاَضِت  ،َوَط

ِـَّؽاَحِ»: ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلُّ  ِال َّٓ َِشْلٍءِإ ـَُعقاُِكؾَّ . َرَواُه ُمْسؾٌِؿ.«اْص
(1)

 

ـْ َطائَِشَة  (138)   َوَط
ِ
، َفقُبَاِشُركِل َيْلُمُركِل َفَلتَِّزرُ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَلْت: َكاَن َرُسقُل اهلل

َوَأَكا َحائٌِض. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.
(2)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديثني

 مجاع اذتا٥ض، َٚباغستٗا. ص:1ط َطأي١

ْؿ َأنَّ ُمبَاَشَرة َفاْطؾَ  (3/712-713 :)شرح مسؾؿيف  قال اإلماو اليّْٖ 

َٖا: اْلَحائِض َأْقَسام: َفَفَذا َحَرام بِنِْجَؿاِع  4َأْن ُيبَاِشرَها بِاْلِجَؿاِع فِل اْلَػْرج َأَسد

ـَ اْلـؿُ  ِحقَحة ،بِـَصِّ اْلُؼْرآن اْلَعِزيز ،ْسؾِِؿق ـَّة الصَّ  .َوالسُّ

:ْٞٔ ةاْلـؿُ  ائكِطِ ايٖجا رَّ َكرِ َوَتحْ  ،بَاَشَرة فِقَؿا َفْقق السُّ ْكبَة بِالذَّ  ،َأْو بِاْلُؼبَْؾةِ  ،ت الرُّ

قْخ ، َأْو َغقْر َذلَِؽ، َوُهَق َحاَلل بِاتَِّػاِق اْلُعَؾَؿاء ،َأْو الؾَّْؿس ،َعاَكَؼةاْلـؿُ َأْو  َوَقْد َكَؼَؾ الشَّ

ْسَػَرايِقـِل ْجَؿاع َطَؾك هَ  ،َأُبق َحامِد اإْلِ ا َما ُح َوَجَؿاَطة َكثِقَرة اإْلِ ـْ طَ َذا، َوَأمَّ بَقَْدة ؽَِل َط

ْؾَؿاكِّل  َٓ ُيبَاِشر َشقْئًا مِـَْفا بَِشْلٍء مِـْفُ  ،َوَغقْره ،السَّ ُف  ـْ َأكَّ
 ،َغقْر َمْعُروف ،ُمـَْؽر ،َفَشاذّ  4مِ

َٓ َمْؼبُقل، َوَلْق َصحَّ َطـْفُ  ِحقَحة اْلـَؿْشُفقَرة  4َو ََحادِيِث الصَّ ْٕ َلَؽاَن َمْرُدوًدا بِا

ـِ  اْلـَؿْذُكقَرة فِل ِحقَحقْ َزار، َوإِْذكف فِل  ملسو هيلع هللا ىلصَوَغقْرمهَا فِل ُمبَاَشَرة الـَّبِّل  ،الصَّ َفْقق اإْلِ

ـَ َقبْؾ اْلـؿُ َذلَِؽ بِنِْجَؿاِع   .َخالِػ َوَبْعدهاْلـؿُ ْسؾِِؿق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 317أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (0)

 (. والؾػظ لؾبخاري. 733ومسؾؿ )(، 311أخرجف البخاري ) (7)
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ةاْلـؿُ  ائكِطِ ايٖجأيح: رَّ ُبر،  ،بَاَشَرة فِقَؿا َبقْـ السُّ ْكبَة فِل َغقْر اْلُؼبُؾ َوالدُّ َوالرُّ

َْصَحابِـَا: وَ 
ِ

 فِقَفا َثاَلَثة َأْوُجف ٕ

 .ا فِل اْلـَؿْذَهب: َأكََّفا َحَراماِهقرهْؿ َوَأْشَفرهَ َأَصّحَفا ِطـْد َجؿَ 

َوالثَّاكِل: أَكََّفا َلقَْسْت بَِحَراٍم، َوَلؽِـََّفا َمْؽُروَهة َكَراَهة َتـِْزيف، َوَهَذا اْلَقْجف َأْقَقى 

لِقؾ، َوُهقَ  ـْ َحقُْث الدَّ
 .ْختَاراْلـؿُ  مِ

ـْ َكْػسف اْلـؿُ َواْلَقْجف الثَّالِث: إِْن َكاَن 
ـْ اْلَػْرج، َوَيثِؼ مِ بَاِشر َيْضبِط َكْػسف َط

ةِ َوَرطف4 َجازَ  ا لِِشدَّ ا لَِضْعِػ َشْفَقتف، َوإِمَّ َّٓ َفاَل، َوَهَذا اْلَقْجف َحَسـ،  ،بِاْجتِـَابِِف إِمَّ َوإِ

ـْ أَْصَحابـَا.َقاَلُف أَُبق اْلَعبَّاس اْلبَ 
 ْصِرّي مِ

ل  َوَّ ْٕ ـْ َذَهَب إَِلك اْلَقْجف ا َوَأُبق َحـِقَػة، َوُهَق  ،َمالِؽ -َوُهَق التَّْحِريؿ ُمْطَؾًؼا-َومِؿَّ

 ،َوَطَطاء ،َوَصاُوٌس  ،َوُشَرْيح ،َسقِّباْلـؿُ مِـُْفْؿ: َسِعقد ْبـ  ،َقْقل َأْكثَر اْلُعَؾَؿاء

ـْ َذَهَب إَِلك اْلَجَقاز: ِطْؽِرَمة .اَدةَوَقتَ  ،َوُسَؾقَْؿان ْبـ َيَسار ْعبِّل  ،َوُمَجاِهد ،َومِؿَّ  ،َوالشَّ

َْوَزاِطلُّ  ،َوالثَّْقِريُّ  ،َواْلَحَؽؿ ،َوالـََّخِعلُّ  ْٕ د ْبـ  ،َوَأْحَؿد ْبـ َحـْبَؾ ،َوا َوُمَحؿَّ

ْمـَا  ،َوَداُودُ  ،ـِْذراْلـؿُ َواْبـ  ،َوَأُبق َثْقر ،َوإِْسَحاق ْبـ َراَهَقْيفِ  ،غَوَأْصبَ  ،اْلَحَسـ َوَقْد َقدَّ

 .َأنَّ َهَذا اْلـَؿْذَهب أَْقَقى َدلِقاًل 

تِل ْٔ قا بَِحِديِث َأَكس ا ِـَّؽاح»: َواْحتَجُّ ِال َّٓ ِإِ َِشْلء ُِكّؾ ـَُعقا ا  ،«اِْص َقاُلقا: َوَأمَّ

َزار، َفَؿْحُؿقل َطؾَ  ملسو هيلع هللا ىلصاِْقتَِصار الـَّبِّل  ْستِْحبَابفِل ُمبَاَشَرتف َطَؾك َما َفْقق اإْلِ
ِ

 ،ك آ

 َأْطَؾُؿ. اهللوَ 
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، [222افبؼرة:] ﴾ہہہھ﴿ ويدل طىل الجقاز ققلف تعاىل: ُ :قلت

أن يؽقن  وأ، يحتؿؾ أن يؽقن اسًؿا لؿؽان الحقض، ﴾ھ ﴿ولػظ: 

 .مصدًرا لؾحقض

 أن الؿراد بأية إول4 ٕمريـ: والساجح

مدة الحقض بالؽؾقة، أكف لق أراد الحقض4 لؽان أمًرا باطتزال الـساء يف  أحدها:

 .واإلمجاع بخالفف

ِإِٓ»: أن أية طـد أن كزلت قال رسقل اهلل  الجاىٌ: ِكؾِشلء اصـعقا

 ، وهذا تػسقر لؿراد اهلل تعاىل.«الـؽاح

وقد استدل الؼائؾقن بالتحريؿ بحديث: أنَّ رجاًل قال: يا رسقل اهلل، ما يحؾ 

وهق حديث حسـ، وسقليت  ،«ماِلققِاإلزا »يل مـ امرأيت، وهل حائض؟ فؼال: 

 تخريجف قريبًا إن شاء اهلل.

بلكف يدل طىل ِحؾِّ ما فقق اإلزار، وٓ يدل طىل تحريؿ  :ّقد أجٔب عيُ

الؿباشرة4 إٓ بالؿػفقم، وإدلة التل ذكركاها تدل بؿـطققفا طىل جقاز ذلؽ، 

 والؿـطقق مؼدم طىل الؿػفقم.

 يفخاف طىل كػسف مـ القققع ، وأما إْن اجلىاشهق  -واهلل أطؾؿ- والساجح

 (1)الؿحرم، فقؽره لف.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (7/730 ،)غاية الؿرام (3/712-701 ،)شرح مسؾؿ (0/707- ،)الؿغـلواكظر:  (0)

الشرح الؿؿتع (0/700-701.) 
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 َت٢ حيٌ يًسدٌ إتٝإ اَسأت٘ اذتا٥ض إذا اْكطع دَٗا؟ ص:2ط َطأي١

اْلَحائِِض َقبَْؾ اْلُغْسِؾ  َوْطءُ  (0/703 :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘

: َهَذا  قال ابـ الؿـذر، اْلِعْؾؿِ فِل َقْقِل َأْكثَِر َأْهِؾ  ،، َوإِْن اْكَؼَطَع َدُمَفاَحَرامٌ 

ْجَؿاِع مِـُْفؿْ  َٓ َأْطَؾُؿ فِل َهَذا ِخاَلًفا. َكاإْلِ  : وذِيُّ ٍد اْلـَؿرُّ ـُ ُمَحؿَّ  .َوَقاَل َأْحَؿُد ْب

َْكثَِر اْلَحقِْض، َحؾَّ َوْصُمَها، َوإِْن اْكَؼَطَع لُِدوِن 
ِ

ُم ٕ َوَقاَل َأُبق َحـِقَػَة: إْن اْكَؼَطَع الدَّ

َنَّ ُوُجقَب َذلَِؽ، َلْؿ ُيبَْح َحتَّك تَ 
ِ

َؿ، َأْو َيْؿِضَل َطَؾقَْفا َوْقُت َصاَلة4ٍ ٕ ْغتَِسَؾ، َأْو َتتَقَؿَّ

ـْ اْلَقْطِء 
َٓ َيْؿـَُع مِ  ْلَجـَاَبِة.َكااْلُغْسِؾ 

ھ ھ ے ےۓ ۓ ﴿َتَعاَلك:  َوَلـَا َقْقُل اهلل:  قال ابً قدام٘

: ، ﴾﮲ ﮳ ﮴ ﮵  ﮶ ﮷ ـِ َباَحِة اْلَقْطِء َشْرَصقْ ِم، َفَشَرَط إِلِ اْكِؼَطاَع الدَّ

َّٓ بِِفَؿا ْغتَِساَل، َفاَل ُيبَاُح إ
ِ

 . اكتفك بتصرف.َوآ

وقد أجاز ابـ حزم إتقان الحائض إذا اكؼطع دمفا، إن تقؿؿت، أو غسؾت 

مقضع الدم، وإن مل تغتسؾ4 ٕنَّ هذا كؾف يطؾؼ طؾقف صفارة، واهلل طز وجؾ يؼقل: 

، َيُعؿُّ ما ذُ ﴾ۓ ﮲﴿  كَِر.، ففذا الؾػظ طامٌّ

أنَّ هذا الؾػظ مشترك، وقد اختؾػ أهؾ إصقل يف الؾػظ  واجلواب عنه:

 الؿشترك، هؾ يؽقن مـ باب العؿقم، أم مـ باب الؿجؿؾ؟ 

اجح طـد الؿحؼؼقـ مـ أهؾ إصقل أنَّ الؾػظ الؿشترك مـ إلػاظ  والرَّ

ـَ الـبل  الؿراد هق  أنَّ  الؿجؿؾة، فال يعؿؾ هبا حتك يتبقـ الؿراد مـفا، وقد بقَّ
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امؽشلِقد ِماِكاكتِحتخسؽِحقضتؽ،ِ ؿِ»الغسؾ، كؼقلف ٕم حبقبة بـت جحش: 

 ، ومثؾف لػاصؿة بـت أبل حبقش.«اغتسؾل،ِوصؾل

القادطل،  اإلمامابـ طثقؿقـ، و اإلمام، وهق ترجقح قىل اجلوهىزهق  فالساجح

.وقبؾفؿا شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة، رمحة اهلل طؾقفؿ أمجعقـ
(1)

 

 إتٝإ املطتشاق١؟َا سهِ  ص:3ط َطأي١

 مـ  أهنؿ مـعقا جاء طـ ابـ سقريـ، والشعبل، والـخعل، وهق رواية طـ أمحد

 .ذلؽ4 ٕنَّ هبا أذى كالحائض

  ،وخالػفؿ سائر أهؾ العؾؿ، فؼالقا بالجقاز4 ٕنَّ الـفل جاء يف حؼِّ الحائض

، وإصؾ ﴾ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ  ڻ﴿قال تعاىل: 

 .تحريؿاإلباحة حتك يليت دلقؾ طىل ال

.الساجحهق  وهرا القىل
ِ(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (770.)الؿحؾَّك (0/702 ،)الشرح الؿؿتع (0/703-771 ،)الؿغـلواكظر:  (0)

(7) الؿغـل (0/771.) 
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ـِ  (139) ـِ َطبَّاٍس  َوَط   اْب
ِ
ـْ َرُسقِل اهلل فِل الَِّذي َيْلتِل اْمَرَأَتُف َوِهَل - ملسو هيلع هللا ىلصَط

ـَا ٍِ»َقاَل:  -َحائٌِض  ُقِبِِدي ـَا ٍَِيَتَبدَّ َحُف الَحا«،َِأْوِِكِْبِػِدِي كُِؿ . َرَواُه الَخْؿَسُة، َوَصحَّ

َح َغقُْرُهَؿا َوْقػَ  ـُ الَؼطَّاِن، َوَرجَّ ُف.َواْب
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 ٌٖ ع٢ً َٔ أت٢ اَسأت٘ سا٥ّكا نؿاز٠؟ ص:1ط َطأي١

- َوإِْن َوصِئََفا (3/712-713 :)شرح مسؾؿيف  قال اإلماو اليّْٖ 

َفَؼْد اِْرَتَؽَب َمْعِصقَة  4ُمْختَاًرا َوالتَّْحِريؿ، ،َطالًِؿا بِاْلَحقْضِ  ،َطامًِدا -يعـل الحائض

افِِعّل َطَؾك َأكََّفا َكبِقَرة، َوَتِجب َطَؾقِْف التَّْقَبة  .َكبِقَرة، َكصَّ الشَّ

 ، افِِعلِّ ِن لِؾشَّ َٓ اَرة َقْق َوَقْقل  ،-َأَصّحفَؿا َوُهَق اْلَجِديد-َوفِل ُوُجقب اْلَؽػَّ

ـِ َوَأْحَؿد فِل إِ  ،َوَأبِل َحـِقَػة ،َمالِؽ َواَيَتْق اَرة َطَؾْقفِ  ،ْحَدى الرِّ َٓ َكػَّ ُف  َؾػ: َأكَّ  .َوَجَؿاِهقر السَّ

َؾػ: َطَطاء ـْ السَّ
ـْ َذَهَب إَِلقِْف مِ ْعبِلُّ  ،َواْبـ َأبِل ُمَؾقَْؽة ،َومِؿَّ  ،َوالـََّخِعلُّ  ،َوالشَّ

ْهِرّي  ،َوَمْؽُحقل َكاد ،َوالزُّ اد ْبـ  ،َوَربِقَعة ،َوَأُبق الزِّ َوَأيُّقب  ،َأبِل ُسَؾقَْؿانَوَحؿَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وابـ ماجف 030(، والترمذي )0/073(، والـسائل )707وأبقداود )(، 0/731أخرجف أمحد ) (0)

 (.0/017(، والحاكؿ )071)

يف مجع صرق الحديث بؿا مل يسبؼ إلقف فقؿا كعؾؿ يف حاشقتف طىل  وقد تقسع أمحد بـ شاكر 

ســ الترمذي (0/777-777.) 

أن كان يرفعف، وقال: كـت  والظاهر واهلل أطؾؿ أن الراجح وقػف، وقد صح طـ شعبة أكف وقػف بعد

 مجـقًكا فصححت.

 التؾخقصورجح الؿقققف الدارقطـل، والبقفؼل، ومال إلقف الـسائل، وضعػف آخرون. اكظر 

(0/733 .) 
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ْختِقَاكِّل  ـَ  اهللَرِحَؿُفْؿ -َوالؾَّقْث ْبـ َسْعد  ،َوُسْػقَان الثَّْقِرّي  ،السِّ  ،-َتَعاَلك َأْجَؿِعق

اَرة ،َواْلَؼْقل الثَّاكِل ِعقػ: َأكَُّف َيِجب َطَؾقِْف اْلَؽػَّ  .َوُهَق اْلَؼِديؿ الضَّ

ـْ اِْبـ َطبَّاس  ،َوَقتَاَدة ،َوَسِعقد ْبـ ُجبَقْر ،اْلَحَسـ اْلبَْصِرّي وَ  ،َوُهَق َمْرِوّي َط

َْوَزاِطلِّ  ْٕ َواَية الثَّاكِقَة َطـْفُ  ،َوا  .َوإِْسَحاق، َوَأْحَؿد فِل الرِّ

اَرة، َفَؼاَل اْلَحَسـ ِء فِل اْلَؽػَّ َٓ  َوَسِعقد: ِطتْؼ َرَقبَة. ،َواْختََؾَػ َهُم

مِـُْفْؿ فِل اْلَحال الَِّذي  دِيـَار، َطَؾك اِْختاَِلٍف  َأْو كِْصػ ،َوَقاَل اْلبَاُققَن: دِيـَار

يـَار م ،َيِجب فِقِف الدِّ ل الدَّ يـَار فِل َأوَّ يـَار، َهْؾ الدِّ َوكِْصػف فِل آِخره؟  ،َوكِْصػ الدِّ

م، َوكِْصػف َبْعد اِْكِؼَطاطف؟ َوَتَعؾَُّؼقا بَِحِديِث اِْبـ َطبَّاس  َأوْ  يـَار فِل َزَمـ الدَّ الدِّ

ـَا »اْلـَؿْرُفقع:  ِكِْبػِدِي َِأْو ـَاٍ  ِبِِدي ْق َِلْؾَقَتَبدَّ َِحائِض؛ َِوِهَل َِأَتكِاِْمَرَأتف ـْ ، َوُهَق «َم

اظ َقاب 4َحِديث َضِعقػ بِاتَِّػاِق اْلُحػَّ اَرة :َفالصَّ َٓ َكػَّ اكتفك كالم  َأْطَؾؿ. اهللوَ  ،َأْن 

 .الـقوي 

 .تعاىل إن شاء اهللوهذا البحث مـ الـقوي مختصٌر، مػقٌد، كاٍف 
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ـْ َأبِل َسِعقٍد  (141)   َوَط
ِ
َِحاَضتَِلْؿِ»: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل َأَلْقَسِإَوا

ِ ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف، فِل َحِديٍث. .«َوَلْؿَِتُبؿُِِْتَبؾِّ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 ذتا٥ض ترتى ايؿال٠ ٚايؿٝاّ، ثِ تككٞ ايؿّٛ.ا ص:1ط َطأي١

أهؾ العؾؿ ٓ اختالف  أمجع (7/717 :)إوسطيف   قال ابً امليرز

 بقـفؿ طىل إسؼاط فرض الصالة طـ الحائض يف أيام حقضفا.

 يف الباب، ثؿ قال: رثؿ استدل بحديث أبل سعقد الؿذكق

 .الحقض أن ٓ صالة طؾقفا، وٓ يجقز لفا الصقم يف حال فلخبر

ثؿ أمجع أهؾ العؾؿ طىل أن طؾقفا الصقم بعد الطفر، َوَكَػك الجؿقُع طـفا 

وجقب الصالة، فثبت قضاء الصقم طؾقفا بنمجاطفؿ، وسؼط طـفا فرض الصالة 

 ٓتػاقفؿ.

-الصحقحقـوهق يف -ثؿ استدل طىل ذلؽ بحديث معاذة العدوية 
ِ(2)

، أهنا 

 قم، وٓ تؼضل الصالة؟: ما بال الحائض تؼضل الصسللت طائشة 

 فؼالت: أحرورية؟

 لست بحرورية، ولؽـل أسلل. قؾُت:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(. ومل يسؼ مسؾؿ لػظف، إكؿا أحال طىل حديث ابـ طؿر قبؾف 21(، ومسؾؿ )317أخرجف البخاري ) (0)

 بؿعـاه. 

 (.337، ومسؾؿ برقؿ )(370أخرجف البخاري برقؿ ) (7)
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، فـممر بؼضاء الصقم، وٓ كممر قالت: قد كان يصقبـا ذلؽ مع رسقل اهلل 

 بؼضاء الصالة. اكتفك.

 ؟إذا ساقت املسأ٠ بعد دخٍٛ ٚقت ايؿال٠ قبٌ إٔ تؿًٝٗا ص:2ط َطأي١

 :يف الؿسللة أققال 

ل، والـخعل، وقتادة، وأمحد، بققل الشع : طؾقفا الؼضاء، وهقالقْل األّل

 وإسحاق.

: إْن أمؽـفا أن تصؾقفا يف أول وقتفا4 فعؾقفا الؼضاء4 فنن مل القْل الجاىٕ

 يؿؽـفا، فال قضاء طؾقفا، وهق ققل الشافعل.

: ٓ قضاء طؾقفا، وهق ققل محؿد بـ سقريـ، ومحاد بـ أبل القْل الجالح

 .ظاهريةسؾقؿان، وأبل حـػقة، وإوزاطل، وال

ققلـا: هق أن اهلل تعاىل  برهان: ، قال الؿحؾَّكوهق ترجقح ابـ حزم يف 

َصؾَّك الصالَة يف  ملسو هيلع هللا ىلصجعؾ لؾصالة وقتًا محدوًدا، أولف وآخره، وصح أن رسقل اهلل 

ٕكف  4اإىل آخر وقتفا لقس طاصقً أول وقتفا، ويف آخر وقتفا4 فصح أن الؿمخر لفا 

 ،فؾؿ تتعقـ الصالة طؾقفا بعد ،فنذ لقست طاصقة 4ٓ يػعؾ الؿعصقة طؾقف السالم

ولق كاكت  ،فؼد سؼطت طـفا 4فنذا مل تتعقـ طؾقفا حتك حاضت ،ولفا تلخقرها

ها بعد ُمِضل مؼدار تلديتفا مـ أول  الصالة تجب بلول الققت4 لؽان مـ صالَّ

فا، وقتفا قاضقًا لفا، ٓ مصؾقًا، وفاسؼا بتلخقرها طـ وقتفا، وممخًرا لفا طـ وقت

 هاوهذا باصؾ ٓ اختالف فقف مـ أحد.
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 .واهلل أطؾؿ ،الساجحهق  هرا القىل ُ :قال أتى عثد اهلل غفس اهلل له 

ح هذا الؼقل أيًضا شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة  ، وطزاه إىل وقد رجَّ

أيًضا. مالؽ
(1)

 

ــا       ص:3ط َطأي١ ــداٍز ال ميهٓٗـ ــال٠ مبكـ ــت ايؿـ ــس ٚقـ ــا٥ض يف آخـ ــَسِت اذتـ ُٗـ إذا َط

 ؾٌٗ تًصَٗا تًو ايؿال٠؟ايػطٌ ست٢ خيسز ايٛقت، 

 :يف هذه الؿسللة أققال 

: أهنا ٓ تؾزمفا تؾؽ الصالة، وٓ قضاؤها، وهق ققل إوزاطل، األّل

 والظاهرية.

، ولق الصالة : إذا َصُفَرت الحائض، وبؼل قدر ركعة، فتجب طؾقفا تؾؽالجاىٕ

 .الشافعلصؾَّتفا بعد خروج الققت، وهق ققل 

الققت ولق دون ركعة4 فتجب طؾقفا تؾؽ الصالة،  إن أدركت شقئًا مـ الجالح:

 ولق صؾتفا بعد خروج الققت، وهق ققل أمحد.

: برهان صحة ققلـا: الؿحىليف  ، قال ابـ حزم الساجحهق  والقىل األول

أنَّ اهلل طزوجؾ مل يبح الصالة إٓ بطفقر، وقد حدَّ اهلل تعاىل لؾصؾقات أوقاهتا، فنذا 

الققت بؼقة4 فـحـ طىل يؼقـ مـ أهنا مل تؽؾػ تؾؽ الصالة  مل يؿؽـفا الطفقر، ويف

.هاالتل مل َيِحؾَّ لفا أن تمديفا يف وقتفا.
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (73/337.)الػتاوى (772 ،)الؿحؾَّك (7/770-771 ،)إوسطواكظر:  (0)

  (773.)الؿحؾَّك (7/771-772 ،)إوسطاكظر:  (7)
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إذا طٗــست اذتــا٥ض قبــٌ غــسٚب ايػــُظ، ٚقبــٌ طًــٛع ايؿذــس،       ص:4ط َطأي١

 ؾُاذا عًٝٗا إٔ تؿًٞ؟

  ذهب الحسـ، وقتادة، ومحاد، والثقري، وأبق حـقػة، إىل أهنا إذا َصُفَرْت يف

ِت العصَر، ولقس طؾقفا صالة الظفر، وكذا وقت العشاء، تصظ وقِت العصر، صؾَّ 

 ، وهق ققل داود، ورواية طـ مالؽ.العشاء، ولقس طؾقفا صالة الؿغرب

  ،وذهب صاوس، والـخعل، ومجاهد، والزهري، ومالؽ، والشافعل، وأمحد

والؾقث، وإسحاق، وأبق ثقر، وهق ققل مجفقر العؾؿاء إىل أهنا تصظ الظفر، 

 ، وكذا الؿغرب، والعشاء.والعصر

مجَع بقـ الظفر، والعصر، وبقـ الؿغرب،  واحتج همٓء بلنَّ الـبل 

والعشاء، فؾؿا كان وقت الظفر وقتًا لؾعصر يف حال، ووقت العصر وقتًا لؾظفر يف 

الصالتقـ4 ٕنَّ وقت  أن تصظ حاٍل، َفَطُفَرت امرأة يف وقت العصر، كان طؾقفا

 .لالظفر وقت العصر يف حا

وقد جاء هذا الؼقل طـ ابـ طباس، ويف إسـاده: يزيد بـ أبل زياد، وهق 

 .ضعقٌػ 

 .وطـ طبد الرمحـ بـ طقف، ويف إسـاده مبفؿتان

، وطزاه لحرب، شرح العؿدةوطـ أبل هريرة أيًضا، ذكره شقخ اإلسالم يف 

ح شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة، والشقخ ابـ طثقؿق ـ، ومل كؼػ لف طىل إسـاد، وقد رجَّ

 هذا الؼقل. -رمحة اهلل طؾقفؿ-والشقخ القادطل 
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وذلؽ ٕنَّ وقت صالة الظفر قد  4القىل األولهق  -واهلل أطؾؿ- والساجح

 .خرج

والػرق بقـ الحائض، وبقـ أهؾ إطذار أنَّ أهؾ إطذار كاكقا مخاصبقـ 

ا أن وأما الحائض4 فنهنا مل ُتخاصب هبا حتك خرج وقتفا، فؿـ أيـ لـ، بصالة الظفر

، وإحقط أن تصظ كقجب طؾقفا صالة الظفر، أو الؿغرب، وقد خرج وقتفا

 الصالتقـ4 لقجقد العذر، واهلل أطؾؿ.

(: وغقر جائٍز أن ُيقَجب طؾقفا 7/777) إوسطيف   قال ابً امليرز

مـِأد وِ» :ملسو هيلع هللا ىلصباختالٍف صالٌة ٓ حجَة مع مقجب ذلؽ طؾقفا، ويف ققل الـبل 

ِ ِقخؾ ِالعبر ِمـ ِالعبر كعة ِأد و ِلؼد ، دلقؾ طىل أكف مدرٌك «غروبِال ؿس؛

لؾعصر، ٓ لؾظفر.
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (3/00.)الؿجؿقع (7/773- ،)إوسط (7/70 ،)الؿغـلواكظر:  (0)



ِِٔض   540 َباُب احَل

 

 

 

 

ـْ َطائَِشَة  (141) ا ِجئْـَا َسِرَف ِحْضت، َفَؼاَل الـَّبِلُّ  ،َوَط : ملسو هيلع هللا ىلصَقاَلْت: َلؿَّ

«ِ ِالَحاجُّ َِيْػَعُؾ َِما ِبِالخَِاْلَعؾِل َِتُطقلِل َٓ ِ َِأْ  َِغْقَر . ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف، فِل «ْقِتَِحتَّكَِتْطُفرِي،

َحِديٍث.
(1)

 

 احلكم املستفاد من احلديث

(: وفقف دلقؾ طىل أنَّ الحائض 0/701) سبؾ السالميف  قال الصيعاىٕ 

 بالبقت، وهق مجؿع طؾقف. اكتفك. الطقافيصح مـفا مجقع أفعال الحاج4 غقر 

: وقد أمجع العؾؿاء طىل  (7/370)شرح الؿفذبيف   قال اليّّْٖ

 .تحريؿ الطقاف طىل الحائض، والـػساء

وأمجعقا أكف ٓ يصح مـفا صقاٌف مػروٌض، وٓ تطقع، وأمجعقا أن الحائض، 

والـػساء، ٓ ُتْؿـَُع مـ شلء مـ مـاسؽ الحج4 إٓ الطقاف، وركعتقف، كؼؾ اإلمجاع 

 يف هذا كؾف ابـ جرير،وغقره، واهلل أطؾؿ. اكتفك.

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 071( )0700(، ومسؾؿ )317أخرجف البخاري ) (0)
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ـْ  (142) ـِ َجبٍَؾ  َوَط ُف َسَلَل الـَّبِلَّ ُمَعاذِ ْب ـِ ملسو هيلع هللا ىلص، َأكَّ ُجِؾ مِ اْمَرَأتِِف،  : َما َيِحؾُّ لِؾرَّ

َػُف.«َماَِلْقَقِاإِلَزا ِِ»َوِهَل َحائٌِض؟ َفَؼاَل:  . َرَواُه َأُبقَداُود َوَضعَّ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

: ر إحؽام الؿستػادة مـ هذا الحديث تحت حديث أكس تؼدم ذك

 ، فراجعف.«اصـعقاِكؾِشلءِإِٓالـؽاح»

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ويف إسـاده سعد بـ طبداهلل إغطش وفقف لقـ، وفقف 703. أخرجف أبقداود )سطٔ بػٛاٖدٙ (0)

 اكؼطاع4 ٕن الراوي طـ معاذ طبدالرمحـ بـ طائذ مل يسؿع مـف، وفقف بؼقة بـ القلقد وقد طـعـ.

( طـ طبدالرمحـ بـ طائذ بف، وفقفا إسؿاطقؾ بـ 71/037ولؽـ لف صريؼ أخرى طـد الطبراين )

وقد روى طـ غقر أهؾ بؾده فروايتف ضعقػة4 وطؾقف فعؾة الحديث هل آكؼطاع بقـ ابـ طائذ طقاش 

 ومعاذ.

(، ويف إسـاده مبارك بـ فضالة مدلس وفقف ضعػ 0/17ولؾحديث شاهد طـ طائشة طـد أمحد )

 يسقر وقد طـعـ.

 ، ويف إسـاده رجؾ مبفؿ.(، طـ طؿر 20وشاهد آخر طـد أمحد )

 ( وإسـاده حسـ.707ديث طبداهلل بـ سعد أخرجف أبقداود )ولف شاهد آخر مـ ح

 فالحديث هبذه الشقاهد يرتؼل إىل الحسـ.



ِِٔض   543 َباُب احَل

 

 

 

 

ـْ ُأمِّ َسَؾَؿَة  (143) َقاَلْت  َوَط
(1)

َبْعَد  ملسو هيلع هللا ىلصَطْفِد الـَّبِلِّ  فِلالـَُّػَساُء َتْؼُعُد  : َكاَكِت 

َبِل َداُود. َوفِل َلْػٍظ َلُف: َوَلْؿ كَِػاِس 
ِ

َّٓ الـََّسائِّل، َوالؾَّْػُظ ٕ . َرَواُه الَخْؿَسُة إ ـَ َفا َأْرَبِعق

َحُف الَحاكُِؿ. ملسو هيلع هللا ىلصَيْلُمْرَها الـَّبِلُّ  بَِؼَضاِء َصاَلةِ الـَِّػاِس. َوَصحَّ
(2)

 

 ل واألحكام املستفادة من احلديثاملسائ

َِّٓؿاع. ص:1ط َطأي١  أقٌ اي

 عؾؿاء إىل أكف ٓ حدَّ ٕقؾ الـػاس، وهق ققل أمحد، والشافعل، ذهب مجفقر ال

 ومالؽ، وإوزاطل، وغقرهؿ.

   وجاء طـ أبل حـقػة تحديد أقؾ الـػاس بخؿسة وطشريـ يقًما، وجاء أيًضا

 طـ أبل طبقد.

 .وجاء طـ الثقري، وأمحد يف رواية، أقؾف ثالثة أيام 

اء تؾُد، وٓ يخرج مـفا دٌم، ففذه أكف ٓ حدَّ ٕقؾف، حتك أن بعض الـس والصحيح

 صاهٌر، وٓ يجب طؾقفا الغسؾ.

 أنجس ايٓؿاع. ص:2ط َطأي١

ـْ  (0/772 :)جامعفيف  قال اإلماو الرتمرٖ 
َوَقْد َأْجَؿَع أَْهُؾ اْلِعْؾِؿ مِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ساقطة مـ )أ(. (0)

(، ويف 072(، وابـ ماجف )072(، والترمذي )300(، وأبقداود )0/311. أخرجف أمحد )قعٝـ (7)

يث أكس وطثؿان بـ إسـاده مسُة إزدية وهل مجفقلة، وقد جاءت شقاهد لفذا الحديث، مـ حد

أبل العاص وطبداهلل بـ طؿرو وأبل هريرة وأبل الدرداء ومعاذ وطائشة. وكؾفا ٓ تصؾح يف 

( -3/333لؾبقفؼل ) الخالفقاتالشقاهد لشدة ضعػفا أو لشذوذها وكؽارهتا. اكظرها يف كتاب 

  بتحؼقؼ مشفقر. واهلل أطؾؿ.
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ـَ  ،ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلِّ  َأْصَحاِب  ـْ َبْعَدُهؿْ  ،َوالتَّابِِعق اَلَة  ،َوَم ـَ َطَؾك َأنَّ الـَُّػَساَء َتَدُع الصَّ َأْرَبِعق

َّٓ َأْن َتَرى الطُّْفَر َقبَْؾ َذلَِؽ  4َيْقًما َم َبْعَد  ،َفنِكََّفا َتْغتَِسُؾ َوُتَصؾِّل 4إِ َفنَِذا َرَأْت الدَّ

ـَ  َْرَبِعق ْٕ ـَ  :َفنِنَّ َأْكثََر َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ َقاُلقا 4ا َْرَبِعق ْٕ اَلَة َبْعَد ا َوُهَق َقْقُل َأْكثَِر  .َٓ َتَدُع الصَّ

ـُ  ،َوبِِف َيُؼقُل ُسْػقَاُن الثَّْقِريُّ  ،ْلُػَؼَفاءِ ا افِِعلُّ  ،بَاَركِ اْلـؿُ َواْب  ،َوإِْسَحُؼ  ،َوَأْحَؿدُ  ،َوالشَّ

ُف َقاَل  ـِ اْلبَْصِريِّ َأكَّ ـْ اْلَحَس ـَ َيْقًما إَِذا َلْؿ َتَر  :َوُيْرَوى َط اَلَة َخْؿِسق إِكََّفا َتَدُع الصَّ

 ها.الطُّْفرَ 

واية طـ أمحد، ومالؽ، والشافعل، أنَّ أكثره ستقن يقًما، ويف وجاءت ر  ُ:قلت

 واستدل، شرح الؿفذب، ويف إوسطالؿسللة أققال أخرى اكظرها يف 

( 7/773طـد ابـ الؿـذر ) وبلثر ابـ طباس  ، حديث أم سؾؿةبالجؿفقر 

شقخ وقد رجحف ال بنسـاد صحقح أكف قال: الـػساء تـتظر أربعقـ يقًما، أو كحقه.

 .فتاوى الؾجـة الدائؿةابـ باز، كؿا يف 

أهنا تـتظر حتك يـؼطع الدم، وإن جاوز إربعقـ  -واهلل أطؾؿ-والذي يظفر 

 والخؿسقـ، واهلل أطؾؿ.

 مجؿقع الػتاوى، فؼد قال كؿا يف وهق ترجقح شقخ اإلسالم 

رأت  (: والـػاس ٓ حد ٕقؾف، وٓ ٕكثره، فؾق قدر أنَّ امرأة03/733-771)

الدم أكثر مـ أربعقـ، أو ستقـ، أو سبعقـ، واكؼطع4 ففق كػاس، لؽـ إن اتصؾ4 

.هففق دم فساد، وحقـئذ فالحد أربعقن4 فنكف مـتفك الغالب جاءت بف أثار.ا
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (7/772- )إوسط (7/070-071 ،)غاية الؿرام (7/777 ،)الؿجؿقعواكظر:  (0)

الؿغـل (0/771.) 



ِِٔض   545 َباُب احَل

 

 

 

 

(: فنن زاد دم الـػساء طىل 0/772) الؿغـليف   قال ابـ قدامة فسع:

وإن مل يصادف طادة4 ففق  أربعقـ يقًما، فصادف طادة الحقض4 ففق حقٌض،

 هااستحاضة.

 ثؿ كؼؾ طـ أمحد مثؾ ذلؽ.

(: وإن ولدت، ومل تَر دًما0/773 4) الؿغـليف   قال ابـ قدامة فسع:

 هاففل صاهٌر، ٓ كػاس لفا4 ٕن الـػاس هق الدم، ومل يقجد.

 وأما حؽؿ الغسؾ، فؼد تؼدم يف ]باب أحؽام الغسؾ[.

 ؟سٖا يف َد٠ األزبعنيإذا عاٚد ايٓؿطا٤ ايدّ بعد طٗ ص:3ط َطأي١

ـَ  (0/731 :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘ َْرَبِعق ْٕ ةِ ا  ،َوإِْن َطاَد َدُمَفا فِل ُمدَّ

اَلةَ  :إْحَداُهَؿا -يعـل طـ أمحد- َفِػقِف ِرَواَيتَانِ  ْقَم َوالصَّ ـْ كَِػاِسَفا، َتَدُع َلُف الصَّ
، َأكَُّف مِ

4 ْعبِلِّ ِل، َوَكَؿا  َوَهَذا َقْقُل َطَطاٍء، َوالشَّ َوَّ ْٕ ـِ الـَِّػاِس، َفَؽاَن كَِػاًسا َكا َكَُّف َدٌم فِل َزَم
ِ

ٕ

ْقَم اْحتِقَاًصا. :َوالثَّاكِقَةُ  َلْق اتََّصَؾ. ُف َمْشُؽقٌك فِقِف، َتُصقُم َوُتَصؾِّل، ُثؿَّ َتْؼِضل الصَّ  أَكَّ

ح ابـ قدامة ان الدم إن ك -إن شاء اهلل- الساجحأكف دُم كػاٍس، وهق   ثؿ رجَّ

طىل صػتف الؿعروفة، وقد جاء طـ مالؽ أكف قال: إن رأِت الدَم بعد يقمقـ، أو 

 ثالثة4 ففق كػاس، وإن تباطد ما بقـفؿا4 ففق حقٌض.

.ما تؼدم، واهلل أطؾؿ والساجح
(1)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/007-003.)غاية الؿرام (0/731 ،)الؿغـلواكظر:  (0)
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 ٜجبت ب٘ ايٓؿاع؟ ٌٖ نٌ ٚقٍع ص:4ط َطأي١

 لفا أحقال:

 ؿؿتعالشرح اليف  ابـ طثقؿقـ  اإلمامأن تضع كطػة، قال  األوىل:

 اس بآتػاق.كػ(: وهذا لقس بحقض، وٓ 0/773)

ًٓ واحًدا. الثانية:  أن تضع ما َتؿَّ لف أربعة أشفر، قال ابـ طثقؿقـ: وهذا كػاٌس قق

، وهق ققل الشافعقة، أن تضع طؾؼة، فالؿشفقر طـد الحـابؾة الثالثة:

ـشل مـف إكسان، وقال أكف ٓ ُيَعدُّ كػاًسا4 ٕنَّ الدم يجقز أن يػسد، وٓ ي :والحـػقة

: ُيَعدُّ كػاًسا4 ٕنَّ الؿاء الذي -وهق وجٌف ضعقػ طـد الحـابؾة- بعض أهؾ العؾؿ

هق كطػة اكؼؾب مـ حالة إىل أصؾ اإلكسان، وهق الدم، فتقؼـا أنَّ هذا الـازل إكسان، 

َح الشقخ ابـ باز الؼقل إول.  ورجَّ

ففذا كػاس طـد أكثر العؾؿاء،  4أن تضع مضغة قد تبقـ فقفا خؾؼ اإلكسان الزابعة:

 .وهق مذهب الشافعقة، والحـػقة، والؿشفقر يف مذهب أمحد، وكص طؾقف أمحد 

فػقف وجفان طـد  أن تضع مضغة مل يتبقـ فقفا خؾؼ اإلكسان، اخلامسة:

: الؿشفقر مـ الؿذهب أكف لقس بـػاس، ولق ابـ طثقؿقـ  اإلمامالحـابؾة، قال 

، وقال بعض أهؾ العؾؿ: إكف كػاٌس. شافعقة، والحـػقة، وهق مذهب الرأِت الدم

وطؾؾقا بلن الدم يجقز أن يػسد، وٓ يـشل مـف إكسان، فنذا صار مضغة لحؿ4 فؼد 

ح الشقخ ابـ باز الؼقل إول. تقؼـَّا أكف إكسان، فدمفا دم كػاٍس. ورجَّ
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الػتح (7/702- ،)فتاوى الؾجـة (0/773 ،)الشرح الؿؿتع (0/730 ،)الؿغـلاكظر:  (0)

 (.302ٓبـ رجب )
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 سهِ ايٓؿطا٤ سهِ اذتا٥ض. ص:5ط َطأي١

 ُحْؽُؿ الـَُّػَساِء ُحْؽُؿ اْلَحائِضِ وَ  (0/737 :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘

َٓ َكْعَؾُؿ فِل َهَذا ِخاَلًفا، َوَكَذلَِؽ َتْحِريُؿ  فِل َجِؿقِع َما َيْحُرُم َطَؾقَْفا، َوَيْسُؼُط َطـَْفا، 

ْستِْؿتَاُع بَِؿا ُدوَن اْلَػْرِج مِـَْفا، َواْلِخاَلُف فِل اْلَؽػَّ 
ِ

اَرةِ َوْصئَِفا َوِحؾُّ ُمبَاَشَرتَِفا، َوآ

َة اْلَحْؿؾِ  َنَّ َدَم الـَِّػاِس ُهَق َدُم اْلَحقِْض، إكََّؿا اْمتَـََع ُخُروُجُف ُمدَّ
ِ

 4بَِقْصئَِفا4 َوَذلَِؽ ٕ

لَِؽْقكِِف َيـَْصِرُف إَلك ِغَذاِء اْلَحْؿِؾ، َفنَِذا ُوِضَع اْلَحْؿُؾ، َواْكَؼَطَع اْلِعْرُق الَِّذي َكاَن 

ـْ  ِم، َخَرَج مِ ـْ اْلَحائِضِ  َمْجَرى الدَّ
َوُيَػاِرُق  ،اْلَػْرِج، َفقَثْبُُت ُحْؽُؿُف، َكَؿا َلْق َخَرَج مِ

 َٓ َكََّفا َتـَْؼِضل بَِقْضِع اْلَحْؿِؾ َقبَْؾُف، َو
ِ

َٓ َتْحُصُؾ بِِف4 ٕ َة  الـَِّػاُس اْلَحقَْض فِل َأنَّ اْلِعدَّ

 اكتفك. .َيُدلُّ َطَؾك اْلُبُؾقِغ4 لُِحُصقلِِف بِاْلَحْؿِؾ َقبَْؾفُ 

 ٌٖ تتٓؿظ املسأ٠ إذا ٚيدت بع١ًُٝ دساس١ٝ؟ ص:6ط َطأي١

(: حؽؿفا 7/771قال الشقخ ابـ باز، ومـ معف مـ أطضاء الؾجـة الدائؿة )

حؽؿ الـػساء، إْن رأت دًما، جؾست حتك تطفر، وإْن مل تَر دًما4 فنهنا تصقم، 

 وتصظ كسائر الطاهرات. اكتفك.

 سهِ ايدّ ايرٟ خيسز قبٌ ايٛالد٠. ص:7ط َطأي١

 كػاًسا، وهق ققل الحسـ، ووجٌف طـد الحـابؾة،  جعؾف لعؾؿ مـمـ أهؾ ا

حف ابـ قدامة،  ثؿ والشافعقة، وهق ققل إسحاق4 ٕكف دٌم خرج بسبب القٓدة، ورجَّ

 .الشقخ طبد الرمحـ السعدي 

  ،ومـ أهؾ العؾؿ مـ مل يجعؾف كػاًسا، وهق ققل ططاء، ووجٌف طـد الحـابؾة
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حف  .ابـ الؿـذر، وققاه الشقخ ابـ طثقؿقـ  والؿشفقر طـد الشافعقة، ورجَّ

أنَّ الدم إذا كان طىل صػات دم الـػاس، أو الحقض، أهنا تترك  والساجح

 مجؿقع الػتاوى، فؼد قال كؿا يف ، وهق ترجقح شقخ اإلسالم الصالة

(: وما تراه مـ حقـ تشرع يف الطؾؼ4 ففق كػاس.03/771)
(1)

 

 
 

 يىم االثنني، وهنَّتِهِ،  اهلل،   حبودِ الط َّهازجِ  كتابُ  ت ن َّ 

 هـ4141املىافق العاشس هي شهس شعثاى لعام 

       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/777.)طإوس (7/770 ،)الؿجؿقع (0/777 ،)الؿغـلاكظر  (0)
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 فهسع األحاديح

 771 .............................................................. بِفِ  اهللُ  َبَدأَ  بَِؿا اْبَدُءوا

ـِ  اتَُّؼقا اَكْق عَّ  377 .................................................................... الؾَّ

ْت   37 ............................................................. َوَدَمانِ  َمْقَتَتانِ  َلـَا ُأِحؾَّ

 700 .............................................................. َأْهَؾفُ  َأَحُدُكؿْ  َأَتك إَذا

ـْ  َأَحُدُكؿْ  ظَ اْسَتْقؼَ  إَذا  700 ....................................... َيَدهُ  َيْغِؿْس  َفاَل  َكْقمِفِ  مِ

ـْ  َأَحُدُكؿْ  اْسَتْقَؼظَ  إَذا  701 ............................................. َفْؾَقْسَتـْثِْر  َكْقمِفِ  مِ

ـُْترْ  َأَحُدُكْؿ، َباَل  إَذا  311 ....................................................... َذَكَرهُ  َفْؾَق

طَ  إَذا ُجاَلنِ  َتَغقَّ  370 ............................................................... الرَّ

لَ  إَذا ْقفِ  َوَلبَِس  َأَحُدُكؿْ  َتَقضَّ  720 ..................................................... ُخػَّ

ْلُتؿْ َتقَ  إَذا  772 ..................................................... بَِؿَقامِـُِؽؿْ  َفاْبَدُءوا ضَّ

ْقَطانُ  َأَحَدُكؿُ  َجاءَ  إَذا  370 .......................................................... الشَّ

ـَ  َجَؾَس  إَذا  330 ....................................................... إَْرَبعِ  ُشَعبَِفا َبْق

 007 ......................................................... َصُفر َفَؼدْ  اإِلَهاُب  ُدبِغَ  إَِذا

ـِ  الَؿاءُ  َكانَ  إَذا َتْق  37 ............................................... الَخَبَث  َيْحِؿؾِ  َلؿْ  ُقؾَّ

 311 .................................................... َشْقًئا فِ َبْطـِ  فِل َأَحُدُكؿْ  َوَجدَ  إَذا

َباُب  َوَقعَ  إَذا  017 ................................................ َأَحِدُكؿْ  َشَراِب  فِل الذُّ

ـْ  اْرِجعْ   771 ........................................................... ُوُضقَءك َفَلْحِس

 707 .................................................................... الُقُضقءَ  َأْسبِغِ 

ـَ  اْسَتـِْزُهقا  317 ............................................................... الَبْقلِ  مِ
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ـَّةَ  َأَصْبت  713 .................................................. َصاَلُتؽ َوَأْجَزَأْتؽ السُّ

َّٓ  َشْلءٍ  ُكؾَّ  اْصـَُعقا  773 ...................................................... الـَِّؽاَح  إ

َـّ  َلؿْ  ا،َخْؿًس  ُأْططِقت  771 ............................................. َقْبؾِل َأَحدٌ  ُيْعَطُف

 770 ............................................................ الَحاجُّ  َيْػَعُؾ  َما اْفَعؾِل

ـَ  الَؼْبرِ  َطَذاِب  َأْكَثرُ   317 ....................................................... الَبْقلِ  مِ

ؿُ   713 ................................................................... َضْرَبَتانِ  التََّقؿُّ

ِذي ةِ  إَكاءِ  فِل َيْشَرُب  الَّ  013 ....................................................... الِػضَّ

ِعقدُ   710 ........................................................... الُؿْسؾِؿِ  َوُضقءُ  الصَّ

ـُ  ــفِ  ِوَكاءُ  الَعـــْق  333 ............................................................. السَّ

ـَ  بِؽ َأُطقذُ  إكِّل الؾُفؿَّ   373 ........................................ َوالَخَبائِِث  الُخُبِث  مِ

ـَ  الَؿاءُ   320 ................................................................... الَؿاءِ  مِ

 730 ................................................. ُتَصؾِّ  َلؿْ  الَؿْرَأةُ  َحاَضِت  إَذا َأَلْقَس 

ـْ  قٍب بَِذكُ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  َأَمرَ   21 ....................................................... َماءٍ  مِ

 711 .................................................... َيْغَتِسَؾ  َأنْ  ُثَؿاَمةَ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  َأَمرَ 

 720 ......................................  الَجَبائِرِ  َطَؾك َأْمَسَح  َأنْ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َأَمَركِل

 777 ...........................................  َحْقَضُتؽ َتْحبُِسؽ َكاَكْت  َما َقْدرَ  اْمُؽثِل

ـْ  َيـَْفَقاكُِؽؿْ  َوَرُسقَلفُ  اهللَ  إنَّ   077 ........................................  الُحُؿرِ  ُلُحقمِ  َط

 313 ...............................................................  َطَؾْقُؽؿْ  ُيْثـِل اهللَ  إنَّ 

ُسفُ  َٓ  َصُفقرٌ  الَؿاءَ  إنَّ   37 .....................................................  َشْلءٌ  ُيـَجِّ

ُسفُ  َٓ  الَؿاءَ  إنَّ   37 ...........................................................  َشْلءٌ  ُيـَجِّ

 777 ........................................................  ُمدٍّ  بُِثُؾَثْل  ُأتَِل  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأنَّ 
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 331 ......................................................  َوَصؾَّك اْحَتَجؿَ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأنَّ 

لَ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأنَّ   731 ..............................................  بِـَاِصَقتِفِ  َفَؿَسَح . َتَقضَّ

 317 ....................................................  كَِسائِفِ  َبْعَض  َقبََّؾ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأنَّ 

ُؾ  َكانَ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأنَّ   702 ....................................................  لِْحَقَتفُ  ُيَخؾِّ

 77 .............................................  َمْقُؿقَكةَ  بَِػْضؾِ  َيْغَتِسُؾ  َكانَ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأنَّ 

ُئقا َوَأْصَحاَبفُ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأنَّ  ـْ  َتَقضَّ  073 .........................................  َمَزاَدةِ  مِ

تِل إنَّ  ا الِؼَقاَمةِ  َيْقمَ  َيْلُتقنَ  ُأمَّ ـَ  ُغرًّ ؾِق  770 ..........................................  ُمَحجَّ

 733 ........................................................  َجـَاَبةً  َشْعَرةٍ  ُكؾِّ  َتْحَت  إنَّ 

 700 ...................................................  ُيْعَرُف  َأْسَقدُ  َدمٌ  الَحْقضِ  َدمَ  إنَّ 

لُ : ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َسَلَل  َرُجاًل  َأنَّ  ـْ  َأَتَقضَّ  370 ................................  الَغـَِؿ؟ ُلُحقمِ  مِ

 037 .........................................................  اْكَؽَسرَ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلِّ  َقَدَح  َأنَّ 

َؿا ـْ  َطَؾك الُقُضقءُ  إكَّ  371 ........................................................  َكامَ  َم

َؿا ؿَ  َأنْ  َيْؽِػقفِ  َكانَ  إكَّ  720 .........................................................  َيَتَقؿَّ

َؿا ـَ  َرْكَضةٌ  ِهَل  إكَّ ْقَطانِ  مِ  700 .....................................................  الشَّ

َؿا  701 ................................................ َهَؽَذا بَِقَدْيؽ َتُؼقَل  َأنْ  َيْؽِػقؽ إكَّ

ُُذَكْقفِ  َيْلُخذُ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َرَأى َأكَّفُ   773 ................................................  َماءً  ِٕ

َفا  20 .................................................................  بِـََجسٍ  َلْقَسْت  إكَّ

ُفَؿا َرانِ  َٓ  إكَّ  317 .................................................................  ُيَطفِّ

 737 ....................................................  لَِحائِضٍ  الَؿْسِجدَ  ُأِحؾُّ  َٓ  إكِّل

 377 .......................................................................  َماءٍ  َكْؼعَ  َأوْ 

ةً  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َبَعَث   713 ........................................................  َسِريَّ
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 072 ..........................................................  بِالَؿاءِ  َتْؼُرُصفُ  ُثؿَّ  َتُحتُُّف،

 331 ..........................................................................  َتْغَتِسُؾ 

 723 .............................ِ ﴾ ٴۇ ۈ ۈ ۆ      ۆ ۇ: ﴿َوَجؾَّ  َطزَّ  َقْقلِفِ  َتْػِسقرُ 

 770 ..........................................  َواْسَتـَْشَؼ  َفَؿْضَؿَض  َيَدُه، ملسو هيلع هللا ىلص َأْدَخَؾ  ُثؿَّ 

 771 ...............................................  بِِشَؿالِفِ  َوَغَسَؾفُ  ِجفِ َفرْ  َطَؾك َأْفَرغَ  ُثؿَّ 

ـَْثرَ  ملسو هيلع هللا ىلص َتَؿْضَؿَض  ُثؿَّ   770 ..................................................  َثاَلًثا َواْسَت

 710 ...........................................................  بَِرْأِسفِ ( ) َمَسَح  ُثؿَّ 

امٍ  َثاَلَثةَ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  َجَعَؾ  َـّ  َأيَّ  717 ......................................  لِْؾُؿَسافِرِ  َوَلَقالِقف

 373 ......................................................................  اإِلَداَوةَ  ُخذِ 

 071 .........................................  ِحَؾتِفِ َرا َطَؾك َوُهقَ  بِِؿـًك، ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  َخَطَبـَا

 007 .......................................................  ُصُفقُرَها الَؿْقَتةِ  ُجُؾقدِ  ِدَباغُ 

ـِ  َأْدَخْؾُتُفَؿا َفنِكِّل َدْطُفَؿا،  771 .................................................  َصاِهَرَتْق

لَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقَل  َرَأْيت  013 .....................................  َهَذا ُوُضقئِل َكْحقَ  َتَقضَّ

ـَ  َيْػِصُؾ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقَل  َرَأْيت ـَْشاِق  الَؿْضَؿَضةِ  َبْق ْستِ ِٓ  770 .......................... َوا

ْقفِ  َضاِهرِ  َطَؾك َيْؿَسُح  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقَل  َرَأْيُت   702 .....................................  ُخػَّ

َص  امٍ  َثاَلَثةَ  لِْؾُؿَسافِرِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َرخَّ  720 .........................................  َأيَّ

ـِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  ُسئَِؾ   037 ...................................................  الَخْؿرِ  َط

 07 .................................................................  َأَحِدُكؿْ  إَكاءِ  ُصُفقرُ 

َؿـَا  311 ..................................................  الَخاَلءِ  فِل ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َطؾَّ

 717 ............................................  ُمْحَتؾِؿٍ  ُكؾِّ  َطَؾك اِجٌب وَ  الُجُؿَعةِ  ُغْسُؾ 

 310 .........................................................................  ُغْػَراَكؽ
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 732 ......................................................................  الُقُضقءُ  فِقفِ 

 721 .......................... الِعَشاءَ  َيـَْتظُِرونَ  َطْفِدهِ  َطَؾك ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقلِ  َأْصَحاُب  َكانَ 

لَ  إَذا ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  َكانَ   773 ................................................  الَؿاءَ  َأَدارَ  َتَقضَّ

 710 .................................................  َسْػًرا ُكـَّا إَذا َيْلُمُرَكا ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  َكانَ 

ـُ  ُيْعِجُبفُ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  َكانَ   772 ......................................................  التََّقؿُّ

 372 .................................  َخاَتَؿفُ  َوَضعَ  الَخاَلءَ  َدَخَؾ  إَذا ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َكانَ 

 773 .................................................  َفَلتَِّزرُ  َيْلُمُركِل ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َكانَ 

لُ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َكانَ   773 ..................................................  بِالُؿدِّ  َيَتَقضَّ

 370 ................................................  الَخاَلءَ  َيْدُخُؾ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َكانَ 

 330 ......................................  َأْحَقاكِفِ  ُكؾِّ  َطَؾك اهللَ  َيْذُكرُ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َكانَ 

ـْ  َيْغَتِسُؾ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َكانَ   711 ..............................................  َأْرَبعٍ  مِ

، َيْغِسُؾ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َكانَ  اَلةِ  إَلك َيْخُرُج  ُثؿَّ  الَؿـِلَّ  073 ...........................  الصَّ

 707 .................................................. الُؼْرآنَ  ُيْؼِرُئـَا ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َكانَ 

ـٌُب  َوُهقَ  َيـَامُ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َكانَ   702 ...............................................  ُج

ـَ  اْغَتَسَؾ  إَذاملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َكانَ   771 .........................................  الَجـَاَبةِ  مِ

 773 ............................................  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلِّ  َطْفدِ  فِل َتْؼُعدُ  الـَُّػَساءُ  َكاَكِت 

ْػَرةَ  الُؽْدَرةَ  َكُعدُّ  َٓ  ُكـَّا  771 .......................................  َشْقًئا الطُّْفرِ  َبْعدَ  َوالصُّ

ـْ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َوَرُسقُل  اَأكَ  َأْغَتِسُؾ  ُكـْت  732 ....................................  َواِحدٍ  إَكاءٍ  مِ

َؿا َٓ   733 ................................................................  ِطْرٌق  َذلِِؽ  إكَّ

 073 ....................................................................  فِقَفا َتْلُكُؾقا َٓ 

َهِب  آكَِقةِ  فِل َتْشَرُبقا َٓ  ةِ  الذَّ  013 ................................................  َوالِػضَّ
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ـْ  ُوُضقءَ  َٓ   777 .............................................  َطَؾْقفِ  اهللِ  اْسؿَ  َيْذُكرِ  َلؿْ  لَِؿ

ائِؿِ ال الَؿاءِ  فِل َأَحُدُكؿْ  َيْغَتِسْؾ  َٓ  ـٌُب  َوُهقَ  دَّ  72 .......................................  ُج

َّٓ  الُؼْرآنَ  َيَؿسَّ  َٓ   337 .........................................................  َصاِهرٌ  إ

َـّ  َٓ   372 .....................................................  بَِقِؿقـِفِ  َذَكَرهُ  َأَحُدُكؿْ  َيَؿسَّ

، َؿا َٓ  303 ..........................................................  مِـْؽ َبْضَعةٌ  ُهقَ  إكَّ

، َؿا َٓ  733 ............................................  َرْأِسؽ َطَؾك َتْحثِل َأنْ  َيْؽِػقؽ إكَّ

 007 ...............................................................  إَِهاَبَفا؟ َأْخْذُتؿْ  َلقْ 

 َٓ تِل َطَؾك َأُشؼَّ  َأنْ  َلْق  010 ..........................................................  ُأمَّ

 777 ...................................................................  اإِلَزارِ  َفْقَق  َما

ـَ  ُقطِعَ  َما  017 ...........................................  َمقٌِّت  َفُفقَ  َحقَّةٌ  َوِهَل  الَبِفقَؿةِ  مِ

ـْ  مِـُْؽؿْ  َما لُ  َأَحدٍ  مِ  777 ..........................................................  َيَتَقضَّ

ـْ   311 ...........................................................  َفْؾَقْسَتتِرْ  الَغائِطَ  َأَتك َم

ـْ   373 .........................................................  ُرَطاٌف  َأوْ  َقْلءٌ  َأَصاَبفُ  َم

ـَ  ـَّةِ  مِ َل  َٓ  َأنْ  السُّ ُجُؾ  ُيَصؾِّ ؿِ  الرَّ َّٓ  بِالتََّقؿُّ  737 ............................  َواِحَدةً  َصاَلةً  إ

ـْ  لَ  َم  717 ..............................................  َوكِْعَؿْت  َفبَِفا الُجُؿَعةِ  َيْقمَ  َتَقضَّ

ـْ  َؾ  َم  331 ........................................................... َفْؾَقْغَتِسْؾ  َمْقًتا َغسَّ

ـْ  لْ  َذَكَرهُ  َمسَّ  َم  303 ...........................................................  َفْؾَقَتَقضَّ

 720 ..................................................................  ِشْئت َوَما َكَعْؿ،

 300 .......................................  بَِغائِطٍ  الِؼْبَؾةَ  َكْسَتْؼبَِؾ  َأنْ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َكَفاَكا

ُجؾ بَِػْضؾِ  الَؿْرَأةُ  َتْغَتِسَؾ  َأنْ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َكَفك  77 .................................  الرَّ

 317 .......................................................................  ِرْكٌس  َهَذا
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 30 .......................................................  َمْقَتُتفُ  الِحؾُّ  َماُؤُه، الطَُّفقرُ  ُهقَ 

 377 ........................................................................  َوالَؿَقاِردُ 

 771 ........................................................  َصُفقًرا لِل التَُّراُب  َوُجِعَؾ 

 771 ........................................................  َصُفقًرا َلـَا ُتْرَبُتَفا َوُجِعَؾْت 

 َٓ  300 ........................................................  بَِغائِطٍ  الِؼْبَؾةَ  َتْسَتْؼبُِؾقا َو

َْصَحاِب  ِٕ ـِ  َو ـَ  77 ......................... َجْػـَةٍ  فِل ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلِّ  َأْزَواِج  َبْعُض  اْغَتَسَؾ : السُّ

ـٍ  فِل َوْلَتْجؾِْس   700 ..............................................................  مِْرَك

َّٓ  َطـْفُ  َولأِْلَْرَبَعةِ   771 ........................  الُخػِّ  َأْطَؾك َسَح مَ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأنَّ : الـََّسائِّل  إ

َـّ  َٓ : َولِْؾُبَخاِريِّ  ائِؿِ  الَؿاءِ  فِل َأَحُدُكؿْ  َيُبقَل  72 .......................................  الدَّ

ـْ  َأْفُرُكفُ  ُكـْت َلَؼدْ : َولُِؿْسؾِؿٍ   073 ................................  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقلِ  َثْقِب  مِ

 717 .............................................................  َواِحَدةً  بَِرْأِسفِ  َوَمَسَح 

 717 ...................................  َوَأْدَبرَ  َدْيفِ بِقَ  َفَلْقَبَؾ  بَِرْأِسِف، ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َوَمَسَح 

ْقَطانُ  َأَحَدُكؿُ  َيْلتِل  370 .................................................  َصاَلتِفِ  فِل الشَّ

ُق   737 ...................................................................  بِِديـَارٍ  َيَتَصدَّ

ـْ  ُيْغَسُؾ   077 ...........................................................  الَجاِرَيةِ  َبْقلِ  مِ

َٓ  الَؿاءُ  َيْؽِػقؽ ك َو  003 .....................................................  َأَثُرهُ  َيُضرُّ
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 املطائلو املىضىعات فهسع

َمة  5 ............................................................................. اْلُؿَؼدِّ

  ............................................. 03 حجر ابـ لؾحافظ مختصرة ترمجة

 00 ................................................................معتؿدة فؼفقة ققاطد

 23 ..................................................................... الطََّهاَزة ٔكَتاُب

ًَأه َباُب  24 ........................................................................ اِلٔن

 24 ............................................................ :ادقاه أؿسام[: 0] مسلفة

 25 ................................................. .ضاهر إػ ادضاف اداء[: 2] مسلفة

 27 ........................................................ .بافـبقذ افطفارة[: 3] مسلفة

 29 ..................... .كجس أو ضاهر، خمافطة بدون حبسف فطقل تغر إذا[: 4] مسلفة

 32 ............................................... «.ْقت ُتهُ م   احِلل  : » ؿقفف[: 0] مسلفة

 33 ....................................................... :افبحر ماء حؽؿ[: 2] مسلفة

 38 ............................... افـجاشة؟ خافطتف إذا وافؽثر افؼؾقؾ اداء[: 0] مسلفة

 39 ........................ .يتغر ومل افـجاشة، وخافطتف ؿؾقال، اداء ـان إذا[: 2] مسلفة

ـَ  اداءِ  َؽْرُ  هؾ[: 3] مسلفة  43 ................ ظؾقف؟ افـجاشة بقرود يـجس افـامئعاِت  ِم

سافـؿَش  افـامء[: 4] مسلفة  45 ...................................................... .ؿَّ

ـ افـامء[: 5] مسلفة  45 ....................................................... .اْفـُؿَسخَّ

 46 ...................................................... زمزم؟ بامء افتطفر[: 6] مسلفة

 49 .................................... .افدائؿ اداء ذم اجلـب اؽتسال حؽؿ[: 0] مسلفة
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 49 ........................... افدائؿ؟ افـامء ذم اؽتسؾ إذا احلدث يرتػع هؾ[: 2] مسلفة

 50 ............................................. .افدائؿ اداء ذم افتََّبقل حؽؿ[: 3] مسلفة

 52 ............................................ .افدائؿ ءادا ذم افتغقط حؽؿ[: 4] مسلفة

 52 .............................................اجلاري اداء ذم افتبقل حؽؿ[: 5] مسلفة

 56 ........................................ .ادرأة بػضؾ افرجؾ تطفر حؽؿ[: 0] مسلفة

 57 ........................................ .افرجؾ بػضؾ ادرأة تطفر حؽؿ[: 2] مسلفة

 58 .............................. .مجقًعا واحد إكاء مـ وامرأتف افرجؾ تطفر[: 3] مسلفة

 59 ................................. .االؽتسال أو افقضقء ذم ادستعؿؾ اداء[: 4] مسلفة

 63 .................................................. .وفعابف افؽؾب، حؽؿ[: 0] مسلفة

 68 ........................ .ـؾب دون ـؾب ذم خمصقص افسابؼ احلؽؿ هؾ[: 2] مسلفة

 68 .............................................. .مرات شبع افغسؾ حؽؿ[: 3] مسلفة

 71 ......................................................... .افتسيب حؽؿ[: 4] مسلفة

 70 ......................................................... .افتسيب مقؿع[: 5] مسلفة

 72 ................................................... .افساب إضاؾة ـقػقة[: 6] مسلفة

 73 ............................. .افساب مؼام واألصـان افصابقن، يؼقم هؾ[: 7] مسلفة

 74 ............................................. افقفقغ؟ تعدد إذا احلؽؿ ما[: 8] مسلفة

 74 ..................................... .إكاء ذم فقس ماءٍ  ذم افؽؾب وفغ إذا[: 9] مسلفة

 75 ........................................ .جامًدا صقًئا حلس أو فعؼ، إذا[: 01] مسلفة

 75 ....................................فإلكاء؟ تبًعا اإلكاء ذم ما يـجس هؾ[: 00] مسلفة

 76 ...................................... .ؾقف افذي باداء اإلكاء يغسؾ هؾ[: 02] مسلفة
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 76 ................................................... .افؽؾب أجزاء بؼقة[: 03] مسلفة 

 77 ........................... شبًعا؟ تغسؾ هؾ افؽؾب فعاب ؽر كجاشة[: 04] مسلفة

 78 ...........................................افػقر؟ ظذ اإلكاء ؽسؾ هؾ[: 05] مسلفة

 78 ......................................................اإلكاء ذم ما إراؿة[: 06] مسلفة

 78 ....................................................... .اخلـزير فعاب[: 07] مسلفة

 80 ....................................................... .اهلرة شمر حؽؿ[: 0] مسلفة

 84 .......................................................... امُلِلَخَكٔة امَلَطأئِل َبِعِض ٔذِكُس

َباع شمر[: 0] مسلفة  84 ........................................................... .افسِّ

 85 ................................................... .وافبغؾ احلامر، شمر[: 2] مسلفة

 86 .................................................... .حلؿف يمـؾ ما شمر[: 3] مسلفة

 86 ............................................................ .اخلقؾ شمر[: 4] مسلفة

 87 ........................................................... .اآلدمل بقل[: 0] مسلفة

 88 ......................................................... .اآلدمل ؽائط[: 2] مسلفة

 88 ......................................... .األرض فتطفر اداء يتعغ هؾ[: 3] مسلفة

 91 .................. .تطفرها ظـد افساب وإفؼاء األرض، حػر يشسط هؾ[: 4] مسلفة

 90 ....................................................... .افـجاشة ُؽسافة[: 5] مسلفة

 92 ...................................................... ٔبالَبأب َتَتَعلَُّل ُمِلَخَكٌة َمَطأئُل

 92 ..............................................احلققاكات وأرواث أبقال،[: 0] مسلفة

 95 .................................................. .واجلراد احلقت، مقتة[: 0] مسلفة

 96 ................................................ .وافؽبد افطحال، حؽؿ[: 2] مسلفة
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 97 ...............................................................امُلِلَخَكٔة امَلَطأئِل َبِعُض

 97 .....................................واآلدمل واحلقت، اجلراد، ؽر مقتة[: 0] مسلفة

 97 ........................................................... .اآلدمل مقتة[: 2] مسلفة

 012 .......................................... .شائؾة كػس فف فقس ما مقتة[: 0] مسلفة

 013 ........................ .افذباب ؾقف وؿع افذي وافؼاب افطعام حؽؿ[: 2] مسلفة

 014 ...... .واآلدمل واجلراد، افسؿؽ ؽر َحل، حققان مـ ادـػصؾ افعضق[: 0] مسلفة

 015 ...................... .واآلدمل واجلراد، افسؿؽ، مـ ادـػصؾ افعضق[: 2] مسلفة

 015 ................................ صقؾف؟ أو صعره، احلققان مـ ُأبِْغَ  إذا[: 3] سلفةم

 016 ........................... .ادتؼدم احلديث ظؿقم مـ مستثـقان صقئان[: 4] مسلفة

ًَٔة َباُب  019 ....................................................................... اآلٔى

 019 ...................... .وافػضة افذهب، آكقة ذم وافؼب األـؾ، حؽؿ[: 0] مسلفة

 001 .............. .وافؼب األـؾ ؽر ذم وافػضة افذهب، اشتعامل حؽؿ[: 2] مسلفة

 002 ....................... .اشتعامل دون وافػضة افذهب، مـ اآلكقة اختاذ[: 3] مسلفة

 األـؾ، ذم واجلقاهر وافؾمفم، ـافقاؿقت، ادعادن، كػائس مـ اآلكقة اشتعامل[: 4] مسلفة

 002 .............................................................. .وؽرمها وافؼب،

 003 ................ وضقؤه؟ يصح هؾ وافػضة، افذهب، آكقة ذم تطفر إذا[: 5] مسلفة

 006 ..................................................... .ادقتة جؾقد دباغ[: 0] مسلفة

 008 ................................................. ادقتة؟ جؾد يدبغ امذاب[: 2] مسلفة

 008 ...................... باداء؟ ؽسؾف دون افدباغ بؿجرد اجلؾد يطفر هؾ[: 3] مسلفة

 008 ....................................................... .ادقتة جؾد بقع[: 4] مسلفة



 561  فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 009 ...................................................... .ادقتة جؾد أـؾ[: 5] مسلفة 

باع بجؾقد االكتػاع[: 6] مسلفة  021 .............................................. .افسِّ

 023 ........................................................ امُلِلَخَكة امَلَطأئِل َبِعِض ٔذِكُس

 023 ................................................. .فاوصقؾ ادقتة، صعر[: 0] مسلفة

 025 .................................................. .وطؾػفا ادقتة، ؿرن[: 2] مسلفة

 025 .......................................................... .ادقتة ظظام[: 3] مسلفة

 026 .......................................................... .ادقتة بقض[: 4] مسلفة

ُتفا ادقتة، فبـ[: 5] مسلفة  028 ................................................. .وإكػحَّ

 029 .................................................... .افؽػار آكقة حؽؿ[: 0] مسلفة

 032 .................................................... .بافػضة افتضبقب[: 0] مسلفة

 034 ................................................... .بافذهب افتضبقب[: 2] مسلفة

ًَأىَها َضٔةاليََّجا ِإَشاَلٔة َباُب  035 ...................................................... َوَب

 035 ................................... :ؿسؿغ إػ تـؼسؿ احلسقة افـجاشة[: 0] مسلفة

 035 ....................................................... .اخلؿر كجاشة[: 0] مسلفة

ًَأىَها اليََّجاَضٔة ِإَشاَلٔة َباُب  035 ...................................................... َوَب

 037 ................................................... .اخلؿر ختؾقؾ حؽؿ[: 0] مسلفة

 038 ............................................. .بـػسفا اخلؿر ختؾؾت إذا[: 2] مسلفة

 038 ................... حالالً؟ اخلؿر تصبح ؾفؾ اخلؿر، اإلكسان خؾؾ إذا[: 3] مسلفة

 039 ................................................... .افـجاشة اشتحافة[: 4] مسلفة

 042 ..................... .وافبغؾ األهع، احلامر كجاشة ذم افعؾامء اختالف[: 0] مسلفة
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 043 ..............................................األهؾقة احلؿر أـؾ حؽؿ[: 2] مسلفة

َل  إذا حلؿف يمـؾ ال افذي احلققان حؽؿ[: 3] مسلفة ِـّ  045 ........................... .ُذ

 047 .................................................... .احلققاكات فعاب[: 0] مسلفة

 049 ................................................... .اآلدمل ـلم حؽؿ[: 0] مسلفة

 053 ........................................................ امُلِلَخَكٔة امَلَطأئِل َبِعِض ٔذِكُس

 053 ..................................................... .اآلدمل ؽر مـل[: 0] مسلفة

 054 .................................................... .ادرأة ؾرج رضقبة[: 2] مسلفة

 055 .................................................. .افرضقع بقل تطفر[: 0] مسلفة

 056 ............................................... .افرضقع افغالم ضابط[: 2] مسلفة

ضقع بقل كجاشة[: 3] مسلفة  057 ................................................. .افرَّ

 058 ................................................... .احلقض دم كجاشة[: 0] مسلفة

 058 .................................................... .افدماء بؼقة حؽؿ[: 2] مسلفة

 060 ....................................... افـجاشة؟ فغسؾ اداء يتعغ هؾ[: 3] مسلفة

 063 .................... .احلقض دم ؽسؾ ذم اداء مع مـظػة مقاد اشتخدام[: 0] مسلفة

 065 .............................................. الَبأب ٔفٌ امُلِلَخَكٔة امَلَطأئِل َبِعِض ٔذِكُس

 065 ......................................... اداء؟ ظـ افـجاشة ُتزاُل  ـقػ[: 0] مسلفة

 065 .................. .افثقب مـ مؽاهنا يعؾؿ وال افثقب، قبتص افـجاشة[: 2] مسلفة

 066 ................................... افـجاشة؟ إزافة ذم افـقة تشسط هؾ[: 3] مسلفة

 066 ..................................مـفا افتحرز يشؼ افتل افـجاشة يسر[: 4] مسلفة

 068 .......... ظـف؟ يسلل ؾفؾ ال، أم أكجٌس  يدري ال ماء ثقبف ظذ وؿع مـ[: 5] مسلفة



 562  فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 069 ..................................................................... الُىُضىٔء َباُب 

 069 ........................................................ .افـقة اصساط[: 0] مسلفة

 071 ........................................................ .بافـقة افتؾػظ[: 2] مسلفة

 070 ....................................................... .افسقاك حؽؿ[: 0] مسلفة

 073 .............................................................امُلِلَخَكٔة امَلَطأئِل َبِعُض

 073 ...................................................... .اشتحبابف وؿت[: 0] مسلفة

 075 ............................................ االشتقاك؟ يبارش يد أي ذم[: 2] مسلفة

 077 .............................................باألصابع؟ افتسقك حؽؿ[: 3] مسلفة

 079 ........................................... .افقضقء ؿبؾ افؽػغ ؽسؾ[: 0] مسلفة

 079 .................................................... .ضؿضةاد ضابط[: 2] مسلفة

 081 ........................................ .واالشتـشاق ادضؿضة حؽؿ[: 3] مسلفة

 083 ..................................................... .االشتـثار حؽؿ[: 4] مسلفة

 083 ........................................................ .افقجف ؽسؾ[: 5] مسلفة

 084 .......................................................... .افقجف َحد  [: 6] مسلفة

 084 ..................................... .وافؾحقة األذن بغ افذي افبقاض[: 7] مسلفة

ـُ  وافعاِرُض، افِعَذار،[: 8] مسلفة َؿ  084 ......................................... .وافذَّ

 085 ........................................................... .افتحذيػ[: 9] مسلفة

 085 ................................................. .وافـزظتان افصدغ[: 01] مسلفة

 086 .................................. ادتؼدمة؟ افشعقر باضـ يغسؾ هؾ[: 00] مسلفة

 087 .................. وجفف؟ مـ زافت ثؿ افشعقر، هذه بعض ؽسؾ إذا[: 02] مسلفة
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 087 ...................................................... .افعقـغ ؽسؾ[: 03] مسلفة

 087 ....................................... .افؾحقة مـ اشسشؾ ما ؽسؾ[: 04] مسلفة

 088 ........................................... .ادرؾؼغ إػ افقديـ ؽسؾ[: 05] مسلفة

 088 ..............................افغسؾ؟ وجقب ذم ادرؾؼان يدخؾ هؾ :[06] مسلفة

 089 ................................... زائدة؟ يد أو أصبع، فف خؾؼت إذا[: 07] مسلفة

 091 .................................................... يده؟ ُؿطِعت إذا[: 08] مسلفة

 091 ............. حتتف؟ ما إػ اداء وصقل يؿـع وشٌخ  أطػاره حتت ـان إذا[: 09] مسلفة

 090 ................................................ .افرأس مسح حؽؿ[: 21] مسلفة

 090 ................................ افرأس؟ مسح ذم افقاجب افؼدر ـؿ[: 20] مسلفة

 094 ........................................ .مبؾقفة بخرؿة افرأس مسح[: 22] مسلفة

 094 ........................................... .ادسح بدل افرأس ؽسؾ[: 23] مسلفة

 095 ................................................... .افعـؼ ظذ ادسح[: 24] مسلفة

 096 ......................................... .افؽعبغ إػ افؼدمغ ؽسؾ[: 25] مسلفة

 098 ..................................................... .افؽعبغ معـك[: 26] مسلفة

 098 .............................. افرجؾغ؟ ؽسؾ ذم افؽعبان يدخؾ هؾ[: 27] مسلفة

 099 ......................... .افقاحد فؾعضق ؽسالت ثالث ظذ افزيادة[: 28] مسلفة

 211 .............................................................امُلِلَخَكٔة امَلَطأئِل َبِعُض

 211 ................................. .األظضاء ؽسؾ ذم مرة ظذ االؿتصار[: 0] مسلفة

 210 ................ وهؽذا؟ مرتغ، وبعضفا مرة، أظضائف بعض ؽسؾ إذا[: 2] مسلفة

 210 .................................. ثالث؟ ظذ زاد إذا وضقئف حؽؿ ما[: 3] مسلفة



 564  فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 210 ................................... ًثا؟ثال أو مرتغ، ؽسؾ هؾ صؽ إذا[: 4] مسلفة 

 212 .................................................. .افرأس مسح تؽرار[: 0] مسلفة

 214 .................................................. .افرأس مسح ـقػقة[: 0] مسلفة

 216 .............................................. افرأس؟ مـ األذكان هؾ[: 0] مسلفة

 218 .............................................. األذكغ؟ مسح حؽؿ ما[: 2] مسلفة

 218 .................................................. .األذكغ مسح ـقػقة[: 3] مسلفة

 219 .................................. افرأس؟ ظـ األذكغ مسح جيزئ هؾ[: 4] مسلفة

 200 ......................... .افـقم مـ شتقؼاظاال ظـد افقديـ ؽسؾ حؽؿ[: 0] مسلفة

 200 .................................... افـفار؟ كقم احلؽؿ هذا يشؿؾ هؾ[: 2] مسلفة

 202 ............................................... .بافغسؾ األمر ذم افعؾة[: 3] مسلفة

 202 ......................................... .يده ؾقف ؽؿس إذا اداء حؽؿ[: 4] مسلفة

 203 ....................... كحقه؟ أو بجراب، مشدودة افـائؿ يد ـاكت إذا[: 5] مسلفة

 203 ....................................... كقة؟ إػ افقديـ ؽسؾ يػتؼر هؾ[: 6] مسلفة

 205 ...................................................... .افقضقء إشباغ[: 0] مسلفة

 206 ...................................................... .األصابع ختؾقؾ[: 2] مسلفة

 207 ................................................ .االشتـشاق ذم ادبافغة[: 3] مسلفة

 208 ......................................... .افؾحقة باضـ إػ اداء إيصال[: 0] مسلفة

 221 ................................................ .افؽثقػة افؾحقة ختؾقؾ[: 2] مسلفة

 220 ..................................... .وافؽثقػة اخلػقػة، افؾحقة ضابط[: 3] مسلفة

 220 ..................... ـثقػ؟ بعضفاو خػقػ، بعضفا افؾحقة ـاكت إذا[: 4] مسلفة
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فؽ حؽؿ[: 0] مسلفة  222 ........................................................ .افدَّ

 223 ............................................... .فألذن جديد ماء أخذ[: 0] مسلفة

 224 ................................... .افقديـ ؾضؾ ؽر بامء افرأس مسح[: 2] مسلفة

 226 ........... .وافؽعبغ ادرؾؼغ، ظذ وافرجؾغ افقديـ ؽسؾ ذم ادجاوزة[: 0] مسلفة

 228 ..................................... .افقضقء أظضاء ذم افتقؿـ حؽؿ[: 0] مسلفة

 231 ................................................... .افعاممة ظذ ادسح[: 0] مسلفة

 230 ..............................افعاممة؟ مع افرأس صعر مؼدمة مسح إذا[: 2] مسلفة

 232 ............................................. .افعاممة مع األذكغ مسح[: 3] مسلفة

 233 ........................................ ضفارة؟ ظذ فبسفا يشسط هؾ[: 4] مسلفة

 233 ....................................... ظؾقفا؟ ادسح ذم تقؿقت هلا هؾ[: 5] مسلفة

 235 .............................................................امُلِلَخَكٔة امَلَطأئِل َبِعُض

 235 ................. ذؤابة؟ ذات أو حمـؽة، تؽقن أن مةافعام ذم يشسط هؾ[: 0] مسلفة

 235 ............... وضقؤه؟ يـتؼض ؾفؾ ظؾقفا، ادسح بعد افعاممة كزع إذا[: 2] مسلفة

 236 ... َظْصٍب؟ بدون رأشف ظذ تقضع افعاممة افرجؾ يؿسح أن جيزئ هؾ[: 3] مسلفة

 237 ................................................. .افؼؾـسقة ظذ ادسح[: 4] مسلفة

 238 .............................................. .مخارها ظذ ادرأة مسح[: 5] مسلفة

 241 ........................................ .افقضقء أظضاء ترتقب حؽؿ [:0] مسلفة

 242 .............. افستقب؟ وجقب ذم واالشتـشاق ادضؿضة، تدخؾ هؾ[: 2] مسلفة

 245 .......................................... .افقضقء ظذ افتسؿقة حؽؿ[: 0] مسلفة

 246 ..................... .واحد ـػ مـ واالشتـشاق ادضؿضة بغ اجلؿع[: 0] مسلفة



 566  فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 247 ........................................................ .ادقاالة حؽؿ[: 0] مسلفة 

 251 ............................. .دقاالةا يـاذم افذي افؽثر افتػريؼ ضابط[: 2] مسلفة

 252 ....................................................... .افعضق تعؿقؿ[: 3] مسلفة

ًِ َعَلى امَلِطح َباُب ًِ  257 .......................................................... اخُلفَّ

 257 ................................................... .اخلػغ ظذ ادسح[: 0] مسلفة

 261 ..................... افرجؾغ؟ ؽسؾ أم اخلػغ، ظذ ادسح أؾضؾ أهيام[: 2] مسلفة

 260 ........................................... .ضفارة ظذ فبسفام اصساط[: 3] مسلفة

 262 ................................. .افبقل شؾسؾ وصاحب ادستحاضة،[: 4] مسلفة

 ثؿ افقرسى، رجؾف ؽسؾ ؿبؾ افقؿـك رجؾف ؽسؾ بعد افقؿـك خػف فبس إذا[: 5] لفةمس

؟ وفبس افقرسى، ؽسؾ  262 .................................................... اخلُػَّ

 264 ............................. تقؿؿ؟ ظؼب فبسفام إذا اخلػغ يؿسح هؾ[: 6] مسلفة

 265 ...... جرمقؿغ؟ أو خػغ، ؾقؿفام فبس ثؿ أحدث، ثؿ خػغ، فبس إذا[: 7] مسلفة

 265 ....... اجلرمقؿغ؟ فبس ثؿ ظؾقفام مسح ثؿ ،أحدث ثؿ اخلػغ فبس إذا[: 8] مسلفة

 266 ............................................ .ادخرق اخلػ ظذ ادسح[: 9] مسلفة

 268 ............................................ .وباضـف افؼدم طاهر مسح[: 0] مسلفة

 269 ....................................... ادسح؟ ذم ادجزئ هقافؼدر ـؿ[: 2] مسلفة

 269 ............................ .أظاله أو اخلػ أشػؾ مسح ظذ االؿتصار[: 3] مسلفة

 271 ................................................... .افعؼب ظذ ادسح[: 4] مسلفة

 271 ........ .افبؼة يع افذي باضـف مسح أو اخلػ، مـ افؽعب ؾقق مسح[: 5] مسلفة

 271 ........................................ .ؽسؾف أو بخرؿة، اخلػ مسح[: 6] مسلفة
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 270 ............................................. .مـف يؿسح افذي احلدث[: 0] مسلفة

 272 ......................................... .اخلػغ ظذ فؾؿسح افتقؿقت[: 0] مسلفة

 273 ................................................... افتقؿقت؟ يبدأ متك[: 2] مسلفة

 ؿبؾ خػقف خؾع فق ذاوـ افطفارة، تـتؼض ؾفؾ ادسح، مدة اكتفت إذا[: 3] مسلفة

 274 .......................................................................اكتفاءاددة؟

ْخَصة تشؿؾ هؾ[: 4] مسلفة  275 ........................... معصقة؟ شػر فؾؿساؾر افر 

 276 ...... .شاؾر حتك يؿسح مل ثؿ مؼقؿ، وهق أحدث، ثؿ خػقف، فبس مــ[: 5] مسلفة

 276.وفقؾة يقم ُمِض  ؿبؾ شاؾر ثؿ مؼقؿ، وهق ادسح ابتدأ ثؿ خػقف، فبس مـ[: 6] مسلفة

 277 ....................................... ؾلؿام؟ ؿدم ثؿ مساؾٌر، سحم إذا[: 7] مسلفة

 279 ................................................. .اجلقارب ظذ ادسح[: 0] مسلفة

 281 ......................................... .اخلػقػة اجلقارب ظذ ادسح[: 2] مسلفة

 280 ........................................ .وافزؿع افؼػازيـ، ظذ ادسح[: 3] مسلفة

 280 .................................................. .افؾػائػ ظذ ادسح[: 4] مسلفة

 282 .............................................................امُلِلَخَكٔة امَلَطأئِل َبِعُض

 282 ................................................... .افـعؾغ ظذ ادسح[: 0] مسلفة

 287 .............................................................. الُىُضىٔء َىَىأقِض ُبَبا

 287 ................................ افقضقء؟ كقاؿض مـ كاؿٌض  افـقم هؾ[: 0] مسلفة

 292 ..................................................... .واإلؽامء اجلـقن[: 2] مسلفة

 294 ......................................... .فؾؿستحاضة افقضقء حؽؿ[: 0] مسلفة

 296 ........................................ .وافـػاس احلقض، دم خروج[: 2] مسلفة



 568  فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 296 ................................................ .افبقل شؾس صاحب[: 3] مسلفة 

 298 .................................... .افقضقء كقاؿض مـ كاؿٌض  ادذي[: 0] مسلفة

 299 ......................... افقضقء؟ مع واألُكَثقغ افذـر ؽسؾ جيب هؾ[: 2] مسلفة

 311 ........................................................ .ادذي كجاشة[: 3] مسلفة

 310 ............................................... امُلِلَخَكٔة امَلَطأئِل َبِعِض ٔذِكِس ٔفٌ َفِصْل

 310 ............................................. .افثقب أصاب إذا ادذي[: 0] مسلفة

 310 .............................................................. .افقدي[: 2] مسلفة

 312 ................................................... .ودسفا ادرأة تؼبقؾ[: 0] مسلفة

 317 .............................................. .بافشؽ وليز ال افقؼغ[: 0] مسلفة

 318 .................... .وافغائط افبقل، وـذا افقضقء، كقاؿض مـ افرِّ ِيح [:2] مسلفة

 319 ................ .وافقضقء االشتـجاء ظؼب افذـر رأس ذم افبؾة وجقد [:3] مسلفة

 300 .............................................................امُلِلَخَكٔة امَلَطأئِل َبِعُض

 300 ............................. .خمرجقفام ؽر مـ وافغائط افبقل، خروج[: 0] مسلفة

 300 ........................................... .قؾغافسب مـ افـادر خروج[: 2] مسلفة

يح خروج[: 3] مسلفة رِ  مـ افرِّ ـَ ُجِؾ، َذ  302 .......................... .ادرَأةِ  َؾْرِج  أو افرَّ

ـِر، َمس  [: 0] مسلفة  303 ..................... افقضقء؟ كقاؿض مـ كاؿًضا ُيَعد   هؾ افذَّ

 308 ........................... بظاهره؟ أم افؽػ، بباضـ بادس االكتؼاض[: 2] مسلفة

فُ  إذا افقضقء يـتؼض هؾ[: 3] مسلفة  308 .................................بذراظف؟ َمسَّ

 309 ...................................................... .افغر ؾرج َمس  [: 4] مسلفة

 309 ................................................... .فػرجفا ادرأة مس  [: 5] مسلفة



 569 سع املْضْعات ّاملطائلفَ 

 

 

 

 

 320 .............................................................امُلِلَخَكٔة امَلَطأئِل َبِعُض

ُبرِ  َمس  [: 0] مسلفة  320 ........................................................... .افد 

ْؾَغغ، مس  [: 2] مسلفة  320 ............................................. .واألُْكَثَقغ افر 

 322 .................................................... .افبفقؿة ؾرج مس  [: 3] مسلفة

 323 ................................................... كاؿٌض؟ افؼلء هؾ[: 0] مسلفة

 324 .............................................................. .سافَؼؾَ [: 2] مسلفة

ظاف[: 3] مسلفة  325 ............................................................. .افر 

 326 ................................ افقضقء؟ يـؼض هؾ اإلبؾ، حلقم أـؾ[: 0] مسلفة

ـام، وافؽرش، ـافؽبد، افؾحؿ، ظدا مما اإلبؾ أجزاء بؼقة أـؾ[: 2] مسلفة  واألمعاء، وافسَّ

 328 .......................................................................... .وادرق

 329 .......................................................... .اإلبؾ أفبان[: 3] مسلفة

ؾ مـ ظذ هؾ[: 0] مسلفة  331 ......................... افقضقء؟ أو افغسؾ، ادقت ؽسَّ

 330 ...................................... يتقضل؟ أن مقًتا محؾ مـ ظذ هؾ[: 2] مسلفة

 332 ....................................... .ضفارة ؽر ظذ ادصحػ مس  [: 0] مسلفة

 335 ........................... فؾؿحدث؟ بعالؿتف ادصحػ محؾ جيقز هؾ[: 2] مسلفة

 335 ................................................ .وافػؼف افتػسر، ـتب[: 3] مسلفة

 335 ........................................................... .اداء ظادم[: 4] مسلفة

 337 ....................... .اجلروح أو باحلجامة، اإلكسان مـ افدم خروج[: 0] مسلفة

ًِ ُذٔكَس َما َبِعِض ٔفٌ َفِصْل  342 .................... احَلأفُظ َيِرُكِسُه َوَلِه الُىُضىٔء َىَىأقِض ٔم

 347 ......................................................... احَلاَجٔة َقَضأء آَدأب َباُب



 571  فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 353 ................................ .احلاجة ؿضاء ظـد افـاس ظـ االبتعاد[: 0] مسلفة 

 354 .............................. .ؾقفا افتخع جيقز ال افتل األماــ بعض[: 0] مسلفة

 356 ........................................... .احلاجة ؿضاء أثـاء افؽالم[: 0] مسلفة

 357 ........................................... .احلاجة ؿضاء أثـاء اهلل ذـر[: 2] مسلفة

 358 ............................................ .بافقؿغ افذـر مس حؽؿ[: 0] مسلفة

 358 ................................... ؾؼط؟ افبقل أثـاء احلرمة ختتص هؾ[: 2] مسلفة

 359 ............................................ .بافقؿغ االشتـجاء حؽؿ[: 3] مسلفة

 359 ................................ جيزئف؟ ؾفؾ ؾلكؼك، بقؿقـف، اشتـجك فق[: 4] مسلفة

 360 .................... .ؽائط أو ببقل، افؽعبة اشتدبار أو اشتؼبال، حؽؿ[: 0] مسلفة

 363 ..................................... .ادؼدس بقت واشتدبار اشتؼبال،[: 2] مسلفة

 363 ..................................... .وافؼؿر افشؿس، اشتؼبال حؽؿ[: 3] مسلفة

 364 .................................... .أحجار ثالثة مـ بلؿؾ االشتجامر[: 4] مسلفة

 365 ..... أحجار؟ ثالثة مؼام يؼقم هؾ صعب، ثالث فف افذي افؽبر احلجر[: 5] مسلفة

 366 ......................................افثالث ظذ زاد ؾقام يتاراإل حؽؿ[: 6] مسلفة

 367 ........................................ .وافعظام بافروث، االشتـجاء[: 7] مسلفة

 367 .......................... وافعظام؟ افروث، بغر االشتـجاء جيقز هؾ[: 8] مسلفة

 373 ....................................... بـجاشة؟ اشتـجك إذا جيزئف هؾ[: 0] مسلفة

 374 ........................... جيزئف؟ ؾفؾ وافروث، بافعظام، اشتـجك إذا[: 0] مسلفة

 377 ........................................ .اجةاحل فؼضاء اجلؾقس ـقػقة[: 0] مسلفة

 377 ..................................................... .افذـر كس حؽؿ[: 2] مسلفة



 570 فَسع املْضْعات ّاملطائل 

 

 

 

 

 379 ....... أؾضؾ؟ ؾلهيام أحدمها ظذ اؿترص وإذا واداء، احلجارة بغ اجلؿع[: 0] مسلفة

 382 ........................ احَلاَجٔة َقَضأء آَدأب َبأب ٔفٌ ُتِرَكُس ُأِخَسى َمَطأئَل ٔفٌ َفِصْل

 382 ........................ .اجلارية أو افراـدة، ادقاه ذم افتغقط أو افتبقل،[: 0] مسلفة

 382 ..................................................... .اجلحر ذم افتبقل[: 2] مسلفة

 382 .................................................... .ؿائاًم  افبقل حؽؿ[: 3] مسلفة

 384 ................................................. .فؾبقل مقضع ارتقاد[: 4] مسلفة

 384 .................................................... .ادستحؿ ذم افبقل[: 5] مسلفة

 386 .................................................... اجُلُئب َوُحِكِه االِغٔتَطاِل َباُب

 386 .......................................... .افغسؾ يقجب ادـل خروج[: 0] مسلفة

 387 ......................................... .إبردة أو درٍض، ادـل خروج[: 2] مسلفة

 388 ................................ .ذـره ؾلمسؽ ادـل، باكتؼال أحس إذا[: 3] سلفةم

 388 ........... آخر؟ مـل خرج اؽتسافف وبعد ادـل، خروج بعد اؽتسؾ إذا[: 4] مسلفة

 389 ......................... مـفا؟ افرجؾ ماء خرج ثؿ ادرأة، اؽتسؾت إذا[: 5] مسلفة

 ماؤه ؾدبَّ  ذـره، مـ صقًئا يقفج ومل ؾرجفا، ضرف ذم امرأتف افرجؾ أتك إذا[: 6] مسلفة

 391 ................................................... افغسؾ؟ ظؾقفا ؾفؾ ؾرجفا، إػ

 390 ................................. إكزال؟ بدون باجلامع افغسؾ جيب هؾ[: 0] مسلفة

 393 .... يـزل؟ ومل افبفقؿة، أو ادقتة، أو افدبر، ذم جامع إذا افغسؾ جيب هؾ[: 2] مسلفة

 394 ....... افغسؾ؟ ؾقف ُأوفَِج  أو أوفَج، إذا افصبقة أو افصبل، ظذ جيب هؾ[: 3] مسلفة

ِرهِ  ظذ فػَّ  إذا[: 4] مسلفة ـَ  395 .......................... جامع؟ ثؿ ـقًسا، أو ِخْرَؿًة، َذ

 397 .......................................... .افـقم بعد اداء رؤية حاالت[: 0] مسلفة



 572  فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 397 ........ ؽره؟ أو مـل، هق هؾ يعؾؿ وال بؾاًل، ؾرأى افـقم، مـ اكتبف إذا[: 2] مسلفة 

 398 ......................................ؾراصف؟ أو ثقبف، ذم ادـل رأى إذا[: 3] مسلفة

 411 ......................................... .أشؾؿ إذا افؽاؾر ؽسؾ حؽؿ [:0] مسلفة

 414 .................................................. .اجلؿعة ؽسؾ حؽؿ[: 0] مسلفة

 419 ................................. فؾققم؟ أم اجلؿعة، فصالة افغسؾ هؾ[: 2] مسلفة

 401 ............................. ؽسؾ؟ اجلؿعة تؾزمف ال مـ ظذ جيب هؾ[: 3] مسلفة

 402 .............................................................امُلِلَخَكٔة امَلَطأئِل َبِعُض

 402 .................... كقاه؟ إذا اجلؿعة ؽسؾ ظـ اجلـابة ؽسؾ جيزئ هؾ[: 0] مسلفة

 403 ........................... أحدث؟ أو أجـب، ثؿ فؾجؿعة، اؽتسؾ إذا[: 2] مسلفة

 404 ............................... .واحلائض فؾجـب، افؼرآن ؿراءة حؽؿ[: 0] مسلفة

 405 .................................. .أصغر حدًثا فؾؿحدث افؼرآن ؿراءة[: 2] مسلفة

 406 ............................... .اجلامع يعاود أن أراد دـ افقضقء حؽؿ[: 0] مسلفة

 408 ................................. .افـقم أراد إذا فؾجـب افقضقء حؽؿ[: 0] مسلفة

 421 ................................................... .اجلـابة ؽسؾ صػة[: 0] مسلفة

 420 ..................................... .اجلـابة ؽسؾ ؿبؾ افقضقء حؽؿ[: 2] مسلفة

مجقًعا؟ احلدثغ رؾع كقى إذا احلدثغ فصاحب افقضقء ظـ افغسؾ جيزئ هؾ[: 3] مسلفة

 .................................................................................. 422 

 423 ....... ؾؼط؟ األـز احلدث رؾع كقى إذا افقضقء ظـ افغسؾ جيزئف هؾ[: 4] مسلفة

 424 .......................افقضقء؟ ظـ افتزد أو افتـظػ ؽسؾ جيزئ هؾ[: 5] مسلفة

 425 .............................افغسؾ؟ ذم األظضاء ظذ ؽافدف جيب هؾ[: 6] مسلفة



 573 فَسع املْضْعات ّاملطائل 

 

 

 

 

 426 ...................... .افغسؾ ذم افقضقء أظضاء ذم وادقاالة افستقب،[: 7] مسلفة

 427 ...................... اجلـابة؟ ؽسؾ ذم ثالًثا اجلسد ؽسؾ يستحب هؾ[: 8] مسلفة

 427 .............................. افؾحقة؟ أصقل إػ اداء إيصال جيب هؾ[: 9] مسلفة

 428 ................................................. ؿدمقف؟ يغسؾ متك[: 01] مسلفة

 428 .................... .وافغسؾ افقضقء، بعد ضاءفألظ افتـشقػ حؽؿ[: 00] مسلفة

 431 ........................................................ امُلِلَخَكٔة امَلَطأئِل َبِعِض ٔذِكُس

 431 ...................................... ؽسؾف؟ أثـاء ادغتسؾ أحدث إذا[: 0] مسلفة

 431 .......................................... فؾغسؾ؟ مقجبان اجتؿع إذا[: 2] مسلفة

 433 ................... .واحلقضة اجلـابة، ؽسؾ ذم رأشفا فشعر ادرأة كؼض[: 0] مسلفة

 435 ............. .ؾقف ادرور وحؽؿ جدادس ذم واجلـب احلائض فبث حؽؿ[: 0] مسلفة

 438 ................................ .واحد إكاء مـ امرأتف مع افرجؾ تطفر[: 0] مسلفة

 439 ................................... .افشعر مـ اشسشؾ ما ؽسؾ حؽؿ[: 0] مسلفة

 440 ..................................... الَبأب َهَرا ٔفٌ ُمِلَخَكٌة ُأِخسى َمَطأئَل ٔفٌ َفِصل

 440 .............................. .وافـػاس احلقض، افغسؾ مقجبات مـ[: 0] مسلفة

 440 ........................ ؽسؾ؟ ظؾقفا ؾفؾ فدم،ا مـ افقالدة ظريت إذا[: 2] مسلفة

 442 ............................................. .فؾجـابة تغتسؾ احلائض[: 3] مسلفة

 442 .................. أؾاؿا؟ إذا افغسؾ ظؾقفام هؾ ظؾقف، وادغؿك ادجـقن،[: 4] مسلفة

 443 .............................................. .يلـؾ أن أراد إذا اجلـب[: 5] مسلفة

 443 ....................................................... .افعقديـ ؽسؾ[: 6] مسلفة

 445 ........................................................اإلحرام ؽسؾ[: 7] مسلفة



 574  فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 445 ................................................... .مؽة دخقل ؽسؾ[: 8] مسلفة 

ًَنُِّه َباُب  446 ..................................................................... التَّ

 447 ..................................................... .افسَػر ذم افتقؿؿ[: 0] مسلفة

 447 .................................................... .احلرض ذم افتقؿؿ[: 2] مسلفة

 448 ........... ؾؼط؟ افطفارة فف دمب دا مبقٌح  أم فؾحدث، راؾعٌ  افتقؿؿ هؾ[: 3] مسلفة

 451 ............................................... كقة؟ فؾتقؿؿ يشسط هؾ[: 4] مسلفة

 450 ................................................. فؾتقؿؿ؟ يشسط ماذا[: 5] مسلفة

 450 ..................................................... .اداء ضؾب صػة[: 6] مسلفة

 452 ............................. افقؿت؟ دخقل افتقؿؿ فصحة يشسط هؾ[: 7] فةمسل

 455 .............................................................امُلِلَخَكٔة امَلَطأئِل َبِعُض

 455 .................................................. .بثؿـ اداء وجد إذا[: 0] مسلفة

 456 ............................................ ثؿـف؟ أو اداء، فف وهب إذا[: 2] مسلفة

 456 ....................................ممجؾ بثؿـ اداء يبقعف مـ وجد فق [:3] مسلفة

 457 ................................................ .اداء بعادم يؾتحؼ مـ[: 4] مسلفة

 457 . أصغر؟ حدًثا ادحِدث ومثؾف أظضائف، بعض يؽػل ما اجلـب وجد اإذ[: 5] مسلفة

 458 .............................. ؾقف؟ ؾػرط افقؿت، ؿبؾ ماء معف ـان إذا[: 6] مسلفة

 459 ..................................... .افقؿت دخقل بعد اداءَ  َوَهَب  فق[: 7] مسلفة

 461 .......................................... .األصغر احلدث ظـ افتقؿؿ[: 0] مسلفة

 461 ............................................ .األـز احلدث ظـ افتقؿؿ[: 2] مسلفة

 460 .................................................... افتقؿؿ؟ سقغُ ي بؿَ [: 3] مسلفة



 575 فَسع املْضْعات ّاملطائل 

 

 

 

 

 463 ................................ افطاهرات؟ مـ ؽُره افساَب  خافط إذا[: 4] مسلفة

 465 ........................................................ امُلِلَخَكٔة امَلَطأئِل َبِعِض ٔذِكُس

 465 ................................... .ضاهًرا يؽقن أن افساب ذم يشسط[: 0] مسلفة

 465 ................................................ .افسػر ذم افساب محؾ[: 2] مسلفة

 466 ................................................ .افتقؿؿ أظضاء ترتقب[: 3] مسلفة

 467 ................................. ماًء؟ وال تراًبا، جيد ملو ضقـًا، وجد إذا[: 4] مسلفة

 468 ............................................... .واداء افساب، ظدم إذا[: 5] مسلفة

 469 ........................................... .وافـػض افـػخ، مؼوظقة[: 6] مسلفة

 471 ................................... .وافؽػغ افقجف، ظذ ادسح تعؿقؿ[: 7] مسلفة

 472 .................................. .افتقؿؿ ذم افؽػغ أصابع بغ افتخؾقؾ [8] مسلفة

ه افتقؿؿ، رضبات ظدد[: 0] مسلفة  473 ................................. .افقد مـ وحد 

 476 ...................................................... .افتقؿؿ كقاؿض[: 0] ةمسلف

 477 .................... افصالة؟ ذم ـان وإن اداء، بقجقد افتقؿؿ يبطؾ هؾ[: 2] مسلفة

 479 ............ افقؿت؟ خروج بعد اداء وجد ثؿ وصذ، افرجؾ، تقؿؿ إذا[: 0] مسلفة

 479 ................... افقؿت؟ خروج ؿبؾ اداء وجد ثؿ وصذ، تقؿؿ، إذا[: 2] مسلفة

 481 ............................... تؼديؿف؟ أو افتقؿؿ، تلخر: ادختار أهيام [:3] مسلفة

 483 ............. اداء؟ اشتعامل مـ كػسف ظذ اجلريح أو ادريض، خاف إذا[: 0] مسلفة

 484 .......................................... .فؾتقؿؿ ادبقح اخلقف ضابط[: 2] مسلفة

 486 ................................ .اجلروح وظصائب اجلبائر، ظذ ادسح[: 0] مسلفة

 488 ................... ضفارة؟ ظذ فبسفا اجلبرة ظذ ادسح ذم يشسط هؾ[: 2] مسلفة



 576  فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 488 ..................................... اجلبرة؟ ظذ سحاد يستقظب هؾ[: 3] مسلفة 

 489 ............................ ظؾقفا؟ وادسح افقضقء، بعد اجلبرة خؾع[: 4] مسلفة

 489 ........................... مريًضا؟ أو جرحًيا، احلدث صاحب ـان إذا[: 5] مسلفة

 490 ......................................... افغسؾ؟ أو بافتقؿؿ،: يبدأ بِؿَ [: 6] مسلفة

 افعضق مؽان افتقؿؿ َجْعَؾ  يؾزمف ؾفؾ صغرى، ضفارة اجلريح تطفر إذا[: 7] مسلفة

 492 .............................................................. ستقب؟باف ادجروح

 493 ............ أيًضا؟ افتقؿؿ يستطقع وال يده، أو وجفف، ذم جرحًيا ـان إذا[: 8] مسلفة

 493 ............................................. افزد؟ صدة مـ خاف إذا[: 9] مسلفة

 495 ................................................... .صالة فؽؾ افتقؿؿ[: 0] مسلفة

 497 ....................................... افَباب َهَذا ذِم  ُمْؾَحَؼةٌ  ُأْخَرى َمَساِئَؾ  ذِم  َؾْصٌؾ 

 497 .................................. .افػريضة وؿِت  ؾقات خلقف افتقؿؿ[: 0] مسلفة

 أن فف ؾفؾ افقؿت، خرج اداء، بطفارة اصتغؾ وإن افقؿت، آخر اشتقؼظ مـ[: 2] مسلفة

 497 ........................................................................... يتقؿؿ؟

 498 .................................... .اجلـازة صالة ؾقت خلقف افتقؿؿ[: 3] مسلفة

 499 ................................. .واجلؿعة افعقد، صالة فػقات افتقؿؿ[: 4] مسلفة

 وجد ثؿ تقؿؿ،باف وصذَّ  اشتعامفف، يؿؽـف مقضع ذم أو رحؾف، ذم اداء كيس إذا[: 5] مسلفة

 499 ............................................................................. اداء؟

 جيدها، ؾؾؿ ؾطؾبفا، بئًرا، يعرف ـان أو اداء، ؾقف افذي رحؾف ظؾقف ضؾَّ  إذا[: 6] مسلفة

 511 .........................................................وجدها؟ ثؿ بتقؿؿ، ؾصذ

 511 .................................... واحد؟ مقضع مـ مجاظة تقؿؿ إذا[: 7] مسلفة



 577 فَسع املْضْعات ّاملطائل 

 

 

 

 

 510 .................................... افعطش؟ وخاف ماء، معف ـان إذا[: 8] مسلفة

 510 ....................................... فؾامء؟ ادضطر هق ؽره ـان إذا[: 9] مسلفة

 510 ................................... فؾحدث؟ وتقؿؿ اجلـابة، كيس إذا[: 01] مسلفة

 512 ..................... اداء؟ جيد مل إذا ادستحبة األؽسال ظـ يتقؿؿ هؾ[: 00] مسلفة

 513 .............................................. .افـجاشة فرؾع افتقؿؿ[: 02] مسلفة

 513 ................................................ .افتقؿؿ ظذ افتسؿقة[: 03] مسلفة

ًِِض َباُب  514 ..................................................................... احَل

 514 ................................ .رأةاد ؾرج مـ خترج افتل افدماء أكقاع[: 0] مسلفة

 514 ................................. .واحلقض االشتحاضة، دم بغ افػرق[: 2] مسلفة

 516 ............................................ .ادرأة ؾقف حتقض شـ أـز[: 3] مسلفة
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 ِةِكَتاُب الصَّال
 كِتَابُ الصَّالِة

(: الصالة يف الؾغة الدطاء، 3/2) شرح الؿفذبيف   قال اليّْٖ

شتؿالفا طؾقف، ذذا ذق الصحق،، وهف قال وسؿقت الصالة الشرطقة صالًة: ٓ

 ذالجؿفقر مـ أذؾ الؾغة، وغقرذؿ مـ أذؾ التحؼقؼ.ا

: ، وققلف [٣٠٥التوبة:] ﴾ڻ ڻڻ  ۀ     ۀ ہ ہ﴿ومـف ققلف تعاىل: 

.«إذا ُدِطل أحدكؿ فؾقجب؛ فنن كان مػطًرا، فؾقطعؿ، وإن كان صائًًم، فؾقصؾ»
(1)

 

خصقصة، ُمْػتَتََحٌة هالتؽبقر، مختتؿة والصالة يف الشرع ذل: أققال، وأفعال م

هالتسؾقؿ، تعبًدا هلل تعاىل.
(2)

 

 حهِ تازى ايصال٠. د:1ر َطأي١

 أما إْن تركفا ُجحقًدا: فؼد أمجع العؾؿاء طىل أكف كافٌر، وخارٌج مـ الؿؾة.

  واختؾػ أذؾ العؾؿ فقؿا إذا تركفا تؽاساًل، وهتاوًكا طىل ققلقـ، وذل مـ

سؾػ ويـبـل طىل الخالف مسائؾ كثقرة معروفة أطظؿ الؿسائؾ التل اختؾػ فقفا ال

 طـد أذؾ العؾؿ.

وأكا ذاكٌر إن شاء اهلل الؼقلقـ مع إدلة الصحقحة الؼقية مـ الجاكبقـ، ثؿ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .( مـ حديث أهل ذريرة 1431مسؾؿ هرقؿ ) أخرجف( 1)

  (2/5.)الشرح الؿؿتع (1/469 ،)تقضق، إحؽام (2/5 ،)الؿغـلواكظر:  (2)
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، هقـفؿا، واهلل الؿستعان.   ُكرجِّ

 أنَّ ترَك الصالة تؽاساًل كػٌر أكبر مخرٌج مـ الؿؾة. القْل األّل:

اق، وحؽك إسحاق طؾقف إمجاع أذؾ وذق ققل اهـ الؿبارك، وأمحد، وإسح

 العؾؿ، وقال محؿد هـ كصر الؿروزي: ذق ققل مجفقر أذؾ الحديث.

 ٔاستده ِؤالء مبا ٖم٘:

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  ں ﴿ اهلل تعاىل: قول (1

 .[٣٣التوبة:] ﴾ڻ

ہ ہ ہ    ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ﴿ تعاىل: قولُ (2

 .[٧٫مريم:] ﴾﮲

 .[٦٥-٦٤اددثر:]  ﴾مخ جس    حس   خس  مس*مج جح   مح جخ      ﴿ تعاىل: قولُ (٥

طـ  (82) أخرجف مسؾؿ ،«بقـ الرجؾ وبقـ الؽػر: ترك الصالة» : قولُ (٦

 . جاهر

، رواه «؛ فؼد كػرفؿـ تركفا ،العفد الذي بقــا وبقـفؿ الصالة» : قولُ (٧

 الصحق، الؿسـد، وإسـاده صحق،، وذق يف ( طـ هريدة 2621الترمذي )

(171.) 

( 553، رواه البخاري )«ؼد حبط طؿؾفمـ ترك صالة العصر؛ ف» : قولُ (٨



ِِٗكَتاُب ا   7 لصَّال

 

 

 

 

 .طـ هريدة 

وال تـازطقا األمر أهؾف؛ إال أن تروا كػًرا بقاًحا طـدكؿ مـ اهلل » : قولُ (7

، متػؼ طؾقف«تعالك فقف برهان
(1)

 .مـ حديث طبادة هـ الصامت  

(: قالقا: يا 1855) صحق، مسؾؿ، يف ويف حديث طقف هـ مالؽ 

 .«ال، ما أقامقا فقؽؿ الصالة»قال: رسقل اهلل، أٓ كؼاتؾفؿ؟ 

 ففذا يدل طىل أن ترك الصالة كػٌر هقاٌح.

يرون شقئًا تركف كػر  ملسو هيلع هللا ىلصمل يؽـ أصحاب رسقل اهلل  طبد اهلل هـ شؼقؼ: قول (8

 غقر الصالة.

 ٓ حظَّ يف اإلسالم لؿـ ترك الصالة. : طؿر هـ الخطاب قول (9

: فال ديـ لف.  : اهـ مسعقد وقول (11 مـ تركفا:  : ل طظوققمـ مل ُيَصؾِّ

 ففق كافر.

أنَّ ترك الصالة تؽاساًل كػٌر أصغر لقس ُمخرًجا مـ الؿؾة، هؾ  القْل الجاىٕ:

 يؽقن فاسًؼا، مرتؽبًا لؽبقرة مـ كبائر الذكقب.

وذق ققل الؿالؽقة، والشافعقة، والحـػقة، وأمحد يف رواية اختارذا هعض 

، والؿزين، وطزاه هعضفؿ إىل أصحاهف كاهـ هطة، واهـ قدامة، وذق ققل الثقري

 إكثريـ، كالـقوي، والحافظ اهـ حجر، والشقكاين.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1719(، ومسؾؿ هرقؿ )7211أخرجف البخاري هرقؿ ) (1)



 8 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 ٔاستده ِؤالء مبا ٖم٘: 

 ﴾ڻ ڻ ۀ ۀ  ہ ہ ہ ہ ھ ھ  ھ ھ ے﴿ تعاىل: قولُ (٣

 .[٣٣٨/٪٦النساء:]

( 93، أخرجف مسؾؿ )«دخؾ الجـة ؛مـ مات ال يشرك باهلل شقًئا» : قولُ (٤

 .طـ جاهر 

، رواه مسؾؿ «دخؾ الجـة ؛أن ال إلف إال اهلل مـ مات وهق يعؾؿ» : قولُ (٥

 .( طـ طثؿان 26)

مـ شفد أن ال إلف إال اهلل وحده ال شريؽ لف، وأنَّ حمؿًدا طبده » : قولُ (٦

ورسقلف، وأنَّ طقسك طبد اهلل ورسقلف، وكؾؿتف ألؼاها إلك مريؿ وروٌح مـف، وأنَّ 

؛ أدخؾف اهلل الجـة طؾك ما ك ، والـار حؼٌّ ان مـ العؿؾ مـ أي أبقاب الجـة الجـة حؼٌّ

، متػؼ طؾقف«الثًمكقة شاء
(1)

 .طـ طبادة  

حمؿًدا رسقل اهلل، صدًقا  ال إلف إال اهلل، وأنَّ  ما مـ طبد يشفد أنَّ » : قولُ (٧

، متػؼ طؾقف«مـ قؾبف؛ إال حرمف اهلل طؾك الـار
(2)

 .طـ أكس  

ن ال إلف إال مـ لؼقت وراء هذا الحائط يشفد أ»: ٕهل ذريرة   قولُ (٨

ـًا هبا قؾبف؛ فبشره بالجـة  .(، طـ أهل ذريرة 31، رواه مسؾؿ )«اهلل مستقؼ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.28(، ومسؾؿ هرقؿ )3435أخرجف البخاري هرقؿ ) (1)

 .«صدًقا»، ولقس طـد مسؾؿ ققلف: (32(، ومسؾؿ هرقؿ )128أخرجف البخاري هرقؿ ) (2)
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، «مـ قال: ال إلف إال اهلل خمؾًصا مـ قؾبف ،أسعد الـاس بشػاطتل» : قولُ (٩

 .(، طـ أهل ذريرة 99رواه البخاري )

إٓ ، وفقف: أنَّ رجاًل دخؾ الجـة ولقس معف إٓ هطاقة ٓ إلف حدٜث ايبطاق١ (٪

 .(، مـ حديث طبد اهلل هـ طؿرو هـ العاص 2639اهلل. رواه الترمذي )

الصحقحقـيف الشػاطة، وذق يف  حدٜث أبٞ ضعٝد اخلدزٟ  (٫
(1)

، وفقف: 

ـْ الـَّارِ » ـُقَن ِم ـْ َأَحٍد بَِلَشدَّ  ،َفَقالَِّذي َكْػِسل بَِقِدهِ  ،َحتَّك إَِذا َخَؾَص اْلـُؿْمِم ُؽْؿ ِم ـْ َما ِم

ـَاَشَد  ـَ هلل هللًة ُم ـْ اْلـُؿْمِمـِق ـَ فِل  فِل اْستِْؼَصاِء اْلَحؼِّ ِم ْخَقاكِِفْؿ الَِّذي ِ
ِ
َيْقَم اْلِؼَقاَمِة ِل

ـَا :َيُؼقُلقنَ  ،الـَّارِ  ـَا ،َربَّ قنَ  ،َكاُكقا َيُصقُمقَن َمَع قنَ  ،َوُيَصؾُّ  :َفُقَؼاُل َلُفؿْ  ،َوَيُحجُّ

ـْ َطَرْفُتؿْ  ُم ُص  ؛َأْخرُِجقا َم َفُقْخرُِجقَن َخْؾًؼا َكثِقًرا َقْد َأَخَذْت  ،َقُرُهْؿ َطَؾك الـَّارِ َفُتَحرَّ

ـَا  :ُثؿَّ َيُؼقُلقنَ  ،َوإَِلك ُرْكَبَتْقفِ  ،الـَّاُر إَِلك كِْصِػ َساَقْقفِ  ـْ َأَمْرَت َّ
ِ
ـَا َما بَِؼَل فِقَفا َأَحٌد ِم َربَّ

ـْ َوَجْدُتْؿ فِل َقْؾبِِف  :َفَقُؼقُل  ،بِفِ  ـْ َخْقرٍ اْرِجُعقا َفَؿ ـَاٍر ِم ي
 ،َفَلْخرُِجقهُ  ؛ِمْثَؼاَل دِ

ـَا :ُثؿَّ َيُؼقُلقنَ  ،َفُقْخرُِجقَن َخْؾًؼا َكثِقًرا ـْ َأَمْرَت َّ
ِ
ـَا َلْؿ َكَذْر فِقَفا َأَحًدا ِم  :ُثؿَّ َيُؼقُل  ،َربَّ

ـْ َخْقرٍ  ؛اْرِجُعقا ـَاٍر ِم ي
ـْ َوَجْدُتْؿ فِل َقْؾبِِف ِمْثَؼاَل كِْصِػ دِ َفُقْخرُِجقَن  ،رُِجقهُ َفَلْخ  ؛َفَؿ

ـَا َأَحًدا :ُثؿَّ َيُؼقُلقنَ  ،َخْؾًؼا َكثِقًرا ـْ َأَمْرَت َّ
ِ
ـَا َلْؿ َكَذْر فِقَفا ِم ـْ  ؛اْرِجُعقا :ُثؿَّ َيُؼقُل  ،َربَّ َفَؿ

ـْ َخْقرٍ   ِم
ةٍ  :َيُؼقُلقنَ  ُثؿَّ  ،َفُقْخرُِجقَن َخْؾًؼا َكثِقًرا ،َفَلْخرُِجقهُ  ؛َوَجْدُتْؿ فِل َقْؾبِِف ِمْثَؼاَل َذرَّ

ـَا َلْؿ َكَذْر فِقَفا َخْقًرا ُققكِل هَِفَذا  :َوَكاَن َأُهق َسِعقٍد اْلُخْدِريُّ َيُؼقُل -. َربَّ إِْن َلْؿ ُتَصدِّ

 ڇ ڇ ڇ چ چچ چ  ڃ  ڃ ڃ ڃ﴿: َفاْقَرُءوا إِْن ِشئُْتؿْ  :اْلَحِديِث 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.183(، ومسؾؿ هرقؿ )7439أخرجف البخاري هرقؿ ) (1)
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 ،الـَْؿاَلئَِؽةُ  َشَػَعْت  :َطزَّ َوَجؾَّ  َفَقُؼقُل اهللُ  -[ ٦٠النساء:] ﴾ڌ ڌ    ڍ ڍ ڇ 

ـُقنَ  ،َوَشَػَع الـَّبِقُّقنَ  ـَ  ،َوَشَػَع اْلـُؿْمِم اِحِؿق ـْ  ؛َوَلْؿ َيْبَؼ إاِلَّ َأْرَحُؿ الرَّ َفَقْؼبُِض َقْبَضًة ِم

ـَْفا َقْقًما َلْؿ َيْعَؿُؾقا َخْقًرا َقطُّ  ،الـَّارِ  ل َفُقْؾِؼقِفْؿ فِل َكَفرٍ فِ  ،َقْد َطاُدوا ُحَؿًًم  ،َفُقْخرُِج ِم

ْمُلِم فِل ِرَقابِِفْؿ اْلَخَقاتِؿُ  ...،َكَفُر اْلَحَقاةِ  :ُيَؼاُل َلفُ  ،َأْفَقاِه اْلـجـَّةِ   ،َفَقْخُرُجقَن َكالؾُّ

ـَ َأْدَخَؾُفْؿ اهللُ  َهُماَلِء ُطَتَؼاُء اهلل ،َيْعرُِفُفْؿ َأْهُؾ اْلـجـَّةِ   ،اْلـجـََّة بَِغْقرِ َطَؿٍؾ َطِؿُؾقهُ  الَِّذي

ُمقهُ َواَل َخْقرٍ قَ   الحديث. «...دَّ

 َصَؾَقاٍت  َخْؿُس »قال:  ، أنَّ الـبل حدٜث عباد٠ بٔ ايصاَت   (٣٠

ّـَ  ـْ  ،َتَعاَلك اهللُ  اْفَتَرَضُف ـَ  َم ّـَ  َأْحَس ّـَ  ،ُوُضقَءُه ّـَ  َوَصالَُّه ّـَ  َوَأَتؿَّ  ،لَِقْقتِِف  ُرُكقَطُف

ّـَ  ـْ  ،َلفُ  َيْغِػَر  َأنْ  َطْفٌد  اهلل َطَؾك َلفُ  َكانَ  ؛َوُخُشقَطُف  اهلل َطَؾك َلفُ  َفَؾْقَس  ؛َيْػَعْؾ  َلؿْ  َوَم

بَفُ  َشاءَ  َوإِنْ  ،َلفُ  َغَػَر  َشاءَ  إِنْ  ،َطْفٌد   ( هنسـاد صحق،.425أخرجف أهق داود ) «َطذَّ

ا ومـارً  ،صقى إنَّ لإلسالم»: ، قال: قال رسقل اهلل حدٜث أبٞ ٖسٜس٠   (11

ا، وأن تؼقؿ الصالة، وتميت ئً كؿـار الطريؼ، مـ ذلؽ أن تعبد اهلل وال تشرك بف شق

الزكاة، وتصقم رمضان، واألمر بالؿعروف، والـفل طـ الؿـؽر، وتسؾقؿؽ طؾك 

طؾقؽ وطؾقفؿ الؿالئؽة، وإن مل يردوا  ْت دَّ وا طؾقؽ رَ دُّ فنن رَ  ؛بـل آدم إذا لؼقتفؿ

أو سؽتت طـفؿ، وتسؾقؿؽ طؾك أهؾ  ،ردت طؾقؽ الؿالئؽة، ولعـتفؿ ؛طؾقؽ

ففق سفؿ مـ اِلسالم تركف، ومـ  ؛اقفؿ، فؿـ اكتؼص مـفـ شقئً بقتؽ إذا دخؾت طؾ

تعظقؿ قدر ، أخرجف اهـ كصر الؿروزي يف «فؼد كبذ اِلسالم وراء ضفره ؛تركفـ

(، ورجالف رجال الشقخقـ، لؽـ خالد هـ معدان رواه طـ أهل 1/411) الصالة
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 ـف.، وقد قال أهق حاتؿ: أدرك أها ذريرة، ومل يذكر لف سؿاع مذريرة 

( هعض معـاه هنسـاد 4567ففق طىل شرط مسؾؿ، وقد أخرج أهق يعىل ) ُ :لهد

ال  ،ثالٌث أحؾػ طؾقفـ»: ملسو هيلع هللا ىلص، قال: قال رسقل اهلل صحق، طـ اهـ مسعقد 

جيعؾ اهلل مـ لف سفؿ دم اِلسالم كؿـ ال سفؿ لف، وسفام اِلسالم ثالثة: الصقم، 

 الحديث. «والصالة، والصدقة...

، فلسؾؿ صؿ الؾقثل طـ رجؾ مـ ققمف أكف أتك الـبل ما رواه كصر هـ طا  (12

( طـ وكقع، طـ 5/363طىل أْن ٓ ُيصظ إٓ صالتقـ، فؼبؾ مـف. أخرجف أمحد )

شعبة، طـ قتادة، طـ كصر هـ طاصؿ هف، ولق كان ترك الصالة كػًرا مخرًجا: ما 

 كػعف إسالمف مع تركف الصالة، واهلل أطؾؿ.

إدلة ققية مـ الجاكبقـ، ولؽـ هالـظر فقفا كالحظ  :وغفش اهلل نلال أتٌ عثذ اهلل 

 .انمٌل انثاَيذق  فانشاجحأنَّ أدلة الؼقل الثاين أققى، وتلويؾفا أطسر: 

 ٔأوا أدلة أصحاب القٕه األٔه؛ فاجلٕاب عٍّا كىا ٖم٘:

 ﴾ڻ ں  ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ﴿ تعاىل: قولُ (٣

ة يف الديـ تحصؾ هاإليؿ [٣٣التوبة:]  ٴۇ ۈ﴿ان كؿا قال تعاىل: أي: إنَّ إُُخقَّ

، واإليؿان يحصؾ هالشفادتقـ: لحديث معاذ هـ جبؾ طـد أن [٣٠]احلجرات:  ﴾ۋ

ة، ويدل  هعثف الـبل  إىل القؿـ، فقؽقن ذكر الصالة، والزكاة مـ كؿال إُُخقَّ

طىل ذلؽ أنَّ الزكاة مذكقرة مع الصالة يف كػس أية، وذؿ ٓ يؼقلقن: إذا مل ُيَزِك 
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ُتف كاقصة: لقجقد الدلقؾ طىل أنَّ تارك لقس هلخ ل  ـا يف الديـ، هؾ يؼقلقن: ُأُخقَّ

ُتف كاقصة:  الزكاة ٓ يؽػر، وكذلؽ يؼال لفؿ: ومـ ترك الصالة تؽاساًل: فُلُخقَّ

 لقجقد إدلة طىل أنَّ تاركفا تؽاساًل لقس هؽافر، واهلل أطؾؿ.

قد لفؿ ، ذذا وط[٨٠-٧٫مريم:] ﴾ۇ ۇ ڭ ڭ *  ﮲ ۓ ۓ ﴿ تعاىل: قولُ (٤

هالـار، وٓ يؾزم وققطف، هؾ ذؿ تحت الؿشقئة كؿا دلَّ طىل ذلؽ حديث طبادة، 

ٓ يدل طىل أهنؿ كػار، هؾ  ﴾ۇ﴿، َفِذْكُر َقْقلِِف: ﴾ۇ ۇ ڭ ڭ﴿وققلف: 

يحتؿؾ أكف أراد كؿال اإليؿان، أو تاب مع هؼاء اإليؿان، َوَحَؿَؾـَا طىل ذذا التلويؾ 

 الجؿع هقـ إدلة، واهلل أطؾؿ.

ذذه أيات يف سقاق الؽافريـ:  [٦٤اددثر:] ﴾جخ مح جح مج﴿ تعاىل: ولُق (٥

، وقد ذكروا مـ أطؿالفؿ: ترك إصعام [٦٨اددثر:] ﴾ حف  جف مغ جغ﴿لؼقلف تعاىل: 

 الؿساكقـ، وٓ يدل طىل أنَّ ترك اإلصعام ذق الذي جعؾفؿ مـ الؽػار، واهلل أطؾؿ.

لؿؼصقد هف كػر ا «بقـ الرجؾ وبقـ الؽػر ترك الصالة» : حديث جاهر (٦

ال ترجعقا بعدي كػاًرا »، وققلف: «وقتالف كػر»: أصغر، كؿا ققؾ ذلؽ يف ققلف 

َف ُأِريَد هف الؽػر إكبر: «يضرب بعضؽؿ رقاب بعض ، ومـ قال هلن الؽػر إذا ُطرِّ

فؼقلف لقس هصحق،، فؼد وجد التعريػ والؿراد هف الؽػر إصغر، كؿا جاء يف 

 «أكره الؽػر دم اِلسالم»: طـد أن قالت لؾـبل حديث امرأة ثاهت هـ ققس 

 (.5273أخرجف البخاري هرقؿ )
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، «فؼد كػر العفد الذي بقــا وبقـفؿ الصالة؛ فؿـ تركفا» : حديث هريدة (5

الؿراد هف أيًضا كػر دون كػر، أي: الؽػر إصغر، مجًعا هقـ إدلة، وأما ققلف: 

ـافؼقن، كؿا قال ذلؽ الطِّقبل، والؿـاوي، : فالؿراد هف الؿ«العفد الذي بقــا وبقـفؿ»

والؿباركػقري، والؿعـك: أنَّ العفد الذي هقــا وهقـ الؿـافؼقـ ذل الصالة، هؿعـك 

ـُ  أهنا الؿقجبة لحؼـ دمائفؿ كالعفد يف حؼ الؿعاذديـ، فؽؿا أنَّ أذؾ الذمة ُتحَؼ

دماؤذؿ هالعفد، فؽذلؽ الؿـافؼقن ُتحؼـ دماؤذؿ هالصالة.
(1)

 

، مل يلخذ هظاذره «مـ ترك صالة العصر؛ فؼد حبط طؿؾف» : ريدةحديث ه (6

ُرون تارَك الصالة أيًضا: فننَّ طـدذؿ مـ ترك فرًضا واحًدا، أو فرضقـ ٓ  الؿَؽػِّ

ُلقا الحديث طىل أنَّ الؿؼصقد هـ: ، «حبط طؿؾف»يؽػر، ذؽذا قال كثقر مـفؿ، َوَأوَّ

العؿؾ يف ذلؽ الققت الذي  أي: حبط طؿؾ يقمف، وققؾ: الؿراد هالحبط كؼصان

ة، أي: ٓ يحصؾ طىل أجر  ترفع فقف إطؿال، وكلنَّ الؿراد هالعؿؾ الصالة خاصَّ

(، 553مـ صؾَّك العصر، وذـاك أققال أخرى ذكرذا الحافظ يف شرح الحديث )

ثؿ قال: وأقرب ذذه التلويالت ققل مـ قال: إنَّ ذلؽ خرج مخرج الزجر الشديد، 

 واهلل أطؾؿ.وضاذره غقر مرادٍ، 

 وتؼققده هالعصر يدل طىل ذلؽ، واهلل أطؾؿ. ُ :لهد

 شرح الؿشؽاة، قال الطِّقبل يف «ال ما أقامقا فقؽؿ الصالة» : قولُ (7

فقف إشعاٌر هتعظقؿ أمر الصالة، وأنَّ  «ما أقامقا فقؽؿ الصالة»(: ققلف: 8/2562)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (3/871.)شرح الؿشؽاة (4/395 ،)فقض الؼدير (7/369 ،)تحػة إحقذياكظر:  (1)
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يث طبادة هـ تركفا مقجٌب لـزع القد مـ الطاطة، كالؽػر طىل ما سبؼ يف حد 

 ذ.ا«إال أن تروا كػًرا بقاًحا»الصامت يف ققلف: 

غ الخروج طىل اإلمام كؿا  ومعيى كالو الطِّييب : أنَّ ترك الصالة ُيَسقِّ

مػفقمف: أنَّ كؾ ما سقى الؽػر ٓ يسقغ  يسقغف الؽػر، ويؽقن حديث طبادة 

ؿـطقق حديث الخروج طىل اإلمام، وذذا العؿقم الؿػفقم مـ حديث طبادة مؼقد ه

طقف هـ مالؽ، فقؽقن الؿسقغ لؾخروج ذق الؽػر البقاح، وكذلؽ ترك الصالة، 

 واهلل أطؾؿ.

(، واهـ أهل شقبة 2622أخرجف الترمذي ) ققل طبد اهلل هـ شؼقؼ (8

(، وغقرمها، والؾػظ لؾترمذي، وذق صحق،، ولؽـ معـاه: ٓ يرون شقئًا 11/49)

صغر، وتـصقصف طىل الصالة يدل طىل تركف كػر: فقحتؿؾ طىل أنَّ الؿراد كػر أ

 طظؿفا، وطىل أنَّ تركفا أطظؿ مـ ترك غقرذا، واهلل أطؾؿ.

وطىل التسؾقؿ هلكف أراد الؽػر إكبر: فال يؽقن ققل مجقع الصحاهة، هؾ ققل 

 هعضفؿ، فعبد اهلل هـ شؼقؼ مل ُيدرك مجقع الصحاهة.

، واهـ أهل (41-1/39ثاهٌت طـف، أخرجف مالؽ )  أثر طؿر هـ الخطاب (9

( هنسـاد صحق،، وكذلؽ أثر اهـ مسعقد أخرجف الؿروزي يف 11/25شقبة )

تعظقؿ قدر الصالة (936( )937 هنسـاد حسـ، وأما أثر طظ فلخرجف اهـ أهل )

(، ويف إسـاده: معؼؾ الخثعؿل، وذق مجفقل، ومـ ص،َّ طـف 11/47شقبة )

ُسؾَِّؿ أكف أراد كػل اإلسالم يحتؿؾ أكف أراد كػل كؿال اإلسالم، واإليؿان، ولق 
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ًٓ لبعض الصحاهة، والحجة هاإلمجاع، واهلل أطؾؿ. وتؽػقره كػًرا أكبر: فقؽقن قق
(1)

 

ُٜكتٌ تازى ايصال٠ تهاضال؟ د:2ر َطأي١  ٌٖ 

  :ۈ    ۈ ۆ ۆ ۇ﴿ذذب مجفقر العؾؿاء إىل أكف ُيؼتؾ: لؼقلف تعاىل 

ا ُأمرت أن ُأقاتؾ الـاس حتك يشفدو»: ، وققلف [٧التوبة:] ﴾ۋ ۋ ٴۇ

فعؾقا  اأن ال إلف إال اهلل، وأن حمؿًدا رسقل اهلل، ويؼقؿقا الصالة، ويمتقا الزكاة، فنذ

«؛ طصؿقا مـل دماءهؿ، وأمقاهلؿ؛ إال بحؼفا، وحساهبؿ طؾك اهللذلؽ
(2)

 ،

«ال، ما أقامقا فقؽؿ الصالة»وهحديث: أٓ كؼاتؾفؿ؟ قال: 
(3)

، وحديث الخقارج: 

«لعؾف أن يؽقن يصؾل ال،»فؼال خالد: أٓ أقتؾف؟ قال: 
(4)

العفد »، وهحديث هريدة: 

 ، وقد تؼدم هقان معـاه.«الذي بقــا وبقـفؿ الصالة

  وذذب الحـػقة، والؿزين، وذق ققل الزذري، وسعقد هـ الؿسقب، وطؿر هـ

ر، حتك ُيصظ، واستدلقا هحديث:  طبدالعزيز إىل أكف ٓ ُيؼتؾ، هؾ ُيحبس، وُيعزَّ

حتك يؼقلقا: ال إلف إال اهلل، فنذا قالقها؛ طصؿقا مـل ُأِمرُت أن أقاتؾ الـاس »

ال حيؾ »: ، واستدلقا هؼقلف «دماءهؿ، وأمقاهلؿ؛ إال بحؼفا، وحساهبؿ طؾك اهلل

«دم امرئ مسؾؿ؛ إال بنحدى ثالث...
(5)

 ، فذكرذا.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لعطاء  مـحة الغػارلؾؿروزي،  تعظقؿ قدر الصالةٓهـ الؼقؿ،  الصالةواكظر: كتاب  (1)

 الؿغـل (3/16- ،)الؿجؿقع ،حؽؿ تارك الصالةالة الشقخ إلباين يف طبدالؾطقػ رس

(3/351.) 

 .(، مـ حديث اهـ طؿر 22(، ومسؾؿ هرقؿ )25أخرجف البخاري هرقؿ ) (2)

 تؼدم تخريجف قريًبا. (3)

 (.144( )1164(، ومسؾؿ هرقؿ )4351أخرجف البخاري هرقؿ ) (4)

 (.1157سقليت يف الؽتاب هرقؿ ) (5)
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، وأما حديثفؿ إول: ففق مختصٌر، وقد تؼدم هتؿامف، ًانصٌاب لٌل اجلًيٌس 

ين: فؿػفقمف طامٌّ وذق مخصقص هلدلة أخرى تبق، قتؾ الؿسؾؿ وأما حديثفؿ الثا

هغقر الثالث الؿذكقرة، وأدلتـا التل ذكركاذا مـ ذلؽ، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 َٔ جتب عًِٝٗ ايصال٠؟ د:3ر َطأي١

 تجب الصالة طىل كؾ مسؾٍؿ، هالٍغ، طاقٍؾ هنمجاع الؿسؾؿقـ.

 ٌٖ جتب ايصال٠ ع٢ً ايهافس؟ د:4ر َطأي١

فر، ومرادذؿ هذلؽ: مطالبة الؽافر قبؾ أصؾؼ الػؼفاء وجقب الصالة طىل الؽا

 إسالمف هالصالة، وقضاؤذا إذا أسؾؿ، وذل ٓ تجب طؾقف هبذا آطتبار.

ا اْلَؽافِرُ :  قال ابً قدام٘ ـْ  ،َفنِْن َكاَن أَْصؾِقًّا :َوَأمَّ
َلْؿ َيْؾَزْمُف َقَضاُء َما َتَرَكُف مِ

ڻ ۀ  ﴿ :َتَعاَلك َكْعَؾُؿُف، َوَقْد َقاَل اهلل اْلِعبَاَداِت فِل َحاِل ُكْػِرِه، هَِغقِْر ِخاَلٍف 

 ملسو هيلع هللا ىلصَوَأْسَؾَؿ فِل َطْصِر الـَّبِلِّ  ،[٪٥األنػال:] ﴾ۀ ہ   ہ ہ  ہ ھ ھ ھ

َنَّ فِل إيَجاِب اْلَؼَضاِء َطَؾقِْف 
ِ
َخْؾٌؼ َكثِقٌر، َوَهْعَدُه، َفَؾْؿ ُيْمَمْر َأَحٌد مِـُْفْؿ هَِؼَضاٍء، َوٕ

ْساَلمِ  ـْ اإْلِ ذا، َفُعِػَل َطـُْف.َتـِْػقًرا َط
(2)

 

أصؾؼ مجفقر إصقلققـ وجقب الصالة، وفروع الشريعة طىل الؽافر،  تيبيُ:

ومرادذؿ هذلؽ أهنؿ مخاصبقن هبا، وأهنؿ يعاقبقن طىل تركفا، مع معاقبتفؿ طىل 

مص جض حض  *مخ جس    حس   خس  مس    *مج جح   مح جخ       ﴿ترك التقحقد: لؼقلف تعاىل: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (3/351-.)الؿغـل (3/16 ،)الؿجؿقع ،ٓهـ الؼقؿ  الصالةواكظر أوائؾ كتاب  (1)

(2) الؿغـل (2/48). 
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 .[٦٧-٦٤دثر:اد]    ﴾حط مط مظ  جع *خض 

حت  خت مت ىت    جت  ﴿، إىل ققلف: ﴾ ی جئ  حئ *ی ی ﴿وققلف تعاىل: 

ٱ ٻ  ٻ ٻ ٻ پ  پ پ      ﴿، وققلف تعاىل: [ ٥٥-٥٠احلاقة:] ﴾يت

ٹ  *پ ڀ    ڀ   ڀ ڀ ٺ    ٺ ٺ  ٺٿ ٿ ٿ   ٿ ٹ   ٹ 

 .[٨٫-٪٨الػرقان: ]  ﴾ڤ   ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ     ڦ

 ٌٖ ًٜصّ املستد َا تسن٘ َٔ ايصًٛات يف زدت٘؟ د:5ر َطأي١

 الؿسللة أققال: يف 

: يؼضل ما تركف قبؾ ردتف وهعدذا، وذذا مذذب الشافعل، وأمحد يف األّل

رواية: ٕنَّ الؿرتد أقرَّ هقجقب العبادات طؾقف، وأقرَّ هذلؽ، وقدر طىل التسبب إىل 

 أدائفا، فؾزمف ذلؽ.

: ٓ قضاء طؾقف فقؿا تركف حال كػره، وطؾقف قضاء ما تركف يف إسالمف الجاىٕ

تِف، وذذا ققل أمحد يف رواية، واختارذا الؼاضل، واهـ حامد الحـبؾقان.قبؾ رِ   دَّ

تِِف، وذذا مذذب الجالح تِف، وٓ ما تركف يف حال ِردَّ : ٓ يؼضل ما تركف قبؾ ِردَّ

مالؽ، وداود، وأهل حـقػة، وأمحد يف رواية: ٕنَّ إدلة التل تسؼط الؼضاء طـ 

 الؽافر تشؿؾ إصظ، والؿرتد.

.، واهلل أطؾؿانصٌابذق  انمٌل انثانثوذذا  ُ :لهد
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (2/48-49)الؿغـل (3/4 ،)الؿجؿقعواكظر:  (1)



 18 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 إذا ازتد املطًِ، فٌٗ حتبط أعُاي٘ اييت عًُٗا يف إضالَ٘؟ د:6ر َطأي١ 

 مـ ققيل العؾؿاء أن أطؿالف ٓ تحبط إٓ إذا مات طىل كػره:  انمٌل انصحيح

  ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ  ڳ ڳ﴿لؼقلف تعاىل: 

 .[٤٣٩البؼرة:] ﴾ڻ

دَّ  ُة، والؿقت طؾقفا، والؿَعؾَّؼ هشرصقـ ٓ يثبت فالحبقط ُمَعؾٌَّؼ هشرصقـ: الرِّ

هلحدمها، وذذا ققل الشافعل، وأصحاهف، وأمحد يف رواية، ومجاطة مـ أصحاهف، 

وذق ققل الظاذرية، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 ٌٖ جتب ايصال٠ ع٢ً ايصيب؟ د:7ر َطأي١

  ،مجفقر العؾؿاء طىل أنَّ الصالة ٓ تجب طؾقف، وذق أص، الروايتقـ طـ أمحد

 .ا تجب طىل مـ هؾغ طشر سـقـوطـف رواية أهن

، وذكر مـفؿ: «رفع الؼؾؿ طـ ثالثة»واستدل الجؿفقر طىل ذلؽ هحديث: 

.«الصبل حتك يبؾغ»
(2)

  

واضربقهؿ طؾقفا وهؿ أبـاء »، وأما حديث: انصٌابذق  ًلٌل اجلًيٌس

،«طشر
(3)

ٕهنا واجبة طؾقفؿ، واهلل أطؾؿ. ففق مـ هاب التلديب، والترهقة، ٓ 
(4)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (3/18)غاية الؿرام (3/5 ،)الؿجؿقعواكظر:  (1)

 (.1184سقليت تخريجف يف ا لؽتاب هرقؿ )( 2)

، ( مـ حديث طبداهلل هـ طؿرو هـ العاص 2/181(، وأمحد )496( )495اود )أخرجف أهق د( 3)

 وذق حديٌث حسـ.

 . (3/19)غاية الؿرام (3/6 ،)الؿجؿقع (2/49 ،)الؿغـلواكظر:  (4)
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 ايصيب بعد إٔ صًٓ ٢، فٌٗ تًصَ٘ إعاد٠ ايصال٠؟ إذا بًغ د:8ر َطأي١

  ِف ذذب مجفقر العؾؿاء إىل وجقب إطادة الصالة طؾقف: ٕنَّ إَْوَلك يف َحؼِّ

كافؾة، وٕكف وجد سبب القجقب، فقشبف ما إذا صىل قبؾ الققت: فنهنا تؾزمف 

 اإلطادة هعد الققت، وقاسقذا طىل الحج.

  ٓ يؾزمف إطادهتا: ٕكف قد أدى وضقػة الققت وذذب الشافعل وأصحاهف إىل أكف

 .وصؾَّك كؿا ُأمَِر، وقد اختار ذذا الؼقل شقخ اإلسالم اهـ تقؿقة، وهعض الحـاهؾة

اج، أكف ٓ يعقد الصقم، وٓ  َ، ذذا الؼقل الشقخ اهـ طثقؿقـ، فؼال: والرَّ ورجَّ

هالػعؾ، الصالة: ٕكف صؾَّك وصام طىل القجف الذي قد ُأمَِر، فسؼط طـف الطؾب 

ويميد ذذا أكف يؼع كثقًرا، ومل يحػظ طـ الصحاهة أهنؿ يلمرون مـ هؾغ يف أثـاء 

 ذالققت هاإلطادة.ا

: والجقاب طـ الؿصظ قبؾ الققت أكف غقر ملمقر هف، وٓ  قال اليّْٖ

 ذمـدوب إلقف، وٓ ملذون فقف، هخالف مسللتـا.ا

كالصالة: فنكف يضرب أنَّ الحج غقر ملمقر هف  ٚاجلٛاب عٔ قٝاضِٗ باحلج:

، وهاهلل التقفقؼ.انصٌابذق  ًىزا انمٌلطىل تركفا، واهلل أطؾؿ، 
(1)

 

 ٌٖ جتب ايصال٠ ع٢ً ايٓا٥ِ؟ د:9ر َطأي١

(: أما الـائؿ: فتجب الصالة طؾقف 1/364) اإلكصافيف   قال املسداّٖ

 ذإمجاًطا.ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 غاية الؿرام (2/21 ،)الشرح الؿؿتع (2/51 ،)الؿغـل (3/12-13 ،)الؿجؿقعواكظر:  (1)

(3/23.) 
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مـ كسل صالة، أو كام طـفا، فؽػارهتا أن يصؾقفا إذا »: ويدل طؾقف ققلف  

،«رهاذك
(1)

ولق مل تجب طؾقف حال كقمف، مل يجب طؾقف قضاؤذا، كالؿجـقن، َومِثُْؾ  

اِذل.  الـائِؿ السَّ

٢َُ عًٝ٘ ٚتًصَ٘ ايصال٠ إذا أفام؟ د:11ر َطأي١  ٌٖ جتب ايصال٠ ع٢ً املِغ

 :فقفا ثالثة أققال 

أنَّ الؿغؿك طؾقف كالـائؿ، فنذا أفاق صؾَّك مجقع ما فاتف، وذذا مذذب  األّل:

، ويف إسـاده لملمة، امرأة أصحاهف، وجاء طـ طؿار أمحد، وصائػة مـ 

 مجفقلة.

ٓ يصظ إذا أفاق إٓ ما كان وقتفا هاققًا، وذق ققل صاوس، والحسـ،  الجاىٕ:

محؿد هـ سقريـ، والزذري، ورهقعة، وأهل ثقر، ومالؽ، والشافعل، وأمحد يف 

ف الؿجـقن، وذق رواية، واختارذا هعض الحـاهؾة: ٕكف فاقٌد لعؼؾف، وشعقره، فلشب

 مذذب اهـ حزم الظاذري.

ٓهـ الؿـذر، أكف مرض أياًما، مل يعؼؾ  إوسطوص، طـ اهـ طؿر كؿا يف    

الصالة، ثؿ ص،َّ وطؼؾ، فؾؿ يؼض ما فاتف. أخرجف مـ صريؼقـ طـ معؿر، طـ 

 أيقب، طـ كافع، طـف.

 فاتف.قال أيقب: ومرض اهـ سقريـ أياًما مل يعؼؾ الصالة فؾؿ يؼض ما    

 .طـد اهـ الؿـذر أكف أغؿل طؾقف: فؾؿ يؼض صالتف وثبت طـ أكس    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(، طـ أكس 684(، ومسؾؿ )597خاري )أخرجف الب( 1)
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يصظ إذا فاتف مخس صؾقات، فلقؾ، وٓ يصظ إذا فاتف أكثر مـ ذلؽ،  الجالح:

 وذق ققل أهل حـقػة.

، وذق ترجق، األلشب إىل انصٌابذق  انمٌل انثاَي :غفش اهلل نولال أتٌ عثذ اهلل 

اهـ هاز: وذلؽ ٕنَّ الؿغؿك طؾقف يػارق الـائؿ هلن  الشقخ اهـ طثقؿقـ، والشقخ

الـائؿ إذا ُكبَِّف اْكتَبََف، وٕكف قد يطقل أياًما، وأشفًرا، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 اجملٕٓٛ ٌٖ جتب عًٝ٘ ايصال٠؟ د:11ر َطأي١

(: والؿجـقن غقر مؽؾػ، وٓ 2/51) الؿغـليف   قال ابً قدام٘

يف وقت الصالة، فقصقر كالصبل  يؾزمف قضاء ما ترك يف حال جـقكف: إٓ أن يػقؼ

 يبؾغ، وٓ كعؾؿ يف ذلؽ خالًفا.

 ذ.ا«ُرفَِع الؼؾؿ طـ ثالثة: الؿجـقن حتك يعؼؾ،...»ثؿ استدل هحديث: 

 ٌٖ جتب ايصال٠ ع٢ً َٔ شاٍ عكً٘ بػسب املطهس؟ د:12ر َطأي١

مـ سؽر حتك خرج وقت  وأما (278 :)الؿَحؾَّكيف  قال ابً حصو 

حتك خرج وقتفا، فػرض طىل ذمٓء خاصة أن  الصالة، أو كام طـفا، أو كسقفا

 ھ ھ ھ ھ ہ   ہ ہ ہ ﴿يصؾقذا أهًدا، قال اهلل تعاىل: 

، فؾؿ يب، اهلل تعاىل لؾسؽران أن يصظ حتك يعؾؿ ما يؼقل،وقال [٦٥النساء:]  ﴾ے

إكف لقس دم الـقم تػريط، إكًم التػريط دم القؼظة، فنذا كسل أحدكؿ »: ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فتاوى الؾجـة (2/16 )الشرح الؿؿتع (3/7 )الؿجؿقع (2/51-51 )الؿغـلواكظر:  (1)

(6/18.) 
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 ذ، وذذا كؾف إمجاٌع متقؼـ.ا«ا؛ فؾقصؾفا إذا ذكرهاصالة، أو كام طـف 

 ٌٖ جتب ايصال٠ ع٢ً احلا٥ض، ٚايٓفطا٤؟ د:13ر َطأي١

(: أما الحائض، والـػساء: فال 3/8) شرح الؿفذبيف   قال اليّْٖ

 صالة طؾقفؿا، وٓ قضاء هاإلمجاع. اكتفك.



ِٔت  َْاِق  23 َباُب اَلَن

 

 

 

 

ِٗت َٕاِق  َباُب اَلَى
 بَابُ الَىََٕاقِِٗت

(: والؿقاققت مجُع مقؼات، 1/223) سبؾ السالميف  قال الصيعاىٕ 

وذقالققت الذي طقـف اهلل ٕداء ذذه العبادة، وذق الؼدر الؿحدود لؾػعؾ مـ 

 ذالزمان.ا

ـِ َطْؿٍرو  (411)  ْه
ِ
ـْ َطبِْداهلل  َوْقُت الظُّْفرِ إَذا َزاَلِت »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص، َأنَّ الـَّبِلَّ َط

ْؿُس  ُجِؾ َكُطقلِِف َما َلْؿ َيْحُضْر َوْقُت الَعْصرِ، َوَوْقُت الَعْصرِ َما َلْؿ الشَّ ، َوَكاَن ضِؾُّ الرَّ

ْؿُس، َوَوْقُت َصاَلةِ الَؿْغرِِب َما َلْؿ َيِغِب  َتْصَػرَّ  َػُؼ َوَوْقُت َصاَلةِ الِعَشاِء إَلك  الشَّ الشَّ

ـْ ُصُؾقِع الَػْجرِ َما َلْؿ َتْطُؾعِ  ْبِح ِم  الصُّ
ْقِؾ األَْوَسِط، َوَوْقُت َصاَلةِ ْؿُس  كِْصِػ الؾَّ . «الشَّ

َرَواُه ُمْسؾٌِؿ.
(1)

 

ـْ َحِديِث ُهَرْيدَ  (411)
ْؿُس بَْقَضاُء َكِؼقَّةٌ »َة فِل الَعْصِر: َوَلُف مِ .«َوالشَّ

(2)
 

ـْ َحِديِث َأهِل ُمقَسك:  (411)
ْؿُس ُمْرَتِػَعةٌ »َومِ .«َوالشَّ

(3)
 

إحاديث قبؾ الشروع يف ذكر الؿسائؾ الؿتعؾؼة هإحاديث ُأضقػ إىل ذذه 

 (:256-1/255طـد الـسائل ) حديث جاهر 

ـُ  ُيقُسُػ  َأْخبََرَكا قال: َثـَا :َقاَل  ،َواِضٍ،  ْه ـَ  َيْعـِل ُقَداَمةُ  َحدَّ ـْ  ،ِشَفاٍب  اْه  ،ُهْردٍ  َط

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 173( )612أخرجف مسؾؿ هرقؿ ) (1)

 (. 613أخرجف مسؾؿ هرقؿ ) (2)

 (. 614أخرجف مسؾؿ هرقؿ ) (3)
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ـْ   ـِ  َطَطاءِ  َط ـْ  ،َرَهاٍح  َأهِل ْه ـِ  َجاهِرِ  َط  فُ ُيَعؾِّؿُ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأَتك ِجبِْريَؾ  َأنَّ ، اهلل َطبْدِ  ْه

اَلةِ  َمَقاقِقَت  مَ  ،الصَّ  اهلل َرُسقلِ  َخْؾَػ  َوالـَّاُس  ،َخْؾَػفُ  ملسو هيلع هللا ىلص هللا َوَرُسقُل  ِجبِْريُؾ  َفتََؼدَّ

ـَ  الظُّْفرَ  َفَصؾَّك ،ملسو هيلع هللا ىلص ْؿُس  َزاَلْت  ِحق ـَ  َوَأَتاهُ  ،الشَّ  َفَصـَعَ  ،َشْخِصفِ  مِثَْؾ  الظِّؾُّ  َكانَ  ِحق

مَ  ،َصـَعَ  َكَؿا  ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َرُسقلِ  َخْؾَػ  َوالـَّاُس  ،َخْؾَػفُ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َوَرُسقُل  ِجبِْريُؾ  َفتََؼدَّ

ـَ  أََتاهُ  ُثؿَّ  ،اْلَعْصرَ  َفَصؾَّك ْؿُس  َوَجبَْت  ِحق مَ  ،الشَّ  ،َخْؾَػفُ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َوَرُسقُل  ِجبِْريُؾ  َفتََؼدَّ

ـَ  َأَتاهُ  ُثؿَّ  ،َؿْغِرَب ـالْ  َفَصؾَّك ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َرُسقلِ  َخَؾَػ  َوالـَّاُس  َػُؼ  َغاَب  ِحق مَ فَ  ،الشَّ  تََؼدَّ

 ُثؿَّ  ،اْلِعَشاءَ  َفَصؾَّك ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َرُسقلِ  َخْؾَػ  َوالـَّاُس  ،َخْؾَػفُ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َوَرُسقُل  ِجبِْريُؾ 

ـَ  َأَتاهُ  مَ  ،اْلَػْجرُ  اْكَشؼَّ  ِحق  َرُسقلِ  َخْؾَػ  َوالـَّاُس  ،َخْؾَػفُ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َوَرُسقُل  ِجبِْريُؾ  َفتََؼدَّ

ـَ  الثَّاكَِل  اْلقَْقمَ  اهُ َأتَ  ُثؿَّ  ،اْلَغَداةَ  َفَصؾَّك ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ُجؾِ  ضِؾُّ  َكانَ  ِحق  ،َشْخِصفِ  مِثَْؾ  الرَّ

َْمسِ  َصـَعَ  َما مِثَْؾ  َفَصـَعَ  ْٕ ـَ  َأَتاهُ  ُثؿَّ  ،الظُّْفرَ  َفَصؾَّك ،هِا ُجؾِ  ضِؾُّ  َكانَ  ِحق  مِثَْؾ  الرَّ

َْمسِ  َصـَعَ  َكَؿا َفَصـَعَ  ،َشْخَصقْفِ  ْٕ ـَ  اهُ َأتَ  ُثؿَّ  ،اْلَعْصرَ  َفَصؾَّك ،هِا ْؿُس  َوَجبَْت  ِحق  ،الشَّ

َْمسِ  َصـَعَ  َكَؿا َفَصـَعَ  ْٕ  َفَلَتاهُ  ،ُقْؿـَا ُثؿَّ  كِْؿـَا ُثؿَّ  ،ُقْؿـَا ُثؿَّ  َفـِْؿـَا ،َؿْغِرَب ـالْ  َفَصؾَّك ،هِا

َْمسِ  َصـَعَ  َكَؿا َفَصـَعَ  ْٕ ـَ  َأَتاهُ  ُثؿَّ  ،اْلِعَشاءَ  َفَصؾَّك ،هِا  َ، َوَأْصبَ  ،اْلَػْجرُ  اْمتَدَّ  ِحق

َْمسِ  َصـَعَ  َكَؿا َفَصـَعَ  ،ُمْشتَبَِؽةٌ  َهادَِيةٌ  َوالـُُّجقمُ  ْٕ ـَ  َما» :َقاَل  ُثؿَّ  ،اْلَغَداةَ  َفَصؾَّك ،هِا  بَْق

ـِ  ـِ  َهاَتْق اَلَتْق  .«َوْقٌت  الصَّ

ـف شقخـا اإلمام مؼبؾ القادطل  ، وقد حسَّ ـٌ الصحق، يف  ذذا حديٌث حس

 .الؿسـد



ِٔت  َْاِق  25 َباُب اَلَن

 

 

 

 

 دة من األحاديثاملسائل واألحكام املستفا

 ٚقت ايعٗس. د:1ر َطأي١

ن أول أمة طىل مجعت إ(: أ3/21) شرح الؿفذبيف   قال اليّْٖ

 ذ.امجاع فقف خالئؼكؼؾ اإل ،وقت الظفر زوال الشؿس

(: أمجع أذؾ العؾؿ طىل أنَّ أول وقت 2/9) الؿغـليف   ابً قدام٘قال ّ

وقد تظاذرت  ، واهـ طبد البر،الظفر إذا زالت الشؿس، قالف اهـ الؿـذر 

ذإخبار هذلؽ.ا
(1)

 

 نٝف١ٝ َعسف١ شٚاٍ ايػُظ. د:2ر َطأي١

(: ومعـك زوال الشؿس، مقؾفا طـ 2/11) الؿغـليف   قال ابً قدام٘

كبد السؿاء، ويعرف ذلؽ هطقل ضؾ الشخص، هعد تـاذل قَِصِرِه، فؿـ أراد معرفة 

إول،  ذلؽ: فؾقؼدر ضؾ الشخص، ثؿ يصبر قؾقاًل، ثؿ يؼدره ثاكقًا: فنن كان دون

 ذفؾؿ َتُزْل، وإن زاد ومل يـؼص: فؼد زالت.ا

 آخس ٚقت ايعٗس. د:3ر َطأي١

 :يف ذذه الؿسللة أققال 

: أنَّ آخر وقت الظفر ذق مصقر ضؾ كؾ شلء مثؾف، سقى الظؾ الذي األّل

يؽقن طـد الزوال، وذق أول وقت العصر، وذق مذذب الشافعل، وأمحد، ومالؽ، 

 والثقري، وإوزاطل، وغقرذؿ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2/328.)إوسط(، و3/24) الؿجؿقعواكظر:  (1)



 26 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 
 نَّ وقت الظفر يؿتد إىل آخر وقت العصر، وذق ققل ططاء، وصاوس.: أالجاىٕ

أنَّ وقت الظفر إىل أن يصقر الظؾ مثؾف، وهعده قدر أرهع ركعات وقت  الجالح:

لؾظفر والعصر، ثؿ يتؿحض الققت لؾعصر، وذذا ققل إسحاق، وأهل ثقر، واهـ 

 جرير، والؿزين.

ؾ شلء مثؾقف، وذق ققل أهل أنَّ وقت الظفر يؿتد إىل أن يصقر ضؾ ك السابع:

(، أنَّ 2268) البخارييف  حـقػة، وقد اْحتُجَّ ٕهل حـقػة هحديث اهـ طؿر 

ـِ َكَؿَثِؾ َرُجٍؾ اْسَتْلَجَر ُأَجَراءَ »قال:  الـبل  ـْ  :َفَؼاَل  ،َمَثُؾُؽْؿ َوَمَثُؾ َأْهِؾ اْلؽَِتابَْق َم

ـْ ُغْدَوَة إَِلك كِْصِػ الـََّفارِ  ـْ  :ُثؿَّ َقاَل  ،َفَعِؿَؾْت اْلَقُفقدُ  ؟َطَؾك قِقَراطٍ  َيْعَؿُؾ لِل ِم َم

ـْ كِْصِػ الـََّفاِر إَِلك َصاَلةِ اْلَعْصرِ َطَؾك قِقَراطٍ  ُثؿَّ  ،َفَعِؿَؾْت الـََّصاَرى ؟َيْعَؿُؾ لِل ِم

ـِ  :َقاَل  ْؿُس َطَؾك قِقَراَصْق ـْ اْلَعْصرِ إَِلك َأْن َتِغقَب الشَّ ـْ َيْعَؿُؾ لِل ِم  ،َلْكُتْؿ ُهؿْ فَ  ؟َم

ـَا َأْكَثَر َطَؿاًل  :َفَؼاُلقا ،َفَغِضَبْت اْلَقُفقُد َوالـََّصاَرى َهْؾ  :َقاَل  ؟َوَأَقؾَّ َطَطاءً  ،َما َل

ُؽؿْ  ـْ َحؼِّ ـْ َأَشاءُ  :َقاَل  .اَل  :َقاُلقا ؟َكَؼْصُتُؽْؿ ِم  .«َفَذلَِؽ َفْضؾِل ُأوتِقِف َم

وقت الظفر، ومـ حقـ يصقر ففذا دلقؾ طىل أنَّ وقت العصر أقؾ مـ  قالْا:

ضؾ الشلء مثؾف إىل غروب الشؿس ذق رهع الـفار، ولقس هلقؾ مـ وقت الظفر، 

 هؾ ذق مثؾف.

: لحديث طبد اهلل هـ طؿرو هـ العاص الذي يف ذذا انمٌل األًلذق  ًانشاجح

، وأصحاهف، وفقف: حقـ صىل هالـبل  طؾقف السالمالباب، وذق صـقع جبريؾ 

 .«الققت بقـ هذيـ»، وفقف: «كان ضؾ كؾ شلء مثؾف ثؿ صؾك الظفر حقـ»



ِٔت  َْاِق  27 َباُب اَلَن

 

 

 

 

( أنَّ 681) صحق، مسؾؿيف  ويدل طىل ذلؽ أيًضا حديث أهل قتادة 

أما إكف لقس دم الـقم تػريط، إكًم التػريط طؾك مـ مل يصؾ الصالة »قال:  الـبل 

، وقد استدل مـ قال هلنَّ وقت الظفر يؿتد إىل آخر «حتك جيلء وقت األخرى

 مجع هقـ الظفر، والعصر مـ غقر خقف، وٓ مطر. العصر، هلنَّ الـبل وقت 

أنَّ ذذه رخصة لؿـ احتاج إىل ذلؽ، فػل الحديث كػسف: ققؾ  واجلواب عيُ:

ٓهـ طباس: ما محؾف طىل ذلؽ؟ قال: كل ٓ يحرج أمتف.
(1)

 

 أطالم الؿققعقـيف  وأما استدٓل أهل حـقػة: فؼد أجاب طـف اهـ الؼقؿ 

َٓ َيْدُخُؾ َوْقُت (، فؼال: 2/385) ُف  َلٍة فِل َذَذا َطَؾك َأكَّ َٓ ِف اْلَعَجُب، َأيُّ َد َوَيا لِؾَّ

َلِة؟ َوإِكََّؿا َيُدلُّ َطَؾك َأنَّ َصاَلَة  َٓ ـْ َأْكَقاِع الدَّ
ـِ هِـَْقٍع مِ اْلَعْصِر َحتَّك َيِصقَر الظِّؾُّ مِثَْؾقْ

ْؿِس َأقْ  ـْ كِْصِػ اْلَعْصِر إَلك ُغُروِب الشَّ
َٓ  َصُر مِ الـََّفاِر إَلك َوْقِت اْلَعْصِر، َوَذَذا 

 ذ.اَرْيَب فِقفِ 

َة  َوَما اْحتَجَّ هِِف أَُهق َحـِقَػةَ  (2/14 :)الؿغـليف   قال ابً قدامّ٘ َٓ ُحجَّ

َكَُّف َقاَل: إَلك َصاَلةِ اْلَعْصرِ 
ِ
َوَتَؽاُمِؾ  ،ْقِت َوفِْعُؾَفا َيُؽقُن َهْعَد ُدُخقِل اْلقَ . َلُف فِقِف: ٕ

ُروِط، َطَؾك َأنَّ َأَحادِيثَـَا ُقِصَد هَِفا َهقَاُن اْلَقْقِت، َوَخبَُرُذْؿ ُقِصَد هِِف َضْرُب الَؿثَِؾ،  الشُّ

َْخُذ هَِلَحادِيثِـَا َأْوَلك ْٕ َثارَ ، َفا ْٔ ـُ َطبِْد اْلبَرِّ َخاَلَػ َأُهق َحـِقَػَة فِل َقْقلِِف َذَذا ا  ،َقاَل اْه

.ذااَس، َوَخاَلَػُف َأْصَحاُهُف.َوالـَّ 
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، والؾػظ ( مـ حديث طبداهلل هـ طباس 715(، ومسؾؿ هرقؿ )543أخرجف البخاري هرقؿ )( 1)

 لؿسؾؿ.

 . (3/21)الؿجؿقعواكظر:  (2)



 28 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 أٍٚ ٚقت ايعصس. د:4ر َطأي١ 

  ذذب مجفقر العؾؿاء إىل أنَّ آخر وقت الظفر ذق أول وقت العصر متصاًل هف

، هلدكك زيادة يزيد هبا الظؾ طىل شخصف: لحديث جبريؾ، وفقف أكف صىل هالـبل 

 صؾَّك وأصحاهف العصر هالققم إول حقـ كان ضؾ كؾ شلء مثؾف، وهالققم الثاين

 .«الققت ما بقـ هذيـ»هبؿ العصر حقـ كان ضؾ كؾ شلء مثؾقف، ثؿ قال: 

 .وذذب رهقعة إىل أنَّ وقت الظفر، والعصر مـ زوال الشؿس 

  ،وذذب إسحاق، واهـ الؿبارك إىل أنَّ آخر وقت الظفر ذق أول وقت العصر

قت ثؿ صؾك الظفر لق»وهقـفؿا وقٌت مشترٌك، واستدلقا هحديث جبريؾ، وفقف: 

 .«العصر باألمس

 .وذذب أهق حـقػة إىل أنَّ أول وقت العصر ذق مصقر ضؾ كؾ شلء مثؾقف 

: لحديث جبريؾ، وأما ققل إسحاق، واهـ لٌل اجلًيٌسذق  ًانشاجح

ووقت »الذي يف الباب:  يف حديث طبداهلل هـ طؿرو  الؿبارك، فقرده ققلف 

 صحق، مسؾؿة يف ، وكذلؽ حديث أهل قتاد«الظفر ما مل حيضر وقت العصر

أما إكف لقس دم الـقم تػريط، إكًم التػريط طؾك مـ مل يصؾ حتك »( مرفقًطا: 681)

 .«يدخؾ وقت الصالة األخرى

، ذذا الؼقل اهـ الؿـذر يف   ، أطـل ققل الجؿفقر.إوسطوقد رجَّ

(: وذق 2/331) إوسطيف  وأما ققل أهل حـقػة، فؼد قال اهـ الؿـذر 



ِٔت  َْاِق  29 َباُب اَلَن

 

 

 

 

، والـظر غقر دال طؾقف، وٓ ملسو هيلع هللا ىلصاحبف إخبار الثاهتة طـ رسقل اهلل ققٌل خالػ ص

كعؾؿ أحًدا سبؼ قائَؾ ذذا الؼقل إىل مؼالتف، وطدل أصحاهف طـ الؼقل هف، فبؼل 

 ذققلف مـػرًدا، ٓ معـك لف.ا

لَِقْقِت الَعْصرِ »وأما استدٓل إسحاق، واهـ الؿبارك هؼقلف يف حديث جبريؾ: 

 .«بِاألَْمسِ 

: ملسو هيلع هللا ىلص(، فؼال: َوَقْقُل الـَّبِلِّ 2/14) الؿغـليف  ب طـف اهـ قدامة فؼد أجا

َأَراَد ُمَؼاَرَكَة اْلَقْقِت، َيْعـِل َأنَّ اْهتَِداَء َصاَلتِِف اْلقَْقَم اْلَعْصَر ، «لَِقْقِت الَعْصرِ بِاألَْمسِ »

ُف َقَصَد هِِف ُمتَِّصٌؾ هَِقْقِت اْكتَِفاِء َصاَلةِ الظُّْفِر فِل اْلقَْقِم الثَّاكِل َكَّ
ِ
، َأْو ُمَؼاِرٌب َلُف: ٕ

ـَ آِخُرُه هِاْلَػَراِغ  َهقَانَ  اَلةِ، َوَتبَقَّ ُل اْلَقْقِت هِاْهتَِداِء فِْعِؾ الصَّ ـَ َأوَّ اْلـَؿَقاقِقِت، َوإِكََّؿا َتبَقَّ

 .«ْحُضْر َوْقُت اْلَعْصرِ َوْقُت الظُّْفرِ َما َلْؿ يَ » :ملسو هيلع هللا ىلصمِـَْفا، َوَقْد َهقَّـَُف َقْقُل الـَّبِلِّ َصؾَّك 

اكتفك الؿراد.
(1)

 

 آخس ٚقت ايعصس. د:5ر َطأي١

 وقت اختقاري، ووقت اضطراري. آلخس ايعصس ٚقتإ:

فلما آخر الققت آختقاري: فؼقؾ: مصقر ضؾ كؾ شلء مثؾقف. قال هذلؽ 

 شرح الؿفذبالشافعل، ومالؽ، والثقري، ورواية طـ أمحد، وطزاه الـقوي يف 

دلقا هحديث جبريؾ، فػقف أكف صؾَّك العصر هالققم الثاين ( لؾجؿفقر، واست3/28)

، وذذا ترجق، الشقخ «الققت ما بقـ هذيـ»حقـ كان ضؾ كؾ شلء مثؾقف، ثؿ قال: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (3/26.)الؿجؿقع (2/14 ،)الؿغـل (2/329 ،)إوسطواكظر:  (1)



 31 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

  (6/113.)فتاوى الؾجـةاهـ هاز كؿا يف  

: آخر وقت العصر آختقاري ذق اصػرار الشؿس، وذذا الؼقل ذق ّقٔل

ل، وأهل ثقر، وأهل يقسػ، ومحؿد، وأهل الؿشفقر طـ أمحد، وذق ققل إوزاط

حـقػة، واستدلقا هحديث طبداهلل هـ طؿرو هـ العاص الذي يف الباب، وفقف: 

، وذذا الؼقل ذق ترجق، شقخ اإلسالم اهـ «ووقت العصر ما مل تصػر الشؿس»

 تقؿقة، واهـ مػؾ،، والشقخ طبدالرمحـ السعدي.

وذذا يف  (2/112 :)الشرح الؿؿتعيف  قال اإلماو ابً عجٔنني 

الغالب يزيد طىل مصقر ضِؾِّ كؾِّ شلء مثؾقف، وذذه الزيادة تؽقن مؼبقلة: ٕن 

ويؿؽـ أن ُيجاب طـ ، ملسو هيلع هللا ىلص، ومـ ققل الرسقل صحق، مسؾؿالحديث يف 

الة هالـبل  حقـ صار ضِؾُّ كؾِّ شلء مثؾقف، وأهنا  ملسو هيلع هللا ىلصحديث جبريؾ: هلكف اهتدأ الصَّ

ت: وٓسقَّؿا يف أيام الشتاء إذا ُصؾِّقت واكُتفَل مـفا تؽقن قَِصر وَ  ،الشؿس قد اصػرَّ

: ٕنَّ  :وسقاٌء َص،َّ ذذا الجؿع أم مل يص،َّ  ،وقت العصر ائد متعقِـّ فنن إخذ هالزَّ

ائد والـاقص، وإخذ هالـاقص إلغاء لؾزائد ائد أخٌذ هالزَّ وطؾقف فـؼقل:  ،إخذ هالزَّ

 د.. اكتفك الؿراوقت العصر إىل اصػرار الشؿس

إذا ُوِجَدت الصػرة قريبًا مـ مصقر ضؾ الشلء  :غفش اهلل نولال أتٌ عثذ اهلل 

، واهلل أطؾؿ.انمٌل انثاَيذق  فانشاجحمثؾقف: فإمر سفؾ، وإٓ 
(1)

 

(: أمجع العؾؿاء طىل أن 2/16) الؿغـلكؿا يف  قال اهـ طبدالبر  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2/331-.)إوسط (3/215-216 ،)غاية الؿرام (2/15 ،)الؿغـلواكظر:  (1)



ِٔتَبا  َْاِق  31 ُب اَلَن

 

 

 

 

ذا   ذلققتفا.امـ صؾَّك العصر، والشؿس هقضاء كؼقة: فؼد صالَّ

وأما وقت العصر آضطراري: ففق مـ هعد الققت آختقاري إىل غروب 

مـ أدرك »: الشؿس طـد أذؾ العؾؿ، والدلقؾ طىل أنَّ ذذا وقٌت لؾعصر ققلف 

، متػؼ طؾقف مـ حديث «ركعة مـ العصر قبؾ أن تغرب الشؿس؛ فؼد أدرك العصر

.أهل ذريرة 
(1)

 

َٓ َأْطَؾُؿ فِل َذَذا ِخاَلًفا. (2/17الؿغـليف   ابً قدام٘ ّقال  (: َو

ْختِقَاِر  (2/16 :)الؿغـليف  ّقال 
ِ
ـْ َوْقِت آ َٓ َيُجقُز َتلِْخقُر اْلَعْصِر َط َو

َْخبَاِر، َوَرَوى ُمْسؾِؿٌ  ْٕ ـْ ا
َم مِ ـِ  ،لَِغقِْر ُطْذٍر: لَِؿا َتَؼدَّ ـْ َأَكِس ْه ِذَؿا، َط

َوَأُهق َداُود هِنِْسـَادِ

، تِْؾَؽ َصاَلُة »َيُؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: َسِؿْعت َرُسقَل َمالٍِؽ  ـَ ـَافِِؼق تِْؾَؽ َصاَلُة اْلـُؿ

، تِْؾَؽ  ـَ ـَافِِؼق ْؿُس،  اْلـُؿ ْت الشَّ ، َيْجؾُِس َأَحُدُهْؿ َحتَّك إَذا اْصَػرَّ ـَ ـَافِِؼق َصاَلُة اْلـُؿ

ـَ َقْرَكْل َشْقَطاٍن، َأْو َطَؾك َقْرَكْل َشْقَطانٍ  َؼَر َأْربًَعا، اَل َيْذُكُر اهلل فِقَفا َفَؽاَكْت بَْق ـَ ، َقاَم، َف

،«إالَّ َقؾِقاًل 
(2)

ُف َطَؾقِْف، َوَجَعَؾُف َطاَلَمَة الـَِّػاِق. :َوَلْق ُأهِقَ، َتْلِخقُرَذا   اكتفك. َلَؿا َذمَّ

 أٍٚ ٚقت املغسب. د:6ر َطأي١

ا ُدُخقُل َوْقِت اْلـَؿْغِرِب  (2/24 :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘ َأمَّ

ْؿسِ هِ  ٌة ، َفنِْجَؿاُع َأْذِؾ اْلِعْؾؿِ  :ُغُروِب الشَّ ََحادِيُث َدالَّ ْٕ َٓ َكْعَؾُؿ َهقْـَُفْؿ ِخاَلًفا فِقِف، َوا

 ذاَطَؾقِْف.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.154سقليت يف الؽتاب هرقؿ )( 1)

 (.413(، وأهق داود هرقؿ )622أخرجف مسؾؿ هرقؿ )( 2)



 32 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

(، والـقوي يف 2/334) إوسطوقد كؼؾ اإلمجاع أيًضا اهـ الؿـذر يف  

شرح الؿفذب (3/34.وغقرذؿ ،) 

 آخس ٚقت املغسب. د:7ر َطأي١

 هق ثقر، وداود، واهـ الؿـذر، وأصحاب الرأي إىل ذذب أمحد، وإسحاق، وأ

 .أنَّ آخر وقت الؿغرب ذق غروب الشػؼ

ووقت الؿغرب ما مل »واستدلقا هحديث طبد اهلل هـ طؿرو الذي يف الباب: 

طؾََّؿ رجاًل  ، وأيًضا يف حديث هريدة، وأهل مقسك أنَّ الـبل «يغب الشػؼ

قبؾ غروب الشػؼ، ثؿ قال:  ثاينمقاققت الصالة، فصؾَّك الؿغرب يف الققم ال

 .«الققت ما بقـ هذيـ»

 .وقد قال هبذا الؼقل هعض الشافعقة، وصححف الـقوي 

  وذذب الشافعل، ومالؽ، وإوزاطل، إىل أكف لقس لفا إٓ وقٌت واحد طـد

ذا هالـبل  طؾقف السالممغقب الشؿس: ٕنَّ جبريؾ  يف الققمقـ يف وقت  صالَّ

 واحد.

 وس إىل أنَّ وقتفا مؿتد إىل الػجر، وقد تؼدم ذكر وذذب ططاء، وصا

 مستـدذؿ، والجقاب طؾقف.

، وأما حديث جبريؾ، وما أشبفف: ففق محؿقل طىل األًلانمٌل ذق  ًانشاجح



ِٔت  َْاِق  33 َباُب اَلَن

 

 

 

 

آستحباب وآختقار، وكراذة التلخقر.
(1)

 

 أٍٚ ٚقت ايعػا٤. د:8ر َطأي١

الؿـذر،  أمجع أذؾ العؾؿ طىل أنَّ أول وقت العشاء ذق غقبقهة الشػؼ، قالف اهـ

والـقوي، واهـ قدامة، واختؾػقا يف الشػؼ ما ذق؟ وسقليت الؽالم طؾقف إن شاء اهلل 

تعاىل.
(2)

 

 آخس ٚقت ايعػا٤. د:9ر َطأي١

 لف وقتان: وقٌت اختقاري، ووقت اضطراري.

 أما الققت آختقاري: فػقف ققٓن:

: أكف إىل ثؾث الؾقؾ، وذق ققل مالؽ، ورواية طـ أمحد، والشافعل، األّل

ا هحديث جبريؾ، وهحديث هريدة، وأهل مقسك، ويف ذذه إحاديث أن واستدلق

 .«الصالة ما بقـ هذيـ»صالة العشاء ُصؾِّقَْت يف الققم الثاين يف ثؾث الؾقؾ، ثؿ قال: 

: أكف إىل كصػ الؾقؾ، وذذا ققل الثقري، واهـ الؿبارك، وأهل ثقر، الجاىٕ

َحفا مجٌع مـ  َ، ذذا الؼقل وأصحاب الرأي، ورواية طـ أمحد رجَّ أصحاهف، ورجَّ

، ثؿ الشقكاين، والسعدي، واستدل ذمٓء هحديث شقخ اإلسالم اهـ تقؿقة 

ووقت صالة العشاء إلك »طبد اهلل هـ طؿرو هـ العاص الذي يف الباب، وفقف: 

(، وأهل داود 3/5، وهحديث أهل سعقد الخدري طـد أمحد )«كصػ الؾقؾ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (2/334)إوسط (3/34 ،)الؿجؿقع (2/24 ،)الؿغـلواكظر:  (1)

  (3/38.)الؿجؿقع (2/338 ،)إوسط (2/25 ،)الؿغـلواكظر:  (2)



 34 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

َر صالة العشاء ذات لقؾة إىل  الـبل  ، أنَّ الصحق، الؿسـد(، وذق يف 422)  أخَّ

ذا، وقال:  لقال ضعػ الضعقػ، وسؼؿ السؼقؿ، »كصػ الؾقؾ، ثؿ خرج، فصالَّ

ْرُت هذه الصالة إلك شطر الؾقؾ ، وجاء هـحقه طـ جاهر «وحاجة ذي الحاجة؛ ألخَّ

، وهـحقه مـ حديث أكس يف الصحق، الؿسـد(، وذق يف 1936طـد أهل يعىل )

ـالصحقحق.
(1)

 

: ٕنَّ فقف زيادة طىل الؼقل إول، وكؿا تؼدم: مـ أخذ انشاجحذق  ًىزا انمٌل

 هالزائد: فؼد أخذ هالزائد والـاقص، ومـ أخذ هالـاقص: فؼد ألغك الزائد.

وأما الققت آضطراري: فؼد ذذب مجفقر العؾؿاء إىل أكف مؿتٌد إىل صؾقع 

(، أنَّ 681) صحق، مسؾؿيف  الػجر الصادق، واستدلقا هحديث أهل قتادة 

أما إكف لقس دم الـقم تػريط، إكًم التػريط طؾك مـ مل يصؾ الصالة »قال:  الـبل 

 .«حتك جيلء وقت األخرى

شرح (، و1/334) مصـػ اهـ أهل شقبةيف  وقد ثبت طـ أهل ذريرة 

: أن -وقد سئؾ طـ التػريط يف الصالة-(، أكف قال 1/165لؾطحاوي ) الؿعاين

 مخرذا حتك يدخؾ وقت الذي هعدذا.ي

(، أكف قال: وقت العشاء 2/345طـد اهـ الؿـذر ) وجاء طـ اهـ طباس

إىل الصب،. ويف إسـاده: لقث هـ أهل سؾقؿ، وفقف ضعٌػ، ولؽـ يشفد لف ققل اهـ 

طباس يف الحائض، أهنا إذا صفرت قبؾ الػجر صؾَِّت الؿغرب والعشاء،وفقف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.641) (، ومسؾؿ هرقؿ572أخرجف البخاري هرقؿ )( 1)



ِٔت  َْاِق  35 َباُب اَلَن

 

 

 

 

ـٌ طـ اهـ طباس ضعٌػ قد تؼدم هقاكف يف ]ك ، إن تاب الحقض[: فإثر حس

 شاء اهلل.

فِل اْلَحِديث يف شرح حديث أهل قتادة الؿتؼدم:  قال اإلماو اليّْٖ 

ُْخَرى َوَذَذا  ْٕ ـْ اْلَخْؿس َحتَّك َيْدُخؾ َوْقت ا
َدلِقؾ َطَؾك اِْمتَِداد َوْقت ُكّؾ َصاَلة مِ

َؾَقات إِ  بْ،ُمْستَِؿّر َطَؾك ُطُؿقمف فِل الصَّ َٓ َتْؿتَّد إَِلك الظُّْفر، َهْؾ َيْخُرج  :َّٓ الصُّ َفنِكََّفا 

ْؿس: لَِؿْػُفقِم َقْقلف  ْبح َقْبؾ َأْن َتْطُؾع »: ملسو هيلع هللا ىلصَوْقتَفا هُِطُؾقِع الشَّ ـْ الصُّ ـْ َأْدَرَك َرْكَعة ِم َم

ْبح ْؿس َفَؼْد َأْدَرَك الصُّ  ذا.«الشَّ

ث أهل قتادة (: وطؿقم حدي572تحت حديث رقؿ )  احلافظّقال 

حف شقخ اإلسالم، والشقكاين، ذمخصقٌص هاإلمجاع هالصب،.ا ، وذذا الؼقل رجَّ

 وغقرمها.

، وهعض الشافعقة كلهل هداية الؿجتفدوجاءت طـ مالؽ رواية كؿا يف 

سعقد آصطخري أنَّ وقت العشاء إىل كصػ الؾقؾ، طؿاًل هظاذر حديث طبد اهلل 

 .«كصػ الؾقؾووقت صالة العشاء إلك »هـ طؿرو: ا

، ذذا الؼقل اإلمام إلباين  ، وقالقا: حديث أهل تؿام الؿـةيف  ورجَّ

 قتادة مخصقٌص هبذا الحديث كؿا خصص الػجر مـ طؿقم الحديث.

أطـل ققل - انمٌل األًلذق  -واهلل أطؾؿ- انشاجح :غفش اهلل نولال أتٌ عثذ اهلل 

صحق، دُّ طؾقف حديث طائشة يف ، وأما ما ذكره أذؾ الؼقل الثاين: فقرُ -الجؿفقر

ذات لقؾة هالعشاء حتك ذذب طامة الؾقؾ، فخرج  قالت: اطتؿ الـبل  مسؾؿ



 36 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

ذا، وقال:   .«إكف لققتفا؛ لقال أن أشؼ طؾك أمتل»فصالَّ
(1)

 

فػل ققل ، فؼال: إوسطوما أحسـ استـباط اهـ الؿـذر الذي ذكره يف 

دلقؾ طىل أن  ،«عشاء الك شطر الؾقؾألخرت ال ؛لقال أن أشؼ طؾك أمتل» :ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

 :وإذا كان خروجف إلقفؿ هعد اكتصاف الؾقؾ ،ىل شطر الؾقؾإٓ حرج طىل مـ أخرذا 

ويميد  ،ىل صؾقع الػجرإثبت أن وقتفا  ،وإن كان كذلؽ ،فصالتف هعد شطر الؾقؾ

لعشاء أكف اطتؿ ذات لقؾة ها ملسو هيلع هللا ىلصلـبل اا طـ ـَ يْ وِّ رُ  دْ ا قَ كَّ أَ  عَ ذلؽ حديث أهل قتادة مَ 

. اكتفك.حتك ذذب طامة الؾقؾ
(2)

 

 ثؿ أسـد حديث طائشة الؿتؼدم ذكره قريبًا.

 أٍٚ ٚقت ايفجس. د:11ر َطأي١

أمجع أذؾ العؾؿ طىل أنَّ أول وقت صالة الصب، ذق صؾقع الػجر الصادق، 

كؼؾ اإلمجاع غقُر واحٍد مـ أذؾ العؾؿ، مـفؿ: اهـ الؿـذر، واهـ طبدالبر، والـقوي، 

واهـ قدامة، وغقرذؿ.
(3)

 

 آخس ٚقت ايفجس. د:11ر َطأي١

لؾػجر وقتان: وقُت اختقاٍر، ووقُت اضطراٍر، وُطْذٍر: فققت آختقار مستؿر 

إىل أن يسػر الـفار: لحديث جبريؾ، وكذلؽ حديث هريدة، وأهل مقسك يف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.151سقليت يف الؽتاب هرقؿ )( 1)

 . (2/343)إوسط (3/39 ،)الؿجؿقع (2/27 ،)الؿغـلواكظر:  (2)

  (2/347.)إوسط (3/43 ،)الؿجؿقع (2/29 ،)الؿغـلاكظر:  (3)



ِٔت  َْاِق  37 َباُب اَلَن

 

 

 

 

صحق، مسؾؿ ويؿتد هعده وقت آضطرار إىل صؾقع الشؿس: لحديث أهل ،

مـ أدرك ركعة مـ الصبح قبؾ »قال:  ، أنَّ الـبل الصحقحقـيف  ذريرة 

،«أن تطؾع الشؿس؛ فؼد أدرك الصبح
(1)

وقد خالػ أهق حـقػة الجؿفقَر يف ذذا  

الحديث، وقال: مـ أدرك ركعة، ثؿ صؾعت الشؿس: فال يؽقن مدرًكا لؾصب،، 

 وأما إذا أدرك ركعة مـ العصر قبؾ الغروب: فؼد أدركفا.

مـ أدرك  ملسو هيلع هللا ىلص عؾ الـبلقد ج (2/349 :)إوسطيف   قال ابً امليرز

ومـ أدرك ركعة مـ الصب، قبؾ أن تطؾع  ،ركعة مـ العصر قبؾ أن تغرب الشؿس

فال معـك لتػريؼ مـ فرق شقئقـ مجعت  :ومجع هقـفؿا ،ا لؾصالتقـمدركً  ،الشؿس

ألزم  ،ىل وقت ٓ تحؾ الصالة فقفإولق جاز أن تػسد صالة مـ جاء  ،السـة هقـفؿا

ولقس فقؿا ثبت طـ  ،يف وقت ٓ تجقز الصالة فقفأن تػسد صالة مـ اهتدأذا 

 ذا.والـظر ،وترك أن يحؿؾ طىل الؼقاس ،إٓ التسؾقؿ لف ملسو هيلع هللا ىلص رسقل اهلل

(: ومجفقر العؾؿاء طىل أنَّ 579) الػت،يف   قال احلافظ ابً زجب

تلخقر صالة الػجر حتك يبؼك مـف مؼدار ركعة قبؾ صؾقع الشؿس لغقر ضرورة غقر 

طؾقف أمحد، وُحؽل جقازه طـ إسحاق، وداود، وتؼدم مثؾف يف جائز، وقد كصَّ 

.ذصالة العصر.ا
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.154سقليت يف الؽتاب هرقؿ )( 1)

 . (2/31)الؿغـلواكظر:  (2)



 38 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 

ـْ َأهِل َهْرَزَة إَْسَؾِؿلِّ  (411)   َوَط
ِ
، ُيَصؾِّل الَعْصرَ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َكاَن َرُسقُل اهلل

ْؿُس َحقٌَّة، َوَكاَن َيْستَِحبُّ َأْن ُثؿَّ َيْرِجُع َأَحُدَكا إَلك َرْحؾِِف فِل أَ  ْقَصك الَؿِديـَِة َوالشَّ

ـَ  َر مِ ـْ َصاَلةِ  ُيَمخِّ
الِعَشاِء، َوَكاَن َيْؽَرُه الـَّْقَم َقبَْؾَفا َوالَحِديَث َهْعَدَذا، َوَكاَن َيـَْػتُِؾ مِ

ـَ إلَ  تِّق ُجُؾ َجؾِقَسُف، َوَيْؼَرُأ هِالسِّ ـَ َيْعِرُف الرَّ .ُمتََّػٌؼ َطَؾقْفِ . ك الِؿاَئةِ الَغَداةِ ِحق
(1)

 

ـْ َحِديِث َجاهٍِر: َوالِعَشاُء َأْحقَاًكا، َوَأْحقَاًكا: إَذا َرآُذؿُ  (411)
اْجتََؿُعقا  َوِطـَْدُذَؿا مِ

بُْ،: َكاَن الـَّبِلُّ  َر، َوالصُّ َؾ، َوإَِذا َرآُذْؿ َأْهَطئُقا َأخَّ قَفا هَِغَؾسٍ  ملسو هيلع هللا ىلصَطجَّ .ُيَصؾِّ
(2)

 

ـَ اْكَشؼَّ الَػْجرُ  (411) ـْ َحِديِث َأهِل ُمقَسك: َفَلَقاَم الَػْجَر ِحق
، َوالـَّاُس َولُِؿْسؾٍِؿ مِ

(3)َٓ َيَؽاُد َيْعِرُف َهْعُضُفْؿ َهْعًضا.
 

ـْ َرافِِع هْ  (411)  ، ـِ َخِديٍج َوَط
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: ُكـَّا ُكَصؾِّل الَؿْغِرَب َمَع َرُسقِل اهلل

ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.. َفقَـَْصِرُف َأَحُدَكا َوإِكَُّف َلُقبِْصُر َمَقاقَِع َكبْؾِفِ 
(4)

 

ـْ َطائَِشَة  (414) (َذاَت َلقَْؾةٍ ) ملسو هيلع هللا ىلصبِلُّ َقاَلْت: َأْطتََؿ الـَّ  َوَط
(5)

هِالِعَشاِء، َحتَّك  

ُة الؾَّقِْؾ، ُثؿَّ َخَرَج، َفَصؾَّك، َوَقاَل:  ُف َلَقْقُتَفا َلْقاَل َأْن َأُشؼَّ َطَؾك ُأمَّتِل»َذَذَب َطامَّ . «إكَّ

.َرَواُه ُمْسؾِؿٌ 
(6)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. والؾػظ لؾبخاري. 647ؿ )(، ومسؾ547أخرجف البخاري ) (1)

 (. 646(، ومسؾؿ )561أخرجف البخاري ) (2)

 (. 614أخرجف مسؾؿ هرقؿ ) (3)

 (. 637(، ومسؾؿ )559أخرجف البخاري ) (4)

 ساقطة مـ )أ(. (5)

 (. 219( )638أخرجف مسؾؿ هرقؿ ) (6)



ِٔت  َْاِق  39 َباُب اَلَن

 

 

 

 

 املسائل واألحكام املستفادة من األحاديث

ًٓ هبا طىل أوقات إفضؾقة لؽؾ  ذكر الؿملػ  ذذه إحاديث استدٓ

 صالة، وذاك الؽالم طىل كؾ صالة:

 أٔال: صالة العّس.

 : وٓ كعؾؿ يف استحباب تعجقؾ الظفر يف غقر الحر، قال ابً قدام٘

 والغقؿ خالًفا.

ومـ  ملسو هيلع هللا ىلصأذؾ العؾؿ مـ أصحاب رسقل اهلل  وذق الذي اختاره قال الرتمرٖ:

 ذهعدذؿ.ا

وإدلة طىل تعجقؾفا كثقرة، مـفا: حديث أهل هرزة الذي يف الباب،  ُ :لهد

، وحديث جاهر الذي يف الباب، «كان يصظ الفاجرة حقـ تدحض الشؿس»وفقف: 

، وكالمها اختصره الؿملػ.«كان يصظ الظفر هالفاجرة»وفقف: 
(1)

  

ّٗا: صالة الع  صس.ثاٌ
  :ذذب مجفقر العؾؿاء إىل استحباب تعجقؾفا، واستدلقا هلدلة كثقرة مـفا

ويصظ »حديث أهل هرزة الذي يف الباب، وحديث جاهر الذي يف الباب، وفقف: 

،الصحقحقـيف  ، ومـفا: حديث رافع هـ خديج «العصر، والشؿس كؼقة
(2)

 

مسؾؿوهـحقه يف 
(3)

عصر، ثؿ تـحر يصظ ال طـ أكس، قال: كان الـبل  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (2/35)الؿغـلواكظر:  (1)

 (.625(، ومسؾؿ هرقؿ )2485أخرجف البخاري هرقؿ )( 2)

 (.624أخرجف مسؾؿ هرقؿ )( 3)



 41 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 الجزور، فتؼسؿ طشر قسؿ، ثؿ كلكؾ لحًؿا كضقًجا قبؾ غروب الشؿس. 

  ،وذذب أصحاب الرأي إىل أفضؾقة تلخقر العصر إىل آخر وقتفا الؿختار

وروي ذلؽ طـ صاوس، وأهل قالهة، واهـ سقريـ، واهـ شبرمة، ولقس معفؿ 

.دلقؾ طىل ذلؽ، واهلل أطؾؿ
(1)

 

 ثالّجا: صالة املػسب.

(: وأما الؿغرب: فال خالف يف 2/41) الؿغـليف   ً قدام٘قال اب

استحباب تؼديؿفا يف غقر حال العذر، وذق ققل أذؾ العؾؿ مـ أصحاب رسقل 

 ، ومـ هعدذؿ، قالف الترمذي.ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

ويدل طىل ذلؽ حديث رافع هـ خديج الذي يف الباب، وحديث جاهر  ُ :لهد

  وكان يصظ الؿغرب إذا وجبت » ، وفقف:-واختصره الؿملػ-الذي يف الباب

 .«الشؿس

،صحق، مسؾؿيف  وحديث سؾؿة هـ إكقع 
(2)

كان » أنَّ الـبل  

 .«يصظ الؿغرب إذا غرهت الشؿس، وتقارت هالحجاب

 وفعؾ جبريؾ لفا يف الققمقـ يف وقت واحد دلقٌؾ طىل تلكد استحباب تؼديؿفا.

مـ كحػظ طـف مـ  (: أمجع كؾ2/369) إوسطيف   قال ابً امليرز

 أذؾ العؾؿ طىل أن التعجقؾ هصالة الؿغرب أفضؾ، وكذلؽ كؼقل. اكتفك.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (2/364)إوسط (2/39 ،)الؿغـلواكظر:  (1)

 (.636أخرجف مسؾؿ هرقؿ )( 2)



ِٔت  َْاِق  41 َباُب اَلَن

 

 

 

 

 زابّعا: صالة العظاء.
  ذذب الجؿفقر إىل استحباب تلخقرذا لؿـ كان مـػرًدا، أو لجؿاطة راضقـ

 هذلؽ، وٓ يشؼ طؾقفؿ.

إكف لققتفا؛ لقال أن أشؼ »الذي يف الباب، وفقف:  واستدلقا هحديث طائشة 

، وكؾفا يف ، وقد جاء هـحقه طـ اهـ طباس، واهـ طؿر، وأكس «ؾك أمتلط

الصحقحقـ وتؼدم حديث أهل سعقد ، .يف آخر وقت العشاء 

، وققلف «لقال أن أشؼ...»: وأما مع الؿشؼة، فال يستحب تلخقرذا: لؼقلف 

 :«ـْ َولَِل مـ أمر أمتل شقًئا، فشؼَّ طؾقفؿ، فاشؼؼ طؾقف ،«وَم
(1)

لؽ وطـد ذ 

: يـبغل لإلمام أن يراطل اجتؿاع الؿصؾقـ، وطدم ذلؽ: لؿا يف حديث جاهر 

َر. َؾ، وإذا رآذؿ أهطلوا، َأخَّ  إذا رآذؿ اجتؿعقا، طجَّ

  :وقد ُحؽِل طـ الشافعل أكف ذذب إىل استحباب تعجقؾ العشاء: لحديث

 ، وذق حديث ضعقٌػ، سقليت هقاكف إن شاء اهلل.«أول الققت رضقان اهلل...»

.لٌل اجلًيٌسذق  نشاجحًا
(2)

 

 خاوّشا: صالة الفجس.
  ،ذذب مجفقر العؾؿاء إىل أنَّ التغؾقس هبا أفضؾ، وذق ققل أمحد، ومالؽ

والشافعل، وإسحاق، واستدلقا هلدلة مـفا: حديث أهل هرزة الذي يف الباب، 

والصب، كان الـبل »، وفقف: -واختصره الؿملػ-وكذلؽ حديث جاهر يف الباب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1488سقليت إن شاء اهلل يف الؽتاب )( 1)

  (2/369-.)إوسط (2/41-43 ،)الؿغـلواكظر:  (2)



 42 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

يصظ الصب،،  ملسو هيلع هللا ىلصكان رسقل اهلل »: ، وحديث طائشة «غؾسيصؾقفا ه ملسو هيلع هللا ىلص 

، متػؼ طؾقف.«فتـصرف الـساء متؾػعات هؿروصفـ، ما َيْعِرففـ أحد مـ الغؾس
(1)

 

  وذذب الحـػقة، والثقري، إىل أنَّ إفضؾ اإلسػار: لؿا روى رافع هـ خديج

 أنَّ الـبل ،  :اسػروا بالصبح؛ فنكف أطظؿ ألجقركؿ»قال».
(2)

 

 أجاب اجلىّٕز عَ ِرا احلدٖح جبٕابني:ٔقد 

: أنَّ الؿراد هف تلخقرذا حتك يتبقـ صؾقُع الػجر، ويـؽشػ يؼقـًا، مـ األّل

 ققلفؿ: )أسػرت الؿرأة(، إذا كشػت وجففا.

وذذا الجقاب كؼؾف الترمذي طـ الشافعل، وأمحد، وإسحاق، َطِؼَب الحديث 

 الؿذكقر.

ؼراءة فقفا حتك يخرج مـ الصالة ُمْسِػًرا، : أنَّ الؿراد إمر هتطقيؾ الالجاىٕ

.اإلرواءيف  وارتضك ذذا الجقاب اإلمام إلباين 
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.645(، ومسؾؿ هرقؿ )372أخرجف البخاري هرقؿ )( 1)

 (.153يجف يف ذذا الباب إن شاء اهلل هرقؿ )سقليت تخر( 2)

 . (2/44)الؿغـلواكظر:  (3)



ِٔت  َْاِق  43 َباُب اَلَن

 

 

 

 

ـْ َأهِل ُذَرْيَرَة  (411)   َوَط
ِ
إَذا اْشَتدَّ الَحرُّ َفَلبْرُِدوا »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

اَلةِ  ـْ َفْقِح َجَفـَّؿَ  ؛بِالصَّ َة الَحرِّ ِم . ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.«َفنِنَّ ِشدَّ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 اإلبساد بصال٠ ايعٗس عٓد اغتداد احلس. د:1ر َطأي١

  ذذب مجفقر العؾؿاء إىل استحباب اإلهراد، واستدلقا هحديث أهل ذريرة 

،الصحقحقـيف  ر الؿذكقر يف الباب، وقد جاء أيًضا طـ أهل ذ
(2)

وطـ  

.البخاري، وثالثتفا يف أكس، وأهل سعقد، واهـ طؿر 
(3)

 

بف الحافظ يف حؽاية  وقد ادَّطك الؽرماين اإلمجاع طىل طدم القجقب، وتعؼَّ

 اإلمجاع هلن طقاًضا، وغقره قد كؼؾقا طـ ققٍم القجقَب: لظاذر إحاديث.

 واستدلقا هحديث خبَّاب هـ وذذب هعضفؿ إىل أنَّ التعجقؾ أفضؾ مطؾًؼا ،

ْمَضاء،  (، قال: شؽقكا إىل رسقل اهلل 619) صحق، مسؾؿإََرت يف  حرَّ الرَّ

، أي: ملخقٌذ مـ هرد الـفار، «أبردوا»فؾؿ يشؽـا. وقالقا يف حديث الباب: معـك 

 وذق أولف، فالؿراد هف أن ُيَصؾَّك الظفر يف أول وقتف، وذق طـد الزوال.

ٌػ، وأما حديث خبَّاب:  ز:ّأجاب اجلنَْ هلنَّ ذذا تلويٌؾ ُمتََؽؾٌَّػ، وفقف َتَعسُّ

فؼد أجاهقا طـف هلجقهة، فؿـفؿ مـ قال: إكف مـسقٌخ، ومـفؿ مـ قال: إن حديث 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 615(، ومسؾؿ )536أخرجف البخاري ) (1)

 (.616(، ومسؾؿ هرقؿ )535أخرجف البخاري هرقؿ )( 2)

 (.534( )538( )916أخرجفا البخاري هرقؿ )( 3)



 44 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 
خبَّاب لؾرخصة، وحديث الباب لالستحباب، ومـفؿ مـ طؽس، وأحسـ 

 طؾقفؿا، أنَّ إجقهة، وذق الذي اطتؿده الحافظ اهـ حجر، ثؿ الصـعاين رمحة اهلل

الذي شؽقه شدَة الرمضاء يف إَُكػ والِجبَاه، وذذه ٓ تذذب طـ إرض إٓ آخر 

 الققت، أو هعد آخره.

 .انصٌابذق  اجلًيٌس وما ذذب إلقف

  ُف هالجؿاطة، فلما ثؿ اختؾػ الجؿفقر هقـفؿ يف اإلهراد، فؿـفؿ مـ خصَّ

ِف أفضؾ، وذذا ققل أكث ُف الؿـػرد: فالتعجقؾ يف َحؼِّ ر الؿالؽقة، ومـفؿ مـ خصَّ

ف هؿا إذا كاكقا يـتاهقن الؿسجد  هالبؾد الحار، وذق ققل الشافعل، ومـفؿ مـ خصَّ

: فإفضؾ التعجقؾ.  مـ هعد، فؾق كاكقا مجتؿعقـ، أو يؿشقن يف ضِؾٍّ

  وذذب أمحد، وإسحاق، والحـػقة، واهـ الؿـذر إىل استحباب اإلهراد طـد

كاكقا مجاطة، أو أفراًدا، وسقاٌء كاكقا يف هؾد حارة، أم  اشتداد الحر مطؾًؼا، وسقاءٌ 

 .ٓ، وسقاٌء كاكقا مجتؿعقـ، أو متػرققـ

، انشاجحذق  ًىزا انمٌل : لعؿقم حديث الباب، وقد جاء يف حديث أهل َذرٍّ

أهنؿ كاكقا يف سػر، ومعؾقم أهنؿ كاكقا يف سػرذؿ مجتؿعقـ، ومع ذلؽ أمر الـبل 

 هاإلهراد. واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 اإلبساد بصال٠ اجلُع١ يف ٔغٖد٠ احلسِّ. د:2ر َطأي١

  ذذب مجفقر العؾؿاء إىل أنَّ الجؿعة ُيستحب تعجقؾفا يف كؾ وقت هعد الزوال

مـ غقر إهراد، وحديث الباب مخصقٌص هالجؿعة: لحديث سؾؿة هـ إكقع يف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2/35.)الؿغـل(، و533رقؿ ) فت، الباريواكظر:  (1)



ِٔت  َْاِق  45 َباُب اَلَن

 

 

 

 

الصحقحقـ  قال: ُكـَّا كصظ الجؿعة مع رسقل اهلل ولقس لؾحقطان  ثؿ كـصرف

ُع مع رسقل اهلل  ضِؾٌّ  ثؿ كرجع كتتبع الػلء. ُيْستََظؾُّ هف. ويف لػظ: ُكـَّا ُكَجؿِّ
(1)

 

ُؾفا، حتك قال سفؾ  قال ابً قدام٘ َرذا، هؾ كان ُيَعجِّ : ومل يبؾغـا أكف أخَّ

هـ سعد: ما ُكـَّا َكِؼقؾ، وٓ كتغدى إٓ هعد الجؿعة. أخرجف البخاري، وٕنَّ السـة ا

َرذا: لتلذَّى الـاس هتلخقر التبؽقر هالسعل إلق فا ويجتؿع الـاس لفا فؾق أخَّ

مسؾؿوالحديث الذي ذكره يف ، ذالجؿعة.ا
(2)

أيًضا. 
(3)

 

ـِ َخِديٍج  (411) ـْ َرافِِع ْه   َوَط
ِ
ْبِح »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل  ؛َأْصبُِحقا بِالصُّ

ُف َأْطَظُؿ أِلُُجقِركُ  ـُ ِحبَّاَن.، . َرَواُه الَخْؿَسةُ «ؿْ َفنِكَّ َحُف التِّْرمِِذيُّ َواْه َوَصحَّ
(4)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

  استدل الحـػقة هبذا الحديث طىل أنَّ اإلسػار هالػجر أفضؾ، هؿعـك الدخقل

 .فقف هنسػار

  انصٌابوذق -وخالػفؿ الجؿفقر، فؼالقا: إفضؾ الدخقل يف الػجر هغؾس- 

وقد تؼدم هقان أدلتفؿ، وهقان الرد طىل الحـػقة فقؿا استدلقا فقف تحت حديث رقؿ 

(151.) 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.431سقليت الحديث يف الؽتاب هرقؿ )( 1)

 (.431سقليت يف الؽتاب هرقؿ )( 2)

 .(916ٓهـ رجب ) الػت، (2/37 ،)الؿغـلواكظر: (3)

(، 2/272(، والـسائل )424(، وأهقداود )142، 4/141( )3/465. أخرجف أمحد )صخٝذ (4)

 حق،. (، وذق حديث ص1491(، واهـ حبان )672(، واهـ ماجف )154والترمذي )



 46 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 
ـْ َأهِل ُذَرْيَرَة  (411) ـَ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ  َوَط ـْ َأْدَرَك ِم ْبِح َرْكَعةً  َم َقْبَؾ  الصُّ

ْؿُس  ـَ  َأْن َتْطُؾَع الشَّ ـْ َأْدَرَك َرْكَعًة ِم ْبَح، َوَم الَعْصرِ َقْبَؾ َأْن َتْغُرَب  َفَؼْد َأْدَرَك الصُّ

ْؿُس َفَؼْد َأْدَرَك الَعْصَر  . ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.«الشَّ
(1)

 

ـْ َطائَِشَة  (411) . ُثؿَّ َقاَل: «َرْكَعةً »َهَدَل  «َسْجَدةً »َكْحُقُه، َوَقاَل:  َولُِؿْسؾٍِؿ َط

ْجَدُة إكَّ  ْكَعُة.َوالسَّ َؿا ِذَل الرَّ
(2)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديثني

 َٔ أدزى َٔ ايصبذ أٚ َٔ ايعصس زنع١ قبٌ خسٚج ايٛقت. د:1ر َطأي١

 دلَّ حديث الباب طىل أنَّ مـ أدرك ركعة مـ العصر قبؾ غروب الشؿس أو مـ

 .وقد ُكِؼَؾ اإلمجاع طىل ذلؽ يف العصر قبؾ صؾقع الشؿس فؼد أدرك الصالةالصب، 

وأما يف الصب،: فؼد خالػ إحـاف، وقد تؼدم الرد طؾقفؿ: فننَّ حجتفؿ يف 

ذلؽ هلنَّ الشؿس إذا صؾعت صار يف وقت هنل طـ الصالة فقف، وذذا هاصٌؾ: 

لؿصادمتف لؾـص الؿذكقر يف الباب، وكؿا أهنؿ أجازوا ذلؽ يف العصر مع أكف 

ُزوا ذلؽ يف الصب،، يصظ إحدى الركعتقـ أيًضا يف وقت الـفل، يؾزمفؿ أن  ُيَجقِّ

ذذا والـفل إكؿا ذق طـ الـافؾة الؿطؾؼة، فلما الػرائض: َفتُصؾَّك يف كؾ وقت هدلقؾ 

أن قبؾ صؾقع الشؿس وقُت هنٍل أيًضا، وٓ يؿـع مـ فعؾ الػجر فقف، وحؽؿ غقر 

الػجر، والعصر يف ذذه الؿسللة كحؽؿ الػجر، والعصر.
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 618(، ومسؾؿ )579أخرجف البخاري ) (1)

 (. 619أخرجف مسؾؿ هرقؿ ) (2)

  (3/47.)الؿجؿقع (2/31 ،)الؿغـلواكظر:  (3)



ِٔت  َْاِق  47 َباُب اَلَن

 

 

 

 

َللا دٕٚ ايسنعلل١ قبللٌ خللسٚج  ٖللٌ ٜللدزى ايسلللٌ ايصللال٠ بلل دزاى    د:2ر َطأي١

 ايٛقت؟

 :يف ذذه الؿسللة ققٓن 

: أكف ُيعدُّ ُمْدِرًكا لؾصالة هندراك جزء مـفا، وذذا ققل أهل حـقػة، وققل األّل

لؾشافعل، ورواية طـ أمحد، واستدلقا هحديث طائشة الذي يف الباب، وكذلؽ 

مـ »هؾػظ:  هحديث أهل ذريرة الذي يف الباب: فؼد جاءت يف رواية طـد البخاري

 .«أدرك سجدة

: أكف ٓ ُيَعدُّ مدرًكا لؾصالة إٓ هندراك ركعة كامؾة هركقطفا، وسجقدذا، الجاىٕ

وذذا ققل الجؿفقر، وذق رواية طـ أمحد، وققل لؾشافعل، واستدلقا هحديث أهل 

شرح حديث  الػت،ذريرة الذي يف الباب، وقد طزاه إىل الجؿفقر الحافظ يف 

الؽ، واختاره اهـ طبد البر، وشقخ اإلسالم اهـ تقؿقة، وذق (، وذق مذذب م579)

 ترجق، الشقخ محؿد هـ إهراذقؿ، والشقخ السعدي.

 .«مـ أدرك سجدة...» ّأما اضتدالهله حبدٓح:
 مجؿقع الػتاوى، كؿا يف فؼد أجاب طـف شقخ اإلسالم اهـ تقؿقة 

ة: ٕنَّ الؿراد هالسجد21/363) ة الركعة، كؿا قال (، فؼال: ولقس يف ذذا ُحجَّ

سجدتقـ قبؾ الظفر، وسجدتقـ هعدذا. اهـ طؿر: حػظت مـ رسقل اهلل 
(1)

 

 ذوكظائرذا متعددة.ا

ومع ذلؽ فدلقؾفؿ أخصُّ مـ دطقاذؿ: فنن الدلقؾ يدل طىل إدراك  ُ :لهد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( هـحقه.341سقليت يف الؽتاب هرقؿ )( 1)



 48 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

الصالة هندراك سجدةٍ، وذؿ قالقا: يدرك الصالة هندراك جزٍء مـفا، واهلل  

.اجلًيٌسلٌل  ًانشاجحالؿستعان، 
(1)

 

إذا تللسى ايصللال٠ عُللّدا بغللى عللرز حتلل٢ خللسج ٚقُتٗللا فٗللٌ يلل٘ إٔ     د:3ر َطأي١

 ٜكطٝٗا؟

  َر الصالة هغقر طذر حتك خرج وقتُفا، يلثؿ ذذب مجفقر العؾؿاء إىل أنَّ مـ أخَّ

ـُ اهلل أحؼُّ أن »: إثًؿا كبقًرا، وطؾقف أن يؼضقفا هعد خروج وقتفا: لؼقلف  َفَدْي

،«ُيْؼضك
(2)

الـائؿ، والـاسل يجب طؾقفؿا أن يصؾقا، مع أهنؿا وقالقا: إذا كان  

 معذوران: فالؿتعؿد أوىل أن يجب طؾقف الؼضاء: ٕكف غقر معذوٍر.

  وذذب اهـ حزم يفالؿحؾَّك وكؼؾف طـ مجٍع مـ الصحاهة، والتاهعقـ إىل أكف ،

ٓ يستطقع الؼضاء، وذق مذذب الُحؿقدي، وهعض الشافعقة، وهعض الحـاهؾة، 

جاين، وأهق محؿد البرهباري، واهـ هطة، وُروي طـ الحسـ، واختاره مـفؿ: الجقز

: ٕنَّ اهلل قد جعؾ لؾصالة وقتًا محدوًدا، وقد قال اإلكصافشقخ اإلسالم كؿا يف 

ذا [٣الطالق:] ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ       ڦ ڦ ﴿تعاىل:  ، وٓ فرق هقـ مـ صالَّ

ذا هعد وقتفا: ٕنَّ كؾقفؿا ص ؾَّك قبؾ الققت، وأيًضا فننَّ قبؾ وقتفا، وهقـ مـ صالَّ

الؼضاء إيجاب شرع، والشرع ٓ يجقز لغقر اهلل تعاىل طىل لسان رسقلف، ولق جاز 

آخر وقتفا معـك، وكذلؽ لق  طؾقف السالمأداؤذا يف غقر وقتفا: لؿا كان لتحديده 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الؿختارات ( ط/مرتبة، 1/162) التؿفقد (579 ،)الػت، (2/17-18 ،)الؿغـلواكظر:  (1)

  (2/145.)فتاوى محؿد هـ إهراذقؿ (،39)ص الجؾقة

 .( مـ حديث اهـ طباس 1148(، ومسؾؿ هرقؿ )1953أخرجف البخاري هرقؿ )( 2)



ِٔت  َْاِق  49 َباُب اَلَن

 

 

 

 

 ص،َّ يف غقر ذلؽ الققت: لؿا كان ذلؽ الققت وقتًا لف.

مـ فاتتف صالة العصر، فؽلكًم وتر »يث: واستدل اهـ حزم لفذا الؼقل هحد

،«أهؾف ومالف
(1)

فدلَّ طىل أنَّ ما فات: فال سبقؾ إىل إدراكف، ولق أدرك، أو أمؽـ أن  

 يدرك: لؿا فات، كؿا ٓ تػقت الؿـسقة أهًدا.

، ذذا الؼقل اإلمام اهـ الؼقؿ، وكؼؾف طـف اإلمام إلباين يف  وقد رجَّ

الصحقحة (1/111- ،)واستدل لف هحديث أهل ذريرة الذي يف وما هعدذا

 .«فؾُقتِؿَّ صالتف»، ويف رواية: «مـ أدرك ركعة مـ العصر...»الباب: 

: ملسو هيلع هللا ىلصومعـك ققلف  (1/111 :)الصحقحةيف  قال اإلماو األلباىٕ 

 ،وهذلؽ هرئت ذمتف ،ذا صحقحةً وصالَّ  ،أي: ٕكف أدركفا يف وقتفا ،«فؾقتؿ صالتف»

، وٓ فؾقست مبرئة لؾذمة :فال يتؿفا: ٕهنا لقست صحقحة ،وإكف إذا مل يدرك الركعة

يخػك أن مثؾف، وأوىل مـف مـ مل ُيْدِرك مـ صالتف شقئًا قبؾ خروج الققت، أكف ٓ 

صالة لف، وٓ ذل مبرئة لذمتف، أي: أكف إذا كان الذي مل يدرك الركعة ٓ يممر هنتؿام 

 هبا. الصالة، فالذي مل يدركفا إصالًقا أوىل أن ٓ يممر

طىل ققاسفؿ هالـائؿ، والـاسل، فؼال: إكف ققاٌس  ثؿ ردَّ اإلمام إلباين 

ـْ أفسِد ققاٍس طىل وجف إرض: ٕكف مـ هاب ققاس الـؼقض 
خاصٌئ، هؾ لعؾف مِ

طىل كؼقضف، وذق فاسٌد َهَداذًة: إذ كقػ يص، ققاس غقر الؿعذور طىل الؿعذور، 

  لف كػارة طىل مـ جعؾ اهلل لف كػارة؟ والؿتعؿد طىل الساذل، ومـ مل يجعؾ اهلل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هف. ، طـ الـبل (، مـ حديث طبداهلل هـ طؿر 626(، ومسؾؿ )552أخرجف البخاري )( 1)



 51 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

ثؿ كؼؾ اإلمام إلباين كالًما كػقًسا ٓهـ الؼقؿ راجعف مـ الؿصدر الؿذكقر،  

حف شقخـا القالد مؼبؾ القادطل انشاجحذق  ًىزا انمٌل  .، وذق الذي رجَّ

: ففق استدٌٓل «فديـ اهلل أحؼ أن يؼضك»وأما استدٓل هعضفؿ هالحديث: 

تَُف اهلل لفا، فنذا خرج يف غقر مؽاكف : ٕكف ُمطالٌب هتؾؽ العبادة يف الققت الذي وقَّ

َط، وَأثَِؿ إثًؿا طظقًؿا، واهلل  ذلؽ الققت، مل َيُعد ُمَطالبًا هبا، هؾ يؽقن قد فرَّ

الؿستعان، وهاهلل التقفقؼ.
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـ رجب ٓ الػت، (1/111 ،)الصحقحة (3/71 ،)الؿجؿقع (279 ،)الؿحؾَّكواكظر:  (1)

(579.) 



ِٔت  َْاِق  51 َباُب اَلَن

 

 

 

 

 َفِصْن ِف٘ ِذِكِس َبِعِض امَلَشاِئِن امُلِمَحَقِة

ًٓ للُ  لللص٤ّ د:1ر َطأي١ ا َللٔ أٍٚ ايٛقللت، رللِ يللسأ عًٝلل٘ َللاْْع َللٔ   إذا أدزى امله 

ٍٕ، أٚ إغُا٤، أٚ حٍٝض، أٚ ْفاع.  لٓٛ

 :يف ذذه الؿسللة ثالثة أققال 

 : إذا أدرك جزًءا مـ أول وقتفا: فعؾقف الؼضاء، وذذا مذذب أمحد.األّل

: ٓ يستؼر الؼضاء إٓ هُِؿِضل زمـ يؿؽـ فعؾفا فقف، وٓ يجب الؼضاء الجاىٕ

 الشافعل، وإسحاق.هدون ذلؽ، وذق ققل 

: أكف لقس طؾقف الؼضاء، وذق ققل اهـ سقريـ، وإوزاطل، والظاذرية، الجالح

، واكظر ما تؼدم يف انشاجحذق  ًىزا انمٌلواهـ حزم، وأهل حـقػة، وغقرذؿ، 

 ]هاب الحقض[ مـ كتاهـا ذذا.

إذا أضلللًِ ايهلللافس، أٚ أفلللام اجملٓلللٕٛ، أٚ بًلللغ ايصللليب قبلللٌ يًلللٛ       د:2ر َطأي١

 ب ايػُظ.ايفجس، أٚ قبٌ غسٚ

  يف الؿسللة ققٓن تؼدم ذكرمها يف ]كتاب الحقض[ يف مسللة ما إذا صفرت

أكف لقس طؾقفؿ إٓ  ًانشاجحالحائض قبؾ غروب الشؿس، أو قبؾ صؾقع الػجر، 

 صالة العصر، أو صالة العشاء.
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 َٔ أخَٓس ايصال٠ عٔ أٍٚ ٚقتٗا رِ َات. د:3ر َطأي١ 

رَ  (2/45الؿغـليف   قال ابً قدام٘ ِل َوْقتَِفا  (: َوإِْن أخَّ ـْ َأوَّ اَلَة َط الصَّ

ُف َفَعَؾ َما َيُجقُز َلُف فِْعُؾف، َواْلـَؿْقُت  َكَّ
ِ
ـْ َطاِصقًا: ٕ هِـِقَِّة فِْعؾَِفا، َفَؿاَت َقبَْؾ فِْعؾَِفا: َلْؿ َيُؽ

ـْ فِْعؾِِف: َفاَل َيْلَثؿ هِف.ا
 ذَلقَْس مِ

ُٜطتخب تأخىٖا ٚايعهظ. د:4ر َطأي١  تعجٌٝ َا 

تِل  (2/45 :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘ اَلةِ الَّ َٓ َيْلَثُؿ هِتَْعِجقِؾ الصَّ َو

َرُه َطاِزًما َطَؾك فِْعؾِِف، َما َلْؿ  َٓ هِتَْلِخقِر َما ُيْستََحبُّ َتْعِجقُؾُف، إَذا َأخَّ ُيْستََحبُّ َتْلِخقُرَذا، َو

ـْ فِْعِؾ اْلِعبَاَدةِ َجِؿقِعَفا َيْخُرْج اْلَقْقُت، َأْو َيِضْؼ   .َط

َر َغقَْر َطاِزٍم َطَؾك اْلِػْعؾِ :  َقاَل ُثهَّ َأثَِؿ هَِذلَِؽ التَّْلِخقِر اْلـُؿْؼتَِرِن  ،َفنِْن َأخَّ

اَلةِ  ـْ اْلَقْقِت َما َيتَِّسُع لَِجِؿقِع الصَّ
َرَذا هَِحقُْث َلْؿ َيبَْؼ مِ َأثَِؿ َأْيًضا:  ،هِاْلَعْزِم، َوإِْن َأخَّ

َِخقَرَة مِ  ْٕ ْكَعَة ا َنَّ الرَّ
ِ
ـْ اْلَقْقِت، ٕ اَلةِ، َفاَل َيُجقُز َتْلِخقُرَذا َط ـْ ُجْؿَؾِة الصَّ

ُوَلك ْٕ  .اكتفكَكا

 ايرٟ ٜصًٞ ايصال٠ قبٌ ٚقتٗا. د:5ر َطأي١

ـْ َصؾَّك َقبَْؾ اْلَقْقِت  (2/46 :)الؿغـليف  قال اإلماو ابً قدام٘  ، َوَم

اَلةِ َصاَلُتُف، فِل َقْقِل َأْكثَِر أَْذِؾ اْلِعْؾِؿ، َس  ْئفُ زِ جْ تُ َلْؿ   ،َقاٌء َفَعَؾُف َطْؿًدا َأْو َخَطًل، ُكؾَّ الصَّ

َْوَزاِطلُّ ، َأْو َهْعَضَفا ْٕ ، َوا ْذِريُّ ْأِي  ،َوهِِف َقاَل الزُّ ، َوَأْصَحاُب الرَّ افِِعلُّ َوُرِوَي ، َوالشَّ

ـِ ُطَؿَر، َوَأهِل ُمقَسك َأكَُّفَؿا َأَطاَدا اْلَػْجرَ  ـْ اْه َكَُّفَؿا َصؾَّقَاَذا قَ  :َط
ِ
َوُرِوَي ، بَْؾ اْلَقْقِت ٕ

َواِل، ُيْجِزُئفُ  ـِ َطبَّاٍس فِل ُمَسافٍِر َصؾَّك الظُّْفَر َقبَْؾ الزَّ ـْ اْه ، ، َط ـُ َوَكْحَقُه َقاَل اْلَحَس
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. ْعبِلُّ  اكتفك الؿراد. َوالشَّ

    ۀ   ڻ ﴿: لؼقلف تعاىل: لٌل اجلًيٌس ًانشاجح :غفش اهلل نولال أتٌ عثذ اهلل 

 .[٣٠٥النساء:]  ﴾ہ           ہ ہ ہ ۀ

(، ومها 2/383، فلخرجفؿا اهـ الؿـذر )وأما أثرا اهـ طؿر، وأهل مقسك 

(، ويف إسـاده: شريؽ 2/384ثاهتان، وأما أثر اهـ طباس، فلخرجف اهـ الؿـذر )

الؼاضل، وذق ضعقٌػ سلء الحػظ، وسؿاك يرويف طـ طؽرمة، وروايتف طـف 

 مضطرهة.



 54 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 
ـْ َأهِل َسِعقٍد الُخدْ  (411)   ِريِّ َوَط

ِ
اَل »َيُؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َسِؿْعت َرُسقَل اهلل

ْبِح  ْؿُس  َصاَلَة بَْعَد الصُّ ْؿُس َواَل َصاَلَة بَْعِد الَعْصرِ َحتَّك َتِغقَب الشَّ . «َحتَّك َتْطُؾَع الشَّ

ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.
(1)

 .«بَْعَد َصاَلةِ الَػْجرِ  اَل َصاَلةَ »َوَلْػُظ ُمْسؾٍِؿ:  

(411)  
ِ
ـِ َطامٍِر: َثاَلُث َساَطاٍت َكاَن َرُسقُل اهلل ـْ ُطْؼبََة ْه َيـَْفاَكا أَْن  ملسو هيلع هللا ىلصَوَلُف َط

َـّ  َـّ َمْقَتاُكَصؾَِّل فِقِف ـَ ، َوَأْن َكْؼُبَر فِقِف ْؿُس َهاِزَغًة َحتَّك َتْرَتِػَع، َوِحق ـَ َتْطُؾُع الشَّ َكا: ِحق

ْؿُس لِْؾُغُروِب. ـَ َتتََضقَُّػ الشَّ ْؿُس، َوِحق َيُؼقُم َقائُِؿ الظَِّفقَرةِ َحتَّك َتُزوَل الشَّ
(2) 

ـْ َحِديِث َأهِل ُذَرْيَرَة هَِسـٍَد َضِعقٍػ  (411)
افِِعلِّ مِ  :َوَزادَ ، َوالُحْؽُؿ الثَّاكِل ِطـَْد الشَّ

َّٓ َيْقَم الُجُؿَعِة. إ
(3) 

ـْ َأهِل َقتَاَدَة َكْحُقهُ  (411) َهِل َداُود َط
ِ
.َوَكَذا ٕ

(4) 

 املسائل واألحكام املستفادة من األحاديث

 األٚقات املٓٗٞ عٔ ايصال٠ فٝٗا. د:1ر َطأي١

ـَ إوقات الؿـفل طـ الصالة فقفا،  ذكر الحافظ  ذذه إحاديث: لُقبَقِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 827(، ومسؾؿ )586أخرجف البخاري ) (1)

 (. 831أخرجف مسؾؿ هرقؿ ) (2)

طـ  ( ولػظف )هنك رسقل اهلل  (1/139الؿسـد. أخرجف الشافعل كؿا يف اضعٝ  ل٘د (3)

الصالة كصػ الـفار حتك تزول الشؿس إٓ يقم الجؿعة( ويف إسـاده إهراذقؿ هـ أهل يحقك وذق 

 اق هـ أهل فروة وذق متروك.كذاب، وإسح

كره الصالة كصػ الـفار إٓ يقم  ( ولػظف: أن رسقل اهلل 1183. أخرجف أهقداود )ضعٝ  (4)

ويف إسـاده لقث هـ أهل سؾقؿ وذق ضعقػ  «إن جفـم تسجر إال يوم اجلؿعة»الجؿعة، وقال: 

 مختؾط، وأهق الخؾقؾ يرويف طـ أهل قتادة ومل يسؿع مـف.
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 وذل كؿا يظ:

طـد صؾقع الشؿس، حتك ترتػع، وطـد غروب  ٍٚ، ٚايثاْٞ:ايٛقت األ

الشؿس، حتك تغقب، وأحاديث الباب تدل طىل ذلؽ، وقد جاء يف حديث طؿرو 

فنهنا تطؾع حقـ تطؾع بقـ قرين شقطان، » (832 :)صحق، مسؾؿهـ طبسة يف ا

 ، وكذلؽ قال يف الغروب.«وحقـئذ يسجد هلا الؽػار

الشؿس ققد رم،، أي: يف رأي العقـ، جاء  ويستؿر ذذا الـفل حتك ترتػع

( هنسـاد صحق،، 1277ُمؼقًدا هبذا الؼقد يف حديث طؿرو هـ طبسة طـد أهل داود )

، «حتك تبرز»، أو: «حتك تشرق»، أو: «حتك تطؾع»وطىل ذذا فالروايات التل فقفا: 

 ُمؼقٌد هآرتػاع، كؿا يف هعض إحاديث.

: قال طقاض: وذذا -ت يف ذذا البابهعد أن ذكر الروايا-  قال اليّْٖ

ـُ أنَّ الؿراد هالطؾقع يف الروايات إخرى ارتػاطفا، وإشراقفا، وإضاءهتا،  كؾف ُيبَقِّ

، ٓ طدول طـف  ـٌ ٓ مجرد ضفقر قرصفا، وذذا الذي قالف الؼاضل صحق،، ُمتََعقِّ

 ذلؾجؿع هقـ الروايات.ا

 .وذذا ذق الذي قرره الشافعقة، والحـاهؾة، وغقرذؿ
(1)

 

حقـ يؼقم قائؿ الظفقرة حتك تؿقؾ، ويدل طىل ذذا الققت  ايٛقت ايثايث:

الذي يف الباب، وكذلؽ حديث طؿرو هـ طبسة يف  حديث طؼبة هـ طامر 

صحق، مسؾؿ (832 :وغقره، قال ،)« ،؛ فننَّ الصالة مشفقدة، حمضقرة ثؿ َصؾِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (4/167.)الؿجؿقع(، و2/526) غـلالؿواكظر:  (1)
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 .«أقبؾ الػلء، َفَصؾِّ  حتك يستؼؾ الظؾ بالرمح؛ فنهنا حقـئذ ُتْسَجُر جفـؿ، فنذا 

  وقد ذذب مجفقر أذؾ العؾؿ إىل أنَّ ذذا الققت مـ إوقات الؿـفل طـ

 .الصالة فقفا

  ،وخالػ اإلمام مالؽ، فؼال: ما أدركت أذؾ الػضؾ إٓ وذؿ يجتفدون

 ويصؾقن كصػ الـفار.

 .لٌل اجلًيٌس ًانشاجح

، ومـ هعد مـ هعد صالة الػجر إىل صؾقع الشؿس ايٛقت ايسابع، ٚاخلاَظ:

 صالة العصر، حتك تغرب الشؿس.

وذذا ققل مجفقر العؾؿاء، وقد خالػ اهـ الؿـذر، واهـ حزم فؾؿ يجعال هعد 

العصر مـ إوقات الؿـفل طـفا، وكؼؾف اهـ الؿـذر طـ هعض الصحاهة، 

(: أنَّ الـبل 1274والتاهعقـ، واستدلقا هحديث طظ هـ أهل صالب طـد أهل داود )

  :ويف «ؾقا بعد العصر؛ إال أن تصؾقا والشؿس مرتػعةال تص»قال ، ،صحق

أن  (، طـ طائشة أهنا قالت: َوِذَؿ طؿُر، إكؿا هنك رسقل اهلل 833) مسؾؿ

 يتحرى صؾقع الشؿس، وغروهبا.

، الصحق، الؿسـد(، وذق يف 6/12واستدلقا هحديث هالل، أخرجف أمحد )

 الشؿس: فنهنا تطؾع هقـ قرين شقطان.قال: مل يؽـ ُيـفك طـ الصالة إٓ طـد صؾقع 

 إوسط، طـد اهـ الؿـذر يف واستدلقا هحديث أكس هـ مالؽ 
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ار )2/389) ، مرفقًطا: 613(، والبزَّ ـٍ ال صالة طـد صؾقع »(، هنسـاد حس

، والؾػظ ٓهـ الؿـذر، «الشؿس، وال طـد غروهبا، وصؾقا بقـ ذلؽ ما شئتؿ

كان يصظ ركعتقـ هعد  ، أنَّ الـبل واستدلقا هحديث أم سؾؿة، وطائشة 

العصر. متػؼ طؾقف.
(1)

 

: لحديث أهل سعقد الذي يف الباب، وقد جاء طـ لٌل اجلًيٌسذق  ًانشاجح

 ، وغقرمها.الصحقحقـأهل ذريرة، وطؿر، ومجٍع مـ الصحاهة يف 

، لف صريؼان: الطريؼ إوىل يف فحديث طظ هـ أهل صالب  ٚأَا أديتِٗ:

ب هـ إجدع، وذق مجفقل حال، والطريؼ إخرى أخرجفا أمحد إسـادذا: وذ

(، طـ إسحاق هـ يقسػ، طـ سػقان، طـ أهل إسحاق، طـ طاصؿ هـ 1/131)

 ضؿرة، طـ طظ مرفقًطا هف.

وذذا إسـاد ضاذره آحتجاج، ولؽـ إسحاق هـ يقسػ قد خالػف الحػاظ 

ومحؿد هـ كثقر مـ أصحاب سػقان، فؼد رواه وكقع، وطبد الرمحـ هـ مفدي، 

(، وأهق طامر 13/215) الؿسـد الجامعالعبدي، وأهق خالد إمحر، كؿا يف 

(، وكذلؽ أهق ُكعقؿ كؿا يف 11/441) إتحاف الؿفرةالعؼدي كؿا يف 

اإلتحاف أيًضا كؾفؿ رووه طـ سػقان، طـ أهل إسحاق، طـ طاصؿ، طـ طظ ،

ؽتقهة: إٓ الػجر، والعصر. يصظ طىل إثر كؾ صالة م هؾػظ: كان رسقل اهلل 

 فرواية إسحاق هـ يقسػ ُتعتبر شاذة غقر محػقضة، واهلل أطؾؿ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.835( )834(، ومسؾؿ هرقؿ )1233( )591أخرجف البخاري هرقؿ ) (1)
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وأما أحاديثفؿ إخرى التل استدلقا هبا: فؾقس فقفا معارضة ٕحاديث  

الجؿفقر، وإكؿا فقفا التـصقص طىل هعض إوقات التل شؿؾتفا أحاديث 

التـصقص طىل هعض  الجؿفقر، وٓ يؾزم مـ ذلؽ التخصقص، هؾ ذق مـ هاب

 أفراد العام، فقزيدذا تلكقًدا، وتـبقًفا.

ٌة طؾقفؿ ٓ لفؿ، فػل  وأما صالة الـبل  لؾركعتقـ هعد العصر: ففق ُحجَّ

الصحقحقـ
(1)

يصؾقفؿا، فلرسؾت إلقف  طـ أم سؾؿة، أهنا رأت الـبل  

ثؿ  الجارية تؼقل لف: تؼقل لؽ أم سؾؿة: سؿعتؽ تـفك طـ الركعتقـ هعد العصر،

رأيتؽ تصؾقفؿا...، الحديث، وفقف أكف أخبرذا أكف ُشِغَؾ طـ الركعتقـ هعد الظفر، 

فؼضامها، والشاذد مـف ققلفا: سؿعتؽ تـفك طـ ذاتقـ الركعتقـ. فلقرذا رسقل 

إذا صؾَّك صالًة،  طىل الـَّفل، وأخبرذا أهنا كاكت قضاًء، وكان الـبل  اهلل 

.قات الـبل أثبتفا، ففاتان الركعتان مـ خصقص
(2)

 

ً للللْل بفعللللٌ ايصللللال٠، أّ      د:2ر َطأي١ ََُتَع ٖللللٌ ايٓٗللللٞ بعللللد ايفجللللس، ٚايعصللللس 

 بايٛقت؟

اَلةِ َهْعَد اْلَعْصِر  (2/525 :)الؿغـليف   دام٘قال ابً ق ـْ الصَّ َوالـَّْفُل َط

ُؾ، َوإِْن َصؾَّك غَ  َػُّ ـْ َلْؿ ُيَصؾِّ ُأهِقَ، َلُف التَـّ ، َفَؿ
اَلةِ ـْ َصؾَّك ، قُْرهُ ُمتََعؾٌِّؼ هِِػْعِؾ الصَّ َوَم

ُؾ  :اْلَعْصرَ  ـْ ، َوإِْن َلْؿ ُيَصؾِّ َأَحٌد ِسَقاهُ  ،َفَؾقَْس َلُف التَّـَػُّ َٓ َكْعَؾُؿ فِل َذَذا ِخاَلًفا ِطـَْد َم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.834(، ومسؾؿ )1233أخرجف البخاري ) (1)

،  (581الػت، (2/388 ،)إوسط (4/166- ،)الؿجؿقع (2/523- ،)الؿغـلواكظر:  (2)

589.) 



ِٔت  َْاِق  59 َباُب اَلَن

 

 

 

 

اَلَة َهْعَد اْلَعْصرِ  ا الـَّْفُل َهْعَد اْلَػْجرِ ، َيْؿـَُع الصَّ َفَذا َقاَل َفقَتََعؾَُّؼ هُِطُؾقِع اْلَػْجِر، َوهِ  :َفلَمَّ

، َوَأْصَحاُب  ـِ ْحَؿ ـُ َطبِْد الرَّ ـُ ِزَيادٍ، َوُحَؿقُْد ْه ـُ اْلـُؿَسقِِّب، َواْلَعاَلُء ْه َسِعقُد ْه

ْأِي  اَلةِ َأْيًضا َكاْلَعْصرِ ...، الرَّ ـْ َأْحَؿَد ِرَواَيٌة ُأْخَرى، َأنَّ الـَّْفَل ُمتََعؾٌِّؼ هِِػْعِؾ الصَّ ، َوَط

افِِعلِّ َوُرِوَي َكْحُق َذلَِؽ  ، َوالشَّ ـِ ـْ اْلَحَس  . اكتفك الؿراد.َط

ففذان ققٓن ٕذؾ العؾؿ، وإول ققل الجؿفقر، وقد استدلقا لف هحديث: 

، وسقليت تخريجف «ال صالة بعد الػجر؛ إال ركعتل الػجر» ـٌ إن -، وذق حديث حس

الصحقحقـوكذلؽ هحديث حػصة يف  -شاء اهلل
(1)

 ، قالت: كان رسقل اهلل 

 ؾع الػجر مل ُيَصؾِّ إٓ ركعتقـ خػقػتقـ.إذا ص

ال صالة بعد »واستدل أذؾ الؼقل الثاين هرواية مسؾؿ الؿذكقرة يف الباب: 

قال:  طـد مسؾؿ، أنَّ الـبل  ، وهحديث طؿرو هـ طبسة «صالة الػجر...

 .«َصؾِّ صالة الصبح، ثؿ أقصر طـ الصالة حتك ترتػع الشؿس»

أهنا ٓ تدل طىل الـفل  فانظاىشأما أحاديث الباب:  :وغفش اهلل نلال أتٌ عثذ اهلل 

طـ الصالة مـ هعد صؾقع الػجر: ٕنَّ إحاديث الؿطؾؼة ُمَؼقَّدة هؿثؾ حديث أهل 

سعقد، وطؿرو هـ طبسة، ولؽـ قد اسُتِػقد تحريؿ الصالة مـ هعد صؾقع الػجر مـ 

أدلة أخرى، كؿا أشار إلقفا الجؿفقر، واهلل أطؾؿ.
(2)

 

 ٞ يًتخسِٜ، أّ يًهسا١ٖ؟ٌٖ ايٓٗ د:3ر َطأي١

  ذذب هعض الشافعقة إىل أنَّ الـفل لؾؽراذة، وخالػ الجؿفقر، فحؿؾقا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، والؾػظ لؿسؾؿ.88( )723ؿ هرقؿ )(، ومسؾ618أخرجف البخاري هرقؿ ) (1)

 . (4/167)الؿجؿقع (2/525-526 ،)الؿغـلواكظر:  (2)



 61 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

حف   الـفل طىل التحريؿ، كؿا ذق إصؾ فقف، وذق وجٌف طـد الشافعقة أيًضا، رجَّ

كراذة تحريؿ: لثبقت إحاديث يف  -وذق إص،-الـقوي، وقال: القجف الثاين 

ذالـفل، وأصؾ الـفل التحريؿ.ا
(1)

 

 حهِ صال٠ ايتطٛ  يف ٖرٙ األٚقات. د:4ر َطأي١

(: ٓ أطؾؿ خالًفا يف الؿذذب، أكف 2/527) الؿغـليف   قال ابً قدام٘

ٓ يجقز أن يبتدئ صالة تطقع غقر ذات سبب، وذق ققل الشافعل، وأصحاب 

َصْت صائػٌة يف ا لصالة هعد العصر.الرأي، وقال اهـ الؿـذر   : َرخَّ

اهة، والتاهعقـ، وقد تؼدمت أدلتفؿ، والرد طؾقفا ثؿ ذكره طـ مجٍع مـ الصح

 : لألدلة الؿذكقرة يف الباب، واهلل أطؾؿ.انمٌل األًل ًانصحيحقريبًا، فراجعف، 

 صال٠ ذٚات األضباب يف أٚقات ايٓٗٞ. د:5ر َطأي١

  ّْٖقال اإلماو الي  يفشرح الؿفذب (4/171-172 :) قد ذكركا أن

صالب وهف قال طظ هـ أهل ،ؽرهمذذبـا أهنا ٓ تُ 
(2)

واهـف ،والزهقر هـ العقام ،
(3)

، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (4/181)الؿجؿقع (2/527 ،)الؿغـلواكظر:  (1)

حدثـا طظ هـ طبد العزيز، قال: ثـا أمحد هـ ( 2/393. أخرجف اهـ الؿـذر يف إوسط )حطٔ (2)

، َرِضَل اهلُل َطـْف أن طؾقا ،اق، قال: حدثـل طاصؿ هـ ضؿرةيقكس، قال: ثـا زذقر، قال: ثـا أهق إسح

صىل وذق مـطؾؼ إىل صػقـ العصر ركعتقـ ، ثؿ دخؾ فسطاصف ، فصىل ركعتقـ ، فؾؿ أره صالذا 

 . وإسـاده حسـ. هعد

حدثـا محؿد هـ إسؿاطقؾ، قال: ثـا طػان، قال: ثـا محاد، ( 2/393أخرجف اهـ الؿـذر يف إوسط ) (3)

خبركا ذشام هـ طروة، طـ أهقف، طـ تؿقؿ الداري، أكف كان يصظ هعد العصر ركعتقـ ، وزطؿ قال: أ

. وذذا إسـاد صحق، إىل طبد اهلل هـ أن الزهقر وطبد اهلل هـ الزهقر كاكا يصؾقان هعد العصر ركعتقـ

 فؿا.الزهقر، أما اإلسـاد إىل الزهقر، وتؿقؿ الداري ففق مـؼطع: ٕن طروة هـ الزهقر مل يدرك



ِٔت  َْاِق  61 َباُب اَلَن

 

 

 

 

وأهق أيقب
(1)

والـعؿان هـ هشقر ،
(2)

وتؿقؿ الداري ،
(3)

وطائشة ،
(4)

 ،  وقال أهق

 .ٓ يجقز شلء مـ ذلؽ :حـقػة

 :وقال أهق حـقػة ،ووافؼـا مجفقر الػؼفاء يف إهاحة الػقائت يف ذذه إوقات

 ،إٓ طصر يقمف :وقات الثالثةوٓ تباح يف إ ،تباح الػقائت هعد الصب، والعصر

وٓ تباح طـد  ،وتباح الؿـذورة يف ذذه إوقات طـدكا ،فتباح طـد اصػرار الشؿس

 .أهل حـقػة

وأمجع الؿسؾؿقن طىل إهاحة صالة الجـائز هعد الصب،  : قال ابً امليرز

 ،وأهل حـقػة ،وإوزاطل ،وكؼؾ العبدري يف كتاب الجـائز طـ الثقري ،والعصر

 ،وطـد غروهبا ،أن صالة الجـازة مـفل طـفا طـد صؾقع الشؿس :وإسحاق ،وأمحد

شرح طقاض يف  وكؼؾ الؼاضل ،ؽره يف الققتقـ أخريـوٓ تُ  ،وطـد استقائفا

طـ داود الظاذري أكف أهاح الصالة لسبب وهال سبب يف مجقع  صحق، مسؾؿ

سقاء ما لفا  ،والؿشفقر مـ مذذب داود مـع الصالة يف ذذه إوقات ،إوقات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أن أها ( مـ صريؼ طبد الرزاق، طـ معؿر، طـ اهـ صاوس، طـ أهقف، 2/394أخرجف اهـ الؿـذر ) (1)

أيقب، كان يصظ قبؾ خالفة طؿر ركعتقـ هعد العصر ، فؾؿا استخؾػ طؿر تركفؿا ، فؾؿا تقيف 

  . وذذا إسـاد صحق،، رجالف ثؼات.طؿر ركعفؿا

 كا طـ الرمادي، قال: ثـا إسقد هـ طامر، قال: ثـاوحدثق( قال: 2/394أخرجف اهـ الؿـذر ) (2)

شريؽ، طـ إهراذقؿ هـ مفاجر، طـ حبقب، كاتب الـعؿان هـ هشقر قال: كان الـعؿان هـ هشقر 

. وذذا إسـاٌد ضعقٌػ: فقف شريؽ الؼاضل، وإهراذقؿ هـ الؿفاجر، يصظ هعد العصر ركعتقـ

 يعرف مـ ذق. وكالمها فقف ضعػ، وفقف شقخ اهـ الؿـذر، مبفؿ ٓ

 تؼدم تخريج أثره ضؿـ تخريج أثر اهـ الزهقر.  (3)

 ( مـ وجفقـ يحسـ هبؿا. 2/393أخرجف اهـ الؿـذر ) (4)



 62 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 . اكتفك الؿراد.وذق رواية طـ أمحد ،ٓ سبب لفاما و ،سبب 

 يف كالمف ذذا كثقًرا مـ الؿسائؾ هقجف مختصر. مجع الـقوي  ُ :لهد

فلما مسللة قضاء الػقائت، فاستدل الجؿفقر طىل جقازذا هحديث أكس هـ 

قفا؛ مـ كام طـ صالة، أو كس»قال:  : أنَّ الـبل الصحقحقـيف  مالؽ 

.«فؾقصؾفا إذا ذكرها
(1)

 

إكًم التػريط طؾك مـ مل يصؾ » (681 :)صحق، مسؾؿوحديث أهل قتادة يف 

 .«الصالة حتك جيلء وقت األخرى، فؿـ فعؾ ذلؽ فؾقصؾفا حقـ يـتبف هلا

وكؿا أنَّ خبر الـفل مخصقص هالؼضاء يف الققتقـ أخريـ، فقؼاس طؾقف 

 محؾ الـزاع مع إحـاف.

ا كام طـ الصالة،  ل الحـػقة هحديث أهل قتادة أنَّ الـبل وأما استدٓ َلـؿَّ

رذا حتك اهقضت، فنكؿا يدل طىل جقاز التلخقر،  واستقؼظ وقد صؾعت الشؿس، أخَّ

 ٓ طىل تحريؿ الػعؾ.

طـ أهل  مسؾؿهلن التلخقر ٕجؾ الؿؽان، فؼد جاء يف  ٚقد ُألٝب عٓ٘ أّٜطا:

ادوا رواحؾؽؿ؛ فننَّ هذا مـزٌل حضركا فقف اقت»قال:  ، أنَّ الـبل ذريرة 

.«الشقطان
(2)

 

وأما مسللة الؿـذورة: فؼد قال هجقازذا أيًضا أمحد يف الؿشفقر طـف، وذق 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.684(، ومسؾؿ )597أخرجف البخاري ) (1)

  (2/516.)الؿغـل(. واكظر: 681أخرجف مسؾؿ هرقؿ ) (2)



ِٔت  َْاِق  63 َباُب اَلَن

 

 

 

 

الصحق، مـ الؿذذب طـد الحـاهؾة: ٕهنا صالٌة واجبة، فلشبفت الػرائض.
(1)

  

 أما تحريؿ الصالة طىل الجـازة يف إوقات الثالثة: ففق ققل الجؿفقر. 

 ، وذق مقجقد يف الباب.صحق، مسؾؿواستدلقا هحديث طؼبة هـ طامر يف 

ـِ َدلِقٌؾ َطَؾك إَراَدةِ َصاَلةِ :  قال ابً قدام٘ ْف اَلةِ َمْؼُروًكا هِالدَّ َوذِْكُرُه لِؾصَّ

َؾَقاِت اْلَخْؿِس، َفَؾْؿ َيُجْز فِْعُؾَفا فِ ، اْلِجـَاَزةِ  ـْ َغقِْر الصَّ
َكََّفا َصاَلٌة مِ

ِ
ل َذِذِه َوٕ

بِْ، َواْلَعْصرِ  َْوَقاِت الثَّاَلَثِة، َكالـََّقافِِؾ اْلـُؿْطَؾَؼِة، َوإِكََّؿا ُأهِقَحْت َهْعَد الصُّ ْٕ َنَّ  :ا
ِ
ٕ

ُتَفا َتْؼُصرُ  ْكتَِظاُر ُيَخاُف مِـُْف َطَؾقَْفا، َوَذِذِه ُمدَّ
ِ
َتُفَؿا َتُطقُل، َفآ  .ُمدَّ

ا اْلَػَرائُِض َفاَل ُيَؼاُس  َْوَقاِت َوَأمَّ ْٕ َٓ َيِص،ُّ قِقَاُس َذِذِه ا َكََّفا آَكُد، َو
ِ
َطَؾقَْفا: ٕ

ـِ  َخَرْي ْٔ ـِ ا َنَّ الـَّْفَل فِقَفا آَكُد، َوَزَمـَُفا أَْقَصُر، َفاَل ُيَخاُف َطَؾك :الثَّاَلَثِة َطَؾك اْلَقْقتَقْ
ِ
ٕ 

ـِ فِقَفا :اْلـَؿقِِّت فِقَفا ْف ـْ الدَّ َكَُّف ُكِفَل َط
ِ
 .َوٕ

ـْ اْلُخُروِج وَ 
ـِ َتتَـَاَوُل َصاَلَة اْلِجـَاَزةِ، َوَتْؿـَُعَفا اْلَؼِريـَُة مِ ْف اَلُة اْلـَؿْؼُروَكُة هِالدَّ الصَّ

ـِ  َخَرْي ْٔ ـِ ا  َأْطَؾُؿ. َوَاهللُ ، هِالتَّْخِصقِص، هِِخاَلِف اْلَقْقتَقْ

 .وقد ذذب الشافعل، وأمحد يف رواية إىل جقازذا، ققاًسا طىل الػرائض 

 .انمٌل األًلذق  شاجحًان

.(131-131)ص أحؽام الجـائزيف  وذق ترجق، اإلمام إلباين 
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (5/582)غاية الؿرامواكظر:  (1)

  (2/518.)الؿغـلواكظر:  (2)



 64 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

  ة، ـرى: فلجازذا الشافعل، وأمحد يف روايـوأما ذوات إسباب إخ

 .ذلؽ شقخ اإلسالم اهـ تقؿقة واختار

 .خالًفا لؾؿالؽقة، والحـػقة، والرواية إخرى طـ أمحد 

 .اجلٌاصذق  ًانشاجح

والؼقُل الصحقُ، يف ذذه الؿسللِة: أنَّ ما لف : ماو ابً عجٔنني قال اإل

 لِؿا يليت: :سبٌب يجقز فِْعُؾف يف أوقاِت الـَّفل كؾِّفا، الطقيؾِة والؼصقرةِ 

ْص، والعؿقُم الؿحػقُظ أققى مِـ  ،أنَّ طؿقَمف محػقظٌ  أواّل: أي: مل ُيخصَّ

 العؿقِم الؿخصقِص.

فا إذا َذَكَرها»:  فلِ قْ قِم قَ ؿُ طُ  ـَ قْ هَ  َلقَْس ُذـَاَك َفْرٌق  ا:ثاىّي  .«َفْؾُقصؾِّ

 .وقد استدل هف الجؿفقر

َل ركعتقـ ؛إذا َدَخَؾ أحُدكؿ الؿسجَد »وققلف:  .«فال جيؾْس حتك ُيصؾِّ
(1)

 

 .أْن يؼَع فقفا آشتباُه يف مشاهبة الؿشركقـ دُ عُ بْ قَ أكَّفا مؼروكة هسبب، فَ  ا:ثالّث

ؿِس »ِظ أحاديِث الـَّفل: أكَّف يف هعِض ألػا ا:زابّع وا بصالتُِؽؿ ُصؾقَع الشَّ ال َتحرَّ

بِب. ،«وال ُغروبَفا . هؾ ُيؼال: َصؾَّك لؾسَّ  ذاوالذي ُيصؾِّل لسبٍب ٓ ُيؼال: إكَّف متحرٍّ

وذذا الؼقل ذق ترجق، السعدي، والشقخ اهـ هاز.
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.257سقليت يف الؽتاب هرقؿ ) (1)

  (4/179-181.)الشرح الؿؿتعواكظر:  (2)



ِٔت  َْاِق  65 َباُب اَلَن

 

 

 

 

 ٌٖ ٜػٌُ ايٓٗٞ يف ْص  ايٓٗاز ّٜٛ اجلُع١؟ د:6ر َطأي١

 ٕوزاطل، والشافعل إىل أنَّ الـفل ٓ يشؿؾ ذذب الحسـ، وصاوس، وا

 الجؿعة. يقم

ـِ يف الباب، وقد تؼدم  واستدلقا هحديث أهل ذريرة، وأهل قتادة  َذْي الؾَّ

 أهنؿا ضعقػان.

مـ اغتسؾ، ثؿ أتك »: صحق، مسؾؿيف  واستدلقا هحديث أهل ذريرة 

َر لف  «...ثؿ أكصَت حتك َيْػُرَغ مـ خطبتفالجؿعة، فصؾَّك ما ُقدِّ
(1)

 الحديث. 

 .وجاء طـ أمحد أنَّ الـفل يشؿؾ يقم الجؿعة 

، ذذا الؼقل مجع مـ الحـاهؾة، وذق مذذب أهل حـقػة، ومروي طـ  ورجَّ

حف اهـ الؿـذر: لعؿقم أحاديث الباب.  هعض الصحاهة، والتاهعقـ، ورجَّ

مشروطقة الصالة يقم الجؿعة حتك يليت  انصحيح :غفش اهلل نولال أتٌ عثذ اهلل 

 الؿتؼدم. إلمام: لحديث أهل ذريرة ا

، ومل يـؽر طؾقفؿ كؿا يف يف طفد طؿر  وقد طؿؾ هذلؽ الصحاهة 

مقصنِ مالؽ (1/113و ،)مصـػ طبدالرزاق (3/218.،هنسـاد صحق )
(2)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.857أخرجف مسؾؿ هرقؿ ) (1)

 . (4/91)إوسط (4/175 ،)الؿجؿقع (2/535 ،)الؿغـلواكظر:  (2)
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ـِ ُمْطِعٍؿ  (411) ـْ ُجبَقِْر ْه  ، َوَط
ِ
ـَاٍف »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ، َيا بَـِل َطْبِد َم

ـْ َلْقٍؾ  َة َساَطٍة َشاَء ِم ـَُعقا َأَحًدا َصاَف بَِفَذا الَبْقِت َوَصؾَّك َأيَّ . َرَواُه «َكَفارٍ َو اَل َتْؿ

ـُ ِحبَّاَن.، الَخْؿَسةُ  َحُف التِّْرمِِذيُّ َواْه َوَصحَّ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 طٛاف يف أٚقات ايٓٗٞ؟ٌٖ ُتَصًٓ ٢ زنعتا اي د:1ر َطأي١

 .ذذب اإلمام أمحد إىل أكف ٓ يجقز أن يركع ركعتل الطقاف يف أوقات الـفل 

 ّ٘قال ابً قدام   يفالؿغـل (2/517 :) ،ِْب ـْ َصاَف َهْعَد الصُّ  ،َومِؿَّ

ـِ  ،َواْلَعْصرِ  َهقْرِ  :َوَصؾَّك َرْكَعتَقْ ـُ الزُّ ـُ ُطَؿَر، َواْه اْه
(2)

ـُ َوَصاُوٌس  ،، َوَطَطاءٌ  ، َوَفَعَؾُف اْه

ٍد، َوَفَعَؾُف ُطْرَوُة َهْعَد  ـُ ُمَحؿَّ ، َوُمَجاِذٌد، َواْلَؼاِسُؿ ْه ـُ ، َواْلُحَسقْ ـُ َطبَّاٍس، َواْلَحَس

، َوَأهِل َثْقرٍ  افِِعلِّ بِْ،، َوَذَذا َمْذَذُب َطَطاٍء، َوالشَّ  :َوَأْكَؽَرْت َصائَِػٌة َذلَِؽ، مِـُْفؿْ  .الصُّ

قا هُِعُؿقِم َأَحادِيِث الـَّْفِل.، َمالٌِؽ َأُهق َحـِقَػَة، وَ   َواْحتَجُّ

ـُ ُمْطِعٍؿ، أَنَّ َرُسقَل  ـَُعقا »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَوَلـَا َما َرَوى ُجبَقُْر ْه ـَاٍف، اَل َتْؿ َيا بَـِل َطْبِد َم

ـْ َلْقٍؾ َأْو َكَفارٍ  َْثَرُم، رَ ، «َأَحًدا َصاَف بَِفَذا اْلَبْقِت، َوَصؾَّك فِل َأيِّ َساَطٍة َشاَء، ِم ْٕ َواُه ا

، َوَقاَل: َحِديٌث َصِحقٌ،. َحاَهةِ  َوالتِّْرمِِذيُّ ـْ الصَّ
قْـَا مِ ـْ َسؿَّ ُف َقْقُل َم َكَّ

ِ
َنَّ  :َوٕ

ِ
َوٕ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 1/284(، والـسائل )1894(، وأهقداود )84، 83، 82، 81، 4/81. أخرجف أمحد )صخٝذ (1)

 (.1553( )1552(، واهـ حبان )1254(، واهـ ماجف )868ذي )والترم

 واإلمام القادطل رمحفؿا اهلل.  اإلمام إلباينوإسـاده صحق،، وقد صححف 

 (، وإسـادمها صحقحان.63-5/62أخرجفؿا طبدالرزاق ) (2)



ِٔت  َْاِق  67 َباُب اَلَن

 

 

 

 

َرْكَعتَْل الطََّقاِف َتاهَِعٌة َلُف، َفنَِذا ُأهِقَ، اْلـَؿتْبُقُع َيـْبَِغل أَْن ُيبَاَح التَّبَُع، َوَحِديثُُفْؿ 

َٓ َتْخِصقَص فِقفِ َمْخُصقٌص هِ   ذ.اَفقَُؽقُن َأْوَلك :اْلَػَقائِِت، َوَحِديُثـَا 

حف اهـ قدامة ذق  ُ :لهد حف شقخ اإلسالم اهـ انشاجحوذذا الذي رجَّ ، وقد رجَّ

  (23/185:)مجؿقع الػتاوى، فؼال كؿا يف تقؿقة 

ُة َمَع ُأوَلئَِؽ  ـْ ُوُجقٍه:  -يعـل: الؼائؾقـ هالجقاز– َواْلُحجَّ
 مِ

ٍَا:َأ ـْ »َأنَّ َقْقَلُف:  َحُد ـَُعقا َأَحًدا َصاَف بَِفَذا اْلَبْقِت َوَصؾَّك َأيََّة َساَطٍة َشاَء ِم اَل َتْؿ

ُف َلْؿ َيْدُخْؾ فِل  :ُطُؿقٌم َمْؼُصقٌد فِل اْلَقْقِت  «َلْقٍؾ َأْو َكَفارٍ  َفَؽقَْػ َيُجقُز َأْن ُيَؼاَل: إكَّ

 .َذلَِؽ اْلَؿَقاقِقُت اْلَخْؿَسةُ 

َٓ إْجَؿاٍع َوَحِديُث  ثَّاِىي:ال َٓ هِـَصِّ َو َأنَّ َذَذا اْلُعُؿقَم َلْؿ َيُخصَّ مِـُْف ُصقَرًة 

ْجَؿاِع َواْلُعُؿقُم اْلَؿْحُػقُظ َراِجٌ، َطَؾك اْلُعُؿقِم  الـَّْفِل َمْخُصقٌص هِالـَّصِّ َواإْلِ

 اْلَؿْخُصقِص. 

ـِ َهـَاُه  ،َيُطقُفقَن هِفِ َأنَّ اْلبَقَْت َما َزاَل الـَّاُس  الثَّاِلُث: ـْ ِحق
َوُيَصؾُّقَن ِطـَْدُه مِ

 ،َوَأْصَحاُهُف َقبَْؾ اْلِفْجَرةِ َيُطقُفقَن هِِف َوُيَصؾُّقَن ِطـَْدهُ  ملسو هيلع هللا ىلصإْهَراِذقُؿ اْلَخؾِقُؾ َوَكاَن الـَّبِلُّ 

ـَ هِِف َوَصاَلُتُفؿْ  ُة َكثَُر َصَقاُف اْلُؿْسؾِِؿق ا ُفتَِحْت َمؽَّ ِطـَْدُه. َوَلْق َكاَكْت  َوَكَذلَِؽ َلؿَّ

َْوَقاِت اْلَخْؿَسِة َلَؽاَن الـَّبِلُّ  ْٕ ـْ َذلَِؽ َكْفقًا  ملسو هيلع هللا ىلصَرْكَعتَا الطََّقاِف َمـِْفقًّا َطـَْفا فِل ا َيـَْفك َط

ـَ إَلك َذلَِؽ َوَلَؽاَن َذلَِؽ ُيـَْؼُؾ َوَلْؿ َيـُْؼْؾ ُمْسؾٌِؿ َأنَّ الـَّبِلَّ  ا لَِحاَجِة اْلُؿْسؾِِؿق  ملسو هيلع هللا ىلص َطامًّ

ـْ َذلَِؽ َمَع أَنَّ الطََّقاَف َصَرَفْل الـََّفاِر َأْكثَُر َوَأْسَفُؾ.  َكَفك َط



 68 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

اَلةِ  السَّاِبُع:  ـْ الطََّقاِف َوالصَّ
 .َأنَّ فِل الـَّْفِل َتْعطِقاًل لَِؿَصالِِ، َذلَِؽ مِ

ِريَعِة َوَما َكاَن لَِس  اِلَخاِمُس: ِريَعةِ َأنَّ الـَّْفَل إكََّؿا َكاَن لَِسدِّ الذَّ َفنِكَُّف ُيْػَعُؾ  :دِّ الذَّ

اِجَحِة.  لِْؾَؿْصَؾَحِة الرَّ

ُُ السَّاِدُس َْجِؾ اِلَوِج
ِ
َْسبَاِب إكََّؿا َدَطا إَلقَْفا َداٍع: َلْؿ ُتْػَعْؾ ٕ ْٕ : َأْن ُيَؼاَل: َذَواُت ا

َٓ َسبََب َلُف َوِحقـَئِذٍ  ِع اْلُؿْطَؾِؼ الَِّذي  َفَؿْػَسَدُة الـَّْفِل إكََّؿا َتـَْشُل  اْلَقْقِت: هِِخاَلِف التََّطقُّ

بَُب  َٓ َسبََب َلُف ُدوَن َما َلُف السَّ ا  ـِ ُطَؿَر:  :مِؿَّ ْوا »َولَِفَذا َقاَل فِل َحِديِث اْه اَل َتَتَحرَّ

ْؿِس َواَل ُغُروبََفا تِل َذَكْرَكاَذا َتُدلُّ َأْيًض  ،«بَِصاَلتُِؽْؿ ُصُؾقَع الشَّ ا َطَؾك َوَذِذِه اْلُقُجقُه الَّ

 ذاَقَضاِء اْلَػَقائِِت فِل َأْوَقاِت الـَّْفِل.

 ٌٖ ٜػٌُ ايٓٗٞ مجٝع األَانٔ؟ د:2ر َطأي١

أنَّ الـفل الؿذكقر يف إحاديث الساهؼة  طىل استدل الشافعل هحديث الباب

 ، وذق رواية طـ أمحد.«وصؾَّك أية ساطة شاء»ٓ يشؿؾ مؽة: لعؿقم ققلف: 

(، وغقره، 2/265طـد الدارقطـل ) واسُتِدلَّ لفؿ أيًضا هحديث أهل ذر 

ال يصؾقـ أحٌد بعد الصبح، حتك تطؾع الشؿس، وال بعد »قال:  أنَّ الـبل 

 .«العصر، حتك تغرب الشؿس؛ إال بؿؽة، إال بؿؽة

وذق حديث ضعقٌػ، يف إسـاده: طبداهلل هـ الؿممؾ، وذق ضعقٌػ، وقد ُأْكؽَِر 

، وشقخف محقد مقىل طػراء الؿقزان، والؽامؾطؾقف ذذا الحديث كؿا يف 

 .مجفقل، ومجاذد مل يسؿع مـ أهل ذر 



ِٔت  َْاِق  69 َباُب اَلَن

 

 

 

 

ولذلؽ فؼد ذذب أمحد، وذق إص، طـد الحـاهؾة، ومالؽ، وأهق حـقػة، إىل 

 أن الـفل يشؿؾ مؽة.

وأما حديث جبقر هـ مطعؿ: فالؿراد هف ركعتا الطقاف، كؿا يف رواية أهل 

ـَُعقا َأَحًدا َصاَف بَِفَذا  »داود:   ًىزا انمٌل، «اْلَبْقِت، َوَصؾَّك فِل َأيِّ َساَطٍة َشاءَ اَل َتْؿ

، واهلل أطؾؿ.انشاجحذق 
(1)

 

ً ٢ فسضلللل٘، رللللِ أدزى تًللللو ايصللللال٠ يف مجاعلللل١، فٗللللٌ   د:3ر َطأي١ َللللٔ صلللل

 ٜصًٝٗا يف ٚقت ايٓٗٞ؟

 :يف ذذه الؿسللة ثالثة أققال 

: أكف ُيستحب لف إطادهتا، أيَّ صالةٍ كاكْت، هشرط أن ُتَؼام وذق يف األّل

، أو يدخؾ الؿسجد وذؿ ُيَصؾُّقن، وذذا ققل الشافعل، وأمحد، والحسـ، الؿسجد

 وأهل ثقر.

: إْن كان صؾَّك وحده، أطادذا، وإْن كان صؾَّك يف مجاطة، مل ُيِعْدذا، وذق الجاىٕ

 ققل مالؽ.

: قال أهق حـقػة: ٓ ُتعاد الػجر، وٓ العصر، وٓ الؿغرب: ٕهنا كافؾة، الجالح

وقت الـفل، وٓ تعاد الؿغرب: ٕنَّ التطقع ٓ يؽقن هقتر، وقد فال يجقز فعؾفا يف 

 وافؼف طىل مـع إطادة الؿغرب مالؽ، وإوزاطل، والثقري، وغقرذؿ.

، قال: صؾقـا الػجر : لحديث يزيد هـ إسقد انمٌل األًلذق  ًانشاجح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/612.)غاية الؿرام (2/535 ،)الؿغـلواكظر:  (1)
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ما »، فؾؿا اكصرف إذا ذق هرجؾقـ مل يصؾقا مع الؼقم، فؼال: مع رسقل اهلل  

فال تػعال، إذا صؾقتًم دم »قآ: قد صؾقـا يف رحالـا. قال:  «ـعؽًم أن تصؾقا معـا؟م

، فصؾقا معف؛ فنهنا لؽًم كافؾة «رحالؽؿ، ثؿ أدركتًم اِلمام، ومل ُيَصؾِّ
(1)

، رواه أمحد، 

 وغقره.

: -إذا أدرك أمراًء يمخرون الصالة طـ مقؼاهتا-ذرٍّ  ٕهل وقد قال الـبل 

(.648، رواه مسؾؿ هرقؿ )«قتفا، واجعؾ صؾقاتؽ معفؿ كافؾةَصؾِّ الصالة لق»
(2)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.391) سقليت تخريجف يف الؽتاب هرقؿ (1)

 . (2/519-521)الؿغـلواكظر:  (2)



ِٔت  َْاِق  71 َباُب اَلَن

 

 

 

 

ـِ  (414) ـِ ُطَؿَر  َوَط َػُؼ الُحْؿَرةُ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ  اْه . َرَواُه «الشَّ

ـُ ُخَزْيَؿَة َوَغقُْرُه َوقْ  َ، اْه ، َوَصحَّ اَرُقْطـِلُّ ـِ ُطَؿرَ  َػفُ الدَّ .َطَؾك اْه
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 تعٝني ايػفل ايرٟ ٜدخٌ ب٘ ٚقُت ايعػا٤. د:1ر َطأي١

  تؼدم أنَّ وقت الؿغرب يـتفل هغروب الشػؼ، وذق أول وقت العشاء

 هاإلمجاع، واختؾػ أذؾ العؾؿ يف تعققـ الشػؼ طىل ققلقـ:

فقف  : الؿراد هف الحؿرة، وذق ققل اهـ طؿر، وجاء طـ اهـ طباس هسـدٍ األّل

ضعٌػ، وذق ققل ططاء، ومجاذد، وسعقد هـ جبقر، والزذري، ومالؽ، 

 والثقري، والشافعل، وإسحاق، وأمحد، وصاحبل أهل حـقػة.

واستدلقا طىل ذلؽ هحديث الباب، وتؼدم أكف مقققٌف، وهحديث طبد اهلل هـ 

، وُرِوَي: «ووقت الؿغرب ما مل َيِغب فقر الشػؼ»طؿرو طـد أهل داود: 

 .«ػؼالش ثقر»

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/269. أخرجف الدارقطـل )ايسالذ ٚقف٘، ٚاملسفٛ  ِٖٚ (1)

وذق مـ صريؼ طتقؼ هـ يعؼقب، طـ مالؽ، طـ  «فإذا غاب الشػق وجبت الصالة»وتؿامف: 

ف، كافع، طـ اهـ طؿر هف. وطتقؼ هـ يعؼقب لف هعض التػردات طـ مالؽ، وذذا مـفا، وقد أخطل فق

 فؼد رواه طبقداهلل هـ طؿر العؿري وطبداهلل هـ كافع، طـ كافع، طـ اهـ طؿر مقققًفا.

(، واهـ رجب يف 1/233) كصب الراية(، والزيؾعل يف 1/373وقد رج، الؿقققف البقفؼل )

،الػت (3/189 .وغقرذؿ ) 

( إٓ إىل 11141) إتحاف الؿفرةالحديث مل يخرجف اهـ خزيؿة، ومل يعزه الحافظ يف  تيبيُ:

 الدارقطـل فؼط.
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 فقراكف، وسطقطف، وثقره: ثقران محرتف. ٚفٛز ايػفل: 

ووقت العشاء إلك أن تذهب محرة »( هؾػظ: 354وقد أخرجف اهـ خزيؿة )

، ولؽـ أَطؾَُّف اهـ خزيؿة هتػرد محؿد هـ يزيد القاسطل هبذا الؾػظ طـ «الشػؼ

 سائر أصحاب شعبة.

يعتؿد أنَّ  (: والذي يـبغل أن3/43) شرح الؿفذبيف   قال اليّْٖ

 ذالؿعروف طـد العرب أنَّ الشػؼ الحؿرة، وذلؽ مشفقٌر يف شعرذؿ وكثرذؿ.ا

: الؿراد هف البقاض، وذق ققل أكس الجاىٕ
(1)

، وطؿر هـ طبد العزيز، 

 وإوزاطل، وأهل حـقػة، واهـ الؿـذر.

 -وذق صحق،-( 419طـد أهل داود ) واستدلقا هحديث الـعؿان هـ هشقر 

 يصظ العشاء لسؼقط الؼؿر الثالثة. اهلل  قال: كان رسقل

(: رأيت رسقل اهلل 394طـد أهل داود ) واستدلقا هحديث أهل مسعقد 

 .يصظ ذذه الصالة حقـ َيْسَقدُّ إُُفُؼ. وذق حديٌث مـؽٌر 

، وذق ترجق، اإلمام اهـ هاز، واإلمام العثقؿقـ رمحة انمٌل األًلذق  ًانشاجح

 اهلل طؾقفؿا.

 الـعؿان الذي استدلقا هف: فال حجة لفؿ فقف: فؼد كان الـبل  وأما حديث

.يمخر الصالة طـ أول الققت قؾقاًل، وذق إفضؾ، وإوىل
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، وإسـاده صحق،.2/341(، واهـ الؿـذر )1/559أخرجف طبدالرزاق ) أثر أكس  (1)

 . (2/25-26)الؿغـلواكظر:  (2)



ِٔت  َْاِق  73 َباُب اَلَن

 

 

 

 

ـِ  (411) ـِ َطبَّاٍس  َوَط   اْه
ِ
: َفْجٌر الَػْجُر َفْجَرانِ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

ُم الطََّعاَم َوَتحِ  اَلُة ُيَحرِّ اَلُة، َوَفْجٌر َتْحُرُم فِقِف الصَّ بِْ،  :َأْي -ؾُّ فِقِف الصَّ  -َصاَلُة الصُّ

َحاهُ «َوَيِحؾُّ فِقِف الطََّعامُ  ـُ ُخَزْيَؿَة َوالَحاكُِؿ َوَصحَّ .. َرَواُه اْه
(1)

 

ُم الطََّعامَ  َحِديِث َجاهٍِر  فِلَولِْؾَحاكِِؿ  (411) إكَُّف »: َكْحُقُه، َوَزاَد فِل الَِّذي ُيَحرِّ

ْرَحانِ »، َوفِل أَخِر: «َيْذَهُب ُمْسَتطِقاًل فِل األُُفِؼ  ُف َكَذَكِب السِّ .«إكَّ
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( مـ صريؼ أهل أمحد 1/191(، والحاكؿ )356. أخرجف اهـ خزيؿة )ايسالذ ٚقف٘ ٚاملسفٛ  خطأ (1)

 طـ اهـ طباس هف. الزهقري طـ سػقان طـ اهـ جريج طـ ططاء

(: مل يرفعف غقر أهل أمحد الزهقري طـ الثقري طـ 1/318) التؾخقصقال الدارقطـل كؿا يف 

 ذاهـ جريج ووقػف الػرياهل وغقره طـ الثقري، ووقػف أصحاب اهـ جريج طـف أيًضا.ا

  (2/166.)ســ الدارقطـلواكظر 

 ذكقا غقر أهل أمحد الزهقري.ا(: مل يرفعف يف الد1/185) صحقحفوقال اهـ خزيؿة يف 

يزيد هـ ذارون، أكبل  طبد اهلل هـ روح الؿدائـل، ثـا( مـ صريؼ 1/191. أخرجف الحاكؿ )ضعٝ  (2)

اهـ أهل ذئب، طـ الحارث هـ طبد الرمحـ، طـ محؿد هـ طبد الرمحـ هـ ثقهان، طـ جاهر هـ 

 ، هف.اهلل طبد

ػ يف وصؾف وإرسالف: فرواه طبد اهلل هـ روح وذذا إسـاٌد ضاذره الحسـ، ولؽـف قد اختؾ لهدُ:

 الؿدائـل، طـ يزيد هـ ذارون هف مقصقٓ.

(: فرواه طـ يزيد هـ 2/165) ســفوخالػف محؿد هـ إسؿاطقؾ الحساين طـد الدارقطـل يف 

 ذارون هنسـاده مرسال، هدون ذكر جاهر هـ طبد اهلل.

(، وأمحد هـ 328) جامعفوذب كؿا يف وقد رواه كذلؽ مرسال طـ اهـ أهل ذئب، طبد اهلل هـ 

 (2184 ،)ســ الداقطـل(، واهـ أهل فديؽ كؿا يف 97ٕهل داود ) الؿراسقؾيقكس كؿا يف 

 (، وصح، إرسالف.1/377وطظ هـ الجعد، وطاصؿ هـ طظ طـد البقفؼل )
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 املسائل واألحكام املستفادة من احلديثني

 صف١ ايفجسٜٔ. د:1ر َطأي١

 :فجران الػجر :صحاهـاأقال  (3/44 :)شرح الؿفذبيف   قال اليّْٖ

 ،الػجر الثاين كؿَّ َس خر يُ وأ ،والػجر الؽاذب ،ولك الػجر إؿَّ َس أحدمها يُ 

 ، كحق السؿاء كذكب السرحانول يطؾع مستطقاًل فالػجر إ :والػجر الصادق

ا ثؿ يطؾع الػجر الثاين الصادق مستطقرً  ،ثؿ يغقب ذلؽ ساطة -وذق الذئب-

 .ِؼ فُ ا يف إُ ا طرًض مـتشرً  :أي -هالراء-

يدخؾ وقت صالة  فِ بِ فَ  ،حؽام كؾفا متعؾؼة هالػجر الثاينوإ :قال أصحاهـا

ويحرم هف الطعام والشراب طىل  ،ويدخؾ يف الصقم ،ويخرج وقت العشاء ،الصب،

مـ  لءول شوٓيتعؾؼ هالػجر إ ،الؾقؾ ويدخؾ الـفار ليـؼض فِ هِ وَ  ،الصائؿ

 . اكتفك.مجاع الؿسؾؿقـنحؽام هإ



ِٔت َباُب  َْاِق  75 اَلَن

 

 

 

 

ـِ  (411) ـِ مَ  َوَط   ،ْسُعقدٍ اْه
ِ
اَلُة »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل َأْفَضُؾ األَْطًَمِل الصَّ

ِل َوْقتَِفا َحاُه، َوَأْصُؾُف فِل  . َرَواُه التِّْرمِِذيُّ َوالَحاكِؿُ «فِل َأوَّ ـِ َوَصحَّ ِحقَحقْ .الصَّ
(1)

 

ـْ  (411) ُل الَقْقِت ِرْضَقاُن اهللِ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ ، َأهِل َمْحُذوَرَة  َوَط ، َأوَّ

ا. «َوَأْوَسُطُف َرْحَؿُة اهللِ، َوآِخُرُه َطْػُق اهللِ  اَرُقْطـِلُّ هَِسـٍَد َضِعقٍػ ِجدًّ َأْخَرَجُف الدَّ
(2)

 

ـِ ُطَؿَر َكْحُقُه، ُدوَن إَْوَسِط، َوُذَق َضِعقٌػ َولِؾتِّْرمِِذيِّ  (411) ـْ َحِديِث اْه
مِ

َأْيًضا.
(3)

 

 فائدة األحاديث املتقدمة

 يف ذذه إحاديث حثٌّ طىل الصالة يف أول وقتفا.

وقد تؼدم الؽالم طىل استحباب تعجقؾ الصؾقات يف أول وقتفا إٓ العشاء، 

 والظفر يف يقم الحر، وهاهلل التقفقؼ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أهل طؿرو ( مـ صريؼ طظ هـ حػص طـ شعبة طـ القلقد هـ العقزار طـ 1/188أخرجف الحاكؿ ) (1)

الشقباين طـ طبداهلل هـ مسعقد هف. ومـ صريؼ طثؿان هـ طؿر طـ مالؽ هـ مغقل طـ القلقد هـ 

(: اتػؼ أصحاب شعبة طىل الؾػظ الؿذكقر يف الباب 527) الػت،يف  الحافظ  العقزار هف. 

الة الص»وخالػفؿ طظ هـ حػص وذق شقخ صدوق مـ رجال مسؾؿ فؼال:  «عذ وقتفا»وذق ققلف: 

أخرجف الحاكؿ والدارقطـل والبقفؼل مـ صريؼف. قال الدارقطـل: ما أحسبف حػظف  «يف أول وقتفا

الحافظ هعد أن ذكر صريؼ طثؿان: وتػرد طثؿان هذلؽ، والؿعروف  ، ذٕكف كبر وتغقر حػظف.ا

 ذوغقره.ا -يعـل البخاري-طـ مالؽ هـ مغقل كرواية الجؿاطة، كذا أخرجف الؿصـػ 

( ومل يعزه الحافظ 1898) الســاكظر . «الصالة دقؼاهتا»لػظ الترمذي كؾػظ الجؿاطة  تيبيُ:

( طـ 171) ســفوإكؿا أخرج الترمذي الؾػظ الؿذكقر يف ، التؾخقصو الػت،إىل الترمذي يف 

أم فروة، والحديث ضعقػ: يف إسـاده: طبداهلل العؿري وذق ضعقػ، والؼاسؿ هـ غـام وفقف 

 (.426جف أهقداود أيًضا )ضعػ، وأخر

( ويف إسـاده إهراذقؿ هـ زكريا العجظ، حّدث 251-1/249. أخرجف الدارقطـل )ضعٝ  ل٘دا (2)

 هالبقاصقؾ، واهتؿف اهـ حبان. 

(، ويف إسـاده يعؼقب هـ القلقد الؿدين، قال أمحد: كان مـ 172. أخرجف الترمذي )َٛضٛ  (3)

 الؽذاهقـ الؽبار. 
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ـِ وَ  (411) ـِ ُطَؿَر  َط  اْه

ِ
اَل َصاَلَة بَْعَد الَػْجرِ إالَّ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص، َأنَّ َرُسقَل اهلل

ـِ  َّٓ الـََّسائِّل «َسْجَدَتْق .. أَْخَرَجُف الَخْؿَسُة إ
(1)

 

اِق  زَّ .«الَػْجرِ  إالَّ َرْكَعَتِل  َد ُصُؾقع الَػْجرِ اَل َصاَلَة بَعْ »: َوفِل ِرَواَيِة َطبِْدالرَّ
(2)

 

ـْ  (411) اَرُقْطـِلِّ َط ـِ  َومِثُْؾُف لِؾدَّ ـِ الَعاِص. َطْؿِرو اْه ْه
(3) 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديثني

 ايتطٛ  بعد يًٛ  ايفجس قبٌ صال٠ ايفجس. د:1ر َطأي١

: وذق ما اجتؿع طؾقف -(419َطِؼَب الحديث )- مرٖ قال اإلماو الرت

 أذؾ العؾؿ، كرذقا أن يصظ الرجؾ هعد صؾقع الػجر: إٓ ركعتل الػجر.

: دطقى الترمذي اإلمجاع طىل الؽراذة التؾخقصيف   قال احلافظ

لذلؽ طجقب: فنن الخالف فقف مشفقر، حؽاه اهـ الؿـذر وغقره، وقال الحسـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.419(، والترمذي )1278(، وأهقداود )2/114خرجف أمحد ). أحطٔ يغىٙ (1)

ومل يخرجف اهـ ماجف، ويف إسـاده طـدذؿ محؿد هـ الحصقـ، ويؼال أيقب هـ الحصقـ، وذق 

 مجفقل. ولؽـ يشفد لف ما سقليت طـد الدارقطـل والبقفؼل. 

هقهؽر هـ طبداهلل هـ (، ويف إسـاده: أ3/53) مصـػف. أخرجف طبدالرزاق يف إضٓادٙ ضعٝ  ل٘دا (2)

 محؿد هـ سبرة، وذق متفؿ هالقضع. 

(، ويف إسـاده طبدالرمحـ هـ زياد اإلفريؼل، وذق 1/419. أخرجف الدارقطـل )حطٔ يغىٙ (3)

 ضعقػ. 

ولؽـ يشفد لف حديث اهـ طؿر الؿتؼدم، وكذا مرسؾ سعقد هـ الؿسقب، فؼد أخرج البقفؼل 

صالة بعد الـداء إال  ال»: قال: قال رسقل اهلل  ( هنسـاد حسـ طـ سعقد هـ الؿسقب2/466)

 فالحديث حسـ هشقاذده.  «سجدتني



ِٔت  َْاِق  77 َباُب اَلَن

 

 

 

 

وكان مالؽ يرى أن يػعؾف مـ فاتتف صالة الؾقؾ، وقد أصـب  البصري: ٓ هلس هف،

 .ققام الؾقؾيف ذلؽ محؿد هـ كصر يف 

مـ طدم جقاز التطقع يف ذذا الققت،  اجلًيٌس ما ذذب إلقف ًانشاجح ُ :لهد

 .وأكف مـ أوقات الـفل: لحديث الباب

( هنسـاد صحق، طـ اهـ الؿسقب أكف رأى رجاًل 2/466وقد أخرج البقفؼل )

يصظ هعد صؾقع الػجر أكثر مـ ركعتقـ، يؽثر فقفا الركقع، والسجقد، فـفاه، 

 فؼال: يا أها محؿد، أيعذهـل اهلل طىل الصالة؟

.ذقال: ٓ، ولؽـ يعذهؽ طىل خالف السـة.ا
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 غاية الؿرام (4/167 ،)الؿجؿقع (2/525 ،)الؿغـل (2/411 ،)إوسطواكظر:  (1)

(5/574.) 
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ـْ ُأمِّ َسَؾَؿَة  (411)   ،َوَط

ِ
الَعْصَر، ُثؿَّ َدَخَؾ َهقْتِل،  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَلْت: َصؾَّك َرُسقُل اهلل

ـِ َفَصؾَّك  ـِ بَْعَد الظُّْفرِ »، َفَؼاَل: فُ تُ لْ لَ َفَس ، َرْكَعتَقْ ـْ َرْكَعَتْق ْقتفًَم اآلنَ  ُشِغْؾت َط  ،«َفَصؾَّ

أَْخَرَجُف َأْحَؿُد. .«اَل »َفُؼْؾت: َأَفـَْؼِضقِفَؿا إَذا َفاَتتَا؟ َقاَل: 
(1)

 

َهِل َداُود طَ  (411)
ِ
هَِؿْعـَاُه. ـْ َطائَِشَة َوٕ

(2)
 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديثني

١ٖٔٓ ايٖسأتَب١ٔ بعد ايعصس. د:1ر َطأي١  ق َطا٤ُ ايٗط

  اتبة هعد العصر، واستدلقا ـَّة الرَّ ذذب الشافعل، وأمحد إىل جقاز قضاء السُّ

 الصحقحقـهحديث أم سؾؿة، وطائشة يف 
(3)

طـ  ُشِغَؾ  ، وغقرمها، أنَّ الـبل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، طـ يزيد هـ ذارون طـ محاد 6/315. أخرجف أمحد )صخٝذ دٕٚ قٛي٘: )أفٓكطُٝٗا إذا فاتتا( (1)

سؾؿة طـ إزرق هـ ققس طـ ذكقان طـ أم سؾؿة. وقد خقلػ يزيد هـ ذارون، فؼد رواه  اهـ

حجاج هـ مـفال وذدهة هـ خالد وأهقالقلقد الطقالسل وطبدالؿؾؽ هـ إهراذقؿ الجدي كؾفؿ طـ 

محاد هنسـاده، ومل يذكروا ققلفا )أفـؼضقفؿا... (، وزادوا هقـ ذكقان وأم سؾؿة )طـ طائشة( 

وغقرمها هلساكقد  الصحقحقـ، دون ققلفا: )أفـؼضقفؿا... ( وذق كذلؽ يف فالحديث صحق

 صحقحة.

ػ الزيادة كؿا يف  ثؿ وجدت البقفؼل  ( هؿثؾ ما ذكركاه، 3/427-428) الؿعرفةقد ضعَّ

  (44/277 .)الؿسـدفؾؾف الحؿد، واكظر تحؼقؼ 

العصر ويـفك طـفا(. وذق مـ  يصظ هعد ( ولػظف: )كان رسقل اهلل 1281أخرجف أهقداود ) (2)

 صريؼ محؿد هـ إسحاق، طـ محؿد هـ طؿرو هـ ططاء، طـ ذكقان، طـ طائشة. 

ومحؿد هـ إسحاق مدلس ومل يصرح هالسؿاع، والصحق، يف رواية ذكقان ذق ما تؼدم أكف مـ 

روايتف طـ طائشة طـ أم سؾؿة، فالحديث صحق،، لؽـ طـ أم سؾؿة، وقد أخرجف البخاري 

 ( مـ وجف آخر هؿعـاه. 834مسؾؿ )( و1233)

 (.834(، ومسؾؿ )1233أخرجف البخاري ) (3)



ِٔت  َْاِق  79 َباُب اَلَن

 

 

 

 

 الركعتقـ هعد الظفر، فؼضامها هعد العصر.

 -مع ضعػف- «وكان يـفك طـفا»يف حديث الباب:  وأما ققل طائشة 

داوم  فؿعـاه: أكف كان يػعؾفا طىل الدوام، ويـفك طـ ذلؽ، وذلؽ ٕنَّ الـبل 

 طؾقفا مـ حقـف: ٕكَّف كان إذا صؾَّك صالًة أثبتفا، وذذا خاصٌّ هف.

 إىل طدم الجقاز: لعؿقم الـفل. وذذب أصحاب الرأي 

، والخاص يؼضل طىل العام، انمٌل األًل ًانشاجح : ٕنَّ دلقؾفؿ خاصٌّ

.أطؾؿ واهلل
(1)

 

 قطا٤ ايطٓٔ يف ضا٥س أٚقات ايٓٗٞ. د:2ر َطأي١

[ تحت حديث 5مذاذب العؾؿاء يف ذذه الؿسللة كالؿسللة الساهؼة هرقؿ ]

، والجـازة، (، وذل: حؽؿ ذوات إسباب دون الػقائت، والؿـذورة156)

 فراجعف.

١ٖٔٓ ايفجس بعد صال٠ ايفجس. د:3ر َطأي١  قطا٤ ُض

 جاء يف ذذا الباب ثالثة أحاديث:

(، 1267(، وأهل داود )5/447: حديث ققس هـ طؿرو طـد أمحد )األّل

، الصبَ،، ثؿ اكصرف الـبل  (، قال: صؾقت مع الـبل 422والترمذي )

قؾت: يا رسقل اهلل، إين مل  «مفاًل يا ققس، أصالتان مًعا؟»فقجدين أصظ، فؼال: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (2/533)الؿغـلواكظر:  (1)



 81 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 .«فال إذن»أكـ ركعُت ركعتل الػجر. قال:  

وذذا الحديث رجالف ثؼات، ولؽـف مـ رواية محؿد هـ إهراذقؿ التقؿل، طـ 

 ققس،ومل يسؿع مـف، قالف الترمذي، والطحاوي.

(، واهـ حبان 1117(، واهـ خزيؿة )423: ما أخرجف الترمذي )الجاىٕ

و هـ طاصؿ الؽالهل، حدثـا مهام، طـ قتادة، طـ الـضر (، مـ صريؼ: طؿر2472)

مـ مل »: هـ أكس، طـ هشقر هـ هنقؽ، طـ أهل ذريرة، قال: قال رسقل اهلل ا

، وذذا إسـاد ضاذره الُحْسـ، «ُيَصؾِّ ركعتل الػجر، فؾقصؾفًم بعدما تطؾع الشؿس

ي: ٓ ورجالف ثؼات: إٓ طؿرو هـ طاصؿ: فنكف حسـ الحديث، لؽـ قال الترمذ

كعؾؿ أحًدا روى ذذا الحديث طـ مهام هبذا اإلسـاد كحق ذذا إٓ طؿرو هـ طاصؿ 

الؽالهل، والؿعروف مـ حديث قتادة، طـ الـضر هـ أكس، طـ هشقر هـ هنقؽ، 

مـ أدرك ركعة مـ صالة الصبح قبؾ أن »، قال: طـ أهل ذريرة، طـ الـبل 

 .«تطؾع الشؿس، فؼد أدرك الصبح

، قال: كام الـبل (، طـ أهل ذريرة 1155اهـ ماجف ) : ما أخرجفالجالح

  ،طـ ركعتل الػجر، فصالمها هعدما صؾعت الشؿس. وإسـاده ضاذره الُحْسـ

ـَ الحافظ اهـ حجر يف  ( أنَّ ذذا الحديث 11/98) الـؽت الظرافولؽـ َهقَّ

طـ كام  مختصٌر، وأكف قطعة مـ حديث أهل ذريرة طـد مسؾؿ، وغقره، أنَّ الـبل 

ـَّة، ثؿ صؾَّك الػجر.  الػجر حتك صؾعت الشؿس، فؼام، فصؾَّك السُّ

  وقد اختؾػ أذؾ العؾؿ: متك يؼضل ركعتل الػجر إذا كام طـفا؟ فذذب



ِٔت  َْاِق  81 َباُب اَلَن

 

 

 

 

ططاء، وصاوس، واهـ جريج، وذق أحد ققيل الشافعل إىل ما دلَّ طؾقف حديث ققس 

 الؿتؼدم، وذق رواية طـ أمحد.

 ،وأمحد، وإسحاق، وأصحاب الرأي  وذذب إوزاطل، ومالؽ، والشافعل

 إىل أهنا ُتَصؾَّك هعدما تطؾع الشؿس.

مل يص، يف الباب حديث يعتؿد طؾقف، وطىل ذذا  :غفش اهلل نولال أتٌ عثذ اهلل 

ففق ُمَخقٌَّر: إن شاء قضاذا هعد الصالة قبؾ صؾقع الشؿس ققاًسا طىل السـة التل 

 ا تطؾع الشؿس.هعد العصر، وإن شاء قضاذا هعدم قضاذا الـبل 

وقد اختار مجفقر العؾؿاء تلخقرذا، وذذب أكثرذؿ إىل جقازذا أيًضا هعد 

، واهلل أطؾؿ.خراسًُـانذق  ًىزاالصالة قبؾ صؾقع الشؿس، 
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (39/173.)تحؼقؼ الؿسـد (423 ،)ســ الترمذي (2/531 ،)الؿغـلواكظر:  (1)



 82 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 

 َفِصْن ِف٘ ِذِكِس َبِعِض امَلَشاِئِن امُلَتَعمَِّقِة ِبالَباب

 َٔ ْاّ عٔ صال٠، أٚ ْطٝٗا. د:1ر َطأي١

مـ كام »قال:  ، أنَّ الـبل مالؽ  أخرج البخاري، ومسؾؿ طـ أكس هـ

.«طـ صالةٍ، أو كسقفا؛ فؾقصؾفا إذا ذكرها
(1)

 

وقد وقع اإلمجاع طىل وجقب الصالة طىل الـائؿ إذا استقؼظ، أو الـاسل إذا 

ذكَر: إٓ أنَّ محؿد هـ الحسـ خالػ فقؿا إذا كان الـقم صقياًل فاتتف فقف أكثر مـ 

 اإِلْغَؿاء. يعـل أكف ٓ صالة طؾقف. مخس صؾقات، فؼال: ُحْؽُؿُف ُحْؽؿُ 

.ًانصٌاب لٌل اجلًيٌس
(2)

 

 ٌٖٚ ٜصًٝٗا ع٢ً ايفٛز، أّ ع٢ً ايرتاخٞ؟ د:2ر َطأي١

  ،ضاذر حديث أكس الؿتؼدم أكف يصؾقفا طىل الػقر، وذق ققل مالؽ، وأمحد

 وأهل حـقػة.

 .وذذب الشافعل إىل أكف يصؾقفا طىل التراخل إذا كان لعذر 

 .ًانمٌل األًل ألشب

كام طـ صالة الػجر حتك صؾعت الشؿس، ثؿ سار  يث أنَّ الـبل وأما حد

إنَّ هذا مـزٌل حضركا فقف »قؾقاًل، ثؿ صؾَّك، فؼد ُذكَِرِت الِعؾَّة يف الحديث هؼقلف: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.684(، ومسؾؿ هرقؿ )597أخرجف البخاري )( 1)

 (.3/351ٓهـ رجب ) الػت،واكظر:  (2)



ِٔت  َْاِق  83 َباُب اَلَن

 

 

 

 

:«الشقطان
(1)

فؽان التلخقر لقغادر ذلؽ الؿؽان الذي ُتؽره الصالة فقف،  

أطؾؿ. واهلل
(2)

 

َٞ أنثس َٔ صال٠، فٌٗ ًٜصَ٘ ا د:3ر َطأي١  يرتتٝب؟إذا ْط

  ذذب إىل اشتراط الترتقب أمحد، وُزفر، وذق ققل مالؽ، وأهل حـقػة، فقؿا إذا

يقم الخـدق:  كاكت الػقائت مخًسا، فؿا دون، واستدلقا طىل ذلؽ هػعؾ الـبل 

فنكف هدأ فصىل الظفر، ثؿ العصر، ثؿ الؿغرب، وقالقا: مرتبة يف الؼضاء كؿا ذل 

 .م العثقؿقـ مرتبة يف إداء، وذذا ترجق، اإلما

  وذذب الشافعل إىل طدم وجقب الترتقب، وذق ققل أهل ثقر، وداود، ورواية

 .«فؾقصؾفا إذا ذكرها»طـ إوزاطل، واستدلقا هحديث أكس: 

ففذا الحديث يدل طىل أنَّ وقتفا حقـ يذكرذا، وقد ذكرذا كؾفا مجؾة: فقؽقن 

 .ذلؽ وقتفا

، قب هقـفا كؿا فعؾ الـبل قالقا: وإفضؾ، وإحقط، والسـة، ذق الترت

ٓ يدل طىل القجقب. ، واهلل أطؾؿ، وفعؾ الـبل األلشبذق  ًىزا انمٌل
(3)

 

 َٔ ْطٞ صال٠ً، فرنسٖا ٖٚٛ يف ايصال٠ األخس٣. د:4ر َطأي١

  ص،َّ طـ اهـ طؿر  أكف قال: يؽؿؾ الصالة، ثؿ يصظ الػائتة، ثؿ يعقد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.311( )681أخرجف مسؾؿ هرقؿ )( 1)

 (.3/351ٓهـ رجب ) فت، البارياكظر:  (2)

 مجؿقع فتاوى العثقؿقـ (2/338 ،)الؿغـل(، 598ٓهـ رجب ) فت، الباريواكظر:  (3)

(12/222.) 



 84 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

ق حـقػة، ومالؽ، ( طـ كافع طـف، وهبذا أخذ أه1/168الحاضرة. أخرجف مالؽ ) 

 وأمحد.

  ،واختاره -وذذب الحسـ، وصاوس، وأهق يقسػ، والشافعل، وأهق ثقر

إىل أكف يؽؿؾ  -، وصححف اإلمام العثقؿقـهعض الحـاهؾة مـفؿ شقخ اإلسالم 

الحاضرة، ثؿ يصظ الػائتة، وٓ إطادة طؾقف لؾحاضرة: وذلؽ أنَّ الػائتة وقتفا حقـ 

 لصالة، ويجقز التلخقر لعذٍر، كؿا أخر الـبل يذكرذا، وقد ذكرذا، وذق يف ا

صالة الػجر، حتك فارق ذلؽ الؿـزل، فال هلس هتلخقرذا حتك يؽؿؾ الحاضرة، 

 وٓ ُيشترط الترتقب كؿا تؼدم يف الؿسللة الساهؼة.

وقد كؼؾ اهـ طبد البر اإلمجاع طىل أنَّ مـ ذكر فائتًة يف وقت حاضرةٍ، أو 

م ذا  صؾقات يسقرة، أكف إْن قدَّ العصر طىل الػائتة أكف ٓ إطادة طؾقف لؾعصر التل صالَّ

وذق ذاكٌر لؾػائتة: إٓ أْن يبؼك مـ وقتفا ما يعقدذا فقفا قبؾ غروب الشؿس. ذكره 

 (.3/374اهـ رجب )

وذذا اإلمجاع يدل طىل طدم اشتراط الترتقب، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

أم يتؿفا كػاًل؟ طىل اختؾػ مـ قال هتؼديؿ الػائتة: ذؾ يؼطع الصالة، فسع: 

 ققلقـ:

 : أكف يؼطعفا، وذق ققل مالؽ، وأمحد، وأهل حـقػة.األّل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مجؿقع فتاوى العثقؿقـ (2/338 ،)الؿغـل(، 598ٓهـ رجب ) الػت،واكظر:  (1)

(12/221- ،)الػتاوى مجؿقع (22/116.) 



ِٔت  َْاِق  85 َباُب اَلَن

 

 

 

 

واستثـك أهق حـقػة إذا ذكرذا يف صالة هعد مرور مخس صؾقات، واستثـقا 

 كؾفؿ ما إذا كان ملمقًما، فؼالقا هؼقل اهـ طؿر الساهؼ.

واية.: أكف يتؿفا كػاًل، وذق ققل الؾقث، والثقري، وأمحد يف رالجاىٕ
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.598ٓهـ رجب ) الػت،اكظر:  (1)
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ُِ  َباُب اأَلَذا
 بَابُ األَذَاُِ

، [٥التوبة:]  ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ﴿ذق اإلطالم، قال تعاىل:  األذاٌ يف اللغة:

، أي: أطؾؿتؽؿ، [٣٠٫األنبياء:] ﴾ہ ہ  ہ ۀ﴿أي: إطالٌم، وقال تعاىل: 

 فاستقيـا يف العؾؿ.

ذق ذكر مخصقص مشروع، الؿشروع يف أوقات  واألذاٌ يف الصسع:

 طالم هققتفا.الصؾقات: لإل

مصدر أقاَم، وحؼقؼتف إقامة الؼاطد، أو الؿضطجع،  واإلقامة يف األصل:

 فؽلن الؿمذن إذا أتك هللػاظ اإلقامة أقام الؼاطديـ، وأزالفؿ طـ قعقدذؿ.

إطالم هالؼقام إىل الصالة هذكر مخصقص. وشسّعا:
(1)

  

 فطٌ األذإ. د:1ر َطأي١

صحقحقفؿاأخرج الشقخان يف 
(2)

، نَّ رسقل اهلل ، أ، طـ أهل ذريرة 

لق يعؾؿ الـاس ما دم الـداء، والصػ األول، ثؿ مل جيدوا إال أن يستفؿقا طؾقف؛ »قال: 

البخاري، ويف «الستفؿقا
(3)

فنكف ال يسؿع صقت »طـ أهل سعقد مرفقًطا:  

، وال إكٌس، وال شلء؛ إال شفد لف يقم الؼقامة ّـٌ  .«الؿمذن ِج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (3/63.)غاية الؿرام (2/53 ،)الؿغـلواكظر:  (1)

 (.437(، ومسؾؿ هرقؿ )615أخرجف البخاري هرقؿ ) (2)

 (.619أخرجف البخاري هرقؿ ) (3)
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صحق، مسؾؿويف 
(1)

الؿمذكقن أصقل الـاس أطـاًقا »ا: طـ معاوية مرفقطً  

 ، ويف الباب أدلة أخرى يف فضؾف الؽبقر،وهقان إجر العظقؿ فقف.«يقم الؼقامة

 أُٜٗا أفطٌ: األذإ، أّ اإلَا١َ؟ د:2ر َطأي١

 .يف ذذه الؿسللة وجفان طـد الحـاهؾة، والشافعقة، ومها روايتان طـ أمحد 

ذق الذي اختاره اهلل لـبقف أنَّ اإلمامة أفضؾ: ٕنَّ ذلؽ  -واهلل أطؾؿ- ًانشاجح

وإدلة القاردة يف فضؾ إذان ٓ تدل طىل أكف أفضؾ مـ اإلمامة ،.
(2)

 

 حهِ األذإ، ٚاإلقا١َ. د:3ر َطأي١

  ّْٖقال الي  يفشرح الؿفذب (3/82:)  هنؿا سـة أمذذبـا الؿشفقر

ن نف :ٓ يجبان هحال ،لؾجؿاطة والؿـػرد ،يف الحضر والسػر لؽؾ الصؾقات

ق اسحإو ،صحاهفأو ،وهف قال أهق حـقػة ،صالة الؿـػرد والجؿاطة ْت حَّ تركفؿا َص 

: مها فرض  وقال اهـ الؿـذر ،طـ مجفقر العؾؿاء لِس َخ رْ وكؼؾف السَّ  ،هـ راذقيفا

 .تجب يف مسجد الجؿاطة :وقال مالؽ :قال .يف حؼ الجؿاطة يف الحضر والسػر

أكف  :وزاطل روايةوطـ إ .ةطاد الصالأقامة إلا َل ِس كَ  نْ إ :وزاطلوإ ،وقال ططاء

 .محدأوفرضا كػاية طـد  ،طـد مالؽ ةٌ ـَّ مها ُس  ي:قال العبدر. ايعقد مادام الققت هاققً 

ن : إوقال مجاذد .ولقسا هشرط لصحتفا ،مها فرض لصالة الجؿاطة :وقال داود

مها واجبان لؽؾ  :قال أذؾ الظاذر :وقال الؿحامظ ،طادأ ،قامة يف السػراإل َل ِس كَ 

 . اكتفك.واختؾػقا يف اشتراصفؿا لصحتفا ،ةصال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.387أخرجف مسؾؿ هرقؿ ) (1)

  (2/54.)الؿغـلواكظر:  (2)
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، وذق ققل هعض ًذـأح ما ذذب إلقفمـ ذذه إققال  ًانشاجح ُ :لهد 

الشافعقة، والؿالؽقة، مـ أهنؿا فرض كػاية، ويدل طىل القجقب حديث مالؽ هـ 

الصحقحقـالحقيرث يف 
(1)

وإذا حضرت الصالة؛ فؾقمذن لؽؿ أحدكؿ، »: 

الصحقحقـأكس يف  ، وحديث«ولقممؽؿ أكبركؿ
(2)

كان إذا غزا  : أنَّ الـبل 

 قرية، وصؾع الػجر، استؿع: فنْن وجد أذاًكا أمسؽ، وإٓ أغار. والؾػظ لؿسؾؿ.

ًٓ أن يؼقم فقـادي هالصالة، ويف  فلمر الـبل  ّيف قص٘ األذاٌ قال: هال

( يف قصة كقمفؿ طـ الصالة، وفقف: أنَّ 681) مسؾؿحديث أهل قتادة يف 

مل يترك إذان سػًرا، وٓ حضًرا،  ففذا يدل مع غقره طىل أنَّ الـبل  أذَّن. ًٓ هال

أمر  وٕكف مـ شعائر اإلسالم الظاذرة، وأما كقكف فرض كػاية: َفأِلنَّ الـبل 

ًكا  أي: هالؿؽان الذي ذق فقف، وأيًضا مل يلمر -طثؿان هـ أهل العاص أن يتخذ ممذِّ

 إْن صؾَّك يف مجاطة أذؾف. -معف هإذانمـ مل يحضر الصالة  الـبل 

لؿالؽ هـ الحقيرث، ووالد طؿرو هـ سؾؿة هإذان إذا  وأيًضا َأْمُر الـبل 

حضرت الصالة، ومها سقـزٓن يف ققمفؿا يدل طىل أكف يؽػل أذاٌن واحد طـ 

ْحـَاُه ذق ترجق، شقخ اإلسالم اهـ تقؿقة، ثؿ الشقخ اهـ  الجؿاطة، وذذا الذي رجَّ

ِة الصالة، هؾ طثقؿ قـ رمحفؿ اهلل. ولقس معـك ققلـا: )فرض كػاية( أكف شرٌط لِِصحَّ

، واهلل أطؾؿ.  (3)ذق واجٌب مستؼؾٌّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.674(، ومسؾؿ هرقؿ )628رقؿ )أخرجف البخاري ه (1)

 (.382(، ومسؾؿ )611أخرجف البخاري ) (2)

 الشرح الؿؿتع (3/82 ،)الؿجؿقع (3/85 ،)غاية الؿرام (2/72- ،)الؿغـلواكظر:  (3)

(2/38.) 
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ن نف(: قال أصحاهـا: 3/81) شرح الؿفذبيف  قال الـقوي  

ذان يف مجقع أذؾ ذلؽ قؾ ما يتلدى هف الػرض أن يـتشر إلف :فرض كػاية :قؾـا

سؼط الػرض  ،هحقث إذا أذن واحد سؿعقا كؾفؿ ،قرية صغقرة ن كاكتنف :الؿؽان

هحقث يـتشر  ،وجب أن يمذن يف كؾ مقضع واحد ،اا كبقرً ن كان هؾدً إو ،هقاحد

سؼط الحرج طـ الـاحقة التل سؿعقه  ،سبحن واحد فن أذَّ نف :ذان يف مجقعفؿإ

 .دون غقرذؿ

 ٌٖ يًٓطا٤ األذإ ٚاإلقا١َ؟ د:4ر َطأي١

ـُ الـساء لؾرجال: فال أطؾؿ أحًدا مـ أذؾ العؾؿ قال هف، وذذا ٓ  أما تلذي

يجقز: ٕنَّ إذان يحتاج إىل رفع الصقت، والؿرأة ٓ ُيشرع لفا ذلؽ، والخطاب، 

وإوامر يف إذان جاءت لؾرجال، وقد حؽك الؿتقيل وجًفا طـ الشافعقة 

 هالجقاز، وذق وجٌف شاذٌّ طـدذؿ.

 إذان، واإلقامة؟ وأما إذا اكػرد الـسقة، ففؾ ُيْشَرُع لفـ

أما القجقب: فال أطؾؿ أحًدا مـ أذؾ العؾؿ قال هف، واختؾػقا: ذؾ  فألٌل:

 ُيستحب لفـ ذلؽ، أم ٓ؟

  فذذبت صائػة مـ أذؾ العؾؿ إىل أكف ٓ يستحب لفـ إذان، وٓ اإلقامة، وذق

ققل سعقد هـ الؿسقب، والحسـ، والـخعل، والزذري، والثقري، والشافعل يف 

د يف رواية، وأهل حـقػة، وأهل يقسػ، ومحؿد، قالقا: ٕنَّ إذان ُشِرَع ققل، وأمح

 ٓجتؿاع الرجال.
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   وذذبت صائػة مـ أذؾ العؾؿ إىل استحباب اإلقامة دون إذان، وذق ققل

مالؽ، وأمحد يف رواية، وداود، والشافعل يف الؿشفقر طـف، وهف قطع مجفقر 

 الشافعقة.

 وذذا وذذبت صائػة مـ أذؾ العؾؿ إىل ، ـٌ ، َوَحَس َـّ ِف  أنَّ ذلؽ مشروٌع يف َحؼِّ

 الؼقل رواية طـ أمحد، وققل لؾشافعل، وذق ترجق، اهـ الؿـذر، واهـ حزم.

ُن، وُتِؼقؿ. أخرجف اهـ أهل شقبة وقد جاء طـ طائشة  : أهنا كاكت ُتَمذِّ

 (، ويف إسـاده: لقث هـ أهل سؾقؿ، وذق ضعقٌػ، مختؾٌط.1/223)

( هنسـاد صحق، طـ سؾقؿان التقؿل، قال: ُكـَّا 1/223قبة )وأخرج اهـ أهل ش

، ففق ذِْكٌر. ـَ  كسلل أكًسا ذؾ طىل الـساء أذاٌن؟ قال: ٓ، وإْن فَعْؾ

ـٍ طـ اهـ طؿر أكف ُسئِؾ: ذؾ طىل الـساء 1/223وأخرج أيًضا ) (، هنسـاد َحَس

 ، واهلل أطؾؿ.انشاجحذق  ًىزا انمٌلأذاٌن؟ فغضب، وقال: أكا أهنك طـ ذِْكِر اهلل. 

َـّ ُمَؼقٌَّد هؿا إذا مل َتْسَؿْع أذاَن الِؿْصِر،وهؿا إذا  تيبيُ: ِف استحباب إذان يف َحؼِّ

مل ترفع صقهتا، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- (1/222مصـػ اهـ أهل شقبة (3/111 ،)الؿجؿقع (3/53-55 ،)إوسطواكظر:  (1)

223 ،)الؿحؾَّك (321 ،)الؿغـل (2/68 ،)غاية الؿرام (3/78 ،)الشرح الؿؿتع 

(2/38-39.) 
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ِف  (414) ـِ َطبِْد َرهِّ ـِ َزْيِد ْه  ْه
ِ
ـْ َطبِْداهلل َقاَل: َصاَف هِل َوَأَكا َكائٌِؿ َرُجٌؾ، ، َط

هِتَْرهِقِع التَّْؽبِقِر هَِغقِْر َتْرِجقٍع، َواإِلَقاَمَة  -بَُر اهلُل َأْكبَُر، َفَذَكَر إََذاَن َفَؼاَل: َتُؼقُل: اهلُل َأكْ 

َّٓ َقْد َقاَمِت  اَلُة  ُفَراَدى، إ   -الصَّ
ِ
ا َأْصبَْحُت أََتقُْت َرُسقَل اهلل َفا »َفَؼاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َفَؾؿَّ إكَّ

ـُ ُخَزْيَؿَة.، . الَحِديَث َأْخَرَجُف َأْحَؿُد َوَأُهق َداُود«َلُرْؤَيا َحؼ   َحُف التِّْرمِِذيُّ َواْه َوَصحَّ
(1)

 

ـَ  اَلُة َخقٌْر مِ َة َقْقِل هاَِلٍل فِل َأَذاِن الَػْجِر: الصَّ الـَّْقِم. َوَزاَد َأْحَؿُد فِل آِخِرِه قِصَّ
(2)

 

ـْ َأَكسٍ  (411) ـِ ُخَزْيَؿَة َط ْه
ِ
ـَ َقا ،َوٓ ـَِّة إَذا َقاَل الُؿَمذِّنُ  َل: مِ فِل الَػْجِر: َحلَّ  السُّ

ـَ  اَلُة َخقٌْر مِ .الـَّْقمِ  َطَؾك الَػاَلِح، َقاَل: الصَّ
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، مـ 371(، واهـ خزيؿة )189(، والترمذي )499(، وأهقداود )4/43. أخرجف أمحد )حطٔ (1)

، طـ محؿد هـ طبد اهلل هـ لمحؿد هـ إسحاق، حدثـل محؿد هـ إهراذقؿ هـ الحارث التقؿصريؼ 

 ... فذكره. وإسـاده حسـ. أهل طبد اهلل هـ زيد لثـزيد هـ طبد رهف، قال: حد

(، مـ صريؼ اهـ إسحاق، قال: ذكر محؿد هـ مسؾؿ الزذري، 4/42. أخرجف أمحد )شٜاد٠ ضعٝف١ (2)

طـ سعقد هـ الؿسقب، طـ طبداهلل هـ زيد... فذكر الحديث، وفقف: )فؽان هالل يمذن هذلؽ 

 ت غداة إىل الػجر، فؼقؾ لف: إن رسقل اهلل إىل الصالة، فجاء فدطاه ذا ويدطق رسقل اهلل 

كائؿ، قال: فصرخ هلطىل صقتف: الصالة خقر مـ الـقم. قال سعقد: فلدخؾت الؽؾؿة يف التلذيـ إىل 

 صالة الػجر(. 

وذذه الزيادة ضعقػة: ٕن اهـ إسحاق مل يصرح هالتحديث، وٕكف قد خقلػ، فؼد رواه معؿر 

( طـ الزذري طـ 1/414) ســ البقفؼلويقكس كؿا يف   (1774،)مصـػ طبدالرزاقكؿا يف 

 سعقد مرساًل، ومل يذكرا ذذه الزيادة.

: ومـفؿ مـ وصؾف، والؿرسؾ -هعد أن ذكر الرواية الؿرسؾة- (614 )الػت،قال الحافظ يف 

 ذأققى إسـاًدا.ا

، طـ ناهـ طق محؿد هـ طثؿان العجظ، كا أهق أسامة، طـ(، طـ 386. أخرجف اهـ خزيؿة )صخٝذ (3)

 هف. وإسـاده صحق،، رجالف ثؼات. محؿد هـ سقريـ، طـ أكس

  =( مـ صريؼ أهل أسامة هف، ووقع 1/423(، والبقفؼل )1/243وقد أخرجف أيًضا الدارقطـل )
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ـْ َأهِل َمْحُذوَرَة  (411) ، َفَذَكَر فِقِف التَّْرِجقَع. َطؾََّؿُف إََذانَ  ملسو هيلع هللا ىلص: أَنَّ الـَّبِلَّ َوَط

ـِ َفَؼْط.  َتقْ لِِف َمرَّ ـْ َذَكَر التَّْؽبِقَر فِل َأوَّ
َرَواُه الَخْؿَسُة َفَذَكُروُه وَ َأْخَرَجُف ُمْسؾٌِؿ. َوَلؽِ

ًعا .ُمَرهَّ
(1)

 

ـْ َأَكٍس  (411) َّٓ َذانَ َقاَل: ُأمَِر هاَِلٌل: َأْن َيْشَػَع إَ  َوَط ، َوُيقتَِر اإِلَقاَمَة إ

ْستِثْـَاَء. : َقْد َقاَمِت َقْقَلفُ  اإِلَقاَمَة، َيْعـِل
ِ
اَلُة. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف، َوَلْؿ َيْذُكْر ُمْسؾٌِؿ آ الصَّ

(2)
 

: َأَمَر الـَّبِلُّ  . ملسو هيلع هللا ىلصَولِؾـََّسائِلِّ ًٓ هاَِل
(3)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من األحاديث

 عدد نًُات األذإ. د:1ر َطأي١

  ذذب أمحد، وإسحاق، والثقري، وأهق حـقػة إىل أنَّ طدد كؾؿات إذان مخس

 طشرة كؾؿة: لحديث طبد اهلل هـ زيد، وذق أذان هالل.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 طـدمها تؽرار )الصالة خقر مـ الـقم( مرتقـ.  =

ـسائل (، وال512(، وأهقداود )6/411( )3/419(، وأمحد )379أخرجف مسؾؿ هرقؿ ) (1)

 (.719(، واهـ ماجف )192(، والترمذي )2/4-5)

 ورواية الترهقع يف التؽبقر أرج، ٕمقر:

 أن الـسائل أخرج الحديث مـ صريؼ شقخ مسؾؿ هترهقع التؽبقر. 

ا، وفقف: قال أهقمحذورة: إن   وقع طـد الؿذكقريـ غقر مسؾؿ ذكر طدد كؾؿات إذان كصًّ

 ذان تسع طشرة كؾؿة واإلقامة سبع طشرة كؾؿة.طؾؿف إ اهلل  رسقل

 )أرهع مرات(. صحق، مسؾؿذكر الؼاضل طقاض أكف وقع يف هعض صرق الػارسل يف  

 أن ذلؽ يقافؼ رواية طبداهلل هـ زيد الؿتؼدم يف أول الباب.  

 (. 378(، ومسؾؿ )615أخرجف البخاري ) (2)

 صحق،. (، هنسـاد2/3أخرجف الـسائل ) (3)
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  وذذب الشافعل، وصائػة مـ أذؾ العؾؿ هالحجاز إىل أنَّ طدد كؾؿات إذان

ؾؿة: لحديث أهل محذورة، وذق كالصػة التل قبؾفا، وفقف زيادة تسع طشرة ك

 الترجقع.

  وذذب مالؽ إىل أكف سبع طشرة كؾؿة: لحديث أهل محذورة، ولؽـ جعؾ

لِِف مرتقـ فؼط، وذذه الرواية قد تؼدم أهنا مرجقحة.  التؽبقر يف أوَّ

ت أكف يجقز العؿؾ هالؽقػقتقـ، وإن كاك فانشاجحوأما الؼقٓن الساهؼان: 

(، هنسـادٍ 511إُوىل أكثر: لحديث طبد اهلل هـ طؿر الذي أخرجف أهق داود )

 ، قال: كان إذان طىل طفد رسقل اهلل -الصحق، الؿسـدوذق يف -صحق، 

تقـ.  مرتقـ مرتقـ، واإلقامة مرًة مرة: إٓ أكف يؼقل: )قد قامت الصالة( مرَّ

 (22/66 :)ػتاوىمجؿقع الكؿا يف  قال غٔخ اإلضالو ابً تٔنٔ٘ 

فالصقاب مذذب أذؾ الحديث، ومـ وافؼفؿ، وذق تسقيغ كؾ ما ثبت يف ذلؽ 

 ذ، ٓ يؽرذقن شقئًا مـ ذلؽ.املسو هيلع هللا ىلصطـ الـبل 

(: َفُؽؾُّ واحد مـ أذان هالل، وأهل محذورة ُسـَّة، 22/386) ّقال أّٓضا

ْع، وسقاء أفرد اإلقامة، أ َع الؿمذن يف إذان، أو مل ُيَرجِّ و ثـاذا: فؼد فسقاء َرجَّ

ـََّة.ا  ذأحسـ، واتَّبع السُّ

َـّ  ملسو هيلع هللا ىلص(: ثبت طـف 2/389) زاد الؿعاديف   ّقال ابً القٔه أكف س

 ذالتلذيـ هترجقٍع، وهغقر ترجقع، وَشَرَع اإلقامة مثـك، وُفرادى.ا
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(: وذذا مـ آختالف الؿباح: فنْن 2/57) الؿغـليف   قال ابً قدام٘

َع، فال هلس هف، كصَّ  طؾقف أمحد، وكذلؽ قال إسحاق: فننَّ إمريـ كالمها قد  َرجَّ

 ذ.املسو هيلع هللا ىلصص، طـ الـبل 

حف إلباين، والقادطل، واهـ  ُ :لهد وقد قال هبذا الؼقل أيًضا اهـ خزيؿة،ورجَّ

طثقؿقـ، وقبؾفؿ الشقكاين، والصـعاين، رمحة اهلل طؾقفؿ أمجعقـ.
(1)

 

 نٝف١ٝ اإلقا١َ. د:2ر َطأي١

 ُتقَتُر، وٓ ُتثـك: إٓ ققلف: )قد قامت  ذذب مجفقر العؾؿاء إىل أنَّ اإلقامة

الصالة(، َفُتؼال مرتقـ، وذق مذذب أمحد، والشافعل، والزذري، وإسحاق، 

 وإوزاطل، وغقرذؿ.

واستدلقا هحديث أكس الؿقجقد يف الباب، وهحديث طبد اهلل هـ زيد 

 الؿقجقد أيًضا يف الباب.

  قد قامت الصالة»وذذب مالؽ إىل أنَّ اإلقامة طشر كؾؿات، جعؾ ققلف» 

 «قد قامت الصالة»، وحديثف مؼقد هؼقلف: «ويقتر اإلقامة»مرًة. واستدل هحديث: 

 الؿتؼدم يف الؿسللة الساهؼة. هإدلة التل ذكركاذا، وهحديث طبداهلل هـ طؿر 

  وذذب اهـ الؿبارك، والثقري، وأهق حـقػة، إىل جقاز تثـقة اإلقامة، وجعؾفا

(، واهـ 512ا هحديث أهل محذورة طـد أهل داود )سبع طشرة كؾؿة، واستدلق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (3/97.)غاية الؿرام (2/51 ،)الشرح الؿؿتع (2/57 ،)الؿغـلاكظر:  (1)
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طؾََّؿُف اإلقامة سبع طشرة  (، وغقرمها، هنسـاد حسـ، أنَّ الـبل 377خزيؿة )

 كؾؿة، فذكره مثؾ أذان طبداهلل هـ زيد، وزيادة: )قد قامت الصالة( مرتقـ.

 جقاز العؿؾ هالؽقػقة إُوىل، وإخقرة، وإن كاكت الؽقػقة إُوىل ًانشاجح

ـِ يف الؿسللة الساهؼة، وذق ترجق، اهـ  َمقْ أكثر: لحديث أكس، واهـ طؿر الؿتََؼدِّ

خزيؿة وشقخ اإلسالم اهـ تقؿقة، والصـعاين، والشقكاين، واهـ الؼقؿ وغقرذؿ.
(1)

 

(: وذذا مـ 1/194) صحقحفيف  قال اهـ خزيؿة  تيبيُ

يف إذان، ويثـل اإلقامة،  جـس اختالف الؿباح، فؿباح أن يمذن الؿمذن فقرجع

، فلما ملسو هيلع هللا ىلصومباح أن يثـل إذان ويػرد اإلقامة: إذ قد ص، كال إمريـ مـ الـبل 

 ذإمر هبؿا.ا ملسو هيلع هللا ىلصتثـقة إذان واإلقامة فؾؿ يثبت طـ الـبل 

 ايتثٜٛب يف أذإ ايفجس. د:3ر َطأي١

  استدل الجؿفقر هحديث أكس الؿقجقد يف الباب، وهلحاديث أخرى طىل

الؿمذن يف أذان الصب،: )الصالة خقر مـ الـقم( مرتقـ هعد استحباب أن يؼقل 

ققلف: )َحلَّ طىل الػالح(، وذق ققل اهـ طؿر
(2)

، والحسـ، واهـ سقريـ، 

 والزذري، وأمحد، ومالؽ، وإوزاطل، وإسحاق، والشافعل، وغقرذؿ.

  َّوذذب أهق حـقػة إىل أنَّ التثقيب هقـ إذان واإلقامة يف الػجر أن يؼقل: )َحل 

 طىل الصالة( مرتقـ، )َحلَّ طىل الػالح( مرتقـ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1/535-536.)الـَّْقؾ (3/112 ،)غاية الؿرام (2/59 ،)الؿغـلواكظر:  (1)

 (، وذق صحق،.1/423(، والبقفؼل )1/218أخرجف اهـ أهل شقبة ) (2)
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، وما ذذب إلقف أهق حـقػة، قال فقف إسحاق: ذذا األًلانمٌل ذق  ًانشاجح 

: ذذا التثقيب الذي كرذف أذؾ شلء أحدثف الـاس. وقال أهق طقسك الترمذي 

العؾؿ، وذق الذي خرج مـف اهـ طؿر
(1)

ا سؿعف.  مـ الؿسجد َلـؿَّ
(2)

  

  األذإ األٍٚ، أّ ايثاْٞ؟ٌٖ ايتثٜٛب يف د:4ر َطأي١

 ( وغقرمها مـ حديث أهل 2/14(، والـسائل )3/318أخرج أمحد ،)

يف صالة الصب،، فنذا قؾت: َحلَّ طىل  محذورة، قال: كـُت ُأَؤذِّن يف زمـ الـبل 

الػالح، قؾت: الصالة خقٌر مـ الـقم، إذان إول. ويف إسـاده: أهق سؾؿان، 

 مجفقل حال.

(، والـسائل 511(، وأهل داود )3/318طـد أمحد ) ولف صريؼ أخرى

ْكَت باألول مـ الصبح، فؼؾ: »قال لف:  (، وغقرذؿ، أنَّ الـبل 2/7) وإذا َأذَّ

 ، ويف إسـاده مجفقٓن.«الصالة خقر مـ الـقم

( هنسـاد حسـ طـ اهـ طؿر، قال: كان يف إذان 1/423وأخرج البقفؼل )

 مـ الـقم، الصالة خقر مـ الـقم.إول هعد )الػالح(: الصالة خقر 

(، مـ كػس القجف طـ اهـ طؿر 3/22) إوسطوأخرجف اهـ الؿـذر يف 

 ،أكف كان يؼقل: حل طىل الػالح، حل طىل الػالح، الصالة خقر مـ الـقم :

 الصالة خقر مـ الـقم. يف إذان إول مرتقـ. يعـل يف الصب،.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، مـ صريؼقـ يحسـ هبؿا.538(، وأهق داود )1832أخرجف طبدالرزاق ) (1)

  (3/94.)الؿجؿقع (2/61 ،)الؿغـلواكظر:  (2)
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التثقيب يف إذان إول مـ أذاين  فلخذ هعض أذؾ العؾؿ مـ ذذه أثار أنَّ 

 الػجر، وذذب إىل ذذا الصـعاين، واهـ رسالن، واإلمام إلباين.

ام طـد  وأما استدٓل هعضفؿ لؽقكف يف إذان الثاين هحديث ُكعقؿ هـ الـَّحَّ

(، قال: كـت مع امرأيت يف مرصفا يف غداة هاردة، فـادى مـادي 1/423البقفؼل )

الة الصب،، فؾؿا سؿعت، قؾت: لق قال: )ومـ قعد فال إىل ص رسقل اهلل 

حرج(، قال: فؾؿا قال: الصالة خقر مـ الـقم، قال: ومـ قعد فال حرج. فال 

يستؼقؿ: ٕنَّ إسـاده مـؼطع: فننَّ محؿد هـ إهراذقؿ التقؿل مل يدرك كعقؿ هـ الـحام 

 كؿا ُيعؾؿ ذلؽ مـ تاريخ وفاة كعقؿ، ووٓدة محؿد هـ إهراذقؿ.

د ص،َّ حديث كعقؿ هـ الـحام مـ وجف آخر أخرجف اهـ أهل طاصؿ يف وق

أحاد والؿثاين (2/67( والحاكؿ ،)هنسـاد صحق، هؾػظ: أذََّن ممذن 3/259 )

يف لقؾة فقفا هرد، وأكا تحت لحايف، فتؿـقت أن يؾؼل اهلل طىل لساكف )وٓ  الـبل 

حرج(، فؼال: وٓ حرج.
(1)

 ولقس فقف مقضع الشاذد.ففذا الؾػظ ذق الؿحػقظ،  

الذي  أص، حديث يف ذذا الباب حديث أكس  :غفش اهلل نولال أتٌ عثذ اهلل 

مـ السـة إذا قال الؿمذن يف أذان الػجر: حل طىل الػالح، قال: »يف الؽتاب: 

 .«الصالة خقر مـ الـقم، الصالة خقر مـ الـقم

أضاف إذان إىل الػجر، وضاذر ذذا الحديث أنَّ الؿراد هف إذان الثاين: ٕكف 

 «إنَّ بالاًل يمذن بؾقؾ...»إىل الؾقؾ هؼقلف:  وإذان إول أضافف الـبل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1162.)الصحق، الؿسـديف  وصححف شقخـا القادطل  (1)
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الحديث، ومل أجد أحًدا مـ الػؼفاء الؿتؼدمقـ ققَّد التثقيب يف أحد إذاكقـ، هؾ  

 يطؾؼقن مشروطقة التثقيب يف أذان الػجر.

ا كالم فؼفائـا فظاذره (: أم12/185) فتاواهيف   قال اإلماو العجٔنني

 ذأنَّ التثقيب يؽقن يف أذان صالة الػجر، سقاء كان قبؾ الققت، أم هعده.ا

(: ثؿ ضاذر إصالق إصحاب 3/92) شرح الؿفذبيف   قال اليّْٖ

أكف يشرع يف كؾ أذان لؾصب،، سقاء ما قبؾ الػجر وهعده، وقال صاحب 

التفذيبب يف إذان إول: مل يثق  ذب يف الثاين يف أص، القجفقـ.ا: إْن ثقَّ

وأما حديث أهل محذورة فضعقػ، وقد محؾف اإلمام اهـ هاز، واإلمام  ُ :لهد

العثقؿقـ طىل أنَّ الؿراد هإذان إول، أي: أذان الػجر: ٕكف أول هالـسبة لإلقامة، 

 .«بقـ كؾ أذاكقـ صالة»ويف الحديث: 

سللة: لؽقن الراوي قد : فؾقس هصري، وكصٍّ يف الؿوأما أثر اهـ طؿر 

ر إذان إول هالصب،  وأذان الصب، يعتبر ذق إذان  -يف رواية اهـ الؿـذر-فسَّ

 إول هالـسبة ٕذان الظفر، والعصر، والؿغرب، والعشاء.

وقد رج، اإلمام اهـ هاز واإلمام العثقؿقـ أنَّ التثقيب يف إذان الثاين، 

التقفقؼ. وهاهلل
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شرح  (1/313- ،)حاشقة الدسققل (2/54 ،)رد الؿحتار(، 147)ص تؿام الؿـةواكظر:  (1)

 مجؿقع فتاوى العثقؿقـ (1/385 ،)اإلكصاف (2/61 ،)الؿغـل (3/92 ،)الؿفذب

(12/178- ،)مجؿقع فتاوى اهـ هاز (11/343.) 
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ـْ َأهِل ُج  (411) ُن  َحقَْػَة َوَط ًٓ ُيَمذِّ ، َذُفـَا َوَذُفـَا، َأَتتَبَُّع َفاهُ وَ َقاَل: َرَأْيت هاَِل

َحفُ َوإِْصبََعاُه فِل ُأُذكَ  .قِْف. َرَواُه َأْحَؿُد َوالتِّْرمِِذيُّ َوَصحَّ
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وغقرمها 197(، والترمذي )4/318. أخرجف أمحد )«وإصبعاه يف أذكقف». هدون زيادة: صخٝذ (1)

وذذا إسـاد مـ صريؼ: طبد الرزاق، طـ سػقان الثقري، طـ طقن هـ أهل جحقػة، طـ أهقف هف. 

(، وقد 1/329وطبد الرزاق قد تاهعف: مممؾ هـ إسؿاطقؾ طـد أهل طقاكة ) صحق،، رجالُف ثؼاٌت،

خالػفؿا: وكقع، وإسحاق إزرق، وطبدالرمحـ هـ مفدي، ومحؿد هـ يقسػ، فرووه طـ 

(، ورواية إسحاق: اهـ 513، أخرج رواية وكقع: مسؾؿ )«وإصبعاه يف أذكقف»الثقري، هدون زيادة: 

(، ورواية محؿد هـ يقسػ: البخاري 4/318محـ: أمحد )(، ورواية طبدالر2382ِحبَّان )

(634.) 

(: ورواه مجاطة طـ سػقان، ومل يذكروا 2/271-271) التغؾقؼيف  الحافظ اهـ حجر  

ذذه الزيادة، لؽـ رواه هعض أصحاب سػقان طـ سػقان، فػصؾ ذذه الؾػظة يف جعؾ إصبعقف يف 

حقػة، هف، ورواذا الػرياهل طـ سػقان، قال: حدثت أذكقف، فرواذا طـف: حجاج، طـ طقن هـ أهل ج

 (7/15 ،)التاريخ الؽبقر، واكظر: ذطـ الػرياهل.ا تاريخفطـ طقن هذلؽ، ذكره البخاري يف 

 وقد حصؾ يف الؿطبقع تصحقػ.

(: وروى وكقع طـ سػقان، طـ رجؾ، طـ أهل 634) الػت،كؿا يف  اهـ رجب  

ًٓ كان يجعؾ إصبعقف يف أذكقف. -ل جحقػةكذا، ولعؾفا: اهـ أه-جحقػة   أنَّ هال

ولفذا مل يخرجفا البخاري  فرواية وكقع طـ سػقان ُتَعؾَُّؾ هبا رواية طبدالرزاق طـف.  

مسـدة، ومل يخرجفا مسؾؿ أيًضا، وطؾؼفا البخاري هصقغة التؿريض، وذذا مـ دقة كظره، ومبالغتف 

 ذ.ا يف البحث طـ العؾؾ، والتـؼقب طـفا

: قال أهق صالب: قؾت ٕمحد: يدخؾ إصبعقف يف إذن؟ قال: لقس ذذا يف الحديث. 

 جامعف، والترمذي يف مسـدهوذذا يدل طىل أنَّ رواية طبدالرزاق، طـ سػقان التل خرجفا يف 

 غقر محػقضة.اكتفك الؿراد.

 رجؾ مبفؿ: ففل زيادة ضعقػة. فقظفر أنَّ سػقان أخذ الزيادة مـ حجاج هـ أرصاة، أو لهدُ:
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ـِ َماَجْف: َوَجَعَؾ إْصبََعقِْف فِل ُأُذَكقْفِ  ْه

ِ
َوٓ

 (1)
َهِل َداُود: َلَقى ُطـَُؼُف، لَ  

ِ
ا َهَؾَغ َحلَّ َوٕ ؿَّ

ًٓ َوَلْؿ َيْستَِدرْ  اَلةِ، َيِؿقـًا َوِشَؿا .َطَؾك الصَّ
(2)

ـِ َوَأْصُؾُف فِل   ِحقَحقْ .الصَّ
(3)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 حهِ ٚضع األصبعني يف األذْني أرٓا٤ األذإ. د:1ر َطأي١

  ذذب مجفقر العؾؿاء إىل استحباب وضع الؿمذن أصبعقف يف أذكقف أثـاء

 إذان.

واستدلقا هحديث أهل جحقػة الذي يف الباب، قال الترمذي َطِؼَب حديث أهل 

جحقػة: وطؾقف العؿؾ طـد أذؾ العؾؿ، يستحبقن أن يجعؾ الؿمذن أصبعقف يف 

 ذأذكقف.ا

أمر  (: أنَّ الـبل 711واستدلقا أيًضا هحديث سعد الؼرظ طـد اهـ ماجف )

ًٓ أن يجعؾ إصبعقف يف أذكقف، وقال  .«إكف أرفع لصقتؽ»: هال

وإسـاده ضعقػ: ففق مـ رواية طبدالرمحـ هـ سعد هـ طؿار هـ سعد الؼرظ، 

طـ أهقف، طـ جده، طـ سعد، هف، وطبدالرمحـ ضعقػ، وأهقه مجفقل، وجده 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، ويف إسـاده حجاج هـ أرصاة مدلس وفقف ضعػ ومل يصرح هالتحديث، 711أخرجف اهـ ماجف ) (1)

وقد تػرد هبذه الزيادة طـ طقن هـ أهل جحقػة دون طدد كبقر مـ الثؼات والحػاظ: ففل زيادة 

 مـؽرة، واهلل أطؾؿ. 

صريؼ ققس هـ الرهقع طـ طقن هـ أهل جحقػة طـ أهقف ( مـ 521. أخرجف أهقداود )زٚا١ٜ ضعٝف١ (2)

هف. وإسـاده ضعقػ: لضعػ ققس هـ الرهقع، وقد خالػ الرواة طـ طقن، فؾؿ يذكر أحٌد مـفؿ 

 زيادة: )ومل يستدر( سقاه، ففذه الزيادة مـؽرة.

 (. وفقف )فلذن هالل، فجعؾت أتتبع فاه ذفـا وذفـا(.513(، ومسؾؿ )634أخرجف البخاري ) (3)
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 مجفقل الحال.

 كصب الرايةويف الباب أحاديث أخرى مل يثبت مـفا شلء كؿا يف 

  (1/396.)ســ البقفؼلو(، 634ٓهـ رجب ) الػت،(، و1/278)

 .وقد ذذب مالؽ إىل أنَّ ذلؽ واسٌع، إْن وضع، وإْن مل يضع 

  وذذب إسحاق، وإوزاطل إىل استحباب وضعفؿا يف إذكقـ يف اإلقامة

 أيًضا.

 .وجاء طـ أمحد رواية أكف يضؿ أصاهعف طىل راحتقف، ويضعفؿا طىل ُأُذَكقِْف 

ٕنَّ ذذا ذق الذي جرى طؾقف ، واهلل أطؾؿ: يزىة اجلًيٌسذق  ًانشاجح

مصـػ اهـ العؿؾ مـ التاهعقـ ومـ هعدذؿ، فؼد ثبت ذلؽ طـ اهـ سقريـ كؿا يف 

  (1/211-211.)أهل شقبة

 كتاب الصالةوجاء طـ سعقد هـ جبقر، والشعبل هنسـاديـ ضعقػقـ كؿا يف 

(، وهاهلل التقفقؼ.169ٕهل كعقؿ )ص
(1)

 

 االيتفات عٓد احلٝعًتني. د:2ر َطأي١

 ذذب مجف ، ًٓ قر العؾؿاء إىل استحباب آلتػات يف الحقعؾتقـ، يؿقـًا، وشؿا

وذق ققل أمحد، والشافعل، وإسحاق، وإوزاطل، والثقري، وأهل ثقر، وغقرذؿ: 

 لحديث أهل ُجحقػة الؿقجقد يف الباب.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.634ٓهـ رجب ) فت، الباري (2/81 ،)الؿغـل (3/27 ،)إوسطواكظر:  (1)
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، ومل َيُؼْؾ ذمٓء هالدوران: إٓ أّن الصحقحقـوقد أخرج آلتػات صاحبا  

ا حـقػة، قالقا هالدوران إذا أذَّن هالؿـارة، ولقس طىل الدوران أمحد، وإسحاق، وأه

وران يف رواية  حديث صحق،، فؼد جاء يف حديث أهل ُجحقػة ذِْكُر الدَّ

ـَ الحافظ أهنا مدرجة، وجاء مـ رواية:  طبد الرزاق، طـ سػقان الؿتؼدمة، وَهقَّ

د اهلل حجاج هـ أرصاة، وذق ضعقٌػ، ومـ صريؼ أخرى فقفا: محؿد هـ طبق

ْعِػ. العرزمل، وذق شديد الضَّ
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.634حديث ) الػت،(3/125 ،) غاية الؿرام (2/84-85 ،)الؿغـلواكظر:  (1)
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ِْ ٌِ ُِ ِف٘ َأَذا ُِٖشَتَحبُّ ِلِمُىَؤذِّ  َفِصْن ِفَٗىا 

 أّال: اضتقبال القبل٘.

ـَِّة  (3/28إوسطيف   قال ابً امليرز (: أمجع أذؾ العؾؿ طىل أنَّ مـ السُّ

.أْن ُتستؼبؾ الؼبؾة يف إذان. اكتفك
(1)

 

ّٔا: األذاٌ قاّٜنا.  ثاى

قال لبالل:  : أنَّ الـبل (، مـ حديث أهل قتادة 595خرج البخاري )أ

نْ »  .«ُقْؿ؛ فَلذِّ

(: ومل يختؾػ أذؾ العؾؿ يف أنَّ مـ 3/46) إوسطيف   قال ابً امليرز

ـَِّة أن يمذن وذق قائٌؿ: إٓ مـ ِطؾٍَّة. اكتفك .السُّ
(2)

  

 ثالّثا: األذاٌ مً مكاٌ مستفع.

(، طـ طروة هـ الزهقر، طـ امرأة مـ هـل 519) ــفسأخرج أهق داود يف 

الـجار، قالت: كان هقتل أصقل هقٍت حقل الؿسجد، وكان هالل يمذن طؾقف الػجر، 

فقليت هَسَحٍر، فقجؾس طىل البقت يـظر إىل الػجر، فنذا رآه تؿطك، ثؿ قال: الؾفؿ، إين 

. وإسـاده استعقـؽ، واستعديؽ طىل قريش أن يؼقؿقا ديـؽ. قالت: ثؿ يمذن

ح هالتحديث يف  كؿا يف  سقرة اهـ ذشامحسـ، يف إسـاده: اهـ إسحاق، وقد صرَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2/84.)الؿغـلواكظر:  (1)

  (2/82.)الؿغـلواكظر:  (2)
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 اإلرواء (229.) 

وجاء يف الحديث يف أذان هالل، واهـ أم مؽتقم لؾصب،، قال: ومل يؽـ هقـفؿا 

إٓ أن يـزل ذذا، ويرقك ذذا.
(1)

 

نَّ أذاهنؿا كان فؼقلف: )يـزل ذذا، ويرقك ذذا( يدل طىل أ :قال ابً امليرز 

 طىل مـارة، أو طىل شلء مرتػع.

 أما الؿـارة: فؾؿ يؽـ ذـاك مـارة، ولؽـ طىل شلء مرتػع. ُ :لهد

وقد استدل أذؾ العؾؿ هبذيـ الحديثقـ طىل استحباب إذان مـ مؽان 

مرتػع.
(2)

 

 ٍل يقيه للصالة مً مكاٌ مستفع؟

قؿ مـ مقضع أذاكف، جاء طـ هعض الحـاهؾة، والشافعقة، أهنؿ استحبقا أن يؼ

ال تسبؼـل »(: 937وكصَّ طؾقف أمحد، واستدلقا هحديث هالل طـد أهل داود )

 ، يعـل لق كان يؼقؿ يف مقضع صالتف: لؿا خاف أن يسبؼف هالتلمقـ.«بآمقـ

( هنسـاد صحق،، قال: ُكـَّا إذا 511واستدلقا هحديث اهـ طؿر طـد أهل داود )

 سؿعـا اإلقامة تقضلكا، ثؿ خرجـا.

،  ُ :لهد ًٓ حديث هالل ضعقٌػ، فقف اكؼطاع: ٕنَّ أها طثؿان الـفدي مل يؾَؼ هال

، وأما حديث اهـ طؿر فؾقس هصري،: ٕنَّ مـ كان قريبًا مـ وٓ الـبل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.182ذق قطعة مـ الحديث أيت هرقؿ ) (1)

  (3/121.)غاية الؿرام (3/28 ،)إوسط (2/83 ،)الؿغـلاكظر:  (2)
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 الؿسجد يسؿع اإلقامة، وإْن أقام الؿمذن داخؾ الؿسجد.

وقد جاء ما يدل هظاذره طىل خالف ذلؽ، وذق ما أخرجف مسؾؿ يف 

صحقحف (616 مـ حديث جاهر هـ سؿرة ،) قال: كان هالل يمذن إذا ،

 ، فنذا خرج أقام الصالة حقـ يرآه.دحضت، فال يؼقؿ حتك يخرج الـبل 

(: قال الؿحامظ يف 3/116) شرح الؿفذبيف   قال اليّْٖ

الؿجؿقع وصاحب ،التفذيب وٓ ُيستحب يف اإلقامة أن تؽقن طىل :

 ذطاٍل.ا مقضع

ـَّة أن الـصقحة(: وقال يف 1/389) اإلكصافيف  داّّٖقال املس : السُّ

يمذن طىل الؿـارة، ويؼقؿ أسػؾ. وذق الصقاب، وطؾقف العؿؾ يف مجقع إمصار، 

وإطصار. اكتفك الؿراد.
(1)
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  (3/128-.)غاية الؿرام (2/71-72 ،)الؿغـلواكظر:  (1)
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ـْ َأهِل َمْحُذوَرَة  (411) ، َفَعؾََّؿُف إََذاَن. َرَواُه َأْطَجبَُف َصْقُتفُ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ  َوَط

ـُ ُخَزْيَؿَة. اْه
(1)

 

 فائدة احلديث

ذذا الحديث يدل طىل تؼديؿ حسـ الصقت هإذان، ومثؾف حديث طبداهلل هـ 

إهنا لرؤيا حؼ  إن شاء اهلل، قؿ »، فؼال: زيد يف رؤيتف لألذان طـد أن أخبر الـبل 

 .«كف أكدى صقًتا مـؽمع بالل، فللؼفا طؾقف؛ فن

ََذانِ  (2/91 :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘ ْٕ  :َوإَِذا َتَشاحَّ َكْػَساِن فِل ا

َم أَ  ـْ َكاَن َأْطَؾك َصْقًتا: لَِؼْقِل  ْكَؿَؾُفؿاُقدِّ ُم َم ، َفقَُؼدَّ ـِ فِل اْلِخَصاِل اْلـُؿْعتَبََرةِ فِل التَّْلذِي

ـِ َزْيدٍ  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلِّ  ـْؽ ؛َأْلِؼِف َطَؾك باَِللٍ »: لَِعبِْد اهلل ْه ُف َأْكَدى َصْقًتا ِم َم أََها ، «َفنِكَّ َوَقدَّ

ـْ َكاَن َأْهَؾَغ فِل َمْعِرَفِة اْلَقْقِت، َوَأَشدَّ ُمَحاَفَظًة ، لَِصْقتِفِ  :َمْحُذوَرةَ  ُم َم َوَكَذلَِؽ ُيَؼدَّ

َكَُّفْؿ َأْطَؾُؿ هِ 
ِ
ـْ َيْرَتِضقِف اْلِجقَراُن: ٕ ـْ َيبُْؾُغُفْؿ َصْقُتفُ َطَؾقِْف، َوَم ـْ  ،َؿ ـْ ُذَق َأَطػُّ َط َوَم

َنَّ الـَّبِلَّ : الـََّظرِ 
ِ
ـْ َجِؿقِع اْلِجَفاِت ُأْقِرَع َهقْـَُفَؿا: ٕ

َلْق َيْعَؾُؿ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَفنِْن َتَساَوَيا مِ

ِل، ُثؿَّ َلْؿ َيِجُدوا إالَّ َأْن يَ  ػِّ اأْلَوَّ ِـَّداِء َوالصَّ ْسَتِفُؿقا َطَؾْقِف، الـَّاُس َما فِل ال

«اَلْسَتَفُؿقا
(2)

 ذ.ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، كا سعقد هـ طامر، طـ مهام، ليعؼقب هـ إهراذقؿ الدورق(، طـ 377. أخرجف اهـ خزيؿة )حطٔ (1)

ا أمر كحقً  ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل  طـ أهل محذورة، أن ،طـ طامر إحقل، طـ مؽحقل، طـ اهـ محقريز

 ... الحديث، وإسـاده حسـ. مـ طشريـ رجال فلذكقا فلطجبف صقت أهل محذورة، فعؾؿف إذان

 .(، طـ أهل ذريرة 437(، ومسؾؿ )615أخرجف البخاري ) (2)
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 َبِعُض امَلَشاِئِن امُلِمَحَقِة

 ايتًخني يف األذإ. د:1ر َطأي١

(، هنسـاد صحق، طـ طؿر هـ 1/217) مصـػفأخرج اهـ أهل شقبة يف 

َب يف أذاكِف، فؼال لف طؿر هـ طبد العزيز:  طبد َن، فطرَّ العزيز، أكف كان لف ممذٌن َأذَّ

ْن أذاًكا سؿحً   ا، وإٓ فاطتزلـا.َأذِّ

 ، وطؾََّؼُف هصقغة الجزم.صحقحفوقد ذكر ذذا إثر البخاري يف 

(: كؾ شلء محدث 3/157) غاية الؿرامكؿا يف   قال اإلماو أمحد

 أكَرُذُف مثؾ التطريب.

والؼقل يف إذان  (3/429 :)فت، البارييف   ّقال ابً زجب

وقال ، وكرذف مالؽ والشافعل أيضا ،حقـهالتطريب كالؼقل يف قراءة الؼرآن هالتؾ

 ذاكؼؾف طـف إسحاق هـ مـصقر. .إسحاق: ذق هدطة

(: إذان 2/62) الشرح الؿؿتعيف  ّقال الػٔخ ابً عجٔنني 

ـ، الؿطرب هف، أي: يمذن طىل سبقؾ التطريب هف، كلكؿا يجر ألػاظ أغـقة:  الُؿَؾحَّ

 فنكف يجزئ، لؽـف ُيؽره.

(: ومـ البدع 176)ص اإلهداعيف كتاهف  ْظّقال الػٔخ علٕ بً حمف

الؿؽروذة تحريًؿا: التؾحقـ يف إذان، وذق التطريب، أي: التغـل هف، هحقث 
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يمدي إىل تغققر كؾؿات إذان، وكقػقاهتا هالحركات، والسؽـات، وكؼض هعض  

 حروففا، أو زيادة فقفا محافظة طىل تقققع إلحان، ففذا ٓ يحؾ إمجاًطا يف إذان،

وٓ يحؾ أيًضا سؿاطف: ٕنَّ فقف تشبًفا هالػسؼة: فنهنؿ يتركؿقن، وخروًجا طـ 

.ذالؿعروف شرًطا يف إذان، ويف الؼرآن.ا
(1)

 

 ايهالّ يف أرٓا٤ األذإ. د:2ر َطأي١

 قال ابً امليرز   يفإوسط (3/43 اختؾػ أذؾ العؾؿ يف الؽالم يف :)

ص فقف: الحسـ صت فقف صائػٌة، ومؿـ رخَّ البصري، وططاء، وقتادة،  إذان، فرخَّ

ورويـا طـ سؾقؿان هـ صرد
(2)

، وكاكت لف صحبة، أكف كان يلمر هالحاجة لف، وذق 

ُص يف  يف أذاكف، وكان طروة هـ الزهقر يتؽؾؿ يف أذاكف، وكان أمحد هـ حـبؾ ُيرخِّ

 الؽالم يف إذان.

ثؿ ذكر الؽراذة يف ذلؽ طـ الـخعل، واهـ سقريـ، وإوزاطل، ومالؽ، 

 ثقري، والشافعل، وإسحاق.وال

أكف إِِن احتاج إىل الؽالم، فال هلس هف: لعدم  انظاىش :غفش اهلل نولال أتٌ عثذ اهلل 

وجقد دلقؾ يؿـع ذلؽ، وُيْشتََرُط طدم اإلصالة: لئال يؼطع الؿقآة طـ إذان، 

 أطؾؿ. واهلل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( لشقخـا يحقك الحجقري طافاه اهلل.282-281)ص أحؽام الجؿعة وهدطفاواكظر:  (1)

 التاريخ(، وطـف البخاري يف 212رقؿ ) كتاب الصالةػضؾ هـ دكقـ يف أخرجف أهق كعقؿ ال (2)

 (، وإسـاده حسـ.3/44) إوسط(، وأخرجف كذلؽ اهـ الؿـذر يف 1/122)
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ـِ َسُؿَرةَ  (411) ـْ َجاهِِر ْه ـِ  ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: َصؾَّقْت َمَع الـَّبِلِّ ،  َوَط ةٍ الِعقَدْي ، َغقَْر َمرَّ

َٓ إَقاَمٍة. َرَواُه ُمْسؾٌِؿ. ، هَِغقِْر َأَذاٍن َو ـِ َتقْ َٓ َمرَّ َو
(1)

 

ـِ  (411) ـِ َطبَّاٍس  َوَكْحُقُه فِل الُؿتََّػِؼ َط َوَغقِْرِه. اْه
(2) 

 احلكم املستفاد من احلديثني

ن طىل أكف ٓ يمذن لصالة العقد، وٓ يؼام لفا، ومثؾفؿا حديث دل الحديثا

 .«ال إقامة، وال كداء، وال شلء»(، وفقف: 885) صحق، مسؾؿيف  جاهر 

(: يف ذذا دلقؾ طىل أكف ٓ أذان، 6/174) شرح مسؾؿيف   قال اليّْٖ

 ،ملسو هيلع هللا ىلص الـبل فعؾ مـ الؿعروف وذقوٓ إقامة لؾعقد، وذق إمجاع العؾؿاء الققم، 

 قبؾف مـ مجاعإ خالف شلء فقف السؾػ هعض طـ وكؼؾ ،الراشديـ والخؾػاء

 ذ.اوهعده

 العؾؿ أذؾ هقـ خالف وٓ (957 :)الػت،يف   قال احلافظ ابً زجب

، إقامة وٓ أذان هغقر العقد يصؾقن كاكقا ،وطؿر ،هؽر وأها ،ملسو هيلع هللا ىلص الـبل وأن ذذا، يف

 .دكاطـ فقفا اختالف ٓ التل السـة تؾؽ: مالؽ قال

: قاَل  ومؿـ، ومحدث هدطة لؾعقديـ واإلقامة إذان أن طىل العؾؿاء واتػؼ

 وذق: سقريـ اهـ وقال، والحؽؿ ،والشعبل ،أهزى هـ الرمحـ طبد (:هدطة إكف)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.887أخرجف مسؾؿ هرقؿ ) (1)

و أخرجف البخاري ، (. مـ حديث اهـ طباس 886(، ومسؾؿ )959أخرجف البخاري ) (2)

 .مـ حديث جاهر هـ طبداهلل (. 4( )885(، ومسؾؿ )961)
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 العقديـ يف إذان أحدث مـ أول: والزذري ،الؿسقب هـ سعقد وقال .محدث 

 مـ أول: قاَل  الشعبل طـو .مروان آل أحدثف مـ أول: سقريـ اهـ وقال .معاوية

 مـ أول: حصقـ وقال .استخؾػف شعبة هـ الؿغقرة وكان ،دراج اهـ هالؽقفة أحدثف

 .زياد العقديـ يف أذن

 يسار، هـ ططاء طـ جريج، اهـ طـ سعقد، هـ يحقك كا: شقبة أهل اهـ وروى

 ،تمذن ٓ: فؼال -يقمئذ احسـً  هقـفؿا الذي وكان- ؟طباس اهـ سلل الزهقر اهـ أن

  .وأقام ،أذن :هقـفؿا الذي ساء فؾؿا .تؼؿ وٓ

: فقؼقل الؿمذن العقديـ يف يلمر ملسو هيلع هللا ىلص الـبل وكان: الزذري قال: الشافعل وقال

 الزذري، هؿرسؾ واستدلقا، وأصحاهـا ،الشافعل ذلؽ واستحب .جامعة الصالة

 .ضعقػ وذق

 امـاديً  أرسؾ أكف طـف ص، ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبّل  فنن الؽسقف: صالة طىل وهالؼقاس

الة»: ـاديي  .«جامعة الصَّ

 هؾ لُف، مجتؿعقـ الـاس يؽـ مل الؽسقف هلن :والعقد الؽسقف هقـ يػرق وقد

 كؾفؿ فالـاس العقد وأما لذلؽ، فـقدوا وأسقاقفؿ، هققهتؿ يف متػرققـ كاكقا

  .اإلمام خروج قبؾ لف مجتؿعقن

 الـداء كػل فـفق يدخؾ( شلء وٓ ،كداء وٓ ،ةـإقام وٓ: )اهرـج قلـوق

الة»ـه  ذ.ا«جامعة الصَّ
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ـْ َأهِل َقتَاَدةَ  (411) ـِ - ،َوَط اَلةِ  فِل الَحِديِث الطَِّقيِؾ فِل َكْقمِِفْؿ َط َن  -الصَّ ُثؿَّ َأذَّ

ٌؿ.َرَواُه ُمْسؾِ . َكَؿا َكاَن َيْصـَُع ُكؾَّ َيْقمٍ  ملسو هيلع هللا ىلصهاَِلٌل، َفَصؾَّك الـَّبِلُّ 
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

َُٜؤٖذٕ يًفا٥ت١، ٜٚكاّ، أّ ال؟ د:1ر َطأي١  ٌٖ 

 :اختؾػ العؾؿاء يف ذذه الؿسللة طىل أققال 

ُن، وُيَؼام، وإن كاكت الػقائت أكثر مـ واحدة، ُيَمذَّن مرة، ثؿ األّل : أكف ُيَمذَّ

دلقا هحديث أهل ُيَؼام لؽؾ صالة، وذذا ققل أمحد، والشافعل، وأهل ثقر، واست

 (1/375 ،)مسـد أمحدقتادة الؿقجقد يف الباب، وهحديث اهـ مسعقد يف 

يقم الخـدق شغؾف وأصحاَهف الؿشركقن طـ صالة الظفر،  وغقره، أنَّ الـبل 

، فلذن، والعصر، والؿغرب، حتك خرج وقتفا، قال: فصالذا الـبل  ًٓ ، فلمر هال

ره، فلقام، فصؾَّك العصر، ثؿ أمره، فلقام، ثؿ أمره، فلقام، فصؾَّك الظفر، ثؿ أم

فصؾَّك الؿغرب. الحديث، ولؽـ يف سـده اكؼطاع، أهق طبقدة يرويف طـ أهقف اهـ 

مسعقد، ومل يسؿع مـف، ولؽـ قد جاء الحديث طـ أهل سعقد، وسـده صحق،، 

الصحق، (، وغقره، وذق يف 2/17ولقس فقف ذكر إذان، أخرجف الـسائل )

 طتؿاد طىل حديث أهل قتادة، وأهل سعقد.، فآالؿسـد

: يؼقؿ لؾػائتة، أو الػقائت، وٓ يمذن، وذق ققل مالؽ، وإوزاطل، الجاىٕ

وإسحاق، وذق ققل لؾشافعل، ورواية طـ أمحد، واستدلقا هحديث أهل سعقد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 681أخرجف مسؾؿ هرقؿ ) (1)
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 الذي أشركا إلقف قريبًا، ولؽـ َيِرُد طؾقفؿ حديث أهل قتادة. 

ؿ، وذق ققل أهل حـقػة، واستدل هحديث أهل : يمذن لؽؾ صالة، ويؼقالجالح

 مل يمذن لؽؾ صالة. قتادة، َوُيَردُّ طؾقف هحديث أهل سعقد: فنن الـبل 

، وإذان لؾػائتة لقس هقاجب: ٕن انمٌل األًلذق  -واهلل أطؾؿ- ًانشاجح

قضك الػقائت كؿا يف حديث أهل سعقد هدون أذان. الـبل 
(1)

 

 األذإ يًُطافسٜٔ. د:2ر َطأي١

 ر أذؾ العؾؿ إىل مشروطقتف لؾؿسافر، وحؽك اهـ الؿـذر طـ صائػة ذذب مجفق

أهنؿ قالقا: لقس طىل الؿسافر أذان يف مجقع صؾقاتف، هؾ يؽتػل هاإلقامة: إٓ الػجر: 

 فنكف يمذن، ويؼقؿ.

وذذب صائػة مـ أذؾ العؾؿ إىل القجقب، وذق ضاذر تبقيب اهـ  ُ :لهد

َب يف كتاهف  ]هاب إمر هإذان واإلقامة يف السػر : إوسطالؿـذر، فؼد َهقَّ

لؾصؾقات كؾفا[، ثؿ استدل هحديث أهل قتادة الؿقجقد يف الباب، وهحديث 

أمره وصاحبف هإذان، واإلقامة. وأخرجف  هـ الحقيرث، أنَّ الـبل  مالؽ

(.293( )674مسؾؿ هرقؿ )
(2)

  

ان واجب(: ومها 2/39) الشرح الؿؿتعيف  قال اإلماو ابً عجٔنني 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٓهـ رجب  الػت، (3/85 ،)الؿجؿقع (2/75 ،)الؿغـل (3/32-33 ،)إوسطاكظر:  (1)

(598.) 

  (3/47.)إوسطاكظر:  (2)
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قال لؿالؽ هـ الحقيرث  ملسو هيلع هللا ىلصطىل الؿؼقؿقـ والؿسافريـ، ودلقؾف: أنَّ الـبل 

ن لؽؿ أحُدُكؿ»وصحبِف:  الُة فؾقمذِّ سقل  ،«إذا حضرت الصَّ وذؿ وافدون طىل الرَّ

الم الة والسَّ الة  ،طؾقف الصَّ سقل طؾقف الصَّ مسافرون إىل أذؾقفؿ، فؼد أمر الرَّ

الم أن ُيمذِّن لفؿ أحُدذؿ، وٕ  ،مل َيَدِع إذان وٓ اإلقامة َحَضراً  ملسو هيلع هللا ىلصنَّ الـبل والسَّ

قاب: وجقُهف طىل  :ويلمر هالًٓ أن ُيمذِّنَ  ،وٓ َسَػرًا، فؽان ُيمذِّن يف أسػاره فالصَّ

 ذاالؿؼقؿقـ والؿسافريـ.

 (1/381 ،)اإلكصافوالؼقل هالقجقب ذق رواية طـ أمحد، كؿا يف  ُ :لهد

(، وصححف السعدي يف 1/197) ارالسقؾ الجرَّ وجزم هف الشقكاين يف 

الؿختارات الجؾقة (، واستظفره الشقخ محؿد هـ إهراذقؿ يف 37)صفتاواه 

(2/114). 

وهالغ اهـ حزم، فؼال هشرصقتف لؾصالة، فنذا تركف أطاد الصالة، كؿا يف 

الؿحؾَّك (315). 

 .انمٌل تانٌجٌبذق  ًانصحيح
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 َبِعُض امَلَشاِئِن امُلِمَحَقِة

 ٕ زانّبا يف ايطفس.األذا د:1ر َطأي١

 .ثبت طـ اهـ طؿر هنسـاد صحق، أكف كان يمذن طىل البعقر، ويـزل، فقؼقؿ

 (.51-3/49(، ومـ صريؼف اهـ الؿـذر )1/213أخرجف اهـ أهل شقبة )

َـّ رسقل اهلل  (3/51إوسطيف   قال ابً امليرز إذان، فنذا  ملسو هيلع هللا ىلص(: س

َن أو كَ  ، وٓ كحػظ مـع الؿمذن أن يمذن راكبًا أتك هإذان: فؼد أتك هف، راكبًا َأذَّ ًٓ از

 طـ أحد مـ أذؾ العؾؿ.
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ـْ َجاهٍِر: أَنَّ الـَّبِلَّ  (411) الَؿْغِرَب َوالِعَشاَء،  َفَصؾَّك هَِفا ،َأَتك الُؿْزَدلَِػةَ  ملسو هيلع هللا ىلصَوَلُف َط

.هَِلَذاٍن َواِحٍد َوإِ  ـِ َقاَمتَقْ
 (1)

 

ـِ  (414) ـِ ُطَؿَر  َوَلُف َط ـَ الَؿْغِرِب َوالِعَشاءِ اْه هِنَِقاَمٍة َواِحَدةٍ. : َجَؿَع َهقْ
(2)

 

َوَزاَد َأُهق َداُود: لُِؽؾِّ َصاَلةٍ،
(3)

ل َواِحَدةٍ مِـُْفَؿا.َوفِل ِرَواَيٍة َلُف: َوَلْؿ ُيـَادِ فِ  
(4)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من األحاديث

 األذإ ٚاإلقا١َ يًصالتني اجملُٛعتني. د:1ر َطأي١

 :يف ذذه الؿسللة أققال طـد أذؾ العؾؿ 

: يمذن أذان واحد، ويؼام لؽؾ صالة، وذق ققل أمحد يف رواية، القْل األّل

 والشافعل يف الؼديؿ.

 الذي يف الباب، وهحديث اهـ طؿر أيًضا، واستدلقا هحديث جاهر هـ طبد اهلل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1218أخرجف مسؾؿ هرقؿ ) (1)

 (. 291( )289( )1288أخرجف مسؾؿ هرقؿ ) (2)

، طـ سامل هـ طثؿان هـ طؿر، طـ اهـ أهل ذئب، طـ الزذري(، مـ صريؼ 1928ود )أخرجف أهقدا (3)

 طبد اهلل هـ طؿر، طـ أهقف هف. وإسـاده صحق،، رجالف ثؼات أثبات. 

( مـ صريؼ طثؿان هـ طؿر طـ اهـ أهل ذئب طـ الزذري 1928. أخرجفا أهقداود )زٚا١ٜ ضعٝف١ (4)

(، 1891طبقُداهلل هـ طبدالؿجقد الثؼػل طـد الدارمل ) طـ سامل طـ أهقف هف. وتاهع طثؿان هـ طؿر

وسائر الرواة الذيـ رووا الحديث طـ اهـ أهل ذئب مل يذكروا ذذه الرواية، مـفؿ يحقك هـ سعقد 

الؿسـد الؼطان ووكقع هـ الجراح، وآدم هـ أهل إياس، وشباهة هـ سّقار، ومحاد هـ خالد كؿا يف 

 مل يسب، هقـفؿا، وٓ طىل إثر واحدة مـفؿا(. (، هؾ يؼقلقن: )11/341) الجامع

ويميد أن ذذه الرواية غقر محػقضة: حديُث جاهر الؿتؼدم طـد مسؾؿ فػقف إثبات إذان، 

 التقفقؼ.  وهاهلل
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حف اهـ حزم، والطحاوي.   ورجَّ

: يؽتػل هلذان وإقامة، وٓ يؼقؿ لؾثاكقة، وذق ققل أهل حـقػة، القْل الجاىٕ

 وكلكف أخذ هرواية اهـ طؿر التل تؼدم أهنا لقست هؿحػقضة.

يد، : يؽتػل هنقامتقـ مـ غقر أذان، وذق ققل الشافعل يف الجدالقْل الجالح

 والثقري، ورواية طـ أمحد.

يف  واستدلقا هحديث اهـ طؿر الذي يف الباب، وهحديث أسامة هـ زيد 

الصحقحقـ
(1)

 ، فؼد ذكر اإلقامة لؾصالتقـ، ومل يذكر إذان.

: يجؿع هقـفؿا هلذاكقـ وإقامتقـ، وذق ققل مالؽ، والبخاري، القْل السابع

  (1675.)خاريصحق، الب، كؿا يف وص،َّ طـ اهـ مسعقد 

 : التخققر هقـ الصػات التل تؼدمت، وذق الؿشفقر طـ أمحد.القْل اخلامظ

: لصحة دلقؾف، وققة انمٌل األًلذق  انشاجح :غفش اهلل نولال أتٌ عثذ اهلل 

ملخذه، وٓ يص، الؼقل هالتخققر: ٕن حجة القداع كاكت مرة واحدة: فالهد مـ 

الترجق،، واهلل أطؾؿ.
(2)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1281(، ومسؾؿ هرقؿ )139أخرجف البخاري هرقؿ ) (1)

 .(1675شرح حديث ) فت، الباريواكظر:  (2)
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ـِ  (411)   ،ـِ ُطَؿَر َوَطائَِشَة اهْ  َوَط
ِ
: َقاَل َرُسقُل اهلل َٓ ُن »: ملسو هيلع هللا ىلصَقا إنَّ باَِلاًل ُيَمذِّ

ـَادِي، َحتَّك بَِؾْقؾٍ  ـُ ُأمِّ َمْؽُتقٍم َوَكاَن َرُجاًل َأْطَؿك اَل ُي ـَادَِي ابْ ، َفُؽُؾقا َواْشَربُقا َحتَّك ُي

ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف، َوفِل آِخِرِه إْدَراٌج.. «َأْصَبْحت، َأْصَبْحتُيَؼاَل َلُف: 
(1)

 

ـِ  (411) ـِ ُطَؿَر  َوَط َن َقبَْؾ الَػْجِر، َفلََمَرُه الـَّبِلُّ  :اْه ًٓ َأذَّ َأْن َيْرِجَع،  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ هاَِل

َٓ إنَّ الَعبَْد َكامَ : َفُقـَادَِي  َػُف. َرَواهُ . َأ َأُهق َداُود، َوَضعَّ
(2)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديثني

 األذإ قبٌ دخٍٛ ايٛقت. د:1ر َطأي١

ََذانُ  (2/62 :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘ ْٕ َقبَْؾ اْلَقْقِت فِل َغقِْر اْلَػْجِر  ا

َٓ َكْعَؾُؿ فِقِف ِخاَلًفا، قال اهـ الؿـذر، َٓ ُيْجِزُئ  َأْذُؾ اْلِعْؾِؿ َطَؾك َأنَّ  : َأْجَؿعَ  َوَذَذا 

َّٓ اْلَػْجرَ  َؾَقاِت َهْعَد ُدُخقِل َوْقتَِفا، إ َن لِؾصَّ ـَِّة َأْن ُيَمذَّ ـْ السُّ
َنَّ إََذاَن ُشِرَع مِ

ِ
، َوٕ

 ذا.لإِلِْطاَلِم هِالَقْقِت: َفاَل ُيْشَرُع َقبَْؾ الَقْقِت: لِئاَلَّ َيْذَذَب َمْؼُصقُدهُ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(. وققل الحافظ )ويف آخره إدراج( ذق ققلف 1192(، ومسؾؿ )622( )617أخرجف البخاري ) (1)

أكف مـ كالم الزذري كؿا جاء يف هعض الرويات  الػت،)وكان رجاًل... ( الخ وقد هقـ الحافظ يف 

 ذمصرًحا هذلؽ، ثؿ قال: وٓ يؿـع كقن اهـ شفاب قالف أن يؽقن شقخف قالف، وكذا شقخ شقخف. ا

( مـ صريؼ 532. أخرجف أهقداود )أْ٘ َٛقٛف ع٢ً عُس َع َؤذْ٘ضعٝ  َسفّٛعا، ٚايسالذ  (2)

 محاد هـ سؾؿة، طـ أيقب، طـ كافع، طـ اهـ طؿر هف. 

(: ورجالف ثؼات حػاظ، لؽـ اتػؼ أئؿة الحديث: طظ هـ الؿديـل 621) الػت،قال الحافظ يف 

لدارقطـل طىل أن وأمحد هـ حـبؾ والبخاري والذذظ وأهقحاتؿ وأهقداود والترمذي وإثرم وا

محاًدا أخطل يف رفعف وأن الصقاب وقػف طىل طؿر هـ الخطاب، وأكف ذق الذي وقع لف ذلؽ مع 

ممذكف، وأن محاًدا اكػرد هرفعف. ومع ذلؽ فؼد وجد لف متاهع، أخرجف البقفؼل مـ صريؼ سعقد هـ 

ـْ سعقد ضعقػ. ا ، ولؽ ًٓ  ذزرهل طـ أيقب مقصق
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 س، فاختمف أِن العمي فْٗ:ٔأوا األذاُ قبن الفج 

  ـِ يف ؾّذْي فذذب مجفقر العؾؿاء إىل مشروطقتف: لحديث اهـ طؿر، وطائشة الَّ

 الباب.

  وخالػ الثقري، وأهق حـقػة، ومحؿد هـ الحسـ، فؼالقا: هالؿـع، واستدلقا

 ، وتؼدم أكف ضعقػ.«أال إنَّ العبد كام»الذي يف الباب:  هحديث اهـ طؿر 

إذا حضرت الصالة؛ فؾقمذن »هحديث مالؽ هـ الحقيرث: وقد اسُتِدلَّ لفؿ 

 .«لؽؿ أحدكؿ

أنَّ ذذا الحديث طىل طؿقمف يف مجقع الصؾقات، حتك الػجر، ولؽـ  واجلواب:

قد جاءت إدلة هنثبات أذان آخر قبؾ أذان الػجر، كؿا يف حديث اهـ طؿر، 

الصحقحقـيف  وطائشة، وكؿا يف حديث اهـ مسعقد 
(1)

قال:  ل : أنَّ الـب

ال يؿـعـ أحًدا مـؽؿ أذاُن بالل مـ سحقره؛ فنكف يمذن بؾقؾ؛ لقققظ كائؿؽؿ، »

 .«ويرجع قائؿؽؿ

وذذا إذان لقس لؾػجر، إكؿا ذق لؾسبب الؿذكقر يف حديث اهـ مسعقد: 

ولفذا فنن صائػة مـ أذؾ العؾؿ يؼقلقن هعدم آكتػاء هبذا إذان الذي قبؾ الػجر، 

، ومؿـ ذذب  ـد دخقل الققت، وذذا ذق الثاهت طـ الـبلهؾ يقجبقن أذاًكا ط

إىل ذلؽ: أمحد يف رواية، واهـ خزيؿة، واهـ الؿـذر، وصائػة مـ أذؾ الحديث، 

، خالًفا لؿا ذذب إلقف انشاجحوذق ترجق، اهـ حزم، ثؿ الشقخ اهـ طثقؿقـ، وذق 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1193ومسؾؿ هرقؿ ) (،621أخرجف البخاري هرقؿ ) (1)
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يؽػل طـ  مالؽ، وأمحد، والشافعل، وأصحاهبؿ، مـ أنَّ إذان الذي قبؾ الػجر

 إذان أخر الذي طـد دخقل الققت.

َدائل، قال: أمرين الـبل  ، وقد استدلقا هحديث زياد هـ الحارث الصُّ

فلذكُت لؾصب،، فجعؾُت أققل: أققؿ يا رسقل اهلل؟ فجعؾ يـظر إىل كاحقة الؿشرق، 

، حتك إذا صؾع الػجر، كزل، فبرز، ثؿ اكصرف إيلَّ وقد تالحؼ «ال»فقؼقل: 

إنَّ أخا ُصداء قد أذَّن، »: ، فتقضل، فلراد هالل أن يؼقؿ، فؼال الـبل أصحاهف

«ومـ أذن؛ ففق يؼقؿ
(1)

 ، قال: فلقؿت.

رواه أهق داود، والترمذي، وذذا الحديث الذي استدلقا هف ضعقٌػ، فقف: 

طبدالرمحـ هـ زياد هـ أكعؿ إفريؼل، وذق ضعقٌػ.
(2)

 

 ٚقت األذإ األٍٚ. د:2ر َطأي١

 ،والحـاهؾة إىل أنَّ وقت إذان إول مـ هعد كصػ  ذذب مجفقر الشافعقة

 الؾقؾ: ٕكَّف هذلؽ يخرج وقت العشاء الؿختار.

هؽالم ققي، وحاصؾف، هلنَّ ذذه  الؿحؾَّكوقد ردَّ ذذا الؼقل اهـ حزم يف 

 دطقى مػتؼرة إىل دلقؾ.

ما ذذب إلقف هعض الشافعقة، وصححف مجاطة، مـفؿ: البقفؼل،  ًانصحيح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.191سقليت تخريجف يف ذذا الباب هرقؿ ) (1)

 إوسط (314 ،)الؿحىل (3/89 ،)شرح الؿفذب (2/63-64 ،)الؿغـلواكظر:  (2)

(3/31-31 ،)الشرح الؿؿتع (2/67 ،)فت، الباري (621 ،622 ،)فت، الباري  ٓهـ رجب

(3/524.) 
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م اهـ تقؿقة، والشقكاين، وغقرذؿ، مـ أكف يؽقن ُمؼارًها لطؾقع وشقخ اإلسال 

 الػجر.

أهنا ذكرت أذان هالل، واهـ  الصحقحقـواستدل ذمٓء هحديث طائشة يف 

 .أم مؽتقم، قالت: ومل يؽـ هقـفؿا إٓ أن يـزل ذذا، ويرقك ذذا

، الحافظ يف   (622 ،)الػت،وقد ققؾ: إكف مـ ققل الؼاسؿ هـ محؿد، ورجَّ

أكف مـ ققل طائشة، واستدلقا أيًضا هحديث اهـ مسعقد الذي تؼدم ذكره يف 

الؿسللة الساهؼة.
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (2/65 ،)الؿغـل(، 523-3/522ٓهـ رجب ) فت، الباري (622 ،623 ،)الػت،واكظر:  (1)

الؿحؾَّك (314.) 
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ـْ َأهِل َسِعقٍد الُخْدِريِّ  (411)   َوَط
ِ
 إَذا َسِؿْعُتؿُ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

ِـَّداءَ  نُ َفُؼقُلقا ِمْثَؾ َما َيُؼقُل الؿُ  ال . ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.«َمذِّ
(1)

 

ـْ ُمَعاِوَيَة. (411) َولِْؾُبَخاِريِّ َط
(2)

 

ـْ ُطَؿرَ  (411) َكؾَِؿًة َكؾَِؿًة، ِسَقى  الَؼْقِل َكَؿا َيُؼقُل الُؿَمذِّنُ  ؾِ فِل َفْض  ،َولُِؿْسؾٍِؿ َط

 َٓ ، َفقَُؼقُل:  ـِ .الَحقَْعَؾتَقْ
ِ
َّٓ هِاهلل َة إ َٓ ُققَّ َحْقَل َو

(3)
 

 املسائل واألحكام املستفادة من األحاديث

 حهِ ايكٍٛ َثٌ َا ٜكٍٛ املؤذٕ. د:1ر َطأي١

  ،ذذب أذؾ الظاذر، والحـػقة، واهـ وذب، إىل وجقب إجاهة الؿمذن

 واستدلقا هحديث أهل سعقد الذي يف الباب.

 دلقا هؿا أخرجف هقـؿا ذذب الجؿفقر مـ أذؾ العؾؿ إىل آستحباب، واست

ًكا، فؾؿا كبََّر قال:  (، وغقره: أنَّ الـبل 382مسؾؿ ) ، «طؾك الػطرة»سؿع ممذِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 383(، ومسؾؿ )611أخرجف البخاري ) (1)

( أن معاوية جؾس طىل الؿـبر، وأذن الؿمذن قال: اهلل أكبر اهلل أكبر، فؼال 914أخرجف البخاري ) (2)

ٓ اهلل، فؼال معاوية: وأكا، فؼال: أشفد أن محؿًدا معاوية: اهلل أكبر اهلل أكبر، قال: أشفد أن ٓ إلف إ

رسقل اهلل، فؼال معاوية: وأكا، فؾؿا أن قضك التلذيـ قال: يا أيفا الـاس: إين سؿعت رسقل اهلل 

 .طىل ذذا الؿجؾس حقـ أذن الؿمذن يؼقل ما سؿعتؿ مـ مؼالتل 

نُ إِذ  »: (، ولػظف: )قال: قال رسقل اهلل 385أخرجف مسؾؿ هرقؿ ) (3) ذِّ ال  ادُؤ  ، : ا ق  ُ ْكَب 
ُ اهللُ أ  ْكَب 

اهللُ أ 

ُدُكمْ  ال  أ ح  ؼ  ال  : ف  ، ُثمَّ ق  ُ ْكَب 
ُ اهللُ أ  ْكَب 

ال  : اهللُ أ  ْن ال  إِل ه  إاِلَّ اهللُ، ق  ُد أ  ْشف  ال  : أ  ْن ال  إِل ه  إاِلَّ اهللُ، ُثمَّ ق  ُد أ  ْشف  : أ 

ُسوُل اهللِ،  ًدا ر  ُد أ نَّ ُُم ؿَّ ْشف  ال  أ  ال  : ق  ُسوُل اهللِ، ُثمَّ ق  ًدا ر  ُد أ نَّ ُُم ؿَّ ْشف  ال  : أ  ةِ، ق  ال  ذ  الصَّ يَّ ع  ْول  : ح  ال  ح 

ال   ة  إاِلَّ بِاهللِ، ُثمَّ ق  ال  ُقوَّ ال  : و  ِح، ق  ال  ذ  الػ  يَّ ع  ال  : ح  ة  إاِلَّ بِاهللِ، ُثمَّ ق  ال  ُقوَّ ْول  و  ُ : ال  ح  ُ اهللُ أ ْكَب  ْكَب 
، اهللُ أ 

ال   ال  : ق  ، ُثمَّ ق  ُ ْكَب 
ُ اهللُ أ  ْكَب 

ال  : اهللُ أ  ْؾبِِه  -ال  إِل ه  إاِلَّ اهللُ : ال  إِل ه  إاِلَّ اهللُ، ق  ـَّة   -ِمْن ق  ل  اجل   . «د خ 
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غقر ما قال  ، قالقا: فؾؿا قال رسقل اهلل «خرج مـ الـار»فؾؿا تشفد قال:  

 الؿمذن، ُطؾَِؿ أنَّ إمر هذلؽ لالستحباب.

(: أنَّ 386طـد مسؾؿ ) واستدلقا طىل ذلؽ هحديث سعد هـ أهل وقاص 

مـ قال حقـ يسؿع الـداء: وأكا أشفد أن ال إلف إال اهلل، وأن حمؿًدا »قال:  الـبل 

ـًا، وبؿحؿد كبقًّا؛ ُغِػر لف ذكبف  .«رسقل اهلل، رضقت باهلل ربًّا، وباِلسالم دي

 وذذا الذكر لق قالف اإلكسان: ُشِغؾ طـ الؼقل هؿثؾ ما يؼقل الؿمذن.

مقصن ىل أنَّ إمر لقس لؾقجقب هؿا ص،َّ يف ط واستدل اإلمام إلباين 

 ( طـ ثعؾبة هـ أهل مالؽ الؼرضل: أهنؿ كاكقا يف زمان طؿر 1/113) مالؽ

يصؾقن يقم الجؿعة حتك يخرج طؿر، فنذا خرج طؿر، وجؾس طىل الؿـبر، وأذَّن 

الؿمذن جؾسـا كتحدث، فنذا سؽت الؿمذن وقام طؿر يخطب أكصتـا، فؾؿ يتؽؾؿ 

 مـا أحد.

: يف ذذا إثر دلقؾ طىل طدم وجقب تؿام الؿـةيف   قال اإلماو األلباىٕ

إجاهة الؿمذن: لجريان العؿؾ يف طفد طؿر طىل التحدث يف أثـاء إذان، وسؽقت 

 ذطؿر طؾقف.ا

(، واإلمام 11/357) مجؿقع فتاواهوذذا ترجق، اإلمام اهـ هاز كؿا يف 

 . (12/196)مجؿقع فتاواهالعثقؿقـ كؿا يف 

 (1).، واهلل أطؾؿانشاجحذق  ًىزا انمٌل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (611.)الػت،واكظر:  (1)
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 ٌٖ ٜكاٍ َثً٘ يف احلٝعًتني؟ د:2ر َطأي١

أكف يؼقل مثؾف يف مجقع  «مثؾ»: ضاذر ققلف ظ ابً حجس قال احلاف

الؽؾؿات، لؽـ حديث طؿر، وحديث معاوية يدٓن طىل أكف يستثـك مـ ذلؽ: 

ٓ ققة إٓ هاهلل، )حلَّ طىل الصالة(، و)حلَّ طىل الػالح(، فقؼقل هدلفؿا: ٓ حقل و

 كذلؽ استدل هف اهـ خزيؿة، وذق الؿشفقر طـد الجؿفقر.

  ٓ( :وقد ذذب هعض الحـاهؾة إىل أكف يجزئف أن يؼقل مثؾ الؿمذن، وأن يؼقل

 .الدراريحقل وٓ ققة إٓ هاهلل(، ومال إلقف اهـ الؿـذر، واختاره الشقكاين يف 

ـٌ هحديث طؿر هـ : ٕنَّ حديث أهل سعقلٌل اجلًيٌسذق  ًانشاجح د ُمبَقَّ

الخطاب، وذق ترجق، اهـ الؼقؿ، والصـعاين، ثؿ اإلمام اهـ هاز، والعثقؿقـ.
(1)

 

ُٜتابع املؤذٕ بايتثٜٛب؟ د:3ر َطأي١  ٌٖ 

 جاء طـ هعض أذؾ العؾؿ أهنؿ قالقا: يؼقل: )صدقت، وهررت(.

 ذ: ذذا استحسان مـ قائؾف، وإٓ فؾقس فقف سـة ُتعتؿد.اقال الصيعاىٕ 

(: وقال الشقخ 3/165-166) غاية الؿراميف كتاهف  ٌقال العبٔلا

، واختاره ذطبدالرمحـ هـ حسـ: وإضفر أكف يؼقل يف التثقيب كؿا يؼقل الؿمذن.ا

 ذالشقخ محؿد هـ إهراذقؿ.ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  (611)الػت، (1/242 ،)السبؾ (2/391 ،)زاد الؿعاد (2/86 ،)الؿغـلواكظر:  (1)

فتاوى الؾجـة (6/84 ،)فتاوى العثقؿقـ (12/195.) 
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 مجؿقع فتاواهكؿا يف  وهذلؽ أفتك اإلمام العثقؿقـ   ُ:لهد 

يل أكف يسؽت، وٓ (: لعؿقم حديث أهل سعقد الذي يف الباب. ويظفر 12/195)

يؼقل شقئًا، كؿا أن الؿمذن لق قال: الصالة يف الرحال. كذلؽ يسؽت، وٓ يؼقل 

شقئًا: فنن إلػاظ الؿذكقرة لقست مـ ألػاظ الذكر، وإذا تلمؾـا ألػاظ إذان التل 

أمركا هؿتاهعة الؿمذن فقفا كجدذا كؾفا مـ الذكر، ولؿا كان لػظ: )حل طىل 

لػالح( لقسا مـ الذكر: أمركا الشرع أن كؼقل مؽاهنا: )ٓ الصالة(، و)حل طىل ا

 حقل وٓ ققة إٓ هاهلل(.

ُٜتابع املؤذٕ يف اإلقا١َ؟ د:4ر َطأي١  ٌٖ 

  استحب صائػة مـ أذؾ العؾؿ مـ الشافعقة، والحـاهؾة، وغقرذؿ، متاهعة

، فؼالقا: «بقـ كؾ أذاكقـ صالة»: الؿمذن يف اإلقامة، واستدلقا طىل ذلؽ هؼقلف 

 .طؾؼ طؾقفا أذان. وهبذا أفتك اإلمام اهـ هاز اإلقامة يُ 

  ،وقال هعضفؿ: أما ققلف: )قد قامت الصالة(، فقؼقل هدلفا: )أقامفا اهلل

(، مـ حديث أهل أمامة 528وأدامفا(، واستدلقا طىل ذلؽ هحديث طـد أهل داود )

.ويف إسـاده رجٌؾ مجفقٌل، وشفر هـ حقشب ، 

ا الذي ذذبقا إلقف ٓ أطؾؿ طؾقف دلقاًل صحقًحا، ذذ :غفش اهلل نولال أتٌ عثذ اهلل 

صريًحا، وإدلة التل جاءت يف إجاهة الؿمذن، الظاذر مـفا أكف أراد إذان، وذق 

فانظاىش أَو ال يسرحة أكثر مـ غقره:  ضاذٌر يف حديث طؿر هـ الخطاب 
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 .، وهبذا كان يػتل شقخـا مؼبؾ القادطل اإلجاتح يف اإللايح

(: وطدم 2/136) فتاواهكؿا يف  ند بً إبسأٍه قال الػٔخ حم

 آستحباب أوىل.

(: والراج، 12/211) مجؿقع فتاواهكؿا يف   ّقال اإلماو العجٔنني

 .-يعـل يف اإلقامة-أكف ٓ يتاهع. 

(: والترديد إكؿا 278)ص أحؽام الجؿعةحػظف اهلل يف  قال الػٔخ حئٙ

يؽقن طـد ألػاظ إذان.
(1)

  

ُٜت د:5ر َطأي١  ابع املؤذٕ ْفط٘ بصٛت َٓدفض؟ٌٖ 

ح هاستحباهف  (3/161غاية الؿراميف كتاهف  قال الػٔخ العبٔلاٌ (: صرَّ

مجاطة، وضاذر كالم آخريـ: ٓ يجقب كػسف، قال اهـ رجب يف الؼاطدة السبعقـ: 

إرج، أكف ٓ يجقب كػسف. واختاره الشقخ طبد الرمحـ السعدي، وقال: الصحق، 

 هؾ يؽػقف اإلتقان هُِجَؿؾ إذان، واإلقامة، وترغقب الـبل  أنَّ ذلؽ ٓ ُيستحب،

يف إجاهة الؿمذن إكؿا يـصرف إىل السامعقـ، ٓ إىل الؿمذكقـ، كؿا ذق الؿػفقم مـ 

 ، واختاره الشقخ محؿد هـ إهراذقؿ. اكتفك كالم العبقؽان.ذالسقاق.ا

يد إكؿا : والتردأحؽام الجؿعة وهدطفاحػظف اهلل يف  ّقال الػٔخ حئٙ

يؽقن طـد ألػاظ إذان، فنذا أذن، ثؿ ردد، يؽقن قد أتك هللػاظ إذان متؽررة، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (3/167.)غاية الؿرام (2/87 ،)الؿغـلواكظر:  (1)
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 ذوذذه هدطة مـؽرة، وسقاء ردد هعد الػراغ، أو أثـاء إذان، كؾف هدطة.ا 

 واهلل الؿستعان. ،ىزا يٍ انثذعلقس طـدي شؽٌّ أنَّ  :غفشاهلل نولال أتٌ عثذاهلل 

َٕ ٖٚٛ د:6ر َطأي١ ُِ املؤذ  يف صالت٘؟ ٌٖ ٜتابع املطً

(: إذا 22/72) مجؿقع الػتاوىكؿا يف  قال غٔخ اإلضالو ابً تٔنٔ٘ 

سؿع الؿمذن يمذن، وذق يف صالة: فنكف يتؿفا، وٓ يؼقل مثؾ ما يؼقل، طـد 

 هاالعؾؿاء. مجفقر

وقد جاء طـ هعض الحـاهؾة استحباب ذلؽ، واختاره شقخ اإلسالم   ُ:لهد

َحف الشقخ طبد الرمحـ السعدي.، (39)ص آختقارات الػؼفقةكؿا يف   ورجَّ

يف  : لحديث اهـ مسعقد لٌل اجلًيٌسذق  -واهلل أطؾؿ- ًانشاجح

الصحقحقـ
(1)

 .«إنَّ دم الصالة لُشغاًل »قال:  ، أنَّ الـبل 

، والشقخ اهـ طثقؿقـ.الـقؾوذق ترجق، الشقكاين يف 
(2)

  

 إذا ُغٔغٌ عٔ األذإ يعرز َع نْٛ٘ مسع٘؟ د:7ر َطأي١

لف أن يتاهع الؿمذن حتك ولق سبؼف، فقبدأ هالؽؾؿات التل سبؼف هبا،  أنَّ  انظاىش

.ثؿ يتؿ معف، وهبذا أفتك الـقوي 
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.538(، ومسؾؿ هرقؿ )1199أخرجف البخاري هرقؿ ) (1)

  (3/162.)غاية الؿرامواكظر:  (2)

  (611.)الػت،واكظر:  (3)
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 إذا مسع َؤذْا آخس ٜؤذٕ؟ د:8ر َطأي١

(: ويجقب ممذكا ثاكقًا، 39)ص آختقاراتكؿا يف  قال غٔخ اإلضالو 

 .وأكثر حقث ُيستحب ذلؽ كؿا كان الؿمذكان يمذكان طىل طفد الـبل 

(: يجقب كؾ واحد 611) الػت،كؿا يف   العص بً عبد الطالو ّقال

 ذهنجاهة لتعدد السبب، وإجاهة إول أفضؾ.ا

- (12/196مجؿقع فتاواهكؿا يف  وهبذا أفتك اإلمام العثقؿقـ  ُ :لهد

197.) 
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ـِ َأهِل الَعاِص  (411) ـْ ُطثَْؿاَن ْه  اْجَعْؾـِل إ َأكَّفُ  ،َوَط
ِ
َماَم َقاَل: َيا َرُسقَل اهلل

ًكا اَل َيْلُخُذ َطَؾك َأَذاكِِف َأْكَت إَماُمُفؿْ »َفَؼاَل: ، َقْقمِل ِخْذ ُمَمذِّ ، َواْقَتِد بَِلْضَعِػِفْؿ، َواتَّ

َحُف الَحاكُِؿ.«َأْجًرا ، َوَصحَّ ـَُف التِّْرمِِذيُّ . َأْخَرَجُف الَخْؿَسُة، َوَحسَّ
(1) 

 ملستفادة من احلديثاملسائل واألحكام ا

 حهِ أخر األلس٠ ع٢ً ايتأذٜٔ. د:1ر َطأي١

 ذذب اإلمام أمحد، وإوزاطل، وأهق حـقػة، واهـ الؿـذر إىل تحريؿ ذلؽ. 

واستدلقا هحديث طثؿان هـ أهل العاص الؿتؼدم، وٕكف طبادة، وُقرهة إىل اهلل: 

ڃ ڃ    ڃ چ  چ چ چ ﴿فال يجقز أخذ إجرة طؾقفا، قال تعاىل: 

ڎ ڎ ڈ  ڈ ژ ژ ڑ      ڑک  *ڌ  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

 .[٣٨-٣٧]هود: ﴾ک  ک ک گ      گ گ گ ڳ

مـ طؿؾ طؿاًل لقس طؾقف أمركا؛ »: وٕنَّ أذاكف لقس هصحق،: لؼقلف 

 .«رد ففق

  ،ص يف أخذ إجرة: مالؽ، وهعض الشافعقة، وذق رواية طـ أمحد ورخَّ

 .طؾقف قالقا: ٕكف طؿؾ معؾقم يجقز أخذ الرزق طؾقف، فجاز أخذ إجرة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، واهـ 219(، والترمذي )2/23والـسائل )(، 531(، وأهقداود )4/21. أخرج أمحد )صخٝذ (1)

(، وذق حديث صحق،، لف صرق هعضفا صحق،، وهعضفا دون 1/199(، والحاكؿ )714ماجف )

 ذلؽ. ولػظ الترمذي واهـ ماجف مختصر، لقس فقف إٓ ذكر إذان. 
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، وذق ترجق، اهـ حزم، والشقخ اهـ طثقؿقـ انمٌل األًلذق  ًانشاجح

اهلل. رمحفؿا
(1)

 

 أخر ايسشم ع٢ً األذإ. د:2ر َطأي١

َٓ َكْعَؾُؿ ِخاَلًفا فِل َجَقاِز َأْخِذ  (2/71 :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘ َو

ْزِق َطَؾقْفِ  َْوَزاِطلِّ ، الرِّ ْٕ َ  ،َوَذَذا َقْقُل ا
ِ
ٕ : افِِعلِّ َٓ َوالشَّ ـَ َحاَجًة إَلقِْف، َوَقْد  نَّ هِاْلـُؿْسؾِِؿق

َكَُّف 
ِ
ـْ اْلَػْلِء: ٕ

َماُم مِ ْزُق فِقِف ُيَعطَُّؾ، َوَيْرُزُقُف اإْلِ ٌع هِِف، َوإَِذا َلْؿ ُيْدَفْع الرِّ ُيقَجُد ُمتََطقِّ

ٌع هِِف َلْؿ َيْرُزْق اْلـُؿَعدُّ لِْؾَؿَصالِِ،، َفُفَق َكَلْرَزاِق اْلُؼَضاةِ َواْلُغَزاةِ، َوإِْن وُ  ِجَد ُمتََطقِّ

 ذاَغقَْرُه: لَِعَدِم اْلَحاَجِة إَلقِْف.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرح الؿؿتع (3/127 ،)شرح الؿفذب (327 ،)الؿحؾَّك (2/71 ،)الؿغـلواكظر:  (1)

(2/44.) 
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ـِ الُحَقْيِرِث  (411) ـْ َمالِِؽ ْه  إَذا َحَضَرِت »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َلـَا الـَّبِلُّ  َوَط

ْن َلُؽْؿ َأَحُدُكؿُ  اَلُة َفْؾُقَمذِّ بَْعُة. .الَحِديَث  «الصَّ َأْخَرَجُف السَّ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 أذإ ايفاضل. د:1ر َطأي١

  ،ذذب الشافعل، وأصحاهف، وذق وجٌف طـد الحـاهؾة إىل أنَّ أذاكف يجزئ

، ذلؽ اهـ حزم، واستدل لذلؽ هحديث الباب:  ، قال: «لقمذن لؽؿ أحدكؿ»ورجَّ

ال شؽ: ٕكف مسؾٌؿ، قال: وٓ شؽ يف اختقار العدل. وذذا والػاسؼ أحدكا ه

 ترجق، اإلمام اهـ هاز، واإلمام العثقؿقـ.

  وذذب مجٌع مـ الحـاهؾة إىل أكف ٓ يجزئ، وذق اختقار شقخ اإلسالم اهـ

، »، واستدلقا طىل ذلؽ هحديث: السقؾتقؿقة، والشقكاين يف  ـٌ اِلمام ضام

 .«والؿمذُن مممتـ

، وذق اإلجزاء، ولؽـ يـبغل األًل انمٌل انشاجح :غفش اهلل نواهلل لال أتٌ عثذ 

 ٿ ٿ﴿أن ٓ يجعؾ طىل إذان رجٌؾ فاسٌؼ: لؾحديث الؿذكقر، ولؼقلف تعاىل: 

، واهلل أطؾؿ.[ ٨احلجرات: ] ﴾ٹ ٿ ٿ
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، والـسائل 589(، وأهقداود )3/436(، وأمحد )674(، ومسؾؿ )628أخرجف البخاري ) (1)

 (، والؾػظ لؾشقخقـ، وأمحد، والـسائل. 979(، واهـ ماجف )215(، والترمذي )2/9)

 آختقارات الػؼفقة (1/211 ،)السقؾ الجرار (323 ،)الؿحؾَّك (2/68 ،)الؿغـلواكظر:  (2)

  (12/166-.)فتاوى العثقؿقـ (6/57 ،)فتاوى الؾجـة (،37)ص
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 أذإ ايصيب. د:2ر َطأي١

  كؼؾ اهـ الؿـذر  يفإوسط (3/41 طـ صائػة كثقرة مـ أذؾ العؾؿ )

ذان الصبل، وكؼؾ الؽراذة طـ مالؽ، والثقري، وكاَِل الؼقلقـ رواية الترخقص يف أ

 طـ أمحد.

إصحاب  اختؾػ(: 37)ص آختقاراتكؿا يف   قال غٔخ اإلضالو

 ،مقضع الخالف سؼقط الػرض هف :مـ يؼقل مـفؿ ،يف تحؼقؼ مقضع الخالف

ا إذا كف جائزً وكق ،يف الجؿؾة وأما صحة أذاكف ،والسـة الؿمكدة إذا مل يقجد سقاه

ٓ هلس  :ٕن أمحد قال :ومـفؿ مـ أصؾؼ الخالف. هفال خالف يف جقاز :أذن غقره

وقد -وقال يف رواية طظ هـ سعقد ذؼ. الغالم قبؾ أن يحتؾؿ إذا كان قد را أن يمذن

وإشبف أن إذان الذي يسؼط : -فؾؿ يعجبف ،قبؾ أن يحتؾؿ سئؾ طـ الغالم يمذن

ٓ يجقز أن يباشره  ،ويعتؿد يف وقت الصالة والصقام ،الػرض طـ أذؾ الؼرية

 ًٓ وأما ت، يعتد هف يف مقاققت العبادا وٓ ،وٓ يسؼط الػرض ،ا واحدً صبل قق

ففذا  :وكحق ذلؽ ،التل يف الؿصر إذان الذي يؽقن سـة ممكدة يف مثؾ الؿساجد

 ذه.اوالصحق، جقاز ،فقف الروايتان

حف شقخ اإلسال ُ :لهد م ذق ضاذر ترجق، اهـ حزم أيًضا، فؼد و ذذا الذي رجَّ

(: فنذا أذن البالغ، مل يؿـع مـ مل يبؾغ مـ إذان هعده. 323) الؿحؾَّكقال يف 

وقال أيًضا: وإذا تلدى الػرض: فإذان فعُؾ خقٍر، ٓ يؿـع الصبقان مـف: ٕكف ذكر 

.ا  ذهلل تعاىل، وتطقٌع، وهِرٌّ
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 أذإ ايعبد. د:3ر َطأي١ 

(: فنذا أذن طبٌد، أو مؽاتب، أو 3/42) وسطإيف   قال ابً امليرز

ُمَدهَّر، أجزأ يف ققل الشافعل، وإسحاق، والـعؿان، ويعؼقب، ومحؿد، وكؾ مـ 

 ذكحػظ طـفؿ مـ أذؾ العؾؿ.ا

ـْ 3/41طـد اهـ الؿـذر ) ص،َّ طـ طؿر  ُ :لهد (، أكف قال لجؾسائف: َم

 ًصا كثقًرا.ممذُِكُؽؿ؟ قالقا: طبقدكا، ومقالقـا. قال: إنَّ ذلؽ لـؼ

ِفؿ: ٓكشغالفؿ طـ ذذه الػضقؾة، وجعؾفا طىل  وذذا إثر محؿقل طىل َذمِّ

 العبقد، والؿقايل، ٓ ٕهنؿ جعؾقذا طىل العبقد والؿقايل فحسب، واهلل أطؾؿ.

 األذإ ٚاإلقا١َ ملٔ صًٓ ٢ يف بٝت٘. د:4ر َطأي١

 :يف ذذه الؿسللة أققال 

، والشعبل، والـخعل، : يجزئف أذان الؿصر، وإقامتف، وذق ققل مجاذداألّل

. ـٌ َن، وأقام: فحس  وطؽرمة، وأمحد، وأصحاب الرأي، وإْن أذَّ

: تجزئف اإلقامة، وذق ققل مالؽ، وقال الحسـ، واهـ سقريـ: إْن الجاىٕ

 أقام. شاء

: تجزئ اإلقامة إٓ يف الػجر: فنكف يمذن، ويؼقؿ، وذذا ققل اهـ سقريـ، الجالح

 والـخعل.

غقر أذان، وٓ إقامة يعقد الصالة، ويجزيف اإلقامة. وذق : أنَّ مـ صؾَّك هالسابع
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 ققل ططاء.

أحبُّ إيلَّ أن يمذن، ويؼقؿ إذا صؾَّك وحده، ويجزيف إْن  : ابً امليرز قال

 أقام، وإْن مل يمذن، ولق صؾَّك هغقر أذان وٓ إقامة مل يجب طؾقف اإلطادة. اكتفك.

ر السؾػ والخؾػ (: وذذب مجفق534) شرح مسؾؿيف   قال اليّْٖ

 إىل أنَّ اإلقامة سـة يف حؼف، وٓ يؽػقف إقامة الجؿاطة، واختؾػقا يف إذان.

 الؿراد. اكتفك

والذي استحبَُّف اهـ الؿـذر ذق الذي كختاره: لحديث مالؽ هـ  ُ :لهد

.الحقيرث الذي يف الباب
(1)

 

 األذإ، ٚاإلقا١َ ملٔ صًٓ ٢ يف َطجٕد قد صًٓ ٢ فٝ٘ أًٖ٘. د:5ر َطأي١

 ،والشافعل يف ققٍل، وذق ققل الزذري، و سعقد هـ الؿسقب،  ذذب أمحد

وقتادة، إىل مشروطقة إذان، واإلقامة لؿـ صؾَّك يف مسجد قد صؾَّك فقف أذؾف، 

 (.3/61(، واهـ الؿـذر )1/221وص،َّ ذلؽ طـ أكس طـد اهـ أهل شقبة )

 ل وقالت صائػة: يؼقؿ. ُرِوَي ذذا الؼقل طـ صاوس، وططاء، ومجاذد، وهف قا

 مالؽ، وإوزاطل.

  وقالت صائػة: لقس طؾقف أن يمذن، وٓ يؼقؿ، ذؽذا قال الحسـ، وُرِوَي طـ

الشعبل، وطؽرمة، وقال هف الـعؿان، وأصحاهف، والثقري، وإسحاق، وأمحد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2/74.)الؿغـل (3/58-61 ،)إوسطواكظر:  (1)
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 رواية. يف 

  وروي طـ صائػة مـ السؾػ كراذة إطادهتؿا، مـفؿ: طبدالرمحـ هـ أهل لقىل

 سػ، ومحؿد.وغقره، وحؽل أيًضا طـ أهل يق

، وإْن اقتصر طىل أذان أذؾ  : قال ابً امليرز يمذن، ويؼقؿ أحبُّ إيلَّ

 ذالؿسجد، فصىل: فال إطادة طؾقف، وٓ أحبُّ أن يػقتف فضُؾ إذاِن.ا

، وذق الذي استحبَّف اهـ الؿـذر، وكستَِحبُّف انمٌل األًل انشاجح ُ :لهد

ـُ  أيًضا. كح
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ٓهـ رجب.4/24) الػت، (3/61-62 ،)إوسطواكظر:  (1)
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ـْ َجاهٍِر  (411)  َأنَّ َرُسق َوَط
ِ
، َوإَِذا إَذا َأذَّْكت َفَتَرسَّْؾ »َقاَل لِباَِلٍل:  ملسو هيلع هللا ىلصَل اهلل

ـَ َأَذاكِؽ َوإَِقاَمتِؽ  ـْ َأْكؾِفِ  َقْدرَ َأَقْؿت َفاْحُدْر َواْجَعْؾ بَْق  .الَحِديَث  «َما َيْػُرُغ اآلكُِؾ ِم

َػُف. َرَواُه التِّْرمِِذيُّ َوَضعَّ
(1)

 

 ائل واألحكام املستفادة من احلديثاملس

 صف١ ايتأذٜٔ، ٚاإلقا١َ. د:1ر َطأي١

(: ذذا طىل مذذب الثقري، 3/51) إوسطيف   قال ابً امليرز

يعـل هؿا -والشافعل، وإسحاق، وأهل ثقر، والـعؿان، وصاحبقف، وكذلؽ كؼقل 

 ذوكقػ ما جاء هإذان، واإلقامة أجزأ.ا -دل طؾقف حديث جاهر

 ٚاإلقا١َ.ايفصٌ بني األذإ  د:2ر َطأي١

 .استحب أذؾ العؾؿ لؾؿمذن أن يػصؾ هقـ إذان، واإلقامة

صحق، مسؾؿويدل طؾقف حديث جاهر هـ سؿرة يف 
(2)

كان هالل يمذن إذا »: 

أقام  ، فنذا دخؾ الـبل دحضت الشؿس، ثؿ ٓ يؼقؿ حتك يرى الـبل 

 .«الصالة حقـ يراه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، ويف إسـاده طبدالؿـعؿ هـ كعقؿ إسقاري ويحقك هـ 195. أخرجف الترمذي )ضعٝ  ل٘دا (1)

 مها شديد الضعػ.مسؾؿ البؽاء وكال

ولف شاذد مـ حديث أهل ذريرة وآخر طـ طظ، وكالمها شديد الضعػ، ٓ يصؾ، آستشفاد 

  (228 .)اإلرواءيف   اإلمام إلباينهف، وقد ضعػف 

 (.616أخرجف مسؾؿ هرقؿ ) (2)
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 ٔاختمف أِن العمي يف صالة املػسب: 

  ،وأهق حـقػة، إىل أكف ٓ يتـػؾ قبؾ الؿغرب، وٓ يػصؾ هقـ فذذب الشافعل

 إذان، واإلقامة.

مـ استحباب السـة قبؾ الؿغرب هدلقؾ حديث  ًذـأح ما ذذب إلقف ًانشاجح

الصحقحقـأكس يف 
(1)

، أنَّ الؿمذن كان إذا أذَّن الؿغرب قام الصحاهة، فاهتدروا 

 السقاري يصؾقن.

 (: أنَّ الـبل 1183) صحق، البخاريولحديث طبد اهلل هـ مغػؾ يف 

قا قبؾ الؿغرب»قال:  .«لؿـ شاء»، قالفا ثالًثا، وقال يف الثالثة: «صؾُّ
(2)

 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.837(، ومسؾؿ هرقؿ )625أخرجف البخاري هرقؿ ) (1)

  (2/66.)الؿغـلواكظر:  (2)
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ـْ َأهِل ُذَرْيَرَة  (411) ٌئ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ  َوَلُف َط ُن إالَّ ُمَتَقضِّ  .«اَل ُيَمذِّ

َػفُ  َأْيًضا. َوَضعَّ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 األذإ ع٢ً يٗاز٠. د:1ر َطأي١

  ذذب ططاء، ومجاذد، وإوزاطل، إىل أكف ٓ يمذن إٓ متقضئ، واستدل لفؿ

 هحديث الباب.

  وذذب مجفقر أذؾ العؾؿ إىل ترخقص إذان هغقر صفارة، قالقا: وإفضؾ أن

إين كرهت أن »، قال: أنَّ الـبل يؽقن طىل صفارة: لحديث الؿفاجر هـ قـػذ، 

.«أذكر اهلل إال طؾك صفارة
(2)

 

ٍُب:  ٔاختمفٕا يف أذاُ اجُل

 .فذذب إسحاق، وأمحد يف رواية إىل أكف ٓ يجزئ 

  لعدم وجقد دلقؾ يؿـع ذلؽ، وقد انصحيحوذذب الجؿفقر إىل إجزائف، وذق :

صحق، مسؾؿيذكر اهلل طىل كؾ أحقاكف، كؿا يف  كان الـبل 
(3)

مـ حديث  

.طائشة 
(4)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، ويف إسـاده معاوية هـ يحقك الصديف وذق ضعقػ، ورواه 211. أخرجف الترمذي ) ضعٝ (1)

الزذري طـ أهل ذريرة ومل يسؿع مـف، والراج، وقػف طىل أهل ذريرة، فؼد رواه اهـ وذب طـ يقكس 

 طـ الزذري طـ أهل ذريرة مقققًفا، والؿقققف ضعقػ أيًضا لالكؼطاع الؿذكقر. 

 ( هنسـاد صحق،.17أخرجف أهق داود هرقؿ ) (2)

 (.74تؼدم يف الؽتاب هرقؿ ) (3)

  (2/67-68.)الؿغـل (3/115 ،)الؿجؿقع (3/37-38 ،)إوسطواكظر:  (4)
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ـِ الَحاِرِث  (414) ـْ ِزَيادِ ْه   َوَلُف َط
ِ
َن َفُفَق »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ـْ َأذَّ َوَم

َػُف َأْيًضا. .«ُيِؼقؿُ  َوَضعَّ
(1)

 

ـِ َزْيٍد أَكَُّف َقاَل:  (411)  ْه
ِ
ـْ َحِديِث َطبِْداهلل

َهِل َداُود مِ
ِ
 -َيْعـِل إََذانَ -َأَكا َرَأْيتف َوٕ

َوفِقِف َضْعٌػ َأْيًضا. ،«َفَلقِْؿ َأْكَت »َقاَل: ، َوَأَكا ُكـْت ُأِريُدهُ 
(2)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديثني

 َٔ ايرٟ ٜتٛىل اإلقا١َ؟ د:1ر َطأي١

  ،ذذبت صائػة مـ أذؾ العؾؿ إىل أكف ُيستحب أن يتقىل اإلقامة مـ تقىل إذان

 الشافعل، وأمحد، واستدلقا هحديث زياد هـ الحارث الؿتؼدم. وذذا مذذب

  وقال مالؽ، وأهق حـقػة: ٓ فرق هقـف، وهقـ غقره، واستدلقا هحديث طبد اهلل

 هـ زيد الؿتؼدم يف الباب.ا

طىل طفد  -مـفؿ: هالل-: ٕنَّ ذذا ذق صـقع الؿمذكقـ انمٌل األًل ًانشاجح

.الـبل 
(3)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، ويف إسـاده طبدالرمحـ هـ زياد هـ أكُعؿ اإلفريؼل وذق ضعقػ. 199. أخرجف الترمذي )ضعٝ  (1)

ؿد هـ طؿرو القاقػل أهق سفؾ البصري وذق (، ويف إسـاده مح512. أخرجف أهقداود )ضعٝ  لدّٓا (2)

 شديد الضعػ، واختؾػ يف تسؿقة شقخف وذق مجفقل الحال. 

  (2/71.)الؿغـلواكظر:  (3)



 ٌِ  139 َباُب اأَلَذا

 

 

 

 

ـْ َأهِل ُذَرْيرَ  (411)  ، َة َوَط
ِ
ُن َأْمَؾُؽ بِاألََذانِ ـال»: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ، ُؿَمذِّ

َػُف.«َواِِلَماُم َأْمَؾُؽ بِاِِلَقاَمةِ  ـُ َطِديٍّ َوَضعَّ .َرَواُه اْه
(1)

 

ـْ َطؾِلٍّ  (411) ـْ َقْقلِِف. َولِْؾبَقَْفِؼلِّ َكْحُقُه َط
مِ

(2)
 

 املستفاد من احلديث احلكم

استدل أذؾ العؾؿ هبذا الحديث، وهلثر طظ طىل أنَّ الؿمذَن أمؾؽ هإذان، أي: 

أن وقت اهتداء إذان إلقف: ٕكف ذق إمقـ طىل الققت، والؿقكقل هارتؼاهف، وطىل 

 أنَّ اإلمام أمؾؽ هاإلقامة، فال يؼقؿ الؿمذن إٓ هعد إشارة اإلمام هذلؽ.

لؽـ يغـل طـف حديث اهـ طباس، وطائشة  -ن كان ضعقًػاوإ-وحديث الباب 

الصحقحقـيف 
(3)

ًٓ كان يليت الـبل  قبؾ صالة الػجر، وذق مضطجٌع  : أنَّ هال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( مـ صريؼ يحقك هـ إسحاق السقؾحقـل طـ 4/1327. أخرجف اهـ طدي )ضعٝ  غى ذلفٛظ (1)

 شريؽ طـ إطؿش طـ أهل صال، طـ أهل ذريرة هف.

 شريؽ الؼاضل، وهف ضعػف اهـ طدي. وإسـاده ضعقػ لضعػ

وقد خقلػ يحقك هـ إسحاق يف لػظ الحديث، فلصحاب شريؽ يرووكف طـف هنسـاده هؾػظ: 

والبقفؼل ،  (11/1968)العؾؾورج، ذلؽ الدارقطـل يف  «اإلمام ضامن وادؤذن مؤمتن»

(2/19 .) 

، أكبل أهق هؽر هـ إسحاق، أكبل أخبركا أهق طبد اهلل الحافظ( قال: 2/19. أخرجف البقفؼل )صخٝذ (2)

محؿد هـ غالب، أكبل أهق طؿر الحقضل، وطؿرو هـ مرزوق، ومسؾؿ هـ إهراذقؿ قالقا: أكبل شعبة، 

رضل اهلل  طـ مـصقر قال: سؿعت ذالل هـ يساف يحدث طـ أهل طبد الرمحـ السؾؿل، طـ طظ

 طـف... فذكره. 

 وذذا إسـاٌد صحق،، رجالف ثؼات. 

 (.763( )736(، ومسؾؿ هرقؿ )183( )994ري هرقؿ )أخرجف البخا (3)
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ِف إيؿـ، فقمذكف هالصالة، ثؿ يؼقؿ.   طىل ِشؼِّ

صحق، مسؾؿوكذلؽ حديث جاهر هـ سؿرة يف 
(1)

ًٓ كان ٓ يؼقؿ  : أنَّ هال

.حتك يخرج الـبل 
(2)

 

 

ـْ َأَكٍس  (411)   َوَط
ِ
ـَ األََذاِن »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل َطاُء بَْق اَل ُيَردُّ الدُّ

ـُ ُخَزْيَؿةَ «َواِِلَقاَمةِ  َحُف اْه .. َرَواُه الـََّسائِّل، َوَصحَّ
(3)

 

 احلكم املستفاد من احلديث

 الحديث دٓلة طىل أنَّ الققت هقـ إذان، واإلقامة مـ أوقات اإلجاهة. يف ذذا

فقـبغل لؽؾ مسؾؿ أن يحرص طىل ذذه إوقات، ويسلل اهلل العظقؿ مـ 

أقرب ما يؽقن »: فضؾف، وإذا كان يف صالة: َفْؾقَْدُع يف سجقده، فؼد قال الـبل 

( طـ أهل 482رجف مسؾؿ )، أخ«العبد مـ ربف وهق ساجٌد، فلكثروا مـ الدطاء فقف

 : فقجتؿع يف ذلؽ سببان مـ أسباب اإلجاهة، واهلل الؿستعان.ذريرة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.616أخرجف مسؾؿ ) (1)

  (1/269.)سبؾ السالمواكظر  (2)

( 426( )425(، واهـ خزيؿة )67( )68( )69) طؿؾ الققم والؾقؾة. أخرجف الـسائل يف صخٝذ (3)

 ( وذق حديث صحق،، لف صرق، وهعض أساكقده صحقحة.427)
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ـْ َجاهٍِر  (411)   َوَط
ِ
ِـَّداءَ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهلل ـَ َيْسَؿُع ال ـْ َقاَل ِحق : َم

ْطَقةِ ال ًدا الَقِسقَؾَة َوالَػِضقَؾَة الؾُفؿَّ َربَّ َهِذِه الدَّ اَلةِ الَؼائَِؿِة، آِت حُمَؿَّ تَّامَِّة، َوالصَّ

«َوابَْعْثُف َمَؼاًما حَمُْؿقًدا الَِّذي َوَطْدَتُف، َحؾَّْت َلُف َشَػاَطتِل َيْقَم الِؼَقاَمةِ 
(1)

. َأْخَرَجُف 

إَْرَهَعُة.
(2)

 

 .«مـ قال حقـ يسؿع الـداء»: قولُ 

لؽ يف حال سؿاع الـداء، ولؽـ هقَـّ حديث طبد اهلل هـ ضاذره أكف يؼقل ذ

إَِذا »(: أنَّ ذلؽ هعد الـداء: فػقف: 384) صحق، مسؾؿيف  طؿرو هـ العاص 

نَ  قا َطَؾلَّ  ،َفُؼقُلقا ِمْثَؾ َما َيُؼقُل  ،َسِؿْعُتْؿ اْلـُؿَمذِّ ـْ َصؾَّك َطَؾلَّ َصاَلةً  ؛ُثؿَّ َصؾُّ ُف َم  ،َفنِكَّ

َبِغل إاِلَّ  ؛لِل اْلَقِسقَؾةَ  ُثؿَّ َسُؾقا اهللَ  ،َؾْقِف بَِفا َطْشًراطَ  َصؾَّك اهللُ  ـْ ـِْزَلٌة فِل اْلَجـَِّة اَل َت َفا َم َفنِكَّ

ـْ ِطَبادِ اهلل ـْ َسَلَل لِل اْلَقِسقَؾةَ  ،َوَأْرُجق َأْن َأُكقَن َأَكا ُهقَ  ،لَِعْبٍد ِم َحؾَّْت َلُف  ؛َفَؿ

َػاَطةُ   .«الشَّ

 .«ب هذه الدطقة التامةالؾفؿ ر»:  قولُ

 ٱ﴿: والؿراد هبا دطقة التقحقد، كؼقلف تعاىل: احلافظ ابً حجس قال 

 ، وققؾ لدطقة التقحقد: تامة: ٕن الشركة كؼٌص.[٣٦الرعد:] ﴾ٻ ٻ

: الؿراد هالدطقة التامة: دطقة إذان: فنهنا ّقال احلافظ ابً زجب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قًدا يف الؿخطقصتقـ، ووجد يف هعض الـسخ الؿطبقطة.ذذا الحديث لقس مقج (1)

(، 27-2/26(، والـسائل )529(. وأخرجف أهقداود )614) صحق، البخاري. وذق يف صخٝذ (2)

 (، وذق حديث صحق،. 722(، واهـ ماجف )211والترمذي )
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ب، والؿـاجاة: فؾذلؽ كاكت دطقة دطاء إىل أشرف العبادات، والؼقام يف مؼام الُؼر 

 ذتامة، أي: كامؾة ٓ كؼص فقفا، هخالف ما كاكت دطقات أذؾ الجاذؾقة.ا

  .«والصالة الؼائؿة»:  قولُ

 : أي: التل ستؼقم، وتحضر.احلافظ ابً زجب قال 

(: وإذا ققؾ: 3/467) فت، البارييف  قال الحافظ اهـ رجب  

ن فقفا كؾؿة التقحقد، وذل مـ الؼرآن، أ، مع كقػ جعؾ ذذه الدطقة مرهقهة

 :جقب طـ ذذا هقجقهأ وٓ مخؾقق؟ ،والؼرآن غقر مرهقب

طىل  لَّ ن الؿرهقب ذق الدطقة إىل الصالة خاصة، وذق ققلف: )َح أ ميَا:

 ،طىل الػالح(، ولقس ذلؽ يف الؼرآن، ومل يرد هف التؽبقر والتفؾقؾ لَّ الصالة، َح 

 هعد. وفقف

 وفقف ضعػ. ،هقب ذق ثقاهبان الؿرأ وميَا:

والتؽبقر ذل مـ الؼرآن هقجف، ولقست  ،ن ذذه الؽؾؿات مـ التفؾقؾأ وميَا:

مـ الؼرآن: سبحان  ّـَ هُ ربع، َو أن آالؼر بعدفضؾ الؽالم أ»: ملسو هيلع هللا ىلصمـف هقجف، كؿا قال 

«كبرأال اهلل، واهلل إلف إاهلل والحؿد اهلل، وال 
(1)

ثـاء أففل مـ الؼرآن إذا وقعت يف ، 

تؽقن الؽؾؿات  نْ أفقص،  :كالم خارج طـف يفرآن، ولقست مـف إذا وقعت الؼ

 اكتفك الؿراد. القاقعة مـ ذلؽ يف ضؿـ ذلؽ مرهقهة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وذق حديث صحق،، (، مـ حديث سؿرة هـ جـدب 5/21) الؿسـدأخرجف أمحد يف  (1)

 (.12( )2137هرقؿ ) مسؾؿف يف وأصؾ
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 .«حؾَّت لف شػاطتل» قولُ:

الشػاطة الشػاطة يف فصؾ  هولقس الؿراد هبذ (3/471 :)قال ابً زجب 

كف نف :لـار، وٓهدوٓ الشػاطة يف الخروج مـ ا ،حدأن تؾؽ طامة لؽؾ نالؼضاء: ف

كف يصقر يف طـاية أ: -طؾؿأهلل او-كؿا الؿراد إو، قد يؼقل ذلؽ مـ ٓ يدخؾ الـار

، هحقث تتحتؿ لف شػاطتف: فان كان مؿـ يدخؾ الـار هذكقهف شػع لف ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 

فقشػع لف يف  :ذؾ الـارأن مل يؽـ مـ إو ،و يف مـعف مـ دخقلفاأخراجف مـفا، إيف 

 ذاو يف رفع درجتف يف الجـة.أحساب،  دخقلف الجـة هغقر
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ُِ  َفِصْن ِف٘ َبِعِض امَلَشاِئِن اأُلِخَسى الَِّت٘ َتَتَعمَُّق ِباأَلَذا

 زفع ايصٛت يف األذإ. د:1ر َطأي١

:  (3/135غاية الؿراميف كتاهف  قال العبٔلاٌ ـٌ (: ورفع الصقت هإذان رك

: إلكصافالقحصؾ السؿاع، ما مل يمذن لحاضر، فبؼدر ما يسؿعف، قال يف 

 ويستحب رفع الصقت قدر صاقتف: ٕكف أهؾغ يف اإلطالم. اكتفك.

(: أكف 619) صحق، البخاريويدل طىل ذلؽ حديث أهل سعقد يف   ُ:لهد

أراك رجاًل ُتِحبُّ الغـؿ، والبادية، فنذا كـت دم غـؿؽ، أو »قال ٓهـ أهل صعصعة: 

ّـٌ وال إكس باديتؽ، فارفع صقتؽ دم التلذيـ؛ فنكف ال يسؿع مدى صق ت الؿمذن ِج

 .«وال شلء؛ إال شفد لف يقم الؼقامة

 ايسِّٖد٠ُ ُتبطٌ األذإ. د:2ر َطأي١

ََذاَن إنْ  (2/84 :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘ ْٕ ُة ُتبْطُِؾ ا دَّ ُوِجَدْت  َوالرِّ

ةِ َأْن ُتبْطَِؾ َأْيًضا، َفنِْن ُوِجَدْت َهْعَدُه، َفَؼاَل اْلَؼاِضل: قِقَاُس َقْقلِِف فِل الطََّفارَ  :فِل َأْثـَائِفِ 

 َٓ َكََّفا ُوِجَدْت َهْعَد َفَراِغِف، َواْكِؼَضاِء ُحْؽِؿِف، هَِحقُْث 
ِ
َٓ ُتبْطُِؾ: ٕ ِحقُ، َأكََّفا  َوالصَّ

ـْ ُمبْطاَِلتِِف، َفَلْشبََف َسائَِر اْلِعبَاَداِت إَذا ُوِجَدْت َهْعَد َفَراِغِف مِـَْفا
 ذ.اُيبْطُِؾُف َشْلٌء مِ
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 ؟ش يًسلٌ إٔ ٜؤذٕ ٜٚبين ع٢ً أذإ غىٌٖٙ جيٛ د:3ر َطأي١

  ذذب الشافعل، وذق مذذب الحـاهؾة إىل أكف ٓ يبـل، وإذا مل يستطع الؿمذن

 إول إكؿال أذاكف: فنكف يستلكػ إذان مـ أولف.

 .وذذب أهق ثقر، وأصحاب الرأي إىل جقاز البـاء 

آخرذا طىل  : ٕنَّ طبادة إذان ٓ يـبـل صحةانصحيحذق  ًىزا انمٌل  ُ:لهد

صحة أولفا، ولقست طبادة مرتبطة هعضفا هبعض، ولؽـ ُيشترط أن ٓ يطقل 

الػصؾ، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 ال ٜصذ األذإ إال َستّبا. د:4ر َطأي١

َنَّ  (2/84 :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘
ِ
َّٓ ُمَرتَّبًا: ٕ ََذاُن إ ْٕ َٓ َيِص،ُّ ا َو

ْطاَلمُ اْلـَؿْؼُصقَد مِـُْف َيْختَؾُّ هَِعَدِم التَّ  بًا، َلْؿ ُيْعَؾْؿ  :ْرتِقِب، َوُذَق اإْلِ ـْ ُمَرتَّ َفنِكَُّف إَذا َلْؿ َيُؽ

َْصِؾ ُمَرتَّبًا، َوَطؾََّؿُف الـَّبِلُّ  ْٕ َكَُّف ُشِرَع فِل ا
ِ
ُف َأَذاٌن، َوٕ  ذ.اَأَها َمْحُذوَرَة ُمَرتَّبًا ملسو هيلع هللا ىلصَأكَّ

لقؾ: أنَّ وال (2/61 :)الشرح الؿؿتعيف  ّقال اإلماو ابً عجٔنني  دَّ

ػة: فقجب أْن ُتػَعَؾ كؿا وردت: لؼقل الـبل  : ملسو هيلع هللا ىلصإذان طبادة وردت طىل ذذه الصِّ

 ذ.ا«مـ َطِؿَؾ طؿالً لقس طؾقف أمُركا ففق َردٌّ »

 قٍٛ املؤذٕ: ايصال٠ يف ايسحاٍ. د:5ر َطأي١

الصحقحقـجاء يف 
(2)

كان يلمر  أنَّ رسقل اهلل  :طـ اهـ طؿر  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2/84.)الؿغـل (3/65 ،)إوسطواكظر:  (1)

 (.697(، ومسؾؿ هرقؿ )666أخرجف البخاري هرقؿ ) (2)



 146 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

قا »أن يؼقل: ،و ذات مطر يف السػرأ ة،كاكت لقؾة هارد الؿمذن إذا  أال َصؾُّ

 .«رحالؽؿ دم

لِؾتَّـِْقيِع  «َأوْ »َوَقْقلف:  (632 :)الػت،يف  فظ ابً حجس قال احلا

، َوفِل  َٓ  ؽِّ ، «َأْو َذاُت ِريٍح  ،َأْو َذاُت َمَطرٍ  ،اِرَدةٌ ـٌة بَ ـؾَ ـَلقْ » :ةَ ـَصِحق، َأهِل َطَقاكَ لِؾشَّ

ـْ اْلَجَؿاَطةَوَدلَّ َذلَِؽ َطَؾك أَ  ر َط ـْ الثَّاَلَثة ُطْذٌر فِل التََّلخُّ
 .نَّ ُكالًّ مِ

ي، ُطْذٌر فِل  افِِعقَّة َأنَّ الرِّ َـّ اْلـَؿْعُروَف ِطـَْد الشَّ
ْجَؿاع، َلؽِ َوَكَؼَؾ اِْهـ َهطَّاٍل فِقِف اإْلِ

قْؾ َفَؼطْ  ـَــْ فِل َلؽِ ، َوَضاِذر اْلَحِديث اِْختَِصاص الثَّاَلَثة هِالؾَّقْؾِ . الؾَّ ـْ َصِريؼ السُّ
 :مِ

ـْ َكافِع فِل َذَذا اْلَحِديث ،اِْهـ إِْسَحاَق  ة» :َط ْقَؾة الَؿطِقَرة َواْلَغَداة اْلَؼرَّ  .«فِل الؾَّ

ـْ َأهِقفِ  ـْ َحِديث أَهِل اْلـَؿؾِقِ، َط
ُفْؿ ُمطُِروا َيْقًما» :َوفِقَفا هِنِْسـَادٍ َصِحق، مِ  ،َأكَّ

َص َلُفؿْ   .«َفَرخَّ

َـّ َولَ 
ي، فِل الـََّفار َصِريًحا، َلؽِ ص هُِعْذِر الرِّ ََحادِيث التََّرخُّ ْٕ ـْ ا

ْؿ َأَر فِل َشْلء مِ

ْفَعة َوْجًفا. َس اْلِؼقَا  .اكتفك َيْؼتَِضل إِْلَحاَقُف، َوَقْد َكَؼَؾُف اِْهـ الرِّ

َػر» قْلُ يف احلدٓح:  .«دم السَّ

هـ طباس أكف أمر ضاذره اختصاص ذلؽ يف السػر، ولؽـ قد ص،َّ طـ ا

. متػؼ طؾقفالؿمذن هذلؽ يف الحضر، ثؿ رفعف إىل الـبل 
(1)

، وهبذا أخذ 

الجؿفقر، ومل يؼقدوه هالسػر.
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(2) ،الػت (632.) 
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 .«صًٛا يف زحايهِ»َٛضع قٍٛ املؤذٕ:  د:6ر َطأي١

 ثبت يف مقضع ققلفا ثالث كقػقات:

الصحقحقـهدل ققلف: َحلَّ طىل الصالة: لحديث اهـ طباس يف  اأُلّىل:
(1)

 ،

ؾس طىل الؿـبر، فؼال لؿمذكف: إذا قؾت أشفد أنَّ محؿًدا رسقل اهلل: فال تؼؾ: أكف ج

َحلَّ طىل الصالة، قؾ: صؾقا يف هققتؽؿ. فؽلن الـاس استـؽروا، فؼال: فعؾف مـ ذق 

خقر مـل، إنَّ الجؿعة َطْزمة، وإين كرذت أن ُأخرجؽؿ فتؿشقن يف الطقـ، 

 والدحض.

(: أنَّ 632) البخاريديث اهـ طؿر يف هعد فراغف مـ إذان: لح الجاىٔ٘:

يف  «أال صؾقا دم الرحال»كان يلمر ممذًكا يمذن، ثؿ يؼقل طىل أثره:  رسقل اهلل 

 الؾقؾة الباردة، أو الؿطقرة يف السػر.

 ( إسـاده، ومل يسؼ لػظف.24( )697وأخرج مسؾؿ )

 أن يؼقلفا هعد الحقعؾتقـ، قبؾ فراغف مـ إذان. الجالج٘:

(، فؼال: أخبركا قتقبة، ثـا سػقان، طـ طؿرو هـ ديـار، 2/14لـسائل )أخرجف ا

يف لقؾة  طـ طؿرو هـ أوس، يؼقل: أكبلكا رجٌؾ مـ ثؼقػ، أكف سؿع ممذن الـبل 

مطقرة يف السػر، يؼقل: َحلَّ طىل الصالة، َحلَّ طىل الػالح، صؾُّقا يف رحالؽؿ. 

 إسـاده صحق، طىل شرط الشقخقـ.

(، حدثـا طبد الرزاق، قال: أخبركا اهـ جريج، أخبرين 5/373وأخرجف أمحد )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 148 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 طؿرو هـ ديـار هف، فذكره، وقد صح، الحديث شقخـا اإلمام مؼبؾ القادطل  

 .الصحق، الؿسـديف 

 َكات١ً أٌٖ بًد تسنٛا األذإ. د:7ر َطأي١

(: فنْن ترك إذان، واإلقامة أذُؾ 3/84) غاية الؿراميف كتاهف  قال العبٔلاٌ

ؿ اإلمام، أو كائبف، حتك يػعؾقمها: ٕهنؿا مـ أطالم الديـ الظاذرة، هؾٍد، قاتؾف

فؼقتؾقا طىل تركفؿا، كصالة العقد، وإذا قام هبؿا مـ يحصؾ هف اإلطالم غالبًا، 

 أجزأ طـ الؽؾ، وإن كان واحًدا، كص طؾقف.

: ثؿ ذؾ ذق يف تركفؿا مًعا؟ اختاره اهـ كصر قال الػٔخ ابً إبسأٍه 

أكف يـبغل أن ٓ يؽقن إمر كذلؽ، وأنَّ مجرد ترك إذان يؽػل  -أطؾؿواهلل -اهلل، 

.ذ، وطدمفا طىل إذان، ومل تذكر اإلقامة.املسو هيلع هللا ىلصلؽقن إغارة الـبل 
(1)

 

 َت٢ ٜكّٛ ايٓاع إذا ُأقُٝت ايصال٠؟ د:8ر َطأي١

َوَقاَل َمالِؽ فِل (: 637)رقؿ: الػت،يف  فظ ابً حجس قال احلا

 َّناْلـُؿَقص َْأكِّل َأَرى فِ  : َلْؿ َأْسَؿع َّٓ ِ اَلة هَِحدٍّ َمْحُدودٍ، إ ـَ ُتَؼاُم الصَّ ل قِقَام الـَّاس ِحق

 َواْلَخِػقَػ. ،َفنِنَّ مِـُْفْؿ الثَِّؼقَؾ  :َذلَِؽ َطَؾك َصاَقة الـَّاس

َمام َمَعُفْؿ فِل اْلـَؿْسِجد َلْؿ َيُؼقُمقا َح  َْكثَُروَن إَِلك َأكَُّفْؿ إَِذا َكاَن اإْلِ ْٕ تَّك َوَذَذَب ا

َقاَمةُ  ـْ َأَكس َأكَُّف َكاَن َيُؼقم إَِذا َقاَل اْلـُؿَمذِّن ،َتْػُرَغ اإْلِ اَلة :َوَط َرَواُه اِْهـ  .َقْد َقاَمْت الصَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشرح  (1/118 ،)اإلفصاح (1/418 ،)اإلكصاف (1/271 ،)ؼـاعكشاف الاكظر:  (1)

  (2/115.)فتاوى اهـ إهراذقؿ (2/42 ،)الؿؿتع
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ـْ َصِريؼ
ـْ َأْصَحاب  ،َأهِل إِْسَحاق :اْلـُؿـِْذِر َوَغقْره، َوَكَذا َرَواُه َسِعقد ْهـ َمـُْصقر مِ َط

ـْ َسِعقد هْ  َوَجَب اْلِؼقَام،  .َأْكبَر اهللُ  :إَِذا َقاَل اْلـُؿَمذِّن :ـ اْلـُؿَسقِّب َقاَل َطبْداهلل، َوَط

اَلة :َوإَِذا َقاَل  ُػقُف، َوإَِذا َقاَل  .َحلَّ َطَؾك الصَّ َلْت الصُّ َّٓ اهلل :ُطدِّ َمام .َٓ إَِلَف إِ . َكبََّر اإْلِ

ـْ َأهِل َحـِقَػةَ  اَلة :َفنَِذا َقاَل  .ك اْلَػاَلحَحلَّ َطؾَ  :َيُؼقُمقَن إَِذا َقاَل  :َوَط  .َقْد َقاَمْت الصَّ

َمام فِل اْلـَؿْسِجد ـْ اإْلِ ا إَِذا َلْؿ َيُؽ َمام، َوَأمَّ
َٓ  :َكبََّر اإْلِ َفَذَذَب اْلُجْؿُفقر إَِلك أَكَُّفْؿ 

 اكتفك الؿراد. .َيُؼقُمقَن َحتَّك َيَرْوهُ 

: اجلًيٌس ا ذذب إلقفم فانشاجحأما إذا كان اإلمام خارج الؿسجد:   ُ:لهد

الصحقحقـلحديث أهل قتادة يف 
(1)

إذا ُأققؿت الصالة، فال »قال:  : أنَّ الـبل 

 .«تؼقمقا حتك تروين

: لعدم وجقد دلقؾ  يانك ما ذذب إلقف فانشاجح وأما إذا كان يف الؿسجد

طىل التحديد، واهلل أطؾؿ.
(2)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.614(، ومسؾؿ )637أخرجف البخاري ) (1)

 (2/123-.)الؿغـلواكظر  (2)
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 بَابُ طُسُٔطِ الصَّالِة

 ِةَباُب ُطُسِٔط الصَّال

ذق تعؾقؼ وجقد شلء: هقجقد آخر. ايػسط يف ايًغ١:
 

ذق ما يؾزم مـ طدمف العدم وٓ يؾزم مـ وجقده القجقد  ٚيف االصطالح:

لذاتف. تؼدم معـا هعض شروط الصالة، وهعضفا مل يتؼدم، ومل يذكر الؿملػ لفا 

 حديثًا: لشفرهتا، وذل:

 الظسط األٔه: اإلسالً.

هنمجاع أذؾ العؾؿ، والدلقؾ طؾقف ققلف  وذذا شرٌط مـ شروط صحة الصالة

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ﴿تعاىل: 

 .[٧٦التوبة:]  ﴾ى

 الظسط الجاٌ٘: العقن.

ُرفَِع »: فالؿجـقن ٓ تؼبؾ صالتف: ٕكف ٓ يعؼؾ ما يؼقل، وقد قال الـبل 

.«الؼؾؿ طـ ثالثة، ومـفؿ: الؿجـقن حتك يعؼؾ
(1)

 

 الظسط الجالح: التىٗٗز.

يؿقز ٓ تص،ُّ صالتف، وذذه الشروط الثالثة ُمْجَؿٌع طؾقفا يف  فالصبل الذي ٓ

 الصالة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1184سقليت يف الؽتاب هرقؿ ) (1)
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 الظسط السابع: دخٕه الٕقت.

ڻ   ۀ ۀ ہ ہ ﴿وقد تؼدم الؽالم طؾقف، والدلقؾ ققلف تعاىل: 

 ، وذق شرٌط ُمْجَؿٌع طؾقف.[٣٠٥النساء:] ﴾ہہ

 الظسط اخلاوص: الطّازة.

«ث حتك يتقضلال يؼبؾ اهلل صالة أحدكؿ إذا أحد»: لؼقلف 
(1)

، وققلف 

.«ال ُتؼبؾ صالٌة بغقر صفقر، وال صدقة مـ غؾقل»أيًضا: 
(2)

 

 وذذا الشرط ُمجؿٌع طؾقف أيًضا.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ل ذريرة ( طـ أه225(، ومسؾؿ هرقؿ )135أخرجف البخاري هرقؿ ) (1)

 .(، طـ اهـ طؿر 224أخرجف مسؾؿ ) (2)
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ـِ َصْؾٍؼ  (411) ـْ َطؾِلِّ ْه   َط

ِ
إَذا َفَسا َأَحُدُكْؿ فِل »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

ـَْصرِْف  اَلةِ َفْؾَق ْل، َوْلُقِعدِ لْ ، َو الصَّ اَلةَ  َقَتَقضَّ ـُ ِحبَّانَ  .َرَواُه الَخْؿَسةُ «الصَّ َحُف اْه .َوَصحَّ
(1)

 

ـْ َطائَِشَة  (411)   َقاَلْت: َقاَل  َوَط
ِ
ـْ َأَصابَُف َقْلءٌ »: ملسو هيلع هللا ىلص َرُسقَل اهلل َأْو  ،َم

ـَْصرِْف  َأْو َمْذيٌ ، ُرَطاٌف  ـِ َطَؾك َصاَلتِِف، َوُهَق فِل َذلَِؽ اَل  َفْؾَق ْل، ُثؿَّ لَِقْب َفْؾَقَتَقضَّ

َػُف َأْحَؿُد. َرَواهُ .«َيَتَؽؾَّؿُ  ـُ َماَجْف، َوَضعَّ اْه
(2)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديثني

 ٓا٤؟إذا أحدث املصًٞ يف صالت٘، فٌٗ عًٝ٘ اإلعاد٠، أّ جيٛش ي٘ ايب د:1ر َطأي١

(: إْن أحدَث الؿصظ يف صالتف 4/75) شرح الؿفذبيف   قال اليّْٖ

هاختقاره، َهُطَؾْت صالتف هاإلمجاع، سقاء كان حدثف طؿًدا، أو سفًقا، سقاء طؾؿ أكف 

 يف صالة، أم ٓ.

(: 2/196هنسـاد صحق، ) مصـػ اهـ أهل شقبةوقال اهـ سقريـ كؿا يف 

 ذ.اأمجعقا طىل أكف إذا تؽؾؿ استلكػ

  واختؾػقا فقؿا إذا سبؼف الحدث، فتقضل ومل يتؽؾؿ، ذؾ يجزئف البـاء، أم طؾقف

 اإلطادة؟ طىل ققلقـ:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، والترمذي -5/324) الؽبرى(، والـسائل يف 215(، وأهقداود )1/86. رواه أمحد )ضعٝ  (1)

( ويف إسـاده مسؾؿ هـ سالم الحـػل، وذق مجفقل الحال، 2237(، واهـ حبان )1166)

 فالحديث ضعقػ. 

 اهـ ماجف مل يخرج ذذا الحديث.  تيبيُ:

ذذا الحديث مؽرر، تؼدم تخريجف يف ]هاب كقاقض القضقء[، وذق زيادة مـ )أ(، ومل يذكر  (2)

 )ب(.  يف
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هنسـاد حسـ، وص،َّ ذلؽ طـ  : أنَّ لف أن يبـل، جاء ذلؽ طـ طظ األّل

(، وذق مذذب 2/256) ســ البقفؼليف الرطاف، كؿا يف  اهـ طؿر 

وذق مذذب إوزاطل، وأهل حـقػة، وذق  الشافعل يف الؼديؿ، ورواية طـ أمحد،

مـ أصابف قلٌء، أو »: ققل مجاطة مـ التاهعقـ، وقد استدلقا هحديث طائشة 

 .«رطاٌف...؛ فؾقبـ طؾك صالتف

: أنَّ طؾقف اإلطادة، وذق مذذب الشافعل يف الجديد، والؿشفقر مـ الجاىٕ

أخرجف  مذذب أمحد، وذق ققل مالؽ وآخريـ، وجاء طـ الؿسقر هـ مخرمة،

(، مـ رواية الزذري طـف، ومل يسؿع مـف، واستدلقا هحديث 2/257البقفؼل )

 هـ صؾؼ الذي يف الباب. طظ

: ٕكف انمٌل تاإلعادجذق  -واهلل أطؾؿ- األلشب :غفش اهلل نولال أتٌ عثذ اهلل 

استدهر الؼبؾة، ولعدم وجقد دلقؾ صحق، طىل البـاء، وأما حديث طائشة: 

 (.71الؽالم طؾقف يف )كقاقض القضقء( هرقؿ )فضعقٌػ، وقد تؼدم 

وإصؾ طدم البـاء، وكؿا أكف ٓ يص، لف البـاء إذا أحدث هاختقاره، فؽذلؽ 

إذا سبؼف الحدث: لعدم وجقد الػارق هقـفؿا مـ حقث زوال الطفارة، وكؿا أكف إذا 

 -وذق الؽالم-تؽؾؿ ٓ يجقز لف البـاء: ٕكف ارتؽب مبطاًل مـ مبطالت الصالة 

ق  فؽذلؽ إذا استدهر الؼبؾة فؼد ارتؽب مبطاًل مـ مبطالت الصالة، فؾؿاذا ُيػرَّ

 (1)هقـفؿا؟ .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مجؿقع الػتاوى (2/256-257 ،)ســ البقفؼل (4/76 ،)شرح الؿفذبواكظر:  (1)

(21/143.) 
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ـْ َطائَِشَة  (411) ـِ  َوَط اَل َيْؼَبُؾ اهللُ َصاَلَة َحائٍِض إالَّ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلَّ  َط

َّٓ الـََّسائِّل  . َرَواهُ «بِِخًَمرٍ  ـُ ُخَزْيَؿَة.، الَخْؿَسُة إ َحُف اْه َوَصحَّ
(1)

 

ـْ َجاهٍِر  (111)  َكاَن الثَّْقُب َواِسًعا َفالَتِحْػ بِفِ  إِنْ »َقاَل َلُف:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ  َوَط

اَلةِ. َولُِؿْسؾِؿٍ  َيْعـِل ـَ َصَر »: فِل الصَّ ِزْر بِفِ «َفْقفِ َفَخالِْػ بَْق . ُمتََّػٌؼ «، َوإِْن َكاَن َضقًِّؼا َفاتَّ

َطَؾقِْف.
(2)

 

ـْ  (114) َوَلُفـَؿا مِ
(3)

ل َأَحُدُكْؿ فِل الثَّْقِب »: َحِديِث َأهِل ُذَرْيَرَة   اَل ُيَصؾِّ

ـُْف َشْلءٌ َلقْ  الَقاِحدِ  .«َس َطَؾك َطاتِِؼِف ِم
(4)

 

ـْ ُأمِّ َسَؾَؿَة  (111) َأُتَصؾِّل الَؿْرَأُة فِل دِْرٍع َوِخَؿاٍر،  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلَّ  َأكََّفا َسَلَلِت  َوَط

ْرُع َسابًِغا»هَِغقِْر إَزاٍر؟ َقاَل:  ، . َأْخَرَجُف َأُهق َداُود«ْقَفاُيَغطِّل ُضُفقَر َقَدمَ  إَذا َكاَن الدِّ

ُة َوْقَػُف. َ، إَئِؿَّ َوَصحَّ
(5)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، واهـ ماجف 377(، والترمذي )641(، وأهقداود )259، 6/151. أخرجف أمحد )ضعٝ  (1)

 (.1/381(، واهـ خزيؿة )655)

ورج، الدارقطـل أكف مـؼطع هقـ اهـ سقريـ وطائشة، وأن رواية القصؾ غقر محػقضة. اكظر 

كصب الراية (1/296و )أحاديث معؾة ضاذرذا الصحة ( 512رقؿ .) 

 (. والؾػظ لؾبخاري. 3111(، ومسؾؿ )361أخرجف البخاري ) (2)

 يف )أ(: )يف(. (3)

 (. 516(، ومسؾؿ )359ري )أخرجف البخا (4)

(، مـ صريؼ طبدالرمحـ هـ طبداهلل هـ ديـار طـ 641أخرجف أهقداود )ضعٝ  َسفّٛعا َٚٛقًٛفا.  (5)

 محؿد هـ زيد طـ أمف طـ أم سؾؿة هف.

وطبدالرمحـ ضعقػ، وقد خالػف الحػاظ. قال أهقداود طؼب الحديث: روى ذذا الحديث مالؽ 

اث وإسؿاطقؾ هـ جعػر واهـ أهل ذئب واهـ إسحاق طـ اهـ أكس وهؽر هـ مضر وحػص هـ غق

 ذقصروا هف طىل أم سؾؿة. ا محؿد هـ زيد طـ أمف طـ أم سؾؿة، مل يذكر أحد مـفؿ الـبل 

 والؿقققف أيًضا ضعقػ: ٕن أم محؿد هـ زيد مجفقلة.  لهدُ:
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الػسط الطادع، ٍّْ: ضرت ذكر الحافظ ذذه إحاديث إشارًة إىل:  تيبيُ:

 وقد طبَّر الػؼفاء هبذا التعبقر )ستر العقرة يف الصالة(. العْزٗ،

(: 43)ص آختقاراتكؿا يف  وإمر كؿا قال شقخ اإلسالم اهـ تقؿقة 

خذوا »واهلل أمر هؼدر زائد طىل ستر العقرة يف الصالة، وذق أخذ الزيـة، فؼال: 

، فعؾََّؼ إمر هاسؿ الزيـة، ٓ هستر العقرة إيذاًكا هلن العبد «زيـتؽؿ طـد كؾ مسجد

ـَ ثقاهف، وأمجؾفا. يـبغل لف أن يؾبس َأْزَي
(1)

  

 املسائل واألحكام املستفادة من األحاديث

 ايعٛز٠.حهِ ضرت  د:1ر َطأي١

 :يف ذذه الؿسللة ثالثة أققال 

: أن ستر العقرة شرٌط مـ شروط صحة الصالة، وذذا ققل مجفقر األّل

، [٥٣األعراف:] ﴾پ    پ پ ٻ ٻ ﴿العؾؿاء، واستدلقا طىل ذلؽ هؼقلف تعاىل: 

ـِ يف الباب، ويف حديث جاهر:  َذْي إن كان واسًعا؛ »وهحديث طائشة، وجاهر الؾَّ

ِزْر بففالتحػ بف، وإن كا  ، فالهد مـ آتزار.«ن َضقًِّؼا؛ فاتَّ

: وإذا كان واجبًا يف العبادة، فؽؾ واجٍب يف قال اإلماو ابً عجٔنني 

 ذالعبادة ذق شرٌط لصحتفا، فنذا تركف اإلكسان طؿًدا: َهُطَؾْت ذذه العبادة.ا

وكذلؽ مـ الؿعؾقم يف كتب إصقل أنَّ إمر هالشلء يستؾزم الـفل   ُ:لهد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (22/119.)مجؿقع الػتاوى(، و2/145) الشرح الؿؿتعواكظر:  (1)
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ده، فإمر هستر العقرة يستؾزم الـفل طـ كشػفا، والـفل يؼتضل الػساد، طـ ض 

 كؿا ذق مؼرر يف طؾؿ إصقل.

(: احتج مـ 2/284) الؿغـلكؿا يف  واستدلقا هؿا قالف اهـ طبد البر 

قال: )الستر مـ فرائض الصالة( هاإلمجاع طىل إفساد مـ ترك ثقهف وذق قادر طىل 

 ذاًكا، قال: وذذا أمجعقا طؾقف كؾفؿ.اآستتار هف، وصؾَّك طري

 (22/117 :)مجؿقع الػتاوىكؿا يف  ّقال غٔخ اإلضالو ابً تٔنٔ٘ 

 ٓ تجقز الصالة طرياًكا مع قدرتف طىل الؾباس هاتػاق العؾؿاء.

كر دون السفق، وذق ققل إسحاق، وهعض القْل الجاىٕ : ذق شرٌط مع الذِّ

 ٌؾ.الؿالؽقة، وذذا التػصقؾ لقس طؾقف دلق

: أن ستر العقرة واجٌب فؼط: فنْن صؾَّك مؽشقف العقرة القْل الجالح

ْت صالتف، سقاء تعؿَد، أو سفا، وذذا ترجق، الشقكاين   .َصحَّ

الصحقحقـيف  وقد استدل لف الشقكاين هحديث سفؾ هـ سعد 
(1)

 ،

طاقدي ُأُزِرِذؿ طىل أطـاقفؿ، كفقئة  قال: كان الرجال يصؾُّقن مع الـبل 

 .«ال ترفعـ رؤوسؽـ حتك يستقي الرجال جؾقًسا»صبقان، وقال لؾـساء: ال

(: أكف كان يصظ هؼقمف يف 4312) البخاريوهحديث طؿرو هـ سؾؿة يف 

هردة صغقرة، فؽان إذا سجد تؼؾَّصت طـف، فقبدو هعض طقرتف، حتك قالت امرأة: 

 أٓ ُتغطُّقن َطـَّا است قارئؽؿ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.441(، ومسؾؿ هرقؿ )362لبخاري هرقؿ )أخرجف ا (1)
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 هلهنا ٓ تػقد أكثر مـ القجقب. َْز:ّأجاب الػْكاىٕ عً أدل٘ اجلن

 وأما أدلة الشقكاين:: لؿا تؼدم، لٌل اجلًيٌسذق  -واهلل أطؾؿ- ًانشاجح

: فننَّ فقف خشقة اكؽشاف العقرة فؼط،وقد ققؾ أيًضا: لقس هصري، فحديث سفؾ

إكؿا ُكِفل الـساء طـ ذلؽ: لئال يؾؿحـ طـد رفع رؤوسفـ مـ السجقد شقئًا مـ 

 سبب ذلؽ طـد هنقضفـ.طقرات الرجال ه

 ذويمخذ مـف أكف ٓ يجب التستر مـ أسػؾ.ا : قال احلافظ

وأما حديث طؿرو هـ سؾؿة: فقجاب طـف هلنَّ الظفقر القسقر مـ العقرة مع 

، واهلل أطؾؿ. طدم الؼصد، ٓ يضرُّ
(1)

 

 حدُٓ ايعٛز٠ َٔ ايسلٌ. د:2ر َطأي١

ب طىل : مل يختؾػ أذؾ العؾؿ أن مؿا يجإوسطيف   بً امليرزقال ا

ُهر. اكتفك.  الؿرء ستره يف الصالة الُؼبُؾ، والدُّ

 .ْكبَة ة والرُّ رَّ  وقد ذذب مجفقر العؾؿاء إىل أنَّ طقرة الرجؾ ما هقـ السُّ

واستدلقا طىل ذلؽ هحديث طؿرو هـ شعقب، طـ أهقف، طـ جده، أنَّ الـبل 

  :َج أحُدُكؿ خادَِمُف طبَدُه، أو أجقَرُه؛ فال يـظر»قال ة،  إذا َزوَّ رَّ إلك ما دون السُّ

ْكَبة ة إلك الركبة مـ طقرتف»، ويف رواية: «وفقق الرُّ رَّ  .«فننَّ ما حتت السُّ

(، والدارقطـل 496(، وأهق داود )2/187وذذا الحديث أخرجف أمحد )

ار هـ داود، طـ 2/229(، والبقفؼل )1/231) (، وغقرذؿ، وذق مـ رواية: َسقَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فت، الباري (361 ،)فت، الباري (2/283 ،)الؿغـل (3/167 ،)شرح الؿفذبواكظر:  (1)

  (2/145-147.)الشرح الؿؿتع (3/291- ،)غاية الؿرام(، 159-2/158ٓهـ رجب )
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اج، أكف حسـ الحديث إذا مل يخالػ، فؼد طؿرو هـ شعقب هف، وسقار هـ داو  د الرَّ

: صدوق لف أوذام. وذق إن شاء اهلل كؿا يؼقل، وذذا التؼريبقال الحافظ يف 

َػ هسببف. الؿقزانالحديث قد ذكره الذذبل يف   ُمِشقًرا إىل أكف قد ُضعِّ

 ِٔرا احلدٖح، العاِس أٌْ ضعْٗف ألوسَٖ:

ار هـ داود قاألمس األّل د اضطرب يف ألػاضف، فتارة يرويف هؾػظ: : أن َسقَّ

، وتارة يرويف هَِجْعِؾ «طبده، أمتف»، وٓ ذِْكر لألمة، وتارة: «طبده، أو أجقره»

الخطاب لؾسقد، أْن ٓ يـظر إىل طقرة طبده، أو أجقره، وتارة يجعؾف خطاًها لألمة، 

 أْن ٓ تـظر إىل طروة السقد.

َد الحديث، وأتؼـ لػظف، فؼد قال قد جقَّ  : أنَّ إوزاطل األمس الجاىٕ

وذهاري، كا محؿد هـ  (2/226الســ الؽبرىالبقفؼل يف  (: أخبركا أهق طظ الرُّ

هؽر، ثـا أهق داود، ثـا محؿد هـ طبد اهلل هـ مقؿقن، ثـا القلقد، ثـا إوزاطل، طـ 

إذا زوج أحدكؿ طبده »، قال: طؿرو هـ شعقب، طـ أهقف، طـ جده، طـ الـبل 

 ، وذذا إسـاد صحق، إىل إوزاطل.«، أو أجقره؛ فال يـظرن إلك طقرهتاأمتف

ـَ إوزاطل يف روايتف أنَّ الخطاب لؾسقد أْن ٓ يـظر إىل طقرة أمتف، ومل  َفبَقَّ

يذكر التحديد يف طقرهتا، ففذه الرواية ذل الؿحػقضة هدون شؽ: إلمامة 

ار هـ داود، فؽقػ تؽقن زيادة  ار محػقضة؟ إوزاطل، وضعػ َسقَّ  َسقَّ

ة، وفقق »وقد جاء الحديث طـ أهل أيقب إكصاري هؾػظ:  رَّ َأْسَػُؾ السُّ

ـِ مـ الَعْقَرةِ  ْكَبَتْق ا، فػقف: 1/231، أخرجف الدارقطـل )«الرُّ (، وإسـاده ضعقٌػ جدًّ
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سعقد هـ راشد الؿازين، السؿاك، قال البخاري: مـؽر الحديث. وقال الـسائل: 

 : َطبَّاد هـ كثقر، وذق متروك.متروك. وفقف أيًضا

قال  ، أنَّ الـبل واستدل الجؿفقر أيًضا هحديث طظ هـ أهل صالب 

، وال مقت»لف:  ، أخرجف أهق داود «ال تؽشػ فخذك، وال تـظر إلك فخذ َحل 

(، مـ رواية اهـ جريج، طـ حبقب هـ أهل ثاهت، 1461(، واهـ ماجف )3141)

 ف طؾَّتان:، ولطـ طاصؿ هـ ضؿرة، طـ طظ 

أنَّ اهـ جريج مل يسؿعف مـ حبقب هـ أهل ثاهت، فؼد قال يف رواية أهل  األوىل:

داود: ُأْخبِْرُت طـ حبقب. قال اهـ الؿديـل: رأيتف يف كتب اهـ جريج )أخبرين 

 إسؿاطقؾ هـ مسؾؿ(.

 ذق الؿؽل، متروٌك. ُ :لهد

ؿع اهـ جريج (: مل يس2318ٓهـف ) العؾؾكؿا يف  ّقال أبْ حامت السَّاشٖ

ذذا الحديث مـ حبقب، إكؿا ذق حديث طؿرو هـ خالد القاسطل، فلرى أن اهـ 

 جريج أخذه طـ الحسـ هـ ذكقان، طـ طؿرو هـ خالد، طـ حبقب.

أنَّ حبقب هـ أهل ثاهت مل تثبت لف رواية طـ طاصؿ هالسؿاع مـف، قالف  الثاىية:

 أهق حاتؿ، والدارقطـل.

، وذذا الحديث جاء طـ اهـ «خذ طقرةالػ»واستدل الجؿفقر هحديث: 

 طباس، ومحؿد هـ جحش، وجرذد.
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أما حديث اهـ طباس: ففق مـ رواية أهل يحقك الَؼتَّات، طـ مجاذد، طـ اهـ  

طباس، وأهق يحقك الَؼتَّات ضعقٌػ، وقد قال أمحد: روى طـف إسرائقؾ أحاديث 

ا كثقرة.  مـاكقر جدًّ

 (1/275 ،)مسـد أمحدف، كؿا يف وذذا الحديث مـ رواية إسرائقؾ طـ ُ :لهد

  (2796.)ســ الترمذيو

وأما حديث محؿد هـ جحش، فلخرجف أمحد مـ رواية العالء هـ طبدالرمحـ، 

طـ أهل كثقر مقىل محؿد هـ جحش، طـ محؿد هـ جحش، هف، وإسـاده ضعقػ: 

لجفالة حال أهل كثقر، هؾ قال هعضفؿ: إكف ٓ يعرف إٓ يف ذذا اإلسـاد: فقؽقن 

 مجفقل طقـ.

(: إكف 2/219) تغؾقؼ التعؾقؼيف  وأما حديث جرذد، فؼال الحافظ 

ا.  حديٌث مضطرٌب جدًّ

َػف الؿصـػ فت، البارييف  ّقال التاريخ يف  -يعـل البخاري-: وقد ضعَّ

 .تغؾقؼ التعؾقؼ: لالضطراب يف إسـاده، وقد ذكرُت كثقًرا مـ صرقف يف الؽبقر

أن ذكر كثقًرا مـ صرقف: ولق ذذبُت أحؽل ما طـدي مـ  هعد التغؾقؼيف  ّقال

 صرق ذذا الحديث: ٓحتؿؾ أوراًقا، ولؽـ آختصار أوىل، واهلل أطؾؿ.

ولقٓ مخالػتفا  ،ذذه الثالثة إحاديث تدلُّ طىل أنَّ لؾحديث أصاًل  ُ :لهد

ـَّاه -إن شاء اهلل-لألحاديث الصحقحة التل ستليت   ،والذي يظفر ضعُػف ،لَحسَّ

 أطؾؿ. واهلل
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  وذذب صائػة مـ أذؾ العؾؿ إىل أنَّ الػخذ لقس هعقرة، وذق ققل اهـ أهل

حفا صائػة مـ متلخري أصحاهف،  ذئب، وداود، والطبري، وأمحد يف رواية طـف، رجَّ

 وآصطخري مـ الشافعقة، وحؽاه هعضفؿ رواية طـ مالؽ.

الصحقحقـيف  واستدل أذؾ ذذا الؼقل هحديث أكس 
(1)

 الـبل  ، أنَّ 

ا سار إىل خقبر، َحَسَر اإلزار طـ فخذه. ذؽذا رواية البخاري، ويف رواية  َلـؿَّ

، وإنَّ ركبتل مسؾؿ: اكحسر. قال أكس فقفؿا: حتك إين ٕكظر إىل فخذ كبل اهلل 

 .لتؿس فخذ كبل اهلل 

: ٕنَّ وٓ يص، أن يؼال يف ذذا الحديث إكف اكحسر مـ غقر إرادة الـبل 

لبخاري تدل طىل أكف حسره هـػسف، وكذلؽ لق كان مـ غقر قصد: لَغطَّاُه رواية ا

، وٓ يص، أن يؼال: إكف مل يعرف هاكؽشاف فخذه: ٕنَّ اإلكسان يشعر الـبل 

هاكؽشاف فخذه إذا اكؽشػ، وٕنَّ أكًسا قد أخبر أن ركبتف كاكت تؿس فخذ الـبل 

أن ُيؼال: حسر اإلزار،  ، ورواية البخاري ٓ تـايف رواية مسؾؿ: إذ يؿؽـ

 فاكحسر.

 (2411 ،)صحق، مسؾؿيف  واستدل ذمٓء أيًضا هحديث طائشة 

مضطجًعا يف هقتل، كاشًػا طـ فخذيف، أو ساققف، فاستلذن أهق  قالت: كان الـبل 

ى  هؽر، فلذن لف، فدخؾ، ثؿ استلذن طؿر، فلذن لف، فدخؾ، فؾؿا دخؾ طثؿان، َسقَّ

، وقد أخرجف الطحاوي «تحل مـ رجؾ تستحل مـف الؿالئؽةأال اس»ثقاهف، ثؿ قال: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اد[.(، مـ ]كتاب الجف121(، ومسؾؿ هرقؿ )371أخرجف البخاري هرقؿ ) (1)
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(، هنسـاد صحق،، هؾ مـ القجف الذي أخرجف 2/283-284) مشؽؾ أثاريف  

 مسؾؿ هؾػظ: كاشًػا طـ فخذيف، ومل يشؽ.

، ولؽـ -أطـل أنَّ الػخذ لقس مـ طقرة الرجؾ- انشاجحذق  ًىزا انمٌل

 الصالة، كؿا يجب أن يجعؾ طىل طاتؼقف يـبغل أن ُيْعَؾَؿ أنَّ الػخذ يجب سترذا يف

إذا كان واسًعا؛ »الذي يف الباب:  شقئًا مـ ثقاهف: لحديث جاهر هـ طبداهلل 

 .«فالتحػ بف، وخالػ بقـ صرفقف، وإن كان ضقًؼا؛ فاتزر بف

مؽشقف  الرجُؾ  يجقز أن يصظ: وٓ قال غٔخ اإلضالو ابً تٔنٔ٘ 

يف ثقب  هؾ طؾقف أن يصظ ،اوٓ يطقف طرياكً  ،أو ٓ ،سقاء ققؾ مها طقرة ،الػخذيـ

كؿا أكف  ،ا التحػ هفوإن كان واسعً  ،ا اتزر هفإن كان ضقؼً  ،وٓهد مـ ذلؽ ،واحد

وأما صالة الرجؾ ، تػاق العؾؿاءالق صىل وحده يف هقت كان طؾقف تغطقة ذلؽ ه

يف ذلؽ أن يؽقن  لوٓ يـبغ ،ففذا ٓ يجقز :مع الؼدرة طىل اإلزار ،الػخذيـ َي هاد

ومل  ،فؼد غؾطقا :كؿا فعؾف صائػة ،ذلؽ طىل الروايتقـ يف العقرة كومـ هـ ،خالف

كقػ وأمحد يلمره هستر  ،طىل ذذه الحال يصظ الؿصظ يؼؾ أمحد وٓ غقره أنَّ 

. اكتفك.ففذا ذذا يـ؟فؽقػ يبق، لف كشػ الػخذ  الؿـؽبقـ
(1)

 

 حدُٓ ايعٛز٠ َٔ املسأ٠. د:3ر َطأي١

(: أمجع أذؾ العؾؿ طىل أنَّ الؿرأة، 5/69) سطإويف   قال ابً امليرز

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 196-2/191ٓهـ رجب ) الػت، (2/284 ،)الؿغـل (3/169 ،)الؿجؿقعاكظر:  (1)

إوسط (5/67 ،)الػتاوى (22/116.) 
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َر رأسفا إذا صؾَّت، وطىل أهنا إْن صؾَّت، ومجقع  ة، البالغة، طؾقفا أن ُتَخؿِّ الُحرَّ

 ذرأسفا مؽشقف أنَّ صالهتا فاسدة، وأنَّ طؾقفا إطادة الصالة.ا

ةِ أن تُ 5/69) ّقال أّٓضا صظَّ (: وأمجع أكثر أذؾ العؾؿ طىل أنَّ لؾؿرأة الُحرَّ

 مؽشقفة القجف.

ققلف )أكثر أذؾ العؾؿ( يشقر إىل وجقد مخالػ، والؿخالػ ذق: أهق  ُ :لهد

(، ومل يعتَدَّ اهـ 3/169) شرح الؿفذبهؽر هـ طبدالرمحـ، التاهعل، كؿا يف 

 ذ(: وٓ كعؾؿ فقف خالًفا هقـ أذؾ العؾؿ.ا2/326) الؿغـلقدامة هخالفف فؼال يف 

 قدوني، ِن جيب سرتِىا، أً ال؟ٔاختمف أِن العمي يف ال

  فذذب الجؿفقر إىل وجقب سترمها، وأهنؿا طقرة، واستدلقا هحديث أم

ال »سؾؿة الؿقجقد يف الباب، وقد تؼدم الؽالم طؾقف، واستدلقا هحديث اهـ طؿر: 

؟ «يـظر اهلل إلك مـ جرَّ ثقبف خقالء َـّ ، فؼالت أم سؾؿة: فؽقػ تصـع الـساء هذيقلف

فقرخقـف ذراًطا، ال »، فؼالت: إذن تـؽشػ أقدامفـ. فؼال: «ايرخقـ شبًر »قال: 

 (، وذق حديث صحق،.1731، أخرجف الترمذي )«يزدن

  وذذب الثقري، والؿزين، وأهق حـقػة، إىل أنَّ الؼدمقـ لقسا هعقرة، وذق

هف صاحب   .اإلكصافاختقار شقخ اإلسالم، وصقَّ

قػ، ومع ذلؽ فػقف وأما حديث أم سؾؿة الذي استدل هف الؿخالػ: فضع

وذل إذا سجدت  «سابًغا يغطل ضفقر قدمقفا»تغطقة ضفقر الؼدمقـ: لؼقلف: 

 اكؽشػت قدماذا مـ الباصـ.
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، ففذا إكؿا ذق الجؾباب الذي «يرخقـف ذراًطا»: وأما حديث اهـ طؿر  

تؾبسف الؿرأة إذا خرجت مـ هقتفا، وأما داخؾ هقتفا: فال يجب طؾقفا لبسف، 

ساء طدم تحري تغطقة الؼدمقـ أمام الؿحارم،ومل يلِت دلقؾ والؿعروف مـ الـ

 صحق،، صري، يقجب طؾقفا تغطقة قدمقفا.

حف اإلمام اهـ طثقؿقـ  ، واهلل أطؾؿ.انصحيح، وذق وذذا الؼقل رجَّ
(1)

 

: فعامة أذؾ العؾؿ طىل أكف ٓ يجب سترمها يف الصالة: لعدم  ـِ ق وأما تغطقة الَؽػَّ

ًفا ٕهل هؽر هـ طبد الرمحـ، ورواية طـ أمحد، ورود دلقؾ يقجب ذلؽ، خال

 واختارذا الِخَرقِل.

ة: فؼد قال اإلمام أمحد: اتػؼ طامتفؿ طىل الدرع،  وأما هؼقة هدن الؿرأة الُحرَّ

والخؿار.
(2)

 

 عٛز٠ األ١َ. د:4ر َطأي١

 : وصالة إمة مؽشقفة الرأس جائزة.قال اخِلَسِقٕ 

عؾؿ أحًدا خالػ يف ذذا : ذذا ققل طامة أذؾ العؾؿ ٓ ك دام٘قال ابً ق

إٓ الحسـ: فنكف مـ هقـ أذؾ العؾؿ أوجب طؾقفا الخؿار إذا تزوجت، أو اتخذذا 

الرجؾ لـػسف، واستحب لفا ططاء أن تؼـع إذا صؾَّت، ومل يقجبف، ولـا أنَّ طؿر هـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشرح  (2/328 ،)الؿغـل (3/311 ،)غاية الؿرام (3/169 ،)شرح الؿفذبواكظر:  (1)

  (2/157.)الؿؿتع

  (2/328 ،331.)الؿغـل (3/169 ،)شرح الؿفذباكظر:  (2)
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كان يـفك اإلماء طـ التؼـع، وقال أهق قالهة: إنَّ طؿر هـ الخطاب  الخطاب 

تؼـع يف خالفتف، وقال: إكؿا الؼـاع لؾحرائر. وضرب أمة ٔل أكس كان ٓ يدع أمة 

 ذرآذا متؼـعة، وقال: اكشػل رأسؽ، وٓ تشبفل هالحرائر.ا

ـِ وذذا الذي طزاه لعؿر ثاهٌت طـف كؿا يف   .إوسط، والـُؿَصـََّػقْ

 ة إىل الركبة، واستدلقا رَّ  وقد ذذب مجفقر العؾؿاء إىل أنَّ طقرة إمة مـ السُّ

إذا زوج أحدكؿ »قال:  هحديث طؿرو هـ شعقب، طـ أهقف، طـ جده، أنَّ الـبل 

ة إلك ركبتف  رَّ طبده أمتف، أو أجقره؛ فال يـظر إلك شلء مـ طقرتف؛ فنن ما حتت السُّ

، وذذا الحديث ضعقٌػ كؿا تؼدم هقان ذلؽ يف ]طقرة الرجؾ[، «مـ العقرة

هتا ما ٓ يظفر طادة طـد الخدمة، ولذلؽ ذذب صائػة مـ أذؾ العؾؿ إىل أنَّ طقر

وطـد التؼؾقب لؾشراء، وذق رواية طـ أمحد، حقث قال: ٓ هلس أْن يؼؾب الرجؾ 

الجارية إذا أراد الشراء مـ فقق الثقب، ويؽشػ الذراطقـ، والساققـ، وذذا ققل 

 ، واهلل أطؾؿ.انشاجحذق  ًىزا انمٌلهعض أصحاب الشافعل، 

 ٕة دون أي فرٍق، وذذا هقـؿا ذذب اهـ حزم إىل أن ا مة طقرهتا كعقرة الحرَّ

الصحقحقـغقر صحق،: فالصقاب وجقد الػرق هقـفؿا: لؿا ثبت يف 
(1)

طـ أكس  

لؿا تزوج صػقة هـت حقل قال الؿسؾؿقن: إْن حجبفا: فؼد تزوجفا،  أنَّ الـبل 

 ڻ ڻ ڻ ں﴿وإن مل يحُجبْفا: ففل مؿا مؾؽت يؿقـف. وقال تعاىل: 

، قال [٧٫األحزاب:] ﴾ے ھ ھ ھ ھ ہ ہہ ہ ۀ   ۀ ڻ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( مـ ]كتاب الـؽاح[.87(، ومسؾؿ )4213أخرجف البخاري هرقؿ ) (1)
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 مجاطة مـ الؿػسريـ: أي يعرفـ هلهنـ حرائر. 

 (2/153 :)الشرح الؿؿتعيف  ومع ذلؽ فؼد قال اإلمام اهـ طثقؿقـ 

الة  :وقال شقخ اإلسالم اهـ تقؿقة  إنَّ اإلماء يف طفد الرسقل طؾقف الصَّ

َـّ ٓ يحتجبـ كالحرائر: ٕن الػتـة  الم، وإن ُك ـَ الؼقاطَد والسَّ َـّ ُيشبف ، َفُف َـّ أقؾُّ هب

 ڦ ڦ ڦ ڦ﴿مــ الـِّساء الاليت ٓ يرجقن كؽاحاً، قـال تعاىل فقفـ: 

، يؼقل: وأما اإلماء التركقَّات [٨٠النور:] ﴾ڃ ڄ ڄ   ڄ ڄ

الة  َـّ كاإلماء يف طفد الرسقل طؾقف الصَّ الِحَسان القجقه، ففذا ٓ يؿؽـ أهدًا أن َيُؽ

الم، ويجب طؾ  قفا أن تستر كؾَّ هدهنا طـ الـَّظر، يف هاب الـَّظر.والسَّ

وطؾَّؾ ذلؽ هتعؾقؾ جقٍِّد مؼبقٍل، فؼال: إن الؿؼصقد مـ الحجاب ذق ستر ما 

الة الة،  :ُيخاف مـف الِػتـة هخالف الصَّ ولفذا يجب طىل اإلكسان أن يستتر يف الصَّ

ب الـَّظر إكؿا يجب التَّستر لؽـ يف ها ،ا يف مؽان ٓ يطَّؾع طؾقف إٓ اهللولق كان خالقً 

 حقث يـظر الـاس. 

قال: فالِعؾَّة يف ذذا غقر الِعؾَّة يف ذاك، فالِعؾَّة يف الـَّظر: خقف الػتـة، وٓ فرق 

، وذق الذي  ،يف ذذا هقـ الـِّساء الحرائر والـِّساء اإلماء. وققلف صحق، هال شؽٍّ

.اكتفكيجب الؿصقر إلقف.
(1)

 

 ز٠ َٔ غى قصد.اْهػاف غ٤ٞ ٜطى َٔ ايعٛ د:5ر َطأي١

  ذذب اإلمام أمحد، وأهق حـقػة إىل أنَّ الصالة ٓ تبطؾ: لحديث طؿرو هـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرح الؿؿتع (22/119- ،)مجؿقع الػتاوى (2/331-333 ،)الؿغـلواكظر:  (1)

(2/153 ،)شرح الؿفذب (3/169.) 
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 صحق، البخاريسؾؿة حقـ كان يصظ هالـاس، وتـؽشػ هعض طقرتف، كؿا يف 

(4312.) 

  ،هقـؿا ذذب الشافعل، وأمحد يف رواية إىل البطالن: ٕكف حؽؿ تعؾََّؼ هالعقرة

 .فاستقى قؾقؾف، وكثقره كالـظر

 .انمٌل األًلذق  ًانشاجح

، وطزاه لؾجؿفقر، وذق ترجق، الشقخ اهـ وذق اختقار شقخ اإلسالم 

. طثقؿقـ
(1)

 

إذا كشػ اإلكسان شقئًا مـ طقرتف تعؿًدا: هُطؾت صالتف، حتك طىل  تيبيُ:

.مذذب الحـاهؾة
(2)

 

 اْهػاف غ٤ٞ فاحؼ َٔ ايعٛز٠. د:6ر َطأي١

العؾؿاء، وأما إذا كان غقر أما إذا كان متعؿًدا: فصالتف هاصؾة طـد مجفقر 

متعؿٍد: فنْن صاَل الزمان، ومل يستر طقرتف: فصالتف هاصؾة، وإن أطادذا سريًعا هعد 

أْن اكؽشػت: فال تبطؾ صالتف، وذق مذذب صائػة مـ أذؾ العؾؿ، وصححف اإلمام 

.اهـ طثقؿقـ 
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجؿقع  (3/323) ،غاية الؿرام (2/167 ،)الشرح الؿؿتع (2/287 ،)الؿغـلواكظر:  (1)

  (22/123.)الػتاوى

  (2/167.)الشرح الؿؿتعواكظر:  (2)

مجؿقع  (2/168 ،)الشرح الؿؿتع (3/325 ،)غاية الؿرام (2/288 ،)الؿغـلواكظر:  (3)

  (22/123.)الػتاوى
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 ايطرت مبا ٜص  ايبػس٠، أٚ جيطِ ايعطٛ. د:7ر َطأي١ 

َواْلَقاِجُب  (2/286 :)الؿغـليف   قال اإلماو أبْ حمند بً قدام٘

تُْر هَِؿا َيْسُتُر َلْقَن اْلبََشَرةِ  ـْ َوَرائِِف، َفقُْعَؾُؿ َهقَاُضُف  :السَّ
ـُ َلْقُن اْلِجْؾِد مِ َفنِْن َكاَن َخِػقًػا َيبِق

َٓ َيْحُصُؾ هَِذلَِؽ  تَْر  َنَّ السَّ
ِ
اَلُة فِقِف : ٕ إِْن َكاَن َيْسُتُر َلْقَكَفا، وَ ، َأْو ُحْؿَرُتُف، َلْؿ َتُجْز الصَّ

اتُِر  ُز مِـُْف، َوإِْن َكاَن السَّ ـُ التََّحرُّ
َٓ ُيْؿؽِ َنَّ َذَذا 

ِ
اَلُة: ٕ َوَيِصُػ اْلِخْؾَؼَة، َجاَزْت الصَّ

.ذ.اَصِػقًؼا
(1)

 

 ٚضع اإلْطإ ع٢ً عاتك٘ غ٦ّٝا يف ايصال٠. د:8ر َطأي١

 ـ الؿـذر، ذذب اإلمام أمحد يف الؿشفقر طـف إىل وجقب ذلؽ، وذق ققل اه

ال ُيصؾقـ أحدكؿ دم الثقب »واستدلقا هحديث أهل ذريرة الؿقجقد يف الباب: 

 ، والـفل يؼتضل الػساد.«القاحد لقس طؾك طاتؼف مـف شلء

وإن كان ضقًؼا؛ فاتزر »قال: وإذا كان َضقًِّؼا، فال يجب طؾقف: لحديث جاهر: 

والشقكاين، وذق  ، وقبؾف اهـ حزم،. وذذا الؼقل رجحف اإلمام اهـ هاز «بف

 .ضاذر اختقار شقخ اإلسالم اهـ تقؿقة 

  وذذب مجفقر العؾؿاء إىل أن ذلؽ سـة، ولقس هقاجب، واستدلقا هؼقلف يف

، وقالقا أيًضا: إن ستر العاتؼقـ لقس «وإن كان ضقًؼا؛ فاتزر بف»: حديث جاهر 

إذا مل  مـ أجؾ أن العاتؼقـ طقرة، هؾ مـ أجؾ تؿام الؾباس، وشد اإلزار: ٕكؽ

حف الشقخ السعدي، والشقخ  تشده رهؿا يـسؾخ ويسؼط، وذذا الؼقل رجَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (3/171.)شرح الؿفذبواكظر:  (1)
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 طثقؿقـ. اهـ

.انمٌل األًلذق  -واهلل أطؾؿ- ًانشاجح
(1)

 

 ٌٖ جيب تعُِٝ ايثٛب ع٢ً املٓهبني؟ د:9ر َطأي١

ـِ  (2/291 :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘ َٓ َيِجُب َستُْر اْلـَؿـْؽِبَقْ َو

ِستُْر َهْعِضِفَؿا، َوُيْجِزُئ َستُْرُذَؿا هِثَْقٍب َخِػقٍػ َيِصُػ َلْقَن  َجِؿقِعِفَؿا، َهْؾ ُيْجِزُئ 

َنَّ ُوُجقَب َستِْرِذَؿا هِاْلَحِديِث، َوَلْػُظُف: 
ِ
ُجُؾ فِل الثَّْقِب »اْلبََشَرةِ: ٕ ل الرَّ اَل ُيَصؾِّ

ـُْف َشْلءٌ  َٓ َوَذَذا َيَؼُع َطَؾك َما يَ ، «اْلَقاِحِد َلْقَس َطَؾك َطاتِِؼِف ِم ، َوَما  ـِ ُعؿُّ اْلـَؿـْؽِبَقْ

ُفَؿا  ذ.اَيُعؿُّ

 ٌٖ جيص٥٘ إٔ جيعٌ ع٢ً عاتك٘ حباًل، أٚ خًٝطا؟ د:11ر َطأي١

  ذكر اهـ قدامة  :ِحقُ، يف ذذه الؿسللة ققلقـ طـد الحـاهؾة، ثؿ قال َوالصَّ

َنَّ الـَّبِلَّ 
ِ
َٓ ُيْجِزُئُف: ٕ ُف  ـَ  ؛اِحدٍ إَذا َصؾَّك َأَحُدُكْؿ فِل َثْقٍب َو »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأكَّ َفْؾُقَخالِْػ بَْق

 ذ.ا«َصَرَفْقِف َطَؾك َطاتَِؼْقفِ 

 ، و)مـ( لؾتبعقض، يعـل مـ الثقاب.«مـف شلء»وكذلؽ يف الحديث:  ُ :لهد

حدثـا أهق إحقص، طـ أهل إسحاق (: 1/349) ّقال اإلماو ابً أبٕ غٔب٘

يصظ إذا مل يجد رداء  ملسو هيلع هللا ىلصطـ إهراذقؿ التقؿل قال: كان الرجؾ مـ أصحاب محؿد 

. وذذا إسـاد صحق،، رجالف ثؼات.فقف وضع طىل طاتؼف طؼآ، ثؿ صىل
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجؿقع  (3/319 ،)الؿرام غاية (2/164 ،)الشرح الؿؿتع (2/289 ،)الؿغـلواكظر:  (1)

  (22/114.)الػتاوى

  (2/291.)الؿغـلواكظر:  (2)
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ُّا، أّ قاعّدا؟ د:11ر َطأي١   إذا مل ٜكدز ع٢ً ضرت عٛزت٘، فٌٗ ٜصًٞ قا٥

: ومجؾة ذلؽ أنَّ العادم لؾسترة ٓ تسؼط طـف الصالة، ٓ  قال ابً قدام٘

 .ذكعؾؿ فقف خالًفا.ا

 ة: ذؾ يصظ قائًؿا، أم قاطًدا؟ وقد اختؾػ أذؾ العؾؿ فقؿا إذا مل يجد الستر

فذذب أمحد، وإوزاطل، وأصحاب الرأي إىل أكف يصظ قاطًدا، وهف قال ططاء، 

، وٓ يثبت: ٕن يف إسـاده: إوسطوطؽرمة، وقتادة، وجاء طـ اهـ طؿر كؿا يف 

طبد العزيز هـ طبقد اهلل الحؿصل، وذق شديد الضعػ، قالقا: ويقمئ هالركقع، 

 والسجقد.

 ب مالؽ، والشافعل، واهـ الؿـذر إىل أكف يصظ قائًؿا هركقع، وسجقد: وذذ

صؾِّ قائًًم؛ فنْن مل تستطع »: البخارييف  لحديث طؿران هـ حصقـ 

«فؼاطًدا
(1)

ًىزا ، قالقا: وذذا مستطقع لؾؼقام مـ غقر ضرر، وذذا ققل مجاذد، 

طقـ الـاس، وذلؽ ، ويـبغل لف أن يصظ يف مؽان يستتر هف طـ أانصحيحذق  انمٌل

، ولؾحديث الساهؼ، والستر ذـا ساقط [٪٤٥البؼرة:] ﴾پ  پ پ﴿لؼقلف تعاىل: 

، فقؼقم لقجقد [٨٪٤البؼرة:] ﴾ۈ ۈ ۆ ۆ  ۇ ۇ﴿طـف: لؼقلف تعاىل: 

مؼتضك الؼقام، ويصظ طارًيا: لسؼقط مؼتضك الستر، وذق العجز.
(2)

 

ائًؿا، وركع، (: وإْن صؾَّك العريان ق2/313) قال اهـ قدامة  تيبيُ:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.426سقليت يف الؽتاب هرقؿ ) (1)

  (5/78.)إوسط (2/311-312 ،)الؿغـلواكظر:  (2)
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ْت صالتف أيًضا يف ضاذر كالم أمحد  ، وذق ققل أصحاب وسجد، صحَّ

 ذالرأي.ا

 إذا مل جيد إال َا ٜطرت عٛزت٘، أٚ َٓهبٝ٘؟ د:12ر َطأي١

َّٓ َما َيْسُتُر َطْقَرَتفُ :  قال ابً قدام٘ َأْو َمـْؽِبَقِْف، َستََر َطْقَرَتُف:  ،َفنِْن َلْؿ َيِجْد إ

ِزْر بِفِ  ؛َكاَن الثَّْقُب َواِسًعا إَذا»: ملسو هيلع هللا ىلصلَِؼْقِل الـَّبِلِّ  ، «َفاْلَتِحْػ بِِف، َوإِْن َكاَن َضقًِّؼا َفاتَّ

ـْ الـَّبِلِّ  الُؿْسـَدِ َوفِل ، َوَذَذا الثَّْقُب َضقٌِّؼ  ـِ ُطَؿَر، َط ـْ اْه ـْ ُطَؿَر، َقاَل:  ،ملسو هيلع هللا ىلصَط َأْو َط

ْح » ـْ َكاَن َلُف َثْقبَانِ اَل َيْشَتِؿْؾ َأَحُدُكْؿ اْشتًَِمَل اْلَقُفقدِ، لَِقَتَقشَّ َفْؾَقْلَتِزْر َوْلَقْرَتِد،  ؛، َوَم

ـْ َلُف َثْقبَانِ  ـْ َلْؿ َيُؽ «ُثؿَّ لُِقَصؾِّ  ،َفْؾَقتَِّزرْ  ؛َوَم
(1)

تَْر لِْؾَعْقَرةِ َواِجٌب ُمتََّػٌؼ َطَؾك ،  َنَّ السَّ
ِ
َوٕ

ـْ اْلِخاَل 
ـِ فِقِف مِ ٌد، َوَستَْر اْلـَؿـْؽِبَقْ ِف َوالتَّْخِػقِػ َما فِقِف، َفاَل َيُجقُز ُوُجقهِِف ُمتََلكِّ

 اكتفك. َتْؼِديُؿُف.

وذذا ققل طامة أذؾ العؾؿ، غقر رواية شاذة طـ أمحد. ُ :لهد
(2)

  

 إذا مل جيد إال َا ٜطرت بعض عٛزت٘؟ د:13ر َطأي١

: :  قال ابً قدام٘ ـِ َّٓ َما َيْستُُر َهْعَض اْلَعْقَرةِ َستََر اْلَػْرَجقْ َفنِْن َلْؿ َيِجْد إ

 َ
ِ
ـْ اْلَعْقَرةِ هَِغقِْر ِخاَلٍف ٕ

َّٓ : كَُّفَؿا َأْفَحُش، َوَستَْرُذَؿا آَكُد، َوُذَؿا مِ َٓ َيْؽِػل إ َفنِْن َكاَن 

ُفَؿا َشاَء. اكتفك. َأَحَدُذَؿا َستََر َأيَّ
(3)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، وإسـاده صحق،.635(، وذق أيًضا طـد أهل داود )6356أخرجف أمحد ) (1)

  (2/317.)الؿغـلاكظر:  (2)

(3) لؿغـلا (2/318.) 
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 إذا ٚلد ايعسٜإ لًّدا ياّٖسا؟ د:14ر َطأي١ 

َأْو َوَرًقا ُيْؿؽِـُُف َخْصُػُف َوإَِذا َوَجَد اْلُعْرَياُن ِجْؾًدا َصاِذًرا، :  قال ابً قدام٘

َكَُّف َقادٌِر َطَؾك َستِْر 
ِ
َطَؾقِْف، َأْو َحِشقًشا ُيْؿؽِـُُف َأْن َيْرهَِطُف َطَؾقِْف َفقَْستَُر هِِف، َلِزَمُف َذلَِؽ: ٕ

هُ  َٓ َيُضرُّ .ذ.اَفَؾِزَمُف َكَؿا َلْق َقَدَر َطَؾك َستِْرَذا هِثَْقٍب  :َطْقَرتِِف هَِطاِذٍر 
(1)

 

ّٓا ٜطًٞ ب٘ لطدٙ؟إ د:15ر َطأي١  ذا ٚلد يٝ

  ،الظاذر طـ اإلمام أمحد أكف ٓ يؾزمف ذلؽ: ٕكف يجػ، ويتـاثر طـد الركقع

 والسجقد، وٕنَّ فقف مشؼة شديدة.

 .واختار اهـ طؼقؾ الحـبظ، وهعض الشافعقة أكف يؾزمف 

َنَّ َطَؾقْفِ :  قال ابً قدام٘
ِ
َٓ َيْؾَزُمُف َذلَِؽ: ٕ ُف  َْوَلك َأكَّ ْٕ ًة، َوَيْؾَحُؼُف  َوا فِقِف َمَشؼَّ

تْرِ  َٓ َيْحُصُؾ َلُف َكَؿاُل السَّ .هِِف َضَرٌر، َو
(2)

  

َٞ ضرت٠ً؟ د:16ر َطأي١  إذا ُأِعٔط

َكَُّف َقَدَر :  قال ابً قدام٘
ِ
ًة: ٕ َوإَِذا ُهِذَل َلُف ُستَْرٌة َلِزَمُف َقبُقُلَفا إَذا َكاَكْت َطاِريَّ

َٓ َضَررَ  َنَّ َطَؾقِْف فِقِف مِـَّةً ، فِقفِ  َطَؾك َستِْر اْلَعْقَرةِ هَِؿا 
ِ
، َوإِْن ُوِذَب َلُف َلْؿ َيْؾَزْمُف َقبُقُلُف: ٕ

َرِر فِل  ـْ الضَّ
َنَّ اْلَعاَر فِل َهَؼاِء َطْقَرتِِف َمْؽُشقَفًة َأْكبَُر مِ

ِ
َوَيْحتَِؿُؾ َأْن َيْؾَزَمُف َذلَِؽ: ٕ

تِل َتْؾَحُؼفُ  ـْ َيبِ ، اْلِؿـَِّة الَّ ُرُه هُِلْجَرةِ مِثْؾِِف، َأْو َوإِْن َوَجَد َم ـِ مِثْؾِِف، َأْو ُيَمجِّ قُعُف َثْقًها هِثََؿ

ـُ الـَّاُس هِِؿثْؾَِفا، َوَقَدَر َطَؾك َذلَِؽ اْلِعَقِض، َلِزَمُف َقبُقُلُف، َوإِْن َكاَكْت َكثِقَرًة   َيتََغاَه
ِزَياَدةٍ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الؿغـل (2/314.) 

(2) الؿغـل (2/314.) 
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ـُ الـَّاُس هِِؿثْؾَِفا، َلْؿ َيْؾَزْمُف، كَ  .. اكتفكَؿا ُقْؾـَا فِل ِشَراِء اْلـَؿاِء لِْؾُقُضقءِ َٓ َيتََغاَه
(1)

 

 إذا ٚلد ايعسٜإ رّٛبا زلّطا؟ د:17ر َطأي١

  ذذب اإلمام أمحد، ومالؽ، والؿزين إىل أكف يصظ فقف: ٕنَّ ستر العقرة آكد مـ

 إزالة الـجاسة.

  ،وذذب الشافعل، وأهق ثقر إىل أكف يصظ طرياًكا، وٓ يعقد: ٕهنا سترة كجسة

 ف الصالة فقفا.فؾؿ تجز ل

 .وقال أهق حـقػة: إن كان مجقعف كجًسا: ففق ُمَخقٌَّر 

يرجحف،  ، واهلل أطؾؿ، ثؿ وجدت شقخ اإلسالم انمٌل األًلذق  ًانشاجح

وهاهلل التقفقؼ.
(2)

 

 ٌٖ ٜصًٞ ايُعَسا٠ُ مجاع١ً؟ د:18ر َطأي١

 :يف ذذه الؿسللة ققٓن 

وققٌل  : أهنؿ يصؾقن مجاطة، ويؽقن إمامفؿ وسطفؿ، وذق ققل أمحد،األّل

 لؾشافعل، وهف قال قتادة.

: أهنؿ يصؾقن ُفراَدى، وذق ققل مالؽ، وإوزاطل، وأصحاب الرأي، الجاىٕ

وزاد مالؽ: وإْن كاكقا يف ُضؾؿٍة َصؾَّقا مجاطة، ويتؼدمفؿ إمامفؿ. وذق ققل طـ 

 الشافعل.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الؿغـل (2/315.) 

  (21/429.)مجؿقع الػتاوى (2/315 ،)الؿغـلواكظر:  (2)
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، وٓ يؾزم أن يؽقن إمامفؿ انمٌل األًلذق  -واهلل أطؾؿ- انشاجح ُ :لهد 

قن أهصارذؿ طـف.وسطفؿ، ه ؾ يتؼدمفؿ، ويغضُّ
(1)

  

 إذا نإ َع أحد ايُعسا٠ رٛب. د:19ر َطأي١

اَلُة فِقفِ :  قال ابً قدام٘  :َفنِْن َكاَن َمَع اْلُعَراةِ َواِحٌد َلُف َثْقٌب، َلِزَمتُْف الصَّ

تَْرةِ  ُف َقادٌِر َطَؾك السُّ َكَّ
ِ
ُف: لِتَْركِِف اْلَقاِجَب َفنِْن َأَطاَرُه َوَصؾَّك ُطْرَياًكا، َلْؿ َتِص،َّ َصاَلتُ : ٕ

َتَعاَلك:  َوُيْستََحبُّ َأْن ُيِعقَرُه َهْعَد َصاَلتِِف فِقِف لَِغقِْرِه لُِقَصؾَِّل فِقِف: لَِؼْقِل اهلل، َطَؾقْفِ 

َٓ َيِجُب َطَؾقِْف َذلَِؽ ، [٤ادائدة:] ﴾ۇئ وئ وئ ەئ﴿  .َو

اَلُة ُطَراًة: َفنَِذا َهَذَلُف َلُفْؿ َصؾَّك فِقِف َواِحٌد َهْعَد َواحِ  قال: ٍد، َوَلْؿ َتُجْز َلُفْؿ الصَّ

َّٓ َأْن َيَخاُفقا ِضقَؼ اْلَقْقِت،  تِْر، إ َكَُّفْؿ َقادُِروَن َطَؾك السَّ
ِ
َّٓ الَقاِحد ُطَرا َفُقَصؾُّقنٕ ًة: إ

ًصا )  (.322-2/321الَِّذي ُيِعقُر الثَّْقب. اكتفك ُمَؾخَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2/319.)الؿغـلواكظر:  (1)



ِٗ َباُب   175 ُغُسِّط الصَّال

 

 

 

 

ـِ َرهِقَعَة  (111) ـْ َطامِِر ْه ، فِل َلقَْؾٍة ُمْظؾَِؿةٍ  ملسو هيلع هللا ىلصُكـَّا َمَع الـَّبِلِّ َقاَل:  َوَط

ا َصَؾَعِت ، َفَلْشَؽَؾْت َطَؾقْـَا الِؼبَْؾُة، َفَصؾَّقْـَا ـُ َصؾَّقْـَا إَلك َغقِْر الِؼبَْؾِة،  َفَؾؿَّ ْؿُس إَذا َكْح الشَّ

َػُف.[٣٣٧البؼرة:] ﴾ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ﴿: َفـََزَلْت  . أَْخَرَجُف التِّْرمِِذيُّ َوَضعَّ
(1)

 

ـْ َأهِل ُذَرْيَرَة  (111)   َوَط
ِ
ـَ الَؿْشرِِق »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل َما بَْق

اُه البُ «َوالَؿْغرِِب قِْبَؾةٌ  .. َرَواُه التِّْرمِِذيُّ َوَققَّ َخاِريُّ
(2)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديثني

الػسط الطابع، ٍّْ: اضتقبال ذكر الحافظ ذذيـ الحديثقـ إشارة إىل: 

 .القبل٘
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، ويف إسـاده أشعث هـ سعقد السؿان وطاصؿ هـ 2957( )345. أخرجف الترمذي )ضعٝ  ل٘دا (1)

)سـدل( ه ، إول متروك، والثاين ضعقػ أو أشد، وقد تاهع أشعَث طؿُر هـ ققس الؿؾؼب طبقداهلل

إىل )طؿرو(  الؿسـد( وذق متروك مثؾف، فال تـػع متاهعتف، وتصحػ يف 1145طـد الطقالسل )

  (2/11.)ســ البقفؼلأكف الؿالئل، والصقاب ما ذكركاه كؿا يف   اإلمام إلباينفظـ 

( 2/11(، والبقفؼل )1/271ذد مـ حديث جاهر هـ طبداهلل طـد الدارقطـل )ولؾحديث شا

وذق شديد الضعػ ٓ يصؾ، يف الشقاذد: فننَّ لف ثالث صرق، أحدذا: فقفا محؿد هـ سامل، وذق 

شديد الضعػ. والثاكقة: فقفا محؿد هـ طبقداهلل العرزمل، وذق متروك. والثالثة: فقفا مجفقل 

 لهنا غقر محػقضة.حال، وأطؾفا البقفؼل ه

(، ويف إسـاده شقخف الحسـ هـ هؽر، وذق مجفقل الحال، 344. أخرجف الترمذي )صخٝذ (2)

وطبداهلل هـ جعػر الؿخرمل يرويف طـ شقخف طثؿان هـ محؿد إخـسل، وذق ثؼة، ولؽـ ضعػ 

 اهـ حبان روايتف طـ طثؿان. 

 (2/362 )مصـػفأهل شقبة يف  والجقاب طـ ذاتقـ العؾتقـ: أن الحسـ هـ هؽر قد تاهعف اهـ

وأما تضعقػ اهـ حبان فال يؼبؾ: ٕن طامة إئؿة يطؾؼقن تقثقؼف، واهـ حبان متشدد يف الجرح، 

ســ ومع ذلؽ فؾف شاذد مرسؾ مـ مراسقؾ أهل قالهة، ومقققف صحق، طـ اهـ طؿر كؿا يف 

  (2/9 .)البقفؼل
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 اضتكباٍ ايكب١ً. د:1ر َطأي١ 

استؼبال الؼبؾة شرٌط مـ شروط صحة الصالة: إٓ يف حالتقـ، وذلؽ هنمجاع 

وغقرذؿ: لؼقلف تعاىل:  أذؾ العؾؿ، كؼؾ اإلمجاع اهـ حزم، واهـ رشد، والـقوي،

، [٣٦٦البؼرة:] ﴾﮲ ۓ ۓ           ے ے ھ ھھ  ھ ہ ہ ہ﴿

والحالتان مها: صالة الـافؾة طىل الراحؾة يف السػر، وصالة الؿطؾقب الخائػ.
(1)

 

 ٌٖ ٜطتكبٌ عني ايكب١ً، أٚ لٗتٗا؟ د:2ر َطأي١

أما مـ طايـ الؽعبة: فقجب طؾقف استؼبال طقـفا هاإلمجاع، كؼؾف اهـ طبدالبر يف 

تؿفقدال (17/54 واهـ قدامة يف ،)الؿغـل (2/111.) 

وأما مـ مل يشاذدذا: فجؿفقر العؾؿاء طىل أكف يجب طؾقف الجفة: لؼقلف تعاىل: 

، أي: جفتف، ولحديث أهل ذريرة الذي يف ﴾ھ  ھ ہ ہ ہ﴿

الباب، وٕنَّ استؼبال طقـفا لؾبعقد غقر مستطاع، وخالػ الشافعل يف ققٍل، 

 .لٌل اجلًيٌس ًانشاجحفا، فلوجب استؼبال طقـ

 صحة طىل إمة مجعتأ وقد (2/296 :)الػت،يف   قال ابً زجب

 واحد كؾ يؽقن أن يؿؽـ ٓ هلكف العؾؿ مع الؽعبة، طـ البعد مع الؿستطقؾ الصػ

 إىل لقصؾ مستؼقؿ خط وجفف وسط مـ خرج لق أكف هحقث لعقـفا مستؼباًل  مـفؿ

 وكؾؿا ،ايسقرً  اشقئً  ولق التؼقس مع إٓ يؿؽـ ٓ ذذا فنن :آستؼامة طىل الؽعبة

 رواية أمحد اإلمام طـ حؽك ومـ، مـف ٓهد لؽـ ،التؼقس ذذا قؾَّ  البعد كثر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1/217.)هداية الؿجتفد (3/189 ،)شرح الؿفذب (2/92 ،)الؿغـلواكظر:  (1)
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 لق هؾ يؼؾف، مل ما طؾقف وقال أخطل، فؼد الطقيؾ الصػ لطريف التؼقس هقجقب

 مجقع يف الؿسؾؿقـ طؿؾ خالف وذق قائؾف، مـ والتبري إكؽاره إىل لبادر :سؿعف

 ذ.اوإطصار مصارإ

ـْ  (22/219 :)مجؿقع الػتاوىكؿا يف   قال غٔخ اإلضالو ؿَ  َفَؿ  َتَقذَّ

اَلةَ  ُؿَصؾِّلـالْ  َيْؼِصدَ  َأنْ  اْلَػْرَض  َأنَّ   َوَصَؾ  ُمْستَِؼقؿٍ  َخطٍّ  َطَؾك َسارَ  َلقْ  َمَؽانٍ  فِل الصَّ

ـِ  إَلك ـْ  ،َأْخَطلَ  َفَؼدْ  اْلَؽْعبَةِ  َطقْ رَ  َوَم اَلةِ  ُوُجقَب  َفسَّ ـِ  إَلك الصَّ  َذَذا َوَأْوَجَب  هَِفَذا اْلَعقْ

ـْ  َقائٌِؾ  َقاَلفُ  َقدْ  َذَذا َكانَ  َوإِنْ  ،َأْخَطلَ  َفَؼدَ  ـَ ـالْ  مِ  َخاَلَػ  َخَطلٌ  اْلَؼْقُل  َفَفَذا :ُؿْجتَِفِدي

ـَّةِ  اْلؽِتَاِب  َكصَّ  َؾِػ  َوإِْجَؿاعَ  ،َوالسُّ ةِ  َوإِْجَؿاعَ  َهْؾ  ،السَّ ُمَّ ْٕ ةَ  َفنِنَّ  :ا ُمَّ ْٕ  َطَؾك ُمتَِّػَؼةٌ  ا

ةِ  ػِّ  َصاَلةِ  ِصحَّ  هَِلْضَعاٍف  اْلَؽْعبَةِ  َسْؿِت  َطَؾك ُصقُلفُ  َيِزيدُ  الَِّذي ُؿْستَطِقؾِ ـالْ  الصَّ

ػُّ  َكانَ  َوإِنْ  ،ٍُمَضاَطَػة َٓ  فِقفِ  اْكِحـَاءَ  َٓ  ُمْستَِؼقًؿا الصَّ َس  َو .ذ.اَتَؼقُّ
(1)

 

 ٗاد.َٔ ص٢ً إىل غى ايكب١ً َٔ غى الت د:3ر َطأي١

(: وأمجعقا طىل أكف مـ صؾَّك إىل 17/54) التؿفقديف   قال ابً عبد الرب

غقر الؼبؾة مـ غقر اجتفاد محؾف طىل ذلؽ أنَّ صالتف غقر مجزئة طـف، وطؾقف إطادهتا 

 ذإىل الؼبؾة، كؿا لق صىل هغقر صفارة.ا

 َٔ صًٓ ٢ إىل غى ايكب١ً بعد االلتٗاد رِ تبني ي٘ ذيو. د:4ر َطأي١

 ة ثالثة أققال:يف ذذه الؿسلل 

: أنَّ صالتف تجزئف، ولقس طؾقف إطادة، وذذا ققل مجفقر العؾؿاء، القْل األّل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (3/192.)شرح الؿفذب (2/111 ،)الؿغـلواكظر:  (1)
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ما، ومها ضعقػان،   ـِ تؼدَّ ؾذي واستدلقا هحديث طامر هـ رهقعة، وجاهر هـ طبد اهلل الَّ

وقالقا: إكف قد أتك هؿا ُأمَِر هف، وذق يف حالة طدم معرفة الؼبؾة القاجب طؾقف ذق 

 ى ما طؾقف.، وذق قد أدَّ [٣٨التغابن:] ﴾ہ ہ ہ ھ﴿ال تعاىل: آجتفاد، ق

: أنَّ طؾقف اإلطادة: ٕنَّ آستؼبال شرٌط، وقد فات، وذق ققل القْل الجاىٕ

 الشافعل يف ققٍل، وطـف ققٌل كؼقل الجؿفقر، وذق ققل الطبري.

: أنَّ طؾقف اإلطادة ما دام الققت هاققًا، وذق ققل مالؽ، القْل الجالح

 وزاطل.وإ

 .انمٌل األًلذق  -واهلل أطؾؿ- ًانشاجح

الـظر يف ذذا الباب يشفد أن ٓ إطادة طىل مـ : التؿفقديف  قال ابً عبد الرب

 ،مر هفٕكف قد طؿؾ ما أُ  :ا لخػاء كاحقتفا طؾقفمجتفدً  ، وكانالؼبؾة غقر صىل إىل

حسب أكف  حتك ،ض طؾقف مـ اجتفاده هطؾب الدلقؾ طىل الؼبؾةرِ ى ما افتُ وأدَّ 

وقد كان العؾؿاء مجؿعقـ طىل أكف قد فعؾ ما  ،ثؿ لؿا صىل هان لف خطمه ،مستؼبؾفا

ثؿ اختؾػقا يف إيجاب الؼضاء طؾقف إذا هان لف أكف أخطل  ،فُ مَ زِ هؾ ما لَ  ،أهق، لف فعؾف

والػرائض ٓ تثبت إٓ هقؼقـ ٓ مدفع ، وإيجاب اإلطادة إيجاب فرض ،الؼبؾة

 .اكتفك.لف

مجؿقع كؿا يف  اإلطادة شقخ اإلسالم اهـ تقؿقة  وقد رج، طدم

   (21/224.)(1)الػتاوى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2/326.)شرح السـة (2/111-112 ،)الؿغـل (17/51-55 ،)التؿفقدواكظر:  (1)
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 َٔ اسلسف عٔ ايكب١ً ٜطّىا، رِ تبني ي٘ ذيو. د:5ر َطأي١

(: أما إذا هان أكف كان مـحرًفا 2/326) شرح السـةيف   قال البػْٖ

 .يؿـًة، أو يسرًة، والجفة واحدة: فال إطادة طؾقف هآتػاق.اكتفك

 طـ مال فقؿـ مجاذد وقال (2/292 :)الػت، يف  قال ابً زجب

 يف التػت فقؿـ الحسـ وقال. قبؾة والؿغرب الؿشرق هقـ ما يضره: ٓ: الؼبؾة

 مضت :شؿالف أو ،يؿقـف طـ التػت نِ إو صالتف، هطؾت :الؼبؾة استدهر نِ إ: صالتف

: لف ققؾ ،مسجد يف صالذا صالة أطاد أكف الرمحـ طبد هـ محقد طـ وروي .صالتف

 أو ،الؼبؾة استدهر أكف الصالة يف طؾؿ نْ إ أكف: مالؽ ومذذب .اتقاسرً  قبؾتف يف نَّ إ

 الققت، يف أطاد :الصالة هعد هذلؽ طؾؿ نإو الصالة، هتدأاو قطع :بغرَّ  أو ،قشرَّ 

 .الؿدوكة هتذيب يف ذكره .ويبـل الؼبؾة اىل فؾقـحرف :ايسقرً  اكحرف أكف طؾؿ وأن

 ومل ذلؽ، يف كصقصف تختؾػ مل قبؾة، والؿغرب لؿشرقا هقـ ما أنَّ : أمحد ومذذب

 ،هعده ومـ يعىل أهق الؼاضل ذكره وإكؿا ا،خالفً  فقف أصحاهف مـ الؿتؼدمقن يذكر

 كالمف طىل يعرض والؿحتؿؾ ضاذر، وٓ هـص لقس ،محتؿؾ لف لػظ مـ وأخذوه

 لف لالشافع ولؽـ هعقد، احتؿال هؿجرد لف امخالػً  يعد وٓ طؾقف، ويحؿؾ الصري،،

 هؿخالػة صرح وقد ذلؽ، يف ققلف يختؾػ فؾؿ أمحد وأما الؿسللة، يف ققٓن

 وٓ قبؾة، والؿغرب الؿشرق هقـ: محؿد هـ جعػر رواية يف أمحد قال .فقف الشافعل

 جائزة، صحقحة فصالتف هقـفؿا صىل إذا الشتاء، مغرب وٓ الصقػ مغرب يبايل

 طـ والؿشرق ،يؿقـف طـ ربالؿغ ويجعؾ الؼبؾة، يتقسط أن كستحب أكا إٓ
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 الشؼقـ أحد إىل وكان هقـفؿا فقؿا صىل ذق نإو ذلؽ، هقـ اوسطً  يؽقن يساره، 

 طـف وكؼؾ .هقـفؿا يخرج ومل والؿغرب، الؿشرق هقـ كان إذا تامة فصالتف :أمقؾ

 .ذ.االؿعـك ذذا كثقرون مجاطة

ّٓا اخلطأ، ٖٚٛ يف ايصال٠؟ د:6ر َطأي١  إذا بإ ي٘ ٜكٝ

  مسللة اإلجزاء مؿـ صىل مجتفًدا، فتبقـ أكف صؾَّك إىل ذذه الؿسللة مبـقة طىل

 .غقر الؼبؾة

الجؿفقر، أكف يجزئف، فنذا قؾـا هذلؽ، وطؾؿ الخطل  ْحـَا ققَل رجَّ وقد تؼدم أْن 

أثـاء الصالة: فنكف يستدير إىل جفة الؽعبة، ويبـل طىل ما مضك مـ صالتف: ٕنَّ ما 

 مضك مـفا كان صحقًحا.

حديث أذؾ قباء حقـ تحقلقا يف الصالة إىل الؼبؾة، وهـقا ويدل طىل ذذا الؼقل 

طىل ما مضك مـ صالهتؿ، والجامع هقـ الصقرتقـ أنَّ كالًّ مـفؿا قد فعؾ ما يجقز 

 .لف فعؾف

 ومـ قال هلنَّ الصالة ٓ تجزئ إذا تبقـ الخطل أوجب طؾقف اإلطادة.

.انمٌل األًل ًانشاجح
(1)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2/113.)الؿغـلواكظر  (1)
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ـِ َرهِقَعَة  (111) ـْ َطامِِر ْه   َوَط
ِ
 ُيَصؾِّل َطَؾك َراِحَؾتِفِ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َرَأْيت َرُسقَل اهلل

َفْت هِِف. ُمتََّػٌؼ َطَؾقْفِ  .َحقُْث َتَقجَّ
(1)

ـْ َيْصـَُعُف فِل   : ُيقمُِئ هَِرْأِسِف َوَلْؿ َيُؽ َزاَد البَُخاِريُّ

الَؿْؽتُقَهِة.
(2)

 

ـْ َحِديِث َأَكٍس: (111)
َهِل َداُود مِ

ِ
َع اْستَْؼبََؾ  َوٕ َوَكاَن إَذا َساَفَر َفَلَراَد َأْن َيتََطقَّ

.هِـَاَقتِِف الِؼبَْؾَة، َفَؽبََّر ُثؿَّ َصؾَّك َحقُْث َكاَن َوْجُف رِ  ـٌ َكاهِِف. َوإِْسـَاُدُه َحَس
(3)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديثني 

 صال٠ ايٓاف١ً ع٢ً ايساح١ً يف ايطفس. د:1ر َطأي١

(: أمجعقا طىل أكف جائز لؽؾ مـ 17/72) التؿفقديف   قال ابً عبد الرب

سافر سػًرا ُتْؼَصُر فقف الصالة أن يصظ التطقع طىل داهتف، وراحؾتف، حقث تقجفت 

يقمئ إيؿاًء يجعؾ السجقد أخػض مـ الركقع، ويتشفد، ويسؾؿ، وذق جالٌس  هف،

 طىل داهتف، ويف محؿؾف. اكتفك.

 ﴾ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ﴿ويدل طؾقف أحاديث الباب، وققلف تعاىل:   ُ:لهد

(، مـ 711( )33) صحق، مسؾؿ، وذذه أية كزلت يف ذلؽ كؿا يف [٣٣٧البؼرة:]

السػر الؼصقر، فذذب الجؿفقر إىل  ، واختؾػقا يفحديث طبد اهلل هـ طؿر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 711(، ومسؾؿ )1193أخرجف البخاري ) (1)

 (. 1197أخرجف البخاري هرقؿ ) (2)

هـ طبد اهلل هـ الجارود، حدثـل  لحدثـا مسدد، حدثـا رهع(، قال: 1225. أخرجف أهقداود )حطٔ (3)

هف، ووقع طـده:  طؿرو هـ أهل الحجاج، حدثـل الجارود هـ أهل سبرة، حدثـل أكس هـ مالؽ

َفُف ِرَكاُهفُ »  تعاىل. اكظر: واإلمام القادطل رمحفؿا اهلل اإلمام إلباينوإسـاده حسـ، وقد حسـف  «َوجَّ

تحؼقؼ ســ أهل داود (1111 ،)الصحق، الؿسـد (67.) 
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: لعؿقم إدلة.لٌل اجلًيٌس ًانشاجحجقازه، وخالػ مالؽ، 

(1)
  

 صال٠ ايٓاف١ً ع٢ً ايساح١ً يف احلطس. د:2ر َطأي١

  ،ذذب إىل جقاز ذلؽ أهق يقسػ، وأهق سعقد آصطخري مـ الشافعقة

 .والطبري

ا يف السػر:  ًيٌس انعهًاءـج ما ذذب إلقف ًانشاجح ٕنَّ مـ كقن ذلؽ خاصًّ

خصة ٓ تتجاوز إىل غقرذا. إدلة جاءت يف السػر، والرُّ
(2)

 

 قب١ً املصًٞ ع٢ً زاحًت٘. د:3ر َطأي١

َحقُْث »: َواْسُتِدلَّ هَِؼْقلِفِ  (1197 :)الػت،يف  قال احلافظ ابً حجس 

ـْ اْلِؼبَْؾة «َكاَن َوْجفف ًٓ َط كْ  ،َطَؾك أَنَّ ِجَفة الطَِّريؼ َتُؽقن َهَد
ِ
َٓ َيُجقز آ ِحَراف َحتَّك 

َّٓ إِْن َكاَن َسائًِرا فِل َغقْر ِجَفة اْلِؼبَْؾة :َطـَْفا َطامًِدا َقاِصًدا لَِغقِْر َحاَجة اْلـَؿِسقر  ،إِ

ِحق، :َفاْكَحَرَف إَِلك ِجَفة اْلِؼبَْؾة َٓ َيُضّرُه َطَؾك الصَّ .ذ.اَفنِنَّ َذلَِؽ 
(3)

 

 نٝف١ٝ ايسنٛ ، ٚايطجٛد ع٢ً ايساح١ً. د:4ر َطأي١

اِحَؾةِ  (2/97 :)الؿغـل يف  قال ابً قدام٘ اَلةِ َطَؾك الرَّ َأكَُّف  َوُحْؽُؿ الصَّ

ُكقعِ  ـْ الرُّ
ُجقَد أَْخَػَض مِ ُجقدِ، َوَيْجَعُؾ السُّ ُكقِع َوالسُّ َقاَل َجاهٌِر: َهَعثَـِل ، ُيقمُِئ هِالرُّ

ُجقُد فِل َحاَجٍة، َفِجئْت َوُذَق ُيَصؾِّل َطَؾك َراِحَؾتِِف َكْحَق اْلـَؿْشرِ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقُل  ِق، َوالسُّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2/92.)الؿغـلواكظر:  (1)

  (6/131-131.)آستذكار (1197 ،)الػت،واكظر:  (2)

  (2/98.)الؿغـلواكظر:  (3)
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ُكقعِ  ـْ الرُّ
َرَواُه َأُهق َداُود. َأْخَػُض مِ

(1)
 .ذا.

 أنَّ ذذا ققل طامة أذؾ العؾؿ. وقد تؼدم يف كالم اهـ طبد البر  ُ :لهد

 ٌٖ ٜطتكبٌ ايكب١ً يف أٍٚ ايٓاف١ً؟ د:5ر َطأي١

  ذذب أمحد يف رواية طـف، وذق وجف طـد الشافعقة إىل وجقب ذلؽ، واستدلقا

 الباب.هحديث أكس الذي يف 

  وذذب مجفقر العؾؿاء، وذق رواية طـ أمحد إىل طدم وجقب ذلؽ: ٕنَّ إدلة

الؿتؽاثرة يف ذلؽ جاءت هدون تؼققد آستؼبال يف هداية الـافؾة، وحديث أكس 

 فعٌؾ، والػعؾ ٓ تزيد دٓلتف طىل آستحباب.

، واهلل أطؾؿ.لٌل اجلًيٌسذق  ًانشاجح
(2)

  

، ققل الجؿفقر أيًض  (، والشقخ 1/476) زاد الؿعادا اهـ الؼقؿ يف وقد رجَّ

السعدي، والشقخ اهـ طثقؿقـ، والشقخ مؼبؾ القادطل رمحة اهلل طؾقفؿ.
(3)

  

ٌْ ٚاضْع، فهٝ  ٜصًٞ؟ د:6ر َطأي١  إذا نإ ع٢ً ايساح١ً ذلُ

 .يف ذذه الؿسللة روايتان طـ أمحد، ومها وجفان طـد الشافعقة 

الذي أوجب ذذا أن  (4/119 :)هدائع الػقائدكؿا يف  قال ابً القٔه 

 :وإكؿا حدث يف زمـ الحجاج ،فؿ يف الؿحامؾجُّ الصحاهة مل يؽـ سػرذؿ وٓ َح 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، وإسـاده حسـ.3/296(، وذق طـد أمحد أيًضا )1227أخرجف أهق داود هرقؿ ) (1)

  (2/98.)الؿغـل: واكظر (2)

  (3/234.)شرح الؿفذبواكظر:  (3)
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فؿـ راطك  ،والصالة طىل الراحؾة ،فالصالة فقفا دائرة الشبف هقـ الصالة يف السػقـة 

ٕن الؿحؿؾ هقت سائر يف البر كؿا أن السػقـف  :شبففا هالسػقـة أوجب آستؼبال

والبعقر أسؼط  ومـ راطك مشؼة آستدارة طىل الؿصظ ،البحرهقت سائر يف 

 ذ.اواهلل أطؾؿ ،وذق إققس ،آستؼبال

ذق مشروطقة الصالة يف الؿحامؾ كالصالة طىل الراحؾة، كؿا  ًانشاجح ُ :لهد

.رجحف اهـ الؼقؿ، واهلل أطؾؿ
(1)

 

 املاغٞ يف ايطفس، ٌٖ ي٘ إٔ ٜتٓفٌ؟ د:7ر َطأي١

 ،وأمحد يف رواية، واحتجقا هلن الصالة  ذذب إىل جقاز ذلؽ ططاء، والشافعل

ُأهقحت لؾراكب كل ٓ يـؼطع طـ الؼافؾة يف السػر، وذذا الؿعـك مقجقد يف 

 الؿاشل، وٕكف إحدى سقر الؿسافر، فُلهقحت الصالة فقفا كإخرى.

  وذذب أمحد يف الؿشفقر، ومالؽ، وأهق حـقػة، وأذؾ الظاذر إىل طدم

ھ ے ے    ﴿ معـك الؿـؼقل، وٕنَّ ققلف تعاىل: الجقاز: ٕكف مل يـؼؾ، وٓ ذق يف

طامٌّ ترك يف مقضع اإلمجاع هشروط مقجقدة  [٣٦٦البؼرة:] ﴾ۓ ۓ ﮲

 .ذفـا، فقبؼك وجقب آستؼبال فقؿا طداه طىل مؼتضك العؿقم

.، واهلل أطؾؿانشاجحذق  ًىزا انمٌل
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (3/232.)شرح الؿفذب (2/99 ،)الؿغـلواكظر:  (1)

  (2/99.)الؿغـلواكظر:  (2)
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 صال٠ ايفسٜط١ ع٢ً ايساح١ً. د:8ر َطأي١

طدم الجقاز، ومـفؿ: اهـ هطال،  كؼؾ صائػة مـ أذؾ العؾؿ اإلمجاع طىل

 .وطقاض، والـقوي، واهـ الؿؾؼـ

الذي يف الباب. ويدل طىل ذلؽ حديث طامر 
(1)

 

 إذا اغتد اخلٛف، ٚنإ َطًّٛبا؟ د:9ر َطأي١

َٓ  (2/92-93 :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘ إَذا اْشتَدَّ اْلَخْقُف، هَِحقُْث 

اَلةِ إَلك اْلِؼبَْؾِة، فَ  ـْ الصَّ
ـُ مِ َؾُف َأْن ُيَصؾَِّل َطَؾك َحَسِب َحالِِف، َراِجاًل َوَراكِبًا إَلك َيتََؿؽَّ

ـْ  ، َأْو إَلك َغقِْرَذا إْن َلْؿ ُيْؿؽِ ـَ ُجقدِ، َأْوَمَل ، اْلِؼبَْؾِة إْن َأْمَؽ ُكقِع َوالسُّ ـْ الرُّ َوإَِذا َطَجَز َط

ُكقِع َطَؾك قَ  ـْ الرُّ
ُجقدِ َأْكثََر مِ : لؼقل اهلل تعاىل: ْدِر َصاَقتِفِ هِِفَؿا، َوَيـَْحـِل إَلك السُّ

 . [٤٥٫البؼرة:] ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ  ٺ﴿

َوَرَوى َمالٌِؽ 
(2)

ـْ 
ـِ ُطَؿَر، َقاَل: َفنِْن َكاَن َخْقًفا ُذَق َأَشدُّ مِ ـْ اْه ـْ َكافٍِع، َط ، َط

، قِقَاًما َطَؾك َأْقَدامِِفْؿ، أَْو ُرْكبَاًكا، ُمْستَْؼبِؾِل اْلِؼبْ  :َذلَِؽ  ًٓ َؾِة َوَغقَْر َصؾَّْقا ِرَجا

ـْ َرُسقلِ . ُمْستَْؼبِؾِقَفا َّٓ َط َثُف إ ـَ ُطَؿَر َحدَّ َٓ َأَرى اْه .ذ.املسو هيلع هللا ىلصاهلل  َقاَل َكافٌِع: 
(3)

 

ـْ َأْذِؾ  (5/42إوسطيف   ابً امليرز َّقال
ـْ َأْحَػُظ َطـُْف مِ (: ُكؾُّ َم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/486ٓهـ الؿؾؼـ ) شرح العؿدة (3/28 ،)إكؿال الؿْعؾِؿ (1197 ،)الػت،واكظر:  (1)

(، وقد اختؾػ يف رفع ذذه الجؿؾة 4535ي )(، ومـ صريؼف البخار1/184أخرجف مالؽ ) (2)

  (943.)الػت،ووقػفا، ورج، الحافظ الؿرفقع كؿا يف 

  (3/231.)شرح الؿفذبواكظر:  (3)
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تِِف، كَ   ـُ َأهِل َرَهاح، الِعْؾِؿ َيُؼْقُل: إِنَّ الؿْطُؾْقَب ُيَصؾِّل َطَؾك َداهَّ َذلِِؽ َقاَل َطَطاُء ه

، َوَأْحَؿُد، َوَأُهق َثْقٍر. افِِعلُّ ، والشَّ  َوإَْوَزاِطلُّ

 إذا نإ يايّبا يًعدٚ، خا٥ًفا فٛات٘. د:11ر َطأي١

  جاء طـ أمحد رواية أكف يصظ طىل حسب حالف، كالؿطؾقب سقاء، وروي

 ذلؽ طـ شرحبقؾ هـ حسـة، وذق ققل إوزاطل.

 عؾؿ، وذق رواية طـ أمحد إىل أكف ٓ يصظ: إٓ صالة آمـ: وذذب طامة أذؾ ال

، َفَشَرَط الخقَف، وذذا غقر ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ  ٺ﴿ٕنَّ اهلل تعاىل قال: 

 .خائٍػ 

.انشاجحذق  ًىزا انمٌل
(1)
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  (5/42.)إوسط (2/94 ،)الؿغـلواكظر:  (1)
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ـْ َأهِل َسِعقٍد  (111) َفا َمْسِجٌد »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ  َوَط إالَّ الَؿْؼَبَرَة  األَْرُض ُكؾُّ

مَ  َوَلُف ِطؾٌَّة.، . َرَواُه التِّْرمِِذيُّ «َوالَحًمَّ
(1)

 

ـِ  (111) ـِ ُطَؿَر  َوَط ـَ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  َقاَل: َكَفك اْه : َأْن ُيَصؾَّك فِل َسبِْع َمَقاصِ

ـِ اإِلهِِؾ، َوَفْقَق الَؿْزَهَؾِة، َوالؿَ  اِم، َوَمَعاصِ ، َوالَؿْؼبََرةِ، َوَقاِرَطِة الطَِّريِؼ َوالَحؿَّ
ْجَزَرةِ

َػُف.  َتَعاَلك. َرَواُه التِّْرمِِذيُّ َوَضعَّ
ِ
َضْفِر َهقِْت اهلل

(2)
 

ـْ َأهِل َمْرَثٍد الَغـَِقيِّ  (111)   َقاَل: َسِؿَعُت ، َوَط
ِ
اَل »َيُؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقَل اهلل

قا . َرَواُه ُمْسؾٌِؿ.«، َواَل َتْجؾُِسقا َطَؾْقَفاإَلك الُؼُبقرِ  ُتَصؾُّ
(3)
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(، وغقره، وذق مـ صريؼ: طؿرو هـ يحقك هـ طؿارة، طـ أهقف، 317. أخرجف الترمذي )صخٝذ (1)

 سعقد.طـ أهل 

وقد اختؾػ يف إسـاد الحديث طىل طؿرو هـ يحقك، فرواه طـف السػقاكان مرساًل هدون ذكر أهل 

، وذؿ: محؿد هـ  ًٓ سعقد، ورج، ذلؽ الترمذي، والدارقطـل، والبقفؼل، ورواه طـف مجاطة مقصق

الرمحـ إسحاق، وطبد القاحد هـ زياد، ومحاد هـ سؾؿة، وطبد العزيز الدراوردي، وطبد اهلل هـ طبد

ًٓ هذكر أهل سعقد.  أهق صقالة، وغقرذؿ، فرووه طـ طؿرو هـ يحقك مقصق

، الؿقصقل اهـ الؿـذر، والشافعل، واهـ حزم، واهـ دققؼ العقد، وقال شقخ اإلسالم:  وقد رجَّ

 صححف الحػاظ. قال: ومـ ضعػف مل يستقطب ُصُرَقف.

، وٕنَّ طؿارة هـ غزية الذي يظفر صحة الحديث طىل القجفقـ: لؽثرة مـ رواه  لهدُ: ًٓ مقصق

، ومل يختؾػ طؾقف فقف، فرواه اهـ خزيؿة ) ًٓ (، طـ هشر هـ 792رواه طـ يحقك هـ طؿارة مقصق

 معاذ، ثـا هشر هـ الؿػضؾ، ثـا طؿارة هـ غزية، طـ يحقك هـ طؿارة، طـ أهل سعقد هف.

 ـد الجامعالؿس (11784 ،)تحؼقؼ الؿسـدأنَّ الحديث صحق،، واكظر:  فاخلالصة:

(6/184 ،)التبقان (3/188 .) 

 (، ويف إسـاده زيد هـ جبقرة، وذق متروك. 346. رواه الترمذي )ضعٝ  ل٘دا (2)

 (. 972أخرجف مسؾؿ هرقؿ ) (3)
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 املسائل واألحكام املستفادة من األحاديث

 ايصال٠ يف املكرب٠. د:1ر َطأي١

  ذذب أمحد، وأهق ثقر، واهـ حزم، وغقرذؿ إىل طدم الجقاز،وإىل هطالن

 الصالة.

يف  سعقد الؿتؼدم يف الباب، وهحديث طائشة  واستدلقا هحديث أهل

الصحقحقـ
(1)

ـَ اهلل القفقد، والـصارى، اختذوا قبقر »قال:  أنَّ الـبل   َلَع

 .«أكبقائفؿ مساجد

أال »قال:  (: أنَّ الـبل 532) صحق، مسؾؿيف  وهحديث جـدب 

 فال وإن مـ كان قبؾؽؿ كاكقا يتخذون قبقر أكبقائفؿ، وصالحقفؿ مساجد، أال

، قال: قال ، وهحديث اهـ طؿر «تتخذوا الؼبقر مساجد؛ فنين أهناكؿ طـ ذلؽ

، رواه مسؾؿ «اجعؾقا مـ صالتؽؿ دم بققتؽؿ، وال تتخذوها قبقًرا»: رسقل اهلل 

(777.) 

  وذذب مجفقر العؾؿاء إىل كراذة الصالة يف الؿؼبرة، وإذا صؾَّك: فصالتف

وُجِعؾت لَل األرُض مسجًدا، »هحديث:  صحقحة، وذق رواية طـ أمحد، واستدلقا

.«وصفقًرا
(2)

 

، وٓ يعارض إدلة الخاصة الؿتؼدمة، هؾ ذذا  واجلواب: أنَّ ذذا حديث طامٌّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.531(، ومسؾؿ هرقؿ )435أخرجف البخاري هرقؿ ) (1)

 تؼدم تخريجف يف ]هاب التقؿؿ[. (2)



 ِٗ  189 َباُب ُغُسِّط الصَّال

 

 

 

 

، وذق انمٌل األًلذق  فانصٌابالحديث العام مخصقٌص هإحاديث الؿتؼدمة: 

الذي اختاره شقخ اإلسالم اهـ تقؿقة، والشقكاين، والسعدي، واهـ طثقؿقـ، 

والقادطل رمحة اهلل طؾقفؿ.
(1)

 

 لَِؿا: َطـَْفا َكَفك َوالَؿَؼاهِرُ  (17/512-513 :)قال شقخ اإلسالم  

ـْ  فِقفِ  ـَ  التََّشبُّفِ  مِ اَلةَ  َيْؼِصدُ  َٓ  َقدْ  الُؿَصؾِّل َكانَ  َوإِنْ  ،َمَساِجدَ  اْلُؼبُقرَ  هِالُؿتَِّخِذي  الصَّ

َْجؾِ 
ِ
َػَؼ  َهْؾ  ،اْلُبْؼَعةِ  تِْؾَؽ  َفِضقَؾةِ  ٕ َـّ  ،َذلَِؽ  َلفُ  اتَّ

ـْ  َتَشبُّفٌ  فِقفِ  َلؽِ  َفـََفك :َذلَِؽ  دُ ْؼُص يَ  هَِؿ

ـْ  َيـَْفك َكَؿا َطـْفُ  اَلةِ  َط  َفِضقَؾةَ  َيْؼِصدْ  َلؿْ  َوإِنْ  ،َواْلُغُروِب  الطُُّؾقعِ  َوْقَت  الُؿْطَؾَؼةِ  الصَّ

ـْ  فِقفِ  لَِؿا :اْلَقْقِت  َذلَِؽ  ـْ  التََّشبُّفِ  مِ  ،الُؿْشِرُكقنَ  َوُذؿْ  اْلَقْقِت  َذلَِؽ  َفِضقَؾةَ  ِصدُ َيؼْ  هَِؿ

ـْ  َفـَْفقُفُ  اَلةِ  َط َمانِ  َذَذا فِل الصَّ ـْ  َكـَْفقِفِ  الزَّ اَلةِ  َط  ذ.االَؿَؽانِ  َذلَِؽ  فِل الصَّ

ـْ  الـَّْفِل  َتْعؾِقُؾ  َوَكَذلَِؽ (: 21/321يف )  ّقال اَلةِ  َط  الَؿْؼبََرةِ  فِل الصَّ

ـْ  الـَّْفَل  َفنِنَّ  :َضِعقٌػ  ُذقَ  اِب التُّرَ  هِـََجاَسةِ  ـْ  ،ُمْطَؾًؼا الَؿْؼبََرةِ  َط  اْلُؼبُقرِ  اتَِّخاذِ  َوَط

ـُ  اؿَّ م َذلَِؽ  َوَكْحقِ  ،َمَساِجدَ  ـْ  فِقفِ  لَِؿا الـَّْفَل  أَنَّ  ُيبَقِّ ْركِ  َمظِـَّةِ  مِ  َوُمَشاَهَفةِ  ،الشِّ

ـَ   ذ.اَكَظرٌ  فِقفِ  بََرةِ الَؿؼْ  ُتَراِب  َفـََجاَسةُ  َوَأْيًضا ،الُؿْشِركِق

ُٜػرتط يف املكرب٠ تعدد ايكبٛز؟ د:2ر َطأي١  ٌٖ 

  ،اختار هعض الحـاهؾة أكف ٓ يحرم الصالة يف الؿؼبرة حتك يتعدد فقفا الؼبقر

 .مـ ثالثة فصاطًدا
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شرح  (2/184-185 ،)إوسط (3/522 ،)الؿرام غاية (2/468 ،)الؿغـلواكظر:  (1)

  (21/314.)مجؿقع الػتاوى(، 2/399ٓهـ رجب ) فت، الباري (3 /158 ،)الؿفذب



 191 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

   وردَّ ذذا الؼقل صائػة مـ الحـاهؾة، مـفؿ: شقخ اإلسالم اهـ تقؿقة، حقث قال

مـ أصحاهـا أن وجقد الؼبر والؼبريـ  صائػة وذكر(: 44)ص آختقاراتكؿا يف 

 ،اوإكؿا الؿؼبرة ثالثة قبقر فصاطدً  ،ٕكف ٓ يتـاولف اسؿ الؿؼبرة :ٓ يؿـع مـ الصالة

 ،وتعؾقؾفؿ ،هؾ طؿقم كالمفؿ ،وطامة أصحاهف ذذا الػرق ،ولقس يف كالم أمحد

 ،وذق الصقاب ،واستدٓلفؿ يقجب مـع الصالة طـد قبر واحد مـ الؼبقر

 ذ.آ أكف مجع قبر ،ة كؾ ما قبر فقفوالؿؼبر

 صال٠ اجلٓاش٠ يف املكرب٠. د:3ر َطأي١

  ذذب إىل مشروطقة الصالة يف الؿؼبرة طىل الجـازة مجفقر العؾؿاء، وذق

الصحقحقـيف  مذذب الحـاهؾة، واستدلقا هحديث أهل ذريرة 
(1)

، وجاء طـ 

. غقره، أنَّ الـبل  ـَ
 صؾَّك طىل قبٍر هعدما ُدفِ

 اية إىل أهنا ٓ تص،: ٕهنا صالة، فقشؿؾفا الـفل الؿتؼدم، وذذب أمحد يف رو

 وذق ققل الشافعل، وإسحاق.

وما دام  (2/236-237 :)الشرح الؿؿتعيف  قال اإلماو ابً عجٔنني 

َصؾَّك طىل الؼبر: فال فرق هقـ أن ُيصؾَّك طىل جـازة  ملسو هيلع هللا ىلصأكف قد ثبت أن رسقل اهلل 

ن الِعؾَّة واحدة، وذل أن ذذا الؿقِّت الذي مدفقكة، أو طىل جـازة غقر مدفقكة: ٕ

ُيصؾَّك طؾقف كان يف الؿؼبرة، وَطَؿُؾ الـاس طىل ذذا، أكف ُيصؾَّك طىل الؿقت، ولق قبؾ 

فـ يف الؿؼبرة. .اكتفك الدَّ
(2)
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 (.541سقليت تخريجف يف الؽتاب هرقؿ ) (1)

 (.414، 2/411ٓهـ رجب ) فت، الباري(، و3/524-525) غاية الؿرامواكظر:  (2)
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(، ومـ صريؼف اهـ 1/417ومؿا يدل طىل الجقاز، ما أخرجف طبد الرزاق )

يج، قال: قؾُت لـافٍع: أكان اهـ طؿر (، طـ اهـ جر2/185) إوسطالؿـذر يف 

يؽره أن يصؾَّك وسط الؼبقر؟ قال: لؼد صؾقـا طىل طائشة، وأم سؾؿة وسط البؼقع، 

 واإلمام يقم صؾقـا طىل طائشة أهق ذريرة، وحضر ذلؽ اهـ طؿر، وإسـاده صحق،.

 ايصال٠ يف احلُاّ. د:4ر َطأي١

 د، وأهل ذذب صائػة مـ أذؾ العؾؿ إىل التحريؿ، والبطالن، وذق مذذب أمح

 ثقر، والظاذرية، واستدلقا هحديث أهل سعقد الؿقجقد يف الباب.

  وذذب الجؿفقر إىل الؽراذة فؼط، واستدلقا هؼقلف :« َوُجِعؾت لل

 .«األرض مسجًدا، وصفقًرا

، وذق ترجق، الشقكاين، والسعدي، واهـ إهراذقؿ، واهـ األًلانمٌل  ًانشاجح

مخصقٌص هدلقؾـا. طثقؿقـ، وأما دلقؾ الجؿفقر: ففق طامٌّ 
(1)

 

 ايصال٠ يف ايلخلؼ. د:5ر َطأي١

 الُحـَـش: هضؿ الحاء، وفتحفا، ذق الؿؽان الؿتََّخُذ لؾغائط، والبقل.

(: وٓ أطؾؿ يف مـع الصالة فقف 2/471) الؿغـليف   قال ابً قدام٘

ا: إٓ أكف قد مـع مـ ذكر اهلل تعاىل فقف، والؽالم، َفَؿـُْع الصالةِ فقف أوىل، وٕكف  كصًّ

ذا مـع مـ الصالة يف ذذه الؿقاضع: لؽقهنا مظاٌن لؾـجاسة، ففذا أوىل: ٕكف إ

 ذلفا.ا هـل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (3/535-536.)غاية الؿرام (2/468 ،)الؿغـلواكظر:  (1)
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(، طـ اهـ طباس، أكف قال: ٓ 1585) مصـػفأخرج طبد الرزاق يف  ُ :لهد 

تصؾقـ إىل حش، وٓ يف الحؿام، وٓ يف الؿؼبرة. وإسـاده صحق،، لقٓ طـعـة 

ٓهـ طباس يف ذذا مخالًػا مـ  حبقب هـ أهل ثاهت، قال اهـ حزم: ما كعؾؿ

 الصحاهة.

فال تص،ُّ الصالة فقف، ٕكف كجس خبقث، : قال اإلماو ابً عجٔنني 

وٕكَّف ملوى الشقاصقـ، والشقاصقـ خبقثة، فلحبُّ إماكـ إىل الشقاصقـ أكجس 

وذذا مـ ، [٤٨النور:] ﴾ۋ ٴۇ ۈ ۈ﴿إماكـ، قال تعاىل: 

ففل ملوى  :لوى الؿالئؽة، أما الُحشقشوم ،فالؿساجد هققت اهلل: حؽؿة اهلل

قاصقـ، فؾفذا ُيشرع لإلكسان طـد دخقل الخالء أن يؼقل:  أطقذ باهلل مـ »الشَّ

فال يـبغل أن يؽقن ذذا الؿؽان الخبقث الذي ذق ملوى ، «الُخْبِث والَخَبائث

الة: أطقذ هاهلل ،وكقػ يستؼقؿ ذذا ،ا لعبادة اهللالخبائث مؽاكً   وأكت تؼقل يف الصَّ

قاصقـ؟  جقؿ، وأكت يف مؽان الشَّ  الشرح الؿؿتعاكتفك  .مـ الشقطان الرَّ

(2/237.) 

(: والحشقش 21/524-525) الػتاوىكؿا يف   ّقال غٔخ اإلضالو

.ذمحتضرة: ففل أوىل هالـفل مـ أططان اإلهؾ.ا
(1)

 

 ايصال٠ يف املصب١ً، ٚاجملصز٠، ٚقازع١ ايطسٜل. د:6ر َطأي١

:١ُ ً َُِصَب ْهُؾ، وذق السرجقـ: )أرواث ذل الؿقضع ال اْيل ذي ُيجَؿُع فقف الزِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (3/535.)غاية الؿرامواكظر:  (1)
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 البفائؿ(.

َُِجَصَز٠ُ:  الؿقضع الذي َيذَهُ، الؼصاهقن، وشبففؿ فقف البفائؿ. ٚاْيل

ِِٜل: يعـل التل تؼرطفا إقدام، وذل الجادة الؿسؾقكة التل  َٚق اِزَع١ُ ايطٓ لِس

اهَِؾُة.  تسؾؽفا السَّ

، لصالة فقفا يف حديث اهـ طؿر وذذه الثالثة الؿقاضع جاء الـفل طـ ا

 وقد تؼدم أكف ضعقٌػ، وقد أخذ هف هعض أذؾ العؾؿ مـ الحـاهؾة، وغقرذؿ.

اَلَة فِقَفا،  :َوَلْؿ َيْذُكْرَذا اْلِخَرقِلِّ :  قال ابً قدام٘ َز الصَّ َفقَْحتَِؿُؾ أَكَُّف َجقَّ

اَلمُ َوُذَق َقْقُل َأْكثَِر َأْذِؾ اْلِعْؾِؿ: لُِعُؿقِم َقْقلِِف طَ  اَلُة َوالسَّ ُجِعَؾْت لِل اأْلَْرُض » :َؾقِْف الصَّ

ـَ  :َواْستَثْـَك مِـْفُ ، َوُذَق َصِحقٌ، ُمتََّػٌؼ َطَؾقْفِ  ،«َمْسِجًدا
اَم، َوَمَعاصِ اْلـَؿْؼبََرَة، َواْلَحؿَّ

ٍة، َفِػقَؿا َطَدا َذلَِؽ َيبَْؼك َطَؾك اْلُعُؿقمِ  هِِؾ، هَِلَحادِيَث َصِحقَحٍة َخاصَّ اكتفك، وققل  .اإْلِ

.انشاجحالجؿفقر ذق 
(1)

 

ُٔ اإلبٌ. د:7ر َطأي١  َعاي

  اختؾػقا يف تػسقر العطـ، فؼال الشافعل: ذق الؿقضع الذي ُتـاُخ فقف اإلهؾ

 إذا رويت.

 .وقال أمحد: ذق الؿؽان الذي تؼقؿ فقف اإلهؾ، وتلوي إلقف 

د اهـ قدامة ما ذذب إلقف أمحد، وقال: ٕ كف والظاذر أهنا تشؿؾ الؿعـققـ، وجقَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2/472.)الؿغـلواكظر:  (1)
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 جعؾف يف مؼاهؾ ُمراح الغـؿ. 

  وقد ذذب صائػة مـ أذؾ العؾؿ إىل تحريؿ الصالة فقفا، وهطالهنا، وذق ققل

 أمحد، واختاره شقخ اإلسالم اهـ تقؿقة، والشقكاين، والسعدي، واهـ طثقؿقـ.

  واستدلقا ، هقـؿا ذذب الجؿفقر إىل أن الصالة مؽروذة فقفا، وتص،ُّ

 .«مسجًدا، وصفقًراوُجِعؾْت لل األرض »هحديث: 

ٌة، األًلانمٌل  ًانشاجح ، وأدلة الؼقل إول أحاديثفؿ خاصَّ ، وحديثفؿ طامٌّ

ال »قال:  (، وغقره، أنَّ الـبل 4/288) مسـد أمحدوذل حديث البراء يف 

قا دم مبارك اِلبؾ صحق، مسؾؿ، وجاء طـ جاهر هـ سؿرة يف «ُتَصؾُّ
(1)

، والـفل 

يؼتضل الػساد.
(2)

 

 يف َٛاضع ْصٍٚ اإلبٌ، ٚبسٚنٗا يف غى َبازنٗا. ايصال٠ د:8ر َطأي١

(: فؾقس الؿـزل الذي تـزلف 2/424) الػت،يف   قال احلافظ ابً زجب

إكؿا كان يعرض هعقره ويصظ  ملسو هيلع هللا ىلصيف سقرذا ططـًا لفا، وٓ تؽره الصالة فقف، والـبل 

فا، فال إلقف يف أسػاره، ومل يؽـ يدخؾ يف أططان اإلهؾ فقعرض البعقر ويصظ إلقف فق

تعارض حقـئٍذ هقـ صالتف إىل هعقره، وهقـ هنقف طـ الصالة يف أططان اإلهؾ كؿا 

 ذتقمهف البخاري ومـ وافؼف، واهلل أطؾؿ.ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.71تؼدم يف الؽتاب هرقؿ ) (1)

ٓهـ رجب  فت، الباري (3/531 ،)غاية الؿرام (2/469 ،471 ،)الؿغـلواكظر:  (2)

(2/421 ،423 ،)الشرح الؿؿتع (2/238.) 
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(: ولفذا هنل 21/524) مجؿقع الػتاوىكؿا يف   ّقال غٔخ اإلضالو

 طـ الصالة يف أططاهنا: لؾزوم الشقطان لفا، هخالف الصالة يف مباركفا يف السػر:

 ذفنكف جائز: ٕكف طارض.ا

(: ولؿا كاكت أططان 1/396) أطالم الؿققعقـيف   ّقال ابً القٔه

اإلهؾ ملوى الشقطان: مل تؽـ مقاضع لؾصالة، كالحشقش، هخالف مباركفا يف 

 ذالسػر: فننَّ الصالة فقفا جائزة: ٕنَّ الشقطان ذـاك طارض.ا

 ايصال٠ يف ضطذ ايهعب١. د:9ر َطأي١

يف  ، واستدهر هاققفا، فؼد قال اإلمام الـقوي أما إذا وقػ طىل صرففا

شرح الؿفذب (3/198 ،وإن وقػ طىل صرففا، واستدهر هاققفا، مل تص :)

 ذصالتف هآتػاق: لعدم استؼبال شلء مـفا.ا

، وذذا مقيل ﴾ہ ہ ہ ھ  ھ﴿ويدل طؾقف ققلف تعاىل: 

 وجفف إىل مؽان آخر.

 :الؽعبةوأما إذا وقػ يف وسط السط،، وأمامف شلء مـ 

  فذذب الحـاهؾة إىل جقاز الـافؾة دون الػريضة، وذق ترجق، شقخ اإلسالم

 .(45)ص آختقاراتكؿا يف  اهـ تقؿقة 

  :هقـؿا ذذب الجؿفقر إىل جقاز الصالة فققفا، فريضًة كاكت، أو كافؾًة

 لحديث هالل الؿتؼدم، فؼد دلَّ طىل جقاز استؼبال هعض البقت.
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إذا -قـفؿ: ذؾ ُيشترط أن يؽقن هقـ يديف شاخص واختؾػ الجؿفقر فقؿا ه 

 أم ٓ؟ -صىل طىل ضفر البقت

  ،فذذب مجفقر الشافعقة، وهعض الحـاهؾة، ومالؽ يف رواية إىل اشتراط ذلؽ

 وقالقا: ٓ تص،ُّ صالتف إذا مل يؽـ هقـ يديف شلء.

  وذذب هعض الشافعقة، وهعض الحـاهؾة، وأهق حـقػة، وداود، ومالؽ يف

 .طدم اشتراط ذلؽرواية إىل 

حف اهـ قدامة، فؼال: وإوىل أكف ٓ ُيشترط كقن ًىزا انمٌل ألشب ، وقد رجَّ

شلء مـفا هقـ يديف: ٕنَّ القاجب استؼبال مقضعفا، وذقائفا دون حقطاهنا، هدلقؾ 

ِت الصالة إىل مقضعفا، ولق صؾَّك طىل جبؾ طاٍل  ما لِق اْكفدمت الؽعبة صحَّ

ِت الصالة إىل ذقائف  ا، كذا ذفـا. اكتفك.صحَّ

حـاه. ، اهـ حزم ما رجَّ وقد رجَّ
(1)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- (3/545غاية الؿرام (2/475 ،)الؿغـل (3/198-199 ،)شرح الؿفذبواكظر:  (1)

546 ،)الؿحىل (435.) 
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 َفِصْن ِف٘ ِذِكِس َبِعِض امَلَشاِئِن امُلِمَحَقِة

 ايصال٠ يف َسابض ايغِٓ. د:1ر َطأي١

الصحقحقـيف 
(1)

كان يصظ يف مراهض الغـؿ  ، أنَّ الـبل طـ أكٍس  

صحق، مسؾؿقبؾ أن يبـك الؿسجد، ويف 
(2)

 لـبل طـ جاهر هـ سؿرة، أنَّ ا 

 سللف رجٌؾ: ُأَصؾِّل يف مراهض الغـؿ؟ قال: كعؿ.

: وقد روي الرخصة يف ذلؽ طـ اهـ طؿر، وأهل احلافظ ابً زجب قال 

ذر، وأهل ذريرة، وجاهر هـ سؿرة، واهـ الزهقر، وغقرذؿ، وذق ققل العؾؿاء 

 هعدذؿ.

أمجع كؾ مـ كحػظ طـف مـ أذؾ العؾؿ طىل إهاحة  : ابً امليرزقال ّ

ة يف مراهض الغـؿ إٓ الشافعل: فنكف قال: ٓ أكره الصالة يف مراح الغـؿ إذا الصال

.ذكان سؾقًؿا مـ أهقالفا، وأهعارذا.ا
(3)

 

 ايصال٠ يف َٛاضع ايبكس. د:2ر َطأي١

(: وأما مقاضع البؼر: فغقر مـفل 2/424) الػت،يف  قال ابً زجب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.11( )524(، ومسؾؿ هرقؿ )234أخرجف البخاري هرقؿ ) (1)

 (.361أخرجف مسؾؿ هرقؿ ) (2)

  (2/187.)إوسط(، و2/416ٓهـ رجب ) فت، البارياكظر:  (3)



 198 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

ؿـذر، واستدل لف طـ الصالة فقف طـد أكثر العؾؿاء، ومـفؿ: ططاء، ومالؽ، واهـ ال 

، ففق مسجد»: هؼقل الـبل   ذ.ا«أيـًم أدركتؽ الصالة؛ َفَصؾِّ

 ثؿ ذكر حديثقـ يف الـفل واإلهاحة، وكالمها ضعقٌػ.

 ايصال٠ يف األَانٔ اييت ٜأٟٚ إيٝٗا ايػٝطإ. د:3ر َطأي١

الصالة يف ملوى  (3/162 :)شرح الؿفذبيف  قال اإلماو اليّْٖ 

ومقاضع  ،والحاكة ،ثؾ مقاضع الخؿروذلؽ م ،مؽروذة هآتػاق الشقطان

 ،والحشقش ،والبقع ،والؽـائس ،وكحقذا مـ الؿعاصل الػاحشة ،الؿؽقس

 ْت حَّ َص  :مـ ذلؽ ومل يؿاس كجاسة هقده وٓ ثقهف لءٍ ن صظ يف شنف :وكحق ذلؽ

فؾؿ  ،ملسو هيلع هللا ىلصا مع كبل اهلل ـَ ْس رَّ طَ  :قال ،ذريرة  لهأ لحديث :صالتف مع الؽراذة

 ؛لقلخذ كؾ رجؾ برأس راحؾتف» :ملسو هيلع هللا ىلصفؼال الـبل  ،ؿسيستقؼظ حتك صؾعت الش

رواه مسؾؿ .وذكر الحديث ،«ن هذا مقضع حضركا فقف الشقطاننف
(1)

، 

 اكتفك. .وغقره

(: وما طرض 21/13) مجؿقع الػتاوىكؿا يف   ّقال غٔخ اإلضالو

 .الشقطان فقف، كالؿؽان الذي كامقا فقف طـ الصالة: ُكِرَذْت فقف الصالة.اكتفك

 ٠ يف األز  املغصٛب١.ايصال د:4ر َطأي١

  ّْٖقال اإلماو الي  يفشرح الؿفذب (3/164 الصالة يف إرض :)

 ذالؿغصقهة حراٌم هآتػاق.ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.311( )681أخرجف مسؾؿ هرقؿ ) (1)
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 واختؾػ العؾؿاء فقؿا إذا صؾَّك: ذؾ تص،ُّ صالتف أم ٓ؟ ُ :لهد

  فذذب أمحد يف رواية إىل أهنا ٓ تص،، وذق أحُد ققيل الشافعل: ٕنَّ الصالة

 ا طىل وجٍف مـفل طـف، فؾؿ تص، كصالة الحائض.طبادة ُأتَِل هب

  وذذب مجفقر العؾؿاء إىل أنَّ الصالة تص،ُّ ويلثؿ الؿصظ: ٕنَّ جفة الؿعصقة

غقر جفة الطاطة، وذذا ققل مالؽ، والشافعل، وأمحد يف رواية، وذلؽ كؿا لق 

ا، فؾؿ صؾَّك وذق يرى غريًؼا يؿؽـف إكؼاذه، فؾؿ يـؼذه، أو حريًؼا يؼدر طىل إصػائف

يطػئفا، وأما قاطدة: الـفل يؼتضل الػساد، فذلؽ فقؿا إذا كان الـفل متقجًفا إىل 

العبادة كػسفا، أو إىل شرصفا، ٓ ٕمر خارج طـفا، واهلل أطؾؿ.
(1)

  

 ايصال٠ إىل ايكرب. د:5ر َطأي١

  ،]الخالف يف ذذه الؿسللة كالخالف الساهؼ يف مسللة: ]الصالة يف الؿؼبرة

أكف  بطالن: لحديث أهل مرثد. وقد ثبت طـ طؿر ، والانرحشيىذق  ًانصحيح

( هنسـاد 2/379، أن يصظ إىل الؼبر. أخرجف اهـ أهل شقبة )هنك أكًسا 

صحق،.
(2)

 

 ايصال٠ إىل املٛاضع املٓٗٞ عٔ ايصال٠ فٝٗا. د:6ر َطأي١

 .ذذب هعض الحـاهؾة إىل هطالن الصالة إذا صؾَّك إىل مقضع مـفل طـف 

 م وجقد دلقؾ يدل طىل الـفل طـ وذذب الجؿفقر إىل صحة الصالة: لعد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2/476.)الؿغـلواكظر:  (1)

 (.399-2/398ٓهـ رجب ) فت، الباري (2/473 ،)الؿغـلواكظر:  (2)
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حف اهـ انصحيحذق  ًىزا انمٌلذلؽ، وٓ طىل هطالن الصالة،  ، وذق الذي رجَّ

قدامة، ولؽـ يستثـك مـ ذلؽ الؼبر، وقد تؼدم الؽالم طىل ذلؽ.
(1)

 

 ايصال٠ ع٢ً ضطٛح املٛاضع املٓٗٞ عٔ ايصال٠ فٝٗا. د:7ر َطأي١

 ،َطَؾك َسْطِ، اْلُحشِّ  َوإِْن َصؾَّك (2/474 :)الؿغـليف  ٘ قال ابً قدام

امِ  هِؾِ  ،َأْو اْلَحؿَّ ـِ اإْلِ َأنَّ ُحْؽَؿُف ُحْؽُؿ اْلـُؿَصؾِّل  َأْو َغقِْرَذا، َفَذَكَر اْلَؼاِضل ،َأْو َطَط

َنَّ اْلَفَقاَء َتاهٌِع لِْؾَؼَراِر، َفقَثُْبُت فِقِف ُحْؽُؿفُ 
ِ
ِحقُ، . فِقَفا: ٕ َقْصُر  -إْن َشاَء اهللُ -َوالصَّ

ا َفاْلِؼقَاُس  الـَّْفِل  َنَّ اْلُحْؽَؿ إْن َكاَن َتَعبُِّديًّ
ِ
ى إَلك َغقِْرِه: ٕ َٓ ُيَعدَّ َطَؾك َما َتـَاَوَلُف، َوَأكَُّف 

َٓ ُيتََخقَُّؾ َذَذا فِل  َمظـَّةً  َفنِكََّؿا َتَعؾََّؾ هَِؽْقكِفِ  ،فِقِف ُمْؿتَـٌِع، َوإِْن ُطؾَِّؾ  لِؾـََّجاَسِة، َو

 ذ.اَسْطِحَفا

 ، واهلل أطؾؿ.انصٌاب ذقف اهـ قدامة وما صحح

 ايصال٠ داخٌ ايهعب١. د:8ر َطأي١

  ذذب مجفقر العؾؿاء، ومـفؿ: الشافعل، والثقري، وأهق حـقػة إىل أن الصالة

تص،ُّ داخؾ البقت، سقاء كاكت فريضة، أو كافؾة، واستدلقا هحديث هالل يف 

الصحقحقـ
(2)

جاَز يف  صؾَّك يف الؽعبة، وما جاز يف الـَّْػؾِ  : أنَّ الـبل 

، أهنا قالت: ما أهايل صؾقت يف الحجر، أو يف الػريضة. وثبت طـ طائشة 

 ( هنسـاد صحق،.2/496الؽعبة. أخرجف اهـ أهل شقبة )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2/246.)الشرح الؿؿتع (2/473 ،)الؿغـلواكظر:  (1)

 (.1329(، ومسؾؿ هرقؿ )397أخرجف البخاري هرقؿ ) (2)
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  ،وذذب أمحد، ومالؽ إىل جقاز الـػؾ الؿطؾؼ دون الػريضة، والقتر

، والؿصؾِّل فقفا غقر ﴾ھ ے ے ۓ ۓ ﮲﴿واستدلقا هأية: 

 .آختقاراتَ، ذذا شقخ اإلسالم كؿا يف مستؼبٍؾ لجفتفا، ورجَّ 

: ٕنَّ إصؾ أن ما ُشِرَع يف الـافؾة ُشِرَع لٌل اجلًيٌس -واهلل أطؾؿ- ًانشاجح

يف الػريضة: إٓ ما ُخصُّ هدلقؾ، وأما أية: ففل طامٌة تشؿُؾ الػريضة، والـافؾة، 

ـَ حديث هالل أنَّ مـ صىل داخؾفا أكف متقجف أيًضا إىل ال ؽعبة، وإن مل يؽـ إىل فبقَّ

حف اإلمام السعدي، واإلمام اهـ طثقؿقـ  كؾفا، فنىل هعضفا، وذذا الؼقل رجَّ

اهلل طؾقفؿا. رمحة
(1)

 

 ايصال٠ يف ايهٓٝط١. د:9ر َطأي١

 :يف الصالة يف الؽـقسة أرهعة أققاٍل 

: الجقاز مطؾًؼا، وذذا الؼقل رواية طـ أمحد، وُروي طـ أهل مقسك، األّل

(، ولؽـف مل يص، طـف، فػل إسـاده: فرج 2/194ؿـذر )ٓهـ ال إوسطكؿا يف 

حف اهـ حزم يف ا ، واستدلقا طىل الؿحىلهـ فضالة، وذق ضعقٌػ، وذذا الؼقل رجَّ

، وهحديث أهل سعقد «وُجِعؾْت لل األرض مسجًدا وصفقًرا»: ذلؽ هؼقلف 

 ، وقد كؼؾ اهـ الؿـذر«األرض كؾفا مسجد؛ إال الؿؼبرة، والحًمم»الذي فقف: 

 الترخقص طـ الحسـ، والشعبل، وإوزاطل، وطؿر هـ طبد العزيز، وغقرذؿ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (2/253 ،)شرح الؿؿتعال (3/194 ،)شرح الؿفذب (2/475-476 ،)الؿغـلواكظر:  (1)

غاية الؿرام (3/545.) 
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 : الجقاز فقؿا إذا مل يؽـ فقفا صقٌر، وإٓ َفتُْؽَره.الجاىٕ

(: والؿـصقص 45)ص آختقاراتيف  قال غٔخ اإلضالو ابً تٔنٔ٘ 

طـد أمحد، والؿذذب الذي كصَّ طؾقف طامة إصحاب كراذة دخقل الؽـقسة التل 

قفا التصاوير: فالصالة فقفا، ويف كؾ مؽان فقف تصاوير أشد كراذًة، وذذا ذق ف

 ذالصقاب الذي ٓ ريب فقف، وٓ شؽ.ا

وقد ص،َّ طـ طؿر أكف قال: إكا ٓ كدخؾ كـائسؽؿ: لؿا فقفا مـ   ُ:لهد

 ويف إسـاده: خصقػ الجزري، وذق ضعقٌػ. التصاوير.وجاء طـ اهـ طباس 

وذق ققل أصحاب الشافعل، ورواية طـ أمحد،  : الؽراذة مطؾًؼا،الجالح

وذلؽ أكف ٓ تؽاد تخؾق كـقسة مـ الصقر، وٕهنا مؽان يعبد هبا غقر اهلل: ففل 

 ملوى لؾشقاصقـ.

: الؿـع مـ الصالة فقفا، وذق ققل مالؽ، فؼد كره الصالة فقفا: السابع

إٓ مـ ضرورة. لـجاستفا مـ أقدامفؿ، ولؿا فقفا مـ الصقر، وقال: ٓ ُيـَْزُل هبا 

الؿدوكة وضاذر كالم مالؽ ذق التحريؿ، كؿا ُيْشِعُر هذلؽ تعؾقؾف، وكالمف يف 

  (1/91-91.)الؽبرى

، وذق الؽراذة مطؾًؼا، وذل أشد انمٌل انثانثذق  انشاجحأنَّ  ًانزي يظيش يل

كراذة طـد وجقد الصقر، وأما ما ُكِؼؾ طـ السؾػ مـ ترخقٍص، فؼد قال اهـ 

: وأكثر الؿـؼقل طـ السؾػ يف ذلؽ قضايا أطقان، فت، الباري كؿا يف رجب 
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 ٓ طؿقم لفا، فقؿؽـ محؾفا طىل ما مل يؽـ فقف صقر.

 فقحرم السؽقت طؾقف، فؼد قال اهـ رجب: :وأما كقن الصقر التل فقفا مـؽرٌ 

، وٓ يؾزم إزالتفا، كؿا يؼر أصؾ  ،... ولعؾ الػرق أن صقر البِقَِع، والؽـائس ُتَؼرُّ

البقع، والؽـائس، هخالف الصقر التل يف هققت الؿسؾؿقـ: فنكف يجب إزالتفا، 

ومحقذا.
(1)

 

 ايصال٠ إىل ايٓاز. د:11ر َطأي١

وقد كره أكثر العؾؿاء  (2/427 :)فت، البارييف   قال ابً زجب

وقال  الصالة إىل الـار، مـفؿ: اهـ سقريـ، كره الصالة إىل تـقر، وقال: ذق هقت كار.

 د.اج يف قبؾة الؿسجرَ السِّ  عَ َض قْ يُ  أن هُ رَ ؽْ سػقان: يُ 

يف الصقرة الظاذرة،  ارِ الـَّ  ادِ بَّ عُ ا هِ فً ووجف الؽراذة: أن فقف تشبُّ : ثه قال 

فؽره ذلؽ، وإن كان الؿصظ يصظ هلل، كؿا كرذت الصالة يف وقت صؾقع الشؿس 

لؿشاهبة سجقد الؿصظ فقف سجقد طباد الشؿس لفا يف الصقرة، وكؿا  :وغروهبا

 ذاواىل صقرة مصقرة. ،الصالة إىل صـؿ هُ رَ ؽْ تُ 

 صال٠ ايسلٌ َطتكباًل ٚل٘ غىٙ. د:11ر َطأي١

(: وأما استؼبال الؿصظ وجَف 514يف شرح حديث ) قال اإلماو اليّْٖ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فت،  (712-713 ،)أحؽام أذؾ الذمة (2/478 ،)الؿغـل (2/193 ،)إوسطواكظر:  (1)

مجؿقع  (3/514 ،)غاية الؿرام (3/158 ،)شرح الؿفذب(، 2/437ٓهـ رجب ) الباري

مصـػ اهـ أهل  (1/411 ،)مصـػ طبد الرزاق (438 ،)الؿحىل (22/162 ،)الػتاوى

  (2/81.)شقبة
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غقره، فؿذذبـا، ومذذب الجؿفقر كراذتف، وكؼؾف الؼاضل طقاض طـ طامة أذؾ  

 العؾؿ رمحفؿ اهلل تعاىل.

اقتضاء الصراط يف  اإلسالم اهـ تقؿقة وقد أفتك هذلؽ أيًضا شقخ  ُ :لهد

  (1/192.)الؿستؼقؿ

 ايصال٠ يف َٛضع اخلط ، ٚايعراب. د:12ر َطأي١

 ٖقال اإلماو البخاز   يفصحقحف ،هاب الصالة يف مقضع الخسػ[ :

 أكف كره الصالة هخسػ هاهؾ. -رضقان اهلل طؾقف-والعذاب[، وُيْذَكُر طـ طظ 

، قال: قال رسقل اهـ طؿر  ثؿ استدل البخاري طىل ذلؽ هؿا أسـده طـ

ال تدخؾقا طؾك همالء الؿعذبقـ؛ إال أن تؽقكقا باكقـ؛ فنن مل »يف الِحْجر:  اهلل 

«تؽقكقا باكقـ، فال تدخؾقا طؾقفؿ، ال يصقبؽؿ ما أصاهبؿ
(1)

 ذ.ا

أما أثر طظ: فؼد ثبت طـف كؿا هقـ ذلؽ الحافظ اهـ رجب، والحافظ   ُ:لهد

، وقد كره اإلمام أمحد اهـ حجر هنسـاديـ، أحدمها ف ـٌ قف ضعٌػ، وأخر حس

 .الصالة يف أرض الخسػ تبًعا لعظ هـ أهل صالب 

(: ومؼتضك كالم 45)ص آختقاراتكؿا يف  قال غٔخ اإلضالو 

أمدي، وأهل القفاء هـ طؼقؾ أكف ٓ تص،ُّ الصالة يف أرض الخسػ، وذق ققي، 

 ذوكَص ُ ّ أمحد: ٓ يصظ فقف.ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2981(، وذق طـد مسؾؿ أيًضا هرقؿ )433أخرجف البخاري هرقؿ ) (1)
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 يف  وذذب اهـ حزمالؿحىل (438.إىل الجقاز ) 

 ، واهلل أطؾؿ.األًلانمٌل  ًانشاجح

 ايصال٠ خً  ايٓا٥ِ. د:13ر َطأي١

  ٕقال اإلماو الطرباى  يفإوسط (5242 حدثـا محؿد هـ الػضؾ :)

َؼطِل، قال: حدثـا سفؾ هـ صال، إكطاكل، قال: حدثـا شجاع هـ القلقد، طـ  السَّ

ُكِفقُت »: يرة، قال: قال رسقل اهلل محؿد هـ طؿرو، طـ أهل سؾؿة، طـ أهل ذر

 .«أن أصؾل خؾػ الؿتحدثقـ، والـقام

: مل يرو ذذا الحديث طـ محؿد هـ طؿرو إٓ شجاع هـ القلقد، قال الطرباىٕ

 تػرد هف سفؾ هـ صال،.

، رجالف كؾفؿ ثؼات: إٓ محؿد هـ طؿرو، ففق ُمْختََؾٌػ  ُ :لهد ـٌ ذذا إسـاد حس

 ذا مل يخالػ.تحسقـ حديثف إ والراج،فقف، 

سمآت الحاكؿ (، و3/153) تاريخ هغدادوأما شقخ الطبراين، فترمجتف يف 

ـَف  (146لؾدارقطـل (، قال الدارقطـل: صدوٌق. وقال الخطقب: ثؼٌة. وقد حسَّ

 .اإلرواءاإلمام إلباين يف 

( 2/257ثؿ وجدت لف شاذًدا مـ مراسقؾ مجاذد: أخرجف اهـ أهل شقبة )

اهـ طؾقة، طـ لقث، طـ مجاذد رفعف: ٓ تلتؿ هـائؿ وٓ متحدث. طـ إسؿاطقؾ 

 وفقف مع إرسالف لقث هـ أهل سؾقؿ، وذق ضعقػ، وذق يزيد حديث أهل ذريرة 
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 ققة، واهلل أطؾؿ. 

  ،وقد ذذب إىل كراذة الصالة إىل الـائؿ صائػة مـ أذؾ العؾؿ، مـفؿ: أمحد

ـُ وإسحاق: لدٓلة الحديث الساهؼ، وطؾؾ ذلؽ هعُض أ صحاب أمحد هلكف ٓ ُيْمَم

 أن يؽقن مـ الـائؿ ما يشغؾ الؿصظ.

  َّوذذب الشافعقة، واإلمام البخاري إىل الجقاز، واستدلقا هحديث طائشة، أن

كان يصظ إلقفا، وذل معترضة هقـ يديف. الـبل 
(1)

 

 هلن الحاجة دطت إلقف لضقؼ البقت، أو أكف لبقان الجقاز. وُأجيب عيُ:

: وإذا خالػ، وصؾَّك: فال إطادة طؾقف يف ضاذر  بً زجبا قال احلافظ

 ذمذذب أمحد، وإسحاق، وذق ققل مجفقر العؾؿاء، وطـ أمحد أكف يعقد الػريضة.ا

هدون شؽ، وٓ ريب، واهلل أطؾؿ. انصالج صحيحح ُ :لهد
(2)

 

 ايصال٠ خً  املتخدث. د:14ر َطأي١

(: وأما الصالة خؾػ الؿتحدث: 2/691) الػت،يف  قال ابً زجب 

: رويـا طـ اهـ مسعقد، وسعقد هـ د كرذفا أكثر العؾؿاء، قال اهـ الؿـذر فؼ

جبقر أهنؿا كرذا الصالة إىل الؿتحدثقـ، وهف قال أمحد، وأهق ثقر، ورخص فقف 

 الزذري، والـعؿان.

( هنسـاد 2/257ففق طـد اهـ أهل شقبة ) أما أثر اهـ مسعقد   ُ:لهد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.512(، ومسؾؿ هرقؿ )384أخرجف البخاري هرقؿ ) (1)

 (.-2/691ٓهـ رجب ) فت، الباريواكظر:  (2)
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 .صحق،

: لدٓلة الحديث الساهؼ الذي يف ًيٌساجل ما ذذب إلقفففق  انشاجحوأما 

 الؿسللة الساهؼة.

وطؾؾ أمحد الؽراذة هلنَّ الؿتحدث يشغؾ الؿصظ إلقف، وٓ إطادة طىل مـ صىل 

إىل متحدٍث طـد الجؿفقر.
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.692-2/691ٓهـ رجب ) الػت،واكظر:  (1)
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ـْ َأهِل َسِعقٍد  (141)   َوَط

ِ
 إَذا َجاَء َأَحُدُكؿُ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

ـُْظْر، َفنِْن َرَأى فِل َكْعَؾْقِف َأًذى َأْو َقَذًرا َفْؾَقْؿَسْحُف َوْلُقَصؾِّ فِقِفًَم الَؿْسِجَد  . َأْخَرَجُف «، َفْؾَق

ـُ ُخَزْيَؿَة.، َأُهق َداُود َحُف اْه َوَصحَّ
(1)

 

ـْ َأهِل ُذَرْيَرَة  (144)   َوَط
ِ
األََذى  َأَحُدُكؿُ إَذا َوصَِئ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

ْقفِ  «َفَطُفقُرُهًَم التَُّراُب  بُِخػَّ
(2)

ـُ ِحبَّاَن.، . َأْخَرَجُف َأُهق َداُود َحُف اْه َوَصحَّ
(3)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديثني

 حهِ يٗاز٠ ايبدٕ، ٚايثٛب، ٚاملهإ. د:1ر َطأي١

 ظ اهـ حجر أشار الحاف :الػسط الجامً مً  هبذه إحاديث إىل

 .غسّط صح٘ الصالٗ،ٍّْ: طَازٗ البدٌ، ّالجْب، ّامللاٌ

 .وقد ذذب إىل اشتراط ذلؽ مجفقر العؾؿاء 

، وهحديث [٦اددثر:] ﴾ڭ ۇ﴿واستدلقا هلحاديث الباب، وهؼقلف تعاىل: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، طـ السعدي أهل كعامة(، مـ صريؼقـ طـ 786(، واهـ خزيؿة )651. أخرجف أهقداود )صخٝذ (1)

 هف. وإسـاده صحق،.  أهل كضرة، طـ أهل سعقد الخدري

 سؼط ذذا الحديث مـ )أ(. (2)

 (.1414(، واهـ حبان )386. أخرجف أهقداود )صخٝذ يغىٙ (3)

ـ طبدالقاحد وقد اختؾػ يف الحديث طىل إوزاطل طىل ثالثة أوجف، وأرجحفا رواية طؿر ه

والقلقد هـ مزيد طـف قال: أكبئت طـ أهل سعقد الؿؼبري طـ أهل ذريرة، فذكره. رواه أهقداود هرقؿ 

(385.) 

وذـاك وجف آخر يحتؿؾ أن يؽقن محػقًضا وذق ما رواه يحقك هـ محزة وذق ثؼة طـ إوزاطل 

ئشة هف، والؼعؼاع مل طـ محؿد هـ القلقد أخبرين سعقد هـ أهل سعقد طـ الؼعؼاع هـ حؽقؿ طـ طا

 أهل سعقد الذي قبؾف تجعؾ الحديث صحقًحا.واهلل أطؾؿ.يسؿع مـ طائشة، ففاتان الطريؼان مع حديث 
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َتُحتُُّف، »ثقب: قال يف دم الحقض يصقب ال ، أنَّ الـبل أسؿاء هـت أهل هؽر 

ل فِْقفِ  ـَْضُحف، ُثؿَّ ُتَصؾِّ  .«َوَتْؼُرُصف، َوَت

وذذه إدلة تدل طىل اشتراط الطفارة يف الثقب، وأما أدلتفؿ يف اشتراط 

الطفارة يف البدن، فلحاديث آستـزاه مـ البقل، وأحاديث آستـجاء، 

وأما أدلتفؿ يف وآستجؿار كؾفا تػقد أكف يجب التـزه مـ الـجاسة يف البدن، 

ەئ ەئ وئ وئ  ى ائ  ائ﴿اشتراصفا يف الؿؽان، فؼقلف تعاىل: 

 .[٣٤٧البؼرة:]     ﴾ۇئ ۇئ ۆئ   ۆئ

إنَّ هذه الؿساجد »: وحديث إطراهل الذي هال يف الؿسجد، فؼال الـبل 

ال تصؾح لشلء مـ البقل، وال لؾؼذر، إكًم هق التسبقح، والتؽبقر، وقراءة 

«الؼرآن
(1)

 ماء، فُلْذِرْيَؼ طؾقف.، ثؿ أمر هذكقب مـ 

ًٓ طىل مجقع ما تؼدم ققلف تعاىل:    ﴾ٻ ٻ پ پ پ﴿ويدل إمجا

 .[٥٣األعراف:]

  :وقد ذذب مالؽ يف رواية طـف إىل أنَّ إزالة الـجاسة سـة، لؽـ قال الـقوي

وطـ مالؽ يف إزالة الـجاسة ثالث روايات، أصحفا، وأشفرذا: أكف إْن صىل طالًؿا 

ْت.هبا مل تص، صالتف، وإ  ن كان جاذاًل، أو كاسقًا، َصحَّ

  ،وذذب أمحد يف رواية طـف غقر مشفقرة إىل أنَّ ذلؽ واجٌب، ولقس هشرط

، ذلؽ اإلمام الشقكاين هبحث ققي كؿا يف   .الـقؾورجَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(، مـ حديث أكس هـ مالؽ 285أخرجف مسؾؿ هرقؿ ) (1)
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هلهنا ٓ تػقد أكثر مـ القجقب، واستدل لعدم  ٚألاب عٔ أدي١ اجلُٗٛز: 

 .الشرصقة هحديث أهل سعقد

: ولؽـ هال شؽ الؼقل الراج، ذق ققل هـ طثقؿقـ لؽـ قال اإلمام ا

الجؿفقر: ٕنَّ ذذا القاجب خاصٌّ هالصالة، وكؾ ما وجب يف العبادة: فننَّ فقاتف 

مـ طؿؾ طؿاًل لقس طؾقف »مبطؾ لفا إذا كان طؿًدا. ثؿ استدل طىل ذلؽ هحديث: 

 ذا«أمركا؛ ففق ردٌّ 

الشلء يستؾزم الـفل طـ ومـ الؼقاطد إصقلقة الؿؼررة أن إمر ه  ُ:لهد

ضده، وأنَّ الـفل يؼتضل الػساد، وأما حديث أهل سعقد الخدري الذي استدل هف 

ففق محؿقل طىل مـ صؾَّك  -وذق حديث الباب-الشقكاين طىل طدم الشرصقة 

 هالـجاسة جاذاًل هبا، أو كاسقًا.

(: ومـ 43)ص آختقاراتكؿا يف    ابً تٔنٔ٘ قال غٔخ اإلضالو

هالـجاسة كاسقًا، أو جاذاًل: فال إطادة طؾقف، قالف صائػة مـ العؾؿاء: ٕنَّ ما صؾَّك 

كان مؼصقده اجتـاب الؿحظقر إذا فعؾف العبد مخطئًا، أو كاسقًا، ٓ تبطؾ 

 ذهف.ا العبادة

ذق ققل الجؿفقر، وذق ترجق، اهـ حزم،  -واهلل أطؾؿ- فانشاجحولفذا 

واهـ طثقؿقـ رمحة اهلل طؾقفؿ أمجعقـ.وشقخ اإلسالم، واهـ الؼقؿ، واهـ هاز، 
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كقؾ  (2/464-465 ،)الؿغـل (343 ،)الؿحىل (3/122 ،)شرح الؿفذبواكظر:  (1)

  = غاية الؿرام (1/444 ،)اإلكصاف (2/219- ،)لشرح الؿؿتعا (2/133- ،)إوصار
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 إذا زأ٣ زلاض١ ع٢ً بدْ٘، أٚ رٝاب٘ بعد إٔ صًٓ ٢؟ د:2ر َطأي١

َٓ  ،َوإَِذا َصؾَّك، ُثؿَّ َرَأى َطَؾقِْف َكَجاَسًة فِل َهَدكِفِ :  قال ابً قدام٘ َأْو ثِقَاهِِف، 

؟ َفَصاَلُتُف َص  :َيْعَؾؿُ  َٓ اَلةِ، َأْو  َْصَؾ َطَدُمَفا فِل َذْؾ َكاَكْت َطَؾقِْف فِل الصَّ ْٕ َنَّ ا
ِ
ِحقَحٌة: ٕ

اَلةِ  اَلةِ، َفِػقِف ، الصَّ ـْ الصَّ
ـْ َجِفَؾَفا َحتَّك َفَرَغ مِ

اَلةِ، َلؽِ َوإِْن َطؾَِؿ َأكََّفا َكاَكْت فِل الصَّ

ـِ ُطَؿرَ ، َٓ َتْػُسُد َصاَلُتفُ  :ِرَواَيتَاِن: إْحَداُذَؿا َذَذا َقْقُل اْه
(1)

ـِ  َوَسِعقدِ  ،َوَطَطاءٍ  ، ْه

ْذِريِّ  ،اْلـُؿَسقِِّب  ، َوالزُّ ، َوالـََّخِعلِّ ْعبِلِّ ،  ،َوَسالٍِؿ، َوُمَجاِذٍد، َوالشَّ َْكَصاِريِّ ْٕ َوَيْحقَك ا

ـِ اْلـُؿـِْذرِ  افِِعلِّ  ،َوُذَق َقْقُل َأهِل قاَِلَهةَ ، َوالثَّاكِقَُة: ُيِعقدُ ، َوإِْسَحاَق َواْه َكََّفا  :َوالشَّ
ِ
ٕ

اَلةِ، َفَؾْؿ َتْسُؼْط هَِجْفؾَِفا، َكَطَفاَرةِ اْلَحَدِث َصَفاَرٌة ُمْشتَرَ  َوَقاَل َرهِقَعُة َوَمالٌِؽ: . َصٌة لِؾصَّ

َٓ ُيِعقُد َهْعَدُه.  ذاُيِعقُد َما َكاَن فِل اْلَقْقِت، َو

، اهـ قدامة الؼقل إول، واستدل لف هحديث أهل سعقد الذي يف  وقد رجَّ

كان يصظ هلصحاهف، فخؾع كعؾقف، فؾؿا  الـبل  الباب: فننَّ فقف قصة، وذل: أنَّ 

إنَّ »طؼب الصالة:  رأى ذلؽ الؼقم خؾعقا أكعؾتفؿ، ثؿ قال لفؿ رسقل اهلل 

 «فنذا جاء أحدكؿ الؿسجد... -أًذىأو قال: - جبريؾ أتاين، فلخبرين أنَّ فقفًم قذًرا

 الحديث.

اَلةِ،  َوَلْق َكاَكْت الطََّفاَرُة َشْرًصا، َمَع َطَدمِ : ثه قال اْلِعْؾِؿ هَِفا، َلِزَمُف اْستِئْـَاُف الصَّ

ـْ َيِسقِرَذا، َوَتْختَصُّ  َٓ ُيْعَػك َط َكََّفا 
ِ
َكََّفا آَكُد: ٕ

ِ
 ذ.ااْلبََدنِ هِ َوُتَػاِرُق َصَفاَرَة اْلَحَدِث: ٕ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= (3/494-.) 

ٓهـ الؿـذر  إوسط(، و1/372) مصـػ طبدالرزاقوذق ثاهت طـف هنسـاد صحق، كؿا يف  (1)

(2/163.) 
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، الـقوي الؼقَل إول أيًضا، وطزاه لؾجؿفقر، كؿا يف   شرح وقد رجَّ

  (3/157.)الؿفذب

: لحديث أهل سعقد، وذق ترجق، شقخ اإلسالم انشاجحذق  انمٌل األًل :ُ لهد

كؿا يف الؿسللة الساهؼة، واهـ الؼقؿ، والسعدي، واهـ طثقؿقـ، واهـ إهراذقؿ، 

 وغقرذؿ.

وما طزاه اهـ قدامة لؿالؽ مـ الؼقل هلنَّ طؾقف اإلطادة خالف الؿشفقر طـف 

رة الحدث، وأما صفارة الخبث هلكف يقجب اإلطادة يف الققت فقؿا إذا كسل صفا

فالؿعروف يف مذذبف طدم اإلطادة، وإن كان يف الققت، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 إذا ُحٔبَظ إْطإ يف َهإ زلظ؟ د:3ر َطأي١

(: فنذا ُحبَِس إكسان 3/154) شرح الؿفذبيف  قال اإلماو اليّْٖ 

يف مؽان كجس، وجب طؾقف أن يصظ، ذذا مذذبـا، ومذذب العؾؿاء كافة: إٓ أها 

، أنَّ الـبل ـقػة: فنكف قال: ٓ يجب أن يصظ فقف. دلقؾـا حديث أهل ذريرة ح

  :رواه البخاري، ومسؾؿ.«إذا أمرتؽؿ بشلء فلتقا مـف ما استطعتؿ»قال ،
(2)

  

 إذا ضكطت عًٝ٘ زلاض١ ٖٚٛ ٜصًٞ؟ د:4ر َطأي١

َوإَِذا َسَؼَطْت َطَؾقِْف َكَجاَسٌة، ُثؿَّ  (2/467 :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘

َنَّ الـَّبِلَّ زَ 
ِ
ا َطؾَِؿ هِالـََّجاَسِة  ملسو هيلع هللا ىلصاَلْت َطـُْف، َأْو َأَزاَلَفا فِل اْلَحاِل، َلْؿ َتبُْطُؾ َصاَلُتُف: ٕ َلؿَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (3/511-511.)غاية الؿرام (22/184- ،)مجؿقع الػتاوى (2/466 ،)الؿغـلواكظر:  (1)

  (22/157.)مجؿقع الػتاوىواكظر:  (،1337(، ومسؾؿ هرقؿ )7288اري هرقؿ )أخرجف البخ (2)
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ـْ َيِسقِر  ـْ َيِسقِرَذا، َفُعِػَل َط َنَّ الـََّجاَسَة ُيْعَػك َط
ِ
فِل َكْعَؾقِْف َخَؾَعُفَؿا، َوَأَتؿَّ َصاَلَتُف، َوٕ

.، اْلَعْقَرةِ  َزَمـَِفا، َكَؽْشِػ  افِِعلِّ  ذاَوَذَذا َمْذَذُب الشَّ

 يٛ محٌ قازٚز٠ فٝٗا زلاض١ ذلبٛض١ فٝٗا؟ د:5ر َطأي١

فِقَفا َكَجاَسٌة  َوَلْق َحَؿَؾ َقاُروَرةً  (2/468 :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘

َٓ َتْػُسُد ، َمْسُدوَدًة، َلْؿ َتِص،َّ َصاَلُتفُ   : افِِعلِّ َنَّ َوَقاَل َهْعُض َأْصَحاِب الشَّ
ِ
َصاَلُتُف: ٕ

َٓ َتْخُرُج مِـَْفا، َفِفَل َكاْلَحقََقانِ  َكَُّف َحامٌِؾ لِـََجاَسٍة َغقِْر . الـََّجاَسَة 
ِ
َوَلقَْس هَِصِحقٍ،: ٕ

فِ   ذ.اَمْعُػقٍّ َطـَْفا فِل َغقِْر َمْعِدكَِفا، َفَلْشبََف َما َلْق َحَؿَؾَفا فِل ُكؿِّ

حف اإلما حف اهـ قدامة رجَّ  الشرح الؿؿتعيف  م اهـ طثقؿقـ والذي رجَّ

(2/222.) 

ُٚٔضَع ع٢ً األز  ايٓجط١ بطاط؟ د:6ر َطأي١  إذا 

(: وإذا كاكت إرض كجسة، 2/192) إوسطيف   قال ابً امليرز

َفبُِسط طؾقفا هساط صؾَّك طؾقف، وذذا ققل صاوس، وإوزاطل، ومالؽ، 

هالثقب، وٓ يرى والشافعل، وإسحاق، وقال أمحد: إذا هسط طؾقف، وكان ٓ يعؾؼ 

، وٓ طذرة هعقـف: فجائز. ًٓ  هق

، الجقاز اهـ قدامة  (، وقد أفتك هعض 2/478) الؿغـليف  وقد رجَّ

: أذؾ العؾؿ مع الصحة، والجقاز هالؽراذة، لؽـ قال اإلمام اهـ طثقؿقـ 

ولؽـ الصحق، أهنا ٓ تؽره: ٕكف صىل طىل شلء صاذر يحقل هقـف وهقـ 

  (2/225.)الؿؿتع الشرحذ الـجاسة.ا
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ُٚٔضَع ع٢ً ايٓجاض١ تساب، أٚ بٓا٤؟ د:7ر َطأي١   إذا 

(: وٓ أطؾؿ أحًدا يؿـع أن ُيَصؾَّك 2/192) إوسطيف   قال ابً امليرز

طىل مقضع كجاسة ُهـَِل طؾقفا هـاء، أو ُصقَِّر طؾقفا تراب يؿـع الـجاسة أن يصقب 

لـجاسة، وحؽؿ الؿصظ، وحؽؿ قؾقؾ الحائؾ الذي يحقل هقـ الؿصظ، وهقـ ا

 ذكثقره سقاء.ا

 ايصال٠ يف ايٓعاٍ. د:8ر َطأي١

(: والصالة يف الـعؾقـ جائزة ٓ 2/274) فت، البارييف   قال ابً زجب

 ذاختالف هقـ العؾؿاء يف ذلؽ.ا

وذذا يدل طىل أن طادة : -هعد أن ذكر هعض إحاديث يف ذلؽ- ّقال أّٓضا

ػ يدل طىل أن الصالة يف الؿستؿرة الصالة يف كعؾقف، وكالم أكثر السؾ ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

وقد أكؽر اهـ مسعقد طىل أهل مقسك خؾعف كعؾقف ، االـعؾقـ أفضؾ مـ الصالة حافقً 

قال لُف: أهالقادي الؿؼدس أكت ؟ وطـد إرادة الصالة، 
(1)

 

وأكؽر ، وكان أهق طؿرو الشقباين يضرب الـاس إذا خؾعقا كعالفؿ يف الصالة

ريد: أكف ي -لصالة، وكسبف إىل أكف أحدث هـ خثقؿ طىل مـ خؾع كعؾقف طـد ا الرهقع

إذا قاما إىل الصالة لبسا كعالفؿا  وأهق جعػر محؿد هـ طظ ،وكان الـخعل -اهتدع

 .وأمر غقر واحد مـفؿ هالصالة يف الـعال، مـفؿ: أهق ذريرة وغقره، وصؾقا فقفا

خؾع الـعؾقـ يف الصالة أفضؾ:  نَّ إ: -وكؼؾقه طـف-الشافعل  أصحاب وقال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، هنسـاد صحق،.2/418(، واهـ أهل شقبة )1/386أخرجف طبد الرزاق ) (1)
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ووافؼفؿ طىل ذلؽ . فقف مـ مباشرة الؿصظ هلصراف الؼدمقـ إذا سجد طؾقفؿالؿا 

 ذاوغقره مـ أصحاهـا. ،الؼاضل أهق يعظ

أطـل أنَّ إفضؾ ذق الصالة يف - انشاجحذق  اجلًيٌس وما ذذب إلقف ُ :لهد

، «خالػقا القفقد؛ فنهنؿ ال يصؾقن دم كعاهلؿ، وال خػاففؿ»: : لؼقلف -الـعال

 .الصحق، الؿسـد(، مـ حديث شداد هـ أوس، وذق يف 652داود )أخرجف أهق 

(، مـ 7384) مسـد أمحدصؾَّك حافقًا كؿا يف  ولقٓ أكَّف ثبت أنَّ الـبل 

لؽان الؼقل هالقجقب أقرب: لظاذر حديث  -وجاء طـ غقره-حديث أهل ذريرة 

 شداد، واهلل أطؾؿ.

ِّ بُٗا؟ د:9ر َطأي١  أٜٔ ٜطع ْعًٝ٘ إذا مل ٜص

ظ ولقس طـ يساره أحد: فؾف أن يضع كعؾقف هقـ رجؾقف، أو طـ إذا كان يص

ســ أهل يساره، وإذا كان طـ يساره أحٌد، فقضعفؿا هقـ رجؾقف، فؼد ثبت يف 

إذا صؾَّك أحدكؿ، »قال:  ، طـ الـبل (، مـ حديث أهل ذريرة 655) داود

 .«ؾِّ فقفًمفخؾع كعؾقف، فال يمذِ هبًم أحًدا، لقجعؾفًم بقـ رجؾقف، أو لُِقَص 

( هنسـاد صحق، طـ طبد اهلل هـ السائب، قال: رأيت 648وأخرج أهق داود )

 يصظ يقم الػت،، ووضع كعؾقف طـ يساره. الـبل 

(، هنسـاد صحق، طـ أهل سعقد، قال: هقـؿا 2/418وأخرج اهـ أهل شقبة )

شرطقة الصالة يصظ، فخؾع كعؾقف، فقضعفؿا طـ يساره. واكظر:  رسقل اهلل 
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 .مجؿقطة رسائؾ(، ضؿـ 19-18)ص لشقخـا مؼبؾ  هالـعال 

 تطٗى زلاض١ أضفٌ ايٓعٌ. د:11ر َطأي١

وقد اختؾػ العؾؿاء يف كجاسة  (2/277 :)الػت،يف  قال ابً زجب 

وكحقه: ذؾ تطفر هدلؽفا هإرض، أم ٓ تطفر هدون غسؾ، أم يػرق  أسػؾ الـعؾ

 ،قـ غقرذا مـ الـجاساتفالهد مـ غسؾفا وه ،دمل أو طذرتفآهقـ أن يؽقن هقل 

، وقد حؽك طـ أمحد ثالث روايات كذلؽ، فتطفر هالدلؽ؟ طىل ثالثة أققال

كثقر مـ أصحاهـا، وذق ققل قديؿ لؾشافعل،  اختقار والؼقل هطفارهتا هالدلؽ

وقال اهـ حامد مـ أصحاهـا: ، ويحقك هـ يحقك الـقساهقري ،وققل اهـ أهل شقبة

وسؾقؿان هـ  ،والعذرة ققل أهل خقثؿة ،البقلوالؼقل هالػرق هقـ  تطفر هذلؽ.

 ذاداود الفاشؿل.

 : إٓ إذا مل تذذب الـجاسة، فقغسؾفا هالؿاء.ذطيش تانذنكأهنا  انشاجح ُ :لهد
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ـِ الَحَؽِؿ  (141) ـْ ُمَعاِوَيَة ْه   َوَط
ِ
اَلَة »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل إنَّ َهِذِه الصَّ

ـْ َكاَل  ًَم ُهَق التَّْسبِقُح، َوالتَّْؽبِقُر، َوقَِراَءُة الُؼْرآنِ ِم الـَّاسِ اَل َيْصُؾُح فِقَفا َشْلٌء ِم . «، إكَّ

َرَواُه ُمْسؾٌِؿ.
(1)

 

ـِ َأْرَقَؿ  (141) ـْ َزْيِد ْه ُف َقاَل: إْن ُكـَّا َلـَتََؽؾَُّؿ ، َوَط اَلةِ َطَؾك َطْفِد َأكَّ فِل الصَّ

 
ِ
ُؿ َأَحُدَكا َصاِحبَُف هَِحاَجتِِف، َحتَّك َكَزَلْت: ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقِل اهلل  ٻ ٻ ٱ﴿، ُيَؽؾِّ

ـِ  ﴾پ  پ پ ٻ ٻ ُؽقِت، َوُكِفقـَا َط . ُمتََّػٌؼ الَؽاَلمِ  َفُلمِْرَكا هِالسُّ

َطَؾقِْف، َوالؾَّْػُظ لُِؿْسؾٍِؿ.
(2)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديثني

 حهِ ايهالّ يف ايصال٠ َتعُّدا. د:1ر َطأي١

(: أمجع أذؾ العؾؿ طىل أنَّ مـ 3/234) إوسطيف   قال ابً امليرز

تؽؾؿ يف صالتف طامًدا لؽالمف، وذق ٓ يريد إصالح شلء مـ أمرذا أنَّ صالتف 

 سدة. اكتفك.فا

 ويدل طىل ذلؽ حديثا الباب. ُ :لهد

 َٔ تهًِ يف صالت٘ َتعُّدا إلصالح ايصال٠. د:2ر َطأي١

  ذذب مجفقر العؾؿاء إىل أنَّ الصالة تبطؾ، واستدلقا هحديثل الباب، مع ققلف

 :«ولق كان الؽالم مباًحا لؿصؾحتفا: لؽان «مـ كابف شلء دم صالتف؛ فؾقسبح ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 537أخرجف مسؾؿ هرقؿ ) (1)

 (. ولقس طـد البخاري ققلف: )وهنقـا طـ الؽالم(. 539(، ومسؾؿ )1211أخرجف البخاري ) (2)
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 أسفؾ، وَأْهقَـ. 

 إىل طدم البطالن، وذق رواية طـ مالؽ، وأمحد: لحديث  وذذب إوزاطل

 ذي القديـ.

أنَّ الترخقص يف الؽالم يف تؾؽ الحالة لقس هسبب كقكف مـ  واجلواب عيُ:

كان كاسقًا، ضاكًّا أكف قد أتؿ الصالة، ومثؾف  مصؾحة الصالة، ولؽـ لؽقن الـبل 

.اجلًيٌس لقفما ذذب إ ًانشاجحالصحاهة ضـُّقا أهنا َقُصَرت الصالة، 
(1)

 

ّٝا أْ٘ يف صال٠. د:3ر َطأي١  َٔ تهًِ ْاض

  ذذب مالؽ، والشافعل، وأمحد يف رواية، إىل أنَّ الصالة ٓ تبطؾ: ٕنَّ الـبل

  تؽؾؿ يف حديث ذي القديـ، ومل يلمر معاوية هـ الحؽؿ هاإلطادة إذ تؽؾؿ

 جاذاًل، وما ُطِذَر فقف هالجفؾ ُطِذَر فقف هالـسقان.

 تادة، وأصحاب الرأي، وأمحد يف رواية إىل أنَّ صالتف هقـؿا ذذب الـخعل، وق

 تبطؾ: لعؿقم أحاديث الباب.

.نهجًيٌس، وقد طزاه الـقوي األًلانمٌل  ًانشاجح
(2)

 

ْ٘ا إٔ صالت٘ متت. د:4ر َطأي١  َٔ تهًِ ظ ا

 إْن تؽؾؿ ذذا هالسالم: مل تبطؾ الصالة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/191.)غاية الؿرام (4/85 ،)الؿجؿقع (3/234 ،)إوسط واكظر: (1)

  (2/446.)الؿغـل (4/85 ،)شرح الؿفذبواكظر:  (2)
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 ذ: مل تبطؾ الصالة رواية واحدة.ا قال ابً قدام٘

، وأصحاهف فعؾقه، ثؿ يف ذذا أيًضا أهق حـقػة: ٕنَّ الـبل ومل يخالػ  ُ :لهد

.هـقا طىل صالهتؿ
(1)

 

  وأما إن تؽؾؿ هغقر السالم: فالجؿفقر مـ أذؾ العؾؿ طىل أنَّ الصالة ٓ تبطؾ

 .هذلؽ: لحديث ذي القديـ

  وأما أمحد فعـف ثالث روايات: رواية كؼقل الجؿفقر، ورواية كؼقل أصحاب

ا، ورواية يؼقل فقفا: إذا كان الؽالم مؿا تتؿ هف الصالة، أو يف الرأي هالػساد مطؾؼً 

شلء مـ شلن الصالة مل تػسد، وإْن تؽؾؿ هشلء مـ غقر أمر الصالة: فصالتف 

هاصؾة.
(2)

  

اشترط هعض أذؾ العؾؿ يف كالم الـاسل، والجاذؾ، أكف ٓ يػسد  تيبيُ:

ة، وذق ققل الشافعل، وهعض الصالة إذا كان يسقًرا: فنن َكُثَر وصاَل، فسدت الصال

الحـاهؾة، وقال هعض الحـاهؾة: ٓ فرق هقـ الؼؾقؾ والؽثقر يف ضاذر كالم أمحد: ٕنَّ 

ما ُطِػَل طـف هالـسقان استقى قؾقؾف وكثقره، كإكؾ يف الصقام، وذذا ققل هعض 

 الشافعقة.

.، واهلل أطؾؿألشب -انثاَيأطـل - ًىزا انمٌل ُ :لهد
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2/446.)الؿغـلواكظر:  (1)

  (381.)الؿحىل (2/447 ،)الؿغـل (4/85 ،)شرح الؿفذبواكظر:  (2)

  (2/449.)الؿغـلواكظر:  (3)
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 ٠ لاٖاًل بتخسهم٘.َٔ تهًِ يف ايصال د:5ر َطأي١ 

طىل أنَّ مـ تؽؾؿ  صحق، مسؾؿدلَّ حديث معاوية هـ الحؽؿ الذي يف 

جاذاًل فال شلء طؾقف، وصالتف صحقحة، وذذا مذذب الشافعل، وأصحاهف، 

ومجاطة مـ الحـاهؾة.
(1)

 

 َٔ تهًِ بهالّ ٚالب. د:6ر َطأي١

وذلؽ مثؾ أن يخشك طىل صبل، أو ضرير القققع يف ذؾؽة، أو يرى حقة، 

تؼصد غافاًل، أو كائًؿا، أو يرى كاًرا يخاف أن تشتعؾ يف شلء، وكحق ذذا،  وكحقذا

 وٓ يؿؽـف التـبقف هالتسبق،.

 .فذذب هعض الحـاهؾة، وهعض الشافعقة إىل البطالن 

  وذذب الشافعل، وأكثر أصحاهف إىل طدم البطالن، ويؼتضقف مذذب أمحد كؿا

 هقـف اهـ قدامة.

، وٓ كخرج انكالو يٍ يثطالخ انصالجإصؾ أنَّ  :غفش اهلل نولال أتٌ عثذ اهلل 

طـ ذذا إصؾ إٓ هدلقؾ صحق، صري،، وٓ كعؾؿ ذفـا شقئًا مـ ذلؽ.
(2)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2/445-446.)الؿغـلاكظر:  (1)

  (2/448-449.)الؿغـلواكظر:  (2)
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ـْ َأهِل ُذَرْيَرَة  (141)  ، َوَط
ِ
َجالِ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ، التَّْسبِقُح لِؾرِّ

ِـَّس  اَلةِ ». ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف، َزاَد ُمْسؾٌِؿ: «اءِ َوالتَّْصِػقُؼ لِؾ .«فِل الصَّ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

ِٝللللللَسٙ   د:1ر َطأي١ ُ٘، أٚ غ  ََلللللل ََا ُٝللللللَرن َس ِإ ََِػللللللُسٍٚ  ٔي ً ٞ ٔبللللللٔرْنٍس  ِإَذا أ َتللللل٢ املَصلللللل

َٗ٘؟  نايٖتِطبٝذ، َٚا أ ِغَب

 ث سفؾ هـ ذذب مجفقر العؾؿاء إىل مشروطقة ذلؽ: لحديث الباب، ولحدي

الصحقحقـسعد يف 
(2)

مـ كابف شلء دم صالتف، فؾقسبح؛ فنكف إذا سبح التػت »: 

 .«إلقف

  وخالػ أهق حـقػة، فؼال: مـ أففؿ غقر إمامف هالتسبق،، فسدت صالتف: ٕكف

 خطاب آدمل، فقدخؾ يف طؿقم أحاديث الـفل طـ الؽالم.

.«مـ كابف شلء»: : لعؿقم ققلف لٌل اجلًيٌس ًانشاجح
(3)

 

 ايتصفٝل يًٓطا٤. د:2ر َطأي١

(: ذكركا أن مذذبـا 4/82) شرح الؿفذبيف   قال اإلماو اليّْٖ

استحباب التسبق، لؾرجؾ، والتصػقؼ لؾؿرأة إذا كاهبؿا شلء، وهف قال أمحد، 

 ذوداود، والجؿفقر، وقال مالؽ: تسب، الؿرأة أيًضا.ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 422(، ومسؾؿ )1213أخرجف البخاري ) (1)

 (.421(، ومسؾؿ هرقؿ )1234أخرجف البخاري هرقؿ ) (2)

  (2/454.)الؿغـل(، و3/239) إوسطواكظر:  (3)
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التصػقؼ مـ كابف شلء دم صالتف، فؾقسبح؛ فنكًم »: وقد احتج مالؽ هؼقلف  

 ، وقال: ذذا فقف َذمٌّ لؾتصػقؼ أكف مـ شلن الـساء، ولقس فقف اإلهاحة هذلؽ.«لؾـساء

( يف 7191وُردَّ طىل ققل اإلمام مالؽ هلنَّ حديث سفؾ قد أخرجف البخاري )

، وكذلؽ حديث أهل ذريرة «مـ كابف شلء، فؾقسبح، ولتصػح الـساء»رواية هؾػظ: 

 .الذي يف الباب َردٌّ طؾقف 

 ٝف١ٝ تصفٝل ايٓطا٤ يف ايصال٠.ن د:3ر َطأي١

أن  وتصػقؼ الؿرأة ذق (6/381 :)الػت،يف  احلافظ ابً زجب قال 

، وغقرذؿ ،والشافعقة ،تضرب هظفر كػفا طىل هطـ إخرى، ذؽذا فسره أصحاهـا

وقال هعض . قالقا: وٓ تضرب هطـ الؽػ طىل هطـ الؽػ: فنن فعؾت َذلَِؽ كره

لطقب الطبري: تبطؾ صالهتا هف إذا كان طىل وجف الشافعقة، مـفؿ: الؼاضل أهق ا

 ذامل تبطؾ. ،فنن جفؾت تحريؿف :الؾعب: لؿـافاتف صالهتا

وٓ كراذة، وٓ هطالن يف التصػقؼ هبطـ القد طىل  :غفش اهلل نولال أتٌ عثذ اهلل 

 هطـ إخرى: لعدم وجقد دلقؾ طىل ذلؽ، وقد أفتك هبذا اإلمام اهـ طثقؿقـ 

 .تعالشرح الؿؿيف 

 ٌٖ تطبذ املسأ٠ إذا ناْت َع ايٓطا٤؟ د:4ر َطأي١

إذا كان ذـاك  وإكؿا تصػؼ الؿرأة (6/379 :)الػت،يف  قال ابً زجب 

فلما إن مل يؽـ معفا غقر الـساء، فؼد سبؼ أن طائشة سبحت ٕختفا أسؿاء ، رجال
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فنن الؿحذور سؿاع الرجال صقت الؿرأة، وذق ملمقن ذفـا،  :يف صالة الؽسقف

.اكتفك ويؽره أن تسب، مع الرجال. ،ؾؿرأة أن تسب، لؾؿرأة يف صالهتافال يؽره ل
(1)

 

 ايفتذ ع٢ً اإلَاّ. د:5ر َطأي١

  هحديث الباب، وكذلؽ ًٓ ذذب مجفقر العؾؿاء إىل مشروطقتف استدٓ

صؾَّك صالًة، فؼرأ فقفا، َفُؾبَِّس طؾقف، فؾؿا اكصرف  هحديث اهـ طؿر، أنَّ الـبل 

 : َُهلٍّ
ِ
، أخرجف أهق «فًم مـعؽ أن تػتح طؾل». قال: كعؿ: قال «أصؾقت معـا؟»قال ٕ

، أهق حاتؿ يف 12/313(، والطبراين )917داود ) ( أكف 2/77) العؾؾ(، ورجَّ

مـ مراسقؾ طروة، لؽـ يشفد لف حديث الؿسقر هـ يزيد الؿالؽل هـحقه طـد أهل 

(، وغقرمها، ويف إسـاده: يحقك هـ كثقر 1648(، واهـ خزيؿة )917داود )

 ظ، وذق ضعقٌػ: فالحديث هؿجؿقع الطريؼقـ ٓ هلس هف.الؽاذ

  وُحؽَِل طـ أهل حـقػة أنَّ الصالة تبطؾ هالػت، طىل اإلمام، واستدل طىل ذلؽ

ال تػتح طؾك »: (، قال: قال رسقل اهلل 918هحديث طظ طـد أهل داود )

 ، وذق حديث تالٌػ، يف إسـاده: الحارث إطقر، وذق كذاب.«اِلمام

 حزم إىل جقاز الػت، طىل اإلمام يف الػاتحة دون غقرذا، واستدل  وذذب اهـ

ال تػعؾقا »قالقا: كعؿ. قال:  «لعؾؽؿ تؼرُءون خؾػ إمامؽؿ؟»طىل ذلؽ هحديث: 

.«إال بػاحتة الؽتاب؛ فنكف ال صالة لؿـ مل يؼرأ هبا
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.86رقؿ ) صحق، البخارياكظر حديث طائشة يف  (1)

 (.271رقؿ )سقليت تخريجف يف الؽتاب ه (2)
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 أنَّ دلقؾف يف مسللة الؼراءة، ومسللتـا طىل الػت، طىل واجلواب على استداللُ: 

، إٓ أن يخطئ يف الػاتحة: فقجب انصٌابذق  ًلٌل اجلًيٌساإلمام ٓ طىل الؼراءة، 

الرد طؾقف كؿا جزم هذلؽ مجاطة مـ أذؾ العؾؿ: ٕنَّ الخطل يف الػاتحة يبطؾ 

إكًم أكا بشر »طـد أن زاد ركعة خامسة قال لؾـاس:  الصالة، ولذلؽ فننَّ الـبل 

«ينأكسك كًم تـسقن، فنذا كسقت؛ فذكرو
(1)

، فلمر هتذكقره طـد أن أخطل خطًل يبطؾ 

، «ما مـعؽ أن تػتح طؾل»الصالة مـ الؿتعؿد، وأما طـد أن التبست طؾقف آية، قال: 

 .«هالَّ ذكرتـقفا»ويف رواية الؿسقر: 

، اإلمام اهـ طثقؿقـ أنَّ الػت، واجٌب يف الػاتحة، مستحٌب يف  وقد رجَّ

غقرذا.
(2)

 

 .فتذ املصًٞ ع٢ً غى إَاَ٘ د:6ر َطأي١

ـْ ُذَق فِل  (2/459-461 :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘ ُيْؽَرُه َأْن َيْػتََ، َم

َنَّ َذلَِؽ َيْشَغُؾُف 
ِ
ـْ َلقَْس فِل َصاَلةٍ: ٕ ـْ ُذَق فِل َصاَلةٍ ُأْخَرى، َأْو َطَؾك َم اَلةِ َطَؾك َم الصَّ

ـْ َصاَلتِِف، َوَقْد َقاَل الـَّبِلُّ  اَلةِ لَ » :ملسو هيلع هللا ىلصَط «ُشْغاًل إنَّ فِل الصَّ
(3)

ـْ ،  َوَقْد ُسئَِؾ َأْحَؿُد َط

ـَ َيَدْي اْلـُؿَصؾِّل َيْؼَرُأ، َفنَِذا َأْخَطَل َفتََ، َطَؾقِْف اْلـُؿَصؾِّل َفَؼاَل: َكقَْػ ؟ َرُجٍؾ َجالٍِس َهقْ

ـْ َذِذِه اْلـَؿْسَلَلةِ  .َيْػتَُ، إَذا َأْخَطَل َذَذا
ُب مِ َكَُّف َفنِْن َفَعَؾ َلْؿ َتبُْطْؾ : َوَيتََعجَّ

ِ
َصاَلُتُف: ٕ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.324سقليت تخريجف يف الؽتاب هرقؿ ) (1)

 غاية الؿرام (379 ،)الؿحؾَّك (3/345 ،)الشرح الؿؿتع (2/454-458 ،)الؿغـلاكظر:  (2)

(5/136-138.) 

 .(، مـ حديث طبداهلل هـ مسعقد 538(، ومسؾؿ هرقؿ )1199أخرجف البخاري هرقؿ ) (3)
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َدمِلِّ هَِغقِْرهِ  ْٔ َٓ َهْلَس َأْن َيْػتََ، َطَؾك ، ُقْرآٌن، َوإِكََّؿا َقَصَد قَِراَءَتُف ُدوَن ِخَطاِب ا َو

اَلةِ. ـْ َلقَْس َمَعُف فِل الصَّ  ذااْلـُؿَصؾِّل َم

 ذنس اهلل ألضباب خازج ايصال٠. د:7ر َطأي١

، أو ققؾ لف: ُولَِد لؽ وذلؽ كؿـ ططس: فحؿد اهلل، أو رأى طجبًا، فسب، اهلل

غالم. فؼال: الحؿد هلل. أو: احترق دكاكؽ. فؼال: ٓ إلف إٓ اهلل. وكحق ذلؽ مـ 

 قراءة الؼرآن وغقره.

 .فؼد ذذب أهق حـقػة يف مثؾ ذذا إىل أكف تبطؾ الصالة: ٕكف كالم آدمل 

  ٌوخالػف مجفقر العؾؿاء، فؼالقا هصحة الصالة: ٕنَّ ذذا الؽالم جـسف مشروع 

إنَّ هذه الصالة ال يصؾح فقفا »يف حديث معاوية هـ الحؽؿ:  يف الصالة: لؼقلف 

 .«شلء مـ كالم الـاس، إكًم هق التسبقح، والتؽبقر، وقراءة الؼرآن

 أنَّ الـبل  مـ حديث سفؾ هـ سعد الساطدي  الصحقحقـويف 

وقد صؾَّك تلخر طـ الصالة يف هـل طؿرو هـ طقف، فتؼدم أهق هؽر الصديؼ، فجاء 

أن مؽاكؽ. فرفع يديف  ، فلشار إلقف الـبل هبؿ أهق هؽر، فذذب لقتلخر لؾـبل 

، فلتؿ الصالة.أهق هؽر، فحؿد اهلل، وأثـك طؾقف، ثؿ تلخر، وتؼدم الـبل 
(1)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2/457.)الؿغـلواكظر:  (1)
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(141)  

ِ
ـْ َأهِقِف َقاَل: َرَأْيت َرُسقَل اهلل قِر َط خِّ ـِ الشِّ  ْه

ِ
ـِ َطبِْداهلل ِف ْه ـْ ُمَطرِّ  ملسو هيلع هللا ىلصَوَط

َكَلِزيِز الِؿْرَجؾِ  ؾِّل، َوفِل َصْدِرِه َأِزيزٌ ُيَص 
(1)

ـَ   ـَ  مِ َّٓ اْه البَُؽاِء. َأْخَرَجُف الَخْؿَسُة إ

ـُ ِحبَّانَ  َحُف اْه .َماَجْف، َوَصحَّ
(2)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 ها٤، ٚايتأٚٙ، ٚاألْني، ٚايٓخٝب يف ايصال٠.حهِ ايب د:1ر َطأي١

 ّْٖقال الي   يفشرح الؿفذب (4/89 :) ن إكف أمذذبـا  نَّ أقد ذكركا

وحؽاه اهـ الؿـذر طـ أهك  ،محدأوهف قال  ،ٓ فالإو ،هان مـف حرفان هطؾت صالتف

قال  .يعقد الصالة :والثقري ،والؿغقرة ،والـخعل ،وقال الشعبل :قال ،ثقر

ن كان لخقف اهلل إ :ومحؿد ،وأهق يقسػ ،هق حـقػةأو ،وقال مالؽ :يالعبدر

 ذ.آ فتبطؾإو ،مل تبطؾ صالتف :أو خقف الـار ،تعاىل

أما إذا كان البؽاء، والـحقب مـ خشقة اهلل، غؾبف ذلؽ، ومل يتؽؾػف:  ُ :لهد

فجؿفقر العؾؿاء طىل مشروطقتف، وأما إذا كان لغقر حاجة: فجؿفقر العؾؿاء طىل 

 إن اكتظؿ مـفا حرفان، هطؾت صالتف.أكف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: الـِؿرَجؾ ذق هالؽسر: اإلكاء الذي ُيغىل فقف الؿاء، وسقاء كان مـ الـفايةيف  قال اهـ إثقر  (1)

 حديد، أو صػر، أو حجارة، أو خزف، والؿقؿ زائدة، ققؾ: ٕكف إذا كصب كلكف أققؿ طىل أرجؾ.

 الشؿائؾ (، والترمذي يف3/13(، والـسائل )914(، وأهقداود )4/25. أخرجف أمحد )صخٝذ (2)

َحؿاد هـ سؾؿة، طـ ثاهت الُبـاين، طـ مطرف هـ طبد اهلل ( مـ صرق طـ 753(، واهـ حبان )316)

 ، طـ أهقف هف. وإسـاده صحق،. هـ الشخقرا
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  وذذب هعض أذؾ العؾؿ إىل أكف يؽره لف ذلؽ، ولؽـ ٓ تبطؾ الصالة، وإن

 .اكتظؿ مـفا حرفان: ٕنَّ ذذا لقس مـ جـس الؽالم، فال يص، ققاسف طىل الؽالم

، وققل أهل ، وذق اختقار شقخ اإلسالم اهـ تقؿقة انصحيحوذذا ذق 

.القادطل  ، ورجحف شقخـا مؼبؾيقسػ 
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (22/621.)مجؿقع الػتاوى (2/453 ،)الؿغـل (4/85 ،)شرح الؿفذبواكظر:  (1)



 228 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 
 َفِصْن ِف٘ ِذِكِس َبِعِض امَلَشاِئِن امُلِمَحَقِة

 ايطخو يف ايصال٠. د:1ر َطأي١

(: وأمجعقا أن الضحؽ يف الصالة 3/254) إوسطيف   قال ابً امليرز

 ذيػسد الصالة.ا

، والؿعؾقم مـ مذذب الشافعقة أكف يبطؾ إذا هان مـف كذا أصؾؼ اهـ الؿـذر 

(: وطـ 2/135) اإلكصافحـاهؾة، لؽـ قال صاحب حرفان، وذق وجٌف طـد ال

اإلمام أمحد أكف كالؽالم، ولق مل ُيبـ حرفقـ، اختاره الشقخ تؼل الديـ، وقال: إكف 

، وقال: ٓ كعؾؿ فقف خالًفا، وقدمف يف الؿغـل، والؽايفإضفر، وجزم هف يف 

الشرح وحؽاه اهـ ذبقرة إمجاًطا، وأصؾؼفؿا يف ،الػروعو ،لػائؼاذ.ا 

(: وإضفر أن 59)ص آختقاراتطبارة شقخ اإلسالم كؿا يف  ُ :لهد

الصالة تبطؾ هالؼفؼفة إذا كان فقفا أصقات طالقة: فنهنا تـايف الخشقع القاجب يف 

الصالة، وفقفا مـ آستخػاف، والتالطب ما يـاقض مؼصقد الصالة، فلهطؾت 

 ذلذلؽ، ٓ لؽقهنا كالًما.ا

طـ جاهر هـ طبد اهلل، أكف قال: مـ ضحؽ يف الصالة: فؾُقِعد وقد ص،َّ  ُ :لهد

الصالة، وٓ يعد القضقء. وٓ كعؾؿ لف مخالًػا مـ الصحاهة، وقد روى الدارقطـل 

مـ ضحؽ مـؽؿ دم صالتف؛ فؾقتقضل، ثؿ لقعد »الحديث طـ جاهر مرفقًطا هؾػظ: 

ومها ضعقػان،  ، ويف إسـاده: محؿد هـ يزيد هـ سـان الرذاوي، وأهقه،«الصالة
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اج، أكف مقققف طىل جاهر هـ طبد اهلل  ـَ الدارقطـل أنَّ الرَّ هالؾػظ الساهؼ.  وَهقَّ

  (1/172.)الســاكظر: 

، وقد فرق  شيخ اإلسالو اتٍ ذيًيح ما ذذب إلقف -واهلل أطؾؿ- ًانشاجح

اهـ قدامة هقـ الؼفؼفة، والضحؽ الؿجرد مـ الؼفؼفة، فـؼؾ اإلمجاع طىل أنَّ 

 لؼفؼفة تبطؾ، فؼال: وٓ كعؾؿ فقف مخالًػا.ا

وأما الضحؽ، فاشترط أن يبقـ مـف حرفان، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 ايتبطِ يف ايصال٠. د:2ر َطأي١

  ذذب طامة العؾؿاء إىل أنَّ التبسؿ ٓ يػسد الصالة، وخالػ اهـ سقريـ، واهـ

َؿ يبطؾ الصالة،  قؾ : لعدم وجقد دللٌل اجلًيٌس ًانشاجححزم، فؼآ: إنَّ التبسُّ

اهِؼة.  يدل طىل البطالن. اكظر الؿصادر السَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2/451.)الؿغـل (4/89 ،)شرح الؿفذبواكظر:  (1)
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ـْ َطؾِلٍّ  (141)  ، َوَط

ِ
ـْ َرُسقِل اهلل

، َفُؽـْت إَذا َمْدَخاَلنِ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َكاَن لِل مِ

ـُ مَ  َأَتقْتف َوُذَق ُيَصؾِّل َتـَْحـََ، لِل. َرَواُه الـََّسائِلُّ  اَجْف.َواْه
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 حهِ ايتٓخٓذ يف ايصال٠. د:1ر َطأي١

  ذذب الشافعل، وأمحد يف رواية، ومالؽ يف أحد ققلقف إىل أن الـحـحة إن

 أهاكت حرفقـ: ففل كالؽالم.

  وذذب أهق يقسػ، وأمحد يف رواية، ومالؽ يف أحد ققلقف، واختاره شقخ

مبطؾة لؾصالة، وكرذقا الـحـحة هال حاجة:  اإلسالم اهـ تقؿقة إىل أهنا لقست

َم ذق الؽالم، والـحـحة ٓ تدخؾ يف مسؿك الؽالم أصاًل: فنهنا  وذلؽ ٕنَّ الؿَحرَّ

ٓ تدل هـػسفا، وٓ مع غقرذا مـ إلػاظ طىل معـك، وٓ يسؿك فاطؾفا متؽؾًؿا، 

 وإكؿا يػفؿ مراده هؼريـة، فصارت كاإلشارة.

ذق ترجق، القادطل، والسعدي، واهـ طثقؿقـ ، وانشاجحذق  ًىزا انمٌل

اهلل طؾقفؿ. رمحة
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3718(، واهـ ماجف )3/12. أخرجف الـسائل )ضعٝ  (1)

(: وقال البقفؼل: ذذا مختؾػ يف إسـاده ومتـف، ققؾ: سب،، 1/513) التؾخقصقال الحافظ يف 

وققؾ: تـحـ،. قال: ومداره طىل طبداهلل هـ كجل، قال الحافظ: واختؾػ طؾقف، فؼقؾ: طـف طـ طظ، 

 ذقك هـ معقـ مل يسؿعف طبداهلل مـ طظ، هقـف وهقـف أهقه. اوققؾ طـ أهقف طـ طظ، وقال يح

وأهقه كجل الحضرمل مجفقل، تػرد هالرواية طـف ولده ومل يقثؼف معتبر، وأما طبداهلل هـ  لهدُ:

 كجل فقثؼف الـسائل، وقال البخاري: فقف كظر. وقال الدارقطـل: لقس هؼقي يف الحديث.

  (5/251-251.)غايةالؿرام (2/452 ،)الؿغـل (22/616-622 ،)مجؿقع الػتاوى واكظر: (2)
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 َفِصْن ِف٘ ِذِكِس َبِعِض امَلَشاِئِن امُلِمَحَقِة

ْٖٓفِذ يف ايصال٠. د:1ر َطأي١  حهِ اي

 كره أذؾ العؾؿ الـػخ يف الصالة.

 :واختؾػقا: ذؾ يبطؾ الصالة، أم ٓ؟ طىل ثالثة أققال 

، وذق ققل أمحد، والشافعل، : أكف يبطؾ الصالة إذا هان مـف حرفاناألّل

ومالؽ، والثقري، وص،َّ طـ اهـ طباس أكف قال: مـ كػخ يف صالتف: فؼد تؽؾؿ. 

  (2/264.)(، واهـ أهل شقبة2/189مصـػ طبدالرزاق )وذق يف 

: أكف ٓ يبطؾ الصالة، وذق ققل الـخعل، واهـ سقريـ، ويحقك هـ أهل الجاىٕ

رجق، شقخ اإلسالم اهـ تقؿقة: ٕنَّ الـػخ كثقر، وأمحد يف رواية، وإسحاق، وذق ت

 (1194 ،)ســ أهل داود(، و2/188) مسـد أمحدلقس هؽالم، وقد ص،َّ يف 

يف سجقده يف صالة  وغقرمها طـ طبداهلل هـ طؿرو هـ العاص، أنَّ الـبل 

أف، أف، ربِّ أمل تعدين أن ال تعذهبؿ وأكا »الؽسقف يف الركعة الثاكقة هؽك، وقال: 

 الحديث. «ؿ...فقف

: إْن كان الـػخ يسؿع: ففق كالؽالم، وإن مل يؽـ يسؿع: فال يبطؾ الجالح

هعد أن كسب ذذا الؼقل ٕهل حـقػة: فنْن أراد ما ٓ    الصالة، قال اهـ قدامة

يسؿعف اإلكسان مـ كػسف: فؾقس ذلؽ هـػخ، وإْن أراد ما ٓ يسؿعف غقره: فال 

 ذه أهطؾفا إسراُره، وما ٓ، فال، كالؽالم.ايص،: ٕنَّ ما أهطؾ الصالة إضفارُ 
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.انثاَي انمٌلذق  ًانشاجح 
(1)

 

 َا ٜغًب ع٢ً املصًٞ، نايعطاع، ٚسلٛٙ. د:2ر َطأي١

:  (22/623)مجؿقع الػتاوىكؿا يف   ابً تٔنٔ٘ قال غٔخ اإلضالو

فالصحق، طـد الجؿفقر  :وتثاؤٍب  ،وهؽاءٍ  ،ططاسٍ  مـ الؿصظ فلما ما يغؾب طىل

وإن  ،إكف يبطؾ :وقد قال هعض أصحاهف ،مـصقص أمحد وغقرهوذق  ،أكف ٓ يبطؾ

 ذل.اا كالـاسكان معذورً 

 :فالؾػظ طىل ثالث درجات: قال شقخ اإلسالم اهـ تقؿقة  

: و (يفـ: )ك ،وإما مع لػظ غقره ،ما هـػسفإ ،أن يدل طىل معـك هالقضع :أحدٖا

 .خد: و ،فؿ: و، دم: و ،يد :ففذا الؽالم مثؾ (،طـ)

 .وكحق ذلؽ ،والبؽاء ،وإكقـ ،كالتلوه ،أن يدل طىل معـك هالطبع ٞ:ثاْاي

 .كالـحـحة ،ٓ هالطبع وٓ هالقضع ،ن ٓ يدل طىل معـكأ :ايثايث

ـَ أنَّ الذي يبطؾ ذق الـقع إول، هبحث كػقس كؿـا يف  مجؿقع ثؿ هقَّ

  (22/615-624.)الػتاوى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (3/245 ،)إوسط (22/618 ،621 ،)مجؿقع الػتاوى(، و2/452) الؿغـلواكظر:  (1)

  (5/246-247.)غاية الؿرام (4/89 ،)شرح الؿفذبو
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ـِ  (141) ـِ ُطَؿَر  َوَط [َقاَل ] اْه
(1)

َيُردُّ  ملسو هيلع هللا ىلصلِباَِلٍل: َكقَْػ َرَأْيت الـَّبِلَّ  : ُقْؾت

ُف. َأْخَرَجُف َأُهق َطَؾقِْفؿْ  ـَ ُيَسؾُِّؿقَن َطَؾقِْف َوُذَق ُيَصؾِّل؟ َقاَل: َيُؼقُل َذَؽَذا، َوَهَسَط َكػَّ  ِحق

حَ  ،َداُود ُف.َوالتِّْرمِِذيُّ َوَصحَّ
(2) 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

َّا. د:1ر َطأي١  ايٖسٗد ع٢ً ايٖطالّ نال

  ذذب مجفقر العؾؿاء إىل أنَّ الردَّ طىل السالم كالًما يبطؾ الصالة، وذق ققل

 مالؽ، والشافعل، وأمحد، وإسحاق، وغقرذؿ.

(، قال: هعثـل 541) صحق، مسؾؿواستدلقا طىل ذلؽ هحديث جاهر يف 

يف حاجة، فرجعت وذق يصظ طىل راحؾتف، ووجفف إىل غقر الؼبؾة،   رسقل اهلل

، فؾؿا اكصرف قال:  إكف مل يؿـعـل أْن أردَّ طؾقؽ إال أين »فسؾؿت طؾقف، فؾؿ يرد طظَّ

 .«كـت أصؾل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 زيادة مـ الؿطبقع. (1)

يف إسـاده ذشام هـ سعد وذق (، و368(، والترمذي )927. أخرجف أهقداود )صخٝذ بػٛاٖدٙ (2)

 ضعقػ.

(، وفقف أن اهـ طؿر سلل صفقًبا ويف إسـاده احتؿال آكؼطاع: 2/11ولف صريؼ أخرى طـد أمحد )

ٕن سػقان قال: فؼؾت لؾرجؾ: سؾؿ زيد هـ أسؾؿ: أسؿعف مـ اهـ طؿر؟ فسللف: فؼال: أما إين قد 

 ذسؿعتف وكؾؿتف.ا

( ويف إسـاده كاهؾ صاحب العباء وذق 925ولف شاذد مـ حديث صفقب طـد أهل داود )

 مجفقل. فالحديث صحق، هبذه الطرق، واهلل أطؾؿ.

وذق يصظ فلشار  : أكف سؾؿ طىل الـبل ( طـ جاهر هـ طبداهلل 541وقد أخرج مسؾؿ )

 إلقف هقده. 
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الصحقحقـوهحديث اهـ مسعقد يف  
(1)

، أكف قال: يا رسقل اهلل، ُكـَّا كسؾؿ 

 .«إنَّ دم الصالَة لُشْغاًل » طؾقؽ يف الصالة، فترد طؾقـا، فؼال:

  وكان سعقد هـ الؿسقب، وقتادة، والحسـ، ٓ يرون هذلؽ هلًسا، وكلهنؿ مل

 تبؾغفؿ إدلة، واهلل أطؾؿ.

.لٌل اجلًيٌس ًانشاجح
(2)

 

 ايسد ع٢ً ايطالّ إغاز٠ً. د:2ر َطأي١

  ،ذذب مجفقر العؾؿاء إىل استحباب أن يرد الؿصظ طىل السالم هاإلشارة

 .لؿذكقرة يف البابواستدلقا هإحاديث ا

 .وقد قال أهق حـقػة: ٓ يرد السالم، وٓ أحب أن يشقر 

 ٕمتف. فاستحب خالف ما سـَّف رسقل اهلل  : قال ابً امليرز

مـ أشار بالصالة إشارة تػفؿ »: وقد اسُتِدلَّ لف هحديث أهل ذريرة   ُ:لهد

 (.944، رواه أهق داود )«طـف؛ فْؾُقِعِد الصالة

 .، فقف: اهـ إسحاق، مدلٌس، وقد طـعـوذق حديث ضعقٌػ 

 وقال أهق داود: ذذا الحديث وَذٌؿ.

 وقال أمحد: ٓ يثبت إسـاده، لقس هشلء.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.538(، ومسؾؿ )1199أخرجف البخاري هرقؿ ) (1)

 شرح الؿفذب (3/251 ،)إوسط (541 ،)شرح مسؾؿ (2/461 )الؿغـلاكظر:  (2)

(4/114.) 
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 «لؾـساء والتصػقؼ لؾرجال التسبقح»: هؾػظ الصحقحقـوالحديث يف  ُ :لهد

 .اجلًيٌس إلقف ذذب ما ًانصحيح مـؽرة، زيادة ففل الؿذكقرة: الزيادة هدون

(، واهـ أهل شقبة 2/337طـد طبد الرزاق ) هـ طباس وقد ثبت طـ ا   

 (، أكف سؾؿ طؾقف مقسك هـ مجقؾ، وذق يصظ: فؼبض اهـ طباس هقده.2/74)

( فؼال: حدثـا حػص، وأهق معاوية، طـ 2/74وأخرج اهـ أهل شقبة )   

إطؿش، طـ أهل سػقان، طـ جاهر، قال: ما كـت ٕسؾؿ طىل رجؾ وذق يصظ، 

 : ولق سؾؿ طظ لرددت طؾقف.زاد أهق معاوية

 (.3/251وأخرجف اهـ الؿـذر ) ،وذذا إسـاد صحق،، رجالف ثؼات

وذذا محؿقل طىل أكف قصد الرد هاإلشارة: فؼد ثبت طـف طـد اهـ الؿـذر    

 ( أكف قال: ٓ ترد طؾقف حتك تـؼضل صالتؽ.3/252)

طؾقف أكف سؾؿ طؾقف وذق يصظ: فرد  ملسو هيلع هللا ىلص ، طـ الـبلوقد روى أيًضا جاهر 

 (.1234هاإلشارة. أخرجف مسؾؿ ) ملسو هيلع هللا ىلصل الـب

 .اجلًيٌس ما ذذب إلقف ًانصحيح

 .وقد ذذب الـخعل إىل أكف يرد هـػسف 

  وذذب ققٌم إىل أكف يرد هعد الصالة، مـفؿ: ططاء، والـخعل، والثقري، وذذا
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مـ أكف يرد هاإلشارة. اجلًيٌس ما ذذب إلقفًاألفضم الؼقل ٓ هلس هف، 

(1)
 

 ُّ ع٢ً املصًٞ؟ٌٖ ٜهسٙ ايطال د:3ر َطأي١

  ذذب ططاء، وأهق مجؾز، والشعبل، وإسحاق إىل كراذتف: ٕكف رهؿا غؾط

 يف اختقاره لترك ذلؽ. وتؼدم آكًػا إثر طـ جاهر الؿصظ، فرد كالًما. 

  هقـؿا ذذب أمحد، والشافعل، وأصحاهبؿا، ومالؽ، وغقرذؿ إىل طدم

 .الؽراذة

 .انصحيحذق  ًىزا انمٌل

 لذي تؼتضقف إحاديث الصحقحة.ا : وذققال الـقوي 

( أكف مر 3/251هنسـادٍ صحقٍ، طـد اهـ الؿـذر ) وقد ثبت طـ اهـ طؿر 

هرجؾ قائؿ يصظ، فسؾؿ طؾقف ثؿ قعد، فرد طؾقف الؿصظ السالم، ورجع الدار 

فؼال: إن الؿصظ ٓ يتؽؾؿ: فنذا سؾؿ طؾقؽ أحد وأكت تصظ: فلشر هقدك وٓ 

( هـحقه.2/74(، واهـ أهل شقبة )2/336ق )تتؽؾؿ. وذق طـد طبد الرزا
(2)

 

 اإلغاز٠ يف ايصال٠ بغى ايطالّ. د:4ر َطأي١

َـّ الـبل  (3/253إوسطيف   قال ابً امليرز اإلشارة يف  ملسو هيلع هللا ىلص(: وقد س

الصالة يف غقر مقضٍع، مـ ذلؽ إشارتف إىل الذيـ صؾقا خؾػف ققاًما أِن اجؾسقا، 

 ذقف أِن امضف.اوأومل إىل أهل هؽر يقم خرج إىل هـل طؿرو هـ ط

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/128.)غاية الؿرام (3/252-253 ،)إوسط (2/461 ،)الؿغـلواكظر:  (1)

  (4/115.)شرح الؿفذب (2/461 ،)الؿغـلواكظر:  (2)
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الصحقحقـويف   ُ:لهد
(1)

 مـ حديث أم سؾؿة أنَّ جاريتفا سللت الـبل  

 طـ الركعتقـ هعد العصر، فلشار هقده، فاستلخرت.

وأخرج اهـ الؿـذر هنسـادٍ صحقٍ، طـ ثاهت، طـ أهل رافع قال: كان يجلء 

طىل وذق يف الصالة، فقشفد أكف  ملسو هيلع هللا ىلص الرجالن إىل الرجؾ مـ أصحاب رسقل اهلل

 الشفادة، فقصغل لفؿا هسؿعف، فنذا فرغا يقمئ هرأسف أي كعؿ.

ولذلؽ فؼد ذذب الجؿفقر إىل جقاز اإلشارة لؾحاجة، وخالػ أهق حـقػة، 

واستدل هالحديث الساهؼ، وقد تؼدم أكف ضعقٌػ.
(2)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.834(، ومسؾؿ )1233أخرجف البخاري ) (1)

  (2/332.)كقؾ إوصارواكظر:  (2)
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ـْ َأهِل َقتَاَدَة  (141) هِـَْت  ُيَصؾِّل َوُذَق َحامٌِؾ ُأَماَمةَ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َكاَن َرُسقُل  ،َوَط

َوإَِذا َقاَم َحَؿَؾَفا. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.، َفنَِذا َسَجَد َوَضَعَفا -َزْيـََب 
(1)

 

 َولُِؿْسؾٍِؿ: َوُذَق َيُممَّ الـَّاَس فِل الَؿْسِجِد.

ـْ َأهِل ُذَرْيَرَة  (141)  َقاَل: َقاَل َرُسقُل ا ،َوَط
ِ
ـِ فِل » ملسو هيلع هللا ىلصهلل اْقُتُؾقا األَْسَقَدْي

اَلةِ  ـُ ِحبَّانَ «: الَحقََّة، َوالَعْؼَرَب الصَّ َحُف اْه .. َأْخَرَجُف إَْرَهَعُة، َوَصحَّ
(2)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديثني

 محٌ ايصيب يف ايصال٠. د:1ر َطأي١

 ؾؿاء إىل جقازه، وذق ققل الشافعل، وأهل ثقر، واستدلقا ذذب مجفقر الع

 هحديث أهل قتادة الذي يف الباب، وخالػ أهق حـقػة، فؼال هػساد صالتف.

.لٌل اجلًيٌس ًانشاجح
(3)

 

 املسأ٠ تسضع صبٝٗا. د:2ر َطأي١

  قال ابً امليرز  يفإوسط (3/278 واختؾػقا يف الؿرأة ترضع :)

الهتا. وقال مرًة: إْن كاكت مـ ضرورة: فال صبقفا، فؼال إوزاطل مرًة: قطعت ص

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 543(، ومسؾؿ )516ري )أخرجف البخا (1)

(، 1245(، واهـ ماجف )391(، والترمذي )3/11(، والـسائل )921. أخرجف أهقداود )صخٝذ (2)

(، كؾفؿ مـ صريؼ يحقك 475، 473، 255، 2/233(، وأخرجف أيًضا أمحد )2352واهـ حبان )

أهل كثقر  اهـ أهل كثقر، طـ ضؿضؿ هـ جقس، طـ أهل ذريرة هف. وإسـاده صحق،، وقد صرح اهـ

 هالسؿاع يف هعض صرق أمحد. 

  (3/277.)إوسطواكظر:  (3)
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 ذهلس هف. وقال أهق ثقر: إْن مل يـؽشػ ثديفا: فصالهتا تامة.ا

 فت، الباري، وذق ققل الحسـ والـخعل كؿا يف ألشب لٌل أتي ثٌس ُ :لهد

 (، واهلل أطؾؿ.516ٓهـ رجب )

 قتٌ احل١ٝ، ٚايعكسب أرٓا٤ ايصال٠. د:3ر َطأي١

(: والحديث يدل 2/342) إوصاركقؾ يف   قال اإلماو الػْكاىٕ

طىل جقاز قتؾ الحقة، والعؼرب يف الصالة مـ غقر كراذة، وقد ذذب إىل ذلؽ 

مجفقر العؾؿاء كؿا قال العراقل، وحؽك الترمذي طـ مجاطة كراذة ذلؽ، مـفؿ: 

 ذإهراذقؿ الـخعل.ا

، وقد ص،َّ اجلٌاص يٍ غري كشاىح، وذق اجلًيٌس ما ذذب إلقف ًانشاجح  ُ:لهد

  (2/91.)مصـػ اهـ أهل شقبةكؿا يف  لؽ طـ اهـ طؿر ذ

(: وكره قتؾ العؼرب يف الصالة 3/271) إوسطيف   قال ابً امليرز

هؼتؾف، ثؿ ذق هـػسف ققٌل شاذٌّ ٓ  ملسو هيلع هللا ىلصالـخعل، وٓ معـك لؼقلف مع أمر رسقل اهلل 

.ذكعؾؿ أحًدا قال هف.ا
(1)

 

 قتٌ ايكٌُ، ٚايرباغٝث يف ايصال٠. د:4ر َطأي١

 م أمحد، وإسحاق إىل جقازه.ذذب اإلما 

واستدلقا هحديث الباب هجامع إذية وآكشغال طـ الصالة، وذق ثاهت طـ 

 .(368، 2/367طـد اهـ أهل شقبة )  معاذ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2/399.)الؿغـلواكظر:  (1)



 241 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

  .  وكرذف الؾقث، وأهق يقسػ، وقال إوزاطل: ترُك ذلؽ أحبُّ إيلَّ

َر  :-واهلل أطؾؿ- األًلانمٌل  ًانشاجح قتؾفا شغؾتف ٕهنا رهؿا تمذيف، وإذا أخَّ

طـ الصالة.
(1)
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 (.6/398ٓهـ رجب ) الػت، (3/277 ،)إوسطواكظر:  (1)
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 َفِصْن ِف٘ ِذِكِس َبِعِض امَلَشاِئِن امُلِمَحَقِة

 ايعٌُ يف ايصال٠ َٔ غى لٓظ ايصال٠. د:1ر َطأي١

كؼؾ مجاطٌة مـ أذؾ العؾؿ اإلمجاَع طىل أنَّ العؿؾ الؽثقر الؿتقايل يف الصالة 

الشرح (، وصاحب 1211) الػت،يبطؾفا، ومؿـ كؼؾ اإلمجاع: الحافظ يف 

  (1/484.)الؿبدع(، وصاحب 1/715) قرالؽب

  ثؿ اختؾػ أذؾ العؾؿ يف ضاهط الؽثقر الذي يبطؾ الصالة طىل أققال، ذكر

 أرهعة أوجف يف مذذب الشافعقة، وذل: شرح الؿفذبالـقوي يف 

الؼؾقؾ ما ٓ يسع زماكف فعؾ ركعة، والؽثقر ما يسعفا. قال الـقوي: وذذا  (1

 ضعقٌػ، أو غؾٌط.

 تاج إىل يديف مجقًعا، قؾقؾ، وما احتاج كثقٌر.كؾ طؿؾ ٓ يح (2

الؼؾقؾ ما ٓ يظـ الـاضر إلقف أنَّ فاطؾف لقس يف الصالة، والؽثقر ما يظـ أكف  (3

 لقس فقفا.

والجؿفقر  -يعـل الشقرازي-وذق الصحق، الؿشفقر، وهف قطع الؿصـػ  (4

رد السالم، أنَّ الرجقع فقف إىل العادة، فال يضر ما يعده الـاس قؾقاًل، كاإلشارة ه

وخؾع الـعؾ، ورفع العؿامة ووضعفا، ولبس ثقب خػقػ، وكزطف، ومحؾ صغقر 

ُه الـاس كثقًرا،  ، ودلؽ البصاق يف ثقهف، وأشباه ذذا، وأما ما طدَّ ووضعف، ودفِع مارٍّ

 ذكخطقات كثقرة متقالقة، وفعالت متتاهعة: فتبطؾ الصالة.ا
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ذق الذي طؾقف مجفقر يف تعققـ الؽثقر ذق ما صححف الـقوي، و ًانشاجح 

الحـاهؾة، وأما تؼدير الشافعقة العؿؾ الؽثقر هثالث حركات متقالقة: فؾقس طؾقف 

خؾع الـعال، ومحؾ البـت يف الصالة، والصعقد طىل  دلقؾ، وقد ص،َّ طـ الـبل 

الؿـبر، والفبقط مـف، وذذا يظفر مـف أكف أكثر مـ ثالث حركات.
(1)

 

 (3/356-358 :)الشرح الؿؿتعيف  قال اإلمام اهـ طثقؿقـ  

الة تـؼسؿ إىل مخسة أقسام:  والحركة التل لقست مِـ ِجـِْس الصَّ

مة. (5    مؽروذة. (4    مباحة. (3    مـدوهة. (2    واجبة. (1  محرَّ

م فالحركة القاجبة: ذل التل يتققَّػ : والذي يبطؾ الصالة مـفا ذق الُؿحرَّ

الة ُة الصَّ ركة الؿـدوهة ذل التل يتققػ طؾقفا كؿال الصالة، ، والحطؾقفا صحَّ

والحركة الؿباحة ذل الحركة القسقرة لؾحاجة، أو الؽثقرة لؾضرورة، والحركة 

الؿؽروذة ذل القسقرة لغقر حاجة، والحركة الؿحرمة ذل الؽثقرة الؿتقالقة لغقر 

 ضرورة. اكتفك هاختصار.

 أمثؾة لؽؾ قسؿ مـفا، فراجعفا. وقد ذكر 

 كًب يف ايصال٠ ٌٖ ٜبطًٗا؟عٌُ اي د:2ر َطأي١

  ثبت يفالصحقحقـ
(2)

إذا »: ، قال: قال رسقل اهلل طـ أهل ذريرة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرح الؿؿتع (4/93 )شرح الؿفذب( 383-6/382ٓهـ رجب ) فت، الباريواكظر:  (1)

(3/481.) 

 (.389(، ومسؾؿ هرقؿ )618هرقؿ )أخرجف البخاري  (2)
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َن الؿمذُن بالصالة أدبر الشقطان ولف ضراٌط، حتك ال يسؿع التلذيـ، فنذا سؽت  أذَّ

الؿمذن أقبؾ، فال يزال بالؿرء يؼقل لف: اذكر ما مل يؽـ يذكر، حتك ال يدري كؿ 

 .«ؽ أحدكؿ؛ فؾقسجد سجدتقـ وهق جالٌس صؾك، فنذا وجد ذل

(، مـ حديث أهل القسر هنسـاد صحق، مرفقًطا: 3/427) مسـد أمحدويف 

مـؽؿ مـ يصؾل الصالة كامؾة، ومـؽؿ مـ يصؾل الـصػ، والثؾث، والربع، »

ـٍ طـ 321، 4/319، حتك هؾغ العشر، وطـده )«والخؿس (، هـحقه هنسـاد حس

 .طؿار هـ ياسر 

يف ]كتاب العؿؾ يف الصالة[: هاب تػؽر  صحقحفيف  البخازٖ ّقال اإلماو

ُز جقشل، وأكا يف الصالة.  الرجؾ يف الشلء يف الصالة. وقال طؿر: إين َُٕجفِّ

 ثؿ استدل هحديث أهل ذريرة الؿتؼدم.

والؿؼصقد مـ  (6/435 :)فت، البارييف  احلافظ ابً زجب قال 

 الؿصظ، فقذكره ما مل يؽـ يذكره، حتك يف ذذا الباب: أن الشقطان يليت تخريجف

صالتف ٓتبطؾ هذلؽ، هؾ يممر  نَّ أيؾبس طؾقف صالتف، فال يدري كؿ صىل، و

وقد حؽك غقر واحد مـ العؾؿاء اإلمجاع طىل ، يف صالتف فِ ؽِّ َش هسجقد السفق: لِ 

وذذا يشعر هلكف خالػ فقف مـ ٓ يعتد  ومـفؿ مـ قال: ذق إمجاع مـ يعتد هف.، َذلَِؽ 

كف إذا غؾب الػؽر طىل إوقد قال صائػة قؾقؾة مـ متلخري أصحاهـا والشافعقة: ، هف

 الؿصظ يف أكثر صالتف، فعؾقف اإلطادة: لػقات الخشقع فقفا.

 ثؿ ذكر الخالف أيًضا طـ أهل زيد الؿروزي الشافعل، واهـ حامد الحـبظ.
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ٌة طىل ذذه إققال كؾفا. اكتفك.ثه قال  : والحديث حجَّ

 ٌ يف ايصال٠ عُاًل شا٥ّدا َٔ لٓطٗا.إذا عُ د:3ر َطأي١

(: الزيادة يف 1/711) الشرح الؽبقريف   قال مشظ الدًٓ ابً قدام٘

الصالة تـؼسؿ إىل قسؿقـ: زيادة أققال، وزيادة أفعال، وزيادة إفعال تتـقع 

كقطقـ، أحدمها: زيادة مـ جـس الصالة، مثؾ أن يؼقم يف مقضع جؾقس، أو 

و يزيد ركعة، أو ركـًا: فنْن فعؾف طؿًدا: هطؾت صالتف يجؾس يف مقضع ققام، أ

إذا زاد »: ملسو هيلع هللا ىلصإمجاًطا، وإْن كان سفًقا: سجَد لف، قؾقاًل كان أو كثقًرا: لؼقل رسقل اهلل 

، رواه مسؾؿ.«الرجُؾ، أو كؼص؛ فؾقسجد سجدتقـ
(1)

 الؿراد. ذا

الظاذر أن  (3/464 :)الشرح الؿؿتعيف  قال اإلماو ابً عجٔنني 

أو  (،ركقطاً )أو  (،قعقداً )أو  (،ققاماً )د هالػعؾ ما َذَكَرُه الؿملِّػ وهقَّـف هؼقلف: الؿرا

 .ذذه مجؿؾة (ْعؾفِ ): ٕن كؾؿة (سجقداً )

فالظاذر أن ذذا ذق  :ذذه مبقِّـة (سجقداً ) (ركقطاً ) (قعقداً ) (ققاماً )وققلف: 

القديـ مثالً يف غقر مقاضع  الؿراد، وأكف لق َزاَد فِْعالً غقر ذذه إفعال إرهعة كَرْفعِ 

ْفع، فنكف ٓ يدخؾ يف طؿقم كالم الؿملِّػ، فال تبطؾ الصالة هعؿده، وٓ يجب  الرَّ

 اكتفك.السجقد لسفقه.

 ومل أر مـ أهطؾ الصالة: هزيادة فِْعٍؾ ٓ يغقر ذقئة الصالة، كرفع القديـ. ُ :لهد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.96( )572أخرجف مسؾؿ هرقؿ ) (1)
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 َٔ قسأ ايفاحت١ َستني. د:4ر َطأي١

 ن قرأ فاتحة الؽتاب مرتقـنف (4/91 :)الؿفذبيف  قال الػرياشٖ 

ففق كؿا لق قرأ السقرة  ،كف تؽرار ذكرٕ :كف ٓ تبطؾ صالتفأفالؿـصقص  :اطامدً 

ـٌ ٕ :تبطؾ :صحاهـا مـ قالأومـ  ،هعد الػاتحة مرتقـ ففق  ،ه يف الصالةزادَ  كف رك

 ذ.اكالركقع والسجقد

ا ـ سفقً ن قرأ الػاتحة مرتقنف (4/91 :)شرح الؿفذبيف   قال اليّْٖ

كف ٓ يخؾ هصقرة ٕ :ٓ تبطؾ :الصحق، الؿـصقص :فقجفان :ن تعؿدإو ،مل يضر

 لهأمام الحرمقـ طـ إوذذا القجف حؽاه  ،تبطؾ كتؽرار الركقع :والثاين ،الصالة

وحؽاه  ،اهـ سريج تػؼف طىل ،صحاهـا الؽبارأالقلقد الـقساهقري مـ متؼدمل 

الشقخ  وحؽاه :قال ل،يحقك البؾخ لوأه ،هـ خقران طظ لطـ أه العدةصاحب 

وكذا لق كرر  ،كثرونوهف قال إ ،هنا ٓ تبطؾأوالؿذذب  ،أهق حامد طـ الؼديؿ

قال الؿتقيل  ،لؿا ذكركاه :ا ٓ تبطؾطؿدً  ملسو هيلع هللا ىلصوالصالة طىل رسقل  ،رقخالتشفد إ

ٓ يجزيف طـ السقرة هعد  ،وقؾـا ٓ تبطؾ صالتف ،وإذا كرر الػاتحة :وغقره

 ذاالػاتحة.

ّٛا، أٚ لٗلاًل ٖلٌ ٜبطلٌ        د:5ر َطأي١ ايعٌُ ايهثى َٔ غى للٓظ ايصلال٠ ضلٗ

 ايصال٠؟

 :فلما الـاسل والجاذؾ (6/384 :)فت، البارييف  قال ابً زجب 

ومـ الشافعقة مـ قال: ، هِ دِ ؿْ عَ والشافعقة أن طؿؾف الؽثقر يبطؾ كَ  ،فلكثر أصحاهـا
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ـا رواية طـ وكذلؽ حؽك هعض أصحاه، فقف وجفان، أصحفؿا: ٓيبطؾ كالؽالم 

واستدل هؿا فعؾف الـبل . وقال: ذل أص،. كثر أمحد، أكف ٓيبطؾ طؿؾ الساذل وإن

 ذ.اطىل صالتف كهـ ا ذكرَ ا، ثؿ لؿَّ يف خبر ذي القديـ، حقـ سؾؿ ساذقً  ملسو هيلع هللا ىلص

، ويدل طؾقف أيًضا حديث معاوية هـ الحؽؿ ألشب انمٌل تعذو انثطالٌ ُ :لهد

 فاًل، واهلل أطؾؿ.السؾؿل طـد أن ططس يف الصالة، فتؽؾؿ ج

 ايكسا٠٤ َٔ املصخ  يف ايصال٠؟ د:6ر َطأي١

  ذذب إىل جقاز ذلؽ اهـ سقريـ، والحسـ، وططاء، والحؽؿ، وطائشة هـت

 .صؾحة، وص، ذلؽ طـ طائشة وأكس 

حدثـا اهـ طؾقة، طـ أيقب، قال:  (2/338 :) قال ابً أبٕ غٔب٘

ه صحق،، . إسـادسؿعت الؼاسؿ، يؼقل: كان يمم طائشة طبد يؼرأ يف الؿصحػ

 رجالف رجال الشقخقـ.

حدثـا يحقك هـ آدم، قال: حدثـا طقسك هـ صفؿان، قال: حدثـل ثاهت و قال:

كان أكس يصظ وغالمف يؿسؽ الؿصحػ خؾػف، فنذا تعايا يف آية،  البـاين، قال:

 . وإسـاده صحق،، رجالف ثؼات.فت، طؾقف

 د ومحاد وذذب هعض أذؾ العؾؿ إىل كراذة ذلؽ، وذق ققل الـخعل ومجاذ

 وقتادة وأهل طبد الرمحـ السؾؿل.

: ٕكف طؿؾ يسقر لحاجة، وقد فعؾف الصحاهة رضقان األًلانمٌل ذق  ًانصحيح

 اهلل طؾقفؿ.
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 األنٌ ٚايػسب يف ايصال٠. د:7ر َطأي١

(: أمجع أذؾ العؾؿ طىل أنَّ 3/248-249) إوسطيف   قال ابً امليرز

طـف مـ أذؾ العؾؿ أنَّ الؿصظ مؿـقع مـ إكؾ والشرب، وأمجع كؾ مـ كحػظ 

 طىل مـ أكؾ، أو شرب يف الصالة طامًدا اإلطادة.

 :وقد اختؾػقا يف الشرب يف التطقع: َفُرِوَي طـ اهـ الزهقر، وسعقد هـ  قال

جبقر أهنؿا شرها يف الصالة التطقع، حدثقكا طـ يحقك هـ يحقك قال: ثـا ذشقؿ، 

 رب الؿاء، وذق يف الصالة.طـ مـصقر، طـ أهل الحؽؿ، قال: رأيت اهـ الزهقر يش

وُرِوي طـ صاوس أكف قال: ٓ هلس هف. وقال إسحاق: إْن فعؾف يف  قال:

 التطقع: فال إطادة طؾقف، وَتْرُكُف َأْسَؾؿ.

إذا شرب الؿصظ يف الصالة التطقع طامًدا: فعؾقف  : قال ابً امليرز ثه

قًا إْن ثبت ذلؽ طـ اإلطادة، وكؾ مـ ُحؽَِل طـف أكف شرب يف التطقع كان شرهف ساذ

 ذاهـ الزهقر، والذي َرَوى طـ صاوس ما ذكره لقث.ا

أثر اهـ الزهقر ضعقٌػ: لجفالة شقخ اهـ الؿـذر، وأهق الحؽؿ مل أطرفف،   ُ:لهد

ما  ًانشاجحوأثر صاوس أيًضا ضعقٌػ: لضعػ لقث هـ أهل سؾقؿ، الراوي طـف، 

 رجحف اهـ الؿـذر.

ّٝا. د:8ر َطأي١  األنٌ ٚايػسب يف ايصال٠ ْاض

 ل ابً امليرزقا   يفإوسط (3/248 واختؾػقا فقؿـ أكؾ، أو شرب :)
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يف الصالة كاسقًا، فؽان ططاء يؼقل: إذا شرب يف الصالة كاسقًا: أَتؿَّ صالتف، وسجد  

 ذسجديت السفق، وإن شرب طامًدا: أطاد.ا

ج، اهـ الؿـذر ما ذذب إلقف ططاء، واستدل طؾقف هحديث ذي القديـ،  ثؿ رَّ

والشرب طىل الؽالم، واستدل طؾقف أيًضا هـسقان الصائؿ، فؼاس  فؼاس إكؾ،

 طؾقف كسقان الؿصظ، وذق مذذب الشافعل، وأمحد.

  وخالػ إوزاطل، وأصحاب الرأي، فؼالقا هالبطالن، وذق وجف لؾشافعقة

 فقؿا إذا أكؾ كثقًرا.

، واهلل أطؾؿ.األًلانمٌل  ًانشاجح
(1)

 

 بكاٜا ايطعاّ يف ايفِ. د:9ر َطأي١

(: إْن ترك يف فقف ما يذوب، 2/462) الؿغـليف   م٘قال ابً قدا

ِر، فذاب مـف شلء، فاهتؾعف: أفسد صالتف: ٕكَّف َأْكٌؾ، وإْن هؼل يف أسـاكف، أو  ؽَّ كالسُّ

يف فقف مـ هؼايا الطعام يسقر، يجري هف الريؼ مل تػسد صالتف: ٕكف ٓ يؿؽـ 

 ذآحتراز مـف.ا

 شرح الؿفذبالشافعقة أيًضا كؿا يف وذذا الذي قرره اهـ قدامة ذق مذذب 

(4/89-91.) 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (4/91.)شرح الؿفذب (2/462 ،)الؿغـلواكظر:  (1)
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 ُوِمَحْق ِف٘ َباِب ُطُسِٔط الصَّالِة

 الصسط التاسع: اليية.

كؼؾ غقر واحد مـ أذؾ العؾؿ اإلمجاع طىل أنَّ الصالة ٓ تجزئ إٓ هالـقة، 

مـفؿ: اهـ الؿـذر، والشقرازي، وغقرمها.
(1)

 

  ﴾ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ں ںڳ ﴿والدلقؾ طىل اشتراط الـقة ققلف تعاىل: 

 ، والـقة ذل: الؼصد واإلرادة.«إكًم األطًمل بالـقات»: ، وققلف [٧البينة:]

 حهِ اجلٗس باي١ٝٓ. د:1ر َطأي١

(: والجفر 22/218) مجؿقع الػتاوىكؿا يف   قال غٔخ اإلضالو

هالـقة ٓ يجب، وٓ يستحب هاتػاق الؿسؾؿقـ، هؾ الجاذر هالـقة مبتدع، مخالػ 

معتؼًدا أكف مـ الشريعة: ففق جاذؾ، ضال يستحؼ التعزير  لؾشريعة إذا فعؾ ذلؽ

 ذوالعؼقهة طىل ذلؽ.ا

(: وأما الجفر هالـقة، وتؽريرذا: فبدطة سقئة لقست 22/235يف ) ّقال

، وٓ خؾػاؤه ملسو هيلع هللا ىلصمستحبة هاتػاق الؿسؾؿقـ: ٕهنا مل يؽـ يػعؾفا رسقل اهلل 

 ذالراشدون.ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (3/276.)شرح الؿفذب (2/132 ،)الؿغـل(، و3/71) إوسطواكظر:  (1)
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 حهِ ايتًفغ باي١ٝٓ دٕٚ لٗس. د:2ر َطأي١ 

تـازع  ولؽـ (22/231 :)مجؿقع الػتاوىكؿا يف   وقال غٔخ اإلضال

 :ذذا فقف ققٓن معروفان لؾػؼفاء ؟ا أم ٓذؾ يستحب التؾػظ هالـقة سرًّ  :العؾؿاء

 :يستحب التؾػظ هبا :وأمحد ل،والشافع ،حـقػة لهأصائػة مـ أصحاب  تفؼال

 .لؽقكف أوكد

 :التؾػظ هبآ يستحب  :وغقرمها ،وأمحد ،وقالت صائػة مـ أصحاب مالؽ

 ملسو هيلع هللا ىلصل وٓ أمر الـب ،صحاهفأوٓ طـ  ،ملسو هيلع هللا ىلص ٕن ذلؽ هدطة مل تـؼؾ طـ رسقل اهلل

ولق كان ذذا  ،ا مـ الؿسؾؿقـذلؽ أحدً  ؿَ ؾَّ وٓ طَ  ،ا مـ أمتف أن يتؾػظ هالـقةأحدً 

 .مع أن إمة مبتالة هف كؾ يقم ولقؾة ،وأصحاهف ملسو هيلع هللا ىلصل ا مل يفؿؾف الـبا مشروطً مشفقرً 

أما يف  ،يف العؼؾ والديـ هؾ التؾػظ هالـقة كؼٌص  ،الوذذا الؼقل أص، إقق

 :ا فقؼقلف هؿـزلة مـ يريد أن يلكؾ صعامً كَّ أِلَ فَ  :وأما يف العؼؾ ،ف هدطةكَّ أِلَ فَ  :الديـ

 ،فلضعفا يف فؿك ،أريد أن آخذ مـف لؼؿةً  يف ذذا اإلكاء أين يكقيت هقضع يد

 ذ.إشبع :ثؿ أهؾعفا ،مضغفالف

 ، واهلل أطؾؿ.انصٌاب انمٌلتؾػظ هبا هدطة ذق الؼقل هلنَّ ال ُ :لهد

 ذلٌ اي١ٝٓ. د:3ر َطأي١

 (22/231 :)مجؿقع الػتاوىكؿا يف  قال غٔخ اإلضالو ابً تٔنٔ٘ 

 ،والزكاة ،والحج ،والصقام ،والصالة ،أو تقؿؿ ،أو غسؾ ،كقة الطفارة مـ وضقء
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تػاق أئؿة اوغقر ذلؽ مـ العبادات ٓ تػتؼر إىل كطؼ الؾسان ه، والؽػارات

ا فؾق لػظ هؾساكف غؾطً  ،تػاقفؿاهؾ الـقة محؾفا الؼؾب دون الؾسان ه ،إلسالما

يف ذلؽ  ومل يذكر أحدٌ  ،ٓ هؿا لػظ ،طتبار هؿا كقىكان آ :هخالف ما كقى يف قؾبف

 فُ طَ ؾَّ غَ وَ  ،ا يف ذلؽوجفً  َج رَّ َخ  أصحاب الشافعك  يإٓ أن هعض متلخر ،اخالفً 

 )إن الصالة ٓهد مـ الـطؼ :قال لن الشافعوكان سبب غؾطف أ، فقف أئؿة أصحاهف

فظـ ذذا الغالط أن  ،هذلؽ التؽبقر القاجب يف أولفا لوأراد الشافع (،يف أولفا

 . اكتفك.مجقعفؿ لالشافع أصحاُب  فُ طَ ؾَّ غَ فَ  ،أراد الـطؼ هالـقة لالشافع

 وذذا الغالط الذي َغؾَِط يف كالم الشافعل ذق أهق طبد اهلل الزهقري، ذكر ُ :لهد

 (3/277 ،)شرح الؿفذب، وكؼؾف طـف الـقوي يف الحاويذلؽ صاحب 

ا، أو طؿرًة أجزَأ، وإن مل يتؾػظ، ولقس  وكصُّ كالم الشافعل هتؿامف: إذا كقى حجًّ

 كالصالة، ٓ تص، إٓ هالـطؼ.

 ذلٌ اي١ٝٓ َٔ ايصال٠. د:4ر َطأي١

 أمجع العؾؿاء طىل أن كقة الصالة تؽقن طـد التؽبقر.

ُٓػرت  ط مقازىتَا للتلبري أو ال؟ثه اختلفْا: ٍل 

  ٓفذذب الشافعل، واهـ الؿـذر إىل وجقب مؼاركة الـقة لؾتؽبقر، ٓ هعده، و

 قبؾف.

 .وذذب أمحد، وأهق حـقػة إىل جقاز تؼديؿفا هالزمـ القسقر 

 .وذذب اهـ حزم إىل وجقب تؼديؿفا طىل التؽبقر متصؾة هف 
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 (22/229 :)وىمجؿقع الػتاكؿا يف  قال غٔخ اإلضالو ابً تٔنٔ٘ 

وذذا مؿؽـ ٓ صعقهة  ،هقققع التؽبقر طؼقب الـقة رُ سَّ ػَ والؿؼاركة الؿشروصة قد تُ 

 :فكَ رْ قا تَ ػُ ؾِّ لق كُ  ي،وذذا أمر ضرور ،ذؽذا قنَ ؾُّ َص هؾ طامة الـاس إكؿا يُ  ،فقف

 .جزوا طـفعَ لَ 

 ،هحقث يؽقن أولفا مع أولف ،كبساط آخر الـقة طىل آخر التؽبقراه رُ سَّ ػَ وقد تُ 

 ،طزوب كؿال الـقة يف أول الصالة لٕكف يؼتض :وذذا ٓ يص، ،وآخرذا مع آخره

وقد تػسر هحضقر مجقع الـقة مع مجقع آخر ، وخؾق أول الصالة طـ الـقة القاجبة

 .وذذا تـازطقا يف إمؽاكف ،التؽبقر

 طـ وٓ مؼدور لؾبشر طؾقف فضاًل  ،إن ذذا غقر مؿؽـ :فؿـ العؾؿاء مـ قال

وأيضا فؿؿا يبطؾ ذذا ، فقسؼط هالحرج ،ففق متعسر :ققؾ هنمؽاكفولق  ،وجقهف

ًٓ  ،لف أن يتدهر التؽبقر ويتصقره لأن الؿؽبر يـبغ :قبؾف يوالذ  فقؽقن قؾبف مشغق

وٕن الـقة مـ  ،ستحضار الـقةاهؿعـك التؽبقر ٓ هؿا يشغؾف طـ ذلؽ مـ 

 ،الطفارةويستؿر حؽؿفا إىل آخرذا ك ،والشروط تتؼدم العبادات ،الشروط

 . اكتفك.أطؾؿ واهلل

 يتبقـ مـ ذذا الؽالم الـػقس لشقخ اإلسالم  :غفش اهلل نولال أتٌ عثذ اهلل 

أنَّ الـقة تؽقن قبؾ تؽبقرة اإلحرام متصؾة هبا، كؿا قال اهـ حزم، هحقث ٓ يخؾق 

 ، واهلل أطؾؿ.انشاجحجزء مـ التؽبقر مـ تؿام الـقة، وذذا ذق 

ـٍ يسقر، وٓ كثقر، وقد تؼدم أنَّ مذذب ولؽـ اهـ حزم ٓ يجقز ت ؼدمفا هزم
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أمحد، وأهل حـقػة، وكؼؾف اهـ حزم طـ مالؽ جقاز تؼدمفا هالزمـ القسقر، وذذا ذق 

 ، وُيشترط أن ٓ يؼطعفا.انشاجح

 ّاختلفْا يف تقدمَا علٙ العبادٗ بالصمً اللجري:

 .فذذب أكثر أذؾ العؾؿ إىل طدم الجقاز 

 اية طـف إىل الجقاز ما مل يػسخفا، واختاره مجاطة مـ وذذب اإلمام أمحد يف رو

، مـفؿ: شقخ اإلسالم اهـ تقؿقة، وذق مذذب الحـػقة، اإلكصافالحـاهؾة كؿا يف 

ويشؿؾف ققلف ، : ٕكَّف مستصحب لؾـقة حؽًؿاانصحيحذق  انمٌلًىزا وأهل يقسػ، 

 :«إكًم األطًمل بالـقات». 

.قـ وقد صح، ذذا الؼقل اإلمام اهـ طثقؿ
(1)

 

إذا كقى الصالة قبؾ أدائفا هزمـ يسقر، أو كثقر، وما زال مستصحبًا لفا  تيبيُ:

ت صالتف هاتػاق العؾؿاء. قالف شقخ اإلسالم كؿا يف   مجؿقع الػتاوىذِكًرا: َصحَّ

(22/228.) 

 اضتصخاب اي١ٝٓ يف ايصال٠. د:5ر َطأي١

ُحْؽِؿ  َواْلَقاِجُب اْستِْصَحاُب  (2/134 :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘

َٓ َيـِْقي َقْطَعَفا ُف  َوَطَزَهْت َطـُْف فِل أَْثـَاِء  ،َوَلْق َذَذَؾ َطـَْفا، الـِّقَِّة ُدوَن َحِؼقَؼتَِفا، هَِؿْعـَك أَكَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (22/229 ،)مجؿقع الػتاوى (3/277-278 ،)الؿجؿقع (2/136 ،)الؿغـلواكظر:  (1)

الؿحؾَّك (354 ،)اإلكصاف (2/21 ،)إوسط (3/71 ،)الشرح الؿؿتع (2/291-

291.) 
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َنَّ الـِّقََّة  
ِ
، َوٕ ـٍ ـْ َذَذا َغقُْر ُمْؿؽِ

َز مِ َنَّ التََّحرُّ
ِ
تَِفا: ٕ ْر َذلَِؽ فِل ِصحَّ اَلةِ، َلْؿ ُيَمثِّ َٓ الصَّ

ـْ الـَّبِلِّ  ْقِم َوَغقِْرِه، َوَقْد ُرِوَي َط َأكَُّف  ملسو هيلع هللا ىلصُتْعتَبَُر َحِؼقَؼتَُفا فِل َأْثـَاِء اْلِعبَاَدةِ، هَِدلِقِؾ الصَّ

ْقَطاُن، َوَلُف ُحَصاٌص، َفنَِذا ُقِضَل التَّْثِقيُب َأْقَبَؾ » :َقاَل  اَلُة َأْدبََر الشَّ إَذا ُأقِقَؿْت الصَّ

ـَ اْلـَؿْرِء َوَكْػِسِف، َيُؼقُل: ُاْذُكْر َكَذا، ُاْذُكْر َكَذا، َحتَّك َيَظؾَّ َأَحُدُكْؿ اَل َحتَّك َيْخطَِر بَ  ْق

.ُمتََّػٌؼ َطَؾقْفِ  .«َيْدِرَي َكْؿ َصؾَّك
(1)

 ذا

ُٜػرتط يف اي١ٝٓ تعٝني ايصال٠؟ د:6ر َطأي١  ٌٖ 

  ذذب مجفقر العؾؿاء إىل اشتراط تعققـ الصالة هعقـفا: لؼقلف :« إكًم

 .«ـقات، وإكًم لؽؾ امرئ ما كقىاألطًمل بال

  وذذب الشافعقة، وهعض الحـاهؾة إىل أكف يؽػقف أن يـقي فرَض الققت، وإن مل

 ُيَعقِّـُْف.

: ٕكف إذا كان قد كقى فرض الققت: فنكف يؽقن قد كقى األًلانمٌل  ًانشاجح

، أو ماضقًا، ويؽقن مستصحبًا لفا حؽًؿا، وذذا جائٌز كؿا  ًٓ طقـ الصالة حا

.تؼدم
(2)

 

ُٜػرتط ١ْٝ ايفسض١ٝ؟ د:7ر َطأي١  ٌٖ 

  لؾشافعقة، والحـاهؾة وجفان يف اشتراط الػرضقة، ومعـك ذلؽ أن يـقي أن

 يصظ الظفر فرًضا، ٓ كافؾًة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(، مـ ]كتاب الؿساجد[ طـ أهل ذريرة 83(، ومسؾؿ هرقؿ )1231أخرجف البخاري هرقؿ ) (1)
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أكف ٓ ُيشترط: ٕنَّ تعققـ الػريضة ُيغـل طـفا: لؽقن الظفر مثاًل ٓ  ًانصحيح

يؽقن مـ الؿؽؾػ إٓ فرًضا.
(1)

 

 ٗا.حهِ قطع اي١ٝٓ، ٚايرتدد يف قطع د:8ر َطأي١

اَلةِ  (2/133-134 :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘ َوإَِذا َدَخَؾ فِل الصَّ

دِ  َنَّ الـِّقََّة َطْزٌم َجاِزٌم، َوَمَع التََّردُّ
ِ
ٕ : ـَ إْتَؿامَِفا َوَقْطِعَفا، َلْؿ َتِص،َّ  َهقْ

َدةٍ َٓ هِـِقٍَّة ُمتََردِّ

 :َصِحقَحٍة، ُثؿَّ َكَقى َقْطَعَفا، َواْلُخُروَج مِـَْفا َوإِْن َتَؾبََّس هَِفا هِـِقَّةٍ ، َيْحُصُؾ اْلَجْزمُ 

افِِعلُّ ، َهَطَؾْت  َكََّفا ِطبَاَدٌة َص،َّ ، َوهَِفَذا َقاَل الشَّ
ِ
َٓ َتبُْطُؾ هَِذلَِؽ: ٕ َوَقاَل َأُهق َحـِقَػَة: 

.  ُدُخقُلُف فِقَفا، َفَؾْؿ َتْػُسْد هِـِقَِّة اْلُخُروِج مِـَْفا َكاْلَحجِّ

أَكَُّف َقَطَع ُحْؽَؿ الـِّقَِّة َقبَْؾ إْتَؿاِم َصاَلتِِف، َفَػَسَدْت، َكَؿا َلْق َسؾََّؿ َيـِْقي  :َوَلـَا

اَلةِ، َوَقْد َقَطَعَفا هَِؿا َحَدَث،  َنَّ الـِّقََّة َشْرٌط فِل َجِؿقِع الصَّ
ِ
اْلُخُروَج مِـَْفا، َوٕ

َٓ لَِذَذاِب َشْرصَِفا، َوَفاَرَقْت اْلَحجَّ  :َفَػَسَدْت  َٓ َيْخُرُج مِـُْف هَِؿْحُظقَراتِِف، َو ُف  : َفنِكَّ

اَلةِ  َكَُّف . هُِؿْػِسَداتِِف، هِِخاَلِف الصَّ
ِ
َٓ َتبُْطُؾ: ٕ ـُ َحامٍِد:  َد فِل َقْطِعَفا، َفَؼاَل اْه ا إْن َتَردَّ َفَلمَّ

ؽِّ َوالتََّردُّ  ـٍَة، َفاَل َتُزوُل هِالشَّ َوَقاَل اْلَؼاِضل:  دِ َكَسائِِر اْلِعبَاَداِت.َدَخَؾ فِقَفا هِـِقٍَّة ُمتَقَؼَّ

َنَّ اْستَِداَمَة الـِّقَِّة َشْرٌط  َيْحتَِؿُؾ َأْن َتبُْطَؾ.
ِ
ٕ : افِِعلِّ َٓ وَ َوُذَق َمْذَذُب الشَّ دِ  َمَع التََّردُّ

 ذ.اَيُؽقُن ُمْستَِديًؿا َلَفا، َفَلْشبََف َما َلْق َكَقى َقْطَعَفا

وأما  ،انصٌابما قرره اهـ قدامة يف ذذا الؽالم ذق  :هلل نوغفش الال أتٌ عثذ اهلل 

، وذق وجٌف طـد الحـاهؾة، مـ أنَّ اتٍ حايذ ما ذذب إلقف فانصحيحمسللة التردد: 
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وذلؽ ٕنَّ  :الـقة ٓ تـؼطع هالتردد، وقد صح، اإلمام اهـ طثقؿقـ ذذا الؼقل 

إصؾ هؼاء الـقة، والتردد ٓ يبطؾفا.
(1)

  

 َٔ فسٜط١ إىل فسٜط١ أخس٣ أرٓا٤ ايصال٠.حتٌٜٛ اي١ٝٓ  د:9ر َطأي١

َوإَِذا َأْحَرَم هَِػِريَضٍة، ُثؿَّ َكَقى  (2/135 :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘

ُوَلك ْٕ ُف َلْؿ  :َكْؼَؾَفا إَلك َفِريَضٍة ُأْخَرى، َهَطَؾْت ا َكَّ
ِ
ُف َقَطَع كِقَّتََفا، َوَلْؿ َتِص،َّ الثَّاكِقَُة: ٕ َكَّ

ِ
ٕ

لَِفا.َيـِْقَذا مِ   ذاـْ َأوَّ

وذق مذذب الشافعقة هغقر خالف هقـفؿ. ُ :لهد
(2)

  

 حتٌٜٛ اي١ٝٓ َٔ فسٜط١ إىل ْاف١ً َطًك١. د:11ر َطأي١

  إذا كان الققت واسًعا، والتحقيؾ لغرض صحق،، مثؾ أن يحرم مـػرًدا، ثؿ

تحصؾ مجاطٌة: فقص، تحقيؾ الـقة إىل كػؾ طىل إص، مـ مذذب الشافعقة، 

ة الػريضة تشؿؾ كقَة الصالة وزيادة طىل ذلؽ كقة الػرضقة، والحـاهؾة: وذلؽ ٕنَّ كق

ًىزا والتعققـ، فنذا ألغك كقة الػرضقة والتعققـ، هؼل كقة الصالة، وذل الـافؾة، 

حف اإلمام اهـ طثقؿقـ انصحيحذق  انمٌل  .، وقد رجَّ

  وأما إذا كان التحقيؾ لغقر غرٍض صحق،: فإص، طـد الشافعقة، والحـاهؾة

ًىزا ة، وذذب هعض الشافعقة، والحـاهؾة إىل الصحة مع الؽراذة، طدم الصح

: لِـَؿا تؼدم، وأما الؽراذة فؾؽقن الػريضة مؼدمة طىل الـافؾة، ولؽقكف انمٌل ألشب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2/291.)الشرح الؿؿتع (2/22 ،)اإلكصافواكظر:  (1)

  (3/286.)شرح الؿفذباكظر:  (2)
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 أسرع إىل إهراء الذمة.

، ذذا الؼقل اإلمام اهـ طثقؿقـ  : إكف اإلكصاف، وقال يف وقد رجَّ

الصحق، يف مذذب الحـاهؾة.
(1)

  

ٌ ايٓٝلل١ َللٔ فسٜطلل١ إىل ْافًلل١ َعٝٓلل١ نللايٛتس، ٚايٓافًلل١  حتٜٛلل د:11ر َطأي١

 املع١ٓٝ إىل ْاف١ً َطًك١.

: فالحؽؿ : قال اإلماو ابً عجٔنني  إذا اكتؼؾ مـ َكْػؾ معقَـّ إىل َكْػؾ معقَـّ

 مـ راتبة العشاء إىل الِقتر، كؿا لق اكتؼؾ مـ َفْرض إىل َفْرض، فؾق اكتؼؾ مثاًل 

ة والِقتر م اتبة معقَـّ ومل يـعؼد الثاين: ٕن آكتؼال مـ معقَـّ إىل  ،عقَّـة، هطؾ إولفالرَّ

 وٓ يـعؼد هف الثَّاين، سقاء أكان فريضة أم كافؾة. ،معقَـّ ُيبطؾ إول

، أو مـ َكْػؾ معقَـّ إىل َكْػؾ مطؾؼ: ص،َّ  وذذه  ،وإن اكتؼؾ مـ َفرض معقَـّ

قرة الراهعة، لؽـ ُيشترط يف الػرض أن يؽقن الققت والتَّعؾقؾ: ٕن ، اتَّسعً مُ  الصُّ

ة هؼقت  الؿعقَـّ اشتؿؾ طىل كقَّتقـ: كقَّة مطؾؼة، وكقَّة معقَّـة، فنذا أهطؾ الؿعقَـّ

ذاالؿطؾؼة.
(2)

  

أنَّ تحقيؾ الـافؾة الؿطؾؼة إىل فريضة، أو إىل كافؾة معقـة  ْٚطتفٝد مما تكدّ:

ثـاء الصالة، وٓ تص، ٓ يص،: ٕنَّ كقة التعققـ سقاء لؾػريضة أو الـافؾة تحصؾ أ

 الػريضة، وٓ الـافؾة الؿعقـة إٓ هتعققـفا مـ هداية الصالة، واهلل أطؾؿ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (2/298 ،)الشرح الؿؿتع (3/287 ،)شرح الؿفذب (2/135 ،)الؿغـلواكظر:  (1)

اإلكصاف (2/24.) 

(2) الشرح الؿؿتع (2/297-298.) 
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َّ بصللال٠ قبللٌ ايٛقللت، أٚ أحللسّ بفا٥تلل١ فتللرنس أْلل٘ قللد    د:12ر َطأي١  إذا أحللس

 أداٖا؟

(: إِْن َكاَن َطالـًؿا 3/287) شرح الؿفذبيف  قال اإلماو اليّْٖ 

ََص،ُّ ال ْٕ َـّ ُدُخقَل اْلَقْقِت، هَِحِؼقَْؼِة الَحاِل: َفا ُف ُمتَاَلِطٌب، َوإِْن َجِفَؾ، َوَض َكَّ
ِ
بُْطاَلن: ٕ

ِحقُْ، اْكِعَؼاُدَذا َكْػاًل، َوهِِف َقَطَع الؿَصـُِّػ َوإَْكثَُرْوَن.  َفالصَّ

وذذا ذق مذذب الحـاهؾة أيًضا. ُ :لهد
(1)

  

 إذا غو ٌٖ ٣ْٛ ايصال٠ فسّضا، أٚ ْفاًل؟ د:13ر َطأي١

(: وإْن َشؽَّ ذؾ كقى َفْرًضا، أو 2/135) ـلالؿغيف   قال ابً قدام٘

َّٓ أْن َيْذُكَر أكَّف َكقى الَػْرَض َقبََؾ أْن ُيْحِدَث َطَؿاًل.ا فا َكْػاًل: إ  ذكػاًل؟ َأَتؿَّ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2/23-24.)اإلكصاف (2/135 ،)الؿغـلاكظر:  (1)



ِٗ اِلـُنَصلِّٕ   259 َباُب ُضِتَس

 

 

 

 

 َباُب ُسِتَسِة اِلُىَصمِّ٘
بَابُ سُتِسَةِ الـِىُصَمِّ
 

 قـ يديف.ذل ما يجعؾف الؿصظ أمامف: لؿـع الؿرور ه ُضِتَس٠ُ امُلَصً ٞ:

ـِ الَحاِرِث  (111) ـْ َأهِل ُجَفقِْؿ ْه   َط
ِ
َلْق َيْعَؾُؿ الًَمرُّ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

ـَ َيَدِي  ل بَْق ـَ  الُؿَصؾِّ ـَ  َماَذا َطَؾْقِف ِم ـْ َأْن َيُؿرَّ  َخْقًرا ،اِِلْثِؿ، َلَؽاَن َأْن َيِؼَػ َأْربَِعق َلُف ِم

ـَ َيَدْيفِ  .. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف. َوالؾَّْػُظ لِْؾبَُخاِريِّ «بَْق
(1)

 

ـْ َوْجٍف آَخرَ 
اِر مِ ـَ َخرِيًػا» :َوَوَقَع فِل البَزَّ .«َأْربَِعق

(2)
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(. والؾػظ متػؼ طؾقف، وأما زيادة )مـ اإلثؿ( فؾقست يف 517(، ومسؾؿ )511أخرجف البخاري ) (1)

البخاري  وٓ يفمسؾؿ. 

)مـ اإلثؿ( ولقست ذذه  -أحد رواة البخاري  -(: زاد الؽشؿقفـل 511) الػت،قال الحافظ يف 

قصل هدوهنا. وقال اهـ طبدالبر: مل يختؾػ الزيادة يف شلء مـ الروايات طـد غقره، والحديث يف الؿ

طىل مالؽ يف شلء مـف. وكذا رواه هاقل الستة وأصحاب الؿساكقد والؿستخرجات هدوهنا، ومل أرذا 

)يعـل مـ اإلثؿ( فقحتؿؾ أن تؽقن  مصـػ اهـ أهل شقبةيف شلء مـ الروايات مطؾًؼا، لؽـ يف 

: ٕكف مل يؽـ مـ أذؾ العؾؿ وٓ مـ ذكرت يف أصؾ البخاري حاشقة فظـفا الؽشؿقفـل أصاًل 

 ذالحػاظ هؾ كان راوية. ا

( طـ أمحد هـ طبدة الضبل طـ سػقان هـ طققـة طـ أهل 3782) مسـدهأخرجفا البزار كؿا يف  (2)

 الـضر مقىل طؿر هـ طبقداهلل طـ هسر هـ سعقد طـ أهل جفقؿ هف. 

ل: ٓ أدري أقال: أرهعقـ يقًما أو وغقرمها أكف قا الصحقحقـوالؿحػقظ طـ أهل الـضر يف 

شفًرا أو سـة. رواه طـ أهل الـضر كذلؽ مالؽ والثقري وغقرمها: ولذلؽ ففذه الرواية )أرهعقـ 

خريًػا( تعتبر شاذة، وقد جعؾ هعضفؿ الؿخالػ هبا سػقان هـ طققـة، وذذا ٓ يص،، فؼد قال 

ـ مـصقر وغقرذؿ مـ الحػاظ طـ اهـ لؽـ رواه أمحد واهـ أهل شقبة وسعقد ه: الػت،الحافظ يف 

 ، فتعقـ أن الخطل مؿـ دون سػقان هـ طققـة، واهلل أطؾؿ. ذطققـة طـ أهل الـضر طىل الشؽ.ا
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 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 حهِ املسٚز بني ٜدٟ املصًٞ. د:1ر َطأي١

ؿرور هقـ يدي الؿصظ: ولذلؽ قال اهـ دلَّ حديث الباب طىل تحريؿ ال

خالف هقـ العؾؿاء يف كراذقة الؿرور  ٓ (21/148 :)التؿفقديف  طبدالبر 

واإلثؿ طىل الؿار هقـ يدي الؿصظ فقق اإلثؿ طىل الذي يدطف ، هقـ يدي الؿصظ

ا إذا تعؿد والؿار أشد إثؿً  ،اإذا كان هالـفل طالؿً  وكالمها طاصٍ  ،يؿر هقـ يديف

 ذا.اؿا ٓ أطؾؿ فقف خالفً موذذا  ،ذلؽ

طىل كراذقة  واتػؼقا (35 :)مراتب اإلمجاعكؿا يف   ّقال ابً حصو

 ذ.افاطؾ ذلؽ آثؿ نَّ أو ،الؿرور هقـ الؿصظ وسترتف

(: وحؽاه الترمذي طـ أذؾ العؾؿ، وقد 511) الػت،يف  قال ابً زجب 

ل العؾؿاء كاكقا يستعؿؾقن محؾ إصالق ذمٓء لؾؽراذة طىل التحريؿ: فننَّ متؼدم

 ذذلؽ كثقًرا.ا

وذق واض، يف كالم اإلمامقـ اهـ طبد البر، واهـ حزم: فننَّ كؾقفؿا كؼؾ   ُ:لهد

 اإلمجاع طىل اإلثؿ أيًضا، والؿؽروه ٓ إثؿ فقف: إٓ أن يؽقن كراذة تحريؿ.

 ٌٖ حيسّ املسٚز بني ٜدٟ املصًٞ إذا مل ٜهٔ بني ٜدٜ٘ ضرت٠؟ د:2ر َطأي١

 كذا الحـػقة طىل التحريؿ: لعؿقم حديث أهل جفقؿ.مجفقر الحـاهؾة، و 

  وذذب هعض الحـاهؾة، والشافعقة إىل أكف يؽره وٓ يحرم، واستدلقا هحديث
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اهـ طباس، والؿطؾب هـ أهل وداطة ومها حديثان ضعقػان، وسقليت ذكرمها يف هقان 

 حؽؿ السترة.

.وقد صححف اهـ رجب  ،األًلانمٌل ذق  ًانشاجح
(1)

 

 رٟ همٓع املاز َٓ٘ إذا صً ٢ بدٕٚ ضرت٠.حد ايكسب اي د:3ر َطأي١

ويف قدر الؼرب الذي يؿـع  (2/682 :)فت، البارييف  قال ابً زجب 

 :الؿرور فقف وجفان ٕصحاهـا

 ذرع: ٕهنا مـتفك الؿسـقن يف وضع السترة.أأكف محدود هثالثة  أحدُٖا:

وجاء يف  ف.حده هؿا لق مشك إلقف لدفع الؿار أو غقره، مل تبطؾ صالت ٚايثاْٞ:

خرجف ، أحديث مرفقع مـ حديث اهـ طباس: تؼديره هؼدر قذفة هحجر

.داود أهق
(2)

  

وحؽل طـ الحـػقة أكف ٓ يؿـع مـ الؿرور إٓ يف محؾ سجقد الؿصظ 

اكتفك الؿراد.خاصة.
(3)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ٓهـ رجب.2/682) الػت،واكظر:  (1)

ؿ أهق داود فقف محؿد هـ إسؿاطقؾ هـ أهل سؿقـة، 714أخرجف أهق داود هرقؿ ) (2) ػف: فؼد وذَّ (، وضعَّ

ولؽـف قد تقهع: فؼد أخرجف اهـ طدي مـ وجٍف آخر، وهقـ الحافظ اهـ رجب أن وذق شقخف، 

الصحق، فقف أكف مقققف طىل طؽرمة: فقذؿ هعض الرواة هرفعف. والؿرفقع مـ صريؼ ذشام ، طـ 

أهقف، طـ يحقك، طـ طؽرمة، طـ اهـ طباس هف. والؿقققف مـ صريؼ أهل داود الطقالسل، طـ 

 ف.ذشام، طـ يحقك، طـ طؽرمة ه

  (2/92.)اإلكصافواكظر:  (3)
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 حهِ املسٚز بني ٜدٟ املأََٛني. د:4ر َطأي١ 

أخرج الشقخان
(1)

 ،ك ِحَؿاٍر َأَتانٍ أَْقبَْؾُت َراكِبًا َطؾَ ، قال: طـ اهـ طباس  

ْحتاَِلَم َوَرُسقُل اهلليَ َوَأَكا 
ِ
ُيَصؾِّل هِالـَّاِس هِِؿـًك إَِلك َغقِْر  ملسو هيلع هللا ىلص ْقَمئٍِذ َقْد َكاَذْزُت آ

ػِّ  ،ِجَدارٍ  ـَ َيَدْي َهْعِض الصَّ ََتاَن َتْرَتعُ  ،َفَؿَرْرُت َهقْ ْٕ َوَدَخْؾُت فِل  ،َفـََزْلُت َوَأْرَسْؾُت ا

ػِّ   . والؾػظ لؾبخاري.ـْؽِْر َذلَِؽ َطَؾلَّ َأَحدٌ َفَؾْؿ يُ  ،الصَّ

َحِديُث اِْهـ َطبَّاس َذَذا َيُخصُّ  (493 :)الػت،كؿا يف  قال ابً عبد الرب 

ـَ َيَدْيفِ » :َأهِل َسِعقد َحِديَث  ل َفاَل َيَدُع َأَحًدا َيُؿرُّ بَْق «إَِذا َكاَن َأَحُدُكْؿ ُيَصؾِّ
(2)

َفنِنَّ  :

ـَ َيَدْيفِ َذلَِؽ َمْخُصقص هِاإْلِ  ـْ َمرَّ َهقْ ُه َم ا اْلـَؿْلُمقُم َفاَل َيُضرُّ  :َماِم َواْلـُؿـَْػِرد، َفَلمَّ

ـَ اْلُعَؾَؿاءِ  َٓ ِخاَلَف فِقِف َهقْ  .لَِحِديِث اِْهـ َطبَّاس َذَذا، َقاَل: َوَذَذا ُكؾُُّف 

ُر ثؿ كؼؾ الحافظ الخالف طـ الحؽؿ هـ طؿرو الغػاري، قال:  َطَؾك َفَفَذا ُيَعؽِّ

تَِّػاِق 
ِ
ـْ آ

 ذ.اَما ُكِؼَؾ مِ

 (، وإسـاده صحق،.19-2/18أثر الحؽؿ الغػاري طـد طبد الرزاق ) ُ :لهد

 .وقد مـع ذلؽ أيًضا أمحد يف رواية طـف، وقال سػقان: ٓ يعجبـل ذلؽ 

 .وذذب الشافعقة إىل الؽراذة 

.: لحديث اهـ طباس اجلٌاص، وذق لٌل اجلًيٌس ًانشاجح
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.514(، ومسؾؿ هرقؿ )76أخرجف البخاري هرقؿ ) (1)

 (.226ذكره هالؿعـك، وسقليت يف الؽتاب هرقؿ ) (2)

 ( ٓهـ حجر.493) الػت،(، 615-2/614( )493ٓهـ رجب ) فت، الباريواكظر:  (3)
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ـْ طَ  (114) ـْ ُستَْرةِ  -فِل َغْزَوةِ َتبُقكَ - ملسو هيلع هللا ىلصَقاَلْت: ُسئَِؾ الـَّبِلُّ  ائَِشَة َوَط َط

ْحؾِ خِّ ِمْثُؾ ُمَم »َفَؼاَل: ؟ الُؿَصؾِّل  الرَّ
. أَْخَرَجُف ُمْسؾٌِؿ.«َرةِ

(1)
 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 َكداز يٍٛ ايطرت٠. د:1ر َطأي١

  أمحد أكف قال: صقلفا ذراع. وهف قال ططاء، والثقري، وأصحاب جاء طـ

 الرأي.

  وذق  -يعـل مـ الرسغ إىل الؿرفؼقـ-وُروي طـ أمحد أكف قدر طظؿ الذراع

 ققل مالؽ، والشافعل.

َٓ التَّْحِديِد: :  قال ابً قدام٘ َوالظَّاِذُر َأنَّ َذَذا َطَؾك َسبِقِؾ التَّْؼِريِب 

َنَّ 
ِ
ْحِؾ َتْختَؾُِػ فِل الطُّقِل َواْلِؼَصِر،  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلَّ  ٕ ْحِؾ، َوآِخَرُة الرَّ  الرَّ

َرَذا هِآِخَرةِ َقدَّ

ْستِتَاُر هِِف، 
ِ
َراَع َأْجَزأَ آ َفتَاَرًة َتُؽقُن ذَِراًطا، َوَتاَرًة َتُؽقُن أََقؾَّ مِـُْف، َفَؿا َقاَرَب الذِّ

َأْطَؾُؿ. َوَاهلل
(2)

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 511أخرجف مسؾؿ هرقؿ ) (1)

  (5/89.)إوسطو  (3/82،)الؿغـلاكظر:  (2)
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 مَلَشاِئِن امُلِمَحَقِةَفِصْن ِف٘ ِذِكِس َبِعِض ا

 َكداز عس  ايطرت٠. د:1ر َطأي١

ةِ  (3/83 :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘ قَّ ا َقْدُرَذا فِل اْلِغَؾِظ َوالدِّ َفاَل  ،َفلَمَّ

ْفِؿ َواْلَحْرَهِة َوَغؾِقَظًة َكاْلَحائِطِ  :َحدَّ َلُف َكْعَؾُؿفُ   ذ.اَفنِكَُّف َيُجقُز َأْن َتُؽقَن َدقِقَؼًة َكالسَّ

 يـبغل أن تؽقن متؿقزًة يراذا مـ أراد الؿرور. :غفش اهلل نوعثذ اهلل  لال أتٌ

 َكداز َا بني املصًٞ، ٚبني ضرتت٘. د:2ر َطأي١

  ذذب مجفقر العؾؿاء إىل أكف يجعؾ هقـف وهقـ السترة ثالثة أذرع: ٕنَّ الـبل

  حقـ دخؾ الؽعبة جعؾ هقـف وهقـ الجدار ثالثة أذرع، وكان اهـ طؿر يػعؾ

 .( مـ حديث هالل 516) البخاري صحق،ذلؽ كؿا يف 

  وص،َّ طـ طبداهلل هـ مغػؾ كؿا ، وذذب مالؽ، والحسـ إىل أكف لقس لفا حدٌّ

( أكف جعؾ سبعة أذرع، وقال اهـ هطال، وغقره: 2/16) مصـػ طبد الرزاقيف 

يف  أقؾ ما يؽقن هقـ الؿصظ، وهقـ سترتف مؿر شاة: لحديث سفؾ هـ سعد 

الصحقحقـ 
(1)

 ، وهقـ الجدار مؿر شاةٍ.ملسو هيلع هللا ىلصهقـ مصىل رسقل اهلل : كان 

حديث مؿر الشاة  وقد محؾ هعض شققخـا: قال الؼرصبل: قال ابً زجب 

كذا وجدتف، . ا، وحديث ثالثة أذرع طىل ما إذا ركع أو سجدطىل ما إذا كان قائؿً 

ويـبغل أن يؽقن هالعؽس: فنن الراكع والساجد يدكقان مـ السترة أكثر مـ الؼائؿ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.518(، ومسؾؿ هرقؿ )496أخرجف البخاري هرقؿ ) (1)
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 ذاا ٓ يخػك.كؿ

، وذلؽ طىل سبقؾ آستحباب ٓ القجقب: لػعؾ لٌل اجلًيٌسذق  ًانشاجح

، وأما حديث سفؾ هـ سعد، ففق محؿقل طىل حال السجقد.الـبل 
(1)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (5/91 ،)إوسط(، 496ٓهـ حجر ) فت، الباري(، 496ٓهـ رجب ) فت، الباريواكظر:  (1)

الؿغـل (3/84.) 
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ـِ َمْعبٍَد الُجَفـِلِّ  (111) ـْ َسبَْرَة ْه  ، َوَط

ِ
لَِقْسَتتِْر »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

. َأْخَرَجُف الَحاكُِؿ.«َوَلْق بَِسْفؿٍ  َصاَلتِفِ َأَحُدُكْؿ فِل 
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 حهِ ضرت٠ املصًٞ. د:1ر َطأي١

  ذذب صائػة مـ أذؾ العؾؿ إىل القجقب، كؼؾف اهـ العرهل يف طارضة

طـف، وإكؿا قال (، طـ اإلمام أمحد، وذق خالف الؿشفقر 2/131) إحقذي

(، وقال هالقجقب أهق 2/111) اإلكصافهالقجقب هعض أصحاهف كؿا يف 

 (: وذق ضاذر تبقيب اهـ خزيؿة.2/47) صحقحفطقاكة يف 

َ، ذذا الؼقل اإلمام إلباين، واإلمام القادطل رمحة اهلل طؾقفؿا.  ورجَّ

 ّاضتدل ٍؤالٛ األٜن٘ بأدل٘، ميَا:

 البخاريْغـِل طـف حديث اهـ طؿر يف حديث الباب، وذق ضعقٌػ، ويُ 

قد أمر هالحرهة، كان إذا خرج يقم الع (: أنَّ الـبل 511(، ومسؾؿ )494)

 فتقضع هقـ يديف.

ال ُتَصؾِّ إال إلك سترة، وال »(: 811طـد اهـ خزيؿة ) وحديث اهـ طؿر 

 ، وذق حديث صحق،.«تدع أحًدا يؿر بقـ يديؽ، وبقـ السترة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( مـ صريؼف، ويف إسـاده: 2/271(، وأخرجف أيًضا البقفؼل )1/252. أخرجف الحاكؿ )ضعٝ  (1)

الؿؾؽ هـ الرهقع هـ سبرة، وذقضعقػ، ضعػف اهـ معقـ وغقره. وقد سؼط مـ إسـاد الحاكؿ طبد

 . ســ البقفؼلكؿا يتبقـ مـ 
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يؼطع صالة الرجؾ إذا مل يؽـ بقـ يديف مثؾ »حديث أهل ذر: واستدلقا أيًضا ه

الحديث، قالقا: فالسترة تحافظ طىل الصالة مـ الؼطع، ومآ  «ممخرة الرحؾ...

يتؿ القاجب إٓ هف ففق واجب، ومـفا حديث سفؾ هـ أهل حثؿة طـد أهل داود 

سترة، فؾقدن  إذا صؾَّك أحدكؿ إلك»قال:  ( وغقره هنسـاد جقد، أنَّ الـبل 695)

طىل السترة  ، قالقا: ومحافظة الـبل «مـفا، ال يؼطع الشقطان طؾقف صالتف

 حضًرا، وسػًرا يدل طىل القجقب.

  وذذب مجفقر العؾؿاء إىل استحباب الصالة إىل سترة، وجعؾقا الصارف

فا حديث  لألحاديث الساهؼة مـ القجقب إىل آستحباب هعض إحاديث، أصحُّ

 يصظ إىل غقر جدار. ملسو هيلع هللا ىلص، وقد تؼدم لػظف، وفقف: والـبل لبخاريااهـ طباس يف 

هلن كػل الجدار ٓ يدل طىل كػل وجقد سترة ّقد ُأِجَٔب علٙ اجلنَْز: 

يصظ إىل غقر  ملسو هيلع هللا ىلص(: والـبل 838أخرى، فاستدل الجؿفقر هروايٍة طـد اهـ خزيؿة )

 شلء يستره.

ا.وذذه الرواية مـ صريؼ: طبد الؽريؿ هـ أهل الؿخارق، و  ذق ضعقٌػ جدًّ

(، والـسائل 718واستدلقا هحديث الػضؾ هـ طباس طـد أهل داود )

، وكحـ يف هادية لـا، ومعف طباس، فَصؾَّك يف ملسو هيلع هللا ىلص(، قال: أتاكا رسقل اهلل 2/65)

 صحراء لقس هقـ يديف سترة، ومحارة لـا، وكؾبة تعبثان هقـ يديف.

عباس، وذق مجفقل وذق حديث ضعقٌػ، يف إسـاده: طباس هـ طبقداهلل هـ ال

حال، يرويف طـ طؿف الػضؾ هـ طباس، ومل يدركف: ففق مـؼطٌع، قالف اهـ حزم، 
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 .التفذيبووافؼف الحافظ يف  

(، قال: 2423واستدل الجؿفقر أيًضا هحديث اهـ طباس طـد أهل يعىل )

، وذق يصظ، ملسو هيلع هللا ىلص جئت أكا وغالم مـ هـل ذاشؿ طىل محار، فؿرركا هقـ يدي الـبل

، وتركـا الحؿار يلكؾ مـ هؼؾ إرض، فدخؾـا معف يف الصالة، فؼال فـزلـا طـف

 رجٌؾ: أكان هقـ يديف َطـََزة؟ قال: ٓ.

وذذا الحديث أققى ما يستدل هف الجؿفقر: ٕنَّ رجالف ثؼات، ولؽـ 

الحديث مل َيْسَؾْؿ: فنكف مـ رواية طظ هـ الجعد، طـ شعبة، طـ طؿرو هـ مرة، طـ 

 طباس، وطظ هـ الجعد وإن كان ثؼة ثبتًا إٓ أكف قد ُخقلػ: يحقك الجزار، طـ اهـ

 ((3167 ،)مسـد أمحدفؼد رواه محؿد هـ جعػر، وطػان هـ مسؾؿ كؿا يف    

أكان هقـ يديف طـزة؟، وخالػاه يف  طـ شعبة، ومها أثبت يف شعبة، فؾؿ يذكرا زيادة:

صفقب البصري، اإلسـاد: فجعاله طـ شعبة، طـ الحؽؿ، طـ يحقك الجزار، طـ 

 طـ اهـ طباس هف. 

مسـد ورواه طػان مرة هؿثؾ ما رواه طظ هـ الجعد هدون الزيادة، كؿا يف    

 (.1/251أيًضا ) الؿسـد(، وكذلؽ طبد القذاب الثؼػل كؿا يف 1/254) أمحد

وكذلؽ فنن يحقك الجزار مل يسؿعف مـ اهـ طباس، إكؿا سؿعف هقاسطة أهل     

 (.547) وطـد أْن رواه هالقاسطة مل يذكر الزيادةالصفباء البؽري، 

(، 2/277وكذلؽ رواه الحسـ العرين، طـ اهـ طباس طـد البقفؼل )   

 .( هدون الزيادة، والحسـ العرين مل يسؿع مـ اهـ طباس 12713والطبراين )
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ففذه الزيادة يف الـػس مـفا شلء، وكذلؽ يف الحديث أهنؿ مروا هقـ يدي    

 محار، فؾق مل يؽـ هقـ يديف سترة: لؼطعت الصالة كؿا سقليت. طىل ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

.انمٌل تانٌجٌبذق  -واهلل أطؾؿ- فانشاجح
(1)

 

( طدم الخالف طىل استحباب 3/81) الؿغـلكؼؾ اهـ قدامة يف  تيبيُ:

السترة، وذذا ٓ يـايف الؼقل هالقجقب: ٕنَّ فقف زيادة طىل آستحباب، ولق قصد 

 لـؼؾ غقر صحق، لِـَؿا قدمـاه مـ وجقد الخالف.طدم القجقب: لؽان ا

 ايطرت٠ يف َه١. د:2ر َطأي١

 :فقفا ققٓن 

: أنَّ حؽؿفا يف سترة الصالة حؽؿ سائر البؾدان، وذق ققل القْل األّل

الشافعل، وأمحد يف رواية، وُروي طـ اهـ طؿر
(2)

، واختاره البخاري يف 

صحقحف واستدل هحديث أهل جحقػة، أنَّ الـبل ، وذق -بطحاء صؾَّك هال

 يف حجتف إىل طـزة. -أهط، مؽة

: أنَّ مؽة يجقز الصالة فقفا إىل غقر سترة، والؿرور هقـ يدي القْل الجاىٕ

الؿصظ فقفا مـ غقر كراذة، وذق ققل صاوس، وططاء، وأمحد، وجاء طـ اهـ 

الزهقر
(3)

، ومحؿد هـ الحـػقة، واستدل اإلمام أمحد هحديث الؿطؾب هـ أهل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.493ٓهـ رجب ) الػت، (3/81( )3/91-91 ،)الؿغـلواكظر:  (1)

 (.511ٓهـ رجب ) فت، الباريكؿا يف  كتاب الصالةوإسـاده صحق، طـف، أخرجف أهق كعقؿ يف  (2)

 (، ويف إسـاده طـعـة اهـ جريج، طـ غقر ططاء: فإثر ضعقػ ٓ يثبت.511) الػت،ذكره اهـ رجب يف  (3)
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صؾَّك ركعتقـ يف حاشقة الؿطاف، لقس هقـف وهقـ  لـبل وداطة، أنَّ ا 

 أحٌد. الطقاف

وذذا الحديث مـ رواية اهـ جريج، طـ كثقر هـ كثقر، طـ أهقف، طـ جده 

 .الؿطؾب، ورجالف ثؼات

ولؽـ رواه اهـ طققـة طـ كثقر هـ كثقر، طـ هعض أذؾف، طـ جده، قال اهـ 

ثـا كثقر طـ أهقف، فسللتف؟ فؼال: لقس طققـة: وكان اهـ جريج أخبركا طـف، فؼال: حد

 مـ أهل سؿعتف، ولؽـ مـ هعض أذظ.

: فؼد تبقـ مـ رواية اهـ طققـة ذذه أهنا أص، مـ رواية اهـ قال ابً زجب 

 ذجريج، ولؽـ يصقر يف إسـاده مـ ٓ يعرف.ا

.األًلانمٌل  ًانشاجحوطؾقف فالحديث ضعقٌػ، 
(1)

 

 ايدْٛ َٔ ايطرت٠. د:3ر َطأي١

 .صظ أن يدكق مـ سترتفاستحب العؾؿاء لؾؿ

َب اهـ خزيؿة يف  : ]هاب إمر هالدكق مـ السترة[، ثؿ ذكر صحقحفوَهقَّ

إذا صؾَّك أحدكؿ إلك سترة؛ فؾقدُن »قال:  حديث سفؾ هـ أهل حثؿة، أنَّ الـبل 

.«مـفا، ال يؼطع الشقطان طؾقف صالتف
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (3/89.)الؿغـل(، 511ٓهـ رجب ) فت، الباريواكظر:  (1)

  (3/83.)الؿغـلواكظر:  (2)
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ـْ َأهِل َذرٍّ  (111)   َوَط
ِ
الَؿْرءِ َيْؼَطُع َصاَلَة »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

(1)
 

ْحِؾ  -الُؿْسؾِِؿ   الرَّ
َرةِ ـَ َيَدْيِف ِمْثُؾ ُمَمخِّ ـْ بَْق الَؿْرَأُة، َوالِحًَمُر، َوالَؽْؾُب  -إَذا َلْؿ َيُؽ

ُمْسؾٌِؿ.. َأْخَرَجُف «الَؽْؾُب األَْسَقُد َشْقَطانٌ »: َوفِقفِ  ،الَحِديُث  «األَْسَقدُ 
(2) 

ـْ َأهِل ُذَرْيَرَة  (111) َكْحُقُه ُدوَن الَؽْؾِب.، َوَلُف َط
(3)

 

ـِ  (111) َهِل َداُود َوالـََّسائِلُّ َط
ِ
ـِ َطبَّاٍس  َوٕ َوَققََّد الَؿْرَأَة ُه ُدوَن آِخِرهِ. َكْحقُ  اْه

هِالَحائِِض.
(4) 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الحديث ذكره الحافظ يف أولف هالؿعـك. (1)

 (. 511أخرجف مسؾؿ هرقؿ ) (2)

 (. وفقف ذكر الؽؾب، ولقس فقف تؼققده هالسقاد. 511أخرجف مسؾؿ هرقؿ ) (3)

(، مـ صريؼ شعبة طـ 2/64(، والـسائل )713. أخرجف أهقداود )ايسالذ ٚقف٘ ع٢ً ابٔ عباع (4)

قتادة طـ جاهر هـ زيد طـ اهـ طباس هف. وذذا إسـاد ضاذره الصحة، إٓ أن شعبة قد خقلػ يف 

 أهل طروهة وذشام الدستقائل ومهام، طـ قتادة هنسـاده مقققًفا.  رفعف، فؼد رواه سعقد هـ

 . قال يحقك الؼطان يف رواية شعبة هالرفع: أكا أفرقف، وأخاف أن يؽقن ومهًا

 وقال أمحد: شعبة رفعف وذشام مل يرفعف، وكان ذشام حافًظا. 

 وقال يف مقضع آخر: لعؾ وقػف أشبف. 

أن شعبة كػسف قد رواه مقققًفا. ذكر ذلؽ أحدذا: وقػف ٕمقر:  الراج، لال أتٌعثذاهلل غفش اهلل نو:

أن سؾقؿان التقؿل تاهع قتادة فرواه الثاين: فؼال: وكذا وقػف غـدر طـ شعبة.  الػت،اهـ رجب يف 

أن طؽرمة وطبقداهلل هـ أهل يزيد الثالث: (. 2/28طـ جاهر هـ زيد مقققًفا. أخرجف طبدالرزاق )

الراهع: (. 28-2/27زيد فروياه طـ اهـ طباس مقققًفا. أخرجف طبدالرزاق )الؿؽل تاهعا جاهر هـ 

 . شرح العؾؾأن ذشاًما وسعقًدا أرج، يف قتادة مـ شعبة كؿا يف الؿؾحؼ مـ 

(، والبقفؼل 2/697-698) شرح العؾؾ(، 713-2/712ٓهـ رجب ) فت، البارياكظر 

 (. 616ٓهـ أهل حاتؿ ) العؾؾ(، و2/274)
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 املسائل واألحكام املستفادة من األحاديث

 زٙ بني ٜدٟ املصًٞ؟َا ٖٛ ايرٟ ٜكطع ايصال٠ مبسٚ د:1ر َطأي١

 :يف ذذه الؿسللة أققال 

: أكف ٓ يؼطع الصالة شلء، وذذا ققل الجؿفقر، واستدلقا طىل ذلؽ األّل

، رواه «ال يؼطع الصالة شلء، وادرأوا ما استطعتؿ»هحديث أهل سعقد الخدري: 

أهقداود
(1)

، وذق حديث ضعقٌػ، فقف: مجالد هـ سعقد الفؿداين، وذق ضعقٌػ، 

الصحقحقـديث اهـ طباس يف واستدلقا هح
(2)

، أكف مرَّ هقـ يدي الصػ طىل 

الصحقحقـمحاره، وهحديث طائشة يف 
(3)

كان يصظ إلقفا، وذل  ، أنَّ الـبل 

 .معترضة هقـ يديف كائؿة. وذذا الؼقل ص،َّ طـ طظ، وطثؿان، واهـ طؿر 

 إسقد.الؿرأة، والحؿار، والؽؾب : أكف يؼطع الصالة ثالثة أشقاء: الجاىٕ

وذذا ققل أكس هـ مالؽ، واهـ طؿر، وذق صحق، طـفؿا، وقال هف ططاء، 

والحسـ، واهـ جريج، واهـ خزيؿة، وأمحد يف رواية، واستدلقا هحديث أهل ذر، 

ـِ يف الباب َذْي  .وأهل ذريرة الؾَّ

حف شقخ اإلسالم، واهـ الؼقؿ، واهـ  حزم. وذذا الؼقل رجَّ

قد، والؿرأة الحائض، وذق ققل اهـ : يؼطع الصالة الؽؾب إسالجالح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.228سقليت تخريجف يف آخر الباب هرقؿ ) (1)

 (.514(، ومسؾؿ هرقؿ )76أخرجف البخاري هرقؿ ) (2)

 (.512(، ومسؾؿ هرقؿ )511أخرجف البخاري هرقؿ ) (3)
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 طباس، وُروي طـ ططاء.

: يؼطع الصالة الؽؾب إسقد فؼط، وذق ققل أمحد، وإسحاق، السابع

 واستدل ذمٓء هنخراج الؿرأة، والحؿار، هالحديثقـ الؿتؼدمقـ يف ققل الجؿفقر.

ذكقرة، : لظاذر إدلة الؿانثاَي انمٌلذق  انشاجح :غفش اهلل نولال أتٌ عثذ اهلل 

وتلويؾفا هؼطع الـؼصان خالف الظاذر مـفا، وأما حديث طائشة يف كقامفا هقـ يدي 

، فال يدل طىل الؿراد: ٕنَّ كالمـا طىل الؿرور ٓ طىل القققف هقـ رسقل اهلل 

: فؿروره كان هقـ يدي هعض الصػ يدي الؿصظ، وأما حديث اهـ طباس 

ـ خؾػف.وذذا ٓ يضر: ٕنَّ سترة اإلمام سترة لؿ
(1)

 

 ؟ٌٖ َسٚز املسأ٠ أَاّ املسأ٠ ٜكطع ايصال٠ د:2ر َطأي١

     تؼدم أن الجؿفقر يرون هعدم قطع الصالة هالؽؾقة: ففؿ يف ذذه الؿسللة مـ

 هاب أوىل: ٓيرون أن مرور الؿرأة أمام الؿرأة يؼطع الصالة.

  وأما الؼائؾقن هلن مرور الؿرأة أمام الرجؾ يؼطع صالتف: فاختؾػقا يف ذذا

فؿـفؿ مـ يؼقل: إن مرورذا أمام الؿرأة يؼطع الصالة: ٕن إصؾ طؿقم  الؿسللة:

(، 11/91كؿا يف مجؿقع فتاواه ) التشريع، واختار ذذا الؼقل اإلمام اهـ هاز 

لؼاء (، وكؿا يف كتاهف 13/318) مجؿقع فتاواهكؿا يف  واإلمام العثقؿقـ 

 (.9ص 78 )رقؿ: الباب الؿػتقح

: وقد يختص «يؼطع صالة الرجؾ»: جاء يف الحديث: وقال هعض أذؾ العؾؿ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.514ٓهـ رجب ) الػت، (3/97- ،)الؿغـل (5/111- ،)إوسطواكظر:  (1)
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مام الؿرأة، وذق اختقار أمرور الؿرأة أمام الرجؾ هحؽؿة ٓ تتعدى إىل الؿرأة  

 ًىزا انمٌل ،الشػاء يف أسئؾة كساء الؿؽالكؿا يف  شقخـا اإلمام القادطل 

 لؿا تؼدم ذكره، واهلل أطؾؿ. :ألشبف أكَّ  يظيش يل

 ٔ خًف٘.ضرت٠ اإلَاّ ضرت٠ مل د:3ر َطأي١

َماِم  :إَذا َثبََت َذَذا (3/81 :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘ َفنِنَّ ُستَْرَة اإْلِ

ـْ َخْؾَػفُ  َكَذلَِؽ قال اهـ ، َكصَّ َطَؾك َذَذا أَْحَؿُد، َوُذَق َقْقُل َأْكثَِر أَْذِؾ اْلِعْؾؿِ  ،ُستَْرٌة لَِؿ

، َقاَل أَْذُؾ اْلِعؾْ ، الؿـذر  ـْ َخْؾَػُف.َوَقاَل التِّْرمِِذيُّ َماِم ُستَْرٌة لَِؿ  ِؿ: ُستَْرُة اإْلِ

ـَ ُيـْتََفك إَلك َقْقلِِفؿْ  ِذي ـْ ُفَؼَفاِء اْلـَؿِديـَِة الَّ
ـْ َأْدَرْكت مِ َكادِ: ُكؾُّ َم  :َقاَل أَُهق الزِّ

ٍد، َوَأُهق هَ  ـُ ُمَحؿَّ َهقِْر، َواْلَؼاِسُؿ ْه ـُ الزُّ ـُ َسِعقُد ْهـ اْلـُؿَسقِِّب، َوُطْرَوُة ْه ْؽِر ْه

ـُ َيَساٍر،  َطبْدِ  ـِ ُطتْبََة، َوُسَؾقَْؿاُن ْه ـُ َطبِْد اهلل ْه ـُ َزْيٍد، َوُطبَقُْد اهلل ْه ، َوَخاِرَجُة ْه ـِ ْحَؿ الرَّ

ـْ َخْؾَػُف. َماِم ُستَْرٌة لَِؿ  َوَغقُْرُذْؿ، َيُؼقُلقَن: ُستَْرُة اإْلِ

ـِ ُطَؿرَ  َوُرِوَي  ـْ اْه َذلَِؽ َط
(1)

، َوَمالٌِؽ، َوهِِف َقاَل ا،  َْوَزاِطلُّ ْٕ ، َوا لـََّخِعلُّ

َنَّ الـَّبِلَّ 
ِ
، َوَغقُْرُذْؿ: َوَذلَِؽ ٕ افِِعلُّ َصؾَّك إَلك ُستَْرةٍ، َوَلْؿ َيْلُمْر َأْصَحاَهُف  ملسو هيلع هللا ىلصَوالشَّ

ـِ َطبَّاٍس، َقاَل: أَْقبَْؾت َراكِبًا َطَؾك ِحَؿاٍر ، هِـَْصِب ُستَْرةٍ ُأْخَرى ـْ اْه َوفِل َحِديٍث َط

ـَ َيَدْي َهْعِض َأْذِؾ  ملسو هيلع هللا ىلصَأَتاٍن، َوالـَّبِلُّ  ُيَصؾِّل هِالـَّاِس هِِؿـًك إَلك َغقِْر ِجَداٍر، َفَؿَرْرت َهقْ

، َفَؾْؿ ُيـْؽِْر َطَؾلَّ َأَحٌد. ػِّ ََتاَن َتْرَتُع، َفَدَخْؾت فِل الصَّ ْٕ ، َفـََزْلت، َفَلْرَسْؾت ا ػِّ  الصَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، ويف إسـاده: طبداهلل العؿري، 5/117) إوسط(، واهـ الؿـذر يف 2/18أخرجف طبدالرزاق ) (1)

 وذق ضعقػ.
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ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.
(1)

 

ـْ َخْؾَػفُ َوَمْعـَك قَ  َماِم ُستَْرٌة لَِؿ َماِم ، ْقلِِفْؿ: ُستَْرُة اإْلِ ـَ اإْلِ ُف َمتَك َلْؿ َيُحْؾ َهقْ َأكَّ

َذا ُمُروُر َشْلٍء  َٓ َيُضرُّ ـَ َصِحقَحٌة،  اَلَة، َفَصاَلُة اْلـَؿْلُمقمِق َوُستَْرتِِف َشْلٌء َيْؼَطُع الصَّ

َٓ فِ  ، َو ػِّ ـَ َأْيِديفْؿ فِل َهْعِض الصَّ اَلَة َهقْ َماِم، َوإِْن َمرَّ َما َيْؼَطُع الصَّ ـَ اإْلِ قَؿا َهقْـَُفْؿ َوَهقْ

َماِم َوُستَْرتِِف َقَطَع َصاَلَتفُ  ـَ اإْلِ  ذ.اَوَصاَلَتُفؿْ  ،َهقْ

 إذا َٖس َٔ ٚزا٤ ايطرت٠، أٚ َٔ َهإ بعٝد؟ د:4ر َطأي١

ـْ َصؾَّك إَلك ُستَْرةٍ  (3/112 :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘ ـْ  َفَؿرَّ  ،َوَم
مِ

اَلةَ  ـْ َوَرائَِفا َغقُْر َما َيْؼَطُعَفا، َلْؿ ُيْؽَرْه: لَِؿا ، َلْؿ َتـَْؼطِعْ  :َوَرائَِفا َما َيْؼَطُع الصَّ
َوإِْن َمرَّ مِ

ََحادِيِث  ْٕ ـْ ا
ا َيْؼَطُعَفا، ، َمرَّ مِ ا ُكِرَه إْن َكاَن مِؿَّ وَ َوإِْن َمرَّ َهقْـَُف َوَهقْـََفا، َقَطَعَفا إْن َكاَن مِؿَّ

ـَ َيَدْيِف َقِريبًا مِـُْف َما َيْؼَطُعَفا، َقَطَعَفا، ، َٓ َيْؼَطُعَفا ـَ َيَدْيِف ُستَْرٌة، َفَؿرَّ َهقْ ـْ َهقْ َوإِْن َلْؿ َيُؽ

َٓ َيْؼَطُعَفا، ُكِرَه، َوإِْن َكاَن َهِعقًدا، َلْؿ َيتََعؾَّْؼ هِِف ُحْؽؿٌ  ا  َٓ َأْطَؾُؿ َأَحًدا ، َوإِْن َكاَن مِؿَّ َو

َّٓ َأنَّ ِطْؽِرَمَة َقاَل: إَذا َكاَن َهقْـَؽ مِ  َٓ اْلَؼِريَب، إ ـْ َذلَِؽ َو
ـْ َأْذِؾ اْلِعْؾِؿ َحدَّ اْلبَِعقَد مِ

اَلَة. اَلَة َقْذَفٌة هَِحَجٍر، َلْؿ َيْؼَطْع الصَّ ـَ الَِّذي َيْؼَطُع الصَّ  َوَهقْ

ـُ َتْؼقِقُد َذلَِؽ هَِؿقْ :  قال ابً قدام٘ثه 
َٓ ُيْؿؽِ ُجقدِ: َفنِنَّ َقْقَلُف َو ِضِع السُّ

ْحِؾ، َقَطَع َصاَلَتُف اْلَؽْؾُب اأْلَْسَقدُ » :ملسو هيلع هللا ىلص  الرَّ
ـَ َيَدْيِف ِمْثُؾ آِخَرةِ ـْ بَْق َيُدلُّ ، «إَذا َلْؿ َتُؽ

تَْرُة تَ  تَْرةِ َتـَْؼطُِع َصاَلُتُف هُِؿُروِر اْلَؽْؾِب فِقِف، َوالسُّ ـْ السُّ
ُؽقُن َطَؾك َأنَّ َما ُذَق أَْهَعُد مِ

ِحقُ، َتْحِديُد َذلَِؽ هَِؿا إَذا َمَشك إَلقِْف، ُجقدِ، َوالصَّ ـْ َمْقِضِع السُّ
َوَدَفَع اْلـَؿارَّ  َأْهَعَد مِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تؼدم تخريجف قريًبا. (1)
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َنَّ الـَّبِلَّ  
ِ
َٓ َتبُْطُؾ َصاَلُتُف: ٕ ـَ َيَدْيِف،  ـَ َيَدْيِف، َفتََؼقََّد  ملسو هيلع هللا ىلصَهقْ َلِة هِ َأَمَر هَِدْفِع اْلـَؿارِّ َهقْ َٓ َد

ْجؿَ  اِع هَِؿا َيْؼُرُب مِـُْف، هَِحقُْث إَذا َمَشك إَلقِْف َلْؿ َتبُْطْؾ َصاَلُتُف، َوالؾَّْػُظ فِل اإْلِ

َلِة  َٓ َر َحْؿُؾُفَؿا َطَؾك إْصاَلقِِفَؿا، َوَقْد َتَؼقََّد َأَحُدُذَؿا هَِد ـِ َواِحٌد، َوَقْد َتَعذَّ اْلَحِديثَقْ

َخُر  ْٔ ْجَؿاِع هَِؼقٍْد، َفتََؼقََّد ا َأْطَؾُؿ. َوَاهلل، هِفِ اإْلِ
(1)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (3/112-113.)الؿغـلاكظر:  (1)
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ـْ َأهِل َسِعقٍد الُخْدِريِّ  (111)   َوَط
ِ
إَذا َصؾَّك »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

ـَ  َأَحُدُكْؿ إَلك َشْلءٍ  ـَ َيَدْيِف َفْؾقَ  َيْسُتُرُه ِم ْدَفْعُف، َفنِْن َأبَك الـَّاِس، َفَلَراَد َأَحٌد َأْن َيْجَتاَز بَْق

ًَم ُهَق َشْقَطانٌ  . ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.«َفْؾُقَؼاتِْؾُف، َفنِكَّ
(1)

 

ـَ »: َوفِل ِرَواَيةٍ  .«َفنِنَّ َمَعُف الَؼرِي
(2)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 .«َفنِْن َأبَك َفْؾُقَؼاتِْؾفُ  ...؛»يف حديث أهل سعقد:  قولُ

قال أصحاب الشافعل: يدفعف دفع  (519 :)الباري فت،يف  قال ابً زجب

 ،فؿات مـف :الصائؾ هإسفؾ فإسفؾ، ويزيد هحسب الحاجة، وإن أدى إىل قتؾف

ومـ تاهعف مـ أصحاهـا طـ  ،وحؽك الؼاضل أهق يعىل .فال ضؿان فقف كالصائؾ

  :أمحد يف قتالف روايتقـ

وفقفا: أكف كان يدفع يف  ا طـ أمحد تدل طؾقف،يؼاتؾف، وذكروا كصقًص  إحداُٖا:

  .الثاكقة دفًعا شديًدا حتك رهؿا رمك هالؿار

ٓ يػعؾ: فنكف قال يف رواية إسؿاطقؾ هـ سعقد الشالـجل: يدرأ ما  ٚايثا١ْٝ:

 استطاع، وأكره الؼتال يف الصالة.

: الؿراد هالؿؼاتؾة: «فؾقؼاتؾف»يف ققلف:  التؿفقدوقال اهـ طبد البر يف  قال:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 515(، ومسؾؿ )519أخرجف البخاري ) (1)

 . ( مـ حديث اهـ طؿر 516ذذه الرواية لؿسؾؿ ) (2)
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. قال: وأمجعقا طىل أكف دٌّ ا خرج طىل التغؾقظ، ولؽؾ شلء َح أضـف كالمً الؿدافعة، و 

 ٓ يؼاتؾف هسقػ وٓ هخاصػة وٓ يبؾغ معف مبؾغا تػسد هف صالتف.

طـ أشفب، أكف قال: يرده هنشارة، وٓ يؿشل إلقف: ٕن مشقف إلقف أشد  لؽِ ُح وَ 

 ا.كثقرً  مل تبطؾ صالتف إذا مل يؽـ طؿاًل  ،فنن فعؾ :مـ مروره هقـ يديف

 ا.ا طـقػً وقد كان الثقري يدفع الؿار هقـ يديف دفعً  :قال

 ،فنن دافعف مدافعة ٓ يؼصد هبا قتؾف :آستذكاروقال اهـ طبد البر يف  قال:

. وقد ققؾ: الدية طىل طاقؾتف كاكت طؾقف ديتف كامؾة يف مالف. :فؽان فقفا تؾػ كػسف

 ذاوققؾ: ذل ذدر طىل حسب ثـقة العاض.

  (2192.)الؿحىلإخقر قال هف اهـ حزم كؿا يف والؼقل 

ًَم ُهَق َشْقَطانٌ »يف حديث أهل سعقد:  قولُ  .«َفنِكَّ

، وقد اختؾػ يف معـاه (519( )2/676 :)الػت،يف  قال ابً زجب 

وذق اختقار أهل  ،فؼقؾ: الؿعـك أن معف الشقطان الؿؼترن هف، وذق يلمره هذلؽ

وققؾ: الؿراد أن  .«فنن معف الؼريـ»اهـ طؿر:  ويدل طؾقف حديث، وغقره ،حاتؿ

 ،فعؾف ذذا فعؾ الشقطان، ففق هذلؽ مـ شقاصقـ اإلكس، وذق اختقار الجقزجاين

 اكتفك. وغقره.

: لحديث اهـ طؿر، ومـ أجؾ ذلؽ ذكر الحافظ األًلانمٌل  انشاجح  ُ:لهد

 روايتف طؼب حديث أهل سعقد.
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 حهِ املدافع١ َٔ املصًٞ يًُاز بني ٜدٜ٘. د:1ر َطأي١

 قال ابً زجب   يففت، الباري (519 :هعد أن ذكَر الحديث ) وضاذره

ووقع  ،اكف ٓ يعؾؿ فقف خالفً أوقد وقع يف كالم اهـ طبد البر ما يؼتضقف، و، القجقب

ا ما يؼتضل أكف طىل الـدب دون القجقب، وذق ققل كثقر مـ يف كالمف أيًض 

 وغقرذؿ. ،أصحاهـا والشافعقة

الؿالؽقة ما يؼتضل وجقب الدفع، إذا كان لؾؿار ويف كالم هعض  ثه قال:

 ذاقد تعرض لذلؽ يف اهتداء صالتف. وكان الؿصظ ،مـدوحة طـف

 ما ذذب إلقفًاحلك الظاذر أنَّ مذذب الجؿفقر ذق آستحباب،  ُ :لهد

.انٌجٌبوغقرذؿ وذق  انظاىشيح
(1)

  

 إذا عرب َٔ بني ٜدٜ٘، ٚجتاٚش، فٌٗ ٜسد؟ د:2ر َطأي١

 كف ٓ يرد: ٕكَّف مرور آخر، وجاء طـ اهـ مسعقد، ذذب مجفقر العؾؿاء إىل أ

وسامل، والحسـ خالف ذلؽ، وذمٓء الثالثة مل يص، طـفؿ ذلؽ: فننَّ يف إسـاد 

أثر اهـ مسعقد رجاًل مبفًؿا، ولف إسـاد آخر فقف: اهـ إسحاق، مدلٌِّس، وقد طـعـ 

ري، وذق يف مقضع الرجؾ الؿبفؿ، وأثر سامل يف إسـاده: طبداهلل هـ طؿر العؿ

.اجلًيٌسققل  ًانصحيحضعقٌػ، وأثر الحسـ فقف مبفٌؿ، 
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2192.)الؿحىل (3/92 ،)الؿغـلواكظر:  (1)

 مصـػ اهـ أهل شقبة (2/25 ،)مصـػ طبد الرزاق (5/95-96 ،)إوسطاكظر:  (2)

(1/282 ،)،الػت ( 519( )2/671ٓهـ رجب.) 
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 ٌٖ ٜسد ايب١ُٝٗ إذا َست بني ٜدٜ٘؟ د:3ر َطأي١ 

(، وذق يف 1/254طـد الحاكؿ ) ص، مـ حديث طبداهلل هـ طباس 

الصحق، الؿسـد أنَّ شاة أرادت أن تؿر هقـ يدي رسقل اهلل : فساطاذا ،

 ورائف. حتك ألزق هطـف هالحائط، ومرت مـ الـبل 

 ،هـحقه اهلل هـ طؿرو هـ العاص  (، طـ طبد2/196ورواه أمحد )

 حسـ. هنسـاد

فاستدل أذؾ العؾؿ هبذا الحديث طىل أنَّ البفقؿة أيًضا ُترد طـ الؿرور: فنن مل 

.ترجع صـع كؿا صـع الـبل 
(1)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (3/93.)الؿغـلواكظر  (1)



ِٗ اِلـُنَصلِّٕ   281 َباُب ُضِتَس

 

 

 

 

ـْ َأهِل ُذَرْيَرةَ  (111)   ، َوَط
ِ
ُدُكْؿ إَذا َصؾَّك َأَح »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهلل

ـْ َفْؾَقُخطَّ َخطًّا، َفْؾَقْجَعْؾ تِْؾَؼاَء َوْجِفِف َشْقًئا ـِْصْب َطًصا، َفنِْن َلْؿ َيُؽ ، َفنِْن َلْؿ َيِجْد َفْؾَق

ـَ َيَدْيفِ  ـْ َمرَّ بَْق ُه َم ـُ ِحبَّاَن َوَلْؿ . َأْخرَ «ُثؿَّ اَل َيُضرُّ َحُف اْه ـُ َماَجْف َوَصحَّ َجُف َأْحَؿُد َواْه

. ـٌ ـْ َزَطَؿ َأكَُّف ُمْضَطِرٌب َهْؾ ُذَق َحَس ُيِصْب َم
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 االضتتاز باخلط ملٔ مل جيد ضرت٠. د:1ر َطأي١

 .ذذب إىل ذلؽ أمحد، وإسحاق، وأهق ثقر، وإوزاطل، وغقرذؿ 

  ذلؽ مالؽ، والشافعل، وأهق حـقػة، والؾقث، واهـ طققـة، وغقرذؿ، ومـع مـ

: لضعػ الحديث الدال طؾقف.انصٌابوقالقا: ٓ يجزئ. وذق 
(2)

 

 االضتتاز بايػ٤ٞ ايرٟ ال ٜٓتصب. د:2ر َطأي١

  ،ذذب أمحد، وإوزاطل، وذق ققل سعقد هـ جبقر إىل أكف يعرضفا طرًضا

 ويصظ إلقفا.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، ومدار صرقف طىل 2361(، واهـ حبان )943(، واهـ ماجف )2/249. أخرجف أمحد )ضعٝ  (1)

قًرا، ومع ذلؽ فشقخف مجفقل، فؾق إسؿاطقؾ هـ أمقة، وقد اضطرب يف ذذا الحديث اضطراًها كث

 سؾؿ مـ آضطراب لبؼقت الجفالة، فلكَّك لف الحسـ، هؾ ذق حديث ضعقػ.

(: قال الحػاظ: ذق ضعقػ: ٓضطراهف، ومؿـ 1/521) الخالصةيف  قال الـقوي 

ضعػف: سػقان هـ طققـة فقؿا حؽاه طـف أهق داود، وأشار إىل تضعقػف أيًضا الشافعل، والبقفؼل، 

 (.511ٓهـ رجب رقؿ ) الػت،، وضعػف أيًضا أمحد كؿا يف ذرح هف آخرون.اوص

  (5/91-92.)إوسط (3/86 ،)الؿغـلواكظر:  (2)
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  خط، وقدمف طىل ذلؽ.ومـع ذلؽ الـخعل، واستحب سػقان ال 

وإذا أمرتؽؿ بلمر فلتقا مـف ما »: : لؼقلف األًلانمٌل  ًانشاجح

.«استطعتؿ
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/91.)إوسطاكظر:  (1)
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 َفِصْن ِف٘ ِذِكِس َبِعِض امَلَشاِئِن امُلِمَحَقِة

 االضتتاز بايبعى، ٚاحلٝٛإ. د:1ر َطأي١

  ذذب أمحد إىل مشروطقة ذلؽ، وفعؾف اهـ طؿر، وأكس، وحؽل طـ الشافعل

الصحقحقـ: لحديث اهـ طؿر يف ًذـلٌل أح ًانصحيح أكف ٓ يستتر هالداهة،
(1)

 :

صىل إىل هعقر. أنَّ الـبل 
(2)

  

 ٌٖ جيعٌ ايطرت٠ أَاّ ٚلٗ٘، أّ همٌٝ عٓٗا ٜطّىا؟ د:2ر َطأي١

، قال: ما (، وغقره مـ حديث الؿؼداد هـ إسقد 6/4أخرج أمحد )

ىل صىل إىل طقد، أو إىل طؿقد، أو إىل شجرة: إٓ جعؾف ط ملسو هيلع هللا ىلصرأيت رسقل اهلل 

حاجبف إيؿـ، أو إيسر، وٓ يصؿد لف صؿًدا. أي: ٓ يستؼبؾف هجعؾف وسًطا. 

وذذا الحديث ضعقٌػ، أو أشد، فقف: القلقد هـ كامؾ، ضعقٌػ، والؿفؾب هـ 

 حجر، وضباطة هـت الؿؼداد، ومها مجفقٓن.

وقد استدل هف هعض أذؾ العؾؿ طىل استحباب ذلؽ، ولؽـ الحديث ضعقٌػ 

 ،ر أحاديث السترة الؿتؽاثرة أكف يجعؾفا أمامف تؾؼاء وجففكؿا طرفت، وضاذ

أطؾؿ. واهلل
(3)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.248( )512(، ومسؾؿ هرقؿ )431أخرجف البخاري هرقؿ ) (1)

  (5/86.)إوسط (3/85 ،)الؿغـلواكظر:  (2)

  (3/87.)غـلالؿاكظر:  (3)
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ـْ َأهِل َسِعقٍد الُخْدِريِّ  (111)   َوَط
ِ
اَل َيْؼَطُع »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

اَلَة َشْلءٌ  ، َواْدَرُءواالصَّ
(1)

ُف أَُهق َداُود، َوفِل َسـَِدِه َضْعٌػ.. أَْخَرَج «َما اْسَتَطْعُتؿْ  
(2)

 

الحديث استدل هف الجؿفقر كؿا تؼدم طىل أكف ٓ يؼطع الصالة شلء، وقد 

 تؼدمت الؿسللة، وهلل الحؿد.

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هالجؿع. ســ أهل داوديف الؿخطقصتقـ: )وادرأ ما استطعت(، ويف  (1)

(، ويف إسـاده مجالد هـ سعقد الفؿداين وذق ضعقػ، وقد 719. أخرجف أهقداود )ضعٝ  (2)

 اضطرب يف رفعف ووقػف.
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 بَابُ احلَحِّ عَمَى اخلُظُٕعِ فِ٘ الصَّالِة

 َباُب احَلحِّ َعَمى اخُلُظِٕع ِف٘ الصَّالِة

: الخشقع ققام الؼؾب هقـ يدي ؽقـمدارج الساليف  قال ابً القٔه 

ب هالخضقع، والذل، والجؿعقة طؾقف.ا  ذالرَّ

  وقد ذذب مجفقر العؾؿاء إىل أنَّ الخشقع ُسـٌَّة، وادطك الـقوي اإلمجاع طىل

 .طدم وجقهف

  والقاقع وجقد الخالف، فؼد ذذب اهـ حامد الحـبظ، وأهق حامد الغزايل إىل

: فعؾقف اإلطادة، وذق ضاذر اختقار شقخ أكف إْن غؾب طؾقف طدم الخشقع فقفا

 .اإلسالم اهـ تقؿقة

وقد ذكر اهـ الؼقؿ لفذا الؼقل حجًجا ققية، ثؿ ذكر أنَّ الجؿفقر استدلقا طىل 

فنذا قضل التثقيب »قال:  ، طـ الـبل طدم القجقب هحديث أهل ذريرة 

ا، حتك يظؾ أقبؾ الشقطان حتك خيطر بقـ الؿرء وكػسف، يؼقل: اذكر كذا، واذكر كذ

الرجؾ ما يدري كؿ صؾَّك، فنذا وجد ذلؽ أحدكؿ؛ فؾقسجد سجدتقـ وهق 

.«جالٌس 
(1)

 

يف ذذه الصالة التل قد أغػؾف الشقطان فقفا حتك مل يدر  قالقا: فلمره الـبل 

كؿ صؾَّك هلن يسجد سجديت السفق، ومل يلمره هنطادهتا، ولق كاكت هاصؾة: ٕمره 

 هنطادهتا.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( مـ ]كتاب الؿساجد[.83(، ومسؾؿ هرقؿ )1231أخرجف البخاري هرقؿ ) (1)
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، ققل الجؿفقر،  ثؿ ذكر اهـ الؼقؿ  حجًجا أخرى ٕذؾ ذذا الؼقل، ثؿ رجَّ

، واهلل أطؾؿ.انشاجحوذق ترجق، اهـ رجب أيًضا، وذق 
(1)

 

(: وادَّطك طبد القاحد هـ زيد 3/473) فت، الؼديرقال الشقكاين يف  

إمجاع العؾؿاء طىل أكف لقس لؾعبد إٓ ما طؼؾ مـ صالتف، حؽاه الـقساهقري يف 

تػسقره.الؿراد. تفكاك 

ـِ تؼدم  ُ :لهد َذْي ويدل طىل ذذا الؼقل حديث أهل القسر، وطؿار هـ ياسر، الؾَّ

 ذكرمها يف مسللة: ]طؿؾ الؼؾب يف الصالة[، فراجع ذلؽ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فت، الباري(، 741ٓهـ رجب ) فت، الباري (22/553 ،612 ،)مجؿقع الػتاوىواكظر:  (1)

  (1/522 ،526-.)مدارج السالؽقـ(، 741ٓهـ حجر )
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ـْ َأهِل ُذَرْيَرَة  (111)   َط
ِ
ُجُؾ ُمْختَِصًرا ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َكَفك َرُسقُل اهلل . َأْن ُيَصؾَِّل الرَّ

.ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف، َوالؾَّْػُظ لُِؿْسؾِؿٍ 
(1)

 

 َوَمْعـَاُه: َأْن َيْجَعَؾ َيَدُه َطَؾك َخاِصَرتِِف.

ـْ َطائَِشةَ  الُبَخاِريِّ َوفِل  (111) .أَنَّ َذلَِؽ فِْعُؾ القَُفقدِ  : َط
(2)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديثني

 ع٢ٓ االختصاز، ٚحهُ٘.َ د:1ر َطأي١

إكثرون  هُ رَ سَّ فَ (: وآختصار 6/428) فت، البارييف  قال ابً زجب 

، وطؾقف جامعفالترمذي يف  هُ رَ سَّ هقضع القد طىل الخاصرة يف الصالة، وهذلؽ فَ 

وهبذا التػسقر فسره مجفقر أذؾ الؾغة، وأذؾ غريب ...، يدل تبقيب الـسائل

 ذاالػؼفاء، وذق الصحق، الذي طؾقف الجؿفقر.الحديث، وطامة الؿحدثقـ و

ـْ َتْػِسقِرهِ : احلافظ ابً حجس قال 
َوَحَؽك ، َوَذَذا ُذَق اْلـَؿْشُفقُر مِ

ْختَِصاِر قَِراَءة آَيةٍ 
ِ
ـِ َأنَّ َاْلؿَراَد هِآ قَرة،  ،اْلَفَرِوّي فِل َاْلَغِريبَقْ ـْ آِخِر َالسُّ

ـِ مِ َأْو آَيتَقْ

نِ  َف ْحذِ َأْن يَ  :َوقِقَؾ  َٓ ْختَِصاِر  ،َالطَُّؿْلكِقـَة. َوَذَذاِن َاْلَؼْق
ِ
ـْ َآ

َوإِْن َكاَن َأَحدمهَا مِ

ر َواْلَخْصر َتْلَهاُذَؿا، َوقِقَؾ  ،ُمْؿؽِـًا َـّ ِرَواَية َالتََّخصُّ
َيَة  :َلؽِ ْٔ ْختَِصاُر أَْن َيْحِذَف اَ

ِ
َآ

ْجَدة إَِذا َمرَّ هَِفا فِل قِرَ  تِل فِقَفا َالسَّ اَلةِ لِتاَِلَوتَِفا َحَؽاُه َالَّ َٓ َيْسُجَد فِل َالصَّ اَءتِِف َحتَّك 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.545(، ومسؾؿ )1219أخرجف البخاري ) (1)

( طـفا أهنا كاكت تؽره أن يجعؾ الؿصظ يده يف خاصرتف، وتؼقل: إن 3458أخرجف البخاري ) (2)

 .القفقد تػعؾف
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ُل َطَؾقَْفا  :َأْي  ،َوَحَؽك َاْلَخطَّاهِّل أَنَّ َمْعـَاُه َأْن ُيْؿِسَؽ هِقَِدِه مِْخَصَرة، َاْلَغَزالِّل   َطًصا َيتََقكَّ

اَلةِ، َوَأْكَؽَر َذَذا اِْهـ َاْلَعَرهِلِّ فِل  ل َما  لتِّْرمِِذّي َشْرِح اَ فِل َالصَّ َوَّ ْٕ ُد َا َفَلْهَؾَغ، َوُيَميِّ

 ، ثؿ ذكر حديث اهـ طؿر الذي تؼدم ذكره.ذ.اَوالـََّسائِّل  ،َرَوى َأُهق َداُود

(: وحؽك اهـ الؿـذر كراذة آختصار طىل ذذا 6/431) قال ابً زجب 

القجف طـ اهـ طباس،، وطائشة، ومجاذد، والـخعل، وأهل مجؾز، ومالؽ، 

 ذٕوزاطل، وأصحاب الرأي، وذق ققل ططاء، والشافعل، وأمحد أيًضا.اوا

(، طـ زياد هـ صبق،، قال: صؾقت إىل 913وقد ثبت طـد أهل داود )  ُ:لهد

ذذا ذق الصؾب يف  :جـب اهـ طؿر، فقضعت يدي طىل خاصريت، فؼال اهـ طؿر

 يـفك طـف، وإسـاده صحق،. ملسو هيلع هللا ىلصالصالة، وقد كان الـبل 

ـ طؿر ضاذره أنَّ اهـ طؿر يرى تحريؿ ذلؽ، وطدم الجقاز، وذذا إثر طـ اه

 .وذق ضاذر ققل طائشة أيًضا

وأما أثر اهـ طباس فػقف ضعٌػ، وقد ذذب إىل التحريؿ الظاذرية، والشقكاين، 

: لعدم وجقد انصٌابذق  ًىزا انمٌلوالؿباركػقري، وشرف الحؼ آهادي، 

صارف لؾـفل طـ حؼقؼتف، وذل التحريؿ.
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (851.)الـقؾ(، و3/263) إوسطواكظر:  (1)
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  ـْ َأَكٍس َوطَ  (114)
ِ
َم الَعَشاُء َفابَْدُءوا بِفِ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهلل َقْبَؾ  إَذا ُقدِّ

قا الَؿْغرَِب  ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.. «َأْن ُتَصؾُّ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 ٢ ايصال٠.تكدِٜ ايطعاّ إذا ُقسَِّب عً د:1ر َطأي١

 :يف ذذه الؿسللة أققال 

: استحباب تؼديؿ العشاء، والطعام طىل الصالة، سقاء كاكت الحاجة األّل

شديدة، أو خػقػة، وذق ققل مجاطة مـ الصحاهة، مـفؿ: اهـ طؿر، وأهق الدرداء، 

واهـ طباس، وذق ثاهت طـفؿ، وجاء طـ غقرذؿ، وذذا ققل أمحد يف الؿشفقر طـف، 

، واهـ الؿـذر، قالقا: ويؽره تؼديؿ الصالة يف مثؾ ذذه الحالة وإسحاق، والثقري

 طىل الطعام.

: يبدأ هالصالة: إٓ أن تؽقن كػسف شديدة التََّقَقان إىل الطعام، وذذا الجاىٕ

 مذذب الشافعل، واهـ حبقب الؿالؽل.

 يبدأ هالصالة: إٓ أن يؽقن الطعام خػقًػا، كؼؾف اهـ الؿـذر طـ مالؽ. :الجالح

: يبدأ هالصالة: إٓ أن يؽقن الطعام يخاف فساده، وذذا ققل وكقع، بعالسا

طـف، قال اهـ رجب: ويف ذذا الؼقل ُهْعٌد، وذق مخالٌػ  جامعفرواه الترمذي يف 

 لظاذر إحاديث الؽثقرة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . «عشائؽم نوال تعجؾوا ع»(. وطـدمها زيادة: 557(، ومسؾؿ )672أخرجف البخاري ) (1)
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وجقب تؼديؿ الطعام طىل الصالة مطؾًؼا، وذق ققل الظاذرية،  اخلاَظ: 

 .ف مـ إحاديثواستدلقا هحديث الباب، وما أشبف

، والصارف لألمر مـ القجقب إىل آستحباب األًلانمٌل ذق  ًانشاجح

الصحقحقـحديث طؿرو هـ أمقة الضؿري يف 
(1)

ُدِطَل إىل  : أنَّ الـبل 

الصالة، وذق يحتز مـ كتػ شاة، فؼام، وصرح السؽقـ، وصؾَّك.
(2)

 

 إذا قدّ ايصال٠ ع٢ً ايطعاّ. د:2ر َطأي١

(: ومتك خالػ، وصؾَّك 4/111) ريفت، البايف  قال ابً زجب 

هحضرة صعام تتقق كػسف إلقف: فصالتف ُمْجِزئة طـد مجقع العؾؿاء الؿعتبريـ، وقد 

حؽك اإلمجاع طىل ذلؽ اهـ طبدالبر، وغقره، وإكؿا خالػ فقف شذوذ مـ متلخري 

 ذالظاذرية، ٓ َيْعبَُل هخالففؿ اإلمجاُع الؼديُؿ.ا

 ت ايصال٠؟ٌٖ ٜكدّ ايطعاّ إذا خػٞ خسٚج ٚق د:3ر َطأي١

(: فلما الققت: فال يرخص هذلؽ 4/119) الػت،يف  قال ابً زجب 

ت صائػٌة فرخصت يف  تػقيتف طـد مجفقر العؾؿاء، وكصَّ طؾقف أمحد، وغقره، وشذَّ

تلخقر الصالة طـ الققت هحضقر الطعام أيًضا، وذق ققل الظاذرية، ووجٌف 

 ضعقػ طـد الشافعقة. اكتفك.

 .لٌل اجلًيٌس ًانشاجح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.355(، ومسؾؿ هرقؿ )218أخرجف البخاري ) (1)

 (.117-4/115ٓهـ رجب ) فت، الباريواكظر:  (2)
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ـْ َأهِل َذرٍّ  (111)   َوَط
ِ
اَلةِ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل  إَذا َقاَم َأَحُدُكْؿ فِل الصَّ

ْحَؿَة ُتَقاِجُففُ  َفاَل َيْؿَسِح  .َرَواُه الَخْؿَسُة هِنِْسـَادٍ َصِحقٍ، . «الَحَصك، َفنِنَّ الرَّ
(1)

َوَزاَد  

.«َواِحَدًة َأْو َدعْ »: َأْحَؿدُ 
(2)

 

ِحقِ، َوفِل  (111) ـْ ُمَعقِْؼقٍب َكْحُقُه هَِغقِْر َتْعؾِقٍؾ. الصَّ َط
(3)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديثني

 حهِ َطذ احلص٢ يف ايصال٠. د:1ر َطأي١

َوَحَؽك َالـََّقِوّي  (1217 :)فت، البارييف  احلافظ ابً حجس قال 

اَلةِ، َوفِقِف َكَظرٌ اِتَِّػاق َاْلُعَؾَؿاِء َطَؾك  َفَؼْد َحَؽك  :َكَراَذِة َمْس، َاْلَحَصك َوَغقْره فِل َالصَّ

ـْ َمالٍِؽ أَكَُّف َلْؿ َيَر هِِف َهْلًسا اْلـَؿَعالِؿِ َاْلَخطَّاهِّل فِل  َفَؽَلكَُّف َلْؿ َيبُْؾْغُف  ،َوَكاَن َيْػَعُؾفُ  ،َط

ُف َحَراٌم إَِذا َزاَد َطَؾك َواِحَدةٍ لَِظاِذِر  ،َاْلَخبَُر، َوَأْفَرَط َهْعُض َأْذؾ َالظَّاِذر َفَؼاَل: إِكَّ

، َمَع َأكَُّف َلْؿ َيُؼْؾ هُِقُجقِب اَْلُخُشقِع، َوَالَِّذي  َٓ ـَ َما إَِذا َتَقاَلك َأْو  ْق َهقْ َالـَّْفِل، َوَلْؿ ُيَػرِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وأهقداود 5/163( )5/151رجف أمحد )أخ. «ف ٕ ايسمح١ تٛالٗ٘»صخٝذ دٕٚ قٛي٘:  (1)

(، ويف إسـاده أهقإحقص 1127(، واهـ ماجف )379(، والترمذي )3/6(، والـسائل )945)

 رجؾ مجفقل تػرد هالرواية طـف الزذري ومل يقثؼف معتبر. 

ولف شاذد أيًضا ، «فإن الرمحة تواجفه»ولؽـ لؾحديث صريؼ أخرى طـد أمحد ستليت، ولقس فقفا 

 مـ حديث معقؼقب هدون التعؾقؾ أيًضا. فالحديث صحق، هدون الزيادة الؿذكقرة. سقليت 

(، ويف إسـاده محؿد هـ طبدالرمحـ هـ أهل لقىل وذق سقئ الحػظ، وذذه 5/163أخرجف أمحد ) (2)

 الطريؼ تؼقي الطريؼ الؿتؼدمة، وذذه الزيادة يشفد لصحتفا الحديث أيت. 

الؿس، طىل الحصك فؼال:  (. ولػظف: ذكر الـبل 546ؿ )(، ومسؾ1217أخرجف البخاري ) (3)

 والؾػظ لؿسؾؿ.  «إن كـت البد فاعاًل فواحدة»
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اَلةِ  َيْظَفُر َأنَّ ِطؾَّة َكَراِذقَتف الُؿَحاَفَظة َطَؾك َاْلُخُشقِع أَوْ    ذ.الِئَالَّ َيْؽُثَر َاْلَعَؿُؾ فِل َالصَّ

 .انكشاىح، وذق لٌل اجلًيٌس انشاجح :غفش اهلل نولال أتٌ عثذ اهلل 

يف التحرك يف  والصارف لؾـفل مـ التحريؿ إىل الؽراذة ما ثبت طـ الـبل 

الصالة هؿا ذق أكثر مـ مس، الحصك، كحؿؾف أمامة هـت زيـب إذا قام يف الصالة، 

ضعفا إذا سجد، وصعقده طىل الؿـبر، وكزولف طـف، ومساطاتف لؾشاة حتك ألزق وو

 هطـف هالحائط، ففذا يدل طىل أنَّ الـفل لؾؽراذة، واهلل أطؾؿ.
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ـْ َطائَِشَة  (111)   َقاَلْت: َسَلْلُت  َوَط
ِ
ـِ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقَل اهلل لتَِػاِت فِل  َط

ِ
آ

اَلةِ؟ َفَؼاَل:  ْقَطانُ ُهَق اْختاَِلٌس َيْخَتؾُِسُف ا»الصَّ ـْ َصاَلةِ الَعْبدِ  لشَّ .َرَواُه الُبَخاِريُّ . «ِم
(1)

 

َحفُ  (111) ـْ َأَكٍس( َوَصحَّ اَلةِ  إيَّاكَ »: َولِؾتِّْرمِِذيِّ )َط لتَِػاَت فِل الصَّ
ِ
ُف ، َفنِكَّ َواال

عِ  .«َهَؾَؽٌة، َفنِْن َكاَن اَل بُدَّ َفِػل التََّطقُّ
(2)

 

ـْ َصاَلةِ الَعْبدِ » معيى قولُ: ْقَطاُن ِم ، يعـل أنَّ «ُهَق اْختاَِلٌس َيْخَتؾُِسُف الشَّ

الشقطان يسترق مـ العبد يف صالتف التػاتة فقفا، ويختطػف مـف اختطاًفا حتك يدخؾ 

 طؾقف هذلؽ كؼص يف صالتف، وخؾؾ.

 ملسائل واألحكام املستفادة من احلديثنيا

 حهِ االيتفات يف ايصال٠. د:1ر َطأي١

 مل يستدهر  ذذب مجفقر العؾؿاء إىل كراذة آلتػات يف الصالة هالُعـُِؼ، ما

الؼبؾة: فنن استدهرذا هطؾت صالتف، وذذا ققل ططاء، وسعقد هـ جبقر، ومالؽ، 

 وإوزاطل، وأمحد، وإسحاق، واهـ الؿـذر، وأصحاب الرأي.

حدثـا أهق خالد إمحر، طـ  (2/41-41 :) ّقال اإلماو ابً أبٕ غٔب٘

ٓ »هـ سعقد، طـ اهـ أهل مؾقؽة، طـ طبد اهلل هـ طؿقر قال: كان أهق هؽر ايحقك 

 . «يؾتػت إذا صىل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 751أخرجف البخاري ) (1)

(، ويف إسـاده طظ هـ زيد هـ جدطان وذق ضعقػ، وفقف اكؼطاع 589. أخرجف الترمذي )ضعٝ  (2)

  هقـ سعقد هـ الؿسقب وأكس، فنكف يرويف طـف ومل يسؿع مـف.
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حدثـا طبد السالم هـ حرب، طـ يزيد هـ طبد الرمحـ الدآين، طـ و 

ر هـ الخطاب، رأى رجال صىل الؿؾؽ هـ مقسرة، طـ زيد هـ وذب، أن طؿ طبد

ركعتقـ هعد غروب الشؿس، وقبؾ الصالة فجعؾ يؾتػت، فضرهف هالدرة حقـ 

 .«الركعتقـ عِب ٓ تؾتػت ٓ تُ »قضك الصالة، فؼال: 

لتػات يؽره آ»حدثـا حػص، طـ طبقد اهلل، طـ كافع، طـ اهـ طؿر، أكف كان 

 .«يف الصالة

ل ططقة قال: قالت طائشة: حدثـا حػص، طـ إطؿش، طـ طؿارة، طـ أه

 .«لتػات يف الصالة خؾسة يختؾسفا الشقطانآ»

إذا »حدثـا غـدر، طـ اهـ جريج، طـ ططاء قال: سؿعت أها ذريرة، يؼقل: 

 «فال تؾتػت :صؾقت فنن رهؽ أمامؽ وأكت مـاجقف

، ويزيد هـ طبد الرمحـ وذذا إساكقد كؾفا ثاهتة إىل الصحاهة الؿذكقريـ 

 إسـاد أثر طؿر، مختؾػ فقف، وحديثف يحتؿؾ التحسقـ إذا مل يتػرد. الدآين يف

 .وذذب الحؽؿ، واهـ حزم إىل التحريؿ، والبطالن 

وذذا الؼقل غقر صحق،: لعدم وجقد دلقؾ صحق، يف تحريؿ آلتػات، 

 وحديث الباب غاية ما يدل طؾقف الؽراذة.

.فانصحيح لٌل اجلًيٌس
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (3/96)إوسط(، -4/411ٓهـ رجب ) الػت،واكظر:  (1)
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 االيتفات حلال١. د:2ر َطأي١

فلما آلتػات لؿصؾحة الصالة، كالتػات أهل : بً زجب احلافظ اقال 

ويدل طؾقف ققل ، فال يـؼص الصالة :هؽر لؿا صػؼ الـاس خؾػف وأكثروا التصػقؼ

«مـ كابف شلء دم صالتف فؾقسبح؛ فنكف إذا سبح التػت إلقف»: ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 
(1)

وكذلؽ ، 

ا، وقد ه ققامً ا وصؾقا وراءإىل مـ صىل خؾػف، لؿا صىل هبؿ جالًس  ملسو هيلع هللا ىلصالتػت الـبل 

فروى ، أكف كان يؾتػت يف صالتف لؿصؾحة غقر مصؾحة الصالة ملسو هيلع هللا ىلصروي طـ الـبل 

 ، فجعؾ رسقل اهلل-يعـل: صالة الصب،-سفؾ هـ الحـظؾقة، قال: ثقب هالصالة 

ف أهق داودَج رَّ َخ  يصظ، وذق يؾتػت إىل الشعب. ملسو هيلع هللا ىلص
(2)

ا إىل وقال: كان أرسؾ فارًس ، 

 ذاف مجع هقـ الصالة والجفاد.وذذا فق الشعب مـ الؾقؾ يحرس.

 ايٓعس همٝٓا ٚمشاال أرٓا٤ ايصال٠ بدٕٚ ايتفات. د:3ر َطأي١

، أكف كان يؾحظ يف ملسو هيلع هللا ىلصوقد روي طـ الـبل : احلافظ ابً زجب قال 

فروى الػضؾ هـ مقسك، طـ طبد اهلل هـ سعقد هـ أهل ذـد، طـ ثقر هـ ، صالتف

ًٓ ا وحظ يؿقـً كان يؾ ملسو هيلع هللا ىلص زيد، طـ طؽرمة، طـ اهـ طباس، أن الـبل ، وٓ يؾقي شؿا

 .هطـؼف خؾػ ضفر

 .وقال: غريب، خرجف اإلمام أمحد والـسائل والترمذي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(، طـ سفؾ هـ سعد 421(، ومسؾؿ )684أخرجف البخاري ) (1)

حدثـا الرهقع هـ كافع، حدثـا معاوية يعـل اهـ سالم، طـ زيد، (، فؼال: 916أخرجف أهق داود هرقؿ ) (2)

هف. وإسـاده صحق،،  طـ سفؾ هـ الحـظؾقةأكف سؿع أها سالم، قال: حدثـل السؾقيل ذق أهقكبشة، 

 رجالف ثؼات.
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ثؿ خرجف مـ صريؼ وكقع، طـ طبد اهلل هـ سعقد هـ أهل ذـد، طـ هعض  

 ذ.افذكر كحقه -كان يؾحظ يف الصالة  ملسو هيلع هللا ىلصأصحاب طؽرمة، أن الـبل 

  .رواية وكقع أرج،: فالصحق، يف الحديث اإلرسال ُ :لهد

ا أطؾؿ أحدً (: وٓ 1/98) العؾؾ الؽبقركؿا يف   إلماو الرتمرّٖقال ا

اهلل هـ سعقد هـ أهل ذـد مسـدا مثؾ ما رواه  روى ذذا الحديث طـ طبد

 ذ.اهـ مقسك الػضؾ

( طـ حديث 48) سمآت البرقاينوسئؾ اإلمام الدارقطـل كؿا يف 

 فؼال: لقس هصحق،. ،هـ مقسك الػضؾ

حدثـا ذشقؿ قال:   (2/42:)الؿصـػيف   ٘قال اإلماو ابً أبٕ غٔب

أخبركا خالد، طـ أكس هـ سقريـ قال: رأيت أكس هـ مالؽ، يتشرف إىل الشلء 

 .يـظر إلقف يف الصالة

حدثـا أهق خالد إمحر، طـ محقد، طـ معاوية هـ قرة قال: ققؾ ٓهـ طؿران هـ 

 .ا كؾتػت وكتحركلؽـَّ  قال: .الزهقر: إذا قام إىل الصالة مل يؾتػت ومل يتحرك

 إسـاده إول صحق،، وخالد ذق اهـ مفران الحذاء، وإسـاده الثاين حسـ.

لقس يف إدلة الشرطقة ما يؿـع الـظر يؿقـا وشؿآ  :غفش اهلل نولال أتٌ عثذ اهلل 

هدون التػات، وقد كص كثقر مـ أذؾ العؾؿ طىل مشروطقة ذلؽ، وٓ شؽ أن الـظر 

 ٕكف أحضر لؾؼؾب، وأقرب لؾخشقع.إىل مقضع السجقد أفضؾ: 
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ـْ َأَكسٍ  (111)   ، َوَط
ِ
اَلةِ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل  إَذا َكاَن َأَحُدُكْؿ فِل الصَّ

ـَاِجل َربَُّف، َفاَل  ُف ُي ّـَ َفنِكَّ ـْ َيِؿقـِِف، َوَلؽِ  َيْبُزَق ـَ َيَدْيِف َواَل َط ـْ ِشًَملِِف َتْحَت َقَدِمفِ بَْق . «ـْ َط

ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.
(1)

 

.«َأْو َتْحَت َقَدِمفِ »َوفِل ِرَواَيٍة: 
(2) 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 ايبصام ل١ٗ ايكب١ً. د:1ر َطأي١

ّـَ » :قولُ  ـَ َيَدْيفِ  َفاَل َيْبُصَؼ ، فقف تحريؿ البزاق إىل الؼبؾة يف الصالة، وقد «بَْق

(، وغقرمها مـ حديث حذيػة 1639(، واهـ حبان )925هـ خزيؿة )ثبت طـد ا

 أنَّ الـبل :  :ـَْقفِ »قال ـْ َتَػَؾ ُتَجاه اْلِؼْبَؾة َجاَء َيْقم اْلِؼَقاَمة َوَتْػُؾُف بَْقـ َطْق  .«َم

د أنَّ رجاًل أمَّ ققًما، فبصؼ يف الؼبؾة، فؾؿا  وجاء مـ حديث السائب هـ خالَّ

إكؽ آذيت اهلل، »الحديث، وفقف:  «ال يصؾل لؽؿ...» :فرغ قال رسقل اهلل 

ـٌ لغقره.4/56(، وأمحد )481أخرجف أهق داود ) «ورسقلف  (، وذق حديث حس

(: وذذا التعؾقؾ 413يف شرح حديث أكس ) ظ ابً حجس قال احلاف

يدل طىل أن البزاق يف الؼبؾة حراٌم، سقاء كان يف الؿسجد أم ٓ، وٓسقؿا مـ 

 ذالؿصظ.ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 551(، ومسؾؿ )1214أخرجف البخاري ) (1)

 (. 413ذذه الرواية يف البخاري ) (2)
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(: وذذا الحديث دالٌّ طىل كراذة أن 415) الػت،يف  ابً زجب  ّقال

يبصؼ الؿصظ يف قبؾتف التل يصظ إلقفا، سقاء كان يف مسجد، أو ٓ: فنْن كان يف 

مسجد تلكدت الؽراذة هلنَّ البزاق يف الؿسجد خطقئة: فنن كان يف قبؾة الؿسجد 

 ذكان أشد كراذة.ا

ضاذٌر لؿـ تلمؾ كالمف، وقد ذذب هعض  ومراده هالؽراذة كراذة تحريؿ، وذق

أذؾ العؾؿ إىل تحريؿ البزاق إىل الؼبؾة يف الصالة، وخارج الصالة، يف الؿسجد، 

أكف ٓ يحرم إٓ  ًانصحيحوغقر الؿسجد، واستدل طىل ذلؽ هإحاديث الؿطؾؼة، 

 إذا كان يف الصالة، أو الؿسجد.

ؽره البصاق إىل (: وإكؿا ي415) الػت،يف  احلافظ ابً زجب قال 

الؼبؾة يف الصالة، أو يف الؿسجد، فلما مـ هصؼ إىل الؼبؾة يف غقر مسجد، فال يؽره 

 .لف ذلؽ.اكتفك

: ٕن الروايات الؿطؾؼة تؼقدذا الروايات الؿؼقدة هالصالة انصٌابوذق  لهدُ:

 .كؿا يف حديث أكس 

 بصام املصًٞ عٔ همٝٓ٘. د:2ر َطأي١

ـْ َيِؿقـِفِ » : قولُ ـفل، والتحريؿ لؾؿصظ أن يبصؼ طـ يؿقـف، ، فقف ال«َواَل َط

 : ]هاب ٓ يبصؼ طـ يؿقـف يف الصالة[.صحقحفوقد هقب البخاري يف 

(: وقد ُيػفؿ مـ تبقيب 412) الػت،يف  قال احلافظ  ابً زجب 
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البخاري اختصاص كراذة البصاق طـ القؿقـ حال الصالة، وذق ققل الؿالؽقة، 

معاذ: ما هصؼت طـ يؿقـل مـذ أسؾؿت. وُروي وإكثرون طىل خالف ذلؽ، قال 

 كراذتف طـ اهـ مسعقد، واهـ سقريـ.

(، ومها ثاهتان 1/435أثر معاذ، واهـ مسعقد أخرجفؿا طبد الرزاق ) ُ :لهد

طـفؿا، وأثر اهـ مسعقد أص، مـ أثر معاذ، وقد طؾؾ الؽارذقن لؾبصاق طـ 

فننَّ »: أهل ذريرة (، طـ 416) البخاريالقؿقـ خارج الصالة هؿا جاء يف 

فننَّ كاتب الحسـات »طـ حذيػة هؾػظ:  الصحق،، وذق خارج «طـ يؿقـف مؾًؽا

(، 2/365، وذق صحق،، مقققٌف طؾقف، أخرجف اهـ أهل شقبة )«طـ يؿقـف

، ما ذذب إلقف الؿالؽقةانصٌاب أنَّ  ًانزي يظيش يل(، 1/432وطبدالرزاق )

لصالة: لؾؼقد الؿذكقر يف حديث أكس، ، أنَّ الـفل طـ ذلؽ خاصٌّ هاًانثخاسي

 ، واهلل أطؾؿ.«إذا قام أحدكؿ إلك الصالة»وأهل ذريرة، وغقرمها، وذق ققلف: 

 بصام املصًٞ عٔ ٜطازٙ، ٚحهِ ايبصام ٚايتٓدِ يف املطجد. د:3ر َطأي١

ـْ ِشًَملِفِ » : قولُ ـْ َط
ؿ «َتْحَت َقَدِمفِ  ، َأْو َوَلؽِ ، فقف جقاز َهصِؼ، َوَتـَخُّ

 ه، أو تحت قدمف القسرى.الؿصظ طـ يسار

  أطـل ققلف -واستدل هعض العؾؿاء هبذا الحديث :« ِطىل  -«َأْو َتْحَت َقَدِمف

جقاز التـخؿ يف الؿسجد، لؽـ هشرط أن يدفـف، وقال هف أمحد يف رواية طـف، وأهق 

 (.2/343ٓهـ رجب ) الػت،طبقد كؿا يف 
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  عؾ ذلؽ يف الؿسجد، وذذب صائػة مـ أذؾ العؾؿ إىل أكف ٓ يجقز لف أن يػ

 قال اهـ رجب: وذذا ذق أكثر الـصقص طـ أمحد.

وكصر الؼقَل إوَل الؼاضل طقاٌض، والؼقَل الثاين اإلماُم الـقويُّ رمحة   ُ:لهد

البصاق دم الؿسجد »اهلل طؾقفؿا، واستدل اإلمام الـقوي طىل ذلؽ هحديث: 

.، متػؼ طؾقف طـ أكس «خطقئة، وكػارهتا دفـفا
(1)

 

(: وذذا يستدل هف مـ يؼقل: 415) الػت،يف  ابً زجب افظ احل قال

إن البزاق ٓ يجقز يف الؿسجد مع دفـف، كؿا ٓ يجقز ٕحد أن يعؿؾ ذكبًا، ويتبعف 

 ذهؿا يؽػره مـ الحسـات الؿاحقة.ا

َقاَل اْلَؼاِضل ِطقَاض: إِكََّؿا  (415 :)الػت،يف  ابً حجس قال احلافظ 

ـْ َأَراَد َدْفـفَيُؽقن َخطِقئَة إِذَ  ا َم ُه الـََّقِويُّ َفَؼاَل: ُذَق ِخاَلُف  ،ا َلْؿ َيْدفِـُف، َوَأمَّ َفاَل. َوَردَّ

 .اْلَحِديِث  َصِريِ، 

ـِ َتَعاَرَضا، َوُذَؿا : قال احلافظ  ُقْؾت: َوَحاِصُؾ الـَِّزاع َأنَّ ُذـَا ُطُؿقَمقْ

ـْ َيَساره َأْو َتْحت َقَدمف» :فَوَقْقل ،«اْلُبَزاق فِل الَؿْسِجد َخطِقَئة» :َقْقلف  ،«َوْلَقْبُصْؼ َط

ا ل َطامًّ َوَّ ْٕ ـْ فِل اْلـَؿْسِجد،  ،َفالـََّقِويُّ َيْجَعؾ ا َوَيُخّص الثَّاكِل هَِؿا إَِذا َلْؿ َيُؽ

ا ،َواْلَؼاِضل هِِخاَلفِفِ  ـْ َلْؿ ُيِرْد َدْفـَفا ،َيْجَعؾ الثَّاكِل َطامًّ ل هَِؿ َوَّ ْٕ ْد َواَفَؼ َوقَ  ،َوَيُخّص ا

ّل فِل  :اْلَؼاِضل َجَؿاَطٌة مِـُْفؿْ  ، َوَغقْرمهَا ،الُؿْػِفؿَواْلُؼْرُصبِّل فِل  ،التَّـِْؼقباِْهـ َمؽِّ

اٍص َمْرُفقًطا  ـْ َحِديث َسْعد ْهـ َأهِل َوقَّ
َوَيْشَفد َلُفْؿ َما َرَواُه َأْحَؿد هِنِْسـَادٍ َحَسـ مِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.253سقليت يف الؽتاب هرقؿ ) (1)
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َؿ فِل الَؿْس » :َقاَل  ـَخَّ ـْ َت َفْؾُقَغقِّْب ُكَخاَمتف َأْن ُتِصقب ِجْؾد ُمْمِمـ َأْو َثْقبف  ،ِجدَم

«َفُتْمذِيف
(1)

بََراكِلُّ هِنِْسـَادٍ َحَسـ  ،َأْوَضُ، مِـُْف فِل الَؿْؼُصقد َما َرَواُه َأْحَؿد َأْيًضا، وَ  َوالطَّ

ـْ َحِديث َأهِل ُأَماَمَة َمْرُفقًطا
َع فِل الَؿْسجِ » :َقاَل  ،مِ ـَخَّ ـْ َت َئٌة، َوإِْن َم د َفَؾْؿ َيْدفِـُف َفَسقِّ

ـَةٌ  ُف َفَحَس ـَ «َدَف
(2)

ْفـ ، َّٓ هَِؼقِْد َطَدم الدَّ  .َفَؾْؿ َيْجَعؾُف َسقِّئَة إِ

َوَوَجْدت فِل َمَساِوِئ َأْطًَمل »: َوَكْحقه َحِديث َأهِل َذرٍّ ِطـْد ُمْسؾِؿ َمْرُفقًطا َقاَل 

ُـَّخاَطة َتُؽقن فِل الَؿْسجِ  َقاَل اْلُؼْرُصبِّل: َفَؾْؿ ُيثْبِْت َلَفا ُحْؽؿ  ،«د اَل ُتْدَفـُأمَّتِل ال

دِ إِيَؼاطَفا فِل الَؿْسِجد قِّئَة لُِؿَجرَّ  .َهْؾ هِِف َوهِتَْركَِفا َغقْر َمْدُفقَكة.اِْكتََفك ،السَّ

َؿ فِل الْ  اح َأكَُّف َتـَخَّ ـْ َأهِل ُطبَقَْدة ْهـ اْلَجرَّ ـَؿْسِجد َوَرَوى َسِعقد ْهـ َمـُْصقر َط

ـْ َكار ،َلقَْؾة
ُثؿَّ َجاَء َفَطَؾبَفا  ،َفـَِسَل َأْن َيْدفِـَفا َحتَّك َرَجَع إَِلك َمـِْزلف، َفَلَخَذ ُشْعَؾة مِ

.الَِّذي َلْؿ َيْؽُتب َطَؾلَّ َخطِقئَة الؾَّقَْؾة هللَحتَّك َدَفـََفا، ُثؿَّ َقاَل: اْلَحْؿُد 
(3)

  

ـْ َدَفـََفاَفَدلَّ َطَؾك َأنَّ اْلَخطِقئَة تَ  َٓ هَِؿ ـْ َتَرَكَفا  َوِطؾَّة الـَّْفل ُتْرِشد إَِلقِْف،  ،ْختَّص هَِؿ

ا َيُدّل َطَؾك َأنَّ ُطُؿقمف َمْخُصقص، َوِذَل َتَلذِّي اْلـُؿْممِـ هَِفا َجَقاز َذلَِؽ فِل  :َومِؿَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حدثـا اهـ أهل طدي، طـ اهـ إسحاق، ويعؼقب، حدثـا أهل، طـ (،قال: 1/179أخرجف أمحد ) (1)

اهـ أهل طتقؼ طـ طامر هـ سعد، حدثف  :قال يعؼقب ،ثـل طبد اهلل هـ محؿدمحؿد هـ إسحاق، حد

 هف.  طـ أهقف سعد

 وذذا إسـاد حسـ، واهـ إسحاق قد صرح هالسؿاع.

(، ويف إسـاده: أهق غالب حزور، الراج، ضعػف، وٓ هلس هؼبقل 8192أخرجف الطبراين هرقؿ ) (2)

 روايتف طـ أهل أمامة: ٕكف أكثر طـف.

( هنسـاديـ مـؼطعقـ، ٓ هلس هتحسقـ إثر هبؿا، ولقس 367-2/366جف اهـ أهل شقبة )أخر (3)

 .«احلؿد هلل الذي مل يؽتب....»طـده زيادة: 
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ـْ َحِديث َطبْد اهلل هاَِل ِخاَلف، َوِطـْد َأهِل َداُودَ  ،َوَلْق َكاَن فِل اْلـَؿْسِجد ،الثَّْقب 
ْهـ  مِ

قر خِّ .ُثؿَّ َدَلَؽُف هِـَْعؾِفِ  ،َفبََصَؼ َتْحت َقَدمف اْلقُْسَرى ،ملسو هيلع هللا ىلصأَكَُّف َصؾَّك َمَع الـَّبِّل  ،الشِّ
(1)

 

َوالظَّاِذر َأنَّ َذلَِؽ َكاَن فِل اْلـَؿْسِجد، َفقَُميِّد َما ، ُمْسؾِؿإِْسـَاده َصِحق،، َوَأْصؾف فِل 

َم.  .فكاكتَتَؼدَّ

 فالحافظ يف ذذا البحث يميد ما ذذب إلقف الؼاضل طقاض. ُ :لهد

ُد  (858 :)كقؾ إوصاريف   للً قال الػْكاىٕ َم َوُيَميِّ ُد َما َتَؼدَّ َفقَُميِّ

اْلُبَزاَق فِل اْلـَؿْسِجِد  يف اْلَحِديِث اْلؿتََّػِؼ َطَؾقِْف هَِلنَّ  ملسو هيلع هللا ىلصَقْقَل الـََّقِويِّ َتْصِريُحُف 

اَرٌة َلَفا ،َخطِقئَةٌ  دِ اْلُبَزاِق فِل  :َوَأنَّ َدْفـََفا َكػَّ َلتَُف َطَؾك َكتِْب اْلَخطِقئَِة هُِؿَجرَّ َٓ َفنِنَّ َد

ـِ َوَتبَْؼك هَِعَدمِِف. ْف  اكتفك.اْلـَؿْسِجِد َضاِذَرٌة َغاَيَة الظُُّفقِر، َوَلؽِـََّفا َتُزوُل هِالدَّ

: ٕنَّ حديث أكس: انصٌاب الذي قالف الـقوي، وأيده الشقكاين ذق  ُ:لهد

َكصٌّ يف ذلؽ، وتلويؾف مستبعد، وأما إدلة التل  «البصاق دم الؿسجد خطقئة»

 ساقفا الحافظ فدوكؽ هقاهنا:

: «مـ تـخؿ دم الؿسجد؛ فؾقغقب كخامتف»فلما حديث سعد هـ أهل وقاص: 

، فنكف ٓ يػقد الجقاز: ٕنَّ الشرط ٓ يدل طىل ذلؽ، كؿا يؼال: مـ طصك اهلل

 فؾقستغػره. فؾقس فقف إهاحة لؾؿعصقة.

وأما حديث أهل أمامة: فالؾػظ الؿذكقر لػظ الطبراين، وأما غقر الطبراين 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.554هرقؿ ) مسؾؿ( هنسـاد صحق،، وأصؾف يف 483أخرجف أهق داود ) (1)
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 .«التػؾ دم الؿسجد سقئة، ودفـف حسـة»فقرويف هؾػظ: 

اج، َضْعُػف، ومع ذلؽ ففق وحديث أهل ذر الذي  ويف إسـاده: أهق غالب، والرَّ

حؿالن طىل حديث أكس: فنهنؿا يدٓن طىل أنَّ هعده ٓ يـافقان حديث أكس، هؾ ي

 الـخاطة إذا مل تدفـ سقئة، ومعـامها أنَّ السقئة ما زالت مقجقدة: ٕهنا مل تدفـ.

وحديث أكس يدل طىل ذلؽ أيًضا، فتلمؾ، ويميد طدم جقاز التػؾ، والتـخؿ 

، أخرجف مسؾؿ «فنْن طجؾت بف بادرة، فؾقؼؾ بثقبف هؽذا»يف الؿسجد حديث: 

 .( طـ جاهر 3118)

 إىل التـخؿ يف الثقب، واهلل أطؾؿ. فلرشد الـبل 
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َوَطـُْف َقاَل: َكاَن قَِرامٌ  (111)
(1)

َفَؼاَل َلَفا ، َستََرْت هِِف َجاكَِب َهقْتَِفا لَِعائَِشَة  

ُف  ؛َأِمقطِل َطـَّا قَِراَمؽ َهَذا» ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلُّ  . «اَل َتَزاُل َتَصاِويُرُه َتْعرُِض لِل فِل َصاَلتِلَفنِكَّ

. َرَواُه الُبَخاِريُّ
(2)

 

ِة أَْكبَِجاكِقَِّة أَهِل َجْفؿٍ  (111) َػَؼا َطَؾك َحِديثَِفا فِل قِصَّ ـْ »، وفقف: َواتَّ َفا َأْلَفْتـِل َط َفنِكَّ

.«َصاَلتِل
(3)

 

 واألحكام املستفادة من احلديثنياملسائل 

(: ويف الحديث دٓلة 1/313) سبؾ السالميف   قال اإلماو الصيعاىٕ

طىل كراذة ما يشغؾ طـ الصالة مـ الـؼقش وكحقذا مؿا يشغؾ الؼؾب، وفقف 

 إىل صقاكة الصالة طؿا يؾفل، وإزالة ما يشغؾ طـ اإلقبال طؾقفا. ملسو هيلع هللا ىلصمبادرتف 

صالة طىل الؿػارش، والسجاجقد الؿـؼقشة، : وفقف كراذة الّقال أّٓضا

 وكراذة كؼش الؿساجد وكحقه.

 ذأطادذا.ا ملسو هيلع هللا ىلص: وٓ دلقؾ فقف طىل هطالن الصالة: ٕكف مل ُيْرَو أكف ّقال أّٓضا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ذق ستر رققؼ مـ صقف ذو ألقان. (1)

 (. 5959( )374أخرجف البخاري ) (2)

صىل يف مخقصة لفا  (. ولػظف طـد البخاري: إن الـبل 556(، ومسؾؿ )373خرجف البخاري )أ (3)

اذهبوا بخؿقصتي هذه إىل أيب جفم وأتوين »أطالم، فـظر إىل أطالمفا كظرة فؾؿا اكصرف قال: 

، أو الـفاية، والخؿقصة قال يف «ا أتهتـي نكًػا عن صاليهنبإكبجاكقة أيب جفم، فإ : ذل ثقب خزٍّ

جاكقة: كساء مـ صقف ٓ طؾؿ لف. وإكؿا خصَّ أها جفؿ هالخؿقصة: ٕكف كان صقٍف معؾؿ، وإكب

، وصؾب مـف ثقًها غقرذا: لقعؾؿف أكف مل الصحقحقـأذداذا لف كؿا يف هعض صرق الحديث خارج 

 يرد ذديتف استخػاًفا هف.
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ـِ َسُؿَرَة  (111) ـْ َجاهِِر ْه   َوَط
ِ
ّـَ َأْقَقاٌم »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ـَْتِفَق َلَق

اَلةِ  َيْرَفُعقَن َأبَْصاَرُهؿْ  ًَمِء فِل الصَّ َرَواُه ُمْسؾٌِؿ.. «َأْو اَل َتْرِجُع إَلْقِفؿْ  ؛إَلك السَّ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من األحاديث

 حهِ زفع ايبصس إىل ايطُا٤ يف ايصال٠. د:1ر َطأي١

(، ولؽـ مـ حديث 751ري )حديث الباب قد أخرجف أيًضا البخا  ُ:لهد

(، ومـ حديث صحاهل 429أكس، وجاء أيًضا مـ حديث أهل ذريرة طـد مسؾؿ )

 .الصحق، الؿسـد(، وإسـاده صحق،، وذق يف 3/441مبفؿ أخرجف أمحد )

وذذا يدل طىل تحريؿ الـظر إىل السؿاء يف الصالة: ولفذا قال الحافظ اهـ 

 ػعؾ الؿذكقر حراٌم.(: وطىل ذذا: فال751) الػت،يف  حجر 

َوالظَّاِذُر َأنَّ َرْفَع اْلبََصِر إَلك  (2/191 :)الـقؾيف   ّقال الػْكاىٕ

اَلةِ َحَرامٌ  َؿاِء َحاَل الصَّ ٍم،  :السَّ ـْ ُمَحرَّ َّٓ َط َٓ َتُؽقُن إ َنَّ اْلُعُؼقَهَة هِاْلَعَؿك 
ِ
ٕ

ُف َمْؽُروٌه، افِِعقَِّة أَكَّ ـُ َحْزمٍ  َواْلـَؿْشُفقُر ِطـَْد الشَّ اَلُة هِِف. ،َوَهاَلَغ اْه  ذاَفَؼاَل: َتبُْطُؾ الصَّ

  (1/313.)السبؾ: والـَّْفُل ُيِػقُْد َتْحِرْيؿف. ّقال الصيعاىٕ 

 (751 :)الػت،ومذذب الجؿفقر ذق الؽراذة، قال اهـ هطال كؿا يف  ُ :لهد

 أمجعقا طىل كراذة رفع البصر يف الصالة.

حف اإلمام اهـ طثقؿقـ انشاجحتؼدم، وذق وذق كراذة تحريؿ طـد مـ  ، وقد رجَّ

  يفالشرح الؿؿتع. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 428أخرجف مسؾؿ هرقؿ ) (1)
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 َبِعُض امَلَشاِئِن امُلِمَحَقِة

 َٛضع ْعس املصًٞ يف ايصال٠. د:1ر َطأي١

ڱ ڱ ں ں ﴿يف تػسقر ققلف تعاىل:  قال احلافظ ابً كجري 

 :[٣٦٦]البؼرة: ﴾ڻ ڻڻ  ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ  ھ

ٓ إىل مقضع سجقده  ،الؿصظ يـظر أمامفطىل أن  وقد استدل الؿالؽقة هبذه أية

ہ ہ ﴿لؼقلف:  :وأهق حـقػة، قال الؿالؽقة ،وأمحد ،كؿا ذذب إلقف الشافعل

فؾق كظر إىل مقضع سجقده ٓحتاج أن يتؽؾػ ذلؽ هـقع  ،﴾ہ ھ  ھ

 ذ.امـ آكحـاء

(، أهنؿ كاكقا 761) البخاريوقد استدل الؿالؽقة أيًضا هحديث خبَّاب يف 

 هاضطراب لحقتف. ة رسقل اهلل يعرفقن قراء

واستدل الجؿفقر هلكف يـظر إىل مقضع سجقده هحديث أهل ذريرة طـد 

كان إذا صؾَّك رفع رأسف  (: أنَّ الـبل 2/283(، والبقفؼل )2/393الحاكؿ )

 *ٱ ٻ ٻ ﴿إىل السؿاء تدور طقـاه يـظر ذفـا، وذفـا، حتك كزل طؾقف: 

أسف، وكؽس يف إرض. وذذا ، فطلصل ر[٤-٣ادؤمنون:] ﴾ٻ پ پ پ پ

، الؿرسؾ البقفؼل،  اج، أكف مـ مراسقؾ اهـ سقريـ، وقد رجَّ الحديث الرَّ

 والـقوي، والذذبل، واهـ كثقر، واهـ رجب، وغقرذؿ.
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لؿا دخؾ الؽعبة ما  واستدل الجؿفقر أيًضا هحديث طائشة، أنَّ الـبل 

(، 5/158)(، والبقفؼل 1/479خؾػ هصره مقضع سجقده. أخرجف الحاكؿ )

وذق مـ رواية طؿرو هـ أهل سؾؿة، طـ زذقر هـ محؿد التؿقؿل، ورواية الشامققـ 

 طـ زذقر مـؽرة، وذذا مـفا، وقد أكؽره أهق حاتؿ.

مل يص، يف ذذه الؿسللة شلء صري، ُيعتؿد طؾقف، ويـظر الؿصظ إىل ما  ُ :لهد

 كان إىل الخشقع أقرب، وذق مقضع السجقد، واهلل أطؾؿ.

يؽقن كظر  :قال مالؽ  (17/393:)التؿفقديف   بد الربقال ابً ع

يستحب  :وقال الثقري وأهق حـقػة والشافعل والحسـ هـ حل .الؿصظ أمام قبؾتف

 يـظر يف الؼقام إىل مقضع :وقال شريؽ الؼاضل .أن يؽقن كظره إىل مقضع سجقده

قده ويف قع ،ويف السجقد إىل أكػف ،ويف الركقع إىل مقضع قدمقف ،السجقد

 حجره. إىل

ومـ كظر إىل  ،ولقس هقاجب يف الـظر ،ذذا كؾف تحديد مل يثبت هف أثرقال: و

وهاهلل  ،مقضع سجقده كان أسؾؿ لف وأهعد مـ آشتغال هغقر صالتف إن شاء اهلل

.التقفقؼ
(1)

 

 تغُٝض ايعٝٓني يف ايصال٠. د:2ر َطأي١

وأما تغؿقض البصر فِل  (751 :)الػت،يف  ظ ابً زجب قال احلاف

 ،والؾقث ،والثقري ،فؽرذف إكثرون، مـفؿ: أهق حـقػة: ة، فاختؾػقا فِقفِ الصال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2/191.)الـقؾ(، 746حجر رقؿ ) ٓهـ رجب، وٓهـ الػت،واكظر:  (1)
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 ذاَقاَل ُمَجاِذد: ُذَق مـ فعؾ القفقد. وأمحد. 

ص فقف الحسـ، وكذا اهـ سقريـ فقؿا إذا كان يؽثر آلتػات. ُ :لهد  وقد رخَّ

 : مل يؽـ مـ ذديف تغؿقض طقـقف يف الصالة.ّقال ابً القٔه 

أن يؼال: إْن كان َفتُْحُفؿا ٓ يخؾ هالخشقع ففق أفضؾ،  : والصقابثه قال

وإْن كان يحقل هقـف وهقـ الخشقع: لؿا يف قبؾتف مـ زخرف، وتزويؼ، أو غقره مؿا 

يشقش قؾبف، ففـاك ٓ يؽره التغؿقض قطًعا، والؼقل يف استحباهف يف ذذه الحال 

 ذأقرب إىل أصقل الشرع، ومؼاصده مـ الؼقل هالؽراذة.ا

إٓ يف حالة  -أطـل الؽراذة- انصحيح لٌل اجلًيٌس :غفش اهلل نوٌ عثذ اهلل لال أت

آكشغال هالزخارف، والتزويؼات: فال يؽره التغؿقض، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 751ٓهـ رجب ) الػت، (2/261 ،)مصـػ اهـ أهل شقبة (2/396 ،)الؿغـلواكظر:  (1)

تقضق، إحؽام (2/113.) 
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ـْ َطائَِشَة  (111)   َوَلُف َط
ِ
اَل َصاَلَة »َيُؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَلْت: َسِؿْعت َرُسقَل اهلل

.«َواَل ُهَق ُيَدافُِعُف األَْخَبَثانِ  ،بَِحْضَرةِ َصَعامٍ 
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 حهِ ايصال٠ حبطس٠ ايطعاّ، أٚ َع َدافع١ األخبثني. د:1ر َطأي١

  :يف ذذا الحديث كراذة الصالة مع وجقد الطعام، أو مدافعة إخبثقـ، ومها

 ديؿ الطعام طىل الصالة.البقل، والغائط، وقد تؼدم الؽالم طىل تؼ

 والخالف يف تؼديؿ الصالة طىل الخالء كالخالف ذـالؽ.

 .فذذب الظاذرية إىل البطالن 

  وذذب الجؿفقر إىل الؽراذة: إٓ أن ُيَمدِّي هف الحال إىل أن يػقت الطؿلكقـة

 .يف الصالة: فصالتف هاصؾة

: ٕنَّ والؽراذة يف مدافعة إخبثقـ أشد مـ الؽراذة طـد حضقر الطعام

 آكشغال هذلؽ أكثر، واهلل أطؾؿ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 561أخرجف مسؾؿ هرقؿ ) (1)



 311 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 
ـْ َأهِل ُذَرْيَرَة  (114) ـَ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ الـَّبِلَّ  ،َوَط ْقَطانِ  التََّثاُؤُب ِم ، َفنَِذا الشَّ

، َوَزاَد: َرَواُه ُمْسؾٌِؿ َوالتِّْرمِ . «َتَثاَءَب َأَحُدُكْؿ َفْؾَقْؽظِْؿ َما اْسَتَطاعَ  فِل »ِذيُّ

اَلةِ  .«الصَّ
(1) 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

اَلةِ ُاْستُِحبَّ  َوإَِذا َتثَاَءَب  (2/399 :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘ فِل الصَّ

لَِؼْقِل َرُسقِل  :َفنِْن َلْؿ َيْؼِدْر ُاْستُِحبَّ َلُف أَْن َيَضَع َيَدُه َطَؾك فِقفِ  :َأْن َيْؽظَِؿ َما اْستََطاعَ 

إَذا َتَثاَءَب َأَحُدُكْؿ َفْؾَقَضْع »: َوفِل ِرَواَيٍة، َقاَل  -فذكر حديث الباب-:...، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ْقَطاَن َيْدُخُؾ  ؛َيَدُه َطَؾك فِقفِ   ذ.ا«َفنِنَّ الشَّ

(، مـ حديث أهل سعقد، وطـده 2995والحديث الثاين أخرجف مسؾؿ أيًضا )

 كزيادة الترمذي. ،«دم الصالة»رواية مـ حديثف: 

(، طـ أهل 3289) البخاريويؽره أن يصدر صقًتا طـد التثاؤب، فػل 

 .«فننَّ أحدكؿ إذا قال: ها. ضحَؽ الشقطان»مرفقًطا:  ذريرة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، وزيادتف هـػس إسـاد مسؾؿ. 371(، والترمذي )2994أخرجف مسؾؿ هرقؿ ) (1)
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 َفِصْن ِف٘ ِذِكِس َبِعِض امَلَشاِئِن امُلِمَحَقِة ِبالَباِب

 ايرتٚح يف ايصال٠. د:1ر َطأي١

 ريؽ القد، والعبث يف الصالة، كرذف ططاء، والـخعل، ومالؽ: لؿا فقف مـ تح

َص فقف اهـ سقريـ، والحسـ، وقال أمحد، وإسحاق: يؽره ذلؽ: إٓ أن يليت  ورخَّ

: ٕكَّف إذا أصاهف الغؿُّ انصٌابذق  ًىزا انمٌلإمر الشديد، أو الغؿ الشديد. 

.الشديد مل يستطع أن يخشع يف صالتف
(1)

 

 املساٚح١ بني ايكدَني. د:2ر َطأي١

(: ويستحب أن يػرج هقـ قدمقف، 2/391) لؿغـلايف   قال ابً قدام٘

 ذويراوح هقـفؿا، يعتؿد طىل ذذه مرة، وطىل ذذه مرة، وٓ يؽثر ذلؽ.ا

أكف ٓ هلس هف كؿا كؼؾف اهـ  ًانظاىشأما آستحباب فقحتاج إىل دلقؾ،   ُ:لهد

الؿـذر طـ مالؽ، وأمحد، وإسحاق، وقال ذق أيًضا هف.
(2)

  

 ايتفسٜج بني ايكدَني. د:3ر َطأي١

َوُيْؽَرُه َأْن ُيْؾِصَؼ إْحَدى َقَدَمقِْف  (2/396 :)الؿغـليف   ابً قدام٘قال 

، َقاَل: ُكـْت  ـِ ْحَؿ ـِ َطبِْد الرَّ ـْ ُطقَقْـََة ْه َْثَرُم، َط ْٕ ُْخَرى فِل َحاِل قِقَامِِف: لَِؿا َرَوى ا ْٕ هِا

ـَ َقَدَمقِْف، َوَأْلَزَق إْحَداُذَؿا َمَع َأهِل فِل اْلـَؿْسِجِد، َفَرَأى َرُجاًل ُيَصؾِّل، َقْد َصػَّ هَ  قْ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (3/275.)إوسطواكظر:  (1)

  (3/276.)إوسطاكظر  (2)
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ُْخَرى، َفَؼاَل أَهِل: َلَؼْد َأْدَرْكت فِل َذَذا اْلـَؿْسِجدِ  ْٕ ـْ َأْصَحاِب ثَ  هِا

َؿاكِقََة َطَشَر َرُجاًل مِ

. ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلِّ   َما َرَأْيت أََحًدا مِـُْفْؿ َفَعَؾ َذَذا َقطُّ

ـَ  ُج َهقْ َٓ ُيَػرِّ ـُ ُطَؿَر  ـَ َوَكاَن اْه ـْ َهقْ
ُْخَرى، َوَلؽِ ْٕ َٓ َيَؿسُّ إْحَداُذَؿا هِا َقَدَمقِْف، َو

َٓ ُيبَاِطُد. َٓ ُيَؼاِرُب َو  اكتفك. َذلَِؽ، 

 (، طـ وكقع، طـ طققـة هف.2/319وأثر طققـة صحق،، أخرجف اهـ أهل شقبة )

اَلةِ قال اهـ قدامة   ـِ الصَّ ـْ ُسـَ
. وقال: َوُيْؽَرُه : ُيْؽَرُه َأْن َيتُْرَك شقئًا مِ

اَلةِ، َوَيْذَذُب هُِخُشْقِطَفا. ـِ الصَّ اْلَعبَُث ُكؾُُّف، َوَما َيْشَغُؾ َط
(1)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الؿغـل (2/391 ،395-396.) 
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 بَابُ املَشَاجِِد

 َباُب امَلَشاِجِد

ـْ َطائَِشَة  (111)   َط
ِ
ورِ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَلْت: َأَمَر َرُسقُل اهلل ، َوَأْن هِبِـَاِء الَؿَساِجِد فِل الدُّ

َ، إْرَساَلُف. ،َوَأُهق َداُود ،ُتـَظََّػ َوُتَطقََّب. َرَواُه َأْحَؿدُ  ، َوَصحَّ َوالتِّْرمِِذيُّ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 دلَّ الحديث طىل أمريـ:

 استحباب هـاء الؿساجد، ويدل طؾقف حديث طثؿان يف أٚهلُا:

الصحقحقـ
(2)

 .«مـ بـك مسجًدا هلل تعالك بـك اهلل لف دم الجـة مثؾف»مرفقًطا:  

، وإذا مل يؽـ يف الؼرية مسجٌد، فبـاؤه فرض الصحق،وجاء طـ غقره خارج 

 كػاية: ٕنَّ الجؿاطة واجبة، وما ٓ يتؿ القاجب إٓ هف: ففق واجب.

ؿساجد الؿحتاج (: وهـاء ال2/515) فت، البارييف  قال ابً زجب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.594(، والترمذي )455(، وأهقداود )6/279. أخرجف أمحد )ضعٝ  َسضٌ (1)

(، واهـ حبان 1294( واهـ خزيؿة )4698(، وأهقيعىل )759( )758وأخرجف أيًضا اهـ ماجف )

 ف طـ طائشة هف.(، كؾفؿ مـ صريؼ ذشام هـ طروة طـ أهق1634)

ًٓ ثالثة: )طامر هـ صال، الزهقري وذق متروك، ومالؽ هـ سعقر  ورواه طـ ذشام ذؽذا مقصق

 وذق ٓ هلس هف، وزائدة هـ قدامة وذق ثؼة(. 

وقد رواه وكقع وطبدة هـ سؾقؿان وسػقان هـ طققـة طـ ذشام طـ أهقف مرساًل، أخرجف طـفؿ 

كؿا يؼقل: ٕن مـ رواه مرساًل أرج، وأتؼـ، (، ورج، إرسالف وذق 596( )595الترمذي )

 أطؾؿ.  واهلل

 ( هـحقه.533(، ومسؾؿ هرقؿ )451أخرجف البخاري هرقؿ ) (2)
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ه هعض أصحاهـا مـ فروض الؽػايات، ومراده: أكف ٓ يجقز   ، وطدَّ إلقفا مستحبٌّ

 .أن ُيخَؾك مصٌر، أو قريٌة يسؽـفا الؿسؾؿقن مـ هـاء مسجد فقفا.اكتفك

، والتطفقر  راُْٝٗا: إمر هتـظقػ الؿساجد وتطفقرذا، والتـظقػ مستحبٌّ

ۇئ  ى ائ  ائ  ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ﴿واجٌب، قال تعاىل: 

  .[٣٤٧]البؼرة:﴾ۆئ   ۆئ

 .[٥٨]النور: ﴾مئ ىئ يئ جب حب خب  مب ىب يب﴿وقال تعاىل: 

الصحقحقـويف 
(1)

طـ أهل ذريرة أنَّ امرأًة كاكت َتُؼؿُّ الؿسجد، فؾؿا ماتت  

 طـ قبرذا، فصؾَّك طؾقفا هعدما ُدفِـَْت. سلل الـبل 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.541سقليت تخريجف يف الؽتاب هرقؿ ) (1)
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ـْ َأهِل ُذَرْيَرَة  (111)   َوَط
ِ
َخُذوا  َؾ اهللُ الَقُفقدَ َقاتَ » ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل اتَّ

.«َوالـََّصاَرى» :ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف، َوَزاَد ُمْسؾِؿٌ . «ُقُبقَر َأْكبَِقائِِفْؿ َمَساِجَد 
(1)

 

ـْ َحِديِث َطائَِشةَ  (111)
الُِح  َكاُكقا إَذا َماَت فِقِفؿُ »:  َوَلُفـَؿا مِ ُجُؾ الصَّ  الرَّ

ْقا َطَؾك َقْبرِِه َمْسِجًدا ـَ .«ِشَراُر الَخْؾِؼ  ُأوَلئِِؽ » َوفِقِف: «بَ
(2)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديثني

يدل الحديثان طىل تحريؿ هـاء الؿساجد طىل الؼبقر، أو هـاء الؼبقر يف 

كتاب مػقد يف ذلؽ  حؿد كاصر الديـ إلباين الؿساجد، ولؾشقخ اإلمام م

اه:  ، مجَع طدًدا مـ إحاديث، تحذير الساجد مـ اتخاذ الؼبقر مساجدسؿَّ

، وكؼؾ طـ الؿذاذب إرهعة تحريؿ وتؽؾؿ طـ ذذه الؿسللة، فلفاد، وأجاد 

، وراجع الؽتاب انصحيحذلؽ، وزاد اإلمام أمحد طىل التحريؿ هطالن الصالة، وذق 

 ؿذكقر آكًػا.ال

 اتََّػَؼ  (22/194- :)مجؿقع الػتاوىكؿا يف   ّقال غٔخ اإلضالو

ةُ  َئِؿَّ ْٕ َنَّ  َقبٍْر: َطَؾك َمْسِجدٌ  ُيبْـَك َٓ  َأكَّفُ  ا
ِ
ـْ  إنَّ »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  ٕ  َكاُكقا َقْبَؾُؽؿْ  َكانَ  َم

ل ؛َمَساِجَد  ُؼُبقرَ الْ  َتتَِّخُذوا َفاَل  َأاَل  ،َمَساِجَد  اْلُؼُبقرَ  َيتَِّخُذونَ  ـْ  َأْكَفاُكؿْ  َفنِكِّ  ،«َذلَِؽ  َط

ـُ  َيُجقزُ  َٓ  َوَأكَّفُ  ـِ  َقبَْؾ  الَؿْسِجدُ  َكانَ  َفنِنْ  :َمْسِجدٍ  فِل َمقٍِّت  َدْف ْف ا ،ُغقِّرَ  الدَّ  هِتَْسِقَيةِ  إمَّ

ا ،اْلَؼبْرِ  ا :اْلَؼبْرِ  َهْعدَ  ُهـَِل  الَؿْسِجدُ  َكانَ  َوإِنْ  ،َجِديًدا َكانَ  إنْ  هِـَبِْشفِ  َوإِمَّ  ُيَزاَل  َأنْ  َفنِمَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 531(، ومسؾؿ )437أخرجف البخاري ) (1)

 (. 528(، ومسؾؿ )427أخرجف البخاري ) (2)
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ا ،الَؿْسِجدُ    فِقفِ  ُيَصؾَّك َٓ  اْلَؼبْرِ  َطَؾك الَِّذي َفالَؿْسِجدُ  :اْلَؼبْرِ  ُصقَرةُ  ُتَزاَل  َأنْ  َوإِمَّ

َٓ  ،َفْرٌض   ذ.اَطـْفُ  َمـِْفلٌّ  َفنِكَّفُ  :َكْػٌؾ  َو

َْكبِقَاءِ  ُقبُقرِ  َطَؾك َؿبْـِقَّةُ ـالْ  َؿَساِجدُ ـالْ  َهْؾ (: 27/141يف )  ّقال ْٕ  ا

ـَ  الِِحق اَلةُ  َتُجقزُ  َٓ  َوالصَّ مٌ  َوهِـَاُؤَذا ،فِقَفا الصَّ  َغقْرُ  َذلَِؽ  َطَؾك َكصَّ  َقدْ  َكَؿا ُمَحرَّ

ـْ  َواِحدٍ  ِة: مِ َئِؿَّ ْٕ ـْ  اْستََػاَض  لَِؿا ا َحاِح  فِل ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلِّ  َط ـِ  الصِّ ـَ  َأكَّفُ  َؿَساكِقدِ ـَوالْ  َوالسُّ

ـْ  إنَّ »: َقاَل   اْلُؼُبقرَ  َتتَِّخُذوا َفاَل  َأاَل  ،َمَساِجَد  اْلُؼُبقرَ  َيتَِّخُذونَ  َكاُكقا َقْبَؾُؽؿْ  َكانَ  َم

ل ؛َمَساِجَد  ـْ  َأْكَفاُكؿْ  َفنِكِّ  .«َذلَِؽ  َط

ـَةُ »: َمْقتِفِ  َمَرضِ  فِل َوَقاَل  َخُذوا َوالـََّصاَرى اْلَقُفقدِ  َطَؾك اهللِ  َلْع  ائِِفؿْ َأْكبِقَ  ُقُبقرَ  اتَّ

رُ  «َمَساِجَد  َٓ : َطائَِشةُ  َقاَلْت  ،َفَعُؾقا َما ُيَحذِّ ُْهِرزَ  َذلَِؽ  َوَلْق ـْ  ،َقبُْرهُ  َٕ  ُيتََّخذَ  َأنْ  َكِرهَ  َوَلؽِ

ـْ  َخاِرَجةً  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلِّ  ُحْجَرةُ  َوَكاَكْت . َمْسِجًدا ا ،َمْسِجِدهِ  َط ـِ  اْلَقلِقدِ  إْمَرةِ  فِل َكانَ  َفَؾؿَّ  ْه

ـِ  ُطَؿرَ  إَلك َكتََب  َؿؾِِؽ ـالْ  َطبْدِ  ةِ  َؿِديـَةِ ـالْ  َطَؾك َطامِؾِفِ  َطبِْداْلَعِزيزِ  ْه  فِل َيِزيدَ  َأنْ  الـَّبَِقيَّ

 ،َوقِبَْؾتَفُ  َؿْسِجدِ ـالْ  َشْرقِلِّ  َوَكاَكْت  ،ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلِّ  َأْزَواِج  ُحَجرَ  َفاْشتََرى ،َؿْسِجدِ ـالْ 

ـْ  ُمَسـََّؿةً  َوَهـَْقَذا ،َؿْسِجدِ ـالْ  فِل َذاكَ  إذْ  ُحْجَرةُ الْ  َفَدَخَؾْت  ،َؿْسِجدِ ـالْ  فِل َفَزاَدَذا  َط

 ذ.اإَلقَْفا َأَحدٌ  ُيَصؾَِّل  لِئَالَّ  :اْلِؼبَْؾةِ  َسْؿِت 
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ـْ َأهِل ُذَرْيَرَة  (111) ُه ، َفَجاَءْت هَِرُجٍؾ، َفَرَهُطقَخقْاًل  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َهَعَث الـَّبِلُّ  َوَط

ـْ َس 
ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.. الَحِديَث  َقاِري الَؿْسِجِد...هَِساِرَيٍة مِ

(1)
 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 دخٍٛ املػسى َطالد املطًُني. د:1ر َطأي١

  أما هالـسبة لؾؿسجد الحرام: فالجؿفقر طىل مـع الؽػار، والؿشركقـ مـ

، [٪٤التوبة:] ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ﴿دخقلف: لؼقلف تعاىل: 

 وخالػ أهق حـقػة، فلجازه ٕذؾ الؽتاهقـ.

  وأما هالـسبة لؾؿساجد إخرى: فذذب مالؽ، والؿزين، وذق الؿشفقر طـ

ڇ ڍ  ﴿أمحد إىل مـع الؿشركقـ مـ دخقلفا، واستدلقا طىل ذلؽ هؼقلف تعاىل: 

 ، وذق ققل طؿر هـ طبد العزيز.[٣٣٦البؼرة:] ﴾ڍ             ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ

 ؾ العؾؿ إىل الجقاز، وذق ققل الشافعل، وأمحد يف رواية، وذذبت صائػٌة مـ أذ

، واستدلقا طىل صحقحفاختارذا مجاطة مـ أصحاهف، وذق اختقار البخاري يف 

(، قال: دخؾ رجٌؾ 63) البخارييف  ذلؽ هحديث الباب، وهحديث أكس 

ؽئ طىل مجؾ، فلكاخف يف الؿسجد، ثؿ طؼؾف، ثؿ قال: أيُّؽؿ محؿد؟، ورسقل اهلل مت

... الحديث، وفقف أكف أسؾؿ. وهحديث الؿسقر هـ مخرمة، ومروان  هقـ ضفراكقفؿ

( يف قصة صؾ، الحديبقة، فؾؿا أسؾؿ أهق هصقر هعث 2731) صحق، البخارييف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1764) (، ومسؾؿ4372أخرجف البخاري ) (1)
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ه الـبل   ، فؾؿا هؾغ ذا الحؾقػة قتؾ أحدمها، الؿشركقن رجؾقـ يلتقان هف، فردَّ

لحديث، وغقرذا مـ إحاديث، ... ا وفرَّ أخر، حتك دخؾ مسجد الـبل 

 .، وذق اختقار شقخـا مؼبؾ القادطل انصٌاب ذق ًىزا انمٌل

، ﴾ڇڍ ڍڌڌڎڎ ڈ﴿وأما استدٓلفؿ هؼقلف تعاىل: 

فؾقس لفؿ فقفا ملخذ: ٕنَّ أية كؿا قال اهـ كثقر: وققؾ: إنَّ ذذه هشارة مـ اهلل 

ساجد، وأكف يذل لؾؿسؾؿقـ أكف سقظفرذؿ طىل الؿسجد الحرام، وطىل سائر الؿ

الؿشركقـ لفؿ حتك ٓ يدخؾ الؿسجد الحرام أحٌد مـفؿ إٓ خائًػا يخاف أن 

يمخذ، ويعاقب، أو ُيؼتؾ إن مل يسؾؿ، وقد أكجز اهلل ذذا القطد كؿا تؼدم مـ مـع 

أن ٓ يبؼك هجزيرة العرب  ملسو هيلع هللا ىلصالؿشركقـ مـ دخقل الحرم، وأوصك رسقل اهلل 

 ذارى مـفا، وهلل الحؿد والؿـة.اديـان، وأن ُتْجَؾك القفقد، والـص

يف أية، ويميد ذلؽ أنَّ آيتفؿ كزلت يف صؾ،  انصٌابففذا الؿعـك ذق  ُ :لهد

الحديبقة طىل الصحق،، وقد تؼدم يف الحديث أنَّ الؿشرك فرَّ مـ أهل هصقر، 

 ودخؾ الؿسجد، وكان ذلؽ هعد صؾ، الحديبقة، واهلل أطؾؿ.

، ذذا الؼقل ـَ حزم رجَّ أيًضا. ثؿ رأيت اه
(1)

 

ُٜػرتُط إذٕ املطًُني يف دخٛهلِ؟ د:2ر َطأي١  ٌٖٚ 

 اشترط ذلؽ الشافعقة، ومجاطة مـ الحـاهؾة. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آية:  تػسقر الؼرصبل (499 ،)الؿحؾَّك(، 469ٓهـ حجر، واهـ رجب ) فت، الباريواكظر:  (1)

 .﴾ٿ ٿ  ٿ﴿
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  لحديث أهل انصحيحوذذب مجع مـ الحـاهؾة إىل طدم اشتراط ذلؽ، وذق :

.هصقر الذي تؼدم، وحديث أكس أيًضا
(1)

 

ِٗسٚا بعض غعا٥سِٖ يف املطجد؟ د:3ر َطأي١ ُْٜع  ٌٖ جيٛش إٔ 

(: واتػؼقا طىل مـع الؽػار مـ 2/482) ريفت، البايف   قال ابً زجب

 إضفار ديـفؿ يف مساجد الؿسؾؿقـ، ٓ كعؾؿ يف ذلؽ خالًفا. اكتفك.

 ٌٖ ًٜتخل َطجد املد١ٜٓ باملطجد احلساّ؟ د:4ر َطأي١

(: فلما مسجد الؿديـة: فالؿشفقر 469) الػت،يف  قال ابً زجب 

أكف ُمؾحٌؼ  طـدكا، وطـد الشافعقة أن حؽؿف حؽؿ مساجد الحؾ، وٕصحاهـا وجفٌ 

هالؿسجد الحرام: ٕنَّ الؿديـة حرٌم، وذذا هعقد: فننَّ إحاديث الدالة طىل الجقاز 

إكؿا وردت يف مسجد الؿديـة هخصقصف، فؽقػ يؿـع مـف، ويخص الجقاز 

 .ذهغقره؟ ا

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.469ٓهـ رجب ) الػت،واكظر:  (1)
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اَن ُيـِْشُد فِل الَؿْسِجدِ  َأنَّ ُطَؿَر   ،َوَطـْفُ  (111) ، َفَؾَحَظ إَلقِْف، َمرَّ هَِحسَّ

َفَؼاَل: َقْد ُكـْت ُأْكِشُد )فِقِف(
(1)

ـْ ُذَق َخقٌْر مِـْؽ. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف. ، َوفِقِف َم
(2)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

يث دلَّ حديث الباب طىل جقاز إكشاد الشعر يف الؿسجد، وطارضف حد

هنك طـ إكشاد الشعر يف  هـ شعقب، طـ أهقف، طـ جده، أنَّ الـبل  طؿرو

 (.1179(، وأهق داود )2/179الؿسجد. أخرجف أمحد )

(: ومجفقر العؾؿاء طىل جقاز 453) الػت،يف  احلافظ ابً زجب قال 

إكشاد الشعر الؿباح يف الؿسجد، ومحؾ هعضفؿ حديث طؿرو هـ شعقب طىل 

 وما ٓ يؾقؼ ذكره يف الؿسجد.اكتفك الؿراد. أشعار الجاذؾقة،

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ساقطة مـ )ب(. (1)

 (. 2485(، ومسؾؿ )453( )3212أخرجف البخاري ) (2)
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 : َقاَل ، َوَطـْفُ  (111)
ِ
ـُْشُد َضالَّةً »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسقُل اهلل ـْ َسِؿَع َرُجاًل َي فِل  َم

َها اهللُ َطَؾْقؽ .َرَواُه ُمْسؾِؿٌ . «ـَ لَِفَذاَفنِنَّ الَؿَساِجَد َلْؿ ُتبْ  ؛الَؿْسِجِد َفْؾَقُؼْؾ: اَل َردَّ
(1)

 

 قال اهـ إثقر: ذل الضائعة مـ كؾ ما ُيْؼتَـك مـ الحققان، وغقره. الضالة:

(: ويختص أصالًة هالحققان، 1/357) فقض الؼديروقال الؿـاوي يف 

 ذوالؿراد ذـا شلء ضاع.ا

 (: الضالة تشؿؾ الؿتاع، والحققان،6/282) فتاوى الؾجـة الدائؿةويف 

 واإلكسان.

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 حهِ إْػاد ايطاي١. د:1ر َطأي١

 كصَّ مجٌع مـ أذؾ العؾؿ طىل كراذة إكشاد الضالة. 

  وكصَّ اهـ حزم يفالؿحؾَّك (513 والصـعاين يف ،)سبؾ السالم  طىل

 .التحريؿ، وطدم الجقاز

هقف، طـ : لدٓلة حديث الباب، ولحديث طؿرو هـ شعقب، طـ أانصحيحوذق 

هنك أن ُتـَْشَد  (: أنَّ الـبل 1179(، وأهل داود )2/179جده طـد أمحد )

 الضالة يف الؿسجد. والـفل يؼتضل التحريؿ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 568أخرجف مسؾؿ هرقؿ ) (1)



 322 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 حهِ قٛي٘: ال زٖدٖا اهلل عًٝو؟ د:2ر َطأي١ 

ح اهـ حزم هالقجقب كؿا يف  فقض (، وقال الؿـاوي يف 513) الؿحؾَّكصرَّ

دب لؿـ رأى مـ يبقع، أو يشتري، أو (: قال مجٌع مـ أئؿتـا: ُيـ1/357) الؼدير

 يـشد ضالة أن يؼقل: ٓ أره، اهلل تجارتؽ، وٓ َوَجْدَت. اكتفك.

(، مـ 569) صحق، مسؾؿ: ٕكف قد ثبت يف أظيش انمٌل تاالسرحثاب  ُ:لهد

اَل »: حديث هريدة أنَّ رجاًل قال: مـ دطا إىل الجؿؾ إمحر، فؼال الـبل 

أن يؼقلقا ذلؽ:  فؾؿ يلمرذؿ الـبل  «ْت الَؿَساِجد لًَِم بُـَِقْت َلفُ إِكًََّم بُـِقَ  ،َوَجْدَت 

 َفَدلَّ طىل آستحباب واهلل أطؾؿ.

 حهِ تعسٜ  ايطاي١ يف املطجد. د:3ر َطأي١

مـفؿ الحافظ -(: وألحؼ مجٌع 1/357) فقض الؼديريف   قال املياّٖ

 هاب هنكشاد الضالة تعريَػفا: ولذلؽ قال الشافعقة: يعرففا طىل -العراقل

  (2/123.)تقضق، إحؽاموذق ققُل مجاطة مـ الحـاهؾة كؿا يف ذ الؿسجد.ا
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  ،َوَطـْفُ  (111)
ِ
ـْ َيبِقُع، َأْو َيْبَتاُع فِل الَؿْسِجدِ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهلل  إَذا َرَأْيُتْؿ َم

ـَُف. ،َرَواُه الـََّسائِّل . «ا: اَل َأْربََح اهللُ تَِجاَرَتؽَفُؼقُلق َوالتِّْرمِِذيُّ َوَحسَّ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 حهِ ايبٝع ٚايػسا٤ يف املطجد. د:1ر َطأي١

  قال ابً زجب  يف،الػت (2/525 :) وحؽك الترمذي يفجامعف 

والؽراذة ققل ، ع يف الؿسجدققلقـ ٕذؾ العؾؿ مـ التاهعقـ يف كراذة البق

وإسحاق، وذق طـد أصحاهـا كراذة تحريؿ، وطـد كثقر مـ  ،وأمحد ،الشافعل

، َوُذَق َقْقِل َطَطاء وغقره هالؽؾقة. كف ٓ يؽرهأ :ولؾشافعل َقْقٌل ، الػؼفاء كراذة تـزيف

وفرق مالؽ هقـ القسقر والؽثقر، فؽره الؽثقر دون القسقر، وحؽل طـ أصحاب 

 ذاكحقه. أهل حـقػة

: لحديث طؿرو هـ شعقب، طـ أهقف، طـ جده، طـد أمحد انرحشيىذق  ًانصحيح

هنك طـ البقع والشراء يف  (: أنَّ الـبل 1179(، وأهل داود )2/179)

.الؿسجد، وذق ترجق، الصـعاين، والشقكاين
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، مـ صريؼ محؿد 1321(، والترمذي )176) طؿؾ الققم والؾقؾةسائل يف . أخرجف الـضعٝ  (1)

 اهـ طبدالرمحـ هـ ثقهان طـ أهل ذريرة.

( 1871( رقؿ )11/64) العؾؾوقد اختؾػ يف وصؾف وإرسالف كؿا ذكر ذلؽ الدارقطـل يف 

ب الدارقطـل أكف مـ مراسقؾ محؿد هـ طبدالرمحـ هـ ثقهان. فالحديث ضعقػ لؽقك   ف مرساًل.وصقَّ

  (1/321.)السبؾ (641 ،)الـقؾ (6/383 ،)الؿغـلواكظر:  (2)
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 ٌٖ ٜٓعكد ايبٝع إذا بٝع يف املطجد؟ د:2ر َطأي١ 

 البقع كؿا يف  كؼؾ العراقل، والؿاوردي اإلمجاع طىل اكعؼادكقؾ إوصار 

 فت، الباري(، وذذا اإلمجاع ٓ يص،، فؼد قال اهـ رجب كؿا يف 1/715)

 ذ(، واختؾػ أصحاهـا يف اكعؼاد البقع طىل وجفقـ.ا2/525)

فؼقلقا ال أربح اهلل »: وقد استدل هعضفؿ طىل اكعؼاد البقع هؼقلف 

ؾ أنَّ الـفل يؼتضل الػساد: ، ولؽـ قد تؼدم أنَّ الحديث مرسٌؾ، وإص«جتارتؽ

فالظاذر ذق فساد ذذا البقع، وطدم اكعؼاده، واهلل أطؾؿ.
(1)

  

 ذنس ايبٝع ٚايػسا٤ يف املطجد. د:3ر َطأي١

صف  إْن كان ذلؽ طىل وجف اإلفاضة يف حديث الدكقا، فؽرذف الحـاهؾة، ورخَّ

 أصحاب الشافعل.

ثؿ  يصظ الػجر، واستـدوا إىل حديث جاهر هـ سؿرة، قال: كان الـبل 

يجؾس حتك تطؾع الشؿس، وكاكقا يلخذون يف أمقر الجاذؾقة، فقضحؽقن، 

 (.671ويتبسؿ. رواه مسؾؿ )

َـّ اهلل  وذذا الحديث لقس هصري، يف الؿراد، هؾ يحتؿؾ أهنؿ يتذكرون ما م

 طؾقفؿ هف مـ اإلسالم، وترك أمقر الجاذؾقة، وذذه طبادٌة، وُقْرَهٌة.

إكًم بُـَِقِت الؿساجد »: لحديث: انكشاىحاحلناتهح يٍ  ما ذذب إلقف ًانشاجح

.«لًم بُـقت لف
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (6/383.)الؿغـلواكظر:  (1)

 (.2/522ٓهـ رجب ) الػت،واكظر:  (2)
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ـِ ِحَزاٍم  (111) ـْ َحؽِقِؿ ْه   َوَط
ِ
اَل ُتَؼاُم الُحُدوُد فِل »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

ُهق َداُود هَِسـٍَد َضِعقٍػ.َوأَ  ،َرَواُه َأْحَؿدُ . «، َواَل ُيْسَتَؼاُد فِقَفاالَؿَساِجدِ 
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 حهِ إقا١َ احلدٚد يف املطالد. د:1ر َطأي١

 ذذب الجؿفقر إىل كراذة ذلؽ. 

  ،ح هذلؽ الصـعاين، والشقكاين وذذب هعض الحـاهؾة إىل التحريؿ، وصرَّ

 .«إكًم بـقت الؿساجد لًم بـقت لف»واستدلقا هحديث الباب، وهحديث: 

 ن اهـ أهل لقىل يؼقؿ حد الجؾد يف الؿسجدوكا. 

  وقال مالؽ: ٓ هلس هخػقػ إدب، وٓ هلس هضرب الخصؿ فقف إذا تبقـ

 .هتذيب الؿدوكةلدده. كؼؾف صاحب 

هنك طـ ذلؽ،  حديث الباب يدل طىل تحريؿ ذلؽ: ٕنَّ الـبل  ُ :لهد

وإصؾ يف الـفل التحريؿ، واهلل أطؾؿ.
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.86-3/85(، وأخرجف أيًضا الدارقطـل )4491(، وأهقداود )3/434. أخرجف أمحد )حطٔ (1)

الرمحـ الؿدين وذق مجفقل، والثاكقة فقفا اكؼطاع هقـ ولف صريؼان: إحدامها فقفا العباس هـ طبد

زفر هـ وثقؿة وحؽقؿ هـ حزام. ولؾـفل طـ إقامة الحدود شاذد مـ حديث اهـ طباس أخرجف 

 ( ويف إسـاده سعقد هـ هشقر وفقف ضعػ.4/369الحاكؿ )

(، ويف إسـاده: اهـ لفقعة، 2611، أخرجف اهـ ماجف )ولف شاذد آخر مـ حديث اهـ طؿر 

 وذق ضعقػ مختؾط: فالحديث حسـ هشقاذده. 

تقضق،  (6/414 ،)فقض الؼدير (639 ،)الـقؾ(، 2/374ٓهـ رجب ) الػت،واكظر:  (2)

  (2/127.)إحؽام
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ـْ َطائَِشَة  (111) َقاَلْت: ُأِصقَب َسْعٌد َيْقَم الَخـَْدِق َفَضَرَب َطَؾقِْف َرُسقُل  َوَط

 
ِ
ـْ َقِريٍب. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف. َخقَْؿةً  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

فِل الَؿْسِجِد، لِقَُعقَدُه مِ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

لة طىل جقاز اتخاذ الخقؿة يف الؿسجد لؾؿريض، وكذا يف الحديث دٓ

 لؾؿعتؽػ، والؿحتاج.

كره أمحد لؾؿعتؽػ أن يضرب  (463 :)فت، البارييف  قال ابً زجب 

خقؿة وكحقذا يف الؿسجد، إٓ لشدة البرد، ورخص فقف إسحاق إذا كان قصده أن 

 ،الؿسجد أو سؼقط شلء مـ صعامف يف ،يصقن الؿسجد طؿا يؽقن مـف مـ حدث

ومـ رخص يف ضرب إخبقة  .مسائؾفكؼؾف طـفؿا إسحاق هـ مـصقر يف 

قال: ذل ٓ تتلهد،  -كؿا دلت طؾقف إحاديث يف ذذا الباب-وكحقذا يف الؿساجد 

وقد كص أمحد . فنكف ٓ يجقز :فال تؽقن مؿـقطة، هخالف ما يتلهد كالغراس والبـاء

وقال أصحاب الشافعل: يؽره.  ،لؽطىل مـع الغراس يف الؿساجد، وذق ققل ما

 ذاوحؽل جقازه طـ إوزاطل.

 ضشب اخليًح جٌاصيف ذذه الؿسللة ذق  انصٌاب :غفش اهلل نولال أتٌ عثذ اهلل 

، وأما الغراس، والبـاء: فقؿـع مـف كؿا قال أمحد، لؾحاجة كؿا فعؾ الـبل 

 .ومالؽ: ٕنَّ فقف تصرف هالققػ هؿا مل يبـ مـ أجؾف، واهلل أطؾؿ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1769(، ومسؾؿ )463أخرجف البخاري ) (1)
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(114)  
ِ
، َوَأَكا َأْكُظُر إَلك الَحبََشِة َيْسُتُركِل ملسو هيلع هللا ىلصَوَطـَْفا َقاَلْت: َرَأْيت َرُسقَل اهلل

. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.الَحِديَث  ...َيْؾَعبُقَن فِل الَؿْسِجدِ 
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

ـَ فِل ِرَواَيٍة  (1/323 :)سبؾ السالميف  قال الصيعاىٕ  َقْد َهقَّ

لِْؾُبَخاِريِّ 
(2)

َرِق َواْلِحَراِب     .َأنَّ َلِعبَُفْؿ َكاَن هِالدَّ

َوفِل ِرَواَيٍة لُِؿْسؾِؿٍ 
(3)

 .َيْؾَعبُقَن فِل الَؿْسِجِد هِاْلِحَراِب  :

َوفِل ِرَواَيٍة لِْؾُبَخاِريِّ 
(4)

 .َوَكاَن َيْقَم ِطقدٍ  :

ةٍ  َفَفَذا  .َيُدلُّ َطَؾك َجَقاِز مِثِْؾ َذلَِؽ فِل الَؿْسِجد فِل َيْقِم َمَسرَّ

َوَذَذا  .َوَطائَِشُة َكاَكْت فِل الَؿْسِجدِ  ،َوَقْد ُحؽَِل َأنَّ َلِعبَُفْؿ َكاَن َخاِرَج الَؿْسِجدِ 

َؾقِْفْؿ َلِعبَُفْؿ فِل َأنَّ ُطَؿَر َأْكَؽَر طَ  ،َمْرُدوٌد هَِؿا َثبََت فِل َهْعِض ُصُرِق اْلَحِديِث َذَذا

«َدْطُفؿْ »: ملسو هيلع هللا ىلصَفَؼاَل َلُف الـَّبِلُّ  ،الَؿْسِجدِ 
(5)

ُف  ، َقاَل لُِعَؿَر:  ملسو هيلع هللا ىلصَوفِل َهْعِض َأْلَػاضِِف أَكَّ

ـَا ُفْسَحةً » ِ ل بُِعْثت بَِحـِقِػقٍَّة َسْؿَحةٍ  ،لَِتْعَؾَؿ اْلَقُفقُد َأنَّ فِل دِيـ «َوَأكِّ
(6)

َوَكَلنَّ ُطَؿَر َهـَك  ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 17( )892(، ومسؾؿ )454أخرجف البخاري ) (1)

 (.19( )892ـد مسؾؿ أيًضا هرقؿ )(، وذل ط951أخرجف البخاري هرقؿ ) (2)

 (.18( )892أخرجف مسؾؿ هرقؿ ) (3)

 (.19( )892(، وذل طـد مسؾؿ أيًضا )951أخرجف البخاري هرقؿ ) (4)

 .(، مـ حديث أهل ذريرة 893أخرجف مسؾؿ ) (5)

 (، والؾػظ ٕمحد، وذق حديث حسـ.254(، والحؿقدي )6/116أخرجف أمحد ) (6)
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َْصِؾ فِل َتـِْزيِف الَؿَساِجدِ  َطَؾك  ْٕ ـَ َلُف  ،ا َد ُيـَافِل َقاِطَدَة  ملسو هيلع هللا ىلصَفبَقَّ َؼ َوالتََّشدُّ َأنَّ التََّعؿُّ

ـْ التَّْسِفقِؾ َوالتَّقِْسقرِ  ملسو هيلع هللا ىلصَشِريَعتِِف 
بَِريِّ  ،مِ إكَُّف ُيْغتََػُر لِْؾَحبَِش َما  :َوَذَذا َيْدَفُع َقْقَل الطَّ

ـْ َقاَل  ،َٓ ُيْغتََػُر لَِغقِْرِذؿْ  إنَّ الؾَِّعَب هِاْلِحَراِب َلقَْس  :َفُقَؼرُّ َحقُْث َوَرَد َوُيْدَفُع َقْقُل َم

ًدا ْجَعاِن َطَؾك َمَقاِضِع اْلُحُروِب  ،َلِعبًا ُمَجرَّ  لِْؾَعُدوِّ  ،َهْؾ فِقِف َتْدِريُب الشُّ
ْستِْعَدادِ

ِ
 :َوآ

َة ال تِل َتْجَؿُع َطامَّ ـَ َفِػل َذلَِؽ الَؿْصَؾَحُة الَّ ـِ  َوُيْحتَاُج  ،ُؿْسؾِِؿق ْي  :إَلقَْفا فِل إَقاَمِة الدَّ

 ذاَفُلِجقَز فِْعُؾَفا فِل الَؿْسِجِد.

ا َكَظُر َطائَِشَة إَلقِْفْؿ  ،َذَذا (1/323-324 :)قال الصـعاين  تيبيُ: َوَأمَّ

َلٌة َطَؾك َجَقاِز َكَظِر الْ  :َوُذْؿ َيْؾَعبُقَن َوِذَل أَْجـَبِقَّةٌ  َٓ ـْ َفِػقِف َد
ـَؿْرَأةِ إَلك ُجْؿَؾِة الـَّاِس مِ

َْفَرادِِذؿْ 
ِ
اَلةِ فِل الَؿْسِجدِ  ،ُدوِن َتْػِصقٍؾ ٕ َوِطـَْد  ،َكَؿا َتـُْظُرُذْؿ إَذا َخَرَجْت لِؾصَّ

 ذ.ااْلـُؿاَلَقاةِ فِل الطََّرَقاِت 



 329 َباُب امَلَطاِجِد 

 

 

 

 

، َفَؽاَكْت َتْلتِقـِل َوَطـَْفا َأنَّ َولِقَدًة َسْقَداَء َكاَن َلَفا ِخبَاٌء فِل الَؿْسِجدِ  (111)

. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.الَحِديَث .... ُث ِطـِْديَحدَّ َفتَ 
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

يف ذذا الحديث دٓلة طىل جقاز ضرب الخقؿة يف الؿسجد لؾحاجة، وكذا 

لـقم يف الؿسجد لؾرجؾ، ولؾؿرأة إذا ُأمِـَِت الػتـة، وقد هقب طؾقف طىل جقاز ا

 .البخاري: ]هاب كقم الؿرأة يف الؿسجد[

ثؿ هقب هاًها آخر: ]هاب كقم الرجال يف الؿسجد[، واستدل طىل ذلؽ هـقم 

ة يف الؿسجد، وهحديث سفؾ هـ سعد، وذق يف  ػَّ الصحقحقـأصحاب الصُّ
(2)

 ،

 .«قؿ أبا تراب، قؿ أبا تراب»يؼقل:  ؿسجد، فجاءه الـبل أنَّ طؾقًّا قال يف ال

وهحديث اهـ طؿر أكف كان يـام وذق شاب أطزب ٓ أذؾ لف يف مسجد الـبل 

 وذق يف .الصحقحقـ.
(3)

 

(: 3155طـد أهل داود ) مـ حديث هالل  وقد ص،َّ طـ الـبل   ُ:لهد

 .الصحق، الؿسـدأكف هات لقؾة يف الؿسجد. وذق يف 

: واطؾؿ أنَّ الـقم يف الؿسجد طىل قسؿقـ: احلافظ ابً زجب ل قا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( واختصره الحافظ وتصرف يف لػظف، ومل يخرجف مسؾؿ. 439أخرجف البخاري ) (1)

 (.2419(، ومسؾؿ هرقؿ )441أخرجف البخاري هرقؿ ) (2)

 (.2479(، ومسؾؿ هرقؿ )441أخرجف البخاري هرقؿ ) (3)
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أحدمها أن يؽقن لحاجة طارضة مثؾ كقم الؿعتؽػ فقف، والؿريض، والؿسافر،  

ومـ تدركف الؼائؾة، وكحق ذلؽ، ففذا يجقز طـد مجفقر العؾؿاء، ومـفؿ مـ حؽاه 

الدوام، فؽرذف اهـ  إمجاًطا...، قال: والؼسؿ الثاين: أن يتخذ مؼقاًل، ومبقتًا طىل

طباس، وقال مرة: إن كـت تـام فقف لصالة: فال هلس. وذذا الؼسؿ أيًضا طىل 

كقطقـ: أحدمها: أن يؽقن لحاجٍة كالغريب، ومـ ٓ يجد مسؽـًا: لػؼره، ففذا ذق 

 الذي وردت فقف الرخصة ٕذؾ الصػة، والقفقد، والؿرأة السقداء، وكحقذؿ.

 وذذا قد أجازه الجؿفقر. ُ :لهد

والثاين: أن يؽقن ذلؽ مع الؼدرة طىل اتخاذ مسؽـ، ففذا كرذف أمحد،  قال:

َص فقف صائػة، مـفؿ: الشافعل، ورواية طـ أمحد، واختاره  وإسحاق، ومالؽ، ورخَّ

 إثرم. اكتفك هتصرٍف واختصار.

الجقاز  الـقؾوذق ققل الثقري، والبخاري، وقد طزا الشقكاين يف   ُ:لهد

مطؾًؼا لؾجؿفقر.
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (646.)الـقؾ(، 458-2/456ٓهـ رجب ) فت، الباريواكظر:  (1)
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ـْ َأَكٍس  (111)   َوَط
ِ
الُبَزاُق »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

(1)
 فِل الَؿْسِجِد َخطِقَئةٌ  

ـَُفا اَرُتَفا َدْف ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.. «َوَكػَّ
(2)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

لؿسجد، وسقاء يف ذلؽ أرضف، أو يف ذذا الحديث تحريؿ البصاق يف ا

 جدراكف، وٓ ُيـفك طـ البصاق يف الؿـديؾ داخؾ الؿسجد هاإلمجاع.

وقد تؼدم الؽالم طىل ذذا الحديث يف ]هاب الحث طىل الخشقع يف الصالة[ 

 تحت الحديث الثامـ، فراجعف.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .يف الؿطبقع: )البصاق( (1)

 (. 552(، ومسؾؿ )415أخرجف البخاري ) (2)
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  َوَطـُْف  (111)
ِ
اَطُة َحتَّك »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل  َيَتَباَهك الـَّاُس اَل َتُؼقُم السَّ

ـُ ُخَزْيَؿَة.. «فِل الَؿَساِجدِ  َحُف اْه ، َوَصحَّ َّٓ التِّْرمِِذيَّ أَْخَرَجُف الَخْؿَسُة إ
(1)

 

ـِ  (111) ـِ َطبَّاٍس  َوَط   اْه
ِ
 بَِتْشقِقدِ  ْرُت مِ َما أُ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

ـُ ِحبَّاَن.. «الَؿَساِجدِ  َحُف اْه َأْخَرَجُف أَُهق َداُود، َوَصحَّ
(2)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديثني

دلَّ الحديثان طىل كراذة زخرفة الؿساجد، وأنَّ ذلؽ مـ طالمات الساطة، 

 .هـ طبد الؿؾؽ إمقي وأول مـ زخرف الؿساجد ذق القلقد

وزخرفة الؿساجد فقف إسراف، وتبذير، وإشغال لؾؿصظ طـ صالتف، وتؼؾقد 

ٕطداء اإلسالم، فؼد قال اهـ طباس طؼب حديثف الؿذكقر: لتزخرفـفا كؿا 

 زخرفت القفقد، والـصارى. ثؿ ذق أيًضا مـ الؿحدثات والبدع.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 739(، واهـ ماجف )2/32(، والـسائل )449(، وأهقداود )3/134. أخرجف أمحد )صخٝذ (1)

، طـ أكس هف. طـ محاد هـ سؾؿة، طـ أيقب، طـ أهل قالهة(، مـ صرق 1323واهـ خزيؿة )

 وإسـاده صحق،.

صباح، قال: حدثـا محؿد هـ ال(، مـ صريؼ 1615(، واهـ حبان )448. أخرجف أهقداود )صخٝذ (2)

هف.  سػقان هـ طققـة، طـ سػقان الثقري، طـ أهل فزارة، طـ يزيد هـ إصؿ، طـ اهـ طباس

 وإسـاده صحق،.
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ـْ َأَكٍس  (111)   ،َوَط
ِ
، ُطرَِضْت َطَؾلَّ ُأُجقُر ُأمَّتِل» :ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

َحتَّك الَؼَذاةُ 
(1)

ـَ   ُجُؾ ِم ، َواْستَْغَرَهُف، . «الَؿْسِجدِ  ُيْخرُِجَفا الرَّ َرَواُه َأُهق َداُود َوالتِّْرمِِذيُّ

ـُ ُخَزْيَؿَة. َحُف اْه َوَصحَّ
(2)

 

 فائدة احلديث

ـظقػ الؿسجد، وُيغـل طـف حديث الؿرأة السقداء التل كاكت َتُؼؿُّ فقف فضقؾة ت

 الؿسجد، وقد أشركا إلقف يف أول الباب.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َمص. لسان العرب. (1)  الؼذى: ذق أذى العقـ، الؿسؿك هالَغَؿِص، َوالرَّ

جريج  ( مـ صريؼ اهـ1297(، واهـ خزيؿة )2916(، والترمذي )461. أخرجف أهقداود )ضعٝ  (2)

وعرضت عيلَّ ذكوب أمتي، فؾم أر  ذكًبا »طـ الؿطؾب هـ طبداهلل هـ حـطب طـ أكس هف، وتؿامف: 

وذق حديث ضعقػ: ٕن الؿطؾب مل يسؿع مـ  «أعظم من سورة أو نية أوتقفا رجل مسؾم ثم كسقفا

 أكس وٓ مـ أحد مـ الصحاهة، واهـ جريج مل يسؿع مـ الؿطؾب.
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ـْ َأهِل َقتَاَدَة  (111)   َوَط

ِ
 إَذا َدَخَؾ َأَحُدُكؿُ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

ـِ َفاَل َيْجؾِْس َحتَّ  الَؿْسِجَد  َل َرْكَعَتْق ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.. «ك ُيَصؾِّ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 حهِ صال٠ زنعتني عٓد دخٍٛ املطجد. د:1ر َطأي١

  استدل أذؾ الظاذر هحديث الباب طىل وجقب صالة ركعتقـ طـد دخقل

، واستدلقا الـقؾالؿسجد قبؾ الجؾقس، وتاهعفؿ طىل ذلؽ اإلمام الشقكاين يف 

الصحقحقـهحديث جاهر يف  أيًضا
(2)

كان يخطب يقم الجؿعة،  : أنَّ الـبل 

قؿ، »قال: ٓ. قال:  «أصؾقَت يا فالن؟»: فدخؾ رجٌؾ، فجؾس، فؼال لف الـبل 

 .«فاركع ركعتقـ

  وقد محؾ الجؿفقر ذذه إدلة طىل آستحباب، واستدلقا طىل ذلؽ هحديث

رأى رجاًل يتخطك  أنَّ الـبل  ( وغقره:1118طبداهلل هـ هسر طـد أهل داود )

، وهحديث أهل واقد الؾقثل «اجؾس؛ فؼد آذيت»رقاب الـاس يقم الجؿعة، فؼال: 

الصحقحقـيف 
(3)

، وأدهر ، أنَّ ثالثة كػٍر دخؾقا الؿسجد، فجاء اثـان إىل الـبل 

الثالث، فلما أحدمها فرأى ُفرجًة يف الحؾؼة فجؾس فقفا، وأما الثاين، فجؾس 

 .، الحديث.خؾػفؿ..

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 714ومسؾؿ ) (،1163أخرجف البخاري ) (1)

 (.875(، ومسؾؿ هرقؿ )931أخرجف البخاري هرقؿ ) (2)

 (.2176(، ومسؾؿ هرقؿ )66أخرجف البخاري هرقؿ ) (3)
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هلكف مل يذكر فقفؿا أهنؿ مل يصؾقا: فال يصؾ،  وقد ُأجيب عً ٍريً احلديثني:

 أن ُتصرف إوامر الؿتؼدمة ٕمر محتؿؾ.

مخُس صؾقات دم الققم »واستدل الجؿفقر طىل آستحباب هحديث: 

 .«ال؛ إال أن تطقع»، قال: ذؾ طظَّ غقرذا؟ قال: «والؾقؾة

أول التشريع: فنكف قد حصؾ ملمقرات، وواجبات هلكف كان يف  وُأجيب عيُ:

 شرطقة غقر إمقر الؿذكقرة يف ذذا الحديث.

أنَّ الحديث إكؿا يدل طىل طدم وجقب صالة  وُأجيب جبواب آخس، وٍو:

أخرى يف يقمف ولقؾتف تتؽرر طؾقف هدون أي سبب، وأما إذا كان ذـاك سبٌب: فؾقس 

ة العقديـ، وصالة الؽسقف، وصالة يف الحديث ما يـػقف، كصالة الجـازة، وصال

 الـذر طىل ققل هعض أذؾ العؾؿ يف هعضفا.

، ، طـ الـبل واستدل الجؿفقر طىل آستحباب هحديث أهل ذريرة 

: أكف دخؾ الؿسجد، فاحتبك، ومل يصؾ ركعتقـ، لؽـ قال الحافظ اهـ رجب 

ا، وَرْفُعُف طجقب، ولعؾف مقققٌف، واهلل   أطؾؿ.وذذا الحديث غريب جدًّ

رمحف اهلل وطػا  ، وذق ققل شقخـا مؼبؾ القادطلأقربالؼقل هالقجقب  ُ :لهد

: لؿا تؼدم ذكره مـ إدلة، وٕن يف انمٌل تاالسرحثاب ألشب أنَّ ثى ظيش يل ، طـف

إمجاطفؿ طىل أكف ٓ يؾزم مـ دخؾ الؿسجد محدًثا أن يذذب ويتقضل دلقاًل طىل 

 طدم القجقب.
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ث إطراهل الذي دخؾ الؿسجد، وطؼؾ مجؾف، حدي ٜٚدٍ ع٢ً ذيو أّٜطا: 

 .طـ اإلسالم ملسو هيلع هللا ىلصثؿ جعؾ يسلل الـبل 

 ملسو هيلع هللا ىلص، ومل يلمره الـبل ملسو هيلع هللا ىلصفػل الحديث أكف جؾس وجعؾ يسلل الـبل 

 .هالركعتقـ. متػؼ طؾقف طـ أكس، وطـ صؾحة هـ طبقد اهلل 

 ، قال: رفاطة( طـ أهل 876ما أخرجف مسؾؿ ) ٜٚدٍ ع٢ً ذيو أّٜطا:

وذق يخطب، قال: فؼؾت: يا رسقل اهلل رجؾ غريب، جاء  ملسو هيلع هللا ىلصبل اكتفقت إىل الـ

، وترك خطبتف حتك ملسو هيلع هللا ىلصيسلل طـ ديـف، ٓ يدري ما ديـف، قال: فلقبؾ طظ رسقل اهلل 

، ملسو هيلع هللا ىلصا، قال: فؼعد طؾقف رسقل اهلل اكتفك إيل، فليت هؽرسل، حسبت ققائؿف حديدً 

يف الحديث أن . ولقس وجعؾ يعؾؿـل مؿا طؾؿف اهلل، ثؿ أتك خطبتف، فلتؿ آخرذا

 أمره أن يصظ ركعتقـ. ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

طبد اهلل هـ (، وغقره طـ 1118ما أخرجف أهق داود ) ٜٚدٍ ع٢ً ذيو أّٜطا:

يخطب،  ملسو هيلع هللا ىلص: جاء رجؾ يتخطك رقاب الـاس يقم الجؿعة، والـبل ، قال هسر

 هالركعتقـ. ملسو هيلع هللا ىلص. ومل يلمره الـبل «اجؾس فؼد آذيت»: ملسو هيلع هللا ىلص فؼال لف الـبل

( تػسقر 646) ســفما أخرجف سعقد هـ مـصقر يف  ٜٚدٍ ع٢ً ذيو أّٜطا:

، طـ طبد العزيز هـ محؿد الدراوردي، [٦٥النساء:]  ﴾ۓ  ڭ   ڭ ﴿ققلف تعاىل: 

ًٓ مـ  طـ ذشام هـ سعد، طـ زيد هـ أسؾؿ، طـ ططاء هـ يسار، قال: رأيت رجا

يجؾسقن يف الؿسجد وذؿ مجـبقن إذا تقضلوا وضقء  ملسو هيلع هللا ىلصأصحاب رسقل اهلل 

 الصالة.
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: إٓ أكف أثبت الحػظ ، وذشام هـ سعد، وإن كان ضعقػصحق،إسـاده  ُ :هدل

 .الـاس يف زيد هـ أسؾؿ، قالف أهق داود

أكف ٓ يشترط لتحقة الؿسجد كقة: فلي صالة صالذا  ٜٚدٍ ع٢ً ذيو أّٜطا:

 حقـ يدخؾ الؿسجد مـ فريضة وكافؾة: تجزئف طـ تحقة الؿسجد.

طـ تحقة الؿسجد، ولق مل يـق: فؾق كاكت فنن مـ صىل كافؾة: أجزأتف  ٚأّٜطا:

واجبة: ما أجزأت الـافؾة طـ الػريضة هدون كقة.
(1)

 

ٖللٌ جيللب عًلل٢ َللٔ دخللٌ املطللجد، ٖٚللٛ ذلللدْث إٔ ٜتٛضللأ، أٚ           د:2ر َطأي١

ُّٓبا؟  ٜغتطٌ إٕ نإ ُل

(: ذذا مل يقجبف أحٌد 2/463) فت، البارييف  احلافظ ابً زجب قال 

 ذمـ الؿسؾؿقـ.ا

تػسقر اهـ كؿا يف تػسقر سقرة الـساء مـ  ســف وأخرج سعقد هـ مـصقر يف

، طـ طبد العزيز هـ محؿد [٦٥النساء:]  ﴾ۓ  ڭ   ڭ ﴿تػسقر ققلف تعاىل:  كثقر

الدراوردي، طـ ذشام هـ سعد، طـ زيد هـ أسؾؿ، طـ ططاء هـ يسار، قال: رأيت 

ًٓ مـ أصحاب رسقل اهلل   يجؾسقن يف الؿسجد وذؿ مجـبقن إذا تقضلوا ملسو هيلع هللا ىلصرجا

 وضقء الصالة.

 وذذا إسـاد صحق،.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2/532.)كقؾ إوصار(، 444ٓهـ حجر ) الػت،(، 444ٓهـ رجب ) الػت،واكظر:  (1)
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مـ خرج إىل جقار الؿسجد لحاجة، ثؿ رجع خالل زمـ قصقر، فال   

( 875(، ومسؾؿ )1171يف حديث جاهر يف البخاري ) تؾزمف الصالة: لؼقلف 

إذا جاء أحدكؿ يقم الجؿعة واِلمام خيطب؛ فؾقركع ركعتقـ، ولقتجقز »(: 59)

 .، والؾػظ لؿسؾؿ«فقفًم

 واهلل أطؾؿ. «إذا جاء»ذد يف ققلف: والشا
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 ُوِمَحْق يف َوَشاِئَن ُأِخَسى َتَتَعمَُّق ِبامَلَشاِجِد

 حهِ املالع١ٓ يف املطجد. د:1ر َطأي١

الصحقحقـيف  جاء يف حديث سفؾ هـ سعد 
(1)

ٓطـ  : أنَّ الـبل 

، صحقحفهقـ طقيؿر، وامرأتف يف الؿسجد، وقد هقب طىل ذلؽ البخاري يف 

 ضاء والؾعان يف الؿسجد هقـ الرجال والـساء[.فؼال: ]هاب الؼ

(: وٓ خالف كعؾؿف هقـ العؾؿاء يف 2/372) الػت،يف  قال ابً زجب 

، وإكؿا اختؾػقا: ذؾ ذلؽ  ـِ ـِ الُؿْسؾَِؿقْ ْوَجقْ جقاز الؿالطـة يف الؿساجد هقـ الزَّ

لف مستحٌب، أو واجٌب، أو مباٌح؟ فلوجبف الشافعل يف ققٍل لف، واستحبف يف قق

 ذأخر، وأكثر أصحاهـا، ومـفؿ مـ قال: ذق جائٌز غقر مستحب.ا

، فؼد ٓطـ هقـفؿا يف الؿسجد: والؼقل هالجقاز ذق إقرب: وأما فعؾف 

ٕكف كان حقـذاك يف الؿسجد، واهلل أطؾؿ.
(2)

  

 ايكطا٤ يف املطجد. د:2ر َطأي١

  ،أجازه ُشري،، والحسـ، والشعبل، ومحارب، وأمحد، ومالؽ، وإسحاق

 ػة، والثقري.وأهق حـق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3( )1492(، ومسؾؿ هرقؿ )423أخرجف البخاري هرقؿ ) (1)

  (423.)الػت، واكظر: (2)
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  وكرذف الشافعل، وطؿر هـ طبد العزيز، وأهق حـقػة يف رواية. 

: لعدم وجقد دلقؾ طىل الؽراذة، واهلل أطؾؿ.انمٌل األًل ًانشاجح
(1)

  

 دخٍٛ املطجد باي٢ُٓٝ، ٚاخلسٚج بايٝطس٣. د:3ر َطأي١

ًما رجؾف القؿـك، وأن  استحب أذؾ العؾؿ أن يدخؾ الرجؾ الؿسجد ُمؼدِّ

ًما رجؾف  (، 2/442القسرى، والدلقؾ طىل ذلؽ ما أخرجف البقفؼل )يخرج ُمؼدِّ

مـ السـة إذا دخؾت »، قال: (، طـ أكس هـ مالؽ 1/218والحاكؿ )

 .«الؿسجد أن تبدأ هرجؾؽ القؿـك، وإذا خرجت أن تبدأ هرجؾؽ القسرى

: لقس ورجالف ثؼات: إٓ أنَّ فقف أها صؾحة الراسبل، قال البقفؼل  ُ :لهد

ارقطـل: ُيعتبر هف. ولؽـ قد وثَّؼف غقرمها، فؼد قال أمحد: شقٌخ هالؼقي. وقال الد

ثؼٌة. وقال اهـ معقـ: ثؼٌة. وقال أهق خقثؿة: ثؼٌة. وقال الـسائل: ثؼٌة. وقال اهـ 

طدي: مل أَر لف حديثًا مـؽًرا، وأرجق أكف ٓ هلس هف. وقال البزار: ثؼٌة. وقال 

َػُف طبد الصؿد هـ طبد القارث.  البخاري: ضعَّ

فؿثُؾ ذذا الرجؾ ٓ يـزل حديثف طـ الحسـ، وقد هقب اإلمام البخاري يف 

صحقحف فؼال: ]هاب التقؿـ يف دخقل الؿسجد وغقره[، وكان اهـ طؿر يبدأ ،

هرجؾف القؿـك، فنذا خرج هدأ هرجؾف القسرى، ثؿ استدل هحديث طائشة مرفقًطا: 

.«كان يعجبف التقؿـ..»
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.423ٓهـ رجب ) الػت،واكظر:  (1)

(2) ،الػت (426.) 
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 اخلسٚج َٓ٘.دعا٤ ايدخٍٛ إىل املطجد، ٚ د:4ر َطأي١

(، مـ حديث أهل ُحؿقد، أو أهل ُأسقد، قال: 713) صحقحفأخرج مسؾؿ يف 

إذا دخؾ أحدكؿ الؿسجد؛ فؾقؼؾ: الؾفؿ افتح لل أبقاب »: قال رسقل اهلل 

 .«رمحتؽ، وإذاخرج؛ فؾقؼؾ: الؾفؿ إين أسللؽ مـ فضؾؽ

 : أنَّ ( مـ حديث طبد اهلل هـ طؿرو هـ العاص 466وأخرج أهق داود )

أطقذ باهلل العظقؿ، وبقجفف الؽريؿ، »كان إذا دخؾ الؿسجد قال:  الـبل 

فنذا قال ذلؽ قال الشقطان: ُحِػَظ » قال:، «وسؾطاكف الؼديؿ مـ الشقطان الرجقؿ

ـَُف اإلمام القادطل «مـل سائر يقمف  .الصحق، الؿسـديف  ، وقد حسَّ

 اخلسٚج َٔ املطجد بعد األذإ. د:5ر َطأي١

(، طـ أهل الشعثاء، قال: ُكـَّا قعقًدا يف 655) صحقحفأخرج مسؾؿ يف 

الؿسجد مع أهل ذريرة، فلذَّن الؿمذن، فؼام رجٌؾ مـ الؿسجد يؿشل، فلتبعف 

ذريرة هصره حتك خرج مـ الؿسجد، فؼال أهق ذريرة: أما ذذا فؼد طصك أها  أهق

 .ملسو هيلع هللا ىلصالؼاسؿ 

َذا َوَطَؾك ذَ : - (214)ســفَطِؼَب ذذا الحديث مـ - قال الرتمرٖ 

ـْ َأْصَحاِب الـَّبِلِّ 
ـْ  ،ملسو هيلع هللا ىلصاْلَعَؿُؾ ِطـَْد َأْذِؾ اْلِعْؾِؿ مِ

َٓ َيْخُرَج َأَحٌد مِ ـْ َهْعَدُذْؿ َأْن  َوَم

ـْ ُطْذرٍ 
َّٓ مِ ََذاِن إِ ْٕ ُهدَّ مِـْفُ  ،َأْن َيُؽقَن َطَؾك َغقِْر ُوُضقءٍ  :اْلـَؿْسِجِد َهْعَد ا َٓ  ،َأْو َأْمٍر 

ـْ إِْهَراِذق ُف َقاَل َوُيْرَوى َط َقاَمةِ  :َؿ الـََّخِعلِّ أَكَّ ُن فِل اإْلِ . قال َيْخُرُج َما َلْؿ َيْلُخْذ اْلـُؿَمذِّ

ـْ َلُف ُطْذٌر فِل اْلُخُروِج مِـْفُ الترمذي:   ذ.اَوَذَذا ِطـَْدَكا لَِؿ
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ح الشقكاين   هالتحريؿ. الـقؾيف  وقد صرَّ
(1)

  

 املسٚز يف املطجد بدٕٚ صال٠. د:6ر َطأي١

َب البخاري  : ]هاب الؿرور يف الؿسجد[، ثؿ استدل طىل صحقحفيف  َهقَّ

الصحقحقـوذق يف -ذلؽ هحديث أهل مقسك 
(2)

مـ »قال:  أنَّ الـبل  -

ْبٍؾ؛ فؾقؿسؽ طؾك كصاهلا، ال يعؼر  مرَّ  ـَ دم شلء مـ مساجدكا، أو أسقاقـا بِ

فِ   .«مسؾًًم  بَِؽػِّ

طة، ولؽـفا وقد جاء يف الـفل طـ اتخاذ الؿسجد صريًؼا أحاديث مرفق

ضعقػة.
(3)

  

ولذلؽ جاء طـ أمحد، وإسحاق، ومالؽ الترخقص يف الؿرور هغقر صالة، هؾ 

 مصـػ اهـ أهل شقبةص،َّ ذلؽ طـ مجٍع مـ الصحاهة، مـفؿ: اهـ طؿر، كؿا يف 

(1/341.) 

 .-أعين ايفطا٤ ٚايطساط-احلدُث يف املطجد  د:7ر َطأي١

  َب البخاري د[، ثؿ استدل : ]هاب الحدث يف الؿسجصحقحفيف  َهقَّ

إنَّ الؿالئؽة تصؾل طؾك أحدكؿ »قال:  ، أنَّ رسقل اهلل هحديث أهل ذريرة 

ما دام دم مصاله الذي صؾك فقف، ما مل ُيحدث، تؼقل: الؾفؿ اغػر لف، الؾفؿ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كقؾ إوصار (653.) 

 (.2615(، ومسؾؿ هرقؿ )452أخرجف البخاري هرقؿ ) (2)

 (.468-2/467ٓهـ رجب ) الػت،اكظر:  (3)
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«ارمحف
(1)

َص يف الحدث يف الؿسجد مجاطة مـفؿ: الحسـ، وططاء،  ، وقد رخَّ

اجتـاب إخراج الري، فقف: لؼقل الـبل  وإسحاق، وقال أصحاب الشافعل: وإوىل

 :«فننَّ الؿالئؽة تتلذى ِما يتلذى مـف بـق آدم».
(2)

 

: مامل يمذ، وإوىل ما قالف أصحاب الشافعل، اجلٌاصذق  انظاىش ُ :لهد

أطؾؿ. واهلل
(3)

 

 ايصال٠ بني ضٛازٟ املطجد. د:8ر َطأي١

 جاء يف الـفل طـ ذلؽ حديثان:

ة هـ إياس طـد اهـ أحدُٖا: (، واهـ خزيؿة 1112ماجف ) حديث ُقرَّ

، َوُكْطَرُد ملسو هيلع هللا ىلص(، قال: ُكـَّا ُكـَْفك أنَّ َكُصػَّ هقـ السقاري طىل طفد رسقل اهلل 1567)

 طـفا صرًدا. 

مسؾؿ ذارون هـ مسؾؿ، وقد قال فقف اهـ الؿـذر، وأهق حاتؿ:  ويف إسـاده: أهق

 مجفقل.

بدالحؿقد ( طـ ط673( وأهل داود )3/131حديث أكس طـد أمحد ) ٚايثاْٞ:

هـ محؿقد، قال: صؾقت مع أكس يقم الجؿعة، فدفعـا إىل السقاري، فتؼدمـا ا

 صحق،. . وإسـادهوتلخركا، فؼال أكس: ُكـَّا كتؼل ذذا طىل طفد رسقل اهلل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 د[.(، مـ ]كتاب الؿساج272(، وذق طـد مسؾؿ هرقؿ )445هرقؿ ) البخارياكظر:  (1)

 .(، مـ حديث جاهر هـ طبداهلل 74( )564أخرجف مسؾؿ هرقؿ ) (2)

 (.2/469ٓهـ رجب ) فت، الباريواكظر:  (3)
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وقد دلَّ ذذا الحديث طىل كراذقة صالة الؿلمقمقـ هقـ السقاري: لؿا يحصؾ  

 .مـ اكؼطاع الصػ، أو طدم تسقيتف

 انصحيحوذق  ،ؽ الشافعقة، والحـاهؾة، وغقرذؿوقد كره ذل. 

  ص يف ذلؽ اهـ سقريـ، وأهق حـقػة، ومالؽ، واهـ الؿـذر، وأما اإلمام ورخَّ

َب البخاري يف  : صحقحفوالؿـػرد: فؼد أجازه أيًضا مـ كره ذلؽ لؾؿلمقم، وَهقَّ

 .]هاب الصالة هقـ السقاري يف غقر مجاطة[

دخؾ الؽعبة، قال: فسللت  نَّ الـبل ثؿ استدل طؾقف هحديث اهـ طؿر، أ

ًٓ حقـ خرج: ما صـع رسقل اهلل  ؟ قال: جعَؾ طؿقًدا طـ يساره، وطؿقًدا هال

، وثالثة أطؿدة وراءه، ثؿ صؾَّك.طـ يؿقـف
(1)

 

حطللٛز املطللجد ملللٔ أنللٌ ايبصللٌ، ٚايثللّٛ، ٚايهللساث، ٚمل ٜللرٖب    د:9ر َطأي١

 ايسٜذ.

، طـ الـبل س أخرج البخاري، ومسؾؿ مـ حديث جاهر، واهـ طؿر، وأك

 :ـْ أكؾ البصؾ والثقم أن يؼرب الؿسجد، ويف هعض الروايات ، أكف هنك َم

 .«لقعتزل مسجدكا»، أو «فؾقعتزلـا»

 .«فال ُيصؾقـ معـا»ويف هعضفا: 

 يف رواية جاهر طـد مسؾؿ فؼط. «الؽراث»، وذكر «ولقؼعد دم بقتف»ويف هعضفا: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (514( )515.)الػت،واكظر:  (1)
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 جد هعد أكؾ ذذه إشقاء وقد ذذب مجفقر العؾؿاء إىل كراذة حضقر الؿس

 الؿذكقرة.

فنكف  :وضاذر كالِم أمحد: أكف يحرمُ  (5/288 :)الػت،يف  قال ابً زجب 

اهـ جرير  وذق ققُل . ضر الؿسجَد أثؿَ قال يف رواية إسؿاطقؾ هـ سعقد: إن أكؾ وح

 وأذؾ الظاذر وغقرذؿ. ،اأيًض 

قُل صائػٍة مـ ودخقُل الؿسجد مع هؼاء ري، الثقم محرٌم، وذق ق: ثه قال 

 ذاوغقرذؿ مـ العؾؿاء. ،واهـ جرير ،أصحاهـا

 : لظاذر إحاديث الؿتؼدمة.انصٌابذق  تانرحشيىوالؼقل  ُ :لهد

 ٌٖ ًٜتخل مبا تكدّ ايُفِجٌ؟ د:11ر َطأي١

(: وقد ذكركا أنَّ ذذا الحؽؿ 5/291) فت، البارييف   قال ابً زجب

 ذأمحد كصَّ طؾقف.ا يتعدى إىل كؾ ملكقل لف رائحة كريفة، كالػجؾ وغقره، وأنَّ 

(: وكؼؾ اهـ التقـ طـ اإلمام 856) الػت،يف    ظ ابً حجسقال احلاف

 هامالؽ: إن كان يظفر ريحف: ففق كالثقم. وققَّده طقاض هالُجشاء.

الػجؾ يظفر ريحف طـد الجشاء فؼط، فؿـ كان يعؾؿ مـ كػسف أكف  ُ :لهد

ؼدم، ومـ كان يعؾؿ مـ كػسف ، ويؾتحؼ هؿا تفال يلكؾفيتجشل، ويتؽرر مـف ذلؽ: 

 ، واهلل أطؾؿ.أكؾف فقجقزأكف ٓ يتجشل، أو يخرج مـف طىل كدور: 
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 با٥عٛ ايطُو. د:11ر َطأي١ 

وألحؼ أصحاب مالٍؽ هف: كؾ مـ لف رائحٌة كريفٌة يتلذى : قال ابً زجب 

 .اِت قَّ والحُ  ،اِث رَّ هبا، كالحُ 

فقـبغل أن  فنن ذذا أثر طؿٍؾ مباٍح، وصاحبف محتاج القف، :وفقف كظر ثه قال:

وإزالة ما يتلذى هرائحتف مـف، كؿا أمر الـبل  ،هالغسؾ ةممر إذا شفد الصالة يف مجاطيُ 

ويؾبسقن  ،مـ كان يشفد الجؿعة مـ إكصار الذيـ كاكقا يعؿؾقن يف كخؾفؿ ملسو هيلع هللا ىلص

 . اكتفك الؿراد.ويػقح ريحفؿ هالغسؾ ،الصقف

 (4/249 ،)مسـد أمحد(، و3826) ســ أهل داودجاء يف  

، فقجد وغقرمها، طـ الؿغقرة هـ شعبة أكف أكؾ ثقًما، ثؿ جاء لقصظ مع الـبل 

مـ أكؾ ثقًما؛ فال »: ري، الثقم، فؾؿا قضك الصالة قال الـبل  الـبل 

ّـَ معـا اهلل، إين يل طذًرا. قال: فلخذُت يده،  ، قال: فلتقتف، فؼؾت: يا رسقل«ُيصؾقَّ

ل، فقجد صدري  .«إنَّ لؽ طذًرا»معصقًها، فؼال:  فلدخؾتفا يف ُكؿِّ

َ، يف  وذق حديث ضاذره الصحة، ولؽـ اإلمام الدارقطـل   العؾؾرجَّ

 (، أكف مـ مراسقؾ أهل هردة هـ أهل مقسك.7/141-141)

(، 3827البصؾ، والثقم الؿطبقخ جائٌز: لؿا أخرجف أهق داود ) 

ة هـ (، مـ حديث معاوي6681) الؽبرىوالـسائل يف  ة، طـ أهقف ُقرَّ ة هـ ُقرَّ

مـ أكؾفًم؛ فال يؼربـ »هنك طـ ذاتقـ الشجرتقـ، وقال:  إياس، أنَّ رسقل اهلل 

، يعـل:البصؾ، والثقم، «إن كـتؿ البُدَّ آكؾقفا؛ فلمقتقمها صبًخا»، وقال: «مسجدكا

 .الصحق، الؿسـدوالحديث يف 



 ِٗ ِ٘ الصَّال  347 َباُب ِصَف

 

 

 

 

 بَابُ صِفَةِ الصَّالِة

 َباُب ِصَفِة الصَّالِة

ـْ َأهِل ُذَرْيَرَة  (111) اَلةِ َفَلْسبِغِ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ  َط  إَذا ُقْؿت إَلك الصَّ

ـَ  ، ُثؿَّ اْسَتْؼبِؾِ الُقُضقءَ  َر َمَعؽ ِم اْرَكْع َحتَّك  الُؼْرآِن، ُثؿَّ  الِؼْبَؾَة، َفَؽبِّْر، ُثؿَّ اْقَرْأ َما َتَقسَّ

ّـَ َساِجًدا، ُثؿَّ اْرَفْع 
ّـَ َراكًِعا، ُثؿَّ اْرَفْع َحتَّك َتْعَتِدَل َقائًًِم، ُثؿَّ اْسُجْد َحتَّك َتْطَؿئِ

َتْطَؿئِ

ّـَ َساِجًدا، ُثؿَّ اْفَعْؾ َذلَِؽ فِل َصاَلتِؽ 
ّـَ َجالًِسا، ُثؿَّ اْسُجْد َحتَّك َتْطَؿئِ

َحتَّك َتْطَؿئِ

َفا بَْعُة، َوالؾَّْػُظ لِْؾُبَخاِريِّ . «ُكؾِّ .َأْخَرَجُف السَّ
(1)

 

ـِ َماَجْف هِنِْسـَادِ ُمْسؾِؿٍ  ْه
ِ
ّـَ َقائًًِم » :َوٓ

.«َحتَّك َتْطَؿئِ
(2)

 

ـِ ِحبَّانَ  (111) .َومِثُْؾُف فِل َحِديِث ِرَفاَطَة ِطـَْد َأْحَؿَد َواْه
(3)

 

َْحَؿَد: فِل َلْػٍظ وَ 
ِ
.«الِعَظامُ  َفَلقِْؿ ُصْؾَبؽ َحتَّك َتْرِجَع »ٕ

(4)
 

ـِ َرافٍِع:   َولِؾـََّسائِلِّ َوَأهِل َداُود ـْ َحِديِث ِرَفاَطَة ْه
َفا »مِ ـْ إكَّ َصاَلُة َأَحِدُكْؿ َحتَّك  َتتِؿَّ  َل

.«ُضقَء َكًَم َأَمَرُه اهللُ َتَعاَلك، ُثؿَّ ُيَؽبَِّر اهللَ َتَعاَلك َوَيْحَؿَدُه َوُيْثـِل َطَؾْقفِ ُيْسبَِغ الُق 
(5)

 

ْؾفُ  َفنِْن َكاَن َمَعؽ ُقْرآٌن َفاْقَرْأ َوإاِلَّ َفاْحَؿدِ » :فِقَفاوَ  .«اهللَ َوَكبِّْرُه َوَهؾِّ
(6)

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، والـسائل 856(، وأهقداود )2/437(، وأمحد )397(، ومسؾؿ )6251أخرجف البخاري ) (1)

 (، والؾػظ لؿسؾؿ، ولػظ البخاري قريب مـف. 1161(، واهـ ماجف )313(، والترمذي )2/124)

 (. 1161أخرجف هرقؿ ) (2)

 (، هنسـاد حسـ، ومل أجدذا طـد اهـ حبان. 4/341أخرجف أمحد ) (3)

 . وإسـاده حسـ.«إىل مػاصؾفا»(، هزيادة 4/341أخرجف أمحد ) (4)

 ،. (، هنسـاد صحق857( و )858(، وأهقداود )226-2/225. أخرجف الـسائل )صخٝذ (5)

(، ويف إسـاده يحقك هـ طظ هـ يحقك هـ خالد، وذق 861. أخرجف أهقداود )شٜاد٠ ضعٝف١ (6)

  =( ومع ذلؽ فال تتطؿئـ 1/232مجفقل، وقد تاهعف طؾقفا شريؽ هـ أهل كؿر طـد الطحاوي )
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َهِل َداُود

ِ
.«َوبًَِم َشاَء اهللُ  الُؼْرآنِ ُثؿَّ اْقَرْأ بُِلمِّ »: َوٕ

(1)
 

 
ِ
ـِ َوٓ .«ُثؿَّ بًَِم ِشْئت»: ِحبَّانَ  ْه

(2)
 

 املسائل واألحكام املستفادة من األحاديث

 مع ذكر بعض املسائل امللحقة

 حهِ ايكٝاّ يصال٠ ايفسٜط١. د:1ر َطأي١

ـٌ مـ أركان الصالة طىل كؾ مستطقع، هدٓلة  الؼقام لصالة الػريضة رك

 الؽتاب، والسـة، واإلمجاع.

 .[٪٤٥البؼرة:] ﴾پ پ  پ﴿فؼقلف تعاىل:  الكتاب: أما

، أنَّ الـبل صحق، البخارييف  فحديث طؿران هـ حصقـ  وأما السية:

  :صؾِّ قائًًم؛ فنن مل تستطع فؼاطًدا؛ فنن مل تستطع فعؾك جـب»قال». 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الـػس لتحسقـفا: ٕن طامة الرواة الذي رووا الحديث طـ طظ هـ يحقك هـ خالد مل يذكروا ذذه  =

 ة. الزياد

 (، هنسـاد حسـ. 859أخرجف أهقداود ) (1)

( هنسـاد حسـ، ورواية أهل داود، واهـ حبان مـ صريؼ: محؿد هـ طؿرو 1787أخرجف اهـ حبان ) (2)

 .«أم الؼرنن»اهـ طؾؼؿة، وقد تػرد هذكر 

وخالػف: إسحاق هـ طبداهلل هـ أهل صؾحة، ومحؿد هـ إسحاق، ومحؿد هـ طجالن، وداود هـ 

هلل هـ طقن، وشريؽ هـ أهل كؿر، ويحقك هـ طظ هـ يحقك هـ خالد، كؾفؿ رووا ققس، وطبدا

 أو هؿعـاه. «ثم اقرأ ما تقرس عؾقك من الؼرنن»الحديث هؾػظ: 

وقد ذكرت مصادر ذذه الروايات يف رسالة يل يف تخريج حديث الؿسلء يف صالتف، يسر اهلل 

 هطبعفا، والـػع هبا.
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فؼد كؼؾف غقر واحد مـ أذؾ العؾؿ، مـفؿ: اهـ طبد البر يف  وأما اإلمجاع:

التؿفقد (1/136( ،)6/138 والـقوي يف ،)شرح الؿفذب (3/258 ،)

 وغقرمها.

 حهِ ايكٝاّ يصال٠ ايفسٜط١ َٔ ايعالص. د:2ر َطأي١

(: وأمجعقا طىل أنَّ فرض مـ ٓ يطقؼ 83) اإلمجاعيف   قال ابً امليرز

 ذالؼقام أن يصظ جالًسا.ا

ويدل طؾقف حديث طؿران هـ حصقـ الؿتؼدم يف الؿسللة الساهؼة، ومـ  ُ :لهد

ك قاطًدا لغقر استطاطة: فؾف أجره كاماًل: لؿا رواه أمحد، وغقره مـ حديث صؾَّ 

، الصحق، الؿسـدوكالمها يف - أكس، وطبد اهلل هـ طؿرو هـ العاص 

إذا ابتؾك اهلل العبد الؿسؾؿ ببالء دم جسده، قال اهلل »مرفقًطا:  -وألػاضفؿا متؼارهة

صحقًحا ُمؼقًًم، فنذا شػاه غسؾف،  طز وجؾ لؿالئؽتف: اكتبقا لعبدي ما كان يعؿؾ

 .«وصفره، وإذا قبضف غػر لف، ورمحف

، وأما حديث «حتك أصؾؼف، أو أكػتف إللَّ »ويف حديث طبد اهلل هـ طؿرو: 

مـ صؾَّك قائًًم؛ ففق أفضؾ، ومـ »(: 1116طؿران هـ حصقـ طـد البخاري )

صالة الـافؾة  ، ففق محؿقل طـد الجؿفقر طىل«صؾك قاطًدا؛ فؾف كصػ أجر الؼائؿ

 لؿـ كان مستطعقًا لؾؼقام، واهلل أطؾؿ.

 حهِ ايكٝاّ يصال٠ ايٓاف١ً. د:3ر َطأي١

 قالت: كان رسقل اهلل  (، طـ طائشة 731) صحق، مسؾؿثبت يف 
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 يصظ لقاًل صقياًل قائًؿا، ولقاًل صقياًل قاطًدا. 

: وفقف جقاز التـػؾ قاطًدا مع الؼدرة -(731يف شرحف )-  قال اليّْٖ

 ام، وذق إمجاع العؾؿاء.طىل الؼق

(: وقد أمجع العؾؿاء طىل 5/389) آستذكاريف  ّقال ابً عبد الرب 

 ذجقاز صالة الجالس خؾػ اإلمام الؼائؿ يف الـافؾة.ا

ولؽـف إذا صىل قاطًدا مع الؼدرة طىل الؼقام: فؾف كصػ أجر الؼائؿ:  ُ :لهد

ق أفضؾ، ومـ صؾك مـ صؾك قائًًم فف»لحديث طؿران هـ حصقـ طـد البخاري: 

فؾف كصػ أجر  -يعـل مضطجًعا- قاطًدا؛ فؾف كصػ أجر الؼائؿ، ومـ صؾك كائًمً 

 .«الؼاطد

، قال: (، مـ حديث طبد اهلل هـ طؿرو هـ العاص 735وأخرج مسؾؿ )

ْثُت أنَّ رسقل اهلل  ، قال: فلتقتف، «صالة الرجؾ قاطًدا كصػ الصالة»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصُحدِّ

مالؽ يا طبد اهلل بـ »ت يدي طىل رأسف، فؼال: فقجدتف يصظ جالًسا، فقضع

ْثُت يا رسقل اهلل أكؽ قؾت:  «طؿرو؟ صالة الرجؾ قاطًدا طؾك كصػ »قؾت: ُحدِّ

 .«أجؾ، ولؽـل لست كلحٍد مـؽؿ»، وأكت تصظ قاطًدا. قال: «الصالة

وأما إذا كان يشؼ طؾقف الؼقام: فلجرُه كامٌؾ كؿا تؼدم، وُيستػاد مـ الحديث 

أكف إذا صؾَّك قاطًدا: فلجره كامؾ هخالف  مـ خصقصقات الـبل  إخقر أنَّ 

 غقره، فؾف كصػ إجر، وقد جزم هبذا الـقوي، وغقره.
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 حهِ تهبى٠ اإلحساّ. د:4ر َطأي١

  ـٌ مـ أركان الصالة، واستدلقا ذذب مجفقر العؾؿاء إىل أن تؽبقرة اإلحرام رك

، «الؼبؾة، فؽبَّر ثؿ استؼبؾ»طىل ذلؽ هحديث أهل ذريرة الذي يف الباب، وفقف: 

حتريؿفا التؽبقر، »قال:  أنَّ الـبل  -وذق حديٌث حسـ-واستدلقا هحديث طظ 

 (، وغقرمها.3(، والترمذي )618أخرجف أهق داود ) «وحتؾقؾفا التسؾقؿ

  وذذب الحـػقة إىل أهنا شرٌط مـ شروط صحة الصالة، هدلقؾ إضافتفا إىل

 ا: وٓ ُيضاف الشلء إىل كػسف.، قالق«حتريؿفا التؽبقر»الصالة يف ققلف: 

: وما ذكروه غؾٌط: فننَّ أجزاء الشلء ُتضاف إلقف كـ: يد  قال ابً قدام٘

 اإلكسان، ورأسف، وأصرافف.

 : مل يؼؾ هف أحٌد غقر الزذري.وقد ققؾ: إهنا سـة. قال اهـ الؿـذر 

: وقد كؼؾف غقره طـ سعقد هـ الؿسقب،  ابً حجس قال احلافظ

لؽ، ومل يثبت طـ أحد مـفؿ تصريًحا، وإكؿا قالقا فقؿـ يدرك وإوزاطل، وما

 ذاإلمام راكًعا تجزئف تؽبقرة الركقع.ا

وقد كصَّ طىل ذلؽ اهـ قدامة، فؼال: وقال سعقد هـ الؿسقب، والحسـ، 

والزذري، وقتادة، والحؽؿ، وإوزاطل: مـ كسل تؽبقرة آفتتاح أجزأتف تؽبقرة 

 .الركقع.اكتفك
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.واهلل أطؾؿ ،اجلًيٌس ذذب إلقف ما ٌابًُانصَّ 
(1)

 

 صٝغ١ ايتهبى. د:5ر َطأي١

  ،ذذب مجفقر العؾؿاء إىل أنَّ ذلؽ ٓ يجزئ: إٓ هالتؽبقر، وذذب أهق حـقػة

وطامة أصحاهف إىل أكف يجزئ هؽؾ اسؿ هلل طىل وجف التعظقؿ، كؼقلف: )اهلل طظقؿ(، 

إٓ اهلل(، وكحقه، أو )كبقر(، أو )جؾقؾ(، و )سبحان اهلل(، و )الحؿد هلل(، و )ٓ إلف 

 وقال هبذا: الحؽؿ، وجاء طـ الشعبل هنسـاد فقف مجفقل.

، ويف حديث «حتريؿفا التؽبقر»: : لؼقلف اجلًيٌس ما ذذب إلقف ًانشاجح

يػتت، الصالة  ، وكان الـبل «ثؿ استؼبؾ الؼبؾة، َفَؽبِّْر »الؿسلء يف صالتف: 

 حتك فارق الدكقا.، ومل ُيـؼؾ طـف طدوٌل طـ ذلؽ «اهلل أكبر»هؼقلف: 

  ثؿ ذذب الشافعل إىل أكف يجقز هؼقلف: )اهلل إكبر( هالتعريػ: ٕنَّ إلػ

 والالم مل تغقره طـ هـقتف، ومعـاه، وإكؿا أفادت التعريػ.

  ،وذذب اهـ حزم إىل أكف يجزئ التؽبقر مضاًفا إىل أي اسؿ مـ أسؿاء اهلل

 كؼقلف: )الرمحـ أكبر(، )العظقؿ أكبر(، وكحقه.

، وذق أكف ٓ يجزئ إٓ ققلف: )اهلل أكبر(: ٕكف ذق غقرمها ما ذذب إلقف نشاجحًا

(، مـ 813، ومل ُيـؼؾ طـف خالفف، فؼد ثبت طـد اهـ ماجف )الثاهت طـ الـبل 

إذا استػت، الصالة  ملسو هيلع هللا ىلصحديث أهل محقد، هنسـاد صحق،، قال: كان رسقل اهلل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شرح  (2/128( ،)2/131 ،)الؿغـل(، 734رجب، وٓهـ حجر )ٓهـ  فت، الباريواكظر:  (1)

  (3/291.)الؿفذب
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 .«اهلل أكبر»استؼبؾ الؼبؾة، ورفع يديف، وقال: 

كان إذا قام إىل الصالة  ، أنَّ الـبل (، طـ طظ 536وأخرج البزار )

فُت وجفل...»قال:   الحديث. «اهلل أكبر، وجَّ

 وإسـاده طىل شرط مسؾؿ. : ال احلافظق

( هنسـاد صحق، طـ رفاطة هـ رافع أنَّ 4526) الؽبقروأخرج الطبراين يف 

لـاس حتك يتقضل، فقضع القضقء إكف ال تتؿ صالة ألحٍد مـ ا»قال:  رسقل اهلل 

 .«مقاضعف، ثؿ يؼقل: اهلل أكبر

(، وغقره مـ حديث اهـ طؿر، أكف ُسئؾ طـ صالة 3/62وثبت طـد الـسائل )

، وذق يف «اهلل أكبر كؾؿا وضع، اهلل أكبر كؾؿا رفع»، فؼال: رسقل اهلل 

الصحق، الؿسـد. 

مـ طؿؾ » :ملسو هيلع هللا ىلصقالت: قال رسقل اهلل  طـ طائشة  صحق، مسؾؿويف 

 .«طؿاًل لقس طؾقف أمركا؛ ففق ردٌّ 

حف اهـ الؼقؿ، وشقخف شقخ اإلسالم اهـ تقؿقة.  وذذا ققل أمحد، ومالؽ، ورجَّ

: وققل الشافعل طدوٌل طـ الؿـصقص، فلشبف ما لق  ابً قدام٘ قالّ

)مل تغقر هـقتف وٓ معـاه( ٓ يص،: ٕكف كؼؾف طـ التـؽقر  وققلفؿ:قال: اهلل العظقؿ. 

 التعريػ، وكان متضؿـًا إلضؿاٍر، أو تؼدير، فزال: فننَّ ققلف: )اهلل أكبر( إىل

، وٓ التؼدير: )مـ كؾ شلء(، ومل َيِرْد يف كالم اهلل تعاىل، وٓ يف كالم رسقلف 
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يف الؿتعارف يف كالم الػصحاء إٓ ذؽذا: فنصالق لػظ التؽبقر يـصرف إلقفا دون  

يـصرف إىل ققل: )هسؿ اهلل( دون غقره، وذذا  غقرذا كؿا أنَّ إصالق لػظ التسؿقة

.ذيدل طىل أن غقرذا لقس مثاًل لفا.ا
(1)

 

 تٓهٝظ صٝغ١ ايتهبى. د:6ر َطأي١

َّٓ ُمَرتَّبًا: َفنِْن  (2/128الؿغـليف   قال ابً قدام٘ َٓ َيِص،ُّ التَّْؽبِقُْر إِ (: َو

َٓ َيُؽقُن َتْؽبِقًْرا.ا َكَُّف 
ِ
 ذَكَؽَسُف َلؿ َيِص،: ٕ

افعقَِّة أيًضا كؿا يف وذق َمذذ   (3/293.)شرح الؿفذبُب الشَّ

 ايًخٔ يف ايتهبى. د:7ر َطأي١

َٓ َيُؿدُّ  (2/129 :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘ ـُ التَّْؽبِقَر، َو فِل َغقِْر  َوُيبَقِّ

ُ  :َمْقِضِع الَؿدِّ  ْٕ وَلك، َفقَُؼقَل: َفنِْن َفَعَؾ هَِحقُْث َتَغقََّر الَؿْعـَك، مِثُْؾ َأْن َيُؿدَّ اْلَفْؿَزَة ا

َفقَِزيَد أَلًِػا، َفقَِصقَر َجْؿَع َكبٍَر، َوُذَق الطَّبُْؾ، ، َفقَْجَعَؾَفا اْستِْػَفاًما، َأْو َيُؿدَّ َأْكبَرَ ؟( آهللُ )

َنَّ الَؿْعـَك َيتََغقَُّر هِفِ 
ِ
َلْؿ  َوَكْحَقُه،(، َوَأَجؾُّ  ،َوَأْطَظؿُ  ،أَْكبَرُ  اهللُ )َوإِْن َقاَل: ، َلْؿ َيُجْز: ٕ

ُوَلك. ْٕ اَلُة هِالتَّْؽبِقَرةِ ا ، َواْكَعَؼَدْت الصَّ  ذاُيْستََحبَّ

 ايتهبى بغى ايعسب١ٝ. د:8ر َطأي١

َٓ ُيْجِزُئُف التَّْؽبِقُر هَِغقِْر اْلَعَرهِقَِّة َمَع ُقْدَرتِِف َطَؾقَْفا:  قال ابً قدام٘ َوهَِفَذا ، َو

افِِعلُّ  دٌ ، َقاَل الشَّ َتَعاَلك:  َقاَل َأُهق َحـِقَػَة: ُيْجِزُئُف: لَِؼْقِل اهللوَ ، َوَأُهق ُيقُسَػ، َوُمَحؿَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1/392 ،)التؾخقص(، 733، 732ٓهـ رجب ) فت، الباري (2/127 ،)الؿغـلواكظر:  (1)

غاية الؿرام (2/43- ،)الؿجؿقع (3/312.) 
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فِ ، [٣٧األعذ:] ﴾يئ   جب حب خب﴿ ـْ الـُُّصقِص،  .َوَذَذا َقْد َذَكَر اْسَؿ َرهِّ
َم مِ َوَلـَا َما َتَؼدَّ

 ذاَلْؿ َيْعِدْل َطـَْفا، َوَذَذا َيُخصُّ َما َذَكُروا. ملسو هيلع هللا ىلصَوَأنَّ الـَّبِلَّ 

، وذق طدم اإلجزاء.حانشاجوققل الجؿفقر ذق 
(1)

 

 إذا نإ أخسّضا، أٚ عالّصا عٔ ايتهبى. د:9ر َطأي١

  ذذب الشافعقة تبًعا لؾشافعل، وهعض الحـاهؾة إىل أكف طؾقف أن يحرك لساكف

.«وإذا أمرتؽؿ بلمر؛ فلتقا مـف ما استطعتؿ»: هؿا يؼدر طؾقف، واستدلقا هؼقلف 
(2)

 

 هالؾسان، ويحرم  وذذب الحـاهؾة، وذق إص، طـدذؿ، إىل أكف يسؼط طـف

هؼؾبف: ٕنَّ الصحق، يؾزمف الـطؼ هتحريؽ لساكف، فنذا طجز طـف مل يؾزمف تحريؽ 

 .لساكف يف مقضعف كالؼراءة

قالقا: وإكؿا لزمف تحريؽ لساكف هالتؽبقر مع الؼدرة طؾقف ضرورة تققػ التؽبقر 

 طؾقفا، فنذا سؼط التؽبقر سؼط ما ذق مـ ضرورتف، كؿـ سؼط طـف الؼقام، سؼط

طـف الـفقض إلقف، وإن قدر طؾقف، وٕنَّ تحريؽ الؾسان مـ غقر كطؼ طبٌث، مل َيِردِ 

 الشرع هف، فال يجقز يف الصالة، كالعبث هسائر جقارحف. 

 .، واهلل أطؾؿأسجح ًىزا انمٌل

.وذق ترجق، شقخ اإلسالم اهـ تقؿقة 
(3)
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  (2/129.)الؿغـل (3/311( ،)3/293 ،)شرح الؿفذبواكظر:  (1)

 .(، طـ أهل ذريرة 1337(، ومسؾؿ )7288أخرجف البخاري ) (2)

  (2/39.)اإلكصاف (2/131 ،)الؿغـل (3/294 ،)شرح الؿفذبواكظر:  (3)
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 تهبى٠ اإلحساّ أرٓا٤ ايكٝاّ. د:11ر َطأي١ 

حرام يجب أن يؽبر لإل (3/296 :)قعالؿجؿيف  قال اإلماو اليّْٖ 

ن تؼع أا يجب يدرك آمام راكعً  يوكذا الؿسبقق الذ ،ا حقث يجب الؼقامقائؿً 

تك هحرف مـفا يف غقر حال أن نف :حرام هجؿقع حروففا يف حال ققامفتؽبقرة اإل

ا يف  الخالف الساهؼ قريبً وىف اكعؼادذا كػاًل  ،ا هال خالفالؼقام مل تـعؼد صالتف فرًض 

كف تـعؼد صالتف أشفر طـف وإ ،وذق رواية طـ مالؽ ،ذذا مذذبـا ،فصؾ الـقة

 ذ.االؿدوكةو الؿقصلوذق كصف يف  ،وذق مسبقق ،ا إذا كبرفرًض 

(: وطؾقف أن يليت هالتؽبقر قائًؿا: 2/131) الؿغـليف   قال ابً قدامّ٘

 تـعؼد صالتف: إٓ أن فنن اكحـك إىل الركقع هحقث يصقر راكًعا قبؾ إهناء التؽبقر مل

..، ولق كان مؿـ تص، صالتف قاطًدا كان طؾقف . تؽقن كافؾة: لسؼقط الؼقام فقفا

 ذاإلتقان هالتؽبقر قبؾ وجقد الركقع مـف.ا

، يزىة اجلًيٌس، وذق انصٌابذق  وما ذذب إلقف ذذان اإلمامان  ُ:لهد

وكالم اهـ قدامة أضبط، فتلمؾف.
(1)

 

ُٜهرب املأَّٛ؟ د:11ر َطأي١  َت٢ 

َٓ ُيَؽبُِّر اْلـَؿْلُمقمُ  (2/131 :)الؿغـليف  ماو ابً قدام٘ قال اإل َحتَّك  َو

ـْ التَّْؽبِقِر.
َأنَّ الـَّبِلَّ  :َوَلـَا َوَقاَل َأُهق َحـِقَػَة: ُيَؽبُِّر َمَعُف، َكَؿا َيْرَكُع َمَعُف. َيْػُرَغ إَماُمُف مِ

َماُم لُِقْمَتؿَّ بِِف،»َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص
ًَم ُجِعَؾ اِْلِ «َفنَِذا َكبََّر َفَؽبُِّروا إكَّ

(2)
ُكقُع مِثُْؾ ، ُمتََّػٌؼ َطَؾقْفِ ،  َوالرُّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.733، 732ٓهـ رجب ) فت، الباري (3/296 ،)الؿجؿقع (2/131 ،)الؿغـلاكظر:  (1)

 (.391سقليت يف الؽتاب هرقؿ ) (2)
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ُكقِع َمَعفُ  :َذلَِؽ  َٓ َتْػُسُد َصاَلُتُف هِالرُّ ُف  َّٓ أَكَّ ُف إكََّؿا َيْرَكُع َهْعَدُه، إ ُف َقْد َدَخَؾ فِل  :َفنِكَّ َكَّ
ِ
ٕ

اَلةِ، َوَذُفـَا هِِخاَلفِفِ  َؾ إَمامِِف، َلْؿ َيـَْعِؼْد َتْؽبِقُرُه، َوَطَؾقِْف اْستِئْـَاُف َفنِْن َكبََّر َقبْ : الصَّ

َمامِ   .اكتفك.التَّْؽبِقِر َهْعَد َتْؽبِقِر اإْلِ

حف اهـ قدامة ذق  ُ :لهد  .انصحيح، وذق لٌل اجلًيٌسوما رجَّ

 ايٓطل بايتهبى. د:12ر َطأي١

مـ  اشترط الشافعقة، والحـاهؾة لؾتؽبقر أْن ُيْسؿع كػسف إٓ أن يؽقن هف طارٌض 

صؿؿ، أو غقره، فقليت هف هحقث لق كان سؿقًعا، وقالقا: الؽالم ٓ يؽقن هدون 

صقت، والصقت ما يتلتك سؿاطف، وأقرب السامعقـ إلقف كػسف، فؿتك مل يسؿع مل 

 يعؾؿ أكف أتك هالؼقل.

(: واختار الشقخ تؼل الديـ 2/39) اإلكصافيف   قال املسداّٖ

 مل يسؿعفا، وذكره وجًفا يف الؿذذب. آكتػاء هاإلتقان هالحروف، وإنْ 

 ذ: والـػس تؿقؾ إلقف.ا ثه قال

 .ويعـل هالشقخ تؼل الديـ: شقخ اإلسالم اهـ تقؿقة 

، ذذا الؼقل اإلمام اهـ الؼقؿ   (3/382 ،)أطالم الؿققعقـيف  وقد رجَّ

حف اإلمام اهـ طثقؿقـ   .ورجَّ

، واهلل أطؾؿ.ًىٌ األلشب
(1)
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  (3/295.)الؿجؿقع (2/128 ،)الؿغـلواكظر:  (1)
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 َاّ، ٚاملأَّٛ، ٚاملٓفسد.اجلٗس بايتهبى يإل د:13ر َطأي١ 

(: ُيستحب لإلمام أن يجفر 3/294) الؿجؿقعيف  قال اإلماو اليّْٖ 

هتؽبقرة اإلحرام، وهتؽبقرات آكتؼال: لقُْسِؿَع الؿلمقمقـ، وأما غقر اإلمام فالسـة 

اإلسرار هالتؽبقر، سقاء الؿلمقم والؿـػرد، وأدكك اإلسرار أن ُيْسِؿَع كػسف إذا كان 

 .اكتفك هتصرف. ... السؿع، وٓ طارض طـده مـ َلَغٍط، أو غقرهصحق، 

َوُيْستََحبُّ لإِْلَِماِم َأْن َيْجَفَر  (2/128 :)الؿغـليف   ابً قدام٘ قالّ

َّٓ َهْعَد  :هِالتَّْؽبِقِر هَِحقُْث َيْسَؿُع الَؿْلُمقُمقَن لِقَُؽبُِّروا َٓ َيُجقُز َلُفْؿ التَّْؽبِقُر إ َفنِكَُّفْؿ 

ـَ لِقُ َفنِْن َلْؿ ُيْؿؽِـُْف إْسَؿاطَ  :َتْؽبِقِرهِ  ـْ ْسؿَ َعُفْؿ، َأْو لقَ ْسؿِ ُفْؿ، َجَفَر َهْعُض الَؿْلُمقمِق َع َم

َمامَ ْسؿَ َٓ يَ  َوَأُهق َهْؽٍر َخْؾَػُف،  ،ملسو هيلع هللا ىلص : لَِؿا َرَوى َجاهٌِر، َقاَل: َصؾَّك هِـَا َرُسقُل اهللُع اإْلِ

 ذاُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف. َر َأُهق َهْؽٍر: لِقُْسِؿَعـَا.َكبَّ  ملسو هيلع هللا ىلص َفنَِذا َكبََّر َرُسقُل اهلل

الصحقحقـ(، وذق يف 413حديث جاهر اكػرد هف مسؾؿ ) ُ :لهد
(1)

مـ  

وجقب الجفر طىل اإلمام  ، وقد صح، اإلمام اهـ طثقؿقـ حديث طائشة 

 هحقث يسؿع هعض مـ خؾػف ٕمريـ:

جب مل يؽـ ذـاك داٍع إىل أن : فنكف لق كان إمر غقر والػعؾ الـبل  أٚاًل:

 ُيبَؾَِّغ أهق هؽر التؽبقر لؿـ خؾػ الـبل طؾقف الصالة والسالم.

ّٝا: ٕكف ٓ يتؿ اقتداء الؿلمقمقـ هاإلمام إٓ هسؿاع التؽبقر، وما ٓ يتؿ  راْ

 القاجب إٓ هف: ففق واجب.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.96( )418(، ومسؾؿ هرقؿ )712أخرجف البخاري هرقؿ ) (1)
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ُٔع اإلَاّ. د:14ر َطأي١ ُِٜط  تبًٝغ ايتهبى إذا مل 

هعض الؿلمقمقـ إذا مل ُيسؿع اإلمام، استحب العؾؿاء تبؾقغ التؽبقر مـ 

ما يف الؿسللة الساهؼة،  واستدلقا هحديث جاهر هـ طبد اهلل، وطائشة  ـِ تؼدَّ َذْي الؾَّ

 واتػؼقا طىل طدم مشروطقتف لغقر حاجة.

ٓ يشرع  (23/412 :)مجؿقع الػتاوىكؿا يف  قال غٔخ اإلضالو 

ن هالٓ مل نف :ر حاجة هاتػاق إئؿةالجفر هالتؽبقر خؾػ آمام الذى ذق الؿبؾغ لغق

 ،ومل يؽـ يبؾغ خؾػ الخؾػاء الراشديـ ،ذق وٓ غقره ملسو هيلع هللا ىلصيؽـ يبؾغ خؾػ الـبك 

إىل  وكان أهق هؽر يصظ ،صىل هالـاس مرة وصقتف ضعقػ ملسو هيلع هللا ىلصالـبك  َض رِ لؽـ لؿا مَ 

شرع التؽبقر طـد طىل أكف يُ  فاستدل العؾؿاء هذلؽ ،الـاس التؽبقر عُ ؿِ ْس جـبف يُ 

 ،فاتػؼقا طىل أكف مؽروه غقر مشروع ،ما هدون ذلؽلف ،مثؾ ضعػ صقتف ،ةالحاج

والـزاع يف الصحة معروف يف  ،وتـازطقا يف هطالن صالة مـ يػعؾف طىل ققلقـ

 ذ.اغقر أكف مؽروه هاتػاق الؿذاذب كؾفا ،وغقرمها ،وأمحد ،مذذب مالؽ

ل حاشقة أه(: ويف 2/172) الرد الؿختاريف   ّقال ابً عابدًٓ

 : واطؾؿ أنَّ التبؾقغ طـد طدم الحاجة إلقف هلن َهؾََّغُفؿ اإلمام صقتف، مؽروه.السعقد

: اتػؼ إئؿة إرهعة طىل أن التبؾقغ حقـئٍذ هدطٌة مـؽرٌة. السقرة الحؾبقةويف 

 اكتفك الؿراد.
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َٔ أدزى اإلَاّ زانّعا، فٌٗ جتص٥٘ تهبى٠ اإلحساّ عٔ تهبى٠  د:15ر َطأي١ 

 االْتكاٍ؟

 لعؾؿاء إىل أكف تجزئف تؽبقرة اإلحرام، وتـعؼد صالتف، وخالػ: ذذب مجفقر ا

اهـ سقريـ، ومحاد هـ أهل سؾقؿان، وأهق سؾؿة هـ طبد الرمحـ، وطؿر هـ طبد 

 العزيز، فؼالقا: ٓ تجزئف، حتك يؽبر تؽبقرتقـ.

: وحؽاه هعض أصحاهـا رواية طـ أمحد، وٓ يص، ذذا قال ابً زجب 

 طـ أمحد.

(: وٕكف قد كؼؾت تؽبقرة واحدة 2/183) الؿغـليف   قال ابً قدام٘

طـ زيد هـ ثاهت، واهـ طؿر، ومل ُيعَرف لفؿا مخالٌػ مـ الصحاهة، فقؽقن ذلؽ 

: فسؼط هف  ـٌ إمجاًطا، وٕكف اجتؿع واجبان مـ جـس يف محؾ واحد، وأحدمها رك

جزأه طـد خروجف مـ مؽة، أ -اإلفاضة-أخر، كؿا لق صاف الحاج صقاف الزيارة 

 طـ صقاف القداع.

: ٓسقؿا وأكثرذؿ يرون اجلًيٌس ما ذذب إلقف -واهلل أطؾؿ- انشاجح ُ :لهد

استحباب تؽبقرات آكتؼال، وأما أثر اهـ طؿر، وزيد هـ ثاهت، فلخرجفؿا اهـ أهل 

( هنسـاد صحق، طـفؿا، وقد ذذب إلقف مـ التاهعقـ: 1/242) مصـػفشقبة يف 

 الحسـ، ومقؿقن هـ مفران، والـخعل، وغقرذؿ.سعقد هـ الؿسقب، وططاء، و

فعىل ققل الجؿفقر: إذا كبر تؽبقرًة واحدًة، فؾف أرهعُة : قال ابً زجب 

 أحقال:
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 فتجزئف صالتف هغقر تققػ. :أن يـقي هبا تؽبقرة آفتتاح إحداٍا:

قالف  ،أن يـقي تؽبقرة الركقع خاصًة، فال تجزئف طـد إكثريـ احلالة الثاىية:

 ملسو هيلع هللا ىلصوكص طؾقِف أمحد يف رواية أهل الحارث، واحتج هلن الـبل  ومالؽ. ،يالثقر

فنن كاَن ساذقاً َطـ تؽبقرة : وذذا َلؿ يحرم هالصالة، «التؽبقر حتريؿفا»قاَل: 

وٓ تجزئف  َوذَق رواية حـبؾ َطـ أمحد. : تجزئف.الؿقصلاإلحرام، فؼاَل مالؽ يف 

 ب إكثريـ.ومذذ ،قر َطـ أمحدطـد الثقري، َوذَق الؿشف

 .«إكًم األطًمل بالـقات»: لؼقلف انصٌاب؛  وذق :غفش اهلل نولال أتٌ عثذ اهلل 

 أن يـقيفؿا معاً، فػقف ققٓن: احلالة الثالثة:

ؽل رواية َطـ ُح وأهل ثقر، وَ  ،ومالؽ ،: تجزئف، حؽل َطـ أهل حـقػةأحدٍنا

 أمحد، اختارذا اهـ شاقال.

 ر طـد أصحاهـا، وققل الَشافِعل وإسحاق.: ٓ تجزئف، َوذَق الؿشفقّالجاىٕ

 ، واهلل أطؾؿ.وئُجضِـذُأهنا  األلشب :غفش اهلل نولال أتٌ عثذ اهلل 

 فا، هؾ يطؾؼ الـقة، ففؾ تجزئف، أم ٓ؟ فقأن ٓ يـقي شقئً  احلالة السابعة:

 :ققٓن

: ٓ تجزئف حتك يـقي هبا آفتتاح: فنكف َقد اجتؿع يف َذذا الؿحؾ أحدٍنا

 ،إحدامها فرض، فاحتاج الػرض إىل تؿققزه هالـقة، هخالف تؽبقر اإلمام :انتؽبقرت

فنكف َلؿ يجتؿع يف حؼف  :أو الؿلمقم إذا أدرك اإلمام قبؾ الركقع ،أو الؿـػرد
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 ،َطـ أهل حـقػة، َوذَق ققل الثقري َل ؽِ وذذا الؼقل ُح  تؽبقرتان يف وقت واحٍد. 

 َطـ أمحد. وإسحاق، وكؼؾف اهـ مـصقر وغقر واحدٍ  ،ومالؽ

ا أيًض  ا َطـ أمحد، وكؼؾفكؼؾف اهـ مـصقرأيًض  .: تجزئف وإن أصؾؼ الـقةّالجاىٕ

 ا قاَل: يـقي هبا آفتتاح.وقال: ما طؾؿـا أحدً  وأهق صالب َطـ أمحد. ،ومفـا ،صال،

يشقر - وطؾؾ: هلكَُّف خرج مِـ هقتف َوذَق يريد الصالة. -يشقر إىل الصحاهة والتاهعقـ-

فال يؽبر لؾصالة إٓ هتؾؽ  -الصالة مقجقدة معف هخروجف إىل الصالةإىل أن كقة 

فلما مِـ َلؿ يؽـ دخؾ فقفا فنكؿا  ،الـقة، وٓ يؽبر لؾركقع إٓ مِـ دخؾ يف الصالة

 ًٓ ، وٓ يضره طدم استحضاره لفذه الـقة طـد التؽبقرة: يؽبر لدخقلف يف الصالة أو

ولؾشافعل ققٓن يف َذذهِ  ر جائٌز طـده.ٕن تؼديؿ الـقة طىل التؽبقر هالزمـ القسق

 ذاالؿسللة.

، واهلل أطؾؿ.وئُجضِـُذأهنا  ًانشاجح :غفش اهلل نولال أتٌ عثذ اهلل 
(1)

  

ٍٔ غى ايسنٛ ؟ د:16ر َطأي١  إذا أدزى اإلَاّ يف زن

ـٍ َغقِْر  (2/183 :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘ َماَم فِل ُرْك َوإِْن َأْدَرَك اإْلِ

ُكقِع، َلْؿ يُ  َٓ ُيْعتَدُّ َلُف هِِف، َوَقْد الرُّ َكَُّف 
ِ
ْفتِتَاِح، َوَيـَْحطُّ هَِغقِْر َتْؽبِقٍر: ٕ

ِ
َّٓ َتْؽبِقَرَة آ َؽبِّْر إ

لِ ، َفاَتُف َمَحؾُّ التَّْؽبِقرِ  َوَّ ْٕ ِد ا ُجقدِ َأْو التََّشفُّ َكبََّر فِل َحاِل قِقَامِِف َمَع  :َوإِْن َأْدَرَكُف فِل السُّ

َماِم إَلك لَِفا اإْلِ ـْ َأوَّ
ـْ َأْدَرَك َمَعُف مِ ُف َمْلُمقٌم َلُف َفقُتَاهُِعُف فِل التَّْؽبِقِر َكَؿ َكَّ

ِ
 .اكتفك.الثَّالِثَِة: ٕ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 734، 733، 732ٓهـ رجب شرح حديث ) الػت، (2/182-183 ،)الؿغـلواكظر:  (1)

مصـػ اهـ أهل شقبة (1/242-243.) 
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ـَ » يف الحديث:  قولُ َر َمَعؽ ِم  .«الُؼْرآنِ  ُثؿَّ اْقَرْأ َما َتَقسَّ

طـد الحديث رقؿ  -إن شاء اهلل-سقليت الؽالم طىل قراءة الػاتحة وغقرذا 

(271.) 

 حهِ ايسنٛ . د:17ر َطأي١

ـٌ مـ أركان الصالة هالؽتاب، والسـة، واإلمجاع، أما الؽتاب:  الركقع رك

، وأما السـة: [٩٩احلج:] ﴾گ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿فؼقلف تعاىل: 

ّـَ َراكًِعا»فحديث الباب: 
، وأما اإلمجاع: فؼد كؼؾ اإلمجاع طىل «ُثؿَّ اْرَكْع َحتَّك َتْطَؿئِ

 (11/189 ،)التؿفقدؿ: اهـ طبد البر يف وجقهف غقر واحد مـ أذؾ العؾؿ، مـف

  (2/169.)الؿغـل(، واهـ قدامة يف 3/396) شرح الؿفذبوالـقوي يف 

 حهِ االي٦ُٓإ يف ايسنٛ . د:18ر َطأي١

  ،ـٌ مـ أركان الصالة ذذب مجفقر العؾؿاء إىل أن آصؿئـان يف الركقع رك

ّـَ َراكِ »واستدلقا هحديث الباب: 
، وهحديث أهل مسعقد «ًعاُثؿَّ اْرَكْع َحتَّك َتْطَؿئِ

ال جتزئ صالة ال يؼقؿ الرجؾ صؾبف فقفا دم الركقع، »، قال: البدري، أنَّ الـبل 

، ومعـك آصؿئـان: الصحق، الؿسـد(، وذق يف 855، رواه أهق داود )«والسجقد

 .أن يؿؽث إذا هؾغ حدَّ الركقع قؾقاًل، هحقث يؿؽـف أن يليت هالذكر القاجب

 ڳ ﴿إىل أن الطؿلكقـة غقر واجبة: لؼقلف تعاىل:  وذذب أهق حـقػة

 ، ومل يذكر الطؿلكقـة.﴾ڳ
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ر الركقع هػعؾف،  ملسو هيلع هللا ىلص: وأية حجة لـا: ٕنَّ الـبل  قال ابً قدام٘ فسَّ

.ملسو هيلع هللا ىلصوققلف: فالؿراد هالركقع ما هقـف الـبل 
(1)

  

 حهِ االعتداٍ َٔ ايسنٛ . د:19ر َطأي١

 ُثؿَّ اْرَفْع »ب: ذذب الجؿفقر إىل وجقب آطتدال هعد الركقع: لحديث البا

، وذذب أهق حـقػة، وهعض أصحاب مالؽ إىل طدم وجقهف: ٕنَّ «َحتَّك َتْعَتِدَل َقائًًِم 

اهلل تعاىل مل يلمر هف، وإكؿا أمر هالركقع، والسجقد، والؼقام، فال يجب غقره، 

، واهلل أطؾؿ.ًانصحيح لٌل اجلًيٌس
(2)

  

 حهِ ايطُأ١ْٝ فٝ٘. د:21ر َطأي١

 قـة يف آطتدال مـ الركقع: لحديث ذذب الجؿفقر إىل وجقب الطؿلك

ّـَ َرافًِعا»الباب: 
وخالػ أهق حـقػة، ومالؽ يف رواية، فؼالقا  «ُثؿَّ اْرَفْع َحتَّك َتْطَؿئِ

ًانصحيح ، ومل يلمر هالؼقام، ﴾ڳ ڳ﴿هعدم وجقهف: لؼقلف تعاىل: 

.لٌل اجلًيٌس
(3)

 

 حهِ ايطجٛد. د:21ر َطأي١

ـٌ مـ أركان الصالة هالؽتاب، و  السـة، واإلمجاع.السجقد واجٌب، ورك

 .﴾ڳ ڳ﴿فؼقلف تعاىل:  أما الكتاب:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (3/411.)الؿجؿقع (2/177 ،)الؿغـلواكظر  (1)

  (3/419.)الؿجؿقع (2/185 ،)الؿغـلواكظر:  (2)

 (، والؿصادر الساهؼة.3/411) الؿجؿقعواكظر:  (3)
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 .«ثؿ اسجد حتك تطؿئـ ساجًدا»فحديث الباب:  وأما السية:

فؼد كؼؾف غقر واحد مـ أذؾ العؾؿ، مـفؿ: اهـ طبد البر يف  ّأما اإلمجاع:

التؿفقد (11/189 واهـ قدامة يف ،)الؿغـل (2/192 والـقوي يف ،)

الؿجؿقع (3/421.) 

 ايطُأ١ْٓٝ فٝ٘.حهِ  د:22ر َطأي١

  :ثؿ اسجد »ذذب الجؿفقر إىل وجقب الطؿلكقـة يف السجقد: لحديث الباب

 ، وخالػ الحـػقة.«حتك تطؿئـ ساجًدا

، وقد تؼدمت إدلة يف الطؿلكقـة يف الركقع.لٌل اجلًيٌس ًانشاجح
(1)

 

 حهِ اجلًٛع بني ايطجدتني، ٚاالي٦ُٓإ فٝ٘. د:23ر َطأي١

 أهق حـقػة، ومالؽ، فؼآ:  ذذب مجفقر العؾؿاء إىل وجقب ذلؽ، وخالػ

لقس هقاجب. وقال أهق حـقػة: يؽػل أن يرفع رأسف مثؾ حدِّ السقػ: ٕنَّ ذذه 

 جؾسة فصؾ هقـ متشاكؾقـ.

وطـ أهل حـقػة، ومالؽ أكف يجب أن يرتػع هحقث يؽقن إىل الؼعقد أقرب 

 مـف. قال الـقوي: ولقس لفؿا دلقؾ يص، التؿسؽ هف.

ثؿ ارفع حتك تطؿئـ »: لحديث الباب: لٌل اجلًيٌس ًانصٌاب ُ :لهد

.«جالًسا
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2/192.)الؿغـل (3/411 ،)الؿجؿقعواكظر:  (1)

  (3/441.)الؿجؿقع (2/214 ،)الؿغـلواكظر:  (2)
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 حهِ ايطجٛد ايثاْٞ ٚايطُأ١ْٓٝ فٝ٘. د:24ر َطأي١ 

الؽالم يف حؽؿ السجقد الثاين، والطؿلكقـة فقف كالؽالم يف السجقد إول، 

وحؽؿف حؽؿف.
(1)

 

 ،َوَيْحَؿَدهُ  ،َتَعاَلك ُثؿَّ ُيَؽبَِّر اهللَ »يف رواية أهل داود، والـسائل:   قولُ

 .«َطَؾْقفِ  َوُيْثـِل

(: التحؿقد الؿذكقر، والتؿجقد 369) الؿحؾَّكيف  قال ابً حصو 

إذا قال العبد دم »: ملسو هيلع هللا ىلصالؿذكقر ذق قراءة أم الؼرآن، هرذان ذلؽ ققل رسقل اهلل 

، قال اهلل تعالك: محدين طبدي، وإذا قال: ﴾پ پ پ پ﴿صالتف: 

 ذ.ا«، قال: جمدين طبدي﴾ٺ ٺ   ٺ ﴿

 .«، قال اهلل: أثـك طؾلَّ طبدي﴾ ڀ ڀ ﴿ وإذا قال:»وفقف:  ُ :لهد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (3/441.)الؿجؿقع (2/217- ،)الؿغـلواكظر:  (1)
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اِطِديِّ  (111) ـْ َأهِل ُحَؿقٍْد السَّ   َوَط
ِ
َجَعَؾ  إَذا َكبَّرَ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َرَأْيت َرُسقَل اهلل

َيَدْيِف َحْذوَ 
(1)

ـْ ُرْكبَتَ  
ـَ َيَدْيِف مِ َضْفَرُه َفنَِذا َرَفَع  قِْف، ُثؿَّ َذَصرَ َمـْؽِبَقِْف، َوإَِذا َرَكَع َأْمَؽ

 َٓ َرْأَسُف اْستََقى َحتَّك َيُعقَد ُكؾُّ َفَؼاٍر َمَؽاَكُف، َفنَِذا َسَجَد َوَضَع َيَدْيِف َغقَْر ُمْػتَِرٍش َو

ْكعَ  ـِ َجَؾَس َقاهِِضِفَؿا، َواْستَْؼبََؾ هَِلْصَراِف َأَصاهِِع ِرْجَؾقِْف الِؼبَْؾَة، َوإَِذا َجَؾَس فِل الرَّ تَقْ

َم ِرْجَؾُف  ْكَعِة إَِخقَرةِ َقدَّ َطَؾك ِرْجؾِِف القُْسَرى َوَكَصَب القُْؿـَك، َوإَِذا َجَؾَس فِل الرَّ

. القُْسَرى َوَكَصَب إُْخَرى، َوَقَعَد َطَؾك َمْؼَعَدتِِف. أَْخَرَجُف البَُخاِريُّ
(2)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

أي ثـاه إىل إرض. ٓهـ إثقر:  غريب الحديثضفره. يف  ثؿ ذصر قولُ:

 وأصؾ الفصر: أن تلخذ هرأس العقد فتثـقف إلقؽ وتعطػف.

(: أي: ثـاه يف استقاء مـ غقر 828) الػت،كؿا يف  ّقال اخلطابٕ 

 ذتؼقيس.ا

 كؾ فؼار. قولُ:

(: الػؼار، هػت، الػاء، 828) الػت،يف  قال احلافظ ابً حجس 

ؼاف، مجع فؼارة، وذل طظام الظفر، وذل العظام التل يؼال لفا خرز الظفر، وال

 ذقالف الؼزاز.ا

الؽالم طىل كثقر مـ مباحث ذذا الحديث،  -إن شاء اهلل-سقليت  تيبيُ:

 وسلتؽؾؿ ذـا طىل ثالث مسائؾ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يف )أ(: )حذاء(. (1)

 (. 828خاري )أخرجف الب (2)
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 حهِ ٚضع ايٝدٜٔ ع٢ً ايسنبتني. د:1ر َطأي١ 

وقد أمر هذلؽ  كان يضع يديف طىل ركبتقف، يف حديث الباب، أنَّ الـبل 

الصحقحقـكؿا ثبت يف  الـبل 
(1)

طـ مصعب هـ سعد هـ أهل وقاص، قال:  

، فـفاين أهل،  ، ثؿ وضعتفؿا هقـ َفِخَذيَّ صؾقت إىل جـب أهل، فطبؼت هقـ َكػَّلَّ

َكِب.  فؼال: ُكـَّا كػعؾف، فـفقـا طـف، وُأمركا أن كضرب هإَُكػ طىل الرُّ

طبد اهلل أهنؿا كاكا يضعان القديـ طىل وثبت طـ طؿر هـ الخطاب وولده 

  (1/244.)مصـػ اهـ أهل شقبةالركبتقـ كؿا يف 

(: ذكر أكثر العؾؿاء أنَّ 791شرح حديث ) الػت،يف  قال ابً زجب 

، ثؿ ُكِسَخ حؽؿف، واستدلقا هحديث سعد، وما يف معـاه. ًٓ  التطبقؼ كان ُشِرَع أو

قديـ طىل الركبتقـ يف الركقع مـ وأكثر العؾؿاء طىل أن وضع ال: ّقال 

وذذب صائػة مـ أذؾ ...، وٓ تبطؾ الصالة هتركف وٓ هالتطبقؼ ســ الصالة،

طـف كؿا دل حديث  هطال الصالة هف : لؾـفلإالحديث إىل الؿـع مـ التطبقؼ، و

 الجقزجاين. وأهق إسحاق ،سعد، مـفؿ: أهق خقثؿة زذقر هـ حرب

أحب إيل : -طىل ركبتقف فصبؼ ومل يضع يدي فقؿـ- وقال أهق هؽر هـ أهل شقبة

 وذل رواية طـ أمحد أخذ هبا هعض أصحاهف. أن يعقد.

يؽقن وضع القديـ طىل الركبتقـ يف الركقع  فعىل ققل ذمٓء: قال ابً زجب

 َي وِ فنكف رُ  :وقد روي طـ صائػة مـ السؾػ ما يدل طىل ذلؽ، مـ واجبات الصالة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.535(، ومسؾؿ هرقؿ )791أخرجف البخاري هرقؿ ) (1)
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ومؿـ روي ذلؽ  يف طىل ركبتقف أجزأه يف الركقع.إذا وضع يد أهنؿ قالقا: طـ مجاطة

طـف: سعد هـ أهل وقاص
(1)

واهـ مسعقد ،
(2)

وططاء،  ،ومجاذد ،واهـ سقريـ ،

 ذايف الركقع. زئوقال: ذق أدكك ما يج

 استدل الجؿفقر طىل طدم القجقب هلنَّ الـبل  :غفش اهلل نولال أتٌ عثذ اهلل 

 مل يلمر هذلؽ الؿسلء يف صالتف.

أنَّ حديث الؿسلء يف صالتف مل يستقطب مجقع  -واهلل أطؾؿ- ًانظاىش

أيًضا،  انٌجٌبأن ُيحؿؾ طىل  فينثغيالقاجبات، فؿا ص،َّ إمر هف يف حديث آخر 

وإوامر الشرطقة هعد حديث الؿسلء ما زالت َتـْزل، وُتْشَرع، ثؿ وجدت إمر 

هل داود (، وأ4/341هذلؽ ثاهت يف حديث الؿسلء يف صالتف طـد أمحد )

(، 4526(، والطبراين )1/244(، واهـ أهل شقبة )597(، واهـ خزيؿة )859)

وإذا ركعت »، هؾػظ: (، هنسـاد حسـ طـ رفاطة هـ رافع 2/374والبقفؼل )

وهـحقه: فؼقل مـ أوجب وضع  «فضع راحتقؽ طؾك ركبتقؽ، وامدد ضفرك

 ، واهلل أطؾؿ.ألشب إىل انصٌابالقديـ طىل الركبتقـ 

الشافعقة، ومجفقر الحـاهؾة يؼقلقن: إنَّ أقؾ ما يجزئ يف الركقع  ثؿ إنَّ 

آكحـاء، هحقث يؿؽـف مسُّ ركبتقف، فؿا ذق الدلقؾ طىل ذذا إْن كان َوْضُع القديـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( مـ صريؼ رجؾ مـ أذؾ الؿدكقة، طـ اهـة سعد، طـ أهقفا. وذذا 1/251أخرجف اهـ أهل شقبة ) (1)

 إسـاد ضعقػ: فقف رجؾ مبفؿ.

. وذذا إسـاد ضعقػ ( مـ صريؼ الضحاك، طـ اهـ مسعقد 1/251أخرجف اهـ أهل شقبة ) (2)

 .طع: ٕن الضحاك هـ مزاحؿ مل يدرك اهـ مسعقد مـؼ
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 طىل الركبتقـ مـ الســ؟   

 اضتكباٍ ايكب١ً بأيساف األصابع يف ايطجٛد، ٚغىٙ. د:2ر َطأي١

ف رجؾقف الؼبؾة، قالف : ]هاب يستؼبؾ هلصراصحقحفيف  قال البخازٖ 

 [.ملسو هيلع هللا ىلصأهق محقد طـ الـبل 

 ويف حديث أهل محقد دلقؾ طىل استحباب ذذا العؿؾ يف الصالة.

: واهـ طؿر كان يػعؾف، وكذلؽ اإلمام أمحد، وكصَّ طؾقف قال ابً زجب 

الشافعل، وخالػ فقف هعض أصحاهف، وقالقا: يضع أصاهع رجؾقف مـ غقر تحامؾ 

، وقال: ذذا شاذٌّ، مردوٌد، مخالٌػ شرح الؿفذبطؾقفا، وردَّه طؾقف صاحب 

 ذلألحاديث الصحقحة ولـصِّ الشافعل.ا

( هنسـاد حسـ، 4/157) الطبؼاتأثر اهـ طؿر أخرجف اهـ سعد يف  ُ :لهد

حتك كان  -إذا صؾَّك-أنَّ اهـ طؿر كان ُيِحبُّ أن يستؼبؾ الؼبؾة هؽؾ شلء مـف 

 يستؼبؾ هنهبامف الؼبؾة.

(، أكف كان يؼقل: 2/187جدتقـ: فؼد ثبت طـف طـد الـسائل )وكذلؽ هقـ الس

 مـ سـة الصالة أن يـصب الؼدم القؿـك، واستؼبالف هلصاهعف الؼبؾة.

طـ الثقري، طـ اهـ طجالن، طـ  (2/173 )مصـػ طبد الرزاقويف 

كان اهـ طؿر يحب أن يعتدل يف الصالة حتك »هـ يحقك هـ حبان قال:  محؿد

 وإسـاده صحق،. «ةأصاهعف إىل الؼبؾ
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( هنسـاد صحق، قال اهـ طؿر: إذا سجد 1/264) مصـػ اهـ أهل شقبةويف 

 أحدكؿ فؾقستؼبؾ الؼبؾة هقديف: فنهنؿا يسجدان مع القجف.

 نٝف١ٝ اجلًٛع يف ايتػٗد األٍٚ، ٚاألخى. د:3ر َطأي١

 لَّ وقد دَ (: 828يف شرح حديث أهل محقد رقؿ )  ابً زجبقال احلافظ 

ا، ويف التشفد الثاين كان يجؾس يف التشفد إول مػترًش  ملسو هيلع هللا ىلص الحديث طىل أن الـبل

وقد أخذ هبذا الحديث يف التػريؼ هقـ الجؾقس يف التشفد ....، ثؿ قال: امتقركً 

ثؿ ، وإسحاق ،وأمحد ،خر يف الصالة فؼفاء الحديث كالشافعلٔاو ،إول

ل سقاء فؼال الشافعل: يتقرك يف التشفد الذي يعؼبف السالم هؽؾ حا اختؾػقا:

كاكت الصالة فقفا تشفد واحد أو تشفدان: ٕن التشفد الذي يسؾؿ فقف يطقل 

هالدطاء فقف فقتقرك فقف: ٕن التقرك أذقن مـ آفتراش. وقال أمحد وإسحاق: إن 

وإن كان فقفا تشفد واحد مل يتقرك فقف،  ،كان فقفا تشفدان تقرك يف إخقر مـفؿا

 هؾ يػترش.

ويؽقن فقف فائدتان: كػل السفق طـ  ،التشفديـ فقؽقن التقرك لؾػرق هقـ

 ؟ومعرفة الداخؾ معف يف التشفد: ذؾ ذق يف إول أو الثاين ،الؿصظ

وذذب صائػة مـ أذؾ العؾؿ إىل أكف يػترش يف مجقع : ثه قال ابً زجب 

 ...،واهـ الؿبارك ،والحسـ هـ صال، ،والثقري ،التشفدات، وذق ققل أهل حـقػة

رك يف مجقعفا، وذق ققل مالؽ، وكذا قال يف الجؾقس هقـ وقال صائػة: يتق

 كف يػترش فقف.إ ، قالقا:العؾؿاء مـ سبؼ ذكره ـومجقع م، السجدتقـ
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، ملسو هيلع هللا ىلصالـبل  ـوقال اهـ جرير الطبري: كؾ ذلؽ جائز: ٕكف يروى ط: ثه قال

 ذار الؿصظ هقـف، فقػعؾ مـف ما شاء. ومال إىل ققلف اهـ طبد البر.قَّ خَ قُ فَ 

يف ذذه الؿسللة:  انصٌابققل أمحد، وإسحاق ذق  :غفش اهلل نوٌ عثذ اهلل لال أت

 لحديث أهل ُحؿقد الذي يف ذذا الباب، واهلل أطؾؿ.

 نٝف١ٝ لًٛع املسأ٠ يف ايتػٗد األٍٚ، ٚاألخى. د:4ر َطأي١

  قال اإلمام البخاري  يفصحقحف :سـة الجؾقس يف التشفد هاب .

 ذ.ارجؾ، وكاكت فؼقفةوكاكت أم الدرداء تجؾس يف صالهتا جؾسة ال

قال حرب الؽرماين: كا طؿرو هـ طثؿان: كا القلقد هـ مسؾؿ، طـ اهـ ثقهان، 

طـ أهقف، طـ مؽحقل، أن أم الدرداء كاكت تجؾس يف الصالة جؾسة الرجؾ إٓ إهنا 

 تؿقؾ طىل شؼفا إيسر، وكاكت فؼقفًة.

طـ  يروو ،والشافعل، وذق رواية طـ الـخعل ،وزاطلوإ ،وذذا ققل مالؽ

وروي مـ وجف آخر طـ  ،هـ طؿر كان يلمر كساءه أن يترهعـ يف الصالةاكافع، أن 

 طؿر، أهنا كاكت تترهع يف الصالة. اهـ صػقة هـت أهل طبقد امرأة

كـ الـساء يممرن هلن يترهعـ  :وقال زرطة هـ إهراذقؿ، طـ خالد هـ الؾجالج

راكفـ، يتؼك ذلؽ طـ طىل أو إذا جؾسـ يف الصالة، وٓ يجؾسـ جؾقس الرجال

 خّرجف اهـ أهل شقبة. الؿرأة، مخافة أن يؽقن الشلء مـفا.

 والسدل  .وقال اإلمام أمحد: تترهع يف جؾقسفا أو تسدل رجؾقفا طـ يؿقـفا
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وذق ققل الـخعل والثقري وإسحاق: ٕكف أشبف هجؾسة الرجؾ،  طـده أفضؾ.

درداء طىل مثؾ ذلؽ، وأهؾغ يف آجتؿاع والضؿ. ومحؾ هعض أصحاهـا فعؾ أم ال

 وأما اإلمام أمحد فصّرح هلكف ٓ يذذب إىل فعؾ أم الدرداء.

وروى سعقد هـ مـصقر هنسـاده، طـ طبد الرمحـ هـ الؼاسؿ، قال كاكت 

 طائشة تجؾس يف الصالة طـ طرققفا وتضؿ فخذيفا، ورهؿا جؾست مترهعة.

 رى أكف أستر.وقال قتادة: تجؾس كؿا ت .وقال الشعبل: تجؾس كؿا تقسر طؾقفا

وقال ططاء: ٓ يضرذا أي ذلؽ جؾست، إذا اجتؿعت. قال: وجؾقسفا طىل 

 ذ.اوقال محاد: تػعؾ كقػ شاءت .شؼفا إيسر أحب إىل مـ إيؿـ

تجؾس كؿا يجؾس الرجؾ: لؼقلف طؾقف الصالة  :غفش اهلل نولال أتٌ عثذ اهلل 

 .«صؾقا كًم رأيتؿقين أصؾل»والسالم: 
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ـْ َطؾِلِّ هْ  (114)   ـِ َأهِل َصالٍِب َوَط
ِ
ـْ َرُسقِل اهلل ُف َكاَن إَذا َقاَم إَلك  ملسو هيلع هللا ىلصَط َأكَّ

اَلةِ َقاَل:  ْفُت »الصَّ َؿَقاِت  َوجَّ ـَ »: إَلك َقْقلِفِ  «َوْجِفل لِؾَِّذي َفَطَر السَّ ـَ  ِم ، الُؿْسؾِِؿق

.إَلك آِخِرِه. َرَواُه ُمْسؾِؿٌ  «اَل إَلَف إالَّ َأْكَت، َأْكَت َربِّل َوَأَكا َطْبُدكالؾُفؿَّ َأْكَت الَؿؾُِؽ 
(1)

 

نَّ َذلَِؽ فِل َصاَلةِ الؾَّقِْؾ.أَ َوفِل ِرَواَيٍة َلُف: 
(2)

 

ـْ َأهِل ُذَرْيَرَة  (111)   َوَط
ِ
اَلةِ َسَؽَت  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َكاَن َرُسقُل اهلل إَذا َكبََّر لِؾصَّ

ـَ َخَطاَيايَ »َأْن َيْؼَرأَ، َفَسَلْلتف، َفَؼاَل: َأُققُل:  ُذـَقَْفًة، َقبَْؾ  َكًَم  الؾُفؿَّ بَاِطْد بَْقـِل َوبَْق

ـَؼَّك الثَّْقُب ا ـْ َخَطاَياَي َكًَم ُي ـِل ِم ـَ الَؿْشرِِق َوالَؿْغرِِب، الؾُفؿَّ َكؼِّ ألَبَْقُض بَاَطْدت بَْق

ـَ  ـْ َخَطاَياَي بِالًَمِء َوالثَّْؾِج َوالَبَردِ  ِم َكِس، الؾُفؿَّ اْغِسْؾـِل ِم .ُمتََّػٌؼ َطَؾقْفِ . «الدَّ
(3)

 

ـْ ُطَؿَر  (111) ، َوَتبَاَرَك َأكَُّف َكاَن َيُؼقُل: ُسبَْحاَكؽ الؾُفؿَّ َوهَِحْؿِدك َوَط

َٓ إَلَف َغقُْرك. َرَواُه ُمْسؾٌِؿ هَِسـٍَد ُمـَْؼطٍِع. اْسُؿؽ،  ك، َو اَرُقْطـِلُّ وَ َوَتَعاَلك َجدُّ الدَّ

ًٓ َوَمْقُققًفا. َمْقُصق
(4)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 771أخرجف مسؾؿ هرقؿ ) (1)

: فؾقست ذذه الرواية طـد مسؾؿ، وٓ طـد غقره، هؾ طـد أهل داود ذذا وذؿ مـ الحافظ  (2)

 (: أن ذلؽ يف الصالة الؿؽتقهة. وإسـاد اهـ حبان صحق،. 1772( )1771(، واهـ حبان )761)

 (. 598(، ومسؾؿ )744)أخرجف البخاري  (3)

مـ صريؼ طبدة هـ أهل لباهة طـ طؿر، ومل يسؿع مـف: ففق مـؼطع  (،52) (399)أخرجف مسؾؿ هرقؿ  (4)

 كؿا قال الحافظ، ومسؾؿ أورده طرًضا ٓ قصًدا.

مصـػ اهـ أهل ( هنسـاد صحق، طـف ولف طـف صرق يف 311-1/299وأخرجف الدارقطـل )

 وغقره. شقبة
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 املسائل واألحكام املستفادة من األحاديث

 دعا٤ االضتفتاح. د:1ر َطأي١

َأهِل ُذَرْيَرَة استدل هِِف (: وحديث 743 ،744) الػت،يف  قال ابً زجب 

 َيُؼقل: إكف يستحب استػتاح الصالة هذكر َقبَْؾ الشروع فِل الؼراءة، َوُذَق َقْقُل مـ 

َفَؼاَل كثقر مـفؿ: يستحب استػتاح الصالة هؼقل:  العؾؿاء، ُثؿَّ اختؾػقا: رأكث

ص، ، «سبحاكؽ الؾفؿ وبحؿدك، وتبارك اسؿؽ، وتعالك جدك، وال إلف غقرك»

ـُْف مـ وجقه كثقرة، وطـ اهـ َمْسُعقدَذَذا َطـ ُطَؿر ْهـ الَخطَّاب، روي طَ 
(1)

، وروي 

َطـ َأهِل َهْؽر الصديؼ
(2)

انَ  ، وطثؿان ْهـ َطػَّ
(3)

وقتادة والـخعل،  ،، وطـ اْلَحَسـ

وإسحاق فِل  ،وأمحد ،واهـ الؿبارك ،وأهل حـقػة ،والثقري ،َوُذَق َقْقِل إوزاطل

متعددة، أجقدذا: مـ وي فِل َذلَِؽ أحاديث مرفقطة مـ وجقه وقد رُ ، ِرَواَية

وطائشة ،َحِدْيث َأهِل َسِعقد
(4)

 ذا.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( مـ 1264(، واهـ الؿـذر )1/231(، واهـ أهل شقبة )2/76ف طبد الرزاق )أخرج ضعٝ . (1)

صريؼ خصقػ الجزري، طـ أهل طبقدة، طـ اهـ مسعقد هف. وإسـاده ضعقػ: خصقػ الجزري 

 ضعقػ، وأهق طبقدة مل يسؿع مـ أهقف.

 قال: حدثـل مـ أصدق، طـ أهل هؽر، وطـ طؿر، ،طـ اهـ جريج( 2/76أخرجف طبد الرزاق ) (2)

وطـ طثؿان، وطـ اهـ مسعقد، أهنؿ كاكقا إذا استػتحقا قالقا: سبحاكؽ الؾفؿ وهحؿدك، وتبارك 

. وذذا إسـاٌد ضعقػ: شقخ اهـ جريج مبفؿ، وذق مـؼطع: ٕن اسؿؽ، وتعاىل جدك، وٓ إلف غقرك

 .مشايخ اهـ جريج مل يدركقا أها هؽر وطؿر 

 .ومؽحقل مل يدرك أها هؽر  ،( مـ صريؼ مؽحقل طـف 1261وأخرجف اهـ الؿـذر )

... فذكره. ( مـ صريؼ اهـ طجالن، قال: هؾغـل أن أها هؽر 1/231وأخرجف اهـ أهل شقبة )

 .وذذا إسـاد مـؼطع. فؼد يتؼقى هبذه الطرق طـ أهل هؽر 

 . تؼدم تخريجف يف الذي قبؾف.ضعٝ  (3)

  =هف.  طـ طؿرة، طـ طائشة ( مـ صريؼ حارثة هـ أهل الرجال، 243. أخرجف الترمذي )ضعٝ  (4)
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 الدطاءوأجقد مـفا حديث أكس طـد الطبراين يف  :غفش اهلل نولال أتٌ عثذ اهلل  

حدثـا محؿقد هـ محؿد القاسطل، ثـا زكريا هـ يحقك زمحقيف، ثـا ( قال: 516)

قال: كان  الػضؾ هـ مقسك السقـاين، طـ محقد الطقيؾ، طـ أكس هـ مالؽ، 

سبحاكؽ الؾفؿ وبحؿدك، وتبارك »إذا استػت، الصالة قال:  ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 

 . «اسؿؽ، وتعالك جدك، وال إلف غقرك

تعجقؾ وزكريا هـ زمحقيف روى طـف أهق زرطة وطبد اهلل هـ أمحد كؿا يف 

، وقال: كان مـ الؿتؼـقـ. وهؼقة رجالف الثؼات، وذكره اهـ حبان يف الؿـػعة

 فقن.ثؼات معرو

(، مـ صريؼ طائد هـ 515) الدطاءوأخرجف الطبراين مـ صريؼ أخرى يف  

. قال مقزان آطتدالوطائذ هـ شري، ترمجتف يف  ،هف ،شري،، طـ أكس 

 حاتؿ: يف حديثف ضعػ. وقال اهـ صاذر: لقس هشلء. أهق

والحديث هطرقف قد يتؼقى إىل الحسـ، وٓ تطؿئـ الـػس إىل ذلؽ اصؿئـاًكا 

 اًل.كام

وي َوَقاَل اإلمام أمحد: كذذب فِقِف إىل َحِدْيث ُطَؿر، وقد رُ : قال ابً زجب 

.وأهل ُذَرْيَرةَ  ،فذكر َحِدْيث َطائَِشة ،فِقِف مـ وجقه لقست هذاك
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وذذا إسـاٌد واٍه: حارثة هـ أهل الرجال متروك. =

( مـ صريؼ صؾؼ هـ غـام، طـ هديؾ هـ مقسرة، طـ أهل الجقزاء، طـ 776وأخرجف أهق داود )

طائشة هف. قال أهق داود: تػرد هف صؾؼ، وقد روى مجاطة قصة الصالة طـ هديؾ، ومل يذكروا ذلؽ 

 (: لقس هؿحػقظ.1/512) «الؿعرفة» وقال البقفؼل يفذ فقف.ا

 . تؼدم تخريجف يف الذي قبؾف.ضعٝ (1)
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فصرح هلن إحاديث الؿرفقطة لقست ققية، وأن آطتؿاد َطَؾك الؿقققف 

َحاَهة: لصحة َما رُ   وي َطـ ُطَؿر.َطـ الصَّ

وذذب صائػة إىل آستػتاح هؼقل: وجفت وجفل لؾذي فطر السؿقات : الق

افِِعّل ...، وإرض حـقػاً   ،وأصحاهف ،ومؿـ ذذب إىل آستػتاح هبذا: الشَّ

ُف َكاَن يستػت، هِِف مـ وجف مـؼطع.، وإسحاق فِل ِرَواَية  وروي َطـ َطؾِّل َأكَّ

افِِعّل  َوَقاَل ، تػت، هِِف كؾف اإلمام وغقرهوهعض أصحاهف أَكَُّف يس ،وضاذر كالم الشَّ

 كثقر مـ أصحاهف: يؼتصر اإلمام َطَؾك ققلف: وأكا مـ الُؿْسؾِِؿقـ.

وققلف: وجفت  .وقالت صائػة: يجؿع َهقْـ ققلف: سبحاكؽ الؾفؿ وهحؿدك

وصائػة مـ الشافعقة، ومـفؿ:  ،وإسحاق فِل ِرَواَية ،َوُذَق َقْقِل َأهِل يقسػ وجفل.

وقد ورد فِل الجؿع َهقْـَُفَؿا ، لؿروزي، وصائػة قؾقؾة مـ أصحاهـاأهق إِْسَحاق ا

 أحاديث غقر ققية إساكقد.

َوَقاَل أمحد فِل ِرَواَية الؿقؿقين: َما أحسـ َحِدْيث َأهِل : قال ابً زجب 

 .ُذَرْيَرَة فِل آستػتاح

وذذبت صائػة قؾقؾة: إىل أن مـ ترك آستػتاح طؿدًا :  قال ابً زجب

 د صالتف، مـفؿ: اهـ هطة وغقره مـ أصحاهـا، ورهؿا حؽل ِرَواَية َطـ أمحد.أطا

وذذب َمالِؽ إىل أَكَُّف ٓ يشرع آستػتاح فِل الصالة، هؾ : قال ابً زجب 

واستدل لؿـ ذذب إىل َذَذا الؼقل هظاذر َحِدْيث َأَكس ، يتبع التؽبقر هؼراءة الػاتحة



 378 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

يستػت، الصالة  ديث: كان الـبل يعـل ح-. الَِّذي خرجف البخاري ذفـا 

 .. اكتفك كالم اهـ رجب -هالحؿد هلل رب العالؿقـ

، أطـل أن دطاء آستػتاح انصٌابذق  لٌل اجلًيٌس :غفش اهلل نولال أتٌ عثذ اهلل 

إمر هف، هؾ إكف كان يستػت،،  مستحبٌّ ولقس هقاجب: ٕكف مل يص، طـ الـبل 

 .أهق ذريرة  ومل يلمر الصحاهة هذلؽ حتك سللف

 وأما ققل مالؽ: إكف ٓ يستػت،. فتُردُّه إحاديث الؿتؽاثرة يف آستػتاح.

كان ُيِسرُّ البسؿؾة وٓ يجفر هبا يف  وأما حديثف: فالؿراد مـف أنَّ الـبل 

الصالة الجفرية، والؿختار يف إدطقة أكف يـقع، فقؼرأ هبذا تارة، وهذلؽ أخرى، 

 هف يف صالة الؾقؾ جاز أيًضا يف الؿؽتقهة، والعؽس.وما ص، طـف أكف استػت، 

وذكر الؿملػ مـ أدطقة آستػتاح ثالثة أكقاع، وذـاك أكقاع أخرى راجعفا 

 .لؾعالمة إلباين  صػة الصالةيف 

 دعا٤ االضتفتاح يف ايسٚاتب ٚايٓٛافٌ املطًك١. د:2ر َطأي١

  مذذب الحـاهؾة والشافعقة والحـػقة استحباب ذلؽ، كؿا يستحب يف

 لػريضة.ا

ويف الـافؾة التل تتعدد ركعاهتا كصالة الضحك وصالة الؾقؾ فقفا وجفان طـد 

الحـاهؾة ذؾ يؽتػل فقفا هآستػتاح يف الركعتقـ إولققـ، أم يؽرر، وإص، 

: ٕكف طؾقف الصالة والسالم مل يرد طـف يف صالة انصحيحطـدذؿ آكتػاء هذلؽ، وذق 
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، هؾ ضاذر الـؼؾ طـف أكف كان يستػت، يف أول الؾقؾ أكف استػت، يف كؾ ركعتقـ

الصالة فحسب.
(1)

 

 إذا مل ٜطتفتذ املأَّٛ حت٢ غس  اإلَاّ يف ايكسا٠٤. د:3ر َطأي١

 .مذذب الحـػقة طدم آستػتاح: ٕكف قد ذذب مقضعف 

  ومذذب الشافعقة آستػتاح مطؾًؼا، وإن شرع اإلمام يف الؼراءة، يف السرية

 والجفرية.

 ػت، يف السرية دون الجفرية، وذق إقرب: ٕكف يف ومذذب الحـاهؾة أكف يست

الجفرية ملمقر هاإلكصات، ويف غقر الجفرية ٓ هلس أن يستػت،: إٓ أكف إذا خشل 

أن يركع اإلمام فقـبغل لف أن يؼرأ الػاتحة.
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الؿجؿقع شرح الؿفذب (3/318 ،)مطالب أوىل الـفك (1/427 ) الؿقسقطة الػؼفقة

  (4/55.)الؽقيتقة

  (4/52.)الؿقسقطة الػؼفقة الؽقيتقةاكظر  (2)



 381 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 

ـْ َأهِل َسِعقدٍ  (111) ْعَد َمْرُفقًطا ِطـَْد الَخْؿَسِة، َوفِقِف: َوَكاَن َيُؼقُل هَ  ،َوَكْحُقُه َط

ِؿقِع الَعؾِقؿِ »: التَّْؽبِقرِ   السَّ
ـَ  َأُطقُذ بِاهللِ ـْ َهْؿِزِه، َوَكْػِخِف،  ِم ِجقِؿ، ِم ْقَطاِن الرَّ الشَّ

َوَكْػثِفِ 
(1)

».
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جاء يف متـ الحديث تػسقر ذذه إشقاء،   (4/185:)جامع إصقليف  قال اهـ إثقر  (1)

، وذلؽ ٕن الؿتؽبر يـتػخ ويتعاضؿ ويجؿع كْػسف وكَػسف، فقحتاج إىل أن (الؽبر :كػخف)فؼال: 

، ٕن الشعر مؿا يخرج مـ الػؿ، ويؾػظ هف الؾسان، ويـػثف كؿا يـػث (كْػثف الشعر)وقال:  يـػخ.

تة: الجـقن، ٕن الؿجـقن يـخسف الشقطان، والفؿز ة، والؿققتَ )ومهزه( : وقال: ومهزه الؿُ  الريؼ.

 ذاوالـخس أخقان.

(، واهـ 242(، والترمذي )2/132(، والـسائل )775(، وأهقداود )3/51. أخرجف أمحد )ضعٝ  (2)

 (، ولقس طـد الـسائل واهـ ماجف ذكر الزيادة يف آستعاذة.814ماجف )

زيؿة، وأهقداود، ورج، أكف مـ مراسقؾ وقد ضعػ ذذا الحديث يحقك الؼطان، وأمحد، واهـ خ

 الحسـ.

(، واهـ ماجف 764(، وأهل داود )4/85طـد أمحد ) ولف شاذد مـ حديث جبقر هـ مطعؿ 

( وغقرذؿ مـ صرق طـ شعبة، أخبرين طؿرو هـ مرة أكف سؿع طاصًؿا العـزي، يحدث طـ 817)

 كافع هـ جبقر هـ مطعؿ، طـ أهقف، هف. وطاصؿ مجفقل.

(، والبقفؼل 5381(، وأهق يعىل )3828: أخرجف أمحد )حديث اهـ مسعقد  ولف شاذد مـ

 ( مـ صريؼ ططاء هـ السائب، طـ أهل طبد الرمحـ السؾؿل، طـ اهـ مسعقد، هف.2/36)

( مـ صريؼ محاد هـ سؾؿة، 2/36(، والبقفؼل )9312(، والطبراين )371وأخرجف الطقالسل )

 طـ ططاء هف مقققًفا.

( مـ صريؼ يعىل هـ ططاء، طـ 5/253: أخرجف أمحد )أهل أمامة ولف شاذد مـ حديث 

 شقخ مـ أذؾ دمشؼ، طـ أهل أمامة هف. وطـده: )وشركف(، هدل: )وكػثف(.

وذذا إسـاٌد ضعقٌػ، فقف شقخ مبفؿ مجفقل. والحديث هبذه الطرق قد يتؼقى إىل الحسـ، وقد 

  (342 .)اإلرواءيف  حسـف اإلمام إلباين 
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 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 حهِ االضتعاذ٠. د:1ر َطأي١

 وجقب آستعاذة، وذق ققل اهـ حزم، وهعض  ذذب هعض أذؾ العؾؿ إىل

الظاذرية، وُحؽَِل طـ الثقري، وططاء، وذق ققل اهـ هطة مـ الحـاهؾة، واستدلقا 

، وإمر [٪٫النحل:]﴾ڱ ں ں  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ﴿هؼقلف تعاىل: 

 يؼتضل القجقب.

 .وذذب مجفقر العؾؿاء إىل آستحباب 

كان يؼرأ أيات يف  أكف وققلفؿ أرج،، وأص،: ٕكف قد ورد طـ الـبل 

ُخَطبِِف، ومل َيِرْد أكف كان يستعقذ كؿا يف خطبة الحاجة، وطـدما أرسؾ رسالة إىل 

ذرقؾ كتب رسالة وفقفا آية مـ آل طؿران، ولقس يف الرسالة ذِْكُر آستعاذة.
(1)

 

 ٌٖ ٜطتعٝر يف نٌ زنع١؟ د:2ر َطأي١

 :يف الؿسللة ققٓن 

، والحسـ، والشافعل، : ُيستحب يف كؾ ركعة، وذق ققل اهـ سقريـاألّل

وأمحد يف رواية، وذق ققل اهـ حزم الظاذري، وذق إص، طـد الشافعقة: لعؿقم 

 .﴾ڱ ں ں  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ﴿ققلف تعاىل: 

: أكف يختص هالركعة إوىل، وذق ققل ططاء، والحسـ، والـخعل، الجاىٕ

تدل والثقري، وأهل حـقػة، وأمحد يف رواية طـف، واستدلقا هحديث الباب، وقد يس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2/278.)الؿحؾَّك (3/279 ،)الؿجؿقع(، 4/386ٓهـ رجب ) فت، الباري: واكظر (1)
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لفذا الؼقل هلن الؿصظ ٓ يزال يف ذكر وصالة، فلشبف مـ سجد لؾتالوة: فنكف ٓ  

 يعقد آستعاذة هعد سجقده لؾتالوة.

: لظاذر أية، ومـ طؿؾ هالؼقل الثاين: لؾؿعـك الذي انمٌل األًل ًانشاجح

ذكركاه: فـرجق أن يؽقن لف وجٌف، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

ُٜٔطٗس د:3ر َطأي١  بايتعٛذ، أّ جيٗس؟ ٌٖ 

  قال ابً زجب  يف،الػت (4/386 والجؿفقر طىل أكف ُيِسرُّ يف :)

الصالة الجفرية، وذق ققل اهـ طؿر، واهـ مسعقد
(2)

، وإكثريـ، وُروي طـ أهل 

 ذذريرة الجفر هف، ولؾشافعل ققٓن، وطـ اهـ أهل لقىل: اإلسرار والجفر سقاء.ا

، وأدطقتفا ذق اإلسرار: : ٕنَّ إصؾ هلذكار الصالةانصٌابذق  ًلٌل اجلًيٌس

ف الدلقؾ، واهلل أطؾؿ.  إٓ ما خصَّ

 االضتعاذ٠ قبٌ ايكسا٠٤. د:4ر َطأي١

  :ڱ ں ﴿ذذب هعض أذؾ العؾؿ إىل أنَّ آستعاذة هعد الؼراءة: لؼقلف تعاىل

، وذمٓء ذؿ: داود الظاذري، وُحؽل طـ ﴾ں  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

ؿ هـ أهل ، ويف إسـاده: إهراذقاهـ سقريـ، والـخعل، وُروي طـ أهل ذريرة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مصـػ  (2/278 ،)الؿحؾَّك (3/279 ،)الؿجؿقع(، 4/387ٓهـ رجب ) الػت،اكظر:  (1)

  (2/84-.)الرزاق طبد

 (، ويف إسـاده سعقد هـ الؿرزهان، وذق ضعقػ ومدلس،1/411. أخرجف اهـ أهل شقبة )ضعٝ  (2)

 وقد طـعـ، وفقف طـعـة ذشقؿ أيًضا.
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اٌب، وقال اهـ كثقر: وذق غريٌب. يحقك، وذق كذَّ
(1)

 

  :وذذب مجفقر العؾؿاء إىل أنَّ آستعاذة قبؾ الؼراءة، وأنَّ معـك ققلف تعاىل

   ﴾ٻ ٻ پ پ پ ﴿، أي: إذا أردت الؼراءة، مثؾ ققلف: ﴾ڱ ں﴿

 ، أي: إذا أردتؿ الؼقام.[٨ادائدة:]

حف اهـ حزم: لـؼؾ انصٌابذق  ًىزا انمٌلواستدلقا هحديث الباب،  ، ورجَّ

الؼراءة خؾًػا طـ سؾػ طىل ذذا الـحق، واهلل أطؾؿ.
(2)

 

ذذب مالؽ، وأصحاهف إىل أكف ٓ يتعقذ يف الصالة الؿؽتقهة، هؾ  

يػتت، هعد التؽبقر هؼراءة الػاتحة مـ غقر استعاذة، وٓ هسؿؾة، واستدلقا هظاذر 

  ﴾پ پ پ پ ﴿الصالة هـ: يػتت،  حديث أكس: كان الـبل 

 .[٤الػاحتة:]

 وُيجاُب عيُ بأىُ:

، وافتتاح ﴾پ پ پ پ ﴿إكؿا أراد أكف يػتت، قراءة الصالة هـ: 

، إما أن ُيراد هف افتتاح الؼراءة هالػاتحة كؿا ﴾پ پ پ پ﴿الؼراءة هـ: 

مـ غقر هسؿؾة كؿا  ﴾پ﴿يؼقلف الشافعل، أو افتتاح الصالة الجفرية هؽؾؿة: 

رون.يؼقلف أخ
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1/339.)كصب الرايةواكظر:  (1)

 .تػسقر اهـ كثقر(، مؼدمة 2/278) الؿحؾَّك (3/279 ،)الؿجؿقعواكظر:  (2)

 (.4/387ٓهـ رجب ) الػت، اكظر: (3)
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 صٝغ١ االضتعاذ٠. د:5ر َطأي١ 

أطقذ هاهلل السؿقع العؾقؿ مـ الشقطان يجقز لؾؿسؾؿ أن يستعقذ هؼقلف: )

ِجقؿِ ( كؿا يف حديث الباب. وهؼقلف: )أطقذ الرجقؿ قَْطاِن الرَّ ـَ الشَّ
 مِ
ِ
( لظاذر هِاهلل

وكالمها  ،[٪٫]النحل: ﴾ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ﴿ققلف تعاىل: 

 قفؿ.قد ورد طـ الصحاهة رضقان اهلل طؾ

حدثـا حػص، طـ إطؿش، طـ  (1/237 :) قال اإلماو ابً أبٕ غٔب٘

سبحاكؽ الؾفؿ )إهراذقؿ، طـ إسقد، قال: افتت، طؿر الصالة، ثؿ كبر، ثؿ قال: 

وتعاىل جدك، وٓ إلف غقرك، أطقذ هاهلل مـ الشقطان ، وهحؿدك، وتبارك اسؿؽ

 (.  الرجقؿ، الحؿد هلل رب العالؿقـ

هـ جريج، طـ كافع، طـ اهـ طؿر، كان يتعقذ يؼقل: حدثـا حػص، طـ ا

أطقذ هاهلل السؿقع العؾقؿ مـ الشقطان »، أو «أطقذ هاهلل مـ الشقطان الرجقؿ»

 .«الرجقؿ

إسـاده إول صحق،، رجالف رجال الشقخقـ. وإسـاده الثاين صحق،: لقٓ 

 طـعـة اهـ جريج، ولؽـف صرح هالسؿاع طـد طبد الرزاق:

ا، طـ اهـ جريج قال: سللت كافعً  (2/84 ) د السشاقّقال اإلماو عب

الؾفؿ »مقىل اهـ طؿر: طـ ذؾ تدري كقػ كان اهـ طؿر يستعقذ؟ قال: كان يؼقل: 

 وذذا إسـاد صحق،، رجالف رجال الشقخقـ. ،«أطقذ هؽ مـ الشقطان الرجقؿ
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طـ الثقري، طـ أهل إسحاق، طـ (: 2/84قال اإلمام طبد الرزاق ) 

يعـل: الجـقن، وكػخف: الؽبر،  .الؿمتة :همهزُ "حقص، طـ طبد اهلل قال: أهل إ

 ."وكػثف: الشعر

 وذذا إسـاٌد صحق،، رجالف رجال الشقخقـ.



 386 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 

ـْ َطائَِشَة  (111)  َوَط
ِ
اَلَة هِالتَّْؽبِقرِ  ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَلْت: َكاَن َرُسقُل اهلل ، َيْستَْػتُِ، الصَّ

ُف، َوَلْؿ َوَكاَن إَذا َرَكَع َلْؿ ُيْشِخْص َرْأَس  ،﴾پ پ پ پ﴿ه :َوالِؼَراَءةِ 

ـَ  ـَ َذلَِؽ. َوَكاَن إَذا َرَفَع مِ ـْ َهقْ
ْهُف، َوَلؽِ ُكقِع َلْؿ َيْسُجْد َحتَّك َيْستَِقَي َقائًِؿا.  ُيَصقِّ الرُّ

ـَ  َلْؿ َيْسُجْد َحتَّك َيْستَِقَي َجالًِسا. َوَكاَن َيُؼقُل فِل ُكؾِّ  ُجقدِ السُّ  َوَكاَن إَذا َرَفَع مِ

ـْ ُطْؼبَِة  ـِ التَِّحقََّة. َوَكاَن َيْػِرُش ِرْجَؾُف القُْسَرى َوَيـِْصُب القُْؿـَك. َوَكاَن َيـَْفك َط َرْكَعتَقْ

ُجُؾ ذَِراَطقِْف اْفتَِراَش  قَْطاِن، َوَيـَْفك َأْن َيْػتَِرَش الرَّ اَلَة  الشَّ بُِع. َوَكاَن َيْختُِؿ الصَّ السَّ

هِالتَّْسؾِقِؿ. َأْخَرَجُف ُمْسؾٌِؿ، َوَلُف ِطؾٌَّة.
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 .﴾پ پ پ پ ﴿كان يستػت، الصالة هالتؽبقر، والؼراءة هـ:  قٛهلا:

، كان يستػت، صالتف هتؽبقرة اإلحرام،  إدلة متقاترة هلنَّ الـبل  ـٌ وذل رك

 وقد تؼدم الؽالم طؾقفا.

: فقشفد لف حديث أكس يف ﴾پ پ پ پ﴿والؼراءة هـ:  ٚأَا قٛهلا:

الصحقحقـ
(2)

.مسؾؿ، وحديث أهل ذريرة يف 
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طع وذل ( مـ صريؼ: أهل الجقزاء طـ طائشة، ومل يسؿع مـفا: ففق مـؼ498أخرجف مسؾؿ هرقؿ ) (1)

العؾة التل أشار إلقفا الحافظ، ولؽـ لؾحديث شقاذد يص،ُّ هبا، وسـذكرذا إن شاء اهلل طـد التعؾقؼ 

 طىل كؾ فؼرة.

 (.271سقليت تخريجف قريًبا هرقؿ ) (2)

إذا هنض مـ الركعة الثاكقة استػت، الؼراءة  (، هؾػظ: كان رسقل اهلل 599أخرجف مسؾؿ هرقؿ ) (3)

 يسؽت. ، ومل﴾ پ پ پ پ ﴿هـ



َِٗباُب ِص  ِ٘ الصَّال  387 َف

 

 

 

 

 وكان إذا ركع مل يشخص رأسف، ومل يصقهف. قٛهلا:

معـك: )يشخص(، أي: يرفع، ومعـك: )يصقهف(، أي: يخػضف، ومثؾ ذذا 

: ثؿ ذصر ضفره، وُيستػاد مـ -وقد تؼدم- البخاريمحقد يف الحديث حديث أهل 

 ذلؽ استحباب استقاء الظفر طـد الركقع مـ غقر تؼقيس.

 وكان إذا رفع رأسف مـ الركقع.... إىل ققلفا: جالًسا. قٛهلا:

 ذق هؿعـك حديث الؿسلء يف صالتف، وقد تؼدم.

 وكان يؼقل يف كؾ ركعتقـ التحقة. قٛهلا:

 ة أخرى متقاترة.معؾقم ذذا هلدل

 وكان يػرش رجؾف القسرى، ويـصب القؿـك. قٛهلا:

، (، طـ اهـ طؿر 3/191) إوسطيشفد لف ما ص، طـد اهـ الؿـذر يف 

 قال: إنَّ مـ سـة الصالة أن تضجع رجؾؽ القسرى، وتـصب القؿـك.

 وكان يـفك طـ طؼبة الشقطان. قٛهلا:

 ذق اإلقعاء يف الصالة، واإلقعاء كقطان:

اإلقعاء كنقعاء الؽؾب، وذق أن يؾصؼ إلقتقف هإرض، ويـصب ساققف،  ألول:ا

ويضع يديف طىل إرض، وقد جاء الـفل طـ ذذا يف حديث أهل ذريرة طـد أمحد 

، وذق «هنك طـ إقعاء كنقعاء الؽؾب»(، وغقرمها: 2/121(، والبقفؼل )2/311)

أهل طبقدة، وأهل طبقد،  حديث صال، يف الشقاذد، واإلقعاء هبذا التػسقر ذق ققل

والبقفؼل، واهـ الصالح، والـقوي، وذذا اإلقعاء كرذف أذؾ العؾؿ: لؾحديثقـ 
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لقس لـا مثؾ السقء، مثؾ الذي يعقد دم هبتف »: الؿتؼدمقـ، ويدل طؾقف ققلف  

.«كالؽؾب يؼلء، ثؿ يعقد دم ققئف، فقلكؾف
(1)

 

أكثر أذؾ  (: والعؿؾ طىل ذذا طـد2/73) ســفيف  قال الرتمرٖ 

 العؾؿ، يؽرذقن اإلقعاء.

ره اهـ  الثاىي: أن يـصب قدمقف، وُيِؿسَّ إلقتقف طؼبقف، وذذا التػسقر لإلقعاء فسَّ

، وذق ققل مجاطة مـ أذؾ العؾؿ، وكره ذذا اإلقعاء مجفقر الـفايةإثقر كؿا يف 

ذه العؾؿاء، هقـؿا ذذب الشافعل، ومجاطة مـ الؿحدثقـ إىل مشروطقة اإلقعاء هب

هـ طباس، وطبد اهلل هـ الزهقر، وطبد اهلل هـ صقرة، وقد ص،َّ ذذا طـ طبد اهلل ال

 صحق، مسؾؿ(، هؾ قال اهـ طباس كؿا يف 2/121) ســ البقفؼلطؿر كؿا يف 

 ، وغقرمها: ذل السـة.ســ البقفؼل(، و536)

 .انصٌابذق  ًىزا انمٌل

يا »(، وغقره: 282مذي )وأما حديث طظ الذي استدل هف الجؿفقر طـد التر

، فػل إسـاده: الحارث إطقر، وقد كذب، ومع ذلؽ «طؾل ال ُتْؼِع بقـ السجدتقـ

فؾقس هصري،: ٓحتؿال أن يريد الؽقػقة إخرى، واهلل أطؾؿ.
(2)

 

 وكان يـفك أن يػترش الرجؾ ذراطقف افتراش السبع. قٛهلا:

أخرج الشقخان
(3)

: سقل اهلل ، قال: قال رمـ حديث أكس هـ مالؽ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.921سقليت يف الؽتاب هرقؿ ) (1)

  (2/121.)ســ البقفؼل (3/438 ،)الؿجؿقع (2/216 ،)الؿغـلواكظر:  (2)

 (.493(، ومسؾؿ هرقؿ )532أخرجف البخاري هرقؿ ) (3)
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 .«اطتدلقا دم السجقد، وال يبسط أحدكؿ ذراطقف اكبساط الؽؾب»

(: ويف الـفل طـ 822يف شرحف لفذا الحديث رقؿ ) قال ابً زجب 

 -افتراش الذراطقـ يف السجقد أحاديث ُأَخر، وقد خرج مسؾؿ مـ حديث طائشة 

دت، إذا سج»، قال: ومـ حديث البراء طـ الـبل  -ثؿ ذكر حديث الباب 

«فضع كػقؽ، وارفع مرفؼقؽ
(1)

، وقد ذكر الترمذي أنَّ العؿؾ طىل ذذا طـد أذؾ 

العؾؿ يختارون آطتدال يف السجقد، ويؽرذقن آفتراش كافتراش السبع، وذذا 

 ذُيشعر هحؽاية اإلمجاع طؾقف، وذق ققل مجفقر العؾؿاء.ا

 وضاذر الـفل التحريؿ. ُ :لهد

 ؿ.وكان يختؿ الصالة هالتسؾق قٛهلا:

 إدلة متقاترة طىل ذلؽ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.291سقليت يف الؽتاب هرقؿ ) (1)
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ـِ  (111) ـِ ُطَؿَر  َوَط إَذا اْفتَتََ،  َكاَن َيْرَفُع َيَدْيِف َحْذَو َمـْؽِبَقْفِ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ  اْه

ُكقِع، َوإَِذا َرفَ  اَلَة، َوإَِذا َكبََّر لِؾرُّ ـَ الصَّ ُكقِع. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف. َع َرْأَسُف مِ الرُّ
(1)

 

َوفِل َحِديِث َأهِل ُحَؿقٍْد، ِطـَْد َأهِل َداُود: َيْرَفُع َيَدْيِف َحتَّك ُيَحاذَِي هِِفَؿا  (111)

ُثؿَّ ُيَؽبُِّر.، َمـْؽِبَقْفِ 
(2)

 

ـِ الُحَقْيِرِث  (111) ـْ َمالِِؽ ْه ـِ ُطَؿَر،   ،َولُِؿْسؾٍِؿ َط ـْ َقاَل: َكْحُق َحِديِث اْه
َلؽِ

َحتَّك ُيَحاذَِي هِِفَؿا ُفُروَع ُأُذَكقِْف.
(3)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من األحاديث

 حهِ زفع ايٝدٜٔ عٓد تهبى٠ اإلحساّ. د:1ر َطأي١

: رفع القديـ طـد افتتاح الصالة مشروٌع، وذذا كالؿجؿع قال ابً زجب 

كان يرفع يديف  ملسو هيلع هللا ىلص : مل يختؾػ أذؾ العؾؿ أنَّ رسقل اهللطؾقف، قال اهـ الؿـذر 

 إذا افتت، الصالة.

ثؿ حؽك اهـ رجٍب رواية طـ مالؽ طىل خالف ذلؽ، ثؿ قال: ولعؾ ذلؽ ٓ 

 ذيص، طـ مالؽ.ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 391(، ومسؾؿ )735أخرجف البخاري ) (1)

حدثـا أمحد هـ حـبؾ، حدثـا أهق طاصؿ الضحاك هـ مخؾد، (، قال: 731. أخرجف أهقداود )صخٝذ(2)

قال: أخبركا طبد الحؿقد يعـل اهـ جعػر،  -وذذا حديث أمحد  -ح وحدثـا مسدد، حدثـا يحقك 

أخبرين محؿد هـ طؿرو هـ ططاء، قال: سؿعت أها محقد الساطدي، يف طشرة مـ أصحاب رسقل 

. وإسـاده ملسو هيلع هللا ىلص: أكا أطؾؿؽؿ هصالة رسقل اهلل مـفؿ أهق قتادة، قال أهق محقد ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ًٓ ... فذكره مطق

 صحق،، رجالف ثؼات.

 (. 391أخرجف مسؾؿ هرقؿ ) (3)



 ِٗ ِ٘ الصَّال  391 َباُب ِصَف

 

 

 

 

ـٍ : ثه قال  وٓ فرض  ،والرفع يف افتتاح الصالة سـٌة مسـقكة، ولقس هرك

ؽل َطـ وُح ، طـد مجفقر العؾؿاء، وٓ تبطؾ الصالة هتركِف طـد أحد مِـُفؿ

ـِ يسار مِـ الشافعقة: أكف تبطؾ الصالة هتركف ،وداود ،ديالحؿق وي ورُ ، وأمحد ه

ـِ الؿديـل ما يشبفف، وأن الرفع واجب، ٓ يحؾ تركف وكؼؾ حرب، َطـ ، طـ طظ ه

، إسحاق ما يدل طىل هطالن الصالة هترك الرفع طـد تؽبقرة اإلحرام، وأكف واجب

ـِ أهل شقبة وقال اهـ خزيؿة: ذَق ركـ مِـ  والجقزجاين. ،َوذَق ققل أهل هؽر ه

وأثـك -َطـ خالف أهل طظ الؿمذن  كقساهقر تاريخأركان الصالة، حؽاه الحاكؿ يف 

 أكَُّف سؿع اهـ خزيؿة يؼقلف. -طؾقفِ 

مل  ملسو هيلع هللا ىلص: واستدل إكثرون طىل أكف غقر واجب هلنَّ الـبل ثه قال ابً زجب

الة، ولق كان حؽؿ الرفع يعؾؿف الؿسلء يف صالتف كؿا طؾؿف التؽبقر ٓفتتاح الص

  (735.)الػت،حؽؿ التؽبقر لعؾؿف إياه. اكتفك مـ 

 مل يلمر هف. : ٕنَّ الـبل انصٌابذق  ًلٌل اجلًيٌس ُ :لهد

 َت٢ ٜسفع ٜدٜ٘؟ د:2ر َطأي١

 لف ثالث حآت:

الذي يف الباب، ولف رواية طـد  الرفع مع التؽبقر: لحديث اهـ طؿر 

كذلؽ يف حديث مالؽ هـ الحقيرث  ،«يرفع يديف حقـ يؽبر»(: 738البخاري )

 ( هنسـاد صحق،، 881طـد الـسائل ) كان إذا صىل رفع يديف  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسقل اهلل

 . ويف حقـ يؽبر حقال أذكقف، وإذا أراد أن يركع، وإذا رفع رأسف مـ الركقع
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 صحق، مسؾؿ (411 طـ )وائؾ هـ حجر  رفع يديف حقـ  ملسو هيلع هللا ىلص: أكف رأى الـبل

وقد ذذب إىل ذذا أمحد، والشافعل، واهـ الؿديـل،  أذكقف حقال دخؾ يف الصالة كبر

 وذق الؿختار طـد الحـػقة والؿالؽقة.

 (391( )22 :)صحق، مسؾؿيف  الرفع قبؾ التؽبقر: لحديث اهـ طؿر 

، ولحديث أهل محقد الذي يف الباب، «رفع يديف حتك يؽقكا حذو مـؽبقف، ثؿ كبر»

اختاره هعض الشافعقة، وهعض الحـػقة، وقال هبذا إسحاق، وأمحد يف رواية، و

 وذذب مجاطة مـ الحـاهؾة إىل التخققر هقـ ذاتقـ الؽقػقتقـ.

 صحق، مسؾؿيف  الرفع هعد التؽبقر: لحديث مالؽ هـ الحقيرث 

إذا كبر رفع يديف...الحديَث. ويف لػظ طـده: إذا صىل  ملسو هيلع هللا ىلص(: كان رسقل 391)

 كبر، ثؿ رفع يديف.

  (: ومل أر مـ قال هتؼديؿ التؽبقر طىل735) ،الػتيف   قال احلافظ

 الرفع.

(: قؾُت: هىل، ذق ققٌل يف 173) تؿام الؿـةيف  قال اإلماو األلباىٕ 

ذمذذب الحـػقة وهعد صحة الحديث فال طذر ٕحد يف التققػ طـ العؿؾ هف.ا
(1)

 

 زفع ايٝدٜٔ عٓد ايسنٛ ، ٚعٓد ايكٝاّ َٓ٘. د:3ر َطأي١

ع يف ذذيـ الؿقضعقـ، وهبذا قال مجفقر دلَّْت أحاديث الباب طىل الرف

 العؾؿاء، وخالػ أذؾ الؽقفة، ومـفؿ: الحـػقة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1/193-198.)صػة الصالةواكظر:  (1)
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وأكثر الصحاهة (: 737، 736يف شرح حديث ) قال ابً زجب 

 .اأيًض  والتاهعقـ طىل الرفع طـَد الركقع، والرفع مـف

 ذ، وققل طامة فؼفاء إمصار.اوذق ققل طامة التاهعقـ: ثه قال

قفة طىل مذذبفؿ هحديث البراء هـ طازب طـد أهل داود وقد احتج أذؾ الؽ

كان يرفع يديف إذا افتت، الصالة، ثؿ ٓ يعقد. وهحديث  (: أنَّ رسقل اهلل 749)

(: أكَّف قال: أٓ ُأصظ هؽؿ 257(، والترمذي )748اهـ مسعقد طـد أهل داود )

 ؟ فصؾَّك، فؾؿ يرفع يديف إٓ يف أول مرة.ملسو هيلع هللا ىلصصالة رسقل اهلل 

 :اب عَ أدلتّئاجلٕ

: فػل إسـاده: يزيد هـ أهل زياد، وذق سلء الحػظ، وقال اهـ أَا حدٜث ايربا٤

(: حدثـا يزيد هـ أهل زياد، طـ اهـ 2/174ٓهـ قدامة ) الؿغـلطققـة، كؿا يف 

أهل لقىل، ومل يؼؾ: ثؿ ٓ يعقد. فؾؿا قدمت الؽقفة سؿعتف يحدث هف، فقؼقل: ثؿ ٓ 

 ذـقه.ايعقد. فظــت أهنؿ لؼَّ 

اُظ طىل  (1/411التؾخقصيف    ابً حجسقال احلافظ  (: واتػؼ الحػَّ

 أن ققلف: )ثؿ مل يعد( مدرٌج يف الخبر مـ ققل يزيد هـ أهل زياد.

وقال الحؿقدي: إكؿا روى ذذه الزيادة يزيد، ويزيد ُيِزيد. وقال طثؿان  قال:

وأمحد، ويحقك، الدارمل، طـ أمحد هـ حـبؾ: ٓ يص،. وكذا ضعػف البخاري، 

والدارمل، والحؿقدي، وغقر واحد. وقال يحقك هـ محؿد هـ يحقك: سؿعت 
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أمحد هـ حـبؾ يؼقل: ذذا حديث واذل: قد كان يزيد يحدث هف هرذة مـ دذره ٓ  

 الؿراد. ، فؾؿا لؼـقه تؾؼـ، فؽان يذكرذا. اكتفك«ثؿ ٓ يعقد»يؼقل فقف 

مل يثبت طـدي. وقال أهق حاتؿ: : فؼد قال اهـ الؿبارك: ٚأَا حدٜث ابٔ َطعٛد

َػُف البخاري، وقال أهق  ذذا خطل. وقال أمحد، ويحقك هـ آدم: ذق ضعقٌػ. وضعَّ

داود: لقس ذق هصحق،. وقال الدارقطـل: ٓ يثبت.
(1)

  

ا: كان الترجق،  (2/174الؿغـليف   قال ابً قدام٘ (: ولق صحَّ

 ٕحاديثـا: لخؿسة أوجف..... ثؿ ذكرذا، فراجعفا.

 زفع ايٝدٜٔ عٓد ايكٝاّ َٔ ايتػٗد األٍٚ. د:4ر َطأي١

 ( مـ حديث اهـ طؿر، أنَّ الـبل 3/3(، والـسائل )739ص،َّ طـد البخاري ،)

 «وقد أطؾَّف هعضفؿ هؿا ٓ يؼدح فقف، وقد «كان إذا قام مـ الركعتقـ رفع يديف .

صححف البخاري، والـسائل، وآختالف يف وقػف ورفعف إكؿا ذق يف صريؼ كافع، 

 ا صريؼ سامل فؾقس فقفا اختالف يف رفعف.وأم

( وغقره، مرفقًطا: 731وقد ص،َّ أيًضا مـ حديث أهل محقد طـد أهل داود )

وكان إذا قام مـ الركعتقـ كبَّر ورفع يديف حتك يحاذي هبؿا مـؽبقف، كؿا كبر طـد »

 ، وذذا الحديث قالف أهق محقد يف طشرة مـ الصحاهة.«افتتاح الصالة

  الرفع يف ذذا الؿقضع مجٌع مـ الؿحدثقـ، والػؼفاء، مـفؿ: وقد ذذب إىل

البخاري، والـسائل، وأمحد يف رواية، وأهق هؽر هـ إسحاق، وقال: مل أر مـ أئؿة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1/412.)التؾخقصواكظر:  (1)



 ِٗ ِ٘ الصَّال  395 َباُب ِصَف

 

 

 

 

 الحديث أحًدا يرجع إىل معرفة الحديث إٓ وذق يستعؿؾفا.

وقد ذذب إىل ذذا أيًضا اهـ الؿـذر، ومـ أصحاب الشافعل: أهق طظ الطبري، 

حف مجاطة مـ الحـاهؾة.والبقف  ؼل، والبغقي، وغقرذؿ مـ الؿتلخريـ، ورجَّ

  وقد خالػ الجؿفقر يف ذذه الؿسللة، فؼالقا هعدم استحباب الرفع يف ذذا

.انمٌل األًلًانصٌاب الؿقضع، 
(1)

 

 زفع ايٝدٜٔ عٓد ايكٝاّ َٔ ايطجٛد. د:5ر َطأي١

 هـ ذذب مجفقر العؾؿاء إىل طدم الرفع يف ذذه الؿقاضع، واستدلقا هحديث ا

(: أكف قال هعد أن ذكر الرفع طـد الركقع، والؼقام مـف، 735) البخاريطؿر يف 

 قال: وكان ٓ يػعؾ ذلؽ يف السجقد.

  وذذب صائػة إىل استحباب رفع القديـ إذا قام مـ السجقد، مـفؿ: اهـ

الؿـذر، وأهق طظ الطبري الشافعل، واستدلقا طىل ذلؽ هؿا رواه أهق داود يف 

ســف (723) حدثـا طبقداهلل هـ طؿر هـ مقسرة الجشؿل، حدثـا طبد القارث هـ :

سعقد، قال: حدثـا محؿد هـ جحادة، حدثـل طبد الجبار هـ وائؾ هـ حجر، طـ 

]وائؾ هـ طؾؼؿة[
(2)

، فؽان إذا ملسو هيلع هللا ىلص، طـ وائؾ هـ حجر، قال: صؾقت مع رسقل اهلل 

ؾ يديف يف ثقهف، قال: كبَّر رفع يديف، قال: ثؿ التحػ، ثؿ أخذ شؿالف هقؿقـف، وأدخ

فنذا أراد أن يركع أخرج يديف، ثؿ رفعفؿا، وإذا أراد أن يرفع رأسف مـ الركقع رفع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.739ٓهـ رجب ) فت، الباريواكظر:  (1)

ؿة هـ وائؾ(، كؿا كبف طىل ذلؽ الحافظ يف وذق وذؿ، والصقاب )طؾؼ ســ أهل داودكذا يف  (2)

التفذيب. 
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يديف، ثؿ سجد ووضع وجفف هقـ كػقف، وإذا رفع رأسف مـ السجقد أيًضا رفع  

 يديف، حتك فرغ مـ صالتف.

: روى ذذا الحديث مهام، طـ اهـ جحادة، مل يذكر الرفع قال أبْ داّد 

 الرفع مـ السجقد. مع

وإسـاد حديث أهل داود صحق، طىل شرط مسؾؿ، وطبد القارث هـ  ُ :لهد

 سعقد أرفع رتبة مـ مهام هـ يحقك، فزيادتف صحقحة، مؼبقلٌة.

(، والطبراين 2619) أحاد والؿثاينوقد أخرج الحديث اهـ أهل طاصؿ يف 

 (، مـ صريؼ: طبد القارث هـ سعقد هف.22/28) الؽبقريف 

  (411.)صحقحفورواية مهام أخرجفا مسؾؿ يف 

وقد ص،َّ رفع القديـ هقـ السجدتقـ طـ أكس هـ مالؽ، وطبد اهلل هـ طؿر 

  (1/271.)مصـػ اهـ أهل شقبةكؿا يف 

وص،َّ ذلؽ أيًضا طـ صاوس، وكافع، وأيقب، وجاء طـ الحسـ، واهـ 

  (1/271.)الؿصـػسقريـ كؿا يف 

لصحة الحديث فقف، ولؽـ ٓ يداوم طىل ذذا : انصٌابذق  ًىزا انمٌل

: وكان ٓ البخاريهؾ يػعؾف أحقاًكا مجًعا هقـف وهقـ ققل اهـ طؿر يف  الرفع،

ا وائؾ هـ ُحْجر فنكؿا مؽث  فننَّ اهـ طؿر ٓزم الـبل  :ذلؽ يف السجقد يػعؾ أمَّ

طـده يسقًرا.
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2/711-711.)صػة الصالة(، 739ٓهـ رجب ) فت، الباريواكظر:  (1)
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 زفع ايٝدٜٔ عٓد نٌ خفٍض ٚزفٍع. د:6ر َطأي١

  استحباب ذلؽ: لحديث اهـ طؿر الذي تؼدم يف ذذب الجؿفقر إىل طدم

 الؿسللة الساهؼة.

  وذذب هعض أذؾ الظاذر إىل مشروطقة الرفع يف كؾ خػٍض، ورفٍع، وذق

رواية طـ أمحد، محؾفا هعض أصحاهف طىل الجقاز، وقد جاء يف ذلؽ أحاديث 

 (، وذكر طؾؾفا، فراجعفا.739) الػت،متعددة ذكرذا اهـ رجب يف 

 حادٖح حدٖجاُ:ٔأحشَ تمك األ

(، مـ 672) الؽبرىحديث مالؽ هـ الحقيرث طـد الـسائل يف  أٚهلُا:

صريؼ: اهـ أهل طدي، طـ سعقد هـ أهل طروهة، طـ قتادة، طـ كصر هـ طاصؿ، 

وإذا سجد، وإذا رفع رأسف مـ السجقد، »طـ مالؽ هـ الحقيرث مرفقًطا، وفقف: 

لـسائل مـ صريؼ: طبد إطىل، طـ حتك يحاذي هبؿا فروع ُأُذَكقْف. ثؿ أخرجف ا

سعقد هـ أهل طروهة مثؾف، وأخرجف مـ صريؼ: معاذ هـ ذشام الدستقائل، طـ أهقف، 

 طـ قتادة هف مثؾف.

وأكثر صرق ذذا الحديث لقس فقفا زيادة الرفع طـد السجقد، والرفع مـف، فؼد 

ىل الثالثة رواه مجٌع طـ سعقد هـ أهل طروهة هدون الرفع طـد السجقد، واقتصروا ط

الؿقاضع الؿشفقرة، وذؿ: محؿد هـ جعػر، وإسؿاطقؾ هـ طؾقة، ويزيد هـ زريع 

(، واهـ أهل طدي طـد مسؾؿ، والبقفؼل، 15/29) الؿسـد الجامعكؿا يف 

 اهلل هـ كؿقر طـد الطبراين والطحاوي. وطبد
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ورواه مجٌع طـ ذشام الدستقائل هدون زيادة الرفع طـد السجقد، والرفع مـف،  

وذؿ: طبدالصؿد هـ طبد القارث، وأهق طامر العؼدي، ويزيد هـ زريع كؿا يف 

الؿسـد الجامع (15/29 وكذلؽ معاذ هـ ذشام طـد اهـ حبان كؿا يف ،)

إتحاف الؿفرة (13/89.) 

ورواه شعبة، ومهام هـ يحقك، وأهق طقاكة، ومحاد هـ سؾؿة، كؾفؿ طـ قتادة 

 (15/29.)الجامع الؿسـدهدون ذكر الزيادة، كؿا يف 
(1)

 

وكذلؽ روى الحديث أهق قالهة، طـ مالؽ هـ الحقيرث، فؾؿ يذكر الزيادة 

: فزيادة الرفع طـد السجقد، صحق، مسؾؿيف مجقع مصادر الحديث، ومـفا 

 والرفع مـف يف ذذا الحديث إقرب أهنا شاذَّة، واهلل أطؾؿ.

(، وغقره، أكف صىل 4/316) مسـد أمحدحديث وائؾ هـ حجر يف  راُْٝٗا:

، فؽان يؽبر إذا خػَض، وإذا رفَع، ويرفع يديف طـد التؽبقر. ويف مع الـبل 

 إسـاده: طبد الرمحـ القحصبل، وذق مجفقٌل.

( مـ صريؼ ذشقؿ 1/291ثؿ رأيت لف إسـاًدا آخر هؿعـاه طـد الدارقطـل )

و هـ مرة، وجرير، طـ حصقـ هـ طبد الرمحـ، قال: دخؾـا طىل إهراذقؿ فحدثف طؿر

قال: صؾقـا يف مسجد الحضرمققـ: فحدثـل طؾؼؿة هـ وائؾ، طـ أهقف، أكف رأى 

يرفع يديف حقـ يػتت، الصالة، وإذا ركع، وإذا سجد. وإسـاده  ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 

 ضاذره الصحة طىل شرط مسؾؿ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (19/284-.)معجؿ الطبراين(، و15611) تحؼقؼ الؿسـدواكظر  (1)
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يف ذذه الؿسللة، وذق طدم الرفع يف كؾ خػٍض، ورفٍع:  لٌل اجلًيٌس فانشاجح

 واهلل أطؾؿ. إٓ فقؿا تؼدم،

 حهِ زفع ايٝدٜٔ عٓد ايسنٛ ، ٚايسفع َٓ٘. د:7ر َطأي١

(: ومل يقجب الرفع طـد الركقع، 739) الػت،يف  قال ابً زجب 

وآطتدال مـف، ويبطؾ الصالة هتركف إٓ شذوذ مـ الـاس مـ أصحاب داود، 

 ذوكحقذؿ.ا

 إىل أٜٔ ٜسفع ٜدٜ٘؟ د:8ر َطأي١

 :يف الؿسللة ثالثة أققال 

 ققل مجفقر العؾؿاء: لحديث اهـ طؿر، وأهل محقد.: إىل الؿـؽبقـ، وذق األّل

: إىل فروع إذكقـ، وذق ققل أذؾ الؽقفة، مـفؿ: الـخعل، وأهق حـقػة، الجاىٕ

ل، ودلقؾفؿ حديث مالؽ هـ  حفا الخالَّ والثقري، وققل أمحد يف رواية طـف رجَّ

( 726الحقيرث طـد مسؾؿ، وقد تؼدم، وحديث وائؾ هـ حجر أخرجف أهق داود )

 .الصحق، الؿسـدنسـاد صحق،، وذق يف ه

: مـفؿ مـ قال: مها سقاء: لصحة إحاديث هبؿا، وذق رواية طـ أمحد الجالح

اختارذا الِخَرقِل، وأهق حػص العؽبري، وغقرمها، وقال اهـ الؿـذر: وذق ققل 

. ـٌ  هعض أذؾ الحديث، وذق حس

 .(738هـ رجب )ٓ فت، الباريواكظر  انصٌابذق  انمٌل انثانثوذذا  ُ :لهد
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 ٌٖ ٜطِ أصابع٘ عٓد ايسفع، أّ ٜفسقٗا؟ د:9ر َطأي١ 

َوُيْستََحبُّ َأْن َيُؿدَّ َأَصاهَِعُف  (2/138 :)الؿغـليف  قال ابً قدام٘ 

ْفِع، َوَيُضؿَّ َهْعَضَفا إَلك َهْعٍض: لَِؿا َرَوى َأُهق ُذَرْيَرةَ  َكاَن إَذا  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ  :َوْقَت الرَّ

اَل  اَدَخَؾ فِل الصَّ ةِ َرَفَع َيَدْيِف َمدًّ
(1)

َق َأَصاهَِعُف: لَِؿا  . ـَُّة َأْن ُيَػرِّ : السُّ افِِعلُّ َوَقاَل الشَّ

ـْ َأهِل ُذَرْيَرةَ  .«َكاَن َيـُْشُر أََصاهَِعُف لِؾتَّْؽبِقرِ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ  ،ُرِوَي َط
(2)

 

: ذَ  ِحقُ، َما َرَوْيـَاهُ َوَلـَا َما َذَكْرَكاُه، َوَحِديُثُفْؿ َقاَل التِّْرمِِذيُّ ُثؿَّ َلْق  َذا َخَطٌل، َوالصَّ

.، َص،َّ َكاَن َمْعـَاُه َمدَّ َأَصاهِِعفِ  ؿُّ َوَضؿَّ  َقاَل َأْحَؿُد: َأْذُؾ اْلَعَرهِقَِّة َقاُلقا: َذَذا الضَّ

َق َأَصاهِ ، َوَذَذا التَّْػِريُؼ ، َوَمدَّ أََصاهَِعفُ ، َوَذَذا الـَّْشرُ ، َأَصاهَِعفُ  َٓ ، َعفُ َوَفرَّ َنَّ الـَّْشَر 
ِ
َوٕ

َٓ َتْػِريَؼ فِقِف. ْلِء اْلَقاِحِد، َو  ذاَيْؼتَِضل التَّْػِريَؼ َكـَْشِر الثَّْقِب، َولَِفَذا ُيْستَْعَؿُؾ فِل الشَّ

 نٝ  تسفع املسأ٠ ٜدٜٗا؟ د:11ر َطأي١

(: واختؾػقا يف الؿرأة كقػ ترفع 738) فت، البارييف  قال ابً زجب 

روي طـ أم  لت صائػة: ترفع كؿا يرفع الرجؾ إىل الؿـؽبقـ.فؼايديفا يف الصالة؟ 

الدرداء، أهنا كاكت تػعؾف
(3)

وقالت صائػة: ترفع ، ، وذق ققل إوزاطل والشافعل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سعقد  حدثـا مسدد، حدثـا يحقك، طـ اهـ أهل ذئب، طـ(، قال: 753. أخرجف أهق داود )صخٝذ1))

 رضل اهلل طـف هف. وإسـاده صحق،، رجالف ثؼات. هـ سؿعان، طـ أهل ذريرةا

(، ويف إسـاده: يحقك هـ القؿان وذق ضعقػ، وقد ومهقه يف الرواية 239أخرجف الترمذي ) (2)

 الؿذكقرة، والؿحػقظ هالؾػظ الؿتؼدم كؿا ذكر ذلؽ الدارمل، وكؼؾف طـف الترمذي، وهاهلل التقفقؼ.

(، ويف إسـاده: طبد رهف هـ سؾقؿان هـ طؿقر هـ زيتقن، لف ترمجة يف 1/241اهـ أهل شقبة )أخرجف  (3)

الجرح والتعديؾو ،التاريخ الؽبقرو ،الثؼات وذق مجفقل الحال، مل يمثر تقثقؼف طـ غقر ،

 حبان. اهـ



 ِٗ ِ٘ الصَّال  411 َباُب ِصَف

 

 

 

 

وروي كحقه طـ حػصة . إىل ثديقفا، وٓ تزيد طىل َذلَِؽ، وذق ققل محاد وإسحاق

هـت سقريـ
(1)

رفع يديفا يف الصالة، ت :وقال أمحد يف رواية طـف ، أهنا كاكت تػعؾف.

وكؼؾ طـف مجاطة أكف قاَل: ما سؿعـا يف  وٓ ترفع كؿا يرفع الرجؾ، دون َذلَِؽ.

ا، قاَل الؼاضل أهق يعىل: ضاذر ذذا أكف رآه فعال جائزً  فنن فعؾت فال هلس. :الؿرأة

 اكتفكوقال ططاء: ترفع دون رفع الرجؾ، وإن تركتف فال هلس. ا.مسـقكً  هُ رَ ومل يَ 

: ٕنَّ انشافعي، ًاألًصاعي ما ذذب إلقفانصٌاب  :غفش اهلل نوعثذ اهلل لال أتٌ 

 الشرع طامٌّ لؾرجال، والـساء.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، وإسـاده صحق،.1/241أخرجف اهـ أهل شقبة ) (1)
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ـِ ُحْجٍر  (111) ـْ َوائِِؾ ْه  ، َفَقَضَع َيَدُه القُْؿـَكملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َصؾَّقْت َمَع الـَّبِلِّ ، َوَط

ـُ ُخَزْيَؿَة.طَ  َؾك َيِدِه القُْسَرى َطَؾك َصْدِرِه. َأْخَرَجُف اْه
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( مـ صريؼ مممؾ هـ إسؿاطقؾ كا سػقان طـ 479جف اهـ خزيؿة ). أخرشٜاد٠ )ع٢ً صدزٙ( َٓهس٠ (1)

 طاصؿ هـ كؾقب طـ أهقف طـ وائؾ هـ حجر هف. 

ومممؾ هـ إسؿاطقؾ ضعقػ سقئ الحػظ، وقد تػرد هزيادة: )طىل صدره(، فؼد رواه مجٌع طـ 

هـ  (، وطبد اهلل4/317طبد الرزاق طـد أمحد ) سػقان الثقري، ومل يذكروا ذذه الزيادة، وذؿ:

(، 4/318(، ويحقك هـ آدم، وأهق كعقؿ الػضؾ هـ دكقـ طـد أمحد أيًضا )4/318القلقد طـد أمحد )

(: فعىل ذذا ُتعتبر زيادة مممؾ هـ إسؿاطقؾ 3/35ومحؿد هـ يقسػ الػرياهل طـد الـسائل )

مـؽرة، ويميد ذلؽ أيًضا أن مجقع الحػاظ الذيـ رووا الحديث مع الثقري طـ طاصؿ مل يذكروا 

 ذذه الزيادة، وذؿ هضعة طشر راوًيا.

(، 5/226وقد جاءت ذذه الزيادة: )القضع طىل الصدر( يف حديث ُذْؾب الطائل، أخرجف أمحد )

حدثـا يحقك هـ سعقد، طـ سػقان، حدثـل سؿاك هـ حرب، طـ قبقصة هـ ذؾب، طـ أهقف، قال: 

صدره، وصػ يحقك:  يـصرف طـ يؿقـف، ويساره، ورأيتف قال: يضع ذذه طىل ملسو هيلع هللا ىلصرأيت الـبل 

 القؿـك طىل القسرى فقق الؿػصؾ.

قبقصة هـ ذؾب مجفقل، وققلف يف الحديث: )رأيتف قال: يضع ذذه طىل صدره( أضـفا  لهدُ:

مدرجة، وأهنا مـ كالم هعض الرواة، وأضـف أمحد هـ حـبؾ يحؽقفا طـ يحقك هـ سعقد، فؼد رواه 

قان هنسـاده. فؾؿ يذكر ذذه الزيادة، هؾ قد رواه (: حدثـا وكقع، ثـا سػ5/227اإلمام أمحد أيًضا )

(، 234محؿد هـ هشار، طـ يحقك هـ سعقد هنسـاده، فؾؿ يذكر ذذه الزيادة، أخرجف الطقسل )

ومؿا يميد ذلؽ أنَّ شعبة، وزائدة، وأها إحقص، وشريًؽا كؾفؿ رووا الحديث طـ سؿاك هـ 

 درجة: ففل غقر محػقضة.حرب هدون ذذه الزيادة، وإْن مل تؽـ ذذه الزيادة م

(، هنسـاد صحق، طـف، قال: 759وأحسـ ما يف ذذا الباب ذق مرسؾ صاوس، أخرجف أهق داود )

يضع يده القؿـك طىل يده القسرى، ثؿ يشد هقـفؿا طىل صدره، وذق يف الصالة.  كان رسقل اهلل 

 وذذا الؿرسؾ لقس ذـاك ما يصؾ، لتؼقيتف.

أنَّ حديث الباب صحق، دون ققلف )طىل صدره(: ففل زيادة والخالصة مـ ذذا البحث الؿتؼدم 

 ٓ تثبت.
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 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 حهِ ٚضع ايٝد اي٢ُٓٝ ع٢ً ايٝطس٣. د:1ر َطأي١

، قال: (، مـ حديث سفؾ هـ سعد 741) صحقحفأخرج البخاري يف 

 يف الصالة. كان  الـاس يممرون أن يضع الرجؾ القد القؿـك طىل ذراطف القسرى

(، مـ حديث وائؾ هـ حجر يف صػة 411) صحقحفوأخرج مسؾؿ يف 

 .«ثؿ وضع يده القؿـك طىل القسرى»، وفقف: صالة رسقل اهلل 

(: العؿؾ طىل ذذا طـد أذؾ العؾؿ مـ 252) ســفيف   قال الرتمرٖ

، والتاهعقـ، ومـ هعدذؿ يرون أن يضع الرجؾ يؿقـف طىل شؿالف ملسو هيلع هللا ىلصأصحاب الـبل 

 ذيف الصالة.ا

(: وذق ققل طامة الػؼفاء يف 741) فت، البارييف  قال ابً زجب 

إمصار، مـفؿ: الثقري، وأهق حـقػة، والحسـ هـ صال،، والشافعل، وأمحد، 

 ذوإسحاق، وأهق طبقد، وأهق ثقر، وغقرذؿ.ا

وقد رويـا طـ غقر واحد مـ أذؾ العؾؿ أهنؿ كاكقا  :قال ابً امليرز 

، وٓ يجقز أن يجعؾ إغػال مـ أغػؾ استعؿال يرسؾقن أيدي ًٓ فؿ يف الصالة إرسا

السـة، أو كسقفا، أو مل يعؾؿفا حجة طىل مـ طؾؿفا، وطؿؾ هبا، فؿؿـ رويـا طـف أكف 

كان يرسؾ يديف: طبد اهلل هـ الزهقر، والحسـ البصري، وإهراذقؿ الـخعل، واهـ 

 ذسقريـ.ا
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ة مـ أصحاهف، وذق ققل الؾقث هـ وذق رواية طـ مالؽ، أخذ هبا مجاط  ُ:لهد 

، وقال إوزاطل: مـ شاء فعؾ، ومـ شاء ترك، شرح اهـ رجبسعد، كؿا يف 

 .شرح اهـ رجبوذق ققل ططاء، وُحؽل رواية طـ أمحد، كؿا يف 

(، مـ 3/93) إوسطوأثر اهـ الزهقر الذي ذكره اهـ الؿـذر أخرجف يف 

 (، هنسـاد صحق، طـف.1/391) مصـػفصريؼ اهـ أهل شقبة، وذذا يف 

.ًيٌس انعهًاءـج ما ذذب إلقفيف ذذه الؿسللة  ًانصحيح
(1)

 

 أٜٔ ٜطع ٜدٜ٘؟ د:2ر َطأي١

واختؾػ الؼائؾقن هالقضع: ذؾ  (741 :)الػت،يف  قال ابً زجب 

يضعفؿا طىل صدره، أو تحت سرتف، أو يخقر هقـ إمريـ؟ طىل ثالثة أققال، ذل 

 ،أكف يضعفؿا تحت سرتف: طظ ومؿـ روي طـفد، ثالث روايات طـ أمح

 ،ومالؽ ،وأهل حـقػة ،وأهقمجؾز، وذق ققل الثقري ،والـخعل ،وأهقذريرة

وطـ سعقد هـ جبقر، أكف يضعفؿا طىل صدره،  ،اوروي طـ طظ أيًض ، وإسحاق

وقال أهق إسحاق الؿروزي مـ أصحاهف: يضعفؿا تحت ،  وذق ققل الشافعل

: رأى هعضفؿ جامعفقاَل الترمذي يف ، اوحؽك اهـ الؿـذر التخققر هقـفؿ سرتف.

أن يضعفؿا فقق سرتف، ورأى هعضفؿ أن يضعفؿا تحت سرتف، كؾ َذلَِؽ واسع 

 ذ.اطـدذؿ

إثران طـ طظ، وأهل ذريرة يف وضع القديـ تحت السرة ٓ يثبتان:   ُ:لهد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (3/311-.)الؿجؿقع(، 741ٓهـ رجب ) فت، الباريواكظر:  (1)
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فػل إسـادمها: طبدالرمحـ هـ إسحاق الؽقيف، قال الـقوي: وذق ضعقٌػ هاتػاق 

 الجرح والتعديؾ.أئؿة 

وإثر طـ طظ يف القضع طىل الصدر ٓ يثبت أيًضا: فػل إسـاده مجفقٌل، 

وإمر يف ذذه الؿسللة واسٌع: لعدم صحة الدلقؾ فقف، وذق ترجق، شقخـا مؼبؾ 

 .القادطل 

(، مـ حديث 2/126وضعفؿا أطال مـ السرة: لؿا رواه الـسائل ) ًاأللشب

وضع يده القؿـك طىل كػف القسرى،  الـبل  وائؾ هـ حجر هنسـاد صحق،: أنَّ 

والرسغ والساطد. وإسـاده صحق،، ومثؾ ذلؽ إكؿا يتلتك طادًة فقؿـ جعؾ يديف 

أطال مـ السرة، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مصـػ اهـ أهل شقبة (3/313 )الؿجؿقع( 94-3/93ٓهـ الؿـذر ) إوسطواكظر  (1)

(1/391.) 
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 َبِعُض امَلَشاِئِن امُلِمَحَقة

 ٚضع ايٝد اي٢ُٓٝ ع٢ً ايٝطس٣ بعد ايسنٛ . د:1ر َطأي١

  القد القسرى هعد الركقع، ذذب هعض أذؾ العؾؿ إىل وضع القد القؿـك طىل

واستدلقا هعؿقم حديث سفؾ هـ سعد الؿتؼدم، وهحديث وائؾ هـ حجر طـد 

إذا كان قائًؿا يف الصالة قبض هقؿقـف طىل  ملسو هيلع هللا ىلص(، قال: رأيت الـبل 2/125الـسائل )

 شؿالف.

، «حتك يعقد كؾ فؼار إلك مؽاكف»: -وقد تؼدم-واستدلقا هحديث أهل محقد 

، وقد «حتك ترجع العظام إلك مػاصؾفا»طـد أمحد، وفقف: وهحديث رفاطة هـ رافع 

تؼدم أيًضا يف أول الباب، وذذا الؼقل ذق رواية طـ أمحد، فؼد سللف ولده صال، 

طـ ذلؽ، فؼال: أرجق أن يؽقن إمر واسًعا، وذذا الؼقل اختاره الشقخ اهـ 

 قفؿ.إهراذقؿ، والشقخ اهـ هاز، والشقخ اهـ طثقؿقـ، وغقرذؿ رمحة اهلل طؾ

  وذذب أمحد يف رواية، وذق مذذب الشافعقة، وطزاه البسام  يف ،تقضق

لجؿفقر العؾؿاء، إىل إرسال القديـ هعد الركقع، وحجتفؿ يف ذلؽ طدم  إحؽام

، تـصقص أحد مـ الصحاهة طىل ذلؽ مع كثرة مـ وصػ صالة رسقل اهلل 

ى، يذكره قبؾ وكؾ مـ وصػ الصالة هالتػصقؾ، وذكر وضع القؿـك طىل القسر

الركقع، وٓ يذكره هعد الركقع، قالقا: والعؿقم الذي يف إحاديث الؿذكقرة ٓ 
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يصؾ، أن يحؿؾ أيًضا طىل الؼقام هعد الركقع هعد وجقد أحاديث مبقـة مػصؾة 

، ومل يذكر فقفا ذلؽ هعد الركقع، وقد جاء ذلؽ مـ حديث لػعؾ رسقل اهلل 

(، وغقره هنسـاد صحق،، قال: قؾت: 726وائؾ هـ حجر كػسف طـد أهل داود )

، فؼام، فاستؼبؾ الؼبؾة، فرفع يديف حتك حاذتا ملسو هيلع هللا ىلصٕكظرن إىل صالة رسقل اهلل 

أذكقف، ثؿ أخذ شؿالف هقؿقـف، فؾؿا أراد أن يركع رفعفؿا مثؾ ذلؽ، ووضع يديف طىل 

ركبتقف، فؾؿا رفع رأسف مـ الركقع رفعفؿا مثؾ ذلؽ، فؾؿا سجد وضع رأسف 

 زل مـ يديف...، الحديث.هذلؽ الؿـ

فلكت ترى أنَّ وائؾ هـ حجر ذكر مقضع القديـ قبؾ الركقع، وأثـاء الركقع، 

وأثـاء السجقد، وسؽت طىل حالفؿا هعد الركقع مؿا يدل طىل أكف لقس لفؿا حالة 

تخالػ ما طؾقف ذقئة اإلكسان قبؾ الصالة، وإٓ لذكرذا، وكذلؽ يدل طىل أن مراده 

ؾ فقف ما «قائًؿا إذا كان»هالحديث:  ، أي: قبؾ الركقع، هدٓلة حديثف ذذا الذي فصَّ

 أمجؾف هذلؽ الحديث.

حتك »، وهحديث: «حتك يعقد كؾ فؼار مؽاكف»وأما استدٓلفؿ هحديث: 

، فؾقس لفؿ فقفؿا ملخذ: ٕنَّ الؿراد مـفؿا تؿام «ترجع العظام إلك مػاصؾفا

م الظفر إىل حالف الساهؼ قبؾ آصؿئـان هعد الركقع، وآطتدال حتك يعقد طظا

الركقع، وكقػ يؽقن الؿراد مـفؿا أن يضع القؿـك طىل القسرى هعد الركقع، ومل 

 يلِت ذلؽ قبؾ الركقع يف حديث الؿسلء يف صالتف مـ مجقع صرقف.

طـدي إىل الصقاب ققل مـ قال هاإلرسال هعد  فاأللشبوهعد ذذا البحث: 
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، واختقار شقخـا اإلمام مؼبؾ القادطل الركقع، وذق ترجق، اإلمام إلباين  

.واهلل أطؾؿ ،
(1)

 

 نٝف١ٝ ٚضع اي٢ُٓٝ ع٢ً ايٝطس٣. د:2ر َطأي١

قال:  ( هنسـاد صحق، طـ وائؾ هـ حجر 2/125) أخرج الـسائل 

إذا كان قائًؿا يف الصالة قبض هقؿقـف طىل شؿالف. وأخرج أيًضا  ملسو هيلع هللا ىلصرأيت رسقل اهلل 

...، ثؿ وضع يده القؿـك طىل »: (، هنسـاد صحق، طـ وائؾ هـ حجر قال2/126)

 .«كػف القسرى، والرسغ، والساطد

: كان الـاس يممرون أن يضع البخاريوتؼدم حديث سفؾ هـ سعد يف 

 الرجؾ القد القؿـك طىل ذراطف القسرى يف الصالة.

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (3/417 ،)شرح الؿفذب (1/433 ،)ػروعال(، 2/215ٓهـف صال، ) مسائؾ أمحدواكظر:  (1)

الشرح الؿؿتع (3/146 ،)تقضق، إحؽام (2/182 ،)غاية الؿرام (4/258.) 
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امِِت  (111) ـِ الصَّ ـْ ُطبَاَدَة ْه  ، َوَط
ِ
ـْ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل اَل َصاَلَة لَِؿ

.ُمتََّػٌؼ َطَؾقْفِ . «ْؿ َيْؼَرْأ بُِلمِّ الُؼْرآنِ لَ 
(1)

 

ـِ ِحبَّانَ  ْه
ِ
اَرُقْطـِّل:  ،َوفِل ِرَواَيٍة، ٓ ُتْجِزُئ َصاَلٌة اَل ُيْؼَرُأ فِقَفا بَِػاتَِحِة اَل »َوالدَّ

.«الؽَِتاِب 
(2)

 

َْحَؿدَ  َوفِل ُأْخَرى
ِ
ـِ  ،ٕ ، َواْه ُؽْؿ َتْؼَرُءوَن »ِحبَّاَن:  َوَأهِل َداُود، َوالتِّْرمِِذيِّ َلَعؾَّ

ـْ  ؛اَل َتْػَعُؾقا إالَّ بَِػاتَِحِة الؽَِتاِب »ُقْؾـَا: َكَعْؿ. َقاَل:  «َخْؾَػ إَماِمُؽْؿ؟ ُف اَل َصاَلَة لَِؿ َفنِكَّ

.«َلْؿ َيْؼَرْأ بَِفا
(3)

 

 دة من احلديثاملسائل واألحكام املستفا

 حهِ ايكسا٠٤ بفاحت١ ايهتاب. د:1ر َطأي١

  ـٌ مـ أركان الصالة، وواجٌب ذذب الجؿفقر مـ أذؾ العؾؿ إىل أنَّ قراءهتا رك

مـ واجباهتا، واستدلقا هحديث طبادة هـ الصامت، وأهل ذريرة الؿذكقريـ يف 

 الباب.

  :وذق -وذذب أهق حـقػة إىل أكف يجزئ قراءة آية مـ الؼرآن مـ أي مقضع كان

، [٤٠]ادزمل: ﴾ڑ  ژ ژ ڈ﴿لؼقلف تعاىل:  -رواية طـ أمحد خالف الؿشفقر طـف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 394(، ومسؾؿ )756أخرجف البخاري ) (1)

( مـ 1789( هنسـاد صحق،. وأما رواية اهـ حبان فلخرجفا )322-1/321أخرجفا الدارقطـل ) (2)

 حسـ، ومل يخرجفا طـ طبادة. هنسـاد  حديث أهل ذريرة 

(، واهـ حبان 311(، والترمذي )823(، وأهقداود )322-5/321. أخرجف أمحد )صخٝذ (3)

 (، هنسـاد حسـ ويف اإلسـاد محؿد هـ إسحاق وقد صرح هالتحديث طـد أمحد وغقره.1785)

 (، هنسـاد صحق،. 5/61أخرجف أمحد ) ولف شاذد مـ حديث رجؾ مـ أصحاب الـبل 
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 .«ثؿ اقرأ ما تقسر معؽ مـ الؼرآن»لؾؿسلء يف صالتف:  وققلف  

ثؿ اقرأ بلم الؼرآن، وبًم شاء اهلل »قد جاء يف هعض ألػاضف:  هلكف وُيَجاُب عيُ:

َة هإدلة«أن تؼرأ  الؿتؼدمة، واهلل أطؾؿ. ، وأما أية ففل ُمْجَؿؾٌة ُمبَقَـّ

.انصٌاب ذق ًلٌل اجلًيٌس
(1)

 

 ٌٖ جتب قسا٠٤ ايفاحت١ يف نٌ زنع١؟ د:2ر َطأي١

  ذذب الجؿفقر إىل وجقب قراءة الػاتحة يف كؾ ركعة، واستدلقا هحديث

 .«ثؿ افعؾ ذلؽ دم صالتؽ كؾفا»الؿسلء يف صالتف: 

  وذذب الـخعل، والثقري، وأهق حـقػة إىل أهنا ٓ تجب إٓ يف الركعتقـ

، وَسبِّْ، يف إُوَلقَقْـ: لؿا ُروي طـ طظ  ـِ ، أكف قال: اقرأ يف إُوَلقَقْ

إُْخَرَيقْـ.
(2)

 وذق ققل أمحد يف رواية طـف خالف الؿشفقر مـ مذذبف. 

  :ڑ  ژ ژ ڈ﴿وطـ الحسـ أكف إن قرأ يف ركعة أجزأه: لؼقلف تعاىل﴾. 

 ؿ الصالةوطـ مالؽ: إْن قرأ يف ثالث ركعات أجزأه: ٕهنا يف معظ. 

 ويف الؿسللة أققال أخرى. 

.لٌل اجلًيٌس ًانصٌاب
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (3/327.)الؿجؿقع (2/146 ،)الؿغـلواكظر:  (1)

(، ويف إسـاده: الحارث 3/114(، واهـ الؿـذر )1/372أخرجف اهـ أهل شقبة ) أثر طظ  (2)

 إطقر، وقد كذب.

  (3/361.)الؿجؿقع (2/156-157 ،)الؿغـلواكظر:  (3)
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 قسا٠٤ املأَّٛ يًفاحت١. د:3ر َطأي١

 :يف ذذه الؿسللة ثالثة أققال 

رية، أو  القْل األّل: أْن ٓ يؼرأ الؿلمقم شقئًا، سقاء كان ذلؽ يف الصالة السِّ

«مـ كان لف إمام؛ فؼراءة اِلمام لف قراءة»الجفرية: لحديث: 
(1)

حؽاه  ، وذذا الؼقل

اهـ الؿـذر، طـ الثقري، واهـ طققـة، ومجاطة مـ أصحاب الؽقفة، وذق مذذب 

 أهل حـقػة.

أنَّ الؿلمقم يؼرأ يف السرية، وٓ يؼرأ يف الجفرية: لؼقلف تعاىل:  القْل الجاىٕ:

، وققلف [٤٠٦األعراف:]  ﴾ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ  ۈ ۆ ۆ﴿

 :«الزذري، ومالؽ، ، وذذا الؼقل حؽاه اهـ الؿـذر طـ «وإذا قرأ فلكصتقا

 وأمحد، وإسحاق.

أنَّ الؿلمقم يؼرأ يف الصالة السرية، وهالػاتحة يف الصالة  القْل الجالح:

الجفرية: لعؿقم أحاديث الباب، وحؽك اهـ الؿـذر ذذا الؼقل طـ اهـ طقن، 

 وإوزاطل، وأهل ثقر، وأصحاب الشافعل، وذق مذذب البخاري.

: لدٓلة أحاديث انصٌابذق  انمٌل األخريذذا  :لال أتٌ عثذ اهلل غفش اهلل نو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يف إسـاده: جاهر هـ يزيد ، و(، وغقره، مـ حديث جاهر هـ طبداهلل 851أخرجف اهـ ماجف ) (1)

 الجعػل، وذق شديد الضعػ، وقد كذب.

جزء (، والبقفؼل يف 1/331وقد تاهع جاهًرا الجعػل لقُث هـ أهل سؾقؿ طـد الدارقطـل )

ب البقفؼل وقػف كؿا يف  (343( )345الؼراءة   جزء الؼراءة(، ولقث ضعقػ، وصقَّ

 (.161-159)ص
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الباب طؾقف، وأما دلقؾ الؼقل إول ففق ضعقٌػ، جاء مـ صريؼ: جاهر الجعػل،  

: جاء تػسقرهوذق كذاٌب، ومـ صريؼ أخرى مرسؾة، قال الحافظ اهـ كثقر يف 

 .ملسو هيلع هللا ىلصذذا الحديث مـ صرٍق ٓ يص، شلء مـفا طـ الـبل 

، وأدلتـا خاصة، وٓ تعارض هقـ طام وأما أدلة الؼقل الثاين ففل طامة

، الؼقل الثالث شقخـا مؼبؾ القادطل، والشقخ اهـ طثقؿقـ  وخاص، وقد رجَّ

اهلل طؾقفؿا. رمحة
(1)

 

 َت٢ ٜكسأ املأَّٛ ايفاحت١؟ د:4ر َطأي١

حدثـا  (:171)ص الؼراءة خؾػ اإلماميف جزء   قال اإلماو البخازٖ

ؿ، قال: قؾت ق هـ طثؿان هـ خثصدقة، قال: أخبركا طبد اهلل هـ رجاء، طـ طبد اهلل

إهنؿ قد أحدثقا  ،لسعقد هـ جبقر: أقرأ خؾػ اإلمام؟ قال: كعؿ، وإن سؿعت قراءتف

إن السؾػ كان إذا أم أحدذؿ الـاس كبر ثؿ أكصت حتك  ،ما مل يؽقكقا يصـعقكف

وقال  ،[٤٠٦]األعراف:  ﴾ۋ﴿ثؿ قرأ  ،يظـ أن مـ خؾػف قد قرأ فاتحة الؽتاب

 .: اهدره واقرأهالحؽؿ هـ طتقبة

حدثـا مقسك، قال: حدثـا محاد، طـ محؿد هـ طؿرو، طـ أهل سؾؿة، قال: 

  .فاغتـؿقا الؼراءة فقفؿا هػاتحة الؽتاب :لإلمام سؽتتان

وزاد ذارون حدثـا أهق سعقد، مقىل هـل ذاشؿ قال: حدثـا محاد، طـ محؿد هـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تػسقر  (2/163 ،)الؿغـل (3/365 ،)الؿجؿقع (3/112-118،) إوسطواكظر:  (1)

 .كثقر اهـ
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 .، طـ أهل سؾؿة، طـ أهل ذريرة، وطؿر

حدثـا محاد، طـ ذشام، طـ أهقف، قال: يا هـل اقرءوا فقؿا حدثـا مقسك، قال: 

وٓ تتؿ صالة ٓ يؼرأ فقفا هػاتحة الؽتاب  ،واسؽتقا فقؿا جفر ،يسؽت اإلمام

 .فصاطدا، مؽتقهة ومستحبة

 أساكقده حسـة، واإلسـاد أخر صحق،. ُ :لهد

 (:-115)ص لإلمام البقفؼل  الؼراءة خؾػ اإلمامويف جزء 

مؽحقل: اقرأ هبا يعـل هالػاتحة فقؿا جفر هف اإلمام إذا قرأ  طـ هنسـاد صحق،

هػاتحة الؽتاب وسؽت سرا، وإن مل يسؽت اقرأ هبا قبؾف ومعف وهعده ٓ تتركـفا 

 .طىل حال

ون ءرقال: كان رجال أئؿة يؼ ،الؼاسؿ هـ محؿد ثؿ أسـد هنسـاد صحق، طـ

اقرأ خؾػ اإلمام يف كؾ  طـ الحسـ، أكف كان يؼقل: . وهنسـاد صحق،وراء اإلمام

اقرأ خؾػ اإلمام يف : الشعبل . وهنسـاد صحق، طـصالة هػاتحة الؽتاب يف كػسؽ

 .مخسفـ

يحؼ طىل اإلمام أن يسؽت سؽتة هعد  :قال ،إوزاطل وهنسـاد صحق، طـ

لقؼرأ مـ خؾػف  :التؽبقرة إوىل استػتاح الصالة وسؽتة هعد قراءة فاتحة الؽتاب

وأسرع الؼراءة ثؿ  ،ن مل يؿؽـ قرأ معف هػاتحة الؽتاب إذا قرأ هباهػاتحة الؽتاب، فن

 .استؿع
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حؽاية طـ الحسـ  وقرأت يف كتاب الؼراءة خؾػ اإلمام لؾبخاري قال:  

وأذؾ العؾؿ أكف  ،وما ٓ أحصل مـ التاهعقـ ،ومقؿقن هـ مفران وسعقد هـ جبقر

خؾػ اإلمام أطاد إذا مل يؼرأ  يؼرأ خؾػ اإلمام وإن جفر قال: وقال مجاذد:

 .ذر.اوكذلؽ قال طبد اهلل هـ الزهق .الصالة

يتبقـ مـ ذذه أثار أن الؿلمقم يؼرأ الػاتحة متك  :لال أتٌ عثذ اهلل غفش اهلل نو

تقسر لف ذلؽ: سقاٌء قرأذا مع اإلمام، أو قبؾف أو هعده فؽؾ ذلؽ مشروع، وأحسـفا 

ثؿ يؾقف أن يؼرأ هعد إكؿال  أن يؼرأ مع اإلمام فقجؿع هقـ الؼراءة وآستؿاع،

 اإلمام، وأما الؼراءة قبؾف فـختار تركفا.

 قسا٠٤ ايفاحت١ َستب١ غى ًَخٕٛ بٗا. د:5ر َطأي١

َيْؾَزُمُف َأْن َيْلتَِل هِِؼَراَءةِ اْلَػاتَِحِة  (2/154 :)الؿغـليف  قال ابً قدام٘ 

َدًة، َغقَْر َمْؾُحقٍن فِقَفا َلْحـًا ُيِحقُؾ ال بًَة ُمَشدَّ ًة مِـَْفا،  :َؿْعـَكُمَرتَّ َفنِْن َتَرَك َتْرتِقبََفا، َأْو َشدَّ

ـَ َلْحـًا ُيِحقُؾ الَؿْعـَك، مِثُْؾ َأْن َيْؽِسَر َكاَف  ، ﴾َأْكَعْؿَت ﴿، َأْو َيُضؿَّ َتاَء ﴾إيَّاكَ ﴿َأْو َلَح

َّٓ أَنْ ﴾اْهِدَكا﴿َأْو َيْػتََ، َألَِػ اْلَقْصِؾ فِل  ـْ َغقِْر  ، َلْؿ َيْعتَدَّ هِِؼَراَءتِِف، إ َيُؽقَن َطاِجًزا َط

دِ َذَكَر اْلَؼاِضل َكْحَق َذَذا فِل  .َذَذا .اْلؿَجرَّ افِِعلِّ ذا، َوُذَق َمْذَذُب الشَّ
(1)

 

ةُ  (23/368 :)مجؿقع الػتاوىكؿا يف   قال غٔخ اإلضالو  اْلَخْؾِؼ  َطامَّ

ـْ  ةِ  مِ ةِ  اْلَعامَّ اَلةَ  هَِفا ُتْجِزُئ  قَِراَءةً  اْلَػاتَِحةَ  َيْؼَرُءونَ  َواْلَخاصَّ ـَ  َفنِنَّ  :الصَّ ْح  اْلَخِػلَّ  الؾَّ

ـَ  ْح اَلةَ  ُيبْطُِؾ  َٓ  الَؿْعـَك ُيِحقُؾ  َٓ  الَِّذي َوالؾَّ  ذ.االصَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (3/392.)الؿجؿقعواكظر:  (1)
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ا(: 23/351يف )  ّقال ـْ  َوَأمَّ  َخْؾَػفُ  ُيَصؾِّل َفاَل  :اْلَػاتَِحةِ  قَِراَءةَ  ُيِؼقؿُ  َٓ  َم

 َّٓ ـْ  إ َْلثَغِ  َخْؾَػ  كؾَّ ُيَص  َفاَل  ،مِثُْؾفُ  ُذقَ  َم ْٕ ُل  الَِّذي ا َّٓ  :هَِحْرِف  َحْرًفا ُيبَدِّ ادِ  َحْرَف  إ  الضَّ

ـْ  َأْخَرَجفُ  إَذا ـْ  َكثِقرٍ  َطاَدةُ  ُذقَ  َكَؿا اْلَػؿِ  َصَرِف  مِ ـْ  مِـُْفؿْ  ،َوْجَفانِ  فِقفِ  َفَفَذا ،الـَّاسِ  مِ  َم

َٓ  ،َخْؾَػفُ  ُيَصؾَّك َٓ : َقاَل  َكَّفُ  :َكْػِسفِ  لفِ  َصاَلُتفُ  َتِص،ُّ  َو
ِ
َنَّ  هَِحْرِف: َحْرًفا َأْهَدَل  ٕ

ِ
ٕ 

ادِ  َمْخَرَج  ْدُق  الضَّ َْسـَانِ  َصَرُف  الظَّاءِ  َوَمْخَرَج  ،الشِّ ْٕ َٓ ) :َقاَل  َفنَِذا. ا ـَ  َو ق الِّ  َكانَ ( الظَّ

َ  :َأْقَرُب  َوَذَذا .َتِص،ُّ : الثَّاكِل َواْلَقْجفُ . (َكَذا َيْػَعُؾ  َضؾَّ ) َمْعـَاهُ 
ِ
ـِ  نَّ ٕ  فِل اْلَحْرَفقْ

ْؿعِ  ـْ  َأَحِدِذَؿا َوِحسُّ  ،َواِحدٌ  َشْلءٌ  السَّ َخرِ  ِحسِّ  ِجـْسِ  مِ ْٔ ـِ  لِتََشاُهفِ  :ا  ،الَؿْخَرَجقْ

اَلَل  َيْؼِصدُ  إكََّؿا َواْلَؼاِرُئ  ا ،الُؿْستَِؿعُ  َيْػَفُؿفُ  الَِّذي َوُذقَ  ،لِْؾُفَدى الُؿَخالَِػ  الضَّ  َفَلمَّ

ـْ  قذُ الَؿْلُخ  الَؿْعـَك ـِ  هِِخاَلِف  َوَذَذا ،َأَحدٍ  هِبَالِ  َيْخطِرُ  َفاَل  (:َضؾَّ ) مِ  اْلَحْرَفقْ

ـِ  اءِ  َكنِْهَدالِ  ،َوَسْؿًعا ،َوَمْخَرًجا ،َصْقًتا الُؿْختَؾَِػقْ ـِ  الرَّ  هِفِ  َيْحُصُؾ  َٓ  َذَذا َفنِنَّ  :هِاْلَغقْ

 ذ.ااْلِؼَراَءةِ  َمْؼُصقدُ 

 املٛاال٠ يف ايفاحت١. د:6ر َطأي١

 لػصؾ هقـ أيات هالػاصؾ الؽبقر.معـاه: طدم ا

 ،َفنِْن َقَطَع قَِراَءَة اْلَػاتَِحِة هِِذْكرٍ  (2/156 :)الؿغـليف  قال ابً قدام٘ 

ـْ اْلَػاتَِحِة فِل أَْثـَاِء قَِراَءةِ 
َماُم مِ ـْ ُدَطاٍء، َأْو قَِراَءةٍ، َأْو ُسُؽقٍت َيِسقٍر، َأْو َفَرَغ اإْلِ

مِ

.الَؿْلُمقِم، َقاَل: آمِ  ـَ ْت هِِف آَيُة َرْحَؿٍة َسَلَل،  ق َٓ َتـَْؼطُِع قَِراَءُتُف: لَِؼْقِل أَْحَؿَد: إَذا َمرَّ َو

ْت هِِف آَيُة َطَذاٍب اْستََعاَذ. َّٓ َأْن َيُؽقَن  َوإَِذا َمرَّ َوإِْن َكُثَر َذلَِؽ اْستَْلَكَػ قَِراَءَتَفا، إ

ُؽقُت َمْلُمقًرا هِِف، َكالَؿْلُمقِم َيْشرَ  َماِم، السُّ ُع فِل قَِراَءةِ اْلَػاتَِحِة، ُثؿَّ َيْسَؿُع قَِراَءَة اإْلِ
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َماُم َأَتؿَّ قَِراَءَتَفا، َوَأْجَزَأْتُف. 
َوَكَذلَِؽ إْن  َأْوَمَل إَلقِْف َأْحَؿُد. َفُقـِْصُت َلُف، َفنَِذا َسَؽَت اإْلِ

ْكتَِؼالِِف إلَ 
ِ
ُؽقُت كِْسقَاًكا، َأْو َكْقًما، َأْو ٓ ك َغقِْرَذا َغَؾًطا، َلْؿ َيبُْطْؾ، َفَؿتَك َذَكَر َكاَن السُّ

ذ.اَفنِْن َتَؿاَدى فِقَؿا ُذَق فِقِف َهْعَد ذِْكِرِه، َأْهَطَؾَفا، َوَلِزَمُف اْستِئْـَاُفَفا: َأَتك هَِؿا َهِؼَل مِـَْفا
(1)

 

 ايتًفغ بايفاحت١. د:7ر َطأي١

قراءة طـ خباب هـ إََرت أكف ُسئؾ: كقػ كـتؿ تعؾؿقن  البخاريجاء يف 

 يف الظفر، والعصر؟ فؼال: هاضطراب لحقتف. ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 

هعد أن ذكر ذذا الحديث، وأحاديث - (761 )قال احلافظ ابً زجب 

تؽقن هتحريؽ الؾسان  رِّ ويف ذذه إحاديث دلقؾ طىل أن قراءة السِّ : -أخرى هؿعـاه

ة والذكر وهذلؽ يتحرك شعر الؾحقة، وذذا الؼدر ٓهد مـف يف الؼراء ،والشػتقـ

وكثقر  ،وهعض الحـػقة ،فلما إسؿاع كػسف فاشترصف الشافعل، وغقرمها مـ الؽالم

وقال الثقري: ٓ يشترط، هؾ يؽػل تصقير الحروف، وذق ققل ، مـ أصحاهـا

 الحرقل مـ الحـػقة، وضاذر كالم أمحد.

قاَل أهق داود: ققؾ ٕمحد: كؿ يرفع صقتف هالؼراءة؟ فؼاَل: قاَل اهـ مسعقد
(2)

: 

ففذا يدل طىل أن إسؿاع إذكقـ جفر، فقؽقن السر  فؾؿ يخافت. فمـ أسؿع أذكق

الؼراءة التل يسرذا يف الصالة يتحرك  :وكذا قاَل اهـ أهل مقسك مـ أصحاهـا دوكف.

 ذاالؾسان والشػتان هالتؽؾؿ هالؼرآن، فلما الجفر فقسؿع كػسف ومـ يؾقف.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (3/359.)الؿجؿقعواكظر:  (1)

 ( هنسـاد صحق،.1/366أخرجف اهـ أهل شقبة ) (2)
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ترجق، شقخ اإلسالم اهـ تقؿقة، أكف ٓ ُيشترط أن ُيسؿع كػسف، وذق  ًانصٌاب

واهـ الؼقؿ، وقد تؼدم كحق ذذا طـد مسللة الـطؼ هتؽبقرة اإلحرام.
(1)

 

 قسا٠٤ ايفاحت١ بغى ايعسب١ٝ. د:8ر َطأي١

  :ڎ ڌ﴿ذذب الجؿفقر إىل طدم جقاز الؼراءة هغقر العرهقة: لؼقلف تعاىل 

 .[٣٫٧الشعراء:]  ﴾ۀ    ۀ ڻ﴿، وققلف: [٥الزخرف:]   ﴾ڈ ڎ

 ىل الجقاز، وقال هعض أصحاهف: لؿـ مل ُيحسـ. واستدل وذذب أهق حـقػة إ

 ، قال: وٓ ُيـذر كؾ ققم إٓ هؾساهنؿ.[٣٫األنعام:] ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ﴿هؼقلف تعاىل: 

: ٕنَّ الؼرآن إذا ُغقِّرت ألػاضف، وخرج طـ كظؿف مل يؽـ لٌل اجلًيٌس ًانصٌاب

ره لفؿ كان اإلكذار قرآًكا، وٓ مثؾف، وإكؿا يؽقن تػسقًرا لف، أما اإلكذار، فنذا ف سَّ

ر دون التػسقر. هالؿػسَّ
(2)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (3/394.)الؿجؿقع (2/154 ،)الؿغـلواكظر:  (1)

  (3/379-381.)الؿجؿقع(، و 2/158) الؿغـلواكظر:  (2)
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ـْ َأَكٍس  (114) اَلَة  َوَأَها َهْؽٍر َوُطَؿرَ  ،ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ  َوَط َكاُكقا َيْػتَتُِحقَن الصَّ

.ُمتََّػٌؼ َطَؾقْفِ  ﴾ پ پ پ پ﴿ه
(1)

 

َٓ يَ  َٓ فِل آِخِرَذا. ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿ْذُكُروَن َزاَد ُمْسؾٌِؿ:  ِل قَِراَءةٍ َو فِل َأوَّ
(2)

 

َٓ َيْجَفُروَن هِ  ـِ ُخَزْيَؿَة:  َْحَؿَد َوالـََّسائِلُّ َواْه
ِ
ٱ ٻ ٻ  ﴿ ـَوفِل ِرَواَيٍة ٕ

﴾ٻ
(3)

وَن. ، ـِ ُخَزْيَؿَة: َكاُكقا ُيِسرُّ ْه
ِ
َوفِل ُأْخَرى ٓ

(4)
 

ـْ َأَطؾََّفا.  َوَطَؾك َذَذا ُيْحَؿُؾ الـَّْػُل فِل ِرَواَيِة ُمْسؾٍِؿ، ِخاَلًفا لَِؿ

ـْ ُكَعقٍْؿ الُؿْجِؿِر، َقاَل: َصؾَّقْت َوَراَء َأهِل ُذَرْيَرةَ  (111) ٱ ٻ ٻ  ﴿: َفَؼَرأَ   َوَط

ـَ  ﴾ڄ ڄ﴿ُثؿَّ َقَرَأ هُِلمِّ الُؼْرآِن، َحتَّك إَذا َهَؾَغ  ﴾ٻ َوَيُؼقُل ُكؾََّؿا . َقاَل: آمِق

ـَ  الُجُؾقِس: اهلُل َأْكبَُر. ُثؿَّ َيُؼقُل إَذا َسؾََّؿ: َوالَِّذي َكْػِسل هِقَِدِه إكِّل  َسَجَد، َوإَِذا َقاَم مِ

َْشبَُفُؽْؿ َصاَلًة هَِرُس  َٕ 
ِ
ـُ ُخَزْيَؿَة.ملسو هيلع هللا ىلصقِل اهلل . َرَواُه الـََّسائِّل َواْه

(5)
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 399(، ومسؾؿ )743أخرجف البخاري ) (1)

( وقد أطؾفا هعض أذؾ العؾؿ هؿا ٓ يؼدح فقفا، واكظر كالم الحافظ اهـ 399أخرجف مسؾؿ هرقؿ ) (2)

  (743 .)فت، الباريحجر يف 

( والؾػظ ٕمحد، وذل 1/251(، واهـ خزيؿة )2/135(، والـسائل )3/275أخرجفا أمحد ) (3)

 ىل شرط الشقخقـ. رواية صحقحة ط

 ( وإسـاده ضعقػ، فقف سقيد هـ طبدالعزيز، وذق شديد الضعػ. 498أخرجفا اهـ خزيؿة ) (4)

 ( ويف إسـاده اهـ أهل السري والراج، ضعػف. 739ولفا صريؼ أخرى طـد الطبراين )

محـ ( وإسـاده صحق،، لؽـ ققلف )فؼرأ هسؿ اهلل الر499(، واهـ خزيؿة )2/134رواه الـسائل ) (5)

الرحقؿ( شاذة تػرد هبا كعقؿ الؿجؿر ومل يذكرذا سائر الرواة طـ أهل ذريرة الذيـ رووا ذذا 

  (1/335-336 .)كصب الرايةالحديث طـف. اكظر 
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 املسائل واألحكام املستفادة من احلديثني

 اإلضساز، أٚ اجلٗس بايبط١ًُ. د:1ر َطأي١

  ،ذذه الؿسللة مؿا َكثَُر فقفا الـزاع هقـ الػؼفاء، حتك ألػقا فقفا مصـػات

فؿؿـ أفردذا هالتصـقػ: اهـ خزيؿة، واهـ حبان، والدارقطـل، والبقفؼل، واهـ 

 طبد البر، وآخرون.

 وسلذكر يف ذذه الؿسللة أص،، وأشفر ما طـد الػريؼقـ مـ إدلة:

فلما الؼائؾقن هاإلسرار هالبسؿؾة فاحتجقا هحديث أكس الؿذكقر يف الباب، 

قال »، قال: ، طـ الـبل  (395)صحق، مسؾؿيف  وهحديث أهل ذريرة 

اهلل تعالك: قسؿت الصالة بقـل وبقـ طبدي كصػقـ، فنذا قال العبد: الحؿد هلل رب 

يف  ، واحتجقا هحديث أهل ذريرة «العالؿقـ، قال اهلل تعالك: محدين طبدي

صحق، مسؾؿ (599 أنَّ الـبل :)  كان إذا قام يف الركعة الثاكقة استػت، الؼراءة

 ، ومل يسؽت.﴾پ پ پ پ﴿هـ: 

كان  (: أنَّ الـبل 498)صحق، مسؾؿيف  واستدلقا هحديث طائشة 

، وقالقا: ذذا ذق ﴾ پ پ پ پ﴿يستػت، الصالة هالتؽبقر، والؼراءة هـ: 

طؿؾ كبار الصحاهة، كؿا حؽاه أكس طـ أهل هؽر، وطؿر، وطثؿان، وذكره اهـ 

سلء الحػظ، وذكره الؿـذر طـ طظ، وطؿار، هنسـاد فقف: شريؽ الؼاضل، وذق 

 طـ اهـ مسعقد، هنسـاد فقف: سعقد هـ الؿرزهان، وذق ضعقٌػ.
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، أكف (، وغقره هنسـاد صحق،، طـ اهـ طباس 2/89وأخرج طبد الرزاق ) 

قراءة إطراب. وأخرج اهـ أهل شقبة  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿قال: الجفر هـ: 

 (، هنسـاد حسـ طـ إسقد هـ يزيد، قال: صؾقت خؾػ طؿر سبعقـ1/411)

 .﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿صالة، فؾؿ يجفر هـ: 

، فاستدلقا هحديث أهل ذريرة ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿وأما الؼائؾقن هالجفر هـ: 

  الؿقجقد يف الباب، واستدلقا هحديث أهل ذريرة :« إذا قرأتؿ فاحتة

.«؛ فنهنا إحدى آياهتا﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿الؽتاب، فاقرُءوا 
(1)

 

؟ ءة رسقل اهلل ، أكف ُسئؾ طـ قراواستدلقا هحديث أكس هـ مالؽ 

ا، ثؿ قرأ:  ، ﴾ٻ ﴿، ويُؿدُّ ﴾ٱ ٻ ﴿، يؿد ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿فؼال: كاكت مدًّ

 .﴾ٻ﴿ويؿدُّ 

...، فقصػت: واستدلقا هحديث أم سؾؿة أهنا قالت: كاكت قراءة الـبل 

حرًفا، حرًفا، قراءة هطقئة، ويف رواية: كان يصظ يف هقتفا،  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿

 .، إىل آخر الػاتحة﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿فقؼرأ: 

ولؾؼائؾقـ هالجفر أحاديث كثقرة مرفقطة، ولؽـفا كؾفا مردودة، ففل إما 

- (1/335كصب الرايةمقضقطة، أو واذقة، أو لقست محػقضة، اكظرذا يف 

356.) 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.273سقليت يف الؽتاب هرقؿ ) (1)
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معاين (، والطحاوي يف 2/48) ســفواستدلقا هؿا أخرجف البقفؼل يف 

ؿر هـ ( طـ طبد الرمحـ هـ أهزى، قال: صؾقت خؾػ ط1/211) أثار

 . وذق ثاهت طـف.﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿الخطاب، فجفر هـ: 

(، طـ طظ هـ أهل صالب مـ صريؼ: الشعبل، قال: 2/48وأسـد البقفؼل )

 .﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿رأيت طظ هـ أهل صالب، وصؾقت خؾػف، فسؿعتف يجفر هـ: 

(، هنسـاد 2/48ويف إسـاده رجالن مل أقػ طىل مـ وثؼفؿا. وأسـد البقفؼل )

 .﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿ هـ طؿر أكف كان يػتت، أم الؽتاب هـ: حسـ، طـ طبد اهلل

(، هنسـاد صحق،، هؾػظ: كان إذا افتت، 1/412وذق طـد اهـ أهل شقبة )

 .﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿الصالة قرأ 

(، هنسـاد صحق، طـ 3/126-127) إوسطوأخرج اهـ الؿـذر يف 

، ويؼقل: ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿طؽرمة، قال: كان اهـ طباس يستػت، الؼراءة هـ: 

 إكؿا ذق شلء استرقف الشقطان مـ الـاس.

وص،َّ طـ طبد اهلل هـ الزهقر طـد اهـ أهل شقبة، واهـ الؿـذر، والبقفؼل، أكف 

 كان يجفر هبا، وص،َّ طـد البقفؼل أكف قال: ما يؿـعفؿ مـفا إٓ الؽبر.

واستدلقا هلثر معاوية هـ أهل سػقان، أكف صىل هالـاس هالؿديـة صالًة، فجفر 

، ٕم الؼرآن، ومل يؼرأ هبا لؾسقرة التل ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿ؼراءة، فبدأ هـ: فقفا هال

هعدذا حتك قضك تؾؽ الؼراءة، ومل يؽبر حقـ يفقي حتك قضك تؾؽ الصالة، فؾؿا 
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سؾؿ كاداه مـ شفد ذلؽ مـ الؿفاجريـ مـ كؾ مؽان: يا معاوية، أسرقت الصالة،  

التل هعد أم ، لؾسقرة ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿أم كسقت؟ فؾؿا صىل هعد ذلؽ قرأ: 

 الؼرآن، وكبر حقـ يفقي ساجًدا.

،  (، مـ صريؼ: أهل هؽر هـ حػص، طـ أكس1/233أخرجف الحاكؿ )

 فذكر الؼصة.

: الؿحػقظ فقف رواية الصحقحقـوقال ذمٓء يف حديث أكس الذي يف 

الصحقحقـ پ پ پ پ﴿يستػت، الصالة هـ:  ملسو هيلع هللا ىلص: كان الـبل ﴾ ،

كان يبتدئ الؼراءة هسقرة الػاتحة، ولقس مراده كػل  ملسو هيلع هللا ىلصقالقا: ومراد أكس أنَّ الـبل 

 قراءة البسؿؾة، أو الجفر هبا.

قالقا: ويميد ذلؽ ما ص،َّ طـ سعقد هـ زيد أكف سلل أكس هـ مالؽ، كؿا يف 

مسـد أمحد (3/166و ،)ســ الدارقطـل (1/316 أكان رسقل اهلل :)ملسو هيلع هللا ىلص 

ـ ؟ قال إكؽ لتسللـل ط﴾پ پ پ پ﴿؟ أو ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿يؼرأ 

شلء ما أحػظف، أو ما سللـل طـف أحد قبؾؽ. قالقا: والروايات إخرى َوَذٌؿ مـ 

 الرواة: ٕهنؿ ضـقا ذلؽ معـك الحديث، فرووه هالؿعـك.

إىل  ًنكٍ األلشبالؼقٓن ققيان كؿا ترى،  :لال أتٌ عثذ اهلل غفش اهلل نو

 ، وذق ققل مجفقر العؾؿاء.انمٌل األًلذق  انصٌاب

(: وإىل ذلؽ ذذب أكثر 743 ،744) فت، البارييف  قال ابً زجب 
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، مـفؿ: أهق هؽر، وطؿر، وطثؿان، وطظ، ملسو هيلع هللا ىلصأذؾ العؾؿ مـ أصحاب الـبل 

وغقرذؿ، ومـ هعدذؿ مـ التاهعقـ، وهف يؼقل سػقان الثقري، واهـ الؿبارك، 

، وحؽك اهـ الؿـذر ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿وأمحد، وإسحاق، ٓ يرون أن يجفر هـ:

 ن، وأذؾ الرأي، وأمحد، وأهل طبقد.ذذا الؼقل طـ سػقا

 وحؽاه اهـ شاذقـ طـ طامة أذؾ السـة. ثه قال:

ٱ ٻ  ﴿وذق السقاد إطظؿ. قال الـخعل: ما أدركت أحًدا يجفر هـ: قال:

 ذ.ا﴾ٻ ٻ

هلكف غقر محػقظ إٓ لػظ  وأما رد الؼائؾقـ هالجفر لحديث أكس 

الصحقحقـا التصري، هـػل الجفر ، فغقر صقاب، فالروايات إخرى التل فقف

هالبسؿؾة رواذا مجٌع طـ شعبة، ورواذا مع شعبة مجٌع طـ قتادة، ورواذا مع قتادة 

ـَ ذلؽ الحافظ اهـ حجر   .الػت،يف  مجٌع طـ أكس كؿا هقَّ

وطىل التسؾقؿ أهنا ُرويت هالؿعـك: فؼد أجاب طـ ذلؽ الحافظ اهـ رجب 

  يففت، الباري 

َؽ: أن َما ذكروه مـ اْختاِلَف ألػاظ الرواية يدل َطَؾك والجقاب َطـ َذلِ  فقال:

أهنؿ كاكقا يروون الَحِدْيث هالؿعـك، وٓ يراطقن الؾػظ، فنذا َكاَن أحد إلػاظ 

ا ٓ احتؿال فِقِف، طؾؿ أهنؿ أرادوا هالؾػظ الؿحتؿؾ ُذَق َما ، وأخر صريحً محتؿاًل 

قِف، وأن معـامها طـدذؿ واحد، وإٓ دل َطَؾقَْفا الؾػظ الصري، الَِّذي ٓ احتؿال فِ 
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لؽان الرواة َقْد رووا الَحِدْيث القاحد هللػاظ مختؾػة متـاقضة، وٓ يظـ َذلَِؽ هبؿ  

ٓسقؿا وهعضفؿ َقْد زاد فِل الَحِدْيث : وورطفؿ ،وطدالتفؿ ،وفؼففؿ ،َمَع طؾؿفؿ

وذذه زيادة تـػل كؾ احتؿال وشؽ، وذل طدم ذكر قراءة البسؿؾة فِل الؼراءة، 

زيادة مـ ثؼات طدول حػاظ، تؼضل َطَؾك كؾ لػظ محتؿؾ، فؽقػ ٓ تؼبؾ؟ 

 .وطالؿفؿ ،وإمامفؿ ،فؼقف أذؾ الشام ،ٓسقؿا ومؿـ زاد ذذه الزيادة إوزاطل

َمالِؽ، ومالؽ  :والذي َرَوى كػل قراءة البسؿؾة مـ أْصَحاب محقد ُذقَ  قال:

روايتف الؿصرحة  دُّ رَ ل الرواية، فؽقػ تُ ف فِ يِ رِّ حَ وتَ  ،وورطف ،وطؾؿف ،َمالِؽ فِل فؼفف

فالقاجب فِل  هبذا الؿعـك هرواية شققخ لقسقا فؼفاء لحديث محقد هؾػظ محتؿؾ؟

َذَذا وكحقه أن تجعؾ الرواية الصريحة مػسرة لؾرواية الؿحتؿؾة: فنن َذَذا مـ َهاب 

فغقر طرض الؿتشاهف طىل الؿحؽؿ، فلما رد الروايات الصريحة لؾرواية الؿحتؿؾة 

 اكتفك الؿراد. جائز، كؿا ٓ يجقز رد الؿحؽؿ لؾؿتشاهف.

وأما استدٓلفؿ طىل ردِّ الحديث هؼقل أكس: إكؽ لتسللـل طـ شلء ما 

يف  أحػظف، أو ما سللـل طـف أحد قبؾؽ. فؼد أجاب طـف الحافظ اهـ رجب 

،الػت 

يؽـ طـده مِـُْف  فالؿراد: َذْؾ َكاَن يؼرأ البسؿؾة فِل كػسف، أم ٓ؟ َفَؾؿْ  فقال:

ا فؼد شؽ وأيًض  طؾؿ: ٕكف َلْؿ يسؿع قراءهتا، فال يدري: َذْؾ َكاَن يسرذا، أم ٓ؟

اوي: َذْؾ َقاَل: ٓ أحػظف ُف إكؿا َقاَل:  ؟َما سللـل َطـُْف أحد قبؾؽ :أو .الرَّ فالظاذر َأكَّ

ىل تؼدير وط، كؿا رواه شعبة وغقره َطـ قتادة، كؿا تؼدم .َما سللـل َطـُْف أحد قبؾؽ
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َما أخبر هِِف قتادة وغقره مـ قبؾ  لفقجقز أن يؽقن كس .أن يؽقن َقاَل: َما أحػظف

َقاَل اهـ َطبْد البر: مـ  وهعد طفده هؿا سئؾ َطـُْف. ،ذلؽ، ويؽقن َقاَل َذلَِؽ ِطـَْد كبره

 ذاأطؾؿ. واهلل. حػظ َطـُْف حجة َطَؾك مـ سللف فِل حال كسقاكف

ر، طـ أهل ذريرة الذي يف الؽتاب، وأما استدٓلفؿ هحديث كُ  عقؿ هـ الؿَجؿِّ

يعـل سعقد هـ أهل ذالل، وخالد -: وسعقد، وخالد فؼال الحافظ اهـ رجب 

ـِ يف سـد حديث أهل ذريرةا َذْي وإن كاكا ثؼتقـ،لؽـ قال أهق طثؿان  -هـ يزيد الؾَّ

ازي، أكف قال فقفؿا: رهؿا وقع يف قؾبل مـ  حسـ البرذطل، طـ أهل زرطة الرَّ

حديثفؿا، قال: وقال أهق حاتؿ: أخاف أن يؽقن هعضفا مراسقؾ طـ اهـ أهل فروة، 

 واهـ سؿعان. يعـل ُمدلسة طـفؿا.

: ثؿ ذذا الحديث لقس هصري، يف الجفر، إكؿا قال احلافظ ابً زجب 

جف الـسائل يف ]هاب ترك  ا، وقد خرَّ فقف أكف قرأ البسؿؾة، وذذا يصدق هؼراءهتا ِسرًّ

وطىل تؼدير أن يؽقن جفر هَِفا، فقحتؿؾ أن يؽقن جفر هَِفا لقعؾؿ بسؿؾة[، الجفر هال

ا فنكف وأيًض ، الـَّاس استحباب قراءهتا فِل الصالة، كؿا جفر ُطَؿر هالتعقذ لذلؽ

ُثؿَّ قرأ هلم الؼرآن، وذذا دلقؾ َطَؾك أهنا لقست مـ أم  ،﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿َقاَل: قرأ 

ا فؾقس فِل الَحِدْيث تصري، وأيًض ، ا هؼراءهتاتبركً  الؼرآن، وإكؿا تؼرأ َقبَْؾ أم الؼرآن

، وإكؿا فِقِف أن ملسو هيلع هللا ىلص ا َطـ الـَّبِلِّ هلن مجقع َما فعؾف أهق ُذَرْيَرَة فِل ذذه الصالة كؼؾف صريحً 

 ذامـ غقره. ملسو هيلع هللا ىلص صالتف أشبف هصالة الـَّبِلِّ 

: فالراج، أكف مقققف طىل أهل ذريرة، وأما حديثفؿ الثاين طـ أهل ذريرة 
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 يت هقاكف إن شاء اهلل يف ذذا الباب.وسقل 

(، مـ صريؼ: طؿرو هـ 5146) البخاري: ففق يف وأما حديث أكس 

 .طاصؿ، طـ مهام، طـ قتادة، طـ أكس 

فتػرد َطْؿِرو ْهـ طاصؿ َطـ مهام هذكر : الػت،يف  قال ابً زجب 

خرجف ، الزيادة وقد روي َطـ شعبة، َطـ مهام هدون ذذه، البسؿؾة فِل َذَذا الَحِدْيث

 .غرائب شعبةأهق الحسقـ هـ الؿظػر فِل 

وطىل تؼدير أن تؽقن محػقضة، فؾقس فِل الَحِدْيث التصري، هؼراءتف فِل  قال:

يؽقن  أنْ  -َوُذَق أشبف-الصالة، َفَؼْد يؽقن وصػ قراءتف فِل غقر الصالة، ويحتؿؾ 

اد تؿثقؾ قراءتف َطَؾك َذَذا القجف، وأر ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿أو قتادة قرأ:  ،َأَكس

 ذاهِِف حؽاية طقـ قراءتف لؾبسؿؾة. دْ رِ هالؿد، ومل يُ 

: ويف لػظ الحديث ، فؼال الحافظ اهـ رجب ٚأَا حدٜث أّ ض١ًُ

اختالٌف يف ذكر البسؿؾة، وإسؼاصفا، ويف إسـاده أيًضا اختالف، فؼد أدخؾ الؾقث 

ىل هـ مؿؾؽ، هـ سعد يف روايتف، طـ اهـ أهل مؾقؽة هقـف، وهقـ أم سؾؿة: يعا

 وصح، روايتف الترمذي وغقره. وقال الـسائل: يعىل ذذا لقس هالؿشفقر.

د هالرواية طـف: اهـ أهل ُمؾقؽة، ومل يقثؼف معتبر، وقد  ُ :لهد ذق مجفقل، تػرَّ

ققؾ: إنَّ قراءة أيات يف حديث أم سؾؿة إكؿا ذق مـ حؽاية اهـ جريج لحديث أم 

راءتف آيًة آية. كذلؽ قالف الـسائل، وأهق داود يؼطع ق ملسو هيلع هللا ىلصسؾؿة، وققلفا: كان الـبل 
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، وكذلؽ قالف الؿصاحػالسجستاين حؽاه طـفا أهق هؽر هـ أهل داود يف كتاهف 

اإلمام أمحد يف رواية اهـ الؼاسؿ طـف، وقالقا: اهـ جريج ذق الذي قرأ: )مؾؽ(، 

 ولقس ذلؽ يف حديث أم سؾؿة.اكتفك، قالف اهـ رجب.

، ولقس فقفا: )يف ملسو هيلع هللا ىلصلحديث هؾػظ: كاكت قراءة الـبل وأكثر روايات ا ُ :لهد

الصالة(: إٓ يف رواية طؿر هـ ذارون، وذق كذاب، ورواية حػص هـ غقاث طـد 

 الطحاوي، وٓ ُيعتؿد طؾقفا: لؿخالػتف لؿـ ذق أحػظ مـف.

: وأما الؿروي طـ طؿر ، فؼال اهـ رجب  ٚأَا أرس عُس بٔ اخلطاب

صحق، مسؾؿفؼد ثبت طـف يف 
(1)

، فؾعؾف أكف مل يؽـ يجفر هبا أكس مـ حديث 

ج اهـ أهل شقبة ) (، هنسـاد جقد طـ 1/411جفر هبا مرًة لقُبَقِـّ جقاز ذلؽ، وخرَّ

ٱ ٻ ٻ  ﴿ إسقد، قال: صؾقت خؾػ طؿر سبعقـ صالة، فؾؿ يجفر فقفا هـ:

 .﴾ٻ

: ولقس طـ اهـ طؿر ، فؼال الحافظ اهـ رجب  ٚأَا أرس ابٔ عُس

 فر، هؾ هؼراءة البسؿؾة.تصري، هالج

مع مـ معف مـ الصحاهة، فؼد أجاب الزيؾعل يف  ٚأَا قص١ َعا١ٜٚ 

كصب الراية  طـف هلجقهة، فؼال ::ـْ ُوُجقٍه
 َواْلَجَقاُب َطـُْف مِ

ٍَا: ـِ ُخثَقْؿِ  َأنَّ َمَداَرُه َطَؾك َطبِْد اهلل َأَحُد ـِ ُطثَْؿاَن ْه ـْ ِرَجالِ  ،ْه
 َوُذَق َوإِْن َكاَن مِ

ةٍ  ،ُمْسؾِؿٍ  ُف َقاَل: َأَحادِيُثُف َغقُْر َقِقيَّ ـٍ َأكَّ ـِ َمِعق ـُ َطِديٍّ إَلك اْه  .َلؽِـَُّف ُمتََؽؾٌَّؿ فِقِف، َأْسـََد اْه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تؼدمت روايتف لذلؽ يف أحاديث الباب. (1)
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ـُ اْلَحِديِث، َلقَْس هِاْلَؼِقيِّ فِقفِ   : َضِعقٌػ َلقَّـُقهُ  .َوَقاَل الـََّسائِّل: َلقِّ اَرُقْطـِلُّ  .َوَقاَل الدَّ

: ُمـَْؽُر اْلَحِديِث.َوَقاَل اهْ  َد  ـُ اْلـَؿِديـِلِّ َوهِاْلُجْؿَؾِة َفُفَق ُمْختََؾٌػ فِقِف، َفاَل ُيْؼبَُؾ َما َتَػرَّ

ْعِػ  ،هِِف، َمَع َأكَُّف َقْد اْضَطَرَب فِل إْسـَادِهِ  ـْ َأْسبَاِب الضَّ
 .َوَمتْـِِف، َوُذَق أَْيًضا مِ

ُُ الثَّاِىي: َٓ ُمَعؾَّاًل، َأنَّ َشْرَط اْلَحِديِث  اِلَوِج ا، َو َٓ َيُؽقَن َشاذًّ َوَذَذا  الثَّاهِِت أَْن 

ـْ َأَكٍس، َوَكقَْػ َيْرِوي َأَكٌس  :َشاذٌّ ُمَعؾٌَّؾ  َْثبَاُت َط ْٕ ُف ُمَخالٌِػ لَِؿا َرَواُه الثَِّؼاُت ا َفنِكَّ

ا هِِف، َوُذَق ُمَخالٌِػ لَِؿا َرَوا ـْ الـَّبِلِّ مِثَْؾ َحِديِث ُمَعاِوَيَة َذَذا ُمْحتَجًّ ـْ  ،ملسو هيلع هللا ىلصُه َط َوَط

ـَ هُِصْحبَتِِف َأكَُّف  ـْ َأْصَحاِب أََكٍس اْلـَؿْعُروفِق
ـْ َأَحٍد مِ ، َوَلْؿ ُيْعَرْف َط ـَ اِشِدي ُخَؾَػائِِف الرَّ

ا َيُردُّ َحِديَث ُمَعاِوَيَة َذَذا َأنَّ أََكًسا َكاَن ُمِؼقًؿا هِاْلبَْصرَ  ةِ، َكَؼَؾ َطـُْف مِثَْؾ َذلَِؽ، َومِؿَّ

ُف َلْؿ ؿَّ ـلَ  َوُمَعاِوَيةُ  ا َقِدَم اْلـَؿِديـََة َلْؿ َيْذُكْر َأَحٌد َطؾِْؿـَاُه َأنَّ َأَكًسا َكاَن َمَعُف، َهْؾ الظَّاِذُر أَكَّ

ـْ َمَعُف، َواهلل َأْطَؾُؿ.  َيُؽ

ُُ الثَّاِلُث: ْلَجْفِر هَِفا، َومِـُْفْؿ َوَحِديثًا َتْرُك ا ،َأنَّ َمْذَذَب َأْذِؾ اْلـَؿِديـَِة َقِديًؿا اِلَوِج

ةَ  َئِؿَّ ْٕ بَْعِة: َأْدَرْكت ا َهقِْر، أََحُد اْلُػَؼَفاِء السَّ ـُ الزُّ َٓ َيَرى قَِراَءَتَفا َأْصاًل، َقاَل ُطْرَوُة ْه ـْ   َم

َّٓ هِ َوَما  ـُ  .﴾ پ پ پ پ﴿ـ: َيْستَْػتُِحقَن اْلِؼَراَءَة إ ـِ ْه ْحَؿ َوَقاَل َطبُْد الرَّ

َة  .ا َسِؿْعت اْلَؼاِسَؿ َيْؼَرُأ هَِفااْلَؼاِسِؿ: مَ  َئِؿَّ ْٕ َْطَرُج: َأْدَرْكت ا ْٕ ـِ ا ْحَؿ َوَقاَل َطبُْد الرَّ

َّٓ هِ  ـْ  .﴾ پ پ پ پ﴿ـ: َوَما َيْستَْػتُِحقَن اْلِؼَراَءَة إ
ـْ َأَحٍد مِ َٓ ُيْحَػُظ َط َو

َّٓ َشْلٌء َيِسقٌر، َوَلُف َمْحَؿٌؾ، َوَذَذا َيْجَفُر هِ  َكانَ  َأْذِؾ اْلـَؿِديـَِة هِنِْسـَادٍ َصِحقٍ، َأكَّفُ  َفا إ

لِِفْؿ، َفَؽقَْػ ُيـْؽُِروَن َطَؾك ُمَعاِوَيَة َما ُذَق َشبَُفُفْؿ؟  ـْ َأوَّ َطَؿُؾُفْؿ َيتََقاَرُثُف آِخُرُذْؿ َط

 َهاصٌِؾ. َذَذا
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ُُ السَّاِبُع: َلَؽاَن َذَذا  :َؿَؾِة، َكَؿا َكَؼُؾقهُ َأنَّ ُمَعاِوَيَة َلْق َرَجَع إَلك اْلَجْفِر هِاْلبَْس  اِلَوِج

ـَ َصِحبُقُه، َوَلْؿ ُيـَْؼْؾ َذلَِؽ َطـُْفْؿ، َهْؾ  ِذي اِم الَّ ـْ َأْمِرهِ ِطـَْد أَْذِؾ الشَّ
َمْعُروًفا مِ

امِقُّقَن ُكؾُُّفْؿ ُخَؾَػا  .ُذْؿ، َكاَن َمْذَذُبُفْؿ َتْرَك اْلَجْفِر هَِفاؤُ ُذْؿ َوُطَؾَؿاؤُ الشَّ

 ملسو هيلع هللا ىلصَفَؾْق َسِؿَع الـَّبِلَّ  ،ملسو هيلع هللا ىلصَمْعُؾقٌم َأنَّ ُمَعاِوَيَة َقْد َصؾَّك َمَع الـَّبِلِّ  س:الوجُ اخلام

ـُ ُيَصؾِّل، َوَذِذهِ اْلُقُج  َٓ ُيْحِس ُف  قُه َيْجَفُر هِاْلبَْسَؿَؾِة َلَؿا َتَرَكَفا َحتَّك ُيـْؽَِر َطَؾقِْف َرِطقَّتُُف َأكَّ

َرَذا َطؾَِؿ أَنَّ َحِديَث  ـْ َتَدهَّ ـْ َوْجِففِ  َم  . اكتفك الؿراد.ُمَعاِوَيَة َذَذا َهاصٌِؾ، َأْو ُمَغقٌَّر َط

 :ٍِٔاك جٕاب آخس لمحافغ ابَ زجب 

ا ا، وإكؿا فِقِف إكؽار مـ َكاَن حاضرً َذَذا الَحِدْيث مرفقطً : ولقس الػت،قال يف 

َقبَْؾ تؾؽ الصالة مـ الؿفاجريـ، وإكؿا حضر َذلَِؽ قؾقؾ مـفؿ: فنن أكاهرذؿ تقفقا 

َحاَهة، فؽقػ ترد هِِف الرواية َذلَِؽ، فغاية َذَذا أن يؽقن مقققفً  ا َطَؾك مجاطة مـ الصَّ

هؾ يحتؿؾ أهنؿ إكؿا  ؟الؿرفقطة، ولقس فِقِف تصري، هنكؽار ترك الجفر هالبسؿؾة

 .قراءهتا فِل الجؿؾة ترك أكؽروا

 كؾ حال: الؿضطرب إسـاده وألػاضف ٓ يجقز أن يؽقنطىل و ثه قال:

وقد تػرد هبذا الَحِدْيث َطبْد اهلل ْهـ ، ا ٕحاديث َأَكس الصحقحة الصريحةمعارًض 

ـُ  ،ف َيْحقَك الؼطانحديثَ  كَ رَ ُطثَْؿان ْهـ خثقؿ، ولقس هالؼقي: تَ   ذامفدي. واه

، ستة أوجف يف الجقاب طـ أثر معاوية  وقد ذكر شقخ اإلسالم   ُ:لهد

 مجؿقع الػتاوىطؾقفؿا، كؿا يف  هـحق كالم الزيؾعل، واهـ رجب رمحة اهلل
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والؼائؾقن هالجفر ذؿ: الشافعل، وأصحاهف، وأهق ثقر، وُروي طـ الؾقث هـ 

سعد، وذكر اهـ طبد البر مجاطًة مؿـ كان يرى الجفر هبا، مـفؿ: مؽحقل، وطؿر 

ل، قال البقفؼل: ُرويـا الجفر هبا طـ فؼفاء هـ طبد العزيز، ومحؿد هـ كعب الُؼَرضا

 مؽة: ططاء، وصاوس، ومجاذد، وسعقد هـ جبقر.

وقال اإلمام أمحد يف رواية مفـا: طامة أذؾ الؿديـة يجفر هبا، الزذري، ورهقعة، 

 وذكر اهـ طباس، واهـ الزهقر.

الجفر وأما ما ذكره الخطقب يف كتاهف  :قال احلافظ ابً زجب 

، حتك اطتؼد هعض مـ وقػ طؾقف أكف ققل أثار الؽثقرة يف الؿسللةهالبسؿؾة مـ 

الجؿفقر، فغالب آثاره، أو كثقر مـفا معؾقٌل ٓ يص، طـد التحؼقؼ، وكثقر مـفؿ 

 ذيروي الجفر، واإلسرار.ا

: وُروي طـ صائػة أكف ُيَخقَّر هقـ الجفر واإلسرار، وٓ  قال ابً زجب

فضؾ، وُحؽِل ذذا طـ اهـ أهل لقىل، وإسحاق، ُيؽره الجفر، وإن كان اإلسرار أ

حف صائػة مـ أذؾ الحديث، ومـفؿ مـ قال: الجفر أفضؾ.  ورجَّ

، وُيؽره الجفر هبا انصٌابذق  اإلسشاس تانثسًهح :لال أتٌ عثذ اهلل غفش اهلل نو

طـد مجفقر الؼائؾقـ هاإلسرار، وذق ترجق، اإلمام إلباين، واإلمام اهـ هاز، 
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دطل، واإلمام اهـ طثقؿقـ، رمحة اهلل طؾقفؿ.واإلمام القا
(1)

 

 مجؿقع الػتاوىكؿا يف  قال شقخ اإلسالم  مَنة:

َقاُب  َذَذا َوَمعَ (: 22/436)  َؿْصَؾَحةِ ـلِ  هِفِ  اْلَجْفرُ  ُيْشَرع َقدْ  هِفِ  ُيْجَفرُ  َٓ  َما َأنَّ  َفالصَّ

ـَ ـالْ  َتْعؾِقؿِ  ؾِ ِؿثْ ـلِ  َأْحقَاًكا لإِْلَِمامِ  ْشَرعُ َفقُ  :َراِجَحةٍ  ـَ  َوَيُسقغُ  ،َؿْلُمقمِق ق  َأنْ  لِْؾُؿَصؾِّ

ْكَسانُ  َيتُْركَ  َأنْ  َأْيًضا َوَيُسقغُ  ،َأْحقَاًكا اْلقَِسقَرةِ  هِاْلَؽؾَِؿاِت  َيْجَفُروا َْفَضَؾ  اإْلِ ْٕ  لِتَْللِقِػ  ا

ـْ  َخْقًفا :اْلَؽؾَِؿةِ  َواْجتَِؿاعِ  ،اْلُؼُؾقِب  ا التَّـِْػقرِ  مِ  هِـَاءَ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  َتَركَ  َكَؿا ،ُؾُ، َيْص  َطؿَّ

 َوَخِشَل  ،هِاْلَجاِذؾِقَّةِ  َطْفدٍ  َحِديثِل َكاُكقا ُقَرْيشٍ  لَِؽْقنِ  إْهَراِذقَؿ: َقَقاِطدِ  َطَؾك اْلبَقِْت 

ْجتَِؿاعِ  َمْصَؾَحةَ  َأنَّ  َوَرَأى، هَِذلَِؽ  َتـِْػقَرُذؿْ 
ِ
َمةٌ  وآئتالف آ  ـَاءِ اْلبِ  َمْصَؾَحةِ  َطَؾك ُمَؼدَّ

ـُ  َوَقاَل  ،إْهَراِذقؿَ  َقَقاِطدِ  َطَؾك اـلَ - َمْسُعقدٍ  اْه اَلةَ  أَْكَؿَؾ  ؿَّ  َوَأْكَؽرَ  ،ُطثَْؿانَ  َخْؾَػ  الصَّ

ةُ  َكصَّ  َولَِفَذا .َشرٌّ  اْلِخاَلُف  :َفَؼاَل  -َذلَِؽ  فِل َلفُ  َفِؼقَؾ  َطَؾقْفِ  َئِؿَّ ْٕ  َطَؾك َوَغقِْرهِ  َكَلْحَؿدَ  ا

ا َذلَِؽ  َوَغقْرِ  ،اْلِقْترِ  َوْصؾِ  َوفِل ،هِاْلبَْسَؿَؾةِ  َذلَِؽ  ـْ  اْلُعُدوُل  فِقفِ  مِؿَّ َْفَضؾِ  َط ْٕ  إَلك ا

ـَ ـالْ  اْئتاَِلِف  ُمَراَطاةَ  :َؿْػُضقلِ ـالْ  اْلَجائِزِ  ـَّةَ  لِتَْعِريِػِفؿْ  َأوْ  ،َؿْلُمقمِق  ،َذلَِؽ  َوَأْمثَالِ  ،السُّ

 ذ.اَأْطَؾؿُ  َوَاهللُ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إوسط (1/323-362 ،)رايةكصب ال(، 744، 743ٓهـ رجب ) فت، الباريواكظر:  (1)

(3/125 ،)مصـػ اهـ أهل شقبة (1/411 ،)مصـػ طبدالرزاق (2/88- ،)ســ البقفؼل 

(2/46-.) 
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ـْ َأهِل ُذَرْيَرَة  (111)   ،َوَط

ِ
الَػاتَِحَة  إَذا َقَرْأُتؿُ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

ِحقؿِ  َفاْقَرُءوا بِْسِؿ اهللِ  ـِ الرَّ ْحَؿ َفا إْحَدى آَياتَِفا ؛الرَّ َب . «َفنِكَّ ، َوَصقَّ اَرُقْطـِلُّ َرَواُه الدَّ

َوْقَػُف.
(1)

 

 سائل واألحكام املستفادة من احلديثامل

 ٌٖ ايبط١ًُ آ١ٜ َٔ ايفاحت١؟ د:1ر َطأي١

 :يف الؿسللة ققٓن 

أهنا آية مـ الػاتحة، وذق مذذب الشافعل، واهـ الؿبارك األّل:
(2)

 ،

الذي يف  وإسحاق، وأهل طبقد، وأمحد يف رواية، واستدلقا هحديث أهل ذريرة 

اج، وقػف-الباب،  قرأ يف  أم سؾؿة، أنَّ الـبل  وهحديث -وقد تؼدم أنَّ الرَّ

ذا آية، و﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿الصالة:  اثـتقـ،  ﴾ پ پ پ پ﴿، وطدَّ

وذذا الحديث أخرجف اهـ الؿـذر، وغقره، ويف إسـاده: طؿر هـ ذارون، وذق 

كذاب، والؿشفقر يف حديث أم سؾؿة غقُر ذذا الؾػظ، وقد تؼدم. واستدلقا طىل 

 ومل يثبتقا هقـ الدفتقـ سقى الؼرآن.ذلؽ هلن الصحاهة أثبتقذا يف الؿصاحػ، 

أهنا لقست مـ الػاتحة، وٓ آية مـ غقرذا، وٓ يجب قراءهتا يف  الجاىٕ:

الصالة، وذق رواية طـ أمحد، وذل الؿـصقرة طـد أصحاهف، وذق ققل أهل حـقػة، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (8/149 )العؾؾ( مرفقًطا ومقققًفا، ورج، يف 1/312. أخرجف الدارقطـل )ايسالذ ٚقف٘ (1)

 الؿقققف، والذي وذؿ يف رفعف ذق طبدالحؿقد هـ جعػر. 

 الػتاوىكؼؾ اهـ قدامة طـف، وكؼؾ طـف شقخ اإلسالم أكف يؼقل هالؼقل الثاين، كؿا يف ذذا  (2)

(22/434.) 
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 ومالؽ، وإوزاطل.

 (395 ،)صحق، مسؾؿيف  والدلقؾ طىل ذذا الؼقل حديث أهل ذريرة 

ـِ  :َتَعاَلك َقاَل اهلل»، قال: لـبل طـ ا ـَ َطْبِدي كِْصَػْق اَلَة بَْقـِل َوبَْق َقَسْؿُت الصَّ

َحِؿَدكِل  :َتَعاَلك َقاَل اهللُ  ،﴾ پ پ پ پ﴿ َولَِعْبِدي َما َسَلَل َفنَِذا َقاَل اْلَعْبُد 

ـَك َطَؾلَّ َطبْ  :َتَعاَلك اهللُ  َقاَل  ،﴾ ڀ ڀ﴿ :َوإَِذا َقاَل  .َطْبِدي  :َوإَِذا َقاَل  .ِديَأْث

ةً  .جَمََّدكِل َطْبِدي :َقاَل ، ﴾ ٺ   ٺ ٺ﴿ َض إَِللَّ َطْبِدي :َوَقاَل َمرَّ  :َفنَِذا َقاَل  .َفقَّ

ـَ َطْبِدي :َقاَل ، ﴾ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿  :َفنَِذا َقاَل  .َولَِعْبِدي َما َسَلَل  ،َهَذا بَْقـِل َوبَْق

َهَذا  :َقاَل  ،﴾ ڄ ڄ  ڦ ڦ ڦ ڦ  ڤ ڤ ڤ *ٹ ٹ  ٹ﴿

 .«ِدي َولَِعْبِدي َما َسَلَل لَِعبْ 

ذا، وهدأ هبا، ومل يتحؼؼ  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿فؾق كاكت  آية مـ الػاتحة: لعدَّ

التـصقػ: ٕنَّ آيات الثـاء تؽقن أرهًعا، وكصًػا، وآيات الدطاء اثـتقـ وكصًػا، وطىل 

 ما ذكركاه يتحؼؼ التـصقػ.

َقِر يف الؿصحػ: ف قال ابً قدام٘ ؾؾػصؾ هقـفا: : وأما إثباهتا هقـ السُّ

 ذولذلؽ أفردت سطًرا طىل حدهتا.ا

ويدل طؾقف حديث اهـ طباس طـد أهل داود ُ :لهد
(1)

هسـد صحق، طـ اهـ  

ٱ ٻ ﴿ٓ يعرف فصؾ السقرة حتك تـزل طؾقف:  ملسو هيلع هللا ىلص، قال: كان الـبل طباس 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.788أخرجف أهق داود هرقؿ ) (1)
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. وجاء مـ وجف آخر طـد الحاكؿ﴾ٻ ٻ

(1)
 هـحقه. 

يدل طىل أهنا آية تـزل لؾػصؾ ، وذذا الحديث انصٌابذق  انمٌل انثاَي  ُ:لهد

هقـ السقر، وذق ققل أمحد يف الؿشفقر طـف، وطبداهلل هـ الؿبارك، وذكر أهق هؽر 

 الرازي أن ذذا مؼتضك مذذب أهل حـقػة طـده.

، هؾ صرح هترجقحف يف هعض الؿقاضع، وذق ضاذر اختقار شقخ اإلسالم 

لقست مـ الؼرآن: إٓ خالًفا لألوزاطل، ومالؽ، وهعض الحـػقة الذيـ يؼقلقن: 

 يف سقرة الـؿؾ.

فاتحة الؽتاب ذل سبع آيات هاتػاق أذؾ العؾؿ: لؼقلف تعاىل:  تيبيُ 

 ، ولؽـفؿ اختؾػقا يف تعققـ أية الساهعة:﴾ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ﴿

آية مـ الػاتحة، ومل يعدوا ققلف  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿فعد الؽقيف والؿؽل

لبصري، والشامل. ذكر ذذا ، وهالعؽس الؿدكقان وا﴾ڤ ڤ ڤ ڦ﴿تعاىل: 

  (1/191.)مجال الؼراء وإكؿال اإلقراءيف كتاهف:  السخاوي 

، ومحزة، والؽسائل، وأراد هالؿؽل اهـ كثقر، وأراد اأراد هالؽقيف طاصؿً  ُ :لهد

وأها جعػر، وأراد هالبصري أها طؿرو، وأراد هالشامل اهـ طامر،  ا،هالؿدكققـ كافعً 

رمحة اهلل طؾقفؿ أمجعقـ.
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1/231.)الؿستدركأخرجف الحاكؿ يف  (1)

 (22/434- )مجؿقع الػتاوى (3/334 ،)الؿجؿقع (2/151-154 ،)الؿغـلواكظر  (2)

(22/438-.) 
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(111)  
ِ
 ُأمِّ الُؼْرآنِ  ملسو هيلع هللا ىلصَوَطـُْف َقاَل: َكاَن َرُسقُل اهلل

ـْ قَِراَءةِ
َرَفَع َصْقَتُف  إَذا َفَرَغ مِ

ـَ »َوَقاَل:  ـَفُ . «آِمق اَرُقْطـِلُّ َوَحسَّ حَ ، َرَواُه الدَّ ُف.َوالَحاكُِؿ َوَصحَّ
(1)

 

ـِ ُحْجٍر َكْحُقُه. (111) ـْ َحِديِث َوائِِؾ ْه
َهِل َداُود َوالتِّْرمِِذيِّ مِ

ِ
َوٕ

(2)
 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديثني

 حهِ ايتأَني. د:1ر َطأي١

استحب أذؾ العؾؿ التلمقـ لإلمام، والؿلمقم، والؿـػرد: لؾحديثقـ 

الصحقحقـيف  الؿذكقريـ يف الباب، ولحديث أهل ذريرة 
(3)

إذا »مرفقًطا:  

ـَ اِلماُم فلمـقا؛ فنكف مـ وافؼ تلمقـف تلمقـ الؿالئؽة ُغِػَر لف ما تؼدم مـ ذكبف  .«أمَّ

ذذا الحديث طىل أن اإلمام  لَّ دَ  (781 :)الػت،يف  قال ابً زجب 

 ،وي طـ أهل هؽررُ ، وا، وذذا ققل مجفقر أذؾ العؾؿوالؿلمقمقـ يممـقن مجقعً 

ريرةوأهل ذ ،واهـ طؿر ،وطؿر
(4)

ئؿة يؼقلقن طىل وقال ططاء: لؼد كـت أسؿع إ، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ويف إسـاده إسحاق هـ إهراذقؿ 1/223(، والحاكؿ )1/335. أخرجف الدارقطـل )ٝ  ل٘داضع (1)

اهـ زهريؼ، قال الـسائل: لقس هثؼة، وقال أهقداود: لقس هشلء، وكذهف محدث محص محؿد هـ 

 طقف الطائل. 

هـ سػقان، طـ سؾؿة، طـ حجر ( مـ صريؼ 248(، والترمذي )932. أخرجف أهقداود )صخٝذ (2)

 ﴾القـوال الضَّ ﴿إذا قرأ:  هف، ولػظف: كان رسقل اهلل  س الحضرمل، طـ وائؾ هـ حجرطـب

 ورفع هبا صقتف. والؾػظ ٕهل داود، وإسـاده صحق،. «آمقـ»قال: 

 (.411(، ومسؾؿ هرقؿ )781أخرجف البخاري هرقؿ ) (3)

ؽ أخرجف ( هلساكقد صحقحة، وكذل-2/96طـد طبد الرزاق ) أثر اهـ طؿر وأهل ذريرة  (4)

 فؾؿ أقػ طؾقف. الرزاق طـ اهـ الزهقر هنسـاد صحق،. وأما أثر أهل هؽر وطؿر  طبد
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وهبذا قال . ومـ وراءذؿ، حتك إن لؾؿسجد لؾجة ،ذؿ أكػسفؿ .مقـآإثر أم الؼرآن:  

 ،وإسحاق ،وأمحد ،والشافعل ،واهـ الؿبارك ،وإوزاطل ،وأهق حـقػة ،الثقري

 ذاوذق رواية الؿدكققـ طـ مالؽ واختقارذؿ.، وأهق طبقد

رجب طـ اإلمام مالؽ أكف قال: اإلمام ٓ يممـ. وذق اختقار مجاطة  ثؿ كؼؾ اهـ

إذا قال اِلمام: غقر الؿغضقب طؾقفؿ، »مـ أصحاهف، واستدل طىل ذلؽ هحديث: 

.«وال الضالقـ، فؼقلقا: آمقـ
(1)

 

: ولقس فقف ما يدل طىل أنَّ اإلمام ٓ يممـ، هؾ فقف دلقؾ قال ابً زجب 

 ذهتلمقـ اإلمام.ا طىل اقتران تلمقـ الؿلمقمقـ

مـ القجقب إىل  «فلمـقا»والصارف لألمر:  :لال أتٌ عثذ اهلل غفش اهلل نو

مل يلمر الؿسلء يف صالتف هذلؽ، وكذلؽ واجبات  آستحباب أنَّ الـبل 

ا مل يلمر الـبل  هذلؽ  الصالة تؽقن يف حؼ اإلمام، والؿلمقم، والؿـػرد، فؾؿَّ

 ، واهلل أطؾؿ.نالسرحثابذلؽ  اإلمام والؿـػرد: دلَّ طىل أنَّ 

 حهِ اجلٗس بايتأَني. د:2ر َطأي١

 :فقف ثالثة أققال 

يجفر هبا اإلمام، ومـ خؾػف، وذق ققل ططاء، وإوزاطل، والشافعل،  األّل:

 وأمحد، وإسحاق، واهـ أهل شقبة، وطامة أذؾ الحديث.

، فدل طىل سؿاطفؿ لتلمقـف، «إذا أمَّـ اِلمام فلمـقا»واستدل هعضفؿ هؼقلف: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(، مـ حديث أهل مقسك 414أخرجف مسؾؿ هرقؿ ) (1)
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 لؽ هحديث الباب، أطـل حديث وائؾ هـ حجر.وكذ

يخػقفا اإلمام ومـ خؾػف. وذق ققل الحسـ، والـخعل، والثقري،  الجاىٕ:

 ومالؽ، وأهل حـقػة وأصحاهف.

أخرجف  «وخػض هبا صقتف»واستدل هعضفؿ هرواية شعبة يف حديث وائؾ: 

رواه هؾػظ: (، وقد خالػف سػقان الثقري كؿا يف رواية الباب، ف248الترمذي هرقؿ )

 .«ورفع هبا صقتف»

ذلؽ وذذا الؾػظ ذق الؿحػقظ، ووذؿ شعبة يف روايتف كؿا كصَّ طىل 

البخاري، وأهق زرطة وغقرمها.
(1)

 

 يخػقفا الؿلمقم، ويجفر هبا اإلمام، وذق ققل الشافعل. الجالح:

.انمٌل األًلذق  ًانصٌاب
(2)

  

 َع٢ٓ آَني. د:3ر َطأي١

 استجب(. ذذب مجفقر العؾؿاء إىل أن معـاذا: )الؾفؿ 

 أخرى يف معـاذا ًٓ .وقد ذكروا أققا
(3)

 

 ؟(آَني)نِ يغ١ يف  د:4ر َطأي١

(: وأما لغاتف: فػل )آمقـ (3/371 )شرح الؿفذبيف   قال اليّْٖ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ســ الترمذياكظر:  (1)

 (.781ٓهـ رجب ) فت، الباريواكظر  (2)

  (3/371.)شرح الؿفذباكظر:  (3)
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لغتان مشفقرتان، أفصحفؿا، وأشفرمها، وأجقدمها طـد العؾؿاء: )آمقـ( هالؿد،  

ر، وهتخػقػ وهتخػقػ الؿقؿ، وهف جاءت روايات الحديث، والثاكقة )آمقـ( هالؼص

 .ذالؿقؿ حؽاذا ثعؾب وآخرون.ا

 

 َبِعُض امَلَشاِئِن امُلِمَحَقِة

 

ِّ د:1ر َطأي١  ٔ املأَّٛ؟َت٢ ٜؤ

ويؽقن تلمقـ الؿلمقمقـ  (781 :)الػت،يف  قال احلافظ ابً زجب 

وأصحاب الشافعل، وقالقا: ٓ  ،طـد أصحاهـا ،مع تلمقـ اإلمام، ٓ قبؾف وٓ هعده

الؽؾ يممـقن طىل دطاء  فننَّ  :يف شلء غقر ذذا ستحب لؾؿلمقم مؼاركة إمامفيُ 

ا طىل ذذا الدطاء، فقشرع الؿؼاركة هالتلمقـ لإلمام الػاتحة، والؿالئؽة يممـقن أيًض 

فنن » لقؼارن ذلؽ تلمقـ الؿالئؽة يف السؿاء: هدلقؾ ققلف يف رواية معؿر: :والؿلمقم

«الؿالئؽة تؼقل: آمقـ، واِلمام يؼقل: آمقـ
(1)

ان تلمقـ اإلمام ، فعؾؾ هاقتر

أي: إذا شرع يف التلمقـ،  ،«إذا أمـ اِلمام فلمـقا» :والؿالئؽة، ويؽقن معـك ققلف

 ذاأو أراده.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وإسـاده صحق، طىل شرط 2/144(، والـسائل )2/271د )رواية معؿر لؾحديث طـد أمح (1)

 الشقخقـ.
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ـِ َأهِل َأْوَفك  (111)  ْه
ِ
ـْ َطبِْداهلل َفَؼاَل:  ،ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َجاَء َرُجٌؾ إَلك الـَّبِلِّ  ،َوَط

ـَ  َٓ أَْستَطِقُع أَْن آُخَذ مِ ُسْبَحاَن اهللِ، »ؾِّْؿـِل َما ُيْجِزُئـِل. َفَؼاَل: الُؼْرآِن َشقْئًا، َفعَ  إكِّل 

 الَعؾِلِّ الَعظِقؿِ َوالَحْؿُد هللِ 
َة إالَّ بِاهللِ  «، َواَل إَلَف إالَّ اهللُ َواهللُ َأْكَبُر، َواَل َحْقَل َواَل ُققَّ

اَرُقْطـِّل ، اُود َوالـََّسائِلُّ . َرَواُه َأْحَؿُد َوَأُهق دَ الَحِديَث  ـُ ِحبَّاَن َوالدَّ َحُف اْه َوَصحَّ

َوالَحاكُِؿ.
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

دلَّ ذذا الحديث طىل أنَّ مـ مل يستطع أن يحػظ مـ الػاتحة، أو غقرذا شقئًا: 

 فنكف يليت هإذكار القاردة فقف.

ا فقؾزمف أن يليت هف، وٓ يعدل إىل ذذه إذكار وإذا كان يحػظ مـ الؼرآن، شقئً 

إٓ طـد طدم قدرتف طىل قراءة شلء مـ الؼرآن: لؼقلف يف ذذا الحديث: ٓ أستطقع 

، [٤٠ادزمل:] ﴾ڄ ڦ  ڦ ڦ ڦ ﴿أن آخذ مـ الؼرآن شقئًا. ولؼقلف تعاىل: 

 ولحديث الؿسلء يف صالتف، وقد تؼدم يف أول الباب.

 أكف إن كان يحػظ آية كررذا سبًعا، وإن كاكت وقد ذذب هعض أذؾ العؾؿ إىل

 آيتقـ كررذا ثالًثا، ومرًة، وذؽذا.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، واهـ حبان 2/143(، والـسائل )832(، وأهقداود )356، 4/353. أخرجف أمحد )حطٔ (1)

( كؾفؿ مـ صريؼ إهراذقؿ هـ طبدالرمحـ 1/241(، والحاكؿ )1/313(، والدارقطـل )1818)

( وذق ضعقػ 1811فؼ طـد اهـ حبان )السؽسؽل، وذق ضعقػ، ولؽـ تاهعف الػضؾ هـ مق

 أيًضا، فالحديث حسـ هالطريؼقـ، واهلل أطؾؿ.
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وإذا أمرتؽؿ بشلء فلتقا مـف ما »: وٓ أطؾؿ دلقاًل طىل ذذا، وقد قال الـبل  

«استطعتؿ
(1)

، فنذا مل يستطع الذكر أيًضا، لزمف الؼقام هؼدر قراءة الػاتحة طـد أمحد، 

ًفا لؿالؽ.خال انصحيحوالشافعل، وذق 
(2)

  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(، طـ أهل ذريرة 1337(، ومسؾؿ )7288أخرجف البخاري ) (1)

  (3/379.)الؿجؿقعاكظر:  (2)
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ـْ َأهِل َقتَاَدَة  (111)   َوَط
ِ
َفقَْؼَرُأ فِل الظُّْفِر  هِـَا لُيَصؾِّ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َكاَن َرُسقُل اهلل

ـِ -َوالَعْصِر  ـِ إُوَلقَقْ ْكَعتَقْ ، َوُيْسِؿُعـَ  -فِل الرَّ ـِ ا أَيَة َأْحقَاًكا، هَِػاتَِحِة الؽِتَاِب َوُسقَرَتقْ

ـِ  ْكَعَة إُوَلك، َوَيْؼَرُأ فِل إُْخَرَيقْ ُل الرَّ َوُيَطقِّ
(1)

هَِػاتَِحِة الؽِتَاِب. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف. 
(2)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 مع ذكر بعض املسائل امللحقة

 اجلٗس، ٚاإلضساز بايكسا٠٤ يف ايصًٛات اخلُظ. د:1ر َطأي١

ـَُّة الجفر يف ركعتل  (3/389الؿجؿقعيف  ّْٖ قال اإلماو الي (: السُّ

الصب،، والؿغرب، والعشاء، ويف صالة الجؿعة، واإلسرار يف الظفر، والعصر، 

وثالثة الؿغرب، والثالثة، والراهعة مـ العشاء، وذذا كؾف هنمجاع الؿسؾؿقـ مع 

إحاديث الصحقحة الؿتظاذرة طىل ذلؽ.
(3)

  

َُٗس فٝ٘؟َٔ صًٓ ٢ َٓفسّدا، فٗ د:2ر َطأي١ ُِٜج َُٗس فُٝا  َِٜج  ٌ 

  ّْٖقال الي  يفشرح الؿفذب (3/389 ُـّ لف (: وأما الؿـػرد: َفقَُس

الجفر طـدكا، وطـد الجؿفقر، قال العبدري: ذق مذذب العؾؿاء كافة إٓ أها 

 حـقػة، فؼال: جفُر الؿـػرد، وإسراره سقاء. 

َـّ لف الجفر أنَّ الؿـػرد كاإلمام يف الحاجة إىل الجفر ل :دلقؾـا ؾتدهر، َفُس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يف )أ(: )أخرتقـ(. (1)

 (. 451(، ومسؾؿ )759أخرجف البخاري ) (2)

 (.765ٓهـ رجب ) الػت،واكظر:  (3)
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كاإلمام، وأوىل: ٕكف أكثر تدهًرا لؼراءتف: لعدم ارتباط غقره هف، وقدرتف طىل إصالة  

 الؼراءة. اكتفك الؿراد.

  ،ومذذب أهل حـقػة ذق مذذب صاوس، وأمحد: فنهنؿا قآ: إن شاء جفر

 وإن شاء مل يجفر، وكره الجفر لؾؿـػرد هعض الحـاهؾة.

.نصٌابا ذق ًلٌل اجلًيٌس
(1)

 

 املأَّٛ ٜطس بايكسا٠٤. د:3ر َطأي١

 ن الؿلمقمأ طىلمة وأمجعت إ (3/391 :)الؿجؿقعيف  قال اليّْٖ 

قال صاحب  ،مام أم ٓسقاء سؿع قراءة اإل ،ؽره لف الجفرسرار ويُ لف اإل ُـّ َس يُ 

يالحاو:  ودلقؾ  ،فكػَس  عَ ؿِ ْس سرار أن يُ اإل دُّ َح وَ  ،سؿع مـ يؾقفالجفر أن يُ  دُّ َح

 صىل ملسو هيلع هللا ىلصأن رسقل اهلل  الجفر لؾؿلمقم حديث طؿران هـ الحصقـ كراذة 

 :فؾؿا اكصرف قال ،[٣األعذ:] ﴾ڻ ڻ ڻ ں﴿يؼرأ خؾػف  فجعؾ رجٌؾ  ،الظفر

قد ضــت أن بعضفؿ » :فؼال .أكا :فؼال رجؾ ؟«أيؽؿ الؼارئ» :أو ؟«أيؽؿ قرأ»

رواه مسؾؿ ،«خالجـقفا
(2)

 ذ.افاقوكازطـ ،جاذهـقفا :ومعـل خالجـقفا ،

 ملسأ٠ ٌٖ جتٗس بايكسا٠٤؟ا د:4ر َطأي١

(: وأما الؿرأة، فؼال أكثر 3/391) الؿجؿقعيف  قال اليّْٖ 

أصحاهـا: إْن كاكت تصظ خالقة، أو هحضرة كساء، أو رجال محارم: جفرت 

ْت.ا  ذهالؼراءة، سقاء صؾَّْت هـسقة، أو مـػردة، وإْن صؾَّْت هحضرة أجـبل: أَسرَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.765(، رقؿ )4/439ٓهـ رجب ) الػت، (3/389-391 ،)الؿجؿقعاكظر:  (1)

 (.398أخرجف مسؾؿ هرقؿ ) (2)
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 ٌٖ جيٗس بايفا٥ت١، أٚ ٜطس؟ د:5ر َطأي١

فائتة  كن قضنف :واما الػائتة (3/391 :)الؿجؿقعيف  يّْٖ قال ال

وإن  ،هال خالف رَّ فائتة الـفار هالـفار أَس  كوإن قض ،الؾقؾ هالؾقؾ جفر هال خالف

طـد  صحفؿاأ -يعـل طـد الشافعقة- فقجفان ،اأو الؾقؾ هنارً  ،قضك فائتة الـفار لقال

 ،صححف البغقي ،والجفر سرارن آطتبار هققت الؼضاء يف اإلأ الشافعقة:

وهف قطع صاحب  ،آطتبار هققت الػقات :والثاين .والرافعل ،والؿتقيل

يالحاو.اكتفك الؿراد. 

أنَّ آطتبار هققت الػريضة إصظ، ولفذا  انشاجح :لال أتٌ عثذ اهلل غفش اهلل نو

ذا هعد صؾقع  فننَّ الـبل  لؿا كام طـ صالة الػجر حتك صؾعت الشؿس، صالَّ

(: فصـع 681) صحق، مسؾؿيف  الشؿس، وجفر هالؼراءة: لؼقل أهل قتادة 

 كؿا كان يصـع كؾ يقم.

 اجلٗس ٚاإلضساز يف ايصًٛات األخس٣. د:6ر َطأي١

(: أما صالة العقد، وآستسؼاء، 3/391) الؿجؿقعيف  قال اليّْٖ 

ُـّ فقفا الجفر هال خالف، وأما كقافؾ الـفار ُـّ  والتراوي،، وخسقف الؼؿر، َفقَُس َفقَُس

فقفا اإلسرار هال خالف، وأما الســ الراتبة مع الػرائض فقُسر هبا كؾفا هاتػاق 

طـ هعض السؾػ الجفر يف سـة  شرح مسؾؿأصحاهـا، وكؼؾ الؼاضل طقاض يف 

 ذالصب،، وطـ الجؿفقر اإلسرار كؿذذبـا.ا

(: وأما غقر ذلؽ مـ التطقع: 777) الػت،يف  ّقال ابً زجب 

صت صائػة يف  -يعـل التطقع هالـفار-طىل أكف ٓ يجفر فقفا هالؼراءة  فإكثرون ورخَّ
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الجفر يف التطقع هالـفار إذا مل يمذ أحًدا، وذق ققل الـخعل، والثقري، وإسحاق،  

 وٕصحاهـا وجٌف أكف ٓ هلس هف. اكتفك هاختصار.

 .الجفر فقفا، واهلل أطؾؿ : ٕكف مل يرد طـ الـبل لٌل اجلًيٌس ًانصٌاب

 حهِ اجلٗس بايكسا٠٤ فُٝا جيٗس فٝ٘. د:7ر َطأي١

(: والجفر فقؿا 4/438-439) الػت،يف  قال احلافظ ابً زجب 

يجفر فقف سـة ٓ تبطؾ الصالة هتركف طـد مجفقر العؾؿاء، وُحؽل طـ اهـ أهل لقىل 

أكف تبطؾ الصالة هتركف، وذق وجٌف ضعقٌػ ٕصحاهـا إذا تعؿد ذلؽ. اكتفك مـ 

 (.765الػت، رقؿ )

 : لعدم وجقد دلقؾ طىل القجقب.لٌل اجلًيٌس انصٌابً

ّٝا. د:8ر َطأي١  إذا لٗس يف َٛضع اإلضساز، أٚ ايعهظ ْاض

 :فقف أققال 

،لقس طؾقف شلء، وٓ يسجد لؾسفق، وُروي طـ أكس  األّل:
(1)

وطؾؼؿة،  

وإسقد، أهنؿ فعؾقا ذلؽ، ومل يسجدوا لؾسفق، وذق ققل إوزاطل، والشافعل، 

 ـ طـف.وأمحد يف أص، الروايتق

أكف يسجد لؾسفق، وذق ققل الـخعل، والثقري، وأهل حـقػة،  الجاىٕ:

 وإسحاق، وأمحد يف رواية.

قال مالؽ: إْن تطاول ذلؽ يسجد لؾسفق، وٓ أرى طؾقف يف  الجالح:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، ويف إسـاده: سعقد هـ هشقر، يرويف طـ قتادة، طـ أكس، مختؾػ 1/363أخرجف اهـ أهل شقبة ) (1)

 فقف، والراج، ضعػف.
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رِّ   سفًقا. السِّ

: لحديث أهل قتادة يف الباب: ويسؿعـا أية أحقاًكا. انمٌل األًل ًانصٌاب

اًكا يجقز فقف الجفر أحقاًكا.ففذا السفق وافؼ مؽ
(1)

 

 أد٢ْ اجلٗس، َٚٓتٗاٙ. د:9ر َطأي١

سؿع وأدكك الجفر أن يُ  (4/438 :)الػت،يف  قال احلافظ ابً زجب 

وقد سبؼ طـ اهـ مسعقد، قاَل: ، وغقرذؿ ،والشافعقة ،مـ يؾقف، ذذا ققل أصحاهـا

روى ، أدكك الجفر: أن يسؿع كػسف أنَّ  مـ أسؿع أذكقف فؾؿ يخافت، وذق يدل طىل

هـ أهل الشعثاء، طـ إسقد هـ ذالل، طـ اهـ  ثأشعوكقع، طـ سػقان، طـ 

مسعقد، قاَل: مل يخافت مـ أسؿع أذكقف.
(2)

 

سؿع مـ خؾػف إن أمؽـ َذلَِؽ مـ غقر مشؼة، وقد كاَن أن يُ  :َٚٓت٢ٗ اجلٗس

 .اكتفك.فخارَج  ـْ تف يف الؿسجد مَ قراءَ  ؿعُ ْس طؿر هـ الخطاب يَ 

ّْا.إمسا  اآل١ٜ يف ايطس د:11ر َطأي١  ١ٜ أحٝا

  دلَّ حديث أهل قتادة طىل استحباب ذلؽ: ٕنَّ الـبل  ،كان يػعؾ ذلؽ

الســوقد جاء ذلؽ أيًضا مـ حديث البراء هـ طازب طـد هعض أصحاب 
(3)

 ،

يصظ هـا الظفر، فـسؿع مـف أية هعد أيات مـ سقرة لؼؿان،  ملسو هيلع هللا ىلصقال: كان الـبل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 778(، رقؿ )487-4/486)ٓهـ رجب  الػت، (3/391-391 ،)الؿجؿقعواكظر:  (1)

إوسط (3/299.) 

 (.1/366إسـاده صحق،: رجالف ثؼات مشفقرون، وأخرجف أيًضا اهـ أهل شقبة ) (2)

 (، وإسـاده صحق،.2/163(، والـسائل )831أخرجف اهـ ماجف هرقؿ ) (3)
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 د.والذاريات. وقد قال هذلؽ الشافعل، وأمح 

 وكره ذلؽ الحـػقة. 

  وقال هعض أذؾ العؾؿ: لعؾَّ ذلؽ كان مـ غقر قصٍد هسبب آستغراق يف

.ًذـانشافعي، ًأح ما ذذب إلقف ًانصٌابالؼراءة، 
(1)

 

 حهِ قسا٠٤ ضٛز٠ بعد فاحت١ ايهتاب يف ايسنعتني األٚيٝني. د:11ر َطأي١

  ذذب مجفقر العؾؿاء إىل آستحباب، واستدلقا هحديث طبادة هـ الصامت

نَّ الـبل ، أ  :وضاذره آكتػاء «ال صالة لؿـ مل يؼرأ بػاحتة الؽتاب»قال ،

الصحقحقـيف  هبا يف القجقب، وجاء طـ أهل ذريرة 
(2)

، قال: يف كؾ صالة 

، أسؿعـاكؿ، وما أخػك طـَّا أخػقـا طـؽؿ، وإن مل ملسو هيلع هللا ىلصيؼرأ، فؿا أسؿعـا رسقل اهلل 

 .تزد طىل أم الؼرآن أجزأتؽ، وإن زدت: ففق خقر

(، هنسـاد حسـ طـ 1634(، واهـ خزيؿة )793واستدلقا هؿا رواه أهق داود )

كقػ تصـع يا ابـ أخل إذا »قال لؾػتك:  ، أنَّ الـبل جاهر هـ طبداهلل 

قال: أقرأ هػاتحة الؽتاب، وأسلل اهلل الجـة، وأطقذ هف مـ الـار، وإين ٓ  «صؾقَت؟

 .«إين ومعاذ حقل هاتقـ»:  أدري ما دكدكتؽ، ودكدكة معاذ. فؼال رسقل اهلل

  وقد كؼؾ هعضفؿ طدم الخالف يف آستحباب، والصحق، أنَّ ذـاك مـ

 (756 :)الػت،يف  أوجب الؼراءة هعد الػاتحة، قال الحافظ اهـ حجر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ٓهـ رجب.778( )4/484-485) الػت،واكظر:  (1)

 (.396سؾؿ هرقؿ )(، وم772أخرجف البخاري هرقؿ ) (2)
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وادَّطك اهـ حبان، والؼرصبل، وغقرمها اإلمجاع طىل طدم وجقب قدر زائد طؾقفا، 

هة، ومـ هعدذؿ فقؿا رواه اهـ الؿـذر، وغقره، وفقف كظر: لثبقتف طـ هعض الصحا

 ذولعؾفؿ أرادوا أنَّ إمر استؼر طىل ذلؽ.ا

أما طـ الصحاهة: فؼد أورد اهـ الؿـذر القجقب طـ صحاهققـ، كؿا يف  ُ :لهد

إوسط (3/111 :) 

ٓ تتؿ صالة إٓ »طثؿان هـ أهل العاص، وسـده صحق،، ولػظف:  أحدُٖا:

 . «آيات فصاطًدا هػاتحة الؽتاب، وثالث

سعقد الجريري، طـ  أخبركا، قال: هـ سؾؿة محادأخرجف اهـ الؿـذر مـ صريؼ 

... أن طثؿان هـ أهل العاص، قال ،طبد اهلل هـ هريدة، طـ طؿران هـ حصقـ

( أخرجف مـ صريؼ اهـ طؾقة طـ سعقد 1/361فذكره. ثؿ رأيت اهـ أهل شقبة )

ٕن اهـ  :العاص، وذذه الرواية أرج، الجريري هنسـاده هدون ذكر طثؿان هـ أهل

طؾقة سؿع مـ الجريري قبؾ آختالط، وأما محاد هـ سؾؿة: فؼد سؿع مـف قبؾ 

 آختالط وهعده.

( مـ صريؼ هشر 234) جزء الؼراءة خؾػ اإلماموكذلؽ أخرجف البقفؼل يف 

هـ الؿػضؾ، طـ الجريري، هنسـاده هدون ذكر طثؿان هـ أهل العاص. وهشر سؿع ا

 مـ الجريري قبؾ آختالط.

، ولقس طـ طثؿان هـ وطؾقف فإص، أن إثر طـ طؿران هـ حصقـ  

 .أهل العاص 



 448 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

ٓ تجزئ صالة ٓ يؼرأ فقفا »، ولػظف: طـ طؿر هـ الخطاب  ٚراُْٝٗا: 

 هػاتحة الؽتاب، وشلء معفا. 

ـ ( ويف إسـاده: طباية هـ رهعل، وذق اه1/361وأخرجف أيًضا اهـ أهل شقبة )

 رداد، َلقَّـَُف أهق حاتؿ، فؼال: شقخ.

( 394طـد مسؾؿ هرقؿ ) «فصاطًدا»وقد استدل مـ ذذب إىل القجقب هزيادة: 

ال صالة لؿـ مل يؼرأ بػاحتة »هؾػظ:  (، مـ حديث طبادة هـ الصامت 37)

، وذذه الزيادة شاذة، شذَّ هبا معؿٌر، قال اإلمام البخاري يف «الؽتاب فصاطًدا

ةالؼراء جزء (4 :) وطامة الثؼات مل يتاهع معؿرا يف ققلف: فصاطدا مع أكف قد أثبت

فاتحة الؽتاب وققلف: فصاطدا غقر معروف ما أردتف حرفا أو أكثر مـ ذلؽ؟ إٓ أن 

كؼقلف: ٓ تؼطع القد إٓ يف رهع ديـار فصاطدا فؼد تؼطع القد يف ديـار ويف  يؽقن

 .أكثر مـ ديـار

طبد الرمحـ هـ إسحاق تاهع معؿرا، وأن  نإ :ويؼال : قال البخازٖ

عؾؿ أن كالرمحـ رهؿا روى طـ الزذري، ثؿ أدخؾ هقـف وهقـ الزذري غقره وٓ  طبد

 ذ.اذذا مـ صحق، حديثف أم ٓ

ســ أهل داودواستدلقا هحديث أهل سعقد يف 
(1)

وغقره: ُأمركا أن كؼرأ  

 هػاتحة الؽتاب، وما تقسر.

محؿقل طىل آستحباب، والصارف لف طـ أنَّ إمر  ٚاجلٛاب عٔ ٖرا:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، وإسـاده صحق،.818أخرجف أهق داود هرقؿ ) (1)
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.القجقب حديث الػتك الؿتؼدم
(1)

 

 قسا٠٤ غ٤ٞ َٔ ايكسإٓ بعد ايفاحت١ يف ايسنعتني اأُلخسٜني. د:12ر َطأي١

  دلَّ حديث أهل قتادة الذي يف الباب طىل طدم قراءة شلء هعد الػاتحة يف

 الركعتقـ إخريقـ.

ذب أكثر وقد ذ (4/476-478 :)الػت،يف  قال احلافظ ابً زجب 

والثالثة مـ الؿغرب  ،العؾؿاء إىل الؼقل هذلؽ، وأكف ٓ يزيد يف الركعتقـ إخريقـ

وأهل  ،وطائشة ،واهـ مسعقد ،وي كحق ذلؽ طـ طظورُ ، طىل فاتحة الؽتاب

وأهل الدرادء ،وجاهر ،ذريرة
(2)

ٓ أطؾؿفؿ يختؾػقن أكف  وطـ اهـ سقريـ، قال:، 

 الؽتاب وسقرة، ويف إخريقـ هػاتحة الؽتاب. يؼرأ يف الركعتقـ إولققـ هػاتحة

ا: حديث سعدوقد دل طىل ذلؽ أيًض 
(3)

يف الحذف يف إخريقـ وقد تؼدم يف  

 .مقاضع مـ الؽتاب

 وروى مالؽ
(4)

طـ كافع، طـ اهـ طؿر، أكف كان إذا صىل وحده يؼرأ يف إرهع  

 .ا، يف كؾ ركعة هلم الؼرآن وسقرةمجقعً 

 أكف يستحب أن يؼرأ سقرة مع أم الؼرآن يف  إىل لقفوذذب الشافعل يف أحد قق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (3/111-111.)إوسط (756 ،)الػت، (3/388-389 ،)الؿجؿقعواكظر:  (1)

ذذه أثار طـ ذمٓء الصحاهة َرِضَل اهلُل َطـْفؿ، كؾفا ثاهتة طـفؿ، وذل طـد اهـ أهل شقبة  (2)

 (.2/111(، وطبد الرزاق )1/371)

: إين ٕركد يف إولققـ، وأحذف طـد أن قال لعؿر  يشقر إىل حديث سعد هـ أهل وقاص  (3)

 (.453(، ومسؾؿ هرقؿ )755يف إخريقـ. يعـل يف صالة العشاء. أخرجف البخاري )

 (، وإسـاده صحق،.1/71) الؿقصنأخرجف يف  (4)
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ومـ أصحاهـا مـ حؽاه رواية طـ أمحد، وأكثر أصحاهـا قالقا: ٓ ، الركعات كؾفا 

 رواية واحدة. .يستحب

 وقد تؼدم طـ أهل هؽر الصديؼ، أكف قرأ يف الثالثة ، ويف كراذقتف طـف روايتان

.[٪عمران: آل]  ﴾ۇئ  ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ﴿: مـ الؿغرب هعد الػاتحة
(1)

 

 وقد استحب أمحد ذلؽ يف رواية. 

فنكف قال يف رواية إثرم:  :قال الؼاضل أهق يعىل: يحتؿؾ أكف استحبف: ٕكف دطاء

وقد تؼدم مـ  إن شاء قالف. قال: وٓ تدري أكان ذلؽ مـ أهل هؽر قراءة أو دطاء.

 كان يؼرأ يف الركعتقـ ملسو هيلع هللا ىلصحديث أهل سعقد الخدري ما يدل طىل أن الـبل 

ومحؾف صائػة مـ أصحاهـا وغقرذؿ ، إخريقـ طىل قدر كصػ قراءتف يف إولققـ

ا لبقان الجقاز، فقدل طىل أكف غقر مؽروه، خالفا لؿـ طىل أن ذذا كان يػعؾف أحقاكً 

 ذ.اواهلل أطؾؿ ،كرذف

: لحديث أهل قتادة: فنن انصٌابذق  لٌل اجلًيٌس :لال أتٌ عثذ اهلل غفش اهلل نو

ار هخالف حديث أهل سعقد: فنن ضاذره طدم ذلؽ، ومع ذلؽ ضاذره آستؿر

فقجقز قراءة شلء هعد الػاتحة: لحديث أهل سعقد الؿذكقر، ولعؿقم حديث: 

 .«ُأمركا أن كؼرأ بػاحتة الؽتاب، وما تقسر»

أطؾؿ. آقتصار طىل الػاتحة، واهلل ًاألفضم
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، وإسـاده صحق،.1/371أخرجف اهـ أهل شقبة ) (1)

  (3/386.)الؿجؿقعواكظر:  (2)
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املطللللبٛم بللللسنعتني َللللٔ ايسباعٝلللل١، ٖللللٌ ٜكللللسأ يف ايللللسنعتني   د:13ر َطأي١

 ألخسٜني غى ايفاحت١؟ا

  كؿا يف -ذذب الشافعقةشرح الؿفذب (3/387-388)-  إىل استحباب

قراءة شلء مع الػاتحة: لئال تخؾق صالتف مـ قرآن غقر الػاتحة، وذق رواية طـ 

 أمحد، ووجف طـد الحـاهؾة، وذق مذذب الحـػقة.

 وذذب أمحد يف رواية إىل أكف يؼتصر طىل الػاتحة. 

، ذذه ا ، وذق وجٌف لرواية الؿجد اهـ تقؿقة، ومال إلقف اهـ رجب وقد رجَّ

 طـد الشافعقة.

ذذه الؿسللة مبـقة طىل آختالف فقؿا يدركف  :لال أتٌ عثذ اهلل غفش اهلل نو

 الؿسبقق: ذؾ ذق أول صالتف، أو آخرذا؟

يف ذذه الؿسللة أنَّ ما أدركف الؿسبقق مع اإلمام: ففق أول صالتف،  ًانشاجح

 .ؼضقف: ففق آخر صالتفوما قام ي

، واهلل أطؾؿ.انمٌل انثاَيذق  فانشاجحوطىل ذذا 
(1)

 

 يٛ ابتدأ املصًٞ بايطٛز٠ قبٌ ايفاحت١. د:14ر َطأي١

 ّْٖقال الي   يفشرح الؿفذب (3/388 لق قرأ السقرة، ثؿ قرأ :)

الػاتحة: أجزأتف الػاتحة وٓ تحسب لف السقرة طىل الؿذذب، وذق الؿـصقص يف 

إمٕكثرون.اكتفك الؿراد.، وقطع هف ا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2/221-221.)اإلكصافواكظر:  (1)
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 يٛ تسى اإلَاّ ايطٛز٠ يف األٚيٝني؟. د:15ر َطأي١ 

(: قال الشقخ أهق محؿد الجقيـل 3/388) الؿجؿقعيف  قال اليّْٖ 

ن تؿؽـ الؿلمقم فؼرأذا نف :ولققـمام السقرة يف إلق ترك اإل: التبصرةيف كتاهف 

وكان  ،مامسراع اإلن مل يتؿؽـ إلإو ،مام حصؾت لف فضقؾة السقرةقبؾ ركقع اإل

هل ألحديث  :وهال تؼصقره  اإلماموطىل ،ن يتؿؽـ فؾؾؿلمقم ثقاب السقرةأيقد 

 لواطَ ْخ أَ  نْ إِ َو  ،ؿؽُ ؾَ قا فَ ابُ َص أَ  نْ نِ فَ  ؛ؿؽُ لَ  قنَ ؾُّ َص يُ » :قال ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل  نَّ أ ذريرة 

رواه البخاري ،«ؿفِ قْ ؾَ طَ ؿ َو ؽُ ؾَ فَ 
(1)

مام ورهؿا تلخر الؿلمقم هعد ركقع اإل :قال ،

مام ن الؿلمقم يتعقـ طؾقف فرض الؿتاهعة إذا ذقى اإلٕ :وذذا خطل ،ة السقرةلؼراء

 ذ.ان يشتغؾ طـ الػرض هـػؾأفال يجقز  ،لؾركقع

 تطٌٜٛ ايسنع١ األٚىل ع٢ً ايثا١ْٝ. د:16ر َطأي١

  :استحب صائػة مـ أذؾ العؾؿ تطقيؾ الركعة إوىل طىل الثاكقة، ومـفؿ

مـ أصحاب الشافعل،  الثقري، وأمحد، وإسحاق، ومحؿد هـ الحسـ،وصائػة

 واستدلقا هحديث أهل قتادة.

  وذذب أهق حـقػة، وأهق يقسػ إىل أكف ٓ يطقؾ سقى الركعة إوىل مـ

 الػجر: ٕكف وقت غػؾة، وكقم، ويسقي هقـ الركعتقـ يف سائر الصؾقات.

 .وقال مالؽ، والشافعل: يسقي هقـ الركعتقـ إولققـ يف سائر الصؾقات 

: لحديث انمٌل األًلما ذذب إلقف أذؾ  األفضم :ش اهلل نولال أتٌ عثذ اهلل غف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.694أخرجف البخاري هرقؿ ) (1)
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أهل قتادة، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 تطٌٜٛ ايسنع١ ايثايث١ ع٢ً ايسابع١. د:17ر َطأي١

(: إكثرون طىل طدم آستحباب، 4/421) الػت،يف  قال ابً زجب 

 ذومـ الشافعقة مـ كؼؾ آتػاق، ومـفؿ مـ حؽك ٕصحاهبؿ فقف وجفقـ.ا

 .ذو االسرحثابعذق انصٌاب  ُ :لهد

 نٝ  ٜصٓع األخسع ايرٟ ال ٜطتطٝع ايكسا٠٤؟ د:18ر َطأي١

  ،ذذب الشافعقة إىل أكف يجب طؾقف أن يحرك لساكف: ٕنَّ الؼراءة تتضؿـ الـطؼ

وتحريؽ الؾسان، فسؼط ما طجز طـف، ووجب ما قدر طؾقف، وذذب إىل ذذا 

 الؼاضل أهق يعىل مـ الحـاهؾة.

 ف تحريؽ لساكف، هؾ يجب طؾقف وذذب مجفقر الحـاهؾة إىل أكف ٓ يجب طؾق

 .الؼقام هؼدر الػاتحة فحسب

: ٕكَّف ٓ فائدة مـ تحريؽ لساكف، وذق ترجق، شقخ انصٌابذق  ًىزا انمٌل

اإلسالم واهـ الؼقؿ، واهـ رجب، واكظر ما تؼدم طـد تؽبقرة اإلحرام مـ العاجز، 

وإخرس.
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.419-4/418ٓهـ رجب ) فت، الباريواكظر:  (1)

  (2/49-51.)اإلكصاف (3/394-395 ،)الؿجؿقعواكظر:  (2)
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ـْ َأهِل َسِعقٍد الُخْدِريِّ  (111)   َقاَل: ُكـَّا َوَط

ِ
فِل  ملسو هيلع هللا ىلصَكْحِزُر قِقَاَم َرُسقِل اهلل

ـَ  ـِ مِ ـِ إُوَلقَقْ ْكَعتَقْ  *ٱ  ﴿الظُّْفِر َقْدَر:  الظُّْفِر َوالَعْصِر، َفَحَزْرَكا قِقَاَمُف فِل الرَّ

ـِ ، ﴾ٻ َوفِل إُْخَرَيقْ
(1)

ـْ َذلَِؽ  
ـَ وَ ، َقْدَر الـِّْصِػ مِ ـِ مِ الَعْصِر َطَؾك  فِل إُوَلقَقْ

ـَ  ـِ مِ ـْ َذلَِؽ. َرَواُه ُمْسؾٌِؿ. َقْدِر إُْخَرَيقْ
ـِ َطَؾك الـِّْصِػ مِ الظُّْفِر، َوإُْخَرَيقْ

(2)
 

ـِ َيَسارٍ  (111) ـْ ُسَؾقَْؿاَن ْه ـَ  َوَط ـِ مِ الظُّْفِر،  َقاَل: َكاَن ُفاَلٌن ُيطِقُؾ إُوَلقَقْ

ُػ الَعْصَر، ِؾ َوفِل الِعَشاِء هَِقَسطِِف َوفِل  َوُيَخػِّ َوَيْؼَرُأ فِل الَؿْغِرِب هِِؼَصاِر الُؿَػصَّ

 
ِ
بِْ، هِطَِقالِِف. َفَؼاَل َأُهق ُذَرْيَرَة: َما َصؾَّقْت َوَراَء َأَحٍد َأْشبََف َصاَلًة هَِرُسقِل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصالصُّ

ـْ َذَذا
. َأْخَرَجُف الـََّسائِّل هِنِْسـَادٍ َصِحقٍ،.مِ

(3)
 

ـِ ُمْطِعٍؿ  (111) ـْ ُجبَقِْر ْه   َوَط
ِ
َيْؼَرُأ فِل الَؿْغِرِب  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َسِؿْعت َرُسقَل اهلل

.َػٌؼ َطَؾقْفِ . ُمتَّ هِالطُّقرِ 
(4)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من األحاديث

 حصب املفصٌ ٚتعٝٝٓ٘. د:1ر َطأي١

  سؿل حزب الؿػصؾ هبذا آسؿ: لؽثرة الػصقل فقف هقـ سقره، واختؾػ

ؾ، والجؿفقر طىل أكف يبدأ مـ ]ق[ أو  أذؾ العؾؿ مـ أيـ يبدأ حزب الؿَػصَّ

 ، واتػؼقا طىل أكف يـتفل هسقرة ]الـاس[.]الحجرات[

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يف )أ(: )أخرتقـ(. (1)

 (. 452أخرجف مسؾؿ هرقؿ ) (2)

 (، هنسـاد حسـ طىل شرط مسؾؿ. 168-2/167ل ). أخرجف الـسائحطٔ (3)

 (. 463(، ومسؾؿ )765أخرجف البخاري ) (4)
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 :واختؾػقا يف تعققـ صقالف وقصاره ووسطف 

أن صقالف مـ ]الحجرات[ إىل ]البروج[، ووسطف مـ  :فاملػٗٛز عٓد احلٓف١ٝ

 ]البروج[ إىل ]البقـة[، وقصاره مـ ]البقـة[ إىل سقرة ]الـاس[.

أن صقالف مـ ]الحجرات[ إىل ]الـازطات[، ووسطف إىل  :ٚاملػٗٛز عٓد املايه١ٝ

 ]الـاس[. ]الضحك[، وقصاره إىل

أن صقالف مـ ]الحجرات[ إىل ]طؿ[، ووسطف إىل  :ٚاملػٗٛز عٓد ايػافع١ٝ

 ]الضحك[، وقصاره إىل ]الـاس[.

أن صقالف مـ ]ق[ إىل ]طؿ[، ووسطف إىل ]الضحك[،  :ٚاملػٗٛز عٓد احلٓاب١ً

 وقصاره إىل ]الـاس[.

 :، وذقجاء يف تعققـ حزب الؿػصؾ حديث ضعقػ ُ :لهد

( 1345(، واهـ ماجف )1393(، وأهق داود )16166ما أخرجف أمحد )

طبد اهلل هـ طبد الرمحـ الطائػل، طـ طثؿان هـ طبد اهلل هـ وغقرذؿ مـ صرق طـ 

 ملسو هيلع هللا ىلصالـبل  أوس الثؼػل، طـ جده أوس هـ حذيػة، قال: كـت يف القفد الذيـ أتقا

، أسؾؿقا مـ ثؼقػ، مـ هـل مالؽ، أكزلـا يف قبة لف، فؽان يختؾػ إلقـا هقـ هققتف

وهقـ الؿسجد، فنذا صىل العشاء أخرة اكصرف إلقـا، وٓ كبرح حتك يحدثـا، 

ال سقاء، كـا بؿؽة مستذلقـ، »ويشتؽل قريشا، ويشتؽل أذؾ مؽة، ثؿ يؼقل: 

فؿؽث  «ـة كاكت سجال الحرب طؾقـا، ولـاومستضعػقـ، فؾًم خرجـا إلك الؿدي
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ال: قؾـا: ما أمؽثؽ طـا يا رسقل طـا لقؾة مل يلتـا حتك صال ذلؽ طؾقـا هعد العشاء، ق 

قال:  «آن، فلردت أن ال أخرج حتك أقضقفصرأ طؾل حزب مـ الؼر»اهلل؟ قال: 

حقـ أصبحـا، قال: قؾـا: كقػ تحزهقن الؼرآن؟  ملسو هيلع هللا ىلصفسللـا أصحاب رسقل اهلل 

قالقا: كحزهف ثالث سقر، ومخس سقر، وسبع سقر، وتسع سقر، وإحدى طشرة 

 .ب الؿػصؾ مـ قاف حتك يختؿسقرة، وثالث طشرة سقرة، وحز

وذذا إسـاٌد ضعقػ: لضعػ طبد اهلل هـ طبد الرمحـ الطائػل، وجفالة حال 

 طثؿان هـ طبد اهلل هـ أوس.

والحديث وإن كان ضعقًػا: إٓ أن أكثر أذؾ العؾؿ أخذوا هالتحديد  ُ :لهد

القارد فقف، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 ايكسا٠٤ يف صال٠ ايعٗس. د:2ر َطأي١

  الحـاهؾة إىل أكف يؼرأ هقسط الؿػصؾ: لحديث ذذب إسحاق، وصائػة مـ

ں ﴿يؼرأ يف الظفر هـ:  (: كان الـبل 461) صحق، مسؾؿجاهر هـ سؿرة يف 

، ويف العصر كحق ذلؽ، ويف الصب، أصقل مـ ذلؽ، وأخرج ﴾ڻ ڻ ڻ

كان يؼرأ يف  ( طـ جاهر هـ سؿرة هنسـاد حسـ، أنَّ الـبل 317الترمذي )

 ، وشبففؿا.﴾ ٱ  ٻ﴿، ﴾ ٻٱ ٻ  ﴿الظفر، والعصر هـ: 

( مـ حديث أكس هنسـاد 482) كشػ إستاروأخرج البزار كؿا يف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تحػة الؿحتاج يف شرح الؿـفاج(، و1/461) الػقاكف الدواين(، و2/42) اإلكصافاكظر:  (1)

(2/55 ،)الؿقسقطة الؽقيتقة (33/48.) 
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، ﴾ں ڻ ڻ ڻ﴿كان يؼرأ يف الظفر، والعصر هـ:  صحق، أنَّ الـبل 

 لشقخـا  الجامع الصحق،، وذذان الحديثان يف ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ﴿و

(2/113-114.) 

 لثقري، والشافعقة، وذذب مجاطة إىل أكف يؼرأ هطقال الؿػصؾ، وذق ققل ا

ـِ يف الباب، وهعض الحـاهؾة، واستدلقا هحديث أهل سعقد، وأهل ذريرة  َذْي ، الؾَّ

 ملسو هيلع هللا ىلص(، قال: ُكـَّا كصظ خؾػ الـبل 2/163وهحديث البراء هـ طازب طـد الـسائل )

 الظفر، فـسؿع مـف أية هعد أيات مـ سقرة لؼؿان، والذاريات.

 ة هؼدر ثالثقـ آية، وذؿ الـخعل، وقد استحب هعض أذؾ العؾؿ الؼراء

 والثقري، وأمحد، وإسحاق.

 .والخالف يف الؿسللة إكؿا ذق يف إفضؾ :لال أتٌ عثذ اهلل غفش اهلل نو

.أن ُيعؿؾ هبذا تارة، وهذاك أخرى، واهلل أطؾؿ األفضمأنَّ  ًانظاىش
(1)

 

 ايكسا٠٤ يف ايعصس. د:3ر َطأي١

 ؾف حديث أهل سعقد ذذب أمحد إىل أكف يجعؾفا طىل الـصػ مـ الظفر، ودلق

.الذي يف الباب ، 

  وذذب الشافعقة إىل أكف يؼرأ هقسط الؿػصؾ، واستدلقا هإحاديث الؿتؼدمة

 يف الؿسللة الساهؼة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.759ٓهـ رجب ) فت، الباريواكظر:  (1)
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  .وذذب الـخعل، والثقري، وإسحاق إىل أكف يؼرأ هؼصار الؿػصؾ 

.ًذ، ًانشافعيـأح ما ذذب إلقف ًانشاجح
(1)

 

 ايكسا٠٤ يف املغسب. د:4ر َطأي١

  قال ابً زجبب أكثر العؾؿاء إىل استحباب تؼصقر الصالة يف : وذذ

الؿغرب، وحؽك الترمذي أنَّ العؿؾ طـد أذؾ العؾؿ طىل الؼراءة يف الؿغرب هؼصار 

الؿػصؾ، وذذا ُيشعر هحؽاية اإلمجاع طؾقف، ومؿـ استحب ذلؽ: اهـ الؿبارك، 

 والثقري، وأمحد، وإسحاق، وقال: كاكقا يستحبقن ذلؽ.اكتفك هتصرف.

الذي يف الباب، وحديث رافع هـ  ل طىل ذذا حديث أهل ذريرة ويد ُ :لهد

، ثؿ يـصرف أحدكا، ملسو هيلع هللا ىلص، قال: ُكـَّا كصظ الؿغرب مع الـبل الصحقحقـخديج يف 

وإكف لقبصر مقاقع كبؾف.
(2)

 

  وقد ذذبت صائػة إىل استحباب تطقيؾفا، واستدلقا هحديث زيد هـ ثاهت يف

البخاري (764 أنَّ الـبل :) فا َهُطقَلك الطُّقَلققـ. يعـل إطراف، قرأ فق

الصحقحقـوهحديث جبقر هـ مطعؿ الذي يف الباب، وهحديث أم الػضؾ يف 
(3)

 :

 قرأ فقفا هالؿرسالت. أنَّ الـبل 

َر الؼراءة فقفا، وٓ  األفضم :لال أتٌ عثذ اهلل غفش اهلل نو يف الؿغرب أن ُيَؼصِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.4/424ٓهـ رجب ) فت، الباريواكظر:  (1)

 (.151تؼدم يف الؽتاب هرقؿ ) (2)

 (.462(، ومسؾؿ هرقؿ )763أخرجف البخاري هرقؿ ) (3)
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 هلس هالتطقيؾ أحقاًكا. 

لؽ الشافعل، وأمحد، ولؽـ يـبغل أن ٓ يشؼَّ طىل الؿلمقمقـ وقد كصَّ طىل ذ

هذلؽ، واهلل أطؾؿ.
(1)

  

 ايكسا٠٤ يف ايعػا٤. د:5ر َطأي١

 ذذب مجفقر العؾؿاء إىل استحباب الؼراءة فقفا هقسط الؿػصؾ. 

إذا »: الذي يف الباب، وحديث معاذ  ودلقؾفؿ حديث أهل ذريرة 

 .﴾ڳ    ڳ ڳ ﴿و ﴾ں ڻ ڻ ڻ﴿و ﴾ٱ ٻ﴿أِمت الـاس؛ فاقرأ بـ:

 وذذب الـخعل، وإسحاق إىل أهنا تؽقن مثؾ الظفر. 

.ًانصٌاب لٌل اجلًيٌس
(2)

 

 ايكسا٠٤ يف ايفجس. د:6ر َطأي١

  ذذب مجفقر العؾؿاء إىل استحباب الؼراءة يف الػجر هطقال الؿػصؾ، وذق

 .ققل مالؽ، والثقري، والشافعل، وأمحد، وإسحاق

يف  زة الذي يف الباب، وحديث أهل هر ودلقؾفؿ حديث أهل ذريرة 

الصحقحقـ
(3)

: وكان يؼرأ هالستقـ إىل الؿائة.
(4)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.435، 431-4/429ٓهـ رجب ) فت، البارياكظر:  (1)

 (.769(، رقؿ )449-4/448ٓهـ رجب ) الػت،واكظر:  (2)

 (.147تؼدم يف الؽتاب هرقؿ ) (3)

  (4/456-457.)ػت،الواكظر:  (4)
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 قسا٠٤ ضٛز٠ تا١َ. د:7ر َطأي١ 

(: وإفضؾ الؼراءة هسقرة 759) فت، البارييف  قال ابً زجب 

 ذهآتػاق.ا تامة

 ايكسا٠٤ ببعض ايطٛز٠ َٔ أٚهلا، أٚ آخسٖا، أٚ ٚضطٗا. د:8ر َطأي١

  قال ابً زجب  يف،الػت (4/465ٓ وأكثر العؾؿاء طىل أكف :) ُيؽره 

َقر، وأوساصفا، وخقاتقؿفا يف الصالة، وطـ أمحد أكف يؽره الؼراءة  قراءة أوائؾ السُّ

مـ أوساط السقر دون خقاتقؿفا، وطـف أكف يؽره الؼراءة مـ أواخر السقر، ومـ 

 ذأصحاهف مـ محؾفا طىل كراذة الؿداومة.ا

 ﴾ڦ ڦ ڦ  ڦ ڄ ﴿: لؼقلف تعاىل: لٌل اجلًيٌس انصٌاب ُ :لهد

 .«ثؿ اقرأ ما تقسر معؽ مـ الؼرآن»: ، وققلف [٤٠:ادزمل]

 اجلُع بني ايطٛزتني يف زنع١. د:9ر َطأي١

  قال ابً زجب  يف،الػت (4/471 وأكثر العؾؿاء طىل أكف ٓ ُيؽره :)

الجؿع هقـ السقر يف الصالة الؿػروضة، وُروي فعؾف طـ طؿر، واهـ طؿر
(1)

 ،

خعل، ومالؽ، وطـ أمحد يف وطؿر هـ طبد العزيز، وطؾؼؿة، وذق ققل قتادة، والـ

 ذكراذتف روايتان، وكرذف أصحاب أهل حـقػة.ا

 : لألدلة الساهؼة آكًػا.لٌل اجلًيٌس انصٌاب :لال أتٌ عثذ اهلل غفش اهلل نو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( مـ 1/368(، واهـ أهل شقبة )-2/148مل أجد أثر طؿر، وأما أثر اهـ طؿر فلخرجف طبدالرزاق ) (1)

 صرق صحقحة.
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 تسداد ايطٛز٠ يف ايسنعتني. د:11ر َطأي١

صؾَّك هبؿ الػجر،  ( طـ رجٍؾ مـ جفقـة، أنَّ الـبل 816أخرج أهق داود )

عتقـ كؾتقفؿا، وقد كصَّ أمحد طىل يف الرك «﴾ٹ ڤ ڤ ڤ﴿»فؼرأ: 

ذلؽ. جقاز
(1)

  

 قسا٠٤ ايكسإٓ ع٢ً غى تستٝب املصخ . د:11ر َطأي١

(: إكثرون طىل أنَّ ذلؽ غقر 4/468) الػت،يف  قال ابً زجب 

 ذمؽروه، وطـ أمحد رواية أكف ُيؽره إْن تعؿد ذلؽ.ا

يػة ، ويدل طؾقف حديث حذلٌل اجلًيٌس انصٌاب :لال أتٌ عثذ اهلل غفش اهلل نو

صالة الؾقؾ، فؼرأ  (: أكف صؾَّك مع الـبل 772) صحق، مسؾؿهـ القؿان يف ا

 سقرة البؼرة، ثؿ سقرة الـساء، ثؿ آل طؿران. الـبل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ،الػت (4/469.ٓهـ رجب ) 
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ـْ َأهِل ُذَرْيَرَة  (114)   َوَط

ِ
َيْقَم  َيْؼَرُأ فِل َصاَلةِ الَػْجرِ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َكاَن َرُسقُل اهلل

ْجَدةِ، َوَذْؾ َأَتك َطَؾك اإِلْكَسانِ  ﴾ٻ *ٱ  ﴿الُجُؿَعِة  ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.. السَّ
(1)

 

ـِ َمْسُعقدٍ: ُيِديُؿ َذلَِؽ  (111) ـْ َحِديِث اْه
بََراكِلِّ مِ .َولِؾطَّ

(2)
 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديثني

 اجلُع١.حهِ قسا٠٤ ٖاتني ايطٛزتني يف فجس ّٜٛ  د:1ر َطأي١

  قال ابً زجب  يف،الػت (891 :)ءة سقرٍة اوقد اختؾػ العؾؿاء يف قر

ومل يؽرذف ، ومالؽ ،ؽل طـ أهل حـقػةصائػة، وُح  تففؽرذ، معقـٍة يف صالةٍ معقـةٍ 

 .ملسو هيلع هللا ىلصوي طـ الـبل إكثرون، هؾ استحبقا مـف ما رُ 

  يف صالة  ﴾ۈ ٴۇ﴿ :و [سقرة السجدة] ﴾ٱ﴿ومؿـ استحب قراءة سقرة

واهـ أهل  ،وأهق خقثؿة ،وإسحاق ،وأمحد ،والشافعل ،يقم الجؿعة: الثقريالػجر 

، وغقرذؿ مـ فؼفاء الحديث ،والجقزجاين ،وسؾقؿان هـ داود الفاشؿل ،شقبة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 881(، ومسؾؿ )891أخرجف البخاري ) (1)

ل طـ أهل إحقص ( مـ صريؼ طؿرو هـ ققس الؿالئ986) الصغقر. أخرجف الطبراين يف ضعٝ  (2)

 طـ اهـ مسعقد هف. ويف الطريؼ إىل طؿرو َمـ مل تقجد لف ترمجة. 

(، هنسـاد ضاذره الصحة مـ كػس القجف، هدون ققلف )يديؿ ذلؽ( 824وقد أخرجف اهـ ماجف )

ومع ذلؽ ففق معؾ: فنن الراج، يف حديث اهـ مسعقد أكف مـ مراسقؾ أهل إحقص، فؼد رواه 

 مرساًل، وقد رج، ذلؽ البخاري وأهقحاتؿ والدارقطـل.  الـاس طـ أهل إحقص

 العؾؾ الؽبقر(، و923لؾدارقطـل ) العؾؾ(، و1/214ٓهـ أهل حاتؿ ) العؾؾاكظر: 

(1/279 .) 
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 ذاوأهق ذريرة. ،واهـ طباسٍ  ،وذذا ذق الؿروي طـ الصحاهة، مـفؿ: طظٌّ 

 واهلل أطؾؿ. ،اجلًيٌس ما ذذب إلقف انصٌاب :لال أتٌ عثذ اهلل غفش اهلل نو

ُٜطتخٗب د:2ر َطأي١  املدا١َٚ يف قسا٤تُٗا؟ ٌٖ 

  قال ابً زجب  يف،الػت (891 :) ثؿ اختؾػقا: ذؾ يستحب الؿداومة

ا، فؼال هعضفؿ: ٓ يستحب ذلؽ، هؾ يستحب فعؾف أحقاكً  طىل ذلؽ يف كؾ مجعٍة؟

خشك مـ ال هلكف يُ ؾَّ وطَ ، وإسحاق، -يف الؿشفقر طـف-وأمحد  ،وذق ققل الثقري

ن صالة الػجر يقم الجؿعة فقفا زيادة أمة طؾقف اطتؼاد الجفال وجقهف، والؿداو

سجدة، أو أهنا ثالث ركعات، وكحق ذلؽ مؿا قد يتخقؾف هعض مـ ذق مػرٌط يف 

 . الجفؾ

  وقال إكثرون: هؾ يستحب الؿداومة طؾقف، وذق ققل الشافعل، وسائر مـ

الشالـجل طـ أمحد: فنكف قاَل:  سؿاطقؾ هـ سعقدٍ إوذق ضاذر ما كؼؾف ، ا ققلفـَ قْ ؿَّ َس 

 *ٱ  ﴿ :ا، أن تؼرأسللتف طـ الؼراءة يف الػجر يقم الجؿعة؟ فؼال: كراه حسـً 

ورجحف هعض أصحاهـا، ، [٣]اإلنسان:﴾ۈ ٴۇ ۋ ۋ﴿ :و ،[٤-٣:السجدة] ﴾ٻ

 وذق إضفر.

وأهق ذريرة يؼرءان يف صالة  ،قال إطرج: كان مروان، وكان السؾػ يداومقن

  يف كؾ مجعة. ﴾ۈ ٴۇ ۋ ۋ ﴿:و ،﴾ٻ * ٱ﴿ :الصب، هـ

ۈ ﴿:و ،﴾ٻ﴿وقال الشعبل: ما شفدت اهـ طباٍس قرأ يقم الجؿعة إٓ 
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 .[٣]اإلنسان: ﴾ٴۇ

جف اهـ أهل شقبة ا، فال يترك ٕجؾف السـة واطتؼاد فرضقة ذلؽ هعقٌد جدًّ ، خرَّ

 ذاالصحقحة، واتباع طؿؾ الصحاهة.

- 2/141أخرجف اهـ أهل شقبة )أثر اهـ طباس  :لال أتٌ عثذ اهلل غفش اهلل نو

 (، ويف إسـاده: جاهر هـ يزيد الجعػل، وذق كذاب.141

ذق استحباب الؿداومة طىل ذلؽ: لظاذر حديث أهل  ًاألظيش يف ىزه ادلسأنح

 ذريرة: إٓ أْن يحصؾ مشؼة طىل الؿلمقمقـ فقترك، واهلل أطؾؿ.
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ـْ ُحَذْيَػَة  (111) ْت هِِف آَيُة َرْحَؿةٍ ملسو هيلع هللا ىلصَمَع الـَّبِلِّ  َقاَل: َصؾَّقُْت  َوَط َّٓ  ، َفَؿا َمرَّ إ

َذ مِـَْفا. َأْخَرَجُف الَخْؿَسةُ  َّٓ َتَعقَّ َٓ آَيُة َطَذاٍب إ ـَُف ، َوَقَػ ِطـَْدَذا َيْسَلُل، َو َوَحسَّ

. التِّْرمِِذيُّ
(1)

 

 كام املستفادة من احلديثاملسائل واألح

 ضؤاٍ ايسمح١، ٚاالضتعاذ٠ َٔ ايعراب أرٓا٤ ايكسا٠٤. د:1ر َطأي١

(: قال الشافعل، 4/66-67) شرح الؿفذبيف  قال اإلماو اليّْٖ 

ُـّ لؾؼارئ يف الصالة، وخارجفا إذا مرَّ هآية رمحة أن يسلل اهلل تعاىل  وأصحاهـا: ُيَس

 ب، أو هآية تسبق، أن ُيَسبَِّ،.الرمحة، أو آية طذاب أن يستعقذ هف مـ العذا

وكؾ ذذا ُيستحب لؽؾ قارئ يف صالتف، أو غقرذا، سقاء صالة الػرض،  قال:

والـػؾ، والؿلمقم، واإلمام، والؿـػرد: ٕكف دطاء، فاستقوا فقف كالتلمقـ، ودلقؾ 

، وطـ طقف هـ مالؽ -ثؿ ذكر حديث الباب  -ذذه الؿسللة حديث حذيػة.... 

 لقؾة، فؼام، فؼرأ سقرة البؼرة، وٓ يؿر هآية رمحة  ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل قال: قؿت مع رسق

ذ، ثؿ ركع...، الحديث رواه  إٓ وقػ وسلل، وٓ يؿر هآية طذاب إٓ وقػ وتعقَّ

أهق داود، والـسائل
(2)

، ثؿ كؼؾ الـقوي طـ الحـػقة كراذة ذلؽ، وردَّ طؾقفؿ 

 هؿخالػتفؿ لألدلة، ولجؿفقر العؾؿاء.اكتفك.

ـاهؾة استحباب ذلؽ يف الـافؾة دون الػريضة: ٕنَّ إدلة ومذذب الح  ُ:لهد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 262(، والترمذي )2/176(، والـسائل )871(، وأهقداود )5/382. أخرجف أمحد )صخٝذ (1)

 (.772يف مسؾؿ هرقؿ ) (، وإسـاده صحق، وأصؾف1351واهـ ماجف )

 (، وإسـاده حسـ.2/191(، والـسائل )873أخرجف أهق داود هرقؿ ) (2)
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.انصٌابجاءت يف الـافؾة، وذذا اختقار الصـعاين، وذق 

(1)
  

ـِ  (111) ـِ َطبَّاٍس  َوَط   ،اْه
ِ
ل ُكِفقت َأْن َأْقَرَأ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل َأاَل َوإِكِّ

ُجقُد َفاْجَتِفُدوا  الُؼْرآَن َراكًِعا ، َوَأمَّا السُّ بَّ ُكقُع َفَعظُِّؿقا فِقِف الرَّ َأْو َساِجًدا، َفَلمَّا الرُّ

ـٌ َأْن ُيْسَتَجاَب َلُؽؿْ  َطاِء، َفَؼِؿ . َرَواُه ُمْسؾٌِؿ.«فِل الدُّ
(2)

 

ـْ َطائَِشَة  (111)   ،َوَط
ِ
قُل فِل ُرُكقِطِف َيؼُ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَلْت: َكاَن َرُسقُل اهلل

ـَا] ُسْبَحاَكؽ الؾُفؿَّ »: َوُسُجقدِهِ  [َربَّ
(3)

. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.«َوبَِحْؿِدك، الؾُفؿَّ اْغِػْر لِل 
(4)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 حهِ أذناز ايسنٛ ، ٚايطجٛد. د:1ر َطأي١

 يف ذذه الؿسللة ثالثة أققال: 

آستحباب، وذق ققل مجفقر العؾؿاء، ومـفؿ: الشافعل، ومالؽ،  األّل:

مل  والثقري، وغقرذؿ، واستدل ذمٓء هحديث الؿسلء يف صالتف: فننَّ الـبل 

 ُيَعؾِّْؿُف ذلؽ.

القجقب، وذق ققل أمحد، وإسحاق، قالقا: فنْن تركف طؿًدا هطؾت  الجاىٕ:

 بره هسجقد السفق.صالتف، وإن تركف سفًقا وجب طؾقف أْن يج

ـٌ ٓ يسؼط يف طؿٍد، وٓ سفٍق، ُحؽل رواية طـ أمحد، وذق ققل  الجالح: رك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2/239.)الؿغـلواكظر:  (1)

 (. 479أخرجف مسؾؿ هرقؿ ) (2)

  .الصحقحقـزيادة مـ  (3)

 (. 484(، ومسؾؿ )817أخرجف البخاري ) (4)
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حف الخطاهل، وذق ققل يحقك هـ يحقك، وطظ هـ ديـار، مـ أئؿة  داود، ورجَّ

إكًم هل التسبقح، والتؽبقر، »يف الصالة:  الؿالؽقة، وُيستدل لفؿ هؼقل الـبل 

ك ا«وقراءة الؼرآن هلل الصالة تسبقًحا كؿا سؿاذا قرآًكا، فدلَّ طىل أنَّ ، وكذلؽ سؿَّ

 الصالة ٓ تخؾقا طـ الؼرآن، والتسبق،.

: لحديث اهـ انمٌل انثاَيإىل الصقاب ذق  األلشب :لال أتٌ عثذ اهلل غفش اهلل نو

قا كًم رأيتؿقين ُأصؾل»طباس الذي يف الباب، ولحديث:  ، ومل َكُؼْؾ هالؼقل «صؾُّ

الصحقحقـرَد يف الثالث: ٕكف قد و
(1)

كسل التشفد إول،  : أنَّ الـبل 

وتؽبقرة آكتؼال، وجبر ذلؽ هسجديت السفق، والتؽبقر والتسبق، جـسفؿ واحد، 

واهلل أطؾؿ.
(2)

 

 َا ٖٛ ايرٟ جيصئ عٔ ايٛلٛب؟ د:2ر َطأي١

  قال ابً زجب  يف،الػت (5/65 وطىل الؼقل هالقجقب، فؼال :)

رهل العظقؿ، ويف السجقد: سبحان رهل  أصحاهـا: القاجب يف الركقع: سبحان

مـ  ملسو هيلع هللا ىلصإطىل، ٓ يجزئ غقر ذلؽ. وقال إسحاق: يجزئ كؾ ما ُروي طـ الـبل 

 تسبق،، وذكر، ودطاء، وثـاء.

: وذق ققاس مذذبـا يف جقاز مجقع أكقاع آستػتاحات، قال ابً زجب 

 ذوالتشفدات القاردة يف الصالة.ا

 ، واهلل أطؾؿ.انصٌابذق  إسحاق لٌل :لال أتٌ عثذ اهلل غفش اهلل نو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.321سقليت يف الؽتاب هرقؿ ) (1)

  (3/414.)الؿجؿقع(، 794( رقؿ )65-5/64ٓهـ رجب ) الػت،واكظر:  (2)
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 ايدعا٤ يف ايسنٛ . د:3ر َطأي١ 

دلَّ حديث طائشة الذي يف الباب طىل استحباهف، وهقب طؾقف البخاري يف 

صحقحف هاب الدطاء يف الركقع[، وذق ققل أكثر العؾؿاء، وقال مالؽ: ُيؽره[ :

 الدطاء يف الركقع دون السجقد: لحديث اهـ طباس الذي يف الباب.

إصؾ يف الركقع ذق الثـاء، والتعظقؿ، وٓ هلس  :اهلل غفش اهلل نولال أتٌ عثذ 

.، هؾ ُيستحبُّ كؿا قال الجؿفقرهالدطاء هؿا ورد يف حديث طائشة 
(1)

 

 قسا٠٤ ايكسإٓ يف ايسنٛ ، ٚايطجٛد. د:4ر َطأي١

طىل الـفل طـ  -أطـل حديث اهـ طباس -دلَّ الحديث الذي يف الباب 

(، قال: هناين رسقل اهلل 481) ؾؿصحق، مسيف  ذلؽ، ومثؾف حديث طظ 

 أْن أقرأ الؼرآن راكًعا، أو ساجًدا. ملسو هيلع هللا ىلص

وذذب أكثر العؾؿاء إىل كراذقة الؼراءة يف الركقع، والسجقد، ومـفؿ مـ 

 إمجاًطا. حؽاه

 ِٔن الكساِة لمتحسٖي، أٔ لمتٍزْٖ؟

 .فقف خالف، وحؽك اهـ طبد البر اإلمجاع طىل أكف ٓ يجقز 

  الحـاهؾة أكف مؽروه.ومذذب الشافعل، وأكثر 

 : ٕكف ذق إصؾ يف الـفل.انرحشيىذق  انصٌاب :لال أتٌ عثذ اهلل غفش اهلل نو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.794ٓهـ رجب ) فت، الباريواكظر:  (1)
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: وذؾ تبطؾ هف الصالة، أو ٓ؟ فقف وجفان ٕصحاهـا، قال ابً زجب 

ة هطؾت  وإكثرون طىل أهنا ٓ تبطؾ هذلؽ، ولؾشافعقة وجٌف: إْن قرأ هالػاتحة خاصَّ

.ذىل غقر مقضعف.اصالتف: ٕكف كؼؾ ركـًا إ
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.4/69ٓهـ رجب ) الػت،اكظر:  (1)
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ـْ َأهِل ُذَرْيَرَة  (111)   َوَط

ِ
اَلةِ ُيَؽبُِّر  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َكاَن َرُسقُل اهلل إَذا َقاَم إَلك الصَّ

ـَ َيْرَكُع ُثؿَّ َيُؼقُل:  ـَ َيُؼقُم، ُثؿَّ ُيَؽبُِّر ِحق ـْ َحِؿَدهُ »ِحق ـَ َيرْ  «َسِؿَع اهللُ لَِؿ َفُع ُصْؾبَُف ِحق

ـَ  ُكقِع، ُثؿَّ َيُؼقُل َوُذَق َقائٌِؿ:  مِ ـَا َوَلَؽ »الرُّ ـَ َيْفِقي َساِجًدا،  «الَحْؿُد  َربَّ ُثؿَّ ُيَؽبُِّر ِحق

ـَ َيْرَفُع، ُثؿَّ َيْػَعُؾ َذلَِؽ  ـَ َيْسُجُد، ُثؿَّ ُيَؽبُِّر ِحق ـَ َيْرَفُع َرْأَسُف، ُثؿَّ ُيَؽبُِّر ِحق  ُثؿَّ ُيَؽبُِّر ِحق

ـَ  ـَ َيُؼقُم مِ اَلةِ ُكؾَِّفا، َوُيَؽبُِّر ِحق ـِ  فِل الصَّ اْثـَتَقْ
(1)

َهْعَد الُجُؾقِس. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف. 
(2)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 حهِ تهبىات االْتكاٍ. د:1ر َطأي١

  ذذب مجفقر العؾؿاء إىل أنَّ تؽبقرات آكتؼال ُسـٌَّة ٓ تبطؾ الصالة هتركفا

 مل يلمر الؿسلء يف صالتف هبا. سفًقا، وحجتفؿ يف ذلؽ أنَّ الـبل طؿًدا، وٓ 

  وذذب اإلمام أمحد، وإسحاق، إىل أنَّ ذذه التؽبقرات واجبة، مـ تركفا طؿًدا

هطؾت صالتف، ومـ تركفا سفًقا: فال شلء طؾقف، ويسجد لؾسفق، واستدلقا طىل 

قا كًم رأيتؿقين ُأصؾل»: القجقب هؼقلف  أمَر هبا الؿسلء  لـبل ، وهلنَّ ا«صؾُّ

(، وغقرمها مـ 2/225(، والـسائل )857) ســ أهل داوديف صالتف كؿا يف 

حديث رفاطة هـ رافع، وإسـاده صحق،، واستدل اإلمام أمحد لسؼقصف هالسفق هلنَّ 

كسل التشفد إول: فلتؿ صالتف، وسجد لؾسفق، وقد ترك هتركف التشفد  الـبل 

 ل طىل أهنا تسؼط هالسفق، وُيجبُر هالسجقد لف.التؽبقرة لؾجؾقس لف: فد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يف )أ(: )الثـتقـ(. (1)

 (. 28( )392(، ومسؾؿ )789أخرجف البخاري ) (2)
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وقد ُحؽل طـ أمحد رواية أنَّ ذذه التؽبقرات مـ فروض الصالة ٓ تسؼط 

الصالة هتركفا طؿًدا، وٓ سفًقا، وُحؽل طـف رواية أخرى أهنا فرٌض يف حؼِّ غقر 

 الؿلمقم، وأما الؿلمقم فتسؼط طـف هالسفق.

واهلل أطؾؿ. ًذ ًإسحاقـأح ما ذذب إلقف ابانصٌ :لال أتٌ عثذاهلل غفشاهلل نو
(1)

 

اهؼ يشؿؾ اإلمام، والؿلمقم، والؿـػرد، ويشؿؾ ققل:  تيبيُ: الُحْؽُؿ السَّ

 هدل التؽبقر. «سؿع اهلل لؿـ محده»

 مجع اإلَاّ بني ايتطُٝع ٚايتخُٝد. د:2ر َطأي١

  دلَّ حديث الباب طىل أنَّ اإلمام يجؿع هقـ التسؿقع، والتحؿقد، وذق ققل

 ٕوزاطل، والشافعل، وأمحد، وأهل يقسػ، ومحؿد.الثقري، وا

  وذذب مالؽ، وأهق حـقػة، إىل أنَّ اإلمام يؼتصر طىل التسؿقع، والؿلمقم طىل

 الصحقحقـيف  التحؿقد: لحديث أهل ذريرة 
(2)

إذا قال اِلمام: »مرفقًطا:  

ل سؿع اهلل لؿـ محده، فؼقلقا: الؾفؿ، ربـا ولؽ الحؿد؛ فنكف مـ وافؼ ققلف قق

 .«الؿالئؽة ُغِػَر لف ما تؼدم مـ ذكبف

.، واهلل أطؾؿانصٌابذق  انمٌل األًل :لال أتٌ عثذ اهلل غفش اهلل نو
(3)

 

 حؽؿ الؿـػرد يف ذذه الؿسللة الؿذكقرة كحؽؿ اإلمام. تيبيُ:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (3/397.)الؿجؿقع(، 784ٓهـ رجب ) الػت،واكظر:  (1)

 (.419(، ومسؾؿ هرقؿ )796لبخاري هرقؿ )أخرجف ا (2)

  (796.)الػت،واكظر:  (3)
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ٖلللللٌ ٜكلللللٍٛ امللللللأَّٛ: مسلللللع اهلل مللللللٔ محلللللدٙ، أّ ٜكتصلللللس عًللللل٢   د:3ر َطأي١ 

 ايتخُٝد؟

  حـقػة، وأمحد، إىل أنَّ الؿلمقم ٓ ذذب مالؽ، والثقري، وإوزاطل، وأهق

يؼقل: سؿع اهلل لؿـ محده. هؾ يؼتصر طىل ققلف: رهـا ولؽ الحؿد: لحديث أهل 

الصحقحقـيف  ذريرة 
(1)

وإذا قال: سؿع اهلل لؿـ محده، فؼقلقا: ربـا، ولؽ »: 

(، وجاء طـ 414) صحق، مسؾؿيف  ، ومثؾف حديث أهل مقسك «الحؿد

 غقرمها.

 ،وأهق هردة، واهـ سقريـ، والشافعل، وإسحاق، إىل أنَّ الؿلمقم  وذذب ططاء

قا كًم رأيتؿقين ُأصؾل»: يجؿع هقـ التسؿقع، والتحؿقد: لعؿقم ققلف   .«صؾُّ

يف مؼام  : ٕنَّ الـبل انصٌابذق  انمٌل األًل :لال أتٌ عثذ اهلل غفش اهلل نو

.ومل يلمرذؿ هلكثر مـ ذلؽ، «ربـا لؽ الحؿد»التعؾقؿ، مل يلمرذؿ إٓ أن يؼقلقا: 
(2)

  

 نٝف١ٝ ايتخُٝد. د:4ر َطأي١

، «ربـا لؽ الحؿد»، أو أحدمها، وذل: الصحقحقـلف أرهع كقػقات، كؾفا يف 

قغتقـ، وكؾف جائٌز، وأفضؾف طـد  «الؾفؿ»، وهزيادة: «ربـا، ولؽ الحؿد» يف الصِّ

 القاو. مالؽ، وأمحد هزيادة القاو، وذذب الثقري، والؽقفققن إىل أنَّ إفضؾ هدون

: ٕنَّ زيادة القاو تتضؿـ معطقًفا محذوًفا، تؼديره: انمٌل األًل ًانشاجح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.415(، ومسؾؿ هرقؿ )796أخرجف البخاري هرقؿ ) (1)

 ( ٓهـ رجب.796) الػت،واكظر:  (2)
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)رهـا محدكاك، ولؽ الحؿد(، أو كحق ذلؽ.
(1)

 

 َٛضع قٍٛ: زبٓا ٚيو احلُد، ٚقٍٛ: مسع اهلل ملٔ محدٙ. د:5ر َطأي١

ـَا َوَلؽ »َوَمْقِضُع َقْقِل:  (2/189 :)الؿغـليف  قال ابً قدام٘  َربَّ

َكَُّف فِل َحاِل َرْفِعِف  فِل «اْلَحْؿُد 
ِ
ُكقِع: ٕ ـْ الرُّ

ْطتَِداِل مِ
ِ
َماِم َواْلؿـَْػِردِ َهْعَد آ َحؼِّ اإْلِ

ِف َقْقُل:  ـْ َحِؿَدهُ »ُيْشَرُع فِل َحؼِّ َنَّ «َسِؿَع اهلل لَِؿ
ِ
ا اْلؿْلُمقُم َفِػل َحاِل َرْفِعِف: ٕ ، َفَلمَّ

َماُم: » :ملسو هيلع هللا ىلصَقْقَل الـَّبِلِّ  ـْ َحِؿَدهُ  َسِؿَع اهللإَذا َقاَل اِْلِ ـَا َوَلؽ اْلَحْؿُد ، لَِؿ  «َفُؼقُلقا: َربَّ

َماِم َقْقَل اْلـَؿْلُمقمِ  ْفِع َطِؼقَب َقْقِل  ،َيْؼتَِضل َتْعِؼقَب َقْقِل اإْلِ َواْلـَؿْلُمقُم َيْلُخُذ فِل الرَّ

َماِم: َسِؿَع اهلل ـْ َحِؿَدهُ  اإْلِ ـَا َوَلؽ : لَِؿ  ذاَأْطَؾُؿ. اْلَحْؿُد ِحقـَئٍِذ، َوَاهللَفقَُؽقُن َقْقُلُف: َرهَّ

 ذلٌ تهبىات االْتكاٍ. د:6ر َطأي١

  ضاذر حديث أهل ذريرة يدلُّ طىل أنَّ تؽبقرات آكتؼال ُتؼال طـد آكتؼال مـ

كـ الذي هعده، وذذا مذذب الحـاهؾة،  اهؼ، وقبؾ الدخقل يف الرُّ كـ السَّ الرُّ

 والشافعقة، وغقرذؿ.

حدثـا اهـ إدريس ، طـ طاصؿ هـ  (1/255 :)مصـػ اهـ أهل شقبةويف 

كؾقب ، طـ أهقف ، قال : كان طبد اهلل هـ يزيد الخطؿل إذا رفع رأسف مـ الركعة 

 ذقى هالتؽبقرة ، فؽلكف يف أرجقحة حتك يسجد.

حدثـا يعىل ، طـ إطؿش ، طـ إهراذقؿ ، طـ إسقد ، قال : كان طؿر إذا 

ـ محده ، قبؾ أن يؼقؿ ضفره ، وإذا كبر رفع رأسف مـ الركقع ، قال : سؿع اهلل لؿ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2/188.)الؿغـل(، 796ٓهـ رجب ) الػت،واكظر:  (1)
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 كبر وذق مـحط. 

حدثـا وكقع ، طـ سػقان ، طـ مغقرة ، طـ إهراذقؿ ، قال : كبر وأكت هتقي ، 

 ذاوأكت تركع.

 ذذا إساكقد صحقحة، رجالفا ثؼات. :لال أتٌ عثذ اهلل غفش اهلل نو
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ـْ َأهِل َسِعقٍد الُخْدِريِّ  (111)   َوَط
ِ
ـَ  ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: َكاَن َرُسقُل اهلل  إَذا َرَفَع َرْأَسُف مِ

ُكقِع َقاَل:  ـَا َلَؽ »الرُّ َّ َؿَقاِت الَحْؿُد  الؾُفؿَّ َرب األَْرِض، َوِمْؾَء َما َوِمْؾَء ، ِمْؾَء السَّ

ـَاِء َوالَؿْجِد، َأَحؼُّ َما َقاَل العَ  ـْ َشْلٍء بَْعُد، َأْهَؾ الثَّ ـَا َلَؽ َطْبٌد ، ْبُد ِشْئَت ِم الؾُفؿَّ ، َوُكؾُّ

ـَْؽ الَجدُّ  ـَْػُع َذا الَجدِّ ِم ـَْعَت، َواَل َي . «اَل َماكَِع لًَِم َأْطَطْقَت، َواَل ُمْعطَِل لًَِم َم

ُمْسؾٌِؿ. َرَواهُ 
(1) 

 احلكم املستفاد من احلديث

مستحبة، وذق  «ربـا لؽ الحؿد»ذذه الزيادة يف ذذا الحديث طىل ققلف: 

 ذذب الشافعل، ورواية طـ أمحد.م

: «رهـا ولؽ الحؿد»وقد ذذب أكثر الحـاهؾة إىل أنَّ الؿلمقم ٓ يزيد طىل ققلف: 

وإذا قال سؿع اهلل لؿـ محده، فؼقلقا: ربـا لؽ »: ٕكف ملمقٌر هبا يف ققلف 

 : فدلَّ طىل أكف ٓ ُيشرع يف حؼِّفؿ سقاه.«الحؿد

يف حؼِّ اإلمام، والؿلمقم، والؿـػرد:  باالسرحثا، وذق ًانصٌاب انمٌل األًل

ٕكَّف ذِْكٌر مشروع يف الصالة أشبف سائر إذكار، وذق مذذب إسحاق أيًضا.
(2)

 

لؾركقع، والسجقد، وآطتدال مـ الركقع أذكار متعددة وردت طـ  تيبيُ:

 . لؾعالمة محؿد كاصر الديـ إلباين صػة الصالةراجعفا يف  الـبل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يف أولف.  «الؾفم»( ولقس طـده لػظ 477أخرجف مسؾؿ هرقؿ ) (1)

 (.798ٓهـ رجب ) فت، الباري (2/189 ،)الؿغـلواكظر:  (2)
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ـِ  (111) ـِ  َوَط   ،َطبَّاٍس  اْه

ِ
ُأِمْرت َأْن َأْسُجَد َطَؾك »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

ـِ َوَأْصَراِف  -َوَأَشاَر بَِقِدهِ إَلك َأْكِػفِ -: َطَؾك الَجْبَفِة َسْبَعِة َأْطُظؿٍ  ْكَبَتْق ، َوالرُّ ـِ َوالَقَدْي

. ُمتََّػٌؼ َطَؾقْفِ «ـِ الَؼَدَمقْ 
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 حهِ ايطجٛد ع٢ً األعطا٤ ايطبع١. د:1ر َطأي١

 ٓ خالف يف أنَّ السجقد طىل ذذه إطضاء ذق السجقد الؽامؾ.

 :واختؾػقا يف القاجب مـ ذلؽ طىل ققلقـ 

حف كثقر األّل:  يجب السجقد طىل مجقعفا، وذق أحد الؼقلقـ لؾشافعل، ورجَّ

مـ أصحاهف، والصحق، الؿشفقر طـ أمحد، وطؾقف أصحاهف وأكثرذؿ مل َيْحِؽ طـف 

خالًفا، وذق ققل مالؽ، وإسحاق، وُزَفر، وُحؽِل طـ صاوس، واستدلقا هحديث 

 ، الذي يف الباب، وإمر لؾقجقب.اهـ طباس 

إكؿا يجب هالجبفة فؼط، وٓ يجب هغقرذا، وذق الؼقل الثاين  الجاىٕ:

ُحؽل رواية طـ أمحد، وذق ققل أهل حـقػة، وصاحبقف، واحتجقا هؼقلف لؾشافعل، و

 :«...سجد وجفل». 

وذذا يدل طىل أنَّ السجقد طىل القجف، وٕنَّ الساجد طىل القجف ُيسؿك 

 ساجًدا، وإذا وضع غقر القجف طىل إرض ٓ ُيسؿك هذلؽ ساجًدا.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 231( )491(، ومسؾؿ )812أخرجف البخاري ) (1)
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: لدٓلة الحديث طؾقف، انصٌابذق  انمٌل األًل :لال أتٌ عثذ اهلل غفش اهلل نو

 .«سجد وجفل...»وأما حديث: 

فسجقد القجف ٓ يـايف سجقد ما طداه، وإكؿا أضاف السجقد إلقف: ٕكَّف أشرف 

إطضاء السبعة، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 حهِ ايطجٛد ع٢ً األْ . د:2ر َطأي١

  :وأشار هقده «ُأمرت أن أسجد طؾك سبعة أطظؿ: الجبفة»يف حديث الباب ،

، فاستدل هبذا وذاك مـ يؼقل: يجب «الجبفة واألكػ»رواية:  إىل أكػف، ولؿسؾؿ يف

 .السجقد طىل إكػ مع الجبفة

وذق ققل مالؽ، وأمحد يف رواية طـفؿا، وإسحاق، وأهل خقثؿة، وأهل هؽر هـ 

ًٓ لؾشافعل.  أهل شقبة، وُحؽل قق

طـد الدارقطـل  وجاء يف الؿسللة حديث صري، طـ اهـ طباس 

ال ُتؼبؾ صالة ال يؿس فقفا األكػ ما »(، مرفقًطا: 1/271(، والحاكؿ )1/348)

 .«يؿس الجبقـ

َب ذلؽ أهقداود،  ولؽـ الصقاب يف ذذا الحديث أكف مـ مراسقؾ طؽرمة، صقَّ

 والترمذي، والدارقطـل، وغقرذؿ. 

 قال اهـ رجب: وُروي معـاه طـ صاوس، والـخعل، وسعقد هـ جبقر.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.819( )115-5/114ٓهـ رجب ) الػت، (2/194- ،)الؿغـلواكظر:  (1)
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إذا »(، أكف قال: 2/114) لبقفؼلســ ا، كؿا يف وقد جاء طـ اهـ طباس  

 ذ.ا«سجد أحدكؿ: فؾقضع أكػف طىل إرض: فنكؽؿ قد ُأمرتؿ هذلؽ

 وذق مـ صريؼ سؿاك طـ طؽرمة، وقد أطؾف الترمذي هاإلرسال.

  ،وذذب كثقر مـ العؾؿاء إىل أنَّ السجقد طىل إكػ مستحبٌّ غقر واجب

الشافعل، وسػقان،،  وُروي طـ الحسـ، والشعبل، والؼاسؿ، وسامل، وذق ققل

 ومالؽ، وأمحد يف الرواية الثاكقة طـفؿا.

طىل آستحباب دون القجقب،  وَحَؿَؾ مـ قال هذلؽ حديث اهـ طباس 

وقالقا: ٕكف طدَّ إطضاء الؿلمقر هالسجقد طؾقفا سبًعا، ولق كان إكػ معفا: 

 لؽاكت ثؿاكقًا.

امكؿا يف  واستدلقا هحديث جاهر  (، قال: رأيت الـبل 341) فقائد تؿَّ

 سجد هلطىل جبفتف طىل قصاص الشعر.  ملسو هيلع هللا ىلص

 هؽر هـ أهل مريؿ، وذق شديد الضعػ. يف إسـاده: أهق :وذق حديث ضعقٌػ 

، وجعؾفا سبعة انمٌل األًليف الؿسللة ذق  انصٌاب :لال أتٌ عثذ اهلل غفش اهلل نو

وطدم وجقد  أطضاء هاطتبار أنَّ إكػ، والجبفة كالعضق القاحد: ٓتصالف هف،

 الػاصؾ هقـفؿا، واهلل أطؾؿ.

، ذذا الؼقل اإلمام الشقكاين  ، فؼال: وهبذا البقان يتض، لؽ أنَّ وقد رجَّ

رواية ذكر الجبفة مع اإلشارة إىل إكػ لبقان أنَّ السجقد طىل الجبفة ٓ يؽقن 
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ا، كاماًل: إٓ هقضع إكػ معفا، ومع ذذا فؼد أغـاكا طـ ذلؽ ذكرمها معً  ا يف تامًّ

إحاديث كؿا أشركا إلقف، وقد اجتؿع يف السجقد طىل الجبفة، وإكػ البقان 

لؾسجقد الؿلمقر هف يف الؼرآن الؿعؾقم وجقهف هالضرورة الشرطقة هالؼقل والػعؾ، 

فؽان ذلؽ كافقًا يف فرضقة السجقد طىل تؾؽ إطضاء مـ غقر اكضؿام أمر إمة 

قؾذ اهذلؽ، فؽقػ وقد ثبت كؿا ذكركاه لؽ.  (1/217.)السَّ
(1)

 

(: ولق اقتصر طىل السجقد 5/118) الػت،يف  قال اهـ رجب  تيبيُ:

طىل أكػف دون جبفتف: مل يجزئف طـد أحد مـ العؾؿاء مؿـ أوجب السجقد طىل 

ان هـ إهراذقؿ.ا  ذإكػ غقر أهل حـقػة، وذل رواية طـ الثقري، رواذا طـف حسَّ

(: ٓ أطؾؿ أحًدا سبؼف إىل ذذا 2/197) غـلالؿكؿا يف  قال ابً امليرز 

 الؼقل. يعـل أها حـقػة.

 َباغس٠ ايطالد بأعطا٥٘ األز . د:3ر َطأي١

 ذذب مجفقر العؾؿاء إىل استحباب مباشرتف هلطضائف إرض. 

وكرذقا أن يػصؾ هقـ جبفتف، أو أكػف، أو يديف فاصؾ متصؾ هالؿصظ، قالقا: 

 إفضَؾ. وأجازوه هقجقد العذر.وإذا فعؾف: فصالتف صحقحة، مجزئة، َوَتَرَك 

  هقـؿا ذذب الشافعل إىل أكف ٓ يجزئف أن يسجد طىل كقر طؿامتف، وٓ طىل

صرف ثقهف الؿتصؾ هف، حتك يؽشػ طـ هعض محؾ سجقده، وذق ققل لف يف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ٓهـ رجب.-5/118) الػت، (2/196 ،)الؿغـلواكظر:  (1)
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 القديـ أيًضا، وإص، طـف أكف يجقز يف القديـ. 

ًسا طىل الُخػقـ، ققا :لٌل اجلًيٌس انشاجح :لال أتٌ عثذ اهلل غفش اهلل نو

طـ الحسـ، أكف قال:  صحقحفوالركبتقـ، وطىل الؼػازيـ، وقد طؾَّؼ البخاري يف 

ف.  كان الؼقم يسجدون طىل العؿامة، والؼؾـسقة، ويداه يف ُكؿِّ

، فقضع ملسو هيلع هللا ىلص، قال: ُكـَّا كصظ مع الـبل ثؿ استدل هحديث أكس هـ مالؽ 

ة الحر يف مؽان السج  قد، فقسجد طؾقف.أحدكا صرف الثقب مـ ِشدَّ

(.621أيًضا هرقؿ ) صحق، مسؾؿوذق يف 
(1)
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 (.-2/266ٓهـ رجب ) الػت، (2/197 ،)الؿغـلواكظر:  (1)
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ـِ  (111) ـِ ُهَحقْـََة  َوَط  ، اْه
ِ
ـَ َيَدْيِف  : َكاَن إَذا َصؾَّكملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهلل َج َهقْ َفرَّ

.َحتَّك َيبُْدَو َهقَاُض إْهَطقِْف. ُمتََّػٌؼ َطَؾقْفِ 
(1)

 

ـِ  (111) ـِ َطاِزٍب  َوَط   ،البََراِء ْه
ِ
َفَضْع  إَذا َسَجْدَت »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

ْقَؽ  . َرَواُه ُمْسؾٌِؿ.«، َواْرَفْع ِمْرَفَؼْقَؽ َكػَّ
(2)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديثني

 ايطجٛد.حهِ ايتفسٜج بني ايٝدٜٔ يف  د:1ر َطأي١

ويف استحباب  (817 :)فت، البارييف  قال احلافظ ابً زجب 

يعـل حديث - التجايف يف السجقد أحاديث كثقرة، مل يخرج البخاري مـفا غقر ذذا

والؼقل هاستحباهف ققل مجفقر العؾؿاء، وذكر الترمذي أن العؿؾ  -اهـ هحقـة

 طـدذؿ طؾقف، وذذا يشعر هلكف إمجاع مـفؿ.

فان أصال السجقد ولحؼتف مشؼة هالتػريج، فؾف أن  :جب ثه قال ابً ز

ل، طـ أهل صال،، طـ ؿَ وقد روى اهـ طجالن، طـ ُس ، يعتؿد هؿرفؼقف طىل ركبتقف

السجقد طؾقفؿ إذا تػرجقا،  ةَ ؼَّ َش مَ  ملسو هيلع هللا ىلصشتؽك أصحاب رسقل اهلل اأهل ذريرة، قال: 

 ،وذذا لػظف ،لترمذيوا ،وأهق داود ،ف اإلمام أمحدجَ رَّ َخ  «بالركب استعقـقا»فؼال: 

والحاكؿ صحقحفواهـ حبان يف 
(3)

وغقرمها، طـ  ،واهـ طققـة ،ورواه الثقري، 
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 (. 495(، ومسؾؿ )817أخرجف البخاري ) (1)

 (.494أخرجف مسؾؿ هرقؿ ) (2)

(، والحاكؿ 1918(، واهـ حبان )286(، والترمذي )912(، وأهق داود )-2/339أخرجف أمحد ) (3)

(1/229.) 
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والؿرسؾ أص، طـد ، مرساًل  ملسو هيلع هللا ىلصل، طـ الـعؿان هـ أهل طقاش، طـ الـبل ؿَ ُس  

ورخص فقف طؿر هـ ، البخاري وأهل حاتؿ الرازي والترمذي والدارقطـل وغقرذؿ

وأصحاب  ،وكذلؽ قال هعض أصحاهـا، لـافؾةوزاطل ومالؽ يف إاطبد العزيز و

ومتك كان ، والؿـصقص طـ أمحد يف رواية حرب أكف ٓ يػعؾ، هؾ يجايف، الشافعل

قالف  ،فنكف يضؿ إلقف مـ جـاحف :هؿـ يؾقف يف الصػ لؾزحام رُّ ُض التجايف يَ 

 اكتفك الؿراد هتصرف. وزاطل.ٕا

 زفع املسفكني عٔ األز  يف ايطجٛد. د:2ر َطأي١

هرفع الؿرفؼقـ، وطؾقف فقجب طىل  -ؿا يف حديث البراء ك- أمر الـبل 

الساجد أن يرفع مرفؼقف طـ إرض، وٓ يضعفؿا طىل إرض: فننَّ ذلؽ مـ فعؾ 

 هعض السباع.

اطتدلقا دم السجقد، وال »قال:  أنَّ الـبل  طـ أكس  الصحقحقـويف 

 .«يبسط أحدكؿ ذراطقف اكبساط الؽؾب

 (.265الؿتؼدم هرقؿ ) طـد حديث طائشة  وقد تؼدم الؽالم طىل ذلؽ
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ـِ ُحْجٍر  (114) ـْ َوائِِؾ ْه ـَ َأَصاهِِعفِ ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ  ،َوَط َج َهقْ ، : َكاَن إَذا َرَكَع َفرَّ

لَحاكُِؿ.َوإَِذا َسَجَد َضؿَّ أََصاهَِعُف. َرَواُه ا
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 نٝف١ٝ ٚضع األصابع يف ايسنٛ  ٚايطجٛد. د:1ر َطأي١

ج أصاهعف يف الركقع، ويضؿفا، ويبسطفا  دلَّ حديث الباب طىل أنَّ الؿصظ ُيػرِّ

، شرح الؿفذب، والؿغـليف السجقد، وقد استحب ذلؽ أذؾ العؾؿ كؿا يف 

 وتؼدم أنَّ الحديَث ضعقٌػ.

د جاء التػريج هقـ إصاهع يف الركقع يف حديث أهل محقد طـد أهل داود وق

 .(، ويف إسـاده: اهـ لفقعة، وذق ضعقٌػ، مختؾطٌ 2/84(، والبقفؼل )731)

( هؾػظ: 2/85(، والبقفؼل أيًضا )734وجاء مـ صريؼ أخرى طـد أهل داود )

 كلكف قاهٌض طؾقفا.

يث الؿسلء يف صالتف يف ويف إسـاده: ُفؾق، هـ سؾقؿان، وجاء يف حد 

الطبراين :«فلثبت يديؽ طؾك ركبتقؽ». 
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قب، طـ ( مـ صريؼ ذشقؿ هـ هشقر، طـ طاصؿ هـ كؾ227، 1/224. أخرجف الحاكؿ )ضعٝ  (1)

 طؾؼؿة هـ وائؾ، طـ أهقف هف.

وإسـاده ضعقػ: ٓكؼطاطف هقـ ذشقؿ وطاصؿ. قال أمحد: مل يسؿع مـ طاصؿ شقًئا. اكظر 

هتذيب التفذيب وجامع التحصقؾ . والحديث لف صرق طـد أصحابالســ  وغقرذؿ طـ

مـ طؾؼؿة، ولف صرق طـ وائؾ، ولقس طـدذؿ ذذا الؾػظ الذي أخرجف الحاكؿ وغقره 

 ذشقؿ.  صريؼ
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ًجا هقـ أصاهعف، واهلل أطؾؿ.   وذذا الؾػظ محتؿؾ، وذق أقرب إىل كقكف ُمَػرِّ

(، هنسـاد صحق، طـ اهـ 1/264وأما يف السجقد: فؼد أخرج اهـ أهل شقبة )

يسجدان  ، أكف قال: إذا سجد أحدكؿ: فؾقستؼبؾ الؼبؾة هقديف: فنهنؿاطؿر 

 القجف. مع

وأخرج ذلؽ أيًضا طـ الحسـ، واهـ سقريـ، وسامل، والؼاسؿ، وغقرذؿ.
(1)
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  (3/431.)الؿجؿقع (2/211 ،)الؿغـلواكظر:  (1)
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 َفِصْن ِف٘ ِذِكِس َبِعِض امَلَشاِئِن امُلِمَحَقِة

 َٛضع ايٝدٜٔ يف ايطجٛد. د:1ر َطأي١

ووضع كػقف »(، وغقره: 734) ســ أهل داودجاء يف حديث أهل ُحؿقد يف 

 .«حذو مـؽبقف

 : ُفؾق، هـ سؾقؿان، وذق ضعقٌػ.وذذه الرواية مـ صريؼ

وذذه الرواية اطتؿدذا الحـاهؾة، والشافعقة، واستحبقا وضع القديـ حذو 

 .الؿـؽبقـ يف السجقد

(: فؾؿا سجد 411) صحق، مسؾؿوقد ص،َّ يف حديث وائؾ هـ ُحجر يف 

 وضع وجفف هقـ كػقف.

فؾؿا سجد وضع رأسف هذلؽ الؿـزل مـ » (3/35 :)ســ الـسائلويف 

 .«يديف هقـ

«قريبتان مـ ُأُذكقف»ويف رواية: 
(1)

، وذذا أوىل: لصحة الحديث يف ذلؽ، وقد 

طؿؾ هف أمحد، قال إثرم: رأيت أها طبد اهلل سجد، ويداه هحذاء ُأُذكقف.
(2)
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 الصحق، الؿسـد( هنسـاد صحق،، وصححف اإلمام القادطل يف 4/316أخرجف أمحد ) (1)

(1187.) 

  (3/431.)الؿجؿقع (2/211 ،)الؿغـلاكظر:  (2)
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 ٌٖ ًٜصَ٘ ايطجٛد ع٢ً مجٝع ايعطٛ، أّ جيصئ بعط٘؟ د:2ر َطأي١ 

ُجقِد َواْلَؽَؿاُل فِ  (2/211-212 :)الؿغـليف  قال ابً قدام٘  ل السُّ

َْرِض، َوَيْرَفَع مِْرَفَؼقْفِ  ْٕ قِْف، َوَأَصاهِِعِف َطَؾك ا ـِ َكػَّ َْرِض َأْن َيَضَع َجِؿقَع َهْط ْٕ َفنِْن  :َطَؾك ا

ـِ هَِؼْدِر اْلَجبَْفِة، ، اْقتََصَر َطَؾك َهْعِض َهاصِـِِفَؿا، َأْجَزَأهُ  ـْ اْلقََدْي
َقاَل َأْحَؿُد: إْن َوَضَع مِ

َْرِض، َوَسَجَد َطَؾقِْفَؿا، َأْو َسَجَد َطَؾك َأْصَراِف  ،َأْجَزَأهُ  ْٕ قِْف إَلك ا َوإِْن َجَعَؾ ُضُفقَر َكػَّ

، َوَقْد َسَجَد  ـِ ُجقدِ َطَؾك اْلقََدْي ُف ُأمَِر هِالسُّ َكَّ
ِ
ُف ُيْجِزُئُف: ٕ َأَصاهِِع َيَدْيِف، َفَظاِذُر اْلَخبَِر َأكَّ

َٓ  :َطَؾك ُضُفقِر َقَدَمقْفِ  َوَكَذلَِؽ َلْق َسَجدَ ، َطَؾقِْفَؿا ، َو ـِ ُف َقْد َسَجَد َطَؾك اْلَؼَدَمقْ َفنِكَّ

َْرَض، َفقَُؽقَن َساِجًدا َطَؾك َأْصَراِف َقَدَمقِْف،  ْٕ ـْ إَصاَهِة َهْعِض َأْصَراِف َقَدَمقِْف ا
َيْخُؾق مِ

: لَِؿا َذَكْرَكا  ـِ َْحَس ْٕ ََحادِيِث فِل َذلَِؽ.َوَلؽِـَُّف َيُؽقُن َتاِرًكا لأِْلَْفَضِؾ ا ْٕ ـْ ا
 ذامِ

(: وقال الؼاضل 811( رقؿ )5/115-116) الػت،يف  قال ابً زجب 

، ومـ  أهق يعىل: يجزئف أن يضع مـ يديف وجبفتف طىل إرض شقئًا، وإْن قؾَّ

 أصحاهـا مـ حؽك اإلمجاع طىل ذلؽ.

ـَ اهـ رجب  د طىل طدم صحة اإلمجاع، وأنَّ ذـاك مـ أوجب السجق ثؿ هقَّ

 مجقع القديـ.

أكف  إمومذذب الشافعل الذي طؾقف أكثر أصحاهف، وكصَّ طؾقف يف  ثه قال:

لق سجد طىل هعض جبفتف كره، وأجزأه، وٕصحاهف وجٌف: ٓ يجزئف حتك يسجد 

 ذطىل مجقع الجبفة.ا



َِٗباُب   ِ٘ الصَّال  487 ِصَف

 

 

 

 

 

ـْ َطائَِشَة  (111)   َوَط
ِ
. َرَواُه ُيَصؾِّل ُمتََرهًِّعا ملسو هيلع هللا ىلصَقاَلْت: َرَأْيت َرُسقَل اهلل

ـُ ُخَزْيَؿَة. َحُف اْه الـََّسائِّل، َوَصحَّ
(1)

 

 يف آخر هاب صالة الؿسافر، والؿريض. -إن شاء اهلل-سقليت الؽالم طؾقف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 1/258ؿ )(، والحاك1238(، واهـ خزيؿة )3/224. أخرجف الـسائل )ضعٝ  َعٌ (1)

( مـ صريؼ أهل داود الحػري طـ حػص طـ محقد طـ طبداهلل هـ شؼقؼ طـ طائشة 275-276

.هف ، 

وقد أطؾ ذذا الحديث الـسائل والؿروزي. قال الـسائل طؼب الحديث: ٓ أطؾؿ أحًدا روى ذذا 

 ذؾؿ.االحديث غقر أهل داود الحػري وذق ثؼة، وٓ أحسب ذذا الحديث إٓ خطًل، واهلل تعاىل أط

أما التػرد، فؾؿ يتػرد هف أهق داود الحػري، فؼد تاهعف محؿد هـ سعقد هـ إصبفاين  لهدُ:

(: ولذلؽ فنن محؿد هـ كصر جعؾ 1/258) الؿستدركالؿؾؼب هـ)محدان( وذق ثؼة، كؿا يف 

 الخطل مـ حػص هـ غقاث.

الصالة  (: أخطل فقف حػص، وحديث184ص) ققام الؾقؾيف  قال اهـ كصر الؿروزي 

، جالًسا رواه طـ محقد طـ طبداهلل هـ شؼقؼ غقر واحد، كؿا رواه الـاس طـ طبداهلل هـ شؼقؼ 

لإلمام القادطل رقؿ  أحاديث معؾة ضاذرذا الصحةوٓ ذكر لؾترهع فقف... واكظر كالمف هتؿامف يف 

(515 .) 
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ـِ  (111) ـِ َطبَّاٍس  َوَط ـِ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ  اْه ْجَدَتقْ ـَ السَّ الؾُفؿَّ » :َكاَن َيُؼقُل َهقْ

َّٓ الـََّسائِّل «، َواْهِدكِل، َوَطافِـِل، َواْرُزْقـِلاْغِػْر لِل، َواْرَحْؿـِل  ،. َرَواُه إَْرَهَعُة إ

َحُف الَحاكُِؿ. َهِل َداُود، َوَصحَّ
ِ
َوالؾَّْػظ ٕ

(1)
 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 ا ٜكٍٛ بني ايطجدتني.َ د:1ر َطأي١

: ُروي طـ أكثر العؾؿاء استحباب ما يف حديث اهـ طباس قال ابً زجب 

ذ، مـفؿ: مؽحقل، والثقري، وأصحاب الشافعل.ا 

(، 874(، وأهق داود )684(، واهـ خزيؿة )897وقد أخرج اهـ ماجف ) ُ :لهد

صالة (، وغقرذؿ مـ حديث حذيػة هـ القؿان، أكف ذكر صػة 3/226والـسائل )

كحًقا مؿا سجد، وذق  «َربِّ اغِػْر لِل»، قال: ثؿ رفع، فؼال: رسقل اهلل 

 صحق،. حديث

فنكف أص،  :واستحب اإلمام أمحد ما يف حديث حذيػة: قال ابً زجب 

ثالث مرات، أو ما  ،«رب اغػر لل»طـده مـ حديث اهـ طباس، وقال: يؼقل: 

ا مـفؿ مـ قال: يؼقلفا ثالثً و ومـ أصحاهف مـ قال: يؼقلفا مرتقـ فؼط. شاء.

كتسبق، الركقع والسجقد، ومحؾ حديث حذيػة أكف كان يؽرر ذلؽ: فنن يف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ويف 1/262الحاكؿ )(، و898(، واهـ ماجف )284(، والترمذي )851. رواه أهقداود )ضعٝ  (1)

إسـاده حبقب هـ أهل ثاهت مدلس وقد طـعـ، وفقف كامؾ هـ العالء أهقالعالء التؿقؿل، وقد أكؽر 

 ٓهـ طدي، وقد اختؾػ طؾقف يف وصؾف وإرسالف. الؽامؾطؾقف ذذا الحديث كؿا يف 
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  ا مـ سجقده.حديثف: أن جؾقسف هقـ السجدتقـ كان كحقً 

 ،وي طـ أكثر العؾؿاء استحباب ما يف حديث اهـ طباس، مـفؿ: مؽحقلورُ 

ه: إن قال ما يف وقال إسحاق: كؾف جائز، وطـد وأصحاب الشافعل. ،والثقري

اكتفك كالم  ا.كرره ثالثً  «رب اغػر لل»حديث اهـ طباس مل يؽرره، وإن قال: 

 رجب. اهـ

ربِّ اغػر »، أكف يؼقل: ًذـأح ما ذذب إلقف انصٌاب :لال أتٌ عثذ اهلل غفش اهلل نو

، ويؽررذا ما شاء، ويجعؾ الجؾقس هقـ السجدتقـ كحًقا مـ سجقده، كؿا يف «يل

الصحقحقـيف  ؿا يف حديث البراء حديث حذيػة، وك
(1)

، قال: رَمؼُت صالة 

، فقجدت ققامف، فركقطف، واطتدالف هعد ركقطف، وسجقده، رسقل اهلل 

 وجؾقسف هقـ السجدتقـ قريبًا مـ السقاء.

- (14/417مجؿقع الػتاوىكؿا يف  وذذا ترجق، شقخ اإلسالم 

418.)
(2)

 

 حهِ األذناز بني ايطجدتني. د:2ر َطأي١

وحؽؿ ذذا الذكر هقـ السجدتقـ طـد  (5/133-134 :) بقال ابً زج

أكثر أصحاب أمحد حؽؿ التسبق، يف الركقع والسجقد، وأكف واجب تبطؾ الصالة 

قال حرب: . وي طـ أمحد أكف لقس هقاجبرُ وَ ، ا، ويسجد لسفقههتركف طؿدً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، والؾػظ لؿسؾؿ.471(، ومسؾؿ هرقؿ )811أخرجف البخاري هرقؿ ) (1)

 (.821-818رقؿ ) ٓهـ رجب  ػت،الواكظر:  (2)
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ق وكذا ذكر أه جاز، وإمر طـده واسع. :جاز، وإن مل يؼؾ :مذذب أمحد أكف إن قال 

وحؽل طـ أهل ، وذذا ققل مجفقر العؾؿاء، هؽر الخالل، أن ذذا مذذب أمحد

وطـ هعض أصحاهف أكف  حـقػة أكف لقس هقـ السجدتقـ ذكر مشروع هالؽؾقة.

 ذافقف. يسب،

: ٕنَّ ذلؽ ذق  الذي يدل لٌل اجلًيٌس انصٌاب :لال أتٌ عثذ اهلل غفش اهلل نو

 .طؾقف فعؾ الـبل 
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ـِ  (111) ـْ َمالِِؽ ْه َفنَِذا َكاَن فِل ، ُيَصؾِّل ملسو هيلع هللا ىلصَأكَُّف َرأَى الـَّبِلَّ  ،الُحَقْيِرِث  َوَط

ـْ َصاَلتِِف َلْؿ َيـَْفْض 
. ِوْتٍر مِ َحتَّك َيْستَِقَي َقاِطًدا. َرَواُه الُبَخاِريُّ

(1)
 

 حكام املستفادة من احلديثاملسائل واأل

 مع ذكر بعض املسائل امللحقة

 حهِ لًط١ االضرتاح١. د:1ر َطأي١

 :فقفا أققال 

استحباهبا، وذق ققل الشافعل، وذق ققل إسحاق يف رواية، وصائػة مـ  األّل:

ل أنَّ  أذؾ الحديث، مـفؿ: محاد هـ زيد، وذق ققل أمحد يف رواية طـف، ذكر الخالَّ

 تارذا الخالل، وصاحبف أهق هؽر هـ جعػر.ققل أمحد استؼرَّ طؾقفا، واخ

واستدلقا هحديث مالؽ هـ الحقيرث الذي يف الباب، وهحديث أهل محقد يف 

مسـد أمحد (5/424و ،)ســ أهل داود (731( واهـ ماجف ،)1161 ،)

هعد السجدة  ملسو هيلع هللا ىلص(، وغقرذؿ، قال يف صػة صالة رسقل اهلل 2/123والبقفؼل )

ىل رجؾف القسرى، حتك يرجع كؾ طظؿ مـف إىل مقضعف. الثاكقة: ثؿ ُيؽبر، ويجؾس ط

 وقد قالف أهق محقد هؿحضر طشرة مـ الصحاهة، رضقان اهلل طؾقفؿ.

طدم آستحباب، وذق ققل أمحد يف رواية، وذق الؿشفقر طـد  الجاىٕ:

وقد  -يعـل طىل طدم الجؾقس-الحـاهؾة، قال الترمذي: العؿؾ طؾقف طـد أذؾ العؾؿ 

 ىل إكثريـ.طزاه اهـ رجب إ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 823رواه البخاري هرقؿ ) (1)
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أنَّ ذذا ذق الؿروي طـ الصحاهة، مـفؿ: طؿر، وطظ،  :ّحجتَه يف ذلم

، وقال الـعؿان هـ أهل طقاش: أدركُت واهـ مسعقد، واهـ طؿر، واهـ طباس 

أول -، فؽان إذا رفع مـ السجدة إخقرة ملسو هيلع هللا ىلصغقر واحد مـ أصحاب رسقل اهلل 

قام كؿا ذق، ومل يجؾس. -ركعة والثالثة
(1)

يدل طىل أهنؿ طؾؿقا أنَّ ذلؽ لقس وذذا  

 مـ ســ الصالة مطؾًؼا.

أهنا تستحب لؿـ كبر، وثؼؾ هدكف، وشؼ طؾقف الـفقض معتؿًدا طىل  ايثايث:

 ركبتقف مـ غقر جؾسة، وذق ققل هعض الشافعقة، والحـاهؾة، ورواية طـ إسحاق.

فقف، وأما ما : لصحة إدلة انصٌاب ذق انمٌل األًل :لال أتٌ عثذ اهلل غفش اهلل نو

جاء طـ الصحاهة، فلثر طؿر، وطظ، ٓ يثبتان: فننَّ يف إسـادمها: طقسك هـ أهل 

 طقسك الحـَّاط، وذق متروك، وأما أثر اهـ مسعقد: ففق صحق،.

وأما أثر اهـ طباس، واهـ طؿر: ففؿا صحقحان، ولؽـفؿا لقسا هصريحقـ: 

ما أثر الـعؿان هـ أهل طقاش: ، وأ«كاكا يؼقمان طىل صدور أقدامفؿا»فننَّ لػظفؿا: 

، ولؽـ قد خالػفؿ صحاهة آخرون، فلثبتقا جؾسة آستراحة، ومـ  ـٌ فنسـاده حس

طؾؿ حجة طىل مـ مل يعؾؿ، واهلل أطؾؿ.
(2)

 

 نٝف١ٝ لًط١ االضرتاح١. د:2ر َطأي١

تؼدم يف حديث أهل محقد ما يدل طىل أكف يجؾس مػترًشا، وهبذا أخذ الشافعل، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، وإسـاده حسـ.3/195(، واهـ الؿـذر )1/395أخرجف اهـ أهل شقبة ) (1)

 (.823ٓهـ حجر ) الػت،(، 823ٓهـ رجب ) الػت، (2/212- ،)الؿغـلواكظر:  (2)
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: لدٓلة ًانمٌل األًل أصحـف أكف يجؾس طىل إلقتقف، وأمحد يف رواية، ويف رواية ط

.الحديث طؾقف
(1)

 

 َٛضع تهبى٠ االْتكاٍ إذا لًظ يالضرتاح١. د:3ر َطأي١

ُيْستََحبُّ َأْن َيُؽقَن اْهتَِداُء َتْؽبِقِرِه  (2/215 :)الؿغـليف  قال ابً قدام٘ 

ُجقدِ، َواْكتَِفاُؤُه طِ  ـْ السُّ
لِقَُؽقَن ُمْستَْقِطبًا  :ـَْد اْطتَِدالِِف َقائًِؿاَمَع اْهتَِداِء َرْفِع َرْأِسِف مِ

ـْ َجَؾَس  َّٓ َم ـِ اْلـَؿْشُروِع فِقِف، َوَطَؾك َذَذا َهِؼقَُّة التَّْؽبِقَراِت، إ ْك هِالتَّْؽبِقِر َجِؿقَع الرُّ

ْستَِراَحةِ 
ِ
ُف َيـْتَِفل َتْؽبِقُرُه ِطـَْد اْكتَِفاِء ُجُؾقِسِف، ُثؿَّ  :َجْؾَسَة آ َيـَْفُض لِْؾِؼقَاِم هَِغقِْر  َفنِكَّ

ُف ُيْػِضل إَلك َأْن ُيَقالَِل  َوَقاَل َأُهق اْلَخطَّاِب: َيـَْفُض ُمَؽبًِّرا.. َتْؽبِقرٍ  َوَلقَْس هَِصِحقٍ،: َفنِكَّ

ْرُع هَِجْؿِعِفَؿا فِقِف. ـٍ َواِحٍد َلْؿ َيِرْد الشَّ ـِ فِل ُرْك ـَ َتْؽبِقَرَتقْ   ذاَهقْ

ضلللرتاح١ َعتُلللّدا عًللل٢ ٜدٜللل٘، أّ     ٖلللٌ ٜلللٓٗض بعلللد لًلللٛع اال    د:4ر َطأي١

 قدَٝ٘؟

 :يف الؿسللة ققٓن 

أكف يؼقم معتؿًدا طىل يديف، وذق ققل الزذري، ومؽحقل، وطؿر هـ  األّل:

طبد العزيز، وإوزاطل، ومالؽ، والشافعل، وإسحاق، وأمحد يف رواية، ودلقؾفؿ 

هلل (، قال يف صػة صالة رسقل ا2/243حديث مالؽ هـ الحقيرث طـد الـسائل )

؟ قال أهق قالهة: فؽان إذا رفع رأسف مـ ملسو هيلع هللا ىلص: أٓ أحدثؽؿ طـ صالة رسقل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

السجدة الثاكقة يف أول الركعة استقى قاطًدا، ثؿ قام، فاطتؿد طىل إرض. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2/213.)الؿغـلواكظر:  (1)
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 (، ولػظ الـسائل أصرح.824والحديث يف البخاري أيًضا هرقؿ ) 

مسعقد، واهـ أكف يـفض طىل صدور قدمقف، وذذا الؼقل ص،َّ طـ اهـ  الجاىٕ:

طؿر، واهـ طباس كؿا تؼدم يف جؾسة آستراحة، وذق ققل الـخعل، والثقري، 

وأهل حـقػة، وأمحد. ولفمٓء أدلة مرفقطة كؾفا ضعقػٌة، قال اهـ رجب: ويف 

 ذالـفقض طىل صدور الؼدمقـ أحاديث مرفقطة أساكقدذا لقست ققية.ا

(، قال: كان 288طـد الترمذي ) حديث أهل ذريرة  :َٔ تًو األحادٜث

يف الصالة يـفض طىل صدور قدمقف. ويف إسـاده: خالد هـ إلقاس، وذق  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

(، قال: رأيت رسقل 2/216متروك، ومـفا: حديث وائؾ هـ ُحجر طـد الـسائل )

إذا سجد وضع ركبتقف قبؾ يديف، وإذا هنض رفع يديف قبؾ ركبتقف. وذق  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 د ُخقلَِػ، فرواه غقره مرساًل، وذق أص،.ضعقٌػ، يف إسـاده: شريؽ الؼاضل، وق

هنك رسقل »(، قال: 992، طـد أهل داود )حديث اهـ طؿر  :َٚٔ ذيو

، وذق حديث شاذٌّ، شذَّ هف «أن يعتؿد الرجؾ طىل يديف إذا هنض يف الصالة ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

ال، والحػاظ يرووكف طـ طبد الرزاق هؾػظ:  هنك أن »محؿد هـ طبدالؿؾؽ الغزَّ

، أو هؿعـاه، وقد ومهف « صالتف، وذق معتؿد طىل يديفيجؾس الرجؾ يف

 وغقره. البقفؼل

 (1/395 ،)مصـػ اهـ أهل شقبة، كؿا يف وجاء طـ طظ هـ أهل صالب 

(، أكف قال: مـ السـة يف الصالة الؿؽتقهة 3/211ٓهـ الؿـذر ) إوسطو

ض: إٓ أن يؽقن إذاهنض الرجؾ يف الركعتقـ إولققـ أن ٓ يعتؿد هقديف طىل إر
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شقًخا كبقًرا ٓ يستطقع. ويف إسـاده: طبد الرمحـ هـ إسحاق الؽقيف ُمتََّػٌؼ 

 ضعػف. طىل

.انمٌل األًل انصٌاب :لال أتٌ عثذ اهلل غفش اهلل نو
(1)

 

كثرون طىل أكف ٓ تالزم ٕاو (824 :)الػت،يف  قال اهـ رجب  

وٓ يجؾس لالستراحة،  ،مـ يعتؿدهقـ الجؾسة وآطتؿاد، فؼد كان مـ السؾػ 

وذذا مذذب أصحاب ، مـفؿ: طبادة هـ كسل، وحؽاه طـ أهل ريحاكة الصحاهل

قالقا: يعتؿد، سقاء قؾـا: يجؾس  ،ن أصحاب الشافعلنوأمحد: ف ،الشافعل

ٓ يجؾس. وقال أصحاب أمحد: ٓ يعتؿد، سقاء قؾـا: يجؾس،  :لالستراحة أو قؾـا

 ذ.اأو قؾـا: ٓ يجؾس

ي آحتؿال يف أثر اهـ طؿر، واهـ طباس  :ُ لهد ـِ وذذا ُيؼقِّ َذْي ، الؾَّ

ما يف جؾسة آستراحة: فننَّ الثاهت طـفؿا أهنؿا كاكا يـفضان طىل صدور  تؼدَّ

الؼدمقـ، وذذا ٓ يؾزم مـف ترك جؾسة آستراحة، كؿا تبقـ لؽ ذلؽ مـ كالم اهـ 

 . رجب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الســ الؽبرى(، 824ٓهـ رجب رقؿ ) الػت، (2/213-214 ،)الؿغـلواكظر:  (1)

(2/135.) 
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ـْ َأَكسٍ  (111) ـِ َمالٍِؽ  َوَط ُكقِع، َيْدُطق َقـََت َشْفًرا ملسو هيلع هللا ىلصلـَّبِلَّ َأنَّ ا ، ه ، َهْعَد الرُّ

ـَ  الَعَرِب، ُثؿَّ َتَرَكُف. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف. َأْحقَاءِ  َطَؾك َأْحقَاٍء مِ
(1)

 

ـْ َوْجٍف آَخَر، َوَزاَد: َوَأمَّ 
اَرُقْطـِّل َكْحُقُه مِ َْحَؿَد َوالدَّ

ِ
بِْ، َفَؾْؿ َيَزْل َوٕ ا فِل الصُّ

ْكقَا. َيْؼـُُت  َحتَّك َفاَرَق الدُّ
(2)

 

َٓ َيْؼـُُت ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ  ،َوَطـْفُ  (111) َّٓ إَذا َدَطا لَِؼْقٍم،  : َكاَن   .َأْو َدَطا َطَؾك َقْقمٍ إ

ـُ ُخَزْيَؿَة. َحُف اْه َصحَّ
(3)

 

ـِ َصاِرٍق إَْشَجِعلِّ  (111) ـْ َسْعِد ْه َهِل: َيا أََهِت، إكَّؽ َقْد  ،َوَط
ِ
َقاَل: ُقْؾت ٕ

، َأَفَؽاُكقا َيْؼـُتُقَن ملسو هيلع هللا ىلصَصؾَّقْت َخْؾَػ َرُسقِل اهلل  ، َوَأهِل َهْؽٍر، َوُطَؿَر، َوُطثَْؿاَن، َوَطؾِلٍّ

، ُمْحَدٌث فِل ا َّٓ أََها َداُود.لَػْجِر؟ َقاَل: َأْي ُهـَلَّ . َرَواُه الَخْؿَسُة إ
(4)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 314( )677(، ومسؾؿ )4189أخرجف البخاري ) (1)

( وغقرمها مـ صريؼ أهل جعػر الرازي 2/39(، والدارقطـل )3/162. أخرجف أمحد )شٜاد٠ َٓهس٠ (2)

ػر الرازي الراج، ضعػف، طـ الرهقع هـ أكس طـ أكس هـ مالؽ هف. وإسـاده ضعقػ: ٕن أها جع

ومع ذلؽ فؼد خالػ الثؼات الذيـ يرووكف طـ أكس هدون ذذه الزيادة، ففل زيادة مـؽرة. قال اهـ 

 ذ(: وذذا مـؽر. ا1112) الػت،رجب يف 

الذي طـد أمحد والدارقطـل ذكر الزيادة فؼط ومل يذكرا غقرذا كؿا يقمهف ققل الحافظ:  تيبيُ:

 )كحقه، وزاد(.

( مـ صريؼ محؿد هـ طبداهلل إكصاري طـ سعقد هـ أهل 621. أخرجف اهـ خزيؿة )يغىٙصخٝذ  (3)

 . مؼدمة الػت،طروهة طـ قتادة طـ أكس. ومحؿد هـ طبداهلل سؿع مـ سعقد هعد آختالط كؿا يف 

( مـ حديث أهل ذريرة هؾػظ: )كان إذا أراد 4561ويشفد لصحة الحديث ما أخرجف البخاري )

( هنسـاد صحق،، 619د أو يدطق طىل أحد قـت هعد الركقع( وذق طـد اهـ خزيؿة )أن يدطق ٕح

 ولق ذكر الحافظ حديث أهل ذريرة لؽان أجقد.

( 1241(، واهـ ماجف )412(، والترمذي )2/214(، والـسائل )3/472. أخرجف أمحد )صخٝذ (4)

 مـ صرق طـ أهل مالؽ إشجعل، طـ أهقف هف. وذق صحق، طىل شرط مسؾؿ.
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 املسائل واألحكام املستفادة من األحاديث

 ايكٓٛت يف ايٓٛاشٍ. د:1ر َطأي١

  ذذب مجفقر العؾؿاء إىل أكف ُيشرع الؼـقت يف الصؾقات إذا كزل هالؿسؾؿقـ

 ، كؿا يف أحاديث الباب.ذلؽ طـ الـبل  كازلة: لثبقت

ستحب الؼـقت يف غقر كف ٓ يُ أئؿة كثر إأكالم  كمؼتض: قال السافعٕ 

 .يل الؿصظإوإكؿا الخالف يف الجقاز فحقث يجقز فآختقار فقف  ،الصب، هحال

 .حبابستشعر كالمف هآومـفؿ مـ يُ  :قال

 ملسو هيلع هللا ىلصكف ثبت طـ الـبل قؾُت: وذذا أقرب إىل السـة: فن :قال اليّْٖ 

الؼـقت لؾـازلة، فاقتضك أن يؽقن سـَّة، ومؿـ صرح هلن الخالف يف آستحباب 

ذطىل آستحباب مطؾًؼا.ا إم، قال: وكصَّ الشافعل يف العدةصاحب 
(1)

 

 يف أٟ ايصًٛات ٜكٓت؟ د:2ر َطأي١

  قال أمحد، وإسحاق: يؼـت يف الػجر، وذق الؿشفقر طـد الؿالؽقة: لحديث

الصحقحقـ الباب، فؼد جاء يف هعض الروايات يف الذي يف أكس 
(2)

تؼققده  

 هصالة الػجر.

  وجاء طـ هعض أذؾ العؾؿ أكف يؼـت يف الؿغرب، والػجر: ٕهنؿا صالتا جفر

(، وطـ البراء طـد مسؾؿ 1114) البخارييف صريف الـفار، وقد جاء طـ أكس يف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2/586-587.)الؿغـل (3/494 ،)شرح الؿفذبواكظر:  (1)

 (.677(، ومسؾؿ هرقؿ )1111أخرجف البخاري هرقؿ ) (2)
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وقال هف أهق الخطاب كان يؼـت يف الؿغرب والػجر.  (: أنَّ الـبل 678) 

 الحـبظ.

  وذذب الشافعقة وهعض الؿالؽقة إىل أكف يؼـت يف الصؾقات كؾفا: لؿا ثبت يف

الصحقحقـ
(1)

َـّ هؽؿ صالة رسقل اهلل   ، فؽان ملسو هيلع هللا ىلصطـ أهل ذريرة، أكف قال: ٕقره

 . يؼـت يف الركعة أخرة مـ صالة الظفر، والعشاء أخرة، وصالة الصب،...

(، وغقرذؿ، 618) صحق، اهـ خزيؿة(، و1/311) دمسـد أمحوثبت يف 

شفًرا متتاهًعا  ملسو هيلع هللا ىلص، قال: قـت رسقل اهلل هنسـاد صحق، طـ طبد اهلل هـ طباس 

يف الظفر، والعصر، والؿغرب، والعشاء، والصب،، يف دهر كؾ صالة، إذا قال: 

، طىل مـ الركعة إخقرة يدطق طؾقفؿ، طظ حل مـ هـل ُسَؾقؿ «سؿع اهلل لؿـ محده»

ِرْطٍؾ، وذكقان، وُطصقَّة، ويممـ مـ خؾػف، أرسؾ إلقفؿ يدطقذؿ إىل اإلسالم، 

 فؼتؾقذؿ.

، كقؾ إوصار، وذق ترجق، الشقكاين يف انصٌاب ذق لٌل انشافعيح ُ :لهد

وذكر هعض الصؾقات يف أحاديثفؿ ٓ يدل طىل أكف مل يؼـت يف غقرذا، وإكؿا ُيستػاد 

قفا أكثر مـ غقرذا.مـفا الؿحافظة طىل الؼـقت ف
(2)

 

 َٛضع ايكٓٛت. د:3ر َطأي١

َقـََت هعد  (: أنَّ الـبل 4559) البخاري، يف جاء يف حديث اهـ طؿر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.676(، ومسؾؿ هرقؿ )797أخرجف البخاري هرقؿ ) (1)

 شرح السـة (2/586-587 ،)الؿغـل (3/515-516 ،)شرح الؿفذبواكظر:  (2)

(2/243-245 ،)ؽقيتقةالؿقسقطة الػؼفقة ال (34/66.) 
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كقع، وكذلؽ مـ حديث أهل ذريرة  الصحقحقـيف  الرُّ
(1)

، ومـ حديث 

(، وأكثر روايات حديث أكس 679) صحق، مسؾؿخػاف هـ إيؿاء الغػاري يف 

ركقع، وجاءت هعض الروايات يف حديث أكس أكف قبؾ أكف هعد ال الصحقحقـيف 

 الركقع.

(: وقد أكؽر إئؿة طىل طاصؿ 6/276) فت، البارييف  قال ابً زجب 

يعـل: روايتف طـ أكس الؼـقَت قبؾ الركقع، قال أمحد: خالػفؿ طاصؿ كؾفؿ. 

قـت هعد  ملسو هيلع هللا ىلصثؿ قال: ذشام، طـ قتادة، طـ أكس، أن الـبل  خالػ أصحاب أكس.

ا. قع. والتقؿل، طـ أهل مجؾز، طـ أكس. وأيقب، طـ محؿد: سللت أكًس الرك

وقال أهقهؽر الخطقب يف كتاب  وحـظؾة السدوسل طـ أكس: أرهعة أوجف.

الؼـقتفنكف تػرد هروايتف، وخالػ الؽافة  :: أما حديث طاصؿ إحقل، طـ أكس

 مـ أصحاب أكس، فرووا طـف الؼـقت هعد الركقع، والحؽؿ لؾجؿاطة طىل

وقد محؾ هعض العؾؿاء الؿتلخريـ حديث طاصؿ طـ أكس يف الؼـقت  القاحد.

 أفضؾ الصالة صقل»قبؾ الركقع طىل أن الؿراد هف: إصالة الؼقام، كؿا يف الحديث: 

 ذا.«الؼـقت

، وأشاد هف. ويف حديث زاد الؿعادوذذا الؿحؿؾ قرره اهـ الؼقؿ يف  ُ :لهد

طاصؿ: سللت أكس هـ مالؽ طـ  طاصؿ إحقل إشارة إىل ذلؽ: فؼد قال

قؾت: قبؾ الركقع أو هعده؟ قال: قبؾف، قال: فنن  .الؼـقت، فؼال: قد كان الؼـقت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تؼدم تخريجف قريًبا. (1)
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 ملسو هيلع هللا ىلصكذب إكؿا قـت رسقل اهلل »فالكا أخبرين طـؽ أكؽ قؾت هعد الركقع، فؼال:  

. متػؼ «هعد الركقع شفرا يدطق طىل أكاس قتؾقا أكاسا مـ أصحاهف، يؼال لفؿ الؼراء

.ػظ لؾبخاريطؾقف، والؾ
(1)

 

(: ورواة الؼـقت هعد 2/218) الســ الؽبرىيف  ّقال البَٔقٕ 

يف أكثر الروايات  الركقع أكثر، وأحػظ، وطىل ذذا درج الخؾػاء الراشدون 

 ذطـفؿ، وأشفرذا.ا

وقد ذذب مجفقر العؾؿاء إىل أنَّ الؼـقت هعد الركقع، وذق مذذب  ُ :لهد

 .انصٌابالشافعل، وأمحد، وذق 

ت ذلؽ طـ أهل هؽر الصديؼ، وطؿر هـ هالخطاب، وطثؿان هـ طػان، وثب

 إوسط(، و2/312) مصـػ اهـ أهل شقبةكؿا يف  وطظ هـ أهل صالب 

 (.2/211لؾبقفؼل ) الؽبرى(، و5/218ٓهـ الؿـذر )

  ،وذذب أهق حـقػة ومالؽ إىل أن الؼـقت قبؾ الركقع، هعد فراغف مـ الؼراءة

 .وقال مالؽ: يؼـت مـ غقر تؽبقر .يؽبر ويؼـت :يؼقل إٓ أن أها حـقػة

وقد ثبت طـ هعض الصحاهة رضقان اهلل طؾقفؿ أهنؿ قـتقا قبؾ الركقع: فػل 

مصـػ اهـ أهل شقبة  ثبقت ذلؽ طـ اهـ طباس والبراء ولؽـ جاء فقف أن ،

 ذلؽ يف صالة الصب،.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.677(، ومسؾؿ هرقؿ )1112أخرجف البخاري هرقؿ ) (1)
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قبؾ  هنسـاد صحق، أكف قـت يف صالة الصب، وثبت أيًضا طـ طؿر 

 (.2/211(، والبقفؼل )3/119الركقع. أخرجف طبد الرزاق )

 إوسططـد اهـ الؿـذر يف  وثبت أيًضا طـ طظ وأهل مقسك وأكس 

 ( أهنؿ قـتقا قبؾ الركقع يف صالة الصب،.5/218-219)

أكف قـت قبؾ الركقع يف القتر. أخرجف الطبراين يف  وثبت طـ اهـ مسعقد 

 صحقٍ،. ( هنسـادٍ 9165الؽبقر )

مـ أخذ هبذه أثار طـ الصحاهة رضقان اهلل  :لال أتٌ عثذ اهلل غفش اهلل نو

طؾقفؿ، وقـت قبؾ الركقع ٓ كـؽر طؾقف، وٓ سقؿا يف صالة الصب،، كؿا ذق وارد 

 .يف طامة أثار الؿذكقرة طدا أثر اهـ مسعقد 

 هلل التقفقؼ.: لألحاديث الؿتؼدمة، وهاانمنٌخ تعذ انشكٌع :خراسه ىٌـًانزي َ

الذيـ قـتقا قبؾ الركقع مـ الصحاهة ثبت طـ هعضفؿ أكف كبر قبؾ أن  تيبيُ:

 .يؼـت، ثؿ كبر طـد ركقطف

ثبت ذلؽ طـ طؿر هـ الخطاب والبراء هـ طازب طـد طبد الرزاق 

(، وجاء طـ طظ 5/211(، واهـ الؿـذر )2/315(، واهـ أهل شقبة )3/119)

بة، واهـ الؿـذر، هنسـاد فقف طبد إطىل هـ طـد اهـ أهل شق هـ أهل صالب ا

طامر الثعؾبل، وفقف ضعػ.
(1)
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الؿقسقطة  (2/154 ،)الحاوي (3/516 ،)الؿجؿقع (2/581-582 ،)الؿغـلواكظر:  (1)

  (1/245.)شرح الؿعاين(، -66، و34/57) الؽقيتقة
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 َدا١َٚ ايكٓٛت يف صال٠ ايصبذ يغى ْاشي١. د:4ر َطأي١ 

 .ذذب مجفقر أذؾ العؾؿ إىل طدم مشروطقتف 

واستدلقا هحديث صارق هـ أشقؿ الذي يف الؽتاب، وهؼقلف: )أي ُهـل 

، واستدلقا أيًضا «تركف قـت شفًرا، ثؿ»محدث(، وهحديث أكس الذي يف الؽتاب: 

 هحديث: كان ٓ يؼـت إٓ إذا دطا لؼقم، أو دطا طؾقفؿ.

وقد طزا ذذا الؼقل ٕكثر أذؾ العؾؿ اإلماُم الترمذيُّ َطِؼَب حديث صارق هـ 

 أشقؿ الؿذكقر.

  وذذب الشافعل، ومالؽ، واهـ أهل لقىل، والحسـ هـ صال، إىل استحباب

 ذلؽ.

فلما الػجر، فؾؿ يزل يؼـت »لذي يف الباب: واستدلقا هحديث أكس هـ مالؽ ا

 ، وقد تؼدم أكف حديث مـؽر.«حتك فارق الدكقا

 ســ البقفؼل، كؿا يف واستدلقا هلنَّ ذذا فعؾ أهل هؽر، وطؿر، وطثؿان 

ام هـ محزة، وقد ُأكؽر طؾقف 2/218) (، وذذا ٓ يثبت طـفؿ: ٕنَّ يف إسـاده: الَعقَّ

 .الؿقزان، والؽامؾذذا الحديث كؿا يف 

، واهلل أطؾؿ.اجلًيٌس ما ذذب إلقف ًانصٌاب
(1)
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  (3/514.)الؿجؿقع (2/585 ،)الؿغـلواكظر:  (1)
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 َبِعُض امَلَشاِئِن امُلِمَحَقِة

 زفع ايٝدٜٔ يف ايكٓٛت. د:1ر َطأي١

 :يف ذذه الؿسللة ققٓن 

استحباب رفع القديـ، وذق مذذب أمحد، وإسحاق، وأصحاب  األّل:

ـ الرأي، والصحق، مـ مذذب الشافعقة. وثبت الرفع هعد الركقع طـ طؿر ه

  (2/316.)مصـػ اهـ أهل شقبة، كؿا يف الخطاب واهـ طباس 

واستدلقا هعؿقم إدلة التل فقفا الحث طىل رفع القديـ يف الدطاء، مـفا: 

إنَّ اهلل حقل كريؿ، يستحقل إذا رفع العبد إلقف يديف أن يردمها »: حديث سؾؿان 

.«صػًرا، خائبتقـ
(1)

 

كؾؿا  : لؼد رأيت رسقل اهلل ، قالواستدلقا هحديث أكس هـ مالؽ 

 صؾَّك الغداة رفع يديف يدطق طؾقفؿ. يعـل طىل الذيـ قتؾقذؿ.

 طدم رفع القديـ، وذق ققل مالؽ، وإوزاطل، ويزيد هـ أهل مريؿ. الجاىٕ:

: لحديث أكس الؿذكقر، فؼد انمٌل األًل انصٌاب :لال أتٌ عثذ اهلل غفش اهلل نو

ا ذاشؿ، وطػان، قآ: حدثـا سؾقؿان هـ (، فؼال: حدثـ12412أخرجف أمحد )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1551سقليت تخريجف يف الؽتاب هرقؿ ) (1)
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، وفقف: قال أكس:   ًٓ الؿغقرة، طـ ثاهت، طـ أكس هـ مالؽ، فذكر الحديث ُمطقَّ

وجد طىل شلء قط َوْجَدُه طؾقفؿ، فؾؼد رأيت رسقل اهلل  فؿا رأيت رسقل اهلل 

  كؾؿا صؾَّك الغداة رفع يديف، فدطا طؾقفؿ...، وذذا إسـاد صحق، طىل شرط

 مسؾؿ.

(، وٓ 13854وقد رواه محاد هـ سؾؿة، طـ ثاهت ُمختصًرا، أخرجف أمحد )

يؼال: إنَّ محاد هـ سؾؿة خالػ سؾقؿان هـ الؿغقرة يف ثاهت: ٕكف اختصر الحديث، 

 ومل يذكر الؼـقت مـ أصؾف، واهلل أطؾؿ.

ففذه الزيادة زادذا ثاهت البـاين طىل هؼقة الرواة، وسقاق الحديث يدل طىل أهنا 

 ضة لؿـ تلمؾ ذلؽ، واهلل أطؾؿ.محػق

(، مـ صريؼ: ذاشؿ 1276وقد أخرج الحديث الؿذكقر أيًضا طبد هـ محقد )

 الدٓئؾ(، والبقفؼل يف 41-5/41هـ الؼاسؿ هف، وأخرجف أيًضا أهق طقاكة )ا

.(، مـ صريؼ: طػان هـ مسؾؿ هف3/349)
(1)

  

 تأَني املأََٛني. د:2ر َطأي١

تؼدم
(2)

أهل داود، واهـ خزيؿة، ، طـد أمحد، وحديث اهـ طباس  

 قـت شفًرا متتاهًعا...، الحديث، وفقف: ويممـ مـ خؾػف. والبقفؼل، أنَّ الـبل 

َوَقِد اْستدلَّ أذُؾ العؾؿ هبذا الحديث طىل استحباب تلمقـ الؿلمقمقـ طـد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (3/517.)شرح الؿفذبواكظر:  (1)

 تؼدم قريًبا. (2)



 ِٗ ِ٘ الصَّال  515 َباُب ِصَف

 

 

 

 

(: ]هاب الؼـقت 1/313طىل ذلؽ، فؼال ) دطاء اإلمام، وقد هقب اهـ خزيؿة 

مقـ الؿلمقمقـ طـد دطاء اإلمام يف الؼـقت[. وقال اهـ يف الصؾقات كؾفا، وتل

ـَ مـ خؾػف، ٓ  (2/584الؿغـليف  قدامة  (: إذا أخذ اإلمام يف الؼـقت َأمَّ

 ذكعؾؿ فقف خالًفا.ا
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ـِ  (111) ـِ َطؾِلٍّ  َوَط ـِ ْه   ،الَحَس

ِ
َـّ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َطؾََّؿـِل َرُسقُل اهلل َكؾَِؿاٍت َأُققُلُف

ـْ َهَدْيت» فِل ُقـُقِت الِقْتِر: ـْ الؾُفؿَّ اْهِدكِل فِقَؿ ـْ َطاَفْقت َوَتَقلَّـِل فِقَؿ ، َوَطافِـِل فِقَؿ

ـِل َشرَّ َما َقَضْقت، َفنِكَّؽ َتْؼِضل َواَل ُيْؼَضك 
َتَقلَّْقت، َوبَاِرْك لِل فِقًَم َأْطَطْقت، َوقِ

ُف اَل  ـَا َوَتَعاَلْقت َطَؾْقؽ، َوإِكَّ ـْ َواَلْقت، َتَباَرْكت َربَّ . َرَواُه الَخْؿَسة.«َيِذلُّ َم
(1)
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الحديث مدار صرقف طىل هريد هـ أهل مريؿ، طـ أهل الحقراء، . صخٝذ، دٕٚ قٛي٘ )يف قٓٛت ايٛتس( (1)

 هف.، طـ الحسـ هـ طظ 

 .«يف قـقت القتر»ىل هريد يف زيادة: وذق حديث صحق،، رجالف ثؼات، إٓ أكف اختؾػ ط

 :«يف قـقت القتر»فؼد روى الحديث هدون تؼققد: 

(. 1336(، ومـ صريؼف أخرجف البزار )1275شعبة هـ الحجاج. طـد الطقالسل طـف ) -1

(، واهـ خزيؿة 1727(، مـ صريؼ يحقك هـ سعقد الؼطان طـف. وطـد أمحد )1723وطـد أمحد )

( مـ رواية محؿد هـ 416) أحاد والؿثاين(، واهـ أهل طاصؿ يف 945(، واهـ حبان )1196)

( مـ رواية طبد الؿؾؽ هـ طؿرو طـف، وطـد أهل صاذر السؾػل 6762جعػر طـف. وطـد أهل يعىل )

( مـ رواية طبد اهلل هـ إدريس طـف. وطـد الدوٓهل 1175(، والاللؽائل )544) الطققرياتيف 

 مـ رواية حجاج هـ محؿد الؿصقصل طـف.  (134)الذرية الطاذرةيف 

الحسـ هـ طبقد اهلل الـخعل، وذق ثؼة: فؼد رواه طـ هريد هـ أهل مريؿ هنسـاده هؾػظ:  -2

مختصر : أخرجف الطقسل يف «وطؼؾت طـف الصؾقات الخؿس، وكؾؿات أققلفـ طـد اكؼضائفـ»

(، 2718الؽبقر ) (، والطبراين يف2344معجؿف )(، واهـ إطراهل يف 443) إحؽام

( مـ صرق طـ أهل صال، 8/264) الحؾقة(، وأهق كعقؿ يف 135) الذرية الطاذرةوالدوٓهل يف 

محبقب هـ مقسك الػراء، طـ أهل إسحاق الػزاري، طـ الحسـ هـ طبقد اهلل، طـ هريد هف. وزاد 

عب، الطقسل واهـ إطراهل والدوٓهل يف روايتفؿ: قال هريد: فدخؾت طىل محؿد ه ـ طظ الشِّ

ْؿـاذـ أن  فحدثتف هبذا الحديث، طـ أهل الحقراء، طـ الحسـ، فؼال: صدق، ذـ كؾؿات ُطؾِّ

 كؼقلفـ يف الؼـقت.

 العالء هـ صال، التقؿل يف رواية، وذق حسـ الحديث. وروايتف طـد البقفؼل يف الؽبرى -3

إلقف، وطـده زيادة: قال  (، هنسـادٍ صحقٍ، 435) (، ويف الصغرى431) (، ويف الدطقات2/297)

هريد قال: فذكرت ذلؽ لؿحؿد هـ الحـػقة فؼال: إكف الدطاء الذي كان أهل يدطق هف يف صالة الػجر 

  = ."يف قـقتف
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 ٔزٔى احلدٖح وقّٗدا بقٍٕت الٕتس: =
أهق إسحاق السبقعل، وقد رواه هالعـعـة، ومل يصرح هالسؿاع يف مجقع الطرق، وروايتف طـد  -1

 (3/248 ،)الؿجتبك(، والـسائل يف 464(، والترمذي )1425، وأهل داود )(1634الدارمل )

( 273(، واهـ الجارود )1195(، واهـ خزيؿة )6786(، وأهل يعىل )1446) الؽبرىويف 

 وغقرذؿ

(، واهـ 1718يقكس هـ أهل إسحاق، وذق حسـ الحديث، وقد يفؿ. وروايتف طـد أمحد ) -2

 مختصر ققام الؾقؾ(، واهـ كصر الؿروزي يف كتاهف 272(، واهـ الجارود )1195خزيؿة )

 (، وغقرذؿ.321)ص

(، والطبراين 3/117الحسـ هـ طؿارة، وذق متروك، وروايتف طـد طبد الرزاق ) -3

(2711.) 

 (.748لؾطبراين ) الدطاءالعالء هـ صال، يف رواية كؿا يف  -4

 الدطاء(، ويف 2717) الؽبقر شعبة يف رواية طؿرو هـ مرزوق طـف، طـد الطبراين يف -5

( وقد شذ طؿرو هـ مرزوق: فؼد رواه الحػاظ مـ أصحاب شعبة طـف كؿا تؼدم هدون ذكر 744)

 الؼـقت.

( هؾػظ: طـد اكؼضاء 745لؾطبراين ) الحسـ هـ طبقد اهلل الـخعل يف رواية كؿا يف الدطاء -6

والراج، طـف مـ رواية الثؼات طدم القتر. وذل رواية مرجقحة: ٕن شقخ الطبراين فقف ضعػ، 

 ذكرذا كؿا تؼدم.

(، وشعبة أحػظ مـ طدد مثؾ يقكس هـ أهل 2/152-153) قال اهـ خزيؿة يف صحقحف

إسحاق، وأهق إسحاق ٓ ُيْعَؾؿ: أسؿع ذذا الخبر مـ هريد، أو دلسف طـف؟ الؾفؿ إٓ أن يؽقن كؿا 

أهقه أهق إسحاق ذق مؿا سؿعف يقكس مع قال هعض طؾؿائـا: إن كؾ ما رواه يقكس طؿـ روى طـف 

 أهقف مؿـ روى طـف.

أكف أمر هالؼـقت يف القتر، أو قـت يف القتر مل يجز طـدي  ملسو هيلع هللا ىلصولق ثبت الخبر طـ الـبل »قال: 

 . «ولست أطؾؿف ثاهًتا ،ملسو هيلع هللا ىلصمخالػة الـبل 

. «رالقت قـقت»: حديثف يف شعبة يؼؾ مل»: - (4/295)الؿفرة إتحاف يف كؿا –اهـ حبان  وقال

 ملسو هيلع هللا ىلص الؿصطػك ٕن محػقضة: الؾػظة ذذه فؾقست واهـف، إسحاق، أهل مثؾ مائتقـ مـ أحػظ وذق

قـقت القتر، وٓ يعؾؿف لفمٓء  ملسو هيلع هللا ىلصقبض والحسـ هـ طظ اهـ ثؿان سـقـ، فؽقػ يعؾؿف الؿصطػك 

  = ذ.ا«الؿفاجريـ؟الصحاهة 
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 : بََراكِلُّ َوالبَقَْفِؼلُّ ـْ َطاَدْيت»َوَزاَد الطَّ .«َواَل َيِعزُّ َم
(1)

 

ـْ َوْجٍف آَخَر فِل آِخِرِه: 
.«َوَصؾَّك اهللُ َطَؾك الـَّبِلِّ »َزاَد الـََّسائِّل مِ

(2)
 

 حكام املستفادة من األحاديثاملسائل واأل

 حهِ ايكٓٛت يف صال٠ ايٛتس. د:1ر َطأي١

 :يف ذذه الؿسللة أققال 

أكف يؼـت يف القتر يف السـة كؾفا، ُروي ذذا الؼقل طـ اهـ مسعقد األّل:
(3)

 ،

وقال هف الحسـ، والـخعل، وذق مذذب إسحاق، وأهل ثقر، وأمحد يف رواية، وذق 

 ، وأوجبف أهق حـقػة دون صاحبقف.الؿشفقر طـد الحـاهؾة، وذق مذذب الحـػقة

: كان واستدلقا هحديث الحسـ هـ طظ الذي يف الباب، وهحديث طظ 

الؾفؿ، إين أطقذ برضاك مـ سخطؽ، »يؼقل يف آخر وتره:  رسقل اهلل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(: فنهنا شاذة، واهلل فقظفر يل واهلل أطؾؿ أن الحديث صحق، هدون زيادة )يف قـقت القتر لهدُ: =

 أطؾؿ.

(، وذل كذلؽ طـد أهل داود 2/219(، والبقفؼل )2711. أخرجف الطبراين )شٜاد٠ صخٝخ١ (1)

 طـأهل إسحاق، طـ هريد هـ أهل مريؿ، طـ أهل الحقراء، (، وقد أخرجقذا مـ صرق طـ 1425)

 ، وإسـادذا صحق،.  الحسـ هـ طظ

 صريؼ طبداهلل هـ طظ، طـ الحسـ هـ طظ. (، مـ 3/248. أخرجف الـسائل )ضعٝ  (2)

وإسـاده ضعقػ: ٕن طبداهلل هـ طظ إن كان ذق اهـ الحسقـ هـ طظ، ففق مـؼطع، ٕكف مل يدرك 

 جده الحسـ هـ طظ، وإن كان غقره ففق مجفقل ٓ يعرف.

إسـاًدا (، ويف إسـاده: أهان هـ أهل طقاش، وذق متروك، ثؿ وجدت لف 3/121أخرجف طبدالرزاق ) (3)

 (.9165آخر صحقًحا طـد الطبراين )
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وبؿعافاتؽ مـ طؼقبتؽ، وأطقذ بؽ مـؽ، ال ُأحصل ثـاًء طؾقؽ، أكت كًم أثـقت 

 لشقخـا  الصحق، الؿسـد، وذق يف (1427، أخرجف أهق داود )«طؾك كػسؽ

 (.957هرقؿ )

، أكف يؼـت يف الـصػ الثاين مـ رمضان، وذذا ص،َّ طـ اهـ طؿر  الجاىٕ:

فؼد أخرج اهـ أهل شقبة، واهـ الؿـذر هنسـاد صحق، طـ كافع، قال: كان اهـ طؿر 

 ٓ يؼـت إٓ يف الـصػ. يعـل مـ رمضان.

هل صالب، ويف إسـاده: الحارث إطقر، وجاء ذذا الؼقل طـدمها طـ طظ هـ أ

(، طـ أهل هـ كعب هحضرة طؿر هنسـاد صحق،. ثؿ 1111وأخرجف اهـ خزيؿة )

تبقـ يل أن زيادة الؼـقت مدرج مـ كالم الزذري، وأصؾ الحديث طـد البخاري 

(، وغقره هدون زيادة الؼـقت، وقد طزاه لؾزذري مـ ققلف اهـ كصر 1921)

 (.72) الؿروزي يف كتاب القتر

وذذا ققل مجاطة مـ أذؾ العؾؿ، مـفؿ: اهـ سقريـ، والزذري، ومالؽ، 

 والشافعل، وأمحد يف رواية.

أكف ٓ يؼـت يف القتر مطؾًؼا، وذق ققل صاوس، وحؽاه اهـ وذب طـ  الجالح:

، أكف كان ٓ اإلمام مالؽ، وأخرج اهـ أهل شقبة هنسـاد صحق، طـ اهـ طؿر 

قتر، فؽان إذا سئؾ طـ الؼـقت؟ قال: ما كعؾؿ الؼـقت: يؼـت يف الػجر، وٓ يف ال

 إٓ صقل الؼقام، وقراءة الؼرآن.

: ٕنَّ حديث الحسـ مل عذو انمنٌخ خراسهـانزي َ :لال أتٌ عثذ اهلل غفش اهلل نو



 511 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

الؼـقت يف القتر مع  : وٕكف مل يثبت طـ الـبل «يف قـقت القتر»تثبت فقف زيادة:  

المداومتف  لؼقام الؾقؾ، وحديث طظ ُيحؿؾ طىل ضاذره، هلنَّ ذذا الدطاء  مُ َطَؾقِْف السَّ

 يؼال قبؾ التسؾقؿ.

، فؼال: ]هاب ما يؼقل الرجؾ يف آخر مصـػفوقد هقب طؾقف اهـ أهل شقبة يف 

وتره[ ومـ قـت يف القتر كؿا فعؾ هعض الصحاهة فال يـؽر طؾقف، وهاهلل التقفقؼ.
(1)

 

أكف قـت يف القتر، جزَم هذلؽ اإلمام  مل يثبت حديث طـ الـبل  تيبيُ:

أمحد، واهـ خزيؿة، واهـ الؿـذر، والبقفؼل، وغقرذؿ، وذذا يدل طىل طدم الؼـقت 

حـاه، واهلل أطؾؿ. يف القتر كؿا رجَّ
(2)

  

الؼائؾقن هالؼـقت، مذذبفؿ يف رفع القديـ، والتلمقـ، ومحؾ  تيبيُ آخـس:

 الؼـقت كؿا تؼدم يف قـقت الـقازل.

 ا٤ ايكٓٛت دعا٤ َؤقت رلصٛص.ٌٖ يف دع د:2ر َطأي١

  َكصَّ كثقر مـ أذؾ العؾؿ أكف لقس يف دطاء الؼـقت دطاء ممقت، وذق ققل

 أصحاب الؿذاذب إرهعة.

( أكف قال 2/311) مصـػ اهـ أهل شقبةكؿا يف  وثبت طـ اهـ طباس 

لؽ الحؿد مؾء السؿاوات السبع، ومؾء إرضقـ السبع، ومؾء »: يف قـقت القتر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الؿغـل(، 316-2/315ٓهـ أهل شقبة ) الؿصـػ (5/215- ،)إوسطواكظر:  (1)

(2/581 ،)الؿجؿقع (4/24 ،)البحر الرائؼ (4/24 ،)هدائع الصـائع (4/24 ،)

الؿقسقطة الؽقيتقة (34/61-.) 

  (2/18.)التؾخقصاكظر:  (2)
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ا مـ شلء هعد، أذؾ الثـاء والؿجد، حؼ ما قال العبد، كؾـا لؽ طبد، ٓ ما هقـفؿ

 .«ماكع لؿا أططقت، وٓ معطل لؿا مـعت، وٓ يـػع ذا الجد مـؽ الجد

ومل أجد أحًدا مـ أذؾ العؾؿ الؼائؾقـ هؿشروطقة  :لال أتٌ عثذ اهلل غفش اهلل نو

فؿـ دطا هغقر حديث الحسـ ممقتًا، ٓ يتجاوز فقف، وطؾقف  الؼـقت، يرون فقف دطاءً 

فال هلس طؾقف يف ذلؽ، واهلل أطؾؿ، ولؽـ لقس مـ السـة اإلصالة يف  هـ طظ ا

ذذا الدطاء، ولقس مـ السـة ترتقؾف كؿا يرتؾ الؼرآن، فضاًل طـ تؿطقط الدطاء 

والتغـل فقف، وهاهلل التقفقؼ.
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (34/59-62 ،)الؿقسقطة الؽقيتقة (5/176 ،)شرح مسؾؿ (2/584 ،)الؿغـل: واكظر (1)

البحر الرائؼ (1/3182/45، و ،)الؿبسقط (1/311،)الؿدوكة (1/192،)  حاشقة اهـ

  (2/153.)الحاوي (2/6 ،)طاهديـ



 512 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 

ـِ  (111) ـِ َطبَّاٍس  َولِْؾبَقَْفِؼلِّ َط  َقاَل: َكاَن رَ  اْه
ِ
 ُيَعؾُِّؿـَا ُدَطاءً  ملسو هيلع هللا ىلصُسقُل اهلل

بِْ،. َوفِل َسـَِدِه َضْعٌػ  ـْ َصاَلةِ الصُّ
.َكْدُطق هِِف فِل الُؼـُقِت مِ

(1)
 

 احلكم املستفاد من احلديث

 استدل هبذا الحديث مـ ذذب إىل استؿرار الؼـقت يف صالة الصب،.

ؽ استدل هف مـ يدطق هالدطاء الؿذكقر يف حديث الحسـ الؿتؼدم يف وكذل

 .صالة الػجر

والحديث ضعقػ مـؽر، فال يصؾ، لالستدٓل هف طىل الؿسللتقـ، والعؿؾ 

 هذلؽ مـ البدع، واهلل أطؾؿ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل مريؿ، طـ اهـ ( مـ صريؼ طبدالرمحـ هـ ذرمز، طـ هريد هـ أه2/211. أخرجف البقفؼل )ضعٝ  (1)

 طباس هف.

: طبدالرمحـ هـ ذرمز لقس ذق إطرج، ويحتاج إىل الؽشػ طـ التؾخقصقال الحافظ يف 

 ذحالف.ا

وقد خالػ الحػاظ والثؼات الذيـ رووا الحديث طـ هريد هـ أهل مريؿ، طـ أهل  لهدُ:

  أطؾؿ. الحقراء، طـ الحسـ هـ طظ هالؾػظ الؿتؼدم، فؼد شّذ هاإلسـاد والؿتـ، واهلل
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ـْ َأهِل ُذَرْيَرَة  (111) إَذا َسَجَد َأَحُدُكْؿ، َفاَل »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ، َوَط

. َأْخَرَجُف الثَّاَلَثُة.«َكًَم َيْبُرُك الَبِعقُر، َوْلَقَضْع َيَدْيِف َقْبَؾ ُرْكَبَتْقفِ  كْ َيْبُر 
(1)

 

ـِ ُحْجرٍ  ـْ َحِديِث َوائِِؾ ْه
 :َوُذَق َأْقَقى مِ

.َأْخَرَجُف إَْرَهَعةُ . َقبَْؾ َيَدْيفِ  : إَذا َسَجَد َوَضَع ُرْكبَتَقْفِ ملسو هيلع هللا ىلصَرَأْيت الـَّبِلَّ  (114)
(2)

 

ـِ ُطَؿَر  ـْ َحِديِث اْه
ِل َشاِذًدا مِ ـُ ُخَزْيَؿَة، َوَذَكَرُه َفنِنَّ لأِْلَوَّ َحُف اْه ، َصحَّ

الُبَخاِريُّ ُمَعؾًَّؼا َمْقُققًفا.
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، ومدار صرقف طىل 269(، والترمذي )2/217(، والـسائل )841. أخرجف أهقداود )ضعٝ  (1)

 )الـػس الزكقة( طـ أهل الزكاد طـ إطرج طـ أهل ذريرةه محؿد هـ طبداهلل هـ الحسـ الؿؾؼب 

 .هف 

طؾقف، وٓ وذق حديث قد أطؾف غقر واحد مـ إئؿة. قال البخاري: محؿد هـ طبداهلل ٓ يتاهع 

أدري سؿع مـ أهل الزكاد أم ٓ. وقال محزة الؽـاين: مـؽر. وقال الترمذي: غريب. وقال اهـ 

أطؾف : فقض الؼديروقال الؿـاوي يف . مقزان آطتدالرجب: ٓ يثبت، وأورده الذذبل يف 

 البخاري والترمذي والدارقطـل هتػرد محؿد هـ طبداهلل هـ الحسـ. 

(، واهـ ماجف 268(، والترمذي )217، 2/216(، والـسائل )838هقداود ). أخرجف أضعٝ  (2)

( مـ صريؼ شريؽ، طـ طاصؿ هـ كؾقب، طـ أهقف، طـ وائؾ هـ حجر َرِضَل اهلُل َطـْف هف. ويف 882)

 إسـاده شريؽ الؼاضل وذق سقئ الحػظ، وقد تػرد هف كؿا قال الدارقطـل، وخقلػ يف إسـاده.

(: وروى مهام هـ يحقك طـ شؼقؼ طـ طاصؿ هـ 1/221) الؽبقر العؾؾيف  قال الترمذي 

 ذكؾقب شقًئا مـ ذذا مرساًل، مل يذكر فقف وائؾ هـ حجر، وشريؽ هـ طبداهلل كثقر الغؾط والقذؿ.ا

 ( هعد أن ذكر الرواية الؿرسؾة: وذق الؿحػقظ. 123ص) آطتباروقال الحازمل يف 

( مـ صريؼ الدراوردي طـ طبقداهلل هـ طؿر طـ 627ـ خزيؿة ). أخرجف اهاملسفٛ  ٚاملٛقٛف َعالٕ (3)

 يػعؾ ذلؽ. كافع طـ اهـ طؿر أكف كان يضع يديف قبؾ ركبتقف، ويؼقل: كان رسقل اهلل 

وقد اختؾػ طىل الدراوردي يف رفعف ووقػف، وصقب الدارقطـل الؿقققف ورج، ذلؽ البقفؼل 

 الســفؼل هعؾة أخرى فؼال كؿا يف (. وقد أطؾف البق5/89ٓهـ رجب ) الػت،كؿا يف 

  =(: والؿشفقر طـ طبداهلل هـ طؿر يف ذذا ما أخبركا... وساق إسـاده مـ صريؼ 2/111-111)



 514 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 
 ألحكام املستفادة من األحاديثاملسائل وا

 َاذا ٜكدّ املصًٞ عٓد ضجٛدٙ: أٜدٜ٘، أّ زنبتٝ٘؟ د:1ر َطأي١

  ذذب مجفقر العؾؿاء إىل تؼديؿ الركبتقـ طىل القديـ، واستدلقا هحديث وائؾ

، الذي يف الباب، وقد تؼدم هقان ضعػف، وقد جاء حديث هؿعـاه، هـ ُحجر ا

مـ حديث سعد هـ أهل وقاص
(1)

ان، وضعقػ، وجاء طـ أهل ، ويف إسـاده متروك

،ذريرة 
(2)

ويف إسـاده متََّفٌؿ، وأص، ما طـدذؿ مرسُؾ طاصؿ هـ كؾقب الذي  

، يف الباب يف تخريج حديث وائؾ، وقد ص،َّ ذذا الؼقل طـ طؿر هـ الخطاب 

  (3/165.)إوسط(، و1/263) مصـػ اهـ أهل شقبةكؿا يف 

 ذقققل الحسـ إىل تؼديؿ وذذب مالؽ، وإوزاطل، وأمحد يف رواية، و

، ذلؽ، وطؾَّؼف البخاري يف القديـ طىل الركبتقـ، وجاء طـ اهـ طؿر 

صحقحف واستدلقا هحديث أهل ذريرة ،.الذي يف الباب ، 

 .وذذب مالؽ يف رواية طـف إىل أهنؿا سقاء، وقال قتادة: يضع أذقن ذلؽ طؾقف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أيقب طـ كافع طـ اهـ طؿر قال: إذا سجد أحدكؿ فؾقضع يديف، فنذا رفع فؾقرفعفا فنن القديـ  =

السجقد ٓ التؼديؿ، واهلل تعاىل تسجدان كؿا يسجد القجف. ثؿ قال: والؿؼصقد مـف وضع القديـ يف 

 ذأطؾؿ.ا

وذذه الرواية طـ اهـ طؿر ذل الؿحػقضة: ٕن الدراوردي قد تؽؾؿ يف روايتف طـ طبقداهلل  لهدُ:

 (. 128هـ طؿر وذذه الرواية أص،، واهلل أطؾؿ. ورواية البخاري الؿعؾؼة يف كتاب إذان، هاب )ا

إهراذقؿ هـ إسؿاطقؾ هـ يحقك هـ سؾؿة هـ كفقؾ، (، ويف إسـاده: 1/319أخرجف اهـ خزيؿة ) (1)

 يرويف طـ أهقف، طـ جده، وذق ضعقػ، وأهقه وجده متروكان.

 (، ويف إسـاده: طبداهلل هـ سعقد الؿؼبري، وذق متروك، وقد اهتؿ.1/263أخرجف اهـ أهل شقبة ) (2)
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 ًاأللشب ،فإمر واسعٌ  :يٌث مل يص، يف الؿسللة حد :اهلل نو لال أتٌعثذاهلل غفش

ـَّة تؼديؿ القديـ طىل الركبتقـ: لحديث أهل ذريرة  ثؿ ُيَؽبِّر حقـ »: إىل السُّ

«يفقي ساجًدا
(1)

هـ  ، وكلنَّ البخاري استـد إلقف يف ذذه الؿسللة، ولحديث البراء

ساجًدا، ثؿ كؼع سجقًدا  طازب: كان ٓ يحـل أحٌد مِـَّا ضفره حتك يؼع الـبل 

ه. وذق متػؼ طؾقفهعد
(2)

.
(3)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.286تؼدم يف الؽتاب هرقؿ ) (1)

 (.474قؿ )(، ومسؾؿ هر691أخرجف البخاري هرقؿ ) (2)

  (3/165-166.)إوسط (2/193-194 ،)الؿغـل(، 5/91ٓهـ رجب ) الػت،واكظر:  (3)
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ـِ  (111) ـِ ُطَؿَر  َوَط   ،اْه

ِ
دِ ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهلل َوَضَع َيَدُه  : َكاَن إَذا َقَعَد لِؾتََّشفُّ

َؼَد َثاَلًثاَوالقُْؿـَك َطَؾك القُْؿـَك، َوطَ  ،القُْسَرى َطَؾك ُرْكبَتِِف القُْسَرى
(1)

ـَ   َوَخْؿِسق
(2)

 ،

بَّاَهِة، َرَواُه ُمْسؾٌِؿ. َوَأَشاَر هِنِْصبَِعِف السَّ
(3)

 

 َوفِل ِرَواَيٍة َلُف: َوَقبََض َأَصاهَِعُف ُكؾََّفا، َوَأَشاَر هِالَّتِل َتؾِل اإِلْهَفاَم.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يف )ب(: )ثالثة(. (1)

 ذ: وصقرهتا أن يجعؾ اإلهبام معترضة تحت الؿسبحة.ا«التؾخقص»يف  قال الحافظ اهـ حجر  (2)

واطؾؿ أن ققلف يف : ابيف شرح حديث الب سبؾ السالميف كتاهف  وقال اإلمام الصـعاين 

إشارة إىل صريؼة معروفة تقاصلت طؾقفا العرب يف طؼقد  (وطؼد ثالثا ومخسقـ)حديث اهـ طؿر: 

 الحساب، وذل أكقاع مـ أحاد، والعشرات، والؿئقـ، وإلقف. 

أما أحاد: فؾؾقاحد طؼد الخـصر إىل أقرب ما يؾقف مـ هاصـ الؽػ، ولالثـقـ طؼد البـصر معفا 

ولؾثالثة طؼد القسطك معفا كذلؽ، ولألرهعة حؾ الخـصر، ولؾخؿسة حؾ البـصر معفا كذلؽ، 

دون القسطك، ولؾستة طؼد البـصر وحؾ مجقع إكامؾ، ولؾسبعة هسط البـصر إىل أصؾ اإلهبام مؿا 

 يظ الؽػ، ولؾثؿاكقة هسط البـصر فققفا كذلؽ، ولؾتسعة هسط القسطك فققفا كذلؽ.

هبام والسباهة، فؾؾعشرة إوىل طؼد رأس اإلهبام طىل صرف السباهة، وأما العشرات: فؾفا اإل

والقسطك، ولؾثالثقـ طؼد رأس السباهة طىل رأس اإلهبام  ،ولؾعشريـ إدخال اإلهبام هقـ السباهة

طؽس العشرة، ولألرهعقـ تركقب اإلهبام طىل العؼد إوسط مـ السباهة، طىل ضفر اإلهبام إىل 

اإلهبام إىل أصؾفا، ولؾستقـ تركقب السباهة طىل ضفر اإلهبام طؽس أصؾفا، ولؾخؿسقـ ططػ 

إرهعقـ، ولؾسبعقـ إلؼاء رأس اإلهبام طىل العؼد إوسط مـ السباهة ورد صرف السباهة إىل 

اإلهبام، ولؾثؿاكقـ رد صرف السباهة إىل أصؾفا، وهسط اإلهبام طىل جـب السباهة مـ كاحقة اإلهبام. 

هة إىل أصؾ اإلهبام، وضؿفا هاإلهبام. وأما الؿئقـ فؽأحاد إىل تسعؿائة يف ولؾتسعقـ ططػ السبا

 ذ االقد القسرى، وإلقف كالعشرات يف القسرى.

 (. 116( )115( )581أخرجف مسؾؿ هرقؿ ) (3)
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 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 أثـاء التشفد. يف ذذا الحديث هقان صػة وضع القديـ

 وقد جاء يف ذلؽ أحاديث أخرى:

( أيًضا، قال: كان رسقل اهلل 579) مسؾؿحديث طبد اهلل هـ الزهقر يف  َٓٗا:

إذا قعد يدطق، وضع يده القؿـك طىل َفخِذه القؿـك، ويده القسرى طىل فخذه  ملسو هيلع هللا ىلص

ف القسرى، وأشار هنصبعف السباهة، ووضع إهبامف طىل إصبعف القسطك، ويؾؼؿ كػَّ 

 القسرى ركبتف.

(، والبقفؼل 726) ســ أهل داوديف  حديث وائؾ هـ حجر  َٚٓٗا:

ووضع يده القسرى طىل فخذه القسرى، ووضع مرفؼف »(، وغقرمها: 2/131)

إيؿـ طىل فخذه القؿـك، ثؿ طؼد الخـصر، والبـصر، ثؿ حؾؼ القسطك هاإلهبام، 

 .«وأشار هالسباهة

 .والؾػظ لؾبقفؼل، وذق حديث حسـ

َوَقْد أَْجَؿَع اْلُعَؾَؿاء َطَؾك  (579 :)شرح مسؾؿيف  قال اليّْٖ 

ْكبَة ْكبَة، َوَهْعضفْؿ َيُؼقل هَِعْطِػ أََصاهِعَفا  ،اِْستِْحبَاب َوْضعَفا ِطـْد الرُّ َأْو َطَؾك الرُّ

ْكبَة ِحْؽَؿة فِل َوْضعَفا ، َوالْ «َوُيْؾِؼؿ َكّػف اْلقُْسَرى ُرْكبَتف»َوُذَق َمْعـَك َقْقلف:  ،َطَؾك الرُّ

ا َقْقلف:  ـْ اْلَعبَث، َوَأمَّ
ْكبَة َمـْعَفا مِ  :«َوَوَضَع َيده اْلقُْؿـَك َطَؾك َفِخذه اْلقُْؿـَك»ِطـْد الرُّ

 ذاُؿْجَؿٌع َطَؾك اِْستِْحبَاهف.فَ 
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 حاالت أصابع ايٝد اي٢ُٓٝ. د:1ر َطأي١ 

 لفا حالتان:

باهة، وطؾق األوىل: ف يدل حديث اهـ طؿر أن يؼبض إصاهع كؾفا، وُيشقر هالسَّ

.الذي يف الباب ، 

أن يؼبض الخـصر، والبـصر، ويضع اإلهبام طىل القسطك، ُمَحؾًِّؼا هبا  الثاىية:

حؾؼة، ويشقر هالسباهة، وطؾقف يدل حديث وائؾ هـ حجر الؿتؼدم، وحديث طبد 

اهلل هـ الزهقر، وُيحتؿؾ يف حديث طبد اهلل هـ الزهقر أن يضع إهبامف طىل القسطك 

 دون تحؾقؼ، واهلل أطؾؿ.ه

أطـل -ذذب هعض أذؾ العؾؿ إىل تخصقص رفع السباهة طـد التشفد  تيبيُ:

، وذذا ققل الشافعقة، والحـػقة، وذق ققٌل ٓ -طـد ققلف: أشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل

دلقؾ طؾقف.
(1)

  

 يٛ ناْت ضبَٓاب١ ايٝد اي٢ُٓٝ َكطٛع١. د:2ر َطأي١

  ّْٖقال الي  يفشرح مسؾؿ ِّحتِف القؿـك ٓ غقر، فؾق : ويشقر هُِؿَسب

 ذ كاكت مؼطقطة، أو طؾقؾة مل ُيِشْر هغقرذا، ٓ مـ إصؾ هالقؿـك، وٓ هالقسرى.ا

 .انصحيحذكره الـقوي ذق مذذب الحـاهؾة أيًضا، وذق  وما ُ :لهد

 .وقد ذذب الؿالؽقة إىل استحباب رفع إصبع القسرى
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الؿقسقطة الؽقيتقة (27/111). 

(2) الؿقسقطة الؽقيتقة (27/111). 
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 َبِعُض امَلَشاِئِن امُلِمَحَقِة

 يف ايتػٗد.َٛضع ايبصس  د:1ر َطأي١

ـَُّة أن ٓ يجاوز هصره إشارَتف،وفقف حديث صحق، يف قال اليّْٖ  : والسُّ

ســ أهل داود.اكتفك . 

إىل حديث طبد اهلل هـ الزهقر  ُيشقُر الـقوي  :لال أتٌ عثذ اهلل غفش اهلل نو

وأشار هالسباهة، وٓ »(، وغقرمها، وفقف: 3/39(، والـسائل )991طـد أهل داود )

.«هصره إشارتفيجاوز  ـٌ  ، وذق حديٌث حس

 حتسٜو اإلصبع يف ايتػٗد. د:2ر َطأي١

  ذذب هعض أذؾ العؾؿ إىل تحريؽ اإلصبع، وذق ققل هعض الشافعقة

، يف صػة صالة رسقل والؿالؽقة واستدلقا هؿا جاء يف حديث وائؾ هـ ُحجر 

، أخرجف البقفؼل «ثؿ رفع إصبعف، فرأيتف يحركفا يدطق هبا»، قال: اهلل 

 غقره.(، و2/132)

  وذذب أكثر أذؾ العؾؿ إىل طدم التحريؽ: ٕنَّ كؾ مـ روى صػة جؾقس

يف التشفد ذكر اإلشارة، ومل يذكر التحريؽ، هؾ ثبت طـد أهل داود،  الـبل 

كان ُيشقر  والـسائل هنسـاد ضاذره الحسـ طـ طبداهلل هـ الزهقر، أنَّ الـبل 
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هنصبعف إذا دطا وٓ يحركفا. 
(1)

 

د ُأِطؾَّ هالشذوذ، تػرد هالزيادة الؿذكقرة: زائدة هـ قدامة، وأما حديثفؿ: فؼ

وخالػف مجٌع مـ الرواة، فؾؿ يذكروذا، وقد أشار إىل شذوذذا اهـ خزيؿة، 

والبقفؼل.
(2)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( مـ صريؼ: زياد هـ سعد، طـ محؿد هـ 3/37الـسائل )(، و989أخرجف أهق داود هرقؿ ) (1)

طجالن، طـ طامر هـ طبداهلل هـ الزهقر، طـ أهقف، هف، وقد خقلػ زياد هـ سعد، فرواه مجٌع طـ اهـ 

، وذؿ: الؾقث هـ سعد، وأهق خالد إمحر، وسػقان هـ طققـة، «وٓ يحركفا»طجالن هدون زيادة: 

قؿ، ومخرمة هـ هؽقر، طـ طامر كذلؽ هدون الزيادة ويحقك هـ سعقد. ورواه طثؿان هـ حؽ

 الؿذكقرة.

ـُ الؼقؿ، واإلمام إلباين رمحة اهلل طؾقفؿا، واكظر البحث الؿتؼدم يف  وقد ضعػ ذذه الزيادة اه

صػة الصالة (.853-852)ص 

البشارة يف شذوذ  (2/251) ،مقاذب الجؾقؾ (27/111 ،)الؿقسقطة الؽقيتقةواكظر  (2)

 .ريؽ وثبقت اإلشارةالتح
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ـِ َمْسُعقدٍ  (111)  ْه
ِ
ـْ َطبِْداهلل   ،َوَط

ِ
: ، َفَؼاَل ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: التََػَت إَلقْـَا َرُسقُل اهلل

َفا َقُؼْؾ: التَِّحقَّاُت هللِ إَذا َصؾَّك َأَحُدُكْؿ َفؾْ » اَلُم َطَؾْقؽ َأيُّ َباُت، السَّ َؾَقاُت، َوالطَّقِّ ، َوالصَّ

، ـَ الِِحق  الصَّ
ـَا َوَطَؾك ِطَبادِ اهللِ اَلُم َطَؾْق  َوبََرَكاُتُف السَّ

َأْشَفُد َأْن اَل إَلَف  الـَّبِلُّ َوَرْحَؿُة اهللِ

ـَ  ًدا َطْبُدُه َوَرُسقُلُف، ُثؿَّ لَِقَتَخقَّْر ِم َطاِء َأْطَجَبُف إَلْقِف، َفَقْدُطق إالَّ اهللُ، َوَأْشَفُد َأنَّ حُمَؿَّ . «الدُّ

. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف، َوالؾَّْػُظ لِْؾبَُخاِريِّ
(1)

 

: ُكـَّا َكُؼقُل َقبَْؾ َأْن ُيػْ  دُ َولِؾـََّسائِلِّ .َرَض َطَؾقْـَا التََّشفُّ
(2)

 

َْحَؿَد: َأنَّ الـَّبِلَّ 
ِ
دَ  ملسو هيلع هللا ىلصَوٕ ُه َأْن ُيَعؾَِّؿُف الـَّاَس.، َوَأَمرَ َطؾََّؿُف التََّشفُّ

(3) 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 412(، ومسؾؿ )831أخرجف البخاري ) (1)

(، مـ صريؼ سػقان هـ طققـة طـ إطؿش 1211) الؽبرى. أخرجفا الـسائل يف شٜاد٠ غاذ٠ (2)

 ومـصقر طـ شؼقؼ هـ سؾؿة، طـ اهـ مسعقد هف. 

ػرض طؾقـا (: تػرد اهـ طققـة هؼقلف: )قبؾ أن ي (4/287آستذكارقال اهـ طبدالبر يف 

 ذالتشفد(.ا

قد رواه مجاطة كثر هدون ذذه الزيادة، فرواه طـ إطؿش أهقمعاوية وزائدة هـ قدامة  لهدُ:

ويحقك هـ سعقد وشعبة ويعىل وأهقكعقؿ وحػص هـ غقاث وطبداهلل هـ كؿقر وأهق أسامة واهـ 

 ؿسـد الجامعالفضقؾ ووكقع واهـ إدريس وغقرذؿ هدون الزيادة. واكظر مصادر رواياهتؿ يف 

(11/535.) 

 الؿسـد الجامعورواه طـ مـصقر هدون الزيادة: زائدة وشعبة وجرير هـ طبدالحؿقد كؿا يف 

(11/536.) 

وقد تاهع إطؿَش ومـصقًرا طىل طدم ذكر ذذه الزيادة جامُع هـ أهل راشد، ومحاُد هـ أهل 

ـُ هـ طبدالرمحـ، وأهق ذاشؿ يحقك هـ ديـار، وال ؿغقرُة هـ مؼسؿ وغقرذؿ كؾفؿ سؾقؿان، وحصق

( فتبقـ أهنا زيادة 11/537) الؿسـد الجامعرووه طـ شؼقؼ هـ سؾؿة هدون ذذه الزيادة كؿا يف 

 واهلل أطؾؿ.  ،شاذة هدون ريب

(، ويف إسـاده خصقػ هـ طبدالرمحـ الجزري، وذق سقئ الحػظ، 1/376. أخرجف أمحد )ضعٝ  (3)

 اهلل هـ مسعقد يرويف طـ أهقف ومل يسؿع مـف.وفقف اكؼطاع فنن أها طبقدة هـ طبد
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ـِ  (111) ـِ َطبَّاٍس  َولُِؿْسؾٍِؿ َط   اْه

ِ
دَ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َكاَن َرُسقُل اهلل : ُيَعؾُِّؿـَا التََّشفُّ

َباُت لِؾفِ » َؾَقاُت الطَّقِّ ِخِرِه.إَلك آ - «التَِّحقَّاُت الُؿَباَرَكاُت الصَّ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من األحاديث

 حهِ ايتػٗد األٍٚ. د:1ر َطأي١

  واستدلقا هحديث طبد اهلل اهـ هحقـة يف ، ذذب مجفقر العؾؿاء إىل أكف ُمستحبٌّ

الصحقحقـ
(2)

 كساه، فجبره هسجقد السفق، ومل يرجع إلقف. : أنَّ الـبل 

  ثقر، وداود، وغقرذؿ وذذب الثقري، وأمحد يف ضاذر مذذبف، وإسحاق، وأهق

إىل وجقهف، وأكف إْن تركف طؿًدا هطؾت صالتف، وإن تركف سفًقا سجد لؾسفق، 

 وحؽاه الطحاوي طـ مالؽ. 

 (، وغقره، أنَّ الـبل 2/238واستدلقا هحديث اهـ مسعقد طـد الـسائل )

، وذق حديث صحق،، «إذا قعدتؿ دم كؾ ركعتقـ، فؼقلقا:التحقات هلل...»قال: 

قا كًم رأيتؿقين ُأصؾل»مع ققلف:  هؿداومة فعؾ الـبل واستدلقا  ، وحديث «صؾُّ

 اهـ هحقـة يدل طىل سؼقصف هالسفق، ويجبره هالسجدتقـ.

، واهلل أطؾؿ.انصٌابذق  ىزا انمٌل :لال أتٌ عثذ اهلل غفش اهلل نو
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.413أخرجف مسؾؿ هرقؿ ) (1)

 (.321سقليت يف الؽتاب هرقؿ ) (2)

 الؿجؿقع (2/217 ،)الؿغـل( ٓهـ رجب، 5/166-167) فت، الباريواكظر:  (3)

(3/451.) 



َِٗباُب ِص  ِ٘ الصَّال  523 َف

 

 

 

 

 حهِ ايتػٗد األخى. د:2ر َطأي١

 ة، وذق ققل ذذب كثقر مـ العؾؿاء إىل أنَّ التشفد إخقر مـ أركان الصال

الحسـ، ومؽحقل، وكافع، والشافعل، وأمحد يف ضاذر مذذبف، وإسحاق، وأهل 

 .ثقر، وداود، وُحؽل طـ مالؽ

واستدلقا هحديث اهـ مسعقد الؿتؼدم يف الؿسللة الساهؼة، وهؼقلف يف حديث 

، وقد تؼدم أهنا زيادة شاذة، «كـا كؼقل قبؾ أن ُيػرض طؾقـا التشفد»الباب: 

إذا كان أحدكؿ طـد الؼعدة؛ »( مرفقًطا: 414سك طـد مسؾؿ )وهحديث أهل مق

 .«فؾقؽـ مـ أول ققل أحدكؿ: التحقات هلل...

  ،وذذب هعض أذؾ العؾؿ إىل أكف سـَّة ٓ تبطؾ الصالة هتركف، مـفؿ: الـخعل

وقتادة، ومحاد، وإوزاطل، وذق الؿشفقر طـ مالؽ، وذق رواية طـ أمحد، 

 ؿا يف الؿسللة الساهؼة.واستدلقا هحديث اهـ هحقـة ك

  وقال صائػة مـ أذؾ العؾؿ: ذق واجٌب تبطؾ الصالة هتركف طؿًدا، ويسجد

 لسفقه، وذق ققل الزذري، والثقري، وُحؽل طـ إوزاطل، وذق رواية طـ أمحد.

 .واستدلقا هإدلة الساهؼة لؾقجقب

 اهلل ديث طبدـهح :قـديت السفـر هسجـبـف يسؼط لسفقه، ويجـقا هلكـواستدل

 اهـ هحقـة، وذق ققل أهل خقثؿة، واهـ أهل شقبة.

، واهلل أطؾؿ.انصٌابذق  ىزا انمٌل األخري :لال أتٌ عثذ اهلل غفش اهلل نو
(1)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2/226.)الؿغـل(، 169-5/167ٓهـ رجب ) فت، الباريواكظر:  (1)



 524 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 املدتاز َٔ صٝغ ايتػٗد. د:3ر َطأي١ 

، واختار الشافعل، والؾقث تشفد أكثر العؾؿاء اختاروا تشفد اهـ مسعقد 

التحقات »، ولػظف: ، واختار مالؽ تشفد طؿر هـ الخطاب اهـ طباس 

هلل، الزاكقات هلل، الطقبات، الصؾقات هلل، السالم طؾقؽ أهيا الـبل ورمحة اهلل 

، السالم طؾقـا وطؾك طباد اهلل الصالحقـ، أشفد أن ال إلف إال اهلل، وأشفد أن وبركاتف

 (، وإسـاده صحق،.1/91) الؿقصن، أخرجف مالؽ يف «حمؿًدا طبده ورسقلف

مـ التشفدات: فنكف  كؾ ما ص،َّ طـ الـبل  :غفش اهلل نو لال أتٌ عثذ اهلل

يجزئ، وقد حؽك هعضفؿ اإلمجاع طىل ذلؽ، والقاقع وجقد خالف شاذ، 

أن يؼقل هبذا تارة وهذاك أخرى، واهلل أطؾؿ. :ًادلخراس عنذي
(1)

  

 ٌٖ ٜكٍٛ: ايطالّ عًٝو أٜٗا ايٓيب، أّ: ايطالّ ع٢ً ايٓيب؟ د:4ر َطأي١

هـ مسعقد يف التشفد، ويف آخره: قال اهـ ( حديث ا6265أخرج البخاري )

 مسعقد: وذق هقـ ضفراكقـا، فؾؿا ُقبَِض قؾـا: السالم. يعـل: طىل الـبل.

َكَذا َوَقَع فِل (: 831يف شرح حديث ) قال احلافظ ابً حجس  

اج ،َصِحقحفاْلُبَخاِرّي، َوَأْخَرَجُف َأُهق َطَقاَكة فِل  رَّ ُهق ُكَعقٍْؿ َوأَ  ،َواْلَجْقَزقِّل  ،َوالسَّ

َْصبََفاكِّل  ْٕ َدة إَِلك أَهِل ُكَعقٍْؿ َشقْخ اْلُبَخاِرّي فِقِف هَِؾْػظِ  ،َواْلبَقَْفِؼلُّ  ،ا ـْ ُصُرق ُمتََعدِّ
 :مِ

ا ُقبَِض ُقْؾـَا» اَلم َطَؾك الـَّبِّل  :َفَؾؿَّ بْؽِلُّ فِل (َيْعـِل) :هَِحْذِف َلْػظ «السَّ َشْرح ، َقاَل السُّ

ـْ َهعْ  اْلِؿـَْفاج ـْ ِطـْد َأهِل َطَقاَكة َوْحده: إِْن َص،َّ َذَذا َط
َواَية مِ د َأْن َذَكَر َذِذِه الرِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.831( رقؿ الحديث )181-5/178ٓهـ رجب ) فت، البارير: واكظ (1)
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اَلم َهْعد َحاَهة َدلَّ َطَؾك َأنَّ اْلِخَطاب فِل السَّ  :َفُقَؼال ،َغقْر َواِجب ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِّل  مقت الصَّ

اَلم َطَؾك الـَّبِّل. ا. َقاَل َوَقْد وَ  ،ُقْؾُت: َقْد َص،َّ هاَِل َرْيب السَّ َجْدت َلُف ُمتَاهًِعا َقِقيًّ

اق: َأْخبََرَكا اِْهـ ُجَرْيٍج  َطبْد زَّ َحاَهة َكاُكقا َيُؼقُلقَن  ،َأْخبََركِل َطَطاء ،الرَّ َوالـَّبِّل -َأنَّ الصَّ

اَلم َطَؾك الـَّبِلِّ -َحلٌّ  ملسو هيلع هللا ىلص ا َماَت َقاُلقا: السَّ اَلم َطَؾقْؽ َأّيَفا الـَّبِّل، َفَؾؿَّ َذَذا وَ  .: السَّ

 . اكتفك كالم الحافظ.إِْسـَاد َصِحق،

والذي ذذب إلقف أكثر العؾؿاء أن يؼال: السالم  :لال أتٌ عثذ اهلل غفش اهلل نو

: ٕنَّ ذذا ذق الذي طؾؿـاه رسقلـا، وكبقـا محؿد انصٌابطؾقؽ أيفا الـبل، وذق 

فال كعدل طـف ،. 

هة، فؼد ثبت طـ وما جاء طـ هعض الصحاهة: فؼد خالػفؿ غقرذؿ مـ الصحا

( وغقره: أكف كان ُيَعؾِّؿ الـاس التشفد طىل 1/91) مقصنِ مالؽيف  طؿر 

الؿـبر، ويؼقل فقف: السالم طؾقؽ أيفا الـبل. وذق هؿحضر مـ الصحاهة ومل يـؽره 

أحٌد، واهلل أطؾؿ.
(1)

  

 شٜاد٠ ايتط١ُٝ قبٌ ايتػٗد. د:5ر َطأي١

الـسائل  ، طـدجاءت زيادة التسؿقة قبؾ التشفد يف حديث جاهر 

(، وغقرذؿ، وذق حديث 2/141(، والبقفؼل )912(، واهـ ماجف )2/243)

ٌة: فننَّ راويف: أيؿـ هـ كاهؾ رواه طـ أهل الزهقر، فجعؾف طـ جاهر  ، وزيادة شاذَّ ُمَعؾٌّ

وزاد فقف التسؿقة، وقد رواه: الؾقث هـ سعد، وغقره طـ أهل  -َسَؾَؽ الجادَّةَ -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (3/455-.)الؿجؿقع (2/221 ،)الؿغـلواكظر:  (1)



 526 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

، فذكر حديث الباب، اوس، طـ اهـ طباس الزهقر، طـ سعقد هـ جبقر، وص 

 ولقس فقف التسؿقة.

، قد أطؾَُّف البخاري، والـسائل، والدارقطـل، والترمذي، وحديث جاهر 

ك يف هداية التشفد، هؾ ُيبَْدأ هالتحقات،  واهـ الؿـذر، وغقرذؿ، وطىل ذذا فال ُيَسؿَّ

دم الؼعدة؛  إذا كان أحدكؿ»(: 414ويميد ذلؽ حديث أهل مقسك طـد مسؾؿ )

 .«فؾقؽـ مـ أول ققلف: التحقات هلل..

حدثـا اهـ فضقؾ، طـ داود هـ أهل  : (1/294)مصـػ اهـ أهل شقبةويف 

ذـد، طـ أهل العالقة، قال: سؿع اهـ طباس، رجال يصظ، فؾؿا قعد يتشفد قال: 

، الحؿد هلل إذا قعدت»الحؿد هلل، التحقات هلل، قال: فؼال اهـ طباس وذق يـتفره: 

 . إسـاده صحق،، رجالف رجال الشقخقـ. «فاهدأ هالتشفد هالتحقات هلل

 ( طـ الثقري، طـ داود هـ أهل ذـد هف.2/198وأخرجف طبد الرزاق )

(، 1/91هنسـادٍ صحق، طـد مالؽ ) ذذا وقد جاء طـ اهـ طؿر 

 .«هسؿ اهلل»( أكف كان يزيد يف أول التشفد ققلف: 2/198الرزاق ) وطبد

 صًٞ بعض أيفاظ ايتػٗد.إذا ْكص امل د:6ر َطأي١

ف: (12/36الؿقسقطة الػؼفقة الؽقيتقةيف   ( ما كصُّ

  ًا، أو يبتدئ هحرف ا أن يزيد يف التشفد حرفً ذذب الحـػقة إىل أكف يؽره تحريؿ

 قبؾ حرف.
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قال أهق حـقػة: ولق كؼص مـ تشفده أو زاد فقف كان مؽروذا: ٕن أذكار 

 الصالة محصقرة، فال يزاد طؾقفا.

 اهـ طاهديـ قائال: والؽراذة طـد اإلصالق لؾتحريؿ.ثؿ أضاف 

  ويؽره كذلؽ طـد الؿالؽقة الزيادة طىل التشفد، واختؾػقا يف ترك هعض

السـة هبعض التشفد،  التشفد، فالظاذر مـ كالم هعض شققخفؿ طدم حصقل

 خالفا ٓهـ كاجل يف كػاية هعضف، ققاسا طىل السقرة.

  ،وقالقا: إن لػظ الؿباركات والصؾقات، وأما الشافعقة فؼد فصؾقا الؽالم

واقتصر طىل  كؾفا فاحذفوالطقبات والزاكقات سـة لقس هشرط يف التشفد، فؾق 

 الباقل أجزأه مـ غقر خالف طـدذؿ.

إلخ فقاجب ٓ يجقز حذف شلء مـف، إٓ  «السالم طؾقؽ...»وأما لػظ: 

 .«ورمحة اهلل وهركاتف» :لػظ

 ويف ذذيـ الؾػظقـ ثالثة أوجف:

 حفا طدم جقاز حذففؿا.أص

 والثاين: جقاز حذففؿا. 

 .«رمحة اهلل» :، دون«وهركاتف»والثالث: يجقز حذف 

وكذلؽ الترتقب هقـ ألػاضفا مستحب طـدذؿ طىل الصحق، مـ الؿذذب، 

 فؾق قدم هعضف طىل هعض جاز، ويف وجف ٓ يجقز كللػاظ الػاتحة.



 528 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

التشفدات الؿروية  ضعوالحـاهؾة يرون أكف إذا أسؼط لػظة ذل ساقطة يف ه 

واوا أو حرفا أطاد الصالة، لؼقل إسقد: فؽـا  ملسو هيلع هللا ىلصص، تشفده يف إص،. ويف 

 ..اكتفككؿا كتحػظ حروف الؼرآن ملسو هيلع هللا ىلصكتحػظف طـ رسقل اهلل 

مـ  احلناتهح ما ذذب إلقفيف الؿسللة  أصح األلٌال :لال أتٌ عثذ اهلل غفش اهلل نو

تسؼط مـ مجقع التشفدات، وأكف إذا  ، مؿا ملٓ يجقز إسؼاط لػظة مـ التشفدأكف 

أن تشفده  ملسو هيلع هللا ىلصأسؼط لػظة قد سؼطت مـ هعض التشفدات الثاهتة طـ الـبل 

 صحق،.
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ـِ ُطبَقٍْد  (111) ـْ َفَضاَلَة ْه   َوَط
ِ
َرُجاًل َيْدُطق فِل  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َسِؿَع َرُسقُل اهلل

ُثؿَّ َدَطاُه،  «َطِجَؾ َهَذا»َؼاَل: ، فَ ملسو هيلع هللا ىلصاهلَل، َوَلْؿ ُيَصؾِّ َطَؾك الـَّبِلِّ  َصاَلتِِف، َوَلْؿ َيْحَؿدِ 

إَذا َصؾَّك َأَحُدُكْؿ َفْؾَقْبَدْأ بَِتْحِؿقدِ »َفَؼاَل: 
(1)

ل َطَؾك الـَّبِلِّ   ـَاِء َطَؾْقِف، ُثؿَّ ُيَصؾِّ َربِِّف َوالثَّ

ـُ ِحبَّاَن . َرَواُه َأْحَؿُد َوالثَّاَلَثُة، َوَصحَّ «، ُثؿَّ َيْدُطق بًَِم َشاءَ ملسو هيلع هللا ىلص َحُف التِّْرمِِذيُّ َواْه

َوالَحاكُِؿ.
(2)

 

ـْ َأهِل َمْسُعقدٍ  (111) ـُ َسْعٍد: َيا َرُسقَل ،  إَْكَصاِريِّ  َوَط َقاَل: َقاَل َهِشقُر ْه

، َأَمَرَكا اهلُل َأْن ُكَصؾَِّل َطَؾقْؽ َفَؽقَْػ ُكَصؾِّل َطَؾقْؽ؟ َفَسَؽَت، ُثؿَّ َقاَل: 
ِ
ُققُلقا الؾُفؿَّ »اهلل

دٍ َص  ٍد، َكًَم َصؾَّْقت َطَؾكؾِّ َطَؾك حُمَؿَّ ٍد،  آلِ  ، َوَطَؾك آِل حُمَؿَّ إبَْراِهقَؿ، َوبَاِرْك َطَؾك حُمَؿَّ

ٍد، َكًَم بَاَرْكت َطَؾك ِ  آلِ  َوَطَؾك آِل حُمَؿَّ ، إكَّؽ َحِؿقٌد جَم ـَ ، قٌد إبَْراِهقَؿ، فِل الَعاَلِؿق

اَلُم َكًَم َطؾِْؿُتؿْ  َرَواُه ُمْسؾٌِؿ. «َوالسَّ
(3)

 

ـُ َصؾَّقْـَا َطَؾقْؽ فِل  ـُ ُخَزْيَؿَة فِقِف: َفَؽقَْػ ُكَصؾِّل َطَؾقْؽ إَذا َكْح َوَزاَد اْه

َصاَلتِـَا؟
(4)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وقع يف الؿخطقصتقـ: )هتؿجقد(، والؿثبت ذق الصقاب كؿا يف مصادر الحديث. (1)

(، والترمذي 45-3/44(، والـسائل )1481(، وأهق داود )6/18أخرجف أمحد ) .صخٝذ (2)

أهل (، مـ صرق طـ حققة هـ شري،، طـ 1/231(، والحاكؿ )1961(، واهـ حبان )3477)

، طـ فضالة هـ طبقد هف. وإسـاده ، طـ طؿرو هـ مالؽ أهل طظ الجـبلئالخقٓين محقد هـ ذاك ئذاك

 صحق،، رجالف ثؼات.

 (.415أخرجف مسؾؿ هرقؿ ) (3)

(، مـ صريؼ محؿد هـ 4/119) دمسـد أمح(، وذق يف 711. أخرجف اهـ خزيؿة هرقؿ )حطٔ (4)

محؿد هـ إهراذقؿ هـ الحارث التقؿل، طـ محؿد هـ طبد اهلل هـ زيد هـ طبد رهف إسحاق، حدثـل 

 ، طـ أهل مسعقد إكصاري هف. وإسـاده حسـ، واهـ إسحاق قد صرح هالسؿاع.إكصاري
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 املسائل واألحكام املستفادة من احلديثني

 يف ايتػٗد األخى. حهِ ايصال٠ ع٢ً ايٓيب  د:1ر َطأي١

 لؿسللة ثالثة أققال:يف ذذه ا 

ـٌ مـ أركان الصالة، ٓ تص، الصالة هدوهنا طىل كؾ حال، وذق  األّل: أهنا رك

ققل الشافعل، وأمحد يف رواية طـف، واستدلقا هإمر هبا يف حديث فضالة، وأهل 

 مسعقد.

تص،ُّ الصالة هدوهنا مع السفق دون العؿد، وذق رواية طـ أمحد،  الجاىٕ:

 وإسحاق.

ستحباب، وتص،ُّ الصالة هدوهنا هؽؾ حال، وذق ققل أكثر آ الجالح:

العؾؿاء، مـفؿ: أهق حـقػة، ومالؽ، والثقري، وإوزاطل، وأمحد وإسحاق يف 

رواية طـفؿا، وداود، واهـ جرير، وغقرذؿ، واستدلقا هحديث اهـ مسعقد 

 ، يعـل هعد التشفد.«ثؿ لقتخقر مـ الدطاء أطجبف إلقف فقدطق»الؿتؼدم: 

مل يلمر مـ صؾَّك، ومل يصؾِّ  لقا هحديث َفَضالة هـ طبقد: فننَّ الـبل واستد

طؾقف هاإلطادة، حقث مل يؽـ يعؾؿ ذلؽ، وقد أمر الؿسلء يف صالتف هاإلطادة: فدلَّ 

 طىل أنَّ ذلؽ غقر واجب.

قال:  «ما تؼقل دم الصالة؟»قال لرجٍؾ:  واستدلقا هحديث أنَّ الـبل 

ـُ دكدكتؽ، وٓ دكدكة أتشفد، وأسلل اهلل الجـة ، وأطقذ هف مـ الـار، َأَما إين ٓ ُأحس
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، جاء طـ رجٍؾ مـ أصحاب الـبل «حقهلا كدكدن»: معاذ، فؼال الـبل 
(1)

 ،

  (1461.)الصحق، الؿسـدوذق يف 

وأما إمر هبا يف الحديث أخر: فال يدل طىل القجقب: فنكف إكؿا أمرذؿ طـد 

ِرُج إمر طـ القجقب طىل ما ذكره صائػة مـ سمالفؿ طـف، وذذه قريـة ُتخْ 

إصقلققـ: فنكف لق كان أمره لؾقجقب ٓهتدأذؿ هف، ومل يمخره إىل سمالفؿ مع 

حاجتفؿ إىل هقان ما يجب يف صالهتؿ: فننَّ تلخقر البقان طـ وقت الحاجة ٓ 

 يجقز: فدلَّ طىل أكف اكتػك هالسالم طؾقف طـ الصالة.

، واهلل أطؾؿ، وقد ثبت طـ انصٌاب ذق انمٌل انثانث :اهلل نولال أتٌ عثذ اهلل غفش 

( 2/214أكف كان يقايل التشفد هالتسؾقؿ. أخرجف طبد الرزاق ) اهـ طؿر 

هنسـادٍ صحق،.
(2)

 

 تهٕٛ يف ايتػٗد األٍٚ أّٜطا؟ ٌٖ ايصال٠ ع٢ً ايٓيب  د:2ر َطأي١

  ذذب أمحد، وإسحاق، وأهق حـقػة، والشافعل يف ققل، والثقري، وطزاه اهـ

جب إىل أكثر العؾؿاء، إىل أنَّ الجؾقس إول ُيؼتصر فقف طىل التشفد، وٓ يزيد ر

طـد أمحد  ، واستدلقا هحديث اهـ مسعقد طؾقف الصالة طىل الـبل 

كان  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسقل اهلل (، وغقرذؿ، 366(، والترمذي)995(، وأهل داود)3656)

يث ضعقػ: فنكف مـ . ولؽـ الحدإذا قعد يف الركعتقـ إولققـ كلكف طىل الرضػ

صريؼ أهل طبقدة هـ طبد اهلل هـ مسعقد، طـ أهقف. وأهق طبقدة مل يسؿع مـ أهقف. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.792أخرجف أهق داود هرقؿ ) (1)

 (.835(، رقؿ الحديث )5/197-199) ٓهـ رجب  فت، الباريواكظر:  (2)
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إذا جؾس يف الركعتقـ كلكف ، أكف كان واستدلقا هؿا جاء طـ أهل هؽر الصديؼ  

( مـ صريؼقـ: أحدامها فقفا اكؼطاع: 1/295. أخرجف اهـ أهل شقبة )طىل الرضػ

 . والثاكقة: فقفا رجؾ مبفؿ.أهل هؽر سؾؿة هـ تؿقؿ مل يسؿع مـ 

 وذذب الشافعل يف الجديد، وذق إص، طـد الشافعقة إىل أكف ُيشرع لؾؿصظ 

 يف التشفد إول. أن يصظ طىل الـبل 

(: أنَّ 2295وقد استدل هعضفؿ لفذا الؼقل هحديث طائشة طـد أهل طقاكة )

إٓ طـد الثامـة،  كان يصظ مـ الؾقؾ تسع ركعات، ٓ يجؾس فقفـ الـبل 

فقدطق رهَّف، ويصظ طىل َكبِقِِّف، ثؿ يـفض، وٓ يسؾؿ، ثؿ يصظ التاسعة، فقؼعد، ثؿ 

، ويدطق، ثؿ يسؾؿ تسؾقًؿا ُيْسِؿُعـا. وإسـاده يحؿد رهَّف، ويصظ طىل كبقف 

 هغقر ذذا الؾػظ. مسؾؿصحق،، وأصؾف يف 

 : ٕنَّ الـبل انمٌل األًل -ؿواهلل أطؾ- األلشب :لال أتٌ عثذ اهلل غفش اهلل نو

أمر هالصالة طؾقف، ومل يعقـ التشفد إول أو إخقر، وقد أمجعقا طىل مشروطقتف يف 

إخقر دون إول، وحديث َفَضاَلة يميد ذلؽ: فنن فقف هعد الصالة ذكر الدطاء، 

 وذذا يف التشفد إخقر.

يف ققام  شة : لحديث طائثى ظيش يل أٌ اإلذياٌ تو يف انرشيذيٍ ألشب

وٕن ققل الصحاهة: )قد طؾؿـا كقػ كسؾؿ طؾقؽ: فؽقػ  :الؾقؾ، الذي تؼدم ذكره

كصظ طؾقؽ(، يشؿؾ التشفد إول وإخقر: فنن السالم حاصٌؾ يف التشفديـ: 

 (1)فؽذلؽ الصالة يف التشفديـ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.835( هرقؿ: )187-5/186ٓهـ رجب ) الػت، (3/461 ،)الؿجؿقعواكظر:  (1)
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ـْ َأهِل ُذَرْيَرَة  (111)   َوَط
ِ
َد أَ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل َحُدُكْؿ إَذا َتَشفَّ

ـْ َطَذاِب  َفْؾَقْسَتِعْذ بِاهللِ  ـْ َطَذاِب َجَفـَِّؿ، َوِم ل َأُطقُذ بِؽ ِم ـْ َأْربٍَع، َيُؼقُل: الؾُفؿَّ إكِّ ِم

ـْ  ِة الَؿْحَقا َوالَؿًَمِت، َوِم ـَ ـْ فِْت ـَِة اَشرِّ  الَؼْبرِ، َوِم الِ فِْت جَّ . ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.«لَؿِسقِح الدَّ
(1)

 

ـَ »َوفِل ِرَواَيٍة لُِؿْسؾٍِؿ:  ِد األَِخقرِ  إَذا َفَرَغ َأَحُدُكْؿ ِم  .«التََّشفُّ

يِؼ  (111) دِّ ـْ َأهِل َهْؽٍر الصِّ   َوَط
ِ
: َطؾِّْؿـِل ُدَطاًء َأْدُطق ملسو هيلع هللا ىلصَأكَُّف َقاَل لَِرُسقِل اهلل

ل َضَؾْؿت َكْػِسل ُضْؾًًم َكثِقًراال»هِِف فِل َصاَلتِل، َقاَل ُقْؾ:  ُكقَب إالَّ ؾُفؿَّ إكِّ ، َواَل َيْغِػُر الذُّ

ِحقؿُ  ـِْدك َواْرَحْؿـِل، إكَّؽ َأْكَت الَغُػقُر الرَّ ـْ ِط . ُمتََّػٌؼ «َأْكَت، َفاْغِػْر لِل َمْغِػَرًة ِم

َطَؾقِْف.
(2)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديثني

 ايدعا٤ بعد ايتػٗد. د:1ر َطأي١

(: الدطاء يف التشفد 5/187) الػت،يف  قال احلافظ ابً زجب 

 ذإخقر قبؾ السالم مشروٌع هال خالف.ا

وقد اختؾػقا يف حؽؿ آستعاذة مـ إرهع، فذذب هعض أذؾ العؾؿ إىل  ُ :لهد

 ف هعض أذؾ الظاذر.وجقهبا، ُحؽل ذلؽ طـ صاوس، وقال ه

 : وحؽك هعض أصحاهـا وجًفا لفؿ هؿثؾ ذلؽ.قال ابً زجب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٓ  ( مـ ققلف 1377(. ومل يخرجف البخاري هبذا الؾػظ، هؾ أخرجف )588أخرجف مسؾؿ هرقؿ ) (1)

 (.131( )128( )588مـ أمره، فالحديث هالؾػظقـ اكػرد هف مسؾؿ )

 (. 2715(، ومسؾؿ )834ف البخاري )أخرج (2)
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   وذذب مجفقر العؾؿاء إىل استحباب آستعاذة مـ إرهع، وصرفقا إمر يف

حديث أهل ذريرة مـ القجقب إىل آستحباب، والصارف طـدذؿ حديث اهـ 

ما يف ]حؽؿ الصالة طىل  ًىزا [، الـبل مسعقد، وحديث الػتك الَّؾذان تؼدَّ

، واهلل أطؾؿ.انصٌابذق  انمٌل
(1)

 

 ايدعا٤ مبا يٝظ يف ايكسإٓ. د:2ر َطأي١

ُثؿَّ لَِقَتَخقَّْر »(: وققلف 5/188-189) الػت،يف  قال احلافظ ابً زجب 

ـَ  َطاِء َأْطَجَبُف إَلْقِف، َفَقْدُطق ِم يستدل هف طىل أكف يجقز الدطاء يف الصالة هؿا ٓ  «الدُّ

يف صالتف كذلؽ،  ملسو هيلع هللا ىلصرآن، وطامة إدطقة الؿروية طـ الـبل يقافؼ لػظف لػظ الؼ

ا ٕهل وذذا ققل مجفقر العؾؿاء، خالفً ، وقد سبؼ يف الباب الؿاضل هعض ذلؽ

فنن  :والثقري يف ققلفؿا: ٓ يدطق يف صالتف إٓ هؿا يقافؼ لػَظ الؼرآن ،حـقػة

 ذاخالػ هطؾت صالتف.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.835(، وٓهـ رجب )835ٓهـ حجر ) الػت،واكظر:  (1)
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ـِ ُحْجٍر  (111) ـْ َوائِِؾ ْه ـْ ملسو هيلع هللا ىلصقْت َمَع الـَّبِلِّ َقاَل: َصؾَّ  َوَط ، َفَؽاَن ُيَسؾُِّؿ َط

اَلُم َطَؾْقُؽْؿ َوَرْحَؿُة اهللِ َوبََرَكاُتفُ »َيِؿقـِِف:  ـْ ِشَؿالِِف:  «السَّ اَلُم َطَؾْقُؽْؿ َوَرْحَؿُة »َوَط السَّ

د هِنِْسـَادٍ َصِحقٍ،.. َرَواُه َأُهقَداوُ «اهللِ 
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 حهِ ايتطًِٝ. د:1ر َطأي١

  ـٌ مـ أركان الصالة، واستدلقا ذذب مجفقر العؾؿاء إىل أن التسؾقؿ رك

«حتريؿفا التؽبقر، وحتؾقؾفا التسؾقؿ»: ، قال: قال رسقل هحديث طظ 
(2)

 ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( مـ صريؼ مقسك هـ ققس 22/45أيًضا ) الؽبقر(، والطبراين يف 997. أخرجف أهقداود )َعٌ (1)

 الحضرمل طـ سؾؿة هـ كفقؾ طـ طؾؼؿة هـ وائؾ طـ أهقف فذكره. 

رواه مقسك هـ ققس، طـ سؾؿة قال: )طـ طؾؼؿة هـ وائؾ(  قال الطبراين طؼب الحديث: ذؽذا

 ذوزاد يف السالم )وهركاتف(.ا

قال أهقطبداهلل وفؼف اهلل: ذذه إشارة مـ الطبراين أن مقسك هـ ققس مل يحػظ الحديث طىل وجفف. 

(، والطبراين 4/317ومقسك هـ ققس حسـ الحديث، وقد خالػف سػقان الثقري طـد أمحد )

والبقفؼل  (22/45( والطبراين )1/269هـ الحجاج طـد الطحاوي ) ( وشعبة22/44)

(. ثالثتفؿ رووا الحديث طـ سؾؿة 22/45هـ صال، طـد الطبراين )( وكذلؽ العالء 2/178)

هـ كفقؾ طـ حجر هـ طـبس طـ وائؾ هـ حجر هؾػظ: )ويسؾؿ طـ يؿقـف ويساره( ولقس فقف لػظ ا

 السالم. فروايتف شاذة، واهلل أطؾؿ. 

 ســ أهل داودزيادة )وهركاتف( طىل الشؿال يف حديث وائؾ جاءت يف هعض الـسخ مـ  بيُ:تي

والـقوي  التؾخقصوقد أثبتفا مجع مـ العؾؿاء مـفؿ اهـ طبدالفادي واهـ دققؼ العقد والحافظ يف 

واهـ  إحؽام القسطكواهـ قدامة وذكر الحديث هدوهنا مجع، مـفؿ: طبدالحؼ إشبقظ يف 

 . الػت،والزيؾعل واهـ رجب يف  كتائج إفؽاروالحافظ اهـ حجر يف  جامع إصقلثقر يف إ

وذذا أقرب: ٕن البغقي رواه مـ صريؼ أهل داود، ورواه الطبراين مـ صريؼ مقسك هـ ققس 

 هدوهنا، واهلل أطؾؿ.

  =(، ويف إسـاده: 1/123د )(، وأمح275(، واهـ ماجف )3(، والترمذي )618أخرجف أهق داود ) (2)
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ـٌ    ذلؽ هحديث اهـ مسعقد ، واستدل اهـ حزم طىل-إن شاء اهلل-وذق حديث حس

 .«فؾقتؿ صالتف، ثؿ يسؾؿ، ثؿ يسجد سجدتقـ»يف سجقد السفق، وفقف: 

  وذذب صائػة مـ الػؼفاء إىل أكف ٓ يجب، هؾ يجقز لف الخروج مـ صالتف

هػعؾ كؾ مـاٍف لفا مـ أكؾ، أوشرٍب، أو كالٍم، أو َحَدٍث، وذق ققل الحؽؿ، 

 ٕوزاطل، وإسحاق.ومحاد، والثقري، وأهل حـقػة وأصحاهف، وا

إذا أحدث أحدكؿ، »واستدلقا هحديث طبد اهلل هـ طؿرو هـ العاص مرفقًطا: 

جف الترمذي )«وقد جؾس دم آخر صالتف قبؾ أن ُيسؾؿ جازت صالتف (، 418، خرَّ

 ويف إسـاده: طبد الرمحـ هـ زياد اإلفريؼل، وذق ضعقٌػ، وقد اضطرب يف إسـاده.

ا، ولعؾف مقققٌف، واإلفريؼل ٓ ُيعتؿد : ورفعف مـؽٌر جدًّ قال ابً زجب 

 طىل ما يـػرد هف.اكتفك.

واستدلقا هؼقل اهـ مسعقد هعد ذكره التشفد: إذا قؾت ذذا فؼد قضقَت 

صالَتَؽ، إْن شئت أن تؼقم: فؼؿ، وإن شئت أن تؼعد: فاقعد. وذذا ٓ يدل طىل ما 

ؽ التسؾقؿ، : فؼد قضقَت صالتؽ، وهؼل طؾقذذبقا إلقف، هؾ مراد اهـ مسعقد 

( ٓهـ الؿـذر: 3/76) إوسطويدل طىل ذلؽ أكف قد ثبت طـف أكف قال كؿا يف 

 الصالة تحريؿفا التؽبقر، وتحؾقؾفا التسؾقؿ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـ محؿد هـ طؼقؾ، مختؾػ فقف، والراج، ضعػف، ولؽـ الحديث حسـ يشفد لف فعؾ طبداهلل  =

 ، فؼد كان يػتت، الصالة هالتؽبقر، ويختؿفا هالتسؾقؿ، وداوم طىل ذلؽ حتك تقفاه اهلل.الـبل 

يستػت، الصالة  ملسو هيلع هللا ىلص(: كان الـبل 498) صحق، مسؾؿيف  ويشفد لف حديث طائشة 

 ؽبقر...قالت: وكان يختؿ الصالة هالتسؾقؿ.هالت
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.، واهلل أطؾؿلٌل اجلًيٌسذق  ًانصٌاب
(1)

 

 ٌٖ جتب ايتط١ًُٝ ايثا١ْٝ؟ د:2ر َطأي١

والؼائؾقن هالتسؾقؿتقـ  (5/213-214 :)الػت،يف  قال ابً زجب 

طىل أكف لق اقتصر طىل تسؾقؿة واحدة أجزأه، وصحت صالتف، وذكره اهـ أكثرذؿ 

وذذب صائػة مـفؿ إىل أكف ٓ يخرج  ا مؿـ يحػظ طـف مـ أذؾ العؾؿ.الؿـذر إمجاطً 

 -يف روايٍة طـف-ا، وذق ققل الحسـ هـ حل وأمحد مـ الصالة إٓ هالتسؾقؿتقـ معً 

، «حتؾقؾفا التسؾقؿ»:  واستدلقا هؼقلف، وهعض الؿالؽقة وهعض أذؾ الظاذر

صؾقا كًم »ما طفد مـف فعؾف، وذق التسؾقؿتان، وهؼقلف:  ذقوقالقا: التسؾقؿ 

ومـ ذذب إىل ققل الجؿفقر، قال:  ، وقدكان يسؾؿ تسؾقؿتقـ.«رأيتؿقين أصؾل

ا، فقدخؾ التسؾقؿ مصدٌر، والؿصدر يصدق طىل الؼؾقؾ والؽثقر، وٓ يؼتضل طددً 

ستدلقا هلن الصحاهة قد كان مـفؿ مـ يسؾؿ تسؾقؿتقـ، وا، فقف التسؾقؿة القاحدة

ومـفؿ مـ يسؾؿ تسؾقؿًة واحدًة، ومل يـؽر ذمٓء طىل ذمٓء، هؾ قد روي طـ مجاطٍة 

 ،ا ذذاطىل أهنؿ كاكقا يػعؾقن أحقاكً  لَّ دَ والتسؾقؿة القاحدة، فَ  ،مـفؿ التسؾقؿتان

 ذاوذذا امجاع مـفؿ طىل أن القاحدة تؽػل. ا ذذا،وأحقاكً 

ت التسؾقؿة انصٌابذق  لٌل اجلًيٌس :لال أتٌ عثذ اهلل غفش اهلل نو ، وقد صحَّ

.طـ أكس، واهـ طؿر، وطائشة 
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (376 ،)الؿحؾَّك (2/241 ،)الؿغـل(، 5/216ٓهـ رجب ) فت، الباريواكظر:  (1)

الؿجؿقع (3/481.) 

  (3/481-482.)الؿجؿقع (3/223 ،)إوسط (2/243 ،)الؿغـلواكظر:  (2)
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 صف١ ايتطًِٝ. د:3ر َطأي١ 

  :طـ يؿقـف «السالم طؾقؽؿ ورمحة اهلل»ذذب أكثر العؾؿاء إىل أنَّ صػة التسؾقؿ ،

 وشؿالف، وقد جاء يف ذلؽ أحاديث:

(، قال: ُكـَّا إذا صؾقـا مع رسقل 431) مسؾؿحديث جاهر هـ سؿرة يف  َٓٗا:

، وأشار هقده «السالم طؾقؽؿ ورمحة اهلل، السالم طؾقؽؿ ورمحة اهلل»، قؾـا: اهلل 

طالَم تقمئقن بليديؽؿ كلهنا أذكاب خقؾ »: إىل الجاكبقـ، فؼال الـبل 

 ، الحديث.«ُشؿس...

 أهل يعىل(، و6397) مسـد أمحديف  حديث اهـ طؿر  َٚٓٗا:

، (، وغقرذؿ: أكف سئؾ طـ صالة الـبل 3/62) ســ الـسائل(، و5764)

السالم طؾقؽؿ ورمحة »، كؾؿا وضع ورفع، ثؿ يؼقل: «اهلل أكبر»كقػ كاكت؟ قال: 

 طـ يساره. «السالم طؾقؽؿ ورمحة اهلل»، طـ يؿقـف، «اهلل

(، وذق يف 916) ســ اهـ ماجفيف  حديث طؿار هـ ياسر  َٚٓٗا:

 الصحق، مؿا لقس يف الصحقحقـالجامع قال: كان رسقل اهلل ،  ُيسؾؿ طـ

ه:  السالم طؾقؽؿ ورمحة اهلل، السالم »يؿقـف، وطـ يساره، حتك ُيرى هقاض َخدِّ

 .«طؾقؽؿ ورمحة اهلل

: أجزأه طـد «السالم طؾقؽؿ»: ولق اقتصر طىل ققلف: قال ابً زجب 

 مجفقرذؿ، وٕصحاب أمحد فقف وجفان. اكتفك.
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 :أما اإلجزاء: فنكف يجزئف، ولؽـف ترك إفضؾ :أتٌ عثذ اهلل غفش اهلل نولال 

 .«حتؾقؾفا التسؾقؿ»: وذلؽ ٕكف يشؿؾف ققلف 

(، أكف اقتصر طؾقفا 2/219) مصـػ طبد الرزاقوقد ص،َّ طـ طظ كؿا يف 

 يف الجاكبقـ.

السالم »: وكان مـ السؾػ مـ يؼقل يف التسؾقؿة إوىل: قال ابً زجب 

، وُروي طـ طؿار «السالم طؾقؽؿ»، ويؼتصر يف الثاكقة طىل: «طؾقؽؿ ورمحة اهلل


(1)

 ذ، الؿرفقع هؿقافؼة ذلؽ.ا، وغقره، وقد تؼدم حديث اهـ طؿر 

(، والـسائل 5412، ما أخرجف أمحد )أراد هحديث اهـ طؿر  ُ :لهد

طـ (، مـ صريؼ: طبد العزيز الدراوردي، طـ طؿرو هـ يحقك الؿازين، 3/63)

، طـ محؿد هـ يحقك هـ حبان، طـ طؿف واسع هـ حبان أكف سلل اهـ طؿر 

السالم »، كؾؿا وضع ورفع، ثؿ يؼقل: «اهلل أكبر»؟ فؼال: صالة رسقل اهلل 

، وذذا إسـاد ضاذره «السالم طؾقؽؿ»، طـ يؿقـف، وطـ يساره: «طؾقؽؿ، ورمحة اهلل

 الصحة.

(، 5764(، وأهق يعىل )3/62(، والـسائل )6397ولؽـ قد رواه أمحد )

وغقرذؿ مـ صريؼ: اهـ جريج، قال: أخبرين طؿرو هـ يحقك هنسـاده، فذكر 

 .«ورمحة اهلل»الحديث، وزاد يف الشؿال: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السالم »أكف سؾؿ طـ يؿقـف وشؿالف:   (1/299،)مصـػ اهـ أهل شقبةيف  ثبت طـ طؿار  (1)

 .«طؾقؽؿ ورمحة اهلل



 541 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

( هنسـاد صحق، مـ صريؼ: خالد القاسطل، طـ 13313وأخرجف الطبراين ) 

 «ورمحة اهلل»: فالظاذر أنَّ زيادة: «ورمحة اهلل»طؿرو هـ يحقك كذلؽ هزيادة: 

ر الدراوردي.  محػقضة، وقصَّ

: وقالت صائػة: يزيد مع ذلؽ: )وهركاتف(، ومـفؿ: قال ابً زجب 

إسقد هـ يزيد كان يؼقلفا يف التسؾقؿة إوىل، وقال الـخعل: أققلفا، وُأخػقفا، 

ج أهق داود مـ حديث وائؾ هـ ُحجر...،  واستحبف صائػة مـ الشافعقة، وقد خرَّ

 فك.فذكر حديث الباب.اكت

لقس  تؼدم أنَّ حديث وائؾ هـ حجر  :لال أتٌ عثذ اهلل غفش اهلل نو

 .«وهركاتف»هؿحػقظ: فعىل ذذا فال يزيد: 

، أكف كان ُيسؾؿ تسؾقؿة واحدة، جاءت أحاديث مرفقطة طـ الـبل  تيبيُ:

ومل يثبت مـفا شلء، وقد جزم هذلؽ هعض الحػاظ وإئؿة، مـفؿ: أمحد، واهـ 

، واهـ حزم، والعؼقظ، والبزار، واهـ طبد البر، والـقوي، واهـ الؿديـل، وإثرم

. الؼقؿ، واهـ رجب، وغقرذؿ...
(1)
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فت، ، واكظر: كشػ الؾثام يف ضعػ حديث التسؾقؿة القاحدة ووجقب اإلتؿامواكظر رسالة  (1)

كصب  (3/478 ،)الؿجؿقع (2/244 ،)الؿغـل(، 215، 5/218ٓهـ رجب ) الباري

  (838.)الباريفت،  (1/98 ،)كظؿ الؿتـاثر (1/433 ،)الراية
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 َبِعُض امَلَشاِئِن امُلِمَحَقِة

ُٜطًِ املأَّٛ؟ د:1ر َطأي١  َت٢ 

  َب البخاري استحب أذؾ العؾؿ أن ُيسؾؿ الؿلمقم َطِؼَب اإلمام مباشرة، وهقَّ

وذق ققل أمحد، وإسحاق،  : ]هاب: يسؾؿ حقـ يسؾؿ اإلمام[،صحقحفيف 

والشافعل، واستدل طؾقف البخاري هحديث طتبان هـ مالؽ، قال: صؾقـا مع رسقل 

 ، فسؾؿـا حقـ سؾَّؿ.ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 وقال الؼاضل أهق الطقب الطبري  -إذا سؾَّؿ اإلمام: -مـ الشافعقة :

اء، فالؿلمقم هالخقار: إْن شاء سؾَّؿ هعده، وإن شاء استدام الجؾقس لؾتعقذ، والدط

 وأصال ذلؽ، وطؾؾ ذلؽ هلكف قد اكؼطعت قدوتف هاإلمام هسالمف.

 وذذا مخالػة لـص الشافعل، وطامة أصحاهف، ولؾؿلثقر طـ الصحاهة.

: وكان اهـ طؿر يستحب إذا سؾَّؿ اإلمام أن صحقحفيف  قال البخازٖ 

 يسؾؿ مـ خؾػف.

ؿر، : روى وكقع هنسـاده طـ مجاذد قال: سللت اهـ طقال ابً زجب 

قؾت: ُيسؾؿ اإلمام وقد هؼل شلء مـ الدطاء أدطق، أو ُأسؾؿ؟ قال: ٓ، هؾ سؾؿ.
(1)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.838(، حديث رقؿ )5/221ٓهـ رجب ) الػت،اكظر:  (1)
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ٖللللٌ ٜطللللًِ املللللأَّٛ عكللللب فللللسا، اإلَللللاّ َللللٔ ايتطللللًُٝتني، أّ         د:2ر َطأي١ 

 ايتط١ًُٝ األٚىل فكط؟

  قال ابً زجب وإُوىل لؾؿلمقم أن يسؾؿ طؼب فراغ اإلمام مـ :

جاز طـد مـ يؼقل: إنَّ الثاكقة غقر التسؾقؿتقـ: فنْن سؾََّؿ هعد تسؾقؿتف إُوىل: 

واجبة: ٕكف يرى أنَّ اإلمام قد خرج مـ صالتف هتسؾقؿتف إُوىل، ومل َيُجْز طـد مـ 

ذيرى أنَّ الثاكقة واجبة، ٓ يخرج مـ الصالة هدوهنا.ا
(1)

 

َِ املأَّٛ َع تطًِٝ إَاَ٘. د:3ر َطأي١  إذا ضًٓ 

  قال ابً زجب  يف،الػت (5/221 ولق سؾَّؿ الؿلمقم :) مع تسؾقؿ

إمامف: فػل هطالن صالتف ٕصحاهـا وأصحاب الشافعل وجفان، وإص، طـدكا، 

وطـدذؿ أكف ٓ تبطؾ صالتف، كؿا لق قاركف يف سائر إركان، سقى تؽبقرة اإلحرام، 

 ومذذب مالؽ البطالن. اكتفك.

 .عذو انثطالٌ ًاألصح ُ :لهد

َِ املأَّٛ قبٌ تطًِٝ إَاَ٘. د:4ر َطأي١  إذا ضًٓ 

وإْن سؾَّؿ الؿلمقم قبؾ سالم إمامف: مل َيُجْز، وهطؾت  :قال ابً زجب 

صالتف إْن تعؿد ذلؽ، ومل يـق مػارقتف طىل وجٍف يجقز معف الؿػارقة إٓ طـد مـ 

يرى أنَّ السالم لقس مـ الصالة، ويخرج مـفا هاكتفاء التشفد، أو هدون تشفد طـد 

 (2)ذمـ يرى أنَّ التشفد إخقر ُسـَّة.ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ،الػت (5/221.) 

(2) ،الػت (5/222.) 
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 طالّ.االيتفات عٓد اي د:5ر َطأي١

ُـّ أْن يؾتػت طـ يؿقـف يف  (2/247الؿغـليف  قال ابً قدام٘  (: وُيَس

التسؾقؿة إُوىل، وطـ يساره يف الثاكقة، كؿا جاءت السـة يف حديث اهـ مسعقد، 

 وسعد، ووائؾ هـ ُحجر، وجاهر هـ سؿرة، وغقرذؿ. اكتفك.

 .حهِ َزدِّ املأَّٛ ع٢ً ضالّ اإلَاّ، ٚنرا ع٢ً ضالّ املأََٛني د:6ر َطأي١

 :جاء يف ذذه الؿسللة حديثان 

(، مـ حديث جاهر هـ سؿرة، 431) صحقحفما أخرجف مسؾؿ يف  األول:

، فؼؾـا: السالم طؾقؽؿ ورمحة اهلل، السالم ملسو هيلع هللا ىلصقال: ُكـَّا إذا صؾقـا مع رسقل اهلل 

َطاَلَم ُتقِمُئقن »: ملسو هيلع هللا ىلصطؾقؽؿ ورمحة اهلل، وأشار هقده إىل الجاكبقـ، فؼال رسقل اهلل 

ْيُؽؿ َكَلكَّفا َأْذَكاُب َخْقٍؾ ُشْؿٍس، إِكًَّم َيْؽِػل َأَحَدُكؿ َأْن َيَضَع َيَدَه َطَؾك َفِخِذِه، ُثؿَّ بَِلْيدِ 

ـْ َطَؾك َيِؿْقـِِف َوِشًَملِفِ  ُؿ َطَؾك َأِخْقِف ِم  .«ُيَسؾِّ

(، مـ حديث سؿرة، 922(، واهـ ماجف )1111ما أخرجف أهق داود ) الثاىي:

، وأْن يسؾؿ هعضـا طىل  ملسو هيلع هللا ىلصقال: أمركا رسقل اهلل  أن كردَّ طىل اإلمام، وأن كتحابَّ

اج،  هعض. وذق مـ صريؼ: الحسـ طـ سؿرة، وقد اخُتؾِػ يف سؿاطف مـف، والرَّ

 أكف مل يسؿع مـف: إٓ حديث العؼقؼة.

: وقال إسحاق: ٓ اختالف هقـ أذؾ العؾؿ يف قال احلافظ ابً زجب 

 ذ.االرد طىل اإلمام إذا سؾََّؿ كؿا سؾَّؿ
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ولؽـ ذذب هعض أذؾ العؾؿ إىل أن سالم الؿلمقمقـ يؽػقفؿ طـ الرد  ُ :لهد 

: ]هاب مـ مل يرد السالم طىل اإلمام، صحقحفطىل اإلمام، فؼد هقب البخاري يف 

 واكتػك هتسؾقؿ الصالة[. 

 .وذق ققل أمحد يف رواية، ويحقك هـ سعقد إكصاري، والـخعل

 . ، واهلل أطؾؿانصٌابذق  ًىزا انمٌل

، لؿا دطا الـبل ( هحديث طتبان هـ مالؽ 841واستدل طؾقف البخاري )

، فلشار «أيـ حتب أن أصؾل مـ بقتؽ؟»فؼال:  ملسو هيلع هللا ىلصلقصظ يف هقتف: فجاء الـبل  ملسو هيلع هللا ىلص

فؼام، فصػػـا خؾػف، ثؿ سؾؿ وسؾؿـا  . قال:حب أن يصظ فقفيالؿؽان الذي  إيل

 .. وأصؾف يف الصحقحقـحقـ سؾؿ

 أنَّ الؿلمقم يرد السالم، واختؾػقا طىل ثالثة أققال:وذذب مجفقر العؾؿاء إىل  

 يرد قبؾ السالم. وذق ققل ضعقٌػ. فنيَه مً قال:

 يرد هعد السالم. ّميَه مً قال:

 .يـقي هتسؾقؿف الرد طىل اإلمام مع كقتف الخروج مـ الصالة ّميَه مً قال:

هتسؾقؿف وٓ  مـ الذي قبؾف، وذق قريب مـ ققل مـ قال: يؽتػل ًىزا انمٌل ألشب

يرد طىل اإلمام.
(1)
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مصـػ اهـ أهل  (2/251-251 ،)الؿغـل(، 841، 839ٓهـ رجب ) فت، الباريواكظر:  (1)

  (2/223.)مصـػ طبد الرزاق (1/317 ،)شقبة
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ـِ  (141) ـِ ُشْعبََة  َوَط َكاَن َيُؼقُل فِل ُدُهِر ُكؾِّ َصاَلةٍ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ  ،الُؿِغقَرةِ ْه

الُؿْؾُؽ، َوَلُف الَحْؿُد، َوُهَق َطَؾك ُكؾِّ ، َلُف اَل إَلَف إالَّ اهللُ َوْحَدُه اَل َشرِيَؽ َلفُ »َمْؽتُقَهٍة: 

ـْؽ ، َشْلٍء َقِديٌر  ـَْػُع َذا الَجدِّ ِم ـَْعت، َواَل َي الؾُفؿَّ اَل َماكَِع لًَِم َأْطَطْقت، َواَل ُمْعطِل لًَِم َم

. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.«الَجدُّ 
(1)

 

ـِ َأهِل َوقَّاٍص  (144) ـْ َسْعِد ْه  َوَط
ِ
َـّ ُدُهَر كَ  ملسو هيلع هللا ىلص، َأنَّ َرُسقَل اهلل ُذ هِِف اَن َيتََعقَّ

ـَ »ُكؾِّ َصاَلةٍ:  ل َأُطقُذ بِؽ ِم ـَ الُبْخؾِ  الؾُفؿَّ إكِّ ـْ  ، َوَأُطقُذ بِؽ ِم ، َوَأُطقُذ بَِؽ ِم ـِ الُجْب

ـَِة  ـْ فِْت ـْ َطَذاِب الَؼْبرِ َأْن ُأَردَّ إَلك َأْرَذِل الُعُؿرِ، َوَأُطقُذ بِؽ ِم ْكَقا، َوَأُطقُذ بِؽ ِم . «الدُّ

. َرَواُه الُبَخاِريُّ
(2)

 

ـْ َثْقَهاَن  (141)   ،َوَط
ِ
ـْ َصاَلتِِف  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َكاَن َرُسقُل اهلل

إَذا اْكَصَرَف مِ

اَلمُ »اْستَْغَػَر اهلَل َثاَلًثا، َوَقاَل:  ـْؽ السَّ اَلُم َوِم ، َتَباَرْكَت َيا َذا الَجاَلِل الؾُفؿَّ َأْكَت السَّ

. َرَواُه ُمْسؾٌِؿ.«َواِِلْكَرامِ 
(3)

 

ـْ َأهِل ُذَرْيَرَة  (141) ـْ َرُسقِل اهلل ، َوَط ـْ َسبََّح اهللَ ُدبَُر ُكؾِّ »َقاَل: ، ملسو هيلع هللا ىلصَط َم

، َفتِْؾَؽ تِْسٌع  َصاَلةٍ  ـَ ، َوَكبََّر اهللَ َثاَلًثا َوَثاَلثِق ـَ ، َوَحِؿَد اهللَ َثاَلًثا َوَثاَلثِق ـَ َثاَلًثا َوَثاَلثِق

َوتِْسُعقَن، َوَقاَل َتًَمَم الًِمَئِة اَل إَلَف إالَّ اهللُ َوْحَدُه اَل َشرِيَؽ َلُف، َلُف الُؿْؾُؽ، َوَلُف الَحْؿُد، 

. َرَواُه «َكاَكْت ِمْثَؾ َزبَِد الَبْحرِ  إِنْ ْلٍء َقِديٌر، ُغِػَرْت َخَطاَياُه، َو َوُهَق َطَؾك ُكؾِّ َش 

.ُمْسؾِؿٌ 
(4)
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 (.593ومسؾؿ ) (،844أخرجف البخاري ) (1)

 (.2822أخرجف البخاري هرقؿ ) (2)

 (.591أخرجف مسؾؿ هرقؿ ) (3)

 (. 597أخرجف مسؾؿ هرقؿ ) (4)
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[َوفِل ِرَواَيٍة ُأْخَرى: َأنَّ التَّْؽبِقَر َأْرَهٌع َوَثاَلُثقنَ ] (141)

(1)
.
(2)

 

ـِ َجبَؾٍ  (141) ـْ ُمَعاذِ ْه  [] َوَط
ِ
ُأوِصقَؽ َيا »َقاَل َلُف: ، ملسو هيلع هللا ىلص، َأنَّ َرُسقَل اهلل

ـِ اذُ ُمعَ  ِـّل َطَؾك ذِْكرِك، َوُشْؽرِك َوُحْس  َأْن َتُؼقَل: الؾُفؿَّ َأِط
ّـَ ُدبَُر ُكؾِّ َصاَلةٍ : اَل َتَدَط

.«ِطَباَدتِؽ . َرَواُه َأْحَؿُد َوَأُهقَداُود َوالـََّسائِلُّ هَِسـٍَد َقِقيٍّ
(3)

 

ـْ َأهِل ُأَماَمَة  (141)  َقاَل: قَ ، َوَط
ِ
ـْ َقَرَأ آَيَة الُؽْرِسلِّ ُدبَُر »: ملسو هيلع هللا ىلصاَل َرُسقُل اهلل َم

ـْ ُدُخقِل الَجـَِّة إالَّ الَؿْقُت  ُكؾِّ َصاَلةٍ  ـَْعُف ِم َحُف «َمْؽُتقبٍَة َلْؿ َيْؿ . َرَواُه الـََّسائِّل، َوَصحَّ

ـُ ِحبَّاَن. اْه
(4)

 

بََراكِلُّ  .«َوُقْؾ ُهَق اهللُ َأَحٌد »: َوَزاَد فِقِف الطَّ
(5)
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 زيادة مـ الؿطبقع. (1)

 .( مـ حديث كعب هـ طجرة 596أخرجف مسؾؿ هرقؿ ) (2)

 (، وإسـاده صحق،.3/53(، والـسائل )1522(، وأهقداود )5/244. أخرجف أمحد )صخٝذ (3)

( 7532(، والطبراين )1268(، وأخرجف الروياين )111) طؿؾ الققم والؾقؾةجف الـسائل يف أخر (4)

مـ صريؼ محؿد هـ محقر، طـ محؿد هـ زياد، طـ أهل أمامة هف. وذذا اإلسـاد يحتؿؾ التحسقـ: 

ولذلؽ : إٓ أن يف الـػس شقئا مـ تػرد محؿد هـ محقر هبذا الحديث: فنكف مؿـ ٓ يحتؿؾ تػرده هف

 (: تػرد هف محؿد هـ محقر. 4586) أصراف الغرائب وإفرادال الدارقطـل يف ق

(، وذكر أكف تػرد هبذا 3/532) مقزان آطتدالوأورد الذذبل ذذا الحديث يف ترمجتف مـ 

مجؿقع كؿا يف  الحديث، وكلكف يشقر إىل كؽارتف. وضعػ الحديث شقخ اإلسالم اهـ تقؿقة 

(، واإلمام 972) الصحقحةيف   اإلمام إلباينقد حسـ الحديث (.  و22/518) الػتاوى

  (478.)الصحق، الؿسـديف  القادطل 

: أخرجف اهـ الترغقبلؽـ قال الؿـذري يف  صحقحفمل يخرج اهـ حبان الحديث يف  تيبيُ:

 ام إلبايناإلموصححف. فؾعؾ لف كتاًها مػرًدا يف ذلؽ كؿا كبف طىل ذلؽ  كتاب الصالةحبان يف 

  يفصحقحتف (972 .) 

 ( ويف إسـاده محؿد هـ إهراذقؿ هـ العالء الحؿصل وذق متفؿ. 7532أخرجف الطبراين هرقؿ ) (5)
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 املسائل واألحكام املستفادة من األحاديث

 حهِ األذناز عكب ايصال٠. د:1ر َطأي١

  قال احلافظ ابً زجب  يف،الػت (844 ومجفقر أذؾ العؾؿ طىل :)

طاء، استحباهف، وقد ُروَي طـ طظ، واهـ طباس، واهـ الزهقر، وغقرذؿ، وذق ققل ط

والثقري، والشافعل، وأمحد، وإسحاق، وغقرذؿ، وخالػ فقف صائػة قؾقؾة مـ 

 الؽقفققـ. اكتفك الؿراد.

 .، ويؽقن الذكر هؿا ثبت طـ الـبل ًانصٌاب لٌل اجلًيٌس

 ايدعا٤ َعٔكَب ايصًٛات. د:2ر َطأي١

، ُسئؾ: أيُّ الدطاء ، أنَّ الـبل ( طـ أهل أمامة 3499روى الترمذي )

 الؾقؾ أخر، وُدُهَر الصؾقات الؿؽتقهات. أسؿع؟ فؼال: َجقُف 

(: لف طؾؾ: 2/232) كتائج إفؽاريف  قال احلافظ ابً حجس 

وري يف  إحداٖا: طـ يحقك هـ معقـ: مل يسؿع  تاريخفآكؼطاع، قال طباس الدُّ

الشذوذ:  رايثتٗا:طـعـة اهـ جريج.  راْٝتٗا: طبدالرمحـ هـ ساهط مـ أهل أمامة.

مخسة مـ أصحاب أهل أمامة أصؾ ذذا الحديث مـ رواية أهل أمامة  فنكف جاء طـ

 ذطـ طؿرو هـ طبسة، واقتصروا كؾفؿ طىل الشؼ إول مـ الحديث.ا

وقد استدل هعض أذؾ العؾؿ هبذا الحديث طىل استحباب الدطاء َطِؼَب 

 الصؾقات الؿؽتقهات.
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 مجؿقع الػتاوىكؿا يف  قال غٔخ اإلضالو ابً تٔنٔ٘ 

َطاَء (: 22/512-513) افِِعلِّ َوَغقِْرِه الدُّ ـْ َأْصَحاِب الشَّ
َواْستََحبَّ َصائَِػٌة ُأْخَرى مِ

َؾَقاِت اْلَخْؿسِ  َطاَء َلْؿ ُيـَْؽْر َطَؾقِْف،  ،َطِؼقَب الصَّ ـْ َتَرَك الدُّ َوُكؾُُّفْؿ ُمتَِّػُؼقَن َطَؾك َأنَّ َم

ـْ َأْكَؽَر َطَؾقْفِ  َٓ َأْمَر  :اِق اْلُعَؾَؿاءِ َفُفَق ُمْخطٌِئ هِاتِّػَ  :َوَم َفنِنَّ َذَذا َلقَْس َمْلُمقًرا هِِف، 

ْكَؽاِر  ، َواْلـُؿـْؽُِر َطَؾك التَّاِرِك َأَحؼُّ هِاإْلِ ـِ َٓ َأْمَر اْستِْحبَاٍب فِل َذَذا اْلـَؿْقصِ إيَجاٍب َو

ْكَؽارِ  ،مِـْفُ  ـْ الـَّبِلُّ َفنِنَّ اْلـُؿَداَوَمَة َطؾَ  :َهْؾ اْلَػاِطُؾ َأَحؼُّ هِاإْلِ ُيَداِوُم َطَؾقِْف  ملسو هيلع هللا ىلصك َما َلْؿ َيُؽ

َؾَقاِت اْلَخْؿِس َلقَْس َمْشُروًطا: َهْؾ َمْؽُروهٌ   .فِل الصَّ

َْمٍر َطاِرٍض َلْؿ ُيَعدَّ : ثه قال
ِ
اَلةِ ٕ َماُم َواْلـَؿْلُمقُم َأْحقَاًكا َطِؼقَب الصَّ َوَلْق َدَطا اإْلِ

ـَِّة، َكَالَّ   .ِذي ُيَداِوُم َطَؾك َذلَِؽ َذَذا ُمَخالًِػا لِؾسُّ

َوهِاْلُجْؿَؾِة َفُفـَا  (22/517-518 :)مجؿقع الػتاوىكؿا يف  ّقال أّٓضا

ْستَِخاَرةِ، 
ِ
َشقْئَاِن: َأَحُدُذَؿا: ُدَطاُء اْلـُؿَصؾِّل اْلـُؿـَْػِردِ َكُدَطاِء اْلـُؿَصؾِّل َصاَلَة آ

َؾَقاِت، َوُدَطاُء اْلـؿُ  ـْ الصَّ
َوالثَّاكِل: ، َصؾِّل َوْحَدُه، إَماًما َكاَن َأْو َمْلُمقًماَوَغقِْرَذا مِ

َٓ َرْيَب أَنَّ الـَّبِلَّ  ـَ َجِؿقًعا، َفَفَذا الثَّاكِل  َماِم َواْلـَؿْلُمقمِق َلْؿ َيْػَعْؾُف فِل  ملسو هيلع هللا ىلصُدَطاُء اإْلِ

َْذَكاَر اْلـَؿْلُثقَرَة طَ  ْٕ إْذ َلْق َفَعَؾ َذلَِؽ َلـََؼَؾُف  :ـْفُ َأْطَؼاِب اْلـَؿْؽتُقَهاِت، َكَؿا َكاَن َيْػَعُؾ ا

َطـُْف َأْصَحاُهُف، ُثؿَّ التَّاهُِعقَن، ُثؿَّ اْلُعَؾَؿاُء، َكَؿا َكَؼُؾقا َما ُذَق ُدوَن َذلَِؽ: َولَِفَذا َكاَن 

َطاِء َطَؾك أَْقَقاٍل: ُروَن فِل َذَذا الدُّ  اْلُعَؾَؿاُء اْلـُؿتََلخِّ

َُِه ـْ َيْستَِحبُّ َذلِ  ِمِي ـْ َم
َؽ َطِؼقَب اْلَػْجِر َواْلَعْصِر، َكَؿا َذَكَر َذلَِؽ َصائَِػٌة مِ

ـْ َمَعُفْؿ فِل َذلَِؽ ُسـٌَّة  َأْصَحاِب َأهِل َحـِقَػَة، َوَمالٍِؽ َوَأْحَؿَد، َوَغقِْرِذْؿ، َوَلْؿ َيُؽ
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َٓ َص  ـِ  اَلَتقْ ـِ الصَّ قا هَِؽْقِن َذاَتقْ قَن هَِفا، َوإِكََّؿا اْحتَجُّ  اَلَة َهْعَدُذَؿا.َيْحتَجُّ

َُِه َّٓ إَذا ُقِصَد  َِّمِي َٓ ُيْجَفُر هِِف، إ َؾَقاِت ُكؾَِّفا، َوَقاَل:  ـْ اْستََحبَُّف أَْدَهاَر الصَّ َم

، َوَغقُْرُذؿْ  التَّْعؾِقُؿ. افِِعلِّ ـْ َأْصَحاِب الشَّ
َوَلقَْس َمَعُفْؿ فِل  ،َكَؿا َذَكَر َذلَِؽ َصائَِػٌة مِ

 َّٓ َؾَقاِت َيُؽقُن أَْقَرَب إَلك َذلَِؽ ُسـٌَّة، إ َطاِء َمْشُروًطا، َوُذَق َطِؼَب الصَّ َد َكْقِن الدُّ  ُمَجرَّ

َطاُء فِل  اَلةِ، َفالدُّ اِرُع فِل ُصْؾِب الصَّ َجاَهِة، َوَذَذا الَِّذي َذَكُروُه َقْد اْطتَبََرُه الشَّ اإْلِ

ـَّ  ـَ آِخِرَذا َقبَْؾ اْلُخُروِج َمْشُروٌع َمْسـُقٌن هِالسُّ  .ِة اْلـُؿتََقاتَِرةِ، َوهِاتَِّػاِق اْلـُؿْسؾِِؿق

ُة فِقِف َضاِذَرةٌ : قال ْطتِبَاِريَّ
ِ
َفنِنَّ اْلـُؿَصؾَِّل ُيـَاِجل َرهَُّف، َفَؿا َداَم فِل  :َواْلـُؿـَاَسبَُة آ

اَلةِ َلْؿ َيـَْصِرْف  َطاُء ِحقـَئٍِذ ُمـَاِسٌب  :الصَّ ُف، َفالدُّ ا إَذا اْكَصَرَف  َفنِكَُّف ُيـَاِجل َرهَّ لَِحالِِف، أَمَّ

ـْ ُمـَاَجاةِ اهلل
ـَ ُمـَاَجاةٍ َلُف، َوُدَطاءٍ  إَلك الـَّاِس مِ

ـْ َمْقصِ ـُ ذِْكٍر ، َلْؿ َيُؽ
َوإِكََّؿا ُذَق َمْقصِ

ْقبَالِ  ـَ اإْلِ َطاُء ِحق ِف إَلقِْف فِل ال ،َلُف، َوَثـَاٍء َطَؾقِْف، َفاْلـُؿـَاَجاُة َوالدُّ اَلةِ َوالتََّقجُّ ا ، صَّ َأمَّ

ـْ َذلَِؽ 
ْكِصَراِف مِ

ِ
ْكُر َأْوَلك :َحاَل آ ـْ اْستََحبَّ ، َفالثَّـَاُء َوالذِّ ـْ اْلُعَؾَؿاِء َم

َوَكَؿا َأنَّ مِ

ـَّةُ  َطاِء َما َلْؿ َتِرْد هِِف السُّ ـْ الدُّ
اَلةِ مِ َٓ َيْستَِحبُّقَن  ،َطِؼَب الصَّ َفِؿـُْفْؿ َصائَِػٌة ُتَؼاهُِؾ َذِذِه 

ْكَر اْلـَؿْلُثقَر، َهْؾ َقْد َيْؽَرُذقَن  َٓ َيْستَْعِؿُؾقَن الذِّ اَلةِ، َو اْلُؼُعقَد اْلـَؿْشُروَع َهْعَد الصَّ

ـْ اْلـَؿْشُروِع، َوُأوَلئَِؽ ُمَجاِوُزوَن  ُصقَن هِالـَّْفِل َط ِء ُمَػرِّ َٓ َذلَِؽ، َوَيـَْفْقَن َطـُْف، َفَفُم

َْمَر هَِغقِْر اْلـَؿْشُروعِ  ْٕ َْمُر هِاْلـَؿْشُروِع ُدوَن َغقِْر اْلـَؿْشُروِع.ا ْٕ ـُ إكََّؿا ُذَق ا ي  ذا، َوالدِّ
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 َبِعُض امَلَشاِئِن امُلِمَحَقِة

 زفع ايصٛت بايرنس. د:1ر َطأي١

 واستدلقا ، ذذب هعض أذؾ العؾؿ إىل رفع الصقت هالذكر َطِؼَب الصالة

الصحقحقـ، يف هحديث اهـ طباس 
(1)

كر حقـ ، قال: إنَّ رفع الصقت هالذ

 .يـصرف الـاس مـ الؿؽتقهة كان طىل طفد رسقل اهلل 

واستدلقا  هالتؽبقر. كـُت أطرف اكؼضاء صالة رسقل اهلل  ٚيف زٚا١ٜ:

 مسؾؿهحديث الؿغقرة هـ شعبة الذي يف الباب، وهـحقه طـ اهـ الزهقر يف 

 (، وهحديث ثقهان الذي يف الباب، وذذا ققل هعض أذؾ الظاذر.594)

 قر العؾؿاء إىل أن إفضؾ اإلسرار هالذكر: لعؿقم ققلف تعاىل: وذذب مجف

 ہ ہ﴿، وققلف تعاىل: [٤٠٧]األعراف: ﴾ې ې ې ې  ۉ ۉ﴿

إكؽؿ »لؿـ جفر هالذكر مـ أصحاهف:  وققل الـبل ، [٧٧األعراف:] ﴾ھ  ھ

 .«ال تدطقن أصؿَّ وال غائًبا

 هاب رفع الصقت هالتؽبقر والذكر. : ّقال ابً خصمي٘

 الحديث الساهؼ.ثؿ ذكر 

طؼب تسؾقؿف  ملسو هيلع هللا ىلصهاب ذكر إخبار التل تبقـ ققل الـبل  : ّقال أبْ عْاى٘

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.583(، ومسؾؿ هرقؿ )842( )841أخرجف البخاري هرقؿ ) (1)
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 مـ التشفد، وإطالمف مـ يخػك طؾقف فراغف مـ الصالة هالتؽبقر.

 ثؿ ذكر حديث اهـ طباس الؿتؼدم.

 : الجفر هالذكر هعد الصالة.جامع إصقليف   ّقال ابً األثري

 بقر هعد الصالة.هاب التؽ : ّقال أبْ داّد

 التؽبقر هعد تسؾقؿ اإلمام. : ّقال اليطاٜٕ

 هاب الذكر هعد الصالة. : ّقال البخازٖ

فِقِف َدلِقٌؾ َطَؾك َجَقاِز  (1/321 :)اإلحؽاميف   ّقال ابً دقٔق العٔد

ـْ ُجْؿَؾِة الذِّ 
اَلةِ، َوالتَّْؽبِقُر هُِخُصقِصِف مِ ْكِر َطِؼقَب الصَّ : اْلَجْفِر هِالذِّ بَِريُّ ْكِر. َقاَل الطَّ

َُمَراِء، ُيَؽبُِّر َهْعَد َصاَلتِِف، َوُيَؽبُِّر  ْٕ ـْ ا
ـْ َكاَن َيْػَعُؾ َذلَِؽ مِ ِة فِْعِؾ َم ـْ ِصحَّ َهاَكُة َط فِقِف اإْلِ

ـْ َخْؾَػُف. َقاَل َغقُْرهُ  ـُ  :َم َّٓ َما َذَكَرُه اْه ـْ َقاَل َذَذا إ ـْ اْلُػَؼَفاِء َم
َحبِقٍب فِل َوَلْؿ أَِجْد مِ

بِْ، َواْلِعَشاِء  اْلَقاِضَحِة: َكاُكقا َيْستَِحبُّقَن التَّْؽبِقَر فِل اْلَعَساكِِر َواْلُبُعقِث إْثَر َصاَلةِ الصُّ

ُف ُمْحَدٌث  ـْ َمالٍِؽ أَكَّ ـْ َشْلِن الـَّاِس، َوَط
اٍت. َوُذَق َقِديٌؿ مِ  .َتْؽبِقًرا َطالِقًا َثاَلَث َمرَّ

طـ أمحد كصقًصا تدل طىل أكف  -يعـل: أها يعىل-رَ : وَذكَ قال ابً زجب 

 ذكان يجفر هبعض الذكر، وُيسرُّ الدطاء، وذذا ذق إضفر.ا

: فقجفر هبعض إذكار، ألشب األلٌال ىزا انمٌل :لال أتٌ عثذ اهلل غفش اهلل نو

هؼاًء طىل  :جفر هبا، وما طدا ذلؽ فقُسر هف وذل إذكار التل ثبت أنَّ الـبل 

يف إذكار، وذق اإلسرار، كؼقل الجؿفقر، واهلل أطؾؿ. إصؾ
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.842، 841(، هرقؿ)236-5/235ٓهـ رجب ) فت، الباريواكظر:  (1)
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ـِ الُحَقْيِرِث  (141) ـْ َمالِِؽ ْه قا َكًَم »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ، َوَط َصؾُّ

ل .«َرَأْيُتُؿقكِل ُأَصؾِّ . َرَواُه الُبَخاِريُّ
(1)

 

 ن احلديثاألحكام املستفادة م

مْت مباحث الحديث ضؿـ الؿسائؾ الؿتؼدمة  .تؼدَّ

وُيستػاد مـ ذذا الحديث أيًضا أنَّ مجقع ما تؼدم مـ الؿسائؾ تشؿؾ الرجال، 

 .والـساء: لعؿقم ذذا الحديث

وقد استثـك هعض أذؾ العؾؿ هعض الؿسائؾ، فؼالقا: ٓ تػعؾفا الؿرأة، وذل: 

لؿجافاة يف السجقد، خشقة أن تـؽشػ رفع القديـ حذو الؿـؽبقـ، والتقرك، وا

 العقرة.

أهنا تعؿؾ ذذه الســ: ٕنَّ اكؽشاف العقرة أمٌر مظـقٌن، فال تترك  ًانصٌاب

 الســ مـ أجؾف، واهلل أطؾؿ.

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 631قؿ )أخرجف البخاري هر (1)



 ِٗ ِ٘ الصَّال  553 َباُب ِصَف

 

 

 

 

ـٍ  (141) ـِ ُحَصقْ ـْ ِطْؿَراَن ْه  َفنِنْ  ؛َصؾِّ َقائًًِم »: ملسو هيلع هللا ىلص لُّ الـَّبِ  ، َقاَل: َقاَل لِلَوَط

ـٍْب  ؛َلْؿ َتْسَتطِْع َفَؼاِطًدا .«َفنِْن َلْؿ َتْسَتطِْع َفَعَؾك َج . َرَواُه الُبَخاِريُّ
(1)

 

ـْ َجاهٍِر  (141) َصؾَّك َطَؾك ِوَساَدةٍ، َفَرَمك -َقاَل لَِؿِريٍض  ،ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ الـَّبِلَّ  ،َوَط

اْسَتَطْعت، َوإاِلَّ َفَلْوِم إيًَمًء، َواْجَعْؾ ُسُجقَدك  إنِ  َصؾِّ َطَؾك األَْرضِ »َوَقاَل:  -هَِفا

ـْ ُرُكقِطؽ «َأْخَػَض ِم
(2)

َ، َأُهق َحاتٍِؿ َوْقَػُف.  ـْ َصحَّ
، َوَلؽِ َرَواُه البَقَْفِؼلُّ هَِسـٍَد َقِقيٍّ

(3)
 

سقليت الؽالم طىل ذذيـ الحديثقـ يف آخر صالة الؿسافر والؿريض، إن شاء 

 اهلل تعاىل.

 

 

 ب صفح انصالج تــحـًذ اهللمت تـا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1117أخرجف البخاري هرقؿ ) (1)

 ذذا الحديث والذي قبؾف لقسا مقجقديـ يف الؿخطقصة الظاذرية. (2)

 العؾؾ( هسـد ضاذره الحسـ، لؽـ قال أهقحاتؿ يف 2/316. أخرجف البقفؼل )ايسالذ ٚقف٘ (3)

 قف. (: ذذا خطل، إكؿا ذق طـ جاهر مقققف. وقال أيًضا: لقس هشلء ذق مقق1/113)
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 بَابُ سُجُٕدِ الشَِِّّٕ َٔغَِٗسِِٓ

ِٓ ِِٗس ََٔغ  ِٕ ِّ  َباُب ُسُجِٕد الشَّ

 حهِ ضجٛد ايطٗٛ. د:1ر َطأي١

  ،ذذب مجفقر العؾؿاء إىل وجقهف، مـفؿ: أمحد، ومالؽ، والثقري، وإسحاق

الم. ف مالؽ، وأهق ثقر هؿا قبؾ السَّ  وأهق حـقػة، وغقرذؿ، وخصَّ

وإذا زاد »(: 96( )572، طـد مسؾؿ )مسعقد  واستدلقا هحديث اهـ

، يف ، وهحديث اهـ مسعقد «الرجؾ، أو كؼص؛ فؾقسجد سجدتقـ قبؾ أن يسؾِّؿ

الصحقحقـ
(1)

 .«فؾقتحر الصقاب؛ فؾقتؿ طؾقف، ثؿ لقسجد سجدتقـ»: 

  وخالػ الشافعل وأصحاهف، وأصحاب الرأي، فؼالقا: ذق ُسـٌَّة. قال شقخ

ة تؼارب ذلؽ. يعـل أدلة الجؿفقر.اإلسالم: ولقس مع مـ مل  يقجبفا حجَّ
(2)

 

ّْا. د:2ر َطأي١  َٔ تسى ضجٛد ايطٗٛ ْطٝا

  إْن تركف كسقاًكا، ثؿ ذكره قبؾ صقل الػصؾ: سجد لؾسفق متك ذكره طـد

 .مجفقر العؾؿاء

 خالًفا لؾحسـ، واهـ سقريـ حقث قآ: إذا صرف وجفف طـ الؼبؾة مل يسجد. 

  طـف سجقد السفق.وٕهل حـقػة، حقث قال: إْن تؽؾؿ سؼط 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.324سقليت يف الؽتاب هرقؿ ) (1)

 الؿغـل(، 6/515ٓهـ رجب ) فت، الباري (23/28 ،)مجؿقع الػتاوىواكظر:  (2)

(2/433.) 



 ِِ ِِٔس ََّغ  ِْ َِ  555 َباُب ُضُجِْد الطَّ

 

 

 

 

 .انصٌاب ذق ًلٌل اجلًيٌس

وأما ققل  -وسقليت-وأما ققل الحسـ، واهـ سقريـ: فقرده حديث ذي القديـ 

 أهل حـقػة: فقرده حديث ذي القديـ، وحديث اهـ مسعقد، وسقليت أيًضا يف الباب.

 :وأما إْن كسل السجقد، وذكر هعد صقل الػصؾ: فػقف ققٓن 

ق، وذق ققل أمحد يف رواية، والشافعل يف رواية، وذق أكف ٓ يسجد لؾسف األّل:

 ققل مالؽ إذا كان السجقد قبؾ السالم، وكثقر مـ أصحاب الشافعل، وأمحد.

أكف يسجد لؾسفق، وإن صال الػصؾ، وذق ققل مالؽ فقؿا إذا كان  الجاىٕ:

السجقد هعد السالم، وأمحد، والشافعل يف رواية طـفؿا، واختاره شقخ اإلسالم 

 .تقؿقة اهـ 

 : ٕنَّ الـبل -واهلل أطؾؿ-ألشب  انمٌل األًل :لال أتٌ عثذ اهلل غفش اهلل نو

 .أمر هالسجدتقـ قبؾ السالم، أو هعده

ومل يلت طـف حديث يف أكف سجد لؾسفق  -مع قرب الػصؾ-وجاء طـف أكف سجد 

 .هعد صقل الػصؾ

ذلؽ السجدتان وكؿا أكف ٓ يبـل إذا كسل ركعًة، وذكرذا هعد صقل الػصؾ، فؽ

 لؾسفق، ذذا والؼقل الثاين فقف ققة أيًضا.

 ٚاختً  ايكا٥ًٕٛ بعدّ ايطجٛد: ٌٖ تبطٌ ايصال٠، أّ ال؟

 فذذب إكثر مـفؿ إىل طدم البطالن. 



 556 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

   ،وذذب أمحد يف رواية إىل البطالن، وذق ققل الحؽؿ، واهـ شبرمة، ومالؽ

 فقؿا إذا كان السجقد قبؾ السالم.

 ، واهلل أطؾؿ.الٌعذو انثط ذق ًانصٌاب

 :ٚاختً  ايكا٥ًٕٛ بعدّ ايطجٛد أّٜطا يف حتدٜد يٍٛ ايفصٌ

  ه إذا خرج مـ فذذب أمحد يف رواية اختارذا الِخَرقِل إىل أنَّ صقَل الػصؾ حدُّ

 الؿسجد.

  وذذب الشافعل، ومجاطة مـ الحـاهؾة إىل أكف يرجع يف صقل الػصؾ، وقصره

 .ًىزا انمٌل ألشبإىل العرف، 

، فؽؾؿا كان قريبًا مـ صـقعف أيًضا هؼرب الػصؾ مـ صـقع الـبل وُيستػاد 

اهلل. شاء وسقليت حديث ذي القديـ إن ،سجد فقف لؾسفق
(1)

 

 ٌٖ تبطٌ ايصال٠ برتى ضجٛد ايطٗٛ عُّدا؟ د:3ر َطأي١

  ،إن كان السجقد قبؾ السالم: فذذب مجاطة مـ أذؾ العؾؿ إىل هطالن الصالة

وذلؽ ٕكف واجٌب يف  :د يف روايةوذق ققل مالؽ، وأهل ثقر، والثقري، وأمح

 الصالة: ففق مـ واجبات الصالة.

  ٓ وطـ أمحد رواية أهنا ٓ تبطؾ، وذق ققل الشافعل، وأهل حـقػة: ٕهنؿا

 يريان وجقب السجقد لؾسفق.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٓهـ رجب  الػت، (23/32 ،)مجؿقع الػتاوى (2/431-432 ،)الؿغـلواكظر:  (1)

(6/516-517.) 



ََّغ   ِْ َِ َِِباُب ُضُجِْد الطَّ  557 ِِٔس

 

 

 

 

، واهلل أطؾؿ.انمٌل تانثطالٌ ذق ًانصٌاب
(1)

 

 تبطؾ:  ما إن كان السجقد هعد السالم: فجؿفقر العؾؿاء طىل أنَّ صالتفأو ٓ

ٕكف واجٌب خارٌج طـ الصالة، فلشبف وجقب الجؿاطة، وإذان، واإلقامة، 

 والسترة: فننَّ ذذه إمقر ٓ تبطؾ الصالة هتركفا طؿًدا.

  وذذب أمحد يف رواية إىل البطالن، ومال إلقفا شقخ اإلسالم ٕكف تعؿد :

حؽؿ مـ ترك ترك واجب يجبر الـؼص الحاصؾ يف الصالة هسبب السفق: ففق يف 

واجبًا مـ واجبات الصالة طؿًدا، وتعؿده ترك القاجبات يدل طىل تعظقؿ شعائر 

مـ طؿؾ طؿال لقس طؾقف أمركا »يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل، وطىل مشاقتف ٕوامر اهلل، والـبل 

، واهلل أطؾؿ.ًىزا انمٌل ألشب، «ففق رد
(2)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (23/32.)مجؿقع الػتاوى (2/432 ،)الؿغـل(، 6/516ٓهـ رجب ) الػت،واكظر:  (1)

  (6/517.)الػت، (23/33 ،)مجؿقع الػتاوىواكظر:  (2)



 558 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 
ـِ ُهَحقْـََة  (111)  اْه

ِ
ـْ َطبِْداهلل ، َفَؼاَم فِل الظُّْفرَ  ؾَّك هِِفؿُ َص  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ  َط

اَلَة، َواْكتََظَر  ، َوَلْؿ َيْجؾِْس، َفَؼاَم الـَّاُس َمَعُف، َحتَّك إَذا َقَضك الصَّ ـِ ـِ إُوَلقَقْ ْكَعتَقْ الرَّ

، َقبْؾ أَْن ُيَسؾِّؿَ الـَّاُس َتْسؾِقَؿُف، َكبََّر َوُذَق َجالٌِس َوَسجَ  ـِ ُثؿَّ َسؾََّؿ. َأْخَرَجُف ، َد َسْجَدَتقْ

. بَْعُة، َوَذَذا الؾَّْػُظ لِْؾبَُخاِريِّ السَّ
(1)

 

الـَّاُس َمَعُف َمَؽاَن  دَ جَ َوفِل ِرَواَيٍة لُِؿْسؾٍِؿ: ُيَؽبُِّر فِل ُكؾِّ َسْجَدةٍ َوُذَق َجالٌِس َوَس 

ـَ  الُجُؾقِس. َما َكِسَل مِ
(2)

 

 ل واألحكام املستفادة من احلديثاملسائ

 حهِ َٔ ْطٞ ايتػٗد األٍٚ َٔ ايفسٜط١. د:1ر َطأي١

(: وقد أمجع العؾؿاء طىل أنَّ مـ ترك 6/441) الػت،يف  قال ابً زجب 

التشفد إول مـ الصالة الرهاطقة، أو الؿغرب، وقام إىل الثالثة سفًقا: فننَّ صالتف 

 ذالصحاهة هلهنؿ فعؾقه.اصحقحة، ويسجد لؾسفق، وقد ُروي طـ َخْؾٍؼ مـ 

ِٕ ْطٞ ايتػٗد َٔ صال٠ ايتطٛ ، فكاّ إىل رايث١؟ د:2ر َطأي١  إ

  قال احلافظ ابً زجب ،فنن كاكت صالتف كافؾة، وكان كقى ركعتقـ :

ثؿ قام إىل ثالثة هناًرا: ففق مخقر: إن شاء أتؿفا أرهًعا، وذق أفضؾ: ٕنَّ صالة أرهع 

إللغاء، فؽان أوىل، وإن شاء رجع، هالـفار ٓ كراذة فقفا، وهذلؽ يصقن طؿؾف طـ ا

ومـ الشافعقة مـ  وتشفد، وسجد لؾسفق، ذذا ققل أصحاهـا، ومجفقر العؾؿاء.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، والترمذي 3/19(، والـسائل )1134(، وأهقداود )571(، ومسؾؿ )829أخرجف البخاري ) (1)

 (. 5/345(، وأمحد )1216(، واهـ ماجف )391)

 (. 1231أيًضا هرقؿ ) (. وذق طـد البخاري86( )571أخرجف مسؾؿ هرقؿ ) (2)



 ِِ ِِٔس ََّغ  ِْ َِ  559 َباُب ُضُجِْد الطَّ

 

 

 

 

قال: إفضؾ أن يرجع: لئال يزيد طىل ركعتقـ، وُروي طـ مالؽ: إفضؾ الرجقع 

 مامل يركع يف الثالثة. وطـف: مامل يرفع رأسف مـ ركقطفا، ثؿ يؽقن الـُؿضل أفضؾ.

َّٓ ومتك أتؿ فا أرهًعا: فعـد أصحاهـا: إن كان قد تشفد طؼب الركعتقـ: مل يسجد، وإ

سجد، وُحؽل طـ مالؽ، وإوزاطل، والشافعل: يسجد: لتلخقره السالم طـ ذذا 

 ذالتشفد.ا

أكف لعؾؿاء ٓ خالف هقـ ا  (2/218:)الحاوييف كتاب   ّقال املاّزدٖ

 ذثاكقة ويجقز أن يؽؿؾ الثالثة ويسؾؿ.اويجقز أن يرجع إىل ال يجقز أن يتؿفا أرهًعا

القجف الثالث فقف كظر، وٓ إمجاع فقف: فنكف ٓ يجقز  :لال أتٌ عثذ اهلل غفش اهلل نو

والؿختار أكف يتؿفا، وٓ يؾزمف سجقد السفق، أو يرجع  ،التـػؾ هقتر يف الـفار

 ويسجد لؾسفق، وذذا اختقار هعض الحـاهؾة.

ان ذلؽ يف صالة الؾقؾ: فنكف يرجع، وٓ : وإن كقال احلافظ ابً زجب 

يتؿفا أرهًعا، ويسجد لؾسفق، كصَّ طؾقف أمحد: فنْن أتؿفا أرهًعا، فػل هطالن صالتف 

وجفان هـاء طىل القجفقـ يف صحة تطقطف هالؾقؾ أرهًعا. وُحؽل طـ مالؽ، 

والشافعل أنَّ إفضؾ أن يؿضل فقفا. وقال إوزاطل، ومالؽ يف رواية: إْن كان 

َّٓ رجع.... اكتفك.ق  د ركع يف الثالثة: مل يرجع، وإ

أكف يؿضل، وٓ سجقد طؾقف، وإذا رجع  انصٌاب :لال أتٌ عثذ اهلل غفش اهلل نو

 (1)واهلل أطؾؿ. ،سجد لؾسفق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 2/218لؾؿاوردي ) الحاوي الؽبقر(، 446-6/445ٓهـ رجب ) فت، الباريواكظر:  (1)

اإلكصاف (2/93 ،)إوسط (3/327.) 
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ـْ َأهِل ُذَرْيَرَة  (114) الَعِشلِّ  إْحَدى َصاَلَتِل  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َصؾَّك الـَّبِلُّ  ،َوَط

، ُثؿَّ َسؾََّؿ، ـِ ِم الَؿْسِجِد، َفَقَضَع َيَدُه َطَؾقَْفا، َوفِل  َرْكَعتَقْ ُثؿَّ َقاَم إَلك َخَشبٍَة فِل ُمَؼدَّ

 الَؼْقِم َأُهق َهْؽٍر َوُطَؿُر، َفَفاَها َأْن ُيَؽؾَِّؿاُه، َوَخَرَج َسَرَطاُن الـَّاِس، َفَؼاُلقا: ُقِصَرِت 

اَلُة، وَ  ـِ فَ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُجٌؾ َيْدُطقُه الـَّبِلُّ الصَّ ، أََكِسقت َأْم ُقِصَرِت َذا القََدْي
ِ
؟ َؼاَل: َيا َرُسقَل اهلل

ـِ ُثؿَّ َسؾََّؿ، ُثؿَّ َكبََّر،  «َلْؿ َأْكَس َوَلْؿ ُتْؼَصْر »َفَؼاَل:  َفَؼاَل َهَؾك، َقْد َكِسقت، َفَصؾَّك َرْكَعتَقْ

َرَفَع َرْأَسُف َفَؽبََّر، ُثؿَّ َوَضَع َرْأَسُف، َفَؽبََّر، َفَسَجَد  ُثؿَّ ]مِثَْؾ ُسُجقدِِه، أَْو َأْصَقَل،  َفَسَجدَ 

[مِثَْؾ ُسُجقدِِه، َأْو َأْصَقَل 
(1)

. ، ُثؿَّ َرَفَع َرْأَسُف َوَكبََّر. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف، َوالؾَّْػُظ لِْؾبَُخاِريِّ
(2)

 

.َوفِل ِرَواَيٍة لُِؿْسؾٍِؿ: َصاَلُة الَعْصرِ 
(3)

 

َهِل َداوُ 
ِ
؟»َفَؼاَل: : دَوٕ ـِ .َفلَْوَمئُقا: َأْي َكَعؿْ  «َأَصَدَق ُذو الَقَدْي

(4)
َوِذَل فِل  

 ِـ ِحقَحقْ ـْ هَِؾْػِظ: َفَؼاُلقاالصَّ
 .، َلؽِ

ـَُف اهلُل َذلَِؽ.وَ َوفِل ِرَواَيٍة َلُف:  َلْؿ َيْسُجْد َحتَّك َيؼَّ
(5)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 إمتاّ ايصال٠; فٌٗ ٜبين أّ ٜعٝد؟ إذا ضًٓ ِ املصًٞ قبٌ د:1ر َطأي١

(: وقد دلَّ ذذا الحديث 1227( ،)6/461) الػت،يف  قال ابً زجب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .صحق، البخاريزيادة مـ الؿطبقع، و (1)

 (. 573(، ومسؾؿ )1229أخرجف البخاري ) (2)

 (. 99( )573أخرجف مسؾؿ هرقؿ ) (3)

(، مـ صريؼ محاد هـ زيد طـ أيقب طـ اهـ سقريـ 1118. أخرجفا أهقداود )غاذ٠لف: )فلومئقا( قق (4)

 طـ أهل ذريرة هف. قال أهقداود: ومل يذكر )فلومئقا( إٓ محاد هـ زيد. 

تػرد هبا محاد هـ زيد ومل يذكرذا سائر الرواة طـ أيقب وٓ سائر الرواة طـ اهـ سقريـ وٓ  لهدُ:

 أهل ذريرة. ففل شاذة، واهلل أطؾؿ.  سائر الرواة طـ

 (، ويف إسـاده محؿد هـ كثقر الصـعاين، وذق ضعقػ. 1112. أخرجفا أهقداود )زٚا١ٜ ضعٝف١ (5)



 ِِ ِِٔس ََّغ  ِْ َِ  561 َباُب ُضُجِْد الطَّ

 

 

 

 

مـ مجقع صرقف طىل أنَّ مـ سؾؿ مـ كؼِص ركعٍة فَلْزَيد، مـ صالتف، كاسقًا، ثؿ ذكر 

قريبًا، أكف يبـل طىل ما مضك مـ صالتف، وٓ يؾزمف إطادهتا، وذق ققل مجفقر أذؾ 

 كتفك. يعـل: ويسجد لؾسفق.العؾؿ. ا

واختؾػقا: ذؾ ُيشترط لؾبـاء طىل ما مضك مـ الصالة أن يذكر مع قرب  قال:

الػصؾ، أم ٓ ُيشترط ذلؽ؟ هؾ يبـك، ولق ذكر هعد صقل الػصؾ طىل ققلقـ: 

أحدمها: ٓ يبـل إٓ مع ُقرب الػصؾ: فنْن صال الػصؾ هطؾت الصالة، واستلكػفا، 

الؽ، والشافعل، وأمحد، وأهل خقثؿة، وسؾقؿان هـ داود وذذا ققل أهل حـقػة، وم

الفاشؿل. الثاين: يبـل ولق صال الػصؾ، وذق ققل مؽحقل، وإوزاطل، ويحقك 

إكصاري، والحسـ هـ حل، وُكؼؾ طـ أمحد ما يدل طؾقف، وقال الؾقث: يبـل ما مل 

 يـتؼض وضقؤه. اكتفك الؿراد.

هعد الخروج مـ الصالة طىل خالف إصؾ:  البـاء :لال أتٌ عثذ اهلل غفش اهلل نو

ٕنَّ إصؾ ذق اإلتقان هركعات الصالة متقالقة، فنذا جاء دلقؾ هالخروج طـ ذذا 

إصؾ اقتصركا طىل ما جاء، ومل كتجاوزه، وإذا كظركا يف حديث ذي القديـ الذي 

( طـ طؿران هـ حصقـ، وجدكا أنَّ الػصؾ 574يف الباب، والذي أخرجف مسؾؿ )

 ، واهلل أطؾؿ.انصٌابذق  فانمٌل األًلَيُطْؾ: ولذلؽ  مل

ّٝا، فتهًِ، فٌٗ ٜبين، أّ ٜعٝد؟ د:2ر َطأي١  إذا خسج املصًٞ َٔ صالت٘ ْاض

  ،ذذب الـخعل، والثقري، وأصحاب الرأي إىل أكف إذا تؽؾؿ أطاد الصالة

 وقالقا: حديث ذي القديـ مـسقٌخ.
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  ْن تؽؾؿ: ٕكف كاٍس، وذذب الشافعل، ومالؽ، وأمحد يف رواية إىل أكف ُيتؿ، وإ

ْت.  ويظـ أنَّ صالتف قد تؿَّ

  ،وذذب أمحد، وإسحاق إىل أنَّ اإلمام إْن تؽؾؿ وذق يرى أكف قد أكؿؾ صالتف

ثؿ طؾؿ أكف مل يؽؿؾفا ُيتؿُّ صالتف، ومـ تؽؾؿ خؾػ اإلمام وذق يعؾؿ أنَّ طؾقف هؼقة 

 مـ صالتف: فعؾقف أن يستؼبؾفا.

ذا تؽؾؿ الؿصظ، سقاء كان إماًما، أو ملمقًما، أو إ :لال أتٌ عثذ اهلل غفش اهلل نو

مـػرًدا، وذق يظـ أنَّ الصالة قد تؿت: فقبـل طىل صالتف، ثؿ يسجد لؾسفق هعد 

، وٓ يجقز لؾؿلمقم أن يخرج مـ صالتف إْن طؾَؿ أنَّ التسؾقؿ كؿا صـع الـبل 

 .الصالة مل تتؿ، هؾ يـبف اإلمام هالتسبق،

، واهلل انصٌابلقس هقـفؿا تعارٌض لؿـ تلمؾ، وذق والؼقل الثاين، والثالث 

وٓ دلقؾ طىل كسخ حديث ذي القديـ. ،أطؾؿ
(1)

 

 حهِ ايتهبى يطجٛد ايطٗٛ. د:3ر َطأي١

(: والعؿؾ طىل ذذا طـد أذؾ العؾؿ، أكف يؽبر يف 6/491) قال ابً زجب 

كؾ سجدة تؽبقرة لؾسجقد، وتؽبقرة لؾرفع مـف، وهف قال ططاء، والشافعل، وأمحد، 

ؿ، وٓ فرق يف ذلؽ هقـ سجقد السفق قبؾ السالم، وهعده، ومـ الشافعقة وغقرذ

 ذمـ قال يف السجقد هعد السالم: ُيؽبر تؽبقرة اإلحرام، ثؿ يسجد لؾسجقد.ا

ٓ يؽبر تؽبقرة إحرام، كؿا يف حديث ذي  :أكف لٌل اجلًيٌسانصٌاب  ُ :لهد

 القديـ، واهلل أطؾؿ.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.6/463ٓهـ رجب ) الػت، (2/248-249 ،)ســ الترمذي (2/447 ،)الؿغـلواكظر:  (1)



 ِِ ِِٔس ََّغ  ِْ َِ  563 َباُب ُضُجِْد الطَّ

 

 

 

 

ـٍ  (111) ـِ ُحَصقْ ـْ ِطْؿَراَن ْه َفَسَجَد  َصؾَّك هِِفْؿ، َفَسَفا ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ الـَّبِلَّ  ،َوَط

ـَُف. َوالَحاكُِؿ  َد، ُثؿَّ َسؾََّؿ. َرَواُه َأُهقَداُود َوالتِّْرمِِذيُّ َوَحسَّ ، ُثؿَّ َتَشفَّ ـِ َسْجَدَتقْ

َحُف. َوَصحَّ
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . غاذ٠دون ققلف )ثؿ تشفد( فنهنا  صخٝذ (1)

(، مـ صريؼ محؿد هـ 1/323(، والحاكؿ )395(، والترمذي )1139) أخرجف أهقداود

اهلل إكصاري، طـ أشعث هـ طبدالؿؾؽ الحؿراين، طـ محؿد هـ سقريـ، طـ خالد الحذاء،  طبد

 طـ أهل الؿفؾب طـ طؿران. 

وذق حديث صحق،، إٓ أن ققلف: )ثؿ تشفد( شاذة، شذ هبا أشعث هـ طبدالؿؾؽ الحؿراين، 

الذذظ، والبقفؼل، فؼد رواه غقره طـ اهـ سقريـ هدون ذكر التشفد، ورواه مجع طـ كؿا ذكر ذلؽ 

خالد الحذاء هدون ذكر ذذه الزيادة، وقد ضعػ ذذه الزيادة الذذظ، واهـ طبدالبر واهـ الؿـذر 

 والبقفؼل والحافظ اهـ حجر وغقرذؿ.

 إكصاري فقِف أقرب، وطـدى: أن كسبة القذؿ إىل (1228 :)فت، البارييف  قال اهـ رجب 

 الؿتؼـ جدًا يف حػظف، وقد غؿزه اهـ معقـ وغقره.، ولقس ذَق هذاك

: أن يحقك الؼطان رواه طـ أشعث، طـ اهـ سقريـ، طـ خالد، طـ أهل قالهة، طـ قفويدل طؾ

: ذكره اهـف طبد اهلل، طـف يف -أهل الؿفؾب، طـ طؿران يف السالم خاصة، كؿا رواه طـف اإلمام أمحد 

 مسائؾف(.)

، طـ أشعث، إكؿا فقفا ذكر السالم -تؼاكف إمع جاللتف وحػظف و -ففذه رواية يحقك الؼطان 

 فؼط.

شعث، ومل يذكر أوخرجف الـسائل، طـ محؿد هـ يحقك هـ طبد اهلل، طـ إكصاري، طـ 

 التشفد.

يؽقن فنما أن يؽقن إكصاري اختؾػ طؾقف يف ذكره، وذق دلقؾ طىل أكف مل يضبطف، وإما أن 

 الـسائل ترك ذكر التشفد مـ طؿد: ٕكف استـؽره.

طؿران هـ حصقـ، وذكرا فقِف:  وقد روى معتؿر هـ سؾقؿان، وذشقؿ، طـ خالد الحذاء حديث

 صىل ركعة، ُثؿَّ تشفد وسؾؿ، ُثؿَّ سجد سجديت السفق، ُثؿَّ سؾؿ. ملسو هيلع هللا ىلصأن الـَّبّل 

 ذالؿؼضقة، ٓ يف سجديت السفق.ففذا ذق الصحق، يف حديث طؿران، ذكر التشفد يف الركعة ا
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 من احلديث املسائل واألحكام املستفادة

 ايتػٗد بعد ضجدتٞ ايطٗٛ. د:1ر َطأي١

: ٓ يتشفد فقف طـد أما إذا كان السجقد قبؾ السالم، فؼد قال اهـ رجب 

أحد مـ العؾؿاء: إٓ رواية طـ مالؽ رواذا طـف اهـ وذب، وُروي طـ اهـ مسعقد 

 مـ وجف فقف اكؼطاع، وُمختؾػ يف لػظف، ويف رفعف ووقػف.

  هالتشفد مجٌع مـ العؾؿاء مـفؿ: الثقري، وأما إذا كان هعد السالم، فؼال

والؾقث، وأهق حـقػة، والشافعل، وأصحاب الرأي، والحـاهؾة، واستدلقا هحديث 

 طؿران الذي يف الباب.

  ،وذذب إىل طدم التشفد اهـ سقريـ، والحسـ، وقتادة، واهـ الؿـذر

تقار طـ أكس هـ مالؽ، وذق ضاذُر اخ صحقحفوالجقزجاين، وطؾَّؼف البخاري يف 

، ثؿ اإلمام السعدي، واإلمام البخاري، واختاره شقخ اإلسالم اهـ تقؿقة 

.انصٌابوذق  ،القادطل رمحة اهلل طؾقفؿا
(1)

 

 ايتطًِٝ بعد ضجدتٞ ايطٗٛ. د:2ر َطأي١

أما إذا كان السجقد قبؾ السالم: فنكف يعؼبف السالم مـ الصالة، فال يحتاج إىل 

 تسؾقؿ آخر، وٓ خالف يف ذذا.

، يف سجقد هعد السالم: فؼد ثبت يف حديث اهـ مسعقد وأما إذا كان ال

الصحقحقـ وحديث طؿران هـ حصقـ يف ،صحق، مسؾؿ. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/292.)غاية الؿرام(، 6/477ٓهـ رجب ) الػت، (2/431-432 ،)الؿغـلواكظر:  (1)



 ِِ ِِٔس ََّغ  ِْ َِ  565 َباُب ُضُجِْد الطَّ

 

 

 

 

ؾتقـ هعد التسؾقؿ،  أنَّ الـبل  :ويف الباب أيًضا سؾََّؿ هعد سجديت السفق الَّ

وهبذا قال مجفقر العؾؿاء، خالًفا لؿا ُروي طـ الحسـ، وططاء: أكف ٓ تسؾقؿ 

مـفا.
(1)

 

مـ  ، (2/354)الؽبرىوالبقفؼل يف  ،(1111أخرج أهق داود ) ُ:تيبي

 ،طـ محؿد ،واهـ طقن ،ويحقك هـ طتقؼ ،وذشام ،طـ أيقب ،محاد هـ زيدصريؼ 

وقال  كف كبر وسجد.أالقديـ :  يقصة ذ يف ملسو هيلع هللا ىلص لطـ الـب ،ذريرة  لطـ أه

 .: كبر ثؿ كبر، وسجد-يعـل اهـ حسان-ذشام 

ديث أيضا حبقب هـ الشفقد، ومحقد، ويقكس، قال أهق داود: روى ذذا الح

وطاصؿ إحقل، طـ محؿد، طـ أهل ذريرة، مل يذكر أحد مـفؿ ما ذكر محاد هـ 

زيد، طـ ذشام، أكف كبر، ثؿ كبر وسجد، وروى محاد هـ سؾؿة، وأهق هؽر هـ 

طقاش، ذذا الحديث طـ ذشام مل يذكرا طـف ذذا الذي ذكره محاد هـ زيد، أكف كبر، 

 ذاثؿ كبر.

تػرد هف محاد هـ زيد طـ ذشام وسائر الرواة طـ اهـ :  ّقال البَٔقٕ

سقريـ ثؿ سائر الرواة طـ ذشام هـ حسان مل يحػظقا التؽبقرة إوىل وحػظفا محاد 

 ذ.اهـ زيد ا

إقرب أكف مل يحػظفا، وإكؿا أخطل هذكرذا: حقث  :لال أتٌ عثذ اهلل غفش اهلل نو

 .زيادة شاذة، كؿا إشار إىل ذلؽ أهق داود  مل يذكرذا سائر الرواة: ففل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.478-6/477ٓهـ رجب ) فت، الباريواكظر:  (1)
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ـْ َأهِل َسِعقٍد الُخْدِريِّ  (111)   ،َوَط

ِ
إَذا َشؽَّ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

ـِ َطَؾك َما  َرِح ، َفَؾْؿ َيْدِر َكْؿ َصؾَّك َأَثاَلًثا َأْم َأْربًَعا؟ َفْؾَقطْ َأَحُدُكْؿ فِل َصاَلتِفِ  ؽَّ َوْلَقْب الشَّ

ـَ  ؿَ ، اْسَتْقَؼ ـِ َقْبَؾ َأْن ُيَسؾِّ ـَ َصاَلَتُف،  ؛ُثؿَّ َيْسُجْد َسْجَدَتْق َفنِْن َكاَن َصؾَّك َخْؿًسا َشَػْع

ْقَطانِ  َرَواُه ُمْسؾٌِؿ.. «َوإِْن َكاَن َصؾَّك َتًَمًما َكاَكَتا َتْرِغقًًم لِؾشَّ
(1)

 

ـِ  (111) ـِ َمْسُعقدٍ  َوَط   ،اْه
ِ
ا َسؾََّؿ قِقَؾ َلُف: َيا  ،ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َصؾَّك َرُسقُل اهلل َفَؾـؿَّ

اَلةِ َشْلٌء؟ َقاَل:  ، َأَحَدَث فِل الصَّ
ِ
َقاُلقا: َصؾَّقْت َكَذا، َقاَل:  «َوَما َذاَك؟»َرُسقَل اهلل

، ُثؿَّ َسؾََّؿ، ُثؿَّ  ـِ هَِقْجِفِف َفَؼاَل:  َطَؾقْـَاأَْقبََؾ  َفثَـَك ِرْجَؾقِْف َواْستَْؼبََؾ الِؼبَْؾَة، َفَسَجَد َسْجَدَتقْ

اَلةِ َشْلٌء َأْكَبْلُتُؽْؿ بِفِ » ُف َلْق َحَدَث فِل الصَّ ـَْسْقَن، َفنَِذا إكَّ ـْ إكًََّم َأَكا بََشٌر َأْكَسك َكًَم َت
، َوَلؽِ

ُر  َقاَب، َفْؾُقتِؿَّ َطَؾْقِف، ُثؿَّ َكِسقت َفَذكِّ وكِل، َوإَِذا َشؽَّ َأَحُدُكْؿ فِل َصاَلتِِف َفْؾَقَتَحرَّ الصَّ

ـِ  .. ُمتََّػٌؼ َطَؾقْفِ «لَِقْسُجْد َسْجَدَتْق
(2)

 

ْؿ ُثؿَّ َيْسُجْد »: َوفِل ِرَواَيٍة لِْؾُبَخاِريِّ  .«َفْؾُقتِؿَّ ُثؿَّ ُيَسؾِّ
(3)

 

اَلِم َوالَؽاَلِم. َسَجَد َسْجَدَتِل  ملسو هيلع هللا ىلصلَّ َولُِؿْسؾٍِؿ: َأنَّ الـَّبِ  ْفِق َهْعَد السَّ السَّ
(4)

 

َْحَؿدَ  (111)
ِ
ـِ َجْعَػٍر َمْرُفقًطا:  ،َوَأهِل َداُود ،َوٕ  ْه

ِ
ـْ َحِديِث َطبِْداهلل

َوالـََّسائِلُّ مِ

ـِ » ـْ َشؽَّ فِل َصاَلتِِف َفْؾَقْسُجْد َسْجَدَتْق ؿُ  َم ـُ ُخَزْيَؿَة.«بَْعَدَما ُيَسؾِّ َحُف اْه . َوَصحَّ
(5)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 571أخرجف مسؾؿ هرقؿ ) (1)

 (. 572(، ومسؾؿ )411أخرجف البخاري ) (2)

 (. 411أخرجفا البخاري هرقؿ ) (3)

 (. 95( )572أخرجف مسؾؿ هرقؿ ) (4)

( 1133(، واهـ خزيؿة )3/31(، والـسائل )1133(، وأهقداود )1/215. أخرجف أمحد )ضعٝ  (5)

وإسـاده ضعقػ، فقف مصعب هـ شقبة: ضعقػ. وفقف طبداهلل هـ مسافع وطتبة هـ محؿد هـ 

 الحارث، ومها مجفقٓن. 



 ِِ ِِٔس ََّغ  ِْ َِ  567 َباُب ُضُجِْد الطَّ

 

 

 

 

 املسائل واألحكام املستفادة من األحاديث

 نٝ  ٜصٓع املصًٞ إذا غو يف صالت٘؟ د:1ر َطأي١

 :يف الؿسللة أققال 

أكف يبـل طىل القؼقـ ُمطؾًؼا، سقاٌء كان إماًما، أو مـػرًدا، وسقاٌء َغَؾَب  األّل:

ـِِّف أمٌر، أم مل يغؾب، وذق ققل مالؽ، والشافعل، وأمحد يف رواية، واختارذا طىل ضَ 

 ، الذي يف الباب.كثقر مـ الحـاهؾة، واستدلقا هحديث أهل سعقد الخدري 

إذا كان إماًما: فقتحرى الصقاب، ويبـل طؾقف: لحديث اهـ مسعقد،  الجاىٕ:

الخدري، وذذا مذذب أمحد يف  وإْن كان مـػرًدا هـك طىل القؼقـ: لحديث أهل سعقد

 رواية. ققؾ: إكف الؿشفقر طـ أمحد، واختارذا الِخَرقِل، وهعض الحـاهؾة.

إْن مل يغؾب طىل ضـف شلء هـك طىل القؼقـ، وإْن تحرى وغؾب طىل ضـف  الجالح:

شلء هـك طؾقف، ويف الحالة إوىل يسجد قبؾ السالم، ويف الثاكقة يسجد هعد 

خعل، والثقري، وأهل حـقػة وأصحاهف، وأمحد يف رواية، السالم، وذذا ققل الـ

، ذلؽ شقخ اإلسالم اهـ تقؿقة، ثؿ اإلمام اهـ طثقؿقـ  . وثبت طـ اهـ ورجَّ

أم ثـتقـ فؾقبـ طىل  كا صؾَّ ثالثً  :إذا شؽ الرجؾ يف صالتف فؾؿ يدرمسعقد أكف قال: 

مـ صريؼف (، و2/315. أخرجف طبد الرزاق )أوثؼ ذلؽ، ثؿ يسجد سجديت السفق

 ( هنسـادٍ صحق،.3/281اهـ الؿـذر )

ًٓ لجؿقع  انصٌاب وذق :لال أتٌ عثذ اهلل غفش اهلل نو يف الؿسللة: ٕنَّ فقف إطؿا

إدلة، وأصحاب الؼقل إول أمهؾقا حديث اهـ مسعقد، وهعضفؿ تلولف طىل 
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خالف ضاذره، وأصحاب الؼقل الثاين خصصقا حديث اهـ مسعقد هال دلقؾ،  

طؾؿ.أ واهلل
(1)

  

وقد دلت ذذه  (1231:)الػت،يف  قال الحافظ اهـ رجب  

إطادهتا، وٓ تبطؾ  إحاديث طىل أن مـ شؽ يف طدد صالتف، فنكف لقس طؾقف

صالتف هؿجرد شؽف، هؾ يسجد سجديت السفق هعد هـائف طىل يؼقـف أو تحريف، وذق 

 ققل مجفقر العؾؿاء.

رواه مهام هـ مـبف واهـ  ف فنكف يعقدذا.وروي طـ صائػة، أن مـ شؽ يف صالت

سقريـ، طـ اهـ طؿر
(2)

وذق خالف رواية اهـف سامل ومقٓه كافع وطبد اهلل هـ  .

ديـار ومحارب هـ دثار وغقرذؿ، كؾفؿ رووا، طـ اهـ طؿر، أكف يسجد وٓ 

يعقد
(3)

. 

 وقد سبؼ طـ اهـ طؿر رواية أخرى، أكف ٓ يسجد.

يؼقل: إن كسقت الصالة الؿؽتقهة فعد وذكر ططاء، اكف سؿع اهـ طباس 

 ذ.الصالتؽ. وأكف هؾغف طـ اهـ طؿر واهـ طباس، أكف إذا شؽ أطاد مرة

(: مـ وسقس يف صالتف، ومل 6/515) قال اهـ رجب  

 ذيشؽ يف طدد صالتف: فال يسجد طـد مجفقر العؾؿاء، وحؽاه هعضفؿ إمجاًطا.ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (23/7-8.)مجؿقع الػتاوىواكظر:  (1)

( طـ اهـ طؿر واهـ طباس وطبد اهلل هـ طؿرو هـ العاص 3/282) إوسطأخرج اهـ الؿـذر يف  (2)

  .الؼقل هاإلطادة حتك يحػظ صالتف، وأساكقده إلقفؿ صحقحة 

 ( هنسـاد صحق،. 3/281) إوسطأخرجف اهـ الؿـذر يف  (3)



 ِِ ِِٔس ََّغ  ِْ َِ  569 َباُب ُضُجِْد الطَّ

 

 

 

 

 ٘؟نٝ  ٜصٓع َٔ قاّ إىل خاَط١ يف صالت د:2ر َطأي١

َفنِكَُّف َمتَك َقاَم إَلك  (2/428-429 :)الؿغـليف  قال ابً قدام٘ 

بِْ،  اهَِعِة فِل اْلـَؿْغِرِب، َأْو إَلك الثَّالِثَِة فِل الصُّ َهاِطقَِّة، َأْو إَلك الرَّ َلِزَمُف  :اْلَخامَِسِة فِل الرُّ

ُجقُع َمتَك َما َذَكَر، َفقَْجؾُِس: َفنِْن َكاَن َقْد َتَش  ْت هَِفا الرُّ تِل َتؿَّ ْكَعِة الَّ َد َطِؼقَب الرَّ فَّ

َد، َوَلْؿ ُيَصؾِّ َطَؾك الـَّبِلِّ  ْفِق، ُثؿَّ ُيَسؾُِّؿ َوإِْن َكاَن َتَشفَّ َصؾَّك  ملسو هيلع هللا ىلصَصاَلُتُف، َسَجَد لِؾسَّ

ْفقِ  َد َوَسَجَد لِؾ ،َوَسؾَّؿَ  َطَؾقِْف، ُثؿَّ َسَجَد لِؾسَّ َد، َتَشفَّ ـْ َتَشفَّ ْفِق، ُثؿَّ َسؾَّؿَ َوإِْن َلْؿ َيُؽ : سَّ

َد َوَصاَلُتُف  ، َطِؼقَب ذِْكِرِه، َوَتَشفَّ ـِ اَلةِ، َسَجَد َسْجَدَتقْ ـْ الصَّ
َفنِْن َلْؿ َيْذُكْر َحتَّك َفَرَغ مِ

، َوَمالٌِؽ،  ،َوهَِفَذا َقاَل َطْؾَؼَؿةُ ، َصِحقَحةٌ  ، َوالـََّخِعلُّ ْذِريُّ ، َوَطَطاٌء، َوالزُّ ـُ َواْلَحَس

قُْث  ، َوإِْسَحاُق َوالؾَّ افِِعلُّ  ذ.اَوَأُهق َثْقرٍ  ،، َوالشَّ

ًٓ لقس طؾقف دلقؾ.  ثؿ ذكر طـ أهل حـقػة قق

، وذق ققل الجؿفقر، إٓ أن سجقد السفق انصٌابما قالف اهـ قدامة ذق   ُ:لهد

يؽقن هعد التسؾقؿ، وٓ يؽقن هعده تشفد طىل الصحق، مـ أققال أذؾ العؾؿ، 

 السفق قريبًا إن شاء اهلل.وسقليت الؽالم طىل محؾ سجقد 

ذذا الحؽؿ يشؿؾ ما إذا زاد ركـًا غقر الؼقام، كالركقع، والسجقد،  تيبيُ:

 والؼعقد.

 َٔ غو  يف صالت٘، رِ شاٍ غه٘، ٚتٝكٔ؟ د:3ر َطأي١

(: لق شؽ يف شلء مـ صالتف، ثؿ 6/459) الػت،يف  قال ابً زجب 
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ففـا ُيستحب السجقد  زال شؽف قبؾ السالم، وتبقـ أكف مل يزد يف صالتف ومل يـؼص، 

وٓ يجب، كؼؾف اهـ مـصقر طـ أمحد، وإسحاق. وقال أصحاهـا: الصحق، مـ 

مذذبـا، ومذذب الشافعل أكف ٓ يسجد إٓ أن يؽقن قد فعؾ قبؾ زوال شؽف ما 

يجقز أن يؽقن زائًدا: فنكف يسجد. ويف الؿذذبقـ وجف آخر: ٓ يسجد هحال: ٕنَّ 

أو كؼٍص، أو تجقيزمها، ومل يقجد شلء مـ ذلؽ،  السجقد إكؿا ُيشرع مـ زيادةٍ،

 وذذا ققل سػقان الثقري. اكتفك.

، ويدل طؾقف آخر انصٌابذق  ًىزا ادلزىة األخري :لال أتٌ عثذ اهلل غفش اهلل نو

ـَ  »: حديث أهل سعقد  الحديث: فنكف  «...َصاَلَتفُ  َلفُ َفنِْن َكاَن َصؾَّك َخْؿًسا َشَػْع

 ُيػفؿ مـف أكف إذا زال الشؽ: فال سجقد، واهلل أطؾؿ.يدل طىل هؼاء الشؽ، و

 ذلٌ ضجٛد ايطٗٛ. د:4ر َطأي١

 .قد تؼدم الؽالم طىل محؾ سجقد السفق يف مسللة الشؽ، والتحري

  وقد اختؾػ أذؾ العؾؿ يف محؾ سجقد السفق لؾزيادة، والـؼص، ولؾشؽ

 طىل أققال:

لـخعل، أنَّ مجقع السجقد هعد السالم، وذق مذذب الحسـ، وا القْل األّل:

لؽؾ »واهـ أهل لقىل، والثقري، وأصحاب الرأي، واْسُتِدلَّ لفؿ هحديث ثقهان: 

، وذق حديث ضعقٌػ، وسقليت الؽالم طؾقف إن شاء «سفق سجدتان بعد ما يسؾؿ

 اهلل تعاىل، ويجزئ طـدذؿ أن يسجدذا قبؾ السالم.



 ِِ ِِٔس ََّغ  ِْ َِ  571 َباُب ُضُجِْد الطَّ

 

 

 

 

أنَّ مجقع سجقد السفق قبؾ السالم، وذق ققل مؽحقل،  القْل الجاىٕ:

لزذري، ورهقعة، وإوزاطل، والؾقث، والشافعل، واستدلقا هحديث اهـ ُهحقـة، وا

 وأهل سعقد، ومحؾقا حديث ذي القديـ طىل أكف مـسقخ.

إْن كان مـ كؼٍص: فالسجقد قبؾ السالم، وإْن كان مـ زيادة:  القْل الجالح:

د يف فالسجقد هعد السالم، وذق ققل مالؽ، والشافعل يف الؼديؿ، وأهل ثقر، وأمح

 رواية، وإسحاق يف رواية.

واستدل ذمٓء طىل الـؼص هحديث اهـ ُهحقـة، وقاسقا طؾقف كؾ  كؼص يف 

الصالة مـ واجباهتا، واستدلقا طىل الزيادة هحديث ذي القديـ، وهحديث اهـ 

 مسعقد، وقاسقا طؾقف كؾ زيادة يبطؾ طؿدذا الصالة.

 مقضعقـ: مـ سؾََّؿ مـ سجقد السفق كؾف قبؾ السالم: إٓ يف القْل السابع:

كؼص ركعٍة تامة، أو أكثر: لحديث ذي القديـ، وإْن شؽَّ اإلمام يف طدد الركعات 

فتحرى: لحديث اهـ مسعقد، وذذا ذق ضاذر مذذب أمحد، وطؾقف طامة أصحاهف، 

 وذق ققل سؾقؿان الفاشؿل، وأهل خقثؿة، واهـ الؿـذر.

، الؼقَل الثالث شقُخ  ذذه إققال ذل أشفر إققال يف الؿسللة، وقد رجَّ

 .، ثؿ اإلمام اهـ طثقؿقـاإلسالم اهـ تقؿقة 

يجب طؾقـا  الحآت التل جاءت طـ الـبل  :لال أتٌ عثذ اهلل غفش اهلل نو

 .أىم انمٌل انثانث لشيةأن كتاهعف فقفا، فنذا حصؾ السفق يف غقرذا فؿا ذكره 



 572 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

يف اإلجزاء طـد أذؾ  كؼؾ اهـ طبد البر، والؿاوردي طدم الخالف تيبيُ: 

العؾؿ هقـ سجقد السفق قبؾ السالم وهعده، وإكؿا آختالف طـدذؿ يف إَْوَلك، 

 وإفضؾ.

ح هبذا صقائُػ مـ الحـػقة، والؿالؽقة، قال ابً زجب  : وكذلؽ صرَّ

 والشافعقة، ومـ أصحاهـا كالؼاضل أهل يعىل، وأهل الخطاب، وغقرمها.

اهـا، والشافعقة، وقالقا: إكؿا آختالف يف وأكؽر ذلؽ صقائُػ مـ أصح قال:

محؾ سجقد السفق يف وجقهف طـد مـ يراه واجًبا، ويف آطتداد هف، وحصقل السـة 

طـد مـ يراه ُسـًَّة. وذذا ضاذر طىل ققاطد أمحد، وأصحاهف: ٕهنؿ يػرققن يف هطالن 

هعد السالم: الصالة هترك سجقد السفق طؿًدا، هقـ ما محؾف قبؾ السالم، وما محؾف 

فقبطؾقن الصالة هترك السجقد الذي محؾف قبؾ السالم دون الذي محؾف هعده، ولق 

 ذكان ذلؽ طىل إولقية مل يؽـ لف أثر يف إهطال الصالة.ا

 ثؿ ذكر أنَّ ذذا وجف طـد الشافعقة.

أكَّف قد وجد خالف طـد هعضفؿ يف اإلجزاء، ٓ يف إفضؾقة، ًانصٌاب  ُ :لهد

أطـل: أكف اختار طدم اإلجزاء، ولؽـ قد  اإلسالم اهـ تقؿقة وذق ترجق، شقخ 

 وجد مجاطة مـ الصحاهة، سجدوا فقؿا حؼف قبؾ السالم، سجدوه هعد السالم:

( هنسـادٍ صحق، طـ الضحاك هـ 2/36مـ ذلؽ ما أخرجف اهـ أهل شقبة )

 فؾؿ يجؾس يف الركعتقـ إولققـ، فؾؿا سؾؿ ،ك هالـاس الظفرصؾَّ ، أكف ققس 



 ِِ ِِٔس ََّغ  ِْ َِ  573 َباُب ُضُجِْد الطَّ

 

 

 

 

 .وذق جالس ،سجد سجدتقـ

( هنسـاد صحق،، طـ 1/441(، والطحاوي )3/319وأخرج اهـ الؿـذر )

، وفقف أكف ترك التشفد إول، ثؿ سجد سجدتقـ، وذق سعد هـ أهل وقاص 

 جالس هعد ما سؾؿ.

قام يف ( هنسـاد صحق، طـ اهـ الزهقر أكف 1/441وأخرج الطحاوي )

ا هف، فؼال: سبحان اهلل ومل يؾتػت إلقفؿ، الركعتقـ إولققـ مـ الظفر، فسبحـ

 .ما سؾؿ فؼضك ما طؾقف، ثؿ سجد سجدتقـ هعد

( هنسـاد صحق، طـ أهل ذريرة والسائب 2/29وأخرج اهـ أهل شقبة )

 .كاكا يؼقٓن : السجدتان قبؾ الؽالم وهعد التسؾقؿالؼاري أهنؿا 

ـع ذمٓء أن مـ صـع كؿا ص فانزي يظيش :لال أتٌ عثذ اهلل غفش اهلل نو

الصحاهة، فسجد فقؿا حؼف قبؾ السالم هعد السالم، أو فقؿا حؼف هعد السالم قبؾ 

السالم أكف يجزئف، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (23/17-.)مجؿقع الػتاوى(، 6/491ٓهـ رجب ) فت، الباريواكظر:  (1)
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ـِ  (111) ـِ ُشْعبََة  َوَط  ، الُؿِغقَرةِ ْه

ِ
، إَذا َشؽَّ َأَحُدُكؿْ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهلل

، َفَؼاَم فِل الرَّ  ـِ ، َفاْسَتَتؿَّ َقائًًِم، َفْؾَقْؿِض، َوْلَقْسُجْد َسْجَدَتْق ـِ َلْؿ َيْسَتتِؿَّ َقائًًِم  َوإِنْ ْكَعَتْق

اَرُقْطـِّل، َوالؾَّْػُظ َلُف، هَِسـٍَد «َفْؾَقْجؾِْس َواَل َسْفَق َطَؾْقفِ  ـُ َماَجْف َوالدَّ . َرَواُه َأُهقَداُود َواْه

َضِعقٍػ.
(1)

 

 املستفادة من احلديث املسائل واألحكام

 َٔ قاّ ٚمل جيًظ يًتػٗد األٍٚ، فً٘ رالث حاالت. د:1ر َطأي١

أن يتذكر قبؾ أن يستتؿ قائًؿا، فؼال الجؿفقر: لف أن يرجع.  احلالة األوىل:

: ٕنَّ الجؾقس واجٌب، ومل انصٌابذق ًذ ـًلٌل أح .وقال أمحد: يجب أن يرجع

 يتؾبس الؿصظ هركـ آخر.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ويف إسـاده 1/378(، والدارقطـل )1218(، واهـ ماجف )1136. أخرجف أهقداود )ضعٝ  ل٘دا (1)

 جاهر هـ يزيد الجعػل وذق متروك، وقد اتُِّفَؿ.

( طـ إهراذقؿ هـ مرزوق، طـ أهل 1/441) شرح الؿعاينولف صريؼ طـد الطحاوي فرواه يف 

لؿغقرة هـ شبقؾ، طـ ققس هـ أهل حازم، طـ الؿغقرة هـ طامر العؼدي، طـ إهراذقؿ هـ صفؿان، طـ ا

 رجالف كؾفؿ ثؼات. :وذذا إسـاد ضاذره الصحة شعبة هف.

ؽ الزذقري (، 91)ص هؾقغ الؿراميف صحة اإلسـاد يف تحؼقؼف لـ -وفؼـا اهلل وإياه- وقد شؽَّ

مغقرة هـ شبقؾ، ومـ  إكـل يف شؽ كبقر مـ ذلؽ: ٕن إهراذقؿ هـ صفؿان ٓ تعرف لف رواية طـ"فؼال: 

كتب التراجؿ ُيالحظ أهنؿ يذكرون جاهر هـ يزيد الجعػل يف شققخ اهـ صفؿان، ويف تالمقذ الؿغقرة، 

كجد يف شققخ اهـ صفؿان ذكًرا لؾؿغقرة هـ شبقؾ، وٓ كجد يف تالمقذ الؿغقرة ذكًرا ٓهـ صفؿان، هقـؿا ٓ 

ػل، طؾؿـا أن خطل وقع يف ذذا السـد إما مـ فنذا أضػـا إىل ذلؽ أن الحديث مداره طىل جاهر الجع

الطاهع، وذلؽ هسؼقط الجعػل، وإما مـ شقخ الطحاوي فنكف مع ثؼتف كان يخطئ وٓ الـاسخ أو مـ 

 ."يرجع واهلل أطؾؿ

 ما قالف الزذقري وجقف طـدي، وكسلل اهلل لـا ولف السداد والثبات. لال أتٌ عثذ اهلل:
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 هعد أن يستتؿ الؼقام، وقبؾ الؼراءة.أن يتذكر  احلالة الثاىية:

: فقف ققٓن: إول: ٓ يجقز أن يجؾس، وُحؽل طـ  قال ابً زجب

طؾؼؿة، والضحاك، وقتادة، وذق ققل أهل حـقػة، وإوزاطل، ومالؽ، والشافعل، 

وأمحد يف رواية، ومؿـ كان ٓ يجؾس إذا استتؿ قائًؿا: سعد هـ أهل وقاص، وطؼبة 

زهقرهـ طامر، واهـ الا
(1)

، وغقر واحد مـ الصحاهة. الثاين: أن لف أن يرجع ما مل 

 -مع ققلف هؽراذة الرجقع-يشرع يف الؼراءة، وذق ققل الـخعل، ومحاد، والثقري 

وُروي كحقه طـ إوزاطل أيًضا، وذق ققل أمحد يف الؿشفقر طـف طـد أكثر 

الؼراءة ذل أصحاهف، ووجٌف ٕصحاهف، ووجٌف ٕصحاب الشافعل، واستدلقا هلن 

الؿؼصقد إطظؿ مـ الؼقام مـ مل يلت هف، فؾؿ يلت هالؿؼصقد مـ الؼقام، فؽلكف مل 

ا، ويف ذذا كظر.ا  ذيقجد الؼقام تامًّ

حف اإلمام اهـ طثقؿقـ، ويدل طؾقف انصٌابذق  انمٌل األًل  ُ:لهد ، وقد رجَّ

لـاس، حديث اهـ ُهحقـة الذي يف أول الباب، وحديث طؼبة هـ طامر، أكف صىل ها

فؼام ومل يجؾس، فؼال الـاس: سبحان اهلل  فؾؿ يجؾس، ثؿ قال: ذل السـة. أخرجف 

، وجاء طـ الصحق، الؿسـد(، وإسـاده صحق،، وذق يف 1941اهـ حبان )

معاوية
(2)

أيًضا كحق ذلؽ، وكذلؽ طـ الؿغقرة 
(3)

 . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 1/441(، وشرح الؿعاين )3/319ثاهتة: اكظرذا يف إوسط ) أثار طـ الثالثة الصحاهة  (1)

 (. 2/338والســ الؽبرى لؾبقفؼل )

(، وإسـاده ضعقػ: لجفالة 1/375(، والدارقطـل )1/439حديث معاوية أخرجف الطحاوي ) (2)

 يقسػ الؼرشل، ولؽـ يشفد لف حديث اهـ هحقـة، وحديث طؼبة: ففق صحق، هشقاذده.

 ذق الذي يف الؽتاب.  حديث الؿغقرة (3)
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الرجقع  أن يتذكر هعد ققامف، وشروطف يف الؼراءة: فال يجقز لف احلالة الثالثة: 

ما ذذب  ًانصحيحطـد مجفقر العؾؿاء، وخالػ الحسـ، فؼال: يرجع مامل يركع، 

: لألدلة الؿتؼدمة.اجلًيٌس إلقف
(1)

 

 ٌٖ تفطد ايصال٠ إذا زلع؟ د:2ر َطأي١

(: وحؽك اهـ طبد البر طـ مجفقر 6/444) الػت،يف  قال ابً زجب 

تف: ٕن إصؾ ما الؼائؾقـ هلكف ٓ يرجع إذا تؿَّ ققامف، أكف إذا رجع مل تػسد صال

فعؾف، َوَتْرُك الرجقع لف رخصة، وحؽك طـ هعض الؿتلخريـ أكف تػسد صالتف، 

قال: وذق ضعقٌػ. كذا قال، ومذذب الشافعل أكف إْن رجع طالًؿا هالحال هطؾت 

صالتف، والجؿفقر طىل كراذة الرجقع، وإْن مل تػسد هف الصالة طـد مـ يرى ذلؽ، 

 ذف طـ أمحد.اوإكؿا ُحؽل الخالف يف كراذت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.443-6/442ٓهـ رجب ) فت، الباري (2/419-421 ،)الؿغـلواكظر:  (1)
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 َبِعُض امَلَشاِئِن امُلِمَحَقِة

ّٓا يف صالت٘، رِ ذنسٙ بعد إٔ فات ذلً٘؟ د:1ر َطأي١  إذا ْطٞ املصًٞ زن

  ٘قال ابً قدام  يفالؿغـل (2/423 ْـ ُوَلك، (: َم ْٕ ْجَدةِ ا ـْ السَّ
َقاَم مِ

، َفَفَذا َقْد َتَرَك ُرْكـَقْ  ـِ ْجَدَتقْ ـَ السَّ ْجَدَة  :ـِ َوَلْؿ َيْجؾِْس لِْؾَػْصِؾ َهقْ َجْؾَسَة اْلَػْصِؾ، َوالسَّ

: َأَحُدُذَؿا، الثَّاكِقَةَ  ـِ ـْ َحاَلقْ
، َفقَْؾَزَمُف  :َفاَل َيْخُؾق مِ

ُروِع فِل اْلِؼَراَءةِ أَْن َيْذُكَر َقبَْؾ الشُّ

ُجقُع. افِِعلِّ  ،َوَذَذا َقْقُل َمالٍِؽ  الرُّ َٓ أَْطَؾُؿ فِقِف ُمَخالًِػا، َفنَِذا َرَج  ،َوالشَّ َفنِكَُّف  :عَ َو

ُْخَرى ْٕ ْكَعِة ا ْجَدَة الثَّاكِقََة، ُثؿَّ َيُؼقُم إَلك الرَّ ، َيْجؾُِس َجْؾَسَة اْلَػْصِؾ، ُثؿَّ َيْسُجُد السَّ

افِِعلِّ  َنَّ اْلَػْصَؾ َقْد َحَصَؾ  :َوَقاَل َهْعُض َأْصَحاِب الشَّ
ِ
َٓ َيْحتَاُج إَلك اْلُجُؾقِس: ٕ

َٓ َيـُقُب َطـَْفا اْلِؼقَاُم َكَؿا َلْق َطَؿَد َوَلقَْس هَِص  هِاْلِؼقَاِم. َنَّ اْلَجْؾَسَة َواِجبٌَة، َو
ِ
ِحقٍ،: ٕ

ْستَِراَحِة، َلْؿ َيْجِزهِ ..: َذلَِؽ.
ِ
، َوَجَؾَس َجْؾَسَة آ ـِ ُـّ َأكَُّف َسَجَد َسْجَدَتقْ َفنِْن َكاَن َيُظ

ـْ  َكََّفا َذقْئٌَة، َفاَل َتـُق َط
ِ
ـْ َجْؾَسِة اْلَػْصِؾ: ٕ

ـْ اْلَقاِجِب، َكَؿا َلْق َتَرَك َسْجَدًة مِ ُب َط

ُكقِع، َأْو ، َرْكَعٍة، ُثؿَّ َسَجَد لِؾتِّاَلَوةِ  ُجقدِ مِثِْؾ الرُّ ـٍ َغقِْر السُّ َوَذَؽَذا اْلُحْؽُؿ فِل َتْرِك ُرْك

ُروِع فِل ْطتَِداِل َطـُْف: َفنِكَُّف َيْرِجُع إَلقِْف َمتَك َذَكَرُه، َقبَْؾ الشُّ
ِ
ُْخَرى،  آ ْٕ ْكَعِة ا  الرَّ

قَِراَءةِ

َنَّ َما َأَتك هِِف َهْعَدُه َغقُْر ُمْعتَدٍّ هِِف: لَِػَقاِت التَّْرتِقِب. :َفقَْلتِل هِِف، ُثؿَّ هَِؿا َهْعَدهُ 
ِ
اْلَحاُل  ٕ

ا َسْجَدًة، َأْو ُرُكقًطا، َساِذقًا، ُثؿَّ َذَكَرُه َهْعَد الشُّ  ُروِع فِل قَِراَءةِ الثَّاكِل: َتَرَك ُرْكـًا: إمَّ

تِل َشَرَع فِل  ـَ مِـَْفا، َوَصاَرْت الَّ ْك تِل َتَرَك الرُّ ْكَعُة الَّ تِل َتؾِقَفا، َهَطَؾْت الرَّ ْكَعِة الَّ الرَّ

 َوَذَذا َقْقُل إِْسَحاَق.....، َكصَّ َطَؾك َذَذا َأْحَؿُد فِل ِرَواَيِة اْلَجَؿاَطةِ  قَِراَءتَِفا َمَؽاَكَفا.

  َّـَ اْلـَؿتُْروَك َوَقاَل الش ْك : إَذا َذَكَر الرُّ ْكَعِة افِِعلُّ ـَ الرَّ
َقبَْؾ الُقُصقِل إَِلك َمحّؾُف مِ
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َّٓ َفاَل َيُعقُد:  ُوَلك َقْد َص،َّ فِْعُؾَفا، َوَما َفَعَؾُف فِل  الثَّاكِقَِة: َفنِكَُّف َيُعقُد، َوإِ ْٕ ْكَعَة ا َنَّ الرَّ
ِ
ٕ

ُوَلك، َكَؿا َلْق َذَكَر َقبَْؾ اْلِؼَراَءةِ.َٓ ُيبْطِ  -َسْفًقا-الثَّاكِقَِة  ْٕ َوَقْد َذَكَر َأْحَؿُد َذَذا اْلَؼْقَل  ُؾ ا

َهف افِِعلِّ َوَقرَّ ـْ الشَّ  . ...َط

   ِـْ ُرُكقِع الثَّاكِقَة
َسَجَدَذا  َوَقاَل َمالٌِؽ: إْن َتَرَك َسْجَدًة َفَذَكَرَذا َقبَْؾ َرْفِع َرْأِسِف مِ

ْكعَ  ـْ ُرُكقِع الثَّاكِقَةِ َوَأْطتَد هِالرَّ
ُوَلك. ِة إُوَلك، َوإِْن َذَكَر َهْعَد َرْفِع َرْأِسِف مِ ْٕ  َأْلَغك ا

  ـْ َكِسَل َسْجَدًة، ُثؿَّ َذَكَرَذا، َسَجَدَذا : َم َْوَزاِطلُّ ْٕ ، َوا ـُ َوالـََّخِعلُّ َوَقاَل اْلَحَس

اَلةِ َمتَك َما َذَكَرَذا  كتفك كالم اهـ قدامة . وذق ققل أصحاب الرأي. افِل الصَّ

 هتصرف.

ق انصٌابذق  لٌل انشافعي :لال أتٌ عثذ اهلل غفش اهلل نو : لعدم وجقد دلقؾ يػرِّ

 هقـ ما إذا شرع يف الؼراءة، أو مل يشرع.

وذذا الؼقل  (3/517 :)الشرح الؿؿتعيف  قال الػٔخ ابً عجٔنني 

كـ الؿتروك يؼع يف غق ر محؾِّف ٓشتراط ذق الصحق،، وذلؽ ٕن ما هعد الرُّ

كـ الؿتروك فنكف يف غقر محؾِّف ٓشتراط الترتقب  :الترتقب، فؽؾ ُركـ َوَقَع هعد الرُّ

فنكف ٓ يجقز آستؿرار فقف، هؾ يرجع إىل  :هقـ إركان، وإذا كان يف غقر محؾِّف

كـ الذي َتَرَكف كؿا لق كسَل أن يغسؾ وجفف يف الُقُضقء، ثؿ لؿا شرع يف مس،  الرُّ

فنْن  :َذَكَر أكف مل يغسؾ القجف، فقجب طؾقف أن يرجع ويغسؾ القجف وما هعده رأسف

كعة الثاكقة فنكف ٓ يرجع: ٕن رجقطف لقس لف فائدة، ٕكف  :َوَصَؾ إىل محؾِّف مِـ الرَّ

كعة الثاكقة ذل إُوىل،  إذا َرَجَع فسقرجع إىل كػس الؿحؾ، وطىل ذذا: فتؽقن الرَّ
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َؼة  ذامِـ إُوىل ومِـ الثاكقة. ويؽقن لف ركعة ُمؾػَّ

 (.48)ص الؿختارات الجؾقةكؿا يف  وذق ترجق، اإلمام السعدي 

الؿلمقم إذا كسل ركـًا: فال يرجع لف، سقاٌء ذكره قبؾ الؼراءة، أم  تيبيُ:

هعدذا، هؾ يتاهع اإلمام، ويؾغل ركعتف إوىل، ويجعؾ الثاكقة مؼامفا، ثؿ يؼضقفا 

 .«إكًم ُجعؾ اِلمام لقمتؿ بف»: ف هعد تسؾقؿ اإلمام: لؼقل

ّٓا أرٓا٤ ايصال٠، رِ ذنسٙ بعد ايطالّ؟ د:2ر َطأي١  إذا ْطٞ زن

  ذذب هعض أذؾ العؾؿ إىل أكف يعقد ركعة كامؾة سقاء كان السفق يف آخر

ركعة، أو كان قبؾ ذلؽ: هشرط أٓ يطقل الػصؾ. وذذا الؼقل رواية طـ أمحد، 

 واختارذا هعض الحـاهؾة.

 د يف رواية أكف يرجع إىل الؿقضع الذي كسقف فقبـل ومذذب الشافعل، وأمح

 طؾقف إذا ذكره قبؾ صقل الػصؾ.

(: ٓ يؾزمف أن 3/518) الشرح الؿؿتعيف  قال اإلماو ابً عجٔنني 

ٕن ما قبؾ الؿتروك َوَقَع يف محؾِّف  :وإكؿا يليت هؿا َتَرَك وهؿا هعدهيليت هركعة كامؾة، 

ة أخرى، أما ما هعد الؿتروك، فنكؿا قؾـا هقجقب صحقحًا، فال ُيؾزم اإِلكسان مرَّ 

 ذ...، وذذا الؼقل ذق الصحق،.ااإِلتقان هف مـ أجؾ الترتقب

أما إن كان الركـ الؿـسل يف الركعة إخقرة: فنكف  :لال أتٌ عثذ اهلل غفش اهلل نو

يليت هف وهؿا هعده فحسب، وٓ يؾزمف ركعة كامؾة، وأما إن كان يف غقر الركعة 
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أكف يؽقن كترك ركعة كامؾة: فقؾزمف أن يزيد ركعة هعد السالم إذا  فانظاىش قرةإخ

مل يطؾ الػصؾ، ثؿ يسجد لؾسفق، وهاهلل التقفقؼ.
(1)

 

 ٌٖ ٜطجد املصًٞ يًطٗٛ إذا ْطٞ تهبى٠ االْتكاٍ؟ د:3ر َطأي١

 :يف الؿسللة ققٓن ٕذؾ العؾؿ 

 ة.أن طؾقف السجقد، وذق ققل ططاء، والشافعل، والحـػق القْل األّل:

أمر هتؽبقرات آكتؼال كؿا يف حديث الؿسلء يف  ملسو هيلع هللا ىلصوالحجة لفذا الؼقل أن الـبل 

 صالتف.

ٓ يسجدون لفا سجقد السفق، وذق ققل الحؽؿ، وأهل ثقر،  القْل الجاىٕ:

 وإسحاق، وكلن ذمٓء رأوا ذلؽ مـ الســ التل ٓ تقجب سجقد السفق.

ذق وجقب  انشاجحالصالة أن  تؼدم معـا يف صػة :لال أتٌ عثذ اهلل غفش اهلل نو

أمر هبا، وطىل ذذا فؿـ كسقفا: فعؾقف سجقد  ملسو هيلع هللا ىلصتؽبقرات آكتؼال: ٕن الـبل 

السفق، واهلل أطؾؿ.
(2)

 

َلٔ قللاٍ َٛضللع: مسلع اهلل ملللٔ محللدٙ، اهلل أنلرب، ٚايعهللظ َللٔ     د:4ر َطأي١

 ذيو؟

  قال اإلمام مالؽ إن رجع واستدرك فال سجقد طؾقف، وإٓ فقسجد :

 لؾسفق.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (4/113.)شرح الؿفذب (3/517-518 ،)الشرح الؿؿتعواكظر:  (1)

  (3/314.)إوسطواكظر:  (2)



 ِِ ِِٔس ََّغ  ِْ َِ  581 َباُب ُضُجِْد الطَّ

 

 

 

 

  العؾؿ: ٓ سجقد طؾقف لؾسفق، وذق ققل الـخعل، والشعبل، وقال هعض أذؾ

 والؼاسؿ.

أن طؾقف سجقد السفق: فنن استدرك قبؾ  انصحيح :لال أتٌ عثذ اهلل غفش اهلل نو

أن يػارق الؿحؾ: فال سجقد طؾقف.
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/275لؾطحاوي ) مختصر اختالف العؾؿاء(، واكظر: 3/314) إوسطواكظر:  (1)
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ـْ ُطَؿَر  (111) ـِ  ،َوَط ـْ َخْؾَػ اِِلَماِم َسْفٌق »َقاَل:  ،ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلِّ  َط  ؛َلْقَس َطَؾك َم

ـْ َخْؾَػفُ  اُر،. َرَواُه «َفنِْن َسَفا اِِلَماُم َفَعَؾْقِف َوَطَؾك َم َوالبَقَْفِؼلُّ هَِسـٍَد َضِعقٍػ. البَزَّ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 إذا ضٗا اإلَاّ; فع٢ً املأَّٛ إٔ ٜطجد َع٘. د:1ر َطأي١

َمامُ  (2/439 :)الؿغـليف  قدام٘ قال ابً  َفَعَؾك  :َوإَِذا َسَفا اإْلِ

ُجقدِ  ْفِق. ،اْلـَؿْلُمقِم ُمتَاَهَعتُُف فِل السُّ َماُم هِالسَّ ـُ  َسَقاٌء َسَفا َمَعُف، َأْو اْكَػَرَد اإْلِ َوَقاَل اْه

ـْ َأْذِؾ اْلِعْؾِؿ طَ 
ـْ َكْحَػُظ َطـُْف مِ ُف  َؾك َذلَِؽ.اْلـُؿـِْذِر: َأْجَؿَع ُكؾُّ َم َوَذَكَر إِْسَحاُق أَكَّ

اَلِم، َأْو َهْعَدهُ  ُجقُد َقبَْؾ السَّ  :ملسو هيلع هللا ىلص لَِؼْقِل َرُسقِل اهلل :إْجَؿاُع َأْذِؾ اْلِعْؾِؿ، َسَقاٌء َكاَن السُّ

َماُم لُِقْمَتؿَّ بِِف، َفنَِذا َسَجَد َفاْسُجُدوا»
ًَم ُجِعَؾ اِْلِ ـِ ُطَؿَر الَِّذي ،«إكَّ  َولَِحِديِث اْه

َرَوْيـَاُه.
(2)

َماُم فِقَؿا َلْؿ ُيْدِرْكُف فِقفِ  ،َوإَِذا َكاَن اْلـَؿْلُمقُم َمْسبُقًقا  َفَعَؾقِْف ُمتَاَهَعتُُف  :َفَسَفا اإْلِ

اَلِم َأْو َهْعَدُه. ُجقدِ، َسَقاٌء َكاَن َقبَْؾ السَّ ـِ  فِل السُّ ـْ َطَطاٍء، َواْلَحَس  ،ُرِوَي َذَذا َط

، َوالشَّ  ، َوَأهِل َثْقرٍ َوالـََّخِعلِّ ْأِي. ،ْعبِلِّ ، َوإِْسَحاُق:  َوَأْصَحاِب الرَّ ـَ ـُ ِسقِري َوَقاَل اْه

ُجقدِ َقبَْؾ  َيْؼِضل ُثؿَّ َيْسُجُد. افِِعلُّ فِل السُّ قُْث، َوالشَّ ، َوالؾَّ َْوَزاِطلُّ ْٕ َوَقاَل َمالٌِؽ، َوا

. ـَ ـِ ِسقِري اَلِم َكَؼْقلِـَا، َوَهْعَدُه َكَؼْقِل اْه ـْ َأْحَؿدَ  السَّ َذَكَرُه أَُهق َهْؽٍر فِل  ،َوُرِوَي َذلَِؽ َط

 َِزادِ اْلـُؿَسافِر:  َِماَم فِقف اَلةِ، َفَؾْؿ َيتَّبِْع اإْلِ ـْ الصَّ
َكَُّف فِْعٌؾ َخاِرٌج مِ

ِ
 ذ.إ

 :-واهلل أطؾؿ-يف الؿسللة  انصٌابذق  انمٌل األخري :لال أتٌ عثذ اهلل غفش اهلل نو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًٓ )2/352. أخرجف البقفؼل )ضعٝ  ل٘دا (1) ويف  (.1/377( تعؾقًؼا، ورواه الدارقطـل مقصق

 إسـاده خارجة هـ مصعب، وذق شديد الضعػ، وأهق الحسقـ الؿديـل وذق مجفقل. 

 الذي يف الباب. يعـل حديث طؿر  (2)



َِِباُب ُضُجْ  ِِٔس ََّغ  ِْ َِ  583 ِد الطَّ

 

 

 

 

ؾؾ مـ صالتف هالتسؾقؿ: فالؿتاهعة متعذرة لقجقد الحائؾ، وذق ٕنَّ اإلمام قد تح

السالم، ولق سؾََّؿ الؿسبقق هطؾت صالتف، وذذا ذق ترجق، اإلمام اهـ طثقؿقـ 

  يفالشرح الؿؿتع (3/526.) 

 ٌٖ ع٢ً املأَّٛ ضجٛد ضٗٛ إذا ضٗا يف ْفط٘؟ د:2ر َطأي١

 الحال:  ذذب مجفقر العؾؿاء إىل أنَّ الؿلمقم ٓ سجقد طؾقف يف مثؾ ذذه

إكًم ُجِعَؾ اِلمام لقمتؿ بف، فال »: لحديث طؿر الذي يف الباب، ولؼقلف 

 .«طؾقف ختتؾػقا

  وذذب مؽحقل، وُحؽل طـ اهـ سقريـ إىل أكف يسجد لؾسفق، وذق ققل داود

حف الصـعاين، واستدلقا هعؿقم إدلة يف سجقد  الظاذري، واهـ حزم، ورجَّ

 والؿـػرد. السفق، وذل تشؿؾ اإلمام، والؿلمقم،

 .انصٌابذق  انمٌل األًل :لال أتٌ عثذ اهلل غفش اهلل نو

وذلؽ ٕن  (3/524 :)الشرح الؿؿتعيف  قال اإلماو ابً عجٔنني 

فق  :«إكًم ُجعؾ اِِلمام لقمتؿَّ بف فال ختتؾػقا طؾقف»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل  وٕن سجقد السَّ

هعة اإِلمام، وذلؽ واجب، ولقس هُركـ، والقاجب يسؼط طـ الؿلمقم مـ أجؾ متا

ة ُصقر: ِد إول كاسقًا َسَؼَط طـ الؿلمقم. َٓٗا: يف طدَّ  لق قام اإِلماُم طـ التشفُّ

د  َٚٓٗا: لق دخؾ الؿلمقُم مع اإِلمام يف ثاين ركعة يف رهاطقة َسَؼَط طـ الؿلمقم التشفُّ

كعة الثالثة لإلِمام د إول يؼع لفذا الؿلمقم يف الرَّ ، ومعؾقم أن إول: ٕنَّ التشفُّ

كعة الثالثة: فقؾزم الؿلمقم أن يؼقم معف، فقسؼط طـف واجب  اإِلمام ٓ يجؾس يف الرَّ
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الة، فنذا كان القاجب يسؼط طـ الؿلمقم مِـ أجؾ الؿتاهعة،   مـ واجبات الصَّ

فق واجب: فقسؼط طـ الؿلمقم مـ أجؾ الؿتاهعة، وهـاًء طىل ذذا  فسجقد السَّ

فنن فاتف شلء مِـ لمقم إذا مل يػتف شلء مـ الصالة: ٓ سجقد طىل الؿالتَّعؾقؾ: 

فق إْن سفا سفقًا يقجب  الة، ولزمف اإِلتؿام هعد سالم إمامف: لزمف سجقد السَّ الصَّ

جقد  ذايحُصؾ مـف مخالػة إلمامف. ملٕكف إذا َسَجَد  :السُّ

(: كحـ كعؾؿ يؼقـًا أنَّ 2/132) اإلرواءيف  ّقال اإلماو األلباىٕ 

كاكقا يسفقن وراءه سفًقا يقجب السجقد  ملسو هيلع هللا ىلصالذيـ كاكقا يؼتدون هف  الصحاهة

طؾقفؿ لق كاكقا مـػرديـ، ذذا أمر ٓ يؿؽـ ٕحد إكؽاره، فنذا كان كذلؽ: فؾؿ 

، ولق كان مشروًطا لػعؾقه، ولق فعؾ ملسو هيلع هللا ىلصُيـؼؾ أنَّ أحًدا مـفؿ سجد هعد سالمف 

 ذاذٌر إن شاء اهلل تعاىل.الـؼؾقه، فنذا مل ُيـؼؾ: دلَّ طىل أكف مل ُيشرع، وذذا ض

(: فنْن سفا الؿلمقم فقؿا يـػرد هف 2/441) الؿغـليف  ابً قدام٘  قال

مـ الؼضاء: يسجد، رواية واحدة: ٕكف قد صار مـػرًدا، فؾؿ يتحؿؾ طـف اإلمام، 

وذؽذا لق سفا فسؾَّؿ مع إمامف: قام، فلتؿَّ صالتف، ثؿ يسجد هعد السالم كالؿـػرد 

ذسقاء.ا
(1)

 

 ذا ضٗا اإلَاّ ٚمل ٜطجد ضٗٛا أٚ عُدا، أٜطجد َٔ خًف٘؟إ د:3ر َطأي١

 :اختؾػ أذؾ العؾؿ يف ذذه الؿسللة طىل ققلقـ 

يسجدون، وذق ققل اهـ سقريـ، والحؽؿ،  ـقالؿلمقمأن  القْل األّل:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (469.)الؿحؾَّك (2/439- ،)الؿغـلواكظر:  (1)



 ِِ ِِٔس ََّغ  ِْ َِ  585 َباُب ُضُجِْد الطَّ

 

 

 

 

وقتادة، وإوزاطل، ومالؽ، والؾقث، والشافعل، وأهل ثقر، وأمحد يف رواية، 

 وإسحاق.

فال يزول طـفؿ تركف ما  :طؾقفؿ وطؾقف ء وجبلا شقال أهق ثقر: وذلؽ أن ذذ

 .وجب طؾقف، وذلؽ أن كؾ ممد فريضة وما وجب طؾقف، فال يزول طـف إٓ هلدائف

أهنؿ ٓ يسجدون، وذق ققل الحسـ، وططاء، والـخعل،  القْل الجاىٕ:

والؼاسؿ، وسامل، ومحاد، والثقري، وأصحاب الرأي، وأمحد يف رواية، وققل طـ 

 ل هف هعض الشافعقة، مـفؿ الؿزين، وأهق حػص هـ القكقؾ.إسحاق، وقا

قال ذمٓء: وذلؽ ٕكف إكؿا وجب السجقد طىل الؿلمقمقـ متاهعة لإلمام: فنذا 

 .مل يسجد فال سجقد طؾقفؿ

: ٕن سجقد السفق إكؿا يؽقن جبراكا لسفق حصؾ مـفؿ، ًىزا انمٌل ألشب

الؿتاهعة، واهلل أطؾؿ.ومل يحصؾ مـفؿ السفق، وٓ سجد إمامفؿ حتك تحصؾ 
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (3/322 ،)إوسط (2/341 ،)البقان يف مذذب الشافعل (2/152 ،)اإلكصافواكظر:  (1)

الحاوي (2/228.) 
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ـْ َثْقَهاَن  (111) ـِ ، َوَط بَْعَد َما  لُِؽؾِّ َسْفٍق َسْجَدَتانِ »َقاَل:  ،ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلِّ  َط

ؿُ  ـُ َماَجْف هَِسـٍَد َضِعقٍػ.«ُيَسؾِّ . َرَواُه َأُهق َداُود َواْه
(1)

 

 ثاملسائل واألحكام املستفادة من احلدي

 تعدد ايطٗٛ. د:1ر َطأي١

ـْ  (2/437 :)الؿغـليف  قال ابً قدام٘ 
، أَْو َأْكثََر مِ ـِ إَذا َسَفا َسْفَقْي

 ذآَ َكْعَؾُؿ َأَحًدا َخاَلَػ فِقِف.، ِجـٍْس، َكَػاُه َسْجَدَتاِن لِْؾَجِؿقعِ 

ـْ ِجـٍْس واِحٍد( أنَّ كؾقفؿا قبؾ السالم، أو هعد السالم،  ومعيى قولُ:
)مِ

سفا طـ  حديث اهـ ُهحقـة الذي يف أول الباب: فننَّ الـبل  ويدل طىل ذذا

التشفد إول، وهسفقه طـف سفا أيًضا طـ الجؾقس لؾتشفد، وطـ تؽبقرة اكتؼال، 

 ومع ذلؽ سجد سجدتقـ فؼط.

،  (2/437 :)الؿغـليف  قال ابً قدام٘  ـِ ـْ ِجـَْسقْ
ْفُق مِ َوإِْن َكاَن السَّ

ـُ ا َفَؽَذلَِؽ  َْحَؿَد، َوُذَق َقْقُل أَْكثَِر َأْذِؾ اْلِعْؾؿِ َحَؽاُه اْه
ِ
ٕ ًٓ  :مِـُْفؿْ  ،ْلـُؿـِْذِر َقْق

، َوَمالٌِؽ  ، َوالثَّْقِريُّ افِِعلُّ  ،الـََّخِعلُّ ْأِي. ،َوالؾَّقُْث، َوالشَّ َوَذَكَر َأُهق َهْؽٍر  َوَأْصَحاُب الرَّ

: أََحُدُذَؿا َما َذَكْرَكا. ـِ ـِ  َوالثَّاكِل، فِقِف َوْجَفقْ ـُ . َيْسُجُد ُسُجقَدْي َْوَزاِطلُّ َواْه ْٕ َوَقاَل ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، مـ صريؼ زذقر هـ سامل العـسل طـ 1219(، واهـ ماجف )1138. أخرجف أهقداود )ضعٝ  (1)

 ثقهان هف. 

 ذقال الدارقطـل طـ زذقر: محصل مـؽر الحديث، روى طـ ثقهان ومل يسؿع مـف. ا

ث ضعقػ، وقد أطؾف هعض أذؾ العؾؿ هنسؿاطقؾ هـ طقاش، ولقس كذلؽ، فنكف وطؾقف فالحدي

 قد روى ذذا الحديث طـ شامل، وروايتف طـ الشامققـ مستؼقؿة. 



 ِِ ِِٔس ََّغ  ِْ َِ  587 َباُب ُضُجِْد الطَّ

 

 

 

 

اَلمِ  ـُ َأهِل َسَؾَؿَة: إَذا َكاَن َطَؾقِْف ُسُجقَداِن، َأَحُدُذَؿا َقبَْؾ السَّ ، َأهِل َحاِزٍم َوَطبُْد اْلَعِزيِز ْه

قِْفَؿا: لَِؼْقِل الـَّبِلِّ  َخُر َهْعَدُه، َسَجَدُذَؿا فِل َمِحؾَّ ْٔ  ذ.ا«َسْفٍق َسْجَدَتانِ  لُِؽؾِّ » ملسو هيلع هللا ىلصَوا

إذا كسل أحدكؿ؛ فؾقسجد » : لؼقلف اجلًيٌس ما ذذب إلقفًانصٌاب  ُ :لهد

، وأما حديثفؿ: (، طـ اهـ مسعقد 94( )572، أخرجف مسؾؿ )«سجدتقـ

 فضعقٌػ.

ُثؿَّ إنَّ اْلـُؿَراَد هِِف لُِؽؾِّ َسْفٍق فِل َصاَلةٍ،  ،فِل إْسـَادِِه َمَؼاٌل : قال ابً قدام٘ 

ْفقُ  ْفقِ  :َوإِْن َكُثرَ  ،َوالسَّ َكَُّف اْسُؿ ِجـٍْس، َفقَُؽقُن التَّْؼِديُر:  :َفُفَق َداِخٌؾ فِل َلْػِظ السَّ
ِ
ٕ

 ذ.الُِؽؾِّ َصاَلةٍ فِقَفا َسْفٌق َسْجَدَتانِ 
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 َبِعُض امَلَشاِئِن امُلِمَحَقِة

 ٌٖ ٜػٌُ ضجٛد ايطٗٛ صال٠ ايٓاف١ً؟ د:1ر َطأي١

َوُحْؽُؿ الـَّافَِؾِة ُحْؽُؿ اْلَػْرِض  (2/443 :)الؿغـليف  قال ابً قدام٘ 

ـَ  ـَ ِسقِري َّٓ َأنَّ اْه َٓ َكْعَؾُؿ فِقِف ُمَخالًِػا، إ ِة أَْذِؾ اْلِعْؾِؿ،  ْفِق، فِل َقْقِل َطامَّ فِل ُسُجقدِ السَّ

َٓ ُيْشَرُع فِل الـَّافَِؾِة. ِسَل َأَحُدُكْؿ إَذا كَ »: ملسو هيلع هللا ىلصَوَذَذا ُيَخالُِػ ُطُؿقَم َقْقِل الـَّبِلِّ  َقاَل: 

ـِ  ـِ » :َوَقاَل ، «َفْؾَقْسُجْد َسْجَدَتْق  ،«إَذا َكِسَل َأَحُدُكْؿ َفَزاَد َأْو َكَؼَص َفْؾَقْسُجْد َسْجَدَتْق

َكََّفا َصاَلٌة َذاُت ُرُكقٍع َوُسُجقدٍ 
ِ
ْق، َوٕ  ذ.اَفقَْسُجُد لَِسْفِقَذا َكاْلَػِريَضةِ  :َوَلْؿ ُيَػرِّ

( هنسـاد صحق، طـ اهـ طباس 3/325) سطإووأخرج اهـ الؿـذر يف 

 .قال: إذا أومهت يف التطقع: فاسجد سجدتقـ
(1)

   

 ٌٖ ٜطجد يًطٗٛ يف صال٠ اجلٓاش٠؟ د:2ر َطأي١

ْفِق فِل  (2/444 :)الؿغـليف  قال ابً قدام٘  ُجقُد لِؾسَّ َٓ ُيْشَرُع السُّ َو

َٓ ُسُجقَد فِل ُصْؾبَِفا، َفِػل َج  :َصاَلةِ ِجـَاَزةٍ  َكََّفا 
ِ
َٓ فِل ُسُجقدِ تاَِلَوةٍ:  ،بِْرَذا َأْوَلكٕ َو

ُف َلْق ُشِرعَ  َكَّ
ِ
َْصؾِ  :ٕ ْٕ َٓ فِل ُسُجقدِ َسْفٍق. ،َلَؽاَن اْلَجبُْر َزائًِدا َطَؾك ا َكصَّ َطَؾقِْف  َو

َنَّ َذلَِؽ ُيْػِضل إَلك التََّسْؾُسِؾ َوَلْق َسَفا هَ  :َوَقاَل إِْسَحاُق ، َأْحَؿدُ 
ِ
ْعَد ُذَق إْجَؿاٌع: ٕ

ْفِق َلْؿ َيْسُجْد لَِذلَِؽ   ذ .اُسُجقدِ السَّ

وكؼؾ اهـ الؿـذر طـ قتادة أكف يعقد سجديت السفق.
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2/353.)البقفؼل (3/325 ،)إوسط(، 6/521ٓهـ رجب ) الػت،واكظر:  (1)

 (.3/326ٓهـ الؿـذر )  إوسط(، 6/522ٓهـ رجب ) الػت،واكظر:  (2)



ََّغ   ِْ َِ َِِباُب ُضُجِْد الطَّ  589 ِِٔس

 

 

 

 

 ٌٖ ٜطجد يرتى املطتخب؟ د:3ر َطأي١

  ذذب الشافعل، وأصحاب الرأي، وأمحد يف رواية إىل مشروطقة السجقد طـ

ذه ترك الؿستحب، واتػؼقا طىل أكف ٓ يجب، وطـ أمحد رواية هعدم مشروطقتف، وذ

أكف  الرواية ذل الصقاب يف الؿسللة: لعدم وجقد دلقؾ فقؿا كعؾؿ طـ الـبل 

سجد لؾسفق لترك هعض ســ الصالة، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

املطللبٛم ايللرٟ ٜللدزى ٚتللسا َللٔ صللال٠ اإلَللاّ، ٖللٌ عًٝلل٘ ضللجٛد        د:4ر َطأي١

 ضٗٛ جلرب َا فات٘ َع اإلَاّ؟

  أخرج اهـ الؿـذر  يفإوسط (3/316 مـ صريؼ )،طـ  طبد الرزاق

رأيت اهـ طؿر تػقتف ركعة فقجؾس يف وتره »اهـ جريج، قال: أخبرين كافع، قال: 

 .«واإلمام يف شػع، فنذا سؾؿ قام فلوىف ما هؼل طؾقف، ثؿ سجد سجديت السفق

بد الرزاق، طـ اهـ جريج، طـ ططاء، ( مـ صريؼ ط3/316وأخرج أيًضا )

ؽ، قال اهـ جريج: طـ أهل سعقد الخدري، واهـ طؿر أهنؿا كاكا يػعالن ذل

وأخبرت هعدما مات ططاء أكف يلثر حديث اهـ طؿر، طـ إسؿاطقؾ هـ طبد الرمحـ 

 .هـ ذويب إسديا

مصـػ إساكقد صحقحة إلقفؿا، وذل يف  :لال أتٌ عثذ اهلل غفش اهلل نو

  (2/211.)الرزاق طبد

وروي ذلؽ طـ ططاء، وصاوس، ومجاذد، وقال  : قال اإلماو ابً امليرز

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (3/451 ،531.)الشرح الؿؿتع (2/118-119 ،)اإلكصاف (2/433 ،)الؿغـلواكظر:  (1)
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 .حاق: كرى أن يػعؾ هبذا اتباطا لفمٓءإس 

وقال أكثر فؼفاء إمصار مـ الؿتلخريـ: لقس طؾقف سجقد السفق، ذذا  قال:

ققل أذؾ الؿديـة، وأذؾ الؽقفة، والشافعل وأصحاهف، وروي ذلؽ طـ أكس هـ 

مالؽ، وسعقد هـ الؿسقب، والحسـ، ومحؿد هـ سقريـ، واحتج محتجفؿ 

إذا أققؿت الصالة »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص أن رسقل اهلل طـف،  رة ثؿ أسـدههحديث أهل ذري

فال تلتقها وأكتؿ تسعقن، ولؽـ ائتقها وأكتؿ متشقن، وطؾقؽؿ السؽقـة، فًم أدركتؿ 

 .«صؾقا وما فاتؽؿ فلمتقا

وتخؾػت  ملسو هيلع هللا ىلصتخؾػ رسقل اهلل »الؿغقرة هـ شعبة، قال: طـ  ثؿ أسـد 

هبؿ  ا إيل الصالة، وصىلوقد قامق ،معف، وذكر الحديث، فؾؿا اكتفقـا إيل الؼقم

ذذب لقتلخر  ملسو هيلع هللا ىلصالرمحـ هـ طقف، وقد ركع هبؿ ركعة، فؾؿا أحس هالـبل  طبد

 .«وقؿت فركعـا الركعة التل سبؼتـا ملسو هيلع هللا ىلصفلومل إلقف فصظ هبؿ، فؾؿا سؾؿ قام الـبل 

ء مـ إخبار أهنؿ سجدوا لوهبذا كؼقل، ولقس يف ش :بً امليرز قال أبْ بلس

 .سجقد السفق

ودل حديث الؿغقرة طىل أن طىل الؿلمقم إذا جاء إىل اإلمام  :قال أبْ بلس

فدخؾ معف يف صالتف، أن يؼتدي هف ويػعؾ كػعؾف، ومـ ألزم مـ فعؾ ذذا الػعؾ 

ا ٕن فاطؾف قاصد إىل دخقلف معف، ٓ ساذقً  :سجقد السفق إكؿا يؾزمف سجقد العؿد

 ذ.الػعؾ فعؾف

، وحديث الؿغقرة  سجٌد عهيوالأكف  انصحيح :لال أتٌ عثذ اهلل غفش اهلل نو
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 ،مل يبؾغفؿا الحديث الؿتؼدم كص يف الؿسللة، ولعؾ اهـ طؿر وأها سعقد 

  أطؾؿ. واهلل

َٔ فات٘ بعض صال٠ اإلَاّ فأغفٌ ايكطا٤ حت٢ دخٌ يف صال٠  د:5ر َطأي١

 رِ ذنس; فهٝ  ٜصٓع؟ تطٛ 

 قال اإلماو ابً امليرز   يفإوسط (3/324:)  اختؾػ أذؾ العؾؿ يف

 :هبعض الصالة يغػؾ الؼضاء حتك يدخؾ يف صالة تطقعالؿسبقق 

ويسجد سجديت  ،ويتؿ ما يف صالتف ،فؼالت صائػة: يؾغل ما صىل مـ التطقع

  .السفق

أكس ركعة مـ صالة الػريضة حتك دخؾ يف التطقع ثؿ ذكر، فصىل هؼقة  لكس

صالة الػريضة، ثؿ سجد سجدتقـ وذق جالس، وهف قال الحؽؿ، وإوزاطل، 

ٕوزاطل: لق ذكر هعد أن ركع ركعتقـ، أتؿ ما هؼل مـ صالتف، وٓ يعتد وقال ا

 هركعتل التطقع.

وقالت صائػة: إذا دخؾ يف تطقع هطؾت طـف الؿؽتقهة ويستلكػ، كذلؽ قال 

 .الحسـ البصري، ومحاد هـ أهل سؾقؿان

أحب إيل أن يبتدي إذا تطقع  ،وقد تـػؾ هركعتقـ وقال مالؽ: إذا ذكر ذلؽ

 ف. هقـ فريضت

وفقف ققل ثالث: وذق أن ما طؿؾ يف الـافؾة إن كان قريبا رجع إىل الؿؽتقهة، 

فلتؿفا وسجد لؾسفق، وإن كان قد تطاول ذلؽ وركع فقفا ركعة هطؾت الؿؽتقهة 
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 .وطؾقف أن يعقدذا، ذذا ققل الشافعل 

وقد رويـا طـ الـخعل، أكف قال: إن ذكرذا قبؾ أن يركع جعؾفا تؿام صالتف، 

 .كرذا حتك يركع ويسجد فنكف يستلكػ صالتفوإن مل يذ

يف ذذه الؿسللة ققل مـ قال: يؾغل  انصحيح :لال أتٌ عثذ اهلل غفش اهلل نو

 يف قصة ذي القديـ. ملسو هيلع هللا ىلصالتطقع، ويتؿ ما هؼل مـ صالتف كؿا فعؾ الـبل 

( مـ 2/317الذي ذكره اهـ الؿـذر، أخرجف طبد الرزاق ) وأثر أكس 

 أكس هف. ورواية معؿر طـ قتادة فقفا ضعػ.صريؼ معؿر، طـ قتادة، طـ 
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 َفِصن

ـْ َأهِل ُذَرْيَرَة  (111)   ،َوَط
ِ
 ڀ ڀ﴿: فِل ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َسَجْدَكا َمَع َرُسقِل اهلل

. َرَواُه ُمْسؾٌِؿ.﴾چ چ چ﴿وَ  ﴾ٺ
(1)

 

ـِ  (111) ـِ َطبَّاٍس  َوَط ـْ َطَزائِ  ﴾ٱ ﴿َقاَل:  ،اْه
ُجقدِ، َوَقْد َلقَْسْت مِ ِؿ السُّ

  َرَأْيُت 
ِ
.َيْسُجُد فِقَفا ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقَل اهلل . َرَواُه الُبَخاِريُّ

(2)
 

.. َرَواُه الُبَخاَسَجَد هِالـَّْجؿِ  ملسو هيلع هللا ىلصَوَطـُْف َأنَّ الـَّبِلَّ  (114) ِريُّ
(3)

 

ـِ َثاهٍِت  (111) ـْ َزْيِد ْه ، َفَؾْؿ َيْسُجْد الـَّْجؿَ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقَرْأت َطَؾك الـَّبِلِّ  ،َوَط

فِقَفا، ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.
(4)

 

ـِ َمْعَداَن  (111) ـْ َخالِِد ْه َؾْت ُسقَرُة الَحجِّ هَِسْجَدتَ  ،َوَط ـِ َقاَل: ُفضِّ ، َرَواُه قْ

.الَؿَراِسقؾِ َأُهق َداُود فِل 
(5)

 

ـِ َطامٍِر، َوَزاَد:  (111) ـْ َحِديِث ُطْؼبََة ْه
ًٓ مِ ـْ »َوَرَواُه َأْحَؿُد َوالتِّْرمِِذيُّ َمْقُصق َفَؿ

. َوَسـَُدُه َضِعقٌػ.«َلْؿ َيْسُجْدُهًَم َفاَل َيْؼَرْأَها
(6)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.578أخرجف مسؾؿ هرقؿ ) (1)

 (. 1169أخرجف البخاري هرقؿ ) (2)

 (.1171أخرجف البخاري هرقؿ ) (3)

 (.577(، ومسؾؿ )1172أخرجف البخاري ) (4)

( هنسـاد حسـ طـ خالد هـ معدان، وذق ضعقػ: 78) الؿراسقؾ. أخرجف أهقداود يف ضعٝ  (5)

 لؽقكف مرساًل. 

(، وذق ضعقػ: ٕن يف إسـاده اهـ لفقعة: 578(، والترمذي )4/151. أخرجف أمحد )ضعٝ  (6)

 ضعقػ مختؾط. ومشرح هـ ذاطان وذق ضعقػ ٓسقؿا يف روايتف طـ طؼبة وذذا مـفا. 
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ـْ ُطَؿَر  (111) ُجقدِ  ،َوَط َفا الـَّاُس إكَّا َكُؿرُّ هِالسُّ ـْ َسَجَد َفَؼْد َقاَل: َيا َأيُّ ، َفَؿ

ـْ َلْؿ َيْسُجْد َفاَل  ، َوفِقِف: إنَّ اهلَل َلْؿ َيْػِرضِ َأَصاَب، َوَم   إْثَؿ َطَؾقِْف. َرَواُه الُبَخاِريُّ

َّٓ َأْن َكَشاءَ  ُجقَد إ .لِ الُؿَقصَّ َوُذَق فِل . السُّ
(1)

 

ـِ  (111) ـِ ُطَؿَر  َوَط ، َفنَِذا َمرَّ َيْؼَرُأ َطَؾقْـَا الُؼْرآنَ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َكاَن الـَّبِلُّ  ،اْه

. ـٌ  َكبََّر َوَسَجَد َوَسَجْدَكا َمَعُف. َرَواُه َأُهق َداُود هَِسـٍَد فِقِف لِق
ْجَدةِ هِالسَّ

(2)
 

 املسائل واألحكام املستفادة من األحاديث

 حهِ ضجٛد ايتال٠ٚ. د:1ر َطأي١

  :ذذب الحـػقة إىل وجقب سجقد التالوة، واستدلقا طىل ذلؽ هؼقلف تعاىل

، وققلف تعاىل: [٤٣-٤٠االنشؼاق:]  ﴾ې  ې  ې ې  ۉ ۉ * ۅ ۋ ۋ ٴۇ﴿

 .[٨٤النجم:]  ﴾ہ ہ  ہ﴿

  وذذب مجفقر العؾؿاء إىل أكف سـَّة مستحبة، واستدلقا طىل أكف لقس هقاجب

 هحديث زيد هـ ثاهت الذي يف الباب، وهحديث طؿر كذلؽ.

ركفؿ السجقد هلنَّ أية إوىل يف ذمِّ الؽػار يف ت وأجابوا عً أدلة احليفية:

إطراًضا، وتؽبًرا، وأية الثاكقة الؿؼصقد هبا جـس السجقد: فقشؿؾ سجقد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( وإسـاده طـد مالؽ مـؼطع. 1/216) الؿقصل( وذق يف 1177أخرجف البخاري ) (1)

(، ويف إسـاده طبداهلل هـ طؿر العؿري وذق 1413. أخرجف أهقداود )ذنس ايتهبى ضعٝ  َٓهس (2)

( مـ صريؼ أخقف طبقداهلل هـ طؿر 1/222ضعقػ، وقد تػرد هذكر التؽبقر، فالحديث طـد الحاكؿ )

هدون ذكر التؽبقر.  الصحقحقـطـ كافع طـ اهـ طؿر هدون ذكر التؽبقر، والحديث أيًضا يف 

 (. فزيادة التؽبقر مـؽرة. 575(، ومسؾؿ )1175أخرجف البخاري )
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الصالة، ولق ُسؾَِّؿ هلنَّ الؿؼصقَد هبا سجقد التالوة فؼط: فقؽقن إمر 

الذي يف  لالستحباب، والصارف لف طـ القجقب حديث زيد هـ ثاهت 

الباب.
(1)

  

 عدد ضجدات ايتال٠ٚ يف ايكسإٓ. د:2ر َطأي١

 لة أققال:يف الؿسل 

مخس طشرة سجدة، وذق ققل إسحاق، وأمحد يف رواية، وهعض  القْل األّل:

(، واهـ ماجف 1411طـد أهل داود ) الشافعقة، وقد جاء طـ طؿرو هـ العاص 

ؾ،  (: أنَّ رسقل اهلل 1157) أقرأه مخس طشرة سجدة، مـفا ثالث يف الُؿَػصَّ

إسـاده: طبد اهلل هـ مـقـ، ويف سقرة ]الحج[ سجدتان، وذق حديث ضعقٌػ، يف 

 مجفقل طقـ، والحارث هـ سعقد مجفقل حال.

أرهع طشرة سجدة، وذق الؿشفقر طـد الحـاهؾة، والشافعقة،  القْل الجاىٕ:

وذق ققل أصحاب الرأي، ولؽـ أها حـقػة أسؼط الثاكقة مـ ]الحج[، والباققن 

 ووافؼ أها حـقػة اهـ حزٍم. ﴾ٱ﴿أسؼطقا سجدة 

إحدى طشرة سجدة، وذق ققل مالؽ، والشافعل يف رواية،  القْل الجالح:

وجاء طـ هعض التاهعقـ، وذمٓء أسؼطقا الثاكقة مـ ]الحج[، والثالث التل يف 

ؾ، وذل سقرة ]الـجؿ، وآكشؼاق، والعؾؼ[.  الُؿَػصَّ

ؾ  هحديث أهل الدراداء طـد اهـ ماجف  واستدلقا طىل سؼقط سجدات الُؿَػصَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2/364.)الؿغـل (4/61 ،)الؿجؿقعواكظر:  (1)
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ؾ شلء.  ملسو هيلع هللا ىلصع الـبل (، قال: سجدت م1155)  إحدى طشرة، لقس فقفا مـ الُؿَػصَّ

وذق حديث ضعقٌػ، فقف اكؼطاع، والساقط رجٌؾ مبفٌؿ، واستدلقا هحديث اهـ 

ؾ  (: أنَّ الـبل 1413، طـد أهل داود )طباس  مل يسجد يف شلء مـ الُؿَػصَّ

طر مـذ تحقل إىل الؿديـة. وذق حديث ضعقٌػ، فقف: الحارث هـ طبقد اإليادي، وم

اق، وكالمها ضعقٌػ.  القرَّ

( هنسـاد صحق،، طـ أهل هـ كعب 2/6واستدلقا هؿا أخرجف اهـ أهل شقبة )

.أكف قال: لقس يف الؿػصؾ سجقد ، 

، أطـل أنَّ طدد السجدات انصٌابذق  انمٌل األًل :لال أتٌ عثذ اهلل غفش اهلل نو

كقة مـ الحج، مخس طشرة سجدة، وقد أمجع العؾؿاء طىل السجقد فقؿا طدا الثا

 ، والثالث التل يف الؿػصؾ.﴾ٱ﴿وسجدة 

 * ٱ ﴿(: فلما السجدات إىل: 556) الؿحؾَّكيف  قال ابً حصو 

 ، فال خالف فقفا.﴾ٻ

ثؿ ذكر الخالف يف السجدة الثاكقة مـ ]الحج[، وكؼؾ آتػاق طىل ذلؽ أيًضا 

  (1/361.)شرح الؿعاينالطحاوي يف 

(: وقد أمجع العؾؿاء طىل 1167) الػت،يف  ّقال احلافظ ابً حجس 

 ذ.ا﴾ٱ﴿أكف يسجد يف طشرة مقاضع، وذل متقالقة: إٓ ثاكقة ]الحج[، و

ففذه طشر سجدات ُمجؿٌع طؾقفا، وسجد فقفا الصحاهة، وأما سجدة  ُ :لهد

، الذي يف الباب، ولؽـفا لقست : ففل ثاهتة كؿا يف حديث اهـ طباس﴾ٱ﴿
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 َقَرأَ َرُسقُل اهلل(، قال: 1411د طـد أهل داود )متلكدة كغقرذا: لحديث أهل سعق

ْجَدَة َكَزَل َفَسَجدَ  ،﴾ٱ﴿َوُذَق َطَؾك اْلِؿـْبَِر  ،ملسو هيلع هللا ىلص ا َهَؾَغ السَّ  ،َوَسَجَد الـَّاُس َمَعفُ  ،َفَؾؿَّ

ا َكاَن َيْقٌم آَخُر َقَرَأَذا ُجقدِ  ،َفَؾؿَّ َن الـَّاُس لِؾسُّ ْجَدَة َتَشزَّ ا َهَؾَغ السَّ  :ملسو هيلع هللا ىلصَل الـَّبِلُّ َفَؼا ،َفَؾؿَّ

ًَم ِهَل َتْقبَُة َكبِل  » ُجقدِ  ،إِكَّ ْكُتْؿ لِؾسُّ ِـّل َرَأْيُتُؽْؿ َتَشزَّ
 .َفـََزَل َفَسَجَد َوَسَجُدوا ،«َوَلؽِ

ؾ الثالث: فال يـبغل أن ُيختؾػ يف مشروطقة السجقد  وأما سجدات الؿػصَّ

 السجقد كؿا فقفا: لضعػ أدلة الؿاكعقـ مـ ذلؽ كؿا تؼدم، ولصحة إحاديث يف

ـِ يف الباب.يف حديث أهل ذريرة، واهـ طباس  َذْي  ، الؾَّ

. ﴾ڀ ڀ ٺ﴿السجقد يف  وقد ثبت طـ طؿر واهـ مسعقد 

 ( هنسـادٍ صحقٍ،.2/7أخرجفؿا اهـ أهل شقبة )

وأما سجدة ]الحج[ الثاكقة: فؼد ص،َّ طـ مجٍع مـ الصحاهة السجقد فقفا، 

ر، وأهق الدراداء، وأهق مقسك، واهـ وذؿ: طؿر هـ الخطاب، وطظ، واهـ طؿ

، أكف قال: لق سجدت واحدة كاكت ، وص،َّ طـ طبداهلل هـ طؿر طباس 

أخرة أحب إيلَّ. وص،َّ طـ أهل إسحاق السبقعل أكف قال: أدركت الـاس مـذ 

 سبعقـ سـة يسجدون يف ]الحج[ سجدتقـ.

ل أخرى يف وٓ ُيعؾؿ لفمٓء الصحاهة مخالػ، واهلل أطؾؿ، وذـاك أققا

الؿسللة.
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مصـػ اهـ أهل شقبة (2/352- ،)الؿغـل (2/551 ،)الػت، (4/62 ،)الؿجؿقعواكظر:  (1)

(2/11 ،)إوسط (5/253-  ،)الرزاق مصـػ طبد (3/335-343.) 
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 َٛضع ضجد٠ ضٛز٠ فصًت. د:3ر َطأي١ 

 قال اإلماو ابً امليرز   يف كتاهفإوسط (5/268:)  اختؾػ أذؾ

فؼالت صائػة: يسجد يف إوىل  ،العؾؿ يف أية التل يسجد فقفا مـ حؿ السجدة

أية، روي ذذا الؼقل طـ اهـ  [٥٩: فصلت] ﴾ڎ ڈ ڈ ژ﴿مـفؿا 

 . طؿر: واهـ طباس

 هـ طبد العزيز، قال: ثـا أهق كعقؿ، قال: ثـا طبد السالم، طـ حدثـا طظ

 ."الحجاج، طـ كافع، طـ اهـ طؿر، أكف كان يسجد يف إوىل مـ الحؿ

حدثـا طظ، قال: ثـا أهق كعقؿ، قال: ثـا طبد السالم، طـ الحجاج، طـ ططاء، 

 ."طـ اهـ طباس، أكف كان يسجد يف أول أيتقـ مـ الحؿ

ـ البصري، ومحؿد هـ سقريـ، وقال مسروق: كان أصحاب وهف قال الحس

أدركت إهراذقؿ، وأها صال،، وصؾحة، »اهلل يسجدون هإوىل، وقال إطؿش:  طبد

وقالف مالؽ هـ أكس، والؾقث هـ  «وزهقدا، يسجدون هأية إوىل مـ حؿ السجدة

 سعد. 

  :ية، أ [٪٥]فصلت:  ﴾ۈئ ېئ ېئ ﴿وقالت صائػة: السجدة فقفا طـد ققلف

روي طـ اهـ طباس أكف قال ذلؽ، وذذه الرواية أثبت مـ الرواية إخرى، وروي 

ذلؽ طـ سعقد هـ الؿسقب، واهـ سقريـ، والـخعل، وأهل وائؾ، وهف قال سػقان 

 .الثقري، وإسحاق
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حدثـا إسحاق، طـ طبد الرزاق، طـ الثقري، طـ سعقد الزهقدي، طـ فطر، 

 ﴾ۈئ ېئ ېئ  ﴿يف أخرة مـ حؿ طـ مجاذد، أن اهـ طباس، كان يسجد 

 . اكتفك."أية  [٪٥]فصلت: 

هالؼقل  الرواية طـ اهـ طؿر واهـ طباس  :لال أتٌ عثذ اهلل غفش اهلل نو

 إول مل تثبت طـفؿا: ففل مـ صريؼ حجاج هـ أرصاة، وذق ضعقػ.

والرواية الثاكقة طـ اهـ طباس هالؼقل الثاين إسـادذا صحق، رجالف ثؼات، 

هقدي، ذق سعقد هـ طبد الرمحـ هـ طبد اهلل الزهقدي، وذق ثؼة، وثؼف وسعقد الز

 داود وغقره. أهق

، لصحة ذلؽ طـ اهـ طباس  :انمٌل انثاَي فانصٌاب يف انـًسأنح:

 أطؾؿ. واهلل

 ٌٖ ٜهرب يطجٛد ايتال٠ٚ؟ د:4ر َطأي١

  ،ذذب مجفقر العؾؿاء إىل أكف يؽبر لسجقد التالوة طـد الخػض، وطـد الرفع

 الذي يف الباب. اهـ طؿر واستدلقا هحديث 

  وذذب أهق حـقػة يف رواية إىل أكف يؽبر إذا سجد، وٓ يؽبر إذا رفع، وذق

 اختقار هعض الحـاهؾة.

 وذذب أهق حـقػة، ومالؽ يف رواية طـفؿا إىل أكف ٓ يؽبر مطؾًؼا. 

، وذق ترجق، اإلمام إلباين، واإلمام القادطل انصٌاب ذقًىزا انمٌل 
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 .اهلل طؾقفؿا رمحة 

  وطـ مالؽ .رواية: أكف يؽبر إذا كان يف صالة
(1)

 

 ايتطًِٝ بعد ضجٛد ايتال٠ٚ. د:5ر َطأي١

  ،ذذب إىل مشروطقتف هعض أذؾ العؾؿ، مـفؿ: أهق قالهة، واهـ سقريـ

 .وإسحاق، وأمحد يف رواية، وقاسقه طىل سجقد السفق

  ،وذذب مجاطة مـ أذؾ العؾؿ إىل طدم مشروطقتف، وذق ققل الـخعل

 ـ جبقر، والشافعل، وأمحد يف رواية، ومالؽ.والحسـ، وسعقد ه

: لعدم وجقد دلقؾ يدل طىل مشروطقتف، واهلل أطؾؿ.انصٌاب ذقًىزا انمٌل 
(2)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (6/81 ،)التؿفقد (4/65 ،)الؿجؿقع (2/319 ،)الؿغـل (5/272 ،)إوسطاكظر:  (1)

غاية الؿرام (5/555 ،)الشرح الؿؿتع (4/142.) 

  (2/362.)الؿغـل (5/279 ،)إوسط (6/81 ،)التؿفقداكظر:  (2)
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 َبِعُض امَلَشاِئِن امُلِمَحَقِة

 ٌٖ تػرتط ايطٗاز٠ يطجٛد ايتال٠ٚ؟ د:1ر َطأي١

  وا سجقد التالوة صالة، وحؽك ذذب مجفقر العؾؿاء إىل آشتراط، وَطدُّ

تعؾقًؼا: أكف كان يسجد طىل غقر وضقء، وذق ققل  طؿر  البخاري طـ اهـ

الشعبل، وسعقد هـ الؿسقب، واختاره البخاري، واهـ حزم، وشقخ اإلسالم اهـ 

تقؿقة، واهـ الؼقؿ، ورجحف اإلمام القادطل، واإلمام العثقؿقـ، واإلمام اهـ هاز 

 .رمحة اهلل طؾقفؿ أمجعقـ

الة.: ٕنَّ سجقد التالوة لقس هصانصٌاب وذق
(1)

 

 ٌٖ ٜػرتط اضتكباٍ ايكب١ً يف ضجٛد ايتال٠ٚ؟ د:2ر َطأي١

 ذذب مجفقر العؾؿاء إىل اشتراط ذلؽ أيًضا: ٕهنا طـدذؿ صالة. 

  ،وذذب الذيـ مل يعدوذا صالة إىل أكف ٓ ُيشترط ذلؽ، مـفؿ: الشعبل

، ذلؽ اهـ حزم، وشقخ اإلسالم، ثؿ الشقخ اهـ  وأهق سؾؿة هـ طبد الرمحـ، ورجَّ

 مؼبؾ القادطل رمحة اهلل طؾقفؿ.  طثقؿقـ، والشقخ

 اكظر الؿراجع الساهؼة. ،انشاجحذق  ًىزا انمٌل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (4/125 ،)الشرح الؿؿتع (556 ،)الؿحىل (1171 ،)الػت، (2/358 ،)الؿغـلواكظر:  (1)

الؿجؿقع (4/63.) 



 612 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 ٌٖ ٜطجد املطتُع يطجٛد ايتال٠ٚ؟ د:3ر َطأي١ 

 .استحب أذؾ العؾؿ لؾؿستؿع أن يسجد

 : ٓ كعؾؿ فقف خالًفا. قال ابً قدام٘

الصحقحقـويدل طؾقف حديث اهـ طؿر يف  ُ :لهد
(1)

 ، قال: كان الـبل 

رة فقفا السجدة، فقسجد، وكسجد معف، حتك ما يجد أحدكا مقضًعا يؼرأ طؾقـا السق

 ، وقد تؼدم.﴾ٱ﴿يف سجدة  لجبفتف. وكذلؽ حديث أهل سعقد 

 ٚاختًفٛا: ٌٖ ٜطجد املطتُع إذا مل ٜطجد ايكازئ، أّ ال؟

  فذذب الشافعل، وذق الؿشفقر طـد أصحاهف إىل أكف يسجد: لقجقد

 .آستؿاع

 ف ٓ يسجد، وذق اختقار هعض الشافعقة.وذذب أمحد، وأصحاهف إىل أك 

، الؿتؼدم: فننَّ الصحاهة كاكقا يسجدون واستدلقا هحديث اهـ طؿر 

ب طؾقف البخاري يف لسجقد الـبل  : ]هاب مـ سجد لسجقد صحقحف، وهقَّ

وذق -الؼارئ[، وذكر طـ اهـ مسعقد معؾًَّؼا هصقغة الجزم أكف قال لتؿقؿ هـ حذمل 

 دة، فؼال: ُاْسُجْد، فلكت إمامـا فقفا.فؼرأ طؾقف سج -غالم

سقرة الـجؿ، فؾؿ  واستدلقا هحديث زيد هـ ثاهت، أكف قرأ طىل الـبل 

يسجد فقفا. وقالقا: وذلؽ ٕنَّ زيًدا مل يسجد. وذذا محتؿؾ، واستدلقا هؿرسؾ 

( هنسـاد صحق، طـف أنَّ غالًما قرأ طـد الـبل 2/324ططاء هـ يسار طـد البقفؼل )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.575(، ومسؾؿ هرقؿ )1175أخرجف البخاري هرقؿ ) (1)



 ِِ ِِٔس ََّغ  ِْ َِ  613 َباُب ُضُجِْد الطَّ

 

 

 

 

 ،فاكتظَر الغالم سجقد الـبل  سجدة :فؾؿ يسجد، فؼال: يا رسقل اهلل ،

كـَت إماًما، فؾق سجدَت سجدُت »: قرأت السجدة، فؾؿ تسجد؟ فؼال الـبل 

 .«معؽ

: لؿجؿقع ما استدل هف ذق ًذـلٌل أح األلشب :لال أتٌ عثذ اهلل غفش اهلل نو

أطؾؿ. وأصحاهف، واهلل
(1)

 

 ٜكصد االضتُا ؟ٌٖ ٜطجد ايطاَع ايرٟ مسع، ٚمل  د:4ر َطأي١

  ،ذذب أمحد، وأصحاهف إىل أكف ٓ يسجد، وص،َّ ذلؽ طـ طثؿان هـ طػان

، وذق ققل مالؽ، واهـ طباس، وطؿران هـ حصقـ، وسؾؿان الػارسل 

 .واختاره شقخ اإلسالم اهـ تقؿقة 

  ،وذذب الـخعل، وسعقد هـ جبقر، وأصحاب الرأي، وإسحاق إىل أكف يسجد

.قال الشافعل: ٓ أؤكد طؾ ـٌ  قف السجقد، وإْن سجد: َفَحَس

، ومالؽ: ٕنَّ أدلة ًذـأح ما ذذب إلقف انصٌاب :لال أتٌ عثذ اهلل غفش اهلل نو

 .السجقد جاءت يف حؼ الؼارئ، والؿستؿع

امِع الذي ٓ يؼصد آستؿاع، وتليد ذلؽ هؼقل  وٓ كعؾؿ دلقاًل يف َحؼِّ السَّ

مخالٌػ مـ الصحاهة رضقان اهلل أرهعة مـ الصحاهة ص،َّ طـفؿ، وٓ ُيعؾؿ لفؿ 

طؾقفؿ.
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (4/58.)الؿجؿقع (2/366 ،)الؿغـلواكظر:  (1)

  (5/536.)غاية الؿرام (2/366 ،)الؿغـل (5/281-282 ،)إوسطواكظر:  (2)



 614 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

ُٜػلللرتط يطلللجٛد املطلللتُع إٔ ٜهلللٕٛ ايٖتلللايٞ مملللٔ ٜصلللًذ         د:5ر َطأي١  ٖلللٌ 

 يإلَا١َ؟

 َوُيْشتََرُط لُِسُجقدِ اْلـُؿْستَِؿِع َأنْ  (2/367 :)الؿغـليف  قال ابً قدام٘ 

ـْ َيْصُؾُ، َأْن َيُؽقَن َلُف إَماًما أَْو اْمَرَأًة، َفاَل َيْسُجُد  ،قًّاَفنِْن َكاَن َصبِ : َيُؽقَن التَّالِل مِؿَّ

ـْ َيِص،ُّ َلُف َأْن َيْلَتؿَّ هِفِ  َّٓ َأْن َيُؽقَن مِؿَّ امُِع، ِرَواَيًة َواِحَدًة، إ َٓ َيْسُجُد ، السَّ ـْ َقاَل  َومِؿَّ

، َوإِْسَحاُق. :إَذا َسِؿَع اْلـَؿْرَأةَ  افِِعلُّ : ِذَل َوَقاَل الـََّخعِ  َقتَاَدُة، َوَمالٌِؽ، َوالشَّ لُّ

 ذاإَماُمؽ.

.ثؿ استدل هؿرسؾ ططاء الذي تؼدم
(1)

 

 ٌٖ يًُطتُع إٔ ٜسفع زأض٘ َٔ ايطجٛد قبٌ ايكازئ؟ د:6ر َطأي١

  َب صاحب جقاز  اإلكصافيف ذذه الؿسللة وجفان طـد الحـاهؾة، وصقَّ

ولذلؽ  :الرفع قبؾ الؼارئ، وذذا أضفر: ٕهنا لقست إمامة، إكؿا ذل شبقفة هبا

.ولق كان أمام الؼارئ، أو طـ يساره، واهلل أطؾؿ يجقز لؾؿستؿع أن يسجد
(2)

 

 ٌٖ ٜكّٛ ايسنٛ  َكاّ ايطجٛد؟ د:7ر َطأي١

ُكقُع َمَؼاَم  (2/369 :)الؿغـليف  قال ابً قدام٘  َٓ َيُؼقُم الرُّ َو

ُجقدِ، َوَقاَل َأُهق َحـِقَػَة: َيُؼقُم َمَؼاَمُف اْستِْحبَاًها   ﴾ى   ى  ې﴿لَِؼْقلِِف َتَعاَلك:  :السُّ

َيُة  :َوَلـَا ،[٤٦ص:] ْٔ اَلةِ، َوا ُكقُع، َكُسُجقدِ الصَّ َأكَُّف ُسُجقٌد َمْشُروٌع، َفاَل َيُؼقُم َمَؼاَمُف الرُّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/286.)إوسطواكظر:  (1)

  (2/191.)اإلكصافواكظر:  (2)



 ِِ ِِٔس ََّغ  ِْ َِ  615 َباُب ُضُجِْد الطَّ

 

 

 

 

ُجقدُ  َكَُّف َقاَل:  :اْلـُؿَراُد هَِفا السُّ
ِ
ـْ  ،﴾  ې﴿ٕ ، َوإِكََّؿا ُرِوَي َط اكِِع: َخرَّ َٓ ُيَؼاُل لِؾرَّ َو

المُ َداُود  ُجقُد  َطَؾقِْف السَّ ُكقعِ السُّ َّٓ َأكَُّف َطبََّر َطـُْف هِالرُّ ُكقُع، إ  ذ.آَ الرُّ

 ، وطىل ذلؽ مجفقر العؾؿاء.ما قرره اهـ قدامة  ًانصٌاب

 إذا قسأ ايطجد٠ ع٢ً ايساح١ً يف ايطفس؟ د:8ر َطأي١

اِحَؾِة فِل  (2/371 :)الؿغـليف  قال ابً قدام٘  َوإَِذا َكاَن َطَؾك الرَّ

َػرِ  ُجقدِ َحقُْث َكاَن َوْجُففُ َجاَز َأْن ُيقمَِئ هِ  :السَّ  :َفَعَؾ َذلَِؽ  َكَصاَلةِ الـَّافَِؾِة. ،السُّ

َهقْرِ ) ـُ الزُّ ـُ ُطَؿَر، َواْه ـُ َزْيٍد، َواْه ، َوَسِعقُد ْه (َطؾِلٌّ
(1)

، َوَطَطاٌء، َوهِِف َقاَل  ، َوالـََّخِعلُّ

ْأِي  ، َوَأْصَحاُب الرَّ افِِعلُّ َٓ َكْعَؾُؿ فِقفِ ، َمالٌِؽ، َوالشَّ  ذ.اِخاَلًفا َو

 ايطجٛد يًتال٠ٚ يف ايصال٠. د:9ر َطأي١

 ذذب الجؿفقر إىل مشروطقتف يف الجفرية. 

  ،وكرذفا مالؽ يف رواية، ويف رواية طـف أكف كرذفا يف السرية دون الجفرية

 وقد كرذفا يف السرية هعض الحـاهؾة، والحـػقة.

 وذذب هعض الحـاهؾة، والحـػقة إىل مشروطقتفا يف السرية أيًضا، وذق ققل 

(: أنَّ 817، طـد أهل داود )الشافعل وأصحاهف، واستدلقا هحديث اهـ طؿر 

سجد يف صالة الظفر. وذق حديث ضعقٌػ يف إسـاده اكؼطاع، والساقط  الـبل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا: يف إسـاده ثقير هـ أهل فاختة، وذق ضعقػ جدًّ  إسـاده صحق،، وأثر طظ  أثر اهـ طؿر  (1)

ا:  ا يف إسـاده ثقير أيًضا، وأثر سعقد هـ زيد ضعقػ جدًّ متروك، وأثر اهـ الزهقر كذلؽ ضعقػ جدًّ

 (.2/4(، واهـ أهل شقبة )5/275) سطإويف إسـاده جاهر الجعػل، وذق متروك. اكظر 
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 رجٌؾ مجفقل. 

: لحديث أهل ذريرة يف  ُ :لهد أما يف الجفرية: فالسجقد مشروٌع، مستحبٌّ

الصحقحقـ  أكف سجد مع الـبل  :يف صالة العتؿة ﴾ڀ ڀ ٺ ﴿يف. 

: لؿا يحصؾ مـ هتقيش طىل فانزي يظيش يل ىٌ انكشاىح :وأما يف السرية

أكف سجد لؾتالوة يف الصالة السرية، ولق ثبت  الؿلمقمقـ، ومل يثبت طـ الـبل 

لؼؾـا هف.
(1)

 

 َٔ مل جيد َٛضّعا يًطجٛد. د:11ر َطأي١

 (: مل أجد ذذه الؿسللة إٓ يف1179) الػت،كؿا يف  قال ابً بطال 

سجقد الػريضة، فؼال طؿر: يسجد طىل ضفر أخقف، وهف قال الؽقفققن، وأمحد، 

وإسحاق، وقال ططاء، والزذري: يمخر حتك يرفعقا، وهف قال مالؽ، والجؿفقر، 

 ذوإذا كان ذذا يف سجقد الػريضة: فقجري مثؾف يف سجقد التالوة.ا

أهل شقبة أثر طؿر هـ الخطاب أخرجف اهـ  :لال أتٌ عثذ اهلل غفش اهلل نو

( إىل 441) الؿحؾَّك(، هنسـاد صحق،، وقد طزا ذذا الؼقل اهـ حزم يف 1/265)

حف قائاًل: أمركا اهلل تعاىل هالسجقد،  أهل حـقػة، والشافعل، وداود الظاذري، ورجَّ

. ثؿ ساق أثر [٨٦مريم:] ﴾جخ مح     جح مج﴿ومل يخص شقئًا كسجد طؾقف مـ شلء 

 طؿر هنسـاده.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1113( رقؿ)2/316) الـقؾ (2/371 ،)الؿغـلواكظر:  (1)



 ِِ ِِٔس ََّغ  ِْ َِ  617 َباُب ُضُجِْد الطَّ

 

 

 

 

الحسـ البصري، وصاوس: إذا كثر الزحام: فاسجد طىل  ورويـا طـ ثه قال:

 ضفر أخقؽ. وطـ مجاذد: اسجد طىل رجؾ أخقؽ.

 ذ، مخالٌػ.ا، مـ الصحاهة وٓ ُيعرف يف ذذا لعؿر  ثه قال:

أكف إن كان يعؾؿ أكف سقجد  -واهلل أطؾؿ-انصٌاب  :لال أتٌ عثذ اهلل غفش اهلل نو

ثؿ يسجد طىل إرض، وإْن مل يجد: فنكف مقضًعا لؾسجقد إذا تلخر: فنكف يتلخر، 

 يسجد طىل ضفر أخقف، أو رجؾف، واهلل أطؾؿ.

ُٜطتخب يف ايطجٛد يًتال٠ٚ إٔ ٜك ، رِ خيس ضالّدا؟ د:11ر َطأي١  ٌٖ 

  استحب هعض الحـاهؾة، والشافعقة لؾساجد لؾتالوة أن يؼقم، ثؿ يسجد طـ

ڍ ﴿، وهؼقلف: [٪٧مريم:] ﴾ڻ    ڻ  ڻ ﴿ققام، واستدلقا هؼقلف تعاىل: 

 .[٣٠٫اإلرساء:]  ﴾ڌ ڌ

  وذذب مجاطة مـ أذؾ العؾؿ مـ الحـاهؾة، والشافعقة، وغقرذؿ إىل طدم

استحباب ذلؽ، وقالقا: إذا قرأ وذق قائؿ: سجد، وخرَّ ساجًدا، وإذا قرأ وذق 

قاطد: فقسجد طـ قعقد، والخرور يف الؾغة هؿعـك السؼقط، وذق يحصؾ مـ 

َر هالتقهة، الؼائؿ، والؼاطد، ويدل طىل ذلؽ أنَّ كع ب هـ مالؽ كان جالًسا حقـ ُهشِّ

 .انصٌاب ذقًىزا انمٌل فؾؿا سؿع الصقت قال: فخررت ساجًدا. 

(: قؾت: ومل يذكر 4/65) شرح الؿفذبيف  قال اإلماو اليّْٖ 

الشافعل، ومجفقر إصحاب ذذا الؼقام، وٓ ثبت فقف شلء يعتؿد طؾقف مؿا ُيحتج 
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 ف مـ مجؾة الؿحدثات.هف، فآختقار َتْرُكُف: ٕك 

 الػتاوىكؿا يف  ، ّأعضاٛ اللجي٘ الداٜنّ٘قال اإلماو ابً باش 

 ذ(: ٓ كعؾؿ دلقاًل طىل شرطقة الؼقام مـ أجؾ سجقد التالوة.ا7/265)

 َا ٖٞ األذناز اييت تكاٍ يف ضجٛد ايتال٠ٚ؟ د:12ر َطأي١

 يف سجقد التالوة، ولؽـفا معؾة وضعقػة: ملسو هيلع هللا ىلصجاءت هعض إدطقة طـ الـبل 

( وغقرمها مـ حديث 581(، والترمذي )1414ما أخرجف أهق داود ) :َٓٗا

يؼقل يف سجقد الؼرآن هالؾقؾ، يؼقل يف  ملسو هيلع هللا ىلص، قالت: كان رسقل اهلل طائشة 

 .«بحقلف وققتف سجد وجفل لؾذي خؾؼف، وشؼ سؿعف وبصره،»ا: مرارً السجدة 

يرويف خالد الحذاء،   (3751:)العؾؾيف  قال اإلمام الدارقطـل 

فرواه ذشقؿ، ومحبقب هـ الحسـ، طـ خالد، طـ أهل العالقة،  تؾػ طـف:واخ

 .طائشة طـ

فرواه طـ خالد الحذاء، طـ رجؾ مل يسؿف، طـ أهل  وخالػفؿا اهـ طؾقة:

 ذاالعالقة، طـ طائشة، وذق الصقاب.

 : قال أمحد: خالد الحذاء مل يسؿع مـ أهل العالقة.جامع التحصقؾويف  ُ :لهد

الحسـ هـ محؿد هـ طبقد اهلل ( مـ صريؼ 579ف الترمذي )ما أخرج َٚٓٗا:

طـ  هـ أهل يزيد، قال: قال يل اهـ جريج: يا حسـ، أخبرين طبقد اهلل هـ أهل يزيد، ا

 ،، فؼال: يا رسقل اهلل، إين رأيتـل الؾقؾةملسو هيلع هللا ىلصاهـ طباس، قال: جاء رجؾ إىل الـبل 



 ِِ ِِٔس ََّغ  ِْ َِ  619 َباُب ُضُجِْد الطَّ

 

 

 

 

جقدي، وأكا كائؿ كلين أصظ خؾػ شجرة، فسجدت، فسجدت الشجرة لس

ا، ا، وضع طـل هبا وزرً الؾفؿ اكتب لل هبا طـدك أجًر »فسؿعتفا وذل تؼقل: 

 .«ا، وتؼبؾفا مـل كًم تؼبؾتفا مـ طبدك داودواجعؾفا لل طـدك ذخًر 

 ملسو هيلع هللا ىلصقال الحسـ: قال يل اهـ جريج: قال يل جدك: قال اهـ طباس: فؼرأ الـبل 

خبره الرجؾ طـ سجدة، ثؿ سجد، فؼال اهـ طباس: فسؿعتف وذق يؼقل مثؾ ما أ

 ققل الشجرة.

وذذا إسـاٌد ضعقػ: لجفالة الحسـ هـ محؿد هـ طبقد اهلل هـ أهل يزيد، وقال 

 وقال الذذبل: ٓ يعرف. العؼقظ: ٓ يتاهع طىل حديثف.

 وقد ضعػ الحديث العؼقظ، وغقره.

يف  ملسو هيلع هللا ىلصوإذا كان مل يثبت حديث طـ الـبل  :لال أتٌ عثذ اهلل غفش اهلل نو

 سجقد التالوة: فقؼال فقف كؿا يؼال يف سجقد الصالة، واهلل أطؾؿ.تخصقص دطاء ل

وكان أمحد هـ حـبؾ يؼقل يف  (5/272 :)إوسطيف   قال ابً امليرز

سجقد الؼرآن ما يؼقل يف سجقد الصالة، وقال إسحاق: لقؼؾ ما جاء طـ الـبل 

 رب»، و«الخالؼقـإىل  ... سجد وجفل لؾذي خؾؼف، وشؼ سؿعف وبصره»: ملسو هيلع هللا ىلص

 ذ.ا«إكف ال يغػر الذكقب إال أكت ؛فاغػر لل؛ ضؾؿت كػسل

يف سجقد  ملسو هيلع هللا ىلصثاهت طـ الـبل  الدطاء إول الذي ذكره إسحاق  ُ :لهد

 .طـ طظ هـ أهل صالب  صحق، مسؾؿالصالة كؿا يف 
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 ٌٖ ٜطجد يًتال٠ٚ إذا قسأٖا بعد صال٠ ايصبذ ٚايعصس؟ د:13ر َطأي١ 

 قال اإلماو ابً امليرز   يفإوسط (5/273:)  اختؾػ أذؾ العؾؿ يف

 :السجقد هعد صالة العصر حتك تغرب الشؿس، وهعد الصب، حتك تطؾع الشؿس

وقال  .كره ذلؽ مالؽ هـ أكس. فؽرذت صائػة أن يؼرأ السجدة يف ذذيـ الققتقـ

 .ٓ يسجد إذا قرأ السجدة هعد الصب،، وهعد العصر وٓ يعقدذا أمحد:

 .وقال إسحاق: يعقدذا إذا غرهت الشؿس

أو هعد الػجر مل يسجد فقفا، وقد كان  ،أهق ثقر: إذا قرأ سجدة هعد العصر وقال

 صاص يسجدون هعد الصب،.اهـ طؿر يصق، طؾقفؿ إذا رآذؿ، يعـل الؼُ 

فؾؿ : ورويـا طـ كعب هـ طجرة: أكف قرئت طـده السجدة قبؾ صؾقع الشؿس

 .ثؿ سجد ،يسجد حتك صؾعت الشؿس

أو سقرة فقفا سجدة ، أى أهنؿ يؼرءون آيةورويـا طـ أهل أمامة: أكف كان إذا ر

 .مل يجؾس معفؿ :هعد العصر

حدثـا إسحاق، طـ طبد الرزاق، طـ معؿر، طـ الزذري، طـ سامل، قال: 

قال  «يسجدون هعد الصب،، كان اهـ طؿر يصق، طؾقفؿ إذا رآذؿ، يعـل الؼصاص»

 .طـ كافع، معؿر: وأخبركقف أيقب

ا حجاج، قال: ثـا محاد، طـ الحجاج، طـ حدثـا طظ هـ طبد العزيز، قال: ثـ

صؾحة هـ مصرف، طـ الؿسقب هـ رافع، أن كعب هـ طجرة، قرئت طـده السجدة 
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 .فؾؿ يسجد حتك صؾعت الشؿس، ثؿ سجد ،قبؾ صؾقع الشؿس

ثر اهـ طؿر صحق،، رجالف رجال الشقخقـ، وأثر أ :لال أتٌ عثذ اهلل غفش اهلل نو

 ج هـ أرصاة، وفقف ضعػ.كعب هـ طجرة ضعقػ: يف إسـاده حجا

 .وكان أذؾ الشام يؼرءون السجدة:  ثه قال ابً امليرز

وكان سعقد هـ الؿسقب يـفك طـ سجدة الؼرآن هعد العصر حتك تغرب 

 .الشؿس، وهعد الصب، حتك تطؾع الشؿس

  :رويـا طـ الشعبل  ،ورخصت صائػة يف السجقد هعد العصر وهعد الصب،قال

فلتقت طىل السجدة فاسجد أي ساطة كاكت، وٓ أكف قال: إذا قرأت الؼرآن 

حسـ البصري سجدة هعد تختصرن السجدة ، مـ يؼرأ الؼرآن فقسجد فقفا. وقرأ ال

 العصر فسجد.

ومؿـ روي طـف أكف قال: يسجد هعد صالة العصر، وقبؾ صؾقع الشؿس: 

، ططاء، وسامل، والؼاسؿ، وطؽرمة، وكان الـخعل يؼقل: إذا قرأ السجدة هعد الغداة

 أو هعد العصر سجد إذا كان وقت صالة.

 وقال محاد هـ أهل سؾقؿان: إذا كان يف وقت صالة، فال هلس.

وقال الشافعل: مـ قرأ سجدة هعد العصر، أو هعد الصب،، أو هعد الػجر، 

 فؾقسجد. 

وقال أصحاب الرأي يف السجدة يؼرؤذا هعد العصر قبؾ أن تغقب الشؿس، 
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 ذ.اع الشؿس، قالقا: يسجدذاوهعدما صىل الػجر قبؾ أن تطؾ 

أن  فال ينثغيأما قراءة السجدة يف ذذا الققت:  :لال أتٌ عثذ اهلل غفش اهلل نو

 يختؾػ يف جقازه: إذ ٓ دلقؾ يدل طىل الؿـع مـ ذلؽ.

أن ٓ هلس هذلؽ: ٕهنا لقست  فانزي يظيش يلوأما السجقد يف ذذيـ الققتقـ: 

إسباب مخصقصة مـ الـفل القارد  هصالة، وإكؿا ذق سجقد تالوة: وٕن ذوات

يف ذلؽ، ولؽـ إن وافؼ قراءة السجدة وقت هزوغ الشؿس، ووقت غروهبا: 

فإقرب ذق كراذة السجقد يف ذلؽ الققت: ٕكف وقت يسجد فقف الؽػار لؾشؿس، 

وقد كره الشارع مشاهبتفؿ يف الصقرة، ومـ سجد مل كستطع أن كمثؿف: ٕكف سجقد 

 طارض لسبب.

 املاغٞ إذا قسأ ايطجد٠؟ٌٖ ٜطجد  د:14ر َطأي١

  ًوذق ققل إسقد، وطؾؼؿة، وططاء  .مـ أذؾ العؾؿ مـ قال: يقمئ إيؿاء

 ومجاذد.

 وذق ققل أهل العالقة، والتقؿل، وأهل  .وقال هعضفؿ: يسجد طىل إرض

 زرطة هـ طؿرو، وأصحاب الرأي.

طىل  : ٕكف لقس هؿسافر، وٓ ذقألشب ًىزا انمٌل :لال أتٌ عثذ اهلل غفش اهلل نو

 راحؾتف، ولقس ذـاك دلقؾ طىل اإليؿاء يف حالة الؿشل، واهلل أطؾؿ.

إهراذقؿ هـ يزيد التقؿل، قال: كـت أقرأ طىل ( طـ 521) صحق، مسؾؿويف 
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ة، فنذا قرأت السجدة سجد، فؼؾت لف: يا أهت، أتسجد يف دَّ أهل الؼرآن يف السُّ 

طـ أول مسجد  ملسو هيلع هللا ىلص الطريؼ؟ قال: إين سؿعت أها ذر يؼقل: سللت رسقل اهلل

 «الؿسجد األقصك»قؾت: ثؿ أي؟ قال:  «الؿسجد الحرام» :وضع يف إرض؟ قال

أربعقن طاما، ثؿ األرض لؽ مسجد، فحقثًم أدركتؽ »قؾت: كؿ هقـفؿا؟ قال: 

 .«الصالة فصؾ

 ٌٖ تطجد احلا٥ض إذا قسأت ايطجد٠؟ د:15ر َطأي١

 ظؿ مـ ذذب مجع مـ أذؾ العؾؿ إىل أهنا ٓ تسجد: ٕهنا قد تركت ما ذق أط

ذلؽ: الصالة، وذق ققل ططاء والزذري، وقتادة، وسعقد هـ جبقر، والـخعل، 

 والحسـ. وذق مذذب مالؽ، والثقري، والشافعل، وأصحاب الرأي.

  وجاء طـ طثؿان أكف قال: تقمئ إيؿاء، وذق مـ صريؼ قتادة طـ سعقد ،

ٕكف ضعػ:  اهـ الؿسقب، طـ طثؿان. ورواية قتادة طـ سعقد هـ الؿسقب فقفا

 (2/14 ،)مصـػ اهـ أهل شقبةيدلس طـف كثقًرا، وقد طـعـ يف ذذا إثر كؿا يف 

 (.5/283ٓهـ الؿـذر ) إوسطو

: ٕهنا لقست هصالة كؿا ذلا أٌ ذسجذ أنَّ انصحيح  :لال أتٌ عثذ اهلل غفش اهلل نو

 تؼدم، وذق مؼتضك ققل مـ قال: ٓ تشترط الطفارة لسجقد التالوة.
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ـْ أَ  (111) .  أمرٌ َكاَن إَذا َجاَءُه  ملسو هيلع هللا ىلص، َأنَّ الـَّبِلَّ هِل َهْؽَرَة َوَط

ِ
ُه َخرَّ َساِجًدا هلل َيُسرُّ

َّٓ الـََّسائِّل. َرَواُه الَخْؿَسُة إ
(1)

 

ـِ َطْقٍف  (111) ـِ ْه ْحَؿ ـْ َطبِْدالرَّ َلَصاَل ، فَ ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َسَجَد الـَّبِلُّ  ،َوَط

ُجقَد، ُثؿَّ َرَفَع َرْأَسُف،  َركِل»َقاَل: وَ السُّ . «هللِ ُشْؽًرا ، َفَسَجْدُت إنَّ ِجْبرِيَؾ َأَتاكِل، َفَبشَّ

َحُف الَحاكُِؿ. َرَواُه َأْحَؿُد َوَصحَّ
(2)

 

ـِ  (111) ـِ َطاِزٍب  َوَط ـِ  ملسو هيلع هللا ىلصبِلَّ ، أَنَّ الـَّ البََراِء ْه َفَذَكَر - َهَعَث َطؾِقًّا إَلك القََؿ

  [] َقاَل: َفَؽتََب َطؾِلٌّ  -الَحِديَث 
ِ
ا َقَرأَ َرُسقُل اهلل الؽِتَاَب َخرَّ  ملسو هيلع هللا ىلصهِنِْساَلمِِفْؿ َفَؾـؿَّ

. َوَأْصُؾفُ  .الُبَخاِريِّ فِل  َساِجًدا. َرَواُه البَقَْفِؼلُّ
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 1394(، واهـ ماجف )1578(، والترمذي )2774(، وأهقداود )5/45. أخرجف أمحد )ضعٝ  (1)

 مـ صريؼ هؽار هـ طبدالعزيز، طـ أهقف، طـ أهل هؽرة. وإسـاده ضعقػ: ٕن هؽاًرا ضعقػ، وأهاه

 يف ترمجة هؽار.  الؽامؾمجفقل الحال، وذكر اهـ طدي ذذا الحديث يف 

(، وقد اختؾػ يف إسـاد ذذا الحديث كؿا يف 1/551(، والحاكؿ )1/191. رواه أمحد )ضعٝ  (2)

العؾؾ ( ورج، الدارقطـل ققل سعقد هـ سؾؿة 577( رقؿ )297-4/296لؾدارقطـل ،)

طـ طبدالقاحد هـ محؿد هـ طبدالرمحـ هـ طقف  -عـل ي -والدراوردي طـ طؿرو هـ أهل طؿرو 

 طـ جده طبدالرمحـ هـ طقف هف. وذذا اإلسـاد ضعقػ لجفالة طبدالقاحد هـ محؿد. 

( مـ صريؼ أهل طبقدة هـ أهل السػر طـ إهراذقؿ هـ يقسػ طـ 2/369. أخرجف البقفؼل )حطٔ (3)

قطبقدة هـ أهل السػر وإهراذقؿ هـ يقسػ أهقف طـ أهل إسحاق طـ البراء هف. وإسـاده ضعقػ، فقف أه

 هـ أهل إسحاق، كالمها ضعقػ.ا

مـ صريؼ شري، هـ  -ولقس فقف ذكر قصة اإلسالم والسجقد- (4349 )البخاريوأصؾف يف 

مسؾؿة طـ إهراذقؿ هـ يقسػ هف. وكلن البخاري اكتؼك لف ذذا الحديث، والزيادة الؿذكقرة، تاهع 

( وفقف لقـ، 2/197) التاريخالرمحـ إرحبل طـد الطبري يف أها طبقدة طؾقفا يحقك هـ طبد

 فبؿجؿقع الطريؼقـ يحسـ الحديث، واهلل أطؾؿ.
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 املسائل واألحكام املستفادة من األحاديث

 حهِ ضجٛد ايػهس. د:1ر َطأي١

  ،ذذب إىل مشروطقة سجقد الشؽر الشافعل، وأمحد وأصحاهبؿا، وإسحاق

وأهق ثقر، واهـ الؿـذر، وغقرذؿ، وذلؽ طـد تجدد الـعؿ، أو مجلء خبر يسر، 

طـد البخاري  مالؽ واستدلقا طىل ذلؽ هلحاديث الباب، وهحديث كعب هـ 

ر هالتقهة، فخرَّ ساجًدا شؽًرا هلل تعاىل طىل 2769(، ومسؾؿ )4418) (، حقـ ُهشِّ

 ذلؽ.

  وذذب الـخعل، ومالؽ، وأهق حـقػة إىل كراذتف: ٕنَّ الـبل  كان يف أيامف

 الػتقح، واستسؼك فسؼل، ومل يـؼؾ أكف سجد، ولق كان مستحبًّا: لؿا تركف.

: يششًعيح ًاسرحثاب سجٌد انشكش ذقاأللشب  :ش اهلل نولال أتٌ عثذ اهلل غف

لألدلة الؿتؼدمة ولق تركف يف هعض إحقان، وفعؾف يف هعضفا كان أقرب إىل فعؾ 

، واهلل أطؾؿ.الـبل 
(1)

 

أحؽام سجدة الشؽر مثؾ أحؽام سجقد التالوة طـد أذؾ العؾؿ  تيبيُ:

 الؼائؾقـ هبا.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/287.)إوسط (2/371 ،)الؿغـلاكظر:  (1)
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 َبِعُض امَلَشاِئِن امُلِمَحَقِة

 ٌ ٜطجد يًػهس يف ايصال٠؟ٖ د:1ر َطأي١

ْؽِر َوُذَق فِل  (2/372 :)الؿغـليف  قال ابً قدام٘  َٓ َيْسُجُد لِؾشُّ َو

اَلةِ  ْجَدةِ َلقَْس مِـَْفا: الصَّ َنَّ َسبََب السَّ
ِ
َّٓ َأْن َيُؽقَن َكاِسقًا: ٕ  ،َفنِْن َفَعَؾ َهَطَؾْت َصاَلُتُف، إ

ُف َطَؿٌؾ َغقُْر َكثِقٍْر، َفَلْشبََف َما َلْق َزاَد ُسُجْقًدا : َفاَل َأْو َجاِذاًل هِتَْحِريِؿ َذلَِؽ  َكَّ
ِ
ُيبْطُِؾَفا: ٕ

اَلةِ َسْفًقا.اكتفك.  فِل الصَّ

ُٜػس  ايطجٛد دلسّدا بال ضبب؟ د:2ر َطأي١  ٌٖ 

- (11/512مجؿقع الػتاوىيف  قال غٔخ اإلضالو ابً تٔنٔ٘ 

قد يف الصالة، يؽقن إٓ طىل القجف الؿشروع، وذق السج ٓ(: فنن السجقد 513

وسجقد السفق، وسجقد التالوة، وسجقد الشؽر طىل أحد ققيل العؾؿاء، وأما 

وكذلؽ ما يػعؾف هعض السجقد طؼقب الصالة هال سبب: فؼد كرذف العؾؿاء،

الؿشايخ مـ سجدتقـ هعد القتر مل يػعؾف أحد مـ السؾػ وٓ استحبف أحد مـ 

 لؾسجقد الؿجرد هال سبب، إئؿة...، وأما السجدتان: فال أصؾ لفؿا، وٓ

 ذوقالقا: ذق هدطة.ا
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 بَابُ صاَلَة التَّطَُِّع

ُِّع  َباُب َصاَلِة التََّط

ـِ  (111) ـْ َرهِقَعَة ْه  «َسْؾ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل لِل الـَّبِلُّ  ،إَْسَؾِؿلِّ  َكْعٍب َط

َفُؼْؾت: ُذَق َذاَك، َقاَل:  «؟َأَو َغْقَر َذلَِؽ »َفُؼْؾت: َأْسَلُلؽ ُمَراَفَؼتَؽ فِل الَجـَِّة، َفَؼاَل: 

ُجقدِ »  السُّ
ِـّل َطَؾك َكْػِسؽ بَِؽْثَرةِ .. َرَواُه ُمْسؾِؿٌ «َفَلِط

(1)
 

 احلكم املستفاد من احلديث

ِؾ هلل هالصالة، ومثؾف ققلف  كؽ لـ إ»: يف ذذا الحديث حثٌّ طىل تؽثقر التَّـَػُّ

، أخرجف مسؾؿ «تسجد هلل سجدة؛ إال رفعؽ اهلل هبا درجة وحطَّ طـؽ هبا خطقئة

 .(، مـ حديث ثقهان، وأهل الدرداء 488)

، ( مـ حديث أهل أمامة، وأهل ذر 5/164( )5/248وأخرجف أمحد )

 (.271( )488هرقؿ ) لشقخـا  الصحق، الؿسـدومها يف 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 489أخرجف مسؾؿ هرقؿ ) (1)



 618 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 
ـِ  (114) ـِ ُطَؿَر  َوَط ـَ َقاَل:  ،اْه ـِ َطْشَر َرَكَعاٍت  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلِّ  َحِػْظت مِ : َرْكَعتَقْ

ـِ َهْعَد الِعَشاِء  ـِ َهْعَد الَؿْغِرِب فِل َهقْتِِف، َوَرْكَعتَقْ ـِ َهْعَدَذا، َوَرْكَعتَقْ َقبَْؾ الظُّْفِر، َوَرْكَعتَقْ

بِْ،. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.فِل َهقْتِِف، َوَرْكعَ  ـِ َقبَْؾ الصُّ تَقْ
(1)

 

ـِ َهْعَد الُجُؿَعِة فِل َهقْتِفِ  .َوفِل ِرَواَيٍة َلُفـَؿا: َوَرْكَعتَقْ
(2)

 

َٓ ُيَصؾِّل َّٓ َركْ  َولُِؿْسؾٍِؿ: َكاَن إَذا َصَؾَع الَػْجُر  .إ ـِ ـِ َخِػقَػتَقْ َعتَقْ
(3)

 

ـْ َطائَِشَة  (111) َٓ َيَدُع َأْرَهًعا َقبَْؾ الظُّْفرِ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ  ،َوَط ـِ َكاَن  ، َوَرْكَعتَقْ

. َقبَْؾ الَغَداةِ. َرَواُه الُبَخاِريُّ
(4)

 

ِـ  ،َوَطـَْفا  (111) ـَ  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلُّ  َقاَلْت: َلْؿ َيُؽ َأَشدَّ َتَعاُذًدا  الـََّقافِؾِ  َطَؾك َشْلٍء مِ

الَػْجِر. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف. مِـُْف َطَؾك َرْكَعتَِل 
(5)

 

.«اقفَ ا فِ مَ َو  اقَ كْ الدُّ  ـَ مِ  ٌر قْ َخ  رِ ْج ا الػَ تَ عَ كْ رَ »َولُِؿْسؾٍِؿ: 
(6)

 

ـَ  (111) ـْ ُأمِّ َحبِقبََة ُأمِّ الُؿْممِـِق   ،َوَط
ِ
َيُؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَلْت: َسِؿْعت َرُسقَل اهلل

ـََتْل َطْشَرَة َرْكَعةً » ـْ َصؾَّك اْث ّـَ بَْقٌت فِل الَجـَّةِ  ةٍ َوَلْقؾَ  فِل َيْقمٍ  َم . َرَواُه «بُـَِل َلُف بِِف

ُمْسؾٌِؿ.
(7)

 .«ًطاقُّ طَ تَ »َوفِل ِرَواَيٍة:  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. والؾػظ لؾبخاري. 729(، ومسؾؿ )1181أخرجف البخاري ) (1)

 (. وذل هالؿعـك. 729سؾؿ )(، وم937أخرجف البخاري ) (2)

 . (. مـ حديث حػصة 88( )723أخرجف مسؾؿ هرقؿ ) (3)

 (. 1182أخرجف البخاري هرقؿ ) (4)

 (. 94( )724(، ومسؾؿ )1169أخرجف البخاري ) (5)

 (.725أخرجف مسؾؿ هرقؿ ) (6)

 (. 728أخرجف مسؾؿ هرقؿ ) (7)



ُِّع   619 َباُب َصاَلٗ التََّط

 

 

 

 

ـِ بَْعَدَها»: َوَزادَ ، َولِؾتِّْرمِِذيِّ َكْحُقهُ  (111) ـِ بَْعَد  َأْربًَعا َقْبَؾ الظُّْفرِ َوَرْكَعَتْق َوَرْكَعَتْق

ـِ َقْبَؾ َصاَلةِ الَػْجرِ  ـِ بَْعَد الِعَشاِء َوَرْكَعَتْق .«الَؿْغرِِب َوَرْكَعَتْق
(1)

 

 احلكم املستفاد من األحاديث املتقدمة

واتب التل مع صالة  دلَّْت إحاديث الؿتؼدمة طىل تلكد استحباب الرَّ

، وذل: أرهٌع قبؾ الظفر، وركعتان هعدذا، وركعتان هعد الؿغرب، الػريضة

قَت )راتبة(: ٓستؿرارذا،  وركعتان هعد العشاء، وركعتان قبؾ الػجر، وُسؿِّ

أرهع كؿا  ودوامفا، وسـة الظفر الؼبؾقة )أرهٌع( و)اثـتان(، وأكثُر فِْعِؾ الـبل 

 يظفر مـ إحاديث، واهلل أطؾؿ.

 استحباب ذذه الـقافؾ، وخالػ الحسـ يف سـة الػجر، وقد أمجع العؾؿاء طىل

 فؼال هقجقهبا.

مخس صؾقات دم الققم »، ولؼقلف: : لػعؾ الـبل اسرحثاهبا ًانشاجح

ع»، قال: ذؾ طظَّ غقرذـ؟ قال: «والؾقؾة «ال، إال أْن تطقَّ
(2)

: ، ولحديث معاذ 

«فلخبرهؿ أن اهلل افترض طؾقفؿ مخس صؾقات دم الققم، والؾقؾة»
(3)

، وآكُد ذذه 

ـِ يف الباب. الركعات ركعتا الػجر: لحديثل طائشة   الؾََّذْي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ممؾ هـ إسؿاطقؾ، ولؽـ لؾحديث صريؼ (، ويف إسـاده م415. أخرجف الترمذي )شٜاد٠ صخٝخ١ (1)

  (1552 .)الؿـتخبأخرى صحقحة طـد طبد هـ محقد يف 

 .(، طـ صؾحة هـ طبقداهلل 11(، ومسؾؿ )46أخرجف البخاري ) (2)

 (.19(، ومسؾؿ هرقؿ )1395أخرجف البخاري هرقؿ ) (3)



 621 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 ٚقت زٚاتب ايصال٠. د:1ر َطأي١ 

  ٘قال ابً قدام كؾُّ ُسـٍَّة قبؾ الصالة، فققتفا مـ دخقل وقتفا إىل فعؾ :

 ذالصالة، وكؾ ُسـٍَّة هعدذا، فققتفا مـ فعؾ الصالة إىل خروج وقتفا.ا

  ُّـََّة الؼبؾقة يؿتد وقتفا إىل آخر وقت الػريضةوذذب الشافعقة إىل أنَّ الس. 

، وذق ققل هعض الشافعقة أيًضا.ًانصٌاب انمٌل األًل
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (4/11-11.)الؿجؿقع (2/544 ،)الؿغـلواكظر:  (1)



ُِّع   621 َباُب َصاَلٗ التََّط

 

 

 

 

ـْ َحاَفَظ َطَؾك َأْربٍَع َقْبَؾ الظُّْفرِ »: َولِْؾَخْؿَسِة َطـَْفا (111) مَ  َم ُف اهلُل َوَأْربٍَع بَْعَدَها َحرَّ

.«َطَؾك الـَّارِ َتَعاَلك 
(1)

 

 احلكم املستفاد من احلديث

فقف فضقؾة الؿحافظة طىل أرهٍع قبؾ الظفر، وأرهٍع هعدذا، ومـ طؿؾ هبذا 

 .الحديث: فنكف يشؿؾف أيًضا إجر

 والثقاب الحاصؾ يف الحديث الذي قبؾف وزيادة، واهلل أطؾؿ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 266-3/264(، والـسائل )1269(، وأهقداود )426، 6/325محد ). أخرجف أصخٝذ (1)

(، مـ ُصُرٍق طـ: طـبسة هـ أهل سػقان، طـ أم حبقبة. وقد 1161(، واهـ ماجف )427والترمذي )

 رواه طـ طـبسة أرهعة:

ان هـ ططقة، طـد أمحد، والـسائل،وذق ثؼٌة، فؼقٌف، وذذه الطريؼ صحقحة، وذل أص،   حسَّ

 الحديث.ُصُرِق 

مؽحقل، طـد أهل داود، والـسائل، وقد ققؾ: إكف مل يسؿع مـ طـبسة. قالف مجاطٌة مـ  

 الحػاظ، وقد أثبتف ُدَحقؿ الشامل، وذق أطؾؿ هحديث الشام.

طبد اهلل هـ الؿفاجر الشعقثل، طـد أمحد، والترمذي، واهـ ماجف، والـسائل، وذق  

 مجفقٌل.

ـُ الحديث.الؼاسؿ هـ    طبد الرمحـ الشامل طـد الترمذي، والـسائل، وذق حس

 فالحديث صحق، هدون شؽ، واهلل أطؾؿ.



 622 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 
ـِ ُطَؿَر  (111) ـِ اْه  ، َقاَل: َقاَل رَ َوَط

ِ
 َصؾَّك َأْربًَعا أً َرِحَؿ اهللُ اْمَر »: ملسو هيلع هللا ىلصُسقُل اهلل

ـُ ُخَزْيَؿَة، «َقْبَؾ الَعْصرِ  ـَُف. َواْه ، َوَحسَّ . َرَواُه َأْحَؿُد َوَأُهق َداُود َوالتِّْرمِِذيُّ

َحُف. َوَصحَّ
(1)

 

 احلكم املستفاد من احلديث

 الػؼفاء هبذا الحديث طىل استحباب التطقع هلرهع قبؾ العصر.استدل هعض 

والحديث ضعقػ كؿا هقـاه: فعؾقف فال يستحب التؼققد هلرهع، هؾ يشرع التـػؾ 

 ، وهاهلل التقفقؼ.«بقـ كؾ أذاكقـ صالة»هقـ إذان واإلقامة: لحديث: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.431(، والترمذي )1271(، وأهقداود )2/117. أخرجف أمحد )ضعٝ  (1)

ويف إسـاده: محؿد هـ مسؾؿ هـ مفران، قال فقف الدارقطـل واهـ معقـ: ٓ هلس هف، وقال فقف 

هتذيب قـف اهـ مفدي، وقال الػالس: روى طـف أهقداود الطقالسل مـاكقر. اكظر أهقزرطة: واٍه، ول

 . التفذيب

، الؽامؾوالحديث الؿذكقر مـ رواية أهل داود الطقالسل طـف، وقد أكؽره اهـ طدي فلورده يف 

 فالحديث ضعقػ ٓ يثبت. ، الؿقزانوالذذبل يف 



ُِّعَباُب َصاَل   623 ٗ التََّط

 

 

 

 

ٍؾ الُؿَزكِلِّ  (111) ـِ ُمَغػَّ  ْه
ِ
ـْ َطبِْداهلل  ، َقاَل: َقاَل رَ َوَط

ِ
قا »: ملسو هيلع هللا ىلصُسقُل اهلل َصؾُّ

قا َقْبَؾ الَؿْغرِِب َقْبَؾ الَؿْغرِِب  ـْ َشاءَ » :ُثؿَّ َقاَل فِل الثَّالِثَةِ  «، َصؾُّ َكَراِذقََة أَْن  :«لَِؿ

. َيتَِّخَذَذا الـَّاُس ُسـًَّة. َرَواُه الُبَخاِريُّ
(1)

 

ـِ َوفِل ِرَواَية  ـِ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ : ِحبَّانَ  اه .َصؾَّك َقبَْؾ الَؿْغِرِب َرْكَعتَقْ
(2)

 

ـْ  (111) ْؿسِ َأْكسٍ  َولُِؿْسؾٍِؿ َط ـِ َهْعَد ُغُروِب الشَّ ، َوَكاَن الـَّبِلُّ : ُكـَّا ُكَصؾِّل َرْكَعتَقْ

َيَراَكا، َفَؾْؿ َيْلُمْرَكا َوَلْؿ َيـَْفـَا. ملسو هيلع هللا ىلص
(3)

 

 احلكم املستفاد من األحاديث

 .َدلَِّت إحاديُث طىل استحباب التطقع هالركعتقـ قبؾ الؿغرب

وقد ص،َّ طـ أكس طـد الشقخقـ
(4)

، كاكقا يبتدرون أنَّ الصحاهة  :

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .«ادغربقبل صالة »: (. هؾػظ1183أخرجف البخاري ) (1)

( طـ اهـ خزيؿة، طـ طبدالقارث هـ طبدالصؿد هـ طبدالقارث، حدثـا 1588أخرجفا اهـ حبان ) (2)

أهل قال: حدثـل أهل: حدثـا حسقـ الؿعؾؿ، طـ طبداهلل هـ هريدة، طـ طبداهلل الؿزين أن رسقل اهلل 

  :خاري. فذكره كرواية الب «صؾوا قبل ادغرب... »صىل قبؾ الؿغرب ركعتقـ ثؿ قال 

يف ثبقهتا كظر، فؼد  وذذا اإلسـاد ضاذره الصحة، إٓ أن الزيادة التل مـ فعؾ رسقل اهلل 

 (، طـ طبدالصؿد هنسـاده هدون ذذه الزيادة. 5/55أخرج الحديث أمحد )

( مـ صريؼ أهل معؿر طبداهلل هـ 1289( واهـ خزيؿة )1183وأخرج الحديث البخاري )

(، طـ 5/55، مـ صريؼ طبقداهلل هـ طؿر، وأخرجف أمحد )(1281طؿرو، وأخرجف أهقداود )

رووا الحديث طـ طبدالقارث طـ حسقـ  -أرهعتفؿ–حسقـ هـ محؿد هـ هبرام الؿروذي وطػان 

 الؿعؾؿ هنسـاده هدون الزيادة الؿذكقرة. ففل زيادة غقر محػقضة، واهلل أطؾؿ. 

 (. 836أخرجف مسؾؿ هرقؿ ) (3)

 (.837(، ومسؾؿ هرقؿ )625أخرجف البخاري هرقؿ ) (4)



 624 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 .قن ذاتقـ الركعتقـالسقاري، ُيصؾُّ  

(، طـ طؼبة هـ طامر، قال: إكَّا ُكـَّا كػعؾف طىل طفد 1184) البخاريويف 

 .ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 

 يعـل: صالة ركعتقـ قبؾ الؿغرب.

 وقد ذذب إىل استحباب ذاتقـ الركعتقـ: أمحد، وإسحاق، وهعض الشافعقة .

ة مؼبقلة.انصٌاب وذق  ، ولقس لؿـ كره ذاتقـ الركعتقـ ُحجَّ

 د ذذب إىل الؽراذة مالؽ، والشافعل.وق
(1)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (625.)الػت،اكظر:  (1)



ُِّع   625 َباُب َصاَلٗ التََّط

 

 

 

 

ـْ َطائَِشَة  (111) ـِ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَلْت: َكاَن الـَّبِلُّ  ،َوَط ْكَعتَقْ ُػ الرَّ ـِ َقبَْؾ  ُيَخػِّ الؾَّتَقْ

بِْ، َحتَّك إكِّل َأُققُل: َأَقَرأَ هُِلمِّ الؽِتَاِب؟ ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف. َصاَلةِ الصُّ
(1)

 

 احلكم املستفاد من احلديث

  استدل أذؾ العؾؿ هبذا الحديث طىل استحباب تخػقػ ركعتل الػجر، حتك

 إنَّ اإلمام مالًؽا قال: أما أكا فال أزيد طىل أم الؼرآن. يعـل لحديث طائشة الؿذكقر.

 .وذذب الحسـ، وططاء إىل أكف ٓ هلس هتطقيؾفا 

ـُف، وٓ إطادة أ :قال ابً امليرز  ما آقتصار طىل قراءة أم الؼرآن: فال أحسِّ

كان يؼرأ هف،  ملسو هيلع هللا ىلصطىل مـ فعؾ ذلؽ، وُأِحبُّ أن يؼرأ فقفؿا هؿا رويـا أنَّ الـبل 

: ٓتباع السـة.ا  ذويخػػفؿا َأَحبُّ إيلَّ

، ويؼرأ مع الػاتحة هشلء انصٌابذق  لٌل اجلًيٌس :لال أتٌ عثذ اهلل غفش اهلل نو

، ويخػػفؿا.مـ الؼرآن
(2)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 92( )724(، ومسؾؿ )1171أخرجف البخاري ) (1)

  (4/27.)الؿجؿقع (2/541 ،)الؿغـل (5/225 ،)إوسطاكظر:  (2)
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ـْ َأهِل ُذَرْيَرَة  (114) ٱ ٻ ﴿: الَػْجرِ  َقَرأَ فِل َرْكَعتَِل  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ ، َوَط

. َرَواُه ُمْسؾٌِؿ.﴾ ٱ ٻ ٻ ٻ﴿وَ ، ﴾ٻ
(1)

 

 احلكم املستفاد من احلديث

 ؼرأ يف ركعتل الػجر هالسقرتقـ الؿذكقرتقـ.استحب أذؾ العؾؿ أن ي

، أنَّ (، وغقره، مـ حديث اهـ طباس 727وكذلؽ هؿا أخرجف مسؾؿ )

ٿ ٿ ٿ ﴿كان يؼرأ يف ركعتل الػجر يف إُوىل مـفؿا آية البؼرة:  الـبل 

 .[٨٦]آل عمران: ﴾ڤ ڤ ڤ ﴿، ويف أخرة مـفؿا: [٣٥٨البؼرة:] ﴾ٹ  ٹ ٹ

، [٧٤آل عمران:] ﴾ی ی ی ی جئ ﴿ويف إخرى:  ٚيف زٚا١ٜ:

وذذه الرواية أرج، مـ التل قبؾفا: ٕكف رواذا مخسة مـ الثؼات، وذؿ: مروان هـ 

(، وزذقر هـ معاوية طـد أهل 727معاوية الػزاري، وطقسك هـ يقكس طـد مسؾؿ )

 (.231، 1/231(، وطبداهلل هـ كؿقر، ويعىل هـ طبقد طـد أمحد )1259داود )

فتػرد هبا أهق خالد إمحر، وذق حسـ الحديث ٓ يؼقى طىل وأما التل قبؾفا 

ەئ  ەئ  وئ وئ   ﴿مخالػة الخؿسة، وأية الؿشار إلقفا ذل ققلف تعاىل: 

 أية. [٧٤آل عمران:] ﴾ۇئ  ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 726أخرجف مسؾؿ هرقؿ ) (1)



ُِّع   627 َباُب َصاَلٗ التََّط

 

 

 

 

ـْ َطائَِشَة  (111)  الَػْجِر اْضَطَجعَ  إَذا َصؾَّك َرْكَعتَِل  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَلْت: َكاَن الـَّبِلُّ  َوَط

. . َرَواُه الُبَخاِريُّ ـِ ِف إَْيَؿ َطَؾك ِشؼِّ
(1)

 

ـْ َأهِل ُذَرْيَرَة  (111)   َوَط
ِ
 إَذا َصؾَّك َأَحُدُكؿُ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

ْبِح َفْؾَقْضَطِجْع   الصُّ
ـِ َقْبَؾ َصاَلةِ ْكَعَتْق ـِ  الرَّ ـْبِِف األَْيَؿ  ،َوَأُهق َداُود ،. َرَواُه َأْحَؿدُ «َطَؾك َج

َحُف. َوالتِّْرمِِذيُّ َوَصحَّ
(2)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديثني

 حهِ االضطجا  بعد زنعيت ايفجس. د:1ر َطأي١

 ـ أذؾ العؾؿ ذذا آضطجاع، ومـفؿ: إسقد، والـخعل، كره مجاطة م

والحسـ، وسعقد هـ جبقر، وص،َّ طـ اهـ طؿر، واهـ مسعقد، وذق مذذب مالؽ، 

 وطزاه طقاض لؾجؿفقر.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ( ضؿـ حديث أصقل122( )736(، وأخرج مسؾؿ كحقه )1161أخرجف البخاري هرقؿ ) (1)

(، مـ صريؼ طبدالقاحد 421(، والترمذي )1261(، وأهقداود )2/415. أخرجف أمحد )ضعٝ  (2)

هـ زياد طـ إطؿش طـ أهل صال، طـ أهل ذريرة هف. وذذا إسـاد ضاذره الصحة، ولؽـ ا

 طبدالقاحد هـ زياد قد تؽؾؿ يف روايتف طـ إطؿش، وذذا الحديث مؿا أكؽر طؾقف. 

( سؿعت اهـ تقؿقة يؼقل: ذذا حديث هاصؾ ولقس 1/319) زاد الؿعاديف  قال اهـ الؼقؿ 

 ذهصحق، وإكؿا الصحق، طـف الػعؾ ٓ إمر هبا، وإمر هبا تػرد هف طبدالقاحد هـ زياد وغؾط فقف.ا

وتجـبا تؾؽ الؿـاكقر التل كؼؿت  الصحقحقـاحتجا هف يف : الؿقزانيف  وقال الذذبل 

 ذيث.اطؾقف... ثؿ ذكر ذذا الحد

إكؿا ذق  ملسو هيلع هللا ىلص(: لقس ذق أمًرا مـ الـبل 1/116) مسائؾ اهـ ذاكئكؿا يف  وقال اإلمام أمحد 

 ذ.املسو هيلع هللا ىلصفعؾف 

(: رواه محؿد هـ إهراذقؿ التقؿل طـ أهل صال، طـ أهل ذريرة 3/45) الســوقال البقفؼل يف 

 ذا. آ خبًرا طـ ققلف. ثؿ قال: وذذا أوىل أن يؽقن محػقضً  ملسو هيلع هللا ىلصحؽاية طـ فعؾ الـبل 
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   وذذب الشافعل، وأمحد وأصحاهبؿا إىل استحباب ذذه الضجعة هعد ركعتل

أهنؿ كاكقا الػجر، وص،َّ طـ أهل مقسك، ورافع هـ خديج، وأكس هـ مالؽ، 

 يضطجعقن هعد ركعتل الػجر.

فعؾفا كؿا يف حديث الباب، وأما مـ  : ٕنَّ الـبل انصٌاب ذق ًىزا انمٌل

كرذفا: فؾقس لفؿ حجة يف ذلؽ، ولعؾ هعضفؿ مل تبؾغفؿ إدلة، وهعضفؿ محؾفا 

 .طىل أنَّ ذلؽ لؿـ كان متعبًا مـ الؼقام، وذذا ٓ دلقؾ طؾقف

  ،فؼال: آضطجاع هعد ركعتل الػجر واجب ٓ وهالغ اهـ حزم الظاذري

تص، صالة الػجر إٓ هبا. وذذا ققٌل مردوٌد، مـؽٌر: ٕنَّ حديث إمر مل يص، كؿا 

.تؼدم، ولق ص،َّ فؿـ أيـ لف هطالن الصالة؟ 
(1)

 

 االضطجا  يف املطجد. د:2ر َطأي١

َؾػ إَِلك  (1161 :)الػت،يف   قال احلافظ ابً حجس َوَذَذَب َهْعض السَّ

اُه َهْعض  ،ْحبَاهبَا فِل اْلبَقْت ُدون اْلـَؿْسِجداِْستِ  ـْ اِْهـ ُطَؿر، َوَققَّ َوُذَق َمْحؽِّل َط

ـْ الـَّبِّل  ُف َلْؿ ُيـَْؼؾ َط ـْ اِْهـ ُطَؿر َأكَُّف  ملسو هيلع هللا ىلصُشقُقخـَا هَِلكَّ َأكَُّف َفَعَؾُف فِل اْلـَؿْسِجد، َوَص،َّ َط

ـْ َيْػَعؾُف فِل اْلـَؿْسِجد ب َم  ذاَأْخَرَجُف اِْهـ َأهِل َشقْبَة. .َكاَن ُيَحصِّ

(، هنسـاد صحق، طـ اهـ 2/248أثر اهـ طؿر أخرجف اهـ أهل شقبة ) ُ :لهد

 الؿسقب طـف، ووقع يف الؿطبقع )طؿر( هدل )اهـ طؿر(، فاهلل أطؾؿ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (2/247-249 ،)مصـػ اهـ أهل شقبة (4/29 ،)الؿجؿقع (2/542 ،)الؿغـلاكظر:  (1)

مصـػ طبد الرزاق (3/42-.) 



ُِّع   629 َباُب َصاَلٗ التََّط

 

 

 

 

ـِ  (111) ـِ ُطَؿَر  َوَط   ،اْه
ِ
ـَك»: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ـَك َمْث ْقِؾ َمْث ، َصاَلُة الؾَّ

ْبَح َصؾَّك َرْكَعًة َواِحَدةٍ، ُتقتُِر َلُف َما َقْد َصؾَّك َفنَِذا َخِشَل َأَحُدُكؿُ  . ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.«الصُّ
(1)

 

ـُ ِحبَّانَ -َولِْؾَخْؿَسِة  َحُف اْه ـَك»: -َوَصحَّ ْقِؾ َوالـََّفاِر َمْث ـَك َصاَلُة الؾَّ َوَقاَل . «َمْث

الـََّسائِّل: َذَذا َخَطٌل.
(2)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 نٝف١ٝ ايتطٛ  بايًٌٝ ٚايٓٗاز. د:1ر َطأي١

  :اختار مجفقر العؾؿاء التطقع هـ: ركعتقـ ركعتقـ يف الؾقؾ، أو يف الـفار

يف الـفار، ويف  لباب، قالقا: وذق صـقع الـبل ، الذي يف الحديث اهـ طؿر 

 غالب أحقالف هالؾقؾ.

  وأما التطقع هلكثر مـ ركعتقـ هالؾقؾ: فؽرذف الجؿفقر، ومـفؿ مـ قال هعدم

ما ذذب إلقف الـخعل، وأهق حـقػة، واهـ الؿـذر، واهـ كصر  ًانصٌابمشروطقتف، 

 الؿروزي، وذق مشروطقة ذلؽ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 749(، ومسؾؿ )991أخرجف البخاري ) (1)

(، 3/227(، والـسائل )1295(، وأهقداود )2/26. أخرجف أمحد )غاذ٠« ٚايٓٗاز»شٜاد٠  (2)

(، مـ صريؼ طظ هـ طبداهلل البارقل إزدي طـ اهـ 1322) (، واهـ ماجف597والترمذي )

 هف.  ،طؿر

شاذة، شذ هبا طظ البارقل، وخالػ قريًبا مـ مخسة طشر  «والـفار»وإسـاده صحق، إٓ أن زيادة 

 رجاًل، قالف اهـ قدامة واهـ رجب.

الـسائل واهـ مـفؿ  الػت،وقد حؽؿ طؾقفا هالشذوذ أكثر إئؿة كؿا قال الحافظ اهـ حجر يف 

 معقـ وأمحد وغقرذؿ. 
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 ، أنَّ الـبل (، طـ طائشة 746) ، مسؾؿصحقويدل طؾقف ما ثبت يف  

أيًضا مسؾؿ( أكف أوتر هسبٍع، ويف 746أوتر هتسٍع، وطـده أيًضا )
(1)

، أكف أوتر 

 هخؿٍس.

  ،وأما التطقع هالـفار: فؼد أجاز التطقع هلكثر مـ ركعتقـ مجٌع مـ أذؾ العؾؿ

ا وذق مذذب الحـاهؾة، وإسحاق، وإوزاطل، وأصحاب الرأي: فؼد أجازو

 التطقع هلرهٍع، ٓ ُيسؾؿ إٓ يف آخرذا.

(، أكف 2/274، هنسـاد صحق، طـد اهـ أهل شقبة )وقد ثبت طـ اهـ طؿر 

 كان يتطقع هالـفار أرهًعا، أرهًعا.

حدثـا خؾػ هـ   (13/244:)التؿفقديف   قال اإلماو ابً عبد الرب

 :قال ،ؿؼدسحدثـا أهق صالب محؿد هـ زكرياء الؿؼدسل هبقت ال :قال ،قاسؿ

سللت يحقك هـ معقـ طـ صالة الؾقؾ  :قال ،حدثـا أهق محؿد مضر هـ محؿد

فؼؾت  .وصالة الؾقؾ ركعتقـ ،ٓ يػصؾ هقـفـ ،صالة الـفار أرهعا :فؼال ،والـفار

هلي  :فؼال .صالة الؾقؾ والـفار مثـك مثـك :إن أها طبد اهلل أمحد هـ حـبؾ يؼقل :لف

 طـ اهـ طؿر ،طـ طظ إزدي ،يعىل هـ ططاءطـ  ،هحديث شعبة :فؼؾت ؟حديث

ومـ طظ إزدي  :فؼال «صالة الؾقؾ والـفار مثـك مثـك»قال  ملسو هيلع هللا ىلص ن الـبل، أ

 ، طـ اهـ طؿر ،طـ كافع ،أدع يحقك هـ سعقد إكصاري ؟ حتك أقبؾ مـف ذذا

وآخذ هحديث طظ إزدي لق كان  .أكف كان يتطقع هالـفار أرهعا ٓ يػصؾ هقـفـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.364سقليت يف الؽتاب هرقؿ ) (1)



ُِّعَباُب َصاَلٗ التَّ   631 َط

 

 

 

 

وقد كان شعبة يـػل  :قال يحقك .مل يخالػف اهـ طؿر :اطظ إزدي صحقحً حديث 

 .ورهؿا مل يرفعف ،ذذا الحديث

أربٌع »، قال: ( مـ حديث أهل أيقب، أنَّ الـبل 1271وقد روى أهق داود )

، ويف إسـاده: طبقدة هـ معتب، «قبؾ الظفر ال يسؾؿ فقفـ، ُتػتح هلـ أبقاب السًمء

وذق ضعقٌػ.
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.991، 991ٓهـ رجب رقؿ ) الػت، (2/537-538 ،)الؿغـلواكظر:  (1)
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ـْ َأهِل ُذَرْيَرَة وَ  (111)   َط

ِ
اَلةِ بَْعَد »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل َأْفَضُؾ الصَّ

ْقؾِ  . َأْخَرَجُف ُمْسؾٌِؿ.«الَػرِيَضِة َصاَلُة الؾَّ
(1)

 

ـْ َأهِل َأيُّقَب إَْكَصاِريِّ  (111)  َأنَّ َرُس ، َوَط
ِ
الِقْتُر َحؼٌّ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصقَل اهلل

ـْ َأَحبَّ َأْن ُيقتَِر بَِثاَلِث َطَؾك ُكؾِّ ُمْسؾِؿٍ  ـْ َأَحبَّ َأْن ُيقتَِر بَِخْؿٍس َفْؾَقْػَعْؾ، َوَم ، َم

ـْ َأَحبَّ َأْن ُيقتَِر بَِقاِحَدةٍ َفْؾَقْػعَ  َحُف  «ْؾ َفْؾَقْػَعْؾ، َوَم ، َوَصحَّ َّٓ التِّْرمِِذيَّ َرَواُه إَْرَهَعُة إ

َ، الـََّسائِّل َوْقَػُف. ـُ ِحبَّاَن َوَرجَّ اْه
(2)

 

ـِ َأهِل َصالٍِب  (111) ـْ َطؾِلِّ ْه ، َقاَل: َلقَْس الِقْتُر هَِحتٍْؿ َكَفقْئَِة الَؿْؽتُقَهةِ  َوَط

 
ِ
ـْ ُسـٌَّة َسـََّفا َرُسقُل اهلل

، َوالَحاكُِؿ ملسو هيلع هللا ىلصَوَلؽِ ـَُف َوالـََّسائِلُّ . َرَواُه التِّْرمِِذيُّ َوَحسَّ

َحُف. َوَصحَّ
(3)

 

ـْ َجاهِرِ  (111)    َوَط
ِ
ـَ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهلل  َقاَم فِل َشْفِر َرَمَضاَن، ُثؿَّ اْكتََظُروُه مِ

ل َخِشقُت َأْن ُيْؽَتَب َطَؾْقُؽؿُ »َقاَل: الَؼاهَِؾِة َفَؾْؿ َيْخُرْج، وَ  ـُ ِحبَّاَن.«الِقْتُر  إكِّ . َرَواُه اْه
(4)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1163أخرجف مسؾؿ هرقؿ ) (1)

(، واهـ حبان 1191(، واهـ ماجف )3/238(، والـسائل )1422. أخرجف أهقداود )ايسالذ ٚقف٘ (2)

وقال الحافظ . الســ الؽبرىذر إسـاده الصحة، لؽـ رج، الـسائل وقػف كؿا يف (، وضا2411)

والبقفؼل وغقر واحد  العؾؾ(: وصح، أهقحاتؿ والذذظ والدارقطـل يف 2/29) التؾخقصيف 

 ذوقػف وذق الصقاب. ا

( وإسـاده 1/311(، والحاكؿ )454( )453(، والترمذي )3/229. أخرجف الـسائل )حطٔ (3)

 ـ رجالف ثؼات إٓ طاصؿ هـ ضؿرة فنكف حسـ الحديث. حس

( ويف إسـاده طقسك هـ جارية، قال الـسائل: مـؽر الحديث، 2419. أخرجف اهـ حبان )ضعٝ  (4)

وقال اهـ معقـ: طـده مـاكقر، وقد ذكر اهـ طدي والذذبل ذذا الحديث يف ترمجتف، يشقران إىل أكف 

 حديث مـؽر. 



ُِّع   633 َباُب َصاَلٗ التََّط

 

 

 

 

ـِ ُحَذاَفَة  (111) ـْ َخاِرَجَة ْه   َوَط
ِ
ُكْؿ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل إنَّ اهللَ َأَمدَّ

ـْ ُحْؿرِ الـََّعؿِ  بَِصاَلةٍ  ؟ َقاَل:  «ِهَل َخْقٌر َلُؽْؿ ِم
ِ
الِقْتُر، َما »ُقْؾـَا: َوَما ِذَل َيا َرُسقَل اهلل

ـَ َصاَلةِ الِعَشاِء إَلك ُصُؾقِع الَػْجرِ  َحُف «بَْق َّٓ الـََّسائِّل، َوَصحَّ . َرَواُه الَخْؿَسُة إ

الَحاكُِؿ.
(1)

 

ِه َكْحَقُه. َوَرَوى (111) ـْ َجدِّ ـْ َأهِقِف َط ـِ ُشَعقٍْب َط ـْ َطْؿِرو ْه َأْحَؿُد َط
(2)

 

ـِ ُهَرْيَدةَ  (114)  ْه
ِ
ـْ َطبِْداهلل  ، َوَط

ِ
ـْ َأهِقِف َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ، الِقْتُر َحؼٌّ »: ملسو هيلع هللا ىلصَط

ـْ َلْؿ ُيقتِْر َفَؾْقَس ِمـَّا َحُف الَحاكِؿُ . َأْخَرَجُف َأُهقَدا«َفَؿ ، َوَصحَّ ـٍ .ُود هَِسـٍَد َلقِّ
(3)

 

ـْ َأهِل ُذَرْيَرةَ  (111) ِطـَْد َأْحَؿَد.، َوَلُف َشاِذٌد َضِعقٌػ َط
(4)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «. ٖٞ خى يهِ َٔ محس ايٓعِ»٘: صخٝذ يغىٙ، دٕٚ قٛي (1)

(، 1168(، واهـ ماجف )452(، والترمذي )1418(، وأهقداود )39/442أخرجف أمحد )

( مـ صريؼ طبداهلل هـ راشد الزويف طـ طبداهلل هـ أهل مرة الزويف طـ خارجة 1/316والحاكؿ )

ٓ يعرف لبعضفؿ هف. وإسـاده ضعقػ لجفالة طبداهلل هـ راشد واهـ أهل مرة، وقال البخاري: 

 سؿاع مـ هعض.

مشؽؾ (، والطحاوي يف 6/7لؽـ الحديث صحق، مـ حديث أهل هصرة، أخرجف أمحد ) لهدُ:

إىل صالة العشاء  صالةإن اهلل زادكم صالة وهي الوتر، فصؾوها فقام بني »( هؾػظ: 4492) أثار

 . صحق،وإسـاده  «الػجر

يؼ حجاج هـ أرصاة طـ طؿرو هـ شعقب هف. (، مـ صر2/218. أخرجف أمحد )صخٝذ يغىٙ (2)

، وحجاج ضعقػ ومدلس ومل يصرح «إن اهلل زادكم صالة إىل صالتؽم هي الوتر»ولػظف: 

 هالتحديث، ولؽـ الحديث صحق، هشاذديف الؾذيـ قبؾف. 

( ويف إسـاده أهقالؿـقب طبقداهلل هـ 316-1/315(، والحاكؿ )1419. أخرجف أهقداود )ضعٝ  (3)

 . الؿقزانو الؽامؾعتؽل فقف ضعػ، وقد أكؽر طؾقف ذذا الحديث كؿا يف طبداهلل ال

(، ويف إسـاده الخؾقؾ هـ مرة، قال البخاري: مـؽر الحديث. 2/443. أخرجف أمحد )ضعٝ  (4)

  (2/113 .)كصب الرايةومعاوية هـ قرة مل يسؿع مـ أهل ذريرة شقًئا. قالف أمحد كؿا يف 
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 املسائل واألحكام املستفادة من األحاديث

 فط١ًٝ صال٠ ايًٌٝ ٚايٛتس. د:1ر َطأي١

چ ڇ ﴿إنَّ مـ أطظؿ الؼرهات إىل اهلل صالة الؾقؾ والقتر، قال تعاىل: 

 .[٩٫اإلرساء:] ﴾ڌ  ڎ ڎ ڈ ڇ ڇ  ڇ ڍ ڍ ڌ

ويدل طىل فضؾ ذذه العبادة حديث أهل ذريرة، وحديث خارجة هـ حذافة، 

طىل القتر سػًرا وحضًرا، وكان إذا  وشقاذده التل يف الباب، وقد حافظ الـبل 

 فاتف مـ الؾقؾ قضاه يف الـفار: لػضقؾة ذذه العبادة.

 افظة طؾقفا.كسلل اهلل طزوجؾ أن يقفؼـا ومجقع الؿسؾؿقـ لؾؿح

 حهِ ايٛتس. د:2ر َطأي١

  ذذب أهق حـقػة إىل وجقب القتر، واْحتُجَّ لف هحديث أهل أيقب الذي ،

أوتروا يا »: -وسقليت إن شاء اهلل-، وإسـاده حسـ، يف الباب، وهحديث طظ 

 .«أهؾ الؼرآن؛ فننَّ اهلل ِوْتٌر ُيِحبُّ القتر

ه، وحديث وهحديث خارجة هـ حذافة، وطؿرو هـ شعقب، طـ أهقف طـ جد

 وكؾفا مذكقرة يف الباب. هريدة 

، رواه البخاري «اجعؾقا آخر صالتؽؿ بالؾقؾ وتًرا»: وهحديث اهـ طؿر 

أوتروا قبؾ أن »: -وسقليت-(، وهحديث أهل سعقد 751(، ومسؾؿ )472)

 .«تصبحقا



ُِّع   635 َباُب َصاَلٗ التََّط

 

 

 

 

  وذذب مجفقر العؾؿاء مـ الصحاهة، والتاهعقـ، ومـ هعدذؿ إىل أنَّ القتر ُسـٌَّة

 .متلكدة

يف  واستدلقا طىل طدم وجقهف هحديث صؾحة هـ طبقداهلل 

الصحقحقـ
(1)

، قال: ذؾ «مخُس صؾقات دم الققم والؾقؾة»، قال: ، أنَّ الـبل 

 .«ال؛ إال أن تطقع»طظَّ غقرذا؟ قال: 

الصحقحقـ، يف وهحديث اهـ طباس 
(2)

هعث معاًذا إىل  ، أنَّ الـبل 

قك لذلؽ؛ فلخبرهؿ أنَّ اهلل افترض طؾقفؿ مخس فنن هؿ أصاط»القؿـ، فؼال لف: 

 .«صؾقات دم الققم، والؾقؾة

يؼقل:  -رجٌؾ هالشام-وص،َّ طـ طبادة هـ الصامت أكف ققؾ لف: إنَّ أها محؿد 

يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصإنَّ القتر واجٌب، فؼال طبادة: كذَب أهق محؿد، سؿعت رسقل اهلل 

يضقع مـفـ شقًئا جاء ولف طـد مخس صؾقات كتبفـ اهلل طؾك العباد، مـ أتك هبـ مل »

؛ جاء وال طفد لف، إْن  ّـَ ّـَ استخػاًفا بحِؼِف اهلل طفد أْن يدخؾف الجـة، ومـ ضقعف

بف، وإْن شاء غػر لف  .«شاء طذَّ

(، وذق 1/231(، والـسائل )425(، وأهق داود )1/123رواه مالؽ )

  (539.)الصحق، الؿسـدحديث صحق،، وذق يف 

، الذي يف الباب، وهحديث اهـ طؿر ـ أهل صالب واستدلقا هحديث طظ ه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.11(، ومسؾؿ هرقؿ )46)أخرجف البخاري هرقؿ  (1)

 (.19(، ومسؾؿ هرقؿ )1395أخرجف البخاري هرقؿ ) (2)
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  أنَّ الـبل ، .كان ُيقتر طىل راحؾتف. متػؼ طؾقف
(1)

 

  وقد ذذب شقخ اإلسالم اهـ تقؿقة كؿا يفآختقارات  إىل أنَّ القتر واجٌب

، «اجعؾقا آخر صالتؽؿ بالؾقؾ وتًرا»طىل مـ قام مـ الؾقؾ: لحديث اهـ طؿر: 

 .«أهؾ الؼرآنأوتروا يا »ولحديث: 

م مـ إدلة، واهلل لٌل اجلًيٌس انصٌاب :لال أتٌ عثذ اهلل غفش اهلل نو : لَِؿا تؼدَّ

تعاىل أطؾؿ.
(2)

  

 أقٌ ايٛتس، ٚأنثسٙ. د:3ر َطأي١

 نَّ أقد سبؼ  (4/21-22 :)شرح الؿفذبيف  قال اإلماو اليّْٖ 

ـ ذلؽ وما هق ،ثالث طشرة وىف وجفٍ ، حدى طشرةإكثره أو ،ف ركعةأقؾَّ  نَّ أمذذبـا 

وهبذا قال مجفقر العؾؿاء مـ الصحاهة  ،فضؾأه كان كثرِ أوكؾؿا قرب مـ  ،جائز

ثالث ركعات هٓ إٓ يجقز القتر  :وقال أهق حـقػة .فؿـ هعدذؿ ،والتاهعقـ

 ،أو هثالث ،لق أوتر هقاحدةو :قال .كفقئة الؿغرب ،مقصقلة هتسؾقؿة واحدة

 .اكتفك الؿراد.هتسؾقؿتقـ مل يص،

هنك طـ الُبتقراء: أْن »ٕهل حـقػة هحديث أهل سعقد مرفقًطا:  وقد اسُتِدلَّ 

(، وذق 13/254، أخرجف اهـ طبد البر )«يصؾل الرجؾ ركعة واحدة يقتر هبا

حديث ضعقٌػ، فقف: طثؿان هـ محؿد هـ رهقعة، قال الُعؼقظ: الغالب طىل حديثف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.38( )711(، ومسؾؿ هرقؿ )999أخرجف البخاري هرقؿ ) (1)

 (.211-6/211ٓهـ رجب ) الػت، (4/19-21 ،)الؿجؿقعواكظر:  (2)
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جف الَقَذؿ. قال اهـ رجب: وقبؾف يف اإلسـاد مـ ٓ ُيعرف، وقد رُ  وي مرساًل، خرَّ

 سعقد هـ مـصقر مـ حديث: محؿد هـ كعب الؼرضل مرساًل.

الصحقحقـ، يف واستدل الجؿفقر هحديث اهـ طؿر 
(1)

فنذا ِخْػَت »: 

( مرفقًطا هؾػظ: 752يف مسؾؿ ) ، وهحديث اهـ طؿر «الصبَح؛ فلوتر بقاحدة

مسؾؿ، وهحديث طائشة يف «القتر ركعة مـ آخر الؾقؾ»
(2)

كان » الـبل  ، أنَّ 

 ،«يصؾل مـ الؾقؾ إحدى طشرة ركعة، يسؾؿ بقـ كؾ ركعتقـ، ويقتر بقاحدة

وقد ص،َّ طـ مجٍع مـ الصحاهة أهنؿ كاكقا يقترون هركعة، وٓ ُيعؾؿ لفؿ 

.ًانصٌاب لٌل اجلًيٌسُمخالٌػ. 
(3)

 

 ايٛتس بسنع١ يٝظ قبًٗا غ٤ٞ. د:4ر َطأي١

  قال ابً امليرز  يفإوسط (5/184وقد اختؾػ أ :) ذؾ العؾؿ يف

الرجؾ يقتر هركعة لقس قبؾفا شلء، كلْن صؾَّك العشاء أخرة، ثؿ أراد أن يقتر 

هركعة، فؼالت صائػة: ذلؽ جائٌز، وُروي ذلؽ طـ مجاطة مـ أصحاب رسقل اهلل 

، أهنؿ فعؾقا ذلؽ، فؿؿـ ُروي طـف فعؾ ذلؽ: )طثؿان هـ طػان، وسعد هـ ملسو هيلع هللا ىلص

لؿا ققؾ لف: إنَّ معاوية فعؾ -ـ طباس مالؽ، ومعاوية هـ أهل سػقان، وقال اه

قال: أصاب، إكف فؼقف. وُروي ذلؽ طـ أهل مقسك إشعري، واهـ طؿر،  -ذلؽ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.147( )749(، ومسؾؿ هرقؿ )1137أخرجف البخاري هرقؿ ) (1)

 (.736هرقؿ )أخرجف مسؾؿ  (2)

 الـقؾ(، 6/198ٓهـ رجب ) الػت، (4/21-23 ،)الؿجؿقع (2/578 ،)الؿغـلاكظر:  (3)

(2/218 ،)إوسط (5/177). 
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واهـ الزهقر( 
 (1)

 ، وسعقد هـ الؿسقب.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( طـ اهـ 5/178( ومـ صريؼف اهـ الؿـذر )3/24أثر طثؿان: صحق،: أخرجف طبد الرزاق ) (1)

طبد الرمحـ هـ طثؿان التقؿل، طـ  جريج قال: أخبرين يزيد هـ خصقػة، طـ السائب هـ يزيد، طـ

 طثؿان هـ طػان هف.  إسـاده صحق،، رجالف ثؼات.

 (2/292 ،)مصـػ اهـ أهل شقبة(، و3/24-25) مصـػ طبد الرزاقولف صرق أخرى يف 

  (5/178-179.)إوسطواهـ الؿـذر يف 

 ص، مـفا: (، مـ صرق طـ سعد هـ أهل وقا22 -3/21أثر سعد: صحق،: أخرجف طبد الرزاق )

أخرج طـ الثقري، طـ ططاء هـ السائب، طـ أهل طبد الرمحـ السؾؿل، أن سعًدا كان يقتر 

 هركعة.

 وإسـاده صحق،، رجالف ثؼات.

وأخرج طـ اهـ طققـة، طـ إسؿاطقؾ هـ محؿد هـ سعد قال: سؿعت مصعب هـ سعد هـ أهل 

 وقاص، طـ سعد كحقه. وإسـاده صحق،، رجالف ثؼات.

 (2/292 ،)مصـػ اهـ أهل شقبةو (3/24-25 ،)مصـػ طبد الرزاق يفولف صرق أخرى 

  (5/178-179.)إوسطاهـ الؿـذر يف و

( واهـ 3/24(، وطبد الرزاق )3764صحق،: أخرجف البخاري )  اهـ طباسمعاوية و أثر

 (.5/179(، واهـ الؿـذر )2/292أهل شقبة )

طـ طظ قال: ثـا حجاج قال: ثـا محاد، ( 5/179أثر أهل مقسك صحق،: أخرجف اهـ الؿـذر )

طـ طاصؿ إحقل، طـ أهل مجؾز أن أها مقسك كان هقـ مؽة والؿديـة فصىل العشاء ركعتقـ، ثؿ 

 قام فصىل ركعة أوتر هبا. إسـاده صحق،، رجالف ثؼات.

( حدثـا ذشقؿ، قال: أخبركا أهق هشر، طـ 2/292أثر اهـ طؿر: صحق،: أخرجف اهـ أهل شقبة )

 ؼقؼ، طـ اهـ طؿر، قال: صالة الؾقؾ مثـك مثـك، والقتر واحدة.اهـ ش

 إسـاده صحق،، رجالف رجال الشقخقـ.

( طـ طظ هـ طبد العزيز قال: ثـا أهق الـعؿان طـ محاد، طـ أيقب، 5/178وأخرجف اهـ الؿـذر )

 طـ كافع، طـ اهـ طؿر أكف كان يقتر هركعة. وذذا إسـاد صحق،، رجالف ثؼات أئؿة.

  =( مـ صريؼ قزطة هـ سقيد، طـ اهـ أهل 5/179هـ الزهقر ضعقػ: أخرجف اهـ الؿـذر )أثر ا
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ومؿـ كان يرى ذذا جائًزا: أمحد، وأهق خقثؿة، وأهق أيقب، وذذا طىل  قال:

 مذذب الشافعل، وكان مالؽ يؽره ذلؽ.

والذي ُكِحبُّ أن يصظ الرجؾ ركعتقـ، ركعتقـ، ثؿ يقتر  قال ابً امليرز:

 ذهقاحدة، وإْن أوتر هقاحدة لقس قبؾفا شلء جاز لف ذلؽ.ا

وقد كره ذلؽ أيًضا أمحد يف أكثر الروايات طـف، واستثـك إسحاق،   ُ:لهد

 وسػقان صاحب العذر كالؿرض، والسػر، والتلخر، وكحق ذلؽ.

ص،َّ طـ الصحاهة الذيـ ذكرذؿ اهـ  ، وقداجلًيٌس ما ذذب إلقف ًانصٌاب

القتر ركعة مـ آخر »الؿـذر، وٓ ُيعؾؿ لفؿ ُمخالٌػ، ويدل طؾقف حديث: 

.«الؾقؾ
(1)

 

يف  ملسو هيلع هللا ىلصوققل الـبل  (6/216- :)الػت،يف  قال اهـ رجب  

صالة الؾقؾ مثـك مثـك،فنذا خشل أحدكؿ الصبح صؾك ركعة »حديث اهـ طؿر: 

دة جعؾت مجؿقع ما يدل طىل أن ذذه الركعة القاح «كواحدة،تقتر لف ما قد صؾ

وذذا ققل ، ، فقؽقن القتر ذق مجؿقع صالة الؾقؾ الذي يختؿ هقتراصىل قبؾفا وترً 

، وإكؿا أراد «أوتروا يا أهؾ الؼرآن»: ملسو هيلع هللا ىلصواستدل هؼقل الـبل ، إسحاق هـ راذقيف

وذق  س مـف.وقالت صائػة: القتر ذق الركعة إخقرة، وما قبؾف فؾق. الؾقؾ ةصال

ويف كالم  واهـ أهل مقسك. ،وأهق هؽر ،لقِ رَ خِ ـققل صائػة مـ أصحاهـا، مـفؿ: الْ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مؾقؽة، طـ اهـ الزهقر هف. وذذا إسـاٌد ضعقػ: لضعػ قزطة هـ سقيد. =

 (.6/199ٓهـ رجب ) الػت،واكظر:  (1)
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 ومـ أصحاهـا مـ قال: الجؿقع وتر.، أمحد ما يدلُّ طؾقف 

 أكف وجف طـد الشافعقة، وطـدذؿ وجف: أنَّ الجؿقع وتر. ثؿ ذكر اهـ رجب 

، وأكثره إحدى ويشفد لف ققل أهل إسحاق، وغقره: أقؾ القتر ركعة قال:

 طشرة ركعة. ويف هعض كالم الشافعل إيؿاء إلقف.

يعـل طـد  -: الصحق، الؿـصقص شرح الؿفذبويف  قال ابً زجب:

ًدا. - الؿختصرو إمالشافعل يف  ك هتجُّ  أنَّ القتر يسؿَّ

ويـبغل أن يؽقن آختالف يف تسؿقة ما قبؾ الركعة إخقرة  قال ابً زجب:

ا  هؿا إذا كاكت الركعات مػصقلة هالتسؾقؿ هقـفا، فلما إْن أوتر هتسع، أو وتًرا مختصًّ

هسبع، أو هخؿس، أو هثالث، هسالم واحد: فال يـبغل التردد يف أن الجؿقع وتر. 

 اكتفك هتصرف.

وأهق داود مـ حديث معاوية هـ  ،وخّرج اإلمام أمحد (6/225 :)ّقال 

 ملسو هيلع هللا ىلصئشة: هؽؿ كان رسقل اهلل صال،، طـ طبداهلل هـ أهل ققس، قال: سللت طا

وثالث، ومل  ،يقتر؟ قالت: هلرهع وثالث، وست وثالث، وثؿان وثالث، وطشرٍ 

يؽـ يقتر هلكثر مـ ثالث طشرة، وٓ هلكؼص مـ سبع، وكان ٓ يدع ركعتقـ قبؾ 

ا، وأكف كان يقتر هثالث فػل ذذه الرواية أن مجؿقع صالة الؾقؾ تسؿك وترً  الػجر.

ر، ولعؾفا أدخؾت يف ذلؽ الركعتقـ هعد صالة العشاء طشرة سقى ركعتل الػج

 ذ.احتك تقافؼ سائر الروايات طـفا

أنَّ القتر ذق مجؿقع صالة الؾقؾ إذا  انظاىش :لال أتٌ عثذ اهلل غفش اهلل نو
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، فػقفا محذوف «فنذا خشقت الصبح؛ فلوتر بقاحدة»ُختؿت هقتر، وأما حديث: 

ح هف يف الرواية إخرى تؼديره: فلوتر ما مضك مـ صالتؽ هقاحدة ، كؿا صرَّ

صالة يف كتاهف  الؿتؼدمة، وذق ضاذر اختقار اإلمام كاصر الديـ إلباين 

 .التراوي،

 إذا أٚتس بثالث، فٌٗ ٜفصٌ بٝٓٗٔ، أّ ٜٛصٌ؟ د:5ر َطأي١

  ّْٖقال اإلماو الي  يفشرح الؿفذب (4/24 :) ذكركا اختالف

وذق ققل  ،فضؾأالػصؾ  نَّ أ :ن الصحق، طـدكاأو ،فضؾ مـ ذلؽصحاهـا يف إأ

ومعاذ الؼارئ ،اهـ طؿر
(1)

 ،محدأومالؽ و ،هل رهقعةأاهلل هـ طقاش هـ  وطبد ،

ٓ إٓ تجقز  :وقال أهق حـقػة .كالمها حسـ :وزاطلوقال إ ،هل ثقرأو ،سحؼإو

 ذ.امقصقٓت

، وذق جقاز القصؾ لٌل اجلًيٌسانصٌاب  :لال أتٌ عثذ اهلل غفش اهلل نو

مثـك، مثـك، فنذا خشل »: صؾ أفضؾ: لحديث اهـ طؿر والػصؾ، والػ

القتر ركعة مـ آخر »، وحديث: «أحدكؿ الصبح؛ صؾَّك واحدة تقتر لف ما قد صؾَّك

 ، واهلل أطؾؿ.«الؾقؾ

وكثقر مؿـ أجاز القصؾ يختارون أن يؽقن هتشفديـ، وص،َّ ذلؽ طـ اهـ 

مسعقد
(2)

لة يؽقن هتشفد ، وذذب هعض أذؾ العؾؿ إىل أن القتر هثالث مقصق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هلساكقد صحقحة.  (5/178اهـ الؿـذر ) طـفؿا أخرجف .حطٔ (1)

 ( هنسـاد صحق،. 2/283أخرجف اهـ أهل شقبة ) (2)
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واحد، وذق وجٌف طـد الحـاهؾة، والشافعقة، وُروي طـ ططاء، وص،َّ طـ أهل ذريرة  

وقد   ... ، أكف قال: ٓ تقتروا هثالث، تشبفقا هالؿغرب، ولؽـ أوتروا هخؿس

 ُروي مرفقًطا، قال اهـ رجب: ويف رفعف كؽارة.

واحد، وذق اختقار اإلمام أن يؽقن هتشفد  انـًُخراس :لال أتٌ عثذ اهلل غفش اهلل نو

القادطل، واإلمام اهـ طثقؿقـ رمحة اهلل طؾقفؿا: لؿا ص،َّ طـ طائشة يف 

الصحقحقـ أنَّ الـبل ،  .كان يقتر هخؿٍس ٓ يجؾس إٓ يف آخرذا 

وذق ضاذر حديثفا يف الثالث: كان يصظ أرهًعا، فال تسلل طـ حسـفـ، 

وصقلفـ..، ثؿ ُيصظ ثالًثا. واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 ،وأجاز أمحد وأصحاهف (6/211 :)الػت،يف  قال اهـ رجب  

أن يقتر هثالث مقصقلة، وأن يقتر هخؿس ٓ يجؾس إٓ يف آخرذـ،  ،وإسحاق

ثؿ يؼقم فقصظ ركعة، ثؿ يسؾؿ: لؿا جاء  ،وهتسع ٓ يجؾس إٓ يف الثامـة، وٓ يسؾؿ

صالة » :حديث وجعؾقا ذذه الـصقص تخص طؿقم، يف حديث طائشة الؿتؼدم

: إفضؾ أن تؽقن -والخؿس ،والسبع ،يف التسع-، وقالقا «الؾقؾ مثـك مثـك

، أمحد طىل أكف ٓ يجؾس إٓ يف آخرذـ فلما القتر هسبع، فـصَّ  هسالم واحد: لذلؽ.

وقد اختؾػ  ومـ أصحاهـا مـ قاَل: يجؾس طؼقب السادسة هتشفد، وٓ يسؾؿ.

 ذ.األػاظ حديث طائشة يف ذلؽ

 .ًذ، ًإسحاقـأح ما ذذب إلقفِت إدلة طىل وقد دلَّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شرح  (2/166 ،)اإلكصاف (1/328 ،)روضة الطالبقـ(، و991ٓهـ رجب ) الػت،اكظر:  (1)

  (2/575.)الفداية
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ـْ َطائَِشَة  (111)   ،َوَط
ِ
َٓ فِل  َيِزيُد فِل َرَمَضانَ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَلْت: َما َكاَن َرُسقُل اهلل َو

، ُثؿَّ  ْل لَ  َتْس َغقِْرِه َطَؾك إْحَدى َطْشَرَة َرْكَعًة، ُيَصؾِّل َأْرَهًعا، َفاَل  َـّ َـّ َوُصقلِِف ـْ ُحْسـِِف َط

، ُثؿَّ ُيَصؾِّل َثاَلًثا. ْل لَ ُيَصؾِّل َأْرَهًعا َفاَل َتْس  َـّ َـّ َوُصقلِِف ـْ ُحْسـِِف  َط

 َأَتـَاُم َقبَْؾ َأْن ُتقتَِر؟ َقاَل: 
ِ
ـَلَّ »َقاَلْت َطائَِشُة، ُقْؾت: َيا َرُسقَل اهلل َيا َطائَِشُة، إنَّ َطْق

ـَا ـَاُم َقْؾبِلَت .. ُمتََّػٌؼ َطَؾقْفِ «َماِن َواَل َي
(1)

 

ـَ  (111) ، َوُيقتُِر الؾَّقِْؾ َطْشَر َرَكَعاٍت  َوفِل ِرَواَيٍة َلُفـَؿا َطـَْفا: َكاَن ُيَصؾِّل مِ

َثاَلَث َطْشَرَة. الَػْجِر، َفتِْؾَؽ  هَِسْجَدةٍ، َوَيْرَكُع َرْكَعتَِل 
(2)

 

(111)  
ِ
ـَ  ملسو هيلع هللا ىلصَوَطـَْفا َقاَلْت: َكاَن َرُسقُل اهلل قِْؾ َثاَلَث َطْشَرَة َرْكَعةً  ُيَصؾِّل مِ ، الؾَّ

 َّٓ َٓ َيْجؾُِس فِل َشْلٍء إ ـْ َذلَِؽ هَِخْؿٍس، 
 فِل آِخِرَذا.ُيقتُِر مِ

(3)
 

 األحكام املستفادة من األحاديث

مـ الؾقؾ، ويف  اختؾػت الروايات الؿتؼدمة يف طدد ركعات الـبل 

الصحقحقـ
(4)

يصظ مـ الؾقؾ ثالث  ، قال: كان الـبل طـ اهـ طباس  

، ( طـ مسروق، قال: َسَلْلُت َطائَِشَة 1139طشرة ركعة. وأخرج البخاري )

ـْ َصاَلةِ  ؾقِْؾ؟  َرُسقِل اهلل َط َسبٌْع َوتِْسٌع َوإِْحَدى َطْشَرَة ِسَقى َرْكَعتِل  :َفَؼاَلْت هِالَّ

 .اْلَػْجرِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 738(، ومسؾؿ )1147أخرجف البخاري ) (1)

 ( والؾػظ لؿسؾؿ. 128( )738(، ومسؾؿ )1141أخرجف البخاري ) (2)

 البخاري. (. ومل يخرجف 737أخرجف مسؾؿ هرقؿ ) (3)

 (.764(، ومسؾؿ هرقؿ )1138أخرجف البخاري هرقؿ ) (4)
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كاكت ٓ تزيد طىل  وقد مجع أذؾ العؾؿ هقـ الروايات هلنَّ صالة الـبل  

ذا مع ركعتل الػجر كؿا يف  إحدى طشرة ركعة، ومـ ذكرذا ثالث طشرة، فعدَّ

 مـفا الركعتقـ الخػقػتقـ كؿا يف روايات أخرى. هعض الروايات، أو َطدَّ 

 صالة الرتأٖح.

ما كان يزيد يف رمضان، وٓ يف غقره طىل إحدى »حديث طائشة الؿتؼدم: 

، كان جقاًها ٕهل سؾؿة هـ طبد الرمحـ حقث سلل: كقػ كاكت صالة «طشرة ركعة

لتراوي، يف رمضان؟ وفقف ردٌّ طىل مـ ذذب إىل استحباب صالة ا ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 

هثالث وطشريـ ركعة، أو هست وثالثقـ ركعة، أو هلرهعقـ ركعة، ثؿ يقتر، فؽؾ 

 ذذه تحديدات ٓ دلقؾ طؾقفا.

، وقد استدل الؼائؾقن هلهنا طشرون ركعة هدون القتر هحديث اهـ طباس 

يصظ طشريـ ركعة، والقتر.  ملسو هيلع هللا ىلص(، قال: كان رسقل اهلل 2/496طـد البقفؼل )

ا، يف إسـاده: إهراذقؿ هـ طثؿان أهق شقبة العبسل، وذق وذق حديث ضعقٌػ جدًّ 

( مـ صريؼ: يزيد هـ ُخصقػة طـ 2/496متروٌك، واستدلقا هؿا أخرجف البقفؼل )

، يف شفر السائب هـ يزيد، قال: كاكقا يؼقمقن طىل طفد طؿر هـ الخطاب 

ِصقِِّفؿ رمضان هعشريـ ركعة. قال: وكاكقا يؼرُءون هالؿئقـ، وكاكقا يتقكمون طىل طِ 

 ، مـ شدة الؼقام. وذذا إسـاٌد ضاذره الصحة.يف طفد طثؿان 

(: لؽـ لف طؾة، 51-49)ص صالة التراوي،يف  قال اإلماو األلباىٕ 

 هؾ طؾٌؾ تؿـع الؼقل هصحتف، وتجعؾف ضعقًػا ُمـَْؽًرا، وهقان ذلؽ مـ وجقه:
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وه الثؼات، وذذا إثر أنَّ اهـ خصقػة وإن كان ثؼة: إٓ أكف تػرد هؿا مل ير األٍٚ:

مـ ذذا الؼبقؾ: فننَّ مداره طىل السائب هـ يزيد، وقد رواه طـف محؿد هـ يقسػ، 

(، وأخر قال: 11واهـ خصقػة، واختؾػا طؾقف يف العدد، فإول قال طـف: )

اج، ققل إول: ٕكف أوثؼ مـف، فؼد وصػف الحافظ اهـ حجر هلكف ثؼة 21) (، والرَّ

 الثاين طىل ققلف: ثؼة.ثبٌت، واقتصر يف 

أن محؿد هـ يقسػ ذق اهـ أخت السائب هـ يزيد: ففق لؼراهتف  ايثاْٞ:

لؾسائب أطرف هروايتف مـ غقره، وأحػظ: فؿا رواه مـ العدد أوىل مؿا رواه طـف 

. -يعـل الذي يف الباب  -ُمخالُِػف اهـ خصقػة، ويميده أكف مقافٌؼ لحديث طائشة 

 ، واختصار.هتصرٍف  اكتفك كالم الشقخ 

( وغقره، مـ 2/496، صريؼ أخرى طـد البقفؼل )ولألثر طـ طؿر 

صريؼ: يزيد هـ رومان، طـ طؿر، وذق مـؼطٌع: ٕنَّ يزيًدا مل يدرك طؿر هـ 

 .الخطاب 

(، مـ 2/496) ســ البقفؼل، كؿا يف وقد جاء ذلؽ أيًضا طـ طظ 

 صريؼقـ:

ي طـ طظ، وذق ٓ يروي طـف إٓ أهق الحسـاء، مجفقٌل، ويرو إحداٍنا فيَا:

 هقاسطة.

ا، يرويف طـ ططاء هـ السائب،  والثاىية فيَا: محاد هـ شعقب، ضعقٌػ جدًّ

 وذق مختؾٌط.



 646 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

، ويف إسـاده اكؼطاع، وصريؼ أخرى فقفا ضعٌػ، وجاء طـ أهل هـ كعب  

 وكؽارة.

 هنسـاد مـؼطع. وجاء طـ اهـ مسعقد 

 صالة التراوي،يف كتاهف  إلباين وقد أهان ذذه أثار هعؾؾفا اإلمام 

 (.71-48)ص

 

ـْ َقاَلْت:  ،َوَطـَْفا  (111)   مِ
ِ
، َواْكتََفك ِوْتُرُه ملسو هيلع هللا ىلصُكؾِّ الؾَّقِْؾ َقْد َأْوَتَر َرُسقُل اهلل

َحِر. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْفَؿا. إَلك السَّ
(1)

 

 تفاد من احلديثاحلكم املس

يستػاد مـ الحديث مشروطقة صالة الؾقؾ يف أولف، ويف أوسطف، ويف آخره، 

 فؽؾف مشروع، وإفضؾ يف آخره لؿـ أمـ الـقم، وفقات وقت القتر.

 وسقليت الؽالم طىل وقت القتر، ووقتف الؿػضؾ، وهاهلل التقفقؼ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.745(، ومسؾؿ )996أخرجف البخاري ) (1)
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ـِ الَعاِص  (111) ـِ َطْؿِرو ْه  ْه
ِ
ـْ َطبِْداهلل  َقاَل:  ،َوَط

ِ
: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل لِل َرُسقُل اهلل

ـْ ِمْثَؾ ُفاَلنٍ » ـَ َيا َطْبَداهللِ، اَل َتُؽ ْقؾِ  ، َكاَن َيُؼقُم ِم ْقِؾ، َفَتَرَك قَِقاَم الؾَّ . ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.«الؾَّ
(1)

 

 احلكم املستفاد من احلديث

وطىل فعؾ  ،وآستؿرار طؾقف ،طىل ققام الؾقؾ ُيستػاد مـ الحديث الحثُّ 

 الطاطات. مجقع

يف شرح الحديث: وفقف استحباب الدوام طىل ما   قال احلافظ ابً حجس

وإن مل  ،اطتاده الؿرء مـ الخقر مـ غقر تػريط، ويستـبط مـف كراذة قطع العبادة

 ذتؽـ واجبة.ا

إلك اهلل تعالك أدومف  أحبُّ العؿؾ»، أكف قال: وقد ثبت طـ الـبل   ُ:لهد

.«وإن قؾَّ 
(2)

 

ـْ َطؾِلٍّ  (111)  ،  َوَط
ِ
؛ َفنِنَّ َأْوتُِروا َيا َأْهَؾ الُؼْرآنِ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

ـُ ُخَزْيَؿَة.«اهللَ ِوْتٌر ُيِحبُّ الِقْتَر  َحُف اْه . َرَواُه الَخْؿَسُة، َوَصحَّ
(3)

 

 حلكم املستفاد من احلديثا

ًدا، وقد  فقف الحث طىل ققام الؾقؾ، والقتر، وطىل استحباب ذلؽ استحباًها ُمَمكَّ

 استدل هالحديث طىل وجقب القتر، وقد تؼدم الؽالم طىل ذلؽ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 185( )1159(، ومسؾؿ )1152أخرجف البخاري ) (1)

 .(، مـ حديث طائشة 782(، ومسؾؿ هرقؿ )5861أخرجف البخاري ) (2)

(، 453والترمذي) (229-3/228ل)(، والـسائ1416(، وأهقداود)1/111. أخرجف أمحد)حطٔ (3)

  هف، وإسـاده حسـ. ( مـ صريؼ طاصؿ هـ ضؿرة طـ طظ 1167( واهـ خزيؿة)1169واهـ ماجف )
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ـِ  (111) ـِ ُطَؿَر  َوَط ْقِؾ »َقاَل:  ،ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ  ،اْه اْجَعُؾقا آِخَر َصاَلتُِؽْؿ بِالؾَّ

. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.«ِوْتًرا
(1)

 

ـِ َطؾِلٍّ  (111) ـْ َصْؾِؼ ْه   َقاَل: َسِؿْعُت ، َوَط
ِ
اَل ِوْتَراِن »َيُؼقُل:  ،ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقَل اهلل

ـُ ِحبَّاَن.. َرَواُه َأْحَؿُد َوالثَّاَلَثةُ «فِل َلْقَؾةٍ  َحُف اْه ، َوَصحَّ
(2)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديثني

 َٔ أٚتس يف أٍٚ ايًٌٝ، رِ قاّ، فأزاد إٔ ٜتٓفٌ، فهٝ  ٜصٓع؟ د:1ر َطأي١

 :يف ذذه الؿسللة ققٓن 

يـؼض وتره: فقصظ يف أول هتجده ركعة، ثؿ يقتر يف آخر  القْل األّل:

وطظ، وسعد، واهـ مسعقد، واهـ صالتف، حؽاه اهـ الؿـذر طـ طثؿان هـ طػان، 

طؿر، واهـ طباس، وطؿرو هـ مقؿقن، واهـ سقريـ، وإسحاق، وذق ققل هعض 

اجعؾقا آخر »: الشافعقة، ورواية طـ أمحد، واستدلقا هحديث اهـ طؿر 

، والصحاهة الذيـ ذكرذؿ اهـ الؿـذر كؾفؿ ص،َّ طـفؿ الؼقل «صالتؽؿ بالؾقؾ وتًرا

 ده: إهراذقؿ هـ مفاجر، وذق ضعقٌػ.هذلؽ: إٓ سعًدا فػل إسـا

ٓ يـؼض وتره، هؾ يصظ ما شاء شػًعا، وذق مذذب الشافعل،  القْل الجاىٕ:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.751(، ومسؾؿ )998أخرجف البخاري ) (1)

(، 471(، والترمذي )3/229(، والـسائل )1439(، وأهقداود )4/23. أخرجف أمحد )حطٔ (2)

ققس هـ صؾؼ وذق حسـ الحديث، ويف الحديث: قال ققس هـ (، ومداره طىل 2449واهـ حبان )

صؾؼ: زارين أهل يقًما يف رمضان، فلمسك طـدكا وأفطر، فؼام هـا تؾؽ الؾقؾة وأوتر، ثؿ اكحدر إىل 

فنين سؿعت رسقل  :مسجده فصىل هلصحاهف، حتك إذا هؼل القتر قدم رجاًل فؼال: أوتر هلصحاهؽ

 يؼقل... فذكر الحديث. اهلل 
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ومالؽ، وأمحد، وأهل ثقر، وطزاه الؼاضل طقاض، ثؿ الحافظ اهـ رجب إىل أكثر 

أذؾ العؾؿ، وحؽاه اهـ الؿـذر طـ أهل هؽر الصديؼ، وسعد، وطؿار هـ ياسر، 

هـ طؿرو، وطائشة، وصاوس، وطؾؼؿة، والـخعل، وأهل واهـ طباس، وطائذ 

طؿرو، وأهل مجؾز، وإوزاطل، واسُتِدلَّ لفذا الؼقل هحديث صؾؼ هـ طظ الذي 

 .«ال وتران دم لقؾة»يف الباب: 

والصحاهة الذيـ ذكرذؿ اهـ الؿـذر قد ص،َّ طـفؿ الؼقل هذلؽ كؿا يف 

إوسط( ،5/196-،) ومصـػ طبد الرزاق (3/29)و ، مصـػ اهـ أهل

(: إٓ أثر أهل هؽر: ففق مـ رواية سعقد هـ الؿسقب طـف، ومل 2/275) شقبة

يدركف: ففق مـؼطع، وإٓ أثر سعد: فنكف مـ صريؼ إهراذقؿ هـ مفاجر، وذق 

 ضعقٌػ.

: لعدم وجقد دلقؾ طىل انصٌابذق  انمٌل انثاَي :لال أتٌ عثذ اهلل غفش اهلل نو

، محؿقل طىل آستحباب، «خر صالتؽؿ بالؾقؾ وتًرااجعؾقا آ»الـؼض، وحديث: 

صحق، قد ص،َّ طـف أكف صىل ركعتقـ هعد القتر كؿا يف  وإفضؾقة: ٕنَّ الـبل 

وغقره، واهلل أطؾؿ. مسؾؿ
(1)

 

ذذه الؿسللة الؿتؼدمة تدل طىل أنَّ الصحاهة كاكقا يرون جقاز التـػؾ  

عقـ، وذذا ذق ققل طامة أذؾ العؾؿ، وإْن ُكـَّا مـ الؾقؾ هؿا شاء دون التؼققد هعدد م

، والدلقؾ طىل كختار أن ُيؽتػك هنحدى طشرة ركعة: ٕنَّ ذلؽ ذق فعؾ الـبل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.6/255ٓهـ رجب ) الػت، (4/24 ،)الؿجؿقع (5/196-211 ،)إوسطاكظر: و (1)
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صالة الؾقؾ مثـك مثـك، فنذا خشقت الصبح، فلوتر »: مشروطقة ما تؼدم ققلف  

«بقاحدة
(1)

ـَُعقا َأَحًدا صَ »: ، وققلف  ـَاف، اَل َتْؿ اَف بَِفَذا الَبْقِت، َيا بَـِل َطْبد َم

ـْ َلْقٍؾ، َأْو َكَفارٍ  َة َساَطٍة َشاَء ِم .«َوَصؾَّك، َأيَّ
(2)

 

(، هنسـاد صحق، طـ طؿرو هـ طبسة، قال: قؾت: يا 1277وأخرج أهق داود )

قِْؾ َأْسَؿعُ رسقل اهلل،  ْقِؾ اآْلِخُر » :َقاَل  ؟َأيُّ الؾَّ اَلَة َفنِنَّ الصَّ  ؛َفَصؾِّ َما ِشْئَت  ،َجْقُف الؾَّ

ْبَح  ،َمْشُفقَدٌة َمْؽُتقبَةٌ  َل الصُّ ْؿُس َفَتْرَتِػَع قِقَس  ،َحتَّك ُتَصؾِّ ُثؿَّ َأْقِصْر َحتَّك َتْطُؾَع الشَّ

ـِ  ُجقدِ »: ، وققلف «ُرْمٍح َأْو ُرحْمَْق ِـّل َطَؾك َكْػِسَؽ بَِؽْثَرةِ السُّ  .«َفَلِط

غقر ذذه إوقات  طـ الصالة يف مخسة أوقات: فدلَّ طىل أنَّ  وهنك الـبل 

يصظ العبد فقفا ما شاء، وكؿا أكف ُيشرع لؾعبد التـػؾ مـ هعد ارتػاع الشؿس إىل 

مل يثبت طـف أكف  الظفر دون التؼقد هعدد: لحديث طؿرو هـ طبسة، مع أنَّ الـبل 

 صؾَّك يف ذذا الققت هلكثر مـ ثؿان: فإمر كذلؽ يف صالة الؾقؾ، واهلل أطؾؿ.

 د ايٛتس.حهِ ايسنعتني بع د:2ر َطأي١

صؾَّك مـ  ، أنَّ الـبل طـ طائشة   (746)صحقحفأخرج مسؾؿ يف 

الؾقؾ تسع ركعات جؾس يف الثامـة، ومل يسؾؿ، ثؿ جؾس يف التاسعة، وسؾؿ، ثؿ 

 صؾَّك ركعتقـ وذق قاطٌد.

كان يصظ مـ الؾقؾ  أنَّ الـبل  :طـفا (126( )738) وأخرج مـ وجف آخر

 .ركعتقـ، وذق قاطد، فنذا أراد أن يركع قام فركع ثؿان ركعات، ويقتر، ثؿ يصظ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(، مـ حديث اهـ طؿر 749(، ومسؾؿ هرقؿ )991أخرجف البخاري هرقؿ ) (1)

 (.161تؼدم يف الؽتاب هرقؿ ) (2)
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ـٍ طـ أهل أمامة 5/261وأخرج أمحد ) كان  ، أنَّ الـبل ( هنسـاد حس

، [٣الزلزلة:] ﴾ٹ ڤ ڤ ڤ﴿يصؾقفؿا هعد القتر، وذق جالٌس، يؼرأ فقفؿا: 

  (495.)الصحق، الؿسـد، وذق يف ﴾ٱ ٻ ٻ﴿و

قال: قال رسقل اهلل  ،(، مـ حديث ثقهان 2/36وأخرج الدارقطـل )

 :« إنَّ هذا السػر َجفٌد، وثَِؼؾ، فنذا أوتر أحدكؿ؛ فؾقصؾ ركعتقـ؛ فنن قام مـ

، وذق يف «الؾقؾ، وإال كاكتا لف ـٌ  لشقخـا  الصحق، الؿسـد، وذق حديث حس

 (.191هرقؿ )

فؿـ ذذه إدلة ذذب صائػة مـ أذؾ العؾؿ إىل استحباب ذاتقـ الركعتقـ هعد 

ومجاطة مـ  ،وأهق مجؾز ،ؿ: كثقر هـ ضؿرة، وخالد هـ معدان، والحسـالقتر مـف

 الحـاهؾة.

َص فقفا، ومل  ذا مـ الرواتب، ومـ أذؾ العؾؿ مـ رخَّ وهالغ هعضفؿ فعدَّ

يؽرذفا، وذق ققل إوزاطل، وأمحد، ومـفؿ مـ كرذفا، وذق ققل مالؽ، وُحؽل 

 طـ الشافعل.

 تؼدمة، وقد ص، طـ اهـ طباس : لألدلة الؿاالسرحثابذق  انشاجح ُ :لهد

(، وُيستحب طدم 2/283أكف صالمها، وأفتك هبؿا. أخرجف اهـ أهل شقبة )

اجعؾقا »مل يداوم طؾقفا، هؾ فعؾفا أحقاًكا، وقال:  الؿداومة طؾقفا: ٕنَّ الـبل 

.«آخر صالتؽؿ بالؾقؾ وتًرا
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.263-6/262ٓهـ رجب ) الػت،واكظر:  (1)
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ـِ َكْعٍب  (114) ـْ ُأَهلِّ ْه   ،َوَط

ِ
 ڻ ڻ ں﴿ـُيقتُِر هِ  ،ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: َكاَن َرُسقُل اهلل

َرَواُه َأْحَؿُد َوَأُهقَداُود . ﴾ٻ ٻ ٻ ٱ﴿، وَ ﴾ٻ ٻ ٱ﴿وَ  ،﴾ڻ

. َـّ َّٓ فِل آِخِرِذ ُؿ إ َٓ ُيَسؾِّ َوالـََّسائِلُّ َوَزاَد: َو
(1)

 

ـْ طَ  (111) َهِل َداُود َوالتِّْرمِِذيِّ َكْحُقُه َط
ِ
، ، َوفِقِف: ُكؾُّ ُسقَرةٍ فِل َرْكَعةٍ ائَِشَة َوٕ

.﴾ٻ ٻ ٻ ٱ﴿َوفِل إَِخقَرةِ  ـِ َذَتقْ ، َوالُؿَعقِّ
(2)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديثني

 َا ٜكسأ يف ايٛتس؟ د:1ر َطأي١

كف يؼرأ هعد أمذذبـا  (4/23 :)شرح الؿفذبيف  قال اإلماو اليّْٖ 

 :وىف الثالثة ،﴾ٱ ٻ ٻ﴿ :وىف الثاكقة ﴾ں﴿: وىلالػاتحة يف إ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(. 236-3/235(، والـسائل )1423قداود )(، وأه5/123. أخرجف أمحد )صخٝذ دٕٚ ايصٜاد٠ (1)

 وذق حديث صحق،.

وأما الزيادة التل لؾـسائل ففل مـ صريؼ طبدالعزيز هـ خالد وذق لقـ، وقد تػرد هبذه الزيادة 

 ففل شاذة إن مل تؽـ مـؽرة. 

 (.463(، والترمذي )1424. أخرجف أهقداود )صخٝذ يغىٙ، ٚشٜاد٠ املعٛذتني َٓهس٠ (2)

صقػ الجزري سقئ الحػظ، وطبد العزيز هـ جريج فقف ضعػ، ومل يسؿع مـ ويف إسـاده: خ

 . طائشة

 واهـ معقـ والعؼقظ وغقرذؿ. ،أمحد :وقد أكؽر زيادة الؿعقذتقـ

يحقك هـ أيقب، طـ يحقك هـ سعقد، طـ طؿرة، طـ طائشة  :وجاء ذذا الحديث أيًضا مـ صريؼ

، ( 3/37(، والبقفؼل )2/34(، الدارقطـل )5/214هف. أخرجف اهـ الؿـذر). 

وقال مرة: ، مـ يحتؿؾ ذذا؟ ( سئؾ طـف فؼال: 4/335) البدر الؿـقروأكؽره اإلمام أمحد فػل 

 ذاكؿ قد روى ذذا )الحديث( طـ طائشة مـ الـاس لقس فقف ذذا. وأكؽر حديث يحقك خاصة.
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وحؽاه الؼاضك طقاض طـ مجفقر  ،والؿعقذتقـ ،مرةً  ﴾ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 :سحاق كذلؽإو ،والثقري ،وقال أهقحـقػة ،وأهق داود ،وهف قال مالؽ ،العؾؿاء

وكؼؾف الترمذي طـ أكثر  ،محد مثؾفأوحؽل طـ  .ناالؿعقذت أُ رَ ؼْ ٓ تُ  :ٓ أهنؿ قالقاإ

 .اكتفك الؿراد.ذؿالعؾؿاء مـ الصحاهة ومـ هعد

: لعدم صحة عذو لشاءج ادلعٌرذني انصٌاب :لال أتٌ عثذ اهلل غفش اهلل نو

الحديث فقف، وقد وقع يف هعض الروايات، هقان أن كؾ سقرة يف ركعة: فػل رواية 

، (، يف حديث أهل هـ كعب 5/213(، واهـ الؿـذر )3/235الـسائل )

الركعة األولك مـ القتر بسبح اسؿ  يؼرأ دم ملسو هيلع هللا ىلصكان رسقل اهلل »والؾػظ لؾـسائل: 

 .«ربؽ األطؾك، ودم الثاكقة بؼؾ يا أهيا الؽافرون، ودم الثالثة بؼؾ هق اهلل أحد
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 َبِعُض امَلَشاِئِن امُلِمَحَقِة

ُٜكاٍ بعد صال٠ ايٛتس؟ د:1ر َطأي١  َاذا 

وس، ثالث  استحب أذؾ العؾؿ أن يؼقل هعد صالة القتر: سبحان الؿؾؽ الُؼدُّ

(، وغقره مـ حديث طبد الرمحـ هـ أهزى، طـ 3/416د )مرات: لؿا أخرجف أمح

، ﴾ٱ ٻ ٻ﴿، و﴾ں ڻ ڻ ڻ ﴿، كان يقتر هـ: الـبل 

سبحان الؿؾؽ الؼدوس، سبحان الؿؾؽ »، فنذا سؾََّؿ قال: ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿و

 .، ورفع هبا صقتف«الؼدوس، سبحان الؿؾؽ الؼدوس

الصحق، يف  وقد صححف شقخـا مؼبؾ القادطل  ،وذق حديث صحق،

 (.891هرقؿ ) ؿسـد مؿا لقس يف الصحقحقـال
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ـْ َأهِل َسِعقٍد الُخْدِريِّ  (111) َأْوتُِروا َقْبَؾ َأْن »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ الـَّبِلَّ  َوَط

. َرَواُه ُمْسؾٌِؿ.«ُتْصبُِحقا
(1)

 

ـِ ِحبَّانَ  ْه
ِ
ْبَح َوَلؿْ »: َوٓ ـْ َأْدَرَك الصُّ .«ُيقتِْر َفاَل ِوْتَر َلفُ  َم

(2)
 

(111)  
ِ
ـْ َكاَم َطـ الِقْترِ َأْو َكِسَقفُ »: ملسو هيلع هللا ىلصَوَطـُْف َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل َصؾِّ إَذا َفْؾقُ  َم

َّٓ الـََّسائِّل.«َأْصَبَح َأْو َذَكَر  . َرَواُه الَخْؿَسُة إ
(3)

 

ـْ َجاهٍِر  (111)   ،َوَط
ِ
ـْ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ـْ َخاَف َأْن اَل َيُؼقَم ِم َم

ْقؾِ  َلفُ  آِخرِ الؾَّ ْقِؾ، َفنِنَّ َصاَلَة آِخرِ َفْؾُققتِْر َأوَّ ـْ َصِؿَع َأْن َيُؼقَم آِخَرُه َفْؾُققتِْر آِخَر الؾَّ  ، َوَم

ْقِؾ َمْشُفقَدٌة، َوَذلَِؽ َأْفَضُؾ  . َرَواُه ُمْسؾٌِؿ.«الؾَّ
(4)

 

ـِ  (111) ـِ ُطَؿَر  َوط ـِ الـَّبِلِّ  اْه  إَذا َصَؾَع الَػْجُر َفَؼْد َذَهَب ُكؾُّ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَط

قْ  .«َفَلْوتُِروا َقْبَؾ ُصُؾقِع الَػْجرِ ، ، َوالِقْترِ ؾِ َصاَلةِ الؾَّ . َرَواُه التِّْرمِِذيُّ
(5)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 754أخرجف مسؾؿ هرقؿ ) (1)

 ـ أهل كضرة طـ أهل سعقد.( مـ صريؼ قتادة ط2418أخرجف اهـ حبان ) (2)

وإسـاده ضاذره الصحة لؽـ قال البقفؼل: رواية يحقك هـ أهل كثقر أشبف، يعـل الرواية التل يف 

مسؾؿ  .هالؾػظ الساهؼ: ٕهنا مـ رواية يحقك طـ أهل كضرة طـ أهل سعقد 

 (.1188(، واهـ ماجف )465(، والترمذي )1431(، وأهقداود )3/44. أخرجف أمحد )صخٝذ (3)

 وإسـاد أهل داود صحق،. وطـد غقره فقف طبدالرمحـ هـ زيد هـ أسؾؿ وذق ضعقػ.

 (. 755أخرجف مسؾؿ هرقؿ ) (4)

 . فٗٞ َسفٛع١« فأٚتسٚا قبٌ ايفجس»ايسالذ ٚقف٘ دٕٚ قٛي٘:  (5)

(، وقد تػرد سؾقؿان هـ مقسك هبذا الؾػظ وأهان الحافظ اهـ رجب يف 469أخرجف الترمذي )

،الػت (6/238)  أكف أدرج الؿقققف يف الؿرفقع، وأن الصحق، طـ اهـ طؿر ققلف: إذا كان

 ذ. ا«أوتروا قبل الػجر»قال:  الػجر فؼد ذذبت كؾ صالة الؾقؾ والقتر: فنن رسقل اهلل 

  =( الرواية التل فصؾ الؿرفقع مـ الؿقققف: فؼال: 5/191) إوسطوقد أخرج اهـ الؿـذر يف 
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 املسائل واألحكام املستفادة من األحاديث

 ٚقت صال٠ ايٛتس. د:1ر َطأي١

 ـ هعد صالة العشاء، ذذب مجفقر العؾؿاء إىل أنَّ أول وقت صالة القتر م

ما يف الؽتاب  واستدلقا طىل ذلؽ هحديث خارجة هـ حذافة، وأهل هصرة، وقد تؼدَّ

 (.359هرقؿ )

  ولؾشافعقة وجٌف أكف يدخؾ وقتف هدخقل وقت العشاء: فقجقز طىل ذلؽ فعؾف

إن  - وصالة أخرى قبؾ صالة العشاء، ولفؿ وجٌف آخر: أنَّ وقتف يدخؾ هعد العشاء،

 وإن كان هلكثر مـ ركعة ص،َّ فعؾف هعد صالة العشاء. -عة كان وتره هرك

مـ أذؾ العؾؿ: لدٓلة حديث أهل هصرة،  اجلًيٌس ما ذذب إلقفًانصٌاب 

 وخارجة، واهلل أطؾؿ.

 ٔأوا آخس ٔقت الٕتس:

  فذذب إكثرون إىل أكف يخرج وقتف هذذاب الؾقؾ، وصؾقع الػجر، فنذا صؾع

لؾقؾ هاققًا: فننَّ وقتف هاٍق، وذق ققل الشافعل، الػجر صار فعؾف قضاًء، وما دام ا

وأمحد يف الؿشفقر طـفؿا، وققل أهل حـقػة، والثقري، وُروي طـ طؿر
(1)

، واهـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: ثـا حجاج، قال: قال اهـ جريج: حدثـل سؾقؿان هـ مقسك، قال: حدثـا محؿد هـ إسؿاطقؾ، قال =

مـ صىل مـ الؾقؾ فؾقجعؾ آخر صالتف وترا، وكان رسقل »حدثـل كافع، أن اهـ طؿر، كان يؼقل: 

أوتروا »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأمر هذلؽ، فنذا كان الػجر فؼد ذذبت صالة الؾقؾ، والقتر، فنن رسقل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 .«قبؾ الػجر

( مـ صريؼ الحسـ، طـ طؿر َرِضَل اهلُل َطـْف، ففق ضعقػ مـؼطع: 2/288ـ أهل شقبة )أخرجف اه (1)

 .ٕن الحسـ مل يدرك طؿر هـ الخطاب 
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طؿر
(1)

، وأهل مقسك
(2)

، وأهل الدرداء
(3)

، وسعقد هـ جبقر، وططاء، والـخعل، 

، «ااجعؾقا آخر صالتؽؿ بالؾقؾ وتًر »واستدل ذمٓء هلحاديث كثقرة مـفا: حديث: 

«إذا خشقت الصبح؛ فلوتر بقاحدة»وحديث: 
(4)

، وهحديث أهل سعقد الذي يف 

 «بادروا الصبح بالقتر»، وهحديث اهـ طؿر: «أوتروا قبؾ أن تصبحقا»الباب: 

 (.751أخرجف مسؾؿ هرقؿ )

  ،،وذذب صائػة مـ أذؾ العؾؿ إىل أنَّ القتر ٓ يػقت وقتف حتك ُيَصؾَّك الصب

مسعقد ص،َّ ذلؽ طـ طظ، واهـ
(5)

، وذق ققل أيقب، ومحقد الطقيؾ، والؼاسؿ هـ 

محؿد، ومالؽ، والشافعل يف الؼديؿ، وأمحد يف رواية طـف، وإسحاق، ويف حديث 

، ومؿـ ُروي طـف أكف «ما بقـ صالة العشاء إلك صالة الصبح»أهل هصرة الغػاري: 

هـ طؿر، أوتر هعد صؾقع الػجر: )طبادة هـ الصامت، وأهق الدرداء، وحذيػة، وا

.واهـ مسعقد، واهـ طباس، وطائشة(
 (6)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أثر اهـ طؿر ثاهت طـف كؿا يف رواية حديث الباب، وكؿا يف روايتف لألحاديث الؿرفقطة هبذا  (1)

 الؿعـك.

حاق، طـ طاصؿ هـ ضؿرة قال: جاء كػر إىل طـ الثقري، طـ أهل إس( 3/11أخرجف طبد الرزاق ) (2)

ا فلخبروه، فؼال: ، فلتقا طؾقًّ «ٓ وتر هعد إذان»أهل مقسك إشعري فسللقه طـ القتر؟ فؼال: 

وذذا إسـاد حسـ. وأخرجف  «لؼد أغرق الـزع، وأفرط يف الػتقا، القتر ما هقـؽ وهقـ صالة الغداة»

( مـ صريؼ زذقر، طـ 2/479. وأخرجف البقفؼل )( مـ صريؼ طبد الرزاق هف5/191اهـ الؿـذر )

 أهل إسحاق هف.

( طـ اهـ جريج، قال: أخبرت طـ أهل الدرداء... فذكره. وإسـاده 3/11أخرجف طبد الرزاق ) (3)

 ضعقػ: فقف مبفؿ.

 (.354تؼدم يف الؽتاب هرقؿ ) (4)

 ( هلساكقد صحقحة طـفؿا.-5/191أخرجفؿا اهـ الؿـذر ) (5)

  =(، وأثر أهل الدرداء مل -5/192) إوسطاهـ الؿـذر يف  -طدا أثر حذيػة - أخرجفا كؾفا (6)
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، وأما لٌل اجلًيٌس وذق، انمٌل األًلانصٌاب  :لال أتٌ عثذ اهلل غفش اهلل نو 

: فالؿؼصقد: إىل وقت صالة «إلك صالة الصبح»حديث أهل هصرة الغػاري: 

، وذل مـ صريؼ: «إلك صؾقع الصبح»الصب،، كؿا جاء ذلؽ يف هعض ُصُرقِِف هؾػظ: 

 لفقعة، ويميدذا حديث خارجة، وهبذا التلويؾ تجتؿع إدلة. اهـ 

وأما فعؾ الصحاهة، فؼال اهـ طبد البر: ُيحتؿؾ أن يؽقكقا قالقه فقؿـ كسل، أو 

 كام طـف، دون مـ تعؿده.

وذل وقائع طقـ فعؾقذا، ُيحتؿؾ أن يؽقكقا َصؾَّقُه قضاًء، أو رأوه وقتًا   ُ:لهد

ذا الؿحؿؾ أحسـ،  واهلل أطؾؿ.ا لؿـ شغؾ أو كام، وذاضطراريًّ 
(1)

 

َٔ ص٢ً ايٛتس ٚنإ قد ْطٞ إٔ ٜصًٞ صال٠ ايعػا٤، أٚ ْطلٞ   د:2ر َطأي١

 بعض غسٚيٗا؟

  ه قبؾ ذذب مجفقر العؾؿاء إىل أكف يصظ العشاء، ثؿ يعقد القتر: ٕكف صالَّ

دخقل وقتف، وذق ققل مالؽ، والشافعل، وإوزاطل، وأمحد، وأهل يقسػ، 

 ومحؿد.

 أكف يجزئف، وٓ إطادة طؾقف: ٕنَّ وقتف طـده هدخقل وقت  وذذب أهق حـقػة إىل

ه قبؾ  العشاء، ويجب أن يؽقن هعد صالة العشاء هالذكر، ٓ هالـسقان، فنذا صالَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يثبت: فنكف مـ صريؼ أهل قالهة، طـف. وأهق قالهة مل يسؿع مـ أهل الدرداء: ٕكف مات مبؽًرا يف خالفة  =

 (3/11 ،)مصـػ طبد الرزاقوهؼقة أثار أساكقدذا صحقحة، أو حسـة. واكظر:  ،طثؿان 

  (2/286.)ـػ اهـ أهل شقبةمصوكذلؽ 

 . (5/191-)إوسط (2/529 ،)الؿغـل(، 239-6/234ٓهـ رجب ) الػت،واكظر:  (1)
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 العشاء كاسقًا أجزأه.

، واهلل أطؾؿ.اجلًيٌس ما ذذب إلقف ًانصٌاب
(1)

 

َللٔ صلل٢ً ايعػللا٤ َللع املغللسب مجللع تكللدِٜ، فٗللٌ ٜللدخٌ ٚقللت          د:3ر َطأي١

 ايعػا٤ أّٜطا؟ايٛتس بعد صال٠ 

  الجؿفقر مـ أذؾ العؾؿ طىل أنَّ وقت القتر يدخؾ هصالة العشاء، وإْن

ذا مجع تؼديؿ: لعؿقم حديث أهل هصرة، وخارجة هـ حذافة  ، وقد تؼدما صالَّ

 (.359هرقؿ )

  وذذب أهق حـقػة، والؿالؽقة، وهعض الشافعقة إىل أكف ٓ يدخؾ وقتفا حتك

.اجلًيٌس ب إلقفما ذذًانصٌاب يدخؾ وقت العشاء. 
(2)

 

 ٌٖ ٜكطٞ ايٛتس إذا فات٘؟ د:4ر َطأي١

  قال احلافظ ابً زجب  يف،الػت (6/243-247 :) وقد اختؾػ

 ،، وذق ققل أهل حـقػةلفؼالت صائػة: ٓ يؼض، العؾؿاء يف قضاء القتر إذا فات

وحؽاه أمحد طـ أكثر ، وإسحاق، وأحد ققيل الشافعل ،ومالؽ، ورواية طـ أمحد

وقالت  هعد صالة الػجر، وطـ الشعبل. لـ الـخعل أكف ٓ يؼضروى طويُ ، العؾؿاء

والؾقث هـ سعد، والؿشفقر طـ الشافعل،  ،وذق ققل الثقري ل.صائػة: يؼض

 .ورواية طـ أمحد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2/529.)الؿغـل(، 6/234ٓهـ رجب ) الػت،واكظر:  (1)

 ( مع الحاشقة.4/15) الشرح الؿؿتع (2/529 ،)الؿغـلواكظر:  (2)
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كان إذا كام أو  ملسو هيلع هللا ىلصواستدل مـ قال: ٓ يؼضل القتر هلن الـبل  قال ابً زجب:

خرجف مسؾؿ  ة ركعة.شغؾف مرض أو غقره طـ ققام الؾقؾ صىل هالـفار ثـتل طشر

 ذافدل طىل أكف كان يؼضل التفجد دون القتر.: مـ حديث طائشة

مـ كام طـ صالة، أو كسقفا؛ »واستدل الؼائؾقن هالؼضاء هعؿقم حديث: 

( طـ أكس 684(، ومسؾؿ )597أخرجف البخاري هرقؿ ) «فؾقصؾفا إذا ذكرها

 ،ح يف حديث أهل سعقد هصالة القتر كؿا يف البا  .بهؾ قد صرَّ

طظ وي طـف إمر هؼضاء القتر مـ الـفار:ومؿـ رُ  قال ابً زجب:
(1)

واهـ  ،

طؿر
(2)

وذق ققل ، ومحاد ،والشعبل ،والحسـ ،ومجاذد ،وصاوس ،وططاء ،

وإوزاطل، إٓ أكف قال: يؼضقف هنارًا  وأمحد يف رواية، ،صحق، طـفالالشافعل يف 

خرة، وٓ يؼضقف هعد ذلؽ: لئال ما مل يدخؾ وقت القتر هصالة العشاء أ :وهالؾقؾ

وضاذر  الؼاهؾة. ةوطـ سعقد هـ جبقر، قاَل: يؼضقف مـ الؾقؾ يجتؿع وتران يف لقؾة.

اكتفك هاختصار مـ  وقتف الؾقؾ، فال يػعؾ هالـفار. : ٕنَّ ذذا أكف ٓ يؼضقف إٓ لقاًل 

،الػت .ٓهـ رجب 

، وذق ف: لػعؾ الـبل يؼضقف مـ الـفار، ويشػع :لال أتٌ عثذ اهلل غفش اهلل نو

 ققل مـ كػك قضاء القتر، َفتَـَبَّْف، واهلل أطؾؿ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كعقؿ هـ حؽقؿ ، طـ أهل مريؿ ، قال : جاء ( مـ صريؼ 2/291. أخرجف طـف اهـ أهل شقبة )ضعٝ  (1)

رجؾ إىل طظ ، فؼال : إين كؿت وكسقت القتر حتك صؾعت الشؿس ؟ فؼال : إذا استقؼظت وذكرت، 

 . وذذا إسـاٌد ضعقٌػ: لجفالة حال أهل مريؿ، وذق الثؼػل الؿدائـل.فصؾ

 ( هنسـاد صحق،.2/291أخرجف طـف اهـ أهل شقبة ) (2)
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 أفطٌ أٚقات ايٛتس. د:5ر َطأي١

  ذذب صائػة مـ أذؾ العؾؿ إىل أنَّ القتر قبؾ الـقم أفضؾ، وذق وجٌف طـد

 .الشافعقة، وص،َّ طـ مجاطة مـ الصحاهة، أهنؿ كاكقا يقترون أول الؾقؾ

لدرداء أن يقتروا قبؾ الـقم كؿا يف أها ذريرة، وأها ا وقد أوصك الـبلُّ 

،الصحق.
(1)

 

  وذذب أكثر أذؾ العؾؿ إىل أن القتر آخر الؾقؾ أفضؾ لؿـ وثؼ مـ كػسف أن

ف أن يقتر قبؾ الـقم  .يؼقم، ومـ لقس كذلؽ: فإفضؾ يف حؼِّ

ًىزا  ،واستدلقا هحديث جاهر الذي يف الباب، وذق طؿؾ مجٍع مـ الصحاهة

 أطؾؿ. ، واهللانصٌاب ذق انمٌل

وكان  ،، أكف كان يؼقم ويقتر يف أول الؾقؾوقد ثبت طـ أهل هؽر الصديؼ 

ويف – أخذ هذا بالحزم»: ملسو هيلع هللا ىلصيؼقم ويقتر يف آخر الؾقؾ: فؼال الـبل  طؿر 

 .«وأخذ هذا بالؼقة -بالقثؼكرواية: 

اهلل هـ محؿد هـ ، ويف إسـاده طبد ( طـ جاهر 3/331أخرجف أمحد )

 طؼقؾ، وفقف ضعػ.

هـحقه.  ( طـ أهل قتادة 1184(، واهـ خزيؿة )1434جف أهق داود )وأخر

 ورج، اهـ خزيؿة أكف مـ مراسقؾ طبد اهلل هـ رهاح.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 722، وأخرجف مسؾؿ )(، مـ حديث أهل ذريرة 721(، ومسؾؿ )1178أخرجف البخاري ) (1)

 .مـ حديث أهل الدرداء 



 662 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

(، واهـ الؿـذر 1185طـد اهـ خزيؿة ) وجاء الحديث طـ اهـ طؿر  

 (، وفقف يحقك هـ سؾقؿ الطائػل، وفقف ضعػ.5/171)

 (. 3/14زاق )أخرجف طبد الر ،وجاء مـ مراسقؾ سعقد هـ الؿسقب

(: 3/14أخرجف كذلؽ طبد الرزاق ) ،ومـ مراسقؾ محؿد هـ يقسػ

فالحديث هبذه الطرق صحق،، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (4/21.)الؿجؿقع(، 248-6/247ٓهـ رجب ) الػت،واكظر:  (1)
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 َبِعُض امَلَشاِئِن امُلِمَحَقِة

 ايٛتس ع٢ً ايساح١ً. د:1ر َطأي١

  ّْٖقال اإلماو الي  يفشرح الؿفذب (4/21 :) كف جائز طىل أمذذبـا

وهبذا قال مجفقر  ،م ٓأسقاء كان لف طذر  ،كسائر الـقافؾ ،الراحؾة يف السػر

طظ هـ أهل صالب :فؿـفؿ ،العؾؿاء مـ الصحاهة فؿـ هعدذؿ
(1)

هـ طؿراو ،
(2)

، 

واهـ طباس
(3)

 .وداود ،قاسحوإ ،محدأو ،ومالؽ ،والثقري ،وططاء ،

 لعذرإٓ يجقز  :وصاحباه وقال أهق حـقػة ٓ. 

رواه  .راحؾتف يف السػر كان يقتر طىل ملسو هيلع هللا ىلصن الـبل أ ،دلقؾـا حديث اهـ طؿر

 ذ.اومسؾؿ ،البخاري

.انصٌابذق  لٌل اجلًيٌس ُ :لهد
(4)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، واهـ الؿـذر 14/232(، واهـ أهل شقبة )2/579أخرجف طبد الرزاق ) ضعٝ  ل٘دا. (1)

. وذذا إسـاٌد كان يقتر طىل راحؾتف ، اأن طؾقًّ هـ أهل فاختة، طـ أهقف، ( مـ صريؼ ثقير 5/246)

 ضعقٌػ جًدا: ٕن ثقير هـ أهل فاختة متروك.

 (. 711(، ومسؾؿ هرقؿ )1195أخرجف البخاري هرقؿ ) (2)

( مـ صريؼ طباد هـ 5/247(، ومـ صريؼف اهـ الؿـذر )14/231أخرجف اهـ أهل شقبة ) ضعٝ . (3)

وذذا إسـاٌد ضعقػ:  رمة ، طـ اهـ طباس : أكف أوتر ، وقال : القتر طىل الراحؾة.طـ طؽمـصقر، 

 لضعػ طباد هـ مـصقر.

 (.266-6/265ٓهـ رجب ) الػت،واكظر:  (4)
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ـْ َطائَِشَة  (111)   َوَط

ِ
َحك أَْرَهًعا ملسو هيلع هللا ىلصَقاَلْت: َكاَن َرُسقُل اهلل ، ُيَصؾِّل الضُّ

ٌؿ.َوَيِزيُد َما َشاَء اهلُل. َرَواُه ُمْسؾِ 
(1)

 

(111)  
ِ
َحك؟ ملسو هيلع هللا ىلصَوَلُف َطـَْفا: َأكََّفا ُسئَِؾْت: َذْؾ َكاَن َرُسقُل اهلل َقاَلْت:  ُيَصؾِّل الضُّ

ـْ َمِغقبِفِ 
َّٓ َأْن َيِجلَء مِ .َٓ إ

(2)
 

(111)  
ِ
َحكُسبْحَ ُيَصؾِّل  ملسو هيلع هللا ىلصَوَلُف َطـَْفا: َما َرَأْيت َرُسقَل اهلل ، َوإِكِّل َقطّ  َة الضُّ

َُسبُِّحَفا. َٕ(3)
 

ـِ َأْرَقَؿ  (111) ـْ َزْيِد ْه  َوَط
ِ
ـَ »َقاَل:  ،ملسو هيلع هللا ىلص، أَنَّ َرُسقَل اهلل ـَ ِحق ابِق َصاَلُة األَوَّ

.«ُض الِػَصاُل َتْرمَ 
(4)

 . َرَواُه التِّْرمِِذيُّ
(5)

 

 اجلىع بني ألفاظ حدٖح عائظة:

(: َوَقِد اْختََؾَػ اْلُعَؾَؿاُء فِل 1177) الػت،يف  قال احلافظ ابً حجس 

َفَذَذَب اِْهـ َطبْد َاْلبَّر َوَجَؿاَطةَذلَِؽ، 
(6)

قَْخاِن   َطَؾقِْف ُدوَن َما إَِلك َتْرِجقِ، َما اِتََّػَؼ َالشَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 719أخرجف مسؾؿ هرقؿ ) (1)

 (. 717أخرجف مسؾؿ هرقؿ ) (2)

 (. 1177(، وأخرجف أيًضا البخاري )718أخرجف مسؾؿ هرقؿ ) (3)

فتبرك الػصال مـ شدة حرذا  -وذل الرمؾ  -: وذل أن تحؿك الرمضاء اهـ إثقر  قال (4)

 وإحراقفا أخػاففا.

 (. 748مل يخرجف الترمذي، هؾ أخرجف مسؾؿ ) (5)

(، طـ أمحد، وإثرم، واهـ طبدالبر أهنؿ ردوا رواية 2/891) شرح العؾؾيف  كؼؾ اهـ رجب  (6)

وذذا فقف كظر: إلمؽان الجؿع هقـ الروايات، وقد رواه رواية مسؾؿ هالؿخالػة لحديثفا هالـػل، 

 ، هف.قتادة، ويزيد الرشؽ، كالمها طـ معاذة، طـ طائشة 
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ـْ  ،اِْكَػَرَد هِِف ُمْسؾِؿ ُم َم َٓ َيْستَْؾِزُم َطَدم َاْلُقُققِع، َفُقَؼدَّ َوَقاُلقا: إِنَّ َطَدَم ُرْؤَيتَِفا لَِذلَِؽ 

ْثبَاُت، َوَذَذَب آَخُروَن إَِلك َاْلَجْؿِع َهقْـَُفَؿا.  َحاَهِة َاإْلِ ـْ َالصَّ
 ِؼّل َاْلبَقْفَ  َوَحَؿَؾ ُرِوَي َطـُْف مِ

َذا): إَِلك أنَّ َقْقَلَفا ِطقَاض َوَغقْره. َوَذَذَب َاْلؿَداَوَمةَ الـَّْػَل َطَؾك  َما  :َمْعـَاَذا (َما َصالَّ

ـَ َقْقلَِفا أَكََّفا َأْخبََرْت فِل  َأْرَهًعا( َكاَن ُيَصؾِّقَفا) :َرَأْيتف ُيَصؾِّقَفا، َواْلَجْؿع َهقْـَُف َوَهقْ

ـْ ُمَش  ْكَؽاِر َط ـْ َغقِْرَذا ،اَذَدتَِفاَاإْلِ ْثبَاِت َط  هتصرٍف، واختصار.ذ .اَوفِل اَإْلِ

 ، واهلل أطؾؿ.انصٌاب ادلخراس ذقتقجقُف طقاض  :لال أتٌ عثذ اهلل غفش اهلل نو

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 حهِ صال٠ ايطخ٢. د:1ر َطأي١

 :فقفا أققال 

ذق (: و4/41) شرح الؿفذبيف  استحباهبا، قال الـقوي  األّل:

 ذ.اوهف قال الػؼفاء الؿتلخرون كافة ،ومذذب مجفقر السؾػ ،مذذبـا

، (، وهريدة 721) صحق، مسؾؿ، يف ويدل طؾقف حديث أهل ذر 

ـْ »قال:  (: أنَّ الـبل 5/354) مسـد أمحدهـحقه يف  َطَؾك ُكؾِّ ُساَلَمك ِم

 ،َوُكؾُّ َتْفؾِقَؾٍة َصَدَقةٌ  ،ؾُّ َتْحِؿقَدةٍ َصَدَقةٌ َوكُ  ،َفُؽؾُّ َتْسبِقَحٍة َصَدَقةٌ  ،َأَحِدُكْؿ َصَدَقةٌ 

ـَْؽرِ َصَدَقةٌ  ،َوَأْمٌر بِالَؿْعُروِف َصَدَقةٌ  ،َوُكؾُّ َتْؽبِقَرةٍ َصَدَقةٌ  ـْ الُؿ ـْ  ،َوَكْفٌل َط َوُيْجِزُئ ِم

َحك ـْ الضُّ  .«َذلَِؽ َرْكَعَتاِن َيْرَكُعُفًَم ِم

(: أنَّ الـبل 832) ، مسؾؿصحقيف  ويدل طؾقف حديث طؿرو هـ طبسة 
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  :اَلَة َمْشُفقَدٌة  ؛ُثؿَّ َصؾِّ »قال هعد هنقف طـ الصالة حتك ترتػع الشؿس َفنِنَّ الصَّ

ْمِح   .«حَمُْضقَرٌة َحتَّك َيْسَتِؼؾَّ الظِّؾُّ بِالرُّ

الصحقحقـويف 
(1)

 :هِثَاَلٍث  ملسو هيلع هللا ىلصَأْوَصاكِل َخؾِقؾِل ، قال: ، طـ أهل ذريرة 

ـْ ُكؾِّ َشْفرٍ بِِصَقاِم َثاَل » اٍم ِم َحك ،َثِة َأيَّ  .«اَل َأَكام َحتَّك ُأوتَِر َو  ،َوَرْكَعَتْل الضُّ

مثؾف، وفقف قال: لـ  (، طـ أهل الدرداء، طـ الـبل 722وأخرج مسؾؿ )

 (748 :)صحق، مسؾؿأدطفـ ما طشت. واستدلقا هحديث زيد هـ أرقؿ يف 

ـَ َتْرَمُض الػِ » ابِْقـ ِحْق  .«َصاُل َصاَلُة األَوَّ

ذذب هعض أذؾ العؾؿ إىل أهنا ٓ ُتشرع: إٓ لسبٍب، واحتجقا هلكف  الجاىٕ:

  مل يػعؾفا إٓ لسبب، واتػؼ وققطفا وقت الضحك، واختار ذذا الؼقل اهـ

 .الؼقؿ 

: وص،َّ طـ طبد الرمحـ هـ ٓ ُتستحبُّ أصاًل، قال اهـ حجر  الجالح:

طقف أكف مل يصؾفا، وكذلؽ اهـ مسعقد 
(2)

. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.721(، ومسؾؿ هرقؿ )1178أخرجف البخاري هرقؿ ) (1)

طـ سعد  ،طـ شعبة ،طـ رجؾ( 3/81أخرجف طبد الرزاق ) .أرس عبد ايسمحٔ بٔ عٛف ضعٝ  (2)

. وإسـاده ضعقػ: ما رأيتف صالذا :قال ،طـ طبد الرمحـ هـ طقف ،جده طـ ،طـ أهقف ،هـ إهراذقؿا

.  شقخ طبد الرزاق مبفؿ مل يسؿَّ

حدثـا وكقع ، قال : حدثـا شعبة، ( قال: 2/415أخرجف اهـ أهل شقبة ) .أرس ابٔ َطعٛد صخٝذ

 طـ طؿرو هـ مرة، طـ أهل طبقدة، قال: مل يخبرين أحد مـ الـاس أكف رأى اهـ مسعقد يصظ

 الضحك.

حدثـا وكقع ، قال : حدثـا إطؿش ، طـ أهل الضحك ، طـ مسروق ، قال : كـا كؼرأ يف الؿسجد 

  =، فقثبت الـاس يف الؼراءة هعد ققام اهـ مسعقد، ثؿ كؼقم فـصظ الضحك، فبؾغ ذلؽ اهـ مسعقد
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ُيستحب تركفا تارة، وفعؾفا تارة، وٓ يقاضب، وذق رواية طـ أمحد،  السابع:

، أكف قال: ما مل يقاضب طؾقفا، وقد ص،َّ طـ أهل ذريرة  وذلؽ ٕنَّ الـبل 

 (.2/446يصظ الضحك قطُّ إٓ مرة. أخرجف أمحد ) رأيت الـبل 

 ُتستحبُّ صالهتا والؿقاضبة طؾقفا يف البققت. اخلامظ:

أهنا هدطة، ص،َّ ذلؽ مـ رواية طروة، طـ اهـ طؿر، وص،َّ طـ أهل  ادع:الط

، أكف رأى كاًسا ُيصؾُّقن الضحك، فؼال: إكؽؿ لتصؾقن صالًة ما صالذا هؽرة 

( هنسـاد 478) الؽبرى، وٓ طامة أصحاهف. أخرجف الـسائل يف ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 

 صحق،.

: لؿا انمٌل األًل، أطـل يٌسلٌل اجلً انصٌاب :لال أتٌ عثذ اهلل غفش اهلل نو

ٓ يدل طىل طدم  آستحباب، هعد أْن  تؼدم مـ إدلة، وطدم مداومة الـبل 

حثَّ طؾقفا، وأوصك هالؿحافظة طؾقفا، وإكؿا ترك الؿداومة طؾقفا خشقة أن 

 .ُتػرَض طىل الـاس، كؿا ذكرت ذلؽ طائشة 

)هدطة( طىل أكف مل  : ويتلول ققلفهدطة. فؼال الـقوي  ٚأَا قٍٛ ابٔ عُس:

مل يداوم طؾقفا، أو أنَّ الجفارة يف  ملسو هيلع هللا ىلصيبؾغف إحاديث الؿذكقرة، أو أراد أنَّ الـبل 

 الؿساجد وكحقذا هدطة، وإكؿا ُسـَّْت الـافؾة يف البقت.

: )هدطة( ُيحؿؾ طىل أكف أراد ققل اهـ طؿر  :لال أتٌ عثذ اهلل غفش اهلل نو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . هققتؽؿ طباد اهلل ما مل يحؿؾفؿ اهلل إن كـتؿ ٓ هد فاطؾقـ فػل ،: طباد اهلل مل تحؿؾقافؼال =

وتبقـ هالرواية الثاكقة أن اهـ مسعقد كان يؽره أن يظـ الـاس  ،وذذان اإلسـادان صحقحان

 وجقهبا.
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الـاس طؾقفا، وإن كان مستحبًا: فننَّ ذلؽ مل يثبت البدطة الؾغقية، وذل أنَّ مداومة  

 مصـػ طبد الرزاق، ويميد ذلؽ أكف ص،َّ طـف كؿا يف طـ الـبل 

 ( أكف قال: ما أحدث الـاس أحبَّ إيلَّ مـفا.3/78-79)

: وقال اهـ طؿر مرًة: وكعؿت البدطةالزاديف  ّقال ابً القٔه 
(1)

. وقال 

ما اهتدع الؿسؾؿقن أفضؾ مـ صالة الشعبل: سؿعت اهـ طؿر يؼقل: 

الضحك
(2)

ذ.ا
(3)

 

 ٚقت صال٠ ايطخ٢. د:2ر َطأي١

طامة أذؾ العؾؿ طىل أنَّ وقتفا مـ ارتػاع الشؿس إىل زوالفا: لحديث طؿرو 

ثؿ اقصر طـ الصالة حتك ترتػع الشؿس، » (832 :)صحق، مسؾؿهـ طبسة يف ا

؛ فننَّ الصالة مشفقدة حمضقرة حتك يستؼؾ الظؾ بالرمح .«ثؿ صؾِّ
(4)

  

 ٚقتٗا املدتاز. د:3ر َطأي١

 استحب أذؾ العؾؿ أن تؽقن يف وقت اشتداد الحر: لحديث زيد هـ أرقؿ 

الؿذكـقر يف الباب.
(5)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( هنسـادٍ صحق،.2/415أخرجف اهـ أهل شقبة ) (1)

 ذق معـك ما ذكركاه طـف مـ مصـػ طبد الرزاق، ومل أجده هالؾػظ الؿذكقر. (2)

 الؿجؿقع (1/341-361 ،)زاد الؿعاد(، 1176لؾحافظ اهـ حجر ) فت، الباريواكظر:  (3)

(4/36-41.) 

  (2/551.)الؿغـل (4/36 ،)الؿجؿقعاكظر:  (4)

  (2/551.)الؿغـل (4/36 ،)الؿجؿقعاكظر:  (5)
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ـْ َأَكٍس  (114)   ،َوَط
ِ
ـََتْل »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل َحك اْث ـْ َصؾَّك الضُّ َم

ـَك اهللُ َلُف َقْصًرا فِل الَجـَّةِ  َطْشَرَة َرْكَعةً  . َرَواُه التِّْرمِِذيُّ َواْستَْغَرَهُف.«بَ
(1)

 

ـْ َطائَِشَة  (111)   ،َوَط
ِ
َحك ملسو هيلع هللا ىلصَقاَلْت: َدَخَؾ َرُسقُل اهلل  َهقْتِل َفَصؾَّك الضُّ

ـُ ِحبَّاَن فِل َثَؿاكَِل َرَكَعاٍت. رَ  .َصِحقِحفِ َواُه اْه
(2)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من األحاديث

 عدد زنعات ايطخ٢. د:1ر َطأي١

  إشفر يف مذذب الحـاهؾة أنَّ أكثرذا ثؿان ركعات: ٕنَّ ذذا ذق أكثر ما ورد

الصحقحقـ، كؿا يف طـ الـبل 
(3)

، ولفؿ رواية أنَّ ، مـ حديث أم ذاكئ 

ركعة: لحديث أكس الذي يف الباب، وذذان الؼقٓن وجفان يف  أكثرذا اثـتا طشرة

 مذذب الشافعقة أيًضا، وإكثرون طىل أن أكثرذا ثؿان ركعات.

  ،وذذب صائػة مـ أذؾ العؾؿ إىل أكف ٓ حدَّ ٕكثرذا، مـفؿ: أهق جعػر الطبري

 وهف جزم الحؾقؿل، والروياين مـ الشافعقة، وذق ققل إسقد هـ يزيد.

: كان الـبل صحق، مسؾؿيف  : لحديث طائشة انصٌاب ذقٌل ًىزا انم

 مسؾؿ يصظ الضحك أرهًعا، ويزيد ما شاء اهلل. ولحديث طؿرو هـ طبسة يف ملسو هيلع هللا ىلص

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، ويف إسـاده مقسك هـ فالن، أو اهـ محزة، وذق مجفقل، 473. أخرجف الترمذي )ضعٝ  (1)

 فالحديث ضعقػ.

، ومل يسؿع ( مـ صريؼ الؿطؾب هـ حـطب طـ طائشة 2531اهـ حبان ). أخرجف ضعٝ  (2)

 مـفا، ففق مـؼطع، وذق مخالػ لحديثفا الؿتؼدم. فالحديث ضعقػ.

 ( مـ ]كتاب صالة الؿسافريـ[.81(، ومسؾؿ هرقؿ )1113أخرجف البخاري هرقؿ ) (3)
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ْمِح  ؛ُثؿَّ َصؾِّ  »( أيًضا: 832)  اَلَة َمْشُفقَدٌة حَمُْضقَرٌة َحتَّك َيْسَتِؼؾَّ الظِّؾُّ بِالرُّ ، «َفنِنَّ الصَّ

حف ا .لشقخ اهـ طثقؿقـ وذذا الؼقل رجَّ
(1)

 

ا أقؾ الضحك: فركعتان طـد طامة أذؾ العؾؿ: لحديث أهل ذريرة  تيبيُ: أمَّ

 :«...وقد تؼدم-، وقد تؼدم، وحديث أهل ذر أيًضا «وركعتل الضحك- :

 .«وجيزئ مـ ذلؽ ركعتان يركعفًم مـ الضحك»

ب إللَّ بلربع ركعات مـ أول الـفار»حديث:   أْكِػؽ  يا ابـ آدم تؼرَّ

، مـ حديث كعقؿ هـ مهار«آخره
(2)

، وأهل الدرداء
(3)

، وذق حديث صحق،، وقد 

محؾف كثقر مـ أذؾ العؾؿ طىل أنَّ الؿراد هف مـ الضحك، وذق ضاذر صـقع 

الرزاق الصـعاين، وأهل داود، والترمذي، واهـ حبان، والبقفؼل، والبغقي،  طبد

هعض أذؾ العؾؿ أنَّ الؿراد هف  وغقرذؿ: فنهنؿ أوردوه يف صالة الضحك، واختار

 .زاد الؿعادركعتا الػجر، وسـتفا، وذذا اختقار شقخ اإلسالم اهـ تقؿقة كؿا يف 

مـ » (657 :)صحق، مسؾؿويشبفف حديث جـدب هـ طبد اهلل يف  ُ :لهد

صؾَّك الػجر؛ ففق دم ذمة اهلل؛ فال يطؾبـؽؿ اهلل مـ ذمتف بشلء؛ فنكف مـ يطؾبف مـ 

. ويـبغل لؾؿسؾؿ أن يحافظ «دركف، ثؿ يؽبف طؾك وجفف دم كار جفـؿذمتف بشلء ي

طىل إمريـ: لقـال الػضقؾة الؿذكقرة: فقحافظ طىل سـة الػجر مع فريضتفا، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/439-.)غاية الؿرام (4/36 ،)الؿجؿقع (1176 ،)الػت،اكظر:  (1)

 (466( )467 )الؽبرى(، والـسائل يف 1289(، وأهق داود )5/287( )5/286أخرجف أمحد ) (2)

 (، وذق حديث صحق،.468)

(، وإسـاد أمحد مـؼطع، وإسـاد الترمذي حسـ، ووقع 475(، والترمذي )6/441أخرجف أمحد ) (3)

 طـد الترمذي الشؽ يف الصحاهل: أذق أهق الدرداء، أم أهق ذر.
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 ويحافظ طىل أرهع ركعات مـ الضحك يف أول الـفار، واهلل الؿستعان.

لك مـ صؾَّك الػجر دم مجاطة، ثؿ قعد يذكر اهلل تعا»حديث:  فاٜدٗ أخسٚ:

ة، وطؿرة تامة ، أخرجف «حتك صؾعت الشؿس، ثؿ صؾَّك ركعتقـ كتبت لف أجر حجَّ

، ويف إسـاده: أهق ضالل ذالل هـ أهل ذالل، ( مـ حديث أكس 586الترمذي )

(، طـ 5598) إوسطوذق إىل الضعػ الشديد أقرب، وأخرجف الطبراين يف 

وأخرجف الطبراين يف ، ويف إسـاده: الػضؾ هـ مقفؼ، وذق ضعقٌػ، اهـ طؿر 

الؽبقر (7741 مـ حديث أهل أمامة، ويف إسـاده: طثؿان هـ طبدالرمحـ )

(، وقرن هلهل 7649أيًضا ) الؽبقرالحراين، وذق ضعقٌػ، ولف إسـاد آخر يف 

، ويف إسـاده: إحقص هـ حؽقؿ، وذق ضعقٌػ، أمامة طتبة هـ طبد السؾؿل 

ـِ إن شاء اهلل، واهلل أطؾؿ.سلء الحػظ. والحديث هبذه الطُُّرق ي  رتؼل إىل الُحْس



 672 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 

 َبِعُض امَلَشاِئِن امُلِمَحَقِة

 ايتٓفٌ املطًل. د:1ر َطأي١

ا الـقافؾ الؿطؾؼة: فتُشرع  (2/555الؿغـليف  قال ابً قدام٘  (: فلمَّ

يف الؾقؾ كؾف، ويف الـفار فقؿا سقى أوقات الـفل، وتطقع الؾقؾ أفضؾ مـ تطقع 

  ذالـفار.ا

طؿرو هـ طبسة طـد مسؾؿ، وأهل داود، وغقرمها، وقد  ويدل طؾقف حديث

تؼدمت ألػاضف، فراجعفا.
(1)

  

صالة التساهق، مل يثبت فقفا حديث، وقد جزم هذلؽ غقر واحد مـ  

اظ، مـفؿ: اإلمام أمحد، والُعؼقظ، وأهق هؽر هـ العرهل، واهـ الجقزي،  الُحػَّ

حسـ صرقفا: حديث اهـ طباس والؿزي، وشقخ اإلسالم اهـ تقؿقة، وغقرذؿ، وأ

(، وغقره، وقد تػرد هف مقسك هـ طبد العزيز العدين، وُأكؽر 1297طـد أهل داود )

إتحاف ، وأطؾَّف اهـ الؿديـل هالققػ طىل طؽرمة كؿا يف الؿقزانطؾقف كؿا يف 

  (8281.)الؿفرة

، : والحؼُّ أنَّ ُصُرَقُف كؾفا ضعقػةالتؾخقصيف  قال احلافظ ابً حجس 

ة الػردية  : لشدَّ : إٓ أكف شاذٌّ ـِ وإن كان حديث اهـ طباس يؼرب مـ شرط الَحَس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1/335-.)روضة الطالبقـ(، و4/43) الؿجؿقعظر: واك (1)



ُِّع   673 َباُب َصاَلٗ التََّط

 

 

 

 

فقف، وطدم الؿتاهع، والشاذد مـ وجف معتبر، ومخالػة ذقئتفا لفقئة هاقل 

الصؾقات. اكتفك.
(1)

 

ٖلللٌ يًُصلللًٞ إٔ ٜتٓفلللٌ بلللأنثس َلللٔ زنعلللتني َتصللل١ً، بلللدٕٚ   د:2ر َطأي١

 تكٝٝد عدد؟

 قال اإلماو ابً عبد الرب   يف كتاهفالتؿفقد (13/244:) 

قِْؾ َوالـََّفارِ  ِع هِالؾَّ ـُ  ،َفَؼاَل َمالٌِؽ  :َواْختََؾَػ اْلُػَؼَفاُء فِل َصاَلةِ التََّطقُّ َوالؾَّقُْث ْه

افِِعلُّ  ،َسْعدٍ  ـُ َأهِل َلقَْؾك ،َوالشَّ ـُ الحسـ ،َوَأُهق ُيقُسَػ  ،َواْه ُد ْه صالةالؾقؾ  :َوُمَحؿَّ

ـِ َحـْبَؾٍ  ،َوُذَق َقْقُل َأهِل َثْقرٍ  .َوالـََّفاِر َمثْـَك َمثْـَك  .َوَأْحَؿِد ْه

ـِ  :َوالثَّْقِريُّ  ،َوَقاَل َأُهق َحـِقَػةَ  َوإِْن ِشئَْت  ،َصؾِّ هِالؾَّقِْؾ َوالـََّفاِر إِْن ِشئَْت َرْكَعتَقْ

ـِ  َصؾِّ َما ِشئَْت َهْعَد َأنْ  :َوَقاَل الثَّْقِريُّ  .َأْرَهًعا َأْو ِستًّا َأْو َثَؿاكِقًا  .َتْؼُعَد فِل ُكؾِّ َرْكَعتَقْ

ـِ َحلٍّ  ـِ ْه  .َوُذَق َقْقُل اْلَحَس

َْوَزاِطلُّ  ْٕ َوُذَق َقْقُل  .َوَصاَلُة الـََّفاِر َأْرَهًعا ،َصاَلُة الؾَّقِْؾ َمثْـَك َمثْـَك :َوَقاَل ا

ـْ  ـْ َأهِل َمْعَشٍر َط ـُ َأهِل َطُروَهَة َط قِْؾ  :إِْهَراِذقَؿ َقاَل  إِْهَراِذقَؿ الـََّخِعلِّ َذَكَر اْه َصاَلُة الؾَّ

َٓ يسؾؿ ،َوالـََّفاِر َأْرَهُع أَْرَهُع َرَكَعاٍت  ،َمثْـَك َمثْـَك َـّ  إِْن َشاَء  َّٓ فِل آِخِرِذ ِ  .إ

َْثَرمُ  ْٕ ـْ  :َوَقاَل َأُهق َهْؽٍر ا ـَ َحـْبٍَؾ َيْسَلُل َط َسِؿْعُت َأَها َطبِْد الؾَِّف َيْعـِل َأْحَؿَد ْه

قِْؾ َوالـََّفاِر فِل الـَّافَِؾةِ  َصاَلةِ  ا الَِّذي أَْختَاُر َفَؿثْـَك َمثْـَك :َفَؼاَل  :الؾَّ َوإِْن َصؾَّك أَْرَهًعا  ،أَمَّ

َٓ ُيَضقََّؼ َطَؾقْفِ  ـْ َطؾِلٍّ  .َفاَل َهْلَس َوَأْرُجق َأْن  ـِ َطَطاٍء َط َفَذَكَر َلُف َحِديَث َيْعَؾك ْه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2/43-44.)الملئ الؿصـقطة (2/13-14 ،)التؾخقصواكظر:  (1)
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َْزدِيِّ   ْٕ ـِ ُطَؿَر أَنَّ َرُسقَل ، َكاَن َذلَِؽ اْلَحِديُث َيثْبُُت َلْق  :َفَؼاَل  ؟ا َوَمَع َذَذا َحِديِث اْه

ِف  ـِ َهْعَدَذا  ملسو هيلع هللا ىلصالؾَّ ـِ َقبَْؾ الظُّْفِر َوَرْكَعتَقْ ِطِف هِالـََّفاِر َرْكَعتَقْ ـِ فِل َتَطقُّ َكاَن ُيَصؾِّل َرْكَعتَقْ

َْضَحك َوإَِذا َدَخَؾ اْلَؿْسِجَد  ْٕ ـِ َفَفَذا أََحبُّ إَِللَّ َوإِْن َصؾَّك َواْلَػْجِر َوا َصؾَّك َرْكَعتَقْ

ُف َكاَن ُيَصؾِّل َأْرَهًعا هِالـََّفارِ  ـِ ُطَؿَر َأكَّ ـِ اْه  .َأْرَهًعا َفَؼْد ُرِوَي َط

ـُ َطْقنٍ  ـُ َفـَُصؾِّل هِالـََّفاِر َأْرَهًعا َقاَل َفَذَكْرُتُف  :َقاَل لِل َكافِعٌ  :َوَقاَل اْه ا َكْح أَمَّ

ٍد َفَؼاَل لِ   .َلْق َصؾَّك َمثْـَك َكاَن َأْجَدُر َأْن ُيْحَػظَ  :ُؿَحؿَّ

ـَك» :ملسو هيلع هللا ىلصَقْقُلُف  :َقاَل َأُهق ُطَؿرَ  ـَك َمْث ْقِؾ َمْث َكاَلٌم َخَرَج َطَؾك َجَقاِب  «َصاَلُة الؾَّ

قْؾِ  ائِِؾ َكَلكَُّف َقاَل َلُف َيا َرُسقَل الؾَِّف َكقَْػ ُكَصؾِّل هِالؾَّ َوَلْق َقاَل  .َمثْـَك َمثْـَك :َفَؼاَل  ؟السَّ

ائِِؾ  ؟َوهِالـََّفارِ  :َلفُ  َجاَز َأْن َيُؼقَل َكَذلَِؽ َأْيًضا َمثْـَك َمثْـَك َوَما َخَرَج َطَؾك َجَقاِب السَّ

َكَُّف َجائٌِز َأْن َيُؽقَن مِثَْؾُف َوَجائٌِز َأْن يَ 
ِ
ُؽقَن َفَؾقَْس فِقِف َدلِقٌؾ َطَؾك َما َطَداُه َوَسَؽَت َطـُْف ٕ

ئِؾَِفا َٓ ـْ ُأُصقِل اْلِػْؼِف َفَصاَلُة الـََّفاِر َمْقُققَفٌة َطَؾك َد
 :هِِخاَلفِِف َوَذَذا َأْصٌؾ َطظِقٌؿ مِ

ـِ الـَّبِلِّ  لِقِؾ َطَؾك َأكََّفا َوَصاَلَة الؾَّقِْؾ َمثْـَك َمثْـَك َجِؿقًعا َأكَُّف َقْد ُرِوَي َط ـَ الدَّ َفِؿ

ُف َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اَل » :َأكَّ ـِ الصَّ ٌد فِل ُكؾِّ َرْكَعَتْق ـَك َتَشفُّ ـَك َمْث ـْ َكَفارٍ  «ُة َمْث
 .َلْؿ َيُخصَّ َلقْاًل مِ

ُد  َثـَا ُمَحؿَّ َثـَا َأُهق َداُوَد َحدَّ ـُ َهْؽٍر َحدَّ ُد ْه َثـَا ُمَحؿَّ ٍد َحدَّ ـُ ُمَحؿَّ َثـَا َطبُْد الؾَِّف ْه َحدَّ

َثـَ ا َثـَا ُمَعاٌذ َحدَّ ـُ اْلُؿثَـَّك َحدَّ ـِ أهل أكس طـ ْه ـْ َأَكِس ْه ـِ َسْعٍد َط ِف ْه ـْ َطبِْد َرهِّ ا ُشْعبَُة َط

ـِ الـَّبِلِّ  ـِ اْلُؿطَّؾِِب َط ـِ اْلَحاِرِث َط ِف ْه ـْ َطبِْد الؾَّ اَلُة » :َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصطبد اهلل هـ كافع َط الصَّ

ـِ  ُد فِل ُكؾِّ َرْكَعَتْق ـَك ُيَتَشفَّ ـَك َمْث «َمْث
(1)

ـْ َطبِْد َرهِِّف وَ  ،َوَذَكَر اْلَحِديَث   قُْث َط َرَواُه الؾَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  =(، 4/167، و1/211) الؿسـد(، وأمحد يف 1152) الزذدأخرجف اهـ الؿبارك يف  .ضعٝ  (1)



ُِّع   675 َباُب َصاَلٗ التََّط

 

 

 

 

 .َفَخاَلَػ ُشْعبََة فِل إِْسـَادِهِ 

صالة الؾقؾ والـفار »ثؿ استدل هحديث طظ البارقل إزدي طـ اهـ طؿر: 

 ، وقد تؼدم أكف غقر محػقظ.«مثـك مثـك

لِ َوَذَكَر َمالٌِؽ فِل  ثؿ قال: ـَ ُطَؿَر َكاَن َيُؼقُل َأكَُّف َهَؾَغُف َأنَّ َطبَْد الؾَّ  اْلُؿَقصَّ  :ِف ْه

ـِ ُطَؿَر َوُذَق  ـِ َفَفِذِه َفتَْقى اْه قِْؾ َوالـََّفاِر َمثْـَك َمثْـَك ُيَسؾُِّؿ فِل ُكؾِّ َرْكَعتَقْ َصاَلُة الؾَّ

ـِ الـَّبِلِّ  ـَك» :ملسو هيلع هللا ىلصَرَوى َط ْقِؾ َمْث َوَحِديُث  ،َوَطؾَِؿ َمْخَرَجُف َوَفِفَؿ ُمَراَدهُ  ،«َصاَلُة الؾَّ

ـْ َهاَلَغاتِفِ َمالِ 
ـِ ُطَؿرَ  :ٍؽ َذَذا َوإِْن َكاَن مِ ـِ اْه ُف ُمتَِّصٌؾ َط ـُ َوْذٍب َقاَل  ،َفنِكَّ  :َرَواُه اْه

ـْ  ـُ اْلَحاِرِث َط ََشجِّ أن مُ  هؽقرَأْخبََركِل َطْؿُرو ْه ْٕ ـِ ا ـِ َطبِْد الؾَِّف ْه ـَ  حؿدَ ْه  ه

ـِ الرَّ  بدَ طَ  َثُف أَكَُّف َسؿِ  مح ـِ َثْقَهاَن َحدَّ ـَ ُطَؿَر َيُؼقُل ْه ـَك » :َع اْه ْقِؾ َوالـََّفاِر َمْث َصاَلُة الؾَّ

ـَك عَ  «َمْث  .َيْعـِل التََّطقُّ

لِقِؾ َأْيًضا َطَؾك َأنَّ َصاَلَة الـََّفاِر َمثْـَك َمثْـَك َكَصاَلةِ الؾَّقِْؾ َسَقاءً  ـَ الدَّ
َأنَّ  :َومِ

ِف  ـِ َقبَْؾ الظُّْفِر َركْ  ظَص يُ  انَ كَ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقَل الؾَّ ـِ َوَهْعَدَذا َرْكَعتَقْ َوَهْعَد اْلُجُؿَعِة  ،َعتَقْ

ـِ  ـِ  ،َرْكَعتَقْ ـْ َسَػرٍ  َوَكاَن إَِذا َقِدمَ  ،َوَرْكَعتِل اْلَػْجرِ  ،َوَهْعَد اْلَؿْغِرِب َرْكَعتَقْ
َصؾَّك فِل  مِ

ـِ َقبَْؾ َأْن َيْدُخَؾ َهقْتَفُ  َ  ،اْلَؿْسِجِد َرْكَعتَقْ ْٕ ْستِْسَؼاءِ َوَصاَلُة اْلِػَطِر َوا
ِ
 .ْضَحك َوآ

ـِ » :َوَقاَل   ذ.اَومِثُْؾ َذَذا َكثِقرٌ  ،«إَِذا َدَخَؾ َأَحُدُكُؿ اْلَؿْسِجَد َفْؾَقْرَكْع َرْكَعَتْق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مختصر ققام يف  (، والؿروزي كؿا1212(، واهـ خزيؿة )385(، والترمذي )1296وأهقداود ) =

(، والدارقطـل 18/295(، والطبراين )1444، و618) الؽبرى(، والـسائل يف 127)ص الؾقؾ

طبد اهلل هـ كافع هـ أهل العؿقاء، وذق  :ويف إسـاده ،( وغقرذؿ2/487(، والبقفؼل )1/418)

مـفؿ مجفقل الحال، وقد اختؾػ يف إسـاد ذذا الحديث فؿـفؿ مـ جعؾف طـ الػضؾ هـ طباس، و

 طؾة الحديث ذق جفالة الرجؾ الؿذكقر. ، وطىل ُكؾٍّ مـ جعؾف طـ الؿطؾب هـ رهقعة هـ الحارث
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ـُ َراَذَقْيِف َيُؼقُل: (: 5/236ٓهـ الؿـذر ) إوسطويف   َوَكاَن إِْسَحاُق ْه

َّٓ اْلِقْترَ الَِّذي َكْختَاُر َلُف أَْن َتُؽقَن َصاَلُتُف هِالؾَّ " ِ َفنِنَّ َلُف َأْحَؽاًما  :قِْؾ َمثْـَك َمثْـَك ، إ

ْفِر َأْرَهًعا، َوَقبَْؾ اْلَعْصِر َأْرَهًعا ا َصاَلُة الـََّفاِر َفَلْختَاُر َأْن ُيَصؾَِّل َقبَْؾ الظُّ ، ُمْختَؾَِػًة، َوَأمَّ

ـِ َمْسُعقدٍ، َوَطؾِ  ـِ اْه ـْ َوْجٍف َواِحدٍ َوَضْحَقًة َأْرَهًعا، لَِؿا َجاَء، َط
ـِ ُطَؿَر مِ َفنِْن  :لٍّ ، َواْه

ـِ َوَسؾََّؿ َكاَن َجائًِزا. ـِ َرْكَعتَقْ  َصؾَّك هِالـََّفاِر َرْكَعتَقْ

َّٓ َأْن آخرَوفِقِف َقْقٌل  اَلةِ إِ ُد فِل الصَّ : َوُذَق َأنَّ َصاَلَة الؾَّقِْؾ َوالـََّفاِر ُيْجِزيَؽ التََّشفُّ

 َوَقاَل َطَطاٌء َكَذلَِؽ.  ،َذَؽَذا َقاَل إِْهَراِذقؿُ  .َفتَُسؾِّؿَ َتُؽقَن َلَؽ َحاَجٌة 

: َْوَزاِطلُّ ْٕ ،  َوَقاَل ا ـِ ـْ ُكؾِّ ثِـْتَقْ
َٓ ُيَسؾَِّؿ مِ ـْ َصاَلةِ الـََّفاِر َأْن 

ُجُؾ فِل َسَعٍة مِ الرَّ

ـِ  َد فِل ُكؾِّ ثِـْتَقْ  ذ.اَوإِْن َفَصَؾ َهْعَضَفا هِبَْعٍض َهْعَد َأْن َيتََشفَّ

َٓ  :صحاهـاأقال   (4/49:)الؿجؿقعيف   ّقال اليّْٖ التطقع الَِّذي 

َٓ َحْصَر َلفُ  ،َسبََب َلفُ  َٓ لَِعَددِ َرَكَعاِت اْلَقاِحَدةِ مِـْف ،َو َٓ  َو َلُف أَْن َيـِْقَي َطَدًدا َوَلُف َأْن 

اَلةِ  ـْ َفنَِذا َشرَ  ،َيـِْقَيُف َهْؾ َيْؼتَِصُر َطَؾك كِقَِّة الصَّ
ٍع َوَلْؿ َيـِْق َطَدًدا َفَؾُف َأْن ُيَسؾَِّؿ مِ َع فِل َتَطقُّ

ـِ أَْو َثاَلًثا أَْو َطْشًرا َأْو مِاَئًة َأْو أَْلًػا َأْو َغقَْر َذلِ   ،َؽ َرْكَعٍة َوَلُف أَْن َيِزيَد َفقَْجَعَؾَفا َرْكَعتَقْ

َٓ َيْعَؾُؿُف ُثؿَّ َسؾََّؿ َص،َّ هاَِل   ِخاَلٍف اتََّػَؼ َطَؾقِْف َأْصَحاُهـَا َوَكصَّ َطَؾقِْف َوَلْق َصؾَّك َطَدًدا 

افِِعلُّ  ْماَلءِ  الشَّ  .فِل اإْلِ

ا َسؾََّؿ َقاَل َلُف  ،َصؾَّك َطَدًدا َكثِقًرا ذر أها َوَرَوى اْلبَقَْفِؼلُّ هِنِْسـَادِِه أَنَّ  َفَؾؿَّ

ـُ َققٍْس  َْحـَُػ ْه ْٕ ـْ  :َقاَل  ؟ِوْترٍ  َشْػٍع َأْم طىلْكَصَرْفَت َطَؾك ا :َذْؾ َتْدِري :ا َّٓ َأُك إ

َف َيْدِري إكِّل َسِؿْعُت َخؾِقؾِل أََها اْلَؼاِسِؿ   :ُثؿَّ َقاَل  -ُثؿَّ َهَؽك-َيُؼقُل  ملسو هيلع هللا ىلصَأْدِري َفنِنَّ الؾَّ
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ُف » :َيُؼقُل  ملسو هيلع هللا ىلصإكِّل َسِؿْعُت َخؾِقؾِل َأَها اْلَؼاِسِؿ  ـْ َطْبٍد يسجد هلل سجدة اال رفع الؾَّ َما ِم

ُف بَِفا َخطِقَئةً بِفَ  ـْ اِرمِلُّ فِل  «ا َدَرَجًة َوَحطَّ َط َّٓ  ُمْسـَِدهِ َوَرَواُه الدَّ هِنِْسـَادٍ َصِحقٍ، إ

 .َرُجاًل اْختََؾُػقا فِل َطَداَلتِفِ 

هالـظر إىل فعؾف طؾقف الصالة والسالم: فنن طامة ما  :لال أتٌ عثذ اهلل غفش اهلل نو

ف أكف كان يصظ ركعتقـ ركعتقـ، وورد يف صالة مـ إحاديث فق ملسو هيلع هللا ىلصورد طـ الـبل 

الؾقؾ أكف صؾَّك طؾقف الصالة والسالم أرهًعا متصؾة، ومخًسا، وسبًعا، وتسًعا، كؿا 

 تؼدم هقان ذلؽ.

وأما يف الـفار فؾؿ يثبت طـف صريًحا، أكف طؾقف الصالة والسالم صؾَّك أكثر مـ 

هنسـاد صحق، كؿا  ركعتقـ متصؾة هسالم واحد، ولؽـ ثبت طـ اهـ طؿر 

وطؾقف فال هلس هذلؽ كؿا فعؾ ذذا  :تؼدم أكف كان يتـػؾ هلرهٍع متصؾة يف الـفار

 .الصحاهل الجؾقؾ 

وأما التـػؾ هلكثر مـ أرهع متصؾة يف الـفار: فـختار تركف، ومـ طؿؾ ذلؽ 

ا طىل ما جاء يف الؾقؾ: فال كستطقع أن كحؽؿ طىل صالتف هالبطالن.  ققاسًّ

: فنكف مـ صريؼ ذارون هـ رئاب، طـ القارد طـ أهل ذر  وأما الحديث

 معجؿ الشققخ. قال اهـ طساكر كؿا يف إحـػ هـ ققس، طـ أهل ذر 

 ذ(: مـؼطع، ذارون هـ رئاب مل يدرك إحـػ هـ ققس.ا652)

لؿا كان يؼضل ما فاتف مـ الؾقؾ يف  ملسو هيلع هللا ىلصوالتـػؾ هالـفار ٓ يؽقن هالقتر: فالـبل 

 مـ الـفار اثـتل طشرة ركعة. وكذلؽ يف حديث سجقد السفق، الـفار كان يصظ
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إذا شؽ أحدكؿ دم صالتف، فؾؿ يدر كؿ صؾك ثالثا أم »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسقل اهلل  

أربعا، فؾقطرح الشؽ ولقبـ طؾك ما استقؼـ، ثؿ يسجد سجدتقـ قبؾ أن يسؾؿ، فنن 

 «ترغقًم لؾشقطانكان صؾك مخسا شػعـ لف صالتف، وإن كان صؾك إمتاما ألربع كاكتا 

 .طـ أهل سعقد الخدري( 571أخرجف مسؾؿ )

يدل طىل طدم مشروطقة  «شػعـ لف صالتف»فؼقلف طؾقف الصالة والسالم: 

 التـػؾ هالـفار وتًرا.

وحديث أهل ذر الؿتؼدم تؼدم أكف ضعقػ، وكذلؽ ما أخرجف طبد الرزاق 

قاهقس هـ ( مـ صريؼ 3/24(، والبقفؼل )2/232(، واهـ أهل شقبة )3/154)

قال: دخؾ طؿر هـ الخطاب الؿسجد فركع ركعة، فؼقؾ لف: أهل ضبقان، طـ أهقف، 

. فنكف إكؿا ذق تطقع فؿـ شاء زاد، ومـ شاء كؼص، كرذت أن أتخذه صريؼا فؼال:

أيًضا ضعقػ: فنن قاهقس هـ أهل ضبقان ضعقػ، وأهق ضبقان ٓ يعؾؿ لف سؿاع مـ 

 .طؿر 

( مـ 1384(، واهـ ماجف )479رمذي )صالة الحاجة. أخرج الت 

ـْ َكاَكْت َلُف إَِلك اهلل»قال:  : أنَّ الـبل هـ أهل أوىف طبداهلل حديث   ،َحاَجةٌ  َم

ـْ بَـِل آَدمَ  لْ  ؛َأْو إَِلك َأَحٍد ِم ـْ اْلُقُضقءَ  ،َفْؾَقَتَقضَّ ـِ  ،َفْؾُقْحِس ـِ  ،ُثؿَّ لُِقَصؾِّ َرْكَعَتْق ُثؿَّ لُِقْث

، اَل إَِلَف إاِلَّ اْلَحؾِقُؿ اْلَؽرِيؿُ  اَل إَِلَف إاِلَّ اهللُ  :ُثؿَّ لَِقُؼْؾ  ،ملسو هيلع هللا ىلصُقَصؾِّ َطَؾك الـَّبِلِّ َولْ  َطَؾك اهللِ 

ـَ هلل اْلَحْؿُد  ،َربِّ اْلَعْرِش اْلَعظِقؿِ  ُسْبَحاَن اهلل اهللُ الَعؾِلُّ الَعظِْقُؿ،  ،َربِّ اْلَعاَلِؿق

ـْ ُكؾِّ بِر   ،ئَِؿ َمْغِػَرتَِؽ َوَطَزا ،َأْسَلُلَؽ ُمقِجَباِت َرْحَؿتَِؽ  ـْ  ،َواْلَغـِقَؿَة ِم اَلَمَة ِم َوالسَّ
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ْجَتفُ  ،اَل َتَدْع لِل َذْكًبا إاِلَّ َغَػْرَتفُ  ،ُكؾِّ إِْثؿٍ  َواَل َحاَجًة ِهَل َلَؽ ِرًضا إاِلَّ  ،َواَل َهًمًّ إاِلَّ َفرَّ

ـَ  اِحِؿق  .«َقَضْقَتَفا َيا َأْرَحَؿ الرَّ

ا،  يف إسـاده: أهق القرقاء فائد هـ طبد الرمحـ، قال أمحد: وذق ضعقٌػ جدًّ

 متروٌك. وقال اهـ معقـ: لقس هثؼة. وقال البخاري: مـؽُر الحديث.

( طـ طظ هـ 416(، والترمذي )1521صالة التقهة. روى أهق داود ) 

ـْ َرُجٍؾ ُيْذكُِب َذْكًبا»، مرفقًطا: أهل صالب، طـ أهل هؽر الصديؼ  ؿَّ َيُؼقُم ثُ  ،َما ِم

ُر  ل ُثؿَّ َيْسَتْغِػُر اهلل ،َفَقَتَطفَّ َيةَ  ،«إاِلَّ َغَػَر َلفُ  ،ُثؿَّ ُيَصؾِّ ْٔ         ڦ ڤ﴿»: ُثؿَّ َقَرَأ َذِذِه ا

 .«[٣٥٧آل عمران:] ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

ويف إسـاده: أسؿاء هـ الحؽؿ الػزاري، وذق مجفقٌل، تػرد هالرواية طـف طظ 

يقثؼف سقى الِعْجؾِل، واهـ ِحبَّان، وقال الترمذي: ٓ كعرف  هـ رهقعة القالبل، وملا

ٕسؿاء هـ الحؽؿ حديثًا غقر ذذا. واستـؽر البخاري حديثَف ذذا، كؿا يف 

الؿقزان. 

صالة الطفارة. ُيستحبُّ لؿـ تقضل أن يصظ ركعتقـ هخشقع: فننَّ  

لصحقحقـاذلؽ مـ أسباب غػران الذكقب، ودخقل الجـة، ثبت ذلؽ يف 
(1)

 

( مـ حديث طؼبة هـ طامر، 234، وأخرجف مسؾؿ )طـ طثؿان، وأهل ذريرة 

( مـ حديث زيد هـ خالد 915( مـ حديث هريدة، وأهق داود )5/354وأمحد )

 الجفـل.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2458( )226(، ومسؾؿ هرقؿ )1149( )159أخرجف البخاري هرقؿ ) (1)
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  (159( )357.)لشقخـا  الصحق، الؿسـدوالحديثان إخقران يف  

 .التـػؾ هالصالة هقـ مغرب وطشاء 

ديث يف فضقؾة التـػؾ يف ذذا الققت هعدد معقـ، وقد هقـا هعض طؾؾ مل يثبت ح

إحاديث القاردة يف ذلؽ يف شرحـا طىل مـتؼك إخبار، ولؽـ ثبت فقف حديثان 

 :ملسو هيلع هللا ىلصطـ الـبل 

(، والـسائل يف 3781(، والترمذي )23329أحدمها: ما أخرجف أمحد )

الؽبرى (8241 وغقرذؿ هنسـاد صحق، طـ ،)حذيػة ، سللتـل أمل: قال :

؟ قال: فؼؾت لفا: مـذ كذا وكذا، قال: فـالت مـل ملسو هيلع هللا ىلصمـذ متك طفدك هالـبل 

فلصظ معف الؿغرب، ثؿ ٓ  ملسو هيلع هللا ىلصوسبتـل، قال: فؼؾت لفا: دطقـل، فنين آيت الـبل 

فصؾك فصؾقت معف الؿغرب،  ملسو هيلع هللا ىلصأدطف حتك يستغػر يل ولؽ، قال: فلتقت الـبل 

عرض لف طارض فـاجاه، ثؿ ذذب فاتبعتف اكػتؾ فتبعتف، ف ، ثؿالعشاء إلك ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

، فحدثتف هإمر، «ما لؽ؟»، فؼؾت: حذيػة، قال: «مـ هذا؟»فؼال:  ،فسؿع صقيت

رأيت العارض الذي طرض لل  أما»، ثؿ قال: «غػر اهلل لؽ وألمؽ»فؼال: 

ففق مؾؽ مـ الؿالئؽة مل هيبط األرض قط قبؾ هذه »، قال: قؾت: هىل، قال: «قبقؾ؟

ذن ربف أن يسؾؿ طؾل، ويبشرين أن الحسـ، والحسقـ سقدا شباب أهؾ الؾقؾة، استل

 .«وأن فاصؿة سقدة كساء أهؾ الجـة الجـة،

طـ أكس هـ ( هنسـاد صحق، 1321والحديث الثاين: ما أخرجف أهق داود )

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ﴿مالؽ، يف ذذه أية: 
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لعشاء كاكقا يتقؼظقن ما بقـ الؿغرب وا»، قال: [٣٨]السجدة:  ﴾ڱ ڱ ں

 .«يصؾقن

فالتـػؾ هقـ الؿغرب والعشاء مشروع هدون تحديد طدد يعتؼد فقف الػضقؾة، 

ويدل طىل ذلؽ أيًضا أن الشرع هنك طـ الصالة يف ثالثة أوقات: فؿا طدا ذلؽ مـ 

 إوقات لف أن يتـػؾ مـ الصالة ما شاء: فتلمؾ ذلؽ، وهاهلل كستعقـ.

، وأهق ت أكس هـ مالؽ ومؿـ كص طىل مشروطقة التـػؾ يف ذذا القق

مصـػ اهـ أهل الشعثاء، وسعقد هـ جبقر، وشري،، والحسـ هـ مسؾؿ. كؿا يف 

  (2/196.)شقبة

، وصاوس، ومجاذد، ومؿـ كره التـػؾ يف ذذا الققت الحسقـ هـ طظ 

 ، (2/197)مصـػ اهـ أهل شقبةوكان اهـ طؿر ٓ يصؾقفا إٓ يف رمضان كؿا يف 

  (3/44-.)رزاقمصـػ طبد الواكظر 
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 صالة االستخارة

ْستَِخاَرةِ  (6382 :)َصِحقِحفيف  َقاَل اإِلَماُم الُبَخاِريُّ 
ِ
َطاِء ِطـَْد آ  َهاُب الدُّ

ـْ  ـُ َأهِل الَؿَقاِل، َط ـِ ْه ْحَؿ َثـَا َطبُْد الرَّ ـُ َطبِْد الؾَِّف َأُهق ُمْصَعٍب، َحدَّ ُف ْه َثـَا ُمَطرِّ َحدَّ

ـِ الؿُ  ِد ْه ـْ َجاهٍِر ُمَحؿَّ ْستَِخاَرَة فِل  ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: َكاَن الـَّبِلُّ ـَْؽِدِر، َط
ِ
ُيَعؾُِّؿـَا آ

ـَ الُؼْرآِن: 
قَرةِ مِ ُفؿَّ »إُُمقِر ُكؾَِّفا، َكالسُّ ـِ ُثؿَّ َيُؼقُل: الؾَّ إَِذا َهؿَّ بِاألَْمرِ َفْؾَقْرَكْع َرْكَعَتْق

ل َأْسَتِخقُرَك بِِعْؾِؿَؽ، َوَأْسَتْؼدِ  ـْ َفْضؾَِؽ الَعظِقِؿ، َفنِكََّؽ إِكِّ ُرَك بُِؼْدَرتَِؽ، َوَأْسَلُلَؽ ِم

ـَْت َتْعَؾُؿ َأنَّ َهَذا  ُفؿَّ إِْن ُك ُم الُغُققِب، الؾَّ َتْؼِدُر َوالَ َأْقِدُر، َوَتْعَؾُؿ َوالَ َأْطَؾُؿ، َوَأْكَت َطالَّ

 -َأْو َقاَل: فِل َطاِجِؾ َأْمرِي َوآِجؾِِف  -األَْمَر َخْقٌر لِل فِل دِيـِل َوَمَعاِشل َوَطاقَِبِة َأْمرِي 

ـَْت َتْعَؾُؿ َأنَّ َهَذا األَْمَر َشرٌّ لِل فِل دِيـِل َوَمَعاِشل َوَطاقَِبِة َأْمرِي   -َفاْقُدْرُه لِل، َوإِْن ُك

ـُْف، َواْقُدْر لِل -َأْو َقاَل: فِل َطاِجِؾ َأْمرِي َوآِجؾِِف  ِـّل َواْصرِْفـِل َط الَخْقَر  َفاْصرِْفُف َط

ل َحاَجَتفُ َحْقُث َكاَن، ُثؿَّ َرضِّ   .«ـِل بِِف، َوُيَسؿِّ

 َػسٚع١ٝ صال٠ االضتداز٠. د:1ر َطأي١

قكاينُّ  َواْلَحِديُث " )َهاُب َصالةِ آْستَِخارة(: الـَّقؾِ يف  َقاَل اإِلَماُم الشَّ

َطاِء َطِؼقبََفا ْستَِخاَرةِ َوالدُّ
ِ
َٓ َأْطَؾُؿ فِل َذلَِؽ  َيُدلُّ َطَؾك َمْشُروِطقَِّة َصاَلةِ آ َو

  ذ.ا"ِخاَلًفا
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ًُ َحَجٍس   َقاَل َشقُْخـَا فِل َشْرِح "  (6382:)الَػتِْ، يف  ََّقاَل احَلاِفُظ اب

َْمِر هَِفا َولِتَْشبِقِفَفا هِتَْعؾِقِؿ  :التِّْرمِِذيِّ  ْٕ ْستَِخاَرةِ لُِقُرودِ ا
ِ
ـْ َقاَل هُِقُجقِب آ َوَلْؿ أََر َم

قَرةِ مِ  اَلةِ لُِقُروِد  ،ـَ اْلُؼْرآنِ السُّ ِد فِل الصَّ َكَؿا اْستََدلَّ هِِؿثِْؾ َذلَِؽ فِل ُوُجقِب التََّشفُّ

َْمِر هِِف فِل َقْقلِفِ  ْٕ ـَ اْلُؼْرآنِ  ،«َفْؾَقُؼْؾ » :ا
قَرةِ مِ َْمُر  :َفنِْن قِقَؾ  .َولِتَْشبِقِفِف هِتَْعؾِقِؿ السُّ ْٕ ا

ْرطِ  ِد إِكََّؿا  :ُقْؾـَا «إَِذا َهؿَّ َأَحُدُكْؿ بِاأْلَْمرِ » :فُ َوُذَق َقْقلُ  ،َتَعؾََّؼ هِالشَّ َوَكَذلَِؽ فِل التََّشفُّ

ـْ َصؾَّك ـُ اْلَػْرُق  ،ُيْمَمُر هِِف َم
ـَ  ،َوُيْؿؽِ

َد ُجْزٌء مِ َوإِِن اْشتََرَكا فِقَؿا ُذكَِر َأنَّ التََّشفُّ

اَلةِ  ـْ َقْقلِفِ  :الصَّ
َوَدلَّ َطَؾك َطَدِم  ،«ا َكًَم َرَأْيُتُؿقكِل ُأَصؾِّلَصؾُّق» :َفقُْمَخُذ اْلُقُجقُب مِ

ْستَِخاَرةِ َما َدلَّ َطَؾك َطَدِم ُوُجقِب َصاَلةٍ َزائَِدةٍ َطَؾك اْلَخْؿِس فِل َحِديِث 
ِ
ُوُجقِب آ

عَ  ،اَل « :َقاَل  ؟َذْؾ َطَؾلَّ َغقُْرَذا  .«إاِلَّ َأْن َتطَّقَّ

ِل هِِف َطَؾك َطَدِم ُوُجقِب َرْكَعتَِل َوَذَذا َوإِْن َصُؾَ، لِ  : قال احلافظ َٓ ْستِْد
ِ

ال

ْستَِخاَرةِ 
ِ
ِل هِِف َطَؾك ُوُجقِب ُدَطاِء آ َٓ ْستِْد

ِ
ـَ آ

َٓ َيْؿـَُع مِ ـْ 
ْستَِخاَرةِ َلؽِ

ِ
َفَؽَلكَُّفْؿ  :آ

َْمَر فِقِف لإِْلِْرَشادِ  ْٕ ـِ اْلُقُجقِب  َفِفُؿقا َأنَّ ا ـْ ُسـَ ا َكاَن ُمْشتَِؿاًل َطَؾك َولَ  ،َفَعَدُلقا هِِف َط ؿَّ

ِف َوالتَّْػِقيِض إَِلقِْف َكاَن َمـُْدوًها َوالؾَُّف َأْطَؾؿُ   ذ.ا"ذِْكِر الؾَّ

 ٚقت ايدعا٤ يف صال٠ االضتداز٠. د:2ر َطأي١

َيُجقُز "  (23/177:)مجؿقع الػتاوىكؿا يف  قال غٔخ اإلضالو 

 َوَغقِْرَذا: َقبَْؾ 
ْستَِخاَرةِ

ِ
َطاُء فِل َصاَلةِ آ اَلِم َوَهْعَدهُ  الدُّ اَلِم  ،السَّ َطاُء َقبَْؾ السَّ َوالدُّ

اَلمِ  ملسو هيلع هللا ىلصَأْفَضُؾ: َفنِنَّ الـَّبِلَّ  اَلِم َلْؿ  ،َأْكثَُر ُدَطائِِف َكاَن َقبَْؾ السَّ َواْلُؿَصؾِّل َقبَْؾ السَّ

ـُ  :َيـَْصِرْف  ُف َتَعاَلك َأْطَؾؿُ  ،َفَفَذا َأْحَس  ذا."َوَالؾَّ
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ًُ َحَج ُذَق َضاِذٌر فِل َتْلِخقِر "  (6382:)الَػتِْ، يف  ٍس ََّقاَل احَلاِفُظ اب

اَلةِ  ـِ الصَّ َطاِء َط اَلة اْحتؿؾ اإلأَفَؾْق َدَطا هِِف فِل  ،الدُّ اء َوَيْحتَِؿُؾ التَّْرتِقَب زجثـاء الصَّ

َطاءِ  اَلةِ َقبَْؾ الدُّ ُروِع فِل الصَّ َطاِء فِل  :َطَؾك َتْؼِديِؿ الشُّ ـَ الدُّ
ُجقد َفنِنَّ َمْقصِ اَلةِ السُّ الصَّ

د َطاِء َأنَّ اْلُؿَراَد  :هـ أَهِل َجْؿَرةَ اَوَقاَل  .َأو التََّشفُّ اَلةِ َطَؾك الدُّ اْلِحْؽَؿُة فِل َتْؼِديِؿ الصَّ

ِخَرةِ  ْٔ ْكقَا َوا ـَ َخقَْرِي الدُّ ْستَِخاَرةِ ُحُصقُل اْلَجْؿِع َهقْ
ِ
َفقَْحتَاُج إَِلك َقْرِع َهاِب  :هِآ

َٓ َش  ،اْلَؿؾِِؽ  َاِء لَو ِف َوالثَـّ ـْ َتْعظِقِؿ الؾَّ
اَلةِ لَِؿا فِقَفا مِ ـَ الصَّ

َٓ َأْكَجَ، مِ َء لَِذلَِؽ َأْكَجُع َو

ًٓ  ،َطَؾقْفِ  ًٓ َوَحا ْفتَِؼاِر إَِلقِْف َمآ
ِ
 ذ.ا"َوآ

ـِ ُثؿَّ َيُؼقأحدكؿ  إَِذا َهؿَّ »الظاذر مـ الحديث:   ُ:لهد ُل: بِاألَْمرِ َفْؾَقْرَكْع َرْكَعَتْق

ل َأْسَتِخقُركَ  ُفؿَّ إِكِّ أن الدطاء طؼب الصالة، ومـ دطا قبؾ التسؾقؿ كؿا أشار  «الؾَّ

 : فؾف وجف، وٓ يـؽر طىل مـ فعؾف.شقخ اإلسالم 

 بأٟ األَسٜٔ ٜأخر املصًٞ بعد االضتداز٠؟ د:3ر َطأي١

 ُّ َقاَل " )َهاُب َصالةِ آْستَِخارة(: الـَّقؾِ يف  َقاَل اإِلَماُو الػَّْكاى

ْستَِخاَرةِ َما َيـَْشِرُح َلفُ ال
ِ
: َيـْبَِغل َأْن َيْػَعَؾ َهْعَد آ   ذ.ا"ـََّقِويُّ

َٓ َيـْبَِغل َأْن َيْعتَِؿَد َطَؾك اْكِشَراٍح َكاَن َلُف فِقِف َذًقى َقبَْؾ و" قال الػْكاىٕ:

ْستَِخاَرةِ، َهْؾ َيـْبَِغل لِْؾُؿْستَِخقِر َتْرُك اْختِقَاِرِه َرأًْسا َوإِ 
ِ
َهْؾ  ،َِّٓ َفاَل َيُؽقُن ُمْستَِخقًرا لِؾَّفآ

ـْ  ،َيُؽقُن ُمْستَِخقًرا لَِفَقاُه َوَقْد َيُؽقُن َغقْر َصادٍِق فِل َصَؾِب اْلِخقََرةِ 
ي مِ َوفِل التَّبَرِّ

ـْ الْ 
أَ مِ  َوإِْثبَاتِِفَؿا لِؾَِّف َتَعاَلك، َفنَِذا َصَدَق فِل َذلَِؽ َتبَرَّ

ِة اْلِعْؾِؿ َواْلُؼْدَرةِ َحْقِل َواْلُؼقَّ

ـْ اْختِقَاِرِه لِـَْػِسفِ 
 ذا."َومِ
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ًُ َحَجٍس  يعـل: ققل -ويستدل َلفُ "  (6382:)الَػتِْ، يف  َقاَل احَلاِفُظ اب

ـِّلِّ اهَِحِديث أكس ِطـْد  -الـقوي إَِذا َهَؿْؿَت بَِلْمرٍ َفاْسَتِخْر َربََّؽ َسْبًعا ُثؿَّ » :هـ السُّ

َوَذَذا َلْق َثبََت َلَؽاَن ُذَق اْلُؿْعتََؿَد  ،«َفنِنَّ اْلَخْقَر فِقفِ  ؛َيْسبُِؼ فِل َقْؾبَِؽ اْكُظْر إَِلك الَِّذي 

ا َـّ َسـََدُه َواٍه ِجدًّ
َلؽِ

(1)
ا َكاَن َلُف فِقِف   َٓ َيْػَعُؾ َما َيـَْشِرُح هِِف َصْدُرُه مِؿَّ ُف  َواْلُؿْعتََؿُد َأكَّ

ْستَِخاَرةِ 
ِ
َشاَرُة هَِؼْقلِِف فِل آِخِر َحِديِث أَهِل َسِعقدٍ  ،َذًقى َقِقيٌّ َقبَْؾ آ  :َوإَِلك َذلَِؽ اإْلِ

َة إاِلَّ بِالؾَّف» «َواَل َحْقَل َواَل ُققَّ
(2)

. 

 ."وقال العز هـ طبد السالم: يػعؾ هعد آستخارة ما اتػؼ لف

مـ أكف يػعؾ ما يـشرح لف صدره  اننًٌيما ذكره  :لال أتٌ عثذ اهلل غفش اهلل نو

البر ما اصؿلكت إلقف الـػس، واِلثؿ ما حاك »: لؼقلف طؾقف الصالة والسالم: بألش

طىل أهل هؽر  ولؿا أشار طؿر  ،«دم صدرك وكرهت أن يطؾع طؾقف الـاس

هجؿع الؼرآن، مل يزل يراجعف. قال أهق هؽر: حتك شرح اهلل صدري  الصديؼ 

 حتك شرح اهلل . قال زيد: فؾؿ يزآ يراجعاينلذلؽ: فدطقا زيد هـ ثاهت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سقليت سبب وذائف وضعػف يف كالم الشقكاين أيت يف الؿسللة الالحؼة. (1)

اهـ إسحاق، قال: حدثـل ( مـ صريؼ 885(، واهـ حبان )1342أخرجف أهق يعىل ) .يغىٙ صخٝذ (2)

طقسك هـ طبد اهلل هـ مالؽ، طـ محؿد هـ طؿرو هـ ططاء، طـ ططاء هـ يسار، طـ أهل سعقد 

إذا أراد أحدكؿ أمرا فؾقؼؾ: الؾفؿ إين أستخقرك » يؼقل: ملسو هيلع هللا ىلصقال: سؿعت الـبل ،  الخدري

در وال أقدر، وتعؾؿ وال أطؾؿ، وأكت فنكؽ تؼ ؛بعؾؿؽ، وأستؼدرك بؼدرتؽ، وأسللؽ مـ فضؾؽ

، وطاقبة ل، ومعقشتلا دم ديـلل خقًر  -مـ األمر الذي يريد-طالم الغققب، الؾفؿ إن كان كذا وكذا 

 .«طـف، ثؿ قدر لل الخقر أيـًم كان، ال حقل وال ققة إال باهلل ل، واصرفـل، وإال فاصرفف طـيأمر

والحديث صحق، هشاذده طـ  ،مجفقل الحال وذذا إسـاٌد ضعقػ: طقسك هـ طبد اهلل هـ مالؽ

 ، الذي ذكركاه يف الؽتاب.جاهر 
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 صدري لذلؽ. 

يف  ماكعل الزكاة، فراجعف طؿر  وكذلؽ لؿا قاتؾ أهق هؽر الصديؼ 

فنن الزكاة حؼ  :واهلل ٕقاتؾـ مـ فرق هقـ الصالة والزكاة أهق هؽر: فؼالذلؽ 

 .طىل مـعفا لؼاتؾتفؿ ملسو هيلع هللا ىلصكاكقا يمدوهنا إىل رسقل اهلل  :واهلل لق مـعقين طـاقا ،الؿال

 قد شرح صدر أهل هؽر  أن اهلل ما ذق إٓ أن رأيت فقاهلل :قال طؿر 

 ذ.افعرفت أكف الحؼ هالؼتال:

 حهِ تهساز صال٠ االضتداز٠. د:4ر َطأي١

 ُّ َوَذْؾ " )َهاُب َصالةِ آْستَِخارة(: الـَّقؾِ يف  َقاَل اإِلَماُو الػَّْكاى

: الظَّ  َطاِء َقاَل اْلِعَراقِلُّ اَلةِ َوالدُّ ْستِْحبَاُب. َوَقْد َوَرَد فِل ُيْستََحبُّ َتْؽَراُر الصَّ
ِ
اِذُر آ

ـْ َحِديِث َأَكٍس َمْرُفقًطا هَِؾْػظِ 
ـِّلِّ مِ ـُ السُّ ْستَِخاَرةِ َسبًْعا، َرَواُه اْه

ِ
 :َحِديِث َتْؽَراِر آ

اٍت، ُثؿَّ ُاْكُظْر إَلك الَِّذي َيْسبُِؼ إ» َلك َقْؾبِؽ إَذا َهَؿْؿت بَِلْمرٍ َفاْسَتِخْر َربََّؽ فِقِف َسْبَع َمرَّ

َْذَكارِ َقاَل الـََّقِويُّ فِل  ،«َفنِنَّ اْلَخْقَر فِقفِ  ْٕ َٓ َأْطِرفُفؿْ  :: إْسـَاُدُه َغِريٌب ا ـْ  َقاَل  .فِقِف َم

ـُ  ِديِد َوُذَق إْهَراِذقُؿ ْه ْعِػ الشَّ َـّ َهْعَضُفْؿ َمْعُروٌف هِالضَّ
: ُكؾُُّفْؿ َمْعُروُفقَن َوَلؽِ اْلِعَراقِلُّ

ـِ َمالٍِؽ، َوَقْد َذَكَرُه فِل  اْلبََراءِ  ـِ َأَكٍس ْه ـِ الـَّْضِر ْه َعَػاءِ ْه ـُ ِحبَّانَ  ،اْلُعَؼقْؾِلُّ  الضُّ  ،َواْه

ـُ َطِديٍّ  .  ،َواْه َْزدِيُّ ْٕ  َوا

ـْ الثَِّؼاِت هِاْلبََقاصِقؾِ  ُث َط : ُيَحدِّ ـُ َطِديٍّ  .َقاَل اْلُعَؼقْؾِلُّ ـُ  ،َوَكَذا َقاَل اْه َوَقاَل اْه

َّٓ حِ  َٓ َيُجقُز ذِْكُرُه إ ـْ الثَِّؼاِت هِاْلَؿْقُضقَطاِت،  ُث َط اِم ُيَحدِّ بَّاَن: َشقٌْخ َكاَن َيُدوُر هِالشَّ

َثـَا إْهَراِذقُؿ  ـُ َسِعقٍد اْلَؿْقِصؾِلِّ َفَؼاَل: َحدَّ ـُ ْه َطَؾك َسبِقِؾ اْلَؼْدِح فِقِف، َوَقْد َرَواُه اْلَحَس
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ـِ الـَّجَّ ا ـُ ِحبَّاَن ْه ـْ َأهِقِف ْه َثـَا َأهِل َط اَر  الـجار،اِر َحدَّ اُه الـَّجَّ َسُف َوَسؿَّ ُف َدلَّ ـْ َأَكٍس َفَؽَلكَّ َط

َة فِقفِ  َٓ ُحجَّ : َفاْلَحِديُث َطَؾك َذَذا َساقٌِط  اِر. َقاَل اْلِعَراقِلُّ ـْ َهـِل الـَّجَّ
 .لَِؽْقكِِف مِ

لِْؾَحِديِث  :َكاَن إَذا َدَطا َدَطا َثاَلًثا ملسو هيلع هللا ىلصبِلَّ َكَعْؿ َقْد ُيْستََدلُّ لِؾتَّْؽَراِر هَِلنَّ الـَّ 

َطاُء الَِّذي  َطاِء فِل اْلَقْقِت اْلَقاِحِد، َفالدُّ ِحقِ،، َوَذَذا َوإِْن َكاَن اْلُؿَراُد هِِف َتْؽَراَر الدُّ الصَّ

ْستِْسَؼاءِ 
ِ
اَلُة َلُف َكآ ُر الصَّ اَلة َلُف ُتَؽرَّ َـّ الصَّ  ذا."ُتَس

ويستدل طىل مشروطقة تؽرار آستخارة هحديث  :هلل غفش اهلل نولال أتٌ عثذ ا

( لؿا أراد أن يعقد هـاء الؽعبة، قال: 1333) صحق، مسؾؿاهلل هـ الزهقر يف  طبد

لق كان أحدكؿ احترق هقتف، ما رضل حتك يجده، فؽقػ هقت رهؽؿ؟ إين مستخقر 

 .طىل أن يـؼضفا فؾؿا مضك الثالث أمجع رأيف .رهل ثالثا، ثؿ طازم طىل أمري

 دعا٤ االضتداز٠ ٜهٕٛ بعد صال٠ زنعتني: د:5ر َطأي١

ًُ َحَجٍس ـِ » :َقْقُلفُ "  (6382:)الَػتِْ، يف   َقاَل احَلاِفُظ اب  «َفْؾَقْرَكْع َرْكَعَتْق

ُف َلَؽ » :ُيَؼقُِّد ُمْطَؾَؼ َحِديِث أَهِل َأيُّقَب َحقُْث َقاَل  ـُ اْلَجْؿُع  ،«َصؾِّ َما َكَتَب الؾَّ
َوُيْؿؽِ

ـِ هِ  ْكَعتَقْ َٓ َيْؼتَِصُر َطَؾك َرْكَعٍة َواِحَدةٍ لِؾتَّـِْصقِص َطَؾك الرَّ َوَيُؽقُن  ،َلنَّ اْلُؿَراَد َأكَُّف 

َْطَؾك ْٕ َْدَكك َطَؾك ا ْٕ ْبِقِف هِا ـِ َأْجَزأَ  :ذِْكُرُذَؿا َطَؾك َسبِقِؾ التَـّ ـْ َرْكَعتَقْ
 .َفَؾْق َصؾَّك َأْكثََر مِ

ُف يُ  ـِ َوالظَّاِذُر َأكَّ ـْ كؾ َرْكَعتَقْ
ـِ  ْشتََرُط إَِذا َأَراَد َأْن ُيَسؾَِّؿ مِ  ،لقحصؾ ُمَسّؿك َرْكَعتَقْ

 َٓ ْجَزاءِ  ئيجزَو  ذ.ا"َلْق َصؾَّك َأْرَهًعا َمثَاًل هِتَْسؾِقَؿٍة َوَكاَلُم الـََّقِويِّ ُيْشِعُر هِاإْلِ

َقْقُلُف: " تَِخارة(:)َهاُب َصالةِ آْس  الـَّقؾِ يف   َماُو الػَّْكاىَّٕقاَل اإِل

ـِ » ْكَعُة  «َفْؾَقْرَكْع َرْكَعَتْق ـِ َفاَل ُتْجِزُئ الرَّ  َكْقُكَفا َرْكَعتَقْ
ْستَِخاَرةِ

ِ
ـََّة فِل آ فِقِف َأنَّ السُّ
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َل: اْلَقاِحَدُة، َوَذْؾ ُيْجِزُئ فِل َذلَِؽ َأْن ُيَصؾِّل َأْرَهًعا َأْو َأْكثَر هِتَْسؾِقَؿٍة، ُيْحتََؿُؾ َأْن ُيَؼا 

َفُفَق َدالٌّ َطَؾك  «ُثؿَّ َصؾِّ َما َكَتَب الؾَُّف َلؽ» :ُيْجِزُئ َذلَِؽ لَِؼْقلِِف فِل َحِديِث َأهِل َأيُّقَب 

، َوَمْػُفقُم اْلَعَددِ فِل َقْقلِِف:  ـِ ْكَعتَقْ َياَدُة َطَؾك الرَّ َٓ َتُضرُّ الزِّ ـِ »َأكََّفا   «َفْؾَقْرَكْع َرْكَعَتْق

ٍة طَ   ذ.ا"َؾك َقْقِل اْلُجْؿُفقرِ َلقَْس هُِحجَّ

أخرجف أمحد  ،حديث أهل أيقب حديث ضعقػ :لال أتٌ عثذ اهلل غفش اهلل نو

(، 3911(، والطبراين )4141(، واهـ حبان )1221(، واهـ خزيؿة )5/423)

( مـ صريؼ القلقد هـ أهل القلقد، طـ 7/147(، والبقفؼل )1/314والحاكؿ )

 هف. ،ري، طـ أهقف، طـ جده أهل أيقبأيقب هـ خالد هـ أهل أيقب إكصا

وذذا إسـاد ضعقػ: أيقب هـ خالد فقف ضعػ، وأهقه خالد هـ أهل أيقب 

 مجفقل.

، فقصظ ركعتقـ، ثؿ يدطق طؼبفا، وأما وطؾقف فقعؿؾ هظاذر حديث جاهر 

الركعة القاحدة فال يجزئ آستخارة هعدذا، وإذا زاد طىل الركعتقـ: فال كستطقع 

 جزاء، ولؽـ يخشك مـ ذلؽ، واهلل أطؾؿ.الجزم هعدم اإل

 ٌٖ ٜػس  لعٌ االضتداز٠ عكب زنعتني َٔ ايسٚاتب؟ د:6ر َطأي١

 َٕقاَل اإِلَماُو الػَّْكاى   يف ِالـَّقؾ :)ـْ »َقْقُلُف: " )َهاُب َصالةِ آْستَِخارة ِم

َطاِء َهعْ  «َغْقرِ اْلَػرِيَضةِ  ـُ هُِقُققِع الدُّ َٓ َيْحُصُؾ التََّسـُّ ُف  ـِ  ،ِ د َصاَلةِ اْلَػِريَضةفِقِف أَكَّ ـَ َوالسُّ

اتِبَةِ  ـْ الـََّقافِؾِ  ،َوَتِحقَِّة اْلَؿْسِجدِ  ،الرَّ
َْذَكارِ َوَقاَل الـََّقِويُّ فِل  .َوَغقِْر َذلَِؽ مِ ْٕ : إكَُّف ا

ـُ هَِذلَِؽ  ُف  ،َيْحُصُؾ التََّسـُّ َب هَِلكَّ َْمِر إكََّؿا أََمَرُه هَِذلَِؽ َهْعَد ُحُصقِل  ملسو هيلع هللا ىلصَوُتُعؼِّ ْٕ اْلَفّؿ هِا
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اَلةِ َلْؿ َيْحُصْؾ  اَلةِ َأْو فِل أَْثـَاِء الصَّ َفنَِذا َصؾَّك َراتِبًَة َأْو َفِريَضًة ُثؿَّ َذؿَّ هَِلْمٍر َهْعَد الصَّ

ْستَِخاَرةِ 
ِ
اَلةِ اْلَؿْسـُقَكِة ِطـَْد آ ْتقَاُن هِالصَّ  .هَِذلَِؽ اإْلِ

ُف  : إْن َكاَن َذؿَّ ـْ َقاَل اْلِعَراقِلُّ
اتِبَِة َوَكْحِقَذا ُثؿَّ َصؾَّك مِ ُروِع فِل الرَّ َْمِر َقبَْؾ الشُّ ْٕ هِا

ْتقَانُ  اَلةِ اإْلِ ْستَِخاَرةِ َوَهَدا َلُف َهْعَد الصَّ
ِ
ْستَِخاَرةِ َفالظَّاِذُر ُحُصقُل  َغقِْر كِقَِّة آ

ِ
هُِدَطاِء آ

 ذ.ا"َذلَِؽ 

ًُ َحَجٍس َوَقاَل الـََّقِويُّ فِل "  (6382:)الَػتِْ، يف   َقاَل احَلاِفُظ اب

 َِْذَكار ْٕ ـَ  ا
ْستَِخاَرةِ َطِؼَب َراتِبَِة َصاَلةِ الظُّْفِر َمثاًَل َأْو َغقِْرَذا مِ

ِ
َلْق َدَطا هُِدَطاِء آ

ـِ َأْو َأْكثََر َأْجَزأَ  اتِبَِة َواْلُؿْطَؾَؼِة َسَقاٌء اْقتََصَر َطَؾك َرْكَعتَقْ َأْصَؾَؼ َوفِقِف َكَذا  .الـََّقافِِؾ الرَّ

ْستَِخاَرةِ َمًعا َأْجَزأَ  :َوَيْظَفُر َأْن ُيَؼاَل  ،َكَظرٌ 
ِ
اَلَة هَِعقْـَِفا َوَصاَلَة آ  ،إِْن َكَقى تِْؾَؽ الصَّ

َنَّ اْلُؿَراَد هَِفا َشْغُؾ اْلبُْؼَعِة  :َصاَلَة َتِحقَِّة اْلَؿْسِجدِ  َوُيَػاِرْق  َيـْقِ  هِِخاَلِف َما إَِذا َلؿْ 
ِ
ٕ

َطاءِ هِال ْجَزاُء  ،دُّ َطاُء َطِؼبََفا َأْو فِقَفا َوَيبُْعُد اإْلِ ْستَِخاَرةِ َأْن َيَؼَع الدُّ
ِ
َواْلُؿَراُد هَِصاَلةِ آ

اَلةِ  ـْ َطَرَض َلُف الطََّؾُب َهْعَد َفَراِغ الصَّ َطاُء  :لَِؿ اَلُة َوالدُّ َنَّ َضاِذَر اْلَخبَِر َأْن َتَؼَع الصَّ
ِ
ٕ

َْمرِ َهْعَد ُوُجقدِ إَِرا ْٕ  ذ.ا"َدةِ ا

 يششًعيح االسرخاسج -واهلل أطؾؿ- انظاىش يل :لال أتٌ عثذ اهلل غفش اهلل نو

: فال طؼب كؾ ركعتقـ مـ غقر الػريضة، ولؽـ إمر طىل ما ذكره العراقل 

 .«إكًم األطًمل بالـقات»لحديث:  :يشرع حتك يـقي ذلؽ
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َِِسع َأَحاِدِٓح ُبُلِْغ امَلَساِو   691 َف

 

 

 

 

ِِّسض ًِ َف َأَحاِدِٖح ُبُمِٕغ امَلَسا

ْقؾِ  َصاَلتُِؽؿْ  آِخرَ  ُؾقااْجعَ   648 ................................................. ِوْتًرا هِالؾَّ

ْكت إَذا ْؾ  َأذَّ  135 ................................................................. َفَتَرسَّ

اَلةِ  َفَلْهِرُدوا الَحرُّ  اْشَتدَّ  إَذا  43 ...................................................... هِالصَّ

دَ  إَذا  533 .................................................... هِاهللِ  َفْؾَقْسَتِعذْ  َأَحُدُكؿْ  َتَشفَّ

 218 ......................................................... الَؿْسِجدَ  َأَحُدُكؿُ  َجاءَ  إَذا

اَلةُ  َحَضَرِت  إَذا نْ  الصَّ  131 .......................................... َأَحُدُكؿُ  َلُؽؿْ  َفْؾُقَمذِّ
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ـْ  َرَأْيُتؿْ  إَذا  323 ........................................... الَؿْسِجدِ  فِل َيْبَتاعُ  َأوْ  َيبِقُع، َم

 513 ....................................................... َيْبُركْ  َفاَل  َأَحُدُكْؿ، َسَجدَ  إَذا

ْقَؽ  َفَضعْ  َسَجْدَت  إَذا  481 .......................................................... َكػَّ

 121 ................................................................. الـَِّداءَ  َسِؿْعُتؿُ  إَذا

 574 .................................................................. َأَحُدُكؿْ  َشؽَّ  إَذا

 566 ....................................................... َصاَلتِفِ  فِل َأَحُدُكؿْ  َشؽَّ  إَذا

ـِ  َأَحُدُكؿُ  َصؾَّك إَذا ْكَعَتْق ْبِ،  َصاَلةِ  َقْبَؾ  الرَّ  627 .......................... َفْؾَقْضَطِجعْ  الصُّ

 277 ....................................................... َشْلءٍ  إَلك َأَحُدُكؿْ  َصؾَّك إَذا

 281 ....................................... َشْقًئا َوْجِففِ  تِْؾَؼاءَ  َفْؾَقْجَعْؾ  َأَحُدُكؿْ  َصؾَّك إَذا
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اَلةِ  فِل َأَحُدُكؿْ  َفَسا إَذا  152 ............................................. َفْؾَقـَْصِرْف  الصَّ

اَلةِ  فِل َأَحُدُكؿْ  َقامَ  إَذا  291 ........................................................ الصَّ

مَ  إَذا  289 ......................................................... هِفِ  َفاْهَدُءوا الَعَشاءُ  ُقدِّ

 432 ................................................. اهللِ  هِْسؿِ  َفاْقَرُءوا لَػاتَِحةَ ا َقَرْأُتؿُ  إَذا
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ْرعُ  َكانَ  إَذا  154 .............................................................. َساهًِغا الدِّ

ْقفِ  إََذى َأَحُدُكؿُ  َوصَِئ  إَذا  218 .................................................... هُِخػَّ

ـِ  الظُّْفرِ  َقْبَؾ  َأْرَهًعا  619 .................................................. َهْعَدَذا َوَرْكَعَتْق
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ْبِ،  َأْصبُِحقا  45 ................................................................... هِالصُّ

ِؿقعِ  هِاهللِ  َأُطقذُ   381 .......................................................... الَعؾِقؿِ  السَّ

اَلةُ  إَْطَؿالِ  َأْفَضُؾ  لِ  فِل الصَّ  75 ............................................... َوْقتَِفا َأوَّ

اَلةِ  َأْفَضُؾ  ْقؾِ  َصاَلةُ  الَػِريَضةِ  َهْعدَ  الصَّ  632 ........................................... الؾَّ

ـِ إَْس  اْقُتُؾقا اَلةِ  فِل َقَدْي  238 ...................................................... الصَّ

 َٓ  117 ................................................................... َكامَ  الَعْبدَ  إنَّ  َأ

 َٓ  466 ............................................... َراكًِعا الُؼْرآنَ  َأْقَرأَ  َأنْ  ُكِفقت َوإِكِّل َأ

َفا إَْرُض   187 .............................................................. َمْسِجدٌ  ُكؾُّ



َِِسع َأَحاِدِٓح ُبُلِْغ امَلَساِو   693 َف

 

 

 

 

 331 ........................................................ َخطِقَئةٌ  الَؿْسِجدِ  فِل الُبَزاُق 

ـَ  التََّثاُؤُب  ْقَطانِ  مِ  311 ............................................................. الشَّ

َجالِ  التَّْسبِقُ،   221 .................................................................. لِؾرِّ

 535 ................................................ َوَهَرَكاُتفُ  اهللِ  َوَرْحَؿةُ  َطَؾْقُؽؿْ  اَلمُ السَّ 

َػُؼ   71 ..................................................................... الُحْؿَرةُ  الشَّ

 73 ...................................................................... َفْجَرانِ  الَػْجرُ 

 488 ........................................................ َواْرَحْؿـِل لِل، اْغِػرْ  الؾُفؿَّ 

اَلمُ  َأْكَت  الؾُفؿَّ  اَلمُ  َومِـْؽ السَّ  545 .................................................. السَّ

ـَ  هِؽ َأُطقذُ  إكِّل الؾُفؿَّ   545 .................................................... الُبْخؾِ  مِ

 533 ............................................... َكثِقًرا ُضْؾًؿا ْػِسلكَ  َضَؾْؿت إكِّل الؾُفؿَّ 

ـْ  اْذِدكِل الؾُفؿَّ   516 ........................................................ َذَدْيت فِقَؿ

ـَ  َهْقـِل َهاِطدْ  الؾُفؿَّ   374 .................................................... َخَطاَياَي  َوَهْق

ـَا الؾُفؿَّ   475 ............................................................. الَحْؿدُ  َلَؽ  َرهَّ

نُ   139 ........................................................... هِإََذانِ  َأْمَؾُؽ  الـُؿَمذِّ

 633 ........................................................................ َحؼٌّ  الِقْترُ 

 632 ......................................................... ُمْسؾِؿٍ  ُكؾِّ  َطَؾك َحؼٌّ  الِقْترُ 

 92 .......................................................... إََذانَ  َيْشَػعَ  َأنْ : اَلٌل هِ  ُأمِرَ 

ورِ  فِل الَؿَساِجدِ  هِبِـَاءِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َأَمرَ   313 ....................................... الدُّ

 476 ................................................ َأْطُظؿٍ  َسْبَعةِ  َطَؾك َأْسُجدَ  َأنْ  ُأمِْرت

 314 ............................................................ َذَذا قَِراَمؽ َطـَّا َأمِقطِل



 694 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

ُكؿْ  اهللَ  إنَّ    633 .............................................................. هَِصاَلةٍ  َأَمدَّ

 115 .............................................. هَِفا َفَصؾَّك ةَ الُؿْزَدلِػَ  َأَتك ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأنَّ 

ـْ  ِوْترٍ  فِل َكانَ  إَِذا ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأنَّ   491 ................................. َيـَْفْض  َلؿْ  َصاَلتِفِ  مِ

 116 ........................................................ َصْقُتفُ  َأْطَجَبفُ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأنَّ 

ـِ  إَلك َطؾِقًّا َهَعَث  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأنَّ   614 ................................................. الَقَؿ

ـَ  َجَؿعَ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  أنَّ   115 .......................................... َوالِعَشاءِ  الَؿْغِرِب  َهْق

 593 ........................................................ هِالـَّْجؿِ  َسَجدَ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأنَّ 

 558 ..................................................... الظُّْفرَ  هِِفؿُ  َصؾَّك ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأنَّ 

 563 .................................................... َفَسَفا هِِفْؿ، َصؾَّك ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأنَّ 

ـِ  الَؿْغِرِب  َقْبَؾ  َصؾَّك ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأنَّ   623 .......................................... َرْكَعَتْق

َؿفُ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأنَّ   92 ........................................................... إََذانَ  َطؾَّ

دَ  َؿفُ َطؾَّ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأنَّ   521 ........................................................ التََّشفُّ

 626 .................... ﴾ٻ ٻ ٱ: ﴿الَػْجرِ  َرْكَعَتِل  فِل َقَرأَ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأنَّ 

 496 ........................................................... َشْفًرا َقـََت  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأنَّ 

 614 .................................................... أمرٌ  َجاَءهُ  إَذا َكانَ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأنَّ 

 618 .......................................... الظُّْفرِ  َقْبَؾ  َأْرَهًعا َيَدعُ  َٓ  َكانَ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأنَّ 

 391 .......................................... َمـِْؽَبْقفِ  َحْذوَ  َيَدْيفِ  َيْرَفعُ  َكانَ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأنَّ 

َج  َرَكعَ  إَذا َكانَ : ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأنَّ  ـَ  َفرَّ  483 ....................................... َأَصاهِِعفِ  َهْق

ـُُت  َٓ  َكانَ : ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأنَّ   496 ....................................................... َيْؼ

 418 ..................................................... َوُطَؿرَ  َهْؽرٍ  َوَأَها ،ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأنَّ 



َِِسع َأَحاِدِٓح ُبُلِْغ امَلَساِو   695 َف

 

 

 

 

ًٓ  إنَّ  نُ  هاَِل  117 ............................................................... هَِؾْقؾٍ  ُيَمذِّ

َركِل َأَتاكِل، ِريَؾ ِجبْ  إنَّ   614 ......................................................... َفَبشَّ

 481 .................................................. َصؾَّك إَذا َكانَ : ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقَل  َأنَّ 

دِ  َقَعدَ  إَذا َكانَ : ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقَل  َأنَّ   516 ............................................لِؾتََّشفُّ

انَ  َمرَّ   ُطَؿرَ  َأنَّ   321 ........................................ الَؿْسِجدِ  فِل ُيـِْشدُ  هَِحسَّ

 154 ................................................. هِفِ  َفالَتِحْػ  َواِسًعا الثَّْقُب  َكانَ  إِنَّ 

اَلةِ  فِل َلـََتَؽؾَّؿُ  اُكـَّ إنْ   217 ................................ ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقلِ  َطْفدِ  َطَؾك الصَّ

اَلةَ  َذِذهِ  إنَّ  ـْ  َشْلءٌ  فِقَفا َيْصُؾُ،  َٓ  الصَّ  217 ............................... الـَّاسِ  َكاَلمِ  مِ

 329 ........................................ الَؿْسِجدِ  فِل ِخَباءٌ  َلَفا َكانَ  َسْقَداءَ  َولِقَدةً  َأنَّ 

 128 ...................................................................... إَماُمُفؿْ  َأْكَت 

 566 .......................................... هِفِ  َأْكَبْلُتُؽؿْ  َشْلءٌ  اَلةِ الصَّ  فِل َحَدَث  َلقْ  إكَّفُ 

َٓ  َلَقْقُتَفا إكَّفُ  تِل َطَؾك َأُشؼَّ  َأنْ  َلْق  38 ................................................... ُأمَّ

فُ   73 ....................................................... إُُفِؼ  فِل ُمْسَتطِقاًل  َيْذَذُب  إكَّ

َفا  91 ...................................................................... َحؼٍّ  َلُرْؤَيا إكَّ

َفا  ـْ إكَّ  347 ..................................... َصاَلُة َأَحِدُكْؿ َحتَّك ُيْسبَِغ الُقُضقءَ  َتتِؿَّ  َل

 632 ................................................ الِقْترُ  َطَؾْقُؽؿُ  ُيْؽَتَب  َأنْ  َخِشقُت  إكِّل

َْشَبُفُؽؿْ  إكِّل  418 ...............................................ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  هَِرُسقلِ  َصاَلةً  َٕ

 655 ........................................................... ُتْصبُِحقا َأنْ  َقْبَؾ  َأْوتُِروا

 647 ............................................................. الُؼْرآنِ  َأْذَؾ  َيا َأْوتُِروا

 546 .................................................................. ُمَعاذُ  َيا ُأوِصقَؽ 



 696 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

ُل    75 ............................................................. اهللِ  ِرْضَقانُ  الَقْقِت  َأوَّ

، َأْي   496 ................................................................. ُمْحَدٌث  ُهـَلَّ

اكَ  لتَِػاَت وَ  إيَّ ِٓ اَلةِ  فِل ا  293 ....................................................... الصَّ

 317 .............................................................. َخْقاًل  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  َهَعَث 

َل  َأنْ  َيـَْفاَكا ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َكانَ  َساَطاٍت  َثاَلُث  َـّ  ُكَصؾِّ  54 ............................. فِقِف

نَ  ُثؿَّ   111 .................................................... ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  َفَصؾَّك هاَِلٌل، َأذَّ

ـَ  َحِػْظت  618 ............................................... َرَكَعاٍت  َطْشرَ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلِّ  مِ

َحك َفَصؾَّك َهْقتِل ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َدَخَؾ   669 ......................................... الضُّ

 513 ........................................... ُرْكَبَتْقفِ  َوَضعَ  َسَجدَ  إَذا: ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َرَأْيت

ًٓ  َرَأْيت نُ  هاَِل  99 ......................................................... َفاهُ  َوَأَتَتبَّعُ  ُيَمذِّ

 367 ...................................................... َكبَّرَ  إَذا ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقَل  َرَأْيت

 327 ..................................................... َيْسُتُركِل ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقَل  َرَأْيت

 593 .................................................. فِقَفا َيْسُجدُ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقَل  َرَأْيُت 

 181 .......................................... َراِحَؾتِفِ  َطَؾك ُيَصؾِّل ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقَل  َرَأْيت

ًعا ُيَصؾِّل ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقَل  َرَأْيت  487 ................................................ ُمَتَرهِّ

 226 ..................................... َأِزيٌز  َصْدِرهِ  َوفِل ُيَصؾِّل، ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقَل  َرَأْيت

 622 ......................................................... َأْرَهًعا َصؾَّك اْمَرأً  اهللُ  َرِحؿَ 

ـَ  َخْقرٌ  الَػْجرِ  َرْكَعَتا  618 ....................................................... ْكَقاالدُّ  مِ

 439 .......................................................... هللِ  َوالَحْؿدُ  اهللِ، ُسْبَحانَ 

ـَا الؾُفؿَّ  ُسْبَحاَكؽ  466 .............................................................. َرهَّ



 َِ  697 ِسع َأَحاِدِٓح ُبُلِْغ امَلَساِوَف

 

 

 

 

 374 ......................................................... َوهَِحْؿِدك الؾُفؿَّ  ُسْبَحاَكؽ

 593 ........................................................ ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقلِ  َمعَ  َسَجْدَكا

ـْ  اهللُ  َسِؿعَ   471 .............................................................. َحِؿَدهُ  لَِؿ

 454 ................................... هِالطُّقر الَؿْغِرِب  فِل َيْؼَرأُ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقَل  َسِؿْعت

ـِ  ـْ طَ  ُشِغْؾت  78 ...................................................... الظُّْفرِ  َهْعدَ  َرْكَعَتْق

 553 ................................................................ إَْرضِ  َطَؾك َصؾِّ 

 553 ........................................................................ َقائًِؿا َصؾِّ 

ـَ  َصاَلةُ  اهِق ـَ  إَوَّ  664 .............................................. الِػَصاُل  َتْرمُِض  ِحق

ْقؾِ  َصاَلةُ   629 ............................................................ َمْثـَك َمْثـَك الؾَّ

ْقؾِ  َصاَلةُ  ـَك َمْثـَك َوالـََّفارِ  الؾَّ  629 .................................................... َمْث

 623 ............................................................... الَؿْغِرِب  َقْبَؾ  َصؾُّقا

 552 ....................................................... ُأَصؾِّل َرَأْيُتُؿقكِل َكَؿا اَصؾُّق

ـِ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلِّ  َمعَ  َصؾَّْقت  119 ..................................................... الِعقَدْي

ْقُت  ْت  َفَؿا ،ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلِّ  َمعَ  َصؾَّ  465 ...................................... َرْحَؿةٍ  آَيةُ  هِفِ  َمرَّ

 412 .......................................... الُقْؿـَك َيَدهُ  َفَقَضعَ  ،ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلِّ  َمعَ  َصؾَّْقت

 529 ........................................................................ َذَذا َطِجَؾ 

تِل ُأُجقرُ  َطَؾلَّ  ُطِرَضْت   333 ......................................................... ُأمَّ

ُجقدِ  هَِؽْثَرةِ  َكْػِسؽ َطَؾك َفَلِطـِّل  617 ................................................ السُّ

ـَ  الَػْجرَ  َفَلَقامَ   38 ...................................................... الَػْجرُ  اْكَشؼَّ  ِحق

َفا ـْ  َأْلَفْتـِل َفنِكَّ  314 .......................................................... َصاَلتِل َط



 698 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 326 ................................................ َخْقَؿةً  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َطَؾْقفِ  َفَضَرَب  

 121 .................................................... الُؿَمذِّنُ  َيُؼقُل  َكَؿا الَؼْقلِ  َفْضُؾ 

َؾْت  ـِ  جِّ الحَ  ُسقَرةُ  ُفضِّ  593 ................................................... هَِسْجَدَتْق

ـْ   593 ..................................................... َيْؼَرْأَذا َفاَل  َيْسُجْدُذَؿا َلؿْ  َفَؿ

 315 ................................................................... الَقُفقدَ  اهللُ  َقاَتَؾ 

 593 .......................................................الـَّْجؿَ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلِّ  َطَؾك َقَرْأت

دٍ  َطَؾك َصؾِّ  الؾُفؿَّ  ُققُلقا  529 ..................................................... ُمَحؿَّ

 618 ......................................................ُيَصؾِّل َٓ  الَػْجرُ  َصَؾعَ  إَذا َكانَ 

 627 ....................................اْضَطَجعَ  الَػْجرِ  َرْكَعَتِل  كَصؾَّ  إَذا ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  َكانَ 

ُػ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  َكانَ  ـِ  ُيَخػِّ ْكَعَتْق  625 ................................................... الرَّ

 594 ................................................... الُؼْرآنَ  َطَؾْقـَا َيْؼَرأُ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  َكانَ 

 238 .......................................... ُأَماَمةَ  َحامٌِؾ  َوُذقَ  ُيَصؾِّل ملسو هيلع هللا ىلص َرُسقُل  َكانَ 

ـْ  َفَرغَ  إَذا ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َكانَ   435 .....................................الُؼْرآنِ  ُأمِّ  قَِراَءةِ  مِ

اَلةَ  َيْسَتْػتُِ،  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َكانَ   386 ....................................... هِالتَّْؽبِقرِ  الصَّ

َحك ُيَصؾِّل ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َكانَ   664 .......................................... َأْرَهًعا الضُّ

 38 ................................................... الَعْصرَ  ُيَصؾِّل ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َكانَ 

 441 ..................................................... هِـَا ُيَصؾِّل ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َكانَ 

ـَ  ُيَصؾِّل ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َكانَ  ْقؾِ  مِ  643 ............................ َرْكَعةً  َطْشَرةَ  َث َثاَل  الؾَّ

ُؿـَا ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َكانَ  دَ  ُيَعؾِّ  522 ................................................. التََّشفُّ

ُؿـَا ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َكانَ   512 ................................................... ُدَطاءً  ُيَعؾِّ



َِِسع َأَحاِدِٓح ُبُلِْغ امَلَساِو   699 َف

 

 

 

 

 462 .......................................... الَػْجرِ  َصاَلةِ  فِل َيْؼَرأُ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َكانَ 

 652 ............................. ﴾... ڻ ڻ ڻ ں﴿هِـ ُيقتِرُ  ،ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َكانَ 

ـْ  لِل َكانَ   231 ............................................... َمْدَخاَلنِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقلِ  مِ

ـَ  ُيَصؾِّل َكانَ  ْقؾِ  مِ  643 ................................................ َرَكَعاٍت  َطْشرَ  الؾَّ

ُجُؾ  فِقِفؿُ  َماَت  إَذا َكاُكقا الُِ،  الرَّ  315 ............................................... الصَّ

 175 ...................................................ُمْظؾَِؿةٍ  َلْقَؾةٍ  فِل ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلِّ  َمعَ  ُكـَّا

 454 ...................................................... ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقلِ  قَِقامَ  َكْحِزرُ  ُكـَّا

 38 ............................................... ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقلِ  َمعَ  الَؿْغِرَب  ُكَصؾِّل ُكـَّا

ـِ  ُكَصؾِّل ُكـَّا ْؿسِ  ُغُروِب  َهْعدَ  َرْكَعَتْق  623 ........................................... الشَّ

ـَا ُيْػَرَض  َأنْ  َقْبَؾ  َكُؼقُل  ُكـَّا دُ  َطَؾْق  521 ............................................. التََّشفُّ

 233 .................................................. َطَؾْقِفؿْ  َيُردُّ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َرَأْيت َكْقَػ 

َّٓ  إَلفَ  َٓ   545 ...................................................َلفُ  َشِريَؽ  َٓ  َوْحَدهُ  اهللُ  إ

 187 .............................................................. الُؼُبقرِ  إَلك اُتَصؾُّق َٓ 

 325 ..................................................... الَؿَساِجدِ  فِل الُحُدودُ  ُتَؼامُ  َٓ 

اَطةُ  َتُؼقمُ  َٓ   332 ................................................الـَّاُس  َيَتَباَذك َحتَّك السَّ

 319 ........................................................... َصَعامٍ  هَِحْضَرةِ  َصاَلةَ  َٓ 

ْبِ،  َهْعدَ  َصاَلةَ  َٓ   54 ................................................................ الصُّ

َّٓ  الَػْجرِ  َهْعدَ  َصاَلةَ  َٓ  ـِ  إ  76 ....................................................َسْجَدَتْق

 76 .......................................................... الَػْجرِ  قعُصؾُ  َهْعدَ  َصاَلةَ  َٓ 

ـْ  َصاَلةَ  َٓ   419 .................................................. الُؼْرآنِ  هُِلمِّ  َيْؼَرأْ  َلؿْ  لَِؿ
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 648 ................................................................. َلْقَؾةٍ  فِل ِوْتَرانِ  َٓ  

ـِ  اهللِ  هِْسؿِ ﴿ هِـ َيْجَفُرونَ  َٓ  ْحَؿ ِحقؿِ  الرَّ  418 ....................................... ﴾الرَّ

ـِ  اهللِ  هِْسؿِ ﴿ َيْذُكُرونَ  َٓ  ْحَؿ ِحقؿِ  الرَّ  418 .......................................... ﴾الرَّ

َطاءُ  ُيَردُّ  َٓ  ـَ  الدُّ  141 ................................................. َواإِلَقاَمةِ  َذانِ إَ  َهْق

 154 ............................................... الَقاِحدِ  الثَّْقِب  فِل َأَحُدُكؿْ  ُيَصؾِّل َٓ 

َّٓ  َحائِضٍ  َصاَلةَ  اهللُ  َيْؼَبُؾ  َٓ   154 .............................................. هِِخَؿارٍ  إ

اَلةَ  َيْؼَطعُ  َٓ   284 ............................................................ َشْلءٌ  الصَّ

نُ  َٓ  َّٓ  ُيَمذِّ ٌئ  إ  137 .............................................................. ُمَتَقضِّ

 586 .............................................................. َسْجَدَتانِ  َسْفقٍ  لُِؽؾِّ 

 561 ............................................................... َصرْ ُتؼْ  َوَلؿْ  َأْكَس  َلؿْ 

ـِ  َلؿْ  ـَ  َشْلءٍ  َطَؾك ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  َيُؽ  618 .......................................... الـََّقافِؾِ  مِ

ـَ  الَؿارُّ  َيْعَؾؿُ  َلقْ   259 .................................................. الُؿَصؾِّل َيَدِي  َهْق

 632 .................................................. الَؿْؽُتقَهةِ  َكَفْقَئةِ  هَِحْتؿٍ  الِقْترُ  َلْقَس 

ـْ  َطَؾك َلْقَس   582 .................................................. َسْفقٌ  اإِلَمامِ  َخْؾَػ  َم

 266 ......................................................... فِ َصاَلتِ  فِل َأَحُدُكؿْ  لَِقْسَتتِرْ 

َـّ   315 ................................................... َأْهَصاَرُذؿْ  َيْرَفُعقنَ  َأْقَقامٌ  َلَقـَْتِفَق

 332 ........................................................ الَؿَساِجدِ  هَِتْشقِقدِ  ُأمِْرُت  َما

ـَ  َما  175 .................................................... قِْبَؾةٌ  َوالَؿْغِرِب  الَؿْشِرِق  َهْق

َحك ُسْبَحةَ  ُيَصؾِّل ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقَل  َرَأْيت َما  664 ..................................... الضُّ

ْقت َما ـْ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  هَِرُسقلِ  َصاَلةً  َأْشَبفَ  َأَحدٍ  َوَراءَ  َصؾَّ  454 ........................... َذَذا مِ



َِِسع َأَحاِدِٓح ُبُلِْغ امَلَساِو   711 َف

 

 

 

 

 643 ............................................ َرَمَضانَ  فِل َيِزيدُ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َكانَ  َما

ْحؾِ  ُمْمِخَرةِ  مِْثُؾ   263 ............................................................... الرَّ

ـْ  ْبَ،  َأْدَركَ  َم  655 ............................................. َلفُ  ِوْترَ  َفاَل  ُيقتِرْ  َوَلؿْ  الصُّ

ـْ  ـَ  َأْدَركَ  َم ْبِ،  مِ  46 .......................................................... َرْكَعةً  الصُّ

ـْ   152 ........................................................ ُرَطاٌف  َأوْ  َقْلٌء، َأَصاَهفُ  َم

ـَ  ـَّةِ  مِ  91 ........................................................... الُؿَمذِّنُ  َقاَل  إَذا السُّ

ـْ   621 ................................................... الظُّْفرِ  َقْبَؾ  َأْرَهعٍ  َطَؾك َحاَفظَ  َم

ـْ  ـْ  َيُؼقمَ  َٓ  َأنْ  َخاَف  َم ْقؾِ  آِخرِ  مِ  655 ............................................... الؾَّ

ـْ   545 ........................................................ َصاَلةٍ  ُكؾِّ  ُدُهرَ  اهللَ  َسبََّ،  َم

ـْ  ةً  َيـُْشدُ  َرُجاًل  َسِؿعَ  َم  321 ....................................................... َضالَّ

ـْ  ـِ  َفْؾَقْسُجدْ  َصاَلتِفِ  فِل َشؽَّ  َم  566 ............................................ َسْجَدَتْق

ـْ   618 ....................................................... َرْكَعةً  َطْشَرةَ  اْثـََتْل  َصؾَّك َم

ـْ  َحك َصؾَّك َم  669 .............................................. َرْكَعةً  َطْشَرةَ  اْثـََتْل  الضُّ

ـْ  ـَ  َقاَل  َم  141 ........................................................ الـَِّداءَ  َيْسَؿعُ  ِحق

ـْ   546 ................................................. َصاَلةٍ  ُكؾِّ  ُدُهرَ  الُؽْرِسلِّ  آَيةَ  َقَرأَ  َم

ـْ  ْقؾِ  ُكؾِّ  مِ  646 .............................................. ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  رَ َأْوتَ  َقدْ  الؾَّ

ـْ   655 ......................................................... َكِسَقفُ  َأوْ  الِقْترِ  َطـ َكامَ  َم

ـَ  َسْبعِ  فِل ُيَصؾَّك َأنْ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  َكَفك  187 .......................................... َمَقاصِ

َل  َأنْ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َكَفك ُجُؾ  ُيَصؾِّ  287 ..................................... ُمْخَتِصًرا الرَّ

َحك؟ ُيَصؾِّل ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َكانَ  َذْؾ   664 .......................................... الضُّ
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ْقَطانُ  َتؾُِسفُ َيخْ  اْختاَِلٌس  ُذقَ    293 .................................................... الشَّ

ْؿُس   23 ............................................................... َكِؼقَّةٌ  َهْقَضاءُ  َوالشَّ

ْؿُس   23 ................................................................... ُمْرَتِػَعةٌ  َوالشَّ

ْبُ،: قَفا ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  َكانَ  َوالصُّ  38 .............................................. هَِغَؾسٍ  ُيَصؾِّ

ا ْبِ،  فِل َوَأمَّ ـُُت  َيَزْل  َفَؾؿْ  الصُّ  496 .................................................... َيْؼ

 111 ......................................................... .ُأُذَكْقفِ  فِل إْصَبَعْقفِ  َوَجَعَؾ 

ْفت ِذيلِ  َوْجِفل َوجَّ َؿَقاِت  َفَطرَ  ؾَّ  374 .............................................. السَّ

ْؿُس  َزاَلِت  إَذا الظُّْفرِ  َوْقُت   23 ...................................................... الشَّ

ـْ  نَ  َوَم  138 ................................................................ُيِؼقؿُ  َفُفقَ  َأذَّ

َفا َيا ا الـَّاُس  َأيُّ ُجقدِ  َكُؿرُّ  إكَّ  594 .................................................... هِالسُّ

ـَاٍف  َطْبدِ  َهـِل َيا  66 ................................................................... َم

ـْ  َٓ  َطْبَداهللِ، َيا  647 ...................................................... ُفاَلنٍ  مِْثَؾ  َتُؽ

 271 ................................................................ ْرءِ الؿَ  َصاَلةَ  َيْؼَطعُ 

 

 

 



َِِسع ا  َّاِلَنَطاٜلَف  713 ِلَنُْضَْعاِت 

 

 

 

 

 ائنَشَىاِلَٔ اِتَٕعُٕضَىض اِلِسَِّف

 5 ....................................................................... ِكَتاُب الصَّالِة

 5 ..................................................... [: حؽؿ تارك الصالة.1مسللة ]

 15 ........................................ [: ذؾ ُيؼتؾ تارك الصالة تؽاسال؟2مسللة ]

 16 .............................................. [: مـ تجب طؾقفؿ الصالة؟3مسللة ]

 16 ......................................... [: ذؾ تجب الصالة طىل الؽافر؟4مسللة ]

 17 ......................... الصؾقات يف ردتف؟ [: ذؾ يؾزم الؿرتد ما تركف مـ5مسللة ]

 18 ............. [: إذا ارتد الؿسؾؿ، ففؾ تحبط أطؿالف التل طؿؾفا يف إسالمف؟6مسللة ]

 18 ......................................... [: ذؾ تجب الصالة طىل الصبل؟7مسللة ]

 19 ................. [: إذا هؾغ الصبل هعد أن صؾَّك، ففؾ تؾزمف إطادة الصالة؟8مسللة ]

 19 .......................................... [: ذؾ تجب الصالة طىل الـائؿ؟9مسللة ]

 21 ......... صالة طىل الؿْغَؿك طؾقف وتؾزمف الصالة إذا أفاق؟[: ذؾ تجب ال11مسللة ]

 21 .................................... [: الؿجـقن ذؾ تجب طؾقف الصالة؟11مسللة ]

 21 ................. [: ذؾ تجب الصالة طىل مـ زال طؼؾف هشرب الؿسؽر؟12مسللة ]

 22 ........................... [: ذؾ تجب الصالة طىل الحائض، والـػساء؟13مسللة ]

ِٗت َٕاِق  23 ..................................................................... َباُب اَلَى

 25 ........................................................... [: وقت الظفر.1مسللة ]

 25 ............................................ [: كقػقة معرفة زوال الشؿس.2]مسللة 
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 25 ...................................................... [: آخر وقت الظفر.3مسللة ] 

 28 ..................................................... [: أول وقت العصر.4مسللة ]

 29 ..................................................... [: آخر وقت العصر.5مسللة ]

 31 .................................................... [: أول وقت الؿغرب.6مسللة ]

 32 .................................................... [: آخر وقت الؿغرب.7مسللة ]

 33 ..................................................... [: أول وقت العشاء.8مسللة ]

 33 ..................................................... [: آخر وقت العشاء.9مسللة ]

 36 .................................................... قت الػجر.[: أول و11مسللة ]

 36 .................................................... [: آخر وقت الػجر.11مسللة ]

 43 ................................. [: اإلهراد هصالة الظفر طـد اشتداد الحر.1مسللة ]

.2مسللة ] ة الحرِّ  44 ................................... [: اإلهراد هصالة الجؿعة يف ِشدَّ

 46 ............ [: مـ أدرك مـ الصب، أو مـ العصر ركعة قبؾ خروج الققت.1مسللة ]

 47 .... الركعة قبؾ خروج الققت؟ [: ذؾ يدرك الرجؾ الصالة هندراك ما دون2مسللة ]

 48 .... [: إذا ترك الصالة طؿًدا هغقر طذر حتك خرج وقُتفا ففؾ لف أن يؼضقفا؟3مسللة ]

 51 ................................................. َفِصْن ِف٘ ِذِكِس َبِعِض امَلَشاِئِن امُلِمَحَقِة

[: إذا أدرك الؿَؽؾَُّػ جزًءا مـ أول الققت، ثؿ صرأ طؾقف ماكٌع مـ جـقٍن، أو 1مسللة ]

 51 ........................................................ و كػاس.إغؿاء، أو حقٍض، أ

[: إذا أسؾؿ الؽافر، أو أفاق الؿجـقن، أو هؾغ الصبل قبؾ صؾقع الػجر، أو قبؾ 2مسللة ]

 51 ................................................................... غروب الشؿس.

ر الصالة طـ أول وقتفا ثؿ مات.3مسللة ]  52 ................................ [: مـ أخَّ



َّاِلَنَطاٜل  َِِسع اِلَنُْضَْعاِت   715 َف

 

 

 

 

 52 .................................. [: تعجقؾ ما ُيستحب تلخقرذا والعؽس.4مسللة ]

 52 ......................................... [: الذي يصظ الصالة قبؾ وقتفا.5مسللة ]

 54 ...................................... إوقات الؿـفل طـ الصالة فقفا. [:1مسللة ]

ٌؼ هػعؾ الصالة، أم هالققت؟2مسللة ]  58 ........ [: ذؾ الـفل هعد الػجر، والعصر ُمَتَعؾِّ

 59 ....................................... [: ذؾ الـفل لؾتحريؿ، أم لؾؽراذة؟3مسللة ]

 61 ...................................[: حؽؿ صالة التطقع يف ذذه إوقات.4مسللة ]

 61 ................................ [: صالة ذوات إسباب يف أوقات الـفل.5مسللة ]

 65 ......................... [: ذؾ يشؿؾ الـفل يف كصػ الـفار يقم الجؿعة؟6]مسللة 

 66 ............................. [: ذؾ ُتَصؾَّك ركعتا الطقاف يف أوقات الـفل؟1مسللة ]

 68 ........................................ [: ذؾ يشؿؾ الـفل مجقع إماكـ؟2مسللة ]

[: مـ صؾَّك فرضف، ثؿ أدرك تؾؽ الصالة يف مجاطة، ففؾ يصؾقفا يف وقت 3مسللة ]

 69 ............................................................................. الـفل؟

 71 .............................. يدخؾ هف وقُت العشاء.[: تعققـ الشػؼ الذي 1مسللة ]

 74 ........................................................ [: صػة الػجريـ.1مسللة ]

 76 ............................. [: التطقع هعد صؾقع الػجر قبؾ صالة الػجر.1مسللة ]

اتَِبِة هعد العصر.1مسللة ] ـَِّة الرَّ  78 ......................................... [: َقَضاُء السُّ

 79 ..................................... [: قضاء الســ يف سائر أوقات الـفل.2مسللة ]

 79 ..................................... [: قضاء ُسـَِّة الػجر هعد صالة الػجر.3مسللة ]

 82 ........................................ ِصْن ِف٘ ِذِكِس َبِعِض امَلَشاِئِن امُلَتَعمَِّقِة ِبالَبابَف

 82 ............................................ [: مـ كام طـ صالة، أو كسقفا.1مسللة ]



 716 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 82 .............................. [: وذؾ يصؾقفا طىل الػقر، أم طىل التراخل؟2مسللة ] 

 83 ........................... [: إذا كسَل أكثر مـ صالة، ففؾ يؾزمف الترتقب؟3مسللة ]

 83 ...................... ة إخرى.[: مـ كسل صالًة، فذكرذا وذق يف الصال4مسللة ]

ُِ  86 ......................................................................... َباُب اأَلَذا

 86 .......................................................... [: فضؾ إذان.1مسللة ]

 87 ....................................... [: أيفؿا أفضؾ: إذان، أم اإلمامة؟2مسللة ]

 87 ................................................ [: حؽؿ إذان، واإلقامة.3مسللة ]

 89 ............................................ [: ذؾ لؾـساء إذان واإلقامة؟4مسللة ]

 92 ................................................... [: طدد كؾؿات إذان.1مسللة ]

 94 .......................................................... [: كقػقة اإلقامة.2مسللة ]

 95 ................................................ ثقيب يف أذان الػجر.[: الت3مسللة ]

 96 ................................ [: ذؾ التثقيب يف إذان إول، أم الثاين؟4مسللة ]

 111 ........................ [: حؽؿ وضع إصبعقـ يف إذكقـ أثـاء إذان.1مسللة ]

 111 ............................................ [: آلتػات طـد الحقعؾتقـ.2مسللة ]

ِْ ٌِ ُِ ِف٘ َأَذا ُِٖشَتَحبُّ ِلِمُىَؤذِّ  113 .............................................َفِصْن ِفَٗىا 

 117 .............................................................َقِةَبِعُض امَلَشاِئِن امُلِمَح

 117 ................................................... [: التؾحقـ يف إذان.1مسللة ]

 118 ............................................... [: الؽالم يف أثـاء إذان.2مسللة ]

ن لؾػائتة، ويؼام، أم ٓ؟1مسللة ]  111 ...................................... [: ذؾ ُيَمذَّ

 112 ................................................... [: إذان لؾؿسافريـ.2مسللة ]



َّاِلَنَطاٜل  َِِسع اِلَنُْضَْعاِت   717 َف

 

 

 

 

 114 .............................................................َبِعُض امَلَشاِئِن امُلِمَحَقِة

 114 ................................................[: إذان راكًبا يف السػر.1مسللة ]

 115 ............................. ان واإلقامة لؾصالتقـ الؿجؿقطتقـ.[: إذ1مسللة ]

 117 ............................................ [: إذان قبؾ دخقل الققت.1مسللة ]

 119 .................................................. [: وقت إذان إول.2مسللة ]

 121 .................................... [: حؽؿ الؼقل مثؾ ما يؼقل الؿمذن.1مسللة ]

 123 ......................................... [: ذؾ يؼال مثؾف يف الحقعؾتقـ؟2مسللة ]

 123 .......................................... [: ذؾ ُيتاهع الؿمذن هالتثقيب؟3مسللة ]

 124 ......................................... ع الؿمذن يف اإلقامة؟[: ذؾ ُيتاه4مسللة ]

 125 ............................ [: ذؾ ُيتاهع الؿمذن كػسف هصقت مـخػض؟5مسللة ]

 126 ............................ [: ذؾ يتاهع الؿسؾُؿ الؿمذَن وذق يف صالتف؟6مسللة ]

 126 ............................ [: إذا ُشِغؾ طـ إذان لعذر مع كقكف سؿعف؟7مسللة ]

 127 ........................................... [: إذا سؿع ممذكا آخر يمذن؟8مسللة ]

 128 ....................................... يـ.[: حؽؿ أخذ إجرة طىل التلذ1مسللة ]

 129 .............................................. [: أخذ الرزق طىل إذان.2مسللة ]

 131 ........................................................ [: أذان الػاسؼ.1مسللة ]

 131 ......................................................... [: أذان الصبل.2مسللة ]

 132 .......................................................... [: أذان العبد.3مسللة ]

 132 .................................... [: إذان واإلقامة لؿـ صؾَّك يف هقتف.4مسللة ]

 133 ..............[: إذان، واإلقامة لؿـ صؾَّك يف مسجٍد قد صؾَّك فقف أذؾف.5مسللة ]



 718 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 135 .............................................. : صػة التلذيـ، واإلقامة.[1مسللة ] 

 135 .......................................... [: الػصؾ هقـ إذان واإلقامة.2مسللة ]

 137 ................................................... [: إذان طىل صفارة.1مسللة ]

 138 .............................................. [: مـ الذي يتقىل اإلقامة؟1مسللة ]

ُِ  144 .............................. َفِصْن ِف٘ َبِعِض امَلَشاِئِن اأُلِخَسى الَِّت٘ َتَتَعمَُّق ِباأَلَذا

 144 .............................................. [: رفع الصقت يف إذان.1مسللة ]

ُة ُتبطؾ إذان.2للة ]مس دَّ  144 ................................................... [: الرِّ

 145 ..................... [: ذؾ يجقز لؾرجؾ أن يمذن ويبـل طىل أذان غقره؟3مسللة ]

 145 ............................................. [: ٓ يص، إذان إٓ مرتًبا.4مسللة ]

 145 ..................................... [: ققل الؿمذن: الصالة يف الرحال.5مسللة ]

 147 ............................ «.صؾقا يف رحالؽؿ»[: مقضع ققل الؿمذن: 6مسللة ]

 148 ......................................... د تركقا إذان.[: مؼاتؾة أذؾ هؾ7مسللة ]

 148 .................................. [: متك يؼقم الـاس إذا ُأققؿت الصالة؟8مسللة ]

 151 ............................................................... َباُب ُطُسِٔط الصَّالِة

 152 ... [: إذا أحدث الؿصظ يف صالتف، ففؾ طؾقف اإلطادة، أم يجقز لف البـاء؟1مسللة ]

 155 ................................................... [: حؽؿ ستر العقرة.1مسللة ]

 157 ............................................... [: حدُّ العقرة مـ الرجؾ.2مسللة ]

 162 ............................................... العقرة مـ الؿرأة. [: حدُّ 3مسللة ]

 164 ..........................................................[: طقرة إمة.4مسللة ]

 166 ........................ [: اكؽشاف شلء يسقر مـ العقرة مـ غقر قصد.5مسللة ]



َِِسع اِلَنُْضَْع  َّاِلَنَطاٜلَف  719 اِت 

 

 

 

 

 167 .................................... [: اكؽشاف شلء فاحش مـ العقرة.6مسللة ]

 168 ........................... [: الستر هؿا يصػ البشرة، أو يجسؿ العضق.7مسللة ]

 168 ............................. [: وضع اإلكسان طىل طاتؼف شقًئا يف الصالة.8مسللة ]

 169 ............................... [: ذؾ يجب تعؿقؿ الثقب طىل الؿـؽبقـ؟9لة ]مسل

 169 ..................... [: ذؾ يجزئف أن يجعؾ طىل طاتؼف حبالً، أو خقًطا؟11مسللة ]

 171 ............. [: إذا مل يؼدر طىل ستر طقرتف، ففؾ يصظ قائًؿا، أم قاطًدا؟11مسللة ]

 171 ............................ [: إذا مل يجد إٓ ما يستر طقرتف، أو مـؽبقف؟12مسللة ]

 171 ................................ إٓ ما يستر هعض طقرتف؟[: إذا مل يجد 13مسللة ]

 172 ...................................... [: إذا وجد العريان جؾًدا صاذًرا؟14مسللة ]

 172 ....................................... [: إذا وجد صقـًا يطظ هف جسده؟15مسللة ]

 172 ................................................... [: إذا ُأْططَِل سترًة؟16مسللة ]

 173 ....................................... [: إذا وجد العريان ثقًها كجًسا؟17مسللة ]

 173 ............................................ [: ذؾ يصظ الُعَراُة مجاطًة؟18مسللة ]

 174 ....................................... كان مع أحد الُعراة ثقب.[: إذا 19مسللة ]

 176 ...................................................... [: استؼبال الؼبؾة.1مسللة ]

 176 ................................... [: ذؾ يستؼبؾ طقـ الؼبؾة، أو جفتفا؟2مسللة ]

 177 ............................... [: مـ صىل إىل غقر الؼبؾة مـ غقر اجتفاد.3مسللة ]

 177 ................ [: مـ صؾَّك إىل غقر الؼبؾة هعد آجتفاد ثؿ تبقـ لف ذلؽ.4مسللة ]

 179 ........................ يسقًرا، ثؿ تبقـ لف ذلؽ.[: مـ اكحرف طـ الؼبؾة 5مسللة ]

 181 ............................... [: إذا هان لف يؼقـًا الخطل، وذق يف الصالة؟6مسللة ]
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 181 .................................. [: صالة الـافؾة طىل الراحؾة يف السػر.1مسللة ] 

 182 ................................. [: صالة الـافؾة طىل الراحؾة يف الحضر.2مسللة ]

 182 ............................................. [: قبؾة الؿصظ طىل راحؾتف.3مسللة ]

 182 ................................ ىل الراحؾة.[: كقػقة الركقع، والسجقد ط4مسللة ]

 183 .................................... [: ذؾ يستؼبؾ الؼبؾة يف أول الـافؾة؟5مسللة ]

 183 ..................... [: إذا كان طىل الراحؾة محؿٌؾ واسٌع، فؽقػ يصظ؟6مسللة ]

 184 .................................. [: الؿاشل يف السػر، ذؾ لف أن يتـػؾ؟7مسللة ]

 185 ......................................... [: صالة الػريضة طىل الراحؾة.8مسللة ]

 185 ..................................... [: إذا اشتد الخقف، وكان مطؾقًها؟9مسللة ]

 186 ................................... [: إذا كان صالًبا لؾعدو، خائًػا فقاتف.11مسللة ]

 188 ................................................... [: الصالة يف الؿؼبرة.1مسللة ]

 189 .................................. [: ذؾ ُيشترط يف الؿؼبرة تعدد الؼبقر؟2مسللة ]

 191 ............................................ [: صالة الجـازة يف الؿؼبرة.3مسللة ]

 191 ................................................... [: الصالة يف الحؿام.4مسللة ]

 191 ................................................. [: الصالة يف الـحـش.5مسللة ]

 192 ...................... الة يف الؿزهؾة، والؿجزرة، وقارطة الطريؼ.[: الص6مسللة ]

ـُ اإلهؾ.7مسللة ]  193 ....................................................... [: معاص

 194 ............. [: الصالة يف مقاضع كزول اإلهؾ، وهروكفا يف غقر مباركفا.8مسللة ]

 195 ............................................. [: الصالة يف سط، الؽعبة.9مسللة ]



َّاِلَنَطاٜل  َِِسع اِلَنُْضَْعاِت   711 َف

 

 

 

 

 197 ............................................... َفِصْن ِف٘ ِذِكِس َبِعِض امَلَشاِئِن امُلِمَحَقِة

 197 ............................................. هض الغـؿ.[: الصالة يف مرا1مسللة ]

 197 ............................................. [: الصالة يف مقاضع البؼر.2مسللة ]

 198 ......................... [: الصالة يف إماكـ التل يلوي إلقفا الشقطان.3مسللة ]

 198 ........................................ [: الصالة يف إرض الؿغصقهة.4مسللة ]

 199 ..................................................... [: الصالة إىل الؼبر.5مسللة ]

 199 ........................ [: الصالة إىل الؿقاضع الؿـفل طـ الصالة فقفا.6مسللة ]

 211 ............... ة طىل سطقح الؿقاضع الؿـفل طـ الصالة فقفا.[: الصال7مسللة ]

 211 ................................................ [: الصالة داخؾ الؽعبة.8مسللة ]

 211 .................................................. [: الصالة يف الؽـقسة.9مسللة ]

 213 ................................................... [: الصالة إىل الـار.11مسللة ]

 213 ................................... [: صالة الرجؾ مستؼبالً وجف غقره.11مسللة ]

 214 ..............................[: الصالة يف مقضع الخسػ، والعذاب.12مسللة ]

 215 ............................................... لصالة خؾػ الـائؿ.[: ا13مسللة ]

 216 .......................................... [: الصالة خؾػ الؿتحدث.14مسللة ]

 218 .............................. [: حؽؿ صفارة البدن، والثقب، والؿؽان.1مسللة ]

 211 ...................... [: إذا رأى كجاسة طىل هدكف، أو ثقاهف هعد أن صؾَّك؟2مسللة ]

 212 ..................................... [: إذا ُحبَِس إكسان يف مؽان كجس؟3مسللة ]

 212 .................................. [: إذا سؼطت طؾقف كجاسة وذق يصظ؟4مسللة ]

 213 ............................ [: لق محؾ قارورة فقفا كجاسة محبقسة فقفا؟5مسللة ]

 213 ................................ [: إذا ُوِضَع طىل إرض الـجسة هساط؟6مسللة ]



 712 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 214 ................................ [: إذا ُوِضَع طىل الـجاسة تراب، أو هـاء؟7مسللة ] 

 214 .................................................... [: الصالة يف الـعال.8مسللة ]

 215 ...................................... [: أيـ يضع كعؾقف إذا مل يصؾِّ هبؿا؟9مسللة ]

 216 ......................................... كجاسة أسػؾ الـعؾ. [: تطفقر11مسللة ]

 217 ...................................... [: حؽؿ الؽالم يف الصالة متعؿًدا.1مسللة ]

 217 ......................... [: مـ تؽؾؿ يف صالتف متعؿًدا إلصالح الصالة.2مسللة ]

 218 .......................................... [: مـ تؽؾؿ كاسًقا أكف يف صالة.3مسللة ]

ا أن صالتف تؿت.4مسللة ]  218 ....................................... [: مـ تؽؾؿ َضاكًّ

 221 ................................. [: مـ تؽؾؿ يف الصالة جاذالً هتحريؿف.5مسللة ]

 221 .............................................. [: مـ تؽؾؿ هؽالم واجب.6مسللة ]

َر إَِماَمُف، أو َغْقَره كالتَّْسبق،، وما َأْشَبَفف؟1مسللة ] [: إَِذا َأَتك الؿَصؾِّل هِِذْكٍر َمْشُروٍع لُِقَذكِّ

 .................................................................................. 221 

 221 ..................................................... [: التصػقؼ لؾـساء.2مسللة ]

 222 ...................................... [: كقػقة تصػقؼ الـساء يف الصالة.3مسللة ]

 222 ................................ أة إذا كاكت مع الـساء؟[: ذؾ تسب، الؿر4مسللة ]

 223 .................................................... [: الػت، طىل اإلمام.5مسللة ]

 224 .......................................... [: فت، الؿصظ طىل غقر إمامف.6مسللة ]

 225 ...................................... [: ذكر اهلل ٕسباب خارج الصالة.7مسللة ]

 226 ................. [: حؽؿ البؽاء، والتلوه، وإكقـ، والـحقب يف الصالة.1مسللة ]



َّاِلَنَطاٜل  َِِسع اِلَنُْضَْعاِت   713 َف

 

 

 

 

 228 ............................................... ِةَفِصْن ِف٘ ِذِكِس َبِعِض امَلَشاِئِن امُلِمَحَق

 228 ................................................. [: الضحؽ يف الصالة.1مسللة ]

 229 ................................................... [: التبسؿ يف الصالة.2مسللة ]

 231 ............................................ [: حؽؿ التـحـ، يف الصالة.1مسللة ]

 231 ............................................... َفِصْن ِف٘ ِذِكِس َبِعِض امَلَشاِئِن امُلِمَحَقِة

 231 ...............................................[: حؽؿ الـَّْػِخ يف الصالة.1مسللة ]

 232 ............................ [: ما يغؾب طىل الؿصظ، كالعطاس، وكحقه.2مسللة ]

الم كالًما.1سللة ]م دُّ طىل السَّ  233 ............................................... [: الرَّ

 234 .............................................. [: الرد طىل السالم إشارًة.2مسللة ]

 236 ....................................... [: ذؾ يؽره السالُم طىل الؿصظ؟3مسللة ]

 236 ...................................... [: اإلشارة يف الصالة هغقر السالم.4مسللة ]

 238 ............................................... [: محؾ الصبل يف الصالة.1مسللة ]

 238 ................................................. [: الؿرأة ترضع صبقفا.2مسللة ]

 239 ................................... الحقة، والعؼرب أثـاء الصالة. [: قتؾ3مسللة ]

 239 ................................... [: قتؾ الؼؿؾ، والبراغقث يف الصالة.4مسللة ]

 241 ............................................... َفِصْن ِف٘ ِذِكِس َبِعِض امَلَشاِئِن امُلِمَحَقِة

 241 .............................. [: العؿؾ يف الصالة مـ غقر جـس الصالة.1مسللة ]

 242 ...................................[: طؿؾ الؼؾب يف الصالة ذؾ يبطؾفا؟2مسللة ]

 244 ........................... الة طؿالً زائًدا مـ جـسفا.[: إذا طؿؾ يف الص3مسللة ]

 245 ............................................... [: مـ قرأ الػاتحة مرتقـ.4مسللة ]

 245 [: العؿؾ الؽثقر مـ غقر جـس الصالة سفًقا، أو جفالً ذؾ يبطؾ الصالة؟5مسللة ]



 714 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 246 .................................... [: الؼراءة مـ الؿصحػ يف الصالة؟6مسللة ] 

 247 ........................................... [: إكؾ والشرب يف الصالة.7مسللة ]

 247 ..................................... الصالة كاسًقا.[: إكؾ والشرب يف 8مسللة ]

 248 ................................................. [: هؼايا الطعام يف الػؿ.9مسللة ]

 249 ..................................................... ُوِمَحْق ِف٘ َباِب ُطُسِٔط الصَّالِة

 249 ................................................... [: حؽؿ الجفر هالـقة.1مسللة ]

 251 ........................................ [: حؽؿ التؾػظ هالـقة دون جفر.2مسللة ]

 251 .......................................................... [: محؾ الـقة.3مسللة ]

 251 ............................................... [: محؾ الـقة مـ الصالة.4مسللة ]

 253 .......................................... قة يف الصالة.[: استصحاب الـ5مسللة ]

 254 ....................................[: ذؾ ُيشترط يف الـقة تعققـ الصالة؟6مسللة ]

 254 ............................................. [: ذؾ ُيشترط كقة الػرضقة؟7مسللة ]

 255 ................................... [: حؽؿ قطع الـقة، والتردد يف قطعفا.8مسللة ]

 256 ................[: تحقيؾ الـقة مـ فريضة إىل فريضة أخرى أثـاء الصالة.9مسللة ]

 256 ............................. فؾة مطؾؼة.[: تحقيؾ الـقة مـ فريضة إىل كا11مسللة ]

[: تحقيؾ الـقة مـ فريضة إىل كافؾة معقـة كالقتر، والـافؾة الؿعقـة إىل كافؾة 11مسللة ]

 257 .......................................................................... مطؾؼة.

 258 ..... [: إذا أحرَم هصالة قبؾ الققت، أو أحرم هػائتة فتذكر أكف قد أداذا؟12مسللة ]

 258 ........................... [: إذا شؽ ذؾ كقى الصالة فرًضا، أو كػالً؟13مسللة ]



َّاِلَن  َِِسع اِلَنُْضَْعاِت   715 َطاٜلَف

 

 

 

 

 259 .............................................................. اِلـُىَصمِّ٘ َباُب ُسِتَسِة

 261 ...................................... [: حؽؿ الؿرور هقـ يدي الؿصظ.1مسللة ]

 261 ......... [: ذؾ يحرم الؿرور هقـ يدي الؿصظ إذا مل يؽـ هقـ يديف سترة؟2مسللة ]

 261 ................ [: حد الؼرب الذي يؿـع الؿار مـف إذا صؾَّك هدون سترة.3مسللة ]

 262 ................................... [: حؽؿ الؿرور هقـ يدي الؿلمقمقـ.4مسللة ]

 263 .................................................. ر صقل السترة.[: مؼدا1مسللة ]

 264 ............................................... َفِصْن ِف٘ ِذِكِس َبِعِض امَلَشاِئِن امُلِمَحَقِة

 264 ................................................ [: مؼدار طرض السترة.1مسللة ]

 264 ................................... [: مؼدار ما هقـ الؿصظ، وهقـ سترتف.2مسللة ]

 266 ................................................. [: حؽؿ سترة الؿصظ.1مسللة ]

 269 ....................................................... [: السترة يف مؽة.2مسللة ]

 271 .....................................................[: الدكق مـ السترة.3مسللة ]

 272 ..................: ما ذق الذي يؼطع الصالة هؿروره هقـ يدي الؿصظ؟[1مسللة ]

 273 ........................... [: ذؾ مرور الؿرأة أمام الؿرأة يؼطع الصالة؟2مسللة ]

 274 .........................................[: سترة اإلمام سترة لؿـ خؾػف.3مسللة ]

 275 ............................ [: إذا مرَّ مـ وراء السترة، أو مـ مؽان هعقد؟4مسللة ]

 279 ........................... [: حؽؿ الؿدافعة مـ الؿصظ لؾؿار هقـ يديف.1مسللة ]

 279 ............................. [: إذا طبر مـ هقـ يديف، وتجاوز، ففؾ يرد؟2مسللة ]

 281 ................................... [: ذؾ يرد البفقؿة إذا مرت هقـ يديف؟3مسللة ]

 281 ................................... [: آستتار هالخط لؿـ مل يجد سترة.1مسللة ]

 281 ................................... [: آستتار هالشلء الذي ٓ يـتصب.2مسللة ]



 716 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 283 ............................................... َفِصْن ِف٘ ِذِكِس َبِعِض امَلَشاِئِن امُلِمَحَقِة 

 283 .......................................... [: آستتار هالبعقر، والحققان.1ة ]مسلل

 283 ................... [: ذؾ يجعؾ السترة أمام وجفف، أم يؿقؾ طـفا يسقًرا؟2مسللة ]

 285 .............................................. َباُب احَلحِّ َعَمى اخُلُظِٕع ِف٘ الصَّالِة

 287 ........................................... [: معـك آختصار، وحؽؿف.1مسللة ]

َب طىل الصالة.1مسللة ]  289 .................................. [: تؼديؿ الطعام إذا ُقرِّ

 291 .......................................... الصالة طىل الطعام. [: إذا قدم2مسللة ]

 291 ..................... [: ذؾ يؼدم الطعام إذا خشل خروج وقت الصالة؟3مسللة ]

 291 ...................................... [: حؽؿ مس، الحصك يف الصالة.1مسللة ]

 293 ........................................... [: حؽؿ آلتػات يف الصالة.1مسللة ]

 295 .................................................... [: آلتػات لحاجة.2مسللة ]

 295 ....................... [: الـظر يؿقـا وشؿآ أثـاء الصالة هدون التػات.3مسللة ]

 297 .................................................. [: البصاق جفة الؼبؾة.1مسللة ]

 298 ............................................ [: هصاق الؿصظ طـ يؿقـف.2مسللة ]

 299 ...... [: هصاق الؿصظ طـ يساره، وحؽؿ البصاق والتـخؿ يف الؿسجد.3مسللة ]

 315 ............................... [: حؽؿ رفع البصر إىل السؿاء يف الصالة.1مسللة ]

 316 .............................................................َبِعُض امَلَشاِئِن امُلِمَحَقِة

 316 ....................................... [: مقضع كظر الؿصظ يف الصالة.1مسللة ]

 317 .......................................... [: تغؿقض العقـقـ يف الصالة.2مسللة ]

 319 ................ [: حؽؿ الصالة هحضرة الطعام، أو مع مدافعة إخبثقـ.1مسللة ]



َّاِلَنَطاٜل  َِِسع اِلَنُْضَْعاِت   717 َف

 

 

 

 

 311 ....................................... َفِصْن ِف٘ ِذِكِس َبِعِض امَلَشاِئِن امُلِمَحَقِة ِبالَباِب

 311 ................................................... [: التروح يف الصالة.1مسللة ]

 311 .............................................. [: الؿراوحة هقـ الؼدمقـ.2مسللة ]

 311 ................................................ ػريج هقـ الؼدمقـ.[: الت3مسللة ]

 313 ..................................................................... َباُب امَلَشاِجِد

 317 .................................. [: دخقل الؿشرك مساجد الؿسؾؿقـ.1مسللة ]

 318 ............................. [: وذؾ ُيشترُط إذن الؿسؾؿقـ يف دخقلفؿ؟2مسللة ]

 319 ................... [: ذؾ يجقز أن ُيْظِفروا هعض شعائرذؿ يف الؿسجد؟3مسللة ]

 319 ......................... [: ذؾ يؾتحؼ مسجد الؿديـة هالؿسجد الحرام؟4مسللة ]

 321 .................................................. [: حؽؿ إكشاد الضالة.1]مسللة 

ذا اهلل طؾقؽ؟2مسللة ]  322 ...................................... [: حؽؿ ققلف: ٓ ردَّ

 322 .................................... [: حؽؿ تعريػ الضالة يف الؿسجد.3مسللة ]

 323 ..................................... [: حؽؿ البقع والشراء يف الؿسجد.1مسللة ]

 324 .................................. [: ذؾ يـعؼد البقع إذا هقع يف الؿسجد؟2مسللة ]

 324 ....................................... [: ذكر البقع والشراء يف الؿسجد.3مسللة ]

 325 ..................................... [: حؽؿ إقامة الحدود يف الؿساجد.1لة ]مسل

 334 ............................ [: حؽؿ صالة ركعتقـ طـد دخقل الؿسجد.1مسللة ]

[: ذؾ يجب طىل مـ دخؾ الؿسجد، وذق محدٌث أن يتقضل، أو يغتسؾ إن كان 2مسللة ]

 337 ............................................................................ ُجـًُبا؟



 718 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 339 ......................................... ُوِمَحْق يف َوَشاِئَن ُأِخَسى َتَتَعمَُّق ِبامَلَشاِجِد 

 339 .......................................... ـة يف الؿسجد.[: حؽؿ الؿالط1مسللة ]

 339 ................................................. [: الؼضاء يف الؿسجد.2مسللة ]

 341 ........................ [: دخقل الؿسجد هالقؿـك، والخروج هالقسرى.3مسللة ]

 341 ........................... [: دطاء الدخقل إىل الؿسجد، والخروج مـف.4مسللة ]

 341 .................................... [: الخروج مـ الؿسجد هعد إذان.5مسللة ]

 342 ..................................... [: الؿرور يف الؿسجد هدون صالة.6مسللة ]

 342 ....................... .-أطـل الػساء والضراط-حدُث يف الؿسجد [: ال7مسللة ]

 343 ........................................ [: الصالة هقـ سقاري الؿسجد.8مسللة ]

[: حضقر الؿسجد لؿـ أكؾ البصؾ، والثقم، والؽراث، ومل يذذب الري،.9مسللة ]

 .................................................................................. 344 

 345 ....................................... [: ذؾ يؾتحؼ هؿا تؼدم الُػْجؾ؟11مسللة ]

 346 ..................................................... [: هائعق السؿؽ.11مسللة ]

 347 ................................................................ َباُب ِصَفِة الصَّالِة

 348 ......................................... [: حؽؿ الؼقام لصالة الػريضة.1مسللة ]

 349 .............................. [: حؽؿ الؼقام لصالة الػريضة مـ العاجز.2مسللة ]

 349 ........................................... [: حؽؿ الؼقام لصالة الـافؾة.3مسللة ]

 351 ................................................ [: حؽؿ تؽبقرة اإلحرام.4مسللة ]

 352 ....................................................... [: صقغة التؽبقر.5مسللة ]

 354 ................................................[: تـؽقس صقغة التؽبقر.6مسللة ]

 354 .................................................... بقر.[: الؾحـ يف التؽ7مسللة ]



َّاِلَنَطاٜل  َِِسع اِلَنُْضَْعاِت   719 َف

 

 

 

 

 354 .................................................. [: التؽبقر هغقر العرهقة.8مسللة ]

 355 ................................ [: إذا كان أخرًسا، أو طاجًزا طـ التؽبقر.9مسللة ]

 356 ......................................... [: تؽبقرة اإلحرام أثـاء الؼقام.11مسللة ]

 356 ................................................. [: متك ُيؽبر الؿلمقم؟11مسللة ]

 357 ..................................................... [: الـطؼ هالتؽبقر.12مسللة ]

 358 ........................ والؿـػرد.[: الجفر هالتؽبقر لإلمام، والؿلمقم، 13مسللة ]

 359 .................................... [: تبؾقغ التؽبقر إذا مل ُيْسِؿع اإلمام.14مسللة ]

[: مـ أدرك اإلمام راكًعا، ففؾ تجزئف تؽبقرة اإلحرام طـ تؽبقرة آكتؼال؟15مسللة ]

 .................................................................................. 361 

ـٍ غقر الركقع؟16مسللة ]  362 ............................... [: إذا أدرك اإلمام يف رك

 363 ...................................................... [: حؽؿ الركقع.17مسللة ]

 363 ........................................ يف الركقع. [: حؽؿ آصؿئـان18مسللة ]

 364 ........................................ [: حؽؿ آطتدال مـ الركقع.19مسللة ]

 364 ................................................. [: حؽؿ الطؿلكقة فقف.21مسللة ]

 364 ..................................................... [: حؽؿ السجقد.21مسللة ]

 365 ................................................ [: حؽؿ الطؿلكقـة فقف.22مسللة ]

 365 .................... [: حؽؿ الجؾقس هقـ السجدتقـ، وآصؿئـان فقف.23مسللة ]

 366 ................................ [: حؽؿ السجقد الثاين والطؿلكقـة فقف.24مسللة ]

 368 ..................................... [: حؽؿ وضع القديـ طىل الركبتقـ.1مسللة ]

 371 .................. [: استؼبال الؼبؾة هلصراف إصاهع يف السجقد، وغقره.2مسللة ]



 721 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 371 ........................... [: كقػقة الجؾقس يف التشفد إول، وإخقر.3مسللة ] 

 372 ...................... [: كقػقة جؾقس الؿرأة يف التشفد إول، وإخقر.4مسللة ]

 375 ..................................................... [: دطاء آستػتاح.1مسللة ]

 378 ....................... [: دطاء آستػتاح يف الرواتب والـقافؾ الؿطؾؼة.2سللة ]م

 379 .................... [: إذا مل يستػت، الؿلمقم حتك شرع اإلمام يف الؼراءة.3مسللة ]

 381 ..................................................... [: حؽؿ آستعاذة.1مسللة ]

 381 ............................................ [: ذؾ يستعقذ يف كؾ ركعة؟2مسللة ]

 382 .......................................... [: ذؾ ُيِسرُّ هالتعقذ، أم يجفر؟3مسللة ]

 382 ............................................... ؾ الؼراءة.[: آستعاذة قب4مسللة ]

 384 .................................................... [: صقغة آستعاذة.5مسللة ]

 391 ................................[: حؽؿ رفع القديـ طـد تؽبقرة اإلحرام.1مسللة ]

 391 ...................................................... [: متك يرفع يديف؟2مسللة ]

 392 .............................[: رفع القديـ طـد الركقع، وطـد الؼقام مـف.3مسللة ]

 394 ............................. [: رفع القديـ طـد الؼقام مـ التشفد إول.4مسللة ]

 395 .................................. طـد الؼقام مـ السجقد. [: رفع القديـ5مسللة ]

 397 .................................... [: رفع القديـ طـد كؾ خػٍض ورفٍع.6مسللة ]

 399 ........................... [: حؽؿ رفع القديـ طـد الركقع، والرفع مـف.7مسللة ]

 399 ................................................... [: إىل أيـ يرفع يديف؟8مسللة ]

 411 .............................. [: ذؾ يضؿ أصاهعف طـد الرفع، أم يػرقفا؟9مسللة ]

 411 ........................................... [: كقػ ترفع الؿرأة يديفا؟11مسللة ]



َّاِلَنَطاٜل  َِِسع اِلَنُْضَْعاِت   721 َف

 

 

 

 

 413 ................................. [: حؽؿ وضع القد القؿـك طىل القسرى.1]مسللة 

 414 ...................................................... [: أيـ يضع يديف؟2مسللة ]

 416 .............................................................َبِعُض امَلَشاِئِن امُلِمَحَقة

 416 ........................... [: وضع القد القؿـك طىل القسرى هعد الركقع.1مسللة ]

 418 ..................................... [: كقػقة وضع القؿـك طىل القسرى.2مسللة ]

 419 ........................................ [: حؽؿ الؼراءة هػاتحة الؽتاب.1مسللة ]

 411 ................................ ذؾ تجب قراءة الػاتحة يف كؾ ركعة؟[: 2مسللة ]

 411 ............................................... [: قراءة الؿلمقم لؾػاتحة.3مسللة ]

 412 ........................................... [: متك يؼرأ الؿلمقم الػاتحة؟4مسللة ]

 414 .................................. [: قراءة الػاتحة مرتبة غقر مؾحقن هبا.5مسللة ]

 415 ..................................................[: الؿقآة يف الػاتحة.6مسللة ]

 416 ..................................................... [: التؾػظ هالػاتحة.7مسللة ]

 417 ........................................... حة هغقر العرهقة.[: قراءة الػات8مسللة ]

 419 ......................................... [: اإلسرار، أو الجفر هالبسؿؾة.1مسللة ]

 432 ......................................... [: ذؾ البسؿؾة آية مـ الػاتحة؟1مسللة ]

 435 ........................................................[: حؽؿ التلمقـ.1مسللة ]

 436 ................................................ [: حؽؿ الجفر هالتلمقـ.2مسللة ]

 437 .......................................................... [: معـك آمقـ.3مسللة ]

 437 ................................................... [: كؿ لغة يف )آمقـ(؟4مسللة ]



 722 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 438 .............................................................ِةَبِعُض امَلَشاِئِن امُلِمَحَق 

ـ الؿلمقم؟1مسللة ]  438 .................................................. [: متك يممِّ

 441 ..................... [: الجفر، واإلسرار هالؼراءة يف الصؾقات الخؿس.1مسللة ]

 441 ..........................[: مـ صؾَّك مـػرًدا، ففؾ َيْجَفُر فقؿا ُيْجَفُر فقف؟2مسللة ]

 442 ................................................ [: الؿلمقم يسر هالؼراءة.3مسللة ]

 442 ............................................[: الؿرأة ذؾ تجفر هالؼراءة؟4مسللة ]

 443 .......................................... يجفر هالػائتة، أو يسر؟ [: ذؾ5مسللة ]

 443 .............................. [: الجفر واإلسرار يف الصؾقات إخرى.6مسللة ]

 444 .................................. [: حؽؿ الجفر هالؼراءة فقؿا يجفر فقف.7مسللة ]

 444 ........................ [: إذا جفر يف مقضع اإلسرار، أو العؽس كاسًقا.8مسللة ]

 445 ................................................ [: أدكك الجفر، ومـتفاه.9مسللة ]

 445 ...................................... اًكا.[: إسؿاع أية يف السرية أحق11مسللة ]

 446 ......... [: حؽؿ قراءة سقرة هعد فاتحة الؽتاب يف الركعتقـ إولققـ.11مسللة ]

 449 ........... [: قراءة شلء مـ الؼرآن هعد الػاتحة يف الركعتقـ إُخريقـ.12مسللة ]

[: الؿسبقق هركعتقـ مـ الرهاطقة، ذؾ يؼرأ يف الركعتقـ إخريقـ غقر 13مسللة ]

 451 ......................................................................... الػاتحة؟

 451 .............................. دأ الؿصظ هالسقرة قبؾ الػاتحة.[: لق اهت14مسللة ]

 452 ................................ [: لق ترك اإلمام السقرة يف إولققـ؟.15مسللة ]

 452 .................................... [: تطقيؾ الركعة إوىل طىل الثاكقة.16مسللة ]

 453 ................................... [: تطقيؾ الركعة الثالثة طىل الراهعة.17مسللة ]

 453 ..................... [: كقػ يصـع إخرس الذي ٓ يستطقع الؼراءة؟18مسللة ]



َّاِلَنَطاٜل  َِِسع اِلَنُْضَْعاِت   723 َف

 

 

 

 

 454 .............................................. الؿػصؾ وتعققـف.[: حزب 1مسللة ]

 456 .............................................. [: الؼراءة يف صالة الظفر.2مسللة ]

 457 .................................................... [: الؼراءة يف العصر.3مسللة ]

 458 .................................................. [: الؼراءة يف الؿغرب.4مسللة ]

 459 .................................................... [: الؼراءة يف العشاء.5مسللة ]

 459 .................................................... [: الؼراءة يف الػجر.6مسللة ]

 461 .....................................................[: قراءة سقرة تامة.7مسللة ]

 461 ............... ـ أولفا، أو آخرذا، أو وسطفا.[: الؼراءة هبعض السقرة م8مسللة ]

 461 ....................................... [: الجؿع هقـ السقرتقـ يف ركعة.9مسللة ]

 461 .......................................... [: ترداد السقرة يف الركعتقـ.11مسللة ]

 461 ............................ [: قراءة الؼرآن طىل غقر ترتقب الؿصحػ.11مسللة ]

 462 ..................... [: حؽؿ قراءة ذاتقـ السقرتقـ يف فجر يقم الجؿعة.1مسللة ]

 463 .................................. ومة يف قراءهتؿا؟[: ذؾ ُيستحبُّ الؿدا2مسللة ]

 465 ................... [: سمال الرمحة، وآستعاذة مـ العذاب أثـاء الؼراءة.1مسللة ]

 466 ...................................... [: حؽؿ أذكار الركقع، والسجقد.1مسللة ]

 467 .................................... [: ما ذق الذي يجزئ طـ القجقب؟2مسللة ]

 468 ....................................................[: الدطاء يف الركقع.3مسللة ]

 468 ................................... [: قراءة الؼرآن يف الركقع، والسجقد.4مسللة ]

 471 ............................................. [: حؽؿ تؽبقرات آكتؼال.1]مسللة 

 471 ................................... [: مجع اإلمام هقـ التسؿقع والتحؿقد.2مسللة ]



 724 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 472 ...... [: ذؾ يؼقل الؿلمقم: سؿع اهلل لؿـ محده، أم يؼتصر طىل التحؿقد؟3مسللة ] 

 472 ...................................................... [: كقػقة التحؿقد.4مسللة ]

 473 ........... [: مقضع ققل: رهـا ولؽ الحؿد، وققل: سؿع اهلل لؿـ محده.5مسللة ]

 473 ............................................. [: محؾ تؽبقرات آكتؼال.6مسللة ]

 476 ................................. [: حؽؿ السجقد طىل إطضاء السبعة.1مسللة ]

 477 ........................................... [: حؽؿ السجقد طىل إكػ.2مسللة ]

 479 .................................... [: مباشرة الساجد هلطضائف إرض.3مسللة ]

 481 ................................ [: حؽؿ التػريج هقـ القديـ يف السجقد.1مسللة ]

 482 ............................... [: رفع الؿرفؼقـ طـ إرض يف السجقد.2مسللة ]

 483 ........................... [: كقػقة وضع إصاهع يف الركقع والسجقد.1لة ]مسل

 485 ............................................... َفِصْن ِف٘ ِذِكِس َبِعِض امَلَشاِئِن امُلِمَحَقِة

 485 ........................................... [: مقضع القديـ يف السجقد.1مسللة ]

 486 ................ [: ذؾ يؾزمف السجقد طىل مجقع العضق، أم يجزئ هعضف؟2مسللة ]

 488 .............................................. [: ما يؼقل هقـ السجدتقـ.1مسللة ]

 489 ........................................ ذكار هقـ السجدتقـ.[: حؽؿ ا2ٕمسللة ]

 491 ............................................. [: حؽؿ جؾسة آستراحة.1مسللة ]

 492 ..............................................[: كقػقة جؾسة آستراحة.2مسللة ]

 493 ......................... [: مقضع تؽبقرة آكتؼال إذا جؾس لالستراحة.3مسللة ]

 493 ....... [: ذؾ يـفض هعد جؾقس آستراحة معتؿًدا طىل يديف، أم قدمقف؟4مسللة ]

 497 .................................................. [: الؼـقت يف الـقازل.1مسللة ]



َّاِلَنَطاٜل  َِِسع اِلَنُْضَْعاِت   725 َف

 

 

 

 

 497 .............................................. [: يف أي الصؾقات يؼـت؟2سللة ]م

 498 ..................................................... [: مقضع الؼـقت.3مسللة ]

 512 .......................... [: مداومة الؼـقت يف صالة الصب، لغقر كازلة.4مسللة ]

 513 .............................................................َبِعُض امَلَشاِئِن امُلِمَحَقِة

 513 ............................................... [: رفع القديـ يف الؼـقت.1مسللة ]

 514 .................................................... [: تلمقـ الؿلمقمقـ.2مسللة ]

 518 ........................................ ر.[: حؽؿ الؼـقت يف صالة القت1مسللة ]

 511 ......................... [: ذؾ يف دطاء الؼـقت دطاء ممقت مخصقص.2مسللة ]

 514 ..................... [: ماذا يؼدم الؿصظ طـد سجقده: أيديف، أم ركبتقف؟1مسللة ]

 518 .......................................... [: حآت أصاهع القد القؿـك.1مسللة ]

 518 .................................. [: لق كاكت سبَّاهة القد القؿـك مؼطقطة.2مسللة ]

 519 .............................................................َبِعُض امَلَشاِئِن امُلِمَحَقِة

 519 ............................................. مقضع البصر يف التشفد.[: 1مسللة ]

 519 .......................................... [: تحريؽ اإلصبع يف التشفد.2مسللة ]

 522 ................................................. [: حؽؿ التشفد إول.1مسللة ]

 523 ................................................ [: حؽؿ التشفد إخقر.2مسللة ]

 524 ............................................[: الؿختار مـ صقغ التشفد.3مسللة ]

 524 ............ [: ذؾ يؼقل: السالم طؾقؽ أيفا الـبل، أم: السالم طىل الـبل؟4مسللة ]

 525 ........................................... التسؿقة قبؾ التشفد. [: زيادة5مسللة ]

 526 ............................... [: إذا كؼص الؿصظ هعض ألػاظ التشفد.6مسللة ]



 726 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 531 ........................... يف التشفد إخقر. [: حؽؿ الصالة طىل الـبل 1مسللة ] 

 531 ................. تؽقن يف التشفد إول أيًضا؟ [: ذؾ الصالة طىل الـبل 2مسللة ]

 533 .................................................. [: الدطاء هعد التشفد.1مسللة ]

 534 ........................................... الؼرآن. [: الدطاء هؿا لقس يف2مسللة ]

 535 ....................................................... [: حؽؿ التسؾقؿ.1مسللة ]

 537 ........................................... [: ذؾ تجب التسؾقؿة الثاكقة؟2مسللة ]

 538 ........................................................[: صػة التسؾقؿ.3مسللة ]

 541 .............................................................َبِعُض امَلَشاِئِن امُلِمَحَقِة

 541 .................................................. [: متك ُيسؾؿ الؿلمقم؟1مسللة ]

[: ذؾ يسؾؿ الؿلمقم طؼب فراغ اإلمام مـ التسؾقؿتقـ، أم التسؾقؿة إوىل 2مسللة ]

 542 ............................................................................ فؼط؟

َؿ الؿلمقم مع تسؾقؿ إمامف.3مسللة ]  542 .................................... [: إذا سؾَّ

َؿ الؿلمقم قبؾ تسؾقؿ إمامف.4مسللة ]  542 ....................................[: إذا سؾَّ

 543 ................................................ [: آلتػات طـد السالم.5مسللة ]

 543 ....... [: حؽؿ َردِّ الؿلمقم طىل سالم اإلمام، وكذا طىل سالم الؿلمقمقـ.6مسللة ]

 547 ......................................... [: حؽؿ إذكار طؼب الصالة.1مسللة ]

 547 ..............................................[: الدطاء َطِؼَب الصؾقات.2مسللة ]

 551 .............................................................َبِعُض امَلَشاِئِن امُلِمَحَقِة

 551 ................................................. [: رفع الصقت هالذكر.1مسللة ]



َّاِلَنَطاٜل  َِِسع اِلَنُْضَْعاِت   727 َف

 

 

 

 

ِٓ ِِٗس ََٔغ  ِٕ ِّ  554 ......................................................... َباُب ُسُجِٕد الشَّ

 554 ................................................. [: حؽؿ سجقد السفق.1مسللة ]

 554 ........................................ [: مـ ترك سجقد السفق كسقاًكا.2مسللة ]

 556 .......................... قد السفق طؿًدا؟[: ذؾ تبطؾ الصالة هترك سج3مسللة ]

 558 ........................... [: حؽؿ مـ كسل التشفد إول مـ الػريضة.1مسللة ]

 558 ..................... [: إْن كسل التشفد مـ صالة التطقع، فؼام إىل ثالثة؟2مسللة ]

 561 ................ [: إذا سؾَّؿ الؿصظ قبؾ إتؿام الصالة: ففؾ يبـل أم يعقد؟1مسللة ]

 561 ....... بـل، أم يعقد؟[: إذا خرج الؿصظ مـ صالتف كاسًقا، فتؽؾؿ، ففؾ ي2مسللة ]

 562 ......................................... [: حؽؿ التؽبقر لسجقد السفق.3مسللة ]

 564 .......................................... [: التشفد هعد سجديت السفق.1مسللة ]

 564 .......................................... [: التسؾقؿ هعد سجديت السفق.2مسللة ]

 567 .............................. [: كقػ يصـع الؿصظ إذا شؽ يف صالتف؟1مسللة ]

 569 ............................ [: كقػ يصـع مـ قام إىل خامسة يف صالتف؟2مسللة ]

 569 ............................  صالتف، ثؿ زال شؽف، وتقؼـ؟[: مـ شؽَّ يف3مسللة ]

 571 ................................................. [: محؾ سجقد السفق.4مسللة ]

 574 ................. [: مـ قام ومل يجؾس لؾتشفد إول، فؾف ثالث حآت.1مسللة ]

 576 .......................................... [: ذؾ تػسد الصالة إذا رجع؟2مسللة ]

 577 .............................................................َبِعُض امَلَشاِئِن امُلِمَحَقِة

 577 ......... فات محؾف؟[: إذا كسل الؿصظ ركـًا يف صالتف، ثؿ ذكره هعد أن 1مسللة ]

 579 ..................... [: إذا كسل ركـًا أثـاء الصالة، ثؿ ذكره هعد السالم؟2مسللة ]

 581 .................. [: ذؾ يسجد الؿصظ لؾسفق إذا كسل تؽبقرة آكتؼال؟3مسللة ]



 728 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 581 .... [: مـ قال مقضع: سؿع اهلل لؿـ محده، اهلل أكبر، والعؽس مـ ذلؽ؟4مسللة ] 

 582 .......................... جد معف.[: إذا سفا اإلمام: فعىل الؿلمقم أن يس1مسللة ]

 583 ....................... [: ذؾ طىل الؿلمقم سجقد سفق إذا سفا يف كػسف؟2مسللة ]

 584 ........... [: إذا سفا اإلمام ومل يسجد سفقا أو طؿدا، أيسجد مـ خؾػف؟3مسللة ]

 586 ......................................................... [: تعدد السفق.1مسللة ]

 588 .............................................................َبِعُض امَلَشاِئِن امُلِمَحَقِة

 588 ............................... [: ذؾ يشؿؾ سجقد السفق صالة الـافؾة؟1مسللة ]

 588 ................................. : ذؾ يسجد لؾسفق يف صالة الجـازة؟[2مسللة ]

 589 ......................................... [: ذؾ يسجد لترك الؿستحب؟3مسللة ]

[: الؿسبقق الذي يدرك وترا مـ صالة اإلمام، ذؾ طؾقف سجقد سفق لجبر ما 4مسللة ]

 589 .................................................................. فاتف مع اإلمام؟

[: مـ فاتف هعض صالة اإلمام فلغػؾ الؼضاء حتك دخؾ يف صالة تطقع ثؿ 5مسللة ]

 591 .............................................................. ذكر: فؽقػ يصـع؟

 593 ............................................................................. َفِصن

 594 ................................................ [: حؽؿ سجقد التالوة.1مسللة ]

 595 ..................................... [: طدد سجدات التالوة يف الؼرآن.2مسللة ]

 598 ........................................ [: مقضع سجدة سقرة فصؾت.3مسللة ]

 599 ............................................ [: ذؾ يؽبر لسجقد التالوة؟4مسللة ]

 611 .......................................... [: التسؾقؿ هعد سجقد التالوة.5مسللة ]



َّاِلَنَطاٜل  َِِسع اِلَنُْضَْعاِت   729 َف

 

 

 

 

 611 .............................................................َبِعُض امَلَشاِئِن امُلِمَحَقِة

 611 ................................. تشترط الطفارة لسجقد التالوة؟ [: ذؾ1مسللة ]

 611 ......................... [: ذؾ يشترط استؼبال الؼبؾة يف سجقد التالوة؟2مسللة ]

 612 ................................ [: ذؾ يسجد الؿستؿع لسجقد التالوة؟3مسللة ]

 613 ................. [: ذؾ يسجد السامع الذي سؿع، ومل يؼصد آستؿاع؟4مسللة ]

 614 .... لإلمامة؟[: ذؾ ُيشترط لسجقد الؿستؿع أن يؽقن التَّايل مؿـ يصؾ، 5مسللة ]

 614 ................ [: ذؾ لؾؿستؿع أن يرفع رأسف مـ السجقد قبؾ الؼارئ؟6مسللة ]

 614 ...................................... [: ذؾ يؼقم الركقع مؼام السجقد؟7مسللة ]

 615 ................................[: إذا قرأ السجدة طىل الراحؾة يف السػر؟8مسللة ]

 615 .......................................... [: السجقد لؾتالوة يف الصالة.9مسللة ]

 616 ........................................ [: مـ مل يجد مقضًعا لؾسجقد.11مسللة ]

 617 .......... [: ذؾ ُيستحب يف السجقد لؾتالوة أن يؼػ، ثؿ يخر ساجًدا؟11] مسللة

 618 ......................... [: ما ذل إذكار التل تؼال يف سجقد التالوة؟12مسللة ]

 611 ............ [: ذؾ يسجد لؾتالوة إذا قرأذا هعد صالة الصب، والعصر؟13مسللة ]

 612 ................................ [: ذؾ يسجد الؿاشل إذا قرأ السجدة؟14مسللة ]

 613 ............................ ض إذا قرأت السجدة؟[: ذؾ تسجد الحائ15مسللة ]

 615 ................................................. [: حؽؿ سجقد الشؽر.1مسللة ]

 616 .............................................................َبِعُض امَلَشاِئِن امُلِمَحَقِة

 616 ........................................ [: ذؾ يسجد لؾشؽر يف الصالة؟1مسللة ]

 616 ................................. [: ذؾ ُيشرع السجقد مجرًدا هال سبب؟2مسللة ]



 731 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

ُِّع   617 ................................................................ َباُب َصاَلة التََّط

 621 ................................................ [: وقت رواتب الصالة.1مسللة ]

 627 ................................. ٓضطجاع هعد ركعتل الػجر.[: حؽؿ ا1مسللة ]

 628 ............................................. [: آضطجاع يف الؿسجد.2مسللة ]

 629 ......................................... [: كقػقة التطقع هالؾقؾ والـفار.1مسللة ]

 634 ........................................... [: فضقؾة صالة الؾقؾ والقتر.1مسللة ]

 634 ..........................................................[: حؽؿ القتر.2مسللة ]

 636 ................................................... [: أقؾ القتر، وأكثره.3مسللة ]

 637 ......................................... [: القتر هركعة لقس قبؾفا شلء.4مسللة ]

 641 ........................ [: إذا أوتر هثالث، ففؾ يػصؾ هقـفـ، أم يقصؾ؟5]مسللة 

 648 ......... [: مـ أوتر يف أول الؾقؾ، ثؿ قام، فلراد أن يتـػؾ، فؽقػ يصـع؟1مسللة ]

 651 ............................................ [: حؽؿ الركعتقـ هعد القتر.2مسللة ]

 652 ..................................................... [: ما يؼرأ يف القتر؟1مسللة ]

 654 .............................................................َبِعُض امَلَشاِئِن امُلِمَحَقِة

 654 ........................................... صالة القتر؟[: ماذا ُيؼال هعد 1مسللة ]

 656 ................................................... [: وقت صالة القتر.1مسللة ]

[: مـ صىل القتر وكان قد كسل أن يصظ صالة العشاء، أو كسل هعض 2مسللة ]

 658 ........................................................................شروصفا؟

[: مـ صىل العشاء مع الؿغرب مجع تؼديؿ، ففؾ يدخؾ وقت القتر هعد صالة 3مسللة ]

 659 .................................................................... العشاء أيًضا؟



َّاِلَنَطاٜل  َِِسع اِلَنُْضَْعاِت   731 َف

 

 

 

 

 659 ............................................ [: ذؾ يؼضل القتر إذا فاتف؟4مسللة ]

 661 ................................................. [: أفضؾ أوقات القتر.5مسللة ]

 663 .............................................................َبِعُض امَلَشاِئِن امُلِمَحَقِة

 663 ................................................... [: القتر طىل الراحؾة.1مسللة ]

 665 ................................................ [: حؽؿ صالة الضحك.1مسللة ]

 668 ................................................ [: وقت صالة الضحك.2مسللة ]

 668 ...................................................... [: وقتفا الؿختار.3مسللة ]

 669 ............................................... [: طدد ركعات الضحك.1مسللة ]

 672 .............................................................َقِةَبِعُض امَلَشاِئِن امُلِمَح

 672 ...................................................... [: التـػؾ الؿطؾؼ.1مسللة ]

 673 ..... [: ذؾ لؾؿصظ أن يتـػؾ هلكثر مـ ركعتقـ متصؾة، هدون تؼققد طدد؟2مسللة ]

 682 ................................................................. صالة االستخازة

 682 ..........................................[: مشروطقة صالة آستخارة.1مسللة ]

 683 .................................... [: وقت الدطاء يف صالة آستخارة.2مسللة ]

 684 .......................... ستخارة؟[: هلي إمريـ يلخذ الؿصظ هعد ا3ٓمسللة ]

 686 ....................................... [: حؽؿ تؽرار صالة آستخارة.4مسللة ]

 687 ............................ [: دطاء آستخارة يؽقن هعد صالة ركعتقـ:5مسللة ]

 688 .............. [: ذؾ يشرع جعؾ آستخارة طؼب ركعتقـ مـ الرواتب؟6مسللة ]

ًِ ِِّسض َأَحاِدِٖح ُبُمِٕغ امَلَسا  691 ....................................................... َف

 713 ................................................... ائنَشَىاِلَٔ اِتَٕعُٕضَىض اِلِسَِّف



 بَابُ صاَلةِ اجلَمَاعَةِ وَاإلِمَامَِة

 كِتَابُ الصََّلَاِة

 

 يف دزاض١ أحادٜث بًٛغ املساّ

 حدٜثٝا ٚفكٗٝا َع ذنس بعض املطا٥ٌ املًخك١

 

 تأليف

 أبْ عبداهلل حمند بو علْ بو حصام الفضلْ البعدانْ
 يف داز احلدٜث بدَاج

 

 الثالث اجلصء
 تابع كتاب الصالة

 

َصالِة الَخْقِف  -َصالِة الُجُؿَعِة  -َصالِة الُؿَسافِِر َوالَؿِريِض  - َؿاَطِة َواإِلَماَمةِ َصالةِ الجَ 

ـِ   كِتَاُب الَجـَائِزِ  -الّؾبَاسِ  -َصالةِ آْستِْسَؼاءِ  -َصالةِ الُؽُسقِف  -َصالةِ الِعقَدْي

 

 



 2 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 



ٔٗ  3  ٔنَتاُب الصَّال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

  

 

 

 

 

 

 

 



ٔٗ  5  ٔنَتاُب الصَّال

 

 

 

 

 الِةاُب الصََّتِك

 ََاإِلَماَمِة الِة اجَلَناَعِةَباُب َص

ـِ ُطَؿَر  (383)  ْب
ِ
ـْ َطبِْداهلل   َأنَّ َرُسقَل  َط

ِ
َصََلُة الَجََمَطِة َأْفَضُل »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ِمْن َصََلةِ الَػذ  
(1)

. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.«َدَرَجةً  َوِطْشرِينَ بَِسْبٍع  
(2)

 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (383) ـَ ُجْزًءا َوَلـُفَؿا َط .بَِخْؿٍس َوِطْشِري
(3)

 

ـْ َأبِل َسِعقٍد، َوَقاَل: َدَرَجًة. (383) َوَكَذا لِْؾُبَخاِريِّ َط
(4)

 

 بني يرٍ األحادِث: اجلنع

ًٓ يف  َخْؿٍس »و، «َسْبٍع َوِطْشرِيَن »بقـ ققلف:  الجؿعذكر أهؾ العؾؿ أققا

 ، أققاها ثالثة أققال:«َوِطْشرِيَن 

يف كؾ وقت ما أطؾؿف اهلل، وأوحاه إلقف مـ الػضؾ،  ذكر الـبل  األّل:

ُضُؾ طىل صالة فبؾغف كؿا ُأوِحَل إلقف، وكان قد ُأوِحل إلقف أنَّ صالة الجؿاطة َتػْ 

الَػذِّ بخؿس وطشريـ، والعدد ٓ مػفقم لف طـد كثقر مـ العؾؿاء، ثؿ ُأوِحل إلقف 

 .زيادة طىل ذلؽ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: القاحد.الـفايةيف  (1)  : الػذُّ

 (.656(، ومسؾؿ )645أخرجف البخاري ) (2)

 (. 649(، ومسؾؿ )648أخرجف البخاري ) (3)

 (.646أخرجف البخاري برقؿ ) (4)



 6 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 
صالة الجؿاطة يتػاوت ثقاهبا يف كػسفا، وذلؽ بنقامة حؼققفا،  الجاىٕ:

 .وخشقطفا

صالة الجؿاطة يتػاوت ثقاهبا بؿا تؼترن بف مـ الخشقع، والؿشل إىل  الجالح:

، وكثرة الجؿاطة فقف، وكقن الؿشل طىل صفارة، والتبؽقر إىل الؿسجد، الؿسجد

 . ... والؿسابؼة إىل الصػ إول

، وهق يشؿؾ الؼقل الذي قبؾف وهذا الؼقل استظفره الحافظ ابـ رجب 

  وزيادة.

 :ثه ّقفت علٙ قْل زابع يف اجلنع بٔيَنا

 ُجِؿعَ  َقدْ وَ  (23/222 :)مجؿقع الػتاوىكؿا يف   قال غٔخ اإلضالو

ـَ  اْلَخْؿسِ  َحِديَث  بَِلنَّ  :َبقْـَُفَؿا ـَ  الَِّذي اْلَػْضُؾ  فِقفِ  ُذكِرَ  َواْلِعْشِري  ُؿـَْػِردِ ـالْ  َصاَلةِ  َبقْ

اَلةِ  بَْعةِ  َوَحِديُث  ،َوِطْشُرونَ  َخْؿُس  :َواْلَػْضُؾ  ،اْلَجَؿاَطةِ  فِل َوالصَّ ـَ  السَّ  َواْلِعْشِري

 َؿْجُؿقعُ ـالْ  َفَصارَ  :َبقْـَُفَؿا َواْلَػْضُؾ  ،اْلَجَؿاَطةِ  فِل َوَصاَلُتفُ  َػِرًداُمـْ  َصاَلُتفُ  فِقفِ  ُذكِرَ 

ـَ  َسبًْعا .ه.اَوِطْشِري
(1)

 

(: والؿراد هبذه 4/36) الػتحيف   قال الحافظ ابـ رجب 

وهق أنَّ صالة الػذ لفا  - واهلل أطؾؿ -إجزاء، وإضعاف، والدرج معـك واحد 

ر معؾقم طـد اهلل، تزيد صالة الجؿاطة طىل ثقاب صالة الػذ مخسة، ثقاب مؼدَّ 

 .هوطشريـ، أو سبعة وطشريـ.ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (..647، 645(، وٓبـ حجر )645،647رجب ) ٓبـ الػتحواكظر:  (1)



ٔ٘ َّاإِلَماَم  ٔ٘ ٗٔ اجَلَناَع  7  َباُب َصال

 

 

 

 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (383)   ،َوَط
ِ
َوالَِّذي َكْػِسي بَِقِدهِ، َلَؼْد »َقاَل:  ،ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهلل

 َفُقَمذََّن َلَفا، ُثمَّ آُمَر َرُجًَل َفَقُممَّ  َب، ُثمَّ آُمَر طَ تَ ْح بَِحَطٍب َفقُ  َأْن آُمَر  َهَؿْؿت
ََلةِ بِالصَّ

ُق َطَؾْقِفْم بُُقو ََلَة َفُلَحر  َوالَِّذي . َتُفمْ الـَّاَس، ُثمَّ ُأَخالَِف إَلى ِرَجاٍل ََل َيْشَفُدوَن الصَّ

ـًا َأْو َكْػِسي بَِقِدِه، َلْو َيْعَؾُم َأَحُدُهْم أَ  ُه َيِجُد َطْرًقا َسِؿق ِمْرَماَتْقنِ كَّ
(1)

ـََتْقِن َلَشِفَد   َحَس

.«الِعَشاءَ  . ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف، َوالؾَّْػُظ لِْؾبَُخاِريِّ
(2)

 

  ،َوَطـُْف  (383)
ِ
ـَافِِؼقَن »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ََلةِ َطَؾى الُؿ : َصََلُة َأْثَؼُل الصَّ

ََتْوُهََم َوَلْو َحْبًواالِعَشاِء َوَصََلُة الَػْجرِ، َوَلْو َيْعَؾُؿوَن َما فِقِفََم  ََ .ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.« 
(3)

 

هاتان  ْت ؾَ ؼُ وإكؿا ثَ يف شرح هذا الحديث:  قال الحافظ ابـ رجب  

ٕن  :غقرمها مـ الصؾقات الصالتان فِل الؿساجد َطَؾك الؿـافؼقـ أكثر مـ

ڇ ڇ ڇ     ڇ ڍ ڍ     ڌ ﴿ :قـ كؿا وصػفؿ اهلل فِل الؼرآنؼالؿـاف

والؿرائل إكؿا يـشط لؾعؿؾ إذا رآه  ،[ 241 :] النَِّساء ﴾ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ   ژ

ل هاتقـ صؾِّ يُ  ملسو هيلع هللا ىلصوقد َكاَن الـَّبِّل  ،َطؾِقِف العؿؾ َؾ ؼُ الـَّاس، فنذا َلْؿ يشاهدوه ثَ 

ويمخر العشاء أخرة، ومل  ،افنكف َكاَن يغؾس بالػجر غالبً  :الصالتقـ فِل الظالم

ا: فالؿشل إىل الؿساجد فِل هذيـ ، وأيًض ...يؽـ فِل مسجده حقـئذ مصباح

 ه.اؿِ ؾَ الققتقـ أشؼ: لؿا فِقِف مـ الؿشل فِل الظُّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الَعْرق: هق العظؿ إذا كان طؾقف لحؿ. والؿرماتقـ: تثـقة مِرماة، ققؾ: ما بقـ ضؾػل الشاة مـ الؾحؿ،  (1)

 .الػتحوققؾ: سفؿ يتعؾؿ بف الرماية، وققؾ غقر ذلؽ. اكظر: 

 (. 651(، ومسؾؿ )644أخرجف البخاري ) (2)

 (. 252( )651(، ومسؾؿ )657أخرجف البخاري ) (3)



 8 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 
، َلقْ  ملسو هيلع هللا ىلصَوَطـُْف َقاَل: َأَتك الـَّبِلَّ  (388)

ِ
َس لِل َقائٌِد َرُجٌؾ َأْطَؿك َفَؼاَل: َيا َرُسقَل اهلل

ا َولَّك َدَطاُه، َفَؼاَل:  َص َلُف، َفَؾـؿَّ ـ َداَء »َيُؼقُدكِل إَلك الَؿْسِجِد، َفَرخَّ َهْل َتْسَؿُع ال

ََلةِ؟ . َرَواُه ُمْسؾِؿ.«َفَلِجْب »َقاَل: ، َقاَل: َكَعؿْ  «بِالصَّ
(1)

 

ـِ  (383) ـِ طَ  َوَط ـِ  بَّاٍس اْب ـ َداءَ »َقاَل: ، ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلِّ  َط َفََل  َفَؾْم َيْلِت  َمْن َسِؿَع ال

ـُ ِحبَّاَن، َوالَحاكُِؿ، َوإِْسـَاُدُه «َصََلَة َلُه إَلَّ ِمْن ُطْذرٍ  اَرُقْطـِّل َواْب ـُ َماَجْف َوالدَّ . َرَواُه اْب

َح َبْعُضُفْؿ َوْقَػُف.َطَؾك  ـْ َرجَّ
َشْرِط ُمْسؾٍِؿ، َلؽِ

(2)
 

ـِ إَْسَقدِ  (333) ـْ َيِزيَد ْب   َوَط
ِ
بِْح،  ملسو هيلع هللا ىلصَأكَُّف َصؾَّك َمَع َرُسقِل اهلل َصاَلَة الصُّ

 
ِ
ا َصؾَّك َرُسقُل اهلل قَا، َفَدَطا بِِفَؿا، َفِجلَء بِِفَؿا َتْرطُ ملسو هيلع هللا ىلصَفَؾـؿَّ ـِ َلْؿ ُيَصؾِّ ُد ، إَذا ُهَق بَِرُجَؾقْ

َفَرائُِصُفَؿا
(3)

ـَا؟»، َفَؼاَل َلـُفَؿا:  َقا َمَع ـََعُؽََم َأْن ُتَصؾ  : َقْد َصؾَّقْـَا فِل ِرَحالِـَا «َما َم َٓ ، َقا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.653أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)

(، وابـ 1/245(، والحاكؿ )1/426(، والدارقطـل )793أخرجف ابـ ماجف ) .السادح ّقفُ (2)

(، مـ صريؼ هشقؿ طـ شعبة طـ طدي بـ ثابت طـ سعقد بـ جبقر طـ ابـ طباس 2664حبان )

ووكف مقققًفا طىل ابـ طباس، ورجح بف. وإسـاده ضاهره الصحة، ولؽـ أكثر أصحاب شعبة ير

 الؿقققف مجاطة مـ الحػاظ، مـفؿ: أمحد وغقره.

ا مـ ِرَواَية َأبِل جـاب الؽؾبل َطـ ا أيًض وخرجف أبق داود مرفقطً : قال الحافظ ابـ رجب 

 ا فِل رفعف ووقػف.وأبق جـاب، لقس بالؼقي، وقد اختؾػ َطؾِقِف أيًض  مغراء، َطـ طدي ْبـ ثابت، بِِف.

َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصوي أبق َبْؽر ْبـ طقاش، َطـ َأبِل حصقـ، َطـ َأبِل بردة، َطـ َأبِل مقسك، َطـ الـَّبِّل ور

 خرجف الَحاكِؿ، وصححف. .«من َسِؿَع الـداء فارغًا صحقحًا َفَؾْم جيب فَل صَلة َلهُ »

ل حصقـ ورواه ققس ْبـ الربقع، َطـ َأبِ  وقد اختؾػ َطَؾك أبل َبْؽر ْبـ طقاش فِل رفعف ووقػف.

  ا.مرفقطً 

اكظر:  َقاَلف البقفؼل وغقره. ،والؿقققف أصح ا.ورواه مِْسَعر وغقره َطـ َأبِل حصقـ مقققفً 

الػتح ( مـ كتاب إذان[.29ٓبـ رجب ]باب ) 

 .لسان العربالػرائص: مجع فريصة، وهق الؾحؿ الذي بقـ الؽتػ والصدر.  (3)



ٔ٘ َّاإِلَماَم  ٔ٘ ٗٔ اجَلَناَع  9  َباُب َصال

 

 

 

 

ْقُتََم »َقاَل:  َقا َمَعهُ ا  فِي ِرَحالُِؽََم ُثمَّ َأْدَرْكُتمَفََل َتْػَعََل، إَذا َصؾَّ  ؛إِلَماَم َوَلْم ُيَصل  َفَصؾ 

َفا َلُؽم . ،َرَواُه َأْحَؿُد َوالؾَّْػُظ َلفُ «َكافَِؾةٌ  َفنِكَّ ـُ ِحبَّاَن َوالتِّْرمِِذيُّ َحُف اْب َوالثَّاَلَثُة، َوَصحَّ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من األحاديث

 اجلُاع١. ؾ٠٬ حهِ د:1ر َطأي١

 يف هذه الؿسللة أربعة أققال: 

رجٍؾ، وهق ققل الحسـ، وططاء، وأمحد،  كؾ واجبة طقـقًّا طىل كْل األّل:ال

وأبل ثقر، وإسحاق، وإوزاطل، والثقري، والػضقؾ بـ طقاض، والبخاري، 

ورجح ذلؽ شقخ  طامة فؼفاء الحديث، مـفؿ: ابـ خزيؿة، وابـ الؿـذر،و

 .اإلسالم 

اب، وبحديث ابـ واستدل أهؾ هذا الؼقل بلحاديث أبل هريرة التل يف الب

ه أن يؾؼك اهلل تعاىل غًدا  (654)صحقح مسؾؿيف   مسعقد ، قال: مـ سرَّ

: فننَّ اهلل تعاىل شرع لـبقؽؿ  َـّ مسؾًؿا: فؾقحافظ طىل همٓء الصؾقات حقث ُيـاَدى هب

ســ الفدى، وإهنـ مـ ســ الفدى، ولق أكؽؿ صؾقتؿ يف بققتؽؿ كؿا يصظ هذا 

رأيتـا  دسـة كبقؽؿ، ولق تركتؿ سـة كبقؽؿ لضؾؾتؿ، ولؼ الؿتخؾػ يف بقتف: لتركتؿ

وما يتخؾػ طـفا إٓ مـافؼ معؾقم الـػاق، ولؼد كان الرجؾ ُيمتك بف ُيفادى بقـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 576( )575(، وأبقداود )2/112سائل )(، والـ161-4/166أخرجف أمحد ) .صحٔح (1)

طـ يعىل بـ ططاء، قال: سؿعت (، مـ صرق 1565( )1564(، وابـ حبان )219والترمذي )

... ذكره. وإسـاده صحقح، رجالف ثؼات. جابر بـ يزيد بـ إسقد السقائل، يحدث طـ أبقف

 (.1266برقؿ ) الصحقح الؿسـديف  وصححف شقخـا القادطل 
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 . ػِّ  الرجؾقـ حتك يؼام يف الصَّ

ٱ ٻ  ٻ ٻ ٻ پ پ پ  ﴿واستدلقا بؼقلف تعاىل: 

َص لفؿ فقف [2٠1النساء:] ﴾پ ڀ ا حالة الخقف، أية، ولق مل تؽـ واجبة: لَرخَّ

 ومل يجز اإلخالل بقاجبات الصالة مـ أجؾفا.

واجبة طقـقًّا طىل كؾ رجٍؾ، وٓ تصحُّ الصالة إٓ بالجؿاطة،  الكْل الجاىٕ:

واستدلقا بحديث ابـ  وبعض الحـابؾة، وهق ققل داود الظاهري، وابـ حزم،

 .«جدَل صَلة لجار الؿسجد إَل ْم الؿس»، الذي يف الباب، وبحديث: طباس 

أهنا فرُض كػاية، وهق الصحقح مـ مذهب الشافعقة، وطؾقف  الكْل الجالح:

مـ  مجاطةٍ وهق ققل  وبعض الحـابؾة، مجفقر الؿتؼدمقـ مـ أصحاب الشافعل،

الحـػقة، والؿالؽقة، واستدل أهؾ هذا الؼقل طىل أهنا فرض كػاية بحديث أبل 

ام فقفم الصَلة؛ إَل استحوذ طؾقفم ما من ثَلثة ْم بدٍو، وَل َحَضرٍ َل ُتؼ»الدرداء: 

، واستدلقا «فنكَم يلكل الذئب من الغـم الؼاصقة ؛الشقطان، فعؾقك بالجَمطة

.بحديث ابـ طؿر، وأبل هريرة   ، يف تػضقؾ صالة الجؿاطة طىل صالة الَػذِّ

أهنا ُسـَّة ممكدة، وهق ققل مالؽ، وأبل حـقػة، ووجٌف طـد  الكْل السابع:

لقا طىل أهنا ُسـَّة بحديث التػضقؾ لصالة الجؿاطة طىل صالة الشافعقة، واستد

، وبحديث يزيد بـ إسقد الذي يف الباب.  الَػذِّ

: لؼقة أدلتف، وقد تلول انصٌاب هق انقٌل األًل :غفش اهلل نوقال أتٌ ػثذ اهلل 
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 الؿخالػ هذه إدلة بتلويالت ُمتََؽؾََّػة ٓ دلقؾ طؾقفا.

صحة الصالة: ففق ققل ضعقٌػ، ويرده حديث وأما الؼقل بلهنا شرٌط ل

التػضقؾ بقـ صالة الرجؾ يف الجؿاطة، وصالتف مـػرًدا يف بقتف، وسققف، وأما 

َل صَلة لجار الؿسجد »، وأما حديث: طؾقفففق مقققٌف : حديث ابـ طباس 

: ففق حديث ضعقٌػ ٓ يثبت«إَل ْم الؿسجد
(1)

، ومع التسؾقؿ بصحة الحديثقـ، 

 وبقـ حديث التػضقؾ. الؾؽؿال ٓ لؾصحة مجًعا بقـف فقؽقن الـػل

ْص  وأما الؼقل بلكف فرض كػاية: فقرده حديث إطؿك: فننَّ الـبل  مل ُيرخِّ

لف يف التخؾػ، وكذلؽ ٓ دلقؾ طىل محؾ إدلة الؿقجبة لحضقر الجؿاطة طىل 

داود  أخرجف أبق ،: ففق حديث ضعقٌػ «.ما من ثَلثة ْم بدٍو..»ذلؽ، وأما حديث: 

يف إسـاده: السائب بـ ُحبقش، وفقف ضعٌػ، ومع ذلؽ ففق يدل و، (547برقؿ )

 طىل القجقب العقـل. 

وأما حديث التػضقؾ فنكؿا يدل طىل صحة صالة الؿـػرد، وذكر الػضقؾة ٓ 

 .طدم القجقبيدل طىل 

ـٍ تحتؿؾ التلويؾ، فؼد كاكقا يف  وأما حديث يزيد بـ إسقد: ففل واقعُة طق

نَّ هذه الصالة كاكت بؿسجد الِخقْػ بِِؿـَك كؿا يف ألػاظ الحديث: سػر: ٕ

فقحتؿؾ أهنؿ ما طؾؿقا وجقهبا طىل الؿسافر، أو كاكت رحالفؿ بعقدة، َفَظـَّا أهنؿا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، ويف إسـاده: سؾقؿان بـ 3/57(، والبقفؼل )1/246(، والحاكؿ )1/426لدارقطـل )أخرجف ا (1)

ا.  داود القؿامل، وهق ضعقػ جدًّ

 (.183برقؿ ) الضعقػةيف  وقد ضعػف اإلمام إلباين 
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، وٓ ُتتَْرك إدلة الؼقية يف وجقب الجؿاطة لـ يدركا الجؿاطة مع الـبل  

لدلقؾ محتؿؾ، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 ُاع١ يف املطجد؟ٌٖ جتب ؾ٠٬ اجل د:2ر َطأي١

  طـ أمحد يف هذه الؿسللة روايتان، واختار كثقر مـ أصحابف أكف ُيشرع أن

 .ُتَصؾَّك الجؿاطة يف البقت

  وذهب بعض أصحابف إىل وجقهبا يف الؿسجد، وهق اختقار شقخ اإلسالم ابـ

والشقخ ابـ باز، والسعدي، والشقخ ابـ طثقؿقـ،  وابـ رجب، تقؿقة، وابـ الؼقؿ،

 . تعاىلرمحفؿ اهلل

، ولؿا : لحديث إطؿك، وحديث الَفؿِّ بالتحريؼًىزا انقٌل ىٌ انصٌاب

مـ سره أن يؾؼك اهلل »قال:  ( طـ ابـ مسعقد 654) صحقحفرواه مسؾؿ يف 

فنن اهلل شرع لـبقؽؿ  :غدا مسؾؿا، فؾقحافظ طىل همٓء الصؾقات حقث يـادى هبـ

صؾقتؿ يف بققتؽؿ كؿا يصظ  ســ الفدى، وإهنـ مـ ســ الفدى، ولق أكؽؿ ملسو هيلع هللا ىلص

هذا الؿتخؾػ يف بقتف، لتركتؿ سـة كبقؽؿ، ولق تركتؿ سـة كبقؽؿ لضؾؾتؿ، وما مـ 

رجؾ يتطفر فقحسـ الطفقر، ثؿ يعؿد إىل مسجد مـ هذه الؿساجد، إٓ كتب اهلل 

لف بؽؾ خطقة يخطقها حسـة، ويرفعف هبا درجة، ويحط طـف هبا سقئة، ولؼد رأيتـا 

ا إٓ مـافؼ معؾقم الـػاق، ولؼد كان الرجؾ يمتك بف يفادى بقـ وما يتخؾػ طـف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٓبـ  الػتح(، -4/7ٓبـ رجب ) الػتح (4/189 ،)الؿجؿقع (3/5- ،)الؿغـلواكظر:  (1)

 شقبة (1/496- ،)طبد الرزاق (4/134- ،)إوسطـ كتاب إذان[، ( م29حجر ]باب )

(1/345-.) 



َ٘ٔباُب َص َّاإِلَماَم  ٔ٘ ٗٔ اجَلَناَع  13  ال

 

 

 

 

  .«الرجؾقـ حتك يؼام يف الصػ

قال: كـا مـ  ،( بنسـاد صحقح طـ ابـ طؿر 4/134وأخرج ابـ الؿـذر )

أسلكا بف الظـ. :الػجروفؼدكاه يف صالة العشاء 
(1)

 

إذا ؾلل٢ً اييسٜكلل١  خللِ دجللٌ املطللجد فٛهللدِٖ ٜؿللًْٛٗا  فٗللٌ   د:3ر َطأي١

 ٜعٝدٖا؟

  ذهب مجٌع مـ أهؾ العؾؿ إىل استحباب إطادة الػريضة، أيًّا كاكت، وهق ققل

الحسـ، وأبل ثقر، وأمحد، والشافعل، وإسحاق، وغقرهؿ، واستدلقا طىل ذلؽ 

 بحديث يزيد بـ إسقد الذي يف الباب.

  ٓوذهب مالؽ، والثقري، وإوزاطل إىل استحباب إطادة الصؾقات كؾفا: إ

 .ـػؾ بقترالؿغرب، حتك ٓ يت

 وذهب أبق حـقػة إىل أنَّ الػجر، والعصر، والؿغرب ٓ ُتعاد. 

  وذهب ابـ طؿر 
(2)

 ، والـخعل إىل أنَّ الصبح، والؿغرب ٓ ُتعاد.

: فنكف طامٌّ يشؿؾ : لحديث يزيد بـ إسقدانقٌل األًل هقًانصٌاب  :ُ قهد

مجقع الصؾقات.
(3)

 

ي يف الباب يتعارض مع حديث يظـ أنَّ حديث يزيد بـ إسقد الذقد  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشرح  (6/37-38 ،)غاية الؿرام(، 644ٓبـ رجب ) الػتح (3/8 ،)الؿغـلواكظر:  (1)

  (23/254-.)مجؿقع الػتاوى (4/211 ،)الؿؿتع

 ( بنسـاد صحقح.2/422أخرجف طبدالرزاق ) (2)

  (4/222.)الشرح الؿؿتع (2/519 ،)ؿغـلالاكظر:  (3)
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َل »قال:  (: أنَّ الـبل 2/114(، والـسائل )579طـد أبل داود ) ابـ طؿر  

 .«تصؾوا صَلة ْم يوم مرتقن

 مجؿقع الػتاوىكؿا يف  د أجاب طـ ذلؽ شقخ اإلسالم وق

ا(، فؼال: 23/266) ـِ  َحِديُث  َأمَّ َطاَدةِ  فِل َفُفقَ  ُطَؿرَ  اْب ـْ  ُمْطَؾًؼا اإْلِ َٓ  ،َسبٍَب  َغقْرِ  مِ  َو

ُجؾِ  ُيْؽَرهُ  َوَأكَّفُ  ،َطـْفُ  َمـِْفلٌّ  َهَذا َأنَّ  َرْيَب  اَلةِ  إَطاَدةَ  َيْؼِصدَ  أَنْ  لِؾرَّ ـْ  الصَّ  َسبٍَب  َغقْرِ  مِ

َطاَدةَ  َيْؼتَِضل اَلةِ  َمْشُروًطا َكانَ  َلقْ  إذْ  :اإْلِ ْرِطقَّةِ  لِؾصَّ ـٌ  َطَددٌ  الشَّ ـُ  َكانَ  ُمَعقَّ  ْكَسانَ اإْلِ  ُيْؿؽِ

اٍت  الظُّْفرَ  ُيَصؾَِّل  َأنْ  اٍت  َواْلَعْصرَ  ،َمرَّ  فِل َرْيَب  َٓ  َهَذا َومِثُْؾ  ،َذلَِؽ  َوَكْحقَ  ،َمرَّ

ا ،َكَراَهتِفِ  ـِ  َحِديُث  َوَأمَّ َْسَقدِ  اْب ْٕ َطاَدةَ  اْقتََضك بَِسبَِب  ُمَؼقََّدةٌ  إَطاَدةٌ  َفُفقَ : ا  َوُهقَ  ،اإْلِ

ْقُتَمَ  إَذا»: َقْقُلفُ  َقا َجََمَطةٍ  َمْسِجَد  َأَتْقُتَمَ  ُثمَّ  ،ِرَحالُِؽََم  فِي َصؾَّ َفا ؛َمَعُفمْ  َفَصؾ   َلُؽََم  َفنِكَّ

َطاَدةِ  َفَسبَُب  ،«َكافَِؾةٌ  اتِبَةِ  اْلَجَؿاَطةِ  ُحُضقرُ  :ُهـَا اإْلِ ـْ  َوُيْستََحبُّ  ،الرَّ  ُثؿَّ  َصؾَّك لَِؿ

 ها.َمَعُفؿْ  ُيَصؾَِّل  َأنْ  َراتِبَةً  َجَؿاَطةً  َحَضرَ 

 إذا أعاد املغسب  فٌٗ ٜػيعٗا بسنع١؟ د:4ر َطأي١

 وجاء  ،ذهب أمحد، والشافعل، وإسحاق إىل أكف يشػعفا حتك ٓ يتطقع بقتر

(، ويف إسـاده 2/276، ومل يثبت طـف: أخرجف ابـ أبل شقبة )ذلؽ طـ طظ 

 الحارث إطقر، وقد كذب. 

(، وطبد الرزاق 2/276، أخرجف ابـ أبل شقبة )وجاء طـ حذيػة 

(، بنسـاديـ أحدمها: فقف جابر الجعػل، وهق متروك. والثاين: فقف لقث -2/421)

 بـ أبل سؾقؿ، وهق ضعقػ مختؾط.ا
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  وذهب أمحد يف رواية، واختارها بعض الحـابؾة إىل أكف يصؾقفا كؿا هل بدون

 .أن يشػعفا، وهق ققل الشافعقة

حح وص،  ، ويدل طؾقف حديث يزيد بـ إسقدانصحْح هقًىزا انقٌل 

.ابـ طثقؿقـ اإلمام  هذا الؼقل
(1)

 

 ؟ٌٖ جتب اإلعاد٠ د:5ر َطأي١

  ذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل إيجاب اإلطادة، وهق ققل بعض الحـابؾة، وذهب

يف حديث يزيد بـ  طامة أهؾ العؾؿ إىل أنَّ اإلطادة مستحبَّة غقر واجبة: لؼقلف 

.«فنهنا لؽَم كافؾة»إسقد: 
(2)

  

 إذا أعاد ايؿ٠٬  فأُٜٗا فسق٘؟ د:6ر َطأي١

 هب أمحد، وإسحاق، والشافعل، والثقري، وغقرهؿ، إىل أنَّ إوىل هل ذ

، وثبت هذا الؼقل طـ ابـ طؿر فرضف: لحديث يزيد بـ إسقد الذي يف الباب

 كؿا يف ،مصـػ ابـ أبل شقبة (2/572 وأخرجف أيًضا طـ طظ ،) ومل ،

 .يثبت طـف: فػل إسـاده الحارث إطقر، وقد كذب

 ة فرضف، وقد جاء قلؿسقب، وططاء، والشعبل إىل أنَّ الثاكوذهب سعقد بـ ا

، مـ حديث يزيد بـ إسقد، ولػظف:  (577)ســ أبل داوديف ذلؽ حديث يف 

فقف: كقح بـ  :وهق حديث ضعقٌػ  ،«فَصل  معفم َتُؽْن لك كافؾة وهذه مؽتوبة»

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (4/225.)الؿجؿقع (4/222 ،)الشرح الؿؿتع (2/521 ،)الؿغـلواكظر:  (1)

  (4/223.)الؿجؿقع (2/523 ،)الؿغـلاكظر:  (2)
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.ًلًانصحْح انقٌل األ صعصعة وهق مجفقل وقد خالػف الثؼات يف لػظ الحديث

(1)
 

 اجت٬ف ١ْٝ اإلَاّ ٚاملأَّٛ يف ايتٓيٌ ٚا٫فرتاض. د:7ر َطأي١

  ّْٖقال اإلماو الي  يفشرح الؿفذب (4/271 :) ذكركا أن مذهبـا

وحؽاه ابـ  ،جقاز صالة الؿتـػؾ والؿػترض خؾػ متـػؾ ومػترض يف فرض آخر

 .وسؾقؿان بـ حرب ،وأبل ثقر ،محدأو ،وزاطلوإ ،وططاء ،الؿـذر طـ صاوس

 .وهق مذهب داود .ف أققلوب :قال

وٓ خؾػ  ،ٓ يجقز كػؾ خؾػ فرض وٓ فرض خؾػ كػؾ :وقالت صائػة

 ،كصاريويحقل بـ سعقد إ ،يوالزهر ،قالف الحسـ البصري .فرض آخر

  .وهق رواية طـ مالؽ ،وأبق قالبة ،وربقعة

 ،ٓ يجقز الػرض خؾػ كػؾ وٓ فرض آخر :بق حـقػةأو ،وقال الثقري

 :ملسو هيلع هللا ىلصواحتج لؿـ مـع بؼقلف  .طـ مالؽ مثؾف يورُ وَ  .ػ فرضويجقز الـػؾ خؾ

 ه.ا«مام لقمتم بهكَم جعل اإلإ»

ققل مـ ُيجقُز صالة الؿتـػؾ خؾػ انصٌاب  :غفش اهلل نوقال أتٌ ػثذ اهلل 

الؿػترض، والعؽس، وصالة الؿػترض  خؾػ إكسان يف فريضة أخرى، ويدل طىل 

ـ إسقد الذي يف الباب، جقاز صالة الؿتـػؾ خؾػ الؿػترض حديث يزيد ب

، فؼال الـبل أن رجاًل دخؾ الؿسجد بعدما صؾَّك الـبل  وحديث أبل سعقد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (2/522.)الؿغـلواكظر:  (1)
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 :«...من يتصدق طؾى هذا، فقصؾي معه»
(1)

 الحديث. 

ويدل طىل جقاز صالة الؿػترض خؾػ الؿتـػؾ حديث معاذ أكف كان يصظ 

.العشاء، ثؿ يرجع إىل ققمف فقصظ هبؿ خؾػ الـبل 
(2)

 

صؾَّك بطائػة مـ أصحابف ركعتقـ، ثؿ  صالة الخقف، أنَّ الـبل  وحديث

سؾََّؿ، ثؿ صؾَّك بطائػة مـ أصحابف ركعتقـ، ثؿ سؾََّؿ.
(3)

 

فتجقز  وطؾقف وهذه إدلة تدل طىل جقاز اختالف كقة اإلمام، والؿلمقم:

 صالة أخرى. يف صالة الؿػترض خؾػ مػترض

، ففق: أنَّ الؿراد لقمتؿ بف «لقمتم به مإكَم ُجعل اإلما» َأما اجلُاب عو حدِث:

فنذا كبَّر؛ فؽبروا، »: ولفذا قال  :، ٓ يف الـقةالظاهرة أطـل إركان يف إفعال

 الحديث. «...وإذا ركع؛ فاركعوا، وإذا سجد؛ فاسجدوا

مجؿقع يرجح ذلؽ كؿا يف مقاضع كثقرة مـ  ثؿ رأيت شقخ اإلسالم 

( حتك إكف أجاز صالة العشاء خؾػ 262، -247، -23/383، مـفا )الػتاوى

(، وأجاز صالة الػجر أن تصؾَّك خؾػ مـ 23/386مـ يصظ التراويح كؿا يف )

يصظ الظفر طىل مذهب الشافعل، وأمحد يف الرواية إخرى كؿا يف 

(23/391.)(4) 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( بنسـاد صحقح.574(، وأبق داود )3/5أخرجف أمحد ) (1)

 (.394ديث أيت برقؿ )هق قطعة مـ الح (2)

(، مـ حديث أبل بؽرة 2/163(، والـسائل )1248(، وأبق داود )49، 5/19أخرجف أمحد ) (3)

.وإسـاده حسـ ، 

  (4/218.)إوسط (3/67-68 ،)الؿغـل (4/271-272 ،)الؿجؿقعواكظر:  (4)



 18 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 

 ةَكَخِلامُل ِلاِئَطامَل ُضِعَب

َٞ فٝ٘. د:1ر َطأي١ ًٓٔ  اجلُاع١ ايثا١ْٝ يف َطجد قد ُؾ

 اطٌة مـ أهؾ العؾؿ إىل كراهة ذلؽ، وهق ققل سامل، وأبل قالبة، ذهب مج

وحؽاه بعضفؿ طـ سعقد بـ الؿسقب، والحسـ، والـخعل، والضحاك، 

وإوزاطل، والثقري، وأبل حـقػة، ومالؽ، وحؽاه  والؾقث، والؼاسؿ، والزهري،

الترمذي طـ ابـ الؿبارك، والشافعل، وقد جاء طـ ابـ مسعقد أكف جاء إىل 

ؿسجد، فقجدهؿ قد صؾَّقا، فرجع إىل مـزلف، فصؾَّك بإسقد، وطؾؼؿة يف بقتف. ال

، وهق مـ صريؼ: محاد بـ أبل سؾقؿان، طـ (2/469) أخرجف طبد الرزاق

 ، وأخرج ابـ أبل شقبةالتفذيبإبراهقؿ، ويف روايتف طـف ضعٌػ، كؿا يف 

لؿسجد، إذا دخؾقا ا طـ الحسـ، أكف قال: كان أصحاب محؿد  (2/323)

اسبل،  وقد ُصؾَِّل فقف، صؾَّقا ُفرادى، ويف إسـاده: أبق هالل محؿد بـ سؾقؿ الرَّ

اجح ضعُػف، وأخرج الطبراين يف  مـ حديث   (4598)إوسطُمختؾٌػ فقف، والرَّ

أقبؾ مـ كقاحل الؿديـة يريد الصالة، فقجد الـاس  ، أنَّ الـبل أبل بؽرة 

ؿع أهؾف، فصؾَّك هبؿ. وهق حديث ضعقٌػ، يف قد صؾَّقا، فؿال إىل مـزلف، فج

إسـاده: معاوية بـ يحقك إصرابؾسل الدمشؼل، وهق حسـ الحديث لف مـاكقر، 

 .الؿقزانو الؽامؾوهذا الحديث مـفا كؿا يف 



ٔٗ ٘ٔ َباُب َصال َّاإِلَماَم  ٔ٘  19  اجَلَناَع

 

 

 

 

وذهب أكثر العؾؿاء إىل جقاز إطادة الجؿاطة يف  : قال ابً زدب

فؿ: ططاء، وقتادة، ومؽحقل، الؿساجد يف الجؿؾة، كؿا فعؾف أكس بـ مالؽ، مـ

وهق ققل إسحاق، وأبل يقسػ، ومحؿد، وداود، واختؾػ فقف طـ الحسـ، 

 هاوالـخعل، فُروي طـفؿا كالؼقلقـ، وهل رواية طـ أمحد.

، قال: جاء رجٌؾ وقد صؾَّك واستدل همٓء بحديث أبل سعقد الخدري 

 معف. أخرجف أمحدطىل هذا؟ فؼام رجٌؾ فصؾَّك  يتجر ، فؼال: أيؽؿملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 

 ، وهق حديث صحقح.(، والؾػظ ٕمحد574) ، وأبق داود(3/5)

واإلمام  ابـ باز،اإلمام  ، وهق اختقار: لصحة دلقؾفانصٌاب هقًىزا انقٌل 

 طؾقفؿ. القادطل رمحة اهللواإلمام  العثقؿقـ،

ؽ الؼقل إىل أنَّ هذا لفدلقؾفؿ ضعقٌػ، واستـد أهؾ ذ الؼقل إولوأما أهؾ 

ُيؽره: لؽقكف ذريعة لتخؾػ بعض مـ يخرجقن طىل إئؿة، فال يرون  العؿؾ

 الصالة معفؿ، بؾ ُيَصؾُّقن مجاطة أخرى.

ُٓذاب عيُ  بلنَّ فضقؾة الجؿاطة ٓ ُتتَْرُك لؿثؾ هذا إمر، واهلل أطؾؿ. :ّ

الخالف الؿتؼدم فقؿا إذا كان لؾؿسجد إمام راتٌب، وأما إذا مل يؽـ  تنبيه:

العؾؿاء: خال  ٌب: فال ُيؽره إطادة الجؿاطة فقف طـد أحد مـلؾؿسجد إمام رات

.ها. الحافظ ابـ رجب فالؾقث بـ سعد: فنكف كره اإلطادة فقف أيًضا. قال
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فتاوى (، -155)ص تؿام الؿـة (3/16 ،)الؿغـل( ٓبـ رجب، -4/23) الػتحواكظر:  (1)

  (15/84-.)فتاوى العثقؿقـ (7/369 ،)الؾجـة



 26 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 َٔ فاتت٘ اجلُع١; فٌٗ ٜؿًٞ ايعٗس مجاع١ يف املطجد؟ د:2ر َطأي١ 

  كره بعض أهؾ العؾؿ أن يصؾقا الظفر مجاطة يف الؿسجد: ٕنَّ يف إضفار ذلؽ

الظفر يف  ويصؾقاالجؿعة،  قاتركي أن  إئؿة، ويتستر بف أهؾ البدع إىلافتئاًتا طىل

 .الؿسجد كسائر إيام، ومؿـ كره ذلؽ: الحسـ، وأبق قالبة، وهق ققل أبل حـقػة

 .وكرهف أمحد إذا كثروا 

  ة فقف طـ ابـ مسعقد، وإياس بـ معاويةصخالرُّ  َوُرِوَيِت
(1)

، وهق ققل 

 الشافعل، وأمحد، وإسحاق.

، وٓ تترك فضقؾة الجؿاطة لػعؾ أهؾ البدع، انصٌابهق  ًىزا انقٌل  ُ:قهد

واهلل أطؾؿ.
(2)

 

إذا ؾللللًٛا مجاعلللل١ أجللللس٣  فٗللللٌ ٜرتللللد٥ٕٛ بايطلللل١ٓ ايساترلللل١  أّ     د:3ر َطأي١

 اييسض؟

  ،أكثر أهؾ العؾؿ طىل أهنؿ يبتدئقن بالسـة الراتبة، ثؿ يصؾقن الػرض مجاطة

، أكف فعؾ ذلؽوصحَّ طـ أكس 
(3)

لشافعل، وأبل حـقػة، ، وهق ققل مالؽ، وا

 وأمحد يف رواية.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(طـف بنسـاد 2/135أثر ابـ مسعقد مل أجده، وأما أثر إياس بـ معاوية فلخرجف ابـ أبل شقبة ) (1)

 صحقح.

 .( ٓبـ رجب 4/26-27) الػتحواكظر:  (2)

( مـ صريؼف. 4/215لؿـذر )(، وابـ ا2/291(، وطبد الرزاق )2/321أخرجف ابـ أبل شقبة ) (3)

 وإسـاد ابـ أبل شقبة صحقح، وإسـاد طبد الرزاق حسـ.



ٔ٘ َّاإِلَماَم  ٔ٘ ٗٔ اجَلَناَع  21  َباُب َصال

 

 

 

 

  ،وذهب مجاطة مـ أهؾ العؾؿ إىل آبتداء بالػريضة، وهق ققل الشعبل

والـخعل، وططاء، والثقري، والؾقث، وأمحد يف رواية، واستثـك الحسـ ركعتل 

 ، بسـد ضعقٍػ، فقف رجٌؾ مبفؿ.الػجر، وُروي هذا الؼقل طـ ابـ طؿر 

ولؽـ إن خشل أن يليت  ،انصحْحهق  انقٌل األًل: نو غفش اهللقال أتٌ ػثذاهلل 

 أكاس آخرون، ويؼقؿقن مجاطة، وهق يصظ الراتبة: فال بلس أن يبدؤوا بالػريضة،

واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .( ٓبـ رجب 4/27-28) الػتحاكظر:  (1)



 22 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 
ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (333)   ،َوَط

ِ
ََم ُجِعَل اإِلَماُم لُِقْمَتمَّ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل إكَّ

، َفنَِذا َكبََّر َفَؽب ُروا َوََل ُتَؽب ُروا َحتَّى ُيَؽب َر َوإَِذا َرَكَع َفاْرَكُعوا، َوََل َتْرَكُعوا َحتَّى بِهِ 

ـَا َلَك  َذا َسَجَد الَحْؿُد، َوإِ  َيْرَكَع، َوإَِذا َقاَل َسِؿَع اهللُ لَِؿْن َحِؿَدُه، َفُؼوُلوا: الؾُفمَّ َربَّ

وا قَِقاًما، َوإَِذا َصؾَّى  َفاْسُجُدوا، َوََل َتْسُجُدوا َحتَّى َيْسُجَد، َوإَِذا َصؾَّى َقائًَِم َفَصؾُّ

وا ُقُعوًدا َأْجَؿِعقَن  . َرَواُه َأُبقَداُود«َقاِطًدا َفَصؾُّ
(1)

، َوَهَذا َلْػُظُف، َوَأْصُؾُف فِل 

 ِـ ِحقَحقْ .الصَّ
(2)

 

 ستفادة من ادحييثاملسائل واألحكام امل

 مع ذكر بعض املسائل امللحقة

ُٜػرتط يؿخ١ اجلُاع١ إٔ ٜٟٓٛ امل٪شيٕٛ ا٥٫تُاّ؟ د:1ر َطأي١  ٌٖ 

: لحديث ، وهق الصحقحٓ َخالَف طـد الشافعقة والحـابؾة يف اشتراط ذلؽ

مذهب  ثؿ رأيتف ،«إكَم اَطَمل بالـقات»، وحديث: «لقمتم به مإكَم ُجِعَل اإلما»

.يًضاالؿالؽقة والحـػقة أ
(3)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، مـ صريؼ مصعب بـ محؿد طـ أبل صالح 663. أخرجف أبقداود )صحٔح دٌّ بعض الصٓادات (1)

إطؿش وسفقؾ وزيد  طـ أبل هريرة بف. وإسـاده حسـ: ٕن مصعًبا حسـ الحديث، وقد خالػف

وال » «وال تكربوا حتى يكرب»ابـ أسؾؿ، فرووا الحديث طـ أبل صالح بدون ذكر الزيادات: 

، وروى هذا الحديث طـ أبل هريرة مجٌع بدون هذه «وال تسجدوا حتى يسجد» «تركعوا حتى يركع

هريرة الزيادات، وهؿ: أبقسؾؿة ومهام وإطرج وطجالن وأبقطؾؼؿة وأبق يقكس مقىل أبل 

 ( وما بعدها. 16/736) الؿسـد الجامعوغقرهؿ. واكظر: 

 ( بدون الزيادات الؿتؼدمة.414(، ومسؾؿ برقؿ )722أخرجف البخاري برقؿ ) (2)

الؿدخؾ ٓبـ الحاج  (2/25 ،)اإلكصاف (3/73 ،)الؿغـل (4/266 ،)الؿجؿقعواكظر:  (3)

 =الدر الؿختار مع حاشقة ابـ  (2/38 ،)شرح مختصر خؾقؾ لؾخرشل (2/274 ،)الؿالؽل



ٔ٘ َّاإِلَماَم  ٔ٘ ٗٔ اجَلَناَع  23  َباُب َصال

 

 

 

 

ُٜػرَتط إٔ ٜٟٓٛ اإلَاّ اإلَا١َ؟ د:2ر َطأي١  ٌٖ 

  ،الؿشفقر طـد الشافعقة أكف ٓ ُيشترط، وبف قال مالؽ، وأمحد يف رواية

 .وآخرون

 رواية طـ  قري، وإسحاق إىل وجقب الـقة، وهقوذهب إوزاطل، والث

 .أمحد

 مرأة قػة وصاحباه: إْن صؾَّك بَِرُجٍؾ مل تجْب الـقة، وإْن صؾَّك باـوقال أبق ح

 وجبْت.

: لؿا أخرجف مسؾؿ يف انقٌل األًل هق انصٌاب :غفش اهلل نو قال أتٌ ػثذاهلل

صحقحف (1164 مـ حديث أكس بـ مالؽ ،) ملسو هيلع هللا ىلص، قال: كان رسقل اهلل 

ُيصظ يف رمضان، فجئُت، فؼؿُت إىل َجـْبِِف، وجاء رجٌؾ آخر، فؼام أيًضا حتك ُكـَّا 

... الحديث.  يتجقز يف الصالة، ثؿ دخؾ َرْحَؾفرهًطا، فؾؿا أحسَّ أكَّا خؾػف، جعؾ 

حف .ابـ طثقؿقـ اإلمام  وهذا الؼقل رجَّ
(1)

  

 إذا ٣ْٛ اإلَاّ اإلَا١َ ٚمل ٜٓٛ املأَّٛ ا٥٫تُاّ؟ د:3ر َطأي١

(:  الصقرة 2/366) الشرح الؿؿتعيف   ابً عجٔننياإلماو  قال

رجؾ، وكبر،  الخامسة: أن يـقي اإلمام اإلمامة دون الؿلمقم، كرجؾ جاء إىل جـب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2/142.)البـاية شرح الفداية (1/424 ،)طابديـ =

شرح مختصر خؾقؾ  (2/274 ،)الؿدخؾ ٓبـ الحاج الؿالؽل (4/263 ،)الؿجؿقعواكظر:  (1)

 البـاية شرح الفداية (1/424 ،)الدر الؿختار مع حاشقة ابـ طابديـ (2/38 ،)لؾخرشل

(2/142.) 



 24 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

فظـ إول أكف يريد أن يؽقن ملمقًما بف، فـقى اإلمامة، وهذا الرجؾ مل يـق  

آئتؿام، ففـا ٓ يحصؾ ثقاب الجؿاطة ٓ لإلمام، وٓ لؾؿلمقم: ٕكف لقس هـاك 

، لؽـ بغقر ةمجاطة، فالؿلمقم مل يلتؿ باإلمام، وٓ اقتدى بف، واإلمام كقى اإلمام

 هؿاطة مـ غقر أن يؽقن هـاك مجاطة.اأحد، فال يحصؾ ثقاب الج

 ؟إذا أحسّ َٓيسّدا  خِ ٣ْٛ ا٥٫تُاّ يف ايؿ٠٬ د:4ر َطأي١

  ِة حَّ يف هذه الؿسللة خالٌف طـد الشافعقة، ومها روايتان طـ أمحد، يف الصِّ

.ابـ طثقؿقـاإلمام  وطدمفا، والصقاب الجقاز، وهق ترجقح
(1)

 

 ؟إذا أحسّ َٓيسّدا  خِ ٣ْٛ اإلَا١َ د:5ر َطأي١

  روايتان طـ اإلمام أمحد، الرواية إوىل: جقاز ذلؽ بالـَّػؾ يف هذه الؿسللة

 .دون الػرض، واختارها أكثر أصحابف

  ،والرواية الثاكقة: جقاز ذلؽ يف الـَّػِؾ والػرض، واختار ذلؽ ابـ قدامة

 وشقخ اإلسالم ابـ تقؿقة.

، ثؿ ثبت طـف أكف صؾَّك الـافؾة مـػرًدا : ٕنَّ الـبل انصٌاب هقًانقٌل انثاَِ 

جاء خؾػف مـ يلتؿ بف، فلمفؿ
(2)

ق  ، وما جاز يف الـافؾة: جاز يف الػريضة، ومـ فرَّ

ح هذا الؼقل .ابـ طثقؿقـ اإلمام  فعؾقف الدلقؾ، وقد رجَّ
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2/361.)الشرح الؿؿتع (4/266 ،)الؿجؿقع (2/26 ،)اإلكصافاكظر:  (1)

 (.393سقليت الحديث يف ذلؽ يف الؽتاب برقؿ ) (2)

  (2/363.)الشرح الؿؿتع (2/26-27 ،)اإلكصافواكظر:  (3)



ٗٔ اجَل َ٘ٔباُب َصال َّاإِلَماَم  ٔ٘  25  َناَع

 

 

 

 

ا إذا أدرك الرجُؾ مع اإلمام بعض الصالة،   ُسئؾ شقخ اإلسالم طؿَّ

؟ فلجاب: إذا أدرك مع اإلمام وقام لقليت بؿا فاتف، فلتؿ بف آخرون، هؾ يجقز أم ٓ

مجؿقع بعًضا، وقام يليت بؿا فاتف، فلتؿ بف آخرون: جاز يف أضفر ققيل العؾؿاء. 

  (23/382.)الػتاوى

 ؟إذا اْيسد امل٪مت ٚؾ٢ً َٓيسّدا د:6ر َطأي١

: فنْن أحرم ملمقًما، ثؿ كقى آكػراد لعذر: ْؼـِعاْلـؿُ يف  قال ابً قدام٘ 

 ع.جاَز. قال الؿرداوي: بال كزا

العذر، مثؾ: تطقيؾ إمامف، أو مرٍض، أو خقف كعاس، أو  :الؿرداوي ثؿ قال

 ْفَؼٍة، وكحقه.، أو طىل مال، أو أهؾ، أو فقات رُ ُيػسد صالتف قئش

َل بلصحابف، فاكػرد الرجؾ،  ويدل طىل آكػراد لعذٍر حديث معاذ حقـ صقَّ

وجفان طـد الحـابؾة، وإْن كان آكػراد بال طذٍر، فػقفا روايتان طـ أمحد، ومها 

ُة، والبطالن،  حَّ ة، ويلثؿ طىل ترك  انصٌابإىل  ًاألقشبومها: الصِّ حَّ هق الصِّ

الجؿاطة إْن كان فرًضا، واهلل أطؾؿ.
(1)

  

َّا ٫ٚ ٜٟٓٛ ا٥٫تُاّ د:7ر َطأي١  ؟إذا تابع إَا

  ،وهق يف هذه الؿسللة وجفان طـد الشافعقة، وإكثرون طىل طدم البطالن

قؾة الجؿاطة، وإْن كاكت واجبة طؾقف يلثؿ لتركفا، ، ولؽـ تػقتف فضانصحْح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2/366-367.)الشرح الؿؿتع (2/28-29 ،)اإلكصافواكظر:  (1)



 26 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

  (1).أطؾؿ واهلل 

 حا٫ت املأَّٛ َع اإلَاّ. د:8ر َطأي١

  لؾؿلمقم مع إمامف أربع حآت:

بؼ.  (3 الؿقافؼة.  (2  الؿتابعة. (1   الػقات. (4 السَّ

 .املتابع٘احلال٘ األّىل: 

 ُجِعَل إكَم»: وهل الؿلمقر هبا، والؿشروطة طـد مجقع أهؾ العؾؿ: لؼقلف 

الحديث الذي يف الباب، ومعـك الؿتابعة: أْن يشرع  كؿا يف «هاإلمام لقمتم ب

 الؿلمقم يف أفعال الصالة فقر شروع اإلمام،بدون مقافؼة.

 .املْافك٘ احلال٘ الجاىٔ٘:

 ومعـاها: أْن يركع الؿلمقم مع إمامف، ويسجد معف، ويرفع معف.

َواْستََحبَّ ، َعُف فِل َقْقِل َأْكثَِر َأْهِؾ اْلِعْؾؿِ َوُيْؽَرُه فِْعُؾُف مَ  : قال ابً قدام٘

َمامِ   .َمالٌِؽ َأْن َتُؽقَن َأْفَعاُلُف َمَع َأْفَعاِل اإْلِ

الصحقحقـبحديث البراء بـ طازب يف  ابـ قدامة  ثؿ استدل
(2)

 ، وفقف:

ـِ َأَحٌد مِـَّا َضْفَرُه َحتَّك َيَؼَع َرُسقُل اهلل  .ُثؿَّ َكَؼُع ُسُجقًدا َبْعَدهُ َساِجًدا،  ملسو هيلع هللا ىلص َلْؿ َيْح

 ؛َفنَِذا َرَكَع َفاْرَكُعوا» ، وفقف: (464)صحقح مسؾؿيف  أَبِل ُمقَسكوبحديث 

َماَم َيْرَكُع َقْبَؾُؽْم َوَيْرَفُع َقْبَؾُؽْم، َفتِْؾَك بِتِْؾَك   ها.«َفنِنَّ اإْلِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (4/261.)الؿجؿقعواكظر:  (1)

 (.474(، ومسؾؿ )696أخرجف البخاري برقؿ ) (2)



ٔ٘ َّاإِلَماَم  ٔ٘ ٗٔ اجَلَناَع  27  َباُب َصال

 

 

 

 

وجاءت رواية طـ اإلمام مالؽ بؿقافؼة الجؿفقر، وقد ذهب ابـ حزم 

ًقٌل اجلًيٌس اهري إىل بطالن صالتف إذا وافؼ إمامف، وقال بف بعض الحـابؾة، الظ

وُيػفؿ مـفا مشروطقة  ؿ جاء يف حؼِّ الؿسابؼ كؿا سقليت،: ٕنَّ التحريانصٌاب هق

الؿتابعة، والؿقافؼة، ولؽـ آئتؿام الؽامؾ ٓ يحصؾ إٓ بالؿتابعة، فؾذلؽ كره لف 

الؿقافؼة، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

م مـ كراهقة الجؿفقر لؾؿقافؼة إكؿا هق يف إفعال الظاهرة،  :تنبيه ما تؼدَّ

كالركقع، والسجقد، والؼقام، والؼعقد، وأما إفعال التل لقست بظاهرة، وكذلؽ 

إققال يف الصالة: فقُشرع فعؾفا مع اإلمام، وقبؾ اإلمام: ما خال تؽبقرة اإلحرام، 

م حؽؿ مـ كبََّر، أو سؾََّؿ قبؾ إمامف يف والسالم: فنكف يؼقلفا بعد اإلمام، وقد  تؼدَّ

 مقضعف.

 .ِبلالطَّ احلال٘ الجالج٘:

ٌم  وهق أن يركع الؿلمقم، أو يسجد، أو يؼقم، أو يؼعد قبؾ إمامف، وهق ُمحرَّ

ه بعضفؿ مـ الؽبائر  .طـد طامة أهؾ العؾؿ، بؾ طدَّ

الصحقحقـويدل طىل تحريؿف حديث أبل هريرة يف 
(2)

قال:  ، أنَّ الـبل 

 .«أما خيشى الذي يرفع رأسه قبل اإلمام أن حيول اهلل رأسه رأس محار»

ي إمامؽم، فَل » :قال ( أنَّ الـبل 426) مسؾؿوحديث أكس يف  إك 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.162-4/161ٓبـ رجب ) الػتح (2/268 ،)الؿغـلواكظر:  (1)

 (.427(، ومسؾؿ برقؿ )691أخرجف البخاري برقؿ ) (2)



 28 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

ســ أبل ، ويف «تسبؼوين بالركوع، وَل بالسجود، وَل بالؼقام، وَل باَلكصراف 

بادروين بالركوع، وَل َل ت» قال: ، أنَّ الـبل ، طـ معاوية  (619)داود

 .الحديث، وإسـاده حسـ «بالسجود...

 ؟إذا ضرل املأَّٛ إَاَ٘ َتعُّدا د:9ر َطأي١

 هذه الؿسللة لفا صقر:

 .أن يسبؼ إمامف بركـقـ أو أكثر متعؿًدا األّىل:

 .فؿذهب الشافعقة، والحـابؾة، والظاهرية هق بطالن صالتف بغقر خالف طـدهؿ 

ـٍ كامٍؾ  الجاىٔ٘: بلن يركع، ثؿ يرفع قبؾ ركقع إمامف، أو أن يسبؼ إمامف برك

 .يسجد، ثؿ يرفع قبؾ سجقد إمامف، وما أشبفف

  فقجٌف لؾشافعقة، والصحقح مـ مذهب الحـابؾة هق بطالن الصالة، وهق

 .ًضامذهب الظاهرية أي

  ٌبعدم البطالن، وهق وجٌف طـد الشافعقة. ولؾحـابؾة وجف 

إلمام فقدركف يف ذلؽ الركـ قبؾ أن يسبؼ إمامف إىل الركـ، ثؿ يتبع ا الجالج٘:

 .أن يتؿف

  ،فؿذهب أكثر العؾؿاء أهنا ٓ تبطؾ، ويعتد هبا إذا اجتؿع مع إمامف فقؿا بعد

 .قالف ابـ رجب

  وطـ أمحد رواية أنَّ صالتف تبطؾ، وققؾ: إكف ضاهر مذهب أمحد، وهق وجٌف



ٔ٘ َّاإِلَماَم  ٔ٘ ٗٔ اجَلَناَع  29  َباُب َصال

 

 

 

 

 هذا الؼقل طـد الحـابؾة، وققل الظاهرية، وهق وجٌف شاذٌّ طـد الشافعقة، واختار

َم طؾقف واإلمام  السعدي،اإلمام  ابـ طثقؿقـ رمحة اهلل طؾقفؿا: ٕكف ارتؽب ما ُحرِّ

متعؿًدا، وذلؽ ُيبطؾ الصالة: فننَّ الـفل يؼتضل الػساد، َوفِْعُؾ الؿحظقر طؿًدا يف 

الصالة ُيقجب بطالهنا، إذا كان الؿحظقر طائًدا إىل ذات الصالة، أو شرصفا، 

ـِ قبؾفا واهلل أطؾؿ. الصقرتقـأيًضا يف  انصٌاب وهق، نصٌابا هقًىزا انقٌل  ؾتَقْ  الَّ

واختؾػ الحـابؾة، والشافعقة يف هذه الصقرة الثالثة: هؾ يجب طؾقف أن يعقد، 

 فقليت بالركـ بعد اإلمام، أم ٓ؟

  فلكثر الحـابؾة، وبعض الشافعقة أوجبقا طؾقف الرجقع، وقالقا: إْن مل يرجع

 .تف، وإن كان ساهقًا، أو جاهاًل، مل تبطؾمتعؿًدا: َبطؾت صال

 وذهب أكثر الشافعقة، وبعض الحـابؾة إىل أكف ٓ يؾزمف الرجقع. 

  وبالغ بعضفؿ فؼالقا: إْن طاد: بطؾت صالتف: ٕكف يزيد ركـًا متعؿًدا، وهذا

، واهلل أطؾؿ.غري صحْح
(1)

 

ّٝا د:11ر َطأي١  ؟إذا ضرل املأَّٛ إَاَ٘ ضاٖ

(: ولق َسبََؼ اإلماَم سفًقا 4/143) الػتحيف  قال احلافظ ابً زدب 

 هحتك أدركف إمامف، اطتُدَّ َلُف بذلؽ طـد أصحابـا، وغقرهؿ، خالًفا لُزَفر.ا

والقاجب طؾقف إذا ذكر أن يرجع إىل الركـ الذي سبؼ اإلمام مـف حتك  ُ :قهد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (4/237-238 ،)الؿجؿقع (2/229- ،)اإلكصاف (2/269-216 ،)الؿغـلواكظر:  (1)

الػتح ( 4/143ٓبـ رجب ،)الشرح الؿؿتع (4/258- ،)غاية الؿرام (6/149.) 



 36 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 ُيتابع إماَمف، واهلل أطؾؿ. 

 .الفْات احلال٘ السابع٘:

الة، ويسبؼف اإلمام، والػقات إما أن يؽقن وهق أن يػقت الؿلمقم بعض الص

 لعذر، كـعاس، أو زحام، أو غػؾة، أو طجؾة يف اإلمام، وإما أن يؽقن لغقر طذر.

 فلما إْن كان لعذْر، فؾف ثالث حآت:

 األّىل: أٌ ٓطبكُ اإلماو بسنً ّاحد.

طؾقف، كصَّ  شقئ: يػعؾ ما سبؼ بف، ويدرك إمامف، وٓ  قال ابً قدام٘

 هد، وهذا ٓ أطؾؿ فقف خالًفا.اطؾقف أمح

 .الجاىٔ٘: أٌ ٓطبكُ اإلماو بسنع٘ نامل٘، أّ أنجس

: يتبع إمامف، ويؼضل ما سبؼف اإلمام بف، وقد كصَّ طؾقف  قال ابً قدام٘

 .أمحد 

طـ الثقري أكف قال:  وهق ققل الجؿفقر، وذكر الحافظ ابـ رجب  ُ :قهد

 غريب. ُيصظ ما سبؼف، ثؿ يتابع. قال: وهذا ققل

 .ني، فأنجس دٌّ السنع٘ نامل٘يالجالج٘: أٌ ٓطبكُ اإلماو بسن

  فؿذهب اإلمام أمحد هق اإللغاء، وٓ يعتد بتؾؽ الركعة، ثؿ يؼضل ركعًة بعد

إىل أكف يصظ ما سبؼف، ثؿ ُيتابع اإلمام، وهق ققل  الصالة. وذهب الشافعل 

، بؾة، مـفؿ: ابـ قدامة أمحد يف الؿزحقم، واختار ققل الشافعل مجاطٌة مـ الحـا

بلصحابف يف صالة الخقف حقـ أقامفؿ خؾػف  واسُتدل لؾشافعل بػعؾ الـبل 



ٗٔ اجَلَنا َ٘ٔباُب َصال َّاإِلَماَم  ٔ٘  31  َع

 

 

 

 

إىل الثاكقة،  صػقـ، فسجد بالصػ إول، والصػ الثاين قائؿ حتك قام الـبل 

 فسجد الصػ الثاين، ثؿ تبعف، وكان ذلؽ جائًزا لؾعذر، ففذا مثؾف.

 ما سبؼف إذا طؾؿ أكف سقدرك اإلمام يف وذهب مالؽ، وإوزاطل إىل أكف ُيصظ 

 السجقد، وإْن طؾؿ أكف لـ يدركف حتك يؼقم، فقؾغل الركعة.

 : لحديث صالة الخقف.انصٌاب هق قٌل انشافؼِ: قال أتٌ ػثذ اهلل

ما كان طىل ققاس فعؾ  -واهلل أطؾؿ-: وإَْوَلك يف هذا  قال ابً قدام٘

فقف ُيَردُّ إىل أقرب إشقاء بف مـ  يف صالة الخقف: فننَّ ما ٓ كصَّ  الـبل 

 هالؿـصقص طؾقف.ا

 َأما إى كاى ختلف املأمُم لغري عرز:
فنن كان تخؾػف بركـقـ فلكثر: فاتػؼ الشافعقة، والحـابؾة طىل بطالن صالتف، 

ـٍ واحٍد، فػقف وجفان طـد الشافعقة، والحـابؾة، وإصح طـد  وإن كان تخؾػف برك

 صح طـد الشافعقة طدم البطالن.الحـابؾة البطالن، وإ

، أو ركـقـ، بؾ إذا  :غفش اهلل نوقال أتٌ ػثذ اهلل  ـٍ ٓ دلقؾ طىل التػريؼ بقـ رك

َم طؾقف، كؿا لق تخؾػ يف ركـقـ: لؼقلف  تخؾَّػ متعؿًدا يف ركـ: فؼد ارتؽب ما ُحرِّ

 :«ق ، فالصقاب هق البطالن، وه«إكَم جُعل اإلمام لقمتم به؛ فَل ختتؾػوا طؾقه

.ابـ طثقؿقـ اإلمام  ترجقح
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-4/144ٓبـ رجب ) الػتح (2/232- ،)اإلكصاف (2/211-212 ،)الؿغـلواكظر:  (1)

146 ،)الشرح الؿؿتع (4/264- ،)الؿجؿقع (4/235-236.) 



 32 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

ُٜتابع اإلَاّ ع٢ً تسى بعض أفعاٍ ايؿ٠٬ املط١ْٛٓ؟ د:11ر َطأي١   ٌٖ 

(: وأدخؾ بعضفؿ متابعتف يف ترك 4/284) الػتحيف  قال ابً زدب 

بعض أفعال الصالة الؿسـقكة، كرفع القديـ، فؼال: ٓ يرفع الؿلمقم يديف: إٓ إذا 

شقبة، والجؿفقر طىل خالف ذلؽ، وأنَّ رفع اإلمام. وهق ققل أبل بؽر بـ أبل 

الؿلمقم يتابع إمامف فقؿا فعؾف، ويػعؾ ما تركف مـ الســ طؿًدا، أو سفًقا، كرفع 

القديـ، وآستػتاح، والتعقذ، والتسؿقة، وغقر ذلؽ فقؿا ٓ يػعؾف بعض إئؿة، 

 همعتؼًدا لف، فؽؾ هذا يػعؾف الؿلمقم، وٓ َيؼتِدي بنمامف يف تركف.ا

 .انصٌاب هققٌل اجلًيٌس : غفش اهلل نوٌ ػثذ اهلل قال أت

، فالؿراد بف إفعال الظاهرة، «إكَم ُجِعل اإلمام لقمتم به»: وأما ققلف 

 كالركقع، والسجقد، والؼقام، والؼعقد كؿا بقـف بؼقة الحديث، واهلل أطؾؿ.

: ومؿا يدخؾ يف ائتؿام الؿلمقم بنمامف أكف  قال الحافظ ابـ رجب 

 يتخؾػ طـف تخؾًُّػا كثقًرا، بؾ تؽقن أفعال الؿلمقم َطِؼَب أفعال إمامف حتك ٓ

  (4/285.)الػتح هالسالم.ا

 إذا ازتهب اإلَاّ َا ٜرٌٛ ؾ٬ت٘  فُا حهِ ؾ٠٬ املأَّٛ؟ د:12ر َطأي١

ا (23/352 :)مجؿقع الػتاوىكؿا يف   قال غٔخ اإلضالو َمامُ  َوَأمَّ  اإْلِ

 الـَّبِلَّ  َأنَّ  :َوَغقِْرهِ  اْلُبَخاِريِّ  فِل َكَؿا َؿْلُمقمُ ـالْ  بَِذلَِؽ  ُيَماَخذْ  ؿْ لَ  :َكِسَل  َأوْ  َأْخَطلَ  َفَؾقْ 

ُتُؽمْ »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص ونَ  َأئِؿَّ  َفَؾُؽمْ  َأْخَطُئوا َوإِنْ  ،َوَلُفمْ  َفَؾُؽمْ  َأَصابُوا َفنِنْ  ؛َوَلُفمْ  َلُؽمْ  ُيَصؾُّ
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«َوَطَؾْقِفمْ 
(1)

َمامِ  َخَطلُ  َفُجِعَؾ  ، ـْ  َوَغقُْرهُ  ُطَؿرُ  َصؾَّك َوَقدْ  ،ُدوَكُفؿْ  َكْػِسفِ  كَطؾَ  اإْلِ  مِ

َحاَبةِ  ـَ ـالْ  َيْلُمرْ  َوَلؿْ  َفَلَطادَ  ،لِْؾَجـَاَبةِ  َكاِسقًا ُجـٌُب  َوُهقَ  ، الصَّ َطاَدةِ  َؿْلُمقمِق بِاإْلِ
(2)

، 

افِِعلِّ  ،َكَؿالٍِؽ  ،اْلُعَؾَؿاءِ  ُجْؿُفقرِ  َمْذَهُب  َوَهَذا  ،َطـْفُ  َؿْشُفقرِ ـالْ  لفِ  ،َوَأْحَؿد ،َوالشَّ

َمامُ  َفَعَؾ  َلقْ  َوَكَذلَِؽ  اَلةَ  ُيبْطُِؾ  َؿْلُمقمِ ـالْ  ِطـْدَ  َوُهقَ  ِطـَْدهُ  َيُسقغُ  َما اإْلِ  َأنْ  مِثَْؾ  الصَّ

َٓ  َوُيَصؾَِّل  دَ ِص تَ ػْ يَ  لَ  َو  َصاَلَتفُ  َأنَّ  َيْعتَِؼدُ  َوُهقَ  ،اْلبَْسَؿَؾةَ  َيتُْركَ  َأوْ  ،َذَكَرهُ  َيَؿسَّ  َأوْ  ،َيتََقضَّ

 َطَؾك اْلُعَؾَؿاءِ  َفُجْؿُفقرُ  ،َذلَِؽ  َمعَ  َتِصحُّ  َٓ  َأكََّفا َيْعتَِؼدُ  َؿْلُمقمُ ـَوالْ  ،َذلَِؽ  َمعَ  َتِصحُّ 

ةِ  ـِ  َأْضَفرِ  فِل َوَأْحَؿد ،َمالٍِؽ  َمْذَهُب  ُهقَ  َكَؿا ،َؿْلُمقمِ ـالْ  َصاَلةِ  ِصحَّ َواَيتَقْ  فِل َبْؾ  ،الرِّ

ِفَؿا ـِ  َأَحدُ  َوُهقَ  ،َطـْفُ  َأَكصِّ افِِعلِّ  َمْذَهِب  فِل اْلَقْجَفقْ اُل  اْختَاَرهُ  الشَّ  َوَلقْ  ،َوَغقُْرهُ  اْلَؼػَّ

رَ  َمامَ  َأنَّ  ُقدِّ ًدا ُوُضقءٍ  باَِل  َصؾَّك اإْلِ  :َؿْلُمقمُ ـالْ  َماَت  َحتَّك َيْعَؾؿْ  َلؿْ  َؿْلُمقمُ ـَوالْ  ،ُمتََعؿِّ

ـْ  َوَلؿْ  ،َؽ بَِذلِ  َؿْلُمقمَ ـالْ  اهللُ  ُيَطالِْب  َلؿْ  ـَ ـالْ  بِاتَِّػاِق  إْثؿٌ  َطَؾقْفِ  َيُؽ  َما بِِخاَلِف  ،ُؿْسؾِِؿق

: َلقَْس  َهَذا َفنِنَّ  :َخْؾَػفُ  ُيَصؾَِّل  َأنْ  َلفُ  َفَؾقَْس  :ُوُضقءٍ  باَِل  ُيَصؾِّل أَكَّفُ  َطؾِؿَ  إَذا  َبْؾ  بُِؿَصؾٍّ

ِطٌب  اَلةِ  َبْعدَ  َطؾِؿَ  َوَلقْ  ،َٓ َطاَدةِ  َفِػل ُوُضقءٍ  باَِل  َصؾَّك َأكَّفُ  الصَّ  ه.اكَِزاعٌ  اإْلِ

ٍَُنا ،نِ ُصقَرَتا َلَفا للةَؿَس ـالْ  َهِذهِ (: 378-23/375يف )  ّقال  َأنْ  :إِحَدا

اَلةَ  ُيبْطُِؾ  َما َفَعَؾ  إَماَمفُ  َأنَّ  َؿْلُمقمُ ـالْ  َيْعِرَف  َٓ   َخْؾَػفُ  َؿْلُمقمُ ـالْ  ُيَصؾِّل َفُفـَا :الصَّ

َؾِػ  بِاتَِّػاِق  ةِ  ،السَّ َئِؿَّ ْٕ َْرَبَعةِ  َوا ْٕ مٌ  ِخاَلٌف  َهَذا فِل َوَلقَْس  ،َوَغقِْرِهؿْ  ا  َوإِكََّؿا ،ُمتََؼدِّ

ـَ ـالْ  َبْعُض  َخاَلَػ  بِق ـْ  ُؿتََعصِّ ـَ ـالْ  مِ ِري اَلةَ  َأنَّ  َفَزَطؿَ  ُؿتََلخِّ  َتِصحُّ  َٓ  اْلَحـَِػلِّ  َخْؾَػ  الصَّ

َكَّفُ  بِاْلَقاِجبَاِت: َأَتك َوإِنْ 
ِ

ا ٕ  َأنْ  إَلك اْلَؼْقلِ  َهَذا َوَقائُِؾ  ،ُوُجقَبَفا َيْعتَِؼدُ  َٓ  َوُهقَ  َهاَأدَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .( طـ أبل هريرة 694أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

 ( بنسـاد صحقح.1/176ؼل )(، والبقف1/49أخرجف مالؽ ) (2)



 34 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 َزاَل  َما َفنِكَّفُ  :بِِخاَلفِفِ  ْعتَدَّ يُ  َأنْ  إَلك مِـْفُ  َأْحَقُج  اْلبَِدعِ  أَْهُؾ  ُيْستَتَاُب  َكَؿا ُيْستَتَاَب  

ةِ  َوَأْكثَرُ  ،بِبَْعضِ  َبْعُضُفؿْ  ؾِّلُيَص  ُخَؾَػائِفِ  َوَطْفدِ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلِّ  َطْفدِ  َطَؾك ُؿْسؾُِؿقنَ ـالْ  َئِؿَّ ْٕ  ا

ـَ  ُيَؿقُِّزونَ  َٓ  اَلةَ  ُيَصؾُّقنَ  َبْؾ  ،َؿْسـُقنِ ـَوالْ  َؿْػُروضِ ـالْ  َبقْ ْرِطقَّةَ  الصَّ  َكانَ  َوَلقْ  ،الشَّ

ـَ ـالْ  َأْكثَرِ  َصَؾَقاُت  َلبََطَؾْت  :َواِجبًا بَِفَذا اْلِعْؾؿُ  ـْ  َوَلؿْ  ،ُؿْسؾِِؿق   ُيْؿؽِ
ِ

 َفنِنَّ  :ْحتِقَاطُ آ

ـْ  َكثِقًرا ةُ  ،كَِزاعٌ  فِقفِ  َذلَِؽ  مِ ـُ  َما َوَأْكثَرُ  ،َخِػقَّةٌ  َذلَِؽ  َوَأدِلَّ ُـ ـالْ  ُيْؿؽِ ـْ  َيْحتَاطَ  َأنْ  ُؿتََديِّ  مِ

ـِ  بَِلَحدِ  َيْجِزمُ  َٓ  َوُهقَ  اْلِخاَلِف   اْلَخْؾِؼ  َفَلْكثَرُ  َواِجبًا بَِلَحِدِهَؿا اْلَجْزمُ  َكانَ  َفنِنْ  :اْلَؼْقَلقْ

َّٓ  َمَعفُ  َلقَْس  َكْػُسفُ  اْلَؼائُِؾ  َوَهَذا ،بَِذلَِؽ  اْلَجْزمُ  ُيْؿؽِـُُفؿْ  َٓ   َوَلقْ  ،اْلُػَؼَفاءِ  َبْعضِ  َتْؼؾِقدُ  إ

ةِ  ُصقلَِب  ةِ  َطَؾك َتُدلُّ  َشْرِطقَّةٍ  بَِلدِلَّ ـْ  َلَعَجزَ  َغقِْرهِ  ُدونَ  إَمامِفِ  َقْقلِ  ِصحَّ  َولَِفَذا َذلَِؽ: َط

ـْ  َلقَْس  َفنِكَّفُ  َهَذا مِثْؾِ  بِِخاَلِف  ُيْعتَدُّ  َٓ  ْجتَِفادِ  َأْهؾِ  مِ
ِ

ُٗ. آ ُ٘ الصَُّْز َٔ ـَ  َأنْ  :الجَّأى  َيتَقَؼَّ

َمامَ  َأنَّ  َؿْلُمقمُ ـالْ   ،لَِشْفَقةِ  الـَِّساءَ  َأوْ  ،َذَكَرهُ  َيَؿسَّ  َأنْ  :مِثَْؾ  ،ِطـَْدهُ  َيُسقغُ  َٓ  َما َفَعَؾ  اإْلِ

قَرةُ  َفَفِذهِ  ،ُوُضقءٍ  باَِل  ُيَصؾَِّل  ُثؿَّ  ،َيتََؼقَّلَ  َأوْ  ،َيْػتَِصدَ  َأوْ  ،َيْحتَِجؿَ  َأوْ   كَِزاعٌ  فِقَفا الصُّ

ـِ  َفَلَحدُ  ،َمْشُفقرٌ  َكَّفُ  َؿْلُمقِم:ـالْ  َصاَلةُ  َتِصحُّ  َٓ  :اْلَؼْقَلقْ
ِ

 .إَمامِفِ  َصاَلةِ  ُبْطاَلنَ  َيْعتَِؼدُ  ٕ

ـْ  َذلَِؽ  َقاَل  َكَؿا افِِعلِّ  ،َحـِقَػةَ  َأبِل أَْصَحاِب  ـْ مِ  َقاَلفُ  َم : الثَّاكِل َواْلَؼْقُل ، َوَأْحَؿد ،َوالشَّ

َؾِػ  ُجْؿُفقرِ  َقْقُل  َوُهقَ  ،َؿْلُمقمِ ـالْ  َصاَلةُ  َتِصحُّ   اْلَؼْقُل  َوُهقَ  ،َمالٍِؽ  َمْذَهُب  َوُهقَ  ،السَّ

َخرُ  ْٔ افِِعلِّ  َمْذَهِب  فِل ا  َطَؾك َأْحَؿد ُكُصقصِ  َوَأْكثَرُ  ،َػةَ َحـِق َوَأبِل َبْؾ  ،َوَأْحَؿد ،الشَّ

َقاُب: ُهقَ  َوَهَذا ،َهَذا ِحقِح  فِل َثبََت  لَِؿا الصَّ ـْ  َوَغقِْرهِ  الصَّ : َقاَل  َأكَّفُ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلِّ  َط

ونَ » ـَ  َفَؼدْ  ،«َوَطَؾْقِفمْ  َفَؾُؽمْ  َأْخَطُئوا َوإِنْ  َوَلُفمْ  َفَؾُؽمْ  َأَصابُوا َفنِنْ  َلُؽمْ  ُيَصؾُّ  َأنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص َبقَّ

َمامِ  َخَطلَ  ى َٓ  اإْلِ َنَّ  :َؿْلُمقمِ ـالْ  إَلك َيتََعدَّ
ِ

َمامُ  َفَعَؾفُ  َما َأنَّ  َيْعتَِؼدُ  َؿْلُمقمَ ـالْ  َوٕ  َسائِغٌ  اإْلِ

 َقدْ  َذاهَ  َأنَّ  َيْعَؾؿُ  َوُهقَ  ،ُمْجتَِفدٌ  ُمَؼؾِّدٌ  َأوْ  ُمْجتَِفدٌ  َفنِكَّفُ  :َفَعَؾ  فِقَؿا َطَؾقْفِ  إْثؿَ  َٓ  َوَأكَّفُ  ،َلفُ 
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ةَ  َيْعتَِؼدُ  َفُفقَ  َخَطَلهُ  َلفُ  اهللُ  َغَػرَ   َحَؽؿَ  َلقْ  َبْؾ  ،ُيِعْدَها َلؿْ  إَذا َيْلَثؿُ  َٓ  َوَأكَّفُ  ،َصاَلتِفِ  ِصحَّ

َمامُ  َكانَ  َوإَِذا ،ُيـِْػُذهُ  َكانَ  َبْؾ  ،ُحْؽِؿفِ  َكْؼُض  َلفُ  َيُجزْ  َلؿْ  :َهَذا بِِؿثْؾِ   َفَعَؾ  َقدْ  اإْلِ

َّٓ  َكْػًسا اهللُ  ُيَؽؾُِّػ  َفاَل  هِ بِاْجتَِفادِ   َكاَكْت  :َطَؾقْفِ  َوَجَب  َما َفَعَؾ  َقدْ  َؿْلُمقمُ ـَوالْ  ،ُوْسَعَفا إ

 َحَصَؾْت  َوَقدْ  ،َطَؾقْفِ  َيِجُب  َما َأدَّى َقدْ  مِـُْفَؿا ُكؾٌّ  َوَكانَ  ،َصِحقَحةً  مِـُْفَؿا ُكؾٍّ  َصاَلةُ 

َمامِ  ُمَقاَفَؼةُ  َْفَعالِ  فِل اإْلِ ْٕ  َصاَلةِ  ُبْطاَلنَ  َيْعتَِؼدُ  َؿْلُمقمَ ـالْ  إنَّ : اْلَؼائِؾِ  َوَقْقُل . لظَّاِهَرةِ ا ا

َمامِ  َمامَ  َأنَّ  َيْعتَِؼدُ  َؿْلُمقمَ ـالْ  َفنِنَّ  :مِـْفُ  َخَطلٌ  .اإْلِ  َقدْ  اهللَ  َوَأنَّ  ،َطَؾقْفِ  َوَجَب  َما َفَعَؾ  اإْلِ

َْجؾِ  َصاَلُتفُ  َتبُْطَؾ  َٓ  َوَأنْ  ،فِقفِ  َأْخَطلَ  َما َلفُ  َغَػرَ 
ِ

َمامُ  َأْخَطلَ  َوَلقْ  ،َذلَِؽ  ٕ  َؿْلُمقمُ ـَوالْ  اإْلِ

َمامُ  َفَسؾَّؿَ   ُؿْسؾُِؿقنَ ـالْ  َسؾَّؿَ  َكَؿا َفَسؾَّؿَ  ُمتَاَبَعتِفِ  َجَقازَ  َؿْلُمقمُ ـالْ  َواْطتََؼدَ  َخَطلً  اإْلِ

اـلَ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلِّ  َخْؾَػ  ـْ  َسؾَّؿَ  ؿَّ ـِ  مِ ـِ  َصؾَّك إكََّؿا بَِلكَّفُ  ْؾِؿِفؿْ طِ  َمعَ  َسْفًقا اْثـَتَقْ  ،َرْكَعتَقْ

َحاَبةُ  َصؾَّك َكَؿا َخْؿًسا َخْؾَػفُ  َفَصؾَّْقا َسْفًقا َخْؿًسا َصؾَّك َلقْ  َوَكَؿا  الـَّبِلِّ  َخْؾَػ  الصَّ

اـلَ  ملسو هيلع هللا ىلص ْطتَِؼادِهِ  َخْؿًسا: َصؾَّك بَِلكَّفُ  ِطْؾِؿِفؿْ  َمعَ  َفتَاَبُعقهُ  َخْؿًسا بِِفؿْ  َصؾَّك ؿَّ
ِ

 َجَقازَ  ؿْ ٓ

 ُهقَ  ُؿْخطُِئ ـالْ  َكانَ  إَذا َفَؽقَْػ  ،اْلَحالِ  َهِذهِ  فِل َؿْلُمقمِ ـالْ  َصاَلةُ  َتِصحُّ  َفنِكَّفُ  :َذلَِؽ 

َمامَ  َمامَ  َأنَّ  َطَؾك ُكؾُُّفؿْ  اتََّػُؼقا َوَقدْ  ،َوْحَدهُ  اإْلِ  َصاَلةُ  َتبُْطْؾ  َلؿْ  َخَطلً  َسؾَّؿَ  َلقْ  اإْلِ

 َفَدلَّ  ،ُيتَابِْعفُ  َلؿْ  إَذا َؿْلُمقمِ ـالْ  َصاَلةُ  َتبُْطْؾ  َلؿْ  َخْؿًسا َصؾَّك َوَلقْ  ،ُيتَابِْعفُ  َلؿْ  إَذا اْلَؿْلُمقمِ 

َمامُ  َفَعَؾفُ  َما َأنَّ  َطَؾك َذلَِؽ   ه.اَأْطَؾؿُ  َوَاهللُ  ،اْلَؿْلُمقمِ  َصاَلةِ  ُبْطاَلنُ  فِقفِ  َيْؾَزمُ  َٓ  َخَطلً  اإْلِ

 ؾ٠٬ اإلَاّ؟ٌٖ ؾخ١ ؾ٠٬ املأَّٛ َستر١ٛ بؿخ١  د:13ر َطأي١

ٍَا ،َأْقَقالٍ  َثاَلَثةِ  َطَؾك فِقفِ  الـَّاُس   (23/376-:) قال غٔخ اإلضالو  :َأَحُد

ْئتَِؿامِ  َوَفائَِدةُ  ،لِـَْػِسفِ  ُيَصؾِّل اْمِرئٍ  ُكؾَّ  َوَأنَّ  ،َبقْـَُفَؿا اْرتِبَاطَ  َٓ  َأكَّفُ 
ِ

 الثََّقاِب  َتْؽثِقرِ  فِل آ

افِِعلِّ  أَْصؾِ  َطَؾك َغالُِب الْ  ُهقَ  َوَهَذا ،بِاْلَجَؿاَطةِ  ـْ  ،الشَّ  اْقتَِداءُ  بَِؿـِْعفِ  ُطقِرَض  َقدْ  َلؽِ
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لِّ  اْلَؼاِرئِ   ُمِّ ْٕ ُجُؾ  ،بِا ـْ  الُؿْمَتؿِّ  َصاَلةِ  َوإِْبَطاُل  ،بِالَؿْرَأةِ  َوالرَّ  َكاْلَؽافِرِ : َلفُ  َصاَلةَ  َٓ  بَِؿ

ـْ  ،َمْقِضَعفُ  َذاهَ  َلقَْس  َكاَلمٌ  الَؿَسائِؾِ  َهِذهِ  َوفِل ،َوالُؿْحِدِث  ةِ  َومِ  الـَّبِلِّ  َقْقُل  فِقفِ  اْلُحجَّ

ةِ  فِل ملسو هيلع هللا ىلص َئِؿَّ ْٕ ـُوا إنْ »: ا ُِْل .«َوَطَؾْقِفمْ  َفَؾُؽمْ  َأَساُءوا َوإِنْ  َوَلُفمْ  َفَؾُؽمْ  َأْحَس  َّاِلَك

َمامِ  بَِصاَلةِ  ُمـَْعِؼَدةٌ  َأكََّفا :الجَّأىٕ  َصاَلةِ  فِل َحَصَؾ  َخَؾؾٍ  َفُؽؾُّ  ،ُمْطَؾًؼا َطَؾقَْفا عٌ رْ َوفَ  ،اإْلِ

َمامِ  َمامُ » :ملسو هيلع هللا ىلص لَِؼْقلِفِ  :الَؿْلُمقمِ  َصاَلةِ  إَلك َيْسِري اإْلِ «َضاِمٌن  اإْلِ
(1)

 َهَذا َوَطَؾك ،

 ،َحـِقَػةَ  َأبِل َمْذَهُب  َوَهَذا ،إَماُمفُ  ُيِعقدُ  َكَؿا ُيِعقدُ  لَِحَدثِفِ  الـَّاِسل بِالُؿْحِدِث  َفالُؿْمَتؿُّ 

ـْ  َوِرَواَيةٌ  ءِ  َبْعُض  اْختَارَ  َحتَّك ،ْلَخطَّاِب ا َأُبق اْختَاَرَها َأْحَؿد َط َٓ دِ  َهُم ـِ  َكُؿَحؿَّ  ْب

ـِ  ُئ  َيْلَتؿَّ  َٓ  َأنْ  :اْلَحَس ؿِ  الُؿتََقضِّ ُِْل. َطـْفُ  َصَفاَرتِفِ  لِـَْؼصِ  بِالُؿتَقَؿِّ  َأكََّفا :الجَّألُح َّاِلَك

َمامِ  بَِصاَلةِ  ُمـَْعِؼَدةٌ  ـْ  ،اإْلِ  اْلُعْذرِ  َطَدمِ  َمعَ  الَؿْلُمقمِ  َصاَلةِ  إَلك الـَّْؼُص  َيْسِري كََّؿاإ َلؽِ

ا ،مِـُْفَؿا َمامُ  َكانَ  َفنَِذا ،الـَّْؼُص  َيْسِري َفاَل  اْلُعْذرِ  َمعَ  َفَلمَّ  َمْعُذورٌ  َفُفقَ  َصَفاَرَتفُ  َيْعتَِؼدُ  اإْلِ

َماَمةِ  فِل ْئتَِؿامِ  فِل َمْعُذورٌ  َوالَؿْلُمقمُ  ،اإْلِ
ِ

 ،َوَغقِْرِهَؿا َوَأْحَؿد ،َمالٍِؽ  َقْقُل  َوَهَذا ،آ

ُل  َوَطَؾقْفِ  ـْ  ُيْمَثرُ  َما َيتَـَزَّ َحاَبةِ  َط َْقَقالِ  َأْوَسطُ  َوُهقَ  ،الَؿْسَلَلةِ  َهِذهِ  فِل الصَّ ْٕ  َذَكْرَكا َكَؿا ا

َمامِ  ِصَػةِ  َكْػسِ  فِل  َطَدمِ  َمعَ  ُحْؽَؿفُ  ُيَخالُِػ  اْلَحاَجةِ  َمعَ  ُحْؽَؿفُ  أَنَّ  الـَّاقِصِ  اإْلِ

 بِنَِمامِ  ُؿْمَتؿِّ ـالْ  اْقتَِداءُ  َيـْبَـِل َأْيًضا َهَذا َوَطَؾك ،َكْػِسفِ  َكُحْؽؿِ  َصاَلتِفِ  َفُحْؽؿُ  ،اْلَحاَجةِ 

ـْ  الَؿْلُمقمُ  َيْعتَِؼُدهُ  َما َتَركَ  َقدْ  اَلةِ  َفَرائِضِ  مِ َمامُ  َكانَ  إَذا الصَّ ًٓ  اإْلِ  ،غُ َيُسق َتْلِوياًل  ُمتََلوِّ

لَ  َٓ  َكَلنْ  ـْ  َيتََقضَّ َٓ  ،الـََّجاَساِت  ُخُروِج  مِ ـْ  َو َكرِ  َمسِّ  مِ  اْطتَِؼادَ  َفنِنَّ  :َذلَِؽ  َوَكْحقِ  الذَّ

َمامِ  ةُ  ُهـَا اإْلِ تََفا َكاْطتَِؼادِهِ  َصاَلتِفِ  ِصحَّ  َفنِكَّفُ  :َوَأْوَلك بِاْلَحَدِث  اْلِعْؾؿِ  َطَدمِ  َمعَ  ِصحَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ( مـ حديث أبل هريرة 267(، والترمذي )518(، وأبق داود )2/284أخرجف أمحد ) (1)

، وهق حديث حسـ، ويف كال الحديثقـ زيادة: ( مـ حديث أبل أمامة 5/266وأخرجف أمحد )

 .«وادًذن مًمتن»
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َطاَدةُ  َطَؾقْفِ  َتِجُب  ُهـَاكَ  ةِ  َطَؾك َوَيُدلُّ  ،َأْيًضا َكافِعٌ  َأْصٌؾ  َوَهَذا اإْلِ  َما اْلَؼْقلِ  َهَذا ِصحَّ

ـْ  َصِحقِحفِ  فِل اْلبَُخاِريُّ  َأْخَرَجفُ  : َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َرُسقَل  َأنَّ  ، ُهَرْيَرةَ  َأبِل َط

ونَ »  َأنَّ  فِل َكصٌّ  َفَفَذا ،«َوَطَؾْقِفمْ  َفَؾُؽمْ  َأْخَطُئوا َوإِنْ  َوَلُفمْ  َفَؾُؽمْ  َأَصابُوا َفنِنْ  َلُؽمْ  ُيَصؾُّ

َمامَ  ـَ  َطَؾك َٓ  َطَؾقْفِ  َخَطئِفِ  َدْركُ  َكانَ  َأْخَطلَ  إَذا اإْلِ ـْ  ،الَؿْلُمقمِق  ُمْعتَِؼًدا َصؾَّك َفَؿ

َطاَدةُ  َطَؾقْفِ  :َوُقْؾـَا ،َكَجاَسةٌ  َطَؾقْفِ  َكاَكْت  َأوْ  ،ُجـُبًا َأوْ  ،ُمْحِدًثا َوَكانَ  ،َصَفاَرَتفُ   اإْلِ

ـْ  ُيِعقدُ  َكَؿا لِؾـََّجاَسةِ  َمامُ  َفَفَذا ،اْلَحَدِث  مِ ْطتَِؼادِ  َهَذا فِل ُمْخطٌِئ  اإْلِ
ِ

 َخَطُمهُ  َفقَُؽقنُ  آ

ا ،َصاَلَتفُ  َفقُِعقدُ  َطَؾقْفِ  اَلةُ  َهِذهِ  َفَؾُفؿْ  الَؿْلُمقُمقنَ  َوَأمَّ ـْ  َطَؾقِْفؿْ  َوَلقَْس  الصَّ  َشقْئ َخَطئِفِ  مِ

َح َص  َكَؿا َمامُ  َتَركَ  َلقْ  َوَكَذلَِؽ  ،َصاَلتِِفؿْ  إْجَزاءِ  فِل َكصٌّ  َوَهَذا ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َرُسقُل  بِفِ  رَّ  اإْلِ

اَلةِ  َفَرائِضِ  َبْعَض   ،َوُيَصؾَِّل  َذَكَرهُ  َيَؿسَّ  َأنْ  مِثَْؾ  ،الَؿْلُمقمِ  ِطـْدَ  فِقفِ  َأْخَطلَ  بِتَْلِويؾِ  الصَّ

 َطـَْفا ُيْعَػك َٓ  َكَجاَسةٌ  َوَطَؾقْفِ  ُيَصؾَِّل  َأوْ  ،اْلبَْسَؿَؾةِ  قَِراَءةَ  ُركَ َيتْ  َأوْ  ،َوُيَصؾَِّل  َيْحتَِجؿَ  َأوْ 

َمامُ  َفَفَذا :َذلَِؽ  َوَكْحقِ  الَؿْلُمقمِ  ِطـْدَ  ـْ  َلؿْ  إنْ  ُمْخطِئًا َيُؽقنَ  َأنْ  أَْحَقالِفِ  َأْسَقأُ  اإْلِ  َيُؽ

اَلةُ  َهِذهِ  َفتَُؽقنُ  :ُمِصقبًا ـْ  َطَؾقْفِ  َلقَْس وَ  لِْؾَؿْلُمقمِ  الصَّ  ه.اَشقٌْئ  إَمامِفِ  َخَطنِ  مِ
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ـْ َأبِل َسِعقٍد الُخْدِريِّ  (333)   ،َوَط

ِ
 َرَأى فِل َأْصَحابِفِ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهلل

ًرا ُموا َفلْ »َفَؼاَل: ، َتَلخُّ وا بِيَتَؼدَّ . َرَواُه ُمْسؾٌِؿ.«، َوْلَقْلَتمَّ بُِؽْم َمْن بَْعَدُكمْ َتؿُّ
(1)

 

 ادحكم املستفاد من ادحييث

وا بِي» :َوَقْقُلفُ  (2/56 :)سبؾ السالميف  قال اإلماو الصيعاىٕ   ،«اْئَتؿُّ

ـَ بَِلْفَعالُِؽؿْ  ،اْقتَُدوا بَِلْفَعالِل :َأْي  ق ـْ َبْعَدُكْؿ ُمْستَِدلِّ  َطَؾك َأْفَعالِل. َوْلقَْؼتَِد بُِؽْؿ َم

َٓ َيَراهُ َواْلَحِديُث دَ  ـْ  َماِم مِؿَّ ـْ َخْؾَػ اإْلِ بَاُع َم َٓ َيْسَؿُعفُ  ،لِقٌؾ َطَؾك َأكَُّف َيُجقُز اتِّ  ،َو

لِ  َوَّ ْٕ ػِّ الثَّاكِل َيْؼتَُدوَن بِا ػِّ الثَّالِِث بِالثَّاكِل ،َكَلْهِؾ الصَّ ـْ  ،َوَأْهِؾ الصَّ َوَكْحِقِه َأْو بَِؿ

 هاُيبَؾُِّغ َطـُْف.

 .شعبل يف هذه الؿسللةوقد بالغ ال ُ :قهد

اكتفقت  (: قال الشعبل: إذا4/237) الػتحيف   قال احلافظ ابً زدب

ؽؿ أئؿة ضفاركع: فننَّ بع ،إىل الصػ أخر، ومل يرفعقا رؤوسفؿ، وقد رفع اإلمام

بعض. وهذا ققل غريب، والجؿفقر طىل خالفف، وأنَّ آطتبار باإلمام وحده يف 

 ه.اإدراك الركعة بندراك ركقطف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 438أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)
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ـِ َثابٍِت  (333) ـْ َزْيِد ْب   َوَط
ِ
َػةً َص خَ بِ ُحْجَرًة  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: اْحتََجَر َرُسقُل اهلل

(1)
 ،

َأْفَضُل »: الَحِديَث، َوفِقفِ ... َفَصؾَّك فِقَفا، َفتَتَبََّع إَلقِْف ِرَجاٌل، َوَجاُءوا ُيَصؾُّقَن بَِصاَلتِفِ 

. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.«إَلَّ الَؿْؽُتوبَةَ  َصََلةِ الَؿْرِء فِي بَْقتِهِ 
(2)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من ادحييث

 ؾ٠٬ املأَّٛ جًف اإلَاّ  ٚبُٝٓٗا حا٥ٌ. د:1ر َطأي١

ا  (23/467 :)مجؿقع الػتاوىيف  قال غٔخ اإلضالو ابً تٔنٔ٘  َوَأمَّ

َمامِ اْلؿَ َصاَلُة  َفنِْن  :َوَبقْـَُفَؿا َحائٌِؾ  ،ْسِجدِ ؿَ الأَْو فِل  ،ْسِجدِ ؿالَخاِرَج  ،ْلُمقِم َخْؾَػ اإْلِ

ُػقُف ُمتَِّصَؾةً  ِة، َوإِْن َكاَن َبقْـَُفَؿا َصِريٌؼ، َأْو َكْفٌر َتْجِري  ،َكاَكْت الصُّ َئِؿَّ ْٕ َجاَز بِاتَِّػاِق ا

ـُ  ُػ ِن َمْعُروَفاِن، ُهَؿا ِرَواَيتَانِ  ،فِقِف السُّ َٓ ـْ َأْحَؿَد: َأَحُدُهَؿا:  َفِػقِف َقْق ـُْع َكَؼْقِل الؿَ َط

.جالَوالثَّاكِل:  َأبِل َحـِقَػَة. افِِعلِّ  اكتفك الؿراد َقاُز َكَؼْقِل الشَّ

َوُهَق  ( بعد أن ذكر الرواية الثاكقة:3/46) الؿغـليف  قال ابً قدام٘ 

ِحقُح ِطـِْدي، َوَمْذَهُب َمالٍِؽ  افِِعلِّ  ،الصَّ َكَّ َوالشَّ
ِ

ٕ : َٓ َٓ َكصَّ فِل َمـِْع َذلَِؽ، َو ُف 

  ،إْجَؿاعَ 
ِ

َٓ َيْؿـَُع آ َكَُّف 
ِ

َٓ ُهَق فِل َمْعـَك َذلَِؽ، ٕ َر فِل َذلَِؽ َما اْلـؿُ َفنِنَّ  :ْقتَِداءَ َو َمثِّ

ْؤَيةَ  ْقِت، َوَلقَْس َهَذا بَِقاِحٍد مِـُْفَؿا ،َيْؿـَُع الرُّ  ها. ... َأْو َسَؿاَع الصَّ

  (4/369.)شرح الؿفذبكؿا يف  قل الـقوي لألكثريـوطزا هذا الؼ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لشلء، والؿراد: شلء مـسقج مـ الخقص، وهق ورق الـخؾ. اكظر الَخْصُػ: هق ضؿ الشلء إىل ا (1)

الـفايةو ،لسان العرب. 

 (. 781(، ومسؾؿ )731أخرجف البخاري ) (2)
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أما وجقد الحائؾ مع اتصال الصػقف فال يؿـع  قال أتٌ ػثذ اهلل غفش اهلل نو: 

 .آقتداء بال إشؽال، ويدل طؾقف حديث الباب

ما صححف ابـ  فانصحْحوأما إذا ُوِجَد ما يؿـع اتصال الصػقف كالسقؾ: 

ا فقصؾقن يف الطريؼ، وٓ تصح صالهتؿ مع قدامة، وأما إن كان الػاصؾ صريؼً 

الػصؾ بالطريؼ إٓ إذا طجزوا طـ الصالة فقف، واهلل أطؾؿ، وهق ترجقح شقخ 

 .كؿا سقليت اإلسالم 
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 ةَكَخِلامُل ِلاِئَطامَل ُضِعَب

املطللللجد ٚمل تتؿللللٌ ايؿلللليٛف    ٠ؾلللل٠٬ املللللأََٛري يف َلللل٪جس   د:1ر َطأي١

 إيِٝٗ.

 (23/468 :)قع الػتاوىمجؿ، كؿا يف ُسئؾ شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

ـْ َيَراُه:  َٓ َيَرى َم َٓ َيَراُه، َو َماِم َحائٌِؾ، بَِحْقُث  ـَ اإْلِ َماِم، َوَبْقـَُف َوَبْق ل َمَع اإْلِ ـْ ُيَصؾِّ َطؿَّ

؟ َٓ  َهْؾ َتِصحُّ َصاَلُتُف؟ َأْم 

ـُْصقُص الـْؿَ ، َوُهَق َكَعْؿ َتِصحُّ َصاَلُتُف، ِطـَْد َأْكثَِر اْلُعَؾَؿاءِ  ،اْلَحْؿُد هلل َأَداَب:

ـْ َأْحَؿدَ  ِريُح َط ْقتَِداءَ  :الصَّ
ِ

َٓ َيْؿـَُع آ ُػقِف  ،َفنِكَُّف َكصَّ َطَؾك َأنَّ اْلِؿـْبََر  ـَُّة فِل الصُّ َوالسُّ

ػِّ  قَن فِل الصَّ َل، َوَيتََراصُّ َوَّ ْٕ َل َفا َوَّ ْٕ قا ا ِر : َأْن ُيتِؿُّ ـْ َصؾَّك فِل ُمَمخَّ َمَع ْسِجِد الـْؿَ َفَؿ

َماَم َكاَكْت َصاَلُتُف َمْؽُروَهًة، َوَاهللُ   هاَأْطَؾُؿ. ُخُؾقِّ َما َيؾِل اإْلِ

وٓ خالف يف مذهب الشافعل، وأمحد يف صحة الصالة إذا كان اإلمام  ُ :قهد

ن يف مسجد واحد، ويؿؽـف آقتداء بف بؿشاهدةٍ، أو سؿاٍع، واهلل أطؾؿ، قوالؿلمقم

اإلمجاع.وكؼؾ بعض الشافعقة يف جقازه 
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (4/362.)الؿجؿقع (3/44 ،)الؿغـلواكظر:  (1)
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 ؾ٠٬ املأََٛري جازج املطجد. د:2ر َطأي١ 

 (23/416 :)مجؿقع الػتاوىكؿا يف  قال غٔخ اإلضالو ابً تٔنٔ٘ 

ُػقِف ؿالإَذا اْمتأََلَ  قا َخاِرَج َص  :ْسِجُد بِالصُّ ُػقُف ِحقـَئٍِذ ؿالػُّ ْسِجِد، َفنَِذا اتََّصَؾْت الصُّ

ْت َصاَلُتفُ  َْسَقاِق، َصحَّ ْٕ ا إَذا َص ، ؿْ فِل الطُُّرَقاِت َوا ػِّ َوَأمَّ ـَ الصَّ قا َوَبقْـَُفْؿ َوَبقْ ػُّ

َخِر َصِريٌؼ َيْؿِشل الـَّاُس فِقفِ  ْٔ َوَكَذلَِؽ ، َلْؿ َتِصحَّ َصاَلُتُفْؿ فِل َأْضَفِر َقْقَلْل اْلُعَؾَؿاءِ  :ا

ُػقَف، وَ  َٓ َيَرْوَن الصُّ ُػقِف َحائٌِط بَِحقُْث  ـَ الصُّ ـْ َيْسَؿُعقَن إَذا َكاَن َبقْـَُفْؿ َوَبقْ
َلؽِ

ـْ َغقِْر َحاَجةٍ 
َٓ َتِصحُّ َصاَلُتُفْؿ فِل َأْضَفِر َقْقَلْل اْلُعَؾَؿاءِ  :التَّْؽبِقَر مِ ُف  ـْ ، َفنِكَّ َوَكَذلَِؽ َم

َلْؿ َتِصحَّ َصاَلُتُف، َوَلقَْس َلُف َأْن َيْؼُعَد فِل اْلَحاُكقِت  :َصؾَّك فِل َحاُكقتِِف َوالطَِّريُؼ َخالٍ 

ُػقِف بِِف، َبْؾ َطَؾقِْف َأْن َيْذَهَب إَلك َوَيـْ  َل، ؿالتَظَِر اتَِّصاَل الصُّ َوَّ ْٕ َل َفا َوَّ ْٕ ْسِجِد َفقَُسدَّ ا

 هاَأْطَؾُؿ. َوَاهللُ 

والؼقل  (4/426- :)الشرح الؿؿتعيف  قال الػٔخ ابً عجٔنني 

ػقِف، وأكَّف : أكَّف ُٓبدَّ مِـ اتِّصالؿؼـعوهق الذي مشك طؾقف صاحُب  ،الثاين اِل الصُّ

ػقُف متَّصؾًة: ٕنَّ  ٓ َيِصحُّ اقتداُء َمـ كان خارَج الؿسجِد إٓ إذا كاكت الصُّ

 ،وهل متابعة الؿلمقِم لإلِمام ،طِة أن تؽقن مجتؿعًة يف إفعالِ القاجَب يف الجؿا

يف وإٓ لؼؾـا: َيِصحُّ أن يؽقن إماٌم وملمقٌم واحد يف الؿسجد، وملمقمان  ،والؿؽان

وبقـ الؿسجِد  احجرة بقـفا وبقـ الؿسجد مسافة، وملمقمان آخران يف حجرة بقـف

مسافة، وملمقمان آخران بقـفؿا وبقـ الؿسجد مسافة يف حجرة ثالثة، وٓ َشؽَّ أنَّ 

هذا تقزيٌع لؾجؿاطِة، وٓسقَّؿا طىل ققِل َمـ يؼقل: إكَّف يجب أن ُتصؾَّك الجؿاطُة يف 
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 الؿساجد.

أكَّف ُٓبدَّ يف اقتداِء َمـ كان خارَج الؿسجِد مِـ   ٍرِ املطأل٘:فالصَّْاُب يف

ػقِف  . :فنْن مل تؽـ متَِّصؾة :اتِّصاِل الصُّ الة ٓ َتِصحُّ  هافننَّ الصَّ

شترط يُ  (4/369 :)الؿفذبشرح يف   قال اإلمام الـقوي تنبيه:

أو يف  ،الؿسجد ا يفقَ ؾَّ سقاء َص  ،ماملصحة آقتداء طؾؿ الؿلمقم باكتؼآت اإل

ويحصؾ  :قال أصحابـا .جؿع طؾقفوهذا مُ  ،أو أحدمها فقف وأخر يف غقره ،غقره

 ،أو فعؾ مـ خؾػف ،أو مشاهدة فعؾف ،أو مـ خؾػف ،ماملف العؾؿ بذلؽ بسؿاع اإل

 ها.مقرمجاع يف جقاز اطتؿاد كؾ واحد مـ هذه إوكؼؾقا اإل

 ٌٖ يإلَاّ إٔ ٜهٕٛ أع٢ً َٔ املأَّٛ؟ د:3ر َطأي١

 طة مـ أهؾ العؾؿ أن يؽقن اإلمام أطىل مـ الؿلمقم، وهق مذهب كره مجا

أمحد، وكثقر مـ أصحابف، وقال بف مالؽ، وإوزاطل، وأصحاب الرأي، وسقاء 

 .أراد التعؾقؿ، أم مل ُيِرْد ذلؽ

، أكف أمَّ الـاس يف طـ حذيػة  (،597) واستدلقا بؿا أخرجف أبق داود

ؼؿقصف، فجبذه، فؾؿا فرغ مـ صالتف، قال: الؿدائـ طىل دكان، فلخذ أبق مسعقد ب

وإسـاده  قال: قد ذكرُت حقـ مددتـل. أمل تعؾؿ أهنؿ كاكقا ُيـَْفقن طـ ذلؽ؟

 .صحقح

  واستدلقا التعؾقؿوذهب الشافعل، وأمحد يف رواية إىل جقاز ذلؽ إذا أراد ،
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الصحقحقـبحديث سفؾ بـ سعد يف  
(1)

 طىل الؿـبر يف صالة رسقل اهلل  

 .«صـعت ذلك لتلمتوا بي، ولتعؾؿوا صَليتإكَم »وفقف: 

.انصٌاب هقًىزا انقٌل 
(2)

  

 ُعًٛ املأَّٛ ع٢ً اإلَاّ. د:4ر َطأي١

  ذهب مجٌع مـ أهؾ العؾؿ إىل جقاز ذلؽ، وهق ققل أمحد، والؿشفقر مـ

 .، وأصحاب الرأي، والثقري، وإسحاقمذهبف، وبف قال الشافعل

. أخرجف ابـ أبل ح الؿسجدوصحَّ طـ أبل هريرة أكَّف صؾَّك ملمقًما يف سط 

باب ] الصحقحوطؾَّؼف البخاري يف  (،3/83(، وطبدالرزاق )2/223شقبة )

 .[( مـ كتاب الصالة18)

وقال مالؽ: ٓ تصح صالتف إذا صؾَّك الجؿعة فقق سطح الؿسجد بصالة 

 ويف سائر الصؾقات طـف روايتان: الجقاز، والؽراهة، وهل آخر الروايتقـ طـف. .اإلمام

، وٓ كعؾؿ دلقاًل طىل الؿـع مـ ذلؽ.صٌاب انقٌل األًلًان
(3)

  

 ايؿ٠٬ ع٢ً َا ٚقع ع٢ً ٚه٘ ا٭زض مما ٜٓكٌ. د:5ر َطأي١

: الصالة طىل ما وضع ط/الغرباء (2/442)الػتحيف   قال ابـ رجب

طىل إرض مؿا يتلبد فقفا، أو يـؼؾ طـفا كؿـبر وسرير وكحقه، يجقز ذلؽ طـد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.544(، ومسؾؿ برقؿ )917أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

  (3/47-48.)الؿغـلاكظر:  (2)

 /كتاب الصالة(.18ٓبـ رجب )باب/ فتح الباري (3/44 ،)الؿغـلواكظر:  (3)
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: سللت أمحد طـ الصالة طىل السرير الػريضة أكثر العؾؿاء. قال أبق صالب

والتطقع؟ قال: كعؿ، إذا كان يؿؽـف مثؾ السطح. وقال حرب: سللت إسحاق طـ 

 الصالة طىل السرير مـ الخشب؟ قال: ٓ بلس بف.

وروى حرب بنسـاده، طـ إوزاطل، أكف مل ير بلسا بالصالة طىل إسرة 

اء، إٓ خالف شاذ قديؿ. روى وأشباهفا. ولقس يف هذا اختالف بقـ العؾؿ

كعقؿ الػضؾ بـ دكقـ: ثـا أبق بؽر بـ طقاش، طـ إسؿاطقؾ بـ سؿقع، طـ طظ  أبق

بـ أبل كثقر، قال: رأى طؿار رجال يصظ طىل دابتف، فؿده مـ خؾػف، فؼال: هاهـا 

 هصؾ يف الؼرار. ولعؾ هذا الؿصظ كان إماما لؼقم يصؾقن تحتف.ا

 أر لف تقثقًؼا مـ معتبر: ففق مجفقل الحال، طظ بـ أبل كثقر، مل  ُ:قهد

 أطؾؿ. واهلل
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ـْ َجابِِر  (333) َل َطَؾقِْفْؿ، َفَؼاَل  َوَط َقاَل: َصؾَّك ُمَعاٌذ بَِلْصَحابِِف الِعَشاَء َفَطقَّ

ٱ ﴿ـ إَذا َأََمْت الـَّاَس َفاْقَرْأ بِ  َأُترِيُد َأْن َتُؽوَن َيا ُمَعاُذ َفتَّاًكا؟»: ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلُّ 

ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف،  «﴾ڳ ڳ    ڳ﴿، ﴾چ چ چ﴿َو  ﴾ں ڻ ڻ ڻ ﴿َو ، ﴾ٻ

َوالؾَّْػُظ لُِؿْسؾٍِؿ.
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من ادحييث

 ختيٝف ايؿ٠٬. د:1ر َطأي١

 ، ومسؾؿ(766) طىل تخػقػ الصالة، وقد أخرج البخاري يدلهذا الحديث 

أخػَّ الـاس صالة يف  ، قال: كان رسقل اهلل مـ حديث أكس  (469)

 والؾػظ لؿسؾؿ. تؿام.

َفالتّْخِػقُػ َأْمٌر كِْسبِّل  (1/213-214 :)زاد الؿعاديف  قال ابً الكٔه 

َٓ إَلك َشْفَقةِ  ،ملسو هيلع هللا ىلصَيْرِجُع إَلك َما َفَعَؾُف الـّبِّل  ـَ الـْؿَ َوَواَضَب َطَؾقِْف  ـْ َفنِكّ  :ْلُمقمِق ُف َلْؿ َيُؽ

ـْ َوَرائِِف اْلَؽبِقرَ  ،ُثّؿ ُيَخالُِػفُ  ،َيْلُمُرُهْؿ بَِلْمرٍ 
 ،َوالّضِعقَػ َوَذا اْلَحاَجةِ  ،َوَقْد َطؾَِؿ َأّن مِ

ـْ  :َفَاّلِذي َفَعَؾُف ُهَق التّْخِػقُػ اّلِذي َأَمَر بِفِ 
ـُ َأْن َتُؽقَن َصاَلُتُف َأْصَقَل مِ

َفنِّكُف َكاَن ُيْؿؽِ

َوَهْدُيُف اّلِذي َكاَن  ،َفِفَل َخِػقَػٌة بِالـّْسبَِة إَلك َأْصَقِل مِـَْفا ،بَِلْضَعاٍف ُمَضاَطَػةٍ  َذلَِؽ 

َوَيُدّل َطَؾقِْف َما َرَواُه  ،تَـَاِزُطقنَ اْلـؿُ َواَضَب َطَؾقِْف ُهَق اْلَحاكُِؿ َطَؾك ُكّؾ َما َتـَاَزَع فِقِف 

ـِ ُطَؿرَ  ـْ اْب َوَيُمّمـَا  ،َيْلُمُرَكا بِالتّْخِػقِػ  ملسو هيلع هللا ىلص هللَقاَل َكاَن َرُسقُل ا ، الـَّسائِّل َوَغقُْرُه َط

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 179( )465(، ومسؾؿ )765أخرجف البخاري ) (1)



ٔ٘ َّاإِلَماَم  ٔ٘ ٗٔ اجَلَناَع  47  َباُب َصال

 

 

 

 

[اِت افَّ الصَّ ] ـ:بِ 
(1)

ـْ التّْخِػقِػ اّلِذي َكاَن َيْلُمُر بِفِ  [اِت افَّ الصَّ ] ـ:َفاْلِؼَراَءُة بِ  ،
 َوَاهللُ  ،مِ

 ه.اَأْطَؾؿُ 

تِْل كَ  (4/269 :)الػتحيف  قال احلافظ ابً زدب  اَن الـَّبِّل فالصالة الَّ

 َل قَّ خػقػ الَِّذي أمر بِِف غقره، وإكؿا أكؽر َطَؾك مـ صَ تقفا بالـاس ِهَل الؾِّ َص يُ  ملسو هيلع هللا ىلص

بالؿديـة صالة  ملسو هيلع هللا ىلصبـ جبؾ َكاَن يصظ َمَع الـَّبِّل  اذَ عَ مُ  نَّ نِ فَ  :َطَؾك َذلَِؽ  ا زائدً قياًل طْ تَ 

، ُثؿَّ يـطؾؼ [الؿقاققت]، كؿا سبؼ ذكره فِل اها كثقرً رُ خِّ مَ يُ  ملسو هيلع هللا ىلصالعشاء، وكان الـَّبِّل 

إىل ققمف فِل بـل َسَؾَؿة فقصظ هبؿ، وقد استػتح حقـئذ بسقرة البؼرة، ففذا ُهَق الَِّذي 

ا كَ رُ مُ لْ قَ لَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ويشفد لفذا: َحِدْيث ابـ ُطَؿر، َقاَل: َكاَن َرُسقل، أكؽره َطَؾك معاذ

 ـُ ابْ وَ  ،لائِ َس الـَّ وَ  ،دؿَ ْح أَ  امُ مَ اإلِ  فُ َج رَّ َخ  ات.افَ ا بالصَّ ـَ مُّ مُ قَ َكاَن لَ  نْ إِ ، وَ ِػ قْ ػِ خْ التَّ بِ 

 ه.افؾُ عَ ػْ قر بِِف ُهَق َما َكاَن يَ الؿلمُ  َػ قْ ػِ خْ التَّ  نَّ والؿراد: أَ  .صحقحففِل  ةَ ؿَ يْ زَ ُخ 

مجؿقع كؿا يف  وقد سبؼ إىل هذا البقان شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

  (22/575 ،596-597.)الػتاوى

 ٙ؟إعاد٠ ايؿ٠٬ يٝ٪ّ غري د:2ر َطأي١

كان يصظ  أنَّ معاًذا  الصحقحقـجاء يف بعض صرق حديث الباب يف 

ومثؾف ما ثبت طـ  العشاء أخرة، ثؿ يرجع إىل ققمف فقصظ هبؿ. مع الـبل 

 أكف صؾَّك بلصحابف صالة الخقف مرتقـ كؿا سقليت إن شاء اهلل يف بابف. الـبل 

 َأْضَفرُ   (23/386-388:)مجؿقع الػتاوىكؿا يف   قال غٔخ اإلضالو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، وإسـاده صحقح.1666(، وابـ خزيؿة )2/26(، وأمحد )2/95أخرجف الـسائل ) (1)



 48 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

َْقَقالِ   ْٕ ـْ  ،ُكؾِّفِ  َهَذا َجَقازُ  ا َّٓ  َثاكِقًا بَِغقِْرِهؿْ  ُيَصؾَِّل  َأنْ  َيـْبَِغل َٓ  َلؽِ  َمْصَؾَحةٍ  َأوْ  لَِحاَجةِ  إ

ـْ  ُهـَاكَ  َلقَْس  َيُؽقنَ  َأنْ  مِثَْؾ  ـَ  َأَحؼُّ  ُهقَ  َأوْ  ،َغقُْرهُ  لإِْلَِماَمةِ  َيْصُؾُح  َم  َماَمِة:بِاإْلِ  اْلَحاِضِري

ـَ  َكاُكقا َأوْ  ،َرُسقلِفِ  َوُسـَّةِ  اهلل بِؽِتَاِب  َأْطَؾَؿُفؿْ  لَِؽْقكِفِ   َأْسبَُؼُفؿْ  َوُهقَ  اْلِعْؾؿِ  فِل ُمْستَِقي

مَ  َما ِهْجَرةِ  إَلك ِحقِح  فِل َثبََت  َقدْ  َفنِكَّفُ  :ِسـًّا َأْقَدُمُفؿْ  َأوْ  ،َوَرُسقُلفُ  اهللُ  َحرَّ ـْ  الصَّ  َط

 َسَواءً  اْلِؼَراَءةِ  فِي َكاُكوا َفنِنْ  ؛اهلل لِؽَِتاِب  َأْقَرُؤُهمْ  اْلَؼْومَ  َيُممُّ » :َقاَل  أَكَّفُ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلِّ 

ـَّةِ  َفَلْطَؾُؿُفمْ  ـَّةِ  فِي َكاُكوا َفنِنْ  ؛بِالسُّ  اْلِفْجَرةِ  فِي َكاُكوا َفنِنْ  ؛ِهْجَرةً  َفَلْقَدُمُفمْ  َسَواءً  السُّ

ًـّا َفَلْقَدُمُفمْ  َسَواءً  .«ِس
(1)

  

ـَّةِ  بِاْلؽِتَاِب  اْلِعْؾؿِ  فِل بِاْلَػِضقَؾةِ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  مَ دَّ َفؼَ  مَ  اْلِعْؾؿِ  فِل اْستََقْوا َفنِنْ  :َوالسُّ  ُقدِّ

بِْؼ  الِِح  اْلَعَؿؾِ  إَلك بِالسَّ مَ  ،الصَّ ابُِؼ  َوُقدِّ ـْ  َطَؾك ُؿَفاِجرُ ـالْ  َوُهقَ  بِاْختِقَاِرهِ  السَّ  َسبََؼ  َم

ِـّ  اْلَؽبِقرُ  َوُهقَ  َلفُ  اهلل بَِخْؾِؼ  ـِ  فِل َثبََت  َوَقدْ  ،السِّ ِحقَحقْ ـْ  الصَّ : َقاَل  َأكَّفُ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلِّ  َط

 اهللُ  َكَفى َما َهَجَر  َمْن  ُؿَفاِجُر ـَوالْ  ،َوَيِدهِ  لَِساكِهِ  ِمْن  ُؿْسؾُِؿونَ ـالْ  َسؾِمَ  َمْن  ُؿْسؾِمُ ـالْ »

ـْهُ  «َط
(2)

ـْ  ، قِّئَ  َهْجرِ  إَلك َسبََؼ  َفَؿ مُ  ،ِهْجَرةً  َأْقَدُمُفؿْ  َفُفقَ  مِـَْفا بِالتَّْقَبةِ  اِت السَّ  فِل َفُقَؼدَّ

َماَمةِ  ـْ  َحَضرَ  َفنَِذا ،اإْلِ َماَمةِ  َأَحؼُّ  ُهقَ  َم ُفؿْ  َفنِكَّفُ  :َفْرَضفُ  َصؾَّك َقدْ  َوَكانَ  بِاإْلِ  أَمَّ  َكَؿا َيُممُّ

ـْ  َصائَِػةٍ  َبْعدَ  لَِطائَِػةٍ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  ـِ  أَْصَحابِفِ  مِ َتقْ  َقْقَمفُ  َيُممُّ  ُثؿَّ  ُيَصؾِّل ُمَعاذٌ  َكانَ  َوَكَؿا ،َمرَّ

َكَّفُ  :ُقبَاء َأْهَؾ 
ِ

ُفؿْ  َكانَ  ٕ َماَمةِ  َأَحؼَّ  .بِاإْلِ

ةِ  َذلَِؽ  َطَؾك َيْلُتقا َوَلؿْ  ،َمـُْسقٌخ  ُمَعاذٍ  َحِديَث  َأنَّ  َبْعُضُفؿْ  ادََّطك َوَقدْ   بُِحجَّ

ـْ  َثبََت  َوَما ،َصِحقَحةٍ  َْحَؽامِ ا مِ ـَّةِ  بِاْلؽِتَاِب  ْٕ  بُِلُمقرِ  َكْسِخفِ  َدْطَقى َيُجقزُ  َٓ  َوالسُّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.398برقؿ ) البؾقغسقليت يف  (1)

 (، ولقس طـد مسؾؿ ذكر الؿفاجر.46(، ومسؾؿ برقؿ )16أخرجف البخاري برقؿ ) (2)



٘ٔ َباُب َّاإِلَماَم  ٔ٘ ٗٔ اجَلَناَع  49  َصال

 

 

 

 

ـْ  َكثِقرٌ  َبْعِضفِ  فِل َوَقعَ  َقدْ  َواِسعٌ  َباٌب  َوَهَذا ،الـَّْسِخ  َوَطَدمِ  لِؾـَّْسِخ  ُمْحتَِؿَؾةٍ   الـَّاسِ  مِ

 َصؾَّك إَذا اْلِجـَاَزةِ  َطَؾك اَلةُ الصَّ  َوَكَذلَِؽ  ،َؿْقِضعِ ـالْ  َهَذا َغقْرِ  فِل َمبُْسقطٌ  ُهقَ  َكَؿا

ُجُؾ  َطَؾقَْفا ُفؿْ  َكانَ  إَذا الثَّاكِقَةِ  بِالطَّائَِػةِ  ُيَصؾَِّل  َأنْ  َفَؾفُ  :آَخُرونَ  مَ دِ قَ  ُثؿَّ  ،إَماًما الرَّ  أََحؼَّ

َماَمةِ  ةً  اْلِجـَاَزةِ  َطَؾك َغقُْرهُ  َصؾَّك إَذا َوَلفُ  ،بِاإْلِ  ُيِعقدُ  َكَؿا َتبًَعا َمَعُفؿْ  َهاُيِعقدَ  َأنْ  َثاكِقَةً  َمرَّ

 :َمَعُفؿْ  َفُقَصؾِّل َراتٌِب  إَمامٌ  فِقفِ  َمْسِجًدا َيْلتِل ُثؿَّ  َبقْتِفِ  فِل ُيَصؾَِّل  َأنْ  مِثَْؾ  ،َتبًَعا اْلَػِريَضةَ 

َمامِ  َمْذَهِب  فِل َمْشُروعٌ  َهَذا َفنِنَّ   ُيَصؾِّ  َلؿْ  ـْ فِقؿَ  َمْذَهبُفُ  َوَكَذلَِؽ  ،كَِزاعٍ  باَِل  َأْحَؿد اإْلِ

 َفاَتتْفُ  إَذا اْلَؼبْرِ  َطَؾك ُيَصؾَِّل  َأنْ  َوَلفُ  ،َغقِْرهِ  َبْعدَ  َطَؾقَْفا ُيَصؾَِّل  أَنْ  َفَؾفُ  :اْلِجـَاَزةِ  َطَؾك

اَلةُ  افِِعلِّ  َقاصِبَةً  اْلَحِديِث  ُفَؼَفاءِ  َمْذَهُب  َهَذا ،الصَّ  ،َوَغقِْرِهؿْ  َوإِْسَحاَق  ،َوَأْحَؿد ،َكالشَّ

َطاَدةَ  َرىيَ  َٓ  لٌِؽ َوَما َّٓ  َيَراَها َٓ  َحـِقَػةَ  َوَأُبق ،اإْلِ ا ،لِْؾَقلِلِّ  إ  َطَؾك ُهقَ  َصؾَّك إَذا َوَأمَّ

 فِل َوْجَفانِ  فِقفِ  الثَّاكِقَِة؟ الطَّائَِػةِ  َمعَ  ُيِعقَدَها َأنْ  َلفُ  َفَفْؾ  َغقُْرهُ  َطَؾقَْفا َصؾَّك ُثؿَّ  اْلِجـَاَزةِ 

َنَّ : َقاُلقا. ُيِعقُدَها َٓ  :قَؾ قِ  ،َأْحَؿد َمْذَهِب 
ِ

ُؾ  َٓ  اْلِجـَاَزةِ  َوَصاَلةُ  َكْػٌؾ  الثَّاكِقَةَ  ٕ . بَِفا ُيتَـَػَّ

ِحقُح  َوُهقَ  .ُيِعقَدَها أَنْ  َلفُ  َبْؾ : َوقِقَؾ  اـلَ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َفنِنَّ  :الصَّ  َمـْبُقذٍ  َقبْرٍ  َطَؾك َصؾَّك ؿَّ

ـْ  َمَعفُ  َصؾَّك ًٓ  َفاَطَؾقْ  َصؾَّك َكانَ  َم ـْ  اْلِجـَاَزةِ  َصاَلةِ  َوإَِطاَدةُ  ،َأوَّ  إَطاَدةِ  ِجـْسِ  مِ

 اْلِجـَاَزةِ  َطَؾك ُيَممُّ  َفَفْؾ : َهَذا َوَطَؾك ،َوَرُسقُلفُ  اهللُ  َشَرَطَفا َحقُْث  َفتُْشَرعُ  اْلَػِريَضةِ 

؟ ـِ َتقْ ـِ  َطَؾك َمرَّ ِحقُح  ،ِرَواَيتَقْ  ها.ؿُ َأْطؾَ  اهللُ وَ  ،َذلَِؽ  َلفُ  أَنَّ  َوالصَّ



 56 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 
ـْ َطائَِشَة  (333)  - َوَط

ِ
ِة َصاَلةِ َرُسقِل اهلل  -بِالـَّاِس َوُهَق َمِريٌض  ملسو هيلع هللا ىلصفِل قِصَّ

ـْ َيَساِر َأبِل َبْؽٍر، َفَؽاَن ُيَصؾِّل بِالـَّاِس َجالًِسا َوَأُبق َبْؽٍر  َقاَلْت: َفَجاَء َحتَّك َجَؾَس َط

، َوَيْؼتَِدي الـَّاُس بَِصاَلةِ أَبِل َبْؽٍر. ملسو هيلع هللا ىلصَقائًِؿا، َيْؼتَِدي َأُبق َبْؽٍر بَِصاَلةِ الـَّبِلِّ 

َطَؾقِْف. ُمتََّػٌؼ 
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من ادحييث

 نٝي١ٝ ؾ٠٬ ايكادز ع٢ً ايكٝاّ جًف اإلَاّ ايكاعد. د:1ر َطأي١

  الؿلمقم خؾػ اإلمام الؼاطد، ذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل طدم جقاز ائتؿام

هق ققل محؿد بـ الحسـ، والحسـ بـ حل، ومالؽ يف ضاهر مذهبف، والثقري و

َأَحٌد  مَّنَّ َل َيُم »يف رواية طـف، وجاء يف ذلؽ حديث مرسٌؾ مـ مراسقؾ الشعبل: 

اٌب.«بَْعِدي َجالًِسا  ، ويف إسـاده: جابر الجعػل، وهق كذَّ

  ائتؿام الؿلمقم وصالتف وراء اإلمام وذهب طامة أهؾ العؾؿ إىل جقاز

 الجالس، واختؾػقا: هؾ ُيصظ وراءه جالًسا، أم قائًؿا طىل ققلقـ:

أنَّ الؿلمقم ُيصظ قائًؿا، وإْن قعد إماُمف، وهذا ققل الؿغقرة،  الكْل األّل:

ومحاد، وأبل حـقػة، والثقري، وابـ الؿبارك، ومالؽ، والشافعل، وأبل ثقر، 

صل  قائًَم؛ فنْن مل تستطع »: قسة، أو طؿقمات مثؾ ققلف واطتؿدوا طىل َأقْ 

، وتبعفؿ طىل ذلؽ صائػة مـ الؿحدثقـ، كالحؿقدي، والبخاري، وادََّطقا «فؼاطًدا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 95( )418(، ومسؾؿ )713أخرجف البخاري ) (1)
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يف مرِض مقتف قاطًدا، والـاس  صالة الـبل بكسخ أحاديث إمر بالجؾقس 

 الحؿقدي.خؾػف ققاًما، ومل يلمرهؿ بالجؾقس كؿا قرره البخاري، وحؽاه طـ 

ُيصؾِّل الؼادر طىل الؼقام خؾػ اإلمام الجالس جالًسا، هذا هق  الكْل الجاىٕ:

 .الؿروي طـ الصحابة، وٓ ُيعرف طـفؿ اختالف يف ذلؽ

ومؿـ ُروي طـف ذلؽ مـ الصحابة: ُأسقد بـ حضقر، وققس بـ قفد، وجابر 

الف ذلؽ، بـ طبداهلل، وأبق هريرة، ومحؿقد بـ لبقد، وٓ ُيعرف طـ صحابل خا

 ، بؾ كاكقا يػعؾقن ذلؽ يف مساجدهؿ ضاهًرا، ومل يـؽر طؾقفؿ طؿؾفؿ صحابلٌّ

 .تابعل وٓ

وهق ققل إوزاطل، ومحاد بـ زيد، وأمحد، وإسحاق، وأبل خقثؿة، وسؾقؿان 

 الفاشؿل، وأبل بؽر بـ أبل شقبة، وابـ الؿـذر، وابـ خزيؿة، وغقرهؿ.

الصحقحقـ، يف واستدل همٓء بحديث أبل هريرة 
(1)

 ...،»مرفقًطا:  

وا قعوًدا أمجعقن  .«وإذا صؾى قاطًدا؛ َفَصؾُّ

 .انصٌاب هقًىزا انقٌل 

وأما ادِّطاُء الـسخ: فؾقس بصحقح: ٕنَّ الـسخ ٓ ُيرجع إلقف إٓ إذا مل يؿؽـ 

 الجؿع بقـ الدلقؾقـ.

 ويدل طىل أنَّ إمر بالؼعقد غقر مـسقخ أنَّ الـبل  :قال ابً زدب 

أكف طؾَّؾف بلنَّ اإلمام إكؿا ُجعؾ  َٓٗا:، ؾف بِِعؾٍؾ مل ُتـسخ، ومل تبطؾ مـذ ُشرطتطؾَّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.417(، ومسؾؿ برقؿ )722أخرجف البخاري برقؿ ) (1)
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وإذا كبََّر؛ فؽبروا...، وإذا صؾَّى »إماًما: لقمتؿ بف، وُيؼتدى بف يف أفعالف. وقال:  

وا جؾوًسا أمجعون ، َشقْئجالًسا مل ُيـسخ مـف  وما قبؾ الصالة، «جالًسا، َفَصؾُّ

 نَّ الجؿقع مرتَّب طىل أنَّ اإلمام يمتؿ بف، وُيؼتدى بف.فؽذلؽ الؼعقد: ٕ

أكف جعؾ الؼعقد خؾػف مـ صاطة إمراء، وهق مـ صاطتف، كؿا يف  ّميَا:

مسـد أمحد
(1)

فننَّ من صاطة اهلل أن تطقعوين، »مـ حديث ابـ طؿر، وفقف قال:  

 .«ومن صاطتي أن تطقعوا أمراءكم، فنذا صؾوا قعوًدا، فصؾوا قعوًدا

أكف جعؾ الؼقام خؾػ  َٚٓٗا:، «ومن صاطتي أن تطقعوا أئؿتؽم»ويف رواية: 

اإلمام الجالس مـ جـس فعؾ فارس، والروم بعظؿائفا، حقث يؼقمقن، ومؾقكفؿ 

 هجؾقس.ا

صحقح مسؾؿثؿ ذكر حديث جابر يف 
(2)

 هبذا الؿعـك. 

 مرض مقتف، وصالة مـ خؾػف يف وأما الجقاب طـ جؾقس الـبل 

 ؿـ وجفقـ:، فقائؿقـ

أنَّ الؿمتؿقـ بلبل بؽر ائتؿقا بنمام ابتدأ هبؿ الصالة، وهق قائؿ،  أحدٍنا:

فقؼال: إْن ابتدأ هبؿ اإلمام الصالة جالًسا: صؾقا وراءه جؾقًسا، وإْن ابتدأ هبؿ 

 قائًؿا، ثؿ اطتؾَّ فجؾس: أتؿقا خؾػف ققاًما، وهذا جقاب اإلمام أمحد، وأصحابف.

ث إمر بالؼعقد طىل آستحباب، وُيحؿؾ الؼقام أن ُتحؿؾ أحادي الجاىٕ:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (749.)لؾشقخ  الصحقح الؿسـد( بنسـاد صحقح، وهق يف 2/93أخرجف أمحد ) (1)

 (.413أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (2)
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 الذي يف مرض مقتف طىل الجقاز، وهذا الحؿؾ وجٌف لؾحـابؾة.

 ، واهلل أطؾؿ.أقشب ػنذُ وهذا القجف الثاين: غفش اهلل نوقال أتٌ ػثذ اهلل 

أثار الؿتؼدمة طـ الصحابة: ُأسقد بـ ُحضقر، وجابر، وأبل هريرة،  تنبيه:

ابـ و (،2/461(، وطبد الرزاق )2/366ابـ أبل شقبة ) فاوققس، كؾفا أخرج

 ( بلساكقد صحقحة.4/266) إوسطالؿـذر يف 

أن الخالف السابؼ فقؿا إذا كان جؾقس اإلمام  :واهلل أطؾؿ ،يظفر تنبيه آخر:

طارًضا لؿرض صارئ، وأما إن كان اإلمام مؼعًدا، ٓ يستطقع الؼقام باستؿرار، 

 الؿلمقمقـ يف هذه الصقرة، وكثقر مـ الػؼفاء يرون أن فقظفر وجقب الؼقام طىل

اإلمام الؿؼعد باستؿرار ٓ يصؾح إلمامة إصحاء، وهذا غقر صحقح، بؾ تصح 

إمامتف، ولؽـ يصظ الؿلمقمقن خؾػف ققاًما، واهلل أطؾؿ.
(1)

  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (3/66-.)الؿغـل، (689ٓبـ رجب ) الػتحواكظر:  (1)
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ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (333) ْف  َأمَّ َأَحُدُكمُ إَذا »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ  ،َوَط  ؛الـَّاَس َفْؾُقَخػ 

ِعقَف َوَذا الَحاَجِة، َفنَِذا َصؾَّى َوْحَدُه َفْؾُقَصل  َكْقَف  َفنِنَّ فِقِفمُ  ِغقَر َوالَؽبِقَر َوالضَّ الصَّ

.. ُمتََّػٌؼ َطَؾقْفِ «َشاءَ 
(1)

 

 ادحكم املستفاد من ادحييث

 .د مـ هذا الحديث وجقب التخػقػ يف الصالة طىل الـاسيستػا

: أنَّ رجاًل شؽك تطقيؾ طـ أبل مسعقد إكصاري  الصحقحقـويف 

يا أهيا الـاس، إن مـؽم مـػرين، »، وقال: ، فغضب الـبل إمامف إىل الـبل 

 .(466(، ومسؾؿ برقؿ )96أخرجف البخاري برقؿ ) «فليؽم أمَّ الـاس فؾقوجز

 .التقفقؼ ( بقان التخػقػ الؿلمقر بف، وباهلل394يف شرح الحديث رقؿ)وتؼدم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 467(، ومسؾؿ )763أخرجف البخاري ) (1)



َ٘ٔباُب َص َّاإِلَماَم  ٔ٘ ٗٔ اجَلَناَع  55  ال

 

 

 

 

ـِ َسؾِ  (333) ـْ َطْؿِرو ْب ـْ ِطـِْد الـَّبِلِّ َوَط
ا ملسو هيلع هللا ىلصَؿَة َقاَل: َقاَل َأبِل: ِجئْتُُؽْؿ مِ ، َحؼًّ

ْن َأَحُدُكمْ  إَذا َحَضَرِت »َفَؼاَل:  ََلُة َفْؾُقَمذ  . َقاَل: َفـََظُروا «، َوْلَقُممَُّؽْم َأْكَثُرُكْم ُقْرآًكاالصَّ

ـْ َأَحٌد َأْكثََر ُقْرآًكا ـُ ِستِّ مِـِّل َفَؾْؿ َيُؽ ُمقكِل، َوأََكا اْب . َرَواُه  ، َفَؼدَّ ـَ أَْو َسبِْع ِسـِق

. الُبَخاِريُّ َوَأُبقَداُود َوالـََّسائِلُّ
(1)

 

ـِ  (338)   ،َمْسُعقدٍ  َأبِل َوَط
ِ
َيُممُّ الَؼْوَم َأْقَرُؤُهْم »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

ـَّةِ َتَعاَلى، َفنِْن َكاُكوا فِ  لِؽَِتاِب اهللِ  ـَِّة، َفنِْن َكاُكوا فِي السُّ  َسَواًء َفَلْطَؾُؿُفْم بِالسُّ
 ي الِؼَراَءةِ

َوفِل ِرَواَيٍة:  - «َسَواًء َفَلْقَدُمُفْم ِهْجَرًة، َفنِْن َكاُكوا فِي اهلِْجَرةِ َسَواًء َفَلْقَدُمُفْم ِسْؾًَم 

ًـّا» ُجَل فِي ُسْؾَطا» - «ِس ُجُل الرَّ كِِه، َوََل َيْؼُعْد فِي بَْقتِِه َطَؾى َتْؽرَِمتِهِ َوََل َيُممَّنَّ الرَّ
(2)

إَلَّ  

.ُه ُمْسؾِؿٌ َرَوا .«بِنِْذكِهِ 
(3)

 

 ل واألحكام املستفادة من ادحييثنياملسائ

 ا٭حل باإلَا١َ. د:1ر َطأي١

  ،ذهب صائػة مـ أهؾ العؾؿ إىل تؼديؿ إفؼف، وهق ققل ططاء، والثقري

ومالؽ، وإوزاطل، والشافعل: ٕكف قد َيـُقُبف يف الصالة ما ٓ يدري ما يػعؾ فقف 

 إٓ بالػؼف: فقؽقن أوىل.

 لعؾؿ إىل تؼديؿ إقرأ طىل إفؼف، وهق ققل ابـ وذهب صائػة مـ أهؾ ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.81-2/86(، والـسائل )585(. وأبقداود )4362أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

 قال الـقوي: قال العؾؿاء: التؽرمة الػراش وكحقه مؿا يبسط لصاحب الؿـزل ويخص بف. (2)

 (.673أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (3)
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سقريـ، وأمحد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وابـ الؿـذر، وكصَّ أمحد طىل أكف  

م إقرأ إذا كان يعرف ما تحتاج إلقف الصالة مـ الػؼف، وكذلؽ قال كثقر مـ  ُيؼدَّ

 الؿحؼؼقـ مـ أصحابف، وحؽقا مذهبف طىل هذا القجف.

ـِ يف البابؾطؿرو بـ سؾؿة، وأبل مسعقد ال ديثواستدل همٓء بح  .َذْي

إذا كاكوا ثَلثة؛ فؾقممفم »طـ أبل سعقد مرفقًطا:  (،672) وأخرج مسؾٌؿ أيًضا

، ويف حديث مالؽ بـ الحقيرث يف «أحدهم، وأحؼفم باإلمامة أقرؤهم

الصحقحقـ
(1)

، وهذه الـصقص «م أحدكم، ولقممؽم أكثركم قرآًكافؾقمذن لؽ»: 

 لـزاع.يف محؾ ا

ٕبل بؽر مع أنَّ ُأبل بـ  وقد استدل الؼائؾقن بتؼديؿ إفؼف: بتؼديؿ الـبل 

 كعب هق َأقرُأ الصحابة.

بؿـع أن يؽقن ُأبل بـ كعب أَقرأ مـ أبل بؽر: ٕنَّ الؿراد بإقرأ يف  :ٔدَٔبّأُُ

ؾقف يف اإلمامة إكثر قرآًكا، وأبق بؽر يؼرأ الؼرآن كؾَّف، فال مزية ُٕبل بـ كعب ط

 ذلؽ، وامتاز أبق بؽر بالعؾؿ، والػضؾ.

 أراد بذلؽ التـبقف طىل خالفتف. بلنَّ الـبل  ّأداب اإلماو أمحد:

ْت طىل تؼديؿ إكثر قرآًكا طىل  وقد تلول الشافعل إحاديث الؿتؼدمة التل كصَّ

هتؿ إكؿا خاصب أصحابف، وكان أكثرهؿ قرآًكا أكثرهؿ فِؼًفا: فننَّ قراء أنَّ الـبل 

 كاكت طؾًؿا، وطؿاًل.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.188تاب برقؿ )تؼدم تخريجف يف الؽ (1)
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 َُأجّب عو يرا بُجًني:
 أنَّ هذا خطاٌب طامٌّ لألمة كؾفا، فال يختص بالصحابة. أحدٍنا:

ـَِّة، وقدم إقرأ طؾقف. َق أكف فرَّ  الجاىٕ:  بقـ إقرأ، وإطؾؿ بالسُّ

ويجب طىل الؼارئ أن  ،انصٌابهق  انقٌل انثاَِ: غفش اهلل نوقال أتٌ ػثذ اهلل 

واهلل أطؾؿ. حؽام الصالة واإلمامة،يتعؾؿ أ
(1)

  

 إَا١َ ايغ٬ّ ايرٟ مل حيتًِ. د:2ر َطأي١

 :يف الؿسللة أربعة أققال 

الجقاز يف الػرض، والـافؾة، وهق ققل الشافعل، وإسحاق، وأبل ثقر،  األّل:

 وأمحد يف رواية.

، وهق ققل الـخعل، : ٕكف غقر مؽؾػالؽراهة يف الػرض، والـافؾة الجاىٕ:

 ، ومجاهد، ومالؽ، والثقري، وأصحاب الرأي.وططاء، والشعبل

، ُروي طـ : ٕن طبادة الطػؾ تؼع كافؾةً يممفؿ يف الـَّْػِؾ دون الػرض الجالح:

 الحسـ، وهق ققل أمحد يف رواية.

، : لؿقضع الحاجةمـ الؼرآن َشقْئيممفؿ يف الػريضة إذا مل يؽـ معفؿ  السابع:

 وهق ققل الزهري، وإوزاطل.

: لحديث طؿرو بـ سؾؿة انصٌاب هق انقٌل األًل: غفش اهلل نوهلل قال أتٌ ػثذ ا

الذي يف الباب.
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (3/11-.)الؿغـل(، 678ٓبـ رجب ) الػتحاكظر:  (1)

  (4/249.)الؿجؿقع(، -4/176ٓبـ رجب ) الػتحواكظر:  (2)
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 إَا١َ ايعرد. د:3ر َطأي١ 

  كرهفا مجاطٌة، مـفؿ: أبق مجؾز، والضحاك، ومالؽ، وقال: إٓ أن يؽقن مـ

 ون.ؤخؾػف أطراب ٓ يؼر

  ،وذهب أكثر العؾؿاء إىل ترخقص ذلؽ، مـفؿ: الشعبل، والـخعل، والحسـ

 .افعل، وأمحد، وإسحاق، وغقرهؿوالثقري، والش

، «يمم الؼوم أقرؤهم لؽتاب اهلل»: لعؿقم حديث: انصٌابهق ًىزا انقٌل 

أْن »: ملسو هيلع هللا ىلص، قال: أوصاين خؾقظ  (648)صحقح مسؾؿيف   ولحديث أبل ذر

ع اَصراف، وأْن ُأصؾي الصَلة لوقتفا؛ فنْن  أسؿع، وُأصقع، وإْن كان طبًدا ُُمَدَّ

وصحَّ  .«كـت قد أحرزت صَلتك، وإَل كاكت لك كافؾة أدركت الؼوم وقد صؾوا

مقىل أبل  ، أهنؿ صؾقا خؾػ أبل سعقدوابـ مسعقد  طـ أبل ذر، وحذيػة،

، أكف كان يممفا غالمفا ذكقان.، وصحَّ طـ طائشة أسقد
(1)

  

 إَا١َ ايسهٌ يف بٝت٘  َٚطجدٙ. د:4ر َطأي١

 م الؿسجد: إٓ ذهب أكثر العؾؿاء إىل أنَّ الرجؾ ٓ يؼدم طىل رب البقت، وإما

 .بنذكف: لحديث أبل مسعقد يف الباب

وصحَّ طـ أبل سعقد مقىل أبل ُأسقد، قال: بـقت طىل أهظ وأكا مؿؾقك، 

اهلل بـ مسعقد، وأبق ذر،  ، فقفؿ: طبدملسو هيلع هللا ىلصفدطقت ُأكاًسا مـ أصحاب رسقل اهلل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (2/217 ،)ابـ أبل شقبة (3/26-27 ،)الؿغـل(، 4/167ٓبـ رجب ) الػتحواكظر:  (1)

إوسط (4/155-.) 



ٔ٘ َّاإِلَماَم  ٔ٘ ٗٔ اجَلَناَع  59  َباُب َصال

 

 

 

 

ْم أكت أحؼ  (1).وحذيػة، فحضرت الصالة، فؼؾت: يتؼدم بعضؽؿ، فؼالقا: ٓ، تؼدَّ

 .ضاهر هذا أكف ٓ يتؼدم أحٌد وإن َأذَِن: ٕكف أحؼ باإلمامة، وهق ققل إسحاقو

مـ حديث مالؽ  (596) وأبل داود (356) وجاء فقف حديٌث طـد الترمذي

ويف  «من زار قوًما فَل يممفم، ولقممفم رجٌل مـفم»بـ الحقيرث مرفقًطا: ا

 ططقة، قال ابـ الؿديـل: ٓ ُيعَرف. إسـاده: أبق

 .، واهلل أطؾؿاجلًيٌس ما ذهب إلقفب ًانصٌا

وٓ خالف يف أنَّ صاحب البقت أحؼُّ باإلمامة، قالف ابـ قدامة.
(2)

  

 إذا ها٤ اإلَاّ ايساتب  ٚقد تكدّ أحْد  فٌٗ ي٘ تأجريٙ؟ د:5ر َطأي١

 يف الؿسللة ققٓن: 

طدم جقاز التلخقر، وكؼؾف ابـ طبد البر إمجاًطا، وحؽاه بعض الحـابؾة  األّل:

 ء.طـ أكثر العؾؿا

الجقاز، وهق ققل الشافعل، وأحد القجفقـ طـد الحـابؾة، وهق ققل  الجاىٕ:

 ابـ الؼاسؿ الؿالؽل.

فعَؾ ذلؽ مع  : ٕنَّ الـبل اجلٌاص هقانصٌاب : غفش اهلل نوقال أتٌ ػثذ اهلل 

 .، يف مرض مقتفأبل بؽر الصديؼ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( مـ صريؼقـ طـ أبل 4/233(، وابـ الؿـذر )2/217قبة ). أخرجف بـحقه ابـ أبل شصحٔح (1)

 كضرة، طـ أبل سعقد مقىل أبل أسقد بف. وهق أثر صحقح.

  (3/26،27.)الؿغـلواكظر:  (2)



 66 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

كػقر،  : لَِؿا يحدث يف الؼؾقب مـولؽـ ذلؽ ُيؽرُه يف حؼِّ غقر الـبل  

وكراهقة، إٓ أْن يؽقن طـد ققم كؾفؿ يحبقن إمامتف، وٓ يجد أحد يف كػسف مـ 

م، واهلل أطؾؿ. ذلؽ شقئًا: فقؽقن جائًزا لَِؿا تؼدَّ
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.131-4/136ٓبـ رجب ) الػتحاكظر:  (1)



ٔٗ ٘ٔ َباُب َصال َّاإِلَماَم  ٔ٘  61  اجَلَناَع

 

 

 

 

ـْ َحِديِث َجابٍِر  (333)
ـِ َماَجْف مِ ْب

ِ
، َوََل َأْطَرابِيٌّ َوََل َتُممَّنَّ اْمَرَأٌة َرُجًَل »، َوٓ

ـًا .َوإِْسـَاُدُه َواهٍ . «ُمَفاِجًرا، َوََل َفاِجٌر ُمْمِم
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من ادحييث

 إَا١َ املسأ٠ ايسهٌ. د:1ر َطأي١

(: وأما الؿرأة: فال يصح أْن يلتؿ هبا 3/33) الؿغـليف  قال ابً قدام٘ 

الػؼفاء، وقال أبق ثقر: ٓ إطادة  يف ققل طامة ،وٓ كافؾة ،يف فرض ،الرجؾ بحالٍ 

 هطىل مـ صؾَّك خؾػفا.ا

، وحديث الباب ضعقٌػ، انصٌاب قٌل اجلًيٌس: غفش اهلل نوقال أتٌ ػثذ اهلل 

«لن ُيػؾح قوٌم َولوا أمرهم امرأة»: ولؽـ ُيغـل طـف ققلف 
(2)

، والؿمتؿقن يقلقن 

.أمرهؿ إمامفؿ
(3)

 

 إَا١َ ا٭عسابٞ. د:2ر َطأي١

 جر إىل إمصار مـ أهؾ البادية.إطرابل هق مـ مل ُيفا

  ،َص يف إمامة إطرابل مجٌع مـ أهؾ العؾؿ، مـفؿ: الثقري، والشافعل وقد رخَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، ويف إسـاده: طبداهلل بـ محؿد العدوي وهق متروك، 1681. أخرجف ابـ ماجف )ضعٔف ددِّا (1)

 وطظ بـ زيد بـ جدطان، وهق ضعقػ.

 .(، مـ حديث أبل بؽرة 4425أخرجف البخاري برقؿ ) (2)

  (4/255.)الؿجؿقع (4/312-313 ،)الشرح الؿؿتعواكظر:  (3)
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 .وأمحد يف الؿشفقر طـف، وإسحاق 

 مامتف أبق مِْجَؾز، والشعبل، والحسـ، وططاء، ومالؽ، وأمحد يف رواية.وكره إ 

ىل كراهة ذلؽ: إٓ أْن ، وٓ دلقؾ طإمامة إطرابل بغقرهاجح جٌاص ًانش ُ :قهد

يؽقن ٓ ُيحسـ الؼراءة، وٓ يػؼف أحؽام الصالة: فال يممفؿ، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 إَا١َ ايهافس. د:3ر َطأي١

  ذهب طامة أهؾ العؾؿ إىل أكف ٓ تصح الصالة خؾػف، سقاء أضفر كػره، أو

 .أسره

  ٓوذهب أبق ثقر، والؿزين إىل أكف إْن أسرَّ بؽػره، ومل َيعؾؿ الؿلمقم بؽػره إ

 .عد الصالة: فال إطادة طؾقفب

ح هذا ابـ طثقؿقـ رمحة اهلل طؾقفؿا.واإلمام  السعدي،اإلمام  ورجَّ
(2)

  

 إَا١َ ايياضل. د:4ر َطأي١

 :فقفا ققٓن 

ٓ تصح الصالة خؾػف، وهق مذهب أمحد يف رواية، وقال بعضفؿ: إكف  األّل:

 الؿشفقر مـ مذهبف.

لرأي، وكثقر تصح الصالة خؾػف، وهق مذهب الشافعل، وأصحاب ا الجاىٕ:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.-4/169ٓبـ رجب ) الػتحواكظر:  (1)

ح الشر (2/256-251 ،)اإلكصاف (4/251 ،)الؿجؿقع (3/32-33 ،)الؿغـلاكظر:  (2)

  (6/246.)غاية الؿرام (4/316 ،)الؿؿتع



ٔ٘ َّاإِلَماَم  ٔ٘ ٗٔ اجَلَناَع  63  َباُب َصال

 

 

 

 

وطزاه شقخ اإلسالم  مـ الؿالؽقة، وأمحد يف رواية اختارها مجاطة مـ أصحابف،

 .الجؿفقر إىل

ف انصٌاب هق ًىزا انقٌل ْت إمامتف، إٓ ما خصَّ ْت صالتف، صحَّ : ٕنَّ مـ صحَّ

َنَّ الـبل 
ِ

 .أمر أبا َذرٍّ بالصالة خؾػ أئؿة الجقر كؿا تؼدم الدلقؾ، وٕ

ا ُيصؾُّقن خؾػ أمراء بـل أمقة، وخؾػ الحجاج، وهؿ كاكق  والصحابة

اٌق  ب هذا الؼقلُفسَّ القادطل واإلمام  العثقؿقـ،واإلمام  ابـ باز،اإلمام  ، وقد صقَّ

 رمحة اهلل طؾقفؿ.

 َوَلقْ  (23/352-354 :)مجؿقع الػتاوىكؿا يف   قال غٔخ اإلضالو

َمامَ  َأنَّ  َؿْلُمقمُ ـالْ  َطؾِؿَ  َمامُ  َوُهقَ  ،اْلِػْسِؼ  َضاِهرُ  َفاِسٌؼ  َأوْ  ،بِْدَطتِفِ  إَلك َيْدُطق ُمبْتَِدعٌ  اإْلِ  اإْلِ

اتُِب  ـُ  َٓ  الَِّذي الرَّ اَلةُ  ُتْؿؽِ َّٓ  الصَّ ـِ  ،اْلُجُؿَعةِ  َكنَِمامِ  ،َخْؾَػفُ  إ َمامِ  ،َواْلِعقَدْي  فِل َواإْلِ

ةِ  ِطـْدَ  َخْؾَػفُ  ُيَصؾِّل َؿْلُمقمَ ـالْ  َفنِنَّ  :َذلَِؽ  َوَكْحقِ  بَِعَرَفةَ  اْلَحجِّ  َصاَلةِ  َؾِػ  َطامَّ  السَّ

افِِعلِّ  ،َأْحَؿد َمْذَهُب  َوُهقَ  ،َواْلَخَؾِػ   فِل َقاُلقا َولَِفَذا :َوَغقِْرِهؿْ  ،َحـِقَػةَ  َوَأبِل ،َوالشَّ

ا إَمامٍ  ُكؾِّ  َخْؾَػ  َواْلِعقدَ  اْلُجُؿَعةَ  ُيَصؾِّل إكَّفُ : اْلَعَؼائِدِ   َلؿْ  إَذا َوَكَذلَِؽ  ،َفاِجًرا َأوْ  َكانَ  َبرًّ

ـْ  َّٓ  اْلَؼْرَيةِ  فِل َيُؽ اَلةَ  َفنِنَّ  :اْلَجَؿاَطاُت  َخْؾَػفُ  ُتَصؾَّك َفنِكََّفا :َواِحدٌ  إَمامٌ  إ  فِل الصَّ

ـْ  َخقْرٌ  َجَؿاَطةٍ  ُجؾِ  َصاَلةِ  مِ َمامُ  َكانَ  َوإِنْ  ،َوْحَدهُ  الرَّ  .َفاِسًؼا اإْلِ

ـِ  َأْحَؿد :اْلُعَؾَؿاءِ  َجَؿاِهقرِ  َمْذَهُب  َهَذا افِِعلِّ  ،َحـْبَؾٍ  ْب  َبْؾ  ،َوَغقِْرِهَؿا ،َوالشَّ

َْطقَانِ  َطَؾك َواِجبَةٌ  اْلَجَؿاَطةُ  ْٕ ـْ  ،أَْحَؿد َمْذَهِب  َضاِهرِ  فِل ا  اْلُجُؿَعةَ  َتَركَ  َوَم

َمامِ  َخْؾَػ  َواْلَجَؿاَطةَ  َمامِ  ِطـْدَ  ُمبْتَِدعٌ  َفُفقَ  اْلَػاِجرِ  اإْلِ ـْ  َوَغقِْرهِ  َأْحَؿد اإْلِ ةِ  مِ ـَّةِ  َأئِؿَّ  ،السُّ



 64 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

ـِ  ،طبدوس ِرَساَلةِ  فِل َذَكَرهُ  َكَؿا  ِحقُح  ،َواْلَعطَّارِ  ،َمالٍِؽ  َواْب َٓ  ُيَصؾِّقَفا أَكَّفُ  َوالصَّ  َو

َحاَبةَ  َفنِنَّ  :ُيِعقُدَها ةِ  َخْؾَػ  َواْلَجَؿاَطةَ  اْلُجُؿَعةَ  ُيَصؾُّقنَ  َكاُكقا الصَّ َئِؿَّ ْٕ ارِ  ا َٓ  اْلُػجَّ  َو

ـُ  َكانَ  َكَؿا ،قُدونَ ُيعِ  اِج  َخْؾَػ  ُيَصؾِّل ُطَؿرَ  اْب اْلَحجَّ
(1)

ـُ  ،  ُيَصؾُّقنَ  َوَغقُْرهُ  َمْسُعقدٍ  َواْب

ـِ  اْلَقلِقدِ  َخْؾَػ  ةً  بِِفؿْ  َصؾَّك كَّفُ إِ  َحتَّك ،اْلَخْؿرَ  َيْشَرُب  َوَكانَ  ،ُطْؼبَةَ  ْب بَْح  َمرَّ  أَْرَبًعا الصُّ

ـُ  َفَؼاَل  َأِزيُدُكْؿ؟: َقاَل  ُثؿَّ  .ِزَياَدةٍ  فِل اْلقَْقمَ  ُمـْذُ  َمَعؽ ِزْلـَا َما: َمْسُعقدٍ  اْب
(2)

 َولَِفَذا 

 .ُطثَْؿانَ  إَلك َرَفُعقهُ 

 اْلبَُخاِريِّ  َصِحقِح  َوفِل
(3)

ا  ُطثَْؿانَ  َأنَّ  :  َشْخٌص  بِالـَّاسِ  َصؾَّك ُحِصرَ  َلؿَّ

 ؟فِتْـَةٍ  إَمامُ  بِالـَّاسِ  ُيَصؾِّل الَِّذي َوَهَذا ،ةٍ َطامَّ  إَمامُ  إكَّؽ: َفَؼاَل  ،ُطثَْؿانَ  َسائٌِؾ  َفَسَلَل 

ـَ  َيا: َفَؼاَل  اَلةَ  إنَّ  ،َأِخل اْب ـْ  الصَّ ـِ  مِ ـْ  َأْحَسـُقا َفنَِذا ،الـَّاُس  َيْعَؿُؾ  َما َأْحَس  َفَلْحِس

 . إَساَءَتُفؿْ  َفاْجتَـِْب  َأَساُءوا َوإَِذا ،َمَعُفؿْ 

 َصؾَّك َفنَِذا ،َصِحقَحةٌ  َكْػِسفِ  فِل َصاَلُتفُ  ُؿبْتَِدعُ ـَوالْ  َواْلَػاِسُؼ  ،َكثِقرٌ  َهَذا َومِثُْؾ 

ـْ  ،َصاَلُتفُ  َتبُْطْؾ  َلؿْ  َخْؾَػفُ  َؿْلُمقمُ ـالْ  ـْ  َكِرهَ  إكََّؿا َلؽِ اَلةَ  َكِرهَ  َم َنَّ  :َخْؾَػفُ  الصَّ
ِ

َْمرَ  ٕ ْٕ  ا

ـْ  َوالـَّْفَل  َؿْعُروِف ـبِالْ  ـْ  ،َواِجٌب  ُؿـَْؽرِ ـالْ  َط ـْ  َأنَّ  َذلَِؽ  َومِ  َٓ  ُفُجقًرا أَوْ  بِْدَطةً  َأْضَفرَ  َم

ـَ  إَماًما ُيَرتَُّب  ـَ  َفنَِذا ،َيتُقَب  َحتَّك التَّْعِزيرَ  َيْستَِحؼُّ  َفنِكَّفُ  :لِْؾُؿْسؾِِؿق  َحتَّك َهْجُرهُ  َأْمَؽ

اَلةَ  َتَركَ  إَذا الـَّاسِ  َبْعُض  َكانَ  َوإَِذا ،َحَسـًا َكانَ  َيتُقَب   َغقِْرهِ  َخْؾَػ  ؾَّكَوَص  َخْؾَػفُ  الصَّ

ـْ  الـَّاُس  َيـْتَِفَل  َأوْ  ،ُيْعَزَل  َأوْ  ،َيتُقَب  َحتَّك َذلَِؽ  ُأثِرَ   َتَركَ  إَذا َهَذا َفِؿثُْؾ  ،َذْكبِفِ  مِثْؾِ  َط

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( بنسـاد صحقح.2/378أخرجف ابـ أبل شقبة ) (1)

 صحقح مسؾؿ( بنسـاد مـؼطع، وأصؾف يف 4/1554) آستقعابأخرجف طؿر بـ شبة كؿا يف  (2)
(1767.) 

 (.695أخرجف البخاري برقؿ ) (3)
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اَلةَ  َٓ  ُجُؿَعةٌ  َؿْلُمقمَ ـالْ  َيُػِت  َوَلؿْ  َمْصَؾَحةٌ  فِقفِ  َكانَ  :َخْؾَػفُ  الصَّ ا ،َجَؿاَطةٌ  َو  نَ َكا إَذا َوَأمَّ

اَلةِ  َتَركُ  اَلةَ  َيتُْركُ  َٓ  َفُفـَا :َواْلَجَؿاَطةَ  اْلُجُؿَعةَ  َؿْلُمقمَ ـالْ  ُت قِّ ػَ يُ  الصَّ َّٓ  َخْؾَػُفؿْ  الصَّ  إ

َحاَبةِ  ُمَخالٌِػ  ُمبْتَِدعٌ  .ه.ا لِؾصَّ
(1)

 

 ايؿ٠٬ جًف َطتٛز احلاٍ. د:5ر َطأي١

 َيُجقزُ  (23/351 :)مجؿقع الػتاوىكؿا يف   قال غٔخ اإلضالو

ُج  َؾَقاِت  ُيَصؾَِّل  َأنْ  ؾِ لِؾرَّ ـْ  َخْؾَػ  َذلَِؽ  َوَغقْرَ  ،َواْلُجُؿَعةَ  ،اْلَخْؿَس  الصَّ  مِـْفُ  َيْعَؾؿْ  َلؿْ  َم

َٓ  بِْدَطةً  ةِ  بِاتَِّػاِق  فِْسًؼا َو َئِؿَّ ْٕ َْرَبَعةِ  ا ْٕ ـْ  َوَغقِْرِهؿْ  ا ةِ  مِ ـَ ـالْ  َأئِؿَّ ـْ  َوَلقَْس  ،ُؿْسؾِِؿق  مِ

ْئتَِؿامِ  َشْرطِ 
ِ

َٓ  ،إَمامِفِ  اْطتَِؼادَ  َؿْلُمقمُ ـالْ  ْعَؾؿَ يَ  أَنْ  آ  َتْعتَِؼُد؟ َماَذا: َفقَُؼقُل  َيْؿتَِحـَفُ  َأنْ  َو

 ها.اْلَحالِ  َمْستُقرِ  َخْؾَػ  ُيَصؾِّل َبْؾ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مجؿقع الػتاوى (4/364-365 ،)الشرح الؿؿتع (4/253 ،)الؿجؿقعواكظر:  (1)

(23/353.) 
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ـْ َأَكٍس  (333) وا ُصُػوَفُؽمْ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ  َوَط ـَ ُرصُّ َفا، ، َوَقاِربُوا بَْق

ـَاِق  ـُ ِحبَّاَن.«َوَحاُذوا بِاََْط َحُف اْب ، َوَصحَّ . َرَواُه َأُبقَداُود َوالـََّسائِلُّ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من ادحييث

 حهِ تط١ٜٛ ايؿيٛف. د:1ر َطأي١

َر يف ذلؽ: : لؼقلف و لحديث الباب، تسقية الصػقف واجبة، ويلثؿ مـ قصَّ

نَّ » َػنَّ لُتَسوُّ
«اهلل بقن وجوهؽم صػوفؽم أو لُقَخالِ

(2)
استووا وَل ختتؾػوا؛ »وققلف:  ،

.«فتختؾف قؾوبؽم
(3)

 

وقد تقطد طىل ترك تسقية (: 718يف الػتح ) ابً زدب  احلافظ قال 

يؼتضل مسخ القجقه وتحقيؾفا إىل  الصػقف بالؿخالػة بقـ القجقه، وضاهره:

قبل اإلمام أن  أما خيشى الذي يرفع رأسه»صقر الحققاكات أو غقرها، كؿا قاَل: 

وضاهر هذا القطقد: يدل طىل  .«أو صورته صورة محار -محار  حيول اهلل رأسه رأس

 هاتحريؿ ما تقطد طؾقِف.

 . ثؿ(إثؿ مـ مل يتؿ الصػ: )باب صحقحفيف  وقد بقب البخاري 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أبان بـ (، مـ صرق طـ 2166(، وابـ حبان )2/92(، والـسائل )667. أخرجف أبقداود )صحٔح (1)

الصحقح بف. وإسـاده صحقح، رجالف ثؼات، وهق يف  يزيد العطار، ثـا قتادة، طـ أكس بـ مالؽ

  (55.)لشقخـا  الؿسـد

 .(، مـ حديث الـعؿان بـ بشقر 436ومسؾؿ برقؿ ) (،717أخرجف البخاري برقؿ ) (2)

 .(، مـ حديث أبل مسعقد إكصاري 432أخرجف مسؾؿ ) (3)
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 أكس بـ مالؽ، أكف قدم الؿديـة فؼقؾ لف: ما أكؽرت مـا مـذ يقماستدل بحديث 

 .«ما أكؽرت شقئا إَل أكؽم َل تؼقؿون الصػوف»؟ قال: ملسو هيلع هللا ىلصطفدت رسقل اهلل 

 حث اإلَاّ ع٢ً تط١ٜٛ ايؿيٛف. د:2ر َطأي١

 ُيستَحبُّ لإلمام أن يحث طىل تسقية الصػقف، ويلمر بذلؽ: ٕنَّ الـبل 

يؼقلفا، وإْن  كان يػعؾف، وُيستَحبُّ لف أن يتؾػظ بإققال التل كان رسقل اهلل 

 ، واهلل أطؾؿ.ف رغبة طـ أققال الـبل أتك بؿعـاها: فال بلس، ما مل يػعؾ

 نٝي١ٝ تط١ٜٛ ايؿيٛف. د:3ر َطأي١

كؿا يف حديث الباب أنَّ التسقية تحصؾ بالؿحاذاة بإطـاق،  ذكر الـبل 

ويف حديث آخر ذكر طؾقف الصالة والسالم أنَّ التسقية تحصؾ بالؿحاذاة بقـ 

 لـبل : أنَّ ا(، مـ حديث ابـ طؿر 666) ســ أبل داودالؿـاكب كؿا يف 

 ، وإسـاده صحقح.«حاذوا بقن الؿـاكب»قال: 

أنَّ التسقية تحصؾ بالتراص، والتراص: هق التالصؼ  وكذلؽ بقَـّ الـبل 

(: فؽان أحدكا يؾزق 725) البخاريكؿا يف  مع التسقية، قال أكس بـ مالؽ 

 مـؽبف بؿـؽب صاحبف، وقدمف بؼدمف.

الرجؾ يؾزق مـؽبف بؿـؽب  أكف قال: فرأيت وثبت طـ الـعؿان بـ بشقر 

(، 662صاحبف، وركبتف بركبة صاحبف، وكعبف بؽعبف. أخرجف أبق داود )

 حسـ. وإسـاده
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 املكازب١ بري ايؿيٛف. د:4ر َطأي١ 

بالؿؼاربة بقـ الصػقف، وهذا إمر أقؾ أحقالف أكف يػقد  أمر الـبل 

 .استحباب ذلؽ

بحقث  قال بعض أهؾ العؾؿ: وذلؽ يحصؾ بلن ٓ يػرق بقـفؿا تػريؼ كثقر

طقن ، وتبعف صاحب الؿرقاةيؿؽـ دخقل صػ آخر بقـفؿا. قالف صاحب 

 ، وباهلل التقفقؼ.الؿعبقد
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 ةَكَخِلامُل ِلاِئَطامَل ُضِعَب

 ا٭حل يف ايؿف ا٭ٍٚ. د:1ر َطأي١

ِل  (3/57 :)الؿغـليف  قال ابً قدام٘  َوَّ ْٕ ػِّ ا َم فِل الصَّ ـَُّة َأْن َيتََؼدَّ السُّ

َماَم َأْكَؿُؾُفْؿ َوَأفْ ُأوُلق اْلَػْضِؾ َوا ، َوَيؾِل اإْلِ ِـّ َماَم  َضُؾُفْؿ.لسِّ َقاَل َأْحَؿُد: َيؾِل اإْلِ

قُقُخ  بْقَانُ  ،الشُّ ُر الصِّ َماَم: لَِؿا َرَوى َأُبق  ،َوَأْهُؾ اْلُؼْرآِن، َوُتَمخَّ َٓ َيُؾقَن اإْلِ َواْلِغْؾَؿاُن، َو

َْكَصاِريُّ َقاَل: َكاَن َرُسقُل  ْٕ َ »َيُؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلص اهللَمْسُعقدٍ ا َْ ـُْؽْم ُأوُلو ا ْحََلِم لَِقؾِـِي ِم

ُـَّفى «ُثمَّ الَِّذيَن َيُؾوَكُفمْ  ،ُثمَّ الَِّذيَن َيُؾوَكُفمْ  ،َوال
(1)

 هاَرَواُه ُمْسؾٌِؿ.، 

 ٌٖ ايؿرٝإ ٜؿيٕٛ َع ايسهاٍ  أّ خيتؿٕٛ بؿف َ٪جس؟ د:2ر َطأي١

ما  جاء حديث يتعؾؼ بتلخقر الصبقان إىل صػ متلخر طؼب الرجال، وهق

شفر بـ حقشب، مـ صريؼ  ا(، وغقرمه677أبق داود )و (،22896أمحد ) أخرجف

أٓ أصظ لؽؿ  لؼقمف:  طـ طبد الرمحـ بـ غـؿ قال: قال أبق مالؽ إشعري

رجال، ثؿ صػ ، فصػ الرجال، ثؿ صػ القلدان خؾػ الملسو هيلع هللا ىلصصالة رسقل اهلل 

 .الـساء خؾػ القلدان

 بـ حقشب، وهق ضعقػ.وهذا الحديث ضعقػ: ٕكف مـ صريؼ شفر 

وقد اطتؿد كثقر مـ الػؼفاء طىل هذا الحديث: فؼالقا بتلخقر الصبقان إىل صػ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.432أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)
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وهذا  وهق ققل مجفقر الشافعقة، والحـابؾة، والحـػقة، لرجال،مـػرد طؼب صػ ا 

 الؼقل مل يثبت دلقؾف.

 الؿالؽقة، وهق ققل بقان يدخؾقن مع الرجال يف الصػقف،أن الص ًانصحْح

أقبؾت »، يف الصحقحقـ: ويدل طىل ذلؽ حديث ابـ طباس  فعقة،بعض الشاو

، يصؾي بؿـى ملسو هيلع هللا ىلص ا طؾى محار أتان، وأكا يومئذ قد كاهزت اَلحتَلم، ورسول اهللراكبً 

فؿررت بقن يدي بعض الصف، وأرسؾت اَتان ترتع، فدخؾت ْم الصف، فؾم 

 .«يـؽر ذلك طؾي

، مر بؼبر قد ملسو هيلع هللا ىلص : أن رسقل اهللطـ ابـ طباس ( 1321وأخرج البخاري )

قالقا:  «؟أفَل آذكتؿوين»قالقا: البارحة، قال:  «؟متى دفن هذا»دفـ لقال، فؼال: 

فؼام، فصػػـا خؾػف، قال ابـ طباس: وأكا  .دفـاه يف ضؾؿة الؾقؾ فؽرهـا أن كققظؽ

 .فصىل طؾقف :فقفؿ

باب صػقف الصبقان مع الرجال طىل هذا الحديث:  وقد بقب البخاري 

 .يف الجـائز

 أكا ويتقؿ يف بقتـا خؾػ الـبل : صؾقُت قاَل ، طـ أكس  الصحقحقـويف 

 خؾػـا. أم سؾقؿٍ  ، وأململسو هيلع هللا ىلص

بحديث أكٍس َهذا  اأيًض واستدل   (727:)فتح البارييف   قال ابً زدب

 ه.اطىل أنَّ الصبل يؼقم يف صػِّ الرجال مِـ غقر كراهةٍ 
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  (2/532:)دة إحؽاماإلطالم بػقائد طؿيف كتابف   ّقال ابً امللكً

 فقف أن لؾصبل مققًػا يف الصػ، وبف قال الجؿفقر.

: وهق الصحقح الؿشفقر مـ مذهبـا، وطـ شرح مسؾؿيف   قال اليّْٖ

 هأمحد كراهتف يف الػرائض، والؿساجد.ا

أن الصبل الذي يحسـ الصالة، ويصظ انصحْح  :غفش اهلل نوقال أتٌ ػثذ اهلل 

ا يف الدخقل يف الصػ مع الرجال كؿا تدل طؾقف صالة صحقحة أن لف حؼًّ 

 .إحاديث الؿتؼدمة، واهلل أطؾؿ

هذا وإفرادهؿ يف صػ واحد فقف مػسدة: فنهنؿ يؾعبقن يف الصالة 

.، ودخقلفؿ مع الرجال يف الصػقف يبعد هذه الؿػسدة طـفؿويتخاصؿقن فقفا
(1)

 

َلللٔ ايؿلللف ا٭ٍٚ إذا  ايلللرٟ حيطلللٔ ايؿللل٠٬ ٖلللٌ ٜللل٪جس ايؿلللي د:3ر َطأي١

 يٝ٘؟ضرل إ

طـ ققس بـ طباد قال: بقـا أكا ( بنسـاد صحقح 868) ســفروى الـسائل يف 

يف الؿسجد يف الصػ الؿؼدم فجبذين رجؾ مـ خؾػل جبذة فـحاين، وقام مؼامل 

يا فتك، ٓ »فقاهلل ما طؼؾت صاليت، فؾؿا اكصرف فنذا هق أبل بـ كعب فؼال: 

هؾؽ »فؼال:  ،ثؿ استؼبؾ الؼبؾة ،«قفإلقـا أن كؾ ملسو هيلع هللا ىلصإن هذا طفد مـ الـبل  :يسمك اهلل

واهلل ما طؾقفؿ آسك، ولؽـ آسك طىل »ثؿ قال:  -ثالثا- «أهؾ العؼد ورب الؽعبة

 . «إمراء»: بلهؾ العؼديعـل  «مـ أضؾقا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1/571.)الدر الؿختار مع حاشقة ابـ طابديـواكظر:  (1)
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 الذي قطع بف(ط/إحقاء التراث: 2/285) اإلكصافيف   قال املسداّٖ

ز تلخقر الصبل طـ الصػ ابـ رجب يف الؼاطدة الخامسة والثؿاكقـ: جقااإلمام 

الػاضؾ، وإذا كان يف وسط الصػ، وقال: صرح بف الؼاضل، وهق ضاهر كالم 

 ها.محؾ فعؾ أبل بـ كعب بؼقس بـ طباداإلمام أمحد، وطؾقف 

 .اإلكصافؾة إىل طدم تلخقره كؿا يف وذهب بعض الحـاب ُ :قهد

كظٌر، يف هذا  (3/17-18 :)الشرح الؿؿتعيف   قال اإلماو العجٔنني

مقا إىل مؽانٍ  ، ففؿ أحؼُّ بف مِـ غقرهؿ: لعؿقم إدلَّة بؾ كؼقل: إنَّ الصبقان إذا تؼدَّ

طىل أنَّ َمـ سبَؼ إىل ما مل يسبؼ إلقف أحٌد ففق أحؼُّ بف، والؿساجُد بققُت اهلل، يستقي 

م الصبلُّ إىل الصػِّ إول  ـْ يف م -مثاًل –فقفا طباد اهلل، فنذا تؼدَّ ؽاكِف، وَجَؾَس فؾقؽ

بقان طـ الؿؽان الػاضؾ، وجعؾـاهؿ يف مؽان واحد أدى  وٕكـا لق قؾـا بنزاحة الصِّ

جاُل بعد أن  ، ثؿ هـا مشؽؾ، إذا دخؾ الرِّ ػِّ ذلؽ إىل َلعبِفؿ: ٕكَّفؿ يـػردون بالصَّ

شقن  ا كامالً فسقُشقِّ صػَّ الجؿاطة هؾ ُيرجعقهنؿ، وهؿ يف الصالة؟ وإن َبَؼقا صػًّ

ـْ خؾػَ  َجالطىل َم ػِّ إول بعد أن كاكقا فقف  ،فؿ مِـ الرِّ ثؿ إنَّ تلخقرهؿ طـ الصَّ

  يمدِّي إىل محذوريـ:

بلَّ  احملرّز األّل: بلِّ لؾؿسجِد: ٕن الصَّ ٓ  -وإْن كان صبقًّا-كراهة الصَّ

 تحتؼره، فالشلء يـطبع يف قؾبف.

. احملرّز الجاىٕ: ػِّ ره طـ الصَّ ُجؾ الذي أخَّ  كراهتف لؾرَّ

بقان طـ أماكـفؿ، فالح اصؾ: أنَّ هذا الؼقَل ضعقٌػ، أطـل: الؼقل بتلخقر الصِّ
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ُـّفى»: ملسو هيلع هللا ىلصوأما ققلف  صؾقات اهلل طؾقف -فؿراُده  «لَِقؾِـي مـؽم ُأوُلو اَحَلِم وال

غار طـ أماكـفؿ. -وسالمف م: ٓ تلخقر الصِّ  هاَحثُّ البالغقـ العؼالء طىل التؼدُّ

لصحابة قدمقا طؿرو بـ سؾؿة الجرمل ويدل طىل طدم تلخقره، أن ا ُ :قهد

فؽقػ يمخر مـ كان  ،يصظ هبؿ، وهق ابـ ست سـقـ، أو سبع، وكان أكثرهؿ قرآًكا

 .؟!هذا حالف طـ الصػ إول

الروض  طىل حاشقتفيف   ّقال عبد السمحً بً الكاضه اليذدٖ

وكذا تلخقر  ،إفضؾ تلخقر مػضقل :قال بعض إصحاب  (2/341:)الؿربع

واختاره الشقخ، وقطع بف ابـ رجب، لؼصة طؿر صبل،
(1)

، وقال أمحد: يؽره أن 

: وضاهر الػروعوقال يف  .يؼقم الصبل مع الـاس يف الؿسجد خؾػ اإلمام

تلخقر صبقان  :أي .وفقؿـ سبؼ إىل مؽان، لقس لف ذلؽ ،كالمفؿ يف اإليثار بؿؽاكف

لؼاضل وغقره، وهق لبالغقـ ٓتحاد جـسفؿ، وقالف الحافظ وغقره، واختاره ا

وقطع بف الؿجد  إلكصافاوصقبف يف مذهب الشافعل، وطؾقف طؿؾ الـاس، 

 وغقره، وصرحقا بعدم اإليثار.

ٓ يتؿ آستدٓل بف طىل إخراجفؿ مـ صػقف  ،الحديث» ...لقؾـي« :وققلف

ة الرجال البالغقـ، إكؿا فقف تؼديؿ البالغقـ، أو كقع مـفؿ، وإذا كاكقا أقرأ فػقفؿ أهؾق

وتؼديؿف فعؾ ٓ يدل طىل فساد  لذلؽ، واحتؿال: أن يؽقكقا أوىل فقعؿؾ بإحقط،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ؿر بـ أن ط( مـ صريؼ إبراهقؿ الـخعل، 1/413. يريد بف ما أخرجف ابـ أبل شقبة )ضعٔف (1)

وهق ضعقػ: ٓكؼطاطف: فنن إبراهقؿ  ا يف الصػ أخرجف.كان إذا رأى غالمً  ، الخطاب

 .الـخعل مل يدرك طؿر بـ الخطاب 
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 خالفف فنن الصبل إذا طؼؾ الؼربة، كالبالغ يف الجؿؾة، وقد قدم طؿرو يف اإلمامة وهق 

 .فػل الؿصافة أوىل وقد يؽقن صبل أقرأ مـ مؽؾػ وٓ يـضبط ،ابـ ست أو سبع سـقـ

 َأْتَؼاُكؿْ إِنَّ َأْكَرَمُؽْؿ طِ ﴿وققلف: 
ِ
من سبق إلى مؽان ففو »وأحاديث ، ﴾ـَْد اهلل

«أحق به
(1)

«َل يؼم أحدكم أخاه من ُمؾسه»، و
(2)

وحديث  ،مطؾؼة ،، وكحق ذلؽ

وققل أمحد، طىل كؼرة اإلمام ،، ويحؿؾ فعؾ طؿرفقف شفرٌ  ،أبل مالؽ
(3)

ما مل يؽـ  

كان تلخقرهؿ أمًرا لؽقكف أوىل باإلمامة طـد الحاجة إلقف لالستخالف، ولق : أقرأ

ٓستؿر العؿؾ طؾقف، كتلخقر الـساء، ولـؼؾ كؿا كؼؾت إمقر الؿشفقرة : مشفقًرا

: فقف أن (وأكا فقفؿ)وقال الحافظ طىل ققل ابـ طباس  ،كؼال ٓ يحتؿؾ آختالف

 هاالصبقان مع الرجال، وأهنؿ يصػقن معفؿ، ٓ يتلخرون طـفؿ.

لؾصبقان الذيـ يحسـقن الصالة، أن ٓ م األفض :غفش اهلل نوقال أتٌ ػثذ اهلل 

يجؾسقا خؾػ اإلمام، وأن يتـحقا إىل جقاكب الصػ، فنذا سبؼ أحدهؿ إىل 

الصػ إول خؾػ اإلمام، وهق يحسـ الصالة والطفارة، ويحػظ مـ الؼرآن: 

فنن وجد مـ هق أفضؾ مـف أو مثقؾف مـ كبار السـ البالغقـ يف الصػ إول: 

ٕكف أحؼ  :الصػ إول، ويمتك بأخر مؽاكف فقـحك إىل أحد جاكبل

 بآستخالف إذا احتاج اإلمام إىل استخالفف.

أمرهؿ بتلخقر الصبقان الذيـ  ملسو هيلع هللا ىلص، أن الـبل ولقس يف حديث أبل بـ كعب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وفقف أربعة مجاهقؾ، يروي  ،( مـ حديث أسؿر بـ مضرس3671أخرجف أبق داود ). ضعٔف (1)

 .أحدهؿ طـ أخر، ففق مسؾسؾ بالؿجاهقؾ: ففق شديد الضعػ

 . ( طـ ابـ طؿر 2177(، ومسؾؿ برقؿ )6269لبخاري برقؿ )أخرجف ا (2)

 يعـل بذلؽ: كؼرة الؼػا، وهل التل يف ممخرة الرقبة، طـك بذلؽ أن يؽقن مسامًتا لإلمام.  (3)
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، وهق اجتفاٌد مـف، ومـ ب يحسـقن الصالة، وإكؿا هق فعؾ فعؾف أبل بـ كع

 حقتف إىل جاكب الصػ أوىل، واهلل أطؾؿ.فعؾ كػعؾف فال يـؽر طؾقف ولؽـ يظفر أن تـ

 ايتعإٚ ع٢ً تط١ٜٛ ايؿيٛف. د:4ر َطأي١

أخبرين كافع، مقىل قال:  ،طـ ابـ جريج(: 2/47) قال اإلماو عبد السشام

تقف، فقخبره ، ثؿ ٓ يؽبر حتك يلالصػقَف  مُ قِّ ؼَ كان طؿر يبعث رجال يُ ابـ طؿر قال: 

 .أن الصػقف قد اطتدلت

، وإثر صحقح  أن كافًعا مل يدرك طؿر ورجال إسـاده ثؼات: إٓ  ُ:قهد

 بالطريؼ التالقة:

طـ معؿر، طـ أيقب، طـ كافع، (: و2/48)  قال اإلماو عبد السشام

. طـ ابـ طؿر قال: كان طؿر ٓ يؽبر حتك تعتدل الصػقف، يقكؾ بذلؽ رجآ

 وإسـاده أيًضا صحقح.

ل طامر، طـ طـ هشام، طـ مالؽ بـ أب (:2/49) ّقال اإلماو عبد السشام

إذا قام اإلمام »طثؿان بـ طػان، أكف كان يؼقل يف خطبتف، قؾ ما يدع أن يخطب بف: 

فاستؿعقا وأكصتقا، فنن لؾؿـصت الذي ٓ يسؿع مـ الحظ مثؾ الذي يسؿع، فنذا 

أققؿت الصالة فاطدلقا الصػقف، حاذوا بالؿـاكب، فنن اطتدال الصػ مـ تؿام 

رجال قد وكؾفؿ لتسقية الصػقف، يخبروكف أهنا قد ، ثؿ ٓ يؽبر حتك يلتقف «الصالة

 .استقت، فقؽبر

 .وإسـاده أيًضا صحقح، رجالف رجال الشقخقـ ُ :قهد
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ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (333)   ،َوَط

ِ
َجاِل »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل َخْقُر ُصُػوِف الر 

ُلَفا ـ َساِء آِخُرَها، ، َوَش َأوَّ َها آِخُرَها، َوَخْقُر ُصُػوِف ال ُلَفارُّ َها َأوَّ .َرَواُه ُمْسؾِؿٌ  «َوَشرُّ
(1)

 

 ادحكم املستفاد من ادحييث

 فكٌ احلدِث:
يف شرح الحديث: أما صػقف الرجال ففل طىل   قال اإلماو اليّْٖ

ساء فالؿراد طؿقمفا، فخقرها أولفا أبًدا، وشرها آخرها أبًدا، وأما صػقف الـ

بالحديث: صػقف الـساء الؾقايت يصؾقـ مع الرجال، وأما إذا صؾقـ متؿقزات ٓ 

مع الرجال ففـ كالرجال خقر صػقففـ أولفا، وشرها آخرها، والؿراد بشر 

الصػقف يف الرجال والـساء: أقؾفا ثقاًبا، وفضاًل، وأبعدها مـ مطؾقب الشرع، 

 .وخقرها بعؽسف.اكتفك الؿراد

 واطؾؿ أنَّ الصػ إول الؿؿدوح الذي قد وردت إحاديث ا:ّقال أّٓض

بػضؾف، والحث طؾقف هق الصػ الذي يظ اإلمام، سقاء جاء صاحبف متؼدًما، أو 

متلخًرا، وسقاء تخؾؾف مؼصقرة وكحقها أم ٓ، هذا هق الصحقح الذي يؼتضقف 

 .ضقاهر إحاديث، وصرح بف الؿحؼؼقن

ٕول هق الؿتصؾ مـ صرف الؿسجد إىل وقال صائػة مـ العؾؿاء: الصػ ا

ء فؾقس بلول، قها: فنن تخؾؾ الذي يظ اإلمام شلصرفف ٓ يتخؾؾف مؼصقرة وكح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 446أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)
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بؾ إول ما ٓ يتخؾؾف شلء وإن تلخر. وققؾ: الصػ إول طبارة طـ مجلء 

، وإن صىل يف صػ متلخر. وهذان الؼقٓن غؾط  ًٓ اإلكسان إىل الؿسجد أو

 .ؾف ٕكبف طىل بطالكف: لئال يغتر بف، واهلل أطؾؿ.اكتفكصريح، وإكؿا أذكره ومث

َـّ مع الرجال يف   يستػاد مـ حديث الباب أن صػقف الـساء إذا ك

ن بالصػ الؿمخر: أْ مسجد واحد، بدون حاجز مـ الجدر: فتبـك مـ آخرها: فقبدَ 

 .ثؿ الذي أمامف، واهلل الؿقفؼ
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 َبِعُض امَلَطاِئِل امُلِلَخَكة

 فكٌ: ١َُٓٝ ايؿف  أّ َٝطست٘؟أُٜٗا أ د:1ر َطأي١

 أكثر العؾؿاء طىل أن مقؿـة الصػقف أفضؾ، وجاء يف ذلؽ حديث طـ طائشة

 ( أنَّ الـبل 676طـد أبل داود :)  :إنَّ اهلل، ومَلئؽته يصؾون طؾى »قال

 .«مقامن الصػوف

، أطؾَّف البقفؼل يعـل  -(، فؼال: كذا قال 3/163) ســفيف  ولؽـف ُمَعؾٌّ

إن اهلل، ومَلئؽته يصؾون طؾى »: ملسو هيلع هللا ىلصوالؿحػقظ هبذا اإلسـاد طـ الـبل  - الراوي

 .«الذين يصؾون الصػوف

الصحقحقـوُيغـل طـف حديثفا يف 
(1)

 .«يعجبه التقؿن... ملسو هيلع هللا ىلصكان الـبي »: 

 ملسو هيلع هللا ىلصُكـَّا إذا صؾقـا خؾف الـبي »:  (769)مسؾؿيف   ويف حديث البراء

 .«أحببـا أن كؽون طن يؿقـه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.41تؼدم الحديث يف الؽتاب برقؿ ) (1)
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ـِ  (333) ـِ  َوَط   ،َطبَّاٍس  اْب
ِ
، َفُؼْؿت َذاَت َلقَْؾةٍ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َصؾَّقْت َمَع َرُسقِل اهلل

 
ِ
ـْ َيَساِرِه َفَلَخَذ َرُسقُل اهلل ـْ َيِؿقـِِف.ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف. ملسو هيلع هللا ىلصَط ـْ َوَرائِل َفَجَعَؾـِل َط

بَِرْأِسل مِ
(1)

 

 واألحكام املستفادة من ادحييثاملسائل 

 َٛقف ايٛاحد َٔ اإلَاّ. د:1ر َطأي١

  ذهب طامة أهؾ العؾؿ إىل أكف يؼػ طـ يؿقـف بحذائف سقاء، حتك قال ابـ

 : هق كاإلمجاع مـ أهؾ العؾؿ.رجب 

، الذي يف الباب، وُروي طـ سعقد بـ والدلقؾ حديث ابـ طباس 

ال: يؼقم خؾػ اإلمام ما الؿسقب قال: يؼقؿف طـ يساره، وُروي طـ الـخعل أكف ق

 .أحٌد، وإٓ تؼدم إىل يؿقـ اإلمامبقـف وبقـ أن يركع اإلمام: فنْن جاء 

، واهلل أطؾؿ.ًانصحْح قٌل اجلًيٌس
(2)

 

 ؟إذا ؾ٢ً املأَّٛ عٔ ٜطاز اإلَاّ د:2ر َطأي١

  ،ـََّة ذهب مجفقر العؾؿاء إىل أنَّ الصالة صحقحة، ويؽقن ُمسقئًا خالػ السُّ

 .وأصحاب الرأيوهق مذهب الشافعل، ومالؽ، 

 وخالػ أمحد وأصحابف فؼالقا ببطالن صالتف إٓ أن يؽقن طـ يؿقـ اإلمام أحد. 

.الذي يف الباب واهلل أطؾؿ : لحديث ابـ طباس ًانصٌاب قٌل اجلًيٌس
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 763(، ومسؾؿ )726أخرجف البخاري ) (1)

  (534.)شرح مسؾؿ(، 4/191ٓبـ رجب ) الػتح (3/53 ،)لؿغـلااكظر:  (2)

 (.197-4/196ٓبـ رجب ) الػتح (3/56-51 ،)الؿغـلواكظر:  (3)
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ـْ َأَكٍس  (333)   َوَط

ِ
، َوُأمُّ ُسَؾقٍْؿ ، َفُؼْؿت َوَيتِقٌؿ َخْؾَػفُ ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َصؾَّك َرُسقُل اهلل

. َخْؾَػـَا. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف، َوالؾَّْػُظ لِْؾُبَخاِريِّ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من ادحييث

 َٛقف ا٫خٓري َٔ اإلَاّ. د:1ر َطأي١

  ذهب ابـ مسعقد  ،إىل أنَّ أحدمها يؼقم طـ يؿقـف، وأخر طـ شؿالف

 .سقد، وطؾؼؿةوفعؾ ذلؽ مع إ

: هذا مذهب ابـ مسعقد، وصاحبقف، وخالػفؿ مجقع العؾؿاء  قال اليّْٖ

مـ الصحابة، فؿـ بعدهؿ إىل أن، فؼالقا: إذا كان مع اإلمام رجالن وقػا وراءه 

ا: لحديث جابر، وجبَّار بـ صخر، وقد ذكره مسؾؿ يف  صحقحفصػًّ
(2)

يف آخر 

  (534.)شرح مسؾؿ فك مـكتالؽتاب يف الحديث الطقيؾ طـ جابر.ا

، وجاء جبَّار، والحديث الذي أشار إلقف فقف أنَّ جابًرا قام طـ يؿقـ الـبل 

 بقديفؿا مجقًعا، وردَّمها إىل خؾػف. ، فلخذ الـبل فؼام طـ يسار رسقل اهلل 

ويدل طىل ذلؽ أيًضا حديث أكس الذي يف الباب، واهلل أطؾؿ.
(3)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 658(، ومسؾؿ )727أخرجف البخاري ) (1)

 (.3616رقؿ ) صحقح مسؾؿاكظر  (2)

 (.2/268ٓبـ رجب ) الػتحواكظر:  (3)
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 اّ.َٛقف ايث٬خ١ فأنثس َٔ اإلَ د:2ر َطأي١

..، وأمجعقا إذا كاكقا . (534:)شرح مسؾؿيف   قال اإلماو اليّْٖ

 الؿراد. كتفكثالثة، أهنؿ يؼػقن وراءه.ا

 َٛقف املسأ٠ َٔ اإلَاّ. د:3ر َطأي١

(: وإْن أمَّ امرأًة: وقػت خؾػف: ٕنَّ 3/53) الؿغـليف  قال ابً قدام٘ 

ـف، ووقػت أم أكس وقػت خؾػفؿا وحدها: فنْن كان معفؿا رجٌؾ: وقػ طـ يؿق

وقػا خؾػف، ووقػت الؿرأة خؾػفؿا:  :ْن كان معفؿا رجالنإالؿرأة خؾػفؿا، و

 لحديث أكس.

وإْن وقػت معفؿ يف الصػ يف هذه الؿقاضع: مل تبطؾ صالهتا، وٓ  قال:

 صالهتؿ. اكتفك باختصار وتصرف.

 َوَهْؾ  (23/395-396 :)مجؿقع الػتاوىكؿا يف   قال غٔخ اإلضالو

ـْ  اَلةُ َص  َتبُْطُؾ  نِ  فِقفِ  ُيَحاذِيَفا؟ َم َٓ َُا ،َوَغقِْرهِ  َأْحَؿد َمْذَهِب  فِل لِْؾُعَؾَؿاءِ  َقْق ُٖ  :ٜأَحُد

ـْ  َحْػصٍ  َوَأبِل ،َبْؽرٍ  َأبِل اْختِقَارُ  َوُهقَ  ،َحـِقَػةَ  َأبِل َكَؼْقلِ  .َتبُْطُؾ  . َأْحَؿد َأْصَحاِب  مِ

ْٞٔ افِِعلِّ َوال ،َمالٍِؽ  َكَؼْقلِ . َتبُْطُؾ  َٓ  :َٚايٖثا ـِ  َقْقُل  َوُهقَ  ،شَّ  َواْلَؼاِضل ،َحامِدٍ  اْب

ُجؾِ  فِل َتـَاُزِطِفؿْ  َمعَ  ،َوَغقِْرِهَؿا ا َيُؽقنُ  َهْؾ : َمَعَفا اْلَقاقِِػ  الرَّ ؟ َأمْ  َفذًّ  َوالَؿـُْصقُص  َٓ

ـْ  ـْ  َصاَلةِ  ُبْطاَلنُ  َأْحَؿد َط  ه.اَؿْققِِػ ـالْ  فِل َيؾِقَفا َم
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 ةَكَخِلامُل ِلاِئَطامَل ُضِعَب

 ؟إذا ؾ٢ً املإََٔٛٛ أَاّ اإلَاّ د:1ر َطأي١

 يف الؿسللة ثالثة أققال: 

: ٓ تصح الصالة، وهق ققل أمحد، وأبل حـقػة، والشافعل: لؼقلف  األّل:

، وٕكف يحتاج يف آقتداء إىل آلتػات وراءه: وٕكف «إكَم ُجِعل اإلمام لقمتم به»

 .«قه أمركا؛ ففو ردمن طؿل طؿًَل لقس طؾ»، وقد قال: خالف هدي الـبل 

تصح الصالة، وُيؽره لف ذلؽ، وهق ققل مالؽ، وإسحاق: ٕكف ٓ  الجاىٕ:

 يؿـع آقتداء.

جة، كؿا يحصؾ يف الجؿعة، اختار شقخ اإلسالم أكف ٓ تصح إٓ لحا الجالح:

َ  َأْطَدُل  َوُهقَ  ،َوَغقِْرهِ  َأْحَؿد َمْذَهِب  فِل َقْقٌل  َوُهقَ والعقد، وما أشبفف، قال:  ْٕ  ْقَقالِ ا

َنَّ  َوَذلَِؽ  :َوَأْرَجُحَفا
ِ

مِ  َتْركَ  ٕ َمامِ  َطَؾك التََّؼدُّ ـْ  َواِجبًا َيُؽقنَ  َأنْ  َغاَيُتفُ  اإْلِ  َواِجبَاِت  مِ

اَلةِ   َأْصؾِ  فِل َواِجبَةً  َكاَكْت  َوإِنْ  ،بِاْلُعْذرِ  َتْسُؼطُ  ُكؾَُّفا َواْلَقاِجبَاُت  ،اْلَجَؿاَطةِ  فِل الصَّ

اَلةِ  ُؼقِط: َأْوَلك اْلَجَؿاَطةِ  فِل َقاِجُب َفالْ  الصَّ ـْ  َيْسُؼطُ  َولَِفَذا بِالسُّ  َما ُؿَصؾِّلـالْ  َط

ـْ  َطـْفُ  َيْعِجزُ  بَاسِ  ،َواْلِؼَراَءةِ  ،اْلِؼقَامِ  مِ  ه.اَذلَِؽ  َوَغقْرِ  ،َوالطََّفاَرةِ  ،َوالؾِّ

 وهق رمحفؿا اهللواختار هذا الؼقل الحافظ ابـ الؼقؿ، ثؿ الشقخ ابـ طثقؿقـ 

.يف الؿسللة، واهلل أطؾؿ انصحْح
(1)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إطالم  (23/464 ،)مجؿقع الػتاوى (4/372 ،)الشرح الؿؿتع (3/52 ،)الؿغـلاكظر:  (1)

  (2/22.)الؿققعقـ
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ـْ َأبِل َبْؽَرَة  (333) ، َوُهَق َراكٌِع، َفَرَكَع َقبَْؾ َأْن ملسو هيلع هللا ىلصَأكَُّف اْكتََفك إَلك الـَّبِلِّ  ،َوَط

، َفَؼاَل َلُف الـَّبِلُّ  ػِّ . َرَواُه «َزاَدك اهللُ ِحْرًصا، َوََل َتُعْد »: ملسو هيلع هللا ىلصَيِصَؾ إَلك الصَّ

، الُبَخاِريُّ
(1)

ػِّ   ، ُثؿَّ َمَشك إَلك الصَّ ػِّ .َوَزاَد َأُبقَداُود فِقِف: َفَرَكَع ُدوَن الصَّ
(2)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من ادحييث

 َٔ أدزى اإلَاّ زانّعا  فٌٗ ُتَعٗد ي٘ زنع١؟ د:1ر َطأي١

 :يف هذه الؿسللة ققٓن 

ققل طامة أهؾ العؾؿ، بؾ قال اإلمام أمحد: إكف مل أهنا ُتَعدُّ ركعة، وهذا  األّل:

 يخالػ يف ذلؽ أحٌد مـ أهؾ اإلسالم، وحؽاه إسحاق بـ راهقيف إمجاًطا. 

وقد صحَّ آطتداد بذلؽ ركعًة طـ بعض الصحابة، وهؿ: ابـ مسعقد، وابـ 

، وجاء طـ غقرهؿ، وقد جاء يف ذلؽ أحاديث صريحة، طؿر، وزيد بـ ثابت 

 صحقحة، وهل:ولؽـفا لقست 

إذا جئتم إلى »، وغقره مرفقًطا: (893) طـد أبل داود  حديث أبل هريرة

، ومن أدرك الركعة؛ فؼد أدرك اسجدوا، وَل َتعدوا شقًئاالصَلة وكحن سجود؛ ف

 يحقك بـ أبل سؾقؿان الؿدين، قال البخاري: مـؽر الحديث. ، ويف إسـاده«الصَلة

من أدرك »( وغقره مرفقًطا بؾػظ: 1595طـد ابـ خزيؿة )  وحديث أبل هريرة

: يحقك ، ويف إسـاده«ركعة من الصَلة قبل أن يؼقم اإلمام صؾبه؛ فؼد أدرك الصَلة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 783أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

 (، وإسـاده صحقح. 684أخرجف أبقداود ) (2)
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د هبذا الؾػظ، والحديث يف ا  ، وغقرمها الصحقحقـبـ محقد ضعقٌػ، وقد تػرَّ

 .«من أدرك ركعة من الصَلة؛ فؼد أدرك الصَلة»بؾػظ: 

بؽرة الذي يف الباب، وقد ققؾ: إكف لقس فقف  وأصحُّ أدلة الجؿفقر حديث أبل

: مل دٓلة: ٕكف لقس فقف أنَّ أبا بؽرة مل َيِزْد ركعة، لؽـ قال الحافظ ابـ رجب 

يؽـ حرص أبل بؽرة طىل الركقع دون الصػ: إٓ إلدراك الركعة، وكذلؽ كؾ 

 مـ أمر بالركقع دون الصػ، ولق مل تؽـ الركعة ُتدرك بف: مل يؽـ فقف فائدة

ولذلؽ مل يؼؾ مـفؿ أحد: إنَّ مـ أدركف ساجًدا: فنكف يسجد حقث أدركتف  :بالؽؾقة

 السجدة، ثؿ يؿشل بعد ققام اإلمام حتك يدخؾ يف الصػ.

دة يف حد مـ هذه إحاديث، وأثار القارثؿ قال: وهذا أمٌر يػفؿف كؾ أ

حقا بآطتداد بتؾؽ الرك عة(، هق مـ الركقع خؾػ الصػ، فؼقل الؼائؾ: )مل ُيصرِّ

 التَّعـُّت، والتشؽقؽ يف القاضحات.

أهنا ٓ ُتَعدُّ ركعة، وهق ققل ابـ الؿديـل، والبخاري، وابـ  الكْل الجاىٕ:

وذلؽ ٕكف فاتف مع اإلمام الؼقام، والؼراءة، ويف حديث طبادة  :خزيؿة، والظاهرية

 :«َل صَلة لؿن مل يؼرأ بػاحتة الؽتاب». 

، مـ صريؼ: ابـ إسحاق، (37)ص ء الؼراءةجزأخرج البخاري يف وقد 

أن  قبؾ حدثـل إطرج، طـ أبل هريرة، قال: ٓ يجزئؽ إٓ أن تدرك اإلمام قائًؿا

ركع. وإسـاده ضاهره الُحْسـ. وقد جاء طـ أبل هريرة مـ صريؼ: طبد الرمحـ بـ ي

 عة.إسحاق الؿديـل، طـ سعقد الؿؼبري، طـ أبل هريرة، أكف قال بآطتداد هبا رك
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: وأما الؿرِوي طـ أبل هريرة قد اخُتؾَِػ طؾقف فقف، ولقس قال ابً زدب 

 طبد الرمحـ بـ إسحاق الؿديـل طـد العؾؿاء بدون ابـ إسحاق.

ثؿ ذكر كصقص بعض العؾؿاء يف تؼديؿ طبد الرمحـ بـ إسحاق طىل محؿد بـ 

اتتف الركعة: ٕكف إسحاق، ثؿ قال: وأيًضا فلبق هريرة مل يؼؾ: )إنَّ مـ أدرك الركقع ف

مل يؼرأ بػاتحة الؽتاب( كؿا يؼقلف همٓء، إكؿا قال: )ٓ يجزئؽ إٓ أن تدرك اإلمام 

قائًؿا قبؾ أن يركع(، فعؾََّؾ بػقات لحقق الؼقام مع اإلمام، وهذا يؼتضل أكف لق كبَّر 

ٓ قبؾ أن يركع اإلمام ومل يتؿؽـ مـ الؼراءة، فركع معف: كان ُمدِرًكا لؾركعة، وهذا 

 هيؼقلف همٓء، فتبقـ أن ققل همٓء ُمحدث، ٓ سؾػ لفؿ بف.ا

: وهذا ٓ ُيخالػ أثار الؿتؼدمة، الصحقحةيف   األلباىٕاإلماو  ّقال

بؾ يقافؼفا يف الظاهر: إٓ أكف يشترط إدراك اإلمام قائًؿا، وهذا مـ طـد أبل هريرة، 

 هاورضل اهلل طـفؿ أمجعقـ. وٓ كرى لف وجًفا، والذيـ خالػقه أفؼف مـف، وأكثر،

، وهق أنَّ إدراك الركقع ُيعتبر انصٌاب قٌل اجلًيٌس: غفش اهلل نوقال أتٌ ػثذ اهلل 

إدراًكا لؾركعة، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 ؟إذا غو ٌٖ زنع قرٌ إٔ ٜسفع اإلَاّ زأض٘  أّ بعد زفع٘ د:2ر َطأي١

ؼقـ ٓ ٓ ُيعتَدُّ بتؾؽ الركعة طـد مجفقر العؾؿاء: ٕنَّ إصؾ طدم ذلؽ، والق

يزول بالشؽ.
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الؿغـل( 229( رقؿ )-1/463) الصحقحة( -5/8ٓبـ رجب ) فتح الباريواكظر  (1)

(2/182.) 

 ( ٓبـ رجب.5/16) الػتحواكظر:  (2)
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ُٜػللرتط يف إدزانلل٘ يًسنللٛئ إٔ ُٜٛلل٦ٔ فٝلل٘ قرللٌ إٔ ٜسفللع   د:3ر َطأي١  ٖللٌ 

 اإلَاّ زأض٘؟

  أكثر العؾؿاء قالقا: ٓ يؽقن ُمدِرًكا لؾركعة إٓ إذا كبَّر وركع قبؾ أن يرفع

إمامف رأسف، ومل يشترط أكثرهؿ الطؿلكقـة مع اإلمام قبؾ رفعف، واشترط بعض 

 إلمام قبؾ رفعف.الحـابؾة الطؿلكقـة مع ا

  وذهب بعضفؿ إىل أكف ُيدرك الركقع بندراكف تؽبقرة اإلحرام، وهق ققل

 طبدالرمحـ بـ أبل لقىل، والؾقث، وُزَفر.

، وهق أكف ُيدرك الركعة بالركقع، وٓ ُيشترط أن انصٌاب قٌل اجلًيٌس  ُ:قهد

يطؿئـ مع إمامف، ولؽـ يجب طؾقف أن ٓ يرفع رأسف حتك يطؿئـ بـػسف، 

أطؾؿ. واهلل
(1)

  

 ايسنٛئ دٕٚ ايؿف. د:4ر َطأي١

  صحَّ طـ بعض الصحابة أهنؿ كاكقا يركعقن دون الصػ، ثؿ يؿشقن إىل

الصػ، إذا أدركقا اإلمام يف ركقطف، وهؿ: طبد اهلل بـ مسعقد، وزيد بـ ثابت، 

، بسـد مـؼطع، وفعؾف ، وجاء طـ أبل بؽر الصديؼ وطبد اهلل بـ الزبقر 

ة، ومجاهد، وأبق سؾؿة، وسعقد بـ جبقر، وططاء، مجٌع مـ التابعقـ، مـفؿ: طرو

 إوسط، طـد الطبراين يف ويف هذه الؿسللة حديث طبد اهلل بـ الزبقر 

أحدكؿ الؿسجد، والـاس ركقع:  دخؾ بنسـاد صحقح، أكف قال: إذا (7612)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/13.)الػتحواكظر:  (1)
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ـَّة.  فؾقركع حقـ يدخؾ، ثؿ يدبُّ راكًعا حتك يدخؾ يف الصػ: فننَّ ذلؽ السُّ

  (229.)الصحقحةيف   إلباينمام اإل وصححف

وقد َققََّد مجٌع مـ أهؾ العؾؿ جقاز ذلؽ بؿا إذا كان قريبًا مـ الصػ، وهؿ: 

الؼاسؿ، والحسـ، والزهري، والشافعل، والؾقث، وإوزاطل، وأمحد يف رواية، 

 وُحؽَِل طـ مالؽ.

  ؽَِل وذهب صائػة مـ أهؾ العؾؿ إىل الؿـع مـ ذلؽ، وهق ققل الـخعل، وُح

طـ الحسـ، وهق ققل أمحد يف رواية، وهق ضاهر اختقار البخاري، وثبت طـ أبل 

هريرة بنسـاد حسـ أكف قال: إذا دخؾت واإلمام راكع، فال تركع حتك تلخذ 

  مصافؽ مـ الصػ. وُروي مرفقًطا، َوَوْقُػُف أصح.

زادك اهلل حرًصا، »واستدل مـ قال بالؿـع مـ ذلؽ بحديث أبل بؽرة: 

 .«عدت وَل

  وذهب بعضفؿ إىل أكف إْن كان مـػرًدا مل يركع حتك يدخؾ الصػ، وإْن كان

معف غقره ركعقا دون الصػ، وهق ققل إسحاق، وأبل بؽر بـ أبل شقبة، وأمحد يف 

 رواية، وحؽاه ابـ طبد البر طـ أبل حـقػة.

لصػ: ا ا مـإذا كان قريبً  انقٌل تاجلٌاص هقانصٌاب : غفش اهلل نوقال أتٌ ػثذ اهلل 

لصػ، فال: ٕكف يحتاج إىل طؿٍؾ الحديث طبد اهلل بـ الزبقر، وأما إذا كان بعقًدا مـ 

كثقٍر يـايف الصالة، وفعؾ الصحابة ُيحؿؾ طىل أهنؿ كاكقا قريبقـ مـ الصػقف، 

، «وَل تعد»وهق صريٌح يف أثر زيد بـ ثابت، وأما حديث أبل بؽرة: فُقحؿؾ ققلف: 
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إذا ُأققؿت الصَلة؛ فَل تلتوها وأكتم »لحديث أخر: أي: إىل اإلسراع، فققافؼ ا 

الحديث، واهلل أطؾؿ. «تسعون...
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (229.)الصحقحة (3/76-77 ،)الؿغـل(، 783ٓبـ رجب ) الػتحواكظر:  (1)



ٔ٘ َّاإِلَماَم  ٔ٘ ٗٔ اجَلَناَع  89  َباُب َصال

 

 

 

 

ـِ َمْعبٍَد  (333) ـْ َوابَِصَة ْب   ،َوَط
ِ
َخْؾَػ  َرَأى َرُجاًل ُيَصؾِّل ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهلل

ػِّ َوْحَدُه، َفَلَمرَ  اَلةَ الصَّ ـَفُ َوالتِّْرمِِذيُّ  ،َرَواُه َأْحَؿُد، َوَأُبقَداُود. ُه أَْن ُيِعقَد الصَّ ، ، َوَحسَّ

ـُ ِحبَّاَن. َحُف اْب َوَصحَّ
(1)

 

ـْ َصْؾِؼ  (333) َوَلُف َط
(2)

  :«  ف ـَْػرِدٍ َخْؾَف الصَّ «ََل َصََلَة لُِؿ
(3)

بََراكِلُّ ، َوَزا َد الطَّ

.«اْجَتَرْرت َرُجًَل؟ ْؾت َمَعُفْم َأوِ َأََل َدَخ »: فِل َحِديِث َوابَِصةَ 
(4)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من ادحييثني

 .ؾ٠٬ ايير جًف ايؿف د:1ر َطأي١

 يف الؿسللة ققٓن: 

واستدلقا  ،الصحة، وهق ققل الشافعل، وابـ الؿبارك، والؾقث األّل:

 .بحديث أبل بؽرة السابؼ

البطالن، وهق ققل الحسـ بـ صالح، وإوزاطل، وأمحد، وإسحاق،  الجاىٕ:

ووكقع، وابـ الؿـذر وأكثر أهؾ الظاهر وغقرهؿ. واستدلقا بحديث وابصة وطظ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-2198(، وابـ حبان )236(، والترمذي )682(، وأبقداود )4/228. أخرجف أمحد )صحٔح (1)

 (، وهق حديث صحقح. 2261

 ُيعتبر وَهًؿا مـ الحافظ، واهلل أطؾؿ. البؾقغلؿثبت يف صقابف: )طظ بـ شقبان( كؿا يف التخريج، وا (2)

( مـ حديث طظ بـ شقبان، ويف إسـاده طبدالرمحـ بـ 2262. أخرجف ابـ حبان )صحٔح لػريِ (3)

 طظ بـ شقبان وهق مجفقل الحال. والحديث صحقح بشاهده الذي قبؾف.

سري بـ إسؿاطقؾ، وهق متروك بؾ ( ويف إسـاده ال146-22/145. أخرجف الطبراين )ضعٔف دّدا (4)

ب.   قد ُكذِّ
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ـِ بـ شقبان ا   يف الباب. الؾََّذْي

، وأما حديث أبل بؽرة، انشاجح هق انقٌل انثاَِ: غفش اهلل نوقال أتٌ ػثذ اهلل 

(، فؼال: 23/397) مجؿقع الػتاوىكؿا يف  شقخ اإلسالم  فؼد أجاب طـف

ا ػِّ  َخْؾَػ  ُمـَْػِرًدا َصؾَّك َأكَّفُ  فِقفِ  َفَؾقَْس  َبْؽَرةَ  َأبِل َحِديُث  َوَأمَّ َمامِ  َرْفعِ  َقبَْؾ  الصَّ  اإْلِ

ـْ  َرْأَسفُ  ُكقعِ  مِ ـْ  َأْدَركَ  َفَؼدْ  ،الرُّ ْصطَِػاِف  مِ
ِ

ْكَعةِ  ُمْدِرًكا بِفِ  نُ َيُؽق َما بِفِ  َؿْلُمقرِ ال آ  :لِؾرَّ

فُ  آَخرُ  َيِجلءُ  ُثؿَّ  َوْحَدهُ  َيِؼَػ  َأنْ  بَِؿـِْزَلةِ  َفُفقَ   بِاتَِّػاِق  َجائِزٌ  َهَذا َفنِنَّ  :اْلِؼقَامِ  فِل َفُقَصافُّ

ةِ  َئِؿَّ ْٕ  بِنَِطاَدةِ  َأَمَرهُ  كَّفُ أَ  فِقفِ  َوَلقَْس  ،«َتُعْد  َوََل » :بَِؼْقلِفِ  الـَّْفُل  فِقفِ  َبْؽَرةَ  َأبِل َوَحِديُث  ،ا

ْكَعةِ  اَلةِ  بِنَِطاَدةِ  َأَمَرهُ  َفنِكَّفُ  :اْلَػذِّ  َحِديِث  فِل َكَؿا الرَّ ـٌ  َوَهَذا ،الصَّ رٌ  ُمبَقَّ  َوَذلَِؽ  ،ُمَػسَّ

رَ  َلقْ  َحتَّك ،ُمْجَؿٌؾ  َح  َأكَّفُ  ُقدِّ ػِّ  فِل َدَخَؾ  بَِلكَّفُ  َبْؽَرةَ  َأبِل َحِديِث  فِل َصرَّ  َبْعدَ  الصَّ

َمامِ  اْطتَِدالِ  ـِ  َأَحدِ  فِل َذلَِؽ  َيُجقزُ  َكَؿا اإْلِ  َلَؽانَ  :َوَغقِْرهِ  َأْحَؿد َمْذَهِب  فِل اْلَؼْقَلقْ

َطاَدةِ  فِقفِ  َأَمرَ  َما ُدونَ  َهَذا مِثْؾِ  فِل َسائًِغا .ها.َوْجفٌ  َلفُ  َفَفَذا ،بِاإْلِ
(1)

  

 ؟إذا دجٌ يف ايؿف بعد إٔ زفع اإلَاّ زأض٘ د:2ر َطأي١

 محد يف رواية إىل بطالن صالتف: إٓ أن يؽقن جاهاًل، وهق ذهب اإلمام أ

 .الؿشفقر طـف، واختار ذلؽ الِخَرقِل

  ،والرواية إخرى طـ أمحد بصحة الصالة، وهق مذهب مالؽ، والشافعل

: ٕنَّ الركقع دون الصػ مشروٌع: أقشب إىل انصٌابوهذا وأصحاب الرأي، 

ُشِرَع إلدراك الركعة، ومعؾقم أكف إن  لحديث طبد اهلل بـ الزبقر الذي تؼدم، وقد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، ٓبـ رجب.5/17) الػتحواكظر:  (1)



٘ٔ َباُب َّاإِلَماَم  ٔ٘ ٗٔ اجَلَناَع  91  َصال

 

 

 

 

ؼدم حتك يرفع رأسف، ولقس هـاك تركع دون الصػ يف آخر ركقع اإلمام: فنكف لـ ي

دلقؾ طىل إبطال صالتف إذا تؼدم بعد ركقطف، وإْن رفع اإلمام رأسف، وكذلؽ لقس 

اكًعا، بؾ ر يف حديث أبل بؽرة التصريح بلكف دخؾ يف الصػ، وما زال الـبل 

حتؿؾ، واهلل أطؾؿ.هق م
(1)

 

 ؟َ٘اذا ٜؿٓع َٔ مل جيد َٔ ٜؿف َع د:3ر َطأي١

  إذا استطاع أن ُيؼارب بقـ الؿلمقمقـ حتك يجد مؽاًكا فقدخؾ فقف: فَعَؾ، وإْن

مل يستطع واستطاع أن يدخؾ إىل يؿقـ اإلمام بدون إساءة إىل الؿلمقمقـ: فعؾ 

ص يف ذلؽ مجفقر الحـابؾة.  ذلؽ، وقد رخَّ

لُِبْعِد اإلمام، أو الؿشؼة، ففؾ لف أن يجذب بعض مـ  :وأما إذا مل يستطع ذلؽ

 يف الصػ، أم ٓ؟

  ،كره ذلؽ مجاطة مـ أهؾ العؾؿ، وهؿ: أمحد، ومالؽ، وإوزاطل، وإسحاق

و أبق حـقػة، وداود، واستحب ذلؽ الشافعل، وهق الصحقح طـد الشافعقة، 

 وحؽاه ابـ الؿـذر طـ ططاء والـخعل.

إن كان الصػ ٓ يـؼطع،  جيٌص جزتو أكف األظيش:  نوغفش اهللقال أتٌ ػثذ اهلل 

 وذلؽ بتؼارب الؿلمقمقـ، وسدِّ الُػْرَجة، وأما إن مل ُتسد الػرجة: فال، واهلل أطؾؿ.

 وذهب شقخ اإلسالم إىل طدم الجذب، بؾ قال: ُيصظ مـػرًدا لؾحاجة إىل 

ُت الجؿاطُة : فنكف ٓ انصحْح هقًىزا انقٌل  ذلؽ، واختاره الشقخ ابـ طثقؿقـ. ُتَػقَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (3/77.)الؿغـلواكظر:  (1)
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مـ أجؾ الؿصافة مع آخر: فؼد أمر الشرع بالؿحافظة طىل الجؿاطة يف صالة  

الخقف، مع تػقيت أمقر أخرى واجبة متعؾؼة بالجؿاطة، وهل الؿتابعة: 

 .كذلؽ فففـا

طىل مـ وجد قدرة طىل الدخقل  ويحؿؾ حديث وابصة وطظ بـ شقبان 

 ،ػ مـػرد قبؾ تؿام الصػ إولأو صىل بص ،ر ومل يدخؾفؼصَّ  :يف الصػ

 أطؾؿ. واهلل

 القادطل رمحة اهلل طؾقفؿا أكف يـتظر حتك واإلمام  ابـ باز،اإلمام  بقـؿا اختار

يلتقف إكسان آخر يصافف: فنن اكتفت الجؿاطة صؾَّك مـػرًدا، وذلؽ فقؿا إذا مل يستطع 

آكضؿام معفؿ.
(1)

 

 َٔ ايرٟ تؿذ َؿافت٘  ٚتصٍٚ اييسد١ٜ ب٘؟ د:4ر َطأي١

ْت صالتف جازت مصافتف، وتزول الػردية بف: إٓ الؿرأة: فنكف ٓ  كؾ مـ صحَّ

ْت مع الرجؾ زالت الػردية طىل الصحقح.  يجقز مصافتفا، ولؽـفا إذا صػَّ

(: ومـ وقػ معف كافٌر، أو مـ ٓ 3/56) الؿغـليف  قال ابً قدام٘ 

ف فاسؼ، تصح صالتف: مل تصح مصافتف: ٕنَّ وجقده وطدمف واحد، وإْن وقػ مع

ا: ٕهنؿا رجالن صالهتؿا صحقحة  .أو متـػؾ صار صػًّ

، أو مـ بف سؾس البقل مع صحقح، أو متقؿؿ  وكذلؽ لق وقػ قارئ مع ُأمِلٍّ

ا لؿا ذكركا. اكتفك الؿراد.  مع متقضئ: كان صػًّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مجؿقع الػتاوى (6/311-312 ،)غاية الؿرام (4/299 ،)الؿجؿقعواكظر:  (1)

(23/396 ،)فتاوى الؾجـة (8/6-16.) 



ٔ٘ َّاإِلَماَم  ٔ٘ ٗٔ اجَلَناَع  93  َباُب َصال

 

 

 

 

ُّللا      د:5ر َطأي١ إذا ابتللدأ ايؿلل٠٬ َٓيللسّدا فجللا٤ مجللس فؿللف َعلل٘ َٚللاشاٍ قا٥

 ؟قرٌ إٔ ٜسنع

..، فؼد . :-ضؿـ كالمف طىل حديث أبل بؽرة - قال غٔخ اإلضالو 

أدرك مـ آصطػاف الؿلمقر بف ما يؽقن بف ُمدِرًكا لؾركعة: ففق بؿـزلة أن يؼػ 

مـ  كتفكاوحده، ثؿ يجلء آخر فقصافف يف الؼقام: فننَّ هذا جائٌز باتػاق إئؿة.

مجؿقع الػتاوى (23/397.) 
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ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (333) اإِلَقاَمَة َفاْمُشوا إَلى  إَذا َسِؿْعُتمُ »: ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلُّ َقاَل: َقاَل  َوَط

ََلةِ  ـَُة، َوالَوَقاُر، َوََل ُتْسرُِطوا َوَطَؾْقُؽمُ  الصَّ ؽِق وا، َوَما َفاَتُؽْم السَّ ، َفََم َأْدَرْكُتْم َفَصؾُّ

وا .تََّػٌؼ َطَؾقِْف، َوالؾَّْػُظ لِْؾبَُخاِريِّ . مُ «َفَلتِؿُّ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من ادحييث

 حهِ اإلضسائ يف املػٞ إزي ايؿ٠٬. د:1ر َطأي١

(: وقد أمجع العؾؿاء طىل 3/567) الػتحيف  قال احلافظ ابً زدب 

وترك اإلسراع والفرولة يف الؿشل: لؿا يف  ،استحباب الؿشل بالسؽقـة إىل الصالة

 هاذلؽ مـ كثرة الخطا إىل الؿساجد.

  َص بعض أهؾ العؾؿ باإلسراع إذا خشل أن تػقتف الركعة، أو تؽبقرة وقد رخَّ

اإلحرام، مـفؿ: إسقد، وطبد الرمحـ بـ يزيد، وسعقد بـ جبقر، وإسحاق، 

 ومالؽ، وأمحد يف رواية، قال أمحد: ما مل يؽـ فقف طجؾة تؼبح.

 ؿ إىل طدم اإلسراع بؽؾ حال، وهق ققل بقـؿا ذهب الجؿفقر مـ أهؾ العؾ

 .وقال بف الثقري، وأمحد يف رواية بعض الصحابة، والتابعقـ،

، واهلل أطؾؿ.انصحْح هقًىزا انقٌل 
(2)

 

طـ اإلسراع مؿـ خشل أن تػقتف  سئؾ شقخ اإلسالم  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.662(، ومسؾؿ )636أخرجف البخاري ) (1)

 (.568-3/567ٓبـ رجب ) الػتحواكظر:  (2)



ٔ٘ َّاإِلَماَم  ٔ٘ ٗٔ اجَلَناَع  95  َباُب َصال

 

 

 

 

 الجؿعة؟ صالة

ركعة الحؿد هلل، إذا خشل فقت الجؿعة: فنكف يسرع حتك يدرك مـفا  فأداب:

فلكثر، وأما إذا كان يدركفا مع الؿشل وطؾقف السؽقـة: ففذا أفضؾ، بؾ هق السـة، 

 هواهلل أطؾؿ.ا

 ٌٖ َا ٜدزن٘ املطرٛم َع اإلَاّ ٖٛ أٍٚ ؾ٬ت٘  أّ مجسٖا؟ د:2ر َطأي١

 يف الؿسللة ققٓن: 

خر صالتف، هق أول صالتف، وما قام يتؿف هق آ أنَّ ما أدركف مع اإلمام األّل:

ؿسقب، والحسـ، وطؿر بـ طبدالعزيز، ومؽحقل، وططاء، وهق ققل سعقد بـ ال

والزهري، وإوزاطل، ومالؽ، والشافعل، وأمحد يف رواية. واسُتِدلَّ لفؿ بحديث 

كؿا يف  ، وقد ثبت طـ طظ «ما أدركتم؛ فصؾوا، وما فاتؽم؛ فلمتوا»الباب: 

مصـػ ابـ أبل شقبة الؼقل بف مـ صريؼقـ يؼقي أحدمها أخر. 

أنَّ ما أدركف مع اإلمام هق آخر صالتف، وما قام يؼضقف هق أول صالتف،  :الجاىٕ

وهق ققل الحـػقة، وأمحد، ومالؽ يف رواية طـفؿا، وهق ققل الثقري، واْسُتِدلَّ لفؿ 

كؿا يف  وصحَّ هذا طـ ابـ طؿر وابـ مسعقد  «فاقضوا ؛وما فاتؽم»برواية: 

مصـػ ابـ أبل شقبةو ،إوسط رٓبـ الؿـذ. 

: وبالؼقل إول أققل، وذلؽ أهنؿ مجؿعقن ٓ  قال اإلماو ابً امليرز

اختالف بقـفؿ أن تؽبقرة آفتتاح تؽقن يف أول ركعة مـ الصالة، ويؾزم مـ خالػـا 

أن يؼقل: إن الذي يدركف مع اإلمام أول صالتف : ٕن التؽبقرة إوىل تػتتح 
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رة إوىل التل يػتتح هبا الؿصظ الصالة، وغقر جائز أن يجؿعقا طىل أن التؽبق 

جعؾ آخره : ٕن أخرة تيؼؾب ما أمجعقا طؾقف أهنا أوىل فالصالة يف أول ركعة، ثؿ 

غقر إوىل، ومـ زطؿ أهنا أول ركعة يف افتتاح الصالة وهل آخر ركعة يف باب 

  .الؼراءة، فؼد جعؾ إوىل آخرة، وأخرة أوىل

ؾ أدرك مع اإلمام مـ الؿغرب ركعتقـ ؟، يؼال لؿـ خالػـا: ما تؼقل يف رجو

فنن زطؿ أهنؿا الركعتان أخرتان، ققؾ لف: فؾؿ أمرتف بالجؾقس يف الركعة التل 

ويف أمر كؾ مـ كحػظ طـف مـ  دك أوىل، وإوىل ٓ جؾقس فقفا ؟يؼضقفا وهل طـ

س يف أهؾ العؾؿ بالجؾقس يف هذه الركعة والتسؾقؿ فقفا بقان أهنا الثالثة، إذ ٓ جؾق

 ه.اإوىل مـ صالة الؿغرب وٓ تسؾقؿ لف

اإلمام  وهق ترجقح ،انصٌابهق  انقٌل األًل: غفش اهلل نوقال أتٌ ػثذ اهلل 

، فالؿراد بالؼضاء اإلتؿام، كؿا «وما فاتؽم؛ فاقضوا»وأما رواية:  ،العثقؿقـ 

ں ں ﴿بقـتف الرواية إخرى، وكؿا جاء ذلؽ يف ققلف تعاىل: 

 .[1٠٠:البؼرة] ﴾ڻ ڻ ڻ

 .[2٠١النساء:] ﴾گ گ ڳ ڳ ڳ﴿وققلف: 

.[2٠اجلمعة:] ﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿وققلف: 
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (3/366 ،)الؿغـل (15/121 ،)فتاوى العثقؿقـ(، 636ٓبـ رجب ) الػتحواكظر:  (1)

إوسط (4/238،) ابـ أبل شقبة (2/324). 



َ٘ٔباُب َص َّاإِلَماَم  ٔ٘ ٗٔ اجَلَناَع  97  ال

 

 

 

 

 َبِعُض امَلَطاِئِل امُلِلَخَكة

املطللللرٛم بللللسنعتري  ٖللللٌ ٜكللللسأ ضللللٛز٠ٟ َللللع فا لللل١ ايهتللللاب يف       د:1ر َطأي١

 ا٭جسٜري؟

 مبـقان طىل الؿسللة السابؼة يف الؿسللة ققٓن: 

 ، وهق ققل[ة الػاحتةسور] ﴾پ پ پ پ﴿أكف ٓ يؼرأ: إٓ بـ:  األّل:

سعقد بـ الؿسقب، والحسـ، وطؿر بـ طبد العزيز، ومؽحقل، وططاء، 

الؿزين، وإسحاق، وداود، ومؽحقل، وإوزاطل، وابـ الؿاجشقن: و والزهري،

وهق ققل طظ  ٕهنا يف حؼِّ الؿلمقم ثالثة، ورابعة، والؿشروع فقفا قراءة الػاتحة.

 لسابؼةكؿا تؼدمت اإلشارة يف الؿسللة ا. 

تقسر مـ الؼرآن: صحَّ هذا طـ ابـ طؿر وابـ أكف يؼرأ مع الػاتحة بؿا  الجاىٕ:

 ، وهق ققل، وإوسط ٓبـ الؿـذركؿا يف مصـػ ابـ أبل شقبة مسعقد 

والشافعل، وأمحد، وذلؽ لئال  والثقري مالؽ،و مجاهد، ومحؿد بـ سقريـ،

ف أول ٕهنا قضوتخؾق الصالة مـ قراءة شلء غقر الػاتحة،  اء، وهل ُتعتبر يف َحؼِّ

 صالتف.

قال ابـ طبد البر: وهق  ،انقٌل األًل هق انصٌاب: غفش اهلل نوقال أتٌ ػثذ اهلل 



 98 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 ه.اققاس مذهب مـ يؼقل: إنَّ ما أدركف مع اإلمام هق أول صالتف 

طـ أبل  (،452) وٓ بلس إذا كان يف صالة الظفر أن يؼرأ: فؼد أخرج مسؾؿ

يف إُْخَريقـ مـ الظفر قدر مخس طشرة آية، واهلل أطؾؿ. كان يؼرأ سعقد أكف 
(1)

 

مـ تؿؽـ مـ قراءة شلء مع الػاتحة فقؿا أدركف مع اإلمام: فنكف يجزئف  تنبيه:

وٓ يؼرأ يف إخريقـ حتك طـد الؼائؾقـ بذلؽ، قال ابـ رجب: ومل أجد ٕمحد، وٓ 

ا  سقرة فقؿا أدركف خؾػ ، و﴾پ پ﴿صريًحا أكف يؼرأ بـ: لغقره مـ إئؿة كصًّ

.الؿراد كتفكا اإلمام، ثؿ يعقد ذلؽ فقؿا يؼضقف.
(2)

 

َِ ُتدَزٝى اجلُاع١؟ د:2ر َطأي١  ٔب

 :فقفا ققٓن 

أنَّ الجؿاطة ُتدرك بندراك الؿلمقم اإلماَم قبؾ أن يسؾؿ، ولق بشلء  األّل:

يسقر، وهذا ققل أمحد يف الؿشفقر طـف، والشافعل وأصحابف، والحـػقة، وهق ققل 

ما أدركتم؛ »ويدل طىل هذا الؼقل حديث أبل هريرة الذي يف الباب: أبل وائؾ، 

 .«فصؾوا، وما فاتؽم؛ فلمتوا

أنَّ الجؿاطة ُتدرك بندراك ركعة كامؾة، وهق ققل مالؽ، وأمحد يف  الجاىٕ:

رواية، ووجٌف طـد الشافعقة، واختاره شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة، وهق ققل ططاء، 

«عًة من الصَلة؛ فؼد أدرك الصَلةمن أدرك رك»واستدلقا بحديث: 
(3)

، قالقا: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (4/328.)إوسط (2/324) ،ابـ أبل شقبة(، 636ٓبـ رجب ) الػتحواكظر:  (1)

 (.578، 577، 576-3/575بـ رجب )ٓ الػتحاكظر:  (2)

 .( مـ حديث أبل هريرة 667(، ومسؾؿ برقؿ )586أخرجف البخاري برقؿ ) (3)



ٔ٘ َّاإِلَماَم  ٔ٘ ٗٔ اجَلَناَع  99  َباُب َصال

 

 

 

 

من أدرك ركعة »: صحقح مسؾؿالؿراد بف إدراك الجؿاطة، فؼد جاء يف رواية يف 

 .«؛ فؼد أدرك الصَلةمع اإلمام من الصَلة

، ًانقٌل األًل أقشب إىل انصٌاب: الؼقٓن ققيان، غفش اهلل نوقال أتٌ ػثذ اهلل 

اك الققت قبؾ خروجف كؿا جاء يف حديث أبل هريرة وأما حديثفؿ: فالؿراد بف إدر

 يف ،الصحقحقـ
(1)

من أدرك ركعة من الصبح قبل »مـ صرق أخرى بؾػظ:  

 ، ومثؾف يف العصر.«أن تطؾع الشؿس؛ فؼد أدرك الصبح

 .ل زيادة غقر محػقضةفيف رواية مسؾؿ: ف «مع اإلمام»وأما زيادة: 

طـ ابـ وهب، طـ يقكس، طـ (، مـ صريؼ حرمؾة 667فؼد أخرجفا مسؾؿ )

 . ابـ شفاب، طـ أبل سؾؿة، طـ أبل هريرة

ثؿ أخرج مـ صريؼ: ابـ طققـة، وإوزاطل، ومالؽ بـ أكس، ويقكس مـ 

 رواية ابـ الؿبارك طـف، وطبقد اهلل بـ طؿر، بدون الزيادة. 

 .«مع اإلمام»مل يذكروا ققلف:  : قال اإلماو مطله

ا: شعقب بـ أبل محزة، ويحقك بـ سعقد، ويزيد ورواه طـ الزهري أيًض  ُ :قهد

ة بـ طبد الرمحـ، بدون هذه الزيادة.ا بـ الفاد، وابـ جريج، وُقرَّ
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.668(، ومسؾؿ برقؿ )579أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

 (4/241 ،)الشـرح الؿؿتـع (6/66 ،)غايـة الؿـرام (16/645 ،)الؿسـد الجامـعاكظر:  (2)

الػتح ( 586(، رقؿ )-3/256ٓبـ رجب ،)مجؿقع الػتاوى (23/255-257 ،336-

332.) 
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يإلَلللاّ   ا٭جلللرَي يًُطلللرٛم ايتػلللَٗد ا٭ٚضلللٝ  إذا ٚافلللل ايتػلللُٗد د:3ر َطأي١ 

 فٌٗ ٜتابع٘ يف ايدعا٤؟

 ل ذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل أكف يؽتػل بالتشفد، وٓ يتابعف يف الدطاء، وهق قق

 .، وأمحدالحسـ

 وذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل أكف يتؿ مع اإلمام ويدطق، وهق ققل ططاء ،

إكَم جعل اإلمام »: لعؿقم ققلف طؾقف الصالة والسالم: أقشبأن هذا  ًّظيش

.«به لقمتم
(1)

  

 ؟إذا تػٗد اإلَاّ يف َٛقع يٝظ يًُطرٛم فٝ٘ تػٗد د:4ر َطأي١

يف وتر مـ  (: فنن كان تشفد اإلمام3/581) قال احلافظ ابً زدب 

صالة الؿلمقم: فنكف يتابعف يف جؾقسف بغقر خالف، وهؾ يتشفد معف فقف، أم ٓ؟ طىل 

 ققلقـ:

يتشفد معف، وهق ققل الحسـ، وابـ الؿسقب، وططاء، وكافع،  أحدٍنا:

 والزهري، والثقري، وأمحد قال: أحبُّ إيلَّ أن يتشفد. 

بـ ديـار، ٓ يتشفد، وهق ققل الـخعل، ومؽحقل، وطؿرو  ّالجاىٕ:

 هاوإوزاطل، قال الـخعل، وإوزاطل: يسبح، ويؽتػل بف.

إكَم جعل »: لعؿقم ققلف طؾقف الصالة والسالم: انصٌاب انقٌل األًل ُ :قهد

 واهلل أطؾؿ. ،«اإلمام لقمتم به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (3/581.)الػتحواكظر:  (1)



ٔ٘ َّاإِلَماَم  ٔ٘ ٗٔ اجَلَناَع  161  َباُب َصال

 

 

 

 

ٖلللٌ يًُطلللرٛقري ايلللرٜٔ أدزنلللٛا اجلُاعللل١ إذا ضلللًِ إَلللاَِٗ إٔ   د:5ر َطأي١

 ٜكدَٛا أحّدا ٜ٪َِٗ؟

 :يف هذه الؿسللة ققٓن 

ورواية طـ أمحد، ووجف  الجقاز، وهق ققل ططاء، وابـ سابط، ألّل:ا

 لؾشافعقة.

 الؿـع، وهق ققل الحسـ، ورواية طـ أمحد، ووجٌف لؾشافعقة. الجاىٕ:

، واهلل أطؾؿ: ٕهنؿ انقٌل انثاَِ أقشب إىل انصٌاب: غفش اهلل نوقال أتٌ ػثذ اهلل 

 .قد أدركقا الجؿاطة

ا سؾَّؿ طبد ةُسبِِؼ مع الؿغقر والـبل  الرمحـ بـ طقف  بـ شعبة بركعة، فؾؿَّ

الؿغقرة بـ شعبة ، والؿغقرة، فصؾَّقا ما ُسبَِؼا بف، ومل يمم الـبل قام الـبل 
(1)

 ،

.وخقر الفدي هديف 
(2)

 

 ٌٖ ٜتابع املطرٛم إَاَ٘ يف ضجٛد ايطٗٛ؟ د:6ر َطأي١

 ذهب مالؽ إىل أكف ٓ يؾزمف الؿتابعة، ووافؼف إوزاطل، والؾقث. 

 إكَم ُجعل اإلمام لقمتم به»الجؿفقر، فؼالقا بالؿتابعة: لحديث:  وخالػفؿ». 

، واهلل أطؾؿ.انصٌاب هق ًقٌل اجلًيٌس
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(، مـ حديث الؿغقرة 81( )274أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)

 (.3/584ٓبـ رجب ) الػتحواكظر:  (2)

 (.586(، رقؿ)3/253) الػتحاكظر:  (3)
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ُٜتابع املطرٛم املطافس إَاَ٘ احلاقس يف إشياّ ايؿ٠٬؟ د:7ر َطأي١   ٌٖ 

 ذهب مالؽ، وأمحد يف رواية إىل أكف ٓ يؾزمف الؿتابعة، بؾ لف أن يصؾقفا قصًرا. 

 قل أمحد يف رواية، فؼالقا بالؿتابعة لؾحديث وخالػفؿ الجؿفقر، وهق ق

 الؿتؼدم.

إن كان كقى اإلتؿام: لزمف اإلتؿام، وإن كان كقى  قال أتٌ ػثذاهلل غفش اهلل نو:

 .«إكَم اَطَمل بالـقات»الؼصر: فؾف أن يؼصر: لحديث: 

وكؿا يجقز لؿـ فاتتف الػجر أن يصؾقفا خؾػ مـ يصظ الظفر فؽذلؽ هفـا، 

.واهلل أطؾؿ
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.586(، رقؿ)3/253) الػتحواكظر:  (1)



٘ٔ َباُب َّاإِلَماَم  ٔ٘ ٗٔ اجَلَناَع  163  َصال

 

 

 

 

ـِ َكْعٍب  (338) ـْ ُأَبلِّ ْب   ،َوَط
ِ
ُجِل َمَع »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل َصََلُة الرَّ

ُجِل،  ُجلِ الرَّ  ُجَؾْقِن َأْزَكى ِمْن َصََلتِِه َمَع الرَّ َأْزَكى ِمْن َصََلتِِه َوْحَدُه، َوَصََلُتُه َمَع الرَّ

 َطزَّ َوَجلَّ َوَما كَ 
َحُف  ،َوالـََّسائِلُّ  ،. َرَواُه َأُبقَداُود«اَن َأْكَثَر َفُفَو َأَحبُّ إَلى اهللِ َوَصحَّ

ـُ  ِحبَّاَن. اْب
(1)

 

 ادحكم املستفاد من ادحييث

، طـد فقف فضقؾة الجؿاطة، وآجتؿاع، ويميده حديث ابـ طباس 

قؿ رب الصحقح الؿسـديف  ، وهق«يد اهلل مع الجَمطة»مرفقًطا:  (2166) الترمذي

 .القادطل لإلمام  (663)

 َا ٖٛ أقٌ اجلُاع١؟ د:1ر َطأي١

ٓ كعؾؿ خالًفا أنَّ الجؿاطة تـعؼد   (4/53:)الػتحيف  قال ابً زدب 

باثـقـ إذا كاكا مـ أهؾ التؽؾقػ، ولق كان الؿلمقم امرأة، فلما إْن كان صبقًّا: فعـ 

تقبة، والجؿفقر طىل أهنا تـعؼد بف مطؾًؼا، أمحد رواية أهنا تـعؼد بف الـافؾة دون الؿؽ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، ويف إسـاده أبق بصقر 2656(، وابـ حبان )165-2/164(، والـسائل )554بقداود )أخرجف أ (1)

 رجؾ مجفقل.

التاريخ (، والبخاري يف 7/411: أخرجف ابـ سعد )ويف الباب حديث قباث بـ أشقؿ 

(، 74، و19/73(، والطبراين )461(، والبزار )926(، وابـ أبل طاصؿ )7/192) الؽبقر

طـ يقكس بـ سقػ، طـ طبد الرمحـ بـ زياد، طـ قباث بـ أشقؿ صرق  (، مـ3/625والحاكؿ )

صَلة الرجؾقن أحدمها مع اآلخر أزكى طـد اهلل طز وجل من »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، أن رسقل اهلل الؾقثل 

، وهذا «صَلة ثَمكقة تترى، وصَلة ثَمكقة يممفم أحدهم أزكى طـد اهلل طز وجل من صَلة مائة تترى

ى الحديث بالطريؼقـ فؾف وجٌف.إسـاٌد ضعقٌػ: ٕن طبد ا  لرمحـ بـ زياد مجفقل، ومـ َققَّ
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 هاسقاء الؿؽتقبة والـافؾة. 

يف صالة  ، مع الـبل ويدل طىل اكعؼادها باثـقـ صالة ابـ طباس 

 .الصحقحالؾقؾ، وكذلؽ حذيػة، وابـ مسعقد، وكؾفا يف 

فؼام رجٌؾ،  «من يتصدق طؾى هذا، فقصؾي معه؟»وحديث أبل سعقد: 

معف. فصؾَّك
(1)

 

ؼد بالصبل كؿا قال الجؿفقر: ٕنَّ ما صحَّ يف الـافؾة، صحَّ يف الػريضة، وتـع

 واهلل أطؾؿ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( بنسـاد صحقح.574(، وأبق داود )3/5أخرجف أمحد ) (1)



ٔ٘ َّاإِلَماَم  ٔ٘ ٗٔ اجَلَناَع  165  َباُب َصال

 

 

 

 

ـْ ُأمِّ َوَرَقَة  (333) د، . َرَواُه َأُبقَداوُ َأَمَرَها َأْن َتُممَّ أَْهَؾ َداِرَها ملسو هيلع هللا ىلص: َأنَّ الـَّبِلَّ َوَط

ـُ ُخَزْيَؿةَ  َحُف اْب .َوَصحَّ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من ادحييث

 حهِ ؾ٠٬ ايٓطا٤ مجاع١ بٝٓٗٔ. د:1ر َطأي١

 :يف هذه الؿسللة أققال 

آستحباب، وهق ققل ططاء، والثقري، وإوزاطل، والشافعل،  األّل:

 وإسحاق، وأبل ثقر، وأمحد يف رواية، واستدلقا طىل ذلؽ بحديث أم ورقة الذي

َـّ الـساء، وأثر أم سؾؿة لف  َـّ َيُمَم يف الباب، وبؿا جاء طـ أم سؾؿة، وطائشة أهنـ ُك

ـ هبؿا ، وأثر طائشة لف  (2/88-89)مصـػ ابـ أبل شقبةكؿا يف  صريؼان يحسَّ

ـ هبا مصـػ (، و2/89) مصـػ ابـ أبل شقبةكؿا يف  ثالثة صرق ُيَحسَّ

 . (3/141)طبدالرزاق

 مع اإلجزاء، وهق ققل الحـػقة، وأمحد يف رواية.الؽراهة  الجاىٕ:

 الجقاز يف التطقع، وهق ققل الشعبل، والـخعل، وقتادة. الجالح:

 الؿـع، وهق ققل الحسـ، وسؾقؿان بـ يسار، ومالؽ. السابع:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 6/465(، وأخرجف أيًضا أمحد )1676(، وابـ خزيؿة )592. أخرجف أبقداود )ضعٔف (1)

ـف اضطرب يف هذا وغقرهؿ، ومدار صرقف طىل القلقد بـ طبداهلل بـ مجقع، وهق حسـ الحديث، ولؽ

الحديث، فتارة يرويف طـ طبدالرمحـ بـ خالد إكصاري طـ أم ورقة، وتارة يرويف طـ جدتف طـ 

أم ورقة، وتارة يرويف طـ طبدالرمحـ بـ خالد وجدتف طـ أمفا طـ أم ورقة، وتارة يرويف طـ جدتف 

 ػ، واهلل أطؾؿ. طـ أبقفا. وطبدالرمحـ بـ خالد، وجدة القلقد كالمها مجفقل، فالحديث ضعق
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، وهق ترجقح ابـ الؼقؿ انصٌابهق  انقٌل األًل: غفش اهلل نوقال أتٌ ػثذ اهلل  

  يفطالم الؿققعقـأ (2/357 فؼد قال بعد أن ذكر حديث أم ورقة، وأثر ،)

تػضل صَلة »: ملسو هيلع هللا ىلصولق مل يؽـ يف الؿسللة إٓ طؿقم ققلف "طائشة، وأم سؾؿة: 

 اكتفك.. ": َلَؽَػك«الجَمطة طؾى صَلة الػذ بسبع وطشرين درجة

ولؽـ يـبغل أن ٓ تتؽؾػ الجؿاطة يف حؼ الـساء: ٕنَّ التؽؾػ يف ذلؽ  ُ :قهد

واهلل أطؾؿ. مل يؽـ معفقًدا،
(1)

  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (4/199.)الؿجؿقع (3/37 ،)الؿغـلواكظر:  (1)



ٔ٘ َّاإِلَماَم  ٔ٘ ٗٔ اجَلَناَع  167  َباُب َصال

 

 

 

 

 َبِعُض امَلَطاِئِل امُلِلَخَكة

 بايٓطا٤  فأٜٔ تكّٛ؟ املسأ٠ٝ إذا ؾًٜٓٔت د:1ر َطأي١

  جاء يف أثر طائشة أهنا كاكت تمم الـساء، فتؼقم وسطفـ، وكذلؽ يف أثر ،

 أم سؾؿة، وكالمها صالح لؾحجقة بطرقف، وقد أخذ بذلؽ أهؾ العؾؿ.

رأى لفا أن تممفـ أهنا تؼقم ًفا بقـ مـ ال: ٓ كعؾؿ خقال ابً قدام٘ 

 وسطفـ.

، فؼال بلهنا الؿحؾَّكوالقاقع وجقد الخالف، فؼد خالػ ابـ حزم يف  ُ :قهد

 تتؼدم كؿا يػعؾ الرجال.

، كؿا فعؾت أهنا تممفـ يف وسط الصػاألقشب : غفش اهلل نوقال أتٌ ػثذ اهلل 

.أطؾؿ واهلل وإن تؼدمت كؿا يصـع الرجال فال يـؽر ذلؽ طائشة وأم سؾؿة 
(1)

 

 ٠ َع ايسهاٍ يف ايؿف.أٚقٛف املس د:2ر َطأي١

وققف الؿرأة مع الرجال يف الصػ لغقر ضرورة خالف السـة، وغقر مشروع، 

 واختؾػقا يف بطالن مـ صؾَّك بجقار الؿرأة طىل ققلقـ:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مصـػ  (2/88-89 ،)مصـػ ابـ أبل شقبة (491 ،)الؿحؾَّك (3/38 ،)الؿغـلواكظر:  (1)

  (5682-.)طبد الرزاق
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 .أنَّ صالتف ٓ تبطؾ األّل:

 وهق ققل الشافعل، ومالؽ، ومجاطة مـ الحـابؾة، وطزاه الـقوي لؾجؿفقر.

 .أهنا تبطؾ ىٕ:الجا

 وهق ققل أبل حـقػة، ومجاطة مـ الحـابؾة.

، واهلل أطؾؿ.ًىٌ انزُ خنراسهالؼقل إول،  واختار ابـ قدامة 
(1)

 

 ؾ٠٬ املسأ٠ َٓيسد٠ جًف ؾف ايٓطا٤ يف مجاع١ ايٓطا٤. د:3ر َطأي١

 يف هذه الؿسللة وجفان طـد الحـابؾة: 

 .فؿـفؿ مـ قال: حؽؿفا حؽؿ صالة الرجؾ مـػرًدا خؾػ الصػ

 .ومـفؿ مـ قال: إنَّ صالهتا تصح: ٕنَّ الؿرأة وحدها صػ

الؼقل إول. واختار الشقخ ابـ طثقؿقـ 
(2)

 

 جسٚج املسأ٠ إزي مجاع١ ايسهاٍ يف املطجد. د:4ر َطأي١

 طامة أهؾ العؾؿ طىل جقاز الخروج إىل الؿسجد لُِتصؾَِّل مجاطة مع الرجال. 

  ؾ مـ فتـة حصيولؽـ أصبح كثقر مـ أهؾ العؾؿ يؽرهقن خروجفا: لؿا

الصحقحقـكؿا يف  حتك جاء طـ طائشة  :بخروجفا
(3)

أهنا قالت: لق يعؾؿ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (4/299.)الؿجؿقع (3/41 ،)الؿغـل(، و23/395) مجؿقع الػتاوىواكظر:  (1)

  (4/387.)الشرح الؿؿتع(، 4/267ٓبـ رجب ) الباريفتح اكظر:  (2)

 (.445(، ومسؾؿ برقؿ )869أخرجف البخاري برقؿ ) (3)



ٔ٘ َّاإِلَماَم  ٔ٘ ٗٔ اجَلَناَع  169  َباُب َصال

 

 

 

 

َـّ الؿسجد كؿا ُمـَِعْت كساء بـل إسرائقؾ. رسقل اهلل   ما أحدث الـساء: َلؿـََعُف

  ص لؾعجائز دون الشابات: لؿا يحصؾ مـ وجاء طـ بعض أهؾ العؾؿ أكف رخَّ

 .مـ الحـابؾة الؽ يف رواية، ومجعٍ فتـة بخروجفـ، وهق ققل الشافعل، وم

 ص لفا يف الُجَؿِع دون سائر الصؾق ات، وهق ققل وجاء طـ بعضفؿ أكف رخَّ

 مـ الحـابؾة. مالؽ يف رواية، ومجعٍ 

إذا مل  جٌاص خشًجيا إىل ادلسجذ خراسهـانزُ َ :غفش اهلل نوقال أتٌ ػثذ اهلل 

، وهق «وبقوهتن خقر هلن»: تحصؾ فتـة، وصالهتا يف بقتفا خقر لفا، كؿا يف الحديث

ققل طامة أهؾ العؾؿ، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 ٌٖ جيب عًٝٗا اضت٦رإ شٚهٗا؟ د:5ر َطأي١

أنَّ  بقـ العؾؿاء (: ٓ كعؾؿ خالًفا5/318) الػتحيف  قال ابً زدب 

الؿرأة ٓ تخرج إىل الؿسجد إٓ بنذن زوجفا، وهق ققل ابـ الؿبارك، والشافعل، 

لؿتؼدمقـ مـ كان يؽتػل يف إذن الزوج بعؾؿف لؽـ مـ ا .ومالؽ، وأمحد، وغقرهؿ

 غقر مـٍع. بخروج الؿرأة مـ

ثؿ ذكر قصة طاتؽة بـت زيد أهنا كاكت تخرج بعؾؿ طؿر، وكاكت تؼقل: 

َـّ إٓ أن تؿـعـل. فال يؿـعفا. َْٕخُرَج
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.-867(، رقؿ )-5/368ٓبـ رجب ) فتح البارياكظر:  (1)

( مـ وجف آخر بنسـاد مـؼطع 1/46( بنسـاد مـؼطع، وأخرجف أمحد )1/198أخرجف مالؽ ) (2)

 .( مـ غقر تسؿقة طاتؽة 966برقؿ ) البخاريلطريؼقـ، وأصؾفا يف بـحقه: فالؼصة ثابتة مـ ا
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 ٌٖ يًصٚج إٔ ميٓع اَسأت٘ َٔ اخلسٚج  أّ ٫؟ د:6ر َطأي١ 

 :فقفا ققٓن 

هق ققل طؿر، وابـف طبد اهلل، وقال بف ابـ أكف ٓ يجقز لف الؿـع، و األّل:

 الؿبارك، ومالؽ، وغقر واحد.

 أنَّ لف الؿـع، ُحؽل طـ الشافعل، وقالف الؼاضل أبق يعىل مـ الحـابؾة. الجاىٕ:

، وٓ يـبغل أن ُيْختََؾػ  انصٌابهق  انقٌل األًل: غفش اهلل نوقال أتٌ ػثذ اهلل 

«كم امرأته إلى الؿسجد فَل يؿـعفاإذا استلذكت أحد»: فقف بعد ققل الـبل 
(1)

 

 .متػؼ طؾقف طـ ابـ طؿر 

: وهذا ٓبد مـ تؼققده بؿا إذا مل َيَخْػ فتـًة، قال احلافظ ابً زدب 

 ضرًرا. أو

ويف الؿسللة ققٌل ثالث، وهق الؽراهة، قال بف بعض الحـابؾة. ُ :قهد
(2)

 

غقَر ُمتطقبة،  إذا خرجت الؿرأة إىل الؿسجد: فقجب طؾقفا أن تخرج تنبيه:

 (565) ، أخرجف أبق داود«ولؽن لَِقْخُرجن َتِػََلت»: وٓ ُمظِفرة زيـتفا: لؼقلف 

إذا شفدت »: ، ولؼقلف  (1276)الصحقح الؿسـدطـ أبل هريرة، وهق يف 

طـ زيـب  (443) ، أخرجف مسؾؿ«إحداكن العشاء اآلخرة؛ فَل َتؿس صقًبا

 . الثؼػقة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.442(، ومسؾؿ برقؿ )865أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

  (5/319-326.)الػتحواكظر:  (2)



ٔ٘ َّاإِلَماَم  ٔ٘ ٗٔ اجَلَناَع  111  َباُب َصال

 

 

 

 

ـْ َأَكٍس  (333) ـَ ُأمِّ َمْؽتُقمٍ  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلَّ  : َأنَّ َوَط ، َيُممُّ الـَّاَس، َوُهَق اْستَْخَؾَػ اْب

َرَواُه َأْحَؿُد، َوَأُبقَداُود.. َأْطَؿك
(1)

 

ـْ َطائَِشَة  (333) ـِ ِحبَّاَن َط ْب
ِ

.َوَكْحُقُه ٓ
(2)

 

 تفادة من ادحييثنياملسائل واألحكام املس

 حهِ إَا١َ ا٭ع٢ُ. د:1ر َطأي١

َْطَؿك َفاَل َكْعَؾُؿ فِل   (3/27-28:)الؿغـليف  قال ابً قدام٘  ْٕ ا ا َوَأمَّ

ـْ َأَكٍس، َأكَُّف َقاَل: َما َحاَجُتُفْؿ إَلقْفِ  َّٓ َما ُحؽَِل َط ِة إَماَمتِِف ِخاَلًفا، إ ـِ . ِصحَّ ـْ اْب َوَط

ُفْؿ َوُهْؿ َيْعِدُلقَكـِل إَلك اْلِؼبَْؾةِ  َطبَّاٍس َأكَُّف َقاَل: َكقَْػ  ـِ ؟!، َأُؤمُّ ـْ اْب ِحقُح َط َوالصَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، مـ صريؼ طؿران الؼطان، طـ قتادة، طـ 595(، وأبقداود )3/132. أخرجف أمحد )حطً لػريِ (1)

سـاده ضعقػ، طؿران الؼطان فقف ضعػ، وقد خقلػ يف اإلسـاد، أكس بف. والؾػظ ٕبل داود. وإ

 الطبؼاتفرواه مهام بـ يحقك طـ قتادة مرساًل بدون ذكر أكس. أخرجف كذلؽ ابـ سعد يف 

ابـ أم  ملسو هيلع هللا ىلصقال: استخؾػ الـبل  قال: أخبركا طؿرو بـ طاصؿ قال: حدثـا مهام طـ قتادة( 4/155)

 والحديث حسـ بشاهده الذي بعده.  وهق أطؿك. ،مؽتقم مرتقـ طىل الؿديـة

أخبركا الحسـ بـ سػقان، قال: حدثـا أمقة بـ بسطام، قال: ( قال: 2134أخرجف ابـ حبان )حطً.  (2)

بف.   طـ طائشة حدثـا يزيد بـ زريع، قال: حدثـا حبقب الؿعؾؿ، طـ هشام بـ طروة، طـ أبقف،

 ف حسـ الحديث.وهذا إسـاد حسـ، رجالف ثؼات: إٓ أمقة بـ بسطام: فنك

 ،قال: أخبركا وكقع بـ الجراح( 4/155ولف شاهد مـ مراسقؾ الشعبل: أخرجف ابـ سعد )

 ،طـ الشعبل ،حدثـا يقكس بـ أبل إسحاق قالقا: ،ومحؿد بـ طبد اهلل إسدي ويحقك بـ طباد

وهذا إسـاد  وكان ضرير البصر.، طؿرو ابـ أم مؽتقم يمم الـاس ملسو هيلع هللا ىلصقال: استخؾػ رسقل اهلل 

: رجالف ثؼات، إٓ يقكس بـ أبل إسحاق: فنكف حسـ الحديث. واكظر سـ إىل الشعبل ح

اإلرواء (2/311-312.) 
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ـُ َمالٍِؽ، َوَقتَاَدُة َوَجابٌِر.  ُف َكاَن َيُممُّ َوُهَق َأْطَؿك، َوِطتْبَاُن ْب ثؿ ذكر حديث ، هاَطبَّاٍس َأكَّ

 أكس الذي يف الباب.

 إوسطيف ابـ الؿـذر  ؿا، أخرجفأثر أكس، وابـ طباس  ُ :قهد

(، وأثر أكس فقف: زياد الـؿقري، ضعقٌػ، وأثر ابـ طباس فقف: طبد إطىل 4/154)

 بـ طامر الثعؾبل، وهق ضعقٌػ أيًضا.ا

(: وإباحة إمامة إطؿك كاإلمجاع 4/154) إوسطيف  قال ابً امليرز 

ُفؿ وهق أطؿك، ولقس يف ق قل أكس: مـ أهؾ العؾؿ، وقد رويـا طـ ابـ طباس أكف َأمَّ

 ها)ما حاجتفؿ إلقف( هنقًا طـ إمامة إطؿك، فقؽقن اختالًفا.
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ـِ  (333) ـِ ُطَؿَر  َوَط   اْب
ِ
وا َطَؾى َمْن َقاَل ََل إَلَه »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل َصؾُّ

وا َخْؾَف َمْن َقاَل إَلَّ اهللُ  اَرُقْطـِلُّ بِنِْسـَادٍ َضِعقٍػ «ََل إَلَه إَلَّ اهللُ  ، َوَصؾُّ .. َرَواُه الدَّ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من ادحييث

 ايؿ٠٬ جًف املرتدئ  َٚطتٛز احلاٍ. د:1ر َطأي١

 (23/351 :)مجؿقع الػتاوىكؿا يف  قال غٔخ اإلضالو ابً تٔنٔ٘ 

َؾَقاِت الْ  ُجِؾ َأْن ُيَصؾَِّل الصَّ ـْ َلْؿ  ،ُؿَعةَ الجوَ  ،َخْؿَس َيُجقُز لِؾرَّ َوَغقَْر َذلَِؽ َخْؾَػ َم

ِة  ـْ َأئِؿَّ
َْرَبَعِة َوَغقِْرِهْؿ مِ ْٕ ِة ا َئِؿَّ ْٕ َٓ فِْسًؼا، بِاتَِّػاِق ا ـَ الؿُ َيْعَؾْؿ مِـُْف بِْدَطًة، َو ، ْسؾِِؿق

ْئتَِؿاِم أَْن َيْعَؾَؿ 
ِ

ـْ َشْرِط آ
َٓ َأْن َيْؿتَِحـَُف، َفقَُؼقُل: ْلُمقُم اْطتَِؼاَد إَمامِ الؿَ َوَلقَْس مِ ِف، َو

ُف َفاِسٌؼ  َماَذا َتْعتَِؼُد؟ َبْؾ ُيَصؾِّل َخْؾَػ َمْستُقِر اْلَحاِل. ـْ َيْعَؾُؿ أَكَّ  ،َوَلْق َصؾَّك َخْؾَػ َم

ِن َمْشُفقَراِن فِل َمْذَهِب َأْحَؿَد، َوَمالٍِؽ  :َأْو ُمبْتَِدعٌ  َٓ ِة َصاَلتِِف َقْق  َهُب َوَمذْ ، َفِػل ِصحَّ

ُة. حَّ ، َوَأبِل َحـِقَػَة الصِّ افِِعلِّ  الؿراد. كتفكاالشَّ

، ما مل يؽػر ببدطتف، والخالف الؿذكقر هق انصٌابهق ًانقٌل تانصحح ُ :قهد

 ما مل يمد بف إىل ترك الجؿعة، والجؿاطة.

َولَِفَذا َقاُلقا  (23/353 :)مجؿقع الػتاوىكؿا يف  قال غٔخ اإلضالو 

ُف ُيَصؾِّل  فِل اْلَعَؼائِِد: ا َكاَن َأْو َفاِجًرا، َوَكَذلَِؽ إَذا الجُ إكَّ ُؿَعَة َواْلِعقَد َخْؾَػ ُكؾِّ إَماٍم َبرًّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ويف إسـاده طثؿان بـ طبدالرمحـ الققاصل، وهق متروك 2/56. أخرجف الدارقطـل )ضعٔف ددِّا (1)

زومل، وهق ( فقفا: أبق القلقد الؿخ2/56بؾ قد كذبف بعض الحػاظ، ولف صريؼ أخرى طـده )

 خالد بـ إسؿاطقؾ، متفؿ بالؽذب.
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َّٓ إَماٌم َواِحدٌ   ـْ فِل اْلَؼْرَيِة إ اَلَة فِل  :َؿاَطاُت الجَخْؾَػُف  كُتَصؾَّ  َفنِكََّفا :َلْؿ َيُؽ َفنِنَّ الصَّ

ُجؾِ  ـْ َصاَلةِ الرَّ
َماُم َفاِسًؼا َجَؿاَطٍة َخقٌْر مِ َهَذا َمْذَهُب َجَؿاِهقِر ، َوْحَدُه، َوإِْن َكاَن اإْلِ

، َوَغقِْرِهَؿا، َبْؾ  افِِعلِّ ـِ َحـْبٍَؾ، َوالشَّ َْطقَاِن الجاْلُعَؾَؿاِء: أَْحَؿَد ْب ْٕ َؿاَطُة َواِجبٌَة َطَؾك ا

ـْ َتَرَك ، فِل َضاِهِر َمْذَهِب َأْحَؿدَ  َماِم اْلَػاِجرِ َؿاَطَة َخ الجُؿَعَة وَ الجَوَم َفُفَق  :ْؾَػ اإْلِ

َماِم َأْحَؿدَ  ـَِّة.، ُمبْتَِدٌع ِطـَْد اإْلِ ِة السُّ ـْ َأئِؿَّ
 هاَوَغقِْرِه مِ

 :رِّ البَ  َػ ؾْ َخ  ةِ ؿاطَ الجَ وَ  ةِ عَ ؿُ الجُ  ُؾ عْ فِ  ـَ ؽَ مْ ا أَ ذَ ا إِ مَّ أَ وَ  (23/345 :)ّقال 

 َق فُ فَ  رٍ ذْ طُ  رِ قْ غَ  ـْ مِ  رِ اجِ الػَ  َػ ؾْ َخ  كا صؾَّ ذَ نِ فَ  ذٍ ئِ ـَقْ حِ وَ  ، رِ اجِ الػَ  َػ ؾْ ا َخ فَ ؾِ عْ فِ  ـْ مِ  كلَ وْ أَ  قَ فُ فَ 

 ها. اءِ ؿَ ؾَ عُ ؾْ لِ  ادٍ فَ تِ اْج  عُ ِض قْ مَ 

وتؼدم كؼؾ الخالف يف ذلؽ، والصقاب صحة صالتف مع الؽراهة،  ُ :قهد

 فقؿا إذا مل يؽػر ببدطتف.  والخالف الؿتؼدم

 فِ تِ طَ دْ بِ بِ  رُ ػُ ؽْ يَ  ـْ مَ  َػ ؾْ َخ  ةُ اَل ا الصَّ مَّ أَ وَ  (23/345 :)قال غٔخ اإلضالو 

َ  ؾِ هْ أَ  ـْ مِ  ْٕ  فُ كَّ إِ   : اَل قَ  ـْ مَ وَ   ، فُ ػَ ؾْ َخ  ةِ عَ ؿُ الجُ  ةِ اَل َص  سِ ػْ ل كَ قا فِ طُ ازَ ـَ تَ  دْ قَ  اكَ ـَ فُ ، فَ اءِ قَ هْ ا

َ ةِ ادَ طَ اإلِ بِ  رَ مَ أَ  رُ ػُ ؽْ يَ 
ِ

 ؾِ هْ أَ  رِ قْ ػِ ؽْ تَ بِ  ةٌ ؼَ ؾِّ عَ تَ مُ  ةُ لَ لَ ْس الؿَ  هِ ذِ هَ  ـْ ؽِ ، لَ رٍ افِ كَ  َػ ؾْ َخ  ةٌ اَل فا َص كَّ : ٕ

 َ ْٕ َ  ةُ ؼَ قْ ؼِ َح وَ ،  ةِ لَ لَ الؿْس  هِ ذِ ل هَ فِ  قنَ بُ رِ طَ ْض مُ  اُس الـَّ ، وَ اءِ قَ هْ ا ْٕ  َل قْ ؼَ الْ  نَّ أَ   : َؽ لِ ل ذَ فِ  رِ مْ ا

 َٓ  فُ الَ ي قَ ذِ الَّ  ـَ قَّ عَ ؿُ ال َص خْ الشَّ  َـّ ؽِ لَ وَ ، فِ بِ احِ َص  رِ قْ ػِ ؽْ تَ بِ  ُل قْ ؼَ الْ  ُؼ ؾَ طْ قُ ، فَ ارً ػْ كُ  قنُ ؽُ يَ  دْ قَ 

 ها. افَ كُ ارِ تَ  رُ ػُ ؽْ ل يَ تِ الَّ  ةُّ جَ حُ الْ  فِ قْ ؾَ طَ  قمَ ؼُ ك تَ تَّ ، حَ هِ رِ ػْ ؽُ بِ  ؿُ ؽَ حْ يُ 

 فال ذصحمـ أصبح كافًرا ببدطتف، وثبتت طؾقف الشروط، واكتػت الؿقاكع،  ُ :قهد

 الصالة خؾػف، واهلل أطؾؿ.
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ـْ َطؾِلِّ  (333)   ،َوَط
ِ
ََلةَ  مُ إَذا َأَتى َأَحُدكُ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ، الصَّ

ـَُع اإِلَمامُ  ـَْع َكََم َيْص .. َرَواُه التِّْرمِِذيُّ بِنِْسـَادٍ َضِعقٍػ «َواإِلَماُم َطَؾى َحاٍل َفْؾَقْص
(1)

 

 ادحكم املستفاد من ادحييث

َلٌة َوفِل اْلحَ  (2/72 :)سبؾ السالميف  قال اإلماو الصيعاىٕ  َٓ ِديِث َد

ـْ َأْجَزاِء 
َماِم َأْن َيـَْضؿَّ إَلقِْف فِل َأيِّ ُجْزٍء َكاَن مِ ـْ َلِحَؼ بِاإْلِ َطَؾك َأكَُّف َيِجُب َطَؾك َم

اَلةِ  َماُم َقائًِؿا ،الصَّ ُف َيْعتَدُّ بَِؿا َأْدَرَكُف َمَعُف َكَؿا َسَؾَػ  :َأْو َراكًِعا ،َفنَِذا َكاَن اإْلِ  َفنَِذا ،َفنِكَّ

َٓ َيْعتَدُّ بَِذلَِؽ  :َأْو َساِجًدا ،َكاَن َقاِطًدا  ها.َقَعَد بُِؼُعقدِِه َوَسَجَد بُِسُجقدِِه، َو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، ويف إسـاده حجاج بـ أرصاة، فقف ضعػ، وهق مدلس 591. أخرجف الترمذي )صحٔح لػريِ (1)

ففق  «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فيمتوا»وقد طـعـ، ولؽـ يشفد لف حديث أبل هريرة الؿتؼدم: 

 صحقح بشاهده، واهلل أطؾؿ. 
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 ِبالَباِب َبِعُض امَلَطاِئِل امُلِلَخَكة

 ابتدا٤ ايتٛٛئ بعد إقا١َ ايؿ٠٬. د:1ر َطأي١

 قال ابً زدب   يفالػتح وٓ كعؾؿ خالًفا أنَّ إقامة الصالة تؼطع :

 هاركعتل الػجر.التطقع فقؿا طدا 

بلوسع مؿا  الـقؾثؿ ذكر الخالف يف ركعتل الػجر، وذكره الشقكاين يف 

 .ذكره ابـ رجب

أكف ٓ يجقز لف الدخقل يف ركعتل الػجر بعد  :ًانصٌاب يٍ ذهك األقٌال

صحقح يف  بحديث أبل هريرة  اإلقامة، سقاء كان يف الؿسجد، أو يف البقت

 .«إذا ُأققؿت الصَلة؛ فَل صَلة إَل الؿؽتوبة»ل: قا (: أنَّ الـبل 716) مسؾؿ

: وهق ققل أهؾ الظاهر، وكؼؾف ابـ حزم طـ الشافعل،  الشقكاين قال

الؽراهة طـ الشافعل، وأمحد. ثؿ  فقر السؾػ، وكذا قال الخطابل، وَحؽكوطـ مج

 استظفر الشقكاين ققل الظاهرية.

 إذا ٝأقُٝت ٖٚٛ يف تٛٛئ  فٌٗ ٜطتدمي٘ أّ ٜكٛع٘؟ د:2ر َطأي١

 يف الؿسللة أققال: 

أكف يتؿ، قال ابـ رجب: وهق ققل إكثريـ، مـفؿ: الـخعل، والثقري،  األّل:
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 والشافعل، وأمحد، وإسحاق، محاًل لؾـفل طىل آبتداء دون آستدامة.

يؼطعفا، وهق ققل سعقد بـ جبقر، وأهؾ الظاهر، وُحؽل رواية طـ  الجاىٕ:

 : وهل غريبة.أمحد، قال ابـ رجب 

إْن أدرك الجؿاطة أتؿفا، وإْن خشل أْن ٓ يدركفا: قطعفا، وهق ققل  ح:الجال

 أمحد يف رواية.

َّٓ فقؼطعفا، وهق  السابع: إْن أدرك مع اإلمام الركعة إوىل: أتؿفا، وإ

 مالؽ. ققل

، األقشب ػنذُ إىل انصٌاب ققل اإلمام مالؽ هق: غفش اهلل نوقال أتٌ ػثذ اهلل 

.واهلل أطؾؿ
(1)

 

 املرٝخ١ يرتى اجلُاع١.ا٭عراز  د:3ر َطأي١

 األَل: املسض. -1
: وٓ أطؾؿ اختالًفا بقـ أهؾ العؾؿ أنَّ لؾؿريض أن يتخؾػ  قال ابً امليرز

 هطـ الجؿاطات مـ أجؾ الؿرض.ا

، طـ (95) (418برقؿ ) مسؾؿ(، و664) البخاريودلقؾ ذلؽ ما ثبت يف 

 .«ؾقصل  بالـاسوا أبا بؽر فُر مُ »قال يف مرض مقتف:  : أنَّ الـبل طائشة 

: وخروج الؿريض إىل الؿسجد، ومحامؾتف أفضؾ كؿا خرج  قال ابً زدب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الؿجؿقع (985 ،)كقؾ إوصار(، 663( رقؿ )4/73ٓبـ رجب ) فتح الباريواكظر:  (1)

(4/212.) 
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يفاَدى بقـ رجؾقـ، وقد قال ابـ مسعقد: ولؼد كان الرجؾ يفاَدى بقـ  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل  

 هرجؾقـ حتك ُيؼام يف الصػ.ا

 نطس َالطني.ـالثانْ: ال -2
كان  هلل : أكف قال: إنَّ رسقل االصحقحقـيف  ابـ طؿر  حديث :دلقؾف

، ويف رواية: «صؾوا ْم الرحال أَل»يلمر الؿمذن إذا كاكت لقؾة برد، ومطر يؼقل: 

 .«ْم الؾقؾة الباردة، أو الؿطقرة ْم السػر»

: أكف أمر ممذكف يقم الجؿعة أن يؼقل: طـ ابـ طباس  الصحقحقـويف 

 ، وإن الجؿعة طزمة، ثؿ قال: قد فعؾ ذلؽ رسقل اهلل «صؾوا ْم بقوتؽم»

 طؾقؽؿ، فؽرهت أن أحرجؽؿ فتؿشقن يف الطقـ، والدحض.

 .الثالث: إذا حضس الطعام -3
 وقد تؼدم ذكر إحاديث يف ذلؽ يف ]باب الخشقع يف الصالة[.

يف ترك  : وحاصؾ إمر أكف إذا حضر الطعام كان طذًرا قال ابً زدب

د أن صالة الجؿاطة، فقؼدم تـاول الطعام، وإن خشل فقات الجؿاطة، ولؽـ ٓب

 فلمالف مقؾ إىل الطعام، ولق كان مقاًل يسقًرا، صرح بذلؽ أصحابـا وغقرهؿ،  يؽقن

 وقالت، الصالة َطَؾك إكؾ لتؼديؿ معـك فال الطعام، إىل بالؽؾقة مقؾ َلفُ  يؽـ َلؿْ  إذا

 إىل التققان شديدة كػسف ؽقنت أن إٓ :إكؾ َقبَْؾ  بالصالة يبدأ: أخرى صائػة

افِِعّل  مذهب وهذا .الطعام  حبان ابـ َلفُ  واستدل، الؿالؽل حبقب ابـ وققل ،الشَّ

 إىل التققان شديد َكانَ  مـ كؾ بِفِ  وألحؼ بالصائؿ، التؼققد فِقفِ  الَِّذي بالحديث
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 وقالت .القسقر الؿقؾ بخالف الخشقع، كؿال مـ يؿـع : ٕكفالصالة فِل الطعام

 َطـ الؿـذر ابـ حؽاه .اػً خػق الطعام يؽقن أن إٓ بالصالة يبدأ: أخرى صائػة

 الجؿاطة، إدراك فِل َمَعفُ  يطؿع الطعام مـ الخػقػ أن أراد أَكَّفُ  يحتؿؾ وهذا، َمالِؽ

 الؿغرب وقت أن َطَؾك بـاء وهذا، بالعشاء َهَذا فقختص الؽثقر الطعام بخالف

 َطـ حرب وكؼؾ، ققلقف أحد فِل والشافعل ،َمالِؽ َقْقلِ  ُهقَ  كؿا واحد، وقت

: والثاين. اخػقػً  الطعام يؽقن أن: أحدمها ،حالقـ فِل إٓ :بالصالة يبدأ أَكَّفُ  اقإِْسحَ 

 الـَّبِّل  إن: قالقا وهمٓء .الصالة إىل ققامف طؾقفؿ فقشؼ الجؿاطة، َمعَ  أكؾف يؽقن أن

 طادة َكاَكْت  كؿا ،اخػقػً  طشاؤهؿ َكانَ  حقث الصالة َطَؾك العشاء بتؼديؿ أمر ملسو هيلع هللا ىلص

َحاَبة  .زمـف فِل معفقد ُهقَ  َما غقر أمره يتـاول َفَؾؿْ  ،ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِّل  طفد فِل  الصَّ

 ترك غقر فِل الطعام حضقر َمعَ  يرخص فال :وبؽؾ حال : ثه قال

 َطؾِقفِ  وكص العؾؿاء، مجفقر ِطـْدَ  تػقيتف فِل بذلؽ يرخص فال الققت فلما الجؿاطة،

ـِ  الصالة تلخقر فِل فرخصت صائػة وشذت، وغقره أمحد  الطعام بحضقر قتالق َط

 ها.وغقره الؿتقىل حؽاه لؾشافعقة، َضِعقػ ووجف الظاهرية، بعض َقْقلِ  َوُهقَ  ،اَأْيًض 

 السابع: إذا احتاج إىل اخلالء. -4
َل صَلة »الؿتؼدم يف ]باب الخشقع يف الصالة[ مرفقًطا:  لحديث طائشة 

ـ حديث ( م142) ســ الترمذي، ويف «بحضرة صعام، وَل وهو يدافعه اَخبثان

إذا ُأققؿت الصَلة، وأراد أحدكم الخَلء؛ »: ، طـ الـبل طبداهلل بـ إرقؿ 

 .«فؾقبدأ بالخَلء
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 اخلامظ: اخلُف الػدِد. -5 
ا يريد قتؾف، أو آطتداء طؾقف، أو يخاف مـ السؾطان أن  كلن يخشك طدوًّ

 يحبسف ضؾًؿا.

 الطادع: الطفس. -6
ترحؾ الؼافؾة وٓ يؾحؼفا: فؾف كلن تؼام الصالة وهق يريد السػر، ويخشك أن 

 ترك الجؿاطة: ٕنَّ طؾقف ضرًرا بتخؾػف طـ الؼافؾة.

7- ّّ  ا مبسِض خياف ضّاعٌ.ّنالطابع: أى ِكُى ق
( طـ ابـ 3996) البخاريٕنَّ حػظ أدمل آكد مـ حرمة الجؿاطة، ويف 

يقم : أكف ذكر لف أنَّ سعقد بـ زيد بـ طؿرو بـ كػقؾ وكان بدريًّا مرض يف طؿر 

 الـفار واقتربت الجؿعة، وترك الجؿعة. تعاىلمجعة، فركب إلقف بعد أن 

 الثامو: غدة الهعاع. -8

 (: أنَّ الـبل 786(، ومسؾؿ )212طـد البخاري ) لحديث طائشة 

إذا كعس أحدكم وهو يصؾي؛ فؾقرقد حتى يذهب طـه الـوم؛ فننَّ أحدكم إذا »قال: 

 .«فقسب كػسهصؾَّى وهو كاطس َل يدري لعؾه يستغػر 

 أكل البصل، َالكساث، َالثُم. -9

من أكل »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل  الصحقحقـويدل طىل ذلؽ حديث جابر يف 

 وفقفؿا طـ أكس وابـ طؿر  ،«فؾقعتزل مسجدكا ؛أو كراًثا ،أو بصًَل  ،ثوًما

 بـحقه.
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وٓ يجقز أكؾف بدون حاجة: قاصًدا بذلؽ ترك الجؿاطة.
(1)

 

، أو الجؿعة مطؾًؼا مـ الـاس مجقًعا طـد وجقد ٓ ُتتَْرك الجؿاطة تنبيه:

ة، كالؿطر، والطقـ، والبرد الشديد، بؾ يجب طىل اإلمام أن يصظ  إطذار العامَّ

ب البخاري يف  : ]باب هؾ يصظ اإلمام بؿـ حضر؟ صحقحفبؿـ حضر، وقد بقَّ

طـد أن  وهؾ يخطب يقم الجؿعة يف الؿطر؟[، ثؿ ذكر حديث ابـ طباس 

، وقد «الصَلة ْم الرحال»الؿـبر يقم الجؿعة، وأمر ممذَكُف أن يؼقل:  جؾس طىل

 تؼدم الحديث.

 والطقـ، الؿطر أن: الباب هبذا يعـل (4/97 :)الػتحيف  قال ابً زدب 

 الـَّاس، ٔحاد طذر َأكَّفُ  إٓ :الؿسجد فِل ةالجؿاط َطـ التخؾػ فِل اطذرً  َكانَ  وإن

 بؿـ الؿسجد فِل مجاطة ويصظ الؿسجد، فِل لذلؽ الصالة يترك فال اإلمام وأما

 بؿـ الؿسجد فِل الجؿعة وصالة الخطبة يترك ٓ الجؿعة يقم وكذلؽ حضر،

 َطـ التخؾػ الـَّاس ٔحاد يباح وإكؿا الجؿعة، هبؿ تـعؼد اطددً  كاكقا إذا فِقفِ  حضر

 َهَذا وطىل: الؿساجد فِل شعارمها أققؿ إذا وكحقه الؿطر فِل والجؿاطات الجؿعة

 إطذار حال فِل الؿساجد فِل والجؿع الجؿاطات إقامة يؽقن أن يبعد فال

 َقْقلِ  مـ قريب َوُهقَ ، يدطفؿا ٓ اإلمام وأن طقـ، فرض ٓ كػاية فرض كالؿطر

 حضر طؿـ الجؿعة حضقر يسؼط َأكَّفُ  :طقد يقم َكاَكْت  إذا الجؿعة فِل أمحد اإلمام

 واهلل ،كػاية فرض حقـئذ الجؿعة فتؽقن الجؿعة: بِفِ  تـعؼد ومـ اإلمام إٓ العقد،

 َأكَّفُ : َطؾِقفِ  ويدل الؿطر، فِل الجؿع إقامة يترك ٓ َكانَ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِّل  أن شؽ وٓ ،أطؾؿ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (2/376-372.)البقان(، 674-664ٓبـ رجب ) الػتحاكظر:  (1)
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 الجؿعة إىل الققت َذلَِؽ  مـ ومطروا الجؿعة، يقم الؿـبر َطَؾك لؾـاس استسؼك لؿا 

 خطبتف فِل الؿطر كثرة إلقف شؽل كَحتَّ  الؿطر َذلَِؽ  فِل الثاكقة الجؿعة أقام :إخرى

 ه.االؿديـة َطـ الؿطر بنمساك اهللَ  فدطا يقمئذ،

الؿتؼدمة هل طذر أيًضا يف ترك الجؿعة: إٓ العذر  رإطذا تنبيه آخر:

 الثالث، وباهلل التقفقؼ.
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ََامَلِسِِض  َباُب َصالِة امُلَطاِفِس 
ـْ َطائَِشَة  (333) ُل َما ُفِرَضِت  َط ـِ ا َقاَلْت: َأوَّ اَلُة َرْكَعتَقْ ْت َصاَلُة لصَّ ، َفُلقِرَّ

ْت َصاَلُة الَحَضرِ  َػِر َوُأتِؿَّ ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.. السَّ
(1)

 

َػِر َطَؾك، َفُػِرَضْت َأْرَبًعا، ُثؿَّ َهاَجرَ : َولِْؾُبَخاِريِّ  ْت َصاَلُة السَّ لِ إَ  َوُأقِرَّ .وَّ
(2)

َزاَد  

َّٓ : َأْحَؿدُ  بَْح  َؿْغِرَب َفنِكََّفا ِوْتُر الـََّفارِ الإ َّٓ الصُّ .ِؼَراَءةُ الَفنِكََّفا َتُطقُل فِقَفا  َوإِ
(3)

 

ـْ َطائَِشَة  (333) َػرِ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ  َوَط ، َوَيُصقُم  َكاَن َيْؼُصُر فِل السَّ َوُيتِؿُّ

اَرُقْطـِلُّ َوُرَواُتُف ثَِؼاٌت . َوُيْػطِرُ  َرَواُه الدَّ
(4)

ـْ َطائَِشَة ،  َّٓ َأكَُّف َمْعُؾقٌل، َوالَؿْحُػقُظ َط إ

. . َأْخَرَجُف البَقَْفِؼلُّ َٓ َيُشؼُّ َطَؾلَّ ـْ فِْعؾَِفا، َوَقاَلْت: إكَُّف 
مِ

(5)
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.685(، ومسؾؿ )1696أخرجف البخاري ) (1)

 (. 3935أخرجف البخاري برقؿ ) (2)

د قال بعض الحػاظ: إكف مل (، مـ صريؼ الشعبل طـ طائشة، وق6/241. أخرجف أمحد )صحٔح (3)

يسؿع مـفا، ولؽـ أثبت سؿاطف مـفا أبقداود كؿا يف سمآت أجري، فالحديث صحقح إن شاء 

 اهلل، واهلل أطؾؿ. 

 الثؼات( ويف إسـاده سعقد بـ محؿد بـ ثقاب، قال ابـ حبان طـف يف 2/189أخرجف الدارقطـل ) (4)

 مستؼقؿ الحديث. وبؼقة رجالف ثؼات.

يؼ أخرى طـده فقفا صؾحة بـ طؿرو، وهق متروك، وصريؼ أخرى لقس فقفا ذكر الصقم، ولف صر 

وفقفا الؿغقرة بـ زياد الؿقصظ مختؾػ فقف، والراجح أكف حسـ الحديث لف مـاكقر. ومع ذلؽ فؼد 

(. وأطؾف البقفؼل بالققػ. وقال ابـ الؼقؿ : )هق كذب طىل رسقل اهلل قال شقخ اإلسالم 

ال الحافظ ابـ حجر : ٓ يصح. وق صحتف بعقدة. اكظر :التؾخقص (2/44 ) زاد

  (1/464-465.)الؿعاد

أخبركا أبق حامد أمحد بـ طظ الرازي الحافظ، أكبل زاهر بـ أمحد، ( فؼال: 3/143أخرجف البقفؼل ) (5)

القا: ثـا ثـا أبق بؽر الـقسابقري، ثـا محؿد بـ يحقك، وإبراهقؿ بـ مرزوق، ومحؿد بـ طبقد اهلل ق

أهنا كاكت تصظ  ،اهلل طـفا لوهب بـ جرير، ثـا شعبة، طـ هشام بـ طروة، طـ أبقف، طـ طائشة رض

. وهذا إسـاد ، إكف ٓ يشؼ طظليف السػر أربعا، فؼؾت لفا: لق صؾقت ركعتقـ؟ فؼالت: يا ابـ أخت

 صحقح طـفا، رجالف ثؼات معروفقن. 
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ـِ  (333)  ـِ ُطَؿَر  َوَط  قَ  اْب
ِ
َأْن إنَّ اهللَ َتَعاَلى ُيِحبُّ »: ملسو هيلع هللا ىلصاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

ـُ «َكََم َيْؽَرُه َأْن ُتْمَتى َمْعِصَقُتهُ  ُتْمَتى ُرَخُصهُ  ـُ ُخَزْيَؿَة َواْب َحُف اْب . َرَواُه َأْحَؿُد، َوَصحَّ

ِحبَّانَ 
(1)

.«َكََم ُيِحبُّ َأْن ُتْمَتى َطَزائُِؿهُ »: فِل ِرَواَيةٍ ، وَ 
(2)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من األحاديث

 يف ايطيس. ايؿ٠٬حهِ قؿس  د:1ر َطأي١

  ،ذهب مجاطة مـ أهؾ العؾؿ إىل وجقب الؼصر، وهق ققل الحـػقة، والظاهرية

الثقري، ومالؽ يف رواية، وُحؽِل طـ قتادة، والحسـ، وطؿر بـ و ،ومحاد

 العزيز، واحتجقا طىل ذلؽ بلدلة: طبد

 الذي يف الباب. حديث عائشة  (2

، قال: فرض اهلل الصالة عذ لسان (687) يف مسلم حديث ابن عباس  (1

 صالة احلرض أربًعا، وصالة السػر ركعتني، وصالة اخلوف ركعة. ملسو هيلع هللا ىلصىبوه 

، قال: صالة اجلمعة ركعتان، وصالة الػطر عن عمر بن اخلطاب  (١
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 3568( )2742(، وابـ حبان )956ابـ خزيؿة )(، و2/168. أخرجف أمحد )صحٔح لػريِ (1)

وغقرهؿ مـ صرق طـ حرب بـ ققس، طـ كافع، طـ ابـ طؿر بف. ورجال اإلسـاد ثؼات إٓ حرب 

ابـ ققس، فؼد روى طـف ثؼتان، وقال طؿارة بـ غزية: كان رضا. فال بلس إن شاء اهلل بتحسقـ 

 :حديثف. ولؾحديث شاهد يصح بف طـ ابـ طباس 

حدثـا الحسقـ بـ إسحاق التستري، ثـا ( فؼال: 11886( برقؿ )11/323طبراين )أخرجف ال

بف  الحسقـ بـ محؿد الذراع، ثـا حصقـ بـ كؿقر، ثـا هشام بـ حسان، طـ طؽرمة، طـ ابـ طباس

 وإسـاده صحقح، رجالف ثؼات.  «كَم حيب أن تمتى طزائؿه»بؾػظ: 

 الؿتؼدم، وهق لػظ حديث ابـ طباس الذي ذكركاه هذه الرواية هل طـد ابـ حبان بالرقؿ الثاين (2)

 قريًبا، ففل رواية صحقحة، واهلل أطؾؿ.
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ة اضأحىى ركعتان، وصالة السػر ركعتان اما  ير ق ر عذ ركعتان، وصال

. رواه أمحد، والنسائي، وابن ماجه.ملسو هيلع هللا ىلصلسان حممد 
(1)

 

، أىه قال: من صذى يف السػر (4/١١4) ، عند ابن ادنذرأثر ابن عباس  (4

 أربًعا، فهو كمن صذى يف احلرض ركعتني.

صالة السػر ركعتان، ، أىه قال: (4/١١١) ، عند ابن ادنذرأثر ابن عمر  (5

 من خالف السنة كػر.

  وذهب مجفقر العؾؿاء إىل طدم وجقب الؼصر، واستدلقا طىل ذلؽ بؼقلف

ی ی  ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب     ىب  يب جت  ﴿تعاىل: 

 .[2٠2النساء:] ﴾حت خت

وذلؽ  :ففذه أية تدل طىل أن الؼصر مباح، ومـ ٓزمف أنَّ اإلتؿام جائٌز أيًضا

 يدل طىل اإلباحة.ٕنَّ كػل الجـاح 

طىل استدٓل الجؿفقر هبذه أية بلنَّ الؿراد بالؼصر فقفا إكؿا هق  قبوقد أج

قصر هقئة الصالة، ٓ قصر طددها، وهذا الجقاب ٓ يصح: لؿا أخرجف مسؾؿ يف 

صحقحف ( 686برقؿ) ة، أكف سلل طؿر بـ الخطاب طـ قمـ حديث يعىل بـ أم

ـاس؟ فؼال طؿر: طجبُت مؿا طجبَت مـف، هذه أية، فؼال: كقػ وقد أمـ ال

قؽم، فاقبؾوا طؾ اصدقة تصدق اهلل هب»طـ ذلؽ؟ فؼال:  ملسو هيلع هللا ىلصفسللت رسقل اهلل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، مـ صريؼ: 1663(، وابـ ماجف )183، 118، 3/111(، والـسائل )257أخرجف أمحد ) (1)

، وقد جاءت طبدالرمحـ بـ أبل لقىل، طـ طؿر، وهق مـؼطع: ٕنَّ طبدالرمحـ مل يسؿع مـ طؿر 

( بذكر القاسطة )كعب بـ طجرة(، وهل رواية غقر محػقضة، وقد 1664ـ ماجف )رواية طـد اب

  (156.)العؾؾ(، والدارقطـل يف 585) العؾؾأطؾفا أبق حاتؿ كؿا يف 
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، ففذا الحديث يدل دٓلة صريحة طىل أنَّ قصر طدد الصالة مؿا هق مراٌد «صدقته 

 بأية: ٕنَّ قصر العدد هق الذي استؿر يف حالة إمـ، ٓ قصر الفقئة، واهلل أطؾؿ.

طـ استدٓل الجؿفقر هبذه أية بلنَّ أية دلقؾ طؾقفؿ: ٕنَّ الـبل  ُّأدٔب

 :وإمر يؼتضل القجقب.«فاقبؾوا صدقته»قد قال طـد أن سللف طؿر ، 

بلنَّ إمر لؾـدب: ٕكف وقع جقاًبا لسمالفؿ، وٕنَّ أية  ّأداب اجلنَْز:

 .﴾حئ مئ ىئ ﴿تدل طىل طدم القجقب: لؼقلف فقفا: 

طـ استدٓل الجؿفقر هبذه أية بلهنا دلَّت طىل إباحة الؼصر، وقد  ُّأدٔب

 اسُتػقَد القجقب مـ أدلة أخرى، وقد تؼدمت، فقمخذ هبا ٕنَّ فقفا زيادة.

طىل ذلؽ بؿا سقليت إن شاء اهلل طـد الجقاب طىل أدلة  ّأداب اجلنَْز

 الؼائؾقـ بالؼصر.

يث طائشة الذي يف الباب، طىل أنَّ الؼصر غقر واجب بحد ّاضتدل اجلنَْز

كان يؼصر يف الصالة، ويتؿ. وهق حديث باصٌؾ، واستدل الجؿفقر  أنَّ الـبل 

أيًضا طىل طدم القجقب: بنتؿام طائشة، وطثؿان، وٓ ُيعؾؿ أنَّ أحًدا مـ الصحابة 

 حؽؿ طىل صالهتؿا بالبطالن، بؾ كاكقا ُيصؾُّقن خؾػ طثؿان.

: ويف إمجاع الجؿفقر مـ الػؼفاء طىل دالتؿفقيف   ّقال ابً عبد الرب 

أنَّ الؿسافر إذا دخؾ يف صالة الؿؼقؿقـ، فلدرك مـفا ركعة أكف يؾزمف أن يصظ 

أربًعا، فؾق كان فرض الؿسافر ركعتقـ مل يـتؼؾ فرضف إىل أربع، كؿا أنَّ الؿؼقؿ إذا 
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 هادخؾ خؾػ الؿسافر مل يـتؼؾ فرضف إىل اثـتقـ، وهذا واضح لؿـ تدبر وأكصػ.

صدقة تصدق اهلل »: طىل أنَّ الؼصر غقر واجب بؼقلف  ّاضتدل اجلنَْز

اها صدقة، والصدقة والرخصة ٓ يجب العؿؾ هبا.«هبا طؾقؽم  ، فسؿَّ

 اجلنًُز على أدلة الكائلني بالُجُب مبا ِلْ: َقد زدَّ
 .«ُفرِضت الصَلة ركعتقن ركعتقن...» حديث طائشة: (1

 .فتح الباريابة الحافظ يف أحسـفا إج ُأدٔب عيُ بأدْب٘ 

ابَِؼة-َوَالَِّذي َيْظَفر لِل  (356 :)قال  ة السَّ َدِلَّ ْٕ َأنَّ  -َوبِِف َتْجتَِؿع ا

 َّٓ ـِ إِ ـِ َرْكَعتَقْ ْسَراء َرْكَعتَقْ َؾَقات ُفِرَضْت َلقَْؾة اإْلِ ْغِرب، ُثؿَّ ِزيَدْت َبْعد الـْؿَ الصَّ

َّٓ ا َػ مِـَْفا فِل اْلِفْجَرة َطِؼب اْلِفْجَرة إِ َباِطقَّة ُخػِّ بْح، ُثؿَّ َبْعد أَْن اِْستََؼرَّ َفْرض الرُّ لصُّ

ابَِؼة َية السَّ ْٔ َػر ِطـْد ُكُزول ا حئ مئ ىئ يئ جب حب  ﴿ :َوِهَل َقْقلف َتَعاَلك ،السَّ

 .﴾خب

َػر) :َراد بَِؼْقِل َطائَِشةالؿُ َفَعَؾك َهَذا  قال: ْت َصاَلة السَّ اِر َما آَل بِاْطتِبَ  :َأْي  (،َفُلِقرَّ

ـْ َذلَِؽ َأنَّ اْلَؼْصر 
ـُْذ ُفِرَضْت، َفاَل َيْؾَزم مِ ْت ُم َفا اِْسَتَؿرَّ َٓ َأكَّ ـْ التَّْخِػقػ، 

َْمر مِ ْٕ إَِلْقِف ا

 . اكتفك بتصرف.َطِزيَؿة

 ويميد ما قالف الحافظ حديث أكس بـ مالؽ الؽعبل طـد أبل داود ُ :قهد

إنَّ اهلل »، وغقرهؿ مرفقًطا: (4/347) ، وأمحد(4/196) ، والـسائل(2468)

، ففذا الحديث يدل طىل أنَّ الؼصر وإسـاده حسـ «روضع شطر الصَلة طن الؿساف
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 تخػقػ حصؾ بعد أن كاكت طىل الؿسافر أربًعا، كالؿؼقؿ، واهلل أطؾؿ. 

 . أثر ابـ طباس (2

ـِ َطبَّاٍس مِثُْؾ َقْقلَِفا،: الؿغـليف  قال ابً قدام٘  َٓ َيبُْعُد َأْن  َوَقْقُل اْب َو

َْحَؽاَم،  :َيُؽقَن َأَخَذُه مِـَْفا ْٕ ـْ َيْعِؼُؾ ا ِـّ َم اَلةِ فِل ِس ـِ َفْرِض الصَّ ـْ فِل َزَم َفنِكَُّف َلْؿ َيُؽ

تِل ُولَِد فِقَفا ـَِة الَّ ـْ َمْقُجقًدا، َأْو َكاَن َفْرُضَفا فِل السَّ  :َوَيْعِرُف َحَؼائَِؼَفا، َوَلَعؾَُّف َلْؿ َيُؽ

ـَ فَ  ـُ َطبَّاٍس ِحق ، َوَكاَن اْب ـَ ْسَراِء َقبَْؾ اْلِفْجَرةِ بِثاََلِث ِسـِق َة َلقَْؾَة اإْلِ نِكََّفا ُفِرَضْت بَِؿؽَّ

ـَ َثاَلَث َطْشَرَة َسـًَة، َوفِل َحِديثِِف َما ُاتُِّػَؼ َطَؾك َتْركِِف، َوُهَق َقْقُلُف:  ملسو هيلع هللا ىلصَماَت الـَّبِلُّ  اْب

ـْ اْبتَِداِء اْلَػْرِض، َفؾَِذلَِؽ َلْؿ َوا. َواْلَخْقُف َرْكَعةٌ 
ُف َأَراَد َما َأَراَدْت َطائَِشُة مِ لظَّاِهُر َأكَّ

َطاَدةِ. ـْ َأَتؿَّ بِاإْلِ  هاَيْلُمْر َم

، بدلقؾ أنَّ صالة وُيحتؿؾ أن يؽقن ذلؽ اجتفاًدا مـ ابـ طباس  ُ :قهد

 صالة الخقف. الخقف لقست مػروضة ركعة واحدة، وسقليت بقاكف إن شاء اهلل يف

َأَراَد بَِفا َتَؿاٌم فِل (، َتَؿاٌم َغقُْر َقْصرٍ )َوَقْقُل ُطَؿَر: : قال ابً قدام٘  (3

َكَُّف ِخاَلُف َما ، َفْضؾَِفا َغقُْر َكاقَِصِة اْلَػِضقَؾةِ 
ِ

َكَعاِت: ٕ َوَلْؿ ُيِرْد َأكََّفا َغقُْر َمْؼُصقَرةِ الرَّ

ْجؿَ  َيُة َواإْلِ ْٔ ْت َطَؾقِْف ا ْتَؿامِ  :اعُ َدلَّ  ها.إْذ اْلِخاَلُف إكََّؿا ُهَق فِل اْلَؼْصِر َواإْلِ

 .كؿا تؼدم ومع ذلؽ ففق مـؼطعٌ  ُ :قهد

 يؾؼوالضحاك مل  ،، مـ صريؼ: الضحاك بـ مزاحؿ طـفأثر ابـ طباس  (4
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ابـ طباس: ففق مـؼطعٌ 
(1)

 ، ضعقٌػ.

معؿر  ، طـد ابـ الؿـذر إسـاده ضعقػ: ٕكف مـ روايةأثر ابـ طؿر  (5

(، بنسـاد صحقح، ثؿ 4/373) التؿفقدطـ قتادة، ولؽـ أخرجف ابـ طبد البر يف 

قال: الؽػر ها هـا كػر الـعؿة، ولقس بؽػر َيـُْؼؾ طـ الِؿؾَّة، كلكف قال: كػٌر لـعؿة 

، فػقف إسقة الحسـة يف قبقل رخصتف، ملسو هيلع هللا ىلصالتلسل التل أكعؿ اهلل طىل طباده بالـبل 

 ها.ملسو هيلع هللا ىلص كؿا يف امتثال طزيؿتف

 :ثؿ اختؾػ الؼائؾقن بعدم وجقب الؼصر يف حؽؿ اإلتؿام طىل أققال 

 اإلتؿام أفضؾ، وهق ققل لؾشافعل. األّل:

ي بقـفؿا، كبعض أصحاب مالؽ الجاىٕ: . وهق ققل سعقد بـ ققل مـ ُيسقِّ

 (.2/452الؿسقب، وأبل قالبة الجرمل، كؿا يف مصـػ ابـ أبل شقبة )

أفضؾ، كؼقل الشافعل الصحقح، وإحدى ققل مـ يؼقل: الؼصر  الجالح:

 الروايتقـ طـ أمحد.

ققل مـ يؼقل: اإلتؿام مؽروٌه، كؼقل مالؽ يف إحدى الروايتقـ،  السابع:

 وأمحد يف الرواية إخرى.

: وأضفر إققال  (24/9)مجؿقع الػتاوىكؿا يف   غٔخ اإلضالوقال 

 هام مؽروه.، وإنَّ اإلتؿا-يعـل الؼصر- ققل مـ يؼقل: إكف ُسـَّة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: مرسؾ. التاريخيف إسـاده أيًضا: محقد بـ طظ العؼقظ، يرويف طـ الضحاك، قال البخاري يف  (1)

 (.4/333ٓبـ الؿـذر ) إوسطس بؿعـاه يف ومحقد فقف ضعػ، وصحَّ طـ ابـ طبا
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أقشب إىل ، وهق الذي كراه ابـ طثقؿقـ اإلمام  وهذا هق الذي اختاره  ُ:قهد 

، واهلل أطؾؿ.انصٌاب
(1)

 

 َا ٖٞ ايؿًٛات اييت ُتكؿس؟ د:2ر َطأي١

ـُ ال (2/121 :)الؿغـليف  قال ابً قدام٘  ـِْذِر: َأْجَؿَع َأْهُؾ ؿَقاَل اْب

َٓ ُيْؼَصَر فِل َصاَلةِ  بِْح، َوَأنَّ اْلَؼْصَر إكََّؿا ُهَق فِل ؿَ الـْاْلِعْؾِؿ َطَؾك أَْن  ْغِرِب َوالصُّ

َباِطقَّةِ   ها .الرُّ

الذي يف الباب. ويدل طىل ذلؽ حديث طائشة  ُ :قهد
(2)

  

 ٌٖ ٜرتجـ يف ضيس املعؿ١ٝ بكؿس ايؿ٠٬  أّ ٫؟ د:3ر َطأي١

  ذهب الشافعل، وأمحد، ومالؽ إىل جقاز الؼصر يف كؾ سػر: إٓ سػر

الؼقل إىل مجاهقر العؾؿاء، واستدلقا بؼقلف تعاىل:  الؿعصقة، وطزا الـقوي هذا

 .[27١البؼرة:] ﴾ڳ ڱ     ڱ      ڱ ڱ   ں ں ڻ    ڻ﴿

  ،وذهب إوزاطل، والثقري، والؿزين، وأبق حـقػة إىل أكف يؼصر يف كؾ سػر

حتك يف سػر الؿعصقة: لعؿقم إدلة الؼاضقة بالؼصر لؿـ سافر، وأما ققلف تعاىل: 

حال مـ اضطر،  ﴾ڱ   ڱ ﴿شقخ اإلسالم: ققلف  لفؼا ،﴾ڱ    ڱ ڱ   ں ﴿

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجؿقع  (4/385 ،)التؿفقد (4/337- ،)الؿجؿقع (3/122- ،)الؿغـلواكظر:  (1)

 طبد الرزاق (2/452 ،)ابـ أبل شقبة (4/332- ،)إوسط (24/9 ،)الػتاوى

(2/515.) 

  (4/322.)الؿجؿقعواكظر:  (2)



َّامَلِسِٓض ٗٔ امُلَطأفِس   131  َباُب َصال

 

 

 

 

فقجب أن يؽقن حال اضطراره، وأكؾف الذي يلكؾ فقف غقر باٍغ، وٓ طادٍ: فنكف قال: 

، ومعؾقم أنَّ اإلثؿ إكؿا يـػك طـ إكؾ الذي هق الػعؾ، ٓ طـ ﴾ں ڻ    ڻ﴿

(، وهذا يبقـ كػس الحاجة إلقف، فؿعـك أية: )فؿـ اضطر، فلكؾ غقر باٍغ، وٓ طادٍ 

 أنَّ الؿؼصقد أكف ٓ يبغل يف أكؾف، وٓ يتعدى.

 .، وهق ترجقح شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة انصٌاب هق ًىزا انقٌل

أكف قال: ٓ تؼصر الصالة إٓ يف حج، أو  طـ ابـ مسعقد  ثبت 

، وابـ الؿـذر (2/522(، وطبد الرزاق )2/466جفاد. أخرجف ابـ أبل شقبة )

سـاد صحقح. وخالػف غقره مـ الصحابة مـفؿ ابـ طؿر، وابـ طباس بن (4/345)

بنسـاد صحقح، وطزا ابـ الؿـذر إىل طامة أهؾ  ، كؿا يف الؿصادر الؿتؼدمة

.، واهلل أطؾؿانصحْحالعؾؿ مشروطقة ذلؽ، وهق 
(1)

 

 ٌٖ ُتػرتط اي١ٝٓ يف ايكؿس؟ د:4ر َطأي١

- (24/26مجؿقع الػتاوى، كؿا يف قال غٔخ اإلضالو ابً تٔنٔ٘ 

َٓ َيْحتَاُج َقْصُرُه إَلك الؿُ َواْلُعَؾَؿاُء ُمتَـَاِزُطقَن فِل (: 21 ْكَعتَاِن؟ َو َسافِِر: َهْؾ َفْرُضُف الرَّ

: ـِ َّٓ بِـِقٍَّة؟ َطَؾك َقْقَلقْ َٓ َيْؼُصُر إ  كِقٍَّة؟ َأْم 

ـِ فِل َمْذَهِب َقْقُل َأْكثَِرِهْؿ، َكلَبِل َحـِقَػَة، َوَمالٍِؽ، َوُهَق َأَحُد اْلؼَ  َُّّل:األ ْقَلقْ

 َأْحَؿَد، اْختَاَرُه َأُبق َبْؽٍر َوَغقُْرُه.

َخُر فِل َمْذَهِب َأْحَؿَد اْختَاَرُه  َّالجَّأىٕ: ْٔ ، َوُهَق اْلَؼْقُل ا افِِعلِّ َقْقُل الشَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (24/116-113.)مجؿقع الػتاوى (4/346 ،)الؿجؿقع (3/115 ،)الؿغـلواكظر:  (1)
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 َوَغقُْرُه. اْلِخَرقِلِّ  

ِحقُح الَِّذي َتُدلُّ َطَؾقِْف ُسـَُّة الـَّبِ  ُل ُهَق الصَّ َوَّ ْٕ َفنِكَُّف َكاَن َيْؼُصُر بَِلْصَحابِِف،  :ملسو هيلع هللا ىلصلِّ َوا

َٓ َيْلُمُرُهْؿ بِـِقَِّة اْلَؼْصرِ  اَلةِ َأكَُّف َيْؼُصُر، َو ُخقِل فِل الصَّ َٓ ُيْعؾُِؿُفْؿ َقبَْؾ الدُّ ا ، َو َولَِفَذا َلؿَّ

ـِ َكاِسقًا ـْ َرْكَعتَقْ
: َأَقُص قَ  ،َسؾََّؿ مِ ـِ اَل  ِت رَ اَل َلُف ُذو اْلقََدْي َلْم »َأْم َكِسقت؟ َفَؼاَل:  ،ةُ الصَّ

َْخَبْرُتُؽْم بِهِ »َوفِل ِرَواَيٍة:  .َقْد َكِسقت ،، َقاَل: َبَؾك«ْر ْؼَص َأْكَس، َوَلْم تُ  ََ  ،«َلْو َكاَن َشْيٌء 

ََمْرُتُؽْؿ أَْن َتـُْقوا اْلَؼْصرَ  َٕ ا َجَؿَع بِِفْؿ َلْؿ ُيعْ  .َوَلْؿ َيُؼْؾ: َلْق َقُصَرْت  ؾِْؿُفْؿ َوَكَذلَِؽ َلؿَّ

اَلَة  ُخقِل، َبْؾ َلْؿ َيُؽقُكقا َيْعَؾُؿقَن َأكَُّف َيْجَؿُع َحتَّك َيْؼِضَل الصَّ َأكَُّف َجَؿَع َقبَْؾ الدُّ

ُوَلك،  ْٕ ُوَلك، اْلـجَأْيًضا َأنَّ  َفُعؾِؿَ ا ْٕ ُروِع فِل ا ـَ الشُّ َٓ َيْػتَِؼُر إَلك أَْن َيـِْقَي ِحق ْؿَع 

ـْ َأْحَؿَد ُيَقافُِؼ َذلَِؽ. ـُْصقُص ـْؿَ الْؿُفقِر، وَ اْلـجَكَؼْقِل   اكتفك.َط

َبُف شقخ اإلسالم يف هذه الؿسللة  :غفش اهلل نوقال أتٌ ػثذ اهلل  هق ما َصقَّ

، وبحثُف مػقد، لقس طؾقف مزيد.انصحْح
(1)

  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (4/525.)الشرح الؿؿتع (3/119- ،)الؿغـلواكظر:  (1)
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 ِلَخَكةَبِعُض امَلَطاِئِل امُل

 إذا ؾ٢ً املطافس جًف َٔ ٫ ٜعًِ أَكِٝ ٖٛ أّ َطافس؟ د:1ر َطأي١

بالؼرائـ أنَّ هذا اإلمام مسافر: كقى الؼصر، أو أكف مؼقؿ: كقى إْن َطَرف 

 .اإلتؿام

 فذهب مجاطة مـ أهؾ العؾؿ إىل أكف يـقي اإلتؿام: ٕكف هق  :وأما إذا مل يعرف

 .إصؾ يف الصالة

 واختار بعضفؿ أكف يـقي الؼصر: ٕكف هق إصؾ يف صالة السػر. 

وهق ققل بعض الشافعقة، والحـابؾة، أكف يطؾؼ الـقة بـقة اإلمام،  :ًانزُ ّظيش

واهلل أطؾؿ.
(1)

 

َطافس ؾ٢ً جًف َكِٝ  خِ فطدت ؾ٬ت٘  فٌٗ ٜعٝدٖا تاَل١    د:2ر َطأي١

 أّ ٜكؿسٖا؟

  ّْٖقال اإلماو الي  يفشرح الؿفذب (4/358 فرٌع: يف مذاهبفؿ :)

يف مسافر اقتدى بؿؼقؿ، ثؿ أفسد الؿلمقم صالتف: لزمف إطادهتا تامة، وبف قال 

، ورواية طـ أبل ثقر، وقال الثقري، وأبق حـقػة، وأبق ثقر يف مالؽ، وأمحد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (166.)الضقاء (4/357 ،)الؿجؿقع (3/145 ،)الؿغـلواكظر:  (1)
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 هيؼصر.ا رواية: 

: ٕنَّ اإلتؿام إكؿا كان متابعًة ّقصش أكف انصٌاب :غفش اهلل نوقال أتٌ ػثذ اهلل 

لإلمام، فنذا اكػرد رجع إىل أصؾف، وإصؾ يف صالة الؿسافر الؼصر، 

أطؾؿ. واهلل
(1)

  

 ؟٘  ٚذنسٖا يف حاٍ ضيسٙإذا ْطٞ ؾ٠ٟ٬ يف حاٍ إقاَت د:3ر َطأي١

كؼؾ اإلمام أمحد، وابـ الؿـذر اإلمجاع طىل أكف يصؾقفا تؿاًما، صالة الؿؼقؿ، 

وخالػ ابـ حزم، فؼال: يصؾقفا قصًرا: ٕنَّ ذلؽ وقتفا: لحديث أكس يف 

الصحقحقـ
(2)

، وقد قال «من كام طن صَلة، أو كسقفا؛ فؾقصؾفا إذا ذكرها»: 

 ، والضؿقر«فؾقصؾفا»دلقؾ طىل ابـ حزم: ٕكف قال: بعض أهؾ العؾؿ: إن الحديث 

الحديث أنَّ  طؾقف ما يدلطائٌد إىل الصالة التل فاتتف، وهل أربع ركعات، وغاية 

 .ذلؽ الققت يؽقن وقتفا

ح الؼقل إول . ابـ طثقؿقـاإلمام  وقد رجَّ
(3)

 

 ؟إذا ْطٞ ايؿ٠٬ يف حاٍ ضيسٙ  ٚذنسٖا يف حاٍ إقاَت٘ د:4ر َطأي١

 قٓن:يف هذه الؿسللة ق 

يصؾقفا تؿاًما، وهق ققل أمحد، وإوزاطل، وداود، ورواية طـ  األّل:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (3/126.)الؿغـلواكظر:  (1)

 (.684(، ومسؾؿ )597أخرجف البخاري ) (2)

 إوسط (4/543 ،)الشرح الؿؿتع (517 ،)الؿحىل (3/141 ،)الؿغـلاكظر:  (3)

(4/368.) 



َّامَلِسِٓض ٗٔ امُلَطأفِس   135  َباُب َصال

 

 

 

 

حف ابـ حزم، واستدل طىل ذلؽ بحديث أكس الؿتؼدم، وأما غقره،  الشافعل، ورجَّ

فا احتقاًصا.  فؼالقا: ُيتِؿُّ

يصؾقفا قصًرا، وهق ققل مالؽ، والثقري، وأصحاب الرأي،  الجاىٕ:

الحسـ، ومحاد: ٕنَّ الصالة التل كسقفا ركعتان، والشافعل يف الؼديؿ، وهق ققل 

 .«إذا ذكرها - أي: الصالة الؿـسقة - فؾقصؾفا»ويف الحديث الؿتؼدم: 

: ٕن إصؾ فقفا هق اإلتؿام، وإكؿا أَو ّرًيا -واهلل أطؾؿ- األقشب ُ :قهد

قصرت يف حال سػره تخػقًػا طؾقف، وقذ ذهب السػر: فترجع إىل أصؾفا، 

.أطؾؿ واهلل
(1)

 

 إذا دجٌ ٚقت ايؿ٠٬  ٖٚٛ َكِٝ  خِ ضافس  فٌٗ ي٘ إٔ ٜكؿس؟ د:5ر َطأي١

ـْ  (3/143 :)الؿغـليف  قال ابً قدام٘  ـُ اْلـُؿـِْذِر: َأْجَؿَع ُكؾُّ َم َقاَل اْب

ـْ أَْهِؾ اْلِعْؾؿِ 
افِِعلِّ ، َأنَّ َلُف َقْصَرَها َكْحَػُظ َطـُْف مِ ، َوالشَّ َْوَزاِطلِّ ْٕ ، َوَهَذا َقْقُل َمالٍِؽ، َوا

َكَُّف َساَفَر َقبَْؾ ُخُروِج َوْقتَِفا
ِ

ْأِي: ٕ  هاَأْشبََف َما َلْق َساَفَر َقبَْؾ ُوُجقبَِفا.، َوَأْصَحاِب الرَّ

 وذكر ابـ قدامة خالًفا لؾحـابؾة الؿتلخريـ.

 ؟إذا ؾ٢ً املطافس جًف املكِٝ د:6ر َطأي١

 يث: إذا صؾَّك الؿسافر خؾػ الؿؼقؿ: فنكف يصظ بصالة الؿؼقؿ، فُقتِّؿفا: لحد

، وسقاٌء أدرك الصالة كامؾة، أو ركعة، أو أقؾ مـ «إكَم ُجِعل اإلمام لقمتم به»

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرح الؿؿتع (517 ،)الؿحىل (4/368 ،)إوسط (3/142 ،)الؿغـلواكظر:  (1)

(4/543 ،)ضقاء السالؽقـ (.166)ص 
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 .ركعة، وهذا ققل الجؿفقر، وصحَّ ذلؽ طـ ابـ طؿر، وابـ طباس  

  وذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل أكف إذا أدركفؿ جؾقًسا يف آخر الصالة: صؾَّك

 لؽ.ركعتقـ، وهق ققل الحسـ، والـخعل، والزهري، وقتادة، وما

  ،وذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل أكف إْن أدرك ركعتقـ: أجزأتف، وهق ققل صاوس

وقد تؼدم الـؼؾ طـ مالؽ، وأمحد يف رواية يف آخر شرح الحديث رقؿ  والـخعل.

 ( أكف يجقز لؾؿسافر أن يـقي الؼصر يف هذه الحالة، وٓ يؾزمف اإلتؿام.467)

، ولؽـ إن كقى الؼصر فقؿا يٌسقٌل اجلً انصٌاب: غفش اهلل نوقال أتٌ ػثذ اهلل 

إذا أدرك ركعتقـ أو أقؾ أجزأه ذلؽ، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 ؟إذا ؾ٢َّ املكِٝ جًف املطافس د:7ر َطأي١

كؼؾ ابـ الؿـذر، وابـ طبد البر، وابـ قدامة طدم الخالف يف أنَّ الؿؼقؿ ُيتِؿُّ 

، أكف صىل بالـاس، وهق مسافر، ثؿ قال: صالتف، وٓ يؼصرها، وصحَّ طـ طؿر 

قا صالتؽؿ، فنكَّا ققٌم ُسْػٌر. وثبت ذلؽ أيًضا طـ ابـ طؿر أتِ  ، أخرجفؿا ؿُّ

.( بلساكقد صحقحة2/546) الرزاق طبد
(2)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (4/338)إوسط (4/357 ،)الؿجؿقع (3/143- ،)الؿغـلاكظر:  (1)

  (116.)ضقاء السالؽقـ (3/146 ،)الؿغـلواكظر:  (2)
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ـْ َأَكٍس  (333)   َوَط
ِ
، َأْو إَذا َخَرَج َمِسقَرَة َثاَلَثِة َأْمقَالٍ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َكاَن َرُسقُل اهلل

. َرَواُه ُمْسؾِؿٌ  ـِ .َفَراِسَخ، َصؾَّك َرْكَعتَقْ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من ادحييث

 معهى احلدِث:
 تحؼقؼ الؿسـدكؿا يف  مسـد أمحديف حاشقتف طىل   قال الطيدٖ

ؿا (: ضاهره أنَّ هذا الؿؼدار مسقرة الؼصر، لؽـ أصؾ هذا الحديث فق19/335)

يظفر ما جاء طـ أكس يف حجة القداع أكف صؾَّك بذي الحؾقػة ركعتقـ، فالؿراد أكف 

 هإذا خرج مسقرة ثالثة أمقال بـقة سػر صقيؾ صىل ركعتقـ.ا

 ذهبقا الظاهر أهؾ أن الـقوي وحؽك (1686 :)الػتحيف   قال احلافظ

 وأبق ،مسؾؿ رواه بؿا ذلؽ يف احتجقا وكلهنؿ ،أمقال ثالثة الؼصر مسافة أقؾ أن إىل

 أو ،أمقال ثالثة مسقرة خرج إذا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل كان :قال أكس حديث مـ داود

 مـ محؾف وقد ،وأصرحف ذلؽ بقان يف ورد حديث أصح وهق .الصالة قصر فراسخ

 يخػك وٓ .السػر غاية ٓ ،الؼصر مـفا يبتدأ التل الؿسافة بف الؿراد أن طىل خالػف

 يزيد بـ يحقك أن القجف هذا مـ روايتف يف ذكر قفؼلالب أن مع ،الحؿؾ هذا دعْ بُ 

 يعـل- الؽقفة إىل أخرج وكـت ،الصالة قصر طـ اأكًس  سللت :قال أكس طـ راويف

 ،الحديث فذكر ..،.:أكس فؼال ،أرجع حتك ركعتقـ ركعتقـ فلصظ -البصرة مـ

 ،ـفم الؼصر يبتدأ الذي الؿقضع طـ ٓ ،السػر يف الؼصر جقاز طـ سللف أكف فظفر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 691أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)
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 ،مـفا يخرج الذي البؾد بؿجاوزة بؾ ،بؿسافة يتؼقد ٓ أكف ذلؽ يف الصحقح نإ ثؿ 

 الثالثة فنن :فراسخ بثالثة التحديد يف بف يحتج فال فقف مشؽقك بلكف الؼرصبل ورده

 ها.بإكثر فقمخذ فقفا مدرجة أمقال

 َت٢ ٜردأ يف ايكؿس؟ د:1ر َطأي١

  قال احلافظ ابً حذس  يفالػتح (1689 :) َِأْجَؿُعقا  :ـِْذرؿْبـ الَقاَل ا

تِل َيْخُرج َطَؾك  ـْ َجِؿقع ُبقُقت اْلَؼْرَية الَّ َػر َأْن َيْؼُصر إَِذا َخَرَج َط ـْ ُيِريد السَّ َأنَّ لَِؿ

ـْ اْلُبقُقتمِـَْفا،  ـْ اْلـجَفَذَهَب  ،َواْختََؾُػقا فِقَؿا َقبْؾ اْلُخُروج َط
َٓ ُبدَّ مِ ْؿُفقر إَِلك أَكَُّف 

َػر ُيَصؾِّل  ،ِؿقع اْلبُقُقتُمَػاَرَقة َج  ـَ إَِلك أَكَُّف إَِذا َأَراَد السَّ َوَذَهَب َبْعض اْلُؽقفِقِّق

ـِ َوَلْق َكاَن فِل َمـِْزلف ـْ َقاَل: إَِذا َركَِب َقَصَر إِْن َشاءَ  ،َرْكَعتَقْ َح اِْبـ  .َومِـُْفْؿ َم َوَرجَّ

ل بَِلكَُّفْؿ اِتََّػُؼقا َطَؾك اْلـؿُ  َوَّ ْٕ َأكَُّف َيْؼُصر إَِذا َفاَرَق اْلُبقُقت، َواْختََؾُػقا فِقَؿا َقبْؾ ـِْذر ا

َٓ َأْطَؾؿ  ْتَؿام َطَؾك َأْصؾ َما َكاَن َطَؾقِْف َحتَّك َيثُْبت أَنَّ َلُف اْلَؼْصر، َقاَل: َو َذلَِؽ، َفَعَؾقِْف اإْلِ

ـْ  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِّل  َّٓ َبْعد ُخُروجف َط ـْ َأْسَػاره إِ
.هاِديـَة.الـْؿَ  َقَصَر فِل َشْلء مِ

(1)
 

( مـ 5باب ) ،صحقحفوقد ثبت طـ طظ بـ أبل صالب، وطؾَّؼف البخاري يف 

أكف كان يف سػر، فؼصر بلصحابف، وهؿ يرون البققت، ثؿ  كتاب تؼصقر الصالة،

 .رجع مـ سػره فؼصر هبؿ وهؿ يرون البققت. أخرجف طبد الرزاق، وابـ الؿـذر وغقرمها

كان يؼصر إذا خرج مـ بققت الؿديـة مـ  ، أكفوثبت طـ ابـ طؿر 

.صريؼقـ يشفد أحدمها لمخر
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (4/351-354.)إوسطواكظر كالم ابـ الؿـذر يف  (1)

  (2/183.)كصب الراية (2/529 ،)طبد الرزاق(، 85)ص ضقاء السالؽقـواكظر:  (2)
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  َوَطـُْف  (338)
ِ
ـَ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َخَرْجـَا َمَع َرُسقِل اهلل ةَ  الَؿِديـَةِ  مِ َفَؽاَن ، إَلك َمؽَّ

ـِ َحتَّ  ـِ َرْكَعتَقْ .. ك َرَجْعـَا إَلك الَؿِديـَةِ ُيَصؾِّل َرْكَعتَقْ ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف، َوالؾَّْػُظ لِْؾبَُخاِريِّ
(1)

 

ـِ  (333) ـِ َطبَّاٍس  َوَط )َيْقًما( تِْسَعَة َطَشرَ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: أََقاَم الـَّبِلُّ  ،اْب
(2)

 

َة تِْسَعَة َطَشَر َيْقًماَوفِل َلْػٍظ: بِؿَ .َيْؼُصرُ  .َرَواُه الُبَخاِريُّ  .ؽَّ
(3)

 

َبِل َداُود
ِ

َسبَْع َطْشَرةَ : َوفِل ِرَواَيٍة ٕ
(4)

.َخْؿَس َطْشَرةَ : َوفِل ُأْخَرى، 
(5)

 

ـٍ  (333) ـِ ُحَصقْ ـْ ِطْؿَراَن ْب : َثَؿاكَِل َطْشَرَة.َوَلُف َط
(6)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 693(، ومسؾؿ )1681أخرجف البخاري ) (1)

 ساقطة مـ )ب(. (2)

 (. 4298( )1686أخرجف البخاري برقؿ ) (3)

 (، بنسـاد ضاهره الصحة، ولؽـ رواية البخاري أصح.1236أخرجفا أبقداود ) (4)

وقد مجع البقفؼل بقـفؿا بلن يؽقن مـ قال سبعة طشر يقًما مل يعد يقم الدخقل ويقم الخروج. 

 قال الحافظ: وهق مجع متقـ. 

(، مـ صريؼ محؿد بـ إسحاق، طـ الزهري، طـ 1231. أخرجف أبقداود )ضعٔف٘ معلْل٘ (5)

 طبقداهلل بـ طبداهلل طـ ابـ طباس.

( اإلرسال، فرواه مـ وجف آخر بنسـاد صحقح طـ محؿد بـ إسحاق 3/151ورجح البقفؼل )

 حدثـل الزهري فذكره مرساًل. ثؿ قال: هذا هق الصحقح مرسؾ.

اية طؽرمة طـ ابـ طباس أصح مـ مرساًل، ورو ثؿ قال: ورواه طراك بـ مالؽ طـ الـبل 

 ، يعـل بذلؽ رواية البخاري الؿتؼدمة.هذلؽ كؾف، واهلل أطؾؿ. ا

وقد روي مـ صريؼ طراك بـ مالؽ، طـ طبقداهلل بـ طبداهلل، طـ ابـ طباس فذكره.  قهدُ:

( وإسـاده ضاهره الصحة، وقد اختؾػ يف إسـاده كؿا أشار البقفؼل قريًبا 3/121أخرجف الـسائل )

  أكف قد روي طـ طراك مرساًل، فال يؼقى هذا طىل معارضة رواية الصحقح، واهلل أطؾؿ. إىل

 ( ويف إسـاده طظ بـ زيد بـ جدطان وهق ضعقػ. 1229. أخرجف أبقداود )ضعٔف (6)
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ـْ َجابٍِر  (333) ـَ َوَلُف َط اَلةَ  : َأَقاَم بِتَبُقَك ِطْشِري َوُرَواُتُف ثَِؼاٌت: . َيْقًما َيْؼُصُر الصَّ

َّٓ َأكَُّف اْختُؾَِػ فِل َوْصؾِفِ  .إ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من ادحييثني

ُٜٔتِ؟ د:1ر َطأي١  إذا أقاّ املطافس برًٕد  فٌٗ ٜكؿس  أّ 

 ة ُتعتبر أصعب مسائؾ هذا الباب، وقد اختؾػ العؾؿاء فقفا هذه الؿسلل

 كثقًرا، وكذكر هاهـا أشفر إققال يف الؿسللة: اختالًفا

إذا طزم طىل إقامة مخسة طشر يقًما: أتؿ الصالة، ثبت هذا طـ  الكْل األّل:

(، وابـ أبل 4/355) إوسط، بؿجؿقع بعض الطرق كؿا يف ابـ طؿر 

ال هبذا الؼقل أصحاب الرأي، والثقري، وهق ققل الؿزين مـ (، وق2/455شقبة )

 الشافعقة.

: أتؿ الصالة، ثبت هذا فلكثر إذا طزم طىل إقامة اثـل طشر يقًما الكْل الجاىٕ:

، (4/355إوسط، كؿا يف الؼقل طـ ابـ طؿر  ـٍ وكان هذا  (، بنسـاد حس

بـ طتبة،  بـ طبداهلل داهللوهق ققل طبق ،، كؿا بقـف كافع، كؿا يف إوسطأمرهآخر 

 وإوزاطل.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( مـ صريؼ معؿر، طـ يحقك بـ أبل كثقر، طـ محؿد بـ 1235. رواه أبقداود )الساحر إزضالُ (1)

 ، طـ جابر بـ طبداهلل بف. ثؿ قال: غقر معؿر يرسؾف ٓ يسـده. طبدالرمحـ بـ ثقبان

 العؾؾوإسـاده ضاهره الصحة، ولؽـ الحديث معؾ باإلرسال، فؼد رجح الدارقطـل يف 

(، وذلؽ أن طظ بـ الؿبارك وغقره مـ 2/94) التؾخقصاإلرسال كؿا ذكر ذلؽ الحافظ يف 

 مرساًل.الحػاظ رووا الحديث طـ يحقك، طـ ابـ ثقبان 
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، وإن كان دوهنا قصر، إإذا طزم طىل  الكْل الجالح: قامة تسعة طشر يقًما: أتؿَّ

 ، وقال بف إسحاق بـ راهقيف.صحَّ هذا طـ ابـ طباس 

، وهق ققل الحسـ بـ صالح،  الكْل السابع: إذا طزم طىل إقامة طشرة أيام: أَتؿَّ

، وجاء طـ إوسط، كؿا يف الؼقل طـ ابـ طؿر  وثبت هذا ومحؿد بـ طظ.

 ، ويف إسـاده لقث بـ أبل سؾقؿ، وهق ضعقػ.إوسط، كؿا يف ابـ طباس 

، وإن كان دوهنا: َقَصَر،  الكْل اخلامظ: إذا طزم طىل إقامة أربعة أيام: أتؿَّ

افعل ٓ وهذا ققل ابـ الؿسقب يف رواية، والشافعل، ومالؽ، وأبل ثقر، إٓ أنَّ الش

 يعد مـفا يقم الدخقل، ويقم الخروج.

، وهق ققل أمحد،  الكْل الطادع: إذا طزم طىل إقامة أكثر مـ أربعة أيام: أتؿَّ

، وهذه21طزم طىل ) وداود، وطـ أمحد رواية إنْ  الرواية ٓ تبعد طـ  ( صالًة: أتؿَّ

 واختارها ابـ الؿـذر. الرواية إوىل،

ٓ يزال مسافًرا، وإْن أقام يف بؾد: مامل يستقصـ أنَّ الؿسافر  الكْل الطابع:

، وهذا الؼقل اختاره شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة مطؾؼةً  بف إقامةً  ذلؽ البؾد، أو يـقِ 

حف ، وقد استـد شقخ اإلسالم لفذا الؿذهب ابـ طثقؿقـ اإلمام  ، ورجَّ

ذر ، بنسـاد صحقح طـد ابـ الؿـطىل بعض أثار، وهل ما ثبت طـ ابـ طباس 

بَِعل  ،(، طـ ابـ طباس 2/453(، وابـ أبل شقبة )4/359) أنَّ أبا مجرة الضُّ

قال لف: إِكَّا ُكطقؾ الؿؼام بالغزو يف خراسان، فؽقػ ترى؟ قال: َصؾِّ ركعتقـ، وإْن 

أقؿت طشر سـقـ. وصحَّ طـف طـدمها أيًضا أكف قال: إْن أقؿت يف بؾدة مخسة أشفر، 
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 فاقصر الصالة. 

، أكف أقام بـقسابقر سـًة، أو سـتقـ ُيصؾِّل بـ مالؽ  وصحَّ طـ أكس

(، وإسـاده 2/454(، وابـ أبل شقبة )4/366ركعتقـ. أخرجف ابـ الؿـذر )

 صحقح.

وثبت طـ سعد بـ أبل وقاص أكف أقام بُِعؿان شفريـ يؼصر الصالة، أخرجف 

ام بـؽابؾ أيًضا ابـ الؿـذر، وابـ أبل شقبة، وثبت طـ طبد الرمحـ بـ سؿرة أكف أق

 (، وثبت طـ ابـ2/454شتقة، أو شتقتقـ، يصظ ركعتقـ. أخرجف ابـ أبل شقبة )

، أكف أقام بلذربقجان ستة أشفر يؼصر الصالة، حبسف الثؾج. أخرجف  طؿر

 البقفؼل.

هذه الؿسللة لقس فقفا َكصٌّ صريح ُيعتؿد طؾقف، : غفش اهلل نوقال أتٌ ػثذ اهلل 

وذلؽ ٕنَّ  :انقٌل انسادس هق -واهلل أطؾؿ-انصٌاب أقشب ىزه األقٌال إىل ولؽـ 

  .الؿسافر إذا طزم طىل اإلقامة أصبح ُمؼقًؿا

ص لؾؿفاجر إقامة ثالثة أيام يف بؾده.  ومؿا يدل طىل ذلؽ أنَّ الـبل  رخَّ

الصحقحقـأخرجاه يف 
(1)

مـ حديث العالء بـ الحضرمل، ولق كاكت إقامة  

م طؾقف البؼاء.أيام، أو أكثر،  أربعةالؿفاجر   ٓ تجعؾف ُمؼقًؿا لؿا ُحرِّ

َص فقفا، وطىل هذا:  ّقْلُ: ص( يدل طىل أنَّ هذه ُتعتبر إقامة، ولؽـف ُرخِّ )رخَّ

يف  فؿـ أقام ففق مؼقؿ، والؿؼقؿ طؾقف أن ُيتؿَّ الصالة، ولؽـ صحَّ طـ الـبل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1352(، ومسؾؿ برقؿ )3933أخرجف البخاري برقؿ ) (1)



َّامَلِسِٓض ٗٔ امُلَطأفِس   143  َباُب َصال

 

 

 

 

الصحقحقـ
(1)

فنكف وصؾ  أكف أقام يف حجة القداع أربعة أيام، وهق يؼصر الصالة: 

مؽة صبقحة الرابع مـ ذي الحجة، ثؿ أقام هبا إىل صبقحة الثامـ، ففذا يدل طىل أنَّ 

مـ طزم طىل إقامة أربعة أيام فحؽؿف حؽؿ الؿسافر، فنذا زاد طىل هذه الؿدة 

 فحؽؿف حؽؿ الؿؼقؿ طىل إصؾ، واهلل أطؾؿ.

حف   .حػظف اهلل ، وهق اختقار الشقخ يحقكابـ باز اإلمام  وهذا الؼقل رجَّ

طـدهؿ ما يعتؿد طؾقف إٓ أثر ابـ  وأما الؼائؾقن بتحديد مخسة طشر يقًما، فؾقس

ا رواية: طؿر  أقام بؿؽة مخسة طشر »، وقد جاء طـ ابـ طؿر خالف ذلؽ، وأمَّ

 فؼد تؼدم أهنا لقست صحقحة. «يقًما

، وأما الؼائؾقن بتحديد تسعة طشر يقًما، فاستـدوا إىل حديث ابـ طباس 

الذي يف الباب، ولقس لفؿ فقف دٓلة: ٕنَّ الظاهر مـ الحديث أنَّ هذه الػترة 

 غقَر طازم طىل إقامتفا، بؾ وقعت اتػاًقا مـ غقر قصد. أقامفا الـبل 

وأما الؼائؾقن بتحديد طشرة أيام: فحجتفؿ حديث أكس الذي يف الباب، وهق 

ا؟ قال: طشًرا(، لؽـ قال ، وفقف زيادة: )قؾت ٕكس: كؿ أقؿتؿ هبالصحقحقـيف 

يف  ملسو هيلع هللا ىلصاإلمام أمحد، وغقره: لقس لحديث أكس وجف: إٓ أكف حسب أيام إقامتف 

 حجتف مـذ دخؾ مؽة إىل أن خرج مـفا، ٓ وجف لف إٓ هذا.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : أنَّ الـبل (، مـ حديث ابـ طباس 1246(، ومسؾؿ برقؿ )1685أخرج البخاري برقؿ ) (1)

 وأصحابف قدمقا صبقحة رابعة، مفؾقـ بالحج، فلمرهؿ أن يجعؾقها طؿرة. الحديث

تقجف إىل مـك يف الققم  الـبل : أنَّ (، مـ حديث جابر 1218) صحقح مسؾؿويف 

 الثامـ يقم التروية.
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وأما ما ذهب إلقف شقخ اإلسالم: فال يستؼقؿ مـ حقث الؾغة: ٕنَّ مـ طزم  

س بضارب يف إرض، وقد قال اهلل إقامة سـة مثاًل، أو سـتقـ، أو أكثر: فنكف لق

، وهذا ٓ ُيعدُّ ﴾ی ی  ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب﴿تعاىل: 

 ضارًبا يف إرض، شرًطا، وٓ لغًة، وٓ ُطْرًفا.

، التحديد بتسعة طشر يقًما وأما أثار الؿذكقرة: فؼد جاء طـ ابـ طباس 

ففذا يدل  ، التحديد باثـل طشر يقًما،، وجاء طـ ابـ طؿر البخاريكؿا يف 

أهنؿ طزمقا طىل إقامة تؾؽ الؿدة، بؾ  طىل أنَّ أثار الؿذكقرة طـفؿا لقس الؿراد هبا

 ذلؽ يف حؼِّ مـ مل يعزم طىل اإلقامة.

الصحقحقـوكذلؽ سعد بـ أبل وقاص، قد ثبت يف 
(1)

طـف أكف طـد أْن َولَِل  

القاقعة مل َيعِزم طىل الؽقفة، وأقام هبا كان يصظ تؿاًما، ففذا يدل طىل أكف يف تؾؽ 

اإلقامة، وكذلؽ أثار إخرى ُتحؿؾ طىل أهنؿ مل يعزمقا طىل اإلقامة، وهذا 

يحصؾ يف الجفاد: فننَّ الؿجاهد إكؿا يريد أن يػتح تؾؽ البؾدة، ثؿ يـصرف،  ومؿا 

يـبف طؾقف أن أثر أكس، وطبد الرمحـ بـ سؿرة مـ صريؼ الحسـ طـفؿا، وقد طـعـ، 

 وهق مدلس.

قد تردد يف الؿسللة يف بعض  ُقْعَؾؿ أيًضا أن شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة ولْ 

(: إذا كقى أن ُيؼقؿ بالبؾد 24/17) مجؿقع الػتاوىالؿقاضع، فؼد قال كؿا يف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إىل طؿر  (: أنَّ أهؾ الؽقفة شؽقا سعًدا 453(، ومسؾؿ برقؿ )755أخرج البخاري برقؿ ) (1)

 حتك ذكروا أكف ٓ يحسـ يصظ، فؼال سعد: واهلل، إين ٕصظ هبؿ صالة رسقل اهلل ، ٓ ،

 خريقـ. فؼال طؿر: ذلؽ الظـ بؽ يا أبا إسحاق.أخرم طـفا، أركد يف إولققـ، وأخػ يف إ



َّامَلِسِٓض ٗٔ امُلَطأفِس   145  َباُب َصال

 

 

 

 

أربعة أيام فؿا دوهنا: قصر الصالة، وإْن كان أكثر فػقف كزاٌع، وإحقط أن ُيتؿَّ 

هاالصالة.
(1)

 

 ؟عٗا قرٌ أزبع١ أٜاّإذا أقاّ برًٕد حلاه١ ٜتٛق د:2ر َطأي١

ا إذا أقام يف بؾد ٓكتظار  (4/365شرح الؿفذبيف  قال اليّْٖ  (: أمَّ

حاجة يتققعفا قبؾ أربعة أيام، فؼد ذكركا أنَّ إصح طـدكا أكف يؼصر إىل ثؿاكقة طشر 

وقال أبقحـقػة ومالؽ وأمحد: يؼصر أبًدا. وقال أبق يقسػ ومحؿد: هق  يقًما.

 هامؼقؿ.

وطؾقف تحؿؾ أثار  ققل مالؽ، وأمحد، انصٌاب: ذ اهلل غفش اهلل نوقال أتٌ ػث

القاردة طـ الصحابة يف الؼصر يف أكثر مـ أربعة أيام، التل تؼدم ذكرها يف الؿسللة 

 واهلل أطؾؿ. السابؼة،

 ؾ٠٬ امل٬َّح يف ايطي١ٓٝ. د:3ر َطأي١

إْن كان لف مسؽـ يسؽـف يف البر: فحؽؿف حؽؿ الؿسافر بدون إشؽال، 

 فقؿا إذا كاكت السػقـة َمْسَؽـَُف، ومعف أهؾف، ولقس لف ملوى يف البر. واختؾػقا

  فذهب أمحد، وططاء إىل أنَّ حؽؿف حؽؿ الؿؼقؿ: فقتؿ، وهق اختقار شقخ

 اإلسالم ابـ تقؿقة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- (1686الػتح (3/147 ،)الؿغـل (4/355- ،)إوسط (4/364 ،)الؿجؿقعواكظر:  (1)

1681 ،)ضقاء السالؽقـ (، -96)صمجؿقع الػتاوى (24/18 ،137 ،) آختقارات

  (4/544.)الشرح الؿؿتع(، 73)ص الػؼفقة
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   :وذهب الشافعل، ومالؽ، ومحؿد بـ الحسـ، وأبق ثقر، إىل أنَّ لف الؼصر

 ِحبُّ لف أن ُيتؿ احتقاًصا.ٕكَّف مسافر، لؽـ قال اإلمام الشافعل: أُ 

أنَّ لف الؼصر: ٕكف ما زال مسافًرا، وٓ  انصٌاب: غفش اهلل نوقال أتٌ ػثذ اهلل 

شؽ أنَّ لف بؾد إقامة، وإْن أتؿفا احتقاًصا كؿا قال الشافعل: ففق أفضؾ، 

أطؾؿ. واهلل
(1)

 

 برًد٠ ي٘ فٝٗا أٌٖ  ٚداز  فٌٗ ٜتِ  أّ ٜكؿس؟ إذا َٖس د:4ر َطأي١

  أققال:يف هذه الؿسللة 

، فؼد أخرج ، صحَّ هذا الؼقل طـ ابـ طباس أكف يتؿ الكْل األّل:

(، بنسـاد صحقح طـ ابـ طباس، أكف قال: إذا قدمت طىل 2/524الرزاق ) طبد

أهٍؾ لؽ، أو ماشقة: فلتؿ الصالة. وهذا ققل أمحد، وطـف رواية أكف قال: ُيتؿ: إٓ أن 

ا.  يؽقن مارًّ

، وإٓ قصر، وهق ققل إذا أراد أن يؼ الكْل الجاىٕ: قؿ هبا يقًما ولقؾة: أتؿَّ

 مالؽ.

إذا أقام هبا أربعة أيام: يتؿ، وإٓ فقؼصر، وهق ققل الشافعل،  الكْل الجالح:

 وابـ الؿـذر.

، وإْن مرَّ مروًرا انقٌل األًل -واهلل أطؾؿ- حْحانص: غفش اهلل نوقال أتٌ ػثذ اهلل 

.قؼأكف يؼصر، وباهلل التقف فاألقشبومل يؿؽث 
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.118)ص الضقاء (4/368 ،)إوسط (3/118 ،)الؿغـلاكظر:  (1)

 (.162)ص الضقاء (4/364 ،)إوسط (3/151 ،)الؿغـلواكظر:  (2)
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 ؟إذا غسئ يف ايؿ٠٬  ٖٚٛ َطافس  خِ أقاّ  ٚنرا ايعهظ د:5ر َطأي١

 ومـ ابتدأ صالة (516 :)الؿحىليف  قال اإلماو أبْ حمند بً حصو 

تؿ يف مسافر ثؿ كقى فقفا أن يؼقؿ أ وهق ابتدأهاأو  ،كقى فقفا السػر ثؿ ،مؼقؿ وهق

وأكف ٓ يخرج طـ  ،برهان ذلؽ ما ذكركاه مـ أن اإلقامة غقر السػركال الحالقـ. 

، حؽؿ اإلقا ا فؾؿ ففق إذا كقى يف الصالة سػرً مة مؿا هق إقامة: إٓ ما أخرجف َكصٌّ

فـقى فقفا  :وإذا افتتحفا وهق مسافرحؽؿ اإلقامة،  فؾف ،بؾ هق مؼقؿ ،يسافر بعد

إذ إكؿا كان لف حؽؿ ُد، ٓ مسافر: فؾف أيًضا حؽؿ اإلقامة: ففق مؼقؿ بع :اإلقامة

فنذا بطؾت تؾؽ الحال  ،الؿخرج لتؾؽ الحال طـ حؽؿ اإلقامةالسػر بالـص 

 هاؼ.وباهلل تعاىل التقفق ،ببطالن كقتف صار يف حال اإلقامة

 (3/142 ،)الؿغـلوهذا الذي قرره ابـ حزم هق مذهب الحـابؾة كؿا يف 

(، بؾ قال الـقوي: بؾ كؼؾ الشقخ 4/352) شرح الؿفذبوالشافعقة كؿا يف 

 هاإمجاع الؿسؾؿقـ طىل هذا. حامد وغقره أبق
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ـْ َأَكٍس  (333)   َوَط

ِ
ْؿُس  إَذا اْرَتَحَؾ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َكاَن َرُسقُل اهلل َقبَْؾ أَْن َتِزيَغ الشَّ

َر الظُّْفَر إَلك َوْقِت الَعْصِر، ُثؿَّ َكَزَل َفَجَؿَع َبقْـَُفَؿا، َفنِْن َزاغَ  ْؿُس َقبَْؾ َأْن  ِت َأخَّ الشَّ

ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.. َيْرَتِحَؾ َصؾَّك الظُّْفَر ُثؿَّ َركَِب 
(1)

 

ـَ إَ ْلَحاكِِؿ فِل اَوفِل ِرَواَيٍة  َعْصَر ُثؿَّ الوَ ، َصؾَّك الظُّْفرَ : بِنِْسـَادٍ َصِحقٍح  ْرَبِعق

.َركَِب 
(2)

 

َبِل ُكَعقْؿٍ 
ِ

ْؿُس َصؾَّك  َفَزاَلِت ، َكاَن إَذا َكاَن فِل َسَػرٍ : فِل ُمْستَْخَرِج ُمْسؾِؿٍ  َوٕ الشَّ

.ُثؿَّ اْرَتَحَؾ ، َعْصَر َجِؿقًعاالوَ ، الظُّْفرَ 
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 764(، ومسؾؿ )1112أخرجف البخاري ) (1)

( مـ صريؼ حسان بـ 1112) الػتح. أخرجف الحاكؿ كؿا يف ( غري حمفْظّ٘العصسشٓادٗ ) (2)

 بـ فضالة طـ طؼقؾ طـ ابـ شفاب طـ أكس بـ مالؽ بف.  طبداهلل القاسطل طـ الؿػضؾ

ٕن البقفؼل  -( والعصريعـل زيادة ) -(: لؽـ يف ثبقهتا كظر 1112) الػتحقال الحافظ يف 

أخرج هذا الحديث طـ الحاكؿ هبذا اإلسـاد مؼروًكا برواية أبل داود طـ قتقبة وقال: إن لػظفؿا 

 ه(. ا( ويف رواية حسان )أن رسقل اهلل قل اهلل سقاء إٓ أن يف رواية قتقبة )كان رس

( طـ حسان القاسطل بنسـاده بدون 1111وكذلؽ فنن البخاري أخرج الحديث برقؿ ) قهدُ:

: كذا فقف )الظفر( فؼط، وهق الؿحػقظ طـ طؼقؾ يف الػتحزيادة )والعصر(. قال الحافظ يف 

 هالؽتب الؿشفقرة. ا

مـ صريؼ جعػر الػريابل طـ إسحاق بـ راهقيف طـ شبابة بـ  (2/294. أخرجف أبقكعقؿ )معل (3)

 سقار ثـا الؾقث طـ طؼقؾ طـ ابـ شفاب طـ أكس فذكره.

: الػتح: يف ذهـل أن أبا داود أكؽره طىل إسحاق بـ راهقيف. وقال يف التؾخقصقال الحافظ يف 

سحاق ولقس ذلؽ بؼادح ُأِطؾَّ بتػرد إسحاق بذلؽ طـ شبابة، ثؿ تػرد جعػر الػريابل بف طـ إ

 هفنهنؿا إمامان حافظان.ا

 =والذيـ خالػقا إسحاق هؿ: طؿرو بـ محؿد الـاقد، وطقسك بـ أمحد البؾخل، وسعقد بـ  قهدُ:
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ـْ ُمَعاذٍ  (333) َفَؽاَن ُيَصؾِّل ، فِل َغْزَوةِ َتبُقكَ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َخَرْجـَا َمَع الـَّبِلِّ  َوَط

َرَواُه ُمْسؾٌِؿ.. الظُّْفَر، َوالَعْصَر َجِؿقًعا، َوالَؿْغِرَب، َوالِعَشاَء َجِؿقًعا
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من األحاديث

 اجلُع بري ايؿ٬تري يف ايطيس. د:1ر َطأي١

، ويف أمجع أهؾ العؾؿ طىل أنَّ الجؿع يؽقن يف صالة الظفر مع صالة العصر

صالة الؿغرب مع صالة العشاء،وٓ يجؿع بقـ غقرها، كؼؾ اإلمجاع الـقوي 

 وغقره.

 :واختؾػقا يف جقاز الجؿع الؿذكقر يف السػر طىل ثالثة أققال 

جقاز الجؿع بقـ الظفر، والعصر، وكذلؽ الؿغرب والعشاء،  الكْل األّل:

ء، مـفؿ: أمحد، سقاء كان مجع تؼديؿ، أو مجع تلخقر، وهذا ققل مجفقر العؾؿا

، واستدلقا بحديث أكس  ،والشافعل، ومالؽ، ومجاطة مـ الصحابة والتابعقـ

الصحقحقـالذي يف الباب، وكذلؽ حديث معاذ، ويف 
(2)

، طـ ابـ طؿر  

َر صالة الؿغرب حتك يجؿع  قال: كان الـبل  إذا أطجؾف السقر يف السػر أخَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بحر الؼراصقسل، والحسـ بـ محؿد الصباح. همٓء إربعة رووه طـ شبابة بنسـاده بؾػظ: )كان  =

ر أّخر الظفر حتك يدخؾ أول وقت العصر ثؿ إذا أراد أن يجؿع بقـ الصالتقـ يف السػ الـبل 

 يجؿع بقـفؿا(. ويظفر أن هذه الرواية هل الؿحػقضة، واهلل أطؾؿ.

 (. 766أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)

 (.763(، ومسؾؿ )1691أخرجف البخاري برقؿ ) (2)
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َػؼ. و   يف الباب أحاديث أخرى.بقـفا، وبقـ العشاء حقـ يغقب الشَّ

جقاز مجع التلخقر دون مجع التؼديؿ، وهق ققل أمحد يف رواية،  الكْل الجاىٕ:

 وابـ حزم، وُروي طـ مالؽ: ٕن أدلة مجع التؼديؿ ٓ تخؾق مـ ضعٍػ.

ٓ يجؿع يف السػر، ٓ مجع تؼديؿ، وٓ تلخقر، وهق ققل  الكْل الجالح:

الرأي: ٕنَّ لؽؾ صالة وقتًا محدوًدا: الحسـ، وابـ سقريـ، والـخعل، وأصحاب 

 فال يجقز أن يصظ الصالة خارج وقتفا الؿحدود لفا.

، وأما مجع التؼديؿ: ففق انقٌل األًلهق  انصٌاب: غفش اهلل نوقال أتٌ ػثذ اهلل 

الصحقحثابت يف 
(1)

والعصر،  ،مجَع قبؾ ذهابف إىل طرفة بقـ الظفر ، أنَّ الـبل 

 طرفة: جاز يف غقره. وما ثبت وجاز يف يقم

ة، وأدلة  وأما ققل أصحاب الرأي: ففق ققل باصؾ: ٕنَّ أدلة الؿقاققت طامَّ

ة، وٓ تعارض بقـ طام وخاص، بؾ العام ُيَخصُّ بالـص الخاص،  الجؿع خاصَّ

واهلل أطؾؿ.
(2)

 

 ٌٖ جيُع املطافس ايٓاشٍ  أّ ٖٛ جاف بايطا٥س؟ د:2ر َطأي١

  ذهب مالؽ طىل سقر: لحديث ابـ طؿر  إىل أنَّ الؿسافر يجؿع إذا كان

الؿتؼدم يف الؿسللة السابؼة ،. 

  فال يجؿع، بؾ يصظ كؾ صالة يف وقتفا كؿا فعؾ الـبل : ًٓ وأما إذا كان كاز

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(، مـ حديث جابر 1218أخرجف مسؾؿ ) (1)

 كقؾ إوصار (1168 ،)الػتح (3/127) ،الؿغـل (4/371 ،)الؿجؿقعواكظر:  (2)

(1171.) 
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 .بـِؿـَك، وهق ققل الؾقث 

  وذهب مجفقر العؾؿاء إىل جقاز الجؿع لؾـازل: لحديث معاذ يف صحقح

مسؾؿ
(1)

تبقك، فؽان يجؿع الصالة،  يف غزوة ملسو هيلع هللا ىلص، قال: خرجـا مع رسقل اهلل 

َر قفصؾَّك الظفر والعصر مج ًعا، والؿغرب والعشاء مجقًعا، حتك إذا كان يقًما أخَّ

الصالة، ثؿ خرج فصىل الظفر والعصر مجقًعا، ثؿ دخؾ، ثؿ خرج، فصىل الؿغرب 

 والعشاء مجقًعا.

َؾك : فِل َهَذا َأْوَضح َدلِقؾ طَ  (1112)الػتحكؿا يف   قال ابً عبد الرب 

ـْ َقاَل  ّد َطَؾك َم قْر :الرَّ ـْ َجدَّ بِِف السَّ َّٓ َم ْلتِبَاسِ َوُهَق َقاصِع ل .َٓ َيْجَؿع إِ
ِ

 ها.ال

َّٓ َوُهَق َكاِزٌل، إميف  ّقال الػافعٕ  َٓ َيُؽقُن إِ : َقْقُلف: َدَخَؾ، ُثؿَّ َخَرَج. 

ًٓ َوُمَسافًرا.  هاَفؾِْؾُؿَسافِِر أَْن َيْجَؿَع َكاِز

ٓ طىل  ، وما استدل بف مالؽ يدل طىل جقاز إمريـ،صٌاب قٌل اجلًيٌسًان

واهلل أطؾؿ. طدم جقاز الجؿع لؾـازل،
(2)

 

 ٌٖ تػرتط اي١ٝٓ يًجُع بري ايؿ٬تري؟ د:3ر َطأي١

  كالخالف الؿتؼدم يف مسللة الـقة لؾؼصر، كؿا ذكر الخالف يف هذه الؿسللة

 .، وقد تؼدم الؽالم طىل ذلؽذلؽ شقخ اإلسالم 

ما تؼدم ذكره يف الؿسللة الؿذكقرة. راجعو، ح ػذو اشرتاط اننْحًانشاج
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( مـ ]كتاب الػضائؾ[.16أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)

  (4/556.)الشرح الؿؿتع (1112 ،)الػتح (4/373 ،)الؿجؿقعواكظر:  (2)

  (4/556.)الشرح الؿؿتع (4/374 ،)الؿجؿقع (3/137 ،)الؿغـلواكظر:  (3)
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ُٜػرتط ايرتتٝب بري ايؿ٬تري يف اجلُع؟ د:4ر َطأي١   ٌٖ 

اشترط أهؾ العؾؿ لؾجؿع بقـ الصالتقـ الترتقب: ٕكف هق الذي فعؾف رسقل 

، ولق بدأ بالثاكقة مل تصح، ويجب «صؾوا كَم رأيتؿوين أصؾي»، وقال: اهلل 

 .جامًعاوىل إ بعدإطادهتا 

(: ولق صىل إوىل، ثؿ الثاكقة، فبان فساد إوىل: 4/374) قال اليّْٖ 

 هاًعا جامًعا.قفالثاكقة فاسدة أيًضا، ويعقدمها مج

وهق مذهب مجفقر الحـابؾة، وذهب بعض الحـابؾة إىل أنَّ صالتف  ُ :قهد

إوىل تػسد، ويعقدها، وأما صالتف الثاكقة: فتجزئف.
(1)

 

ُٜػرتط ا د:5ر َطأي١  ملٛا٠٫ بري ايؿ٬تري يف اجلُع؟ٌٖ 

 (24/53 :)مجؿقع الػتاوى، كؿا يف قال غٔخ اإلضالو ابً تٔنٔ٘ 

 :إققال لؾعؾؿاء يف اقتران الػعؾ ثالثة فصارت

كؿا قد كص طؾقف  ،وٓ الثاكقة ،وىلٓ يف وقت إُ  ،أكف ٓ يجب آقتران أحدٍا:

 كؿا ذكركاه يف السػر، ومجع الؿطر. أمحد

 .وىل دون الثاكقةأكف يجب آقتران يف وقت إُ  ٙ:ّالجاى

 ل:وهق ضاهر مذهب الشافع ،وهذا هق الؿشفقر طـد أكثر أصحابف الؿتلخريـ

فنكف  :ةرَ وإن كان يف وقت أِخ  ،وىل اشترط الجؿعفنن كان الجؿع يف وقت إُ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (4/571 ،)الشرح الؿؿتع (6/521 ،)غاية الؿرام (2/336 ،)اإلكصافواكظر:  (1)

الؿجؿقع (4/374.) 



َّامَلِسِٓض ٗٔ امُلَطأفِس   153  َباُب َصال

 

 

 

 

وإن  ،لفا فتصح صالتف :وأما الثاكقة فقصؾقفا يف وقتفا ،وىل يف وقت الثاكقةإُ  يصظ

 ٓة يف وقت إُوىل دون الثاكقة.شترط الؿقاوطىل هذا تُ  ،وٓ يلثؿ بالتلخقر ،هارَ خَّ أَ 

 .شترط الترتقبشترط الؿقآة يف الؿقضعقـ كؿا يُ تُ  ّالجالح:

 رَ خَّ أَ وىل وكف إذا صىل إُ أومعـك ذلؽ  ،وأمحد ل،يف مذهب الشافع وهذا وجفٌ 

 وىل إٓ أن يصظإُ  رَ خَّ ٕكف مل يؽـ لف إذا أَ  :وإن كاكت وقعت صحقحة ،أثؿ :الثاكقة

َرها إىل وقت الضرورة، ويؽقن  فنذا مل يػعؾ ذلؽ كان بؿـزلة مـ ،الثاكقة معفا أخَّ

ها يف وقتفا مع اإلثؿ.  قد صالَّ

والصحقح أكف ٓ تشترط الؿقآة بحال، ٓ يف وقت إُوىل، وٓ يف وقت  قال:

الشرع، وٕن مراطاة ذلؽ يسؼط مؼصقد الثاكقة: فنكف لقس لذلؽ حد يف 

 هاالرخصة.

، كؿا صححف شقخ انصٌابهق  ًانقٌل األًل: غفش اهلل نوقال أتٌ ػثذ اهلل 

.حػظف اهلل اإلسالم، وهق ترجقح شقخـا الػاضؾ أبل طبد الرمحـ الحجقري
(1)

  

اشترط أهؾ العؾؿ لؾجؿع بقـ الصالتقـ وجقد العذر الؿبقح لؾجؿع  تنبيه:

ء الصالة الثاكقة، وبعضفؿ شرط وجقد العذر مـ ابتداء الصالة إوىل، طـد ابتدا

أكف ٓ ُيشترط وجقد  فانصحْحوهذا بـاء طىل اشتراط الـقة، وقد تؼدم أهنا ٓ ُتشترط: 

العذر إٓ طـد الصالة الثاكقة، واهلل أطؾؿ.
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (4/375.)الؿجؿقعواكظر:  (1)

  (4/574.)الشرح الؿؿتع (3/139 ،)الؿغـلواكظر:  (2)
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ـِ  (333) ـِ َطبَّاٍس  َوَط   اْب

ِ
ََلةَ ََل َتْؼُص »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل فِي  ُروا الصَّ

َأَقلَّ ِمْن َأْربََعِة بُُردٍ 
(1)

َة إَلى ُطْسَػانَ  اَرُقْطـِلُّ بِنِْسـَادٍ َضِعقٍػ، «، ِمْن َمؽَّ . َرَواُه الدَّ

ـُ ُخَزْيَؿةَ  ِحقُح َأكَُّف َمْقُققٌف. َكَذا َأْخَرَجُف اْب .َوالصَّ
(2)

 

 ام املستفادة من ادحييثاملسائل واألحك

 َا قاب  ايطيس ايرٟ ٜكؿس ب٘ املطافس؟ د:1ر َطأي١

 :اختؾػ أهؾ العؾؿ يف هذه الؿسللة طىل أققال، مـفا 

أنَّ ضابط ذلؽ خروج مسقرة ثؿاكقة وأربعقـ مقاًل، وهق ققل  الكْل األّل:

 .الحسـ، والزهري، ومالؽ، والؾقث، والشافعل، وأمحد، وإسحاق، وأبل ثقر

الذي يف الباب، وتؼدم أكف شديد  ؽ بحديث ابـ طباس واستدلقا طىل ذل

 .الضعػ

 .وصحَّ هذا الؼقل طـ ابـ طباس، وابـ طؿر 

إذا خرج مسقرة ثالثة أيام بؾقالقفـ، وهق ققل الشعبل،  الكْل الجاىٕ:

 .والـخعل، والثقري، وأبل حـقػة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجع َبريد، والبريد: أربعة فراسخ. والػرسخ: ثالثة أمقال. والؿقؾ: ستة آٓف ذراع. وققؾ: أربعة  (1)

 ذراع. آٓف

 .املسفْع ضعٔف ددِّا، ّاملْقْف صحٔح (2)

( ويف إسـاده طبدالقهاب بـ مجاهد بـ جبر، وهق متروك، 1/387أخرج الؿرفقع الدارقطـل )

 ( بنسـاد صحقح طـف.4/347) إوسطبؾ كذبف الثقري. والؿقققف أخرجف ابـ الؿـذر يف 
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َل تسافر امرأة »: الصحقحقـ، يف وقد احتج لفؿ بحديث ابـ طؿر 

.«ًثا؛ إَل ومعفا ذو ِمرمثَل
(1)

 

مسقرة يقم تام، وهق ققل إوزاطل، وأبل يقسػ، ومحؿد بـ  الكْل الجالح:

، وقال بف الحسـ، وابـ الؿـذر، وثبت هذا الؼقل طـ ابـ طؿر، وابـ طباس 

 .الزهري أيًضا

َل تسافر الؿرأة »: الصحقحقـ، يف وقد احتُجَّ لفؿ بحديث أبل هريرة 

.«َل ومعفا ذو ِمرممسقرة يوم؛ إ
(2)

 

يؼصر يف كؾ سػرة صقيؾة، وقصقرة، فؽؾ ما ُيسؿك سػًرا: قصر  الكْل السابع:

 .فقف الصالة، وهق ققل داود الظاهري، وصائػة مـ الحـابؾة

، فؼال: وٓ أرى لؿا صار إلقف إئؿة حجة: الؿغـلواختاره ابـ قدامة يف 

جة فقفا مع آختالف، وقد ُروي ٕنَّ أققال الصحابة متعارضة مختؾػة، وٓ ح

، خالف ما احتج بف أصحابـا، ثؿ لق مل يقجد ذلؽ مل طـ ابـ طباس، وابـ طؿر 

، وفعؾف، وإذا مل تثبت أققالفؿ امتـع الؿصقر يؽـ يف ققلفؿ حجة مع ققل الـبل 

 إىل التؼدير الذي ذكروه لقجفقـ:

ر الؼرآن: ٕنَّ التل رويـاها، ولظاه أكف مخالػ لسـة الـبل  أحدٍنا:

ی ی  ی جئ حئ ﴿ضاهره إباحة الؼصر لؿـ ضرب يف إرض: لؼقلف تعاىل: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1338(، ومسؾؿ برقؿ )1686أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

 (.1339(، ومسؾؿ برقؿ )1688البخاري برقؿ )أخرجف  (2)
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، «يؿسح الؿسافر ثَلثة أيام»: ، وققل الـبل ﴾مئ ىئ يئ جب حب خب

جاء لبقان أكثر مدة الؿسح: فال يصح آحتجاج بف هاهـا، وطىل أكف يؿؽـف قطع 

اه الـبل  َل حيل َلمرأة »ًرا، فؼال: سػ الؿسافة الؼصقرة يف ثالثة أيام، وقد سؿَّ

 .«تممن باهلل والقوم اآلخر أن تسافر مسقرة يوم؛ إَل مع ذي ِمرم

أنَّ التؼدير بابف التقققػ، فال يجقز الؿصقر إلقف برأي مجرد ٓسقؿا  الجاىٕ:

ولقس لف أصؾ يرد إلقف، وٓ كظقر ُيؼاس طؾقف، والحجة مع مـ أباح الؼصر لؽؾ 

 هاع طىل خالفف.امسافر: إٓ أْن يـعؼد اإلمج

مجؿقع ، فؼال كؿا يف وهذا الؼقل اختاره شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

(: وهذا ققل كثقر مـ السؾػ والخؾػ، وهق أصح إققال يف 24/15) الػتاوى

بد أن يؽقن ذلؽ مؿا ُيَعدُّ يف الُعْرِف سػًرا، مثؾ أن يتزود لف،  الدلقؾ، ولؽـ ٓ

 ويبرز لؾصحراء.اكتفك الؿراد.

فالؿرجع  :وٓ يف الشرع ،كؾ اسؿ لقس لف حد يف الؾغة(: 24/46)يف  الّق

السػر الذي طؾؼ بف الشارع   فؿا كان سػًرا يف طرف الـاس ففق فقف إىل العرف،

الحؽؿ، وذلؽ مثؾ سػر أهؾ مؽة إىل طرفة: فنن هذه الؿسافة بريد، وهذا سػر 

م بسقر اإلبؾ وإقدام، والبريد هق كصػ يق ،ثبت فقف جقاز الؼصر والجؿع بالسـة

مسافة الؼصر، وهق الذي  كيقمقـ ولقؾتقـ، وهق الذي قد يسؿ وهق ربع مسافة

 ها. يؿؽـ الذاهب القفا أن يرجع مـ يقمف

كاكت الؿسافة محدودة: لؽان حدها  فؾق (: 48-24/47كؿا يف ) ّقال 
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فقؽقن بالبريد أجقد، لؽـ الصقاب أنَّ السػر لقس محدًدا بؿسافة، بؾ يختؾػ: 

 همسافًرا.ا نمسافًرا يف مسافة بريد، وقد يؼطع أكثر مـ ذلؽ، وٓ يؽق

، وهق اختقار ابـ الؼقؿ انصٌابهق  انشاتــغانقٌل : غفش اهلل نوقال أتٌ ػثذ اهلل 

حف  .ابـ طثقؿقـاإلمام  أيًضا، ورجَّ

 إٓ أكـا كجزم أنَّ الضرب يف إرض بؿؼدار مسقرة لقؾة يعتبر سػًرا: وطؾقف فننَّ 

مسافة كصػ يقم كذلؽ تعتبر سػًرا: ٕنَّ مـ ذهب هذا الؿؼدار ورجع استغرق 

يػتل بذلؽ، وباهلل التقفقؼ. يقمف كاماًل، وقد سؿعت شقخـا مؼباًل القادطل 
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الػتح (3/168-169 )الؿغـل (4/346- )إوسط (4/325 )الؿجؿقعواكظر:  (1)

(1688 ،)ابـ أبل شقبة (2/443 ،)طبد الرزاق (2/525-.) 
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ـْ َجابٍِر  (333)   َوَط

ِ
اُءوا َخْقُر ُأمَّتِي الَِّذيَن إَذا َأسَ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

بََراكِلُّ فِل إَْوَسِط بِنِْسـَادٍ . «ُروا َوَأْفَطُروا، َوإَِذا َساَفُروا َقَص ْغَػُروااْستَ  َأْخَرَجُف الطَّ

َضِعقٍػ 
(1)

ـِ الُؿَسقِِّب ِطـَْد البَقَْفِؼّل ُمْختََصًرا .، َوُهَق فِل ُمْرَسِؾ َسِعقِد ْب
(2)

 

 دحكم املستفاد من ادحييثا

يستػاد مـ هذا الحديث أنَّ الؼصر لؾؿسافر أفضؾ مـ اإلتؿام، والحديث 

، وخؾػائف طىل الؼصر، وتؼدم الؽالم طىل يغـل طـف مداومة الـبل ضعقػ، ولؽـ 

 حؽؿ الؼصر يف أول الباب.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ويف إسـاده ابـ لفقعة، ضعقػ مختؾط، والراوي6554) إوسط. أخرجف الطبراين يف ضعٔف (1)

طـف طبداهلل بـ يحقك بـ معبد الؿرادي، مل تقجد لف ترمجة، وأبقالزبقر مل يصرح بالسؿاع أو التحديث 

 مـ جابر. فالحديث ضعقػ.

( مـ صريؼ الشافعل طـ إبراهقؿ بـ أبل يحقك طـ 4/259) الؿعرفة. أخرجف البقفؼل يف ضعٔف (2)

ا: ٕن ابـ ابـ حرمؾة طـ سعقد بـ الؿسقب فذكره مرساًل بـحق حديث ج ابر. وإسـاده ضعقػ جدًّ

(، ثؿ وجدُت لف صريًؼا أخرى 1/512) مسـد الشافعلأبل يحقك متروك قد كذب. والحديث يف 

( طـ حاتؿ بـ إسؿاطقؾ، طـ طبدالرمحـ بـ 2/449إىل ابـ الؿسقب، أخرجف ابـ أبل شقبة )

 د، فتبؼك العؾة باإلرسال. حرمؾة أكف سؿع سعقد بـ الؿسقب...، فذكره، وهذا إسـاد حسـ إىل سعق
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 َبِعُض امَلَطاِئِل امُلِلَخَكة

 حهِ ؾ٠٬ اجلُاع١ ع٢ً املطافس. د:1ر َطأي١

ٱ ﴿لؿسافريـ أن يصؾقا مجاطة، إذا مل يشؼ طؾقفؿ: لؼقلف تعاىل: يجب طىل ا

ڀ  ﴾ٻ  ٻ ٻ ٻ پ پ پ  پ ڀ ڀ 

يصؾقفا يف غزواتف، وذلؽ يف السػر، ويف  ، وصالة الخقف كان الـبل [2٠1النساء:]

الصحقحقـ
(1)

َفنَِذا َحَضَرْت »قال لفؿ:  طـ مالؽ بـ الحقيرث، أنَّ الـبل  

نْ  ََلُة َفْؾُقَمذ  ُؽْم َأْكَبُرُكمْ  الصَّ َقُممَّ
 .«َلُؽْم َأَحُدُكْم ُثمَّ لِ

، كؿا يف ابـ طثقؿقـ اإلمام  وقد ذهب إىل وجقهبا طىل الؿسافريـ

مجؿقع فتاواه (15/366 ،362وكذا ،)  ابـ باز اإلمام كؿا يف ، مجؿقع

(، وهق مؼتضك ققل مـ استدل بأية الؿتؼدمة طىل وجقب 12/39-46) فتاواه

 ، واهلل أطؾؿ.طىل الؿؼقؿ طةالجؿا

 ٌٖ جيُع بطرب ٚهٛد املٛس؟ د:2ر َطأي١

  ،أما بقـ الؿغرب، والعشاء: فذهب مجفقر العؾؿاء إىل مشروطقة الجؿع

وجاء طـ أبل سؾؿة بـ طبدالرمحـ أكف قال: إنَّ مـ السـة  ،وصحَّ ذلؽ طـ ابـ طؿر

مالؽ،  رواه إثرم، وهق ققل .إذا كان يقٌم مطقر أن يجؿع بقـ الؿغرب والعشاء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.54( )765أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)
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 والشافعل، وأمحد، وغقرهؿ. 

  وذهب أصحاب الرأي إىل طدم مشروطقة الجؿع يف الؿطر، والصقاب هق

 صحقح مسؾؿالؼقل إول، ويدل طؾقف حديث ابـ طباس يف 
(1)

، قال: مجع الـبل 

بقـ الظفر والعصر، والؿغرب والعشاء، بالؿديـة يف غقر خقف، وٓ مطر. ويف  ملسو هيلع هللا ىلص

 .«مـ غقر خقٍف، وٓ سػر»: (765رواية لؿسؾؿ برقؿ )

 فؿػفقم الحديث أنَّ الجؿع ُيشرع طـد الخقف، والسػر، والؿطر، واهلل أطؾؿ.

وأما بقـ الظفر، والعصر: فؿـع الجؿع بقـفؿا مع الحـػقة: مالؽ، وأمحد، 

: انصٌابوذهب إىل مشروطقتف الشافعل، وأصحابف، ومجٌع مـ الحـابؾة، وهق 

اهلل أطؾؿ.لحديث ابـ طباس الؿتؼدم، و
(2)

  

(: والؿطر الؿبقح لؾجؿع 3/133) الؿغـليف   قال ابـ قدامة تنبيه:

هق ما يبؾ الثقاب، وتؾحؼ الؿشؼة بالخروج فقف، وأما الطَّؾ، والؿطر الخػقػ 

الذي ٓ يبؾ الثقاب: فال يبقح، والثؾج كالؿطر يف ذلؽ: ٕكف يف معـاه، وكذلؽ 

 هاالبرد.

 اجلُع  أّ ٫؟ٌٖ ايٛري ٚايٛحٌ عرْز يف  د:3ر َطأي١

 :يف هذه الؿسللة ققٓن 

 أنَّ ذلؽ طذٌر يبقح الجؿع، وهق ققل مالؽ، ووجٌف طـد الحـابؾة. األّل:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.54( )765أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)

  (3/132-133.)الؿغـلاكظر:  (2)
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 أنَّ ذلؽ ٓ يبقح الجؿع، وهق ققل الشافعل، ووجٌف طـد الحـابؾة. الجاىٕ:

أن ذلؽ طذٌر يف الجؿع: ٕنَّ الؿشؼة  انزُ ّظيش :غفش اهلل نوقال أتٌ ػثذ اهلل 

، ولق ابـ طثقؿقـ اإلمام  والقحؾ أشد مـفا يف الؿطر، وهق ترجقح يف الطقـ،

ترك ذلؽ خروًجا مـ الخالف: ففق أفضؾ، واهلل أطؾؿ.
(1)

  

 ٌٖ ايسٜذ ايػدٜد٠ يف اي١ًًٝ ايرازد٠ عرْز يف اجلُع؟ د:4ر َطأي١

  ذهب بعض الحـابؾة إىل أكف ُيعتبر ُطذًرا: لقجقد الؿشؼة، وهق ققل طؿر بـ

 .طبدالعزيز

 قة، ومجاطة مـ الحـابؾة أكف ٓ ُيعتبر طذًرا، ويشفد لؾؼقل ومذهب الشافع

كان يؼقل:  أنَّ ممذن الـبل  الصحقحقـ، يف إول حديث ابـ طؿر 

ح يف الؾقؾة الؿطقرة، أو الؾقؾة ذات البرد. ،«صؾقا يف رحالؽؿ» ابـ اإلمام  وقد رجَّ

طثقؿقـ الؼقل إول.
(2)

  

 مجع تأجري؟ بعدٙ ُذٔنَس ٌٖ جيُع يف املٛس  َٚا د:5ر َطأي١

ا  (3/136 :)الؿغـليف  قال ابً قدام٘  َفنِكََّؿا  ،ْؿُع لِْؾَؿَطرِ الجَفَلمَّ

ُوَلكيُ  ْٕ َنَّ  :ْجَؿُع فِل َوْقِت ا
ِ

ُوَلك، َوٕ ْٕ َؾَػ إكََّؿا َكاُكقا َيْجَؿُعقَن فِل َوْقِت ا َنَّ السَّ
ِ

ٕ

ُوَلك إَلك َوْقِت الثَّاكِقَِة ُيْػِضل إَلك  ْٕ ْؾَؿةِ الؿَ ُلُزوِم َتْلِخقَر ا ِة، َواْلُخُروِج فِل الظُّ ، ...َشؼَّ

ُوَلك، َفقَبُْطُؾ  ْٕ َؿا َيُزوُل اْلُعْذُر َقبَْؾ ُخُروِج َوْقِت ا  هاْؿُع َوَيْؿتَـُِع.الجَوُربَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (4/556-558.)الشرح الؿؿتع (3/133-134 ،)الؿغـلواكظر:  (1)

  (4/558.)الشرح الؿؿتع (4/383 ،)الؿجؿقع (3/134 ،)الؿغـلواكظر:  (2)
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  (24/56:)مجؿقع الػتاوىكؿا يف  ّقال غٔخ اإلضالو ابً تٔنٔ٘ 

حتك اختؾػ  ،الؿغربالسـة أن يجؿع لؾؿطر يف وقت  ،مجع الؿطر وكذلؽ

 ؟هؾ يجقز أن يجؿع لؾؿطر يف وقت الثاكقة :مذهب أمحد

أن  :وفقف وجف ثالث .إن ضاهر كالمف أكف ٓ يجؿع :وققؾ ،طىل وجفقـ

 هامخالػ لؾسـة واإلمجاع الؼديؿ. ،وهق غؾطٌ  ،إفضؾ التلخقر

 ٌٖ يًُسٜض إٔ جيُع بري ايؿ٬تري؟ د:6ر َطأي١

 يف الؿسللة ققٓن: 

 وهقققل ططاء، ومالؽ، وأمحد، وبعض الشافعقة. الجقاز، الكْل األّل:

 ٓ يجقز لف الجؿع، وهق ققل الشافعل، وأصحاب الرأي. الكْل الجاىٕ:

: ٕنَّ الؿريض طذره أشد مـ أقشب انقٌل األًل :غفش اهلل نوقال أتٌ ػثذ اهلل 

 : شرح الؿفذبيف  ولذلؽ قال الـقوي  :طذر الؿسافر، وطذر الؿطر

ا، وُيْستَدل لف بحديث ابـ طباس قال: مجع رسقل اهلل  وهذا القجف ققيٌّ  جدًّ

بالؿديـة مـ غقر خقف، وٓ مطر. رواه مسؾؿ ملسو هيلع هللا ىلص
(1)

، ووجف الدٓلة مـف أنَّ هذا 

الجؿع إما أن يؽقن بالؿرض، وإما بغقره مؿا يف معـاه، أو دوكف، وٕنَّ حاجة 

.هاالؿريض، والخائػ آكد مـ الؿؿطقر.
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تؼدم تخريجف قريًبا. (1)

  (4/553.)الشرح الؿؿتع (4/383 ،)الؿجؿقع (3/135 ،)الؿغـلواكظر:  (2)
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 اجلُع يغري عرز. د:7ر َطأي١

 ب الجؿفقر إىل طدم الجقاز، وهق مذهب مالؽ، والشافعل، وأمحد، ذه

ومحؾقا حديث ابـ طباس الؿتؼدم طىل أنَّ ذلؽ كان لعذٍر، كؿرض أو غقره، ومـفؿ 

َر الصالة إُوىل إىل آخر وقتفا، والصالة  مـ تلولف بلكف مجٌع صقري، بلْن يؽقن أخَّ

مفا إىل أول وقتفا، وهـاك تلويالت   أخرى، وكؾفا تلويالت باصؾة.الثاكقة قدَّ

ة إَِلك َجَقاز : شرح مسؾؿيف  قال اليّْٖ  َئِؿَّ ْٕ ـْ ا
َوَذَهَب َجَؿاَطٌة مِ

ـَ اْلـج َٓ َيتَِّخذُه َطاَدة، َوُهَق َقْقل اِْبـ ِسقِري ـْ  َوَأْشَفب  ،ْؿع فِل اْلَحَضر لِْؾَحاَجِة لَِؿ

ـْ َأْصَحاب َمالِؽ، َوَحَؽاُه اْلَخطَّابِلُّ طَ 
المِ ـْ َأْصَحاب  ،ـْ اْلَؼػَّ

اِشّل اْلَؽبِقر مِ َوالشَّ

ـْ َأبِل إِْسَحاق  افِِعّل َط ـْ َأْصَحاب اْلَحِديث، َواْختَاَرُه  ،ْرَوِزيِّ الـْؿَ الشَّ
ـْ َجَؿاَطة مِ َط

تف، َفَؾْؿ ُيعَ  ،ـِْذراْلـؿُ اِْبـ  َّٓ ُيْحِرج ُأمَّ ؾِّؾُف بَِؿَرٍض َوُيَميِّدُه َضاِهر َقْقل اِْبـ َطبَّاس: َأَراَد َأ

َٓ َغقْره  هاَأْطَؾؿ. َواهلل ،َو

، وهق ترجقح شقخـا مؼبؾ انصٌابوهق ققل ربقعة، وابـ شبرمة، وهق  ُ :قهد

.القادطل 
(1)

 

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الؿجؿقع(ط/الؿـفاج، 5/225) شرح مسؾؿ (543 ،)الػتح (3/137 ،)الؿغـلواكظر:  (1)

(4/384.) 
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ـٍ  (333) ـِ ُحَصقْ ـْ ِطْؿَراَن ْب َقاَل: َكاَكْت بِل َبَقاِسقرُ  َوَط

(1)
 ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلَّ  ُت لْ لَ ، َفَس 

ـِ  اَلةِ  َط ـٍْب  ؛َفنِْن َلْم َتْسَتطِْع َفَؼاِطًدا ؛ائًَِم َصل  قَ »َفَؼاَل:  ،الصَّ  «َفنِْن َلْم َتْسَتطِْع َفَعَؾى َج

. َرَواُه الُبَخاِريُّ
(2)

 

ـْ َجابٍِر  (333) َمِريًضا َفَرآُه ُيَصؾِّل َطَؾك ِوَساَدةٍ َفَرَمك  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َطاَد الـَّبِلُّ  َوَط

اْسَتَطْعت، َوإَِلَّ َفَلْوِم إيََمًء، َواْجَعْل ُسُجوَدك  إنِ  َؾى اََْرضِ َصل  طَ »بَِفا، َوَقاَل: 

َح َأُبقَحاتٍِؿ َوْقَػُف.«َأْخَػَض ِمْن ُرُكوِطك ، َوَصحَّ . َرَواُه البَقَْفِؼلُّ
(3)

 

ـْ َطائَِشَة  (338) ًعاُيَصؾِّل ُمتَ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَلْت: َرَأْيت الـَّبِلَّ  َوَط َرَواُه الـََّسائِّل، ، َربِّ

َحُف الَحاكِؿُ  .َوَصحَّ
(4)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من األحاديث

ُّا د:1ر َطأي١ ُٜؿًٞ قا٥  ؟إذا مل ٜطتٛع املسٜض إٔ 

ن بـ كؼؾ غقر واحد مـ أهؾ العؾؿ اإلمجاع طىل أكف يصظ قاطًدا: لحديث طؿرا

حصقـ الذي يف الباب، ومؿـ كؼؾ اإلمجاع طىل ذلؽ الـقوي، وابـ قدامة.
(5)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـقن، أو الذي بالؿقحدة : البقاسقر مجع باسقر، يؼال بالؿقحدة، وبالالػتحيف  قال الحافظ  (1)

 ورم يف باصـ الؿؼعدة، والذي بالـقن قرحة فاسدة ٓ تؼبؾ البرء مادام فقفا ذلؽ الػساد.

 (.1117أخرجف البخاري برقؿ ) (2)

 (. 319تؼدم تخريجف برقؿ ) (3)

 (. 292تؼدم تخريجف برقؿ ) (4)

  (4/316.)الؿجؿقع (2/576 ،)الؿغـلاكظر:  (5)



َّامَلِسِٓض ٗٔ امُلَطأفِس   165  َباُب َصال

 

 

 

 

 ؟إذا اضتٛائ َع املػك١ ايػدٜد٠ إٔ ٜكّٛ د:2ر َطأي١

  مجفقر العؾؿاء طىل أكف يصظ قاطًدا أيًضا، والؿشؼة الشديدة، أو زيادة الؿرض

ۇ ۇ  ۆ ۆ ۈ ﴿مـ إطذار يف ترك الؼقام يف الصالة: لؼقلف تعاىل: 

 .[78احلج:] ﴾ھ ھ  ھ  ھ ے  ے ۓ﴿وققلف تعاىل:  [186البؼرة:] ﴾ۈ

الصحقحقـ، يف ويف حديث أكس 
(1)

جحش شؼف  أنَّ الـبل  :

إيؿـ: فصىل قاطًدا، والظاهر أكف مل يعجز طـ الؼقام بالؽؾقة، ولؽـف شؼَّ طؾقف 

 .الؼقام، وهذا ققل أمحد، والشافعل، ومالؽ، وإسحاق

  ًا، وكؼؾف طقاض طـ الشافعل، وهق خالف وطـ أمحد رواية أكف يصظ قائؿ

 .الؿشفقر طـد الشافعقة: فننَّ الؿشفقر طـدهؿ أكف يؼقل بالؼقل إول

، واهلل أطؾؿ.ًانصٌاب قٌل اجلًيٌس
(2)

  

ُّا د:3ر َطأي١  ؟خِ عجص عٔ ايكٝاّ أخٓا٤ ايؿ٠٬  إذا ابتدأ ؾ٬ت٘ قا٥

ؾقفا : إذا افتتح الصالة قائًؿا، ثؿ طجز: قعد وبـك طقال اإلماو اليّْٖ 

 هاباإلمجاع، كؼؾ اإلمجاع فقف الشقخ أبق حامد، وغقره.

.ويشؿؾف إدلة السابؼة ُ :قهد
(3)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.411(، ومسؾؿ برقؿ )378ي برقؿ )أخرجف البخار (1)

  (1117.)الػتح (2/571 ،)الؿغـلواكظر:  (2)

  (4/321.)الؿجؿقعواكظر:  (3)
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َلللٔ قلللدز عًللل٢ ايكٝلللاّ  ٚعجلللص علللٔ ايسنلللٛئ  ٚايطلللجٛد  فٗلللٌ        د:4ر َطأي١ 

 ٜطك  عٓ٘ ايكٝاّ؟

  :يسؼط طـف الؼقام طـد مجفقر العؾؿاء، وهق ققل أمحد، والشافعل، ومالؽ ٓ

 .صاقتفٕكف قادر طؾقف، ويركع، ويسجد حسب 

 .وقال أبق حـقػة: ٓ يؾزمف الؼقام 

، ويقمئ برأسف يف الركقع وهق قائؿ، ثؿ يقمئ انصٌاب قٌل اجلًيٌس ُ :قهد

ودلقؾ الجؿفقر حديث طؿران الذي يف الباب. ،برأسف يف السجقد وهق جالس
(1)

 

 ؟إذا نإ ٜؿًٞ قاعّدا يعرز  خِ اضتٛائ ايكٝاّ أخٓا٤ ايؿ٠٬ د:5ر َطأي١

(: وإْن افتتحفا قاطًدا لؾعجز، 4/321) فذبشرح الؿيف  قال اليّْٖ 

وأبق يقسػ، والجؿفقر،  ثؿ قدر طىل الؼقام: قاَم، وبـك طـدكا، وبف قال أبق حـقػة،

 هاوقال محؿد: تبطؾ صالتف.

، وٓ دلقؾ طىل البطالن، قٌل اجلًيٌس انصٌاب: غفش اهلل نوقال أتٌ ػثذ اهلل 

 أطؾؿ. واهلل

َُٖتٜهأ  د:6ر َطأي١  غرٗٗا.عؿا  ٚنايايكٝاّ ع٢ً 

(: وأما آتؽاء طىل 3/149) شرح مسؾؿيف  قال الكاضٕ عٔاض 

: لطقل الؼقام يف الـقافؾ، فؿا أطؾؿ أكف اختؾػ يف جقازه، والعؿؾ بف إٓ ما  الِعِصلِّ

ُروي طـ ابـ سقريـ يف كراهة ذلؽ، وققل مجاهد: يـؼص مـ أجره بؼدر ذلؽ. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (4/313.)الؿجؿقع (2/572 ،)الؿغـلواكظر:  (1)
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 .«َلة الؼائمصَلة الؼاطد طؾى الـصف من ص»هق مـ باب ققلف: 

 ضرورة، فؿذهب مالؽ، ومجفقر العؾؿاء أكف  لغقرؾػ فقف يف الػرائض تواخ

ٓ يجقز، وأكف ٓ يجزئ مـ الؼقام، ومـ اطتؿد طىل طصل، أو حائط اطتؿاًدا لق 

زال سؼط: فسدت صالتف، وكلكف مل يؼؿ فقفا، وأجاز ذلؽ مجاطة مـ الصحابة، 

، وغقرهؿ. وأما الضرورة، وطـد والسؾػ، مـفؿ: أبق سعقد الخدري، وأبق ذر

 العجز طـ الؼقام: فقجقز، وهق أوىل مـ الصالة جالًسا. قالف مالؽ وغقره.اكتفك.

أما يف الـافؾة: فؼد ثبت طـ مجاطة مـ الصحابة،  :غفش اهلل نوقال أتٌ ػثذ اهلل 

طـ محؿد بـ يقسػ، طـ  الؿقصلوالتابعقـ فعؾ ذلؽ، فؼد أخرج مالؽ يف 

أن  الداريد أكف قال: أمر طؿر بـ الخطاب ُأبل بـ كعب، وتؿقًؿا السائب بـ يزي

يؼقما لؾـاس بنحدى طشرة ركعة، قال: وقد كان الؼارئ يؼرأ بالؿئقـ حتك ُكـَّا 

فروعكعتؿد طىل العصل مـ صقل الؼقام، وما كـا كـصرف إٓ يف 
(1)

الػجر. وهذا  

ا.   إسـاد صحقح جدًّ

الذي يف الباب،  طؾقف حديث جابر ويدل  :ًانزُ خنراسه ػذو االػرًاد

الصحقحقـ، يف حديث أكس بـ مالؽ  وهق ضعقػ، ولؽـ يغـل طـف
(2)

أنَّ  ،

، «؟ما هذا» دخؾ الؿسجد، وحبٌؾ مؿدود بقـ ساريتقـ، فؼال الـبل  الـبل 

 :قالقا: حبؾ لزيـب تصظ، فنذا كسؾت، أو فترت تعؾؼت بف. فؼال الـبل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َأي َأَوائِؾف . «فؿا كـا كـصرف إٓ يف فروع الػجر» :ومـف حديث ققام رمضان فرع كؾ شلء: أطاله. (1)

 .وفروع ُأُذَكْقِف َأي أطالقفؿا. ا يبدوا ويرتػع مِـْفُ َوأول مَ 

 .(، مـ حديث أكس 784(، ومسؾؿ برقؿ )1156أخرجف البخاري برقؿ ) (2)
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وه، لُِقَصل  أح»  بـ ا، وهق فعؾ جابر «دعؼفؾقدكم كشاصه، فنذا كسل، أو فتر؛ ُحؾُّ

 طبداهلل كؿا يف الباب.

َوَقْد َذَكَر  (852 :)قؾالـيف  وأما يف الػريضة لضرورة، فؼال الشقكاين 

ـْ اْحتَاَج فِل قِقَامِِف إَلك َأْن َيتَّؽَِئ َطَؾك َطًصا ـْ اْلُعَؾَؿاِء َأنَّ َم
ازٍ  ،َجَؿاَطٌة مِ أَْو  ،أَْو ُطؽَّ

ـْ  ،َجاَز َلُف َذلَِؽ  :َأْو َيِؿقَؾ َطَؾك َأَحِد َجاكِبَقْفِ  ،َيْستَـَِد إَلك َحائِطٍ 
َوَجَزَم َجَؿاَطٌة مِ

افِِعلِّ بِالؾُُّزومِ  ْطتَِؿادِ  ،َوَطَدِم َجَقاِز اْلُؼُعقدِ َمَع إْمَؽاِن اْلِؼقَامِ  ،َأْصَحاِب الشَّ
ِ

 ،َمَع آ

ـُ ُقَداَمَة اْلَحـْبَؾِلُّ َوا ،تََقلِّلاْلـؿُ  :مِـُْفؿْ  ، َوَكَذا َقاَل بِالؾُُّزوِم اْب َْذَرِطلُّ َوَقاَل اْلَؼاِضل  ،ْٕ

َٓ َيْؾَزُم َذلَِؽ   : افِِعلِّ ـْ َأْصَحاِب الشَّ
ـٌ مِ  هاَوَيُجقُز اْلُؼُعقُد. ،ُحَسقْ

ٓ يؼقل بقجقب آطتؿاد طىل  اوضاهر كؼؾ الؼاضل طقاض أنَّ مالؽً  ُ :قهد

 .قادًرا طىل الؼقام هبا العصا إذا كان

 وأما مذهب الشافعقة، والحـابؾة ففق لزوم آطتؿاد. 

  وذهب ابـ حزم يفالؿحؾَّك (466إىل بطالن الصالة ،). 

، بؾ يصظ قاطًدا: لحديث طؿران، أَو ال ّؼرًذ -واهلل أطؾؿ- ًانزُ ّظيش يل

ؾؿ.وإْن اطتؿد: جاز لف ذلؽ، وأما الؼقل بالبطالن فال يصح، واهلل أط
(1)

 

 إذا عجص املسٜض عٔ ايؿ٠٬ قاعّدا  فهٝف ٜؿًٞ؟ د:7ر َطأي١

  ذهب مجفقر العؾؿاء إىل أكف يصظ طىل جـبف: لحديث طؿران بـ حصقـ الذي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (852.)الـقؾ (3/264 ،)الؿجؿقع (466 ،)الؿحىل (2/571 ،)الؿغـلواكظر:  (1)
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 يف الباب، قالقا: فنذا طجز طـ الصالة طىل جـبف: صؾَّك مستؾؼقًا.

  وذهب أبق ثقر، وأصحاب الرأي إىل أكف إْن طجز طـ الصالة قاطًدا: صؾَّك

لػظف: ، و (2/176)كصب الرايةواستدلقا بحديٍث ٓ أصؾ لف كؿا يف مستؾؼقًا، 

يصؾي الؿريض قائًَم؛ فنن مل يستطع فؼاطًدا؛ فنن مل يستطع فعؾى قػاه يومئ إيَمًء؛ »

: حديث غريب. وهذا ، قال الزيؾعل «فنن مل يستطع فاهلل أحق بؼبول العذر مـه

 .اصطالحف فقؿا ٓ أصؾ لف

: لحديث طؿران، واهلل أطؾؿ.اجلًيٌس ًانصٌاب يا رىة إنْو
(1)

 

إذا ؾلل٢ً املللسٜض قاعللّدا ٚعجللص عللٔ ايسنللٛئ ٚايطللجٛد: أٜسفللع      د:8ر َطأي١

 يسأض٘ غ٦ٝا ٜطجد عًٝ٘  أّ ٧َٜٛ إميا٤ّ؟

 قال اإلماو ابً امليرز   يفإوسط (4/379-:)  فقفا ٕهؾ العؾؿ

 :ققٓن

ي هذا وٓ يرفع إىل وجفف شقئا يسجد طؾقف، رو ،أن يقمل إيؿاء أحدٍنا:

الؼقل طـ ابـ مسعقد، وابـ طؿر، وجابر بـ طبد اهلل، وسئؾ أكس طـ صالة 

 .الؿريض فؼال: يسجد، ومل يرخص يف أن يرفع إلقف شقئا

بنسـاد فقف زيد بـ معاوية العبسل، وهق  ثؿ أسـده طـ ابـ مسعقد 

، مجفقل الحال. وطـ ابـ طؿر بلساكقد صحقحة، وطـ جابر بـ طبد اهلل 

بنسـاد  الف ثؼات، فقف طـعـة أبل الزبقر، وأسـده طـ أكس بنسـاد رج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (4/316.)الؿجؿقع (2/573 ،)الؿغـلاكظر:  (1)
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 مبفؿ. شقخف 

وقال ططاء: يقمل برأسف إيؿاء، ويجعؾ السجقد أخػض  : قال ابً امليرز

مـ الركعة، وقال سػقان الثقري، يف الؿريض الذي ٓ يستطقع السجقد طىل 

 جبفتف شقئا، إرض يقمل إيؿاء، وقال مالؽ: إذا مل يستطع السجقد ٓ يرفع إيل

وٓ يـصب بقـ يديف وسادة، وٓ شقئا مـ إشقاء، وكان أبق ثقر يؼقل: وإن صىل 

الؿريض قاطدا ومل يؼدر طىل السجقد أومك إيؿاء، وإن رفع إىل وجفف شقئا فسجد 

 طؾقف أجزأه ذلؽ، واإليؿاء أحب إيل. 

 طىل ف شقئا يسجد طؾقف، وإن وضع وسادةوقالت صائػة: ٓ يرفع إىل وجف

 .لؽ إن شاء اهلل، هذا ققل الشافعلإرض فسجد طؾقفا أجزأه ذ

وقد رويـا طـ أم سؾؿة: أهنا كاكت تسجد طىل مرفؼة مـ رمد كان هبا، وروي 

طـ ابـ طباس: أكف رخص يف السجقد طىل الؿرفؼة الظاهرة، ورويـا طـ أكس: أكف 

 .كان إذا اشتؽك سجد طىل مرفؼة

،بنسـاد  ثؿ أسـده طـ أم سؾؿة  ـٍ وطـ ابـ طباس مـ صريؼقـ يحسـ  حس

  ، بنسـاد صحقٍح.هبؿا، وطـ أكس 

وقال أمحد: يف الؿريض يسجد طىل شلء رفعف إىل جبفتف   : قال ابً امليرز

أحب إىل أن ٓ يرفعف، فنن فعؾ فال بلس ويسجد طىل الؿرفؼة أحب إيل مـ أن 

ويجزي طـد  .ؾؿة، وابـ طباس، وكذلؽ قال إسحاقحديث أم سليقمل برأسف، 

 هاادة أو الؿرفؼة إذا وضعت بإرض.أصحاب الرأي السجقد طىل القس



َّامَلِسِٓض ٗٔ امُلَطأفِس   171  َباُب َصال

 

 

 

 

 ملسو هيلع هللا ىلصأكف يقمئ إيؿاء، ٕكف الثابت طـ الـبل انصحْح  :غفش اهلل نوقال أتٌ ػثذ اهلل 

رفع الؿرفؼة، والقسادة وكحق ذلؽ. ملسو هيلع هللا ىلصيف حال سػره. ومل يثبت طـ الـبل 
(1)

  

ّٝا إذا  ٌٖ ملٔ غه٢ د:9ر َطأي١ أَسٙ ايٛرٝب بريو عٝٓٝ٘ إٔ ٜؿًٞ َطتًك

 يًخياظ ع٢ً عٝٓٝ٘  َٚعاجلتٗا؟

 قال اإلماو ابً امليرز   يفإوسط (4/383:)  واختؾػقا يف الؿرء

طـ  ٓ قائؿا إذا أمؽـف الؼقام رويـايعالج طقـقف، فؼالت صائػة: ٓ يجزيف الصالة إ

: قاا ٓ تصظ إٓ مستؾؼابـ طباس، أكف لؿا كػ بصره قال لف رجؾ: إن صبرت سبعً 

داويتؽ ورجقت أن تبرأ طقـؽ، فلرسؾ ابـ طباس إىل طائشة، وأبل هريرة، 

فؽؾفؿ يؼقل: أرأيت إن مت يف هذه السبع كقػ  ملسو هيلع هللا ىلصوغقرهؿ مـ أصحاب الـبل 

 .تصـع بالصالة؟، فترك معالجة طقـقف فؾؿ يداوها

مقسك بـ هارون، ثـا أبق بؽر بـ أبل شقبة، قال: ثـا أبق معاوية، ثؿ أسـده طـ 

بف. وهذا إسـاٌد صحقح، وهق  ٕطؿش، طـ الؿسقب بـ رافع، طـ ابـ طباسطـ ا

  (2/236.)مصـػ ابـ أبل شقبةيف 

 اهلل، وأبق وائؾ، ومالؽ، وإوزاطل. وقد كره ذلؽ طبقد ُ :قهد

  :وذهب إىل مشروطقة ذلؽ جابر بـ زيد، وأصحاب الرأي، وهق ققل قريب

 .﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ﴿لعؿقم ققلف تعاىل: 

 .﴾ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ﴿لف تعاىل: وقق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (1/274)ابـ أبل شقبةواكظر:  (1)
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 .«وإذا أمرتؽم بلمر فلتوا مـه ما استطعتم»: ملسو هيلع هللا ىلصولؼقلف  

ّٝا َلع ايكلدز٠ عًل٢ ايؿلل٠٬         د:11ر َطأي١ ٖلٌ تؿلذ ايؿل٠٬ إذا ؾل٢ً َطللتًك

 ع٢ً هٓب؟

  ،ضاهر مذهب الشافعقة أهنا ٓ تصح، فؼد قال إمام الحرمقـ، والغزايل

ز غقرها.وغقرمها: هذا الخالف يف الؽقػقة القاجبة، فؿـ قال بؽقػق  هاة ٓ ُيَجقِّ

 .اإلكصافوهق ققٌل يف مذهب الحـابؾة، كؿا يف  ُ :قهد

 .: طدم الصحة أضفرالشرح الؽبقروقال صاحب 

 ابـ طثقؿقـ.اإلمام  وهق ترجقح

  أهنا تصح الصالة: ٕكف كقع  -وهق الؿشفقر-والؼقل الثاين يف مذهب أمحد

 استؼبال، ويشبف آضطجاع.

، وهق ترجقح ابـ قدامة انصٌابهق  انقٌل األًل: ش اهلل نوغفقال أتٌ ػثذ اهلل 

 فؼد قال يف ،الؿغـل والدلقؾ يؼتضل أن ٓ يصح: ٕكف خالػ أمر الـبل :

  :الؿراد. كتفك.ا«فعؾى جـب»يف ققلف
(1)

 

 ٌٖ ٜكٛجع ع٢ً هٓر٘ ا٭مئ  أّ ا٭ٜطس؟ د:11ر َطأي١

ب أن (: إذا ثبت هذا: فالؿستح2/574) الؿغـليف  قال ابً قدام٘ 

ـْ جـبًا  يصظ طىل جـبف إيؿـ: فنْن صؾَّك طىل إيسر جاز: فننَّ الـبل  مل ُيَعقِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (4/465-466 ،)الشرح الؿؿتع (2/574 ،)الؿغـل (4/317 ،)الؿجؿقعواكظر:  (1)

اإلكصاف (2/297.) 
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 هابعقـف، وٕكف يستؼبؾ الؼبؾة طىل أي الجـبقـ كان.

وهق مذهب الشافعقة، والؿالؽقة، وغقرهؿ. ُ :قهد
(1)

  

 ؟إذا مل ٜطتٛع إٔ ٧َٜٛ بسأض٘ د:12ر َطأي١

 د الركقع يخػض صرفف مذهب الشافعقة، والحـابؾة أكف يقمئ بطرفف، فعـ

 قؾقاًل، وطـد السجقد ُيغؿض طقـف، وهق ققل الحسـ، وُزَفر.

  َّوهق اختقار شقخ اإلسالم ابـ الصالة تسؼط طـف وذهب أبق حـقػة إىل أن ،

 ، وحؽاها رواية طـ أمحد، وهق ققل طـد الؿالؽقة.تقؿقة 

 طتف، أكف تسؼط طـف إفعال، ويصظ بؼدر استطا ذهب بعض أهؾ العؾؿ إىلو

 اإلكصاففقـقي بؼؾبف إفعال، ويليت بإققال، وهق ققل بعض الحـابؾة، كؿا يف 

 طـد العجز طـ اإليؿاء بالطرف. ،والحـابؾة ،الشافعقةو ،الؿالؽقة وقال بف

: لؼقلف ابـ طثقؿقـ اإلمام  ، وهق ترجقحانصٌاب هقًىزا انقٌل انثانث 

ؾؿ.، واهلل أط[26التغابن:]  ﴾ہ ہ ہ ھ﴿تعاىل: 
(2)

 

 نٝي١ٝ اجلًٛع ملٔ ؾ٢ًٜٓ هايّطا. د:13ر َطأي١

  ،اختار صائػة مـ أهؾ العؾؿ أكف يجؾس متربًعا، وهق ققل مالؽ، والثقري

والؾقث، وأمحد، وإسحاق، وأحد ققيل الشافعل، وغقرهؿ: لحديث طائشة الذي يف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (4/316.)الؿجؿقعواكظر:  (1)

 اإلكصاف (4/469 ،)الشرح الؿؿتع (4/317- ،)الؿجؿقع (2/576 ،)الؿغـلواكظر:  (2)

(2/298 ،)مجؿقع الػتاوى (23/72-73.) 



 174 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

ومؿـ ثبت طـف التربع يف الصالة مـ الصحابة: ابـ مسعقد، وابـ طؿر،  .الباب 

ٓبـ  إوسط(، و2/219) مصـػ ابـ أبل شقبةكؿا يف  ،وابـ طباس 

 (ط/الػالح.4/432الؿـذر )

  ،واختار صائػة مـ أهؾ العؾؿ أْن يجؾس مػترًشا، وهق ققل أبل حـقػة، وُزفر

 والؼقل الثاين لؾشافعل.

مل يثبت يف الؽقػقة حديٌث: فقجؾس كقػ شاء، كؿا  :غفش اهلل نوقال أتٌ ػثذ اهلل 

ػة يف رواية، وذكره ابـ قدامة طـ ابـ الؿسقب، وطروة، قحـ قال بذلؽ أبق

والخالف الؿتؼدم يف إفضؾ، والؿختار: َفتَـَبَّْف.
(1)

  

ُّلا إذا تلسى اجلُاعل١        د:14ر َطأي١ إذا نإ املسٜض ٜطلتٛٝع إٔ ٜؿلًٞ قا٥

 ؟ٚؾ٢ًٜٓ يف بٝت٘

  ، ـٌ لؾحـابؾة وجٌف: أكف يؾزمف الؼقام، وتسؼط طـف الجؿاطة: ٕنَّ الؼقام رك

ٌم. والجؿا  طة واجبة، فالؼقام مؼدَّ

 ُمَخقٌَّر بقـ إمريـ. فأك :والقجف الثاين طـد الحـابؾة 

إمريـ: ٕكـا أبحـا لف ترك الؼقام  واحتؿؾ أكف مخقر بقـ :قال ابً قدام٘ 

هـا أوىل، لؾجؿاطة، ففا م الحل العاجز طـ الؼقام، مراطاةً الؿؼدور طؾقف مع إما

ة أكثر مـ تضاطػف بالؼقام، وهذا أحسـ، وهق وٕنَّ إجر يتضاطػ بالجؿاط

 هامذهب الشافعل.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2/568.)الؿغـل (4/311 ،)الؿجؿقعواكظر:  (1)
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ولؽـ الذي كصَّ طؾقف الشافعل هق أفضؾقة الصالة مـػرًدا مع الؼقام،   ُ:قهد

وهق ققل مجفقر أصحابف، والذي كختاره لف هق حضقر الجؿاطة: لحديث ابـ 

رجؾقـ : ولؼد كان الرجؾ ُيمَتك بف ُيفاَدى بقـ الصحقح مسؾؿ، يف مسعقد 

خرج، فصؾَّك مع الـاس قاطًدا يف مرض  حتك ُيؼام يف الصػ. وٕنَّ الـبل 

 مقتف.

ٓبـ  الػتحوٓ يجب طؾقف حضقر الجؿاطة، فؼد قال ابـ الؿـذر كؿا يف 

(: وٓ أطؾؿ خالًفا بقـ أهؾ العؾؿ أنَّ لؾؿريض أن يتخؾََّػ طـ 4/78رجب )

 هاالجؿاطات مـ أجؾ الؿرض.

ققل بعض الشافعقة، والحـابؾة. والذي اخترتف هق
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (4/478.)الشرح الؿؿتع (4/313 ،)الؿجؿقع (2/572 ،)الؿغـلواكظر:  (1)



 176 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 

 َباُب َصالِة اجُلُنَعِة

ـِ ُطَؿَر، (333)  ْب
ِ
ـْ َطبِْداهلل  َوَأبِل ُهَرْيَرَة  ،َط

ِ
َيُؼقُل  ملسو هيلع هللا ىلص، أَكَُّفَؿا َسِؿَعا َرُسقَل اهلل

َتِفَقنَّ َأْقَواٌم َطْن َوْدِطِفمُ »: -َطَؾك َأْطَقادِ مِـْبَِرهِ - ـْ ، َأْو َلَقْختَِؿنَّ اهللُ َطَؾى الُجُؿَعاِت  َلَق

.. َرَواُه ُمْسؾِؿٌ «الَغافِؾِقَن  وبِِفْم، ُثمَّ َلَقُؽوُكنَّ ِمنَ ُقؾُ 
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من ادحييث

 حهِ ؾ٠٬ اجلُع١. د:1ر َطأي١

الجؿعة فريضة  صالة (5/325 :)الػتحيف   زدبقال احلافظ ابً 

مـ فرائض إطقان طىل الرجال دون الـساء، بشرائط أخر، هذا ققل مجفقر 

 مـ مـ زطؿ أهنا فرض كػايةٍ  ذَّ َش وَ ، ا كابـ الؿـذرالعؾؿاء، ومـفؿ مـ حؽاه إمجاطً 

 ًٓ  لؾشافعل، وأكؽر ذلؽ طامة أصحابف، حتك قال الشافعقة، وحؽاه بعضفؿ قق

وهؿ  ،وحؽاية الخطابل لذلؽ طـ أكثر العؾؿاء صائػة مـفؿ: ٓ تحؾ حؽايتف طـف.

  بالعقد. شتبف طؾقف الجؿعةامـف، ولعؾف 

ابـ وهٍب، طـ  َرَوىوقد  وحؽل طـ بعض الؿتؼدمقـ أن الجؿعة سـٌة.

البر طىل أهؾ الؼرى الؿختؾػ يف وجقب  ومحؾفا ابـ طبد أن الجؿعة سـة. :مالٍؽ 

 هاالجؿعة طؾقفؿ خاصة، دون أهؾ إمصار.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 865أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)
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،  انصحْح ُ :قهد بدون مرية أنَّ الجؿعة فرٌض واجٌب طىل كؾ رجؾ مسؾؿ، حرٍّ

 .، مؼقؿٍ بالٍغ، ذكرٍ 

وقد كؼؾ ابـ الؿـذر اإلمجاع طىل ذلؽ، ويدل طىل ذلؽ حديث الباب، 

 .وحديث صارق بـ شفاب الذي يف آخر الباب

(، 3/88(، والـسائل )1652طـد أبل داود )وحديث أبل الجعد الضؿري 

 رسقل اهلل ، أنَّ (425-3/424(، وأمحد )1125( وابـ ماجف )566والترمذي )

  :وإسـاده حسـ«من ترك ثَلث ُجَؿٍع هتاوًكا ُصبَِع طؾى قؾبه»قال ،.
(1)

 

 ٚتسى اجلُع١ فُا حهُ٘؟  ؾ٢َّ ظّٗسا ٚيٝظ ي٘ عرزَٔ  د:2ر َطأي١

   مـ أهؾ العؾؿ مـ يؼقل: ٓ تجزئف الصالة، وإن مل يدرك الجؿعة: فقعقد

 وهذا ققل الثقري، والشافعل، وأمحد.الظفر مرة أخرى، 

 .وقال الحـػقة: إذا صىل الجؿعة اكتؼضت الظفر 

 والشافعل يف الؼديؿ: يصظ مع اإلمام الجؿعة وتؽقن لف كافؾة. ،وقال أبق ثقر 

ا صىل ضفًرا بغقر  :انصٌابهق  انقٌل األًل: غفش اهلل نوقال أتٌ ػثذ اهلل  ٕكف لؿَّ

 من طؿل طؿًَل لقس»ف طؾقف الصالة والسالم: طذر: ففق طؿؾ مردود طؾقف لؼقل

، وطؾقف فعؿؾف باصؾ مردود طؾقف، فنن أدرك الجؿعة: وإٓ فعؾقف «طؾقه أمركا ففو رد

اإلطادة، وباهلل التقفقؼ.
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (4/17.)إوسطواكظر:  (1)

(2) الؿغـل (3/221 ،)الؿجؿقع (4/496 ،)إوسط (4/118). 



 178 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

ٖللٌ جيللب حكللٛز اجلُعلل١ عًلل٢ نللٌ َللٔ نللإ يف ايكسٜلل١ َللٔ       د:3ر َطأي١ 

 املكُٝري  ٚغريِٖ؟

وهذا الذي يف   (5/463-:)فتح البارييف  قال احلافظ ابً زدب 

عل إىل الجؿعة  الؼرية، إْن كان مـ أهؾفا الؿستقصـقـ هبا: فال خالف يف لزوم السَّ

لف، وسقاء سؿع الـداء، أو مل يسؿع، وقد كصَّ طىل ذلؽ الشافعل، وأمحد، وكؼؾ 

 بعضفؿ آتػاق طؾقف.

: وإن كان مـ غقر أهؾفا: فنْن كان مسافًرا، ُيباح قال احلافظ ابً زدب 

ؼصر، فلكثر العؾؿاء طىل أكف ٓ يؾزمف الجؿعة مع أهؾ الؼرية، وُحؽَِل طـ لف ال

الزهري، والـخعل أكف يؾزمف تبًعا ٕهؾ الؼرية، وُروي طـ ططاء أيًضا أكف يؾزمف، 

 هاوكذا قال إوزاطل: إْن أدركف إذان قبؾ أن يرتحؾ: فؾقجب.

،  انصٌابأقشب إىل  انثاَِانقٌل : غفش اهلل نوقال أتٌ ػثذ اهلل  ًٓ فقؿا إذا كان كاز

ٱ ٻ  ﴿، ويدل طؾقف ققلف تعاىل: ارتحال فال تجب طؾقف طىل وأما إن كان

، [9اجلمعة:] ﴾ٻ ٻ   ٻ پ پ پ پ     ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ

 فعؿقمفا يشؿؾ الؿسافر الؿذكقر.

: وإْن كان الؿسافر قد كقى إقامًة بالؼرية تؿـعف قال احلافظ ابً زدب 

زمف الجؿعة؟ فقف وجفان ٕصحابـا، وأوجب طؾقف مـ قصر الصالة، ففؾ يؾ

 هاالجؿعة يف هذه الحال: مالؽ، وأبق حـقػة، ومل يقجبفا الشافعل وأصحابف.
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: لعؿقم أية ىٌ انصٌاب مذهب مالؽ ومـ معف :غفش اهلل نوقال أتٌ ػثذ اهلل 

 واهلل أطؾؿ. وطؿقم حديث الباب، الؿتؼدمة،

  ٖلللٌ ًٜصَللل٘ حكلللٛز  َلللٔ نلللإ ٜطلللهٔ جلللازج ايكسٜللل١  أٚ املؿلللس   د:4ر َطأي١

 اجلُع١  أّ ٫؟

  قال احلافظ ابً زدب  يفالػتح (5/464 :) هذا مؿا اختؾػ فقف

أو الؼرية الجؿعة مع أهؾف  ،ت صائػٌة: ٓ تؾزم مـ كان خارج الؿصرفؼال، العؾؿاء

وهذا ققل  إذا كان بقـفؿ وبقـ الؿصر فرجة، ولق كاكقا مـ ربض الؿصر.بحاٍل، 

ؼام الجؿعة ٓ تُ  فننَّ  :ا لفؿ بلهؾ الؼرىلحاقً إأصحابف، وأبل حـقػة و ،الثقري

أو  ،وقال أكثر أهؾ العؾؿ: تؾزمفؿ الجؿعة مع أهؾ الؿصر طـدهؿ يف الؼرى.

  ثؿ اختؾػقا يف حد ذلؽ: الؼرية، مع الؼرب دون البعد.

  فؼالت صائػٌة: الؿعتبر إمؽان سؿاع الـداء، فؿـ كان مقضع الجؿعة بحقث

واستدلقا ، وإسحاق ،وأمحد ،لزمف، وإٓ فال. هذا ققل الشافعل يؿؽـف سؿاع الـداء

، [9:]اجلمعة ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ     پ پ پ پ ٻ   ٻ ﴿بظاهر ققل اهلل تعاىل: 

رج أبق داود مـ حديث طبد اهلل بـ طؿرو بـ العاص، طـ الـبل  الجؿعة » :ملسو هيلع هللا ىلصوخَّ

 هاا، وهق أشبف.وروي مقققفً ، «طؾى من سؿع الـداء

 (.1656) برقؿ الحديث الؿذكقر أخرجف أبق داود :قال أتٌ ػثذ اهلل

روى هذا الحديث مجاطة طـ سػقان مؼصقًرا طىل طبد اهلل بـ طؿرو،  ثه قال:

 هاومل يرفعقه، وإكؿا أسـده قبقصة.



 186 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

أبل سؾؿة بـ كبقف، طـ طبد اهلل بـ فنكف مـ صريؼ والؿقققف ٓ يثبت:  ُ :قهد 

ىزا ولؽـ  وشقخف مجفقٓن.بف. وأبق سؾؿة،  هارون، طـ طبد اهلل بـ طؿرو

 لمية الؿذكقرة، وما سقاه مـ إققال لقس طؾقفا دلقؾ. ؛انصٌابهق  انقٌل

 ةوقالت صائػة:تجب الجؿعة طىل مـ بقـف وبقـ الجؿع :قال ابً زدب 

فرسخ، وهق ثالثة أمقال، وهق ققل ابـ الؿسقب، والؾقث، ومالؽ، ومحؿد بـ 

 الحسـ، وهق رواية طـ أمحد.

أصحابـا مـ قال: ٓ فرق بقـ هذا الؼقل، والذي قبؾف: ٕنَّ الػرسخ  ومـ قال:

 هق مـتفك ما يسؿع فقف الـداء غالبًا.

وقالت صائػة: تجب الجؿعة طىل مـ بقـف وبقـفا أربعة أمقال، وُروي طـ  قال:

 لؿـؽدر، والزهري، وطؽرمة، وربقعة.ابـ ا

ة، وخرج مـ بقتف وطـ ربقعة أيًضا: تجب طىل مـ إذا كقدي لصالة الجؿع

 ماشقًا، أدرك الجؿعة.

وقالت صائػة: تجب طىل مـ َأَواه الؾقؾ إىل مـزلف، قال ابـ الؿـذر: ُروي  قال:

ذلؽ طـ ابـ طؿر، وأبل هريرة، وأكس، والحسـ، وكافع، وكذلؽ قال طؽرمة، 

وهق ققل أبل خقثؿة زهقر بـ حرب، ، والحؽؿ، وططاء، وإوزاطل، وأبق ثقر

اود الفاشؿل، وفقف حديث مرفقٌع طـ أبل هريرة، ذكره الترمذي، وسؾقؿان بـ د

ـَ ضعَػ إسـاده، وأنَّ أمحد أكؽره أشد اإلكؽار.  هاوبقَّ
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ا :قال أتٌ ػثذ اهلل أخرجف  أما حديث أبل هريرة الؿذكقر: فضعقٌػ جدًّ

يف إسـاده: طبد اهلل بـ سعقد الؿؼبري، وهق متروك، وفقف: و، (561الترمذي برقؿ )

اج  معارك عػ.ابـ طبَّاد، وحجَّ حجاج بـ ثؿ رأيت  بـ كصقر، وكالمها شديد الضَّ

 فبؼقت العؾة يف أخريـ. (3/176بـ إبراهقؿ طـد البقفؼل ) تابعف مسؾؿقد كصقر 

وأما أثار الؿتؼدمة طـ الصحابة، فلثر أكس مـ صريؼ: معؿر طـ قتادة، وهل 

ة، وهق ضعقٌػ، وأثر ابـ طؿر رواية ضعقػة، وأثر أبل هريرة فقف: أيقب بـ طتب

 إسـاده صحقح.

: ويف الؿسللة أققال أخرى، والتل ذكركاها هل إشفر، قال أتٌ ػثذ اهلل

: تجب طىل مـ إذا كقدي لصالة الجؿعة، قٌل ستْؼحهق  -فقؿا يظفر يل- ًانصٌاب

وخرج مـ بقتف ماشقًا، أدرك الجؿعة. ٕن اهلل طز وجؾ مل يؾزم الـاس بالسعل 

ٱ ٻ ٻ ٻ   ٻ پ پ  ﴿إٓ طـد سؿاع الـداء، قال تعاىل:  لؾجؿعة:

، فنذا كان ٓ يدرك الجؿعة [9اجلمعة:] ﴾پ پ     ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ

.بعد سؿاع الـداء: فؽقػ يؾزم بحضقرها
(1)

 

 ٌٖ جتب اجلُع١ ع٢ً ا٭ع٢ُ؟ د:5ر َطأي١

  ذهب مجفقر العؾؿاء إىل وجقهبا طىل إطؿك الؼادر طىل اإلتقان، وهق ققل

 يقسػ، وقال أبق حـقػة: ٓ تجب طؾقف. لوأمحد، وأب مالؽ، والشافعل،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 طبد الرزاق (2/162- ،)ابـ أبل شقبة(، -4/34ٓبـ الؿـذر ) إوسطر: واكظ (1)

(2/515 ،)البقفؼل (3/173.) 
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مل يرخص لألطؿك يف ترك  : ٕنَّ الـبل اجلًيٌس ما ذهب إلقفًانصٌاب  

، وطؿقم حديث الباب، الجؿاطة: فالجؿعة مـ باب أوىل، وٕكَّف يشؿؾف طؿقم أية

 .واهلل أطؾؿ

 حهِ ايرٝع بعد أذإ اجلُع١؟ د:6ر َطأي١

پ پ پ پ      ٱ ٻ ٻ ٻ   ٻ ﴿قال اهلل طز وجؾ: 

فذه أية كص صريح يف تحريؿ البقع ف ،[9اجلمعة:] ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ

ين الذي كان طىل طفد الـبل بعد سؿاع الـداء يقم الجؿعة، والؿراد بف الـداء الثا

مل يؽـ يف طفده طؾقف الصالة والسالم غقره، وهق حقـ يجؾس الخطقب  : إذملسو هيلع هللا ىلص

 ؾؿاء.ا هق الصحقح، وطؾقف أكثر العهذ طىل الؿـبر.

أن التحريؿ يحصؾ بإذان إول، وهق ققل إسحاق،  :وطـ أمحد رواية

وإصح طـد الحـػقة. وطـ أمحد رواية بتحريؿ البقع بالزوال، ٓ بالـداء، وقال 

 بذلؽ الثقري وإسحاق يف رواية.

وقد كؼؾ إسحاق بـ راهقيف اإلمجاع طىل تحريؿ البقع. ومؿـ صرح بالؿـع 

 والضحاك، والشعبل، ومؽحقل، وطؿر بـ طبد العزيز. الحسـ، وططاء، وأيقب،

لؼقلف تعاىل: وحؽك الؼاضل إسؿاطقؾ طؿـ مل يسؿف أكف يؼقل: مؽروه. 

 .﴾ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴿، ورد ذلؽ بؼقل تعاىل: ﴾ٺ ٿ ٿ﴿
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 ٍّل ٓفطد البٔع أو ال؟

 فقف خالف بقـ أهؾ العؾؿ:

 قعة، ومالؽ، فؼال بعض أهؾ العؾؿ: إن البقع فاسد، وهق ققل الؼاسؿ، ورب

: ٕكف طؿؾ مخالػ لؾشرع انصحْح وهذا هق .والؾقث، والثقري، وأمحد، وإسحاق

 مـفل طـف: فاقتضك الـفل الػساد.

  ،وقال بعض أهؾ العؾؿ: ٓ يػسد البقع، وهق ققل أبل حـقػة، والشافعل

والعـبري، وبعض الؿالؽقة.
(1)

 

ُٞ ايرٝللللَع يف حللللاٍ املػللللٞ ُٖٚللللا ضللللاعٝإ إزي      د:7ر َطأي١ ٖللللٌ ٜػللللٌُ ايٓٗلللل

 جلُع١؟ا

  ذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل أن الـفل ٓ يشؿؾ البقع يف حالة الؿشل: ٕهنؿا

ساطقان، وهذا ققل الشافعقة، وبعض الحـػقة، وبعض الؿالؽقة: ٕكف قد سعك إىل 

 ذكر اهلل، ومل يشغؾف البقع طـ السعل.

  وذهب الحـابؾة وبعض الؿالؽقة، وبعض الحـػقة إىل الؿـع: طؿاًل بعؿقم

ٱ ٻ ٻ ٻ   ٻ پ پ پ پ     ڀ ڀ  ﴿تؼدمة: أية الؿ

 .[9اجلمعة:] ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ

، والؼقل إول لف وجٌف.ًانؼًم هبزا انقٌل أحٌط
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الؿقسقطة (، 435-5/433ٓبـ رجب ) فتح الباري (4/486 ،)الؿجؿقعواكظر:  (1)

  (9/223-225.)الؽقيتقة

  (9/227.)ةالؿقسقطة الؽقيتق(، 5/436ٓبـ رجب ) فتح الباريواكظر:  (2)
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 َا حهِ بٝع َٔ ٫ تًصَ٘ اجلُع١ نايعرد ٚاملطافس ٚاملسأ٠؟  د:8ر َطأي١ 

  إذا باع الؿذكقرون بعد أذان الجؿعة: فبقعفؿ صحقح: ٕهنؿ ٓ تؾزمفؿ

 .ًىٌ انصحْحية طـ أمحد، الجؿعة، وهق ققل الشافعل، وروا

 .وذهب أمحد يف رواية إىل أن العبد والؿسافر ٓ يجقز لفؿا البقع بعد الـداء
(1)

 

 َا حهِ عكٛد املعا٬َت ا٭جس٣ غري ايرٝع بعد ْدا٤ اجلُع١؟ د:9ر َطأي١

  :ذهب الحـػقة والشافعقة، وبعض الحـابؾة إىل أن الـفل يشؿؾ مجقع العؼقد

 ٕهنا تشغؾ طـ السعل لؾجؿعة.

  الؿالؽقة إىل تخصقص ذلؽ بعؼقد الؿعاوضات، ٓ الـؽاح، والفبة، وذهب

 ... وكحقها. وهق مذهب الحـابؾة. والخؾع، والصدقة

: لظاهر أية، ولؽـ الؿسؾؿ ملمقر بالسعل لؾجؿعة، فال انقٌل أقشب وهذا

شاغؾ طـ السعل، واهلل أطؾؿ.بغؾ تيجقز لف أن يش
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/227.)الؿقسقطة الؽقيتقة(، 5/436ٓبـ رجب ) فتح الباريواكظر:  (1)

(2) الؿقسقطة الؽقيتقة (9/226.) 
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ـِ إَْكَقِع  (333) ـْ َسَؾَؿَة ْب   َوَط
ِ
، الُجُؿَعةَ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: ُكـَّا ُكَصؾِّل َمَع َرُسقِل اهلل

.. ُثؿَّ َكـَْصِرُف َوَلقَْس لِْؾِحقَطاِن ضِؾٌّ ُيْستََظؾُّ بِفِ  ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف، َوالؾَّْػُظ لِْؾبَُخاِريِّ
(1)

 

ْؿُس  إَذا َزاَلِت  ُع َمَعفُ ؿِّ جَ ُكـَّا كُ  :َوفِل َلْػٍظ لُِؿْسؾِؿٍ  .َػْلءَ الَكتَتَبَُّع ، ُثؿَّ َكْرِجعُ ، الشَّ
(2)

 

ـِ َسْعٍد  (333) ـْ َسْفِؾ ْب َٓ َكتَغَ  َوَط َّٓ َبْعَد الُجُؿَعةِ دَّ َقاَل: َما ُكـَّا َكِؼقُؾ، َو . ى إ

.ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف، َوالؾَّْػُظ لُِؿْسؾِؿٍ 
(3)

  
ِ
.ملسو هيلع هللا ىلصَوفِل ِرَواَيٍة: فِل َطْفِد َرُسقِل اهلل

(4)
 

 املسائل واألحكام املستفادة من األحاديث

 أٍٚ ٚقت اجلُع١. د:1ر َطأي١

 لجؿعة هق زوال الشؿس: ٕهنا بدل ذهب مجفقر العؾؿاء إىل أنَّ أول وقت ا

صالة الظفر، وصالة الظفر تبدأ بزوال الشؿس باإلمجاع، والذي هق معذور يف 

 ترك الجؿعة: فنكف يصظ الظفر.

 صحقح البخاريواستدلقا طىل ذلؽ بحديث أكس يف 
(5)

كان  ، أنَّ الـبل 

َب طؾقف البخاري يف  : ]باب فصحقحيصظ الجؿعة حقـ تؿقؾ الشؿس، وقد بقَّ

وقت الجؿعة إذا زالت الشؿس[، قال: وكذلؽ يروى طـ طؿر، وطظ، والـعؿان 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 32( )866(، ومسؾؿ )4168أخرجف البخاري ) (1)

 (. 31( )866أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (2)

 بف مسؾؿ.  (. والؾػظ لؾشقخقـ ومل يـػرد859(، ومسؾؿ )939أخرجف البخاري ) (3)

  (859 .)صحقح مسؾؿالرواية يف  (4)

 (.964أخرجف البخاري برقؿ ) (5)
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 بـ بشقر، وطؿرو بـ حريث.ا 

 .التغؾقؼوهل آثار صحقحة، وقد بقَـّ مـ وصؾفا الحافظ يف  ُ :قهد

  ،واستدلقا إىل جقاز إقامة الجؿعة قبؾ الزوالوذهب أمحد، وإسحاق ،

ـِ عد بحديث سؾؿة بـ إكقع، وسفؾ بـ س يف الباب، واستدلقا بحديث  الؾََّذْي

، ملسو هيلع هللا ىلص، قال: ُكـَّا كصظ الجؿعة مع الـبل  (858)صحقح مسؾؿجابر بـ طبد اهلل يف 

 ثؿ كرجع إىل كقاضحـا، فـريحفا حقـ تزول الشؿس.

، طـ أبل بؽر، وطؿر، وطثؿان، أهنؿ كاكقا سقدانواستدلقا بلثر طبد اهلل بـ 

 ر، أو طـد اكتصافف.يصؾقن الجؿعة قبؾ كصػ الـفا

 .انصٌاب هق ًقٌل اجلًيٌس :غفش اهلل نوقال أتٌ ػثذ اهلل 

فالؿؼصقد مـف كػل الظؾ الؽبقر الذي يصؾح  :وأما حديث سؾؿة بـ إكقع

 .«ثؿ كرجع كتتبع الػلء»لالستظالل بف كؿا يف الرواية إخرى: 

غداًء، فؾقس فقف إشؽال: فنكف أصؾؼ طىل إكؾة  :وأما حديث سفؾ بـ سعد

 .وقتفاوطىل آستراحة تؾؽ ققؾقلة، باطتبار أصؾفا، ٓ أهنا ُفِعَؾْت يف 

عجقؾ الشديد بالصالة بعد الزوال، وٓ ُيـايف ذلؽ فػقف الت :وأما حديث جابر

تشؿؾ وقت  «حقـ تزول الشؿس»قها بعد الزوال: ٕنَّ لػظة: أْن يؽقكقا صؾَّ 

 .الزوال وقبؾف بؼؾقؾ، وبعده بؼؾقؾ

تسؾقؿ: فنكؿا يستػاد مـ الحديث جقاز التعجقؾ القسقر قبؾ الققت: وطىل ال
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 بحقث تؼع الخطبة، أو بعضفا مع الصالة يف الققت، واهلل أطؾؿ.

العدالة، وقال  فال يصح، وٓ يثبت: فنكف مجفقل :وأما أثر طبد اهلل بـ سقدان

 الؿذكقر. فالبخاري: ٓ ُيتابع طىل حديثف. يعـل حديث

 ؾقن بجقاز فعؾفا قبؾ الزوال يف أول وقتفا: فالؿشفقر يف وقد اختؾػ الؼائ

ع الشؿس ققد رمح، وقال بعضفؿ: مـ الساطة قمذهب الحـابؾة أنَّ وقتفا مـ صؾ

الصحقحقـيف   السادسة: لحديث أبل هريرة
(1)

من راح »: قال أن الـبل  

 الحديث. «ومن راح ْم الساطة الخامسة... ْم الساطة اَولى...،

 قز فعؾفا مـ بعد صالة الػجر، وأكؽر هذا الؼقل ابـ عض الحـابؾة: يجوقال ب

، وقال: وهذا الؼقل ُغُؾقٌّ مـ قائؾف، وكقػ يجقز إقامة الجؿعة يف وقت رجب 

 ... إلخ..صالة الػجر

 طـ ، وٓ يثبتاوية، أهنؿا صؾَّقا الجؿعة ُضًحكوقد جاء طـ ابـ مسعقد، ومع

يف إسـاده: طبد اهلل بـ سؾؿة الؿرادي، وفقف  واحد مـفؿا: فننَّ أثر ابـ مسعقد

ضعٌػ، وأثر معاوية يف إسـاده: سعقد بـ سقيد، وهق مجفقل.
(2)

 

 مجس ٚقت اجلُع١. د:2ر َطأي١

ففق آخر وقت  وأما آخر وقت الجؿعة: (5/426 :)قال ابً زدب 

الظفر، هذا هق ققل مجفقر العؾؿاء، وهق ققل أبل حـقػة، والثقري، والحسـ بـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.856(، ومسؾؿ برقؿ )881أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

أحؽام (، -5/413ٓبـ رجب ) الػتح (4/511 ،)الؿجؿقع (3/239 ،)الؿغـلاكظر:  (2)

 (.168)ص الجؿعة
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وكؼؾ ، ...والشافعل، وأمحد، وطبد العزيز بـ الؿاجشقن ،روايةحل، ومالؽ يف  

 هاغروب الشؿس. :أن آخر وقتفا ،طـ مالٍؽ  ،ابـ الؼاسؿ

: لحديث أبل قتادة يف انصٌاب هق قٌل اجلًيٌس :غفش اهلل نوقال أتٌ ػثذ اهلل 

صحقح مسؾؿ (681) أنَّ الـبل ،  :ُه َلْقَس فِي الـَّْوِم َتػْ »قال إِكَََّم  ،رِيٌط َأَما إِكَّ

ُْخَرى َْ ََلةِ ا ََلَة َحتَّى َيِجيَء َوْقُت الصَّ ، ففذا «التَّْػرِيُط َطَؾى َمْن َلْم ُيَصل  الصَّ

الحديث كصٌّ طىل أنَّ صالة الجؿعة يـتفل وقتفا بدخقل وقت صالة العصر، 

 أطؾؿ. واهلل

 إذا جسج ٚقت ايعٗس  ٖٚٛ يف ؾ٠٬ اجلُع١؟ د:3ر َطأي١

يف إذا خرج وقت الظفر وهؿ  (4/513 :)عالؿجؿقيف  قال اليّْٖ 

 ،تبطؾ :وقال أبق حـقػة ،اؿذهبـا أهنا تػقت الجؿعة ويتؿقهنا ضفرً صالة الجؿعة، ف

 :مـفا ركعة إن كان صىل :وقال أمحد .يتؿفا مجعة :وقال ططاء .ويستلكػقن الظفر

 ها.ايتؿفا ضفرً  :وإن كان أقؾ ،أتؿفا مجعة

ققل مـ قال: يتؿ الصالة إن كان قد صؾَّك  انصٌاب: غفش اهلل نوقال أتٌ ػثذ اهلل 

ركعة. وأما إذا مل يدرك ركعًة قبؾ خروج الققت: فنكف ٓ يصظ، ويلثؿ إثًؿا كبقًرا إْن 

رها حتك خرج وقتفا لغقر طذرٍ   .أخَّ
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ـْ َجابٍِر: َأنَّ الـَّبِلَّ  (333) ـَ َكاَن َيْخُطُب َقائًِؿا ملسو هيلع هللا ىلصَوَط اِم،  ، َفَجاَءْت ِطقٌر مِ الشَّ

َّٓ اْثـَا َطَشَر َرُجاًل. َرَواُه ُمْسؾٌِؿ. َفاْكَػتََؾ الـَّاُس إَلقَْفا، َحتَّك َلْؿ َيبَْؼ إ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من ادحييث

 َا ٖٛ ايعدد ايرٟ تٓعكد ب٘ اجلُع١؟ د:1ر َطأي١

 :يف هذه الؿسللة أققال، مـفا 

وهق مذهب الشافعل، وأمحد يف الؿشفقر طـف،  .تـعؼد بلربعقـ رجاًل  ّل:األ

مـ مجَّع هبؿ يف  لوإسحاق، ورواية طـ مالؽ، واستدلقا بلن أسعد بـ زرارة أو

كؼقع الخضؿات، وكاكقا أربعقـ رجاًل.
(2)

واستدلقا بحديث جابر بـ طبد اهلل طـد  

ـَّة أنَّ يف كؾ أ ربعقـ فصاطًدا مجعة. وهق حديث الدارقطـل، أكف قال: مضت السُّ

 شديد الضعػ، وسقليت يف الؽتاب.

تـعؼد بخؿسقـ رجاًل، ُروي ذلؽ طـ طؿر بـ طبد العزيز، وهق رواية  الجاىٕ:

 طـ أمحد.

تـعؼد باثـل طشر رجاًل، وهق ققل ربقعة، واْسُتِدلَّ لف بحديث جابر  الجالح:

 الؿتؼدم يف الباب.

أبل حـقػة وصاحبقف، وإوزاطل، ومالؽ  تـعؼد بلربعة، وهق ققل السابع:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( والؾػظ لؿسؾؿ. 936برقؿ ) البخارييف  ( وهق أيًضا863أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)

 ( بنسـاد حسـ.1724(، وابـ خزيؿة )1682(، وابـ ماجف )1669أخرجف أبق داود ) (2)
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 والثقري يف رواية طـفؿا، والؾقث. 

تـعؼد بثالثة، وهق ققل ابـ الؿبارك، وإوزاطل، والثقري، وأبل  اخلامظ:

ابـ طثقؿقـ رمحفؿا واإلمام  ابـ باز،اإلمام  ثقر، وأمحد يف رواية، واختار هذا الؼقل

ما من ثَلثة »ثة، وبحديث أبل الدرداء: ، واستدلقا طىل ذلؽ بلن أقؾ الجؿع ثالاهلل

 .«ْم قرية َل ُتؼام فقفم الصَلة إَل كان قد استحوذ طؾقفم الشقطان

 ويف إسـاده: السائب بـ حبقش، وهق مجفقل الحال. (547) أخرجف أبقداود

أهنا تـعؼد بؿا تـعؼد بف الجؿاطة، ومها اثـان، وهق ققل الحسـ بـ  الطادع:

د الظاهري، وُحؽل طـ مؽحقل، وهق اختقار ابـ حزم، صالح، وأبل ثقر، وداو

والصـعاين، والشقكاين، وإلباين، والقادطل، واستدلقا طىل ذلؽ بحديث صارق 

والجؿاطة تحصؾ  «الجؿعة حقٌّ واجٌب طؾى كل مسؾم ْم مجاطة»بـ شفاب: ا

 باثـقـ، وقالقا: ٓ دلقؾ طىل التحديد بلكثر مـ ذلؽ.

: لؿا تؼدم، وأما استدٓل انصٌابهق  األخريانقٌل :  نوغفش اهللقال أتٌ ػثذ اهلل 

الؼائؾقـ بلربعقـ، وكذا باثـل طشر، ففل وقائع حصؾت اتػاًقا مـ غقر قصد، وأما 

التحديد بلربعة، وثالثة: فؾقس طؾقف دلقؾ، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

الجؿعة ٓ ُتصؾَّك إٓ مجاطة، وٓ تصح مـ مـػرد كؿا دلَّ طىل ذلؽ  

ث صارق بـ شفاب، وقد كؼؾ اإلمجاع طىل ذلؽ اإلمام الـقوي، والحافظ ابـ حدي

رجب رمحة اهلل طؾقفؿا.
(2)

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (3/264- ،)الؿغـل(، 48)ص أحؽام الجؿعة(، 5/524ٓبـ رجب ) فتح الباريواكظر:  (1)

الؿجؿقع (4/564 ،)فتاوى الؾجـة (8/215( )8/178.) 

  (4/568.)الؿجؿقع (5/528 ،)الػتحر: اكظ (2)
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ـِ  (333) ـِ ُطَؿَر  َوَط   ،اْب
ِ
َمْن َأْدَرَك َرْكَعًة ِمْن َصََلةِ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقل اهلل

ْت َصََلُتهُ َغْقرِهَ َو  الُجُؿَعةِ  ـُ «ا َفْؾُقِضْف إَلْقَفا ُأْخَرى، َوَقْد َتؿَّ . َرَواُه الـََّسائِّل، َواْب

ى أَُبقَحاتٍِؿ إْرَساَلفُ  ـْ َققَّ
اَرُقْطـِّل، َوالؾَّْػُظ َلُف، َوإِْسـَاُدُه َصِحقٌح، َلؽِ .َماَجْف، َوالدَّ

(1)
 

 املسائل واألحكام املستفادة من ادحييث

 ؾ٠٬ اجلُع١؟ سياذا ُتدزٝى د:1ر َطأي١

 يف الؿسللة أققال: 

أنَّ الجؿعة ُتدَرُك بندراك الخطبة، ومـ فاتتف الخطبة: صؾَّك  الكْل األّل:

ضفًرا، وهق ققل صاوس، وططاء، ومجاهد، ومؽحقل، وسعقد بـ جبقر، وقالقا: 

الخطبة بدٌل طـ الركعتقـ، وقد ُروي هذا الؼقل طـ طؿر بـ الخطاب، وٓ يثبت: 

( مـ 2/128(، وابـ أبل شقبة )3/237فؼد أخرجف طبد الرزاق ) :فنكف مـؼطعٌ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 2/12(، والدارقطـل )1123(، وابـ ماجف )1/274. أخرجف الـسائل )معل غري حمفْظ (1)

 كؾفؿ مـ صريؼ بؼقة بـ القلقد ثـا يقكس بـ يزيد إيظ، طـ الزهري، طـ سامل، طـ ابـ طؿر بف. 

د، إكؿا هق الزهري طـ أبل سؾؿة طـ (: هذا خطل الؿتـ والسـ491) العؾؾقال أبقحاتؿ يف 

 «من صالة اجلمعة»وأما ققلف:  «من أدرك من صالة ركعة فقد أدركها»: أبل هريرة طـ الـبل 

 هفؾقس هذا يف الحديث فقهؿ يف كؾقفؿا. ا

(: ورواه بؼقة بـ القلقد طـ يقكس فقهؿ يف إسـاده ومتـف، 9/216) العؾؾوقال الدارقطـل يف 

الؿبارك ومـ تابعف يعـل طـ يقكس طـ الزهري طـ أبل سؾؿة طـ أبل هريرة.  والصحقح ققل ابـ

(، وقد أطؾفا الدارقطـل 2/13، ولؾحديث صريؼ أخرى طـد الدارقطـل )هبدون ذكر الجؿعة. ا

  (2/1226.)التـؼقحبالققػ كؿا يف 

ف( وَهؿ: تؼدم كالم أبل حاتؿ يف إطالل الحديث، فؼقل الحافظ )ققى أبقحاتؿ إرسال تنبيه:

 فنين مل أجد ذلؽ طـف، وإكؿا وجدت كالمف الؿتؼدم.
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 .وهق مل يدرك طؿر  .صريؼ طؿرو بـ شعقب، طـ طؿر بف 

أنَّ الجؿعة ُتدرُك بندراك اإلمام قبؾ التسؾقؿ، وهق ققل  الكْل الجاىٕ:

الحؽؿ، ومحاد، وأبل حـقػة وأصحابف، وداود، وابـ حزم، وغقرهؿ، واستدلقا 

.متػؼ طؾقف «ما أدركتم فصؾوا، وما فاتؽم فلمتوا»: بحديث أبل هريرة
(1)

 

أنَّ الجؿعة ُتدرُك بندراك ركعة، وهق ققل أكثر العؾؿاء،  الكْل الجالح:

مـفؿ:الحسـ، والـخعل، والزهري، وإوزاطل، والؾقث، والثقري، ومالؽ، 

والشافعل، وأمحد، وإسحاق، وقد استدل همٓء بحديث الباب، وبعؿقم حديث 

، وقد «درك ركعة من الصَلة؛ فؼد أدرك الصَلةمن أ»: الصحقحقـريرة يف أبل ه

صحَّ هذا الؼقل طـ مجاطة مـ الصحابة، وهؿ: ابـ طؿر، وابـ مسعقد، وأكس 

.وٓ ُيعؾؿ لفؿ مخالػ مـ الصحابة ، 

حف ابـ طثقؿقـ، واإلمام  ابـ باز،واإلمام  إلباين،اإلمام  وهذا الؼقل رجَّ

أحؽام يف كتابف  حػظف اهلل طؾقفؿ، وهق اختقار شقخـا يحقك وغقرهؿ رمحة اهلل

 : لعؿقم حديث أبل هريرة الؿتؼدم.انصٌاب وهق، الجؿعة

إنَّ حديث أبل هريرة الؿؼصقد بف إدراك الركعة مـ الصالة قبؾ  فإٌ قٔل:

 خروج وقتفا؟

هذا هق الظاهر مـ حديث أبل هريرة، وإمر يف مسللتـا كذلؽ: فننَّ  قليا:

الؿسبقق يـتفل طؾقف وقت الجؿعة باكتفاء صالة الجؿعة، فقؽقن ُمْدِرًكا لفا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.467تؼدم يف الؽتاب برقؿ ) (1)
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بندراك ركعة، واهلل أطؾؿ، وهذا هق ققل الصحابة كؿا تؼدم، وهؿ أطؾؿ بالشرع 

 .مِـَّا، وباهلل التقفقؼ

إذا فاتت الؼقم الجؿعة صؾقا ضفًرا باإلمجاع، كؼؾف ابـ الؿـذر يف  تنبيه:

إوسط (4/167وخا ،) ،لػ ابـ حزم فؼال: يصؾقن مجعة، وهق ققل محدث

.مخالػ لإلمجاع قبؾف، ومخالػ لػعؾ الصحابة
(1)

 

وذهب ططاٌء إىل  (5/528 :)الػتحيف   قال الحافظ ابـ رجب 

 ،الخطبة، فذهب ، فؾق أحدث بعد حضقرهأن مـ حضر الخطبة فؼد أدرك الجؿعة

جؿعة، أكف يصظ ركعتقـ: ٕكف قد ثؿ رجع وقد فرغ اإلمام مـ صالة ال ،فتقضل

وخالػف مجفقر العؾؿاء،  كؼؾف طبد الرزاق، طـ ابـ جريٍج طـف. .حضر الخطبة

 ها.افؼالقا: يصظ أربعً 

 .، واهلل أطؾؿًانصٌاب قٌل اجلًيٌس ُ :قهد

 إذا أدزى املطافس َٔ ؾ٠٬ اجلُع١ ايتػٗد؟ د:2ر َطأي١

 ؼقؿ، وهق ققل مـ أهؾ العؾؿ مـ قال: يصظ أربًعا ضفًرا: ٕكف صىل خؾػ م

 إوزاطل، والثقري، وأمحد، والشافعل.

 وقال إسحاق: يصظ الظفر ركعتقـ: ٕكف مسافر فقؼصر. 

: ٕكف يـقي اإلتؿامجيٌص نو أٌ أكف  انزُ ّظيش :غفش اهلل نوقال أتٌ ػثذ اهلل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 127)ص أحؽام الجؿعة (4/166- ،)إوسط(، 5/529ٓبـ رجب ) الػتحواكظر:  (1)

طبد الرزاق (3/234 ،)ابـ أبل شقبة (2/128.) 
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خؾػ مؼقؿ، ويجقز لف أن يـقي الؼصر: ٕكف مل يدرك أكثر مـ ركعتقـ،  صىل 

أطؾؿ. واهلل
(1)

  

ٌٚ اييجس؟إ د:3ر َطأي١  ذا ذنس املؿًٞ أخٓا٤ ؾ٠٬ اجلُع١ أْ٘ مل ٜؿ

  قال بعض أهؾ العؾؿ: يتؿ الجؿعة، ثؿ يصظ الصالة الػائتة، وهق ققل

: ٕن الؿصىل مشغقل بصالة قد ضاق وقتفا، انصحْح يف ادلسأنح ، وهقالشافعل

 وبخروجف طـف يذهب طؾقف وقتفا.

 وهذا الؼقل مؼتضك ققل الجؿفقر.

 ة، وأبق يقسػ: يـصرف، ويصظ الغداة، ثؿ إن أدرك الجؿعة، وقال أبق حـقػ

 وإٓ صىل ضفًرا. 

 .وقال محؿد بـ الحسـ، وزفر: إن خاف فقات الجؿعة: صىل الجؿعة
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) إوسط (4/167.) 

  (4/128.)إوسطواكظر  (2)
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ـِ َسُؿَرةَ  (333) ـْ َجابِِر ْب ُثؿَّ ُثؿَّ َيْجؾُِس،  َكاَن َيْخُطُب َقائًِؿا ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ  ،َوَط

ُف َكاَن َيْخُطُب َجالًِسا َفَؼْد َكَذَب.َأْخَرَجُف ُمْسؾِؿٌ  ـْ َكبََّلك أَكَّ .َيُؼقُم َفقَْخُطُب َقائًِؿا، َفَؿ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من ادحييث

ُّا. د:1ر َطأي١  حهِ اخلٛر١ قا٥

ء يف واختؾػ العؾؿا (5/474 :)الػتحيف  قال احلافظ ابً زدب 

طـ  ةرواي لؽِ ُح الشافعل، وَ  وهق ققُل  .فؿـفؿ مـ قال: ٓ يصح ،االخطبة جالًس 

ا لؿـ قدر مجعقا طىل أن الخطبة ٓ تؽقن إٓ قائؿً أوقال ابـ طبدالبر:  وأمحد. ،مالٍؽ 

كثريـ طىل أهنا تصح ولعؾف أراد إمجاطفؿ طىل استحباب ذلؽ: فنن إ طىل الؼقام.

وهق ققُل أبل حـقػة ومالؽ،  ،الؼقام، مع الؽراهةالجالس، مع الؼدرة طىل  مـ

 هاا.ققل إسحاق أيًض هق والؿشفقر طـ أمحد، وطؾقف أصحابف، و

، أطـل استحباب الؼقام، قٌل اجلًيٌسانصٌاب  :غفش اهلل نوقال أتٌ ػثذ اهلل 

طىل ذلؽ، وهذ ٓ يػقد أكثر مـ تلكد  وكراهة الجؾقس: لؿداومة الـبل 

.ؾؿآستحباب، واهلل أط
(2)

 

 حهِ اجلًٛع بري اخلٛرتري. د:2ر َطأي١

 الـبل فعل وأصحابف إىل وجقهبا: لؿداومة ذهب الشا  ذلؽفعؾ طىل. 

  لؿا انصٌابوذهب أكثر العؾؿاء إىل آستحباب، وطدم القجقب، وهق :

تؼدم يف الؿسللة السابؼة.
(3)

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 35( )862أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)

  (2/112.)ابـ أبل شقبة (3/185 ،)طبد الرزاق (4/515 ،)الؿجؿقعواكظر:  (2)

  (4/515.)الؿجؿقع (3/176 ،)الؿغـلواكظر:  (3)
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(333)  

ِ
ـِ َطبِْداهلل ـْ َجابِِر ْب   َوَط

ِ
ْت إَذا َخطَ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َكاَن َرُسقُل اهلل َب، اْحَؿرَّ

اُكْؿ،  َطقْـَاُه، َوَطاَل َصْقُتُف، َواْشتَدَّ َغَضبُُف، َحتَّك َكَلكَُّف ُمـِْذُر َجقٍْش َيُؼقُل: َصبََّحُؽْؿ َوَمسَّ

ا بَْعُد، َفنِنَّ َخْقَر الَحِديِث »َوَيُؼقُل:  ٍد، َوَشرَّ كَِتاُب اهللِ، َو  َأمَّ َخْقَر اهلَْدِي َهْدُي ُِمَؿَّ

.. َرَواُه ُمْسؾِؿٌ «اَُُموِر ُِمَْدَثاُتَفا َوُكلَّ بِْدَطٍة َضََلَلةٌ 
(1)

 

َوفِل ِرَواَيٍة َلفُ 
(2)

َيْقَم الُجُؿَعِة: َيْحَؿُد اهلَل َوُيثْـِل َطَؾقِْف،  ملسو هيلع هللا ىلص: َكاَكْت ُخْطبَُة الـَّبِلِّ 

 َوَقْد َطاَل َصْقُتُف. -َؽ ُثؿَّ َيُؼقُل َطَؾك َأَثِر َذلِ 

َوفِل ِرَواَيٍة َلفُ 
(3)

. «َلهُ  َمْن َيْفِد اهللُ َفََل ُمِضلَّ َلُه، َوَمْن ُيْضؾِْل َفََل َهادِيَ »: 

.«َضََلَلٍة فِي الـَّارِ  َوُكلُّ »: َولِؾـََّسائِلِّ 
(4)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من ادحييث

 حهِ جٛر١ اجلُع١. د:1ر َطأي١

 إىل أهنا شرٌط لصالة الجؿعة، واستدلقا طىل ذلؽ بؼقلف  ذهب مجفقر العؾؿاء

مع  «صؾوا كَم رأيتؿوين أصؾي»: وبؼقلف  ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴿تعاىل: 

طىل ذلؽ، وقال بعضفؿ: خطبتا الجؿعة بدل ركعتل الظفر، والبدل  مداومة الـبل 

 يلخذ حؽؿ الؿبدل مـف.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 867أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)

 (.44( )867أخرجفا برقؿ ) (2)

 (.45( )867أخرجفا برقؿ ) (3)

(، بنسـاد صحقح، وقد تؽؾؿ فقف بعض الؿتلخريـ بؿا ٓ 3/189أخرجف الـسائل ) .صحٔح (4)

 فقف.  يؼدح
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 :احدة؟هؾ الخطبتان شرٌط، أم تجزئف خطبة و ثؿ اختؾػ الجؿفقر 

فذهب إىل إول: أمحد، وهق الؿشفقر مـ مذهبف، والشافعل وأصحابف، 

الثاين: مالؽ، وإوزاطل، وإسحاق، وأبق ثقر، وابـ الؿـذر، وأصحاب وذهب إىل 

 الرأي، وأمحد يف رواية.

وذهب الحسـ، وابـ سقريـ، وداود، وابـ حزم، والجقيـل، وطبدالؿؾؽ 

وجقب الخطبة وإىل أهنا مستحبة استحباًبا الؿالؽل، ومالؽ يف رواية إىل طدم 

 طؾقفا. شديًدا: لؿداومة الـبل 

ح اإلمام الشقك َوَقْد َطَرْفَت ، فؼال: كقؾ إوصاراين هذا الؼقل يف وقد رجَّ

َٓ ُيػِ  َد اْلِػْعِؾ  ةٍ َأنَّ ُمَجرَّ  .قُد اْلُقُجقَب َغقَْر َمرَّ

وا َكََم َرَأْيُتُؿوكِي ُأَصؾ ي»: ملسو هيلع هللا ىلص َواْستََدلُّقا َأْيًضا بَِؼْقلِفِ  ّقال أّٓضا: َوُهَق َمَع  ،«َصؾُّ

اَلةِ  ْمـَا فِل َأْبَقاِب ِصَػِة الصَّ ِل بِِف َطَؾك اْلُقُجقِب لَِؿا َقدَّ َٓ ْستِْد
ِ

َكْقكِِف َغقُْر َصالٍِح لاِل

تِل َكاَن ُيققِعُ  َػِة الَّ اَلةِ َطَؾك الصِّ َْمُر بِنِيَؼاِع الصَّ ْٕ َّٓ ا َواْلُخْطبَُة  ،َفا َطَؾقَْفاَلقَْس فِقِف إ

 َلقَْسْت بَِصاَلةٍ.

ْعُل َفَؼطْ  ّقال يف دْابُ عً اآلٓ٘: َْمِر ُهَق السَّ ْٕ َب ، َوُردَّ بَِلنَّ اْلَقاِجَب بِا َوُتُعؼِّ

ْكرُ  ْعَل َلقَْس َمْلُمقًرا بِِف لَِذاتِِف َبْؾ لُِؿتََعؾِِّؼِف َوُهَق الذِّ ُب َهذَ ، بَِلنَّ السَّ ِب بَِلنَّ َوُيتََعؼَّ ا التََّعؼُّ

ْكَر  ـَ اْلُخْطبَِة، الـْؿَ الذِّ َْمِر َأكَُّف ُمتََردٌِّد َبقْـََفا َوَبقْ ْٕ اَلُة، َغاَيُة ا ْعِل إَلقِْف ُهَق الصَّ ْلُمقَر بِالسَّ

اَلةِ َوالـَِّزاِع فِل ُوُجقِب اْلُخْطبَةِ  تَِّػاُق َطَؾك ُوُجقِب الصَّ
ِ

ِفُض َفاَل َيـْتَ  :َوَقْد َوَقَع آ

لِقُؾ لِْؾُقُجقِب   ها.َهَذا الدَّ
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م أن اهلل تعاىل دِ ؼْ اْلـؿُ ومـ لفذا  (527 :)الؿحؾَّكيف  ّقال ابً حصو 

 ٕنَّ  :ف الػاسدوآخرها يؽذبان ضـَّ  ،أول أية بؾ ،أراد بالذكر الؿذكقر فقفا الخطبة

ثؿ  ،﴾ ٻ   ٻ پ پ پ پ     ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿ :اهلل تعاىل إكؿا قال

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ﴿ :قال طز وجؾ

فصح أن اهلل إكؿا افترض السعل إىل الصالة إذا ، [2٠اجلمعة:] ﴾ڄ ڄ ڄ

فصح يؼقـا أن الذكر الؿلمقر : اوأمر إذا قضقت بآكتشار وذكره كثقرً  ،كقدي لفا

، والتؿجقد ،والتسبقح ،وذكر اهلل تعاىل فقفا بالتؽبقر ،بالسعل لف هق الصالة

 .ها.ذلؽ والتشفد ٓ غقر ،والؼراءة

، أن الخطبة شرط لصالة انصحْح قٌل اجلًيٌس أنَّ  -واهلل أطؾؿ- ّظيش يل  ُ:قهد

ٕكف مل يعفد  الجؿعة: فنن مل تؼؿ الخطبة: فال يصؾقا الجؿعة، وإكؿا يصؾقن ضفًرا،

ويدل طىل ذلؽ أن الصحابة  ، وأصحابف صالة مجعة بدون خطبة،ملسو هيلع هللا ىلصطـ الـبل 

جؿعة يقم العقد، وصؾقا العقد مع ابـ الزبقر، رضقان اهلل طؾقفؿ، لؿا وافؼ يقم ال

 : صؾقا الظفر وحداًكا، ومل يصؾقا الجؿعة.الجؿعةثؿ مل يخرج طؾقفؿ لصالة 

طـ ططاء بـ أبل رباح، قال: ( بنسـادٍ صحقٍح 1671فؼد أخرج أبق داود )

صىل بـا ابـ الزبقر يف يقم طقد، يف يقم مجعة أول الـفار، ثؿ رحـا إىل الجؿعة، فؾؿ 

يخرج إلقـا فصؾقـا وحداكا، وكان ابـ طباس بالطائػ، فؾؿا قدم ذكركا ذلؽ لف، 

.«أصاب السـة»فؼال: 
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (527.)الؿحؾَّك (3/173 ،)الؿغـل (4/514 ،)الؿجؿقعواكظر:  (1)
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 احلُد ٚايثٓا٤ ع٢ً اهلل يف اخلٛر١. د:2ر َطأي١

(، طدم الخالف يف أنَّ خطبة الجؿعة 5/485) الػتحيف  كؼؾ ابـ رجب 

 ُتستػتح بالحؿد. ثؿ ذكر حديث جابر الذي يف الباب.

  فذهب الشافعقة، : العؾؿ يف وجقب الحؿد يف الخطبةوقد اختؾػ أهؾ

ـٌ مـ أركان الخطبة، واستدلقا بؿداومة الـبل  طىل  والحـابؾة إىل أنَّ الحؿد رك

.«كل أمر ذي بال َل ُيبدأ فقه بحؿد اهلل؛ ففو أجذم»مع حديٍث ضعقٍػ وهق:  ذلؽ
(1)

 

 الم شقخ وذهب الؿالؽقة، والحـػقة إىل أنَّ الحؿد سـٌَّة، وهق ضاهر ك

اإلسالم، وابـ حزم، والسعدي: فنهنؿ قالقا: يؽػل يف الخطبة ما يؼع طؾقف اسؿ 

إىل  انقٌل أقشب، وهذا الخطبة ُطرًفا، ومال إىل ذلؽ الشقخ ابـ طثقؿقـ 

ٓ يدل إٓ طىل آستحباب، واهلل أطؾؿ. : ٕنَّ فعؾ الـبل انصٌاب
(2)

 

 يف اخلٛر١. ايؿ٠٬ ع٢ً ايٓي  د:3ر َطأي١

 ة، والحـابؾة إىل اشتراط ذلؽ، وجعؾقا ذلؽ ركـًا مـ أركان ذهب الشافعق

، وقالقا: معـاه: ٓ ُأْذَكُر: [4الرشح:] ﴾ ڭ ڭ ڭ﴿الخطبة، واستدلقا بؼقلف تعاىل: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، مـ صريؼ قرة بـ طبدالرمحـ الؿعافري، طـ الزهري، طـ أبل سؾؿة، 4846أخرجف أبق داود ) (1)

ا، وقرة بـ طبدالرمحـ ضعقػ، وقد خالػف الثؼات، فرووه طـ الزهري طـ أبل هريرة بف، مرفقطً 

مرساًل، مـفؿ: يقكس، وطؼقؾ، وشعقب، وقد رجح أبق داود اإلرسال، وكذلؽ الدارقطـل كؿا يف 

ســف (1/229.) 

بدائع  (4/519،522 ،)الؿجؿقع(، 79)ص آختقارات (527 ،)الؿحؾَّكواكظر:  (2)

  (1/537.)مدوكة الػؼف الؿالؽل (2/366 ،)اإلكصاف (1/596) ،الصـائع
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 إٓ ُذكِرَت معل. 

  ،وذهب الؿالؽقة، والحـػقة إىل طدم القجقب، واختاره ابـ حزم، وابـ الؼقؿ

يدل  : لعدم وجقد دلقؾانصٌاب هقنقٌل ًىزا اوالسعدي، ومال إلقف ابـ طثقؿقـ، 

، ودلقؾفؿ ٓ دٓلة فقف طىل ما استدلقا بف: فننَّ معـاه: أنَّ اهلل رفع طىل القجقب

كؾؿا ُذكر اهلل  ذكره، وقْدَرُه، ومل ُيعؾؿ أحد قال بلكف يجب أن يذكر الـبل 

طزوجؾ، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 ٌٖ جيب ع٢ً اخلٛٝب املٛعع١ يف اخلٛر١؟ د:4ر َطأي١

 جقب ذلؽ الشافعقة، والحـابؾة، وأكثرهؿ طىل أكف ٓ يتعقـ يف ذهب إىل و

الؿقطظة لػظ: )تؼقى اهلل(، بؾ يؼقم مؼامف أي وطٍظ كان مؿا هق يف معـاه، 

 )تؼقى اهلل(. :واشترط مجاطة مـفؿ لػظ

  وذهب الحـػقة، والؿالؽقة إىل أهنا سـة، ويجزئف كؾ ما يطؾؼ طؾقف خطبة، وإْن

قى اهلل تعاىل، وهق ضاهر اختقار ابـ حزم.مل يشتؿؾ طىل إمر بتؼ
(2)

 

(: قد ذكركا أنَّ أركاهنا 4/522) شرح الؿفذبيف  قال اإلماو اليّْٖ 

، وقراءة الؿتؼدمة والدطاء لؾؿسؾؿقـ الثالثةيعـل -طـدكا مخسة، وبف قال أمحد. 

 .-شلء مـ الؼرآن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مدوكة  (2/366 ،)اإلكصاف (7/182 ،)غاية الؿرام (4/519،522 ،)الؿجؿقعواكظر:  (1)

  (2/573.)البقان (1/537 ،)الػؼف الؿالؽل

 الؿجؿقع (2/367 ،)اإلكصاف( لؾحجقالن، -134)ص خطبة الجؿعةواكظر:  (2)

(4/526- ،)البقان (2/571-573.) 
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ل، وأبق وقال إوزاطل، وإسحاق، وأبق ثقر، وابـ الؼاسؿ الؿالؽ قال:

يقسػ، ومحؿد، وداود: القاجب ما يؼع طؾقف اسؿ الخطبة. وقال أبق حـقػة: 

 هايؽػقف أن يؼقل: سبحان اهلل، أو باسؿ اهلل، أو اهلل أكبر.

، وهق انصٌاب هقوما ذهب إلقف إوزاطل، وإسحاق، ومـ معفؿ  ُ :قهد

 ، واهلل أطؾؿ.اختقار شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

   بعد احلُد ٚايثٓا٤.(دأَا بع)قٍٛ اخلٛٝب:  د:5ر َطأي١

كان يؼقل هذه الؽؾؿة يف ُخَطبِِف، وقد بقب  دلَّ حديث الباب طىل أنَّ الـبل 

: ]باب مـ قال يف الخطبة بعد الثـاء: أما بعد[. ثؿ ذكر يف صحقحفالبخاري يف 

 يف ذلؽ. الباب ستة أحاديث طـ الـبل 

هذه إحاديث  ْت لَّ دَ فَ  (5/484 :)الػتحيف  قال احلافظ ابً زدب 

لغقرها، وسقاء كاكت طىل  أو ،كؾفا طىل أن الخطب كؾفا، سقاء كاكت لؾجؿعة

بحؿد اهلل  أفنهنا تبتد :أو ققام ،رض، وسقاء كاكت مـ جؾقسأو طىل إ ،الؿـبر

أو ذكر  ،والثـاء طؾقف بؿا هق أهؾف، ثؿ يذكر بعد ذلؽ ما يحتاج إىل ذكره مـ مقطظة

أما )يػصؾ بقـ الحؿد والثـاء، وبقـ ما بعده بؼقلف: حاجة يحتاج إىل ذكرها، و

ن جؾت إاإلشعار بلن إمقر كؾفا و (أما بعدـ: )والؿعـك يف الػصؾ ب (،بعد

ضافة، ومجقع ففل تابعة لحؿد اهلل والثـاء طؾقِف، فذاك هَق الؿؼصقد باإل :وطظؿت

 اكتفك الؿراد.لف مـ أمقر الديـ والدكقا. الؿفؿات تبعٌ 
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  اخلٛر١.زفع ايؿٛت يف د:6ر َطأي١ 

(: وُيستحبُّ أن يرفع صقتف 3/178) الؿغـليف  قال ابً قدام٘ 

 ثؿ استدل بحديث جابر الؿقجقد يف الباب. .هالقُْسِؿَع الـاس.

(: قال 157)ص أحؽام الجؿعةيف  تعاىل حػظف اهللّقال غٔخيا حئٙ 

ُيستحب رمحفؿا اهلل: فقف أكَّف  الـقؾ، والشقكاين يف شرح مسؾؿالـقوي يف 

لؾخطقب أن يػخؿ أمر الخطبة، ويرفع صقتف، ويجزل كالمف، ويظفر الغضب، 

: ٕنَّ تؾؽ إمقر إكؿا تؽقن طـد اشتدادها. قؾت: كعؿ، لؽـ ٓ يـبغل أن عوالػز

 يتؽؾػ رفع الصقت فقق صاقتف، فؾربؿا ُبحَّ صقتف، وتعب، وبعد أن يتعب مـ رفع

ًضا لؽثرة الؾحـ، وسق الصقت  ... ء التعبقر، وطدم استحضار إدلةيؽقن ُمعرَّ

 اكتفك الؿراد مـ كالمف.

 ؟ٌٖ ٜػرتط يف جٛر١ اجلُع١ إٔ تهٕٛ بايًغ١ ايعسب١ٝ د:7ر َطأي١

  أما مع طدم الؼدرة طىل الؾغة العربقة، أو طدم ففؿفا إن كان طـد أطاجؿ

فقجقز الخطبة بغقر الؾغة العربقة طـد أهؾ العؾؿ، وقد كص طىل ذلؽ مجع مـ 

 . ـابؾةالشافعقة، والح

  وأما مع الؼدرة طىل الؾغة العربقة: فجعؾفا الشافعقة والحـابؾة مـ شروط

 .الؿذهبقـ يفصحة الخطبة، يف إصح 

 وهذا ،يقجد وجف طـد الؿذهبقـ بصحة الخطبة، ولق كاكت بغقر العربقةو 

ٕن الؼصد هق إبالغ الخقر والقطظ لؾـاس، وقد قال تعاىل:  :أقشب يغ انكشاىح
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 .﴾ڱ ڱ ڱ ںڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ﴿

ٕن الؼرآن  :هذا وما يتعؾؼ بأيات الؼرآكقة: فال يجقز أن تؼرأ بغقر العربقة

واهلل أطؾؿ. بغقر العربقة، أيات أكزل بالؾغة العربقة، ولؽـ ٓ بلس أن يػسر
(1)

 

 ٌٖ ُتػرتط ايٛٗاز٠ يًخٛر١؟ د:8ر َطأي١

 اشترصفا الشافعل يف الجديد، وهل رواية طـ أمحد. 

 وهل إشفر: أكف ٓ ُيشترط، وهق ققل الشافعل  والرواية إخرى طـ أمحد

: لعدم انصٌاب هقًىزا انقٌل يف الؼديؿ، وهق ققل مالؽ، وداود، وأبل حـقػة، 

وجقد دلقؾ طىل آشتراط، واهلل أطؾؿ.
(2)

  

 هًٛع اإلَاّ ع٢ً املٓرب إذا زقاٙ حت٢ ٜيسغ امل٪ذٕ َٔ ا٭ذإ. د:9ر َطأي١

يزيد قال: إنَّ التلذيـ  ب بـ( طـ السائ915) صحقحفأخرج البخاري يف 

الجؿعة أمر بف طثؿان بـ طػان حقـ كثر أهؾ الؿسجد وكان التلذيـ يقم الثاين يف يقم 

 الجؿعة حقـ يجؾس اإلمام.

يف شرح هذا الحديث: وجؾقس اإلمام طىل  قال احلافظ ابً زدب 

إمة الؿـبر يقم الجؿعة إذا َرَقك الؿـبر حتك يػرغ مـ إذان سـة مسـقكة، تؾؼتفا 

 بالعؿؾ هبا، خؾًػا طـ سؾػ.

 هاوٓ خالف أكف غقر واجب. ثه قال:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) اإلكصاف (2/387 ،ط/إحقاء التراث )الؿجؿقع (4 ،)/البقان (2/571-573.) 

  (3/177.)الؿغـل (4/515 ،)الؿجؿقعواكظر:  (2)
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ـِ َياِسٍر  (333) اِر ْب ـْ َطؿَّ   َوَط

ِ
إنَّ ُصوَل »َيُؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َسِؿْعت َرُسقَل اهلل

ُجلِ   الرَّ
.َرَواُه ُمْسؾِؿٌ  .«، َوقَِصَر ُخْطَبتِِه َمئِـٌَّة ِمْن فِْؼِفهِ َصََلةِ

(1)
 

 املسائل واألحكام املستفادة من ادحييث

فلصقؾوا الصَلة واقصروا الخطبة، وإنَّ من »: صحقح مسؾؿتتؿة الحديث يف 

 .«البقان لسحًرا

ولقس هذا الحديث مخالًػا لألحاديث الؿشفقرة يف إمر  :قال اليّْٖ 

ف أنَّ الصالة تؽقن صقيؾة بتخػقػ الصالة: ٕنَّ الؿراد بالحديث الذي كحـ فق

 هابالـسبة إىل الخطبة، ٓ تطقياًل يشؼ طىل الؿلمقمقـ.

(: وُيستحب تؼصقر الخطبة: 3/179) الؿغـليف  ّقال ابً قدام٘ 

ار  فذكر حديث الباب.  ... لؿا َروى طؿَّ

، فؽاكت صالتف قصًدا، ملسو هيلع هللا ىلصوقال جابر بـ سؿرة: كـت أصظ مع الـبل  قال:

ها.ه مسؾؿوخطبتف قصًدا. روا
(2)

 

 .وهذا هق ققل الجؿفقر، أطـل استحباب تؼصقر الخطبة ُ :قهد

  ،قٌل هق  ًانظاىشوقد ذهب ابـ حزم إىل طدم جقاز تطقيؾ الخطبة

 : إٓ إْن شؼَّ طىل الـاس بالتطقيؾ، واهلل أطؾؿ.اجلًيٌس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 869أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)

 (.866رقؿ ) صحقح مسؾؿاكظر:  (2)
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ـِ الـُّْعَؿاِن  (333) ـْ ُأمِّ ِهَشاِم بِـِْت َحاِرَثَة ْب ٱٻ ﴿ ْذتأََخ َقاَلْت: َما  ،َوَط

  [2ق:] ﴾ٻ ٻ
ِ
ـْ لَِساِن َرُسقِل اهلل َّٓ َط َيْؼَرُؤَها ُكؾَّ ُجُؿَعٍة َطَؾك الِؿـْبَِر  ملسو هيلع هللا ىلصإ

إَذا َخَطَب الـَّاَس. َرَواُه ُمْسؾٌِؿ.
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من ادحييث

 ايكسمٕ يف اخلٛر١. اضتخراب قسا٠٤ د:1ر َطأي١

فقف استحباب اإلكثار مـ قراءة الؼرآن يف الخطبة، واستحباب الخطبة 

 .السقرة هبذه

أهنا مشتؿؾة طىل البعث،  ﴾ٱ﴿: قال العؾؿاء: سبب اختقار قال اليّْٖ

، ة، وفقف دلقؾ لؾؼراءة يف الخطبةوالؿقت، والؿقاطظ الشديدة، والزواجر إكقد

 هاأو بعضفا يف كؾ خطبة. ،﴾ٱ﴿  قراءة وفقف استحباب

 ٌٖ قسا٠٤ غ٤ٞ َٔ ايكسمٕ غسط يؿخ١ اخلٛر١؟ د:2ر َطأي١

  ذهب إىل اشتراط ذلؽ الشافعل وأصحابف يف الؿشفقر طـفؿ، واإلمام أمحد

يف الرواية الؿشفقرة طـف، وهق الصحقح مـ الؿذهب طـد أصحابف، وطؾقفا 

حديث  كؿا يف حديث الباب، وكؿا سقليت مـ واستدلقا بػعؾ الـبل ، أكثرهؿ

 .جابر بـ سؿرة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 52( )873أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)
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   وذهبت صائػة مـ أهؾ العؾؿ إىل أنَّ ذلؽ سـة، ولقس بقاجب، وهق ققل

الؿالؽقة، والحـػقة، ووجٌف طـد الشافعقة، ورواية طـ أمحد اختارها بعض 

 .أصحابف، وهق اختقار ابـ حزم، وابـ الؼقؿ، والشقكاين، والسعدي

، واهلل أطؾؿ.انصٌاب هقًىزا انقٌل 
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مدوكة الػؼف الؿالؽل (2/366-367 ،)اإلكصاف (4/526،522 ،)لؿجؿقعاواكظر:  (1)

(1/537 ،)خطبة الجؿعة ( لؾحجقالن، -141)صالبقان (2/571-573.) 
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 امَلَطاِئِل امُلِلَخَكة َبِعُض

 إذا قسأ اخلٛٝب بطٛز٠ فٝٗا ضجد٠  فٌٗ ٜٓصٍ ٜٚطجد  أّ ٫؟ د:1ر َطأي١

 مـع مالؽ مـ ذلؽ، وقال: هل تطقع: فال يشتغؾ هبا أثـاء الخطبة. 

 وخالػف مجفقر العؾؿاء، فؼالقا بؿشروطقة سجقد التالوة. 

 أنَّ  : (1416)ســ أبل داود، يف واستدلقا بحديث أبل سعقد الخدري 

، فؾؿا جاء السجدة، كزل سقرة ]ص[قرأ طىل الؿـبر يقم الجؿعة  الـبل 

 فسجد، وسجد الـاس معف.

 الصحقح الؿسـديف  القادطل اإلمام  وإسـاده صحقح، وصححف

(417.) 

أكف قرأ بسقرة   (1677)البخارييف  وصحَّ طـ طؿر بـ الخطاب 

 الـاس. الـحؾ طىل الؿـبر يقم الجؿعة، فـزل، فسجد، وسجد

.انصٌاب هقيٌس ًًيزىة اجل
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (4/517.)الؿجؿقع (3/186-181 ،)الؿغـلواكظر:  (1)
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ـِ  (338) ـِ َطبَّاٍس  َوَط   اْب

ِ
َم َيْومَ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل  الُجُؿَعةِ  َمْن َتَؽؾَّ

ُل َلُه: َأْكِصْت َلْقَسْت َلُه َوالَِّذي َيُؼو. اَواإِلَماُم َيْخُطُب َفُفَو َكَؿَثِل الِحََمِر َيْحِؿُل َأْسَػارً 

َٓ َبلَْس بِفِ «ُجُؿَعةٌ  . َرَواُه َأْحَؿُد بِنِْسـَادٍ 
(1)

ُر َحِديَث َأبِل ُهَرْيَرَة فِل  ، َوُهَق ُيَػسِّ

 ِـ ِحقَحقْ  :َمْرُفقًطا الصَّ

.«الُجُؿَعِة َواإِلَماُم َيْخُطُب َفَؼْد َلَغْوَت َيْوَم  إَذا ُقْؾَت لَِصاِحبِك: َأْكِصْت » (333)
(2)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من ادحييثني

 حهِ ايه٬ّ أخٓا٤ اخلٛر١. د:1ر َطأي١

  ذهب مجاطة مـ أهؾ العؾؿ إىل تحريؿ الؽالم أثـاء الخطبة، وهق مذهب أمحد

، يف الؿشفقر طـف، ومالؽ، وإوزاطل، وأبل حـقػة، وهق ققل الشافعل يف الؼديؿ

وقال بف مـ التابعقـ: ططاء، ومجاهد، وطزا ابـ رجب هذا الؼقل إىل إكثريـ، 

واستدلقا بلحاديث الباب، وبحديث أبل هريرة أنَّ أبا ذرٍّ سلل ُأبل بـ كعب يف 

الخطبة طـ سقرة متك كزلت؟ فلطرض طـف، فؾؿا اكتفت الخطبة، قال ُأبل َٕبل 

، ويف الباب «صدق ُأبي»: الـبل ذر: لقس لؽ مـ صالتؽ إٓ ما لغقت. فؼال 

 أحاديث أخرى يف اإلكصات إىل كالم الخطقب.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولؽـ ققلف (، ويف إسـاده مجالد بـ سعقد الفؿداين، وهق ضعقػ، 1/236. أخرجف أمحد )ضعٔف (1)

يشفد لصحتف حديث أبل هريرة الذي بعده، ولف شاهد آخر طـد أبل  «والذي يقول له أىصت... »

 .( بنسـاد حسـ مـ حديث طبداهلل بـ طؿرو بـ العاص 1113داود )

 (. 851(، ومسؾؿ )934أخرجف البخاري ) (2)
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  وذهب مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ إىل كراهة ذلؽ، ومل يؼقلقا بالتحريؿ، وهق

الجديد مـ مذهب الشافعل، والصحقح طـد الشافعقة، وُحؽل رواية طـ أمحد، 

ي، وداود، واستدلقا وبف قال طروة، وسعقد بـ جبقر، والشعبل، والـخعل، والثقر

، وهق طىل الؿـبر، كالذي ببعض إحاديث التل فقفا كالم بعض الـاس لؾـبل 

 وغقرهؿ. والذي جاء يسلل طـ ديـف، ستسؼا، والذي سلل طـ صالة الؾقؾسلل آ

طـ هذه إحاديث بلهنا مخصقصة  ّقد أداب أصحاب الكْل األّل

، انصٌاب هقًانقٌل األًل ، بالؽالم مع الخطقب لؾحاجة مجًعا بقـ إدلة

أطؾؿ. واهلل
(1)

 

 َت٢ جيب اإلْؿات؟ د:2ر َطأي١

  ذهب مجفقر العؾؿاء إىل أنَّ اإلكصات يجب بشروع اإلمام يف الخطبة، وهق

بنسـاد صحقح  الؿروي طـ طؿر بـ الخطاب
(2)

، أهنؿ كاكقا يـصتقن لف إذا 

 شرع يف الخطبة.

 مام، وهق ققل وقد ذهب صائػة مـ أهؾ الؽقفة إىل أكف يجب بخروج اإل

 الحؽؿ، وأبل حـقػة.

يف حديث أبل  : لؼقلف انصٌاب هقانقٌل األًل  :غفش اهلل نوقال أتٌ ػثذ اهلل 

.«واإلمام خيطب»هريرة: 
(3)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.5/499ٓبـ رجب ) الػتح (4/525 ،)الؿجؿقعواكظر:  (1)

 تخريجف يف باب إذان.تؼدم  (2)

 (.5/561ٓبـ رجب ) الػتحواكظر:  (3)
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 َت٢ ٜٓتٗٞ ايٓٗٞ عٔ ايه٬ّ يف اخلٛر١؟ د:3ر َطأي١ 

  ذهب مجفقر أهؾ العؾؿ إىل أكف يـتفل بػراغ اإلمام مـ الخطبتقـ، ويجقزون

 .قـ الصالة والخطبةالؽالم مع كزولف، وب

 .وذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل أنَّ الـفل يؿتد إىل الدخقل يف الصالة 

: لحديث أبل هريرة انصٌاب هققٌل اجلًيٌس : غفش اهلل نوقال أتٌ ػثذ اهلل 

السابؼ، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 حهِ ايه٬ّ بري اخلٛرتري عٓد هًٛع اإلَاّ. د:4ر َطأي١

 بعض الشافعقة، مـع مـ ذلؽ إوزاطل، وإسحاق، وأصحاب مالؽ، و

 يسقر يشبف سؽقت اإلمام لؾتـػس. وقالقا: هق سؽقتوالحـابؾة، 

  ،وذهب صائػة مـ الحـابؾة، والشافعقة، إىل جقاز الؽالم يف ذلؽ الققت

، ويف حديثف أخر «واإلمام خيطب»: لحديث أبل هريرة السابؼ: ًىزا انقٌل أصحُّ

 أن يسؽت فإوىلومع ذلؽ ، «ثم أكصت إذا تؽؾم اإلمام...»: صحقح مسؾؿيف 

، واهلل أطؾؿ.إذا مل يحتج إىل الؽالم
(2)

  

 اإلغاز٠ يف اخلٛر١. د:5ر َطأي١

 مـ احتاج إىل الؽالم يف الخطبة: فال يتؽؾؿ، ولف أن ُيشقر، قال ابـ رجب 

(: وٓ خالف يف جقاز اإلشارة بقـ العؾؿاء: إٓ ما ُحؽِل طـ 5/496) الػتحيف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.5/562ٓبـ رجب ) الػتحواكظر:  (1)

  (3/266.)الؿغـل (5/564 ،)الػتحواكظر:  (2)
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وٓ يصح: ٕنَّ اإلشارة يف الصالة جائزة، فػل  -يعـل أكف كره ذلؽ-صاوس وحده 

 هاحال الخطبة أوىل.

( أكف كان 3/225) مصـػ طبد الرزاقكؿا يف  وثبت طـ ابـ طؿر 

(، وأخرج أيًضا ذلؽ طـ 2/117، وهق كذلؽ طـد ابـ أبل شقبة )يشقر يف الخطبة

 ،ةيقم الجؿعرأى رجال يتؽؾؿ بنسـاد صحقح أكف  مجزأة بـ زاهر إسؾؿل 

.فلشار إلقف أن اسؽت
(1)

 

 إذا تهًِ اخلٛٝب بايردع١ ٚاييطٛم؟ د:6ر َطأي١

  قال ابً زدب  يفالػتح (5/563 :) ؿ بؽالم محرم، ؾَّ ؽَ تَ  نْ إفلما

 ؾػ، كؿا كان يػعؾف بـق أمقة، سقى طؿر بـ طبد العزيزالسَّ  بِّ َس ـأو كَ  ،كبدطةٍ 

ي طـ طؿرو بـ و، فؼالت صائػٌة: يؾحؼ بالخطب ويـصت لُف، رُ -رمحة اهلل طؾقف-

 وقتادة. ،ةرَّ مُ 

 :وسعقد بـ جبقرٍ  ،وإكثرون طىل خالف ذلؽ، مـفؿ: الشعبل قال، 

: انصحْحوهق ، والؾقث بـ سعدٍ  ،وطروة ،والزهري ،والـخعل ،وططاءٌ  ،بردة وأبق

ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ    ی ی ی ی جئ حئ ﴿فنن اهلل تعاىل يؼقل: 

كصات إلقف، ستؿاطف واإلا حرم امً حرَّ أية، وما كاَن مُ  [68:]اضأىعا  ﴾مئ ىئ

ولعؾ ققل ، وأت الؾفق، وكحق ذلؽ ،سؿاع الغـاءـك ،ووجب التشاغؾ طـف

 هآ يف محرٍم. ،وقتادة يف كالٍم مباٍح  ،طؿرو بـ مرة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ط/الػالح.4/75) إوسط (3/198 ،)الؿغـلواكظر:  (1)
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، وهق ترجقح انصٌاب هق: ما صححف ابـ رجب غفش اهلل نو قال أتٌ ػثذ اهلل 

.شقخـا مؼبؾ القادطل 
(1)

  

 إذا ُذٔنَس؟ ع٢ً ايٓي  ٌٖ يًُطتُع يًخٛر١ إٔ ٜؿًٞ د:7ر َطأي١

 يف الؿسللة ققٓن: 

يف كػسف، وهق مذهب مالؽ، وأمحد،  أكف يصظ طىل الـبل  الكْل األّل:

 ـده، فؾم يصلالبخقل من ُذكِرُت ط»وإسحاق، وأبل يقسػ، واستدلقا بحديث: 

«طؾيَّ 
(2)

«طؾيَّ طـده، فؾم ُيَصل   ُذكرُت  رجلٍ رغم أكف »، وحديث: 
(3)

، قالقا: 

 .إمر باإلكصات ُمؼقَّد هبذه إدلة، وهق يصظ يف كػسف، فال ُيـايف اإلكصات وطؿقم

قالقا: وتخصقص طؿقم أحاديث الـفل طـ الؽالم أوىل: ٕنَّ طؿقمفا ضعقٌػ، 

وفقفا  فؼد خصص يف الؽالم مع الخطقب، وخصص بصالة تحقة الؿسجد،

رير، أو تـبقف الغافؾ وخصص بالؽالم القاجب، كـتـبقف الضَّ  ،ملسو هيلع هللا ىلصالصالة طىل الـبل 

 طـ بعض الفقام، وكحق ذلؽ.

، وهق اختقار الثقري، أكف ُيـصت، وٓ ُيصظ طىل الـبل  الكْل الجاىٕ:

وأبل حـقػة، ومحؿد، والؾقث، ومالؽ يف رواية، والشافعل، واستدلقا بعؿقم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (19/34-.)التؿفقد(ط/الػالح، 4/75) إوسط (3/226 ،)طبد الرزاقواكظر:  (1)

( مـ حديث الحسقـ 1736(، وأمحد )8166) الؽبرى(، والـسائل يف 3546أخرجف الترمذي ) (2)

، ويف إسـاده: طبداهلل بـ طظ بـ الحسقـ بـ طظ الفاشؿل، روى طـف أربعة، ووثؼف ابـ ابـ طظ 

 حبان، وابـ خؾػقن: فال بلس بتحسقـ حديثف، واهلل أطؾؿ.

 بنسـاد حسـ، وحسـف اإلمام القادطل  (، مـ حديث أبل هريرة 3545رمذي )أخرجف الت (3)

  (1282.)الصحقح الؿسـديف 
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 .أحاديث الـفل طـ الؽالم، وهق اختقار شقخـا مؼبؾ القادطل 

 : لؿا تؼدم واهلل أطؾؿأقشب إىل انصٌاب انقٌل األًل :فش اهلل نوغقال أتٌ ػثذ اهلل 

وحؽؿ الحؿد يف العطاس كحؽؿ الصالة. ابـ باز اإلمام  وهق اختقار
(1)

 

 َٔ تهًِ َتعُّدا يف اخلٛر١  فٌٗ ٜؿًٞ مجع١  أٚ ظّٗسا؟ د:8ر َطأي١

 جاء طـ طؽرمة، وططاء الخراساين، أهنؿا قآ: مـ لغا فال مجعة لف.

ره ططاء، وبـحقه قال إو زاطل. والؿراد أكف يػقتف ثقاب الجؿعة، وبذلؽ فسَّ

 .وابـ وهب

 .وبذلؽ قال ططاء وقال إسحاق: ُيخشك طؾقف فقات إجر.

 الحسـ، والزهري: يصظ ركعتقـ.قال و

 وقال الثقري: يستغػر اهلل، ويصظ.

 : وٓ يصح طـ أحٍد خالف ذلؽ، واهلل أطؾؿ.قال احلافظ ابً زدب 

 .ظ الجؿعة، ٓ الظفريعـل: أكف يص

طىل هذا مجاطة  (19/37 :)التؿفقديف   عبد الربقال احلافظ ابً 

الػؼفاء مـ أهؾ الرأي وإثر ومجاطة أهؾ الـظر ٓ يختؾػقن يف ذلؽ وحسبؽ هبذا 

.ه.اأصال وإمجاطا
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (2/666 ،)البقان(، 338)ص خطبة الجؿعة(، 498-5/497ٓبـ رجب ) الػتحواكظر:  (1)

مدوكة الػؼف الؿالؽل (1/538 ،)الػروع (2/125 ،)فتاوى الؾجـة (8/247.) 

 (.-5/566ٓبـ رجب ) الػتحظر: واك (2)
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 َٔ مل ٜطُع اخلٛر١; يرعدٙ  أٚ ؾُُ٘  فٌٗ ٜٓؿت؟ د:9ر َطأي١ 

 :يف هذه الؿسللة أققال 

يذكر اهلل يف كػسف، ويؼرأ الؼرآن، وهق ققل طؾؼؿة، وططاء،  :الكْل األّل

 وسعقد بـ جبقر، والـخعل، والشافعل، والثقري، وأمحد، وإسحاق.

أكف ُيـصت، وٓ يتؽؾؿ بشلء، وهق ققل الزهري، وإوزاطل،  الكْل الجاىٕ:

 ومالؽ، وأبل حـقػة.

الؽالم، وهق ققل ٓ يجب طؾقف اإلكصات مطؾًؼا، بؾ ُيباح لف  الكْل الجالح:

طروة بـ الزبقر، وصائػة مـ أصحاب الشافعل، وأومل إلقف أمحد، فؼال: يشرب 

 الؿاء إذا مل يسؿع. واختاره الؼاضل أبق يعىل.

، ومل يخص مـ سؿع باإلكصات أمر الـبل  :غفش اهلل نوقال أتٌ ػثذ اهلل 

كالم هق سؿاع  مؿـ مل يسؿع، ولؽـ مـ الؿعؾقم أنَّ الؿراد مـ اإلكصات

لف أن يذكر اهلل يف قيش طىل غقره، وطىل هذا: فالظَّاهر أنَّ فالخطقب، وطدم الت

، واهلل أطؾؿ.وإن أكصت: فحسـ ، وٓ يؾزمف آكصات،كػسف
(1)

 

 حهِ تػُٝت ايعاطظ  ٚزد ايط٬ّ. د:11ر َطأي١

 يف الؿسللة أققال: 

الجقاز، وهق ققل الحسـ، والشعبل، والـخعل، والحؽؿ،  الكْل األّل:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (19/37 ،)التؿفقد(، و3/197) الؿغـل(، -5/498ٓبـ رجب ) الػتحواكظر:  (1)

إوسط (4/79 ،)ابـ أبل شقبة (2/122.) 
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وبعض  ،وهق ققل الشافعل يف الجديدلثقري، وإسحاق، وأمحد يف رواية، وقتادة، وا

 وذلؽ لقجقب الرد، ففق مخصقص مـ اإلكصات. الشافعقة،

طدم جقاز ذلؽ، وهق ققل ططاء، ومالؽ، وإوزاطل،  الكْل الجاىٕ:

وبعض الشافعقة،  وهق ققل الشافعل يف الؼديؿ، وأصحاب الرأي، وأمحد يف رواية،

 قم أحاديث إمر باإلكصات، وطدم الؽالم.واستدلقا بعؿ

يحرم طىل مـ يسؿع الخطبة، وُيباح الرد طىل مـ كان بعقًدا ٓ  الكْل الجالح:

 يسؿع، وهق ققل أمحد يف رواية، واختارها بعض أصحابف.

ٓ يجقز رد السالم، ويجقز تشؿقت العاصس، وهق ققل بعض  الكْل السابع:

د، وذلؽ ٕنَّ الذي سؾَّ  :الشافعقة ؿ كان يـبغل لف أن ٓ ُيسؾؿ: فؾؿ يستحؼ الرَّ

 بخالف العاصس: فننَّ ذلؽ أمٌر غالب طؾقف.

، ومـ كان ٓ يسؿع انقٌل انثاَِ هقجح اانش :غفش اهلل نوقال أتٌ ػثذ اهلل 

الخطبة: فردَّ كؿا قال أمحد، فال بلس طؾقف إن شاء اهلل، واهلل أطؾؿ.
(1)

  

 ملطجد قرٌ إٔ جيًظ؟ٌٖ جيب اإلْؿات ع٢ً َٔ نإ يف ا د:11ر َطأي١

(: فلما مـ دخؾ الؿسجد يف حال 5/564) الػتحيف  قال ابً زدب 

الخطبة، فؼالت صائػة: إكؿا يؿتـع طؾقف الؽالم إذا جؾس، وأخذ مجؾسف، وما دام 

يؿشل: فؾف أن يتؽؾؿ، ويؽؾؿ مـ معف، وهذا ققل الزهري، وقتادة، والثقري، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( لؾحجقالن، 329)ص خطبة الجؿعة (2/599 ،)البقان (2/394 ،)اإلكصافواكظر:  (1)

الؿغـل (3/198- ،)والتؿفقد (19/37-38) ، إوسط (4/86.ط/الػالح) 
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ُؿَعِة َواإِلَماُم َيْخُطُب َصاِحبِك: َأْكِصْت َيْوَم الُج إَذا ُقْؾَت لِ »والشافعل، وطؿقم ققلف:  

 هايشؿؾ الؼائؿ، والؼاطد، والؿاشل. «َفَؼْد َلَغْوَت 

 .، واهلل أطؾؿػنذُ ادلخراسهق  ًيا اخراسه اتٍ سجة

 غسب اخلٛٝب املا٤ أخٓا٤ اخلٛر١. د:12ر َطأي١

  ،ذهب إىل إباحة ذلؽ مجع مـ أهؾ العؾؿ، ومـفؿ: صاوس، ومجاهد

 والشافعل.

 ذهب بعضفؿ إىل الؿـع مـ ذلؽ، وهق ققل مالؽ، وإوزاطل، وأمحد، بؾ و

 بالغ اإلمام إوزاطل: فؼال: تػسد مجعتف.

ٓ بلس بف: ٕن إشقاء طىل اإلباحة، وٓ كعؾؿ حجة  : قال ابً امليرز

 تؿـع مـف، والقققف طـف أحسـ يف إدب.

 ها.قال العبدري: ققل إوزاطل مخالػ لإلمجاع

لعدم وجقد دلقؾ يدل طىل مـع ذلؽ،  :انقٌل األًل هق ًانصحْح  ُ:قهد

التقفقؼ. وباهلل
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) إوسط (4/81و ،)اإلكصاف (2/294 ،) الؿجؿقع (4/448.) 
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ـْ َجابٍِر  (333) َفَؼاَل: ، َيْخُطُب  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َدَخَؾ َرُجٌؾ َيْقَم الُجُؿَعِة َوالـَّبِلُّ  َوَط

ْقَت؟» َٓ  «َصؾَّ .َػٌؼ َطَؾقْفِ . ُمتَّ «ُقْم َفَصل  َرْكَعَتْقنِ »َقاَل: ، َقاَل 
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من ادحييث

  ١ٝ املطجد  ٚاإلَاّ خيٛب. د:1ر َطأي١

  ،كره مجاطة مـ أهؾ العؾؿ أن يصظ الداخؾ ركعتقـ حال خطبة الخطقب

م طىل السـة  .وقالقا: آستؿاع واجٌب: فُقَؼدَّ

 ومؿـ كره ذلؽ الثقري، ومالؽ، والؾقث، وأبق حـقػة.

 أهؾ العؾؿ إىل مشروطقة الصالة حال الخطبة،  بقـؿا ذهب صائػة مـ

 .واستحبقا ذلؽ مع التخػقػ

 .واستدلقا بحديث الباب، وهؿ: أمحد، والشافعل، وإسحاق، وابـ الؿـذر

طـ أبل سعقد ثبتو
(2)

 أكف مل يرَض أن يجؾس حتك صؾَّك ركعتقـ. 

تحقة الؿسجد كؿا  تلكد استحباب، وهذا يدل طىل انصٌاب هقًىزا انقٌل 

م يف آخر باب الؿساجد، فراجعف.تؼد
(3)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 55( )875(، ومسؾؿ )931أخرجف البخاري ) (1)

 ( بنسـاد حسـ.511أخرجف الترمذي ) (2)

  (3/192.)الؿغـلواكظر:  (3)
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 ٌٖ ٜسنع اخلٛٝب  ١ٝ املطجد قرٌ اخلٛر١؟ د:2ر َطأي١ 

  ذهب مجفقر العؾؿاء إىل طدم مشروطقة ذلؽ: ٕنَّ الـبل والخؾػاء بعده ،

مل ُيحػظ طـ أحٍد مـفؿ أهنؿ كاكقا يصؾقن تحقة الؿسجد قبؾ الخطبة، بؾ يدخؾقن 

 إىل الخطبة مباشرة، واهلل أطؾؿ.

 شافعقة إىل أكف يصظوذهب بعض ال. 

 ، وقال: غريب، وشاذ، ومردود.الروضةوقد ضعػ الـقوي هذا الؼقل يف 

.كؿا يؼقل، واهلل أطؾؿ ًىٌ ضؼْف
(1)
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 الػروع (2/33 ،)روضة الطالبقـ (2/392) ،اإلكصاف (4/529 ،)الؿجؿقعواكظر:  (1)

(2/123 ،)الؿـتؼك ( 1/189لؾباجل ،)خطبة الجؿعة (.293)ص 
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ـِ  (333) ـِ َطبَّاٍس  َوَط ُسقَرَة  َكاَن َيْؼَرُأ فِل َصاَلةِ الُجُؿَعةِ  ملسو هيلع هللا ىلص، َأنَّ الـَّبِلَّ اْب

. َرَواُه ُمْسؾِؿٌ  ـَ .الُجُؿَعِة، َوالُؿـَافِِؼق
(1)

 

ـِ  (333) ـِ َبِشقٍر  َوَلُف َط ، َوفِل الُجُؿَعةِ  الـُّْعَؿاِن ْب ـِ : َقاَل: َكاَن َيْؼَرُأ فِل الِعقَدْي

.﴾ٿ ٹ ٹ ٿ﴿َو  ﴾ں ڻ ڻ ڻ﴿ ـبِ 
(2)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من ادحييثني

َٛز املرنٛز٠ يف ؾ٠٬ اجلُع١. د:1ر َطأي١  حهِ قسا٠٤ ايٗط

قر الؿذكقرة  .استحبَّ أهؾ العؾؿ الؼراءة يف صالة الجؿعة بالسُّ

أو يف إوىل:  ،يف إوىل: ]سقرة الجؿعة[، ويف الثاكقة: ]سقرة الؿـافؼقـ[

 .﴾ٿ ٿ ٹ ٹ﴿ ، ويف الثاكقة:﴾ں ڻ ڻ ڻ﴿سقرة 

 ٜتٛزي ايؿ٠٬ َٔ ٜتٛزي اخلٛر١. د:2ر َطأي١

  ها الذي يتقىل الخطبة، وهق مذهب َّٓ ذهب طامة أهؾ العؾؿ إىل أنَّ الصالة يتق

ـدهؿ أن أمحد، والشافعل، وإوزاطل، والثقري، وأصحاب الرأي، ويجزئ ط

 ُيصظ بالـاس مـ مل يخطب.

  ؟ ويف ذلؽ ، أم ٓالخطبةولؽـ اختؾػقا: هؾ ُيشترط أن يؽقن مؿـ حضر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 879أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)

 (. 878أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (2)
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 روايتان طـ اإلمام أمحد: 

أكف ُيشترط أن يؽقن مؿـ حضر الخطبة، وهق ققل الثقري،  إحداٍنا:

 وأصحاب الرأي، وأبل ثقر.

 أكف ٓ ُيشترط، وهق ققل إوزاطل، والشافعل. ّالجاىٔ٘:

ٕكف تصح مـف  :-واهلل أطؾؿ- انصٌاب هقًانقٌل انثاَِ : قال أتٌ ػثذ اهلل

ـف اإلمامة.الجؿعة: فتصحُّ م
(1)

 

ُّ ع٢ً ايؿ٠٬. د:3ر َطأي١  اخلٛر١ ُتٜكٖد

  ذهب أصحاب الؿذاهب إربعة إىل أنَّ تؼديؿ الخطبة طىل الصالة شرٌط مـ

َرت طـ الصالة: فنهنا ٓ تصح تفا، وأهنا لق ُأخِّ  .شروط صحَّ

كؿا يف  ، والؿالؽقة (1/589)ائع الصـائعبدكؿا يف  قد قال بذلؽ الحـػقةو

ؽلمدوكة الػؼف الؿال (1/537)كؿا يف  ، والشافعقةالؿجؿقع (4/514) ،

 . (2/365( )2/368)اإلكصافكؿا يف  والحـابؾة

  وقال يفاإلكصاف ترط مبقـًا طدم الخالف يف ذلؽ طـد الحـابؾة: وُيش

 تؼدمفا طىل الصالة بال كزاع.

لفا قبؾ  : ويدل طىل ذلؽ مداومة فعؾ الـبل غفش اهلل نو قال أتٌ ػثذ اهلل

 .«من طؿل طؿًَل لقس طؾقه أمركا؛ ففو ردٌّ »، وهق الؼائؾ: الصالة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (4/83.)إوسط (3/177-178 ،)الؿغـلاكظر:  (1)
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 اخلٛر١ ٫ تهٕٛ إ٫ بعد دجٍٛ ٚقت ايؿ٠٬  نايؿ٠٬. د:4ر َطأي١

  ذهب أصحاب الؿذاهب إربعة إىل أكف ُيشتَرُط يف خطبة الجؿعة أن تؽقن

قد قال و ،بعد دخقل وقت صالة الجؿعة: فنْن وقعت، أو جزء مـفا قبؾف مل تجزئ

 ػقة، والؿالؽقة، والشافعقة، والحـابؾة، وقال بف ابـ حزم أيًضا.بذلؽ الحـ

: ويدل طىل ذلؽ أنَّ الخطبة ٓ تؽقن إٓ بعد الـداء، غفش اهلل نو قال أتٌ ػثذ اهلل

طـ السائب بـ   (912،)البخاريوالـداء ٓ يجقز إٓ طـد دخقل الققت، ويف 

إلمام طىل الؿـبر، كان ذلؽ أنَّ إذان يقم الجؿعة أولف حقـ يجؾس ا : يزيد

 .الحديث . ... ، وأبل بؽر، وطؿرملسو هيلع هللا ىلصطىل طفد رسقل اهلل 

ولؽـ كقهنا ٓ تصح إذا حصؾ جزء مـفا قبؾ الققت مقضع كظر: ٕكف قد 

واهلل أطؾؿ. ،ًاألظيش صحرياحصؾ بعضفا يف الققت، 
(1)
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خطبة  (1/589 ،)الصـائعبدائع  (2/169 ،)الػروع (4/514 ،522 ،)الؿجؿقعاكظر:  (1)

 (.-56)ص الجؿعة
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ـِ َأْرَقَؿ  (333) ـْ َزْيِد ْب َص فِل  الِعقَد، ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َصؾَّك الـَّبِلُّ  َوَط ُثؿَّ َرخَّ

َي َفْؾُقَصل  » :َؼاَل فَ الُجُؿَعِة،  َحُف «َمْن َشاَء َأْن ُيَصؾ  ، َوَصحَّ َّٓ التِّْرمِِذيَّ . َرَواُه الَخْؿَسُة إ

ـُ ُخَزْيَؿةَ  .اْب
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من ادحييث

 ُع١ إذا اهتُعت َع ايعٝد يف ّٜٛ ٚاحد.حهِ ؾ٠٬ اجل د:1ر َطأي١

 يف الؿسللة أققال: 

يسؼط وجقب الجؿعة طىل أهؾ الؼرى دون أهؾ البؾد،  الكْل األّل:

صحقح والؿصر، وهق ققل الشافعل وأصحابف، واستدلقا بلثر طثؿان يف 

نَّ هذا يقم قد اجتؿع لؽؿ فقف طقدان، إ(، أكف قال: يا أيفا الـاس، 5571) البخاري

ـ أحبَّ أن يـتظر الجؿعة مـ أهؾ العقايل: فؾقـتظر، ومـ أحبَّ أن يرجع: فؼد فؿ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وابـ ماجف 3/194(، والـسائل )1676(، وأبقداود )4/372. أخرجف أمحد )حطً لػريِ (1)

 ( مـ صريؼ إياس بـ أبل رمؾة طـ زيد بـ أرقؿ. وإياس مجفقل. 1464(، وابـ خزيؿة )1316)

(، ويف 1311ـ ماجف )(، واب1673: أخرجف أبقداود )ولف شاهد مـ حديث أبل هريرة 

 (1984 ،)العؾؾإسـاده اختالف ورجح الدارقطـل وأمحد أكف مـ مراسقؾ أبل صالح. اكظر: 

التؾخقص (3/1699.)  ويفصحقح البخاري (5572 طـ طثؿان بـ طػان )  أكف خطب

يـتظر  العقد يقم مجعة ثؿ قال: يا أيفا الـاس، إن هذا يقم قد اجتؿع لؽؿ فقف طقدان، فؿـ أحب أن

 الجؿعة مـ أهؾ العقايل فؾقـتظر، ومـ أحب أن يرجع فؼد أذكت لف. 

 فالحديث حسـ هبذه الطرق، واهلل أطؾؿ.

ابـ خزيؿة مل يجزم بصحتف، بؾ قال: إن صح الخبر، فنين ٓ أطرف إياس بـ أبل رمؾة  تنبيه:

 جرح. بعدالة وٓ
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 أذكت لف.

إذا َصؾَّقا العقد مل تجب بعده صالة حتك يصظ العصر، فقسؼط  الكْل الجاىٕ:

 ، وذكر أنَّ ذلؽ صـقع ابـ الزبقر،طـف وجقب الجؿعة، والظفر، وهذا ققل ططاء

لشعبل، وهق مـ صريؼ مجالد طـف، وفقف إبراهقؿ الـخعل، وكؼؾ طـ اقال بف و

 ، واختاره الشقكاين.ضعػ

يسؼط وجقب الجؿعة طـ أهؾ البؾد، ولؽـ يـبغل لإلمام أن  الكْل الجالح:

، واستدلقا طىل سؼقط وجقب الجؿعة وأصحابفيصظ الجؿعة، وهذا ققل أمحد، 

ذر ، بنسـاد صحقح طـد ابـ الؿـبلحاديث الباب، وصحَّ طـ طؿر بـ الخطاب 

طـ طثؿان  (، أكف مل ُيصؾِّ الجؿعة طـد أن اجتؿعت مع العقد، وصحَّ ذلؽ4/288)

  كؿا تؼدم، وطـ طظ  كؿا يفمصـػ ابـ أبل شقبةطـ ابـ  ، وثبت

، واستدلقا طىل أنَّ أيًضا الؿصـػبنسـاد صحقح كؿا يف  الزبقر، وابـ طباس

، الذي يف الباب، فػقف اإلمام يـبغل لف أن يصظ الجؿعة بحديث أبل هريرة 

عقن. وهق إن كان مرساًل: فنكف يشفد لف حديث الـعؿان بـ بشقر  قال: وإكَّا ُمَجؿِّ

  يفصحقح مسؾؿ (878) يؼرأ يف العقد، والجؿعة بـ:  ملسو هيلع هللا ىلص، قال: كان الـبل

، قال: وإذا اجتؿعا يف يقم: قرأ ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ﴿وَ  ﴾ں ڻ ڻ ڻ﴿

 هبؿا أيًضا يف الصالتقـ.

 ٓ تسؼط الجؿعة مطؾًؼا، وهق ققل مالؽ، وأبل حـقػة. :الكْل السابع

 .: ٕدلتفؿ الؿذكقرةانصٌابهق ًذ ًأصحاتو ـقٌل أح: قال أتٌ ػثذ اهلل
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 وقد اختؾػ أصحاب أمحد: هؾ يجب طىل اإلمام إقامة الجؿعة، أم ٓ؟ 

طدم وجقهبا: لحديث ابـ الزبقر وابـ طباس وٕثر طؿر  ًانصٌاب ،طىل ققلقـ

، ؾؿ.واهلل أط 

وأما استدٓل الشافعقة بلثر طثؿان: فؾقس لفؿ فقف دٓلة، بؾ الظاهر أنَّ طثؿان 

أصحاب العقايل أحؼ هبذه  ييؼقل بالرخصة كؼقل غقره مـ الصحابة، ورأ

فؿ بالذكر، واهلل أطؾؿ. الرخصة مـ غقرهؿ لؾؿشؼة الحاصؾة طؾقفؿ: فخصَّ
(1)
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 مجؿقع الػتاوى (4/289 ،)سطإو (3/242 ،)الؿغـل (4/492 ،)الؿجؿقعواكظر:  (1)

  (2/186-.)مصـػ ابـ أبل شقبة(، و3/363) مصـػ طبد الرزاق(، و24/289)
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ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (333)  َقاَل: َقاَل َرُس  َوَط
ِ
 إَذا َصؾَّى َأَحُدُكمُ »: ملسو هيلع هللا ىلصقُل اهلل

.. َرَواُه ُمْسؾِؿٌ «َفْؾُقَصل  بَْعَدَها َأْربًَعا الُجُؿَعةَ 
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من ادحييث

 اضتخراب ض١ٓ اجلُع١  ٚعدد زنعاتٗا. د:1ر َطأي١

طـ ابـ  الصحقحقـعة، وقد جاء يف فقف استحباب السـة الراتبة بعد الجؿ

 .كان يصؾقفا يف بقتف ركعتقـ ، أنَّ الـبل طؿر 

 :وقد اختؾػ أهؾ العؾؿ يف الجؿع بقـ الحديثقـ طىل أققال 

أمحد يف و الـخعل، أكف ُمَخقٌَّر بقـ الركعتقـ، وإربع، وهق ققل الكْل األّل:

 صظ أربًعا.بنسـاد صحقح أكف كان ي وثبت طـ ابـ مسعقد  ،رواية

إْن صؾَّك يف الؿسجد: صؾَّك أربًعا، وإْن صؾَّك يف البقت: صؾَّك  الكْل الجاىٕ:

 ركعتقـ، وهق ققل إسحاق.

اإلمام يصظ يف البقت ركعتقـ، والؿلمقم يف الؿسجد أربًعا،  الكْل الجالح:

 وهق ققل أبل خقثؿة، والجقزجاين.

التطقع بعد الجؿعة: ففق  قال الشافعل: ما أكثر الؿصظ مـ الكْل السابع:

 أحب إيل.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 881أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)
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 يصظ أربًعا، أو ستًّا، وهق ققل أمحد، وأبل حـقػة، والثقري. الكْل اخلامظ:

وابـ  ،يصظ ركعتقـ، ثؿ يصظ أربًعا، ثبت ذلؽ طـ طظ الكْل الطادع:

بلساكقد صحقحة، وقال بف مجاهد، وططاء، ومحقد بـ  ،وأبل مقسك ،طؿر

 الرمحـ، والثقري. طبد

يف هذه ًاألقشب بعض إققال الؿتؼدمة تتداخؾ،  :غفش اهلل نوأتٌ ػثذ اهلل قال 

 ،ملسو هيلع هللا ىلصالؿسللة: أكف مخقر بقـ ركعتقـ، وأربع: ٕكف هق الذي ثبت طـ الـبل 

أطؾؿ. واهلل
(1)

  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٓبـ  إوسط(، 14/171ٓبـ طبد البر ) التؿفقد(، 5/535ٓبـ رجب ) الػتحواكظر:  (1)

 (.4/125الؿـذر )
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ـِ  (333) ـِ َيِزيَد  َوَط ائِِب ْب َقاَل َلُف: إَذا َصؾَّقْت الُجُؿَعَة  ، َأنَّ ُمَعاِوَيَة السَّ

َؿ َأْو َتْخُرَج َفاَل َتِصؾْ    :َفا بَِصاَلةٍ، َحتَّك َتتََؽؾَّ
ِ
َٓ  ملسو هيلع هللا ىلصَفنِنَّ َرُسقَل اهلل َأَمَرَكا بَِذلَِؽ: أَْن 

.َرَواُه ُمْسؾِؿٌ . بَِصاَلةٍ َحتَّك َكتََؽؾََّؿ َأْو َكْخُرَج  َصاَلةً  كقِصَؾ 
(1)

 

 األحكام املستفادة من ادحييثاملسائل و

 اييؿٌ بري اييسٜك١ ٚايٓاف١ً به٬ّ  أٚ  ٍٛ. د:1ر َطأي١

َأنَّ  ،فِقِف َدلِقؾ لَِؿا َقاَلُف َأْصَحابـَا: شرح مسؾؿيف  قال اإلماو اليّْٖ 

ـْ َمْقِضع اْلَػِريَضة إَِلك َمْقِض  ل َلَفا َط اتِبَة َوَغقْرَها ُيْستََحّب َأْن َيتََحقَّ ع الـَّافَِؾة الرَّ

ـْ 
َّٓ َفَؿْقِضع آَخر مِ ل إَِلك َبقْتف، َوإِ لِقَْؽُثر  :ْسِجد َأْو َغقْرهالـْؿَ آَخر، َوَأْفَضؾف التََّحقُّ

ـْ ُصقَرة اْلَػِريَضة ،َمَقاِضع ُسُجقده  .َولِتَـَْػِصؾ ُصقَرة الـَّافَِؾة َط

 .ْحُصؾ بِاْلَؽاَلِم َأْيًضاَحتَّك َكتََؽؾَّؿ( َدلِقؾ َطَؾك َأنَّ اْلَػْصؾ َبقْـفَؿا يَ )َوَقْقلف: 

 الؿراد. كتفكا

(، هذه ِطؾَّة لقس طؾقفا دلقؾ، لِقَْؽُثر َمَقاِضع ُسُجقدهوققل الـقوي: ) ُ :قهد

مـ اكػصال الـافؾة طـ الػريضة، ولذلؽ يحصؾ  ولؽـ العؾة هل ما ذكره 

 ذلؽ بالؽالم، والتحقل.

بعد الجؿعة:  (: وأما مؽان الصالة5/536) الػتحيف  ّقال ابً زدب 

فإفضؾ أن يؽقن يف البقت لؿـ لف بقت يرجع إلقف: فنْن صؾَّك يف الؿسجد، ففؾ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 883أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)
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ذهب إكثرون إىل أكف ٓ ُيؽره، ولؽـ يممر بالػصؾ بقـفا، وبقـ  ُيْؽَره، أم ٓ؟ 

صالة الجؿعة، ومذهب مالؽ أكف ُيؽره لإلمام أن يصظ بعد الجؿعة يف الؿسجد، 

ه. اوٓ ُيؽره لؾؿلمقم إذا ا  بتصرف. كتفككتؼؾ مـ مقضع مصالَّ

 ، واهلل أطؾؿ.انصٌاب قٌل اجلًيٌس ُ :قهد

 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (333)   ،َوَط
ِ
اْغَتَسَل، ُثمَّ َأَتى  َمنِ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

ي َمَعُه  َر َلُه، ُثمَّ ، َفَصؾَّى َما ُقد  الُجُؿَعةَ  َأْكَصَت َحتَّى َيْػُرَغ اإِلَماُم ِمْن ُخْطَبتِِه، ُثمَّ ُيَصؾ 

ـَُه َوبَْقَن الُجُؿَعِة اَُْخَرى َوَفْضُل َثََلَثِة َأيَّ  .. َرَواُه ُمْسؾِؿٌ «امٍ ُغِػَر َلُه َما بَْق
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من ادحييث

 .تؼدم كثقر مـ مباحث هذا الحديث

َر َلهُ » ّقْلُ: ، يدل طىل استحباب التـػؾ قبؾ خروج اإلمام «َفَصؾَّى َما ُقد 

 .الجؿعة يقم

 : وهق مذهبـا، ومذهب الجؿفقر. قال اليّْٖ

وأما تحديد الـافؾة قبؾفا بلربع، أو إكؽار التـػؾ مطؾًؼا: فؾقس طؾقف  ُ :قهد

دلقؾ، واهلل أطؾؿ.
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 857أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)

  (857.)شرح مسؾؿ (1226 ،)كقؾ إوصارواكظر:  (2)



ٔ٘ ٗٔ اجُلُنَع  229  َباُب َصال

 

 

 

 

  ،َوَطـُْف  (333)
ِ
فِقِه َساَطٌة ََل »َيْقَم الُجُؿَعِة َفَؼاَل:  َذَكرَ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهلل

اهُ ُيَوافُِؼَفا َطْبٌد ُمْسؾِمٌ  ، «، َوُهَو َقائٌِم ُيَصؾ ي، َيْسَلُل اهللَ َطزَّ َوَجلَّ َشْقًئا إَلَّ َأْطَطاُه إيَّ

ُمتََّػٌؼ َطَؾقْفِ . َفاَوَأَشاَر بِقَِدِه: ُيَؼؾِّؾُ 
(1)

.«َوِهَي َساَطٌة َخِػقَػةٌ »: ، َوفِل ِرَواَيٍة لُِؿْسؾِؿٍ 
(2)

 

ـْ َأبِقِف  (338) ـْ َأبِل ُبْرَدَة َط   ،َوَط
ِ
ِهَي َما »َيُؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َسِؿْعت َرُسقَل اهلل

ََلةُ  بَْقَن َأْن َيْجؾَِس اإِلَمامُ  اَرُقْطـِلُّ أَكَُّف «إَلى َأْن ُتْؼَضى الصَّ َح الدَّ . َرَواُه ُمْسؾٌِؿ، َوَرجَّ

ـْ َقْقِل َأبِل ُبْرَدَة.
مِ

(3)
 

ـِ َماَجفْ  (333) ـِ َساَلٍم ِطـَْد اْب  ْب
ِ
 . ... َوفِل َحِديِث َطبِْداهلل

ـَ َصاَل  (333) : َأكََّفا َما َبقْ  ِب ُغُرو إَِلك ةِ الَعْصرِ َوَجابٍِر ِطـَْد َأبِل َداُود َوالـََّسائِلُّ

ْؿسِ  .الشَّ
(4)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 852(، ومسؾؿ )935أخرجف البخاري ) (1)

 (. 15( )852أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (2)

( مـ صريؼ مخرمة بـ بؽقر طـ أبقف طـ 853. أخرجف مسؾؿ )معل، ّالسادح ّقفُ علٙ أبٕ بسدٗ (3)

 أبل بردة طـ أبقف بف.

: هذا الحديث مل يسـده غقر التتبعيف  وقد اكتؼد هذا الحديث اإلماُم الدارقطـل فؼال 

مخرمة بـ بؽقر طـ أبقف طـ أبل بردة، وقد رواه مجاطة طـ أبل بردة مـ ققلف، ومـفؿ مـ بؾغ بف أبا 

مقسك ومل يسـده، والصقاب مـ ققل أبل بردة مـؼطع. كذلؽ روى يحقك بـ سعقد الؼطان طـ 

 هثقري طـ أبل إسحاق طـ أبل بردة، وتابعف واصؾ إحدب رواه طـ أبل بردة ققلف.اال

 ه(: وكذلؽ رواه معاوية بـ قرة ومجالد طـ أبل بردة ققلف.ا7/212) العؾؾوزاد يف 

 . التتبعإطالل الدارقطـل كؿا يف تعؾقؼف طىل  وقد ارتضك شقخـا القادطل 

 .عبداهلل بً ضالوالسادح يف احلدٓجني الْقف علٙ  (4)

( مـ صريؼ الضحاك بـ طثؿان طـ سامل 1139فلخرجف ابـ ماجف ) أما حدٓح عبداهلل بً ضالو:

 =جالس: إكا لـجد يف  أبل الـضر طـ أبل سؾؿة طـ طبداهلل بـ سالم قال: قؾت ورسقل اهلل 
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ًٓ َأْمَؾقْتَفا فِل  َوَقدِ  ـَ َقْق ـْ َأْرَبِعق
 .َشْرِح الُبَخاِريِّ اْختُؾَِػ فِقَفا َطَؾك َأْكثََر مِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قًئا إٓ قضك لف كتاب اهلل يف يقم الجؿعة ساطة ٓ يقافؼفا طبد مممـ يصظ يسلل اهلل طز وجؾ فقفا ش =

أو بعض ساطة. فؼؾت: صدقت أو بعض ساطة.  حاجتف. قال طبداهلل: فلشار إيلَّ رسقل اهلل 

بذ إن »قؾت: إهنا لقست ساطة صالة، قال: . «هي آخر ساعات النهار»قؾت: أي ساطة هل؟ قال: 

 . «العبد ادًمن إذا صذ ثم جلس ال حيبسه إال الصالة فهو يف صالة

: ورواتف كؾفؿ ثؼات، ولؽـ لف طؾة ممثرة، وهل الصحة، لؽـ قال ابـ رجب  وضاهر إسـاده

يف ذكر ساطة  أن الحػاظ الؿتؼـقـ رووا هذا الحديث طـ أبل سؾؿة طـ أبل هريرة طـ الـبل 

اإلجابة، وطـ طبداهلل بـ سالم يف تعققـفا بعد العصر، كذلؽ رواه محؿد بـ إبراهقؿ التقؿل طـ 

وأمحد وأبقداود والترمذي  الؿقصليرة. خرجف مـ صريؼف مالؽ يف أبل سؾؿة طـ أبل هر

  (935 .)الػتحه وصححف. ا

(: ويحتؿؾ أن يؽقن الؼائؾ: )قؾت: أي ساطة... (935 )الػتحيف  وقال الحافظ ابـ حجر 

طبداهلل بـ سالم، فقؽقن مرفقًطا، ويحتؿؾ أن يؽقن أبا سؾؿة فقؽقن مقققًفا وهق إرجح 

 ه. ايف رواية يحقك بـ أبل كثقر بلن طبداهلل بـ سالم مل يذكر الـبل لتصريحف 

 :ّأما حدٓح دابس 

(، مـ صريؼ الُجالح مقىل طبدالعزيز طـ 166-3/99(، والـسائل )1648فلخرجف أبقداود )

أبل سؾؿة طـ جابر مرفقًطا بؾػظ: يقم الجؿعة اثـتا طشرة ساطة، ٓ يقجد مسؾؿ يسلل اهلل شقًئا إٓ 

 اه اهلل طزوجؾ، فالتؿسقها آخر ساطة بعد العصر. آت

والُجالح أبقكثقر: حسـ الحديث، لؽـ قد خالػف مـ هق أثبت مـف، فرواه مقسك بـ طؼبة طـ 

 (. 3/262أبل سؾؿة طـ طبداهلل بـ سالم مقققًفا طؾقف. أخرجف طبدالرزاق )

أن مجاطة رووه طـ  قال ابـ رجب: وطـدي أن رواية مقسك بـ طؼبة الؿقققفة أصح، ويعضده

أبل سؾؿة طـ طبداهلل بـ سالم، ومـفؿ مـ قال: طـ أبل سؾؿة طـ أبل هريرة طـ طبداهلل بـ 

 هسالم.ا

فالؾػظ الذي  «آخر ساعة بعد العرص» «آخر ساعات النهار»لػظ الحديثقـ كؿا تؼدم:  تنبيه:

 قف، واهلل أطؾؿ. لعؾف ذكره مـ حػظف فقهؿ ف «ما بني العرص إىل غروب الشمس»ذكره الحافظ 
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 األحكام املستفادة من األحاديثواملسائل 

  تعٝري ضاع١ اجلُع١ املطتجاب١. د:1ر َطأي١

  ًا كؿا يف اْخُتؾَِػ يف هذه الؿسللة اختالًفا كثقرالػتح  لؾحافظ ابـ حجر ،

 وأققى تؾؽ إققال ققٓن:

هل ما بقـ أن يجؾس اإلمام إىل أن ُتؼضك الصالة، واستدلقا بحديث  األّل:

أبل مقسك الذي يف الباب، وقد تؼدم ما فقف، وقد قال هبذا الؼقل ابـ طؿر
(1)

، وأبق 

 بردة، والحسـ، وأبق العالقة، والشعبل، وغقرهؿ.

هل آخر ساطة بعد العصر، واستدلقا بحديث جابر، وطبد اهلل بـ  :الجاىٕ

ـِ سالم  وصحَّ هذا الؼقل طـ طبداهلل بـ سالم، وأبل هريرة، وجاء يف الباب،  الؾََّذْي

ـ هبؿا، كؿا يف  ، مصـػ ابـ أبل شقبةطـ طبداهلل بـ طباس مـ صريؼقـ يحسَّ

ح اإلمام الشقكاين وغقرهؿ، وقد  وططاء، صاوس،هق ققل ، وطبدالرزاقو رجَّ

هذا الؼقل، وقال: والؼقل بلهنا آخر ساطة مـ الققم هق أرجح إققال، وإلقف ذهب 

الجؿفقر مـ الصحابة
(2)

 هقًىزا انقٌل  الؿراد. كتفك، والتابعقـ، وإئؿة.ا

، واهلل أطؾؿ.انصٌاب
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( بنسـاد صحقح: لقٓ أنَّ فقف طـعـة هشقؿ، ومغقرة.2/143أخرجف ابـ أبل شقبة ) (1)

( بنسـاد صحقح طـ أبل 4/13) إوسطيدل طىل ما قالف الشقكاين: ما أخرجف ابـ الؿـذر يف  (2)

تل يف يقم اجتؿعقا، فتذاكروا الساطة ال سؾؿة بـ طبدالرمحـ أنَّ كاًسا مـ أصحاب الـبل 

 الجؿعة، فتػرققا ومل يختؾػقا أهنا آخر ساطة مـ يقم الجؿعة.

 ابـ أبل شقبة (4/11- ،)إوسط (1264 ،)الـقؾ(، 935لؾحافظقـ ) الػتحاكظر:  (3)

(2/143 ،)طبدالرزاق (3/266-.) 



 232 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 

ـْ َجابٍِر  (333) ـَُّة َأنَّ فِل ُكؾِّ َأْرَبعِ  َقاَل: َمَضِت  َوَط ـَ السُّ َفَصاِطًدا ُجُؿَعًة.  ق

اَرُقْطـِلُّ بِنِْسـَادٍ َضِعقٍػ  .َرَواُه الدَّ
(1)

 

 ادحكم املستفاد من ادحييث

دلَّ هذا الحديث طىل أنَّ الجؿعة إكؿا تؼام بلربعقـ فصاطًدا، وقد استدل بف مـ 

 .اشترط ذلؽ

 (.432ذكر هذه الؿسللة مع بقان الراجح فقفا تحت حديث رقؿ )وقد تؼدم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 البالسل. (، ويف إسـاده: طبدالعزيز بـ طبدالرمحـ4-2/3. أخرجف الدارقطـل )ضعٔف ددِّا (1)

 قال الـسائل: لقس بثؼة. واهتؿف أمحد بقضع الحديث.

 وفقف: إسحاق بـ خالد البالسل، وخصقػ الجزري، وكالمها ضعقػ.
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ـِ ُجـُْدٍب  (333) ـْ َسُؿَرَة ْب ـَ  ملسو هيلع هللا ىلص: َأنَّ الـَّبِلَّ  َوَط  َكاَن َيْستَْغِػُر لِْؾُؿْممِـِق

ـٍ َوالُؿْممِـَاِت فِل ُكؾِّ ُجُؿَعٍة. َرَواُه  اُر بِنِْسـَادٍ َلقِّ .البَزَّ
(1)

 

 ل واألحكام املستفادة من ادحييثاملسائ

 حهِ ايدعا٤ يًُ٪َٓري يف اخلٛر١. د:1ر َطأي١

  ،ذهب أهؾ العؾؿ إىل مشروطقتف يف الخطبة، وهق مذهب الحـابؾة، والشافعقة

يعـل يف  ،ها: وهذا بال كزاع.اإلكصافوالؿالؽقة، والحـػقة، حتك قال صاحب 

  مذهبفؿ.

 ـٌ مـ أركان الخطبة، وقد ب الغ الشافعقة يف ضاهر مذهبفؿ، فؼالقا: إنَّ ذلؽ رك

 واختاره الـقوي.

مل أر أحًدا مـ الؿتؼدمقـ مـع مـ ذلؽ، وهق وقت  :غفش اهلل نوقال أتٌ ػثذ اهلل 

يف آستسؼاء،  ملسو هيلع هللا ىلصيستجاب فقف الدطاء، ويجتؿع فقف الؿسؾؿقن، وقد دطا الـبل 

، يف الؿسللة التالقة،  رويبة، وسفؾ بـ سعدوسقليت أيًضا حديث طؿارة بـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ويف إسـاده يقسػ بـ خالد السؿتل وهق كذاب، 368-1/367. أخرجف البزار )ضعٔف ددّٓا (1)

ة يرويف طـ أبقف وكالمها وولده خالد وهق ضعقػ، ويف إسـاده أيًضا خبقب بـ سؾقؿان بـ سؿر

 مجفقل.

فالحديث شديد الضعػ إن مل يؽـ مقضقًطا، فؼقل الحافظ )بنسـاد لقـ( فقف تساهؾ بّقـ، ثؿ 

(، مـ صريؼ: محؿد بـ 7679وجدت الحديث مـ غقر صريؼ السؿتل، فؼد أخرجف الطبراين )

ـ سؾقؿان بـ إبراهقؿ بـ خبقب بـ سؾؿان بـ سؿرة، طـ جعػر بـ سعد بـ سؿرة، طـ خبقب ب

 سؿرة، طـ أبقف، طـ سؿرة، بف. وهذا إسـاد مسؾسؾ بالؿجاهقؾ.
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 .ومها يدٓن أيًضا طىل مشروطقة الدطاء، وباهلل التقفقؼ 

كان طـ ابـ جريج، طـ ابـ شفاب قال: ( 3/216وأخرج طبد الرزاق )

 .  الؿـبر يقم الجؿعة فقممـ الـاسيدطق طىل ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

، ومل يثبت: ف ًٓ لخرجف البقفؼل وهق مرسؾ يتؼقى بؿا تؼدم، وقد روي مقصق

مـ صريؼ قرة بـ طبد الرمحـ، طـ الزهري، طـ أبل سؾؿة، طـ أبل  (3/216)

هريرة بف. وٓ يثبت مرفقًطا. فنن قرة بـ طبد الرمحـ فقف ضعػ، وتػرد بقصؾف.
(1)

 

 حهِ زفع ايٝدٜٔ يف ايدعا٤ يف جٛر١ اجلُع١. د:2ر َطأي١

 رأى بشر بـ مروان طىل أكف ، طؿارة بـ رؤيبة( طـ 874أخرج مسؾؿ )

ما يزيد  ملسو هيلع هللا ىلصقبح اهلل هاتقـ القديـ، لؼد رأيت رسقل اهلل »ا يديف، فؼال: الؿـبر رافعً 

  .«قده هؽذا، وأشار بنصبعف الؿسبحةطىل أن يؼقل ب

، وأخرجف «وهق يدطق يف يقم مجعة»(، ولػظف: 1164وأخرجف أبق داود )

: (، ولػظف1793، وابـ خزيؿة )«يدطق طىل الؿـبر»(، ولػظف: 1561الدارمل )

 .«يرفع يديف يف الدطاء»(، ولػظف: 3/216، والبقفؼل )«فرفع يديف يف الدطاء»

ما رأيت  ، قال: طـ سفؾ بـ سعد(، وغقره، 1165وأخرج أبق داود )

ا يديف قط يدطق طىل مـبره، وٓ طىل غقره، ولؽـ رأيتف، يؼقل: شاهرً  ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 

سـاده طبد الرمحـ بـ معاوية، ويف إ .بالسبابة وطؼد القسطك باإلهبام هؽذا، وأشار

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 خطبة الجؿعة (2/375 ،)اإلكصاف (2/119 ،)الػروع (4/521 ،)الؿجؿقعواكظر:  (1)

 (.322)ص أحؽام الجؿعة(، 273)ص لؾحجقالن
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أبق الحقيرث، وهق ضعقػ، ويشفد لف الحديث الذي قبؾف فقؿا يتعؾؼ بخطبة 

 الجؿعة.

( بنسـاد صحقح طـ الزهري قال: رفع إيدي 2/147وأسـد ابـ أبل شقبة )

 يقم الجؿعة محدث.

ة طبقد اهلل بـ أول مـ رفع يديف يف الجؿعوبنسـاد صحقح طـ ابـ سقريـ قال: 

 .د اهلل بـ معؿرطب

كان يؽره دطاءهؿ الذي  أكفوأسـد مـ صريؼ لقث بـ أبل سؾقؿ، طـ صاوس، 

 . ولقث ضعقػ.ف يقم الجؿعة، وكان ٓ يرفع يديفيدطقك

رفع اإلمام يقم ، قال: طبد اهلل بـ مرة، طـ مسروقطـ وأسـد بنسـاد صحقح 

 .اهلل أيديفؿ فؼال مسروق: قطع ،ف طىل الؿـبر، فرفع الـاس أيديفؿالجؿعة يدي

رفع  :قال ،طـ الزهري( بنسـاد صحقح 14/77وأسـد يف مقضع آخر )

 وأول مـ أحدث رفع إيدي يقم الجؿعة مروان. ،إيدي يقم الجؿعة محدث

يستػاد مـ إدلة السابؼة أن رفع إيدي لؾدطاء يف  :غفش اهلل نوقال أتٌ ػثذ اهلل 

 .ع ًاحملذثاخيٍ انثذخطبة الجؿعة لقس مـ السـة، بؾ هق 

: أن  طـ أكس بـ مالؽويستثـك مـ ذلؽ آستسؼاء فؼد أخرج الشقخان 

 ملسو هيلع هللا ىلصرجال، دخؾ الؿسجد يقم مجعة مـ باب كان كحق دار الؼضاء، ورسقل اهلل 

قائؿا، ثؿ قال: يا رسقل اهلل، هؾؽت  ملسو هيلع هللا ىلصقائؿ يخطب، فاستؼبؾ رسقل اهلل 
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يديف، ثؿ قال:  ملسو هيلع هللا ىلصقل اهلل واكؼطعت السبؾ، فادع اهلل يغقثـا، فرفع رس ،إمقال 

 ... الحديث.«الؾفم أغثـا، الؾفم أغثـا، الؾفم أغثـا»

 حهِ ايتأَري. د:3ر َطأي١

الذيـ تؼدم طـفؿ أهنؿ يؼقلقن بؿشروطقة الدطاء يؼقلقن بؿشروطقة التلمقـ 

الؾؿستؿعقـ .، وهق ققل الؿالؽقة، وققده بعض الحـابؾة بؽقكف سرًّ
(1)

  

 حهِ ختؿٝـ ؾ٠٬ اجلُع١ بايكٓٛت. د:4ر َطأي١

طـ  ،حدثـا حسقـ بـ طظ (2/138 :)الؿصـػيف  ابـ أبل شقبة قال 

 ، مل يؽـ طبد اهلل بـ طؿر :قال ،طـ كافع ،طـ أشعث بـ أبل الشعثاء ،زائدة

 وهذا إسـاد صحقح، رجالف ثؼات. يؼـت يف الػجر والجؿعة.

كراهة ذلؽ طـ صاوس، ومؽحقل،  مصـػفوأسـد ابـ أبل شقبة يف 

 بد العزيز.والـخعل، وطؿر بـ ط

( الؽراهة طـ الزهري، وقتادة، والحسـ، 3/194وأسـد طبد الرزاق )

 وططاء بـ أبل رباح.

، ٓ دلقؾ طؾقف، وٓ يدخؾ يف ذلؽ يٍ انثذعىزا انقنٌخ  :قال أتٌ ػثذ اهلل

 قـقت الـقازل إذا قـت يف الجؿعة ضؿـًا، كسائر الصؾقات، وباهلل التقفقؼ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قطة الػؼفقة الؿقس(، 341)ص لؾحجقالن خطبة الجؿعة (2/125 ،)الػروعاكظر:  (1)

 . (1/115-)الؽقيتقة
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ـِ َسُؿَرةَ  (333) ـْ َجابِِر ْب ـَ  َكاَن فِل الُخْطبَةِ  ملسو هيلع هللا ىلص: َأنَّ الـَّبِلَّ  َوَط  َيْؼَرُأ آَياٍت مِ

ُر الـَّاَس. َرَواُه َأُبقَداُود، َوَأْصُؾُف فِل  .ُمْسؾِؿٍ الُؼْرآِن، ُيَذكِّ
(1)

 

 ادحكم املستفاد من ادحييث

كقر بؼراءة الؼرآن، وهؽذا إحاديث يستػاد مـ الحديث استحباب التذ

 الـبقية، وقد تؼدم ذكر حؽؿ ذلؽ.

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قصًدا وخطبتف  ( بنسـاد حسـ بؾػظ )كاكت صالة رسقل اهلل 1161. أخرجف أبقداود )حطً (1)

 ( إىل ققلف قصًدا دون ما بعده. 866قصًدا، يؼرأ آيات مـ الؼرآن ويذكر الـاس(. وأخرجف مسؾؿ )

سؿرة بؾػظ )كاكت لؾـبل  ( مـ كػس القجف طـ سؿاك طـ جابر بـ862وأخرجف مسؾؿ برقؿ )

  خطبتان يجؾس بقـفؿا يؼرأ الؼرآن ويذكر الـاس(. فؾق ذكر الحافظ هذا الؾػظ مـ صحقح

 مسؾؿ لؽان أوىل، واهلل أطؾؿ. 
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ـِ ِشَفاٍب  (333) ـْ َصاِرِق ْب   َوَط

ِ
 الُجُؿَعُة َحقٌّ َواِجٌب »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهلل

، َوَمرِيَطَؾى ُكل  ُمْسؾٍِم فِي َجََمَطٍة إَلَّ َأْربََعًة: ََمُْؾوٌك،  . َرَواُه «ٌض َواْمَرَأٌة، َوَصبِيٌّ

ـَ  .ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلِّ  َأُبقَداُود، َوَقاَل: َلْؿ َيْسَؿْع َصاِرٌق مِ
(1)

 

ـْ ِرَواَيِة َصاِرٍق الَوَأْخَرَجُف 
ـْ َأبِل ُمقَسكالَحاكُِؿ مِ .َؿْذُكقِر َط

(2)
 

ـِ  (333) ـِ ُطَؿَر  َوَط   اْب
ِ
. «ُؿَعةٌ ُمَسافِرٍ ُج َلْقَس َطَؾى »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

بََراكِلُّ بِنِْسـَادٍ َضِعقٍػ  .َرَواُه الطَّ
(3)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من ادحييثني

 َٔ ؾ٢ً اجلُع١ َٔ املعرٚزٜٔ  فٌٗ جتص٥٘ عٔ ؾ٠٬ ايعٗس؟ د:1ر َطأي١

تركقا الظفر، (: الؿعذورون إْن 4/495) الؿجؿقعيف  قال اليّْٖ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصحقح يف  (، وإسـاده صحقح، وقد صححف شقخـا 1667أخرج أبقداود ) .صحٔح (1)

فؼد رآه وأدركف ففق صحابل،  (، وصارق بـ شفاب وإن مل يؽـ سؿع الـبل 517) الؿسـد

 ومراسقؾ الصحابة مؼبقلة، واهلل أطؾؿ. 

( وتػرد بزيادة )طـ أبل مقسك( طبقد بـ 1/288أخرجف الحاكؿ ) .شٓادٗ )عً أبٕ مْضٙ( غاذٗ (2)

محؿد العجؾ، فرواها طـ إسحاق بـ مـصقر، وزادها. وخالػف أصحاب إسحاق بـ مـصقر 

فل زيادة شاذة، وقد حؽؿ طؾقفا بالشذوذ البقفؼل ثؿ اإلمام فرووا الحديث بدون هذه الزيادة، ف

  (3/55 .)اإلرواءكؿا يف   إلباين

( مـ صريؼ طبداهلل بـ كافع 822) إوسطأخرجف الطبراين يف  .ضعٔف مسفّْعا، ّالصْاب ّقفُ (3)

وتركف  طـ أبقف طـ ابـ طؿر. وهذا إسـاد ضعقػ: لضعػ طبداهلل بـ كافع، ضعػف بعض إئؿة،

آخرون، ومع ذلؽ فؼد خقلػ، فؼد رواه طبقداهلل بـ طؿر وغقره طـ كافع طـ ابـ طؿر مقققًفا. 

  (4/19 .)إوسط(، و3/184) ســ البقفؼلوقد رجح وقػف البقفؼل وغقره. اكظر 
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وصؾقا الجؿعة: أجزأهتؿ باإلمجاع، كؼؾ اإلمجاع فقف ابـ الؿـذر، وإمام الحرمقـ، 

 وغقرمها. اكتفك.

 ع٢ً ايٓطا٤؟ ٌٖ جتب اجلُع١ د:2ر َطأي١

(: أمجع كؾ مـ كحػظ طـف مـ أهؾ 4/16) إوسطيف  قال ابً امليرز 

مام، فصؾقـ طىل أْن ٓ مجعة طىل الـساء، وأمجعقا طىل أهنـ إذا حضرن اإلالعؾؿ 

 همعف، أنَّ ذلؽ يجزئ طـفـ.ا

ويدل طىل ذلؽ حديث صارق بـ شفاب الذي يف الباب. ُ :قهد
(1)

 

 ٌٖ جتب اجلُع١ ع٢ً ايعرٝد؟ د:3ر َطأي١

 يف الؿسللة ثالثة أققال: 

أكف لقس طؾقفؿ مجعة، وهق ققل الجؿفقر: لحديث صارق بـ شفاب  األّل:

 الذي يف الباب.

د الذي يمدي الضريبة، وهق ققل الحسـ، أنَّ الجؿعة واجبة طىل العب الجاىٕ:

 وقتادة، وإوزاطل.

أنَّ الجؿعة واجبة طىل العبد، ولؽـ ٓ يجقز لف الذهاب إذا مل يلذن لف  الجالح:

ٻ   ٻ پ  ﴿سقده، وهق ققل داود الظاهري، وأمحد يف رواية: لعؿقم أية: 

 أية. [9اجلمعة:] ﴾پ پ پ     ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.5/338ٓبـ رجب ) الػتح (3/216 ،)الؿجؿقعواكظر:  (1)



 246 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

: حديث صارق بـ شفاب َكصٌّ يف محؾ الـزاع: فش اهلل نوغ قال أتٌ ػثذ اهلل 

ْحـَا الؼقل الثالث، واهلل أطؾؿ.فانصٌاب قٌل اجلًيٌس ، ولقٓ حديث صارق: َلَرجَّ
(1)

  

 ٌٖ جتب اجلُع١ ع٢ً املطافس؟ د:4ر َطأي١

  ذهب مجفقر العؾؿاء إىل أنَّ الؿسافر ٓ تجب طؾقف الجؿعة، وصحَّ طـ ابـ

وصح طـ طبد الرمحـ  قس طىل الؿسافر مجعة.، بنسـاد صحقح أكف قال: لطؿر 

وصح طـ بـ سؿرة أكف أقام بؽابؾ شتقة، أو شتقتقـ يصظ ركعتقـ، وٓ يجؿع. ا

أكس أكف أقام بـقسابقر سـة، أو سـتقـ يصظ ركعتقـ، وٓ يجؿع. أخرجفؿا ابـ أبل 

 (.2/164شقبة )

 جؿاطة، أهنا تجب طؾقف الجؿعة كال ، وططاءوُحؽَِل طـ الزهري، والـخعل

 بعض الظاهرية.و إوزاطل، وهق ققل

صحقح مسؾؿ: لحديث جابر بـ طبد اهلل يف قٌل اجلًيٌس هقًانصٌاب 
(2)

 ،

يقم طرفة صؾَّك الظفر، ومجعفا مع العصر، وقد كان يقم طرفة يقم  أنَّ الـبل 

 مجعًة. ومل ُيَصؾِّفا الـبل  الجؿعة،

 الباب، وهق حديٌث الذي يف واستدل لفذا الؼقل بحديث ابـ طؿر 

ضعقٌػ، والراجح وقػف طىل ابـ طؿر، وٓ ُيعؾؿ ٓبـ طؿر مخالٌػ مـ الصحابة، 

 واهلل أطؾؿ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (3/217.)الؿغـل (4/485 ،)جؿقعالؿ (4/17-18 ،)إوسطاكظر:  (1)

 (.1218أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (2)
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َقاُب  (24/178 :)مجؿقع الػتاوىكؿا يف   قال غٔخ اإلضالو  َوالصَّ

ُل  اْلَؼْقُل  ُهقَ  َرْيٍب  باَِل  َوَّ ْٕ  اهلل َرُسقَل  َفنِنَّ  :رِ َسافِ لِْؾؿُ  بَِؿْشُروعٍ  َلقَْس  َذلَِؽ  َأنَّ  :َوُهقَ  ،ا

تِفِ  ُطْؿَرةِ  ِسَقى ُطَؿرٍ  َثاَلَث  اْطتََؿرَ  َقدْ  ،َكثِقَرةً  َأْسَػاًرا ُيَسافِرُ  َكانَ  ملسو هيلع هللا ىلص ةَ  َوَحجَّ  ،َحجَّ  َحجَّ

َػةٌ  ُأُلقٌف  َوَمَعفُ  اْلَقَداعِ  ـْ  َأْكثَرَ  َوَغَزا ،ُمَملَّ ـَ  مِ  َأكَّفُ  َقطُّ  َأَحدٌ  َطـْفُ  َيـُْؼْؾ  َوَلؿْ  ،َغَزاةٍ  ِطْشِري

َػرِ  فِل َصؾَّك َٓ  ُجُؿَعةً  َٓ  السَّ ـِ  ُيَصؾِّل َكانَ  َبْؾ  ،ِطقًدا َو ـِ  َرْكَعتَقْ  َجِؿقعِ  فِل َرْكَعتَقْ

ـِ  ُيَصؾِّل اْلُجُؿَعةِ  َوَيْقمَ  ،َأْسَػاِرهِ  امِ  َكَسائِرِ  َرْكَعتَقْ َيَّ ْٕ  َأكَّفُ  َقطُّ  َأَحدٌ  َطـْفُ  َيـُْؼْؾ  َوَلؿْ  ،ا

اَلةِ  َقبَْؾ  ُمَسافِرٌ  َوُهقَ  ُؿَعةِ اْلجُ  َيْقمَ  َخَطَب  َٓ  َقَدَمقْفِ  َطَؾك َقائِؿٌ  َوُهقَ  َٓ  الصَّ  َطَؾك َو

َٓ  ،اْلِعقدِ  ُخْطبَةِ  فِل َيْػَعُؾفُ  َكانَ  َكَؿا َراِحَؾتِفِ   َيْقمَ  َيْخُطُب  َكانَ  َكَؿا مِـْبَرٍ  َطَؾك َو

َػرِ ال فِل بِِفؿْ  َيْخُطُب  َأْحقَاًكا َكانَ  َوَقدْ  ،اْلُجُؿَعةِ   فِل َكَؿا َفقَـُْؼُؾقَكَفا َطاِرَضةً  ُخَطبًا سَّ

ـِ  اهللَطبْدِ  َحِديِث  َػرِ  فِل اْلُجُؿَعةِ  َيْقمَ  َخَطَب  َأكَّفُ  أََحدٌ  َقطُّ  َطـْفُ  َيـُْؼْؾ  َوَلؿْ  ،َطْؿٍرو ْب  السَّ

اَلةِ  َقبَْؾ  َٓ  َبْؾ  : الصَّ  َلقْ  َأكَّفُ  َوَمْعُؾقمٌ  ،اْلُجُؿَعةِ  مَ َيقْ  بِاْلِؼَراَءةِ  َجَفرَ  أَكَّفُ  َأَحدٌ  َطـْفُ  َكَؼَؾ  َو

 ِفؿْ بِ  َفَصؾَّك َكَزَل  ُثؿَّ  ،بِِفؿْ  َخَطَب  َطَرَفةَ  َوَيْقمَ  ،َذلَِؽ  َلـََؼُؾقا :َوَخَطَب  َفَجَفرَ  اْلَعاَدةَ  َغقَّرَ 

ـِ  ـْ  َوَلؿْ  ،َجَفرَ  َأكَّفُ  َأَحدٌ  َيـُْؼْؾ  َوَلؿْ  ،َرْكَعتَقْ َفا :ةِ لِْؾُجُؿعَ  اْلُخْطبَةُ  تِْؾَؽ  َتُؽ  َكاَكْت  َلقْ  َفنِكَّ

ـْ  اْلَقْقمِ  َذلَِؽ  َغْقرِ  فِل َلَخَطَب  :لِْؾُجُؿَعةِ  امِ  مِ َؿا ،اْلُجَؿعِ  َأيَّ َْجؾِ  َكاَكْت  َوإِكَّ ِ
 ه.االـُُّسِؽ  ٕ

، وسؿع كداء الجؿعة، وٓ مشؼة طؾقف بالحضقر،  تنبيه: ًٓ الؿسافر إذا كان كاز

ٱ ٻ ٻ ٻ   ٻ  ﴿ لف تعاىل:ويشؿؾف طؿقم قق ،الظاهر أكف يؾزمف حضقرها

.[9اجلمعة:] ﴾پ پ پ پ     ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 طبد الرزاق(، و2/164) ابـ أبل شقبة(، و-4/18) إوسط (3/216 ،)الؿغـلواكظر:  (1)

(3/172 ،)فتح الباري ( 5/436ٓبـ رجب.) 
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 َا حهِ ايطيس ّٜٛ اجلُع١؟ د:5ر َطأي١ 

  ،أما قبؾ الزوال، فجؿفقر العؾؿاء طىل جقاز السػر، وهق ققل أمحد، ومالؽ

، أكف والحسـ، وابـ سقريـ، وهق ققٌل لؾشافعل، وصحَّ طـ طؿر بـ الخطاب 

أخرجف الشافعل كؿا يف  . يعـل يقم الجؿعة.قال: إنَّ الصالة ٓ تحبس طـ سػر

الؿسـد (435( وابـ الؿـذر ،)4/21.) 

  ،ػر يقم الجؿعة صائػة مـ أهؾ العؾؿ، مـفؿ: سعقد بـ الؿسقب وكره السَّ

 وهق ققٌل لؾشافعل، قال الـقوي: إصح طـدكا تحريؿف. ومجاهد وصحَّ طـ طائشة 

  طدم جقاز السػر: ٕكف ملمقر وأما بعد زوال الشؿس: فجؿفقر العؾؿاء طىل

ٻ   ٻ پ پ پ پ     ڀ ڀ ڀ  ﴿بحضقر الصالة: لؼقلف تعاىل: 

 .﴾ڀ ٺ ٺ

 .وخالػ أبق حـقػة، وإوزاطل، فؼآ بجقاز السػر، مامل يحرم بالصالة 

يف كال الحالتقـ، قبؾ الزوال  انصٌاب قٌل اجلًيٌس :غفش اهلل نوقال أتٌ ػثذ اهلل 

بسؿاع الـداء، ٓ بزوال الشؿس: ٕنَّ الجؿعة تجب  وبعده، ولؽـ يـبغل أن يؼقد

 .ابـ طثقؿقـ اإلمام  بسؿاع الـداء، وقد كبَّف طىل ذلؽ

بعد سؿاع الـداء مخصقٌص بؿا إذا احتاج إىل  وجقب حضقر الجؿعة تنبيه:

السػر يف ذلؽ الققت، وبؿـ يستطقع صالة الجؿعة يف مؽان آخر، فؾؽؾقفؿا أن 

يف  ابـ طثقؿقـ اإلمام  ، واهلل أطؾؿ. وقد كبَّف طىل ذلؽيسافرا ولق بعد الـداء

الشرح الؿؿتع.
(1)

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشرح  (7/48-49 ،)غاية الؿرام (4/22-23 ،)إوسط (4/499 ،)الؿجؿقعاكظر:  (1)

  (3/187.)البقفؼل( و2/165) ابـ أبل شقبة( و3/256)طبد الرزاق( و-5/27)الؿؿتع
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ـِ َمْسُعقدٍ  (333)  ْب
ِ
ـْ َطبِْداهلل إَذا اْستََقى َطَؾك  ملسو هيلع هللا ىلص اهللَكاَن َرُسقُل  :َقاَل  َوَط

.َرَواُه التِّْرمِِذيُّ بِنِْسـَادٍ َضِعقٍػ  ُقُجقِهـَا.اْستَْؼبَْؾـَاُه بِ  اْلِؿـْبَرِ 
(1)

 

ـِ ُخَزْيَؿةَ  (333) ـْ َحِديِث اْلبََراِء ِطـَْد اْب
.َوَلُف َشاِهٌد مِ

(2)
 

 ل واألحكام املستفادة من ادحييثنياملسائ

 حهِ اختاذ املٓرب  ٚاخلٛر١ عًٝ٘. د:1ر َطأي١

يث يف الؽالم طىل بعض إحاد شرح مسؾؿيف  قال اإلماو اليّْٖ 

 ه(: وفقف استحباب اتخاذ الؿـبر، وهق سـة ُمْجَؿٌع طؾقفا.ا6/152)

 (: واتخاذه سـة ُمجؿع طؾقفا.2/161)  الؿبدع ّقال صاحب

ا تبؾغ حد التقاتر، والخطبة طىل  ُ :قهد وإدلة طىل اتخاذ الؿـبر كثقرة جدًّ

 (4/527 :)الؿجؿقعيف  الؿـبر أيًضا سـة مجؿع طؾقفا: فؼد قال الـقوي 

 أمجع العؾؿاء طىل أكف يستحب كقن الخطبة طىل مـبر.

وإذا مل يقجد مـبر، أو تساهؾ: فخطب قائًؿا طىل إرض: فالخطبة  ُ :قهد

 صحقحة، وٓ يـؼصفا شلء مـ واجباهتا، واهلل أطؾؿ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ب. 569أخرجف الترمذي ) .ضعٔف ددِّا (1)  ( ويف إسـاده محؿد بـ الػضؾ بـ ططقة، وقد ُكذِّ

ظ بـ ( مـ صريؼ ط2/491) إتحاف الؿفرةأخرجف ابـ خزيؿة كؿا يف  .ضعٔف، ّالسادح إزضالُ (2)

غراب، طـ أبان بـ طبداهلل البجظ، طـ طدي بـ ثابت، طـ البراء بف. وأخرجف أيًضا البقفؼل 

( مـ صريؼ ابـ خزيؿة بف. وقد أطؾف ابـ خزيؿة والبقفؼل: فنن طظ بـ غراب تػرد 3/198)

بقصؾف، وقد رواه ابـ الؿبارك ووكقع والـضر بـ إسؿاطقؾ طـ أبان طـ طدي مرساًل بدون ذكر 

مصـػ ابـ أبل راء، ورواية الـضر لقس فقفا الرفع، بؾ مقققف طىل بعض الصحابة. واكظر: الب

 (. 54ٕبل داود ) الؿراسقؾ(، و2/117) شقبة
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 اضتكراٍ ٚه٘ اخلٛٝب  ٚاضتكراٍ اخلٛٝب ايٓاع. د:2ر َطأي١ 

العؿؾ طىل  نَّ ي أَ وذكر الترمذ (476 :)فتح البارييف  قال ابً زدب 

يستحبقن استؼبال اإلمام إذا خطب،  ،ذلؽ طـد أهؾ العؾؿ مـ الصحابة وغقرهؿ

وقال ابـ الؿـذر: هق  وإسحاق. ،وأمحد ،والشافعل ،قال: وهق ققُل سػقان

وإكثرون طىل إهنؿ إكؿا  وقال ابـ طبد البر: ٓ أطؾؿفؿ يختؾػقن فقف....، كاإلمجاع

 .وقال إسحاق: يستؼبؾقكف إذا خرج وهق ققُل أمحد.يستؼبؾقه يف حال الخطبة، 

فؿجؿع  :واستدباره الؼبؾة ،أما استؼبال اإلمام أهؾ الؿسجد قال ابً زدب:

وذلؽ ا، أيًض  ا: فنكف يخاصبفؿ لقػفؿقا طـفأيًض  ا، والـصقص تدل طؾقفطؾقف أيًض 

وٕصحاب ، ت مجعتفحَّ َص فؼد خالػ السـة، وَ  :كؾف سـة، فؾق خالػفا اإلمام

 هاواهلل أطؾؿ. ،عقػ: أهنا ٓ تصحضلشافعل وجف ا

: أما الؿسللة إوىل: فؼد استدل طؾقفا البخاري غفش اهلل نو قال أتٌ ػثذ اهلل

الصحقحقـ، وهق يف بحديث أبل سعقد 
(1)

طىل  ملسو هيلع هللا ىلص، قال: جؾس الـبل 

 ، واهللفانشاجح يا رىة إنْو اجلًيٌسالؿـبر، وجؾسـا حقلف. وأما الؿسللة الثاكقة: 

 أطؾؿ، خالًفا لؿا ذهب إلقف بعض الشافعقة.

مصـػ ابـ أبل كؿا يف  وقد صح استؼبال الؿستؿع لؾخطقب طـ أكس 

(، ويف إسـاده 3/217(، وجاء طـ ابـ طؿر طـد طبد الرزاق )2/118) شقبة

اهلل العؿري، وهق ضعقػ. طبد
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.123( )1652(، ومسؾؿ رقؿ )921صحقح البخاري رقؿ )اكظر:  (1)

  (4/22-23.)إوسط (4/499 ،)الؿجؿقعواكظر:  (2)
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ـِ  (338) ـِ َحْزٍن  َوَط ، َفَؼاَم ملسو هيلع هللا ىلصَمَع الـَّبِلِّ  : َشِفْدَكا الُجُؿَعةَ َقاَل  الَحَؽِؿ ْب

ئًا َطَؾك َطًصا َأْو َقْقٍس. َرَواُه َأُبقَداُود. ُمتََقكِّ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من ادحييث

 حهِ ا٫عتُاد ع٢ً ايكٛع ٚايعؿا. د:1ر َطأي١

 لحاديث أصحفا حديث ذهب مجفقر العؾؿاء إىل استحباب ذلؽ، واستدلقا ب

 الحؽؿ بـ حزن الذي يف الباب، وكره الحـػقة ذلؽ، وٓ دلقؾ لفؿ طىل ذلؽ.

طىل أنَّ ذلؽ كان قبؾ  هوقد محؾ ابـ الؼقؿ حديث الحؽؿ بـ حزن، وشقاهد

الؿحؿؾ، بؾ الظاهر مـ حديث الحؽؿ بـ  هذا اتخاذ الؿـبر، وٓ دلقؾ لف طىل

يف إطقام إخقرة،  تفقد التل وفدت كاكحزن أنَّ ذلؽ كان متلخًرا: ٕنَّ الق

أطؾؿ. واهلل
(2)

 

 ا٫عتُاد ع٢ً ايطٝف. د:2ر َطأي١

  ،ذهب مجفقر العؾؿاء إىل مشروطقة آطتؿاد طىل السقػ، كالسقط، والؼقس

 وذهب الحـػقة إىل استحباب ذلؽ يف البالد التل ُفتِحت طـقة دون البالد التل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سعقد بـ مـصقر، حدثـا شفاب بـ خراش، حدثـل شعقب بـ ( طـ 1696). رواه أبقداود حطً (1)

  ، يؼال لف: الحؽؿ بـ حزنملسو هيلع هللا ىلصرزيؼ الطائػل، قال: جؾست إىل رجؾ لف صحبة مـ رسقل اهلل 

 ... فذكره ضؿـ حديث صقيؾ. وإسـاده حسـ، رجالف مؿـ يحسـ لفؿ. 

خطبة  (2/119 ،)ػروعال (4/528 ،)الؿجؿقع(، 156)ص الؿدوكة الؽبرىواكظر:  (2)

 (.237-235لؾحجقالن )ص الجؿعة
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 ُفتِحت ُصْؾًحا. 

(: ومل ُيحػظ طـف أكف اطتؿد طىل 1/429) ادزاد الؿعيف  قال ابً الكٔه 

 سقػ، وما يظـف بعض الجفال أكف كان يعتؿد طىل السقػ دائًؿا: فؿـ فرط جفؾف.

أما تخصقص السقػ بآطتؿاد طؾقف كؿا أشار ابـ  :غفش اهلل نوقال أتٌ ػثذ اهلل 

ـ غقر الؼقؿ: فال دلقؾ طىل ذلؽ، بؾ هق مـ البَِدع، ولؽـ لق اطتؿد طؾقف وفاًقا م

 قصد، أو لعدم وجقد العصا: فال بلس بذلؽ، واهلل أطؾؿ.

 .السابؼة اجعالؿرواكظر 



ٔ٘ ٗٔ اجُلُنَع  247  َباُب َصال

 

 

 

 

 ةَكَخِلامُل ِلاِئَطامَل ِضِعَب ِسِكْ ِذل ِفِصَف

 ض٬ّ اخلٛٝب إذا ؾعد املٓرب. د:1ر َطأي١

 طـد ابـ ماجف  جاء يف هذه الؿسللة أحاديث، مـفا: حديث جابر: ُ قهد

صعد الؿـبر سؾَّؿ. ويف إسـاده: ابـ لفقعة،  كان إذا ، وغقره، أنَّ الـبل (1169)

 ها(: حديث مقضقٌع.1/265) العؾؾوهق ضعقٌػ، مختؾٌط. وقال أبق حاتؿ يف 

 فؾعؾف ُأدخؾ طىل ابـ لفقعة مـ قِبَِؾ بعض الؽذابقـ، واهلل أطؾؿ. :ُ قهد

ويف إسـاده:  (،3/265أخرجف البقفؼل ) ،وجاء مـ حديث ابـ طؿر 

كصاري، يرويف طـ كافع، طـ ابـ طؿر، وهق ضعقٌػ، بؾ هق طقسك بـ طبد اهلل إ

ٓبـ طدي،  الؽامؾمـؽر الرواية طـ كافع، وهذا الحديث مؿا ُأكؽر طؾقف كؿا يف 

، ويف (2/114، أخرجف ابـ أبل شقبة )ويف الباب مرسؾ مـ مراسقؾ الشعبل

ـاده إسـاده: مجالد الفؿداين، وهق ضعقٌػ، ومرسؾ آخر مـ مراسقؾ ططاء، وإس

، والحديث هبذه الطُُّرق ٓ يـفض  (3/192)مصـػ طبد الرزاقصحقح كؿا يف 

 لؾحجقة، واهلل أطؾؿ.

فؼد ذهب أمحد، وإوزاطل، والشافعل إىل استحباب  وأما حكم املسألة:

السالم مـ الخطقب إذا صعد الؿـبر، ومـع مـ ذلؽ أبق حـقػة، ومالؽ، وقالقا: 
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 .يؽػقف السالم الذي طـد خروجف 

: إٓ أن اسرحثاب رنك هق -واهلل أطؾؿ- ًاألقشب :قال أتٌ ػثذ اهلل غفش اهلل نو

: فال ُيستحب لف كؾفؿ يؽقن قد سؾَّؿ طـد دخقلف الؿسجد سالًما أسؿع الـاس

ذلؽ، واهلل أطؾؿ.
(1)

  

 حهِ احلر٠ٛ ٚاإلَاّ خيٛب. د:2ر َطأي١

جاء يف الـفل طـ ذلؽ أحاديث مل يصح مـفا شلء، مـفا: حديث معاذ بـ 

. أخرجف أبق داود هنك طـ الحبقة يقم الجؿعة واإلمام يخطب س، أنَّ الـبل أك

، ويف إسـاده: أبق مرحقم، وسفؾ بـ معاذ، وكالمها (514(، والترمذي )1116)

 ضعقٌػ.

 (،1134أخرجف ابـ ماجف ) وجاء الحديث طـ طبد اهلل بـ طؿرو بـ العاص،

ـ، وشقخف طبد اهلل بـ واقد ويف إسـاده: بؼقة بـ القلقد، وهق مدلس، وقد طـع

مجفقل، ورواية بؼقة طـ مشايخف الؿجفقلقـ لقست بشلء كؿا كصَّ طىل ذلؽ 

 بعض الحػاظ.

فؼد ذهب أكثر أهؾ العؾؿ إىل إباحة آحتباء واإلمام  وأما حكم املسألة:

، وصحَّ طـ ابـ كقؾ إوصاريخطب، ومل يؽرهقا ذلؽ، ذكر ذلؽ العراقل كؿا يف 

. (2/119)مصـػ ابـ أبل شقبةكان يحتبل كؿا يف ، أكف طؿر 
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الؿجؿقع (3/192 ،)طبدالرزاق (2/114 ،)ابـ أبل شقبة (3/161 ،)الؿغـلواكظر:  (1)

(4/527.) 

 (.178)ص أحؽام الجؿعة (1215 ،)كقؾ إوصارواكظر:  (2)
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  ٍٛ ايٓاعظ َٔ َهاْ٘ قرٌ اخلٛر١  أٚ أخٓا٥ٗا. د:3ر َطأي١

، طـد أبل جاء يف الؿسللة حديثان مرفقطان، أحدمها: حديث ابـ طؿر 

إذا كعس »، قال: ، وغقرمها، أنَّ الـبل (526) ، والترمذي(1119) داود

، ويف إسـاده: محؿد بـ إسحاق، «ل مـهأحدكم ْم ُمؾسه يوم الجؿعة؛ فؾقتحو

 مدلس، وقد طـعـ، ومل يصرح بالسؿاع، أو التحديث.

(، ولؽـ ابـ 6187) مسـد أمحدبالسؿاع يف  ثؿ وقػت طىل تصريحف

، فؼال: مل أجد ٓبـ التفذيبقد أكؽره طىل ابـ إسحاق كؿا يف  الؿديـل 

وأطؾف ه ا.-ث آخرهذا الحديث مع حدي فذكر-إسحاق إٓ حديثقـ مـؽريـ 

 (.2/526بالققػ أيًضا اإلمام أمحد كؿا يف معرفة الســ وأثار )

: وٓ يثبت رفع هذا الحديث،  (3/237)الؽبرىيف   قال البَٔكٕ

والؿشفقر طـ ابـ طؿر مـ ققلف، ثؿ أسـده مـ صريؼ الشافعل طـ ابـ طققـة، طـ 

 .طؿرو بـ ديـار طـ ابـ طؿر مقققًفا

 (،6956الطبراين يف الؽبقر ) ؿرة بـ جـدب، أخرجفوجاء مـ حديث س

ؾ بـ مسؾؿ الؿؽل، وهق شديد وغقره، ويف إسـاده: إسؿاطق (3/283) البقفؼلو

( مـ صريؼ خبقب بـ سؾقؿان بـ 7664، و7663وأخرجف برقؿ ) .الضعػ

 سؿرة، طـ أبقف، طـ سؿرة بف. وخبقب، وأبقه مجفقٓن.

صابف الـعاس أن يتحقل طـ مؽاكف: وقد استحب مجاطة مـ أهؾ العؾؿ لؿـ أ

وأفتك اإلمام أمحد بالتحقل لؿـ كعس أخًذا  .لألدلة الؿتؼدمة مع أثر ابـ طؿر 
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  (1/85.)مسائؾ أبل داود، كؿا يف بلثر ابـ طؿر  

آستحباب حؽٌؿ شرطل، وٓ يثبت إٓ بدلقؾ صحقح، ولؽـ مـ  ًأقٌل:

: فال ُيـؽر طؾقف، واهلل أطؾؿ.كعس قبؾ الخطبة، فلراد التحقل إلذهاب الـعاس
(1)

  

 هري ّٜٛ اجلُع١.رحهِ ايت د:4ر َطأي١

ؽقر إىل الجؿعة: لؿا أخرجف الشقخان طـ أبل هريرة باستحب أهؾ العؾؿ الت

 أنَّ الـبل ،  :من اغتسل يوم الجؿعة كغسل الجـابة، ثم راح ْم »قال

ب بدكة، ومن راح ْم الساطة الثاكقة، فؽلالساطة  ب بؼرة، اَُولى، فؽلكَم قرَّ كَم قرَّ

ب كبًشا أقرن، ومن راح ْم الساطة الرابعة،  ومن راح ْم الساطة الثالثة، فؽلكَم قرَّ

ب بقضة، فنذا خرج  ب دجاجة، ومن راح ْم الساطة الخامسة، فؽلكَم قرَّ فؽلكَم قرَّ

 .«الذكر نواإلمام حضرت الؿَلئؽة يستؿع

 ّقد اختلف العلناٛ: متٙ تبدأ ٍرِ الطاعات؟

 ؽ، وصائػة مـ أصحاب الشافعل إىل أنَّ هذه الساطات تبدأ مـ فذهب مال

واح يؽقن بعد «ثم راح»بعد زوال الشؿس، واستدلقا بؼقلف يف الحديث:  ، والرَّ

 زوال الشؿس.

  َّف حوذهب الثقري، وأبق حـقػة إىل أهنا تبدأ مـ صؾقع الشؿس، ورج

 لصالة الػجر. اتً الخطابل، وابـ حبقب الؿالؽل، وقالقا: ما قبؾ ذلؽ ُيعتبر وق

  َّوذهب الشافعل، وأمحد إىل أنَّ أول الساطات تبدأ بطؾقع الػجر، وحجتفؿ أن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.167-166لؾشقخ يحقك )ص أحؽام الجؿعةواكظر:  (1)
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إذا كان يوم الجؿعة كان طؾى أبواب »يف الحديث: والققم يبدأ بطؾقع الػجر، 

.«...اَول فاَولالؿسجد مَلئؽة يؽتبون 
(1)

 

 أطؾؿ.: لؼقة دلقؾف، واهللانصٌاب هقًىزا انقٌل  :قال أتٌ ػثذ اهلل
(2)

 

واح ٓ يؽقن إٓ بعد زوال الشؿس غقر  تنبيه: استدٓل الؿالؽقة بلنَّ الرَّ

مسؾَّؿ، وقد أكؽر إزهري ذلؽ، وغؾط قائؾف، فؼد يستعؿؾ ذلؽ فقؿا قبؾ الزوال، 

واح بعد الزوال: وجَب محؾف هـا طىل ما قبؾف مجاًزا، ومـ  ولق ُسؾِّؿ بلنَّ حؼقؼة الرَّ

: ما ُكـَّا كؼقؾ، الصحقحقـذلؽ: حديث سفؾ بـ سعد يف  إدلة طىل محؾف طىل

.وٓ كتغدى إٓ بعد الجؿعة
(3)

 

 حهِ ختٛٞ زقاب ايٓاع ّٜٛ اجلُع١. د:5ر َطأي١

  سر طـد أبل داود بذهب مجفقر العؾؿاء إىل كراهة ذلؽ: لحديث طبد اهلل بـ

قاب، فؼال:  وغقره، أنَّ الـبل  .«اجؾس؛ فؼد آذيت»رأى رجاًل يتخطك الرِّ
(4)

 

 ذهب ابـ الؿـذر إىل تحريؿ ذلؽ، قال الشقكاين: وحؽك أبق حامد يف و

: زوائد الروضةطـ الشافعل التصريح بالتحريؿ، وقال الـقوي يف  تعؾقؼف

 الؿختار تحريؿف.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( مـ ]كتاب الجؿعة[.24(، ومسؾؿ برقؿ )929ف البخاري برقؿ )أخرج (1)

  (4/546.)الؿجؿقع(، 5/354ٓبـ رجب ) الػتحواكظر:  (2)

  (4/541..)الؿجؿقع(، واكظر: 431تؼدم يف الؽتاب برقؿ ) (3)

 الصحقح الؿسـديف  (، وإسـاده حسـ، وقد حسـف اإلمام القادطل 1118أخرجف أبق داود ) (4)

(557.) 
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 .انصٌاب هق قٌل اجلًيٌسأنَّ  انظاىش :قال أتٌ ػثذ اهلل غفش اهلل نو 

 رث، أنَّ الـبل والصارف لؾحديث إىل الؽراهة هق حديث طؼبة بـ الحا

الحديث. .صؾَّك العصر، ثؿ قام، فتخطك رقاب الـاس إىل بقتف...
(1)

 

ولؽـ إذا حصؾ مـف أذية شديدة لؾؼاطديـ: فال يممـ طؾقف أن يؼع يف اإلثؿ، 

واهلل أطؾؿ.
(2)

 

 َت٢ ميٓع ايتخٛٞ؟ د:6ر َطأي١

(: وأكثر العؾؿاء طىل كراهة تخطل الـاس يقم 5/446) قال ابً زدب 

ان اإلمام قد خرج، أم مل يخرج بعد، وقالت صائػة: ٓ ُيؽره الجؿعة، سقاء ك

التخطل: إٓبعد خروجف، مـفؿ: الثقري، ومالؽ، وإوزاطل يف روايف، ومحؿد 

بـ الحسـ، ولفؿ يف ذلؽ حديث ضعقػ مـ حديث أرقؿ بـ إرقؿ الؿخزومل ا

روج اإلمام ق بقن اَلثـقن بعد خى الـاس يوم الجؿعة، ويػر  الذي يتخطَّ »مرفقًطا: 

«كالجار قصبه إلى الـار
(3)

، ويف إسـاده: هشام بـ زياد، أبق الؿؼدام، 

ػقه.اكتفك مـ الػتح بتصرف.  ضعَّ

اجؾس؛ »: لعؿقم ققلف: انصٌاب هققٌل اجلًيٌس  :قال أتٌ ػثذ اهلل غفش اهلل نو

 بعده.و، فعؾَّؾ ذلؽ بإذية، وهل تحصؾ قبؾ خروج اإلمام «فؼد آذيت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.851أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

  (4/546-547.)الؿجؿقع (2/528 ،)كقؾ إوصار( 5/442ٓبـ رجب ) الػتحواكظر:  (2)

 (.3/417الحديث أخرجف أمحد ) (3)
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 ؟ؿٌ إيٝٗا بايتخٛٞإذا ٚهد فسه١ ٜ د:7ر َطأي١

(: فنذا وجد فرجة ٓ يصؾ 5/441) الػتحيف  قال احلافظ ابً زدب 

، وهق ققل حقـئذٍ  إلقفا إٓ بالتخطل: فػقف ققٓن: أحدمها: يجقز لف التخطل

الحسـ، وقتادة، وإوزاطل، والشافعل، وغقرهؿ. والثاين: أكف ُيؽره، وهق ققل 

 الؿراد. كتفكالؼقلقـ.ططاء، والثقري. وطـ أمحد روايتان كا

: إٓ أن كشاىح رنكهق  -واهلل أطؾؿ- انزُ ّظيش :قال أتٌ ػثذ اهلل غفش اهلل نو

يحتاج إىل ذلؽ الؿقضع، كؿـ ٓ يجد مقضًعا يجؾس فقف، وما أشبفف.
(1)

  

 ختٛٞ ايسقاب يًخاه١. د:8ر َطأي١

: ومتك احتاج إىل التخطل لحاجة ٓبدَّ مـفا، مـ قال احلافظ ابً زدب 

غقره، أو لؽقكف ٓ يجد مقضًعا لؾصالة بدوكف، أو كان إماًما ٓ يؿؽـف وضقٍء، أو 

القصقل إىل مؽاكف بدون التخطل: مل ُيؽره، وقد سبؼ حديث طؼبة بـ الحارث يف 

.هامـ صالتف مسرًطا يتخطك رقاب الـاس. ملسو هيلع هللا ىلصققام الـبل 
(2)

 

 ايتيسٜل بري اخٓري. د:9ر َطأي١

: قال رسقل اهلل ، قالمـ حديث سؾؿان الػارسل   (916)البخارييف 

َر بََِم اْسَتَطاَع ِمْن ُصْفرٍ  ،ُؿَعةِ الجَمْن اْغَتَسَل َيْوَم »: ملسو هيلع هللا ىلص َأْو َمسَّ ِمْن  ،ُثمَّ ادََّهَن  ،َوَتَطفَّ

ـَْقنِ  ،صِقٍب  ْق بَْقَن اْث َماُم َأْكَصَت  ،َفَصؾَّى َما ُكتَِب َلهُ  ،ُثمَّ َراَح َفَؾْم ُيَػر   ؛ُثمَّ إَِذا َخَرَج اإْلِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (4/546.)الؿجؿقعواكظر:  (1)

  (4/546.)الؿجؿقعواكظر:  (2)
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ـَُه َوبَْقَن ُغِػَر لَ   ُْخَرىالجُه َما بَْق َْ  .«ُؿَعِة ا

 بقـ اثـقـ: مؿا يدخؾ يف التػريؼ (916 :)قال احلافظ ابً زدب 

فنن كان : الجؾقس بقـفؿا إن كاكا جالسقـ، أو الؼقام بقـفؿا أن كاكا قائؿقـ يف صالة

كف فن :وٓ أذى، مثؾ أن يؽقن بقـفؿا فرجة ،وٓ دفع ،ذلؽ مـ غقر تضققؼ طؾقفؿا

َّٓ  دِّ َس مقر بِ لٕكف م: يجقز، بؾ يستحب َّٓ الخؾؾ يف الصػ، وإ  أن  ففق مـفل طـف، إ

 قال: ملسو هيلع هللا ىلصوروى طؿرو بـ شعقب، طـ أبقف، طـ جده، أن رسقل اهلل  ذكا يف ذلؽ.لي

«ذهنَمنإَل ب ؛َل حيل لؾرجل أن يػرق بقن اثـقن»
(1)

 ،وأبق داود ،خّرجف اإلمام أمحد، 

.وقال: حديٌث ح والترمذي. ـٌ فنن كان الجالسان بقـفؿا قرابة، أو كاكا يتحدثان  س

 هافقؿا يباح، كان أشد كراهًة.

إذا اشدحِ املؿًٕٛ يف املطجد  ٚمل ٜطتٛع بعكلِٗ إٔ ٜطلجد    د:11ر َطأي١

 ع٢ً ا٭زض  فهٝف ٜؿٓع؟

 طـحؿ (: أما إذا زُ 4/575) شرح الؿفذبيف  قال اإلماو اليّْٖ 

ذكركا أنَّ الصحقح مـ مذهبـا أكف  السجقد، وأمؽـف السجقد طىل ضفر أخقف: فؼد

يؾزمف ذلؽ، وبف قال طؿر بـ الخطاب، ومجاهد، والثقري، وأبق حـقػة، وأمحد، 

وإسحاق، وأبق ثقر، وداود، وابـ الؿـذر، وقال ططاء، والزهري، والحؽؿ، 

ومالؽ: ٓ يجقز ذلؽ، بؾ يـتظر زوال الزمحة: فؾق سجد مل يجزئف. وقال الحسـ 

ٌر بقـ السجقد طىل ضفره، وآكتظار. وقال كافع مقىل ابـ طؿر: البصري: هق ُمَخقَّ 

 يقمئ برأسف.اكتفك الؿراد.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، وإسـاده حسـ.2752مذي )(، والتر4845(، وأبق داود )2/213أخرجف أمحد ) (1)
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( بنسـاد 1/265أخرجف ابـ أبل شقبة )أثر طؿر  :غفش اهلل نو قال أتٌ ػثذ اهلل

أنَّ الؿصظ إذا طؾؿ أكف سقجد مقضًعا لؾسجقد ًانصٌاب يف ىزه ادلسأنح ، صحقح

َّٓ فنكف يسجد طىل ضفر أخقف، أو رجؾف، كؿا إذا تلخر: فنكف يتلخر كؿا ق ال مالؽ، وإ

 أطؾؿ. هق ققل الجؿفقر، واهلل

يف  بعض الصحابة طـ متابعة الـبل  تلخرُ  س:ّٓدل علٙ مػسّعٔ٘ التأخُٓ

 صالة الخقف، فػل كال الؿسللتقـ ُوِجَدت الحاجة، واهلل أطؾؿ.

ًَِّ اإلَللاّ   د:11ر َطأي١ َللٔ إذا شحللِ املللأَّٛ عللٔ ايسنللٛئ ٚايطللجٛد حتلل٢ ضلل

 ؾ٠٬ اجلُع١؟

  قال اإلمام الـقوي (: مذهبـا أنَّ الؿلمقم 4/575شرح الؿفذب ) يف

الؿزحقم تػقتف الجؿعة، ويتؿفا ضفًرا، وبف قال أيقب السختقاين، وقتادة، ويقكس، 

وأبق ثقر، وابـ الؿـذر. وقال الحسـ، والـخعل، وإوزاطل، وأبق حـقػة، وأمحد: 

 بُّ أن يتؿفا أربًعا.اكتفك.يصظ الجؿعة. وقال مالؽ: ُأحِ 

، واهلل أطؾؿ، وتلخر أقشب مذهب إوزاطل، وأمحد :قال أتٌ ػثذ اهلل غفش اهلل نو

 الؿلمقم طـ متابعة اإلمام كان لعذر كؿا يف صالة الخقف.

 ايؿ٠٬ يف أنثس َٔ َطجد  أعين ؾ٠٬ اجلُع١. د:12ر َطأي١

 د واحد: ذهب مجفقر العؾؿاء إىل طدم جقاز الصالة يف أكثر مـ مسجد يف بؾ

ٕنَّ صالة الجؿعة ُيشرع فقفا اجتؿاع الؿسؾؿقـ، وتعدد الؿساجد يمدي إىل 

، وأصحابف كاكقا يتػرققن يف أكثر مـ مسجد، التػرقة، قالقا: ومل ُيعؾؿ أنَّ الـبل 
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 .هنؿ كاكقا كؾفؿ يجتؿعقن يف مسجد الـبل أبؾ الثابت  

 ساجد: لؽقن البؾد كبقًرا.وقد استثـك الحـابؾة احتقاج أهؾ البؾد إىل تعدد الؿ 

  وقد ذهب مـ تؼدم ذكرهؿ إىل أهنا إن ٌأققؿت مجعتان يف بؾد واحد مـ غقر

 حاجة أنَّ إحدى الجؿعتقـ باصؾة، واختؾػقا فقؿا بقـفؿ يف أي الجؿعتقـ تبطؾ.

  وذهب ططاء، وداود الظاهري، وابـ حزم إىل جقاز تعدد صالة الجؿعة يف

دم وجقد دلقؾ يؿـع ذلؽ، واستدل ابـ حزم طىل أكثر مـ مسجد مـ بؾد واحد: لع

ٻ   ٻ پ پ پ پ     ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  ﴿ذلؽ بؼقلف تعاىل: 

مج ﴿فؾؿ يؼؾ اهلل طزوجؾ: يف مقضع، وٓ مقضعقـ، وٓ أقؾ، وٓ أكثر  ﴾ٺ

 فراجعف. الؿحؾَّك، ولف كالم جقد يف [64مريم:] ﴾جح     مح جخ

، مع أنَّ إفضؾ هق صٌابان هقىزا انقٌل  :غفش اهلل نو قال أتٌ ػثذ اهلل

آجتؿاع يف مسجد واحد: إٓ لحاجة، ومؿا يـبف طؾقف أنَّ اإلمام إذا ألزم الـاس أن 

يجتؿعقا يف مسجد واحد: وجب طؾقفؿ ذلؽ: إٓ أن يشؼ طؾقفؿ، واهلل أطؾؿ.
(1)

  

إزي اخلللللسٚج يسعللللإف  أٚ قكللللا٤  يًخٛرلللل١ إذا احتللللاج املطللللتُع د:13ر َطأي١

 ؟حاه١

رطػ واإلمام  ومـ:  (533)الؿحؾَّك يف قال أبْ حمند بً حصو 

يخطب، واحتاج إىل الخروج: فؾقخرج، وكذلؽ مـ طرض لف ما يدطقه إىل 

ھ ھ  ھ  ھ ے  ﴿الخروج، وٓ معـك ٓستئذان اإلمام، قال اهلل طز وجؾ: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (523.)الؿحؾَّك (3/212 ،)الؿغـلواكظر:  (1)
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 ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ  ۈ ۈ ٴۇ  ۋ ﴿، وقال تعاىل: [78احلج:] ﴾ے ۓ

 :ويؼال لؿـ أوجب ذلؽ ،يف ذلؽ ومل يلت كص بنيجاب استئذان اإلمام [285البؼرة:]

أو يضقع  ،أو هق يؾقث الؿسجد بالدم ،أتراه يبؼك بال وضقء ؟فنن مل يلذن لف اإلمام

 ها.!ف، أو مالف، أو أهؾف، ومعاذ اهلل مـ هذا؟ما ٓ يجقز لف تضققعف مـ كػس

 إقا١َ اجلُع١  يف ايطجٔ. د:14ر َطأي١

يف السجـ،  (: ولفذا ٓ ُتؼام الجؿعة5/332) الػتحيف  قال ابً زدب 

 ،وإن كان فقف أربعقن، وٓ ُيعؾؿ يف ذلؽ خالف بقـ العؾؿاء، ومؿـ قالف الحسـ

 وغقرهؿ.اكتفك. ،وإسحاق ،وأمحد ،ومالؽ ،والثقري ،والـخعل ،وابـ سقريـ

قد خالػ ابـ حزم، فؼال: ويصؾقفا الؿسجقكقن.  :غفش اهلل نو قال أتٌ ػثذ اهلل

لقؾ يؿـع مـ ذلؽ، واهلل أطؾؿ.، واهلل أطؾؿ: لعدم وجقد دًقٌنو أصٌب
(1)

  

 ّٜٛ اجلُع١. ط١ٓ  ٚاحلاجل١ًُٝيرظ ايثٝاب  د:15ر َطأي١

: وٓ خالف بقـ العؾؿاء كعؾؿف يف استحباب قال احلافظ ابً زدب 

  (5/372.)الػتح هالبس أجقد الثقاب لشفقد الجؿعة، وإطقاد.

، يف وقد استدل أهؾ العؾؿ طىل ذلؽ بحديث طؿر  :ُ قهد

الصحقحقـ
(2)

: لق اشتريَت ُحؾًَّة ططارد، فؾبستفا لؾقفد أكف قال لؾـبل  ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (523.)الؿحؾَّكواكظر:  (1)

 (.2668(، ومسؾؿ )948( )886أخرجف البخاري برقؿ ) (2)
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 والجؿعة. ويف رواية: والعقد. 

ِّٝب ّٜٛ اجلُع١. د:16ر َطأي١  ايطٛاى  ٚاي

 قك الرجؾ، ويتطقب يقم الجؿعة: لحديث سؾؿان ساستحب أهؾ العؾؿ أن يت

 ، وإحاديث التل يف معـاه يف الباب.[9يف الؿسللة ] الؿتؼدم

  وذهب ابـ حزم يفحؾَّكالؿ  إىل وجقب السقاك والطِّقب، واستدل بحديث

الصحقحقـ، يف أبل سعقد الخدري 
(1)

غسل يوم »، قال: ، طـ الـبل 

، وأْن يؿسَّ صقًبا إْن والجؿعة واجٌب طؾى كل  وقد خالػف  .«جدِمتؾم، وأن يسَتنَّ

طامة أهؾ العؾؿ، فؼالقا بآستحباب.
(2)

 

 نِ أذإ يؿ٠٬ اجلُع١؟ د:17ر َطأي١

، قال: مـ حديث السائب بـ يزيد   (912)صحقحفري يف أخرج البخا

ُلُف إذا جؾس اإلمام طىل الؿـبر طىل طفد رسقل اهلل  ، ملسو هيلع هللا ىلصكان إذان يقم الجؿعة َأوَّ

 وأبل بؽر، وطؿر، فؾؿا كان طثؿان، وَكُثَر الـاس: زاد إذان الثالث طىل الزوراء.

أذاًكا: فالثابت طـ الـبل )الثالث(، أي: باطتبار تسؿقة اإلقامة  ّمعيٙ قْلُ:

وأبل بؽر، وطؿر، أهنؿ كاكقا يمذكقن أذاًكا واحًدا ،. 

 .وهذا هق الذي يـبغل العؿؾ بف، فخقر الَفدي هدي الـبل 

  ومع ذلؽ فؼد ذهب أكثر العؾؿاء إىل العؿؾ بؿا زاده طثؿان واستدلقا ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.846(، ومسؾؿ برقؿ )886أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

  (536( )178.)الؿحؾَّك(، 5/373ٓبـ رجب ) الػتحاكظر:  (2)



ٔ٘ ٗٔ اجُلُنَع  259  َباُب َصال

 

 

 

 

 .«دين بعديفعؾقؽم بسـتي وسـة الخؾػاء الراش»بؼقلف طؾقف الصالة والسالم: 

 (2/146) طدم العؿؾ بف، وقد صحَّ طـ ابـ طؿر طـد ابـ أبل شقبةاجح ًانش

  أكف قال يف هذا إذان: بدطة.

وأخرج طـ الحسـ البصري أكف قال: محدث. وإسـاده صحقح: لقٓ طـعـة 

، ولؽـ كرى أكف ترك سـة طىل مـ أخذ بؼقل طثؿان  ًال َشٍ اإلَكاس هشقؿ.

 .مـ بعده  والخؾقػتقـ ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 
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ُِِف  َباُب َصالِة اخَل

اٍت  (333) ـِ َخقَّ ـْ َصالِِح ْب ـْ َصؾَّك َمَع الـَّبِلِّ  َط َقاِع  ملسو هيلع هللا ىلصَطؿَّ َيْقَم َذاِت الرِّ

ْت(َصاَلَة الَخْقِف  : َأنَّ َصائَِػًة )َصػَّ
(1)

ـَ َمَعُف َمَعُف َوَصائِ   ِذي . َفَصؾَّك بِالَّ َػًة ِوَجاَه الَعُدوِّ

، َوَجاَءِت  قا ِوَجاَه الَعُدوِّ َْكُػِسِفْؿ ُثؿَّ اْكَصَرُفقا َفَصػُّ
ِ

قا: ٕ  َرْكَعًة، ُثؿَّ َثبََت َقائًِؿا، َوَأَتؿُّ

ائَِػُة إُْخَرى، َفَصؾَّك بِِفؿُ  تِل َبِؼقَْت، ُثؿَّ َثبََت جَ  الطَّ ْكَعَة الَّ َْكُػِسِفْؿ، الرَّ
ِ

قا ٕ الًِسا، َوَأَتؿُّ

ُثؿَّ َسؾََّؿ بِِفْؿ. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف، َوَهَذا َلْػُظ ُمْسؾِؿٍ 
(2)

ـْ .  ـِ َمـَْدْه، َط ْب
ِ

َوَوَقَع فِل الَؿْعِرَفِة ٓ

ـْ َأبِقفِ  اٍت َط ـِ َخقَّ .َصالِِح ْب
(3)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من ادحييث

وقد ذهب كثقر (: 944رح الحديث رقؿ )يف ش قال احلافظ ابً زدب 

قاع يف هذا بذات الرِّ  ملسو هيلع هللا ىلصمـ العؾؿاء إىل استحباب صالة الخقف طىل ما صىل الـبل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .الصحقحقـيف )أ( و)ب(: )صؾت( والؿثبت هق الصقاب كؿا يف  (1)

 (. 842(، ومسؾؿ )4129أخرجف البخاري ) (2)

مـ صريؼ أبل أويس، طـ يزيد بـ رومان، طـ صالح بـ خقات،  الػتحأخرجفا ابـ مـده كؿا يف  (3)

 طـ أبقف بف. وأبقأويس فقف ضعػ.

رواه طـ يزيد بـ رومان، طـ صالح بـ خقات، طؿـ ، فالصحقحقـوقد خالػف مالؽ كؿا يف 

، فجعؾ الصحابل مبفًؿا، فرواية أبل أويس غقر محػقضة، وقد ومهف يف ذلؽ صىل مع الـبل 

 (. 352ٓبـ أبل حاتؿ ) العؾؾأبقزرطة كؿا يف 

والظاهر أن الصحابل الؿبفؿ هق سفؾ بـ أبل حثؿة، فؼد روى البخاري مـ صريؼ الؼاسؿ بـ 

 الػتحـ صالح بـ خقات طـ سفؾ بـ أبل حثؿة مثؾ حديث الباب، واهلل أطؾؿ. واكظر محؿد ط

(4129 .) 
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وبف  مـف. قال الؼاسؿ بـ محؿد: ما سؿعت يف صالة الخقف أحب إيلَّ  الحديث.

وحؽاه  ،والثقري يف رواية ،وداود ،وأبق ثقر ،وأمحد ،والشافعل ،يؼقل مالؽ

الرمحـ بـ مفدي، وحؽاه  هؾ الؿديـة وأهؾ الحجاز، وهق ققل طبدإسحاق طـ أ

إسحاق يف رواية ابـ مـصقر طىل أكف يجقز العؿؾ  َح رَّ َص وَ  ،الترمذي طـ إسحاق

َّٓ  :بف، وٓ يختاره طىل غقره مـ القجقه  أهنؿ اختؾػقا: هؾ تؼضل الطائػة الركعة إ

وداود: تؼضل قبؾ سالم  ،وأمحد ،فعـد الشافعل الثاكقة قبؾ سالم اإلمام، أو بعده؟

وهق رواية طـ مالؽ، ُثؿَّ رجع طـفا، وقال: إكؿا يؼضقن بعد  ،اإلمام، ُثؿَّ يسؾؿ هبؿ

وأبل بؽر طبد العزيز بـ جعػر مـ أصحابـا،  ،وهق ققل أبل ثقر .سالم اإلمام

ن كان العدو يف إك وؾَّ َص تُ  الؽقػقةوكص أمحد طىل أن هذه ، الشايفذكره يف كتابف 

 ها.جفة الؼبؾة

ققل الشافعل، وأمحد: لظاهر الحديث  انصٌاب :قال أتٌ ػثذ اهلل غفش اهلل نو

 الؿتؼدم، واهلل أطؾؿ.

وأما اختقار أمحد لفذه الؽقػقة يف حالة كقن العدو يف الؼبؾة: فؼد محؾ مجٌع مـ 

 .الحـابؾة ذلؽ طىل ما إذا مل يؿؽـ أن يصظ هبؿ صالة طسػان ٓستتار العدو
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ـِ  (333) ـِ ُطَؿَر  َوَط   اْب

ِ
، َفَقاَزْيـَا قِبََؾ َكْجدٍ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َغَزْوت َمَع َرُسقِل اهلل

 
ِ
، َفَصؾَّك بِـَا، َفَؼاَمْت َصائَِػٌة َمَعُف، َوَأْقبََؾْت ملسو هيلع هللا ىلصالَعُدوَّ َفَصاَفْػـَاُهْؿ، َفَؼاَم َرُسقُل اهلل

ائَِػِة  َصائَِػةٌ  ، ُثؿَّ اْكَصَرُفقا َمَؽاَن الطَّ ـِ ـْ َمَعُف، َوَسَجَد َسْجَدَتقْ ، َوَرَكَع بَِؿ َطَؾك الَعُدوِّ

، ُثؿَّ َسؾََّؿ َفَؼاَم ُكؾُّ َواِحٍد  ـِ ، َفَجاُءوا َفَرَكَع بِِفْؿ َرْكَعًة، َوَسَجَد َسْجَدَتقْ تِل َلْؿ ُتَصؾِّ الَّ

. ُمتََّػٌؼ َطَؾقْفِ َركْ لِـَْػِسِف مِـُْفْؿ، َفَرَكَع  ـِ . َهَذاوَ ، َعًة، َوَسَجَد َسْجَدَتقْ الؾَّْػُظ لِْؾُبَخاِريِّ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من ادحييث

قا  َوَضاِهره (942 :)الػتحيف  قال احلافظ ابً حذس  َأكَُّفْؿ َأَتؿُّ

َْكُػِسِفْؿ فِل َحاَلٍة َواِحَدةٍ، َوُيْحتََؿُؾ َأكَُّفْؿ َأتَ 
ِ

قا َطَؾك َالتََّعاُقِب ٕ اِجُح  ،ؿُّ ـْ  َوُهَق َالرَّ
مِ

َّٓ َفقَْستَْؾِزُم َتْضقِقع َاْلِحَراَسِة  ،ْعـَكالـْؿَ َحقُْث  َماِم َوْحَدُه. الـْؿَ َوإِ ْطُؾقَبِة، َوإِْفَراد َاإْلِ

ُحُف َما َرَواُه َأُبق َداُود َوُيَرجِّ
(2)

ـْ َحِديِث اِْبـ َمْسُعقد 
ءِ  ،َسؾَّؿَ ُثؿَّ  :َوَلْػظف ،مِ َٓ  ،َفَؼاَم َهُم

ائَِػُة َالثَّاكِقَةُ  :َأْي  َْكُػِسِفْؿ َرْكَعة ُثؿَّ َسؾَُّؿقا، ُثؿَّ َذَهبُقا ،َالطَّ
ِ

َوَرَجَع ُأوَلئَِؽ إَِلك  ،َفَؼَضْقا ٕ

َْكُػِسِفْؿ َرْكَعةً  ،َمَؼامِِفؿْ 
ِ

 .ُثؿَّ َسؾَُّؿقا ،َفَصؾَّْقا ٕ

ائَِػَة َالثَّ  ـَ َرْكَعتَقَْفا اَلْت وَ  ،اكِقَةَ َوَضاِهُرُه َأنَّ َالطَّ ُوَلك  ،َبقْ ْٕ ائَِػُة َا ْت َالطَّ ُثؿَّ َأَتؿَّ

ـْ ُكتُِب َاْلِػْؼِف َأنَّ فِل َحِديِث اِْبـ ُطَؿر َهَذا َأنَّ 
افِِعلِّ َتبًَعا لَِغقِْرِه مِ َبْعَدَها، َوَوَقَع فِل َالرَّ

َرْت َوَجاَءْت اَ  ائَِػَة َالثَّاكِقََة َتَلخَّ ُروا َوَطاَدْت َالطَّ قا َرْكَعة، ُثؿَّ َتَلخَّ ُوَلك َفَلَتؿُّ ْٕ لطَّائَِػة َا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 839(، ومسؾؿ )942أخرجف البخاري ) (1)

(، مـ صريؼ: خصقػ الجزري، طـ أبل طبقدة، طـ أبقف طبد اهلل بـ 1244أخرجف أبق داود ) (2)

ا طبقدة مل يسؿع مـ أبقف، ولؽـ مسعقد، وهذا إسـاد ضعقٌػ: لسقء حػظ خصقػ، وٕنَّ أب

 الحديث يف الشقاهد، فال يضر.
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ـْ َالطُُّرِق، َوبَِفِذِه َاْلَؽقِْػقَِّة 
قا، َوَلْؿ َكِؼْػ َطَؾك َذلَِؽ فِل َشْلٍء مِ ائَِػُة َالثَّاكِقَُة َفَلَتؿُّ َالطَّ

تِل فِ  َْوَزاِطلُّ  ،ل َحِديِث اِْبـ َمْسُعقد َأْشَفبَأَخَذ َاْلَحـَِػقَُّة، َواْختَاَر َاْلَؽقِْػقَّة َالَّ ْٕ  .َوا

 اكتفك الؿراد.

واختؾػ العؾؿاء يف صالة  (942 :)الػتحيف  قال احلافظ ابً زدب 

فذهب إكثرون إىل  ،ابـ طؿر، وما وافؼف الخقف طىل الصػة الؿذكقرة يف حديث

 ،عل يف أصح ققلقفأهنا جائزة وحسـة، وإن كان غقرها أفضؾ مـفا، هذا ققل الشاف

 وغقرهؿ. ،وإسحاق ،وأمحد

ه الصػة: لؽثرة ما فقفا مـ إطؿال هل غقر جائزة طىل هذ وقالت صائػة:

والؿشل الؽثقر، والتخؾػ طـ اإلمام، وادطقا  ،الؿبايـة لؾصالة مـ استدبار الؼبؾة

 ودطقى الـسخ هاهـا ٓ دلقؾ طؾقفا. أهنا مـسقخة، وهق أحد الؼقلقـ لؾشافعل.

هل جائزة كغقرها مـ أكقاع صالة الخقف القاردة طـ الـبل  لت صائػة:وقا

وكؼؾ  ،ابـ مـصقر فكؼؾف طـ ،، ٓ فضؾ لبعضفا طىل بعض، وهق ققل إسحاقملسو هيلع هللا ىلص

عؿؾ بف إذا كان العدو يف وابـ مسعقد يُ  ،حديث ابـ طؿر نَّ أَ  :حرب طـ إسحاق

العؿؾ وكذلؽ حؽك بعض أصحاب سػقان كالم سػقان يف  غقر جفة الؼبؾة.

 بحديث ابـ طؿر طىل ذلؽ.

هؾ أكقاع صالة الخقف، هذا ققل الـخعل، وأفضؾ أهل  وقالت صائػة:

 ،طـ إوزاطل َل ؽِ ُح وأبل حـقػة وأصحابف، ورواية طـ سػقان، وَ  ،الؽقفة

 . اكتفك كالم ابـ رجب.شفب الؿالؽلأو
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ح ابـ طبد البر الؼقل إخقر: لؿقافؼتف إصؾ بلنَّ الؿلمقم  ٓ  وقد رجَّ

 يـصرف مـ الصالة إٓ بعد اكصراف اإلمام.

هق ققل إكثريـ مـ أهؾ العؾؿ، أطـل ًانشاجح  :غفش اهلل نو قال أتٌ ػثذ اهلل

، واهلل أطؾؿ.انقٌل األًل
(1)

  

(: وقد قال أصحابـا، وأصحاب 942) قال الحافظ ابـ رجب  

غقر خقف: مل تصح  الشافعل: لق صؾَّك صالة خقف طىل ما يف حديث ابـ طؿر يف

صالة الؿلمقمقـ كؾفؿ: إلتقاهنؿ بؿا ٓ تصح معف الصالة يف غقر حالة الخقف مـ 

 الؿراد. كتفكالؿْشل والتََّخؾُّػ طـ اإلمام. ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2/625.)الـقؾ( ٓبـ حجر، 942) الػتحواكظر:  (1)
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ـْ َجابٍِر  (333)   َوَط
ِ
َفَصَػْػـَا ، َصاَلَة الَخْقِف  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َشِفْدت َمَع َرُسقِل اهلل

 
ِ
: َصػٌّ َخْؾَػ َرُسقِل اهلل ـِ قْ ـَ الِؼبَْؾِة َفَؽبََّر الـَّبِلُّ ملسو هيلع هللا ىلصَصػَّ َوَكبَّْرَكا  ملسو هيلع هللا ىلص، َوالَعُدوُّ َبقْـَـَا َوَبقْ

ـَ  ُكقِع َوَرَفْعـَا َجِؿقًعا، ُثؿَّ اكْ  َجِؿقًعا، ُثؿَّ َرَكَع َوَرَكْعـَا َجِؿقًعا، ُثؿَّ َرَفَع َرْأَسُف مِ َحَدَر الرُّ

ا َقَضك  ، َفَؾـؿَّ َر فِل َكْحِر الَعُدوِّ ػَّ الُؿَمخَّ ػُّ الَِّذي َيؾِقِف، َوَأَقاَم الصَّ ُجقدِ َوالصَّ بِالسُّ

ػُّ الَِّذي َيؾِقفِ  ُجقَد َقاَم الصَّ  َرَواُه ُمْسؾٌِؿ. َفَذَكَر الَحِديَث....  السُّ

ػُّ  َوفِل ِرَواَيٍة: ُل إَ ُثؿَّ َسَجَد َوَسَجَد َمَعُف الصَّ افَ ، وَّ ػُّ الثَّاكِل َؾـؿَّ  ،َقاُمقا َسَجَد الصَّ

ُل  ػُّ إَوَّ َر الصَّ ػُّ الثَّاكِل ُثؿَّ َتَلخَّ َم الصَّ  .َوَذَكَر مِثَْؾفُ  ...َوَتَؼدَّ

.َرَواُه ُمْسؾِؿٌ . َوَسؾَّْؿـَا َجِؿقًعا ملسو هيلع هللا ىلصُثؿَّ َسؾََّؿ الـَّبِلُّ  َوفِل َأَواِخِرِه:
(1)

 

َبِل َداُود (333)
ِ

َرقِلِّ َوٕ ـْ َأبِل َطقَّاٍش الزُّ ، َوَزاَد: إكََّفا َكاَكْت بُِعْسَػاَن.فُ مِثْؾُ  ، َط
(2)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من األحاديث

(: وقد ذهب أكثر العؾؿاء إىل 944) الػتحيف  قال احلافظ ابً زدب 

يث أبل طقاش الزرقل، وما وافؼف صحة الصالة طىل وجف الَحْرِس طىل ما يف حد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 846أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)

( مـ صريؼ مـصقر، طـ مجاهد، طـ أبل طقاش الزرقل 1236. أخرجف أبقداود )صحٔح لػريِ (2)

 العؾؾ الؽبقرال ورجح أكف مـ مراسقؾ مجاهد كؿا يف بف. وقد أطؾ البخاري هذا الحديث باإلرس

 ( لؾترمذي.1/361)

يف )باب صالة الخقف(: وكذلؽ صحح إرسالف طبدالعزيز  الػتحيف  قال ابـ رجب 

  (944.)الػتحالـخشبل وغقره مـ الحػاظ... ثؿ كؼؾ طـ أبل حاتؿ وأمحد تصحقح الحديث. 

 رسالف: لؾشاهد الذي قبؾف طـ جابر، واهلل أطؾؿ. الحديث صحقح. وإن كان الراجح إ قهدُ:
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مـ رواية جابر، وابـ طباس، وحذيػة، والصالة هبذه الصػة، والعدو يف جفة  

تلخر كؾ صػ طـ متابعة  الؼبؾة إذا مل يخش لفؿ كؿقـ: حسـ: فننَّ أكثر ما فقفا

ة،  اإلمام يف السجدتقـ، وقضاؤمها قبؾ سالمف، وتؽقن الحراسة يف السجقد خاصَّ

عل وأصحابف، ولؾشافعقة وجٌف آخر: أهنؿ يحرسقن يف الركقع هذا ققل الشاف

والسجقد، وقد سبؼ يف رواية البخاري لحديث ابـ طباس ما يدل طؾقف.اكتفك 

 باختصار.

قػة ُروي طـف أكف ٓ يجقز الصالة ـوقد ذكر ابـ رجب يف ضؿـ كالمف أنَّ أبا ح

 ؼ.هبا، وٓ يجقز إٓ طىل حديث ابـ مسعقد، وما وافؼف كؿا سب
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ـْ َجابٍِر  (333) ـْ َوْجٍف آَخَر َط
ـْ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ  َولِؾـََّسائِلِّ مِ

َصؾَّك بَِطائَِػٍة مِ

ـَ  َأْصَحابِفِ  ، ُثؿَّ َسؾََّؿ، ُثؿَّ َصؾَّك بِآَخِري ـِ ، ثُ  أَْيًضا َرْكَعتَقْ ـِ .ؿَّ َسؾَّؿَ َرْكَعتَقْ
(1)

 

ـْ َأبِل َبْؽَرَة. (333) َبِل َداُود، َط
ِ

َومِثُْؾُف ٕ
(2)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من ادحييثني

وصالة الخقف طىل هذه  (944 :)الػتحيف  قال احلافظ ابً زدب 

صظ كؾ صائػة خؾػف ركعتقـ، لفا تو ،الصػة: أن يصظ اإلمام أربع ركعات

الشافعل  داإلمام مـ كؾ ركعتقـ، ففق جائز طـإحدامها: أن يسؾؿ  صقرتان:

  وأصحابف.

وكذلؽ ، واختؾػقا: هؾ هل أفضؾ مـ صالة ذات الرقاع؟ طىل وجفقـ لفؿ

اختار الجقزجاين هذه الصالة طىل غقرها مـ أكقاع صؾقات الخقف: لؿا فقفا مـ 

فؿـفؿ مـ أجازها يف  واختؾػ أصحابـا يف ذلؽ:، تؽؿقؾ الجؿاطة لؽؾ صائػة

 ،االخقف دون غقرها، وهق مـصقص أمحد، وهق ققل الحسـ البصري أيًض  صالة

 .واختاره صائػة مـ أصحابـا

ومـ أصحابـا مـ قال: هل ُمخرجة طىل آختالف طـ أمحد يف صحة ائتؿام 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ( مـ صريؼ محاد بـ سؾؿة طـ قتادة طـ الحسـ طـ جابر بف.3/178. أخرجف الـسائل )حطً لػريِ (1)

وإسـاده ضعقػ: ٓكؼطاطف بقـ الحسـ وجابر، وٕن رواية محاد بـ سؾؿة طـ قتادة فقفا ضعػ. 

 ولؽـ الحديث حسـ بشاهده الذي بعده. 

حدثـا طبقد اهلل بـ معاذ، حدثـا أبل، حدثـا إشعث، طـ ( قال: 1248. أخرجف أبق داود )حطً (2)

 بف. وهذا إسـاد حسـ.  الحسـ، طـ أبل بؽرة
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 هاومـع مـفا أصحاب أبل حـقػة: لذلؽ. الؿػترض بالؿتـػؾ، كؿا سبؼ ذكره. 

، وهق جقاز صالة الخقف قٌل اجلًيٌس انصٌاب :قال أتٌ ػثذ اهلل غفش اهلل نو

بالؽقػقة الؿتؼدمة: لدٓلة أحاديث الباب طؾقفا، وٓ دلقؾ مع مـ مـع مـ هذه 

 الؽقػقة، واهلل أطؾؿ.

ويؽقن ذلؽ يف  ،والصقرة الثاكقة: أن ٓيسؾؿ اإلمام: قال ابً زدب 

ثرون طىل وإك سػر، فقـبـل طىل أكف: هؾ يصح أن يؼتدي الؼاصر بالؿتؿ يف السػر؟

فنكف يؾزمف  :اأكف إذا اقتدى الؿسافر بؿـ يتؿ الصالة فلدرك معف ركعة فصاطدً 

وقتادة  ،قاَل الزهري فنن أدرك معف دون ركعة، ففؾ يؾزمف اإلتؿام؟: اإلتؿام

أمحد. والؿشفقر طـف: أكف يؾزمف  طـ وهق رواية .ومالؽ: ٓ يؾزمف ،والـخعل

 ،وإوزاطل ،بل حـقػة وأصحابفوأ ،اإلتؿام بؽؾ حال، وهق ققل الثقري

وقالت صائػة: ٓ يؾزمف اإلتؿام، ولف الؼصر بؽؾ  وأبل ثقر. ،والشافعل ،والؾقث

 وإسحاق. ،وصاوس ،وهق ققل الشعبل ،حال

ٓتردد يف جقاز أن يصظ اإلمام أربع ركعات يف السػر،  فعلٙ قْل ٍؤالٛ:

قز ذلؽ يف صالة وطىل ققل إولقـ: ففؾ يج، وتصظ معف كؾ صائػة ركعتقـ

ومـ مـع ذلؽ قال: لقس يف حديث جابر ، الخقف خاصة؟ فقف ٕصحابـا وجفان

ا يف روايات بؾ قد ورد ذلؽ صريحً  ،مل يسؾؿ بقـ كؾ ركعتقـ ملسو هيلع هللا ىلصتصريح بلن الـبل 

 هامتعددة، فتحؿؾ الروايات الؿحتؿؾة طىل الروايات الؿػسرة الؿبقـة.

 صحقحفيث جابر ما أخرجف مسؾؿ يف : مراده بحدغفش اهلل نو قال أتٌ ػثذ اهلل
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مـ صريؼ: أبل سؾؿة، طـ جابر، فذكر الحديث، وفقف: فصىل بطائػة  (843)

أربع  ملسو هيلع هللا ىلصركعتقـ، ثؿ تلخروا، وصىل بالطائػة إخرى ركعتقـ، وكان لؾـبل 

 ركعات، ولؾؼقم ركعتان.

وضاهر الحديث لقس فقف كػل التسؾقؿ، وٓ طدمف: فإوىل محؾف طىل حديث 

ـِ  ة، وأبل بؽرجابر َذْي  يف الباب كؿا قال بعض الحـابؾة كؿا تؼدم، واهلل أطؾؿ. الؾَّ

 وطىل هذا ففذه الصقرة الثاكقة ٓ ُيعؿؾ هبا.
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ـْ ُحَذْيَػَة  (333) ِء َركْ  َصؾَّك َصاَلَة الَخْقِف  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ  ،َوَط َٓ َعًة، بَِفُم

ـُ ِحبَّاَن. َحُف اْب ِء َرْكَعًة، َوَلْؿ َيْؼُضقا. َرَواُه َأْحَؿُد، َوَأُبقَداُود، َوالـََّساِئلُّ َوَصحَّ َٓ َوبَِفُم
(1)

 

ـِ  (333) ـِ ُخَزْيَؿَة َط ـِ َطبَّاسٍ  َومِثُْؾُف ِطـَْد اْب . اْب
(2)

 

ـِ  (333) ـِ ُطَؿَر  َوَط   اْب
ِ
َطَؾك  َرْكَعةٌ  : َصاَلُة الَخْقِف ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

اُر بِنِْسـَادٍ َضِعقٍػ. َأيِّ َوْجٍف َكاَن َرَواُه البَزَّ
(3)

 

 ل واألحكام املستفادة من األحاديثاملسائ

طىل جقاز آقتصار يف صالة الخقف طىل ركعة،  إحاديث الؿذكقرة تدلَّ 

ِريِح فِل  ،«َلْؿ َيْؼُضقاوَ » (944 :)وقال الحافظ ابـ حجر  َوَهَذا َكالصَّ

 اِْقتَِصاِرِهْؿ َطَؾك َرْكَعة َرْكَعة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1452(، وابـ حبان )3/167(، والـسائل )1246(، وأبقداود )5/385. أخرجف أمحد )حطً (1)

دم طـ حذيػة بف. وثعؾبة بـ زهدم ( كؾفؿ مـ صريؼ إسقد بـ هالل طـ ثعؾبة بـ زه2425)

 مختؾػ يف صحبتف.

والراجح طدم ثبقت صحبتف، وهق اختقار البخاري ومسؾؿ والعجظ وغقرهؿ. وطىل هذا ففق 

(، مـ صريؼ صحقحة طـ ُمْخِؿؾ بـ 5/395مجفقل الحال، ولؽـف قد تقبع. فؼد أخرج أمحد )

ث بطريؼقف حسـ، ويتؼقى دماث، طـ حذيػة بف. ومخؿؾ بـ دماث مجفقل العقـ، فالحدي

 بحديث ابـ طباس الذي بعده.

حدثـا محؿد، وأبق مقسك قآ: حدثـا يحقك بـ سعقد، ( 1344. أخرجف ابـ خزيؿة )صحٔح (2)

بف.  حدثـا سػقان، حدثـل أبق بؽر بـ أبل الجفؿ، طـ طبقد اهلل بـ طبد اهلل، طـ طبد اهلل بـ طباس

 لػظف طىل حديث حذيػة.وإسـاده صحقح، ومل يسؼ لػظف، بؾ أحال 

 ( مـ كػس القجف وذكر لػظف. 3/169وأخرجف الـسائل )

ويف  «صالة ادسايفة ركعة»( بؾػظ: 678) كشػ إستار. أخرجف البزار كؿا يف ضعٔف ددِّا (3)

 إسـاده محؿد بـ طبدالرمحـ البقؾؿاين وهق متروك، وأبقه، وهق ضعقػ. 
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ـْ َصِريؼ ،َوَأُبق َداُود ،َوَيْشَفُد َلُف َما َرَواُه ُمْسؾِؿ ثه قال:
ـْ  :َوالـََّسائِلُّ مِ ُمَجاِهد َط

اَلَة َطَؾك لَِساِن َكبِقُِّؽْؿ  َفَرَض َاهلل :َقاَل اِْبـ َطبَّاس  َػِر  ،فِل َاْلَحَضِر َأْرَبًعاَالصَّ َوفِل َالسَّ

ـِ  .َوفِل َاْلَخْقِف َرْكَعة ،َرْكَعَتْق
(1)

 

ْقتَِصاِر فِل َاْلَخْقِف َطَؾك َرْكَعٍة َواِحَدةٍ َيُؼقُل إِْسَحاق قال:
ِ

ـْ  ،َوبِآ َوالثَّْقِرّي َوَم

َْشعَ  ،بِِف َأُبق ُهَرْيَرةَتبَِعُفَؿا، َوَقاَل  ْٕ ِرّي َوَأُبق ُمقَسك َا
(2)

،  َوَغقْرُ  ، ـَ ـْ َالتَّابِِعق
َواِحٍد مِ

ة َاْلَخْقف ـْ َققََّد َذلَِؽ بِِشدَّ  .َومِـُْفْؿ َم

ُلقا ِرَواَية اْلـجَوَقاَل  قال: َٓ َقْصُر َطَددٍ، َوَتَلوَّ ْؿُفقر: َقْصُر َاْلَخْقف َقْصر َهقْئٍَة 

َماِم، َوَلقَْس فِقِف َكْػل َالثَّاكِقَة، َوَقاُلقا:  َراَد بِِف َرْكَعة َمعَ اْلـؿُ ُمَجاِهٍد َهِذِه َطَؾك َأنَّ  َاإْلِ

ابِِؼ  اَلَة  :َأْي  ،«َلْؿ َيْؼُضقا» :ُيْحتََؿُؾ أَْن َيُؽقَن َقْقلف فِل َاْلَحِديِث َالسَّ َلْؿ ُيِعقُدوا َالصَّ

ـِ  َْم ْٕ  هاَأْطَؾُؿ. َوَاهلل ،َبْعَد َا

ـِ َوَيُردُّ ذَ  (2/636 :)الـقؾيف  قال الػْناىٕ  لَِؽ َقْقُلُف فِل َحِديِث اْب

َوَكَذا  ،«َوَلْؿ َيْؼُضقا»َوَكَذا َقْقُلُف فِل َحِديِث ُحَذْيَػَة:  ،«َوَلْؿ َيْؼُضقا َرْكَعةً » :َطبَّاسٍ 

ـِ َطبَّاٍس الثَّاكِل ا َتْلِويُؾُفْؿ َقْقَلُف: ، «َوفِل اْلَخْقِف َرْكَعةً » :َقْقُلُف فِل َحِديِث اْب َلْؿ »َوَأمَّ

ـِ  :َراَد مِـْفُ اْلـؿُ بَِلنَّ  «ُضقاَيؼْ  َْم ْٕ اَلَة َبْعد ا  هاا.َفبَِعقٌد َجدًّ  :َلْؿ ُيِعقُدوا الصَّ

: لؼقة أدلتف، وقد طزا انصٌابالؼقل بلكف يجقز آقتصار طىل ركعة هق  :ُ قهد

( إىل الحسـ، وصاوس، ومجاهد، 944) الػتحيف  هذا الؼقل ابـ رجب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3/169(، والـسائل )1247) (، وأبق داود687أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)

فقف أكف صىل ركعة بطائػة، ثؿ الركعة إخرى بطائػة أخرى، وقضت كؾ صائػة  أثر أبل مقسك  (2)

 فؾؿ أجده. ( بنسـاد صحقح، وأما أثر أبل هريرة 2/462ركعة: أخرجف ابـ أبل شقبة )
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الضحاك، والحؽؿ، وقتادة، ومحاد، وإسحاق، وسعقد بـ جبقر، والـخعل، و 

 ومحؿد بـ كصر الؿروزي، وهق رواية طـ أمحد اختارها مجاطة مـ أصحابف.

وطزاه  ، (1/531-)زاد الؿعادكؿا يف  واختار هذا الؼقل ابـ الؼقؿ 

.أيًضا إىل ابـ طباس وجابر 
(1)

 

 :كّفّة صالة املغسب يف اخلُف
ـْ  (944 :)تحالػيف  قال احلافظ ابً حذس 

َلْؿ َيَؼْع فِل َشْلٍء مِ

ََحادِيِث  ْٕ ض لَِؽقِْػقَِّة َصاَلةِ الـْؿَ َا ِة فِل َصاَلةِ َاْلَخْقِف َتَعرُّ ْغِرِب، َوَقْد الـْؿَ ْرِويَّ

َٓ َيْدُخُؾَفا َقْصر، َواْختََؾُػقا ُوَلك ثِـْ  :َأْجَؿُعقا َطَؾك َأكَُّف  ْٕ َْوَلك أَْن ُيَصؾَِّل بِا ْٕ ـِ َهْؾ َا  ،تَقْ

 ها.؟أَْو َاْلَعْؽس ،َوالثَّاكِقَة َواِحَدة

وقد ذهب أمحد، ومالؽ، وإوزاطل،وسػقان، والشافعل يف أحد ققلقف  :ُ قهد

 إىل أكف يصظ بإوىل ثـتقـ، وبالثاكقة ركعة، وذهب الشافعل يف ققلف أخر إىل العؽس.

ؼقلقن طـ صائػة مـ أهؾ العؾؿ أهنؿ ي كؼؾ ابـ رجب  تنبيه

بجقاز آقتصار طىل ركعة يف الخقف، وقد تؼدم ذكرهؿ، ومـفؿ: محؿد بـ كصر 

الؿروزي، قال: حتك قالف يف صالة الصبح، مع أنَّ ابـ حزم وغقره َحَؽقا اإلمجاع 

طىل أنَّ الػجر، والؿغرب ٓ يـؼص طـ ركعتقـ، وثالث يف حضر، وٓ سػر. ومل 

ق همٓء  وٓ سػر، وهذا يدل طىل أهنؿ رأوا قصر بقـ حضٍر  -الذيـ ذكرهؿ-يػرِّ

د الصؾقات كؾفا إىل ق، وأبؾغف، وهق طالؼصر الصالة يف الحضر لؾخقف أشد

 هاركعة، وُحؽل رواية طـ أمحد.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.687أثر ابـ طباس تؼدم ذكره قريًبا، وهق يف مسؾؿ برقؿ ) (1)
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اَرُقْطـِلُّ  فُ ـَأْخَرَج  ،«ٌو ـْوِف َسفْ ـََلةِ الَخ ـَس فِي َص ـْ َلق»: ُف َمْرُفقًطاـَوَطـْ  (338) الدَّ

.بِنِْسـَادٍ َضِعقٍػ 
(1)

 

 ل واألحكام املستفادة من ادحييثاملسائ

 ضجٛد ايطٗٛ يف ؾ٠٬ اخلٛف. د:1ر َطأي١

الذي طؾقف أهؾ العؾؿ أنَّ سجقد السفق يؽقن أيًضا يف صالة الخقف، وذلؽ 

لضعػ حديث الباب: فنْن سفا اإلمام سجد، وسجد معف مـ كان معف طـد 

 .التسؾقؿ

معف صائػة قد اكصرفقا: فنْن كان سفق اإلمام قبؾ مػارقتفؿ لف:  وأما إْن كان

وإْن كان سفق اإلمام بعد مػارقتفؿ: فال سجقد سجدوا لؾسفق طـد إتؿام صالهتؿ، 

طؾقفؿ.
(2)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ويف إسـاده طبدالحؿقد بـ السري، وهق ضعقػ، 2/58. أخرجف الدارقطـل )عٔف ميهسض (1)

  (6/14 .)الجرح والتعديؾوحديثف هذا مؿا أكؽر طؾقف، بؾ حؽؿ طؾقف أبقحاتؿ بالقضع كؿا يف 

  (4/411.)الؿجؿقع (3/364 ،)الؿغـلاكظر:  (2)
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 ةَكَخِلامُل ِلاِئَطامَل ُضِعَب

 ؟ٌٖ ٜعٌُ بؿ٠٬ اخلٛف بعد َٛت ايٓي  د:1ر َطأي١

  َّة بالـبل ذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل أنَّ صالة الخقف خاص وهق ققل ،

أبل يقسػ، والؿزين، ومحؿد بـ الحسـ، والحسـ بـ زياد، واستدلقا طىل ذلؽ 

 أية. [2٠1النساء:] ﴾ٱ ٻ         ٻ ٻ ٻ پ﴿بؼقلف تعاىل: 

، وبلنَّ وردَّ طؾقفؿ طامة العؾؿاء بلنَّ ذلؽ الخطاب يشؿؾ إمة تبًعا لـبقفا 

.الصحابة قد فعؾقها بعد مقت الـبل 
(1)

 

 ٌٖ ُتَؿ٢ًٜٓ يف أٜآَا ٖرٙ؟ د:2ر َطأي١

إذا دطت  (4/584 :)الشرح الؿؿتعيف  ابً عجٔنني اإلماو  قال

فنهنؿ يصّؾقن صالة أقرب ما  :الضرورة إىل الصالة يف وقت يخاف فقف مـ العدو

 ملسو هيلع هللا ىلصإذا كاكت الصػات القاردة طـ الـبل  ،ملسو هيلع هللا ىلصتؽقن إىل الصػات القاردة طـ الـبل 

 ها.[26التغابن:] ﴾ ہ ہ ہ ھ﴿لؼقل اهلل تعاىل:  :ٓ تتلتك

 ٌٖ ُتؿ٢َّ ؾ٠٬ اخلٛف يف احلكس  أّ ذيو جاف يف ايطيس؟ د:3ر َطأي١

، إَذا ُاْحتِقَج اْلَخْقِف َجائَِزٌة فِل اْلَحَضرِ  َصاَلةُ : قال أبْ حمند بً قدام٘ 

ـْ اْلبََؾدِ 
، َوالشَّ ، إَلك َذلَِؽ بِـُُزوِل اْلَعُدوِّ َقِريبًا مِ َْوَزاِطلُّ ْٕ ـْ ، افِِعلُّ َوبِِف َقاَل ا َوُحؽَِل َط

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.8/353ٓبـ رجب ) الػتح (3/296 ،)الؿغـلاكظر:  (1)
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، َوَصاَلُة  ـِ ْت َطَؾك َصاَلةِ َرْكَعتَقْ َيَة إكََّؿا َدلَّ ْٔ َنَّ ا
ِ

َٓ َتُجقُز فِل اْلَحَضِر: ٕ َمالٍِؽ َأكََّفا 

َنَّ الـَّبِلَّ  :اْلَحَضِر َأْرَبًعا
ِ

َوَخاَلَػُف أَْصَحاُبُف، َفَؼاُلقا  َلْؿ َيْػَعْؾَفا فِل اْلَحَضِر. ملسو هيلع هللا ىلصَوٕ

َيُة، َوَهَذا  ﴾ٱ ٻ     ٻ ٻ ٻ پ﴿َتَعاَلك:  َقْقُل اهلل ،َوَلـَا، ْقلِـَاَكؼَ  ْٔ ا

ـْ فِْعؾَِفا فِل  ملسو هيلع هللا ىلصَطامٌّ فِل ُكؾِّ َحاٍل، َوَتْرُك الـَّبِلِّ  فِْعَؾَفا فِل اْلَحَضِر إكََّؿا َكاَن لِِغـَاُه َط

 .ها. ... اْلَحَضرِ 

، أكف ُيصؾَّك صالة صٌابان هقًقٌل اجلًيٌس  :قال أتٌ ػثذ اهلل غفش اهلل نو

الخقف يف الحضر.
(1)

 

 نٝي١ٝ ايؿ٠٬ إذا ؾ٢َّ بِٗ أزبّعا. د:4ر َطأي١

َباِطقََّة َصاَلَة  (3/365 :)الؿغـليف  قال ابً قدام٘  َفنَِذا َصؾَّك بِِفْؿ الرُّ

، َوَهْؾ ُتَػاِرُقفُ  ـِ ، َفَصؾَّك بُِؽؾِّ َصائَِػٍة َرْكَعتَقْ ـِ َقُفْؿ فِْرَقتَقْ ُوَلك  اْلَخْقِف، َفرَّ ْٕ ائَِػُة ا الطَّ

: َأَحُدُهَؿا ـِ ـَ َيُؼقُم إَلك الثَّالِثَِة؟ َطَؾك َوْجَفقْ ِل، َأْو ِحق َوَّ ْٕ ِد ا ـَ قِقَامِِف  :فِل التََّشفُّ ِحق

َْوَزاِطلِّ  إَلك الثَّالِثَِة. ْٕ ائَِػُة  :َوالثَّاكِل. َوُهَق َقْقُل َمالٍِؽ، َوا ِد: لُِتْدِرْك الطَّ فِل التََّشفُّ

ْكتَِظاَر فِل ال
ِ

َنَّ آ
ِ

ْكَعِة الثَّالِثَة، َوٕ َكَُّف اْلـجثَّاكِقَُة َجِؿقَع الرَّ
ِ

َماِم، َوٕ ُؾقِس َأَخػُّ َطَؾك اإْلِ

ـَّةِ  ْكَعِة الثَّالِثَِة، َوُهَق ِخاَلُف السُّ قَرةِ فِل الرَّ ، َمتَك اْكتََظَرُهْؿ َقائًِؿا اْحتَاَج إَلك قَِراَءةِ السُّ

ا َما فَ   .اكتفكَعَؾ َكاَن َجائًِزاَوَأيًّ

: مقافؼًة لحديث سفؾ بـ أبل حثؿة الذي يف انقٌل األًلهق  ىلًًْاألَ :ُ قهد

 أول الباب، واهلل أطؾؿ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (4/419.)الؿجؿقع (3/364-365 ،)الؿغـلاكظر:  (1)
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 ٌٖ ٜؿًٞ يف غد٠ اخلٛف  ٚعٓد ايتخاّ ايكتاٍ؟ د:5ر َطأي١ 

 ،أو  ذهب الجؿفقر إىل أكف يصظ كقػؿا أمؽـف، راكبًا، أو راجاًل، مستؼبؾ الؼبؾة

ڀ ڀ ڀ ڀ  ﴿والسجقد: لؼقلف تعاىل: بالركقع، غقر مستؼبؾفا، يقمئ 

: فنْن كان  (4535)البخاري، كؿا يف ، وقال ابـ طؿر [1١9البؼرة:] ﴾ٺ

، ققاًما طىل أقدامفؿ، وركباًكا، ُمستؼبظ الؼبؾة،  ًٓ خقف أشد مـ ذلؽ: صؾقا رجا

 وغقر مستؼبؾقفا.

 ة، وٓ مع وذهب أبق حـقػة، وابـ أبل لقىل إىل أكف ٓ يصظ مع الؿسايػ

 مل ُيصؾِّ يقم الخـدق. الؿشل: ٕنَّ الـبل 

بلنَّ ذلؽ كان قبؾ كزول صالة الخقف. ّأداب علَٔنا اجلنَْز:
(1)

 

 َا حهِ محٌ ايط٬ح يف ايؿ٠٬؟ د:6ر َطأي١

  :ڀ ﴿ذهب مجفقر العؾؿاء إىل استحباب محؾ السالح: لؼقلف تعال

ٕكف لق وجب  أية، وقالقا: إمر لقس لؾقجقب يف أية: [2٠1النساء:] ﴾ڀ

 لؽان شرًصا يف الصالة، وٕنَّ إمر بف لؾرفؼ هبؿ والصقاكة لفؿ فؾؿ يؽـ لإليجاب.

: ويحتؿؾ أن يؽقن واجبًا، وبف قال داود، والشافعل يف قال ابً قدام٘ 

الؼقل أخر، والحجة معفؿ: ٕنَّ ضاهر إمر القجقب، وقد اقترن بف ما يدل طىل 

چ چ چ چ ڇ   ڇ    ڇ ڇ ڍ ﴿عاىل: إرادة القجقب، وهق ققلف ت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (4/433.)الؿجؿقع (3/316-317 ،)الؿغـلواكظر:  (1)
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، وكػل الحرج مشروًصا بإذى [2٠1النساء:] ﴾ڍ ڌ    ڌ ڎ ڎ ڈ

دلقؾ طىل لزومف طـد طدمف، فلما إْن كان هبؿ أذى مـ مطر، أو مرض: فال يجب 

 هابغقر خالف بتصريح الـص بـػل الحرج فقف.

أطؾؿ. ، واهللانصٌابهق  انقٌل تانٌجٌب :غفش اهلل نو قال أتٌ ػثذ اهلل
(1)

 

 ٌٖ ٜ٪ٖذٕ ٜٚكاّ يف ؾ٠٬ اخلٛف؟ د:7ر َطأي١

، فذكر صالة ...مـ حديث جابر   (843،)صحقحفأخرج مسؾؿ يف 

 .«فـُقدي بالصالة»وفقف:  ،الخقف

(: وذكره يف الحديث دلقؾ 944) الػتحيف  قال احلافظ ابً زدب 

طؾؿ يف هذا طىل أنَّ صالة الخقف يـادى لفا بإذان، واإلقامة، كصالة إمـ، وٓ أ

خالًفا: إٓ ما حؽاه أصحاب سػقان الثقري يف كتبفؿ طـف، أكف قال: لقس يف صالة 

 هاالخقف أذان، وٓ إقامة يف حضر، وٓ سػر.

 نٝف ٜؿًٞ املًٛٛب  ٌٖٚ ايٛايب ٜؿًٞ ؾ٠٬ اخلٛف؟ د:8ر َطأي١

وقال ابـ الؿـذر: أمجع   (6/22:)الػتحيف   قال احلافظ ابً زدب

كذلؽ قال ططاء بـ أبل رباح،  -قب يصظ طىل دابتف أهؾ العؾؿ طىل أن الؿطؾ

 وإذا كان صالبا كزل فصىل بإرض. -وإوزاطل، والشافعل، وأمحد، وأبق ثقر 

إٓ يف حالة واحدة، وذلؽ أن يؼؾ الطالبقن طـ الؿطؾقبقـ،  قال الػافعٕ:

ؼطع الطالبقن طـ أصحاهبؿ، فقخافقن طقدة الؿطؾقبقـ طؾقفؿ، فنذا كاكقا ـوي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (3/316-311.)الؿغـلواكظر:  (1)
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 ذا كان لفؿ أن يصؾقا يقمئقن إيؿاًء. اكتفك.هؽ 

 الحسـ والـخعل والضحاك، وزاد: لٙ دابتُ ّْٓمئ:عّممً قال: ٓصلٕ 

 وكذا قال إوزاطل. أكف يصظ طىل دابتف صالبا كان أو مطؾقبًا.

هؾ يصظ الطالب طىل دابتف، أم ٓ يصظ إٓ  لفت السّآ٘ عً أمحد:تّاخ

إٓ أن يخاف الطالب الؿطؾقب، كؿا قال  طىل إرض؟ طىل روايتقـ طـف،

 الشافعل، وهقققل أكثر العؾؿاء.

أما الؿطؾقب، فال يختؾػ الؼقل فقف، أكف  قال أبْ بهس عبد العصٓص بً دعفس:

يصظ طىل ضفر الدابة، واختؾػ ققلف يف الطالب فؼالقا طـف: يـزل فقصظ طىل 

 .سإرض، وإن خاف طىل كػسف صىل وأطاد، وإن أخر فال بل

أكف إذا خاف أن يـؼطع طـ أصحابف أن يعقد العدو طؾقف، فنكف  ّالكْل اآلخس:

 يصظ طىل ضفر دابتف، فنكف مثؾ الؿطؾقب لخقفف، وبف أققل. اكتفك.

وما حؽاه طـ أمحد مـ أن الطالب إذا خاف فنكف يصظ ويعقد، فؾؿ يذكر بف 

 كصا طـف، بؾ قد كص طىل أكف مثؾ الؿطؾقب.

إذا كان صالبا وهق ٓ يخاف العدو، فؿا طؾؿت  :-ٕ احلازخيف زّآ٘ أب-قال 

أحدا رخص لف يف الصالة طىل ضفر الدابة، فنن خاف إن كزل أن يـؼطع مـ الـاس، 

وٓ يلمـ العدو فؾقصؾ طىل ضفر دابتف ويؾحؼ بالـاس، فنكف يف هذه الحال مثؾ 

 الؿطؾقب.
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  وكؼؾ هذا الؿعـك طـف مجاطة، مـفؿ: أبق صالب وإثرم.

ويف وجقب  ولف أن يصظ مستؼبؾ الؼبؾة وغقر مستؼبؾفا طىل حسب الؼدرة.

استػتاح الصالة إىل الؼبؾة روايتان طـ أمحد: فؿـ أصحابـا مـ قال: الروايتان مع 

 الؼدرة، فلما مع العجز فال يجب رواية واحدة.

وقال أبق بؽر طبد العزيز طؽس ذلؽ، قاَل: يجب مع الؼدرة، ومع طدم 

وجقب آستػتاح إىل الؼبؾة مع  :أطـل -ا جدً  وهذا بعقدٌ  روايتان.اإلمؽان، 

 ها.إيجاب اإلطادة بدوكف تفولعؾ فائد ،العجز

 ،ىٌ انصحْح يف ادلسأنحمذهب الشافعل، وأمحد  :قال أتٌ ػثذ اهلل غفش اهلل نو

 أطـل أن الطالب إذا خاف مـ العقد طؾقف، صىل طىل دابتف صالة الخقف.

بؾة طـد استػتاح الصالة، فإحقط أن يستؼبؾفا إذا قدر طىل وأما استؼبال الؼ

ذلؽ، ويظفر أكف لقس بقاجب: كؿا ٓ يجب يف صالة الـافؾة طىل الراحؾة يف 

 واهلل أطؾؿ. السػر،
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ِِِو  َباُب َصالِة الِعَّد

ـْ َطائَِشَة  (333)   َط
ِ
، ُر الـَّاُس الِػْطُر َيْوَم ُيْػطِ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَلْت: َقاَل َرُسقُل اهلل

ي الـَّاُس  .«َواََْضَحى َيْوَم ُيَضح  . َرَواُه التِّْرمِِذيُّ
(1)

 

 ادحكم املستفاد من ادحييث

 لحديث طىل أققال ذكرها الشقكاين اختؾػ العؾؿاء يف معـك ا  يف كقؾ

إنَّ  ث قال:حق وأحسـ تؾؽ إققال هق ققل الخطابل   (2/614،)إوصار

ْجتَِفادَ 
ِ

ـْ الـَّاِس فِقَؿا َكاَن َسبِقُؾُف آ َفَؾْق أَنَّ َقْقًما اْجتََفُدوا َفَؾْؿ َيَرْوا  ،اْلَخَطَل َمْرُفقٌع َط

ـَ  َّٓ َبْعَد الثَّاَلثِق ُثؿَّ َثبََت ِطـَْدُهْؿ َأنَّ  ،قا اْلَعَددَ َؾْؿ ُيْػطُِروا َحتَّك اْستَْقفَ فَ  :اْلِفاَلَل إ

فْ  ـَ الشَّ ـْ ِوْزٍر َأْو  :َر َكاَن تِْسًعا َوِطْشِري
َٓ َشْلَء َطَؾقِْفْؿ مِ َفنِنَّ َصْقَمُفْؿ َوفِْطَرُهْؿ َماٍض 

 هاَلقَْس َطَؾقِْفْؿ إَطاَدٌة. :ا َيْقَم َطَرَفةَ مَطقٍْب، َوَكَذلَِؽ فِل اْلَحجِّ إَذا َأْخطَ 

.كر الخطابلطـ الجؿفقر أهنؿ فسروا الحديث بؿثؾ ما ذ ثؿ كؼؾ الشقكاين 
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( مـ صريؼ يحقك بـ القؿان، 862. حديث طائشة أخرجف الترمذي )حطً مً حدٓح أبٕ ٍسٓسٗ (1)

 ئشة بف.طـ معؿر طـ محؿد بـ الؿـؽدر، طـ طا

ويحقك بـ القؿان ضعقػ. وقد أخطل يف إسـاده: فنن مجاطة مـ الثؼات يرووكف طـ محؿد بـ 

الؿـؽدر، طـ أبل هريرة، وهذا هق الؿحػقظ. وحديث أبل هريرة هبذا السـد مـؼطع: ٕن محؿد 

 .ابـ الؿـؽدر مل يؾؼ أبا هريرة 

والصوم يوم »( وزاد: 697ولؽـ لحديث أبل هريرة إسـاد آخر حسـ، أخرجف الترمذي )

 قادطل، واإلمام إلباين رمحة اهلل طؾقفؿا. الوقد حسـف اإلمام  «تصومون

 (.8/463ٓبـ رجب ) الػتحواكظر:  (2)
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ـِ َأَكسِ  (333) ـْ َأبِل ُطَؿقِْر ْب ـَ  ،َوَط ـْ ُطُؿقَمٍة َلُف مِ َحاَبِة، َأنَّ َرْكبًا َجا َط ُءوا الصَّ

َوإَِذا َأْصبَُحقا َأْن  َأْن ُيْػطُِروا ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلُّ  ا الِفاَلَل بِإَْمِس، َفَلَمَرُهؿُ َفَشِفُدوا َأكَُّفْؿ َرَأوُ 

ُهؿْ  َوإِْسـَاُدُه َصِحقٌح. -َوَهَذا َلْػُظُف  -َرَواُه َأْحَؿُد، َوَأُبقَداُود . َيْغُدوا إَلك ُمَصالَّ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من ادحييث

 ٚقت ؾ٠٬ ايعٝد. د:1ر َطأي١

: لحديث الباب، ولػظف طـد أمحد: يـتفل وقت صالة العقد بزوال الشؿس

 .«ء ركب مـ آخر الـفارفجا»

 َأَل َقتٌ فٌّ خالف:
  فذهب أمحد، وأصحاب الرأي، وهق أحد القجفقـ طـد الشافعقة، إىل أنَّ أول

 وقتف إذا ارتػعت الشؿس، وذهب وقت الؽراهة.

  وذهب مالؽ، وهق القجف الثاين لؾشافعقة، أنَّ وقتف إذا صؾعت الشؿس، وإن

 مل يزل وقت الـفل.

: لحديث طبد اهلل بـ بسر انصٌاب هق انقٌل األًل :ش اهلل نوقال أتٌ ػثذ اهلل غف

أكف خرج يقم فطر،   (557:)الصحقح الؿسـد، وهق يف (1135) طـد أبل داود

ا كـا فرغـا ساطتـا هذه مـ الصالة، وذلؽ كأو أضحك، فلكؽر إبطاء اإلمام، وقال: إ

 حقـ التسبقح.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شعبة، طـ جعػر بـ أبل (، مـ صريؼ 1157(، وأبقداود )58-5/57أخرجف أمحد ) صحٔح. (1)

 ؼات. بف. وإسـاده صحقح، رجالف ث وحشقة، طـ أبل طؿقر بـ أكس
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طـد استؼالل الظؾ  زوالفاؾ قبقوالسبحة يبتدئ وقتفا مـ ارتػاع الشؿس إىل  

.بالرمح
(1)

  

ٕٖ َِٜٛٗ عْٝد أخٓا٤ ذيو ايّٝٛ د:2ر َطأي١  ؟إذا عًِ ايٓاع أ

وأما إن مل يعؾؿ بالعقد إٓ يف أثـاء  (968 :)قال احلافظ ابً زدب 

، رجقا مـ وقتفؿ، وصؾقا صالة العقدخ :فنن طؾؿ بف قبؾ زوال الشؿس :الـفار

فؼال أكثر العؾؿاء: يخرجقن مـ الغد وإن شفدوا بعد الزوال يف أثـاء الـفار، 

 ،وإوزاطل ،وأبل حـقػة ،والثقري ،لؾصالة، وهق ققل طؿر بـ طبد العزيز

 .واستدلقا بؿا روى أبق طؿقر بـ أكس، وابـ الؿـذر ،وأمحد ،وإسحاق ،والؾقث

وهذا الؾػظ طـد أمحد  ،«فجاء ركٌب مـ آخر الـفار»فذكر حديث الباب بؾػظ: 

 بنسـاد صحقح.

ك الجؿعة َض ؼْ بعد ذلؽ، كؿا ٓ تُ  كؾَّ َص وٓ تُ  ،وقالت صائػة: تسؼط قال:ثه 

والؼقل الؿشفقر طـف: ، والشافعل يف ققل لف ،وأبل ثقر ،إذا فاتت، وهق ققل مالؽ

خرجقا، وصؾقا يف بؼقة الققم، : أكف إن أمؽـ مجع الـاس يف بؼقة يقمفؿ لصغر البؾد

 اكتفك الؿراد. وه إىل الغد.رُ وإٓ أخَّ 

: لحديث أبل طؿقر الذي يف الباب، انصٌاب قٌل اجلًيٌس :قال أتٌ ػثذ اهلل

واهلل أطؾؿ.
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.968ٓبـ رجب ) الػتحواكظر:  (1)

  (2/612.)كقؾ إوصار (14/366 ،)التؿفقد(، 968ٓبـ رجب ) الػتحواكظر:  (2)
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ـْ َأَكٍس  (333)   َوَط
ِ
َحتَّك َيْلُكَؾ  َٓ َيْغُدو َيْقَم الِػْطرِ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َكاَن َرُسقُل اهلل

.َتَؿَراٍت. َأْخَرَج  ُف البَُخاِريُّ
(1)

 

َـّ َأْفَراًدا: -َوَوَصَؾَفا َأْحَؿدُ - َوفِل ِرَواَيٍة ُمَعؾََّؼةٍ  .َوَيْلُكُؾُف
(2)

 

 ادحكم املستفاد من ادحييث

  ذهب طامة أهؾ العؾؿ إىل استحباب إكؾ قبؾ الخروج يقم الػطر، وهق ققل

 .أبل حـقػة، والثقري، ومالؽ، والشافعل، وأمحد، وغقرهؿ

 ها: ٓ كعؾؿ فقف خالًفا. ٘قدامّقال ابً 

  لؽـ قد ُذكَِر طـ ابـ مسعقد
(3)

، والـخعل، التخققر: مـ شاء أكؾ، ومـ 

 شاء: مل يلكؾ.

 : لقرود إدلة يف ذلؽ.ًانصٌاب يا رىة إنْو اجلًيٌس

ولعؾف أراد بف بقان أنَّ إكؾ قبؾ طؼب أثر ابـ مسعقد:   قال ابً زدب

 أكف لقس هق إفضؾ: فالجؿفقر طىلوإن أراد الخروج لقس بقاجب، وهذا حؼ، 

.هخالفف، والسـة تدل طؾقف.ا
(4)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 953أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

( 3/126ووصؾفا أمحد ) «ييكلهن وتًرا»أخرجفا البخاري طؼب الحديث السابؼ معؾؼة بؾػظ  (2)

 وإسـادها حسـ. بالؾػظ الذي ذكره الحافظ

(، ويف إسـاده: 4/254(، وابـ الؿـذر )3/367أخرجف طبدالرزاق ) أثر ابـ مسعقد  (3)

 طبدالؽريؿ بـ أبل الؿخارق، وهق شديد الضعػ.

 (.953( )8/444ٓبـ رجب ) الػتح (3/258-259 ،)الؿغـلاكظر:  (4)
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ـِ  (333) ـْ َأبِقِف  َوَط ـِ ُبَرْيَدَة َط   اْب

ِ
 َٓ َيْخُرُج َيْقَم الِػْطرِ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َكاَن َرُسقُل اهلل

 َٓ ، . َيْطَعُؿ َيْقَم إَْضَحك َحتَّك ُيَصؾَِّل  َحتَّك َيْطَعَؿ، َو َرَواُه َأْحَؿُد َوالتِّْرمِِذيُّ

ـُ ِحبَّانَ  َحُف اْب .َوَصحَّ
(1)

 

 ادحكم املستفاد من ادحييث

استحب العؾؿاء لإلكسان يف يقم الـحر أن ٓ يلكؾ حتك يرجع مـ الؿصؾَّك: 

 لألحاديث الؿذكقرة.

بعد أن ذكر إحاديث - (954 )الػتحيف  قال احلافظ ابً حذس 

 ها: وقد أخذ أكثر الػؼفاء بؿا دلَّت طؾقف.-الؿتؼدمة

َب البخاري  : ]باب إكؾ يقم الـحر[، واستدل صحقحفيف  وقد بقَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، ويف إسـاده ثقاب بـ طتبة 2812(، وابـ حبان )542(، والترمذي )5/352. رواه أمحد )حطً (1)

( وغقرمها، تابعف طؼبة بـ 1666(، والدارمل )5/353وهق ضعقػ، ولؽـف قد تقبع طـد أمحد )

 طبداهلل إصؿ الرفاطل، وهق ضعقػ،و لؽـف يصؾح يف الؿتابعات: وطؾقف فالحديث حسـ.

ـة أٓ تخرج ( قال: )مـ الس (454إوسطولف شاهد مـ حديث ابـ طباس طـد الطبراين يف 

يقم الػطر حتك تطعؿ وٓ يقم الـحر حتك ترجع(. ورجالف ثؼات إٓ إسحاق بـ طبداهلل التؿقؿل 

 إذين، فؼد روى طـف اثـان، وذكره ابـ حبان يف الثؼات، ففق مجفقل الحال. 

( طـ الزهري طـ سعقد قال: 1/179ولف شاهد مـ مراسقؾ سعقد بـ الؿسقب. أخرجف مالؽ )

 كقا يممرون بإكؾ يقم الػطر قبؾ الغدو. إن الـاس كا

( طـ إبراهقؿ بـ سعد طـ الزهري طـ سعقد بـ الؿسقب 1/232) إموأخرجف الشافعل يف 

قال: كان الؿسؾؿقن يلكؾقن يقم الػطر قبؾ الصالة وٓ يػعؾقن ذلؽ يقم الـحر. وإسـاده صحقح 

 إىل سعقد بـ الؿسقب. 

 حسـ، ولف صرق أخرى مل أذكرها لشدة ضعػفا. فالحديث هبذه الطرق يرتؼل إىل ال
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بحديث البراء بـ طازب، أنَّ خالف ذبح قبؾ الصالة، وقال: يا رسقل اهلل، إين 

يت أول ما ُيذبح يف بقتل...، طرفت الققم يقم أكٍؾ، وشرٍب، وأحببت أن تؽقن شا

 الحديث.

َوَلْؿ ُيَؼقَّْد  ،«نَّ اْلقَْقَم َيْقُم َأْكٍؾ َوُشْرٍب إ» :َوَقْقُلُف فِل َحِديِث اْلبََراءِ  :قال احلافظ

 .َذلَِؽ بَِقْقٍت 

َشاَرَة إَِلك َتْضِعقِػ َما َوَرَد فِل َبْعِض ُصُرِق اْلـؿُ َوَلَعؾَّ  قال: َصـَِّػ َأَراَد اإْلِ

اَلةِ الْ  ـْ اِْستِْحبَاِب اْلُبَداَءةِ بِالصَّ
ـْ ُمَغاَيَرةِ َيْقِم اْلِػْطِر لِقَْقِم الـَّْحِر مِ

َحِديِث الَِّذي َقبَْؾُف مِ

َْكؾِ  ْٕ  ها.َيْقَم الـَّْحِر َقبَْؾ ا

حديث بريدة الذي يف الباب يرتؼل بشقاهده إىل  :قال أتٌ ػثذ اهلل غفش اهلل نو

أن ٓ يلكؾ يقم الػطر حتك يرجع، ويلكؾ مـ  الحسـ: فقعؿؾ بف، ويستحب

 أضحقتف.



 286 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 
ـْ ُأمِّ َططِقََّة  (333) ، َوالُحقََّض فِل َقاَلْت: ُأمِْرَكا َأْن ُكْخِرَج الَعَقاتَِؼ  َوَط

ـَ َوَيْعتَِزُل  : َيْشَفْدَن الَخقَْر َوَدْطَقَة الُؿْسؾِِؿق ـِ الُحقَُّض الُؿَصؾَّك.ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف. الِعقَدْي
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من ادحييث

 حهِ ؾ٠٬ ايعٝد. د:1ر َطأي١

 :اختؾػ أهؾ العؾؿ يف هذه الؿسللة طىل أققال 

أهنا فرض كػاية، وهقالظاهر مـ مذهب الحـابؾة، وقال بف  الكْل األّل:

 .ابـ باز اإلمام  واختاره بعض أصحاب الشافعل،

لقا طىل أهنا فرض بحديث أبل طؿقر الؿتؼدم، وحديث أم ططقة واستد

ـٍ بلكف ٓ ُيمذن لفا، وٓ ُيؼام بالؿذكقر، واستدلقا طىل أهنا لقست  ػرض طق

 كالصؾقات الخؿس.

، أصحابفأهنا سـة ممكدة، وهق ققل مالؽ، والشافعل، وأكثر  الكْل الجاىٕ:

إحاديث التل فقفا أنَّ وجقبف ب طدم وطزاه الـقوي لؾجؿفقر، واستدلقا طىل

 طىل الؿسؾؿ مخس صؾقات يف الققم والؾقؾة. بالقاج

أهنا فرض طقـ، تجب طىل كؾ مسؾؿ، وهق ققل أبل حـقػة،  الكْل الجالح:

ؾشافعل كؿا يف لوأمحد يف رواية، وهق اختقار شقخ اإلسالم، وابـ الؼقؿ، وهق ققل 

مختصر الؿزين.َلُف أصحاُبف بتلويالت  ، َوَأوَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 896(، ومسؾؿ )324أخرجف البخاري ) (1)
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 وهقهذا الؼقل اختاره الشقكاين، والسعدي، وابـ طثقؿقـ رمحة اهلل طؾقفؿ، و

 : لحديث أبل طؿقر، وأم ططقة، واهلل أطؾؿ.انصٌاب

وأما استدٓلفؿ بػرضقة الصؾقات الخؿس يف الققم والؾقؾة: فؾقس يف ذلؽ 

كػٌل لؿا وجب لسبب، وإكؿا فقف كػٌل لػرضقة صالة أخرى يف كؾ يقم بدون سبب، 

 أطؾؿ.واهلل
(1)

 

 َا حهِ ؾ٠٬ ايعٝد يًُسأ٠؟ د:2ر َطأي١

ضاهر إمر يف حديث أم ططقة، وكذلؽ يف حديث أبل طؿقر يدل طىل وجقب 

: وقد يؼال آختقاراتالخروج لؾؿرأة لصالة العقد، وقد قال شقخ اإلسالم يف 

 بقجقهبا طىل الؿرأة.

 .وقد كؼؾ الؼاضل طقاض وجقبف طـ أبل بؽر، وطظ، وابـ طؿر 

: والذي وقع لـا طـ أبل بؽر، وطظ، ما أخرجف افظ ابً حذس قال احل

 ابـ أبل شقبة، وغقره طـفؿا قآ: حؼٌّ طىل كؾ ذات كطاق الخروج إىل العقديـ.

(، يحتؿؾ القجقب، ويحتؿؾ تلكد آستحباب. قال:  وققلف: )حؼٌّ

مـ  وروى ابـ أبل شقبة أيًضا طـ ابـ طؿر، أكف كان ُيْخِرُج إىل العقديـ قال:

 هااستطاع مـ أهؾف، وهذا لقس صريًحا بالقجقب.

أثر أبل بؽر سـده مـؼطٌع، وأثر طظ فقف: الحارث  :غفش اهلل نو قال أتٌ ػثذ اهلل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٓبـ  كتاب الصالة،آختقارات (5/3 ،)الؿجؿقع(، 8/423ٓبـ رجب ) الػتحواكظر:  (1)

  (8/296.)فتاوى الؾجـة، الؼقؿ
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ب.ذِّ كُ  وقد إطقر، 
(1)

 

(: وهذا مؿا ٓ ُيعؾؿ بف 986) الػتحيف  ولذلؽ قال الحافظ ابـ رجب 

 هاقائؾ، أطـل وجقب الخروج طىل الـساء يف العقد.

وأما كالم الؿتؼدمقـ، فؿـفؿ مـ قال: مباح. كعؾؼؿة، وإسحاق، وأمحد يف 

: لظفقر الػتـ، وهق ققل الـخعل، رواية، ومـفؿ مـ قال: مؽروٌه بعد الـبل 

ص لؾعجائز  وإكصاري، والثقري، وابـ الؿبارك، وأمحد يف رواية، ومـفؿ مـ رخَّ

أي، وكؼؾف حـبؾ طـ أمحد دون الشقاب، ُروي طـ الـخعل، وهق ققل أصحاب الر

ومـفؿ مـ استحبف لؾعجائز ومـ لقس مـ ذوات الفقئات وهق ققل الشافعل.
(2)

 

الُبعد الذي يؾزم صاحبف فقف حضقر العقد كالُبعد الذي يؾزم صاحبف  تنبيه:

حضقر الجؿعة طـد أكثر أهؾ العؾؿ. وقد تؼدم ذكر الخالف يف ذلؽ يف باب صالة 

 الجؿعة.

 عٝدٜٔ.حهِ ايتهرري يف اي د:3ر َطأي١

قر يف طقد إضحك، وطقد الػطر: إٓ رواية باتػؼ العؾؿاء طىل مشروطقة التؽ

طـ أبل حـقػة، والـخعل: أكف ٓ يؽبر يف طقد الػطر، وبالغ داود الظاهري، فؼال 

 بقجقب التؽبقر يف طقد الػطر.

ا التَّْؽبِقُر   (24/221:)مجؿقع الػتاوىكؿا يف   قال غٔخ اإلضالو َأمَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2/182.)الؿصـػاكظر:  (1)

  (3/264.)الؿغـل(، 9/39ٓبـ رجب ) الػتحواكظر:  (2)
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تَِّػاِق َفنِكَّ 
ِ

َْضَحك بِآ ْٕ ِطـَْد  :َوَكَذلَِؽ ُهَق َمْشُروٌع فِل ِطقِد اْلِػْطرِ  .ُف َمْشُروٌع فِل ِطقِد ا

افِِعلِّ َوَأْحَؿدمَ  َبِل َحـِقَػَة َوَأْصَحابِفِ الٍِؽ َوالشَّ
ِ

 .. َوَذَكَر َذلَِؽ الطََّحاِوي َمْذَهبًا ٕ

َـّ التَّ 
ِف َواْلَؿْشُفقُر َطـُْفْؿ ِخاَلُفُف َلؽِ َحاَبِة ِرْضَقاُن الؾَّ ـْ الصَّ ْؽبِقَر فِقِف ُهَق اْلَؿْلُثقُر َط

ـْ ِجَفِة َأنَّ الؾَّ  ،َطَؾقِْفؿْ 
ۋ ۅ ﴿ :َف أََمَر بِِف بَِؼْقلِفِ َوالتَّْؽبِقُر فِقِف َأْوَكُد مِ

ـْ  :َوالتَّْؽبِقُر فِقفِ  ،﴾ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې
ُلُف مِ َأوَّ

ِحقِح ُرْؤَيِة اْلِفاَلِل َوآِخُرُه اْكِؼَض  ـْ اْلُخْطبَِة َطَؾك الصَّ
َماِم مِ ا  .اُء اْلِعقِد َوُهَق َفَراُغ اإْلِ َوَأمَّ

َؾَقاِت  ُف ُيْشَرُع أَْدَباَر الصَّ ـْ ِجَفِة أَكَّ
 التَّْؽبِقُر فِل الـَّْحِر َفُفَق َأْوَكُد مِ

، فػقف زيادة: ويدل طىل مشروطقة التؽبقر حديث أم ططقة الذي يف الباب :ُ قهد

 .الصحقحقـكؿا يف  «مع الـاس يؽبرن»

 .[285البؼرة:] ﴾ۅ ۉ ۉ ې  ې﴿وققلف تعاىل: 

 .[1٠١البؼرة:] ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴿وققلف تعاىل: 
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 َبِعُض امَلَطاِئِل امُلِلَخَكة

 ٚقت ايتهرري يف عٝد اييٛس.  د:1ر َطأي١

  ذهب طامة العؾؿاء إىل أكف يـتفل بصالة العقد، واختؾػقا: متك يبدأ وقت

ل وأصحابف، والحـابؾة، إىل أكف يبدأ بظفقر هالل شقال، التؽبقر، فذهب الشافع

الزبقر، وأبل وغروب شؿس رمضان، وهق ققل سعقد بـ الؿسقب، وطروة بـ 

 .سؾؿة، وزيد بـ أسؾؿ، واختار ذلؽ شقخ اإلسالم 

  :وذهب صائػة مـ أهؾ العؾؿ إىل أكف يبدأ مـ طـد الُغُدوِّ إىل الؿصؾَّك، مـفؿ

ُطزي هذا الؼقل لؾجؿفقر، ولقس بصحقح، والصقاب مالؽ، وإوزاطل، وقد 

 ؽهق الؼقل إول: ٕنَّ اهلل طز وجؾ ذكر التؽبقر بعد اكتفاء صقم رمضان، وذل

يبدأ مـ غروب الشؿس، واهلل أطؾؿ.
(1)

  

 ٚقت ايتهرري يف عٝد ا٭قخ٢. د:2ر َطأي١

وذكر [، 12: ]كتاب العقديـ، باب:الػتحيف  قال احلافظ ابً زدب 

والثاين: مطؾؼ يف سائر  أحدمها: مؼقد طؼقب الصؾقات. يام كقطان:اهلل يف هذه إ

شرع التؽبقر طؼقب الصؾقات فاتػؼ العؾؿاء طىل أكف يُ  فلما الـقع إول: إوقات.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مجؿقع الػتاوى (3/255 ،)الؿغـل (4/256 ،)إوسط (5/41 ،)الؿجؿقعواكظر:  (1)

(24/221.) 
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يف هذه إيام يف الجؿؾة، ولقس فقِف حديث مرفقع صحقح، بؾ إكؿا فقِف آثار طـ 

 هاالصحابة ومـ بعدهؿ، وطؿؾ الؿسؾؿقـ طؾقِف.

  اختُؾِػ يف أول وقت هذا التؽبقر طىل أققال، أققاها ققٓن:وقد 

أنَّ أول وقتفا مـ صبح يقم طرفة، صحَّ هذا الؼقل طـ طظ،  الكْل األّل:

، ويف إسـاده: الحجاج بـ  ، وجاء طـ طؿر وابـ مسعقد، وابـ طباس

ققل، وأصحاب ة، وهق مدلس، وقد طـعـ، وهذا ققل أمحد، والشافعل يف اأرص

 ي وغقرهؿ، وطزاه شقخ اإلسالم إىل الجؿفقر.الرأ

اج مشغقلقن  الكْل الجاىٕ: أكف يبدأ مـ صالة الظفر يقم الـحر: ٕنَّ الُحجَّ

قبؾ ذلؽ بالتؾبقة، وهذا الؼقل جاء طـ ابـ طؿر، ويف إسـاده: طبد اهلل بـ طؿر 

العؿري، وهق ضعقػ، وُروي طـ طؿر بـ طبد العزيز، وهق ققل مالؽ، 

  الؿشفقر طـف.والشافعل يف

: لحديث أكس يف انصٌاب انقٌل األًل :غفش اهلل نو قال أتٌ ػثذ اهلل

الصحقحقـ
(1)

مسؾؿ، وابـ طؿر يف 
(2)

أهنؿ كاكقا يقم طرفة َيْغُدون إىل طرفة،  

ا الؼقل ذوقد رجح ه مـفؿ الؿؾبِّل، ومـفؿ الؿَؽبِّر، وٓ يـؽر أحدهؿ طىل صاحبف.

  (24/226.)اوىالػتكؿا يف  شقخ اإلسالم 

 مجس ٚقت ايتهرري يف ا٭قخ٢. د:3ر َطأي١

  إىل أكف يـتفل يف صالة العصر مـ آخر أيام ققلٍ ذهب أمحد، والشافعل يف ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1285(، ومسؾؿ برقؿ )1659أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

 (.1284أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (2)
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، وفقف: حجاج بـ التشريؼ، وصحَّ هذا طـ ابـ طباس، وطظ، وجاء طـ طؿر  

، وشقخ اإلسالم ٕكثر ة، وهق ققل الثقري، وإسحاق، وطزاه ابـ رجباأرص

 ابـ باز.اإلمام  ، واختارهشقخ اإلسالم  العؾؿاء، وصححف

  وذهب مالؽ، والشافعل يف الؿشفقر، إىل أنَّ التؽبقر يستؿر إىل صالة الصبح

مـ آخر أيام التشريؼ، وهق ققل طؿر بـ طبد العزيز، وجاء طـ ابـ طؿر بنسـاد 

 طبداهلل بـ طؿر العؿري، وهق ضعقػ. فقف:

 مسعقد  وذهب أصحاب الرأي، ومجاطة مـ أصحاب ابـ  إىل أنَّ التؽبقر

 .يستؿر إىل صالة العصر مـ يقم الـحر، وصحَّ هذا طـ ابـ مسعقد 

، إٓ أكف ٓ يؼقد اكتفاؤه انصٌاب هقانقٌل األًل  :غفش اهلل نو قال أتٌ ػثذ اهلل

بصالة العصر، ولؽـ بغروب الشؿس، وتؼققده بصالة العصر باطتبار التؽبقر 

أيام »: ، وققلف ﴾ٻ ٻ پ ٻ ٻ﴿: لؼقلف تعاىل: الؿؼقد

«وشرب، وذكر هلل ،التشريق أيام أكل
(1)

، وهذا يشؿؾ مجقع أيام التشريؼ، فؿـ 

قطع التؽبقر قبؾ اكتفاء هذه إيام: فعؾقف البرهان، واهلل أطؾؿ.
(2)

 

تؼدم أنَّ ابـ رجب كؼؾ آتػاق طىل مشروطقة التؽبقر طؼب الصؾقات  تنبيه:

  (5/32.)الؿجؿقعيف   اع أيًضا الـقوييف طقد إضحك، وقد كؼؾ اإلمج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(، مـ حديث كبقشة الفذيل 1141برقؿ ) صحقحفأخرجف مسؾؿ يف  (1)

 الؿغـل (5/31 ،39 ،)الؿجؿقع (4/366-363 ،)إوسطاكظر لؾؿسللتقـ السابؼتقـ:  (2)

(3/288 ،)الػتح ( مـ كتاب العقديـ[، 12ٓبـ رجب ]باب )ابـ أبل شقبة (2/165.) 
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 ٌٖ ٜهرب عكب ايٓٛافٌ؟ د:4ر َطأي١

  ذهب أبق جعػر الصادق، والشافعل يف أحد ققلقف وهق إشفر، واختاره ابـ

 الؿـذر، أكف يؽبر طؼب الـقافؾ، كؿا يؽبر طؼب الػرائض.

  وذهب أكثر العؾؿاء إىل التؽبقر طؼب الػرائض فؼط: ٕنَّ هذا هق الثابت طـ

 ة.الصحاب

تؼدم أن ٓ دلقؾ طىل تخصقص التؽبقر طؼب  :قال أتٌ ػثذ اهلل غفش اهلل نو

الػرائض، فؽذلؽ الـقافؾ، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 َٔ ؾ٢ًٜٓ اييسض ٚحدٙ  فٌٗ ٜهرٔٓس؟ د:5ر َطأي١

 :فقف ققٓن 

 ٓ يؽبر، وهق ققل الثقري، وأبل حـقػة، وأمحد يف رواية. األّل:

وزاطل، والثقري يف رواية، يؽبر، وهق ققل الشعبل، والـخعل، وإ الجاىٕ:

 ومالؽ، والـخعل، والشافعل، وأمحد.

، الحؽؿ يف الرجؾ مـػرًدا كحؽؿف يف الجؿاطة :قال أتٌ ػثذ اهلل غفش اهلل نو

وتؼدم حؽؿ الؿسللة.
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الؿجؿقع( مـ كتاب العقديـ[، 12ٓبـ رجب ]باب ) الػتح (4/368 ،)إوسطواكظر:  (1)

(5/39.) 

  (4/365-366.)إوسط( مـ كتاب العقديـ[، 12ٓبـ رجب ]باب ) الػتحواكظر:  (2)
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 ٌٖ ٜهرب املطافس؟ د:6ر َطأي١ 

  :ذهب طامة أهؾ العؾؿ إىل أنَّ الؿسافر يؽبر أيًضا، وخالػ أبق حـقػة، فؼال

.ًال دنْم ػهَ يا رىة إنْواقتدى بؿؼقؿ،  ٓ يؽبر: إٓ إذا
(1)

 

 تهرري ايٓطا٤. د:7ر َطأي١

ـَ مع الرجال: فؼد قال ابـ رجب  قْ ( مـ 12]باب ) الػتحيف  أما إذا َصؾَّ

: وٓ خالف أنَّ الـساء ُيؽبِّرَن مع الرجال تبًَعا إذا صؾقـ معفؿ كتاب العقديـ[

 هامجاطة، ولؽـ الؿرأة تخػض صقهتا.

ـَ  مـػردات يف مجاطة، فؼال مالؽ، وأمحد والثقري يف رواية وأما إذا صؾَّقْ

 .نطـفؿا: ُيؽبِّرَن. وقال أبق حـقػة، وأمحد والثقري يف رواية طـفؿا: ٓ يؽبر

الشرع طام، والحؽؿ لؾـساء كالحؽؿ لؾرجال،  :غفش اهلل نو قال أتٌ ػثذ اهلل

وقد تؼدم الحؽؿ لؾرجال.
(2)

 

 ٔ يف ا٭َؿاز.إظٗاز ايتهرري يف اخلسٚج إزي ايعٝدٜ د:8ر َطأي١

: وهق إمجاٌع ( مـ كتاب العقديـ[12]باب ) الػتحيف  قال ابً زدب 

يعـل يف إضفار التؽبقر طـد - مـ العؾؿاء ٓ ُيعؾؿ بقـفؿ فقف خالف يف طقد الـحر.

 .-الخروج إىل العقديـ

وطـ الـخعل، وأبل حـقػة: أكف ٓ يؽبر يف طقد الػطر بالؽؾقة، وُروي  ثه قال:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( مـ كتاب العقديـ[.12ٓبـ رجب ]باب ) الػتح (4/367 ،)إوسطواكظر:  (1)

  (4/366-367.)إوسطواكظر:  (2)
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 فؼة الجؿاطة. اكتفك باختصار.طـفؿا مقا

 ؾٝغ١ ايتهرري يف ايعٝدٜٔ. د:9ر َطأي١

  مـفؿ مـ اختار أن يؼقل: )اهلل أكبر، اهلل أكبر، ٓ إلف إٓ اهلل، اهلل أكبر، وهلل

 .الحؿد(

فقف: الحجاج بـ  وجاء طـ طؿر بنسـادٍ ثبت هذا طـ طظ، وابـ مسعقد، 

 ة.اأرص

ؿان، ومحؿد بـ وهذا ققل الـخعل، والثقري، وأمحد، وإسحاق، والـع

 الحسـ.

  ،ومـفؿ مـ قال: يؽبر ثالًثا )اهلل أكبر، اهلل أكبر، اهلل أكبر(، وهذا ققل مالؽ

 والشافعل، والحسـ.

  ومـفؿ مـ قال يؼقل: )اهلل أكبر، اهلل أكبر كبقًرا، اهلل أكبر تؽبقًرا، اهلل أكبر

 .وأجؾ، اهلل أكبر وهلل الحؿد(، وصح هذا الؼقل طـ ابـ طباس 

  طـ ابـ طؿر وجاء ٓ اهلل أكبر،اهلل أكبر، اهلل أكبر، ٓ إلف إٓ اهلل وحده( :

طبداهلل بـ  شريؽ لف، لف الؿؾؽ ولف الحؿد، وهق طىل كؾ شلء قدير(، ويف إسـاده:

 العؿري، وهق ضعقٌػ. طؿر

  وجاء طـ سؾؿان الػارسلأخرجف  .اهلل أكبر كبقًرا( ،: )اهلل أكبر، اهلل أكبر

  (976.)الػتحيف  د صحقح، قالف الحافظ ابـ حجر بنسـا طبدالرزاق
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  وذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل طدم التقققت، والتحديد يف ذلؽ. 

 وهق ققل الحؽؿ، ومحاد، وجاء طـ أمحد أكف قال: هق واسع.

ا.ل ابـ الؿـذر: وكان مالؽ ٓ يح: قاتػسقر الؼرصبلويف   د فقف حدًّ

 ، واهلل أطؾؿ.يف الؿسللة انصٌابهق  ًىزا انقٌل :ُ قهد

َوالتَّْؽبِقُر كؿا َكبََّر رسقل الؾَِّف  (1/276 :)إميف  قال الشافعل  

اَلةِ  ملسو هيلع هللا ىلص ُف أَْكبَرُ  :يف الصَّ َماُم فقؼقل .الؾَّ ُف َأْكبَُر حتك  :َفقَبَْدُأ اإْلِ ُف َأْكبَُر الؾَُّف َأْكبَُر الؾَّ الؾَّ

ـٌ إِْن َزاَد َتْؽبِقرً وَ  .َيُؼقَلَفا َثاَلًثا  .ا َفَحَس

ِف ُبْؽَرًة َوَأِصقاًل  :َوإِْن َزاَد فؼال ِف َكثِقًرا َوُسبَْحاَن الؾَّ ُف َأْكبَُر َكبِقًرا َواْلَحْؿُد لِؾَّ  ،الؾَّ

ـَ َوَلْق َكِرَه اْلَؽافُِرونَ  ْي ـَ لف الدَّ َف ُمْخؾِِصق َّٓ الؾَّ َٓ َكْعُبُد إ ُف َأْكبَُر َو َّٓ الؾَُّف  ،الؾَّ َٓ إَلَف إ

َْحَزاَب َوْحَدهُ َوْحدَ  ْٕ َّٓ  ،ُه َصَدَق َوْطَدُه َوَكَصَر َطبَْدُه َوَهَزَم ا ُف َأْكبَرُ َٓ إَلَف إ ُف َوَالؾَّ .  الؾَّ

ـٌ   .َفَحَس

وما َزاَد مع هذا مـ ذِْكِر الؾَِّف َأْحبَبْتُُف غقر َأكِّل ُأِحبُّ َأْن َيبَْدأَ بِثَاَلِث َتْؽبِقَراٍت  

ْكِر قبؾ التَّْؽبِقِر أو مل َيْلِت َكْسًؼا َوإِْن اْقتََصَر ط ىل َواِحَدةٍ َأْجَزَأْتُف َوإِْن َبَدأَ بَِشْلٍء مـ الذِّ

اَرَة طؾقف  ها.بِالتَّْؽبِقِر َفاَل َكػَّ

وإن اقتصر طىل ما  ،أو تػضقؾ: فال بلس بذلؽ ،إن قالفا بدون تحٍر لفا :ُ قهد

 جاء طـ الصحابة: ففق أحب إلقـا.

وقد أحدث يف هذا الزمان زيادة يف : ابـ حجر  قال الحافظ 
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 هاذلؽ ٓ أصؾ لفا.

 ،يف هذا الؿقضع ملسو هيلع هللا ىلصومـ ذلؽ ما يزيده بعضفؿ مـ الصالة طىل الـبل  :ُ قهد

ومل يستحبف العؾؿاء يف هذا الؿقضع. ،ومل يػعؾ ذلؽ السؾػ ،ويؽررون ذلؽ
(1)

 

دع، التؽبقر الجؿاطل بصقت واحد لقس بؿشروع، بؾ ذلؽ مـ الب تنبيه:

ولؽـ يجفر كؾ واحد بالتؽبقر بدون التزام صقت واحد: ٕنَّ ذلؽ مل يثبت طـ 

من طؿل طؿًَل لقس طؾقه أمركا »، ويف الحديث: وأصحابف  الـبل 

.«رد ففو
(2)

 

 املطرٛم يف ايؿ٠٬ َت٢ ٜهرب؟ د:11ر َطأي١

 ذهب مجفقر العؾؿاء إىل أكف يَؽبُِّر بعد أن يؼضل ما سبؼف. 

  أكف ُيؽبِّر ويؼضل، وطـ مجاهد، ومؽحقل: وذهب الحسـ، وُروي طـ ططاء

يؽبر، ثؿ يؼضل، ثؿ يؽبر، وهذان الؼقٓن بعقدان، واهلل أطؾؿ.
(3)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (5/46 ،)الؿجؿقع (2/167-168 ،)ابـ أبل شقبة (4/363-365 ،)إوسطواكظر:  (1)

الؿغـل (3/296.) 

  (8/316-.)فتاوى الؾجـةاكظر:  (2)

  (4/368-369.)إوسطواكظر:  (3)



 298 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 
ـِ  (333) ـِ ُطَؿَر  َوَط   اْب

ِ
ُيَصؾُّقَن  ، َوَأُبق َبْؽٍر َوُطَؿرُ ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َكاَن َرُسقُل اهلل

ـِ َقبَْؾ الُخْطبَِة. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.الِعقدَ  ْي
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من ادحييث

 ؾ٠٬ ايعٝدٜٔ قرٌ اخلٛر١. د:1ر َطأي١

دلَّ الحديث طىل أنَّ خطبة العقد بعد الصالة، وقد جاء الحديث أيًضا طـ ابـ 

الصحقحقـطباس، وجابر وغقرمها، يف 
(2)

 ، وغقرمها.

ـَ  (3/276 :)الؿغـليف  قال ابً قدام٘  َٓ َكْعَؾُؿ فِقِف ِخاَلًفا َبقْ

ـَ اْلـؿُ  ـْ َبـِل ُأَمقَّةَ ْسؾِِؿق َّٓ َط َبقِْر َأكَُّفَؿا َفَعاَلُه، َوَلْؿ ، ، إ ـِ الزُّ ـْ ُطثَْؿاَن، َواْب َوُرِوَي َط

ُف َمْسبُقٌق بِا َكَّ
ِ

َٓ ُيْعتَدُّ بِِخاَلِف َبـِل أَُمقََّة: ٕ ْجَؿاِع الَِّذي َكاَن َيِصحَّ َذلَِؽ َطـُْفَؿا، َو إْلِ

ِحقَحِة، َوَقْد ُأْكؽَِر َطَؾقِْفْؿ فِْعُؾُفْؿ، َوُطدَّ  ملسو هيلع هللا ىلص َقبَْؾُفْؿ، َوُمَخالٌِػ لُِسـَِّة َرُسقِل اهلل الصَّ

ـَّةِ   ها.بِْدَطًة َوُمَخالًِػا لِؾسُّ

 (1284 :)كقؾ إوصارأما إثر طـ طثؿان فػل  :غفش اهلل نوقال أتٌ ػثذاهلل 

قل: مل أجد لف إسـاًدا. وقال أبق بؽر بـ العربل: يؼال: إنَّ أول مـ قدمفا قال العرا

طثؿان، وهق كذب ٓ يؾتػتقن إلقف
(3)

 ه.ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 888(، ومسؾؿ )963أخرجف البخاري ) (1)

 (.885( )884(، ومسؾؿ رقؿ )958( )962رقؿ ) البخارياكظر:  (2)

( مـ صريؼ 4/272) إوسط( وابـ الؿـذر يف 14/182أثر طثؿان  أخرجف ابـ أبل شقبة ) (3)

اَن َصؾَّك بِالـَّ ـُ َطػَّ الَةِ، َفَؼاَل: ُطْثَؿان ْب ـْ َخَطَب َقْبَؾ الصَّ ُل َم ـْ َأوَّ : َم ـَ  =اِس، ُحَؿْقٌد، َقاَل: َسَلْلُت اْلَحَس
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 ( بنسـاد صحقح.2/176وأما إثر طـ ابـ الزبقر فلخرجف ابـ أبل شقبة )

وأما فعؾ ابـ الزبقر فرواه ابـ أبل  (1284 :)الـقؾكؿا يف   قال العساقٕ

فعؾ ذلؽ ٕمر وقع بقـف وبقـ ابـ طباس، ولعؾ ابـ الزبقر كان يرى  شقبة، وإكؿا

 هذلؽ جائًزا.ا

، وخؾػائف ٕكف خالػ هدي الـبل  :أخطلمجتفد  وابـ الزبقر  :ُ قهد

 الراشديـ.

مصـػ ابـ أبل أكف بدأ بالخطبة قبؾ الصالة، فػل  وقد جاء طـ طؿر 

طـ يقسػ بـ سعقد ،  طبدة بـ سؾقؿان ، طـ يحقك بـطـ  (2/171 )شقبة

طبداهلل بـ سالم، قال: كان الـاس يبدءون بالصالة ثؿ يثـقن بالخطبة حتك إذا كان 

طؿر، وكثر الـاس يف زماكف، فؽان إذا ذهب يخطب ذهب جػاة الـاس، فؾؿا رأى 

 ذلؽ طؿر: بدأ بالخطبة حتك ختؿ بالصالة.

وهذا   (1284:)ؾالـقإسـاده ضاهره الصحة، لؽـ قال العراقل كؿا يف  :ُ قهد

طـ طؿر  الصحقحقـإثر وإن كان رجالف ثؼات: ففق شاذ، مخالػ لؿا ثبت يف 

مـ رواية ابـف طبداهلل، وابـ طباس، وروايتفؿا طـف أوىل
(1)

 ه.ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الََة، َفَػَعَؾ  = الحسـ  وهذا إسـاد ٌ ضعقػ: ٕن َذلَِؽ. ُثؿَّ َخَطَبُفْؿ َفَرَأى َكاًسا َكثِقًرا َلْؿ ُيْدِرُكقا الصَّ

( طـ ابـ طققـة 3/284، ثؿ وجدت لف صريًؼا أخرى: أخرجف طبد الرزاق )يدرك طثؿان  مل

يحقك بـ سعقد طـ يقسػ بـ طبد اهلل بـ سالم، طـ طثؿان بف، ولعؾف فعؾ ذلؽ كادًرا: لؿا  طـ

أرجح مـ هذا،  الصحقحقـمـ الؿصؾحة يف إدراك الـاس الصالة، أو يؽقن ما ثبت طـف يف  رآه

 .هلل أطؾؿوا

ويميد شذوذه أن طبدة بـ سؾقؿان قد خقلػ يف إسـاده: فؼد خالػف ابـ طققـة فرواه طـ يحقك  قهدُ: (1)

 ابـ سعقد، طـ يقسػ بـ طبد اهلل بـ سالم طـ طثؿان بف. وتؼدم تخريج أثر طثؿان قريًبا. 
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( مـ كتاب العقديـ[: واختؾػ 7]باب ) الػتحيف  قال الحافظ  

 يف صريحة مسؾؿ طـد سعقد لأب طـ يف أول مـ غقَّر ذلؽ، فرواية صارق بـ شفاب

 بـا وروى .طثؿان ذلؽ إىل سبؼف بؾ :وققؾ ،قبؾف الباب يف تؼدم كؿا ،مروان أكف

 الصالة قبؾ خطب مـ أول :قال البصري الحسـ إىل صحقح بنسـاد الؿـذر

 الصالة يدركقا مل اكاًس  فرأى ،العادة طىل يعـل .خطبفؿ ثؿ بالـاس صىل ،طثؿان

الصالة قبؾ يخطب صار :أي ،ذلؽ فػعؾ
(1)

 هبا اطتؾ التل غقر العؾة وهذه ،

 فراطك مروان وأما ،الصالة إدراكفؿ يف الجؿاطة مصؾحة رأى طثؿان ٕن :مروان

 يتعؿدون مروان زمـ يف كاكقا إهنؿ :ققؾ لؽـ ،الخطبة إسؿاطفؿ يف مصؾحتفؿ

 مدح يف واإلفراط ،السب يستحؼ ٓ مـ سب مـ فقفا لؿا :خطبتف سؿاع ترك

 فعؾ طثؿان يؽقن أن ويحتؿؾ ،كػسف مصؾحة راطك إكؿا هذا فعىل .اسالـ بعض

 طؿر طـ يرو وقد ،إلقف كسب فؾذلؽ :طؾقف فقاضب مروان بخالف اأحقاكً  ذلؽ

 ٕن :كظر قالقه وفقؿا .طـف يصح ٓ :تبعف ومـ طقاض قال ،طثؿان فعؾ مثؾ

 سعقد بـ يحقك طـ ،طققـة بـا طـ امجقعً  روياه شقبة أبل بـاو طبدالرزاق

 يعارضف لؽـ ،صحقح إسـاد وهذا .سالم بـ طبداهلل بـ يقسػ طـ ،إكصاري

 مجع فنن :طؿر بـا حديث وكذا ،بعده الذي الباب يف الؿذكقر طباس بـا حديث

 طـ الشافعل أخرج وقد ،أصح الصحقحقـ يف فؿا وإٓ اكادرً  مـف ذلؽ بقققع

.الخطبة فؼدم ،معاوية مقد حتك :وزاد ،طباس بـا حديث كحق يزيد بـ طبداهلل
(2)

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تؼدم تخريجف قريًبا.  (1)

بـ أبل يحقك، طـ داود بـ الحصقـ، طـ  ( طـ إبراهقؿ1/235) إمأخرجف الشافعل يف  (2)

اهلل بـ يزيد الخطؿل بف. وهذا إسـاٌد تالػ: إبراهقؿ بـ أبل يحقك قد كذب، وداود بـ  طبد

 .الحصقـ مل يدرك أحًدا مـ الصحابة 



ًِ ِٓ ٗٔ الٔعَٔد  361  َباُب َصال

 

 

 

 

 مـ الؿديـة أمقر كان ٕكف :لؿعاوية اتبعً  ذلؽ فعؾ إكؿا مروان أن إىل يشقر ففذا

 الخطبة أحدث مـ أول :قال الزهري طـ ،جريج بـا طـ طبدالرزاق وروى ،جفتف

معاوية العقد يف الصالة قبؾ
(1)

 فعؾ مـ أول أن :سقريـ بـا طـ الؿـذر بـا وروى .

 ٕن :مروان وأثر ثريـإ هذيـ بقـ مخالػة وٓ :طقاض قال .لبصرةبا زياد ذلؽ

 ،طؿالف وتبعف ذلؽ ابتدأ أكف طىل فقحؿؾ لؿعاوية طاماًل  كان وزياد مروان مـ كالًّ 

 ه.اأطؾؿ واهلل

 حهِ جٛر١ ايعٝد. د:2ر َطأي١

(: وقد اتَّػَؼ الؿقجبقن 1299) كقؾ إوصاريف  قال الػْناىٕ 

 هاوجقب خطبتف، وٓ أطؾؿ قائاًل يؼقل بقجقهبا.لصالة العقد وغقرهؿ طىل طدم 

، فؼد داوم : فعؾ الـبل ًػذو ًجٌهبا ػهَ اسرحثاهباوالدلقؾ  :ُ قهد

 طؾقفا، ومل يلمر هبا، واهلل أطؾؿ.

 نِ جٛر١ بعد ؾ٠٬ ايعٝد؟ د:3ر َطأي١

  :دلَّ حديث ابـ طؿر الذي يف الباب طىل أن اإلمام يخطب خطبة واحدة

، يف أيًضا مـ حديث ابـ طباس  ، وجاء ذلؽ«قبؾ الخطبة»لؼقلف: 

الصحقحقـومـ حديث أبل سعقد، وجابر فقفؿا أيًضا ،
(2)

، وهذا الؼقل اختاره 

 .ابـ طثقؿقـ واإلمام  ،شقخـا اإلمام القادطل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( طـ ابـ جريج بف، وهذا إسـاٌد ضعقػ: ٕن ابـ جريج قد طـعـ، 3/284أخرجف طبد الرزاق ) (1)

 عاوية رضل اهلل طـف.والزهري مل يدرك م

 (.478تؼدم تخريج حديث ابـ طباس، وجابر، وأما حديث أبل سعقد فسقليت يف الباب برقؿ ) (2)
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   ،وقد ذهب طامة العؾؿاء إىل أكف يخطب خطبتقـ يػصؾ بقـفؿا بجؾقس

(، وحديث 657ار )طـد البز واستدلقا طىل ذلؽ بحديث سعد بـ أبل وقاص 

ويف كؾقفؿا أكف طؾقف الصالة والسالم كان  (،1289طـد ابـ ماجف ) جابر 

وكالمها شديد الضعػ: فإول  يخطب خطبتقـ يقم العقد، يػصؾ بقـفؿا بجؾسة،

يف إسـاده: طبد اهلل بـ شبقب، شقخ البزار، وهق واٍه، وفقف مـ مل يعرف، والثاين يف 

لؿؽل، وهق شديد الضعػ. وفقف: أبق بحر إسـاده: إسؿاطقؾ بـ مسؾؿ ا

 طبدالرمحـ بـ طثؿان البؽراوي، وهق ضعقػ.

، أخرجف الشافعل يف طبد اهلل بـ طتبفواستدلقا بلثر مقققف طـ طبقد اهلل بـ 

طـ  ،طـ طبد الرمحـ بـ محؿد بـ طبد اهلل ،إبراهقؿ بـ محؿد( طـ 1/273إم )

قال: السـة يف التؽبقر يقم  ،د اهلل بـ طتبةطـ طبقد اهلل بـ طب ،إبراهقؿ بـ طبد اهلل

والػطر طىل الؿـبر قبؾ الخطبة أن يبتدئ اإلمام قبؾ أن يخطب، وهق  ،إضحك

ثؿ يجؾس  ،ثؿ يخطب ،قائؿ طىل الؿـبر بتسع تؽبقرات تترى ٓ يػصؾ بقـفا بؽالم

ا فقػتتحفا بسبع تؽبقرات تترى ٓ يػصؾ بقـف ،ثؿ يؼقم يف الخطبة الثاكقة ،جؾسة

  .بؽالم ثؿ يخطب

وهذا أثر واٍه: ٕن إبراهقؿ بـ أبل يحقك هق إسؾؿل، وهق متروك، وقد 

وكقع، طـ سػقان، طـ ( طـ  2/196، ثؿ إن إثر أخرجف ابـ أبل شقبة )كذب

مـ السـة أن  بؾػظ: ، طـ طبقد اهلل بـ طبد اهلل بـ طتبةمحؿد بـ طبد الرمحـ الؼاري

 . وسبعا بعدها ،لعقديـ تسعا قبؾ الخطبةيؽبر اإلمام طىل الؿـبر يف ا
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وهذا إسـاد صحقح، ومحؿد بـ طبد الرمحـ، صقابف: طبد الرمحـ بـ محؿد 

وهذا الؾػظ ٓ  .بـ طبد اهلل بـ طبد الؼاري، وهق ثؼة، ترمجتف يف الجرح والتعديؾا

ا بعدها. يحؿؾ طىل أكف يف آخر الخطبة، يستػاد مـف خطبتان، وققلف: وسبعً 

 ؿ.أطؾ واهلل

معؿر، طـ محؿد بـ طبد اهلل بـ ( طـ 3/296وقد أخرجف طبد الرزاق أيًضا )

طبد الرمحـ بـ طبد الؼاري، طـ طبقد اهلل بـ طبد اهلل بـ طتبة بـ مسعقد، أكف قال: 

. طالجتف «يؽبر اإلمام يقم الػطر قبؾ أن يخطب تسعا حقـ يريد الؼقام وسبعا يف»

: حقـ يريد الؼقام -فظــت أن ققلف  -طع طىل أن يػسر يل أحسـ مـ هذا فؾؿ يست

  .يف الخطبة أخرة

وهذا الؾػظ أيًضا ٓ يستػاد مـف الجزم بخطبتقـ: فنكؿا هق مـ ضـ  :ُ قهد

 الراوي، واهلل أطؾؿ.

واستدلقا بالؼقاس طىل الجؿعة، وهق ققاس مع الػارق، وٓ ققاس أيًضا يف 

 إمقر التعبدية الؿحضة، واهلل أطؾؿ.

لق كان  : ٕنَّ الـبل انصٌاب هقانقٌل األًل  :ثذ اهلل غفش اهلل نوقال أتٌ ػ

.يخطب خطبتقـ: َلـُِؼَؾ إلقـا، وخقر الفدي هدي رسقل اهلل 
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرح الؿؿتع (543 ،)الؿحؾَّك (5/23 ،)الؿجؿقع (3/279 ،)الؿغـلواكظر:  (1)

(5/191.) 



 364 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 

 َبِعُض امَلَطاِئِل امُلِلَخَكة

 حهِ ا٫ضتُائ خلٛر١ ايعٝد. د:1ر َطأي١

 مـ رواية ططاء، طـ طبداهلل  (،3/185) ، والـسائل(1155) روى أبق داود

 إكَّا»العقد، فؾؿا قضك الصالة، قال:  ملسو هيلع هللا ىلصائب، قال: شفدت مع رسقل اهلل بـ السا

 .«حب أن جيؾس، فؾقجؾس، ومن أحب أن يذهب، فؾقذهبكخطب؛ فؿن أ

ح أبق داود  ب إرسالف أيًضا أمحد، وابـ معقـ، وقد رجَّ إرسالف، وصقَّ

 (.978ٓبـ رجب ) الػتحزرطة كؿا يف  وأبق

 .حضقر الخطبة، وآستؿاع لفا ففذا الحديث يدل طىل طدم وجقب

 هؾ يحرم طؾقف الؽالم، أم ٓ؟ واختؾػقا فقؿا إذا حضر:

 فذهب الحـابؾة يف الؿشفقر يف مذهبفؿ إىل أكف يحرم الؽالم كخطبة الجؿعة. 

  وذهب بعض الحـابؾة، وهق مذهب الشافعقة وغقرهؿ إىل طدم تحريؿ الؽالم

لقؾ طىل التحريؿ، ولؽـ إذا : لعدم وجقد دانصٌاب هقىزا ًيف خطبة العقد، 

ش طىل غقره بالؽالم: فقحرم مـ هذه الجفة، وهذا ترجقحه ابـ اإلمام  قَّ

. طثقؿقـ
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/23.)الؿجؿقع (2/464 ،)اإلكصاف (3/279 ،)الؿغـلواكظر:  (1)
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 سياذا ٜطتيتذ جٛر١ ايعٝد؟ د:2ر َطأي١

  ذهب كثقر مـ الػؼفاء إىل استحباب استػتاح خطبة العقد بالتؽبقر، واستدلقا

ـ مام طىل الؿـبر يف العقديمـ السـة أن يؽبر اإلبؼقل طبقد اهلل بـ طبد اهلل بـ طتبة: 

 .وسبعا بعدها ،تسعا قبؾ الخطبة

وكقع، طـ سػقان، طـ محؿد بـ طـ   (2/196أخرجف ابـ أبل شقبة )

وهذا إسـاد صحقح،  .بف ، طـ طبقد اهلل بـ طبد اهلل بـ طتبةالرمحـ الؼاري طبد

اري، ومحؿد بـ طبد الرمحـ، صقابف: طبد الرمحـ بـ محؿد بـ طبد اهلل بـ طبد الؼ

 وهق ثؼة، ترمجتف يف الجرح والتعديؾ.

ومع صحتف طـ طبقد اهلل: فال ُيْحتَجُّ بف، وققل التابعل: )مـ السـة( ٓ  :ُ قهد

أكف كان يستػتح مجقع  يػقد الرفع، بؾ هق مقققٌف طؾقف، والثابت طـ الـبل 

 خطبف بالحؿد، والثـاء.

كان يػتتح خطبف (: و1/447) زاد الؿعاديف  قال احلافظ ابً الكٔه 

كؾفا بالحؿد، والثـاء، ومل ُيحَػظ طـف يف حديث واحد أكف كان يػتتح خطبتل العقد 

 هابالتؽبقر.

 ثؿ كؼؾ طـ شقخ اإلسالم ترجقح افتتاح خطبة العقد بالحؿد.
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ـِ  (333) ـِ َطبَّاٍس  َوَط ، َلْؿ ُيَصؾِّ  َصؾَّك َيْقَم الِعقدِ  ملسو هيلع هللا ىلص: َأنَّ الـَّبِلَّ اْب ـِ َرْكَعتَقْ

بَْعُة. َٓ َبْعَدُهَؿا. َأْخَرَجُف السَّ َقبَْؾـُفَؿا َو
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من ادحييث

 ؾ٠٬ ايعٝد زنعتإ. د:1ر َطأي١

(: صالة العقد ركعتان 5/17) شرح الؿفذبيف  قال اليّْٖ 

لصؾقات، وســفا وهقئاهتا كغقرها مـ باإلمجاع، وصػتفا الؿجزئة كصػة سائر ا

.هاالصؾقات، ويـقي هبا صالة العقد.
(2)

 

 ايتٓيٌ قرٌ ؾ٠٬ ايعٝد  ٚبعدٖا. د:2ر َطأي١

ـْ َأْحَؿد َأكَُّف َقاَل اْلـؿُ َفَذَكَر اِْبـ :  قال احلافظ ابً حذس  : ـِْذر َط

َٓ َقبْؾَفا، َواْلبَْصِريُّقَن ُيَصؾُّقنَ  َٓ َبْعدَها، وَ  اْلُؽقفِقُّقَن ُيَصؾُّقَن َبْعدَها  قَن َدكِقُّ الـْؿَ َقبْؾَفا 

َٓ َبْعدَها.  َٓ َقبْؾَفا َو

َْوَزاِطلُّ  قال احلافظ: ْٕ ِل َقاَل ا َوَّ ْٕ َواْلَحـَِػقَّة، َوبِالثَّاكِل َقاَل  ،َوالثَّْقِريُّ  ،َوبِا

ْهِريُّ  ،اْلَحَسـ اْلبَْصِرّي  ا  ،ْيٍج َواْبـ ُجرَ  ،َوَجَؿاَطة، َوبِالثَّالِِث َقاَل الزُّ َوَأْحَؿد. َوَأمَّ

افِِعّل فِل الؿَ َصؾَّك، َوَطـُْف فِل الؿُ َمالِؽ َفَؿـََعُف فِل  ُمّ ْسِجد ِرَواَيتَاِن. َوَقاَل الشَّ ْٕ  ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، والترمذي 3/193(، والـسائل )1159(، وأبقداود )884(، ومسؾؿ )964أخرجف البخاري ) (1)

 (. 1/346(، وأمحد )1291(، وابـ ماجف )537)

  (3/268.)الؿغـلواكظر:  (2)
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َٓ  ُيَحبُّ َبْعد أَْن َرَوى َحِديث اِْبـ َطبَّاس َحِديث اْلبَاب َما َكّصف: َوَهَؽَذا  لإِْلَِماِم َأْن 

ؾ َقبْؾَفا وَ  ا َيتَـَػَّ  ها.ْلُمقم َفُؿَخالِػ َلُف فِل َذلَِؽ الؿَ َٓ َبْعدَها، َوَأمَّ

واهلل  انصٌاب يف ادلسأنح هق ًذ ًيٍ يؼوـًقٌل أح :قال أتٌ ػثذ اهلل غفش اهلل نو

أطؾؿ: لدٓلة حديث الباب طؾقف، ومرادهؿ بـػل التطقع كػل راتبة لؾعقد قبؾفا، أو 

ما أحسـ كالم الحافظ حقث قال: بعدها، ولقس مرادهؿ كػل التـػؾ الؿطؾؼ، و

والحاصؾ أنَّ صالة العقد مل يثبت لفا سـة قبؾفا وٓ بعدها، خالًفا لؿـ قاسفا طىل 

الجؿعة، وأما مطؾؼ الـػؾ: فؾؿ يثبت فقف مـع، بدلقؾ خاص إٓ إن كان ذلؽ يف 

  (989.)الػتح هاوقت الؽراهة الذي يف مجقع إيام، واهلل أطؾؿ.
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َٓ إَقاَمٍة. َأْخَرَجُف َصؾَّك الِعقَد باَِل أََذانٍ  ملسو هيلع هللا ىلصنَّ الـَّبِلَّ : أَ َوَطـُْف  (333) ، َو

.الُبَخاِريِّ َأُبقَداُود، َوَأْصُؾُف فِل 
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من ادحييث

 ٌٖ ٜ٪ذٕ يؿ٠٬ ايعٝد ٜٚكاّ؟ د:1ر َطأي١

واتػؼ العؾؿاء طىل أن إذان واإلقامة  (966 :)ظ ابً زدب قال احلاف

 ،والشعبل ،: طبد الرمحـ بـ أبزى(إكف بدطة) :ومؿـ قاَل ، لؾعقديـ بدطة ومحدث

والزهري:  ،وقال سعقد بـ الؿسقب وقال ابـ سقريـ: وهق محدث. والحؽؿ.

أول مـ أحدث إذان يف العقديـ معاوية
(2)

أحدثف آل وقال ابـ سقريـ: أول مـ  .

بالؽقفة ابـ دراج، وكان الؿغقرة بـ وطـ الشعبل، قاَل: أول مـ أحدثف  مروان.

 ها.صقـ: أول مـ أذن يف العقديـ زيادوقال ح شعبة استخؾػف.

أكف  ، طـ جابر بـ طبداهلل (،885) روى مسؾؿ :غفش اهلل نو قال أتٌ ػثذ اهلل

 كؿا هقػل إذان واإلقامة، قال: ٓ إقامة، وٓ كداء، وٓ شلء. وهذا يدل طىل ك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( وهق 962بـحقه ) البخاري(، وإسـاده صحقح، والحديث يف 1147أخرجف أبقداود ) صحٔح. (1)

  (886 .)مسؾؿكذلؽ يف 

وكقع، طـ هشام، طـ قتادة، طـ ابـ الؿسقب، قال: أول مـ ( طـ 2/169أخرجف ابـ أبل شقبة ) (2)

  أحدث إذان يف العقد معاوية.

وهذه الرواية رجالفا ثؼات: إٓ أن رواية قتادة طـ ابـ الؿسقب فقفا ضعػ: لؽقكف كان يؽثر 

 التدلقس طـف.

، وهق مـؼطع: لؽقن الزهري مل ا ذكر ابـ رجب ولؽـ قد رواه طـ معاوية أيًضا الزهري كؿ

 .فٔتكْٚ األثس بالطسٓكني إىل احلطً: يسؿع مـ معاوية 
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 .ققل طامة العؾؿاء

ويدل طىل كػل ققلفؿ: )الصالة جامعة(، كؿا هق ققل الجؿفقر، خالًفا 

لؾشافعل، وبعض الحـابؾة، وقد تؼدمت هذه الؿسللة يف كتاب إذان مـ هذا 

 الؽتاب، وهلل الحؿد.
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ـْ َأبِل َسِعقٍد  (333) َشقْئًا، َفنَِذا  ل َقبَْؾ الِعقدِ َٓ ُيَصؾِّ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َكاَن الـَّبِلُّ  َوَط

ـٍ  ـُ َماَجْف بِنِْسـَادٍ َحَس . َرَواُه اْب ـِ .َرَجَع إَلك َمـِْزلِِف َصؾَّك َرْكَعتَقْ
(1)

 

 ادحكم املستفاد من ادحييث

راتبة قبؾفا، ولقس لفا سـة يستػاد مـ الحديث أنَّ صالة العقد لقس لفا سـة 

(، وأما 475برقؿ ) راتبة بعدها أيًضا كؿا تؼدم بقان ذلؽ يف حديث ابـ طباس 

حديث أبل سعقد الؿذكقر ففق ضعقػ، ولق صح: فؼد محؾف صائػة مـ العؾؿاء طىل 

 ، واهلل أطؾؿ.أقشبالـػؾ الؿطؾؼ مـ الضحك، وهق 

َوإَْضَحك إَلك الُؿَصؾَّك  َيْقَم الِػْطرِ  َيْخُرُج  ملسو هيلع هللا ىلصَوَطـُْف َقاَل: َكاَن الـَّبِلُّ  (338)

اَلُة ُثؿَّ َيـَْصِرُف َفقَُؼقُم ُمَؼابَِؾ الـَّاِس  ُل َشْلٍء َيبَْدُأ بِِف الصَّ َوالـَّاُس َطَؾك ُصُػقفِِفْؿ  -َوَأوَّ

َػٌؼ َطَؾقِْف.َفقَِعُظُفْؿ َوَيْلُمُرُهْؿ. ُمتَّ  -
(2)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من ادحييث

قبؾ الخطبة، وقد تؼدم الؽالم طىل ذلؽ، وفقف أكف ُيستحبُّ أن  الصالةأنَّ  :فُٔ

َب طؾقف البخاري يف  : صحقحفيخطب الـاس قائًؿا مؼاباًل لفؿ بدون مـبر، وقد بقَّ

 ]باب الخروج إىل العقديـ بغقر مـبر[.

 وقد تؼدم ذلؽ، واهلل أطؾؿ. الصالة، خطبة تؽقن بعدأن ال :ّفُٔ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، ويف إسـاده طبداهلل بـ محؿد بـ طؼقؾ، وهق مختؾػ فقف، 1293. أخرجف ابـ ماجف )ضعٔف (1)

 دم. والراجح ضعػف والجؿؾة إوىل مـ الحديث صحقحة بشقاهدها مـفا حديث ابـ طباس الؿتؼ

 (. 889(، ومسؾؿ )956أخرجف البخاري ) (2)
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(333)  
ِ
هِ َقاَل: َقاَل َكبِلُّ اهلل ـْ َجدِّ ـْ َأبِقِف َط ـِ ُشَعقٍْب َط ـْ َطْؿِرو ْب التَّْؽبِقُر »: ملسو هيلع هللا ىلصَوَط

. َأْخَرَجُف «ََم كِْؾَتْقِفََم بَْعَدهُ  َراَءةُ َوالؼِ  اآلِخَرةفِي اَُوَلى َوَخْؿٌس فِي  فِي الِػْطرِ َسْبٌع 

ـِ  .البَُخاِريِّ َتْصِحقَحفُ  َأُبقَداُود، َوَكَؼَؾ التِّْرمِِذيُّ َط
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من ادحييث

 عدد ايتهرريات يف ؾ٠٬ ايعٝد. د:1ر َطأي١

  ققٓن أققاٌل، أققاهايف الؿسللة: 

الركعة الثاكقة مخًسا، وكالمها قبؾ يؽبر يف إوىل سبًعا، ويف  الكْل األّل:

 الؼراءة، وهذا ققل مجفقر العؾؿاء، وُروي طـ مجٍع مـ الصحابة، والتابعقـ.

 ثؿ اختؾػ همٓء: هؾ يحسب مـ السبع تؽبقرة اإلحرام، أم ٓ؟

  َّفؿـفؿ مـ قال: تحسب التحريؿة مـ السبع، وهق ققل مالؽ، وأمحد، وصح

(، وهق ضاهر 2/173) ابـ أبل شقبة مصـػ، كؿا يف ذلؽ طـ ابـ طباس 

 مصـػ طبد الرزاق، و (1/186)الؿقصنكؿا يف  فعؾ أبل هريرة 

 بنسـاد صحقح. (3/292)

 .ومـفؿ مـ قال: ٓ تحسب التحريؿة مـ السبع، وهق ققل الشافعل 

 ولِؾَّقث، وإوزاطل ققٓن كالؿذهبقـ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (، ويف إسـاده طبداهلل بـ طبدالرمحـ الطائػل، وهق ضعقػ. 1151. أخرجف أبقداود )حطً لػريِ (1)

(، 6/76(، وأمحد )1286(، وابـ ماجف )1156ولف شاهد مـ حديث طائشة: أخرجف أبقداود )

  (639 .)اإلرواءث حسـ بطريؼقف. واكظر ( ويف إسـاده ابـ لفقعة، فالحدي3/287والبقفؼل )
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هق ضاهر ، اس فعؾف ابـ طبوما حديث الباب يحتؿؾ الؼقلقـ،  :ُ قهد 

 رمحة اهلل طؾقفؿا.ابـ باز اإلمام  اختقار شقخ اإلسالم، واختاره

دخؾ يف السبع التؽبقرات: ٕن حديث الباب أن تؽبقر اإلحرام ٓ ت :يلًّظيش 

 ضاهره يف ذكر تؽبقر آخر غقر تؽبقرة اإلحرام.

ركقع، يؽبر مخًسا يف إوىل، ومـفا تؽبقرة اإلحرام، وتؽبقرة ال الكْل الجاىٕ:

بؿعـك أكف يؼرأ بعد أن يؽبر أربع تؽبقرات، ويف الركعة الثاكقة يبدأ بالؼراءة، ثؿ يؽبر 

 أربًعا بتؽبقرة الركقع.

وهذا الؼقل صحَّ طـ ابـ مسعقد، وثبت طـ ابـ طباس يف رواية طـف، وصحَّ 

 إوسططـ ابـ مسعقد أكف أفتك بذلؽ بحضقر حذيػة، وأبل مقسك، كؿا يف 

هق ققل الـخعل، والثقري، وأهؾ الؽقفة.(، و4/275)
(1)

 

 ٌٖ ٜسفع ٜدٜ٘ َع ايتهرريات  أّ ٫؟ د:2ر َطأي١

  ذهب أمحد، والشافعل، وإوزاطل، وأبق حـقػة إىل أكف يرفع يديف: ٕهنا تشبف

تؽبقرة اإلحرام: لؽقهنا كؾفا يف حالة الؼقام، وجاء طـ طؿر كؿا طـد البقفؼل 

ة يف الجـازة والعقد. ويف إسـاده اكؼطاع، (، أكف كان يرفع يديف يف كؾ تؽبقر3/293)

واستدل همٓء أيًضا بلكف قد ثبت طـ  .فقف أيًضا ابـ لفقعة وهق ضعقػ، ومدلسو

 أكف كان يرفع يديف يف صالة الجـازة: فقؼاس طؾقفا صالة العقد. ابـ طؿر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (3/271- ،)الؿغـل(، 85-9/83ٓبـ رجب ) الػتح (4/273 ،)إوسطواكظر:  (1)

مصـػ ابـ أبل شقبة (2/172-176 ،)كقؾ إوصار (1289 ،)مجؿقع الػتاوى 

(24/226 ،)فتاوى الؾجـة (8/291 ،)مصـػ طبد الرزاق (3/291.) 
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 وذهب مالؽ، والثقري إىل أكف ٓ يرفعفؿا فقؿا طدا تؽبقرة اإلحرام: ٕكف مل يثبت 

، وهق اختقار شقخـا اإلمام انقٌل أقشب وهذاالرفع فقؿا سقى ذلؽ،  طـ الـبل 

إكؿا هق مقققف طؾقف، ثؿ هق يف الجـائز:  وما جاء طـ ابـ طؿر  ،القادطل 

وٓ ققاس يف العبادات الؿحضة.
(1)

 

 ٌٖ ٜيؿٌ بري نٌ تهرريتري برنس  أّ ٜٛايٞ بٝٓٗا؟ د:3ر َطأي١

 ؾ بقـفؿا بذكر، ثؿ اختؾػقا ما يؼال: ذهب الشافعقة، والحـابؾة إىل أكف يػص

فؿـفؿ مـ قال: يؼقل: )اهلل أكبر كبقًرا، والحؿد هلل كثقًرا، وسبحان اهلل بؽرًة 

وٓ إلف إٓ اهلل، واهلل  ،وأصقاًل(، ومـفؿ مـ قال: يؼقل: )سبحان اهلل، والحؿد هلل

 أكبر(، ومـفؿ مـ قال غقر ذلؽ.

  الؿقآة بقـفا، فنذا كبَّر وقػ وذهب مالؽ، وإوزاطل، وأبق حـقػة إىل

: لعدم ورود انصٌابهق ًىزا انقٌل يسقًرا بغقر ذكر يلخذ كػًسا، ثؿ يؽبِّر، وهؽذا، 

حف شقخـا ،وهق اختقار ابـ الؼقؿ  يف هذا الؿقضع ذكر طـ الـبل  . ورجَّ
(2)

 

 حهِ ايتهرريات. د:4ر َطأي١

اجب، وٓ : والتؽبقرات، والذكر بقـفؿا ُسـٌَّة، ولقس بققال ابً قدام٘ 

 هاتبطؾ الصالة بتركف طؿًدا، وٓ سفًقا، وٓ أطؾؿ فقف خالًفا.

أما الذكر بقـفؿا: فؾقس بؿشروع كؿا تؼدم. :ُ قهد
(3)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (3/272.)الؿغـل: واكظر (1)

  (4/286.)إوسط (1289 ،) الـَّْقؾ (3/274 ،)الؿغـلواكظر:  (2)

  (3/275.)الؿغـلواكظر:  (3)
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 ؟َٔ ْطٞ ايتهرري ٚغسئ يف ايكسا٠٤ د:5ر َطأي١ 

  مـفؿ مـ قال: يعقد لؾتؽبقر، ثؿ يؼرأ، وهق ققل مالؽ، وأبل ثقر، وققل

 ؾشافعل، ووجٌف لؾحـابؾة.ل

 ؾؿ إىل أكف ٓ يعقد، وهق ققل لؾشافعل، ووجٌف لؾحـابؾة.وذهب بعض أهؾ الع 

: ٕهنا سـة فات محؾفا، واهلل أطؾؿ.ًانقٌل انثاَِ أسجح :ُ قهد
(1)

 

 ؟َٔ غو يف عدد ايتهرريات د:6ر َطأي١

: وإذا شؽ يف طدد التؽبقرات:  (3/276)الؿغـليف  قال ابً قدام٘ 

؟ ابتدأ صالتف هق ومـ بـك طىل القؼقـ: فنن كبَّر، ثؿ شؽ: هؾ كقى اإلحرام، أم ٓ

 هاخؾػف: ٕنَّ إصؾ طدم الـقة: إٓ أن يؽقن وسقاًسا، فال يؾتػت إلقف.

 َت٢ ٜكاٍ دعا٤ ا٫ضتيتاح؟ د:7ر َطأي١

  ذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل أكف يؼال طؼب تؽبقرة اإلحرام، وهق ققل

 الشافعل، ورواية طـ أمحد. 

 ٕوزاطل، وذهب بعضفؿ إىل أكف يستػتح طؼب التؽبقرات كؾفا، وهذا ققل ا

 ورواية طـ أمحد.

: ٕنَّ آستػتاح شرع لقستػتح بف انصٌاب انقٌل األًل :قال أتٌ ػثذ اهلل

.الصالة، فؽان يف أولفا كسائر الصؾقات، وهبذا قال ابـ قدامة 
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (3/275.)الؿغـلواكظر:  (1)

  (4/281.)إوسط (3/273 )الؿغـلواكظر:  (2)
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ـْ َأبِل َواقٍِد الؾَّقْثِلِّ  (383)  والػطر إَْضَحك َيْؼَرُأ فِل ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َكاَن الـَّبِلُّ  َوَط

. َأْخَرَجُف ُمْسؾٌِؿ.﴾ھ﴿وَ  ﴾ٱ﴿:ـبِ 
(1)

 

 ادحكم املستفاد من ادحييث

 .يستحب أن يؼرأ يف ركعتل العقد هباتقـ السقرتقـ الؿذكقرتقـ يف الحديث

 .وقد اختار الؼراءة هباتقـ السقرتقـ الشافعل 

: ٕنَّ ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ﴿، و﴾ڻں ڻ ﴿واختار أمحد الؼراءة بـ: 

طـ الـعؿان بـ   (878،)صحقح مسؾؿكؿا يف  ذلؽ ثبت أيًضا طـ الـبل 

 . طـ سؿرة بـ جـدب  (5/7،)مسـد أمحدبشقر، وكؿا يف 

وبليفؿا قرأ: فؼد أصاب السـة، واهلل أطؾؿ. :ُ قهد
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 891أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)

  (3/269.)الؿغـلواكظر:  (2)



 316 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 
ـْ َجابٍِر  (383)   َوَط

ِ
َخاَلَػ  لِعقدِ إَذا َكاَن َيْقُم ا ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َكاَن َرُسقُل اهلل

.. الطَِّريَؼ  َأْخَرَجُف البَُخاِريُّ
(1)

 

ـِ  (383) َبِل َداُود َط
ِ

ـِ ُطَؿَر َكْحُقهُ  َوٕ .اْب
(2)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من ادحييثني

 حهِ رلايي١ ايٛسٜل يف ّٜٛ ايعٝد. د:1ر َطأي١

(: وقد استحب كثقر مـ أهؾ العؾؿ 986) قال احلافظ ابً زدب 

لإلمام وغقره إذا ذهبقا  يف صريؼ إىل العقد أن يرجعقا يف غقره، وهق ققل 

 والثقري، والشافعل، وأمحد، ولق رجع مـ الطريؼ الذي خرج مـف مل ُيؽره. مالؽ،

 الؿراد. كتفكا

وهق يذكر –  (1/449)زاد الؿعاديف  قال احلافظ ابً الكٔه 

ـِ : قِقَْؾ: ، قال-ف يف بقان الحؽؿة مـ ذلؽآختال  .لِقَُسّؾَؿ َطَؾك أَْهِؾ الّطِريَؼقْ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. وقد اختؾػ يف صحابقف، فؼقؾ طـ جابر، وققؾ طـ أبل هريرة.986ف البخاري برقؿ )أخرج (1)

ورجح البخاري أكف طـ جابر، ورجح أبقمسعقد الدمشؼل أكف طـ أبل هريرة، وهق ترجقح 

البقفؼل أيًضا والتركؿاين وابـ رجب، وذكر أن أمحد أشار إىل ذلؽ، ورجح ذلؽ أيًضا اإلمام 

 ( ٓبـ رجب وابـ حجر. 986) الػتح(. واكظر 3/164-165) اءاإلرويف   إلباين

( مـ صريؼ طبداهلل بـ طؿر العؿري طـ كافع 1151. أخرجف أبقداود )السادح ّقفُ علٙ ابً عنس (2)

طـ ابـ طؿر بف. وإسـاده ضعقػ مـ أجؾ العؿري، وقد قال أمحد: مل أسؿع هذا قط، وقال أيًضا: 

 يعـل يؼػاكف طىل ابـ طؿر مـ فعؾف. -ققـة ٓ يرفعاكف العؿري يرفعف، ومالؽ وابـ ط

 قال ابـ رجب: وقد رواه وكقع طـ العؿري مقققًفا. 

 (. 986ٓبـ رجب ) الػتح. واكظر فالراجح يف الحديث الققػ طىل ابـ طؿر 
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ْساَلِم فِل َسائِِر اْلِػَجاِج  :َوقِقَؾ  .لِقَـَاَل َبَرَكتَُف اْلَػِريَؼانِ  .َوقِقَؾ  لِقُْظِفَر َشَعائَِر اإْلِ

ـَ بُِرْؤَيتِِفْؿ ِطزّ اْلـؿُ لِقَِغقَظ  :َوقِقَؾ  .َوالّطُرِق  ْساَلِم َوَأْهَؾفُ ـَافِِؼق  .َوقِقَاَم َشَعائِِرهِ  ،َة اإْلِ

َصّؾك إْحَدى ُخْطَقَتقِْف ْسِجِد َواْلؿالـْؿَ ّذاِهَب إَلك ال َفنِنَّ  :لِتَْؽُثَر َشَفاَدُة اْلبَِؼاعِ  :َوقِقَؾ 

ُْخَرى َتُحّط َخطِقئًَة َحتّك َيْرِجَع إَلك َمـِْزلِفِ  ْٕ ََصّح  َوُهقَ -َوقِقَؾ  .َتْرَفُع َدَرَجًة َوا ْٕ : -ا

ـْ اْلحِ إّكُف لَِذلَِؽ 
َٓ َيْخُؾق فِْعُؾُف َطـَْفا.ؽَ ُكّؾِف َولَِغقِْرِه مِ  هاِؿ اّلتِل 
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ـْ َأَكٍس  (383)   َوَط

ِ
الَؿِديـََة، َوَلـُفْؿ َيْقَماِن َيْؾَعبُقَن  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقِدَم َرُسقُل اهلل

ـُْفََم: َيْوَم اََْضَحى َوَيْوَم الِػْطرِ  اهللُ بِِفََم َخْقًرا بَْدَلُؽمُ َقْد أَ »فِقِفَؿا َفَؼاَل:  َأْخَرَجُف  .«ِم

َأُبقَداُود َوالـََّسائِلُّ بِنِْسـَادٍ َصِحقٍح.
(1)

 

 ادحكم املستفاد من ادحييث

ر، و(: يف الحديث دٓلة طىل أنَّ السر4/44) البدر التؿاميف   قال املػسبٕ

وإضفار الـشاط والحبقر يف العقديـ مـدوٌب، وأنَّ ذلؽ مـ الشريعة التل شرطفا اهلل 

لعباده: إذ يف إبدال طقدي الجاهؾقة بالعقديـ الؿذكقريـ دٓلة طىل أكف يػعؾ يف العقديـ 

 ه.االؿشروطقـ مثؾؿا تػعؾف الجاهؾقة يف أطقادها، وإكؿا خالػفؿ يف تعققـ الققت

: ومراده مـ أفعال الجاهؾقة ما لقس السبؾ يف  قال الصيعاىٕ

 هابؿحظقر، وٓ شاغؾ طـ صاطة.

الصحقحقـويف  :ُ قهد
(2)

، أنَّ أبا بؽر دخؾ بقتفا، والـبل طـ طائشة  

  مضطجٌع، وطـدها جاريتان تغـِّقان، وتضربان بالدف، فؼال أبق بؽر: أبؿزمقر

يا أبا بؽر؛ فنهنا أيام دطفَم »: ملسو هيلع هللا ىلص. فؼال رسقل اهلل ملسو هيلع هللا ىلصالشقطان يف بقت رسقل اهلل 

 .«إنَّ لؽل قوم طقًدا، وهذا طقدكا»، ويف رواية: «طقد

يريد أنَّ إضفار  «وهذا طقدكا»(: ققلف: 952) قال احلافظ ابً زدب 

 هاالسرور يف العقد مـ شعار الديـ، وحؽؿ القسقر مـ الغـاء خالف الؽثقر.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(، وإسـاده صحقح كؿا قال الحافظ 186-3/179(، والـسائل )1134. أخرجف أبقداود )صحٔح (1)

. 

 (.892(، ومسؾؿ برقؿ )952( )949أخرجف البخاري برقؿ ) (2)
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 َبِعُض امَلَطاِئِل امُلِلَخَكة

 َٔ ايسهاٍ.حهِ قسب ايدف  د:1ر َطأي١

 :وردت الشريعة بالرخصة لؾـساءوقد  (952 :)قال احلافظ ابً زدب 

والذهب،  ،ظ والتزيـ بالحريرلضعػ طؼقلفـ بؿا حرم طىل الرجال مـ التح

القسقر دون الؽثقر، فؽذلؽ الغـاء يرخص فقف لؾـساء يف  ابقح لؾرجال مـفوإكؿا أُ 

ا كان مجفقر العؾؿاء طىل أن ولفذ :اأيام السرور، وإن سؿع ذلؽ الرجال تبعً 

الضرب بالدف لؾغـاء ٓ يباح فعؾف لؾرجال: فنكف مـ التشبف بالـساء، وهق مؿـقع 

وإكؿا ، وأمحد، وكذا ذكر الحؾقؿل وغقره مـ الشافعقة ،مـف، هذا ققل إوزاطل

الـساء، أو مـ يشبف هبـ مـ الؿخـثقـ، وقد  ملسو هيلع هللا ىلصكان يضرب بالدفقف يف طفد الـبل 

 هابـػل الؿخـثقـ وإخراجفؿ مـ البققت. ملسو هيلع هللا ىلصأمر الـبل 

ويدل طىل تحريؿ ضرب الدف يف حؼ الرجال ققل أبل بؽر يف الحديث  :ُ قهد

ه الـبل «أبؿزمقر الشقطان يف بقت رسقل اهلل»الؿتؼدم:  طىل ذلؽ، وإكؿا  ، وأقرَّ

 أباحف لؾـساء بسبب أهنا أيام العقد كؿا يف الحديث.

أبا بؽر طىل تسؿقة الدف مزمقر  (: وقد أقرَّ 952) قال ابً زدب 

 هالؾتحريؿ لقٓ وجقد الؿاكع. لالشقطان، وهذا يدل طىل وجقد الؿؼتض

ويدل طىل تحريؿف يف حؼ الرجال أيًضا دخقلف يف طؿقم حديث أبل طامر 

لقؽوكن ْم أمتي أقوام يستحؾون الحر، »:  (5596)البخاريإشعري يف 
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 واهلل أطؾؿ. ،مـ الؿعازف، والدف «والحرير، والخؿر، والؿعازف 

 حهِ ايدف يف حل ايٓطا٤. د:2ر َطأي١

 وكحقها: فؼد اختؾػ العؾؿاء فقف طىل  القًا مـ الجالجؾ الؿصقتةإذا كان خ

 ثالثة مذاهب:

يرخص فقف مطؾًؼا لؾـساء، ُروي طـ أمحد ما يشفد لف، واختاره صائػة أكف  األّل:

 مـ أصحابف.

ق مروي طـ طؿر بـ إكؿا يرخص فقف يف إطراس وكحقها، وه الجاىٕ:

 ، أو أكثرهؿ.الحـابؾة طبدالعزيز، وإوزاطل، وهق ققل كثقر مـ

أكف ٓ يرخص فقف بحال، وهق ققل الـخعل، وأبل طبقد، وصائػة مـ  الجالح:

 . أصحاب ابـ مسعقد

: لألحاديث الؿتؼدمة يف الؿسللة قبؾفا: ٕنَّ انصٌاب هقانقٌل انثاَِ  :ُ قهد

ة، وما أشبففا، إحاديث التل فقفا الر خصة لؾـساء بضرب الدف جاءت يف الؿسرَّ

واهلل أطؾؿ.
(1)

  

 ايدف إذا نإ دلًج٬. د:3ر َطأي١

ولقس الغـاء والدف الؿرخص فقفؿا يف :  (952)الػتح  قال ابً زدب

هؿ ودفقففؿ تحرك ءٕن غـا :معـك ما يف غـاء إطاجؿ ودفقففا الؿصؾصؾة

إطراب، فؿـ قاس أحدمها طىل  الطباع وهتقجفا إىل الؿحرمات، بخالف غـاء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.952ٓبـ رجب ) الػتحواكظر:  (1)
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أخر فؼد أخطل أقبح الخطل، وقاس مع ضفقر الػرق بقـ الػرع وإصؾ، فؼقاسف 

 ها.مـ أفسد الؼقاس وأبعده طـ الصقاب

وأما استؿاع آٓت الؿالهل الؿطربة الؿتؾؼاة مـ وضع : أّٓضا ّقال 

ة يف شلء مـ جؿع طىل تحريؿف، وٓ يعؾؿ طـ أحد مـف الرخصفؿحرم مُ  :إطاجؿ

.هافؼد كذب وافترى. :َذلَِؽ، ومـ كؼؾ الرخصة فقف طـ إمام يعتد بف
(1)

 

 ايغٓا٤ املٗٝج يًٛرائ. د:4ر َطأي١

وأما الغـاء الؿفقج لؾطباع،  (952 :)الػتح يف قال احلافظ ابً زدب 

 ،استؿاطف: فنكف داع إىل الػسؼ وٓ ،فال يباح لرجؾ وٓ ٓمرأة فعؾف :الؿثقر لؾفقى

فقحرم كؿا يحرم الـظر بشفقة إىل الصقر الجؿقؾة:  :والػجقر ،لديـوالػتـة يف ا

زكا العقـقـ الـظر، وزكا  ملسو هيلع هللا ىلصفنن الػتـة تحصؾ بالـظر وبالسؿاع: ولفذا جعؾ الـبل 

 هاإذن آستؿاع.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .لأللباين  تحريؿ آٓت الؾفق والطربواكظر: كتاب  (1)



 322 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 
ـْ َطؾِلٍّ  (383) ـَ  َوَط ـَِّة أَْن َيْخُرَج إَلك الِعقِد َماِشقًا َقاَل: مِ . َرَواُه التِّْرمِِذيُّ السُّ

ـَُف. َوَحسَّ
(1)

 

 ادحكم املستفاد من ادحييث

ٓ ُيركب إٓ مـ طذٍر، أو أن استحب أهؾ العؾؿ الذهاب إىل الؿصؾَّك مشقًا، و

حاجة، قال الترمذي طؼب حديث الباب: والعؿؾ طىل هذا الحديث طـد أكثر أهؾ 

.ها.ماشقًا... العقد تحبقن أن ُيْخَرَج إىلالعؾؿ، يس
(2)

 

، وققلف: «مكُ ارُ آثَ  ُب م ُتؽتَ كُ ارَ يَ دِ »: ويدل طىل استحباب الؿشل ققلف  :ُ قهد

، واهلل أطؾؿ.«كل خطوة خيطوها إلى الصَلة صدقة»
(3)

  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ب، وفقف: شريؽ 536. أخرجف الترمذي )ضعٔف ددِّا (1) (، ويف إسـاده الحارث إطقر، وقد ُكذِّ

 الترمذي فقف تساهؾ.الؼاضل، وهق سقئ الحػظ: فتحسقـ 

  (4/263.)إوسط (3/262) ،الؿغـلواكظر:  (2)

  (4/263.)إوسطواكظر:  (3)
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ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (383) الـَّبِلُّ  ِفؿُ : َأكَُّفْؿ َأَصاَبُفْؿ َمَطٌر فِل َيْقِم ِطقٍد َفَصؾَّك بِ َوَط

.َصاَلَة الِعقِد فِل الَؿْسِجدِ  ملسو هيلع هللا ىلص ـٍ  َلقِّ
. َرَواُه َأُبقَداُود بِنِْسـَادٍ

(1)
 

 املسائل واألحكام املستفادة من ادحييث

 أٜٔ ُتؿ٢َّ ؾ٠٬ ايعٝد؟ د:1ر َطأي١

الة العقد ُتصؾَّك يف الؿسجد إذا احتقج إىل ذلؽ دلَّ حديث الباب طىل أنَّ ص

 .مـ مطٍر، أو بردٍ شديد وكحقه

ھ ھ  ھ  ھ ﴿وحديث الباب، وإن كان ضعقًػا: فقغـل طـف ققلف تعاىل: 

 .«إنَّ الدين يسر»: ، وققلف [78احلج:] ﴾ے ے ۓ

وأما إذا مل ُيْحتَْج إىل الؿسجد: فالجؿفقر يستحبقن أن تؽقن الصالة يف 

 .طىل ذلؽ ك: لؿداومة الـبل الؿصؾَّ 

  وخالػ الشافعل، فؼال: إْن كان الؿسجد واسًعا يسعفؿ: فقصؾقن فقف: ٕهنا

 أحب إماكـ إىل اهلل.

  وردَّ طؾقف الجؿفقر بلنَّ الـبل  .ترك مسجده مع ما فقف مـ الػضقؾة

.، واهلل أطؾؿًانصٌاب قٌل اجلًيٌس
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، ويف إسـاده طقسك بـ طبدإطىل الػروي وهق مجفقل، 1166. أخرجف أبقداود )ضعٔف (1)

 وطبقداهلل بـ طبداهلل بـ مقهب، وهق مجفقل الحال: فالحديث ضعقػ ٓ يثبت. 

 .سبؾ السالم (3/266 ،)الؿغـلواكظر:  (2)
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 ابا الَبَرْ َيِف ٍةَكَخِلُم َلاِئَطَم ِسِكْ ِذل ِفِصَف

 ايتعجٌٝ بؿ٠٬ ايعٝد. د:1ر َطأي١

  ذهب مالؽ، وربقعة إىل استحباب تعجقؾ صالة العقد، سقاء الػطر، أو

[ تحت حديث 1يف الؿسللة رقؿ ]إضحك: لحديث طبداهلل بـ بسر الؿتؼدم 

(476). 

  وذهب الجؿفقر إىل استحباب تلخقر الػطر شقئًا حتك يتؿؽـ الـاس مـ

وإدراك الصالة، وتعجقؾ طقد إضحك حتك يرجع الـاس إخراج صدقة الػطر، 

 إىل ذبائحفؿ.

وتػصقؾ الجؿفقر ٓ دلقؾ طؾقف، ولؽـ لق طؿؾ بف مراطاًة لحاجة الـاس: فال 

بلس، واهلل أطؾؿ.
(1)

  

 َٔ فاتت٘ ؾ٠٬ ايعٝد َع اإلَاّ  فهِ ٜؿًٝٗا؟ د:2ر َطأي١

 ق ققل ذهب أكثر العؾؿاء إىل أكف يصؾقفا ركعتقـ، ويؽبر تؽبقر اإلمام، وه

ططاء، وابـ سقريـ، ومجاهد، وطؽرمة، والـخعل، والحسـ، ومالؽ، والشافعل، 

وأمحد، وإوزاطل، وأبل حـقػة، وغقرهؿ: إٓ أنَّ ططاء، وإوزاطل، وأمحد يف 

 رواية قالقا: ٓ يؽبر كتؽبقر اإلمام.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (3/267.)الؿغـل(، 968ٓبـ رجب ) الػتحاكظر:  (1)
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 وذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل أكف يصؾقفا أربًعا، ثبت ذلؽ طـ ابـ مسعقد
(1)

 ،

 قل الشعبل، والثقري، وأمحد يف رواية، وكلهنؿ قاسقها طىل الجؿعة.وهذا ق

: ٕنَّ اهلل تعاىل شرع صالة انصٌابهق انقٌل األًل  :قال أتٌ ػثذ اهلل غفش اهلل نو

ها أربًعا؟! .العقد ركعتقـ، فؿا هق دلقؾفؿ أنَّ مـ فاتتف الصالة مع اإلمام صالَّ
(2)

 

َّ ٚقد ؾ٢ً  ٖٚٛ يف اخل د:3ر َطأي١  ٛر١؟إذا أدزى اإلَا

  اختار بعض أهؾ العؾؿ أكف يجؾس يسؿع الخطبة، ثؿ إذا فرغ صؾَّك، وهق ققل

 .إوزاطل، والشافعل، وأبل ثقر، وأمحد

 .واختار الؾقث أكف يصظ واإلمام يخطب 

 :ولؾشافعقة وجفان فقؿا إذا كان ذلؽ يف الؿسجد

 فؿـفؿ مـ قال: يصظ التحقة، ويمخر صالة العقد إىل طؼب الخطبة. 

 مـ قال: بؾ يصظ العقد، وتجزئف طـ تحقة الؿسجد. ومـفؿ 

 .، واهلل أطؾؿأقشب ًأًىل والقجف الثاين :ُ قهد

وأما إذا كان يف الؿصؾَّك: فالؿختار ما قالف أمحد، والشافعل، ومـ معفؿا، 

أطؾؿ. واهلل
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، بنسـاديـ: أحدمها مـؼطع، والثاين: فقف حجاج بـ أرصاة، وهق 2/183أخرجف ابـ أبل شقبة ) (1)

 ضعقػ، ومدلس، ومل يصرح بالسؿاع: فإثر حسـ بالطريؼقـ.

 ( مـ كتاب العقديـ[.25ب )]با ٓبـ رجب الػتحواكظر:  (2)

 ( مـ كتاب العقديـ[.25ٓبـ رجب ]باب ) الػتحواكظر:  (3)
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ُٜػرتط يؿ٠٬ ايعٝد عدد؟ د:4ر َطأي١   ٌٖ 

 يف الؿسللة ققٓن: 

والشافعل، وأمحد يف رواية، وهق ققل  أكف ٓ ُيشترط، وهق ققل مالؽ، األّل:

 أكثر العؾؿاء.

أكف ُيشترط، وهق ققل أبل حـقػة، وإسحاق، وأمحد يف رواية، وكلهنؿ  الجاىٕ:

 قاسقه طىل الجؿعة.

: لعدم وجقد دلقؾ يدل طىل اشتراط ذلؽ، انصٌاب هقًانقٌل األًل 

أطؾؿ. واهلل
(1)

 

ُٜؿًٞ يف ايرٝت َٔ ي٘ عرز عٔ اخلسٚج إزي امل د:5ر َطأي١  ؿ٢ً؟ٌٖ 

 ذهب أكثر العؾؿاء إىل أكف يصؾقفا يف بقتف ركعتقـ كصالة اإلمام. 

 وذهب الثقري، وإسحاق إىل أكف يصؾقفا أربًعا. 

 .وأما الحـػقة فؼالقا: ٓ يصظ 

، واهلل أطؾؿ.ًانصٌاب قٌل اجلًيٌس
(2)

 

 ٌٖ ٜؿًٞ املطافس ؾ٠٬ ايعٝد؟ د:6ر َطأي١

 :اختؾػ أهؾ العؾؿ يف هذه الؿسللة طىل ققلقـ 

أكف ٓ يصؾقفا، وهق ققل مجفقر الحـابؾة، ورواية طـ أمحد، وهق  :الكْل األّل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( مـ كتاب العقديـ[.25ٓبـ رجب ]باب ) الػتحواكظر:  (1)

 ( مـ كتاب العقديـ[.25ٓبـ رجب ]باب ) الػتحواكظر:  (2)
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 ققل إسحاق، وأصحاب الرأي وغقرهؿ.

أكف يصؾقفا، وهق ققل مالؽ، والشافعل وأصحاهبؿا، وأمحد يف  الكْل الجاىٕ:

 .رواية اختارها بعض أصحابف

ها يف سػره كؿا : ٕنَّ الـبل ًانقٌل األًل أصح يف  مل ُيـؼؾ طـف أكف صالَّ

 .حجة القداع، وكؿا يف فتح مؽة، وغقرمها

حف .ابـ طثقؿقـ اإلمام  وهذا الؼقل رجَّ
(1)

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( مـ 25]باب ) ـ رجبشرح اب (7/295 ،)غاية الؿرام (2/399-466 ،)اإلكصافاكظر:  (1)

 كتاب العقديـ[.
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 الُكُطُِفِة َباُب َصال

ـِ  (383) ـِ ُشْعبََة  َط َقاَل: اْكَؽَسَػِت  الُؿِغقَرةِ ْب
(1)

ْؿُس َطَؾك َطْفِد َرُسقِل   الشَّ

 
ِ
ْؿُس لَِؿْقِت إْبَراِهقَؿ( َػِت ، َيْقَم َماَت إْبَراِهقُؿ، )َفَؼاَل الـَّاُس: اْكَؽَس ملسو هيلع هللا ىلصاهلل الشَّ

(2)
 ،

 
ِ
ْؿَس َوالَؼَؿَر آَيَتانِ »: ملسو هيلع هللا ىلصَفَؼاَل َرُسقُل اهلل ـَْؽِسَػاِن لَِؿْوِت مِ  إنَّ الشَّ ْن آَياِت اهللِ ََل َي

ـَْؽِشَف َأَحٍد َوََل لَِحَقاتِِه، َفنَِذا َرَأْيُتُؿوُهََم، َفاْدطُ  وا َحتَّى َت . ُمتََّػٌؼ َطَؾقْفِ «وا اهللَ َوَصؾُّ
(3)

 ،

ـَْجؾَِي »: َوفِل ِرَواَيٍة لِْؾُبَخاِريِّ  .«َحتَّى َت
(4)

 

ـْ َحِديِث َأبِل َبْؽَرَة  (383)
وا َواْدُطوا»: َولِْؾُبَخاِريِّ مِ  ُيْؽشَف َحتَّى  َفَصؾُّ

.«بُِؽمْ  َما
(5)

 

 ائل واألحكام املستفادة من ادحييثنياملس

 حهِ ؾ٠٬ ايهطٛف. د:1ر َطأي١

  ذهب مجفقر العؾؿاء إىل أهنا سـة ممكدة: ٕنَّ الـبل  ،ها أمر هبا، وصالَّ

«مخس صؾوات ْم القوم والؾقؾة...»ومل يؼقلقا بقجقهبا: لحديث: 
(6)

 ، الحديث.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الؽسقف، والخسقف هق ذهاب كقر الشؿس، أو الؼؿر، أو ذهاب بعضف. (1)

 ما بقـ الؼقسقـ ساقط مـ )أ(. (2)

(. ولقس طـد مسؾؿ ققل الـاس، وٓ طـد البخاري 915(، ومسؾؿ )1643أخرجف البخاري ) (3)

 .«حتى تنكشف»

 وهق كذلؽ يف )أ(. «نجيليحتى »ػظ (. بؾ1666أخرجف البخاري برقؿ ) (4)

 (. 1646أخرجف البخاري برقؿ ) (5)

 تؼدم تخريجف يف أوائؾ الصالة. (6)
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حٌد مـفؿا قد قرن بإمر هبا، إمر بالصدقة، والعتؼ، ولقس وا ملسو هيلع هللا ىلصوٕن الـبل 

 مل يرد طـف فعؾف يقم كسػت الشؿس فدل طىل طدم القجقب. ملسو هيلع هللا ىلصواجبًا: ٕن الـبل 

  وذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل وجقب صالة الؽسقف، وهق ققل أبل طقاكة يف

صحقحفبل حـقػة، وقال بف بعض الحـابؾة.، وُحؽل طـ أ 

ا ، وأملألمر بذلؽ مـ الـبل  :-واهلل أطؾؿ- أقشب انقٌل وهذا :ُ قهد

إيجاب الخؿس الصؾقات يف الققم والؾقؾة: فؾقس فقف دٓلة طىل أنَّ صالة 

واجبة: ٕنَّ الؿؼصقد مـ الحديث بقان القاجب طؾقف  تلقسوالؽسقف مستحبة 

وأما الصدقة  مـ الصؾقات يف الققم والؾقؾة، ٓ كػل غقرها مؿا يجب طؾقف بسبب،

ل طىل طدم القجقب، وأما مل يػعؾ ذلؽ يقم الؽسقف: فد ملسو هيلع هللا ىلصوالعتؼ: فنن الـبل 

ح اإلمام واهلل أطؾؿ الصالة : فنكف طؾقف الصالة والسالم بادر إلقفا، وأمر هبا، ، ورجَّ

أهنا فرض طىل الؽػاية.  ابـ طثقؿقـ
(1)

 

 ٚقت ؾ٠٬ ايهطٛف. د:2ر َطأي١

يبدأ وقتفا بحصقل الؽسقف، ويـتفل وقتفا باكجالء الشؿس، أو الؼؿر: 

يف الباب، والعؿؾ طىل هذا طـد أهؾ العؾؿ. ـِ الؾََّذيْ لحديث الؿغقرة، وأبل بؽرة 
(2)

 

 مجؿقع الػتاوىكؿا يف  قال شقخ اإلسالم  مَن٘:

ـَ  َوَقدْ  (:35/174-176)  َأَحدٍ  لَِؿْوِت  َيْخِسَػانِ  ََل » ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلِّ  َقْقلِ  َمْعـَك أَنَّ  َتبَقَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 صحقح أبل طقاكة (3/336 ،)الؿغـل (1646 ،)الػتح (2/416 ،)اإلكصافاكظر:  (1)

(2/92 ،)الشرح الؿؿتع (5/237.) 

  (3/336.)الؿغـل (5/54 ،)الؿجؿقعاكظر:  (2)
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 َكَؿا اْلَػاِطَؾةِ  اْلِعؾَّةِ  َكْػُل  َفُفقَ  :َؿْقِت ـبِالْ  ُمَعؾَّاًل  اْلُؽُسقُف  َيُؽقنُ  َٓ  :َأْي  ،« لَِحَقاتِهِ  َوََل  

َخرِ  اْلَحِديِث  فِل ْٔ ـْ  ُمْسؾِؿٍ  َصِحقِح  فِل الَِّذي ا ـِ  َط ـْ  َطبَّاسٍ  اْب ـْ  ِرَجالٍ  َط  مِ

َْكَصارِ  ْٕ  َتُؼوُلونَ  ـُْتمْ كُ  َما»: َفَؼاَل  ،َفاْستَـَارَ  بِـَْجؿِ  ُرمَِل  إذْ  :ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلِّ  ِطـْدَ  َكاُكقا َأكَُّفؿْ  ا

 إكَّهُ »: َفَؼاَل  .َطظِقؿٌ  َماَت  َأوْ  ،َطظِقؿٌ  الؾَّقَْؾةَ  ُولِدَ : َكُؼقُل  ُكـَّا: َفَؼاُلقا «اْلَجاِهؾِقَِّة؟ فِي لَِفَذا

َْمرِ  َقَضى إَذا اهللَ  َوَلؽِنَّ  ،لَِحَقاتِهِ  َوََل  َأَحدٍ  لَِؿْوِت  بَِفا ُيْرَمى ََل  َْ  َحَؿَؾةُ  َسبََّح  بِا

ْؿعِ  ُمْستَِرِق  فِل اْلَحِديَث  َوَذَكرَ  ، «شِ اْلَعْر  ْمُل  َيُؽقنَ  أَنْ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  َفـََػك ،السَّ  بَِفا الرَّ

َْجؾِ 
ِ

َْجؾِ  َبْؾ  َطظِقٌؿ: َماَت  َأوْ  َطظِقؿٌ  ُولِدَ  َقدْ  َأكَّفُ  ٕ
ِ

ـِ  ٕ قَاصِق ـَ ـالْ  الشَّ ْؿعَ  ُؿْستَِرقِق  ،السَّ

ـِ  كاَِل  َفِػل ـْ  اْلَحِديثَقْ ْؿسِ  لُِؽُسقِف  َسبَبًا َيُؽقنُ  َٓ  َوَحقَاَتُفؿْ  الـَّاسِ  ْقَت مَ  َأنَّ  مِ  الشَّ

َٓ  ،َواْلَؼَؿرِ  ْمَل  َو  فِل َأْمرٍ  ُحُدوَث  َيْؼتَِضل َقدْ  الـَّاسِ  َبْعضِ  َمْقُت  َكانَ  َوإِنْ  بِالـَّْجِؿ: الرَّ

َؿَقاِت  َحاِح  فِل َثبََت  َكَؿا السَّ ْحؿَ  َطْرَش  اْلَعْرَش  إنَّ » :الصِّ  َسْعدِ  لَِؿْقِت  اْهتَزَّ  ـِ الرَّ

ـِ  ا ،«ُمَعاذٍ  ْب َْرضِ  فِل لَِحادِِث  َسبَبًا َيُؽقنُ  َقدْ  َغقُْرهُ  َأوْ  اْلُؽُسقِف  َكْقنُ  َوَأمَّ ْٕ ـْ  ا  مِ

 َٓ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  بِفِ  َأْخبَرَ  َوَما ،َكْػُسفُ  اْلَحِديُث  َأْثبَتَفُ  َقدْ  َفَفَذا َغقِْرهِ  َأوْ  َمْقًتا َيْؼتَِضل َطَذاٍب 

ْؿسِ  ُكُسقُف  َيُؽقنُ  َٓ  َحقُْث  فِقفِ  َيُؽقنُ  َمْحُدودٌ  َوْقٌت  َلفُ  اْلُؽُسقِف  لَِؽْقنِ  ُيـَاَفك  الشَّ

 َّٓ ْفرِ  آِخرِ  فِل إ َرارِ  َلقَْؾةَ  الشَّ َٓ  السِّ َّٓ  اْلَؼَؿرِ  ُخُسقُف  َيُؽقنُ  َو ْفرِ  َوَسطِ  فِل إ  َوَلقَالِل الشَّ

ْبَدارِ  ـْ  ،اإْلِ ـْ  لَِؽ ذَ  ِخاَلَف  ادََّطك َوَم َفةِ ـالْ  مِ ةِ  َأوْ  ُؿتََػؼِّ  :بِاْلِحَساِب  ِطْؾِؿفِ  َفؾَِعَدمِ  :اْلَعامَّ

ـُ  َولَِفَذا ـْ  َمَضك بَِؿا َؿْعِرَفةُ ـالْ  ُيْؿؽِ ـُ  َكَؿا َيْستَْؼبُِؾ  َوَما اْلُؽُسقِف  مِ  بَِؿا َؿْعِرَفةُ ـالْ  ُيْؿؽِ

ـْ  َمَضك َِهؾَّةِ  مِ ْٕ ٹ ڤ ﴿: َتَعاَلك َقاَل  َكَؿا بِِحَساِب  َؽ َذلِ  ُكؾُّ  إذْ  :َيْستَْؼبُِؾ  َوَما ا

ڍ ڍ  ﴿: َتَعاَلك َوَقاَل  ،[96اضأىعا :] ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ
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ۇ ۇ ۆ ۆ   ۈ ۈ ٴۇ ۋ ﴿: َتَعاَلك َوَقاَل  ،[5الرمحن:] ﴾ڌ

﮲ ﴿: َوَقاَل  ،[5يوىس:] ﴾ۋ ۅ ۅ ۉ  ۉ ے  ے ۓۓ 

ـْ ، [289البؼرة:] ﴾﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ةِ  َبْعُض  َصارَ  ُهـَا َومِ ؿَ الْ  َرَأى إَذا اْلَعامَّ  ُؿـَجِّ

ـْ  َخبَِرهِ  فِل َأَصاَب  َقدْ  ّـُ  اْلُؿْستَْؼبَؾِ  اْلُؽُسقِف  َط ـْ  َخبََرهُ  َأنَّ  َيُظ ـْ  اْلَحَقادِِث  َط  َهَذا مِ

ُل  اْلَخبَرُ  إذْ  :َجْفٌؾ  َهَذا َفنِنَّ  الـَّْقِع: َوَّ ْٕ ا: َيْطُؾعُ  اْلِفاَلَل  بِلَنَّ  إْخبَاِرهِ  بَِؿـِْزَلةِ  ا  َلقَْؾةَ  إمَّ

ـَ الثَّاَلثِ  ا ،ق ـَ  إْحَدى َلقَْؾةَ  َوإِمَّ  ،أََبًدا ُيْخَرمُ  َٓ  اْلَعاَدةَ  بِفِ  اهللُ  َأْجَرى َأْمرٌ  َهَذا َفنِنَّ  :َوَثاَلثِق

ْؿَس  َأنَّ  َخَبِرهِ  َوبَِؿـِْزَلةِ  َـَّفارِ  آِخَر  َتْغُرُب  الشَّ ـْ  ،َذلَِؽ  َوَأْمَثالِ  ال ْؿسِ  َمـِْزَلةَ  َطَرَف  َفَؿ  الشَّ

 اْلُؽُسقُف  َكانَ  َفنَِذا ،اْلَؿـَْػَعةِ  َقؾِقَؾ  ِطْؾًؿا َذلَِؽ  َكانَ  َوإِنْ  َذلَِؽ  َطؾِؿَ  اِرَيُفَؿاَوَمجَ  َواْلَؼَؿرِ 

ك َأَجٌؾ  َلفُ  ـْ  َيْؼِضقفِ  لَِؿا َسبَبًا اهللُ  َيْجَعُؾفُ  َأَجؾِفِ  ِطـْدَ  َيُؽقنَ  َأنْ  َذلَِؽ  ُيـَاِف  َلؿْ  ُمَسؿًّ  مِ

ـْ  َوَغقِْرهِ  َطَذاٍب  ُب  لَِؿ ـْ  لَِغقِْرهِ  َأوْ  اْلَقْقِت  َذلَِؽ  فِل اهللُ  ُيَعذِّ  ه.اَذلَِؽ  بِفِ  اهللُ  ُيـِْزُل  مِؿَّ

 فِل ِرَواَيةٍ  َوفِل (24/259 :)مجؿقع الػتاوىكؿا يف   ّقال

 ِحقِح ُف  اهلل آَياِت  ِمْن  آَيَتانِ  َوَلؽِـَُّفََم » :الصَّ  ملسو هيلع هللا ىلص مِـْفُ  َبقَانٌ  َوَهَذا ،«ِطَباَدهُ  بِِفََم  ُيَخو 

ُف  إكََّؿا اهللَ  َفنِنَّ  :بِالـَّاسِ  َطَذاٍب  لِـُُزولِ  َسبٌَب  َؿاَأكَّفُ   َطَصْقهُ  إَذا َيَخاُفقَكفُ  بَِؿا ِطبَاَدهُ  ُيَخقِّ

ا الـَّاُس  َيَخاُف  َوإِكََّؿا ،ُرُسَؾفُ  َوَطَصْقا ُهؿْ  مِؿَّ َٓ  َيُضرُّ َررِ  ُحُصقلِ  إْمَؽانُ  َفَؾْق  الضَّ

ڀ ڀ ٺ ٺ ﴿: َتَعاَلك َقاَل  ،َتْخِقيًػا َذلَِؽ  انَ كَ  َما :اْلُخُسقِف  ِطـْدَ  بِالـَّاسِ 

 ُيِزيُؾ  بَِؿا ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  َوَأَمرَ  ،[59اإلرساء:] ﴾ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ   ٹ  ٹ

اَلةِ  َأَمرَ  اْلَخْقَف، َطاءِ  ،بِالصَّ ْستِْغَػارِ  ،َوالدُّ
ِ

َدَقةِ  ،َوآ  َما ُيْؽَشَػ  َحتَّك :َواْلِعتِْؼ  ،َوالصَّ

ـَ ـبِالْ  َوَصؾَّك ،بِالـَّاسِ   ها.َصِقيَؾةً  َصاَلةً  اْلُؽُسقِف  فِل ُؿْسؾِِؿق
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ـْ َطائَِشَة  (388) بِِؼَراَءتِِف، َفَصؾَّك  َجَفَر فِل َصاَلةِ الُؽُسقِف  ملسو هيلع هللا ىلص: أَنَّ الـَّبِلَّ َوَط

، َوَأْرَبَع َسجَ  ـِ َداٍت. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف، َوَهَذا َلْػُظ ُمْسؾٍِؿ.َأْرَبَع َرَكَعاٍت فِل َرْكَعتَقْ
(1)

 

اَلَة َجامَِعةً : َفبََعَث ُمـَادًِيا ُيـَادِي َوفِل ِرَواَيٍة َلُف: .الصَّ
(2)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من ادحييث

 اجلٗس يف ؾ٠٬ ايهطٛف. د:1ر َطأي١

  اختؾػ أهؾ العؾؿ يف كسقف الشؿس: هؾ ُيَسرُّ بالؼراءة، أم ُيجفر؟

 ققلقـ: طىل

اإلسرار بالؼراءة، وهق ققل الشافعل، ومالؽ، وأبل حـقػة، والؾقث،  األّل:

(، قال: صؾقت 1/293) مسـد أمحدواستدلقا طىل ذلؽ بحديث ابـ طباس يف 

الؽسقف، فؾؿ أسؿع مـف حرًفا، ويف إسـاده: ابـ لفقعة،  ملسو هيلع هللا ىلصخؾػ الـبل 

 ضعقػ. وهق

(، بؿثؾ حديث 5/19)طـد أمحد   واستدلقا بحديث سؿرة بـ جـدب

 ابـ طباس، ويف إسـاده: ثعؾبة بـ طباد، وهق مجفقل.

قالت: حزرُت   (1187،)ســ أبل داوديف   واستدلقا بحديث طائشة

وضاهر إسـاده  يف الؽسقف، فرأيت أكف قرأ سقرة البؼرة. ملسو هيلع هللا ىلصقراءة رسقل اهلل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 5( )961(، ومسؾؿ )1665أخرجف البخاري ) (1)

 (. 4( )961أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (2)
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ح بالتحديث.  الُحْسـ، فقف: محؿد بـ إسحاق، وقد صرَّ

فؼام ققاًما صقياًل كحًقا »الذي يف الؽتاب:   ديث ابـ طباسواستدلقا بح

 .«مـ قراءة سقرة البؼرة

أمحد، وإسحاق، وأبل يقسػ، ومحؿد بـ  ققل الجفر بالؼراءة، وهق الجاىٕ:

الحسـ، وداود، وابـ الؿـذر، وابـ خزيؿة، واختاره شقخ اإلسالم، وابـ الؼقؿ، 

 الذي يف الباب.  واستدلقا بحديث طائشة

، وأدلة أصحاب الؼقل إول ضعقػة، وأما حديث اجحانش هقًىزا انقٌل 

، وابـ إسحاق ٓ ُيحتَجُّ بف إذا الصحقحقـطائشة: ففق ُمَعاَرٌض بحديثفا يف 

لخالػ، ويؿؽـ أن  هق وحديث ابـ طباس الذي بعده بلهنؿ كاكقا بعقديـ،  ُيَلوَّ

 ، واهلل أطؾؿ.فؾؿ يسؿعقا قراءة الـبل 

سقف الؼؿر فال إشؽال بقـفؿ أكف يجفر: ٕهنا صالة لقؾقة.ك يف وأما
(1)

 

ُٜٓاَد٣ يؿ٠٬ ايهطٛف؟ د:2ر َطأي١  نٝف 

اَلُة َجامَِعٌة: لَِؿا (3/322 :)قال ابً قدام٘  ّـُ َأْن ُيـَاَدى َلَفا: الصَّ  َوُيَس

ـْ َطْبدِ  ْؿُس َطَؾك َطْفِد َرُسقلِ  اهللُرِوَي َط ا َكَسَػْت الشَّ ـِ َطْؿٍرو، َقاَل: َلؿَّ ُكقِدَي  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ْب

اَلُة َجامَِعٌة. ُمتََّػٌؼ َطَؾْقفِ  بِالصَّ
(2)

َنَّ الـَّبِلَّ ، 
ِ

َٓ إَقاَمٌة: ٕ ّـُ َلَفا َأَذاٌن َو َٓ ُيَس َها  ملسو هيلع هللا ىلصَو َصالَّ

َؾَقاِت اْلَخْؿِس َفَلْشَبَفْت َسائَِر الـََّقافِؾِ  ـْ َغْقِر الصَّ
َفا مِ َكَّ

ِ
َٓ إَقاَمٍة َوٕ .ها.بَِغْقِر َأَذاٍن َو

(3)
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (3/325.)الؿغـل (4/382 ،)شرح السـة (5/52 ،)الؿجؿقعواكظر:  (1)

 (.916(، ومسؾؿ رقؿ )1645رقؿ ) البخارياكظر:  (2)

  (5/44.)الؿجؿقعواكظر:  (3)
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ـِ  (383) ـِ َطبَّاٍس  َوَط   َقاَل: اْكَخَسَػِت  اْب
ِ
ْؿُس َطَؾك َطْفِد َرُسقِل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصالشَّ

 البََؼَرةِ، ُثؿَّ َرَكَع رُ َفَصؾَّك
ـْ قَِراَءةِ ُسقَرةِ

ُكقًطا َصِقياًل، ُثؿَّ ، َفَؼاَم قِقَاًما َصِقياًل، َكْحًقا مِ

ِل، ُثؿَّ َرَكَع ُرُكقًطا َصِقياًل، َوُهَق ُدوَن  َرَفَع َفَؼاَم قِقَاًما َصِقياًل، َوُهَق ُدوَن الِؼقَاِم إَوَّ

ِل، ُثؿَّ َرَكَع  ِل، ُثؿَّ َسَجَد، ُثؿَّ َقاَم قِقَاًما َصِقياًل، َوُهَق ُدوَن الِؼقَاِم إَوَّ ُكقِع إَوَّ الرُّ

ِل، ُثؿَّ َرَفَع، َفَؼاَم قِقَاًما َصِقياًل، َوُهَق ُدوَن ُرُكق ُكقِع إَوَّ ًطا َصِقياًل، َوُهَق ُدوَن الرُّ

ِل، ُثؿَّ َسَجَد، ُثؿَّ  ُكقِع إَوَّ ِل، ُثؿَّ َرَكَع ُرُكقًطا َصِقياًل، َوُهَق ُدوَن الرُّ الِؼقَاِم إَوَّ

اْكَجَؾِت  اْكَصَرَف، َوَقدِ 
(1)

ْؿُس َفخَ   .الشَّ َطَب الـَّاَس. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف، َوالؾَّْػُظ لِْؾبَُخاِريِّ
(2)

 

ـَ َكَسَػِت  َوفِل ِرَواَيٍة لُِؿْسؾٍِؿ: ْؿُس  َصؾَّك ِحق َثَؿاكِل َرَكَعاٍت فِل َأْرَبِع  الشَّ

َسَجَداٍت.
(3)

 

ـْ طَ  (333) مِثُْؾ َذلَِؽ. ؾِلٍّ َوَط
(4)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يف )ب(: )تجؾت(. (1)

 (. 967(، ومسؾؿ )1652ري )أخرجف البخا (2)

( مـ صريؼ حبقب بـ أبل ثابت، طـ صاوس، طـ ابـ 968. أخرجف مسؾؿ )معل غري حمفْظ (3)

طباس بف. وحبقب مدلس، ومل يصرح بالتحديث، وقد أطؾ البقفؼل وابـ حبان الحديث بسبب 

 ذلؽ. 

ؾ ركعة. وهل وهق معؾ بؿخالػتف لألحاديث الصحقحة التل فقفا أكف صىل ركقطقـ يف ك قهدُ:

 أصح مـ هذه الرواية. أخرجفا الشقخان طـ طائشة وابـ طباس.

وأخرجفا مسؾؿ طـ جابر، وجاءت طـ مجاطة مـ الصحابة: ولذلؽ فؼد أطؾ رواية مسؾؿ 

  (1/453 .)زاد الؿعادالشافعلُّ وأمحد والبخاري، ثؿ شقخ اإلسالم وابـ الؼقؿ. واكظر: 

ديث السابؼ، كؿا ذكره الحافظ وبـػس الؾػظ. وقد أخرجف طؼب الح صحقحفذكره مسؾؿ يف  (4)

( مـ صريؼ حـش بـ ربقعة، ]ويؼال ابـ الؿعتؿر[ طـ طظ مقققًفا. وحـش بـ ربقعة 1/143أمحد )

 ضعقػ. فإثر ضعقػ.
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ـْ َجابِرٍ  (333) .: َصؾَّك ِستَّ َرَكَعاٍت بَِلْرَبِع َسَجَداٍت  َوَلُف َط
(1)

 

ـِ َكْعٍب  (333) ـْ ُأَبلِّ ْب َبِل َداُود َط
ِ

: َصؾَّك َفَرَكَع َخْؿَس َرَكَعاٍت َوَسَجَد َوٕ

، َوَفَعَؾ فِل الثَّاكِقَِة مِثَْؾ َذلَِؽ  ـِ .َسْجَدَتقْ
(2)

 

 ام املستفادة من األحاديثاملسائل واألحك

 نِ عدد ايسنٛعات يف ؾ٠٬ ايهطٛف؟ د:1ر َطأي١

 يف الؿسللة أققال: 

ركقطان يف كؾ ركعة، وهذا ققل الشافعل، ومالؽ، وأمحد، وإسحاق،  األّل:

يف صالة الؽسقف، وهذا اختقار   الـبل والجؿفقر: ٕنَّ هذا هق الثابت طـ

وطؾقف الػتقى طـد طؾؿائـا  شقخ اإلسالم، وابـ الؼقؿ، والصـعاين، والشقكاين،

 الؿعاصريـ.

يجقز ركقطان، وثالثة، وأربعة يف كؾ ركعة، طؿاًل بإحاديث القاردة  الجاىٕ:

يف ذلؽ، وهذا الؼقل ُروي طـ أمحد، وأخذ بف بعض الحـابؾة، والشافعقة، ومـ 

الؿحدثقـ: ابـ خزيؿة، وابـ الؿـذر، والخطابل، وغقرهؿ، وقد تؼدم أنَّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(. مـ صريؼ طبدالؿؾؽ، طـ ططاء، طـ جابر 16( )964. أخرجف مسؾؿ برقؿ )معل غري حمفْظ (1)

، وطبدالؿؾ ًٓ ؽ هق ابـ أبل سؾقؿان لف أخطاء، وقد أشار البقفؼل بالؿعرفة إىل تقهقؿ بف مطق

 طبدالؿؾؽ يف هذا الحديث.

 وهق مخالػ ٕحاديث الصحقحقـ. وقد أطؾف مجاطة مـ الحػاظ كؿا تؼدم.  قهدُ:

(، ويف إسـاده أبقجعػر الرازي وهق ضعقػ. وقد خالػ 1182. أخرجف أبقداود )ضعٔف ميهس (2)

 ، فحديثف مـؽر، واهلل أطؾؿ. قـالصحقحأحاديث 
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 يثبت مـفا إٓ ركقطان يف كؾ ركعة. إحاديث مل 

يصظ ركعتقـ كؿا يصظ الجؿعة والصبح، يعـل ركقع يف كؾ ركعة،  الجالح:

بحديثقـ: أحدمها طـ  ؿوهذا ققل الـخعل، والثقري، وأبل حـقػة. وقد اسُتِدلَّ لف

، وأخر طـ قبقصة بـ الؿخارق يف  (1193)ســ أبل داودالـعؿان بـ بشقر يف 

دمسـد أمح (5/66).ويف إسـادمها اكؼطاع، واختالف يف اإلسـاد ، 

.انقٌل األًل هقانصٌاب  :قال أتٌ ػثذ اهلل غفش اهلل نو
(1)

 

 حهِ اجلُاع١ يف ؾ٠٬ ايهطٛف. د:2ر َطأي١

  ذهب مجفقر العؾؿاء إىل أنَّ صالة الجؿاطة يف الؽسقف مستحبة: لػعؾ الـبل

ىل فقف مجاطة، بؾ ، وذهب مالؽ، وأبق حـقػة إىل أنَّ كسقف الؼؿر ٓ ُيص

يصؾقن يف بققهتؿ ُفرادى، وذهب أبق يقسػ، ومحؿد بـ الحسـ إىل أنَّ الجؿاطة 

شرٌط فقفا. والصقاب ققل الجؿفقر.
(2)

  

 حهِ اخلٛر١ بعد ؾ٠٬ ايهطٛف. د:3ر َطأي١

(: قد ذكركا أنَّ مذهبـا 5/53) شرح الؿفذبيف  قال اليّْٖ 

السؾػ، وكؼؾف ابـ الؿـذر استحباب خطبتقـ بعد صالة الؽسقف، وبف قال مجفقر 

طـ الجؿفقر، وقال مالؽ، وأبق حـقػة، وأبق يقسػ، وأمحد يف رواية: ٓ ُتشرع لفا 

 هاالخطبة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/485.)غاية الؿرام (3/329 ،)الؿغـل (5/62 ،)الؿجؿقعواكظر:  (1)

  (7/464.)غاية الؿرام (3/322 ،)الؿغـلاكظر:  (2)
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ُة مـ قال: )ٓ تشرع( أنَّ الـبل  :ُ قهد إكؿا خطب لقعؾؿ الـاس أن  وُحجَّ

الؽسقف آية، وأهنا ٓ تحصؾ لؿقت أحد، وٓ لحقاتف وما أشبف ذلؽ، وهذا معؾقم 

 تاج إلقف الققم.ٓ يح

ة الجؿفقر أهنا خطبة مؼصقدة بحؿد، وثـاء، ومقطظة، وتذكقر، وغقر  وُحجَّ

مل    كقهنا خطبتقـ: فننَّ الـبلىل، ولؽـ ٓ دلقؾ طانشاجحذلؽ، وهذا هق 

يخطب إٓ خطبة واحدة: فالصقاب أهنا خطبة واحدة، وهق ضاهر كالم الشقكاين، 

 واهلل أطؾؿ.

 .اإلطاي١ يف ؾ٠٬ ايهطٛف د:4ر َطأي١

 .فُقطقؾ ققامفا وركقطفا وسجقدها :استحب أهؾ العؾؿ إصالة صالة الؽسقف

  وقد خالػ يف إصالة السجقد كثقر مـ الشافعقة، وبعض الحـابؾة، كؿا يف

شرح مسؾؿو ،اإلكصاف. 

  وأما الؼقام بعد الركقع الثاين، والجؾقس بقـ السجدتقـ، فذهب الجؿفقر

قؾ فقفؿا، والقاقع وجقد خالف يسقر مـ بعض إىل أكف ٓ يط -وادُِّطَل إمجاًطا-

 .الحـابؾة، وغقرهؿ، فؼالقا بنصالتفؿا

ح هذا يف   ، وقد جاء يف ذلؽ حديث جابرابـ طثقؿقـ اإلمام  ورجَّ

صحقح مسؾؿ (964) :ثؿ ركع، فلصال، ثؿ قام، فلصال، ثؿ سجد»، وفقف» ،

وغقره،   (6483،)مسـد أمحديف   وحديث طبداهلل بـ طؿرو بـ العاص

ثؿ ركع، فؾؿ يؽد يرفع، ثؿ رفع، فؾؿ يؽد يسجد، ثؿ سجد، فؾؿ يؽد يرفع، »وفقف: 
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ثؿ رفع، فؾؿ يؽد يسجد، ثؿ سجد، فؾؿ يؽد يرفع، ثؿ فعؾ يف الركعة إخرى مثؾ  

، ويف إسـاده: ططاء بـ السائب، وهق مختؾط، ولؽـ قد روى طـف هذا «ذلؽ

،  (6483)تحؼقؼ الؿسـديف  كؿا ىكؿا يف مصادر أخر الحديث شعبة، وسػقان

وقد رويا طـف قبؾ آختالط.
(1)

 

 َاذا ٜكٍٛ املؿًٞ عٓد زفع٘ َٔ ايسنٛئ ا٭ٍٚ؟ د:5ر َطأي١

: ُيستحبُّ أن يؼقل طـد رفعف مـ كؾ ركقع: )سؿع اهلل لؿـ قال اليّْٖ 

مـ فعؾ رسقل اهلل  الصحقحقـمحده، ربـا لؽ الحؿد... إلخ(، ثبت ذلؽ يف 

 فعل يف وكصَّ طؾقف الشاإم، ومختصر البقيطل.ها، والؿزين وإصحاب 

الصحقحقـثبت ذلؽ مـ حديث طائشة يف  :ُ قهد
(2)

، وقد قال بذلؽ أيًضا 

الحـابؾة وغقرهؿ.
(3)

  

ٞ  د:6ر َطأي١ ٚقلسا٠٤ اييا ل١ فٝل٘  ٚايسنلٛئ ايثلاْٞ َلٔ         حهِ ايكٝاّ ايثلاْ

 نٌ زنع١.

الػاتحة يف كؾ : وٓبد مـ الؼراءة بكقؾ إوصاريف  قال الػْناىٕ 

 هاركعة: لألدلة الدالة طىل أهنا ٓ تصح ركعة بدون فاتحة.

(: واتػؼ العؾؿاء طىل أكف يؼرأ 961) شرح مسؾؿيف  ّقال اليّْٖ 

الػاتحة يف الؼقام إول مـ كؾ ركعة، واختؾػقا يف الؼقام الثاين، فؿذهبـا، ومذهب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2/417-.)اإلكصاف (3/323 ،)الؿغـل (5/56-51 ،)الؿجؿقعواكظر:  (1)

 (.3( )961سؾؿ رقؿ )(، وم1646رقؿ ) البخارياكظر:  (2)

  (3/322.)الؿغـل (5/52 ،)الؿجؿقعاكظر:  (3)
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اءهتا فقف، وقال محؿد بـ مالؽ، ومجفقر أصحابف أهنا ٓ تصح الصالة: إٓ بؼر

 الؿراد. كتفكامسؾؿة مـ الؿالؽقة: ٓ يؼرأ الػاتحة يف الؼقام الثاين.

ركعة  كؾ وُيػفؿ مـ كالم الـقوي أنَّ الؼقام الثاين، والركقع الثاين مـ :ُ قهد

 ُتعتبر أركاًكا طـدهؿ، وطـد الؿالؽقة.

  مـ كؾ ركعة ُيعتبر سـة، وقد ذهب الحـابؾة إىل أنَّ الؼقام الثاين والركقع الثاين

 والؼقام إول، والركقع إول مها الركـ.

ـَ  : ٕنَّ الـبل ادلزىة األًلهق  -واهلل أطؾؿ- ًاألقشب أمر بالصالة، وبقَّ

وا كَم رأيتؿوين ُأص»كقػقتفا بػعؾف، وهق الؼائؾ:  .«ؾيصؾُّ
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2/421.)اإلكصافواكظر:  (1)



 346 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 

 َبِعُض امَلَطاِئِل امُلِلَخَكة

َّ ٚق د:1ر َطأي١ ُّ اإلَا  ؟د فات٘ ايسنٛئ ا٭ٍٚإذا أدزى املأَٛ

  ذهب الشافعل وأصحابف، وهق وجٌف لؾحـابؾة أكف ٓ يؽقن ُمدِرًكا لؾركعة

 إوىل، بؾ إذا سؾَّؿ اإلمام: قام فزاد ركعة كامؾة بؼقامقـ، وركقطقـ.

 .وذهب مجاطٌة مـ الحـابؾة إىل أكف يؽقن ُمْدِرًكا لؾركعة 

حفانقٌل األًل هقًانصٌاب  العثقؿقـ واإلمام  باز،ابـ اإلمام  ، وقد رجَّ

اهلل طؾقفؿا. رمحة
(1)

  

 ؾ٠٬ ايهطٛف يف أٚقات ايٓٗٞ. د:2ر َطأي١

 .مـع مـ ذلؽ: الحـػقة، والؿالؽقة، وأمحد يف رواية 

  :وأجاز ذلؽ: الشافعقة، وأمحد يف رواية، واختارها مجاطة مـ أصحابف، مـفؿ

 ، وغقره.شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

ؽسقف ُتَصؾَّك لسبب، وقد تؼدم أنَّ : ٕنَّ صالة الانصٌاب هقًىزا انقٌل 

اجح. اكظر:  باب الؿقاققت مـ )ذوات إسباب ُتصؾَّك يف أوقات الـفل طىل الرَّ

 .(كتاب الصالة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (2/421)اإلكصاف (3/332 ،)الؿغـل (5/61 ،)الؿجؿقعواكظر:  (1)
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ـِ  (333) ـِ َطبَّاٍس  َوَط َّٓ َجثَا الـَّبِلُّ  ِرْيٌح  َقاَل: َما َهبَِّت  اْب َطَؾك ُرْكبَتَقِْف  ملسو هيلع هللا ىلصَقطُّ إ

.«َوََل َتْجَعْؾَفا َطَذابًا َؿةً الؾُفمَّ اْجَعْؾَفا َرْح »َوَقاَل:  بََراكِلُّ افِِعلُّ َوالطَّ . َرَواُه الشَّ
(1)

 

 ادحكم املستفاد من ادحييث

ا كؿا بقـاه، وطؾقف فال يدطك بالدطاء الؿذكقر فقف  حديث الباب ضعقػ جدًّ

 .طـد هبقب الريح

 الســ، ويف طـ طائشة   (899( )15،)صحقح مسؾؿثبت يف ولؽـ 

الؾفم، إين »كان يؼقل:  ، أنَّ الـبل طـ ُأبل بـ كعب، وأبل هريرة وغقرمها 

.«وشر ما ُأمرت به أسللك خقرها، وخقر ما ُأِمرت به، وأطوذ بك من شرها
(2)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ويف إسـاده إبراهقؿ بـ أبل يحقك وهق 1/175) الؿسـد. أخرجف الشافعل كؿا يف ضعٔف ددِّا (1)

( ويف إسـاده الحسقـ بـ ققس أبقطظ 11/213-214) الؽبقروأخرجف الطبراين يف كذاب. 

 الرحبل وهق متروك.

 (934 ،)طؿؾ الققم والؾقؾة(، والـسائل يف 2252أخرجف الترمذي ) حديث أبل بـ كعب  (2)

 بنسـاد صحقح.

قح، (، وإسـاده صح3727(، وابـ ماجف )5697أخرجف أبق داود ) وحديث أبل هريرة 

 والؾػظ ٕبل بـ كعب، وحديث أبل هريرة بؾػظ إمر.
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، َوَأْرَبَع َسَجَداٍت، َوَقاَل: : َأكَُّف َصؾَّك فِل َزْلَزَلٍة ِستَّ َرَكَعاٍت َوَطـُْف  (333)

. َهَؽَذا َصاَلُة أَياِت. َرَواُه البَقَْفِؼلُّ
(1)

 

ـْ َطؾِلِّ  (333) افِِعلُّ َط .مِثَْؾُف ُدوَن آِخِرهِ  َوَذَكَر الشَّ
(2)

 

 نياملسائل واألحكام املستفادة من ادحييث

ُٜؿ٢َّ يف اآلٜات غري نط د:1ر َطأي١  ٛف ايػُظ ٚايكُس؟ٌٖ 

 يف الؿسللة ثالثة أققال: 

ا مـ أيات، وهق الؿشفقر طـد زل دون غقرهُيصؾَّك لؾزٓ الكْل األّل:

، وجاء  ـابؾة، وهق ققل إسحاق، وأبل ثقر، واستدلقا بػعؾ ابـ طباس، وطظالح

 بسـد مـؼطع.  طـ ُحذيػة

يف   ُيصؾَّك لؽؾ آية تخقيػ: لحديث أبل مقسك الكْل الجاىٕ:

الصحقحقـ  أنَّ الـبل اده، فنذا هذه اآليات يرسؾفا اهلل خيوف هبا طب»: قال

«رأيتم شقًئا من ذلك؛ فافزطوا إلى ذكر اهلل، ودطائه، واستغػاره
(3)

، وهذا ققل أبل 

 حـقػة، وابـ حزم، وأمحد يف رواية، واختاره شقخ اإلسالم.

، وهق مذهب مالؽ، ؿرٓ ُيصؾَّك إٓ لؽسقف الشؿس، والؼ الكْل الجالح:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(. وإسـاده 3/161أيًضا ) مصـػ طبدالرزاق(، وهق يف 3/343. أخرجف البقفؼل )صحٔح (1)

 صحقح.

 ( ففق مـؼطع ضعقػ. 3/343) ســ البقفؼل. أخرجف الشافعل بالًغا كؿا يف ضعٔف (2)

 (.912) (، ومسؾؿ برقؿ1659ؿ )قأخرجف البخاري بر (3)
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والشافعل، إٓ أنَّ الشافعل يرى مشروطقة الصالة طىل آكػراد حتك ٓ يؽقن 

، ومل ُيـَؼْؾ : ٕنَّ هذا هق الثابت طـ الـبل ًانصحْح قٌل يانكالـاس يف غػؾة، 

أكف صؾَّك لَِؿا سقى هاتقـ أيتقـ، وقد ُوِجَد يف زمـف الريح الشديدة، وقد جاء طـ 

.خطاب طؿر بـ ال  ، أكف حدثت يف طفده زلزلة، فؾؿ ُيَصؾِّ

حدثـا ابـ كؿقر، طـ طبقداهلل، طـ كافع،  (2/473 :) قال ابً أبٕ غٔب٘

طـ صػقة بـت أبل طبقد، قالت: زلزلت إرض طىل طفد طؿر حتك اصطػؼت 

ُرر، فقافؼ ذلؽ طبداهلل بـ طؿر، وهق يصظ، فؾؿ يدر، قالت: فخطب طؿر  السُّ

أحدثتؿ، لؼد طجؾتؿ. قالت: وٓ أطؾؿف إٓ قال: لئـ طادت: الـاس فؼال: 

ٕخرجـ مـ بقـ ضفراكقؽؿ. وإسـاده صحقح.
(1)

 

 ؟إذا اهتُعت ؾ٠٬ ايهطٛف َع ؾ٠٬ أجس٣ د:2ر َطأي١

مت صالة الؽسقف:  ذهب أكثر أهؾ العؾؿ إىل أهنا إْن اجتؿعت مع فريضة: ُقدِّ

مت طؾقفا، وإْن كاكت فقت وقت الػريضة، وإْن اجتؿعت مع كافؾة: ُقدِّ  ما مل ُيخَش 

مت الجـازة: ٕنَّ اإلسراع هبا ملمقر بف، اتراويح أو وترً  ، وإْن اجتؿع مع جـازة: ُقدِّ

وُيخشك تغقرها.
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( مع الحاشقة.5/256) الشرح الؿؿتع (5/55 ،)الؿجؿقعواكظر:  (1)

 بداية الؿجتفد (5/55) ،الؿجؿقع (3/331 ،)الؿغـل (2/423 ،)اإلكصافواكظر:  (2)

(1/293-294.) 
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 َباُب َصالِة االِضِتِطَكاِء

ـِ  (333) ـِ َطبَّاٍس  َط ًٓ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َخَرَج الـَّبِلُّ  اْب ًعا، ُمتََقاِضًعا، ُمتَبَذِّ ، ُمتََخشِّ

ًطا اًل، ُمتََضرِّ ُمتََرسِّ
(1)

، َكَؿا ُيَصؾِّل فِل الِعقِد، َلْؿ َيْخُطْب ُخْطبَتَُؽْؿ  ـِ ، َفَصؾَّك َرْكَعتَقْ

ـُ ِحبَّانَ  ، َوَأُبق َطَقاَكَة َواْب َحُف التِّْرمِِذيُّ .َهِذِه. َرَواُه الَخْؿَسُة، َوَصحَّ
(2)

 

  ـْ َطائَِشَة َوطَ  (333)
ِ
ُقُحقَط الَؿَطِر،  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَلْت: َشَؽا الـَّاُس إَلك َرُسقِل اهلل

َفَلَمَر بِِؿـْبٍَر، َفُقِضَع َلُف بِالُؿَصؾَّك
(3)

ـَ  ، َوَوَطَد الـَّاَس َيْقًما َيْخُرُجقَن فِقِف، َفَخَرَج ِحق

ْؿِس، َفَؼَعَد َطَؾك الِؿـْبَِر، َفَؽبََّر َوَح  ُؽْم َشَؽْوُتْم »ِؿَد اهلَل، ُثؿَّ َقاَل: َبَدا َحاِجُب الشَّ إكَّ

، ُثؿَّ َقاَل: «اهللُ َأْن َتْدُطوُه، َوَوَطَدُكْم َأْن َيْسَتِجقَب َلُؽمْ  ، َوَقْد َأَمَرُكمُ َجْدَب دَِياِرُكمْ 

ْحَؿنِ » يِن، ََل إَلَه إَلَّ اهللُ َيْػَعُل َما  الَحْؿُد هللِ َرب  الَعاَلِؿقَن، الرَّ ِحقِم، َمالِِك َيْوِم الد  الرَّ

ـَا الَغْقَث، ، ُيرِيُد، الؾُفمَّ َأْكَت اهللُ ََل إَلَه إَلَّ َأْكَت: َأْكَت الَغـِيُّ َوَكْحُن الُػَؼَراءُ  َأْكِزْل َطَؾْق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا( أي التبذل: هق ترك التزيـ، والتفقم بالفقئة الحسـة الجؿقؾة طىل جفة التقاضع. وققلف: )متخشعً  (1)

 مظفًرا لؾخشقع. وققلف: )مترساًل( أي غقر مستعجؾ يف مشقف.

شرح ، والـفايةوققلف: )متضرًطا( أي مظفًرا لؾضراطة، وهل التذلؾ طـد صؾب الحاجة. اكظر: 

 .أبل داود والترمذي

( 558(، والترمذي )3/163(، والـسائل )1165(، وأبقداود )1/236. أخرجف أمحد )ضعٔف (2)

(، مـ صريؼ هشام بـ 2862( وابـ حبان )2/122(، وأبقطقاكة )1266بـ ماجف )(، وا559)

إسحاق بـ طبداهلل بـ كـاكة، طـ أبقف، طـ ابـ طباس بف. وإسـاده ضعقػ: ٕن هشام بـ إسحاق 

مجفقل الحال، وأبقه مل يسؿع مـ ابـ طباس. قال أبقحاتؿ: إسحاق بـ طبداهلل، طـ ابـ طباس 

 مرسؾ. 

  الؿصىل(.يف )ب(: )يف (3)
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ًة َوبَََلًغا إَلى حِ  ـَا ُقوَّ ُثؿَّ َرَفَع َيَدْيِف، َفَؾْؿ َيَزْل َحتَّك ُرئَِل  «قنٍ َواْجَعْل َما َأْكَزْلت َطَؾْق

َل إَلك الـَّاِس َضْفَرُه، َوَقَؾَب ِرَداَءُه، َوُهَق َرافٌِع َيَدْيِف، ُثؿَّ َأْقبََؾ  َبقَاُض إْبَطقِْف، ُثؿَّ َحقَّ

، َفَلْكَشَل اهلُل َتَعاَلك َسَحاَبةً  ـِ َفَرَطَدْت، َوَبَرَقْت ُثؿَّ  َطَؾك الـَّاِس َوَكَزَل، َفَصؾَّك َرْكَعتَقْ

َأْمَطَرْت. َرَواُه َأُبقَداُود، َوَقاَل: َغِريٌب، َوإِْسـَاُدُه َجقٌِّد.
(1)

 

ُة التَّْحِقيِؾ فِل  (338) ِحقِح َوقِصَّ َف  الصَّ ـِ َزْيٍد َوفِقِف: َفتََقجَّ  ْب
ِ
ـْ َحِديِث َطبِْداهلل

مِ

ـِ  .َجَفَر فِقِفَؿا بِالِؼَراَءةِ  إَلك الِؼبَْؾِة َيْدُطق، ُثؿَّ َصؾَّك َرْكَعتَقْ
(2)

 

ـْ مُ  (333)
اَرُقْطـِلِّ مِ َل ِرَداَءُه لِقَتَحَ ـِر: َوَح ـٍر البَاقِ ـْرَسِؾ َأبِل َجْعػَ ـَولِؾدَّ َل ـقَّ قَّ

.الَؼْحطُ 
(3)

 

 حاديثاملسائل واألحكام املستفادة من األ

 َػسٚع١ٝ ؾ٠٬ ا٫ضتطكا٤. د:1ر َطأي١

  :لألدلة الؿتؽاثرة الدالة ذهب طامة أهؾ العؾؿ إىل شرطقة صالة آستسؼاء

 طؾقفا، مـفا إحاديث الؿذكقرة يف الباب.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حدثـا هارون بـ سعقد إيظ، حدثـا خالد بـ كزار، حدثـل ( قال: 1173. أخرجف أبقداود )حطً (1)

بف. وإسـاده حسـ: خالد  الؼاسؿ بـ مبرور، طـ يقكس، طـ هشام بـ طروة، طـ أبقف، طـ طائشة

 ابـ كزار، والؼاسؿ بـ مبرور كالمها مؿـ يحسـ لف. 

 جفر فقفؿا بالؼراءة(. (. ولقس طـد مسؾؿ )894ومسؾؿ ) (،1624أخرجف البخاري ) (2)

حدثـا أبق جعػر (: فؼال: 1/326( مرسالً، ووصؾف الحاكؿ )2/66. أخرجف الدارقطـل )حطً (3)

ثـا محؿد بـ  ،اهلل بـ إسؿاطقؾ بـ إبراهقؿ بـ الؿـصقر يف دار أمقر الؿممـقـ الؿـصقر إمالء طبد

طـ جعػر بـ  ،ثـا حػص بـ غقاث ،ل إسحاق بـ طقسكحدثـل طؿ ،يقسػ بـ طقسك بـ الطباع

 ... فذكره. وضاهر إسـاده الحسـ. طـ جابر ،طـ أبقف ،محؿد
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   وخالػ أبق حـقػة، فؼال: ٓ تشرع: ٕنَّ الـبل  إكؿا استسؼك يف خطبة

 الجؿعة.

بلنَّ دلقؾف ٓ يـايف إدلة التل تدل طىل شرطقة  ّأداب عيُ اجلنَْز:

الصالة.
(1)

 

 ؾي١ ؾ٠٬ ا٫ضتطكا٤. د:2ر َطأي١

  قال العٔين  يفالؼاري طؿدة (7/34 ُمعؾًِّؼا طىل حديث ابـ طباس )

 ،ابؼ: فقف دٓلة طىل أكف يؽبر كؿا يؽبر يف العقديـ، وإلقف ذهب الشافعل ، السَّ

وهق ققل سعقد بـ الؿسقب، وطؿر بـ طبد العزيز، ومؽحقل،ومحؿد بـ جرير 

 الطبري، وهق رواية طـ أمحد.

ائر الصؾقات تؽبقرة واحدة وذهب مجفقر العؾؿاء إىل أكف يؽبر فقفا كس قال:

لالفتتاح، وهق ققل مالؽ، والثقري، وإوزاطل، وإسحاق، وأمحد يف الؿشفقر 

، وأبل يقسػ، ومحؿد وغقرمها مـ أصحاب أبل حـقػة، وقال ، وأبل ثقرطـف

 ه، وإن شاء كبر تؽبقرة واحدة.اداود: إْن شاء كبَّر كتؽبقر العقد

: لظاهر حديث طبداهلل بـ قٌل اجلًيٌس انصٌاب: غفش اهلل نوقال أتٌ ػثذاهلل 

كبر كتؽبقر العقد، وأما حديث ابـ  : فنهنؿا مل يذكرا أنَّ الـبل زيد، وطائشة 

طباس: فؼد تؼدم أكف ضعقػ.
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (3/336.)الؿغـلاكظر:  (1)

  (3/335.)الؿغـلواكظر:  (2)
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 ٌٖ اخلٛر١ قرٌ ايؿ٠٬  أّ بعد ايؿ٠٬؟ د:3ر َطأي١

  ذهب مجاطة مـ أهؾ العؾؿ إىل أنَّ الخطبة قبؾ الصالة، وهق ققل الؾقث، وابـ

وأمحد يف رواية، وجاء طـ بعض التابعقـ، وصحَّ طـ طبد اهلل بـ الزبقر  الؿـذر،

 واستدلقا بحديث طائشة، وابـ زيد ، ، ِـ َذْي  يف الباب. الؾَّ

  وذهب أمحد، ومالؽ، والشافعل إىل أنَّ الخطبة بعد الصالة، وقال ابـ طبد

 .البر: وطؾقف مجاطة الػؼفاء

م، وفقف ضعٌػ، وبحديث أبل ، الذي تؼدواستدلقا بحديث ابـ طباس 

، ويف إسـاده: «فصؾَّك، ثؿ خطب»، وفقف:  (2/326)مسـد أمحدهريرة يف 

 الـعؿان بـ راشد، وهق ضعقٌػ.

زيد، أكف صؾَّك بالـاس آستسؼاء، فصؾَّك قبؾ الخطبة، يوصحَّ طـ طبد اهلل بـ 

  (1622.)صحقح البخاريويف الؼقم زيد بـ أرقؿ، والبراء بـ طازب، وهق يف 

 .وذهب أمحد يف رواية طـف إىل التَّخققر: لقجقد إدلة مـ الطرفقـ 

كؿا فعؾ  ذقذّى اخلطثح ػهَ انصالجهق  انصٌاب :قال أتٌ ػثذ اهلل غفش اهلل نو

، وأدلة الجؿفقر ضعقػة.الـبل 
(1)

  

 نِ جٛر١ يؿ٠٬ ا٫ضتطكا٤؟ د:4ر َطأي١

  ضاهر أدلة الباب أنَّ الـبل محد، وطؾقف خطب خطبة واحدة، وهق مذهب أ

حف الزيؾعل.  أكثر أصحابف، وهق ققل طبد الرمحـ بـ مفدي، وأبل يقسػ، ورجَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.4/318ٓبـ الؿـذر ) إوسط (1622 ،)الػتح (3/338 ،)الؿغـلواكظر:  (1)
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   وذهب مالؽ، والشافعل، وأمحد يف رواية إىل أهنا خطبتان: لحديث ابـ

، وقد تؼدم أكف ضعقػ، وتؼدم أيًضا أن العقد لقس فقف إٓ خطبة.طباس 
(1)

 

 ٢ ؾ٠٬ ا٫ضتطكا٤؟َت٢ ُتؿَّ د:5ر َطأي١

ْستِْسَؼاِء َوْقٌت  (3/337 :)الؿغـليف  قال ابً قدام٘ 
ِ

َوَلقَْس لَِصاَلةِ آ

ـٌ  َنَّ َوْقتََفا ُمتَِّسٌع، َفاَل َحاَجَة  :ُمَعقَّ
ِ

َٓ ُتْػَعُؾ فِل َوْقِت الـَّْفِل بَِغقِْر ِخاَلٍف: ٕ َّٓ َأكََّفا  إ

َْوَلك فِْعُؾَفا فِل َوْقِت ا ْٕ ، َأنَّ ْلِعقِد: لَِؿا َرَوْت َطائَِشةُ إَلك فِْعؾَِفا فِل َوْقِت الـَّْفِل، َوا

ْؿِس. ملسو هيلع هللا ىلص َرُسقَل اهلل ـَ َبَدا َحاِجُب الشَّ  ها.َرَواُه َأُبق َداُود َخَرَج ِحق

ُّ يؿ٠٬ ا٫ضتطكا٤؟ د:6ر َطأي١ ُٜٜكا َٚ  ُٕ َُٜ٪ٖذ  ٌٖ 

َٓ إَِقاَمة،  (3/337الؿغـليف  قال ابً قدام٘  ّـُ لفا َأَذاٌن، و َٓ ُيَس (: َو

َٓ َكْعَؾُؿ فِقِفِ   هاِخاَلًفا. َو

ُن لفا، وٓ يؼام، وقد ذهب بعض  وكؼؾ ابـ بطال اإلمجاع أيًضا طىل أكف ٓ ُيمذَّ

أهؾ العؾؿ إىل أكف يؼال فقفا: )الصالة جامعة(، والصقاب ققل أخريـ: أكف ٓ 

.ُيـَاَدى لفا بشلء
(2)

  

  ٌٜٛ ايٚسدا٤. د:7ر َطأي١

  ٘قال ابً قدام  يفالؿغـل (3/346 :) َِداِء َوُيْستََحبُّ َتْحق يُؾ الرِّ

  ْلُمقِم، فِل َقْقِل َأْكثَِر َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ.الـْؿَ لإِْلَِماِم وَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 كصب الراية (3/339 ،342 ،)الؿغـل (4/324 ،)إوسط (2/436 ،)اإلكصافاكظر:  (1)

(2/242.) 

  (7/538.)غاية الؿرامواكظر:  (2)
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  َداِء فِقِف َكَسائِِر َكَُّف ُدَطاٌء، َفاَل ُيْستََحبُّ َتْحِقيُؾ الرِّ
ِ

ٕ : ّـُ َٓ ُيَس َوَقاَل َأُبق َحـِقَػَة: 

َْدِطقَِة. ْٕ ـِ ، عَ َأَحؼُّ َأْن ُتتَّبَ  ملسو هيلع هللا ىلص َوُسـَُّة َرُسقِل اهلل ا ـْ َسِعقِد ْب َسقِِّب، اْلـؿُ َوُحؽَِل َط

َماِم ُدوَن  َداِء ُمْختَصٌّ بِاإْلِ ، َأنَّ َتْحِقيَؾ الرِّ َوُهَق َقْقُل ، ْلُمقمِ الـْؿَ َوُطْرَوَة، َوالثَّْقِريِّ

ـِ  ـِ اْلَحَس ِد ْب قِْث، َوَأبِل ُيقُسَػ، َوُمَحؿَّ ـْ الـَّبِلِّ  :الؾَّ َكَُّف ُكِؼَؾ َط
ِ

، أَْصَحابِفِ ُدوَن  ملسو هيلع هللا ىلصٕ

 ها.َثبََت فِل َحؼِّ َغقِْرِه، َما َلْؿ َيُؼْؿ َطَؾك اْختَِصاِصِف بِِف َدلِقٌؾ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َما َفَعَؾُف الـَّبِلُّ  :َوَلـَا

اختصاصف باإلمام دون  -ؾؿواهلل أط-األقشب  :قال أتٌ ػثذ اهلل غفش اهلل نو

 ، وٓ أنَّ الـبل حقلقا أرديتفؿ الؿلمقم: ٕكف مل يـؼؾ أنَّ أصحاب الـبل 

  أمرهؿ بذلؽ.

وتحقل »، (327لؾضقاء ) الؿختارة، ويف  (4/41)مسـد أمحدوما جاء يف 

فؼد روى الحديث بالزيادة  :ففل زيادة تػرد هبا ابـ إسحاق ،«الـاس معف

الؿذكقرة طـ طبد اهلل بـ أبل بؽر بـ طؿرو بـ حزم، طـ طباد بـ تؿقؿ، طـ 

 بف. ،اهلل بـ زيد طبد

بـ إسحاق شذ بذكره لفذه الزيادة: فؼد روى الحديث طـ طبد اهلل بـ أبل وا

 بؽر، مالؽ، والثقري، وابـ طققـة، كؾفؿ رووا الحديث بدون الزيادة الؿذكقرة.

وكذلؽ روى الحديث أبق بؽر بـ محؿد بـ طؿرو بـ حزم، والزهري، 

بدون  ومحؿد بـ أبل بؽر، وطؿرو بـ يحقك الؿازين، طـ طباد بـ تؿقؿ بف،

 (11/244-.)الؿسـد الؿصـػ الؿعؾؾالزيادة. كؿا يف 
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (894.)شرح مسؾؿواكظر:  (1)



 356 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 ؾي١ ايتخٌٜٛ. د:8ر َطأي١ 

َداءِ  (3/341 :)الؿغـليف  قال ابً قدام٘  َأْن َيْجَعَؾ  :َوِصَػُة َتْؼؾِقِب الرِّ

ـِ  ـِ َطَؾك اْلقََساِر، َوَما َطَؾك اْلقََساِر َطَؾك اْلقَِؿق ـْ َأبَ ، َما َطَؾك اْلقَِؿق ـِ ُرِوَي َذلَِؽ َط اَن ْب

ـِ َطْؿِرو  ِد ْب ـِ ُمَحؿَّ ـِ إْسَؿاِطقَؾ، َوَأبِل َبْؽِر ْب ـِ َطبِْد اْلَعِزيِز، َوِهَشاِم ْب ُطثَْؿاَن، َوُطَؿَر ْب

ـِ َحْزٍم، َوَمالٍِؽ ا افِِعلُّ َيُؼقل بِِف ُثؿَّ َرَجَع َفَؼاَل: َيْجَعُؾ َأْطاَلُه َأْسَػَؾ ، ْب  ها. ..َوَكاَن الشَّ

 ، واهلل أطؾؿ.األقشب قٌل اجلًيٌس :غفش اهلل نو قال أتٌ ػثذ اهلل

 ٌٖ جيٗس بايكسا٠٤ يف ؾ٠٬ ا٫ضتطكا٤؟ د:9ر َطأي١

جفر بالؼراءة يف  أنَّ الـبل  -وهق يف الباب-ثبت يف حديث طبد اهلل بـ زيد 

 .صالة آستسؼاء

 ها(: وكؼؾ ابـ بطال أيًضا اإلمجاع طؾقف.1624) الػتحيف   ّقال احلافظ

 د يف املؿ٢ً.اضتخراب ؾ٠٬ ايعٝ د:11ر َطأي١

الخروج لصالة   (6/294:)فتح البارييف   قال اإلماو ابً زدب

مع ققلف:  ىل الؿصىل مجؿع طؾقف بقـ العؾؿاء، حتك وافؼ الشافعل طؾقفآستسؼاء إ

وذلؽ ٕن آستسؼاء : ك يف الجامع إذا وسعفؿإن إفضؾ يف العقد أن يصؾَّ 

جد طـفؿ، ويحضره الـساء يجتؿع لف الخؾؼ الؽثقر، ففق مظـة ضقؼ الؿس

 هاوإصػال، فال يسعفؿ غقر الصحراء. ،والبفائؿ ،وأهؾ الذمة ،والرجال

 وقد دلت أحاديث الباب طىل استحباب كقن صالة العقد يف الؿصىل. :ُ قهد
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 َبِعُض امَلَطاِئِل امُلِلَخَكة

 إذا اضتطك٢ ايٓاع فًِ ٜطكٛا  فٌٗ ٜهسزٕٚ ؾ٠٬ ا٫ضتطكا٤؟ د:1ر َطأي١

  ،والؿالؽقة، والشافعقة: أهنؿ إْن ُسُؼقا، وإٓ طادوا يف الققم مذهب الحـابؾة

 مل يخرج إٓ مرة. ملسو هيلع هللا ىلصالثاين، والثالث. وقال إسحاق: ٓ يخرجقن إٓ مرة: ٕنَّ الـبل 

ـْ : قال ابً قدام٘  ِع، َوَقْد َجاَء َط َطاِء َوالتََّضرُّ َوَلـَا َأنَّ َهَذا َأْبَؾُغ فِل الدُّ

َه ُيِحبُّ »اَل: َأكَُّف قَ  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلِّ  َطاءِ اْلـؿُ إنَّ الؾَّ قَن فِي الدُّ «ؾِح 
(1)

ا الـَّبِلُّ َفَؾْؿ َيْخُرْج ،  َوَأمَّ

ةٍ، َواْلُخُروُج فِل  َل َمرَّ ـْ اْلُخُروِج بِنَِجاَبتِِف َأوَّ ْستِْغـَائِِف َط
ِ

ُوَلك آَكُد الـْؿَ َثاكِقًا: ٓ ْٕ ةِ ا رَّ

ـَِّة  ا َبْعَدَها: لُِقُرودِ السُّ  ها.بِفِ مِؿَّ

حف ابـ قدامة هق  :قال أتٌ ػثذ اهلل غفش اهلل نو ، واهلل أطؾؿ.انصٌابما رجَّ
(2)

 

 ؟إذا عصّ ايٓاع ع٢ً اخلسٚج; فُطٝكٛا قرٌ إٔ خيسهٛا د:2ر َطأي١

: َوإِْن َتَلَهبُقا لِْؾُخُروِج: َفُسُؼقا َقبَْؾ ُخُروِجِفؿ، قال أبْ حمند ابً قدام٘ 

ـْ َفْضؾِِف.مل َيْخُرُجقا، وَشَؽُروا اهلل َطَؾك كِ 
 هاْعَؿتِِف، َوَسَلُلقه الَؿِزْيَد مِ

وكذلؽ إذا خرجقا، وسؼقا قبؾ أن يصؾقا، واهلل أطؾؿ. :ُ قهد
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ( طـ طائشة 7/2621) الؽامؾ(، وابـ طدي يف 4/452) الضعػاءأخرجف العؼقظ يف  (1)

ـ طدي يف هذا الحديث وغقره مؿا رواه ويف إسـاده: يقسػ بـ السػر وهق متروك، وقال اب

  (637.)لإلمام إلباين  الضعقػةيقسػ: بقاصقؾ كؾفا. واكظر: 

  (3/347.)الؿغـلواكظر:  (2)

  (3/347.)الؿغـلواكظر:  (3)
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ـْ َأَكٍس  (333) َقائٌِؿ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُجاًل َدَخَؾ الَؿْسِجَد َيْقَم الُجُؿَعِة، َوالـَّبِلُّ ( )َوَط

 َهَؾَؽِت 
ِ
ُبُؾ َفاْدُع اهلَل ُيِغقثُـَا َفَرَفَع  َواْكَؼَطَعِت  إَْمَقاُل  َيْخُطُب َفَؼاَل: َيا َرُسقَل اهلل السُّ

ـَا»ُثؿَّ َقاَل:  ،َيَدْيفِ  ـَاالؾُفمَّ َأِغْث َطاُء بِنِْمَساكَِفا، َفَذَكَر الَحِديَث  «، الؾُفمَّ َأِغْث . َوفِقِف الدُّ

.ُمتََّػٌؼ َطَؾقْفِ 
(1)

 

 دحييثاألحكام املستفادة من ا

، قال فقف استحباب استسؼاء اإلمام يقم الجؿعة يف الخطبة كؿا فعؾ الـبل 

الـقوي: وٓ خالف يف جقازه.
(2)

  

َطُر بَِحقُْث الـْؿَ َوإَِذا َكثَُر  (3/349 :)الؿغـليف  قال ابً قدام٘ 

ُهؿْ  َػُف، ْقا اهللَ َدطَ  :َأْو مِقَاُه اْلُعقُقنِ  ،َيُضرُّ َتُف،  َتَعاَلك َأْن ُيَخػِّ َوَيْصِرَف َطـُْفْؿ َمَضرَّ

، َكُدَطاِء الـَّبِلِّ  َٓ َتُضرُّ ـَ َتـَْػُع َو
 ها.ملسو هيلع هللا ىلصَوَيْجَعَؾُف فِل َأَماكِ

ُيشقر إىل ما جاء يف حديث أكس الذي يف الباب: فننَّ فقف أنَّ رجاًل قام يف  :ُ قهد

ع اهلل الجؿعة الثاكقة، فؼال يا رسقل اهلل: هؾؽت إمقال، واكؼطعت السبؾ: فاد

طؾى اآلكام  لؾفم، حوالقـا وَل طؾقـا، الؾفما»: يؿسؽفا طـا. فؼال الـبل 

َراب، وبطون اَودية،   .«مـابت الشجرووالض 

: وفقف استحباب صؾب اكؼطاع الؿطر طىل الؿـازل، والؿرافؼ قال اليّْٖ 

 هاإذا كثر وتضرروا بف، ولؽـ ٓ تشرع لف صالة، وٓ اجتؿاع يف الصحراء.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 897(، ومسؾؿ )1614أخرجف البخاري ) (1)

  (3/348.)الؿغـل (894 ،)شرح مسؾؿاكظر:  (2)



ٔٛ ٗٔ االِضٔتِطَكا  353  َباُب َصال

 

 

 

 

ـِ َطبِْدالُؿطَّؾِِب،  ـُْف َأنَّ ُطَؿَر َوطَ  (333) َكاَن إَذا ُقِحُطقا اْستَْسَؼك بِالَعبَّاِس ْب

َا ُؾ إ َوَقاَل: الؾُفؿَّ إكَّا ُكـَّا َكْستَْسِؼل إَلقْؽ بِـَبِقِـّ ا َكتََقسَّ َلقْؽ بَِعؿِّ َكبِقِّـَا َفاْسِؼـَا َفتَْسِؼقَـَا َوإِكَّ

. َفقُْسَؼْقَن. َرَواُه الُبَخاِريُّ
(1)

 

 ادحكم املستفاد من ادحييث

َوُيْستََحبُّ أَْن  (3/346 :)الؿغـليف  قال أبْ حمند بً قدام٘ 

َطاءِ  َكَُّف َأْقَرُب إَلك إَجاَبِة الدُّ
ِ

ـْ َضَفَر َصاَلُحُف: ٕ اْستَْسَؼك  َؿَر َفنِنَّ طُ  :ُيْستَْسَؼك بَِؿ

 ثؿ ذكر حديث الباب. .ملسو هيلع هللا ىلصبِاْلَعبَّاِس َطؿِّ الـَّبِلِّ 

ـَ : ثه قال ا َجَؾَس َطَؾك اْلِؿـْبَِر، َقاَل: َأْي َوُرِوَي َأنَّ ُمَعاِوَيَة َخَرَج َيْستَْسِؼل، َفَؾؿَّ

َْسَقدِ  ْٕ ـُ ا ؟ َفَؼاَم َيِزيُد، َفَدَطاُه ُمَعاِوَيُة، فَ اْلـجَيِزيُد ْب َلْجَؾَسُف ِطـَْد ِرْجَؾقِْف، ُثؿَّ َرِشلُّ

َْسَقدِ، َيا َيِزيُد، اْرَفْع  :إكَّا َكْستَْشِػُع إَلقْؽ بَِخقِْرَكا َوَأْفَضؾِـَا ،َقاَل: الؾَُّفؿَّ  ْٕ ـِ ا َيِزيَد ْب

ْرِس، َوَهبَّ َفَرَفَع َيَدْيِف، َوَدَطا الؾََّف َتَعاَلك، َفثَاَرْت فِل اْلَغْرِب َسَحاَبٌة مِثُْؾ التُّ  َيَدْيَؽ.

َٓ َيبُْؾُغقَن َمـَاِزَلُفؿْ  ًة ، َلَفا ِريٌح، َفُسُؼقا َحتَّك َكاُدوا  اُك َمرَّ حَّ َواْستَْسَؼك بِِف الضَّ

 ها.ُأْخَرى

( بنسـاد 2/386) الؿعرفةأثر معاوية مع يزيد أخرجف الػسقي يف  :ُ قهد

ا يف صحقح، واستسؼاء الضحاك بـ ققس الػفري بـقزيد أخرجف الػسقي أيًض 

الؿعرفة .بنسـاد حسـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1616ي برقؿ )أخرجف البخار (1)



 354 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 
  -َقاَل: َأَصاَبـَا  َوَطـُْف  (333)

ِ
ـُ َمَع َرُسقِل اهلل َمَطٌر َقاَل: َفَحَسَر َثْقَبُف،  ملسو هيلع هللا ىلصَوَكْح

ـَ  ؾٌِؿ.. َرَواُه ُمْس «ُه َحِديُث َطْفٍد بَِرب هِ إكَّ »الَؿَطِر، َوَقاَل:  َحتَّك َأَصاَبُف مِ
(1)

 

 ادحكم املستفاد من ادحييث

 :َأْي  ،َكَشَػ  :«رَ َحَس »َمْعـَك شرح الحديث: يف  قال اإلماو اليّْٖ 

اُه، َمْعـَاُه َأنَّ  :َأْي  ،«َحِديث َطْفد بَِرب هِ »َكَشَػ َبْعض َبَدكف، َوَمْعـَك  ـِ َرّبف إِيَّ بِتَْؽِقي

ك بَِفا :َتَعاَلك َلَفا ْؾِؼ اهللِريبَة اْلَعْفد بِخَ َطر َرْحَؿة، َوِهَل قَ الـْؿَ  َوفِل َهَذا  ،َفقَتَبَرَّ

ل إِ  :اْلَحِديث َدلِقؾ لَِؼْقِل َأْصَحابـَا ُف ُيْستََحّب ِطـْد َأوَّ َطر َأْن َيْؽِشػ َغقْر َطْقَرتف الـْؿَ كَّ

 ها.َطر، َواْستََدلُّقا بَِفَذاالـْؿَ لِقَـَاَلُف 

ولؽـ مع  (3/348 ،)الؿغـلوقال بذلؽ أيًضا الحـابؾة كؿا يف  :ُ قهد

 ، واهلل أطؾؿ.يا رُكِش فال ُّسرحةُّ: ضعػ الحديث

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(. ويف إسـاده جعػر بـ سؾقؿان الضبعل، وقد أكؽر طؾقف هذا الحديث 898أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)

 . الؿقزان»و الؽامؾكؿا يف 
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ـْ َطائَِشَة  (333) ًبا  ،الؾُفمَّ »َكاَن إَذا َرَأى الَؿَطَر َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص، َأنَّ الـَّبِلَّ َوَط َصق 

.. َأْخَرَجاهُ «َكافًِعا
(1)

 

 ييثادحكم املستفاد من ادح

زول الؿطر: لفذا الحديث، طـد ك «َصق ًبا َكافًِعا ،الؾُفمَّ »ُيستحبُّ أن ُيؼال: 

وُيستحبُّ أن ُيؼال بعد الؿطر: مطركا بػضؾ اهلل ورمحتف: لحديث زيد بـ خالد 

الصحقحقـالجفـل يف 
(2)

قال اهلل تعالى: »قال لفؿ بعد مطر:  ، أنَّ الـبل 

ل: ُمطركا بػضل اهلل ورمحته؛ فذلك فلما من قاأصبح من طبادي مممن بي، وكافر، 

مممن بي، كافر بالؽوكب، وأما من قال: ُمطركا بـوء كذا، وكذا؛ فذلك كافر بي 

 .«مممٌن بالؽوكب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ومل يخرجف مسؾؿ. 1632أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

 (.71(، ومسؾؿ برقؿ )846أخرجف البخاري برقؿ ) (2)
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ـْ َسْعٍد  (333) ْستِْسَؼاِء:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ  َوَط

ِ
ـَا َسَح »َدَطا فِل آ ْؾ ، ابًاالؾُفمَّ َجؾ 

َكثِقًػا، َقِصقًػا، َدُلوًقا، َضُحوًكا،
(1)

ـُْه َرَذاًذا، قِْطِؼًطا، َسْجًَل،  ُتْؿطُِرَكا ِم
(2)

َيا َذا  

.َصِحقِحفِ . َرَواُه َأُبق َطَقاَكَة فِل «الَجََلِل َواإِلْكَرامِ 
(3)

 

 ادحكم املستفاد من ادحييث

تسؼاء بؿا ثبت طـ الحديث ضعقػ: فال يـبـل طؾقف حؽؿ، ويدطك يف آس

، أو بؿا دطا بف رسقل اهلل «الؾفم أغثـا»كؿا يف حديث أكس الؿتؼدم:  الـبل 

 أو بؿا تقسر مـ إدطقة الؿشروطةيف حديث طائشة الؿتؼدم يف أول الباب ،. 

 :َيف الباب أحادِث أخسى
الؾفم اسؼـا غقثا مغقثا، »:  حديث كعب بـ مرة، أو مرة بـ كعب 

(، 18666أخرجف أمحد ) «يعا، صبؼا غدقا طاجَل غقر رائث كافعا غقر ضارمريئا مر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 والدلقق: هق خروج الؿاء مـ السحاب. والضحقك: ذو البرق. الؼصقػ: هق الؿتزاحؿ لؽثرتف. (1)

الرذاذ: قؾقؾ الؿطر. والؼطؼط: أقؾ مـف. وققلف )سجاًل( مصدر سجؾت، أي يصب الؿاء مـ  (2)

 السحاب صبًّا.

( ويف إسـاده شقخف طبداهلل بـ محؿد بـ طبداهلل إكصاري 2/119. أخرجف أبقطقاكة )مْضْع (3)

خف طؿارة بـ زيد إكصاري، وقد سؼط مـ الؿطبقع، وهق مثبت يف الؿدين أبقمحؿد، وشق

إتحاف الؿفرة. 

 بـسبة )البؾقي(. الؾسان، والؿقزانإول مل أطرفف، ثؿ وجدت ترمجتف يف 

يف آستسؼاء  صحقحفقال الدارقطـل: يضع الحديث. وقال الذهبل: روى طـف أبق طقاكة يف 

. وقال الحافظ الؾسانو الؿقزانف إزدي: يضع الحديث كؿا يف خبًرا مقضقًطا. والثاين قال فق

 : أخرجف أبقطقاكة بسـد واٍه.التؾخقصيف 
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(، وغقرهؿ مـ 1269(، وابـ ماجف )372(، وطبد بـ محقد )1295والطقالسل )

وهق مـؼطع: ٕن سالًؿا  .صريؼ سامل بـ أبل الجعد، طـ شرحبقؾ بـ السؿط، طـف

 .لتحصقؾمل يسؿع مـ شرحبقؾ بـ السؿط. قالف أبقداود كؿا يف جامع ا

، بقاكل، فؼال: ملسو هيلع هللا ىلص، قال: أتت الـبل حديث جابر بـ طبد اهلل  

، قال: «الؾفم اسؼـا غقثا مغقثا، مريئا مريعا، كافعا غقر ضار، طاجَل غقر آجل»

(، وأبق 1416(، وابـ خزيؿة )1169. أخرجف أبق داود )فلصبؼت طؾقفؿ السؿاء

محؿد بـ ( مـ صرق طـ 3/355(، والبقفؼل )1222(، والحاكؿ )2527طقاكة )

 بف.  طبقد، حدثـا مسعر، طـ يزيد الػؼقر، طـ جابر بـ طبد اهلل

أططاكا محؿد بـ طبقد كتابف طـ مسعر  وأسـد البقفؼل طـ اإلمام أمحد أكف قال:

فـسخـاه، ومل يؽـ هذا الحديث فقف لقس هذا بشلء، كلكف أكؽره مـ محؿد بـ 

: فحدثـاه يعىل أخق محؿد، ثـا مسعر طـ يزيد قال أبل قال طبد اهلل بـ أمحد: طبقد،

 ه.االػؼقر مرسال

يرويف مسعر، (: فؼال: 3284وقد رجح الؿرسؾ أيًضا الدارقطـل يف العؾؾ )

فرواه جعػر بـ طقن، ومحؿد بـ طبقد، طـ مسعر، طـ يزيد الػؼقر،  واختؾػ طـف:

ػؼقر، ، وغقرمها يرويف طـ مسعر، طـ يزيد الملسو هيلع هللا ىلصطـ جابر، أتت هقازن الـبل 

 ها.مرسال، وهق أشبف بالصقاب

، قال: جاء أطرابل إىل (1276حديث ابـ طباس، طـد ابـ ماجف ) 

، فؼال: يا رسقل اهلل لؼد جئتؽ مـ طـد ققم ما يتزود لفؿ راع، وٓ يخطر ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 
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الؾفم اسؼـا غقثا مغقثا مريئا صبؼا »لفؿ فحؾ، فصعد الؿـبر، فحؿد اهلل، ثؿ قال:  

ثؿ كزل، فؿا يلتقف أحد مـ وجف مـ القجقه إٓ قالقا  «ا طاجَل غقر رائثمريعا غدق

حصقـ، . الحديث أخرجف ابـ ماجف، مـ صريؼ طبد اهلل بـ إدريس، طـ قد أحققـا

 بف. طـ حبقب بـ أبل ثابت، طـ ابـ طباس

( مـ صريؼ زائدة، طـ حصقـ، طـ حبقب بـ 11/499ورواه ابـ أبل شقبة )

 بدون ذكر ابـ طباس. أبل ثابت بف مرساًل.

( طـ ابـ جريج، قال أخبرين حبقب بـ أبل 3/89وأخرجف طبد الرزاق )

 ثابت، فذكره مرساًل. بدون ذكر ابـ طباس.

(: وهق أشبف. يعـل 6/284) الػتحيف   قال احلافظ ابً زدب

 الؿرسؾ.

فبؿجؿقع إحاديث الؿذكقرة يثبت الدطاء  :غفش اهلل نو قال أتٌ ػثذ اهلل

 ، ويدطا بف.ملسو هيلع هللا ىلصكقر طـ الـبل الؿذ
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ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (333)   َوَط
ِ
ََلُم »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهلل َخَرَج ُسَؾْقََمُن َطَؾْقِه السَّ

ََم  ، َفَرَأى َكْؿَؾًة ُمْسَتْؾِؼَقًة َطَؾى َضْفرَِها َرافَِعةً َيْسَتْسِؼي ِء َتُؼول: الؾُفمَّ إكَّا َقَوائَِؿَفا إَلى السَّ

ـًى َطْن ُسْؼَقاك، َفَؼاَل: اْرِجُعوا َفَؼْد ُسِؼقُتْم بَِدْطَوةِ  ـَا ِغ َخْؾٌق ِمْن َخْؾِؼك، َلْقَس بِ

َحُف الَحاكِؿُ «َغْقرُِكمْ  .. َرَواُه َأْحَؿُد َوَصحَّ
(1)

 

 ادحكم املستفاد من ادحييث

: فقف دٓلة طىل سبؾ السالمرح هذا الحديث مـ يف ش  قال الصيعاىٕ

 يف البفائؿ إخراج يحسـ أكف وفقف، كذلؽ لف والخروج ،شرع قديؿأنَّ آستسؼاء 

 الحاجات وبطؾب ،بذكره ومعرفة ،اهلل بؿعرفة يتعؾؼ اإدراكً  لفا وأن آستسؼاء،

 لويؾوت ،ذلؽ طىل دالة اهلل كتاب مـ وآيات ،ذكرها يطقل قصص ذلؽ ويف ،مـف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( مـ 2/66( والدارقطـل أيًضا )326-1/325. مل يخرجف أمحد، وقد أخرجف الحاكؿ )ضعٔف (1)

رين صريؼ محؿد بـ طقن مقىل أم يحقك بـت الحؽؿ، طـ أبقف، قال: حدثـا ابـ شفاب، أخب

 أبقسؾؿة، طـ أبل هريرة، بف. 

 ومحؿد بـ طقن وأبقه كالمها مجفقل، وأبقه قال البخاري فقف: )طـ الزهري مرسؾ(.

 وكالم البخاري مؼدم طىل التصريح الذي يف اإلسـاد: ٕكف مـ صريؼ مجفقل. قهدُ:

 وقد روي الحديث طـ الزهري مقققًفا طؾقف بنسـاد صحقح. 

( طـ معؿر طـ الزهري مقققًفا طؾقف مـ ققلف، ولعؾ هذا هق 96-3/95أخرجف طبدالرزاق )

 الصقاب، ويؽقن الؿرفقع مـؽًرا. 

( ويف إسـاده 12/65(، والخطقب )875) الؿشؽؾولؾؿرفقع صريؼ أخرى طـد الطحاوي يف 

 محؿد بـ ُطَزيز وسالمة بـ روح، وكالمها فقف ضعػ. فالحديث ضعقػ.

(، مـ صريؼ: زيد العؿل، طـ أبل الصديؼ 116)ص الزهدأخرج أمحد الحديث يف  تنبيه:

 الـاجل مـ ققلف، وزيد ضعقػ، وأبق الصديؼ مل يسـده.



 366 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 ه.الف مؾجل ٓ لفا الؿتلّولقـ 

( غقر صحقح: ٕنَّ البفائؿ يف آستسؼاء أكف يحسـ إخراج )وفقف :ققلف :ُ قهد

وقد  ،ذلؽ مل يػعؾ طىل ما ذكر: وٕنَّ الـبل  الحديث ضعقػ، ولقس فقف دلقؾ

  (4/317.)إوسط: وٓ آمر بنخراج البفائؿ. قال الشافعل 
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ـْ َأَكٍس  (333) َؿاِء.  اْسَتْسَؼك ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلَّ  : َأنَّ َوَط ْقِف إَلك السَّ َفَلَشاَر بَِظْفِر َكػَّ

َأْخَرَجُف ُمْسِؾٌؿ.
(1)

 

 ادحكم املستفاد من ادحييث

يف شرح الحديث: قال مجاطة مـ أصحابـا وغقرهؿ: السـة  قال اليّْٖ 

وكحقه أن يرفع يديف، ويجعؾ ضفر كػقف إىل  يف كؾ دطاء لرفع البالء كالؼحط

السؿاء، وإذا دطا لسمال شلء وتحصقؾف: جعؾ بطـ كػقف إىل السؿاء، واحتجقا 

 هاهبذا الحديث.

وهق اختقار مجاطة مـ الحـابؾة، وذهب مجاطة مـفؿ إىل أكف يرفع يديف  :ُ قهد

ار شقخ وهق اختق ،ببطقهنا، ويجعؾ ضفقر الؽػقـ إىل إرض كإدطقة إخرى

 .اإلسالم ابـ تقؿقة 

: صار كػفا كحق السؿاء: لشدة الرفع، ٓ قصًدا لف، اإلكصافكؿا يف  قال

 وإكؿا كان يقجف بطقهنؿا مع الؼصد، َوَأكَّف َلق َكاَن َقَصَدُه: َفَغقُْره أوىل وأشفر.

ومل يؼؾ أحٌد مؿـ يرى رفعفؿا يف الؼـقت: إكف يرفع ضفقرمها، بؾ  قال:

 هابطقهنؿا.

، وهق اختقار الؾجـة الدائؿة لؾبحقث  :ُ قهد وكالم شقخ اإلسالم كالٌم ققيٌّ

العؾؿقة واإلفتاء.
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 896أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)

  (2/432.)اإلكصافاكظر:  (2)
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 َبِعُض امَلَطاِئِل امُلِلَخَكة

 جسٚج أٌٖ اير١َ ي٬ضتطكا٤. د:1ر َطأي١

 قال اإلماو ابً عبد الرب   يفالتؿفقد (17/175:)  واختؾػ العؾؿاء

بعضفؿ، ومؿـ ذهب إىل ذلؽ:  يف خروج أهؾ الذمة إىل آستسؼاء: فلجاز ذلؽ

مالؽ، وابـ شفاب، ومؽحقل، وقال ابـ الؿبارك: إن خرجقا طدل هبؿ طـ مصىل 

الؿسؾؿقـ. وقال إسحاق: ٓ يممروا بالخروج، وٓ يـفقا طـف. وكرهت صائػة مـ 

أهؾ العؾؿ خروج أهؾ الذمة إىل آستسؼاء مـفؿ أبق حـقػة والشافعل 

 هخرجقا متؿقزيـ مل أمـعفؿ.اوأصحاهبؿا. وقال الشافعل فنن 

ِة:  (3/349 :)الؿغـليف  قال ابً قدام٘  مَّ َٓ ُيْستََحبُّ إْخَراُج َأْهِؾ الذِّ

َكَُّفْؿ َأْطَداُء اهلل
ِ

َجاَبِة، َوإِْن  ٕ ـْ اإْلِ
ُلقا كِْعَؿتَُف ُكْػًرا، َفُفْؿ َبِعقُدوَن مِ ـَ َكَػُروا بِِف، َوَبدَّ ِذي الَّ

َؿا َقاُلقا: َهَذا َحَصَؾ بُِدَطائِـَا َوإَِجاَبتِـَا. ْسؾُِؿقنَ الؿُ ُأِغقَث  َوإِْن َخَرُجقا َلْؿ ُيْؿـَُعقا:  َفُربَّ

َٓ َيبُْعُد أَْن ُيِجقبَُفْؿ اهللُ  ـْ َذلَِؽ، َو
ـْ َربِِّفْؿ، َفاَل ُيْؿـَُعقَن مِ

َكَُّفْؿ َيْطُؾبُقَن َأْرَزاَقُفْؿ مِ
ِ

ٕ 

ـَ َأرْ  ُف َقْد َضِؿ َكَّ
ِ

ـَ َأْرَزاَق َتَعاَلك: ٕ ْكقَا، َكَؿا َضِؿ ، َوُيْمَمُروا الؿُ َزاَقُفْؿ فِل الدُّ ـَ ْممِـِق

ـْ  ْكِػَرادِ َط
ِ

ـْ َحَضَرُهؿْ الؿُ بِآ ـُ َأْن ُيِصقبَُفْؿ َطَذاٌب، َفقَُعؿَّ َم َٓ ُيْمَم ُف  َكَّ
ِ

ٕ : ـَ َفنِنَّ  :ْسؾِِؿق

َفنِْن قِقَؾ: َفقَـْبَِغل : ا َصْرَصًرا، َفَلْهَؾَؽتُْفؿْ َطَؾقِْفْؿ ِريحً  ْستَْسَؼْقا، َفَلْرَسَؾ اهللُ َقْقَم َطادٍ ا
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ْؼقَا الؿُ َأْن ُيْؿـَُعقا اْلُخُروَج َيْقَم َيْخُرُج  ـْ السُّ
ْسؾُِؿقَن: لِئَالَّ َيُظـُّقا َأنَّ َما َحَصَؾ مِ

ـُ َأْن َيتَِّػَؼ ُكُزوُل اْلَغقِْث َيْقَم َيْخُرُجق بُِدَطائِِفْؿ. َٓ ُيْمَم َن َوْحَدُهْؿ، َفقَُؽقُن ُقْؾـَا: َو

ـَ َغقُْرُهْؿ بِِفْؿ. َؿا اْفتَتَ .هاَأْطَظَؿ لِِػتْـَتِِفْؿ، َوُربَّ
(1)

  

 .جسٚج ايٓطا٤ يف ؾ٠٬ ا٫ضتطكا٤ د:2ر َطأي١

وكؾفؿ كره خروج   (17/175:)التؿفقديف   قال اإلماو ابً عبد الرب

 هاورخصقا يف خروج العجائز. ،الـساء الشقاب إىل آستسؼاء

أكف أمر بنخراج الـساء كؿا  ملسو هيلع هللا ىلصمل يـؼؾ طـ الـبل :غفش اهلل نو ثذ اهللقال أتٌ ػ

 ، واهلل أطؾؿ.طدم خروجفـفاألقشب إىل انسنح صـع يف العقد: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (4/317)إوسط (2/516 ،)الحاوي الؽبقرواكظر  (1)
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 َباِعَباُب الّل

ـْ َأبِل َطامٍِر إَْشَعِريِّ  (333)   ،َط
ِ
َلَقُؽوَكنَّ ِمْن »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

وَن الِحَر  ُأمَّتِي َأْقَوامٌ  َيْسَتِحؾُّ
(1)

.الُبَخاِريِّ َرَواُه َأُبقَداُود، َوَأْصُؾُف فِل  .«َوالَحرِيَر  
(2)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من ادحييث

 حهِ يراع احلسٜس. د:1ر َطأي١

دلَّ حديث الباب طىل تحريؿ لبس الحرير طىل الرجال، وكذلؽ إحاديث 

ة بعده يف الباب تدلُّ طىل ذلؽ، وقد كؼؾ اإلمجاع طىل تحريؿف غقر واحد الؿذكقر

مـ أهؾ العؾؿ، مـفؿ: ابـ طبد البر، والـقوي، وابـ قدامة، وابـ تقؿقة، وغقرهؿ، 

.الـقؾو الػتحوقد ُوِجَدخالٌف شاذٌّ ٓ ُيعبَُل بف كؿا يف 
(3)

 

 حهِ ايؿ٠٬ يف يراع احلسٜس. د:2ر َطأي١

 أهنا تجزئ، وطـ أمحد روايتان، ومذهب أهؾ  ذهب مجفقر أهؾ العؾؿ إىل

الظاهر أنَّ الصالة فقف غقر ُمجِزئة، وتؾزم اإلطادة، وهق اختقار كثقر مـ الحـابؾة، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ف الزكا.الِحَر: هق الػرج، أي: يستحؾقن الػرج الحرام، طـك ب (1)

( معؾًؼا 5596برقؿ ) البخاري(، بنسـاد حسـ، وأصؾف يف 4639. أخرجف أبقداود )حطً (2)

  (5/17- .)تغؾقؼ التعؾقؼمجزوًما بف. وهق مقصقل مـ صرق كثقرة. اكظر 

 (1/594 ،)الـقؾ (15/146 ،)التؿفقد (4/435 ،)الؿجؿقع (2/364 ،)الؿغـلاكظر:  (3)

غاية الؿرام (3/466.) 



 365  َباُب الّلَباِع

 

 

 

 

وهق ققل إسحاق، إذا كان طالًؿا بالـفل، وقال ابـ الؼاسؿ صاحب مالؽ: يعقد ما 

 دام يف الققت.

ئًدا إىل الصالة بـػسفا، : ٕنَّ تحريؿ الحرير لقس طاانصٌاب هقًقٌل اجلًيٌس 

بؾ هق محرم يف الصالة، ويف غقر الصالة، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

حؽؿ لباس الثقب الؿغصقب والُؿْشتَرى بالؿال الحرام كحؽؿ  تنبيه:

الحرير يف التحريؿ، ويف كقكف ُتْجِزُئُف الصالة طـد الجؿفقر مع اإلثؿ، ولؽـ تحريؿ 

هذا طامٌّ يف حؼِّ الرجال والـساء.
(2)

  

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.375ٓبـ رجب ) فتح الباريواكظر:  (1)

 (.375ٓبـ رجب ) الػتحواكظر:  (2)
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ـْ ُحَذْيَػَة  (338)   َوَط

ِ
َهِب  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َكَفك َرُسقُل اهلل  َأْن َكْشَرَب فِل آكِقَِة الذَّ

يبَاِج َوَأْن َكْجؾَِس َطَؾقْفِ  ـْ ُلبِْس الَحِريِر َوالدِّ ِة َوَأْن َكْلُكَؾ فِقَفا َوَط َرَواُه . َوالِػضَّ

.الُبَخاِريُّ 
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من ادحييث

 حهِ اجلًٛع ع٢ً احلسٜس. د:1ر َطأي١

  َّذهب مجفقر العؾؿاء إىل تحريؿف: لحديث حذيػة الذي يف الباب، وٕن

الصحقحقـآفتراش مـ الؾبس، فػل 
(2)

أكف قال: فؼؿـا إىل  ، طـ أكس 

 .حصقر لـا َقِد اْسَقدَّ مـ صقل ما ُلبَِس 

وهذا التحريؿ يف حؼ الرجال، وأما الـساء: فقباح لفـ الجؾقس طؾقف كؿا ُيباح 

 لفـ لبسف: فننَّ مـ لبستف فستؼعد طىل الحرير لِزاًما. 

 .وجاء طـ بعض الشافعقة تعؿقؿ تحريؿف يف حؼ الـساء أيًضا 

  وذهب ابـ الؿاجشقن، وبعض الشافعقة، وكؼؾف الـقوي طـ أبل حـقػة إىل

شف لؾرجال والـساء، وهذا الؼقل مردود بحديث حذيػة الؿذكقر، إباحة افترا

وبعؿقم حديث أبل مقسك الذي سقليت يف الباب إن شاء اهلل.
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.5837أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

 (.658(، ومسؾؿ برقؿ )381أخرجف البخاري برقؿ ) (2)

  (16/5837.)الػتح (1/599 ،)كقؾ إوصار (4/435 ،)الؿجؿقعاكظر:  (3)
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ـْ ُطَؿَر  (333)   َوَط
ِ
ـْ ُلبِْس الَحِريرِ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َكَفك َرُسقُل اهلل َّٓ َمْقِضَع  َط إ

ـِ َأْو َثاَلٍث َأْو َأْرَبٍع. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف، َوالؾَّْػُظ لُِؿْسؾٍِؿ.إ ْصبََعقْ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من ادحييث

ِِ احلسٜس يف ايٖثٛب. د:1ر َطأي١ ًٜ ُِ َع  ُحه

 ّْٖقال اإلماو الي  َوفِل َهِذِه الذي يف الباب:  يف شرح حديث طؿر

ـْ الْ 
َواَية إَِباَحة اْلَعَؾؿ مِ َحِرير فِل الثَّْقب إَِذا َلْؿ َيِزْد َطَؾك َأْرَبع أََصابِع، َوَهَذا الرِّ

ـْ َبْعض َأْصَحابف ِرَواَية  ،ْؿُفقراْلـجَمْذَهبـَا َوَمْذَهب  ـْ َمالِؽ ِرَواَية بَِؿـِْعِف، َوَط َوَط

ِن  .َطُظؿَ إِْن وَ  :بِنَِباَحِة اْلَعَؾؿ باَِل َتْؼِدير بَِلْرَبِع َأَصابِع، َبْؾ َقاَل: َيُجقز َٓ َوَهَذاِن اْلَؼْق

ِريح  ها.َأْطَؾؿ َواهللُ  ،َمْرُدوَداِن بَِفَذا اْلَحِديث الصَّ

َوْشُؿ  :والَعَؾُؿ هق، انصٌاب هققٌل اجلًيٌس  :قال أتٌ ػثذ اهلل غفش اهلل نو

الثقب، َوَرْقُؿُف بالحرير، وذلؽ كالطراز والسجاف.
(2)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. ولقس طـد البخاري )أو ثالث أو أربع(.15( )2669(، ومسؾؿ )5828أخرجف البخاري ) (1)

وقد اكػرد هبا مسؾؿ مـ وجف آخر، وأطؾف الدارقطـل بالققػ ودافع طـ الحديث اإلمام القادطل 

  والشقخ ربقع طافاه اهلل يف تعؾقؼفؿا طىلالتتبع . 

  (1/666.)الـقؾ، والؼامقساكظر:  (2)
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ـْ َأَكٍس  (333) ـِ َطْقٍف  ملسو هيلع هللا ىلص: َأنَّ الـَّبِلَّ َوَط ـِ ْب ْحَؿ َص لَِعبِْدالرَّ َبقِْر فِل َرخَّ ، َوالزُّ

ٍة َكاَكْت بِِفَؿا ـْ ِحؽَّ
.ُمتََّػٌؼ َطَؾقْفِ . َقِؿقِص الَحِريِر فِل َسَػٍر مِ

(1)
 

 املسائل واألحكام املستفادة من ادحييث

 راع احلسٜس ملسض ناحله١.حهِ ي د:1ر َطأي١

  ٕقال اإلماو الػْناى  يفكقؾ إوصار (1/664 ُّوالحديث يدل :)

طىل جقاز لبس الحرير لعذر الحؽة، والؼؿؾ طـد الجؿفقر، وقد خالػ مالؽ يف 

 الؿراد. كتفكاذلؽ، والحديث حجة طؾقف.

 وخالػ يف ذلؽ أيًضا أبق حـقػة. 

 ف جائز لؾحرب، واستدلقا هبذا وقد ذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل أنَّ لباس

الحديث، والظاهر أنَّ العؾة يف لبس الحرير هق الحؽة، ٓ لؽقهنؿا يف غزوة، 

أطؾؿ. واهلل
(2)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2676(، ومسؾؿ )2919أخرجف البخاري ) (1)

  (2/366.)الؿغـل (4/446 ،)الؿجؿقع (2919 ،)الػتحواكظر:  (2)
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ـْ َطؾِلٍّ  (333) ُحؾًَّة ِسقََراءَ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َكَساكِل الـَّبِلُّ  َوَط
(1)

َفَخَرْجُت فِقَفا،  

ـَ كَِسائِل. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف، َوَهَذا َلْػُظ ُمْسؾِؿٍ  .َفَرَأْيُت الَغَضَب فِل َوْجِفِف، َفَشَؼْؼتَفا َبقْ
(2)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من ادحييث

 حهِ ايثٛب املٓطٛج باحلسٜس َع غريٙ. د:1ر َطأي١

  ذهب مجفقر العؾؿاء إىل أنَّ الحؽؿ لألغؾب: فنْن كان إغؾب حريًرا: ففق

م، وإْن كان إغؾب الصقف، أو الؼطـ وكحقه: ففق ُمباح، واختؾػقا إْن كاكا محر

متساويقـ: فذهب بعضفؿ إىل التحريؿ تغؾقبًا لجاكب الحظر طىل جاكب اإلباحة، 

وذهب بعضفؿ إىل اإلباحة: ٕنَّ إصؾ هق اإلباحة، والتحريؿ جاء يف الثقب 

 الخالص، هؽذا زطؿقا.

  إىل التحريؿ، وطزاه الحافظ يف وذهب مجاطة مـ أهؾ العؾؿالػتح  إىل ابـ

طؿر، وابـ سقريـ، وبعض الؿالؽقة، وكصره ابـ دققؼ العقد، والشقكاين بالؼقد 

الؿتؼدم، وهق )مقضع أربع أصابع(، ففذا الؿؼدار جائٌز: لحديث طؿر الؿتؼدم، 

 : لحديث طؿر.انصٌاب هقًىزا انقٌل 

ؾ الجؿفقر: ٕكَّف حرمفا مع أهنا وحديث طظ الذي يف الباب يرد طىل تػصق

مخؾقصة بالحرير، ومل يؼؾ: إذا كان الحرير أقؾ: ففل مباحة، وما أشبف ذلؽ.
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .الػتحالسقراء: هق الؿضؾع بالحرير كؿا يف  (1)

 (. 2671(، ومسؾؿ )5846أخرجف البخاري ) (2)

  (1/667.)كقؾ إوصار(2/367 ،)الؿغـل(4/438،)الؿجؿقع(5838،)الػتحواكظر:  (3)
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 اجلر١ احملػ٠ٛ باحلسٜس. د:2ر َطأي١ 

  َّتُفؿ أن ذهب إىل جقازها الشافعل وأصحابف، وهق ققل بعض الحـابؾة، وُحجَّ

 الحرير غقر ضاهر: فال يحصؾ الػخر والُخقَالء.

 انقٌل وهذا يؿ بعض الحـابؾة، وهق وجٌف شاذٌّ طـد الشافعقة، وذهب إىل التحر

: ٕكَّف ُيَعدُّ ٓبًسا لؾحرير، ويدخؾ يف طؿقمات إحاديث التل فقفا الـفل طـ أقشب

ذلؽ، واهلل الؿستعان.
(1)

  

 خٝاب اخٜلٚص. د:3ر َطأي١

ََصّح فِل َتْػِسقر اْلَخّز   (5838:)الػتحيف  قال احلافظ ابً حذس  ْٕ َوا

ـْ َغقْره، َوقِقَؾ  َأكَّفُ 
ـْ َحِرير َوُلْحَؿتَفا مِ

ـْ َحِرير  :ثِقَاب ُسَداَها مِ
ُتـَْسج َمْخُؾقَصة مِ

ة ُيَؼال َلَفا  .َوُصقف َأْو َكْحقه َل الثَّْقب  ،الَخزَوقِقَؾ: َأْصؾف اِْسؿ َدابَّ ـْ اْلـؿُ ُسؿِّ
تََّخذ مِ

ا  .لِـُُعقَمِة اْلَحِرير :ْخَؾط بِاْلَحِريرِ ُثؿَّ ُأْصؾَِؼ َطَؾك َما يُ  ،لِـُُعقَمتِفِ  :َوَبره َخزًّ

ل بُِؾبِْسِف َطَؾك َجَقاز ُلبْس َما ُيَخالِطُف  ثه قال: َٓ ْستِْد
ِ

َوَطَؾك َهَذا َفاَل َيِصّح آ

ـْ 
َؾػ َكاَن مِ ؼ أَنَّ اْلَخّز الَِّذي َلبَِسُف السَّ  ،ْخُؾقط بِاْلَحِريرِ الـْؿَ اْلَحِرير َما َلْؿ َيتََحؼَّ

 ها.َأْطَؾؿ َوَاهللُ 

قد صحَّ لبسف طـ مجٍع مـ الصحابة، مـفؿ: أكس، وطؿران، والحسقـ  :ُ قهد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (3/425.)غاية الؿرام (2/367 ،)الؿغـل (4/438 ،)الؿجؿقعواكظر:  (1)
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بـ طظ، وطائذ الؿزين، وأبق هريرة، وطائشة، وابـ الزبقر، وغقرهؿ.ا
(1)

 

أنَّ هذه الثقاب لقس فقفا حرير، وإٓ لؿا لبسفا صحابة  فاألظيشوطىل هذا 

ن قؾقاًل دون أربع أصابع، ، وإْن كان فقفا حرير، فؾعؾ الحرير كاالـبل 

 أطؾؿ. واهلل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (4/227.)كصب الراية (8/151 ،)مصـػ ابـ أبل شقبةاكظر:  (1)
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ـْ َأبِل ُمقَسك  (333)   َوَط

ِ
َهُب َوالَحرِيُر »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهلل  ُأِحلَّ الذَّ

َم َطَؾى ُذُكوِرَها َكاِث ُأمَّتِي، َوُحر  ِ
ِ
َحفُ . َرَواُه َأْحَؿُد َوالـََّسائِلُّ َوالتِّْرمِ «إل .ِذيُّ َوَصحَّ

(1)
 

 ادحكم املستفاد من ادحييث

فقف تحريؿ لباس الحرير، والجؾقس طؾقف لؾرجال، وإباحة ذلؽ لؾـساء، وفقف 

 تحريؿ الذهب مطؾًؼا لؾرجال، وإباحتف لؾـساء.

ِؿ لحؼ الذهب بالحرير يف جقاز الَعؾَ ويـبغل التـبقف طىل أنَّ بعض الػؼفاء أ

 .أصابع، وقاسف طىل الحريربالثقب مـف فقؿا دون أربع 

ذهب لؾرجال وهذا ققاس فاسٌد ُمَعاَرٌض بالـصقص الدالة طىل تحريؿ ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وهق 1726(، والترمذي )8/161(، والـسائل )467، 4/394. أخرجف أمحد )حطً بػْاٍدِ (1)

، وقد جامع التحصقؾـف مرسؾة كؿا يف مـ صريؼ سعقد بـ أبل هـد طـ أبل مقسك، وروايتف ط

جاء يف بعض صرق الحديث ذكر القاسطة )طـ رجؾ طـ أبل مقسك( فتبقـ أن الساقط رجؾ مبفؿ، 

 فالحديث ضعقػ، ولف شقاهد يحسـ هبا:

(، وابـ ماجف 8/166(، والـسائل )4657حديث طظ بـ أبل صالب طـد أبل داود ) ميَا:

( مـفا 394) العؾؾيف إسـاده، ولؽـ رجح الدارقطـل يف  (، وغقرهؿ وهق حديث اختؾػ3595)

 صريًؼا، وهذه الطريؼ فقفا أبقأفؾح الفؿداين وهق مجفقل الحال.

( والطحاوي 3597حديث طبداهلل بـ طؿرو بـ العاص طـد ابـ ماجف ) ّمً غْاٍدِ:

ع وهق ( ويف إسـاده طبدالرمحـ بـ زياد اإلفريؼل وهق ضعقػ، وطبدالرمحـ بـ راف4/251)

 ضعقػ أيًضا.

 كصب الرايةكؿا يف  مسـدهحديث زيد بـ أرقؿ أخرجف ابـ أبل شقبة يف  ّمً غْاٍدِ:

 (، وفقف ثابت بـ زيد بـ أرقؿ ضعقػ، وأختف أكقسة بـت زيد بـ أرقؿ مجفقلة.4/225)

 فالحديث حسـ هبذه الشقاهد.

 (4/224-225 ،)لرايةكصب اولف شقاهد أخرى مل أذكرها: ٕهنا شديدة الضعػ. اكظر: 

  (32/257-258 .)تحؼقؼ الؿسـدو
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 طؿقًما، قؾقؾف وكثقره، كحديث الباب.

رأى خاتؿا مـ  ملسو هيلع هللا ىلص، أن رسقل اهلل (2696وحديث ابـ طباس طـد مسؾؿ )

 يعؿد أحدكؿ إىل مجرة مـ كار فقجعؾفا يف»ذهب يف يد رجؾ، فـزطف فطرحف، وقال: 

: خذ خاتؿؽ اكتػع بف، قال: ٓ ملسو هيلع هللا ىلص، فؼقؾ لؾرجؾ بعد ما ذهب رسقل اهلل «يده

 .ملسو هيلع هللا ىلصواهلل، ٓ آخذه أبدا وقد صرحف رسقل اهلل 

هنك طـ سبع: وذكر  ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل  طـ البراء بـ طازب  الصحقحقـويف 

 .هنك طـ خاتؿ الذهب ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ رسقَل اهلل   هريرةمـفا: التختؿ بالذهب. وفقفؿا طـ أبل 

 طأي١: غد ا٭ضٓإ ٚتكرٝرٗا بايرٖب يًسهاٍ؟َ د:1ر َطأي١

  ذهب أكثر أهؾ العؾؿ إىل الجقاز: ٕن ذلؽ يراد لؾؿداواة والعالج، ٓ لؾبس

والزيـة، وهق ققل الحسـ، والـخعل، ومقسك بـ صؾحة، وثابت، والؿغقرة بـ 

طبد اهلل، وأبل مجرة، والزهري، وشريؽ، وحػص بـ غقاث، ومحؿد بـ الحسـ، 

 أمحد، والؿالؽقة.والشافعل، و

  وذهب أبق حـقػة، وأبق يقسػ إىل التحريؿ: لألحاديث الؿتؼدمة يف تحريؿ

 الذهب طىل الرجال.

، وإفضؾ اتخاذها مـ الػضة، وٓ انصحْح انقٌل األًل :قال أتٌ ػثذ اهلل

وباهلل التقفقؼ. ،يجقز تؾبقس الذهب، أو تضبقبفا لؾرجال مـ أجؾ الزيـة
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (2/255 ،)الحاوي الؽبقر (16/117- ،)التؿفقد (8/316 ،)مصـػ ابـ أبل شقبةاكظر:  (1)

البحر الرائؼ (8/217)، الؿقسقطة الػؼفقة الؽقيتقة (11/126.) 
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ـْ ِطْؿَرانَ  (333) ـٍ  َوَط ـِ ُحَصقْ إنَّ اهللَ ُيِحبُّ إَذا َأْكَعَم »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ  ْب

.. َرَواُه البَقَْفِؼلُّ «كِْعَؿًة َأْن َيَرى َأَثَر كِْعَؿتِِه َطَؾْقهِ  َطَؾى َطْبِدهِ 
(1)

 

 ادحكم املستفاد من ادحييث

َ  (2/177 :)سبؾ السالميف  ل اإلماو الصيعاىٕ قا ْٕ َحادِيِث فِل َهِذِه ا

َلٌة َأنَّ اهللَ  َٓ ـْ اْلَعبِْد إْضَفاَر كِْعَؿتِِف فِل َمْلَكؾِِف، َوَمْؾبَِسفِ  َد
َفنِكَُّف ُشْؽٌر  :َتَعاَلك ُيِحبُّ مِ

َكَُّف إَذا َرآُه  ،لِؾـِّْعَؿِة فِْعؾِلٌّ 
ِ

َق َطَؾقِْف َوَبَذاَذُة ْحتَاُج فِل اْلـؿُ َوٕ َهقْئٍَة َحَسـٍَة َقَصَدُه: لِقَتََصدَّ

َؽاَيِة َأْكَطُؼ  :َولَِذا قِقَؾ  ،اْلَفقْئَِة ُسَماٌل، َوإِْضَفاٌر لِْؾَػْؼِر بِؾَِساِن اْلَحالِ   .َولَِساُن َحالِل بِالشِّ

ـْ َمْخبَِري. :َوقِقَؾ   هاَوَكَػاك َشاِهُد َمـَْظِري َط

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بـ طبادة، روح مـ صريؼ ( 4/438(، وأخرجف أيًضا أمحد )3/271. أخرجف البقفؼل )حطً (1)

 ي بف. رجاء العطارد لطـ أب ،طـ الػضقؾ بـ فضالة ،حدثـا شعبة

 وإسـاده حسـ، رجالف ثؼات إٓ الػضقؾ بـ فضالة: فنكف حسـ الحديث. 
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ـْ َطِؾلٍّ  (333)   :َوَط
ِ
لِّ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهلل ـْ ُلْبِس الَؼسِّ َوالُؿَعْصَػرِ  َكَفك َط

(1)
 .

َرَواُه ُمْسؾٌِؿ.
(2)

 

ـِ َطْؿٍرو  (333)  ْب
ِ
ـْ َطبِْداهلل ،  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َرَأى َطَؾلَّ الـَّبِلُّ  َوَط ـِ ـِ ُمَعْصَػَرْي َثْقَبقْ

.. َرَواُه ُمْسؾِؿٌ «ُأمُّك َأَمَرْتك بَِفَذا»اَل: َفؼَ 
(3)

 

 نياملسائل واألحكام املستفادة من ادحييث

 حهِ يرظ ايثٝاب املعؿيس٠.  د:1ر َطأي١

  ذكر الحافظ ابـ رجب  ًٓ  :يف هذه الؿسللة أققا

روي طـ طؿرالؽراهة، قال:  األّل:
(4)

وطثؿان ،
(5)

ؿروابـ ط ،
(6)

وأكس ،
(7)

 ،

وحؽك ، ورخصقا فقف لؾـساء، وأمحد ،ومالؽ ،وسعقد بـ جبقر ،وهق ققل الزهري

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الؼسل مـ ثقاب الحرير، والؿعصػر هق الؿصبقغ بـبات العصػر، ولقكف أمحر. (1)

 (. 2678أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (2)

 (. 28( )2677سؾؿ برقؿ )أخرجف م (3)

تؿقؿ الخزاطل، قال: حدثتـا طجقز لـا، قالت: ( مـ صريؼ 8/183أخرجف ابـ أبل شقبة ) ضعٔف: (4)

 .كـت أرى طؿر إذا رأى طىل رجؾ ثقبا معصػرا ضربف، وقال: ذروا هذه البراقات لؾـساء

مـ هل، والراوي طـفا  : فنهنا مبفؿة ٓ يدرىوهذا إسـاد ضعقػ: لجفالة الؿرأة الراوية طـ طؿر 

 مجفقل. 

 .مل أقػ طىل إسـاد أثر طثؿان  (5)

 ـٍ وكقع، طـ فضقؾ، طـ كافع أن ابـ طؿر رأى طىل اب ( طـ8/183أخرجف ابـ أبل شقبة ) صحٔح:  (6)

 . وهذا إسـاد صحقح، رجالف ثؼات.لف معصػرا، فـفاه

 مل أقػ طىل إسـاده.  (7)
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 ، ويف الرخصة لفـ حديث مرفقع.مجاع طىل جقازه لفـابـ طبد البر اإل 

ثبت ذلؽ طـ صؾحة بـ طبقد اهلل، لؾرجال والـساء مطؾًؼا الرخصة الجاىٕ:
(1)

، 

وجابر
(2)

وابـ طؿر ،
(3)

أكسو ،
(4)

ومقسك بـ صؾحة، بل وائؾ، وطروة، ، وطـ أ

 وغقرهؿ، وهق ققل الشافعل. ،والشعبل، وأبل قالبة، وابـ سقريـ، والـخعل

طـ  َل ؽِ ُح وَ ، ومجاهد ،وصاوس ،ططاءكراهة الؿشبع مـف، وهق ققل  الجالح:

 .اوأمحد أيًض  ،مالؽ

  وقد ذهب الشقكاين ابـ طثقؿقـ اإلمام  إىل التحريؿ، وهق ققل ،

ـِ لدٓلة حديث طظ، وابـ طؿرو  :انصٌابوهق  َذْي يف الباب طىل ذلؽ، بؾ  الؾَّ

إنَّ هذا من ثقاب »جاءت رواية يف حديث طبد اهلل بـ طؿرو طـد مسؾؿ، قال: 

 ، ولعؾف ققل بعض أهؾ الؼقل إول.«الؽػار؛ فَل تؾبسفا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طبقد اهلل بـ مقسك، طـ طؿرو بـ طثؿان، طـ مقسك ( طـ 8/179أخرجف ابـ أبل شقبة ) صحٔح، (1)

 وهذا إسـاٌد صحقح، رجالف ثؼات.  بـ صؾحة : أن صؾحة كان يؾبس الؿعصػر.ا

حدثـا محقد بـ طبد الرمحـ الرؤاسل، طـ أبقف، طـ أبل ( 3/566أخرجف ابـ أبل شقبة ) حطً، (2)

. إسـاده فال بلس بف لؾؿحرم أن يؾبسف :قبالزبقر، طـ جابر، قال: إذا مل يؽـ يف الثقب الؿعصػر ص

حسـ، رجالف ثؼات، إٓ أبا الزبقر: فنكف حسـ الحديث، ومحقد هق ابـ طبد الرمحـ الرؤاسل، وهق 

 وأبقه ثؼتان 

حدثـا محقد، طـ أبقف، طـ أبل الزبقر، قال: كـت طـد ابـ ( 3/566أخرجف ابـ أبل شقبة ) حطً، (3)

ػران وهق محرم، فؼال: يف هذيـ طظ بلس ؟ قال: فقفؿا صقب ؟ طؿر فلتاه رجؾ طؾقف ثقبان معص

إسـاده حسـ، رجالف ثؼات، إٓ أبا الزبقر: فنكف حسـ الحديث، ومحقد  قال: ٓ، قال: فال بلس بف.

 هق ابـ طبد الرمحـ الرؤاسل، وهق وأبقه ثؼتان. 

كس بـ مالؽ ثقبقـ أ رأيت طىل :قال ،طـ طبد العزيز ،معؿر( طـ 11/75أخرجف طبد الرزاق ) (4)

 . وإسـاده صحقح، رجالف ثؼات. مقرديـ قد مسفؿا العصػر



 377  َباُب الّلَباِع

 

 

 

 

ْػَرة، كؿا يف  وقد استدل طىل الجقاز بلنَّ الـبل  كان يصبغ بالصُّ

الصحقحقـ
(1)

 .طـ ابـ طؿر  

فنن الؿراد بف صبغ الشعر، وكالمـا يف مسللتـا طىل صبغ  :وٓ حجة يف ذلؽ

وأما أثار القاردة طـ الصحابة: فؾعؾف مل يبؾغفؿ الـفل، ولعؾ  ،الثقاب بالعصػر

 واهلل أطؾؿ. ابـ طؿر بؾغف بعد ذلؽ الـفل: فؿـع مـف.

يف حؼفـ طـد طامة أهؾ وأما ما يتعؾؼ بؾبس الؿعصػر لؾـساء ففق مشروع 

أهنـ لبسـ  العؾؿ، وقد ثبت طـ طائشة، وأم سؾؿة، وأسؿاء بـت أبل بؽر 

 .مصـػ طبد الرزاق، ومصـػ ابـ أبل شقبةالؿعصػرات، كؿا يف 

، قالت: رأيت وأخرج طبد الرزاق بنسـاد صحقح طـ طائشة بـت سعد 

 يؾبسـ الؿعصػر. ملسو هيلع هللا ىلصستًّا مـ أزواج الـبل 

، حديث طبد اهلل بـ طؿرو بـ العاص  :وطقة لبسف لؾـساءويدل طىل مشر

مـ ثـقة  ملسو هيلع هللا ىلصهبطـا مع رسقل اهلل ( قال: 4666(، وأبل داود )6852طـد أمحد )

فعرفت  .«؟ما هذه الريطة طؾقك» :فؼال ،ريطة مضرجة بالعصػر وطظ فالتػت إيل

فؼال  ،الغدثؿ أتقتف مـ  ،فلتقت أهىل وهؿ يسجرون تـقرا لفؿ فؼذفتفا فقف :ما كره

فنكه َل  ؛أَل كسوهتا بعض أهؾك» :. فلخبرتف فؼال«؟يا طبد اهلل ما فعؾت الريطة»

وإسـاده حسـ. .«بلس به لؾـساء
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.1187(، ومسؾؿ برقؿ )166أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

 (8/177-  ،)مصـػ ابـ أبل شقبة  (2/221-222 ،)ٓبـ رجب  فتح الباريواكظر:  (2)

الرزاق مصـػ طبد (11/76.) 
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 حهِ ايتصعيس يًسهٌ. د:2ر َطأي١ 

أما بالـسبة لتزطػر الرجؾ يف جسده: فعامة العؾؿاء طىل تحريؿف، ويف 

 أن يتزطػر الرجؾ. ملسو هيلع هللا ىلص، قال: هنك الـبل الصحقحقـ طـ أكس 

وهق معـاه طـد مالؽ وأكثر  (21/86 :)التؿفقديف   ل ابً عبد الربقا

 ه.االعؾؿاء تخؾقؼ الجسد وتزطػره

وأما  ،محؾقا هذا طىل الثقاب وغقرها (2/182 :)التؿفقديف   ّقال

 ه.اواهلل أطؾؿ ،-يعـل: يف الـفل طـف– الجسد فال خالف طؾؿتف فقف

 :لجازه مجاطة مـ أهؾ العؾؿ لؾرجؾ غقر ف وأما بالـسبة لتزطػر الرجؾ يف ثقابف

م، وهق ققل مالؽ وأمحد، وهق ضاهر اختقار البخاري، وطزاه ابـ طبد البر رِ حْ الؿُ 

. واستدل همٓء الؿقصلٕكثر السؾػ، وثبت طـ ابـ طؿر أكف كان يؾبسف كؿا يف 

فدل طىل أن غقر الؿحرم يجقز لف  :هنك الرجؾ الؿحرم طـ لبسف ملسو هيلع هللا ىلصبلن الـبل 

 .كؿا يف الصحقحقـ طـ ابـ طؿر  لبسف.

وهق  ملسو هيلع هللا ىلص، قال: جاء رجؾ إىل الـبل يعىل بـ أمقة ويدل طؾقف أيًضا حديث 

فؼال: كقػ تلمرين أن  -أو قال أثر صػرة-بالجعراكة، طؾقف جبة وطؾقفا خؾقق 

أين السائل طن العؿرة؟ اغسل طـك أثر »قال:  ... الحديث، وفقفأصـع يف طؿريت؟

واخؾع طـك جبتك، واصـع ْم طؿرتك ما أكت  -ر الخؾوقأو قال أث-الصػرة 

ومل يذكر يف الحديث أكف زجره طـ  ،متػؼ طؾقف، والؾػظ لؿسؾؿ «صاكع ْم حجك

 التزطػر.
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  ومـع مـ ذلؽ اإلمام الشافعلأخًذا بعؿقم الحديث الؿتؼدم :. 

 .وكره ذلؽ أمحد يف رواية، والحـػقة 

سد، كؿا ذكره ابـ تزطػر بالجأن يحؿؾ الحديث طىل الـفل طـ ال ًاألقشب

واهلل أطؾؿ. طبد البر: مجًعا بقـ إحاديث،
(1)

  

 حهِ يراع ا٭محس. د:3ر َطأي١

  ذكر الحافظ ابـ رجب  ًٓ  :يف هذه الؿسللة أيًضا أققا

ابـ الؿسقب، والشعبل، والـخعل، والحسـ، ، ذكره طـ الرخصةاألّل: 

ويف ، ا أمحردً رْ أكف كان يؾبس بُ وروي طـ طظ بـ أبل صالب  وطظ بـ حسقـ،

صحقح مسؾؿ (2669)أن أسؿاء بـت أبل بؽر أرسؾت إىل ابـ طؿر تؼقل لف ،: 

وإرجقان: ، ريت أرجقانثقحرم مقاثر إرجقان، فؼال: هذه مكؽ تأبؾغـل 

 الحؿرة. الشديد

يف   وقد اسُتِدلَّ ٕهؾ هذا الؼقل بحديث أبل جحقػة، والبراء

الصحقحقـ
(2)

 يف ُحؾٍَّة محراء. ،أهنؿا رأيا الـبل 

الؽراهة، وهق ققل صاوس، ومجاهد، وططاء، والحسـ، وابـ  الجاىٕ:

 سقريـ، وهق مذهب أمحد.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (14/54  ،)شرح الـقوي (2/186-( ،)21/82 ،)البر ٓبـ طبد  التؿفقدواكظر:  (1)

الػتح (58465847، و ،)الؿجؿقع (4/339 ،)شرح العؿدة (.381)ص 

(، وحديث البراء: أخرجف 563(، ومسؾؿ برقؿ )634حديث أبل جحقػة أخرجف البخاري برقؿ ) (2)

 (.2337(، ومسؾؿ برقؿ )5961البخاري برقؿ )
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الؽراهة فقؿا هق شديد الُحْؿَرة، وُروي ذلؽ طـ مالؽ، وأمحد،  الجالح:

حف كثقر مـ الحـابؾة.  ورجَّ

ر هنك طـ الؿعصػر: فإمح وقد استدل الؼائؾقن بالؽراهة بلنَّ الـبل 

واستدلقا طىل ذلؽ بحديث البراء بـ طازب طـد  يدخؾ يف ذلؽ مـ باب أوىل،

(، وفقف الـفل طـ الؿقاثر الُحُؿر، واستدلقا طىل ذلؽ بحديث 5849البخاري )

( بنسـاد صحقح أكف قال يف ضؿـ 1162( )963طظ بـ أبل صالب طـد أمحد )

( 4656أبل داود ) ، وطـد«وهناكا طـ الؼسل، والؿقثرة الحؿراء»: حديث صقيؾ

 .«هنل طـ مقاثر إرجقان»بنسـاد صحقح: 

ومحؾقا حديث أبل جحقػة، والبراء طىل أهنا مل تؽـ محراء خالصة، بؾ كاكت 

 مخططة بللقان أخرى.

شرح الصالة ، فؼال كؿا يف كتاب هذا الؼقل شقخ اإلسالم  وقد رجح

وذلؽ يؼتضل أن طـ الؿقاثر الحؿر،  ملسو هيلع هللا ىلصفؼد هنك  (:-378)ص مـ شرح العؿدة

تؽقن الحؿرة ممثرة يف الـفل، والحديث طام يف ا لؿقاثر الحؿر، سقاء كاكت 

حريًرا أو مل تؽـ، ولق كان الؿراد هبا الحرير: فتخصقصف الحؿر هبا دلقؾ طىل أنَّ 

إمحر مـ الحرير أشد كراهة مـ غقره، وذلؽ يؼتضل أن يؽقن لؾحؿرة تلثقر يف 

، ويف «الحؿراء ةـ الؼسل، والؿقثرط»بعضفا:  الؽراهة، ثؿ أحاديث طظ يف

، وهل كؾفا «طـ مقاثر إرجقان»، ويف بعضفا: «طـ الؼسل والؿعصػر»بعضفا: 

هل الحؿر، وإن مل تؽـ حريًرا، وأنَّ مـاط الحؽؿ محرهتا ٓ  دلقؾ طىل أنَّ الؿقاثر

اشتؼاقف  مجرد كقهنا حريًرا، وذلؽ أنَّ إرجقان هق إمحر الشديد الحؿرة، كلنَّ 
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مـ إرج، وهق تقهج رائحة الطقب: ٕنَّ إمحر يسطع لقكف، ويتققد كؿا تسطع 

، قال أبق طبقد: إرجقان الشديد الحؿرة، والـفرمان الرائحة الزكقة يف إرائج

دوكف يف الحؿرة، والؿػدم الؿشبع محرة، والؿضرج دوكف، ثؿ الؿقرد بعده. ثؿ ققل 

دلقؾ طىل أنَّ  «الؿعصػر»بدل ققلف:  «الحؿراءهنك طـ لبس الؿقثرة »طظ: 

الؿعصػر إكؿا هناه طـف لحؿرتف، فتارة يعبر طـفا باسؿف الخاص، وتارة يعبر طـف 

 بآسؿ العام الذي هق مـاط الحؽؿ.

إذا هنك طـ الؿعصػر، فغقره مـ إمحر الؿشبع أوىل  ملسو هيلع هللا ىلصإنَّ الـبل  وأيًضا قال:

يؽره سقى لقكف، ولقس هق بلشدها محرة، فغقره بالـفل مـف: إذ لقس يف الؿعصػر ما 

الذي يساويف يف لقكف، وبريؼف، أو يزيد طؾقف: أوىل أن يـفك طـف، والتػريؼ  مـ إمحر

بقـفؿا تػريؼ بقـ الشقئقـ الؿتؿاثؾقـ، وذلؽ غقر جائز، وأيًضا فنن هذا الؾقن 

ر، والذهب: يقجب الخقالء، والبطر، والؿرح، والػخر: فؽان مـفقًّا طـف كالحري

ر، والذهب، فلما الخػقػ الحؿرة مثؾ ولفذا أبقح هذا لؾـساء كؿا أبقح لفـ الحري

الؿقرد وكحقه فؼد ذهبت هبجتف، وتققده، وصار قريبًا مـ إصػر: فال يؽره، 

وإحاديث التل جاءت يف الرخصة يف إمحر محؿقلة طىل هذا: فنكف يسؿك أمحر، 

يؽقن بعضف أمحر مثؾ البرود التل فقفا خطقط  وإن كاكت محرتف خػقػة، وطىل ما

 محر، وهذا معـك ققلفؿ: حؾة محراء.

 . ... وهؾ هذه كراهة تحريؿ، أو تـزيف؟ فقف وجفان قال:

ٕصح يف مذهب أمحد كراهة التـزيف.ثؿ ذكر وجفقـ يف مذهب أمحد، وا
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1/137.)زاد الؿعاد (2/226-221 ،)ٓبـ رجب  يفتح البارواكظر:  (1)
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ـْ َأْسَؿاَء بِـِْت َأبِل َبْؽٍر  (333)  : َأكََّفا َأْخَرَجْت ُجبَّ َوَط

ِ
، ملسو هيلع هللا ىلصَة َرُسقِل اهلل

ـِ  ـِ َوالَػْرَجقْ قْ َمْؽُػقَفَة الَجقِْب َوالُؽؿَّ
(1)

يبَاِج. َرَواُه َأُبقَداُود   .بِالدِّ

ُمْسؾِؿٍ َوَأْصُؾُف فِل 
(2)

َوَكاَن الـَّبِلُّ ، َفاتُ َفَؼبَْض ، َكاَكْت ِطـَْد َطائَِشَة َحتَّك ُقبَِضْت : َوَزادَ  

ـُ َكْغِسُؾَفا لِْؾَؿْرَضك ، َيْؾبَُسَفا ملسو هيلع هللا ىلص  .بَِفا َكْستَْشِػلَفـَْح

.ُجُؿَعةِ الَوَكاَن َيْؾبَُسَفا لِْؾَقْفِد وَ : ُؿْػَردِ الَدِب إَ ُبَخاِريُّ فِل الَوَزاَد 
(3)

 

 مفسدات احلدِث:
ة، بضؿ الؽاف، قْهلا: وهق ما ُيؽػُّ بف  )مؽػقفة(: يعـل ُجِعَؾ لفا ُكػَّ

ْيؾ، ويف الػرجقـ، ويف الؽؿقـ.  جقاكبفا، وُيْعَطػ طؾقفا، ويؽقن ذلؽ يف الذَّ

 )الجقب(: هق مدخؾ الرأس مـ الؼؿقص، وكحقه. قْهلا:

 )لبـة(: هق بؽسر الالم، وإسؽان الباء، وهل رقعة يف جقب الؼؿقص. قْهلا:

 املسائل واألحكام املستفادة من ادحييث

 فٝ٘ حسٜس ٜطري.هٛاش يرظ َا  د:1ر َطأي١

هذا الحديث فقف دٓلة طىل جقاز لبس ما فقف حرير، ولؽـ هق محؿقل طىل ما 

 ، واهلل أطؾؿ.: لحديث طؿر الؿتؼدم يف البابكان مقضع أربع أصابع فؿا دون

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الػرجان: مها الشؼان الؾذان يف أسػؾ الجبة. (1)

( 2669( ويف إسـاده الؿغقرة بـ زياد وهق ضعقػ، وأصؾف طـد مسؾؿ )4654أخرجف أبقداود ) (2)

ؼالت: هذه بؾػظ: )فلخرجت جبة صقالسقة كسرواكقة لفا لبـة ديباج وفرجقفا مؽػقفقـ بالديباج، ف

 كاكت طـد طائشة... فذكرت الحديث. 

 ( بنسـاد صحقح. 348) إدب الؿػردأخرجف البخاري يف  (3)
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 َبِعُض امَلَطاِئِل امُلِلَخَكة

 حهِ يراع َا فٝ٘ تؿاٜٚس ذٚات ا٭زٚاح. د:1ر َطأي١

 يف الؿسللة أققال: 

ق ققل أمحد يف رواية، وسؾقؿان بـ داود الفاشؿل، وأبل الرخصة، وه األّل:

 .«إَل رقًَم ْم ثوب»بـ حرب، واستدلقا بحديث: اخقثؿة زهقر 

 .الؽراهة، وهق ققل مالؽ، والثقري، وبعض الحـابؾة الجاىٕ:

التحريؿ، وهق ققل الشافعقة، وأمحد يف رواية، وبعض الحـابؾة، وطزاه  الجالح:

قا بإدلة الؿتؽاثرة يف تحريؿ صقر ذوات إرواح، واستدلالـقوي لؾجؿفقر، 

 بدون مِْرَية. انصٌابهق  ًىزا انقٌل

مؼطقطة  : ففق محؿقل طىل ما إذا كاكت«إَل رقًَم ْم ثوب»وأما حديث: 

 ، أو صقرة مـ غقر ذوات إرواح.الرأس

( إىل -394)ص شرح الصالة مـ العؿدةيف  ومال شقخ اإلسالم 

، ة، وإىل كقهنا مدرجة مـ الراوي، ولقست مـ كالم الـبل تضعقػ هذه الزياد

إذا سقؼ بؾػظف طـ بسر  :أن حديث آستثـاء مبفؿ محتؿؾ :يبقـ ذلؽ: فؼال 

 ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل  طـ أبل صؾحة إكصاري  ،زيد بـ خالد الجفـل طـ ،بـ سعقدا
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 :دثؿ اشتؽك زي :قال بسر بـ سعقد «َل تدخل الؿَلئؽة بقتا فقه صورة»قال:  

فؼؾت لعبقد اهلل الخقٓين ربقب مقؿقكة  :قال .فنذا طىل بابف ستر فقف صقرة ،فعدكاه

 مل تسؿعفأ :قال طبقد اهلل ؟مل يخبركا زيد طـ الصقر يقم إولأ :ملسو هيلع هللا ىلصزوج الـبل 

 .إٓ رقؿا يف ثقب :حقـ قال

وإكؿا خػض بف صقتف حتك  ،ففذه الزيادة مل يؼؾفا زيد كؿا قال أول الحديث

ومل يرفعفا يف حديث  ،فؾعؾف قالفا مـ طـده :قد اهلل دون بسر بـ سعقدسؿعفا طب

وكثقرا ما يدرج الؿحدث يف حديثف زيادة يحسب الؿستؿع أهنا  ،ملسو هيلع هللا ىلصطـ الـبل 

 .مسققة طؿـ حدث طـف

وقد صحت  ،يميد ذلؽ أكف اطتؼد رقؿ الستقر مـ مجؾة الؿستثـك مـف

ن لوب ،دت بالحديثإحاديث الصحقحة الصريحة أهنا مـ مجؾة التل قص

وقد روى غقر واحد الحديث طـ أبل صؾحة دون  ،الؿالئؽة ٓ تدخؾ بقتا هل فقف

 هذه الثـقا.

واهلل أطؾؿ ما  ،فالؿراد هبا ملسو هيلع هللا ىلصوان كاكت هذه الزيادة محػقضة طـ رسقل اهلل 

ويداس مـ الصقر يف الثقاب كؿا  لرقؿ مـ الصقر التل ٓ روح فقفا أو كان يقص

 .خرإحاديث إُ ا بجاء ذلؽ مػسرً 

وقد روى طبقد اهلل بـ طبد اهلل بـ طتبة أكف دخؾ طىل أبل صؾحة إكصاري 

يـزع كؿطا تحتف فقف  افدطا أبق صؾحة إكساك :قال ،طـده سفؾ بـ حـقػ يعقده فقجد

ما قد  ملسو هيلع هللا ىلصوقال فقف الـبل  .ٕن فقف تصاوير :قال ؟مل تـزطف :فؼال لف سفؾ .تصاوير
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ولؽـف أصقب  ،بىل :قال .ؼؾ إٓ ما كان رقؿا يف ثقبأو مل ي :قال سفؾ .طؾؿت

  .حديث حسـ صحقح :وقال .محد والترمذيأرواه مالؽ و .لـػسل

ٕن طبقد اهلل بـ  :هق مـؼطع غقر متصؾ :ففذا الحديث قد قال فقف ابـ طبد البر

وٓ لف طـ  ،وٓ حػظ طـفؿا ،وٓ أبا صؾحة ،طبد اهلل مل يدرك سفؾ بـ حـقػ

وٓ خالف أن سفؾ بـ حـقػ مات سـة  ،وٓ لف سـ يدركفؿا بف أحدمها سؿاع

ولقس كؿا  ،وكبر طؾقف ستا ، وصىل طؾقف طظ ،ثؿان وثالثقـ بعد شفقد صػقـ

 قال ابـ طبد البر.

 ،استثـك الرقؿ يف الثقب ملسو هيلع هللا ىلصففذا الحديث يؼتضل أن أبا صؾحة طؾؿ أن الـبل 

ا كان مـ الثقاب يقصل ولقس فقف أكف سؿعف مـف فقجقز أن يؽقن الؿستثـك م

كؿا فسرتف سائر  ،أو أن تؾؽ التصاوير مل تؽـ صقر ما فقف روح ،ويداس

إحاديث.
(1)

 

 حهِ يرظ املسأ٠ يراع ايسهٌ  ٚايعهظ. د:2ر َطأي١

 ، أنَّ الـبل وغقره طـ أبل هريرة   (4698)ســ أبل داودثبت يف 

اإلمام  ف، وحسـ«لعـ الرجؾ يؾبس لبسة الؿرأة، والؿرأة تؾبس لبسة الرجؾ»

طـ ابـ   (5885)البخاري، ويف  (1366)الصحقح الؿسـديف  القادطل 

الؿتشبفات مـ الـساء بالرجال، والؿتشبفقـ مـ  ملسو هيلع هللا ىلص: لعـ رسقل اهلل طباس 

 الرجال بالـساء.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2164.)شرح مسؾؿ (2/368 ،)الؿغـل(، 2/211ٓبـ رجب ) فتح الباريواكظر:  (1)
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َواْلَحِديُث َيُدلُّ َطَؾك :  (1/645-646)الـقؾيف  قال الػْناىٕ 

َجالِ َتْحِريِؿ َتَشبُِّف الـَِّساِء بِ  َّٓ َطَؾك فِْعؾٍ  ،الرِّ َٓ َيُؽقُن إ ـَ  ْع َنَّ الؾَّ
ِ

َجاِل بِالـَِّساِء: ٕ  َوالرِّ

ٍم، َوإَِلقِْف َذَهَب  افِِعلُّ فِل . ْؿُفقرُ اْلـجُمَحرَّ ُمِّ َوَقاَل الشَّ ْٕ َٓ َيْحُرُم ِزيُّ الـَِّس ا اِء : إكَُّف 

ُجؾِ  ََحادِيُث َتُردُّ َطَؾقِْف، َولَِفَذا . ُسُف اْكتََفكَفَؽَذا َطؽْ  ،َوإِكََّؿا ُيْؽَرهُ  ،َطَؾك الرَّ ْٕ َوَهِذِه ا

ْوَضةِ َقاَل الـََّقِويُّ فِل  َجالِ الرَّ َقاُب َأنَّ َتَشبَُّف الـَِّساِء بِالرِّ َوَطْؽُسُف َحَراٌم  ،: َوالصَّ

ِحقِح   ها.لِْؾَحِديِث الصَّ

 حهِ إضراٍ ايثٝاب إزي  ت ايهعرري. د:3ر َطأي١

أخرج الشقخان
(1)

َل يـظر اهلل إلى من جرَّ ثوبه »، مرفقًطا: ابـ طؿر طـ  

.كحقه  ، وأخرجا طـ أبل هريرة«ُخقَلء
(2)

 

 يؽؾؿفم اهلل، وَل ثَلثة َل»، مرفقًطا: طـ أبل ذرٍّ  (166) وأخرج مسؾؿ

م طذاب ألقم: الؿسبل، والؿـَّان، والؿـػق سؾعته يـظر إلقفم، وَل يزكقفم، وهل

 .«بالحؾف الؽاذب

ما »: ، قال، طـ الـبل طـ أبل هريرة  (،5787) بخاريوأخرج ال

 .«حتت الؽعبقن من اإلزار فػي الـار

  وُه مـ ذهب مجفقر العؾؿاء إىل تحريؿ إسبال الثقاب إذا كان خقالء، بؾ َطدُّ

الؽبائر: لألحاديث الؿذكقرة، وغقرها مؿا هق يف معـاها، وقالقا: إذا أسبؾف لغقر 

: إنَّ إزاري دلقا طىل ذلؽ بلنَّ أبا بؽر قال لؾـبل الخقالء: ففق مؽروه، واست

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.2685(، ومسؾؿ برقؿ )5783أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

 (.2687(، ومسؾؿ برقؿ )5788أخرجف البخاري برقؿ ) (2)
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أخرجف البخاري  «إكك لست َمن يػعؾه خقَلء»يسترخل: إٓ أن أتعاهده. فؼال لف: 

 .(، مـ حديث ابـ طؿر 5784)

  وذهب أمحد يف رواية، واختارها بعض الحـابؾة إىل تحريؿ جرِّ الثقب، وإْن مل

 اقتضاء الصراط الؿستؼقؿكؿا يف   وهق اختقار شقخ اإلسالم يؽـ خقالء،

وإلقف مال الحافظ ابـ حجر، واستدلقا طىل ذلؽ بحديث جابر بـ  (136)ص

قال لف:  أنَّ الـبل  (:64، 5/63) ، وأمحد (4684)ســ أبل داودسؾقؿ يف 

، وصححف شقخـا القادطل «إياك وإسبال اإلزار؛ فننَّ إسبال اإلزار من الؿخقؾة»

  يفلؿسـدالصحقح ا (196). 

َوَقْد َطَرْفت َما فِل :  (1/646)كقؾ إوصاريف  قال الػْناىٕ 

ـْ َقْقلِِف 
َبِل َبْؽٍر:  ملسو هيلع هللا ىلصَحِديِث اْلبَاِب مِ

ِ
َّْن َيْػَعُل َذلَِك ُخَقََلءَ »ٕ

ِ
َوُهَق  ،«إكَّك َلْست َم

ْسبَاَل  َقْد َيُؽقُن لِْؾُخقَاَلِء، َوَقْد َيُؽقُن  َتْصِريٌح بَِلنَّ َمـَاَط التَّْحِريِؿ اْلُخقاََلُء، َوَأنَّ اإْلِ

ـْ َحْؿِؾ َقْقلِِف  ،لَِغقِْرهِ 
َفا»َفاَلُبدَّ مِ ـِ  «ِخقَؾةُ الؿَ  ِمَن  َفنِكَّ َأكَُّف  َطَؾك ُسَؾقؿ فِل َحِديِث َجابِِر ْب

ـْ ْذُكقُر فِل َحِديِث اْلبَاِب ُمتََقجِّ الـْؿَ َفقَُؽقُن اْلَقِطقُد  :َخَرَج َمْخَرَج اْلَغالِِب  ًفا إَلك َم

ـْ 
، َواْلَؼْقُل بَِلنَّ ُكؾَّ إْسبَاٍل مِ ًٓ  ِخقَؾِة َأْخًذا بَِظاِهِر َحِديِث َجابِرٍ الـْؿَ َفَعَؾ َذلَِؽ اْختِقَا

ـِ ُسَؾقؿا ُروَرةُ  ب ُه الضَّ ـْ ُيْسبُِؾ إَزاَرُه َمَع َطَدِم  :َتُردُّ ـْ الـَّاِس َم
َفنِنَّ ُكؾَّ َأَحٍد َيْعَؾُؿ َأنَّ مِ

ـْ َقْقلِِف ُخُطق
َم مِ ُه َما َتَؼدَّ َبِل َبْؽٍر َما َطَرْفت. ملسو هيلع هللا ىلصِر اْلُخقَاَلِء بِبَالِِف، َوَيُردُّ

ِ
 هإ

َـّ هذا كالٌم كػقٌس مـ اإلمام الشقكاين  :غفش اهلل نو قال أتٌ ػثذ اهلل ، ولؽ

أطـل أنَّ إسبال الثقب مظـة الخقالء -اطتبر هذا الغالب، وهذه الؿظـة  الـبل 
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م اإلسباليف الغال  ، ويف «إياك وإسبال اإلزار»:  بـ سؾقؿ فؼال لجابر -ب، وحرَّ

صحقح مسؾؿ (2686:)  بـ طؿر اأكف قال لعبد اهلل :«وذلؽ «ارفع إزارك ،

ـِ  طـد أْن رأى فقف استرخاء، ومل يسللف الـبل  : أذلؽ خقالء أم استرخاء ثقبف ط

 ولذلؽ شؽا أبق بؽر لؾـبل  :ٓ؟ بؾ ففؿ الصحابة أهنؿ ملمقرون بالرفع مطؾًؼا

 .، ولق ففؿ أنَّ ذلؽ لؾخقالء فؼط: َلؿا سلل الـبل استرخاء ثقبف

وإذا ُطؾَِؿ هذا: فنسبال الثقب ُخقالء كبقرة مـ الؽبائر، وإسبالف لغقر خقالء: 

محرٌم ومعصقة، وكسلل اهلل أن يشرح صدوركا لؾحؼ، والحؿد هلل.
(1)

 

 إضراٍ ايثٝاب يف حل ايٓطا٤. د:4ر َطأي١

(: وأمجع العؾؿاء طىل جقاز 2685) شرح مسؾؿيف  اليّْٖ قال 

اإلذن لفـ يف إرخاء ذيقلفـ ذراًطا،  ملسو هيلع هللا ىلصاإلسبال لؾـساء، وقد صحَّ طـ الـبل 

 هاأطؾؿ. واهلل

(، والـسائل 4118إىل ما أخرجف أبق داود ) يشقر الـقوي  :ُ قهد

يا  : أهنا قالت:( بنسـاد صحقح طـ أم سؾؿة 26511(، وأمحد )8/269)

: إًذا يـؽشػ : قؾت، قالت«يرخقن شبًرا»رسقل اهلل، فؽقػ بالـساء؟ فؼال: 

 .«فذراع َل يزدن طؾقه»طـفـ؟ قال: 

الحؽؿ يف اإلسبال يشؿؾ إسبال الؼؿقص، واإلزار، والسراويؾ: ٕنَّ  تنبيه:

 .يف إحاديث الؿتؼدمة «ثوبه»كؾفا يشؿؾفا ققلف: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2685.)شرح مسؾؿ (1/646 ،)الـقؾ (5787-5791 ،)الػتحواكظر:  (1)
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ـٍ طـ ابـ 4695) (، وأبق داود137، و2/116وأخرج أمحد ) ( بنسـادٍ حس

 .«يف اإلزار، ففق يف الؼؿقص ملسو هيلع هللا ىلصما قال رسقل اهلل »، قال: طؿر 

(، 3576(، وابـ ماجف )4694وأما الحديث الذي أخرجف أبق داود )

طـ  ( مـ صريؼ طبد العزيز بـ أبل رواد، طـ سامل، طـ أبقف 8/268والـسائل )

والعؿامة، مـ جر مـفا شقئا خقالء،  اإلسبال يف اإلزار، والؼؿقص،»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

 . فؼد قال ابـ أبل شقبة كؿا يف ســ ابـ ماجف: ما أغربف.«مل يـظر اهلل إلقف يقم الؼقامة

اإلسبال يف اإلزار، والؼؿقص، »تػرد طبد العزيز بـ أبل رواد بؼقلف:  :ُ قهد

كر ، وغقره مـ الرواة يروون الحديث، طـ سامل، وطـ ابـ طؿر بدون ذ«والعؿامة

 .«مـ جر ثقبف خقالء...»هذا الزيادة، وإكؿا اقتصروا طىل آخر الحديث: 

طؿر بـ  :فؼد روى الحديث طـ سامل مجاطة بدون الزيادة الؿذكقرة، وهؿ

 محؿد، ومقسك بـ طؼبة، والزهري.

مـ جر ثقبف »وروى الحديث طـ ابـ طؿر مجاطة، واقتصروا طىل ققلف: 

اهلل بـ ديـار، وزيد بـ أسؾؿ، وجبؾة بـ  ، وهؿ: كافع مقٓه، وطبد«خقالء...

سحقؿ، ومحارب بـ دثار، ومحؿد بـ طبد الرمحـ بـ ثقبان، ومحؿد بـ طباد بـ 

جعػر، ومسؾؿ بـ يسار، ومحؿد بـ زيد، ومسؾؿ يـاق.
(1)

  

أبل هريرة، قال: بقـؿا رجؾ يصظ ( وغقره، طـ 638روى أبق داود ) 

، فذهب فتقضل، ثؿ جاء، ثؿ «اذهب فتوضل»: ملسو هيلع هللا ىلص مسبال إزاره إذ قال لف رسقل اهلل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (16/5-.)الؿسـد الؿصـػ الؿعؾؾاكظر مصادر رواياهتؿ يف  (1)
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، فذهب فتقضل، ثؿ جاء، فؼال لف رجؾ: يا رسقل اهلل ما لؽ «اذهب فتوضل»قال:  

إكه كان يصؾي وهو مسبل إزاره وإن اهلل »أمرتف أن يتقضل، ثؿ سؽت طـف، فؼال: 

. وهذا الحديث ضعقػ: فنكف مـ صريؼ «تعالى َل يؼبل صَلة رجل مسبل إزاره

 جعػر، طـ ططاء بـ يسار، طـ أبل هريرة بف.أبل 

وأبق جعػر الؿذكقر، رجؾ مـ أهؾ الؿديـة، مجفقل، تػرد بالرواية طـف 

 يحقك بـ أبل كثقر، ومل يقثؼف معتؿد طىل تقثقؼف: ففق مجفقل العقـ.

 حهِ ايطدٍ. د:5ر َطأي١

ســ ، يف جاء يف الـفل طـ السدل أحاديث، وهل: حديث أبل هريرة 

أن يسدل الرجؾ ثقبف. ويف إسـاده: الحسـ بـ  هنك الـبل ،  (643)أبل داود

ٓبـ طدي، وكلكف قد  الؽامؾر الحديث يف ترمجتف مـ كِ ذكقان، وهق ضعقٌػ، وذُ 

فقفا: ِطْسؾ بـ سػقان،   (7934،)مسـد أمحدولف صريؼ أخرى يف  ،ُأكؽر طؾقف

يف ، و(2/243) ، طـد البقفؼلوهق ضعقٌػ، وجاء مـ حديث ابـ مسعقد 

ة مل يسؿع مـ إسـاده: بِشر بـ رافع، وهق شديد الضعػ، وفقف اكؼطاع: ٕنَّ أبا طبقد

 أبقف، كؿا كصَّ طىل ذلؽ الحػاظ.

 وقد اختؾػ أهؾ العؾؿ يف تػسقر السدل طىل أققال: 

ره بقضع الرداء طىل الرأس،  ره باإلسبال الؿتؼدم، ومـفؿ مـ فسَّ فؿـفؿ مـ فسَّ

اء الذي سقليت، مـ جاكبقف مـ ورا فثؿ يرمق ؿَّ ره باشتؿال الصَّ ء ضفره، ومـفؿ مـ فسَّ

وهق أن يؾتحػ بثقب ويدخؾ يديف مـ داخؾ، ومـفؿ مـ قال: هق أن يطرح ثقًبا 
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  طىل كتػقف، وٓ يرد أحد صرفقف طىل الؽتػ إخرى.

وطزاه شقخ اإلسالم لعامة  وهذا التػسقر إخقر هق إصح طـد الحـابؾة،

مام أمحد يف تػسقر السدل بلكف: صرح الثقب طىل أن ذكر ققل اإل العؾؿاء. فؼال بعد

 هاالؽتػ، وٓ يرده طىل الؽتػ إخرى. قال: وهذا الذي طؾقف طامة العؾؿاء.

 وأكؽر شقخ اإلسالم  والتػسقر إول هق إصح طـد الشافعقة. :ُ قهد

 سـ أمديوأما ما ذكره أبق الح: آقتضاءيف  تػسقر السدل باإلسبال فؼال 

وابـ طؼقؾ مـ أن السدل هق إسبال الثقب بحقث يـزل طـ قدمقف ويجره، فقؽقن 

هق إسبال الثقب، وجره الؿـفل طـف: فغؾط مخالػ لعامة العؾؿاء وإن كان 

اإلسبال والجر مـفقا طـف بآتػاق وإحاديث فقف أكثر، وهق محرم طىل الصحقح، 

  لؽـ لقس هق السدل.

  السدل: الـخعل، ومجاهد، وططاء، والثقري، وقد ذهب إىل كراهة

كراهة ذلؽ والشافعل، والحـابؾة، وصحَّ طـ طظ 
(1)

. 

  َص فقف: مؽحقل، والزهري، والحسـ، وابـ سقريـ، وططاء، وابـ ورخَّ

، أكف كان يسدل يف الصالةالؿـذر، وصحَّ طـ ابـ طؿر 
(2)

. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(، والبقفؼل يف 5/58(، وابـ الؿـذر )2/259(، وابـ أبل شقبة )1/364أخرجف طبد الرزاق ) (1)

الؽبرى (2/243مـ ص ،) طـ خالد الحذاء، طـ طبد الرمحـ بـ سعقد بـ وهب، طـ أبقف: أن رق

ؿ. وهذا إسـاد صحقح، وقد سدلقا، فؼال: كلهنؿ القفقد خرجقا مـ ففره ،ا رأى ققما يصؾقنطؾقًّ 

 رجالف ثؼات.

( مـ صريؼ الثقري، طـ ططاء بـ السائب، طـ محارب، قال: 2/266أخرجف ابـ أبل شقبة ) (2)

 ل يف الصالة. وهذا إسـاد صحقح، والثقري روى طـ ططاء قبؾ آختالط.رأيت ابـ طؿر يسد

 =وكقع، قال: ( طـ 2/259خالف ذلؽ، فلخرج ابـ أبل شقبة ) وقد صح طـ ابـ طؿر 
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ـفل طـ السدل : ٓ أطؾؿ يف الشرح الؿفذبكؿا يف  قال ابً امليرز 

 ها، فال هنل طـف بغقر حجة.يثبتخبًرا 

ولؽـ قد كره ذلؽ الصحابة: الحديث فقف ضعٌػ،  :غفش اهلل نو قال أتٌ ػثذ اهلل

.ٕكف مـ فعؾ القفقد
(1)

 

 اغتُاٍ ايؿُا٤. د:6ر َطأي١

، مـ حديث أبل سعقد، وأبل هريرة  (،368( )367) أخرج البخاري

 هنك طـ اشتؿال الصؿاء. ل ، أنَّ الـبمـ حديث جابر  (،2699) ومسؾؿ

أن ذكر أحاديث يف تػسقر الصؿاء طـ بعد - قال احلافظ ابً زدب 

 ةفحاصؾ ما دلت طؾقف إحاديث يف لبس: -، وبعضفا طـ الصحابةـالتابعق

فقشتؿؾ بف طىل بدكف مـ غقر إزار، ثؿ  :الرداء وهق ،اا واحدً الصؿاء هق أن يؾبس ثقبً 

ا، فتبدو طقرتف مـؽبف أخر وشؼف مؽشقفً  لؼِ بْ يُ حد مـؽبقف، وأيضع صرفقف طىل 

العؾؿاء، ومـفؿ: سػقان الثقري، وابـ وهب،  اء أكثرؿَّ الصَّ  رَ سَّ مـف، وبذلؽ فَ 

وأمحد، وأبق طبقد، وأكثر العؾؿاء
(2)

. 

قال أبق طبقد: قال إصؿعل: اشتؿال الصؿاء طـد العرب: أن  قال ابً زدب:

 ها.ا فقخرج مـف يدهه كؾف، وٓ يرفع مـف جاكبً ؿؾ الرجؾ بثقبف، فقجؾؾ بف جسدتيش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حدثـا فضقؾ بـ غزوان، طـ كافع، طـ ابـ طؿر: أكف كره السدل يف الصالة، مخالػة لؾقفقد، وقال:  =

 ًضا.وهذا إسـاٌد صحقٌح أي إهنؿ يسدلقن.

ٓبـ  الـفاية (5/57- ،)إوسط (2/297 ،)الؿغـل (3/177-178 ،)الؿجؿقعاكظر:  (1)

  (1/362.)طبد الرزاق(، -129)ص آقتضاء (2/259- ،)ابـ أبل شقبةإثقر، 

 (.5826، كؿا يف البخاري )وصح هذا التػسقر طـ أبل سعقد الخدري  (2)
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 .شرح الؿفذبوهذا التػسقر أخذ بف الشافعقة كؿا يف 

 .وطىل التػسقر إول: فتبطؾ الصالة إذا اكؽشػت العقرة :ُ قهد

فؼالقا بؽراهتف: ٕكَّف ٓ يدري لعؾف يصقبف شلء يريد  وأما التػسقر أخر

 يؼدر طىل ذلؽ.آحتراس مـف، وأن يتؼقف بقده: فال 

: وهذا الذي قالف أبق طبقد يف تؼديؿ تػسقر الػؼفاء طىل قال ابً زدب 

ا: فننَّ الـبل  ـٌ جدًّ قد يتؽؾؿ بؽالم مـ كالم العرب  تػسقر أهؾ الؾغة حس

يستعؿؾف يف معـك هق أخص مـ استعؿال العرب أو أطؿ مـف ويتؾؼك ذلؽ طـف محؾة 

 إلخ. ... لتابعقن ويتؾؼاه طـفؿ أئؿة العؾؿاءشريعتف مـ الصحابة ثؿ يتؾؼاه طـفؿ ا

: ولق صؾَّك وهق مشتؿؾ الصؿاء، ومل تبُد طقرتف: مل تبطؾ قال ابً زدب 

 صالتف طـد أكثر العؾؿاء، ومـفؿ مـ قال ببطالهنا، وهق وجٌف ٕصحابـا.

وكذلؽ مـ صؾَّك وهق مسبٌؾ إلزاره، أو بؾباس  :قال أتٌ ػثذ اهلل غفش اهلل نو

و بثقب فقف تصاوير: فنكف يلثؿ، وصالتف صحقحة طـد الجؿفقر، وهق امرأة، أ

.، واهلل أطؾؿ: ٕنَّ الـفل لقس طائًدا لذات الصالة، بؾ ٕمر خارٍج طـفاانصٌاب
(1)

 

 ايؿ٠٬ يف خٛب ٚاحٕد ٚيف خٛبري. د:7ر َطأي١

مجع العؾؿاء طىل صحة صالة مـ أوقد  (376 :)قال احلافظ ابً زدب 

 ها.ؽبقفوستر مـ ،صىل يف ثقب واحدٍ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٓبـ حجر  الػتح (3/176 ،)الؿجؿقع(، 184-2/181) ٓبـ رجب الػتحواكظر:  (1)

 (.5826، و367)
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 ثؿ ذكر بعُد أنَّ ابـ الؿـذر أيًضا كؼؾ اإلمجاع طىل ذلؽ. 

 طظ، وجاء طـ ،وأما الصالة يف ثقبقـ فلكثر العؾؿاء طىل استحباب ذلؽ 

وخالد بـ القلقد، وأكس بـ مالؽ  بـ كعب، وابـ طباس، جابر، وُأبلو
(1)

، 

 الجقاز. أهنؿ كاكقا يصؾقن يف الثقب القاحد، َوُحِؿؾ فعؾفؿ ذلؽ طىل بقان

طـ معؿر، ( مـ صريؼف، 5/53(، وابـ الؿـذر )1/358وأخرج طبد الرزاق )

أمل أكسؽ »طـ أيقب، طـ كافع قال: رآين ابـ طؿر أصظ يف ثقب واحد فؼال: 

أرأيت لق أرسؾتؽ إىل فالن أكـت ذاهبا يف هذا »فؼؾت: بىل. قال:  «ثقبقـ؟

وإسـاده  «-و مـ تزيـت لفأ-اهلل أحؼ مـ تزيـ لف »فؼال:  .فؼؾت: ٓ «الثقب؟

 صحقح. 

الصحقحقـ، يف وقد دلَّ طىل استحباب ذلؽ حديث أبل هريرة 
(2)

أنَّ  

أوكؾؽم جيد »طـ الصالة يف الثقب القاحد؟ فؼال:  رجاًل سلل الـبل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخرجف مسؾؿ  ( بنسـاد صحقح، وأثر جابر 1/313أخرجف ابـ أبل شقبة ) أثر طظ   (1)

(3668.) 

( مـ صريؼ أبل كضرة، طـ أبل 1/312: ضعقػ. أخرجف ابـ أبل شقبة )وأثر أبل بـ كعب 

رة مل يدرك أبل بـ كعب: ٕن أبًقا مات يف خالفة طؿر بـ ابـ كعب بف. وهق مـؼطع: أبق كض

 .الخطاب 

 ( بنسـاد صحقح.1/312: أخرجف ابـ أبل شقبة )وأثر ابـ طباس 

( بنسـاد 1/355(، وطبد الرزاق)1/312أخرجف ابـ أبل شقبة) وأثر خالد بـ القلقد 

 صحقح.

 حقح.( بنسـاد ص1/312: أخرجف ابـ أبل شقبة )وأثر أكس بـ مالؽ 

 (.515(، ومسؾؿ برقؿ )358أخرجف البخاري برقؿ ) (2)



 395  َباُب الّلَباِع

 

 

 

 

 صحقح البخاري، كؿا يف بـ الخطاب اولذلؽ قال طؿر  :«ثوبقن؟!

ع اهلل فلوسعقا، صؾَّك (365) رجٌؾ يف إزار ورداء، يف إزار وقؿقص، يف : إذا وسَّ

إزار وقباء، يف سراويؾ ورداء، يف سراويؾ وقؿقص، يف سراويؾ وقباء، يف تبَّان 

وقباء، يف تبَّان وقؿقص.
(1)

  

 ايثٛب ٚايػعس. نيُت د:8ر َطأي١

أخرج الشقخان
(2)

ُأِمرُت أن أسجد »قال:  ، أنَّ الـبل طـ ابـ طباس  

 .«ًراعْ وبًا، وَل َش أْن َل أكػت ثَ طؾى سبعة أطظم..، و

  ،فلما كػت الثقب: فؽرهف مالؽ فقؿا إذا كان لؾصالة، سقاٌء كػتف يف الصالة

ُيؽره طـده إذا كػتف ٕمٍر غقر الصالة، ثؿ بؼل طىل حالتف مؽػقًتا يف  أو قبؾفا، وٓ

 الصالة.

  َب البخاري يف : ]باب ٓ يؽػ الثقب يف الصالة[. وضاهره أنَّ صحقحفوبقَّ

 إكؿا هل يف أثـاء الصالة، قال الحافظ ابـ حجر: وهق ققل الداودي.الؽراهة 

 إىل الؽراهة يف الحالتقـ: قبؾ الصالة، وأثـاء الصالة، مـفؿ:  وذهب الجؿفقر

 ، وغقرهؿ.ث، وأمحد، وأبق حـقػة، والشافعلإوزاطل، والؾق

: وكػُّ الشعر مؽروه كراهة تـزيف طـد وأما كػُّ الشعر: فؼال ابـ رجب 

مف صائػة مـ أهؾ الظاهر وغقرهؿ، واختاره ابـ جرير الطبري، أ كثر الػؼفاء، وحرَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  (1/316)ابـ أبل شقبة (5/51 ،)إوسط(، 365( )2/174أيًضا ) فتح الباريواكظر:  (1)

الرزاق طبد (1/349.) 

 (.288تؼدم الحديث يف الؽتاب برقؿ ) (2)



 396 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

أْن ٓ إطادة  وقال: ٓ إطادة طىل مـ فعؾف إلمجاع الحجة وراثًة طـ كبقفا  

 هاطؾقف.

ص فقف مالؽ إذا كان  قال: وحؽك ابـ الؿـذر اإلطادة مـف طـ الحسـ، ورخَّ

 هاقبؾ الصالة لؿعـك غقر الصالة.

 صحقح مسؾؿالشعر حديث ابـ طباس يف  ويف الـفل طـ كػت :ُ قهد

أكف رأى طبد اهلل بـ الحارث يصظ وهق معؼقص الشعر، فؼام يحؾف، فؾؿا  (:492)

مثل هذا مثل »يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصاكصرف قال: مالؽ وشعري؟ قال: إين سؿعت رسق اهلل 

 .«ي وهو مؽتوفالذي يصؾ

لصالة، سقاء كان مؽػقًتا مـ أكف ُيؽره الؽػت يف ا ّالصْاب يف املطألتني:

اهلل بـ دمع طب قبؾ الصالة، أم ُكِػَت يف أثـائفا، ويدل طؾقف فعؾ ابـ طباس 

الحارث، فالظاهر أنَّ شعره كان معؼقًصا مـ قبؾ الصالة، وٓ يشؿؾ الـفل مـ 

ف صقياًل فؽػتف: لقؼصره ويؾبسف طىل ذلؽ الحال دائًؿا، واهلل أطؾؿ. كان ُكؿُّ
(1)

 

 

 اهلل كراب انصالج ٌّو انثالثاءمت حبًذ 

 ه4/1425ادلٌافق: /

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (491،492.)شرح مسؾؿ(، 128-5/127ٓبـ رجب ) فتح الباريواكظر:  (1)



ِٜٔص  397  ٔنَتاُب اِلـَذَيا

 

 

 

 

 ِزاِئَنَجـاْل اُبَتِك

شرح مجع جـازة، بػتح الجقؿ، وكسرها لغتان مشفقرتان، كؿا يف  اجلياٜـص:

 .الؿفذب

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (333)   ،َط
ِ
َأْكثُِروا ذِْكَر َهاذِمِ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

(1)
 

اِت: الَؿْوِت  ذَّ ـُ ِحبَّانَ . «الؾَّ َحُف اْب .َرَواُه التِّْرمِِذيُّ َوالـََّسائِلُّ َوَصحَّ
(2)

 

 من ادحييث الفائية واألدب املستفاد

فقف الحث طىل تذكر الؿقت، ويحصؾ بتذكر الؿقت واإلكثار مـ ذلؽ فقائد 

والبعد طـ الؿعاصل، واإلخالص يف إطؿال،  كثقرة، مـفا: آجتفاد يف الطاطة،

وآبتعاد طـ الؽبر، والُعجب، والحسد، والخقف مـ اهلل، وآستعداد لؾؼائف، 

 وغقر ذلؽ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ومعـاه قاصع الؾذات. -بالذال الؿعجؿة-كذا الرواية  (1)

(، مـ 2995-2992(، وابـ حبان )4/4(، والـسائل )2367. أخرجف الترمذي )حطً لػريِ (2)

صريؼ محؿد بـ طؿرو طـ أبل سؾؿة طـ أبل هريرة بف. وهذا إسـاد ضاهره الحسـ، ولؽـ قد 

( الؿرسؾ، وكذلؽ اإلمام أمحد 1397) العؾؾطـل يف اختؾػ يف وصؾف وإرسالف، ورجح الدارق

، أخرجف الطبراين (. ولف شاهد مـ حديث ابـ طؿر 1922( )469)ص  مسائؾ أبل داوديف 

(، ويف إسـاده: أبقطامر الؼاسؿ بـ محؿد 16558) الشعب(، والبقفؼل يف 5766) إوسطيف 

(، وفقف أيًضا: طبداهلل بـ 7/119) لتعديؾالجرح واإسدي وهق مجفقل الحال، لف ترمجة يف 

إىل طبقداهلل. فالحديث حسـ  إوسططؿر العؿري، وهق ضعقٌػ سقئ الحػظ، وتصحػ يف 

 . -أطـل الؿرسؾ مع حديث ابـ طؿر -بؿجؿقع الطريؼقـ 



 398 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

البخاريويف  
 (1)

بؿـؽِبَل  ملسو هيلع هللا ىلص، قال: أخذ الـبل طـ طبد اهلل بـ طؿر  

فؽان ابـ  :«بن طؿر، ُكْن ْم الدكقا كلكك غريب، أو طابر سبقليا طبداهلل »وقال: 

يؼقل: إذا أصبحت فال تـتظر الؿساء، وإذا أمسقت فال تـتظر الصباح،  طؿر 

 وخذ مـ صحتؽ لفرمؽ، ومـ حقاتؽ لؿقتؽ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1468سقليت يف الؽتاب برقؿ )( 1)



ِٜٔص  399  ٔنَتاُب اِلـَذَيا

 

 

 

 

ـْ َأَكٍس  (338)   َوَط
ِ
ُضرٍّ لِ  الَؿْوَت  ََل َيَتَؿـََّقنَّ َأَحُدُكمُ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

ـ ًقا َفْؾَقُؼْل: الؾُفمَّ َأْحقِـِي َما َكاَكِت  بِِه، َفنِنْ  ُل زِ ـْ يَ  ـِي  َكاَن ََل بُدَّ ُمَتَؿ الَحَقاُة َخْقًرا لِي، َوَتَوفَّ

.. ُمتََّػٌؼ َطَؾقْفِ «يالَوَفاُة َخْقًرا لِ  َما َكاَكِت 
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من ادحييث

 حهِ شيين املٛت. د:1ر َطأي١

فِقِف التَّْصِريح بَِؽَراَهِة َتَؿـِّل  (2686 :)شرح مسؾؿيف   ّٖقال اليْ

ـْ َمَرضالـْؿَ 
ـْ َطُدوّ  ،َأْو َفاَقة ،ْقت لُِضرٍّ َكَزَل بِِف مِ

ـْ  ،َأْو مِْحـَة مِ
َأْو َكْحق َذلَِؽ مِ

ا إَِذا َخاَف َضَرًرا فِل دِيـف ْكقَا، َفَلمَّ َكَراَهة فِقِف: لَِؿْػُفقِم َهَذا َأْو فِتْـَة فِقِف، َفاَل  ،َمَشاّق الدُّ

َؾػ ِطـْد َخْقف اْلِػتْـَة فِل  ،اْلَحِديث َوَغقْره ـْ السَّ
َوَقْد َفَعَؾ َهَذا الثَّاكِل َخاَلئِؼ مِ

ُف إِْن َخا ،َأْدَياهنؿْ   :َرِض َوَكْحقهالـْؿَ َػ َوَلْؿ َيْصبِر َطَؾك َحالف فِل َبْؾَقاُه بِ لَوفِقِف َأكَّ

بْر ،ُفؿَّ َفْؾقَُؼْؾ: الؾَّ  َْفَضؾ الصَّ ْٕ ُؽقن  ،َأْحقِـِل إِْن َكاَكْت اْلَحقَاة َخقًْرا... إَِلْخ، َوا َوالسُّ

 هالِْؾَؼَضاِء.

الؽراهة، والـفل حؼقؼتف التحريؿ، وٓ كعؾؿ صارًفا بهؽذا قال الـقوي : ُ قهد

ح بعدم الجقاز، وطدم اْلِحؾ ابـ حزم يف   الؿحؾَّكلف طـ حؼقؼتف، وقد صرَّ

(، وٓ ُيعارض الحديث 12)ص أحؽام الجـائزإلباين يف واإلمام  ،(668)

: فننَّ [2٠2يوسف:] ﴾ۆئ  ۆئ ۈئ ۈئ﴿: ققلف تعاىل طـ يقسػ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2686(، ومسؾؿ )6351أخرجف البخاري ) (1)
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 الؿراد مـف أن يثبتف طىل اإلسالم، وأن يتقفاه طؾقف كؿا هق ضاهر. 

مسـد أمحدوقد جاء يف ضؿـ حديث صقيؾ يف 
(1)

مـ حديث معاذ بـ جبؾ،  

، فاقبضـي إلقك وإذا أردت بعبادك فتـة»قال:  الـبل  ، أنَّ وابـ طباس 

 .«مػتون غقر

جٌاص انذػاء تادلٌخ إرا خاف انفرنح ػهَ ففذا يدلُّ طىل ما ذكره الـقوي مـ 

 ، واهلل أطؾؿ.دّنو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، وهق حديث حسـ بشقاهده وصرقف.5/243( )1/368)أخرجف أمحد ( 1)



ِٜٔص  461  ٔنَتاُب اِلـَذَيا

 

 

 

 

ـْ ُبَرْيَدَة  (333) . َرَواُه «الُؿْمِمُن َيُؿوُت بَِعَرِق الَجبِقنِ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ  َوَط

ـُ ِحبَّاَن. َحُف اْب الثَّاَلَثُة، َوَصحَّ
(1)

 

 ادحييث شـرح

يعالج مـ شدة الؿقت: فؼد تبؼك طؾقف بؼقة  لؿا : ققؾ: هق ِيدٖقال الطِّ

مـ ذكقب، فقُشدد طؾقف وقت الؿقت: لقخؾص طـفا، وققؾ: هق مـ الحقاء: فنكف 

مع ما كان قد اقترف، حصؾ لف بذلؽ خجٌؾ، وحقاٌء مـ اهلل  إذا جاءتف البُشرى

تعاىل، فعرق لذلؽ جبقـف، وققؾ: يحتؿؾ أنَّ طرق الجبقـ طالمة ُجعؾت لؿقت 

هاالؿممـ، وإْن مل يعؼؾ معـاه.
(2)

 

، وهق طالمة لحسـ الخاتؿة، وقد تتخؾػ طـ ًانقٌل األًل أقشب: ُ قهد

  أطؾؿ.البعض، وٓ يدل ذلؽ طىل سقء خاتؿتف، واهلل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وابـ حبان 1452(، وابـ ماجف )982(، والترمذي )6-4/5. أخرجف الـسائل )صحٔح (1)

 (، وهق حديث صحقح.3611)

 الحديث مل يخرجف أبقداود، وأخرجف ابـ ماجف مع مـ تؼدم.  تنبيه:

(2) حاشقة ســ الـسائل (4/766.) 
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ـْ َأبِل َسِعقٍد، (333)  َوَط

  َوَأبِل ُهَرْيَرَة  (333)
ِ
: َقاَل َرُسقُل اهلل َٓ ـُوا َمْوَتاُكْم ََل إلَ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقا . «َه إَلَّ اهللُ َلؼ 

َرَواُه ُمْسؾٌِؿ َوإَْرَبَعُة.
(1)

 

 نيدحييثاملسائل واألحكام املستفادة من ا

 حهِ ايتًكري ٚنٝيٝت٘. د:1ر َطأي١

ـْ َحَضَرُه  :َمْعـَاهُ ح الحديث: يف شر  قال اإلماو اليّْٖ ْقت، الـْؿَ َم

َّٓ اهللُ َراد اْلـؿُ وَ  َٓ إَِلف إِ ُروُه  َمْن َكاَن آِخر » :َكَؿا فِل اْلَحِديث َكاَلمِفلِتَُؽقَن آِخر  :َذكِّ

«ةـَّ اْلـجَدَخَل  اهللُ َكََلمه ََل إَِله إَِلَّ 
(2)

َْمر بَِفَذا التَّْؾِؼقـ َأْمر َكْدب، َوَأْجَؿَع  ، ْٕ َوا

ْكثَار َطَؾقِْف وَ  ةاْلـؿُ اْلُعَؾَؿاء َطَؾك َهَذا التَّْؾِؼقـ، َوَكِرُهقا اإْلِ َٓ لِئاَلَّ َيْضَجر بِِضقِؼ  :َقا

ة َكْربف ،َحالف َٓ َيؾِقؼ. :َوِشدَّ ة َفقَْؽَره َذلَِؽ بَِؼْؾبِِف، َوَيتََؽؾَّؿ بَِؿا  َٓ  ،َقاُلقا: َوإَِذا َقاَلُف َمرَّ

َّٓ َأْن َيتََؽؾَّؿ َبْعده بَِؽاَلٍم آَخر، َفقَُعاد التَّْعِريض بِفِ  ر َطَؾقِْف إِ لِقَُؽقَن آِخر َكاَلمف،  :ُيَؽرِّ

ـ اْلَحِديث اْلُحُضقر ِطـْد   ،َوإِْغَؿاض َطقْـَقْفِ  ،َوَتْلكِقسف ،ْحتََضر لِتَْذكِقِرهِ اْلـؿُ َوَيتََضؿَّ

.هاَوَهَذا ُمْجَؿع َطَؾقِْف. ،َواْلِؼقَام بُِحُؼققِفِ 
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، والترمذي 4/5(، والـسائل )3117(، وأبقداود )916: أخرجف مسؾؿ برقؿ )حديث أبل سعقد (1)

(، وابـ ماجف 917(. وحديث أبل هريرة أخرجف مسؾؿ برقؿ )1445(، وابـ ماجف )976)

 (، ومل يخرجف بؼقة إربعة.1444)

، وإسـاده حسـ، ( مـ حديث معاذ بـ جبؾ 3116(، وأبق داود )5/233أخرجف أمحد )( 2)

  (687.)اإلرواءيف  اإلمام إلباين وحسـف 

  (3/363.)الؿغـلواكظر:  (3)
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والتؾؼقـ يحصؾ إما بالتذكقر، أو التعريض، أو يلمره بلن يؼقلفا، وٓ  :ُ قهد

يا »أكف دخؾ طىل رجؾ مـ إكصار، فؼال:  كراهة يف ذلؽ: فؼد ثبت طـ الـبل 

، وقد وهق صحقح، (3/152) الحديث أخرجف أمحد «َل إله إَل اهلل... :خال، قل

 (37.)الصحقح الؿسـديف  القادطل اإلمام  صححف
(1)

 

 تًكري ايهافس. د:2ر َطأي١

إذا مرض الؽافر: ُاْستُِحبَّ الذهاب إلقف، ودطقتف إىل اإلسالم بلن يـطؼ 

ف أبل صالب كؿا يف  بالشفادتقـ كؿا فعؾ الـبل  ،الصحقحقـمع َطؿِّ
(2)

ومع  

، «أسؾم»، فؼال لف: فعاده الـبل الغالم القفقدي الذي كان يخدمف، فؿرض، 

.« الذي أكؼذه من الـارالحؿد هلل»وهق يؼقل:  فلسؾؿ، فخرج الـبل 
(3) 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.26)ص أحؽام الجـائزواكظر:  (1)

 .( مـ حديث الؿسقب بـ حزن 24(، ومسؾؿ برقؿ )1366أخرجف البخاري برقؿ )( 2)

 .( مـ حديث أكس بـ مالؽ 1356أخرجف البخاري برقؿ )( 3)
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ـِ َيَساٍر  (333) ـْ َمْعِؼِؾ ْب . «ڤ اْقَرُءوا َطَؾى َمْوَتاُكمْ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ  َوَط

ـُ ِحبَّاَن.َرَواُه َأُبقَداُود وَ  َحُف اْب ، َوَصحَّ الـََّسائِلُّ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من ادحييث

 عٓد احملتكس  ٚع٢ً املٝت؟ دڤرحهِ قسا٠٤ ضٛز٠  د:1ر َطأي١

استحبَّ بعض الػؼفاء أن يؼرأ طـد الؿقت وهق يف آحتضار هبذه السقرة، 

 .[، وبعضفؿ استحب ذلؽ بعد مقتفڤأطـل سقرة ]

يث ضعقٌػ: ففذا العؿؾ ٓ ُيشرع، بؾ ُيَعدُّ مـ البدع، ولؽـ تؼدم أنَّ الحد

 واهلل أطؾؿ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وابـ 1674( )1675) طؿؾ الققم والؾقؾة، والـسائل يف (3121. أخرجف أبقداود )ضعٔف (1)

 (.3662حبان )

ويف إسـاده رجؾ يؼال لف )أبقطثؿان( وهق مجفقل يرويف طـ أبقف طـ معؼؾ، وأبقه مجفقل 

أيًضا، وفقف أيًضا اضطراب، فربؿا رواه أبقطثؿان طـ أبقف طـ معؼؾ مرفقًطا، وربؿا وقػف، وربؿا 

 ؼؾ مباشرة: فالحديث ضعقػ. أسؼط أباه ورواه طـ مع
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 ةَكَخِلامُل ِلاِئَطامَل ُضِعَب

 هاْب ايسها٤  أّ هاْب اخلٛف؟ :املسٜض َاذا ٜغًب د:1ر َطأي١

 ذهب مجفقر العؾؿاء إىل استحباب تغؾقب جاكب الرجاء: لحديث جابر  

َل »ث يؼقل: قبؾ مقتف بثال ملسو هيلع هللا ىلصقال: سؿعت الـبل   (2877)صحقح مسؾؿيف 

 الصحقحقـ، ويف «يؿوتن أحدكم إَل وهو ُيحسُن الظَّن بربه تبارك وتعالى
(1)

 

 «أكا طـد ضن طبدي بي...قال اهلل تعالى: » قال: طـ الـبل   هريرة طـ أبل

 الحديث.

  وذهب بعضفؿ إىل التسقية بقـ الرجاء، والخقف، واسُتِدلَّ لفؿ بحديث أكس

دخؾ طىل شاب وهق يف  ، أنَّ الـبل (983) طـد الترمذي  بـ مالؽا

قال: واهلل، يا رسقل اهلل، إكِّل ٕرجق اهلل، وأخاف  «كقف جتدك؟»الؿقت، فؼال: 

َل جيتؿعان ْم قؾب طبٍد ْم مثل هذا الؿوصن؛ إَل »: ذكقبل، فؼال رسقل اهلل 

ـَُه َم ضعقٌػ،  ، ويف إسـاده: سقار بـ حاتؿ، وهق«ا خيافأططاه اهلل ما يرجو، وأمَّ

 يرويف طـ جعػر بـ سؾقؿان، طـ ثابت، طـ أكس، ولجعػر مـاكقر.

طؼب الحديث: وقد روى بعضفؿ هذا الحديث طـ   ّقال الرتمرٖ

 مرساًل. ملسو هيلع هللا ىلصثابٍت، طـ الـبل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2675(، ومسؾؿ برقؿ )7465أخرجف البخاري برقؿ )( 1)
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: فؾقس فقف أنَّ الرجاء والخقف كاكا متساويقـ: فقحتؿؾ ثابتًاولق كان الحديث  

ال يخالػ ما تؼدم، والصقاب هق ققل أهنؿا اجتؿعا، ولؽـ كان الرجاء أققى، ف

الجؿفقر.
(1)

 

 تٛهٝ٘ احملتكس إزي ايكر١ً. د:2ر َطأي١

  استحبَّ كثقر مـ أهؾ العؾؿ، أو أكثرهؿ تقجقف الؿحتضر إىل الؼبؾة، طىل

 .اختالٍف بقـفؿ: هؾ يقجف مستؾؼقًا؟ أم طىل جـبف إيؿـ؟ وطىل هذا أكثرهؿ

،«وأمواًتا قبؾتؽم أحقاءً »واستدلقا بحديث: 
(2)

ا الحديث لقس بصريح، وهذ 

 .إكؿا الؿراد بف يف الؾحد

 ، والبقفؼل(-1/353) أبل قتادة طـد الحاكؿ طبداهلل بـ واستدلقا بحديث

َف إىل الؼبؾة لؿا احتضر، (3/384) ، أنَّ البراء بـ معرور ُتقفِّل، وأوصك أن ُيَقجَّ

 .«أصاب الػطرة»: فؼال الـبل 

لؼبؾة يف قبره: لَِؿا ُتْشِعر ذلؽ كؾؿة والحديث محتؿؾ أكف أراد أن يقجف إىل ا

وهق كذلؽ مرسؾ: ، )أوصك(، ومع ذلؽ فػل إسـاده: ُكعقؿ بـ محاد، وهق ضعقٌػ 

 ٕنَّ طبداهلل بـ أبل قتادة تابعل وقد روى بـػسف الؼصة، ومل يسـدها.

: وأما قراءة سقرة ]يس[ طـده، أحؽام الجـائزيف  األلباىٕ اإلماو  قال

.ها.بؾ كره سعقد بـ الؿسقب تقجقفف إلقفا ،ؼبؾة فؾؿ يصح فقف حديثوتقجقفف كحق ال
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/168.)الؿجؿقع (3/366 ،)الؿغـلواكظر:  (1)

 (.558حديٌث ضعقػ، سقليت تخريجف إن شاء اهلل تحت حديث رقؿ )( 2)

 (.11)ص أحؽام الجـائز (3/364 ،)الؿغـل (5/115-116 ،)الؿجؿقعاكظر:  (3)



ِٜٔصٔنَتاُب اِلـَذ  467  َيا

 

 

 

 

ـْ ُأمِّ َسَؾَؿَة  (333)   َقاَلْت: َوَط
ِ
َوَقْد  َطَؾك َأبِل َسَؾَؿَة  ملسو هيلع هللا ىلصَدَخَؾ َرُسقُل اهلل

وَح إَذا ُقبَِض »ُشؼَّ َبَصُرُه َفَلْغَؿَضُف ُثؿَّ َقاَل:  َبَعُه الَبَصُر  إنَّ الرُّ ـْ َأْهؾِِف  ،«اتَّ
َفَضجَّ َكاٌس مِ

ُن َطَؾى َما َتُؼوُلونَ  ؛ََل َتْدُطوا َطَؾى َأْكُػِسُؽْم إَلَّ بَِخْقرٍ » َفَؼاَل: ، ُثؿَّ «َفنِنَّ الَؿََلئَِؽَة ُتَمم 

َبِي َسَؾَؿةَ »َقاَل:  َِ قَن  ،الؾُفمَّ اْغِػْر  َواْفَسْح َلُه فِي َقْبرِِه،  ،َواْرَفْع َدَرَجَتُه فِي الَؿْفِدي 

ْر َلُه فِقهِ  َرَواُه ُمْسؾٌِؿ. «َواْخُؾْػُه فِي َطِؼبِهِ  ،َوَكو 
(1)

 

 األحكام املستفادة من ادحييث

يف شرح الحديث: فقف دلقؾ طىل استحباب إغؿاض   قال اإلماو اليّْٖ

لق  ؿـظرهبالؿقت، وأمجع الؿسؾؿقن طىل ذلؽ، قالقا: والحؽؿة فقف أن ٓ يؼبح 

 هاُترك إغؿاضف.

واستحب أهؾ العؾؿ أيًضا أن يشد لحققف بعصابة طريضة، يربطفا مـ فقق 

رأسف: ٕنَّ الؿقت إذا كان مػتقح العقـقـ والػؿ، فؾؿ يغؿض حتك يبرد: بؼل 

مػتقًحا، فقؼبح مـظره، وٓ يممـ دخقل الفقام فقف، والؿاء يف وقت غسؾف.
(2)

 

لؾؿقت طـد مقتف، وٕهؾف، وذريتف بلمقر ويف الحديث استحباب الدطاء  :ُ قهد

 .أخرة، والدكقا، قالف الـقوي 

 ٚقع ضٝف أٚ حدٜد ع٢ً بٛٔ املٝت؟ د:1ر َطأي١

هذا العؿؾ لقس مـ السـة، ولؽـ ما وضع طىل بطـ الؿقت مؿا ذكر، أو مـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 926أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)

  (5/126.)الؿجؿقع (3/366 ،)الؿغـلاكظر:  (2)
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كحؿايتف مـ أن يـتػخ ويجقػ: فال  صحقح الطقـ، أو الزجاج: إذا كان لغرض 

شعبل والشافعل، وابـ الؿـذر رمحة اهلل طؾقفؿ.بلس بف. ومؿـ قال بذلؽ ال
(1)

  

ـْ َطائَِشَة  (333) َل  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ  :َوَط ـَ ُتُقفِّ َل بُِبْرِد ِحَبَرٍة.ُمتََّػٌؼ َطَؾْقِف. ِحق ُسجِّ
(2)

 

 األحكام املستفادة من ادحييث

 تطج١ٝ املٝت. د:1ر َطأي١

 ،َمْعـَاُه: ُغطَِّل َجِؿقع َبَدكف (342 :)شرح مسؾؿ يف قال اليّْٖ 

َدةاْلـؿُ َوَفتْح اْلبَاء  ،بَِؽْسِر اْلَحاء :َواْلِحبََرة ـْ ُبُرود اْلقََؿـ ،َقحَّ
َوفِقِف:  ،َوِهَل َضْرب مِ

ْكؽِ الـْؿَ اِْستِْحبَاب َتْسِجقَة 
ِ

ـْ آ
 ،َشافقِّت، َوُهَق ُمْجَؿع َطَؾقِْف، َوِحْؽَؿتف: ِصقَاَكتف مِ

َْطقُـاْلـؿُ َوَستْر َطْقَرتف  ْٕ ـْ ا  .تََغقَِّرة َط

َخر اْلـؿُ َقاَل َأْصَحابـَا: َوَيُؾّػ َصَرف الثَّْقب  ْٔ ك بِِف َتْحت َرْأسف، َوَصَرفف ا َسجَّ

تِل ُتُقفِّ  َل فِقَفا: َتْحت ِرْجَؾقِْف: لِئاَلَّ َيـَْؽِشػ َطـُْف َقاُلقا: َتُؽقن التَّْسِجقَة َبْعد َكْزع ثِقَابف الَّ

 ها.لِئَالَّ َيتََغقَّر َبَدكف بَِسبَبَِفا

َكَُّف َأْسَرُع لَِػَسادِِه، قال ابً قدام٘ 
ِ

َْرِض: ٕ ْٕ َٓ ُيتَْرُك الؿقُِّت َطَؾك ا : َو

ـْ َطَؾك َسِرْيٍر، َأْو َلْقٍح: لِقَُؽْقَن َأْحَػَظ َلف.
.هاَوَلؽِ

(3)
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) إوسط (5/321.) 

 (. 942(، ومسؾؿ )1241أخرجف البخاري ) (2)

  (3/368.)الؿغـل (5/123 ،)الؿجؿقعواكظر:  (3)
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.َرَواُه اْلُبَخاِريُّ  .َبْعَد َمْقتِفِ  ملسو هيلع هللا ىلصلـَّبِلَّ َقبََّؾ ا َوَطـَْفا: َأنَّ َأَبا َبْؽٍر  (333)
(1)

 

 األحكام املستفادة من ادحييث

 تكرٌٝ املٝت. د:1ر َطأي١

 .، وجقازهتؼبقؾ الؿقتهذا الحديث يدل طىل مشروطقة 

ٕهؾ الؿقت،  ز(: يجق5/127) شرح الؿفذبيف   قال اليّْٖ

ح بف الدارمل يف و ، آستذكارأصدقائف تؼبقؾ وجفف، ثبتت فقف إحاديث، وصرَّ

ْرَخِسل يف  .إمايلوالسَّ
(2)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 5769أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

  (3/396.)الؿغـلواكظر:  (2)



 416 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 
ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (333) ـِ  َوَط َؼٌة بَِدْيـِهِ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلِّ  َط ى تَّ َح  َكْػُس الُؿْمِمِن ُمَعؾَّ

ـْهُ  ـَُف.«ُيْؼَضى َط . َرَواُه َأْحَؿُد َوالتِّْرمِِذيُّ َوَحسَّ
(1)

 

 من ادحييث املستفاد ادحكم

(: والؿختار أنَّ 5/122) شرح الؿفذبيف معـاه كؿا يف  قال اليّْٖ 

، ٓ أكف كَض ؼْ معـاه: أنَّ كػسف مطالبة بؿا طؾقف، ومحبقسة طـ مؼامفا الؽريؿ حتك يُ 

 هاكان خؾػف وفاء، وأوصك بف. يعذب: ٓسقؿا إنْ 

ْيـ، والتحذير مـ التساهؾ فقف، و: ُ قهد قد جاءت أحاديث كثقرة ُتبقـ ِطَظَؿ الدَّ

طـ طبد اهلل  (1886) ، رواه مسؾؿ«نيْ إَل الدَّ  ذكبُيغػر لؾشفقد كل »مـفا حديث: 

برقؿ  أيًضا مسؾؿيف   ، وجاء كحقه طـ أبل قتادةبـ طؿرو بـ العاص ا

(1885). 

ولذلؽ قال أهؾ العؾؿ: يـبغل أن يسارع أولقاء الؿقت بؼضاء ديـ مقتفؿ، فنذا 

طجزوا طـ ذلؽ، أو كاكت تركة الؿقت طؼاًرا يحتاج إىل بقع: فنهنؿ يسللقن الغرماء 

يـ كؿا جاء يف    (2289)البخاريأن يحتالقا طؾقفؿ، ويتحؿؾقا طـ مقتفؿ الدَّ

الصالة طىل رجٍؾ، فتحؿؾ ديـف ترك  أنَّ الـبل   طـ سؾؿة بـ إكقع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(. وقد اختؾػ يف إسـاد هذا الحديث كؿا أباكف 1679(، والترمذي )475، 2/446ه أمحد )روا (1)

طـ سعد بـ إبراهقؿ، طـ طؿر بـ  ،( ورجح صريؼ سػقان الثقري9/363) العؾؾالدارقطـل يف 

أبل سؾؿة، طـ أبقف، طـ أبل هريرة. وهذه الطريؼ ضعقػة لضعػ طؿر بـ أبل سؾؿة، ولؽـ 

(، مـ صريؼ إسحاق بـ إبراهقؿ الدبري طـ 3661أخرجف ابـ حبان )لؾحديث صريؼ أخرى. 

 طبدالرزاق، طـ معؿر، طـ الزهري، طـ أبل سؾؿة، طـ أبل هريرة بف. وهذا إسـاد ضاهره الصحة.
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، وإذا تحؿؾفا إولقاء، ورضل الغرماء: برئت قتادة: فصؾَّك طؾقف الـبل  أبق

 .ذمة الؿقت

«اآلن بردت طؾقه جؾدته»وأما حديث: 
(1)

: ففق حديث ضعقٌػ، فقف: طبداهلل 

بـ محؿد بـ طؼقؾ، وهق ضعقٌػ، وقد تػرد هبذه الزيادة.ا
(2)

 

(: وُيستحب الؿسارطة إىل 3/367-368) ؿغـلاليف  قال ابً قدام٘ 

 تػريؼ وصقتف: لقعجؾ لف ثقاهبا بجرياهنا طىل الؿقصك لف.

ٌم طىل القصقة باإلمجاع، كؼؾ اإلمجاع غقر واحد مـ أهؾ : ُ قهد يـ ُمَؼدَّ والدَّ

 .العؾؿ كالترمذي، والـقوي، وابـ قدامة، والؼرصبل، وغقرهؿ

: [22النساء:] ﴾ەئ ەئ وئ   وئ ۇئ ۇئائ ﴿قالقا: وقدم اهلل القصقة بؼقلف: 

يـ: فنكف حؼٌّ لؼقيٍّ يف  ٕكف حؼٌّ لضعقٍػ يف الغالب، وٓ ُيطالب هبا، وأما الدَّ

م القصقة لقفتؿ هبا، واهلل أطؾؿ.  الغالب، ويطالب بف: فؼدَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.866سقليت تخريجف يف الؽتاب إن شاء اهلل برقؿ )( 1)

  (3/367-368.)الؿغـل (5/123-124 ،)الؿجؿقعواكظر:  (2)



 412 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 

 َبِعُض امَلَطاِئِل امُلِلَخَكة

ُٜكرٌ إقسازٙ؟ ٚأُٜٗلا   د:1ر َطأي١ ٍٔ يػخـ  فٌٗ  إذا أقس يف َسض َٛت٘ بدٜ

 أٖرا ايدٜٔ  أّ ايدٜٔ ايرٟ ٖٛ َعسٚف عٓ٘ يف ؾخت٘؟ ٜكدّ:

وأمجع العؾؿاء طىل  (:81-5/86سقر سقرة الـساء )ػيف ت قال الكسطيب 

ـٍ   ديـ يف الصحة.جائز إذا مل يؽـ طؾقف  :حال الؿرض لغقر وارٍث  أن إقراره بدي

جـبل بديـ، فؼالت صائػة: وأقر ٕ ،فنن كان طؾقف ديـ يف الصحة ببقـة قال:

 :قالقا: فنذا استقفاه صاحبف ،والؽقفققـ، بدأ بديـ الصحة، هذا ققل الـخعلي

وقالت صائػة: مها سقاء إذا كان لغقر  قرار يف الؿرض يتحاصقن.لصحاب اإلف

كف ققل أهؾ أوأبل طبقد، وذكر أبق طبقد  ،وأبل ثقر ،هذا ققل الشافعل وارث.

 هاورواه طـ الحسـ. ،الؿديـة

، وٓ ذمتفحؼٌّ ثابت يف  ـِ قْ ـَ يْ : ٕنَّ كالًّ مـ الدَّ انصٌاب قهًانقٌل انثاَِ : ُ قهد

 واهلل أطؾؿ. دلقؾ طىل تؼديؿ أحدمها،
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ـِ  (333) ـِ َطبَّاٍس  َوَط ـْ َراِحَؾتِِف  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ  اْب َقاَل فِل الَِّذي َسَؼَط َط

ـُوهُ اْغِسُؾوُه بََِمٍء َوِسْدرٍ »َفَؿاَت:  . ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.«نفِي َثْوبَقْ  ، َوَكػ 
(1)

 

ـْ َطائَِشَة  (338)   َوَط
ِ
ا َأَراُدوا ُغْسَؾ َرُسقِل اهلل  َما  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَلْت: َلـؿَّ

ِ
َقاُلقا: َواهلل

 
ِ
ُد َرُسقَل اهلل ُد مَ  ملسو هيلع هللا ىلصَكْدِري ُكَجرِّ ؟..َكَؿا ُكَجرِّ َٓ الَحِديَث. َرَواُه َأْحَؿُد، . ْقَتاَكا َأْم 

َوَأُبقَداُود.
(2)

 

ـْ ُأمِّ َططِقََّة  (333) ُؾ اْبـَتَفُ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَلْت: َدَخَؾ َطَؾقْـَا الـَّبِلُّ  َوَط ـُ ُكَغسِّ َفَؼاَل: ، َوَكْح

ـََفا َثََلًثا أَ » ٍء َوِسْدٍر َواْجَعْؾَن فِي َأْو َأْكَثَر ِمْن َذلَِك إْن َرَأْيُتنَّ َذلَِك بََِم  ْو َخْؿًسااْغِسْؾ

ا َفَرْغـَا آَذكَّاُه، فَ  ،«َأْو َشْقًئا ِمْن َكاُفورٍ  ،َكاُفوًرا ةِ رِخ اآل َفَؼاَل:  ،لَؼك إَلقْـَا ِحْؼَقهُ لَفَؾـؿَّ

.. ُمتََّػٌؼ َطَؾقْفِ «َأْشِعْرَكَفا إيَّاهُ »
(3)

 

ـَْفااِمـَِفاابَْدْأَن بَِؿقَ » َواَيٍة:َوفِل رِ  .«، َوَمَواِضِع الُوُضوِء ِم
(4)

 

: لَؼقْـَاَها َخْؾَػَفا.لْرَكا َشْعَرَها َثاَلَثَة ُقُروٍن فَ َفَضػَ  َوفِل َلْػٍظ لِْؾبَُخاِريِّ
(5)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1266(، ومسؾؿ )1265رجف البخاري )أخ (1)

محؿد بـ إسحاق، حدثـل يحقك بـ (، مـ صريؼ 3141(، وأبقداود )6/267. رواه أمحد )حطً (2)

... فذكره، وإسـاده حسـ، ويف طباد، طـ أبقف طباد بـ طبد اهلل بـ الزبقر قال: سؿعت طائشة، تؼقل

ٓ  -الـقم، ثؿ كؾؿفؿ مؽؾؿ مـ كاحقة البقت  الحديث أهنؿ طـد أن اختؾػقا يف ذلؽ ألؼك اهلل طؾقفؿ

 .وطؾقف ثقابف، فؼامقا فغسؾقه وطؾقف ثقابف  : اغسؾقا رسقل اهلل -يدرى مـ هق 

 (. 939(، ومسؾؿ )1253أخرجف البخاري ) (3)

 (. 43( )42( )939(، ومسؾؿ )167أخرجف البخاري ) (4)

  (939( )41.)مسؾؿ(، وبـحقه يف 1263أخرجف البخاري برقؿ ) (5)



 414 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 
 حاديثاأل املسائل واألحكام املستفادة من

 حهِ غطٌ املٝت. د:1ر َطأي١

(: وغسؾ الؿقت فرض كػاية 5/128) شرح الؿفذبيف  قال اليّْٖ 

بنمجاع الؿسؾؿقـ، ومعـك فرض كػاية: أكف إذا فعؾ مـ فقف كػاية سؼط الحرج طـ 

 الباققـ، وإن تركقه كؾفؿ: أثؿقا كؾفؿ.

  وقد تعؼبف الحافظ طىل كؼؾ اإلمجاع، فؼال يفالػتح (1253وقد ك :) ؼؾ

الـقوي اإلمجاع طىل أنَّ غسؾ الؿقت فرض كػاية، وهق ذهقل شديد: فننَّ الخالف 

ح يف  أكف سـة، ولؽـ  شرح مسؾؿمشفقر طـد الؿالؽقة حتك أنَّ الؼرصبل رجَّ

 الجؿفقر طىل وجقبف.

ـِ ؾال ططقة: لحديث ابـ طباس، وحديث أم ًانصٌاب قٌل اجلًيٌس: ُ قهد ذي

 يف الباب، واهلل أطؾؿ.

 ٛ ايغطٌ ايٛاهب يف غطٌ املٝت؟نِ ٖ د:2ر َطأي١

  :ذهب مجفقر العؾؿاء إىل أنَّ الغسؾ القاجب مرة واحدة، ُيعؿؿ هبا مجقع البدن

 .«اغسؾوه بَمٍء وسدر»لحديث ابـ طباس الذي يف الباب: 

  وذهب الحـػقة، والؿزين، وأهؾ الظاهر إىل وجقب ثالث غسالت: لؼقلف

  :الحديث. «ًسا...اغسؾـفا ثَلًثا، أو مخ»يف حديث أم ططقة 

: لحديث ابـ طباس الؿذكقر: فنكف مل يلمره انصٌاب هقًقٌل اجلًيٌس : ُ قهد
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، طىل «غسؾـفا ثَلًثا...ا»بثالث، وهق متلخر طىل حديث أم ططقة، ويحؿؾ ققلف: 

آستحباب.
(1)

 

 ٌٖ جيسد َٔ خٝاب٘ عٓد غطً٘؟ د:3ر َطأي١

 يف الؿسللة ققٓن: 

ة، وهق ققل أمحد يف رواية، وأخذ هبا ثقابف إٓما يستر العقر مـ جرديأكف  األّل:

كثقر مـ أصحابف، وهق مذهب مالؽ، وأبل حـقػة، وقال بف مـ التابعقـ: ابـ 

د مقتاكا. وقالقا:  طائشة ما جاء يف حديث سقريـ، والدلقؾ طىل هذا : كؿا ُكَجرِّ

ح هذا ابـ قدامة.  هذا أمؽـ لغسؾ الؿقت، ورجَّ

ذ مـف الؿاء، ثؿ يدخؾ يده مـ تحت أكف يجؾؾ بثقب، أو قؿقص يـػ الجاىٕ:

مل يجرد مـ ثقابف، وهذا ققل الشافعل وأصحابف،  الثقب، ويغسؾف: ٕنَّ الـبل 

 وأمحد يف رواية.

 : لَِؿا تؼدم، وضاهر الحديث أنَّ ما ُفِعَؾ بالـبل انقٌل األًل هقاجح ًانش

خاصٌّ بف، واهلل أطؾؿ.
(2)

  

 ؾي١ غطٌ املٝت. د:4ر َطأي١

يده خرقة، فقـؼل ما بف مـ كجاسة، ويحـل الؿقت  يبدأ الغاسؾ، فقؾػ طىل

قده طىل بحـقًا رققًؼا، ٓ يبؾغ بف قريبًا مـ الجؾقس: ٕنَّ يف الجؾقس أذية لف، ثؿ يؿر 

قًؼا: لقخرج ما معف مـ كجاسة: لئال يخرج بعد ذلؽ، ثؿ بعد رفبطـف يعصره طصًرا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (3/378.)الؿغـل (1253 ،)الػتحواكظر:  (1)

  (3/368.)الؿغـلواكظر:  (2)



 416 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

يلخذ خرقة، فقبؾفا، غسؾ الـجاسة يبدأ فققضقف وضقءه لؾصالة، فقغسؾ كػقف، ثؿ  

ذلؽ يف رفٍؼ،  نويجعؾفا طىل إصبعف، فقؿسح أسـاكف، وأكػف حتك يـظػفؿا، ويؽق

وٓ يدخؾ الؿاء فاه، وٓ مـخريف يف ققل أكثر أهؾ العؾؿ، وهق مذهب أمحد، 

والـخعل، والثقري، وأبل حـقػة، ومـ التابعقـ: سعقد بـ جبقر: ٕنَّ الؿضؿضة 

ُؼُف شِّ الشافعل وأصحابف: يؿضؿضف، وُيـَ  لؿقت، وقالوآستـشاق متعذرة يف حؼ ا

، ثؿ يغسؾ وجفف، ويتؿ وضقءه، وذلؽ انقٌل األًلهق  ًاألقشبكؿا يػعؾ الحل، 

ثؿ إذا وضله بدأ ، «ابدأن بؿقامـفا، ومواضع الوضوء مـفا»لحديث أم ططقة: 

ؾ بغسؾ رأسف ولحقتف، ثؿ يغسؾ جاكبف إيؿـ مـ باصـف وضاهره، وذلؽ بلن يغس

الباصـ، ثؿ يـحل الؿقت طىل جـبف إيسر: فقغسؾ إيؿـ مـ ضاهره، ثؿ يغسؾ 

 الجاكب إيسر كذلؽ مـ باصـف وضاهره.

 مجاطة مـ الشافعقة، والحـابؾة: يبدأ بالباصـ إيؿـ، ثؿ الباصـ إيسر،  وقال

 ثؿ يغسؾ ضاهره إيؿـ، ثؿ ضاهره إيسر.

، «ابدأن بؿقامـفا»: عقة: لؼقلف ، وهق ققل مجاطة مـ الشافًاألًل أقشب

الؿاء مخؾقًصا بالسدر يف مجقع الغسالت، أو ما يؼقم مؼامف مـ الؿـظػات،  نويؽق

: كالصابقن، وإشـان، وُيجتـب الصابقن الؿعطر يف حؼ الؿحرم: لؼقلف 

«وَل متسوه صقًبا»
(1)

الؿاء كافقًرا: لحديث أم  مع ، فنذا كاكت الغسؾة إخقرة: خؾط

 .انصٌاب، وهق قٌل اجلًيٌس، وهق «واجعؾن ْم اَخقرة كافوًرا» ططقة:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.527أيت يف الؽتاب برقؿ ) هق قطعة مـ حديث ابـ طباس ( 1)
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  وٓ  -أطـل الؽافقر-وذهب الـخعل، والؽقفققن إىل أكف ُيْجَعؾ يف الؽػـ

 .يدل طىل خالف ققلفؿيخؾط بالؿاء، وضاهر حديث أم ططقة 

ستحبُّ أن يغسؾف ثالًثا، أو مخًسا، أو أكثر مـ ذلؽ وتًرا: إن احتاجقا إىل ويُ 

لحديث أم ططقة، ثؿ بعد فراغف مـ غسؾف ُيـشػف بثقٍب، ثؿ يؽػـف. ذلؽ:
(1)

 

 غطٌ املٝت أنثس َٔ ضرع غط٬ت. د:5ر َطأي١

  قال احلافظ ابً حذس  يفالػتح (1253 :) ْـ
َوَلْؿ َأَر فِل َشْلء مِ

َواَيات َبْعد َقْقلف ـْ َذلَِؽ  «َسْبًعا» :الرِّ
َ  :التَّْعبِقر بَِلْكثََر مِ

ِ
َّٓ فِل ِرَواَية ٕ ا َما إِ بِل َداُوَد، َوَأمَّ

ا ،ِسَقاَها ا ،«َأْو َسْبًعا» :َفنِمَّ ـْ  ،«َأْو َأْكَثر ِمْن َذلَِك » :َوإِمَّ
َفقَْحتَِؿؾ َتْػِسقر َقْقلف َأْو َأْكثَر مِ

 َٓ بْع. َوَقاَل اِْبـ َطبْد اْلبَّر:  َياَدة َطَؾك السَّ بِْع، َوبِِف َقاَل َأْحَؿد، َفَؽِرَه الزِّ  َأْطَؾؿ َذلَِؽ بِالسَّ

ـَ َكاَن َيْلُخذ اْلُغْسؾ  ـْ َصِريؼ َقتَاَدة َأنَّ اِْبـ ِسقِري
بْع، َوَساَق مِ َأَحًدا َقاَل بُِؿَجاَوَزةِ السَّ

ـْ ُأّم َططِقَّة َثاَلًثا َّٓ َفَخْؿًسا ،َط ـْ َذلَِؽ َسبْع.  ،َوإِ
َّٓ َفَلْكثَر، َقاَل: َفَرَأْيـَا َأنَّ َأْكثَر مِ َوإِ

بْع َسَرف. َوَقاَل اِْبـ  :اَوْردِّي الـْؿَ َوَقاَل  َياَدة َطَؾك السَّ ـِْذر: َبَؾَغـِل أَنَّ َجَسد اْلـؿُ الزِّ

َياَدة َطَؾك َذلَِؽ. :اءِ الـْؿَ قِّت َيْستَْرِخل بِ الـْؿَ   هاَفاَل ُأِحّب الزِّ

صحقح أهنا يف أبل داود، هل أيًضا يف الحافظ الرواية التل ذكر : ُ قهد

: فالعجب مـ الحافظ  (939()39)صحقح مسؾؿ، و(1259برقؿ ) البخاري

كقػ غػؾ طـفا، والزيادة طىل السبع مؽروهة: إٓ إذا احتاج: لظاهر حديث أم 

 ططقة، واهلل أطؾؿ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/171-.)الؿجؿقع (3/372-382 ،)الؿغـلاكظر:  (1)



 418 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 عؿس بٛٔ املٝت أخٓا٤ ايغطٌ؟ د:6ر َطأي١ 

 قال اإلماو ابً امليرز   يفإوسط (5/329:)  واختؾػقا يف طصر بطـ

والحسـ البصري، ومالؽ يؼقلقن: يعصر الؿقت فؽان ابـ سقريـ، والـخعل، 

بطـ الؿقت، قال بعضفؿ: طصرا خػقػا، وكان سػقان الثقري يؼقل: يؿسح مسحا 

ا بؾقغا لقخرج شقئا رققؼا بعد الغسؾة إوىل، قال الشافعل: يؿر يده طىل بطـف إمرار

 .إن كان فقف

 ،يؿسح بطـف مسحا رققؼا خرج مـف شقئا أو مل يخرجوإسحاق:  وقال أمحد. 

  وقد رويـا طـ الضحاك بـ مزاحؿ أكف أوصك أكف ٓ يعصر بطـف، وكان أمحد

 .قال: فنكف تؾقـ يف الغسؾة إوىلبـ حـبؾ يستحب أن يعصر بطـف يف الثاكقة ا

 لقس يف طصر البطـ سـة تتبع، وقد رواه مـ ذكركا ذلؽ طـفؿ قال أبْ بهس:

 بطـف لقخرج شقئا إن كان مـ أهؾ العؾؿ، فنن أمر الغاسؾ يديف إمرارا خػقػا طىل

 ه.اهـاك فحسـ، وإن ترك فؾؿ يػعؾ ذلؽ، فال بلس بف

 ، واهلل أطؾؿ.دلخراس ػنذُا هق يا اخراسه اتٍ ادلنزس :قال أتٌ ػثذ اهلل

 ؟إذا جسهت زلاض١ بعد غطٌ املٝت د:7ر َطأي١

 تقجحسبع إن ا تؿام ذهب صائػة مـ أهؾ العؾؿ إىل أكف ُيقَضل، وُيعاد غسؾف إىل 

أو »ققل ابـ سقريـ، وأمحد، وإسحاق، واستدلقا بحديث أم ططقة: ، وهق إىل ذلؽ

 ، وهق ققل لؾشافعل.«أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك
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  وذهب الثقري، ومالؽ، وأبق حـقػة إىل أكف يؽػقف القضقء، وغسؾ مقضع

تفؿ أنَّ الـجاسة ٓ تزيؾ أثر الغسؾ، كؿا أنَّ  الـجاسة، وهق ققل لؾشافعل، وحجَّ

 أحدث أطاد القضقء، وٓ يعقد الغسؾ، فؽذلؽ الؿقت.الجـب الحل إذا 

الظاهر أكف ٓ يؾزم إطادة الغسؾ، ويؽػقف ما ذكره  :غفش اهلل نوقال أتٌ ػثذاهلل 

الؼقل إول:  فضؾ أن ُيعاد غسؾف كؿا ذكر أصحابأصحاب الؼقل الثاين، وإ

.لحديث أم ططقة 
(1)

 

 اضتخداّ املا٤ احلاز. د:8ر َطأي١

 الؿاء الحار يف غسؾ الؿقت: ٕكف يـظػ أكثر،  ذهب أبق حـقػة إىل تػضقؾ

وخالػف الجؿفقر، فؼالقا: يغسؾ بالؿاء البارد: ٕنَّ الحار يمدي إىل استرخاء جسؿ 

ج قالحار إذا احت مالؿقت، ومؼصقدهؿ بالبارد، أي: البرود الؿعتاد، وقالقا: يستخد

 إلقف إلزالة إوساخ التل ربؿا ٓ تزول بالؿاء البارد.

ا أمر بغسؾ ابـتف مل يلمرهؿ أن  : فالـبل انصٌاب هقًيٌس ًقٌل اجل لؿَّ

يغسؾقها بالؿاء الحار، وهذا يدل طىل أهنؿ غسؾقها بالؿاء الؿعتاد، واهلل أطؾؿ.
(2)

  

ُِٜغَط٬؟ د:9ر َطأي١  املسأ٠ احلا٥ض  ٚاجلٓب إذا تٛفٝا  نِ 

(: مذهبـا أنَّ الجـب، والحائض 5/152) الؿجؿقعيف  قال اليّْٖ 

ُغِسال غساًل واحًدا، وبف قال العؾؿاء كافة: إٓ الحسـ البصري، فؼال:  إذا ماتا:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2/619.)تـؼقح التحؼقؼ (3/386 ،)الؿغـلواكظر:  (1)

  (3/378.)الؿغـلظر: واك (2)



 426 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 هايغسالن غسؾقـ. قال ابـ الؿـذر: مل يؼؾ بف غقره. 

بغسؾفؿا مرتقـ. : لعدم أمر الـبل ًانصٌاب قٌل اجلًيٌس: ُ قهد
(1)

 

 يس غعس املٝت١؟كٌٖ ٜ د:11ر َطأي١

قِّتَِة ـؿَ الْ َشْعَر  َوُجْؿَؾُة َذلَِؽ َأنَّ  (3/393 :)الؿغـليف  قال ابً قدام٘ 

َر َثاَلَثَة ُقُروٍن، َقْرَكقَْفا،  :ُيْغَسُؾ، َوإِْن َكاَن َمْعُؼقًصا ُكِؼَض، ُثؿَّ ُغِسَؾ، ُثؿَّ ُضػِّ

ـْ َخْؾِػَفا
ـُ اْلـُؿـِْذرِ ، َوَكاِصقَتََفا، َوُيْؾَؼك مِ ، َوإِْسَحاُق، َواْب افِِعلُّ َوَقاَل ، َوبَِفَذا َقاَل الشَّ

َْوَزاِطلُّ  ْٕ ْيَفا ،ا ـْ ُيْرَسُؾ َمَع َخدَّ
ُر، َوَلؽِ َٓ ُيَضػَّ ْأِي:   ها.َوَأْصَحاُب الرَّ

لحديث أم  :-وهق إول- ًانصٌاب قٌل اجلًيٌس :قال أتٌ ػثذ اهلل غفش اهلل نو

 ططقة الؿذكقر يف الؽتاب.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/346.)إوسط (3/381 ،)الؿغـلواكظر:  (1)
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 َبِعُض امَلَطاِئِل امُلِلَخَكة

ّْا؟ د:1ر َطأي١ ُٜخذي املٝت إذا مل ٜهٔ رلتٛ  ٌٖ 

 ىل تحريؿ ختان الؿقت: ٕنَّ فقف قطع جؾدة مـ الؿقت، ٓ ذهب الحـابؾة إ

حاجة إىل قطعفا، وفقف كشػ لؾعقرة بدون حاجة، وٓ كزاع بقـ الحـابؾة يف تحريؿ 

 ذلؽ، وهق ققل مجفقر الشافعقة، وذهب بعض الشافعقة إىل جقاز ختـف.

حف ًانشاجح انقٌل األًل .اهلل فؿاابـ طثقؿقـ رمحواإلمام  ابـ بازاإلمام  وقد رجَّ
(1)

 

 ٌٖ ٜ٪جر َٔ غعسٙ  ٚأظيازٙ؟ د:2ر َطأي١

  استحب مجاطة مـ أهؾ العؾؿ أن ُيؼصَّ شاربف، ويمخذ شعر إبطقف إذا احتاج

إىل ذلؽ، ومؿـ قال بذلؽ: سعقد بـ الؿسقب، وابـ جبقر، والحسـ، وأمحد، 

 وإسحاق، ومجاطة مـ الشافعقة.

 الثقري، وكره ذلؽ مجاطة مـ أهؾ العؾؿ، مـفؿ: مالؽ، وأبق حـقػة، و

والؿزين، وابـ الؿـذر، ومجاطة مـ الشافعقة: ٕكف قطع شلء مـ الؿقت، وأجزاء 

 ، وأصحابف.الؿقت محترمة، قالقا: ومل ُيـؼؾ ذلؽ طـ الـبل 

: ٕنَّ تحسقـ الؿقت، انقٌل األًل أقشب :قال أتٌ ػثذ اهلل غفش اهلل نو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (5/356 ،)الشرح الؿؿتع (2/469 ،)اإلكصاف (5/182-183 ،)الؿجؿقعاكظر:  (1)

فتاوى الؾجـة (8/369.) 



 422 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

إدلة، وكؿا  كػـف، وتحسقـ قبره مطؾقٌب شرًطا كؿا هق معؾقم مـ وتحسقـ 

ض، ويربط لِْحقَاه إذا مات حتك ٓ َيْؼبُح مـظره، كذلؽ إذا كان شعره  أكف ُيغؿَّ

 صقيؾة: فقـبغل أن تؼص حتك يحسـ مـظره، وهذا ترجقح صقياًل، أو أضػاره

.ابـ طثقؿقـ اإلمام 
(1)

 

 ٌٖ ٜ٪جر َٔ غعس ايعا١ْ؟ د:3ر َطأي١

  ٘قال ابً قدام  يفالؿغـل (3/483 :) َا اْلَعاك َفَظاِهُر َكاَلِم  :ةُ َوَأمَّ

َٓ ُتْمَخُذ: لِتَْركِِف ذِْكَرَها ، َوَمالٍِؽ، َوَأبِل َحـِقَػَة: ، اْلِخَرقِلِّ َأكََّفا  ـَ ـِ ِسقِري َوُهَق َقْقُل اْب

ٌم  ُف ُيْحتَاُج فِل أَْخِذَها إَلك َكْشِػ اْلَعْقَرةِ، َوَلْؿِسَفا، َوَهتِْؽ الـَْؿقِِّت، َوَذلَِؽ ُمَحرَّ َكَّ
ِ

ٕ

ـْ إَزاَلتَِفا.َٓ  َنَّ اْلَعْقَرَة َمْستُقَرٌة ُيْستَْغـَك بَِستِْرَها َط
ِ

   ُيْػَعُؾ لَِغقِْر َواِجٍب، َوٕ

ـْ َأْحَؿَد َأنَّ َأْخَذَها َمْسـُقنٌ  ـِ َطبِْد اهلل، َوُرِوَي َط ، َوَبْؽِر ْب ـِ ، َوُهَق َقْقُل اْلَحَس

َنَّ َسعْ 
ِ

ـَ َأبِل َوقَّاٍص َجزَّ َطاَكَة َمقٍِّت َوَسِعقِد ْبـ ُجبَقٍْر، َوإِْسَحاَق: ٕ ،َد ْب
(2)

ُف َشْعٌر   َكَّ
ِ

َوٕ

اِرَب. ـَِّة، َفَلْشبََف الشَّ ـْ السُّ
  إَزاَلُتُف مِ

ُل َأْوَلك َوَّ ْٕ َٓ ُيْحتَاُج  ،َوا َكَُّف َضاِهٌر ُيتََػاَحُش لُِرْؤَيتِِف، َو
ِ

اِرُب اْلَعاَكَة: ٕ َوُيَػاِرُق الشَّ

َفا. ،َكْشِػ اْلَعْقَرةِ فِل َأْخِذِه إَلك  َٓ َمسِّ  الؿراد. كتفكاَو

، واهلل أطؾؿ.فًْا ّظيش انشاجح هق حف ابـ قدامةوما رجَّ 
(3)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (3/482)الؿغـل (2/468 ،)اإلكصاف (5/186 ،)الؿجؿقعاكظر:  (1)

بف،  ( مـ صريؼ: أبل قالبة، طـ سعد 3/437(، وطبدالرزاق )3/247ة )أخرجف ابـ أبل شقب( 2)

 وأبققالبة مل يدرك سعًدا: ففق مـؼطع، وإثر ضعقػ ٓ يثبت.

  (5/186-181.)الؿجؿقع (2/468 ،)اإلكصافواكظر:  (3)
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 ؟إذا تعرز غطٌ املٝت ييكد املا٤  أٚ عدّ ايكدز٠ ع٢ً اضتعُاي٘ د:4ر َطأي١

  مذهب الشافعقة، وأكثر الحـابؾة أكف يقؿؿ: ٕنَّ التقؿؿ قائٌؿ  مؼام الؿاء طـد

 .العجز طـف

 أمحد يف رواية إىل أكف ٓ يقؿؿ، وهق ققل إوزاطل يف مسللة أخرى،  وذهب

 .ومؼتضاه أن يؼقل بذلؽ هاهـا

 (569.)الؿحؾَّك، وهق اختقار ابـ حزم يف ًاألًل أقشب
(1)

 

 ٌٖ ٜػسئ يًجٓب ٚاحلا٥ض إٔ ٜغط٬ املٝت؟ د:5ر َطأي١

 .كره ذلؽ بعض أهؾ العؾؿ، وكؼؾ ذلؽ طـ الحسـ، وابـ سقريـ 

 ر أهؾ العؾؿ مـفؿ: طؾؼؿة، وططاء، وإسحاق، وابـ الؿـذر، ومل يؽره ذلؽ أكث

وهق مذهب الشافعقة، والحـابؾة، والحـػقة: لعدم وجقد دلقؾ يدل طىل الؽراهة، 

ٕن الؿؼصقد هق التطفقر، وهق حاصؾ بالجـب والحائض، وٕكف ٓ يشترط يف و

 .الغاسؾ الطفارة

 طفر.وكرهف مالؽ لؾجـب دون الحائض: إلمؽان الجـب أن يت 

وٓ كعؾؿ دلقاًل يدل  ،ذلؽكشاىح  طدم األقشب :غفش اهلل نو قال أتٌ ػثذ اهلل

الؽراهة. طىل
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2/486.)اإلكصاف (5/178 ،)الؿجؿقعواكظر:  (1)

 الؿقسقطة الػؼفقة الؽقيتقة (1/345 ،)مـتفك اإلراداتشرح  (5/339 ،)إوسطواكظر:  (2)

(39/413.) 
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 ٌٖ ٜؿذ تغطٌٝ ايؿي يًجٓاش٠؟ د:6ر َطأي١ 

  ،مذهب الحـػقة والحـابؾة الجقاز، وهق مؼتضك أققال الؿالؽقة والشافعقة

، : فقصح مـف هذا العؿؾ، ويصح إذاكف: ٕكف تصح إمامتف لؾـاسانزُ ّظيش وهق

  .واهلل أطؾؿ

  وطـ أمحد: رواية بعدم صحتف: ٕكف فرض كػاية: فال يؼقم بف إٓ مـ يصح

وهذا مردود بؿا ذكركاه مـ صحة إمامتف: فؼد أمَّ طؿرو بـ سؾؿة  ،مـف الػرض

، وهق ابـ سبع سـقـ. رواه البخاري، وقد ملسو هيلع هللا ىلصالجرمل الـاس يف طفد الـبل 

تؼدمت الؿسللة يف باب اإلمامة.
(1)

 

ُٜ د:7ر َطأي١  ٌ اجلٓري؟ٖطَغٌٖ 

 أما إذا استفؾ الجـقـ صارًخا فقغسؾ باإلمجاع، كؼؾف ابـ الؿـذر.

  وأما إذا أسؼط قبؾ إربعة إشفر: فال يغسؾ طـد الجؿفقر: إٓ شقئًا روي

 طـ ابـ سقريـ، وقال بف بعض الحـػقة.

  :مـ ققيل العؾؿاء أكف  فاألصحوأما إذا أسؼط ٕربعة أشفر، وما فقق ذلؽ

 ققل الحـػقة، والحـابؾة، والشافعقة.يغسؾ، وهق 

  وذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل أكف ٓ يغسؾ، وهق ققل الؿالؽقة، وبعض

.الحـػقة، والشافعقة
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (2/527.)الؿغـل (2/223 ،)مقاهب الجؾقؾ (1/577 ،)حاشقة ابـ طابديـواكظر:  (1)

 الؿقسقطة الػؼفقة الؽقيتقة (2/522 ،)الؿغـل (2/117 ،)روضة الطالبقـواكظر:  (2)

(13/63 ،)حاشقة ابـ طابديـ (1/594.) 
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ـْ َطائَِشَة  (333)   َوَط
ِ
ـَ َرُسقُل اهلل بِقٍض  فِل َثاَلَثِة َأْثَقاٍب  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَلْت: ُكػِّ

ُسُحقلِقَّةٍ 
(1)

ـْ ُكْرُسٍػ  
مِ

(2)
َٓ ِطَؿاَمٌة. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف. ، َلقَْس فِقَفا َقِؿقٌص َو
(3)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من ادحييث

 حهِ تهيري املٝت. د:1ر َطأي١

(، طىل أن تؽػقـ الؿقت 5/128) شرح الؿفذبكؼؾ الـقوي اإلمجاع يف 

 فرُض كػاية.

، «وكػـوه ْم ثوبقه»ث ابـ طباس الؿتؼدم: ويدل طىل القجقب حدي: ُ قهد

 .«وكػـوا فقفا موتاكم»: (532برقؿ ) وحديثف الذي سقليت

 َا ٖٛ أقٌ َا جيص٨ يف ايهئ؟ د:2ر َطأي١

 ذهب مجفقر العؾؿاء إىل أنَّ أقؾ ما يجزئ هق ثقب واحد. 

 قال بعض الشافعقة: ما يغطل طقرتف. 

  ،انقٌل أقشب وهذاوقال الحـابؾة ومجاطة مـ الشافعقة: ما يغطل جسده :

 ( يف قصة946(، ومسؾؿ )1276) البخاريخباب بـ إرت يف  لحديث

أمر بؿصعب بـ طؿقر أن يؽػـ ببردتف، وتجعؾ  مصعب بـ طؿقر، أنَّ الـبل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

روي بضؿ الؿفؿؾتقـ مجع سحؾ، وهق الثقب إبقض الـؼل وٓ يؽقن إٓ مـ الؼطـ، ويروى بػتح  (1)

 أولف كسبة إىل قرية بالقؿـ.

 هق الؼطـ. -بضؿ الؽاف والؿفؿؾة بقـفؿا راء ساكـة-الُؽرُسػ  (2)

 (. 941(، ومسؾؿ )1264أخرجف البخاري ) (3)
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 .مؿا يظ رأسف، ويجعؾ طىل رجؾقف مـ اإلذخر 

  وذهب بعض الحـابؾة إىل وجقب ثالثة أثقاب: لحديث طائشة، وهذا غقر

صحقح.
(1)

 

ُٜهئ ايسهٌ اضتخراّبا؟يف ن د:3ر َطأي١  ِ 

  لقس فقفا قؿقص، وٓ  -لػائػ–مجفقر العؾؿاء طىل استحباب ثالثة أثقاب

 الذي يف الباب.  طؿامة: لحديث طائشة

  وذهب أبق حـقػة إىل استحباب إزار، ورداء، وقؿقص، وقد اسُتِدلَّ لف

ـَ طبد اهلل بـ ُأبل بؼؿقصف. ، أنَّ الـبل بحديث ابـ طؿر   كػَّ

طؾقف بلنَّ ذلؽ كان تؽرمة لقلده طبد اهلل، حقث صؾب ذلؽ مـ الـبل  وُردَّ 

.ًانصحْح قٌل اجلًيٌس ، ومع ذلؽ فؾقس فقف ذكر اإلزار، والرداء.
(2)

  

 يف نِ ُتهئ املسأ٠ اضتخراّبا؟ د:4ر َطأي١

  ذهب أكثر أهؾ العؾؿ إىل أهنا تؽػـ يف مخسة أثقاب، ثؿ اختؾػقا يف كقع

ر، ولػافة، ومؼـعة، وثقب ُيشدُّ بف فخذاها. ومـ الثقاب، فؿـ قائٍؾ: قؿقص، ومئز

وقد جاء يف ذلؽ حديٌث يف  قائٍؾ: إزار، ودرع، ومخار، ولػافتان. وققؾ غقر ذلؽ.

ســ أبل داود (3157)  مـ حديث لقىل بـت قائػ الثؼػقة، ولؽـ يف سـده: كقح

 يف ـ، تؽػحكًيا حكى انشجم اجح أٌَّفانشَّولذلؽ  :بـ حؽقؿ، وهق مجفقلا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/191.)جؿقعالؿ (3/386 ،)الؿغـلواكظر:  (1)

  (3/383-384.)الؿغـلواكظر:  (2)
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يف  إلباين اإلمام  تدرج فقفا إدراًجا، وهق ترجقح -لػائػ-ثالثة أثقاب 

أحؽام الجـائز (.65)ص
(1)

  

 تهيري ايؿي. د:5ر َطأي١

بِلُّ فِل  (3/387 :)الؿغـليف  قال ابً قدام٘  ـُ الصَّ َقاَل َأْحَؿُد: ُيَؽػَّ

ـَ فِل َثاَل  ـُ  ،اَل إِْسَحاُق َوَكَذلَِؽ قَ ، َثٍة َفاَل َبْلَس ِخْرَقٍة، َوإِْن ُكػِّ َوَكْحُقُه َقاَل َسِعقُد ْب

ْأِي، َوَغقُْرُهؿْ  ، َوَأْصَحاُب الرَّ َٓ ِخاَلَف َبقْـَُفْؿ فِل َأنَّ َثْقًبا ، اْلـُؿَسقِِّب، َوالثَّْقِريُّ

ـَ فِل َثاَلَثٍة َفاَل َبْلَس  ُجَؾ. :ُيْجِزُئُف، َوإِْن ُكػِّ ُف َذَكٌر َفَلْشبََف الرَّ َكَّ
ِ

 هإ

 تهيري.ؾي١ اي د:6ر َطأي١

ـُ اْلـؿُ وَ  (3/384 :)الؿغـليف  قال ابً قدام٘  ْستََحبُّ َأْن ُيْمَخَذ َأْحَس

ًٓ  فاطَ بُْس َوَأْوَسُعَفا، َفقَ  ،الؾََّػائِِػ  َعِة ، َأوَّ ـِ َوالسَّ تِل َتؾِقَفا فِل اْلُحْس ُثؿَّ َيبُْسُط الثَّاكِقََة الَّ

قُِّت الـْؿَ ، ُثؿَّ ُيْحَؿُؾ قًرا، ُثؿَّ َيبُْسُط َفْقَقُفَؿا الثَّالِثَةَ َطَؾقَْفا، َوَيْجَعُؾ َفْقَقَفا َحـُقًصا َوَكافُ 

ْدَراِجِف فِقَفا، َوُيْجَعُؾ َما ِطـَْد  ،َمْستُقًرا بِثَْقٍب  ـُ إِلِ ُف َأْمَؽ َكَّ
ِ

َفقُقَضُع فِقَفا ُمْستَْؾِؼقًا: ٕ

ق ـْ الطِّ
ا ِطـَْد ِرْجَؾقِْف، َوُيْجَعُؾ مِ  ،َوَمَقاِضِع ُسُجقدِهِ  ،ِب َطَؾك َوْجِففِ َرْأِسِف َأْكثََر مِؿَّ

َخَر ...، َوَمَغابِـِفِ  ْٔ ، ُثؿَّ َيُردُّ َصَرَفَفا ا ـِ َْيَؿ ْٕ ِف ا َػاَفِة اْلُعْؾقَا َطَؾك ِشؼِّ ُثؿَّ َيثْـِل َصَرَف الؾِّ

َْيَسِر، َوإِكََّؿا ُاْستُِحبَّ َذلَِؽ  ْٕ ِف ا ـُ إَذا ُوِضَع  لِئاَلَّ َيْسُؼَط َطـُْف الطََّرُف  :َطَؾك ِشؼِّ َْيَؿ ْٕ ا

َوالثَّالِثَِة َكَذلَِؽ، ُثؿَّ َيْجَؿُع َما َفَضَؾ ِطـَْد َرْأِسِف  ،َطَؾك َيِؿقـف فِل اْلَؼبِْر، ُثؿَّ َيْػَعُؾ بِالثَّاكِقَةِ 

َع فِل َطَؼَدَها، َوإَِذا ُوِض  :َوِرْجَؾقِْف، َفُقَردَّ َطَؾك َوْجِفِف َوِرْجَؾقِْف، َوإِْن َخاَف اْكتَِشاَرَها

ـَ  :اْلَؼبْرِ   . اكتفك باختصار وحذف.َحؾََّفا، َوَلْؿ َيْخِرْق اْلَؽَػ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/356.)إوسط (3/391 ،)الؿغـلواكظر:  (1)
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ـِ ُطَؿَر  (333) ـِ اْب ـُ أَُبلٍّ َجاَء اْبـُُف إَلك َوَط  ْب
ِ
ا ُتُقفَِّل َطبُْداهلل   َقاَل: َلـؿَّ

ِ
َرُسقِل اهلل

ـُُف فِقِف َفَلْطَطاُه. ُمتََّػٌؼ َطَؾْقِف. ملسو هيلع هللا ىلص َفَؼاَل: َأْططِـِل َقِؿقَصؽ ُأَكػِّ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من ادحييث

 ايتهيري بايكُٝـ. د:1ر َطأي١

 فقف دٓلة طىل مشروطقة التؽػقـ يف الؼؿقص.

ـُ فِل اْلؼَ  (3/386 :)الؿغـليف  قال ابً قدام٘   ،ِؿقصِ التَّْؽِػق

ُل، ،َواْلِؿئَْزرِ  َوَّ ْٕ َْفَضُؾ ا ْٕ َػاَفِة َغقُْر َمْؽُروٍه، َوإِكََّؿا ا َوَهَذا  - يعـل بثالث لػائػ - َوالؾِّ

َٓ َكَراَهَة فِقِف: َفنِنَّ الـَّبِلَّ  ا َماَت  اهللأَْلبََس َطبَْد  ملسو هيلع هللا ىلصَجائٌِز  ـَ ُأَبلٍّ َقِؿقَصُف َلؿَّ َرَواُه . ْب

اْلُبَخاِريُّ 
(2)

 هاْمَزُر بِاْلِؿئَْزِر، َوُيْؾبَُس اْلَؼِؿقَص، ُثؿَّ ُيَؾػُّ بِالؾَِّػاَفِة َبْعَد َذلَِؽ.َفقُ ، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2774(، ومسؾؿ )1269أخرجف البخاري ) (1)

 كؿا تؼدم يف الؽتاب. الصحقحقـبؾ الحديث يف ( 2)
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ـِ َطبَّاٍس  (333) ـِ اْب َفا ُم الَبَقاَض ْن ثَِقابِؽُ الَبُسوا مِ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ  َوَط ، َفنِكَّ

ـُوا فِقَفا َمْوَتاُكمْ ِمْن َخْقرِ ثِ  َحُف «َقابُِؽْم، َوَكػ  َّٓ الـََّسائِّل، َوَصحَّ . َرَواُه الَخْؿَسُة إ

. التِّْرمِِذيُّ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من ادحييث

 حهِ ايتهيري بايثٝاب ايرٝض. د:1ر َطأي١

: لفذا الحديث الؿذكقر، أبقض ستحب أهؾ العؾؿ أن يؽقن لقن الؽػـا

 ؼدم.ولحديث طائشة الؿت

(: ققلفا )بِقْض( دلقؾ 941يف شرح حديث طائشة ) ّقال اليّْٖ 

 هآستحباب التؽػقـ يف إبقض، وهق ُمجؿٌع طؾقف.

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 1472)(، وابـ ماجف 994(، والترمذي )3878(، وأبقداود )1/247. أخرجف أمحد )حطً (1)

 كؾفؿ مـ صريؼ طبداهلل بـ طثؿان بـ خثقؿ، طـ سعقد بـ جبقر، طـ ابـ طباس بف. وإسـاده حسـ.

(، وغقره، وفقف ضعػ، ولؽـف 5/26ولف شاهد مـ حديث سؿرة بـ جـدب: أخرجف أمحد )

 يؼقي حديث ابـ طباس.
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ـْ َجابٍِر  (333)   َوَط

ِ
َن َأَح » :ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ُدُكْم َأَخاُه إَذا َكػَّ

ـَهُ س  َفْؾُقَح  . َرَواُه ُمْسؾٌِؿ.«ْن َكَػ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من ادحييث

 .ت طري نئ املٝ د:1ر َطأي١

َْمر بِنِْحَساِن اْلَؽَػـيف شرح الحديث:  قال اليّْٖ  ْٕ َقاَل  ،َوفِل اْلَحِديث ا

َرف فِقفِ اْلـؿُ اْلُعَؾَؿاء: َوَلقَْس  ةاْلـؿُ وَ  ،َراد بِنِْحَساكِِف السَّ َٓ َراد: ؿ، َوإِكََّؿا الَوَكَػاَستف ،َغا

ـْ ِجـْس لِبَاسف فِل اْلَحقَاة  ،َوَستْره ،َوَكثَاَفتف ،َوَكَؼاُؤهُ  ،َكَظاَفتف
طف، َوَكْقكف مِ َوَتَقسُّ

َٓ أَْفَخر مِـْفُ  َٓ َأْحَؼر ،َغالِبًا،   ها.َو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 943أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)
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ـِ  ملسو هيلع هللا ىلصَوَطـُْف َقاَل: َكاَن الـَّبِلُّ  (333) ُجَؾقْ ـَ الرَّ ـْ َقتَْؾك ُأُحٍد فِل َثْقٍب  َيْجَؿُع َبقْ
مِ

ُفْم َأْكَثُر َأْخ »َواِحٍد ُثؿَّ َيُؼقُل:  ُمُف فِل الؾَّْحدِ  «؟ًذا لِْؾُؼْرآنِ َأيُّ ُؾقا َوَلْؿ . َفقَُؼدِّ َوَلْؿ ُيَغسَّ

. ُيَصؾَّ َطَؾقِْفْؿ. َرَواُه الُبَخاِريُّ
(1)

 

 ئل واألحكام املستفادة من ادحييثاملسا

 ؟إذا قام ايهئ  أٚ قَّت ا٭نيإ د:1ر َطأي١

ُجُؾ َثْقًبا َيْسُتُر َجِؿقَعُف، َستََر َرْأَسُف،  َفنِنْ : قال ابً قدام٘  َلْؿ َيِجْد الرَّ

 .َرًقاَأْو وَ  ،َوَجَعَؾ َطَؾك ِرْجَؾقِْف َحِشقًشا

. ثؿ استدل بحديث مصعب بـ طؿقر
(2)

 

َّٓ َما َيْستُُر اْلَعْقَرةَ َفنِْن لَ  قال:ثه  تِْر، بَِدلِقِؾ  :ْؿ َيِجْد إ َكََّفا َأَهؿُّ فِل السَّ
ِ

َستََرَها: ٕ

ُجاَلنِ : َحاَلِة اْلَحقَاةِ  ـَ الرَّ َْكَػاُن، ُكػِّ ْٕ َوالثَّاَلَثُة فِل الثَّْقِب  ،َفنِْن َكثَُر اْلَؼتَْؾك، َوَقؾَّْت ا

هاُحٍد.اْلَقاِحِد، َكَؿا ُصـَِع بَِؼتَْؾك أُ 
(3)

 

 ٌٖ ٜٓصئ َا ع٢ً ايػٗٝد َٔ خٝاب ٚغريٖا؟ د:2ر َطأي١

زال ما طؾقف مـ كف يُ أمذهبـا  (5/267 :)الؿجؿقعيف  قال اليّْٖ 

ف قُّ لِ ثؿ وَ  ،وكؾ ما لقس مـ طام لباس الـاس ،وجبة محشقة ،وجؾقد ،حديد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأمر بدفـفؿ يف  «أىا شهود عذ هًالء يوم القوامة»: (. وفقف: )وقال1343أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

 دمائفؿ(. 

 تؼدم تخريجف قريًبا.( 2)

(3) الؿغـل (3/387-388.) 



 432 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

وإن شاء كزطف  ،طؾقف مؿا هق مـ طام لباس الـاس لإن شاء كػـف بؿا بؼ :بالخقار 

وٓ  ،ٓ يـزع طـف فرو :وأمحد ،ؽوقال مال ،وتركف أفضؾ كؿا سبؼ ،ف بغقرهوكػـ

صحاب داود خالف وٕ لء،ع شزف يف كقُّ لِ ر وَ قَّ خَ يُ وٓ  ،وٓ محشق ،خػ

 ها.والجؾقد يـزع طـف ،أن الحديد وأمجع العؾؿاء طىل ،كالؿذهبقـ

ققل  ًانصٌاب وبؼقل الشافعقة قال بعض الحـابؾة، :قال أتٌ ػثذ اهلل غفش اهلل نو

: لحديث جابر الذي يف الباب: وأمَر إلباين اإلمام  ، واختارهمالؽ، وأمحد

دفـفؿ بدمائفؿ.ب
(1)

 

ِٝد املعسن١؟ د:3ر َطأي١ ِٗ ٌُ َغ َُٜغٖط  ٌٖ 

 .(5/366آتػاق طىل طدم غسؾف ) شرح السـةكؼؾ البغقي يف 

  ،ولؽـ كؼؾ الـقوي، وابـ قدامة الخالف طـ سعقد بـ الؿسقب، والحسـ

ة أهؾ العؾؿ طىل طدم جقاز غسؾف، واستدلقا طىل ذلؽ بشفداء ُأحد: فننَّ وطام

 ، وحديث ُجَؾقْبِقْبالذي يف الؽتاب مل يغسؾفؿ كؿا يف حديث جابر الـبل 

 أنَّ الـبل ، طـ أبل برزة  (2472) دفـف ومل يغسؾف، أخرجف مسؾؿ ،

( طـ 7625ان ). أخرجف ابـ حبوقصة حـظؾة بـ أبل طامر أكف غسؾتف الؿالئؽة

ًىزا   (575)الصحقح الؿسـدوهق يف  بنسـاد حسـ، طبداهلل بـ الزبقر 

، واهلل أطؾؿ.انصحْح هقانقٌل 
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.66)ص أحؽام الجـائز (3/471 ،)الؿغـل (2/474 ،)اإلكصافواكظر:  (1)

  (3/467.)الؿغـل (5/264 ،)الؿجؿقعواكظر:  (2)
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َُٜغٖطٌ إذا نإ هّٓرا؟ د:4ر َطأي١  ٌٖ 

  ،ذهب صائػة مـ أهؾ العؾؿ إىل تغسقؾف، وهق ققل الحـابؾة، وأبل حـقػة

 ـبًا غسؾتف الؿالئؽة.ؾشافعل، واستدلقا طىل ذلؽ بلنَّ حـظؾة لؿا كان ُج لوققل 

  وذهب مجاطة مـ أهؾ العؾؿ إىل طدم تغسقؾف، وهق ققل مالؽ، والشافعل يف

مل يغسؾ  : ٕنَّ الـبل انصٌاب هقًىزا انقٌل أحد ققلقف، وهق رواية طـ أمحد، 

ح هذا الؼقل ومل يستػصؾ يف ذلؽ، بًا،ـُ شفداء أحد، ومل يستثـ مـ كان ُج   وقد رجَّ

.ابـ طثقؿقـ اإلمام 
(1)

  

 ٌٖ ٜؿ٢ً ع٢ً غٗٝد املعسن١؟ د:5ر َطأي١

  ذهب مجفقر العؾؿاء إىل الؿـع مـ الصالة طؾقف، واستدلقا بحديث جابر بـ

 .الذي يف الؽتاب  طبد اهلل

  وذهب الثقري، وأبق حـقػة، والؿزين، وإسحاق إىل أكف يصىل طؾقف، واستدلقا

، دورد طـف أكف صىل طىل محزة مع شفداء ُأحُ  طىل ذلؽ بلنَّ الـبل 
(2)

 

 الصحقحقـيف   واستدلقا بحديث طؼبة بـ طامر
(3)

خرج قبؾ  أنَّ الـبل  

الحديث،  .مقتف بليام فصىل طىل شفداء أحد صالتف طىل الؿقت، ثؿ صعد الؿـبر...

ا أسؾؿ، ثؿ قتؾ يف الؿعركة، فصىل أنَّ أطرابقًّ   واستدلقا بحديث شداد بـ الفاد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (5/263.)الؿجؿقع (2/473 ،)اإلكصاف (3/469،) الؿغـلاكظر:  (1)

صىل طىل محزة مع شفداء ُأحد، وهل أحاديث ما بقـ مقضقع،  جاء مـ طدة أوجٍف أنَّ الـبل ( 2)

  (2/633-638.)تـؼقح التحؼقؼ (5/243-256 ،)البدر الؿـقرومـؽر. اكظر: 

 (.2296(، ومسؾؿ برقؿ )1344أخرجف البخاري برقؿ )( 3)
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( بنسـاد صحقح، وصححف شقخـا 4/66) ، وهق طـد الـسائلطؾقف الـبل  

  (474.)الصحقح الؿسـديف  القادطل 

وقد ردَّ الجؿفقر طىل هذه إدلة بلن حديث صالتف طىل محزة ضعقٌػ، مـؽٌر، 

ـْ ُوُجقه  (1343 :)الػتحكؿا يف  افعل قال الش
َْخبَار َكَلكََّفا ِطقَان مِ ْٕ َجاَءْت ا

َوَكبََّر  ،َلْؿ ُيَصؾِّ َطَؾك َقتَْؾك ُأُحد، َوَما ُرِوَي َأكَُّف َصؾَّك َطَؾقِْفؿْ  ملسو هيلع هللا ىلصاتَِرة َأنَّ الـَّبِّل ُمتَقَ 

َٓ َيِصّح  ـَ َتْؽبِقَرة  ـْ َطاَرَض بَِذلَِؽ َهِذِه  ،َطَؾك َحْؿَزة َسبِْعق َوَقْد َكاَن َيـْبَِغل لَِؿ

ا َح  ِحقَحة َأْن َيْستَِحل َطَؾك َكْػسف. َقاَل: َوَأمَّ ََحادِيث الصَّ ْٕ َفَؼْد  :ِديث ُطْؼبَة ْبـ َطامِرا

، َيْعـِل َوالْ  ـَ َٓ  :َخالِػ َيُؼقلؿَوَقَع فِل َكْػس اْلَحِديث َأنَّ َذلَِؽ َكاَن َبْعد َثَؿان ِسـِق

ة. َقاَل َوَكَلكَُّف ؿُيَصؾَّك َطَؾك اْلَؼبْر إَِذا َصاَلْت الْ  َواْستَْغَػَر َلُفْؿ ِحقـ َطؾَِؿ  ،َدَطا َلُفؿْ  ملسو هيلع هللا ىلصدَّ

ًطا َلُفْؿ بَِذلَِؽ ُقْرب أَ   ها.َجؾف ُمَقدِّ

ل الجؿفقر حديث طؼبة بـػس تلويؾ الشافعل، بلنَّ الؿؼصقد أكف دطا  وقد أوَّ

لفؿ كدطائف لؾؿقتك، ويدل طىل هذا التلويؾ أنَّ الصالة طىل الؼبر ٓ تؼع بعد هذه 

الؿدة طـد الؿخالػقـ كؿا تؼدم مـ كالم الشافعل، وكذلؽ ضاهر الحديث أنَّ 

وأما حديث شداد: فؼد ُأجقب  اء كان يف الؿسجد، والصالة تؽقن طـد الؼبر.الدط

 طـف بلكف مرسؾ، ولقس بصحقح، بؾ هق حديث صحقٌح، متصٌؾ.

  َّوقد ذهب اإلمام أمحد إىل مشروطقة الصالة طىل الشفقد، وضاهر كالمف أن

يف غالب الشفداء، ودلقؾ الجقاز حديث شداد بـ  الترك أفضؾ: لػعؾ الـبل 

 الفاد.
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  وقد ذهب إىل التخققر الحافظ ابـ الؼقؿ يفهتذيب الســ (4/295)، 

يف هذه  انصٌاب هقًىزا انقٌل ،  (86)أحؽام الجـائزإلباين يف واإلمام 

الؿسللة، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 ايؿي ايػٗٝد. د:6ر َطأي١

ا َوبَِفذَ ، َواْلبَالُِغ َوَغقُْرُه َسَقاءٌ  (3/476 :)الؿغـليف  قال ابً قدام٘ 

ـُ  ٌد، َوَأُبق َثْقٍر، َواْب ، َوَأُبق ُيقُسَػ، َوُمَحؿَّ افِِعلُّ َٓ ، ـِْذرِ الؿُ َقاَل الشَّ َوَقاَل أَُبق َحـِقَػَة: 

ـْ أَْهِؾ اْلِؼتَاِل.
َكَُّف َلقَْس مِ

ِ
َفاَدةِ لَِغقِْر اْلبَالِِغ: ٕ َأكَُّف ُمْسؾٌِؿ ُقتَِؾ فِل  :َوَلـَا َيثُْبُت ُحْؽُؿ الشَّ

ـَ بِِؼتَالِِفْؿ، َأْشبََف اْلبَالِغَ الؿُ  ُمْعتََركِ   .ْشِركِق

َيبُْطُؾ  -يعـل أبا حـقػة- َوَما َذَكَرهُ ، َواْلَحِديُث َطامٌّ فِل اْلُؽؾِّ  ثه قال:

 ها.بِالـَِّساءِ 

يعـل أنَّ الـساء لسـ مـ أهؾ الؼتال، ومع ذلؽ فقثبت لفا حؽؿ الشفادة إذا 

 .ُقتِؾت يف الؿعركة

 طزاه إلقفؿ الـقوي  ، وهق ققل الجؿفقرانصحْح هقايح تو اتٍ قذًيا صٌَّ

َدلِقُْؾـُا َأكَُّف ُمْسؾٌِؿ ُقتَِؾ فِل ُمْعتََرِك وقال:  (5/266 ،)شرح الؿفذبكؿا يف 

ـَ بَِسبَِب قِتَالِفؿ، َفَلْشبََف البَالَِغ َوالؿْرَأَة.  هاالؿْشِركِقْ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اإلكصاف (3/467 ،)الؿغـل (5/264 ،)الؿجؿقع (5/366 ،)شرح السـة واكظر: (1)

(2/474-475 ،)الػتح (1343.) 
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 ةَكَخِلل امُلاِئَطض امَلِعَب ِسِكْ ِذل ِفِصَف

ٔ  د:1ر َطأي١ َلات يف أزض املعسنل١ بطلرب دابل١  أٚ ضلكٛط  أٚ علاد عًٝل٘         َل

 ؟ض٬ح٘

  ّْٖقال الي  يفشرح الؿفذب (5/267 ٓمذهبـا أكف ٓ يغسؾ، و :)

 .تًا، وٓ أثر طؾقفقيصىل طؾقف، وكذا لق ُوِجَد م

 .وقال مالؽ، وأبق حـقػة، وأمحد: يغسؾ، ويصىل طؾقف 

، وهق رواية طـ أمحد، وقال بف وقد قال بؼقل الشافعقة بعض الحـابؾة: ُ قهد

: ٕكف ُقتؾ، أو مات يف معترك أقشب إىل انصٌاب وهق (562 ،)الؿحىلابـ حزم يف 

مـ الؿسؾؿقـ،  يقم أحد خطلً   الؿشركقـ بسبب قتالفؿ، وقد ُقتؾ والد حذيػة

أطؾؿ. مـ شفداء ُأُحد بغسؾف، والصالة طؾقف، واهلل ومل يستثـف الـبل 
(1)

 

 ؟أزض املعسن١  خِ محٌ َٚات بعد ذيؤَ ُهِسح يف  د:2ر َطأي١

َوَضاِهُر َكاَلِم اْلِخَرقِلِّ َأكَُّف َمتَك  (3/472 :)الؿغـليف  قال ابً قدام٘ 

َؾ، َوُصؾَِّل َطَؾقِْف، َوإِْن َماَت فِل  :َصاَلْت َحقَاُتُف َبْعَد َحْؿؾِفِ  ْعتََرِك، َأْو َطِؼَب الؿُ ُغسِّ

ْؾ، َوَلْؿ  َوَكْحُق َهَذا َقْقُل َمالٍِؽ، َقاَل: إْن َأَكَؾ، َأْو َشِرَب، ، ُيَصؾَّ َطَؾقْفِ َحْؿؾِِف، َلْؿ ُيَغسَّ

َؾ. ـِ َأْو َثاَلَثًة ُغسِّ  :َوَقاَل أَْحَؿُد فِل َمْقِضٍع: إْن َتَؽؾََّؿ، َأْو َأَكَؾ، َأْو َشِرَب  َأْو َبِؼَل َيْقَمقْ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (2/476.)اإلكصاف (3/473-474 ،)الؿغـلواكظر:  (1)
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ـْ َهَذاَوَقْقُل َأْصَحاِب أَبِل َحـِقَػَة َكحْ . ُصؾَِّل َطَؾقْفِ 
ـْ ، ٌق مِ ُف ُسئَِؾ َط ـْ َأْحَؿَد َأكَّ َوَط

 َفَرَأى َأْن ُيَصؾَّك َطَؾقِْف. ؟ْعتََرِك َيْقًما إَلك الؾَّقِْؾ ُثؿَّ َماَت ؿُ الْجُروِح إَذا َبِؼَل فِل الؿ

ْؾ َوَلْؿ ُيَصؾَّ َطَؾقْفِ  : إْن َماَت َحاَل اْلَحْرِب َلْؿ ُيَغسَّ افِِعلِّ َّٓ َفاَل. َوَقاَل َأْصَحاُب الشَّ  َوإِ

ـْ ذِي َحقَاةٍ 
َّٓ مِ َٓ َيُؽقُن إ َْكَؾ  ْٕ َنَّ ا

ِ
َْكِؾ: ٕ ْٕ ِحقُح: التَّْحِديُد بُِطقِل اْلَػْصِؾ، َأْو ا َوالصَّ

ـْ 
ةٍ، َوُصقُل اْلَػْصِؾ َيُدلُّ َطَؾك َذلَِؽ، َوَقْد َثبََت اْطتِبَاُرُه فِل َكثِقٍر مِ ، َقاِضعالؿَ ُمْستَِؼرَّ

ا الْ  ْرُب، َوَحاَلُة اْلَحْرِب، َفاَل َيِصحُّ التَّْحِديُد بَِشْلٍء مِـَْفاَوَأمَّ  ها.َؽاَلُم َوالشُّ

اختاره الؿجد ابـ  الذي صححف ابـ قدامة  :قال أتٌ ػثذ اهلل غفش اهلل نو

: وهق طقـ الصقاب، وقد اإلكصاف، وقال صاحب ابـ تؿقؿتقؿقة، وصححف 

ح هذا  إن شاء اهلل، واهلل أطؾؿ. انصحْح ، وهقابـ طثقؿقـ اإلمام  رجَّ

هق مشفقر يف السقرة أن ما  ويدل طىل الصالة طؾقف، وتغسقؾف إذا صال الػصؾ

ؾف الـبل  بعد أن ُرمَِل يفسعد بـ معاذ تلخر مقتف  ، غزوة الخـدق أياًما، فغسَّ

 وصؾَّك طؾقف.

إىل  ويدل طىل طدم اطتبار الؽالم أنَّ طؿرو بـ أققش استشفد بلُحد، وُحِؿَؾ 

أختف جريًحا، فلتاه سعد بـ معاذ، فؼال: أقاتؾت غضبًا هلل ولرسقلف، أم لؼقمؽ؟ 

فؼال: بؾ هلل ولرسقلف. فؿات: فدخؾ الجـة،
(1)

استثـاه مـ  ومل ُيـؼؾ أنَّ الـبل  

شفداء أحد بالغسؾ، والصالة، واهلل أطؾؿ.
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الصحقح الؿسـدبنسـاد حسـ، وهق يف  ( مـ حديث أبل هريرة 2537أخرجف أبق داود )( 1)

(1393.) 

الشرح  (5/261 ،)الؿجؿقع (2/476-477 ،)اإلكصاف (3/472 ،)الؿغـلاكظر:  (2)

  (5/376.)الؿؿتع
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 ؟ٝقٔتٌ َٔ ايرغا٠ ََِٔ د:3ر َطأي١ 

 ويغسؾقن، وهق ققل أمحد، ذهب أكثر العؾؿاء إىل أكف يصىل طؾقفؿ ،

والشافعل، ومالؽ، وداود وأصحاهبؿ: إٓ أنَّ مالًؽا قال: ٓ ُيصؾِّل طؾقفؿ اإلمام، 

 وأهؾ الػضؾ. 

 .وذهب أبق حـقػة إىل أهنؿ ٓ يغسؾقن، وٓ ُيَصؾَّك طؾقفؿ 

: ٕهنؿ ُبغاة، ولقسقا بشفداء.انقٌل األًل هقًانصٌاب 
(1)

  

 ؟يعدٍ ايرٜٔ ٜكاتًٕٛ َع اإلَاّإذا قتٌ ايرغا٠ زه٬ َٔ أٌٖ ا د:4ر َطأي١

  إصح طـد الشافعقة أكف يغسؾ، ويصىل طؾقف، وهق ققل مالؽ، وأمحد يف

 .رواية

  وذهب بعض الشافعقة، وأبق حـقػة إىل أكف ٓ يغسؾ وٓ يصىل طؾقف، وهق

 طـ أمحد. إصح

ســ كؿا يف  وقد صحَّ هذا الؼقل طـ طؿار  ،اجحانش هق انثاًَِانقٌل 

(، وصحَّ طـ زيد بـ صقحان أكف أوصك بذلؽ يف معركة صػقـ، 4/17) البقفؼل

.ومل يـؽره طظ 
(2)

 

 املٛعٕٛ ٚاملرٕٛٛ  ٚايغسٜل  ٚؾاحب اهلدّ. د:5ر َطأي١

ِفقُد بَِغقِْر َقتٍْؾ،  (3/476 :)الؿغـليف  قال ابً قدام٘  ا الشَّ َفَلمَّ

ُؾقَن،  :َػَساءِ َوالـُّ  ْطُعقِن، َواْلَغِرِق، َوَصاِحِب اْلَفْدِم،الؿَ بُْطقِن، وَ الؿَ كَ  َفنِكَُّفْؿ ُيَغسَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (3/475.)الؿغـل (5/267 ،)الؿجؿقعاكظر:  (1)

  (3/474.)الؿغـل (5/267 ،)الؿجؿقعاكظر:  (2)



ِٜٔص  439  ٔنَتاُب اِلـَذَيا

 

 

 

 

َٓ ُيَصؾَّك َطَؾك  ،َوُيَصؾَّك َطَؾقِْفؿْ   : ـِ ـْ اْلَحَس َّٓ َما ُيْحَؽك َط َٓ َكْعَؾُؿ فِقِف ِخاَلًفا، إ

َكََّفا َشِفقَدٌة.
ِ

ا، َفَؼاَم َصؾَّك َطَؾك اْمَرَأةٍ َماَتْت فِل كَِػاِسفَ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ  :َوَلـَا الـَُّػَساِء: ٕ

،ُمتََّػٌؼ َطَؾقْفِ  َوَسَطَفا.
(1)

ـِ ُمَعاذٍ، َوُهَق َشِفقدٌ   ْسؾُِؿقَن الؿُ َوَصؾَّك ، َوَصؾَّك َطَؾك َسْعِد ْب

 ها.، َوُهَؿا َشِفقَدانِ َوَطؾِلٍّ  ،َطَؾك ُطَؿرَ 

ُّا  أٚ ٝقٔتٌ دٕٚ َاي٘  أٚ ْيط٘  أٚ أًٖ٘ د:6ر َطأي١  ؟َٔ ٝقٔتٌ ظً

  ٘قال ابً قدام  يفالؿغـل (3/475 :) ـْ ُقتَِؾ ُضْؾًؿا، َأْو ُقتَِؾ ا َم َفَلمَّ

 ُدوَن َمالِِف، َأْو ُدوَن َكْػِسِف َوَأْهؾِِف، َفِػقِف ِرَواَيتَاِن:

ُؾ. :إْحَداُهَؿا ،  ُيَغسَّ افِِعلِّ ، َوَمْذَهُب الشَّ ـِ ُل، َوُهَق َقْقُل اْلَحَس اْختَاَرَها اْلَخالَّ

َنَّ ُرْتبَتَُف ُدوَن ُرْتبَ 
ِ

ِفقِد فِل َوَمالٍِؽ: ٕ َٓ الـْؿَ ْعتََرِك، َفَلْشبََف اْلـؿُ ِة الشَّ َنَّ َهَذا 
ِ

بُْطقَن: َوٕ

 ْعتََرِك.اْلـؿُ َيْؽُثُر اْلَؼتُْؾ فِقِف، َفَؾْؿ َيُجْز إْلَحاُقُف بُِشَفَداِء 

َٓ ُيَصؾَّك َطَؾقْفِ  :َوالثَّاكِقَةُ  ُؾ، َو َْوَزاطِ ، َٓ ُيَغسَّ ْٕ ، َوا ْعبِلِّ ، َوإِْسَحاَق َوُهَق َقْقُل الشَّ لِّ

َكَُّف ُقتَِؾ َشِفقًدا، َأْشبََف َشِفقَد 
ِ

َمْن ُقتَِل ُدوَن »: ملسو هيلع هللا ىلصْعتََرِك، َقاَل الـَّبِلُّ اْلـؿُ فِل اْلُغْسِؾ: ٕ

ها.«َمالِِه َفُفَو َشِفقٌد 
(2)

 

إكؿا ترك  ك طؾقف: ٕنَّ الـبل أكف ُيصؾَّ انصٌاب  :قال أتٌ ػثذ اهلل غفش اهلل نو

الؿعركة، وأما غقره مـ الشفداء، فقبؼقن طىل إصؾ، وهق الصالة طىل شفقد 

 ، واهلل أطؾؿ.ؿوجقب الغسؾ، والصالة طؾقف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.544سقليت يف الؽتاب برقؿ )( 1)

 (.1196سقليت الحديث يف الؽتاب برقؿ )( 2)
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 ايتهيري  َٚ٪ٕ ايتجٗٝص. د:7ر َطأي١ 

وسائر ممكة  ،تؽػقـ الؿقت (5/189 :)شرح الؿفذبيف  قال اليّْٖ 

 .أو غقره ،اكان مقسرً  سقاءٌ  ،تجفقزه يحسب مـ رأس مالف

مـ ثؾث  هؾ العؾؿ: إٓ ِخالس بـ طؿرو، فؼال:ثؿ ذكر أنَّ هذا مذهب طامة أ

 .ٓ فؿـ رأس الؿالإو ،فؿـ الثؾث :إن كان الؿال قؾقاًل  :وقال صاوس .التركة

 ها؟.أم ٓ ،بالثؾث كهؾ أوص :مل يسلل ملسو هيلع هللا ىلصن الـبل نف :حديث الؿحرم :دلقؾـا

 نئ ايصٚه١. د:8ر َطأي١

 ؽ ٕنَّ إصح طـد الشافعقة أكف طىل الزوج، وبف قال مالؽ، وأبق حـقػة، وذل

 الزوج تجب طؾقف الـػؼة، والؽسقة: فقجب طؾقف تجفقزها، وقد قال الـبل 

،«لو مت قبؾي هلقلتك، ودفـتك»: لعائشة
(1)

، وهذا الؼقل «وكػـتك»ويف رواية:  

 رواية طـ أمحد اختارها بعض أصحابف.

  وذهب الشعبل، ومحؿد بـ الحسـ، وأمحد، وُروي طـ مالؽ، أنَّ كػـ

: فنْن مل يؽـ لفا مال: فعىل أولقائفا، وذلؽ ٕنَّ الزوج كان يـػؼ الزوجة مـ مالفا

 طؾقفا مؼابؾ الخدمة، وآستؿتاع، وقد اكؼطع ذلؽ بؿقهتا.

: لؿا تؼدم، والزوج تجب طؾقف الـػؼة إذا كاكت انصٌابهق  انقٌل األًل: ُ قهد

امرأتف مريضة مع كقهنا ٓ تخدمف، وكذلؽ إذا كان مسافًرا، وكحق ذلؽ.
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.536ـ الحديث أيت برقؿ )هق قطعة م( 1)

  (2/485-486.)اإلكصاف (3/457 ،)الؿغـل (5/191 ،)الؿجؿقعواكظر:  (2)
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ـْ َطؾِلٍّ  (333)  َفنِكَّهُ  ؛ََل ُتَغاُلوا فِي الَؽَػنِ »َيُؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َسِؿْعت الـَّبِلَّ  َوَط

َرَواُه َأُبقَداُود. «ُيْسَؾُب َسرِيًعا
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من ادحييث

 حهِ املغا٠٫ يف ايهئ. د:1ر َطأي١

 .ة يف الؽػـ، وقد كره أهؾ العؾؿ اإلسراف فقففقف كراهة الؿغآ

الؿغقرة بـ شعبة  والحديث وإن مل يصح: فؼد دلَّ طىل الـفل طـ ذلؽ حديث

 أنَّ الـبل ، م طؾقؽم»: قال طؼوق اَمفات، ووأد البـات، ومـًعا  إن اهلل حرَّ

.«وهات، وكره لؽم ققل وقال، وكثرة السمال، وإضاطة الَمل
(2)

 

طىل تحريؿ ذلؽ إذا وصؾ إىل حدِّ اإلسراف، والتبذير، وهق دلقؾ يدل 

 أطؾؿ. واهلل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( مـ صريؼ طؿرو بـ هاشؿ الجـبل أبل مالؽ، طـ إسؿاطقؾ بـ 3154. أخرجف أبقداود )ضعٔف (1)

 أبل خالد طـ الشعبل طـ طظ بف.

ن الشعبل مل يسؿع مـ طظ إٓ حديًثا وإسـاده ضعقػ لضعػ طؿرو بـ هاشؿ، وٓكؼطاطف، فن

(، ثؿ رجعت إىل 4/97) العؾؾ(، كؿا ذكر ذلؽ الدارقطـل يف 6812) البخاريواحًدا وهق يف 

لغقر الحديث الؿذكقر: فؼد وقػـا طىل طدد مـ أثار:  الؼقل بنثبات سؿاع الشعبل مـ طظ 

 ث مؼصقرة طىل الضعػ الؿذكقر.، وطؾقف فعؾة الحديفقفا تصريح الشعبل بالسؿاع مـ طظ 

 (.593(، ومسؾؿ برقؿ )7292أخرجف البخاري برقؿ )( 2)
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ـْ َطائَِشَة  (333) . ..«َفَغَسْؾُتكَقْبؾِي  ت  َلْو مُ »َقاَل َلَفا:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ  َوَط

ـُ  َحُف اْب ـُ َماَجْف َوَصحَّ ِحبَّاَن. الَحِديَث. َرَواُه َأْحَؿُد َواْب
(1)

 

ـْ َأْسَؿاَء بِـِْت ُطَؿقٍْس  (333) َؾَفا َطؾِلٌّ  : َأنَّ َفاصَِؿَة َوَط  َأْوَصْت َأْن ُيَغسِّ

. اَرُقْطـِلُّ . َرَواُه الدَّ
(2)

 

 نياملسائل واألحكام املستفادة من ادحييث

  غطٌ املٝت؟َٔ ٖٛ ا٭ٚزي يف د:1ر َطأي١

م إقرب فإقرب  أوىل الـاس يف غسؾ الؿقت َوِصقُُّف إْن كان أوصك، ثؿ ُيؼدَّ

 إىل الؿقت.

(: فنن كان 5/129) الؿجؿقعكؿا يف  الؿفذبيف  قال الػرياشٖ 

الؿقت رجاًل ٓ زوجة لف: فلوىل الـاس بغسؾف إب، ثؿ الجد، ثؿ آبـ، ثؿ ابـ 

 .الؿراد كتفكاثؿ العؿ، ثؿ ابـ العؿ.إخ، آبـ، ثؿ إخ، ثؿ ابـ 

(: وإن ماتت امرأة، ومل يؽـ لفا 5/132) الؿجؿقعكؿا يف   ّقال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وإسـاده حسـ: فنن 6586(، وابـ حبان )1465(، وابـ ماجف )6/228. أخرجف أمحد )صحٔح (1)

( وكؿا يف 2/642) سقرة ابـ هشاميف إسـاده محؿد بـ إسحاق وقد صرح بالتحديث كؿا يف 

دٓئؾ الـبقة (7/168-169 ولؽـ يف سـد ،)دٓئؾ الـبقة  ضعػ. وقد تابع ابـ إسحاق

والتفقم يدخؾ فقف  «فهويتك ودفنتك»( لؽـ فقف: 6/144) مسـد أمحدصالح ابـ كقسان كؿا يف 

  (3/166.)اإلرواءيف   إلباينالغسؾ، فالحديث صحقح، وقد صححف اإلمام 

ـاده: طبداهلل بـ كافع الؿدين، وهق شديد الضعػ، ( ويف إس2/79. أخرجف الدارقطـل )ضعٔف (2)

وفقف طقن بـ محؿد الفاشؿل، وأمف أم جعػر، وكالمها مجفقل الحال، ولؽـ طبداهلل بـ كافع 

 ( فتبؼك طؾة الحديث يف طقن وأمف. 3/396الؿدين قد تقبع طـد البقفؼل )
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حؿ، ثؿ ذات رحؿ غقر محرم، ثؿ رفا الـساء، وأوٓهـ ذات ؾزوٌج: غس

 .الؿراد كتفكاإجـبقة.

(: وأما إقارب فلحؼ الـاس بغسؾفا 2/451) اإلكصافصاحب  ّقال

مفاهتا وإن طؾت، ثؿ بـتفا وإن كزلت، ثؿ الؼربك، وطؿتفا، وخالتفا أأمفا، ثؿ 

سقاء: ٓستقائفؿا يف الؼرب والؿحرمقة، وكذا بـت أخقفا، وبـت أختفا طىل 

 .الؿراد كتفكاالصحقح مـ الؿذهب.

 ٌٖ يًُسأ٠ إٔ تغطٌ شٚهٗا؟ د:2ر َطأي١

ؾ زوجفا. وقال أمحد: ل قس فقف كؼؾ ابـ الؿـذر اإلمجاع طىل أنَّ لؾؿرأة أْن ُتغسِّ

حديث  اختالف بقـ الـاس. وكؼؾ اإلمجاع أيًضا الـقوي، وابـ قدامة، ويدل طؾقف

وغقره  مسـد أمحدحديث طائشة يف  أسؿاء بـت طؿقس الذي يف الؽتاب، وكذلؽ

ؾ رسقل اهلل   ملسو هيلع هللا ىلصبنسـاد حسـ، قالت: لق استؼبؾت مـ أمري ما استدبرت ما غسَّ

،إٓ كساؤه
(1)

تف امرأتف أسؿاء بـت طؿقسأكف غسؾ أبل بؽر  وثبت طـ 
(2)

.
(3)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.528هق قطعة مـ الحديث الؿتؼدم برقؿ )( 1)

(، 5/335(، وابـ الؿـذر )416، و3/469(، وطبدالرزاق )3/249بة )أخرجف ابـ أبل شق( 2)

 (، ولف صرق:3/397والبقفؼل )

 فقفا محؿد بـ أبل لقىل، وهق ضعقػ سقكء الحػظ. أحدٍا:

 فقفا اكؼطاع: مـ صريؼ ابـ أبل مؾؽقة، طـ أبل بؽر، ومل يسؿع مـف. ّالجاىٔ٘:

 لـخعل، طـ أبل بؽر، ومل يدركف.فقفا اكؼطاع أيًضا، مـ صريؼ: إبراهقؿ ا ّالجالج٘:

ـٌ هبذه الطرق، واهلل أطؾؿ.  فإثر حس

  (3/466.)الؿغـل (5/149 ،)الؿجؿقعواكظر:  (3)



 444 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 ٌٖ يًسهٌ إٔ ٜغطٌ اَسأت٘؟ د:3ر َطأي١ 

  ذهب مجفقر العؾؿاء إىل الجقاز، واستدلقا بحديث طائشة الؿذكقر يف

 .الؽتاب

  وذهب أبق حـقػة، والثقري، وأمحد يف رواية طـف إىل طدم الجقاز: ٕنَّ الؿقت

مت الـظر،   والؾؿس كالطالق.ُفرقة ُتبقح لؾرجؾ أختفا، وأربًعا سقاها، َفحرَّ

ا طؾقفؿ: قال ابً قدام٘  : رادًّ َٓ َيِصحُّ ْوَجَة  َما َقاُسقا َطَؾقِْف  ُف َيْؿـَُع الزَّ َكَّ
ِ

ٕ

ـْ الـََّظرِ 
َٓ َأَثَر َلَفا،  ،مِ ةِ، َو َّٓ َبَؼاُء اْلِعدَّ ـِ إ ْوَجقْ ـَ الزَّ َٓ َفْرَق َبقْ ُف  َكَّ

ِ
َوَهَذا بِِخاَلفِِف، َوٕ

ةِ  :َطؾُِّؼ َثاَلًثاالؿُ َماَت  ، َما َلقْ بَِدلِقؾِ  َٓ َيُجقُز َلَفا َغْسُؾُف َمَع اْلِعدَّ  ها.َفنِكَُّف 

، واهلل أطؾؿ.ًانصٌاب انقٌل األًل: ُ قهد
(1)

  

 ؟إذا طًل اَسأت٘ خِ َات أحدُٖا د:4ر َطأي١

َفنِْن َصؾََّؼ اْمَرَأَتُف، ُثؿَّ َماَت  (3/462 :)الؿغـليف  قال ابً قدام٘ 

ـِ َقبَْؾ الطَّاَلِق: َأَحُدُهَؿا فِل اْلعِ  ْوَجقْ ةِ، َوَكاَن الطَّاَلُق َرْجِعقًّا، َفُحْؽُؿُفَؿا ُحْؽُؿ الزَّ دَّ

َكََّفا َزْوَجٌة َتْعتَدُّ لِْؾَقَفاةِ، َوَتِرُثُف َوَيِرُثَفا، َوُيبَاُح َلُف َوْصُمَها
ِ

 :َلْؿ َيُجزْ  :َوإِْن َكاَن َبائِـًا، ٕ

َنَّ الؾَّْؿَس َوالـََّظَر ُمحَ 
ِ

ٌم َحاَل اْلَحقَاةِ، َفبَْعَد ٕ  هاْقِت َأْوَلك.الـْؿَ رَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/149.)الؿجؿقع (3/461 ،)الؿغـلاكظر:  (1)
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 َبِعُض امَلَطاِئِل امُلِلَخَكة

َُٜغٚطٌ اَسأ٠ٟ غري شٚهت٘؟ د:1ر َطأي١  ٌٖ جيٛش يًسهٌ إٔ 

  ذهب أكثر العؾؿاء إىل طدم الجقاز، قالف ابـ قدامة، وسقاٌء كاكت الؿرأة

 .محرًما لف، أو أجـبقة

 والشافعقة إىل جقاز تغسقؾ وذهب الحسـ، ومحؿد، ومالؽ، وإوزاطل ،

قال إوزاطل كؿا يف إوسط: يصبقا طؾقفا  الرجؾ لذات محرم طـد الضرورة.

 صبًّا.

، وأما إذا اضطروا لذلؽ، انصحْح هقانقٌل األًل  :قال أتٌ ػثذ اهلل غفش اهلل نو

فسقليت بقان ما هق العؿؾ يف الؿسللة التل بعدها.
(1)

 

 ؟ب  ٚايعهظإذا َات ايسهٌ بري ْط٠ٕٛ أهاْ د:2ر َطأي١

 :يف هذه الؿسللة ثالثة أققال 

ؿ، وهق ققل سعقد، األّل: والـخعل، ومحاد، ومالؽ،  وططاء يف رواية، ُيقَؿَّ

، وأصحاب الرأي، وابـ الؿـذر، وهق إصح طـد الشافعقة، وأمحد يف رواية

 .ابـ باز اإلمام  واختاره

ؾ مـ فقق الؼؿقص، وهق ققل الحسـ، والزهري الجاىٕ:  ، وقتادة،ُيَغسَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/336.)إوسط (5/151 ،)الؿجؿقع (3/463 ،)الؿغـلواكظر:  (1)
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وإسحاق، وبعض الشافعقة، وهق رواية طـ أمحد،  والـخعل، وططاء يف رواية، 

، أكف قال: ترمس بالؿاء. أخرجف ابـ أبل وجاء طـ ابـ طؿر  واختاره ابـ حزم.

 (، ويف إسـاده مطر القراق، وفقف ضعػ.3/249شقبة )

 .ية، وططاء يف رواُيدفـ بدون غسؾ وتقؿؿ، وهق ققل إوزاطل الجالح:

: لؾؼدرة طىل استعؿال الؿاء مـ انشاجح انقٌل انثاَِ :قال أتٌ ػثذ اهلل غفش اهلل نو

، فقُػعؾ يف غقره لؾضرورة، فقق الؼؿقص، وقد ُفِعؾ ذلؽ برسقل اهلل 

والحاجة، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 ٌٖ يًُسأ٠ إٔ ُتَغٚطٌ ايؿي؟ د:3ر َطأي١

 ًُ ـْ ُيْحَػظُ  ِئرِزاِلـُنَقاَل اِب ـْ َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ َطَؾك َأنَّ  : َأْجَؿَع ُكؾُّ َم
َطـُْف مِ

ِغقَر.الـْؿَ  بِلَّ الصَّ ُؾ الصَّ  هاْرَأَة ُتَغسِّ

الـقوي، وابـ قدامة، ثؿ اختؾػقا يف تعققـ سـ  يف كؼؾ اإلمجاع وتبعف: ُ قهد

:الصبل، ف ـُ :  إَذا َكاَن َفطِقًؿا، أَْو َفْقَقُف. َتْغِسُؾف َؼاَل اْلَحَس َْوَزاِطلُّ ْٕ ـُ َأْرَبعٍ َوَقاَل ا  ،اْب

.ومالُؽ  َقاَل َأْحَؿدُ و َأْو َخْؿٍس. ـَ ـْ َلُف ُدوَن َسبِْع ِسـِق َـّ َغْسُؾ َم وقال إسحاق:  : َلُف

ْأِي: ابـ ثالث إىل مخس. ؾف َماَلؿْ  َوَقاَل َأْصَحاُب الرَّ افِِعقَُّة:  َيتََؽؾَّْؿ. ُتَغسِّ َوَقاَل الشَّ

ا ُيْشتَفَ  ْؾف َماَلْؿ َيبُْؾغ َحدًّ  .كُتَغسِّ

، َواهلُل َأْطَؾؿ.بُشقانقٌل أ اذوه
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فتاوى الؾجـة (618 ،)الؿحؾَّك (5/151-152 ،)الؿجؿقع (3/464 ،)الؿغـلاكظر:  (1)

(8/364 ،)إوسط (5/337 ،)ابـ أبل شقبة (3/248 ،)البقفؼل (3/399.) 

 ابـ أبل شقبة(5/338 ،)إوسط (5/152،)الؿجؿقع (3/464 ،)الؿغـلاكظر:  (2)

(3/251.) 
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 ٌٖ يًسهٌ إٔ ٜغطٌ ايؿغري٠؟ د:4ر َطأي١

  كره بعض أهؾ العؾؿ ذلؽ، مـفؿ: سعقد، والزهري، وأمحد، وأجرى الـقوي

 .الخالف السابؼ يف هذه الؿسللة أيًضا

  ،وَحدُّ الصغقرة ما تؼدم انصٌاب وهقوضاهره أنَّ ذلؽ جائٌز طـد الجؿفقر ،

ا تُ طـد الشافعقة أْن ٓ فقف، فنذا بؾغت هذا الحد: فال يغسؾفا إٓ  كفَ تَ ْش  تبؾغ حدًّ

الـساء.
(1)

  

َُػٔه٬  فُٔ ٜغطً٘؟ د:5ر َطأي١  إذا نإ املٝت جٓث٢ 

إذا مات الخـثك  (5/147-148 :)شرح الؿفذبيف  قال اليّْٖ 

 .غسؾف بآتػاق :أو الـساء ،كان هـاك محرم لف مـ الرجال نْ نف :الؿشؽؾ

 جاز لؾرجال والـساء  :ان كان الخـثك صغقرً نف :مـفؿا ن مل يؽـ لف محرمإو

أحدمها:  وإْن كان كبقًرا، فذكر الـقوي ققلقـ لؾشافعقة:- ،ا غسؾف بآتػاقمجقعً 

 قال: وأصحفؿا: الغسؾ مـ فقق ثقب باتػاق إصحاب. اكتفك بتصرف. .يقؿؿ

مـ فقق أكف يغسؾ  ًانصحْحوالؼقل بالتقؿؿ هق ققل الحـابؾة والحـػقة، : ُ قهد

ؾ رجاًل مـ محارمف:   فاألقشبالؼؿقص، وكذلؽ يف الصقرة إوىل إْن كان الؿغسِّ

.أكف يغسؾف مـ فقق الؼؿقص، واهلل أطؾؿ
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/152.)الؿجؿقع (3/465 ،)الؿغـلاكظر:  (1)

 . (2/526)الؿغـل(، و2/165) الروضة(، و1/112-113) حاشقة ابـ طابديـواكظر:  (2)



 448 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 ٌٖ ٜغطٌ املطًِ ايهافس؟ د:6ر َطأي١ 

  ّْٖقال اإلماو الي  يفشرح الؿفذب (5/153 مذهبـا أنَّ لؾؿسؾؿ :)

 .أصحاب الرأي، وأبل ثقرغسؾف، ودفـف، واتباع جـازتف، وكؼؾف ابـ الؿـذر طـ 

  :وقال مالؽ، وأمحد: لقس لؾؿسؾؿ غسؾف، وٓ دفـف. ولؽـ قال مالؽ

 هاُيَقاَرى.

: لؼقلف تعاىل: انصٌاب هق ًقٌل يانك، ًأمحذوقال أمحد أيًضا بؿقاراتف. : ُ قهد

، وطـد أن مات طؿف أبق [84التوبة:] ﴾ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶  ﮷  ﮸﮹ ﴿

،«هارِ َو اذهب، فَ »: ـ قال لعظ صالب مل يغسؾف، ومل يدفـف، ولؽ
(1)

قتؾ وطـد أن  

مـ الؿشركقـ أمر هبؿ، فُسِحبقا إىل صقي مـ أصقاء بدر مجاطة بدر يقم
(2)

.
(3)

 

 ٌٖ جيص٨ تغطٌٝ ايهافس يًُطًِ؟ د:7ر َطأي١

 مذهب الشافعقة، وسػقان، ومؽحقل صحة ذلؽ. 

  ،وذهب أمحد وأصحابف إىل طدم صحتف: ٕكف طبادة، ولقس الؽافر مـ أهؾفا

، وٓ يسؼط القجقب طـ الؿسؾؿقـ بػعؾ الؽافر، كؿا ٓ انصحْح هقا انقٌل ًىز

يسؼط بػعؾ الؿجـقن.
(4)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لإلمام  الصحقح الؿسـد( مـ وجفقـ، وهق حديث حسـ، وهق يف 867( و)759أخرجف أمحد )( 1)

 (.952برقؿ ) القادطل 

 .( مـ حديث أبل صؾحة 2875(، ومسؾؿ برقؿ )3976أخرجف البخاري برقؿ )( 2)

  (3/466.)الؿغـلواكظر:  (3)

  (5/145.)الؿجؿقع (3/465-466 ،)الؿغـلاكظر:  (4)
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 ؟أحدُٖا ت  فُاذ١َٝ إذا نإ املطًِ َتصّٚها د:8ر َطأي١

 ولذلؽ قال ابـ قدامة  :هق مبـل طىل الخالف السابؼ: ُ قهد  يفالؿغـل 

قًَّة، َفَؾقَْس (: 3/463) ْوَجُة ذِمِّ ُؾ  :َلَفا َغْسُؾ َزْوِجَفاَوإِْن َكاَكْت الزَّ َٓ ُيَغسِّ َنَّ اْلَؽافَِر 
ِ

ٕ

ـْ َأْهؾَِفا، َوَلقَْس لَِزْوِجَفا  :ْسؾِؿَ اْلـؿُ 
َنَّ الـِّقََّة َواِجبٌَة فِل اْلُغْسِؾ، َواْلَؽافُِر َلقَْس مِ

ِ
ٕ

َنَّ 
ِ

َٓ َيتََقلَّك َدْفـَُف،اْلـؿُ َغْسُؾَفا: ٕ ُؾ اْلَؽافَِر، َو َٓ ُيَغسِّ َٓ  ْسؾَِؿ  َٓ مِقَراَث َبقْـَُفَؿا، َو ُف  َكَّ
ِ

َوٕ

ْوِجقَُّة بِ  َة، َوَقْد اْكَؼَطَعْت الزَّ َٓ ُج َجَقاُز َذلَِؽ بِـَاًء َطَؾك َجَقاِز َغْسِؾ  ،ْقِت الـْؿَ ُمَقا َوَيتََخرَّ

 هاْسؾِِؿ اْلَؽافَِر.اْلـؿُ 

 ٌٖ يًُسأ٠ إٔ تغطٌ ايسهٌ َٔ ذلازَٗا؟ د:9ر َطأي١

 ذكر الـقوي   يفالؿجؿقع (5/131 أنَّ الشافعقة يؼقلقن: يجقز ،)

َـّ ممخرات طـ الرجال إقارب وإجاكب، والزوج:  ،غسؾفلؾـساء الؿحارم  وُه

 هإهنـ يف حؼف كالرجال.

هق مذهب الؿالؽقة، والحـابؾة أيًضا. وما ذكره الـقوي : ُ قهد
(1) 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1/345.)شرح مـتفك اإلرادات(، و1/544) الشرح الصغقرواكظر:  (1)



 456 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 

ـْ ُبَرْيَدَة  (338) تِل أََمَر ا- َوَط ِة الَّ ِة الَغامِِديَّ بَِرْجِؿَفا فِل  ملسو هيلع هللا ىلصلـَّبِلُّ فِل قِصَّ

َكا َوُدفِـَْت. َرَواُه ُمْسؾٌِؿ. َقاَل: ُثؿَّ َأَمَر بَِفا َفُصؾَِّل َطَؾقَْفا -الزِّ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من ادحييث

 ٌٖ ٜؿ٢ً ع٢ً املكتٍٛ ح٘دا  أٚ ٔقؿاّؾا؟ د:1ر َطأي١

 ّْٖقال الي   يفشرح الؿفذب (5/267 :) ويصىل طؾقف طـدكايغسؾ، 

صالب لبأوحؽاه ابـ الؿـذر طـ طظ بـ  ،وذلؽ واجب
(2)

جابر بـ طبداهللو ،
(3)

، 

 .يوأصحاب الرأ ،ثقر لوأب ،قاسحإو ،وزاطلوإ ،والـخعل ،وططاء

 ا دون الؿرجقمطىل الؿؼتقل قصاًص  كؾَّ َص يُ  :وقال الزهري. 

  وقال مالؽ: ها.وتصظ طؾقف الرطقة ،واحد مـفؿا مام طىلاإل ٓ يصظ 

 .أكف ُيصؾَّك طؾقف، ويغسؾ وجقًبا كؿا قال الـقوي  ًانصٌاب: ُ قهد

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 23( )1695أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)

ريؼ ( بنسـادٍ صحقٍح، مـ ص5/466(، وابـ الؿـذر )3/537أخرجف طبد الرزاق ) صحٔح، (2)

 . الشعبل، طـ طظ 

( مـ صريؼ أشعث بـ سقار، طـ أبل 5/466(، وابـ الؿـذر )3/356أخرجف ابـ أبل شقبة ) (3)

 الزبقر، طـ جابر بـ طبد اهلل بف. وهذا إسـاٌد ضعقٌػ: لضعػ أشعث بـ سقار. 
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ـِ َسُؿَرَة  (333) ـْ َجابِِر ْب َشاقَِص بِؿَ  بَِرُجٍؾ َقتََؾ َكْػَسفُ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: ُأتَِل الـَّبِلُّ  َوَط

َفَؾْؿ ُيَصؾِّ َطَؾقِْف. َرَواُه ُمْسؾٌِؿ.
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من ادحييث

ُٜؿ٢َّ عًٝ٘؟ د:1ر َطأي١  َٔ قتٌ ْيط٘  فٌٗ 

  ّْٖقال الي  يفشرح الؿفذب (5/267 :)يف  ؾَّ أو غَ  ،مـ قتؾ كػسف

 .وداود ،ومالؽ ،وبف قال أبق حـقػة ،يغسؾ ويصىل طؾقف طـدكا :الغـقؿة

  هابؼقة الـاس. وتصظ ،مامطؾقفؿا اإل ظَص ٓ يُ  :محدأوقال 

 ومؿـ قال بالصالة طؾقف الحسـ، والـخعل، وقتادة.: ُ قهد

  ،وذهب طؿر بـ طبد العزيز وإوزاطل إىل ترك الصالة طؾقف لعصقاكف

حديث الباب يدل طىل ققل أمحد، ولؽـ ذلؽ طىل سبقؾ الزجر، وإٓ فؾق صؾَّك و

بلس. طؾقف كؼقل الجؿفقر: فال
(2)

  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 978أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)

  (5/468.)إوسط(، و978) شرح مسؾؿواكظر:  (2)



 452 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (333) تِل َكاَكْت َتُؼؿُّ الَؿْسِجَد َفَسَلَل - َوَط ِة الَؿْرَأةِ الَّ فِل قِصَّ

ُتْم آَذْكُتُؿوكِي؟»َفَؼاُلقا: َماَتْت َفَؼاَل: ]- ملسو هيلع هللا ىلصَطـَْفا الـَّبِلُّ  ـْ ُروا َفَؽَلكَُّفْؿ َصغَّ  «َأَفََل ُك

،[َأْمَرَها
(1)

.ُمتََّػٌؼ َطَؾقْفِ . َفَدلُّقُه َفَصؾَّك َطَؾقَْفا «ُدلُّوكِي َطَؾى َقْبرَِها»َفَؼاَل:  
(2)

 

 الُؼُبوَر ََمْ »: ُثؿَّ َقاَل  :ََّشاَد ُمِطٔلْه
ُرَها إنَّ َهِذهِ ـَو  َلـُفْم ُؾوَءٌة ُضْؾَؿًة َطَؾى َأْهؾَِفا َوإِنَّ اهللَ ُي

.«مْ َؾْقفِ بَِصََلتِي طَ 
(3)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من ادحييث

 ايؿ٠٬ ع٢ً ايكرب. د:1ر َطأي١

  ،ذهب إىل مشروطقة الصالة طىل الؼبر مجفقر العؾؿاء، وهق مذهب أمحد

 وقد ، الذي يف الباب،والشافعل، والظاهرية، واستدلقا بحديث أبل هريرة 

الصحقحقـ، يف طـ ابـ طباس  يف الصالة طىل الؼبر جاء
(4)

  كس، وطـ أ

مسؾؿيف 
(5)

، ، وسقاٌء كان قد ُصؾِّل طؾقف أم ٓالصحقح، وطـ غقرهؿ خارج 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يادة مـ الؿطبقع.ز (1)

 (. 956(، ومسؾؿ )1337أخرجف البخاري ) (2)

( مـ صريؼ أبل كامؾ الجحدري طـ 956. أخرجفا مسؾؿ )مً مساضٔل ثابت أدزدت يف املسفْع (3)

(: هل زيادة 458) الػتحمحاد بـ زيد طـ ثابت طـ أبل رافع طـ أبل هريرة بف. قال الحافظ يف 

مراسقؾ ثابت، بقـ ذلؽ غقر واحد مـ أصحاب محاد بـ زيد، مدرجة يف هذا اإلسـاد، وهل مـ 

 . بقان الؿدرجوقد أوضحت ذلؽ بدٓئؾف يف كتاب 

 (.954(، ومسؾؿ برقؿ )1247أخرجف البخاري برقؿ ) (4)

 (.955أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (5)
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  .انصحْح هقًىزا انقٌل 

  وثبت طـ طائشة الرمحـ بعد ما دفـ. ، أهنا صؾت طىل قبر أخقفا طبد

(، وابـ الؿـذر 3/518(، وابـ أبل شقبة )3/518أخرجف طبد الرزاق )

، أكف صىل طىل أخقف طاصؿ بعد طؿر  ( بنسـاد صحقح. وثبت طـ ابـ5/412)

 ( بنسـاد صحقح.5/412ما دفـ بثالثة أيام. أخرجف ابـ الؿـذر )

  وذهب أبق حـقػة، ومالؽ، والثقري، وقبؾفؿ الـخعل إىل طدم الصالة طىل

الؼبر، وادَّطقا الخصقصقة، وٓ دلقؾ طىل هذه الدطقى: إٓ أنَّ أبا حـقػة استثـك 

ـَ بغقر صالة، ف
ؼال: ُيصؾَّك طؾقف ما بقـ دفـف إىل ثالثة أيام.مـ ُدفِ

(1)
 

َُٜؿ٢ًَّ فٝ٘ ع٢ً ايكرب؟ د:2ر َطأي١  َا ٖٛ احلد ايرٟ 

  :اختؾػ الجؿفقر يف الحد الذي تجقز الصالة فقف طىل الؼبر، فؿـفؿ مـ قال

 .إىل شفر، وهق ققل أمحد وأصحابف

صؾَّك طىل قبر أم سعد بـ طبادة بعد شفر،  واستدلقا بحديث أنَّ الـبل 

هق حديث ضعقٌػ، أخرجف الترمذيو
(2)

طـ سعقد بـ الؿسقب مرساًل، وهق ققل  

  إسحاق أيًضا، قالف الترمذي.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  (5/411-413)إوسط (1337 ،)الػتح (581 ،)الؿحؾَّك (3/444 ،)الؿغـلاكظر:  (1)

  (3/361.)ابـ أبل شقبة(، و3/519) طبد الرزاقو

(، مـ صريؼ: 615-3/614(، وابـ سعد )4/48(، والبقفؼل )1638أخرجف الترمذي برقؿ ) (2)

 قتادة طـ سعقد بـ الؿسقب، بف.

وهق مع إرسالف فقف طـعـة قتادة، وهق يدلس، ٓسقؿا طـ سعقد بـ الؿسقب إذا طـعـ كؿا يف 

التفذيب. 



 454 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

، أن صالهتا طىل أخقفا وأخرج ابـ الؿـذر بنسـادٍ صحقٍح طـ طائشة  

 كاكت بعد شفر. 

حدثـا يحقك، قال: ثـا أبق الربقع، قال: ثـا محاد، قال: ثـا أيقب، طـ : قال 

يـ قبر أخل؟ أؽة، قال: قدمت طائشة بعد مقت أخقفا بشفر، فؼالت: ابـ أبل مؾق

 . وهذا إسـاد صحقح، رجالف ثؼات أثبات.فلتت فصؾت طؾقف

 :وهق ققل واختاره ابـ طؼقؾ الحـبظ .ُيَصؾَّك طؾقف أبًدا ّميَه مً قال ،

 .حزم ابـ

 :ُيَصؾَّك طؾقف مامل َيبَْؾ جسده. ّقال بعضَه 

 :٘قف القيل إىل ثالث. وقال إسحاق: يصظ طؾقف يصظ طؾ ّقال أبْ حئف

 .والحاضر إىل ثالث ،الغائب إىل شفر

  وذهب الشافعقة يف إصح طـدهؿ إىل أنَّ ذلؽ يختص بؿـ كان مـ أهؾ

 .الصالة طؾقف حقـ مقتف

حف الشقخ .ابـ طثقؿقـ اإلمام  وهذا الؼقل رجَّ
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (581 ،)الؿحىل (2/566 ،)اإلكصاف (1337 ،)الػتح (3/455 ،)الؿغـلكظر: ا (1)

  (5/413.)إوسطو
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ـْ ُحَذْيَػَة  (333) ـِ الـَّْعِل َكاَن يَ  ملسو هيلع هللا ىلص: َأنَّ الـَّبِلَّ َوَط ـَْفك َط
(1)

. َرَواُه َأْحَؿُد 

ـَُف. َوالتِّْرمِِذيُّ َوَحسَّ
(2)

 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (333) فِل القَْقِم الَِّذي َماَت  َكَعك الـََّجاِشلَّ  ملسو هيلع هللا ىلص: َأنَّ الـَّبِلَّ َوَط

َفَصػَّ بِِفْؿ، َوَكبََّر َطَؾقِْف َأْرَبًعا. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.، فِقِف، َوَخَرَج بِِفْؿ إَلك الُؿَصؾَّك
(3)

 

 نياملسائل واألحكام املستفادة من ادحييث

 .حهِ ْعٞ املٝت د:1ر َطأي١

(: إنَّ الـعل لقس مؿـقًطا كؾف، وإكؿا 1245) قال احلافظ ابً حذس  

ا كان أهؾ الجاهؾقة يصـعقكف، فؽاكقا يرسؾقن مـ ُيعؾِـ بخبر الؿقت طىل كُ  ِفل طؿَّ

 هاأبقاب الدور، وإسقاق.

تؼتضقف  يوالصحقح الذ (5/216 :)شرح الؿفذبيف  ّقال اليّْٖ 

لقس  :طالم بؿقتف لؿـ مل يعؾؿأن اإل :ذكركاها وغقرها للتحاديث الصحقحة اإ

 رُ كْ ؽره ذِ واكؿا يُ  ،ففق مستحب :لؽثرة الؿصؾقـ :خباراإل بف دَ ِص قُ  نْ إبؾ  ،بؿؽروه

وهذا كعل الجاهؾقة  ،شقاءذكره هبذه إبوالتطقاف بقـ الـاس  ،والؿػاخر ،الؿآثر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : يؼال: كعك الؿقت يـعاه كعًقا، وكِعقًّا، إذا أذاع مقتف، وأخبر بف، وإذا كدبف.الـفايةقال ابـ إثقر يف  (1)

بقب بـ سؾقؿ العبسل، طـ بالل (، مـ صريؼ ح986(، والترمذي )5/385. أخرجف أمحد )ضعٔف (2)

ابـ يحقك العبسل، طـ حذيػة بف. وإسـاده ضعقػ، فحبقب مجفقل الحال، وبالل بـ يحقك مل 

  (23276.)الؿسـديسؿع مـ حذيػة. واكظر تحؼقؼ 

 (. 951(، ومسؾؿ )1245أخرجف البخاري ) (3)
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وهبذا الجقاب  ،لغاؤهاإفال يجقز  :طالمحاديث باإلفؼد صحت إ ،الؿـفل طـف 

 ها.طؾؿأواهلل  ،والحديث الؿحؼؼقـ ،أجاب بعض أئؿة الػؼف

ا، ومؿا يدل طىل اإلطالم حديث أبل هريرة : ُ قهد كالم الـقوي كالٌم جقد جدًّ

 البخاري، يف ، ويف حديث ابـ طباس «أفَل كـتم آذكتؿوين»الؿتؼدم: 

 .«ما مـعؽم أن ُتعؾِؿوين»يف رجٍؾ آخر قال:  (1247)

من أحدث ْم أمركا هذا »: ف وأما كعل الجاهؾقة: فقدل طىل طدم جقازه ققلُ 

، ومع ما يف ذلؽ مـ الػخر، والؿباهاة الؿعؾقم تحريؿفا مـ «س مـه؛ ففو ردما لق

 أدلة كثقرة، واهلل أطؾؿ.

 ايؿ٠٬ ع٢ً ايغا٥ب. د:2ر َطأي١

 يف الؿسللة ثالثة أققال: 

مشروطقة الصالة طىل الغائب، وهق ققل أمحد، والشافعل،  الكْل األّل:

 اب.ؽتواستدلقا بحديث أبل هريرة الذي يف ال

دم مشروطقتفا، وهق ققل أبل حـقػة، ومالؽ، وادَّطقا ط الكْل الجاىٕ:

 .خصقصقة ذلؽ بالـبل 

ُيصؾَّك طؾقف إن كان يف أرٍض مل يصؾ طؾقف فقفا أََحٌد، وهذا  الكْل الجالح:

الؼقل اختاره مجاطة مـ الحـابؾة، مـفؿ: شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة، واختاره بعض 

: ســفبقيب أبل داود، فؼد بقب يف الشافعقة، كالخطابل، والروياين، وهق ضاهر ت
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]باب يف الصالة طىل الؿسؾؿ يؿقت يف بالد الشرك[، وهق ضاهر اختقار ابـ الؼقؿ 

إلباين، وهق ترجقح شقخـا مؼبؾ اإلمام  ، وكصر هذا الؼقلزاد الؿعاديف 

، واهلل أطؾؿ.انصٌابطل رمحة اهلل طؾقفؿا، وهق القاد
(1)

 

أمجع كؾ مـ أجاز الصالة طىل الغائب أن  :قال الحافظ ابـ حجر  

بـ الؼطان أحد أصحاب القجقه مـ اذلؽ يسؼط فرض الؽػاية إٓ ما حؽل طـ 

 .وٓ يسؼط الػرض ،يجقز ذلؽ :الشافعقة أكف قال

٢ًٜٓ      د:3ر َطأي١ َُٜؿل إذا غسم املٝت  ٚأنًت٘ احلٝتإ  أٚ أنًتل٘ ايطلرائ  فٗلٌ 

 ؟ايغا٥ب عًٝ٘ ؾ٠٬

  َُصؾَّك طؾقف صالة الغائب: ٕنَّ الـبل ذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل أكف ي  طـد

َل الـجاشل صؾَّك طؾقف صالَة الغائب لؾحاجة إىل ذلؽ: ٕكَّف ُتُقفِّل يف أرض  أن ُتُقفِّ

ضك ذلؽ جقازه يف مـ أكؾتف السباع.الؿشركقـ، ومل ُيَصؾَّ طؾقف، ومؼت
(2)

  

 حهِ ايؿ٠٬ ع٢ً املٝت. د:4ر َطأي١

طىل الؿقت، قال: إٓ ما ُحؽِل اإلمجاع طىل وجقب الصالة  كؼؾ الـقوي 

.ها.الؿروي طـ بعض الؿالؽقة مردودطـ بعض الؿالؽقة أكف جعؾفا سـة وهذا 
(3)

 

إنَّ أًخا لؽم قد مات، »يف الـجاشل:  ويدل طىل القجقب ققلف : ُ قهد

،   مـ حديث طؿران بـ حصقـ (،953) ، رواه مسؾؿ«فؼوموا فصؾوا طؾقه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.126-118)ص أحؽام الجـائز (5/253 ،)الؿجؿقعواكظر:  (1)

  (2/569.)اإلكصافكظر: ا (2)

(3) الؿجؿقع (5/212( :واكظر ،)5/128.) 
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، «الـجاشي»، قالقا: مـ هق؟ قال: «بغقر أرضؽمصؾوا طؾى أٍخ لؽم مات »وققلف:  

، وهق مـ حديث حذيػة بـ أسقد  بنسـاد صحقح (1537) أخرجف ابـ ماجف

 .القادطل لإلمام  (292برقؿ ) الصحقح الؿسـديف 

 ، أخرجف البخاري«صؾوا طؾى صاحبؽم»: طىل القجقب بؼقلف  اواستدلق

( 4/65(، والـسائل )5/297) ؿة بـ إكقع، وأخرجف أمحدؾطـ س (،2289)

.وهق حديث صحقح ، ، طـ أبل قتادةوغقرمها
(1)

  

 حهِ ايؿ٠٬ ع٢ً ايؿرٝإ. د:5ر َطأي١

فؿذهبـا ومذهب مجفقر السؾػ والخؾػ  ل:أما الصب: قال اليّْٖ 

أصحابـا طـ  كوحؽ ،مجاع فقفاإل وكؼؾ ابـ الؿـذر  ،وجقب الصالة طؾقف

وحؽك  ،وخالػ العؾؿاء كافة .مل يبؾغطؾقف ما كؾَّ َص ٓ يُ  :سعقد بـ جبقر أكف قال

وهذا  .فال ٓإو ،طؾقف ُصؾَِّل  َصؾَّكإن كان قد  :طـ بعض العؾؿاء أكف قال يالعبدر

 ها.مردودٌ  ا شاذٌّ أيًض 

وقد استدل مـ قال بالقجقب بلكف يدخؾ يف طؿقم إدلة، وإذا ثبت 

 ، وغقرهؿ.القجقب: فإصؾ هق التعؿقؿ بقـ الؽبقر، والصغقر، والذكر، وإكثك

  بلس،  ، وإْن ُتِرَك فالةٌ ـَّ وذهب ابـ حزم إىل أنَّ الصالة طىل الصبل مامل يبؾغ ُس

، واستدٓ بحديث طائشة، وهق أحؽام الجـائزيف  إلباين اإلمام  وهق اختقار

، وهق ابـ ثؿاكقة ملسو هيلع هللا ىلصبـ الـبل ا، قالت: مات إبراهقؿ  (3187)ســ أبل داوديف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2/443.)اإلكصافواكظر:  (1)
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، فقف: محؿد بـ ضاهره الحسـ. وإسـاده ملسو هيلع هللا ىلصطؾقف رسقل اهلل  طشر شفًرا، فؾؿ ُيَصؾِّ 

ح بالتحديث، ولؽـ قال الحافظ ابـ الؼقؿ يف  : كؼؾ زاد الؿعادإسحاق، وقد صرَّ

ك ابـ إسحاق. ا، َوَوهَّ  حـبؾ طـ أمحد أكف قال: حديٌث مـؽٌر جدًّ

هذا فإقرب هق ضعػ الحديث، وكؽارتف، وطىل  :قال أتٌ ػثذ اهلل غفش اهلل نو

 ، واهلل أطؾؿ.قٌل اجلًيٌس هقفانصٌاب 

 أكف صىل طىل صبل مـ صبقان إكصار. أخرجف مسؾؿ وقد ثبت طـ الـبل 

.طـ طائشة  (2662)
(1)

  

 ايؿ٠٬ ع٢ً ايٖطٞك . د:6ر َطأي١

 لف ثالث حآت: 

أن يخرج بحقاة مستؼرة، فقستفؾ، أو يتحرك: ففذا ُيَصؾَّك طؾقف بغقر  األّىل:

وأخرج ابـ أبل شقبة  ـذر، وغقره مـ أهؾ العؾؿ.خالف، كؼؾ ذلؽ ابـ الؿ

ـٍ طـ ابـ طؿر أكف 3/318) ٕن »سئؾ طـ الصالة طىل إصػال قال: ( بنسـادٍ حس

 .«أصظ طىل مـ ٓ ذكب لف أحب إيل

أن يخرج قبؾ بؾقغف أربعة أشفر: فال ُيَصؾَّك طؾقف، قال العبدري: بال  الجاىٔ٘:

 اإلمجاع.بخالف. قال الـقوي: يعـل 

إذا بؾغ أربعة أشفر فؿا فقق، ومل يستفؾ، فذهب سعقد، وابـ سقريـ،  الجالج٘:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 زاد الؿعاد (598 )الؿحؾَّك (5/257 )الؿجؿقع(، 86-79)ص أحؽام الجـائزاكظر:  (1)

(1/143.) 
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وأمحد، وإسحاق، وداود إىل أكف يغسؾ، ويصىل طؾقف: ٕكف قد ُكِػخت فقف الروح،  

الصحقحقـكؿا يف حديث ابـ مسعقد يف 
(1)

، وهق يعتبر مقتًا: ٕنَّ روحف قد 

وهذا هق  مجاطة مـ أصحابف.فارقت الجسد، وهق ققل الشافعل يف الؼديؿ، و

، أكف صىل طىل مقلقد مل فؼد ثبت طـ ابـ طؿر  ،القارد طـ الصحابة 

 ( بنسـاد صحقح. 5/464يستفؾ. أخرجف ابـ الؿـذر )

، أكف قال: السؼط يصىل طؾقف، ويدطك لقالديف وثبت طـ الؿغقرة بـ شعبة 

( 3/531زاق )(، وطبد الر3/317بالعافقة والرمحة. أخرجف ابـ أبل شقبة )

 .، وقد روي مرفقًطابنسـاد صحقح

(. وثبت طـ 1258) العؾؾكؿا يف  الخالف فقف الدارقطـل وقد ذكر 

، أكف كان يؼقم طىل الؿـػقس مـ ولده الذي مل يعؾؿ خطقئة: فقؼقل: أبل هريرة 

(، وطبد الرزاق 3/317الؾفؿ أجره مـ طذاب الؼبر. أخرجف ابـ أبل شقبة )

(3/533.) 

 ومالؽ، وإوزاطل،  وططاء، والزهري، الحسـ، وإبراهقؿ، وذهب

 والشافعل يف الجديد، وأصحاب الرأي، إىل أكف ٓ يغسؾ وٓ يصىل طؾقف.

القادطل واإلمام  إلباين،اإلمام  ، وهق ترجقحانقٌل األًل هقًانصٌاب 

اهلل طؾقفؿا. رمحة
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2643(، ومسؾؿ برقؿ )3268أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

 ابـ أبل شقبة (598 ،)الؿحؾَّك (3/458 ،)الؿغـل (5/258 ،)الؿجؿقعاكظر:  (2)

(3/317 ،)طبد الرزاق (3/531.) 
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ـِ َطبَّاٍس  (333) ـِ اْب َما ِمْن َرُجٍل ُمْسؾٍِم »َيُؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلص َسِؿْعت الـَّبِلَّ  :َقاَل  َوَط

َعُفُم اهللُ فِقهِ  َيُؿوُت   َشْقًئا إَلَّ َشػَّ
ـَاَزتِِه َأْربَُعوَن َرُجًَل ََل ُيْشرُِكوَن بِاهللِ  «َفَقُؼوُم َطَؾى ِج

َرَواُه ُمْسؾٌِؿ.
(1)

 

 ادحكم املستفاد من ادحييث

برقؿ  أيًضا صحقح مسؾؿويف ، تحباب تؽثقر الؿصؾقـ طىل الجـازةفقف اس

ما من مقت تصؾي طؾقه أمة من »، مرفقًطا: طـ طائشة، وأكس  (947)

 .«الؿسؾؿقن يبؾغون مائة كؾفم يشػعون له إَل شػعوا فقه

ـَـ. «َثََلَثة ُصُػوف»َوفِل َحِديث آَخر: : قال اليّْٖ  ، َرَواُه َأْصَحاب السُّ

ـْ َذلَِؽ،  :اْلَؼاِضل: قِقَؾ  َقاَل  ـَ َسَلُلقا َط ََحادِيث َخَرَجْت َأْجِقَبة لَِسائِؾِق ْٕ َهِذِه ا

ـْ ُسَمالف. َهَذا َكاَلم اْلَؼاِضل، َوَيْحتَِؿؾ َأْن َيُؽقن الـَّبِّل  َفَلَجاَب ُكّؾ َواِحد مِـُْفْؿ َط

، ُثؿَّ َثاَلَثة ُصُػقف َفَلْخبََر بِِف، ُثؿَّ  ،َر بَِؼبُقِل َشَػاَطة مِاَئةْخبِ أُ  ملسو هيلع هللا ىلص ـَ  ،بَِؼبُقِل َشَػاَطة َأْرَبِعق

َٓ َيْحتَّج بِِف  َوإِْن َقؾَّ َطَددهْؿ، َفَلْخبََر بِِف، َوَيْحتَِؿؾ َأْيًضا َأْن ُيَؼال: َهَذا َمْػُفقم َطَدد، َو

ـَ  ُُصقلِقِّق ْٕ ـْ َقبُقل َشَػاَطة مِائَ  :َجَؿاِهقر ا ْخبَار َط ـْ اإْلِ
ة َمـْع َقبُقل َما ُدون َفاَل َيْؾَزم مِ

ََحادِيث َمْعُؿقل بَِفا ْٕ ـَ َمَع َثاَلَثة ُصُػقف، َوِحقـَئٍِذ ُكّؾ ا َْرَبِعق ْٕ  ،َذلَِؽ، َوَكَذا فِل ا

ـْ َثاَلَثة ُصُػقف
ـِ مِ َْمَرْي ْٕ َػاَطة بَِلَقؾِّ ا . ،َوَيْحُصؾ الشَّ ـَ  هاَوَأْرَبِعق

، (3166) ، وأبق داود(16724) حديث الثالثة الصػقف أخرجف أمحد: ُ قهد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 948أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)
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ما من مسؾم يؿوت فقصؾى طؾقه »ولػظف:  وغقرمها، مـ حديث مالؽ بـ هبقرة، 

ويف إسـاده طـعـة ابـ إسحاق، وقد تػرد  «ثَلثة صػوف من الؿسؾؿقن إَل أوجب

بالحديث: ففق حديث ضعقٌػ، فحديث ابـ طباس يف الباب هق أقؾ طدد فقف 

 .الػضؾ الؿذكقر، واهلل أطؾؿ

حديث مالؽ بـ هبقرة الؿتؼدم، استدل بف بعض أهؾ العؾؿ طىل  

إٓ أن أمحد  .، والشافعقةاستحباب جعؾ الصػقف ثالثة، وقال بذلؽ مالؽ، وأمحد

 كره أن يجعؾ يف صػ واحٍد رجاًل.

، ( طـ أبل أمامة 7785وقد استدل طىل ذلؽ أيًضا بؿا وراه الطبراين )

ا، طىل جـازة، ومعف  ملسو هيلع هللا ىلصقال: صىل الـبل  ا، اثـقـ صػًّ سبعة كػر: فجعؾ ثالثًة صػًّ

ا. وإسـاده ضعقػ: فقف ابـ لفقعة، ضعقػ، وٓ يصؾح أن يؼقى هذا  واثـقـ صػًّ

، فقف ذكر الحديث بحديث مالؽ بـ هبقرة: فنن حديث مالؽ بـ هبقرة 

 بقاقعة مـ الققائع، واهلل أطؾؿ. ملسو هيلع هللا ىلصالػضقؾة، وهذا الحديث فقف فعؾف 

أن الؿراد مـ حديث مالؽ  -واهلل أطؾؿ-يظفر يل  :ش اهلل نوقال أتٌ ػثذ اهلل غف

هق الحث طىل تؽثقر الؿصؾقـ أن يبؾغقا ثالثة صػقف،  لق كان ثبت، بـ هبقرةا

ًػهْو فال ّسرحة وأن الصػقف بـػسفا لقس لفا الػضقؾة الؿذكقرة يف الحديث، 

 ،ىل ذلؽولق كان العدد قؾقاًل: لعدم ثبقت دلقؾ ط ،ذكهف جؼهيا ثالثح صفٌف

أطؾؿ. واهلل
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أسـك الؿطالب يف شرح روض الطالب (1/323 ،)الؿجؿقع (5/215 ،)الؿغـل 

(3/426 ،)التؿفقد (6/329 ،)الػتح ( 5/296ٓبـ رجب). 



ِٜٔص  463  ٔنَتاُب اِلـَذَيا

 

 

 

 

ـِ ُجـُْدٍب  (333) ـْ َسُؿَرَة ْب َطَؾك اْمَرَأةٍ َماَتْت  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َصؾَّقْت َوَراَء الـَّبِلِّ  َوَط

فِل كَِػاِسَفا، َفَؼاَم َوَسَطَفا. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من ادحييث

 َٛقف اإلَاّ َٔ اجلٓاش٠. د:1ر َطأي١

 :يف هذه الؿسللة أققال 

يؼػ طـد رأس الرجؾ، ووسط الؿرأة، وهق ققل الشافعل، ومجفقر  األّل:

اية طـ أبل حـقػة، وأبل يقسػ، وأصحابف، وأمحد يف رواية، وإسحاق، ور

بنسـاد صحقح،  (3194) واستدلقا بحديث الؽتاب، وبحديث أكس طـد أبل داود

ة رجؾ، فؼام طـد رأسف، ثؿ صىل طىل جـازة امرأة، فؼام طـد أكف صىل طىل جـاز

 يػعؾ؟ قال: كعؿ. ملسو هيلع هللا ىلصطجقزهتا، فؼال لف العالء بـ زياد: هؽذا كان رسقل اهلل 

يؼػ طـد صدر الرجؾ، ووسط الؿرأة، وهق ققل أمحد، وأبل يقسػ  الجاىٕ:

 يف رواية طـفؿا، وققل بعض الشافعقة، واستدلقا أيًضا بؿا تؼدم.

 طـد صدر الرجؾ والؿرأة، وهق ققل أبل حـقػة. الجالح:

، وإوزاطل، طـد وسط الرجؾ، ومـؽبل الؿرأة، وهق ققل مالؽ السابع:

 .وسعقد بـ طبد العزيز

القادطل واإلمام  إلباين،اإلمام  ، وهق ترجقحانقٌل األًل هقًانصٌاب 

اهلل طؾقفؿا. رمحة
(2)

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 964(، ومسؾؿ )1332البخاري ) أخرجف (1)

 إوسط(، -138)ص أحؽام الجـائز (3/452 ،)الؿغـل (5/225 ،)الؿجؿقعواكظر:  (2)

(5/418.) 
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 ؟- أعين املٛت٢ -إذا ناْٛا مجاع١  د:2ر َطأي١ 

 ؾ العؾؿ أن ُيصؾَّك طؾقفؿ صالة واحدة، وذهب الجؿفقر إىل أن أجاز أه

 الرجال، أو الصبقان يجعؾقن مؿا يظ اإلمام والـساء مـ وراء ذلؽ مؿا يظ الؼبؾة.

  وذهب الحسـ، والؼاسؿ، وسامل إىل جعؾ الـساء مؿا يظ اإلمام، والرجال

 مؿا يظ الؼبؾة.

 ول: ما أخرجف أبق داود، ويف ذلؽ حديثان: إًانصٌاب قٌل اجلًيٌس

طـ طؿار مقىل الحارث بـ كقفؾ أكف شفد جـازة أم  (،4/71(، والـسائل )3193)

كؾثقم وابـفا، َفُجِعؾ الغالم مؿا يظ اإلمام، فلكؽرُت ذلؽ، ويف الؼقم ابـ طباس، 

وأبق سعقد الخدري، وأبق قتادة، وأبق هريرة، فؼالقا: هذه السـة. وإسـاده صحقح، 

، أكف صىل طىل تسع جـائز، طـ ابـ طؿر  (،4/71) أخرجف الـسائل والثاين: ما

ا واحًدا. وإسـاده  فجعؾ الرجال يؾقن اإلمام، والـساء يؾقـ الؼبؾة، فصػفـ صػًّ

  (2/255.)لشقخـا  الجامع الصحقحصحقح، وكالمها يف 

(، وابـ أبل شقبة 3/464طـد طبد الرزاق ) وثبت أيًضا طـ طثؿان 

ـاد صحقح.( بنس3/315)
(1)

 

ضاهر صـقع الصحابة أهنؿ صػقا الجـائز واحدة خؾػ إخرى مؿا  تنبيه:

يظ الؼبؾة، وهق مذهب الجؿفقر، وذهب أبق حـقػة، وبعض الشافعقة إىل أكف 

ا واحًدا رأس كؾ واحد طـد رجؾ أخر، ويجعؾ اإلمام  يقضع الجؿقع صػًّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 3/463طبد الرزاق )و (5/225( ،)5/228 ،)الؿجؿقع (3/453 ،)الؿغـلاكظر:  (1)

إوسط (5/421 ،)(.3/314ابـ أبل شقبة )و 
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كان رجاًل، أو طجقزتف إن كان مجقعفؿ طـ يؿقـف، ويؼػ طـد رأس أخر مـفؿا إْن 

: ٕكف طؿؾ الصحابة، واهلل أطؾؿ.ًانصٌاب قٌل اجلًيٌسامرأة، 
(1)

  

 ٌٖ ٜطٟٛ بري ز٩ٚضِٗ  أّ جيعٌ ٚض  املسأ٠ عٓد زأع ايسهٌ؟ د:3ر َطأي١

 يف ضاهر آثار الصحابة الؿتؼدمة أهنؿ سقوا بقـ الرؤوس وهق مذهب أمحد 

 رواية.

إبراهقؿ، وأهؾ مؽة،  : وهق اختقار الؼاضل، وققلقال ابً قدام٘ 

 هاومذهب أبل حـقػة: ٕكف يروى طـ ابـ طؿر أكف كان يسقي بقـ رؤوسفؿ.

 (، وفقف طـعـة ابـ جريج.3/467، طـد طبد الرزاق )وأثر ابـ طؿر 

  ،وطـ أمحد رواية أكف يصػ الـساء، فقجعؾ وسط الؿرأة مؼاباًل لصدر الرجؾ

 ة طـد وسط الرجؾ.وذهب مالؽ، وسعقد بـ جبقر إىل وضع رأس الؿرأ

: ٕكف فعؾ الصحابة، والثاين ٓ بلس بف، فنذا األقٌال بًانقٌل األًل أقش: ُ قهد

َـّ كساء فؼط، وإذا  سقى بقـ الرؤوس قام طـد رأس الرجؾ، أو وسط الؿرأة إن ُك

 فعؾ بالؼقل الثاين: فال إشؽال.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/226.)ؿقعالؿجواكظر:  (1)
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ـْ َطائَِشَة  (333)   َوَط
ِ
 َلَؼْد َصؾَّك َرُسقُل اهلل

ِ
 َطَؾك اْبـَْل َبقَْضاءَ  ملسو هيلع هللا ىلص َقاَلْت: َواهلل

فِل الَؿْسِجِد. َرَواُه ُمْسؾٌِؿ.
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من ادحييث

 اجلٓا٥ص؟ ع٢ً ؿ٢ًأٜٔ ٜ د:1ر َطأي١

  ُطـد الؿؼبرة  الجـائز يف مصىل خاص بذلؽطىل صؾَّك استحب أهؾ العؾؿ أن ي

، يف إْن تقسر، أو يف مؽان آخر، وطىل ذلؽ أدلة كثقرة مـفا: حديث أبل هريرة 

، وفقف: فخرج هبؿ إىل الؿصىلصالتف طىل الـجاشل
(2)

، يف ، وجاء طـ ابـ طؿر 

البخاري
(3)

برجؾ مـفؿ، وامرأة زكقا، فلمر هبؿا،  أنَّ القفقد جاءوا إىل الـبل  

 ع الجـائز طـد الؿسجد.فُرِجؿا قريبًا مـ مقض

ازة ـ، أهنا أمرت أن يؿر طؾقفا بجمسؾؿالذي يف   حديث طائشة ّميَا:

سعد بـ أبل وقاص إىل الؿسجد لتصظ طؾقفا، فلكؽر الـاس ذلؽ، وقالقا:ما كاكت 

: ما أسرع الـاس إىل أن يعقبقا ما الجـائز ُيدَخُؾ هبا إىل الؿسجد. فؼالت طائشة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( مـ صريؼ الضحاك بـ طثؿان، طـ أبل الـضر، طـ أبل سؾؿة، 161( )973أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)

طـ طائشة بف. وقد أطؾ الدارقطـل هذا اإلسـاد، وذكر أن مالًؽا وطبدالعزيز الؿاجشقن رووا 

ه شقخـا الحديث طـ أبل الـضر طـ طائشة مرساًل بدون ذكر )أبل سؾؿة( وصقب اإلرسال. وأقر

ولؽـ الحديث صحقح مـ صرق أخرى طـد مسؾؿ وغقره بؾػظ: )ما صىل  التتبعيف تعؾقؼف طىل 

 طىل سفقؾ بـ البقضاء إٓ يف الؿسجد(.  رسقل اهلل 

 (.542تؼدم يف الؽتاب برقؿ ) (2)

 (.1329أخرجف البخاري برقؿ ) (3)
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طىل سفقؾ بـ البقضاء إٓ يف جقف  ملسو هيلع هللا ىلصصىل رسقل اهلل  ٓ طؾؿ لفؿ بف، وما

 الؿسجد.

لؾجـائز يف خارج  ففذا الحديث فقف دٓلة طىل أنَّ أكثر صالة الـبل 

الؿسجد.
(1)

  

 ٌٖ ُتػسئ ايؿ٠٬ ع٢ً اجلٓاش٠ يف املطجد؟ د:2ر َطأي١

 دلقا بحديث طائشة ذهب مجفقر العؾؿاء إىل مشروطقة ذلؽ وجقازه، واست

 الذي يف الؽتاب. 

بنسـاد صحقح طـد طبد الرزاق وابـ أبل شقبة أن  طـ ابـ طؿر  وثبت

 ُصؾَِّل طؾقف يف الؿسجد. طؿر 

وأخرجا أيًضا بنسـاد صحقح طـ طروة بـ الزبقر، أكف قال: ما طىل ُصؾَِّل أبل 

 بؽر إٓ يف الؿسجد. 

وأخرج ابـ أبل شقبة بنسـاد حسـ إىل الؿطؾب بـ طبد اهلل بـ حـطب قال: 

 . أبل بؽر وطؿر تجاه الؿـبرُصؾَِّل طىل

 ٕن ابـ حـطب مل يدرك الصحابة، وهق صحقح بالطرق التل قبؾف. :وهق مـؼطع

 ،ومالؽ، وأبق حـقػة إىل أهنا ٓ تصح يف الؿسجد: لِؿا  وذهب ابـ أبل ذئب

من »قال:  ، أنَّ الـبل وغقره مـ حديث أبل هريرة  (،2/444) رواه أمحد

، وهذا الحديث مـ صريؼ: ابـ أبل «فَل شيء له صؾى طؾى جـازة ْم الؿسجد؛

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.166)ص أحؽام الجـائزواكظر:  (1)
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ذئب، طـ صالح بـ كبفان مقىل التقأمة، طـ أبل هريرة بف، وصالح مقىل التقأمة  

ـَ بعض أهؾ  ضعقٌػ، مختؾٌط، ولؽـ روى طـف ابـ أبل ذئب قبؾ آختالط: َفَحسَّ

العؾؿ هذا الحديث مـ أجؾ ذلؽ، وإقرب هق ضعُػف: ٕنَّ إئؿة أكؽروه، 

مقىل التقأمة تػرد بف، ومل يرو الحديث مـ وجف آخر غقره:  اضعػقه: فننَّ صالحً و

ف مجٌع مـ الحػاظ، مـفؿ: أمحد، وابـ حبان، وابـ  لذلؽ أطؾ الحديث وضعػَّ

 الؿـذر، والبغقي، والخطابل، والبقفؼل، وابـ طبد البر، وغقرهؿ.

ـَف مـ أهؾ العؾؿ أولقه ، ائشة لؾجؿع بقـف وبقـ حديث ط :ومـ حسَّ

ڭ ڭ ﴿، كؼقلف تعاىل: يعـل: فال شلء طؾقف «فَل شيء له»بعضفؿ:  فؼال

 .[7اإلرساء:] ﴾ڭ

يعـل زائًدا طىل أجر صالة الجـازة لؿزية  «فَل شيء له»وبعضفؿ قال: 

 .أحؽام الجـائزإلباين يف اإلمام  الؿسجد، وهذا الجقاب ارتضاه

طؾؿ.، واهلل أقٌل اجلًيٌسهق فانصٌاب وطىل ُكؾٍّ 
(1)

 

 ٌٖ ُتػرتط ايٛٗاز٠ يؿ٠٬ اجلٓاش٠؟ د:3ر َطأي١

 ُة أهؾ العؾؿ إىل اشتراط الطفارة لصالة الجـازة  .ذهب طامَّ

  وخالػ الشعبل، وابـ جرير، فؼآ: تجقز صالة الجـازة بغقر صفارة، مع

 .إمؽان القضقء، والتقؿؿ: ٕهنا دطاء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 طبدالرزاق(، 2351رقؿ ) الصحقحة (5/213 ،)الؿجؿقع (3/421 ،)الؿغـلواكظر:  (1)

(3/526 ،)ابـ أبل شقبة (3/464 ،)إوسط (5/415.) 
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حديث كؿا يف  واستدل الجؿفقر طىل اشتراط الطفارة أهنا ُتْدَطك صالة

، فسؿاها [84التوبة:] ﴾ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵﴿قال تعاىل:  الؽتاب، وكؿا

وا طؾى صاحبؽم»: صالًة، وقال الـبل  من صؾى طؾى »قال: و، «صؾُّ

«جـازة
(1)

 .، وغقرها مـ إدلة

ٻ ٻ پ پ پ  ﴿والصالة ُتشتَرط لفا الطفارة: لؼقلف تعاىل: 

.«ًة بغقر صفورَل يؼبل اهلل صَل»: أية، وققلف  [6ادائدة:] ﴾پ
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، والؾػظ الؿذكقر يف بعض صرقف.554سقليت يف الؽتاب برقؿ ) (1)

  (5/223.)الؿجؿقعاكظر:  (2)
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ـُ َأْرَقَؿ  (333) ـِ َأبِل َلقَْؾك َقاَل: َكاَن َزْيُد ْب ـِ ْب ْحَؿ ـْ َطبِْدالرَّ ُيَؽبُِّر َطَؾك  َوَط

  ،لتفلَجـَائِِزَكا َأْرَبًعا، َوَأكَُّف َكبََّر َطَؾك ِجـَاَزةٍ َخْؿًسا، َفَس 
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصَفَؼاَل: َكاَن َرُسقُل اهلل

، َرَواُه ُمْسؾٌِؿ َوإَْرَبَعُة.ُيَؽبُِّرَها
(1)

 

ـْ َطؾِلٍّ  (333) . َوَط ـِ ُحـَقٍْػ ِستًّا، َوَقاَل: إكَُّف َبْدِريٌّ ، َأكَُّف َكبََّر َطَؾك َسْفِؾ ْب

ـُ َمـُْصقٍر، َوَأْصُؾُف فِل  .الُبَخاِريِّ َرَواُه َسِعقُد ْب
(2)

 

 من ادحييثاملسائل واألحكام املستفادة 

 عدد تهرريات اجلٓاش٠. د:1ر َطأي١

ثبت  :قال ابـ الؿـذر  (5/231 :)شرح الؿفذبيف  قال اليّْٖ 

 ،وزيد بـ ثابت ،وابـ طؿر ،قال طؿر بـ الخطاب فوب ،اربعً أكبر  ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل 

 ،طامروابـ  ،وأبق هريرة ،والبراء بـ طازب ،وابـ أبل أوىف ،والحسـ بـ طظ

صحاب أو ،قاسحإو ،محدأو ،وزاطلوإ ،والثقري ،وططاء ،ومحؿد بـ الحـػقة

كس بـ أو ،وقال ابـ طباس .ايؽبر مخًس  :رقؿأوزيد بـ  ،وقال ابـ مسعقد ي،الرأ

وقال بؽر بـ طبد اهلل  ،وطـ ابـ سقريـ كحقه .ايؽبر ثالثً  :وجابر بـ زيد ،الؽم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وابـ 1623(، والترمذي )4/72(، والـسائل )3197(، وأبقداود )957أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)

 (. 1565ماجف )

( طـ ابـ طققـة، طـ إسؿاطقؾ بـ أبل خالد، طـ الشعبل، 3/481. أخرجف طبدالرزاق )صحٔح (2)

 طـ طبداهلل بـ معؼؾ طـ طظ بف. وهذا إسـاد صحقح رجالف رجال الشقخقـ. 

ريؼ إسؿاطقؾ بف. ( مـ ص5/433) إوسط( وابـ الؿـذر يف 3/364وأخرجف ابـ أبل شقبة )

 كبر طىل سفؾ بـ حـقػ فؼال: إكف شفد بدًرا. ( بؾػظ: إن طؾقًّا 4664) البخاريوأصؾف يف 
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ص مـ ٓ يـؼ :محدأوقال  .سبع وٓ يزاد طىل ،ٓ يـؼص مـ ثالث تؽبقرات :الؿزين

 :وقال طظ  .ماميؽبر ما يؽبر اإل :وطـ ابـ مسعقد ،وٓ يزاد طىل سبع ،أربع

 ها.اتًّ يؽبر ِس 

مجقع آثار الصحابة الؿذكقرة أخرجفا ابـ الؿـذر  :قال أتٌ ػثذ اهلل غفش اهلل نو

(، وكؾفا آثار ثابتة، ما بقـ صحقح، وحسـ، 5/429-434) إوسطيف 

أبل أوىف، فػل إسـاده: إبراهقؿ الفجري، وهق وأكثرها صحقحة: إٓ أثر ابـ 

(، والبقفؼل 8/227، ثؿ وجدت لف صريًؼا أخرى صحقحة طـد البزار )ضعقٌػ 

 ، وإٓ أثر الحسـ بـ طظ: فنكف مـؼطع.(4/35)

(، أكف كبر طىل أبل قتادة 5/433) إوسطوقد صحَّ طـ طظ أيًضا كؿا يف 

سبًعا، ومل تثبت: ففل مـ صريؼ مقسك بـ وجاءت رواية طـده أكف كبر طؾقف  .ستًّا

، وهق مخالػ لؾرواية طبد اهلل بـ يزيد، والظاهر أكف مل يسؿع مـ طظ 

 الصحقحة.

، أكف كبر مخًسا كؿا يف مصـػ وقد ثبت بنسـاد صحقح طـ معاذ بـ جبؾ 

 (.3/363ابـ أبل شقبة )

ـا أكف قال: كؾ ذلؽ قد ك وأخرج ابـ الؿـذر بنسـاد صحقح طـ طؿر 

 .فجؿع الـاس طىل أربعكػعؾ: أربًعا، ومخًسا: 

ويـبغل التـبقف طىل أن مـ ذكر مـ الصحابة أكف يؼقل بالثالث، والخؿس إكؿا 

 صحَّ مـ فعؾفؿ ٓ مـ ققلفؿ.
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وأخرج ابـ أبل شقبة، وابـ الؿـذر بنسـاد صحقح طـ طبد خقر الفؿداين، أكف  

مخًسا،  ملسو هيلع هللا ىلصأصحاب رسقل اهلل يؽبر طىل أهؾ بدر ستًّا، وطىل  قال: كان طظ 

 وطىل سائر الـاس أربًعا.

(: وقد كان لبعض الصحابة 5/236) شرح الؿفذبيف  قال اليّْٖ 

وغقرهؿ خالٌف يف أنَّ التؽبقر الؿشروع مخس، أم أربع، أم غقر ذلؽ، ثؿ اكؼرض 

 هاذلؽ الخالف، وأمجعت إمة أن طىل أكف أربع تؽبقرات بال زيادة، وٓ كؼص.

يف ذلؽ فقف أربع تؽبقرات،  أكثر إحاديث القاردة طـ الـبل : ُ قهد

، يف قصة الـجاشل، وحديث ابـ طباس يف الصالة طىل كحديث أبل هريرة 

الؼبر وغقرمها
(1)

بـ كف كبَّر مخًسا كؿا يف حديث زيد أ ، ولؽـ قد ثبت طـ الـبل 

ا، وهق ققل ابـ أرقؿ الذي يف الؽتاب، فال بلس بالعؿؾ هبا، بؾ يستحب أحقاكً 

حزم، وقال أمحد، وإسحاق، وبعض الشافعقة: إذا كبََّر اإلمام مخًسا: فقتابع، وهذا 

يدل طىل أهنؿ يروهنا ثابتة، واهلل أطؾؿ.
(2)

 

 ؟إذا شاد اإلَاّ ع٢ً أزبع تهرريات د:2ر َطأي١

  ذهب الثقري، ومالؽ، وأبق حـقػة، والشافعل إىل أنَّ الؿلمقم ٓ ُيتابِع اإلمام

رواية طـ أمحد، وجاء طـ أمحد رواية أشفر أنَّ الؿلمقم يتابِع إمامف طىل ذلؽ، وهق 

ثة أكف يتابعف ليف الخامسة، وهق ققل إسحاق، وبعض الشافعقة، وطـ أمحد رواية ثا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.546تؼدم الحديثان يف الؽتاب برقؿ ) (1)

مصـػ ابـ أبل  (5/436-) إوسط (5/231 ،)الؿجؿقع (3/451 ،)الؿغـلواكظر:  (2)

  (3/479.)طبد الرزاق (3/299- ،)شقبة
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 .إىل سبع تؽبقرات: لثبقت ذلؽ طـ الصحابة، وٓ يتابعف يف أكثر مـ ذلؽ

 يتابعف يف أكثر مـ ذلؽ: أكف يتابعف إىل الخامسة، وٓ :انقٌل انثاَِهق ًانصٌاب 

 .ٕنَّ ذلؽ ثابت طـ الـبل 

وأما أفعال أصحابف يف إكثر، وإقؾ: فال حجة فقفا: لؿخالػتفؿ لصحابة 

أطؾؿ. آخريـ، وٕنَّ الحجة يف الؿرفقع، ٓ يف الؿقققف، واهلل
(1)

 

 حهِ تهرريات اجلٓاش٠. د:3ر َطأي١

ع أركاٌن ٓ (: التؽبقرات إرب5/236) شرح الؿفذبيف  قال اليّْٖ 

 هاتصح هذه الصالة إٓ هبـ، وهذا ُمْجَؿٌع طؾقف.

 يعـل بعد وجقد الخالف يف طدد التؽبقرات، ثؿ اكؼرض الخالف.

 يعـل وجقهبا.،  ها(: بال كزاع.2/498) اإلكصاف ّقال صاحب

وكلهنؿ أخذوا القجقب مـ كقكف بقاًكا لفقئة الصالة الؿلمقر هبا بؼقلف: : ُ قهد

«أيتؿوين أصؾيصؾوا كَم ر»: مع ققلف  «بؽمصؾوا طؾى صاح»
(2)

 .، واهلل أطؾؿ

 ٌٖ ٜسفع ٜدٜ٘ يف ايتهرريات؟ د:4ر َطأي١

 .أمجعقا طىل مشروطقة رفع القديـ يف التؽبقرة إوىل، كؼؾف ابـ الؿـذر وغقره

 :واختؾػقا يف غقرها مـ التؽبقرات هؾ يرفع، أم ٓ؟ طىل ققلقـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، وما بعدها.3/447) الؿغـل (5/231 ،)الؿجؿقعواكظر:  (1)

 (.317تؼدم يف الؽتاب برقؿ ) (2)
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أخرجف ابـ  ،بت طـ ابـ طؿر أكف يرفع يديف مع كؾ تؽبقرة، وهق ثا األّل:

وقال بف ططاء، وسامل، والزهري،  (،3/476(، وطبدالرزاق )3/296أبل شقبة )

وطؿر بـ طبدالعزيز، وإوزاطل، والشافعل، وأمحد، وإسحاق، وابـ الؿـذر، 

 .وغقرهؿ

، ولؽـف َوَهٌؿ، شذَّ برفعف: طؿر بـ وقد ُروي أثر ابـ طؿر مرفقًطا إىل الـبل 

 . (12/348( )13/21)العؾؾيف  وقػف كؿا ح الدارقطـلشبة، ورجَّ 

أكف ٓ يرفع يديف يف ما سقى إوىل، وهق ققل الثقري، ومالؽ يف  الجاىٕ:

: لعدم الدلقؾ ًىزا انقٌل أسجحبـ صالح، وأصحاب الرأي، ارواية، والحسـ 

، واهلل أطؾؿ.طىل الرفع، وهق ترجقح شقخـا مؼبؾ القادطل 
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (5/426)إوسط (3/417 ،)الؿغـل (5/232 ،)الؿجؿقعاكظر:  (1)
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ـْ َجابِ  (338)   ٍر َوَط
ِ
َوَيْؼَرُأ  ،ُيَؽبُِّر َطَؾك َجـَائِِزَكا َأْرَبًعا ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َكاَن َرُسقُل اهلل

افِِعلُّ بِنِْسـَادٍ َضِعقٍػ. بَِػاتَِحِة الؽِتَاِب فِل التَّْؽبِقَرةِ إُوَلك. َرَواُه الشَّ
(1)

 

ـِ َطْقٍف  (333)  ْب
ِ
ـِ َطبِْداهلل ـْ َصْؾَحَة ْب ـِ َطبَّاٍس َطَؾك  َوَط َقاَل: َصؾَّقْت َخْؾَػ اْب

.. َأكََّفا ُسـَّةٌ  ْعَؾُؿقاتَ ، َفَؼَرَأ َفاتَِحَة الؽِتَاِب َفَؼاَل: لِ ِجـَاَزةٍ  َرَواُه البَُخاِريُّ
(2)

 

 نيييثاملسائل واألحكام املستفادة من ادح

 ٌٖ ٜكسأ دعا٤ ا٫ضتيتاح بعد ايتهرري٠ ا٭ٚزي؟ د:1ر َطأي١

  ذهب مجفقر العؾؿاء إىل طدم قراءتف، بؾ يؼرأ الػاتحة مباشرة، وهذا هق ضاهر

، وحديث أبل أمامة بـ سفؾ بـ الؾذيـ يف الؽتاب ابـ طباسو جابر، حديث

 حـقػ الذي سقليت إن شاء اهلل. 

 الثقري، وأمحد يف رواية إىل أكف يستػتح وذهب. 

، واهلل أطؾؿ.ًانصٌاب قٌل اجلًيٌس
(3)

  

مل كجد يف إخبار التل جاءت طـ   (5/436:)إوسطيف   قال ابً امليرز

بعد أن افتتح الصالة طىل الجـازة، كؿا قال بعد أن افتتح  أكف قال ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهق  ،( ويف إسـاده إبراهقؿ بـ أبل يحقك1/269) الؿسـد. أخرجف الشافعل كؿا يف ضعٔف ددِّا (1)

قل الحافظ بنسـاد ضعقػ فقف تساهؾ، ويف إسـاده أيًضا: طبداهلل بـ محؿد بـ طؼقؾ، كذاب، فؼ

 وفقف ضعػ.

 . «لتعلموا»( بؾػظ: 1335أخرجف البخاري برقؿ ) (2)

  (3/416.)الؿغـلواكظر:  (3)
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وقد كان . صحابف، وٓ طـ التابعقـالصالة الؿؽتقبة ققٓ، وٓ وجدكا ذلؽ طـ أ 

الثقري، وإسحاق بـ راهقيف يستحبان أن يؼقل الؿرء بعد التؽبقرة إوىل مـ 

الصالة طىل الجـازة: سبحاكؽ الؾفؿ وبحؿدك، وتبارك اسؿؽ، وتعاىل جدك، 

قال أبق بؽر: ومل أجد ذكر  .وٓ إلف غقرك، وذكر ذلؽ ٕمحد، فؼال: ما سؿعت

ؿاء إمصار، فنن قالف قائؾ فال شلء طؾقف، وإن تركف فال ذلؽ يف كتب سائر طؾ

 ه.اشلء طؾقف

، ويخشك طؾقف إذا قالف أن يدخؾ يف اإلحداث يف يؼقلف ٓ أكفاألقشب : ُ قهد

 الديـ، واهلل أطؾؿ.

 َا حهِ قسا٠٤ اييا ١ بعد ايتهرري٠ ا٭ٚزي؟ د:2ر َطأي١

 يف الؿسللة ققٓن: 

الشافعل، وإسحاق، وداود: وجقب قراءة الػاتحة، وهق ققل أمحد، و األّل:

«َل صَلة لؿن مل يؼرأ بػاحتة الؽتاب»: لحديث طبادة 
(1)

، ولحديث ابـ طباس 

  الذي يف الؽتاب، وحديث أبل أمامة .الؿشار إلقف آكًػا 

قرآن، وهق ققل ابـ طؿر، وأبل هريرة  لقس يف صالة الجـازة قراءة الجاىٕ:

اطة مـ التابعقـ، وهق ققل الثقري، ، وقال بف مجإوسطوصحَّ طـفؿا كؿا يف 

دطاء لؾؿقت فال تشترط فقف  وإوزاطل، ومالؽ، وأبل حـقػة، وحجتفؿ أهنا

: انقٌل األًل هقًانصٌاب  إىل أن قراءهتا سـة. قراءة، وذهب شقخ اإلسالم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.276تؼدم يف الؽتاب برقؿ ) (1)
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لألدلة الؿذكقرة، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 حهِ قسا٠٤ ضٛز٠ بعد اييا ١. د:3ر َطأي١

 ( مـ صريؼ الفقثؿ 1987ما أخرجف الـسائل )حديث، وهق  جاء يف الؿسللة

قال: حدثـا أبل، طـ صؾحة بـ طبد اهلل بـ طقف،  بـ أيقب، طـ إبراهقؿ بـ سعد،ا

وجفر قال: صؾقت خؾػ ابـ طباس طىل جـازة، فؼرأ بػاتحة الؽتاب، وسقرة 

 .سـة وحؼ :فؼال ،فؾؿا فرغ أخذت بقده فسللتف ،حتك أسؿعـا

)وسقرة(، زادها الفقثؿ بـ أيقب، وهق ثؼة، وتابعف ففذه الرواية فقفا زيادة: 

سؾقؿان (، وهق حسـ الحديث، و2661طىل ذكرها محرز بـ طقن طـد أبل يعىل )

ومها ثؼتان، (، 537إبراهقؿ بـ زياد، طـد ابـ الجارود )بـ داود الفاشؿل، وا

، (5/437ومحؿد بـ جعػر القركاين، وطبد اهلل بـ طقن الفاليل طـد ابـ الؿـذر )

 .ومها ثؼتان

طـ  ،ورواه إبراهقؿ بـ محزة (4/38 :)الؽبرىيف   ّقال البَٔكٕ

فؼرأ بػاتحة الؽتاب وسقرة. وذكر السقرة فقف  :وقال ىف الحديث ،إبراهقؿ بـ سعد

 هامحػقظ. غقر

إمر كؿا قال اإلمام البقفؼل فذكر السقرة غقر محػقظ: فؼد  :قال أتٌ ػثذ اهلل

اإلمام الشافعل  :مـفؿ، ؿ بـ سعد مجاطة بغقر ذكر السقرةروى الحديث طـ إبراهق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مجؿقع الػتاوى (5/438 )إوسط (5/342 )الؿجؿقع (3/411 ،)الؿغـلواكظر:  (1)

(22/274.) 



 478 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 .(3672) ابـ حبان د، طـ(، ومـصقر بـ أبل مزاحؿ579) الؿسـدكؿا يف  

 وروى الحديث طـ سعد والد إبراهقؿ مجاطة بدون ذكر الػاتحة:

(، 3198(، وأبل داود )1335: سػقان الثقري، طـد البخاري )مـفؿ

 (،535وابـ الجارود ) (،5/438ؿـذر )(، وابـ ال1627والترمذي )

 (، وغقرهؿ.4/38(، والبقفؼل )1/385(، والحاكؿ )2/72والدارقطـل )

وابـ الجارود  (،1988(، والـسائل )1335وكذلؽ شعبة، طـد البخاري )

 (.4/39والبقفؼل ) (،534)

الشافعل يف  ولف صريؼ أخرى طـ ابـ طباس بدون ذكر الػاتحة: أخرجف

الؿسـد (587)( طـ ابـ طققـة، طـ محؿد بـ 4/39البقفؼل ) ، ومـ صريؼف

يجفر بػاتحة  طجالن، طـ سعقد بـ أبل سعقد، قال: سؿعت ابـ طباس 

 ويؼقل : إكؿا فعؾت لتعؾؿقا أهنا سـة. ،الؽتاب طىل الجـازة

تبقـ مـ البحث الؿتؼدم أن إبراهقؿ بـ سعد،  :قال أتٌ ػثذ اهلل غفش اهلل نو

روايتان: رواية بذكرها، ورواية   ر السقرة مع الػاتحة، فعـفاختؾػ طؾقف يف ذك

بعدم ذكرها، وقد روى الحديث أمقرا الؿممـقـ يف الحديث: الثقري وشعبة فؾؿ 

يختؾػا يف روايتفؿا طـ سعد والد إبراهقؿ يف ذكر الػاتحة فحسب بدون ذكر 

ـ ابـ طباس السقرة، وهذه الرواية هل الؿحػقضة بال تردد. ٓ سقؿا وقد ثبت ط

 مـ وجٍف آخر آقتصار طىل الػاتحة كؿا تؼدم، واهلل أطؾؿ.

، ء، ويؼتصر طىل قراءة الػاتحةبعد الػاتحة شلوبـاء طىل ما تؼدم: فال يؼرأ 
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ًاألقشب وهق ققل مجفقر الػؼفاء، وطـ الشافعقة وجٌف بؼراءة سقرة بعد الػاتحة، 

: لعدم ثبقت دلقؾ يدل طؾقفا.قراءهتاػذو 
(1)

  

 .ضساز يف ايكسا٠٤ ٚايدعا٤اإل د:4ر َطأي١

َطاَء فِل  (3/412 :)الؿغـليف  قال ابً قدام٘  َوُيِسرُّ اْلِؼَراَءَة َوالدُّ

َٓ َيْؼَرُأ َبْعَد ُأمِّ اْلُؼْرآِن َشقْئًا ،ـَاَزةِ اْلـجَصاَلةِ  ـَ َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ فِقِف ِخاَلًفا، َو ، َٓ َكْعَؾُؿ َبقْ

ـِ َطبَّ  ـْ اْب ُف َجَفَر بَِػاتَِحِة اْلؽِتَاِب َوَقْد ُرِوَي َط َقاَل َأْحَؿُد: إكََّؿا َجَفَر  .اٍس َأكَّ

 ها.لُِقَعؾَِّؿُفؿْ 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الؿقسقطة الػؼفقة الؽقيتقة (5/232 )الؿجؿقع (2/364 ،)اإلكصافواكظر:  (1)

(25/291 )مجؿقع الػتاوى (22/274.) 
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ـِ َمالٍِؽ  (333) ـْ َطْقِف ْب   َوَط

ِ
َطَؾك ِجـَاَزةٍ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َصؾَّك َرُسقُل اهلل

ـْ ُدَطائِِف: 
ـُْه، َوَأْكرِْم ُكُزَلُه، الؾُفمَّ اْغِػْر َلُه، َواْرَحْؿهُ »َفَحِػْظت مِ ، َوَطافِِه، َواْطُف َط

ـَؼَّى( ِه ِمَن الَخَطاَيا َكََم )ُي ْع ُمْدَخَؾُه، َواْغِسْؾُه بِالََمِء َوالثَّْؾِج َوالَبَردِ، َوَكؼ  َوَوس 
(1)

الثَّْوُب  

َكِس، َوَأبِْدْلُه َداًرا َخْقًرا ِمْن  َداِرِه، َوَأْهًَل َخْقًرا ِمْن َأْهؾِِه، َوَأْدِخْؾُه  اََبَْقُض ِمَن الدَّ

ـََة الَؼْبرِ َوَطَذاَب الـَّارِ  . َرَواُه ُمْسؾٌِؿ.«الَجـََّة، َوقِه فِْت
(2)

 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (333)   َوَط
ِ
إَذا َصؾَّك َطَؾك ِجـَاَزةٍ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َكاَن َرُسقُل اهلل

ـَا، »َيُؼقُل:  ـَاَوَمق  الؾُفمَّ اْغِػْر لَِحق  ـَا، َوَصِغقرَِكا، َوَكبِقرَِكا َوَذَكرَِكا، تِ ِ ، َوَشاِهِدَكا، َوَغائِب

ُه َطؾَ  ْقته ِمـَّا َفَتَوفَّ ، ى اإِليََمنِ َوُأْكَثاَكا، الؾُفمَّ َمْن َأْحَقْقته ِمـَّا َفَلْحقِِه َطَؾى اإِلْسََلِم، َوَمْن َتَوفَّ

ـَا َأْجَرُه، َوََل ُتِضؾَّ  ـَاالؾُفمَّ ََل َتْحرِْم
(3)

. َرَواُه ُمْسؾٌِؿ َوإَْرَبَعُة.«بَْعَدهُ  
(4)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .صحقح مسؾؿيف الؿخطقصتقـ: )كؼقت(، والؿثبت مـ  (1)

 (. 963أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (2)

 يف )أ(: )تػتـا(. (3)

(، والـسائل يف 1624(، والترمذي )3261مل يخرجف مسؾؿ، بؾ أخرجف أبقداود ). حطً بػْاٍدِ (4)

طؿؾ الققم والؾقؾة (1686( وأمحد ،)كؾفؿ مـ صريؼ يحقك بـ أبل كثقر، طـ أبل 2/368 ،)

 سؾؿة، طـ أبل هريرة بف. 

(: هذا خطل، الحػاظ ٓ يؼقلقن )أبقهريرة(، إكؿا يؼقلقن 1/354) العؾؾقال أبقحاتؿ يف 

 .أبقسؾؿة أن الـبل 

(، مـ صريؼ محؿد بـ 1681) طؿؾ الققم والؾقؾة(، والـسائل يف 1498وأخرجف ابـ ماجف )

 إسحاق طـ محؿد بـ إبراهقؿ طـ أبل سؾؿة طـ أبل هريرة. 

( ٓ يؼقل أبقهريرة وٓ يقصؾف طـ أبل هريرة إٓ غقر متؼـ، 1/357) العؾؾقال أبقحاتؿ يف 

 والصحقح أكف مرسؾ. 

 =ولؾحديث شقاهد: فؼد جاء مـ حديث والد أبل إبراهقؿ إشفظ ومـ حديث أبل قتادة ومـ 
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ْقُتْم َطَؾى الَؿق ِت َفَلْخؾُِصوا»َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ  َوَطـُْف  (333) َلُه  إَذا َصؾَّ

ـُ ِحبَّاَن.«َطاءَ الدُّ  َحُف اْب . َرَواُه َأُبقَداُود، َوَصحَّ
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حديث طائشة ومـ حديث طبد اهلل بـ سالم:  =

أما حديث والد أبل إبراهقؿ إشفظ ففق مـ صريؼ إوزاطل وهشام الدستقائل، وأبان العطار 

(، والترمذي 4/176خرجف أمحد )طـ يحقك بـ أبل كثقر طـ أبل إبراهقؿ إشفظ طـ أبقف، أ

  (1684( )1685.)طؿؾ الققم والؾقؾة(، والـسائل يف 1624)

 هقال البخاري: أصح شلء فقف حديث أبل إبراهقؿ إشفظ طـ أبقف، ولقالده صحبة. ا

  ُ: لؽـ أبقإبراهقؿ مجفقل. قهد

ـ أبل قتادة طـ أبقف وأماحديث أبل قتادة ففق مـ صريؼ مهام طـ يحقك بـ أبل كثقر طـ طبداهلل ب

  (1686 .)طؿؾ الققم والؾقؾة(، والـسائل يف 5/299( )5/368بف. أخرجف أمحد )

وهذا إسـاد ضاهره الصحة، لؽـ الذي يظفر أكف معؾ، فنن أكثر الرواة طـ يحقك بـ أبل كثقر 

الحافظ يرووكف طـف طـ أبل سؾؿة مرساًل، أو طـف طـ أبل إبراهقؿ إشفظ طـ أبقف، ولذلؽ قال 

( بعد أن ذكر رواية مهام: ورواه غقره طـ يحقك 14/363) جامع الؿساكقد والســابـ كثقر يف 

 . طـ أبل إبراهقؿ إشفظ طـ أبقف طـ الـبل 

( مـ صريؼ: طؽرمة 1679) طؿؾ الققم والؾقؾة، فلخرجف الـسائل يف وأما حديث طائشة 

ؿة، طـ طائشة، بف، وقد أخطل فقف طؽرمة بـ طؿار ابـ طؿار، طـ يحقك بـ أبل كثقر، طـ أبل سؾ

 العؾؾ(، وقال الدارقطـل يف 3/314طـ يحقك بـ أبل كثقر، والصقاب مرسؾ. قالف الترمذي )

: والصحقح حديث يحقك طـ أبل إبراهقؿ إكصاري، -بعد أن ذكر الخالف الؿتؼدم-( 14/368)

طبداهلل بـ سالم ففق مـ صريؼ محؿد بـ  طـ أبقف، وطـ يحقك طـ أبل سؾؿة مرساًل. وأما حديث

 طؿرو بـ طؾؼؿة، طـ أبل سؾؿة، طـ طبداهلل بـ سالم.

( ومحؿد بـ طؿرو يف حػظف شلء، فقحتؿؾ أكف 1682) طؿؾ الققم والؾقؾةأخرجف الـسائل يف 

وهؿ أيًضا يف الحديث والصقاب إرسالف، ويحتؿؾ أيًضا أكف حػظ الحديث: ٕكف سؾؽ غقر 

حديث يرتؼل إىل الحسـ إن شاء اهلل بؿرسؾ أبل سؾؿة مع حديث إشفظ وطبداهلل بـ الجادة. وال

 سالم. واهلل أطؾؿ. 

(، ويف إسـاده محؿد بـ إسحاق، 3677( )3676(، وابـ حبان )3199. أخرجف أبقداود )حطً (1)

 وقد صرح بالتحديث طـد ابـ حبان يف الؿقضع الثاين: فالحديث حسـ. 
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 حدِث آخس فٌّ صفة صالة اجلهاشة: 
أخبركا قتقبة، قال: حدثـا  (1989 :)الســ الصغرىيف   اليطاٜٕقال 

السـة ْم الصَلة طؾى الجـازة أن »أكف قال:  ،الؾقث، طـ ابـ شفاب، طـ أبل أمامة

. «تؽبقرة اَولى بلم الؼرآن ّمافتة، ثم يؽبر ثَلثا، والتسؾقم طـد اآلخرةيؼرأ ْم ال

 قؾت: إسـاده صحقح، وهق مرسؾ صحابل، وقد وصؾ كؿا سقليت بعده.

(: أخبركا أبق طبد اهلل الحافظ، أخبرين أبق 4/39-46) قال البَٔكٕ ّ

بـ يحقك،  إسؿاطقؾ بـ أمحد التاجر، أكبل محؿد بـ الحسـ العسؼالين، ثـا حرمؾة

بـ يزيد، طـ ابـ شفاب، قال: أخبرين أبق أمامة بـ اثـا ابـ وهب، أخبرين يقكس 

وكان مـ كبراء إكصار وطؾؿائفؿ ومـ أبـاء الذيـ شفدوا بدًرا  ،سفؾ بـ حـقػ

يف الصالة طىل الجـازة أن  ملسو هيلع هللا ىلصأخبره رجال مـ أصحاب الـبل ، ملسو هيلع هللا ىلصمع رسقل اهلل 

يف  -ٜعين ع٢ً املٝت-الصالة  ويخؾص ملسو هيلع هللا ىلصيؽبر اإلمام، ثؿ يصظ طىل الـبل 

التؽبقرات الثالث، ثؿ يسؾؿ تسؾقًؿا خػقًػا حقـ يـصرف، والسـة أن يػعؾ مـ 

 وراءه مثؾ ما فعؾ إمامف.

قال الزهري: حدثـل بذلؽ أبق أمامة وابـ الؿسقب يسؿع، فؾؿ يـؽر ذلؽ 

ة طىل طؾقف. قال ابـ شفاب: فذكرت الذي أخبرين أبق أمامة مـ السـة يف الصال

الؿقت لؿحؿد بـ سقيد، فؼال: وأكا سؿعت الضحاك بـ ققس يحدث طـ حبقب 

 بـ مسؾؿة يف صالة صالها طىل الؿقت مثؾ الذي حدثـا أبق أمامة.ا

طـ جده طبقد اهلل بـ أبل  ،: ورواه الحجاج بـ أبل مـقعقال البَٔكٕ 
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، وفقف ملسو هيلع هللا ىلص زياد الرصايف، طـ الزهري، طـ أبل أمامة، طـ رجؾ مـ أصحاب الـبل

  هاذكر الػاتحة بعد التؽبقرة إوىل.

إسـاد البقفؼل إول صحقح رجالف ثؼات  :ػثذ اهلل غفش اهلل نو قال أتٌ

معروفقن، وإسـاده الثاين فقف: محؿد بـ سقيد، وهق مجفقل الحال، وإسـاده 

ـٌ رجالف ثؼاٌت: إٓ طبقد اهلل الرصايف: فنكف  الثالث مل يذكره كاماًل، والؿقجقد مـف حس

 أطؾؿ. حسـ الحديث، فالحديث هبذه الطرق صحقح بؾ بالطريؼ إوىل فؼط، واهلل

  حاديثاملسائل واألحكام املستفادة من األ

 امللحقة مع ذكر بعض املسائل

 َا ٜكاٍ بعد ايتهرري٠ ايثا١ْٝ؟ د:1ر َطأي١

، واستدلقا بحديث يصظ طىل الـبل  الثاكقة ذكر أهؾ العؾؿ أكف بعد التؽبقرة

الؿتؼدم، واستحبقا أن تؽقن كالصالة التل طؼب التشفد، ويجزئ أن أبل أمامة 

بلدكك كقػقة، وهل: الؾفؿ صؾ طىل محؿد. يصظ طىل الـبل 
(1)

 

 بعد ايتهرري٠ ايثا١ْٝ؟ َا حهِ ايؿ٠٬ ع٢ً ايٓي  د:2ر َطأي١

  :صؾوا كَم رأيتؿوين »ذهب الشافعقة، والحـابؾة إىل وجقهبا: لحديث

 دم.، ولحديث أبل أمامة الؿتؼ«أصؾي

 ويميده أنَّ هذا بقان لؾقاجب، وهق الصالة طىل الؿقت.: ُ قهد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2/495.)اإلكصاف (3/412 ،)الؿغـل (5/235 ،)عالؿجؿقاكظر:  (1)
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  الؿروزي مـ الشافعقة، ووجٌف ضعقٌػ طـد و الحـػقة، والؿالؽقة، وذهب

كػس الدلقؾ  لؿا تؼدم، وهق: ًانقٌل األًل أقشبالحـابؾة إىل آستحباب فؼط، 

الذي استدلقا بف طىل وجقب التؽبقرات.
(1)

 

 ٠ ايثايث١؟َاذا ٜكاٍ بعد ايتهرري د:3ر َطأي١

ذكر أهؾ العؾؿ أكف يدطق لؾؿقت بعد التؽبقرة الثالثة، واستدلقا طىل ذلؽ 

 بحديث أبل أمامة بـ سفؾ الؿتؼدم.

 حهِ ايدعا٤ يًُٝت بعد ايثايث١. د:4ر َطأي١

الشافعقة، والحـابؾة، وغقرهؿ إىل وجقب و الؿالؽقة، ذهب أهؾ العؾؿ مـ

إذا صؾقتم »الؽتاب: ، الذي يف الدطاء لؾؿقت، واستدلقا بحديث أبل هريرة 

، وهق حديث حسـ، قالقا: وأقؾ ما يجزئ يف «لؿقت، فلخؾصوا له الدطاءطؾى ا

الدطاء هق ما يطؾؼ طؾقف )دطاء(.
(2)

 

 .ايدعا٤ بأدع١ٝ ايٓي  د:5ر َطأي١

، طىل أكف «الؿقت، فلخؾصوا له الدطاء إذا صؾقتم طؾى»دلَّ حديث أبل هريرة: 

والرمحة، والققاء مـ الـار، وما  ُيدطك لؾؿقت بؿا تقسر مـ إدطقة بالؿغػرة،

 أشبفف، وطىل أكف ٓ يتعقـ يف ذلؽ دطاء، وكؼؾ الـقوي آتػاق طؾقف.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الؿقسقطة  (2/499) ،اإلكصاف (3/426 ،)الؿغـل (5/235 ،)الؿجؿقعاكظر:  (1)

 . (16/21)الؽقيتقة

الشرح  (2/495 ،)اإلكصاف  (3/413( )3/426 ،)الؿغـل (5/236 ،)الؿجؿقعاكظر:  (2)

  (16/21.)الؿقسقطة الػؼفقة (1/579 ،)الؿالؽلمدوكة الػؼف  (5/431 ،)الؿؿتع
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َطاءَ » :َقْقُلفُ  (2/741 :)الـقؾيف  قال الػْناىٕ  فِقِف  «َفَلْخؾُِصوا َلُه الدُّ

َْدِطقَ  ْٕ ـْ َهِذهِ ا
ـُ ُدَطاٌء َمْخُصقٌص مِ َٓ َيتََعقَّ ُف َيـْبَِغل َدلِقٌؾ َطَؾك َأكَُّف  ِة اْلَقاِرَدةِ َوَأكَّ

َطاَء َلُف َسَقاٌء َكاَن ُمْحِسـًا َأْو ُمِسقًئاالـْؿَ لِْؾُؿَصؾِّل َطَؾك   َفنِنَّ ُماَلبَِس  :قِِّت َأْن ُيْخؾَِص الدُّ

ـَ َوَأْفَؼُرُهْؿ إَلك َشَػاَطتِِف اْلـؿُ َعاِصل َأْحَقُج الـَّاِس إَلك ُدَطاِء إْخَقاكِِف ؿَ الْ  .ها.ؿْ ْسؾِِؿق
(1)

  

، كحديث طقف بـ وإفضؾ أن يدطق بإدطقة الثابتة طـ الـبل : ُ قهد

 مالؽ الذي يف الباب، وما أشبفف.

ؾؿقت ٓ يتعقـ أن يؽقن يف الثالثة، بؾ يجقز وققطف يف لالدطاء  تنبيه:

، ويدل طىل ذلؽ حديث أبل الرابعة، ويف الثاكقة أيًضا بعد الصالة طىل الـبل 

بـ حـقػ الؿتؼدم، وهق ققل الحـابؾة. وذهب الشافعقة إىل تعقـف،  ؾأمامة بـ سف

.ًانشاجح األًل
(2)

 

ُٜدع٢ يًؿغري؟ د:6ر َطأي١  سياذا 

ن كان نف :اصحابـأقال  (5/238 :)شرح الؿفذبيف  قال اليّْٖ 

 ،خرهإىل آ «...الؾفم اغػر لحقـا ومقتـا» :حديث اقتصر طىل :أو صبقة ،االؿقت صبقًّ 

 ،اا وشػقعً واطتبارً  ،وطظة ،اوذخرً  ،اوسؾػً  ،بقيف ا ٕعؾف فرصً اج ،الؾفؿ :وضؿ إلقف

وٓ تحرمفؿا  ،وٓ تػتـفؿا بعده ،وافرغ الصبر طىل قؾقهبؿا ،ؾ بف مقازيـفؿاؼِّ ثَ وَ 

 ها.جرهأ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/236.)الؿجؿقعواكظر:  (1)

 ابـ أبل شقبة (5/236) ،الؿجؿقع (2/743 ،)الـقؾ (2/495 ،)اإلكصافواكظر:  (2)

(3/291-296). 
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وذكر أصحاب الؿذاهب إخرى كحقه، وذكروا أكف يمكث الضؿائر يف حؼ  

ص، أو الؿقت، أو الؿتقفَّك.الؿرأة، ولف أن يذكرها بصقغة التذكقر طىل كقة الشخ
(1)

  

 بعد ايسابع١. ايدعا٤حهِ  د:7ر َطأي١

 بعد الرابعة غقر واجب بال خالف طـد الحـابؾة، والشافعقة الدطاء. 

  ولؽـ ذهب الشافعقة إىل استحبابف، وهق ققل أمحد يف رواية، ومجاطة مـ

 .الحـابؾة

 ٓ يدطق فقف بشلء، وهق رواية طـ أمحد. وذهب مجاطة مـفؿ إىل أكف  

 ذهب الؿالؽقة: أكف إن أحب دطا، وإن أحب مل يدع.وم 

، ولػظف طـد ابـ : لحديث أبل أمامة بـ سفؾ الؿتؼدمًانصٌاب انقٌل األًل

حدثـا طبد إطىل، طـ معؿر، طـ الزهري، قال: (: قال: 3/296أبل شقبة )

من السـة ْم الصَلة طؾى الجـازة »سؿعت أبا أمامة، يحدث سعقد بـ الؿسقب قال: 

، ثم خيؾص الدطاء لؾؿقت حتى ملسو هيلع هللا ىلصؼرأ بػاحتة الؽتاب، ثم يصؾي طؾى رسول اهلل أن ي

وهذا إسـاد صحقح. ،«يػرغ، وَل يؼرأ إَل مرة واحدة، ثم يسؾم ْم كػسه
(2)

  

 ٌٖ ٜدعٛ بعد اخلاَط١؟ د:8ر َطأي١

  ٌّطـ الـبل  صريٌح  مل يلت كص  ،فؼال بعض يف الدطاء بعد الخامسة

  الػؼفاء: يسؾؿ بعدها بدون أن يدطق.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (16/22-.)الؿقسقطة الػؼفل الؽقيتقة(، و3/416) الؿغـلواكظر:  (1)

 . (2/496)اإلكصاف (3/416 ،)الؿغـل (5/239 ،)الؿجؿقعواكظر:  (2)
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 لعؿقم أقشبوهذا طـد الحـابؾة احتؿال أكف يدطق ققاًسا طىل الرابعة، و :

.واهلل أطؾؿ، «ثم خيؾص الدطاء لؾؿقت حتى يػرغ»الحديث الؿتؼدم: 
(1)

 

 ايط٬ّ ٚحهُ٘. د:9ر َطأي١

ذكركا أن الصحقح  (5/243-244 :)شرح الؿفذبيف  قال اليّْٖ 

حؽاه  .تسؾقؿة واحدة :اءكثر العؾؿأوقال  ،قال أبق حـقػة وبف ،يف مذهبـا تسؾقؿتان

 ،وجابر بـ طبداهلل ،وابـ طباس ،وابـ طؿر ،صالب لبأبـ  ابـ الؿـذر طـ طظ

 لبأو ،وىفأ لبأوطبداهلل بـ  ،هريرة لبأو ،سؼعؾة بـ إثووا ،كس بـ مالؽأو

 ،وسعقد بـ جبقر ،وابـ سقريـ ،والحسـ البصري ،مامة بـ سفؾ بـ حـقػأ

وطبدالرمحـ بـ  ،ووكقع ،وطقسل بـ يقكس ،ؿباركوابـ ال ،وابـ طققـة ،والثقري

 .ق اسحإو ،محدأو ي،مفد

ت طـ بعضفؿ كابـ طؿر، وأبل أمامة بـ  أما آثار الصحابة: ُ قهد : فصحَّ

ٓبـ الؿـذر  إوسط، كؿا يف  ، وواثؾة بـ إسؼعسفؾ بـ حـقػ

. : فػل إسـاده حجاج بـ أرصاة، وفقف ضعػوأما أثر طظ (، 5/445-446)

، يف إسـاده إبراهقؿ بـ الؿفاجر، فقف لقـ، وأثر أبل هريرة  وأثر ابـ طباس 

، يف إسـاده فقف والد أبل العـبس، وهق مجفقل الحال. وأثر جابر بـ طبد اهلل 

، وهق الػضؾ بـ مبشر، وفقف ضعػ. وأثر ابـ أبل أوىف يف إسـاده ططاء بـ السائب

 قف لقـ.، روى طـف الجراح والد وكقع، وفمختؾط

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2/562.)اإلكصافواكظر:  (1)
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صؾَّك  ملسو هيلع هللا ىلص ، أنَّ رسقل اهللوأما أحاديثفؿ فؼد استدلقا بحديث أبل هريرة  

، (1/366) ة واحدة. أخرجف الحاكؿؿطىل جـازة، فؽبر طؾقفا أربًعا، وسؾَّؿ تسؾق

ويف إسـاده: أبق بؽر بـ أبل دارم، وهق كذاب، ولف إسـاد  ،(4/43) وطـف البقفؼل

لحسقـ بـ طؿرو العـؼزي، قال أبق حاتؿ: فقف: او (،2/72) آخر طـد الدارقطـل

ق. وقال أبق داود: كتبت طـف، وٓ  ، يتؽؾؿقن فقف. وقال أبق زرطة: كان ٓ ُيَصدَّ َلقِـّ

ث طـف. وفقف إبراهقؿ بـ إسؿاطقؾ بـ البصقر، ُمتَ   تراجؿَؽؾٌَّؿ فقف، كؿا يف ُأحدِّ

 .لشقخـا  الدارقطـل رجال

 إوسطابـ الؿـذر يف ومـ صريؼف ، (3/368ابـ أبل شقبة ) وقد أخرجف

ـ أبل هريرة مقققًفا، وهق الصقاب، ومع ذلؽ: ( مـ وجٍف أصح ط5/446)

فالؿقققف أيًضا مـ صريؼ كثقر بـ طبقد التقؿل، طـ أبل هريرة بف. ومل يقثؼف 

 معتؿد طىل تقثقؼف.

 ســ البقفؼلوأما الؼائؾقن بتسؾقؿتقـ: فاستدلقا بحديث ابـ مسعقد كؿا يف 

(، ورجالف ثؼات: إٓ محاد بـ أبل سؾقؿان، ففق حسـ الحديث: فالحديث 4/43)

يػعؾفـ  ملسو هيلع هللا ىلصحسـ، ولػظ الحديث: قال ابـ مسعقد: ثالث ِخاَلل كان رسقل اهلل 

 تركفـ الـاس، إحداهـ: التسؾقؿ طىل الجـازة مثؾ التسؾقؿ طىل الصالة.

ـف  شقخـا  ، وسؿعُت أحؽام الجـائزيف  إلباين اإلمام  وقد حسَّ

 يحسـف، أو يحتج بف.

طىل مـ ٓ يسؾؿ كتسؾقؿ الصالة، وهذا  يـؽروضاهر حديث ابـ مسعقد أكف 
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، ًانقٌل تأَو سهى ذسهًْرني أسجحيدل طىل أنَّ الصحابة مل يجؿعقا طىل تسؾؿقة، 

حف ابـ حزم يف  ققاًسا طىل بؼقة الصؾقات، واهلل أطؾؿ. الؿحؾَّكوقد رجَّ
(1)

 

 حهِ ايتطًِٝ. د:11ر َطأي١

، حؽ ـٌ ؿ التسؾقؿ يف صالة الجـازة كحؽؿف يف بؼقة الصؾقات، أطـل أكف رك

 .الشافعقة، والحـابؾة، والركـ هق التسؾقؿة إوىلو الؿالؽقة، وهق ققل

، مرفقًطا: وأما التسؾقؿة الثاكقة: فؿستحبة، ويدل طىل ذلؽ حديث طظ 

«حتريؿفا التؽبقر، وحتؾقؾفا التسؾقم»
(2)

، وطؾق ـٌ ف العؿؾ.، وهق حديث حس
(3)

  

 أزنإ ؾ٠٬ اجلٓاش٠. د:11ر َطأي١

، تؼدم مـ أركاهنا إربع التؽبقرات، وقراءة الػاتحة، والصالة طىل الـبل 

ـٌ سادس، وهق الؼقام: ٕهن صالة مػروضة،  اوالدطاء لؾؿقت، والتسؾقؿ، وبؼل رك

والؼقام يف الػريضة واجٌب كؿا تؼدم يف صػة الصالة، وهذا ققل أكثر الشافعقة، 

: وٓ يجزئ أن يصظ طىل الجـازة الؿغـليف  ؾة، بؾ قال ابـ قدامة والحـاب

وهق راكٌب: ٕكف يػقت الؼقام القاجب، وهذا ققل أبل حـقػة، والشافعل، وأبل 

 هاثقر، وٓ أطؾؿ فقف خالًفا.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 طبد الرزاق (3/367 ،)ابـ أبل شقبة (5/444- ،)إوسط (3/418 ،)الؿغـلواكظر:  (1)

(3/493 ،)الؿحؾَّك (573.) 

 تؼدم تخريجف يف ]كتاب الصالة[. (2)

الؿقسقطة الػؼفقة  (2/499) ،اإلكصاف (3/426 ،)ؿغـلال (5/239 ،)الؿجؿقعاكظر:  (3)

 . (16/18)الؽقيتقة
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ـٌ سابع، وهق الـقة: لحديث:   .«إكَم اَطَمل بالـقات»وبؼل رك
(1)

 

 غسٚط ؾ٠٬ اجلٓاش٠. د:12ر َطأي١

(: ُيشتََرُط لصالة الجـازة ما 2/566) اإلكصافيف   قال املسداّٖ

 هاُيشتََرُط لؾصالة الؿؽتقبة طىل ما تؼدم: إٓ الققت.

ومـ الشروط الخاصة بالجـازة حضقر الجـازة بقـ يدي الؿصظ يف حال 

 .طدم غقبة الؿقت

واشترط الحـػقة وضعف طىل إرض، أو قريبًا مـفا، ومل يشترط ذلؽ 

الجؿفقر.
(2)

  

ُٜػرتط يؿ٠٬ املٝت تكدّ غطً٘؟ د:13ر َطأي١  ٌٖ 

(: قال أصحابـا: وُيشتََرُط 5/222) شرح الؿفذبيف  قال اليّْٖ 

 يعـل طـد الشافعقة. ،هالصحتفا تؼديؿ غسؾ الؿقت، وهذا ٓ خالف فقف.

(: وُيْشتََرُط أيًضا تطفقر الؿقت بؿاء، أو 2/566) اإلكصاف ّقال صاحب

 هاتقؿؿ لعذر، أو طدم.

اشتراط ذلؽ ٓ كعؾؿ طؾقف دلقاًل صحقًحا، وغاية ما يؽقن مـ  :ػثذ اهللقال أتٌ 

 ذلؽ هق وجقب تؼديؿ غسؾف، أما أن يبؾغ حدَّ الشرط: فال، واهلل أطؾؿ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مدوكة الػؼف  (2/498 ،)اإلكصاف (3/426 ،)الؿغـل (5/222 ،)الؿجؿقعاكظر:  (1)

  (1/577.)الؿالؽل

 . (16/19-26)الؿقسقطة الػؼفقة الؽقيتقة (5/222 ،)شرح الؿفذبواكظر:  (2)
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 ؟ايسهٌ فياتت٘ بعض ايتهرريات َلٔرإذا ُض د:14ر َطأي١

 يف الؿسللة ققٓن: 

وجقب قضاء ما فاتف، ثؿ يسؾؿ، وهق ققل الشافعل، ومالؽ،  الكْل األّل:

ختارها بعض أصحابف، وقال بف مـ ال حـقػة وأصحاهبؿ، وهق رواية طـ أمحد وأب

والزهري، وقتادة،  سقب، وططاء، وابـ سقريـ، والـخعل،التابعقـ: ابـ الؿ

واما أدركتم؛ » وغقرهؿ، واستدلقا بحديث: .«؛ فلمتوا، وما فاتؽمفصؾُّ
(1)

 

مام، وهق ققل استحباب الؼضاء، ويجقز لف آكصراف مع اإل الكْل الجاىٕ:

، مـ الحسـ، وأيقب، وإوزاطل، وأمحد يف الؿشفقر، وجاء طـ ابـ طؿر 

وجفقـ يحسـ هبؿا، وجٌف فقف طـعـة ابـ إسحاق، ووجٌف فقف طبد اهلل بـ طؿر 

 العؿري: )أكف ٓ يؼضل(.

: لؾحديث الؿحؾَّك، وهق ترجقح ابـ حزم يف انقٌل األًل هقاجح ًانشَّ

أطؾؿ.الؿتؼدم ذكره، واهلل 
(2)

  

 نٝي١ٝ قكا٥٘. د:15ر َطأي١

 :فقف ققٓن 

يؼضقف متقالقًا، وهق مذهب أمحد، ومجاطة مـ أصحابف، ومجاطة  األّل:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.467تاب برقؿ )تؼدم يف الؽ (1)

 (623 ،)الؿحؾَّك (5/448 ،)إوسط (5/243 ،)الؿجؿقع (3/424 ،)الؿغـلاكظر:  (2)

ابـ أبل شقبة (3/366.) 
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 الشافعقة. مـ 

يؼضقف طىل صػتف، ويليت بإذكار بقـفؿا، ويخػػ، وهق ققل مجاطة  الجاىٕ:

ما أدركتم؛ »مـ الحـابؾة، وهق إصح طـد الشافعقة: لحديث أبل هريرة الؿتؼدم: 

 .انصحْحهق  ًىزا انقٌل، «ا، وما فاتؽم؛ فلمتوافصؾو

بعد أن حؽك الؼقلقـ يف مذهبف: ومحؾ الخالف   ّقال اجملد ابً تٔنٔ٘

فقؿا إذا خشل رفع الجـازة، أما إن طؾؿ بعادةٍ، أو قريـٍة أهنا تترك: فال تردد أكف 

.هايؼضل التؽبقرات بذكرها طىل مؼتضك تعؾقؾ أصحابـا.
(1)

 

يثلللل١ َللللث٬  فٗللللٌ ٜرللللدأ باييا لللل١  أّ ٜللللدعٛ  اثإذا أدزنلللل٘ يف اي د:16ر َطأي١

 يًُٝت؟

  ذهب أمحد  ؾؿقت متابعًة لإلمام، فنذا سؾؿ: كبَّر، لإىل أكف يبدأ بالدطاء

 .وقرأ الػاتحة

  وذهب الشافعل  إىل أكف يبدأ بالػاتحة، ويصظ طىل الترتقب الؿعؾقم: ٕكف

 يؿؽـف أن يليت بؿا تؼتضقف ترتقب صالتف مع الؿتابعة.

، ويميده ما تؼدم يف باب الجؿاطة واإلمامة، ًأصح ًقٌل انشافؼِ أقشب :ُ قهد

أنَّ ما يؼضقف الؿسبقق هق آخر صالتف، وأنَّ ما يدركف مع اإلمام هق أول صالتف، 

واهلل أطؾؿ.
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (2/564-565 )اإلكصاف (5/241 )الؿجؿقع (3/424-425 )الؿغـلاكظر:  (1)

الؿحؾَّك (623.) 

 (.1/423) لؾـقوي إذكار (3/425 ،)الؿغـلاكظر:  (2)
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إذا أدزى اإلَللاّ بللري ايتهللرريتري  فٗللٌ ٜهللرب   أٚ ٜٓتعللس حتلل٢        د:17ر َطأي١

 ٜهرب ٜٚهرب َع٘؟

 :فقفا ققٓن 

صقلف، وهق ققل الشافعل، وإوزاطل، وأبل يقسػ، يؽبر طـد و األّل:

 ورواية طـ مالؽ، ورواية طـ أمحد، واختاره ابـ حزم.

يـتظر حتك يؽبر، ويؽبر معف، وهق ققل أبل حـقػة، والثقري،  الجاىٕ:

 وإسحاق، ومحؿد بـ الحسـ، ورواية طـ أمحد، ورواية طـ مالؽ.

 «دركتم؛ فصؾوا، وما فاتؽم؛ فلمتواما أ»: ققلف  :غفش اهلل نو قال أتٌ ػثذ اهلل

.انصٌاب وهق، انقٌل األًليدل طىل 
(1)

  

إذا ها٤ املطرٛم بعد ايتهرري٠ ا٭ٚزي  فػلسئ يف اييا ل١  فهلرب     د:18ر َطأي١

 ؟اإلَاّ ايثا١ْٝ

  ،لق كبَّر الؿسبقق، ثؿ كبر اإلمام الثاكقة قبؾ أن يشرع الؿسبقق يف الػاتحة

يؽبر الثاكقة، وتسؼط طـف الػاتحة،  فـؼؾ الـقوي طدم الخالف طـد الشافعقة أكف

 وهق مذهب الحـابؾة أيًضا.

  وأما إْن كان يف أثـائفا: فلكثر الشافعقة طىل أكف يؼطعفا، وتسؼط طـف، وطـدهؿ

 ويتؿفا بعد التؽبقرة الثاكقة. يؼطعفا، يتؿفا، وقال بعضفؿ: أكف وجٌف شاذٌّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ابـ أبل شقبة (623 ،)الؿحؾَّك (5/243 ،)الؿجؿقع (3/425 ،)الؿغـلاكظر:  (1)

(3/366.) 
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قق يف بؼقة أكف يؼطع الؼراءة كالؿسب الؿغـليف  وذكر ابـ قدامة  

 الصؾقات إذا ركع اإلمام قبؾ إتؿام الؼراءة.

يؼرأ الػاتحة حتك يتؿفا، ثؿ يؽبر، ويخػػ حتك  :قال أتٌ ػثذاهلل غفش اهلل نو

يدرك اإلمام، واهلل أطؾؿ.
(1)

  

يٛ تلأجس امللأَّٛ علٔ ايتهلرري حتل٢ نلرب اإلَلاّ ايتهلرري٠ ايليت           د:19ر َطأي١

 ؟بعدٖا بغري عرز

فؾؿ  ي،لق تخؾػ الؿؼتد (5/242 :)شرح الؿفذبيف  قال اليّْٖ 

 :بعدها بغقر طذر لمام التؽبقرة التحتك كبر اإل ،أو الثالثة ،يؽبر التؽبقرة الثاكقة

 ،والغزايل ،وإمام الحرمقـ ل،ح بف الشقخ أبق محؿد الجقيـرَّ َص  ،بطؾت صالتف

ن الؼدوة يف هذه الصالة ٓ تظفر إٓ بالؿقافؼة ٕ :وآخرون مـ الخراساكققـ قالقا

 ها.وكلكف تخؾػ بركعة ،يف التؽبقرات

 ؟َٔ ْطٞ ايتهرري٠ ايسابع١  ٚضَِّ َٔ خ٬ث د:21ر َطأي١

، أكف سؾَّؿ مـ ثالث، فؼقؾ لف يف ذلؽ، فاستؼبؾ ثبت طـ أكس بـ مالؽ 

، طـ معؿر، طـ (3/486) الؼبؾة، فزاد تؽبقرة، ثؿ سؾَّؿ. أخرجف طبد الرزاق

قال الحافظ يف  دقد تقبع، فؼ ، ولؽـفقتادة، طـف، ويف رواية معؿر طـ قتادة ضعٌػ 

التغؾقؼ (2/483بعد أن ذكر رواية طبدالرزاق: وكذلؽ رواه )  طبدالقهاب بـ

 لف، طـ سعقد، طـ قتادة. الجـائزططاء يف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/241.)الؿجؿقع (3/425 ،)الؿغـلاكظر:  (1)
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 .مـ صريؼ: محقد طـ أكس صحقحفوقد طؾََّؼ البخاري إثر يف 

.ًانؼًم ػهْوفصحَّ إثر إن شاء اهلل، 
(1)

  

 هعٌ ايؿيٛف خ٬خ١. د:21ر َطأي١

 استحبَّ مجاطٌة مـ الػؼفاء أن ُتجَعَؾ الصػقف طىل الجـازة ثالثة صػقف. 

من صؾَّى طؾقه أمٌة من »قال:  واستدلقا بحديث مالؽ بـ هبقرة، أنَّ الـبل 

، أخرجف أمحد«الؿسؾؿقن يبؾغون أن يؽوكوا ثَلثة صػوف؛ فؼد أوجب
(2)

 .وغقره 

بالتحديث يف مجقع محؿد بـ إسحاق، ومل يصرح  مداره طىلوهذا الحديث 

 .مصادر الحديث: ففق حديٌث ضعقٌػ 

ومع ذلؽ فؾقس فقف صراحة باستحباب الثالثة صػقف، وإكؿا الؿراد بف فضؾ 

مـ صؾَّك طؾقف أمة مـ الؿسؾؿقـ يبؾغقن ثالثة صػقف: فقؽقن مقافًؼا لحديث ابـ 

ـِ طباس، وطائشة  ما يف الؽتاب الؾََّذْي  ، فراجعفؿا.(543تحت حديث ) تؼدَّ

 .وٓ يـبغل أن يتؽؾػ جعؾ ثالثة صػقف والعدد قؾقؾ ٓ يصؾح لذلؽ

سبعة، فجعؾ ثالثة  ومعفصؾَّك طىل جـازة  وأما حديث أبل أمامة أنَّ الـبل 

 خؾػفؿا: ففق حديٌث ضعقٌػ، أخرجف الطبراين واثـقـخؾػف، واثـقـ خؾػفؿ، 

د بف.(7785)  ، ويف إسـاده: ابـ لفقعة، وقد تػرَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( مـ كتاب الجـائز[.64( ]باب )3/257) الػتحاكظر:  (1)

 (.543تؼدم تخريجف تحت حديث ) (2)
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 ؿيٛف.حهِ تط١ٜٛ اي د:22ر َطأي١ 

تسقية الصػقف يف الصالة طىل الجـازة ُحْؽُؿف َكُحؽؿ تسقية الصػقف يف 

لتسون صػوفؽم، أو »الصؾقات الؿؽتقبة، وهق القجقب: ٕكف يشؿؾف حديث: 

«لقخالػن اهلل بقن وجوهؽم
(1)

استووا وَل ختتؾػوا؛ فتختؾف »، وحديث: 

«قؾوبؽم
(2)

«متام الصَلةسووا صػوفؽم؛ فننَّ تسوية الصػوف من »، وحديث: 
(3)

 ،

 وغقرها مـ إحاديث، واهلل أطؾؿ.

 َٔ ٖٛ ا٭ٚزي بايؿ٠٬ ع٢ً املٝت؟ د:23ر َطأي١

  اختار أمحد وأصحابف أنَّ أوىل الـاس بالصالة طؾقف هق مـ أوصك بف إْن كان

أوصك، ثؿ إمقر، ثؿ أقرباؤه، واحتج بلن مجاطة مـ الصحابة أوصقا ببعض 

 الـاس أن ُيصؾقا طؾقفؿ.

 ديؿ إمقر، ثؿ إقرباء، وهق مذهب ؼؾ العؾؿ إىل توذهب كثقر مـ أه

الجؿفقر، وطـ الشافعل رواية بتؼديؿ القيل، وهق ققل أبل يقسػ، واستدل 

«َل يممنَّ الرجُل الرجَل ْم سؾطاكه»الجؿفقر بحديث: 
(4)

، وطـد أن ُتُقفِّقْت أم 

ابـ جقد سعقد بـ العاص،وهق إمقر مع و اؿبـت طظ، وابـفا، صؾَّك طؾقفكؾثقم 

 وغقرهؿ مـ الصحابة والتابعقـ. وأبل هريرة قتادة، طباس، وأبل سعقد، وأبل

: قال ([56باب:) كتاب الجـائز]يف  صحقحفيف  ّقال البخازٖ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الصالة[. تؼدم تخريجف يف ]كتاب (1)

 تؼدم تخريجف يف ]كتاب الصالة[. (2)

 .(، مـ حديث أكس 433(، ومسؾؿ برقؿ )723أخرجف البخاري برقؿ ) (3)

 (.398تؼدم تخريجف يف الؽتاب برقؿ ) (4)
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 الحسـ: أدركت الـاس، وأحؼفؿ طىل جـائزهؿ مـ رضقهؿ لػرائضفؿ.

يمم »ديث: وهذا فقف إشارة مـ البخاري إىل تؼديؿ إقرأ لؽتاب اهلل: لح: ُ قهد

«الؼوم أقرؤهم لؽتاب اهلل
(1)

بعد القصل،  ذلؽ ، ولؽـانقٌل أقشب وهذا، 

وإمقر، واهلل أطؾؿ.
(2)

 

 ؿ٢ً عًِٝٗ؟ٌٜٖ ٜغطٌ أطياٍ املػسنري ٚ د:24ر َطأي١

( ط/مرتبف: ذكر الؿروزي 6/393) التؿفقديف  قال ابً عبد الرب 

يف الدكقا حؽؿ  وغقره أنَّ أهؾ العؾؿ بلمجعفؿ قد اتػؼقا طىل أنَّ حؽؿ إصػال

 هاآبائفؿ: مامل يبؾغقا، فنذا بؾغقا: فحؽؿفؿ حؽؿ أكػسفؿ.

الصحقحقـيف   ويدل طؾقف حديث الصعب بـ جثامة: ُ قهد
(3)

، أنَّ الـبل 

  :هم مـفم»ُسئؾ طـ ذراري الؿشركقـ يبقتقن فقصقبقهنؿ معفؿ؟ فؼال» ،

هم من »ل: ُسئؾ طـ أصػال الؿسؾؿقـ؟ فؼا ، أنَّ الـبل وحديث طائشة 

، فؼقؾ: بال طؿؾ؟ «هم من آبائفم»، وُسئؾ طـ أصػال الؿشركقـ؟ فؼال: «آبائفم

«اهلل أطؾم بَم كاكوا طامؾقن»قال: 
(4)

، قال مجاطة مـ أهؾ العؾؿ: أي: هؿ مـ آبائفؿ 

 فال يغسؾقن، وٓ يَصؾَّك طؾقفؿ. :يف أحؽام الدكقا، فعىل هذا

(: وكذلؽ أصػال الحرب 6/393) التؿفقديف  قال ابً عبد الرب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.398تؼدم يف الؽتاب برقؿ ) (1)

  (3/465-467.)الؿغـل (1322 ،)الػتحاكظر:  (2)

 (.1276سقليت يف الؽتاب برقؿ ) (3)

يف  (، وإسـاده صحقح، وصححف شقخـا 6/84(، وأمحد )4712أخرجف أبق داود برقؿ ) (4)

الصحقح الؿسـد (1551.) 
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ت السـة مـفؿ ومـ كسائفؿ أٓ   حؽؿفؿ حؽؿ آبائفؿ يف مجقع أحؽامفؿ: إٓ ما َخصَّ

.هاُيؼتؾقا يف دار الحرب: إٓ أن ُيَؼاتِؾقا.
(1)

  

 حهِ ايٛيٌ احلسبٞ املػسى ٜهٕٛ أضرّيا بري املطًُري. د:25ر َطأي١

 :يف هذه الؿسللة أققال 

ـفؿا أحد، وهذا ققل إكثر، م فأنَّ حؽؿف حؽؿ والديف إْن كان مع األّل:

ومـفؿ: أمحد، والشافعل، وأبق حـقػة، وأصحاهبؿ، ومحاد بـ أبل سؾقؿان، ورواية 

 طـ الثقري، قالقا: وإٓ يؽقن حؽؿف حؽؿ مالؽف.

أنَّ حؽؿف حؽؿ والديف، وإْن مل يؽـ معف مـفؿا أحد، حتك يصظ، وهق  الجاىٕ:

جتفؿ أكف باٍق طىل أصؾف حتك ققل الشعبل، وابـ طقن، ومالؽ، وأبل ثقر، وح

 يخرج طـ ذلؽ.

يؽقن حؽؿف حؽؿ مالؽف، أي: مـ الؿسؾؿقـ، وإْن كان معف أحُد  الجالح:

والديف، قالقا: والؿؾؽ هاهـا أوىل بف مـ الـسب، وهق ققل إوزاطل، وبعض 

 الؿالؽقة، وأبل طبقد، ورواية طـ الثقري.

واهلل أطؾؿ، ويدل طؾقف  ،انقٌل األًلهق  مـ هذه إققالًاألقشب : ُ قهد

فال يغسؾقن، وٓ ُيصؾَّك  :، وطىل هذاالسابؼة الؿسللة يف نالحديثان الؿتؼدما

كل »طؾقفؿ: لحديث:  والديفؿ، وإٓ فقغسؾقا، وُيصؾَّ  طؾقفؿ إْن كان معفؿ أحدُ 

.، وقد استدل بف اإلمام أمحد «مولود يولد طؾى الػطرة
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (3/567.)الؿغـلواكظر:  (1)

  (3/567.)الؿغـل (1383 )الػتح (6/393-397 )التؿفقدواكظر:  (2)
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ـْ َأبِل  (333) ـَاَزةِ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلِّ  ـِ ـطَ  ،ُهَرْيَرَة َوَط نِْن َتُك ـفَ  ؛َأْسرُِطوا بِالِج

ُموَكَفا إَلقْ ـًة َفَخقْ ـَصالَِح  ْن ـُه طَ ـرٌّ َتَضُعوكَ ـَوإِْن َتُك ِسَوى َذلَِك َفَش  ،هِ ـٌر ُتَؼد 

.ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.«ِرَقابُِؽمْ 
(1)

 

 ستفادة من ادحييثاملسائل واألحكام امل

 حهِ اإلضسائ باجلٓاش٠ ٚنٝيٝت٘. د:1ر َطأي١

(: واتػؼ العؾؿاء طىل استحباب 5/271) الؿجؿقعيف  قال اليّْٖ 

اإلسراع بالجـازة: إٓ أن يخاف مـ اإلسراع اكػجار الؿقت، أو تغقره، أو كحقه، 

الؿراد باإلسراع فقق الؿشل الؿعتاد ودون  قال الشافعل وإصحاب: فُقتلكك،

 هابب.الخ

وقد كؼؾ ابـ قدامة أيًضا طدم الخالف يف آستحباب، وقد ذهب ابـ حزم إىل 

 وهقإلباين، اإلمام  ، وهق ترجقح«أسرطوا بالجـازة»القجقب: لظاهر ققلف: 

طىل مـ أبطل  ، وقد أكؽر أبق بؽرة طـ القجقب: لعدم وجقد صارف انصحْح

د أن كرمؾ هبا رماًل.كؽا هبا، وقال: لؼد رأيتـا طىل طفد رسقل اهلل 
(2)

ودلَّ هذا  

الحديث أيًضا طىل أنَّ اإلسراع دون الرمؾ، وهق ققل طامة أهؾ العؾؿ.
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 944(، ومسؾؿ )1315أخرجف البخاري ) (1)

(، وإسـاده صحقح، وقد 43، 4/42(، والـسائل )3182(، وأبق داود )38، 5/37أخرجف أمحد ) (2)

  (1171.)الصحقح الؿسـديف  صححف شقخـا القادطل 

 = (3/394-395 ،)الؿغـل(، 94)ص أحؽام الجـائز (1315 ،)فتح الباريواكظر:  (3)
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 ْكٌ اجلٓاش٠ إزي بًد مجس. د:2ر َطأي١ 

  ّْٖقال الي  يف كتابفإذكار (1/433 إذا أوصك أن يـؼؾ إىل بؾد :)

لذي قالف آخر ٓ تـػذ وصقتف: فننَّ الـؼؾ حرام طىل الؿذهب الصحقح الؿختار ا

ح بف الؿحؼؼقن. إكثرون،  هاوصرَّ

 وقال مجاطة مـ الشافعقة بالؽراهة فؼط.: ُ قهد

(: وٓ يـؼؾ الؿقت مـ بؾده إىل 3/442) الؿغـليف  قال ابً قدام٘ 

واكظر  ،هابؾد آخر: إٓ لغرض صحقح، وهق مذهب إوزاطل، وابـ الؿـذر.

 كالمف. ةبؼق

طـ كؼؾ  ( بنسـادٍ صحقٍح 5/464) إوسطكؿا يف  وسئؾ الزهري 

الؿقت إىل بؾد آخر، فؼال: قد محؾ سعد بـ أبل وقاص، وسعقد بـ الؿسقب مـ 

وقال ابـ طققـة: مات ابـ طؿر هفـا، يعـل: بؿؽة: ه هبا.ا ؿديـة، فدفـاالعؼقؼ إىل ال

 فلوصك أٓ يدفـ هبا، وأن يدفـ بسرف.

لؿقؾقـ، وأجازه أمحد يف وققد بعضفؿ الجقاز بالؿقؾ وا ،وأجاز ذلؽ الحـػقة

 رواية، والجقاز مذهب الؿالؽقة.

-، حقث قالت: لق حضرت طبد الرمحـ ومؿـ كره كؼؾ الؿقت طائشة 

ما دفـ إٓ  حقث مات، وقالت: أكثر ما أجد فقف مـ شلن أخل أكف مل  -تعـل أخاها

(، ومـ صريؼف ابـ الؿـذر 3/517يدفـ حقث مات.أخرجف طبد الرزاق )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= الؿجؿقع (5/271.) 
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 ـاد صحقح.( بنس5/464)

إذا كان كؼؾ الؿقت مـ بالد الشرك إىل بالد اإلسالم: فؼد أجازه أهؾ  تنبيه:

  ، ومـ معف مـ أطضاء الؾجـة الدائؿة.العؾؿ، وأفتك بذلؽ الشقخ ابـ باز 

 .وإذا كان كؼؾف لغرض صحقح: فال بلس

ب مـ أحب الدفـ بإرض يف صحقحف: )با وقد بقب البخاري 

، طـد أن حضره الؿقت: فسلل اهلل أن يدكقف صة مقسك الؿؼدسة(. واستدل بؼ

 مـ إرض الؿؼدسة رمقة بحجر.

واختؾػ يف جقاز كؼؾ  (1339 :)الػتحيف   قال احلافظ ابً حذس

 .وتعريضف لفتؽ حرمتف ،يؽره لؿا فقف مـ تلخقر دفـف :فؼقؾ :الؿقت مـ بؾد إىل بؾد

الؿـع حقث مل يؽـ هـاك ف :وإوىل تـزيؾ ذلؽ طىل حالتقـ ،يستحب :وققؾ

فؼد تبؾغ  :وتختؾػ الؽراهة يف ذلؽ ،غرض راجح كالدفـ يف البؼاع الػاضؾة

 .التحريؿ

وآستحباب حقث يؽقن ذلؽ بؼرب مؽان فاضؾ كؿا كص الشافعل طىل 

.واهلل أطؾؿ ،استحباب كؼؾ الؿقت إىل إرض الػاضؾة كؿؽة وغقرها
(1)

 

 َا حهِ محٌ اجلٓاش٠ إزي املكرب٠؟ د:3ر َطأي١

، «أسرطوا بالجـازة»يف الحديث:   رض كػاية طـد أهؾ العؾؿ: لؼقلفهق ف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشقة (، و3/517) طبد الرزاق(، و5/464) إوسط(، و8/451) فتاوى الؾجـةاكظر:  (1)

  (21/16.)الؿقسقطة الػؼفقة الؽقيتقة(، و5/363) الؿجؿقع(، و6/428) ابـ طابديـ
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 .وٕكف ٓ يتؿ دفـف إٓ بحؿؾف، وما ٓ يتؿ القاجب إٓ بف: ففق واجب 

 .«فشرٌّ تضعوكه طن رقابؽم»والسـة أن يحؿؾقه طىل أطـاقفؿ: لحديث الباب: 

حتؿؾفا وا ،إذا ُوِضعت الجـازة»:  (1386)البخاري يف ولحديث أبل سعقد

 الحديث. «قدموين... قالت: الرجال طؾى أطـاقفم؛ فنْن كاكت صالحة قال:

لبعد  :إٓ أن ُيحتاج إىل السقارة ،وأما محؾفا بسقارة، أو طربة فخالف السـة

الؿؼبرة ُبْعًدا يشؼ طىل الحامؾقـ ذلؽ البعد: فال بلس إن شاء اهلل، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/276.)الؿجؿقعواكظر:  (1)
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 ةَكَخِلامُل ِلاِئَطامَل ُضِعَب

 َٔ حيٌُ اجلٓاش٠؟ د:1ر َطأي١

، إم(: قال الشافعل يف 5/276) شرح الؿفذبيف  قال اليّْٖ 

وإصحاب: ٓ يحؿؾ الجـازة إٓ الرجال، سقاء كان الؿقت ذكًرا، أو أكثك، وٓ 

 هامحؾـ. يضعػـ طـ الحؿؾ وربؿا اكؽشػ مـفـ شلء لق الـساء ٕنَّ  :خالف يف هذا

 نٝي١ٝ محٌ املٝت. د:2ر َطأي١

أي  وقالقا:أنَّ الؿقت يحؿؾ طىل سرير، أو لقح، أو محؿؾ،  كر أهؾ العؾؿذ

 : فال يجقز محؾف بف.شلء محؾ طؾقف أجزأ، ولؽـفؿ استثـقا ما كان فقف إهاكة لؾؿقت

(: ويحؿؾ الـعش كؿا يشاء الحامؾ، 669) الؿحؾَّكيف  قال ابً حصو 

الشافعل، إْن شاء مـ أحد ققائؿف، وإْن شاء بقـ العؿقديـ، وهق ققل مالؽ، و

وأبل سؾقؿان
(1)

 ها، وقال أبق حـقػة: يحؿؾف مـ ققائؿف إربع.

ولؽـ مذهب الشافعل وأصحابف تػضقؾ الحؿؾ بقـ العؿقديـ، : ُ قهد

ومذهب أمحد، وإسحاق، والثقري، وغقرهؿ تػضقؾ التربقع كؿا قال أبق حـقػة، 

رجقح ابـ وذهب مالؽ، وداود الظاهري إىل أهنؿا سقاء يف الػضقؾة، وهق ضاهر ت

اهلل أطؾؿ. ،األقشب وهقحزم، 
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أبق سؾقؿان هق: داود بـ طظ الظاهري. (1)

  (5/276.)الؿجؿقع (3/463 ،)الؿغـلاكظر:  (2)
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  َوَطـُْف  (333)

ِ
ـَاَزَة َحتَّى ُيَصؾَّى َطَؾْقَفا»: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل  َمْن َشِفَد الِج

ِمْثُل »قِقَؾ: َوَما الِؼقَراَصاِن؟ َقاَل:  «قَراَصانِ ُتْدَفَن َفَؾُه قِ َفَؾُه قِقَراٌط، َوَمْن َشِفَدَها َحتَّى 

. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.«الَجَبَؾْقِن الَعظِقَؿْقنِ 
(1)

 

.«َحتَّى ُتوَضَع فِي الؾَّْحدِ » :َولُِؿْسؾِؿٍ 
(2)

 

: ـَاَزَة ُمْسؾِ » َولِْؾُبَخاِريِّ ؾَّى َطَؾْقَفا ٍم إيََمًكا َواْحتَِسابًا، َوَكاَن َمَعَفا َحتَّى ُيَص َمْن َتبَِع ِج

ُه َيْرِجُع بِِؼقَراَصْقِن، ُكلُّ قِقَراٍط ِمْثُل  .«ُأُحدٍ َوُيْػَرَغ ِمْن َدْفـَِفا َفنِكَّ
(3)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من ادحييث

 فك١ًٝ اترائ اجلٓاش٠. د:1ر َطأي١

يف حديث الباب الحث العظقؿ طىل اتباع الجـازة، وفضقؾة ذلؽ بلنَّ مـ تبعفا 

يدفـ: يرجع بؼقراصقـ، كؾ ققراط مثؾ جبؾ ُأُحد مـ إجر، حتك يصظ طؾقفا، و

وأصؾ الؼقراط جزء مـ الديـار والدرهؿ، وهق يساوي كصػ طشر الديـار، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 945(، ومسؾؿ )1325أخرجف البخاري ) (1)

( مـ صريؼ طبدالرزاق طـ معؿر طـ الزهري طـ سعقد بـ الؿسقب طـ 945أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (2)

أبل هريرة بف. وخالػ طبَدالرزاق طبُدإطىل فرواه طـ معؿر بنسـاده بؾػظ: )حتك يػرغ مـفا( 

إطرج وأبقصالح  وهذه الرواية تقافؼ رواية الجؿاطة طـ أبل هريرة، فؼد رواه كذلؽ مجع، مـفؿ

وخباب وأبقسؾؿة ومحؿد بـ سقريـ والحسـ وسامل البراد وكافع بـ جبقر وأبقسعقد الؿؼبري 

( ورواه كذلؽ مجاطة مـ الصحابة، فنما أن تحؿؾ -17/13) الؿسـد الجامعوغقرهؿ كؿا يف 

 ة، واهلل أطؾؿ.رواية طبدالرزاق طىل وضعفا يف الؾحد مع الػراغ مـ الدفـ، وإما أن تؽقن رواية شاذ

 (. 47أخرجف البخاري برقؿ ) (3)
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وكصػ سدس الدرهؿ، وذكر الؼقراط يف الحديث تؼريبًا لؾػفؿ: َلؿـَّا كان اإلكسان 

ـ إجر َبقَّـَف يعرف الؼقراط، ويعؿؾ العؿؾ يف مؼابؾتف، والؿؼصقد أنَّ لف كصقبًا م

بلكف كالجبؾقـ العظقؿقـ. الـبل 
(1)

  

(: قال الشافعل وإصحاب: 5/277) شرح الؿفذبيف  قال اليّْٖ 

يستحب لؾرجال اتباع الجـازة حتك ُتدفـ، وهذا ُمجؿٌع طؾقف: لألحاديث 

 الصحقحة فقف.

ره: ويحؿؾ آستحباب طىل ما زاد طىل مـ يستطقع محؾف، وتجفقزه، وقب: ُ قهد

حقُّ الؿسؾم طؾى الؿسؾم »: الصحقحفننَّ هذا فرض كػاية كؿا تؼدم، ويف 

.«وإذا مات، فاتبعه»، وفقف: «ست
(2)

 

 َا ٖٛ َتعًل ايكرياطري؟ د:2ر َطأي١

  ذهب أكثر أهؾ العؾؿ إىل أنَّ الؼقراط إول يحصؾ لؿـ صؾَّك طؾقفا، سقاٌء

 .تبعفا، أم مل يتبعفا: ٕنَّ أكثر ألػاظ الحديث تدل طىل ذلؽ

  وذهب الؿحب الطبري، وغقره إىل أنَّ الؼقراط إول يحصؾ لؿـ حضر

من شفد جـازة حتى »معفا مـ أول إمر إىل أن يصظ طؾقفا: لظاهر الحديث: 

من خرج مع جـازة »: (56( )945الروايات طـد مسؾؿ )، ويف بعض «صؾى طؾقفاي

من صؾى » فقفا: رواية، وكحق ذلؽ، ولؽـ جاءت «من بقتفا حتى يصؾي طؾقفا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1323.)الػتحاكظر:  (1)

 (.1436سقليت يف الؽتاب برقؿ ) (2)
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مل ومن صؾى طؾى جـازة »الحديث:  روايات، ويف بعض «طؾى جـازة؛ فؾه ققراط 

: فُتحؿؾ (945برقؿ ) صحقحفأخرج الروايتقـ مسؾؿ يف ، «يتبعفا؛ فؾه ققراط

الؼقراط ٓ يحصؾ إٓ بآتباع مع  أنَّ  ، أي: لؾصالة، ٓطىل أنَّ الؿراد بآتباع

 واهلل أطؾؿ.الصالة مجًعا بقـ ألػاظ الحديث، 

، وضاهره أن حصقل «حتى تدفن»وأما الؼقراط الثاين، فػل حديث الباب: 

الؼقراط الثاين متققػ طىل فراغ الدفـ، وهق أصح إوجف طـد الشافعقة وغقرهؿ، 

ل يف الباب، قال الـقوي: توققؾ: يحصؾ بؿجرد القضع يف الؾحد: لرواية مسؾؿ ال

الدفـ: لرواية البخاري، ومسؾؿ يف هذا والصحقح أكف ٓ يحصؾ إٓ بالػراغ مـ 

حتى »، ويف رواية مسؾؿ: «ؾه ققراصانمن تبعفا حتى يػرغ من دفـفا؛ ف»الحديث: 

أنَّ الؿراد وضعفا مع الػراغ،  «حتى توضع ْم الؾحد»رواية:  أو ُيتلول، «يػرغ مـفا

.هاوتؽقن إشارة إىل أكف يـبغل أْن ٓ يرجع قبؾ وصقلفا الؼبر.
(1)
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  (5/278.)شرح الؿفذب (1325 ،)الػتحاكظر:  (1)
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ـْ  (333) ـْ َأبِقِف  َوَط َيْؿُشقَن َأَماَم  َوُطَؿرَ  ،َوَأَبا َبْؽرٍ  ملسو هيلع هللا ىلص: َأكَُّف َرَأى الـَّبِلَّ َسالٍِؿ َط

ُف الـََّسائِّل َوَصائَِػةٌ . الِجـَاَزةِ  ـُ ِحبَّاَن، َوَأَطؾَّ َحُف اْب بِاإِلْرَساِل. َرَواُه الَخْؿَسُة َوَصحَّ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من ادحييث

 أٜٔ ٜهٕٛ املترع يًجٓاش٠؟ د:1ر َطأي١

  ،أجاز أهؾ العؾؿ أن يؿشل أمامفا، أو خؾػفا، أو طـ يؿقـفا وشؿالفا

واختؾػقا يف إفضؾ، فذهب مجفقر العؾؿاء إىل تػضقؾ الؿشل أمامفا: لحديث 

وثبت طـ مجٍع مـ  .لف ؼدم الؿشػقعابـ طؿر الؿذكقر يف الؽتاب، وٕنَّ الشػقع يت

الصحابة الؿشل أمام الجـازة، ثبت ذلؽ طـ ابـ طؿر، وأبل هريرة، والحسـ بـ 

ٓبـ الؿـذر.  إوسط، ومصـػ ابـ أبل شقبةكؿا يف  طظ، وابـ الزبقر 

 ملسو هيلع هللا ىلصطـ أبل صالح، أكف قال: كان أصحاب محؿد  مصـػ ابـ أبل شقبةوثبت يف 

 ة حتك إذا تباطدوا طـفا: قامقا يـتظروهنا.يؿشقن أمام الجـاز

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، والترمذي 4/56(، والـسائل )3179(، وأبقداود )2/8. أخرجف أمحد )ضعٔف مسضل (1)

(، مـ صرق طـ سػقان بـ 3647-3645(، وابـ حبان )1482(، وابـ ماجف )1668( )1667)

: هذا خطل، والصقاب مرسؾ. وقال طققـة طـ الزهري طـ سامل طـ أبقف بف. قال الـسائل 

الترمذي: هؽذا رواه ابـ جريج وزياد بـ سعد وغقر واحد طـ الزهري طـ سامل طـ أبقف كحق 

ر واحد مـ الحػاظ طـ الزهري: أن حديث ابـ طققـة، وروى معؿر ويقكس بـ يزيد ومالؽ وغق

 كان يؿشل أمام الجـازة، وأهؾ الحديث كؾفؿ يرون أن الؿرسؾ يف ذلؽ أصح.  الـبل 

وطىل هذا فالصقاب يف الحديث أكف مـ مراسقؾ الزهري، وقد جاء الحديث طـ أكس،  قهدُ:

والخطل. (، وحؽؿ طؾقف البخاري وأمحد بالقهؿ 1616(، والترمذي )1483أخرجف ابـ ماجف )

مسائؾ أبل داود ( 1926لإلمام أمحد .) 
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   ،وذهب مجاطة مـ الػؼفاء إىل تػضقؾ الؿشل خؾػفا، وهق ققل إوزاطل

 .وإسحاق، وأبل حـقػة، وابـ حزم

، وآتباع يؽقن بالؿشل «من اتبع جـازة...»: واستدلقا بظاهر ققلف 

 خؾػفا، واختاره إلباين.

 الخقار، وهق ققل أكس، والبخاري، وذهب مجاطة إىل أن ذلؽ سقاء، وهق ب

والثقري، قال أكس: أكتؿ مشقعقن: فامشقا بقـ يديفا، وخؾػفا، وطـ يؿقـفا، وطـ 

.صحقحفشؿالفا. طؾَّؼف البخاري يف 
(1)

 

، واهلل أطؾؿ.انقٌل أقشب وهذا: ُ قهد
(2)

 

 ايسنٛب يف اترائ اجلٓاش٠. د:2ر َطأي١

 لجـازة، وهق ققل ذهب مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ إىل كراهة الركقب يف اتباع ا

 .كثقر مـ الشافعقة، والحـابؾة

رأى  (: أنَّ الـبل 1612) ســ الترمذيواستدلقا بحديث ثقبان يف 

أَل تستحقون، إن مَلئؽة اهلل طؾى أقدامفم، وأكتم »أكاًسا ركقًبا يف جـازة، فؼال: 

 .ضعقػ، ويف إسـاده: أبق بؽر بـ أبل مريؿ، وهق «طؾى ضفور الدواب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، ووصؾف ابـ أبل شقبة 51باب: ) صحقحفطؾؼف البخاري بصقغة الجزم يف ]كتاب الجـائز[ مـ  (1)

(، مـ 2/475) التغؾقؼكؿا يف  كتاب الجـائز(، وطبدالقهاب بـ ططاء الخػاف يف 3/278)

 .صريؼ: محقد، طـ أكس: ففق صحقح، واهلل أطؾؿ

 مصـػ ابـ أبل شقبة (5/279 ،)الؿجؿقع (3/397 ،)الؿغـل (1315 ،)الػتحواكظر:  (2)

(3/278 ،)إوسط (5/386-.) 
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، (3/286قققًفا طىل ثقبان بنسـاد صحقح رواه ابـ أبل شقبة )وقد روي م

، ورجح البخاري الؿقققف، ذكره الترمذي طؼب بـحقه (5/386وابـ الؿـذر )

 .الحديث

 انقٌل أقشبوهذا ، حـابؾة إىل الجقاز مع تػضقؾ الؿشلوقد ذهب بعض ال ،

دلقؾ طىل وال وأصحابف. والدلقؾ طىل أفضؾقة الؿشل أنَّ هذا هق فعؾ الـبل 

والَمشي حقث  ،الراكب خؾف الجـازة»جقاز الركقب ققلف طؾقف الصالة والسالم: 

( 1942(، والـسائل )1631أخرجف الترمذي ) ،«والطػل يصؾى طؾقه ،شاء مـفا

وغقرمها، وإسـاده صحقح، وقد رجح بعضفؿ وقػف، ويظفر أن رفعف محػقظ 

( طـ أبل بؽرة 3/279ل شقبة )وثبت بنسـاد صحقح طـد ابـ أب أيًضا، واهلل أطؾؿ.

 .أكف كان يف جـازة طبد الرمحـ بـ سؿرة طىل بغؾة لف
(1)

 

 عٓد ايسهٛئ َٔ املكرب٠. ايسنٛب د:3ر َطأي١

ُجقِع مِـَْفا (3/399 :)الؿغـليف  قال ابً قدام٘  ُكقب فِل الرُّ ا الرُّ  :َفَلمَّ

ـُ َسُؿَرَة: إنَّ الـَّبِلَّ  َفاَل َبْلَس بِِف. ْحَداِح َماِشقًا،  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َجابُِر ْب ـِ الدَّ بََع ِجـَاَزَة اْب اتَّ

.َرَواُه ُمْسؾِؿٌ  َوَرَجَع َطَؾك َفَرٍس. ، والتِّْرمِِذيُّ
(2)

 

ه: واتػؼقا طىل أكف ٓ بلس بالركقب يف الرجقع.ا ّقال اليّْٖ
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2/517.)اإلكصاف (3/399 )الؿغـل (5/279 )الؿجؿقعاكظر:  (1)

 (، والؾػظ لؾترمذي.1614(، والترمذي برقؿ )965أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (2)

(3) الؿجؿقع (5/279.) 
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ـْ ُأمِّ َططِقََّة  (333) بَاِع الَجـَائِزِ  :َقاَلْت  َوَط ـِ اتِّ ، َوَلْؿ ُيْعَزْم َطَؾقْـَا. ُكِفقـَا َط

َطَؾقِْف. ُمتََّػٌؼ 
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من ادحييث

 حهِ اترائ ايٓطا٤ يًجٓاش٠. د:1ر َطأي١

  ّْٖقال الي  يفشرح الؿفذب (5/278 :)ذكركاه مـ  يهذا الذ

حؽاه ابـ الؿـذر  ،قر العؾؿاءومذهب مجاه ،كراهة اتباع الـساء الجـازة هق مذهبـا

وابـ طؿر ،طـ ابـ مسعقد
(2)

بل أمامةأو ،
(3)

وطائشة ،
(4)

 ،والحسـ ،ومسروق ،

 ،الدرداء لوطـ أب ،وبف قال الثقري ،قاوإسح ،وأمحد ،وزاطلوإ ،والـخعل

 ها.ٓ لؾشابةإومل يؽرهف مالؽ  ،هنؿ مل يـؽروا ذلؽأوربقعة  ،يوالزهر

، وبعض قاز أيًضا، وذهب بعض الحـابؾةوذهب ابـ حزم إىل الج: ُ قهد

إىل التحريؿ، وهق ضاهر مذهب إوزاطل: فننَّ ابـ الؿـذر قال: وكان  الشافعقة

 إوزاطل يرى مـع الـساء الخروج مع الجـائز.

 أما مـ قال بالتحريؿ: فاستدلقا بؼقل أم ططقة: ُكِفقـا طـ اتباع الجـائز.: ُ قهد

 ا بؼقلفا: ومل ُيعزم طؾقـا.وأما مـ قال بالؽراهة: فاستدلق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 938(، ومسؾؿ )1278أخرجف البخاري ) (1)

(، ويف إسـاده: لقث بـ أبل سؾقؿ وهق 3/284(، وابـ أبل شقبة )3/457أخرجف طبدالرزاق ) (2)

 ضعقػ.

 (، بنسـاد حسـ، وفقف: أكف صرد بعض الـسقة مـ الجـازة.3/284أخرجف ابـ أبل شقبة ) (3)

رأى الـساء الققم:  ملسو هيلع هللا ىلصصحقح طـفا، قالت: لق أنَّ رسقل اهلل  (، بنسـاد3/455أخرجف طبدالرزاق ) (4)

م طؾقفـ الخروج.  هناهـ طـ الخروج، أو حرَّ
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( 7691) وأما مـ قال بالجقاز فؼد اسُتِدلَّ لفؿ بحديث أبل هريرة طـد أمحد

كان يف جـازة، فرأى طؿر امرأًة، فصاح هبا، فؼال الـبل  أنَّ الـبل  (،9731)

 :«وهق مـ ، «دطفا يا طؿر؛ فننَّ العقن دامعة، والـػس مصابة، والعفد قريب

ؿرو بـ ططاء، طـ أبل هريرة، ومل يسؿعف مـف، فؼد رواه طـ صريؼ: محؿد بـ ط

 .، وسؾؿة بـ إزرق مجفقلبعض الطرقسؾؿة بـ إزرق طـف كؿا يف 

، أطـل الؼقل بالؽراهة، وهق اختقار قٌل اجلًيٌس مـ هذه إققالًاألقشب 

ابـ الؿـذر، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 مل تصح ومل تثبت، وهل: جاءت أحاديث تدل طىل تحريؿ آتباع ولؽـفا 

ارجعن »قال لـساٍء:  ، أنَّ الـبل (1578) حديث طظ طـد ابـ ماجف (1

، ويف إسـاده: إسؿاطقؾ بـ سؾؿان الؽقيف، وهق «ملزورات، غقر ملجورات

، وفقف أيًضا: ديـار أبق طؿر إسدي، كذبف الخؾقظ، وقال البخاري: متروك

 أبل طبقد الثؼػل الؽذاب. كان مختارًيا. يعـل مـ ُشَرط الؿختار بـ

 (3123) وأبل داود، (2/168) أمحد حديث طبداهلل بـ طؿروبـ العاص طـد (2

لو »قال لػاصؿة يف ضؿـ حديث صقيؾ:  ، أنَّ الـبل (4/27) والـسائل

، «حتى يدخل جد أبقك الجـة ما دخؾت -الؿؼبرة– معفم الُؽَدى كـت بؾغت

 ُأكؽر طؾقف هذا الحديث.و، ويف إسـاده ربقعة بـ سقػ الؿعافري، ضعقٌػ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شرح مسؾؿ (3/461 ،)الؿغـل (2/518-519 ،)اإلكصاف (5/387 ،)إوسطاكظر:  (1)

(938). 
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ـْ َأبِل َسِعقٍد  (333)  ، َوَط
ِ
ـَاَزَة َفُؼوُموا»َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهلل ، إَذا َرَأْيُتُم الِج

. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.«َضَع َفَؿْن َتبَِعَفا َفََل َيْجؾِْس َحتَّى ُتو
(1)

 

 حكام املستفادة من ادحييثاملسائل واأل

 ايكٝاّ ملٔ زأ٣ اجلٓاش٠. د:1ر َطأي١

  ذهب صائػة مـ أهؾ العؾؿ إىل استحباب الؼقام لؿـ مرت بف جـازة حتك

تخؾػف، أو تقضع، وهق ققل أمحد يف رواية، وإسحاق، وابـ الؿاجشقن، وابـ 

حبقب، وبعض الشافعقة، واختاره ابـ حزم، والـقوي، واستدلقا بحديث أبل 

 الصحقحقـر يف الؽتاب، وبحديث طامر بـ ربقعة، وهق يف سعقد الؿذكق

«؛ فؼوموا حتى ختؾػؽم أو توضعرأيتم الجـازة إذا»مرفقًطا: 
(2)

العؿؾ  ، وقد صحَّ 

طـ مجٍع مـ الصحابة مـفؿ: أبق مسعقد البدري، وأبق سعقد، وققس بـ  بذلؽ

ذلؽ، سعد، وسفؾ بـ حـقػ، بؾ إنَّ ققس بـ سعد، وسفؾ بـ حـقػ ُسئال طـ 

 تألقس»ُمرَّ طؾقف بجـازة، فؼام، ققؾ: إهنا يفقدية، فؼال:  فؼآ: إنَّ رسقل اهلل 

.الصحقحقـ، والحديث يف «كػًسا
(3)

 

  وذهب صائػة مـ أهؾ العؾؿ إىل أنَّ الؼقام لفا مـسقخ، واستدلقا بحديث طظ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 77( )959(، ومسؾؿ )1316أخرجف البخاري ) (1)

 (.958(، ومسؾؿ برقؿ )1367أخرجف البخاري برقؿ ) (2)

(، وأثر أبل مسعقد، وأبل سعقد كالمها طـد 961(، ومسؾؿ برقؿ )1312أخرجف البخاري برقؿ ) (3)

 (.1313( )1369البخاري برقؿ )
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 .قام لؾجـازة، ثؿ قعد ، أنَّ الـبل  (962)صحقح مسؾؿبـ أبل صالب يف ا

وهق ققل الشافعل، ومالؽ، وأبل حـقػة، وأمحد يف رواية، وهل إشفر طـد 

، وقد جاء الحديث أصحابف، وقالقا: هذا هق آخر إمريـ مـ فعؾ الـبل 

 .، وغقرمها(3656) ، وابـ حبان(623) طـد أمحد إمر بالؼعقدالؿذكقر بؾػظ 

ة، وهق صدوق وهل رواية شاذة: ٕهنا مـ صريؼ: محؿد بـ طؿرو بـ طؾؼؿ

، وهق ثؼٌة صحقح مسؾؿكؿا يف  يخطئ، وقد خالػف: يحقك بـ سعقد إكصاري

 .ثؿ رواه مسؾؿ مـ وجف آخر أيًضا بؾػظ الخبرثبٌت، فروى الحديث بؾػظ الخبر، 

طىل حديث طظ بلنَّ الؿشفقر الؿحػقظ يف  ّقد أداب أٍل الكْل األّل

الـسخ، بؾ يؿؽـ العؿؾ  الحديث هق لػظ الخبر، والػعؾ، وذلؽ ٓ يػقد

، واهلل أطؾؿ.انصٌاب هقًىزا بالحديثقـ، ويحؿؾ إمر طىل آستحباب، 
(1)

 

 إذا ترع اجلٓاش٠  فٌٗ جيًظ قرٌ إٔ تٛقع؟ د:2ر َطأي١

  ذهب مجاطة مـ أهؾ العؾؿ إىل أكف ٓ يجؾس حتك تقضع: لحديث أبل سعقد

 .الؿذكقر يف الؽتاب

حَّ هذا طـ مجع مـ وهق ققل أمحد وأصحابف، وإسحاق، وإوزاطل، وص

الصحابة، وهؿ: ابـ طؿر، وأبق هريرة، وأبق سعقد، والحسـ بـ طظ، وابـ الزبقر، 

وغقرهؿ، وقال بف مـ التابعقـ: الـخعل، والشعبل، فؽؾ همٓء كرهقا الؼعقد قبؾ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اإلكصاف (3/464 ،)الؿغـل (5/286 ،)الؿجؿقع (5/392 ،)إوسطاكظر:  (1)

(2/517-518 ،)الؿحؾَّك (591.) 



 514 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 أن تقضع الجـازة. 

  وذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل أنَّ ذلؽ مـسقخ أيًضا بحديث طظ الؿتؼدم، وهق

 افعل، ومجاطة مـ أصحابف، ومالؽ، والحؿقدي، وغقرهؿ، وصحَّ ذلؽققل الش

، أطـل طدم الؼقام، واستدٓ بلكف آخرإمريـ ، وطـ ابـ طباس طـ طظ 

 .مـ فعؾ الـبل 

لؿا تؼدم يف الؿسللة السابؼة،  :انقٌل األًل أسجح :قال أتٌ ػثذ اهلل غفش اهلل نو

واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (6/265- )التؿفقد (1316 ،)الػتح (5/286 ،)الؿجؿقع (5/391 ،)وسطإواكظر:  (1)

  (591.)الؿحؾَّكط/مرتبف، 
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ـْ َأبِل إِْسَحا (338) ـَ َيِزيَد َوَط  ْب
ِ
ـْ قِبَِؾ ِرْجَؾِل  َق، َأنَّ َطبَْداهلل

 َأْدَخَؾ الَؿقَِّت مِ

ـَّةِ  الَؼبْرِ  ـَ السُّ
. َأْخَرَجُف َأُبقَداُود.َوَقاَل: َهَذا مِ

(1)
 

 املسائل واألحكام املستفادة من ادحييث

 نٝي١ٝ إدجاٍ املٝت ايكرب. د:1ر َطأي١

  ّْٖقال الي  يفشرح الؿفذب (5/294 :) أن  :ن مذهبـاأقد ذكركا

 .الًّ َس  ؾُّ َس ثؿ يُ  ،الؼبر السـة أن يقضع رأسف طـد رجظ

 االؼبر معترًض  ُؾ َخ دْ ثؿ يُ  ،ا مـ كاحقة الؼبؾةيقضع طرًض  :وقال أبق حـقػة.  

  َـُ  كؽَ َح و وطبد اهلل بـ يزيد الخطؿل  ،وأكس بـ مالؽ ،الؿـذر طـ ابـ طؿر اب

واختاره ابـ  ،وهق مذهب أمحد ،والـخعل مثؾ مذهبـا ،للشعبوا ،الصحابل

ق بـ راهقيف كؿذهب اسحإو ،وابـف محؿد ،بـ أبل صالب  وطـ طظ ،الؿـذر

 ه.اوطـف رواية كؿذهبـا .كالمها سقاء :وقال مالؽ  ،أبل حـقػة

 .وذهب ابـ حزم إىل أنَّ ذلؽ سقاء، فؽقػؿا أمؽـ ُأْدِخَؾ : ُ قهد

ذكرها ابـ الؿـذر، فلثر ابـ طؿر فقف جابر الجعػل، وأما أثار التل 

 .ُمتََّفؿٌ  وهق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، ثـا طبقداهلل بـ معاذ ثـا أبل ثـا شعبة طـ أبل إسحاق بف، وهذا 3211. أخرجف أبقداود )صحٔح (1)

ا مـ شبفة إسـاد صحقح رجالف رجال الشقخقـ وأبقإسحاق السبقعل قد روى طـف شعبة فلمـّ

 تدلقسة، واهلل أطؾؿ. 



 516 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 إوسطكؿا يف  ثابتةوأما أثر أكس، وطبد اهلل بـ يزيد، وطظ فؽؾفا  

(5/452-453.) 

أن  ًنكٍ األفضميجقز إدخالف طىل ما يتقسر،  :غفش اهلل نو قال أتٌ ػثذ اهلل

بـ يزيد كؿا يف الؽتاب: إنَّ ذلؽ مـ  يدخؾ مـ قِبَِؾ ِرْجَؾل الؼبر: لؼقل طبد اهلل

ـَّة(، لف حؽؿ الرفع طـد الؿحدثقـ، واهلل أطؾؿ. السـة. وققل الصحابل: )مـ السُّ
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ابـ أبل شقبة (2/519 ،)اإلكصاف (621 ،)الؿحؾَّك (3/426 ،)الؿغـلواكظر:  (1)

(3/327-328.) 
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 وِفالدَِّب ِةَكلَِّعَتامُل ِلاِئَطامَل ِضِعَب ِسِكْ ِذل ِفِصَف

 حهِ دفٔ املٝت. د:1ر َطأي١

(: دفـ الؿقت فرض كػاية 5/282) شرح الؿفذبيف  قال اليّْٖ 

 مجاع.باإل

يف   (2236)صحقح مسؾؿويدل طؾقف حديث أبل سعقد الخدري يف : ُ قهد

، وققلف «اذهبوا فادفـوا صاحبؽم»: قصة الذي قتؾ الحقة، وقتؾتف، فؼال الـبل 

 .«ئفمزمؾوهم بدما»يف شفداء أحد: 

«وأمر بدفـفؿ بدمائفؿ»: البخاريويف 
(1)

بسحب جثث  ، وأمر الـبل 

 بئر مـ آبارها، وأمر طؾقًّا أن يقاري أباهالؿشركقـ يقم بدر إىل
(2)

، فنذا كان هذا يف 

 حؼ الؽافر: فالؿممـ مـ باب أوىل، واهلل أطؾؿ.

 حهِ ايدفٔ يف املكرب٠. د:2ر َطأي١

(: يجقز الدفـ يف 5/282-283) شرح الؿفذبيف  قال اليّْٖ 

 هاالبقت، ويف الؿؼبرة، والؿؼبرة أفضؾ بآتػاق.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.534تؼدم الحديث يف الؽتاب برقؿ ) (1)

 (.537تؼدم تخريج الحديثقـ تحت حديث ) (2)



 518 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

، فؼد كان يدفـ أفضؾ أنَّ ذلؽ هق صـقع الـبل  واستدلقا طىل أنَّ الؿؼبرة 

، وصاحبقف ُدفِـا يف أصحابف بالبؼقع، واستدلقا طىل الجقاز يف البقت بلنَّ الـبل 

إىل مجفقر العؾؿاء  الدفـ يف البققتحجرة طائشة، وقد طزا ابـ رجب الؼقل بجقاز 

  (432.)فتح الباريكؿا يف 

قد  ٕهنا: فال يخؾق مـ كراهة: لؿؼبرةيف غقر ا ومع الؼقل بالجقاز: ُ قهد

المتفان، ولؿا فقف مـ َطْزلِف طـ الؿؼبرة التل هل محؾ زيارة الؿسؾؿقـ، لتتعرض 

 ودطائفؿ لؾؿقتك فقفا، واهلل أطؾؿ.

إكؿا هق فقؿا إذا كان يف غقر البقت، وأما  -فقؿا يظفر يل-ثؿ إنَّ الؼقل بالجقاز 

 ك أنَّ تتخذ البققت مؼابر.هن يف البقت فال يجقز: ٕنَّ الـبل 

أن  وقد هنك  (8/29-36 :)السقركؿا يف   قال احلافظ الرٍيب

 اشقئً  والبققت الؿؼبرة لصارت :يبـك طىل الؼبقر، ولق اكدفـ الـاس يف بققهتؿ

:  قال وقد تحريؿ، هنل أو كراهقة، هنل طـفا مـفل الؿؼبرة يف والصالة ا،واحدً 

، اقبقرً  الؿساكـ تتخذ أٓ ذلؽ فـاسب، «الؿؽتوبة إَل بقته ْم الرجل صَلة أفضل»

كؿا خص  بف، فؿختص - وسالمف طؾقف اهلل صؾقات - طائشة بقت يف دفـف وأما

 هق فؽان إمام، بال فرادى طؾقف صؾقا بلن خص وكؿا ،ببسط قطقػة تحتف يف لحده

 تلخقر ويؽره يقمقـ، دفـف بتلخقر خص وكؿا وأخرة، الدكقا يف ،اومقتً  احقًّ  إمامفؿ

 داخؾ طؾقف كؾفؿ صؾقا حتك أخروه إهنؿ ثؿ بخالفـا، التغقر طؾقف ـَ مِ أُ  هق كفٕ :أمتف

 بؽر أبق قدم حتك مقتف يف ولإ الققم شطر ترددوا هنؿوٕ :مرإ لذلؽ فطال بقتف،
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.اكتفك.التلخقر سبب كان ففذا :السـح مـ الصديؼ
(1)

 

 َٔ ٜتٛزي ايدفٔ؟ د:3ر َطأي١

(: قال الشافعل وإصحاب 5/288) ؿفذبشرح اليف  قال اليّْٖ 

ـَ  ك أن يتقىللَ وْ إَ رمحفؿ اهلل:   ،أو امرأة ،سقاء كان الؿقت رجاًل  ،الرجاُل  الدف

 :وطؾؾقه بعؾتقـ ،وهذا ٓ خالف فقف

 .اققى وأشد بطًش أالرجال  ذكرها الؿصـػ أنَّ  لالت :انحداٍإ

.ها.دهنااكؽشاف بعض ب ن الؿرأة لق تقلت ذلؽ أدى إىلأ :ّالجاىٔ٘
(2)

  
 َٔ ٖٛ ا٭ٚزي بدفٔ املٝت؟ د:4ر َطأي١

ىئ ىئ  ﴿ذكر أهؾ العؾؿ أنَّ أوىل الـاس بالؿقت أرحامف: لؼقلف تعاىل: 

 .[75اضأىػال:] ﴾ىئ ی ی

فلوىل الـاس بدفـ الؿقت: أبقه، وجده وإن طال، ثؿ ابـف، وابـ ابـف وإن سػؾ، 

 قرب فإقرب.ثؿ إخقاكف، ثؿ أبـاء إخقاكف، ثؿ أطؿامف، ثؿ أبـاء أطؿامف، ثؿ إ

 واختؾػقا يف أيفؿا يؼدم يف دفـ ذات الزوج: محارمفا، أم زوجفا؟ 

وإشفر طـد الحـابؾة تؼديؿ الؿحارم، وهق ققل بعض الشافعقة، واختاره ابـ 

 .حزم لمية الؿتؼدمة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أحؽام الجـائز (3/441 ،)الؿغـل(، 432ٓبـ حجر ) الػتح (5/283 ،)الؿجؿقعاكظر:  (1)

 (.174)ص

  (2/519.)اإلكصافواكظر:  (2)



 526 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

   وذهب كثقر مـ الشافعقة إىل تؼديؿ الزوج، وهق ققل بعض الحـابؾة: ٕكف

: ًانقٌل األًل أقشبـ، وكاِل الؼقلقـ لف وجٌف، دف اليجقز لف غسؾفا، فؽان أوىل يف

 لظاهر أية، وطؿقمفا.

يف الؾقؾة  -يجامع-وقد قدم بعض أهؾ العؾؿ يف دفـ الؿرأة مـ مل يؼارف 

طىل مـ قارف، وإن كان َمحَرًما: لحديث أكس يف  -اوإن كان أجـبقًّ -السابؼة 

البخاري (1285)  رسقل اهلل ل يف دفـ بـٍتل الـبل ، فؼا :« أيؽم مل

 ، فـزل، فؼبرها.«فاكزل ْم قبرها»قال: ، فؼال أبق صؾحة: أكا. «؟يؼارف الؾقؾة

وقد َكصَّ طىل ذلؽ ابـ حزم، والشقكاين، وإلباين، والقادطل، وغقرهؿ، 

ص ما تؼدم أيًضا انصٌاب هقًىزا  ًصا لؿا تؼدم، ويخصِّ ، ويؽقن ذلؽ ُمَخصِّ

دفـف إكسان: لصالحف، أو طؾؿف، أو ورطف: كػذت القصل، فنذا أوصك الؿقت أن ي

وصقتف، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 تعُٝل ايكرب  ٚتٛضٝع٘. د:5ر َطأي١

َؼ الؼبر، وأن يقسع مـ جقاكبف  يف الباب حديثانو، استحب أهؾ العؾؿ أن ُيَعؿَّ

 :صحقحان

احػروا، »قال يف شفداء ُأُحد:  ، أنَّ الـبل طامرهشام بـ  حديُث  أحدٍنا:

 .«ثَلثة ْم الؼبروادفـوا اَلثـقن، والا، وأطؿؼوا، وأحسـو

خرج يف جـازة، فؽان يؼقل  رجٍؾ مـ إكصار أنَّ الـبل  حديُث  ّثاىَٔنا:

(، 4/26) ، وإول طـد أمحد«وسع من قَِبِل رأسهأوسع من قَِبِل ِرْجَؾْقِه، أ»لؾحافر: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (5/296.)الؿجؿقع (3/433 ،)الؿغـل (585 ،)الؿحؾَّك (2/519 ،)اإلكصافاكظر:  (1)
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.(، وهق صحقح4/83والـسائل )
(1)

 

اإلمام  الحديثقـ وقد صحح ح( بنسـاد صحق3332) والثاين طـد أبل داود

الثاين أيًضا شقخـا مؼبؾ القادطل  ( وصحح743 ،744) اإلرواءيف  إلباين 

  يفالصحقح الؿسـد (1483.) 

رائحة، وكبش الوأقؾ ما يجب يف الحػر هق ما يؿـع ضفقر  قال أٍل العله:

قامة،  :يةوطـف روا .إىل الصدر :السباع، واختؾػقا يف إفضؾ: فعـ أمحد رواية

أنَّ ذلؽ ٓ حدَّ لف، وقال صاحب  :وهق اختقار الشافعقة، وطـ أمحد رواية .وبسطة

اإلكصاف.ها: هق الصحقح مـ الؿذهب 

، واهلل أطؾؿ.ًىٌ أظيش األقٌال، وهق ضاهر مذهب مالؽ: ُ قهد
(2)

 

 حٌ ُعٜكٔد ايهئ يف ايكرب. د:6ر َطأي١

َحؾُّ يف الؼبر: ٕنَّ الؿؼصقد مـ ذكر أهؾ العؾؿ أنَّ الُعَؼَد التل ُطِؼَد هبا الؽػـ تُ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( مـ صريؼ: محقد بـ هالل، طـ هشام بـ طامر، بف، 4/83(، والـسائل )26-4/19أخرجف أمحد ) (1)

 هقال فقف أبق حاتؿ: مل يؾؼ هشام بـ طامر.اومحقد بـ هالل 

(، فقحتؿؾ أكف قد سؿع مـف، 4/26قد جاء أكف صرح بسؿاطف مـ هشام بـ طامر طـد أمحد ) قهدُ:

ويحتؿؾ أكف مل يسؿع كؿا قال أبق حاتؿ، ويؽقن التصريح بالسؿاع وهؿ مـ بعض الرواة، ولؽـ قد 

يـ صحقحقـ طـف، أحدمها: طـ أبل الدمهاء، ( بنسـاد4/26) مسـد أمحدطرفت القاسطة كؿا يف 

 طـ هشام بـ طامر. وأخر: طـ سعد بـ هشام، طـ أبقف.

وأبق الدمهاء اسؿف قِْرَفة بـ ُبَفقس، وهق ثؼة، مـ رجال مسؾؿ، وسعد بـ هشام ثؼة، مـ رجال 

اء، (: والظاهر أن محقًدا سؿعف مـ أبل الدمه5/432) أصراف الؿسـدالشقخقـ. قال الحافظ يف 

 ومـ سعد بـ هشام، ثؿ سؿعف مـ هشام كػسف.

  (5/454.)إوسط (5/288 ،)الؿجؿقع (2/526 ،)اإلكصافاكظر:  (2)



 522 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 ؾؽ العؼد أن ٓ يـػؽ الؽػـ طـ الؿقت، وقد ذهبت هذه الِعؾَّة.ت 

: فال أطؾؿ يف ذلؽ بلًسا، واهلل أطؾؿ.تحؾومل  وإن تركت: ُ قهد
(1)

 

 ٚقع املٝت يف ايكرب َطتكر٬ ايكر١ً. د:7ر َطأي١

مـ حديث طؿقر والد طبقد  (،7/89) ، والـسائل(2875) أخرج أبق داود

واستحَلل البقت الحرام، قبؾتؽم »ا فقف ذكر الؽبائر، ويف الحديث قال: حديثً 

، وهق مـ صريؼ: يحقك بـ أبل كثقر طـ طبد الحؿقد بـ سـان، طـ «أحقاًء، وأمواًتا

طبقد بـ طؿقر، طـ أبقف، فذكره، وإسـاده ضعقٌػ: ٕنَّ طبد الحؿقد بـ سـان 

مل يقثؼف معتبر، بؾ قال البخاري: مجفقل، تػرد بالرواية طـف يحقك بـ أبل كثقر، و

، ويحقك بـ أبل الؿقزانيف حديثف كظر. وذكر الذهبل هذا الحديث يف ترمجتف مـ 

 كثقر مدلس، ومل يصرح بالتحديث.

، كؿا يف لفذا الحديث شاهًدا طـ ابـ طؿر  إلباين اإلمام  وقد ذكر

اإلرواء (696 ـف بف، وحديث ابـ طؿر  (3/469) قفؼلب، أخرجف ال(، فحسَّ

، فذكره، وفقف ذكر مـ صريؼ: أيقب بـ طتبة، طـ صقسؾة بـ طظ، طـ ابـ طؿر 

، وأيقب بـ طتبة «وإلحاد بالبقت الحرام، قبؾتؽم أحقاًء، وأمواًتا»الؽبائر، قال: 

ضعقٌػ، وقد ُخقلِػ، فؼد خالػف زياد بـ مِخراق، وهق ثؼة، فروى الحديث طـ 

 .«قبؾتؽم أحقاًء وأمواًتا»ا طؾقف، ولقس فقف ذكر: ، مقققفً صقسؾة، طـ ابـ طؿر 

ح الؿقققف (، وطىل هذا: 2898) الصحقحةيف   إلبايناإلمام  وقد رجَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (3/467.)البقفؼل (5/264 )الؿجؿقع (3/434 ،)الؿغـلاكظر:  (1)
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إدب فالحديث ضعقٌػ، ٓ يثبت، ورواية زياد بـ مِخراق طـد البخاري يف 

  (8.)الؿػرد

ت إىل وقد استدل مجاطة مـ أهؾ العؾؿ بالحديث الؿذكقر طىل تقجقف الؿق

أنَّ  الؿحؾَّكيف  ، وهق ٓ يثبت كؿا تؼدم، لؽـ ذكر ابـ حزم يف الؼبر الؼبؾة

ُيغـل طـ  إىل يقمـا هذا، وطؾقف: ففذا هذا طؿؾ الؿسؾؿقـ مـ طفد الـبل 

 الحديث الؿتؼدم: لضعػف.

ؿسؾؿ يف الؼبر إىل الؼبؾة بحديث ويؿؽـ أن يستدل طىل تقجقف الؿقت ال: ُ قهد

ؼبر: يف الصحقحقـ وغقرمها، طـ طدد مـ الصحابة: فنكف ٓ يصىل الصالة طىل ال

 طىل الؼبر: إٓ مع تقجقفف إىل الؼبؾة، وهذا واضح بقـ.

 ولؽـ هؾ تقجقفف إىل الؼبؾة طىل سبقؾ القجقب، أم آستحباب؟

 ذهب الشافعقة، وأكثر الحـابؾة إىل القجقب. 

 إىل آستحباب،  وذهب بعض الحـابؾة، والؼاضل أبق الطقب مـ الشافعقة

 .وهق اختقار ابـ حزم 

: ٕن هذا العؿؾ جرى طؾقف طؿؾ الؿسؾؿقـ، انصٌاب هقًانقٌل تانٌجٌب 

، واهلل أطؾؿ وصار مـ شعائر قبقر الؿسؾؿقـ، أطـل أن تؽقن مقجفة إىل الؼبؾة،

متػؼ طؾقف طـ  «فؾقس مـي ي؛من رغب طن سـت»ولؼقلف طؾقف الصالة والسالم: 

.أكس 
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (616( )615)الؿحؾَّك (2/521 ،)اإلكصاف (5/293 ،)الؿجؿقعاكظر:  (1)



 524 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 ٟ هٓب ٜٛقع املٝت يف ايكرب.ع٢ً أ د:8ر َطأي١ 

(: وُيجعؾ الؿقت يف قبره طىل جـبف 615) الؿحىليف  قال ابً حصو 

القؿقـ، ووجفف قبالة الؼبؾة، ورأسف ورجاله إىل يؿقـ الؼبؾة، ويسارها، وطىل هذا 

ا كؾ مؼبرة ذإىل يقمـا هذا، وهؽ جرى طؿؾ أهؾ اإلسالم مـ طفد رسقل اهلل 

 هاطىل ضفر إرض.

(: وضعف يف لحده طىل جـبف إيؿـ 2/521) اإلكصافصاحب  ّقال

 هامستحبٌّ بال كزاع.

(: واتػؼقا طىل أكف ُيستحبُّ 5/293) شرح الؿفذبيف  ّقال اليّْٖ 

ؼبؾ الؼبؾة: جاز تأن ُيْضَجَع طىل جـبف إيؿـ، فؾق ُأْضِجَع طىل جـبف إيسر مس

 هاوكان خالف إفضؾ.

 ايٓٗٞ.دفٔ اجلٓاش٠ يف أٚقات  د:9ر َطأي١

ثالث ساطات كـا كـفك أن كصظ فقفا، »تؼدم يف باب الؿقاققت حديث طؼبة: 

 .الحديث، ففذا الحديث فقف الـفل طـ ذلؽ «أو أن كدفـ فقفـ مقتاكا

، وكصَّ أمحد طىل إلباين اإلمام  وقد جزم بعدم الجقاز ابـ حزم، ثؿ

لف الـقوي طىل مـ تعؿد ذلؽ،   ، واهلل أطؾؿ.جلٌاصًانصٌاب ػذو االؽراهة، وأوَّ

بعد صالة العصر فؼد ُكِؼؾ اإلمجاع طىل جقاز الدفـ فقفا.وبعد صالة الػجر  أما
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اإلكصاف(، 176-175)ص أحؽام الجـائز (566) ،الؿحىل (3/562 ،)الؿغـل اكظر: (1)

(2/522.) 
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ـِ ُطَؿَر  (333) ـِ اْب ـِ الـَّبِلِّ  ،َوَط ، إَذا َوَضْعُتْم َمْوَتاُكْم فِي الُؼُبورِ »َقاَل:  ،ملسو هيلع هللا ىلصَط

ِة َرُسوِل اهللِ  َفُؼوُلوا: ، «ملسو هيلع هللا ىلص بِْسِم اهللِ َوَطَؾى ِمؾَّ . أَْخَرَجُف أَْحَؿُد َوَأُبقَداُود َوالـََّسائِلُّ

اَرُقْطـِلُّ بِالَقْقِػ. ُف الدَّ ـُ ِحبَّاَن، َوَأَطؾَّ َحُف اْب َوَصحَّ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من ادحييث

 َاذا ٜكاٍ عٓد دفٔ املٝت يف قربٙ؟ د:1ر َطأي١

الؿذكقر يف حديث  ؿ لؾذي يتقىل الدفـ أن يؼقل هذا الذكراستحب أهؾ العؾ

.طـد وضعف الؿقَت يف الؼبر الباب
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 3213(، وأبقداود )2/27. أخرجف أمحد )السادح عً ابً عنس ّقفُ، ّصح مسفّْعا عً غريِ (1)

(، مـ صريؼ مهام بـ يحقك طـ قتادة طـ 3116(، وابـ حبان )16927) الؽبرىوالـسائل يف 

 يؼ الـاجل طـ ابـ طؿر بف مرفقًطا. أبل الصد

(: الحديث تػرد برفعف مهام بـ يحقك هبذا اإلسـاد وهق ثؼة، إٓ أن 4/55) قال البقفؼل 

 هشعبة وهشام الدستقائل روياه طـ قتادة مقققًفا طىل ابـ طؿر. ا

  (2/362 .)كصب الراية(، و12/416) العؾؾورجح الدارقطـل الؿقققف كؿا يف 

(: حدثـا 1/366، أخرجف الحاكؿ )ؽـ الحديث قد صح مـ حديث البقاضل ول قهدُ:

أبقطبداهلل محؿد بـ طبداهلل بـ الصػار ثـا أبقإسؿاطقؾ محؿد بـ إسؿاطقؾ ثـا سعقد بـ أبل مريؿ 

وابـ بؽقر قآ: ثـا الؾقث بـ سعد حدثـل ابـ الفاد طـ محؿد بـ إبراهقؿ التقؿل طـ أبل حازم 

ادوت إذا وضع يف قربه، فلوقل »أكف قال:  ل: حدثـل البقاضل طـ رسقل اهلل مقىل الغػاريقـ قا

 .«الذين يضعوىه حني يوضع يف اللحد: بسم اهلل وباهلل وعذ ملة رسول اهلل 

وهذا إسـاد صحقح، رجالف ثؼات كؾفؿ مـ رجال الشقخقـ إٓ محؿد بـ إسؿاطقؾ أبا إسؿاطقؾ 

الترمذي والـسائل، وإٓ أبا حازم مقىل الغػاريقـ وهق ثؼة، الترمذي وهق ثؼة حافظ وهق مـ رجال 

 وثؼف أبقداود وابـ طبدالبر، وأما ابـ الفاد ففق يزيد بـ طبداهلل بـ الفاد.

  (5/292.)الؿجؿقع (2/521 ،)اإلكصافواكظر:  (2)



 526 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 
ما يػعؾف بعض الـاس مـ إذان واإلقامة طـد دفـ الؿقت مـ البدع  تنبيه:

من أحدث ْم »: وجؾ، وقد قال الـبل  الؿـؽرة التل ٓ أصؾ لفا يف ديـ اهلل طز

 .«أمركا هذا ما لقس مـه ففو رد



ِٜٔص  527  ٔنَتاُب اِلـَذَيا

 

 

 

 

ـْ َطائَِشَة  (333)   َوَط
ِ
َكْسُر َطْظِم الَؿق ِت َكَؽْسرِهِ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهلل

.. َرَواُه َأُبقَداُود بِنِْسـَادٍ َطَؾك َشْرِط ُمْسؾِؿٍ «َحقًّا
(1)

 

ـْ َحِديِث ُأمِّ َسؾَ  (333)
ـُ َماَجْف مِ .«فِي اإِلْثمِ »: َؿَة َوَزاَد اْب

(2)
 

 املسائل واألحكام املستفادة من ادحييث

  سِٜ إٖا١ْ املٝت بهطس  أٚ قٛع  أٚ سلٛ ذيو. د:1ر َطأي١

دلَّ الحديثان طىل حرمة الؿسؾؿ يف حال مقتف كحرمتف يف حال حقاتف: إٓ أنَّ 

ؿ ، وقد دلَّ طىل تحريفضائطىل بعض أط َي دِّ عُ تُ الؿقت ٓ يؿاثؾ الحل يف الدية إذا 

أنَّ الـبل   (2474:)البخاريحديث طبد اهلل بـ يزيد إكصاري يف  أيًضا ذلؽ

 والُؿثْؾة. والؿثؾة هل تؼطقع بعض أجزاء الؿقت، وقد هنك  بكهنك طـ الـف

اغزوا، »: مسؾؿطـ ذلؽ حتك يف حؼ الؽػار، كؿا يف حديث بريدة يف  الـبل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صرق (، مـ 266، 6/58(، وأمحد )1616(، وابـ ماجف )3267. أخرجف أبقداود )السادح ّقفُ (1)

طـ سعد بـ سعقد طـ طؿرة طـ طائشة بف. وسعد ضعقػ لسقء حػظف، وقد تابعف محؿد بـ 

 (1/156 )التاريخيف  ( لؽـ قال البخاري 2/168) الؿشؽؾطؿارة طـد الطحاوي يف 

بعد أن ذكر الحديث مـ رواية محؿد بـ طبدالرمحـ طـ طؿرة طـ طائشة مقققًفا: قال: ورفعف 

. وروى سؾقؿان والدراوردي طـ سعد طـ طؿرة طـ طائشة طـ الـبل  سعد بـ سعقد وحارثة

 ومل يرفعاه. 

 هوغقر مرفقع أكثر، ورواه طروة والؼاسؿ طـ طائشة ققلفا.ا -هق البخاري  -قال أبقطبداهلل 

 هق وقػ الحديث طىل طائشة.  - واهلل أطؾؿ -فالراجح 

بـ زياد مجفقل، قال البقصقري يف  ( ويف إسـاده طبداهلل1617. أخرجف ابـ ماجف )ضعٔف (2)

الزوائد.ولعؾف طبداهلل بـ زياد بـ سؿعان الؿدين أحد الؿتروكقـ : 



 528 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

«وَل تغؾوا، وَل متثؾوا... 
(1)

إنَّ دماءكم، وأموالؽم، »: لـبل ، وأيًضا ققل ا

«م حرام...ؽضؽم طؾقاوأطر
(2)

، الحديث يشؿؾ الحل، والؿقت، وكذلؽ ققلف 

ک ک گ گ  گ گ ڳ ڳ ڳ ﴿تعاىل: 

 .[58اضأحزاب:] ﴾ڳ ڱ ڱ

وطىل هذا فال يجقز تؼطقع أجزاء الؿقت، أو كسر طظؿ مـ طظامف، كؿا ٓ 

 يجقز ذلؽ مـ الحل.

ٞٙ د:2ر َطأي١  ؟إذا َاتت املسأ٠ ٚهٓٝٓٗا َح

  إىل أنَّ الؼقابؾ تسطقا طؾقف، بؿعـك  -وهق الؿشفقر طـد أصحابف-ذهب أمحد

يدخؾـ أيديفـ يف فرج الؿقتة، ويخرجـ جـقـفا، وذلؽ إذا طؾؿـ حقاتف، قالقا: 

 وإْن مل يقجد كساء: مل يسط الرجال طؾقف، بؾ تترك أمف حتك يتقؼـ مقتف، ثؿ تدفـ.

 وهق ققل مالؽ، وإسحاق.

 صحابف إىل أنَّ إم ُتَشؼُّ بطـفا، وُيخرج الجـقـ: ٕكَّف وذهب الشافعل وأ

طـد  وجفٌ إتالف جزء مـ الؿقت: إلبؼاء حل، وٕنَّ حقاتف تتققػ طىل ذلؽ، وهذا 

إن مل تستطع  الحـابؾة، واختاره ابـ حزم، وهذا هق الصحقح يف هذه الؿسللة

ف جزء مـ الؼقابؾ إخراجف كؿا قال أصحاب الؿذهب إول: وذلؽ ٕنَّ إتال

الؿقت أوىل مـ ترك كػس معصقمة لتؿقت، وذلؽ يدخؾ تحت الؼاطدة الػؼفقة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1267سقليت يف الؽتاب برقؿ ) (1)

 .(، مـ حديث أبل بؽرة 1679(، ومسؾؿ برقؿ )67أخرجف البخاري برقؿ ) (2)
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الؿؼررة بإدلة الشرطقة مـ الؽتاب والسـة، وهل: )دفع الؿػسدة الؽبرى 

، واهلل أطؾؿ.بارتؽاب أخػفؿا(، أي: طـد تعارضفؿا
(1)

 

أشفر، فلما حقاة الجـقـ، وبؾغ ستة  تالؿسللة الؿذكقرة فقؿا إذا ُطؾِؿَ  تنبيه:

: ٕنَّ هذا السـ ٓ يعقش معف طـد مجفقر العؾؿاء إذا كان دون ذلؽ: فال تشؼ بطـفا

الجـقـ إذا خرج، واهلل أطؾؿ.
(2)

  

 إذا نإ املٝت ي٘ ضٔ َٔ ايرٖب؟ د:3ر َطأي١

ف:  ابـ باز اإلمام  برئاسة فتاوى الؾجـة الدائؿةجاء يف  إن قدر "ما َكصُّ

 كزطفا ضرر طؾقف: فنهنا تـزع: فنن دفـ ومل طىل كزطفا قبؾ الدفـ، ومل يترتب طىل

تـزع فال يـبش لـزطفا. قال أمحد يف الؿقت تؽقن أسـاكف مربقصة بذهب: إن قدر 

 ه.ا"طىل كزطف مـ غقر أن تسؼط بعض أسـاكف كزطف، وإن خاف سؼقط بعضفا تركف

، لؽـف ذكر أنَّ القرثة إن أرادوا أخذ الذهب العثقؿقـ اإلمام  وهبذا أفتك

هنك طـ  فؿ حػر الؼبر، وأخذ السـ بعد أن يبىل الؿقت: ٕنَّ الـبل فؾ

الؿال. إضاطة
(3)

 

 إذا بًع املٝت قرٌ َٛت٘ هٖٛس٠; فٌٗ ُتػل بٛٓ٘؟ د:4ر َطأي١

  ذهب الشافعقة إىل أنَّ الجقهرة إْن كاكت لغقره يشؼ طـ بطـف، وُتخرج، وإن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (667 ،)الؿحؾَّك (2/536 ،)اإلكصاف (5/361 ،)الؿجؿقع (3/497 ،)الؿغـلاكظر:  (1)

إوسط (5/364.) 

  (3/497.)الؿغـل (5/361 ،)الؿجؿقعاكظر:  (2)

  (17/88.)فتاوى العثقؿقـ (8/356 ،)فتاوى الؾجـةاكظر:  (3)
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أصبحت  أهنا :بالشؼ جفان طـدهؿ يف الشؼ، وطدمف، فقجُف الؼقلِ كاكت لـػسف: فق 

 الؿقت استفؾؽفا يف حقاتف. أنَّ  :بعدم الشؼ مؾًؽا لؾقرثة، ووجُف الؼقلِ 

وطـد الشافعقة ققٌل آخر: أكف ٓ تشؼ بطـف مطؾًؼا، بؾ تجب ققؿتفا يف تركتف، 

 وهق وجٌف طـد الحـابؾة، وطـفؿ وجٌف كالؼقل إول لؾشافعقة.

  ،وهق ققل ابـ حزم.وذهب أبق حـقػة، وسحـقن الؿالؽل إىل الشؼ مطؾًؼا
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الؿحىل (2/529 ،)اإلكصاف (3/498 ،)الؿغـل (5/366-361 ،)الؿجؿقعاكظر:  (1)

(666.) 
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 ةَكَخِلامُل ِلاِئَطامَل ُضِعَب

ُ٘ ق١ُٝ; فٌٗ ٜٓرؼ ٭جرٙ؟ د:1ر َطأي١  إذا ضك  يف ايكرب َا ي

 ها: وإْن وقع يف الؼبر ما لف ققؿة ُكبَِش، وُأِخَذ.الؿؼـعيف  قال ابً قدام٘ 

( ُمعؾًِّؼا طؾقف: هذا الؿذهب 2/528) اإلكصافيف  قال املسداّٖ 

 هاالؿـع إْن ُبِذَل لف ِطَقُضُف. -يعـل أمحد-صحاب، وطـف مطؾًؼا، وطؾقف إ

(: إذا وقع يف الؼبر ماٌل: 5/366) شرح الؿفذبيف  ّقال اليّْٖ 

ُكبَِش، وُأْخِرَج، سقاء كان خاتًؿا، أو غقره، قؾقاًل، أو كثقًرا، هؽذا أصؾؼف 

.هاأصحابـا.
(1)

 

 بعض ا٭غساض ايػسع١ٝ يٓرؼ ايكرب؟ د:2ر َطأي١

أن يدفـ الؿقت يف  :٘ يف ىبؼ الكرب عيد أٍل العلهمً األغساض الػسعٔ

أرض مغصقبة، أو يؽقن الؽػـ مغصقًبا، ومل يرض صاحب الحؼ بالؼقؿة، بؾ 

يريد أرضف بعقـفا: فقجقز كبشفا إلطادة الحؼ ٕهؾف.
(2)

  

 أو خشل إصالح الؼبر إذا وهك، :ّمً األغساض الػسعٔ٘ يف ىبؼ الكرب

لؽ. ويدل طىل ذلؽ ما رواه ابـ أبل شقبة هتدمف طىل الؿقت، أو ما أشبف ذ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (3/499.)الؿغـلواكظر:  (1)

  (32/252.)الؿقسقطة الػؼفقة الؽقيتقةاكظر:  (2)
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رمك مروان صؾحة  مة، أكا إسؿاطقؾ، أكا ققس، قال:حدثـا أبق أسا( قال: 3/389) 

يقم الجؿؾ بسفؿ يف ركبتف فؿات، فدفـاه طىل شاصئ الؽالء، فرأى بعض أهؾف، أكف 

ثالث مرات يؼقلفا، قال: فـبشقه،  .ريحقين مـ هذا الؿاء، فنين غرقتقال: أٓ ت

 .بل بؽرة بعشرة آٓف فدفـقه فقفافاشتروا لف دارا مـ دار آل أ

 وهذا إسـاٌد صحقٌح، رجالف رجال الشقخقـ.

، يف ويؿؽـ أن يستدل لذلؽ أيًضا بحديث جابر بـ طبد اهلل : ُ قهد

صحقح البخاري (1315 :قال ) لؿا حضر أحد دطاين أبل مـ الؾقؾ، فؼال: ما

، وإين ٓ أترك بعدي أطز ملسو هيلع هللا ىلصتؾ مـ أصحاب الـبل أراين إٓ مؼتقٓ يف أول مـ يؼ

، فنن طظ ديـا فاقض، واستقص بلخقاتؽ ملسو هيلع هللا ىلصطظ مـؽ، غقر كػس رسقل اهلل 

خقرا، فلصبحـا، فؽان أول قتقؾ ودفـ معف آخر يف قبر، ثؿ مل تطب كػسل أن أتركف 

 .نذا هق كققم وضعتف هـقة غقر أذكفمع أخر، فاستخرجتف بعد ستة أشفر، ف

أن يدفـ الؿقت بغقر تؽػقـ، أو بغقر  :غساض الػسعٔ٘ ليبؼ الكربّمً األ

تغسقؾ، أو بغقر صالة، أو يدفـ لغقر الؼبؾة، وقد اختؾػ أهؾ العؾؿ يف هذه 

 (.566الؿسائؾ، وسقليت الؽالم طؾقفا إن شاء اهلل طؼب دراسة الحديث رقؿ )

ُِٝعَسف. د:3ر َطأي١  هعٌ ع١َ٬ ع٢ً ايكرب ٔي

طـد قبر طثؿان بـ مظعقن: لقعرفف.  أكف وضع حجًرا جاء طـ الـبل 

( بسـد ضعقػ: ٕكف مرسؾ مـ مراسقؾ الؿطَّؾِب بـ 3266أخرجف أبق داود )

طبداهلل بـ حـطب، والؿطَّؾب روايتف طـ الصحابة مرسؾة: فتؽقن روايتف طـ الـبل 
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 ( طـ أكس 1561معضؾة، وقد جاء الحديث طـد ابـ ماجف ،) ويف ،

 فقلة الحال.إسـاده: زيـب بـت كبقط مج

، وهق مـ الػؼفاء: ٓ بلس بالتعؾقؿ طىل الؼبر: لفذه إحاديث مجعٌ وقد قال 

 .ققل أصحاب الؿذاهب إربعة

أما ما يػعؾف الـاس مـ وضع حجٍر طىل الرجؾ، وحجريـ طىل : ُ قهد

الؿرأة: ففق مـ البدع، وأما إذا أراد إكسان أن يتعؾؿ طىل قبٍر بعالمٍة َما،  قبر

: فال بلس إن شاء اهلل،  يؼترن ومل ، ًخنراس ػذو رنكبذلؽ محظقٌر شرطلٌّ

الؿستعان. واهلل
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (32/251.)الؿقسقطة الػؼفقة الؽقيتقة (5/295 ،)الؿجؿقع (3/436 ،)الؿغـلاكظر:  (1)
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ـِ َأبِل َوقَّاٍص  (333) ـْ َسْعِد ْب ، َواْكِصبُقا َطَؾلَّ َقاَل: الَحُدوا لِل َلْحًدا َوَط

 
ِ
ـَ َكْصبًا، َكَؿا ُصـَِع بَِرُسقِل اهلل بِ ُمْسؾٌِؿ. . َرَواهُ ملسو هيلع هللا ىلصالؾَّ

(1)
 

ـْ َجابٍِر  (333) ـِ إَْرِض َقْدَر ِشبٍْر.  َولِْؾبَقَْفِؼلِّ َط َكْحُقُه، َوَزاَد: َوُرفَِع َقبُْرُه َط

ـُ ِحبَّاَن. َحُف اْب َوَصحَّ
(2)

 

 نياملسائل واألحكام املستفادة من ادحييث

 ايًخد ٚايٖػٗل يف ايكرب. د:1ر َطأي١

نَّ الدفـ يف أ (: أمجع العؾؿاء5/287) الؿجؿقعيف  قال اليّْٖ 

ؼِّ  جائزان، لؽـ إن كاكت إرض صؾبة ٓ يـفار تراهبا: فالؾحد  الؾحد، ويف الشَّ

ؼُّ أفضؾ.  هاأفضؾ، وإْن كاكت رخقة تـفار: َفالشَّ

 طـد ابـ ماجف  أما دلقؾ الجقاز لألمريـ: ففق حديث أكس: ُ قهد

ضرح،  كان بالؿديـة رجٌؾ يؾحد، وآخر ي ، قال: لؿا تقيف الـبل (1557)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 966أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)

(، مـ صريؼ الػضقؾ بـ 6635(، وابـ حبان )3/416. أخرجف البقفؼل )ضعٔف، السادح إزضالُ (2)

 قؿان طـ جعػر بـ محؿد طـ أبقف طـ جابر فذكره. سؾ

: كذا وجدتف ثؿ ساق بنسـاده مـ صريؼ طبدالعزيز الدراوردي طـ جعػر بـ قال البقفؼل 

 محؿد طـ أبقف مرساًل.

ففذا البقفؼل يرجح الؿرسؾ، وإمر كذلؽ، فنن الػضقؾ بـ سؾقؿان ضعقػ،  قهدُ:

  أطؾؿ. والدراوردي ثؼة فروايتف هل الؿحػقضة، واهلل
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عث إلقفؿا، فليفؿا سبؼ تركـاه، فُلرسؾ إلقفؿا، فسبؼ بتخقر ربـا، وكسفؼالقا: ك

 .الؾحد: فؾحدوا لؾـبل  بصاح

ـٌ لغقره يف إسـاده: مبارك بـ فضالة، وهق مدلس، وفقف  وهق حديث حس

 مالؽلف شاهد مرسؾ طـ طروة. أخرجف ضعػ يسقر، وقد صرح بالسؿاع، و

 .(3/476وطبد الرزاق ) ،(3/322، وابـ أبل شقبة)(1/231)

ولف شاهد آخر مـ مراسقؾ الؼاسؿ بـ محؿد: أخرجف طبد الرزاق 

 ( بنسـادٍ صحقٍح إلقف.3/322(، وابـ أبل شقبة )3/476)

 وأما تػضقؾ الؾحد، وهق ققل أكثر العؾؿاء: فؾحديث الؽتاب، أنَّ الـبل 

ـَا َو »لحدوا لف لحًدا. ولحديث:  ْحُد َل قُّ لِ الؾَّ ، جاء «َغْقرَِكاالشَّ ـٌ ، وهق حديث حس

. طـ جرير، وابـ طباس
(1)

 

، وهق الؿشفقر طـد الحـابؾة، ؼَّ ًىزا  بؾ قد كره مجاطة مـ أهؾ العؾؿ الشَّ

: لحديث جرير، واهلل أطؾؿ.انظاىش
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (، مـ ثالثة أوجف:359، 4/357أما حديث جرير فلخرجف أمحد ) (1)

 فقف طثؿان بـ طؿقر أبق القؼظان، وهق شديد الضعػ. أحدٍا:

 فقف أبق جـاب يحقك بـ أبل حقة الؽؾبل، وهق ضعقػ كثقر التدلقس. الجاىٕ:

 فقف الحجاج بـ أرصاة، وهق مدلس، وقد ضعػ. الجالح:

( وغقرمها، ويف إسـاده: 1645(، والترمذي )3268س فلخرجف أبق داود )وأما حديث ابـ طبا

طظ بـ طبد إطىل بـ طامر الثعؾبل، وأبقه، وكالمها ضعقػ، والحديث بؿجؿقع هذه الطرق 

 حسـ.

  (576.)الؿحؾَّك (5/287 ،)الؿجؿقع (2/526 ،)اإلكصافواكظر:  (2)
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، أو  تنبيه: ؼُّ ؼُّ يف جاكب الؼبر، وُيجعؾ جفة الؼبؾة، والشَّ الؾحد: هق الشَّ

ِرْيُح: هق الحػ  ر يف وسط الؼبر كفقئة الـفر لف جاكبان.الضَّ

 تغ١ٝٛ ايًخد بايًدي. د:2ر َطأي١

 بالؾبـ كؿا ُفِعؾ بالـبل  الؾحد استحب أهؾ العؾؿ تغطقة وأجازوا ،

وكره مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ الخشب،  ،التغطقة بالحجارة، والؼصب، والخشب

 . مـفؿ: أمحد

 الصػة إذا وضعف يف الؾحد طىل (5/293 :)الؿجؿقعيف   قال اليّْٖ

مجقع الؿـػتح  السابؼة فالسـة أن يـصب الؾبـ طىل الؿـػتح مـ الؾحد بحقث يسد

ويسد الُػَرج بِِؼَطِع الؾبـ وكحقه، ويسد الُػَرج الؾطاف بحشقٍش أو كحقه. وقال 

 همجاطة مـ أصحابـا: أو بطقـ. واهلل أطؾؿ.ا

طؾقف  فققضع الؿقت فقف، ويسؼػ -وهق الشؼ-وأما إن قبر الؿقت يف ضريح 

الؾبـ وكحقها، وتؽقن مقضقطة طىل إرض وضًعا ويرفع السؼػ قؾقاًل بحقث ٓ 

 الؿجؿقعيؿس الؿقت، ويجعؾ يف شؼققف قَِطع الؾبـ، أو اإلذخر، أو ما أشبفف. 

(5/287.)
(1)

 

 احلد ايرٟ ٜسفع إيٝ٘ ايكرب. د:3ر َطأي١

د ذكر بعض أهؾ العؾؿ أنَّ الحد الذي يرفع الؼبر إلقف هق ما يبؾغف إذا أطا

التراب إلقف، وٓ يزيد طىل ترابف الذي خرج مـف، وكرهقا الزيادة طىل ذلؽ: إٓ أن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (2/521.)اإلكصاف (576 ،)الؿحؾَّك (5/293 ،)الؿجؿقع (3/429 ،)الؿغـلاكظر:  (1)
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 يحتاج إىل ذلؽ: لؽقكف مثاًل مستقًيا بإرض ٓ يتؿقز.

أن  (: هنك رسقل اهلل 3226) ســ أبل داودوقد جاء يف حديث جابر يف 

يج طـ سؾقؿان ُيبـك طىل الؼبر، أو يزاد طؾقف، أو يجصص. وهق مـ صريؼ: ابـ جر

بـ مقسك، وأبل الزبقر، طـ جابر، وإسـاده ضعقػ: ٕنَّ ابـ جريج مل يصرح ا

بالتحديث، وسؾقؿان بـ مقسك مل يسؿع مـ جابر، وأبق الزبقر مل يصرح بالسؿاع 

وغقره مـ صريؼ: ابـ جريج، طـ أبل  صحقح مسؾؿمـ جابر، والحديث يف 

 ، ولؽـ لقس فقف: وأن ُيزاد طؾقف.الزبقر، طـ جابر، وطـدهؿ التصريح بالسؿاع

 وقال أبق داود: وزاد سؾقؿان بـ مقسك: وأن ُيؽتب طؾقف.

وسؾقؿان مل يسؿع مـ جابر كؿا تؼدم، وابـ جريج مل يصرح بالتحديث، : ُ قهد

وأكثر صرق الحديث لقس فقفا ذكر هذه الزيادة.
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2/771.)الـقؾ (5/296 ،)الؿجؿقع (2/522 ،)اإلكصافاكظر:  (1)
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 ةَكَخِلامُل ِلاِئَطامَل ِضِعَب ِسِكْ ِذل ِفِصَف

 ت عٓد إدجاي٘ ايكرب.ضرت املٝ د:1ر َطأي١

(: قد ذكركا أنَّ مذهبـا 5/295) شرح الؿفذبيف  قال اليّْٖ 

استحبابف يف الرجؾ، والؿرأة، وقال أبق حـقػة، ومالؽ، وأمحد: ُيستحبُّ يف قبر 

يديزالؿرأة دون الرجؾ. وحؽك ابـ الؿـذر طـ طبداهلل بـ 
(1)

 أهنؿا كرها، وشريح 

 هاذلؽ يف قبر الرجؾ.

الظاهر أنَّ و وبؼقل مالؽ، وأمحد يؼقل إسحاق وابـ الؿـذر، :ثذ اهللقال أتٌ ػ

 فعؾ ذلؽ مـ أجؾ ستر الؿقت، والؿرأة تحتاج إىل ذلؽ: لذلؽ قال ابـ قدامة 

  ها: ٓ كعؾؿ يف استحباب هذا بقـ أهؾ العؾؿ خالًفا.الؿغـليف 

 أطؾؿ.وأما الرجؾ: فإضفر أكف ٓ يػعؾ بف ذلؽ: لعدم الحاجة إلقف، واهلل
(2)

 

 .ٚقع قٛٝي١  ت املٝت د:2ر َطأي١

  أكف فعؾف  ملسو هيلع هللا ىلصمجفقر أهؾ العؾؿ طىل كراهة هذا العؿؾ: ٕكف مل يثبت طـ الـبل

 يف دفـ أحد مـ أصحابف.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( بنسـاد صحقح.3/326أخرجف ابـ أبل شقبة ) أثر طبداهلل بـ يزيد  (1)

  (5/457.)إوسط (3/431 ،)الؿغـلواكظر:  (2)
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جعؾ يف »، قال:  طـ ابـ طباس (967 )صحقح مسؾؿوأما ما جاء يف 

وضعفا يف  ملسو هيلع هللا ىلصققؾ: إن شؼران مقىل رسقل . فؼد «قطقػة محراء ملسو هيلع هللا ىلصقبر رسقل اهلل 

. أخرج ذلؽ ملسو هيلع هللا ىلصوقال: واهلل ٓ يؾبسفا أحد بعدك، فدفـت مع رسقل اهلل بره، ق

 .( مـ وجف آخر ضعقػ طـ طبد اهلل بـ طباس 6722البقفؼل )

فعؾف شؼران لؾؿعـك الذي ذكر، ومل يػعؾف أحٌد غقره مـ الصحابة،  شقئففذا 

، وهق راوي الحديث الؿتؼدم أكف كره ذلؽ، أخرجف بؾ ثبت طـ ابـ طباس 

 ( بنسـادٍ صحقح.5/456طـف ابـ الؿـذر )

  ،الؿـع  هقًاألقشب وقد ذهب أمحد يف رواية، والبغقي إىل جقاز هذا العؿؾ

ؾؿ.مـف، واهلل أط
(1)

  

ّٜٛٓخا؟ د:3ر َطأي١ َُط ُّا  أّ  ٖٓ ََُط  إذا أعادٚا ايرتاب إزي ايكرب  فٌٗ جيعًٛٙ 

 ذهب أمحد، والثقري، ومالؽ، وأبق حـقػة إىل ترجقح التسـقؿ، بؿعـك أن 

صحقح يف  كؿا ُيْجَعَؾ التراب مائاًل كالسـام، واستدلقا بؼقل سػقان التؿار

 مسـًؿا. وهق ققل بعض الشافعقة. : رأيت قبر الـبل  (1396)البخاري

( بنسـادٍ صحقٍح طـ الشعبل، أكف قال: رأيت قبقر 3/334وأخرج ابـ أبل شقبة )

 شفداء أحد جثًا مسـؿًة.

  ،إىل  -ال الـقوي: وهق مذهب مالؽ، وداودوق-وذهب الشافعل وأصحابف

أن ٓ أدع قبًرا مشرًفا إٓ  : بعثـل الـبل ترجقح التسطقح: لحديث طظ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (5/456.)وسطا (7/34 ،)ٕشرح مسؾؿواكظر:  (1)
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يلمر بتسقيتفا. وكالمها يف  قال: كان الـبل   سقيتف. وحديث فضالة 

صحقح مسؾؿ (969( )968). 

ؿان وغقره مـ صريؼ: طؿرو بـ طث (،3226) واستدلقا بؿا أخرجف أبق داود

كشػل افؼؾت: يا أمف،  ،بـ هاكئ، طـ الؼاسؿ بـ محؿد، قال: دخؾت طىل طائشةا

. فؽشػت يل طـ ثالثة قبقر، ٓ مشرفة، ، وصاحبقف يل طـ قبر رسقل اهلل 

 وٓ ٓصئة، مبطقحة ببطحاء العرصة الحؿراء.

 طؿرو بـ طثؿان مستقر الحال.و

ح اإلمام الشقكاين  : لحديث طظ، انثاَِانقٌل  الـقؾيف  وقد رجَّ

 ، واهلل أطؾؿ.ًىزا انزُ ّظيشوفضالة، 

: وققل سػقان التؿار قال الحافظ ابـ حجر  فؼد وأما ققل سػقان التؿار،

 مل يؽـ يف إول  مسـًؿا.  ملسو هيلع هللا ىلصٓ حجة فقف كؿا قال البقفؼل: ٓحتؿال أنَّ قبره 

 .ثؿ ذكر حديث الؼاسؿ بـ محؿد الؿتؼدم

ة معاوية، فؽلهنا كاكت يف إول مسطحة، ثؿ لؿا قال: وهذا كان يف خالف ثؿ

ُبـل جدار الؼبر يف إمارة طؿر بـ طبد العزيز طىل الؿديـة مـ قِبَِؾ القلقد بـ 

 هاالؿؾؽ صقروها مرتػعة. طبد

: ثؿ آختالف يف ذلؽ أيفؿا أفضؾ؟ ٓ يف قال احلافظ ابً حذس 
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.هاأصؾ الجقاز.
(1)

 

 زؽ املا٤ ع٢ً ايكرب عٓد اييساغ. د:4ر َطأي١

: وُيَرشُّ طؾقف الؿاء. قال الؿرداوي: وكذا الؿؼـعيف  ال ابً قدام٘ ق

 هاقال إصحاب.

: وُيرشُّ طؾقف الؿاء: لؿا روى جابر أنَّ الؿفذبيف  ّقال الػرياشٖ 

رشَّ طىل قبر ابـف إبراهقؿ الؿاء. وٕكف إذا مل يرش طؾقف الؿاء زال أثره:  الـبل 

 هافال ُيعرف.

ا، أخرجف الشافعل يف حديث جاب: ُ قهد (، ومـ 1/273) إمر ضعقػ جدًّ

( مـ مراسقؾ أبل 3/187) الؿعرفة(، و3/411) الســصريؼف البقفؼل يف 

جعػر الصادق، ويف إسـاده: إبراهقؿ بـ أبل يحقك، وهق كذاب، ولؽـ ُيستحبُّ 

الرش طىل الؼبر لؾؿعـك الذي ذكروه، واهلل أطؾؿ.
(2)

  

 ٛت.حهِ ايدفٔ يف ايتاب د:5ر َطأي١

(: وهذا الذي ذكركاه مـ كراهقة 5/287) الؿجؿقعيف  قال اليّْٖ 

: ٓ أطؾؿ التابقت مذهبـا، ومذهب العؾؿاء كافة، وأضـف إمجاًطا، قال العبدري 

.هافقف خالًفا. يعـل ٓ خالف فقف بقـ الؿسؾؿقـ كافة.
(3)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1396.)الػتح (5/297 ،)الؿجؿقع (3/437 ،)الؿغـلاكظر:  (1)

  (5/296.)الؿجؿقع (2/523 ،)اإلكصافاكظر:  (2)

  (2/521.)اإلكصافواكظر:  (3)



 542 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 

 َولُِؿْسؾٍِؿ َطـُْف  (333)
ِ
َص  ملسو هيلع هللا ىلص: َكَفك َرُسقُل اهلل َوَأْن ُيْؼَعَد ، الَؼبْرُ َأْن ُيَجصَّ

َطَؾقِْف، َوَأْن ُيبْـَك َطَؾقِْف.
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من ادحييث

 اجلًٛع ع٢ً ايكرب. د:1ر َطأي١

  ّْٖقال الي  يفالؿجؿقع (5/312 قد ذكركا أنَّ ذلؽ مؽروه :)

قر العؾؿاء، مـفؿ: الـخعل، والؾقث، وأبق حـقػة، وأمحد، طـدكا، وبف قال مجف

 هاوداود، وقال مالؽ: ٓ ُيؽره.

إدلة تدل طىل التحريؿ، كحديث جابر الؿذكقر  :قال أتٌ ػثذ اهلل غفش اهلل نو

ْن »: قال (، أنَّ الـبل 971) مسؾؿيف الؽتاب، وحديث أبل هريرة يف  ََ

ه؛ فتخؾص إلى جؾده، خقٌر له من أن جيؾس أحدكم طؾى مجرة؛ فتحرق ثقاب جيؾس

 .«طؾى قبر

ْن »قال:  أنَّ الـبل  ، طـ طؼبة بـ طامر (1567) ويف ابـ ماجف ََ

من أن أمشي طؾى  يَّ أمشي طؾى مجرة، أو سقف، أو أخصف كعؾي برجؾي، أحبُّ إل

، وإسـاده «قبر مسؾم، وما ُأبالي أوسط الؼبور قضقت حاجتي، أو ْم السوق

 .(932برقؿ ) الصحقح الؿسـديف  القادطل اإلمام  قد صححفصحقح، و

وقد محؾ الشقكاين الؽراهة طىل التحريؿ، فجزم أنَّ مذهب الجؿفقر هق 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 976أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)
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والظاهر أنَّ مراد الػؼفاء هق كراهة التـزيف: ٕنَّ ، كقؾ إوصارالتحريؿ كؿا يف 

، ثؿ ح الؿفذبشرهذا هق إصؾ يف إصالق الػؼفاء، وقد بقـ ذلؽ الـقوي يف 

يذكر أنَّ الـفل طـ الؼعقد لؾتحريؿ، وأنَّ ذلؽ هق مذهبفؿ،  شرح مسؾؿرأيتف يف 

 يعـل الشافعقة.

ح ذلؽ، وكؼؾف طـ أبل  إٓ أن داود الظاهري كؼؾ طـف ابـ حزم التحريؿ، ورجَّ

هريرة، وابـ مسعقد، وابـ طؿر
(1)

حف الشقكاين، وقال  ، وسعقد بـ جبقر، ورجَّ

 احلق هقًىزا  انرحشّى، هقًظاىش ىزه انؼثاسج الؿحامظ: ٓ يجقز. الشقرازي، و

ابـ واإلمام  ابـ باز،واإلمام  إلباين،اإلمام  الذي ٓ مِْرَيَة فقف، وطؾقف فتقى

رمحة اهلل طؾقفؿ. القادطلواإلمام  ،طثقؿقـ
(2)

 

 ايرٓا٤ ع٢ً ايكرب  ٚجتؿٝؿ٘. د:2ر َطأي١

 أو تجصقصف، كؿا ذكر ذلؽ اء طىل الؼبرـذهب مجفقر العؾؿاء إىل كراهة الب ،

ؾؽ الباين: قال: وأما البـاء: فنْن كان يف م، ثؿ شرح مسؾؿيف  الـقوي 

ؾة: فحرام، كصَّ طؾقف الشافعل، وإصحاب، قال بفؿؽروٌه، وإْن كان يف مؼبرة مس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ل هريرة فلخرجف ابـ ( بنسـاد صحقح، وأما أثر أب578) الؿحىلأثر ابـ طؿر أخرجف وكقع كؿا يف  (1)

( مـ وجف آخر بنسـاد مـؼطع: 3/511( بنسـاد حسـ، وأخرجف طبدالرزاق )3/339أبل شقبة )

 ٕكف مـ صريؼ: زيد بـ أسؾؿ، طـ أبل هريرة، ومل يسؿع مـف.

(، ولف ثالث صرق 3/338(، وابـ أبل شقبة )3/511وأما أثر ابـ مسعقد فلخرجف طبدالرزاق )

( بنسـاد حسـ طـ أبل 3/338ثابت بؿجؿقطفا، وأخرجف ابـ أبل شقبة )يف كؾٍّ مـفا ضعػ، وهق 

 بؽرة.

 ضاهر أثار طـفؿ التحريؿ: ٕهنؿ فضؾقا وصل الجؿر طىل وصئ الؼبر. تنبيه:

  (578.)الؿحؾَّك (2/525 ،)اإلكصاف (5/312 ،)الؿجؿقعاكظر:  (2)
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: ملسو هيلع هللا ىلص : ورأيت إئؿة بؿؽة يفدمقن ما ُيبـك، ويميد الفدم ققلفإمالشافعل يف  

 ها.«رًِفا إَل سويتهوَل قبًرا ُمش»

وإدلة تدل طىل التحريؿ، كحديث جابر الؿذكقر  :قال أتٌ ػثذ اهلل غفش اهلل نو

 .يف الؽتاب، وحديث طظ الذي ذكره الـقوي

 .بالتحريؿ مطؾًؼا وجزم الشقكاين 

تعؾقة  ملسو هيلع هللا ىلص(: ومل يؽـ مـ هديف 1/524) زاد الؿعاديف   ّقال ابً الكٔه

ر، وٓ بحجر ولبـ، وٓ تشققدها، وٓ تـظقػفا، وٓ بـاء الؼبقر، وٓ بـاؤها بِآُج 

 .ها.ملسو هيلع هللا ىلصالِؼباب طؾقفا، فؽؾ هذا بدطة مؽروهٌة، مخالػة لفديف 

وقال يف تػصقؾ الشافعقة: ٓ دلقؾ طؾقف.
(1)

 

 املػٞ بري ايكرٛز بايٓعاٍ. د:3ر َطأي١

 مـ حديث بشقر بـ الخصاصقة (5/83) ، وأمحد(3236) أخرج أبق داود

:  أنَّ الـبل  يا صاحب »رجاًل يؿشل بقـ الؼبقر، وطؾقف كعالن، فؼال: رأى

ْبتِقَّتقن  .«ألق ِسْبتِقََّتْقَك  ، وحيكالس 

الجامع الصحقح مؿا لقس يف وهق حديث صحقح، وقد صححف شقخـا يف 

َب طؾقف: ]تحريؿ الؿشل بقـ الؼبقر بالـعال[.الصحقحقـ  ، وَبقَّ

  وقد ذهب إىل التحريؿ ابـ حزم يفالؿحؾَّك (578 ولؽـف خصَّ التحريؿ ،)

بتِقَّة، وهل التل فقفا شعر، وهذا مجقد مـف  ، وكصَّ الشقكاين أيًضا بالـعال السِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2/774.)كقؾ إوصار (976 ،)شرح مسؾؿواكظر:  (1)



ِٜٔص  545  ٔنَتاُب اِلـَذَيا

 

 

 

 

 .مطؾًؼا، وهق ققل اإلمام ابـ باز واإلمام القادطل رمحة اهلل طؾقفؿا طىل طدم الجقاز

 واختاره اإلمام وذهب مجفقر العؾؿاء إىل الجقاز، وقال بعضفؿ: مع الؽراهة ،

 .لعثقؿقـ ا

 الصحقحقـيف   واستدلقا بحديث أكس
(1)

إذا »: قال أن الـبل  ،

 .«ِضَع العبد ْم الؼبر، وتولَّى طـه أصحابه حتى إكه لقسؿع قرع كعاهلمُو 

ابؼ: ٕكف  وهذا الحديث لقس صريًحا: فال يـبغل أن ُيصَرف بف الحديث السَّ

ؿ كاكقا يف صرف الؿؼبرة، فؾؿا لقس فقف أهنؿ يؿشقن هبا بقـ الؼبقر، بؾ يحتؿؾ أهن

اكصرفقا سؿع قرع كعالفؿ، واهلل أطؾؿ.
(2)

 

 .ايتغٛط ع٢ً ايكرٛز د:4ر َطأي١

تؼدم حديث طؼبة بـ طامر يف تحريؿ ذلؽ، وأنَّ ذلؽ كؿثؾ مـ يتغقط 

: تحصؾ كذلؽ لؾؿقت.  بالسقق، فؽؿا تحصؾ إذية لِْؾَحلِّ

ىل الصحقح مـ (: وٓ يجقز التََّخؾِّل طؾقف، ط2/525) اإلكصاف قال يف

 هاالؿذهب.

َب شقخـا  -: ]تحريؿ الؿشل، والجؾقسالجامع الصحقحيف  وقد َبقَّ

 .، والتغقط يف الؿؼبرة[. ثؿ ذكر حديث طؼبة بـ طامر -يعـل طىل الؼبر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2876(، ومسؾؿ برقؿ )1374أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

  (3/514.)الؿغـل (2/777 )الـقؾ (5/312 ،)شرح الؿفذبواكظر:  (2)
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ـِ َربِقَعَة  (333) ـْ َطامِِر ْب ـِ َمْظُعقٍن،  َصؾَّك َطَؾك ُطثَْؿانَ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ  ،َوَط ْب

. اَرُقْطـِلُّ َوَأَتك الَؼبَْر، َفَحثَك َطَؾقِْف َثاَلَث َحثَقَاٍت َوُهَق َقائٌِؿ، َرَواُه الدَّ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من ادحييث

 حهِ احلثٛ ع٢ً ايكرب خ٬ّخا. د:1ر َطأي١

 وقد تؼدم  تؼدمحديث الؿاطتؿاًدا مـفؿ طىل ال :استحبَّ كثقر مـ الػؼفاء ذلؽ

 بقان ضعػف، وطىل هذا فال ُيشرع هذا العؿؾ: لعدم ثبقت دلقؾ طؾقف، واهلل أطؾؿ.

صحَّ طـ طظ بـ أبل صالب أكف حثك يف قبر يزيد بـ الؿؽػػ تنبيه:
(2)

ولؽـ  

 .ٓ يصح فقفا تعققـ العدد

ـَ مع الدافـقـ، واهلل أطؾؿ. وهق محؿقل طىل أكف َدَف
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ويف إسـاده الؼاسؿ بـ طبداهلل العؿري متروك، وطاصؿ 2/76. أخرجف الدارقطـل )ضعٔف ددِّا (1)

 ابـ طبقداهلل العؿري ضعقػ.

( مـ صريؼ سؾؿة بـ كؾثقم، طـ إوزاطل، 1565ـد ابـ ماجف )وجاء الحديث طـ أبل هريرة ط

ا بف، إٓ  طـ يحقك بـ أبل كثقر، طـ أبل سؾؿة، طـ أبل هريرة، وفقف سؾؿة بـ كؾثقم وإن كان محتجًّ

: شامل يفؿ كثقًرا، ويحقك بـ أبل كثقر مدلس، ومل يصرح العؾؾأن الدارقطـل قال طـف يف 

 (: هذا حديث باصؾ. 483) العؾؾبالتحديث. وقال أبقحاتؿ يف 

 الؿسـد، أخرجف الشافعل كؿا يف وجاء مـ مراسقؾ جعػر بـ محؿد طـ أبقف طـ الـبل 

(، ولؽـ الراوي طـ جعػر هق إبراهقؿ بـ أبل يحقك وهق كذاب. فالحديث هبذه الطرق 1/216)

 ٓ يصؾح لؾحجقَّة. 

 ( بنسـاد صحقح.3/561(، وطبدالرزاق )3/331أخرجف ابـ أبل شقبة ) (2)

  (5/293.)الؿجؿقع (3/429 ،)الؿغـل (5/461 ،)إوسطاكظر:  (3)
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ـْ ُطثْؿَ  (333)   اَن َوَط
ِ
ـِ الَؿقِِّت َوَقَػ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َكاَن َرُسقُل اهلل ـْ َدْف

إَذا َفَرَغ مِ

َِخقُؽمْ »َطَؾقِْف َوَقاَل:  َِ ُه اآلَن ُيْسَلُل  ؛َلُه التَّْثبِقَت  َسُؾواَو  اْسَتْغِػُروا  . َرَواُه َأُبقَداُود، «َفنِكَّ

َحُف الَحاكِ  ُؿ.َوَصحَّ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من ادحييث

 ا٫ضتغياز يًُٝت عكب ايدفٔ. د:1ر َطأي١

، وذلؽ ٕكف طؼب دفـف فقف الحث طىل آستغػار لؾؿقت، والدطاء لف بالتثبقت

 .يف تؾؽ الحال ُيْسَلل كؿا يف هذا الحديث: ففق يف حاجة إىل الؿعقكة بالدطاء

قـ حتك يدطقا لؾؿقت كؿا فعؾ وُيستحبُّ تذكقر الـاس بذلؽ إْن كاكقا غافؾ

 .الـبل 

وفقف أنَّ الؿقت يـتػع بالدطاء مـ الؿممـقـ، وقد جاءت أدلة تدل طىل أكف يـتػع 

 .أيًضا بالصدقة، وبالصقام القاجب، والحج القاجب طـف

 قسا٠٤ ايكسمٕ يسٚح املٝت عٓد ايكرٛز  ٚٚقع املؿاحف ٖٓايو. د:2ر َطأي١

  (24/361:)لػتاوىمجؿقع ايف   قال غٔخ اإلضالو ابً تٔنٔ٘

وأمحد يف  ،ومالؽ ،أبق حـقػة :وإئؿة قد تـازطقا يف الؼراءة طـد الؼبر، فؽرهفا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اهلل  ، طـ طبدبـ يقسػ هشام(، مـ صريؼ 1/376(، والحاكؿ )3221. أخرجف أبقداود )حطً (1)

بف. وإسـاده حسـ، وقد حسـف شقخـا اإلمام  بـ بحقر، طـ هاكئ، مقىل طثؿان، طـ طثؿان بـ طػانا

( وذلؽ مـ أجؾ هاكئ مقىل طثؿان: فنكف حسـ 2/263) الجامع الصحقحيف  ل القادط

 الحديث، وبؼقة رجال الحديث ثؼات. 
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ورخص فقفا يف الرواية إخرى طـف هق وصائػة مـ أصحاب أبل  ،أكثر الروايات 

 وأما جعؾ الؿصاحػ طـد الؼبقر لؿـ يؼصد قراءة الؼرآن هـاك ،حـقػة وغقرهؿ

اتخاذ "يػعؾفا أحد مـ السؾػ. بؾ هل تدخؾ يف معـك وتالوتف فبدطة مـؽرة مل 

يف الـفل طـ ذلؽ حتك  ملسو هيلع هللا ىلصوقد استػاضت الســ طـ الـبل  "الؿساجد طىل الؼبقر

. «لعن اهلل القفود والـصارى اختذوا قبور أكبقائفم مساجد حيذر ما صـعوا»قال: 

ن من إ»وقال:  .قالت طائشة: ولقٓ ذلؽ ٕبرز قبره: ولؽـ كره أن يتخذ مسجدا

الؼبور مساجد فنين أهناكم كان قبؾؽم كاكوا يتخذون الؼبور مساجد أَل فَل تتخذوا 

وٓ كزاع بقـ السؾػ وإئؿة يف الـفل طـ اتخاذ الؼبقر مساجد.  ،«طن ذلك

فنذا اتخذ الؼبر لبعض  ،ومعؾقم أن الؿساجد بـقت لؾصالة والذكر وقراءة الؼرآن

ذا مع كقهنؿ يؼرءون فقفا فؽقػ إذا جعؾت فنذا كان ه ،ذلؽ كان داخال يف الـفل

الؿصاحػ بحقث ٓ يؼرأ فقفا؟ وٓ يـتػع هبا ٓ حل وٓ مقت، فنن هذا ٓ كزاع يف 

الـفل طـف. ولق كان الؿقت يـتػع بؿثؾ ذلؽ لػعؾف السؾػ فنهنؿ كاكقا أطؾؿ بؿا 

 هايحبف اهلل ويرضاه وأسرع إىل فعؾ ذلؽ وتحريف.

وٓ قال أحد قط مـ طؾؿاء   (31/41:)مجؿقع الػتاوىيف   ّقال

إمة الؿتبقطقـ: إن الصالة أو الؼراءة طـد الؼبر أفضؾ مـفا طـد غقره: بؾ الؼراءة 

واإلمام أمحد يف  ،ومالؽ ،ػقا يف كراهتفا فؽرهفا أبق حـقػةطـد الؼبر قد اختؾ

مـ أصحاب  إحدى الروايتقـ. وصقائػ مـ السؾػ. ورخص فقفا صائػة أخرى

ولقس طـ  ،ػة واإلمام أمحد وغقرهؿ. وهق إحدى الروايتقـ طـ أمحدأبل حـق

 هاالشافعل يف ذلؽ كؾف كص كعرفف.
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، ومل يػعؾف يٍ انثذع ًاحملذثاخالؼراءة طـد الؼبقر  :قال أتٌ ػثذ اهلل غفش اهلل نو

أكف أوصك أن يؼرأ طـد رأسف  ، وما كؼؾ طـ ابـ طؿر  ، وأصحابفملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

فؼد أخرجف الخالل وغقره، كؿا يف كتاب تاب: فؾؿ يثبت طـف، بعد دفـف بػاتحة الؽ

الروح (، وهق مـ صريؼ طبد الرمحـ بـ العالء بـ الؾَّجالج، 16ٓبـ الؼقؿ )ص

طـ أبقف، طـ ابـ طؿر بف. وهذا إسـاٌد ضعقٌػ: فعبد الرمحـ بـ العالء مجفقل، 

 وأبقه مستقر الحال.

 حهِ إٖدا٤ خٛاب ايعرادات يًُٛت٢. د:3ر َطأي١

لعبادات الؿالقة فقجقز إهداء ثقاهبا طـد طامة أهؾ العؾؿ، كالصدقات، أما ا

، وكذلؽ العبادات الؿالقة والزكقات، والؽػارات، والديات، وما أشبف ذلؽ

 .، وإضاحلالبدكقة كالحج، والعؿرة

  :وأما العبادات البدكقة، كالصالة، والصقام، وقراءة الؼرآن، وما أشبف ذلؽ

ىل جقاز إهداء ثقاهبا ققاًسا طىل ما جاء يف الصدقة، وما فذهب بعض أهؾ العؾؿ إ

جاء يف الصقم طـ الؿقت. وهذا الؼقل قال بف أمحد، وأكثر أصحابف، والحـػقة، 

  وبعض الشافعقة، والؿالؽقة.

  وذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل طدم جقاز ذلؽ، وهق ققل الشافعل، وأكثر

، وٓ ملسو هيلع هللا ىلص: ٕكف مل يلت طـ الـبل أصحابف، وهق ققل أكثر الؿالؽقة، وبعض الحـابؾة

ويدل طىل الصالة، وقراءة الؼرآن، والصقام غقر القاجب. طـ أصحابف الـقابة يف 

الصحابة أن يستغػروا لؾؿقت، ومل يلمرهؿ  ملسو هيلع هللا ىلصذلؽ حديث الباب: فؼد أمر الـبل 

 أن يفدوا لف ثقاب العبادات.
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فؾقس لف مـ  ،﴾مئ ىئ يئ جب حب خب﴿بؼقلف تعاىل: واستدل الشافعل 

ؾ غقره: إٓ ما دل طؾقف الدلقؾ، ودل الدلقؾ طىل اكتػاع الؿقت مـ الصدقات، طؿ

والدطاء، والحج، والعؿرة، وقضاء الصقم القاجب. وأما غقر ذلؽ فؾقس لـا دلقؾ 

 طىل لحققف بذلؽ.

ومع هذا فؾؿ ولؽـف قال:  ،وإىل الؼقل إول مال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

طقطا وصامقا وحجقا أو قرءوا الؼرآن يفدون يؽـ مـ طادة السؾػ إذا صؾقا ت

يعـل: - ثقاب ذلؽ لؿقتاهؿ الؿسؾؿقـ وٓ لخصقصفؿ بؾ كان طادهتؿ كؿا تؼدم

لسؾػ فنكف فال يـبغل لؾـاس أن يعدلقا طـ صريؼ ا -الدطاء والصدقة فحسب

 ه ا.أفضؾ وأكؿؾ واهلل أطؾؿ

لثقاب يف العبادات أكف ٓ يشرع إهداء ا انصحْح :قال أتٌ ػثذ اهلل غفش اهلل نو

، وٕن اإلكسان ٓ يستطقع أن ، وأصحابفملسو هيلع هللا ىلصالبدكقة، لعدم ورود ذلؽ طـ الـبل 

يتصرف يف حسـاتف، ويـؼؾفا لؿـ شاء، وأما مالف فؾف أن يجعؾف لؿـ شاء.
(1)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (15/57)الؿقسقطة الؽقيتقة (24/322( ،)31/51) ،مجؿقع الػتاوىاكظر:  (1)
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  ةَكَخِلل امُلاِئَطامَل ِضِعَب ِسِكْ ِذل َفِصَف

 إذا دفٔ املٝت َٔ غري غطٌ  أٚ إزي غري ايكر١ً؟ د:1ر َطأي١

  اليّْٖ قال  يفالؿجؿقع (5/366 َـ
(: ذكركا أنَّ مذهبـا أكف إذا ُدفِ

مل  غقر غسؾ، أو إىل غقر الؼبؾة: يجب كبشف: لُقغسؾ، ويقجف لؾؼبؾة: ما مـ

ػة: ٓ يجب ذلؽ بعد إهالة قق حـبقال مالؽ، وأمحد، وداود، وقال أ وبف يتغقر،

 هاالتراب طؾقف.

 إمقر الؿذكقرة: ٕنَّ انصٌاب هقًيٌس قٌل اجل :قال أتٌ ػثذ اهلل غفش اهلل نو

سؼط بدفـف، واهلل أطؾؿ.ٌة: فال تواجب
(1)

  

ُٜؿ٢َّ عًٝ٘؟ د:2ر َطأي١  إذا دفٔ املٝت َٔ غري إٔ 

 ٕنَّ ، وهق مذهب الؿالؽقةذهب أمحد يف رواية إىل أكف يـبش لقصىل طؾقف :

غقر ذلؽ واجب، كؿا لق دفـ مـ غقر غسؾ، وهذا فقؿا إذا كان مل يتغقر، وأما إذا ت

ًٓ واحًدا.  فال يـبش قق

  وذهب يف الرواية الثاكقة طـف إىل أكف يصىل طؾقف يف قبره، وٓ يـبش، وهق

: ٕهنا أقشب ًىزاصؾَّك طىل الؼبر،  مذهب أبل حـقػة، والشافعل: ٕنَّ الـبل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (3/566.)الؿغـلواكظر:  (1)
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.ابـ باز اإلمام  مقضع حاجة، فجاز ذلؽ، واختار هذا 
(1)

  

 ٜٓرؼ يٝهئ؟ إذا دفٔ املٝت َٔ غري إٔ ٜهئ فٌٗ د:3ر َطأي١

 ٕن الؼصد  :مذهب الحـػقة، ووجف لؾشافعقة، ولؾحـابؾة: أكف ٓ يـبش

 ، واهلل أطؾؿ.انقٌل أقشب وهذا ،بالؽػـ ستره، وقد حصؾ ستره بالتراب

  :ٕن التؽػقـ واجب، فلشبف الغسؾولؾشافعقة والحـابؾة وجف: أكف يـبش.
(2)

 

 دفٔ املٝت يف قرب قدِٜ. د:4ر َطأي١

(: وإن تقؼـ أنَّ الؿقت قد بظ 3/443) ـلالؿغيف   قال ابً قدام٘

وصار رمقًؿا: جاز كبش قبره، ودفـ غقره فقف، وإن شؽ يف ذلؽ: رجع إىل أهؾ 

الخبرة: فنن حػر فقجد فقفا طظاًما: دفـفا، وحػر يف مؽان آخر، كصَّ طؾقف أمحد، 

 هكؽسر طظؿ الحل.ا واستدل بلنَّ كسر طظؿ الؿقت

 شرح الؿفذبذهب الشافعقة أيًضا كؿا يف وهذا الذي طؾقف الحـابؾة هق م

فتاوى كقر ويف  ،الؿقسقطة الػؼفقة، والؿالؽقة، والحـػقة كؿا يف (5/284)

: قال: يجقز الدفـ يف الؿؼبرة الؼديؿة طـد الضرورة، لؾعثقؿقـ  طىل الدرب

.هوإذا حػر ووجدت جثة: يعاد طؾقفا التراب.ا
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الؿقسقطة الػؼفقة الؽقيتقة (8/466،) فتاوى الؾجـة (3/566 ،)الؿغـلاكظر:  (1)

(46/32.) 

 الؿقسقطة الػؼفقة الؽقيتقة (1/662 ،)حاشقة ابـ طابديـ (3/566 ،)الؿغـلاكظر:  (2)

(46/31.) 

  (46/33.)الؿقسقطة الػؼفقة (2/527 ،)اإلكصافواكظر:  (3)
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   ٚايعهظ؟ٌٖ ٜكرب املػسى سيكرب٠ املطًُري د:5ر َطأي١

(: اتػؼ أصحابـا رمحفؿ اهلل أْن ٓ 5/285) الؿجؿقعيف   اليّْٖقال 

 هاُيدفـ مسؾؿ يف مؼبرة كػار، وٓ كافر يف مؼبرة مسؾؿقـ.

ؾ أهؾ اإلسالم مـ طفد ؿ(: ط582) الؿحؾَّكيف  ّقال ابً حصو 

 هاأن ٓ ُيدفـ مسؾؿ مع مشرك. ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 

، ملسو هيلع هللا ىلص، قال: كـُت أمشل مع الـبل اصقة ثؿ استدل بحديث بشقر بـ الخص

، ثؿ مرَّ طىل قبقر «لؼد سبق همَلء خقًرا كثقًرا»فؿرَّ طىل قبقر الؿشركقـ، فؼال: 

أخرجف أبق داود  ، والحديث«لؼد أدرك همَلء خقًرا كثقًرا»الؿسؾؿقـ، فؼال: 

برقؿ  لشقخـا  الصحقح الؿسـديف  (، وهق5/83(، وأمحد )3236)

(181). 

ت اَللللسأ٠ ذَٝلللل١  ٖٚللللٞ حاَللللٌ َللللٔ زهللللٌ َطللللًِ  َٚللللات   إذا َاتلللل د:6ر َطأي١

 ؟هٓٝٓٗا

  ـَ بقـ مؼبرة الؿسؾؿقـ، ومؼبرة الـصارى، وهق اختار بعض أهؾ العؾؿ أن ُتْدَف

ابـ أبل  مذهب أمحد، والصحقح طـد الشافعقة، وجاء طـ واثؾة بـ إسؼع طـد

ـ، ويف البقفؼل أكف دفـفا يف مؼبرةٍ لقست مؼبرة الـصارى، وٓ الؿسؾؿقو شقبة،

 .، وإثر مـ روايتف طـف واثؾة يدركإسـاده اكؼطاع، سؾقؿان بـ مقسك مل 

 وجاء طـ بعض الشافعقة أهنا ُتدفـ يف مؼبرة الؿسؾؿقـ، وجاء طـ طؿر ، 

ابـ  أكف دفـ امرأة مـ أهؾ الؽتاب يف بطـفا َوَلُد ُمْسؾٍِؿ يف مؼبرة الؿسؾؿقـ. أخرجف
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 ويف إسـاده رجٌؾ مبفٌؿ. البقفؼل،و أبل شقبة، وابـ الؿـذر، 

 وططاء: تدفـ مع أهؾ ديـفا. ،وقال الزهري 

 مؼبرة الؿسؾؿقـ. وقال الـقوي: هذا  فوقال بعض الشافعقة: ُتدفـ يف صر

. واختار هذا الؼقل ابـ حزم يف  ـٌ  .الؿحؾَّكحس

َّٓ ُطِؿَؾ بالؼقل إخقر، واهلل أطؾؿ.ُ : قهد  إْن أمؽـ الؼقل إول، وإ

وُيجعؾ ضفرها إىل الؼبؾة، طىل جاكبفا إيسر: لقؽقن وجف  :قال أهؾ العؾؿ

الجـقـ إىل الؼبؾة طىل جاكبف إيؿـ: ٕنَّ وجف الجـقـ إىل ضفرها.
(1)

 

َٓع ِٖٚ يف ايرخس  إذا َات زهٌ يف ضي١ٓٝ  د:7ر َطأي١ ُِٜؿ  ؟ب٘ فهٝف 

روه، وقد صحَّ أنَّ أبا  إذا رجقا أن يجدوا مقضًعا يدفـقن فقف قبؾ تغقره: أخَّ

مات يف سػقـة، فدفـقه بعد سبعة أيام ومل يتغقر. أخرجف ابـ سعد   صؾحة

 ( بنسـاد صحقح.3/567)

وأما إْن خشقا تغقره قبؾ أن يجدوا لف مدفـًا يف جزيرة، أو بؾدة، فؼال أمحد 

وأصحابف: يغسؾ، ويؽػـ، ويصىل طؾقف، ثؿ يثؼؾ بشلء، ويؾؼك يف البحر. وهذا 

ربط بقـ لقحقـ، فقحؿؾف البحر إىل ققل ططاء، والحسـ. وقال الشافعل: يُ 

 الساحؾ، فربؿا وقع إىل ققم يدفـقكف، وإْن ألؼقه يف البحر مل يلثؿقا.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (582 ،)لؿحؾَّكا (5/285 ،)الؿجؿقع (3/513 )الؿغـل (2/531 ،)اإلكصافاكظر:  (1)

ســ البقفؼل (4/58-59 ،)ابـ أبل شقبة (3/355 ،)طبد الرزاق (3/528 ،)إوسط 

(5/463.) 
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: وإول أوىل: ٕكف يحصؾ بف الستر الؿؼصقد مـ دفـف، قال ابً قدام٘ 

وإلؼاؤه بقـ لقحقـ تعريض لف لؾتغقر، والفتؽ، وربؿا وقع طىل الساحؾ مفتقًكا، 

 هاإىل ققم مـ الؿشركقـ. طرياًكا، وربؿا وقع

، واهلل أطؾؿ.انصٌاب هق وما ذكره ابـ قدامة ُ : قهد
(1)

  

ُٚٔهَد بعض  د:8ر َطأي١ ُِٜؿٓع؟ أهصا٤إذا   املٝت  فهٝف 

  ّْٖقال الي  يفشرح الؿفذب (5/255إذا وجد بعض ا :) :لؿقت

 .طؾقف، سقاء قؾَّ البعض، أم كثر، وبف قال أمحد ذكركا أنَّ مذهبـا أكف يصؾَّك

 اود: ٓ يصؾَّك طؾقف مطؾًؼا. وقال د 

  َؾ وُصؾَِّل طؾقف، وإْن ُوِجَد وقال أبق حـقػة: إْن ُوِجَد أكثر مـ كصػف: ُغسِّ

 الـصػ: فال غسؾ، وٓ صالة. 

 .هاوقال مالؽ: ٓ ُيَصؾَّك طىل القسقر مـف 

أما مذهب داود الظاهري ففق الصالة كؿا ذكر  :قال أتٌ ػثذ اهلل غفش اهلل نو

، انشاجح هق ًذ ًانشافؼِـًقٌل أححزم وهق أطؾؿ بؿذهب صاحبف، ذلؽ طـف ابـ 

آخر  وروحف كاماًل، وإْن ُوِجَد جزءٌ  ويـقي طـد الصالة: الصالة طىل بدن الؿقت

ؾ، وُيؽػَّـ  .بعد دفـ الؿقت: فُقَغسَّ

 طدم تؽرار الصالة، واهلل أطؾؿ. ًاألقشبواختؾػقا يف الصالة طؾقف طىل ققلقـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/285-286.)الؿجؿقع (3/431 )الؿغـلاكظر:  (1)
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   وقد بالغ ابـ حزم  يف هذه الؿسللة، فؼال: يصؾَّك طىل أي جزء مـ

 .الؿقت، حتك ولق كان الشعر، أو الظػر

 .وخالػف طامة أهؾ العؾؿ، فؼالقا: ٓ ُيصؾَّك طىل الشعر، والظػر. واهلل أطؾؿ
(1)

 

ِْ ٖٛ  أّ نافس؟ د:9ر َطأي١ ُِٜدَز٣ أَطً ُٚٔهَد َٝت ٫   إذا 

قٌِّت، َفَؾْؿ ُيْعَؾْؿ َوإِْن ُوِجَد مَ  (3/478 :)الؿغـليف  قال ابً قدام٘ 

ـْ اْلِختَاِن، َوالثِّقَاِب، َواْلِخَضاِب: َفنِْن َلْؿ 
َأُمْسؾٌِؿ ُهَق َأْم َكافٌِر؟ ُكظَِر إَلك اْلَعاَلَماِت: مِ

َؾ، َوُصؾَِّل َطَؾقِْف، َوإِْن َكاَن فِل َداِر  ْساَلِم، ُغسِّ ـْ َطَؾقِْف َطاَلَمٌة، َوَكاَن فِل َداِر اإْلِ َيُؽ

ـْ َكاَن فِل اْلُؽْػرِ  َْصَؾ َأنَّ َم ْٕ َنَّ ا
ِ

ْؾ، َوَلْؿ ُيَصؾَّ َطَؾقِْف. َكصَّ َطَؾقِْف أَْحَؿُد: ٕ ، َلْؿ ُيَغسَّ

ـْ َأْهؾَِفا، َيثْبُُت َلُف ُحْؽُؿُفْؿ َما َلْؿ َيُؼْؿ َطَؾك ِخاَلفِِف َدلِقٌؾ.ا
 هَداٍر، َفُفَق مِ

الًفا لبعض الؿالؽقة هق ققل مجفقر الػؼفاء: خ وما ذكره ابـ قدامة ُ : قهد

الذيـ قالقا: يترك الغسؾ والصالة مطؾًؼا.
(2)

 

 سيٛت٢ َػسنري؟ إذا اجتً  َٛت٢ َطًُٕٛ د:11ر َطأي١

ـَ اْلـؿُ اْختََؾَط َمْقَتك  َفنِنِ  (3/477 :)الؿغـليف  قال ابً قدام٘  ْسؾِِؿق

، َفَؾْؿ ُيَؿقَُّزوا، َصؾَّك َطَؾك َجِؿقِعِفْؿ َيـِْقياْلـؿُ بَِؿْقَتك  ـَ .اْلـؿُ  ْشِركِق ـَ َقاَل  ْسؾِِؿق

ـَ اْلِؼبَْؾِة، ُثؿَّ ُيَصؾِّل َطَؾقِْفْؿ. . َأْحَؿُد: َوَيْجَعُؾُفْؿ َبقْـَُف َوَبقْ افِِعلِّ  َوَهَذا َقْقُل َمالٍِؽ، َوالشَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (586 ،)الؿحؾَّك (5/254-255 ،)الؿجؿقع (3/486-481 ،)الؿغـلواكظر:  (1)

اإلكصاف (2/512.) 

(2) قسقطة الػؼفقةالؿ (13/62.) 
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  :ْسؾُِؿقَن َأْكثَرَ اْلـؿُ َوَقاَل َأُبق َحـِقَػَة: إْن َكاَن 
ِ

َنَّ آ
ِ

َّٓ َفاَل: ٕ ْطتِبَاَر َصؾَّك َطَؾقِْفْؿ، َوإِ

َْكثَرِ  ْٕ  ها.بِا

ؿسؾؿقـ كؿا قال ، ويـقي الؿ: أكف ُيَصؾِّل طؾقفًانصٌاب قٌل اجلًيٌس :ُ قهد

 فتاوى الؾجـةكؿا يف  ابـ باز اإلمام  أمحد، مرًة واحدة، وهذا اختقار

(8/375.) 

ُٜدفٔ ايػٗٝد؟ د:11ر َطأي١  أٜٔ 

 ديث جابرذكر أهؾ العؾؿ أنَّ الشفقد ُيدفـ حقث ُقتَِؾ، واستدلقا طىل ذلؽ بح

 ( بنسـاد صحقح، أنَّ الـبل 3/368طـد أمحد ،)  أمر بؼتىل ُأُحد أن ُيَردُّوا

إىل مصارطفؿ.
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.175)ص أحؽام الجـائز (3/442 ،)الؿغـلاكظر:  (1)
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ـِ َحبِقٍب  (333) ـْ َضْؿَرَة ْب ـَ -َوَط َي  -َأَحِد التَّابِِعق َقاَل: َكاُكقا َيْستَِحبُّقَن إَذا ُسقِّ

َّٓ  ، َواْكَصَرَف الـَّاُس َطـْفُ َطَؾك الَؿقِِّت َقبُْرهُ  َٓ إَلَف إ أَْن ُيَؼاَل ِطـَْد َقبِْرِه: َيا ُفاَلُن، ُقْؾ: 

دٌ  اٍت، َيا ُفاَلُن: ُقْؾ َربِّل اهلُل، َودِيـِل اإِلْساَلُم، َوَكبِقِّل ُمَحؿَّ َرَواُه . ملسو هيلع هللا ىلص اهلُل، َثاَلَث َمرَّ

ـُ َمـُْصقٍر َمْقُققًفا.َسِعقُد بْ 
(1)

 

(338) . ًٓ ـْ َحِديِث َأبِل ُأَماَمَة َمْرُفقًطا ُمَطقَّ
بََراكِلِّ َكْحُقُه مِ َولِؾطَّ

 (2)
 

 نياملسائل واألحكام املستفادة من ادحييث

 تًكري املٝت بعد ايدفٔ. د:1ر َطأي١

 تؾؼقـ الؿقت بعد الدفـ،  مـ الشافعقة، والحـابؾة استحب كثقٌر مـ الػؼفاء

ولذلؽ فالعؿؾ بف  :باصؾ طىل الحديث الؿتؼدم، وقد تؼدم أكف اطتؿاًدا مـفؿ

 .البدع مـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ســ ابـ مـصقر  مػؼقدة، ومل أجد لف إسـاًدا، وهق ققل تابعل ٓ حجة فقف. ويف البدر الؿـقر

ففذا الذي تصـعقكف إذا دفـ  :-يعـل: ابـ حـبؾ  -قال إثرم: قؾت ٕبل طبد اهلل (: -5/338)

 ؟!قت! يؼػ الرجؾ ويؼقل: يا فالن ابـ فالكة، اذكر ما فارقت طؾقف: شفادة أن ٓ إلف إٓ اهلل.الؿ

وكان  ،فؼال: ما رأيت أحدا فعؾ هذا إٓ أهؾ الشام حقـ مات أبق الؿغقرة، جاء إكسان فؼال ذلؽ

ابـ طقاش  متـف طـ أبل بؽر بـ أبل مريؿ، طـ أشقاخفؿ أهنؿ كاكقا يػعؾقكف، وكان يأبق الؿغقرة يرو

 يروي بف. يشقر بذلؽ إىل حديث أبل أمامة السالػ.

( مـ صريؼ محؿد 1214) الدطاء(، و7979) الؿعجؿ الؽبقر. أخرجف الطبراين يف ضعٔف ددِّا (2)

ابـ إبراهقؿ بـ العالء الحؿصل الزبقدي حدثـا إسؿاطقؾ بـ طقاش حدثـا طبداهلل بـ محؿد 

عقد بـ طبداهلل إزدي طـ أبل أمامة بف. وهذا إسـاد تالػ: الؼرشل طـ يحقك بـ أبل كثقر طـ س

سعقد إزدي وطبداهلل الؼرشل: مجفقٓن، ومحؿد بـ إبراهقؿ الحؿصل يسرق الحديث، 

 وإسؿاطقؾ ابـ طقاش يروي طـ غقر أهؾ بؾده وهل رواية ضعقػة. ففذا الحديث باصؾ مقضقع. 
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 .وقد كرهف صائػة مـ العؾؿاء مـ أصحاب مالؽ، وغقرهؿ 

: ويتحصؾ مـ كالم أئؿة التحؼقؼ أكف سبؾ السالميف  قال الصيعاىٕ 

 هاحديث ضعقٌػ، والعؿؾ بدطة، وٓ يغتر بؽثرة مـ يػعؾف.

 كشػ الخػاءالسالم بلن ذلؽ بدطة كؿا يف  وقد جزم العز بـ طبدُ : قهد

 (.318)ص أحؽام الجـائزإلباين يف اإلمام  (، وكذلؽ1/316)

طـد  يؼرأ (: ومل يؽـ يجؾس1/522) زاد الؿعاديف   ّقال ابً الكٔه

قال أمحد: ما رأيت أحًدا يػعؾف إٓ  الؼبر، وٓ يؾؼـ الؿقت كؿا يػعؾف الـاس الققم.

.هأهؾ الشام.ا
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مجؿقع الػتاوى(ط/إحقاء التراث، 2/384) اإلكصاف(، و5/363) الؿجؿقعاكظر:  (1)

(24/296.) 
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ـِ الُحَصقِْب إَْسَؾِؿلِّ  (333) ـْ ُبَرْيَدَة ْب   َوَط

ِ
: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

ـُْت ]» [ُك
(1)

َفا َفنِكَّ »: َزاَد التِّْرمِِذيُّ  ،. َرَواُه ُمْسؾِؿٌ «َفُزوُروَها َكَفْقُتُؽْم َطْن ِزَياَرةِ الُؼُبورِ  

ُر اآلِخَرةَ  .«ُتَذك 
(2)

 

ـِ َمْسُعقدٍ:  (333) ـْ َحِديِث اْب
ـُ َماَجْف مِ ْكَقا»َزاَد اْب ُد فِي الدُّ .«َوُتَزه 

(3)
 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (333)   َوَط
ِ
ـَ َزائَِراِت الُؼبُقرِ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهلل ْخَرَجُف . أَ َلَع

ـُ ِحبَّاَن. َحُف اْب التِّْرمِِذيُّ َوَصحَّ
(4)

 

 حاديثاملسائل واألحكام املستفادة من األ

 حهِ شٜاز٠ ايكرٛز. د:1ر َطأي١

َقاَل  (1283 :)الػتحيف   فظ ابـ حجرأما بالـسبة لؾرجال: فؼد قال الحا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .مسؾؿزيادة مـ الؿطبقع وهل كذلؽ يف  (1)

 ( وزيادة الترمذي صحقحة طىل شرط مسؾؿ. 1654(، والترمذي )977أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (2)

( ويف إسـاده أيقب بـ هاكئ وهق ضعقػ، وفقف أيًضا 1571. أخرجف ابـ ماجف )شٓادٗ ضعٔف٘ (3)

 ابـ جريج، والحديث صحقح لغقره لشاهده الذي قبؾف دون الزيادة الؿذكقرة. طـعـة 

( والؾػظ ٓبـ حبان، ولػظ 3178(، وابـ حبان )1656. أخرجف الترمذي )حطً بػْاٍدِ (4)

 ، ويف إسـاده طؿر بـ أبل سؾؿة بـ طبدالرمحـ وهق ضعقػ.«زوارات»الترمذي 

( وغقرمها وفقف 326( والترمذي )3236) طـد أبل داود ولف شاهد مـ حديث ابـ طباس 

ويف إسـاده أبقصالح مقىل أم هاكئ وهقضعقػ، وقال  «وادتخذين علوها ادساجد والرسج»زيادة 

 ابـ حبان: مل يسؿع مـ ابـ طباس.

( ويف 1574طـد ابـ ماجف ) «رات القبورازو»بؾػظ  ولف شاهد مـ حديث حسان بـ ثابت 

جفقل وطبدالرمحـ بـ حسان بـ ثابت مجفقل الحال. فالحديث إسـاده طبدالرمحـ بـ هبؿان م

وادتخذين علوها ادساجد »بؿجؿقع هذه الطرق يرتؼل إىل الحسـ إن شاء اهلل تعاىل دون ققلف: 

 .أحؽام الجـائزيف   إلباين. وقد حسـف اإلمام «والرسج
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َجاِل مهَا: اِتََّػؼُ َواْلَحاِزمِّل َوَغقْر ،الـََّقِوّي َتبًَعا لِْؾَعبَْدِريِّ  قا َطَؾك َأنَّ ِزَياَرة اْلُؼبُقر لِؾرِّ

ـَ  :َجائَِزة. َكَذا أَْصَؾُؼقا، َوفِقِف َكَظر ـْ اِْبـ ِسقِري َنَّ اِْبـ َأبِل َشقْبَة َوَغقْره َرَوى َط
ِ

ٕ، 

َٓ َكْفل  ،َوإِْبَراِهقؿ الـََّخِعّل  ْعبِّل: َلْق ْعبِّل اْلَؽَراَهة ُمْطَؾًؼا َحتَّك َقاَل الشَّ  :ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِّل َوالشَّ

َلُزْرت َقبْر اِْبـَتِل
(1)

ِء،  َٓ َْمر َبْعد َهُم ْٕ تَِّػاِق َما اِْستََؼرَّ َطَؾقِْف ا
ِ

ـْ َأْصَؾَؼ َأَراَد بِآ . َفَؾَعؾَّ َم

ِء َلْؿ َيبُْؾغُفْؿ الـَّاِسخ َٓ َأْطَؾؿ. َوُمَؼابِؾ َهَذا َقْقل اِْبـ َحْزم: إِنَّ ِزَياَرة  َوَاهللُ  ،َوَكَلنَّ َهُم

ة َواِحَدة فِل اْلُعْؿر ،اْلُؼبُقر َواِجبَة َْمر بِِف. :َوَلْق َمرَّ ْٕ  هالُِقُرودِ ا

ٓستحباب أنَّ إمر وقع بعد والصارف لألمر مـ القجقب إىل اُ : قهد

 ر مـ الصقارف لألمر طـ ضاهره، واهلل أطؾؿ.الحظر، ووققع إمر بعد الحظ

 العؾؿ يف هذه الؿسللة، فذهب  وأما بالـسبة لزيارة الـساء: فؼد اختؾػ أهؾ

، «فزوروها»أكثر أهؾ العؾؿ إىل أهنـ يدخؾـ يف اإلذن الؿذكقر يف حديث بريدة: 

يف   ومحؾف إذا أُمِـَت الػتـة، واستدلقا طىل الجقاز أيًضا بحديث أكس

الصحقحقـ
(2)

اتق اهلل، »مرَّ طىل امرأة تبؽل طـد قبر، فؼال:  أنَّ الـبل  

مل يـؽر طىل الؿرأة قعقدها طـد الؼبر،  الدٓلة مـف: أكف ، ومقضع «واصبري

ة.  وتؼريره ُحجَّ

(، 1/376طـد الحاكؿ بنسـاد صحقح )  واستدلقا أيًضا بحديث طائشة

الؿؼابر، فؼال لفا ابـ أبل مؾقؽة: يا أم الؿممـقـ، مـ أيـ  أهنا أقبؾت ذات يقم مـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشعبل يف إسـاده مجالد  (، وأثر3/345) مصـػ ابـ أبل شقبةاكظر أثار الؿذكقرة يف  (1)

 الفؿداين، وهق ضعقػ، وأثار الؿذكقرة محؿقلة طىل الزيارة البدطقة، أو الشركقة. 

 (.926(، ومسؾؿ برقؿ )1252أخرجف البخاري برقؿ ) (2)
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ت لفا: ألقس كان رسقل اهلل أقبؾت؟ قالت: مـ قبر طبدالرمحـ بـ أبل بؽر. فؼؾ 

 هنك طـ زيارة الؼبقر؟ قالت: كعؿ، ثؿ أمر بزيارهتا. ملسو هيلع هللا ىلص

ص رسقل اهلل  (1576) ابـ ماجف وأخرجف يف زيارة  ملسو هيلع هللا ىلصمختصًرا بؾػظ: رخَّ

:  (974)صحقح مسؾؿيف   واستدلقا طىل الجقاز بحديث طائشة الؼبقر.

ََلمُ  :ُقولِي»كقػ أققل؟ تعـل يف الؿؼبرة، قال:  َياِر ِمْن  السَّ ْمِمـِقَن الؿُ َطَؾى َأْهِل الد 

ا إِْن َشاَء ا ،ْسَتْلِخرِيَن الؿُ اْلؿْسَتْؼِدِمقَن ِمـَّا َو  َوَيْرَحُم اهلل ،ْسؾِِؿقَن الؿُ َو  بُِؽْم  هللَوإِكَّ

 .«َلََلِحُؼونَ 

  وذهب أكثر الحـابؾة، ومجاطة مـ الشافعقة إىل الؽراهة، واختؾػقا: هؾ

رواية طـ  قؾتـزيف، فذهب بعض الحـابؾة إىل التحريؿ، وهالؽراهة لؾتحريؿ، أم ل

ح هذا شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة، واستدلقا بحديث:  أمحد، وهق وجٌف لؾشافعقة، ورجَّ

هنقـا طـ اتباع الجـائز، ومل »:  ، وبحديث أم ططقة«الؼبور زواراِت  اهللُ  لعن»

لو »:  قال لػاصؿة ، أنَّ الـبل  ، وبحديث طبداهلل بـ طؿرو«ُيعَزم طؾقـا

 ، وهق ضعقٌػ، مـؽٌر كؿا تؼدم.«ى؛ ما دخؾت الجـةَد كـت بؾغت معفم الؽُ 

 وذهب مجاطة مـ الشافعقة، والحـابؾة إىل الؽراهة فؼط. 

: ففق «الؼبور زواراِت  اهللُ  لعن»، وأما حديث: انقٌل األًلهق  األقٌال ًأقشب

لؿؽثِرات مـ الزيارة: ، ومحؾف بعضفؿ طىل امـسقخ، وهق الذي ففؿتف طائشة 

: لؿا قد يمدي مـ التبرج، والؿخالػات الشرطقة، والؿحؿؾ «اتارَ وَّ زَ »لؼقلف: 

، وهذا يدل طىل «وزوارات»، «زائرات»بالؾػظقـ:  جاءإول أقرب: ٕنَّ الحديث 
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 أنَّ صقغة الؿبالغة لقست مؼصقدة، واهلل أطؾؿ.

ما كاكت لؾتذكر، ولؾدطاء  الزيارة الؿشروطة يف حؼ الرجال، والـساء: تنبيه:

وأما إذا كاكت مصحقبة بدطاء إمقات، وتعظقؿفؿ، واتخاذ  ٕمقات الؿسؾؿقـ،

الؼبقر مساجد: ففذه زيارة لقست مشروطة، بؾ قد تؽقن بدطقة، وقد تؽقن 

الزيارة معصقة إْن  . وقد تؽقنوفعؾف شركقة، بحسب ما يؽقن يف قؾب الزائر

، وذكقب.اقتركت بؿعاصٍ 
(1)

 

 ز٠ قرب ايهافس.شٜا د:2ر َطأي١

، ذكر أهؾ العؾؿ أنَّ ذلؽ مشروٌع لالطتبار، واستدلقا بحديث أبل هريرة 

استلذكت ربي أْن استغػر َمي؛ »قال:  أنَّ الـبل   (976،)صحقح مسؾؿيف 

.«فؾم يلذن لي، واستلذكته أن أزور قبرها؛ فلذن لي
(2)

  

ػر إىل بؾد مـ أجؾ زيارة قبر أح تنبيه: : د، حتك قبر الـبل ٓ ُيشرع السَّ

، بؾ ُيسافر مـ أجؾ الصالة يف الؿسجد مـ أجؾ زيارة قبره  رفال ُيشرع السػ

 .واهلل أطؾؿالـبقي، ومـ ثؿَّ فال بلس طؾقف إن زار الؼبر الـبقي، 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أحؽام الجـائز (1283 ،)الػتح (5/316 ،)الؿجؿقع (2/535 ،)اإلكصافاكظر:  (1)

 (3/517 )الؿغـل (24/333- ،)مجؿقع الػتاوى (974،) شرح مسؾؿ(، 229)ص

(3/523 ،)ابـ أبل شقبة (3/345 ،)طبد الرزاق (3/569.) 

  (2/536.)اإلكصافاكظر:  (2)
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ـْ َأبِل َسِعقٍد الُخْدِريِّ  (333)   ،َوَط

ِ
ـَ َرُسقُل اهلل الـَّائَِحَة  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َلَع

. َأْخَرَجُف َأُبقَداُود.َوالُؿْستَِؿَعةَ 
(1)

 

ـْ ُأمِّ َططِقََّة  (333)   َوَط
ِ
َٓ َكـُقَح  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَلْت: َأَخَذ َطَؾقْـَا َرُسقُل اهلل . ُمتََّػٌؼ َأْن 

ِف.َطَؾقْ 
(2)

 

ـْ  (333) ـِ الـَّبِلِّ  ُطَؿَر  َوَط ُب فِي َقْبرِهِ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَط . «بََِم كِقَح َطَؾْقهِ  الَؿق ُت ُيَعذَّ

ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.
(3)

 

ـِ ُشْعبََة  (333) ـِ الُؿِغقَرةِ ْب .َوَلـُفَؿا َكْحُقُه َط
(4)

 

 ديثاحدة من األاملسائل واألحكام املستفا

 تعسٜف ايٓٝاح١ ٚحهُٗا. د:1ر َطأي١

بتعديد محاسـ الؿقت، وشؿائؾف، ويصحبف البؽاء  تهل رفع الصق الئاح٘:

 شرح مسؾؿيف  ي وأما حؽؿفا: فؼد قال الـقو غالبًا، وقد ٓ يصحبف.

 ها.فِقِف َدلِقؾ َطَؾك َتْحِريؿ الـِّقَاَحة َوُهَق ُمْجَؿع َطَؾقْفِ (: 934)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( مـ صريؼ محؿد بـ الحسـ بـ ططقة العقيف طـ أبقف طـ جده 3128. أخرجف أبقداود )ضعٔف (1)

 طـ أبل سعقد، بف.

ضعقػ، وأبقه ضعقػ، وجده ضعقػ ومدلس ٓ سقؿا طـ  وإسـاده ضعقػ، محؿد بـ الحسـ

 أبل سعقد. فالحديث ضعقػ. 

 (. 936(، ومسؾؿ )1366أخرجف البخاري ) (2)

 (. 17( )927(، ومسؾؿ )1292أخرجف البخاري ) (3)

 .«يوم القوامة»(. وطـده زيادة: 933(، ومسؾؿ )1291أخرجف البخاري ) (4)
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:  (934)مسؾؿيف  تحت حديث أبل مالؽ إشعري ذكر هذا الؽالم 

َودِْرٌع ِمْن  ،الـَّائَِحُة إَِذا َلْم َتُتْب َقْبَل َمْوتَِفا ُتَؼاُم َيْوَم اْلِؼَقاَمِة َوَطَؾْقَفا ِسْربَاٌل ِمْن َقطَِرانٍ »

، وهذا يدل طىل أنَّ الـقاحة مـ كبائر الذكقب، ومثؾف حديث أبل هريرة «َجَرٍب 

 يف ،ؾؿمس (67) :« ـََتاِن فِي الـَّاِس ُهََم بِِفْم ُكْػٌر  ،الطَّْعُن فِي الـََّسِب  :اْث

َقاَحُة َطَؾى  ـ   .«ق ِت الـْؿَ َوال

أنَّ بعض الؿالؽقة حؽل   (2/865)الـقؾيف  ولؽـ ذكر الشقكاين 

ـْ ُأمِّ طَ  (937) َواْستََدلَّ بَِؿا أَْخَرَجُف ُمْسؾِؿٌ  طـفؿ أن الـقاحة لقست بحرام، قال:

َيُة:  ، َططِقَّةَ  ْٔ ا َكَزَلْت َهِذهِ ا  إَلك ﴾پ   پ پ پ  ڀ   ڀ ڀ﴿َقاَلْت: َلؿَّ

َكاَن مِـُْف الـِّقَاَحُة، َقاَلْت:  :، َقاَلْت [21ادمتىنة:] ﴾ڤ    ڤ    ڤ ڦ﴿ ققلف:

َّٓ آَل ُفاَلنٍ َفُؼْؾت: َيا َرُسقَل اهلل اِهؾِقَِّة، َفاَلُبدَّ لِل اْلـجَفنِكَُّفْؿ َكاُكقا َأْسَعُدوكِل فِل  :: إ

ـْ َأْن ُأْسِعَدُهْؿ، َفَؼاَل َرُسقُل اهلل
ُمِّ  ،«ُفََلنٍ  إَلَّ آَل »: ملسو هيلع هللا ىلص مِ

ِ
َوَغاَيُة َما فِقِف التَّْرِخقُص ٕ

لِقُؾ َطَؾك ِحؾِّ َذلَِؽ لَِغقِْرَها فِل َغقِْر آِل ُفاَلٍن؟  ًة، َفَؿا الدَّ َططِقََّة فِل آِل ُفاَلٍن َخاصَّ

ـْ اْلُعُؿقِم َما َشاءَ َولِؾشَّ 
 ها.اِرِع َأْن َيُخصَّ مِ

 إغكال يف حدِث الباب:
(: ثؿ إنَّ ضاهر 42-41)ص أحؽام الجـائزيف  األلباىٕ اإلماو  قال

هذا الحديث ُمشؽؾ: ٕكَّف يتعارض مع أصقل الشريعة، وققاطدها الؿؼررة يف مثؾ 

 .[264اضأىعا :] ﴾ېئ ىئ ىئ ىئ ی﴿ققلف تعاىل: 

 ًأقشهبا إىل انصٌابالعؾؿاء يف الجقاب طـ ذلؽ طىل ثؿاكقة أققال،  وقد اختؾػ 
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 ققٓن: 

ما ذهب إلقف الجؿفقر، وهق أنَّ الحديث محؿقل طىل مـ أوصك  األّل:

ولفذا قال  :يػعؾقكف طادةبالـقح طؾقف، أو مل يقِص بتركف، مع طؾؿف بلنَّ الـاس 

ا مـ ذلؽ بعد وفاتف، مل قا شقئً اهلل بـ الؿبارك: إذا كان يـفاهؿ يف حقاتف فػعؾ طبد

 والعذاب طـدهؿ بؿعـك العؼاب. .لءيؽـ طؾقف ش

ويرق لفؿ ويحزن،  ،يتلمل بسؿاطف بؽاء أهؾف :أي ،«يعذب»: أن معـك خس:ّاآل

وإىل هذا ذهب محؿد بـ جرير الطبري  ،وذلؽ يف البرزخ، ولقس يقم الؼقامة

ا: لقس الؿراد أن اهلل يعاقبف قالق ،وابـ الؼقؿ وغقرمها ،وغقره، وكصره ابـ تقؿقة

السػر قطعة من »ببؽاء الحل طؾقف، والعذاب أطؿ مـ العؼاب كؿا يف ققلف: 

 ا طىل ذكب، وإكؿا هق تعذيب وتلمل.، ولقس هذا طؼابً «العذاب

وكـت أمقؾ إىل  ،«ْم قبره»وقد يميد هذا ققلف يف الحديث  :قال األلباىٕ 

 لؿخالػتف لؾحديث السابع :أكف ضعقػ هذا الؿذهب برهة مـ الزمـ، ثؿ بدا يل

يوم »العذاب بلكف  دَ قَّ الذي قَ  -يعـل حديث الؿغقرة بـ شعبة الؿذكقر يف الؽتاب-

ولذلؽ فالراجح طـدكا  :ومـ القاضح أنَّ هذا ٓ يؿؽـ تلويؾف بؿا ذكروا ،«الؼقامة

 ْم»مذهب الجؿفقر، وٓ مـافاة طـدهؿ بقـ هذا الؼقد، والؼقد أخر يف ققلف: 

، بؾ يضؿ أحدمها إىل أخر، ويـتج أكف يعذب يف قبره، ويقم الؼقامة، وهذا «برهق

.هاشاء اهلل تعاىل.إن  ـٌ قِّ بَ 
(1)
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  (8/278.)هتذيب الســ(، و-24/376) مجؿقع الػتاوىواكظر:  (1)
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ـْ َأَكٍس  (333) ـُ  ملسو هيلع هللا ىلصبِـْتًا لِؾـَّبِلِّ  َقاَل: َشِفْدُت  ،َوَط  ُتْدَف
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص، َوَرُسقُل اهلل

.َجالٌِس  ِطـَْد الَؼبِْر، َفَرَأْيت َطقْـَقِْف َتْدَمَعاِن. َرَواُه البَُخاِريُّ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من ادحييث

 حهِ ايرها٤ ع٢ً املٝت. د:1ر َطأي١

 .جقاز البؽاء طىل الؿقت دل حديث الباب طىل

يجقد بـػسف  نكا ، أنَّ إبراهقؿ بـ رسقل اهلل طـ أكس  الصحقحويف 

تدمع العقن، وحيزن الؼؾب، وَل كؼول »: ، فؼال الـبل هلل بقـ يدي رسقل ا

ـَا .، متػؼ طؾقف«، وإكَّا بػراقك يا إبراهقم لؿحزوكونإَل ما يرضي ربَّ
(2)

 

الصحقحقـويف 
(3)

، أنَّ طؿتف فاصؿة بؽت طىل أبقف، فؼال طـ جابر  

ه بلجـحتفا»: الـبل   .«رفعتؿوه تىح تبؽقن أو َل تبؽقن، ما زالت الؿَلئؽة ُتظِؾُّ

الصحقحقـويف 
(4)

طاد سعد بـ  ، أنَّ الـبل طـ طبد اهلل بـ طؿر  

 طبادة، فبؽك، وبؽك مـ حقلف. 

، أنَّ ولًدا ٓبـتف ُرفَِع إلقف، وكػسف طـ أسامة بـ زيد  الصحقحويف 

هذه رمحة جعؾفا اهلل ْم قؾوب »، ثؿ قال: تؼعؼع، فػاضت طقـا رسقل اهلل 
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 (. 1285أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

 (.2315(، ومسؾؿ برقؿ )1363أخرجف البخاري برقؿ ) (2)

 (.2471(، ومسؾؿ برقؿ )1244أخرجف البخاري برقؿ ) (3)

 (.924(، ومسؾؿ برقؿ )1364أخرجف البخاري برقؿ ) (4)
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«طباده 
(1)

 حاديث كثقرة يف هذا الباب.، وإ

يصحب البؽاء كقاحة، وٓ ضرب لؾخدود، وٓ شؼ لؾجققب،  ٓ وُيشترط أن

 وٓ كتػ لؾشعر، وٓ مخالػة شرطقة.

والبؽاء جائز، سقاء قبؾ مقتف، أو بعده، ولؽـ ٓ يـبغل أن ُيبؽك طؾقف بعد 

 ئل، والـسا(4192) ثالثة أيام: لحديث طبد اهلل بـ جعػر طـد أبل داود

أمفؾ آل جعػر ثالًثا أن يلتقفؿ، ثؿ أتاهؿ،  ، وغقرمها، أنَّ الـبل (8/182)

.«َل تبؽوا طؾى أخي بعد القوم»فؼال: 
(2)
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 (.923(، ومسؾؿ برقؿ )1284أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

  (3/487.)الؿغـل(، 32-31)ص أحؽام الجـائز (5/367 ،)الؿجؿقعاكظر:  (2)
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ـْ َجابٍِر  (333) ـُوا َمْوَتاُكْم بِالؾَّْقلِ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ  ،َوَط  َأْن إَلَّ  ََل َتْدفِ

وا ُجُؾ «َتْضَطرُّ ـْ َقاَل: َزَجَر َأْن ُيْؼَبَر الرَّ
ـُ َماَجْف، َوَأْصُؾُف فِل ُمْسؾٍِؿ، َلؽِ . َأْخَرَجُف اْب

ْقؾِ  َحتَّك ُيَصؾَّك َطَؾْقِف.، بِالؾَّ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من ادحييث

 حهِ ايدفٔ بايًٌٝ. د:1ر َطأي١

 إٓ مـ ضرورة، وهق مذهب ذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل أكف ٓ يدفـ بالؾقؾ :

، وهق مذهب ابـ حزم، اإلكصافالحسـ البصري، ورواية طـ أمحد ذكرها يف 

 إلباين، واستدلقا بحديث الباب.اإلمام  واختاره

  ّْٖقال اإلماو الي  يفشرح مسؾؿ : َؾػ ـْ السَّ
َوَقاَل َجَؿاِهقر اْلُعَؾَؿاء مِ

َٓ ُيْؽَره، َواْستََدلُّق يؼ َواْلَخَؾػ:  دِّ َؾػ ُدفِـُقا  ،ا بَِلنَّ َأَبا َبْؽر الصِّ ـْ السَّ
َوَجَؿاَطة مِ

ـْ َغقْر إِْكَؽار
َلقْاًل مِ

(2)
ُجؾ الَِّذي َكاَن َيُؼّؿ الـْؿَ ، َوبَِحِديِث  ْقَداء، َوالرَّ ْرَأة السَّ

َل َلقْاًل  ؟ـْفُ طَ  ملسو هيلع هللا ىلصْسِجد، َفتُُقفَِّل بِالؾَّقِْؾ َفَدَفـُقُه َلقْاًل، َوَسَلَلُفْؿ الـَّبِّل الـْؿَ   ،َفَؼاُلقا: ُتُقفِّ

«؟َأََل آَذْكُتُؿوكِي »َفَدَفـَّاُه فِل الؾَّقْؾ، َفَؼاَل: 
(3)

َوَلْؿ ُيـْؽِر َطَؾقِْفْؿ.  .َقاُلقا: َكاَكْت ُضْؾَؿة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( وإسـاده شديد الضعػ: ٕن فقف إبراهقؿ بـ يزيد الخقزي وهق متروك. 1521أخرجف ابـ ماجف ) (1)

خطب يقًما فذكر رجاًل مـ أصحابف قبض  ( بؾػظ )أن الـبل  (943مسؾؿوأصؾ الحديث يف 

أن يؼبر الرجؾ بالؾقؾ حتك يصىل طؾقف إٓ أن  غقر صائؾ وقبر لقاًل فزجر الـبل فؽػـ يف كػـ 

 (.«إذا كفن أحدكم أخاه فلوحسن كفنه»: يضطر إكسان إىل ذلؽ، وقال الـبل 

ـُ َأبل بؽر  (2)  .(، مـ حديث طائشة 1387برقؿ ) صحقح البخاريلقاًل ثابٌت يف  َدْف

 (.546تؼدم يف الؽتاب برقؿ ) (3)



 576 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

ـْ َهَذا اْلَحِديث  د ا :َوَأَجاُبقا َط ـْ ُمَجرَّ اَلة، َوَلْؿ َيـَْف َط ْفـ أَنَّ الـَّْفل َكاَن لِتَْرِك الصَّ لدَّ

اَلة ِة  ،بِالؾَّقِْؾ، َوإِكََّؿا َكَفك لِتَْرِك الصَّ ـَ اْلـؿُ َأْو لِِؼؾَّ ق ـْ إَِساَءة اْلَؽَػـ ،َصؾِّ ـْ  ،َأْو َط َأْو َط

 هاْجُؿقع َكَؿا َسبََؼ.الؿَ 

 طـد أبل داود  ويدل طىل جقاز الدفـ يف الؾقؾ حديث جابرُ : قهد

يف الؼبر، وهق  ملسو هيلع هللا ىلصجاءوا، فنذا الـبل قال: رأى كاٌس كاًرا يف الؿؼبرة، ف (،1364)

 ، وإذا هق الرجؾ الذي كان يرفع صقتف بالذكر.«كاولوين صاحبؽم»يؼقل: 

ـف شقخـا اإلمام القادطل  (2/263 ،)الجامع الصحقحيف   وقد حسَّ

َب طؾقف: ]باب جقاز الدفـ لقاًل[. َب طؾقف كذلؽ أبق داود يف  وَبقَّ وَبقَّ

ســف بذلؽ. 

لقاًل يف لقؾة إربعاء: أخرجف ابـ الؿـذر مـ صريؼقـ  ملسو هيلع هللا ىلصل وقد دفـ الـب

 يحسـ هبؿا.

(. 1759(، ومسؾؿ )4246، كؿا يف البخاري )فاصؿة  :ومؿـ دفـ لقاًل 

 لقاًل. ، أكف دفـ طائشة وطـد ابـ الؿـذر بنسـاد صحقح طـ ابـ الزبقر 

، واهلل أطؾؿ.قٌل اجلًيٌس هقفانصٌاب  :قهدُ
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الؿغـل (2/522 ،)اإلكصاف(، -176)ص أحؽام الجـائز (943 ،)شرح مسؾؿاكظر:  (1)

(3/563.) 
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ـْ َطبْدِ  (338) ـِ َجْعَػٍر َوَط  ْب
ِ
ا َجاَء َكْعُل َجْعَػٍر  ،اهلل ـَ ُقتَِؾ -َقاَل: َلـؿَّ َقاَل  -ِحق

 
ِ
ـَُعوا آِلِل َجْعَػرٍ َصَعاًما»: ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقُل اهلل . َأْخَرَجُف «، َفَؼْد َأَتاُهْم َما َيْشَغُؾُفمْ اْص

َّٓ الـََّسائِ  ّل.الَخْؿَسُة إ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من ادحييث

 ؾٓع ايٛعاّ ٭ٌٖ املٝت. د:1ر َطأي١

استحبَّ أهؾ العؾؿ أن ُيْصـََع ٕهؾ الؿقت صعاًما: ٕهنؿ ُشِغؾقا بؿصقبتفؿ، 

واهلل ْم »: ، وقال الـبل [1ادائدة:] ﴾ەئ وئ وئ ۇئ﴿وقد قال تعاىل: 

.«طون العبد ما كان العبد ْم طون أخقه
(2)

 

الصحقحقـويف 
(3)

، أهنا كاكت إذا مات الؿقت مـ أهؾفا، طـ طائشة  

تفا، أمرت ببرمة مـ تؾبقـة،  ـَ إٓ أهؾفا وخاصَّ فاجتؿع لذلؽ الـساء، ثؿ تػرق

ـَ مـفاتَفُطبِخت، ثؿ ُصـِع ثريد، فصبت التؾبقـة طؾقفا، ثؿ قال فنين سؿعت  :: ُكْؾ

.«الحزنتذهب بعض  التؾبقـة ُمؿة لػماد الؿريض»يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 
(4)
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(، 1616(، وابـ ماجف )998(، والترمذي )3132(، وأبقداود )1/265. أخرجف أمحد )ضعٔف (1)

 ويف إسـاده خالد بـ سارة وهق مجفقل الحال.

( ويف إسـاده 6/376( وأمحد )1611ف )ولف شاهد مـ حديث أسؿاء بـت طؿقس طـد ابـ ماج

أم طقن بـت محؿد بـ جعػر والراوي طـفا هل أم طقسك الجزار وكؾتامها مجفقلة، فإضفر أن 

 الحديث ضعقػ، واهلل أطؾؿ. 

 .(، مـ حديث أبل هريرة 2699أخرجف مسؾؿ ) (2)

 (.2216(، ومسؾؿ برقؿ )5417أخرجف البخاري برقؿ ) (3)

  (3/496.)الؿغـل (5/317 ،)الؿجؿقع (2/534 ،)اإلكصافاكظر:  (4)
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 ا٫هتُائ يف بٝت املٝت يًٛعاّ. د:2ر َطأي١ 

وه مـ البدع  .كره أهؾ العؾؿ آجتؿاع يف بقت الؿقت لؾطعام، وطدُّ

، أكف قال: ُكـَّا كرى  طـ جرير بـ طبد اهلل (،1612) وأخرج ابـ ماجف

 آجتؿاع إىل أهؾ الؿقت، وصـعة الطعام مـ الـقاحة. 

قد طـعـ، وقد تابعف كصر بـ باب طـد ويف إسـاده: ُهشقؿ بـ بشقر، مدلٌِّس، و

ب(6965) أمحد  .، ومل يػعؾ شقئًا: ٕكف متروك، بؾ قد ُكذِّ

من أحدث ْم »: وطىل هذا: فالحديث ضعقٌػ، ولؽـ يغـل طـف ققلف 

، وكذلؽ فقف أذية ٕهؾ الؿقت، وتؽؾقػ لفؿ.«أمركا هذا ما لقس مـه؛ ففو رد
(1)
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(، 211-216)ص أحؽام الجـائز (5/326 ،)الؿجؿقع (2/534 ،)اإلكصافاكظر:  (1)

الؿغـل (3/496.) 
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 ةَكلَخامُل ِلاِئَطامَل ُضِعَب

 ١ٜ أٌٖ املٝت.تعص د:1ر َطأي١

ي الـاس أهؾ الؿقت، ومعـاه: ُيسؾِّل طؾقفؿ بلمرهؿ  استحبَّ أهؾ العؾؿ أن ُيَعزِّ

يفؿ بؽؾ ما يحصؾ  بالصبر، والدطاء لؿقتفؿ، ولقس لذلؽ صقغة محدودة، بؾ ُيَعزِّ

: ففق أفضؾ، كحديث أسامة بـ زيد بف الؿؼصقد، َوإْن أتك بؿا ثبت طـ الـبل 

 يف ،الصحقحقـ
(1)

ـَْدُه بَِلَجٍل  ،َوَلُه َما َأْطَطى ،ا َأَخَذ مَ إنَّ هلل »:  َوُكلُّ َشْيٍء ِط

ى  .«ْحَتِسْب ْلتَ ْصبِْر َو ؾتَ فَ  ؛ُمَسؿًّ

ُفمَّ »مرفقًطا:  صحقح مسؾؿوحديث أم سؾؿة يف  َبِي َسَؾَؿةَ  ،الؾَّ َِ  ،اْغِػْر 

قنَ الـْؿَ َواْرَفْع َدَرَجَتُه فِي  ـَا َوَلُه َيا َربَّ  ،يَن فِي اْلَغابِرِ  َواْخُؾْػُه فِي َطِؼبِهِ  ،ْفِدي  َواْغِػْر َل

ْر َلُه فِقهِ  ،َواْفَسْح َلُه فِي َقْبرِهِ  ،اْلَعاَلِؿقَن  .«َوَكو 
(2)

 

ف الشافعل،  وتجقز التَّْعِزَيُة قبؾ الؿقت، وبعده، ما دام ُيحتاج إىل ذلؽ، وخصَّ

التعزية قبؾ الدفـ ٓ بعده، وأمحد إىل ثالثة أيام، وذهب الثقري، وأبق حـقػة إىل أنَّ 

ة بـ إياس لف ُيِحبُّف، فذهب الـبل  د، أنَّ رجاًل ُتُقفَِّل ول ويرد ذلؽ حديث ُقرَّ

 :أَل يسرك أن َل تليت بابًا من أبواب الجـة إَل وجدته يـتظرك...»، فؼال لف» 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تؼدم تخريجف قريًبا. (1)

 (.523تؼدم يف الؽتاب برقؿ ) (2)
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(، وإسـاده صحقح، وصححف شقخـا 118، 4/22الحديث أخرجف الـسائل ) 

 (.1681برقؿ ) الصحقح الؿسـديف  ل اإلمام القادط

ولذلؽ فؼد ذهب  :وأما التحديد بثالثة أيام: فؾقس طؾقف دلقٌؾ صحقٌح صريح

ح  مجاطة مـ الحـابؾة، وهق وجٌف طـد الشافعقة إىل طدم التحديد بثالثة أيام، ورجَّ

يف ما دام محتاًجا إىل ذلؽ، اإلمام  ذلؽ  قهًىزا انقٌل إلباين، فؼالقا: ُيَعزِّ

، واهلل أطؾؿ.انصٌاب
(1)

  

آجتؿاع يف بقت الؿقت لؾتعزية ٓ دلقؾ طؾقف، وهق مـ الؿحدثات،  تنبيه:

أو يف  ،أو يف الؿؼبرة ،أو يف الؿصؾَّك ،سقاء يف الؿسجد ،وجدهويعزيف أيـؿا 

البقت.
(2)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أحؽام الجـائز (3/485،) الؿغـل (2/538،) اإلكصاف (5/367 ،)الؿجؿقعاكظر:  (1)

 .(216)ص

 (.216،326)ص أحؽام الجـائزاكظر  (2)
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ـْ َأبِقِف  (333) ـِ ُبَرْيَدَة َط ـْ ُسَؾقَْؿاَن ْب   ،َوَط
ِ
ُيَعؾُِّؿُفْؿ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َكاَن َرُسقُل اهلل

[َأْن َيُؼقُلقا]إَذا َخَرُجقا إَلك الَؿَؼابِِر 
(1)

ََلُم طَ »:  َيا َؾىالسَّ ِمَن الُؿْمِمـِقَن  رِ َأْهَل الد 

ا إْن َشاَء اهللُ  ـَا َوَلُؽُم الَعافَِقةَ هللَ ا َأْسَلُل ََلِحُؼوَن، لَ بُِؽْم  َتَعاَلى َوالُؿْسؾِِؿقَن، َوإِكَّ . « َل

َرَواُه ُمْسؾٌِؿ.
(2)

 

ـِ َطبَّاٍس  (383) ـِ اْب  ، َوَط
ِ
بُِؼبُقِر الَؿِديـَِة، َفلَْقبََؾ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َمرَّ َرُسقُل اهلل

ََلُم َطَؾْقُؽْم َيا َأهْ »َطَؾقِْفْؿ بَِقْجِفِف َفَؼاَل:  ـَا َل الُؼُبورِ السَّ ـَا َوَلُؽْم، َأْكُتْم َسَؾُػ ، َيْغِػُر اهللُ َل

.«َوَكْحُن بِاَََثرِ  ـٌ ، َوَقاَل: َحَس . َرَواُه التِّْرمِِذيُّ
(3)

 

 نياملسائل واألحكام املستفادة من ادحييث

 ايدعا٤ يًُٛت٢ َٔ املطًُري عٓد شٜاز٠ ايكرٛز. د:1ر َطأي١

لؾؿقت بذلؽ الدطاء الذي طؾؿف استحباب الدطاء  الباب: لُيستػاد مـ حديث

 (974( )163 :)صحقح مسؾؿأصحابف، وقد سللتف طائشة كؿا يف  الـبل 

َياِر ِمْن  :ُقولِي»كقػ أققل؟ تعـل يف الؿؼبرة، قال:  ََلُم َطَؾى َأْهِل الد  ْمِمـِقَن الؿُ السَّ

ا إِْن َشاَء اهلل ،ِخرِيَن ْسَتلْ الؿُ اْلؿْسَتْؼِدِمقَن ِمـَّا َو  َوَيْرَحُم اهلل ،ْسؾِِؿقَن الؿُ َو  بُِؽْم  َوإِكَّ

 .«َلََلِحُؼونَ 

كان يخرج إىل  : أنَّ الـبل (، طـ طائشة 162( )974وطـد مسؾؿ )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 زيادة مـ الؿطبقع. (1)

 (. 975أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (2)

 ( ويف إسـاده قابقس بـ أبل ضبقان، وهق ضعقػ. 1653. أخرجف الترمذي )ضعٔف (3)
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السَلم طؾقؽم دار قوم مممـقن، أتاكم ما توطدون، غًدا ممجؾون، »البؼقع فقؼقل:  

 .«وإكا إن شاء اهلل بؽم َلحؼون

قراءة الػاتحة، أو الؼرآن طـد الؼبقر ٕرواح  أنَّ  :وُيْستََػاُد مـ هذه إحاديث

 .الؿقتك مـ البدع والؿحدثات

ا دطاؤهؿ، وصؾب الحاجات مـفؿ: ففق شرٌك باهلل تعاىل، قال تعاىل:  وأمَّ

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ ېئ ېئ   ېئ ىئ ىئ ىئ ﴿

 .[6-5اضأحؼاف:] ﴾ٱ ٻ  ٻ     ٻ ٻ پ پ پ پ  *ی 
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ـْ َطائَِشَة  (383)  َقاَلْت: َقا ،َوَط
ِ
ُفْم ََل َتُسبُّوا اََْمَواَت »: ملسو هيلع هللا ىلصَل َرُسقُل اهلل ، َفنِكَّ

ُموا .«َقْد َأْفَضْوا إَلى َما َقدَّ . َرَواُه الُبَخاِريُّ
(1)

 

ـِ الُؿِغقَرةِ  (383) ـْ َقاَل:  َوَرَوى التِّْرمِِذيُّ َط
.«َفُتْمُذوا اََْحَقاءَ »َكْحَقُه، َلؽِ

(2)
 

 نياملسائل واألحكام املستفادة من ادحييث

 حهِ ضب ا٭َٛات. د:1ر َطأي١

فقف تحريؿ سبِّ إمقات: ٕنَّ أطراض الؿسؾؿقـ محرمة أحقاًء، وأمقاًتا، قال 

م، ؽُ الَ َو مْ أَ م، َو كُ اءَ مَ إنَّ دِ »يف البؾد الحرام، يف الشفر الحرام يف يقم الـحر:  الـبل 

 «اَذ م هَ كُ دِ ؾَ ي بَ ا، فِ َذ م هَ كُ رِ فْ ي َش ا، فِ َذ م هَ ؽُ مِ ْو يَ  ةِ مَ ْر ُح ، كَ امٌ َر م َح ؽُ قْ ؾَ م، طَ ؽُ اَض َر طْ أَ َو 

 .متػؼ طؾقف طـ أبل بؽرة 

وُيستثـك مـ ذلؽ جرح الؿجروحقـ مـ الرواة، وأهؾ البدع، وإهقاء، 

 .وغقرهؿ: كصقحًة لألمة

َؾ اإلمجاع طىل ذلؽ غقر واحد مـ أهؾ العؾؿ، مـفؿ: الـقوي، والحافظ وقد َكؼَ 

والشقكاين، وغقرهؿ. ابـ حجر،
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1393أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

ـا محؿقد بـ غقالن، حدثـا أبقداود الحػري، حدثـا ( حدث1982. أخرجف الترمذي )صحٔح (2)

. وإسـاده «ال تسبوا األموات فتًذوا األحواء»سػقان، طـ زياد بـ طالقة، طـ الؿغقرة مرفقًطا 

  (1134.)الصحقح الؿسـديف  صحقح رجالف ثؼات، وقد صححف اإلمام القادطل 

  .رياض الصالحقـ (949 ،)مسؾؿ شرح (1519 ،)كقؾ إوصار (1393 ،)الػتحاكظر:  (3)
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 227 ..........................................    َصاَلةً  كقِصَؾ  َٓ  َأنْ  ملسو هيلع هللا ىلص َأَمَرَكا

 375 ...............................................................    بَِفَذا َأَمَرْتؽ ُأمُّؽ

 469 ...................................................    ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َقبََّؾ   َبْؽرٍ  َأَبا َأنَّ 

وَح  إنَّ   467 .............................................................    ُقبَِض  إَذا الرُّ

ْؿَس  إنَّ   328 ........................................................    آَيَتانِ  َوالَؼَؿرَ  الشَّ

 124 .............................................    ُرَخُصفُ  ُتْمَتك َأنْ  ُيِحبُّ  َتَعاَلك اهللَ  إنَّ 

 374 .................................................    ِدهِ َطبْ  َطَؾك َأْكَعؿَ  إَذا ُيِحبُّ  اهللَ  إنَّ 

ـَ  اْسَتْخَؾَػ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأنَّ   111 ............................................    َمْؽُتقمٍ  ُأمِّ  اْب

 361 ...........................................................    اْستَْسَؼك ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأنَّ 

 165 ............................................   َداِرَها َأْهَؾ  َتُممَّ  َأنْ  َأَمَرَها ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأنَّ 

 332 ...........................................    الُؽُسقِف  َصاَلةِ  فِل َجَفرَ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأنَّ 

ـَ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأنَّ  َل تُ  ِحق  468 .........................................................    ُقفِّ

َص  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأنَّ  ـِ  َرخَّ ْحَؿ ـِ  لَِعْبِدالرَّ  368 .....................................    َطْقٍف  ْب

 368 ................................................    َأَذانٍ  باَِل  الِعقدَ  َصؾَّك ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأنَّ 
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ـْ  بَِطائَِػةٍ  َصؾَّك ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأنَّ    267 ..........................................    َأْصَحابِفِ  مِ

 276 ...............................................    الَخْقِف  َصاَلةَ  َصؾَّك ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأنَّ 

 546 ..................................................    ُطْثَؿانَ  َطَؾك َصؾَّك ملسو هيلع هللا ىلص لـَّبِلَّ ا َأنَّ 

 366 ....................................................    الِعقدِ  َيْقمَ  َصؾَّك ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأنَّ 

 237 ....................................................    الُخْطَبةِ  فِل َكانَ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأنَّ 

 189 ..................................................    َقائًِؿا َيْخُطُب  َكانَ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأنَّ 

 195 ..................................................    َقائًِؿا َيْخُطُب  َكانَ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأنَّ 

ـَ  َيْسَتْغِػرُ  َكانَ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأنَّ   233 .............................................    لِْؾُؿْممِـِق

 219 .........................................    الُجُؿَعةِ  َصاَلةِ  فِل َيْؼَرأُ  َكانَ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأنَّ 

َػرِ  فِل َيْؼُصرُ  َكانَ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأنَّ   123 ...............................................    السَّ

ـِ  َيـَْفك َكانَ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأنَّ   455 ................................................    الـَّْعِل  َط

 455 .....................................................    الـََّجاِشلَّ  َكَعك ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأنَّ 

 89 ...............................................    ُيَصؾِّل َرُجاًل  َرَأى ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقَل  َأنَّ 

ـَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقَل  َأنَّ   566 ...........................................    الُؼُبقرِ  َزائَِراِت  َلَع

ـْ  َكَفك ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقَل  َأنَّ  لِّ  ُلْبسِ  َط  375 ..........................................    الَؼسِّ

ُجؾِ  َصاَلةِ  ُصقَل  إنَّ   264 ..........................................................    الرَّ

َؾَفا َأنْ  َأْوَصْت   َفاصَِؿةَ  َأنَّ   442 ..........................................   لٌّ َطؾِ  ُيَغسِّ

ْؿُس  اْكَخَسَػِت   334 ..............................    َفَصؾَّك ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقلِ  َطْفدِ  َطَؾك الشَّ

ُؽؿْ   344 ....................................................    ِدَياِرُكؿْ  َجْدَب  َشَؽْقُتؿْ  إكَّ

َؿا  22 .........................................................    بِفِ  لُِقْمَتؿَّ  اإِلَمامُ  ُجِعَؾ  إكَّ
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فُ  فِ  َطْفدٍ  َحِديُث  إكَّ  354 ............................................................    بَِربِّ

 567 ................................................    ُطَؿرَ وَ  َبْؽرٍ  َوَأَبا ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َرَأى َأكَّفُ 

 342 ................................................    َرَكَعاٍت  ِستَّ  َزْلَزَلةٍ  فِل َصؾَّك َأكَّفُ 

َفا  382 ................................................    ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقلِ  ُجبَّةَ  َأْخَرَجْت  َأكَّ

ُل  اَلةُ  ُفِرَضِت  َما َأوَّ ـِ  الصَّ  123 .................................................    َرْكَعَتْق

ُفؿْ   431 ........................................................    لِْؾُؼْرآِن؟ َأْخًذا َأْكَثرُ  َأيُّ

ُمقا قا َتَؼدَّ  38 .................................................................    بِل َفْلَتؿُّ

َل  بَِفا َأَمرَ  ُثؿَّ   456 .........................................................    َطَؾْقَفا َفُصؾِّ

ًٓ  ُمَتَقاِضًعا، ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  َخَرَج   344 ................................................    ُمَتَبذِّ

اَلمُ  َطَؾْقفِ  ُسَؾْقَؿانُ  َخَرَج   359 .............................................    َيْسَتْسِؼل السَّ

 149 .............................................    َتُبقكَ  َغْزَوةِ  فِل ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلِّ  َمعَ  َخَرْجـَا

ـَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقلِ  َمعَ  َخَرْجـَا  139 ...........................................    الَؿِديـَةِ  مِ

تِل َخْقرُ  ـَ  ُأمَّ ِذي  158 ............................................    اْسَتْغَػُروا َأَساُءوا إَذا الَّ

َجالِ  ُصُػقِف  َخْقرُ  ُلَفا الرِّ  76 ........................................................    َأوَّ

ًعا ُيَصؾِّل ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َرَأْيت  164 ...................................................    ُمَتَربِّ

قا  66 ..................................................................    ُصُػقَفُؽؿْ  ُرصُّ

َٓ  ِحْرًصا، اهللُ  َزاَدك  83 .........................................................    َتُعدْ  َو

ـُ  ملسو هيلع هللا ىلص لِؾـَّبِلِّ  بِـًْتا َشِفْدُت   567 .....................................................    ُتْدَف

 265 ........................................    الَخْقِف  َصاَلةَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقلِ  َمعَ  َشِفْدت

 245 ...................................................... ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلِّ  َمعَ  الُجُؿَعةَ  َشِفْدَكا
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 164 ................................................................ إَْرضِ  َطَؾك َصؾِّ  

 164 ........................................................................ َقائًِؿا َصؾِّ 

ـْ  َأْفَضُؾ  الَجَؿاَطةِ  َصاَلةُ   5 ..............................................    الَػذِّ  َصاَلةِ  مِ

 276 ............................................................    َرْكَعةٌ  الَخْقِف  َصاَلةُ 

ُجؾِ  َصاَلةُ  ُجؾِ  َمعَ  الرَّ  163 ........................................................    الرَّ

 56 .........................................    َمِريٌض  َوُهقَ  بِالـَّاسِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقلِ  َصاَلة

ـْ  َطَؾك َصؾُّقا َّٓ  إَلفَ  َٓ  َقاَل  َم  113 .................................................    اهللُ  إ

َقاعِ  َذاِت  َيْقمَ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  َصؾَّك  266 ..................................    الَخْقِف  َصاَلةَ  الرِّ

 86 ..........................................    َػفُ َخؾْ  َوَيتِقؿٌ  َفُؼْؿت ،ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َصؾَّك

ـِ  َخْؾَػ  َصؾَّْقت  475 ............................................    ِجـَاَزةٍ  َطَؾك َطبَّاسٍ  اْب

 79 ...............................................    َلْقَؾةٍ  َذاَت  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقلِ  َمعَ  َصؾَّْقت

 463 ..........................................................    ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلِّ  َوَراءَ  َصؾَّْقت

 217 .......................................................................    َصؾَّْقَت؟

 262 ..............................................   َكْجدٍ  قَِبَؾ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقلِ  َمعَ  َغَزْوت

 281 ....................................................    طُِرواُيػْ  َأنْ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  َفَلَمَرُهؿُ 

 328 ..................................................................    َواْدُطقا َفَصؾُّقا

 323 ...................................    الَؿْسِجدِ  فِل الِعقدِ  َصاَلةَ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  بِِفؿُ  َفَصؾَّك

 229 ..................................................    ُمْسؾِؿٌ  َطْبدٌ  ُيَقافُِؼَفا َٓ  َساَطةٌ  فِقفِ 

 318 ........................................................    َخْقًرا بِِفَؿا اهللُ  َأْبَدَلُؽؿُ  َقدْ 

 316 ...............................................    الِعقدِ  َقْبَؾ  ُيَصؾِّل َٓ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  َكانَ 
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 316 .................................................    الِػْطرِ  َيْقمَ  َيْخُرُج  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  َكانَ 

 315 .................................................. إَْضَحك فِل َيْؼَرأُ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  َكانَ 

 148 ...................................................    اْرَتَحَؾ  إَذا ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َكانَ 

 243 .......................................    اْلِؿـَْبرِ  َطَؾك اْسَتَقى إَذا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َرُسقُل  َكانَ 

 137 ..................................    َأْمَقالٍ  َثةِ َثاَل  َمِسقَرةَ  َخَرَج  إَذا ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َكانَ 

 316 ............................................    الِعقدِ  َيْقمُ  َكانَ  إَذا ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َكانَ 

 284 ..........................................    الِػْطرِ  َيْقمَ  َيْخُرُج  َٓ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َكانَ 

 283 ...........................................    الِػْطرِ  َيْقمَ  َيْغُدو َٓ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َكانَ 

 475 ......................................    َأْرَبًعا َجـَائِِزَكا َطَؾك ُيَؽبِّرُ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َكانَ 

 476 ......................................................    ُيَؽبُِّرَها ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َكانَ 

 298 .............................................    َوُطَؿرُ  َبْؽرٍ  َوَأُبق ،ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َكانَ 

، فِل َيْؼَرأُ  َكانَ  ـِ  219 .............................................    الُجُؿَعةِ  َوفِل الِعقَدْي

َي  إَذا َيْسَتِحبُّقنَ  َكاُكقا  558 ......................................    َقْبُرهُ  الَؿقِِّت  َطَؾك ُسقِّ

 369 ....................................................    َقَراءَ ِس  ُحؾَّةً  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  َكَساكِل

 527 ...................................................    َحقًّا َكَؽْسِرهِ  الَؿقِِّت  َطْظؿِ  َكْسرُ 

ـَ   425 .............................................    َأْثَقاٍب  َثاَلَثةِ  فِل ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  ُكػِّ

 185 .............................................. الُجُؿَعةِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقلِ  َمعَ  ُكَصؾِّل ُكـَّا

ـْ  َكَفْقُتُؽؿْ  ُكـُْت   566 ...................................................    الُؼُبقرِ  ِزَياَرةِ  َط

 569 .........................................................    ْقؾِ بِالؾَّ  َمْقَتاُكؿْ  َتْدفِـُقا َٓ 

 577 ..............................................................    إَْمَقاَت  َتُسبُّقا َٓ 
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ـِ  فِل ُتَغاُلقا َٓ    441 ............................................................... الَؽَػ

اَلةَ  َتْؼُصُروا َٓ   154 ............................................................... الصَّ

ػِّ  َخْؾَػ  لُِؿـَْػِردٍ  َصاَلةَ  َٓ   89 ....................................................    الصَّ

َـّ  َٓ   399 .......................................................    الَؿْقَت  َأَحُدُكؿُ  َيَتَؿـََّق

ـَ   564 ..........................................    َوالُؿْسَتِؿَعةَ  الـَّائَِحةَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َلَع

ـُقا َّٓ  إَلفَ  َٓ  َمْقَتاُكؿْ  َلؼِّ  462 .......................................................   اهللُ  إ

ا  413 .................................................   ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقلِ  ُغْسَؾ  َأَراُدوا َلـؿَّ

ا َل  َلـؿَّ ـُ  َطْبُداهللِ  ُتُقفِّ  428 .............................    ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقلِ  إَلك اْبـُفُ  َجاءَ  ُأَبلٍّ  ْب

 442 ..........................................................    َفَغَسْؾُتؽ َقْبؾِل ُمتِّ  َلقْ 

 238 .........................................................    ةٌ ُجُؿعَ  ُمَسافِرٍ  َطَؾك َلْقَس 

 273 ....................................................    َسْفقٌ  الَخْقِف  َصاَلةِ  فِل َلْقَس 

َـّ  ـْ  َلَقُؽقَك تِل مِ  364 ..........................................................    َأْقَقامٌ  ُأمَّ

َـّ  ـْ  َأْقَقامٌ  َلَقـَْتِفَق  176 ............................................    الُجُؿَعاِت  َوْدِطِفؿُ  َط

َّٓ ﴾ ٱ﴿ َأَخْذت َما ـْ  إ  265 ..................................    ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقلِ  لَِسانِ  َط

َٓ  َكِؼقُؾ، ُكـَّا َما ى َو َّٓ  َكَتَغدَّ  185 .........................................    الُجُؿَعةِ  َبْعدَ  إ

ـْ  َما  461 .......................................................    َيُؿقُت  ُمْسؾِؿٍ  َرُجؾٍ  مِ

َقا َأنْ  َمـََعُؽَؿا َما  8 ........................................................... َمَعـَا؟ ُتَصؾِّ

ـَّةُ  َمَضِت  ـَ  ُكؾِّ  فِل َأنَّ  السُّ  232 ..................................................    َأْرَبِعق

ـْ  ـْ  َرْكَعةً  َأْدَركَ  َم  191 ...............................................    الُجُؿَعةِ  َصاَلةِ  مِ

ـِ   228 .....................................................    الُجُؿَعةَ  َأَتك ُثؿَّ  اْغَتَسَؾ، َم
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ـَ  ـَّةِ  مِ  322 .............................................    َماِشًقا الِعقدِ  إَلك َيْخُرَج  َأنْ  السُّ

ـْ   268 ...........................................................    الُجُؿَعةِ  َيْقمَ  َتَؽؾَّؿَ  َم

ـْ   8 ...........................................................    َيْلِت  َفَؾؿْ  الـَِّداءَ  َسِؿعَ  َم

ـْ  َل  َأنْ  َشاءَ  َم  222 .......................................................    َفْؾُقَصؾِّ  ُيَصؾِّ

ـْ   564 .............................................    َطَؾْقَفا ُيَصؾَّك َحتَّك الِجـَاَزةَ  َشِفدَ  َم

ـِ  َكْػُس  َؼةٌ  الُؿْممِ  416 .......................................................    بَِدْيـِفِ  ُمَعؾَّ

َهِب  آكَِقةِ  فِل َكْشَرَب  َأنْ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َكَفك  366 ...................................    الذَّ

َص  َأنْ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َكَفك  542 ...........................................    الَؼْبرُ  ُيَجصَّ

ـْ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َكَفك  367 ............................................    الَحِريرِ  ُلْبسِ  َط

ـِ  ُكِفقـَا  516 ..........................................................    الَجـَائِزِ  اتَِّباعِ  َط

ـَ  َذاهَ  ـَّةِ  مِ  515 ...................................................................    السُّ

اَلِة؟ الـَِّداءَ  َتْسَؿعُ  َهْؾ   8 .........................................................    بِالصَّ

ـَ  َما ِهَل   229 ...................................................... اإِلَمامُ  َيْجؾَِس  َأنْ  َبْق

ِذي  7 ....................................................    َهَؿْؿت َلَؼدْ  بَِقِدِه، َكْػِسل َوالَّ

 466 ..................................    َبْقَضاءَ  اْبـَْل  َطَؾك ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َصؾَّك َلَؼدْ  َواهللِ 

 413 ......................................................    بَِؿَقامِـَِفا نَ اْبَدأْ : ِرَواَيةٍ  َوفِل

ـَ  َصؾَّك: لُِؿْسؾِؿٍ  ِرَواَيةٍ  َوفِل ْؿُس  َكَسَػِت  ِحق  334 .................................    الشَّ

عُ  ُكـَّا: لُِؿْسؾِؿٍ  َلْػظٍ  َوفِل  185 ................................................    َمَعفُ  ُكَجؿِّ

 َٓ َـّ  َو  61 .............................................................    َرُجاًل  اْمَرَأةٌ  َتُممَّ

 55 .....................................................    اهللِ  لِؽَِتاِب  َأْقَرُؤُهؿْ  الَؼْقمَ  َيُممُّ 
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 5 ....................................................... ََاإِلَماَمِة اجَلَناَعِة َصالِة َباُب
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 12 ................................. الؿسجد؟ يف الجؿاطة صالة تجب هؾ [:2] مسللة
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 14 ................................. بركعة؟ يشػعفا ففؾ الؿغرب، أطاد إذا [:4] مسللة

 15 .................................................... اإلطادة؟ تجب هؾ [:5] مسللة

 15 ........................................ فرضف؟ فليفؿا الصالة، أطاد إذا [:6] مسللة

 16 ..................... .وآفتراض التـػؾ يف والؿلمقم اإلمام كقة اختالف [:7] مسللة

 28 ...............................................................امُلِلَخَكة امَلَطاِئِل َبِعُض

َل  قد مسجد يف الثاكقة الجؿاطة [:1] مسللة  18 ................................. .فقف ُصؾِّ

 26 ................. الؿسجد؟ يف مجاطة الظفر يصظ ففؾ الجؿعة: فاتتف مـ [:2] مسللة

 26 ........ الػرض؟ أم الراتبة، بالسـة يبتدئقن ففؾ أخرى، مجاطة صؾقا إذا [:3] مسللة

 22 ............... آئتؿام؟ الؿمتؿقن يـقي أن الجؿاطة لصحة ُيشترط هؾ[: 1] مسللة

 23 .................................... اإلمامة؟ اإلمام يـقي أن ُيشتَرط هؾ [:2] مسللة

 23 ........................ آئتؿام؟ الؿلمقم يـق ومل اإلمامة ماماإل كقى إذا [:3] مسللة

 24 ...........................الصالة؟ يف آئتؿام كقى ثؿ مـػرًدا، أحرم إذا [:4] مسللة



 596 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 24 ...................................... اإلمامة؟ كقى ثؿ مـػرًدا، أحرم إذا [:5] مسللة 

 25 ......................................... مـػرًدا؟ وصىل الؿمتؿ اكػرد إذا [:6] مسللة

 25 ....................................... آئتؿام؟ يـقي وٓ إماًما تابع إذا [:7] مسللة

 26 ............................................ .اإلمام مع الؿلمقم ٓتحا [:8] مسللة

 28 ........................................ متعؿًدا؟ إمامف الؿلمقم سبؼ إذا [:9] مسللة

 29 ........................................ ساهًقا؟ إمامف الؿلمقم سبؼ إذا [:16] مسللة

 31 .............. الؿسـقكة؟ الصالة أفعال بعض ترك طىل اإلمام ُيتابع هؾ [:11] مسللة

 32 .......... الؿلمقم؟ صالة حؽؿ فؿا صالتف، يبطؾ ما اإلمام ارتؽب إذا [:12] مسللة

 35 ................ اإلمام؟ صالة بصحة مرتبطة الؿلمقم صالة صحة هؾ [:13] ةمسلل

 39 ............................ .حائؾ وبقـفؿا اإلمام، خؾػ الؿلمقم صالة[: 1] مسللة

 42 ...............................................................امُلِلَخَكة امَلَطاِئِل َبِعُض

 41 ........ .إلقفؿ الصػقف تتصؾ ومل الؿسجد ممخرة يف الؿلمقمقـ صالة[: 1] مسللة

 41 ...................................... .الؿسجد خارج الؿلمقمقـ صالة [:2] مسللة

 43 ................................. الؿلمقم؟ مـ أطىل يؽقن أن لإلمام هؾ [:3] لةمسل

 44 ............................................... .اإلمام طىل الؿلمقم ُطؾق [:4] مسللة

 44 ....................... .يـؼؾ مؿا إرض وجف طىل وضع ما طىل الصالة [:5] مسللة

 46 ....................................................... .الصالة تخػقػ[: 1] مسللة

 47 ............................................... غقره؟ لقمم الصالة إطادة [:2] مسللة

 56 ...................... .الؼاطد ماإلما خؾػ الؼقام طىل الؼادر صالة كقػقة[: 1] مسللة

 55 ....................................................... .باإلمامة إحؼ[: 1] مسللة
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 57 ............................................ .يحتؾؿ مل الذي الغالم إمامة [:2] مسللة

 58 ............................................................ .العبد إمامة [:3] مسللة

 58 ........................................ .ومسجده بقتف، يف الرجؾ إمامة [:4] مسللة

 59 ................. تلخقره؟ لف ففؾ أحٌد، تؼدم وقد الراتب، اإلمام جاء إذا [:5] مسللة

 61 ................................................... .الرجؾ الؿرأة إمامة[: 1] مسللة

 61 ........................................................ .إطرابل إمامة [:2] مسللة

 62 .......................................................... .الؽافر إمامة [:3] مسللة

 62 ......................................................... .الػاسؼ إمامة [:4] مسللة

 65 ........................................... .الحال مستقر خؾػ الصالة [:5] مسللة

 66 ..................................................الصػقف تسقية حؽؿ[: 1] مسللة

 67 ...................................... .الصػقف تسقية طىل اإلمام حث [:2] مسللة

 67 ................................................. .الصػقف تسقية كقػقة [:3] مسللة

 68 ................................................ .الصػقف بقـ الؿؼاربة [:4] مسللة

 69 ...............................................................امُلِلَخَكة امَلَطاِئِل َبِعُض

 69 ............................................... .إول الصػ يف إحؼ [:1] مسللة

 69 ........... ممخر؟ بصػ يختصقن أم الرجال، مع يصػقن الصبقان هؾ[: 2] مسللة

 71 .. إلقف؟ سبؼ إذا إول الصػ مـ الصالة يحسـ الذي الصبل يمخر هؾ[: 3] مسللة

 75 .......................................... .الصػقف تسقية طىل التعاون[: 4] مسللة

 78 ...............................................................امُلِلَخَكة امَلَطاِئِل ِعُضَب

 78 ................................ مقسرتف؟ أم الصػ، مقؿـة: أفضؾ أيفؿا[: 1] مسللة
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 86 .............................................. .اإلمام مـ آثـقـ مققػ[: 1] مسللة

 86 ......................................... .اإلمام مـ فلكثر الثالثة مققػ [:2] مسللة

 81 ............................................... .اإلمام مـ الؿرأة مققػ :[3] مسللة

 81 ...............................................................امُلِلَخَكة امَلَطاِئِل َبِعُض
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 96 ........................... رأسف؟ اإلمام رفع أن بعد الصػ يف دخؾ إذا [:2] مسللة

 91 .................................. معف؟ يصػ مـ يجد مل مـ يصـع ماذا [:3] مسللة

 92 ............................ بف؟ الػردية وتزول مصافتف، تصح الذي مـ [:4] مسللة

 93 يركع؟ أن قبؾ قائًؿا ومازال معف فصػ آخر فجاء مـػرًدا الصالة ابتدأ إذا [:5] مسللة

 94 ................................... .الصالة إىل الؿشل يف اإلسراع حؽؿ[: 1] مسللة

 95 ........... آخرها؟ أم صالتف، أول هق اإلمام مع الؿسبقق يدركف ما هؾ [:2] مسللة

 97 ...............................................................امُلِلَخَكة امَلَطاِئِل َبِعُض

 97 ..... إخريقـ؟ يف الؽتاب فاتحة مع سقرةً  يؼرأ هؾ بركعتقـ، الؿسبقق: [1] مسللة
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 98 .................................................... الجؿاطة؟ ُتدَركُ  بِؿَ  [:2] مسللة

 يف يتابعف ففؾ لإلمام، إخقرَ  التشفدَ  لؾؿسبقق إوسطُ  التشفدُ  وافؼ إذا [:3] مسللة

 166 .......................................................................... الدطاء؟

 166 ................. تشفد؟ فقف لؾؿسبقق لقس مقضع يف اإلمام تشفد إذا [:4] مسللة

 أحًدا يؼدمقا أن إمامفؿ سؾؿ إذا الجؿاطة أدركقا الذيـ لؾؿسبقققـ هؾ [:5] مسللة

 161 .......................................................................... يممفؿ؟

 161 ........................... السفق؟ سجقد يف إمامف الؿسبقق يتابع هؾ [:6] مسللة

 162 .......... الصالة؟ إتؿام يف الحاضر إمامف الؿسافر الؿسبقق ُيتابع هؾ [:7] مسللة

 163 ................................................. الجؿاطة؟ أقؾ هق ما[: 1] مسللة

 165 ...................................... .بقـفـ مجاطة الـساء صالة حؽؿ[: 1] مسللة

 2٠7 .............................................................امُلِلَخَكة امَلَطاِئِل َبِعُض

ِت  إذا[: 1] مسللة  167 ................................. تؼقم؟ فليـ بالـساء، الؿرأةُ  صؾَّ
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 168 .......................... .الؿسجد يف الرجال مجاطة إىل الؿرأة خروج [:4] مسللة

 169 .................................... زوجفا؟ استئذان طؾقفا يجب هؾ [:5] مسللة
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 111 ................................................. .إطؿك إمامة حؽؿ[: 1] مسللة
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 145 .......................... أيام؟ أربعة قبؾ يتققعفا لحاجة ببؾدٍ  أقام إذا [:2] مسللة

 145 ............................................ .السػقـة يف الؿالَّح صالة [:3] مسللة

 146 ................... يؼصر؟ أم يتؿ، ففؾ ودار، أهؾ، فقفا لف ببؾدة مرَّ  إذا [:4] مسللة

 147 ............. العؽس؟ وكذا أقام، ثؿ مسافر، وهق الصالة، يف شرع إذا [:5] مسللة

 149 ...................................... .السػر يف الصالتقـ بقـ الجؿع[: 1] مسللة

 156 .................... بالسائر؟ خاص هق أم الـازل، الؿسافر يجؿع هؾ [:2] مسللة

 151 .............................. الصالتقـ؟ بقـ لؾجؿع الـقة تشترط هؾ [:3] مسللة

 152 ........................ الجؿع؟ يف الصالتقـ بقـ الترتقب ُيشترط هؾ [:4] مسللة

 152 ........................ الجؿع؟ يف الصالتقـ بقـ الؿقآة ُيشترط هؾ [:5] مسللة
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 183 ...... الجؿعة؟ إىل ساطقان ومها الؿشل حال يف البقعَ  الـفُل  يشؿؾ هؾ [:7] مسللة

 183 .......... والؿرأة؟ والؿسافر كالعبد الجؿعة تؾزمف ٓ مـ بقع حؽؿ ما [:8] مسللة

 184 ....... الجؿعة؟ كداء بعد البقع غقر إخرى الؿعامالت طؼقد حؽؿ ما [:9] مسللة
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 187 .................................................. .الجؿعة وقت آخر [:2] مسللة
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 216 ................................. .الخطبة أثـاء الؿاء الخطقب شرب [:12] مسللة

 217 ..................................... .يخطب واإلمام الؿسجد، تحقة [:1] مسللة
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 256 ........................................... .الجؿعة يقم التبؽقر حؽؿ [:4] مسللة
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 253 ................................. بالتخطل؟ إلقفا يصؾ فرجة وجد إذا [:7] مسللة
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 255 ......................................................................... الجؿعة؟
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 257 .......................................... .السجـ يف  الجؿعة إقامة [:14] مسللة

 257 ....................... .الجؿعة يقم والحسـة الجؿقؾة، الثقاب لبس [:15] مسللة

 258 ..................................... .الجؿعة يقم والطِّقب السقاك، [:16] مسللة

 258 ........................................... الجؿعة؟ لصالة أذان كؿ [:17] مسللة

ُِِف َصالِة َباُب  16٠ ................................................................ اخَل
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 174 .............................................................امُلِلَخَكة مَلَطاِئِلا َبِعُض
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 274 ............................................. هذه؟ أيامـا يف ُتَصؾَّك هؾ [:2] مسللة

 274 ....... السػر؟ يف خاص ذلؽ أم الحضر، يف الخقف صالة ُتصؾَّك هؾ [:3] مسللة

 275 ..................................... .أربًعا هبؿ صؾَّك إذا الصالة كقػقة [:4] مسللة

 276 ...................... الؼتال؟ التحام وطـد الخقف، شدة يف يصظ هؾ [:5] مسللة

 276 ..................................... الصالة؟ يف السالح محؾ حؽؿ ما [:6] مسللة

 277 ................................... الخقف؟ صالة يف ويؼام يمذَّن هؾ [:7] مسللة

 277 ........... الخقف؟ صالة يصظ الطالب وهؾ الؿطؾقب، يصظ كقػ [:8] مسللة

ِِِو َصالِة َباُب  18٠ ............................................................... الِعَّد

 281 ................................................... .العقد صالة وقت[: 1] مسللة

 282 ........................الققم؟ ذلؽ أثـاء طقدٌ  يقمفؿ أنَّ  الـاس طؾؿ إذا [:2] مسللة

 286 ................................................... .العقد صالة حؽؿ[: 1] مسللة
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 287 ......................................... لؾؿرأة؟ العقد صالة حؽؿ ما [:2] مسللة 

 288 ............................................. .العقديـ يف التؽبقر حؽؿ [:3] مسللة

 19٠ .............................................................امُلِلَخَكة امَلَطاِئِل َبِعُض

 296 .......................................... .الػطر طقد يف التؽبقر وقت[: 1] مسللة

 296 ....................................... .إضحك طقد يف التؽبقر قتو [:2] مسللة

 291 ....................................... .إضحك يف التؽبقر وقت آخر [:3] مسللة

 293 ............................................. الـقافؾ؟ طؼب يؽبر هؾ [:4] مسللة

 293 ................................. يؽبِّر؟ ففؾ وحده، الػرض صؾَّك مـ [:5] مسللة

 294 ................................................... الؿسافر؟ يؽبر هؾ [:6] مسللة

 294 ........................................................ .الـساء تؽبقر [:7] مسللة

 294 .................... .إمصار يف العقديـ إىل الخروج يف التؽبقر إضفار [:8] مسللة

 295 ............................................ .العقديـ يف التؽبقر صقغة [:9] مسللة

 297 ..................................... يؽبر؟ متك الصالة يف الؿسبقق [:16] مسللة

 298 .......................................... .الخطبة قبؾ العقديـ صالة[: 1] مسللة

 361 ................................................... .العقد خطبة حؽؿ [:2] مسللة

 361 ...........................................العقد؟ صالة بعد خطبة كؿ [:3] مسللة

 ١٠4 .............................................................امُلِلَخَكة امَلَطاِئِل َبِعُض

 364 ........................................ .العقد لخطبة آستؿاع حؽؿ[: 1] لةمسل

 365 ........................................... العقد؟ خطبة يستػتح بؿاذا [:2] مسللة

 366 ................................................. .ركعتان العقد صالة[: 1] مسللة
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 366 ..................................... .وبعدها العقد، صالة قبؾ التـػؾ [:2] مسللة

 368 ........................................ ويؼام؟ العقد لصالة يمذن هؾ[: 1] مسللة

 311 ....................................... .العقد صالة يف التؽبقرات طدد[: 1] مسللة

 312 .................................. ٓ؟ أم التؽبقرات، مع يديف يرفع ؾه [:2] مسللة

 313 ..................... بقـفا؟ يقايل أم بذكر، تؽبقرتقـ كؾ بقـ يػصؾ هؾ [:3] مسللة

 313 .................................................... .التؽبقرات حؽؿ [:4] مسللة

 314 ................................... الؼراءة؟ يف وشرع التؽبقر كسل مـ [:5] مسللة

 314 ......................................... التؽبقرات؟ طدد يف شؽ مـ [:6] مسللة

 314 ........................................... آستػتاح؟ دطاء يؼال متك [:7] مسللة

 316 ................................... .العقد يقم يف الطريؼ مخالػة حؽؿ[: 1] للةمس

 ١29 .............................................................امُلِلَخَكة امَلَطاِئِل َبِعُض

 319 ...................................... .الرجال مـ الدف ضرب حؽؿ[: 1] مسللة

 326 ........................................... .الـساء حؼ يف الدف حؽؿ [:2] مسللة

 326 .............................................. .مجؾجال كان إذا الدف [:3] مسللة

 321 ................................................ .لؾطباع الؿفقج الغـاء [:4] مسللة

 323 .............................................. العقد؟ ةصال ُتصؾَّك أيـ[: 1] مسللة

 ١14 ....................................... الَباب َيَرا ِفْ ُمِلَخَكٍة َمَطاِئَل ِذِكِس ِفْ َفِصل

 324 ............................................... .العقد بصالة التعجقؾ[: 1] مسللة

 324 ........................ يصؾقفا؟ فؽؿ اإلمام، مع العقد صالة فاتتف مـ [:2] مسللة

 325 .......................... الخطبة؟ يف وهق صىل، وقد اإلمامَ  أدرك إذا [:3] مسللة
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 326 ....................................... دد؟ط العقد لصالة ُيشترط هؾ [:4] مسللة 

 326 .............. الؿصىل؟ إىل الخروج طـ طذر لف مـ البقت يف ُيصظ هؾ [:5] مسللة

 326 ...................................... العقد؟ صالة الؿسافر يصظ هؾ [:6] مسللة

 328 ............................................... .الؽسقف صالة حؽؿ[: 1] مسللة

 329 ............................................... .الؽسقف صالة وقت [:2] مسللة

 332 ........................................... .الؽسقف صالة يف الجفر[: 1] مسللة

 333 ........................................الؽسقف؟ لصالة ُيـاَدى كقػ [:2] مسللة

 335 .............................. الؽسقف؟ صالة يف الركقطات طدد كؿ[: 1] مسللة

 336 ................................... .الؽسقف صالة يف الجؿاطة حؽؿ [:2] مسللة

 336 ................................... .الؽسقف صالة بعد الخطبة حؽؿ [:3] مسللة

 337 .......................................... .الؽسقف صالة يف اإلصالة [:4] مسللة

 338 ...................... إول؟ الركقع مـ رفعف طـد الؿصظ يؼقل ماذا [:5] مسللة

 338 .. .ركعة كؾ مـ الثاين والركقع فقف، الػاتحة وقراءة ثاين،ال الؼقام حؽؿ [:6] مسللة

 ١4٠ .............................................................امُلِلَخَكة امَلَطاِئِل َبِعُض

 346 ..................... إول؟ الركقع فاتف وقد اإلمامَ  الؿلمقمُ  أدرك إذا[: 1] مسللة

 346 ..................................... .الـفل أوقات يف الؽسقف صالة [:2] مسللة

 342 ................... والؼؿر؟ الشؿس كسقف غقر أيات يف ُيصؾَّك هؾ[: 1] مسللة

 343 ....................... أخرى؟ صالة مع الؽسقف صالة اجتؿعت إذا [:2] مسللة

 ١44 ............................................................ االِضِتِطَكاِء َصالِة َباُب

 345 .......................................... .آستسؼاء صالة مشروطقة[: 1] مسللة



 665  فَسع املْضْعات ّاملطاٜل

 

 

 

 

 346 .............................................. .آستسؼاء صالة صػة [:2] مسللة

 347 ............................. الصالة؟ بعد أم الصالة، قبؾ الخطبة هؾ [:3] مسللة

 347 ......................................... آستسؼاء؟ لصالة خطبة كؿ [:4] مسللة

 348 ........................................ آستسؼاء؟ صالة ُتصؾَّك متك [:5] ةمسلل

نُ  هؾ [:6] مسللة  348 ...................................آستسؼاء؟ لصالة َوُيَؼامُ  ُيَمذَّ

داء تحقيؾ [:7] مسللة  348 ....................................................... .الرِّ

 356 ....................................................... .التحقيؾ صػة [:8] مسللة

 356 .............................. آستسؼاء؟ صالة يف بالؼراءة يجفر هؾ [:9] مسللة

 356 .................................. .الؿصىل يف العقد صالة استحباب [:16] مسللة

 ١52 .............................................................امُلِلَخَكة امَلَطاِئِل َبِعُض

 351 ....... آستسؼاء؟ صالة يؽررون ففؾ يسؼقا، فؾؿ الـاس استسؼك إذا[: 1] مسللة

 351 ................. يخرجقا؟ أن قبؾ فُسُؼقا الخروج: طىل الـاس طزم إذا [:2] مسللة

 ١61 .............................................................امُلِلَخَكة امَلَطاِئِل َبِعُض

 362 ........................................ .لالستسؼاء الذمة أهؾ خروج[: 1] مسللة

 363 ................................... .آستسؼاء صالة يف لـساءا خروج[: 2] مسللة

 ١64 ...................................................................... الّلَباِع َباُب

 364 ................................................. .الحرير لباس حؽؿ[: 1] مسللة

 364 ....................................... .الحرير لباس يف الصالة حؽؿ [:2] مسللة

 366 .......................................... .الحرير طىل الجؾقس حؽؿ[: 1] مسللة

 367 ......................................... .الثَّقب يف الحرير َطَؾؿِ  ُحؽؿُ [: 1] مسللة



 666 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 368 ................................. .كالحؽة لؿرض الحرير لباس حؽؿ[: 1] مسللة 

 369 ............................. .غقره مع بالحرير الؿـسقج الثقب حؽؿ[: 1] ةمسلل

 376 ............................................ .بالحرير الؿحشقة الجبة [:2] مسللة

 376 .......................................................... .الَخزِّ  ثقاب [:3] مسللة

 373 ......................لؾرجال؟ بالذهب وتضبقبفا إسـان شد: مسللة [:4] مسللة

 375 ........................................ .الؿعصػرة الثقاب لبس حؽؿ[: 1] مسللة

 378 ............................................... .لؾرجؾ التزطػر حؽؿ [:2] مسللة

 379 .................................................. .إمحر لباس ؽؿح [:3] مسللة

 382 ........................................ .يسقر حرير فقف ما لبس جقاز[: 1] مسللة

 ١8١ .............................................................امُلِلَخَكة امَلَطاِئِل َبِعُض

 383 ........................... .إرواح ذوات تصاوير فقف ما لباس حؽؿ[: 1] مسللة

 385 ........................... .والعؽس الرجؾ، لباس الؿرأة لبس حؽؿ [:2] مسللة

 386 ............................... .الؽعبقـ تحت إىل الثقاب إسبال حؽؿ [:3] مسللة

 388 ......................................... .الـساء حؼ يف الثقاب إسبال [:4] مسللة

 396 ........................................................ .السدل حؽؿ [:5] مسللة

 392 ..................................................... .الصؿاء اشتؿال [:6] مسللة

 393 .................................... .ثقبقـ ويف واحدٍ  ثقب يف الصالة [:7] مسللة

 395 ................................................ .والشعر الثقب كػُت  [:8] مسللة

 ١97 ................................................................ اْلـَجَناِئِز ِكَتاُب

 399 .................................................. .الؿقت تؿـل حؽؿ[: 1] مسللة



 667  فَسع املْضْعات ّاملطاٜل

 

 

 

 

 462 ............................................... .فوكقػقت التؾؼقـ حؽؿ[: 1] مسللة

 463 ........................................................ .الؽافر تؾؼقـ [:2] مسللة

 464 ............... الؿقت؟ وطىل الؿحتضر، طـد[ ڤ] سقرة قراءة حؽؿ[: 1] مسللة

 4٠5 .............................................................امُلِلَخَكة امَلَطاِئِل َبِعُض

 465 .............. الخقف؟ جاكب أم الرجاء، جاكب: يغؾب ماذا الؿريض[: 1] مسللة

 466 ........................................... .الؼبؾة إىل الؿحتضر تقجقف [:2] مسللة

 467 .............................. الؿقت؟ بطـ طىل يدحد أو سقػ وضع [:1] مسللة

 468 ....................................................... .الؿقت تسجقة[: 1] مسللة

 469 ........................................................ .الؿقت تؼبقؾ[: 1] مسللة

 421 .............................................................امُلِلَخَكة امَلَطاِئِل َبِعُض

ـٍ  مقتف مرض يف أقر إذا[: 1] مسللة  أهذا: يؼدم وأيفؿا إقراره؟ ُيؼبؾ ففؾ لشخص، بدي

 412 ................................. صحتف؟ يف طـف معروف هق الذي الديـ أم الديـ،

 414 .................................................. .الؿقت ؾغس حؽؿ[: 1] مسللة

 414 ............................. الؿقت؟ غسؾ يف القاجب الغسؾ هق كؿ [:2] مسللة

 415 ....................................... غسؾف؟ طـد ثقابف مـ يجرد هؾ [:3] مسللة

 415 ....................................................الؿقت غسؾ صػة [:4] مسللة

 417 ................................. .غسالت سبع مـ أكثر الؿقت غسؾ [:5] مسللة

 418 ...................................... الغسؾ؟ أثـاء الؿقت بطـ طصر [:6] مسللة

 418 ................................ قت؟الؿ غسؾ بعد كجاسة خرجت إذا [:7] مسللة

 419 ................................................ .الحار الؿاء استخدام [:8] مسللة



 668 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 419 ...................... ُيْغَسال؟ كؿ تقفقا، إذا والجـب الحائض، الؿرأة [:9] مسللة 

 426 ............................................. الؿقتة؟ شعر يضػر هؾ [:16] مسللة

 412 .............................................................امُلِلَخَكة امَلَطاِئِل َبِعُض

 421 ................................. مختقًكا؟ يؽـ مل إذا الؿقت ُيختـ هؾ[: 1] مسللة

 421 ...................................... ضػاره؟وأ شعره، مـ يمخذ هؾ [:2] مسللة

 422 ........................................... العاكة؟ شعر مـ يمخذ هؾ [:3] مسللة

 423 ...... استعؿالف؟ طىل الؼدرة طدم أو الؿاء، لػؼد الؿقت غسؾ تعذر إذا [:4] مسللة

 423 ...................... الؿقت؟ يغسال أن والحائض لؾجـب يشرع هؾ [:5] مسللة

 424 ................................... لؾجـازة؟ الصبل تغسقؾ يصح هؾ [:6] مسللة

ؾ هؾ [:7] مسللة  424 .................................................. الجـقـ؟ ُيَغسَّ

 425 ................................................. .الؿقت تؽػقـ حؽؿ[: 1] للةمس

 425 ....................................... الؽػـ؟ يف يجزئ ما أقؾ هق ما [:2] مسللة

 426 ........................................ استحباًبا؟ الرجؾ ُيؽػـ كؿ يف [:3] مسللة

 426 ........................................ استحباًبا؟ الؿرأة ُتؽػـ كؿ يف [:4] مسللة

 427 ....................................................... .الصبل تؽػقـ [:5] مسللة

 427 ....................................................... .التؽػقـ صػة [:6] مسللة

 428 ................................................... .بالؼؿقص التؽػقـ[: 1] مسللة

 429 ....................................... .البقض بالثقاب التؽػقـ حؽؿ[: 1] مسللة

 436 ................................................. .الؿقت كػـ تحسقـ[: 1] مسللة

 431 ................................... إكػان؟ قؾَّت أو الؽػـ، ضاق إذا[: 1] مسللة



 669  فَسع املْضْعات ّاملطاٜل

 

 

 

 

 431 ........................... وغقرها؟ ثقاب مـ الشفقد طىل ما يـزع هؾ [:2] مسللة

ُؾ  هؾ [:3] مسللة  432 ........................................... الؿعركة؟ َشِفْقد ُيَغسَّ

ؾ هؾ [:4] مسللة  433 ............................................. جـًبا؟ كان إذا ُيَغسَّ

 433 ....................................... الؿعركة؟ شفقد طىل يصىل هؾ [:5] مسللة

 435 ...................................................... .الشفقد الصبل [:6] مسللة

 4١6 ............................................... امُلِلَخَكة امَلَطاِئل َبِعض ِذِكِس ِفْ َفِصل

سالحف؟ طؾقف طاد أو سؼقط، أو دابة، بسبب الؿعركة أرض يف مات مـ[: 1] مسللة

 .................................................................................. 436 

 436 ................ ذلؽ؟ بعد ومات محؾ ثؿ الؿعركة، أرض يف ُجِرح مـ [:2] مسللة

ـْ  [:3] مسللة  438 ................................................... البغاة؟ مـ ُقتِؾ َم

 438 ......... اإلمام؟ مع يؼاتؾقن الذيـ العدل أهؾ مـ رجال البغاة قتؾ إذا [:4] مسللة

 438 ..................... .الفدم وصاحب والغريؼ، والؿبطقن، الؿطعقن [:5] مسللة

 439 ................... أهؾف؟ أو كػسف، أو مالف، دون ُقتِؾ أو ضؾًؿا، ُقتِؾ مـ [:6] مسللة

 446 ............................................. .التجفقز منوم التؽػقـ، [:7] مسللة

 446 ........................................................ .الزوجة كػـ [:8] مسللة

 441 ............................................. .الؽػـ يف الؿغآة حؽؿ[: 1] مسللة

 442 ....................................... الؿقت؟ غسؾ يف إوىل هق مـ[: 1] مسللة

 443 ........................................ زوجفا؟ تغسؾ أن لؾؿرأة هؾ [:2] مسللة

 444 ......................................... امرأتف؟ يغسؾ أن لؾرجؾ هؾ [:3] مسللة

 444 ..................................... أحدمها؟ مات ثؿ امرأتف صؾؼ إذا [:4] مسللة



 616 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 445 .............................................................امُلِلَخَكة مَلَطاِئِلا َبِعُض 

ؾ أن لؾرجؾ يجقز هؾ [:1] مسللة  445 ........................ زوجتف؟ غقر امرأةً  ُيَغسِّ

 445 ......................... والعؽس؟ أجاكب، كسقةٍ  بقـ الرجؾ مات إذا [:2] مسللة

ؾ أن لؾؿرأة هؾ [:3] مسللة  446 ......................................... الصبل؟ ُتَغسِّ

 447 ...................................... الصغقرة؟ يغسؾ أن لؾرجؾ هؾ [:4] مسللة

 447 ........................... يغسؾف؟ فؿـ شؽِال،مُ  خـثك الؿقت كان إذا [:5] مسللة

 448 ........................................... الؽافر؟ الؿسؾؿ يغسؾ هؾ [:6] مسللة

 448 ................................... لؾؿسؾؿ؟ الؽافر تغسقؾ يجزئ هؾ [:7] مسللة

 449 ........................ أحدمها؟ فؿات ذمقة، متزوًجا الؿسؾؿ كان إذا [:8] مسللة

 449 ........................... محارمفا؟ مـ الرجؾ تغسؾ أن لؾؿرأة هؾ [:9] مسللة

ا، الؿؼتقل طىل يصىل هؾ[: 1] مسللة  456 ............................. صاًصا؟قِ  أو حدًّ

 451 ..................................... طؾقف؟ ُيصؾَّك ففؾ كػسف، قتؾ مـ[: 1] مسللة

 452 .................................................... .الؼبر طىل الصالة[: 1] مسللة

 453 ............................... الؼبر؟ طىل فقف ُيَصؾَّك الذي الحد هق ما [:2] مسللة

 455 ................................................... .الؿقت كعل حؽؿ[: 1] مسللة

 456 ................................................. .الغائب طىل الصالة [:2] مسللة

 صالة طؾقف ُيَصؾَّك ففؾ السباع، ؾتفأك أو الحقتان، وأكؾتف الؿقت، غرق إذا [:3] مسللة

 457 ......................................................................... الغائب؟

 457 ............................................ .الؿقت طىل الصالة حؽؿ [:4] مسللة

 458 .......................................... .الصبقان طىل الصالة حؽؿ [:5] مسللة



 611  فَسع املْضْعات ّاملطاٜل

 

 

 

 

ْؼط طىل الصالة [:6] مسللة  459 .................................................. .السَّ

 463 ........................................... .الجـازة مـ اإلمام مققػ [:1] مسللة

 464 .................................... ؟- الؿقتك أطـل - مجاطة كاكقا إذا [:2] مسللة

 465 ... الرجؾ؟ رأس طـد الؿرأة وسط يجعؾ أم رؤوسفؿ، بقـ يسقي هؾ [:3] مسللة

 466 .............................................. الجـائز؟ طىل يصىل أيـ [:1] مسللة

 467 .......................... الؿسجد؟ يف الجـازة طىل الصالة ُتشرع هؾ [:2] مسللة

 468 ................................. الجـازة؟ لصالة الطفارة ُتشترط هؾ [:3] مسللة

 476 ............................................... .الجـازة تؽبقرات طدد [:1] مسللة

 472 .................................... تؽبقرات؟ أربع طىل ماماإل زاد إذا [:2] مسللة

 473 .............................................. .الجـازة تؽبقرات حؽؿ [:3] مسللة

 473 ......................................... التؽبقرات؟ يف يديف يرفع هؾ [:4] مسللة

 475 ......................... إوىل؟ التؽبقرة بعد آستػتاح دطاء يؼرأ هؾ [:1] مسللة

 476 ........................... إوىل؟ التؽبقرة بعد الػاتحة قراءة حؽؿ ما [:2] مسللة

 477 ....................................... .ةالػاتح بعد سقرة قراءة حؽؿ [:3] مسللة

 479 .......................................... .والدطاء الؼراءة يف اإلسرار [:4] مسللة

 483 .......................................... الثاكقة؟ التؽبقرة بعد يؼال ما [:1] مسللة

 483 .................. الثاكقة؟ التؽبقرة بعد  الـبل طىل الصالة حؽؿ ما [:2] مسللة

 484 ........................................ الثالثة؟ التؽبقرة بعد يؼال ماذا [:3] مسللة

 484 ...................................... .الثالثة بعد لؾؿقت الدطاء حؽؿ [:4] مسللة

 . ............................................ 484 الـبل بلدطقة الدطاء [:5] مسللة



 612 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 485 ................................................ لؾصغقر؟ ُيدطك بؿاذا [:6] مسللة 

 486 ..............................................الرابعة بعد الدطاء حؽؿ [:7] مسللة

 486 ............................................. الخامسة؟ بعد يدطق هؾ [:8] مسللة

 487 ..................................................... .وحؽؿف السالم [:9] مسللة

 489 ..................................................... .التسؾقؿ حؽؿ [:16] مسللة

 489 .............................................. .الجـازة صالة أركان [:11] مسللة

 496 ............................................. .الجـازة ةصال شروط [:12] مسللة

 496 ............................. غسؾف؟ تؼدم الؿقت لصالة ُيشترط هؾ [:13] مسللة

 491 ............................ التؽبقرات؟ بعض فػاتتف الرجؾ ُسبَِؼ  إذا [:14] مسللة

 491 ....................................................... .قضائف كقػقة [:15] مسللة

 492 ....... لؾؿقت؟ يدطق أم بالػاتحة، يبدأ ففؾ مثال، الثالثة يف أدركف إذا [:16] مسللة

 ويؽبر يؽبر حتك يـتظر أو  يؽبر، ففؾ التؽبقرتقـ، بقـ اإلمام أدرك إذا [:17] مسللة

 493 ............................................................................ معف؟

 اإلمام فؽبر الػاتحة، يف فشرع إوىل، التؽبقرة بعد الؿسبقق جاء إذا [:18] مسللة

 493 .......................................................................... الثاكقة؟

 بغقر بعدها التل التؽبقرة اإلمام كبر حتك التؽبقر طـ الؿلمقم تلخر لق [:19] مسللة

 494 ............................................................................ طذر؟

 494 ........................ ثالث؟ مـ وسؾَّؿ الرابعة، لتؽبقرةا كسل مـ [:26] مسللة

 495 .............................................. .ثالثة الصػقف جعؾ [:21] مسللة

 496 ............................................. .الصػقف تسقية حؽؿ [:22] مسللة



 613  فَسع املْضْعات ّاملطاٜل

 

 

 

 

 496 ................................. الؿقت؟ طىل بالصالة إوىل هق مـ [:23] مسللة

 497 ........................ طؾقفؿ؟ ويصىل الؿشركقـ أصػال يغسؾ هؾ [:24] مسللة

 498 .......... .الؿسؾؿقـ بقـ أسقًرا يؽقن الؿشرك الحربل الطػؾ حؽؿ [:25] مسللة

 499 ..................................... .وكقػقتف بالجـازة اإلسراع حؽؿ [:1] مسللة

 566 ............................................. .آخر بؾد إىل الجـازة كؼؾ [:2] مسللة

 561 .................................... الؿؼبرة؟ إىل الجـازة محؾ حؽؿ ما [:3] مسللة

 5٠١ .............................................................امُلِلَخَكة امَلَطاِئِل َبِعُض

 563 .................................................. الجـازة؟ يحؿؾ مـ [:1] مسللة

 563 ................................................... .الؿقت محؾ كقػقة [:2] مسللة

 564 ................................................. .الجـازة اتباع فضقؾة [:1] مسللة

 565 ............................................. الؼقراصقـ؟ متعؾؼ هق ما [:2] مسللة

 567 ........................................... لؾجـازة؟ الؿتبع يؽقن أيـ [:1] مسللة

 568 ............................................ .الجـازة اتباع يف الركقب [:2] مسللة

 569 .................................... .الؿؼبرة مـ الرجقع طـد الركقب [:3] مسللة

 516 ........................................... .لؾجـازة الـساء اتباع حؽؿ[: 1] مسللة

 512 ............................................. .الجـازة رأى لؿـ الؼقام[: 1] مسللة

 513 .......................... تقضع؟ أن قبؾ يجؾس ففؾ الجـازة، تبع إذا [:2] مسللة

 515 ............................................ .الؼبر الؿقت إدخال كقػقة[: 1] مسللة

 527 ...................................... ِبالدَِّفو امُلَتَعلَِّكِة امَلَطاِئِل َبِعِض ِذِكِس ِفْ َفِصل

 517 ................................................... .الؿقت دفـ حؽؿ[: 1] مسللة



 614 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 517 .............................................. .الؿؼبرة يف الدفـ حؽؿ [:2] مسللة 

 519 ..................................................... الدفـ؟ تقىلي مـ [:3] مسللة

 519 .......................................... الؿقت؟ بدفـ إوىل هق مـ [:4] مسللة

 526 .............................................. .وتقسقعف الؼبر، تعؿقؼ [:5] مسللة

 521 ............................................. .الؼبر يف الؽػـ ُطَؼدِ  حؾ [:6] مسللة

 522 ................................. .الؼبؾة مستؼبال الؼبر يف الؿقت وضع [:7] مسللة

 524 ................................. .الؼبر يف الؿقت يقضع جـب أي طىل [:8] مسللة

 524 ........................................ .الـفل أوقات يف الجـازة دفـ [:9] مسللة

 525 ................................... قبره؟ يف الؿقت دفـ طـد يؼال ماذا[: 1] مسللة

 527 .................... .ذلؽ كحق أو قطع، أو بؽسر، الؿقت إهاكة تحريؿ[: 1] مسللة

؟ وجـقـفا الؿرأة ماتت إذا [:2] مسللة  528 ....................................... َحلٌّ

 529 ................................... الذهب؟ مـ سـ لف الؿقت كان إذا [:3] مسللة

 529 ..................... بطـف؟ ُتشؼ ففؾ جقهرة: مقتف قبؾ الؿقت بؾع إذا [:4] مسللة

 5١2 .............................................................امُلِلَخَكة امَلَطاِئِل َبِعُض

 531 ...................... ٕخذه؟ يـبش ففؾ ققؿة: لفُ  ما الؼبر يف سؼط إذا [:1] مسللة

 531 ................................ الؼبر؟ لـبش الشرطقة إغراض بعض[: 2] مسللة

 532 ....................................... .لُِقْعَرف الؼبر طىل طالمة جعؾ [:3] مسللة

ؼُّ  الؾحد [:1] مسللة  534 ............................................... .الؼبر يف والشَّ

 536 ................................................. .بالؾبـ الؾحد تغطقة [:2] مسللة

 536 ........................................... .الؼبر إلقف يرفع الذي الحد [:3] مسللة



 615  فَسع املْضْعات ّاملطاٜل

 

 

 

 

 5١8 ............................................... امُلِلَخَكة امَلَطاِئِل َبِعِض ِذِكِس ِفْ َفِصل

 538 ........................................ .الؼبر إدخالف طـد الؿقت ستر [:1] مسللة

 538 ........................................... .الؿقت تحت قطقػة وضع [:2] مسللة

 539 ......... ُمسطًَّحا؟ أم ـًَّؿا،ُمَس  يجعؾقه ففؾ الؼبر، إىل التراب أطادوا إذا [:3] مسللة
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 بَابُ صاَل٠ٔ اجلََُاع١َٔ َٚاإلََِا١ََٔ
 كِتَابُ الصََّلَاِة

 لعالمافتح 

 يف دراسة أحاديث بلوغ املرام

 َع شنط بعض املػا٥ٌ املًخك١ حسٜثٝا ٚفكٗٝا

 

 تأليف

 ايبعداْٞ أبٞ عبداهلل حمُد بٔ عًٞ بٔ حزاّ ايفضًٞ
 يف زاض اؿسٜث بسَاج

 

 سابعاي اجلز٤
 ايصٝاّ –ايزنا٠ 

عِ  - ْطرِ َصَدَقِة الػِ  َدَقاِت  - َصَدَقِة التََّطقُّ َقام  -َقْسؿ الصَّ ِع َوَما ُكِفَل  َصْقمُ  -كَِتاُب الصِّ التََّطقُّ

ـْ َصْقِمِف   آْطتَِؽاُف َوقَِقاُم َرَمَضانَ  -َط
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 اِةَكالزَّ اُبَتِك

 

 .الـؿاء، والزيادة الشكاة لغة:

 .ية، وهل صالح الؼؾبوتليت بؿعـك الطفارة الؿعـق

ـَ إول ققلفؿ: )زكا الز  .إذا كثر رْيعف( :عرَفِؿ

ٿ ٿ  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ   ڤ ڤ ڤ ﴿ومـ الثاين ققلف تعاىل: 

 .[2٢الـور:] ﴾ڦ ڦ ڦ  ڦ ڄ

 وأيات يف هذا الؿعـك كثقرة.

هل اسؿ ٕخذ شلء مخصقص، مـ ماٍل  ّتعزٓف الشناٗ عزّعا:

خصقصة.مخصقص، طىل أوصاٍف مخصقصة، لطائػة م
(1)

  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (4/5.)الؿغـل (5/324-325 ،)شرح الؿفذباكظر:  (1)
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ـِ َطبَّاٍس  (385) ـِ اْب ـِ  َعَث ُمَعاًذا بَ  ملسو هيلع هللا ىلص: َأنَّ الـَّبِلَّ َط َفَذَكَر -إَلك القََؿ

ـْ َأْغـَِقائِِفْؿ،  اْفَتَرَض َطَؾْقِفْؿ َصَدَقةً  َأنَّ اهللَ َقدِ »َوفِقِف:  -الَحِديَث  فِل َأْمَقالِِفْؿ ُتْمَخُذ ِم

.. ُمتَّػَ «َفُتَردَّ فِل ُفَؼَرائِِفؿْ  ٌؼ َطَؾقِْف، َوالؾَّْػُظ لِْؾبَُخاِريِّ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 حهِ ايعنا٠، ٚحهِ َٔ أْهطٖا. د:1ر َػأي١

ـٌ مـ أركان اإلسالم، وهل واجبة بؽتاب اهلل تعاىل،  الزكاة فرٌض، ورك

 وبالسـة، وإمجاع الؿسؾؿقـ.

ـفا ققلف ، وم﴾ڱ  ں﴿فآيات كثقرة، مـفا: ققلف تعاىل:  :أما يف الكزآٌ

 ﴾ڍ ڌ﴿تعاىل: 

 : هل الزكاة الؿػروضة. ، أكف قالطظ بـ أبل صالب  ثبت طـ

 . طبد اهلل بـ طؿر  طـ ذلؽ أيًضا وثبت

أن الؿراد بأية ما يعقره الـاس   ابـ مسعقد وابـ طباس وثبت طـ

بعضفؿ بعضا، كعارية الدلق، والؼدر، والػلس، وكحق ذلؽ.
(2)

  

 .، الذي يف الؽتابثقرة، مـفا: حديث ابـ طباس فلحاديث ك :ّأما بالضي٘

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «ْم»بدل  «طؾك فؼرائفؿ»(. ولؽـ يف رواية البخاري: 19(، ومسؾؿ )1395أخرجف البخاري ) (1)

 .مسؾؿوهل أيًضا يف 

 (4/183 ،)البقفؼل (3/202 ،)مصـػ ابـ أبل شقبةاكظر أثار الؿذكقرة بلساكقدها يف  (2)

تػسقر ابـ جرير. 
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 طىل ذلؽ. صارفؼد أمجع الؿسؾؿقن يف مجقع إط :ّأما اإلمجاع

وأما مـ أكؽر فرضقة الزكاة: ففق كافٌر مامل يؽـ جاهاًل: ٕكف أكؽر ما هق معؾقم 

مـ الديـ بالضرورة.
(1)

 

 ؟ال ال ُجخًٛزأَ َٓعٗا ُبْد د:2ر َػأي١

  َُعدُّ فاسًؼا، ُمرَتؽِبًا لؽبقرة مـ الؽبائر، واستدلقا ذهب مجفقر العؾؿاء إىل أكف ي

ـْ »:  (987)صحقح مسؾؿ، يف يف حديث أبل هريرة كؿا  بؼقلف  َما ِم

َحْت َلُف  َّٓ إَِذا َكاَن َيْقُم اْلِؼَقاَمِة ُصػِّ َفا إِ ـَْفا َحؼَّ ي ِم َٓ ُيَمدِّ ٍة  َٓ فِضَّ َصاِحِب َذَهٍب َو

ـْ َكارٍ  ُبفُ  ،ْحِؿَل َطَؾْقَفا فِل َكاِر َجَفـَّؿَ َفلُ  ،َصَػائُِح ِم ـْ ـُفُ  ،َفُقْؽَقى بَِفا َج  ،َوَضْفُرهُ  ،َوَجبِق

ـَةٍ  ـَ َأْلَػ َس ََم بََرَدْت ُأِطقَدْت َلُف فِل َيْقٍم َكاَن ِمْؼَداُرُه َخْؿِسق ـَ  ،ُكؾَّ َحتَّك ُيْؼَضك بَْق

 .«إِمَّا إَِلك الـَّارِ َو  ،ـَّةِ اْلـجَفَقَرى َسبِقَؾُف إِمَّا إَِلك  ،اْلِعَبادِ 

  وذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل تؽػقره، كؼؾف ابـ رجب كؿا يف جامع العؾقم

(، طـ سعقد بـ جبقر، وكافع، والحؽؿ، قال: وهل رواية طـ 147)ص والحؽؿ

 أمحد اختارها بعض أصحابف، وهق ققل ابـ حبقب مـ الؿالؽقة.

 ٴۇ ۈ    ۈ ۆ ۆ ۇ﴿وقد اسُتِدلَّ لفذا الؼقل بؼقلف تعاىل: 

 .[5التوبة:] ﴾ۋۋ

  .[٢٢التوبة:] ﴾ڻ ں ں﴿ويف أية إخرى: 

( بنسـاد صحقٍح طـ ابـ مسعقد 3/114واستدلقا بؿا أخرجف ابـ أبل شقبة )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (637.)الؿحؾَّك (5/326،) الؿجؿقع (4/5 ،)الؿغـلاكظر:  (1)
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 أكف قال: مـ مل يمد الزكاة: فال صالة لف. وبنسـادٍ صحقٍح طـف أكف قال: ما ماكع ،

 الزكاة بؿسؾؿ.

دلَّ طىل أنَّ ماكع الزكاة تحت   أنَّ حديث أبل هريرة ّأجاب اجلنَْر:

ة، وكؿالفا بنيتاء الؿشقئة، قالقا: َفُتْحَؿؾ أية طىل أنَّ الؿؼصقد بف تؿام إُ  ُخقَّ

 الزكاة.

وأما أثر ابـ مسعقد فخرج مخرج الزجر: يعـل ما يصدر هذا العؿؾ مـ 

  واهلل أطؾؿ.الؿسؾؿ الؽامؾ اإلسالم. 

.ؿ، واهلل أطؾانصٌابهق  ًقٌل اجلًيٌس
(1)

  

 َاشا ٜكٓع اإلَاّ مبٔ َٓعٗا ُبدال؟ د:3ر َػأي١

  .ره طىل مـعفا ذكر أهؾ العؾؿ أنَّ اإلمام يلخذها مـف قفًرا، وقال الجؿفقر: ُيَعزِّ

وقال إسحاق، وأبق بؽر بـ طبد العزيز: يلخذها وشطر مالف. وقد اسُتِدلَّ لفذا 

ه: االؼقل بحديث هبز  ا هبا؛ فؾف مـ أططاها ممجتًر »بـ حؽقؿ، طـ أبقف، طـ َجدِّ

ـَا، ٓ حيؾ ٔل  أجره، ومـ مـعفا؛ فنكَّا آخذوها وشطر مالف، طزمة مـ طزمات َربِّ

 .«ِمؿد مـفا شلء

 :- ٖٚٛ جٛاب بعضِٗ -ٚأجاب اجلُٗٛز عٔ ٖرا احلدٜح بأجٛب١، َٓٗا 

: -قال يف هبز-أنَّ الحديث ٓ يثبت، فؼد قال ابـ ِحبَّان ُمـؽًِرا لفذا الحديث  (٢

: ٕدخؾتف يف الثؼات. وأشار «فننَّ آخذوها وشطر مالف»ولقٓ حديُثف: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/334.)الؿجؿقع (4/8 ،)الؿغـلاكظر:  (1)
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 الشافعل إىل طدم ثبقتف.

خ، ويميد ذلؽ طدم طؿؾ أجاب مجٌع مـ العؾؿاء طىل الحديث بلكف مـسق (2

ومل َيِرْد أنَّ الصحابة   فؼد مـع صائػٌة الزكاَة يف طفد أبل بؽر الصحابة بف

 أخذوا مـفؿ كصػ أمقالفؿ.

ره، وُيَعاقِبف، وٓ  -واهلل أطؾؿ- انصٌابهق  ًقٌل اجلًيٌس وهق أنَّ اإلمام ُيَعزِّ

 . كؿا فعؾ الصحابة ،يلخذ كصػ مالف

لفؿ شقكة، وَمـََعة: فقؼاتؾفؿ اإلمام حتك  وأما إن كان الذي مـعفا صائػةً 

يؼ  دِّ  .، والصحابة مع الذيـ مـعقا الزكاةُيمدُّوها كؿا فعؾ أبق بؽر الصِّ

    ۈ ۆ ۆ ۇ﴿، ويدل طؾقف ققلف تعاىل: وهذا طؾقف إمجاع الصحابة

 .﴾ۋ ۋ ٴۇ ۈ

ُأِمرُت أن ُأقاتؾ الـاس حتك يشفدوا أْن ٓ إلف إٓ اهلل، وأنَّ ِمؿًدا »: وققلف 

رسقل اهلل، وُيؼقؿقا الصالة، وُيمتقا الزكاة، فنذا فعؾقا ذلؽ طصؿقا مـل دماءهؿ، 

«وأمقاهلؿ إٓ بحؼفا، وحساهبؿ طؾك اهلل تعالك
(1)

.
(2)

  

 ا أخص اإلَاّ ايعنا٠ قًٗطا، فٌٗ ٜؤجط عًٝٗا قاحبٗا؟إش د:4ر َػأي١

(: وقد اختؾػ 22/20) مجؿقع الػتاوىكؿا يف   قال عٔخ اإلصالو

، مع أهنا طىل وجفقـ ؟هؾ تجزئف يف الباصـ أصحابـا يف اإلمام إذا أخذ الزكاة قفًرا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .( مـ حديث ابـ طؿر 22(، ومسؾؿ برقؿ )25أخرجف البخاري برقؿ )( 1)

  (5/334.)الؿجؿقع (4/7- ،)الؿغـلاكظر:  (2)



 ٢1 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 
أن كقة  :ّٕالجاى: لعدم الـقة مع الؼدرة طؾقفا. ٓ تجزيف :أحدٍنآ تستعاد مـف: 

داء الحؼقق القاجبة إٔن اإلمام كائب الؿسؾؿقـ يف  :اإلمام تؼقم مؼام كقة الؿؿتـع

وقد صرح  ،كان يلخذها مـفؿ بنططائفؿ إياها ملسو هيلع هللا ىلصل فنن الـب :وإول أصح ،طؾقفؿ

أكػؼ مع كراهة  نْ إفعؾؿ أكف  ،ٕهنؿ يـػؼقن وهؿ كارهقن :قبقلفا لالؼرآن بـػ

 ًء.صىل رياكؿـ  ،مل تؼبؾ مـف :اإلكػاق

فؿـ أقام الصالة، وآتك الزكاة كػاًقا، أو رياًء: فننَّ (: 22/19يف )  ّقال

 ى  ى  ې ې﴿قال اهلل تعاىل: هذا يجزئف يف الظاهر، وٓ ُيؼبَؾ مـف يف الباصـ 

  ې  ې  ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ﴿وقال:  ،[9حمؿد:] ﴾ەئ ەئ  ائ ائ

 ۆئ   ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ   ەئ    ائ ائ ى ى ې ې

 *  چ چ چ چ ڃ * ڃ ڃ﴿ :تعاىلوقال  ،[54التوبة:] ﴾ۆئ

     ڇ ڇ ڇ﴿ :وقال تعاىل ،[7-4اداعون:] ﴾ڌ ڍ * ڇ ڇ ڇ

 ها.[٢42الـساء:] ﴾ژ         ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ     ڍ ڍ ڇ

 أكف ٓ إطادة طؾقف إذا تاب. ثؿ قرر شقخ اإلسالم 

 ٌٖ ػب ايعنا٠ ع٢ً ايهافط؟ د:5ر َػأي١

العؾؿ أهنا ٓ تجب  أما وجقهبا بؿعـك أكف ُيطاَلب هبا إذا أسؾؿ: فؼد أمجع أهؾ

، وأما مـ أصؾؼ وجقَبفا مـ أهؾ طؾقف هبذا آطتبار، كؿا قال ذلؽ ابـ حزم 

العؾؿ: فؿراده أنَّ الؽافر ُيعاَقب طىل تركفا مع معاقبتف طىل الؽػر، وهذا هق إصح 



ٗٔالشَّ ٔنَتاُب  ٢٢  َنا

 
   مس  خس   حس    جس مخ *      جخ مح   جح مج﴿، ويدل طؾقف ققلف تعاىل: مـ َقْقَلل أهؾ العؾؿ

  *    يف ىف مف*     حف      جف مغ جغ *    جع  مظ مط حط * خض حض جض مص *

  .[48-42اددثر:] ﴾ٻ ٻ ٻ ٱ

 ڀ ڀ  پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿وققلف تعاىل: 

، فالؽافر يماخذ طىل سائر الؿعاصل مع كػره باهلل، [88الـحل:] ﴾ڀ ڀ

واهلل أطؾؿ.
(1)

  

 ٌٖ ػب ايعنا٠ ع٢ً املطتس؟ د:6ر َػأي١

إْن وجب طؾقف زكاة قبؾ  (5/328 :)شرح الؿفذبيف  قال اليّْٖ 

َدة طـدكا باتػاق إصحاب، وقال أبق حـقػة: تسؼط. تِف: مل تسؼط طـف بالرِّ  هاِردَّ

: ًىٌ انصٌابوالذي اختاره الشافعقة هق أحد الؼقلقـ يف مذهب أمحد،  :ُ قهت

ٕنَّ هذا حؼٌّ لؾػؼراء أوجبف اهلل يف مالف حال اإلسالم فؿـ أسؼطف فعؾقف الدلقؾ.
(2)

  

تف: فالؿشفقر طـد الحـابؾة، والشافعقة: طدم وأما  وجقهبا طىل الؿرتد حال ِردَّ

: ٕنَّ إدلة التل جاءت يف ذكر وجقهبا طؾقف: ٕنَّ حؽؿف حؽؿ الؽافر إصظ

 ،انصحْح هق ًىزاالؽافريـ تشؿؾ إصظ والؿرتد: إٓ ما خصَّ بدلقؾ آخر، 

أطؾؿ. واهلل
(3)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (639.)الؿحؾَّك (5/328 ،)الؿجؿقع (4/69 ،)الؿغـل (3/5 ،)اإلكصافاكظر:  (1)

  (1/365-366.)اإلكصافاكظر:  (2)

  (4/275.)الؿغـل (3/5 ،)اإلكصاف (5/328 ،)الؿجؿقعاكظر:  (3)



 ٢2 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 
 اجملٕٓٛ؟ٌٖ ػب ايعنا٠ يف َاٍ ايكيب، ٚ د:7ر َػأي١

مذهبـا وجقهبا يف مالفؿا  (5/331 :)شرح الؿفذبيف  قال اليّْٖ 

طـ طؿر بـ  ،وحؽك ابـ الؿـذر وجقهبا يف مال الصبل ،وبف قال الجؿفقر

 ،وططاء ،وصاوس ،وطائشة ،والحسـ بـ طظ ،وجابر ،وابـ طؿر ،وطظ ،الخطاب

والحسـ بـ  ،قريوالث ،ومالؽ ،وربقعة ،وابـ سقريـ ،ومجاهد ،بـ زيد وجابر

وأبل  ،وأبل طبقد ،وإسحاق ،وأمحد ،وطبقد اهلل بـ الحسـ ،وابـ طققـة ،صالح

والحسـ  ،وسعقد بـ جبقر ،وقال أبق وائؾ .وسؾقؿان بـ حرب  ،ثقر

ٓ يزكل  :وقال سعقد بـ الؿسقب .ٓ زكاة يف مال الصبل :والـخعل ،البصري

يف مالف  :بـ طبد العزيزوسعقد  ،وقال إوزاطل .حتك يصظ ويصقم رمضان

طـ  لفنذا بؾغ الصبل أطؾؿف فقزك ،بؾ يحصقفا ،لؽـ ٓ يخرجفا القيل ،الزكاة

وقال ابـ  .ـَ ؿِ لؽـ إن أداها القصل َض  ،فقؿا مؾؽف زكاة :وقال ابـ أبل لقىل .كػسف

 :وقال أبق حـقػة. وغـؿف ،وبؼره ،وتجب يف إبؾف ،وفضتف ،ٓ زكاة يف ذهبف :شبرمة

 هامالف إٓ طشر الؿعشرات.ٓ زكاة يف 

: لحديث ابـ طباس قٌل اجلًيٌس هقانصٌاب : قال أتٌ عثذ اهلل غفش اهلل نو

، «دُّ ْم فؼرائفؿصدقة ْم أمقاهلؿ تمخذ مـ أغـقائفؿ؛ فُتَر »الذي يف الؽتاب، فػقف: 

وهذا صريح أنَّ هذا واجٌب، وحؼٌّ يف الؿال مـ كؾ ماِل غـل، سقاء كان صبقًّا، أو 

أو مجـقًكا، وقد جاء مـ حديث طؿرو بـ شعقب، طـ أبقف، طـ جده  كبقًرا،
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،«الصدقة تلكؾفحتك  يتركفمـ َولَل يتقًَم لف مال؛ فؾقتجر لف، وٓ »مرفقًطا: 

(1)
ولؽـف  

حديث ضعقٌػ، فقف: الؿثـك بـ الصباح، وهق ضعقٌػ، أو أشد، وُيغـل طـف حديث 

 ابـ طباس الؿتؼدم.

الصبل،  قب الزكاة يف مالأو الؼائؾقن بعدم وجوقد احتج الؿاكعقن مـ ذلؽ، 

الصبل حتك يبؾغ، والؿجـقن » ومـفؿ: «ُرفَِع الؼؾؿ طـ ثالثة»والؿجـقن بحديث: 

.«حتك يعؼؾ
(2)

 

أنَّ الزكاة حؼٌّ يف الؿال: فؾقس لف طالقة يف التؽؾقػ،  :ّأجاب اجلنَْر

الثابت طـ  وطدمف: لدٓلة حديث ابـ طباس الؿتؼدم طىل ذلؽ، وهذا الؼقل هق

 الصحابة، أطـل ققل الجؿفقر كؿا كؼؾ ذلؽ ابـ الؿـذر طـفؿ.

طبد الرزاق  الذيـ ذكرهؿ ابـ الؿـذر أخرجفا  الصحابةوأققال 

(: إٓ 108-4/107(، والبقفؼل )150-3/149(، وابـ أبل شقبة )4/66-70)

وكؾفا ثابتة محتجٌّ هبا. أثر الحسـ بـ طظ،
(3)

 

أكف قال: مـ ويل يتقًؿا: فؾقُْحِص طؾقف   ابـ مسعقد جاء طـ تنبيه:

ك، وإْن شاء ترك.  السـقـ، فنذا دفع إلقف مالف أخبره بؿا فقف مـ الزكاة: فنْن شاء زكَّ

أخرجف ابـ أبل شقبة، وطبد الرزاق، والبقفؼل، وفقف طؾَّتان: إحدامها: لقث بـ أبل 

 عقد.سؾقؿ ضعقٌػ ُمختؾٌط، والثاكقة: اكؼطاٌع بقـ مجاهد، وابـ مس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.592سقليت يف الؽتاب برقؿ )( 1)

 (.1084سقليت يف الؽتاب برقؿ )( 2)

  (638.)الؿحؾَّك (4/69 ،)الؿغـل (3/4 ،)اإلكصاف (5/331 ،)الؿجؿقعاكظر:  (3)



 ٢4 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 
 ٌٖ جيب ع٢ً ايعبس ظنا٠ يف َاي٘؟ د:8ر َػأي١

  ذهب أكثر العؾؿاء إىل أكف ٓ يجب طىل العبد زكاة يف مالف، ثؿ اختؾػقا: هؾ

 تجب الزكاة طىل السقد يف ذلؽ الؿال، أو ٓ؟ طىل ققلقـ:

أنَّ طىل السقد الزكاة يف مال العبد، وقالقا: ٕنَّ الؿؾؽ حؼقؼة لؾسقد،  األّل:

فؿ قال: لف مؾؽ ضعقٌػ، وهذا ققل أمحد، والشافعل يف ولقس لؾعبد مؾؽ، وبعض

 رواية طـفؿا، وهق ققل سػقان، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

لقس فقف زكاة، ٓ طىل العبد، وٓ طىل السقد، وهق ققل الزهري،  الجاىٕ:

ُتفؿ أنَّ السقد قد  وقتادة، ومالؽ، وأبل طبقد، ورواية طـ أمحد، والشافعل، وحجَّ

وقد ثبت هذا الؼقل طـ ابـ  بَْد: فؾقس مؾًؽا لف، ولقس لؾعبد فقف مؾؽ تام.َمؾََّؽُف العَ 

كؿا يف إمقال ٕبل طبقد، وٓبـ زكجقيف، وكؿا يف مصـػ ابـ  طؿر، وجابر 

 أبل شقبة.

  وذهب ططاء، وأبق ثقر، وكؼؾف ابـ حزم طـ الحسـ، وصاوس، بلساكقد

اود الظاهري وأصحابف، صحقحة، وكؼؾف طـ طؽرمة، وسامل، وابـ أبل ذئب، ود

ذهب همٓء كؾفؿ إىل أكف يجب طىل العبد زكاة يف مالف: ٕكف يؿؾؽ مالف، وهق 

 .مسؾؿ تشؿؾف إدلة يف وجقب الزكاة

إكف يؿؾؽ ) :تجب الزكاة يف مال العبد، سقاء قؾـا: قال أتٌ عثذ اهلل غفش اهلل نو

 .(مالف، أو ٓ يؿؾؽف



ٗٔ ٔنَتاُب  ٢5  الشََّنا

مـ باع طبًدا لف مال؛ فَملف »لحديث:  :ققل مـ قال: إكف يؿؾؽ مالف ًاألقشب 

واهلل أطؾؿ. ،«لؾذي باطف إٓ أن يشترط الؿبتاع
(1)

 

 ب يف َاي٘؟تٌٖ ػب ايعنا٠ ع٢ً املها د:9ر َػأي١

  ذهب أكثر العؾؿاء إىل أكف ٓ تجب الزكاة فقف: ٕكف مؾؽ مل يستؼر، ومل يقجبقه

 .طىل السقد: ٕنَّ السقد لقس لف حؼ يف التصرف يف مال الؿؽاتب

 .، كؿا يف إمقال ٕبل طبقد، وابـ زكجقيفهذا طـ جابر  وثبت

  وذهب أبق ثقر، والظاهرية إىل وجقبف طىل الؿؽاتب: ٕكَّف مؾؽ لف، وكقػ

 يؼال: لف التصرف فقف. ويؿـع مـ كؾ أحد، ولقس هق مؾًؽا لف.

ًٓ محؽقًما بف قال ابً حشو  : فؾقت شعري! يف أيِّ إصقل وجدوا ما

ا مـف كؾ أحد سقاه، مطؾؼة طؾقف يده يف بقع، وشراء، وكػؼة، إلكسان، مؿـقطً 

 وكسقة، وسؽـك، وهق لقس لف؟

 أم يف أيِّ ُسـٍَّة وجدوا هذا؟

 ها.أم يف أيِّ قرآن؟ أم يفِّ أي ققاس؟

طىل الؿؽاتب يف مالف. انقٌل تٌجٌب انضكاج ًانصٌاب :ُ قهت
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابـ  (461 ،)إمقال (638 ،)الؿحؾَّك (4/69 ،)الؿغـل (5/331 ،)جؿقعالؿاكظر:  (1)

  (3/161.)أبل شقبة

  (465.)إمقال (638 ،)الؿحؾَّك (4/72 ،)الؿغـل (5/330 ،)الؿجؿقعاكظر:  (2)



 ٢6 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 
ْٝ  ، ٌٖ ػب فٝ٘ ايعنا٠ إشا خ  املاٍ املٓػٛب إىل اؾٓني د:11ر َػأي١ ا، طج ح

 ثِ حاٍ عًٝ٘ اؿٍٛ؟

  ٓ ذهب أكثر الشافعقة، والحـابؾة إىل أكف ٓ تجب طؾقف فقف الزكاة: ٕنَّ الجـقـ

ُيتقؼـ حقاتف، وُيقَثؼ هبا: فال يحصؾ تؿام الؿؾؽ، واستؼراره: فعىل هذا يبتديء 

ًٓ مـ حقـ يـػصؾ.  حق

 حال طؾقف  وذهب بعض الشافعقة، والحـابؾة إىل أكف يجب فقف الزكاة إذا

ًىزا الحقل: ٕكَّف يحؽؿ لف بالؿؾؽ يف الظاهر، حتك إكف يؿـع مـف بؼقة القرثة، 

، واهلل أطؾؿ.انصٌابهق  انقٌل
(1)

  

ٌٍ  ٚقتٗا؟ د:11ر َػأي١  ٌٖ جيب إخطاج ايعنا٠ ع٢ً ايفٛض إشا ح

هنا إذا أمذهبـا  نَّ أذكركا  (5/335 :)شرح الؿفذبيف  قال اليّْٖ 

 ،ها أثؿرَ خَّ أَ  نْ نف :الػقر خراج طىلوجب اإل :فاخراجإوتؿؽـ مـ  ،وجبت الزكاة

وكؼؾ  ،كثرهؿأطـ  يكؼؾف العبدرو ،ومجفقر العؾؿاء ،محدأو ،وبف قال مالؽ

 ها.التراخل هنا طىلأبل حـقػة أصحابـا طـ أ

ُة الجؿفقر أنَّ اهلل  وققد ابـ قدامة مذهب أبل حـقػة بؿا إذا مل يطالب، وُحجَّ

 وإمر الؿطؾؼ يؼتضل الػقر. ،﴾ں  ڱ﴿أمر بالزكاة بؼقلف: 

َتْؼتَِضل اْلَػْقَر، َوُهَق  َقِريـَةٌ َهاُهـَا  (4/146 :)الؿغـليف  قال ابً قدام٘ 

َكاَة َوَجبَْت لَِحاَجِة اْلُػَؼَراِء، َوِهَل َكاِجَزةٌ   ،َفقَِجُب َأْن َيُؽقَن اْلُقُجقُب، َكاِجًزا :َأنَّ الزَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (5/330.)الؿجؿقع (3/4 ،)اإلكصافاكظر:  (1)



ٗٔ ٔنَتاُب  ٢7  الشََّنا

 
َكََّفا ِطبَاَدٌة َتتََؽرَّ 

ِ
ْقِم.َوٕ اَلةِ َوالصَّ  ُر، َفَؾْؿ َيُجْز َتْلِخقُرَها إَلك َوْقِت ُوُجقِب مِثْؾَِفا، َكالصَّ

ـْ َيُحقُل َحْقُلُف  ثه قال: ْخَراِج، مِثُْؾ َم ٌة فِل َتْعِجقِؾ اإْلِ ا إَذا َكاَكْت َطَؾقِْف َمَضرَّ َفَلمَّ

اِطل، َوَيْخَشك إْن َأْخَرَجَفا بِـَْػِسفِ  ًة ُأْخَرى،  َقبَْؾ َمِجلِء السَّ اِطل مِـُْف َمرَّ َأَخَذَها السَّ

  َكصَّ َطَؾقِْف أَْحَؿُد.، َفَؾُف َتْلِخقُرَها

َأْو َماٍل َلُف ِسَقاَها، َفَؾُف  ،َوَكَذلَِؽ إْن َخِشَل فِل إْخَراِجَفا َضَرًرا فِل َكْػِسفِ 

َٓ ِضَرارَ »: ملسو هيلع هللا ىلصَتْلِخقُرَها: لَِؼْقِل الـَّبِلِّ  ،«َٓ َضَرَر َو
(1)

  َ
ِ

ـِ َوٕ كَُّف إَذا َجاَز َتْلِخقُر َقَضاِء َدْي

َكاةِ َأْوَلك َدمِلِّ لَِذلَِؽ، َفتَْلِخقُر الزَّ ْٔ  ها.ا

إشا ٚجب     ك ايعن     ا٠، ٚئه     ٔ َ     ٔ أزا٥ٗ     ا، ث     ِ َ     ا  قب     ٌ إٔ    د:12ر َػأي١

 ؟خيطجٗا

 :اختؾػ أهؾ العؾؿ يف هذه الؿسللة طىل أققال 

تادة، أهنا تجب يف مالف، وهق ققل ططاء، والحسـ، والزهري، وق األّل:

والشافعل، وأمحد، وإسحاق، وأبل ثقر، ومالؽ، وابـ الؿـذر، وداود: ٕنَّ الزكاة 

حؼٌّ يف الؿال: لحديث ابـ طباس الذي يف الؽتاب، قالقا: فقخرج هذا الحؼ قبؾ 

 القصقة، وقسؿة التركة.

إْن أوصك هبا: ُأْخِرَجت، وإٓ فال تؾزم القرثة، وهق ققل ابـ سقريـ،  الجاىٕ:

: ٕنَّ ، والـخعل، ومحاد، والثقري، وغقرهؿ، وهق ققل أصحاب الرأيوالشعبل

 الؿال اكتؼؾ بؿقتف إىل القرثة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.910سقليت يف الؽتاب برقؿ )( 1)



 ٢8 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 
وهق ققل  ،ُتخَرج مـ مالف قبؾ القصايا، بحقث ٓ تتجاوز الثؾث الجالح:

 الؾقث، وإوزاطل.

ف، ـال فال يسؼط بؿقتـؼٌّ يف الؿـ: ٕنَّ هذا حانصٌابق ـه ًانقٌل األًل

.أطؾؿ واهلل
(1)

 

 ؟إشا َهك عًٝ٘ غٕٓٛ ال ٜؤزٟ ايعنا٠، ثِ أضاز إخطاجٗا د:13ر َػأي١

إذا مضت طؾقف سـقن ومل  (5/337 :)شرح الؿفذبيف  قال اليّْٖ 

وسقاء  ،أم ٓ ،الزكاة سقاء طؾؿ وجقب ،خراج الزكاة طـ مجقعفاإلزمف  :يمد زكاهتا

 .هذا مذهبـا ،أم دار الحرب ،سالمكان يف دار اإل

ومل يمد أهؾ ذلؽ البؾد الزكاة  ،بؾد ؾب أهؾ البغل طىللق غ :قال ابـ الؿـذر

 ،والشافعل ،أخذ مـفؿ زكاة الؿاضل يف ققل مالؽ :مامثؿ ضػر هبؿ اإل ،اأطقامً 

 .ثقر لوأب

 ي:وقال أصحاب الرأ ك.ٓ زكاة طؾقفؿ لؿا مض ي:وقال أصحاب الرأ :قال

ٓ زكاة  :سالمثؿ خرجقا إىل دار اإل ،وأقامقا سـقـ ،لق أسؾؿ ققم يف دار الحرب

 ها.واهلل أطؾؿ ،طؾقفؿ لؿا مضك

وملخذ مـ قال بقجقهبا أنَّ هذا حؼٌّ يف الؿال، وٓ يسؼط بالبخؾ، وٓ  :ُ قهت

ـِ ادَّطك سؼقصف بلحدمها: فعؾقف أن يليت بالدلقؾ الصحقح طىل ذلؽ،  بالجفؾ، وم

 واهلل أطؾؿ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (4/145.)الؿغـل (5/335- ،)الؿجؿقعظر: اك (1)



ٗٔ ٔنَتاُب  ٢9  الشََّنا

 
 ؟إشا تًفك ايعنا٠ قبٌ ٚقٛهلا إىل ايفكري د:14ر َػأي١

 ققال:يف هذه الؿسللة أ 

ٓ تسؼط طـف، وهق ققل الزهري، والحؽؿ، ومحاد، والثقري،  األّل:

طبقد، وحجتفؿ أكف حؼ متعقـ طىل رب الؿال تؾػ قبؾ وصقلف إىل مستحؼف:  لوأب

 فؾؿ يبرأ مـف بذلؽ، كديـ أدمل، وهق مذهب الحـابؾة.

ُأخرج  إْن كان مل يػرط: فُقـظر يف بؼقة مالف: فنْن كان فقؿا بؼل زكاة: الجاىٕ:

طـفا، وإن مل يؽـ َبِؼَل: فتسؼط طـف، وإْن كان فرط: فال تسؼط مطؾًؼا، وهذا ققل 

 الشافعل.

ط، أم مل  الجالح: يزكل ما بؼل: إٓ أْن يـؼص طـ الـصاب: فتسؼط الزكاة، فرَّ

 يػرط، وهق ققل أصحاب الرأي.

 يزكل ما بؼل بؼسطف، وإْن مل يبؼ إٓ طشرة دراهؿ، قالف مالؽ. الزابع:

: ٕكف حؼ تعؾؼت بف ذمتف، ومل انقٌل األًل أقشب :قال أتٌ عثذ اهلل غفش اهلل نو

 .يصؾ إىل مستحؼف، وهق ترجقح ابـ حزم

فتاوى ابـ باز، وطبدالرزاق طػقػل، وابـ غديان كؿا يف اإلمام  وأفتك بذلؽ

أطؾؿ. واهلل  (9/407-408،)الؾجـة الدائؿة
(1)

 

تؾػت الزكاة بقد صاحبفا، أو وكقؾف، أما إذا هذه الؿسللة هل فقؿا إذا  تنبيه:

: ٕكف قد أخرجفا إىل ّظيشتؾػت بقد السؾطان، أو الساطل: فال ضؿان طؾقف فقؿا 

 محؾ شرطل: فبرئت طفدتف، واهلل أطؾؿ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (3/187.)ابـ أبل شقبة (666 ،)الؿحىل (4/148 ،)الؿغـلواكظر:  (1)



 21 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 
ُٜؿرتط اي١ٝٓ يف إخطاج ايعنا٠، أّ ال؟ د:15ر َػأي١  ٌٖ 

ِة اْلُػَؼَفاءِ  (4/88 :)الؿغـليف  قال ابً قدام٘  أَنَّ الـِّقََّة َشْرٌط  َمْذَهُب َطامَّ

َٓ َتِجُب َلَفا الـِّقَّةُ  ُف َقاَل:  َْوَزاِطلِّ َأكَّ ْٕ ـْ ا َّٓ َما ُحؽَِل َط َكاةِ، إ ـٌ َفاَل  :فِل َأَداِء الزَّ َكََّفا َدْي
ِ

ٕ

ُيقِن، َولَِفَذا ُيْخِرُجَفا َولِلُّ اْلقَتِقِؿ، َوَيْلُخُذهَ  ـْ َتِجُب َلَفا الـِّقَُّة، َكَسائِِر الدُّ
ْؾَطاُن مِ ا السُّ

 .ْؿتَـِعِ ؿُ ال

قَّاِت »: ملسو هيلع هللا ىلصَوَلـَا َقْقُل الـَّبِلِّ  ِـّ َْطََمُل بِال ْٕ ََم ا ُع  ،«إكَّ َكََّفا ِطبَاَدٌة َتتَـَقَّ
ِ

َوَأَداُؤَها َطَؿٌؾ، َوٕ

 : ـِ ْي اَلةِ، َوُتَػاِرُق َقَضاَء الدَّ َفنِكَُّف َلقَْس إَلك َفْرٍض َوَكْػٍؾ، َفاْفتََؼَرْت إَلك الـِّقَِّة َكالصَّ

بِلِّ  ِف، َوَولِلُّ الصَّ ْؾَطاُن َيـُقَباِن ِطـَْد  ،بِِعبَاَدةٍ، َولَِفَذا َيْسُؼُط بِنِْسَؼاِط ُمْستَِحؼِّ َوالسُّ

ـْ ُيْخِرُج َطـْفُ  :َفنَِذا َثبََت َهَذا، اْلَحاَجةِ  ، َفنِنَّ الـِّقََّة َأْن َيْعتَِؼَد َأكََّفا َزَكاُتُف، َأْو َزَكاُة َم

بِلِّ وَ كَ  ْطتَِؼاَداِت ُكؾَِّفا اْلَؼْؾُب.الـْؿَ الصَّ
ِ

َنَّ َمَحؾَّ آ
ِ

.هاْجـُقِن، َوَمَحؾَُّفا اْلَؼْؾُب: ٕ
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (688.)الؿحىلواكظر:  (1)



ٗٔ ٔنَتاُب  2٢  الشََّنا

 

ـْ َأَكٍس  (385) يَؼ  َوَط دِّ َدَقِة  ،َأنَّ َأَبا َبْؽٍر الصِّ َكتََب َلُف: َهِذِه َفِريَضُة الصَّ

 
ِ
تِل َفَرَضَفا َرُسقُل اهلل تِل َأَمَر اهلُل بَِفا َرُسقَلُف َطَؾك الُؿْسؾِؿِ  ملسو هيلع هللا ىلصالَّ ـَ َوالَّ َأْربٍَع  فِل»ق

ـَ اإِلبِؾِ  ـَ ِم ـَ  َوِطْشرِي ـَُؿ: فِل ُكؾِّ َخْؿٍس َشاٌة، َفنَِذا بََؾَغْت َخْؿًسا َوِطْشرِي َفََم ُدوَكَفا الَغ

ـَ َفِػقَفا  ـُْت َّمَاٍض ُأْكَثكإَلك َخْؿٍس َوَثاَلثِق بِ
(1)

ـُ َلُبقٍن َذَكٌر )،  ـْ َفابْ (َفنِْن َلْؿ َتُؽ
(2)

 ،

ـُْت َلُبقٍن ُأْكَثك، َفنَِذا بََؾَغْت ِستًّا  ـَ َفِػقَفا بِ ـَ إَلك َخْؿٍس َوَأْربَِعق َفنَِذا بََؾَغْت ِستًّا َوَثاَلثِق

ةٌ  ـَ َفِػقَفا ِحؼَّ ق ـَ إَلك ِستِّ َوَأْربَِعق
(3)

ـَ إَلك َصُروَقُة الَج   ق َؿِؾ، َفنَِذا بََؾَغْت َواِحَدًة َوِستِّ

ـَ َفِػقَفا َجَذَطةٌ  َخْؿٍس َوَسْبِعق
(4)

ـَْتا ،  ـَ َفِػقَفا بِ ـَ إَلك تِْسِعق َفنَِذا بََؾَغْت ِستًّا َوَسْبِعق

َتاِن َصُروقَ  ـَ َوِماَئٍة َفِػقَفا ِحؼَّ ـَ إَلك ِطْشرِي َتا الَجَؿِؾ، َلُبقٍن، َفنَِذا بََؾَغْت إْحَدى َوتِْسِعق

ـَ ِحؼٌَّة،  ـُْت َلُبقٍن، َوفِل ُكؾِّ َخْؿِسق ـَ بِ ـَ َوِماَئٍة َفِػل ُكؾِّ َأْربَِعق َفنَِذا َزاَدْت َطَؾك ِطْشرِي

َّٓ َأْن َيَشاَء َربَُّفا ـَ اإِلبِِؾ َفَؾْقَس فِقَفا َصَدَقٌة إ َّٓ َأْربٌَع ِم ـْ َمَعُف إ ـْ َلْؿ َيُؽ  .َوَم

ـَ  ِؿ فِل َسائَِؿتَِفاَوفِل َصَدَقِة الَغ
(5)

ـَ َوِماَئِة َشاةٍ َشاٌة،   ـَ إَلك ِطْشرِي إَذا َكاَكْت َأْربَِعق

ـِ إَلك  ـِ َفِػقَفا َشاَتاِن، َفنَِذا َزاَدْت َطَؾك ِماَئَتْق ـَ َوِماَئٍة إَلك ِماَئَتْق َفنَِذا َزاَدْت َطَؾك ِطْشرِي

َدْت َطَؾك َثاَلثَِِمَئٍة َفِػل ُكؾِّ ِماَئٍة َشاٌة، َفنَِذا َكاَكْت َثاَلثَِِمَئٍة َفِػقَفا َثاَلُث ِشَقاٍه، َفنَِذا َزا

ُجِؾ  ـَ َشاةً َسائَِؿُة الرَّ ـْ َأْربَِعق َّٓ َأْن َيَشاَء  َكاقَِصًة ِم َشاًة َواِحَدًة َفَؾْقَس فِقَفا َصَدَقٌة، إ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هل التل استؽؿؾت سـة ودخؾت يف الثاكقة. (1)

د الصحقح، ( وغقره بنسـا1567، وهل طـد أبل داود )البخاريهذه الجؿؾة لقست مقجقدة يف  (2)

 (.1448وهل بؿعـاها يف البخاري )

 والؾبقن: هق الذي استؽؿؾ السـتقـ ودخؾ يف الثالثة.

ة: هل التل استؽؿؾت ثالًثا ودخؾت يف الرابعة، وسؿقت حؼة: ٕهنا يف هذا استحؼت أن  (3) الِحؼَّ

 يطرقفا الػحؾ.

 هل التل استؽؿؾت أربع سـقـ. (4)

 باح، ٓ مـ كػؼة صاحبفا.السائؿة: هل التل ترطك يف الؿ (5)



 22 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 
ـَ ُُمْتَ  ُق بَْق َٓ ُيَػرَّ ٍق َو ـَ ُمَتَػرِّ َٓ ُيْجَؿُع بَْق ـْ َربَُّفا، َو َدَقِة، َوَما َكاَن ِم ِؿٍع َخْشَقَة الصَّ

َدَقِة َهرَِمةٌ  َٓ ُيْخَرُج فِل الصَّ ِة، َو ِقيَّ ـَُفََم بِالسَّ ُفََم َيَتَراَجَعاِن بَْق ـِ َفنِكَّ َخؾِقَطْق
(1)

َٓ َذاُت ،  َو

َطَقارٍ 
(2)

َٓ َتْقٌس ]،  [َو
(3)

َقِة:  ُق، َوفِل الرِّ دِّ َّٓ َأْن َيَشاَء الُؿصَّ َفنِْن َلْؿ  ؛لُعْشرِ ُربُُع ا إ

ـْ  َتُؽ
(4)

ـَ َوِماَئةً   َّٓ تِْسِعق ـَ  إ َدُه ِم ـْ ـْ بََؾَغْت ِط َّٓ َأْن َيَشاَء َربَُّفا، َوَم َفَؾْقَس فِقَفا َصَدَقٌة إ

ـْفُ  َفا ُتْؼَبُؾ ِم ٌة، َفنِكَّ َدُه ِحؼَّ ـْ َدُه َجَذَطٌة َوِط ـْ ةُ  اإِلبِِؾ َصَدَقُة الَجَذَطِة َوَلْقَسْت ِط  ،الِحؼَّ

ـِ إنِ  ـَْدُه َصَدَقُة  َوَيْجَعُؾ َمَعَفا َشاَتْق ـْ بََؾَغْت ِط ْرَهًَم، َوَم
ـَ دِ اْسَتْقَسَرَتا َلُف، َأْو ِطْشرِي

َدُه الَجَذَطةُ  ـْ ُة، َوِط َدُه الِحؼَّ ـْ ِة َوَلْقَسْت ِط ُف الَجَذَطُة، َوُيْعطِقِف  ؛الِحؼَّ ـْ َفا ُتْؼَبُؾ ِم َفنِكَّ

ـَ دِرْ  ُق ِطْشرِي دِّ ـِ الُؿصَّ .َرَواُه الُبَخاِريُّ . «َهًَم َأْو َشاَتْق
(5)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 ظنا٠ اإلبٌ، ٚايغِٓ، ٚايبكط. د:1ر َػأي١

أمجع أهؾ العؾؿ طىل وجقب الزكاة يف هبقؿة إكعام، وهل الثالثة إصـاف 

، الؿذكقرة، وكؼؾ اإلمجاع غقر واحد مـ أهؾ العؾؿ، مـفؿ: ابـ طبد البر، والـقوي

 .وابـ قدامة، وابـ حزم، وغقرهؿ

 الذي يف الؽتاب، وكذلؽ حديث معاذ  ذلؽ حديث أكس  ودلَّ طىل

ما مـ صاحب إبٍؾ، وٓ بؼرٍ، وٓ غـؿ »: ققلف  أيت يف الؽتاب أيًضا، وكذلؽ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الؽبقرة التل سؼطت أسـاهنا. (1)

 أي: الؿعقبة. (2)

  .صحقح البخاريزيادة مـ الؿطبقع، و (3)

 .البخارييف )أ( و)ب(: )يؽـ(، والؿثبت مـ  (4)

ًقا، اكظر أصرافف يف ) (5)  (. 1448رواه البخاري مػرَّ



ٗٔ ٔنَتاُب  23  الشََّنا

 
كاهتا إٓ جاءت يقم الؼقامة أطظؿ ما كاكت، وأسؿـف، تـطحف بؼروهنا، ٓ يمدي ز

 .« كػدت أخراها طادت طؾقف أوٓها، حتك ُيؼضك بقـ الـاسوتطمه بلخػاففا، كؾَم

، وأخرجف ، طـ أبل ذرٍّ (990) ، ومسؾؿ(1460) أخرجف البخاري

.بـحقه طـ أبل هريرة، وطـ جابر  (988( )987) مسؾؿ
(1)

 

 املتٛيس َٔ ايغِٓ ٚايظِّبا٤. د:2ر َػأي١

 يف الؿسللة ثالثة أققال: 

اكت الظِّباء هل اإلكاث، أو فقفا الزكاة، وهق مذهب أمحد، سقاء ك األّل:

 الذكقر.

إْن كاكت اإلكاث غـًؿا وجبت فقفا الزكاة، وإٓ فال، وهق مذهب  الجاىٕ:

 مالؽ، وأبل حـقػة.

: ٕنَّ انشاجحٓ زكاة فقفا مطؾًؼا، وهق ققل الشافعل، وداود، وهذا هق  الجالح:

دلقؾ  ـس مـ الحققاكات إٓ بدلقؾ صريح، وٓجإصؾ طدم وجقب الزكاة يف 

طىل ذلؽ، واهلل أطؾؿ.
(2)

 

ُٜؿرتط يف ظناتٗا إٔ تهٕٛ غا١ُ٥؟ د:3ر َػأي١  ٌٖ 

  قم يف الزكاة، واستدلقا بحديث أكس ذهب مجفقر العؾؿاء إىل اشتراط السَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الؿجؿقع (4/10 ،30 ،38 ،)الؿغـل (640 ،)الؿحؾَّك (7/10- ،)التؿفقداكظر:  (1)

(5/338 ،)اإلمجاع ( 107ٓبـ الؿـذر.) 

  (4/36-37.)الؿغـل (5/339 ،)الؿجؿقعاكظر:  (2)



 24 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 
ـَ إَلك »الذي يف الؽتاب، وفقف:  ـَِؿ فِل َسائَِؿتَِفا إَذا َكاَكْت َأْربَِعق َوفِل َصَدَقِة الَغ

ـَ َوِماَئِة َشاةٍ  ه: «ةٌ َشا :ِطْشرِي ْم كؾ »، وبحديث هبز بـ حؽقؿ، طـ أبقف، طـ َجدِّ

«سائؿة إبٍؾ ْم أربعقـ: بـت لبقن...
(1)

الحديث مرفقًطا، وهق حسـ، وقاسقا  

 البؼر طىل اإلبؾ، والغـؿ.

 واستدلقا وذهب مالؽ، والؾقث، وبعض الظاهرية إىل طدم اشتراط ذلؽ ،

قم.ببعض إدلة الؿطؾؼة يف إيجاب الزكاة بدون تؼققد   بالسَّ

  ،وذهب بعض الظاهرية إىل اشتراط ذلؽ يف الغـؿ، والبؼر دون اإلبؾ

 .فؼط وبعضفؿ شرط ذلؽ يف البؼر

: لظاهر إدلة الؿتؼدمة، واهلل أطؾؿ.قٌل اجلًيٌسهق  ًانصٌاب
(2)

 

 فإشا ناْك غا١ُ٥ بعض اؿٍٛ، ٚبعه٘ غري غا١ُ٥؟ د:4ر َػأي١

العام سائؿة: فػقفا  مـ أهؾ العؾؿ مـ قال: العبرة بإغؾب: فنن كاكت أكثر

الزكاة، وإن كاكت أكثر العام معؾقفة: فال زكاة فقفا. وهذا ققل الحـابؾة، والحـػقة، 

 : فالـادر ٓ حؽؿ لف.انصٌابهق  ًىزا انقٌلالشافعقة. وبعض 

وقال بعض الشافعقة: يعتبر بؿا يؼقم بف البدن: فنن طؾػت ما يؼقم البدن 

يؼقم البدن بدوكف  سائؿة: وإن طؾػت ما ٓبدوكف، كالققم والققمقـ: فال تزال 

 صارت معؾقفة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.588سقليت يف الؽتاب برقؿ )( 1)

  (678.)الؿحؾَّك (5/357 ،)الؿجؿقع (4/12 ،32 ،38 ،)الؿغـلاكظر:  (2)



ٗٔ ٔنَتاُب  25  الشََّنا

وإن تساوى إمران وجبت الزكاة أيًضا: ٕكف  :قال أتٌ عثذ اهلل غفش اهلل نو 

يطؾؼ طؾقفا سائؿة، وٕكف أحظ لؾػؼراء.
(1)

 

 ْكاب اإلبٌ، ٚايٛاجب فٝٗا. د:5ر َػأي١

 يجب يف مخس مـ اإلبؾ شاة مـ الغـؿ، وكذلؽ أيًضا فقؿا زاد طىل مخس إىل

 .-الؿاطز وأالضلن -أن تتؿ لف طشر مـ اإلبؾ: فػقفا: شاتان مـ الغـؿ 

 .فقؿا زاد حتك تتؿ لف مخس طشرة: فػقفا: ثالث شقاه ّنذلو

 .فقؿا زاد حتك تتؿ لف طشرون: فػقفا: أربع شقاه ّنذلو

فقؿا زاد حتك تتؿ لف مخسة وطشرون: فػقفا: بـت مخاض أكثك،  ّنذلو

ؿؾتفا، ودخؾت يف الثاكقة: فنْن مل يؽـ طـده بـت التل بؾغت سـة، واستؽ لوه

مخاض، وطـده ابـ لبقن ذكر، وهق الذي بؾغ سـتقـ، واستؽؿؾفا، ودخؾ يف 

 قئ.الثالثة: فنكف يجزئ طـف، ولقس طؾقف معف ش

فقؿا زاد طىل مخس وطشريـ، حتك تتؿ لف ستة وثالثقن: فػقفا: بـت  ّنذلو

 .يف الثالثةلبقن، وهل التل استؽؿؾت سـتقـ، ودخؾت 

ة،  ّنذلو فقؿا زاد طىل ستة وثالثقـ حتك تبؾغ ستة وأربعقـ: فػقفا: ِحؼَّ

 .وهل التل استؽؿؾت ثالث سـقات، ودخؾت يف الرابعة

فقؿا زاد طىل ذلؽ، حتك تبؾغ إحدى وستقـ: فػقفا: جذطة، وهل  ّنذلو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2/47 ،192.)الروضة (23/250 ،)الؿقسقطة (3/190 ،)الحاوي الؽبقراكظر:  (1)



 26 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 
 .التل استؽؿؾت أربع سـقات، ودخؾت يف الخامسة

 .ستة وسبعقـ: فػقفا: بـتا لبقنفقؿا زاد حتك تبؾغ  ّنذلو

تان ّنذلو  .فقؿا زاد حتك تبؾغ إحدى وتسعقـ: فػقفا: ِحؼَّ

تان، فنذا زادت  ّنذلو فقؿا زاد حتك تبؾغ مائة وطشريـ: فػقفا أيًضا: ِحؼَّ

ة، باطتبار  طىل طشريـ ومائة: فػل كؾ أربعقـ: بـت لبقن، ويف كؾ مخسقـ: ِحؼَّ

 .: ثالث بـات لبقنائةفػل إحدى وطشريـ وماإلبؾ كؾفا، 

ة ّنذلو  .فقؿا زاد حتك تؽقن لف ثالثقن ومائة: فػقفا: بـتا لبقن وِحؼَّ

تان وبـت  ّنذلو فقؿا زاد طىل ذلؽ، حتك تؽقن لف أربعقن ومائة، فػقفا ِحؼَّ

 .لبقن

 .فقؿا زاد طىل ذلؽ حتك تؽقن لف مخسقن ومائة: فػقفا: ثالث ِحَؼاق ّنذلو

تك تؽقن لف ستقن ومائة: فػقفا: أربع بـات فقؿا زاد طىل ذلؽ ح ّنذلو

 .لبقن

فقؿا زاد طىل ذلؽ، حتك تؽقن لف سبعقن ومائة: فػقفا: ثالث بـات  ّنذلو

ة  .لبقن وِحؼَّ

تَان، وبـتا  ّنذلو فقؿا زاد طىل ذلؽ، حتك تؽقن لف ثؿاكقن ومائة: فػقفا: ِحؼَّ

 .لبقن

ػقفا: ثالث لف تسعقن ومائة: ففقؿا زاد طىل ذلؽ، حتك تؽقن  ّنذلو
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 .اق، وبـت لبقن واحدةِحؼَ 

اق، أو ؼَ فقؿا زاد طىل ذلؽ، حتك تؽقن لف مائتان: فػقفا: أربع حِ  ّنذلو

 .مخس بـات لبقن

وهؽذا يستؿر طىل هذا الحساب فقؿا زاد طىل ذلؽ، ولقس طىل مـ معف أقؾ 

 مـ مخس مـ اإلبؾ صدقة.

، ختؾػ فقفاوإحؽام التل تؼدم ذكرها بعضفا مجؿع طؾقفا، وبعضفا م

بقان وجف آختالف والترجقح وما طداها لوسلذكر الؿختؾػ فقفا مؿا تؼدم 

فُؿجؿٌع طؾقف كؿا كؼؾ ذلؽ ابـ حزم، وابـ طبد البر، والـقوي، وابـ قدامة 

.وغقرهؿ
(1)

 

 ؟إشا بًغك اإلبٌ مخًػا ٚعؿطٜٔ د:6ر َػأي١

قل تؼدم أنَّ طؾقف فقفا بـت مخاض أكثك: فنْن مل تؽـ: فابـ لبقن ذكر، وهذا ق

شقاٍه، وهق مـ صريؼ:  مخَس ، أنَّ فقفا طامة أهؾ العؾؿ: إٓ ما ُروي طـ طظ 

طاصؿ بـ ضؿرة، طـف، قال: فنذا زادت طىل مخٍس وطشريـ: فػقفا: بـت مخاٍض. 

 .وقد ُروي طـ طظ مرفقًطا

وقد َأكؽر أهؾ العؾؿ ثبقت الؿرفقع، والؿقققف، وطاصؿ بـ ضؿرة يروي 

 .الؿقزان، والؽامؾطـ طظ مـؽرات، كؿا يف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الؿجؿقع (4/16- ،)الؿغـل( ط/مرتبة، -7/10) التؿفقد (674 ،)الؿحؾَّكاكظر:  (1)

(5/400.) 



 28 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 
َػ  قال اليّْٖ  يف الحديث الؿرفقع: متػٌؼ طىل ضعػف، ووهائف، وضعَّ

ابـ الؿـذر الؿقققف، فؼال: أمجعقا طىل أنَّ يف مخٍس وطشريـ بـت مخاض، وٓ 

.هايصح طـ طظ ما ُروي طـف فقفا.
(1)

 

 ؟إشا ظاز  اإلبٌ ع٢ً عؿطٜٔ َٚا١٥ د:7ر َػأي١

 هق مذهب أكثر أهؾ العؾؿ، ومـفؿ: ذكركا أنَّ فقفا ثالث بـات لبقن، و

إوزاطل، والشافعل، وإسحاق، ورواية طـ أمحد، ورواية طـ مالؽ، واستدلقا 

يف الباب، وبـحقه كتاب آل طؿر بـ الخطاب.الذي   بحديث أكس
(2)

 

  :وذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل أنَّ الػرض ٓ يتغقر حتك يبؾغ مائة وثالثقـ

ة وبـتا لبقن، وهذا ققل أبل طبقد، ورواية طـ مالؽ: ٕنَّ الػرض ٓ  فػقفا: ِحؼَّ

 يتغقر بزيادة واحدة كسائر الػروض.

  :وذهب الـخعل، والثقري، وأبق حـقػة إىل أهنا إْن زادت طىل طشريـ ومائة

ة إىل الحؼتقـ  استمكِػت الػريضة يف كؾ مخٍس: شاٌة، إىل أن تبؾغ مخسقـ: فػقفا: ِحؼَّ

ة أخرى،  الؿتؼدمتقـ، وهؽذا يف كؾ مخٍس: شاٌة، إىل أن تبؾغ الخؿسقـ: فػقفا: ِحؼَّ

ا يدل طىل ما ذكروا، وهق حديث موهؽذا. واستدلقا بؽتاب طؿرو بـ حزم، فػقف 

: وأما كتاب طؿرو بـ حزم فؼد اختؾػ يف مرسؾ، ومع ذلؽ قال ابـ قدامة 

مثؾ مذهبـا، وإخذ بذلؽ أوىل: لؿقافؼتف  ســفصػتف، فرواه إثرم يف 

 هااديث الصحاح.إح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (674.)الؿحؾَّك (1454 ،)الػتح (5/400 ،)الؿجؿقع (4/16 ،)الؿغـلاكظر:  (1)

 سقليت الؾػظ الؿراد مـف قريًبا.( 2)



ٗٔ ٔنَتاُب  29  الشََّنا

 
، طـ طظ (، بنسـاده 6/34ؿا أسـده ابـ حزم )واحتجَّ أهُؾ هذا الؼقل ب

 بحساب إول، وُتْستَلكػ الػرائض. قال: فنذا زادت طىل طشريـ ومائة: ف

( أيًضا، وهق مـ صريؼ طاصؿ 3/125وهذا إثر قد أخرجف ابـ أبل شقبة )

 .بعض التػردات بـ ضؿرة طـ طظ، ولف طـ طظ ا

 أراد ، لقس بصريح يف مذهبفؿ، ولق ُسؾِّؿ بلكفوهذا الؼقل طـ طظ 

قد خالػف أكثر مـف مـ الصحابة، وأجّؾ  وطظٌّ  .مذهبفؿ: فالحجة يف ققل الـبل 

 . مـف، كلبل بؽر، وطؿر، وطثؿان

بنسـاد صحقح  إمقالوقد اسُتِدلَّ ٕهؾ الؼقل الثاين بؿا رواه أبق طبقد يف 

، ويف ملسو هيلع هللا ىلصطبد الرمحـ إكصاري، قال: إنَّ يف كتاب صدقِة الـبل طـ محؿد بـ 

شريـ ومائة؛ فؾقس فقفا دون طإنَّ اإلبؾ إذا زادت طؾك »كتاب طؿر يف الصدقة: 

 .«العشر شلء، حتك تبؾغ ثالثقـ ومائة

وهذا حديٌث مرسٌؾ، وقد أخطل فقف محؿد بـ طبد الرمحـ: فننَّ الثابت طـ 

يف  الؿذكقر حديث أكس طـ أبل بؽر الصديؼ، وهقهق الذي يف  كتاب الـبل 

 (1570) ، وإسـاده صحقح، وأما الذي يف كتاب طؿر: فؼد أخرجف أبق داودبابال

الذي كتبف يف  ملسو هيلع هللا ىلصبنسـاد صحقح طـ ابـ شفاب، قال: هذه كسخة كتاب رسقل اهلل 

الصدقة، وهل طـد آل طؿر بـ الخطاب، قال: أقرأين إياها سامل بـ طبد اهلل بـ 

ر، فقطقتفا طىل وجففا، وهل التل اكتسخ طؿر بـ طبد العزيز مـ طبد اهلل، طؿ

وإذا كاكت إحدى وطشريـ »وذكر الحديث، وفقف:  ،وسامل ابـل طبد اهلل بـ طؿر



 31 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 
ومائة؛ فػقفا: ثالث بـات لبقن إلك ثالثقـ ومائة، فنذا بؾغتفا؛ فػقفا: بـتا 

 .«وِحؼَّة لبقن

ا، ٓ تؾ: وهذا خقر مؿا أتق قال ابً حشو ؽ كا بف، وهذا يف كتاب طؿر حؼًّ

 هالؿؽذوبة.ا

، وقد كصره ابـ حزم، انقٌل األًلهق  فانصٌاب :قال أتٌ عثذ اهلل غفش اهلل نو

.الؿحؾَّكودافع طـف بؽالم جقد كؿا يف 
(1)

 

إشا بًغ    ك اإلب    ٌ ح    ْسا ٜػ    تٟٛ فٝ    ٘ بٓ    ا  ايًب    ٕٛ، ٚاَؿٖك    ام         د:8ر َػأي١

 ؟ناملا٥تني

 بـات لبقن، أو أربع ِحؼاق، وهذا الؼقل هق ققل  ذكركا أنَّ لف أن ُيخِرج مخس

الشافعل يف الجديد، وهق إصح طـد الشافعقة، وهق مذهب أمحد، وإصح طـد 

 أصحابف.

  وذهب الشافعل يف الؼديؿ، وهق ققل بعض أصحابف، وهق رواية طـ أمحد إىل

 ۀ ڻ ڻ ڻ﴿أنَّ طؾقف أربع ِحَؼاق: ٕهنا أكػع لؾؿساكقـ، واهلل يؼقل: 

أية، وَحَؿَؾ ابـ قدامة الرواية  [267]البؼرة: ﴾ھ ھ ہ ہ ہ  ہ ۀ

 ؼاق بصػة التخققر.التل طـ أمحد بلنَّ الؿؼصقد أنَّ طؾقف أربع حِ 

فػل كؾ »: : ٕنَّ ذلؽ يشؿؾف ققلف انقٌل األًلهق  ًانصٌاب :ُ قهت

 ، بؾ جاء ذلؽ صريًحا يف كتاب الـبل «أربعقـ بـت لبقن، وْم كؾ مخسقـ ِحؼَّة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.-503)ص إمقال (5/400 ،)الؿجؿقع (4/20 ،)الؿغـل (674 ،)الؿحؾَّكواكظر:  (1)



ٗٔ ٔنَتاُب  3٢  الشََّنا

 
فنذا كاكت مائتقـ؛ فػقفا أربع ِحَؼاق، »بـ الخطاب، فػقف: االذي كان طـد آل طؿر 

.«أو مخس بـات لبقن
(1)

 

 ٌٖ ٜتعني عًٝ٘ إخطاج ايغِٓ فُٝا زٕٚ مخؼ ٚعؿطٜٔ َٔ اإلبٌ؟ د:9ر َػأي١

اةِ َبِعقًرا (4/15 :)الؿغـليف  قال ابً قدام٘  ـْ الشَّ َلْؿ  :َفنِْن َأْخَرَج َط

ـْ َمالٍِؽ ُيْجِزْئُف، َسَقاٌء كَ  ، َوُحؽَِل َذلَِؽ َط ـْ اةِ َأْو َلْؿ َيُؽ ـْ قِقَؿِة الشَّ
 ،اَكْت قِقَؿتُُف َأْكثََر مِ

ـَ َفَؿا ُدوَكَفا. َوَداُود. ـْ اْلِعْشِري ْأِي: ُيْجِزُئُف اْلبَِعقُر َط ، َوَأْصَحاُب الرَّ افِِعلُّ  َوَقاَل الشَّ

ُج َلـَا مِثُْؾ َذلَِؽ إَذا َكانَ  قال: : اْلـؿُ  َوَيتََخرَّ ـَ ـْ َخْؿٍس َوِطْشِري ا ُيْجِزُئ َط ْخَرُج مِؿَّ

ـْ اْلَؽثِقِر  َنَّ َما َأْجَزأَ َط
ِ

، َواْلِعْشُروَن َداِخَؾٌة فِقَفا، َوٕ ـَ ـْ َخْؿٍس َوِطْشِري ُف ُيْجِزُئ َط َكَّ
ِ

ٕ

ا ُدوَكُف.  هاَأْجَزَأ َطؿَّ

ا  أكف فاألظيشأما إذا كان الؿخرج ُيجزئ طـ مخس وطشريـ:  :ُ قهت ُيجزئ طؿَّ

 .ابـ طثقؿقـ اإلمام  دوهنا، وهذا ترجقح

أكف ٓ ُيجزئ: ٕنَّ الشارع كصَّ طىل الشاة،  فاألظيشوأما إذا كان دون ذلؽ: 

وإكؿا أجزكاه فقؿا إذا كاكت تجزئ طـ مخس وطشريـ: ٕنَّ الشارع قد اطتبرها يف 

واهلل أطؾؿ. طدد أكبر: فجازت يف العدد إصغر إذا صابت كػُس صاحب الؿال،
(2)

 

 ؟إشا مل ٜهٔ عٓس قاحب املاٍ بٓك كاض د:11ر َػأي١

ذكركا أكف ُيخِرج ابـ لبقن ذكر: لحديث أكس الذي يف الؽتاب، وهق ققل 

الجؿفقر، وخالػ أبق حـقػة، فؼال: إْن مل تؽـ طـده بـت مخاض: فنكف يمدي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (5/411.)الؿجؿقع (4/23 ،)الؿغـلاكظر:  (1)

  (5/395-.)الؿجؿقع (1454 ،)الػتحواكظر:  (2)



 32 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 
 .ققؿتفا، وٓ يمدي ابـ لبقن ذكر

.وأصحابف  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  : وققل أبل حـقػة خالف لرسقل قال ابً حشو
(1)

 

ٓ ُيجزئف إخراج ابـ لبقن ذكر ومعف يف مالف بـت مخاض أكثك: لظاهر  تنبيه:

.، وأجاز أبق حـقػة إخراجف طىل وجف الؼقؿةالحديث الؿتؼدم
(2)

  

 ؟إشا مل ٜهٔ َع٘ بٓك كاض، ٚال ابٔ يبٕٛ د:11ر َػأي١

؟ قنابـ لبذكر أهؾ العؾؿ أكف يؾزمف الشراء، وهؾ يؾزمف شراء بـت مخاض، أم 

 طىل ققلقـ:

  :ذهب أمحد، ومالؽ إىل أكف يؾزمف شراء بـت مخاض: ٕهنؿا استقيا يف العدم

فؾزمتف بـت الؿخاض كؿا لق استقيا يف القجقد، والحديث محؿقل طىل وجقده 

تغـل طـ الشراء، فؽان شراء لؾرفؼ بف، وإغـاء لف طـ الشراء، ومع طدمف ٓ يس

 أوىل، وهذا ققل بعض الشافعقة. إصؾ

  ،وذهب الشافعل، وهق ققل إكثر مـ أصحابف إىل أكف يشتري أيفؿا شاء

ويجزئف. قالقا: وإفضؾ بـت مخاض: ٕهنا إصؾ.
(3)

  

 ؟إشا نإ عٓسٙ مخؼ إبٌ َنع اُف ال تػاٟٚ ؾا٠ٙ د:12ر َػأي١

 أكف يجزئف أن ُيخرج بعقًرا مـفا. ذهب الشافعل، وأبق يقسػ إىل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  (3/79الحاوي الؽبقر (5/401 ،)الؿجؿقع (674( )6/22-23 ،)الؿحؾَّكاكظر:  (1)

 (.180و

  (3/79.)الحاوي الؽبقر (5/401 ،)الؿجؿقع (4/17 ،)الؿغـلاكظر:  (2)

  (5/401.)الؿجؿقع (4/17 ،)الؿغـلاكظر:  (3)



ٗٔ ٔنَتاُب  33  الشََّنا

 
 ًىٌأكف ٓ ُيجزئف إٓ شاة،  وذهب مالؽ، وداود، وابـ حزم، وغقرهؿ إىل 

، إٓ أن يؽقن أحد الخؿسة مؿا يجزئ طـ زكاة مخس وطشريـ مـ اإلبؾ: انصٌاب

كابـة مخاض، أو ابـ لبقن ذكر: فال بلس بف، ويجزئف إن شاء اهلل كؿا ذكر 

.الشافعل: ٕكف إذا أجزأ طـ العدد إكبر: أجزأ طـ إصغر
(1)

 

ٔٓ َٔ اإلبٌ، فأخط د:13ر َػأي١ ْٓا أع٢ً َٓ٘إشا ٚجب عًٝ٘ غ  ؟ج َغ

(: وإْن أخرج طـ القاجب ِسـًّا أطىل 4/18) الؿغـليف  قال ابً قدام٘ 

ة طـ بـت لبقن، أو  مـ جـسف، مثؾ أن ُيخِرج بـت لبقن طـ بـت مخاض، وِحؼَّ

تَقْـ: جاز، ٓ كعؾؿ فقف  بـت مخاض، أو أخرج طـ الجذطة ابـتل لبقن، أو ِحؼَّ

 هاخالًفا.

(: وأجازوا كؾفؿ إططاء 6/23)  (674)الؿحؾَّكيف  ّقال ابً حشو 

 أفضؾ مؿا لزمف مـ إسـان إذا تطقع بذلؽ.

ٔٓ ٚفكسٙ يف َاي٘ د:14ر َػأي١  ؟َٔ ٚجب عًٝ٘ َغ

  ذهب كثقر مـ العؾؿاء إىل أكف ُيعطل ِسـًّا فققفا، أو دوهنا، ويجبر الـؼص

بشاتقـ، أو طشريـ درمهًا، وهذا ققل أمحد، والشافعل، وأبل ثقر، وداود، 

سحاق يف رواية، وهق ققل الـخعل، واستدلقا بحديث أكس الذي يف الؽتاب، وإ

ؿ: فنن أططك ِسـًّا فققفا: أططاه تأ صحقح البخاريوهق مختصر، وهق يف 

 دوهنا: أططك الساطل جبًرا. االساطل جبًرا، وإْن أططك ِسـًّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (6/22( ،)674.)الؿحؾَّكاكظر:  (1)



 34 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 
  ،أو وذهب الثقري، وأبق طبقد، وإسحاق يف رواية إىل أنَّ الُجبران بشاتقـ

طشرة دراهؿ: ٕنَّ كصاب الغـؿ أربعقن شاًة، وكصاب الػضة مائتا درهؿ: فؽاكت 

 الشاة تعدل مخسة دراهؿ.

  وذهب مؽحقل، وإوزاطل، وأصحاب الرأي إىل أكف يخرج ققؿة السـ

 القاجب وجقًبا.

  ـ. مالؽوذهب  إىل أكف يؾزم رب الؿال شراء ذلؽ السِّ

، ولؽـ يب: لدٓلة حديث أكس طؾقفبدون ر انصٌابهق  ًانقٌل األًل :ُ قهت

، وأما مـ قال بعشرة دراهؿ إذا أحب أن يشتري كؿا قال مالؽ: فال بلس طـدهؿ

فدلقؾفؿ مػفقم، ودلقؾـا كصٌّ يف محؾ الـزاع: فقجب تؼديؿف، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 ؟َٔ عسّ ايػٔ ايٛاجب١، ٚاييت تًٝٗا د:15ر َػأي١

  ذهب الشافعل ا، ويؽقن الجبر إىل أكف يخرج السـ التل بعد التل تؾقف

 .بلربعقـ درمهًا، أو أربع شقاه

: وأومل إلقف أمحد، وذلؽ ٕنَّ الـص معؼقل الؿعـك: فننَّ  قال ابً قدام٘

الجبر بشاتقـ، أو طشريـ درمهًا كان لـؼص سـة، فنذا كان الـؼص سـتقـ: كان 

 هاالجبر بالضعػ.

 ز زيادة طىل وذهب بعض الحـابؾة، وابـ الؿـذر، وابـ حزم إىل أكف ٓ يجق

يف  جبران واحد كؿا ثبت يف الحديث الؿذكقر يف الؽتاب، ومل يذكر الـبل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (6/23( ،)674)الؿحؾَّك (5/410 ،)الؿجؿقع (4/25-26 ،)الؿغـلاكظر:  (1)



ٗٔ ٔنَتاُب  35  الشََّنا

 
 آكتؼال إىل سـ أبعد، ويجب طؾقف شراء السـ القاجب.

، واهلل أطؾؿ.ًانقٌل األًل أظيش :ُ قهت
(1)

 

 ْكاب ظنا٠ ايغِٓ، ٚايٛاجب فٝٗا. د:16ر َػأي١

بؾغت أربعقـ: لقس طىل صاحب الغـؿ زكاة حتك تبؾغ طـده أربعقـ شاة، فنذا 

فػقفا: شاٌة، وكذلؽ فقؿا زاد، حتك تبؾغ طشريـ ومائة، فنذا زادت واحدة طىل 

طشريـ ومائة: فػقفا: شاتان، إىل أن تبؾغ مائتقـ، فنذا زادت واحدة طىل مائتقـ: 

فػقفا: ثالث شقاه، إىل أن تبؾغ ثالثؿائة، وهذا كؾف مجؿع طؾقف، قالف ابـ قدامة 

 ُوي طـ معاذ، وٓ يثبت طـف: فنكف مـؼطع.، ثؿ استثـك خالًفا ر 

مجقع الؿال،  كؾ مائٍة: شاٌة، ومعـاه أنَّ  ػلوإذا زادت الغـؿ طىل ثالثؿائة: ف

يـظر كؿ فقف مـ الؿئات: فعؾقف يف كؾ مائٍة: شاٌة، فالثالثؿائة طؾقفا ثالث شقاه، 

أربع شقاه، والثالثؿائة والخؿسقن طؾقفا ثالث شقاه، إىل أن تبؾغ أربعؿائة: فػقفا: 

واحدة إىل أربعؿائة، وذلؽ مائة وثؿاكقة ووطىل هذا فقؽقن الققص ما بقـ الؿائتقـ 

يف الؽتاب، وحديث  الذي حديث أكس وتسعقن، وهذا الؼقل يدل طؾقف 

الذي طـد آل طؿر بـ الخطاب، والؾػظ فقف أصرح مؿا يف حديث  كتاب الـبل 

ة؛ فؾقس فقفا شلء حتك تبؾغ أربعَمئة دفنذا زادت طؾك ثالثَمئة وواح»أكس، فػقف: 

 .«شاة؛ فػقفا: أربع شقاه

  وذهب الـخعل، والحسـ بـ صالح، وأمحد يف رواية إىل أهنا إذا زادت طىل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (6/23.)الؿحؾَّك (5/408 ،)الؿجؿقع (4/27 ،)الؿغـلاكظر:  (1)



 36 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 
ثؿ ٓ يتغقر الػرض حتك تبؾغ مخسؿائة: فقؽقن  ثالثؿائة واحدة: فػقفا أربع شقاه،

ا ل يف كؾ مائٍة: شاٌة: ٕن الـبل  ؾققص وغايًة لف، فقجب أن َجَعَؾ الثالثؿائة حدًّ

فنذا زادت طؾك »يتعؼبف تغقر الـصاب كالؿائتقـ، وهذا ققاٌس يرده ققل الـبل: 

قٌل هق  ًانصٌاب، والؾػظ أخر الذي تؼدم، «ثالثَمئة؛ فػل كؾ مائٍة: شاةٌ 

، واهلل أطؾؿ.اجلًيٌس
(1)

 

 ايعٝٛب اييت ال تؤخص يف ظنا٠ املاؾ١ٝ. د:17ر َػأي١

هرمة، وٓ  وٓ يمخذ ْم الصدقة»ؽتاب: جاء يف حديث أكس الؿذكقر يف ال

 .«ذات طقار، وٓ تقس؛ إٓ أْن يشاء الؿصدق

ـ، التل قد سؼطت أسـاهنا، وذات العقار: بػتح  اهلرمة: هل الؽبقرُة السِّ

 العقـ، أي: ذات العقب، والتقس هق: فحؾ الغـؿ.

قاْلـؿُ (: ) (1455 قال احلافظ ابً حجز  ،ْخُتؾَِػ فِل َضبْطِفِ اُ  (َصدِّ

َْكثَر َطَؾك َأكَُّف بِالتَّْشِديدِ  ْٕ ، َوَهَذا اِْختِقَار الُِؽ الـْؿَ  :َرادُ اْلـؿُ وَ  - يعـل تشديد الصاد - َفا

َٓ ُيْمَخُذ  :َأبِل ُطبَقْد، َوَتْؼِدير اْلَحِديث َٓ َذاُت َطقٍْب َأْصاًل، َو َٓ ُتْمَخُذ َهِرَمة َو

َّٓ بِرِ  :َوُهَق َفْحؾ اْلَغـَؿ ،التَّقْس ِ لَِؽْقكِِف َيْحتَاُج إَِلقِْف، َفِػل َأْخِذِه بَِغقِْر  :الِِؽ الـْؿَ َضا إ

 َأْطَؾُؿ. َواهللُ  ،اِْختِقَاِرِه إِْضَرار بِفِ 

ـْ َضبََطُف بِتَْخِػقػ  قال: ْستِثْـَاء ُمْختَّص بِالثَّالِِث، َومِـُْفْؿ َم
ِ

َوَطَؾك َهَذا َفآ

اد اِطل ،الصَّ ُف يُ  ،َوُهَق السَّ لَِؽْقكِِف  :ِقيِض إَِلقِْف فِل اِْجتَِفادِهِ ػِشقُر بَِذلَِؽ إَِلك التَّ َوَكَلكَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (3/133.)ابـ أبل شقبة (5/417-418 ،)الؿجؿقع (4/39 ،)الؿغـلاكظر:  (1)



ٗٔ ٔنَتاُب  37  الشََّنا

 
ُف بَِغقِْر  :َيْجِري َمْجَرى اْلَقكِقؾِ  َفقَتََؼقَُّد بَِؿا َتْؼتَِضقف اْلَؼَقاِطُد،  ،ْصَؾَحةِ الـْؿَ َفاَل َيتََصرَّ

افِِعلِّ فِل اْلبَُقْيطِّل  َٓ ُتْمَخ  ،َوَهَذا َقْقل الشَّ َٓ َتقْس ،ُذ َذات َطَقارٍ َوَلْػظف: َو َٓ  ،َو َو

َّٓ َأْن َيَرى  :َهِرَمة ـِ اْلـؿُ إِ ُق َأنَّ َذلَِؽ َأْفَضؾ لِْؾَؿَساكِق اِْكتََفك.  .َفقَْلُخُذُه َطَؾك الـََّظرِ  ،َصدِّ

ْستِثْـَاِء َجِؿقع َما ُذكَِر َقبَْؾُف،
ِ

افِِعلِّ فِل َتـَاُوِل آ َفَؾْق َكاَكْت اْلَغـَُؿ  َوَهَذا َأْشبَُف بَِؼاِطَدةِ الشَّ

ـْ  :َأْو ُتقُقًسا ،ُكؾَُّفا َمِعقبَة َمثَاًل  الَِؽ َأْن الـْؿَ َيْؾَزُم  :الِؽِقَّةِ الـْؿَ َأْجَزأَُه َأْن ُيْخِرَج مِـَْفا، َوَط

ًؽا بَِظاِهِر َهَذا اْلَحِديِث، َوفِل ِرَواَيٍة ُأْخَرى ِطـَْدُهْؿ  :َيْشتَِرَي َشاة ُمْجِزَئةً  َتَؿسُّ

ِل.كَ  َوَّ ْٕ  هاا

قاْلـؿُ وهـاك اختالف آخر يف ضبط ) :ُ قهت (، فذهب أبق طبقد إىل أهنا َصدِّ

بَف الخطَّابل بلنَّ  ال الؿشددة، أي: صاحب الؿال، وتعؼَّ بتخػقػ الصاد، وفتح الدَّ

واة يضبطقكف بتخػقػ الصاد اطل. وقد  ،وكسر الدال الؿشددة ،أكثر الرُّ أي: السَّ

 معـك الروايتقـ.  تؼدم مـ كالم الحافظ

َٓ َيْلُخُذ  (4/40-41 :)الؿغـليف   ّقال ابً قدام٘ َوَطَؾك َهَذا 

اِطلاْلـؿُ  ُق، َوُهَق السَّ َّٓ َأْن َيَرى َذلَِؽ، بَِلْن َيُؽقَن َجِؿقُع  :َأَحَد َهِذِه الثَّاَلَثةِ  ،َصدِّ إ

ـْ ِجـِْسفِ 
ـْ جِ  :الـَِّصاِب مِ

َفقَْلُخَذ َهِرَمًة، َوِهَل  ،الِ الـْؿَ ـِْس َفقَُؽقَن َلُف َأْن َيْلُخَذ مِ

ـْ التُّقُقسِ 
ـْ َأْمثَالَِفا، َوَتقًْسا مِ

ـْ اْلَفِرَماِت، َوَذاَت َطَقاٍر مِ
 ،َوَقاَل َمالٌِؽ ، اْلَؽبِقَرُة مِ

افِِعلُّ  ُق َأنَّ َأْخَذ َهِذِه الثَّاَلَثِة َخقٌْر َلُف، َوَأْكَػُع لِؾْ اْلـؿُ َرَأى  إنْ  :َوالشَّ ُػَؼَراِء، َفَؾُف َصدِّ

ْستِثْـَاِء.
ِ

 هاَأْخُذُه: لَِظاِهِر آ



 38 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 
 نابط ايعٝب ايصٟ ميٓع اإلجعا٤ يف ايعنا٠. د:18ر َػأي١

َْكثَر َطَؾك َأكَُّف  ،َواْختُؾَِػ فِل َضبْطَِفا (1455 :)الػتحيف   قال احلافظ ْٕ َفا

دُّ فِل اْلبَقِْع، َوقِقَؾ  ْجزَ  :َما َيثْبُُت بِِف الرَّ ُْضِحقَّةِ َما َيْؿـَُع اإْلِ ْٕ .ها.اء فِل ا
(1)

  

 ٌٖ ٜأخص املكٔسُم املاخض، ٚايّطِب٢، ٚاألنٛي١؟ د:19ر َػأي١

بَّك: هل التل قد وضعت، وهل تربل  املاخض: هل التل قاربت القضع. والرُّ

ؿقـة.  ولدها، يعـل قريبة العفد بالقٓدة. وإكقلة: أي السَّ

: قال الـبل  الؽرائؿ، وقد مـ ة: ٕهناقوهذه الثالث ٓ تمخذ يف الصد

بنسـاد صحقح طـ  (12-4/11) ، وأخرج طبد الرزاق«وإيَّاَك وكرائؿ أمقاهلؿ»

بَّك، وٓ   طؿر أكف قال: إين ٓ آخذ فقف إكقلة، وٓ فحؾ الغـؿ، وٓ الرُّ

 الؿراد. كتفكاالؿاخض، ولؽـل آخذ الَعـَاق، والجذطة، والثَّـقَّة.

ـفا.وأما إذا كاكت كؾفا كرائؿ: فنكف يلخذ م
(2)

  

 ٌٖ ػعئ ائػداٍ يف ايعنا٠؟ د:21ر َػأي١

غار مـ أوٓد الغـؿ، وهل مامل تبؾغ أن تؽقن َجَذَطة، وهل  :داٍائػ هل الصِّ

 الجدي مـ أوٓد الؿعز، والخروف مـ أوٓد الضلن.

ْخَؾة ٓ ُتمخذ يف الزكاة، وٓ  (4/47الؿغـليف   قال ابً قدام٘ (: السَّ

 هاكعؾؿ فقف خالًفا.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/420.)الؿجؿقعواكظر:  (1)

  (5/425-.)الؿجؿقع (4/44 ،)الؿغـلاكظر:  (2)



ٗٔ ٔنَتاُب  39  الشََّنا

 
(: أمجعقا طىل أن ٓ يمخذ 5/278)  (672)الؿحؾَّكيف   شوّقال ابً ح

 ي يف القاجب يف الزكاة طـ الشاء.خروف، وٓ جد

ُٜجعئ إخطاج٘ يف ايغِٓ؟َا ٖٛ ائػ د:21ر َػأي١  ٍُٔ ايصٟ 

  ذهب مجاطة مـ أهؾ العؾؿ إىل أنَّ الذي ُيجزئ هق الثَّـِل مـ الؿعز، والجذع

استدلقا بؿا جاء طـ سعر بـ مـ الضلن، وهق مذهب الشافعقة، والحـابؾة، و

إلقؽ لتمدي  ملسو هيلع هللا ىلصديسؿ، قال: أتاين رجالن طىل بعقر، فؼآ: إكا رسقٓ رسقل اهلل 

صدقة غـؿؽ. قؾت: فلي شلء تلخذان؟ قآ: طـاق جذطة، أو ثـقة. وبؿا جاء طـ 

ُق رسقل اهلل  ، وقال: ُأمِْركا كلخذ الجذطة مـ ملسو هيلع هللا ىلصسقيد بـ غػؾة، قال: أتاكا مصدِّ

 ـقَّة مـ الؿعز.الضلن، والثَّ 

، ويف (5/23) ، والـسائل(-3/414) وحديث سعر بـ ديسؿ أخرجف أمحد

إسـاده: مسؾؿ بـ شعبة، مجفقٌل، وحديث سقيد بـ غػؾة ذكره ابـ قدامة، ومل 

 داود ، وأبل(4/315) أجده بالؾػظ الؿذكقر، وإكؿا وجدتف يف مصادره طـد أمحد

فؼال: إنَّ يف طفدي أن ٓ آخذ مـ ، وغقرهؿ بؾػظ: (5/21) ، والـسائل(1579)

راضع لبـ، وٓ يجؿع بقـ مػترق، وٓ يػرق بقـ مجتؿع. وأتاه رجٌؾ بـاقة كقماء، 

 فلبك أن يؼبؾفا. الحديث. ويف إسـاده مقسرة أبق صالح، مجفقل الحال.

َٓ ُيْجزِ :  قال ابً قدام٘ ـِ َطـُْف:  َواَيتَقْ َّٓ َوَقاَل َأُبق َحـِقَػَة فِل إْحَدى الرِّ ُئ إ

بِِؾ  َكَُّفَؿا َكْقَطا ِجـٍْس، َفَؽاَن اْلَػْرُض مِـُْفَؿا َواِحًدا، َكَلْكَقاِع اإْلِ
ِ

الثَّـِقَُّة مِـُْفَؿا َجِؿقًعا: ٕ

 َواْلبََؼِر.



 41 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 
كَُّفَؿا َكقُع ِجـٍْس، َفَؽاَن الَػْرُض َذَطُة مِـُْفَؿااْلـجَوَقاَل َمالٌِؽ ُتْجِزُئ  ّقال:

ِ
ٕ :

 َواِحًدا.

، أكف قال: ولؽـل آخذ الَعـَاق، والجذطة، وقد تؼدم طـ طؿر  :ُ قهت

 والثـقة. وهق صحقح طـف.

إٓ  :وهذا هق الذي طؾقف الـاس الققم (397 :)إمقاليف   قال أبْ عبٔد

أن مالؽ بـ أكس كان يختار أن تمخذ الجذطة مـ الضلن، والثـقة مـ الؿعز، 

 هاحسـ. يشبففا بإضاحل، وهذا فقؿا كرى مذهٌب 

وهذا الؼقل هق ضاهر اختقار ابـ حزم: فنكف أجاز إخراج كؾ ما يطؾؼ  :ُ قهت

، واهلل أطؾؿ.انصٌابهق  ًىزا انقٌلطؾقف شاة، 
(1)

 

ِـّ الَجَذَطة، والثـقة، وإصح  تنبيه: اختؾػ الػؼفاء، وأهؾ الؾغة يف ضبِط ِس

لثـقة ما بؾغت سـتقـ، طـد الشافعقة أنَّ الجذطة ما بؾغت سـًة، ودخؾت يف الثاكقة، وا

 ودخؾت يف الثالثة، سقاء يف ذلؽ الضلن، أو الؿعز، وإصح طـد الحـابؾة أنَّ 

الضلن ما بؾغ ستة أشفر، والثـل مـ الؿعز هق ما لف سـة. الجذع مـ
(2)

  

اة القاجبة يف زكاة اإلبؾ كػس الشروط يف الشاة  تنبيه آخـز: ُيشترط يف الشَّ

 القاجبة يف زكاة الغـؿ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الؿحؾَّك (5/397 ،)الؿجؿقع(، 397-396)ص إمقال (4/49 ،)الؿغـلاكظر:  (1)

(672.) 

  (4/49.)الؿغـل (5/397 ،)الؿجؿقعاكظر:  (2)



ٗٔ ٔنَتاُب  4٢  الشََّنا

 
 ُٜجعئ إخطاج ايصنٛض؟ ٌٖ د:22ر َػأي١

أما يف اإلبؾ، فذكر أهؾ العؾؿ أكف ٓ يجزئ إخراج الذكقر فقفا: إٓ إذا وجبت 

 طؾقف بـت مخاض، ولقست طـده، وطـده ابـ لبقن: فنكف ُيجزئ طـف.

وأما يف البؼر، فلجاز أهؾ العؾؿ إخراج الذكر، أو إكثك إذا كان الـصاب 

 فقفا إٓ ُمِسـَّة أكثك.ثالثقـ، وأما إذا بؾغ أربعقـ: فؾقس 

  وأما الغـؿ، فذهب كثقر مـ أهؾ العؾؿ إىل أكف ٓ تجزئ إٓ أكثك، وهق ققل

وٕنَّ  ،الشافعقة بغقر خالف طـدهؿ، وهق ققل أكثر الحـابؾة ققاًسا طىل اإلبؾ

 إكثك ُيـْتََػُع هبا أكثر.

  َّالـبل  وذهب بعض الحـابؾة إىل أنَّ الذكر ُيجزئ، وهق ققل ابـ حزم: ٕن

  :والشاة ُتطؾؼ طىل الذكر «شاةٌ  شاةٍ: ْم أربعقـ إلك طشريـ ومائة»قال ،

إٓ أن يشاء »وقال:  هنك طـ أخذ التقس يف الزكاة، وإكثك، وٕنَّ الـبل 

، انصٌاب هقًىزا ُيػفؿ مـف أن الذكر ُيجزئ،  ، فعىل رواية تشديد الصاد«الؿصدق

 واهلل أطؾؿ.

طـ اإلبؾ يجزئ أيًضا كقهنا ذكًرا، وقد قال بذلؽ  الشاة التل تخرج تنبيه:

مجفقر الشافعقة، ومجاطة مـ الحـابؾة، وكان يؾزمفؿ أن يجعؾقا الحؽؿ فقفؿا 

واحًدا، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اإلكصاف (671 )الؿحؾَّك (4/14 ،41 )الؿغـل (5/397 ،422 )الؿجؿقعاكظر:  (1)

(3/52-53.) 



 42 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 
ٓٔك اُب نًُّ٘ شنًٛضا د:23ر َػأي١  ؟إشا نإ اي

أما يف مسللة الغـؿ، فجؿفقر الشافعقة، والحـابؾة طىل أكف يجزئ إخراج الذكر 

، كؿا «وٓ تقس إٓ أن يشاء الؿصدق»لقا بحديث الباب، بؼقلف: ، واستدطـفا

 تؼدمت اإلشارة إىل ذلؽ.

وأما يف مسللة البؼر واإلبؾ، فقجفان، والصحقح طـد الشافعقة، والحـابؾة 

هق  ًىزا انقٌلاإلجزاء، وذهب بعض الشافعقة، والحـابؾة إىل طدم اإلجزاء، 

 ُيْخَرُج طـف إٓ بدلقؾ صحقح، وطىل ٓ : ٕنَّ ما أوجبف اهلل ورسقلف انصٌاب

فالقاجب هق اإلكاث يف اإلبؾ: إٓ ابـ لبقن إذا مل يؽـ طـده بـت مخاض،  :هذا

وإٓ يف ثالثقـ بؼرة: فػقفا: تبقع، أو تبقعة، كؿا سقليت إن شاء اهلل.
(1)

  

ٕ   د:24ر َػأي١ ٚعؿ طٕٚ َ ٔ    ،إشا نإ َع قاحب املاؾ١ٝ عؿطٕٚ َ ٔ ايه أ

 ؟املعع

ـَ أَْهِؾ اْلِعْؾِؿ فِل  (4/50 :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘ َٓ َكْعَؾُؿ ِخاَلًفا َبقْ

ـُ  َكاةِ، َوَقاَل اْب َْجـَاِس َبْعِضَفا إَلك َبْعٍض، فِل إيَجاِب الزَّ ْٕ  :ـِْذرِ اْلـؿُ َضؿِّ َأْكَقاِع ا

ْلِن إَلك  ـْ َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ َطَؾك َضؿَّ الضَّ
ـْ َكْحَػُظ َطـُْف مِ  :إَذا َثبََت َهَذا ِز.عْ الـْؿَ َأْجَؿَع َم

، َسَقاٌء َدَطْت اْلَحاَجُة إَلك َذلَِؽ، بَِلْن َيُؽقَن  َْكَقاِع َأَحبَّ ْٕ ـْ َأيِّ ا
َكاَة مِ ُف ُيْخِرُج الزَّ َفنِكَّ

ـِ ُمقِجبًا لَِقاِحٍد، َأْو َلْؿ  َٓ َيُؽقَن َأَحُد الـَّْقَطقْ َتْدُع الَحاَجُة إَِلك اْلَقاِجُب َواِحًدا، َأْو 

ـِ َيِجُب فِقِف َفِريَضٌة َكامَِؾٌة.َؽ َذلِ  ـْ الـَّْقَطقْ
 ،َوَقاَل ِطْؽِرَمةُ  ، بَِلْن َيُؽقَن ُكؾُّ َواِحٍد مِ

ـِ  :َوإِْسَحاُق  ،َوَمالٌِؽ  ـْ َأْكثَِر اْلَعَدَدْي
ِفَؿا َشاَء. :ُيْخِرُج مِ ـْ َأيِّ

 َفنِْن اْستََقَيا َأْخَرَج مِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (5/422.)الؿجؿقع (3/53 ،)اإلكصافاكظر:  (1)



ٗٔ ٔنَتاُب  43  الشََّنا

 
افِِعلُّ  ُف. اْلِؼقَاُس أَنْ  :َوَقاَل الشَّ ـْ ُكؾِّ َكْقٍع َما َيُخصُّ

ـُ و َيْلُخَذ مِ  ها.ـِْذرِ اْلـؿُ اْختَاَرُه اْب

مـ أكف ُيجِزئ مـ أي الـقطقـ شاء،  ًانصٌاب يا رىة إنْو احلناتهح :ُ قهت

سقاء كان الضلن والؿعز متساويقـ، أو متػاوتقـ يف العدد، وهذا هق اختقار ابـ 

 .حزم 

مـ أحد الـقطقـ ما ققؿتف كؼقؿة الؿخرج مـ إٓ أنَّ الحـابؾة قالقا: يخرج 

الـقطقـ، فنذا كان الـقطان سقاء، وققؿة الؿخرج مـ أحدمها اثـا طشر، ومـ أخر 

مخسة طشر: أخرج مـ أحدمها ما ققؿتف ثالثة طشر وكصػ، وهؽذا يـظر إىل كسبة 

الشؼص، فقخرج بحسبف، وأما ابـ حزم فقرى اإلجزاء مطؾًؼا بدون هذا التػصقؾ، 

 ، واهلل أطؾؿ.ًقٌنو أقشب

ا طىل ققل مالؽ، والشافعل-  قال ابً حشو : وهذا ققل بال برهان، ٓ -رادًّ

وٓ رواية سؼقؿة، وٓ ققل صاحب، وٓ ققاس، بؾ  ،مـ قرآن، وٓ مـ سـة صحقحة

الذي ذكروا خالف لؾســ الؿذكقرة، وقد اتػؼقا طىل مجع الؿعزى مع الضلن، وطىل 

وأن اسؿ الشاة يؼع طىل القاحد مـ الؿاطز ومـ الضلن، ولق أن أن اسؿ غـؿ يعؿفا، 

طؾؿ يف حؽؿفا فرًقا: لبقـف كؿا خص التقس، وإن وجد يف الؾغة اسؿ  ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 

 التقس يؼع طىل الؽبش: وجب أن ٓ يمخذ يف الصدقة إٓ برضك الؿصدق،

 ةالذهب طـ الػض والعجب أن الؿاكع مـ أخذ الؿاطزة طـ الضلن أجاز أخذ

.هاومها طـده صـػان يجقز بقع بعضفؿا ببعض متػاضاًل. والػضة طـ الذهب
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (671.)الؿحؾَّكاكظر:  (1)



 44 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 
ٓٔكاب؟ٌٖ ؼػب ائػ د:25ر َػأي١  داٍ َٔ اي

  خال ُتَعدُّ طىل صاحب الؿاشقة، وٓ يمخذ ذهب مجفقر العؾؿاء إىل أنَّ السِّ

بنسـاد صحقح، أنَّ   مـفا، واستدلقا طىل ذلؽ بؿا جاء طـ طؿر بـ الخطاب

 الثَّؼػل َقِدَم طؾقف مـ الطائػ، فؼال: يا أمقر الؿممـقـ، شؽك إلقـا سػقان بـ طبد اهلل

وا طؾقـا بالُبفؿ، وٓ تلخذوكف؟ قال: فاْطتَدَّ طؾقفؿ بالبفؿ،  أهؾ الشاء، فؼالقا: َتْعتَدُّ

اطل طىل يديف، وقؾ لفؿ: إكَّا كدُع  وٓ تلخذه حتك يعتد طؾقفؿ بالسخؾة يريحفا الرَّ

بَّك، والقال دة، وشاة الؾحؿ، والػحؾ، وكلخذ مـؽؿ الَعـَاق، والَجَذَطة، لؽؿ الرُّ

 والثـقة، وذلؽ وسط بقــا وبقـؽؿ.

وأبق طبقد  ،(12-4/11) وطبد الرزاق ،(1/265مالؽ ) أخرجف

 ، وغقرهؿ.(101-4/100) والبقفؼل (،3/134(، وابـ أبل شقبة )535)ص

 وٓ ُيْعَؾؿ لعؿر مخالٌػ لف مـ الصحابة. قالْا:

 خال حتك يحقل طؾقفا وذهب ال حسـ، والـخعل، إىل أكف ٓ زكاة يف السِّ

الحقل، وٓ ُتعدُّ طىل أصحاب الؿاشقة قبؾ ذلؽ، وهذا الؼقل كصره ابـ حزم يف 

الؿحؾَّك ،وذكر أنَّ طؿر قد ُخقلِػ، واستدل طىل ذلؽ بؼقل ابـ طؿر، وطظ ،

: فال زكاة طؾقف حتك يحقل الحقوغقرمها  ًٓ ل. وقال بلنَّ مجاطة : مـ استػاد ما

 . مـ أهؾ الطائػ خالػقا يف ذلؽ كؿا يف أثر طؿر

 .ملسو هيلع هللا ىلصوالظاهر أن فقفؿ صحابة: لؼرب العفد بالـبل  قال:

وْم كؾ أربعقـ إلك »الذي يف الؽتاب، وفقف:   حديث أكسب واستدل أيًضا



ٗٔ ٔنَتاُب  45  الشََّنا

 
 .«طشريـ ومائة شاةٍ: شاةٌ 

خال ٓ ُيطؾؼ طؾقفا شاة. قال:  والسِّ

َٓ ُيْمَخَذ  :َوَأْيًضا: الؿحؾَّكيف   قال ابً حشوّ َفَؼْد َأْجَؿُعقا َطَؾك َأْن 

اءِ  ـِ الشَّ َكاةِ َط َٓ َجْدٌي فِل اْلَقاِجِب فِل الزَّ ك َشاًة،  :َخُروٌف، َو وا بَِلكَُّف َٓ ُيَسؿَّ َفَلَقرُّ

اءِ  َٓ َلُف ُحْؽُؿ الشَّ ـْ  ،َو َكاةِ فَ  :َحاِل َأْن ُيْمَخَذ مِـَْفا َزَكاةٌ اْلـؿُ َفِؿ الَ َتُجقُز ِهَل فِل الزَّ

 بَِغقِْر َكصٍّ فِل َذلَِؽ.

 ،َوَٓ ُسـَّةٌ  ،َوَأْيًضا فنن َزَكاَة َماِشقٍَة َلْؿ َيُحْؾ َطَؾقَْفا َحْقٌل َلْؿ َيْلِت بِِف ُقْرآنٌ  قال:

َٓ إْجَؿاعٌ   .َو

أكف أمر ُسعاتف أن يجعؾقا  مل يلت طـ الـبل  :غفش اهلل نوقال أتٌ عثذاهلل 

ا هبا، وٓ يعدوها مع الؽبار، ولق أمرهؿ بذلؽ: لـُِؼؾ، وأيًضا: ل ًٓ خاصًّ ؾسخال حق

ًٓ مـػصاًل:  إنَّ ذلؽ شاقٌّ  ًعهْو فانزُ وُمتعذر، أطـل أن يحسب لؽؾ سخؾة حق

إن شاء اهلل تعاىل،  احلق ومل يخالػف فقف أحد مـ الصحابة هق عًش  تو أفتَ

 أطؾؿ. واهلل

ح هذا الؼقل ، وباهلل التقفقؼ.العثقؿقـ واإلمام  ابـ باز،مام اإل وقد رجَّ
(1)

 

كػس حؽؿ  - صغار البؼر -والعجقل  - صغار اإلبؾ -حؽؿ الػصالن  تنبيه:

خال يف الؿسللة الؿذكقرة.  السِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (3/134.)ابـ أبل شقبة (672 ،)الؿحؾَّك (535- ،)إمقال (4/46 ،)الؿغـلاكظر:  (1)



 46 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 
 تتمة للمسألة السابكة:

  خال طىل اختؾػ الجؿفقر فقؿا بقـفؿ فقؿا إذا مل يؽؿؾ الـصاب إٓ بالسِّ

 ققلقـ:

خال،وكؿؾ الـصاب، وهذا  أنَّ  األّل: الحقل ُيحسب مـ حقـ مؾؽ السِّ

الؼقل رواية طـ أمحد، وهق الصحقح طـد الحـابؾة، وهق ققل الشافعل، وأبل ثقر، 

 وأصحاب الرأي.

 : ٕنَّ إمقال ٓ يحسب حقلفا حتك تستؽؿؾ كصاًبا.انصحْحهق  ًىزا انقٌل

ققل مالؽ، ورواية  ُيعتبر حقل الجؿقع مـ حقـ مؾؽ إمفات، وهق الجاىٕ:

طـ أمحد.
(1)

 

َطْقا َأكَُّفْؿ َقؾَُّدوا ُطَؿَر :  قال ابً حشوّقد   ،َوَحَصُؾقا ُكؾُُّفْؿ َطَؾك أَْن ادَّ

افِِعلِّ َأْن ُتَعدَّ  ،َفَؾْؿ َيَر َأُبق َحـِقَػةَ  ،ْسَلَلِة َكْػِسَفاالـْؿَ َوُهْؿ َقْد َخاَلُػقُه فِل َهِذِه  َوالشَّ

َُٓد َمَع  َفاُت كَِصاًباإُ إَْو َفاِت إَّٓ إَذا َكاَكْت إمَّ  .َوَلْؿ َيُؼْؾ ُطَؿُر َذلَِؽ  ،مَّ

مل يصرح بلن ذلؽ فقؿا زاد طىل الـصاب،  طؿر  :غفش اهلل نوقال أتٌ عثذاهلل 

ن  : ٕكف قد ُطؾِؿ طـ الصحابة ولؽـ هق ضاهر كالمف  َٓ أهنؿ يشترصقن َحَق

 .ء اهللالحقل كؿا سقليت بقان ذلؽ إن شا

وطؾقف فؽالمف محؿقل طىل ما إذا كان هـاك كصاب، وأما إن كاكت السخال 

.أكف يبدأ حساب الحقل مـ حقـ الؽؿال واهلل أطؾؿ فانزُ ّظيشمؽؿؾة لؾـصاب 
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الؿغـل (4/47.) 

  (672( )5/279.)الؿحؾَّكاكظر:  (2)



ٗٔ ٔنَتاُب  47  الشََّنا

 
ًَا ناَال د:26ر َػأي١ ًْا، أٚ ُعجٛال عا  ؟َٔ ًَو َغداال، أٚ فكال

ـْ َمَؾَؽ ِخ :  (5/272)الؿحؾَّكيف   قال ابً حشو ا َم َأْو  ،ْرَفاًكاَوَأمَّ

 ًٓ َكاُة فِقَفا َواِجبٌَة ِطـَْد َتَؿاِم اْلَعامِ  :َأْو ُفْصالًَكا َسـًَة َكامَِؾةً  ،ُطُجق َنَّ ُكؾَّ َذلَِؽ  :َفالزَّ
ِ

ٕ

ك َغـًَؿا  هاَوإِباِلً. ،َوَبَؼًرا ،ُيَسؿَّ

ُٜدطج ايك١ُٝ يف ظنا٠ املاؾ١ٝ؟ د:27ر َػأي١  ٌٖ جيعئ إٔ 

 قالقا: ٓ يجزئ: ٕنَّ الـصقص ذهب صائػة مـ العؾؿاء إىل طدم الجقاز، و

جاءت باإلخراج مـ جـسفا: إٓ يف اإلبؾ يف أقؾ مـ مخس وطشريـ: فقجب طؾقف 

 مـ الغـؿ، وهذا ققل إكثر، ومـفؿ: أمحد، والشافعل، ومالؽ، وداود.

  وأجاز أبق حـقػة أخذ الؼقؿة، وأجازه الثقري يف الُعروض، وهق ضاهر اختقار

َب يف  : ]باب العرض يف الزكاة[، قال: وقال صاوس: صحقحفالبخاري، فؼد بقَّ

ٕهؾ القؿـ: ائتقين بعرض ثقاب مخقص، أو لبقس مؽان الشعقر،  قال معاذ 

 بالؿديـة. ملسو هيلع هللا ىلصوالذرة، أهقن طؾقؽؿ، وخقر ٕصحاب الـبل 

عػ، والـؽارة، أما  وقد ردَّ ابـ حزم  طىل هذا إثر، وحؽؿ طؾقف بالضَّ

عػ: َفِِلَنَّ صاوًس  ، وأما الـؽارة: فِِلَنَّ معاًذا خالػ ا مل َيؾَؼ معاًذا الضَّ

 .الـصقص يف هذا إثر

وحاشاه أن يخالػ الـصقص، ويزطؿ أنَّ ذلؽ خقر لؾصحابة مؿا جاء بف  قال:

اهلل ورسقلف.
(1)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (674.)الؿحؾَّك (1448 ،)الػتح (5/429 ،)الؿجؿقعاكظر:  (1)



 48 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 
١ٖٕ يف ظنا٠ املاؾ١ٝ؟ د:28ر َػأي١ ـًٗ  ٌٖ تؤَثُط ا

ائَِؿِة َتْجَعُؾ فِل السَّ  ْؾَطةُ اْلخُ  (4/51-52 :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘

َكاةِ، َسَقاٌء َكاَكْت ُخْؾَطَة َأْطقَاٍن، َوِهَل أَْن  ُجِؾ اْلَقاِحِد فِل الزَّ ـِ َكَؿاِل الرَّ ُجَؾقْ َماَل الرَّ

اِشقَُة ُمْشتََرَكًة َبقْـَُفَؿا، لُِؽؾِّ َواِحٍد مِـُْفَؿا َكِصقٌب َمَشاٌع، مِثُْؾ َأْن َيِرَثا كَِصاًبا الـْؿَ َتُؽقَن 

َيْشتَِرَياُه، َأْو ُيقَهَب َلُفَؿا، َفقُبِْؼقَاُه بَِحالِِف، َأْو ُخْؾَطَة َأْوَصاٍف، َوِهَل أَْن َيُؽقَن َماُل َأْو 

تِل َكْذُكُرَها، َوَسَقاٌء  َْوَصاِف الَّ ْٕ ُكؾِّ َواِحٍد مِـُْفَؿا ُمَؿقًَّزا، َفَخَؾَطاُه، َواْشتََرَكا فِل ا

ِرَكِة، َأْو  َخَر تِْسَعٌة َوَثاَلُثقَن، َأْو َتَساَوَيا فِل الشَّ
ِ

اْختََؾَػا، مِثُْؾ َأْن َيُؽقَن لَِرِجٍؾ َشاٌة، َؤ

ـَ َرُجاًل َأْرَبُعقَن َشاًة، لُِؽؾِّ َواِحٍد مِـُْفْؿ َشاٌة، َكصَّ َطَؾقِْفَؿا َأْحَؿدُ  َْرَبِعق
ِ

َوَهَذا  ،َيُؽقَن ٕ

َْوَزاِطلِّ  ،َقْقُل َطَطاءٍ  ْٕ افِِعلِّ  ،َوا إكََّؿا ُتَمثُِّر  :َوَقاَل َمالٌِؽ  .َوإِْسَحاَق  ،الؾَّقِْث وَ  ،َوالشَّ

َرَكاِء كَِصاٌب. ـْ الشُّ
ـْ الثَّْقِريِّ  اْلُخْؾَطُة إَذا َكاَن لُِؽؾِّ َواِحٍد مِ َوَأبِل  ،َوُحؽَِل َذلَِؽ َط

ـُ  ،َثْقرٍ  َنَّ مِْؾَؽ ُكؾِّ َواِحٍد َٓ َأَثَر َلَفا بِحَ  :َوَقاَل َأُبق َحـِقَػةَ  ،ـِْذرِ اْلـؿُ َواْختَاَرُه اْب
ِ

اٍل: ٕ

َبِل َحـِقَػَة فِقَؿا إَذا  ُدوَن الـَِّصاِب، َفَؾْؿ َيِجْب َطَؾقِْف َزَكاٌة، َكَؿا َلْق َلْؿ َيْختَؾِْط بَِغقِْرِه.
ِ

َوٕ

ـِ  ـْ اْلَغـَؿِ  :اْختََؾَطا فِل كَِصاَبقْ
ـَ مِ بَْت َطَؾقِْف َفَقجَ  :َأنَّ ُكؾَّ َواِحٍد مِـُْفَؿا َيْؿؾُِؽ َأْرَبِعق

اَلمُ  ـَ َشاًة َشاةٌ » :َشاٌة: لَِؼْقلِِف َطَؾقِْف السَّ  .«فِل َأْربَِعق

َلفُ  قال: ـَ » :َوَلـَا َما َرَوى اْلُبَخاِريُّ فِل َحِديِث َأَكٍس الَِّذي َذَكْرَكا َأوَّ َٓ ُيْجَؿُع بَْق

ٍق  ـَ ُُمَْتِؿعٍ  ،ُمَتَػرِّ ُق بَْق َٓ ُيَػرَّ َدقَ  ،َو ـِ  ،ةِ َخْشَقَة الصَّ ـْ َخؾِقَطْق ُفََم  ؛َوَما َكاَن ِم َفنِكَّ

ةِ  ِقيَّ ـَُفََم بِالسَّ َّٓ َطَؾك ،«َيَتَراَجَعاِن بَْق َٓ َيِجلُء التََّراُجُع إ َْوَصاِف. َو ْٕ  َقْقلِـَا فِل ُخْؾَطِة ا

ٍق »َوَقْقُلُف:  ـَ ُمَتَػرِّ َفنِنَّ اْلَقاِحَد َيُضؿُّ  :إكََّؿا َيُؽقُن َهَذا إَذا َكاَن لَِجَؿاَطةٍ  «َٓ ُيْجَؿُع بَْق
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ـَ   الؿراد. كتفكا.َماَلُف َبْعَضُف إَلك َبْعٍض، َوإِْن َكاَن فِل أََماكِ

وقد ذهب ابـ حزم إىل ققل أبل حـقػة، وطزاه أيًضا إىل الثقري،  :ُ قهت

طىل  «ما كان مـ خؾقطقـ»: وشريؽ، والحسـ بـ حل، ومحؾقا ققلف 

الجؿفقر إىل أكف طام يشؿؾ اختالط إطقان،  آشتراك بالعقـ بدون تؿقز، وذهب

ابـ اإلمام  واختالط إوصاف، وققل الجؿفقر أقرب، واهلل أطؾؿ، وهق ترجقح

.طثقؿقـ 
(1)

  

 األٚقاف. نابط اختالط د:29ر َػأي١

يف آختالط اتحاد الؿرطك، والؿراح، وهق الؿبقت،  العؾؿ اطتبر أهؾ

واتحاد  د الراطل،واتحاوالؿسرح، والؿشرب، وزاد مجاطٌة اتحاد الػحؾ،

 الؿحؾب.

ضابط اختالط إوصاف مل يلت فقف كصٌّ صحقح،  :قال أتٌ عثذ اهلل غفش اهلل نو

وطىل هذا فقرجع إىل الؾغة، فؿا كان يطؾؼ طؾقف مختؾط يف الؾغة: ففق ضابط 

اختالط إوصاف، وإْن مل تجتؿع إمقر التل ذكروها، واهلل أطؾؿ.
(2)

 

ُٜؿرتط يف خ١ًٕ األٚقاف د:31ر َػأي١  إٔ تهٕٛ يف مجٝع اؿٍٛ؟ ٌٖ 

َوُيْعتَبَُر اْختاَِلُصُفْؿ فِل َجِؿقِع  (4/55 :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘

ْكِػَرادِ فِل َبْعِض  :اْلَحْقلِ 
ِ

ْقا َزَكاَة  :فِ َفنِْن َثبََت َلُفْؿ ُحْؽُؿ آ ـَ اْلـؿُ َزكَّ َوبَِفَذا َقاَل ، ـَْػِردِي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (681.)الؿحؾَّك (5/432- ،)الؿجؿقعاكظر:  (1)

 . (5/434-435)الؿجؿقع (3/61 ،)اإلكصاف (4/53 ،)الؿغـلاكظر:  (2)
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افِِعلُّ فِل  ِل اْلَحْقِل: لَِؼْقِل  :َمالٌِؽ  َوَقاَل  ،ِديدِ اْلـجالشَّ َٓ ُيْعتَبَُر اْختاَِلُصُفْؿ فِل َأوَّ

ٍق »: ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلِّ  ـَ ُمَتَػرِّ ـَ ُُمَْتِؿعٍ  ،َٓ ُيْجَؿُع بَْق ُق بَْق َٓ ُيَػرَّ َيْعـِل فِل َوْقِت َأْخِذ  .«َو

َكاةِ   .الزَّ

ْكِػَرادِ  :َوَلـَا
ِ

ـَْػِردِ، َكَؿا َلْق اْلـؿُ َؽاَكْت َزَكاُتُف َزَكاَة فَ  :َأنَّ َهَذا َماٌل َثبََت َلُف ُحْؽُؿ آ

 هاْجتَِؿِع فِل َجِؿقِع اْلَحْقِل.اْلـؿُ اْكَػَرَد فِل آِخِر اْلَحْقِل، َواْلَحِديُث َمْحُؿقٌل َطَؾك 

إىل الدلقؾ الؿذكقر، وهق ققل الشافعل يف الؼديؿ،  ًقٌل يانك أقشب :ُ قهت

واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 ؟ُجٌ َتفطق١إشا ناْك غا١ُٗ٥ ايِط د:31ر َػأي١

إذا كاكت متػرقة يف بؾدان بقـفؿا مسافة ٓ تؼصر فقفا الصالة: فُتجؿع بال 

خالف طـد العؾؿاء، وأما إذا كان بقـفؿا مسافة قصر: فذهب أمحد يف رواية إىل أهنا 

.انصٌاب وهقققل طامة أهؾ العؾؿ ٓ ُتجؿع، والرواية إخرى طـف أهنا ُتجؿع وهق 
(2)

 

 املاؾ١ٝ.االختالط يف غري  د:32ر َػأي١

َهِب  َوإِنِ  (4/64-65 :) قال ابً قدام٘ ائَِؿِة، َكالذَّ  ،اْختََؾُطقا فِل َغقِْر السَّ

ةِ  ُروعِ  ،َوُطُروِض التَِّجاَرةِ  ،َواْلِػضَّ ْر ُخ  :َوالثَِّؿارِ  ،َوالزُّ ُفْؿ َشقْئًا، َوَكاَن َطتُ ؾْ َلْؿ ُتَمثِّ

ـَ الؿُ ُحْؽُؿُفْؿ ُحْؽَؿ  ـْ َأْحَؿَد ِرَواَيٌة ُأْخَرى، ْكثَِر أَْهِؾ اْلِعْؾؿِ َوَهَذا َقْقُل أَ ، ـَْػِردِي  :َوَط

ُر فِل َغقِْر  َْطقَاِن ُتَمثِّ ْٕ اِشقَِة، َفنَِذا َكاَن َبقْـَُفْؿ كَِصاٌب َيْشتَِرُكقَن فِقِف، الـْؿَ َأنَّ َشِرَكَة ا

َكاُة. َْوَزاِطلِّ فِل اْلحَ  ،َوَهَذا َقْقُل إِْسَحاَق  َفَعَؾقِْفْؿ الزَّ ْٕ  َوالثََّؿِر. ،بِّ َوا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (5/437.)الؿجؿقعاكظر:  (1)

(2) الؿغـل (4/63-64 ،)الػتح (1450.) 
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ُل.الـْؿَ وَ  قال: َوَّ ْٕ  ْذَهُب ا

ا َحَؽقْـَا فِل َمْذَهبِـَا ثه قال: افِِعلِّ َطَؾك َكْحٍق مِؿَّ ِحقُح َأنَّ ، َوَمْذَهُب الشَّ َوالصَّ

ُر فِل َغقِْر  َٓ ُتَمثِّ فِل َواْلَخؾِقَطاِن َما اْشَتَرَكا »: ملسو هيلع هللا ىلصلَِؼْقِل الـَّبِلِّ  :اِشقَةِ الـْؿَ اْلُخْؾَطَة 

اِطل ٍق، َخْشَقَة » :ملسو هيلع هللا ىلصَوَقْقُل الـَّبِلِّ  .«اْلَحْقِض َواْلَػْحِؾ َوالرَّ ـَ ُمَتَػرِّ َٓ ُيْجَؿُع بَْق

َدَقةِ  َكاَة َتِؼؾُّ بَِجْؿِعَفا َتاَرًة، َوَتْؽُثُر ُأْخَرى، الـْؿَ إكََّؿا َيُؽقُن فِل ، «الصَّ َنَّ الزَّ
ِ

اِشقَِة: ٕ

َْمَقاِل َتِجُب فِق ْٕ  ها.َطَؾك الـَِّصاِب بِِحَسابِِف، َفاَل َأَثَر لَِجْؿِعَفا َفا فِقَؿا َزادَ َوَسائُِر ا

حف ابـ قدامة هق  :ُ قهت حفانصحْحوما رجَّ ، ابـ طثقؿقـ اإلمام  ، وقد رجَّ

طـ  (،2/104) ولؽـ حديثف إول الذي استدل بف ٓ يثبت، أخرجف الدارقطـل

 قد تػرد بف.، ويف إسـاده: ابـ لفقعة، و سعد بـ أبل وقاص

 األٚقام يف املاؾ١ٝ. د:33ر َػأي١

بػتح القاو، والؼاف، ويجقز إسؽاهنا: هق ما بقـ الػريضتقـ طـد  الْقص:

 الجؿفقر، واستعؿؾف الشافعل فقؿا دون الـصاب إول أيًضا.

 :ويف مسللة إوقاص ققٓن 

ٓ شلء يف إوقاص، والزكاة طىل الـصاب فؼط دون العػق، وهق  األّل:

شافعل يف الجديد، ومالؽ يف رواية، وأبل حـقػة، وأبل يقسػ، مذهب أمحد، وال

 وداود، وهق ققل أكثر العؾؿاء، قالف ابـ الؿـذر.

الزكاة طىل الـصاب وما زاد، وهق مذهب الشافعل يف الؼديؿ، ومالؽ  الجاىٕ:

يف رواية، ومحؿد بـ الحسـ، وُزَفر، ويظفر أثر الخالف فقؿـ لف مثاًل تسٌع مـ 
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أربعة بعد الحقل، وقبؾ التؿؽـ مـ إداء حقث قؾـا: إكف شرط يف اإلبؾ، فتؾػ 

القجقب، وجبت طؾقف شاة بال خالف، وكذا إن قؾـا: التؿؽـ شرٌط يف الضؿان، 

 الققص طػق، وإن قؾـا: يتعؾؼ بف الػرض: وجب مخسة أتساع شاة. :وقؾـا

والعؿؾ طؾقف، واهلل أطؾؿ. انصٌابهق  ًقٌل اجلًيٌس :ُ قهت
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.22/75لِلثققبل ) شرح ســ الـسائل (5/393 ،)الؿجؿقعاكظر:  (1)
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ـْ  (383) ـِ َجبٍَؾ  َوَط ـِ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ  ،ُمَعاذِ ْب ، َفَلَمَرُه َأْن َيْلُخَذ َبَعثَُف إَلك القََؿ

ـَ َبَؼَرًة َتبِقًعا َأْو َتبِقَعةً  ـْ ُكؾِّ َثاَلثِق
مِ

(1)
ـْ ُكؾِّ 

ـَ ُمِسـًَّة، َومِ ـْ ُكؾِّ أَْرَبِعق
اًرا َحالٍِؿ دِيـَ  ، َومِ

.َأْو َطْدَلُف َمَعافِر
(2)

، َوَأَشاَر إَلك   ـَُف التِّْرمِِذيُّ َْحَؿَد، َوَحسَّ
ِ

َرَواُه الَخْؿَسُة، َوالؾَّْػُظ ٕ

ـُ ِحبَّاَن َوالَحاكُِؿ. َحُف اْب اْختاَِلٍف فِل َوْصؾِِف، َوَصحَّ
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التبقع: هق الذي استؽؿؾ سـة، والؿسـة: ما استؽؿؾت سـتقـ. (1)

 قؾة بالقؿـ تـسب إلقفا الثقاب الؿعافرية.معافر: هل قب (2)

(، 1576(، وأبقداود )5/230. أخرجف أمحد ))ّمً نل حامل... ( دون ققلف:، حضً بغْاٍدِ (3)

(، والحاكؿ 4886(، وابـ حبان )1803(، وابـ ماجف )623(، والترمذي )26-5/25والـسائل )

 معاذ بف. (، كؾفؿ مـ صريؼ إطؿش طـ أبل وائؾ طـ مسروق طـ 1/398)

: وروى بعضفؿ الســوهذا اإلسـاد ضاهره الصحة، ولؽـف قد أطؾ باإلرسال، قال الترمذي يف 

أكف بعث معاًذا...  هذا الحديث طـ سػقان طـ إطؿش طـ أبل وائؾ طـ مسروق طـ الـبل 

. واكظر مـ رواه مرساًل: التؾخقص، ورجح الدارقطـل أيًضا الؿرسؾ كؿا يف هوهذا أصح.ا

تحؼقؼ الؿسـد (36/340.) 

( أكف رجح رواية إطؿش، طـ أبل وائؾ، طـ 985كذا قال الحافظ، والذي يف العؾؾ ) قهتُ:

 (. 9/193، وكذا رجح ذلؽ البقفؼل )مسروق، طـ معاذ 

(، مـ صريؼ يزيد بـ أبل حبقب طـ سؾؿة 5/240ولف صريؼ أخرى طـ معاذ: أخرجفا أمحد )

. وإسـاده ضعقػ: ابـ أسامة طـ يحقك بـ الحؽ ًٓ ؿ أن معاًذا قال بعثـل رسقل اهلل... فذكره مطقَّ

 .التعجقؾٕن سؾؿة مجفقل، وشقخف مجفقل الحال، ومل يدرك معاًذا كؿا قال الحافظ يف 

( طـ محقد بـ ققس الؿؽل طـ صاوس 1/259) الؿقصلولف صريؼ أخرى: أخرجفا مالؽ يف 

بقًعا ومـ أربعقـ مسـة، وأيت بؿا دون ذلؽ فلبك أن يلخذ مـف أن معاذ بـ جبؾ أخذ مـ ثالثقـ بؼرة ت

 فقف شقًئا حتك ألؼاه فلسللف ... . شقًئا، وقال: مل أسؿع مـ رسقل اهلل 

ورجالف ثؼات، ولؽـ صاوًسا مل يؾَؼ معاًذا، لؽـ قال الشافعل: صاوس طامل بلمر معاذ وإن مل يؾؼف 

 ٓ أطؾؿ مـ أحد فقف خالًفا.لؽثرة مـ لؼقف مؿـ أدرك معاًذا، وهذا مؿا 

(، مـ صريؼ 1454، 105(، وابـ زكجقيف )993ثؿ وجدت لف صريًؼا أخرى: أخرجف أبق طبقد )

، وهق يؼقي إطؿش، طـ إبراهقؿ، طـ معاذ. وهذا إسـاٌد مـؼطٌع: ٕن إبراهقؿ مل يدرك معاذا 

 = ما تؼدم.
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 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 ا.ْكاب ايبكط ٚظناتٗ د:1ر َػأي١

ـْ اْلبََؼِر َسائَِؿةً َوَلقَْس فِقَؿا ُدوَن َثاَل :  قال اخٔلَزٔقٕ
ـَ مِ  .َصَدَقةٌ  ثِق

ـْ اْلبََؼِر فِل  : قال ابً قدام٘
ـَ مِ َٓ َزَكاَة فِقَؿا ُدوَن الثَّاَلثِق ُف  َوُجْؿَؾُة َذلَِؽ أَكَّ

ـِ ، َقْقِل ُجْؿُفقِر اْلُعَؾَؿاءِ  ـْ َسِعقِد ْب : فِل َسقِّ اْلـؿُ َوُحؽَِل َط َٓ ْهِريِّ َأكَُّفَؿا َقا ِب، َوالزُّ

َكاةِ. :ُكؾِّ َخْؿٍس َشاةٌ  ُْضِحقَِّة، َفَؽَذلَِؽ فِل الزَّ ْٕ بِِؾ فِل اْلَفْدِي َوا َكََّفا َطَدَلْت بِاإْلِ
ِ

ٕ 

طىل ترجقح ققل الجؿفقر بحديث معاذ الؿذكقر  ثؿ استدل ابـ قدامة 

 يف الؽتاب.

بِِؾ  :َوقِقَاُسُفْؿ َفاِسدٌ  ثه قال: ـْ اإْلِ
ـْ اْلَغـَِؿ َتْعِدُل َخْؿًسا مِ

ـَ مِ َفنِنَّ َخْؿًسا َوَثاَلثِق

َٓ َزَكاَة فِقَفا.  فِل اْلَفْدِي، َو

ـَةِ : قال اخٔلَزٔقٕ  ـْ اْلبََؼِر، َفَلَساَمَفا َأْكثََر السَّ
ـَ مِ َفِػقَفا  :َوإَِذا َمَؾَؽ الثَّاَلثِق

ـَ َتبِقٌع َأْو َتبِقَعٌة، إَلك تِْسٍع  ، َفنَِذا َبَؾَغْت َأْرَبِعق ـَ َفِػقَفا ُمِسـٌَّة، إَلك تِْسٍع  :َوَثاَلثِق

ـَ  ، َفنَِذا َبَؾَغْت ِستِّق ـَ ـَ  :َوَخْؿِسق ، َفنَِذا َبَؾَغْت َسبِْعق ـَ  :َفِػقَفا َتبِقَعاِن، إَلك تِْسٍع َوِستِّق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وابـ ماجف 622مذي )(، والتر1/411أخرجف أمحد ) ولف شاهد مـ حديث ابـ مسعقد  =

 (، وغقره، ويف إسـاده خصقػ الجزري ضعقػ سقئ الحػظ، وأبقطبقدة مل يسؿع مـ أبقف. 1804)

فالحديث هبذه الطرق ٓ يـزل طـ رتبة الحسـ بؾ يرتؼل إىل الصحة، وقد صححف اإلمام 

 تحؼقؼ الؿسـد(، و3/268) اإلرواء، بؾ وأكثر العؾؿاء الؿتؼدمقـ والؿتلخريـ. اكظر: إلباين

(3905( )22013( )22084.) 

الطرق إخرى لؾحديث التل ذكركا وحديث ابـ مسعقد لقس فقف ذكر الجزية )ومـ كؾ  تنبيه:

 حامل... إلخ( ففل زيادة ضعقػة.
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ـَ ُمِسـَّةٌ َفِػل ُكؾِّ َثاَلثِق :َفِػقَفا َتبِقٌع َوُمِسـٌَّة، َفنَِذا َزاَدْت   .ـَ َتبِقٌع، َوفِل ُكؾِّ َأْرَبِعق

 :التَّبِقُع: الَِّذي َلُف َسـٌَة، َوَدَخَؾ فِل الثَّاكِقَِة، َوقِقَؾ َلُف َذلَِؽ :  قال ابً قدام٘

ُف. ُف َيتْبَُع ُأمَّ َكَّ
ِ

تِل َلَفا َسـَتَاِن، َوِهَل الثَّـِقَّةُ الؿُ وَ  ٕ َٓ َفْرَض فِل اْلبَ ، ِسـَُّة: الَّ َؼِر َغقُْرُهَؿا، َو

، َوالـَّ  :مِـُْفؿْ  ،َوبَِؿا َذَكَر اْلِخَرقِلِّ َهاُهـَا َقاَل َأْكثَُر َأْهِؾ اْلِعْؾؿِ  ْعبِلُّ ، الشَّ ـُ ، َواْلَحَس َخِعلُّ

ـُ َوَمالٌِؽ  ، َواْب قُْث، َوالثَّْقِريُّ ، َوإِْسَحاُق، َوَأُبق ُطبَقٍْد، الؿَ ، َوالؾَّ افِِعلُّ اِجُشقِن، َوالشَّ

َواَياِت َوَأبُ  ، َوَأُبق َثْقٍر، َوَقاَل أَُبق َحـِقَػَة فِل َبْعِض الرِّ ـِ ـُ اْلَحَس ُد ْب ق ُيقُسَػ، َوُمَحؿَّ

ـَ بِِحَسابِِف، فِل ُكؾِّ َبَؼَرةٍ ُرْبُع ُطْشِر ُمِسـٍَّة. :َطـْفُ  َْرَبِعق ْٕ  هافِقَؿا َزاَد َطَؾك ا

مخسقن بؼرة، فػقفا وذهب ابـ جرير، وابـ حزم إىل أنَّ كصاب البؼر  :ُ قهت

 بؼرة، وحجتفؿا أنَّ ما دون ذلؽ مختؾػ فقف، أما الخؿسقن فػقفا إمجاع متقؼـ.

إلباين، وابـ باز، ، وهق ترجقح أئؿة العصر، كيزىة اجلًيٌسهق  ًانصٌاب

وابـ طثقؿقـ، والقادطل رمحفؿ اهلل.
(1)

 

 حهِ اؾٛاَٝؼ. د:2ر َػأي١

 .ـْ اْلبََؼرِ َقامِقُس َكَغقِْرَها مِ اْلـجوَ :  قال اخٔلَزٔقٕ

ـُ ، َٓ ِخاَلَف فِل َهَذا َكْعَؾُؿفُ  : قال ابً قدام٘ ـِْذِر: َأْجَؿَع ُكؾُّ اْلـؿُ َوَقاَل اْب

َنَّ 
ِ

ـْ َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ َطَؾك َهَذا، َوٕ
ـْ ُيْحَػُظ َطـُْف مِ ـْ َأْكَقاِع اْلبََؼرِ اْلـجَم

.ها.َقامِقَس مِ
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2/160.)التؾخقص (673 ،)الؿحؾَّك (5/415 ،)الؿجؿقعاكظر:  (1)

  (4/34-35.)الؿغـلاكظر:  (2)
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 بكط ايٛحـ. د:3ر َػأي١

َواَيةُ   (4/35:)ـلالؿغيف   قال ابً قدام٘ يعـل طـ - َواْختََؾَػْت الرِّ

َكاةَ  -أمحد َنَّ اْسَؿ اْلبََؼِر ، فِل َبَؼِر اْلَقْحِش، َفُرِوَي َأنَّ فِقَفا الزَّ
ِ

اْختَاَرُه َأُبق َبْؽٍر: ٕ

، َوهَ  َٓ َزَكاَة فِقَفا. :َوَطـْفُ ، َيْشَؿُؾَفا، َفقَْدُخُؾ فِل ُمْطَؾِؼ اْلَخبَرِ  َذا َقْقُل َأْكثَِر َوِهَل َأَصحُّ

َٓ ُيْػَفُؿ مِـُْف إَذا َكاَكْت  َٓ َيـَْصِرُف إَلقَْفا، َو ْصاَلِق  َنَّ اْسَؿ اْلبََؼِر ِطـَْد اإْلِ
ِ

َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ: ٕ

َضاَفِة، َفقَُؼاُل: َبَؼُر اْلَقْحشِ  ك َبَؼًرا بُِدوِن اإْلِ َنَّ ُوُجقَد كَِصاٍب مِـَْفا ، َٓ ُتَسؿَّ
ِ

َوٕ

َٓ ُيْجِزُئ َكْقُطُف فِل َمْقُصق َكََّفا َحقََقاٌن 
ِ

َٓ ُوُجقَد َلُف، َوٕ  ًٓ ْقِم َحْق ًفا بِِصَػِة السَّ

َْكَعامِ  ْٕ ـْ َبِفقَؿِة ا
َكََّفا َلقَْسْت مِ

ِ
َكاُة، َكالظِّبَاِء، َوٕ ُْضِحقَِّة َواْلَفْدِي، َفاَل َتِجُب فِقِف الزَّ ْٕ  ،ا

َكاةُ   .َسائِِر اْلُقُحقشِ كَ  ،َفاَل َتِجُب فِقَفا الزَّ

 ايبكط ايٛحؿٞ، ٚاألًٖٞ. َٔاملتٛيس  د:4ر َػأي١

 :فقفا ثالثة أققال 

وجقب الزكاة فقفا، سقاء كاكت اإلكاث وحشقة، أو إكسقة، وكذا  األّل:

 الػحقل، وهذا مذهب الحـابؾة.

إْن كاكت إمفات أهؾقة: وجبت الزكاة وإٓ فال، وهق ققل مالؽ،  الجاىٕ:

 وأبل حـقػة.

ح ابـ قدامةٓ ز الجالح: الؼقل  هذا  كاة فقفا، وهق ققل الشافعل، وقد رجَّ

  بؽالٍم ٓ بلس بف.

وحاصؾف أنَّ إصؾ طدم القجقب، وٓ يـتؼؾ طـ هذا إصؾ إٓ بدلقؾ 

صريح، واهلل أطؾؿ.
(1)

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (4/35.)الؿغـلاكظر:  (1)
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ـْ  (385) ـِ ُشَعقٍْب َط ـْ َطْؿِرو ْب ِه  ،َأبِقفِ  ،َوَط ـْ َجدِّ   ،َط

ِ
َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

ـَ َطَؾك ِمَقاِهِفؿْ تُ »: ملسو هيلع هللا ىلص  . َرَواُه َأْحَؿُد.«ْمَخُذ َصَدَقاُت الُؿْسؾِِؿق

َبِل َداُود: 
ِ

َّٓ فِل ُدوِرِهؿْ »َوٕ .«َٓ ُتْمَخُذ َصَدَقاُتُفْؿ إ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 أقخاب األَٛاٍ عٓس زٜاضِٖ َٚٝاِٖٗ.أخص ايعنا٠ َٔ  د:1ر َػأي١

طىل أنَّ السعاة يذهبقن إىل أصحاب إمقال، فقلخذون  الؿتؼدم يدل الحديث

، ثؿ زكاهتا طـد ديارهؿ، وأمقالفؿ، وقد جرى العؿؾ طىل هذا يف زمـ الـبل 

 .الخؾػاء بعده

، أنَّ الصحقحقـ، يف وإدلة متقاترة يف ذلؽ، مـفا: حديث أبل هريرة 

طىل الصدقة.  بعث طؿر لـبل ا
(2)

 

وفقفؿا
(3)

زد، يؼال بعث رجاًل مـ إَ  طـ أبل محقد الساطدي: أنَّ الـبل  

لف: ابـ الُّؾتْبِقَّة. وإدلة يف هذا الباب متؽاثرة، واهلل أطؾؿ.
(4)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وإسـاده حسـ. والراوي طـ طؿرو بـ 1591(، وأبقداود )2/180. أخرجف أمحد )حضً (1)

( 4/110(، والبقفؼل )2/216شعقب هق محؿد بـ إسحاق، وقد صرح بالتحديث طـد أمحد )

. «ْم مقاهفؿ»(، وطـده الؾػظ الؿذكقر 185-2/184وقد تابعف أسامة بـ زيد الؾقثل طـد أمحد )

 سامة فقف ضعػ.وأ

 (.874سقليت يف الؽتاب برقؿ )( 2)

(3 )البخاري ( و925برقؿ ،)مسؾؿ ( 1832برقؿ.) 

  (692.)الؿحؾَّكاكظر:  (4)
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 ٌٖ جيعئ إخطاج ايكسق١ إىل ايػًٕإ اؾا٥ط؟ د:2ر َػأي١

 مسعقد يف إىل أهنا تجزئ: لحديث ابـ  ؿذهب طامة أهؾ العؾ

الصحقحقـ،
(1)

ـْؽُِروَكَفا»قال:  أنَّ الـبل   َفا َسَتُؽقُن بَْعِدي َأَثَرٌة َوُأُمقٌر ُت  ،«إِكَّ

وَن الَحؼَّ الَِّذي َطَؾْقُؽؿْ » :َقاَل  َفَؿا َتْلُمُرَكا؟ ،َيا َرُسقَل اهلل :َقاُلقا  َوَتْسَلُلقَن اهللَ  ،ُتَمدُّ

، قال: سؿعت  (1846)صحقح مسؾؿ ، وحديث وائؾ بـ ُحجر يف«الَِّذي َلُؽؿْ 

ـَا، ويسللقكا  ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل  ورجٌؾ يسللف: أرأيت إن كاكت طؾقـا أمراء يؿـعقكا حؼَّ

فؿ؟ فؼال:  ْؾتُ ؿ مَ ؽُ قْ ؾَ طَ قا، َو ؾُ ؿِّ ا ُح ؿ مَ فِ قْ ؾَ  طَ ََم كَّ نِ فَ قا، عُ قْ صِ أَ قا، َو عُ ؿَ اسْ »حؼَّ  .«ؿا ُحؿِّ

ىل السؾطان الجائر، ثبت ذلؽ وقد ثبت طـ مجع مـ الصحابة إمر بنخراجفا إ

. أخرجفا طـفؿ طبد الرزاق طـ سعد، وابـ طؿر، وأبل هريرة، وأبل سعقد 

 (.3/156(، وابـ أبل شقبة )4/46)

ـْ اْلِعتَْرةِ  اْلبَْحرِ ْفِديُّ فِل الـْؿَ َوَحَؽك : الـقؾيف   الغْناىٕقال   ،َط

افِِعلِّ  َٓ َيجُ  :َوَأَحُد َقْقَلْل الشَّ َؾَؿةِ َأكَُّف  َكاةِ إَلك الظَّ َٓ ُيْجِزئ، َواْستََدلُّقا  ،قُز َدْفُع الزَّ َو

َيَة  :، َوُيَجاُب [٢24البؼرة:] ﴾ۈ ۆ ۆ      ۇ﴿بَِؼْقلِِف َتَعاَلك:  ْٔ َطَؾك  -بَِلنَّ َهِذِه ا

ِل بَِفا َطَؾك َمَحؾِّ الـَِّزاعِ  َٓ ْستِْد
ِ

ِة آ َ  - َتْسؾِقِؿ ِصحَّ ْٕ ٌص بِا َحادِيِث ُطُؿقُمَفا ُمَخصَّ

 هاْذُكقَرةِ فِل اْلبَاِب.الـْؿَ 

 أُٜٗا أفهٌ: زفع ايعنا٠ إىل اإلَاّ، أٚ إخطاجٗا بٓفػ٘؟ د:3ر َػأي١

 :اختؾػ أهؾ العؾؿ يف هذه الؿسللة طىل ققلقـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1843(، ومسؾؿ برقؿ )3603أخرجف البخاري برقؿ )( 1)
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أنَّ إفضؾ أن ُيخِرجفا بـػسف، وهق مذهب أمحد، والحسـ،  األّل:

، والشعبل، ومؽحقل، وابـ جبقر، ومقؿقن بـ مفران، والثقري، وصاوس، وططاء

ة  وأبل جعػر، والـخعل، وبعض همٓء يؼقد ذلؽ بؿا إذا كاكقا أهؾ َجقٍر، والحجَّ

ٕهؾ هذا الؼقل أكف إذا أخرجفا بـػسف يؽقن طىل يؼقـ مـ وصقلفا إىل مستحؼفا، 

 : فتؽقن صدقة، وِصؾة.فوربؿا أططاها بعض أقارب

شافعقة، وقال بف دفع الزكاة إىل اإلمام العادل أفضؾ، وهق مذهب ال الجاىٕ:

الشعبل، ومحؿد بـ طظ، وأبق رزيـ، وإوزاطل، وبعض الحـابؾة، وبعض مـ 

 قال هبذا الؼقل َيُعؿُّ الحؽؿ، حتك ولق كان اإلمام جائًرا.

ومـع مالؽ، وأبق حـقػة، وأبق طبقد أن يخرج اإلكسان بـػسف إمقال 

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ﴿الظاهرة، كالؿقاشل، والزروع: لؼقلف تعاىل: 

 ، قاتؾفؿ طىل مـعفؿ الزكاة.، وٕنَّ أبا بؽر [٢13التوبة:] ﴾ڻ

ِف  ،َوَلـَا َطَؾك َجَقاِز َدْفِعَفا بِـَْػِسفِ :  قال ابً قدام٘ ُف َدَفَع اْلَحؼَّ إَلك ُمْستَِحؼِّ َأكَّ

ُففُ اْلـج ـَ إَلك َغِريِؿِف، َوَكَزَكاةِ  ،َفَلْجَزأهُ : ائِِز َتَصرُّ ْي َْمَقاِل اْلبَاصِـَِة،  َكَؿا َلْق َدَفَع الدَّ ْٕ ا

ُف َأَحدُ  َكَّ
ِ

َيُة َتُدلُّ َطَؾك َأنَّ لِْْلَِماِم َأْخَذَها َوٕ ْٔ َخَر، َوا ْٔ َكاةِ، َفَلْشبََف الـَّْقَع ا ، َكْقَطْل الزَّ

َٓ ِخاَلَف فِقِف، َوُمَطاَلبَُة َأبِل َبْؽٍر َلُفْؿ بَِفا َفا، َوَلْق لَِؽْقكِِفْؿ َلْؿ ُيَمدُّوَها إَلك َأْهؾِ  :َو

َنَّ َذلَِؽ ُمْختََؾٌػ فِل إْجَزائِفِ 
ِ

ْوَها إَلك َأْهؾَِفا َلْؿ ُيَؼاتِْؾُفْؿ َطَؾقَْفا: ٕ  الؿراد. كتفكا.َأدَّ

ًٓ يضُع الزكاَة يف  انصٌاب :قال أتٌ عثذ اهلل غفش اهلل نو أنَّ اإلمام إذا كان طاد

كاَة، وأما إذا  َقفا مقاضعفا: أنَّ إفضؾ أن ُيْعَطك الزَّ كان جائًرا: فإفضؾ أن يػرِّ
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 ، واهلل أطؾؿ.: إذا مل يطالب اإلمام هبابـػسف

ا (25/81 :)مجؿقع الػتاوىكؿا يف   قال عٔخ اإلصالو  َيْلُخُذهُ  َما َأمَّ

ةُ  َٓ ـَ ـالْ  ُو ـْ  ُؿْسؾِِؿق  َيْسُؼطُ  َفنِكَّفُ  :َذلَِؽ  َوَغقْرِ  ،َوالتَِّجاَرةِ  ،َؿاِشقَةِ ـالْ  َوَزَكاةِ  ،اْلُعْشرِ  مِ

ـْ  َذلَِؽ  َمامُ  َكانَ  إَذا َصاِحبِفِ  مِ ًٓ  اإْلِ ْرِطقَّةِ  َمَصاِرفِفِ  فِل َيْصِرُففُ  َطادِ  :اْلُعَؾَؿاءِ  بِاتَِّػاِق  الشَّ

ْرِطقَّةِ  َمَصاِرفِفِ  فِل َيْصِرُففُ  َٓ  َضالًِؿا َكانَ  َفنِنْ  َكاةَ  َيْدَفعَ  َٓ  َأنْ  لَِصاِحبِفِ  َفقَـْبَِغل :الشَّ  الزَّ

قَفا إَلك ُهقَ  َيْصِرُفَفا َبْؾ  ،قْفِ إلَ   َلؿْ  َلقْ  بَِحقُْث  الظَّالِؿِ  إَلك َدْفِعَفا َطَؾك ُأْكِرهَ  َفنِنْ  :ُمْستَِحؼِّ

قَرةِ  َهِذهِ  فِل ُتْجِزُئفُ  َفنِكََّفا :َضَررٌ  َلفُ  َلَحَصَؾ  إَلقْفِ  َيْدَفْعَفا  َوُهؿْ  ،اْلُعَؾَؿاءِ  َأْكثَرِ  ِطـْدَ  الصُّ

قَفا َضَؾُؿقا الِ اْلحَ  َهِذهِ  فِل  َماَلفُ  َقبَُضقا إَذا اْلَقْقِػ  َوَكاضِرِ  ،اْلقَتِقؿِ  َكَقلِلِّ  ،ُمْستَِحؼِّ

.ه.اَمَصاِرفِفِ  َغقْرِ  فِل َوَصَرُفقهُ 
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (4/92-94.)الؿغـلاكظر:  (1)



ٗٔ ٔنَتاُب  6٢  الشََّنا

 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (385)   ،َوَط
ِ
َلْقَس َطَؾك الُؿْسؾِِؿ فِل »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

َٓ َفَرِسِف َصَدَقةٌ  َطْبِدهِ  .«َو . َرَواُه الُبَخاِريُّ
(1)

 

َّٓ َصَدَقُة الِػْطرِ  َلْقَس فِل الَعْبدِ »: َولُِؿْسؾِؿٍ  .«َصَدَقٌة إ
(2)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 ٌٖ يف اـٍٝٛ ظنا٠؟ د:1ر َػأي١

ٓ زكاة فقفا  فُ كَّ مذهبـا أَ  (5/339 :)شرح الؿفذبيف   قال اليّْٖ

صالب لوحؽاه ابـ الؿـذر طـ طظ بـ أب ،اؾؼً طْ مُ 
(3)

وابـ طؿر ،
(4)

 ،والشعبل ،

 ،والثقري ،والحؽؿ ،وطؿر بـ طبد العزيز ،والحسـ البصري ،وططاء ،والـخعل

 ،وأبل خقثؿة ،روأبل ثق ،سحاقإو ،محدأو ،ومحؿد بـ الحسـ ،يقسػ لوأب

وحؽاه غقره طـ طؿر بـ الخطاب ،شقبة أبل وأبل بؽر بـ
(5)

 ،وزاطلوإ ،

فتجب  ،يػرق :وأبق حـقػة ،سؾقؿان لوقال محاد بـ أب ،وداود ،والؾقث ،ومالؽ

 فال زكاة طىل :ا متؿحضةن كاكت ذكقرً إو ،كاثاإا ون كاكت ذكقرً إالزكاة فقفا 

 :قال ،عتبر فقفا الحقل دون الـصابويُ  ،وطـف رواية شاذة بالقجقب ،الؿشفقر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.982(. وأخرجف أيًضا مسؾؿ )1464أخرجف البخاري ) (1)

 (.10( )982أخرجف مسؾؿ ) (2)

 ( بنسـاد حسـ.4/34أخرجف طبد الرزاق ) (3)

 (، ويف إسـاده طبد اهلل بـ طؿر العؿري، ويف حػظف ضعػ.1362أخرجف أبق طبقد يف إمقال ) (4)

 (، وإسـاده صحقح، وأخرج أيًضا هذا الؼقل طـ ابـ طباس 3/152أخرجف ابـ أبل شقبة ) (5)

 بنسـادٍ صحقٍح.
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شاء ققمفا وأخرج ربع  وإنْ  ،امـ كؾ فرس ديـارً  كشاء أطط إنْ  ،ومالؽفا بالخقار

ْم » :أكف قال يف الخقؾ السائؿة ،ملسو هيلع هللا ىلصجابر طـ الـبل  بحديثواحتج  .طشر ققؿتفا

ٜعين حسٜث - هريرة الؿذكقر هـا لبأصحابـا بحديث أواحتج  ،«كؾ فرس ديـار

والجقاب طـ  ،خرأحاديث أوىف الؿسللة  ،كؿا سبؼ الصحقحوهق يف  ،-ايباب

ٖٚٛ  -، قركغتػرد بف  :قال الدارقطـل ،باتػاق الؿحدثقـ ف ضعقٌػ أكَّ  :حديث جابر

 ها.قركغواتػؼقا طىل تضعقػ  ،ادًّ وهق ضعقػ جِ  - اؿهطَٞ

(، بنسـاد صحقح 1/14وقد استدل مـ قال بلكف ٓ زكاة فقف بؿا روى أمحد )

طـ حارثة بـ مضرب، قال: جاء كاٌس مـ أهؾ الشام إىل طؿر، فؼالقا: إكَّا قد أصبـا 

، وخقاًل، ورققًؼا، وُكِحبُّ أن يؽقن لـا فقفا زكاة وصفقر، قال: ما فعؾف  ًٓ أمقا

، وفقفؿ طظ، فؼال طظ: هق ملسو هيلع هللا ىلصفلفعؾف. واستشار أصحاب محؿد  صاحباي قبظ

ـٌ إْن مل يؽـ جزية راتبة يمخذون هب  ا مـ بعدك.حس

ةٌ :  قال ابً قدام٘ ـْ ُوُجقهٍ  َحِديُث ُطَؿَر ُحجَّ
 :َطَؾقِْفْؿ مِ

 :َوَأَبا َبْؽٍر، َوَلْق َكاَن َواِجبًا ،ملسو هيلع هللا ىلصَيْعـِل الـَّبِلَّ ، (َما َفَعَؾُف َصاِحبَاَي  َقْقُلُف:) َأَحُدٍا:

  َلَؿا َتَرَكا فِْعَؾُف.

ـْ َأْخِذهَ  :الجَّأىٕ
ـْ اْلَقاِجِب.َأنَّ ُطَؿَر اْمتَـََع مِ

َٓ َيُجقُز َلُف أَْن َيْؿتَـَِع مِ   ا، َو

ـْ َبْعِدكَ ) :َقْقُل َطؾِلٍّ  :الجَّألُح
ـْ ِجْزَيٌة ُيْمَخُذوَن بَِفا مِ ـٌ إْن َلْؿ َيُؽ (: ُهَق َحَس

لُّ َطَؾك َأنَّ ِجْزَيًة إْن ُأِخُذوا بَِفا، َوَجَعَؾ ُحْسـَُف َمْشُروًصا بَِعَدِم َأْخِذِهْؿ بِِف، َفقَدُ  اهَفَسؿَّ 

  َأْخَذُهْؿ بَِذلَِؽ َغقُْر َجائٍِز.



ٗٔ ٔنَتاُب  63  الشََّنا

 
َلَؿا اْحتَاَج إَلك  :اْستَِشاَرُة ُطَؿَر َأْصَحاَبُف فِل َأْخِذِه، َوَلْق َكاَن َواِجبًا :الزَّأبُع

ْستَِشاَرةِ.
ِ

  آ

ُف َلْؿ ُيِشْر َطَؾقِْف بَِلْخِذِه أََحٌد ِسَقى َطؾِلٍّ بَِفَذا الشَّ  :اِلَدأمُط ْرِط الَِّذي َذَكَرُه، َوَلْق َأكَّ

ََشاُروا بِِف. َٕ  الؿراد. كتفكا َكاَن َواِجبًا 

.ًانصٌاب قٌل اجلًيٌس
(1)

 

 ٌٖ ع٢ً ايػٝس يف عبٝسٙ ظنا٠؟ د:2ر َػأي١

الذي يف الباب أكف لقس فقفؿ زكاة، وذكر ابـ  دل حديث أبل هريرة 

 أطؾؿ.( أنَّ هذا ققل العؾؿاء كافة، واهلل 5/54) شرح العؿدةالؿؾؼـ يف 

 ٌٖ يف اؿُري ظنا٠؟ د:3ر َػأي١

: وٓ أطرف قائاًل مـ أهؾ العؾؿ يؼقل بقجقب الزكاة يف  قال الغْناىٕ

الُحُؿر لغقر تجارة واستغالل.
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (4/66-68.)الؿغـل اكظر: (1)

(2) الـقؾ (3/36.) 
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ـْ أَبِقفِ  (388) ـِ َحؽِقٍؿ َط ـْ َبْفِز ْب هِ  ،َوَط ـْ َجدِّ   ،َط
ِ
فِل »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

ـْ َأْطَطاَها ُكؾِّ َسائَِؿِة إبِؾٍ  ـْ ِحَسابَِفا، َم ُق إبٌِؾ َط َٓ ُتَػرَّ ـُْت َلُبقٍن،  ـَ بِ : فِل َأْربَِعق

ـَا،  ـْ َطَزَماِت َربِّ ا آِخُذوَها َوَشْطَر َمالِِف، َطْزَمًة ِم ـََعَفا َفنِكَّ ـْ َم ُمْمَتِجًرا بَِفا َفَؾُف َأْجُرَها، َوَم

ِل ُِمَؿَّ 
ِٔ ـَْفا َش َٓ َيِحؾُّ  َحُف الَحاكُِؿ، «ْلءٌ ٍد ِم . َرَواُه َأْحَؿُد َوَأُبقَداُود َوالـََّسائِلُّ َوَصحَّ

افِِعلُّ الَؼْقَل بِِف َطَؾك ُثبُقتِِف. َوَطؾََّؼ الشَّ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 .تؼدمت مباحث هذا الحديث

ا آِخُذوَها َوَشْطَر َمالِفِ »وققلف:  ت: ففل محؿقلٌة طىل التفديد،  «...َفنِكَّ إْن صحَّ

: فننَّ الصحابة مل يرد طـفؿ أهنؿ ، أو أن هذا الحؽؿ مـسقخوطدم إرادة ضاهرها

يؼ مع الذيـ مـعقا الزكاة، وقد تؼدم أنَّ مجفقر  دِّ فعؾقا ذلؽ يف طفد أبل بؽر الصِّ

 .وباهلل التقفقؼالعؾؿاء ٓ يؼقلقن بذلؽ، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 1/398(، والحاكؿ )17-5/15(، والـسائل )1575(، وأبقداود )4، 5/2أخرجف أمحد ) (1)

 كؾفؿ مـ صريؼ هبز بـ حؽقؿ بف.

فنكا آخذوها وشطر »يف هبز بـ حؽقؿ: لقٓ حديثف:  وإسـاده حسـ، وقد قال ابـ حبان 

 وهق مؿـ أستخقر اهلل فقف.ٕدخؾتف يف الثؼات،  «مالف... 

هذا الحديث يف   إلباين، وقد حسـ اإلمام تاريخ اإلسالموقد دافع طـف الذهبل يف 

اإلرواء (791) . 
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ـْ َطؾِلٍّ  (385)  َقاَل: قَ  َوَط
ِ
 - إَذا َكاَكْت َلؽ ِماَئَتا دِْرَهؿٍ »: ملسو هيلع هللا ىلصاَل َرُسقُل اهلل

َفِػقَفا َخْؿَسُة َدَراِهَؿ، َوَلْقَس َطَؾْقؽ َشْلٌء َحتَّك َيُؽقَن َلؽ  -َوَحاَل َطَؾْقَفا الَحْقُل 

ـَاًرا، َوَحاَل َطَؾْقَفا الَحْقُل  ـَاٍر، َفََم َزاَد َفبِِحَساِب ذَ ِطْشُروَن دِي لَِؽ، ، َفِػقَفا كِْصُػ دِي

، َوَقدِ «َحتَّك َيُحقَل َطَؾْقِف الَحْقُل  َوَلْقَس فِل َماِل َزَكاةٌ  ـٌ  . َرَواُه َأُبقَداُود، َوُهَق َحَس

اْخُتؾَِػ فِل َرْفِعِف.
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 .ٚجٛب ايعنا٠ يف ايصٖب ٚايفه١ د:1ر َػأي١

 .دلَّ طىل وجقهبا الؽتاب، والسـة، واإلمجاع

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ﴿فؼقلف تعاىل:  :أما الكتاب

 .[34التوبة:]  ﴾ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ    ڎ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، مـ صريؼ سؾقؿان بـ داود الؿصري ثـا ابـ 1573أخرجف أبقداود ) ضعٔف ّالزاجح ّقفُ. (1)

ك آخر طـ أبل إسحاق طـ طا صؿ بـ ضؿرة والحارث طـ طظ وهب ثـا جرير بـ حازم وسؿَّ

 .بف ، 

 وهذا إسـاد ضاهره الصحة، ولؽـ الراجح وقػف، فؼد رواه الحػاظ طـ أبل إسحاق مقققًفا. 

(: وقال ابـ حزم: هق طـ الحارث، طـ طظ 2/336-337) التؾخقصقال الحافظ يف 

بل إسحاق مرفقع، وطـ طاصؿ بـ ضؿرة طـ طظ مقققف، كذا رواه شعبة وسػقان ومعؿر طـ أ

ولؾؿرفقع طؾة أخرى قادحة، قال ه طـ طاصؿ مقققًفا. قال: وكذا كؾ ثؼة رواه طـ طاصؿ. ا

كبف ابـ الؿقاق طىل طؾة خػقة فقف وهل أن جرير بـ حازم مل يسؿعف مـ أبل  :التؾخقصالحافظ يف 

إسحاق، فؼد رواه حػاظ أصحاب ابـ وهب طـ جرير بـ حازم والحارث بـ كبفان طـ الحسـ 

 بـ طؿارة طـ أبل إسحاق... فذكره. ا

 هقال ابـ الؿقاق: الحؿؾ فقف طىل سؾقؿان شقخ أبل داود، فنكف وهؿ يف إسؼاط رجؾ.ا

 والحسـ بـ طؿارة متروك أو كذاب، فالحديث شديد الضعػ، واهلل أطؾؿ.  قهتُ:
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َٓ »: ققلف فحديث الباب، و :وأما السنة ٍة  َٓ فِضَّ ـْ َصاِحِب َذَهٍب َو َما ِم

َفا ـَْفا َحؼَّ ي ِم َّٓ إَِذا َكاَن َيْقُم اْلِؼَقاَمِة ُص  ؛ُيَمدِّ ـْ َكارٍ إِ َحْت َلُف َصَػائُِح ِم َفُلْحِؿَل َطَؾْقَفا  ،ػِّ

ُبفُ  ،فِل َكاِر َجَفـَّؿَ  ـْ ـُفُ  ،َفُقْؽَقى بَِفا َج ََم بََرَدْت ُأِطقَدْت َلفُ  ،َوَضْفُرهُ  ،َوَجبِق فِل َيْقٍم  ،ُكؾَّ

ـَةٍ  ـَ َأْلَػ َس ـَ اْلِعَبادِ  ،َكاَن ِمْؼَداُرُه َخْؿِسق رجف مسؾؿ طـ أبل أخ «...َحتَّك ُيْؼَضك بَْق

 .هريرة 

 الؿتؼدم يف الؽتاب. البخارييف   وكذلؽ حديث أكس

وأمجع العؾؿاء طىل وجقب الزكاة يف الذهب، والػضة، كؼؾف ابـ الؿـذر، وابـ 

قدامة، وغقرهؿ.
(1)

  

 نِ ْكاب ايفه١، ٚنِ جيب فٝٗا؟ د:2ر َػأي١

 دلَّ حديُث الباب طىل أنَّ كصاب الػضة مائتا درهؿ.

: كصاب الػضة مائتا درهؿ، ٓ خالف يف الؿغـليف   قال ابً قدام٘

َتُْف السـة التل رويـاها، والحؿد هلل.  هاذلؽ بقـ طؾؿاء اإلسالم، وقد َبقَـّ

، وهق الؿذكقر يف أول الؽتاب، البخارييعـل حديث أكس الذي يف  :ُ قهت

الصحقحقـوحديث أبل سعقد يف 
(2)

، «لقس فقَم دون مخس أواٍق صدقة»: 

 جب يف الػضة إذا بؾغت الـِّصاب هق ربع الُعْشِر، بال خالف.والقا

واهلل أطؾؿ. ويدل طؾقف حديث أكس الؿتؼدم وحديث الباب، وأثر طظ 
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (6/4.)الؿجؿقع (4/208 ،)الؿغـلاكظر:  (1)

 (.596)سقليت تخريجف يف الؽتاب برقؿ  (2)

  (6/16-.)الؿجؿقع (4/209- ،)الؿغـلاكظر:  (3)
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 ْكاب ايصٖب ٚايٛاجب فٝ٘. د:3ر َػأي١

َأْجَؿَع َأْهُؾ اْلِعْؾِؿ َطَؾك َأنَّ  (4/212 :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘

ـَ مِثْ  َهَب إَذا َكاَن ِطْشِري َّٓ َما الذَّ َكاَة َتِجُب فِقَفا، إ ًٓ قِقَؿُتَفا مِاَئتَا دِْرَهٍؿ، َأنَّ الزَّ َؼا

ُف إَذا  ، َوَأْجَؿُعقا َطَؾك َأكَّ ـَ َٓ َزَكاَة فِقَفا َحتَّك َتبُْؾَغ َأْرَبِعق ُف َقاَل:  ـِ َأكَّ ـْ اْلَحَس ُحؽَِل َط

 ًٓ ـَ مِثَْؼا ـْ ِطْشِري
َٓ َيبُْؾُغ مِا ،َكاَن أََقؾَّ مِ  ها.َفاَل َزَكاَة فِقفِ  :َئتَْل دِْرَهؿٍ َو

ـْ َغقِْر اْطتِبَاِر قِقَؿتَِفا:  قال ابً قدام٘
ًٓ مِ َهِب ِطْشُروَن مِثَْؼا َّٓ  :كَِصاُب الذَّ إ

 ، ْختِقَاكِلُّ ـِ َحْرٍب، َوَأيُّقَب السِّ ، َوُسَؾقَْؿاَن ْب ْهِريِّ ـْ َطَطاٍء، َوَصاُوٍس، َوالزُّ َما ُحؽَِل َط

َّٓ َفاَل: َأكَُّفْؿ  َكاُة، َوإِ ِة، َفَؿا َكاَن قِقَؿتُُف مِاَئتَْل دِْرَهٍؿ، َفِػقِف الزَّ َقاُلقا: ُهَق ُمْعتَبٌَر بِاْلِػضَّ

ـْ الـَّبِلِّ  ُف َلْؿ َيثْبُْت َط َكَّ
ِ

ةِ  ملسو هيلع هللا ىلصٕ  ها.َتْؼِديٌر فِل كَِصابِِف، َفثَبََت َأكَُّف َحَؿَؾُف َطَؾك اْلِػضَّ

تؼدير كصاب الذهب بعشريـ ديـاًرا جاء يف  :نوقال أتٌ عثذ اهلل غفش اهلل 

م أنَّ الراجح وقػف، وجاء مـ حديث  حديث طظ الؿذكقر يف الؽتاب، وتؼدَّ

(، طـ طبقد اهلل بـ مقسك، ثـا 1791، أخرجف ابـ ماجف )طائشة، وابـ طؿر 

 إبراهقؿ بـ إسؿاطقؾ، طـ طبد اهلل بـ واقد، طـ ابـ طؿر، وطائشة، أنَّ الـبل 

يلخذ مـ كؾ طشريـ ديـاًرا كصػ ديـار، ومـ إربعقـ ديـاًرا ديـاًرا. وإسـاده كان 

قال ابـ معقـ: لقس بشلء.  -وهق ابـ مجؿع-ضعقٌػ: ٕنَّ إبراهقؿ بـ إسؿاطقؾ 

وقال أبق ُكعقؿ: ٓ ُيساوي فؾسقـ. وقال البخاري: كثقر القهؿ. وقال الـسائل: 

بالؼقي، ُيؽتب حديثف، وٓ ُيحتجُّ بف. ضعقٌػ. وقال أبق حاتؿ: كثقر القهؿ، لقس 

حديثف. وقال أبق أمحد الحاكؿ: لقس بالؿتقـ  بوقال ابـ طدي: مع ضعػف ُيؽت
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 طـدهؿ. وقال أبق داود: ضعقٌػ، متروُك الحديث، سؿعت يحقك يؼقلف.

فد لف شمل يذكر ابـ طدي الحديث الؿذكقر يف ترمجتف، والرجؾ قد است :ُ قهت

ي يف البخاري، فروى لف تعؾق ، والذهبل يف هتذيب الؽؿالًؼا، ذكره الِؿزِّ

الؿقزان.فإضفر أن مثؾف ٓ بلس أن يصؾح بالشقاهد، والؿتابعات : 

طؿرو بـ شعقب، طـ أبقف، طـ جده، أخرجف أبقطبقد  وله شاهد من حديث:

(، ويف إسـاده: طبدالؽريؿ بـ أبل الؿخارق، وابـ 2/93(، والدارقطـل )1113)

 وإول شديد الضعػ، والثاين ضعقػ.أبل لقىل، 

طـد الدارقطـل  بـ جحش محؿد بـ طبداهللّلُ عاٍد آخز مً حدٓح: 

 (، يف إسـاده: طبداهلل بـ شبقب، وهق واٍه.2/95)

محؿد بـ طبد الرمحـ إكصاري، أخرجف أبق طبقد يف  ّلُ عاٍْد مً طزٓل:

إمقال (1106)ـ طؿرو بـ هرم، : حدثـا يزيد، طـ حبقب بـ أبل حبقب، ط

، ويف كتاب طؿر ملسو هيلع هللا ىلصطـ محؿد بـ طبدالرمحـ إكصاري، أنَّ يف كتاب رسقل اهلل 

يف الصدقة أنَّ الذهب ٓ يمخذ مـف شلء حتك يبؾغ طشريـ ديـاًرا، فنذا بؾغ طشريـ 

 . ... ديـاًرا: فػقف كصػ ديـار

 : ولؽـف يف حؽؿ الؿسـد:إلباين اإلمام  وهذا إسـاد صحقح مرسؾ، قال

. ثؿ قال: ، وكتاب طؿر ٕنَّ إكصاري أخذه طـ كتاب رسقل اهلل 

إىل طؿرو  فالحديث صحقح مـ هذا القجف: ٕنَّ التابعل كؼؾف طـ كتاب الـبل 

 بـ حزم الؿحػقظ طـد آل طؿرو: ففل وجادة مـ أققى القجادات، وهل حجة.ا
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مـفؿ: وثبت طـ بعض الصحابة الؼقل بؿا يقافؼ هذه إحاديث،  :ُ قهت

ٕبل  إمقالبـ أبل صالب كؿا تؼدم، ومـفؿ: طؿر بـ الخطاب كؿا يف  طظ

(، ويف إسـاده: يحقك بـ أيقب الغافؼل، وحديثف يحتؿؾ التحسقـ، 1167طبقد )

 (، بنسـادٍ ٓ بلس بف.3/120) مصـػ ابـ أبل شقبةومـفؿ: ابـ مسعقد كؿا يف 

ٓ ُيعرف لفؿ  ـء الصحابة الذيوطامة أهؾ العؾؿ طىل ما أفتك بف همٓ :ُ قهت

قَّة إن شاء اهلل:  مخالٌػ مـ الصحابة، وطىل تؾؽ إحاديث التل ترتؼل إىل الُحجِّ

هق  ًىزآسقؿا صريؼ محؿد بـ طبد الرمحـ مع حديث طائشة، وابـ طؿر، 

 ، واهلل حسبـا وكِْعَؿ القكقؾ.انصٌاب

ح هذا مجٌع مـ طؾؿائـا رأسفؿ إلباين، وابـ باز، يف هذا الققم، وطىل  وقد رجَّ

والقادطل، وابـ طثقؿقـ رمحة اهلل طؾقفؿ أمجعقـ.
(1)

 

 مؼدار كصاب الذهب، والػضة بالجرامات. تنبيه:

( جراًما، 85أنَّ كصاب الذهب بالجرامات ُيساوي ) ءعؾؿاال مجاطة مـ ذكر

 ( جراًما.595وأنَّ كصاب الػضة بالجرامات يساوي )

 (2،975(، والدرهؿ يساوي )4،25) اجرامات وربعً  فقؽقن الديـار يساوي أربع

.، قريبًا مـ ثالث جرامات، وهذا التؼدير ارتضاه اإلمام العثقؿقـ ارامً ج
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اإلرواء (4/212- ،)الؿغـل (2/369 ،)كصب الراية(، -559)ص إمقالاكظر:  (1)

(813 ،)الؿجؿقع (6/16-.) 

- (3/318تقضقح إحؽام (18/93 ،)فتاوى العثقؿقـ (6/103 ،)الشرح الؿؿتعاكظر:  (2)

319.) 



 71 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 
بقاحد وتسعقـ جراًما  الذهب( تؼدير 9/255) فتاوى الؾجـة الدائؿةويف 

ية ابـ باز، وكائبف العػقػل، وطضقاإلمام  وثالثة أسباع جرام، وكان ذلؽ برئاسة

 ابـ غديان، وابـ قعقد.

 ، وأبرأ لؾذمة، واهلل أطؾؿ.ًاألخز تاألقم أحٌط :ُ قهت

 ٌٖ يف األٚضام ايٓكس١ٜ ٚايع١ًُ املعس١ْٝ ظنا٠؟ د:4ر َػأي١

(: وأن بعد أن اختػك الـؼدان 3/319) تقضقح إحؽاميف  قال البضَّاو

رق حؾَّ محؾفؿا يف التعامؾ والثؿـقة القو ،مـ الذهب والػضة مـ أيدي الـاس

الـؼدي، أمجعت الؿجامع الػؼفقة طىل أنَّ الحؽؿ مـقط بالقرق الـؼدي، بجامع 

الثؿـقة بقـفؿا، فصار الحؽؿ لؾعؿؾة الحاضرة، بؽؾ ما يؼقم بف الـؼدان، مـ الزكاة، 

 هاوالديات، وأثؿان الؿبقعات، وأحؽام الربا، والؿصارفة، وغقر ذلؽ.

ؼدية القرققة والؿعدكقة ما يعادل وأفتك طؾؿاؤكا بلنَّ كصاب العؿؾة الـ :ُ قهت

لؾػؼراء مـ أحد الـصابقـ، وذلؽ  بإحظكصاب الذهب، أو الػضة، ويؽقن ذلؽ 

كظًرا إىل اختالف سعرها باختالف إوقات، والبالد.
(1)

  

 ٌٖ ٜهِ ايصٖب إىل ايفه١ يته١ًُ ايٓكاب؟ د:5ر َػأي١

 ذهب مجفقر العؾؿاء إىل طدم ضؿ أحدمها بأخر، ولق كان الـؼص يسقًرا ،

وهق مذهب أمحد، والشافعل، والحسـ بـ صالح، وأبل طبقد، وأبل ثقر، 

 وغقرهؿ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/257.)فتاوى الؾجـة الدائؿةظر: اك (1)



ٗٔ ٔنَتاُب  7٢  الشََّنا

 
 ،ومالؽ، وأصحاب الرأي إىل  والثقري، وذهب الحسـ، وقتادة، وإوزاطل

أمحد، ثؿ اختؾػقا يف كقػقة الضؿ، وحجتفؿ  ضؿ أحدمها إىل أخر، وهق رواية طـ

 لجـس القاحد.أنَّ كالًّ مـفؿا ثؿـ مـ إثؿان، فلشبفا أكقاع ا

لقس فقَم »: : لؼقلف انقٌل األًل هقانصٌاب  :قال أتٌ عثذ اهلل غفش اهلل نو

، وٕنَّ كالًّ مـفؿا مال لف كصاب يختص بف، فال «دون مخس أواٍق مـ القرق صدقة

ح ذلؽيضؿ أحدمها إىل أخر كلجـاس الؿاشقة ابـ اإلمام  ، وقد رجَّ

. طثقؿقـ
(1)

 

 .ايٛاجب يف ايصٖب ٚايفه١ د:6ر َػأي١

،  (4/214 :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘ ـِ ُة مِاَئتَقْ ْت اْلِػضَّ إَذا َتؿَّ

ـَ  َكاكِقُر ِطْشِري ـَ َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ فِل ، َفاْلَقاِجُب فِقَفا ُرْبُع ُطْشِرَها :َوالدَّ َٓ َكْعَؾُؿ ِخاَلًفا َبقْ َو

ِة ُرْبُع َطْشِرَها َهِب َواْلِػضَّ  ها.َأنَّ َزَكاَة الذَّ

: ، وفقفيف الؽتاب تؼدم حديث أكس الذيو حديث الباب، ىل ذلؽويدل ط

َقِة: ُربُُع الُعْشرِ » .، وإحاديث الؿتؼدمة يف كصاب الذهب«َوفِل الرِّ
(2)

 

 ٌٖ ٜعترب ْكاب ايصٖب ٚايفه١ بايٛظٕ، أّ ايعسز؟ د:7ر َػأي١

(: مذهبـا، ومذهب 6/18-19) شرح الؿفذبيف   قال اليّْٖ

وحؽك  ،كصاب الذهب والػضة بالقزن ٓ بالعددن آطتبار يف أالعؾؿاء كافة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (25/13-14.)مجؿقع الػتاوى (4/210-211 ،)الؿغـل (6/18 ،)الؿجؿقعاكظر:  (1)

  (6/16-17.)الؿجؿقعواكظر:  (2)
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ن أوبشر الؿريسل الؿعتزيل  ،وغقره مـ أصحابـا طـ الؿغربل يالحاوصاحب 

ا وزهنا حتك لق كان معف مائة درهؿ طددً  ،اوزكً  ٓ اآطتبار بؿائتل درهؿ طددً 

قال  ،وجبت الزكاة :ا وزهنا مائةن كاكت مائتان طددً إو ،فال شئ فقفا :مائتان

.ها.ففق مردود :مجاعلؿخالػتف الـصقص واإل :وهذا غؾط مـفؿا :صحابـاأ
(1)

 

 ٌٖ يف املغؿٛف ظنا٠؟ د:8ر َػأي١

ذكركا أن مذهبـا أكف ٓ زكاة  (6/19 :)شرح الؿفذبيف   قال اليّْٖ

وبف قال مجفقر  ،ايبؾغ خالصف كصابً  كحت ،يف الؿغشقش مـ ذهب وٓ فضة

 :أو أكثر ،أو الذهب ،كصػ الػضة ن كان الغش مثؾإ :وقال أبق حـقػة ،العؾؿاء

وجبت الزكاة إذا بؾغ بغشف  :ن كان أقؾإو ،ايبؾغ الخالص كصابً  كفال زكاة حت

 لويؽػ ،وآحتجاج طؾقف تؽؾػ ،وفساد هذا الؼقل ضاهر ي:قال الؿاورد .اكصابً 

«لقس فقَم دون مخس أواق مـ القرق صدقة» :ملسو هيلع هللا ىلصه ققلف دِّ يف رَ 
(2)

 ..اكتفك

(: إن كان يف 6/103) الشرح الؿؿتعيف   ٔننيابً عجاإلماو  قال

الذهب خؾٌط يسقر: ففق تبٌع ٓ يضره: ٕنَّ الذهب ٓبد أن ُيجعؾ معف شلء مـ 

ًا.  هاالؿعادن ٕجؾ أن يؼقيف، ويصؾبف، وإٓ لؽان َلقِـّ

 َا ظاز ع٢ً ايٓكاب َٔ ايصٖب ٚايفه١، ٌٖ فٝ٘ ظنا٠؟ د:9ر َػأي١

 يف الؿسللة أققال: 

زاد: فػقف زكاة، وإْن كاكت الزيادة قؾقؾة، وكؾؿا زاد : أنَّ ما الكْل األّل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (6/104-105.)الشرح الؿؿتعواكظر:  (1)

 (.596( )595سقليت تخريجف يف الؽتاب برقؿ ) (2)
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، بنسـاد حسـ، وجاء طـ ابـ طؿر بسـد فبحسابف، وهذا الؼقل ثبت طـ طظ 

مجفقر  ققلالحذاء يرويف طـ ابـ طؿر، ومل يسؿع مـف، وهق  امـؼطع: ٕنَّ خالدً 

أبل لقىل، العؾؿاء، ومـفؿ: طؿر بـ طبد العزيز، والـخعل، ومالؽ، والثقري، وابـ 

والشافعل، وأمحد، وأبق طبقد، وأبق ثقر، وابـ الؿـذر، وآخرون، واستدل بعضفؿ 

اجح «فَم زاد؛ فبحساب ذلؽ»بحديث طظ الذي يف الؽتاب:  ، وقد تؼدم أن الرَّ

 وقػف.

 ، أنَّ الـبل واستدل طىل ذلؽ أبق طبقد بحديث أبل سعقد الخدري 

قدل طىل أنَّ الخؿسة، وما زاد فقفا زكاة، ، ف«لقس فقَم دون مخس أواق صدقة»قال: 

 أكف جعؾ فقفا أوقاًصا ٓ شلء فقفا. ومل يلت طـ الـبل 

هؿ، وٓ ر: ٓ شلء يف زيادة الدراهؿ، حتك تبؾغ أربعقـ: فػقفا دالكْل الجاىٕ

 هؿ، أو ربع طشرها.رشلء يف زيادة الدكاكقر، حتك تبؾغ أربعة: فػقفا د

مـ  إمقاللخطاب، أخرجف أبق طبقد يف وهذا الؼقل جاء طـ طؿر بـ ا

 .صريؼ: يحقك بـ أيقب، طـ محقد، طـ أكس، أنَّ طؿر أمره بذلؽ

 .وهذا اإلسـاد يحتؿؾ التحسقـ

وقال هبذا الؼقل: سعقد بـ الؿسقب، وططاء، وصاوس، والحسـ، والشعبل، 

 ومؽحقل، والزهري، وطؿرو بـ ديـار، وأبق حـقػة.

 ذهب حديٌث شديد الضعػ، أخرجف الدارقطـلوقد جاء يف هذا الؿ :ُ قهت
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إذا بؾغ القرق مائتقـ؛ فػقفا مخسة »مرفقًطا:   مـ حديث معاذ (،2/93)

، ويف إسـاده: أبق العطقف «دراهؿ، ثؿ ٓ شلء فقفا، حتك يبؾغ أربعقـ درمهًا

ـُ ُكَس الجراح بـ مـفال، متروٌك، و  ل يرويف طـ معاذ، ومل يؾؼف.ُطبَاَدُة ْب

مائتقـ: فؾقس فقفا شلء،  ىلإىل أهنا إذا زادت ط : ذهب صاوٌس الحالكْل الج

حتك تبؾغ أربعؿائة، ثؿ كذلؽ حتك تبؾغ ستؿائة، ُروي هذا طـ صاوس، وقد تؼدم 

 أكف مـ الؼائؾقـ بالؼقل الثاين.

 ا طىل هذا، وٓ طؿؾ بف.: ٓ كعؾؿ أحًدا وافؼ صاوًس قال أبْ عبٔد

روى طـ طؿر، والحسـ، وابـ شفاب: فنكف : وأما الؼقل الذي يُ ّقال أبْ عبٔد

إكف لقس ْم أقؾ مـ مخس أواق »طـدي طىل تلويؾ إواقل: أكف لؿا جاء يف إثر: 

، ثؿ فقفا مخسة دراهؿ، رأوا أن يف كؾ أوققة درمهًا، ومل يروا يف الؽسقر شقئًا: «شلء

 إذ مل يؽـ لفا ذكٌر يف الحديث.

كؾ أربعقـ درمهًا: درهٌؿ، ويف كؾ  : وقد يحتؿؾ ققل طؿر بـ الخطاب: يفقال

أربعة دكاكقر: درهٌؿ. أن يؽقن إكؿا أراد أن يػفؿ الـاس الحساب، وأن يعؾؿفؿ أنَّ 

يف كؾ أوققة درمهًا، وهق مع هذا يرى أن ما زاد طىل الؿائتقـ، وطىل طشريـ ديـاًرا: 

 فػقف الزكاة بالحساب.

، وهق اختقار أئؿة العصر ٌسانصٌاب قٌل اجلًي :قال أتٌ عثذ اهلل غفش اهلل نو
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كإلباين، وابـ باز، والقادطل، وابـ طثقؿقـ رمحفؿ اهلل.
(1)

 

 ٌٖ جيعئ إخطاج أحس ايٓكسٜٔ عٔ اآلخط؟ د:11ر َػأي١

ـِ  (4/218 :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘ َوَهْؾ َيُجقُز إْخَراُج َأَحِد الـَّْؼَدْي

َخِر؟ فِقِف ِرَواَيتَاِن  ْٔ ـْ ا َوُهَق ، َٓ َيُجقزُ  :إْحَداُهَؿا - يعـل أمحد - َطَؾقِْفَؿا َكصَّ َط

َنَّ َأْكَقاَع 
ِ

َخِر إَذا َكاَن اْلـجاْختِقَاُر َأبِل َبْؽٍر: ٕ ْٔ ـْ ا َٓ َيُجقُز إْخَراُج َأَحِدِهَؿا َط ـِْس 

إْن َشاَء  َيُجقُز، َوُهَق َأَصحُّ  :َوالثَّاكِقَةُ  ـِْس َأْوَلك.اْلـجَأَقؾَّ فِل اْلِؿْؼَداِر، َفَؿَع اْختاَِلِف 

َنَّ اهللُ 
ِ

َخرِ الـْؿَ : ٕ ْٔ ـْ َأَحِدِهَؿا َيْحُصُؾ بِنِْخَراِج ا
ـِْس، اْلـجَفُقْجِزُئ َكَلْكَقاِع  :ْؼُصقَد مِ

َنَّ 
ِ

ُؾ بَِفا إَلك الـْؿَ َوَذلَِؽ ٕ َؼاِصِد، َوُهَؿا الـْؿَ ْؼُصقَد مِـُْفَؿا َجِؿقًعا الثََّؿـِقَُّة َوالتََّقسُّ

َقاءِ  َيْشتَِرَكاِن فِقفِ   ها...َطَؾك السَّ

: لؿا ذكره، ودلقؾ الؿخالػ محؾ انصحْحوما صححف ابـ قدامة هق  :ُ قهت

 كزاع، واهلل الؿستعان.

ٖ    ٌ جي    عئ إخ    طاج ايٓك    ٛز ايٛضقٝ    ١، ٚاملعسْٝ    ١ ع    ٔ اي    صٖب،   د:11ر َػأي١

 ٚايفه١؟

: ٓ حرج يف إخراج زكاة الذهب، والػضة طؿؾة ورققة  ابً باساإلماو  قال

الحقل: ٓشتراكفؿا مجقًعا يف الثؿـقة.بؿا ُتساوي وقت تؿام 
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجؿقع  (6/16- ،)الؿجؿقع (4/215- ،)الؿغـل(، -575)ص إمقالاكظر:  (1)

  (25/11-12.)الػتاوى

(2) فتاوى الؾجـة (9/259-260.) 
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 ١َكَحًِامُل ٌِا٥َٔشامَل ِضِعَب ِسِنٞ ٔذٌ ٔفِصَف
َ  ٔ ن  إ عًٝ  ٘ زٜ   ٔ ٜ  ٓكل ايٓك  اب اي   صٟ عٓ  سٙ، ٖ  ٌ عًٝ   ٘         د:1ر َػأي١

 ظنا٠، أّ ال؟

  ،يـ يؿـع الزكاة، وهق ققل ططاء ذهب مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ إىل أنَّ الدَّ

ل، والؾقث، ومالؽ، والثقري، والحسـ، والـخع ومقؿقن،وسؾقؿان بـ يسار، 

وإوزاطل، وإسحاق، وأمحد، وأبل ثقر، وأصحاب الرأي، والشافعل يف الؼديؿ، 

وحجتفؿ يف ذلؽ أنَّ مـ هذا حالف يعتبر فؼقًرا، والزكاة تمخذ مـ إغـقاء، وكذلؽ 

كقػ تمخذ مـف الزكاة، وهق يصؾح أن يؽقن مصرًفا لؾزكاة، واستدلقا بلثٍر طـ 

: ان طثؿان بـ طػ ـٌ ، أكف كان يؼقل: هذا شفر زكاتؽؿ، فؿـ كان طؾقف دي

،أمقالؽؿ. وهذا إثر ثابٌت طـ طثؿان  فؾقؼضف، وزكقا بؼقة
(1)

قالقا: وٓ  

 ُيعؾؿ لف مخالٌػ.

( بنسـاد 4/148) ســ البقفؼل(، و3/147) مصـػ ابـ أبل شقبةويف 

الرجؾ يستؼرض، ، يف صحقح، طـ جابر بـ زيد، طـ ابـ طباس، وابـ طؿر 

فقـػؼ طىل ثؿرتف، وأهؾف. قال: قال ابـ طؿر: يبدأ بؿا استؼرض فقؼضقف، ويزكل ما 

 بؼل، وقال ابـ طباس: يؼضل ما أكػؼ طىل الثؿرة، ثؿ يزكل ما بؼل.

  وذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل أنَّ َديـَُف ٓ يؿـع وجقب الزكاة طؾقف، وهق مذهب

الظاهرية، وحجتفؿ أكف ماٌل مؿؾقك لف بؾغ الشافعل يف الجديد، ومحاد، وربقعة، و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( بنسـاد صحقح.3/194أخرجف ابـ أبل شقبة ) (1)
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 الـصاب، وحال طؾقف الحقل: فقجب فقف الزكاة.

حف ابـ حزم بؽالم ققي، وهق اختقار واإلمام  ابـ باز،اإلمام  وهذا الؼقل رجَّ

 ابـ طثقؿقـ رمحة اهلل طؾقفؿا.

: وأما أثر طثؿان: فنكـا كسؾؿ أكف إن كان طىل  ابً عجٔننياإلماو  قال

ـٌ حال، وقام بالقاجب، وهق أداؤه: فؾقس طؾقف زكاة: ٕكف س اإلكسان مدي مـ قدي

مالف، وسبؼ الديـ يؼتضل أن يؼدم يف القفاء طىل الزكاة: ٕنَّ الزكاة ٓ تجب إٓ إذا 

الحقل، والديـ سابؼ، فؽان لسبؼف أحؼ بالتؼديؿ مـ الزكاة، وكحـ كؼقل  اَل ح

، أما إذا مل يػ ما طؾقف، قؽ: إٓ فقؿا بؼللؿـ اتؼك اهلل وأوىف ما طؾقف: ٓ زكاة طؾ

ففذا  :طؾقؽ الزكاة طثؿ كؼقل: هذا الديـ الذي طؾقؽ يسؼ وماصؾ: لقـتػع بالؿال،

 ٓ يتطابؼ مع إثر.

قًا ولف أن يلخذ الزكاة؟ فـؼقل: قال: لقس فقف  فنن قال قائؾ: فؽقػ يؽقن ُمَزكِّ

ؽػقف الؿمكة، لؽـفؿا يبؼقان غرابة، لق كان طـد اإلكسان كصاب، أو كصابان ٓ ت

 هاكعطقف الؿمكة، وكلمره بالزكاة، وٓ تـاقض. طـده إىل الحقل، فـؼقل:

هق مـ  «تمخذ مـ أغـقائفؿ»: وأما ققلفؿ: )إكف فؼقر(: فالغـل يف ققلف 

 مؾؽ الـصاب.

طىل ترجقح الؼقل الثاين بلنَّ الـبل  ابـ طثقؿقـ اإلمام  وقد استدل :ُ قهت

 عؿال الذيـ يؼبضقن الزكاة بدون استػصال مع أنَّ الغالب أنَّ كان يبعث ال

ؾػ، قال: وٕنَّ الديـ يجب يف  أهؾ الثؿار طؾقفؿ ديقن: ٕنَّ مـ طادهتؿ السَّ
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الذمة، والزكاة يف العقـ: فالجفة مختؾػة. واستدل أيًضا بعؿقم إدلة: فنهنا تشؿؾ 

 ، واهلل أطؾؿ.انصٌابهق  ًىزاالؿديقن وغقره، 

ذهب بعض أهؾ العؾؿ الؼائؾقـ بلنَّ الديـ يؿـع الزكاة بلكف ٓ يؿـعفا  ه:تنبي

مالؽ، و الزهري، وابـ سقريـ، إذا كان الؿال مـ إمقال الظاهرة، وإلقف ذهب

، وأمحد يف رواية، وقد اختار هذا التػصقؾ الشقخ يف الؼديؿ وإوزاطل، والشافعل

 يؿـع الزكاة مطؾًؼا، سقاء كان أنَّ الديـ ٓ ًانصٌاب، طبد الرمحـ السعدي 

الؿال ضاهًرا، أو باصـًا.
(1)

 

 ٌٖ ع٢ً قاحب ايسٜٔ إٔ ٜعنٞ عٔ زٜٓ٘؟ د:2ر َػأي١

 لف حالتان:

ًٓ لفأن يؽقن الذي طـده الديـ معترًفا  احلالة األوىل:  .باذ

 :فػقف أققال 

أنَّ طؾقف الزكاة طـ كؾ طام إذا قبضفا، وٓ يؾزمف قبؾ ذلؽ، وهذا  األّل:

وأبل ثقر، والحـابؾة، وأصحاب الرأي: ٕكَّف يف مؾؽف، وإن كان  مذهب الثقري،

 غائبًا، ويزكقف إذا قبضف: ٓحتؿال أن يصبح صاحب الديـ معسًرا.

أنَّ طؾقف الزكاة طـ مالف يف كؾ طام بققتف، وهذا مذهب صاوس،  الجاىٕ:

والـخعل، والحسـ، ومقؿقن بـ مفران، والزهري، وقتادة، ومحاد، والشافعل، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجؿقع  (6/33-40 ،)الشرح الؿؿتع (695 ،)الؿحىل (4/263-264 ،)الؿغـلاكظر:  (1)

  (4/148.)البقفؼل (4/91 ،)طبد الرزاق (3/193 ،)ةابـ أبل شقب (25/19 ،)الػتاوى
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، كؿا  سحاق، وأبل طبقد، وصحَّ هذا طـ طؿر، وطثؿان، وابـ طؿر، وجابروإ

 .مصـػ ابـ أبل شقبةو  إمقاليف كتاب 

يزكقف إذا قبضف لعام واحد، وهق مذهب سعقد بـ الؿسقب، وططاء،  الجالح:

 وأبل الزكاد، ومالؽ.

رية، وُروي لقس طؾقف يف َدْيـِف زكاة، وهذا ققل ططاء، وطؽرمة، والظاه الزابع:

ـ هبؿا كؿا يف طـ طائشة  ، وحجتفؿ مصـػ ابـ أبل شقبة، مـ وجفقـ ُيحسَّ

 أنَّ هذا مال يف الذمة، ولقس مقجقًدا حتك يزكل طؾقف.

ابـ اإلمام  ، وهق ترجقحانصٌاب هقانقٌل انثاَِ  :قال أتٌ عثذ اهلل غفش اهلل نو

ف وإن كان غائبًا: ففق مالف، ابـ طثقؿقـ رمحة اهلل طؾقفؿا، وذلؽ ٕكواإلمام  باز،

 ويؿؾؽف: فقجب طؾقف فقف الزكاة، واهلل أطؾؿ.

ْيـ طـد معسٍر، أو جاحٍد، أو مؿاصؾ احلالة الثانية:  .أن يؽقن الدَّ

  فذهب صائػة مـ أهؾ العؾؿ إىل أكف لقس طؾقف زكاة، وهق ققل قتادة، وأبل

ف ما لقس مؿؾقًكا ثقر، وأهؾ العراق، وإسحاق، وأمحد يف رواية، وذلؽ ٕكف يشب

 .ابـ باز اإلمام  لف، وهذا ققٌل لؾشافعل، واختاره

  وذهب مجاطة مـ أهؾ العؾؿ إىل أكف يزكقف إذا قبضف لِؿا مضك، وهق ققل

بـ أبل  الثقري، وأبل طبقد، ورواية طـ أمحد، وققل لؾشافعل، وصحَّ هذا طـ طظ

 .بـ طباس اصالب، وطبداهلل 
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 اُه لعام واحد، وهذا ققل مالؽ، وطؿر بـ وذهب بعضفؿ إىل أكف إذا قب ضف َزكَّ

 .ابـ طثقؿقـ اإلمام  والؾقث وإوزاطل واختار هذا الؼقل والحسـ طبدالعزيز

ٓ دلقؾ طىل التػريؼ بقـ الؿعسر والؿقسر، وكؾف  :غفش اهلل نوقال أتٌ عثذاهلل 

د، مالف مدخر لف: فقجب طؾقف فقف الزكاة، إٓ أكف يف حؼ الؿعسر، والجاح

والؿؿاصؾ يتلخر يف تزكقتف حتك يؼبض مالف ثؿ يزكقف: ٓحتؿال طدم الؼدرة طىل 

، ومـ قال بؼقلف، وباهلل هق ققل طظ بـ أبل صالب  فانشاجحمالف، وطىل هذا 

التقفقؼ.
(1)

 

 املاٍ املغكٛب أٚ املػطٚم، ٌٖ ع٢ً َايه٘ ظنا٠؟ د:3ر َػأي١

  ادة، والؾقث، قت ققلذهب مجٌع مـ أهؾ العؾؿ إىل أكف ٓ زكاة فقف، وهق

والثقري يف رواية، وأمحد يف رواية، وهق الؼقل الؼديؿ لؾشافعل، قالقا: فنذا قبضف 

. ًٓ  يستؼبؾ بف حق

 داود، و أبل طبقد، وذهب أمحد يف رواية إىل أنَّ فقف الزكاة، وهق مذهب

 : ٕنَّ مؾؽف طؾقف مستؼر، وكؿاءه لف متك قدر طؾقف.والثقري يف رواية

 طبد العزيز إىل أكف يزكقف إذا قبضف لعام واحد. وذهب مالؽ، وطؿر بـ 

أن فقف الزكاة: لَِؿا تؼدم ذكره. -واهلل أطؾؿ- ًانشاجح
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مصـػ ابـ أبل  (694 ،)الؿحىل (587-593 ،)إمقال (4/269-270 ،)الؿغـلاكظر:  (1)

  (9/191.)فتاوى الؾجـة الدائؿة (6/31 ،)الشرح الؿؿتع (3/163 ،)شقبة

 (.594-593)ص قالإم (4/272 ،)الؿغـل (690 ،)الؿحؾَّكاكظر:  (2)



ٗٔ ٔنَتاُب  8٢  الشََّنا

 
(: 599)ص إمقاليف كتاب   قال أبقطبقد 

 هاالصدقة مل تؽـ تمخذ مـ ديقن الؿاشقة، وٓ تـازع الؿسؾؿقن يف ذلؽ قط.

 عٌ ايسٜٔ ظنا٠ٙ ملاي٘؟ٌٖ جيٛظ يكاحب ايسٜٔ إٔ جي د:4ر َػأي١

  ذهب إىل جقاز ذلؽ: الحسـ، وططاء، وكصَر ققَلفؿ ابـ حزم وذهب ،

 الجؿفقر إىل طدم اإلجزاء.

: وٓ أطؾؿ أحًدا يعؿؾ -بعد أن ذكر ققل الحسـ وططاء-  قال أبْ عبٔد

 هابف، وٓ يذهب إلقف مـ أهؾ إثر، وأهؾ الرأي.

ح أبق طبقد ققل الجؿفقر: ٕنَّ س يف الصدقة طىل خالف  ـة رسقل ورجَّ

هذا الػعؾ: ٕكف كان يلخذها مـ إغـقاء، فقردها طىل الػؼراء، وٕكف مال غقر 

ْيـ، ثؿ يريد تحقيؾف بعد  مقجقد، قد خرج طـ يد صاحبف طىل معـك الؼرض، والدَّ

 ذلؽ بالـقة.

يـ الذي قد يئس م قال: ـف: وٓ آمـ أن يؽقن إكؿا أراد أن يؼل مالف هبذا الدَّ

 فقجعؾف ردًءا لؿالف يؼقف بف إذا كان مـف يائًسا، وٓ يؼبؾ اهلل إٓ ما كان خالًصا لف.

وهق ، العثقؿقـ رمحة اهلل طؾقفؿاواإلمام  ابـ باز،اإلمام  وهذا الؼقل هق ترجقح

: إٓ أين ٓ أحؽؿ طىل مـ فعؾ ذلؽ بلكف ماكع لؾزكاة، انزُ أختاسه يف ادلسأنح

.أطؾؿ واهلل
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فتاوى العثقؿقـ (10/33 ،)فتاوى الؾجـة (698 ،)الؿحؾَّك(، 595)ص إمقالاكظر:  (1)

(18/377-378 ،)أطالم الؿققعقـ (3/320-.) 
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 َٗط املطأ٠ ٚقساقٗا ايصٟ يف ش١َ ايعٚج ظنا٠؟ ٌٖ ع٢ً د:5ر َػأي١

  قال شقخ اإلسالم  كؿا يفمجؿقع الػتاوى (25/47-48:)  َِهِذه 

ـَ  َتْزكِقَةُ  َيِجُب : قِقَؾ : أَْقَقاٌل  لِْؾُعَؾَؿاءِ  فِقَفا َؿْسَلَلةُ ـالْ  ـِق ْوُج  َكانَ  َسَقاءٌ  ،َؿاِضقَةِ ـالْ  السِّ  الزَّ

ـِ  دِ َكَلَح  ،ُمْعِسًرا َأوْ  ُمقِسًرا افِِعلِّ  َمْذَهِب  فِل اْلَؼْقَلقْ  َصائَِػةٌ  َكَصَرهُ  َوَقدْ  ،َوَأْحَؿد ،الشَّ

ـْ  ـَِفا ،َيَساِرهِ  َمعَ  َيِجُب  :َوقِقَؾ . َأْصَحابِِفَؿا مِ ـْ  َوَتَؿؽُّ ـْ  َلؿْ  إَذا َما ُدونَ  ،َقبِْضَفا مِ  ُيْؿؽِ

ـْ  َتْؿؽِقـُفُ  َخرِ  َكاْلَؼْقلِ  اْلَؼبْضِ  مِ ْٔ  َكَؼْقلِ . َواِحَدةٍ  لَِسـَةٍ  َتِجُب : َوقِقَؾ . ِفَؿاَمْذَهبِ  فِل ا

 فِل َوَقْقلٍ  ،َحـِقَػةَ  أَبِل َكَؼْقلِ  .بَِحالِ  َتِجُب  َٓ : َوقِقَؾ . َأْحَؿد َمْذَهِب  فِل َوَقْقلٍ  ،َمالٌِؽ 

 ها.َأْحَؿد َمْذَهِب 

  معقـًا يجب فقف ًٓ وذهب ابـ حزم إىل أكف لقس فقف زكاة: إٓ أن يؽقن الؿفر ما

 زكاة، فعؾقفا زكاتف.ال

يـ: ٕكف ديـ يف ذمة الزوج،  :غفش اهلل نوقال أتٌ عثذاهلل  حؽؿف كحؽؿ الدَّ

.أطؾؿ واهلل
(1)

 

 جاضت٘ ظنا٠؟إٌٖ ع٢ً املؤجط يف  د:6ر َػأي١

، أو طؼاًرا لؿدة طامقـ مثاًل، ففؾ طىل  لق استلجر إكسان مـ إكسان محالًّ

 الؿمجر الزكاة، أم ٓ؟ لفا حالتان:

 ٓ يؼبض الؿال يف مجؾس العؼد ويؼبضف طـد اكتفاء العامقـ. أن احلال٘ األّىل:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فتاوى العثقؿقـ (697 ،)الؿحؾَّك (6/23 ،)الؿجؿقع (4/277 ،)الؿغـلاكظر:  (1)

(18/30.) 



ٗٔ ٔنَتاُب  83  الشََّنا

 
 فذهب أمحد وأصحابف إىل أنَّ حؽؿفا حؽؿ الديـ. 

  وذهب مالؽ، وأبق حـقػة إىل أكف ٓ يزكقفا حتك يؼبضفا، ثؿ يحقل طؾقفا

 الحقل طـده.

: ٕنَّ الؿمجر يؿؾؽ الؿال مـ حقـ العؼد، ًذـًانشاجح يا رىة إنْو أح

 قبضف فؾف حؼُّ التصرف فقف، ولق كاكت جارية جاز لف وصمها. بدلقؾ أكف إذا

 أن يؼبض الؿال. احلالة الثانية:

  فذهب أمحد إىل أنَّ طؾقف زكاة مجقع الؿال إذا حال الحقل، وهق مذهب

 .الشافعل وأصحابف

ولؽـ اختار كثقر مـ الشافعقة أكف يؼدم زكاة الؿال الذي قد مؾؽف مؾًؽا 

ا، وهق إجارة ا لعام إول، ويمخر زكاة بؼقة الؿال حتك يحقل الحقل مستؼرًّ

 الثاين، فقخرجف مع زكاة الؿال كاماًل لؾحقل الثاين.

إذا كان معف يف كؾ طام مائتا درهؿ، فقخرج يف العام إول مخسة  فنجال:

 دراهؿ، ويمخر الخؿسة إخرى، فقخرج يف العام الثاين مخسة طشر درمهًا.

 ىل أنَّ إجرة إكؿا تستحؼ باكؼضاء مدة اإلجارة،وذهب مالؽ، وأبق حـقػة إ 

 وطىل هذا فال زكاة طؾقف طـدهؿ، وإْن قبض الؿال.

، وآحتراز الذي ذكره الشافعقة مـ ًذ، ًانشافعِـًانصٌاب يا رىة إنْو أح
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طؿؾ بف: فال بلس، ومـ تركف ففق أفضؾ، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 املطٖٕٛ ظنا٠؟ ٌٖ٘ ع٢ً ايطجٌ يف َاي د:7ر َػأي١

العؾؿ أنَّ طؾقف فقف الزكاة، وقالقا: يمدي مـ غقره إذا كان لف ما يمديف: ذكر أهؾ 

، وٓ يؾزمف أن يعقضف: ٕكف مل الؿرهتـوإٓ فقخرج مـ ذلؽ الؿال الذي طـد 

يخرج ما أخرجف مـف بباصؾ وطدوان، فقؼضك طؾقف برده، وإكؿا أخرجف بحؼ 

مػترض إخراجف.
(2)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (6/23-.)الؿجؿقع (4/271 ،247 ،)الؿغـلاكظر:  (1)

  (4/149.)الؿغـل (691 ،)الؿحىلاكظر:  (2)



ٗٔ ٔنَتاُب  85  الشََّنا

 

ـِ ُطؿَ  (355) ـِ اْب ـِ َر َولِؾتِّْرمِِذيِّ َط ، َفاَل َزَكاَة َطَؾقْفِ  : َم ًٓ َحتَّك  اْستََػاَد َما

اِجُح َوْقُػُف. َيُحقَل َطَؾقِْف الَحْقُل. َوالرَّ
(1)

 

 
 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

ُٜؿرتط يف ايعنا٠ إٔ حيٍٛ اؿٍٛ ع٢ً املاٍ د:1ر َػأي١  ؟ٌٖ 

كؼؾ غقر واحد مـ أهؾ العؾؿ اإلمجاع طىل أنَّ الؿاشقة، والذهب، والػضة، ٓ 

زكاة فقفا حتك يحقل طؾقفا الحقل، مـفؿ: ابـ قدامة، والـقوي.
(2)

  

ُٜعترب ٚجٛز ايٓكاب يف مجٝع اؿٍٛ؟ د:2ر َػأي١  ٌٖ 

 ،مذهبـا ومذهب مالؽ (6/19-20 :)شرح الؿفذبيف   قال اليّْٖ

ويعتبر فقف  ،تجب الزكاة يف طقـف يرط يف الؿال الذشتكف يُ أ :والجؿفقر ،وأمحد

كؼص  نْ نف :والؿاشقة وجقد الـصاب يف مجقع الحقل ،والػضة ،الحقل كالذهب

استمكػ الحقل  :كؿؾ بعد ذلؽ نْ نف :اكؼطع الحقل: الـصاب يف لحظة مـ الحقل

  .مـ حقـ يؽؿؾ الـصاب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، مـ صريؼ طبدالرمحـ بـ زيد بـ أسؾؿ، طـ أبقف، 631أخرجف الترمذي ) ضعٔف ّالزاجح ّقفُ. (1)

طـ ابـ طؿر مرفقًطا بف. وإسـاده ضعقػ: لضعػ طبدالرمحـ بـ زيد، وقد رواه الترمذي بعده مـ 

طـ كافع طـ ابـ طؿر مقققًفا ثؿ قال: وهذا أصح، ورواه أيقب وطبقداهلل بـ طؿر  صريؼ أيقب

 وغقر واحد طـ كافع طـ ابـ طؿر مقققًفا.

البدر فالراجح هق وقػف طىل طبداهلل بـ طؿر وهق ترجقح الدارقطـل والبقفؼل أيًضا. اكظر:  قهتُ:

 . (5/458)الؿـقر

  (670.)الؿحؾَّك (5/361 ،)الؿجؿقع (4/73 ،)الؿغـلاكظر:  (2)
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وٓ يضر  ،خرهالؿعتبر وجقد الـصاب يف أول الحقل وآ :وقال أبق حـقػة

 ،آ درمهًإثـاء الحقل أحتك لق كان معف مائتا درهؿ فتؾػت كؾفا يف  ،كؼصف بقـفؿا

ثؿ مؾؽ يف آخر الحقل تؿام  ،ٓ شاةإفتؾػت يف أثـاء الحقل  ،أو أربعقن شاة

 ها.واهلل أطؾؿ ،وجبت زكاة الجؿقع :ربعقـوتؿام إ ،الؿائتقـ

حـقػة ضاهر الػساد، ٓ يحتاج إىل  ، وققل أبلانصٌابهق  ًقٌل اجلًيٌس :ُ قهت

 التؽؾػ يف ردِّه.

ٛ الٖ َاؾ    ١ٙٝ :إشا ب    ال َاي    ٘ د:3ر َػأي١ ِٕ اؿ    ٍٛ ، أٚ شًٖب    ا، أٚ فه    ١ٙ قب    ٌ ح     

 ؟مبثًٗا

 قلف، وٓ يستلكػ: ٕهنا كقع واحد.ذهب أمحد، ومالؽ إىل أكف يتؿ ح 

  آخر، وكصره ابـ حزم.وذهب الشافعل، وداود إىل أكف ًٓ  يستلكػ حق

  فقافؼ أمحد، ومالًؽا يف إثؿان، ووافؼ الشافعل، وداود يف وأما أبق حـقػة

  الؿاشقة.

: ّظيش يل فقؿااألقشب  وهق، ققل أمحد، ومالؽ العثقؿقـ اإلمام  وقد رجح

ٕكف باع بؿثؾف: فصار كلكف مل يخرج مـ مؾؽف، وٕن الؼقل بعدم وجقب الزكاة 

.طؾقف يمدي إىل فتح باب التحقؾ، واهلل أطؾؿ
(1)

  

 ؟قبٌ اؿٍٛ فطاًضا َٔ ايعنا٠ ل َاؾٝت٘ َثاٙلَٔ با د:4ر َػأي١

 يف الؿسللة ققٓن: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (18/45.)فتاوى العثقؿقـ (689 ،)الؿحؾَّك (4/135 ،)الؿغـلاكظر:  (1)



ٗٔ ٔنَتاُب  87  الشََّنا

 
أنَّ الزكاة ٓ تسؼط طـف، وتمخذ مـ مالف، وهق ققل أمحد، ومالؽ،  األّل:

 وإوزاطل، وإسحاق، وابـ الؿاجشقن، وأبل طبقد.

تسؼط طـف الزكاة، ويلثؿ لـِقَّتِف، وهذا ققل الشافعل، وداود وأصحابف،  الجاىٕ:

حف ابـ حزم، وهق وأبل حـ : ٕكف ٓ يؿؾؽ كصاًبا وقت حؾقل انصٌابقػة، ورجَّ

الزكاة، ويلثؿ طىل صـقعف، واهلل الؿستعان.
(1)

  

 حهِ املاٍ املػتفاز أثٓا٤ اؿٍٛ. د:5ر َػأي١

ؾ الـصاب  ًٓ كؿَّ اكعؼد طؾقف  - ومل يؽـ طـده قبؾ ذلؽ كصاب -إِن استػاد ما

، وأما إْن كان الؿال الؿستػاد قد الحقل مـ حقـئذ، فنذا تؿ حقٌل: وجبت الزكاة فقف

 ُأضقػ إىل ما فقف كصاب: فؾف حآت:

 .احلال٘ األّىل: أٌ ٓهٌْ املضتفاد مً منائُ نيتاج الضائن٘

  فجؿفقر العؾؿاء كؿا تؼدم يضؿقكف إىل أصؾف، فقعتبرون حقلف بحقلف، بؾ قال

 ؿسللة.والقاقع وجقد الخالف، وقد تؼدمت ال .ابـ قدامة: ٓ كعؾؿ فقف خالًفا

 . مً ي ر جيط  ما عيدِأٌ ٓضتفٔد ماالاحلال٘ الجاىٔ٘: 

  ففذا لف حؽؿ كػسف، فال يضؿ إىل ما طـده مـ حقٍل، وٓ كصاب، بؾ إْن

اه، وإٓ فال شلء فقف، وهذا ققل  كان ًٓ كاماًل، وزكَّ كصاًبا: استؼبؾ بف حق

 العؾؿاء. مجفقر

يف ذلؽ شذوٌذ، ومل يعرج  فوالخالطىل هذا مجفقر العؾؿاء،  قال ابً عبد الرب:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (689.)الؿحؾَّك (4/136- ،)الؿغـلاكظر:  (1)
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 هاطؾقف أحٌد مـ العؾؿاء، وٓ قال بف أحٌد مـ أئؿة الػتقى.

إشارة إىل ققل مـ قال: يزكقف حقـ  : )والخالف يف ذلؽ شذوذ(ويف ققلف

 مصـػ طبد الرزاقكؿا يف  وقد ثبت هذا الؼقل طـ ابـ طباس  يستػقده،

ذلؽ الزهري، كؿا يف  ، واستحب (3/160)مصـػ ابـ أبل شقبة(، و4/46)

مصـػ طبد الرزاق (4/32،) .وٓ دلقؾ طىل هذا الؼقل 

 . مً جيط ىااب ما عيدِأٌ ٓضتفٔد ماالاحلال٘ الجالج٘: 

وقد اكعؼد طؾقف حقل الزكاة بسبب مستؼؾ، مثؾ أن يؽقن طـده أربعقن مـ 

مائة، ففذا ٓ تجب فقف  يقهب لفالحقل، فقشتري أو  ضالغـؿ مضك طؾقفا بع

زكاة حتك يؿضل طؾقف حقٌل أيًضا، وهبذا قال أمحد، والشافعل، وقال أبق حـقػة: ال

يضؿف إىل ما طـده يف الحقل، فقزكقفؿا مجقًعا طـد تؿام حقل الؿال الذي كان طـده: 

ك: ٕكف يضؿ إىل جـسف يف الـصاب: فقجب ضؿف  إٓ أن يؽقن ِطَقًضا طـ ماٍل ُمزكَّ

ا ضؿ يف الـصاب وهق سبب: فضؿف إلقف يف الحقل إلقف يف الحقل كالـتاج، وٕكف إذ

الذي هق شرٌط أوىل. وقال مالؽ كؼقل أبل حـقػة يف السائؿة دفًعا لؾتشؼقص، 

 هاوكؼقل أمحد، والشافعل يف إثؿان: لعدم ذلؽ فقفا.

، وهق ققل الظاهرية: ٕنَّ الؿال انصٌابهق  ًذ، ًانشافعِـًقٌل أح :ُ قهت

ل طؾقف الحقل، فؿـ أيـ لفؿ أن يخرجقا الؿال أصاًل ٓ زكاة فقف حتك يحق

الؿستػاد مـ هذا الحؽؿ، وٕنَّ هذا ققل الصحابة، مـفؿ: طظ، وابـ طؿر، وهق 

ـفؿا، وجاء طـ أبل بؽر، وطائشة طـد ابـ أبل شقبة، وطبد الرزاق، وفقفؿا ثابٌت ط
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ق، فقف طـد ابـ أبل شقبة رجؾ مبفؿ، وطـد طبد الرزا ، ضعٌػ: فلثر أبل بؽر

: فػل إسـاده طـد ابـ أبل شقبة حارثة بـ أبل  فقف اكؼطاع، وأما أثر طائشة

 الرجال، وهق شديد الضعػ.

وأما مسللة تشؼقص الؿاشقة فقؿؽـ أن يخرج مـفا بتؼديؿ الزكاة، ويؽقن 

ذلؽ لؾحاجة، واهلل الؿستعان.
(1)

  

 ٌٖ ايعنا٠ ػب يف ايص١َ، أّ يف عني املاٍ؟ د:6ر َػأي١

 :فقف ققٓن 

ا تجب يف الذمة، وهق ققل الشافعل يف الؼديؿ، ورواية طـ أمحد، أهن األّل:

وهق ققل الظاهرية: وذلؽ ٕنَّ إخراج الزكاة مـ غقر )الـصاب( مـ جـسف جائز 

بال خالف، ولق وجبت يف طقـف: ٓمتـع تصرف الؿالؽ فقف: ٕنَّ مالف أصبح 

 ُمشترًكا.

يف الجديد، وهق إصح أهنا تجب يف طقـ الؿال، وهق ققل الشافعل  الجاىٕ:

طـد أصحابف، وهق رواية طـ أمحد، وهل الظاهرة طـد مجاطة مـ الحـابؾة: 

، وغقر ذلؽ مـ «فقَم سؼت السَمء العشر...» «ْم أربعقـ شاة شاة»لحديث: 

( وهل لؾظرفقة، وإكؿا جاز اإلخراج مـ غقر ْمإلػاظ القاردة بحرف )

 رخصة. الـصاب

: وتجب الزكاة يف طقـ الؿال، ولفا ؼـعزاد الؿستقال صاحب  :ُ قهت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (685.)الؿحؾَّك (4/74- ،)الؿغـلاكظر:  (1)
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 بالذمة. تعؾؼ

(: فالؼقل الذي مشك طؾقف الؿملػ ققٌل 6/45)  ابً عجٔننياإلماو  قال

جامٌع بقـ الؿعـققـ، وهق أهنا تجب يف طقـ الؿال، ولفا َتَعؾٌُّؼ يف الذمة، فاإلكسان 

الزكاة: ففل  يف ذمتف ُمَطالٌب هبا، وهل واجبة يف الؿال، ولقٓ الؿال مل تجب

 واجبة يف طقـ الؿال.

لق كان طـد رجٍؾ كصاب كلربعقـ شاة، فؾؿ يمد زكاهتا  

حتك حال طؾقف حقٌل آخر: فنْن قؾـا: إنَّ الزكاة يف العقـ: فعؾقف شاٌة طـ الحقل 

إول، وٓ يجب طؾقف يف الحقل الثاين شاٌة: ٕنَّ مالف قد كؼص طـ الـصاب، وإْن 

: إهنا تجب يف الذمة: وجبت طؾقف شاتان، واهلل أطؾؿ.قؾـا
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (664.)الؿحؾَّك (5/377 ،)الؿجؿقع (4/140 ،)الؿغـلاكظر:  (1)



ٗٔ ٔنَتاُب  9٢  الشََّنا

 

 ١َكَحًِامُل ٌِا٥َٔشامَل ِضِعَب ِسِنٞ َذٌ ٔفِصَف

ُٜؿرتط يف ايعنا٠ إَهإ األزا٤؟ د:1ر َػأي١  ٌٖ 

 يف الؿسللة أققال: 

أنَّ إمؽاَن إداِء شرٌط يف الضؿان ٓ يف القجقب، وهق ققل الشافعل،  األّل:

 وهق إصح طـد الشافعقة.

أنَّ إمؽان إداء لقس شرًصا يف الضؿان، وٓ يف القجقب، وهق مذهب  ٕ:الجاى

 أمحد.

 وأقال أبق حـقػة: إذا تؾػ بعد التؿؽـ مل يضؿـ إٓ أن يطالبف اإلمام،  الجالح:

 الساطل.

 قال بعض الشافعقة: ٓ يضؿـ، وإْن ُصقلَِب. الزابع:

ؾشافعل، ومذهب أنَّ إمؽان إداء شرٌط يف القجقب، وهق ققٌل ل اخلامط:

 مالؽ.

أنَّ القجقب يتعؾؼ بالذمة بحؾقل الحقل، وأما إْن تؾػ  انزُ ّظيش :ُ قهت

فانصٌاب الـصاب قبؾ أن يتؿؽـ مـ إخراج الزكاة، ولقس ذلؽ طـ تػريط مـف: 

: أكف ٓ يضؿـ، فقؽقن إمؽان إداء شرًصا يف الضؿان كؿا قال انقٌل األًل
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ققل إسحاق، وأبل ثقر، والحسـ بـ صالح، الشافعل، وهق رواية طـ أمحد، وهق 

وابـ الؿـذر.
(1)

 

 إشا تًفك ايعنا٠ ع٢ً ايعاٌَ; فٌٗ ٜهُٔ؟ د:2ر َػأي١

ط يف حػظفا، أو تعدى فقفا فتؾػت: ففق ضامـ طـد أهؾ العؾؿ:  أما إن كان فرَّ

 ٕن يده صارت يًدا متعدية: فعؾقف الضؿان.

  يده يد أمقـف، وأما إن مل يحصؾ مـف تػريط، أو تعدي فال ضؿان طؾقف: ٕن

ويعطك كصقب طؿؾف طـد ، ﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہ ﴿قال تعاىل: وقد 

وخالػ أبق حـقػة: فؼال: ٓ يعطك كصقبف: ٕن مل يقصؾ الزكاة إىل  .الجؿفقر

.ًانصحْح قٌل اجلًيٌس .محؾفا
(2)

 

أو حاجة. ف أن يبقع مـفا شقئًا إٓ لضرورةالعامؾ طىل الصدقة لقس ل
(3)

  

، أٜبٓ   ٢ اؿ   ٍٛ أّ  ٚاْتك   ٌ امل   اٍ إىل اي   ٛاض   ،ٍإشا َ   ا  ق   احب امل   ا  د:3ر َػأي١

 ؟ٜػتأْف

(: إذا مات يف أثـاء 5/363) شرح الؿفذبيف   قال اإلماو اليّْٖ

الحقل واكتؼؾ الؿال إىل وارثف، هؾ يبـل طىل الحقل؟ فقف ققٓن، ومها مشفقران، 

ًٓ مـ حقـ اكتؼؾ إلقف الؿؾؽ، هذ ا أصحفؿا باتػاقفؿ: ٓ يبـل، بؾ يستلكػ حق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (677.)الؿحؾَّك (4/144 ،)الؿغـل (5/377 ،)الؿجؿقعاكظر:  (1)

 (2/44 ،)بدائع الصـائع (3/119 ،)مغـل الؿحتاج (6/175 ،)الؿجؿقعاكظر:  (2)

الؿقسقطة الؽقيتقة (29/231.) 

  (29/231.)الؿقسقطة الؽقيتقة (6/175 ،)الؿجؿقعاكظر:  (3)
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كصف يف الجديد، والثاين وهق الؼديؿ: أكف يبـل طىل حقل الؿقت: ٕكف يؼقم مؼامف يف 

 هاالرد بالعقب، وغقره.

ًٓ  يستلكػأكف  ًانشاجحالخالف الؿذكقر طىل مذهب الشافعقة،  :ُ قهت حق

جديًدا، وهق مؼتضك ققل الجؿفقر.
(1)

  

 ٌٖ تتهطض ظنا٠ األَٛاٍ َٔ املاؾ١ٝ، ٚاألمثإ يف نٌ عاّ؟ د:4ر َػأي١

(: والزكاة تتؽرر يف كؾ سـة يف اإلبؾ، 676) الؿحىليف   قال ابً حشو

والبؼر، والغـؿ، والذهب، والػضة، بخالف البر، والشعقر، والتؿر: فننَّ هذه 

ك طـد تصػقتِفا،  قت فال زكاة فقفا بعد ذلؽ أبًدا، وإكؿا ُتَزكَّ إصـاف إذا ُزكِّ

وهذا ٓ خالف فقف مـ أحد: إٓ يف الحُؾل  َوَكقْؾِِفا، َوُيبُْس التؿر، َوَكقْؾِِف،

 هاوالعقامؾ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2/781.)الػقاكف الدواين (2/53 ،)بدائع الصـائعاكظر:  (1)
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ـْ َطؾِلٍّ  (355) . َرَواُه َأُبقَداُود َقاَل: َلقَْس فِل البََؼِر الَعَقامِِؾ َصَدَقةٌ  ،َوَط

اِجُح َوْقُػُف َأْيًضا. اَرُقْطـِّل، َوالرَّ َوالدَّ
(1)

 

 
 ل واألحكام املستفادة من احلديثاملسائ

 ٌٖ يف ايبكط، ٚاإلبٌ ايعٛاٌَ قسق١؟ د:1ر َػأي١

  ذهب مجفقر العؾؿاء إىل أكف لقس فقفا زكاة، واستدلقا بحديث الؽتاب، وبلكف

، بلكف لقس فقفا زكاة، وٓ ُيعؾؿ لفؿا مـ الصحابة قد صح طـ طظ، وجابر 

 مخالٌػ.

 ،وقتادة، ورواية طـ الؾقث  وذهب مالؽ إىل أنَّ فقفا زكاة، وهق ققل مؽحقل

رواها طـف ابـ وهب، واستدلقا بعؿقم إحاديث التل فقفا إيجاب الزكاة طىل 

 اإلبؾ، والبؼر: فؾقس فقفا تخصقص العقامؾ مـ غقرها.

يف الؿسللة أنَّ العقامؾ إن كاكت معؾقفة، ولقست سائؿة كؿا  انصٌاب :ُ قهت

ما إْن كاكت طامؾة، وهل سائؿة: هق إغؾب فقفا: فؾقس فقفا زكاة كؿا تؼدم، وأ

 .فػقفا الزكاة: لعؿقم إدلة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، مـ صريؼ زهقر بـ 2/103(، والدارقطـل )1572أخرجف أبقداود ) ضعٔف ّالزاجح ّقفُ. (1)

معاوية طـ أبل إسحاق، طـ الحارث وطاصؿ بـ ضؿرة، طـ طظ مرفقًطا بف. وهذا اإلسـاد فقف 

 ضعػ: ٕن زهقر ابـ معاوية روى طـ أبل إسحاق بعد التغقر.

 ه(: رواه غقره طـ أبل إسحاق مقققًفا. ا4/116ل البقفؼل )قا

وأبق بؽر بـ طقاش ،  (4/19)مصـػ طبدالرزاقومؿـ رواه مقققًفا الثقري ومعؿر كؿا يف 

 (، فإثر ثابت طـ طظ مقققًفا، والؿرفقع ضعقػ. 3/130) مصـػ ابـ أبل شقبة كؿا يف
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أنَّ الصحابة قالقا: لقس فقفا زكاة: ٕنَّ العقامؾ مل تؽـ سائؿة  ًانزُ ّظيش 

ولذلؽ فننَّ مجاطًة مـ أهؾ العؾؿ يذكرون أثر طظ، وجابر يف مسللة  :طـدهؿ

قم يف زكاة اإلبؾ، والبؼر .اهلل أطؾؿو ،اشتراط السَّ
(1)

 

ـِ َطْؿٍرو وَ  (355)  ْب
ِ
ِه َطبِْداهلل ـْ َجدِّ ـْ َأبِقِف َط ـِ ُشَعقٍْب َط ـْ َطْؿِرو ْب َأنَّ َرُسقَل  َط

 
ِ
ـْ َولَِل َيتِقًَم َلُف َماٌل »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َدَقةُ َم َٓ َيْتُرْكُف َحتَّك َتْلُكَؾُف الصَّ َرَواُه  .«، َفْؾَقتَِّجْر َلُف َو

. افِِعلِّ اَرُقْطـِّل، َوإِْسـَاُدُه َضِعقٌػ، َوَلُف َشاِهٌد ُمْرَسٌؾ ِطـَْد الشَّ التِّْرمِِذيُّ َوالدَّ
(2)

 

 احلكم املستفاد من احلديث

يف هذا الحديث دٓلة طىل وجقب الزكاة يف مال القتقؿ، وقد تؼدمت هذه 

 .[الزكاة كتاب]الؿسللة يف أوائؾ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.519،525)ص إمقال (4/12 ،)الؿغـل (7/14-15 ،)التؿفقداكظر:  (1)

(، ويف إسـاده الؿثـك بـ الصباح، وهق 2/109(، والدارقطـل )641أخرجف الترمذي ) ضعٔف. (2)

:  (2/156-157)العؾؾضعقػ أو أشد، وقد أطؾ بلكف مقققف طىل طؿر، قال الدارقطـل يف 

ر، ورواه ابـ رواه حسقـ الؿعؾؿ طـ مؽحقل طـ طؿرو بـ شعقب طـ سعقد بـ الؿسقب طـ طؿ

طققـة طـ طؿرو بـ ديـار طـ طؿرو بـ شعقب طـ طؿر، ومل يذكر ابـ الؿسقب، ورواه محاد بـ زيد، 

طـ طؿرو بـ ديـار، طـ مؽحقل، طـ طؿر، ومل يذكر فقف طؿرو بـ شعقب، وٓ ابـ الؿسقب، قال: 

طؿر ورواه الؿثـك بـ الصباح، طـ طؿرو بـ شعقب، طـ أبقف، طـ جده. ثؿ قال: وحديث 

 هأصح.ا

(، 612فالراجح أكف مقققف طىل طؿر، وأثر طؿر لف صرق يصح هبا طـد أبل طبقد )ص

 (. 3/150(، وابـ أبل شقبة )-4/68وطبدالرزاق )

( مـ صريؼ ابـ 1/224) الؿسـدوأما الؿرسؾ الذي ذكره الحافظ، فلخرجف الشافعل كؿا يف 

 ة ابـ جريج. جريج طـ يقسػ بـ ماهؽ، مرساًل وفقف مع إرسالف طـعـ
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(355)  
ِ
ـْ َطبِْداهلل ـِ َأبِل َأْوَفك  َوَط   ْب

ِ
إَذا َأَتاُه َقْقٌم  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َكاَن َرُسقُل اهلل

. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.«الؾُفؿَّ َصؾِّ َطَؾْقِفؿْ »بَِصَدَقتِِفْؿ َقاَل: 
(1)

 

 يثسائل واألحكام املستفادة من احلدامل

 ايسعا٤ يكاحب ايكسق١. د:1ر َػأي١

 طىل استحباب الدطاء لؿـ جاء بالصدقة، وقد أمر اهلل تعاىل كبقفدلَّ الحديث 

  :[٢13التوبة:] ﴾ہ ہ ۀ     ۀ  ڻڻ ڻ ﴿بذلؽ بؼقلف. 

(: اختؾػ يف حؽؿ الدطاء 22/132) شرح الـسائليف  قال األثْٔبٕ

لؾؿتصدق: ذهب الجؿفقر إىل أنَّ الدطاء لدافع الزكاة ُسـَّة مستحبة، ولقس 

لظاهر إىل أكف واجب، قال الـقوي: وبف قال بعض أصحابـا، بقاجب، وذهب أهؾ ا

حؽاه أبق طبد اهلل الحـاصل، واطتؿدوا إمر يف أية، قال الجؿفقر: إمر يف حؼـا 

 بعث معاًذا وغقره ٕخذ الزكاة، ومل يلمرهؿ بالدطاء. ملسو هيلع هللا ىلصلؾـدب: ٕنَّ الـبل 

 الؿراد. كتفكا

 ، واهلل أطؾؿ.ًقٌل اجلًيٌس أقشب

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1078(، ومسؾؿ )1497أخرجف البخاري ) (1)



ٗٔ ٔنَتاُب  97  الشََّنا

 

ـْ  (355) فِل َتْعِجقِؾ َصَدَقتِِف َقبَْؾ  ملسو هيلع هللا ىلصَسَلَل الـَّبِلَّ  َأنَّ الَعبَّاَس  َطؾِلٍّ  َوَط

َص َلُف فِل َذلَِؽ. َرَواُه التِّْرمِِذيُّ َوالَحاكُِؿ. ، َفَرخَّ َأْن َتِحؾَّ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 ِ تعجٌٝ ايعنا٠ قبٌ ئاّ اؿٍٛ بعس غبب ايٛجٛب.حه د:1ر َػأي١

(: واختؾػ أهؾ العؾؿ يف تعجقؾ 1577) شرح السـةيف   قال البغْٖ

الزكاة قبؾ تؿام الحقل، فذهب أكثرهؿ إىل جقازه، وهق ققل الزهري، 

وإوزاطل، والشافعل، وأمحد، وإسحاق، وأصحاب الرأي. وقال الثقري: ُأِحبُّ 

ب ققٌم إىل أكف ٓ يجقز التعجقؾ، ويعقد لق طجؾ، وهق ققل أن ٓ تعجؾ. وذه

الحسـ، ومذهب مالؽ. قال: واتػؼقا طىل أكف ٓ يجقز إخراجفا قبؾ كؿال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وابـ 1/104(، وأخرجف أيًضا أمحد )3/332(، والحاكؿ )678أخرجف الترمذي ) ضعٔف. (1)

( كؾفؿ مـ صريؼ إسؿاطقؾ بـ 4/111(، والبقفؼل )2/123(، والدارقطـل )1795ماجف )

ـ طظ بف. وهذا إسـاد ضعقػ لجفالة زكريا طـ حجاج بـ ديـار طـ الحؽؿ طـ حجقة بـ طدي ط

 حال حجقة بـ طدي. 

(، مـ صريؼ إسرائقؾ طـ حجاج فؼال: )طـ حجر العدوي( وقال 679وقد رواه الترمذي )

 ه)الحؽؿ ابـ حجؾ(. قال الترمذي: ورواية إسؿاطقؾ طـدي أصح. ا

  وحجر العدوي استظفر الحافظ أكف هق كػسف حجقة بـ طدي، وإٓ ففق مجفقل. قهتُ:

وهذه الطريؼ معؾة سقاء كان هق كػسف أو غقره. فؼد رواه مـصقر طـ الحؽؿ طـ الحسـ  قهتُ:

مرساًل، ورجح رواية اإلرسال أبقداود، والدارقطـل كؿا يف  ابـ مسؾؿ بـ يـاق طـ الـبل 

التؾخقص (2/316و ،)العؾؾ ( 351( رقؿ )3/187لؾدارقطـل) ، وكذلؽ البقفؼل كؿا يف

الؽبرى (4/111 ح أبق حاتؿ، وأبق زرطة الؿرسؾ طىل صريؼ أخرى كؿا يف  العؾؾ(، وقد رجَّ

 (.623ٓبـ أبل حاتؿ )

 .والحسـ بـ مسؾؿ لقس لف سؿاع مـ الصحابة فتؽقن روايتف معضؾة قهتُ:
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 هاالـصاب، وٓ يجقز تعجقؾ صدقة طامقـ طـد إكثر.

ووافؼ مالًؽا طىل طدم جقاز التعجقؾ ربقعُة، والؾقث، وداود الظاهري،  :ُ قهت

 .وكصر ذلؽ ابـ حزم 

وقد استدل الجؿفقر طىل جقاز تعجقؾ الزكاة بحديث الباب، وبحديث أبل 

أما العباس ففل طؾلَّ ومثؾفا »: ، أنَّ العباس مـع الزكاة، فؼال الـبل هريرة 

.متػؼ طؾقف «معفا
(1)

 

، كؿا جاء ذلؽ يف تعجؾ مـف صدقة طامقـقد  أنَّ الـبل  :فؼالقا: معـاه

( بنسـاد صحقح إىل أبل 4/111ف البقفؼل )مـفا: ما أخرج بعض الروايات،

أما طؾؿت يا طؿر أنَّ »، وفقف: بـحق حديث أبل هريرة  البختري طـ طظ 

، ورجالف ثؼات «طؿ الرجؾ صـق أبقف، إكا كـا احتجـا فاستؾػـا العباس صدقة طامقـ

 .جامع التحصقؾ، كؿا يف إٓ أكف مـؼطع: ٕنَّ أبا البختري مل يدرك طؾقًّا 

قالقا: حؼقق إمقال كؾفا جائٌز تعجقؾفا قبؾ أجؾفا ققاًسا طىل ديقن الـاس و

 الؿمجؾة، وحؼققفؿ، كالـػؼات وغقرها.

 .بعدم جقاز التعجقؾ طـ حديثفؿ بلكف ضعقٌػ  ّقد أجاب الكائلٌْ

فؾقس فقف التـصقص طىل  الصحقحقـالذي يف  وأما حديث أبل هريرة 

ؾ الصدقة طـ طؿف العباس كؿا هق ضاهر  ما ذكروا، بؾ يحتؿؾ أنَّ الـبل  تحؿَّ

 قد الؾػظ، ويميد ذلؽ أنَّ طؿر بـ الخطاب مل يؽـ لقؼقل: )مـع العباس(، وهق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.983(، ومسؾؿ برقؿ )1468أخرجف البخاري برقؿ ) (1)



ٗٔ ٔنَتاُب  99  الشََّنا

 
سقخبره أن العباس قد قدمفا: فال يلخذ مـف، أو ٓطتذر  قدمفا، ولؽان الـبل 

 العباس بلكف قد قدم الصدقة.

ـَ واجٌب يف الذمة مـ حقـ بلنَّ الدَّ  ّأجابْا علٙ الكٔاظ علٙ دٌْٓ الياظ: ْي

أخذه، وأما الزكاة فال تجب إٓ بحؾقل الحقل، فؼقاس ما مل يجب طىل ما قد 

 وجب يف إداء باصؾ.

وأوىل أن ُيؼاس تعجقؾ الزكاة قبؾ وقتفا طىل تعجقؾ الصالة قبؾ وقتفا،  قالْا:

 والصقم قبؾ وقتف.

َكا:  قال ابً حشو َفنِْن ؟ َأْم َلْؿ َتِجْب  ،ُة َقبَْؾ اْلَحْقلِ َكْسَلُلُفْؿ: َأَوَجبَْت الزَّ

عٌ  ،ا: َفَؽقَْػ ُتِجقُزوَن َأَداَء َما َلْؿ َيِجْب ـَ ؾْ قُ . َقاُلقا: َلْؿ َتِجْب   ؟َوَما َلْؿ َيِجْب فِْعُؾُف َتَطقُّ

َع َفَؾْؿ ُيَمدِّ اْلَقاِجَب  ـْ َتَطقَّ ـْ  ا: َفاْلَقاِجُب ـَ ؾْ قُ . َوإِْن َقاُلقا: َقْد َوَجبَْت . َوَم إْجبَاُر َم

 ...َوَجَب َطَؾقِْف َحؼٌّ َطَؾك َأَدائِفِ 

َدَقَة َقبَْؾ اْلَحْقلِ  قال: َؾ الصَّ َأْو َتؾَِػ  ،َوَكْسَلُلُفْؿ: َكقَْػ اْلَحاُل إْن َماَت الَِّذي َطجَّ

ـِ الـْؿَ  ـَ َأْطُطقَها َقبَْؾ اْلَحْقِل َأْو َخَرُجقا َط ِذي تِل اُل َقبَْؾ اْلَحْقِل َأْو َماَت الَّ َػاِت الَّ الصِّ

َكَقاُت  َفا ،َفَصحَّ َأنَّ َتْعِجقَؾَفا َباصٌِؾ ؟ بَِفا ُتْستََحؼُّ الزَّ َٓ َيْستَِحؼُّ ـْ  َوَمـٌْع  ،َوإِْطَطاٌء لَِؿ

َفا ـْ َيْستَِحؼُّ َكاةِ اْلَقاِجبَةِ  ،لَِؿ َٓ َيُجقُز. :َوإِْبَطاُل الزَّ  هاَوُكؾُّ َهَذا 

: لحديث أبل هريرة، أظيش بجقاز التعجقؾقٌل ان :قال أتٌ عثذ اهلل غفش اهلل نو

 .وطظ الؾذيـ تؼدما، وما ذكره ابـ حزم ُمَعاَرٌض بالحديث
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 .، وباهلل التقفقؼإال حلاجح طدم التعجقؾ :ًانزُ خنتاسه

العثقؿقـ واإلمام  ابـ باز،واإلمام  إلباين،اإلمام  وقد أفتك بجقاز التعجقؾ

رمحة اهلل طؾقفؿ أمجعقـ.
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (25/85.)ع الػتاوىمجؿق (693 ،)الؿحؾَّك (4/79 ،)الؿغـلاكظر:  (1)



ٗٔ ٔنَتاُب  ٢1٢  الشََّنا

 

 ، ـْ َجابٍِر َوطَ  (353)
ِ
ـْ َرُسقِل اهلل اٍق َلْقَس فِقََم ُدوَن َخْؿِس َأَو »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَط

(1)
 

ـَ الَقِرِق َصَدَقٌة، َوَلْقَس فِقََم ُدوَن َخْؿِس َذْودٍ  ِم
(2)

ـَ اإِلبِِؾ َصَدَقٌة، َوَلْقَس فِقََم ُدوَن   ِم

ـَ التَّْؿرِ َصَدَقةٌ  َساقَخْؿَسِة َأْو  . َرَواُه ُمْسؾٌِؿ.«ِم
(3)

 

َوَلفُ  (355)
(4)

ـْ َحِديِث َأبِل َسِعقٍد  
َلْقَس فِقََم ُدوَن َخْؿَسِة َأْوُسٍؼ »: مِ

(5)
ـْ   ِم

َٓ َحبٍّ َصَدَقةٌ  وأصؾ حديث أبل سعقد متػؼ طؾقف. .«َتْؿرٍ َو
(6)

 

 ل واألحكام املستفادة من احلديثنياملسائ

 ايٓكاب ايصٟ ػب فٝ٘ ايعنا٠ يف املعضٚعا ، ٚايثُاض. د:1ر َػأي١

  ،ذهب أكثر أهؾ العؾؿ إىل أنَّ الزكاة ٓ تجب يف شلء مـ الزروع، والثؿار

 حتك تبؾغ مخسة أوسؼ.

: وٓ كعؾؿ أحًدا خالػ: إٓ مجاهًدا، وأبا حـقػة، ومـ  قال ابً قدام٘

فقَم سؼِت »: الزكاة يف قؾقؾ ذلؽ وكثقره: لعؿقم ققلف  تابعف، قالقا: تجب

«السَمء الُعشر
(7)

 ، وٕكَّف ٓ يعتبر لف حقل، فال يعتبر لف كصاب.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إواق: مجع وققة، والقققة: تساوي أربعقـ درمهًا. (1)

الذود: اسؿ لجؿاطة اإلبؾ، قال ابـ إثقر: ما بقـ الثـتقـ إىل التسع. وققؾ: ما بقـ الثالث إىل  (2)

 العشر.

 (. 980أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (3)

 (. 4( )979أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (4)

 ق(.يف )أ( و)ب(: )أوسا (5)

 (. 979(، ومسؾؿ )1447أصؾف أخرجف البخاري ) (6)

 (.597سقليت تخريجف يف الؽتاب برقؿ ) (7)



 ٢12 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 
متػؼ طؾقف، وهذا  «لقس فقَم دون مخسة أوسؼ صدقة»: ملسو هيلع هللا ىلصولـا ققلف  قال:

 خاصٌّ يجب تؼديؿف، وتخصقص طؿقم ما رووه بف.

يؽؿؾ كؿاؤه باستحصاده ٓ ببؼائف، واطتبر  وإكؿا مل يعتبر الحقل: ٕكف ثه قال:

.هاالحقل يف غقره: ٕكف مظـة لؽؿال الـؿاء يف سائر إمقال.
(1)

 

القسؼ يساوي ستقـ صاًطا باإلمجاع، كؼؾ اإلمجاع ابـ الؿـذر، 

والـقوي، وغقرمها.
(2)

 

 ؟َت٢ تعترب اـُػ١ األٚغل د:2ر َػأي١

ُسؼ َبْعَد التَّْصِػقَِة فِل اْلُحبُقِب، : َوُتْعتَبُر اْلَخْؿَسة إَوْ  قال ابً قدام٘

َٓ َيِجْلُء مِـُْف َخْؿَسُة َأْوُسٍؼ اْلـجوَ  َػاِف فِل الثَِّؿاِر، َفَؾْق َكاَن َلُف َطَشَرُة َأْوُسٍؼ ِطـَبًا 

ْخَراِج مِـُْف َفاْطُتبَِر الـَِّص  ُف َحاُل ُوُجقِب اإْلِ َكَّ
ِ

اُب بَِحالِِف.َزبِْقًبا: َلْؿ َيِجْب َطَؾْقِف َشْلٌء: ٕ
(3)

  

 ٌٖ ٜعترب ايٓكاب بايهٌٝ، أّ بايٛظٕ؟ د:3ر َػأي١

دلَّ حديث أبل سعقد، وجابر الؿتؼدمان يف الباب يف ذكر إوسؼ طىل أنَّ 

 الـصاب ُمعتبٌر بالؽقؾ ٓ بالقزن، وطىل هذا أكثر أهؾ العؾؿ.

طـد أبل داود   والؽقؾ الؿعتبر هق كقؾ أهؾ الؿديـة: لحديث ابـ طؿر

الؿؽقال مؽقال »قال:  ( أنَّ الـبل 767) الصحقح الؿسـديف (، وهق 3340)

.«أهؾ الؿديـة، والقزن وزن أهؾ مؽة
(4)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (5/457.)الؿجؿقع (4/161- ،)الؿغـلاكظر:  (1)

  (5/457.)الؿجؿقع اكظر: (2)

  (4/162.)الؿغـلاكظر:  (3)

  (5/458.)الؿجؿقع (4/168 ،)الؿغـلاكظر:  (4)



ٗٔ ٔنَتاُب  ٢13  الشََّنا

 

ـْ َأبِقفِ  (355)  َط
ِ
ـِ َطبِْداهلل ـْ َسالِِؿ ْب ـِ الـَّبِلِّ  ،َوَط ََمُء  فِقََم َسَؼِت »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَط السَّ

ا َوالُعُققنُ  َأْو َكاَن َطَثرِيًّ
(1)

. َرَواُه «الُعْشُر، َوفِقََم ُسِؼَل بِالـَّْضِح كِْصُػ الُعْشرِ  

.الُبَخاِريُّ 
(2)

 

َبِل َداُود: 
ِ

َقاكِل َكاَن بَْعاًل  َأْو »َوٕ الُعْشُر، َوفِقََم ُسِؼَل بِالسَّ
(3)

ُػ الـَّْضِح كِْص  َأوِ  

.«الُعْشرِ 
(4)

 

 ل واألحكام املستفادة من احلديثاملسائ

 َكساض ايعنا٠ يف ايثُاض، ٚاملعضٚعا . د:1ر َػأي١

َيِجُب فِقَؿا ُسِؼَل بَِغقِْر  اْلُعْشرُ  (4/164 :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘

َْكَفاِر، َوَما َيْشَرُب بُِعُروقِفِ  ْٕ َؿاِء َوا ـْ السَّ
، َوُهَق الَِّذي ُيْغَرُس ُمْمَكٍة، َكَالَِّذي َيْشَرُب مِ

ـْ َسْؼٍل،  َجِر، َفقَْستَْغـِل َط ـْ َوْجِفَفا، َفتَِصُؾ إَلقِْف ُطُروُق الشَّ
فِل َأْرٍض َماُؤَها َقِريٌب مِ

َمِن، الؿُ َوكِْصُػ اْلُعْشِر فِقَؿا ُسِؼَل بِ ، َوَكَذلَِؽ َما َكاَكْت ُطُروُقُف َتِصُؾ إَلك َكْفٍر َأْو َساقِقَةٍ 

َوا ، ، َٓ َكْعَؾُؿ فِل َهَذا ِخاَلًفا ،لِل َوالـََّقاِضِح َكالدَّ َوُهَق َقْقُل َمالٍِؽ، َوالثَّْقِريِّ

ْأِي، َوَغقِْرِهؿْ  ، َوَأْصَحاِب الرَّ افِِعلِّ َْصُؾ فِقِف َقْقُل الـَّبِلِّ ، َوالشَّ ْٕ فِقََم َسَؼْت »: ملسو هيلع هللا ىلصَوا

ََمُء َواْلُعُققنُ   .. وذكر حديث البابها«...السَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعروقف مـ غقر سؼل كلن يؽقن جقار هنر أو بركة أو ما أشبف ذلؽ، وهق معـك  هق الذي يشرب (1)

 )البعؾ( يف رواية أبل داود.

 (. 1483أخرجف البخاري برقؿ ) (2)

 السقاين مجع ساكقة، وهل الدابة التل يسؼك طؾقفا. (3)

 ( بنسـاد طىل شرط مسؾؿ. 1596. أخرجف أبقداود )صخٔح علٙ عزط مضله (4)



 ٢14 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 
، مـفؿ الػتقى بؿا تضؿـف حديث الباب طـ طدد مـ الصحابة وقد ثبت 

.طؿر، وطظ، وجابر بـ طبد اهلل، وابـ طؿر 
(1)

 

 ؟إشا غكاٙ بايِػٛاْٞ ْكف ايعاّ، ٚايٓكف اآلخط مبا٤ ايػُا٤ د:2ر َػأي١

ـَِة بُِؽْؾَػٍة، :  (4/166)الؿغـليف   قال ابً قدام٘ َفنِْن ُسِؼَل كِْصَػ السَّ

، ، ُكْؾَػٍة، َفِػقِف َثاَلَثُة َأْرَباِع اْلُعْشرِ  َوكِْصَػَفا بَِغقْرِ  افِِعلِّ َوَهَذا َقْقُل َمالٍِؽ، َوالشَّ

َنَّ ُكؾَّ َواِحٍد مِـُْفَؿا َلْق ُوِجَد فِل َجِؿقِع 
ِ

َٓ َكْعَؾُؿ فِقِف ُمَخالًِػا: ٕ ْأِي، َو َوَأْصَحاِب الرَّ

َْوَجَب ُمْؼتََضاُه، َفنَِذا ُوِجَد فِل  َٕ ـَِة   ها.َأْوَجَب كِْصَػفُ  :كِْصِػَفاالسَّ

، ذكره الـقوي طـ بعض الشافعقة أهنؿ أوجبقا أما الخالف فؼد ُوِجد :ُ قهت

.ًانشاجح قٌل اجلًيٌسالعشر كاماًل، 
(2)

 

 ؟بأحسُٖا أنثط َٔ اآلخط َٞكإشا ُغ د:3ر َػأي١

ـْ  (4/166 :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘
َوإِْن ُسِؼَل بَِلَحِدِهَؿا َأْكثََر مِ

َخ  ْٔ َخرِ  :رِ ا ْٔ  َأْحَؿُد، َكصَّ َطَؾقْفِ ، ُاْطُتبَِر َأْكثَُرُهَؿا، َفَقَجَب ُمْؼتََضاُه، َوَسَؼَط ُحْؽُؿ ا

افِِعلِّ  ، َوَأبِل َحـِقَػَة، َوَأَحُد َقْقَلْل الشَّ ـُ َحامٍِد: ، َوُهَق َقْقُل َطَطاٍء، َوالثَّْقِريِّ َوَقاَل اْب

ـِ َوُهَق اْلَؼْقُل  ُيْمَخُذ بِاْلِؼْسِط. َكَُّفَؿا َلْق َكاَكا كِْصَػقْ
ِ

ٕ : افِِعلِّ ِة،  :الثَّاكِل لِؾشَّ َأَخَذ بِاْلِحصَّ

ـِ  لِ ، َفَؽَذلَِؽ إَذا َكاَن َأَحُدُهَؿا َأْكثََر، َكَؿا َلْق َكاَكْت الثََّؿَرُة َكْقَطقْ َوَّ ْٕ َأنَّ اْطتِبَاَر  :َوَوْجُف ا

ْؼِل  اتِفِ  ،مِْؼَداِر السَّ ُر، َفَؽاَن َوَقدْ  ،َوَطَددِ َمرَّ ِر َما ُيْشَرُب فِل ُكؾِّ َسْؼقٍَة َيُشؼُّ َوَيتََعذَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (4/135.)طبد الرزاق (3/145- ،)ابـ أبل شقبة واكظر: (1)

  (5/463.)الؿجؿقعواكظر:  (2)



ٗٔ ٔنَتاُب  ٢15  الشََّنا

 
ْقِم فِل  ،اْلُحْؽُؿ لِِْلَْغَؾِب مِـُْفَؿا بْـَا إيَجاَب ، اِشقَةِ الـْؿَ َكالسَّ َوإِْن ُجِفَؾ اْلِؿْؼَداُر، َغؾَّ

َ َكصَّ َطَؾقِْف أَْحَؿُد فِل ِرَواَيِة َطبِْد اهلل، اْلُعْشِر اْحتِقَاًصا
ِ

َْصَؾ ُوُجقُب اْلُعْشِر، : ٕ ْٕ نَّ ا

ْؼ  َنَّ اْلـؿُ َوإِكََّؿا َيْسُؼُط بُِقُجقدِ اْلُؽْؾَػِة، َفَؿا َلْؿ َيتََحؼَّ
ِ

َْصِؾ، َوٕ ْٕ ْسِؼُط َيبَْؼك َطَؾك ا

ؽِّ فِقِف، َوإِْن اْختََؾَػ  َْكثَِر، َفاَل َيثْبُُت ُوُجقُدَها َمَع الشَّ ْٕ َْصَؾ َطَدُم اْلُؽْؾَػِة فِل ا ْٕ  ا

اِطل ِفَؿا ُسِؼَل بِِف َأْكثََر، َفاْلَؼْقُل َقْقُل َربِّ الـْؿَ َوَربُّ  ،السَّ ـٍ الـْؿَ اِل فِل َأيِّ  :اِل بَِغقِْر َيِؿق

َٓ ُيْستَحْ   هَؾُػقَن َطَؾك َصَدَقاتِِفْؿ.اَفنِنَّ الـَّاَس 

ح :ُ قهت ما قرره ابـ قدامة. ابـ طثقؿقـ اإلمام  وقد رجَّ
(1)

 

 ا ظاز ع٢ً ايٓكاب؟ٌٖ ػب ايعنا٠ فُٝ د:4ر َػأي١

َٓ َوقْ  (4/169 :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘ َص فِل كَِصاِب اْلُحبُقِب َو

َأْخَرَج مِـُْف بِاْلِحَساِب، َفُقْخِرُج ُطْشَر َجِؿقِع َما  :َبْؾ َمْفَؿا َزاَد َطَؾك الـَِّصاِب  ،َوالثَِّؿارِ 

َٓ َضَرَر فِل َتبِْعقِضِف، بِِخاَل : ِطـَْدهُ  َم. :ِف الـَْؿاِشقَةِ َفنِكَُّف   هاَفنِنَّ فِقَفا َضَرًرا، َطَؾك َما َتَؼدَّ

(: وتجب فقؿا زاد طىل 5/464-465) شرح الؿفذبيف   قال اليّْٖ

، الحاويالـصاب بحسابف، بنمجاع الؿسؾؿقـ، كؼؾ اإلمجاع فقف صاحب 

يث، واهلل الحد «...فقَم َسَؼِت السَمء الُعشر»: ملسو هيلع هللا ىلصوآخرون، ودلقؾف مـ السـة ققلف 

 هتعاىل أطؾؿ.ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (6/83.)الشرح الؿؿتع (5/463 ،)الؿجؿقعاكظر:  (1)



 ٢16 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 
ـْ َأبِل ُمقَسك إَْشَعِريِّ َوُمَعاذٍ  (358) َٓ »ُفَؿا: َقاَل لَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ الـَّبِلَّ  ،َوَط

ـَاِف َتْلُخَذ  ـْ َهِذِه إَْص َّٓ ِم َدَقِة إ بِقُب، إَْربََعِة: ا ا فِل الصَّ ـَْطُة، َوالزَّ ِعقُر، َوالِح لشَّ

بََراكِلُّ َوالَحاكُِؿ. «َوالتَّْؿُر  َرَواُه الطَّ
(1)

 

ـْ ُمَعاذٍ  (355) ، َط اَرُقْطـِلِّ اُن َوالَؼَصُب، َولِؾدَّ مَّ ا الِؼثَّاُء، َوالبِطِّقُخ َوالرُّ : َفَلمَّ

 
ِ
. َوإِْسـَاُدُه َضِعقٌػ.ملسو هيلع هللا ىلصَفَؼْد َطَػا َطـُْف َرُسقُل اهلل

(2)
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، مـ 4/125(، والبقفؼل )1/401(، والحاكؿ )2/98. أخرجف الدارقطـل )صخٔح مْقّْفا (1)

 ك، طـ أبل بردة، طـ أبل مقسك ومعاذ بف. صريؼ أبل حذيػة الـفدي طـ سػقان، طـ صؾحة بـ يحق

وصؾحة بـ يحقك مختؾػ فقف والراجح تحسقـ حديثف، ولؽـ أبا حذيػة الـفدي يف روايتف طـ 

 الثقري ضعػ، وقد خقلػ يف إسـاده: 

فرواه طبقداهلل بـ طبقدالرمحـ إشجعل طـ سػقان الثقري بنسـاده طـ أبل مقسك ومعاذ أهنؿا 

مل يلخذا إٓ مـ الحـطة والشعقر والتؿر والزبقب. أخرجف يحقك بـ آدم يف حقـ بعثا إىل القؿـ 

الخراج (537،)  والبقفؼل يفالســ (4/125) ، ،وطبقداهلل إشجعل مـ إثبات يف سػقان

فروايتف أرجح، فالراجح يف هذه الطريؼ الققػ. ورواه وكقع أيًضا طـ صؾحة بـ يحقك بنسـاده 

 (، ولؽـ لؾحديث صريؼ أخرى. 3/138عاًذا(. أخرجف ابـ أبل شقبة )مقققًفا، ومل يذكر )م

يعـل  -(، حدثـا طبدالرمحـ بـ مفدي حدثـا سػقان طـ طؿرو بـ طثؿان 5/228أخرجف أمحد )

أكف إكؿا أخذ الصدقة مـ  طـ مقسك بـ صؾحة قال: طـدكا كتاب معاذ طـ الـبل  -ابـ مقهب 

ا اإلسـاد صحقح، رجالف رجال الشقخقـ، إٓ أن مقسك بـ الحـطة والشعقر والزبقب والتؿر. وهذ

: وهل مـ أققى القجادات لؼرب  إلباينصؾحة مل يؾؼ معاًذا، لؽـف يرويف وجادة، قال اإلمام 

 العفد بصاحب الؽتاب.

( مـ كػس 3/138قؾت: وضاهره أيًضا أكف مقققف كالذي قبؾف. وقد أخرجف ابـ أبل شقبة )

حدثـا وكقع ، طـ طؿرو بـ طثؿان ، طـ مقسك بـ صؾحة : أن معاذا لؿا قدم  القجف مقققًفا: فؼال:

 (801 ،)اإلرواءواكظر:  القؿـ مل يلخذ الزكاة إٓ مـ الحـطة ، والشعقر ، والتؿر ، والزبقب.

  (36/314-315 .)الؿسـدتحؼقؼ 

حة التقؿل وهق ( ويف إسـاده إسحاق بـ يحقك بـ صؾ2/97أخرجف الدارقطـل ) ضعٔف جدِّا. (2)

 متروك، وفقف طبداهلل بـ كافع الصائغ، وفقف ضعػ، وفقف اكؼطاع مقسك بـ صؾحة مل يؾؼ معاًذا. 



ٗٔ ٔنَتاُب  ٢17  الشََّنا

 نيسائل واألحكام املستفادة من احلديثامل 

َ    ا ٖ    ٞ األق    ٓاف اي    يت ػ    ب فٝٗ    ا ايعن    ا٠ َ    ٔ املعضٚع    ا ،   د:1ر َػأي١

 ٚايثُاض؟

 :يف هذه الؿسللة أققال مـفا 

أنَّ الزكاة تجب يف التؿر، والزبقب، ويف كؾ الحبقب التل تؼتات،  األّل:

خر، وٓ زكاة يف الخضروات بل ، وهق ققل الشافعل، ومالؽ، وأ، والػقاكفوتدَّ

 يقسػ، ومحؿد.

خر مـ الحبقب، والثؿار، وهق  الجاىٕ: تجب الزكاة يف كؾ ما ُيؽال، وُيدَّ

مذهب أمحد، فقدخؾ يف ذلؽ مـ الحبقب: الحـطة، والشعقر، والذرة، وإرز، 

خـ، وغقر ذلؽ، ويدخؾ يف الثؿار: التَّؿر، والزبقب، والؾقز، والُػسُتؼ،  والدُّ

 والبـدق، وغقرها.

لزكاة يف أربعة أصـاف فؼط، وهل: التؿر، والزبقب، والحـطة، تجب ا الجالح:

الحسـ، وابـ ووالشعقر، وهذا ققل أمحد يف رواية، وهق ققل مقسك بـ صؾحة، 

سقريـ، والشعبل، والحسـ بـ صالح، وابـ الؿبارك، وأبل طبقد، والثقري، 

 ، واستدلقا بحديث الؽتاب، وآثاروصحَّ طـ ابـ طؿر، وأبل مقسك، ومعاذ 

 الصحابة الؿذكقرة.

تجب الزكاة يف التؿر، والحـطة، والشعقر، ومل يذكر الزبقب، وهق ققل  الزابع:

 ُشريح، وابـ حزم.



 ٢18 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 
أنَّ الزكاة تجب يف كؾ ما أخرجتف إرض: إٓ الحطب، والؼصب  اخلامط:

الػارسل، والحشقش الذي يـبُت بـػسف، وهق ققل أبل حـقػة، وُزفر، وققل داود 

ًؼا: فال زكاة فقف حتك يبؾغ ققل أبل حـقػة: إٓ أكف قال: ما كان مقسَّ  الظاهري بـحق

 ًؼا: فتجب الزكاة يف قؾقؾف، وكثقره.مخسة أوسؼ، وما مل يؽـ مقسَّ 

َؿ يف كؾ ما يخرج مـ إرض: فاستدل  :قال أتٌ عثذ اهلل غفش اهلل نو أما مـ طؿَّ

ابـ طؿر  ، وبحديث[267البؼرة:] ﴾ں ں ڱ  ڱ ڱ﴿بعؿقم ققلف تعاىل: 

 :«تُفؿ «فقَم سؼِت السَمء الُعشر خر: فحجَّ ، وأما مـ قال يف كؾ ما ُيؼتات وُيدَّ

، وهذا ققل لف حظف مـ الـظر: ٕكف يف بعض فقف الـصقص طىل ما وردالؼقاس 

البؾدان ٓ يؼتاتقن إربعة الؿذكقرة يف حديث الباب: فػل بعض البؾدان أققاهتؿ 

لذرة، ويف بعضفا لفؿ أققات أخرى، وطؾقف فؿا إرز، ويف بعضفا أققاهتؿ ا

سقعطك الػؼراء مـ أمقال إغـقاء، وٓ تؾزم إغـقاء يف ذلؽ الؿؽان زكاة واجبة، 

 .وهذا فقف ما فقف؟!

ولقس »وأما ابـ حزم فاستدل طىل مذهبف بحديث جابر الؿذكقر يف الؽتاب: 

بُّ يف الؾغة ُيطؾؼ طىل ، قال: والح«فقَم دون مخسة أوسؼ مـ متر، وٓ حبٍّ صدقة

 الشعقر، والبر.

 .لؿا تؼدم ذكره :قٌل يانك ًانشافعِ يف هذه الؿسللة هقًاألقشب 

وأما حديث الباب فإقرب أكف مقققف، ثؿ يتلول الؿقققف طىل أهنؿ يف ذلؽ 

 .الققت ما وجدوا إٓ هذه الؿزروطات، واهلل أطؾؿ



ٗٔ ٔنَتاُب  ٢19  الشََّنا

 
لؿعروف أنَّ الحبَّ ُيطؾؼ وققل ابـ حزم يف الحب دطقى تحتاج إىل بقـة، وا

طىل ما هق أطؿ مؿا ُذكِر، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

مـفا: ، جاءت أحاديث ُتقِجُب الزكاة يف الذرة، ولؽـفا ٓ تثبت تنبيه:

(، ويف إسـاده: محؿد 1815بـ طؿرو بـ العاص طـد ابـ ماجف )احديث طبداهلل 

غقر أهؾ بؾده، ويف بـ طبقد اهلل العرزمل متروٌك، وإسؿاطقؾ بـ طقاش يرويف طـ ا

 .روايتف طـ غقر أهؾ بؾده ضعٌػ 

(، ومع إرسالف فقف: ُخصقػ 4/129ومـفا: مرسؾ مجاهد طـد البقفؼل )

 الجزري سلء الحػظ، وطتاب الجزري مختََؾٌػ فقف.

(: قال ابـ 25/10) مجؿقع الػتاوىكؿا يف  قال شقخ اإلسالم 

أهؾ العؾؿ طىل أن الزكاة تجب يف تسعة  اإلمام أبق بؽر الـقسابقري: أمجع رالؿـذ

أشقاء: يف اإلبؾ، والبؼر، والغـؿ، والذهب، والػضة، والبر، والشعقر، والتَّؿر، 

 هاوالزبقب إذا بؾغ مـ كؾ صـػ مـفا ما تجب فقف الزكاة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (640 ،)الؿحؾَّك(، 634)ص إمقال (5/456 ،)الؿجؿقع (4/155- ،)الؿغـلاكظر:  (1)

ابـ أبل شقبة  (3/138 ،)الحاوي الؽبقر (3/238.) 



 ٢٢1 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 

 ١َكَحًٌِ امُلا٥َٔشض امَلِعَب ِسِنٞ ٔذٌ ٔفِصَف

 ٚقك ٚجٛب ايعنا٠. د:1ر َػأي١

(: قال الشافعل وإصحاب 5/465) شرح الؿفذبيف   قال اليّْٖ

 وقُت وجقب زكاة الـخؾ، والعـب بدو الصالح، ووقت القجقب يف :

 هاالحبقب اشتداداها.

َكاةِ فِل اْلَحبِّ إَذا (: 170-4/169) ّقال ابً قدام٘ أّٓضا َوَوْقُت ُوُجقِب الزَّ

، َوفِل الثََّؿَرةِ إَذا َبَدا َصاَلُحَفا ـُ أَ  .اْشتَدَّ بِل ُمقَسك: َتِجُب َزَكاُة اْلَحبِّ َيْقَم َوَقاَل اْب

َوَفائَِدُة  ،[٢4٢األكعام:] ﴾ۇ ۇ ڭ ڭ﴿َتَعاَلك:  َحَصادِِه: لَِؼْقِل اهلل

َكَُّف 
ِ

َٓ َشْلَء َطَؾقِْف: ٕ َف فِل الثََّؿَرةِ َأْو اْلَحبِّ َقبَْؾ اْلُقُجقِب،  ُف َلْق َتَصرَّ اْلِخاَلِف َأكَّ

َف فِقِف َقبَْؾ الْ  ائَِؿَة َأْو َباَطَفا َقبَْؾ اْلَحْقِل، َوإِْن َتَصرَّ ُقُجقِب، َفَلْشبََف َما َلْق َأَكَؾ السَّ

َف فِقَفا َبْعَد اْلُقُجقِب  ائَِؿةِ  :َتَصرَّ َكاُة َطـُْف، َكَؿا َلْق َفَعَؾ َذلَِؽ فِل السَّ  ها.َلْؿ َتْسُؼْط الزَّ

والشعقر طىل  وخالػ ابـ حزم يف الحب، فؼال: تجب الزكاة يف البر، :ُ قهت

، سقاء مؾؽفؿا مـ مؾؽفؿا قبؾ دراسفؿا، وإمؽان تصػقتفا مـ التبـ، وكقؾفؿا

: فنن صػك الحب فالزكاة وٓ تجب طؾقف إٓ بعد تصػقتفا ،بشراء أو هبة أو زراطة

 .زكاة، وهل طىل الؿشتري بعد تصػقتفا : فؾقس طؾقفاطؾقف، وإذا باطفا قبؾ تصػقتف



ٗٔ ٔنَتاُب  ٢٢٢  الشََّنا

 
ُة الجؿفقر كصاًبا مـ الشعقر، أو البر طـد اشتداده، وإن كان ما أكف مؾؽ  :وحجَّ

 .زال يف الزرع: فتعؾؼ بف القجقب

.ًانصحْح قٌل اجلًيٌس
(1)

  

 َت٢ جيب إخطاج ايعنا٠؟ د:2ر َػأي١

(: قال الشافعل وإصحاب: ٓ 5/466) الؿجؿقعيف   قال اليّْٖ

يعـل طـد بدو الصالح واشتداد -يجب اإلخراج يف ذلؽ الققت بال خالف 

لؽـ يـعؼد سببًا لقجقب اإلخراج إذا صار تؿًرا، أو زبقبًا، أو حبًّا مصػك،  -الحب

ويصقر لؾػؼراء يف الحال حؼ يجب دفعف إلقفؿ بعد مصقره تؿًرا، أو حبًّا، فؾق 

.هاأخرج الرصب، أو العـب يف الحال: مل يجزئف بال خالف.
(2)

 

 ٌٖ عًٝ٘ إخطاج ايعنا٠ أنثط َٔ َط٠ َٔ قكٍٛ ٚاحس؟ د:3ر َػأي١

(: قال أصحابـا: إذا 5/567-568) شرح الؿفذبيف   ّٖقال اليْ

وجب الُعشر يف الزروع، والثؿار: مل يجب فقفا بعد ذلؽ شلء، وإْن بؼقت يف يد 

مالؽفا سـقـ، هذا مذهبـا، وبف قال مجقع الػؼفاء: إٓ الحسـ البصري، فؼال: طىل 

الؿاوردي: وهذا  مالؽفا العشر يف كؾ سـة، كالؿاشقة، والدراهؿ، والدكاكقر. قال

خالف اإلمجاع، وٕنَّ اهلل تعاىل طؾَّؼ وجقب الزكاة بحصاده، والحصاد ٓ يتؽرر: 

 هافؾؿ يتؽرر الُعشر.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (649.)الؿحؾَّكواكظر:  (1)

  (3/94.)اإلكصاف (4/179-180 ،)الؿغـلواكظر:  (2)



 ٢٢2 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 
 ٌٖ ٜهِ ايكُذ إىل ايؿعري؟ د:4ر َػأي١

  ذهب أكثر أهؾ العؾؿ إىل أنَّ الؼؿح ٓ ُيضؿ إىل الشعقر يف الزكاة، بؾ يخرج

اء، ومؽحقل، مـ كؾ مـفؿا إذا بؾغ الـصاب بؿػرده، وهذا مذهب طط

وإوزاطل، والثقري، والشافعل، وأمحد، والحسـ بـ صالح، وأبل حـقػة، وابـ 

 الؿـذر، وهق ققل الظاهرية.

  وذهب مالؽ، وأمحد يف رواية إىل أنَّ الؼؿح، والشعقر، والّسؾت ُيضؿُّ بعضفا

 إىل بعض، و)الّسؾت( ضرب مـ الشعقر لقس لف قشرة.

 ق يقسػ إىل ضؿ الحبقب مطؾًؼا.هب صاوس، وطؽرمة، والؾقث، وأبذو 

: ٕنَّ كالًّ مـفؿا جـس آخر، فلشبف الؿاشقة: انقٌل األًلهق  انصٌاب :ُ قهت

فنن اإلبؾ ٓ تضؿ إىل البؼر، وٓ إىل الغـؿ، وٓ ُيضؿ كؾ مـفا إىل أخر باإلمجاع، 

وباهلل التقفقؼ.
(1)

 

ُٜهِ ايتُط إىل ايعبٝب؟ د:5ر َػأي١  ٌٖ 

(: وكؾفؿ متػؼ طىل أن ٓ ُيجؿع 5/252) الؿحؾَّكيف   قال ابً حشو

 هاالتؿر إىل الزبقب.

  (5/514.)الؿجؿقعوقد كؼؾ اإلمجاع أيًضا ابـ الؿـذر كؿا يف 

 ٌٖ ٜهِ ايتُط إىل ايرب أٚ ايؿعري؟ د:6ر َػأي١

(: وٓ خالف بقـ كؾ مـ يرى 5/252) الؿحؾَّكيف   قال ابً حشو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (5/512-.)الؿجؿقع (645 ،)الؿحؾَّكاكظر:  (1)



ٗٔ ٔنَتاُب  ٢٢3  الشََّنا

 
ٓ يجؿع التؿر إىل البر، وٓ يف أكف  -ٓ يف أقؾ-الزكاة يف الخؿسة إوسؼ فصاطًدا 

 هاإىل الشعقر.

ٖ    ٌ ُته    ِ أْ    ٛال اي    رب َ    ع بعه    ٗا، ٚن    صا ايؿ    عري، ٚايتُ    ط،    د:7ر َػأي١

 ٚايعبٝب؟

(: وٓ كعؾؿ خالًفا بقـ أهؾ العؾؿ يف 4/50) الؿغـليف   قال ابً قدام٘

.هاضؿ أكقاع إجـاس بعضفا إىل بعض يف إيجاب الزكاة.
(1)

 

 ٌٖ تهِ مثط٠ احملكٛيني؟ د:8ر َػأي١

  ثؿرة الؿحصقل إول يف طام، وثؿرة الؿحصقل الثاين يف طام آخر: إذا كاكت

فال ُتضؿ لتؽؿؾة الـصاب كؿا ذكر ذلؽ أهؾ العؾؿ، وأما إن كاكت ثؿرة الؿحصقل 

إول، وثؿرة الؿحصقل الثاين يف طام واحد، فلكثر الحـابؾة والشافعقة طىل أهنا 

 تضؿ.

 بؾ يمدي مـ كؾ محصقل وذهب بعض الشافعقة، والحـابؾة إىل أهنا ٓ تضؿ ،

إذا بؾغ الـصاب، وإذا مل يبؾغ الـصاب كؾ واحد مـفؿا بؿػرده: فؾقس فقف زكاة، 

وهذا الؼقل اختاره ابـ حزم، وهق أقرب، واهلل أطؾؿ.
(2)

 

 إشا بال احملكٍٛ بعس بسٚ ايكالح، فع٢ً َٔ ظناُت٘؟ د:9ر َػأي١

  أن يشترط  صاحب الزرع: إٓ العؾؿ إىل أنَّ الزكاة طىل البائعذهب أكثر أهؾ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (646.)الؿحؾَّكواكظر:  (1)

  (661.)الؿحؾَّك (3/87 ،)اإلكصاف (4/207 ،)الؿغـل (5/459 ،)الؿجؿقعاكظر:  (2)



 ٢٢4 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 
طىل الؿشتري، وهق مذهب أمحد، والشافعل، والثقري، وإوزاطل، والؾقث، 

 والحسـ، وغقرهؿ.

  ٓ وذهب ابـ حزم إىل أنَّ الزكاة طىل الؿشتري بـاء طىل مذهبف: أنَّ القجقب

 يتعؾؼ بِـُبُدوِّ الصالح، بؾ بؿصقره حبًّا يؿؽـ كقؾف.

.ًانصٌاب قٌل اجلًيٌس
(1)

  

 ؟إلْػإ قبٌ بسٚ ايكالح إشا ٖٚب احملكٍٛ د:11ر َػأي١

ذكر أهؾ العؾؿ أنَّ الزكاة طىل الؿقهقب لف، وطىل مـ أصبح مالًؽا لفا: ٕنَّ 

ل يف مؾؽف: هوجقب الزكاة إكؿا يؽقن طـد بدو الصالح، وقد بدا صالحفا، و

فقفا الزكاة، واهلل أطؾؿ. طؾقف فقجبت
(2)

  

 ٌٖ َؤ١ْ ايعٌُ ؽطج َٔ احملكٍٛ ثِ ٜعن٢ ملا بكٞ؟ د:11ر َػأي١

ـ ططاء أكف قال: يسؼط مؿا أصاب الـػؼة: فنْن بؼل مؼدار ما فقف الزكاة: جاء ط

ك، وإٓ فال. مصـػ ، كؿا يف وصح هذا الؼقل طـ ابـ طؿر، وابـ طباس  زكَّ

 (، وهق ققل لؾحـابؾة.4/148) ســ البقفؼل(، و3/147) ابـ أبل شقبة

، وا ملسو هيلع هللا ىلص: أوجب رسقل اهلل  قال ابً حشو لشعقِر الزكاَة مجؾة يف التؿِر، والبرِّ

إذا بؾغ الصـػ مـفا مخسة أوسؼ فصاطًدا، ومل يسؼط الزكاة طـ ذلؽ بـػؼة الزارع، 

وصاحب الـخؾ، فال يجقز إسؼاط حؼٍّ أوجبف اهلل تعاىل بغقر كص قرآن، وٓ سـة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (649.)الؿحؾَّك (5/468 ،)الؿجؿقع (4/171 ،)الؿغـلاكظر:  (1)

  (5/465.)الؿجؿقع (4/172 ،)الؿغـلاكظر:  (2)



ٗٔ ٔنَتاُب  ٢٢5  الشََّنا

 
.هاثابتة، وهذا ققل مالؽ، والشافعل، وأبل حـقػة، وأصحابـا.

(1)
 

 ٝٗا، فع٢ً َٔ ايعنا٠؟إشا اغتأجط إْػإ أضًنا فعضل ف د:12ر َػأي١

شر زرطفا طىل طُ  أنَّ (: مذهبـا 5/562) شرح الؿفذبيف   قال اليّْٖ

وقال أبق  ،وداود ،وأمحد ،ومحؿد ،وأبق يقسػ ،وبف قال مالؽ ،الؿستلجر الزارع

 شر الزرع طىلعُ فَ : افَ طَ رَ زَ ا فَ رًض أولق استعار  .رضيجب طىل صاحب إ :حـقػة

 ،حـقػة روايتان أشفرمها هؽذا لوطـد أب ،ؾؿاء كافةوطـد الع ،الؿستعقر طـدكا

 ها.وهذا طجب ،كف طظ الؿعقرأوالثاكقة رواها طـف ابـ الؿبارك 

ا (25/54- :)مجؿقع الػتاوىكؿا يف   قال عٔخ اإلصالو : اْلُعْشرُ  َوَأمَّ

افِِعلِّ  ،َكَؿالٍِؽ  ،اْلُعَؾَؿاءِ  ُجْؿُفقرِ  ِطـْدَ  َفُفقَ  ـْ  َطَؾك ،َغقِْرِهؿْ وَ  َوَأْحَؿد ،َوالشَّ  َكبََت  َم

ْرعُ   ڳ ڳ ڳ ڳ گ  گ گ﴿: َتَعاَلك اهللُ  َقاَل  َكَؿا ،مِْؾؽِفِ  َطَؾك الزَّ

ُل  ،[267البؼرة:] ﴾ں ں ڱ  ڱ ڱ ڱ َوَّ ْٕ ـُ  َفا  ،التَِّجاَرةِ  َزَكاةَ  َيتََضؿَّ

ـُ  َوالثَّاكِل ـْ  َلـَا اهللُ  َأْخَرَج  َما َزَكاةَ  َيتََضؿَّ َْرضِ  مِ ْٕ ـْ  ،ا  َفَعَؾقْفِ  اْلَحبَّ  َلفُ  اهللُ  ْخَرَج أَ  َفَؿ

ءِ  ِطـْدَ  ُؿْستَْلِجرِ ـالْ  َطَؾك َفاْلُعْشرُ  لِقَْزَرَطَفا َأْرًضا اْستَْلَجرَ  َفنَِذا ،اْلُعْشرُ  َٓ  اْلُعَؾَؿاءِ  َهُم

دٍ  ،ُيقُسَػ  َأبِل ِطـْدَ  َوَكَذلَِؽ  ،ُكؾِِّفؿْ  رِ ـالْ  َطَؾك اْلُعْشرُ : َيُؼقُل  َحـِقَػةَ  َوَأُبق .َوُمَحؿَّ . ُؿَمجِّ

 لِْؾَعامِؾِ  َحَصَؾ  َوَما ،ُطْشُرهُ  َفَعَؾقْفِ  لِْؾَؿالِِؽ  َحَصَؾ  َفَؿا الـِّْصِػ  َطَؾك َأْرًضا َزاَرعَ  َوإَِذا

ـْ ، لف اهللُ  أَْخَرَجفُ  َما ُطْشر مِـُْفَؿا َواِحدٍ  ُكؾِّ  َطَؾك ،ُطْشُرهُ  َفَعَؾقْفِ   َأوْ  ،َأْرًضا ِطقرَ أُ  َوَم

 :آَجَرَها َوإِنْ  ،ُطْشُرهُ  َفَعَؾقْفِ  :َزْرًطا فِقَفا َفاْزَدَرعَ  ،َطقْـِفِ  َطَؾك َمْقُققَفةً  َكاَكْت  َأوْ  ،ُأْقطَِعَفا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (657.)الؿحؾَّكاكظر:  (1)



 ٢٢6 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 
 ه.اَبقْـَُفَؿا َفاْلُعْشرُ  :َزاَرَطَفا َوإِنْ  ،ُؿْستَْلِجرِ ـالْ  َطَؾك َفاْلُعْشرُ 

ـْ  َطَؾك َواْلُعْشرُ  (25/52 :)مجؿقع الػتاوىكؿا يف  ّقال   َيْؿؾُِؽ  َم

ْرعَ ا ُح  َزاَرعَ  َفنَِذا ،لزَّ ةِ  َفِػل اْلَػالَّ نِ  ُؿَزاَرَطةِ ـالْ  ِصحَّ َٓ ـْ  ،لِْؾُعَؾَؿاءِ  َقْق  َجَقازَ  اْطتََؼدَ  َفَؿ

َح  َوَأْطَطك َكِصقبَفُ  َأَخذَ  ُؿَزاَرَطةِ ـالْ  ـْ  ،َكِصقبِفِ  َزَكاةُ  مِـُْفَؿا ُكؾٍّ  َوَطَؾك ،َكِصقبَفُ  اْلَػالَّ  َوَم

ْح  َلؿْ  ْرعَ  َجَعَؾ  :اَرَطةَ ُؿزَ ـالْ  ُيَصحِّ َح  ُهقَ  َكانَ  َفنَِذا ،اْلَحبِّ  لَِصاِحِب  ُكؾَّفُ  الزَّ  :اْلَػالَّ

ْرعَ  اْستََحؼَّ  ـْ  َوَلؿْ  ،ُكؾَّفُ  الزَّ َّٓ  لِْؾَؿالِِؽ  َيُؽ َْرضِ  ُأْجَرةُ  إ ْٕ َكاةُ  ،ا  َطَؾك ِحقـَئِذٍ  َوالزَّ

ِح  ـْ  َأَحدٌ  َيُؼْؾ  َوَلؿْ  ،اْلَػالَّ ـَ ـالْ  مِ  َطَؾك ُكؾَّفُ  َواْلُعْشرَ  ،َجائَِزةٌ  الُؿَؼاَسَؿةَ  إنَّ : ُؿْسؾِِؿق

ِح  ـْ  َبْؾ  .اْلَػالَّ ِح  َطَؾك اْلُعْشرُ : َقاَل  َم ْرعِ  فِل لِْؾَؿالِِؽ  َلقَْس : َقاَل  .اْلَػالَّ َٓ . َشْلءٌ  الزَّ  َو

َٓ  ،ُؿْؼطِعُ ـالْ  ـْ . َغقُْرُهَؿا َو َـّ  َفَؿ ِح  َطَؾك اْلُعْشرَ  أَنَّ  َض  َفَؼدْ  :الُؿَؼاَسَؿةِ  ازِ َجقَ  َمعَ  اْلَػالَّ

ـَ  إْجَؿاعَ  َخاَلَػ   ه.االُؿْسؾِِؿق

 ، واهلل أطؾؿ.ًانصٌاب قٌل اجلًيٌس :ُ قهت

َ  ٔ ن  إ ٜ  عضل يف أضض عًٝ  ٘ فٝٗ  ا اـ  طاج يبٝ  ك امل  اٍ، فٗ  ٌ        د:13ر َػأي١

 عًٝ٘ ظنا٠ أًٜها؟

وٓ  ،اجتؿاطفؿا :مذهبـا (5/543- :)شرح الؿفذبيف   قال اليّْٖ

كثر أهق ققل  :قال ابـ الؿـذر ،ف قال مجفقر العؾؿاءوب ،أخر حدمها وجقبأيؿـع 

 ،كصاريويحقك إ ،والزهرى ،وربقعة ،بـ طبد العزيزاطؿر  :مؿـ قال بف ،العؾؿاء

وابـ  ،والؾقث، بل لقىلأوابـ  ،لحسـ بـ صالحاو ،والثقري ،وزاطلوإ ،ومالؽ

جب العشر مع ٓ ي :وقال أبق حـقػة ،وداود ،بق طبقدأو ،قاسحإو ،محدأو ،الؿبارك



ٗٔ ٔنَتاُب  ٢٢7  الشََّنا

 
وخراج ْم  ٓ جيتؿع طشر» ا:روى طـ ابـ مسعقد مرفقطً واحتج بحديث يُ  .الخراج

 .«رض مسؾؿأ

أنَّ هذا الحديث باصٌؾ، ُمجَؿٌع طىل ضعػف، اكػرد بف يحقك  ثؿ ذكر الـقوي 

 بـ طـبسة، طـ أبل حـقػة، طـ محاد، طـ طؾؼؿة، طـ ابـ مسعقد مرفقًطا.ا

: هذا الؿذكقر إكؿا يرويف أبق لســ وأثارمعرفة ايف   قال البَٔكٕ

حـقػة، طـ محاد، طـ إبراهقؿ مـ ققلف، فرواه يحقك بـ طـبسة هؽذا مرفقًطا، 

ويحقك بـ طـبسة مؽشقف إمر يف الضعػ: لروايتف طـ الثؼات الؿقضقطات، 

 هاقالف أبق أمحد بـ طدي الحافظ فقؿا أخبركا أبق سعقد الؿالقـل طـف.

لسان طؾقف بالقضع أيًضا الدارقطـل، وابـ حبان كؿا يف  وقد حؽؿ :ُ قهت

: ٕهنؿا َحؼَّان وجبا طؾقف، فؿا هق الدلقؾ طىل قٌل اجلًيٌس ًانشاجح، الؿقزان

 إسؼاط أحدمها؟!

ح ققل الجؿفقر-  قال عٔخ اإلصالو ءِ  َوَأْصُؾ : -بعد أن رجَّ َٓ ةِ  َهُم َئِؿَّ ْٕ : ا

ْرعِ  َحؼُّ  اْلُعْشرَ  َأنَّ  َنَّ  اْلَخَراُج:وَ  اْلُعْشرُ  َيْجتَِؿعُ  ِطـَْدُهؿْ  َكانَ  لَِفَذاوَ  :الزَّ
ِ

 َحؼُّ  اْلُعْشرَ  ٕ

ْرعِ  فُ  ،الزَّ َكاةِ  َأْهُؾ  َوُمْستَِحؼُّ َْرضِ  َحؼُّ  َواْلَخَراُج  ،الزَّ ْٕ فُ  ،ا  َفُفَؿا ،اْلَػْلءِ  َأْهُؾ  َوُمْستَِحؼُّ

انِ  ـِ  َحؼَّ قْ ـِ  لُِؿْستَِحؼَّ ـِ  بَِسبَبَقْ َيةُ  َفَعَؾقْفِ  َخَطلً  ُمْسؾًِؿا َقتََؾ  َلقْ  َكَؿا َفاْجتََؿَعا ُمْختَؾَِػقْ  الدِّ

َْهؾِفِ 
ِ

اَرةُ  ،ٕ  اْلبََدُل  َفَعَؾقْفِ  :ُمْحِرمٌ  َوُهقَ  َمْؿُؾقًكا َصقًْدا َقتََؾ  َلقْ  َوَكَؿا ،هلل َحؼٌّ  َواْلَؽػَّ

ا اْلَجَزاءُ  َوَطَؾقْفِ  لَِؿالِؽِفِ  َْرضِ  َحؼُّ  اْلُعْشرُ : ُل َيُؼق َحـِقَػةَ  َوَأُبق ،هلل َحؼًّ ْٕ  َيْجتَِؿعُ  َفاَل  :ا

انِ  َطَؾقَْفا ا .َحؼَّ َْرضِ  فِل َيِجُب  اْلَخَراَج  َأنَّ : اْلُجْؿُفقرُ  بِفِ  اْحتَجَّ  َومِؿَّ ْٕ تِل ا ـُ  الَّ  َأنْ  ُيْؿؽِ



 ٢٢8 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 
ا ،ُتْزَرعْ  َلؿْ  َأوْ  ُزِرَطْت  َسَقاءٌ  ُتْزَرعَ  َّٓ  َيِجُب  َفاَل  اْلُعْشرُ  َوَأمَّ  َواْلَحِديُث . ْرعِ الزَّ  فِل إ

 ها.اْلَحِديِث  َأْهؾِ  بِاتَِّػاِق  َكِذٌب  «َواْلَخَراُج  اْلُعْشُر  َيْجَتِؿُع  َٓ »: َؿْرُفقعُ ـالْ 

ٖ   ٌ جي   ب إخ   طاج ايعن   ا٠ َ   ٔ ع   ني امل   اٍ اي   صٟ ٚجب   ك فٝ   ٘       د:14ر َػأي١

 ايعنا٠، أّ ال؟

حد أٓ خالف بقـ  (664 :)الؿحؾَّكيف   قال اإلماو أبْ حمند بً حشو

أو  ،رٍّ مـ وجبت طؾقف زكاة بُ  نَّ أيف  -ملسو هيلع هللا ىلصا إىل زمـ رسقل اهلل ـزمـ مـ-مة مـ إ

فلططك زكاتف القاجبة  ،أو غـؿ ،أو بؼر ،بؾإأو  ،أو ذهب ،أو فضة ،أو تؿر ،شعقر

ومـ غقر  ،ومـ غقرذلؽ الذهب ،ومـ غقرذلؽ التؿر ،طؾقف مـ غقر ذلؽ الزرع

كف نف :ـ غقر تؾؽ الغـؿوم، ومـ غقر تؾؽ البؼر ،بؾومـ غقر تؾؽ اإل ،تؾؽ الػضة

ٓ يؿـع مـ ذلؽ، وٓيؽره ذلؽ لف، بؾ سقاء أططك مـ تؾؽ العقـ، أو مؿا طـده 

.اكتفك الؿراد.تؼرضسقهب، أو مؿا يُ ومؿا يُ أ، يمـ غقرها، أو مؿا يشتر
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (5/379.)الؿجؿقعواكظر:  (1)



ٗٔ ٔنَتاُب  ٢٢9  الشََّنا

 

ـِ َأبِل َحثَْؿَة  (555) ـْ َسْفِؾ ْب   ،َوَط
ِ
إَذا َخَرْصُتْؿ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َأَمَرَكا َرُسقُل اهلل

بَُع  ُذوا َوَدُطقاَفُخ  ـَ «الثُُّؾَث َفنِْن َلْؿ َتَدُطقا الثُُّؾَث َفَدُطقا الرُّ َّٓ اْب . َرَواُه الَخْؿَسُة إ

ـُ ِحبَّاَن َوالَحاكُِؿ. َحُف اْب َماَجْف. َوَصحَّ
(1)

 

 
 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 ٚاؿه١ُ َٓ٘. َع٢ٓ اـطم، د:1ر َػأي١

َوُحؽَِل  ،ْعَجَؿةاْلـؿُ َواْلَخْرص بَِػتْح  (1481 :) قال احلافظ ابً حجز

اِء َبْعَدَها ُمْفَؿَؾة ،َكْسرَها َصِب َتْؿًرا،  :َوبُِسُؽقِن الرَّ ـْ الرُّ
ُهَق َحْزُر َما َطَؾك الـَّْخِؾ مِ

ـْ َبْعِض َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ َأنَّ َتْػِسق َصِب  :َرهُ َحَؽك التِّْرمِِذّي َط ـْ الرُّ
 ،أَنَّ الثَِّؿاَر إَِذا ُأْدِرَكْت مِ

ْؾَطان َخاِرًصا َيـُْظرُ  َكاة َبَعَث السُّ ا َتِجُب فِقِف الزَّ ـْ َهَذا  ،َواْلِعـَِب مِؿَّ
َفقَُؼقُل: ُيْخَرُج مِ

 ،َفقُثْبِتُُف َطَؾقِْفؿْ  ،َفقُْحِصقِف َوَيـُْظُر َمبَْؾغ اْلُعْشر ،َوَكَذا َوَكَذا َتْؿًرا ،َكَذا َوَكَذا َزبِقبًا

ـَ الثَِّؿاِر، َفنَِذا َجاَء َوْقُت  َذاذِ ُأِخَذ مِـُْفْؿ اْلُعْشر اِْكتََفك. َوَفائَِدة اْلـجَوُيَخؾِّل َبقْـَُفْؿ َوَبقْ

َاُوِل مِـَْفا ـْ َزْهِقَها ،اْلَخْرص التَّْقِسَعة َطَؾك َأْرَباب الثَِّؿار فِل التَـّ
ار َوإِيثَ  ،َواْلبَقِْع مِ

َْهؾِ  ْٕ َٓ َيْخَػك :َواْلُػَؼَراء ،قَرانِ اْلـجوَ  ،ا َنَّ فِل َمـِْعِفْؿ مِـَْفا َتْضقِقًؼا 
ِ

 ها.ٕ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 3/448(، وأمحد )643(، والترمذي )5/42(، والـسائل )1605أخرجف أبقداود ) ضعٔف. (1)

صريؼ خبقب بـ طبدالرمحـ إكصاري، طـ (، كؾفؿ مـ 1/402(، والحاكؿ )3280وابـ حبان )

طبدالرمحـ بـ مسعقد بـ كقار، طـ سفؾ بـ أبل حثؿة بف. وهذا إسـاد ضعقػ: لجفالة طبدالرمحـ 

 ابـ مسعقد. 

(، بنسـاد صحقح مـ صريؼ يحقك بـ سعقد إكصاري طـ 403-1/402وقد أخرج الحاكؿ )

بعثف إىل خرص التؿر، فؼال: إذا أتقت بشقر بـ يسار طـ سفؾ بـ أبل حثؿة أن طؿر بـ الخطاب 

أرًضا فاخرصفا ودع لفؿ ما يلكؾقن. فالراجح يف الحديث الققػ طىل طؿر بالؾػظ الؿذكقر، 

 أطؾؿ.  واهلل



 ٢21 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 
 حهِ اـطم. د:2ر َػأي١

  ذهب مجفقر أهؾ العؾؿ إىل مشروطقتف، واستدلقا بحديث الباب، وبحديث

الصحقحقـأبل محقد الساطدي يف 
(1)

خرج إىل تبقك، فؾؿا جاء  أنَّ الـبل  :

، «اخرصقا»ٕصحابف:  إذا امرأة يف حديؼة لفا، فؼال الـبل  وادي الؼرى

، فؾؿا رجع «أحصل ما خيرج مـفا»طشرة أوسؼ، فؼال لفا  وخرص رسقل اهلل 

 .خراص رسقل اهلل كقالت: طشرة أوسؼ  «؟كؿ جاء حديؼتؽ»قال لؾؿرأة: 

، قال: لؿا أفاء (3415( )3414) طـد أبل داود  واستدلقا بحديث جابر

كؿا كاكقا، وجعؾفا بقـف، وبقـفؿ،  طىل رسقلف خقبر، فلقرهؿ رسقل اهلل  اهلل

 .فبعث طبد اهلل بـ رواحة،فخرصفا طؾقفؿ

فخرصفا طبداهلل بـ رواحة أربعقـ ألػ وسؼ، وزطؿ أنَّ القفقد  ّيف رّآ٘:

 طؾقفؿ طشرون ألػ وسؼ.ولؿا خقرهؿ ابـ رواحة أخذوا التؿر 

ـف   (2/327.)الجامع الصحقح يف  القادطلاإلمام  وقد حسَّ

 .وذهب إىل طدم مشروطقتف الشعبل، والثقري، وأصحاب الرأي 

ٕٓ ْأِي اْلَخْرص، َوَقاَل َبْعضفْؿ: إِكََّؿا َكاَن  َقاَل اِلَدطَّأب : َأْكَؽَر َأْصَحاب الرَّ

ـَ  ُف َتْخِؿقـ َوُغُرور، َأْو  :ؿٓ لُِقْؾَزم بِِف اْلُحؽْ  لِئَالَّ َيُخقُكقا :َيْػَعُؾ َتْخِقيًػا لِْؾُؿَزاِرِطق َكَّ
ِ

ٕ

َبا َواْلِؼَؿاِر.   َكاَن َيُجقُز َقبَْؾ َتْحِريِؿ الرِّ

بَُف اْلَخطَّابِلُّ  َبا وَ  :َوَتَعؼَّ م، َواْلَخْرص ُطِؿَؾ بِِف فِل الـْؿَ بَِلنَّ َتْحِريَؿ الرِّ قِْسِر ُمتََؼدِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( مـ ]كتاب الػضائؾ[.11(، ومسؾؿ برقؿ )1481أخرجف البخاري برقؿ ) (1)



ٗٔ ٔنَتاُب  ٢2٢  الشََّنا

 
ـْ َأَحٍد  ،َوُطَؿر ،َحتَّك َماَت، ُثؿَّ أَُبق َبْؽر ملسو هيلع هللا ىلصَحقَاةِ الـَّبِلِّ  ـْ َبْعَدُهْؿ، َوَلْؿ ُيـَْؼْؾ َط َفَؿ

ـٌ َوُغُرورٌ  ،مِـُْفؿْ  ا َقْقُلُفْؿ إِكَُّف َتْخِؿق ، َقاَل: َوَأمَّ ْعبِلِّ ـْ الشَّ َّٓ َط ِ ـَ َتْرُكُف إ ـْ التَّابِِعق
َٓ مِ  :َو

ِر َوإِْدَراكِِف بِاْلَخْرِص الَِّذي ُهَق َفَؾقَْس َكَذلَِؽ، َبْؾ ُهَق اِْجتَِفاٌد فِل َمْعِرَفِة مِْؼَداِر التَّؿْ 

ـْ 
.الؿراد كتفكاَؼادِيِر.الؿَ َكْقٌع مِ

(1)
 

َهْؾ ُهَق َواِجب  :َواْختََؾَػ اْلَؼائُِؾقَن بِفِ  (1481 :) قال احلافظ ابً حجز

افِِعقَِّة َوْجًفا بُِقُجقبِفِ  ؟َأْو ُمْستََحّب  ـْ الشَّ
قَْؿِرّي مِ ُهَق  :ُفقرُ ؿْ جالَوَقاَل  .َفَحَؽك الصَّ

َّٓ إِْن َتَعؾََّؼ بِِف َحؼٌّ لَِؿْحُجقٍر َمثَاًل  :ُمْستََحبٌّ  ِ ـَ  ،إ َفقَِجُب  :َأْو َكاَن ُشَرَكاُؤُه َغقْر ُمْمَتَؿـِق

.ها.لِِحْػِظ َماِل اْلَغقْرِ 
(2)

 

ب ايٓد    ٌ ؾ    ٤ٞ يٝأنًْٛ    ٘، ٚال خي    طم   اق    خٖ    ٌ ٜ    رتى أل  د:3ر َػأي١

 عًِٝٗ؟

د أن ذكر حديث سفؾ بـ ( بع1481) الػتحيف   قال احلافظ ابً حجز

َوَفِفَؿ  .َوَغقُْرُهؿْ  ،َوإِْسَحاق ،َوَأْحَؿد ،َوَقاَل بَِظاِهِرِه الؾَّقْثأبل حثؿة الذي يف الباب: 

َْمَقالمِـُْف َأُبق ُطبَقْد فِل كِتَاب  ْٕ ُف اْلَؼْدُر الَِّذي َيْلُكُؾقَكُف بَِحَسِب اِْحتِقَاِجِفْؿ إَِلقْفِ  ا  ،َأكَّ

َٓ ُيتَْرُك َلُفْؿ َشْلء ،ُك َقْدر اِْحتِقَاجفْؿ. َوَقاَل َمالِؽَفَؼاَل: ُيتْرَ  َوُهَق  .َوُسْػقَان: 

: وَ الـْؿَ  ، َقاَل اِْبـ اْلَعَربِلِّ افِِعلِّ ـْ الشَّ ـْ َصِحقِح الـََّظِر َأْن ُيْعَؿَؾ اْلـؿُ ْشُفقُر َط
ُؾ مِ تََحصَّ

ْبـَ مَوُهَق َقْدر الؿ ،بِاْلَحِديِث  ا ُيْمَكُؾ اُه َفَقَجْدَكاُه َكَذلَِؽ فِ َكة، َوَلَؼْد َجرَّ َْغَؾِب مِؿَّ ْٕ ل ا

 اكتفك كالم الحافظ. بًا.صَ رُ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الػتح (1481.) 

  (5/478.)الؿجؿقع (4/173 ،)الؿغـلواكظر:  (2)



 ٢22 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 
، وهق مذهب أصحاب انصٌابوما ذهب إلقف الشافعل، ومالؽ هق  :ُ قهت

 لف الرأي، وقد خالػقا مذهبفؿ هـا يف آحتجاج بؼقل الصحابل إذا مل يقجد

قدر ما يلكؾقن، وٓ ُيعؾؿ لف مخالػ،  مخالٌػ، وقد تؼدم أن أثر طؿر أكف يترك لفؿ

وأما حديث سفؾ بـ أبل حثؿة، فؼد تؼدم أكف ضعقٌػ، وضاهر حديث أبل محقد، 

ذيـ تؼدما أكف مل يترك لفؿ قدر ما يلكؾقن، واهلل أطؾؿ.ؾوحديث جابر ال
(1)

 

 ؟إشا تًف ايٓدٌ بعس إٔ ُخِطم د:4ر َػأي١

رص الثؿرة، ثؿ : أمجع أهؾ العؾؿ طىل أنَّ الخارص إذا خ قال ابً امليذر

: ٓ كعؾؿ أصابتف جائحة، فال شلء طؾقف إذا كان قبؾ الجذاذ. وقال ابـ قدامة 

 فقف خالًفا.

، وكذلؽ الزرع إذا تؾػ بعد قٌل اجلًيٌس ًانشاجحقد خالػ ابـ حزم،  :ُ قهت

ُبُدوِّ صالحف: فال شلء طىل صاحبفا، واهلل أطؾؿ.
(2)

 

 ؟بس َٔ اثٓني ٌٖ ٜهفٞ اـاضم ايٛاحس، أّ ال د:5ر َػأي١

(: وهؾ يؽػل خارٌص واحٌد 1481) الػتحيف   قال احلافظ ابً حجز

 هاطارٌف ثؼٌة، أو ٓبد مـ اثـقـ؟ ومها ققٓن لؾشافعل، والجؿفقر طىل إول.

طبداهلل بـ رواحة طىل  الـبل  ويدل طىل ققل الجؿفقر إرسال :ُ قهت

 ، واهلل أطؾؿ.كؿا تؼدمبـ أبل حثؿة  سفَؾ  طؿرُ  القفقد، وإرسال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/277.)الؿحؾَّك (5/479 ،)الؿجؿقع (4/177 ،)الؿغـلواكظر:  (1)

  (651.)الؿحؾَّك (4/170 ،)الؿغـلاكظر:  (2)



ٗٔ ٔنَتاُب  ٢23  الشََّنا

 

ـِ َأِسقٍد  (555) ـْ َطتَّاِب ْب   ،َوَط
ِ
 : َأْن ُيْخَرَص الِعـَُب ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َأَمَر َرُسقُل اهلل

َرَواُه الَخْؿَسُة، َوفِقِف اْكِؼَطاٌع.. َكَؿا ُيْخَرُص الـَّْخُؾ َوُتْمَخُذ َزَكاُتُف َزبِقبًا
(1)

 

 واألحكام املستفادة من احلديث املسائل

 ٌٖ خيطم ايعٓب نُا خيطم ايٓدٌ؟ د:1ر َػأي١

َواْخُتؾَِػ َأْيًضا َهْؾ َيْختَصُّ  (1481 :)الػتحيف   قال احلافظ ابً حجز

ِل َقاَل  ،َأْو ُيْؾَحُؼ بِِف اْلِعـَب ،بِالـَّْخؾِ  َوَّ ْٕ َأْو َيُعؿُّ ُكّؾ َما َيـْتَِػُع بِِف َرصِبًا َوَجافًّا؟ َوبِا

ْؿُفقِر، َوإَِلك الثَّالِِث َكَحا الجَوَبْعُض َأْهؾ الظَّاِهر، َوالثَّاكِل َقْقل  ،َرْيح اْلَؼاِضلُش 

 هااْلُبَخاِرّي.

دخٌل انعنة يف هق  -واهلل أطؾؿ- انزُ ّظيش :غفش اهلل نوقال أتٌ عثذاهلل 

فا : ٕنَّ كثقًرا مـ أصحاب إطـاب يـتػعقن هبا، ويلكؾقن مـفا قبؾ تحقيؾاخلشص

 إىل زبقب.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وابـ ماجف 644(، والترمذي )5/109(، والـسائل )1604( )1603أخرجف أبقداود ) ضعٔف. (1)

ف. وآكؼطاع الذي أشار إلقف (، مـ صريؼ الزهري، طـ سعقد بـ الؿسقب، طـ طتاب ب1819)

 الحافظ هق ما قالف أبق داود طؼب الحديث: سعقد مل يسؿع مـ طتاب شقًئا.

وقد اختؾػ فقف طىل الزهري، فرواه محؿد بـ صالح التؿار وطبدالرمحـ بـ إسحاق  قهتُ:

طـ الزهري طـ سعقد بـ الؿسقب طـ طتاب، وخالػفؿا أكثر أصحاب الزهري  -وفقفؿا ضعػ-

طـ الزهري مرساًل، مـفؿ مالؽ وطؼقؾ ومعؿر وابـ جريج، ورجح اإلرسال الدارقطـل فرووه 

  (3/283.)اإلرواءوأبقزرطة. اكظر 

 الحديث مل يخرجف أمحد. تنبيه:



 ٢24 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 
( بنسـاد صحقح طـ الزهري، قال: سؿعت أبا 4/122) ســ البقفؼلويف 

أمامة بـ سفؾ بـ حـقػ يحدثـا يف مجؾس سعقد بـ الؿسقب، قال: مضت السـة 

أن ٓ تمخذ الزكاة مـ كخؾ وٓ طـب حتك يبؾغ خرصفا مخسة أوسؼ. قال 

 الزهري: وٓ كعؾؿ يخرص مـ الثؿر إٓ التؿر والعـب.

 انصحْحذا وكـبف طىل أنَّ العـب الذي ٓ يليت مـف زبقب لقس فقف زكاة طىل ه

 .أوجب الزكاة يف الزبقب خالًفا لؾجؿفقر: ٕنَّ الـبل 

 . (18/62)مجؿقع فتاواهكؿا يف  العثقؿقـ اإلمام  وإلقف يؿقؾ

: وإحقط أن يزكقف. قال
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (25/56-.)مجؿقع الػتاوىواكظر:  (1)



ٗٔ ٔنَتاُب  ٢25  الشََّنا

 

ـِ ُشَعقٍْب  (555) ـْ َطْؿِرو ْب ـْ أَبِقِف  ،َوَط ِه َط ـْ َجدِّ ، ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلَّ  : َأنَّ اْمَرَأًة َأَتِت َط

ـْ َذَهٍب َفَؼاَل َلَفا: َوفِل َيِد اْبـَتَِفا َمْس َوَمَعَفا اْبـٌَة َلَفا، 
ـَ َزَكاَة َهَذا؟»َؽتَاِن مِ  «َأُتْعطِق

 َٓ رَ »َقاَل: ، َقاَلْت:  ك َأْن ُيَسقِّ ـْ َكاٍر؟َأَيُسرُّ ـِ ِم . لَؼتُْفَؿالفَ  «ك اهللُ بِِفََم َيْقَم الِؼَقاَمِة ِسَقاَرْي

.َرَواُه الثَّاَلَثُة، َوإِْسـَاُدُه َقِقيٌّ 
(1)

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، مـ صريؼ خالد بـ الحارث، طـ حسقـ 5/38(، والـسائل )1563أخرجف أبقداود ) صخٔح. (1)

(، مـ صريؼ ابـ لفقعة، كالمها طـ طؿرو بـ شعقب طـ أبقف طـ 637لؿعؾؿ. وأخرجف الترمذي )ا

 جده بف. 

 (، أيًضا مـ صريؼ حجاج بـ أرصاة طـ طؿرو بـ شعقب بف.2/178وقد أخرجف أمحد )

قال الترمذي: هذا حديث قد رواه الؿثـك بـ الصباح طـ طؿرو بـ شعقب كحقهذا، والؿثـك بـ 

شلٌء. وقد  لفقعة يضعػان يف الحديث، وٓ يصح يف هذا الباب طـ الـبل  الصباح وابـ

 اطترض طىل كالم الترمذي بنسـاد أبل داود والـسائل: فنكف إسـاد صحقح إىل طؿرو بـ شعقب. 

(، مـ صريؼ الؿعتؿر بـ سؾقؿان طـ حسقـ الؿعؾؿ طـ 5/38ولؽـ أخرجف الـسائل ) قهتُ:

.. فذكره، ثؿ قال الـسائل: خالد أثبت طـدكا مـ معتؿر، طؿرو بـ شعقب قال جاءت امرأة.

والحافظ  كصب الرايةوالزيؾعل يف  التحػةوحديث معتؿر أوىل بالصقاب. كؼؾف طـف الؿزي يف 

والذي يف الؿطبقع بدون ققلف )وحديث معتؿر... ( وقد تبع الؿزي الـسائلَّ فرجح . الدرايةيف 

 مقجقًدا الؿذكقر الؽالم فقجدكا الرسالة ممسسة بطبعة ؽبرىال الســ صبعت ، ثؿرواية معتؿر

  .(2271) الؽبرى اكظر فقفا،

وكلهنؿا رجحا روايتف ٕكف سؾؽ غقر الجادة، واهلل أطؾؿ. وطىل هذا فالحديث معضؾ: ٕن  قهتُ:

 طؿرو بـ شعقب أكثر روايتف طـ التابعقـ، ومـ ثؿ فالحديث ضعقػ.

ـُ  ارثالح بـ لخالد متابعات رأيت ثؿ  طدي أبل ابـ تابعف فؼد الؿحػقضة: هل روايتف أن ُتَبقِّ

 الحارث، بـ خالد رواه كؿا الؿعؾؿ، حسقـ طـ الحديث فروى ثبت: ثؼة وهق إبراهقؿ، بـ محؿد

 ًٓ   (1260.)إمقال يف طبقد أبق روايتف أخرج. مقصق

 رواه كؿا الؿعؾؿ، ـحسق طـ الحديث فروى ثبت: ثؼة وهق أسامة، بـ محاد أسامة أبق وتابعف

ًٓ  الحارث بـ خالد  (.1982) الســ يف الدارقطـل روايتف أخرج. مقصق

 ولعؾ إثبات، الثؼات مـ ثالثة طؾقفا اجتؿع فؼد الؿحػقضة: هل القصؾ فرواية هذا وطىل

 .فلرسؾف الحديث، وصؾ يف شؽ سؾقؿان بـ الؿعتؿر

ًٓ  رواه قد أكف: القصؾ ويميد  شعقب بـ طؿرو طـ أرصاة، بـ وحجاج ،لفقعة ابـ: أيًضا مقصق

  .تؼدم كؿا بف،
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ـْ َحِديِث َطائَِشَة. (555)

َحُف الَحاكُِؿ مِ َوَصحَّ
(1)

 

ـْ ُأمِّ َسَؾَؿَة  (555) َأكََّفا َكاَكْت َتْؾبَُس َأْوَضاًحا َوَط
(2)

ـْ َذَهٍب َفَؼالَ 
ْت: َيا ، مِ

، َأَكـٌْز ُهَق؟ َقاَل: 
ِ
ـْزٍ »َرُسقَل اهلل . َرَواُه َأُبقَداُود «إَذا َأدَّْيت َزَكاَتُف َفَؾْقَس بَِؽ

َحُف الَحاكُِؿ. اَرُقْطـِّل. َوَصحَّ َوالدَّ
(3)

 

 حاديثاملسائل واألحكام املستفادة من األ

 اٗؿًٞ َٔ ايصٖب، ٚايفه١ ظنا٠؟ ٌٖ يف د:1ر َػأي١

 :يف هذه الؿسللة أققال 

 تجب فقف الزكاة. الكْل األّل:

 بسـد ضعقٍػ ُمـؼطٍع، وطـ ابـ مسعقد  وهذا الؼقل جاء طـ طؿر 

، وطـ طبد اهلل بـ طؿرو  ـٍ  بنسـاد ضعقٍػ، وطـ طائشة  بنسـاد حس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، مـ صريؼ يحقك بـ أيقب 1565(، وأخرجف أيًضا أبقداود )390-1/389أخرجف الحاكؿ ) (1)

الغافؼل، طـ طبقداهلل بـ أبل جعػر، أن محؿد بـ طؿرو بـ ططاء أخبره، طـ طبداهلل بـ شداد بـ 

 رسقل اهلل   الفاد أكف قال: دخؾـا طىل طائشة زوج الـبل
َّ
فرأى يف يدي  فؼالت: دخؾ طظ

فؼؾت: صـعتفـ أتزيـ لؽ فقفـ يا رسقل اهلل، فؼال:  «ما هذا يا طائشة؟»فتخات مـ ورق فؼال: 

 .«هل حسبؽ مـ الـار»أو ما شاء اهلل مـ ذلؽ، قال:  ،فؼؾت: ٓ «أتمديـ زكاهتـ؟ »

ديثف يحتؿؾ التحسقـ إن شاء اهلل إذا رجالف ثؼات غقر يحقك بـ أيقب فنكف مختؾػ فقف وح قهتُ:

(: وقد ققؾ: إنَّ الحديث مـ 3/78) التـؼقحمل يخالػ أو يـؽر طؾقف، وقد قال ابـ طبد الفادي يف 

 .الصحقحقـمـاكقر يحقك بـ أيقب، وإن كان مـ رجال 

 .الـفايةمجع )وضح( وهل كقع مـ الحظ يعؿؾ مـ الػضة، سؿقت بذلؽ لبقاضفا.  (2)

(، مـ صريؼ ططاء 1/390(، والحاكؿ )2/105(، والدارقطـل )1564رواه أبقداود ) عٔف.ض (3)

فالحديث  جامع التحصقؾطـ أم سؾؿة بف. وططاء مل يسؿع مـ أم سؾؿة، قالف ابـ الؿديـل كؿا يف 

 مـؼطع ضعقػ.
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، وهق ققل سعقد بـ جبقر، وسعقد بـ الؿسقب،  ـٍ وجابر بـ زيد، بنسـاد حس

ومقؿقن بـ مفران، ومحؿد بـ سقريـ، والزهري، وططاء، ومؽحقل، وطؾؼؿة، 

وإسقد، والـخعل، وصاوس، وطؿر بـ طبد العزيز، وهق مذهب الثقري، 

وإوزاطل، وابـ الؿبارك، والحسـ بـ حل، وأمحد يف رواية، وداود الظاهري، 

حف ابـ الؿـذر، ثؿ ابـ حزم، ثؿ الصـعاين،  ثؿ ابـ باز وابـ طثقؿقـ والقادطل ورجَّ

 رمحة اهلل طؾقفؿ أمجعقـ.

    ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ﴿وقد استدلقا بؼقلف تعاىل: 

، فأية طامة تشؿؾ الُحظ، وكذلؽ [34التوبة:] ﴾ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ

ما مـ صاحب ذهٍب، وٓ »: مرفقًطا الؿتػؼ طؾقف طـ أبل هريرة  الحديث

ٍة ٓ يمدي زكاهتا إٓ إذا كان يقم يشؿؾ  «الؼقامة صػحت لف صػائح مـ كار... فضَّ

 الُحظ، واستدلقا أيًضا بلحاديث الباب.

 :ٕزكاة فقف. الكْل الجاى ٓ 

، صحَّ طـ ابـ طؿر، وجابر بـ طبد اهلل، وطائشة، وأسؿاء بـت أبل بؽر 

وهق ققل الحسـ، والشعبل، وقتادة، وُروي طـ ابـ الؿسقب، والؼاسؿ، وهق ققل 

 وأمحد، والؾقث، وإسحاق، وأبل ثقر، وأبل طبقد، وابـ خزيؿة.مالؽ، والشافعل، 

وغقره مرفقًطا:  (،2/107) طـد الدارقطـل واستدلقا بحديث جابر 

 .، ويف إسـاده: أبق محزة مقؿقن، وهق متروك«لقس ْم الُحؾل زكاة»

برقؿ  التحؼقؼولف صريؼ أخرى أحسـ مـفا أخرجف ابـ الجقزي يف 



 ٢28 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 
إبراهقؿ بـ أيقب، طـ طافقة بـ أيقب، طـ لقث بـ وهق مـ صريؼ: (، 981)

سعد، طـ أبل الزبقر، طـ جابر، وهق حديٌث ضعقٌػ، أطؾَّف بعضفؿ بجفالة طافقة 

 بـ أيقب، والقاقع أكف لقس بؿجفقل: فؼد قال فقف أبق زرطة: ٓ بلس بف.ا

: فؼد ضعػف ولؽـ طؾة الحديث إبراهقؿ بـ أيقب: فنكف ضعقٌػ، أو مجفقل

 هر الؿؼدسل، وأبق العرب إفريؼل، وقال أبق حاتؿ: ٓ أطرفف.أبق الطا

والصقاب يف الحديث الققػ طىل جابر، فؼد رواه ابـ جريج، وأيقب، 

الؿؾؽ طـ أبل الزبقر، طـ جابٍر مقققًفا، وإسـاده صحقح، وفقف تصريح أبل  وطبد

 الزبقر بالسؿاع مـ جابر.

وا بنخراج الزكاة مـفا، وٕهنا الصحابة، ومل يممر دوجدت الُحظ طـ ّقالْا:

 مستعؿؾة ولقست لؾتجارة والتـؿقة.

 :طاريتف. زكاتف الكْل الجالح 

وهق ققل الشعبل، والحسـ، وقتادة، وُروي طـ جابر، وُروي طـ ابـ طؿر 

فػقف زكاة،  :أكف إذا مل ُيَعرْ  :بنسـادٍ ضعقٍػ، وقال بف أمحد يف رواية، ومعـك كالم أمحد

ح ذلؽ ابـ ال  .الطرق الحؽؿقةؼقؿ يف ورجَّ

 :تجب الزكاة فقف مرة واحدة. الكْل الزابع 

، (3/984) ، أخرجف ابـ زكجقيفوهذا الؼقل ثبت طـ أكس بـ مالؽ 

 .(4/138) والبقفؼل

: لؼقة أدلتف، وٓ معارض انقٌل األًل هقانشاجح  :قال أتٌ عثذ اهلل غفش اهلل نو
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لفا يصؾح لؾؿعارضة، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 ايػٝف احمل٢ً ظنا٠؟ٌٖ يف  د:2ر َػأي١

يف الؿسللة إوىل مـ وجقب زكاة الحظ أكف واجب  انصحْحمؼتضك الؼقل 

الؼقل بالزكاة فقف، وهق ققل مؽحقل،  أيًضا هفـا، وقد ثبت طـ أبل أمامة 

 ومالؽ بـ مغقل.

  ،وذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل أكف ٓ زكاة فقف، كؼؾ طـ ططاء، ومحاد، وإبراهقؿ

واضحة  قف: فنن إدلة العامة التل تؼدمت يف الؿسللة السابؼةوهق ققل ٓ دلقؾ طؾ

وجقب الزكاة فقفا، واهلل أطؾؿ.الدٓلة يف 
(2)

 

 األٚاْٞ املتدص٠ َٔ ايصٖب ٚايفه١، ٌٖ فٝٗا ظنا٠؟ د:3ر َػأي١

ـَ َأْهِؾ  (4/228الؿغـليف   قال ابً قدام٘ َكاُة بَِغقِْر ِخاَلٍف َبقْ (: فِقَْفا الزَّ

َٓ َزكَ  َفا الِعْؾِؿ، َو اَة فِقَْفا َحتَّك َتبُْؾَغ كَِصاًبا بِاْلَقْزِن، أَْو َيُؽقَن ِطـَْدُه َما َيبُْؾُغ كَِصاًبا بَِضؿِّ

 .الؿراد كتفكاإَِلقِْف.

أمجع العؾؿاء طىل أن  (16/109 :)التؿفقديف  قال اإلماو ابً عبد الرب 

وزهنا ما تجب  إذا بؾغت مـ :متخذ أكقة مـ الػضة أو الذهب طؾقف الزكاة فقفا

وٓ مـ باب  ،ولقس ذلؽ طـدهؿ مـ باب الحظ الؿتخذ لزيـة الـساء ،فقفا الزكاة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مصـػ طبد الرزاق (3/154-155 ،)مصـػ ابـ أبل شقبة(، -538)ص إمقالاكظر:  (1)

(4/82-86 ،)ســ البقفؼل (4/138-139 ،)إمقال ٓبـ زكجقيف (3/978- ،)

مجؿقع الػتاوى (.17-25/16)ج 

  (3/193.)مصـػ ابـ أبل شقبةواكظر:  (2)
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واطؾؿ أن  ،وٓ الؿصحػ الؿحىل يف شلء فؼػ طىل هذا إصؾ ،السقػ الؿحىل

 ها.ففق الحؼ الذي ٓ شؽ فقف وباهلل التقفقؼ :ما أمجعقا طؾقف

 ٌٖ ٜعترب ْكاب اؿًٞ بايٛظٕ، أّ بايك١ُٝ؟ د:4ر َػأي١

َوُيْعتَبَُر فِل الـَِّصاِب فِل اْلُحؾِلِّ  (4/223 :)الؿغـليف   ابً قدام٘قال 

َكاُة بِاْلَقْزِن، َفَؾْق َمَؾَؽ ُحؾِقًّا قِقَؿتُُف مِاَئتَا دِْرَهٍؿ، َوَوْزُكُف ُدوَن  الَِّذي َتِجُب فِقِف الزَّ

ـِ  ـْ َطَؾقِْف َزَكاةٌ  :اْلِؿاَئتَقْ ـِ َوْزًكاَوإِْن َبَؾَغ مِاَئتَ ، َلْؿ َيُؽ َكاُة َوإِْن َكَؼَص فِل  :قْ َفِػقِف الزَّ

ـْ اْلَقِرِق َصَدَقةٌ »: اْلِؼقَؿِة: لَِؼْقلِِف  .«َلْقَس فِقََم ُدوَن َخْؿِس َأَواٍق ِم
(1) 

 الؿراد. كتفكا

 اؾٛاٖط األخط٣ َٔ غري ايصٖب ٚايفه١. د:5ر َػأي١

َجْقَهٌر  َفنِْن َكاَن فِل اْلُحؾِلِّ :  (4/224)الؿغـليف   قال ابً قدام٘

َعةٌ  لُِئ ُمَرصَّ َٔ ِة ُدوَن  :َو َهِب َواْلِػضَّ ـْ الذَّ
َكاُة فِل اْلُحؾِلِّ مِ َٓ َزَكاَة  :ْقَهرِ الجَفالزَّ َكََّفا 

ِ
ٕ

ـْ َأْهِؾ اْلِعْؾؿِ 
 ها.فِقَفا ِطـَْد َأَحٍد مِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.595تؼدم الحديث يف الؽتاب برقؿ ) (1)
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ـِ ُجـُْدٍب  (553) ـْ َسُؿَرَة ْب   ،َوَط
ِ
ُكْخِرَج َيْلُمُرَكا َأْن  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َكاَن َرُسقُل اهلل

َدَقةَ  ُه لِْؾبَقْعِ  الصَّ ـَ الَِّذي َكُعدُّ
.. مِ ـٌ َرَواُه َأُبقَداُود، َوإِْسـَاُدُه َلقِّ

(1)
 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 ٌٖ يف األؾٝا٤ املعطٚن١ يًتجاض٠ ظنا٠؟ د:1ر َػأي١

 فقر العؾؿاء إىل أنَّ الؿعروضات لؾتجارة فقفا الزكاة إذا حال طؾقفا ذهب مج

م ثؿ ُيخرج ربع طشر ققؿتفا، وقد حؽاه بعضفؿ إمجاًطا،  الحقل، وذلؽ بلن ُتَؼقَّ

يف  كابـ الؿـذر وتبعف آخرون، والقاقع وجقد الخالف: فؼد قال الشافعل 

ٓ زكاة فقفا، وقال بعضفؿ: الؼديؿ: اختؾػ الـاس يف زكاة التجارة، فؼال بعضفؿ: 

 فقفا الزكاة، وهذا أحب إلقـا.

وقد قال  :إمقالوهذا صريح يف وجقد الخالف، وكذا قال أبق طبقد يف 

بعض مـ يتؽؾؿ يف الػؼف: إكف ٓ زكاة يف أمقال التجارة. وهذا صريٌح أيًضا يف 

 وجقد الخالف.

ططاء، وداود الظاهري، ومـ الذيـ قالقا بلكف ٓ زكاة يف معروضات التجارة: 

 إلباين،واإلمام  حسـ، بـ وكصره ابـ حزم، وهق ترجقح الشقكاين، وصديؼ

 القادطل رمحة اهلل طؾقفؿ أمجعقـ.واإلمام 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ (، مـ صريؼ جعػر بـ سعد بـ سؿرة طـ خبقب بـ سؾقؿان ب1562أخرجف أبقداود ) ضعٔف. (1)

سؿرة طـ أبقف سؾقؿان طـ سؿرة بـ جـدب بف. وهذا إسـاد ضعقػ أو أشد: فنن جعػًرا مجفقل 

 الحال، وخبقًبا وسؾقؿان مجفقٓ طقـ.



 ٢32 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 ٚقد استدٍ اجلُٗٛز ع٢ً ذيو بأدي١ َٓٗا: 

 الذي يف الباب، وقد تؼدم بقان ضعػف. حديث سؿرة بـ جـدب 

 ، والحاكؿ(101-2/100) طـد الدارقطـل وبحديث أبل ذرٍّ 

قتفا، وْم البؼر صدقتفا، وْم ْم اإلبؾ صد»قال:  وغقرمها، أن الـبل  (1/388)

 .«صدقتف زالب

فلما خالد؛ فنكؽؿ تظؾؿقن »، وفقف: الصحقحقـيف  وبحديث أبل هريرة 

«خالًدا، فؼد احتبس أدراطف، وأطتاده ْم سبقؾ اهلل
(1)

، قالقا: إكؿا صالبقا خالًدا 

أكف   أدراطف، وأطتاده: ٕهنؿ ضـقها معروضة لؾتجارة، فلخبرهؿ الـبل الزكاَة يف

 قد وقػفا يف سبقؾ اهلل.

وغقره، أكف قال  (580)ص طـد أبل طبقد واستدلقا بلثر طؿر بـ الخطاب 

لحؿاس: يا محاس، َأدِّ زكاة مالؽ. قال: فؼؾت: مايل ماٌل إٓ ِجَعاب وُأُدم. فؼال: 

ْمفا، ثؿ أَدِّ  ز  كاهتا.َققِّ

بنسـاد صحقح طـ  (4/147) البقفؼلو (،3/183ابـ أبل شقبة ) وأخرج

 ، قال: لقس يف العروض زكاة: إٓ ما كان لؾتجارة.ابـ طؿر 

بلكف  :بلكف ٓ زكاة يف طروض التجارة طـ حديث سؿرة ّقد أجاب الكائلٌْ

ضعقٌػ كؿا تؼدم، وكذلؽ حديث أبل ذر: فنكف مـ صريؼ: طؿران بـ أبل أكس، 

 طـ مالؽ بـ أوس بـ الحدثان، طـ أبل ذر بف.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.874سقليت يف الؽتاب برقؿ ) (1)
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َبذي، وسعقد بـ سؾؿة بـ أبل  وقد رواه طـف ابـ جريج، ومقسك بـ طبقدة الرَّ

مسـد الحسام، وابـ جريج مل يسؿع مـ طؿران كؿا قال البخاري، وقد جاء يف 

دة الربذي شديد الضعػ، قومقسك بـ طب .أكف قال: بؾغف طـ طؿران أمحد

ـ جريج دلَّسف، ففذه صبؼتف، وقد كان يدلس طـ مثؾ همٓء، وأما ويحتؿؾ أن اب

فقف، ومع ذلؽ فالظاهر أكف سؼط مـ  تؾػسعقد بـ سؾؿة بـ أبل الحسام ففق ُمخ

إسـاد الحاكؿ مقسك بـ طبقدة، فرواه مـ صريؼ: ابـ أبل الحسام طـ طؿران، وقد 

بقـ سعقد وطؿران، رواه الدارقطـل بنسـاد الحاكؿ، وذكر فقف )مقسك بـ طبقدة( 

 وكذلؽ البقفؼل.

(: ومدار الحديث طؾقف. 14/182) إتحاف الؿفرةولذلؽ قال الحافظ يف 

 بـ طبقدة الربذي.ايعـل مقسك 

.فالحديث شديد الضعػ :ُ قهت
(1)

 

فقحتاجقن إىل إثبات  الصحقحقـيف  الذي وأما حديث أبل هريرة  قالْا:

حف وأطتاده لؾبقع، وهذا إمر غقر ضاهٍر، دطقاهؿ، وهل أنَّ خالًدا كان يعرض سال

َـّ ذلؽ  أقرب مـ هذا  تؽؾػ يف التلويؾ، ولؾحديث تلويالنوإثبات أنَّ الساطل ض

لخالد  أنَّ هذا اطتذار مـ الـبل  أولفؿا: الػتحالتلويؾ ذكرمها الحافظ يف 

  َّأطتاده خالًدا قد وضع سالحف وبلنَّ لف طذًرا يف الؿـع، واستدل طىل ذلؽ بلن

يف سبقؾ اهلل، فؽقػ يؿـع القاجب ويتطقع. وثاكقفؿا: أنَّ خالًدا كان كقى 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (21557.)تحؼقؼ الؿسـداكظر  (1)



 ٢34 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 
بنخراجفا مـ مؾؽف الزكاة طـ مالف: ٕنَّ أحد إصـاف )يف سبقؾ اهلل(، وهؿ 

 الؿجاهدون.

 إول أقرب، وهق أحسـ ما يحؿؾ طؾقف الحديث. التلويؾو

و بـ محاس، طـ أبقف، : فنكف مـ رواية أبل طؿروأما أثر طؿر بـ الخطاب 

مـ ذلؽ ما أخرجف ابـ أبل شقبة  :ثؿ وجدت لف صرًقا يتؼقى هبا وكالمها مجفقل.

( مـ صريؼ ابـ إسحاق، طـ الزهري، طـ محقد بـ 1120(، وأبق طبقد )3/184)

كـت طىل بقت الؿال زمـ طؿر بـ الخطاب:  :الؼاري، قال طبد الرمحـ بـ طبدٍ 

ل التجار، ثؿ حسبفا شاهدها، وغائبفا، ثؿ أخذ فؽان إذا خرج العطاء مجع أمقا

. ولف صرق الزكاة مـ شاهد الؿال طىل الشاهد والغائب. وفقف طـعـة ابـ إسحاق

 أخرى طـد أبل طبقد بؿعـك ذلؽ، يتؼقى هبا إىل الحسـ طىل أقؾ أحقالف.

اجتفاد مـ صحابل،  فلجاب طـف بعضفؿ: بلكف وأما أثر طبداهلل بـ طؿر 

 .الصحابة ٓ بؼقل بعضفؿ  والحجة بنمجاع

واستدل الؼائؾقن بلكف ٓ زكاة فقفا بلنَّ إصؾ حرمة أمقال الؿسؾؿقـ، وٓ 

 ُكقجب الزكاة فقفا إٓ بدلقٍؾ صحقٍح صريٍح يف الؿسللة.

 ومها صحابقانبالزكاة فقفا،  الػتقى ابـ طؿر و طؿر قد ثبت طـ :ُ قهت

هق  فيت توـفانزُ َقٌل تو ًَحابة، مخالػ مـ الص ؿا، وٓ يعؾؿ لفالـبل  آزم

، ٓ سقؿا وقد صار إغـقاء أكثرهؿ  أفتَ تو ىزاٌ انصحاتْاٌ اجلهْالٌيا 
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، وكسلل اهلل أن يشرح وجؾفؿ أمقالفؿ معروضة لؾتجارة والعؿؾ، ولقست ثابتة

صدوركا لؾحؼ والصقاب، وباهلل التقفقؼ.
(1)

 

جارة ٓ يشترصقن أن الذيـ يؼقلقن بقجقب الزكاة يف طروض الت تنبيه:

م م طـده  اَيُحقَل طىل الؿعروضات الحقل وهل طـده، بؾ يؼقلقن: يف كؾ طام ُيَؼقِّ

 مـ الؿعروضات، وُيْخِرج ربع طشرها.

أيًضا طىل أنَّ التاجر إذا كان لديف ذهٌب، أو فضٌة معروض لؾبقع وحال  فُ ُيـبَّ و

: ٕكف ماٌل يف مؾؽف ًٓ واحًداقق طؾقف الحقل ومل ُيبَْع، وهق كصاب: فقجب فقف الزكاة

 حال طؾقف الحقل، واهلل الؿستعان.

 ٌٖ يف ايعػٌ ظ نا٠؟ د:2ر َػأي١

 جاء يف زكاة العسؾ أحاديث، وهل كؿا يظ:

 ؾِ َس عَ ل الْ فِ »مرفقًطا:  (4/126البقفؼل )طـد  جاء مـ حديث أبل هريرة 

 كذاٌب. ، وهق، ويف إسـاده: طبد اهلل بـ محرر«ُر ْش عُ الْ 

ه  (1824) جفماوجاء طـد ابـ  مـ رواية طؿرو بـ شعقب، طـ أبقف، طـ جدِّ

أخذ مـ العسؾ الُعشَر، ويف إسـاده: ُكعقؿ بـ محاد فقف َضْعٌػ،  أنَّ الـبل 

 (1596) طـد أبل داود وهق، مختصر والحديثوأسامة بـ زيد الؾقثل ُمتََؽؾٌَّؿ فقف، 

أحد بـل -هالل  بنسـاد صحقح إىل طؿرو بـ شعقب، طـ أبقف، طـ جده، قال: جاء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إمقال كتاب (2/376- )كصب الراية (6/47 ،)الؿجؿقع (641 ،)الؿحؾَّكاكظر:  (1)

  (4/249-.)الؿغـل(، -580)ص



 ٢36 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 
بعشقر كحؾ لف، وسللف أن يحؿل وادًيا يؼال لف )سؾبة(،  إىل الـبل  -متعان

كتب  بـ الخطاب اذلؽ القادي، فؾؿا َولَِل طؿر  فحؿك لف رسقل اهلل 

سػقان بـ وهب إىل طؿر بـ الخطاب يسللف طـ ذلؽ. فؽتب طؿر: إْن أدَّى إلقؽ 

َكْحؾِِف فاحؿ لف سؾبف، وإٓ فنكؿا هق مـ طشقر  ما كان يمدي إىل رسقل اهلل 

 ذباب غقث يلكؾف مـ شاء.

فتبقـ مـ سقاق الحديث بطقلف أنَّ الرجؾ جاء بعشقر كحؾف بـػسف ٓ أكف زكاة 

جعؾ ذلؽ ُمؼاباًِل  ، ولذلؽ فننَّ طؿر بـ الخطاب أوجبفا طؾقف رسقل اهلل 

 لؾحؿاية، ومل يلخذه طؾقف إٓ بذلؽ.

طـف قال: قؾت: يا  (1823) ماجفارة، أخرجف ابـ وجاء مـ حديث أبل سق 

، قؾت: يا رسقل اهلل، امحفا يل. فحؿاها «أدِّ العشقر»رسقل اهلل، إنَّ يل كحاًل. قال: 

 يل. وهق مـ صريؼ: سؾقؿان بـ مقسك طـ أبل سقارة.

: سللت محؿد بـ إسؿاطقؾ طـ هذا الحديث، فؼال:  قال الرتمذٖ

، مل يدرك أحًدا مـ أصحاب رسقل اهلل  حديٌث مرسؾ، وسؾقؿان بـ مقسك

.ا  هولقس يف زكاة العسؾ شلء يصحُّ

 ؾِّ ل كُ فِ  ؾِ َس عَ ل الْ فِ »مرفقًطا:  طـ ابـ طؿر  (629) وأخرج الترمذي

، ويف إسـاده: صدقة بـ طبد اهلل السؿقـ، وهق متروٌك، واتُِّفَؿ «َأُزٍق زق   ةِ َر َش طَ 

 بالقضع.

ديث الحارث بـ طبد الرمحـ بـ أبل مـ ح (3/142) وروى ابـ أبل شقبة
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الدوسل طـ مـقر بـ طبد اهلل، طـ أبقف، طـ سعد بـ أبل ذباب، فذكر  بذبا

الحديث، وفقف أكف أخذ مـ ققمف زكاَة العسؾ العشَر، فلقره طؿر وجعؾف يف صدقات 

 الؿسؾؿقـ.

ال وهق مع وقػف ضعقٌػ: ٕنَّ مـقًرا وأباه مجفقٓن، وبـاًء طىل ما تؼدم ف :ُ قهت

، يثبت يف زكاة العسؾ شلٌء، وهق ققل البخاري كؿا تؼدم، وكذلؽ قال ابـ الؿـذر

والشافعل، والترمذي رمحة اهلل طؾقفؿ أمجعقـ.
(1)

 

 اختالف ايفكٗا٤ يف ٖرٙ املشأي١:

  ذهب أمحد إىل أنَّ فقف الزكاة، قال ابـ قدامة: وُيرَوى ذلؽ طـ طؿر بـ طبد

 بـ مقسك، وإوزاطل، وإسحاق. العزيز، ومؽحقل، والزهري، وسؾقؿان

 واستدلقا ببعض إحاديث الؿتؼدمة.

  ٓ :وقال مالؽ، والشافعل، وابـ أبل لقىل، والحسـ بـ صالح، وابـ الؿـذر

: لعدم ثبقت انصٌابهق  ًىزازكاة فقف. وهق مذهب البخاري، والظاهرية، 

ابـ واإلمام  ،القادطلواإلمام  إلباين،اإلمام  إحاديث الؿتؼدمة، وهق ترجقح

.طثقؿقـ رمحة اهلل طؾقفؿ
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 التـؼقح (5/516- )البدر الؿـقر (2/390- ،)كصب الراية (2/324- ،)التؾخقصاكظر:  (1)

(3/58-.) 

  (4/183.)الؿغـلواكظر:  (2)
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ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (555)   ،َوَط
ِ
َكاِز الُخُؿُس »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهلل . «َوفِل الرِّ

ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 تعزيف الزكاس:

 كز ذهب مجفقر العؾؿ كاز هق دِفـ الجاهؾقة، وهق ملخقٌذ مـ الرَّ اء إىل أنَّ الرِّ

اء، يؼال: ركزه يركزه ركًزا إذا دفـف ففق مركقز. وهق مذهب أمحد،  بػتح الرَّ

 والشافعل، ومالؽ، وغقرهؿ.

  كاز يشؿؾ الؿعادن أيًضا: ٕكف وذهب أبق حـقػة، والثقري وغقرمها إىل أنَّ الرِّ

كازأط-يشؿؾفا آسؿ الؾغقي   .-ـل الرِّ

(، قال: 4/152طـد البقفؼل ) واستدل لفؿا أيًضا بحديث أبل هريرة 

هق الذهب الذي خؾؼف اهلل ْم إرض يقم »طـ الركاز؟ فؼال:  ُسئؾ الـبل 

وهق متروك، ومع  ،، وفقف: طبد اهلل بـ سعقد الؿؼبري«خؾؼ السَموات وإرض

 .ذلؽ ففذا الدلقؾ أخصُّ مـ دطقاهؿ، واهلل أطؾؿ

كاز تػرقة الـبل  ُة الجؿفقر يف أنَّ الؿعادن ٓ تدخؾ يف الرِّ بقـ  وُحجَّ

كاز بؼقلف:  كاز الُخ »الؿعدن والرِّ  .«سؿُ والؿعدن ُجبار، وْم الرِّ

.قٌل اجلًيٌس ًانشاجح
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1710(، ومسؾؿ )1499أخرجف البخاري ) (1)

  (7/31.)التؿفقد (4/232 ،)الؿغـل (1499 ،)الػتحاكظر:  (2)



ٗٔ ٔنَتاُب  ٢39  الشََّنا

 
 َا ايصٟ جيب يف ايطناظ؟ د:1ر َػأي١

أوجب أهؾ العؾؿ فقف الُخُؿس، وُروي طـ الحسـ أكف قال: ما كان يف أرض 

 فػقف الخؿس، وما كان يف أرض السؾؿ: فػقف الزكاة. يعـل ربع العشر.الحرب: 

ق هذه التػرقة غقر الحسـ.قال ابً امليذر    : وٓ أطؾؿ أحًدا فرَّ

ُة الجؿفقر حديث أبل هريرة  :ُ قهت الذي يف الباب. وُحجَّ
(1)

 

َْكاًبا؟ د:2ر َػأي١ ُٜؿرتط يف ايطناظ إٔ ٜهٕٛ   ٌٖ 

 ٓ ُيشترط أن يؽقن كِصاًبا، بؾ يجب  ذهب الجؿفقر مـ أهؾ العؾؿ إىل أكف

 طؾقف الخؿس يف قؾقؾف وكثقره، وهق ققل الشافعل يف الؼديؿ، واختاره ابـ الؿـذر.

 وذهب الشافعل يف الجديد إىل أكف ٓ يخرج مـف الخؿس إٓ أْن يبؾغ الـصاب: 

يرجح ققل الجؿفقر. الباب كصاب الذهب والػضة وما يعادلفؿا وضاهر حديث
(2)

 

ُٜؿرتط  د:3ر َػأي١ ٜ ُخٍٛ عًٝ٘ اؿٍٛ؟ٌٖ   إٔ 

َٓ ُيْشتََرُط فِقِف  (1499 :)الػتحيف   قال احلافظ َواتََّػُؼقا َطَؾك َأكَُّف 

ـُ اْلَعَربِلِّ فِل  ،َبْؾ َيِجُب إِْخَراُج اْلُخُؿِس فِل اْلَحالِ  ،اْلَحْقُل  َشْرِح َوَأْغَرَب اِْب

ْشتَِرا التِّْرمِِذيِّ 
ِ

افِِعلِّ آ ـْ الشَّ ـْ ُكُتبِفِ َفَحَؽك َط
َٓ ُيْعَرُف َذلَِؽ فِل َشْلٍء مِ َٓ  ،َط، َو َو

ـْ ُكُتِب أَْصَحابِِف.
 هامِ

كاز الُخُؿس»يف الحديث:  وققلف   يدل طىل طدم آشتراط. «وْم الرِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (4/236.)الؿغـل (1499 ،)الػتحاكظر:  (1)

 . (7/31)التؿفقد (4/235 ،)الؿغـل (1499 ،)الػتحاكظر:  (2)



 ٢41 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 
 َا ٖٛ َكطف ايطناظ؟ د:4ر َػأي١

 :فقف ققٓن 

ؿ: مالؽ، مصرفف مصرف ُخُؿس الػلء، وهق ققل الجؿفقر، ومـف األّل:

طـ الشافعل، وهق ققل أصحاب الرأي، واختاره  ققٌل  ـف، وهقوأمحد يف إصح ط

وذلؽ ٕكف ماٌل مخؿقس زالت طـف يد الؽافر،  :بعض الشافعقة ومـفؿ: الُؿَزين

 فلشبف ُخُؿَس الغـقؿة.

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ﴿ومؼصقدهؿ بؿصرف الػلء الؿذكقر يف ققلف تعاىل: 

هق  :، والػلء[7احلرش:] ﴾ڳ ڳ گ گ  گ گ  ک ک ک ک

 ذ مـ الؽػار بدون قتال.ما ُيمخ

مصرفف مصرف الزكاة، وهؿ إصـاف الثؿاكقة الؿذكقرون يف آية  الجاىٕ:

 ھ ہ  ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ  ڻ ڻ﴿التقبة: 

، وهذا ققل الشافعل يف إصح [61التوبة:] ﴾ۓ ے ے ھ ھ ھ

 طـف، وأمحد يف رواية.

ػلء، وهذا : ٕكف ماُل كافٍر ُأِخذ بغقر حرب، فلشبف الانقٌل األًل أقشب :ُ قهت

.ابـ طثقؿقـ اإلمام  ترجقح
(1)

 

ُُؼ؟ د:5ر َػأي١ ـٗ  َٔ جيب عًٝ٘ ا

ـْ  ُكؾِّ  َطَؾك َيِجُب اْلُخْؿُس  (4/237 :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘ َم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1499.)الػتح (4/236 ،)الؿغـلواكظر:  (1)



ٗٔ ٔنَتاُب  ٢4٢  الشََّنا

 
، َوُحرٍّ َوَطبْدٍ  لٍّ ـْ ُمْسؾٍِؿ َوذِمِّ

َوُمَؽاَتٍب، َوَكبِقٍر َوَصِغقٍر، َوَطاقٍِؾ َوَمْجـُقٍن،  ،َوَجَدُه، مِ

ـُ  َأْكثَِر َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ. َوَهَذا َقْقُل  ـْ َأْهِؾ اْلـؿُ َقاَل اْب
ـْ َكْحَػُظ َطـُْف مِ ـِْذِر: َأْجَؿَع ُكؾُّ َم

َكاِز َيِجُدُه اْلُخْؿَس. لِّ فِل الرِّ مِّ ِديـَِة، الـْؿَ َقاَلُف َمالٌِؽ، َوَأْهُؾ  اْلِعْؾِؿ َطَؾك َأنَّ َطَؾك الذِّ

، وَ  َْوَزاِطلُّ ْٕ ، َوا ْأِي، َوَغقُْرُهْؿ.َوالثَّْقِريُّ :  َأْهُؾ اْلِعَراِق، َوَأْصَحاُب الرَّ افِِعلُّ َوَقاَل الشَّ

َكَُّف َزَكاٌة.
ِ

َكاُة: ٕ ـْ َتِجُب َطَؾقِْف الزَّ َّٓ َطَؾك َم بِلِّ  َٓ َيِجُب اْلُخْؿُس إ َوُحؽَِل َطـُْف فِل الصَّ

َكاَز.الـْؿَ وَ  َٓ َيْؿؾَِؽاِن الرِّ ، َوَأُبق ُطبَقٍْد: إَذا َكاَن  َوَقاَل  ْرَأةِ َأكَُّفَؿا  َْوَزاِطلُّ ْٕ ، َوا الثَّْقِريُّ

َٓ ُيْعَطاُه ُكؾَُّف.  اْلَقاِجُد َلُف َطبًْدا، ُيْرَضُخ َلُف مِـُْف، َو

َكاِز اْلُخُؿُس »: ُطُؿقُم َقْقلِِف  ،َوَلـَا قال ابً قدام٘: ُف َيُدلُّ : «َوفِل الرِّ َفنِكَّ

ُخْؿِس فِل ُكؾِّ ِرَكاٍز ُيقَجُد، َوبَِؿْػُفقمِِف َطَؾك َأنَّ َباقِقَُف لَِقاِجِدِه بُِعُؿقمِِف َطَؾك ُوُجقِب الْ 

ـْ َوَجَدُه َوَباقِقف  َكَُّف َماُل َكافٍِر َمْظُفقٌر َطَؾقِْف، َفَؽاَن فِقِف اْلُخْؿُس َطَؾك َم
ِ

ـْ َكاَن، َوٕ َم

 الؿراد. كتفكا... لَِقاِجِدِه، َكاْلَغـِقَؿةِ 

ح :ُ قهت يف الؿسللة، واهلل أطؾؿ. انصحْحف ابـ قدامة هق وما رجَّ
(1)

  

 ٌٖ خيتل ايطناظ بايصٖب ٚايفه١؟ د:6ر َػأي١

َكاِز الَِّذي فِقِف اْلُخْؿُس،  (4/235 :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘ ِصَػِة الرِّ

َهِب  ـْ الذَّ
ًٓ َطَؾك اْختاَِلِف َأْكَقاِطِف، مِ ةِ  ،َوُهَق ُكؾُّ َما َكاَن َما  ،ِديدِ َواْلحَ  ،َواْلِػضَّ

َصاصِ  ْػرِ  ،َوالرَّ كِقَِة َوَغقِْر َذلَِؽ  ،َوالـَُّحاسِ  ،َوالصُّ ْٔ َوُهَق َقْقُل إِْسَحاَق، َوَأبِل ، َوا

ـِ  ـْ َمالٍِؽ، َوَأَحُد َقْقَلْل اْلـؿُ ُطبَقٍْد، َواْب ـِ َط َواَيتَقْ ْأِي، َوإِْحَدى الرِّ ـِْذِر، َوَأْصَحاِب الرَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1499.)الػتحواكظر:  (1)



 ٢42 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 
 ْٔ ، َواْلَؼْقُل ا افِِعلِّ َْثَؿانِ الشَّ ْٕ َّٓ فِل ا َٓ َتِجُب إ  .- يعـل الذهب والػضة - َخُر: 

َكاِز اْلُخُؿُس »: َوَلـَا ُطُؿقُم َقْقلِِف :  قال ابً قدام٘ ُف َماٌل ، «َوفِل الرِّ َكَّ
ِ

َوٕ

اِر، َفَقَجَب فِقِف اْلُخْؿُس َمَع اْختاَِلِف َأْكَقاِطِف، كَ  ـْ َماِل اْلُؽػَّ
 هااْلَغـِقَؿِة.َمْظُفقٌر َطَؾقِْف مِ

مـ الذهب والػضة وغقرمها.أنَّ الركاز واجب يف كؾ مال  انصحْح :ُ قهت
(1)

  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/31.)التؿفقدواكظر  (1)



ٗٔ ٔنَتاُب  ٢43  الشََّنا

 

هِ  (555) ـْ َجدِّ ـْ َأبِقِف َط ـِ ُشَعقٍْب َط ـْ َطْؿِرو ْب   ،َوَط
ِ
فِل  -َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهلل

ْففُ إْن َوَجْدتف فِل َقْرَيٍة َمْسُؽقَكٍة فَ »: -َكـٍْز َوَجَدُه َرُجٌؾ فِل َخِرَبٍة  َوإِْن َوَجْدتف فِل ، َعرِّ

َكاِز الُخُؿُس  .«َقْرَيٍة َغْقرِ َمْسُؽقَكٍة َفِػقِف َوفِل الرِّ ـٍ ـُ َماَجْف بِنِْسـَادٍ َحَس . أَْخَرَجُف اْب
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 .َٛنع ايطناظ د:1ر َػأي١

ـْ َأْرَبَعِة أَْقَساٍم::  قال ابً قدام٘
َٓ َيْخُؾق مِ  َو

ٍَا تِل ُيقَجُد  :َأَحُد َْرِض الَّ ْٕ َٓ ُيْعَؾُؿ َلُف َمالٌِؽ، مِثُْؾ ا أَْن َيِجَدُه فِل َمَقاٍت، َأْو َما 

َْبـِقَِة اْلَؼِديَؿِة، َوالتُُّؾقِل، َوُجْدَراِن اْلـؿُ فِقَفا آَثاُر  ْٕ َفَفَذا ، ؾِقَِّة، َوُقبُقِرِهؿْ اهِ اْلـجْؾِؽ، َكا

 .- يعـل خالف الحسـ الؿتؼدم - فِقِف اْلُخْؿُس بَِغقِْر ِخاَلٍف، ِسَقى َما َذَكْرَكاهُ 

َْرِض َطَؾك َوْجِفَفا، َأْو فِل َصِريٍؼ َغقِْر َمْسُؾقٍك، َأْو  قال: ْٕ َوَلْق َوَجَدُه فِل َهِذِه ا

ـْ َقْرَيٍة َخَراٍب، َفُفَق َكَذلَِؽ فِل ا ـْ أَبِقِف، َط ـُ ُشَعقٍْب، َط ْلُحْؽِؿ: لَِؿا َرَوى َطْؿُرو ْب

هِ   .-فذكر حديث الباب-. َجدِّ

وإن وجده يف صريؼ مسؾقك: فػقف خالف بقـ أهؾ  :قال أتٌ عثذ اهلل غفش اهلل نو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وأبقداود 1/248-249) مسـدهفعل يف . مل يخرجف ابـ ماجف، بؾ أخرجف الشاحضً (1)

(، مـ صرق طـ طؿرو بـ شعقب طـ أبقف طـ جده بـحقه، ولػظ 5/44(، والـسائل )1710)

إن وجدتف ْم خربة جاهؾقة أو ْم وتف ْم قرية مسؽقكة أو ْم سبقؾ مقتاء فعرفف، دإن وج»الشافعل: 

 طؿرو بـ شعقب. والحديث . وإسـاده صحقح إىل«قرية غقر مسؽقكة فػقف وْم الركاز الخؿس

 «الؿقتاء»حسـ: ٕن سؾسؾة طؿرو بـ شعقب طـ أبقف طـ جده سؾسؾة حسـة، واهلل أطؾؿ. ومعـك 

 التل يلتقفا الـاس ويسؾؽقهنا. 



 ٢44 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 
ًاألًل العؾؿ: فؿذهب الشافعقة والحـابؾة أكف لؼطة، ومذهب الؿالؽقة أكف ركاز، 

 ديث الباب طؾقف.لدٓلة ح انصحْح هق

ـِ إَلقِْف، َفُفَق َلُف فِل  ـْتَِؼؾِ اْلـؿُ أَْن َيِجَدُه فِل مِْؾؽِِف  :اِلٔكِضُه الجَّأىٕ َواَيتَقْ : إِْحَدى الرِّ

َنَّ 
ِ

ـْ َضَفَر َطَؾقِْف َكاْلَغـَائِِؿ، َوٕ ْساَلِم، َفَؽاَن لَِؿ ُف َماُل َكافٍِر َمْظُفقٌر َطَؾقِْف فِل اإْلِ َكَّ
ِ

ٕ

َكا َكَُّف ُمقَدٌع فِقَفا، َوإِكََّؿا ُيْؿَؾُؽ بِالظُُّفقِر َطَؾقِْف، َوَهَذا الرِّ
ِ

َْرِض، ٕ ْٕ َٓ ُيْؿَؾُؽ بِِؿْؾِؽ ا َز 

َواَيُة الثَّاكِقَةُ  َقْد َضَفَر َطَؾقِْف، َفَقَجَب َأْن َيْؿؾَِؽُف. ُهَق لِْؾَؿالِِؽ َقبَْؾُف إْن اْطتََرَف بِِف،  :َوالرِّ

ِل َمالٍِؽ.َوإِْن َلْؿ َيْعتَرِ  افِِعلِّ  ْف بِِف َفُفَق لِؾَِّذي َقبَْؾُف َكَذلَِؽ إَلك أَوَّ  :َوَهَذا َمْذَهُب الشَّ

اِر، َفَؽاَكْت َطَؾك َما فِقَفا. ُف َكاَكْت َيُدُه َطَؾك الدَّ َكَّ
ِ

ٕ 

ُل َأَصحُّ :  ثه قال ابً قدام٘ َوَّ ْٕ َٓ  -َتَعاَلك إْن َشاَء اهللُ -َوا َكاَز  َنَّ الرِّ
ِ

ٕ

ارِ  ُيْؿَؾُؽ بِِؿْؾِؽ  ـْ َأْجَزائَِفا َوإِكََّؿا ُهَق ُمقَدٌع فِقَفا :الدَّ
َكَُّف َلقَْس مِ

ِ
 ها.ٕ

وهق ققل أبل يقسػ،  إن شاء اهلل، انصٌابوما صححف ابـ قدامة هق  :ُ قهت

 .وبعض الؿالؽقة، واهلل أطؾؿ

 .ومذهب الشافعل، هق ققل الؿالؽقة، والحـػقة أيًضا

ض باإلحقاء: فالؽـز لف طـد أهؾ العؾؿ، وهق ركاز طؾقف إن مؾؽ إر تنبيه:

فقف الخؿس، وألحؼ الشافعقة ما مؾؽف باإلقطاع، وألحؼ الؿالؽقة ما مؾؽف 

 باإلرث.

 َأْن َيِجَدُه فِل مِْؾِؽ آَدمِلٍّ ُمْسؾٍِؿ َمْعُصقٍم. اِلٔكِضُه الجَّألُح:



ٗٔ ٔنَتاُب  ٢45  الشََّنا

  تختصسٖا:فرنس ابٔ قدا١َ أقٛاال 

 ،وهق ققل أبل حـقػة، ومحؿد بـ الحسـ، وأمحد يف  أنَّ الؿال لصاحب الدار

 رواية.

  أنَّ الؿال لقاجده، وهق رواية طـ أمحد، والحسـ بـ صالح، وأبل ثقر، وأبل

كاز ٓ يؿؾؽ بؿؾؽ الدار كؿا تؼدم.  يقسػ، وذلؽ ٕنَّ الرِّ

 ار إن اطترف بف، وإن مل يعترف بف، ففق ٕول ؿاوقال الشافعل: هق ل لؽ الدَّ

 .يف يده ٕكف :مالؽ

  ،اًرا لقحػر لف صؾبًا لؽـز يجده فقجده: فال شلء لِلجقر إن استلجر حػَّ

ويؽقن القاجد لف هق الؿستلجر، وإن كان استلجره ٕمر غقر صؾب الركاز: 

 .فالقاجد لف هق إجقر وهق لف، وهذا ققل إوزاطل، ومجاطة مـ الحـابؾة

، وٓ إن شاء اهلل بانصٌا، وهق واختار هذا الؼقل الشقخ ابـ طثقؿقـ 

 .يتـاىف هذا الؼقل مع الؼقل الثاين: فتلمؾ

ـْ  :َأْن َيِجَدُه فِل َأْرِض اْلَحْرِب  :اِلٔكِضُه الزَّأبُع
َّٓ بَِجَؿاَطٍة مِ َفنِْن َلْؿ َيْؼِدْر َطَؾقِْف إ

ـَ اْلـؿُ  َقاِجِدِه، ُحْؽُؿُف ُحْؽُؿ َما َلْق َفُفَق لِ  :َفُفَق َغـِقَؿٌة َلُفْؿ، َوإِْن َقَدَر َطَؾقِْف بِـَْػِسفِ  :ْسؾِِؿق

.اْلـؿُ َوَجَدُه فِل َمَقاٍت فِل َأْرِض  ـَ   ْسؾِِؿق

َْرِض، َوَكاَن َحْربِقًّا، َفُفَق َغـِقَؿٌة  ْٕ : إْن ُطِرَف َمالُِؽ ا افِِعلُّ َوَقاَل َأُبق َحـِقَػَة، َوالشَّ

: َفَلْشبََف  ـٍ َكَُّف فِل ِحْرِز َمالٍِؽ ُمَعقَّ
ِ

ـْ َبقٍْت َأْو ِخَزاَكٍة.َأْيًضا: ٕ
 َما َلْق أََخَذُه مِ
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ُف َلقَْس لَِؿْقِضِعِف َمالٌِؽ ُمْحتََرٌم، أَْشبََف َما َلْق َلْؿ  : قال ابً قدام٘ َوَلـَا أَكَّ

 َمالُِؽُف. ُيْعَرْف 

، وهق ققل أبل ثقر، ، لؿا ذكره ابـ قدامة ًانقٌل األًل أسجح :ُ قهت

الصقاب.، واهلل أطؾؿ بوأبل يقسٍػ أيًضا
(1)

  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1/400 ،)شرح مـتفك اإلرادات (6/38- ،)الؿجؿقع (4/232-235 ،)الؿغـلواكظر:  (1)

الػقاكف الدواين (1/349 ،) الػؼفقة الؽقيتقةالؿقسقطة (23/105- ،)الحاوي الؽبقر 

(3/341.) 
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ـِ الَحاِرِث  (558) ـْ باَِلِل ْب   ،َوَط
ِ
ـَ الَؿَعادِِن  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهلل

َأَخَذ مِ

الَؼبَؾِقَّةِ 
(1)

َدَقَة. َرَواُه َأُبقَداُود.  الصَّ
(2)

 

 ثاملسائل واألحكام املستفادة من احلدي

 ٌٖ يف املعازٕ ظنا٠؟ َٚا ٖٞ املعازٕ اييت ػب فٝٗا ايعنا٠؟ د:1ر َػأي١

 يف الؿسللة أققال: 

تجب الزكاة يف كؾ معدن ُيْخَرج مـ إرض ولف ققؿة، وهق مذهب  األّل:

 .[267البؼرة:] ﴾ں ں ڱ  ڱ ڱ﴿الحـابؾة: لؼقلف تعاىل: 

، تجب الزكاة يف الذهب، والػضة فؼط، وهق مذهب مالؽ، والشافعل الجاىٕ:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـسقبة إىل )َقَبؾ(، وهل مـ كاحقة الُػرع: مقضع بقـ كخؾة والؿديـة. وققؾ: كاحقة مـ ساحؾ البحر  (1)

 ٓبـ إثقر. الـفايةبقـف وبقـ الؿديـة مخسة أيام. اكظر: 

( طـ ربقعة بـ 1/248) مقصئفا يف (، مـ صريؼ مالؽ، وهذ3061أخرجف أبقداود ) ضعٔف. (2)

أقطع بالل بـ الحارث الؿزين معادن الؼبؾقة،  أبل طبدالرمحـ طـ غقر واحد أن رسقل اهلل 

وهل مـ كاحقة الُػرع، فتؾؽ الؿعادن ٓ يمخذ مـفا إٓ الزكاة إىل الققم. وهذا إسـاد ضعقػ فقف مـ 

)طـ بالل بـ الحارث( فذكره غقر  البؾقغمل يسؿَّ ومرسؾ. وطىل هذا يتبقـ أن ققل الحافظ يف 

 أخذ مـ الؿعادن الصدقة فتلمؾ. صقاب، وكذلؽ لقس يف الحديث أن الـبل 

ًٓ مـ صريؼ  (2/381كصب الرايةوذكر الزيؾعل يف  ( أن ابـ طبدالبر ذكر أكف قد روي مقصق

 الدراوردي طـ ربقعة طـ الحارث بـ بالل بـ الحارث طـ أبقف. 

(، والبقفؼل يف 1/404(، والحاكؿ )371(، وابـ الجارود )2323ابـ خزيؿة ) أخرجف قهتُ:

الؽبرى (4/152 مـ صريؼ ) كعقؿ بـ محاد، قال: ثـا طبد العزيز، طـ ربقعة، طـ الحارث بـ

 بف.  بالل بـ الحارث، طـ أبقف

 قػ. وهذا إسـاٌد ضعقٌػ: الحارث بـ بالل ٓ يعرف، وكعقؿ بـ محاد فقف ضعػ، فالحديث ضع

 ه : إن صح الخبر: فنن يف الؼؾب مـ اتصال هذا اإلسـاد.اوقال ابـ خزيؿة 
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(، وابـ طدي 4/146أخرجف البقفؼل ) «ٓ زكاة ْم حجر»واستدلقا بحديث: 

، وهق مـ حديث طؿرو بـ شعقب، طـ أبقف، طـ جده، ورواه طـف (5/1681)

ثالثة: طؿر بـ أبل طؿر الؽالطل، وطثؿان الققاصل، ومحؿد العرزمل، وإول 

لذهب مـؽر الحديث، وأخران متروكان، ومع ذلؽ فدلقؾفؿ يشؿؾ غقر ا

 .: فننَّ كثقًرا مـ الؿعادن لقست أحجاًراوالػضة

ن يؽقن ذهبًا، أو فضًة وبؾغ الـَِّصاب، وحال ألقس يف الؿعادن زكاة إٓ  الجالح:

طؾقف الحقل، وهق ققل داود الظاهري، والؾقث، وأحد ققيل الشافعل، وكصره ابـ 

 : ٕدلة الزكاة الؿعؾقمة.حزم

الػضة، والـحاس، والؼصدير، والحديد، تجب الزكاة يف الذهب، و الزابع:

 وهق ققل أبل حـقػة، واختؾػ ققلف يف الزئبؼ.

ُمبَقَّـة بإدلة  ﴾ں ں ڱ  ڱ ڱ﴿، وأية: انقٌل انثانثهق  ًانصٌاب

إخرى.
(1)

 

 تفسٜعات ع٢ً َرٖب اجلُٗٛز يف ٚجٛب ايزنا٠ يف املعادٕ:

 كصاب الؿعدن:

  َّما ُيعادل كصاب الذهب، أو  كصاب الؿعدن ذهب أمحد، والشافعل إىل أن

الػضة، وأوجب أبق حـقػة الخؿس يف قؾقؾف وكثقره.
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (700.)الؿحؾَّك (4/239 ،)الؿغـلاكظر:  (1)

(2) الؿغـل (4/241.) 



ٗٔ ٔنَتاُب  ٢49  الشََّنا

 قدز ايٛاجب َٓ٘ ٚصفت٘: 

 :فقف ققٓن 

ربع العشر: ٕكف زكاة، وهق ققل طؿر بـ طبد العزيز، ومالؽ،  أّهلنا:

 والحـابؾة.

فقف الُخُؿس: ٕكف َفْلٌء، وهق ققل أبل حـقػة، وأبل طبقد، واختار  ثاىَٔنا:

لشافعل أكف زكاة، واختؾػ طـف يف الؼدر كالؿذهبقـ.ا
(1)

 

 ٚقت ايٛجٛب:

 :فقف ققٓن 

َفقُخرج القاجب مـف طـد تـاولف  -وكان كصاًبا كاماًل -إذا تـاولف  أّهلنا:

 وتؿؾؽف، وهق مذهب أمحد، ومالؽ، والشافعل، وأصحاب الرأي.

لؿـذر.ُيشترط أن يحقل طؾقف الحقل، وهق مذهب إسحاق، وابـ ا ثاىَٔنا:
(2)

 

 املػتدطج َٔ ايبخط نايًؤيؤ، ٚاملطجإ، ٚايعٓرب. د:2ر َػأي١

 :يف الؿسللة ققٓن 

ٓ زكاة فقف، وٓ شلء، وهق مذهب أمحد، ومالؽ، والثقري،  األّل:

والشافعل، وأبل حـقػة، ومحؿد بـ الحسـ، وأبل ثقر، وأبل طبقد، وهق ققل 

قاء قد كاكت تخرج ططاء، وطؿر بـ طبدالعزيز، والحسـ بـ صالح: ٕنَّ هذه إش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الؿغـل (4/239.) 

  (4/243.)الؿغـلاكظر:  (2)
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، وخؾػائف، فؾؿ يلت فقفا سـة طـف، وٓ طـ أحد مـ طىل طفد رسقل اهلل 

 خؾػائف مـ وجف يصح: وٕنَّ إصؾ طدم القجقب فقف.

، وهق رواية طـ أمحد، ويحؽك طـ طؿر بـ طبدالعزيز، وهق فقف الزكاة الجاىٕ:

 .رِّ معدن البَ ققل الحسـ، والزهري: ٕكف خارج مـ معدن، فلشبف الخارج مـ 

: ٕنَّ العـبر إكؿا يؾؼقف رِّ : وٓ يصح ققاسف طىل معدن البَ  قال ابً قدام٘

البحر، فققجد مؾًؼك يف البر طىل إرض مـ غقر تعب، فلشبف الؿباحات الؿلخقذة 

 همـ البر، كالؿـ، والزكجبقؾ، وغقرمها.ا

، وهق اختقار الظاهرية.انصٌابهق  ًانقٌل األًل :ُ قهت
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (703.)الؿحىل (4/244 ،)الؿغـلاكظر:  (1)



٘ٔ َباُب  ٢5٢  الٔفِطز  َصَدَق

 

 اُب َصَدَق١ٔ ائفِطِسَب

ـِ ُطَؿَر  (555) ـِ اْب   ،َط
ِ
ـْ َتْؿٍر َزَكاَة الِػْطرِ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َفَرَض َرُسقُل اهلل

، َصاًطا مِ

ِغقِر، َكِر، َوإُْكثَك، َوالصَّ ، َوالذَّ ـْ َشِعقٍر: َطَؾك الَعبِْد، َوالُحرِّ
ـَ  َأْو َصاًطا مِ

َوالَؽبِقِر، مِ

اَلةِ. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف. ، َوَأَمَر بَِفا َأْن ُتَمدَّى َقبَْؾ ُخُروِج الـَّاِس إَلك الصَّ ـَ الُؿْسؾِِؿق
(1)

 

اَرُقْطـِّل بِنِْسـَادٍ َضِعقٍػ  (555) ـِ َطِديٍّ َوالدَّ ْب
ِ

ا َذ ل هَ فِ  اِف َق الطَّ  ـِ طَ  ؿْ قهُ ـُ غْ أَ »: َوٓ

.«مِ ْق القَ 
(2)

 

ـْ َأبِل َسِعقٍد الُخْدِريِّ  (555) ـِ الـَّبِلِّ  ،َوَط  َصاًطا ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: ُكـَّا ُكْعطِقَفا فِل َزَم

ـْ َشِعقٍر، َأْو َصاطً 
ـْ َتْؿٍر، َأْو َصاًطا مِ

ـْ َصَعاٍم، َأْو َصاًطا مِ
ـْ َزبِقٍب. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف. مِ

ا مِ

ـْ َأقٍِط.
َوفِل ِرَواَيٍة: َأْو َصاًطا مِ

(3)
 

ـِ َرُسقِل ـُف فِل َزمَ ـَؿا ُكـْت ُأْخِرُج ـُف كَ ـا َأَكا َفاَل َأَزاُل ُأْخِرُج ـَقاَل َأُبقَسِعقٍد: َأمَّ 

 
ِ
.ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

(4)
 

َّٓ َصاًطا. َٓ ُأْخِرُج َأَبًدا إ َبِل َداُود: 
ِ

َوٕ
(5)

 

ـِ َطبَّاٍس وَ  (555) ـِ اْب   ،َط
ِ
ُصْفَرًة  َزَكاَة الِػْطرِ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َفَرَض َرُسقُل اهلل

اَلةِ َفِفَل َزَكاٌة  اَها َقبَْؾ الصَّ ـْ َأدَّ ، َفَؿ ـِ َفِث، َوُصْعَؿًة لِْؾَؿَساكِق ـَ الؾَّْغِق، َوالرَّ
ائِِؿ مِ لِؾصَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. والؾػظ لؾبخاري. 986(، )984(، ومسؾؿ )1503أخرجف البخاري ) (1)

( مـ صريؼ أبل معشر كجقح 153-2/152( والدارقطـل )7/2519أخرجف ابـ طدي ) ضعٔف. (2)

 ابـ طبدالرمحـ السـدي، طـ كافع، طـ ابـ طؿر. وهذا إسـاد ضعقػ لضعػ أبل معشر. 

 (. 985(، ومسؾؿ )1506( )1508أخرجف البخاري ) (3)

 (.18( )985مسؾؿ طؼب الحديث )اكػرد بف  (4)

 (، وإسـاده طىل شرط مسؾؿ. 1618أخرجف أبقداود ) (5)
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َدَقاِت َمْؼبُ  ـَ الصَّ

اَلةِ َفِفَل َصَدَقٌة مِ اَها َبْعَد الصَّ ـْ َأدَّ ـُ . قَلٌة، َوَم َرَواُه َأُبقَداُود َواْب

َحُف الَحاكُِؿ. َماَجْف. َوَصحَّ
(1)

 

 حاديثئل واألحكام املستفادة من األاملسا

 حهِ قسق١ ايفٕط. د:1ر َػأي١

: دلَّ حديث ابـ طؿر، وحديث ابـ طباس الؾذان يف الباب طىل وجقهبا

 .«...فرض»لؼقلفؿا: 

أمجع كؾ مـ كحػظ طـف مـ أهؾ العؾؿ طىل أنَّ صدقَة الػطر  قال ابً امليذر:

 فرٌض.

 هق كاإلمجاع مـ أهؾ العؾؿ. ّقال إصخام:

وزطؿ ابـ طبد البر أنَّ بعض الؿتلخريـ مـ أصحاب مالؽ،  ّقال ابً قدام٘:

 وداود يؼقلقن: هل سـة متلكدة.

.ًانصٌاب قٌل اجلًيٌسمذهب مالؽ،  يًضاأ أكف وزطؿ ابـ حزم :ُ قهت
(2)

 

 ع٢ً َٔ ػب ظنا٠ ايفٕط؟ د:2ر َػأي١

ِر غَ َطَؾك ُكؾِّ ُمْسؾٍِؿ، َمَع الصِّ  اْلِػْطِر َتِجُب  َزَكاةُ  (4/283 :) قال ابً قدام٘

ًة، َوَتِجُب َطَؾك الْ بَ َواْلؽِ  ُُكقثِقَِّة، فِل َقْقِل َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ َطامَّ ْٕ ِة َوا ُكقِريَّ قَتِقِؿ، ِر، َوالذُّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، مـ صريؼ مروان بـ 1/409(، والحاكؿ )1827(، وابـ ماجف )1609. أخرجف أبقداود )حضً (1)

محؿد ثـا أبقيزيد الخقٓين ثـا سقار بـ طبدالرمحـ طـ طؽرمة طـ ابـ طباس. وإسـاده حسـ: ٕن 

 وسقاًرا كالمها حسـ الحديث. أبا يزيد 

  (704.)الؿحىل (6/104( )6/140 ،)الؿجؿقع (4/281 ،)الؿغـلاكظر:  (2)



٘ٔ َباُب  ٢53  الٔفِطز  َصَدَق

 
 ، ـِ ـَ اْلَحَس َد ْب َّٓ ُمَحؿَّ َٓ َكْعَؾُؿ َأَحًدا َخاَلَػ فِل َهَذا، إ ـْ َمالِِف، 

َوُيْخِرُج َطـُْف َولِقُُّف مِ

ـْ  :َقاَل 
ِغقِر مِ ـَ َصَدَقٌة.اْلـؿُ َلقَْس فِل َماِل الصَّ : َصَدَقُة  ْسؾِِؿق ْعبِلُّ ، َوالشَّ ـُ َوَقاَل اْلَحَس

ـْ َص  قِقِؼ اْلِػْطِر َطَؾك َم َْحَراِر، َوَطَؾك الرَّ ْٕ ـْ ا
 ها.اَم مِ

بحديث ابـ طؿر الذي يف الباب طىل وجقهبا يف  ثؿ استدل ابـ قدامة 

 القتقؿ. مال

 ٌٖ ػب ظنا٠ ايفٕط ع٢ً ايهافط؟ د:3ر َػأي١

ا َكانَ  (4/283 :) قال ابً قدام٘ َٓ َتِجُب َطَؾك َكافٍِر ُحرًّ َٓ ، أَْو َطبًْدا َو َو

، َوَأُبق ،اَلًفا فِل اْلُحرِّ اْلبَالِغِ َكْعَؾُؿ َبقْـَُفْؿ ِخ  افِِعلُّ َٓ  َوَقاَل إَماُمـَا، َوَمالٌِؽ، َوالشَّ َثْقٍر: 

ِغقِر. َٓ َطَؾك الصَّ ـِ َطبِْد اْلَعِزيِز، َوَطَطاٍء،  َتِجُب َطَؾك اْلَعبِْد َأْيًضا، َو ـْ ُطَؿَر ْب َوُيْرَوى َط

ـِ ُجبَقٍْر، َوالـَّ  ْأِي، َأنَّ َوُمَجاِهٍد، َوَسِعقِد ْب ، َوإِْسَحاَق، َوَأْصَحاِب الرَّ ، َوالثَّْقِريِّ َخِعلِّ

قِِّد  لِّ اْلـؿُ َطَؾك السَّ مِّ ـْ َطبِْدِه الذِّ ـْ  َوَقاَل  .ْسؾِِؿ َأْن ُيْخِرَج اْلِػْطَرَة َط َأُبق َحـِقَػَة: ُيْخِرُج َط

. ِغقِر إَذا اْرَتدَّ ـْ » :َل َقا ملسو هيلع هللا ىلصَوُرِوَي َأنَّ الـَّبِلَّ  اْبـِِف الصَّ َكبِقرٍ، َو ُكؾِّ َصِغقرٍ  َصَدَقُة الِػْطرِ َط

ـْ بُرٍّ  ُحرٍّ َأْو ََمُْؾقكٍ  ،َيُفقدِيٍّ َأْو َكْصَراكِلٍّ  َذَكرٍ َوُأْكَثك، ، أو صاًطا مـ مترٍ، كِْصَػ َصاٍع ِم

 ها.«أو صاًطا مـ شعقر

، وفقف:  طـ ابـ طباس (2/150) أخرجف الدارقطـلالحديث  :ُ قهت

 قال الدارقطـل: متروك، ومل يسـده غقره. سالم الطقيؾ،

ـِ ُطَؿَر:  ملسو هيلع هللا ىلصَوَلـَا َقْقُل الـَّبِلِّ  :قال ابً قدام٘  ـْ »فِل َحِديِث اْب ِم

ـَ اْلـؿُ   ها.«ْسؾِِؿق



 ٢54 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 
 ثؿ ذكر حديث ابـ طباس الذي يف الباب.

يف  ًانشاجحزيادة صحقحة متػؼ طؾقفا،  «ؿقـمـ الؿسؾ»وزيادة:  :ُ قهت

، واهلل أطؾؿ.سقٌل اجلًيٌالؿسللة هق 
(1)

 

 ٌٖ ػب ع٢ً ايعبس املػًِ ظنا٠ ايفٕط؟ د:4ر َػأي١

(: تجب فطرة العبد طىل سقده، 6/140) الؿجؿقعيف   قال اليّْٖ

وبف قال مجقع العؾؿاء إٓ داود فلوجبفا طىل العبد، قال: ويؾزم السقد تؿؽقـف مـ 

 «طؾك»لجؿفقر: قال او، «دٍ بْ طَ َو  رٍّ ُح  ؾِّ ك كُ ؾَ طَ »الؽسب ٕدائفا: لحديث ابـ طؿر: 

 هابؿعـك )طـ(.

يف  واستدل الجؿفقر طىل وجقهبا طىل السقد بحديث أبل هريرة  :ُ قهت

 .«ؿ ْم طبده صدقة إٓ صدقة الػطرلقس طؾك الؿسؾ»: (982) مسؾؿ

، وهق ترجقح ابـ حزم.انصٌابهق  ًقٌل اجلًيٌس
(2)

 

ًُا ٚغٝسٙ نافًطا د:5ر َػأي١  ؟إشا نإ ايعبس َػً

 افر إخراج صدقة الػطر طـف، واختاره بعض ُحؽَل طـ أمحد أنَّ طىل الؽ

 طـد الشافعقة. الحـابؾة، وهق وجفٌ 

  وذهب أكثر أهؾ العؾؿ إىل طدم القجقب، حتك قال ابـ الؿـذر: أمجع كؾ مـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (6/140.)الؿجؿقعواكظر:  (1)

  (705.)الؿحىل: اكظر (2)



٘ٔ َباُب  ٢55  الٔفِطز  َصَدَق

 
ل يف طبده الؿسؾؿ: لؼقلف  مِّ  :كحػظ طـف مـ أهؾ العؾؿ أْن ٓ صدقة طىل الذِّ

 .«مـ الؿسؾؿقـ»

، واهلل أطؾؿ.انصٌابهق  ًىزا
(1)

  

 ٌٖ جيب ع٢ً ايػٝس ايفٕط٠ ع٢ً عبٝس ايتجاض٠؟ د:6ر َػأي١

  ذهب أكثر أهؾ العؾؿ إىل أن طؾقف أن ُيخِرَج طـفؿ زكاة الػطر: لعؿقم

 الحديث، وهق ققل الشافعل، وأمحد، وإسحاق.

  ،وذهب أبق حـقػة، والثقري إىل أكف لقس فقفؿ زكاة، وهق ققل ططاء

 والـخعل.

.ًانصٌاب انقٌل األًل
(2)

  

 س غا٥ًبا فٌٗ ع٢ً ايػٝس ظنا٠؟إشا نإ ايعب د:7ر َػأي١

َأْكثَُر َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ َيَرْوَن َأْن  (4/304 :)الؿغـلكؿا يف   قال ابً امليذر

قِقِؼ  ـْ الرَّ َكَُّف َمالٌِؽ َلُفْؿ، َفَقَجبَْت : ِهؿْ َغائِبِِفْؿ َوَحاِضرِ  ،ُتَمدَّى َزَكاُة اْلِػْطِر َط
ِ

ٕ

ـَ  بِِؼ . فِْطَرُتُفْؿ َطَؾقِْف َكاْلَحاِضِري ْٔ ـْ َأْوَجَب فِْطَرَة ا ، َوَأُبق َثْقرٍ  :َومِؿَّ افِِعلُّ ـُ  ،الشَّ َواْب

ْهِريُّ إَذا ُطؾَِؿ َمَؽاُكفُ ، ـِْذرِ اْلـؿُ  ْساَلمِ  ،َوَأْوَجبََفا الزُّ َْوَزاِطلُّ إْن َكاَن فِل َداِر اإْلِ ْٕ ، َوا

َكَُّف  َوَلْؿ ُيقِجبَْفا، َوَمالٌِؽ إْن َكاَكْت َغقْبَتُُف َقِريبَةً 
ِ

ْأِي: ٕ ، َوَأْصَحاُب الرَّ َطَطاٌء، َوالثَّْقِريُّ

ْكَػاُق َطَؾقِْف، َفاَل َتِجُب فِْطَرُتُف كَ   هاْرأَةِ الـَّاِشِز.الـْؿَ َٓ َيْؾَزُمُف اإْلِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (6/140.)الؿجؿقع (4/284-285 ،)الؿغـلواكظر:  (1)

  (6/140.)الؿجؿقع (4/303 ،)الؿغـلاكظر:  (2)



 ٢56 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 
ُف َماٌل َلُف، َفَقَجَبْت َزَكاُتُف فِل َحاِل َغْقَبتِِف، َكَؿاِل التَِّجارَ :  قال ابً قدام٘ ، ةَ َوَلـَا َأكَّ

ـِ وَ  ْي َٓ َيْؾَزَمُف إْخَراُج َزَكاتِِف َحتَّك َيْرِجَع إَلك َيِدِه َكَزَكاِة الدَّ  هاْغُصقِب.ؿَ الَوَيْحَتِؿُؾ َأْن 

طؾقف أن ُيْخِرَج طـف زكاة الػطر: إٓ إْن يئس مـ  :قال أتٌ عثذ اهلل غفش اهلل نو

 رجقطف، واهلل أطؾؿ.

 ؟ٔ غٝسإشا نإ ايعبس، أٚ ايعبٝس يف ًَو أنثط َ د:8ر َػأي١

أو طبقد  ،لق كان بقـفؿا طبدٌ  (6/141 :)الؿجؿقعيف   قال اليّْٖ

وجب طـ كؾ طبد صاع يؾزم كؾ واحد مـ الشريؽقـ  :كثقرون مشتركقن مـاصػة

 ،وأبق ثقر ،قاسحإو ،وطبد الؿؾؽ الؿاجشقن ،وبف قال مالٌؽ  ،هذا مذهبـا ،كصػف

 ،والثقري ،وطؽرمة ،وقال الحسـ البصري ،وابـ الؿـذر ،ومحؿد بـ الحسـ

ٕكف لقس طؾقف ٕحد مـفؿا  :واحد مـفؿا طىل لءٓ ش :وأبق يقسػ ،وأبق حـقػة

)والثاكقة( طىل كؾ واحد صاع  ،محد روايتان )إحدامها( كؿذهبـاأوطـ  ،وٓية تامة

 ها.طـ كصقبف مـ كؾ طبد

صقبف، ما ذهب إلقف إكثر مـ أهنؿ يشتركقن يف الزكاة ُكالًّ بؼدر ك انشاجح :ُ قهت

وأمحد قد ققؾ إكف رجع طـ الرواية الثاكقة.
(1)

  

 ؟إشا نإ ايطجٌ ْكف٘ عبٌس ْٚكف٘ حٓط د:9ر َػأي١

(: مذهبـا وجقب صاع، طؾقف كصُػف، وطىل مالؽ 6/141)  قال اليّْٖ

كصِػف كصُػف، وقال أبق حـقػة: طؾقف كصػ صاع، وٓ شلء طىل سقده. وقال مالؽ: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (4/312-313.)الؿغـلاكظر:  (1)



٘ٔ َباُب  ٢57  الٔفِطز  َصَدَق

 
. وقال أبق يقسػ، ومحؿد: طؾقف طىل سقده كصػ صاٍع، وٓ شلء طىل العبد

صاٌع، وٓ شلء طىل سقده. وقال طبد الؿؾؽ الؿاجشقن: طىل سقده صاٌع، وٓ 

 هاشلء طىل العبد.

ومذهب الحـابؾة كؿذهب الشافعقة، ومذهب الظاهرية كؿذهب أبل  :ُ قهت

: لدخقلف تحت فتجة عهْويقسػ، ومحؿد: ٕكف لقس بعبٍد كامٍؾ، وٓ ُحرٍّ كامؾ: 

.«أكثك، صغقر أو كبقر وذكر أ»ققلف: 
(1)

  

 ٌٖ فٕط٠ املتعٚج١ ع٢ً ظٚجٗا، أّ ع٢ً ْفػٗا؟ د:11ر َػأي١

  ،ذهب أكثر أهؾ العؾؿ إىل أنَّ الػطرة طىل زوجفا، وهق ققل أمحد، ومالؽ

 «طؾك»والشافعل، وإسحاق، واستدلقا بحديث ابـ طؿر الذي يف الباب، وقالقا: 

ؾؽ ُيْخِرج طـفؿا السقد والقالد، بؿعـك )طـ( بدلقؾ أنَّ العبد والطػؾ الذي ٓ يؿ

 وٕكف تجب طؾقف الـػؼة: فقجبت طؾقف أيًضا الػطرة.

  ،وذهب أبق حـقػة، والثقري، وابـ الؿـذر إىل أكف ٓ تجب طؾقف فطرة امرأتف

 .«طؾك كؾ ذكر وأكثك»بؾ فطرهتا طىل كػسفا، وهق ققل الظاهرية، واستدلقا بؼقلف: 

ح ،شقخ اإلسالم  واختاره ،قٌل اجلًيٌس قشّة :ُ قهت ابـ اإلمام  وقد رجَّ

الؼقل الثاين.  طثقؿقـ
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (4/313-.)الؿغـل (707 ،)الؿحؾَّكاكظر:  (1)

ىل (4/302 ،)الؿغـل (6/118 ،)الؿجؿقعاكظر:  (2)  الشرح الؿؿتع (709 ،)الؿحَّ

(6/155 ،)مجؿقع الػتاوى (23/311.) 



 ٢58 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 
 َٔ تربل مبؤ١ْ إْػإ، فٌٗ تًعَ٘ فٕطت٘؟ د:11ر َػأي١

 .ذهب أمحد إىل أكف تؾزمف فطرتف، واختاره كثقر مـ أصحابف 

: واختار أبق الخطاب أكف ٓ تؾزمف فطرتف: ٕكف ٓ تؾزمف  قال ابً قدام٘

إن شاء اهلل تعاىل،  انصحْحل أكثر أهؾ العؾؿ، وهق ممكتف، فؾؿ تؾزمف فطرتف، وهذا قق

 الؿراد. كتفكاوكالم أمحد يف هذا محؿقل طىل آستحباب، ٓ طىل اإليجاب...

، واهلل أطؾؿ.قٌل اجلًيٌس انصٌاب :ُ قهت
(1)

  

 َا نابط ايٝػاض ايصٟ ػب ب٘ ظنا٠ ايفٕط؟ د:12ر َػأي١

 طؾقف.: أمجعقا طىل أنَّ مـ ٓ شلء لف: فال فطرة  قال ابً امليذر

 واختؾػقا يف ضابط القسار الذي تجب بف زكاة الػطر طىل ققلقـ: :ُ قهت

أن يؿؾؽ فاضاًل طـ ققتف وققت مـ يؾزمف كػؼتف لقؾة العقد ويقمف، وهق  األّل:

ققل ططاء، والشعبل، وابـ سقريـ، وأبل العالقة، والزهري، ومالؽ، والشافعل، 

 وابـ الؿبارك، وأمحد، وأبل ثقر.

ؿؾؽ كصاًبا مـ الذهب، والػضة، أو ما يعادلفؿا زائًدا طـ مسؽـف، أن ي الجاىٕ:

وأثاثف الذي ٓبد لف مـف، وهق ققل أبل حـقػة. قال العبدري: وٓ ُيحػظ هذا طـ 

 أحد غقر أبل حـقػة.

ابدأ بؿـ »: لحديث: انصٌاب انقٌل األًل :قال أتٌ عثذ اهلل غفش اهلل نو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (4/306.)الؿغـلاكظر:  (1)



٘ٔ َباُب  ٢59  الٔفِطز  َصَدَق

 
«تعقل

(1)
«أن يضقع مـ يؼقتكػك بالؿرء إثًَم »، وحديث: 

(2)
.
(3)

 

 ٌٖ ػب ظنا٠ ايفٕط عٔ اؾٓني؟ د:13ر َػأي١

ْذَهُب َأنَّ اْلِػْطَرَة َغقُْر َواِجبٍَة َطَؾك الـْؿَ  (4/316 :) قال ابً قدام٘

ـِ اْلـج ـُ . َوُهَق َقْقُل َأْكثَِر َأْهِؾ اْلِعْؾؿِ ، ـِق ـْ ُطَؾَؿاِء اْلـؿُ َقاَل اْب
ـْ َكْحَػُظ َطـُْف مِ ـِْذِر: ُكؾُّ َم

 َ ْٕ ـْ ا ُجِؾ َزَكاَة اْلِػْطِر َط َٓ ُيقِجبُقَن َطَؾك الرَّ فُ اْلـجْمَصاِر  ـِ ُأمَّ ـِ فِل َبْط ـْ َأْحَؿَد . ـِق َوَط

، َتِصحُّ اْلَقِصقَُّة َلُف َوبِِف َوَيِرُث  َكَُّف آَدمِلٌّ
ِ

َفقَْدُخُؾ فِل  :ِرَواَيٌة ُأْخَرى َأكََّفا َتِجُب َطَؾقِْف: ٕ

َْخبَارِ  ْٕ  ها.ُطُؿقِم ا

وهذه الرواية طـ أمحد بالقجقب قال هبا ابـ حزم الظاهري: ٕكف يدخؾ  :ُ قهت

أنَّ الجـقـ ٓ يدخؾ يف ذلؽ:  -واهلل أطؾؿ- ًانزُ ّظيش، «كؾ صغقر»يف ققلف: 

ٕكف مل يتحؼؼ خروجف حقًّا بعُد، فؽقػ يقجب طؾقف، وٕكف مل تثبت لف أحؽام الدكقا 

قًّا، واهلل أطؾؿ.إٓ يف اإلرث والقصقة بشرط أن يخرج ح
(4)

 

ُْٜدِطج عٓ٘ ايػٝس؟ د:14ر َػأي١ ُْٜدِطج عٔ ْفػ٘، أّ   املهاتب ٌٖ 

 :فقفا أققال 

 أكف ُيْخِرج طـ كػسف، وهق مذهب أمحد، وهق ققل الحسـ. األّل:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وسقليت مـ حديث (، طـ أبل هريرة 1042برقؿ ) (، ومسؾؿ5355أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

 (.616حؽقؿ ابـ حزام برقؿ )

 (.1142سقليت يف الؽتاب برقؿ ) (2)

  (4/307.)الؿغـل (6/113 ،)الؿجؿقعاكظر:  (3)

  (704.)الؿحؾَّكواكظر:  (4)



 ٢61 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 
أهنا تجب طىل سقده، وهق ققل ططاء، ومقؿقن بـ مفران، ومالؽ،  الجاىٕ:

 حتك يتخؾص مـ الؽتابة.وأبل ثقر، وابـ الؿـذر: ٕنَّ الؿؽاتب ما زال طبًدا 

ٓ تجب طىل الؿؽاتب وٓ طىل السقد، وهق ققل الشافعقة يف إصح  الجالح:

 طـدهؿ، وهق ققل أصحاب الرأي.

، ويدل طؾقف ، وهق اختقار ابـ حزم انصحْحهق  ًانقٌل انثاَِ :ُ قهت

الؿؽاتب طبٌد ما بؼل طؾقف »بـ شعقب، طـ أبقف، طـ جده مرفقًطا: احديث طؿرو 

.، وهق حسـ، وسقليت يف ]كتاب العتؼ[ إن شاء اهلل تعاىل«ؽاتبتف درهؿمـ م
(1)

 

 َا ٖٞ األقٓاف اييت خيطج َٓٗا ظنا٠ ايفٕط؟ د:15ر َػأي١

 :يف هذه الؿسللة أققال 

التؿر، والزبقب، وكؾ ما ُيؼتات ويدخر مـ الحبقب، بشرط أن  الكْل األّل:

ا الؼقل بعض وقال هبذ ،والؿالؽقة يؽقن مـ ققت البؾد، وهق مذهب الشافعقة،

 وطـد الشافعقة ققل بشرصقة أن يؽقن ققت كػسف ٓ ققت البؾد. الحـابؾة دون اشتراط،

التؿر، والزبقب، والبر، والشعقر، وإَقِط، وهذا هق ضاهر  الكْل الجاىٕ:

مذهب الحـابؾة، وطـد أكثرهؿ ٓ يجقز العدول طـ هذه إصـاف مع الؼدرة 

 ت البؾد أو مل يؽـ.طؾقفا، سقاء كان الؿعدول إلقف قق

أكف يتخقر بقـ البر والدققؼ، والسقيؼ، والزبقب، والتؿر،  الكْل الجالح:

 والشعقر، والؼقؿة بالؿال، وهذا ققل أبل حـقػة وأصحابف.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (6/141.)الؿجؿقع (4/311 ،)الؿغـل (707 ،)الؿحؾَّكاكظر:  (1)



٘ٔ َباُب  ٢6٢  الٔفِطز  َصَدَق

 
أكف ٓ يجزئ إٓ الشعقر، والتؿر، وهق ققل ابـ حزم الظاهري،  الكْل الزابع:

أبل سعقد فلجاب طـف بلكف  واستدل بحديث ابـ طؿر الذي يف الباب، وأما حديث

 مضطرٌب ومقققٌف.

صاًطا »: : لحديث أبل سعقداألًلانقٌل مـ هذه إققال هق  ًانشاجح :ُ قهت

 كصره شقخ اإلسالم، وطزاه لؾجؿفقر. ، وهذا الؼقل«مـ صعامٍ 

 َأَصحُّ  َوُهقَ : -بعد أن طزا هذا الؼقل ٕكثر العؾؿاء-  قال عٔخ اإلصالو

َْقَقاِل: ْٕ َْصَؾ  َفنِنَّ  ا ْٕ َدَقاِت  فِل ا  َكَؿا ،لِْؾُػَؼَراءِ  ُؿَساَواةِ ـالْ  َوْجفِ  َطَؾك َتِجُب  أَكََّفا الصَّ

 اْلِػْطرِ  َزَكاةَ  َفَرَض  ملسو هيلع هللا ىلص َوالـَّبِلُّ  ،[89ادائدة:] ﴾ې  ې ې ې ۉ﴿: َتَعاَلك َقاَل 

ـْ  َصاًطا ـْ  َصاًطا َأوْ  ،َتْؿرٍ  مِ َنَّ  َشِعقٍر: مِ
ِ

 َهَذا َكانَ  َوَلقْ  ،َؿِديـَةِ ـلْ ا أَْهؾِ  ُققَت  َكانَ  َهَذا ٕ

ا ُيْخِرُجقا َأنْ  ُيَؽؾِّْػُفؿْ  َلؿْ  :َغقَْرهُ  َيْؼتَاُتقنَ  َبْؾ  ،ُققَتُفؿْ  َلقَْس   َيْلُمرْ  َلؿْ  َكَؿا ،َيْؼتَاُتقَكفُ  َٓ  مِؿَّ

اَراِت  فِل بَِذلَِؽ  اهللُ  ـْ  اْلِػْطرِ  َوَصَدَقةُ  ،اْلَؽػَّ اَراِت  ِجـْسِ  مِ  ،بِاْلبََدنِ  َؼةٌ ُمَعؾَّ  َهِذهِ  اْلَؽػَّ

ـْ  َؿالِ ـالْ  بَِسبَِب  َتِجُب  َفنِكََّفا :َؿالِ ـالْ  َصَدَقةِ  بِِخاَلِف  ،بِاْلبََدنِ  ُمَعؾََّؼةٌ  َوَهِذهِ   َما ِجـْسِ  مِ

 ه.ااهللُ  َأْطَطاهُ 

وإذا أخرج مؿا ذكر يف حديث أبل سعقد الخدري الؿذكقر يف الباب،  :ُ قهت

طىل الحؽؿ بعدم صحة صدقتف، ولؽـا كلمره ومل يؽقن مـ ققت البؾد: فال كتجاسر 

.بلن يخرج مـ ققت بؾده
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شرح الـسائل (704 ،)الؿحؾَّك (6/144 ،)الؿجؿقع (4/292- ،)الؿغـلاكظر:  (1)

(22/296-.) 



 ٢62 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 
 ٌٖ جيعئ األقط )ايًدي اجملفف(؟ د:16ر َػأي١

دلَّ حديث أبل سعقد الخدري الذي يف الباب أكف يجزئ، وهق رواية طـ أمحد 

 أخذ هبا مجاطة مـ أصحابف، وقال بذلؽ بعض الشافعقة.

إذا كان قادًرا طىل غقره مـ والرواية الثاكقة طـ أمحد أنَّ إَقِط ٓ يجزئ 

 إصـاف إخرى، وكذلؽ يجزئ أهؾ البادية إذا كان ققهتؿ.

  وذهب مالؽ، والشافعل يف أحد ققلقف إىل أكف يجزئ إذا كان مـ غالب

 الؼقت، والؼقل الثاين طـ الشافعل أكف ٓ يجزئ.

 ًطا.وذهب أبق حـقػة إىل أنَّ إقط تعتبر فقف الؼقؿة، وٓ يجزئ أن يلخذه أق 

: لحديث أبل سعقد الخدري جيضئ يطهقًاإقط  قال أتٌ عثذ اهلل غفش اهلل نو:

.واهلل أطؾؿ ،
(1)

  

 ٌٖ جيعئ ايسقٝل يف قسق١ ايفٕط؟ د:17ر َػأي١

  ذهب أمحد، وأصحاب الرأي إىل أكف يجزئ، واستدلقا بزيادة يف حديث أبل

بحتًا  ، أخرجفا الـسائل، وٕنَّ الدققؼ أجزاء الحب«أو صاًطا مـ دققؼ»سعقد: 

 يؿؽـ كقؾف وادِّخاره: فجاز إخراجف.

 ٕكف مل يذكر يف حديث أبل سعقد. :يجزئ ٓ وذهب مالؽ، والشافعل إىل أكف 

لؾؿعـك الذي ذكروه، وأما زيادة:  :انقٌل األًلهق  -واهلل أطؾؿ- ًانصٌاب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (22/307.)شرح الـسائل (6/130-131 ،)الؿجؿقع (4/289-290 ،)الؿغـلاكظر:  (1)



٘ٔ َباُب  ٢63  الٔفِطز  َصَدَق

 
مـ ابـ طققـف كؿا  اطـد الـسائل: ففل زيادة شاذَّة، والقهؿ فقف «أو صاًطا مـ دققؼ»

، ولؽـف ُيخرج بالقزن ٓ بالؽقؾ: ٕنَّ الدققؼ يريع إذا ســفبقـ ذلؽ أبق داود يف 

.صحـ. قالف شقخ اإلسالم 
(1)

 

 ٌٖ ػعئ ايك١ُٝ بايسضاِٖ؟ د:18ر َػأي١

  ذهب مجفقر العؾؿاء إىل أكف ٓ يجزئ إخراج الؼقؿة يف زكاة الػطر، وهق

حـقػة: يجقز. مذهب أمحد، ومالؽ، والشافعل، والظاهرية، وقال الثقري، وأبق 

 وُروي طـ الحسـ، وطؿر بـ طبد العزيز.

ـِ : لحديث ابـ طؿر، وأبل سعقد ًانصٌاب يا رىة إنْو اجلًيٌس َذْي يف  الؾَّ

أكف قال ٕهؾ القؿـ: ائتقين بعرض  الباب، وقد استدل الؿخالػ بلثر معاذ بـ جبؾ

ـ ثقاب آخذه مـؽؿ مؽان الذرة والشعقر: فنكف أهقن طؾقؽؿ وخقر لؾؿفاجري

(، مـ صريؼ صاوس، طـ معاذ، 525) الخراج. أخرجف يحقك بـ آدم يف بالؿديـة

.وهق مـؼطع: فنن صاوًسا مل يؾؼ معاًذا 
(2)

 

 َا ٖٛ ايكسض ايصٟ جيب إخطاج٘ يف قسق١ ايفٕط؟ د:19ر َػأي١

ذكر أهؾ العؾؿ أكف يخرج صاًطا: إٓ أهنؿ اختؾػقا يف البر، فؼال صائػة مـ أهؾ 

ؼ أبق حـقػة الزبقب بالبر، فؼال: يجب فقف كصػ العؾؿ: يخرج كصػ صاع، وألح

 صاع أيًضا. ويف رواية طـف: يجب فقف صاع أيًضا.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (25/69.)مجؿقع الػتاوى (22/302-303 ،)شرح الـسائل (4/294 ،)الؿغـلاكظر:  (1)

  (704.)الؿحؾَّك (6/144 ،)الؿجؿقع (4/296 ،)لالؿغـاكظر:  (2)



 ٢64 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 
سعقد بـ الؿسقب، وططاء،  ، هؿ:والؼائؾقن بلنَّ البر فقف كصػ صاع فؼط

سؾؿة بـ  ة بـ الزبقر، وسعقد بـ جبقر، وأبقومجاهد، وطؿر بـ طبد العزيز، وطرو

وسامل، وغقرهؿ، وهق مذهب أهؾ الؽقفة، طبد الرمحـ، والؼاسؿ بـ محؿد، 

 وإوزاطل، والؾقث، والثقري.

وكؼؾ هذا الؼقل طـ أبل بؽر الصديؼ، وطؿر، وطثؿان، وطظ، وابـ مسعقد، 

 .وابـ الزبقر، وأبل هريرة، ومعاوية، وأسؿاء وابـ طباس، وجابر، 

 ٚقد ُزٟٚ يف ٖرا ايكٍٛ أحادٜح:

 ، والطحاوي(-6/346) محدحديث أسؿاء بـت أبل بؽر طـد أ َٓٗا:

ْيـ مـ قؿح.  ملسو هيلع هللا ىلص، قالت: ُكـَّا كمدي زكاة الػطر طىل طفد رسقل اهلل (2/43) ُمدَّ

ولف إسـادان: إسـاد فقف ابـ لفقعة، والراوي طـف ابـ الؿبارك، وإسـاد آخر فقف 

 يحقك بـ أيقب الغافؼل.

َزيز، ( مـ صريؼ محؿد بـ طُ 2/43ثؿ وجدت لف إسـاًدا ثالثًا طـد الطحاوي )

 حدثـا سالمة، وهق ابـ روح إيظ، طـ هشام بـ طروة، طـ أبقف، طـ أسؿاء بف.

 .وهذه متابعة لقحقك بـ أيقب: ٕكف رواه طـ هشام كذلؽ

: فرواه طـ هشام ، وهق ثؼة حافظثؿ رأيت وكقع بـ الجراح قد خالػفؿ مجقًعا

شقبة  مقققًفا طؾقفا. أخرجف ابـ أبل بـ طروة، طـ فاصؿة طـ أسؿاء ا

 (.2378(، وتابعف محاضر بـ الؿقرع طـد ابـ زكجقيف )3/172)



٘ٔ َباُب  ٢65  الٔفِطز  َصَدَق

 
 .رواية وكقع أرجح، والراجح يف الحديث الققػ طىل أسؿاء  :ُ قهت

صاع مـ قؿح بقـ كؾ »طـ أبقف، وفقف:  ُصعقرحديث ثعؾبة بـ أبل  ّميَا:

اجح أكف مرسؾ مـ مراسقؾ الزهري(1619أخرجف أبق داود برقؿ ) «اثـقـ ، ، والرَّ

ح ذلؽ أمحد أكف مـ رواية  الدارقطـل (، ورجح4/287) الؿغـلكؿا يف  رجَّ

 . (1195)العؾؾالزهري، طـ سعقد بـ الؿسقب مرساًل كؿا يف 

، (674) حديث طؿرو بـ شعقب طـ أبقف طـ جده، أخرجف الترمذي ّميَا:

طـ طؿرو بـ شعقب، قال  ،، وهق مـ صريؼ: ابـ جريج(2/142) والدارقطـل

طـ   (2/421)كصب الرايةكؿا يف  اري: مل يسؿع مـف. وقد رواه طبد الرزاقالبخ

 ، وهذا معضٌؾ.ملسو هيلع هللا ىلصطـ طؿرو بـ شعقب، قال: بؾغـل أنَّ الـبل  ،ابـ جريج

، وهق (3/190) ، والـسائل(1622) حديث ابـ طباس طـد أبل داود ّميَا:

 مـ صريؼ: الحسـ طـف، ومل يسؿع مـف.

طـ سعقد بـ الؿسقب، وأبل سؾؿة بـ كقده بلسا (2/46) وأخرج الطحاوي

أمر يف  طبدالرمحـ، وطبقداهلل بـ طبداهلل بـ طتبة، والؼاسؿ، وسامل، أنَّ الـبل 

ـِ مـ حـطة. ْي ويف أحد أساكقده أبق زرطة وهب اهلل بـ راشد،  صدقة الػطر بُِؿدَّ

 لفقعة.ويف اإلسـاد أخر: يحقك بـ أيقب، ولف أوهام، ويف اإلسـاد الثالث ابـ 

 فبعضفا ٓ يثبت. وأما الؼائؾقن هبذا مـ الصحابة الؿتؼدمقـ

 مـؼطع: فنكف مـ صريؼ سعقد بـ الؿسقب طـف. ومل يدركف.  فلثر أبل بؽر



 ٢66 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 
قال: أخبرين ( مـ صريؼ أبل قالبة، 2/46ولف صريؼ أخرى طـد الطحاوي )

ده رجؾ . وهق ضعقػ: يف إسـاصاع بر بقـ اثـقـ مـ دفع إىل أبل بؽر الصديؼ 

 مبفؿ.

(، 985(، ومسؾؿ )1508وقد خالػ أبق سعقد الخدري كؿا يف البخاري )

حتك قدم طؾقـا معاوية بـ أبل سػقان  -يعـل: صاًطا– فؾؿ كزل كخرجففؼال: 

إين »حاجا، أو معتؿرا فؽؾؿ الـاس طىل الؿـبر، فؽان فقؿا كؾؿ بف الـاس أن قال: 

فلخذ الـاس بذلؽ قال أبق  «ـ تؿرأرى أن مديـ مـ سؿراء الشام، تعدل صاطا م

وهذا الـؼؾ مـ  .«فلما أكا فال أزال أخرجف كؿا كـت أخرجف، أبدا ما طشت»سعقد: 

، والخؾػاء بعده كاكقا يلخذون مـف كغقره يؼتضل أن أبا بؽر  أبل سعقد 

 صاًطا، واهلل أطؾؿ.

 ، لف طـد الطحاوي صريؼان: وأثر طؿر 

، وفقف طبد اهلل بـ كافع هق ضعقػ مدلسفقف حجاج بـ أرصاة، و أحدٍنا:

 .العدوي، وهق متروك

مـ صريؼ ثعؾبة بـ أبل ُصعقر، طـ طؿر، وهل صريؼ ضعقػة  ٕ:ّالجاى

 مضطربة.

 أصح وأثبت. ، طـ طؿر وما تؼدم مـ كؼؾ أبل سعقد الخدري 

( مـ صريؼ محاد بـ زيد، 2/46: فؼد أخرجف الطحاوي )وأما أثر طثؿان 

، طـ أبل قالبة، طـ أبل إشعث، قال: خطبـا طثؿان بـ طػان طـ خالد الحذاء
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  :أدوا زكاة الػطر صاطا مـ تؿر، أو صاطا مـ شعقر، طـ كؾ »فؼال يف خطبتف

. وهذا إسـاٌد ضاهره الصحة، ولؽـ لف طؾة «صغقر وكبقر، حر ومؿؾقك، ذكر وأكثك

 قادحة فقف:

القهاب الثؼػل، طـ  ( مـ صريؼ طبد3/170فؼد أخرج إثر ابـ أبل شقبة )

 فذكره، بدون ذكر: أبل إشعث. خالد الحذاء، طـ أبل قالبة، طـ طثؿان 

( مـ صريؼ ابـ الؿبارك، طـ خالد الحذاء، طـ 1939وأخرجف ابـ زكجقيف )

 بف. ،أبل قالبة، طـ طثؿان 

فابـ الؿبارك والثؼػل رويا الحديث: فجعاله بدون ذكر أبل إشعث،  :ُ قهت

 .مـؼطع: ٕن أبا قالبة مل يدرك طثؿان وطؾقف ففق 

: فؼد أخرجف طبد الرزاق، وابـ أبل شقبة، ويف إسـاده طبد وأما أثر طظ 

 إطىل بـ طامر الثعؾبل، وهق ضعقػ.

وأما أثر ابـ مسعقد: فؼد أخرجف طبد الرزاق، وابـ أبل شقبة، وهق مـ صريؼ 

 .طبد الؽريؿ بـ أبل الؿخارق، وهق متروك

ابـ طباس: فؼد أخرجف ابـ أبل شقبة، ويف إسـاده حجاج بـ أرصاة، وأما أثر 

وهق ضعقػ، ومدلس، وقد ثبت طـ ابـ طباس باإلسـاد الصحقح الؼقل بلن فقف 

 .صاًطا كؿا سقليت إن شاء اهلل

 د حسـ.بنسـا طبد اهلل: فؼد أخرجف طبد الرزاق وأما أثر جابر بـ



 ٢68 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 
 ، وابـ أبل شقبة بنسـاد صحقح.وأما أثر ابـ الزبقر فؼد أخرجف طبد الرزاق

 وأما أثر أبل هريرة: فؼد أخرجف طبد الرزاق، وإسـاده صحقح.

  : ففق ثابت طـفؿ كؿا تؼدم.وأما أثر معاوية، وأسؿاء 

وأما الؼائؾقن بلنَّ البر يجب فقف صاع، ففؿ: مالؽ، والشافعل، وأمحد، وأكثر 

وثبت طـ  ،بـصػ صاع الؼقلالؿتلخريـ، وصحَّ طـ أبل سعقد الخدري إكؽار 

صاع مـ بر، أو ( أكف قال: 2300ابـ طباس بنسـاد حسـ طـد الـسائل يف الؽبرى )

 .صاع مـ تؿر، أو صاع مـ شعقر، أو صاع مـ سؾت

 ، وبالؼقاس طىل إصـاف إخرى.«صاع مـ صعام»واستدلقا بحديث:  

اع: لعدم الصحقح يف الؿسللة أكف يجب فقف ص قال أتٌ عثذ اهلل غفش اهلل نو:

ولعدم ثبقت ذلؽ طـ الخؾػاء  بـصػ صاع، ثبقت إحاديث الؿرفقطة يف إمر

 .الراشديـ 

يف  وقد اختؾػ الصحابة يف الؿسللة، وحديث أبل سعقد الخدري 

الصحقحقـ  يدل طىل أن الخؾػاء الراشديـ كاكقا يلخذون يف زكاة الػطر يف البر

 الؿسللة بعد أن كـا كؼقل بـصػ صاع: صاًطا كاماًل، وهذا هق الذي تبقـ يل يف

سجعنا إىل انقٌل تٌجٌب اطتؿاًدا طىل إحاديث الؿتؼدمة، فؾؿا تبقـ لـا ضعػفا 

.، واهلل أطؾؿ بالصقابانصاع
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (4/285 ،)الؿغـل (704 ،)الؿحؾَّك بأثار (2/43-47 ،)شرح معاين أثاراكظر:  (1)

الؿجؿقع (6/142-143 ،)تؿام الؿـة (، 386)صكصب الراية (2/417- ،)

الرزاق طبد (3/311 ،)ابـ أبل شقبة (3/170.) 
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 إشا ظاز اإلْػإ عٔ ايكسض ايٛاجب، ْٚٛاٙ ْاف١ً؟ د:21ر َػأي١

(؟ 25/70) مجؿقع الػتاوىكؿا يف  طـ ذلؽ سئؾ شقخ اإلسالم 

افِِعلِّ  ،اْلُعَؾَؿاءِ  َأْكثَرِ  ِطـْدَ  َكَراِهقَةٍ  باَِل  َيُجقزُ فؼال:   َوإِكََّؿا ،َوَغقِْرِهَؿا َوَأْحَؿد ،َكالشَّ

ـْ  َكَراِهقَُتفُ  ُتـَْؼُؾ  ا ،َمالٌِؽ  َط ـْ  الـَّْؼُص  َوَأمَّ  ها.اْلُعَؾَؿاءِ  بِاتَِّػاِق  َيُجقزُ  َفاَل  اْلَقاِجِب  َط

 ٚقك ٚجٛب إخطاج قسق١ ايفٕط. د:21ر َػأي١

(: تجب الػطرة 6/141-142) شرح الؿفذبيف   قال اليّْٖ

بغروب الشؿس لقؾة طقد الػطر طىل الصحقح طـدكا، وبف قال الثقري، وأمحد، 

وبف قال صاحباه، وأبق ثقر،  .بطؾقع الػجر يقم الػطر :وإسحاق، وقال أبق حـقػة

وداود، وطـ مالؽ روايتان كالؿذهبقـ، وقال بعض الؿالؽقة: بطؾقع الشؿس يقم 

 ها.الػطر

بغروب الشؿس بحديث ابـ طباس الذي يف  بلهنا تجب واستدل الؼائؾقن

 .الباب، وٕهنا تضاف إىل الػطر، فؽاكت واجبة بف

الصحقحواستدل أخرون بحديث ابـ طؿر يف 
(1)

وأمر هبا أن تمدَّى قبؾ » 

 .«خروج الـاس إىل الصالة

 ، واهلل أطؾؿ.ًانصحْح انقٌل األًل

عارض دلقؾ أهؾ الؼقل إول، وباهلل التقفقؼ.ٓ ي وحديث ابـ طؿر 
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(، مـ حديث ابـ طؿر 986(، ومسؾؿ برقؿ )1509البخاري برقؿ )أخرجف  (1)

  (718.)الؿحؾَّك (4/298-299 ،)الؿغـلاكظر:  (2)



 ٢71 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 
يـبـل طىل الخالف الؿتؼدم بعض الؿسائؾ كؿا لق أسؾؿ إكسان بعد 

ذكر  غروب الشؿس، أو ُولَِد لف وَلٌد: فعىل الؼقل إول ٓ تجب طؾقف زكاة الػطر،

ؿ أكف ٓ تالزم، وتجب طؾقفؿ زكاة الػطر: ٕهن ًانصحْحذلؽ بعض الشافعقة، 

  أدركقا وقت القجقب.

، وكذا لق أسؾؿ قبؾ الغروب: وجبت طؾقف بال إشؽال وطىل الؼقل الثاين تجب

الزكاة، ومـ مات بعد غروب الشؿس: وجبت طؾقف الزكاة طىل الؼقل إول دون 

 الؼقل الثاين.

 حهِ تأزٜتٗا ّٜٛ ايعٝس بعس ايكال٠. د:22ر َػأي١

 صالة العقد، وإْن أدَّاها  ذهب مجفقر أهؾ العؾؿ إىل أنَّ إفضؾ أن يمديفا قبؾ

 بعد الصالة مـ كػس الققم أجزأتف، وٓ إثؿ طؾقف.

  ،وذهب داود الظاهري، وابـ حزم إىل أكف يلثؿ إذا مل يمدِّها قبؾ صالة العقد

أمر أن ُتمدَّى قبؾ خروج الـاس إىل »: لحديث ابـ طؿر: انصٌابهق  ًىزا

 أطؾؿ، وقد صحح هذا الؼقل، ولحديث ابـ طباس الذي يف الباب، واهلل «الصالة

.ابـ طثقؿقـ اإلمام 
(1)

 

 تأخريٖا عٔ ّٜٛ ايعٝس. د:23ر َػأي١

  ذهب أكثر أهؾ العؾؿ إىل تحريؿ ذلؽ، وذكر الشقكاين  يفالـقؾ  أنَّ ابـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرح الؿؿتع (718 ،)الؿحؾَّك (6/142 ،)الؿجؿقع (4/298 ،)الؿغـلاكظر:  (1)

(6/171 ،)الؿقسقطة الؽقيتقة (23/341.) 
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والقاقع وجقد الخالف، فؼد حؽك ابـ الؿـذر  ،رسالن ادََّطك اإلمجاع طىل ذلؽ

الحـػقة، ورواية  طـ الـخعل، وابـ سقريـ الرخصة يف ذلؽ. وهق مذهب

 .أمحد طـ

: لِلحاديث الؿتؼدمة يف الؿسللة السابؼة، ًانصٌاب قٌل اجلًيٌس :ُ قهت

 أطؾؿ. واهلل

 ّإٌ مل جتشئُ؟ بعد الاالٗ ، أو خيزجَاالفطز سناٗ عيُ ٍّل تضكط

 ،وهق  ذهب إىل إول داود، والحسـ بـ زياد، وذهب إىل الثاين الجؿفقر

 واختاره ابـ حزم. ء، فقجب طؾقف إخراجف،أقرب: ٕكف حؼ مـ حؼقق الػؼرا

(: فؿـ مل يمدها حتك خرج وقتفا: فؼد وجبت يف 6/143) الؿحؾَّكيف  قال

 ففل ديـ لفؿ وحؼٌّ مـ حؼققفؿ قد وجب إخراجفا مـ ،ذمتف، ومالف لؿـ هل لف

: فقجب طؾقف أداؤها أبًدا، وباهلل تعاىل التقفقؼ، مالف، وحرم طؾقف إمساكفا يف مالف

ؼط يف ذلؽ حؼفؿ، ويبؼك حؼ اهلل تعاىل يف تضققعف الققت، ٓ يؼدر طىل جبره ويس

.هاإٓ بآستغػار والـدامة، وباهلل تعاىل كتليد.
(1)

 

 تكسِٜ ظنا٠ ايفٕط قبٌ ٚقتٗا. د:24ر َػأي١

 يف الؿسللة أققال: 

يجقز تؼديؿفا قبؾ العقد بققمقـ، وٓ يجقز أكثر مـ ذلؽ، وهق  الكْل األّل:

 مذهب أمحد، ومالؽ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (23/341.)الؿقسقطة الؽقيتقة (4/298 ،)الؿغـل (6/142 ،)الؿجؿقعاكظر:  (1)



 ٢72 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 
يجقز تؼديؿفا مـ بعد كصػ شفر رمضان، وهق ققل بعض  لكْل الجاىٕ:ا

 الحـابؾة.

يجقز تؼديؿفا مـ بداية شفر رمضان، وهذا ققل الشافعل،  الكْل الجالح:

 وأصحابف.

 يجقز تؼديؿفا مـ أول الحقل، وهذا ققل أبل حـقػة. الكْل الزابع:

 ظاهرية.ٓ يجقز تؼديؿفا طـ وقتفا، وهق مذهب ال الكْل اخلامط:

َز قبؾ العقد بققم ويقمقـ:  :قال أتٌ عثذ اهلل غفش اهلل نو ُة مـ َجقَّ أما ُحجَّ

قال كافع: وكان ابـ طؿر   (1511،)صحقح البخارييف  فحديث ابـ طؿر 

 .يعطقفا لؾذيـ يؼبؾقهنا، وكاكقا يعطقن قبؾ الػطر بققم، أو يقمقـ 

كان يبعث زكاة الػطر إىل  طـ كافع طـ ابـ طؿر أكف  (1/285)الؿقصلويف 

وأخذ بزيادة الثالث بعض  .جؿع طـده قبؾ الػطر بققمقـ أو ثالثتالذي 

 الؿالؽقة.

وأما حجة مـ أجاز تؼديؿفا مـ كصػ الشفر: فؼقاًسا طىل تؼديؿ أذان الػجر، 

والدفع مـ الؿزدلػة بعد كصػ الؾقؾ، وأما حجة مـ أجاز تعجقؾفا مـ أول 

 أسباهبا كؿا يف حديث ابـ طباس. الشفر: فِلنَّ الصقم مـ

 وأما حجة مـ أجازها مـ أول الحقل: فؼقاًسا طىل زكاة الؿال.

وأما حجة مـ مـع: فِلهنا طبادة ممقتة، وٓ تجب طىل اإلكسان حتك 
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 وقتفا. يليت

احتقج إىل ذلؽ: لبعد إذا : إٓ انصٌابوالؿـع مـ إخراجفا قبؾ وقتفا هق  :ُ قهت

 .ؼديؿ الققم والققمقـالػؼراء طـف فال بلس بت

وأما إخراج الصحابة قبؾ العقد بققم أو يقمقـ، فؽاكت تخرج لجؿعفا ٓ 

لؾػؼراء كؿا ذكر ذلؽ البخاري، فنذا ُأخِرجت لؾجؿع فال بلس كؿا فعؾ الصحابة، 

واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (718.)الؿحؾَّك (1511 ،)الػتح (6/142 ،)الؿجؿقع (4/300 ،)الؿغـلاكظر:  (1)



 ٢74 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 

ُِّع  َباُب َصَدَق١ٔ ايتََّط

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (555) ـِ الـَّبِلِّ  َط فِ سَ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَط ُفُؿ اهللُ فِل ضِؾِّ َٓ  ْبَعٌة ُيظِؾُّ َيْقَم 

فُ  َّٓ ضِؾُّ َٓ َتْعَؾَؿ »َوفِقِف: ، َفَذَكَر الَحِديَث  «ضِؾَّ إ َق بَِصَدَقٍة َفَلْخَػاَها َحتَّك  َوَرُجٌؾ َتَصدَّ

ـُفُ  ـِْػُؼ َيِؿق ٌؼ َطَؾقِْف.. ُمتَّػَ «ِشََمُلُف َما ُت
(1)

 

ـِ َطامٍِر  (555) ـْ ُطْؼبََة ْب   َوَط
ِ
ُكؾُّ اْمرٍِئ »َيُؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َسِؿْعت َرُسقَل اهلل

ـَ الـَّاسِ  فِل ضِؾِّ َصَدَقتِفِ  ـُ ِحبَّاَن َوالَحاكُِؿ.«َحتَّك ُيْػَصَؾ بَْق . َرَواُه اْب
(2)

 

ـْ َأبِ  (553) ـِ الـَّبِلِّ  ل َسِعقٍد الُخْدِريِّ َوَط ََم ُمْسؾٍِؿ َكَسا ُمْسؾًَِم »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَط َأيُّ

ََم ُمْسؾٍِؿ َأْصَعَؿ ُمْسؾًَِم َطَؾك ُجقٍع  َثْقبًا ـْ ُخْضرِ الَجـَِّة، َوَأيُّ َطَؾك ُطْرٍي َكَساُه اهللُ ِم

ِحقِؼ َأْصعَ  ـَ الرَّ  َسَؼاُه اهللُ ِم
ََم ُمْسؾٍِؿ َسَؼك ُمْسؾًَِم َطَؾك َضَؿلٍ ـْ ثََِمِر الَجـَِّة، َوَأيُّ َؿُف اهللُ ِم

.«الَؿْخُتقمِ  ـٌ . َرَواُه َأُبقَداُود، َوفِل إْسـَادِِه لِق
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1031(، ومسؾؿ )660أخرجف البخاري ) (1)

(، مـ 4/147(، وأخرجف أيًضا أمحد )1/416(، والحاكؿ )3310. أخرجف ابـ حبان )صخٔح (2)

 اهلل بـ الؿبارك، أخبركا حرمؾة بـ طؿران أكف سؿع يزيد بـ أبل حبقب أن أبا الخقر حدثف طبدصريؼ 

 إلباين... فذكره. وإسـاده صحقح رجالف كؾفؿ ثؼات، وقد صححف اإلمام أكف سؿع طؼبة بـ طامر

  يفصحقح الترغقب (872 واإلمام القادطل ،)  يفالصحقح الؿسـد (928 .) 

( مـ صريؼ أبل خالد الدآين، طـ كبقح العـزي، طـ أبل سعقد 1682أبقداود ) أخرجف ضعٔف. (3)

بف. وأبقخالد الدآين فقف ضعػ ولف أخطاء، ويخشك أن يؽقن قد وهؿ يف الحديث: فننَّ الحديث 

(، وططقة 14-3/13(، وأمحد )2449معروف مـ صريؼ ططقة، طـ أبل سعقد، أخرجف الترمذي )

( والؿقققف ضعقػ أيًضا بسبب 2007) العؾؾف وكذا أبقحاتؿ يف ضعقػ ورجح الترمذي وقػ

 ططقة.
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 حاديثئل واألحكام املستفادة من األاملسا

 اغتخباب قسق١ ايتٕٛل. د:1ر َػأي١

طىل أنَّ الصدقة تطقًطا مـ أفضؾ الؼربات إىل اهلل دلَّت أحاديث الباب 

 . يف ضؾ اهللطزوجؾ، ويؽقن صاحبفا يقم الؼقامة مستظاِلًّ 

 الشقخ كؿا جاء مبقـًا يف أدلة أخرى، وقد قرر ذلؽ العرش والؿؼصقد بف ضِؾُّ 

الؼقل القاضح الؿبقـ يف الؿراد بظؾ ربقع الؿدخظ طافاه اهلل يف رسالة لف اسؿفا 

، وإضافتف إىل اهلل إضافة تشريػ، وأيات لذي وطد بف الؿممـقـ العامؾقـاهلل ا

وإحاديث يف الترغقب يف صدقة التطقع كثقرة، ولقس هذا مؼام ذكرها، ولقراجع 

 لؾؿـذري، وغقره مـ الؿصادر. الترغقب والترهقب :مـ شاء

 اإلغطاض بكسق١ ايتٕٛل. د:2ر َػأي١

ار هبا طىل اإلطالن، ومثؾف ققلف طىل أفضؾقة اإلسر دلَّ حديُث أبل هريرة 

 ﴾ڦ ڤ ڤ    ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ  ٿ ٿ﴿تعاىل: 

طىل أنَّ اإلخػاء يف صدقة التطقع أفضؾ  اإلمجاع ، وقد كؼؾ الطبري وغقره[27٢البؼرة:]

مـ اإلطالن.
(1)

  

 اإلغطاض بكسق١ ايفطض. د:3ر َػأي١

بَِرّي َوَغقْره (3/365 :)الػتحيف   قال احلافظ ابً حجز  َوَكَؼَؾ الطَّ

ْخَػاءِ  ـْ اإْلِ
ْطاَلَن فِل َصَدَقة اْلَػْرض َأْفَضؾ مِ ْجَؿاع َطَؾك أَنَّ اإْلِ  ها.اإْلِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الػتح (3/365.) 



 ٢76 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 
ـِ الـَّبِلِّ  ثه قال: َكاة فِل َزَم اج َأنَّ إِْخَػاء الزَّ جَّ َكاَن  ملسو هيلع هللا ىلصَوَكَؼَؾ أَُبق إِْسَحاق الزَّ

ـْ َأْخَػاَها، َـّ ُيَساُء بَِؿ ا َبْعَدُه َفنِنَّ الظَّ َكاةِ  َأْفَضؾ، َفَلمَّ ْػُروَضِة الـْؿَ َفؾَِفَذا َكاَن إِْضَفار الزَّ

ْخَػاء بَِصَدَقة اْلَػْرض َأْفَضؾ،  .َأْفَضؾ َقاَل اِْبـ َططِقَّة: َوُيْشبُِف فِل َزَماكِـَا أَْن َيُؽقَن اإْلِ

َياِء. اِْكتََفك.الـْؿَ َفَؼْد َكثَُر   اكِع َلَفا َوَصاَر إِْخَراجَفا ُطْرَضة لِؾرِّ

ـْ أَْخَػاَها  :قال احلافظ َعاةِ، َوَكاَن َم َؾػ ُيْعُطقَن َزَكاهتْؿ لِؾسُّ َوَأْيًضا َفَؽاَن السَّ

ا اْلقَْقَم َفَصاَر ُكؾُّ َأَحٍد ُيْخِرُج َزَكاَتُف بِـَْػِسفِ  ْخَراِج، َوَأمَّ َفَصاَر إِْخَػاُؤَها  :اِتُِّفَؿ بَِعَدِم اإْلِ

 ها.َأْطَؾؿُ  َواهللُ  ،َأْفَضَؾ 

(، وهق 724) الؿحؾَّكاهرية أفضؾقة اإلسرار كؿا يف ومذهب الظ :ُ قهت

  واهلل أطؾؿ. ،انصٌاب

فاإلظياس أفضم وأما إذا ترتبت مصالح شرطقة مـ اإلضفار مع أمـ الػتـة: 

 .الػتح، وقد ذكر ذلؽ ابـ الؿـقر كؿا يف نتهك ادلصهحح
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ـِ ِحَزاٍم  (555) ـْ َحؽِقِؿ ْب ـِ الـَّبِلِّ  ،َوَط ـَ الَقِد الَقُد »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَط الُعْؾَقا َخْقٌر ِم

ْػَؾك ُف اهللُ، السُّ ـْ َيْسَتْعِػْػ ُيِعػَّ ـًك، َوَم ـْ َضْفرِ ِغ َدَقِة َط ـْ َتُعقُل، َوَخْقُر الصَّ ، َوابَْدْأ بَِؿ

ـِ ُيْغـِِف اهللُ  ـْ َيْسَتْغ .. ُمتََّػٌؼ َطَؾقْ «َوَم ِف، َوالؾَّْػُظ لِْؾُبَخاِريِّ
(1)

 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (555) َدَقِة َأْفَضُؾ؟ َقاَل:  ،َوَط : أَيُّ الصَّ
ِ
َقاَل: قِقَؾ: َيا َرُسقَل اهلل

ـْ َتُعقُل » ، َوابَْدْأ بَِؿ َحفُ َأْخَرَجُف َأْحَؿُد َوأَ  «ُجْفُد الُؿِؼؾِّ ـُ ُخَزْيَؿَة  ُبقَداُود، َوَصحَّ اْب

ـُ ِحبَّاَن َوالَحاكُِؿ.وَ  اْب
(2)

 

 نياملسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 ايٝس ايُعًٝا ٚايٝس ايػف٢ً. د:1ر َػأي١

ْػَؾك هل السائؾة،  ـُ أنَّ القد العؾقا هل القد الؿـػؼة، والسُّ جاءت أحاديث ُتبَقِّ

الصحقحقـفػل 
(3)

ْػَؾك هل والع»: طـ ابـ طؿر   ؾقا هل الؿـػؼة، والسُّ

يد »: مرفقًطا وغقره طـ صارق الؿحاربل (،5/61) ، ويف الـسائل«السائؾة

 .، وإسـاده صحقح«الُؿْعطِل العؾقا

( أحاديث أخرى تدل طىل ذلؽ، ثؿ 1429) وذكر الحافظ ابـ حجر 

ػىل هل قال: ففذه إحاديث متضافرة طىل أنَّ القد العؾقا هل الؿـػؼة، وأنَّ الس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1034(، ومسؾؿ )1427أخرجف البخاري ) (1)

(، 3346(، وابـ حبان )2444(، وابـ خزيؿة )1677(، وأبقداود )2/358. أخرجف أمحد )حضً (2)

أبل الزبقر، طـ يحقك بـ جعدة، طـ أبل (، كؾفؿ مـ صريؼ الؾقث بـ سعد، طـ 1/414والحاكؿ )

  (1391 .)الصحقح الؿسـديف  هريرة بف. وهذا إسـاد حسـ، وقد حسـف اإلمام القادطل 

 (.1033(، ومسؾؿ برقؿ )1429أخرجف البخاري برقؿ ) (3)



 ٢78 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 
 أخذة، سقاء ىلالسائؾة، وهذا هق الؿعتؿد، وهق ققل الجؿفقر، وققؾ: القد السػ

 هاكان بسمال أم بغقر سمال.

َدمِلِّ َفِفَل  (1429 :)الػتحيف  قال الحافظ ابـ حجر    ْٔ ا َيُد ا َوَأمَّ

َْخبَاُر بَِلكَّفَ اْلـؿُ َأْرَبَعة: َيد  ْٕ ائِِؾ، َوَقْد  :ا ُطْؾقَا. َثاكِقَفاْعطِل، َوَقْد َتَضاَفَرْت ا َيد السَّ

َْخِذ  ْٕ ْطَطاِء َوا ، َوَهَذا ُمَقافِؼ لَِؽقِْػقَِّة اإْلِ َٓ َتَضاَفَرْت بَِلكََّفا ُسْػَؾك َسَقاء َأَخَذْت َأْم 

َْخِذ َوَلْق َبْعَد أَْن ُتَؿدَّ إَِلقِْف َيد اْلـؿُ َيد  :َثالُِثَفا .َغالِبًا ْٕ ـْ ا ْعطِل َمثاًَل، َوَهِذِه ْلـؿُ اتََعػِّػ َط

ا َمْعـَِقيًّا. َرابُِعَفا ِخِذ بَِغقِْر ُسَمال، َوَهِذِه َقْد اِْختُؾَِػ  :ُتقَصُػ بَِؽْقكَِفا ُطْؾقَا ُطُؾقًّ ْٔ َيد ا

َْمِر  ْٕ ا الـْؿَ فِقَفا َفَذَهَب َجْؿع إَِلك َأكََّفا ُسْػَؾك، َوَهَذا بِالـََّظِر إَِلك ا ْحُسقِس، َوَأمَّ

َقرِ ؿَ الـْ ِرُد َفَؼْد َتُؽقُن ُطْؾقَا فِل َبْعِض الصُّ  ها.ْعـَِقّي َفاَل َيطَّ

 خري ايكسق١ ٚأفهًٗا. د:2ر َػأي١

يف حديث حؽقؿ بـ حزام أنَّ خقر الصدقة ما كان طـ ضفر غـك، ومعـك 

لؿـ  وأالحديث: أفضؾ الصدقة ما وقع مـ غقر محتاج إىل ما يتصدق بف لـػسف، 

 تؾزمف كػؼتف.

والؿعـك أنَّ أفضؾ الصدقة ما أخرجف اإلكسان مـ مالف  : ّقال اخلطابٕ

، وٓ «قلعُ تَ  ـْ ؿَ بِ  أْ َد ابْ َو »بعد أن يستبؼل مـف قدر الؽػاية، ولذلؽ قال بعده: 

 ها.«ُمِؼؾٍّ  ـْ مِ  ٌد فْ ُج »تعارض بقـ هذا الحديث، وبقـ حديث أبل هريرة: 

صدقة : الؿختار أنَّ معـك الحديث: أفضؾ الالؿػفؿيف   قال الكزطيب

ما وقع بعد الؼقام بحؼقق الـػس، والعقال بحقث ٓ يصقر الؿتصدق محتاًجا بعد 
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صدقتف إىل أحد، فؿعـك الغـل يف هذا الحديث حصقل ما تدفع بف الحاجة 

الضرورية كإكؾ طـد الجقع الؿشقش الذي ٓ صبر طؾقف، وستر العقرة 

فال يجقز اإليثار بف، بؾ  والحاجة إىل ما يدفع بف طـ كػسف إذى، وما هذا سبقؾف:

وذلؽ أكف إذا آثر غقره بف أدى إىل إهالك كػسف، أو اإلضرار هبا، أو كشػ  :يحرم

ف أوىل طىل كؾ حال، فنذا سؼطت هذه القاجبات صحَّ اإليثار،  طقرتف، فؿراطاة حؼِّ

أو كاكت صدقتف هل إفضؾ ٕجؾ ما يتحؿؾ مـ مضض الػؼر، وشدة مشؼتف، 

ض بقـ إدلة إن شاء هلل.فبفذا يـدفع التعار
(1)

  

 ايتكسم باملاٍ ناَال. د:3ر َػأي١

بَِرّي َوَغقْره: َقاَل  (1426 :)الػتحيف   قال احلافظ ابً حجز َقاَل الطَّ

ِة َبَدكِِف َوَطْؼؾِفِ  :ْؿُفقراْلـج َق بَِؿالِِف ُكّؾف فِل ِصحَّ ـْ َتَصدَّ ـَ َطَؾقْفِ  ،َم َٓ َدْي َوَكاَن  ،َحقُْث 

َٓ ِطقَاَل َلفُ  ،َضاَقةِ َصبُقًرا َطَؾك اإْلِ  َفنِْن ُفِؼَد  :َفُفَق َجائِز :َأْو َلُف ِطقَال َيْصبُِروَن َأْيًضا ،َو

ُروِط ُكِرَه. َوَقاَل َبْعضفْؿ: ُهَق َمْرُدود ـْ َهِذِه الشُّ
  . ... َشْلٌء مِ

ِة  ـُ َأْن ُيْحتَجَّ َلُف بِِؼصَّ
رِ اْلـؿُ َوُيْؿؽِ َدبَّ

(2)
تِل ذِْكُرهُ   ْٔ َباَطُف َوَأْرَسَؾ َثَؿـف  ملسو هيلع هللا ىلصُف َفنِكَّ  :ا

َرهُ   لَِؽْقكِِف َكاَن ُمْحتَاًجا.  :إَِلك الَِّذي َدبَّ

ـْ الثُّْؾِث 
َْوَزاِطّل  ،َوَقاَل آَخُروَن: َيُجقُز مِ ْٕ  ،َوُيَردُّ َطَؾقِْف الثُّْؾثَاِن، َوُهَق َقْقُل ا

ـْ َمْؽُحقٍل َأْيًضا  ـِّْصِػ.ُيَردُّ َما َزاَد َطَؾك ال :َوَمْؽُحقل. َوَط

ـْ َحقُْث 
ل مِ َوَّ ْٕ َقاُب ِطـْدَكا ا بَِرّي: َوالصَّ ـْ َحقُْث اْلـؿُ َقاز، وَ اْلـجَقاَل الطَّ

ْختَار مِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (1427.)الػتحاكظر:  (1)

 (.1429سقليت حديث الؿدبر يف الؽتاب برقؿ ) (2)



 ٢81 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 
ِة أَبِل َبْؽر ـَ قِصَّ ـْ الثُّْؾِث َجْؿًعا َبقْ

ْستِْحبَاب َأْن ُيْجَعَؾ َذلَِؽ مِ
ِ

آ
(1)

َوَحِديث  

َكْعب
(2)

 هاَأْطَؾُؿ. َواهللُ  ،

نْن كان الرجؾ وحده، أو كان لؿـ يؿقن كػايتفؿ، فلراد : ف قال ابً قدام٘

حسـ التقكؾ، بالصدقة بجؿقع مالف، وكان ذا مؽسب، أو كان واثًؼا مـ كػسف 

.َس حَ والصبر طىل الػؼر، والتعػػ طـ الؿسللة: فَ   هاـٌ

طـد أن تصدق بؿالف ُكؾِّف، ثؿ قال: أبؼقت لفؿ  ثؿ استدل بؼصة أبل بؽر 

 اهلل، ورسقلف.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، مـ حديث طؿر 3675(، والترمذي )1678ؿالف كؾف، أخرجف أبق داود )فقفا أكف تصدق ب (1)

 بنسـاد حسـ.

حديث كعب يف قصة تقبتف، ويف آخره: قال: يا رسقل اهلل، إنَّ مـ تقبتل أن أكخؾع مـ مايل صدقًة  (2)

أخرجف  «أمسك بعض مالك؛ فهو خري لك: ». فؼال رسقل اهلل إىل اهلل، وإىل رسقلف 

 (.2769(، ومسؾؿ برقؿ )4418ؿ )البخاري برق



٘ٔ اُبَب ُّع  َصَدَق  ٢8٢  التََّط

 

  ،ـُْف َوطَ  (558)
ِ
ُققا»: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل َفَؼاَل َرُجٌؾ: َيا َرُسقَل  «َتَصدَّ

، ِطـِْدي دِيـَاٌر َقاَل: 
ِ
ْق بِِف َطَؾك َكْػِسؽ»اهلل ْق بِِف »َقاَل: ِطـِْدي آَخُر، َقاَل:  «َتَصدَّ َتَصدَّ

ْق بِِف َطَؾك َخادِِمؽ» َقاَل: ِطـِْدي آَخُر، َقاَل: «َطَؾك َوَلِدك َقاَل: ِطـِْدي آَخُر،  «َتَصدَّ

ـُ ِحبَّاَن َوالَحاكُِؿ.«َأْكَت َأبَْصُر »َقاَل:  َحُف اْب ، َوَصحَّ . َرَواُه َأُبقَداُود َوالـََّسائِلُّ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 ؟َٔ تكسم مبا ٖٛ قتاج إيٝ٘ د:1ر َػأي١

َّٓ [ مـ كتاب الزكاة: 18]باب  صحقحفيف   قال البدارٖ َٓ َصَدَقَة إِ

ـْ َضْفِر ِغـًك َق َوُهَق ُمْحتَاٌج َأْو َأْهُؾُف ُمْحتَاٌج  ،َط ـْ َتَصدَّ ـٌ  ،َوَم ـُ َأَحؼُّ  :َأْو َطَؾقِْف َدْي ْي َفالدَّ

َدَقةِ  ـْ الصَّ
تْؾَِػ َأْمَقاَل َوُهَق َردٌّ َطَؾقِْف َلقَْس َلُف َأْن يُ  ،َواْلِفبَةِ  ،َواْلِعتِْؼ  ،َأْن ُيْؼَضك مِ

ـْ َأَخَذ َأْمَقاَل الـَّاِس ُيرِيُد إِْتاَلَفَفا َأْتَؾَػُف اهللُ » :ملسو هيلع هللا ىلصَوَقاَل الـَّبِلُّ  .الـَّاسِ  «َم
(2)

َّٓ َأْن  ، ِ إ

بْرِ   َفقُْمثَِر َطَؾك َكْػِسِف َوَلْق َكاَن بِِف َخَصاَصٌة َكِػْعِؾ َأبِل َبْؽٍر  ،َيُؽقَن َمْعُروًفا بِالصَّ

ـَ َتَص  َق بَِؿالِفِ ِحق َْكَصاُر  ،دَّ ْٕ ـَ اْلـؿُ َوَكَذلَِؽ آَثَر ا ـْ إَِضاَطِة  ملسو هيلع هللا ىلصَوَكَفك الـَّبِلُّ  ،َفاِجِري َط

َدَقةِ  ،الِ الـْؿَ  ـُ َمالٍِؽ اَوَقاَل َكْعُب  ،َفَؾقَْس َلُف أَْن ُيَضقَِّع َأْمَقاَل الـَّاِس بِِعؾَِّة الصَّ  :ْب

ـْ َتقْ  ،َيا َرُسقَل اهلل :ُقْؾُت 
ـْ َمالِل َصَدَقًة إَِلك اهللإِنَّ مِ

َوإَِلك َرُسقلِف  َبتِل َأْن َأْكَخؾَِع مِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، والحاكؿ 3337(، وابـ حبان )5/62(، والـسائل )1691أخرجف أبقداود ) ضعٔف. (1)

 (، مـ صريؼ محؿد بـ طجالن، طـ الؿؼبري، طـ أبل هريرة بف. 1/415)

وهذا إسـاد ضعقػ: ٕن محؿد بـ طجالن اختؾطت طؾقف أحاديث الؿؼبري طـ أبل هريرة: ففق 

 ايتف طـ الؿؼبري طـ أبل هريرة، وقد ضعػفا يحقك الؼطان والـسائل. ضعقػ يف رو

 .(، مـ حديث أبل هريرة 2387الحديث أخرجف البخاري برقؿ ) (2)



 ٢82 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 
«َفُفَق َخْقٌر َلَؽ  ؛َأْمِسْؽ َطَؾْقَؽ بَْعَض َمالَِؽ » :َقاَل  .ملسو هيلع هللا ىلص

(1)
َفنِكِّل ُأْمِسُؽ  :ُقْؾُت  ،

 ها.َسْفِؿل الَِّذي بَِخقْبَرَ 

ذي أشار صدقة الؿحتاج بؿا يحتاجف حديث الؿدبر ال كراهةويدل طىل  :ُ قهت

 وغقره أنَّ الـبل  (،5/63) إلقف الحافظ قريبًا، وحديث أبل سعقد طـد الـسائل

: ملسو هيلع هللا ىلص، فقضع الرجؾ أحد ثقبقف، فؼال الـبل «تصدققا»أططك رجاًل ثقبقـ، ثؿ قال: 

رقؿ  الصحقح الؿسـديف  القادطل اإلمام  ، وحسـف، واكتفره«خذ ثقبؽ»

(381.) 

: مؼتضاه أنَّ ذا -ققل البخاري )ففق ردٌّ طؾقف( ُمَعؾًِّؼا طىل - قال احلافظ 

الديـ الؿستغرق ٓ يصح مـف التبرع، لؽـ محؾ هذا طـد الػؼفاء إذا حجر طؾقف 

وغقره اإلمجاع، فقحؿؾ إصالق  الؿغـلالحاكؿ بالػؾس، وقد كؼؾ فقف صاحب 

 هاالؿصـػ طؾقف.

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تؼدم تخريجف قريًبا. (1)



٘ٔ َباُب ُّع  َصَدَق  ٢83  التََّط

 

ـْ َطائَِشَة  (555) ـْ َصَعاِم  َأْكَػَؼِت  إَذا»: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَلْت: َقاَل الـَّبِلُّ  ،َوَط الَؿْرَأُة ِم

، َغْقَر ُمْػِسَدةٍ، َكاَن َلَفا َأْجُرَها بََِم َأْكَػَؼْت َولَِزْوِجَفا َأْجُرُه بََِم اْكَتَسَب، َولِْؾَخاِزِن بَْقتَِفا

ـُْؼُص بَْعُض  َٓ َي . ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.«بَْعٍض َشْقًئا َأْجَر ُفْؿ ِمْثُؾ َذلَِؽ، 
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 َا حهِ إْفام املطأ٠ َٔ َاٍ ظٚجٗا، ٚايعبس َٔ َاٍ غٝسٙ؟ د:1ر َػأي١

َٓ ُبّد لِْؾَعامِِؾ يف شرح الحديث:   قال اليّْٖ ُف   -َوُهَق اْلَخاِزن-َواْطَؾْؿ َأكَّ

ْوَجِة وَ  ـْ إِْذن ْؿؾُ الـْؿَ َولِؾزَّ
ـْ إِْذٌن َأْصاًل َفاَل َأْجر  :الِؽ فِل َذلَِؽ الـْؿَ قك مِ َفنِْن َلْؿ َيُؽ

فِِفْؿ فِل َمال َغقْرهْؿ بَِغقِْر إِْذكف.  ِء الثَّاَلَثة، َبْؾ َطَؾقِْفْؿ ِوْزر بِتََصرُّ َٓ ـْ َهُم
ََحٍد مِ

ِ
ٕ

ْذن َضْرَباِن:  َواإْلِ

ِريح فِل الـَّػَ  ْذن الصَّ َدَقةَأَحدمهَا: اإْلِ  .َؼة َوالصَّ

ْذن  ـْ اِصَِّراد اْلُعْرف َواْلَعاَدةالـْؿَ َوالثَّاكِل: اإْلِ
ائِؾ كِْسَرة  ،ْػُفقم مِ َكنِْطَطاِء السَّ

ْوج  ا َجَرْت اْلَعاَدة بِِف َواصََّرَد اْلُعْرف فِقِف، َوُطؾَِؿ بِاْلُعْرِف ِرَضاء الزَّ َوَكْحقَها مِؿَّ

صَِّرادِ  الِؽ بِِف، َفنِْذكف فِلالـْؿَ وَ 
ِ

َذلَِؽ َحاِصؾ َوإِْن َلْؿ َيتََؽؾَّؿ، َوَهَذا إَِذا َطؾَِؿ ِرَضاُه ٓ

َضا بِفِ  ،اْلُعْرف َؿاَحة بَِذلَِؽ َوالرِّ َفنِْن  :َوَطؾَِؿ َأنَّ َكْػسف َكـُُػقِس َغالِب الـَّاس فِل السَّ

ـْ َحالف َذلَِؽ َأْو َكاَن َشْخًصا َيُشّح بِذَ  ،اِْضَطَرَب اْلُعْرف َوَشؽَّ فِل ِرَضاهُ 
لَِؽ َوَطؾَِؿ مِ

َّٓ بَِصِريِح إِْذكف. :َأْو َشؽَّ فِقفِ  ِ ـْ َمالف إ
ق مِ  َلْؿ َيُجْز لِْؾَؿْرَأةِ َوَغقْرَها التََّصدُّ

ـْ َكْسبف »: -يعـل يف حديث أبل هريرة- ملسو هيلع هللا ىلصوأما ققلف  ثه قال: َوَما َأْكَػَؼْت ِم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 1024(، ومسؾؿ )1425أخرجف البخاري ) (1)



 ٢84 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 
ـْ َغْقر َأْمره «َفنِنَّ كِْصػ َأْجره َلفُ  ؛ِم

(1)
ِريح فِل َذلَِؽ اْلَؼْدر   ـْ َغقْر َأْمره الصَّ

َفَؿْعـَاُه: مِ

ْذن الَِّذي اْلـؿُ  ، َوَيُؽقن َمَعَفا إِْذن َطامٌّ َسابٌِؼ ُمتَـَاِوٌل لَِفَذا اْلَؼْدر َوَغقْره، َوَذلَِؽ اإْلِ َعقَـّ

 َٓ ا بِاْلُعْرِف، َو ِريِح َوإِمَّ ا بِالصَّ ْلـَاُه َسابًِؼا إِمَّ ـْ َهَذا التَّْلِويؾَقْد َأوَّ
َكَُّف  :ُبّد مِ

ِ
َجَعَؾ  ملسو هيلع هللا ىلصٕ

َْجر ُمـَاَصَػة، َوفِل ِرَواَية َأبِل َداُودَ  ْٕ «َفَؾَفا كِْصػ َأْجره» :ا
(2)

، َوَمْعُؾقم َأكََّفا إَِذا 

ـْ اْلُعْرف َفاَل َأْجر َلَفا، َبْؾ َطَؾقَْفا ِوْزر،
َٓ َمْعُروف مِ ـْ َغقْر إِْذن َصِريح َو

 َأْكَػَؼْت مِ

ـَ َتْلِويؾف. الِؽ بِِف فِل الـْؿَ َواْطَؾْؿ أَنَّ َهَذا ُكّؾف َمْػُروض فِل َقْدٍر َيِسقٍر ُيْعَؾؿ ِرَضا  َفتََعقَّ

ْرَأة الـْؿَ إَِذا َأْكَػَؼْت »: ملسو هيلع هللا ىلصتََعاَرف َلْؿ َيُجْز، َوَهَذا َمْعـَك َقْقلف اْلـؿُ َفنِْن َزاَد َطَؾك  :اْلَعاَدة

ـْ َصَعام بَْقتَفا َغْقر مُ  ْوج بِِف فِل اْلَعاَدة،  ملسو هيلع هللا ىلصَفَلَشاَر  ،«ْػِسَدةِم إَِلك أَكَُّف َقْدر ُيْعَؾؿ ِرَضا الزَّ

َكاكِقر  َراِهؿ َوالدَّ ُف ُيْسَؿح بِِف فِل اْلَعاَدة بِِخاَلِف الدَّ َكَّ
ِ

َوَكبََّف بِالطََّعاِم َأْيًضا َطَؾك َذلَِؽ: ٕ

َْح  ْٕ ـْ ا
 َقال.فِل َحّؼ َأْكثَر الـَّاس، َوفِل َكثِقر مِ

الـََّػَؼة َطَؾك ِطقَال  :َواْلَخاِزن ،َواْلَعبْد ،ْرَأةالـْؿَ َراد بِـََػَؼِة اْلـؿُ َواْطَؾْؿ أَنَّ  قال:

ـْ َضقٍْػ  ،َوَمَصالِحف ،َوِغْؾَؿاكف ،الالـْؿَ َصاِحب 
َوَكْحقمهَا،  َواْبـ َسبِقؾٍ  ،َوَقاِصِديِف مِ

 ها.َأْطَؾؿ ِريِح َأْو اْلُعْرف. َوَاهللُ ْلُذون فِقَفا بِالصَّ الـْؿَ َوَكَذلَِؽ َصَدَقتفْؿ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1026(، ومسؾؿ برقؿ )2066أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

 (، وإسـاده صحقح.1687برقؿ )أخرجف أبق داود  (2)



٘ٔ َباُب ُّع  َصَدَق  ٢85  التََّط

 
ـْ َأبِل َسِعقٍد الُخْدِريِّ  (555) ـِ َمْسُعقدٍ  ،َوَط  َقاَل: َجاَءْت َزْيـَُب اْمَرَأُة اْب

 ،َدَقِة، َوَكاَن ِطـِْدي ُحؾِلٌّ لِل ، إكَّؽ َأَمْرت القَْقَم بِالصَّ
ِ
، َفَؼاَلْت: َيا َرُسقَل اهلل

َق  ـُ َمْسُعقدٍ َأكَُّف َوَوَلدَ بِِف، َفَزَطَؿ َفَلَرْدت َأْن َأَتَصدَّ ُق بِِف َطَؾقِْفْؿ، اْب ـْ َأَتَصدَّ ُه َأَحؼُّ َم

ـُ َمْسُعقدٍ »: ملسو هيلع هللا ىلصَفَؼاَل الـَّبِلُّ  ْقت بِِف َطَؾْقِفؿْ َصَدَق ابْ ـْ َتَصدَّ . «، َزْوُجؽ َوَوَلُدك َأَحؼُّ َم

.َرَواُه الُبَخاِريُّ 
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 حهِ ايتكسم ع٢ً األقاضب. د:1ر َػأي١

الحث طىل تؼديؿ إقارب يف الصدقة، ويؽقن لؾؿتصدق يف حديث الباب 

الصحقحقـأجران: أجر صؾة الؼرابة، وأجر الصدقة كؿا يف 
(2)

 طـ زيـب الثؼػقة

،  :يث الظاهر أنَّ ، والحد«هلا أجران: أجر الؼرابة، وأجر الصدقة»مرفقًطا

الؿراد بف صدقة التطقع: لؼقلفا: )فلردت أن أتصدق بف(، فتعؾقؼ ذلؽ باإلرادة، 

والتصدق بالحظ كاماًل يدل طىل ذلؽ، وققلفا: )إكؽ أمرت الققم بالصدقة( دلقؾ 

ِن الَحْقل، وأما ققلفا يف  َٓ طىل أهنا لقست الصدقة القاجبة: ٕنَّ تؾؽ تجب بَِحَق

طىل معـك:  -كؿا قال الـقوي-ُيجزئ طـل؟( فؿحؿقٌل بعض الروايات: )أَ 

 )أيجزئ طـفا يف الققاية مـ الـار؟(، واهلل أطؾؿ.

ومع ذلؽ فؾقس فقف الؿـع مـ أن تصرف الؿرأة الصدقة القاجبة طىل زوجفا، 

وسقليت الؽالم طىل ذلؽ إن شاء اهلل يف الباب الؼادم.
(3)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 1462أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

 (.1000(، ومسؾؿ برقؿ )1466أخرجف البخاري برقؿ ) (2)

  (1466( )1467.)الػتحاكظر:  (3)



 ٢86 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 

ـِ ُطَؿَر  (555) ـِ اْب  َقاَل: َقاَل رَ  ،َوَط
ِ
ُجُؾ َيْسَلُل  َما»: ملسو هيلع هللا ىلصُسقُل اهلل َيَزاُل الرَّ

َحتَّك َيْلتَِل َيْقَم الِؼَقاَمِة َوَلْقَس فِل َوْجِفِف ُمْزَطةُ  الـَّاَس 
(1)

. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.«َلْحؿٍ  
(2)

 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (555)   َقاَل: َقاَل َرُسقُل  َوَط
ِ
ـْ سَ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل الـَّاَس  َلَل َم

ََم َيْسَلُل َجْؿًرا، َفْؾَقْسَتِؼؾَّ َأْو لَِقْسَتْؽثِْر َأْمَقاَلـُفْؿ َتَؽثًُّرا . َرَواُه ُمْسؾٌِؿ.«، َفنِكَّ
(3)

 

 يثنيئل واألحكام املستفادة من احلداملسا

 ػأي١ بغري حاج١.ؼطِٜ امل د:1ر َػأي١

الحديثان صريحان يف تحريؿ الؿسللة لغقر حاجة، ويف الباب أحاديث كثقرة، 

 .َذمُّ الؿْسَللة: اكظر رسالة شقخـا مؼبؾ القادطل 

ٓ ٢ د:2ر َػأي١  ايصٟ ال ؼٌ َع٘ املػأي١. نابط ايَغ

 :يف هذه الؿسللة أققال 

 (651) ذيإذا كان يؿؾؽ مخسقـ درمهًا: لحديث ابـ مسعقد طـد الترم األّل:

 «مـ سلل الـاس ولف ما يغـقف جاء يقم الؼقامة ومسللتف ْم وجفف مخقش»مرفقًطا: 

، ويف «مخسقن درمهًا، أو ققؿتفا مـ الذهب»ققؾ: يا رسقل اهلل، وما ُيغـقف؟ قال: 

إسـاده: حؽقؿ بـ جبقر، وهق متروك. وقد أخذ هبذا الثقري، وابـ الؿبارك، 

 مذي َطِؼَب الحديث.وأمحد، وإسحاق، كؼؾف طـفؿ التر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .الـفايةمزطة، أي: قطعة يسقرة مـ الؾحؿ.  (1)

 (. 1040(، ومسؾؿ )1474أخرجف البخاري ) (2)

  (.1041أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (3)



٘ٔ َباُب ُّع  َصَدَق  ٢87  التََّط

 
( 5/98) إذا كان يؿؾؽ أربعقـ درمهًا: لحديث أبل سعقد طـد الـسائل الجاىٕ:

، وجاء «مـ سلل الـاس وطـده ققؿة أوققة؛ فؼد ألحػ»مرفقًطا:  بنسـاد صحقح

أيًضا بؿثؾف،  (5/98) طـ جده طـد الـسائل ،طـ أبقف ،طـ طؿرو بـ شعقب

، وحديث طؿرو بـ شعقب (392برقؿ ) الصحقح الؿسـدوحديث أبل سعقد يف 

 طبقد. حسـ، وأخذ هبذا الؼقل الحسـ، وأبقحديٌث 

 أن يؿؾؽ ققت يقمف ولقؾتف: لحديث سفؾ بـ الحـظؾقة طـد أبل داود الجالح:

، قالقا: وما يغـقف؟ قال: «يستؽثر مـ الـار َممـ سلل وطـده ما يغـقف؛ فنك»: (1629)

 .حقح، وإسـاده ص«قدر ما يغديف ويعشقف»

بنسـاده طـ أمحد أكف  التؿفقدوهذا ققل أمحد، فؼد أسـد ابـ طبد البر يف 

فؼال: إذا مل يؽـ طـده ما يغديف ويعشقف طىل حديث  ُسئَِؾ: متك تحؾ الؿسللة؟

قال: هل مباحة لف إذا اضطر.  سفؾ بـ الحـظؾقة. ققؾ لف: فنن اضطر إىل الؿسللة؟

ما أضـ أحًدا يؿقت مـ الجقع، اهلل يليت ققؾ لف: فنن تعػػ؟ قال: ذلؽ خقر لف، 

«ُف اهللُ َتَعػَّ أَطػَّ اسْ  ـِ مَ »برزقف. ثؿ ذكر حديث أبل سعقد: 
(1)

، وحديث أبل ذر: 

ْػ يا أبا ذر» .«تعػَّ
(2)

 

وهذا الؼقل طـ أمحد أحسـ ما ققؾ يف هذا الباب، والدلقؾ يدل طؾقف،  :ُ قهت

صقد هبا الِغـَك الذي تحرم طؾقف فقف والرواية إوىل الؿذكقرة طـف الظاهر أنَّ الؿؼ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، مـ حديث أبل سعقد الخدري 1053(، ومسؾؿ برقؿ )1469الحديث أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

  :من يستعفف يعفه اهلل»بؾػظ». 

 بنسـاد صحقح يف ضؿـ حديث صقيؾ. ( مـ حديث أبل ذر 5960أخرجف ابـ حبان برقؿ ) (2)



 ٢88 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 
 الصدقة، وٓ تالزم بقـ هذا وذاك.

 .(أصحاهبا )الغـك الذي تحرم فقف الصدقة أرادوأكثر إققال الؿذكقرة 

فضعقٌػ، وأما أهؾ الؼقل الثاين فدلقؾفؿ ٓ ُيعارض  ؼقل إولالوأما دلقؾ 

ق مؾحػ، وٓ يـايف تحريؿ دلقؾـا، بؾ يدل طىل أنَّ مـ سلل وطـده أربعقن درمهًا فف

مـ سلل ولف دون ذلؽ، فتلمؾ.
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ط/مرتبة.16/481) التؿفقد (1476-1480 ،)الػتحاكظر:  (1)



٘ٔ َباُب ُّع  َصَدَق  ٢89  التََّط

 

اِم  (555) ـِ الَعقَّ َبقِْر ْب ـِ الزُّ ـِ الـَّبِلِّ  ،َوَط َْن َيْلُخَذ َأَحُدُكْؿ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَط َٕ

ـَ الَحَطِب َطَؾك َضْفرِهِ َحْبَؾفُ  بَِفا َوْجَفُف، َخْقٌر َلُف  هللُ ا ، َفَقبِقَعَفا، َفَقُؽػَّ ، َفَقْلتَِل بُِحْزَمٍة ِم

ـَُعقهُ  ـْ َأْن َيْسَلَل الـَّاَس َأْطَطْقُه َأْو َم .«ِم . َرَواُه البَُخاِريُّ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 احلح ع٢ً االستعفاف:

محتاًجا، الحث طىل آستعػاف، والسعل يف العؿؾ إن كان  حديث الباب يف

مـعقه، وكؿا تؼدم يف  ذل كػسف طـد الـاس، سقاء أططقه أووٓ يـبغل لف أن ي

متػؼ طؾقف طـ أبل  «ومـ يستعػػ يعػف اهلل، ومـ يستغـ يغـف اهلل»الحديث: 

. سعقد
(2)

 

وهق أن يترك سمال الـاس، والتعرض لف، وآستغـاء  :وآستعػاف بالؾسان

إىل أمقال الـاس، كسلل اهلل طز وجؾ أن يرزقـا بالؼؾب، وهق أن ٓ يتطؾع بؼؾبف 

 العػاف، والغـك بػضؾف ورمحتف.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1471خرجف البخاري برقؿ )أ (1)

 تؼدم تخريجف قريًبا. (2)



 ٢91 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 

ـِ ُجـُْدٍب  (555) ـْ َسُؿَرَة ْب   َوَط
ِ
الَؿْسَلَلُة َكد  »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

(1)
 

ُجُؾ  َّٓ َأْن َيْسَلَل الرَّ ُجُؾ َوْجَفُف، إ ـْفُ َيُؽدُّ بَِفا الرَّ َٓ بُدَّ ِم . َرَواُه «ُسْؾَطاًكا، َأْو فِل َأْمرٍ 

َحُف. التِّْرمِِذيُّ َوَصحَّ
(2)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 ؼطِٜ املػأي١ َٔ غري ايػًٕإ. د:1ر َػأي١

ُجِؾ َأْمَقاَل الـَّاِس َكدٌّ : سبؾ السالميف   قال الايعاىٕ  :َأْي  ،َأْي ُسَماُل الرَّ

ََثرُ َوُهَق ا ،َخْدٌش  ْؾَطانِ  ،بَِضؿِّ اْلَؽاِف  «ُكُدوٌح » :َوفِل ِرَواَيةٍ  ،ْٕ ـْ السُّ
ا ُسَماُلُف مِ  :َوَأمَّ

ا ُهَق َحؼٌّ َلُف فِل َبقِْت  َكَُّف إكََّؿا َيْسَلُل مِؿَّ
ِ

َة فِقِف: ٕ َٓ َمَذمَّ ُف  ْؾَطاِن الـْؿَ َفنِكَّ َٓ مِـََّة لِؾسُّ اِل َو

ُف َوكِق َكَّ
ِ

ائِِؾ: ٕ ِف الَِّذي َلَدْيفِ  ،ٌؾ َطَؾك السَّ ـْ َحؼِّ
ْكَساِن َوكِقَؾُف أَْن ُيْعطِقَُف مِ  ،َفُفَق َكُسَماِل اإْلِ

ْؾَطاَن َتَؽثًُّرا َٓ َبلَْس فِقفِ  :َوَضاِهُرُه َأكَُّف َوإِْن َسَلَل السُّ َكَُّف َجَعَؾُف َقِسقًؿا  ،َفنِكَُّف 
ِ

َٓ إْثَؿ: ٕ َو

َٓ ُبدَّ مِـْفُ  َْمرَ  ،لِِْلَْمِر الَِّذي  ْٕ َر ا َٓ ُبدَّ مِـُْف َحِديَث َقبِقَصةَ  َوَقْد َفسَّ ، الؿراد كتفكا.الَِّذي 

 .أيتوسقليت حديث قبقصة يف الباب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: هق اإلتعاب، والؿعـك: أكف يتعب وجفف بنذهاب مائف وروكؼف.  (1)  .الـفايةالؽدُّ

(، وهق 5/100(، والـسائل )1639(، وأخرجف أيًضا أبقداود )681. رواه الترمذي )صخٔح (2)

 واإلمام القادطل رمحة اهلل طؾقفؿا.  إلباينحديث صحقح رجالف ثؼات، وقد صححف اإلمام 



 ٢9٢  الاََّدَقأت َقِضه  َباُب

 

ِِ ايصََّدَقأت  َباُب َقِش

ـْ َأبِل َسِعقٍد الُخْدِريِّ  (553)   ،َط
ِ
َٓ َتِحؾُّ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

َدَقُة لَِغـِلٍّ  َّٓ لَِخْؿَسٍة: لَِعاِمٍؾ َطَؾْقَفا، َأْو َرُجٍؾ اْشَتَراَها بََِملِِف، َأْو َغاِرٍم، َأْو َغاٍز فِل  الصَّ إ

ـٍ تُ  ـَْفا لَِغـِلٍّ  َق دِّ ُص َسبِقِؾ اهللِ، َأْو ِمْسؽِق ـَْفا، َفَلْهَدى ِم . َرَواُه َأْحَؿُد َوَأُبقَداُود «َطَؾْقِف ِم

َحُف الَحاكُِؿ، َوُأِطؾَّ بِاإِلْرَساِل. ـُ َماَجْف، َوَصحَّ َواْب
(1)

 

ـِ الِخقَاِر  (555) ـِ َطِديِّ ْب  ْب
ِ
ـْ ُطبَقِْد اهلل َثاُه َأكَُّفَؿا َأَتقَا  َوَط ـِ َحدَّ َأنَّ َرُجَؾقْ

 
ِ
َدَقةِ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقَل اهلل ـَ الصَّ

كِِف مِ َٓ ، َفَؼاَل: َفَؼؾََّب فِقِفَؿا الـََّظَر، َفَرآُهَؿا ، َيْسَل ـِ إْن »َجْؾَدْي

قَفا ِلَغـِلٍّ 
َٓ َحظَّ فِ َؼِقيٍّ ُمْؽَتِسٍب  ِشْئُتََم َو

َٓ لِ اهُ «َو َـَّسائِلُّ وَ  ،.َرَواُه َأْحَؿُد َوَققَّ .َأُبقَداُود َوال
(2)

 

ـِ ُمَخاِرٍق الِفاَللِلِّ  (555) ـْ َقبِقَصَة ْب    َوَط
ِ
إنَّ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

ََحِد َثاَلَثةٍ  ِٕ  َّٓ َٓ َتِحؾُّ إ َؾ َحََمَلًة، َفَحؾَّْت َلُف الَؿْسَلَلُة َحتَّك الَؿْسَلَلَة  : َرُجٍؾ َتَحؿَّ

ٍؾ َأَصابَْتُف َجائَِحٌة اْجَتاَحْت َماَلُف، َفَحؾَّْت َلُف الَؿْسَلَلُة َحتَّك ُيِصقَبَفا، ُثؿَّ ُيْؿِسُؽ َوَرُج 

ُيِصقَب قَِقاًما
(3)

ـْ َذِوي الِحَجا  ـْ َطْقٍش، َوَرُجٍؾ َأَصابَْتُف َفاَقٌة َحتَّك َيُؼقَم َثاَلَثٌة ِم ِم
(4)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(، 1841(، وابـ ماجف )1636(، وأبقداود )3/56أخرجف أمحد ) ضعٔف، ّالزاجح إرصالُ. (1)

ـ ططاء بـ يسار طـ أبل (، كؾفؿ مـ صريؼ معؿر طـ زيد بـ أسؾؿ ط408-1/407والحاكؿ )

 سعقد، بف.

ـ أسؾؿ طـ ططاء بـ يسار مرساًل. وقد خالػ معؿًرا مالٌؽ والسػقاكان فرووه طـ زيد ب قهتُ:

ورجح الؿرسؾ أبقداود والدارقطـل وأبقحاتؿ وأبقزرطة، إٓ أن الثقري مل يسؿ ططاء بـ يسار. 

  (11538.)تحؼقؼ الؿسـداكظر 

(، مـ صرق طـ 100-5/99(، والـسائل )1633(، وأبقداود )4/224. أخرجف أمحد )صخٔح (2)

 بف. وإسـاده صحقح طىل شرط الشقخقـ.   بـ طدي بـ الخقارهشام بـ طروة، طـ أبقف، طـ طبقد اهلل

 الِؼَقام: هق ما ُيؼقؿ الشخص، ويسد حاجتف. (3)

 ذوي الحجا، أي: ذوي العؼقل. (4)



 ٢92 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 
ـْ َقْقِمِف، َلَؼْد َأَصابَْت ُفاَلًكا َفاَقٌة، َفَحؾَّْت َلُف ا ـْ َطْقٍش، ِم لَؿْسَلَلُة َحتَّك ُيِصقَب قَِقاًما ِم

ـَ الَؿْسَلَلِة َيا َقبِقَصُة ُسْحٌت َيْلُكُؾفَ  َـّ ِم ـُ «ُسْحًتا اَفََم ِسَقاُه . َرَواُه ُمْسؾٌِؿ َوَأُبقَداُود َواْب

ـُ ِحبَّاَن. ُخَزْيَؿَة َواْب
(1)

 

 حاديثاملسائل واألحكام املستفادة من األ

٢ٖٕ ايغين َٔ ٌٖ د:1ر َػأي١  ايعنا٠؟ ُْٜع

وٓ خالف بقـ طؾؿاء  (16/484 :)التؿفقديف   قال ابً عبد الرب

بل سعقد أيف حديث  رَ كِ ٓ ما ذُ إالؿسؾؿقـ أن الصدقة الؿػروضة ٓ تحؾ لغـل 

فؿـفؿ مـ يرى التـزه  ل؟هؾ تحؾ لؾغـ :واختؾػقا يف الصدقة التطقع ،الخدري

ما جاءك » :لعؿر ملسو هيلع هللا ىلصلؼقلف  :قر مسللةا إذا جاءت مـ غهبا بلًس  رَ ومـفؿ مـ مل يَ  ،طـفا

«فنكَم هق رزق ساقف اهلل القؽ ؛مـ غقر مسللة فؽؾف ومتقلف
(2)

مجاطفؿ طىل أن إمع  

 هاالسمال ٓ يحؾ لغـل معروف الغـك.

 نابط ايغين ايصٟ ال تكطف إيٝ٘ ايعنا٠. د:2ر َػأي١

  اختؾػقا يف هذه الؿسللة طىل أققال، وهل كإققال التل تؼدمت يف الغـل

 الؿسللة: طؾقف فقف تحرمالذي 

مـ مؾؽ مخسقـ درمهًا، فال تحؾ لف الزكاة، وتؼدم دلقؾفؿ  الكْل األّل:

 ؽ، وهق ققل الثقري، والحسـ بـ صالح، وابـ الؿبارك، وأمحد، وإسحاق.لهـا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 3395( وابـ حبان )2361(، وابـ خزيؿة )1640(. وأبقداود )1044أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)

 (.631سقليت حديث طؿر برقؿ ) (2)



 ٢93  الاََّدَقأت َقِضه  َباُب

 
مـ مؾؽ أربعقـ درمهًا، وتؼدم دلقؾفؿ أيًضا، وهق ققل الحسـ،  الكْل الجاىٕ:

 وأبل طبقد.

طشريـ ديـاًرا، وهق ققل أبل حـقػة،  وأ ،درهؿ مائتلمـ مؾؽ  الكْل الجالح:

«تمخذ مـ أغـقائفؿ، فترد ْم فؼرائفؿ»واستدلقا بحديث: 
(1)

 طؾقف ، وٓ تجب

 فقف فدلَّ طىل أنَّ هذا هق الغـل الذي تحرم طؾقف :الزكاة حتك يؿؾؽ الؼدر الؿذكقر

 الؿسللة. فقف الصدقة القاجبة، وتحرم طؾقف

يؽـ محتاًجا ففق الغـل الذي ٓ تصرف لف، وأما إذا كان مـ مل  الكْل الزابع:

محتاًجا فؾقس بغـل وإن مؾؽ مخسقـ درمهًا، أو مائتقـ، وهق ققل مالؽ، 

والشافعل، وأمحد يف رواية، واستدل بعضفؿ طىل ذلؽ بحديث قبقصة بـ 

فحؾَّت لف الؿسللة حتك يصقب ققاًما مـ »الؿخارق الذي يف الباب يف ققلف: 

 .«طقش

حف ابـ طبد البر يف انصٌابهق  ًىزا انقٌل األخري : ُتقه ، التؿفقد، وقد رجَّ

ا، وكذلؽ التحديد بف،  ا التحديد بخؿسقـ درمهًا فحديثفؿ ضعقٌػ جدًّ وأمَّ

والتحديد بلربعقـ إكؿا هق يف الـفل طـ الؿسللة، ولقس فقفؿا تحريؿ أخذ الصدقة 

حديث: فالحديث فقف بقان الِغـَك إذا كان محتاًجا، وأما استدٓل أبل حـقػة بال

الزكاة، وضابط الِغـَك الؿقجب  أخذ الؿقِجب لؾزكاة، ٓ بقان الغـك الؿاكع مـ

لؾزكاة هق مـ مؾؽ كصاًبا مـ الؿاشقة، أو إثؿان، أو الزروع والثؿار: فنكف تجب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.583ديث يف الؽتاب برقؿ )تؼدم الح (1)



 ٢94 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 
طؾقف الزكاة وإْن كان فؼقًرا يلخذ مـ زكاة غقره، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

ق سض نفاٜت ١ يف ن ٌ ٜ ّٛ َ ٔ َهػ ب٘، أٚ أج ط٠        ايكٟٛ ايصٟ ي٘  د:3ر َػأي١

 عكاضٙ، َٚا أؾب٘ شيو.

  ،ذهب أكثر أهؾ العؾؿ إىل أكف تحرم طؾقف الصدقة، وهق ققل مالؽ، وأمحد

 .والشافعل، وإسحاق، وأبل طبقد، وابـ الؿـذر، وغقرهؿ

، »واستدلقا بحديث الباب:   .«بٓ لؼقيٍّ ُمؽتِس وٓ حظَّ فقفا لغـلٍّ

إنَّ الصدقة ٓ »: قال أنَّ الـبل  صحاب الـبل وبحديث رجؾ مـ أ

ةٍ َسِقي ، وٓ لِِذي ِمرَّ القادطل اإلمام  (، وحسـف5/375أخرجف أمحد ) «حتؾ لغـلٍّ

  يفالصحقح الؿسـد ( 1497رقؿ). 

  وقد تؼدم أنَّ الغـل ، وذهب أبق حـقػة إىل أكف تحؾ لف الصدقة: ٕكف لقس بغـلٍّ

 طـده مـ مؾؽ الـصاب.

، واهلل أطؾؿ.صٌاب يا رىة إنْو اجلًيٌسًان
(2)

 

 ؟َٔ نإ قخًٝخا ٚال نػب ي٘ د:4ر َػأي١

َٓ  (9/310 :) قال ابً قدام٘ ُجُؾ َصِحقًحا َجْؾًدا، َوَذَكَر َأكَُّف  َوإِْن َكاَن الرَّ

ـٍ  ـُ َكِذبِفِ   َكْسَب َلُف، ُأْططَِل مِـَْفا، َوُقبَِؾ َقْقُلُف بَِغقِْر َيِؿق َٓ ُيَحؾُِّػفُ إَذا َلْؿ ُيْعَؾْؿ َيِؼق  ها.، َو

د اهلل بـ طدي بـ الخقار الؿذكقر يف الؽتاب.قثؿ استدل بحديث طب
(3)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (4/117-122.)الؿغـل (16/481- ،)التؿفقداكظر:  (1)

  (8/172.)تػسقر الؼرصبل (4/121( )9/309 ،)الؿغـلاكظر:  (2)

  (6/190-191.)الؿجؿقعواكظر  (3)



 ٢95  الاََّدَقأت َقِضه  َباُب

 
 ؟َٔ نإ ي٘ زاض ٚخازّ ال ٜػتغين عُٓٗا د:5ر َػأي١

 لف أن يلخذ مـ  :أكثر أهؾ العؾؿ طىل أنَّ مـ لف دار وخادم ٓ يستغـل طـفؿا

 الزكاة، ولؾؿعطل أن يعطقف.

 ا يحتاج إلقف مـفؿا:  وقال مالؽ: إْن مل يؽـ يف ثؿـ الدار والخادم فضؾة طؿَّ

 جاز لف إخذ، وإٓ مل يجز. ذكره ابـ الؿـذر، وبف قال الـخعل، والثقري.

 .وذهب أبق حـقػة إىل أنَّ العبرة بؿؾؽف كصاًبا زائًدا طىل مسؽـف وأثاثف 

، وهق ضاهر اختقار ابـ طبد البر، وهق انقٌل األًلهق  -واهلل أطؾؿ- ًانصٌاب

والشافعل، وأبل طبقد، وأبل ثقر، والطبري، وغقرهؿ. ققل أمحد،
(1)

 

ُُْدِطج ايعنا٠ إٔ ٜؿرتٜٗا ممٔ قاض  إيٝ٘؟ د:6ر َػأي١  ٌٖ َي

 يف الؿسللة ققٓن: 

الؿـع مـ ذلؽ، وهق ققل الحسـ، وقتادة، وأمحد، ومالؽ:  الكْل األّل:

قال: محؾت طىل فرٍس يف سبقؾ اهلل،  الصحقحقـلحديث طؿر بـ الخطاب يف 

ٓ »: ملسو هيلع هللا ىلصحبف، فظــت أكف بائعف بُِرْخٍص، فلردت أن أشتريف، فؼال الـبل فلضاطف صا

.«تبتعف، وٓ تعد ْم صدقتؽ؛ فنن العائد ْم صدقتف كالعائد ْم ققئف
(2)

 

الجقاز، وهق ققل الشافعل وآخريـ: لحديث أبل سعقد الذي  الكْل الجاىٕ:

مـعف مـ شرائف أكف  ، وقد ققؾ: إنَّ حديث طؿر«أو رجٌؾ اشتراها بَملف»يف الؽتاب: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (8/171.)تػسقر الؼرصبل (16/480-481 )التؿفقداكظر:  (1)

 (.927)سقليت يف الؽتاب برقؿ  (2)



 ٢96 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 
 كان حبقًسا يف سبقؾ اهلل.

 .: لؿا تؼدم مـ حديث طؿر انصٌابهق  ًانقٌل األًل

ا مخصقًصا  وحديث أبل سعقد الذي استدلقا بف ضعقٌػ، ولق صحَّ لؽان طامًّ

 بحديثـا: ٕنَّ حديثـا فقف هنل صاحب الصدقة أن يشتري صدقتف.

(: َفُقَجاُب طـف بلكف لق كان حبقًسا وأما ققلفؿ طـ حديث طؿر: )إكف كان حبقًسا

لؿا باطفا الذي هل يف يده، وٓ َهؿَّ طؿر بشرائفا، بؾ كان يـؽر طىل البائع بقعف، 

راء معؾاًل بؽقكف طائًدا يف  ملسو هيلع هللا ىلصوٕنَّ الـبل  ما أكؽر بقعفا، وإكؿا أكؽر طىل طؿر الشِّ

قص السبب، ٓبخص ،ن العبرة بعؿقم الؾػظالؽ :ثؿ لق سؾؿـا بؿا قالقاالصدقة، 

.واهلل أطؾؿ
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (4/103-104.)الؿغـلاكظر:  (1)



 ٢97  الاََّدَقأت َقِضه  َباُب

 

ـِ الَحاِرِث  (558) ـِ َربِقَعَة ْب ـْ َطبِْدالُؿطَّؾِِب ْب   َوَط
ِ
: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

دٍ » ِل ُِمَؿَّ
ِٔ ـَْبِغل  َٓ َت َدَقَة  َٓ َتِحؾُّ »: َوفِل ِرَواَيةٍ  «إكَََّم ِهَل َأْوَساُخ الـَّاسِ  إنَّ الصَّ َفا  َوإِكَّ

دٍ  ِل ُِمَؿَّ
ِٔ  َٓ ٍد َو . َرَواُه ُمْسؾٌِؿ.«لُِؿَحؿَّ

(1)
 

ـِ ُمْطِعٍؿ  (555) ـْ ُجبَقِْر ْب اَن  ،َوَط ـُ َطػَّ إَلك  َقاَل: َمَشقْت َأَكا َوُطثَْؿاُن ْب

، َأْطَطقْت َبـِل الُؿطَّؾِِب  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلِّ 
ِ
ـْ ُخُؿِس َخقْبََر َوَتَرْكتـَا، َفُؼْؾـَا: َيا َرُسقَل اهلل

مِ

ـُ َوُهْؿ بَِؿـِْزَلٍة َواِحَدةٍ  َوَكْح
(2)

 
ِ
ـُق َهاِشؿٍ »: ملسو هيلع هللا ىلص، َفَؼاَل َرُسقُل اهلل ـُق الُؿطَّؾِِب َوبَ ََم بَ  إكَّ

.«َشْلٌء َواِحٌد  . َرَواُه الُبَخاِريُّ
(3)

 

 يثنيحكام املستفادة من احلداملسائل واأل

 ايصٜٔ ؼطّ عًِٝٗ ايكسق١؟ َٔ ِٖ آٍ ايٓيب  د:1ر َػأي١

اتَّػؼقا طىل أنَّ بـل هاشؿ داخؾقن يف ذلؽ، وهؿ )آل طظ، وآل طؼقؾ، وآل 

 جعػر، وآل العباس، وآل الحارث(.

  واختؾػقا: هؾ مـ أوٓد أبل لفب مـ أسؾؿ، أم ٓ؟ واختؾػقا يف بـل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فػقف تعبقد لغقر اهلل. ( طبدالؿطؾب)(. ضؿـ حديث صقيؾ، وأما اسؿ 1072أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)

ومل يغقر اسؿف فقؿا  : قال ابـ طبدالبر: كان طىل طفد رسقل اهلل اإلصابةقال الحافظ يف 

ـ بؽار أطؾؿ مـ غقره بـسب قريش وأحقالفؿ، طؾؿت. قال الحافظ: وفقؿا قالف كظر، فنن الزبقر ب

وأما (، الؿطؾب) ومل يذكر أن اسؿف إٓ )الؿطؾب( وقد ذكر العسؽري أن أهؾ الـسب إكؿا يسؿقكف

 هأهؾ الحديث فؿـفؿ مـ يؼقل )الؿطؾب( ومـفؿ مـ يؼقل )طبدالؿطؾب(. ا

س، وكقفُؾ، والؿطؾُب، مـ بـل طبد شؿس، وجبقر مـ بـل كقفؾ، وطبُد شؿ وذلؽ ٕنَّ طثؿان  (2)

 وهاشُؿ كؾفؿ أبـاء طبد مـاف: ففؿ بؿـزلة واحدة مع بـل الؿطؾب يف آكتساب إىل طبد مـاف.

 (. 3140أخرجف البخاري برقؿ ) (3)
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 الذيـ تحرم طؾقفؿ الصدقة، أم ٓ؟ لـبل الؿطؾب: هؾ يدخؾقن يف آل ا

فذهب الشافعل، وأمحد يف رواية إىل أهنؿ يدخؾقن يف ذلؽ: لحديث جبقر بـ 

، وهق «إكَم بـق الؿطؾب، وبـق هاشؿ شلء واحد»مطعؿ الؿذكقر يف الؽتاب: 

 مذهب الظاهرية أيًضا.

لصدقة: وذهب مالؽ، وأبق حـقػة، وأمحد يف رواية إىل أهنؿ ٓ تحرم طؾقفؿ ا

 ہ ۀ ۀ ڻ  ڻ ڻ ﴿لدخقلفؿ يف طؿقم ققلف تعاىل: 

وخرج  ،[61التوبة:] ﴾ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ  ہ ہ

، فقختص الؿـع هبؿ، وٓ «إنَّ الصدقة ٓ تـبغل ٔل ِمؿد»بـق هاشؿ بحديث: 

، الؿطؾب طىل بـل هاشؿ: ٕنَّ بـل هاشؿ أقرب إىل الـبل  ليصح ققاس بـ

 ملة بـل الؿطؾب لفؿ يف مخس الخؿس ، ومشاركوأشرف، وهؿ آل الـبل 

ستحؼقه بؿجرد الؼرابة، بدلقؾ أنَّ بـل طبد شؿس، وبـل كقفؾ يساووهنؿ بالؼرابة، ي

ومل يعطقا شقئًا، وإكؿا شاركقهؿ بالـصرة، أو هبؿا مجقًعا، والـصرة ٓ تؼتضل مـع 

 .ابـ طثقؿقـ اإلمام  الزكاة، هذا كالم ابـ قدامة، وقد اختار هذا الؼقل

قد جعؾفؿ شقئًا واحًدا، والعبرة  : ٕنَّ الـبل -واهلل أطؾؿ- األًل أظيشً

 .بعؿقم الؾػظ ٓ بخصقص السبب

الصـعاين، واإلمام القادطل رمحة اهلل طؾقفؿ. اإلمام وهق ترجقح
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1610.)الـقؾ ،السبؾ (4/109-111 ،)الؿغـلاكظر:  (1)
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 ٌٖٚ ٖٓاى خالٌف يف ؼطِٜ ايعنا٠ ع٢ً بين ٖاؾِ؟ د:2ر َػأي١

 ة، والقاقع وجقد كؼؾ بعض أهؾ العؾؿ طدم الخالف يف ذلؽ، مـفؿ ابـ قدام

الخالف، فؼد كؼؾ الطبري طـ أبل حـقػة رواية أخرى بالجقاز إذا ُحِرُمقا مـ سفؿ 

ذوي الؼربك، وهذا وجٌف لبعض الشافعقة، وبعض الحـابؾة، واختاره شقخ 

 اإلسالم.

وطـ أبل يقسػ أكف يجقز لفؿ أن يلخذوا مـ زكاة بـل هاشؿ، وهل رواية 

 .«إكَم هل أوساخ الـاس»سالم: لؾحديث: طـ أبل حـقػة، واختاره شقخ اإل

، وإذا حرمقا مؿا أباحف اهلل لفؿ، فؾقس لـا انتحشّى يطهقًاهق  ًانصٌاب :ُ قهت

أن كعطقفؿ مؿا حرم اهلل طؾقفؿ، وأما ققل أبل يقسػ فبعقٌد: ٕنَّ بـل هاشؿ 

الذيـ يف  «الـاس»زكاهتؿ أيًضا مـ أوساخ أمقالفؿ، وهؿ يدخؾقن يف طؿقم 

.القادطل واإلمام  واهلل أطؾؿ، وهق ترجقح الصـعاين، الحديث،
(1)

 

 ٌٖٚ ؼطّ عًِٝٗ إشا ناْٛا َٔ ايعاًَني عًٝٗا؟ د:3ر َػأي١

  :ذهب مالؽ، والشافعل، وهق وجٌف طـد الحـابؾة إىل جقاز إخذ مـ الزكاة

 ٕنَّ ما يلخذوكف هق أجٌر طىل طؿؾفؿ: فُلبقح لفؿ كسائر إطؿال.

 د الحـابؾة إىل تحريؿ الزكاة طؾقفؿ، وإن كاكقا وذهب أبق حـقػة، وهق وجٌف طـ

مـ العامؾقـ، واستدلقا بحديث طبد الؿطؾب بـ ربقعة الذي يف الباب، وسبب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اإلكصاف (6/256 ،)الشرح الؿؿتع (6/227 ،)الؿجؿقع (4/109 ،)الؿغـلاكظر:  (1)

(3/229-230 ،)الػتح (1491.) 
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أن يجعؾفؿ مـ العامؾقـ  الحديث أنَّ رجؾقـ مـ آل بـل هاشؿ سلٓ الـبل 

، واهلل أطؾؿ.انشاجحهق  ًىزاحتك يصقبقا مـفا، وهذا كصٌّ يف محؾ الـزاع، 
(1)

 

 ٌ ؼطّ عًِٝٗ قسق١ ايتٕٛل؟ٖٚ د:4ر َػأي١

 تحرم طؾقفؿ  ـذهب أكثر أهؾ العؾؿ إىل أنَّ صدقة التطقع ُتباح لفؿ، وأنَّ الذي

، وادَّطك «إكَم هل أوساخ الـاس»هل صدقة الػرض فؼط: لؼقلف يف الحديث: 

الخطابل اإلمجاع طىل ذلؽ، وٓ يصح اإلمجاع: فؼد كؼؾ ابـ قدامة طـ أمحد رواية 

ح ذلؽ بالتحريؿ، وهق ق قل الظاهرية، وكؼؾف الشقكاين طـ بعض أهؾ العؾؿ، ورجَّ

( حقث قال: وقد طؾؿت أنَّ 2/344) حاشقتف طىل ضقء الـفارالصـعاين يف 

إكَم هذه الصدقات أوساخ »أحاديث تحريؿ الصدقة وردت بللػاظ طامة مثؾ:

الـػؾ، ، وأهنا بعؿقمفا شامؾة لصدقة «أما طؾؿت أكَّا ٓ كلكؾ الصدقة»، «الـاس

والػرض، وإن كان إكؿا وردت يف تحريؿ صدقة الػرض، لؽـف تؼرر يف إصقل أنَّ 

إذا ُأتِل بطعاٍم  كان ملسو هيلع هللا ىلصالعام ٓ يؼصر طىل سببف، ويدل لذلؽ أيًضا أحاديث أكف 

مل يلكؾ، وهل يف الـػؾ  :أكؾ مـفا، وإن ققؾ: صدقة :سلل طـف: فنن ققؾ: هدية

ػرض غقر معفقد، وأيًضا وأوضح مـ ذلؽ أضفر: إذ إخراج الطعام طـ صدقة ال

حديث سؾؿان
(2)

بعد قدوم الؿديـة بتؿر، وقال: إكف صدقة. فؾؿ  ملسو هيلع هللا ىلصأكف أتك إلقف  

 يلكؾ مـف، وسؾؿان كان مؿؾقًكا ٓ تجب طؾقف صدقة فرض: ففق صدقة كػؾ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.8/178تػسقر الؼرصبل ) (4/112-113 ،)الؿغـلاكظر:  (1)

يف  (، مـ حديث سؾؿان بنسـاد حسـ، وحسـف اإلمام القادطل 5/441أخرجف أمحد ) (2)

الصحقح الؿسـد (440.) 



 21٢  الاََّدَقأت َقِضه  َباُب

 
لصدقة الـػؾ تقرًطا ٓ أهنا  ملسو هيلع هللا ىلصويف كتب الشافعقة، والحـػقة أنَّ تركف  قال:

 هاقى بال دلقؾ.محرمة، وهل دط

حف ، وشقخـا يحقك الحجقري طافاه اهلل،  القادطلاإلمام  وهذا الؼقل رجَّ

حف .ابـ طثقؿقـ اإلمام  والؼقل إول رجَّ
(1)

  

تحرم طؾقف صدقة التطقع  ذهب أكثر أهؾ العؾؿ إىل أن الـبل  تنبيه:

ؾ مجاطٌة أيًضا، ومحؾقا إحاديث التل ذكرها الصـعاين طىل الخصقصقة بف، بؾ كؼ

 . (1610)الـقؾاإلمجاع طىل ذلؽ، مـفؿ: الخطابل كؿا يف 

: وتعؼب بلكف قد حؽك غقر واحد طـ الشافعل يف التطقع  قال الغْناىٕ

، وكذا يف رواية طـ أمحد، وقال ابـ قدامة: لقس ما كؼؾ طـف يف ذلؽ بقاضح  ًٓ قق

 الدٓلة.

قة...( دلقؾ طىل أكف لقس ويف ققل الصـعاين الؿتؼدم )ويف كتب الشافع :ُ قهت

يف الؿسللة إمجاع.
(2)

 

 ٌٖ ؼطّ ايكسق١ ع٢ً أظٚاج بين ٖاؾِ؟ د:5ر َػأي١

(: قال الحافظ 2/334) حاشقتف طىل ضقء الـفاريف   قال الايعاىٕ

: إهنا تحرم الصدقة طىل أكؿقذج الؾبقب يف خصائص الحبقبيف  السققصل 

ٓبـ بطال أنَّ  البخاري شرحباإلمجاع. فؼال: كذا قال. ويف  ملسو هيلع هللا ىلصأزواج الـبل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1491.)الػتحاكظر:  (1)

  (1645.)الؿحىل (3/92- ،)التؿفقد (1491،) الػتحواكظر:  (2)
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 ٓ يدخؾـ يف آلف الذيـ حرمت طؾقفؿ الصدقة. ملسو هيلع هللا ىلصالػؼفاء كافة طىل أنَّ أزواجف 

قؾت: وتػسقر زيد بـ أرقؿ لمل يميد هذا الؿؼال، ويف حديث  قال الايعاىٕ:

جقيرية طـد مسؾؿ
(1)

فؼالت جقيرية: ٓ واهلل،  «هؾ طـدكؿ صعام؟»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأكف  

؛ فؼد قفابِ رِّ قَ »طظؿ مـ شاة أططقتفا مقٓيت مـ الصدقة. فؼال: ما طـدكا صعام: إٓ 

فقف:  ملسو هيلع هللا ىلص، وكذلؽ الؾحؿ مـ شاة بريرة مقٓة طائشة الذي قال الـبل «بؾغت ِمؾفا

«هق هلا صدقة، ولـا هدية»
(2)

، دلت طىل أكف ٓ يحرم طىل مقايل أزواجف كؿا ٓ 

.هايحرم طؾقفـ.
(3)

  

( أكف ُسئؾ: ألقس كساؤه 2408) مسؾؿصحقح حديث زيد بـ أرقؿ يف  :ُ قهت

أهؾ بقتف مـ حرم الصدقة بعده،  كساؤه مـ أهؾ بقتف، ولؽـ مـ أهؾ بقتف؟ فؼال:

 ، وآل طؼقؾ، وآل جعػر، وآل العباس.ظوهؿ: آل ط

يؿ اهلل، إنَّ أهؾ بقتف؟ فؼال: ٓ وا ـْ مِ  :أكف قال طـد أن ُسئؾ طـ كسائف :ّيف رّآ٘

صر مـ الدهر، ثؿ يطؾؼفا، فترجع إىل أبقفا، وققمفا، الؿرأة تؽقن مع الرجؾ الع

 أهؾ بقتف أصؾف وطصبتف الذيـ حرمقا الصدقة بعده.

 إزواج دخؾ وإكؿا(: 124-123)ص جالء إففاميف   قال ابً الكٔه

 بالـبل اتصالفـ ٕن :سبـبال لذلؽ اتشبقفً  :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أزواج اوخصقًص  ،أل يف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1073أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)

 (.1075(، ومسؾؿ برقؿ )1493أخرجف البخاري برقؿ ) (2)

  (3/89-90.)الـقؾواكظر:  (3)
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 يف زوجاتف وهـ ،مؿاتف وبعد حقاتف يف غقره ىلط محرمات وهـ ،مرتػع غقر ملسو هيلع هللا ىلص

 طىل كص وقد ، الـسب مؼام قائؿ ملسو هيلع هللا ىلص بالـبل لفـ الذي فالسبب ،وأخرة الدكقا

 أنَّ  : أمحد اإلمام مـصقص وهق انصحْح الؼقل كان ولفذا :طؾقفـ الصالة

 الجـاب ذلؽ سبحاكف اهلل صان وقد ،الـاس أوساخ ٕهنا :طؾقفؿ تحرم الصدقة

 :ققلف يف أزواجف يدخؾ كقػ !العجب وياهلل ،آدم بـل أوساخ كؾ مـ وآلف الرفقع

 وآل ِمؿد طـ هذا الؾفؿ» :إضحقة يف وققلف ،«اققتً  ِمؿد آل رزق اجعؾ الؾفؿ»

 ققل ويف، رٍّ بُ  بزُخ  مـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل آل شبع ما : طائشة ققل ويف ، «ِمؿد

 إن» :ققلف يف يدخؾـ وٓ ،«محؿد آل وطىل محؿد طىل ؾِّ َص  الؾفؿ» :الؿصظ

 رسقل فلزواج ،الـاس أوساخ مـ كقهنا مع «ِمؿد ٔل وٓ لؿحؿد حتؾ ٓ الصدقة

 :ـطؾقف احرامً  الصدقة كاكت لق :ققؾ فنن: مـفا والبعد طـفا بالصقاكة أوىل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

، مقالقفؿ طىل حرمت هاشؿ بـل طىل حرمت لؿا أهنا كؿا ،مقالقفـ طىل لحرمت

 ملسو هيلع هللا ىلص الـبل يحرمف ومل ،فلكؾتف بؾحؿ طؾقفا تصدق بريرة أن الصحقح يف ثبت وقد

، ملسو هيلع هللا ىلص الـبل ٕزواج أباحفا مـ شبفة هق هذا :ققؾ.  لعائشة مقٓة وهل

 إصالة بطريؼ لقس ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أزواج طىل الصدقة تحريؿ أن :الشبفة هذه وجقاب

 عفر ففـ ،بف اتصالفـ قبؾ لفـ حالل فالصدقة وإٓ :طؾقف لتحريؿفا تبع هق وإكؿا

 التحريؿ كان فؾؿا ،سقده طىل التحريؿ فرع الؿقىل طىل والتحريؿ ،التحريؿ هذا يف

 الـبل أزواج طىل التحريؿ كان ولؿا ،مقالقفؿ ذلؽ استتبع :أصاًل  هاشؿ بـل طىل

 اهلل قال وقد :قالقا. فرع طـ فرع ٕكف :مقالقفـ استتباع طىل ذلؽ يؼق مل :اتبعً  ملسو هيلع هللا ىلص

ۈئ   ۈئېئ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ  ۇئ ۆئ  ۆئ ﴿ :تعاىل
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ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ڀ       *ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ

ٺ ٿ   ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ  *ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 

ڃ  ڃ ڃ ڃ  *ڤ ڤ  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

چ چ چ چڇ ڇ  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

 *ڌڎ ڎ     ڈ ڈ ژ   ژ ڑ    ڑ ک ک  ک

 ،[34-31:األحزاب] ﴾گ گ گ  گ ڳ   ڳ  ڳ ڳ ڱ

 إخراجفـ يجقز فال ذكرهـ سقاق يف كؾف الخطاب هذا ٕن :البقت أهؾ يف فدخؾـ

 ه، واهلل أطؾؿ.امـف شلء يف

 طؾقف مزيد. طـدكا وهذا الؽالم مـ ابـ الؼقؿ كالم مػقد، وما :ُ قهت
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ـْ َأبِل َرافٍِع  (555) ـْ َبـِل  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ  ،َوَط
َدَقِة مِ َبَعَث َرُجاًل َطَؾك الصَّ

َبِل َرافٍِع: اْصَحبْـِل، َفنِكَّؽ ُتِصق
ِ

، ملسو هيلع هللا ىلصُب مِـَْفا، َفَؼاَل: َحتَّك آتَِل الـَّبِلَّ َمْخُزوٍم، َفَؼاَل ٕ

ـْ َأْكُػِسِفؿْ »َفَلْسَلَلُف. َفلََتاُه َفَسَلَلُف، َفَؼاَل:  َدَقةُ  ا، َوإِكَّ َمْقَلك الَؼْقِم ِم ـَا الصَّ . «َٓ َتِحؾُّ َل

ـُ ُخَزْيَؿةَ َوا ،َرَواُه َأْحَؿُد َوالثَّاَلَثةُ  ـُ ِحبَّاَن. ،ْب َواْب
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 ؟ٌٖ ؼطّ ايكسق١ ع٢ً َٛايٞ آٍ قُس  د:1ر َػأي١

  ،ذهب أمحد، والشافعل يف أحد ققلقف إىل تحريؿ الصدقة طىل مقالقفؿ أيًضا

وهق مذهب أبل حـقػة وأصحابف، وبعض الؿالؽقة كابـ الؿاجشقن، وهق 

 عقة: لحديث أبل رافع الذي يف الباب.الصحقح طـد الشاف

  ،وذهب مجفقر العؾؿاء إىل أنَّ الصدقة تجقز لفؿ: ٕهنؿ لقسقا مـفؿ حؼقؼة

 وٕهنؿ مل يعقضقا طـفا مـ مخس الخؿس.

لقجقد الدلقؾ الػاصؾ يف محؾ الـزاع، وهق  ًانقٌل األًل أسجح :ُ قهت

حديث أبل رافع، واهلل أطؾؿ.
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 657(، والترمذي )5/107(، والـسائل )1650(، وأبقداود )6/10. أخرجف أمحد )صخٔح (1)

(، وهق صحقح طىل شرط الشقخقـ، وقد صححف 3293(، وابـ حبان )2344وابـ خزيؿة )

الصحقح يف  (، واإلمام القادطل 1456برقؿ ) صحقح أبل داوديف   إلبايناإلمام 

 (.1221برقؿ ) الؿسـد

  (1493.)الػتح (4/110 ،)الؿغـلاكظر:  (2)
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 ؟آٍ قُس  ايكسق١ ع٢ً َٛايٞ أظٚاج د:1ر َػأي١

الصحقحقـجاء يف 
(1)

وغقرمها أنَّ بريرة تصدق طؾقفا وهل مقٓة لعائشة،  

  (1073)صحقح مسؾؿطؾقفا، وكذلؽ جقيرية كؿا يف  ومل يـؽر الـبل 

  طؾقفا. تصدق طىل مقٓهتا، فؾؿ يـؽر الـبل 

 َهِذِه التَّْرَجَؿةَ  إِكََّؿا َأْوَرَد اْلُبَخاِريُّ  (1493 :)الػتحكؿا يف  قال ابً املي ر

َـّ  [ملسو هيلع هللا ىلص لِّ بِ الـَّ  اِج وَ زْ ل أَ الِ قَ ك مَ ؾَ طَ  ةِ قَ دَ الصَّ  اُب ]بَ  َٓ َيْدُخُؾ َمَقالِقِف َْزَواَج  ْٕ َؼ َأنَّ ا لِقَُحؼِّ

ًٓ َواِحًدا ،فِل اْلِخاَلِف  َدَقُة َقْق َـّ الصَّ َٓ َيْحُرُم َطَؾقِْف ا َقا :َو َـّ الظَّانُّ َأكَُّف َلؿَّ َل لِئاَلَّ َيُظ

َٓ َيطَِّردُ  ُف  ـَ أَكَّ ، َفبَقَّ َـّ ِل َأكَُّف َيطَِّرُد فِل َمَقالِقف ْٔ َْزَواِج فِل ا ْٕ  ها.َبْعُض الـَّاِس بُِدُخقِل ا

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تؼدم تخريجف قريًبا. (1)
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ـِ ُطَؿرَ  (555)  ْب
ِ
ـِ َطبِْداهلل ـْ َسالِِؿ ْب ـْ َأبِقِف  ،َوَط   ،َط

ِ
َكاَن  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهلل

ْلفُ »طِِف َأْفَؼَر مِـِّل، َفقَُؼقُل: ُيْعطِل ُطَؿَر الَعَطاَء، َفقَُؼقُل: َأطْ  ْق بِِف، ُخْذُه َفَتَؿقَّ ، َأْو َتَصدَّ

َوَما َجاَءك
(1)

َٓ َفاَل ُتْتبِْعُف   َٓ َسائٍِؾ َفُخْذُه، َوَما  ـْ َهَذا الََمِل، َوَأْكَت َغْقُر ُمْشرٍِف َو ِم

. َرَواُه ُمْسؾٌِؿ.«َكْػَسؽ
(2)

 

 ملسائل واألحكام املستفادة من احلديثا

ْٝا. د:1ر َػأي١  إعٕا٤ ايعاٌَ َٔ ايكسق١ ٚإٕ نإ غٓ

أنَّ العامؾ طىل الزكاة مـ الؿستحؼقـ مـفا أجرًة طىل  دل حديث الباب طىل

مع طؿر بـ  طؿؾف، وأكف ُيعطك وإن كان غقر محتاٍج إلقفا كؿا فعؾ الـبل 

 .الخطاب 

لف أخذ إجرة بعد ذلؽ، فػل  التبرع يجقز وفقف أيًضا أنَّ مـ كقى

الصحقحقـ 
(3)

اهلل، إكؿا طؿؾت هلل. فؼال الـبل  قال: يا رسقل  أنَّ طؿر 

 :«ُأططِقت شقًئا مـ غقر أن تسلل؛ فُؽؾ وتصدق إذا». 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يف )أ(: )أتاك(. (1)

( طـ طؿر بـ 1045( ومسؾؿ )7164) البخاري(. وهق يف 111)( 1045أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (2)

 . الخطاب 

 (، والؾػظ لؿسؾؿ.112( )1045(، ومسؾؿ برقؿ )7163أخرجف البخاري برقؿ ) (3)
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 ابايَبٔب ُلًََّعَت٣ َتَسِخُأ ٌُا٥َٔشََ

 زفع ظنا٠ ايطجٌ إىل اَطأت٘. د:1ر َػأي١

ٓ ُيْعطِل زوجتف مـ الزكاة شقئًا:  : أمجعقا طىل أنَّ الرجؾ قال ابً امليذر

ٕنَّ كػؼتفا واجبة طؾقف، فتستغـل هبا طـ أخذ الزكاة.
(1)

  

 زفع املطأ٠ ظناتٗا إىل ظٚجٗا. د:2ر َػأي١

 يف الؿسللة ققٓن: 

ا: بؽقكف مـ إصـاف الثؿاكقة الجقاز األّل: ، وهق مذهب إن كان مستحؼًّ

لؿـذر، ورواية طـ الشافعل، والثقري، وأبل يقسػ، ومحؿد بـ الحسـ، وابـ ا

مالؽ، ورواية طـ أمحد: ٕكف يدخؾ يف ضؿـ إصـاف الثؿاكقة، فؿا الؿاكع مـ أن 

ُيعَطك، واستدل بعضفؿ بحديث زيـب الثؼػقة
(2)

طـد أن تصدقت طىل زوجفا بعد  

 ، فلباح لفا ذلؽ، واستحبف.أن سللت الـبل 

لؽ: ٕهنا تـتػع الؿـع، وهق مذهب أبل حـقػة، ورواية طـ أمحد، وما الجاىٕ:

أنَّ احتؿال رجقع الصدقة إلقفا  الػتحبدفعفا إلقف، وقد ُأجقب طـ ذلؽ كؿا يف 

الؿذهب إول أنَّ ترك آستػصال يـزل مـزلة  دواقٌع يف التطقع أيًضا، ويمي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1468.)الػتح (4/100 ،)الؿغـلاكظر:  (1)

 تؼدم تخريجف يف الباب السابؼ. (2)
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العؿقم، فؾؿا ذكرت الصدقة، ومل يستػصؾفا طـ تطقع وٓ واجب، فؽلكف قال: 

 هاطقًطا.يجزئ طـِؽ، فرًضا كان أو ت

وأيًضا فننَّ رجقطفا إلقفا محتؿؾ، فؼد يـتػع هبا الزوج يف أمقر أخرى  :ُ قهت

 يؽقن الـػع فقفا طائًدا طىل غقرها، واهلل أطؾؿ.

حف ابـ قدامة انشاجحهق  ًادلزىة األًل .، وقد رجَّ
(1)

  

 زفع ايعنا٠ إىل ايٛايسٜٔ. د:3ر َػأي١

ـُ   (4/98:)الؿغـلكؿا يف   قدام٘قال ابً  ْجَؿَع أَْهُؾ أَ  :اْلُؿـِْذرِ  َقاَل اْب

افُِع  ـِ فِل اْلَحاِل الَّتِل ُيْجبَُر الدَّ َٓ َيُجقُز َدْفُعَفا إَلك اْلَقالَِدْي َكاَة  اْلِعْؾِؿ َطَؾك أَنَّ الزَّ

ـْ َكَػَؼتِِف، وَ  ه.االـََّػَؼِة َطَؾقِْفؿْ إَلقِْفْؿ َطَؾك  َنَّ َدْفَع َزَكاتِِف إَلقِْفْؿ ُتْغـِقِفْؿ َط
ِ

ُتْسِؼُطَفا َطـُْف، َوٕ

 ها.َوَيُعقُد َكْػُعَفا إَلقِْف، َفَؽَلكَُّف َدَفَعَفا إَلك َكْػِسِف، َفَؾْؿ َتُجْز، َكَؿا َلْق َقَضك بَِفا َدْيـَفُ 

ا (25/90 :)مجؿقع الػتاوىكؿا يف   قال عٔخ اإلصالو  إَلك َدْفُعَفا َوَأمَّ

ـِ  ـَ  َكاُكقا إَذا اْلَقالَِدْي ـَ مُ  أَوْ  ،َغاِرمِق َْضَفرُ  ،َوْجَفانِ  َفِػقَفا ،َؽاَتبِق ْٕ ا ،َذلَِؽ  َجَقازُ  َوا  َوَأمَّ

ـْ  َطاِجزٌ  َوُهقَ  ُفَؼَراءَ  َكاُكقا إنْ  َْقَقى :َكَػَؼتِِفؿْ  َط ْٕ  اْلَحاِل: َهِذهِ  فِل إَلقِْفؿْ  َدْفِعَفا َجَقازُ  َفا

َنَّ 
ِ

الِؿِ  بِالُؿْؼتَِضل َعَؿُؾ الْ  َفَقَجَب  ،َمْػُؼقدٌ  َوالَؿاكِعَ  ،َمْقُجقدٌ  الُؿْؼتَِضَل  ٕ ـْ  السَّ  َط

 ها.الُؿَؼاِومِ  الُؿَعاِرضِ 

 زفع ايعنا٠ إىل ايٛيس. د:4ر َػأي١

كذلؽ ذكر أهؾ العؾؿ أكف ٓ يجقز لؾقالد أن يدفع زكاتف إىل ولده: ٕكف إن كان 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (4/101-102.)الؿغـل (1466 ،)الػتحاكظر:  (1)
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ويؽقن غـقًّا، فال تجزئ، وإن كان فؼقًرا: فننَّ كػؼتف واجبة طؾقف، فقؽقن غـقًّا بـػؼتف، 

 ، وكلكف يـػؼفا طىل كػسف.الف يف تؾؽ الحالة مـتػًعا هب فف الزكاةَ القالد بصر

 َطَؾك َكانَ  إَذا (25/92 :)مجؿقع الػتاوىكؿا يف   قال عٔخ اإلصالو

ـٌ  اْلَقَلدِ  َٓ  ،َدْي ـْ  َيْلُخذَ  َأنْ  َلفُ  َجازَ  :َلفُ  َوَفاءَ  َو ـِ  َأْضَفرِ  فِل َأبِقفِ  َزَكاةِ  مِ  َمْذَهِب  فِل اْلَؼْقَلقْ

ا ،َوَغقِْرهِ  ْحَؿدأَ  َبِقفِ  َوَلقَْس  الـََّػَؼةِ  إَلك ُمْحتَاًجا َكانَ  إنْ  َوَأمَّ
ِ

 ،كَِزاعٌ  َفِػقفِ  ،َطَؾقْفِ  ُيـِْػُؼ  َما ٕ

َْضَفرُ  ْٕ ا ،أَبِقفِ  َزَكاةِ  َأْخذُ  َلفُ  َيُجقزُ  َأكَّفُ  َوا  بِفِ  َحاَجةَ  َفاَل  :أَبِقفِ  بِـََػَؼةِ  ُمْستَْغـِقًا َكانَ  إنْ  َوَأمَّ

.ها.َأْطَؾؿُ  َوَاهللُ  ،َزَكاتِفِ  إَلك
(1)

 

 زفع ايعنا٠ إىل بك١ٝ األقاضب. د:5ر َػأي١

أما إذا مل يؽـ مؿـ يرثف فذكر أهؾ العؾؿ أهنا تجزئ، بؾ يستحب: ٕهنا صدقة 

وِصَؾة، وإن كان مؿـ يرثف فذهب أكثر أهؾ العؾؿ إىل الجقاز أيًضا، وذهب بعض 

يـػؼ طؾقف، وهذه رواية طـ أمحد، أهؾ العؾؿ إىل طدم الجقاز: ٕكف يجب طؾقف أن 

 وسقليت الؽالم طىل الـػؼة طىل إقارب يف باب الـػؼات إن شاء اهلل تعاىل.

( بنسـادٍ صحقٍح، مـ صريؼ ابـ جريج، 3/191وقد أخرج ابـ أبل شقبة )

، قال: ٓ بلس أن تجعؾ زكاتؽ يف ذوي قرابتؽ: طـ ططاء، طـ ابـ طباس 

 مامل يؽقكقا مـ طقالؽ.

يـ، وإن كاكقا هؿ  أجاز شقخ اإلسالم وقد  دفع الزكاة لفؿ ٕجؾ الدَّ

الذيـ يـػؼقن طؾقفؿ، وهق ققل ققي.
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (6/229.)الؿجؿقع (4/98 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (25/91.)مجؿقع الػتاوى (6/229 ،)الؿجؿقع (4/99 ،)الؿغـلاكظر:  (2)
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 ؟إٕ نإ يف عا٥ًت٘ َٔ ال جيب عًٝ٘ اإلْفام عًٝ٘ د:6ر َػأي١

َٓ َيِجُب  (4/102 :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘ ـْ 
َفنِْن َكاَن فِل َطائَِؾتِِف مِ

ْكَػاُق َطَؾقْفِ  َٓ َيُجقُز َلُف َدْفُع َزَكاتِِف إَلقِْف: ،َطَؾقِْف اإْلِ ، َفَظاِهُر َكاَلِم أَْحَؿَد َأكَُّف   َكقَتِقِؿ َأْجـَبِلٍّ

ـْ ُمْمَكتِِف. ْغـَائِِف بَِفا َط َكَُّف َيـْتَِػُع بَِدْفِعَفا إَلقِْف، إِلِ
ِ

َجَقاُز َدْفِعَفا  -إْن َشاَء اهللُ - ًَانصَّحِْحُ ٕ

ُف َداِخٌؾ  َكَّ
ِ

َ فِل  إَلقِْف: ٕ ْٕ َكاةِ اْلـؿُ ْصـَاِف ا ـَ لِؾزَّ ق َٓ  ،َوَلْؿ َيِرْد فِل َمـِْعِف َكصٌّ  ،ْستَِحؼِّ َو

ـْ ُطُؿقِم الـَّصِّ بَِغقِْر َدلِقؾٍ  ،إْجَؿاعٌ 
َٓ قِقَاٌس َصِحقٌح، َفاَل َيُجقُز إْخَراُجُف مِ  ها.َو

 ٌٖ تكطف ايعنا٠ يًهافط ٚاملًُٛى؟ د:7ر َػأي١

َٓ َأْجَؿَع ُكؾُّ  :  قال ابً امليذر لَّ  مِّ ـْ َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ َأنَّ الذِّ
ـْ َكْحَػُظ َطـُْف مِ َم

َْمَقاِل َشقْئًا ْٕ ـْ َزَكاةِ ا
 ها.ُيْعَطك مِ

َٓ :  ّقال ابً قدام٘ َْمَقاِل  ْٕ ـَ َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ ِخاَلًفا فِل َأنَّ َزَكاَة ا َٓ َكْعَؾُؿ َبقْ

َٓ لَِؿْؿُؾقٍك.  هاُتْعَطك لَِؽافٍِر َو

ـْ َأْغـَِقائِِفْؿ، َوُتَردُّ فِل ُفَؼَرائِِفؿْ »بحديث معاذ:  ثؿ استدل .«ُتْمَخُذ ِم
(1)

 

 َكاضف ايعنا٠. د:8ر َػأي١

 ۀ ڻ  ڻ ڻ﴿قال اهلل طز وجؾ يف كتابف الؽريؿ: 

  ۓۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ  ہ ہ ہ ۀ

 .[61]التوبة: ﴾﮸   ﮷ ﮶ ﮴﮵ ﮲﮳ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الؿغـل (4/106-107.) 



 2٢2 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 
 مـ حديث زياد بـ الحارث الصدائل، أنَّ   (1630)ســفأخرج أبق داود يف 

إن اهلل مل »: أتاه رجٌؾ، فؼال: أططـل مـ الصدقة. فؼال لف رسقل اهلل  الـبل 

يرض بحؽؿ كبل وٓ غقره ْم الصدقات حتك حؽؿ فقفا هق، فجزأها ثَمكقة أجزاء؛ 

 .«فنن كـت مـ تؾؽ إجزاء أططقتؽ حؼَّؽ

ويف إسـاده: طبد الرمحـ بـ  ،هق حديث ضعقٌػ، ذكرتف لؾتـبقف طؾقف :ُ قهت

 بـ أكعؿ إفريؼل، وهق ضعقٌػ. ادزي

ّٝا: ايفكسا٤ ٚاملشانني.  أٚال، ٚثاْ

ـُ ِصـَْػاِن فِل الـْؿَ اْلُػَؼَراُء وَ  (9/306 :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘ َساكِق

ـِ َيـَْطؾُِؼ  ْسَؿقْ
ِ

ـْ آ
َنَّ ُكؾَّ َواِحٍد مِ

ِ
َْحَؽاِم: ٕ ْٕ َكاةِ، َوِصـٌْػ َواِحٌد فِل َسائِِر ا الزَّ

ـَ َطؾَ  ، َوُمقَِّز َبقْ ـِ ْسَؿقْ
ِ

ـَ آ ا إَذا ُجِؿَع َبقْ ـِ َتَؿقََّزا، َوكاَِلُهَؿا ُيْشِعُر اْلـؿُ قِْفَؿا، َفَلمَّ قَقْ َسؿَّ

ـْ قِبَِؾ أَنَّ 
، مِ ـِ ـْ اْلِؿْسؽِق

َّٓ َأنَّ اْلَػِؼقَر أََشدُّ َحاَجًة مِ بِاْلَحاَجِة َواْلَػاَقِة َوَطَدِم اْلِغـَك، إ

ََهؿِّ  َتَعاَلك اهللَ  ْٕ ََهؿِّ َفا ْٕ افِِعلُّ ، َبَدَأ بِِف، َوإِكََّؿا َيبَْدُأ بِا َْصَؿِعلُّ ، َوبَِفَذا َقاَل الشَّ ْٕ ، َوا

ـَ َأَشدُّ َحاَجًة. ـُ  َوَذَهَب َأُبق َحـِقَػَة إَلك أَنَّ اْلِؿْسؽِق اُء، َوَثْعَؾٌب، َواْب َوبِِف َقاَل اْلَػرَّ

ْطُروُح َطَؾك التَُّراِب الـْؿَ َوُهَق ، [٢6البؾد:] ﴾ۋ ٴۇ ۈ ۈ﴿: َتَعاَلك لَِؼْقِل اهلل :ُقتَقْبَةَ 

ةِ َحاَجتِفِ   . ... لِِشدَّ

، َوَقاَل َتَعاَلك:  َوَلـَا أَنَّ اهللَ  قال:   گ﴿َتَعاَلك َبَدَأ بِاْلُػَؼَراِء، َفقَُدلُّ َطَؾك أَكَُّفْؿ َأَهؿُّ

ـَ َلُفْؿ َسِػقـٌَة َساكِ الـْؿَ َفَلْخبََر َأنَّ ، [79الؽفف:] ﴾  ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ ق

 .. .. َيْعَؿُؾقَن بَِفا



 2٢3  الاََّدَقأت َقِضه  َباُب

 
َيةُ  قال: ْٔ ا ا تِل َذَكُروَها َفَلمَّ ٌة َلـَا الَّ ـِ  َفنِنَّ َكْعَت اهلل :َفِفَل ُحجَّ َتَعاَلك لِْؾِؿْسؽِق

ُف بِنِْصاَلِق اْسِؿ  َٓ َيْستَِحؼُّ  ها.ْسَؽـَةِ ؿَ الـْبَِؽْقكِِف َذا َمتَْرَبٍة، َيُدلُّ َطَؾك َأنَّ َهَذا الـَّْعَت 

والخالف يف أيفؿا الؿؼؾ وأيفؿا وبؼقل الحـػقة، مذهب الؿالؽقة،  :ُ قهت

 الؿعدم خالٌف يف آسؿ، فال يضر، واهلل أطؾؿ.

ْٝ     َ  ا ٖ  ٛ املك  ساض اي  صٟ إ   د:9ر َػأي١ ا ٚمل شا ًَه  ٘ ايفك  ري ٚاملػ  هني ق  اض غٓ

 جيع ي٘ إٔ ٜأخص َٔ ايعنا٠؟

 :أن الػؼقر يعطك كػاية  مذهب الؿالؽقة، والحـابؾة، وهق وجف طـد الشافعقة

ٕهؾف ققت  كان يدخر ملسو هيلع هللا ىلصوٕن الـبل ، سـة: ٕن الزكقات تتؽرر طىل كؾ طام

 : فقعطك ما يؽػقف إىل قدر سـة، وبعد ذلؽ ٓ يعطك مزيًدا طؾقف.سـة

 يعطقان ما  أن الػؼقر والؿسؽقـ وهق وجٌف لؾحـابؾة إىل ،وذهب الشافعقة

لحديث : صؾ بف الؽػاية طىل الدواموهق ما تح ،يخرجفؿا مـ الػاقة إىل الغـك

فاقة حتك رجؾ أصابتف  ، وذكر مـفؿ:إن الؿسللة ٓ حتؾ إٓ لثالثة» :اقبقصة مرفقطً 

فحؾت لف الؿسللة يؼقل ثالثة مـ ذوي الحجا مـ ققمف: لؼد أصابت فالًكا فاقة؛ 

 .«حتك يصقب ققاما مـ طقش، أو قال: سدادا مـ طقش

راف أططل ما يشتري بف أدوات حرفتف قؾت قالقا: فنن كان مـ طادتف آحت

ا، وإن كان ققؿتفا أو كثرت بحقث يحصؾ لف مـ ربحف ما يػل بؽػايتف غالبا تؼريبً 

تاجرا أططل بـسبة ذلؽ، وإن كان مـ أهؾ الضقاع يشترى لف ضقعة تؽػقف غؾتفا 

 اإلمام ويؾزمف بعدم إخراجفا طـ مؾؽف. طىل الدوام. قال بعضفؿ: يشتريفا لف



 2٢4 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 
  الحـػقة إىل أن مـ ٓ يؿؾؽ كصابا زكقيا كامال يجقز أن يدفع إلقف أقؾ وذهب

مـ مائتل درهؿ أو تؿامفا. ويؽره أكثر مـ ذلؽ، وقال زفر ٓ يجقز تؿام الؿائتقـ 

 أو أكثر.

وهذا طـد الحـػقة لؿـ مل يؽـ لف طقال وٓ ديـ طؾقف، فنن كان لف طقال فؾؽؾ 

 .ولق فقق الؿائتقـ مـفؿ مائتا درهؿ، والؿديـ يعطك لديـف

ك ما يسد الحاجة: فنن كان مؿـ لف تؽسب ٓ عطَ يُ  :قال أتٌ عثذ اهلل غفش اهلل نو

يػل بحاجتف: أططل معفا ما يسد الحاجة، وإن كان ٓ تؽسب لف فقعطك ما يسد 

وٓ بلس أيًضا أن يعطك ما  حاجتف حتك إذا مؾؽ ققت سـة: كػ طـ الزكاة،

واهلل أطؾؿ. وأوٓده،يستعقـ بف طىل التؽسب ٕهؾف 
(1)

 

ٌٖ تك طف ايعن ا٠ مل ٔ جي س نفاٜ ١ ْفكت ٘، ٖٚ ٛ عاج ١ إىل          د:11ر َػأي١

 ايعٚاج، ٚال ٜكسض عًٝ٘؟

  :ذهب مجفقر الػؼفاء إىل أن الزكاة تختص بالؿطعؿ والؿشرب والؿسؽـ

 ٕهنا هل حاجة اإلكسان الضرورية.

 وذهب الؿالؽقة إىل أهنا تصرف بذلؽ: ٕن الزواج أيًضا مـ حاجة الشباب 

، ًىزا انقٌل أقشب الضرورية أيًضا، وقد تؽقن طـد بعض الـاس أهؿ مـ سؽـاه.

.وقد رجحف اإلمام العثقؿقـ 
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (23/317.)الؿقسقطة الؽقيتقة (6/194 ،)الؿجؿقع (1/494 ،)شرح الدسققلاكظر:  (1)

  (23/316.)الؿقسقطة الؽقيتقة (6/191 ،)الؿجؿقع (1/494 ،)شرح الدسققلاكظر:  (2)



 2٢5  الاََّدَقأت َقِضه  َباُب

 ثايّجا: ايعإًَٛ عًٝٗا. 

عاة الذي يبعثفؿ اإلمام  ـوهؿ الصـػ الثالث مـ أصـاف الزكاة، وهؿ السُّ

فا، ٕخذها مـ أرباهبا، ومجعفا، وحػظفا، وكؼؾفا، ومـ يعقـفؿ مؿـ يسقق

ويرطاها، ويحؿؾفا، وكذلؽ الحاسب، والؽاتب، والؽقال، والقزان، والعداد، 

ها: فنكف ُيْعَطك أجرتف مـفا: ٕنَّ ذلؽ مـ ممكتفا.يحتاج إلقف فقفا وكؾ مـ
(1)

 

 ؾطٚط ايعاٌَ ع٢ً ايعنا٠. د:11ر َػأي١

ـْ َشْرِط اْلَعامِِؾ َأْن َيُؽقَن  (9/313 :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘
َومِ

َيُة ُتْشتََرُط فِقَفا َهِذهِ  ،َطاقاًِل  ،َبالًِغا َٓ َيِة، َواْلِق َٓ ـْ اْلِق
َنَّ َذلَِؽ َضْرٌب مِ

ِ
َأمِقـًا: ٕ

بِلَّ وَ  َنَّ الصَّ
ِ

َٓ َقبَْض لَ الـْؿَ اْلِخَصاُل، َوٕ َكاةِ ـْجـُقَن  ـَ َيْذَهُب بَِؿاِل الزَّ
ُفَؿا، َواْلَخائِ

َوَذَكَر َأُبق اْلَخطَّاِب ، َواْختَاَر َهَذا اْلَؼاِضل، إْساَلُمفُ  َوُيْشتََرطُ ، َوُيَضقُِّعُف َطَؾك َأْرَبابِفِ 

ُه اْلَؽافُِر،  :َوَغقُْرهُ  َّٓ َكَُّف إَجاَرٌة َطَؾك َطَؿٍؾ، َفَجاَز َأْن َيتََق
ِ

َٓ ُيْشتََرُط إْساَلُمُف: ٕ َأكَُّف 

ـْ َأْحَؿَد فِل َذلَِؽ ِرَواَيتَانِ  :َوقِقَؾ  َكِجبَاَيِة اْلَخَراِج.  .َط

َيٌة  قال: َٓ ُف ِو َكَّ
ِ

َفاَدةِ، َوٕ ْساَلُم، َكالشَّ ََماَكُة، َفاْشُتِرَط َلُف اإْلِ ْٕ ُف ُيْشتََرُط َلُف ا َوَلـَا أَكَّ

ـْ اْلـؿُ َطَؾك 
ـْ َلقَْس مِ َنَّ َم

ِ
َياِت، َوٕ َٓ َها اْلَؽافُِر، َكَسائِِر اْلِق َّٓ ، َفَؾْؿ َيُجْز َأْن َيتََق ـَ ْسؾِِؿق

كَ  ـٍ ، اةِ َأْهِؾ الزَّ َنَّ اْلَؽافَِر َلقَْس بَِلمِق
ِ

، َوٕ  ها.َٓ َيُجقُز َأْن َيتََقلَّك اْلِعَؿاَلَة َكاْلَحْربِلِّ

ُْٜع٢ٕ ايعاًَ د:12ر َػأي١  عًٝٗا؟ ٕٛنِ 

 :إن بؾغتف أجرهتؿ، وإن كاكت أجرهتؿ أقؾ  ـُيْعَطقن الثؿ ؿأهن مذهب الشافعقة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الؿغـل (9/312). 



 2٢6 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 
الثؿـ: فال يزادون مـ الثؿـ: رد الػضؾ طىل غقرهؿ، وإن كاكت أجرهتؿ أكثر مـ 

مـ الزكاة، وإكؿا يزادون مـ بقت الؿال، ٕن اهلل ذكرهؿ صـًػا مـ بقـ أصـاف 

 ثؿاكقة، وققؾ: يتؿؿ لفؿ مـ حؼ باقل إصـاف.

 مـ  ؿالؽافقة مؼابؾ طؿؾف ؿأجرهت ؿ ُيْعَطقنوذكر الؼرصبل طـ مالؽ أهن

. أطؾؿ، واهللًىزا أقشب، الزكاة وإن كثرت طـ الثؿـ، وهق ققل الحـابؾة
(1)

  

 ؟٘ع ايعنا٠ إٔ ٜفطقٗا يًُػتخكني بٓفػٌٖ يًػاعٞ ايصٟ مج د:13ر َػأي١

اطل جبايتفا دون تػريؼفا: لحديث أبل محقد  يجقز لْلمام أن يقيل السَّ

، فؼال: هذا ابـ الؾتبقة، فؼدم بصدقتف طىل الـبل  الساطدي لؿا بعث الـبل 

لؽؿ، وهذا ُأهدي إيل.
(2)

، وفقف: قح مسؾؿصحوحديث قبقصة بـ الؿخارق يف  

.«أقؿ حتك تلتقـا الصدقة، فـلمر لؽ هبا»
(3)

 

 ويجقز أن يقلقف جبايتفا، وتػريؼفا: لحديث طؿران بـ حصقـ طـد أبل داود

وغقره، أنَّ زياًدا، أو بعض إمراء بعثف طىل الصدقة، فؾؿا َقِدَم طؿران قال لف:  (1625)

كـا كلخذها طىل طفد رسقل  أيـ الؿال؟ قال: ولؾؿال أرسؾتـل، أخذكاها مـ حقث

صحقح. وإسـاده .ووضعـاها حقث كـا كضعفا طىل طفد رسقل اهلل  اهلل
(4)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 29/229(، و)23/318) الؿقسقطة الػؼفقة الؽقيتقة (8/177 ،)تػسقر الؼرصبلاكظر:  (1)

الؿجؿقع (6/168187، و ،)حاشقة الدسققل (1/495.) 

 (.1832(، ومسؾؿ برقؿ )6636أخرجف البخاري برقؿ ) (2)

 (.1044أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (3)

  (9/315.)الؿغـلاكظر:  (4)
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ٖ   ٌ ت   سفع ايعن   ا٠ إىل اي   ٛايٞ ٚإٕ ن   إ إامٙل   ا ال ٜؤزٜٗ   ا إىل    د:14ر َػأي١

 املػتخكني؟

ا (25/81 :)مجؿقع الػتاوىكؿا يف   قال عٔخ اإلصالو  َيْلُخُذهُ  َما َأمَّ

ةُ  َٓ ـَ ـالْ  ُو  َيْسُؼطُ  َفنِكَّفُ  :َذلَِؽ  َوَغقْرِ  ،َوالتَِّجاَرةِ  ،َؿاِشقَةِ ـالْ  َوَزَكاةِ  ،اْلُعْشرِ  ـْ مِ  ُؿْسؾِِؿق

ـْ  َذلَِؽ  َمامُ  َكانَ  إَذا َصاِحبِفِ  مِ ًٓ  اإْلِ ْرِطقَّةِ  َمَصاِرفِفِ  فِل َيْصِرُففُ  َطادِ  :اْلُعَؾَؿاءِ  بِاتَِّػاِق  الشَّ

ْرِطقَّةِ  اِرفِفِ َمَص  فِل َيْصِرُففُ  َٓ  َضالًِؿا َكانَ  َفنِنْ  َكاةَ  َيْدَفعَ  َٓ  َأنْ  لَِصاِحبِفِ  َفقَـْبَِغل :الشَّ  الزَّ

قَفا إَلك ُهقَ  َيْصِرُفَفا َبْؾ  ،إَلقْفِ   َلؿْ  َلقْ  بَِحقُْث  الظَّالِؿِ  إَلك َدْفِعَفا َطَؾك ُأْكِرهَ  َفنِنْ  :ُمْستَِحؼِّ

قَرةِ  َهِذهِ  فِل ُئفُ ُتْجزِ  َفنِكََّفا :َضَررٌ  َلفُ  َلَحَصَؾ  إَلقْفِ  َيْدَفْعَفا  َوُهؿْ  ،اْلُعَؾَؿاءِ  َأْكثَرِ  ِطـْدَ  الصُّ

قَفا َضَؾُؿقا اْلَحالِ  َهِذهِ  فِل  َماَلفُ  َقبَُضقا إَذا اْلَقْقِػ  َوَكاضِرِ  ،اْلقَتِقؿِ  َكَقلِلِّ  ،ُمْستَِحؼِّ

  ه.اَمَصاِرفِفِ  َغقْرِ  فِل َوَصَرُفقهُ 

 (.586ة الحديث رقؿ )وقد تؼدمت اإلشارة إىل هذا الؿسللة تحت دراس

 َا ٜأخصٙ ايعؿاضٕٚ ع٢ً اؾػٛض ٚايكٓاطط؟ د:15ر َػأي١

  قال بعض أهؾ العؾؿ: يدفع إلقفؿ، ويحتسبف الدافع مـ الزكاة، ثبت ذلؽ طـ

 ، وهق ققل الحسـ، وإبراهقؿ، وططاء، وأبل طبقد.أكس 

  ،وقال بعضفؿ: لقس لف احتساهبا مـ الزكاة، وهق ققل أبل قالبة، وصاوس

ك، وكؼؾ طـ ابـ طؿر بنسـاد واٍه: فقف ثقير بـ أبل فاختة، وهق ومجاهد، والضحا

 متروك.

ار، هق الذي يلخذ مـ التجار طشر : قال أتٌ عثذ اهلل غفش اهلل نو الؿراد بالعشَّ



 2٢8 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 
تجارهتؿ، فنن كان أخذها مـ الؿسؾؿقـ بدون مؼابؾ: ففل مؽس، وضريبة، وأكؾ 

 مال الؿسؾؿ بالباصؾ.

ؾ الؽتاب جزية: فال بلس بذلؽ إذا تؿ العفد وإن كاكت ملخقذة مـ تجار أه

 طىل ذلؽ.

وأما ما يتعؾؼ باحتساهبا زكاة، إذا أخذت مـ الؿسؾؿ بغقر حؼ: فنن كاكت 

تصرف يف مصارف الزكاة، واحتسبفا مـ الزكاة طـد إخراجفا أجزأتف إن شاء اهلل 

 ، وأما إن كاكت ٓ تصرف يفتعاىل، وطىل هذا يحؿؾ إثر القارد طـ أكس 

.مصارففا: فال يجزئف احتساهبا مـ الزكاة
(1)

 

 ٌٖ تسفع ايعنا٠ يًدٛاضج إشا إٗطٚا ع٢ً بالز َٔ بالز اإلغالّ؟ د:16ر َػأي١

أما بآختقار فال يجقز دفعفا إلقفؿ: ٕهنؿ لقسقا بقٓة شرطققـ، بؾ هؿ بغاة 

الحـػقة، وأمحد يف رواية، معتدون. وقد جزم بعدم إجزائفا يف حال آختقار 

 أصحابف، وطـف رواية بالتققػ. كثروطؾقفا أ

مصـػ ابـ أبل كؿا يف  اإلجبار: فؼد ثبت طـ ابـ طؿر  وأما يف حال

الػتقا بلهنا تسؾؿ لـجدة الحروري الخارجل. وهل تجزئ صاحبفا طـد أكثر  شقبة

العؾؿاء، وقال الحـػقة: إن مل يصرفقها مصرففا: فعؾقف إخراج أخرى فقؿا بقـف وبقـ 

 ف اإلمام لعدم الحؿاية. وقال أبق طبقد: طؾقف اإلطادة. اهلل، وٓ يطالب

، واإلثؿ طىل مـ غؾبقه، اإلجضاء هقًانصحْح  :قال أتٌ عثذ اهلل غفش اهلل نو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إمقال ٓبـ  (30/103 ،)الؿقسقطة الػؼفقة الؽقيتقة (3/166 ،)ابـ أبل شقبةاكظر:  (1)

 .زكجقيف
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وأخذوا حؼقق الػؼراء والؿساكقـ مـ بقـ يديف. وكؿا أن الؿسؾؿ لق كان يف يديف 

ا أخذت وديعة: فلخذت مـف قفًرا بدون تػريط ٓ يضؿـ القديعة، فؽذلؽ إذ

حؼقق الػؼراء مـ تحت يده: فال ضؿان طؾقف، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 زابّعا: املؤيف١ قًٛبِٗ.

  ذهب بعضفؿ إىل أنَّ سفؿفؿ اكؼطع، فال ُيْعَطقن مـ الزكاة، وهذا ققل أبل

حـقػة، ومالؽ، وأحد ققيل الشافعل، ورواية غقر مشفقرة طـ أمحد: ٕنَّ اهلل تعاىل 

كقـ، فال حاجة إىل التللقػ، وٕكف مل يـؼؾ طـ طؿر، أضفر اإلسالم، وقؿع الؿشر

 وطثؿان، وطظ أهنؿ أططقا شقئًا مـ ذلؽ.

  ،إىل أهنؿ ُيعطقن مـفا: لمية، وقد  وهق وجٌف لؾشافعقةوذهب أمحد وأصحابف

كؼؾ طـ أبل بؽر أكف فعؾ ذلؽ
(2)

: لمية، ولقس لفؿ دلقؾ انصٌابهق  ًىزا انقٌل، 

طىل كسخفا.
(3)

 

 ف١ قًٛبِٗ.أْٛال املؤي د:17ر َػأي١

وأما الؿملػة قؾقهبؿ فلقسام: مـفؿ مـ يف تػسقر أية:   قال ابً نج ر

صػقان بـ أمقة مـ غـائؿ حـقـ، وقد كان  ملسو هيلع هللا ىلصؿ، كؿا أططك الـبل ؾِ يعطك لقُْس 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشقة  (2/38 ،)بدائع الصـائع (2/248 ،)البحر الرائؼ (3/223 ،)ابـ أبل شقبةاكظر:  (1)

(، 10/239، و3/137) اإلكصاف (1/335 ،)الؿدوكة، (310، و2/289) ابـ طابديـ

الػروع (4/261.) 

  (7/19-20.)ســ البقفؼلٓ يثبت ذلؽ طـف، ذكره الشافعل بدون إسـاد كؿا يف  (2)

  (4/124( )9/316.)الؿغـلاكظر:  (3)
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ومـفؿ مـ ُيْعَطك لقحُسـ إسالمف، ويثبت قؾبف، كؿا أططك يقم  ا.شفدها مشركً 

ومـفؿ مـ ُيعَطك . شراففؿ مائة مـ اإلبؾصـاديد الطؾؼاء وأ مـ ا مجاطةً حـقـ أيًض 

لؿا يرجك مـ إسالم كظرائف. ومـفؿ مـ ُيعَطك لقجبل الصدقات مؿـ يؾقف، أو 

.هالقدفع طـ َحقزة الؿسؾؿقـ الضرر مـ أصراف البالد.
(1)

 

 خاَّشا: ٚيف ايسقاب.

  :[61التوبة:] ﴾ھ ہ﴿ذهب مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ إىل أن الؿؼصقد بؼقلف 

هق مذهب الشافعل، والحـػقة، والؾقث، ومـ التابعقـ: الحسـ، الؿؽاتبقن، و

 والزهري، وطؿر بـ طبد العزيز، وسعقد بـ جبقر، ذكره ابـ كثقر وغقره.

 .وذهب مالؽ إىل أكف يختص بعتؼ العبقد 

أما الؿؽاتبقن فقدخؾقن يف أية طـد الجؿفقر، وأما طتؼ العبقد  :ُ قهت

ة، وهق ققل الحسـ، أمحد يف رواي فؿ فقفاطىل دخقل ووافؼففقدخؾقن طـد مالؽ، 

: إٓ أهنؿ مل يخصقا أية طبقد، وأبل ثقر، وغقرهؿ والزهري، وإسحاق، وأبل

 بعتؼ العبقد كؿا صـع مالؽ يف الؿشفقر طـف.

دخقل الصـػقـ يف أية: ٕهنا تشؿؾفؿ، فالؿؽاتب ُيعان يف رقبتف،  ًانصٌاب

والعبد تعتؼ رقبتف، واهلل أطؾؿ.
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/317-.)الؿغـلواكظر:  (1)

 (6/200 ،)الؿجؿقع تػسقر ابـ كثقر (3/79 ،)الـقؾ (9/319-320 ،)الؿغـلاكظر:  (2)

تػسقر الؼرصبل (8/182.) 
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 ري َٔ املػًُني؟غجيٛظ قطف ايعنا٠ يف فهاى األٌٖ  د:18ر َػأي١

ـْ َزَكاتِِف   (9/321- :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘
َوَيُجقُز َأْن َيْشتَِرَي مِ

ـْ َأْيِدي 
َْسِر، َفُفَق َكَػؽِّ َرَقبَِة اْلَعبِْد اْلـؿُ َأِسقًرا ُمْسؾًِؿا مِ ْٕ ـْ ا

َكَُّف َفؽُّ َرَقبٍَة مِ
ِ

ٕ : ـَ ْشِركِق

ـْ الرِّ 
، َفُفَق َكَصْرفِِف إَلك مِ ـِ ي َنَّ فِقِف إْطَزاًزا لِؾدِّ

ِ
، َوٕ َكَُّف َيْدَفُعُف اْلـؿُ قِّ

ِ
َػِة ُقُؾقُبُفْؿ، َوٕ َملَّ

. ـِ ْي ـْ الدَّ
َِسقِر لَِػؽِّ َرَقبَتِِف، َفَلْشبََف َما َيْدَفُعُف إَلك اْلَغاِرِم لَِػؽِّ َرَقبَتِِف مِ ْٕ  هاإَلك ا

 جقاز.ولؾحـابؾة وجٌف بعدم ال

ولؾؿالؽقة ققٓن يف الؿسللة. :ُ قهت
(1)

 

 سادّسا: ايػازَٕٛ.

ـْ الـْؿَ َوُهْؿ  (9/323 :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘ ِديـُقَن اْلَعاِجُزوَن َط

َٓ ِخاَلَف فِل اْستِْحَؼاقِِفْؿ، َوُثبُقِت َسْفِؿِفؿْ ...، َوَفاِء ُدُيقكِِفْؿ.  ها.َو

مـ غرم يف إصالح ذات البقـ، ويدل وهؿ صـػان: مـ غرم يف ديـ طؾقف، و

ؾ محالًة، فؼال الـبل أقؿ حتك تقلتقـا »:  طىل هذا الثاين حديث قبقصة أكف تحؿَّ

، وهذا الصـػ الثاين ُيْعَطك وإن كان غـقًّا طـد الجؿفقر، «الصدقة، فـلمر لؽ هبا

 وخالػ أبق حـقػة وصاحباه، فؼالقا: ٓ ُيْعَطك إٓ إذا كان فؼقًرا.

مل يستػصؾف،  : لحديث قبقصة: فننَّ الـبل قٌل اجلًيٌس ًانصٌاب

أطؾؿ. واهلل
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (6/230.)الشرح الؿؿتع (3/208 ،)اإلكصاف(، 8/183تػسقر الؼرصبل )اكظر:  (1)

  (9/323 ،326.)الؿغـلاكظر:  (2)
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 ؟إٕ نإ غطّ يف َعك١ٝ د:19ر َػأي١

أما قبؾ التقبة فال ُيْدَفع إلقف شلء: ٕهنا إطاكة طىل معصقة، وأما بعد التقبة، 

أهنا ُتدَفع إلقف  -واهلل أطؾؿ-مـ الؼقلقـ  ًانصحْحفػقف وجفان طـد الحـابؾة، 

ؼر بالؿعاصل، ثؿ تاب، وٕنَّ أية تشؿؾف، واهلل أطؾؿ.كالػؼقر الذي افت
(1)

 

 ٌٖ ُتسفع ايعنا٠ إىل ايغاضّ، أّ إىل قاحب ايسٜٔ؟ د:21ر َػأي١

  ذهب الشافعقة إىل أهنا ُتدفع إىل الغارم وٓ ُتدفع إىل صاحب الديـ: إٓ بنذن

الغارم، وطـ أمحد رواية كؼقل الشافعقة، والرواية إخرى بجقاز أن ُتدفع إىل 

لديـ، ولق بغقر إذٍن، وهذا الؼقل أقرب، وإول أحقط، واهلل أطؾؿ.صاحب ا
(2)

  

 سابّعا: ٚيف سبٌٝ اهلل.

أما الغزاة الذيـ لقس لفؿ حؼٌّ مـ الديقان فقدخؾقن يف أية بال خالف 

كعؾؿف، وأما الُغزاة الذيـ لفؿ حؼٌّ فذهب الشافعقة، والحـابؾة إىل أهنؿ ٓ ُيْعَطقن، 

ستثـك بعضفؿ إذا كاكقا ُيعطقن مـ الديقان وما زال لفؿ وهق مذهب مالؽ، وا

 حاجة: َفُقْعَطقن.

وهمٓء الغزاة يف سبقؾ اهلل ُيعطقن وإن كاكقا أغـقاء طـد الجؿفقر، وخالػ 

 أبق حـقػة وصاحباه، فؼالقا: ٓ ُيْعَطك إٓ إذا كان فؼقًرا.

: لعؿقم أية.قٌل اجلًيٌس ًانشاجح
(3)

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/323.)الؿغـلاكظر:  (1)

  (9/325.)الؿغـل (6/210 ،)شرح الؿفذباكظر:  (2)

  (9/326.)الؿغـل (6/212 ،)الؿجؿقعاكظر:  (3)
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 ا٠ يف ؾطا٤ األغًخ١ َٚا أؾبٗ٘؟ٌٖٚ ٜكذ إٔ تكطف ايعن د:21ر َػأي١

  ،لؾشافعقة والحـابؾة وجفان، وإصح طـد الشافعقة جقاز شراء إسؾحة

 سؾؿ الزكاة لؾغازي، ثؿ يشتري هبا الغازي ما شاء.توإصح طـد الحـابؾة أن 

، وكؾ ما يتعؾؼ بالجفاد: لعؿقم ققلف شراء إسؾحة هبا جٌاص هق ًاألظيش

، وهق ققل مالؽ، واختاره الشقخ ابـ [61التوبة:] ﴾ے ھ ھ﴿تعاىل: 

. طثقؿقـ
(1)

 

 ٌٖ تكطف ايعنا٠ يًخج؟ د:22ر َػأي١

  ذهب أمحد، وإسحاق إىل أهنا تصرف يف إطاكة مريد الحج: لحديث الؿرأة

التل قالت لزوجفا: احججـل طىل مجؾؽ فالن. فؼال: ذاك حبقس يف سبقؾ اهلل. 

، وهق حديث «اهلل ؾِ قْ بِ ل سَ فِ  انَ كَ  فِ قْ ؾَ طَ  َأْحَجْجَتَفاق لَ  َؽ كَّ ا إِ مَ أَ »: فؼال الـبل 

 صحقح، جاء مـ صرق صحقحة.

  وطـ أمحد رواية أخرى أهنا ٓ تصرف يف الحج، وبف قال مالؽ، والؾقث، وأبق

 حـقػة، والثقري، والشافعل، وأبق ثقر، وابـ الؿـذر.

: وهذا أصح: ٕنَّ سبقؾ اهلل طـد اإلصالق إكؿا يـصرف إىل  قال ابً قدام٘

 إٓ القسقر، د: فننَّ كؾ ما يف الؼرآن مـ ذكر )سبقؾ اهلل( إكؿا ُأريد بف الجفاد:الجفا

 هافقجب أن يحؿؾ ما يف هذه أية طىل ذلؽ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الؿغـل (6/243 ،)الشرح الؿؿتع (3/212 ،)اإلكصاف (6/213 ،)الؿجؿقعاكظر:  (1)

(9/327-.) 
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وأما حديثفؿ فؾقس فقف أن الحج مؿا أراده اهلل طز وجؾ يف أية، بؾ فقف أنَّ 

طاطات كؾفا يف الحج مـ سبقؾ اهلل، وهذا أمر ٓ كجادل فقف: فننَّ مجقع الُؼَرِب وال

سبقؾ اهلل، والظاهر يف الجؿؾ أكف مل يؽـ مـ أمقال الزكاة، بؾ كان مـ الققػ: 

لؼقلف: )ذاك حبقس يف سبقؾ اهلل(، ومسللتـا هل يف صرف الزكاة إىل الحجاج، 

، واهلل أطؾؿ.انشاجحهق  فانقٌل انثاَِ
(1)

 

 إقالح ايٕطم، ٚبٓا٤ املػاجس. د:23ر َػأي١

، وأدخؾ فقف مثؾ إصالح الطرق، وبـاء جاء طـ بعضفؿ أكف طؿؿ يف سبقؾ اهلل

الؿساجد، وما أشبفف مـ فعؾ الخقر، ُحؽِل طـ الحسـ،وبعض الحـػقة، 

 وخالػفؿ طامة أهؾ العؾؿ.

(: هذا الؼقل 6/242) الشرح الؿؿتعيف   ابً عجٔننياإلماو  قال

ركا أية هبذا الؿعـك مل يؽـ لؾحصر فائدة إصالًقا، وا لحصر ضعقٌػ: ٕكـا لق فسَّ

: فالصقاب أهنا خاصة بالجفاد يف سبقؾ ﴾...ڻ  ڻ ڻ﴿هق: 

.هااهلل.
(2)

 

 ٌٖ جيعئ إٔ تكطف ايعنا٠ يٕالب ايعًِ؟ د:24ر َػأي١

  مذهب الحـابؾة والحـػقة مشروطقة صرففا لطالب العؾؿ: يـتػعقن هبا يف

، واختار هذا الؼقل شقخ اإلسالم ابـ صؾب العؾؿ، ويف الرحؾة، ويف شراء الؽتب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (6/212.)الؿجؿقع (3/212 ،)اإلكصاف (9/328 ،)الؿغـلاكظر:  (1)

  (4/125.)الؿغـلاكظر:  (2)
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: ٕن صالب العؾؿ يعتبر انصحْحم العثقؿقـ رمحة اهلل طؾقفؿا، وهق تقؿقة، ثؿ اإلما

، ﴾ڭ ۇ ۇ ۆ ﴿مجاهًدا يف سبقؾ اهلل، فؼد قال اهلل طز وجؾ: 

اه اهلل  وهذه أية كان كزولفا يف مؽة قبؾ اإلذن بؼتال الؿشركقـ، ومع ذلؽ سؿَّ

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  ﴿وجؾ جفاًدا. وقال جؾ وطال:  طز

ك اهلل بقان حا ،﴾ڎ  ل الؿـافؼقـ جفاًدا، وهؿ يجاهدون بالؾسان. وقالفسؿَّ

أخرجف أمحد،  «جاهدوا الؿشركقـ بلمقالؽؿ، وأكػسؽؿ، وألسـتؽؿ»: ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

 ، بنسـاد صحقح.والـسائل مـ حديث أكس 

  ومذهب الشافعقة أيًضا مشروطقة صرففا لطالب العؾؿ: إٓ أن بعضفؿ

الؿسؾؿقن بتػؼفف. واشترط  اشترط أن يؽقن صالب العؾؿ كجقبًا يرجك أن يـتػع

بعضفؿ أن ٓ يؽقن قادًرا طىل التؽسب مع التعؾؿ والتعؾقؿ. وهذا إخقر مذهب 

 الؿالؽقة أيًضا.

 .وقال بعض الحـػقة: ٓ يعطك مـ الزكاة إٓ أن يؽقن فؼقًرا 

العؾؿ والتعؾقؿ مـ الجفاد يف سبقؾ اهلل فقدخؾ يف  :قال أتٌ عثذ اهلل غفش اهلل نو

، وقد تؼدم ذكر بعض إدلة الدالة طىل ﴾ھ ھ ے ﴿ؾ: ققلف طز وج

واهلل الؿستعان. ذلؽ،
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الؿجؿقع(، 137، و2/134) مطالب أويل الـفك (1/454 ،)ـتفك اإلراداتشرح ماكظر:  (1)

(6/191 ،)حاشقة ابـ طابديـ (2/340 ،)الؿقسقطة الػؼفقة الؽقيتقة (28/336 ،)

اإلقـاع (1/291 ،)الشرح الؿؿتع (6/222.) 



 226 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

ّٓا: ابٔ ايشبٌٝ.   ثاَ

َٓ  (9/330 قال ابً قدام٘ َكاةِ، َو ـْ َأْصـَاِف الزَّ
ـُ مِ

ـُْػ الثَّامِ (: ُهَق الصِّ

 هاِخاَلَف فِل اْستِْحَؼاقِِف َوَبَؼائِِف.

يرجعف إىل بؾده، وإن كان لف القسار  وابـ السبقؾ هق الؿسافر الذي لقس لف ما

يف بؾده، وهذا ققل الجؿفقر، وزاد الشافعل: الذي يريد إكشاء السػر إىل بؾد أيًضا، 

أنَّ هذه الصقرة ٓ تدخؾ يف ابـ السبقؾ، ولؽـ إذا كان هذا السػر ُمفًؿا:  ًانصٌاب

فؼد يدخؾ يف الػؼقر إذا كان ٓ يستطقع السػر، واهلل أطؾؿ.
(1)

  

 ب اغتٝعاب ايسفع إىل األقٓاف ايثُا١ْٝ؟ٌٖ جي د:25ر َػأي١

 :يف هذه الؿسللة ققٓن 

وجقب آستقعاب، وهق ققل الشافعل، والظاهرية، وقالقا: ُيْعَطك مـ  األّل:

 كؾ صـػ أقؾ ما ُيطؾؼ طؾقف الجؿع، وهؿ ثالثة أو أكثر، واستدلقا بأية.

 ومالؽ،طدم وجقب آستقعاب، وهق ققل الجؿفقر، ومـفؿ: أمحد،  الجاىٕ:

«تمخذ مـ أغـقائفؿ، فترد طؾك فؼرائفؿ»واستدلقا بحديث:  حـقػة، وأبق
(2)

 ،

.«أقؿ حتك تلتقـا الصدقة فـلمر لؽ هبا»وبحديث قبقصة: 
(3)

 

هق  ًىزا انقٌلوأية الؿراد هبا بقان الؿصرف، ٓ وجقب آستقعاب،  قالْا:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (4/330.)الؿغـلاكظر:  (1)

 (.583رقؿ ) البؾقغتؼدم تخريجف يف  (2)

 (.627رقؿ ) البؾقغتؼدم تخريجف يف  (3)
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، واهلل أطؾؿ.انصحْح 
(1)

 

 َكطف ظنا٠ ايفٕط؟ د:26ر َػأي١

 َهِذهِ  (25/72-73 :)مجؿقع الػتاوىكؿا يف   وقال عٔخ اإلصال

َدَقةَ  َْمَقالِ  َصَدَقةِ  َمْجَرى َتْجِري َهْؾ  الصَّ ْٕ َْبَدانِ  َصَدَقةِ  َأوْ  ،ا ْٕ اَراِت؟ ا  َطَؾك َكاْلَؽػَّ

ـِ  ـْ  :َقْقَلقْ لِ  َقاَل  َفَؿ َوَّ ْٕ ـْ  َوَكانَ  ،بِا ْستِقَعاِب  ُوُجقُب  َقْقلِفِ  مِ
ِ

ْستِق َأْوَجَب  :آ
ِ

 َعاَب آ

ـِ  َوَطَؾك. فِقَفا ـِ  َهَذْي َْصَؾقْ ْٕ ائُِؾ  َذَكَرهُ  َما َيـْبَـِل ا ـْ  السَّ افِِعلِّ  َمْذَهِب  مِ ـْ  ، الشَّ  َوَم

ـْ  َكانَ  ْستِقَعاُب  َيِجُب  َٓ  َأكَّفُ  َمْذَهبِفِ  مِ
ِ

ُزونَ  َفنِكَُّفؿْ  :اْلُعَؾَؿاءِ  ُجْؿُفقرِ  َكَؼْقلِ  ،آ  ُيَجقِّ

ـْ  ،َوَحِديثًا َقِديًؿا الُؿْسؾُِؿقنَ  َطَؾقْفِ  َكَؿا َواِحدٍ  إَلك اْلِػْطرِ  َصَدَقةِ  َدْفعَ   :بِالثَّاكِل َقاَل  َوَم

اَرةِ  َمْجَرى َتْجِري اْلِػْطرِ  َصَدَقةَ  إنَّ  ـِ  َكػَّ  فِل َواْلِجَؿاعِ  ،َواْلَؼتْؾِ  ،َوالظَِّفارِ  ،اْلقَِؿق

اَرةِ  َوَمْجَرى ،َرَمَضانَ   فِل َكَؿا َؿاَل ـالْ  ُهقَ  َلقَْس  اْلبََدنُ  ُهقَ  اَسبَبَفَ  َفنِنَّ  :اْلَحجِّ  َكػَّ

 ِـ ـَ ـْ  السُّ ائِؿِ  صفرة اْلِػْطرِ  َصَدَقةَ  َفَرَض  َأكَّفُ  :ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلِّ  َط ـْ  لِؾصَّ َفِث  ،الؾَّْغقِ  مِ  ،َوالرَّ

ـِ  َوُصْعَؿةً  ـْ  ،لِْؾَؿَساكِق اَها َم اَلةِ  َقبَْؾ  َأدَّ ـْ  ،َمْؼبُقَلةٌ  َزَكاةٌ  َفِفَل  الصَّ اَهاأَ  َوَم اَلةِ  َبْعدَ  دَّ  الصَّ

ـْ  َصَدَقةٌ  َفِفَل  َدَقاِت  مِ ـُقُهؿْ »: َقاَل  َأكَّفُ  آَخرَ  َحِديٍث  َوفِل. الصَّ ـْ  اْلَقْقمِ  َهَذا فِل َأْغ  َط

اَرةَ  َأْوَجَب  َكَؿا َصَعاًما اهللُ  َأْوَجبََفا َولَِفَذا :«الَؿْسَلَلةِ   اْلَؼْقلِ  َهَذا َوَطَؾك ،َصَعاًما اْلَؽػَّ

َّٓ  إْصَعاُمَفا ُيْجِزُئ  َفاَل  ـْ  إ اَرةَ  َيْستَِحؼُّ  لَِؿ ِخُذونَ  َوُهؿْ  ،اْلَؽػَّ ْٔ  َفاَل  :َأْكُػِسِفؿْ  لَِحاَجةِ  ا

َػةِ ـالْ  فِل مِـَْفا ُيْعطِل َٓ  ،ُؿَملَّ َقاِب  َو َٓ  ،الرِّ  فِل َأْقَقى اْلَؼْقُل  َوَهَذا ،َذلَِؽ  َغقْرِ  َو

لِقؾِ   ها.الدَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مجؿقع الػتاوى ،تػسقر ابـ كثقر (719 ،)الؿحؾَّك (4/127-128 ،)الؿغـلاكظر:  (1)

(25/71-72.) 
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٢ٖٕ؟ د:27ر َػأي١ ُْٜع  ايفكري نِ 

 ىل أكف ُيْعَطك مـ الزكاة ما يغـقف ويغطل حاجتف، وٓ مـ أهؾ العؾؿ ط الجؿفقر

 وهق ققل أمحد، ومالؽ، والشافعل، والثقري. الغـكيعطك زيادة طىل ما يحصؾ بف 

  وقال أصحاب الرأي: يعطك ألًػا، أو أكثر إذا كان محتاًجا إلقفا، ويؽره أن

 ُيزاد طىل الؿائتقـ.

اْلِغـَك َلْق َكاَن َسابًِؼا َمـََع، َفقَْؿـَُع إَذا َقاَرَن،  َوَلـَا َأنَّ :  قال ابً قدام٘

ـِ فِل الـَِّؽاِح اْلـجكَ  ُْختَقْ ْٕ ـَ ا  ها.ْؿِع َبقْ

.انصٌاب قٌل اجلًيٌس :ُ قهت
(1)

 

 ٌٖ ُتػرتجع ايعنا٠ بعس قطفٗا ألحس األقٓاف ايثُا١ْٝ؟ د:28ر َػأي١

َيْلُخُذوَن َأْخًذا َوَأْرَبَعُة َأْصـَاٍف  (4/130 :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘

ْفِع، َوُهْؿ: اْلُػَؼَراُء، وَ  ا، َفاَل ُيَراَطك َحاُلُفْؿ َبْعَد الدَّ ، َواْلَعامُِؾقَن، الـْؿَ ُمْستَِؼرًّ ـُ َساكِق

َها بَِحاٍل، اْلـؿُ وَ  َٓ َيِجُب َطَؾقِْفْؿ َردُّ ا،  َػُة، َفَؿتَك َأَخُذوَها َمَؾُؽقَها مِْؾًؽا َدائًِؿا ُمْستَِؼرًّ َملَّ

َقاِب، َوفِل َسبِقِؾ اهلل :َأْرَبَعٌة مِـُْفْؿ، َوُهؿْ وَ  بِقِؾ: َفنِكَُّفْؿ اْلَغاِرُمقَن، َوفِل الرِّ ـُ السَّ ، َواْب

َّٓ اْلـجَفنِْن َصَرُفقُه فِل  :َيْلُخُذوَن َأْخًذا ُمَراًطك َْجؾَِفا، َوإِ
ِ

َْخَذ ٕ ْٕ قا ا تِل اْستََحؼُّ َفِة الَّ

 ها...ُاْسُتْرِجَع مِـُْفؿْ 

( بنسـاد صحقح طـ 7/22(، والبقفؼل )12/292قد أخرج ابـ أبل شقبة )و

، قال: إن أكاًسا يلخذون مـ هذا الؿال يجاهدون يف سبقؾ اهلل، ثؿ طؿر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (4/129-130.)الؿغـلواكظر:  (1)
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يخالػقن، وٓ يجاهدون: فؿـ فعؾ ذلؽ مـفؿ: فـحـ أحؼ بؿالف حتك كلخذ مـف ما 

 (.119، يف كتاب الجفاد )باب/صحقحفيف  أخذ. وطؾؼف البخاري 

ْٝا د:29ر َػأي١  ؟إشا أع٢ٕ َٔ ٜظٓ٘ فكرًيا فبإ غٓ

 :فقفا ققٓن 

هق ققل ُتجِزئف، وهق ققل الحسـ، وأبل طبقد، وأبل حـقػة، و األّل:

يف  ؾشافعل، وأمحد يف رواية، وقد استدل بعضفؿ بحديث أبل هريرة ل

الصحقحقـ 
(1)

، أنَّ رجاًل خرج بصدقتف فقضعفا يف يد غـل، فلصبحقا 

..، وذكر يف الحديث أنَّ صدقتف ُقبَِؾت.يتحدثقن: ُتُصدِّ   َق َطَؾك َغـِلٍّ

ٓ تجزئف، وهق ققل الثقري، والحسـ بـ صالح، وأبل يقسػ، وابـ  الجاىٕ:

حف ابـ  الؿـذر، وهق ققٌل لؾشافعل، ورواية طـ أمحد، وهق ققل الظاهرية، ورجَّ

 حزم: ٕنَّ الصدقة مل تصؾ إىل مستحؼفا.

إهنا ٓ تجزئ  :(: وأما ققلـا6/147-148) كالؿحؾَّ يف   قال ابً حشو

فؿ هبا، فصار  اها لؼقم خصَّ إن وضعت يف يد مـ ٓ تجقز لف: فِِلنَّ اهلل تعاىل سؿَّ

ططك مـفا غقرهؿ: فؼد خالػ ما أمر اهلل تعاىل بف، وقال رسقل أحؼفؿ فقفا، فؿـ 

إيصال ما : فقجب طىل الؿعطل «مـ طؿؾ طؿاًل لقس طؾقف أمركا ففق رد  »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

، قال تعاىل:   ڱ﴿طؾقف إىل مـ هق لف، ووجب طىل أخذ رد ما أخذ بغقر حؼٍّ

 ها.[٢88البؼرة:] ﴾ں  ں ڱ ڱ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1022(، ومسؾؿ برقؿ )1421أخرجف البخاري برقؿ ) (1)
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، وحديثفؿ لقس فقف تعرض لؾزكاة: ٕهنا صدقة انصٌابهق  ًىزا انقٌل

أمر  تطقع، ثؿ لقس فقف اإلجزاء، وطدمف، وأيًضا ففق شرٌع لؿـ قبؾـا، وشرطـا

اإلكسان إذا اجتفد يف إيصال الصدقة  أنَّ  ًنكٍ ّظيش عقـقـ،بصرففا إىل ُأكاٍس م

لؾؿستحؼ: فؾقس طؾقف إثؿ إذا وضعت يف غقره، وتجزئف إن مل يستطع استدراكفا، 

ن كان يستطقع إوإما  ٕكف قد اجتفد وفعؾ ما أوجبف اهلل طؾقف، وٓ إخبار مـ أخذها،

كف زكاة واجبة، وتصقر استدراكفا: وجب طؾقف استدراكفا، أو إخبار مـ أخذها بل

العفدة طىل مـ وقعت يف يده إن كان ملمقًكا، وإن مل يؽـ ملمقًكا: وجب طىل 

 وإيصالفا إىل محؾفا. ،الؿزكل استرجاع الزكاة

زكاة برئت ذمتف، واإلثؿ طىل مـ أخذها  اوإذا أخبر الؿزكل مـ أخذ الزكاة أهن

ئتَم أططقتؽَم، وٓ حظ فقفا شإن »إن مل يؽـ مستحًؼا: لؼقلف طؾقف الصالة والسالم: 

 .«لغـل، وٓ لؼقي مؽتسب

، أو غقره، غارًما، أو غازًيا فومثؾ هذه الؿسللة إن صرففا لؿـ يظـ تنبيه:

فبان غقر ذلؽ: ففل ٓ تجزئف أيًضا، ويجب طؾقفؿ ردها: ٕهنؿ أخذوها 

. بغقر حؼٍّ
(1)

 

 ْكٌ ايكسق١ إىل بًس آخط. د:31ر َػأي١

  إىل بؾد آخر، بؾ تصرف إىل الؿستحؼقـ مجفقر العؾؿاء يستحبقن أن ٓ تـؼؾ

تمخذ مـ أغـقائفؿ فترد »: مـ ذلؽ البؾد، وقد يدل طىل ذلؽ ققلف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (4/126-127.)الؿغـلاكظر:  (1)



 23٢  الاََّدَقأت َقِضه  َباُب

 
 .«فؼرائفؿ طؾك

 هب أمحد يف رواية إىل طدم الجقاز.ذو 

، وإذا صرففا إىل بؾد آخر أجزأت طـد الجؿفقر، وطـد ًانصٌاب قٌل اجلًيٌس

 .أمحد، وحؽك بعض الحـابؾة وجًفا أهنا ٓ تجزئ

، وباهلل التقفقؼ.ًانصٌاب قٌل اجلًيٌس
(1)

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (4/131.)الؿغـل اكظر: (1)
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 امَيالصِّ اُبَتِك

 تعسٜف٘:

 .[26مريم:] ﴾ٺ    ٺ ڀ ڀ﴿اإلمساك، ومـف ققلف تعاىل:  الأاو لغ٘:

 :ّميُ قْل اليابغ٘

 َخْقٌؾ صقام وخقؾ غقر صائؿة

 

ُجَم  حتت الَعَجاج وأخرى َتْعُؾُؽ الؾُّ

 ؽة.، وخقؾ غقر مؿسالسقرخقٌؾ مؿسؽة طـ  أٟ: 

: إمساك مخصقص طـ شلء مخصقص يف زمـ قال الـقوي  ّعزّعا:

مخصقص مـ شخص مخصقص. وتبعف الحافظ طىل التعريػ: إٓ أكف قال: 

 بشرائط مخصقصة. بدل ققلف: مـ شخص مخصقص.

: هق اإلمساك طـ الؿػطرات مع اقتران الـقة بف مـ صؾقع ّقال الكزطيب 

.هاالػجر إىل غروب الشؿس.
(1)

 

 أخس٣ يًصّٛ:أمسا٤ 

 (1/24- :)شرح العؿدةيف كتاب الصقام مـ   قال عٔخ اإلصالو

ل الصقام: الصبر، ومـف ققل الـبل  صقم شفر الصبر، وثالثة أيام مـ »: ملسو هيلع هللا ىلصوُسؿِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[، 183]البؼرة، آية:  تػسقر الؼرصبل (4/323 ،)الؿغـل (6/247 ،)الؿجؿقعاكظر:  (1)

البقان (3/457.) 
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،«كؾ شفر تعدل صقم الدهر

(1)
قاحة.  ل أيًضا: السِّ  هاوُسؿِّ

  ٱٻٻٻ﴿ومـ الثاين ققلف تعاىل: 

   ے    ے    ھ   ھ   ھ      ھ   ہ   ہ﴿ ، وققلف تعاىل:[٢٢2التوبة:] ﴾ٻ

 .[5التحريم:] ﴾﮸   ﮷    ﮶   ﮵    ﮳﮴   ﮲    ۓ   ۓ

تسؿقة الصقم )الصبر( فقف كظر: فالظاهر يف الحديث أكف تسؿقة لؾشفر:  :ُ قهت

لقجقد الصبر فقف، واهلل أطؾؿ.
(2)

  

 أْٛاع ايصٝاّ:

(: الصقم 1/26) شرح كتاب الصقام مـ العؿدةيف   قال عٔخ اإلصالو

مخسة أكقاع: الصقم الؿػروض بالشرع وهق صقم شفر رمضان أداًء وقضاًء، 

 هاوالصقم القاجب يف الؽػارات، والقاجب بالـذر، وصقم التطقع.

 صّٛ زَضإ:
قادٍر طىل الصقم، وقد  مؼقٍؿ، صقام رمضان فرٌض طىل كؾ مسؾٍؿ، بالٍغ، طاقٍؾ،

 دلَّ طىل ذلؽ الؽتاب والسـة، واإلمجاع.

ٿ ٿ ٿ ٹ      ٹ ٹ ٹ   ﴿فؼقلف تعاىل:  :ما الكتابأ

ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ    *ڤڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بنسـاد  ( مـ حديث أبل هريرة 2716) الؽبرى(، والـسائل يف 2/263أخرجف أمحد )( 1)

 صحقح.

 ( ط/مرتبة.7/307) التؿفقدواكظر:  (2)



 234 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 
ڃ ڃ   چ چ چ  چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ     ڍ ڌ  ڌ ڎڎ 

ڳ  ڳ  *ڈ ڈ ژ ژ    ڑ  ڑک ک ک ک  گگ گ گ           ڳ 

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں  ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ 

 .[٢85-٢83]البؼرة:﴾ہ ہ  ہ

 َل بُـِ »:لصحقحقـايف  يف حديث ابـ طؿر  فؼقلف  :وأما السنة

 .«انَ َض مَ رَ  امِ قَ ِص َو »، وذكر مـفا: «...سٍ ؿْ ك َخ ؾَ طَ  مُ اَل سْ اإْلِ 

، أنَّ رجاًل جاء يسلل مـ حديث صؾحة بـ طبقد اهلل  الصحقحقـويف 

، فؼال الرجؾ: «وصقام رمضان»طـ اإلسالم...، فذكر الحديث وفقف:  الـبل 

ويف السـة أحاديث كثقرة ، «عَ قَّ طَ تَ  نْ أَ  َّٓ ، إِ َٓ »: هؾ طظَّ غقره؟ فؼال الـبل 

 متقاترة تدل طىل ذلؽ.

إمة إمجاًطا ضاهًرا طىل وجقب صقام شفر رمضان،  تفؼد أمجع :ّأما اإلمجاع

وطىل أنَّ مـ أكؽر وجقبف كػر.
(1)

 

 مضأل٘: متٙ ُفزض عَز رمضاٌ؟

رمضان  ملسو هيلع هللا ىلص(: صام رسقل اهلل 6/250) شرح الؿفذبيف   قال اليّْٖ

يف  ملسو هيلع هللا ىلصقـ: ٕكف ُفِرَض يف شعبان يف السـة الثاكقة مـ الفجرة، وُتقيف الـبل تسع سـ

 هاشفر ربقع إول سـة إحدى طشرة مـ الفجرة.

(: وُفِرض صقم رمضان 3/129) تقضقح إحؽاميف  ّقال عبد اهلل البضاو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- (1/26العؿدة(، شرح ]كتاب الصقام[ مـ 6/248) الؿجؿقع (4/323 ،)ؿغـلالاكظر:  (1)

29 ،)تػسقر الؼرصبل :[.183]البؼرة 
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 هاتسع رمضاكات إمجاًطا. ملسو هيلع هللا ىلصفصام رسقل اهلل  ،يف شعبان يف السـة الثاكقة مـ الفجرة

، يف أول كتاب الصقم، اإلكصافيف  وقد كؼؾ اإلمجاع الؿرداوي 

  (2/405.)الؿبدع(، وابـ مػؾح يف 1/157) الروض الؿربعوالبفقيت يف 

 َشأي١: أحٛاٍ فسض١ٝ ايصّٛ.
ًٓ بصقام يقم طاشقراء كؿا يف   الصحقحقـُأمَِر الؿسؾؿقن أو

(1)
مـ حديث  

فر رمضان: فصار صقام طاشقراء مستحبًّا، ، ثؿ َفرض اهلل ش طائشة، وابـ طؿر

وطـد أن ُفِرض شفر رمضان كان الـاس مخقريـ بقـ الصقام واإلصعام، كؿا قال 

 ک ڑک  ڑ    ژ ژ ڈ ڈ ڎڎ ڌ  ڌ ڍ     ڍ ڇ﴿تعاىل: 

 .[٢84]البؼرة: ﴾ڳ           گ گ گگ  ک ک

 ﴾ہ  ہ ہ ہ ۀ﴿فلوجب الصقام بؼقلف:  ،ثؿ َكسخ اهلُل ذلؽ

الصحقحقـوالدلقؾ طىل ذلؽ حديث سؾؿة بـ إكقع يف  ،[٢85]البؼرة:
(2)

قال:  

كان مـ أراد أن  ﴾ڎڎ ڌ  ڌ ڍ     ڍ ڇ﴿لؿا كزلت هذه أية: »

كـا يف »، ويف رواية لؿسؾؿ: «يػطر ويػتدي حتك كزلت أية التل بعدها فـسختفا

مـ شاء أفطر فافتدى بطعام مـ شاء صام، و ملسو هيلع هللا ىلصرمضان طىل طفد رسقل اهلل 

 .«﴾ہ  ہ ہ ہ ۀ﴿حتك كزلت هذه أية:  قـ،مسؽ

كان يف أول اإلسالم يحرم طىل الصائؿ إكؾ، والشرب، والجؿاع مـ  

ًٓ حصؾ بف التحريؿ، ثؿ كسخ  حقـ يـام، أو يصظ العشاء أخرة، فليفؿا وجد أو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.1126( )1125(، ومسؾؿ برقؿ )1892( )1893أخرجف البخاري برقؿ )( 1)

 (.1145(، ومسؾؿ برقؿ )4507أخرجف البخاري برقؿ )( 2)



 236 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 
ذلؽ، وُأبقح لف الجؿقع إىل صؾقع الػجر، سقاء كام أم ٓ، ويدل طؾقف حديث البراء 

إذا كان  ملسو هيلع هللا ىلصكان أصحاب الـبل »قال:  (1915برقؿ ) بـ طازب طـد البخاريا

الرجؾ صائًؿا، فحضر اإلفطار، فـام قبؾ أن ُيػطر، مل يلكؾ لقؾتف وٓ يقمف حتك 

كان صائًؿا، فؾؿا حضر اإلفطار أتك  ُيؿسل، وأنَّ ققس بـ صرمة إكصاري 

فلصؾب لؽ، وكان يقمف  ُؼ ؾِ طَ كْ أَ امرأتف، فؼال لفا: طـدك صعام؟ قالت: ٓ، ولؽـ 

يعؿؾ، فغؾبتف طقـاه، فجاءتف امرأتف، فؾؿا رأتف قالت: خقبة لؽ، فؾؿا اكتصػ الـفار 

 ٻ ٻ ٻ ٱ﴿، فـزلت هذه أية: ملسو هيلع هللا ىلصُغشل طؾقف، فذكر ذلؽ لؾـبل 

 .[٢87]البؼرة:﴾پ   پ ٻ

ففذا الحديث يدل طىل أنَّ ذلؽ كان محرًما طؼب الـقم، وأما تحريؿف طؼب 

بنسـاد صحقح، أخرجف  عشاء فؼد ثبت ذلؽ مـ حديث أبل هريرة صالة ال

العجاب يف ، وكؿا يف تػسقر ابـ كثقر، وكؿا يف الدر الؿـثقرابـ جرير كؿا يف 

يف  [ مـ سقرة البؼرة، وزاد الحافظ 187يف تػسقر أية: ] بقان إسباب

العجاب .كسبتف إىل أمحد، وابـ أبل حاتؿ 

، ويف إسـاده: طظ بـ ( مـ حديث ابـ طباس 2313د )وأخرجف أبق داو

(، ويف 2/96ولف صريؼ أخرى طـد ابـ جرير ) الحسقـ بـ واقد، وفقف ضعٌػ.

إسـاده: طبداهلل بـ صالح كاتب الؾقث، وفقف ضعػ، وفقف اكؼطاع بقـ طظ بـ أبل 

صؾحة، وابـ طباس: فالحديث صحقح مع شاهده طـ أبل هريرة الذي قبؾف.
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (3/460.)البقان (6/251 ،)شرح الؿفذب (1915 ،)الػتحاكظر:  (1)
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  ،ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة طَ  (555)
ِ
ُمقا َرَمَضاَن بَِصْقِم »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل َٓ َتَؼدَّ

َّٓ َرُجٌؾ َكاَن َيُصقُم َصْقًما َفْؾَقُصْؿفُ  َيْقمٍ  ، إ ـِ َٓ َيْقَمْق . ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.«َو
(1)

 

 كام املستفادة من احلديثاملسائل واألح

 غبب تػ١ُٝ ضَهإ بٗصا االغِ. د:1ر َػأي١

 ٕكف يرمض الذكقب، أي: يحرقفا ويفؾؽفا. قٔل:

 ٓرتؿاض الـاس فقف مـ حر الجقع، ومؼاساة شدتف. ّقٔل:

لؿا كؼؾقا أسؿاء الشفقر طـ الؾغة الؼديؿة سؿقها بإزمـة التل وقعت  ّقٔل:

ل بذلؽ.فقفا، فقافؼ هذا الشفر أيام رمض الحر، فُس  ؿِّ
(2)

 

 ٌٖ ٜكاٍ ضَهإ، أّ ؾٗط ضَهإ؟ د:2ر َػأي١

  ذهب الجؿفقر مـ أهؾ العؾؿ إىل جقاز إصالق رمضان دون التؼققد

مـ صام رمضان إيَمًكا واحتسابًا »: بـ)شفر(، واستدلقا بحديث الباب، وبؼقلف 

.«غػر لف ما تؼدم مـ ذكبف
(3)

 

دت أبقاب الجـة وُأغؾؼت أب إذا جاء رمضان ُفتَِحْت » وقوله: قاب الـار وُصػِّ

.«الشقاصقـ
(4)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. والؾػظ لؿسؾؿ.1082(، ومسؾؿ )1914أخرجف البخاري ) (1)

  (1/35.)شرح كتاب الصقام مـ العؿدة (1898 ،)الػتحاكظر:  (2)

 .( طـ أبل هريرة 760(، ومسؾؿ برقؿ )1901أخرجف البخاري برقؿ )( 3)

 .( مـ حديث أبل هريرة 1079(، ومسؾؿ برقؿ )1898أخرجف البخاري برقؿ )( 4)
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،«كان كصقام الدهر مـ صام رمضان، ثؿ اتبعف ِستًّا مـ شقال» وقوله:

(1)
 

ا.  وإحاديث يف هذا الباب كثقرة جدًّ

َب البخاري طىل الجقاز يف  حف صحقحفوقد بقَّ ، وكذا الـسائل، ورجَّ

 الـقوي، وغقره مـ أهؾ العؾؿ.

قة، وكذا طـ ابـ الباقالين، وأكثر وقد كؼؾ طـ أصحاب مالؽ الؽراه

ققدوا الؽراهة بؿا إذا مل يؽـ هـاك قريـة  -أطـل الشافعقة- الشافعقة: إٓ أنَّ همٓء

تصرفف إىل الشفر، أما إذا وجدت قريـة: فال ُيؽره طـدهؿ، وطؿدهتؿ يف ذلؽ 

، ولؽـ ٓ تؼقلقا جاء رمضان؛ فننَّ رمضان اسؿ اهلل»حديث أبل هريرة مرفقًطا: 

 .«ققلقا: جاء شفر رمضان

ػف بلبل معشر كجقح بـ  (7/53الؽامؾأخرجف ابـ طدي يف  (، وضعَّ

طبدالرمحـ. قال البقفؼل: وقد ُروي طـ أبل معشر، طـ محؿد بـ كعب، 

 أشبف. وهق

.انقٌل األًليف الؿسللة هق  ًانشاجح :ُ قهت
(2)

 

 ايكٝاّ قبٌ ضَهإ بّٝٛ، أٚ َٜٛني. د:3ر َػأي١

 لؽراهة، حتك قال الترمذي ذهب أكثر أهؾ العؾؿ إىل اعؿؾ طىل هذا : ال

أن يتعجؾ الرجؾ بصقام قبؾ دخقل رمضان لؿعـك  طـد أهؾ العؾؿ، كرهقا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.663سقليت يف الؽتاب برقؿ )( 1)

 .سبؾ السالم (1898 )الػتح (6/248 ،)شرح الؿفذباكظر:  (2)



َٔ ٔنَتاُب  239  اوالاِّ

 
 هارمضان.

ما  ٓ )لؿعـك رمضان( تؼققٌد لؾـفل بلكف مشروٌط بؽقن الصقم احتقاًصا وقوله:

 .صقًما مطؾًؼا، كالـػؾ الؿطؾؼ، والـذر وكحقه إذا كان

: الصـعاين اإلمام  ، لؽـ قالالػتحالحافظ يف وقد ارتضك هذا الؼقد 

قؾت: وٓ يخػك أنَّ بعد هذا التؼققد يؾزم مـف جقاز تؼدم رمضان بلي صقم كان، 

وهق خالف الظاهر مـ الـفل: فنكف طامٌّ مل ُيستثـ مـف إٓ صقم مـ اطتاد صقم أيام 

لؿؼقد بؿا الصقم ا ملسو هيلع هللا ىلصمعؾقمة، ووافؼ آخر يقم مـ شعبان، ولق أراد رسقل اهلل 

 ُذكِر: لؼال: )إٓ متـػاًل(، أو كحق هذا مـ الؾػظ.

: وهق خالف - بعد أن كؼؾ التؼققد الؿتؼدم -  ّقال اإلماو الغْناىٕ

 هاضاهر حديث الـفل: ٕكف مل يستثـ مـف إٓ مـ كاكت لف طادة.

  وقد ذهب ققٌم إىل التحريؿ، طزاه إلقفؿ الصـعاين يفالسبؾ وذكر الحافظ ،

 .أكف ققل الروياين لػتحايف 

ح الشقكاين يف  ،السبؾواستحسـ ذلؽ الصـعاين يف   الدراريوصرَّ

 .بالتحريؿ

 إن شاء اهلل. انشاجحهق  ًىزا انقٌل

قال  وقد أوردوا طىل هذا الؼقل حديث طؿران بـ حصقـ أنَّ الـبل 

 .«هؾ صؿت مـ سرر هذا الشفر شقًئا؟»لرجٍؾ: 
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فنذا أفطرت؛ فصؿ يقمقـ »قال: ٓ. قال:  «مـ سرر شعبان» ّيف رّآ٘:

.«مؽاكف
(1)

  

قت بذلؽ: ٓستسرار  والسرر طـد أكثر أهؾ الؾغة الؿراد بف آخر الشفر، ُسؿِّ

 الؼؿر فقفا، وهل لقؾة ثؿان وطشريـ، وتسع وطشريـ، وثالثقـ.

 ٚقد ُأجٝب عٔ ٖرا احلدٜح بأجٛب١ َٓٗا:

ه أكف قد جاءت رواية يف أنَّ السرر مجع سرة، وسرة الشلء وسطف، ويميد

 .«سرة»مسؾؿ: 

 ويميد هذا أيًضا الـدب إىل صقام أيام البقض، وهل وسط الشفر.

لنَّ الـفل إكؿا هق لؿـ قصد التحري ٕجؾ رمضان، وأما مـ ب ّأجاب بعضَه:

 مل يؼصد ذلؽ: فال يتـاولف الـفل، وقد تؼدم ما يف هذا الجقاب مـ كظر.

يرتػع ما يتقهؿ مـ الؿعارضة بلن يحؿؾ : والؿػفؿيف   قال الكزطيب

الـفل طىل مـ مل تؽـ لف طادة بصقم شلء مـ شعبان، فقصقمف ٕجؾ رمضان، وأما 

مـ كاكت لف طادة أن يصقم: فؾقستؿر طىل طادتف، وقد جاء هذا أيًضا يف بؼقة الخبر: 

 .«إٓ أن يؽقن أحدكؿ يصقم صقًما؛ فؾقصؿف»فنكف قال: 

ي، وتبعف الؼاضل طقاض، وارتضاه الـقوي، رلؿازوقد أجاب هبذا الجقاب ا

والشقكاين.
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.1161(، ومسؾؿ برقؿ )1983أخرجف البخاري برقؿ )( 1)

 شرح مسؾؿ (3/234 ،)الؿػفؿ ،السبؾ (1748 ،)الـقؾ (1914 ،)الػتحاكظر:  (2)

(8/54.) 



َٔاو ٔنَتاُب  24٢  الاِّ

 
 اؿه١ُ َٔ ايٓٗٞ عٔ تكسّ ضَهإ بكّٛ ّٜٛ أٚ َٜٛني. د:4ر َػأي١

 التَّؼقي بالػطر لرمضان: لقدخؾ فقف بؼقة، وكشاط. قٔل:

وفقف كظر: ٕنَّ مؼتضك الحديث أكف لق تؼدمف بصقم ثالثة أيام،  قال احلافظ:

 هاأو أربعة أيام جاَز.

ٕنَّ الحؽؿ معؾؼ بالرؤية، فؿـ تؼدمف بققم أو يقمقـ، فؼد حاول الطعـ  ّقٔل:

 سبؾ السالميف ذلؽ الحؽؿ، واطتؿد الحافظ هذا الؼقل، ومل يذكر الصـعاين يف 

 غقره.

وهذا الؼقل إكؿا يصؾح بـاء طىل أنَّ الـفل طـ تؼدم رمضان بصقم يقم أو 

 وقد تؼدم ما فقف. يقمقـ إكؿا هق إذا كان احتقاًصا: ٕجؾ رمضان،

 الحؽؿة مـ ذلؽ هل خشقة اختالط الـػؾ بالػرض. ّقٔل:

: هذا الـفل لؿا يخاف مـ الزيادة يف شفر الؿػفؿيف   قال الكزطيب

 رمضان.

.، وهق الذي جزم بف شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة انشاجحهق  ًىزا انقٌل
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (3/146.)الؿػفؿ (1748 ،)الـقؾ (1914 ،)الػتحاكظر:  (1)
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ـِ َياِسٍر  (555) اِر ْب ـْ َطؿَّ ـْ َصاَم  ،َوَط َفَؼْد  القَْقَم الَِّذي ُيَشؽُّ فِقفِ َقاَل: َم

ـُ ملسو هيلع هللا ىلصَطَصك َأَبا الَؼاِسِؿ  َحُف اْب . َذَكَرُه الُبَخاِريُّ َتْعؾِقًؼا، َوَوَصَؾُف الَخْؿَسُة، َوَصحَّ

ـُ ِحبَّاَن. ُخَزْيَؿَة َواْب
(1)

 

ـِ ُطَؿَر  (555) ـِ اْب [َقاَل ] َوَط
(2)

 
ِ
إَذا َرَأْيُتُؿقُه »َيُؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلص: َسِؿْعت َرُسقَل اهلل

.. ُمتََّػٌؼ َطَؾقْفِ «، َوإَِذا َرَأْيُتُؿقُه َفَلْفطُِروا، َفنِْن ُغؿَّ َطَؾْقُؽْؿ َفاْقُدُروا َلفُ َفُصقُمقا
(3)

 

ـَ َفنِْن ُأْغِؿَل َطَؾْقُؽْؿ فَ »: َولُِؿْسؾِؿٍ  .«اْقُدُروا َثاَلثِق
(4)

  : َة »َولِْؾبَُخاِريِّ َفَلْكِؿُؾقا َاْلِعدَّ

ـَ  «َثاَلثِق
 (5). 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، والـسائل 686(، والترمذي )2334. مل يخرجف أمحد، وقد أخرجف أبقداود )حضً مْقّْفا (1)

(، وطؾؼف البخاري 3585(، وابـ حبان )1914(، وابـ خزيؿة )1645(، وابـ ماجف )4/153)

مـ صريؼ طؿرو بـ ققس الؿالئل طـ أبل إسحاق  [. وهق11]كتاب الصقام/ باب  صحقحفيف 

طـ صؾة طـ طؿار بـ ياسر أكف أيت بشاة مصؾقة فؼال: كؾقا فتـحك بعض الؼقم وقال: إين صائؿ، 

 التغؾقؼفؼال طؿار بـ ياسر... فذكره. وهذا اإلسـاد رجالف ثؼات، لؽـ قال الحافظ ابـ حجر يف 

أن بعض الرواة قال فقف طـ أبل إسحاق  العؾؾ (: ولؾحديث طؾة خػقة ذكر الترمذي يف3/141)

ْثُت طـ صؾة فذكره.   قال: ُحدِّ

 مصـػففتبقـ أن يف اإلسـاد اكؼطاًطا. ولِلثر صريؼ أخرى: أخرجف طبدالرزاق يف  قهتُ:

( طـ الثقري طـ مـصقر طـ ربعل بـ حراش طـ رجؾ قال: كـا طـد طؿار بـ ياسر يف 4/159)

رمضان فجلء بشاة مصؾقة فتـحك رجؾ مـ الؼقم، قال: ادُن، قال: إين الققم الذي يشؽ فقف يف 

صائؿ، وما هق إٓ صقم كـت أصقمف، فؼال: أما أكت تممـ باهلل والققم أخر فاصعؿ. وأخرجف ابـ 

( مـ غقر ذكر الرجؾ، وصريؼ طبدالرزاق أرجح. فإثر طـ طؿار يحسـ 3/72أبل شقبة )

 طىل طؿار ٓ مرفقًطا، و اهلل أطؾؿ.بؿجؿقع الطريؼقـ، ولؽـ مقققًفا 

 زيادة مـ الؿطبقع. (2)

 (. 8( )1080(، ومسؾؿ )1900أخرجف البخاري ) (3)

 (. 4( )1080أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (4)

 (. 1907أخرجف البخاري برقؿ ) (5)
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ةَ »: َوَلُف فِل َحِديِث أَبِل ُهَرْيَرةَ  (553) َفَلْكِؿُؾقا ِطدَّ
(1)

ـَ  َشْعَبانَ   .«َثاَلثِق
(2)

 

 حاديثادة من األاملسائل واألحكام املستف

 حهِ قٝاّ ّٜٛ ايؿو. د:1ر َػأي١

  ذهب الجؿفقر إىل أنَّ يقم الشؽ هق يقم الثالثقـ مـ شعبان إذا حال دون

 قرؤية الفالل ما يؿـع الرؤية مـ سحاٍب، أو غقٍؿ، أو دخاٍن، أو كحق ذلؽ، وه

الذي  رواية غقر مشفقرة طـ أمحد، وذهبقا إىل تحريؿ صقمف: لحديث طؿار 

، كؿا وثبت طـ طؿر  كذلؽ. ابـ طؿر، وأبل هريرة  يف الباب، وحديث

(، أكف قال: لقتؼ أحدكؿ أن يصقم يقًما مـ 3/73) مصـػ ابـ أبل شقبةيف 

شعبان، أو يػطر يقًما مـ رمضان: فنن تؼدم قبؾ الـاس: فؾقػطر إذا أفطر الـاس. 

 وإسـاده صحقح.

ح كقن يقم الشؽ هق يقم الثالثقـ مـ شعبان إذا  حال دون الرؤية وقد رجَّ

حائؾ شقخ اإلسالم، وابـ الؼقؿ، وابـ طبد الفادي، والحافظ، والصـعاين، 

 والشقكاين، وغقرهؿ مـ أهؾ العؾؿ.

وهل ما إذا حال -: وٕمحد يف هذه الؿسللة التحؼقؼيف   قال ابً اجلْسٖ

جب ي أحدٍا:ثالثة أققال:  -لقؾة الثالثقـ مـ شعبان قتردون مطؾع الفالل غقؿ، أو 

ٓ يجقز فرًضا، وٓ كػاًل مطؾًؼا، بؾ قضاًء،  ّثاىَٔنا:صقمف طىل أكف مـ رمضان. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .البخاري، والؿثبت مـ «شعبان»بدون ققلف  «العدة»يف )أ( و)ب(:  (1)

 (. 1909أخرجف البخاري برقؿ ) (2)
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الؿرجع إىل رأي اإلمام يف الصقم  ثالجَا:وكػارًة، وكذًرا، وكػاًل وافؼ طادًة. 

 هوالػطر.ا

، «فاقدروا لف»: والؿشفقر طـ أمحد الؼقل إول، واستدل طؾقف بؼقلف 

  ﴾ڳ ڳ گ گ گ﴿قف(، مثؾ ققلف تعاىل: قالقا: وذلؽ بؿعـك )ضقؼقا طؾ

، فالتضققؼ ٓ يؽقن إٓ [26الرعد:] ﴾ې    ې   ې ۉ ۉ ﴿، وققلف: [87األكبقاء:]

 لقؾة الثالثقـ. صؾقطفبلن يحسب لف أقؾ زمان يطؾع فقف، وهق 

ويميد ذلؽ أكف قد جاء طـ ابـ طؿر، وطائشة، وأسؿاء بـت أبل بؽر  قالْا:

بت طـفؿأهنؿ كاكقا يصقمقكف، وهق ثا
(1)

: ٕن أصقم الققم . وقال أبق هريرة 

( 4/211الذي يشؽ فقف أحب إيل مـ أن أفطر يقًما مـ رمضان. أخرجف البقفؼل )

 بنسـادٍ حسـ.

، أي: احسبقا لف «فاقدروا لف»: طـ استدٓلفؿ بلن ققلف  ّأجاب اجلنَْر

 تؿام الثالثقـ.

واحسبقا تؿام : أي اكظروا يف أول الشفر،  قال احلافظ ابً حجز

 الثالثقـ.

: فنن الؼدر هق الحساب الؿؼدر، والؿراد بف اإلكؿال كؿا  ّقال ابً الكٔه

.«فلكؿؾقا العدة»قال:   ها، والؿراد باإلكؿال إكؿال طدة الشفر الذي ُغؿَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( بنسـاد صحقح، وأثر أسؿاء 126-6/125أخرجف طـفؿا أمحد ) أثر ابـ طؿر، وطائشة ( 1)

 ( بنسـاديـ صحقحقـ.2/45) زاد الؿعادأخرجف أمحد، وسعقد بـ مـصقر كؿا يف 
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، وكذا فنكف قد «فاقدروا لف ثالثقـ»رواية مسؾؿ:  هذان اإلمامانويميد ما قالف 

، ومـ فعؾف، ا إمر بنتؿام العدة ثالثقـ مـ ققلف جاءت أحاديث كثقرة فقف

الصقام مـ  كتاب شرحيف  وقد ساق كثقًرا مـفا شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

  (1/78-89.)العؿدة

وأما استدٓلفؿ بلفعال الصحابة الؿذكقريـ: فالعبرة بؿا رووا ٓ بؿا رأوا، 

ار، وابـ  مسعقد، وأكس، وقد جاء طـ غقرهؿ مـ الصحابة خالففؿ، كعؿَّ

وغقرهؿ، وهل ثابتة طـ الؿذكقريـ.
(1)

 

: والحاصؾ أنَّ الصحابة مختؾػقن يف ذلؽ، ولقس ققل  قال الغْناىٕ

 هابعضفؿ بحجة طىل أحد، والحؼ ما جاء مـ الشارع.

: واختؾػ الصحابة يف ذلؽ، مـفؿ مـ قال بجقاز  ّقال الايعاىٕ

ه طصقاًكا ٕب مِقـ.صقمف، ومـفؿ مـ مـع مـف، وطدَّ  هال الؼاسؿ، وإدلة مع الُؿَحرِّ

ابـ أبل شقبة  دبنسـاد حسـ طـ  ومع ذلؽ فؼد جاء طـ ابـ طؿر

( أكف قال: لق صؿت السـة كؾفا: ٕفطرت الققم الذي يشؽ فقف. وكذلؽ 3/71)

 جاء طـ غقره مـ الصحابة مؿـ قالقا بالصقم الؿـع مـ الصقم.

ْؿُع َبقْـَُفَؿا َأكَُّف فِل اْلـجفَ : -ؿريف الجؿع بقـ أثري ابـ ط-  قال احلافظ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جـاه يف أما أثر طؿار ( 1) ، فلخرجف ابـ أبل شقبة ، وأما أثر ابـ مسعقد البؾقغ، فؼد خرَّ

( بنسـادٍ حسـ، ولػظف: ٕن أفطر يقًما مـ رمضان، ثؿ أقضقف أحب 4/209والبقفؼل )(، 3/71)

(، وابـ أبل شقبة 4/159، فلخرجف طبدالرزاق )إيل مـ أزيد فقف ما لقس مـف. وأما أثر أكس 

 ( بنسـاد صحقح.3/71)
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، َوَهَذا ُهَق  ك َيْقَم َشؽٍّ َٓ ُيَسؿَّ ْقَم  تِل َأْوَجَب فِقَفا الصَّ قَرةِ الَّ ـْ الـْؿَ الصُّ ْشُفقُر َط

ـْ ُرْؤَيِة اْلِفاَللِ  ؽِّ بَِؿا إَِذا َتَؼاَطَد الـَّاس َط ْؤَيتِِف أَْو َشِفَد بِرُ  ،َأْحَؿَد َأكَُّف َخصَّ َيْقَم الشَّ

ا إَِذا َحاَل ُدوَن َمـَْظِرِه َشْلء َٓ َيْؼبَُؾ اْلَحاكُِؿ َشَفاَدَتُف، َفَلمَّ ـْ  ا :َم ك َشؽًّ  ها.َفاَل ُيَسؿَّ

وقد محؾ شقخ اإلسالم أفعال الصحابة يف ذلؽ كؿا محؾف الحافظ ابـ حجر 

  كؿا يف(-1/105) «مـ العؿدة الصقام كتاب شرح. 

(، وهق أن تحؿؾ أثار يف الصقم طىل 1/126جقاًبا آخر ) ثؿ ذكر 

الجقاز وآستحباب، وُتحؿؾ أحاديث الػطر طىل طدم القجقب، ويؽقن التغؾقظ 

فقفا طىل مـ يجزم بلكف مـ رمضان، ويعتؼد وجقب صقمف كقجقب صقم الذي 

يؾقف حتك يؾحؼ برمضان ما مل يتقؼـ أكف مـف...، ثؿ قال: والؼقاس يؼتضل صحة هذا 

إيجاب ما مل يتقؼـ وجقبف خالف الؼقاس، وكراهة التحري وآحتقاط  الؼقل: فننَّ 

 يف العبادات خالف الؼقاس أيًضا.

 .زاد الؿعادوارتضك هذا الجقاب ابـ الؼقؿ يف 

حتشّى صْاو ٌّو هق  -واهلل أطؾؿ- انزُ ّظيش :قال أتٌ عثذ اهلل غفش اهلل نو

مل يعتؼد وجقبف: لؿا تؼدم مـ ، حتك وإن كان لالحتقاط والتحري، وحتك إذا انشك

إدلة، وأما فعؾ الصحابة فؼد طارضفؿ غقرهؿ مـ الصحابة: فقجب الرجقع إىل 

إدلة كؿا تؼدم يف كالم الصـعاين، والشقكاين، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كقؾ  (2/41-46 ،)زاد الؿعاد (4/106 ،)سبؾ السالم (1906 ،)فتح البارياكظر:  (1)

  (7/148-.)التؿفقد (1/75-126 ،)شرح كتاب الصقام مـ العؿدة (1630 ،)إوصار



َٔاو ٔنَتاُب  247  الاِّ

 
 َت٢ جيب قّٛ ضَهإ؟ د:2ر َػأي١

يجب صقم رمضان برؤية هالل رمضان، أو بنكؿال طدة شعبان ثالثقـ يقًما: 

، وأبل هريرة الؿذكقريـ يف الباب، ويف الباب أحاديث أخرى، لحديث ابـ طؿر

كان يتحػظ  أنَّ الـبل   (2325)ســ أبل داوديف   مـفا: حديث طائشة

مـ شعبان ما ٓ يتحػظ مـ غقره، ثؿ يصقم لرؤية رمضان: فنْن ُغؿَّ طؾقف َطدَّ ثالثقـ 

 وإسـاده حسـ. يقًما، ثؿ صام.

( 4/135(، والـسائل )2326ل داود )طـد أب ومـفا حديث حذيػة 

ٓ تؼدمقا الشفر حتك تروا اهلالل، أو تؽؿؾقا »قال:  بنسـاد صحقح أنَّ الـبل 

.«العدة، ثؿ صقمقا حتك تروا اهلالل، أو تؽؿؾقا العدة
(1)

 

 َعطف١ زخٍٛ ايؿٗط بٕطٜك١ اؿػاب. د:3ر َػأي١

ل لطريؼة طؾََّؼ الصقم بالرؤية، ويف ذلؽ إبطا تؼدم يف إحاديث أنَّ الـبل 

 أهؾ الحساب.

: الذي أققل: إنَّ الحساب ٓ يجقز أن ُيعتؿد طؾقف يف  قال ابً دقٔل العٔد

الصقم: لؿؼاركة الؼؿر لؾشؿس طىل ما يراه الؿـجؿقن: فنهنؿ قد يؼدمقن الشفر 

 بالحساب طىل الرؤية بققم، أو يقمقـ، ويف اطتبار ذلؽ إحداُث شرٍع مل يلذن بف اهلل.

.الؿراد كتفكا
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كقؾ  (2/415 ،)لشقخـا  الجامع الصحقح (6/269-270 ،)الؿجؿقعواكظر:  (1)

  (1630-.)إوصار

(2) شرح العؿدة (2/206.) 
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(: يف الحديث دفٌع 4/110) سبؾ السالمكؿا يف   قال ابً بطال

 هالؿراطاة الؿـجؿقـ، وإكؿا الؿعقل طؾقف رؤية الفالل، وقد هنقـا طـ التؽؾػ.

(: هق مذهٌب باصؾ، وقد هنت 4/110) السبؾكؿا يف   وقال ابـ بريرة

 قطٌع.الشريعة يف الخقض يف طؾؿ الـجقم: ٕهنا حدس وتخؿقـ لقس فقفا 

: والجقاب القاضح طؾقفؿ ما أخرجف البخاري طـ  ثه قال الايعاىٕ

ْفُر َهَؽَذا َوَهَؽَذا»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصابـ طؿر أكف  َٓ َكْحُسُب الشَّ َٓ َكْؽُتُب َو قٌَّة  ٌة ُأمِّ ا ُأمَّ ، إِكَّ

، يعـل تؿام «والشفر هؽذا، وهؽذا، وهؽذا»صبًعا، إ، وطؼد يف الثالثة «وهؽذا

 هاالثالثقـ.

وقد أخرج الحديث مسؾٌؿ أيًضا. :ُ قهت
(1)

 

(: والتقققت يف إيام، 1/224) الروضة الـديةيف   ّقال صدٓل حضً

 هاوالشفقر بالحساب لؾؿـازل الؼؿرية بدطة باتػاق إمة.

(، فلجابقا بجقاب فقف: 386وُسئَِؾت الؾجـة الدائؿة طـ هذه الؿسللة برقؿ )

طؾؿ الـجقم يف بدء العبادات، والخروج  فالرجقع يف إثبات الشفقر الؼؿرية إىل

 هامـفا دون الرؤية مـ البدع التل ٓ خقر فقفا، وٓ مستـد لفا مـ الشريعة.

وقد ذهب إىل الؼقل بحساب الؿـازل مطرف بـ طبد اهلل مـ التابعقـ، وابـ 

 قتقبة.

ٓ يصح طـ مطرف، وأما طـ ابـ قتقبة ففق مؿـ ٓ  : قال ابً عبد الرب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.15( )1080(، ومسؾؿ برقؿ )1913أخرجف البخاري برقؿ )( 1)



َٔاو ٔنَتاُب  249  الاِّ

 
.الؿراد اكتفكيف مثؾ هذا. يعرج طؾقف

(1)
 

 اغتعُاٍ املٓظاض املكطب يًطؤ١ٜ. د:4ر َػأي١

ربقؾ(، وهق  ابً عجٔننياإلماو  قال ك بـ)الدِّ : وأما استعؿال ما ُيسؿَّ

الؿـظار الؿؼرب يف رؤية الفالل: فال بلس بف، ولؽـ لقس بقاجب: ٕن الظاهر مـ 

لؽـ لق استعؿؾ فرآه مـ السـة أنَّ آطتؿاد طىل الرؤية الؿعتادة ٓ طىل غقرها، و

يقثؼ بف: فنكف يعؿؾ هبذه الرؤية، وقد كان الـاس قديًؿا يستعؿؾقن ذلؽ لؿا كاكقا 

يصعدون الؿـائر لقؾة الثالثقـ مـ شعبان أو لقؾة الثالثقـ مـ رمضان، فقتراءون 

بقاسطة هذا الؿـظار، طىل كؾ حال متك ثبتت رؤيتف بلي وسقؾة: فنكف يجب العؿؾ 

.«صقمقا لرؤيتف، وأفطروا لرؤيتف»: ملسو هيلع هللا ىلصلرؤية: لعؿقم ققلف بؿؼتضك هذه ا
(2)

  

 إشا ضأ٣ اهلالٍ أٌٖ بًس٠، فٌٗ ًٜعّ بك١ٝ ايبًسإ ايكّٛ؟ د:5ر َػأي١

  اختؾػ يف هذه الؿسللة اختالًفا كثقًرا، حتك تػرققا يف ذلؽ إىل ما يؼارب

  (1/224.)الروضة الـديةثؿاكقة أققال كؿا ذكر ذلؽ صديؼ بـ حسـ يف 

اها  وقد َألََّػ  إصالع أرباب اإلمام الشقكاين يف هذه الؿسللة رسالة سؿَّ

، وأققى هذه الؿذاهب الؽؿال طىل ما يف رسالة الجالل يف الفالل مـ آختالل

 ثالثة:

أكف يؾزم بؼقة البؾدان الصقم، وهق ققل مالؽ، والشافعل،  املذٍب األّل:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجؿقع  (4/110 ،)سبؾ السالم (1906 ،)الػتح(ط/مرتبة، 7/156) التؿفقداكظر:  (1)

  (10/105-106.)فتاوى الؾجـة (25/132 ،133 ،)الػتاوى

  (19/37.)مجؿقع فتاوى العثقؿقـاكظر:  (2)
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شقخ اإلسالم ابـ ك ـمـ الؿحؼؼق ، والؾقث، وغقرهؿ، وهق ترجقح مجعٍ وأمحد

واإلمام  ، واإلمام الشقكاين، وصديؼ بـ حسـ،مجؿقع الػتاوىتقؿقة كؿا يف 

صقمقا »: ابـ باز رمحة اهلل طؾقفؿ أمجعقـ. واستدلقا بؼقلف واإلمام  إلباين،

 .«لرؤيتف، وأفطروا لرؤيتف

َٓ َيْختَصُّ بَِلْهِؾ َكاِحقٍَة َطَؾك ِجَفِة :  قال الغْناىٕ ْكِػَرادِ َوَهَذا 
ِ

َبْؾ ُهَق  ،آ

ـْ 
ـْ َيْصُؾُح َلُف مِ ـَ اْلـؿُ ِخَطاٌب لُِؽؾِّ َم ُل بِِف َطَؾك ُلُزوِم ُرْؤَيِة َأْهِؾ َبَؾٍد  :ْسؾِِؿق َٓ ْستِْد

ِ
َفآ

ِل بِِف َطَؾك َطَدِم الؾُُّزومِ  َٓ ْستِْد
ِ

ـْ آ
ـْ َأْهِؾ اْلباَِلدِ َأْضَفُر مِ

ُف إَذا َرآ :لَِغقِْرِهْؿ مِ َكَّ
ِ

ُه َأْهُؾ ٕ

 .كقؾ إوصار.اكتفك مـ َفقَْؾَزُم َغقَْرُهْؿ َما َلِزَمُفؿْ  :ْسؾُِؿقنَ اْلـؿُ َبَؾٍد َفَؼْد َرآُه 

أكف يؾزم بؼقة البؾدان الصقم مؿـ تقافؼ البؾدة التل رأتف يف  املذٍب الجاىٕ:

مطالع الفالل، وهق مذهب الشافعقة، وققل طـ أمحد، واختاره ابـ طبد البر يف 

ؿفقدالت وشقخ اإلسالم كؿا يف ،آختقارات وهق ترجقح شقخـا مؼبؾ بـ ،

هادي القادطل، والشقخ ابـ طثقؿقـ، وغقرمها مـ أهؾ العؾؿ رمحة اهلل طؾقفؿ، 

 واستدلقا:

، قالقا: والذيـ ٓ [٢85]البؼرة: ﴾ہ  ہ ہ ہ ۀ﴿بؼقلف تعاىل:  (٢

حؼقؼة وٓ حؽًؿا، يقافؼقن مـ شاهده يف الؿطالع ٓ يؼال: إهنؿ شاهدوه، ٓ 

 واهلل تعاىل أوجب الصقم طىل مـ شاهده.

، فعؾؾ الصقم بالرؤية، ومـ «صقمقا لرؤيتف، وأفطروا لرؤيتف»: بؼقلف  (2

 يخالػ مـ رآه يف الؿطالع ٓ يؼال: إكف رآه، ٓ حؼقؼة وٓ ُحؽًؿا.



َٔاو ٔنَتاُب  25٢  الاِّ

 
أكف سلل ُكريبًا: متك   (1087،)صحقح مسؾؿيف   حديث ابـ طباس (3

ان بالشام، فؼال: رأيـاه لقؾة الجؿعة. فؼال ابـ طباس: َلؽِـَّا رأى الفالل؟ وك

فال كزال كصقم حتك كرى الفالل، أو كؽؿؾ العدة. فؼال  ترأيـاه لقؾة السب

 .ملسو هيلع هللا ىلصُكريب: أفال تؽتػل برؤية معاوية؟ فؼال: ٓ، هؽذا أمركا رسقل اهلل 

ذلؽ طـد أكف ٓ يؾزم أهؾ البؾد رؤية غقرهؿ: إٓ أن يثبت  املذٍب الجالح:

فاإلمام إطظؿ، فقؾزم الـاس كؾفؿ: ٕنَّ البالد يف  كالبؾد القاحد: إذ ُحْؽُؿف  حؼِّ

 كافٌذ يف الجؿقع، وهق ققل ابـ الؿاجشقن.

: وطؿؾ الـاس الققم طىل هذا، وهق مـ الـاحقة  ابً عجٔننياإلماو  ّقال

.  آجتؿاطقة ققٌل ققيٌّ

 مجؿقع الػتاوىؿا يف ك قبؾ الترجقح، قال شقخ اإلسالم  :ُ قهت

(: حؽك ابـ طبد البر اإلمجاع طىل أن آختالف فقؿا يؿؽـ اتػاق 25/103)

 الؿطالع فقف، فلما ما كان مثؾ إكدلس وخراسان: فال خالف أكف ٓ يعتبر.

أن  ًنكٍ ّظيشوطىل هذا فرؤية أهؾ الؿغرب ٓ تعتبر طىل أهؾ الؿشرق، 

رب: ٕن مطؾعفؿ بعدهؿ: فنذا رأى الفالل رؤية أهؾ الؿشرق تعتبر طىل أهؾ الؿغ

أهؾ الؿشرق كاكت رؤيتفؿ معتبرة طىل كؾ مـ كان بعدهؿ يف الؿطؾع، وإن 

 تباطدوا، واهلل أطؾؿ.

: األًل أقٌٍ أنَّ  -واهلل أطؾؿ- انزُ ّظيشوالؼقٓن إوٓن ققيان، إٓ أنَّ 
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َف  لعؿقم الدلقؾ الذي استدلقا بف، والشرع طام، ولق كان الحؽؿ طىل غقر ذلؽ َلبَقَـّ

 .الـبل 

 ٚقد زدُٓٚا ع٢ً ايكٍٛ ايجاْٞ مبا ًٜٞ:

إنَّ اختالف الؿطالع أمٌر ٓ يـضبط بحدٍّ محدود، فؿا هق الضابط الذي  (٢

 يػصؾ بقـ كؾ مطؾع وآخر؟

 لقس لفا حدودٌ  كسبقةٌ  أمقرٌ : والؿطالع تؿام الؿـةيف   األلباىٕاإلماو  قال

 ها.هامادية يؿؽـ لؾـاس أن يتبقـق

ا كؿسافة مجؿقع الػتاوىكؿا يف   قال عٔخ اإلصالو (2 : إذا اطتبركا حدًّ

الؼصر، أو إقالقؿ، فؽان رجٌؾ يف آخر الؿسافة واإلقؾقؿ: فعؾقف أن يصقم 

غؾقة سفؿ ٓ يػعؾ شقئًا مـ ذلؽ، وهذا  وبقـفوُيػطر ويـسؽ، وآخر بقـف 

 هالقس مـ ديـ الؿسؾؿقـ.

ذي استدل هبؿا أصحاب الؼقل الثاين هق العؾؿ الؿؼصقد بأية والحديث ال (3

بحؾقل شفر رمضان، وقد حصؾ ذلؽ برؤية أهؾ بؾد معقـ، وكؿا أكف يؾزم 

أهؾ البؾد القاحد الصقم برؤية بعض أفرادهؿ: فؽذلؽ يؾزم البؾدان 

 إخرى الصقم برؤية أهؾ هذا البؾد.

 استدالهلِ حبدٜح ابٔ عباس ُأٔجٝب عٓ٘ بأجٛب١:

ح أنَّ الـبل أنَّ  األّل: أمرهؿ بلن ٓ يعؿؾقا برؤية غقرهؿ  ابـ طباس مل يصرِّ

طار، بؾ أراد ابـ طباس أكف أمرهؿ بنكؿال الثالثقـ، أو يروه كؿا يف قمـ أهؾ إ
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 إحاديث إخرى.

(: ويجقز أن 1/174يف كتاب الصقام )  قال عٔخ اإلصالو ابً تٔنٔ٘

لرؤيتف ويػطروا لرؤيتف، وٓ يػطروا  أمرهؿ أن يصقمقا ملسو هيلع هللا ىلصيؽقن ذلؽ: ٕنَّ الـبل 

حتك يروه، أو يؽؿؾقا العدة كؿا قد رواه ابـ طباس وغقره مػسًرا، فاطتؼد ابـ 

أكف  ملسو هيلع هللا ىلصطباس أنَّ أهؾ كؾ بؾد يصقمقن حتك يروه، أو يؽؿؾقا العدة، وقد تؼدم طـف 

قصد رؤية بعض إمة يف الجؿؾة: ٕنَّ الخطاب لفؿ وهذا طؿؾ برؤية ققم يف غقر 

 هاره.مص

، وصديؼ الـقؾوقد أجاب هبذا الجقاب أيًضا ابـ دققؼ العقد، والشقكاين يف 

 .الروضة الـديةبـ حسـ يف ا

ابـ طباس ورد  حديَث  إنَّ  : تؿام الؿـةيف  إلباين اإلمام  قال الجاىٕ:

 ثؿ بؾغف يف أثـاء رمضان أهنؿ رأوا الفالل يف بؾد آخر قبؾف ،فقؿـ صام طىل رؤية بؾده

أو  ،ثالثقـ العدة فػل هذه الحالة يستؿر يف الصقام مع أهؾ بؾده حتك يؽؿؾقا ،بققم

 ها.الفالليروا 

إىل اإلشارة إىل مثؾ هذا الجقاب كؿا  وقد سبؼ شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

  (25/109.)مجؿقع الػتاوىيف 

أن  أنَّ هذه شفادة مـ ُكريب، وهق واحٌد، وقد أمرهؿ الـبل  الجالح:

ػطروا بشفادة اثـقـ، ولق طؿؾقا بخبره ٕفطروا بشفادة واحد، كذا أجاب شقخ يُ 

شرح ، وأشار إىل هذا الجقاب اإلمام الـقوي يف شرح العؿدةيف  اإلسالم 
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 ، واهلل أطؾؿ.مسؾؿ

يبقـ أنَّ الحديث لقس فقف وجٌف لؿا استدلقا بف أنَّ مطؾع الشام، ومؿا  :ُ قهت

ػ، بؾ هق مطؾع واحد، واهلل أطؾؿ.والؿديـة الـبقية ٓ يختؾ
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1/170-175 ،)شرح كتاب الصقام مـ العؿدة (6/273-274 ،)الؿجؿقعاكظر:  (1)

الؿغـل (4/328 ،)الؿػفؿ (3/142 ،)الػتح (1906 ،)شرح مسؾؿ (7/197 ،) كقؾ

تؿام  (1/224- ،)الروضة الـدية (25/103- ،)مجؿقع الػتاوى (1636 ،)إوصار

  (3/140-.)تقضقح إحؽام (6/320-323 ،)الشرح الؿؿتع(، 398)ص الؿـة



َٔاو ٔنَتاُب  255  الاِّ

 

 ١َكَحًِامُل ٌِا٥َٔشامَل ُضِعَب
 ضؤ١ٜ اهلالٍ بايٓٗاض. د:1ر َػأي١

أما إذا كاكت الرؤية بعد الزوال: فؼد كؼؾ ابـ حزٍم اإلمجاع طىل أكف ٓ يجب 

 الصقم إٓ مـ الغد، وأما قبؾ الزوال: فػقف مذاهب:

ل يقسػ، وسؾقؿان بـ قؾة الؿاضقة، وهق ققل الثقري، وأبأكف لؾَّ  األّل:

ربقعة، وابـ حبقب إكدلسل، ورواية طـ طؿر بـ طبد العزيز، ورواية طـ أمحد، 

 وهق ترجقح ابـ حزم.

فنن كاكت الرؤية يف أول الشفر: أمسؽقا وقضقا، وإن كاكت آخر  قالْا:

 ابـ حزم مل يذكر الؼضاء. أنَّ  الشفر: أفطروا وطقدوا: ٕنَّ وقت العقد باٍق: إٓ

(، وابـ أبل شقبة 4/163ستدلقا طىل ذلؽ بؿا رواه طبد الرزاق )وقد ا

(، مـ صريؼ: إبراهقؿ الـخعل، أنَّ 4/213) الؽبرى(، والبقفؼل يف 3/66)

بـ الخطاب كتب إىل طتبة بـ فرقد: )إذا رأيتؿ الفالل يف آخر الـفار: فلتؿقا  طؿر

لـفار: فلفطروا: فنكف لؾقؾة صقمؽؿ: فنكف لِؾَّقَْؾِة الؿؼبؾة، وإذا رأيتؿقه يف أول ا

 الؿاضقة( يعـل هالل شقال.

كالؿذهب إول: إٓ أن الفالل يف آخر الشفر لؾؿؼبؾة احتقاًصا  الجاىٕ:

 لؾصقم، وهل رواية طـ أمحد كؼؾفا إثرم، والؿقؿقين.

قَْؾِة الؿؼبؾة، وه الجالح: رواية طـ أمحد اختارها الِخَرقِل، وهق مذهب  قأكف لِؾَّ
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وإوزاطل، ومحؿد بـ  ،لشافعل، وأبل حـقػة، وإسحاق، والؾقثمالؽ، وا

حف ابـ طبد البر، وكؼؾف طـ أكثر  الحسـ، ورواية طـ طؿر بـ طبد العزيز، ورجَّ

ح ذلؽ شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة   .ابـ طثقؿقـاإلمام  ، ثؿالعؾؿاء، ورجَّ

(، وابـ أبل 163-4/162واستدلقا طىل ذلؽ بؿا أخرجف طبد الرزاق )

(، بلساكقد 4/213(، والبقفؼل )169-2/168(، والدارقطـل )3/67شقبة )

صحقحة طـ أبل وائؾ، قال: جاءكا كتاب طؿر بـ الخطاب وكحـ بخاكؼقـ، أنَّ 

إهؾة بعضفا أكبر مـ بعض، فنذا رأيتؿ الفالل فال تػطروا حتك تؿسقا: إٓ أن 

 يشفد رجالن مسؾؿان أهنؿا أهاله بإمس طشقًّا.

 (. 3/65، كؿا يف مصـػ ابـ أبل شقبة )ذلؽ طـ طثؿان  وقد ثبت

(، مـ صريؼ: 3/66جاء ذلؽ أيًضا طـ ابـ مسعقد، أخرجف ابـ أبل شقبة )و

الؼاسؿ بـ طبد الرمحـ طـف، أكف قال: إذا رأيتؿ الفالل هناًرا: فال تػطروا: فننَّ مجراه 

بب اكؼطاطف بقـ يف السؿاء، لعؾف أن يؽقن قد أهؾ ساطتئٍذ. وإسـاده ضعقٌػ بس

 الؼاسؿ، وابـ مسعقد.

( بنسـاد 4/166وقد جاء ذلؽ أيًضا طـ ابـ طؿر، أخرجف طبد الرزاق )

 صحقح طـف.

( بنسـاد صحقح طـف 3/65وجاء طـ أكس بـ مالؽ، أخرجف ابـ أبل شقبة )

 أيًضا.

والتػريؼ بقـ رؤيتف قبؾ الزوال وبعد الزوال ٓ يستـد إىل كتاب وٓ سـة،  قالْا:
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 : لالحتؿال الذي ُذكَِر يف أثر ابـ مسعقد الؿتؼدم.انشاجحهق  ا انقٌلًىز 

وأما أثر طؿر الؿتؼدم الذي استدل بف أهؾ الؼقل إول: ففق مـؼطع: ٕنَّ 

 إبراهقؿ الـخعل مل يدرك طؿر.

: هؽذا رواه إبراهقؿ الـخعل مـؼطًعا، وحديث أبل وائؾ  قال البَٔكٕ

.هاأصح.
(1)

 

َُف د:2ر َػأي١ ًٕطا ٜعتكس أْ٘ َٔ ؾعبإ، ثِ قاَك ايبٝٓ ١  إشا أقبذ ايطجٌ 

ٍٕ  اهلالٍ قس أٌٖ باألَؼ ٍٕ  ايّٝٛ َٔ ضَهإ، ٚأ  ؟أ

 :يف هذه الؿسللة أققال 

أكف ٓ يصقم، ولقس طؾقف الؼضاء، وهق ققل داود، والظاهرية:  الكْل األّل:

 : ٕكف مل يدرك زمـ صقم ذلؽ الققم مـ أولف.إٓ ابـ حزم

 بؼقة يقمف، ثؿ يؼضقف، وهذا الؼقل َمْرِويٌّ طـ ططاء.أكف يلكؾ  الكْل الجاىٕ:

أكف يؿسؽ فقف طؿا يؿسؽ الصائؿ، وٓ ُيجِزئف وطؾقف قضاؤه،  الكْل الجالح:

 : ٕكف مل يصؿ يقًما كاماًل.وهق ققل أمحد، ومالؽ، والشافعل، والجؿفقر

أكف يؿسؽ وٓ ُيجِزئف، وطؾقف قضاؤه إْن أكؾ، أو طؾؿ بعد  الكْل الزابع:

 لزوال، أكَؾ أو مل يلكؾ، وهق ققل أبل حـقػة.ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الػتح (7/177-178 ،)التؿفقد (1/161-170 ،)شرح كتاب الصقام مـ العؿدةاكظر:  (1)

(1906 ،)الروضة (1/224 ،)الؿجؿقع (6/272-273 ،)الؿحؾَّك (758 ،) الشرح

  (4/213.)الســ الؽبرى (6/319 ،)الؿؿتع



 258 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 
أكف يصقم يقمف، وُيجزئف، وهق ققل طؿر بـ طبد العزيز، وابـ  الكْل اخلامط:

حزم، وشقخ اإلسالم ابـ تقؿقة، والشقكاين، واستدلقا بحديث سؾؿة بـ إكقع، 

 والربقع بـت معقذ، وغقرمها مـ الصحابة يف صقام يقم طاشقراء، أنَّ الـبل 

.«صائًَم؛ فْؾُقتِؿَّ صقمف، ومـ أصبح مػطًرا؛ فؾقتؿ بؼقة يقمف مـ أصبح»ال: ق
(1)

 

الروضة ، وهق ضاهر ترجقح صديؼ بـ حسـ يف انصحْحهق  ًىزا انقٌل

 .الـدية

ا طىل الجؿفقر-  قال ابً حشو يخؾق هذا اإلمساك الذي أمروه  وٓ: -رادًّ

ذا، أو ٓ يؽقن صقًما وٓ يجزئف، بف مـ أن يؽقن صقًما يجزئف، وهؿ ٓ يؼقلقن هب

فؿـ أيـ وقع لفؿ أن يلمروه بعؿؾ يتعب فقف ويتؽؾػف، وٓ يجزئف؟ وأيًضا: فنكف ٓ 

يخؾق مـ أن يؽقن مػطًرا أو صائًؿا: فنن كان صائًؿا َفؾَِؿ يؼضقف إذن؟ فقصقم 

يقمقـ ولقس طؾقف إٓ واحد، وإن كان مػطًرا َفؾَِؿ أمروه بعؿؾ الصقم؟ وهذا 

ا، وحسبـا اهلل وكعؿ القكقؾ.طجب  .هاجدًّ
(2)

 

 ؟إشا مل ٜعًِ بايطؤ١ٜ إال بعس غطٚب ايؿُؼ د:3ر َػأي١

  ذهب مجفقر العؾؿاء إىل أكف يؾزمف الؼضاء: ٕكف ملمقر بصقام شفر رمضان

 كاماًل.

  وذهب الظاهرية، وابـ حزم، وشقخ اإلسالم إىل أكف ٓ قضاء طؾقف: ٕكف مل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1136( )1135(، ومسؾؿ برقؿ )1960( )1924أخرجفؿا البخاري برقؿ )( 1)

  (3/254.)اإلكصاف (729 ،)الؿحؾَّك (6/271 ،)عالؿجؿق (4/387 ،)الؿغـلاكظر:  (2)
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 يعؾؿ بقجقب الصقم إٓ بعد خروج وقتف.

مل يعؾؿ بقجقب صقم ذلؽ الققم طؾقف إٓ بعد  مـ: وأما  قال ابً حشو

غروب الشؿس: فنكف مل يصؿف كؿا أمر، وٕكف مل َيـِْق يف شلء مـف صقًما، ومل يتعؿد 

ترك الـقة: فال إثؿ طؾقف فقؿا مل يتعؿد وٓ قضاء طؾقف: ٕكف مل يلت بنيجاب الؼضاء 

وإكؿا أمر بصقام ذلؽ  ،إٓ بلحدمها ـ حؽؿطؾقف كص وٓ إمجاع، وٓ يجب يف الدي

 هاما مل يممر بف مؽان ما أمر بف. ئفال يجز :الققم ٓ بصقم غقره مؽاكف

، واهلل أطؾؿ.ًانقٌل األًل أحٌط :ُ قهت
(1)

 

ًَا يف ثالث   ني َ   ٔ ضَه   إ، ث   ِ ج   ا٤ِٖ     د:4ر َػأي١ إشا أق   بذ ايٓ   اؽ ق   ٝا

ِٕ اهلالٍ قس اغتٌٗ يٝال؟  اـرب بأ

وأمجع العؾؿاء طىل أكف إذا ثبت  (7/161 :)تؿفقداليف   قال ابً عبد الرب

وقد مضك مـ  ،وكان ثبقت ذلؽ ،بؿقضع استفاللف لقاًل  ئَِل أن الفالل مـ شقال رُ 

فنن كان قبؾ  :الـاس يػطرون ساطة جاءهؿ الخبر الثبت يف ذلؽ أنَّ  ،الـفار بعضف

فاختؾػ  وإن كان بعد الزوال ،الزوال صؾقا العقد بنمجاع مـ العؾؿاء وأفطروا

 هاالعؾؿاء يف صالة العقد حقـئذ.

وقد تؼدم الخالف يف صالة العقد يف باب صالة العقد، فراجعف، واهلل 

 الؿستعان.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (729.)الؿحؾَّك (25/106 ،)مجؿقع الػتاوىاكظر:  (1)
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ـِ ُطَؿَر  (555) ـِ اْب َأكِّل  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َتَراَءى الـَّاُس الِفاَلَل، َفَلْخبَْرت الـَّبِلَّ  ،َوَط

ـُ ِحبَّاَن.َرَأْيُتفُ  َحُف الَحاكُِؿ َواْب ، َفَصاَم، َوَأَمَر الـَّاَس بِِصقَامِِف. َرَواُه َأُبقَداُود، َوَصحَّ
(1)

 

ـِ َطبَّاٍس  (555) ـِ اْب َفَؼاَل: إكِّل َرَأْيت  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َأْطَرابِقًّا َجاَء إَلك الـَّبِلِّ  ،َوَط

َٓ إلَ »الِفاَلَل، َفَؼاَل:  َّٓ اهللُ؟َأَتْشَفُد َأْن  ًدا َرُسقُل »َقاَل: ، َقاَل: َكَعؿْ  «َف إ َأَتْشَفُد َأنَّ ُِمَؿَّ

ْن فِل الـَّاِس َيا باَِلُل: َأْن َيُصقُمقا َغًدا»َقاَل: ، َقاَل: َكَعؿْ  «اهللِ؟ ، . َرَواُه الَخْؿَسةُ «َفَلذِّ

ـُ  َحُف اْب َح الـََّسائِّل إْرَساَلُف. َوَصحَّ ـُ ِحبَّاَن، َوَرجَّ ُخَزْيَؿَة َواْب
(2)

 

 
 ثنياملسائل واألحكام املستفادة من احلدي

 َا ٜثبك ب٘ ايكّٛ ٚايفٕط َٔ ايؿٗٛز؟ د:1ر َػأي١

 :اختؾػ يف ذلؽ طىل ثالثة مذاهب 

 أنَّ الؿعتبر شفادة اثـقـ طـد الصقم واإلفطار. املذٍب األّل:

إوزاطل، والثقري، والشافعل يف أحد ققلقف، وهق ققل مالؽ، والؾقث، و

( طـ 4/321وهل رواية غقر مشفقرة طـ أمحد، واستدلقا بؿا أخرجف أمحد )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، كؾفؿ مـ صريؼ 1/423(، والحاكؿ )3447(، وابـ حبان )2342. أخرجف أبقداود )حضً (1)

، طـ أبل بؽر مروان بـ محؿد الدمشؼل، حدثـا طبداهلل بـ وهب، حدثـا يحقك بـ طبداهلل بـ سامل

يف  ابـ كافع، طـ أبقف طـ ابـ طؿر. وإسـاده حسـ، وقد حسـف شقخـا اإلمام القادطل 

الصحقح الؿسـد (745.) 

(، والـسائل 2340. مل يخرجف أمحد، وأخرجف أبقداود )ضعٔف، ّالزاجح إرصالُ (2)

ـ حبان (، واب1923(، وابـ خزيؿة )1652(، وابـ ماجف )691(، والترمذي )4/131-132)

، وإسـاده ضعقػ: ٕن (، كؾفؿ مـ صريؼ سؿاك بـ حرب طـ طؽرمة طـ ابـ طباس 3446)

رواية سؿاك طـ طؽرمة مضطربة، ورجح الحػاظ أكف مرسؾ كؿا جزم بذلؽ الـسائل والترمذي 

  (907 .)اإلرواء(، و2/358) التؾخقص(، و2/443) كصب الرايةوأبقداود. اكظر 



َٔ ٔنَتاُب  26٢  اوالاِّ

 
الرمحـ بـ زيد بـ الخطاب، أكف خطب يف الققم الذي يشؽ فقف، فؼال: أٓ إين  طبد

قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوسللتفؿ، وإهنؿ حدثقين أنَّ رسقل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصجالست أصحاب محؿد 

ف، وأفطروا لرؤيتف، واكسؽقا هلا؛ فنْن ُغؿَّ طؾقؽؿ فلكؿؾقا ثالثقـ؛ فنْن صقمقا لرؤيت»

، أرصاة، ويف إسـاده: الحجاج بـ «شفد شاهدان مسؾَمن؛ فصقمقا وأفطروا

 مدلٌس، وفقف ضعٌػ.

(، وهق َوَهٌؿ مـ سعقد 133-4/132مـ سـد الـسائل ) الحجاج وقد سؼط

 (11/178 ،)تحػة إشراف ذلؽ الحافظ الؿزي يف أشار إىلبـ شبقب، كؿا ا

  (3/216.)التـؼقحوكذلؽ ابـ طبد الفادي يف 

ـ بف، فؼد أخرج أبق داود ) (، والدارقطـل 2338ولؽـ لؾحديث شاهد ُيَحسَّ

، أكف قال: طفد إلقـا  ( مـ حديث أمقر مؽة الحارث بـ حاصب2/167)

كسؽـا بشفادهتؿا، أن كـسؽ لؾرؤية: فنْن مل كره، وشفد شاهدا طدل:  ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 

 . وإسـاده حسـ.وأقره ابـ طؿر 

أنَّ الؿعتبر طـد الصقام شفادة واحد، وطـد اإلفطار شفادة  املذٍب الجاىٕ:

 اثـقـ.

وهق ققل أمحد، والشافعل يف أحد ققلقف، وابـ الؿبارك، واستدلقا بحديث 

ـِ وابـ طباس  ابـ طؿر، َذْي  .ؿسللة السابؼةيف الباب، وبإحاديث الؿتؼدمة يف ال الؾَّ

أجاز شفادة رجؾ يف الفالل، أخرجف ابـ جرير يف  ويميده أن ابـ طؿر 

هتذيب أثار (2/762 مسـد ابـ طباس[ ) ،]يف  وابـ أبل شقبةفمصـػ 
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(9559.) 

 ؾ فقفا ققل القاحد.بوهذا إخباٌر طـ طبادة ٓ يتعؾؼ هبا حؼ آدمل، فؼُ  قالْا:

 رجؾ طـد الصقم واإلفطار. أكف يؽػل شفادة املذٍب الجالح:

وهق ققل أبل ثقر، وابـ حزم، والشقكاين، واستدلقا بحديث ابـ طؿر، وابـ 

 قاسقا طؾقف شفادة الػطر، وهق ققل الصـعاين.وطباس الَؿْذُكقَريـ يف الباب، 

لكف هالل مـ ب ققلفؿ مع أدلتفؿ الؿتؼدمة الؼقل إولرجح أصحاب وقد 

إهؾة، وٕكف إيجاب حؼٍّ طىل الـاس: فؾؿ كسائر  إهؾة، فؾؿ يثبت إٓ بشاهديـ

، وٕنَّ رؤية القاحد معرضة لؾغؾط، وٓسقؿا بشاهديـ، كسائر الحؼقق إٓ يجب

إْن كان بقـ الـاس والسؿاء مصحقة، وربؿا يتفؿ يف ذلؽ: فؽان إزالة الشبفة 

 باثـقـ.

ؼدم، بلنَّ حديث ابـ طباس ضعقػ كؿا ت :ّأجابْا عً أدل٘ الكْل الجاىٕ

أمر بالصقام لشفادة ابـ طؿر وحده، بؾ  وحديث ابـ طؿر لقس فقف أنَّ الـبل 

 .يحتؿؾ أكف قد شفد غقره طـد الـبل 

فال يسؾؿ هذا: فنكف يتعؾؼ إخبار بعبادة ٓ يتعؾؼ هبا حؼ آدمل: إكف  قْهله:ّ

هبذا الفالل سائر حؼقق أدمققـ مـ أجال، واإلجارات، وطدة الطالق، 

 ، وغقرها.والعتاق

بلنَّ أدلتفؿ ٓ تدل طىل ما  :عً أدل٘ الكْل األّل ّأجاب أصخاب الكْل الجاىٕ



َٔاو ٔنَتاُب  263  الاِّ

 
 استدلقا بف إٓ بطريؼ الؿػفقم، وحديث ابـ طؿر مـطقق: فقؼدم طؾقف.

: وٓ يؼقى ما يتقهؿ مـ طؿقم الؿػفقم طىل معارضتف ابـ الؼقؿ  قال

 .-يعـل حديث ابـ طؿر، وابـ طباس-هذيـ الخبريـ. 

وأصقل الشرع تشفد لالكتػاء بؼقل القاحد: فننَّ ذلؽ خبر طـ دخقل  ال:ق

وقت الصقام، فاكتػل فقف بالشاهد القاحد، كاإلخبار طـ دخقل وقت الصالة 

 هابإذان، وٓ فرق بقـفؿا.

: الؿػفقم طارضف كص، والؿـطقق شرح العؿدةيف  شقخ اإلسالم  ّقال

سـ أحقالف أن يؽقن كالعام مع الخاص، مؼدم طىل الؿػفقم: فننَّ الؿػفقم أح

 هاوكالؼقاس مع الـص، وهذا يترك مـ غقر كسخ، والـص ٓ يترك إٓ بـاسخ.

 ابـ باز،اإلمام  ، وهق ترجقحانصحْحهق  انقٌل انثاَِأنَّ  فانزُ ّظيش :ُ قهت

القادطل رمحة اهلل طؾقفؿ.واإلمام  العثقؿقـ،واإلمام 
(1)

 

 َ٘ ايكّٛ ٚايفٕط؟إشا ضأ٣ اهلالٍ ٚحسٙ، فٌٗ ًٜع د:2ر َػأي١

 :يف هذه الؿسللة ثالثة مذاهب 

أكف يؾزمف الصقم إذا رأى هالل رمضان، ويؾزمف الػطر إذا رأى  املذٍب األّل:

ا حتك ٓ ُيتََّفؿ.  هالل شقال، وُيػطر سرًّ

حف ابـ حزم:  وهق مذهب الشافعل، والحسـ بـ حل، ورواية طـ أمحد، ورجَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1/135- ،)شرح كتاب الصقام مـ العؿدة (757 )الؿحىل (1625 ،)صاركقؾ إواكظر:  (1)

سبؾ السالم (4/111- ،)شرح الؿفذب (6/282 ،)الطرق الحؽؿقة (.-146)ص 
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، ففذا قد تقؼـ أن رمضان قد دخؾ، «ؤيتفصقمقا لرؤيتف، وأفطروا لر»: لؼقلف 

 أو قد خرج: فقجب طؾقف العؿؾ بف.

أكف يؾزمف الصقم إذا رأى هالل رمضان، وأما إذا رأى هالل  املذٍب الجاىٕ:

 شقال: فال ُيػطر.

وهق الؿشفقر طـ أمحد، ومالؽ، وأبل حـقػة، واستدلقا بؿا استدل بف الػريؼ 

 لرمضان.إول، وقالقا: ٓ ُيػطر احتقاًصا 

 يصقم مع الـاس، وُيػطر مع الـاس. املذٍب الجالح:

ح ذلؽ  وهق مذهب الشعبل، والحسـ، وابـ سقريـ، ورواية طـ أمحد، ورجَّ

شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة، والشقخ إلباين، والشقخ ابـ باز، واستدلقا بحديث أبل 

أخرجف  «صقمؽؿ يقم تصقمقن، وفطركؿ يقم تػطرون»هريرة مرفقًطا: 

رمذي،الت
(1)

 وإسـاده حسـ. 

، أكف كره مخالػة إمقر، وصام معف قبؾ دخقل الشفر. أخرجف وثبت طـ أكس 

. (2/43زاد الؿعادأمحد كؿا يف مسائؾ الػضؾ بـ زياد، كؿا يف  ـٍ  ( بنسـادٍ حس

، وقد أجابقا طـ هذا الحديث بَِحْؿؾِف انقٌل األًلهق  -واهلل أطؾؿ- ًانشاجح

ما طؾقف الـاس، ومل يتقؼـ مـ رؤية الفالل، كؿا ذكر ذلؽ  طىل مـ مل يعؾؿ خالف

، واهلل أطؾؿ.سبؾ السالمالصـعاين يف 
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.469برقؿ ) البؾقغتؼدم تخريجف يف ( 1)

 =  (7/158-159،)التؿفقد (4/416 ،)الؿغـل (25/114-118 ،)مجؿقع الػتاوىاكظر:  (2)



َٔاو ٔنَتاُب  265  الاِّ

 
 ؟إشا أخربٙ َٔ ٜثل بكٛي٘ أْ٘ ضأ٣ اهلالٍ د:3ر َػأي١

قطع مجاطة مـ الشافعقة، والحـابؾة أكف يؾزمف الصقم وإن مل يثبت ذلؽ طـد 

ر وحالف، وٓ يتعقـ الحاكؿ: ٕنَّ رد الحاكؿ يجقز أن يؽقن لعدم طؾؿف بالؿخب

ذلؽ يف طدم العدالة، وقد يجفؾ الحاكؿ طدالة مـ يعؾؿ غقره طدالتف.
(1)

 

 ؾٗاز٠ ايٓػا٤ يًٗالٍ. د:4ر َػأي١

أما يف هالل شقال: فؼد قال أبق طؿر بـ طبد البر: أما الشفادة طىل رؤية 

 هاؼبؾ يف شفادة شقال يف الػطر إٓ رجالن طدٓن.: فلمجع العؾؿاء طىل أكف ٓ يُ الفالل

َٓ َشَفاَدُة الـَِّساِء :  ال ابً قدام٘ق ، َو ـِ َٓ ُيْؼبَُؾ فِقِف َشَفاَدُة َرُجٍؾ َواْمَرَأَتقْ َو

َجاُل، َوَلقَْس اْلـؿُ  ا َيطَّؾُِع َطَؾقِْف الرِّ َكَُّف مِؿَّ
ِ

ُفقِر: ٕ ـَْػِرَداِت َوإِْن َكُثْرَن، َوَكَذلَِؽ َسائُِر الشُّ

َٓ ُيْؼَصُد بِِف  اُل، َفَلْشبََف اْلِؼَصاَص، َوَكاَن اْلِؼقَاُس َيْؼتَِضل مِثَْؾ َذلَِؽ فِل الـْؿَ بَِؿاِل، َو

ـْ َتَرْكـَاُه اْحتِقَاًصا لِْؾِعبَاَدةِ 
 ها.َرَمَضان، َلؽِ

فؼد خالػ ابـ حزم كؿا يف  :اإلمجاع الذي كؼؾف ابـ طبد البر ٓ يصح :ُ قهت

الؿحؾَّكار شقخ اإلسالم، وابـ ، وهق اختق، وقبؾف أبق ثقر، ومال إلقف ابـ رشد

: لعدم وجقد دلقؾ يدل طىل تخصقص انصحْحالعثقؿقـ، وهق اإلمام  الؼقؿ، ثؿ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= سبؾ السالم (3/217-218 ،)الؿحؾَّك (757)، شرح كتاب الصقام مـ العؿدة 

(1/154- )الشرح الؿؿتع (6/328-330.) 

 (7/158-159 ،)التؿفقد (4/416 ،)الؿغـل (25/114-118 ،)مجؿقع الػتاوىاكظر:  (1)

سبؾ السالم (3/217-218 ،)الؿحؾَّك (757)، لعؿدةشرح كتاب الصقام مـ ا 

(1/154- ،)الشرح الؿؿتع (6/328-330.) 
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شفادة الـساء بإمقال، وبؿا ٓ يطؾع طؾقف الرجال غالبًا فحسب، كؿا سقليت 

تؼريره إن شاء اهلل يف باب الشفادات.
(1)

 

ل رمضان وأما هالل رمضان، فػل ذلؽ خالٌف مبـل طىل أنَّ اإلخبار بدخق

 هؾ هق مـ باب الشفادة، أم مـ باب اإلخبار؟

وطؾقف أكثر الشافعقة، وذهب إلقف بعض - إمقد ذهب الشافعل يف و

أكف ٓ تؼبؾ شفادهتا: ٕنَّ هذا مؿا يطؾع طؾقف الرجال، ولقس بؿال،  إىل -الحـابؾة

 وٓ يؼصد بف الؿال، وهق مذهب الؾقث، وابـ الؿاجشقن الؿالؽل.

حف ابـ حزم-طـد الحـابؾة والؿشفقر  أكف ُيعؿؾ  -وهق ققل أبل حـقػة، ورجَّ

 بؼقلفا.

هق قبقل شفادة الـساء يف  -واهلل أطؾؿ- انشاجح :غفش اهلل نوقال أتٌ عثذاهلل 

ذلؽ: ٕنَّ الراجح كؿا يف ]باب الشفادات[ أنَّ شفادة الـساء مؼبقلة يف غقر 

العثقؿقـ رمحة اهلل طؾقفؿ، واإلمام  الحدود، وهق اختقار شقخ اإلسالم، وابـ الؼقؿ،

وهذا طىل الؼقل بلهنا شفادة، وأما طىل الؼقل بلهنا إخبار: فقؼبؾ ققلفا بال إشؽال، 

 ، واهلل أطؾؿ.ًىزا أقشب

وطؾقف فقؼبؾ ققل الؿرأة القاحدة العدل، وباهلل التقفقؼ.
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/136.)بداية الؿجتفد (3/149 ،)الؿغـل (7/157 ،)التؿفقداكظر:  (1)

 (1/145 ،)شرح كتاب الصقام مـ العؿدة (3/48 ،)الؿغـل (6/277 ،)الؿجؿقعاكظر:  (2)

  (6/284.)الؿجؿقع ،تػسقر الؼرصبل( مـ 281تػسقر سقرة البؼرة )



َٔاو ٔنَتاُب  267  الاِّ

 
 ؾٗاز٠ ايكيب املُٝع املٛثٛم غربٙ. د:5ر َػأي١

 ّْٖقال اإلماو الي صبل الؿؿقز الؿقثقق بخبره: فال يؼبؾ ققلف، : وأما ال

رواية، فطريؼان:  :شفادة، وهذا ٓ خالف فقف، وإْن قؾـا :إْن َشَرْصـَا اثـقـ، أو قؾـا

الؿذهب، وبف قطع الجؿفقر: ٓ يؼبؾ قطًعا. والثاين: فقف وجفان: بـاء طىل 

الطريؼ  ذاوهبالقجفقـ الؿشفقريـ يف قبقل روايتف إْن قبؾـاها قبؾ هذا، وإٓ فال، 

 .هاقطع إمام الحرمقـ.

 .ومذهب الحـػقة، وإصح طـد الحـابؾة طدم العؿؾ بشفادتف 

طدم قبقل ققلف: ٕكف غقر مؽؾػ، وٓ يقصػ بالعدالة قبؾ  ًانشاجح :ُ قهت

التؽؾقػ.
(1)

 

 ايفاغل، ٚاملغفٌ.ٚ ،ؾٗاز٠ ايهافط د:6ر َػأي١

.ها: ٓ يؼبؾ ققلفؿ فقف بال خالف. قال اليّْٖ
(2)

 

ٍِ  ا د:7ر َػأي١ ٌٕيٛ ٗغ يف املٓ اّ، فك اٍ ي ٘: ايًًٝ ١       اي ٓيبِ  هلالٍ فطأ٣ إْػا

 ؟أٍٚ ضَهإ

يصح الصقم هبذا  (6/281-282 ٓ :)الؿجؿقعيف   قال اليّْٖ

وآخرون  الػتاوىذكره الؼاضل حسقـ يف  ،ٓ لصاحب الؿـام وٓ لغقره ،الؿـام

شرح يف أول  وقد قررتف بدٓئؾف ،مجاع طؾقفوكؼؾ الؼاضل طقاض اإل ،مـ أصحابـا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) شرح الؿفذب (6/277 ،)الؿقسقطة الػؼفقة الؽقيتقة (19/16و ،)اإلكصاف (3/195.) 

  (6/277.)شرح الؿفذباكظر:  (2)
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ا والؿخبر والشاهد أن يؽقن متقؼظً  يشرط الراو أنَّ  :ومختصره ،صحقح مسؾؿ

 كُ رْ تَ فَ  :وٓ ضبط ،ومعؾقم أن الـقم ٓ تقؼظ فقف ،جؿع طؾقفوهذا مُ  ،حال التحؿؾ

فؼد صح طـ  ،ٓ لؾشؽ يف الرؤية ي،هبذا الؿـام ٓختالل ضبط الراو العؿؾِ 

الشقطان ٓ يتؿثؾ ْم  نَّ نف ؛اؼًّ ين َح آر  الؿـام فؼدمـ رآين ْم» :كف قالأ ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 

ها.«صقريت
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .( مـ حديث أبل هريرة 2266(، ومسؾؿ برقؿ )6993أخرجف البخاري برقؿ )( 1)



َٔاو ٔنَتاُب  269  الاِّ

 

ـَ  (558) ـْ َحْػَصَة ُأمِّ الُؿْممِـِق ـْ َلْؿ ُيَبقِِّت »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ ( )َوَط َقاَم  َم الصِّ

. َرَواُه الَخْؿَسُة، َوَماَل التِّْرمِِذيُّ َوالـََّسائِلُّ إَلك َتْرِجقِح «فُ َفاَل ِصَقاَم لَ  َقْبَؾ الَػْجرِ 

ـُ ِحبَّانَ  ـُ ُخَزْيَؿَة َواْب َحُف َمْرُفقًطا اْب .َوْقِػِف، َوَصحَّ
(1)

 

اَرُقْطـِلِّ  ـَ الؾَّْقؾِ »: َولِؾدَّ ـْ َلْؿ َيْػرِْضُف ِم  .«َٓ ِصَقاَم لَِؿ

ـْ َطائَِشَة  (555) َهْؾ »َفَؼاَل: ، َذاَت َيْقمٍ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَلْت: َدَخَؾ َطَؾلَّ الـَّبِلُّ  ،َوَط

ـَْدُكْؿ َشْلٌء؟ َٓ  «ِط ل إًذا َصائِؿٌ » َقاَل:، ُقْؾـَا:  اَكا َيْقًما آَخَر، َفُؼْؾـَا: ُأْهِدَي َلـَا ، ُثؿَّ أَتَ «َفنِكِّ

َفَلَكَؾ. َرَواُه ُمْسؾٌِؿ. «َأِريـِقِف، َفَؾَؼْد َأْصَبْحت َصائًَِم »َحقٌْس، َفَؼاَل: 
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 730(، والترمذي )2454(، وأبقداود )6/287. أخرجف أمحد )ضعٔف مزفّْعا، ّالزاجح ّقفُ (1)

(، وابـ حبان يف كتابف 1933(، وابـ خزيؿة )1700(، وابـ ماجف )4/196والـسائل )

الؿجروحقـ (2/46 ومل أجده يف )صحقحف( 2/172، والدارقطـل .) 

 والحديث مـ صريؼ الزهري طـ سامل طـ أبقف طـ حػصة، وقد اختؾػ فقف طىل الزهري: 

 بـ أبل بؽر طـ الزهري، وهقمـ الثؼات الرفعاء، ورواه معؿر طـ قال الدارقطـل: رفعف طبداهلل

الزهري فققػف، وتابعف الزبقدي وطبدالرمحـ بـ إسحاق ومجاطة. زاد أبقداود: )وابـ طققـة ويقكس 

ـُ جريج، لؽـ قال الـسائل: وحديث ابـ جريج هذا غقر  إيظ(. وقد تابع طبَداهلل طىل رفعف اب

 محػقظ. 

 ث فقف اختالف كثقر، ولؽـ قد رجح الحػاظ وقػف وهؿ مجع، مـفؿ: والحدي قهتُ:

 اإلمام أبقداود، حقث قال: ٓ يصح رفعف. -٢

 اإلمام الترمذي حقث قال: الققػ أصح. -2

أكف قال: هق خطل وهق حديث فقف اضطراب  العؾؾاإلمام البخاري، كؼؾ طـف الترمذي يف  -3

 والصحقح طـ ابـ طؿر مقققف.

 لصقاب طـدي مقققف ومل يصح رفعف. الـسائل، حقث قال: ا -4

 أي الققػ.  -أبقحاتؿ، قال: وهق طـدي أشبف  -5

 الدارقطـل كؿا سبؼ كؼؾ كالمف.  -6

  (44/53- .)تحؼقؼ الؿسـد(، و2/361) التؾخقص(، و2/433) كصب الرايةاكظر: 

 (. 1154أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (2)
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 نياملسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 ٌٖ ُتؿرتط اي١ٝٓ يًكّٛ؟ د:1ر َػأي١

إكَم إطَمل »: ٓ يصح الصقم إٓ بـقٍة، سقاء كان فرًضا، أو تطقًطا: لؼقلف 

 . ؼ طؾقف طـ طؿر بـ الخطابمتػ «بالـقات

  وهذا ققل الجؿفقر، بؾ كؼؾ ابـ قدامة طؾقف اإلمجاع كؿا يفالؿغـل 

وجقد الخالف، فؼد ذهب الزهري، وططاء، وُزَفر،  ًانصحْح(، 4/333)

ًا بلن يؽقن صحقًحا ُمؼقًؿا يف شفر رمضا ن: ومجاهد إىل أنَّ الصقم إذا كان متعقِـّ

فال يػتؼر إىل كقة.
(1)

 

(: قال الؿاوردي: فلما 6/300-301) شرح الؿفذبيف   قال اليّْٖ

 هاالـذر، والؽػارة، فقُشترط لف الـقة بنمجاع الؿسؾؿقـ. مصق

 تعٝني اي١ٝٓ يف ايكّٛ ايٛاجب. د:2ر َػأي١

  ذهب الجؿفقر إىل وجقب التعققـ، وهق أْن يعتؼد أكف يصقم غًدا مـ

 مـ كػارتف، أو مـ كذره.رمضان، أو مـ قضائف، أو 

وإسحاق، وداود، واستدلقا بؼقلف  وأمحد، وهق مذهب مالؽ، والشافعل،

 :«حف ابـ انشاجحهق  ًىزا انقٌل، «وإكَم لؽؾ امرئ ما كقى ، وهق الذي رجَّ

 قدامة، والـقوي.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (728.)حؾَّكالؿ (1637 ،)الـقؾ (6/300 ،)الؿجؿقعاكظر:  (1)



َٔاو ٔنَتاُب  27٢  الاِّ

 
  وذهب أبق حـقػة إىل طدم وجقب التعققـ يف صقم رمضان، فؾق كقى يف

ػاًل: وقع طـ رمضان وصحَّ صقمف، وهق رواية طـ رمضان الصقم مطؾًؼا، أو ك

، واهلل أطؾؿ.ًانصحْح انقٌل األًلأمحد. 
(1)

 

 ايتعٝني يف قّٛ ايتٕٛل. د:3ر َػأي١

(: وأما صقم التطقع فقصحُّ 6/295) شرح الؿفذبيف   قال اليّْٖ

بـقة مطؾؼ الصقم كؿا يف الصالة، هؽذا أصؾؼف إصحاب، ويـبغل أن يشترط 

ؿرتب، كصقم طرفة، وطاشقراء، وأيام البقض، وستة مـ التعققـ يف الصقم ال

 هاشقال، وكحقها، كؿا يشترط ذلؽ يف الرواتب مـ كقافؾ الصالة.

 تبٝٝك اي١ٝٓ يف قٝاّ ايفطض. د:4ر َػأي١

  ذهب الجؿفقر، وفقفؿ أمحد، ومالؽ، والشافعل إىل وجقب تبققت الـقة يف

اجح الػرض مـ الؾقؾ، واستدلقا بحديث حػصة الذي يف الباب، وقد تؼد م أنَّ الرَّ

 .«إكَم إطَمل بالـقات»وقػف، واستدلقا بحديث: 

  وذهب أبق حـقػة إىل أكف يصح بـقة قبؾ الزوال يف صقم رمضان، والـذر

الؿعقـ، ووافؼ الجؿفقر طىل أنَّ صقم الؼضاء والؽػارة ٓ يصحان إٓ بـقة مـ 

؛ فؾقتؿ صقمف، مـ كان صائًَم »يف يقم طاشقراء:  بؼقل الـبل  لف الؾقؾ، واستدل

متػؼ طؾقف بؿعـاه مـ حديث سؾؿة بـ إكقع،  «ومـ كان أكَؾ؛ فؾقتؿ بؼقة يقمف

 .والربقع بـت معقذ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شرح كتاب الصقام مـ العؿدة (6/294 ،302 )الؿجؿقع (4/338 )الؿغـلاكظر:  (1)

(1/199-.) 
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، وهق ترجقح ابـ قدامة، والـقوي، وشقخ اإلسالم انقٌل األًلهق  ًانشاجح

 ابـ تقؿقة، والصـعاين، والشقكاين.

ف شقخ اإلسالم، وكذا وأما الدلقؾ الذي استدل بف ٕبل حـقػة فؼد أجاب طـ

ت يف هنار طاشقراء: لؽقن الرجقع إىل الؾقؾ غقر  الشقكاين بلنَّ الـقة إكؿا صحَّ

مؼدور، ولؽقكف ابتدأ وجقبف مـ الـفار، ومل يؽـ واجبًا طؾقفؿ مـ الؾقؾ بخالف 

 صقم رمضان.

يعـل - اف كان فرًض كَّ ا أَ ـَ ؿْ ؾَّ لق َس  (6/301 :)الؿجؿقعيف   قال اليّْٖ

ومل يخاصبقا بؿا قبؾف  ،كان ابتداء فرضف طؾقفؿ مـ حقـ بؾغفؿؼد ف ،-اءطاشقر

وهؿ فاستداروا  ،استؼبالفا بؾغفؿ يف أثـاء الصالة نَّ نف :يف استؼبال الؽعبة ءباهؾ قُ لك

حقث مل  ،هتؿ صالهتؿأجزأو ،استؼبال الؽعبة ىلإفقفا مـ استؼبال بقت الؿؼدس 

ؿ باستؼبال الؽعبة قد سبؼ قبؾ هذا يف حؼ ن كان الحؽإو ،ٓ حقـئذإيبؾغفؿ الحؽؿ 

ها.اء الـفار صقم ذلؽ الققمـصبح بال كقة ثؿ كذر يف أثأغقرهؿ ويصقر هذا كؿـ 
(1)

 

 تبٝٝك اي١ٝٓ يف قّٛ ايتٕٛل. د:5ر َػأي١

  ذهب الجؿفقر إىل طدم وجقب تبققت الـقة يف صقم التطقع، وقالقا: يجزئف

 أن يبتدئ الـقة مـ الـفار: مامل يلكؾ.

الذي  د، والشافعل، وأبل حـقػة، واستدلقا بحديث طائشة وهق ققل أمح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الؿحؾَّك (1637 )الـقؾ (6/289-290 ،)الؿجؿقع (4/333- ،)الؿغـلاكظر:  (1)

(728.) 



َٔاو ٔنَتاُب  273  الاِّ

 
، ويف «فنين صائؿ»، وجاء يف بعض الروايات: «إين إًذا صائؿ»يف الباب، وفقف: 

صحقح أبل طقاكة :«فلصقم». 

يف كتاب الصقام  شرح العؿدةيف   قال عٔخ اإلصالو ابً تٔنٔ٘

، «فنين صائؿ»ار: ٕكف قال: (: وهذا يدل طىل أكف أكشل الصقام مـ الـف1/186)

وهذه الػاء تػقد السببقة والعؾة، فقصقر الؿعـك: )إين صائؿ: ٕكف ٓ صعام طـدكؿ(، 

 ها، و)إًذا( أصرح بالتعؾقؾ مـ الػاء.«إين إًذا صائؿ»وأيًضا فؼقلف: 

أيًضا يف أكف أكشل الصقم: ٕنَّ  ضاهرة «فلصقم»ورواية أبل طقاكة:  :ُ قهت

 رع ُيػقُد آستؼبال، واهلل أطؾؿ.الػعؾ: )أصقم( مضا

يبتدئقن  ؿواستدل أهؾ هذا الؼقل أيًضا بلكف قد صحَّ طـ مجع مـ الصحابة أهن

صقم التطقع مـ الـفار، مـفؿ: أبق الدرداء، وأبق صؾحة، وحذيػة، وابـ مسعقد، 

 (3/31 ،28 ،29 ،)مصـػ ابـ أبل شقبةكؿا يف   وأكس، ومعاذ بـ جبؾ

(، وٓ 2/56) شرح الؿعاين(، والطحاوي يف 273-4/272وطبد الرزاق )

 ُيعؾؿ لفؿ مخالػ مـ الصحابة.

ابـ طثقؿقـ واإلمام  ابـ باز،واإلمام  إلباين،اإلمام  وهذا الؼقل هق ترجقح

 رمحة اهلل طؾقفؿ أمجعقـ.

  وذهب مالؽ، وداود، وابـ حزم، والصـعاين، والشقكاين إىل وجقب تبققت

ح هذا الؼقل«إكَم إطَمل بالـقات»ث: الـقة مـ الؾقؾ: لحدي  القادطل.اإلمام  ، ورجَّ
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كان صائًؿا فلراد  بلكف محؿقل طىل أنَّ الـبل  ّأجابْا عً حدٓح عائغ٘:

 صريحة بذلؽ. مسـد أمحدأن ُيػطر، ويميد هذا أكف جاءت رواية يف 

( طـ يحقك بـ سعقد، طـ صؾحة بـ يحقك، قال: 6/49أخرجف أمحد )

كان يلتقفا وهق  ملسو هيلع هللا ىلصئشة بـت صؾحة، طـ طائشة أم الؿممـقـ، أنَّ الـبل حدثتـل طا

 .«إين صائؿٌ »، فتؼقل: ٓ. فقؼقل: «أصبح طـدكؿ شلء؟»صائٌؿ، فقؼقل: 

وقد  ،تػرد هبا يحقك بـ سعقد الؼطان ،وهذه الزيادة أطـل: )وهق صائؿ(

س، طـ يحقك بـ سعقد بن195-4/194أخرجف أيًضا الـسائل)  .سـاده( طـ الَػالَّ

ورواه مجٌع مـ الرواة طـ صؾحة بـ يحقك بدون هذه الزيادة، وهؿ: سػقان بـ 

طققـة، ووكقع، وطبد اهلل بـ كؿقر، وطبد القاحد بـ زياد، وسػقان الثقري، وشعبة، 

 ومحؿد بـ سعقد.

 (19/735 ،)الؿسـد الجامعففمٓء سبعة، اكظر مصادر رواياهتؿ يف 

(، وأبق معاوية طـد أبل 1023سحاق بـ راهقيف )وتابعفؿ: طقسك بـ يقكس طـد إ

ـِ 4596بـ زكريا طـد أبل يعىل )ا(، وإسؿاطقؾ 4563يعىل ) حبان  (، واب

 (1293( )1294 ،)الســ الصغرى(، ويعىل بـ طبقد طـد البقفؼل يف 3630)

(، وأبق أسامة 2/199بـ طقن طـد أبل طقاكة ) (، وجعػرُ 2/198وأبل طقاكة )

(، ففمٓء ستة مع السبعة الؿتؼدمقـ، 2/199طـد أبل طقاكة )محاد بـ أسامة 

فصاروا ثالثة طشر راوًيا يروون الحديث طـ صؾحة بـ يحقك بدون زيادة )وهق 

 ة لقست محػقضة، واهلل أطؾؿ.ادصائٌؿ(، ففذه الزي
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، وأما انشاجحهق  قٌل اجلًيٌسأنَّ  -واهلل أطؾؿ- فانزُ ّظيش يل :فعىل هذا

: فال ُيعاِرض ما تؼدم: ٕكف يمجر طىل صقامف مـذ «َمل بالـقاتإكَم إط»حديث: 

مـ أققال أهؾ العؾؿ، ولئـ سؾؿـا أكف  انصحْحابتدأ الـقة، أما قبؾ ذلؽ: فال يمجر طىل 

ا مخصقًصا بحديث طائشة الؿتؼدم، واهلل أطؾؿ. يمجر طؾقف: فقؽقن الحديث طامًّ
(1)

 

فار، هؾ يجزئف إحداث الـقة اختؾػ الؼائؾقن بجقاز التطقع مـ الـ تنبيه:

 بعد الزوال، أم ٓ؟

 وهق جقاز، وذهب أمحد إىل الجقازالإىل طدم  ، والحـػقةفذهب الشافعل ،

 .انصحْح، وهق وجٌف لؾشافعقة

ها: وإضفر صحتف كؿا كؼؾ طـ الصحابة. قال عٔخ اإلصالو
(2)

 

ٖ ٌ ًٜ عّ ايٓٝ ١ يه ٌ ٜ ّٛ عً  ٢ َح س ٠، أّ تهفٝ ٘ ْٝ ١ ٚاح س٠ يؿ  ٗط           د:6ر َػأي١

 ، ٚملا ٜؿرتط فٝ٘ ايتتابع؟ضَهإ

 ػة، قوأبقحـ ،ذهب الجؿفقر وفقفؿ: اإلمام أمحد يف الؿشفقر طـف، والشافعل

ورواية طـ إسحاق إىل وجقب الـقة لؽؾ يقم طىل ِحَدةٍ، وطؾؾقا ذلؽ بلن كؾ يقم 

 ثـقـ مثاًل.ذلؽ ٓ يػسد صقام يقم إحد بػساد صقام اإللو :طبادة مستؼؾة

  ،يف رواية إسحاقوكصرها ابـ طؼقؾ،  محد يف روايةوأوذهب اإلمام مالؽ ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الؿغـل (6/292( ،)6/303 ،)الؿجؿقع (1/185 ،)شرح كتاب الصقام مـ العؿدةاكظر:  (1)

(4/340- ،)الـقؾ (4/197-198 ،)الؿحؾَّك (730.) 

  (28/88.)الؿقسقطة الػؼفقة (4/341 ،)الؿغـل (25/120 ،)مجؿقع الػتاوىاكظر:  (2)
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ح ذلؽ شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة  إىل أنَّ رمضان وما لحؼ بف مؿا ُيشترط  ورجَّ

هق  ًىزا انقٌلفقف التتابع تؽػل الـقة يف أولف ما مل يؼطعف لعذر، فقستلكػ الـقة، 

حفانشاجح  .ابـ طثقؿقـ اإلمام  ، وقد رجَّ

، وأيًضا هق طبادة «إكَم إطَمل بالـقات»: ؿقم ققلف ويدل طىل هذا الؼقل ط

 واحدة: فتؽػقف كقة واحدة.

: وكقن الػساد يختص ببعضف إذا صادفف ٓ  قال عٔخ اإلصالو ابً تٔنٔ٘

يؿـع كقكف طبادة واحدة كالحج: فنكف يشتؿؾ طىل إحرام، ووققف، وصقاف، 

ر، وكحق جْ اخترق الحِ  وسعل، ثؿ لق فسد الطقاف لؽقكف طىل غقر صفارة، أو قد

 الؿراد. كتفكاذلؽ: مل يتعد الػساد إىل غقره، ومع هذا ففق طبادة واحدة.

ة الخالف يف صقرة، وهل: إذا كام الؿؽؾػ مـ قبؾ غروب روتظفر صق

الشؿس، ومل يستقؼظ إٓ بعد صؾقع الػجر الثاين: فعىل ققل الجؿفقر ٓ يجزئف 

يجزئف، واهلل أطؾؿ. -انصحْح وهق- انقٌل انثاَِصقم ذلؽ الققم، وطىل 
(1)

 

ْٕ ٣ْٛ َٔ ايٓٗاض قّٛ ايغس د:7ر َػأي١  ؟إ

 يف الؿسللة ققٓن: 

رواية طـ أمحد، فؼد قال يف رواية حـبؾ:  قأنَّ ذلؽ ٓ يجزئف، وه الكْل األّل:

يحتاج الرجؾ يف شفر رمضان أن يجؿع طىل الصقام يف كؾ يقم مـ الؾقؾ، ويدل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 شرح كتاب الصقام مـ العؿدة (6/302 ،)الؿجؿقع (4/337 ،)الؿغـلاكظر:  (1)

(1/198-199 )الشرح الؿؿتع (6/369،) التقضقح (3/151.) 
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 .«ؿع الصقام مـ الؾقؾٓ صقام لؿـ مل جي»: طؾقف ققل الـبل 

هق  ًىزايجزئف ذلؽ: إٓ أن يؽقن فسخ الـقة بعد ذلؽ،  الكْل الجاىٕ:

 .«إكَم إطَمل بالـقات»: ، ويدل طؾقف طؿقم ققلف انشاجح

فقف الققػ، ومع الؼقل بصحة رفعف، فؼد قال  انصحْحوأما دلقؾفؿ فؼد تؼدم أنَّ 

لقس بـص:  «جيؿع الصقام مـ الؾقؾٓ صقام لؿـ مل »: فننَّ ققلف: شقخ اإلسالم 

فننَّ مـ كقى مـ الـفار واستصحب الـقة إىل الػجر، فؼد أمجع الصقام مـ الؾقؾ: 

هإنَّ اإلمجاع أطؿ مـ أن يؽقن مبتدًئا، أو مستصحبًا ذكًرا، أو حؽًؿا.
(1)

 

إشا ٣ْٛ بايًٝ ٌ ايك ّٛ، ث ِ أن ٌ، أٚ ؾ طب، أٚ ج اَع قب ٌ طً ٛل          د:8ر َػأي١

 ايفجط، فٌٗ تبٌٕ ْٝت٘؟

ذي طؾقف أكثر الحـابؾة، وأكثر الشافعقة، وكصَّ طؾقف الشافعل أهنا ٓ تبطؾ: ال

: لؿا تؼدم.انصحْحهق  ًىزا انقٌللعدم وجقد دلقؾ طىل إبطال كقتف، 
(2)

 

 ؟إشا ْٛ  اؿا٥ض قّٛ ايغس قبٌ اْكٕال زَٗا د:9ر َػأي١

إن كاكت لفا طادة وقد طرفت مـ حالفا الطُّفر قبؾ الػجر: فتصح كقتفا، وإْن 

، أو مل يؽـ لفا طادة: فال تصح: ٕهنا مل تجزم وٓ َبـَْت طىل أصؾ، وٓ بْتََدأةمُ كاكت 

أمارة، واهلل أطؾؿ.
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1/196.)شرح كتاب الصقام مـ العؿدة (4/336 ،)الؿغـلاكظر:  (1)

  (4/336.)الؿغـل (1/195 ،)شرح كتاب الصقام مـ العؿدة (6/291 ،)الؿجؿقعاكظر:  (2)

  (1/196.)شرح كتاب الصقام مـ العؿدة (6/298 ،)الؿجؿقعاكظر:  (3)
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 ؟َٔ قاٍ: غأقّٛ غًسا إٕ ؾا٤ اهلل د:11ر َػأي١

إن كان مراده آستعاكة بالتعؾقؼ طىل الؿشقئة لتحؼقؼ مراده: فصقامف صحقح، 

: ٕنَّ الـقة ٓبد لفا وإْن كان متردًدا ٓ يدري هؾ يصقم، أو ٓ يصقم: فال يصح

الجزم. مـ
(1)

 

ِٔ د:11ر َػأي١  ؟َٔ ٣ْٛ ايكّٛ قبٌ ايفجط ثِ ُج

َـّ مجقع الـفار مـ رمضان: فال يصح صقمف: ٕكف لقس أه اًل لؾعبادة، إذا ُج

العؼؾ، وطىل هذا فصقمف غقر صحقح، وٓ يؾزمف  ومـ شرط القجقب صحةُ 

، وذكر «ثالثة... ُرفِع الؼؾؿ طـ»: الؼضاء: ٕكف لقس أهاًل لؾقجقب: لؼقلف 

«الؿجـقن حتك يعؼؾ»مـفؿ: 
(2)

وهذا مذهب الحـابؾة، والشافعقة، وأبل حـقػة،  ،

 وخالػ أبق العباس بـ سريج، والؿالؽقة: فؼالقا بالؼضاء. وغقرهؿ.

 َـّ جزًءا مـ الـفار: فذهب مجفقر الحـابؾة إىل  ، وهق وجٌف لؾشافعقة،وأما إذا ُج

 م، وابـ قدامة، وشقخ اإلسالم ابـ تقؿقة.أكف يصح صقمف، وهق ترجقح ابـ حز

أن الؿجـقن  إىل(: كـا كذهب 4/363) الؿحؾَّكيف   قال ابً حشو

إن  :وكؼقل ،وكذلؽ الصالة ،وٓ قضاء طؾقفؿا ،والؿغؿك طؾقف يبطؾ صقمفؿا

 . ... الحجة يف ذلؽ

 .«ُرفَِع الؼؾؿ طـ ثالثة»ثؿ ذكر الحديث الؿتؼدم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (6/371.)الشرح الؿؿتع (6/298 ،)الؿجؿقعاكظر:  (1)

 (.1084رقؿ ) البؾقغسقليت تخريجف يف ( 2)
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فقجدكاه لقس فقف إٓ ما ذكركا مـ  - بتقفقؼ اهلل تعاىل -ر ثؿ تلمؾـا هذا الخب قال:

أكف غقر مخاصب يف حال جـقكف حتك يعؼؾ، ولقس يف ذلؽ بطالن صقمف الذي 

فقجب أن مـ  :طؾقف وكذلؽ الؿغؿك ،وٓ طقدتف طؾقف بعد إفاقتف ،جـقكفلزمف قبؾ 

 ،قف غقر مخاصبلؽـف ف ،ا بجـقكفبعد أن كقى الصقم مـ الؾقؾ فال يؽقن مػطرً  َـّ ُج 

فنكف  :أفاق يف ذلؽ الققم أو يف يقم بعده مـ أيام رمضان فننْ  :ا بفوقد كان مخاصبً 

 هإكف حقـئذ طؾؿ بقجقب الصقم طؾقف. :ايـقى الصقم مـ حقـف ويؽقن صائؿً 

  وذهب الشافعل إىل أنَّ صقمف فاسد، وطؾؾ ذلؽ بلكف معـك يؿـع وجقب

ح هذا الؿجد ابـ تقؿقة جد الصقم، فلفسده وجقده يف بعضف كالحقض ، وقد رجَّ

 شقخ اإلسالم.

، وأما ما استدل بف الشافعل: فؼد انقٌل األًلهق  -واهلل أطؾؿ- ًانشاجح

ابـ قدامة فؼال: ولـا طىل الشافعل أكف زوال طؼؾ يف بعض الـفار، فؾؿ  أجاب طـف

 يؿـع صحة الصقم كاإلغؿاء، والـقم، وُيػارق الحقض: فننَّ الحقض ٓ يؿـع

 هاالقجقب، وإكؿا يجقز تلخقر الصقم ويحرم فعؾف.

َـّ بعض الشفر، وأفاق بعضف: لزمف قضاء ما  تنبيه: الحـػقة يؼقلقن: إذا ُج

فاتف، وخالػفؿ الجؿفقر: فرأوا أكف ٓ قضاء طؾقف، ومذهب الؿالؽقة قضاء 

َـّ فقف كؾف.  .ًانصحْح قٌل اجلًيٌسرمضان، ولق ج
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اإلكصاف (1/45- ،)شرح كتاب الصقام مـ العؿدة (4/334- ،)الؿغـلاكظر:  (1)

(3/264 ،)الؿحؾَّك (754 ،)الشرح الؿؿتع (6/365 ،)الحاوي الؽبقر (3/463.) 
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 ؟ًَٝ٘ٔ ٣ْٛ ايكٝاّ، ثِ ٗأغُٞ ع د:12ر َػأي١

  ،إذا ُأغؿل طؾقف مجقع الـفار: فؼد ذهب أمحد، والشافعل إىل أكف ٓ يصح صقمف

وهق ترجقح شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة، وابـ قدامة، واستدل ابـ قدامة لفذا الؼقل 

يدع صعامف، وشرابف، وشفقتف مـ »: ؿا يرويف طـ ربف طزوجؾفق، بؼقل الـبل 

«أجؾل
(1)

راب إلقف، فنذا كان مغؿك طؾقف: فال ، قال: فلضاف ترك الطعام، والش

ُيضاف اإلمساك إلقف: فؾؿ يجزئف، وٕنَّ الـقة أحد ُرْكـَل الصقم، فال تجزئف وحدها 

 كاإلمساك وحده.

فالذي طؾقف الجؿفقر أكف يؾزمف: ٕكف مازال مؽؾًَّػا، وٕنَّ  ٚأَا ايكها٤:

 ڇ چ  چ چ چ   ڃ ڃ   ڃ    ڃ ڄ﴿اإلغؿاء مرٌض، وقد قال تعاىل: 

 .، وهق ترجقح الشقخ ابـ طثقؿقـ [٢84البؼرة:] ﴾ڇ

 ها: بغقر خالٍف طؾؿـاه. ّقد قال ابً قدام٘

 .اإلكصافوجقد الخالف كؿا يف  انصحْحلؽـ 

لعؾ الخالف لبعض الؿتلخريـ، فؼد كؼؾ اإلمجاع الؿزين، وهق  :ُ قهت ثى

ؾقف (: وأمجعقا أكف لق أغؿل ط15/496) الحاويكؿا يف  متؼدم: فؼال 

 هالشفر كؾف: فؾؿ يعؼؾ فقف أن طؾقف قضاءه.ا

  وأما إذا ُأغؿل طؾقف بعض الـفار: فالذي طؾقف الحـابؾة، وأحد ققيل الشافعل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .( مـ حديث أبل هريرة 164( )1151ومسؾؿ برقؿ )(، 1894أخرجف البخاري برقؿ )( 1)
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 ، وهق ققل الحـػقة.أنَّ صقمف يجزئف

حقث قال بعد أن ذكر  شرح العؿدةيف  شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة  ورجحف

ضقر العؼؾ، ومل كشترط وجقد الحديث الؿتؼدم: واإلمساك ٓ يؽقن إٓ مع ح

اإلمساك يف مجقع الـفار، بؾ اكتػقـا بقجقده يف بعضف: ٕكف دخؾ يف طؿقم ققلف: 

وقال هبذا الؼقل الؿالؽقة: إٓ أهنؿ اطتبروه  .«يدع صعامف، وشفقتف مـ أجؾل»

 بشرط أن يػقؼ أكثر الققم.

 أول الـفار.ف إىل أنَّ اإلفاقة تعتبر إذا كاكت يفقوذهب الشافعل يف أحد ققل  

، واهلل أطؾؿ.انقٌل األًل ًانشاجح وهق ققل الؿالؽقة فقؿا إذا أفاق أقؾ الققم.
(1)

 

ًَا د:13ر َػأي١  ؟َٔ ٗأغُٞ عًٝ٘ أثٓا٤ ايٓٗاض ٚاغتُط أٜا

الققم الذي  كذافقجزئف كؿا تؼدم قريبًا، و :فقف طؾقف أما الققم الذي ُأغؿل

ة واحدة. وأما إيام التل استقؼظ فقف طىل ققل مـ يؼقل: إكف يؽػل لجؿقع الشفر كق

يف مجقع هنارها، واهلل أطؾؿ. طؾقف ا فال يجزئف صقمفا: ٕكف ُأغؿلؿبقـف
(2)

  

 ّْٛ ايكا٥ِ. د:14ر َػأي١

الـقم ٓ يمثر يف الصقم، سقاء وجد يف بعض الـفار، أو يف مجقعف، وذلؽ ٕنَّ 

 الـقم طادة، وٓ يزيؾ اإلحساس بالؽؾقة، ومتك كبف اكتبف.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شرح كتاب  (3/264 ،)اإلكصاف (6/365 ،)الشرح الؿؿتع (4/343- ،)الؿغـلاكظر:  (1)

شرح  (1/277 ،)الؿدوكة الؽبرى (4/365 ،)الؿحؾَّك (1/47 ،)الصقام مـ العؿدة

  (2/83.)الصـائعبدائع  (2/277 ،)البحر الرائؼ (2/248 ،)مختصر خؾقؾ

  (1/47.)شرح كتاب الصقام مـ العؿدةاكظر:  (2)
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: هذا هق الؿـصقص الؿشفقر يف شرح العؿدة يف  قال عٔخ اإلصالو

.هاالؿذهب.
(1)

 

 قطل ايكا٥ِ. د:15ر َػأي١

 الصقام مـ العؿدة بشرح كتايف   قال عٔخ اإلصالو ابً تٔنٔ٘

فقـبغل أن يؾحؼ  -وهق الخـؼ الذي يعرض وقتًا ثؿ يزول-(: فلما الصرع 1/46)

والذوق، باإلغؿاء والغشل: ٕكف يزيؾ اإلحساس مـ السؿع، والبصر، والشؿ، 

ة،  فقغطل، فقزول العؼؾ تبًعا لذلؽ، بخالف الجـقن: فنكف يزيؾ العؼؾ خاصَّ

 هافقؾحؼف بالبفائؿ.

 ؟إشا ٣ْٛ اإلفٕاض أثٓا٤ قَٛ٘ د:16ر َػأي١

  الؿشفقر مـ مذهب الؿالؽقة، والحـابؾة أنَّ مـ كقى اإلفطار ومل يتـاول شقئًا

ز آبادي، والبغقي، مـ الؿػطرات أكف ُيَعدُّ ُمػطًِرا، وهق ققل الظاهرية، والػقرو

 وغقرمها مـ الشافعقة، واستدلقا:

 .«إكَم إطَمل بالـقات، وإكَم لؽؾ امرئ ما كقى»: بؼقلف  (1

قالقا: الـقة شرط يف مجقع الصقم، فنذا قطعفا يف أثـائف بؼل الباقل بغقر كقة، ( 2

 فبطؾ، وإذا بطؾ البعض بطؾ الجؿقع: ٕكف ٓ يـػرد بعضف طـ بعض.

 ة إىل أنَّ الصائؿ إذا كقى اإلفطار ٓ ُيَعدُّ ُمْػطًِرا بؿجرد الـقة، وذهب الحـػق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (3/264 ،)اإلكصاف (1/46 ،)شرح كتاب الصقام مـ العؿدة (4/344 ،)الؿغـلاكظر:  (1)

الشرح الؿؿتع (6/365.) 
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 وهق مذهب إكثر مـ الشافعقة.

واستدل الحـػقة بلنَّ مجرد الـقة ٓ طبرة بف يف إحؽام الشرطقة: مامل يتصؾ بف 

إنَّ اهلل جتاوز طـ أمتل ما حدثت بف أكػسفا مامل تعؿؾ، أو »: الػعؾ: لؼقل الـبل 

«تتؽؾؿ
(1)

  .متػؼ طؾقف طـ أبل هريرة  

وقالقا أيًضا: الـقة شرُط اكعؼاد الصقم ٓ شرط بؼائف مـعؼًدا، أٓ ترى أكف يبؼك 

 .؟قم والـسقانـمع ال

حف السعدي، والشقخ انقٌل األًلهق  ًانصٌاب ، وقد اختاره ابـ قدامة، ورجَّ

 ابـ طثقؿقـ رمحفؿا اهلل.

 :فٝكاٍ ،ٚأَا اجلٛاب عٔ استدالالت احلٓف١ٝ

نَّ اإلرادة والعزم مـ أفعال الؼؾقب، فنذا طزم طىل رفض كقة الصقم: فؼد أتك إ

 بـقة متصؾ هبا فعؾ الؼؾب.

 .حديث الـػس الذي ٓ يصاحبف طزٌم وتصؿقؿ معػقٌّ طـف بـص الحديثو

وأما إذا صاحبف العزم، والتصؿقؿ طىل الػعؾ، ولق مل يحصؾ الػعؾ ترتب 

 ڄ ڄ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ﴿لف تعاىل: الثقاب والعؼاب طؾقف: لؼق

 .[25احلج:] ﴾ڄ

، قالقا: يا رسقل اهلل، هذا الؼاتؾ، «الؼاتؾ والؿؼتقل ْم الـار»ويف الحديث: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1076رقؿ ) البؾقغسقليت تخريجف يف ( 1)
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«إكف كان حريًصا طؾك قتؾ صاحبف»فؿا بال الؿؼتقل؟! قال: 

(1)
متػؼ طؾقف طـ أبل  

 مرفقًطا. بؽرة 

 ئف.إنَّ الـقة شرُط اكعؼاد الصقم ٓ شرط بؼا ّأما قْهله:

 إنَّ بؼاء الـقة يتـاول أمريـ: فاجلْاب:

 استصحاب الذكر. (1

 استصحاب الحؽؿ. (2

فلما استصحاب الذكر إىل هناية العؿؾ: فؿعػقٌّ طـف لؾؿشؼة البالغة التل مل 

 .يؽؾػـا اهلل هبا

وأما استصحاب الحؽؿ: ففق البؼاء طىل استصحاب حؽؿ الـقة، وهق بلْن ٓ 

ثر الـقم، وٓ الغػؾة يف بؼاء حؽؿ الـقة، وهذا الثاين هق يـقي قطعفا، ولفذا ٓ يم

الذي ُيشترط يف بؼاء الـقة.
(2)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2888(، ومسؾؿ برقؿ )31أخرجف البخاري برقؿ )( 1)

الشرح  (4/370 ،)الؿغـل(، 21-2/18لؾسدٓن ) الـقة وأثرها يف إحؽام الشرطقةاكظر:  (2)

  (732.)الؿحؾَّك( مجع أشرف، 1/175) فتاوى رمضان (6/376 ،)الؿؿتع
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ـِ َسْعٍد  (555) ـْ َسْفِؾ ْب  َوَط
ِ
 َٓ َيَزاُل الـَّاُس بَِخْقرٍ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص، َأنَّ َرُسقَل اهلل

ُؾقا الِػْطَر  َؾقِْف.. ُمتََّػٌؼ طَ «َما َطجَّ
(1)

 

ـْ َحِديِث َأبِل ُهَرْيَرَة  (555)
ـِ الـَّبِلِّ  ،َولِؾتِّْرمِِذيِّ مِ َقاَل اهللُ َطزَّ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَط

: َأَحبُّ ِطَبادِي .«إَللَّ َأْطَجُؾُفْؿ فِْطًرا َوَجؾَّ
(2)

 

 نيحلديثاملسائل واألحكام املستفادة من ا

 تعجٌٝ ايفٕٛض. د:1ر َػأي١

يف أحاديث الباب دٓلة ضاهرة طىل استحباب وأفضؾقة تعجقؾ الػطر، وقد 

أكف  ، طـ الـبل مـ حديث أبل هريرة  (2353) داود أخرج اإلمام أبق

ؾ الـاُس الػطَر؛ ٕنَّ القفقد والـصارى »قال:  ٓ يزال الديـ ضاهًرا ما طجَّ

  (2/420.)الصحقحالجامع ، وصححف شقخـا يف «يمخرون

ؾ الػطر، فػل  وضفقر الديـ مستؾزم لدوام الخقر، وقد كان الـبل  ُيَعجِّ

الصحقحقـ
(3)

يف سػر،  مـ حديث طبد اهلل بـ أبل أوىف قال: كـَّا مع الـبل  

، قال: يا رسقل اهلل، إنَّ طؾقؽ «اكزل فاجدح لـا يا فالن،»فؾؿا غربت الشؿس قال: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1098(، ومسؾؿ )1957أخرجف البخاري ) (1)

ه الزيادة لقست يف وهذ «وأخروا السحقر»وهؿ صاحب العؿدة فزاد يف الحديث  تنبيه:

( مـ حديث أبل ذر، وهق ضعقػ: ٕن يف إسـاده 5/146الحديث الؿذكقر، وإكؿا رواها أمحد )

 .  (917)اإلرواءابـ لفقعة ضعقػ مختؾط، وسؾقؿان بـ أبل طثؿان مجفقل. اكظر 

ث (، ويف إسـاده قرة بـ طبدالرمحـ، قال فقف أمحد: مـؽر الحدي700. أخرجف الترمذي )ضعٔف (2)

ا، وضعػف ابـ معقـ وأبقحاتؿ والـسائل، وهذا الحديث مؿا أكؽر طؾقف.   جدًّ

 (.1101(، ومسؾؿ برقؿ )1941أخرجف البخاري برقؿ )( 3)



 286 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 
اكزل فاجدح »، قال: يا رسقل اهلل، لق أمسقت. قال: «جدح لـااكزل فا»هناًرا. قال: 

. والعؾة يف ذلؽ ما جاء يف الحديث ، قال: فـزل فجدح لفؿ، فشرب الـبل «لـا

 الؿتؼدم آكًػا أكف مخالػة لؾقفقد والـصارى.

وقال الؿفؾب: والحؽؿة يف ذلؽ أْن ٓ ُيزاد يف الـفار مـ الؾقؾ، وٕكف أرفؼ 

 لف طىل العبادة.بالصائؿ، وأققى 

: واتػؼ العؾؿاء طىل أنَّ محؾ ذلؽ إذا تحؼؼ  قال احلافظ ابً حجز

 هاغروب الشؿس بالرؤية، أو بنخبار طدلقـ، وكذا طدل واحد يف إرجح.

: والتعجقؾ إكؿا يؽقن بعد آستقؼان بغروب  ّقال ابً عبد الرب

: هؾ غربت الشؿس، أم ٓ؟ ٕنَّ  الشؿس، وٓ يجقز ٕحد أن يػطر وهق شاكٌّ

 ڍ  ڍ ڇ    ڇ﴿الػرض إذا لزم بقؼقـ مل يخرج طـف إٓ بقؼقـ، واهلل طز وجؾ يؼقل: 

، وأول الؾقؾ مغقب الشؿس كؾفا يف إُُفِؼ طـ أطقـ الـاضريـ، [٢87البؼرة:] ﴾ڌ

حتك ٓ يشؽ يف مغقبفا. :يدومـ شؽَّ لزمف التؿا
(1)

 

 حهِ اإلفٕاض قبٌ غطٚب ايؿُؼ. د:2ر َػأي١

الشؿس يف صقم رمضان ُيَعدُّ مـ الؽبائر، وقد أخرج اإلفطار قبؾ غروب 

يف حديث صقيؾ: قال  (، مـ حديث أبل أمامة 2/209( )1/430الحاكؿ )

ثؿ اكطؾؼ بل، فنذا أكا بؼقم معؾؼقـ بعراققبفؿ تسقؾ أشداقفؿ دًما، »: ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

 .«فؼؾت: ما همٓء؟ قال: همٓء الذيـ يػطرون قبؾ حتؾة صقمفؿ...

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/181.)التؿفقد (1957 ،)الػتحاكظر:  (1)
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 الجامع الصحقحيف   مؼبؾ بـ هادي القادطلام اإلم وقد صححف

(2/421-422.) 

ـْ اْلبَِدع : قال الحافظ ابـ حجر  تنبيه:
ـَْؽَرة َما ُأْحِدَث فِل َهَذا اْلـؿُ مِ

ََذان الثَّاكِل َقبْؾ اْلَػْجر بِـَْحِق ُثُؾِث َساَطٍة فِل َرَمَضان، َوإِْصَػاء  ْٕ ـْ إِيَؼاع ا
َمان مِ الزَّ

قَام َزْطًؿا َصابِ الـْؿَ  ـْ ُيِريد الصِّ ْرب َطَؾك َم َْكؾ َوالشُّ ْٕ تِل ُجِعَؾْت َطاَلَمًة لِتَْحِريِؿ ا قح الَّ

ـْ َأْحَدَثُف َأكَُّف ل  مِؿَّ
ِ

ُهْؿ  ،ْحتِقَاِط فِل اْلِعبَاَدةال َّٓ آَحاد الـَّاس، َوَقْد َجرَّ َٓ َيْعَؾؿ بَِذلَِؽ إِ َو

كُ  َٓ ُيَمذِّ ـِ اْلَقْقت َزَطُؿقاَذلَِؽ إَِلك َأْن َصاُروا  َّٓ َبْعد اْلُغُروب بَِدَرَجٍة لِتَْؿؽِق ِ  ،قَن إ

ُحقر ُؾقا السُّ ُروا اْلِػْطر َوَطجَّ ـََّة، َفؾَِذلَِؽ َقؾَّ َطـُْفْؿ اْلَخقْر ،َفَلخَّ  َوَكثُرَ  ،َوَخاَلُػقا السُّ

، َوَاهللُ  رُّ ها.ْستََعانُ اْلـؿُ  فِقِفْؿ الشَّ
(1)

 

ِٕ ٌٖ جيٛظ اإلفٕاض إشا غًب  د:3ر َػأي١  غطبك؟ قس ايؿُؼ ع٢ً ايظٔ أ

 طـد طدم الؼدرة طىل تقؼـ الغروب  ذهب أكثر أهؾ العؾؿ إىل جقاز ذلؽ

  .كقجقد الغقؿ

 ( مـ حديث أسؿاء بـت أبل بؽر 1959ويدل طؾقف ما أخرجف البخاري )

 يقم َغقٍْؿ، ثؿ صؾعت الشؿس. ملسو هيلع هللا ىلصقالت: أفطركا طىل طفد رسقل اهلل 

 ، والبقفؼل(-3/24) بـ أبل شقبةوقد ثبت بلساكقد صحقحة طـد ا

.وغقرمها أنَّ ذلؽ حصؾ أيًضا يف طفد طؿر بـ الخطاب  (،4/217)
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الػتح (1957.) 

  (6/306.)الؿجؿقعاكظر:  (2)
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ٍٕ  د:4ر َػأي١ ْْا أ ِٕ    إشا تعجٌ يف اإلفٕاض إا  ايؿُؼ قس غطبك، ث ِ ت بني ي ٘ أ

 ايؿُؼ مل تغطب; فُا اؿهِ؟

 مالؽ،  ققل ذهب الجؿفقر إىل أكف يجب طؾقف اإلمساك والؼضاء، وهق

ح ذلؽ الشقخ ابـ باز وأمحد، وأبل   .ثقر، ورجَّ

 ٚاستديٛا مبا ًٜٞ:

 .﴾ڌ ڍ  ڍ ڇ    ڇ﴿ ققلف تعاىل: (٢

طـد أن ُسئؾ،  - وهق مـ رواة حديث أسؿاء الؿتؼدم -ققل هشام بـ طروة  (2

ـْ َقَضاءُبدٌّ  فؼقؾ لف: فُلمروا بالؼضاء؟ فؼال:
 .مِ

 أكف قال بعد أن (4/178) طبد الرزاق دطـ ثبت طـ طؿر بـ الخطاب  (3

 كؼضل يقًما. ، وقد اجتفدكاحصؾ لف ذلؽ: الخطب يسقر

: ويرجحف أكف لق ُغؿَّ هالل رمضان، فلصبحقا مػطريـ، قال الحافظ  (4

تبقـ لفؿ أنَّ ذلؽ الققم مـ رمضان: فالؼضاء واجب بآتػاق،  ثؿ

 هذا. فؽذلؽ

  وذهب إسحاق، وأمحد يف رواية، وداود، وبف قال الؿزين مـ الشافعقة إىل أكف

حف شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة، ثؿ يجب  طؾقف اإلمساك، وٓ يجب طؾقف الؼضاء، ورجَّ

 الشقخ ابـ طثقؿقـ رمحفؿا اهلل.
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 ٚاستديٛا مبا ًٜٞ:

 .[286البؼرة:] ﴾ائ ائ ى   ى ې ې ې ﴿ققلف تعاىل:  (٢

، «والـسقان، وما استؽرهقا طؾقف ،إنَّ اهللَ جتاوز طـ أمتل الخطل»: ققلف  (2

جامع العؾقم صرٌق ذكرها الحافظ ابـ رجب يف وهق حديٌث ٓ يثبت، لف 

، ولؽـ معـاه صحقح: تؽؾؿ طؾقفا بؿا يشػل ويؽػلو (39رقؿ ) والحؽؿ

 لدٓلة الؽتاب والسـة طىل ما جاء فقف.

،«لكؾ، أو شرب؛ فؾقتؿ صقمف...مـ كسل وهق صائٌؿ، ف»حديث:  (3
(1)

 

فننَّ فقؼاس طؾقف مـ أفطر ضاكًّا غروب الشؿس بجامع الجفؾ بالحال: 

 كؾقفؿا يجفؾ أكف يف حال يحرم طؾقف إكؾ والشرب.

أنَّ إصؾ طدم اإليجاب طؾقف: إٓ بدلقؾ، فؿا هق الدلقؾ طىل وجقب  (4

 الؼضاء.

أمرهؿ  لقس فقف أنَّ الـبل  -أطـل حديث أسؿاء-أنَّ الحديث الؿذكقر  (5

إئؿة ، وقد اختاره إمام انشاجحهق  ًىزا انقٌلبالؼضاء، ولق أمرهؿ َلـُِؼَؾ، 

 .ابـ خزيؿة 

 ٚأَا ايسد ع٢ً أدي١ املرٖب األٍٚ:
، ففذا قد أفطر ضاكًّا أن الؾقؾ قد ﴾ڌ ڍ  ڍ ڇ    ڇ﴿أما طـ ققلف تعاىل:  (٢

 أتك، وقد تؼدم أكف يجقز اإلفطار لغؾبة الظـ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.651سقليت تخريجف يف الؽتاب برقؿ )( 1)
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ـْ َقَضاءققل هشام بـ طروة ) (2

(، يجاب طـف بلنَّ البخاري أورد يف ُبدٌّ مِ

صحقحف  َبـ طروة ُسئؾ، فؼال: ٓ أدري أقضقا أم ٓ؟ أيًضا أنَّ هشام 

ففذا يدل طىل أكف رأى ذلؽ اجتفاًدا مـف، وقد قال شقخ اإلسالم: أبقه أطؾؿ 

 مـف، وقد كان يؼقل: ٓ قضاء طؾقفؿ.

َة صرق (3 .أما أثر طؿر: فؼد صحَّ طـف، وأورد لف البقفؼل طدَّ
(1)

 

يد بـ وهب، طـ ز (4/217) ، والبقفؼل(4/179) وقد أخرج طبد الرزاق

 أكف قال: واهلل ٓ كؼضقف، وما تجاكػـا إلثؿ.  طـ طؿر

َل البقفؼل رواية زيد بـ وهب، وكؼؾ طـ يعؼقب بـ سػقان الػار ل سوقد خطَّ

أكف كان يحؿؾ طىل زيد بـ وهب هبذه الرواية الؿخالػة لؾروايات الؿتؼدمة، بقـؿا 

ح شقخ اإلسالم رواية زيد بـ وهب، وقال: إسـادها  أثبت، وطىل ُكؾٍّ فنْن صح رجَّ

 .، والحجة بالؽتاب والسـةطـ طؿر الؼضاء: ففق اجتفاد مـف 

ويؿؽـ أن ُيجؿع بقـ إثريـ بلن طؿر رأى طدم الؼضاء، ثؿ قال: )كؼضقف(، 

 أي: احتقاًصا، ويشقر إلقف ققلف: الخطب يسقر.

 فؼد ُوِجد الخالف يف الصقرة التل :تػاق الذي كؼؾف الحافظ مل يصحآ (4

 (3/254 )اإلكصاف( و25/109) مجؿقع الػتاوىذكرها كؿا يف 

 . (4/293-294)الؿحؾَّكو

.(635تحت حديث )وقد تؼدمت الؿسللة 
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (4/217.)الســ الؽبرىاكظر  (1)

 مجؿقع الػتاوى (7/181-182 ،)التؿفقد (6/307-308 ،)الؿجؿقعاكظر:  (2)

(20/571-573 ،)شرح كتاب الصقام مـ العؿدة (1/490- ،)فتاوى رمضان (2/572 ،)= 



َٔاو ٔنَتاُب  29٢  الاِّ

 
 ؟إشا أنٌ، أٚ ؾطب، أٚ جاَع ٖٚٛ ؾاى يف غطٚب ايؿُؼ د:5ر َػأي١

ٓ يجقز لف فعؾ أي واحد مـ ذلؽ، وقد ُكِؼَؾ اإلمجاع أنَّ طؾقف الؼضاء: إٓ إذا 

 غروب الشؿس، لؽـ اإلمجاع مل يصح. بعد ذلؽ وقع تبقـ لف أنَّ 

ا يف غروب  (4/366الؿحؾَّكيف   فكد قال ابً حشو (: ومـ أكؾ شاكًّ

الشؿس، أو شرب: ففق طاٍص هلل تعاىل، ُمػِسٌد لصقمف، وٓ يؼدر طىل الؼضاء: فنْن 

ا يف غروب الشؿس: فعؾقف الؽػارة.  هاجامع شاكًّ

 أنَّ ذلؽ كان بعد الغروب. بعد ذلؽ يعؾؿوُيحؿؾ كالمف طىل ما إذا مل 

: ٕكف أفطر متعؿًدا، فال يؼدر طىل انشاجحهق  والذي ذهب إلقف ابـ حزم 

 واهلل أطؾؿ. الؼضاء، كؿا سقليت بقان ذلؽ إن شاء اهلل تعاىل،

والعؿدة يف هذه الؿسللة هل الؼاطدة الؿؼررة بإدلة الشرطقة )القؼقـ ٓ يزول 

ار يؼقـ، فال يؽػل الشؽ يف غروب الشؿس، واهلل أطؾؿ.بالشؽ(، فبؼاء الـف
(1)

 

إشا أفٕط ؾدٌل يغطٚب ايؿ ُؼ، ث ِ أقًع ك ب ٘ ايٕ ا٥ط٠، ف طأ٣        د:6ر َػأي١

 ايؿُؼ، فٌٗ ًٜعَ٘ اإلَػاى؟

ٓ يؾزمف اإلمساك، ويستؿر ُمػطًِرا، وحؽؿف حؽؿ البؾد الذي أقؾع مـفا، وقد 

 اكتفك الـفار وهق فقفا.

غروب الشؿس بدقائؼ، واستؿر معف الـفار: وأما إذا أقؾعت بف الطائرة قبؾ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= الشرح الؿؿتع (6/402-403 ،410-411 ،)الػتح (1959.) 

  (4/366.)الؿحؾَّك (6/409 ،)الشرح الؿؿتع (3/279 ،)اإلكصافاكظر:  (1)
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فال يجقز لف أن ُيػطر، وٓ أن يصظ الؿغرب حتك تغرب الشؿس مـ الجق الذي 

يسقر فقف، حتك ولق مرَّ بسؿاِء بؾٍد أهؾفا قد أفطروا، وصؾقا الؿغرب، وهق يف 

 .سؿائفا يرى الشؿس

ل الـبل ، وقا﴾ڌ ڍ  ڍ ڇ    ڇ﴿وهذا مؼتضك إدلة الشرطقة، قال تعاىل: 

 :«إذا أقبؾ الؾقؾ مـ هاهـا، وأدبر الـفار مـ هاهـا؛ فؼد أفطر الصائؿ»
(1)

.
(2)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .( مـ حديث طؿر بـ الخطاب 1100(، ومسؾؿ برقؿ )1954أخرجف البخاري برقؿ )( 1)

  (10/295.)فتاوى الؾجـة الدائؿةاكظر:  (2)



َٔاو ٔنَتاُب  293  الاِّ

 

ـِ َمالٍِؽ  (555) ـْ َأَكِس ْب   ،َوَط
ِ
ُروا َفنِنَّ فِل »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل َتَسحَّ

ُحقِر بََرَكةً  َػٌؼ َطَؾقِْف.. ُمتَّ «السَّ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 بطن١ ايػخٛض. د:1ر َػأي١

َحر،  خْر:الضَّ بػتح السقـ وضؿفا، فبالػتح اسؿ لؾؿلكقل يف وقت السَّ

 وبالضؿ اسؿ لؾػعؾ، وهق إكؾ.

والؿراد بالبركة ققؾ: إجر والثقاب. فقـاسب رواية الضؿ: ٕكف مصدر 

 بؿعـك التسحر.

: صؾ بتؼقي الصائؿ طىل الصقام، وكشاصف لف، فقـاسب الػتحوققؾ: البركة تح

 ٕكف برواية الػتح اسؿ لؿا يتسحر بف.

دٓلة ضاهرة طىل استحباب السحقر، وهـاك أدلة أخرى فقفا  ويف الحديث

 الحث طىل السحقر، مـفا:

، قال:  بـ العاص ( طـ طؿرو1096) صحقحفما أخرجف مسؾؿ يف 

 .«رَح ا بقـ صقامـا وصقام أهؾ الؽتاب أكؾة السَّ فصؾ م»: قال رسقل اهلل 

قال:  ( مـ حديث رجؾ مـ أصحاب الـبل 4/145وثبت طـد الـسائل )

 .«إهنا بركة أططاكؿ اهلل إياها؛ فال تدطقه»، وهق يتسحر، فؼال: دخؾت طىل الـبل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1095(، ومسؾؿ )1923أخرجف البخاري ) (1)
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 حهِ ايػخٛض. د:2ر َػأي١

طىل أنَّ : أمجعت إمة اإلشراف: قال ابـ الؿـذر يف  قال اإلماو اليّْٖ

، ٓ إثؿ طىل مـ تركف.  هاالسحقر مـدوب إلقف، مستحبٌّ

 ها: ٓ كعؾؿ بقـ العؾؿاء خالًفا يعـل يف استحبابف. ّقال ابً قدام٘

أنَّ الصارف لِلوامر مـ القجقب إىل  صحقحفوذكر أبق طقاكف يف  :ُ قهت

مع أصحابف، وسبؼف إىل ذلؽ البخاري  آستحباب هق حديث وصال الـبل 

، .واهلل أطؾؿ
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1922.)ػتحال (4/433 ،)الؿغـل (6/360 ،)الؿجؿقعاكظر:  (1)



َٔاو ٔنَتاُب  295  الاِّ

 

 ١َكَحًِامُل ٌِا٥َٔشامَل ُضِعَب
 تأخري ايػخٛض. د:1ر َػأي١

 الصحقحقـُيستحبُّ تلخقر السحقر: لؿا جاء يف 
(1)

أكس بـ  مـ حديث 

، ثؿ قؿـا إىل ملسو هيلع هللا ىلص، قال: تسحركا مع رسقل اهلل بـ ثابت ازيد  مالؽ، طـ

 الصالة، قؾت: كؿ كان بقـ إذان والسحقر؟ قال: قدر مخسقـ آية.

مـ حديث سفؾ بـ سعد  (577برقؿ ) صحقحفالبخاري يف  وروى

،  قال: كـُت أتسحر يف أهظ، ثؿ يؽقن بل سرطة أن أدرك صالة الػجر مع

.ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 
(2)

  

 َا حيكٌ ب٘ ايػخٛض. د:2ر َػأي١

رمحفؿا اهلل: يحصؾ السحقر بلقؾ ما  قال ابً قدام٘، ثه احلافظ ابً حجز

 هايتـاول الؿرء مـ ملكقل، أو مشروب.

  مـ حديث أبل سعقد الخدري (،3/12) أخرج هذا الحديث أمحد وقد

إنَّ السحقر بركة؛ فال تدطقه، ولق أن جيرع أحدكؿ جرطة مـ ماء؛ »مرفقًطا بؾػظ: 

، لؽـ هذا الحديث يف سـده: رفاطة «فننَّ اهلل ومالئؽتف يصؾقن طؾك الؿتسحريـ

قر، ولف صريؼ أخرى وفقف طـعـة يحقك بـ أبل كث، أبق رفاطة، وهق مجفقل الحال

بـ زيد بـ أسؾؿ، وهق متػؼ طىل ا(، ويف إسـاده: طبدالرمحـ 3/44طـد أمحد )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1097(، ومسؾؿ برقؿ )1921أخرجف البخاري برقؿ )( 1)

  (4/164.)الػتح (4/432 ،)الؿغـل (6/360 ،)الؿجؿقعاكظر:  (2)
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 ضعػف، ويشفد ٕولف حديث أكس الؿتؼدم يف الباب.

حديث  -«ولق أن جيرع أحدكؿ جرطة مـ ماء»أطـل ققلف: -ويشفد لقسطف 

ان الؼطان، (، ويف إسـاده: طؿر3476طـد ابـ حبان )اهلل بـ طؿرو بـ العاص  طبد

 وهق ضعقػ.

وقد جاء مـ حديث ابـ طؿر  وأما آخره فؾؿ أجد لف شاهًدا يصؾح لتؼقيتف.

 الحؾقة(، وأبل كعقؿ يف 6434) إوسط(، والطبراين يف 3467طـد ابـ حبان )

(، وهق مـ صريؼ طبد اهلل بـ سؾقؿان الؿصري، طـ كافع، طـ ابـ 8/320)

 بف.  طؿر

ه (: قال أبل: هذا حديث مـؽر.ا1/243) عؾؾاليف  قال ابً أبٕ حامت

إكف حدث بلحاديث مل  رقال فقف البزااهلل بـ سؾقؿان الؿصري الطقيؾ،  وطبد

 .طؾقفا يتابع

: وإشبف أكف إْن قدر طىل إكؾ: ففق  قال عٔخ اإلصالو ابً تٔنٔ٘

.هاالسـة.
(1)

 

 آخط ٚقك ايػخٛض، ٖٚٛ أٍٚ ٚقك ايكٝاّ. د:3ر َػأي١

  ،وأبل حـقػة، ومالؽ، ومجاهقر العؾؿاء مـ الصحابة مذهب الشافعل، وأمحد

والتابعقـ ومـ بعدهؿ أكف يحرم الطعام، والشراب، والجؿاع بطؾقع الػجر الثاين: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شرح كتاب الصقام مـ العؿدة (4/166 ،)الػتح (4/433 ،)الؿغـلاكظر:  (1)

(1/520-521.) 



َٔاو ٔنَتاُب  297  الاِّ

 
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ڃ ڃ چ چ چ    چ ﴿لؼقلف تعاىل: 

 .[٢87البؼرة:] ﴾ڇ

أكف قال: يا رسقل اهلل،  الصحقحقـويدل طىل ذلؽ حديث طدي بـ حاتؿ يف 

ًٓ أسقد أطرف الؾقؾ والـفار،  إين أجعؾ تحت ًٓ أبقض، وطؼا وساديت طؼالقـ ِطؼا

، «إنَّ وسادك لعريض، إكَم هق سقاد الؾقؾ وبقاض الـفار»: ملسو هيلع هللا ىلصفؼال لف رسقل اهلل 

.طـ سفؾ بـ سعد  الصحقحقـوبـحقه أيًضا يف 
(1)

 

 الصحقحقـويف 
(2)

، قال: قال رسقل اهلل أيًضا طـ طبد اهلل بـ مسعقد  

 ،ؽؿؿ يؿـعـ أحدكؿ أذاُن بالل مـ سحقره؛ فنكف يمذن بؾقؾ لقرجع قائٓ»: ملسو هيلع هللا ىلص

حتك »، وصقب بقده ورفعفا، «ؽؿ، ولقس أن يؼقل: هؽذا، وهؽذاؿويققظ كائ

ج بقـ أصبعقف.«يؼقل: هؽذا  ، وفرَّ

، قال: قال طـ سؿرة بـ جـدب  (1094برقؿ ) صحقح مسؾؿويف 

كَّؽؿ أذان بالل، »: ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل  حتك  -لعؿقد الصبح-وٓ هذا البقاض ٓ يغرَّ

 .«يستطقر

  وحؽك ابـ الؿـذر طـ صائػة أهنؿ أجازوا إكؾ والشرب بعد صؾقع الػجر

، وقد ُحؽَِل إىل أن يـتشر البقاض يف الطرق، والسؽؽ، والبققت، وهذا ال ؼقل شاذٌّ

 طـ إطؿش، ومسروق.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1091( )1090ؾؿ برقؿ )(، ومس1917( )1916أخرجفؿا البخاري برقؿ )( 1)

 (.1093(، ومسؾؿ برقؿ )621أخرجف البخاري برقؿ )( 2)
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ل الرخصة وبالؼقل إول أققل، لؽـ ٓ أصعـ طىل مـ تلو :وقال إسحاق

 هاكالؼقل الثاين، وٓ أرى طؾقف قضاء وٓ كػارة.

يف  ، والـسائل(405، 5/400) وقد جاء يف هذا حديث مرفقٌع، فلخرج أمحد

الؽبرى (2/77)  وهق يتسحر،  ملسو هيلع هللا ىلصطـ حذيػة، أكف قال: كان بالل يليت الـبل

تطؾع وإين ٕبصر مقاقع كبظ. قؾت: أبعد الصبح؟ قال: بعد الصبح: إٓ أهنا مل 

 ، والؾػظ ٕمحد.الشؿس

: فنكف مـ صريؼ: طاصؿ بـ أبل الـجقد، طـ زر، طـ  ولؽـ هذا الحديث ُمَعؾٌّ

 حذيػة بف مرفقًطا.

وقد خالػف طدي بـ ثابت، َوِصَؾُة بـ ُزَفر، وكؾ واحد مـفؿا أوثؼ مـف، فجعال 

 الحديث مقققًفا طىل حذيػة، وخالػاه بالؾػظ.

(، ولػظف: قال زر: تسحرت مع حذيػة، 2/77) الؽبرىأخرجف الـسائل يف 

ثؿ خرجـا إىل الصالة، فؾؿا أتقـا الؿسجد صؾقـا ركعتقـ، وُأققؿت الصالة، ولقس 

 بقـفؿا إٓ هـقة.

: ٓ كعؾؿ أحًدا رفعف غقر  (3/32)تحػة إشرافكؿا يف   قال اليضائٕ

 هاطاصؿ.

راب، : طاصؿ يف حديثف اضط (3/70)الػروعيف   ّقال ابً مفلح

 هاوكؽارة، فرواية إثبات أوىل.



َٔاو ٔنَتاُب  299  الاِّ

 
(: هذا حديٌث مـؽر، وققل 2/105) إباصقؾيف   اجلْسقاىٕ قال

طاصؿ )هق الـفار: إٓ أنَّ الشؿس مل تطؾع( خطل مـف، وهق وهؿ فاحش: ٕنَّ طديًّا 

 هارواه طـ زر بـ حبقش بخالف ذلؽ، وطدي أحػظ وأثبت مـ طاصؿ.

بـ  ثؿ قال: وحديث طاصؿ أحاديث معؾةيف وقد أورد هذا الحديث شقخـا 

 ڃ  ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿أبل الـجقد يزداد ضعًػا أكف خالػ ققلف تعاىل: 

.﴾ڇ چ چ چ چ ڃ
(1)

 

 ؟إشا اغتُط يف األنٌ ٚايؿطب أثٓا٤ األشإ د:4ر َػأي١

إذا كان الؿمذن ٓ يمذن إٓ بعد تقؼـ صؾقع الػجر: فننَّ القاجب اإلمساك: 

.«يمذن ابـ أم مؽتقم فؽؾقا واشربقا حتك»: لؼقل الـبل 
(2)

 

صؾقع الػجر: فقجقز لف أن يلكؾ حتك يػرغ  ـؼقالؿمذن يمذن ومل يت وإْن كان

 ڄ ڄ ڄ ﴿الؿمذن ما دام مل يتقؼـ: ٕنَّ إصؾ بؼاء الؾقؾ، وقد قال تعاىل: 

 .﴾ڇ چ    چ چ چ ڃ ڃ  ڃ ڃ

دع ما »: وإوىل  وإحقط لف أن يؿسؽ احتقاًصا لديـف، ولؼقل الـبل 

.«يبؽ إلك ما ٓ يريبؽير
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1917( )1918  ،)الػتح (3/497- ،)البقان (6/305-311 ،)الؿجؿقعواكظر:  (1)

الؿغـل (4/325.) 

 (.182تؼدم تخريجف يف الؽتاب برقؿ )( 2)

( بنسـاد صحقح، مـ حديث 1/200(، وأمحد )8/327(، والـسائل )2518أخرجف الترمذي )( 3)

 .الحسـ بـ طظ 
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هذا ققل مجاهقر العؾؿاء مـ الؿتؼدمقـ كؿا تؼدم، وهبذا أفتك سؿاحة الشقخ 

ابـ باز، والشقخ ابـ طثقؿقـ، والشقخ مؼبؾ القادطل رمحة اهلل طؾقفؿ أمجعقـ، ثؿ 

رأيت شقخ اإلسالم قد أفتك هبذا أيًضا.
(1)

 

 ؟ٌٖ جيٛظ األنٌ ٚايؿطب َازاّ ؾانِّا يف طًٛل ايفجط د:5ر َػأي١

 ڃ  ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ﴿الذي طؾقف الجؿفقر هق الجقاز: لؼقلف تعاىل: 

 .﴾ڇ چ    چ چ چ ڃ

وإصؾ بؼاء الؾقؾ، وٓ يزول ذلؽ إٓ بقؼقـ، وقد كؼؾ بعضفؿ يف ذلؽ 

 اإلمجاع.

اكُّ يف  (25/260مجؿقع الػتاوىكؿا يف  قال عٔخ اإلصالو  (: والشَّ

 هابآتػاق.صؾقع الػجر يجقز لف إكؾ، والشرب، والجؿاع 

 (6/306 ،)الؿجؿقعوجقد الخالف، فؼد خالػ مالؽ كؿا يف  ًانصحْح

 (4/161.)الػتحو
(2)

 

ٍٕ  ايفجط قس طًع د:6ر َػأي١ ٍٕ  ايفجط مل ًٜٕع فتبني ي٘ أ ْْا أ  ؟إشا أنٌ إا

الحؽؿ يف هذه الؿسللة كالحؽؿ الؿتؼدم يف مـ أكؾ ضاكًّا أنَّ الشؿس 

 .غربت قد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (25/216.)الػتاوى( مجع أشرف، 1/201-203) فتاوى رمضاناكظر:  (1)

شرح  (6/408 ،)الشرح الؿؿتع (3/279 ،)اإلكصاف (7/181-182 ،)التؿفقداكظر:  (2)

  (1/495.)كتاب الصقام مـ العؿدة



َٔاو ٔنَتاُب  31٢  الاِّ

 
 ؾقف اإلمساك، ولقس طؾقف الؼضاء.أنَّ ط انصحْحوقد تؼدم أنَّ 

 .(640راجع الؿسللة تحت حديث رقؿ )

 إشا أشٕ املؤشٕ يكال٠ ايفجط، ٚايؿطاب يف ايٝس أٜؿطب٘ أّ ال؟ د:7ر َػأي١

، 10629أحسـفا ما أخرجف أمحد ) ،ورد يف هذه الؿسللة أحاديث

إذا »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصطـ أبل هريرة، طـ الـبل  وغقرمها، (2350(، وأبق داود )10630و

 .«ؿ الـداء واإلكاء طؾك يده، فال يضعف حتك يؼضل حاجتف مـفسؿع أحدك

سللت أبل طـ حديث رواه روح بـ  (340 :)العؾؾيف  قال ابً أبٕ حامت

 طـ محاد، طـ محؿد بـ طؿرو، طـ أبل سؾؿة، طـ أبل هريرة، طـ الـبل طبادة،

 ده، فال يضعف حتك يؼضلإذا سؿع أحدكؿ الـداء واإلكاء طؾك ي»أكف قال:  ملسو هيلع هللا ىلص

 .«حاجتف مـف

قؾت ٕبل: وروى روح أيضا طـ محاد، طـ طؿار بـ أبل طؿار، طـ أبل 

 ، مثؾف، وزاد فقف: وكان الؿمذن يمذن إذا بزغ الػجر.ملسو هيلع هللا ىلصهريرة، طـ الـبل 

قال أبل: هذان الحديثان لقسا بصحقحقـ: أما حديث طؿار: فعـ أبل هريرة 

 هامقققف، وطؿار ثؼة. والحديث أخر: لقس بصحقح.

 :شاهد مـ مراسقؾ الحسـ البصري  ولف

( طـ غسان، طـ محاد بـ سؾؿة، طـ يقكس، طـ 2/423أخرجف أمحد )

 الحسـ بف.
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وهذا إسـاد ضعقػ: غسان هق ابـ الربقع، وفقف ضعػ، والحسـ رواه 

 مرساًل. ولؽـف يؼقى ما قبؾف، وما بعده.

 :ولف شاهد مـ حديث جابر بـ طبد اهلل 

ريؼ ابـ لفقعة، طـ أبل الزبقر، قال: سللت ( مـ ص3/348أخرجف أمحد )

؟ قال جابًرا طـ الرجؾ يريد الصقام، واإلكاء طىل يده لقشرب مـف، فقسؿع الـداء

 قال: لقشرب. ملسو هيلع هللا ىلصث أن الـبل حدَّ جابر: كـا كُ 

وهذا إسـاٌد ضعقٌػ: لضعػ ابـ لفقعة، والحديث حسـ بؿا تؼدم لف مـ 

 شقاهد، واهلل أطؾؿ.

هذه إحاديث تدل طىل مشروطقة تـاول ما رفعف  :اهلل نو قال أتٌ عثذ اهلل غفش

إىل فقف لقشربف أو يلكؾف، ومثؾ ذلؽ إن كان الطعام، أو الشراب قد صار يف فؿف، وٓ 

 يؾتحؼ بذلؽ ما مل يؽـ قد رفعف يف يده، واهلل أطؾؿ.

وقد تلول أكثر الػؼفاء هذا الحديث، ومل يؼقلقا بف، وإخذ بظاهره أسؾؿ، 

 طؾؿ.واهلل أ

وفقف دلقؾ طىل أن مـ (: 417)ص تؿام الؿـةكؿا   ّقال اإلماو األلباىٕ

حتك  :أكف يجقز لف أن ٓ يضعف :وإكاء الطعام أو الشراب طىل يده ،صؾع طؾقف الػجر

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ﴿ ففذه الصقرة مستثـاة مـ أية: :يلخذ حاجتف مـف

فال تعارض بقـفا وما يف معـاها مـ  ﴾ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ



َٔاو ٔنَتاُب  313  الاِّ

 
 .الؿراده .اوبقـ هذا الحديث وٓ إمجاع يعارضف ،حاديثإ

 شرح ســ أبل داودطافاه اهلل يف  ّقال الغٔخ عبد احملضً العباد

فنن اإلكسان  :إذا كان الؿمذن الذي يمذن يعتؿد طؾقف يف معرفة الققت (:13/78)

طـدما إذا كان قد بدأ يشرب فنكف يؽؿؾ الشرب، ولؽـف ٓ يبدأ بعد إذان، وكقكف 

يسؿع إذان يبادر ويذهب لقشرب ٓ يجقز لف ذلؽ: ٕن إذان حصؾ بعد 

فنكف يؿـع إكؾ ويبقح الصالة، أي: صالة  :دخقل الققت، وإذا دخؾ وقت الػجر

 الػجر: ٕكف جاء وقتفا، وإكؾ ذهب وقتف يف حؼ مـ يريد أن يصقم. 

مل يبدأ فنكف ٓ فنكف يؽؿؾ الشرب، وإذا كان  :فؿـ أذن الؿمذن وهق يشرب

يجقز لف، وهذه الؿسللة مـ ضؿـ الؿسائؾ التل يؼال فقفا: يجقز يف آستدامة ما 

ٓ يجقز يف آبتداء، يعـل: أن اإلكسان ٓ يجقز لف أن يبدأ الشرب، ولؽـف إذا كان 

أن الذي يف فؿف يؼذفف وٓ يشرب، بؾ يبؾع الذي يف  :قد بدأ يؽؿؾ، ولقس معـاه

ٕن الذي جاء طـف التحديد جاء طـف استثـاء هذه الحالة، فقجقز  :اويؽؿؾ أيًض فؿف 

 هايف آستدامة ما ٓ يجقز يف آبتداء.
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بِّلِّ  (555) ـِ َطامٍِر الضَّ ـْ َسْؾَؿاَن ْب ـِ الـَّبِلِّ ( )َوَط إَذا َأْفَطَر »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَط

ُف َصُفقرٌ  ؛َفنِْن َلْؿ َيِجْد َفْؾُقْػطِْر َطَؾك َماءٍ  ؛َأَحُدُكْؿ َفْؾُقْػطِْر َطَؾك َتْؿرٍ  . َرَواُه «َفنِكَّ

ـُ ِحبَّاَن َوالَحاكُِؿ. ـُ ُخَزْيَؿَة َواْب َحُف اْب الَخْؿَسُة، َوَصحَّ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

ُٜفٕط عًٝ٘؟ د:1ر َػأي١ ُٜػتخّب إٔ   َا ايصٟ 

يُث الباِب طىل استحباب الػطر طىل الرصب والتؿر، وإٓ فالؿاء، وهق دلَّ حد

 .يث ضعقٌػ كؿا تؼدمحد

، قال: بـ مالؽ  مـ حديث أكس  (696،)ســفالترمذي يف  وقد أخرج

ُيػطر قبؾ أن يصظ طىل رصبات: فنْن مل تؽـ رصبات فتؿقرات: فنْن مل  ملسو هيلع هللا ىلصكان الـبل 

 تؽـ تؿقرات حسا حسقات مـ الؿاء. 

ـفو الجامع الصحقح مؿا لقس يف يف  القادطل اإلمام  قد حسَّ

  (2/419-420.)الصحقحقـ

ٓبـ أبل حاتؿ  العؾؾثؿ رأيت أبا حاتؿ، وأبا زرطة قد أكؽراه كؿا يف 

(، فؼآ: ٓ كعؾؿ روى هذا الحديث غقر طبد الرزاق، وٓ كدري 1/224-225)

 هامـ أيـ جاء طبد الرزاق.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(، والـسائل يف 658(، والترمذي )2355وأبقداود )(، 18، 4/17. أخرجف أمحد )ضعٔف (1)

الؽبرى (2/254( وابـ ماجف ،)3515(، وابـ حبان )2067(، وابـ خزيؿة )1699 ،)

(، ويف إسـاده الرباب بـت صؾقع أم الرائح، وهل مجفقلة، وقد ضعػف 432-1/431والحاكؿ )

  (4/49-50 .)اإلرواءيف   إلبايناإلمام 



َٔاو ٔنَتاُب  315  الاِّ

 
اُره طىل طبد الرزاق، طـ جعػر بـ سؾقؿان، طـ ثابت، طـ َمد الحديُث  :ُ قهت

يف ترمجة جعػر بـ سؾقؿان، وذكر أنَّ هذا  الؿقزانأكس، وقد ذكره الذهبل يف 

 الحديث مؿا ُأكؽِر طؾقف.

فعىل هذا فقػطر اإلكسان طىل ما تقسر لف مـ الطقبات، حتك ولق طىل  :ُ قهت

(، مـ حديث 3504وابـ حبان )(، 3792شربة ماء، فؼد ثبت طـد أبل يعىل )

طُّ صىل صالة الؿغرب حتك ُيػطر، ولق كان قَ  ملسو هيلع هللا ىلصقال: ما رأيت الـبل   أكس

 طىل شربة ماء.

 .«يا فالن، اكزل فاجدح لـا»وتؼدم حديث ابـ أبل أوىف، وفقف: 

ِقيؼ َوَكْحقه بِالـَْؿاِء بُِعقدٍ ُيَؼال َلُف: اْلِؿْجَدُح مُ  :ٍْ َّاِلـجِدح َجـَّح َتْحِريؽ السَّ

ْأس والسقيؼ هق دققؼ الؼؿح، والشعقر، ُيْؼَؾك ثؿ ُيطَحـ، واهلل أطؾؿ. ،الرَّ
(1)

  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1955.)حالػتاكظر:  (1)
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 ١َكَحًِامُل ٌِا٥َٔشامَل ُضِعَب

 زعا٤ اإلفٕاض. د:1ر َػأي١

 ، ومل يصح مـفا شلٌء.جاءت أدطقة طـ الـبل 

كا، فتؼبؾ مـا ، وطؾك رزقؽ أفطرـاؿالؾفؿ لؽ ص»فجاء طـف أكف كان يؼقل: 

طبد الؿؾؽ ، مـ صريؼ (2/185) ، أخرجف الدارقطـل«لعؾقؿإكؽ أكت السؿقع ا

ؽ بـ طبد الؿؾبف. و طـ ابـ طباس ،طـ جده ،طـ أبقف، بـ هارون بـ طـترةا

 متروك، وأبقه ضعقٌػ.هارون بـ طـترة 

 الصغقرو  (7545،)إوسطوأخرجف الطبراين مـ حديث أكس يف 

، ويف سـده: «ؽ أفطرُت بسؿ اهلل، الؾفؿ لؽ صؿت، وطؾك رزق»( بؾػظ: 912)

 إسؿاطقؾ بـ طؿرو، ضعقٌػ، وداود بـ الزبرقان متروٌك.

مرفقًطا: كان يؼقل:   مـ حديث ابـ طؿر (2357) وجاء طـد أبل داود

، ولؽـف ضعقٌػ «وابتؾت العروق، وثبت إجر إن شاء اهلل تعالكذهب الظؿُل، »

الحال.، وهق مجفقل عػؼالؿأيًضا: فػل سـده: مروان بـ سامل بـ 
(1)

  

 ماجف، أخرجف ابـ «إنَّ لؾصائؿ طـد فطره دطقة ٓ ُتردُّ »حديث:  

: ٕنَّ يف إسـاده مـ حديث طبد اهلل بـ طؿرو بـ العاص، وٓ يثبت (،1753)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (919( )920.)اإلرواءاكظر:  (1)



َٔاو ٔنَتاُب  317  الاِّ

 
 اهلل بـ أبل الؿفاجر، وهق مجفقل.بـ طبقد إسحاق

(، ويف إسـاده: أبق محؿد 2262ولؾحديث صريؼ أخرى طـد الطقالسل )

 قؽل.الؿؾ

: مل أطرفف، ويحتؿؾ أكف  (921)اإلرواءيف   إلبايناإلمام  قال

بـ أبل بؽر بـ طبقداهلل بـ أبل مؾقؽة الؿدين: فنن يؽـ هق: فنكف  طبدالرمحـ

، بؾ قال الـسائل: لقس بثؼة، ويف روايٍة: متروك التؼريبضعقػ كؿا يف 

 هاالحديث.

طـد ققلف  تػسقر ابـ كثقرىل ـا القادطل يف تعؾقؼف طشقخُ  الحديث وضعَّػ

 أية. [٢86البؼرة:] ﴾وئ ەئ ەئ ائ  ائ ى﴿تعاىل: 

، أنَّ الـبل مـ حديث أبل هريرة  (1752) ماجفولؽـ قد ثبت طـد ابـ 

  :ثالثة ٓ ترد دطقهتؿ: اإلمام العادل، والصائؿ حتك يػطر، ودطقة »قال

أبقاب السَمء، ويؼقل: بعزيت  الؿظؾقم يرفعفا اهلل دون الغَمم يقم الؼقامة، وتػتح هلا

  (2/506.)الجامع الصحقح، وقد صححف شقخـا يف «ٕكصركؽ ولق بعد حقـ

ٍٜٕٛ ايٓٗاض يف بعض ايبً سإ أنث ط َ ٔ أضب ع ٚعؿ طٜٔ غ اع١،        د:2ر َػأي١

 فٌٗ ًٜعَِٗ إَػاى ايٓٗاض ناَال؟

إذا كان لديفؿ هنار ولقؾ يف ضرف أربعة وطشريـ ساطة: فقؾزمفؿ إمساك 

 ڍ  ڍ ڇ    ڇ﴿كان طشريـ ساطة: لعؿقم إدلة، كؼقلف تعاىل:  الـفار كؾف، ولق



 318 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 
ـا، وغربت هإذا أقبؾ الؾقؾ مـ هاهـا، وأدبر الـفار مـ ها»: ، وققلف ﴾ڌ

 .متػؼ طؾقف طـ طؿر  «الشؿس؛ فؼد أفطر الصائؿ

وأما إذا كان هنارهؿ يطقل طىل أربعة وطشريـ ساطة، كلْن يستؿر ما يؼارب 

أكثر، أو أقؾ: فقؼدرون لقؾفؿ وهنارهؿ طىل أقرب بؾد إلقفؿ يقمقـ أو ثالثة، أو 

يف قصة الدجال بعد أن ذكر أنَّ بعض أيامف  يتؿقز فقف الؾقؾ والـفار: لؼقلف 

تعدل سـة، وبعضفا شفًرا، فؼال لف الصحابة: فذلؽ الققم الذي كسـة، أتجزئـا فقف 

 .(2937) . أخرجف مسؾؿ«ٓ، اقدروا لف قدره»صالة يقم؟ قال: 

وبذلؽ أفتك سؿاحة الشقخ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز، وهقئة كبار العؾؿاء 

يف الؿؿؾؽة.
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( مجع أشرف.-1/127) فتاوى رمضان (164-169 ،)تحػة اإلخقاناكظر:  (1)



َٔاو ٔنَتاُب  319  الاِّ

 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (555)   ،َوَط
ِ
ـِ الِقَصاِل، َفَؼاَل َرُجٌؾ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َكَفك َرُسقُل اهلل َط

: َفنِكَّؽ  ـَ ـَ الُؿْسؾِِؿق
ُؽْؿ مِ »ُتَقاِصُؾ؟ َفَؼاَل: يا رسقل اهلل مِ ل َأبِقُت  ْثؾِل؟َوَأيُّ إكِّ

ـِ الِقَصاِل َواَصَؾ بِِفْؿ َيْقًما، ُثؿَّ َيْقًما  «ُيْطِعُؿـِل َربِّل َوَيْسِؼقـِل ا أََبْقا َأْن َيـْتَُفقا َط َفَؾـؿَّ

َر اهلِاَلُل َلِزْدُتُؽؿْ »ُثؿَّ َرَأْوا الِفاَلَل، َفَؼاَل:  ـَ َأَبْقا َأْن َيـْتَُفقا. َكالؿُ  «َلْق َتَلخَّ ِؾ َلـُفْؿ ِحق ـَؽِّ

ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.
(1)

 

 
 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 .«ٜٕعُين ضبٞ ٜٚػكٝين»َع٢ٓ قٛي٘:  د:1ر َػأي١

 :فقف ثالثة أققال 

ُيمتك بطعام، وشراب مـ طـد اهلل كرامًة  نكا أكف طىل حؼقؼتف، وأكف  األّل:

َب بلكف لق أكؾ حؼقؼًة مل يبؼ وصال، وكذلؽ فؼد قال الـبل لف يف لقايل صقامف، َوُتعُ  ؼِّ

  :( 1104أخرجف مسؾؿ ) «إين أضؾ يطعؿـل ربل ويسؼقـل»يف حديث أكس

، وٓ يؼال: )ضؾ( إٓ يف الـفار، فؾق كان إكؾ والشرب حؼقؼًة مل يؽـ (60)

 صائًؿا.

الؼقة، فؽلكف ققل الجؿفقر أكف مجاز طـ ٓزم الطعام والشراب، وهق  الجاىٕ:

 قال: يعطقـل ققَة أكؾ والشارب.

: الؿراد ما يغذيف اهلل مـ معارفف، وما يػقضف طىل  الجالح: قال ابً الكٔه

قؾبف مـ لذة مـاجاتف، وقرة طقـف بؼربف، وتـعؿف بحبف، والشقق إلقف، وتقابع ذلؽ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1103(، ومسؾؿ )1965أخرجف البخاري ) (1)



 3٢1 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 
الزمان  مـ إحقال التل هل غذاء الؼؾقب حتك ُيغـل طـ غذاء إجسام برهًة مـ

 كؿا ققؾ:

ــغؾفا ــراك تش ـــ ذك ــث م ــا أحادي  هل

 

 طـــ الشــراب وتؾفقفــا طـــ الــزاد

ـــف  ـــقر يستضـــاء ب ـــؽ ك ـــا بقجف  هل

 

 ومــــ حـــديثؽ ْم أطؼاهبـــا حـــادي

وقد قال بف ققل ابـ الؼقؿ يرجع إىل ققل الجؿفقر،  :غفش اهلل نوقال أتٌ عثذاهلل  

، وباهلل التقفقؼ.انصحْح، وهق قبؾف شقخ اإلسالم 
(1)

 

 ِ ايٛقاٍ يف ايكٝاّ.حه د:2ر َػأي١

 :اختؾػقا يف حؽؿف طىل أققال 

جقاز ذلؽ لؿـ مل يشؼ طؾقف، وقد جاء طـ طبد اهلل بـ الزبقر  الكْل األّل:

بلساكقد صحقحة طـد ابـ أبل شقبة،
(2)

وغقره أكف كان يقاصؾ، فربؿا واصؾ مخسة  

 طشر يقًما، وربؿا واصؾ سبعة أياٍم، وهؽذا.

سعقد الخدري،وذهب إىل ذلؽ أيًضا أخت أبل 
(3)

ومـ التابعقـ: طبدالرمحـ  

 بـ أبل ُكْعؿ، وطامر بـ طبد اهلل بـ الزبقر، وإبراهقؿ التقؿل، وأبق الجقزاء.ا

ُة أهؾ هذا الؼقل أنَّ الـبل  واصؾ هبؿ بعد أن هناهؿ، َفُعؾَِؿ أكف أراد  وُحجَّ

 الرمحة هبؿ، والتخػقػ طـفؿ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 زاد الؿعاد (6/358 ،)الؿجؿقع (4/124-125 ،)السبؾ (4/244 ،)فتح البارياكظر:  (1)

(2/32 ،)الصقام مـ العؿدة شرح كتاب (1/537.) 

 [ مـ سقرة البؼرة.187]آية: تػسقر الطبري (3/84 ،)مصـػ ابـ أبل شقبةاكظر: ( 2)

 (، ويف إسـاده: بشر بـ حرب إزدي، وهق شديد الضعػ.3/82أخرجف ابـ أبل شقبة )( 3)



َٔاو ٔنَتاُب  3٢٢  الاِّ

 
قر، وكصَّ طؾقف الشافعل يف التحريؿ، وهق مذهب الجؿف الكْل الجاىٕ:

إم ح بف ابـ حزٍم، وصححف ابـ ، وهق مذهب أبل حـقػة، ومالؽ، وصرَّ

ح بف الشقكاين يف   .الروضةوصديؼ يف  الدراريالعربل، وصرَّ

 ٚاستديٛا:

كؿا يف حديث الباب، وجاء مـ حديث ابـ طؿر، وطائشة،  بـفل الـبل  (٢

،الصحقحقـكؿا يف   وأكس
(1)

  ديث أبل سعقد الخدريومـ ح 

 . (1963)البخارييف 

ِؾ اْلـؿُ ك «لق تلخر اهلالل؛ لزدتؽؿ»: يف حديث أبل هريرة  ققلف  (2 ـَؽِّ

 هبؿ حقـ َأبقا أن يـتفقا.

ْفُر  ،َأَما َواهلل»يف حديث أكس:  ققلف  (3 ًٓ  ؛َلْق َتََمدَّ لِل الشَّ َلَقاَصْؾُت ِوَصا

ؼَ اْلـؿُ َيَدُع  ُؼقَن َتَعؿُّ ؼقـ، وقد قال «ُفؿْ َتَعؿِّ  َؽ ؾَ هَ »: ، فسؿاهؿ متعؿِّ

 . طـ ابـ مسعقد (2670) قالفا ثالًثا. رواه مسؾؿ «قنعُ طِّ ـَ تَ اْلـؿُ 

قالقا: وقد ذكر يف الحديث ما يدل طىل أنَّ القصال مـ خصائصف، فؼال:  (4

 ، ولق كان مباًحا لفؿ: مل يؽـ مـ خصائصف.«إين لست كفقئتؽؿ»

، وغقرمها بنسـاد صحقح، (1231) الطبراين، و(5/225) ما أخرجف أمحد (5

قالت: أردت أن أصقم يقمقـ   أنَّ لقىل امرأة بشقر بـ الخصاصقة

يػعؾ ذلؽ »هنك طـ هذا، وقال:  ملسو هيلع هللا ىلصمقاصؾة، فؿـعـل بشقر، وقال: إنَّ الـبل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1104)( 1105( )1102(، ومسؾؿ برقؿ )7241( )1964( )1962أخرجفا البخاري برقؿ )( 1)



 3٢2 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 
وأمتقا الصقام إلك الؾقؾ، فنذا  الـصارى، ولؽـ صقمقا كَم أمركؿ اهلل تعالك

 .«كان الؾقؾ فلفطروا

حف الحافظ يف  الكْل الجالح: ، الػتحالؽراهة، وهق مذهب الحـابؾة، ورجَّ

 .الـقؾوالشقكاين يف 

 ٚاستديٛا:

ذلؽ طىل الجقاز مع الؽراهة مجًعا بقـ  فدلَّ  :واصؾ بلصحابف بلنَّ الـبل  (٢

 إدلة.

وغقره مـ صريؼ: طبد الرمحـ بـ أبل لقىل طـ  (2374) بؿا أخرجف أبق داود (2

طـ الحجامة، والؿقاصؾة، ومل  ملسو هيلع هللا ىلصصحابة قال: هنك الـبل رجؾ مـ ال

 يحرمفؿا إبؼاًء طىل أصحابف.

( 7011) والطبراين  (1024،)كشػ إستاركؿا يف  ما رواه البزار (3

 طـ القصال، ولقس بالعزيؿة. ملسو هيلع هللا ىلصمـ حديث سؿرة: هنك الـبل  (7012)

الـفل  إقدام الصحابة طىل القصال بعد الـفل، فدلَّ طىل أهنؿ ففؿقا أنَّ  (4

 لؾتـزيف ٓ لؾتحريؿ، وإٓ لؿا أقدمقا طؾقف.

لِلدلة التل  :-قٌل اجلًيٌسأطـل - ادلزىة انثاَِهق  -واهلل أطؾؿ- ًانصحْح

ح ذلؽ  .ابـ طثقؿقـ اإلمام  ذكروها، وقد رجَّ



َٔاو ٔنَتاُب  3٢3  الاِّ

 ٚأَا ايسَٓدُٓ ع٢ً أدي١ املرٖب ايجايح ٚاألٍٚ فهُا ًٜٞ: 

ـ تؼريًرا لفؿ، كقػ وقد بلصحابف: فؾؿ يؽ أما طـ مقاصؾة الـبل  (٢

هناهؿ؟ ولؽـ تؼريًعا وتـؽقاًل، فاحتؿؾ مـفؿ القصال بعد هنقف ٕجؾ 

حة الـفل يف تلكقد زجرهؿ: ٕهنؿ إذا باشروه ضفرت لفؿ حؽؿة ؾمص

اجحة بلطظؿ مـ  الـفل، ولقس إقراره لفؿ طىل القصال لفذه الؿصؾحة الرَّ

للقػ، ولئال يـػر طـ إقرار إطرابل طىل البقل يف الؿسجد لؿصؾحة الت

اإلسالم، وٓ بلطظؿ مـ إقراره الؿسلء يف صالتف طىل الصالة التل أخبرهؿ 

أهنا لقست بصالة: لؿصؾحة تعؾقؿف وقبقلف بعد الػراغ: فنكف أبؾغ  الـبل 

 بتصرٍف يسقر. زاد الؿعادمـ  كتفكايف التعؾقؿ والتعؾؿ.

ح طبد (2 الرمحـ بالتحديث مـ  ما أخرجف أبق داود إسـاُده صحقٌح، وقد صرَّ

هذا الصحابل، ولؽـ ققلف: )ومل يحرمفؿا( إكؿا هق ففٌؿ مـ هذا الصحابل 

ـِ هذ الصحابل أنَّ الـبل  قال:  كؿا ففؿ ذلؽ طبداهلل بـ الزبقر، ومل َيْع

 )لقس بحرام(.

َػُف الفقثؿل يف  (3  مجؿع الزوائدوأما حديث سؿرة: فضعقٌػ، وقد ضعَّ

جعػر بـ سعد بـ سؿرة، وهق ضعقٌػ، (، وسبب ضعػف هق: 3/158)

 وسؾقؿان بـ سؿرة بـ جـدب، وهق مجفقل.

أنَّ فعؾ الصحابة الذيـ واصؾقا لقس بحجة طؾقـا، بؾ إمر كؿا قال ابـ  (4

 ها.ملسو هيلع هللا ىلص: يجعؾـا كعؾؿ أكف ٓ حجة يف ققل أحد غقر اهلل ورسقلف حزم 



 3٢4 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 
مؿـ هق  ومع هذا فنن كبار الصحابة مل يقاصؾقا كلبل بؽر، وطؿر، وغقرمها

أسبؼ إىل فعؾ الخقرات مؿـ واصؾ، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 ايٛقاٍ إىل ايِػخ ط. د:3ر َػأي١

  ذهب أمحد، وإسحاق، وابـ الؿـذر، وابـ خزيؿة، ومجاطٌة مـ الؿالؽقة إىل

حر: لحديث أبل سعقد طـد البخاري ، أنَّ الـبل (1963) جقاز القصال إىل السَّ

  :ؽؿ أراد أن يقاصؾ؛ فؾققاصؾ إلك »قال  .«رَح السَّ فليُّ

إذا أدبر الـفار مـ هاهـا، وأقبؾ الؾقؾ مـ هاهـا؛ »: واستدل مـ مـع بؼقلف 

: إذ مل يجعؾ الؾقؾ محالًّ لسقى الػطر، متػؼ طؾقف طـ طؿر  «فؼد أفطر الصائؿ

 فالصقم فقف مخالػة لقضعف كققم الػطر.

 ٚاجلٛاب عٔ ذيو:

أن ذكر الحديث الذي  بعد سبؾ السالميف  الصـعاين اإلمام  هق ما قالف

استدل بف الؿخالِػ: فنكف ٓ يـايف القصال: ٕنَّ الؿراد بـ)أفطر( دخؾ وقت 

اإلفطار، ٓ أكف صار ُمػطًِرا حؼقؼًة: ٕكف لق صار ُمػطًِرا حؼقؼًة لؿا ورد الحث طىل 

التعجقؾ باإلفطار، وٓ الـفل طـ القصال، وٓ استؼام اإلذن بالقصال إىل 

 هاالسحر.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الؿحؾَّك (2/35-37 ،)زاد الؿعاد (4/239-242 ،)الػتح (4/436- ،)الؿغـلاكظر:  (1)

(797 ،)كقؾ إوصار (1667 ،)الشرح الؿؿتع (6/443 ،)شرح كتاب الصقام مـ العؿدة 

(1/537 ،)الؿجؿقع (6/358 ،)سبؾ السالم (4/123-124 ،)تقضقح إحؽام 

(3/161.) 



َٔاو ٔنَتاُب  3٢5  الاِّ

 
: فنْن كان اسؿ )القصال( إكؿا يصدق طىل إمساك  إلماو الغْناىّٕقال ا

مجقع الؾقؾ: فال معارضة بقـ إحاديث، وإْن كان يصدق طىل أطؿ مـ ذلؽ: فقُبْـَك 

 هاالعام طىل الخاص، ويؽقن الؿحرم ما زاد طىل اإلمساك إىل ذلؽ الققت.

ح ذلؽ ابـادلزىة األًل، ًىٌ اجلٌاصهق  ًانشاجح .الؼقؿ  ، وقد رجَّ
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2/38.)الزاد (4/125 ،)السبؾ (1667 ،)الـقؾ (1964 ،)الػتحاكظر:  (1)



 3٢6 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 

  ،َوَطـُْف  (553)
ِ
ورِ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ـْ َلْؿ َيَدْع َقْقَل الزُّ َوالَعَؿَؾ بِِف  َم

 َحاَجٌة فِل َأْن َيَدَع َصَعاَمُف َوَشَرابَفُ 
َداُود، . َرَواُه الُبَخاِريُّ َوَأُبق«َوالَجْفَؾ، َفَؾْقَس هللِ

َوالؾَّْػُظ َلُف.
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

ْٕ»: قٛي٘  د:1ر َػأي١  .«ٜسل طعاَ٘ ٚؾطاب٘ فًٝؼ هلل حاج١ يف أ

َوإِكََّؿا َمْعـَاُه التَّْحِذير  ،َلقَْس َمْعـَاُه َأْن ُيْمَمَر بَِلْن َيَدَع ِصقَاَمفُ :  ل ابً َبطَّالاق

وِر َوَما ُذكِرَ  ـْ َقْقِل الزُّ
 .شرح ابـ بطال ها.َمَعفُ  مِ

َٓ َيْحتَاُج إَِلك َشْلء لذلؽ:َٓ َمْػُفقَم : و قال احلافظ َوإِكََّؿا  ،َفنِنَّ الؾََّف 

َراَدةِ  ،إَِراَدٌة فِل ِصقَامِفِ  َفَؾقَْس هلل :َمْعـَاهُ  ـَقِِّر: اْلـؿُ َقاَل اِْبـ و ،َفَقَضَع اْلَحاَجَة َمْقِضَع اإْلِ

ـْ طَ  ـْ َردَّ َطَؾقِْف َشقْئًا َصَؾبف مِـُْف َفَؾْؿ اْلـؿُ َكَؿا َيُؼقُل  ،َدِم اْلَؼبُقلِ ُهَق كِـَاَية َط ْغَضب لَِؿ

 .الػتح ها.َٓ َحاَجَة لِل بَِؽَذا :َيُؼْؿ بِفِ 

 ؾٗاز٠ ايعٚض، ٚايغٝب١، ٚاملعاقٞ ٌٖ تبٌٕ ايكّٛ؟ د:2ر َػأي١

  ذهب إوزاطل قع إىل أنَّ الغقبة تبطؾ الصقم، وألحؼ ابـ حزم بالغقبة مج

الؿعاصل، فذهب إىل أنَّ أي معصقة تبطؾ الصقم، واحتجا بحديث أبل هريرة 

  الذي يف الباب، وبحديث أبل هريرة يف  ، والـسائل(2/373) طـد أمحد

الؽبرى (2/239:)  أنَّ الـبل  :ُربَّ صائٍؿ لقس لف مـ صقامف إٓ »قال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، والؾػظ هق لؾبخاري بالؿقضع 2362(، وأبقداود )6057( )1903أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

 وطىل هذا فالؾػظ لؾبخاري. «والجفؾ»الثاين، وأما أبقداود فؾقس طـده زيادة 



َٔاو ٔنَتاُب  3٢7  الاِّ

 
َفر  .«الجقع، وُربَّ قائٍؿ لقس لف مـ ققامف إٓ السَّ

  وذهب سائر العؾؿاء إىل أكَّف ُيْعتَبَُر طاصقًا، وٓ يبطؾ صقمف، وأما استدٓلفؿ

 بإحاديث.

(: وأجاب بعض أصحابـا طـ هذه 6/356) الؿجؿقعيف   قال اليّْٖ

إحاديث بلنَّ الؿراد أنَّ كؿال الصقم وفضقؾتف الؿطؾقبة إكؿا يؽقن بصقاكتف طـ 

ديء ٓ أنَّ   هاالصقم يبطؾ بف.الؾغق والؽالم الرَّ

إجر، حقث قال:  قد أثبت لف الصقام وكػك وأيًضا ُيجاب بلنَّ الـبل 

يا طبادي إكؽؿ ختطئقن »، وأيًضا يف الحديث الؼدسل: «لقس لف مـ صقامف...»

.«بالؾقؾ والـفار، وأكا أغػر الذكقب مجقًعا
(1)

  

وطىل هذا فنكف ٓ يسؾؿ ٕحٍد صقُمف، واهلل أطؾؿ.
(2)

  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ديث أبل ذر (، مـ ح2577أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)

  (734.)الؿحؾَّك (6/356 ،)الؿجؿقعاكظر:  (2)



 3٢8 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 

ـْ  (555) َوُيبَاِشُر َوُهَق  ،ُيَؼبُِّؾ َوُهَق َصائِؿٌ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَلْت: َكاَن الـَّبِلُّ  ،َطائَِشَة  َوَط

ْربِِف. َصائٌِؿ، َوَلؽِـَُّف َكاَن َأْمَؾَؽُؽْؿ إِلِ
(1)

ِرَواَيٍة:  ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف، َوالؾَّْػُظ لُِؿْسؾٍِؿ، َوَزاَد فِل 

فِل َرَمَضاَن.
(2)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

ٌ ، أٚ ْظط، فأ٢َٓ، أٚ أَص٣؟ د:1ر َػأي١  إشا باؾط، أٚ ٖقِب

 يف الؿسللة أققال: 

قال الؽقفققن والشافعل: يؼضل إذا أمـك يف غقر الـظر، وٓ  الكْل األّل:

 قضاء يف اإلمذاء.

ر إٓ يف اإلمذاء قال مالؽ، وإسحاق: يؼضل يف  الكْل الجاىٕ: كؾ ذلؽ، وُيؽػِّ

فقؼضل فؼط، واحتج لف بلنَّ اإلكزال أقصك ما يطؾب بالجؿاع مـ آلتذاذ يف كؾ 

َب بلنَّ إحؽام ُطؾَِّؼْت بالجؿاع، ولق مل يؽـ إكزال: فافترقا.  ذلؽ، وُتُعؼِّ

ٓ قضاء طؾقف، وٓ كػارة، وهق ققل أبل محؿد بـ حزم،  الكْل الجالح:

حف الص : إضفر أكف ٓ قضاء، وٓ كػارة إٓ طىل مـ جامع، قال ـعاين حقثورجَّ

 هاوإلحاق غقر الؿجامع بف بعقد.

حف ، وهبذا القادطل واإلمام  ،إلباين اإلمام  وهذا هق الذي رجَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هق بػتح الفؿزة والراء، وبالؿقحدة، أي: حاجتف، ويروى بؽسر الفؿزة وسؽقن الراء، أي: طضقه،  (1)

 وإول أشفر.

 (. 71( )65( )1106(، ومسؾؿ )1927أخرجف البخاري ) (2)



َٔاو ٔنَتاُب  3٢9  الاِّ

 
الؼقل ُيعؾؿ أنَّ ققل ابـ قدامة: )إْن قبَّؾ فلكزل: أفطر بال خالف( غقر صحقح، فؼد 

  (3/271-.)اإلكصافم، وكؿا يف ُوِجَد الخالف كؿا تؼد

د إكزال الؿـل بؿباشرة، أو تؼبقؾ: فنكف ُيػطر،  -واهلل أطؾؿ- ًانشاجح أكف إْن تعؿَّ

وإْن مل يؼصد اإلكزال طـد الؿباشرة، أو التؼبقؾ، فلمـك مـ غقر قصد: فال شلء 

 طؾقف، وكذلؽ إذا أمذى: فال شلء طؾقف مطؾًؼا.

قمف، ولقس طؾقف كػارة، وٓ يؼدر طىل وإذا أكزل الؿـل متعؿًدا: بطؾ ص

 الؼضاء، وطؾقف التقبة.

اريف   قال اإلماو الغْناىٕ وقع مـ  نْ (: إ2/121) السقؾ الجرَّ

مل يتسبب  نْ إو ،صقمف بطَؾ  :مـاء هباسباب التل وقع اإلمـ إ الصائؿ سبٌب 

لقف مع طدم إلـظر ىل ما يجقز لف اإو طـد الـظر أ ،لشفقة ابتداءً  فُ قُّ ـِ بؾ خرج مَ  ،بسبب

كؾ أطظؿ مؿـ لوما هق ب ،فال يبطؾ صقمف :مـاءطؾؿف بلن ذلؽ مؿا يتسبب طـف اإل

 هاا.كاسقً 

( بنسـادٍ صحقٍح طـ جابر بـ 3/70) مصـػ ابـ أبل شقبةثؿ وجدت يف 

 أكف قال فقؿـ كظر إىل امرأتف فلمـك، قال: ٓ يػطر، ويتؿ صقمف. زيد 

 ؟مل ٜٓعٍايكب١ً ٚاملباؾط٠ يًكا٥ِ إشا  د:2ر َػأي١

 يف الؿسللة أققال: 

 الؽراهة مطؾًؼا، وهق الؿشفقر طـد الؿالؽقة. األّل:



 321 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 
 ڤ﴿كؼؾ ابـ الؿـذر وغقره طـ ققٍم التحريؿ، واحتجقا بؼقلف تعاىل:  الجاىٕ:

، وزاد بعضفؿ فؼال: يبطؾ صقمف، كعبد اهلل بـ شبرمة، [٢87البؼرة:] ﴾ڤ

 وُحؽل طـ سعقد بـ الؿسقب.

(، 3/60طـد ابـ أبل شقبة )  صحَّ طـ أبل هريرة اإلباحة، وقد الجالح:

: مـ ُصُرٍق الؿحؾَّكيف  ، قال ابـ حزم  وجاء طـ سعد بـ أبل وقاص

 صحاح طـف، وهق ققل صائػة. وبالغ ابـ حزم فؼال بآستحباب.

ُيؽره لؾشاب، وُيباح لؾشقخ، واستدلقا بؿا أخرجف أبق داود مـ حديث  الزابع:

ص رجاًل أتك الـبل  ، أنَّ أبل هريرة  ، فسللف طـ الؿباشرة لؾصائؿ، فرخَّ

 . ص لف شقخ، والذي هناه شابٌّ لف، وأتاه آخر فسللف طـفا فـفاه، فنذا الذي رخَّ

، وإسـاده صحقح، وقد أطؾَُّف بعُضفؿ بـلبل العـبس (2387) أخرجف أبق داود

ابـ معقـ كؿا يف الحارث بـ طبقد، وقالقا: مجفقٌل، والصحقح أكف ثؼة، فؼد وثَّؼف 

تاريخ الدارمل. 

 ًىزاإْن مؾؽ كػسف: جاَز، وإٓ فال، وهق ققل الشافعل، والثقري،  اخلامط:

عـاه لؿـ ٓ يؿؾؽ كػسف ـالذي يف الباب، وإكؿا م : لحديث طائشة انصحْحهق 

ضقة بسد الذرائع الؿقصؾة إىل الحرام، ويشقر إىل ذلؽ الحديث الذي اؼلِلدلة ال

 ؾ الؼقل الرابع.استدل بف أه



َٔاو ٔنَتاُب  32٢  الاِّ

 ٚأَا عٔ األقٛاٍ ايشابك١: 

 ، وكذلؽ حديث حػصة، وأم سؾؿةيرده حديث طائشة  فالكْل األّل:

  يفصحقح مسؾؿ (1106-1108:)  أنَّ الـبل  ،كان ُيَؼبُِّؾ وهق صائٌؿ

ودطقى الخصقصقة يف هذه إحاديث تحتاج إىل برهان، بؾ قد ثبت أنَّ رجاًل مـ 

، وهق صائٌؿ، فلمرها، فسللت الـبل مرأتف طىل طفد رسقل اهلل إكصار قبَّؾ ا

 إنَّ رسقل اهلل فؼال لفا ؟طـ ذلؽ :  يػعؾ ذلؽ، فلخبرتف امرأتف، فؼال

يرخص لف يف أشقاء، فارجعل إلقف، فرجعت إلقف، فلخبرتف، فؼال  لفا: إنَّ الـبل 

(، 5/434أمحد ) أخرجف «أكا أتؼاكؿ، وأطؾؿؽؿ بحدود اهلل»: لفا رسقل اهلل 

 .الجامع الصحقحيف  وصححف القادطل 

أنَّ طؿر بـ أبل سؾؿة سلل رسقل اهلل   (1108:)صحقحفوروى مسؾؿ يف 

 :فلخبرتف أنَّ رسقل اهلل  -يعـل أم سؾؿة- «سؾ هذه»: أيؼبؾ الصائؿ؟ فؼال

 يػعؾ ذلؽ، فؼال: يا رسقل اهلل، قد غػر اهلل لؽ ما تؼدم مـ ذكبؽ وما تلخر .

 .«َأَما واهلل، إين ٕتؼاكؿ هلل، وأخشاكؿ»فال: 

 .فالرد طؾقف بؿا ُردَّ طىل الؼقل إول ّأما الكْل الجاىٕ:

 .﴾ڤ ڤ﴿وأما استدٓلفؿ بأية: 

 فاجلٛاب عٔ ذيو:

هق الؿبقـ طـ اهلل تعاىل، وقد أباح الؿباشرة، والؼبؾة هناًرا،  أنَّ رسقل اهلل 

 شرة يف أية هق الجؿاع ٓ ما دوكف، واهلل أطؾؿ.فدلَّ طىل أنَّ الؿراد بالؿبا



 322 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 ٚأَا ايسد ع٢ً أٌٖ ايكٍٛ ايسابع: 

فننَّ الحديث الذي ذكروه واقعة طقـ ٓ تػقد العؿقم، والـاس يختؾػقن، فُربَّ 

 .شقخ أشد شفقة مـ الشاب، وكذا العؽس

 :ويدل طىل طدم اطتبار هذ التػريؼ حديث طؿر بـ أبل سؾؿة الذي تؼدم قريبًا

ففذا يدل طىل أنَّ الـظر يف ذلؽ لؿـ يتلثر بالؿباشرة والتؼبقؾ، ويجره إىل الحرام، 

واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الؿجؿقع (753 ،)الؿحؾَّك (4/128-129 ،)سبؾ السالم (1927 ،)الػتحاكظر:  (1)

(6/355.) 



َٔاو ٔنَتاُب  323  الاِّ

 

 ١َكَحًِامُل ٌِا٥َٔشامَل ُضِعَب

 اغتُٓا٤ ايكا٥ِ. د:1ر َػأي١

  ،ذهب الجؿفقر، ومـفؿ: أمحد، ومالؽ، والشافعل، إىل أكف يػسد الصقم

، وشرابف، وشفقتف مـ يدع صعامف»واستدلقا بؼقلف تعاىل يف الحديث الؼدسل: 

«أجؾل
 

اإلمام  ، وهذا مل يدع شفقتف، وهذا ترجقحمتػؼ طؾقف طـ أبل هريرة 

واستدلقا أيًضا بؼقاسف طىل الجؿاع:  ابـ طثقؿقـ رمحة اهلل طؾقفؿا.واإلمام  ابـ باز،

 فننَّ غاية الجؿاع هق خروج الؿـل، وقد حصؾ بآستؿـاء.

 ٕكف مل يلت كصٌّ بلكف يـؼض الصقم،  :صقمف يػسد ٓ وذهب ابـ حزم إىل أكف

ح ذلؽ الصـعاين، وإلباين رمحة اهلل طؾقفؿا، وهق ضاهر اختقار الشقخ  ورجَّ

 (.175-174)ص إجابة السائؾالقادطل كؿا يف 

: لدٓلة الحديث طىل ذلؽ، أطـل قٌل اجلًيٌسهق  -واهلل أطؾؿ- ًانشاجح

، «، وشرابف، وشفقتف مـ أجؾليدع صعامف»: فقؿا يرويف طـ ربف طز وجؾ ققلف 

 والؿستؿـل مل يدع شفقتف.

ويستثـك مـ الشفقة القاردة يف الحديث ما استثـاه الدلقؾ، وهق الؿباشرة، 

 الؿذكقر يف الباب. والتؼبقؾ: لحديث طائشة 
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اريف   الشقكايناإلمام  وما أحسـ وأجقد ما قرره  السقؾ الجرَّ

ئؿ سبب مـ إسباب التل وقع اإلمـاء (، حقث قال: إْن وقع مـ الصا2/121)

هبا: بطؾ صقمف، وإْن مل يتسبب بسبب، بؾ خرج مـقف لشفقة ابتداًء، أو طـد الـظر 

إىل ما يجقز لف الـظر إلقف مع طدم طؾؿف بلنَّ ذلؽ مؿا يتسبب طـف اإلمـاء: فال يبطؾ 

 هاصقمف، وما هق بلطظؿ مؿـ أكؾ كاسقًا.

، وطؾقف آطتؿاد، واهلل أطؾؿ.انصحْحم هق هذا الذي قرره هذا اإلما :ُ قهت
(1)

 

 احتالّ ايكا٥ِ. د:2ر َػأي١

إذا احتؾؿ الصائؿ فال ُيػطِر باإلمجاع، كؼؾ اإلمجاع طىل ذلؽ ابـ طبد البر يف 

التؿفقد (7/192 والـقوي يف ،)شرح الؿفذب (6/322 وشقخ اإلسالم ،)

  (1/307 ،485.)شرح كتاب الصقامابـ تقؿقة يف 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تؿام  (6/386-387 ،)الشرح الؿؿتع (753 ،)الؿحؾَّك (6/341 ،)الؿجؿقعاكظر:  (1)

 (.419-418)ص الؿـة



َٔاو ٔنَتاُب  325  الاِّ

 
ـِ  (555) ـِ اْب ، َواْحتََجَؿ َوُهَق اْحتََجَؿ َوُهَق ُمْحِرمٌ  ملسو هيلع هللا ىلص، َأنَّ الـَّبِلَّ َطبَّاٍس  َوَط

. َصائٌِؿ. َرَواُه الُبَخاِريُّ
(1)

 

ـِ َأْوٍس  (558) ادِ ْب ـْ َشدَّ ُهَق َأَتك َطَؾك َرُجٍؾ بِالبَِؼقِع وَ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ ( )َوَط

َّٓ «َأْفَطَر الَحاِجُؿ َوالَؿْحُجقمُ »َفَؼاَل: ، َيْحتَِجُؿ فِل َرَمَضانَ  . َرَواُه الَخْؿَسُة إ

َحُف َأْحَؿدُ  ، َوَصحَّ ـُ ُخَزْيَؿةَ  ،التِّْرمِِذيَّ ـُ ِحبَّاَن. ،َواْب َواْب
(2)

 

ـِ َمالٍِؽ  (555) ـْ َأَكِس ْب ُل َما ُكِرَهِت ( )َوَط ائِِؿ: َأنَّ  َقاَل: َأوَّ الِحَجاَمُة لِؾصَّ

ـَ َأبِل َصالٍِب اْحتََجَؿ َوُهَق َصائٌِؿ، َفَؿرَّ بِِف الـَّبِلُّ  ُثؿَّ  «َأْفَطَر َهَذانِ »َفَؼاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَجْعَػَر ْب

َص الـَّبِلُّ  ائِِؿ، َوَكاَن َأَكٌس َيْحتَِجُؿ َوُهَق َصائٌِؿ. َرَواُه َبْعُد فِل الِحَجاَمِة لِؾصَّ  ملسو هيلع هللا ىلصَرخَّ

اُه. اَرُقْطـِلُّ َوَققَّ الدَّ
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهق صائؿ(  ( بؾػظ: )احتجؿ الـبل 1939(. وأخرجف برقؿ )1938أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

يحقك الؼطان وابـ الؿديـل فذكروا أن الصقم لقس محػقًضا يف فؼط. وقد أطّؾ الحديث أمحد و

الحديث، وإكؿا هق)احتجؿ وهق محرم(، وذكر أمحد أن ططاء وصاوًسا وسعقد بـ جبقر رووا 

وبقـ  الػتحالحديث طـ ابـ طباس ومل يذكروا الصقم، ودافع الحافظ ابـ حجر طـ الحديث يف 

محرم( وأهنؿا قضقتان كؿا يشقر إلقف لػظ البخاري مرة: أن الؿعؾ إكؿا هق لػظ )احتجؿ وهق صائؿ 

احتجؿ وهق محرم، ومرة: احتجؿ وهق صائؿ، فقهؿ بعض الرواة فجعؾفا قضقة واحدة، 

 أطؾؿ.  واهلل

  (1938 .)الػتح(، و-2/366) التؾخقص(، و-2/478) كصب الرايةاكظر: 

 (2/217-219 ،)الؽبرىسائل يف (، والـ2369(، وأبقداود )5/283. أخرجف أمحد )صخٔح (2)

(، وإسـاده صحقح طىل شرط 3533(، وابـ حبان )1962(، وابـ خزيؿة )1681وابـ ماجف )

 . الجامع الصحقح مؿا لقس يف الصحقحقـمسؾؿ، وقد ذكره شقخـا يف 

ابـ خزيؿة أخرجف مـ حديث ثقبان ٓ مـ حديث شداد بـ أوس، وهذا الحديث جاء  تنبيه:

 (2/368- ،)التؾخقصلصحابة أكثرها معؾ، وأصحفا حديث ثقبان وشداد. اكظر طـ مجع مـ ا

  (2/472-.)كصب الرايةو

 =( مـ صريؼ خالد بـ مخؾد الؼطقاين، ثـا طبداهلل بـ 2/182أخرجف الدارقطـل ) ضعٔف ميهز. (3)
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 حاديثئل واألحكام املستفادة من األاملسا

 احتجاّ ايكا٥ِ. د:1ر َػأي١

  ذهب الجؿفقر، وهق مذهب مالؽ، والشافعل، وأبل حـقػة إىل أنَّ الحجامة

ابـ طباس، وأكس بـ مالؽ، ٓ تػطر الصائؿ، وصحَّ هذا الؼقل طـ ابـ طؿر، و

وجاء طـ ابـ مسعقد، وأم سؾؿة، وفقفؿا  ، والحسقـ بـ طظ وأبل سعقد،

 ضعٌػ.

وقال بف مـ التابعقـ: سعقد بـ الؿسقب، وطروة بـ الزبقر، والشعبل، 

 .والـخعل

 ٚاستديٛا مبا ًٜٞ:

 ، وهق الؿذكقر يف الؽتاب.البخاريالذي يف  حديث ابـ طباس  (٢

البـاين قال: ُسئؾ أكس:  ا(، أنَّ ثابتً 1940د البخاري )طـ حديث أكس  (2

ولػظف  أكـتؿ تؽرهقن الحجامة لؾصائؿ؟ قال: ٓ، إٓ مـ أجؾ الضعػ.

 (: ما ُكـَّا كدع الحجامة لؾصائؿ إٓ كراهقة الجفد.2375طـد أبل داود )

( بنسـاد صحقح طـ رجؾ مـ الصحابة أنَّ 2374ما أخرجف أبق داود ) (3

 ك طـ الحجامة، والؿقاصؾة ومل يحرمفؿا إبؼاًء طىل أصحابف.هن رسقل اهلل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الؿثـك، طـ ثابت البـاين، طـ أكس بـ مالؽ، فذكره.  =

مخؾد: صدوق لف مـاكقر، وطبداهلل بـ الؿثـك صدوق كثقر وهذا إسـاد ضعقػ: ٕن خالد بـ 

(، وشقخ اإلسالم كؿا يف 3/276) التـؼقحالخطنِ. وهذا الحديث أكؽره ابـ طبدالفادي يف 

شرح كتاب الصقام (1/447-448 والحافظ ابـ حجر يف )الػتح (1938 ومل يخرجف أحد )

 غقر الدارقطـل أو مـ رواه مـ صريؼف. 
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(، وغقره مـ حديث أبل سعقد 2/237الؽبرى )ما أخرجف الـسائل يف  (4

يف الحجامة لؾصائؿ. وإسـاده ضاهره  ملسو هيلع هللا ىلص، قال: أرخص الـبل الخدري 

ح وقػف أبق زرطة، وأبق  الصحة: إٓ أكف اختؾػ يف رفعف ووقػف، وقد رجَّ

 ي، وابـ خزيؿة، وغقرهؿ.حاتؿ، والترمذ

وهق الؿذكقر يف الباب،  ،«أول ما ُكرهت الحجامة لؾصائؿ»حديث أكس:  (5

م أكف ضعقٌػ.  وقد تؼدَّ

طاف، وقد ثبت طـ ابـ طباس  ، أكف استدلقا بالؼقاس طىل الػصد، والرُّ

 قال: الػطر مؿا دخؾ، ولقس مؿا خرج.

حف البخاري يف  ، وهق الؿحؾَّك ، وابـ حزم يفصحقحفوهذا الؿذهب رجَّ

 .إلباين اإلمام  ترجقح

 يػطر الحاجؿ، والؿحجقم، وطؾقفؿا العؾؿ إىل أكف  أهؾ وذهب مجع مـ

وهق ققل ططاء، وإوزاطل، وأمحد، وإسحاق، وأبل ثقر، ومـ الشافعقة ، الؼضاء

وابـ الؿـذر، وأبق القلقد الـقسابقري، وابـ حبان، وهق ترجقح شقخ  ابـ خزيؿة،

حف الشقخ ابـ باز، والشقخ ابـ اإلسالم  ابـ تقؿقة وتؾؿقذه ابـ الؼقؿ، ورجَّ

(، مـ صريؼ: 4/210، أخرجف طبد الرزاق )طثقؿقـ، وقد جاء طـ طظ 

طـد ابـ أبل شقبة، ويف إسـاده  وجاء طـ طائشة  الحسـ طـف، وهق مـؼطٌع،

 لقث بـ أبل سؾقؿ، وفقف ضعػ.

  واستدل همٓء  ٓ دلقؾ طىل ذلؽ.و ،وقد شذَّ ططاء فلوجب الؽػارة أيًضا
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 .«أفطر الحاجؿ، والؿحجقم»: بؼقل الـبل 

 َا ًٜٞ: األٍٚ ٚأٚزدٚا ع٢ً ايكٍٛ

 أطؾَّف اإلمام أمحد وغقره كؿا تؼدم. حديث ابـ طباس  (٢

كان ُمحرًما، والؿحرم يؽقن  أنَّ الـبل  أجاب ابـ خزيؿة بؿا حاصؾف: (2

قاء بإكؾ، أو بالشرب، أو مسافًرا، والؿسافر يجقز لف أن ُيػطَِر، س

 ما يؿـع اإلفطار.  الحجامة، فؾقس يف حديث ابـ طباس

أفطر الحاجؿ »ُمبِْؼل طىل إصؾ، وحديث:   أنَّ حديث ابـ طباس (3

 ل.ؼِ طىل الؿبْ  مٌ دَّ ؼَ طـ إصؾ، والـاقؾ مُ  كاقٌؾ  «والؿحجقم

 .قٌل اجلًيٌس، وهق انقٌل األًلهق  ًانصحْح

 ، فكد ُأٔجَٝب عٓ٘ بأجٛب١ َٓٗا:«حاجؿ، والؿحجقمأفطر ال»: ٚأَا قٛي٘ 

، وتبعف طؾقف الخطابل، والبقفؼل، وسائر الشافعقة إمما ذكره الشافعل يف  (٢

 مـ أنَّ هذا الحديث مـسقٌخ بحديث ابـ طباس، وغقره مؿا ذكركا.

ُمحِرًما إٓ يف حجة  ويدل طىل الـسخ أنَّ ابـ طباس مل يصحب الـبل  قالْا:

كان يقم الػتح كؿا جاء يف بعض  «أفطر الحاجؿ والؿحجقم»وحديث:  القداع،

 ألػاضف.

ويميده حديث أبل سعقد، وحديث أكس الَّؾذان تؼدم ذكرمها يف أدلة 

 .إول الؿذهب



َٔاو ٔنَتاُب  329  الاِّ

 
وقد اطتؿد طىل هذا الجقاب ابـ حزم، ثؿ الشقخ إلباين رمحفؿا اهلل، 

ـِ طىل حديث أبل سعقد، وحديث أكس   .ُمْعتَِؿَدْي

اجح يف حديث ابـ طباس أهنؿا قضقتان : َٓز ُد علٙ ٍذا اجلْابَّ أنَّ الرَّ

واة كؿا يف  )احتجؿ وهق محرٌم( )احتجؿ وهق صائٌؿ(، ومجع بقـفؿا بعض الرُّ

البخاري قرر ذلؽ الحافظ يف ،التؾخقص. 

 ، ًٓ ن كؿا تؼدم، فقبؼك هذا الجقاب احتؿا وحديث أبل سعقد، وأكس ُمَعالَّ

 جقبة، واهلل أطؾؿ.وهق أققى إ

ما أجاب بف الشافعل أيًضا، وتبعف الخطابل، وبعض الشافعقة مـ أنَّ الؿراد  (2

أهنؿا كاكا يغتابان يف صقمفؿا، كؿا  «أفطر الحاجؿ، والؿحجقم»بحديث: 

جاء يف بعض صرق الحديث
(1)

، وطىل هذا التلويؾ يؽقن الؿراد بنفطارمها 

ؿـ تؽؾؿ حال الخطبة: )ٓ مجعة أكف ذهب أجرمها، كؿا قال بعض الصحابة ل

 لؽ(، أي: لقس لؽ أجرها، وإٓ ففل صحقحة ُمجزئٌة طـف.

ًٓ فؼط.  لؽـ مل يصح يف الحديث أهنؿا كاكا يغتابان، فقبؼك هذا الجقاب احتؿا

َضا  (3 ما أجاب بف الخطابل، والبغقي رمحة اهلل طؾقفؿا، أنَّ معـاه: )َتَعرَّ

ـ وصقل شلء مـ الدم إىل جقفف طـد فِلكف ٓ يلم :لْلفطار(، أما الحاجؿ

 مولفِلكف ٓ يلمـ ضعػ ققتف بخروج الدم، فق :الؿص، وأما الؿحجقم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، (، مـ حديث ثقبان 4/268) الؽبرىبت ذكر الغقبة يف الحديث، أخرجف البقفؼل يف ٓ يث (1)

ويف إسـاده: يزيد بـ ربقعة الرحبل الدمشؼل، وهق متروك، وذكر الحافظ ابـ حجر طـ ابـ 

 الؿديـل أكف قال: حديث باصؾ.
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 أمره إىل أن يػطر.

 ، وسقليت كالمف.وإىل هذا الؼقل أشار الشقكاين 

أفطر »أيًضا أكف مرَّ هبؿا قريب الؿغرب، فؼال:  ما ذكره الخطابل  (4

ا يؼال: أمسك الرجؾ، إذا دخؾ أي: حان فطرمها، كؿ «الحاجؿ، والؿحجقم

 يف وقت الؿساء، أو قاربف.

 تغؾقٌظ ودطاٌء طؾقفؿا: ٓرتؽاهبؿا ما يعرضفؿا لػساد صقمفؿا.أكف  (5

أنَّ حديث ابـ طباس أصح، ويعضده الؼقاس: فقجب تؼديؿف، أجاب هبذا  (6

 الشافعل.

 وأققى هذه إجقبة إول، ثؿ الثالث.

 ب عٓ٘ نُا ًٜٞ:ٚأَا َا أٚزدٚٙ ع٢ً اجلُٗٛز، فاجلٛا

إطالل اإلمام أمحد لذكر الصقام فقف قد طارضف يف ذلؽ اإلمام  البخاري،  (٢

 وصحح ذكر الصقام يف الحديث.

ـَ الحافظ أهنؿا قضقتان:  وقد بقَّ

 وهق محرٌم، وهذا الحديث متػؼ طىل صحتف. احتجؿ الـبل  األّىل:

بقـفؿا، ومـ وهق صائٌؿ، فجاء بعض الرواة فجؿع  احتجؿ الـبل  الجاىٔ٘:

 فؼط. «وهق محرمٌ »هـا حصؾ اإلشؽال: لؽقن أكثر الرواة يرووكف بؾػظ: 

: وتعؼب بلنَّ -بعد أن ذكر كالم ابـ خزيؿة-   قال احلافظ ابً حجز (2
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هذا الحديث ما ورد هؽذا إٓ لػائدة: فالظاهر أهنا وجدت مـف الحجامة 

 وهق صائٌؿ مل يتحؾؾ مـ صقمف واستؿر.

: وهذا تلويٌؾ باصٌؾ: ٕكف قال: احتجؿ معامل الســ يف  ّقال اخلطابٕ

 وهق صائٌؿ. فلثبت لف الصقام مع الحجامة ولق بطؾ صقمف هبا لؼال: أفطر بالحجامة.

احتجؿ وهق »: قؾت: وٕنَّ السابؼ إىل الػفؿ مـ ققل ابـ طباس  قال اليّْٖ

 هاحاديث الؿذكقرة.اإلخبار بلنَّ الحجامة ٓ تبطؾ الصقم، ويميده باقل إ «صائؿٌ 

أنَّ هذا الترجقح ٓ ُيرجع إلقف إٓ طـد طدم إمؽان الجؿع وطـد طدم الـسخ،  (3

وإمر هـا بخالف ذلؽ، ومع التسؾقؿ فؼد ُيعارض بترجقح حديث ابـ 

 ، واهلل أطؾؿ.«أفطر الحاجؿ والؿحجقم»طباس طىل حديث: 

يفدي مـ يشاء إىل وكسللف تعاىل أن يفديـا لؿا اختؾػ فقف مـ الحؼ بنذكف إكف 

 صراط مستؼقؿ.

ـَ  :-بعد أن ذكر الخالف- وما أحسـ ما قالف الشقكاين  َفُقْجَؿُع َبقْ

ـْ َكاَن َيْضُعُػ بَِفا ََحادِيِث بَِلنَّ اْلِحَجاَمَة َمْؽُروَهٌة فِل َحؼِّ َم ْٕ َوَتْزَداُد اْلَؽَراَهُة إَذا  ،ا

ْعُػ َيْبُؾُغ إَلك َحدٍّ َيُؽقُن َس  َٓ َيْضَعُػ َكاَن الضَّ ـْ َكاَن  َٓ ُتْؽَرُه فِل َحؼِّ َم َبًبا لِْْلِْفَطاِر، َو

ـُ َحْؿُؾ َقْقلِِف:  ائِِؿ َأْوَلك، َفَقَتَعقَّ َأْفَطَر »بَِفا، َوَطَؾك ُكؾِّ َحاٍل َتَجـُُّب اْلِحَجاَمِة لِؾصَّ

اِرفَ  :َجازِ الؿَ َطَؾك  «ْحُجقمُ الؿَ الَحاِجُؿ َو  ِة الصَّ َِدلَّ ْٕ ـْ َمْعـَاُه اْلَحِؼقِؼلِّ لَِفِذِه ا .ها.ِة َلُف َط
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (2/472- ،)كصب الراية (1938 ،)الػتح (6/349-353 ،)شرح الؿفذباكظر:  (1)

التؾخقص (2/366- ،)سبؾ السالم (4/130-135 ،)الشرح الؿؿتع (6/392 ،) كقؾ

 شرح كتاب الصقام مـ العؿدة (3/169-171 ،)تقضقح إحؽام (1644 ،)إوصار

(1/406-450 ،)مصـػ ابـ أبل شقبة (3/51 ،)مصـػ طبد الرزاق (4/210-.) 
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 فكس ايعطم ٚؾطط٘. د:2ر َػأي١

ًٓ ففق شرط، وإْن شؼؼتف  الفاد ّالغزط: هق شؼ العرق: فنْن شؼؼتف صق

 طرًضا ففق فصٌد.

 أكف والذي طؾقف الشافعقة، وأكثر الحـابة، ومـفؿ: الؼاضل، وابـ طؼقؾ  ٓ

 طىل فطره.: لعدم وجقد دلقؾ يدل انصحْحهق  ًىزاُيَػطُِّر، 

  حف شقخ اإلسالم إىل أكف ُيَػطِّر ققاًسا طىل وذهب بعض الحـابؾة، ورجَّ

الحجامة بجامع وجقد الضعػ يف كؾقفؿا، واستؼرب ذلؽ الشقخ ابـ 

.طثقؿقـ
(1)

 

 ؟َٔ ْعف٘ ايسّ َٔ ُضعاُف، أٚ غريٙ د:3ر َػأي١

  الـزيػ الذي يحصؾ مـ إسـان، أو مـ إكػ، وما أشبف ذلؽ ٓ يمثر يف

، وهق ، والجؿفقرم يحترز مـ ابتالطف ما أمؽـ، وهذا مذهب الحـابؾةالصقم مادا

ابـ طثقؿقـ رمحة اهلل طؾقفؿا.واإلمام  ابـ باز،اإلمام  ترجقح
(2)

 

 غخب ايسّ يًتربل. د:4ر َػأي١

 ابـ طثقؿقـ، والشقخ صالح الػقزان إىل أكف إْن واإلمام  ابـ باز،اإلمام  ذهب

 .كان كثقًرا: أفطر ققاًسا طىل الحجامة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشرح  (1/451-453 ،)رح كتاب الصقام مـ العؿدةش (6/349 ،)شرح الؿفذباكظر:  (1)

  (4/207.)مصـػ طبد الرزاق (3/46 ،)مصـػ ابـ أبل شقبة (6/396-397 ،)الؿؿتع

فتاوى  (1/514 ،)فتاوى ابـ طثقؿقـ(، 1/450(، كتاب الصقام )3/273) اإلكصافاكظر:  (2)

  (25/267.)ػتاوىمجؿقع ال (2/406 ،)فتاوى رمضان (12077 ،)الؾجـة
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أنَّ  -واهلل أطؾؿ- فانظاىشيف الحجامة أهنا ٓ تػطر،  انشاجحدم أنَّ وقد تؼ

.، وهق مؼتضك مذهب الجؿفقرسحب الدم لؾتبرع ٓ ُيَعدُّ ُمَػطًِّرا
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( مجع أشرف.2/465-467) فتاوى رمضاناكظر:  (1)
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ـْ َطائَِشَة  (535) ُهَق َصائٌِؿ. َرَواُه ، وَ اْكتََحَؾ فِل َرَمَضانَ  ملسو هيلع هللا ىلص، َأنَّ الـَّبِلَّ َوَط

َٓ َيِصحُّ   : ـُ َماَجْف بِنِْسـَادٍ َضِعقٍػ. َوَقاَل التِّْرمِِذيُّ َشْلٌء.  فِقْفِ  اْب
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 انتخاٍ ايكا٥ِ. د:1ر َػأي١

  ،مذهب الشافعل وأصحابف، وحؽاه ابـ الؿـذر طـ ططاء، والحسـ

ل ثقر: أكف جائٌز، وٓ كراهة فقف، وٓ والـخعل، وإوزاطل، وأبل حـقػة، وأب

  يػطر، سقاء وجد صعؿف يف حؾؼف، أم ٓ.

أكف كان يؽتحؾ، وهق صائؿ. أخرجف ابـ أبل شقبة  وجاء طـ أكس 

واستدلقا  (، ويف إسـاده أبق معاذ طتبة بـ محقد الضبل، وفقف ضعػ.3/47)

ا استدلقا الذي يف الباب، وبلحاديث أخرى ضعقػة، وأققى م بحديث طائشة 

بف هق البراءة إصؾقة، فإصؾ أن الصائؿ ٓ ُيحؽؿ طؾقف بالػطر إٓ بدلقؾ 

 صحقٍح، صريٍح، وٓ كستطقع أن ُكْػِسَد طبادة شخٍص إٓ بذلؽ.

حف شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة، وأشار انشاجح هق ًىزا ادلزىة ، وهق الذي َرجَّ

حف  الشقخ ابـ باز، والشقخ ابـ إىل ترجقحف الصـعاين، واستظفره الشقكاين، ورجَّ

 طثقؿقـ رمحة اهلل طؾقفؿ أمجعقـ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، ويف إسـاده سعقد بـ طبدالجبار الزبقدي، وقد كذبف ابـ 1678أخرج ابـ ماجف ) ضعٔف جدِّا. (1)

جرير، وضعػف الـسائل، وقال ابـ الؿديـل: مل يؽـ بشلء، وقال مسؾؿ: متروك الحديث. واكظر: 

التـؼقح (3/249 ،)التؾخقص (2/365 ،)شرح العؾؾ (2/824.) 
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 مذهب أمحد، ومالؽ، والثقري، وإسحاق: أكف ُيؽره، وقال مالؽ، وأمحد: و

الػطر »، مرفقًطا: وإْن وصؾ إىل الحؾؼ: أفطر، واستدلقا بحديث ابـ طباس 

ف ، وقالقا: هذا يجد صعؿ(6/2042أخرجف ابـ طدي ) «َما دخؾ ولقس َما خرج

 يف حؾؼف، فقدل طىل أكف قد دخؾ، وباإلفطار قال ابـ شبرمة، وابـ أبل لقىل.

، فػل سـده: «الػطر َما دخؾ...»، وأما حديث: انقٌل األًلهق  ًانصحْح

ا، وفقف أيًضا: شعبة مقىل ابـ طباس، وهق  الػضؾ بـ مختار، وهق ضعقٌػ جدًّ

ح ذلؽ و كتفك،.اضعقٌػ، وقال ابـ طدي: إصؾ يف هذا الحديث أكف مقققٌف  رجَّ

 البقفؼل.

: وُأجقب طـف: بلكَّا ٓ كسؾؿ كقكف سبؾ السالميف   ّقال الايعاىٕ

داخاًل: ٕنَّ العقـ لقست بؿـػذ، وإكؿا يصؾ مـ الؿسام: فننَّ اإلكسان قد يدلؽ 

 هافقف. يف قدمقف بالحـظؾ: فقجد صعؿف

أكف قال يف   ؾؿاكعقـ بحديث معبد بـ هقذة، طـ الـبلل لَّ دِ استُ  وقدِ 

مـ صريؼ: طبد الرمحـ بـ الـعؿان  (،2377) رواه أبق داود «لقتؼف الصائؿ»اإلثؿد: 

 بـ معبد بـ هقذة، طـ أبقف، طـ جده بف.ا

وهذا الحديث سـده ضعقٌػ: ٕنَّ طبد الرمحـ ضعقٌػ، والـعؿان مجفقل، 

ـ طبد الفادي.وقد أكؽر هذا الحديث ابـ معقـ وأمحد، ثؿ شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة واب
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشرح  (4/205- ،)الـقؾ (6/348-349 ،)شرح الؿفذب (4/353 ،)الؿغـلاكظر:  (1)

 مسائؾ أبل داود (3/246 ،)التـؼقح (4/136 ،)سبؾ السالم (6/382 ،)الؿؿتع

  (25/234.)مجؿقع الػتاوى(، 298)ص
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 ١َكَحًِامُل ٌِا٥َٔشامَل ُضِعَب

 ايكٕط٠ يف األشٕ. د:1ر َػأي١

  الذي طؾقف الحـابؾة، ومجفقر الشافعقة أهنا تعتبر مػطرة: لؽقهنا تصؾ إىل

 الدماغ.

 ل، والؼاضل حسقـ، والػقراين، ـجوذهب بعض الشافعقة كـلبل طظ الس

رجقح شقخ اإلسالم ٓ تػطر، وهق مذهب ابـ حزم، وت اوصححف الغزايل إىل أهن

 .ابـ تقؿقة: لؽقن إُُذن لقست بؿـػٍذ إىل الحؾؼ، والؿعدة

، وهق ترجقح الشقخ ابـ باز والشقخ ابـ طثقؿقـ رمحفؿا اهلل.انصحْحهق  ًىزا
(1)

 

 ايػعٛط ٚايكٕط٠ يف األْف. د:2ر َػأي١

عقط: بضؿ السقـ ، هق كػس الػعؾ، وهق جعؾ الشلء يف إكػ، وجذبف السُّ

 إىل الدماغ.

ع ، هق اسٌؿ لؾشلء الذي يتسعطف كالؿاء، والدهـ، وغقرمها، قط: بالػتحوالسَّ

 والؿراد هـا الضؿ.

 :ويف هذه الؿسللة ثالثة مذاهب 

حف  األّل: أكف إْن وصؾ إىل الدماغ: أفطر، وهق ققل الشافعقة، والحـابؾة، ورجَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فتاوى (، 753رقؿ) الؿحىل (4/353 ،)الؿغـل (6/314-315 ،)شرح الؿفذباكظر:  (1)

  (2/509-511.)رمضان
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 شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة.

 يتحؼؼف بـاء طىل أنَّ بقـ وسقاٌء تقؼـ مـ وصقلف إىل حؾؼف، أو جقفف، أو مل قال:

الدماغ والجقف مجرى، فؿا يصؾ إىل الدماغ ٓبد أن يصؾ إىل الجقف، وإىل 

 الحؾؼ.

عقط: إٓ إذا دخؾ إىل ققل اإلمام مالؽ  الجاىٕ: ، وهق أكف ٓ يػطر بالسُّ

 ابـ باز رمحفؿا اهلل.واإلمام  ابـ طثقؿقـ،اإلمام  حؾؼف، وهق ضاهُر ترجقح

 الحافُظ لؿالٍؽ، والشافعل.وطزا هذا الؼقل 

 أكف ٓ بلس بف لؾصائؿ، وهق ققل الـخعل، وابـ حزم. الجالح:

 : لحديث لؼقط بـ صبرة أنَّ الـبل انقٌل انثاَِهق  -واهلل أطؾؿ- ًانشاجح

.«وبالغ ْم آستـشاق؛ إٓ أن تؽقن صائًَم »قال لف: 
(1)

 

إىل الؿعدة،  ءلقصقل الؿاإٓ أنَّ الؿبالغة تؽقن سببًا  ،وٓ ُيعؾؿ لفذا طؾَّة

أطؾؿ. واهلل
(2)

 

 احتكإ ايكا٥ِ. د:3ر َػأي١

ُبر، وهق معروٌف وٓ يزال ُيعؿؾ. االحتكاٌ:  هق إدخال إدوية مـ صريؼ الدُّ

  ٍف فالؿشفقر مـ مذهب أمحد، والشافعل أهنا تػطر: ٕهنا تصؾ إىل شلء ُمَجقَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.36تؼدم تخريجف يف الؽتاب برقؿ ) (1)

 (1/385 ،)شرح كتاب الصقام مـ العؿدة (6/313 ،)الؿجؿقع (4/353 ،)الؿغـلاكظر:  (2)

الؿحؾَّك (753 ،)الػتح (مـ كتاب الصقم[، 28]باب )الشرح الؿؿتع (6/379 ،) فتاوى

  (2/511.)رمضان
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 أم ٓ.يف اإلكسان، وهق إمعاء: فتؽقن مػطرة، سقاء وصؾت إىل الؿعدة 

 وذهب ابـ حزٍم، وشقخ اإلسالم ابـ تقؿقة، وهق رواية طـ مالؽ. 

ترجقح الشقخ ابـ طثقؿقـ، والشقخ ابـ باز إىل أكف ٓ بلس بذلؽ: ٕكف ٓ هق و

يطؾؼ طؾقف اسؿ إكؾ والشرب لغة، وٓ ُطْرًفا، ولقس هـاك دلقؾ مـ الؽتاب 

 لء إىل الجقف.أنَّ مـاط الحؽؿ باإلفطار: وصقل الشيدل طىل  والسـة

واهلل أطؾؿ. ،انشاجحهق  ًىزا انقٌل
(1)

 

 .- ايِصٖنط -ايتكٕري يف اإلحًٌٝ  د:4ر َػأي١

 .الذي طؾقف مجفقر الشافعقة، والحـابؾة أكف ُيَعدُّ مػطًِّرا: ٕكف يصؾ إىل الجقف 

  ُّوهـاك وجٌف طـد الشافعقة، والحـابؾة، وهق ترجقح شقخ اإلسالم أكف ٓ ُيَعد

 أكاًل وٓ شرًبا، وٓ يف معـامها.ُمَػطًِّرا: ٕكف لقس 

 ها: وما طؾؿـا أكاًل، وٓ ُشرًبا يؽقن طىل دبٍر وإحؾقؾ. قال ابً حشو

: لعدم وجقد دلقؾ مـ الؽتاب والسـة أنَّ مـاط الحؽؿ انشاجحهق  ًىزا انقٌل

حف ،وصقل الشلء إىل الجقف .ابـ طثقؿقـ اإلمام  وهذا هق الذي رجَّ
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرح الؿؿتع (753 ،)الؿحؾَّك (4/353 ،)الؿغـل (6/313 ،)الؿجؿقعاكظر:  (1)

(6/380 ،)فتاوى رمضان (2/485 ،)الػتاوى (25/245.) 

 (753 ،)الؿحؾَّك (1/393 ،)شرح كتاب الصقام مـ العؿدة (6/313 ،)الؿجؿقعاكظر:  (2)

الؿؿتع الشرح (6/384 ،)اإلكصاف (3/276 ،)الؿغـل (4/360.) 



َٔاو ٔنَتاُب  339  الاِّ

 

ـْ َأبِل ُهَريْ  (535)   ،َرَة َوَط
ِ
ـْ َكِسَل َوُهَق َصائِؿٌ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ، َم

.. ُمتََّػٌؼ َطَؾقْفِ «َفَلَكَؾ َأْو َشرَِب، َفْؾُقتِؿَّ َصْقَمُف، َفنِكَََّم َأْصَعَؿُف اهللُ َوَسَؼاهُ 
(1)

 

ـْ َأْفَطَر فِل َرَمَضا»: َولِْؾَحاكِؿِ  اَرةَ  َطَؾْقفِ  َفاَل َقَضاءَ  َن َكاِسًقاَم َٓ َكػَّ . َوُهَق «َو

َصِحقٌح.
(2)

 

 
 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 إشا ْػٞ ايكا٥ِ فأنٌ أٚ ؾطب؟ د:1ر َػأي١

 يف الؿسللة ققٓن: 

، األّل:  .وهق ققل الجؿفقر، مـفؿ: أمحد، والشافعل أكف ٓ يػطر، وصقمف تامٌّ

 ٚاستديٛا مبا ٜأتٞ:

 ﴾ ۓ ے ے ھ  ھ  ھ ھ ہ ہ ہ ﴿ققلف تعاىل:  (٢

 .[5األحزاب:]

 .[286البؼرة:] ﴾ائ ائ ى   ى ې ې ې ﴿ققلف تعاىل:  (2

، «والـسقان، وما استؽرهقا طؾقف ،إنَّ اهلل جتاوز طـ أمتل الخطل»حديث:  (3

 (.39رقؿ ) عؾقم والحؽؿجامع الُمَعؾٌّ كؿا يف  وهق حديٌث 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1155(، ومسؾؿ )1933أخرجف البخاري ) (1)

(، مـ صريؼ محؿد بـ طؿرو بـ 1990( وأخرجف أيًضا ابـ خزيؿة )1/430أخرجف الحاكؿ ) (2)

طؾؼؿة، طـ أبل سؾؿة، طـ أبل هريرة. وهذا إسـاد حسـ، ومحؿد بـ طؿرو بـ طؾؼؿة حسـ 

أرجح: ٕن ابـ طؾؼؿة وإن كان حسـ الحديث فؾف أوهام، وقد  الصحقحقـديث، ولػظ الح

 بالؾػظ الؿتؼدم. روى الحديث غقر واحد طـ أبل هريرة 
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 الذي يف الباب، وهق كصٌّ يف الؿسللة. حديث أبل هريرة  (4

أكف أمره  أحسٖا:: ويف هذا الحديث دٓلة مـ وجقٍه:  قال عٔخ اإلصالو

: بنتؿام صقمف: َفُعؾَِؿ أنَّ هذا إتؿام لصقٍم صحقح، ولق أراد وجقب اإلمساك فؼط

أكف مل يلمره بالؼضاء، وٓ يجقز  ايثاْٞ:. ، أو فؾقصؿ بؼقة يقمفلؼال: فؾقتؿ صقاًما

تعؾقاًل  «اهلل أصعؿف وسؼاه»أكف قال:  ايثايث:تلخقر البقان طـ وقت الحاجة. 

 وجقاًبا، ومعؾقٌم أنَّ إصعام اهلل وإسؼاء اهلل لؾعبد طىل وجفقـ:

أنَّ اهلل خؾؼ لف الطعام والشراب، والحركة التل هبا يلكؾ ويشرب، وطىل هذا  (٢

الـاسل، ومجقع الخؾؼ: فاهلل أصعؿفؿ وسؼاهؿ، وهذا الؿعـك مل فالعامد، و

 .ملسو هيلع هللا ىلصيؼصده الـبل 

أْن يطعؿف ويسؼقف بغقر فعؾ مـ العبد، وٓ قصد، وٓ طؿد كؿا يف هذه  (2

الصقرة، فصار غقر مؽؾٍَّػ ٕجؾ الـسقان، فُلِضقَػ الػعؾ إىل اهلل قدًرا 

، «أصعؿف وسؼاه اهلل»وشرًطا، فسؼط قؾؿ التؽؾقػ طـ هذا الػعؾ، فؼقلف: 

أي: ٓ صـع لف يف هذا الػعؾ، وإكؿا هق فعؾ اهلل فؼط، فال حرج طؾقف فقف، 

 بتصرٍف. هاوٓ إثؿ: فلتؿ صقمؽ.

 أكف يػطر وطؾقف الؼضاء دون الؽػارة، وهق ققل مالؽ، وربقعة. الجاىٕ:

ـُ الصقم: فحؽؿف حؽؿ مـ كسل ركـًا  قالْا: ٕنَّ اإلمساك طـ الؿػطرات رك

 : فنهنا تجب طؾقف اإلطادة، وإْن كان كاسقًا.مـ الصالة



َٔاو ٔنَتاُب  34٢  الاِّ

 
أنَّ هذا ققاٌس فاسُد آطتبار: لؿخالػتف لؾـصقص الؿتؼدمة. ّاجلْاب:

(1)
 

ًٝا، فٌٗ جيب إعالَ٘ ع٢ً َٔ ضآٙ؟ د:2ر َػأي١  َٔ أنٌ، أٚ ؾطب ْاغ

  ذكر ابـ ُمْػؾِح :يف الػروع وجفقـ 

صقاب، وهق : وهق الاإلكصافأكف يؾزمف اإلطالم. قال الؿرداوي يف  األّل:

 يف الجاهؾ آكد.

 ٓ يؾزمف اإلطالم. الجاىٕ:

ف ابـ مػؾح وجًفا آخر: أكف يؾزمف إطالم الجاهؾ ٓ الـاسل.  ثؿ وجَّ

بف : قال أتٌ عثذ اهلل غفش اهلل نو  -واهلل أطؾؿ- انصٌابهق  ادلشداًُوما صقَّ

م، وإكؿا الجفؾ وال ـسقان لؽقن إكؾ، أو الشرب يف هنار رمضان مـ الصائؿ ُمحرَّ

مـ رأى مـؽؿ مـؽًرا فؾقغقره بقده؛ فنْن مل »: طذٌر يف طدم تلثقؿف، فقشؿؾف ققلف 

( 49أخرجف مسؾؿ ) «يستطع فبؾساكف؛ فنْن مل يستطع فبؼؾبف، وذلؽ أضعػ اإليَمن

 .مـ حديث أبل سعقد الخدري 

ومـ الؿعؾقم أيًضا أنَّ اإلمام إذا قام إىل ركعة خامسة كاسقًا فقجب طىل 

روين فنذا»: قم إطالمف: لؼقلف الؿلم «كسقُت فذكِّ
(2)

، فؽذلؽ هذه الصقرة، 

واهلل أطؾؿ.
(3)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 شرح الؿفذب (4/138 ،)سبؾ السالم (1651 ،)كقؾ إوصار (1933 ،)الػتحاكظر:  (1)

(6/324 ،)الؿغـل (4/367- ،)الؿحؾَّك (753 ،)تقضقح إحؽام (3/179 كتاب ،)

 (.458-1/457الصقام )

 (.324رقؿ ) البؾقغتؼدم تخريجف يف  (2)

  (3/274-275.)اإلكصاف (3/53 ،)الػروعاكظر:  (3)
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ِْ٘ قس أفٕط، فأنٌ عًُسا د:3ر َػأي١ ِٔ أ ًٝا فظ  ؟يٛ أنٌ ْاغ

  ذكر صاحبالػروع وصاحب ،اإلكصاف ققلقـ، وإكثر طىل  ذلؽ يف

طثقؿقـ  وإلقف مال الشقخ ابـ وهق ققل الحـػقة، وإصح طـد الشافعقة، أكف يػطر،

  ،ُمَعؾِّاًل ذلؽ بؽقكف قد تعؿد إكؾ وهق طاملٌ  أكف صائٌؿ دون أن يسلل ويتحرى

ه إن شاء اهلل. ًصا. ثؿ قال: وطىل ُكؾ حال يؼضل يقًما، وٓ يضرُّ فقؽقن بذلؽ مػرِّ
(1)

  

ًٝا. د:4ر َػأي١  مجال ايكا٥ِ ْاغ

 :يف هذه الؿسللة أققال 

والشافعل، وأبل  أكف ٓ شلء طؾقف، وهق ققل مجاهد، والحسـ، األّل:

حـقػة، وإسحاق، وداود، وابـ الؿـذر، وغقرهؿ، وهق ترجقح ابـ طبد البر، وشقخ 

: لِلدلة الؿتؼدم ذكرها يف مسللة إكؾ انصحْحهق  ًىزااإلسالم ابـ تقؿقة، 

 تشؿؾ الجؿاع أيًضا. «مـ أفطر...»والشرب كاسقًا، ورواية الحاكؿ: 

وإوزاطل، والؾقث، ومالؽ، وجقب الؼضاء، وهق ققل ططاء،  الجاىٕ:

تُفؿ قصقر حال الؿجامع كاسقًا طـ حالة  وأمحد، وأحد القجفقـ لؾشافعقة، وُحجَّ

 إكؾ.

وجقب الؼضاء والؽػارة، وهق الؿشفقر مـ مذهب أمحد، وحجتفؿ  الجالح:

 صائؿ، فلمره الـبل  وهق حديث الرجؾ الذي جامع امرأتف يف هنار رمضان،

 بالؽػارة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) اإلكصاف (3/275 ،)الشرح الؿؿتع (6/400 ،)حاشقة ابـ طابديـ (2/411 ،)

الؿجؿقع (6/339 ،)حاشقة إطاكة الطالبقـ (2/260.) 



َٔاو ٔنَتاُب  343  الاِّ

 
مـ الرجؾ: َأَكِسل، أم ٓ؟ قالقا: وترك  يستػصؾ الـبل  وملقالْا: 

ْل َمـِْزَلَة العؿقم يف الؿؼال. لآستػصال يف مؼام آحتؿا  ُيـَزَّ

أنَّ يف سقاق الحديث ما يدل طىل أنَّ الرجؾ مل يؽـ كاسقًا، بؾ  ع٢ً شيو: ّزٚايِط

لػاظ ٓ يؼقلفا إٓ كان متعؿًدا، وهق ققلف: )هؾؽُت(، وققلف: )احترقت(، ففذه إ

مـ كان متعؿًدا لؾؿعصقة، ٓ مـ وقعت مـف كسقاًكا، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

ٌِ د:5ر َػأي١  ؟ٚنصا ايغباض ٚايسقٝل ،َٔ زخٌ يف حًك٘ ايصباب ٖٚٛ قا٥

: وكؼؾ ابـ الؿـذر آتػاق طىل أنَّ مـ دخؾ حؾؼف  قال احلافظ ابً حجز

ب أكف قال: أحبُّ إيلَّ الذباب وهق صائٌؿ أْن ٓ شلء طؾقف، لؽـ كؼؾ غقره طـ أشف

 هاأن يؼضل. حؽاه ابـ التقـ.

 ﴾ڀ   ڀ پ پ پ﴿أكف ٓ شلء طؾقف: لؼقلف تعاىل:  ًانصٌاب

 .[5األحزاب:] ﴾ۓ ے ے ھ ﴿، وققلف: [225البؼرة:]

وغقرهؿ هبذه الؿسللة ما لق دخؾ الغبار إىل حؾؼف  ، والشافعقة،وأَلَحؼ الحـابؾة

.هاأشبف ذلؽ.مـ غقر قصٍد، وكذا كخؾ الدققؼ، وما 
(2)

 

 ؟َٔ أنٌ، أٚ ؾطب، أٚ جاَع جاٖاٙل بايتخطِٜ د:6ر َػأي١

 ُيَعدُّ ُمْػطًِرا، وإْن كان جاهاًل: ٕنَّ الـبل  فالؿشفقر طـد الحـابؾة أك  َّمر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (3/179 ،)تقضقح إحؽام (6/324 ،)الؿجؿقع (1933( )1936 ،)الػتحاكظر:  (1)

الؿحؾَّك (753 ،)الؿغـل (4/374.) 

 الحاوي الؽبقر (3/276 ،)اإلكصاف (1933 ،)الػتح (4/364 ،)الؿغـلاكظر:  (2)

(3/419 ،)الؿجؿقع (6/327.) 
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يعؾؿ أنَّ  واحٌد مـفؿا ، ومل يؽـ«أفطر الحاجؿ والؿحجقم»بالذي يحتجؿ فؼال: 

 ذلؽ مـفل طـف.

 لؿجد ابـ تقؿقة، وجزم بف الشقرازي وذهب بعض الحـابؾة كلبل الخطاب، وا

أكف ٓ ُيَعدُّ ُمْػطًِرا، وُيعَذُر بجفؾف، واستدلقا بحديث طدي بـ حاتؿ  الؿفذبيف 

 چ    چ چ چ ڃ ڃ  ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿طـد أن كزل ققلف تعاىل: 

ًٓ أسقد، فؾؿ يزل يلكؾ ويشرب حتك [٢87البؼرة:] ﴾ڇ ًٓ أبقَض، وطؼا ، فلخذ طؼا

إن وسادك لعريض، إكَم هق سقاد الؾقؾ، »: ؼال الـبل يتبقـ لف رؤيتفؿا، ف

 بـ سعد بـحقه.امتػؼ طؾقف طـف، وطـ سفؾ  «وبقاض الـفار

حفانصحْحهق  ًىزا انقٌل ، وأما استدٓلفؿ ابـ طثقؿقـ اإلمام  ، وقد رجَّ

، فؼد تؼدم الجقاب طؾقف يف مسللة الحجامة، «أفطر الحاجؿ والؿحجقم»بحديث: 

يف الحديث أهنؿا مل يؽقكا يعؾؿان أنَّ الحجامة  فؾؿ يلِت كف أفطر: وطىل التسؾقؿ بل

مـفل طـفا.
(1)

 

  (6/324:)الؿجؿقعيف  قال الـقوي  تتعلل باملضأل٘ الضابك٘: فائدٗ

إذا أكؾ الصائؿ، أو شرب، أو جامع جاهاًل بتحريؿف: فنْن كان قريب طفد بنسالم، 

ذا مػطًرا: مل يػطر: ٕكف ٓ يلثؿ، فلشبف أو كشل ببادية بعقدة بحقث يخػك طؾقف كقن ه

الـاسل الذي ثبت فقف الـص، وإن كان مخالًطا لؾؿسؾؿقـ: بحقث ٓ يخػك طؾقف 

 هتحريؿف: أفطر: ٕكف مؼصر.ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشرح  (1/463-464 ،)شرح كتاب الصقام مـ العؿدة (3/274،) اإلكصافاكظر:  (1)

  (6/323-.)الؿجؿقع (6/401- ،)الؿؿتع



َٔاو ٔنَتاُب  345  الاِّ

 
أيًضا إن كان جاهاًل، وإن كان مخالًطا لؾؿسؾؿقـ،  ال ّفطشأكف ًاألظيش  :ُ قهت

 واهلل أطؾؿ.

 إشا أجطٟ املفٕط فٝ٘ قًٗطا؟ د:7ر َػأي١

سعط أأو  ،اوجر الطعام قفرً أن لب إذا فعؾ بف غقره الؿػطرَ  : ّْٖقال الي

فال فطر يف كؾ  :ت كائؿةً عَ قمِ أو ُج  ،عتقمِ ُج ة وَ أطت الؿربِ أو رُ  ،الؿاء وغقره

 بتصرٍف. ها.ذلؽ

وهذا الذي ذكره الـقوي هق مذهب الشافعقة، وكؼؾف مجاطٌة طـ اإلمام أمحد يف 

، ويدل طؾقف انصٌاب: أكف ٓ يػطر أيًضا، وهق غقر الجؿاع، وطـف رواية يف الجؿاع

 .[٢16الـحل:] ﴾ڈ ڎ ڎ  ڌ ڌ ڍ ﴿ققلف تعاىل: 

، «إن اهلل جتاوز طـ أمتل الخطل، والـسقان، وما استؽرهقا طؾقف»ويف الحديث: 

.(39رقؿ ) جامع العؾقم والحؽؿوقد ُأِطؾَّ هذا الحديث كؿا يف 
(1)

 

ِ   د:8ر َػأي١ أن  ٌ، أٚ ؾ  طب، أٚ  إٔ ٜأن  ٌ بٓفػ  ٘، ف  عً  ٢ ي  ٛ ٗأن  طٙ ايك  ا٥

ٓ ك ُ هَّ  ؟ٗأنِطٖك املطأ٠ ع٢ً ايتُهني; ف

 ّْٖقال الي  : َصحَّ ـ إقَّ مـ بَ  ؾَّ ىف بطالن الصقم بف ققٓن مشفقران ق 

يف  -يعـل الشقرازي- مؿـ صححف الؿصـػو ،ٓ يبطؾ :صحوإ ،مـفؿا

التـبقف،  والغزايل يفالقجقز، يف  يوالعبدرالؽػاية،  والرافعل يفشرحال 

وقد  ،البطالن الؿحرريف  لوٓ تغتر بتصحقح الرافع ،انصٌاب وهق ،وآخرون

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1/331.)شرح كتاب الصقام (3/273-274 ،)اإلكصاف (6/324 ،)الؿجؿقعاكظر:  (1)
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سؼط أثر أكراه بلكف باإل بطالكفواحتجقا لعدم  ،مختصر الؿحرركبفت طؾقف يف 

 ،ففق كالـاسل :ا طـفقًّ ِف ـْ كؾ ٓ مَ ا بإمقرً لكف صار مٕ :كؾولفذا ٓ يلثؿ بإ :فعؾف

 ،كراه طـ كػسفكؾ لدفع ضرر اإلبإ ٌب خاصَ كف مُ ٕ :ٓ يػطر فمـف بلك بؾ أوىل

إكف ) :وأما ققل الؼائؾ أخر ٍل،كف لقس بؿخاصب بلمر وٓ هننف :بخالف الـاسل

ققا بقـفؿا بلن رَّ فػ ،(كؾ لدفع الجقع والعطشفؽان كإ :أكؾ لدفع الضرر طـف

ه بؾ ما الجقع والعطش فال يؼدحان يف اختقارأو ،يف اختقاره كراه قادٌح اإل

 ها.يزيداكف

هق الؿـؼقل طـ أمحد أيًضا: إٓ يف مسللة إكراه  والذي اختاره الـقوي 

 الؿرأة طىل القطء: فالؿشفقر طـف أكف يػسد صقمفا، وٓ كػارة طؾقفا.

ما ذهب إلقف الـقوي: بلنَّ اإلكراه يشؿؾ إكراه الؿرأة طىل القطء  ًانصحْح

بشروصف، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 ؾطٚط اإلنطاٙ. د:9ر َػأي١

 ر أهؾ العؾؿ لْلكراه شروًصا، مـفا:ذك

أن يؽقن الـُؿْؽِره قادًرا طىل تحؼقؼ ما هدد بف، إما لقٓية، أو َتَغؾُّب، أو  (1

 فرط هجقم.

أو  ،بؿؼاومةٍ  طىل الدفع أن يؽقن الـُؿْؽَره طاَجًزا طـ الدفع: فنْن قدر (2

 وكحقه، فؾؿ يػعؾ: مل يؽـ ُمؽرًها. ، أو فرارٍ استغاثةٍ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (3/27.)الؿغـل (3/274،282 ،)اإلكصاف (6/325 ،)الؿجؿقعاكظر:  (1)



َٔاو ٔنَتاُب  347  الاِّ

 
فؾق قال َولِلُّ ه تعاصقف مـف، بف مؿا يحرم طىل الؿؽرِ ن الؿتفدد أن يؽق (3

: صؾؼ امرأتؽ. أو: أفطر هذا الققم مـ رمضان وإٓ الؼصاص لؾجاين

 .اقتصصت مـؽ. مل يؽـ ذلؽ إكراًها

أن يؽقن الؿتفدد بف طاجاًل، ويغؾب طىل ضـ الؿؽؾػ بلن يققعف كاجًزا إن  (4

مل يؽـ إكراًها، واهلل  :حق ذلؽأو ك .مل يػعؾ ما أمره بف، فؾق قال: أقتؾؽ غًدا

 أطؾؿ.

 أن يحصؾ بػعؾ الؿؽَره طؾقف التخؾص مـ الؿتقطد بف. (5

أن ٓ يحصؾ مـف آختقار بعد أن كان مؽرًها كؿـ ُأكره طىل الزكا ثؿ  (6

ففذا ٓ ُيَعدُّ ُمْؽَرًها. -والعقاذ باهلل-أصبح مختاًرا لف بعد اإليالج 
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- (209إشباه والـظائر (2/306 ،)ققاطد الحصـل (8/58 ،61 ،)لبقـروضة الطااكظر:  (1)

210.) 
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ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (535)  َقاَل  ،َوَط
ِ
ـْ َذَرَطُف الَؼْلُء َفاَل »: ملسو هيلع هللا ىلص: َقاَل َرُسقُل اهلل َم

ـِ َقَضاَء َطَؾْقفِ  اُه «اْسَتَؼاَء َفَعَؾْقِف الَؼَضاءُ  ، َوَم ُف َأْحَؿُد، َوَققَّ . َرَواُه الَخْؿَسُة، َوَأَطؾَّ

. اَرُقْطـِلُّ الدَّ
(1)

 

 ل واألحكام املستفادة من احلديثاملسائ

 تكٝؤ ايكا٥ِ. د:1ر َػأي١

  غؾبف ذهب مجفقر العؾؿاء إىل أكف ُيػطِر إن استؼاء وصؾب الؼلء، وأما إْن

 الؼلء: فال يػطر، واستدلقا:

.  بحديث أبل هريرة (٢  الؿقجقد يف الؽتاب، وقد تؼدم أكف ضعقٌػ، ُمَعؾٌّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (3130 ،)الؽبرى(، والـسائل يف 2380(، وأبقداود )2/498رواه أمحد ) ضعٔف معل. (1)

(، مـ صرق طـ طقسك بـ يقكس، طـ هشام بـ حسان، طـ 1676(، وابـ ماجف )720والترمذي )

 ف.ب ابـ سقريـ، طـ أبل هريرة 

(، والبقفؼل 1961(، وابـ خزيؿة )1676وقد تابع طقسك حػُص بـ غقاث طـد ابـ ماجف )

 (، ولؽـ الحديث قد أطؾف مجع مـ الحػاظ مـفؿ: 4/219)

، حقث قال: حدث بف طقسك ولقس هق يف كتابف، غؾط فقف ولقس هق مـ اإلمام أمحد  -٢

لخطابل: يريد أن الحديث غقر حديثف، وكؼؾ طـف أبقداود أكف قال: لقس مـ ذا شلٌء، قال ا

 محػقظ. 

 : مل يصح. التاريخ: قال: ٓ أراه محػقًضا، وقال يف اإلمام البخاري  -2

: كخاف أٓ يؽقن محػقًضا، وقال أيًضا: وبعض الحػاظ ٓ يراه الســأبقداود: قال يف  -3

 محػقًضا. 

 الدارمل: قال: زطؿ أهؾ البصرة أن هشاًما وهؿ فقف.  -4

 قػف ططاء، ثؿ ساقف بسـده طـف. قال الـسائل: و -5

 الســ الؽبرى لؾـسائل(، و2/448) كصب الراية(، و2/363) التؾخقصاكظر: 

  (3/98 .)ســ الترمذي(، و2/215)



َٔاو ٔنَتاُب  349  الاِّ

 
، فلفطَر. رواه أبق قاءَ  أنَّ رسقل اهلل  : أبل الدرداء، وثقبانبحديث  (2

- (2/213الؽبرى(، والـسائل يف 87) ، والترمذي(2381) داود

الصحقح الؿسـد مؿا لقس يف ، وهق يف (1/589(، والحاكؿ )214

، ولؽـفا شاذة «استؼاء»، وقد ُروي الحديث بؾػظ:  (195)الصحقحقـ

(، وأمحد 2/215) الؽبرى، أخرجفا الـسائل يف غقر محػقضة

ـ صريؼ: معؿر، طـ يحقك بـ أبل كثقر، طـ يعقش، طـ خالد (، م6/449)

، وقد وهؿ معؿر يف «استؼاء»بـ معدان، طـ أبل الدرداء، فذكره بؾػظ: 

اإلسـاد والؿتـ، فؼد رواه هشام الدستقائل، وحسقـ الؿعؾؿ، وحرب بـ 

شداد، طـ يحقك بـ أبل كثقر، طـ إوزاطل، طـ يعقش، طـ معدان بـ أبل 

 كؿا يف الؿصادر السابؼة. «قاء»الدرداء بؾػظ:  صؾحة، طـ أبل

صائًؿا، فؼاَء:  ، قال: أصبح رسقل اهلل  حديث فضالة بـ طبقد (3

ل قئُت »فلفطَر، َفُسئؾ طـ ذلؽ، فؼال:  (، 23963. أخرجف أمحد )«إكِّ

ح بالتحديث.  وإسـاده حسـ: ٕنَّ ابـ إسحاق قد صرَّ

 الؿقصنِ أخرجف مالؽ يف ، وقد صحَّ هذا الؼقل طـ طبد اهلل بـ طؿر 

 ًانصحْح، وقد كؼؾ ابـ الؿـذر اإلمجاع طىل هذا الؼقل، ، طـف(، طـ كافعٍ 1/340)

 وجقد الخالف.

فؼد جاء طـ ابـ طباس بنسـاد صحقح أكف قال: الػطر مؿا دخؾ، ولقس مؿا 

كصب خرج. وقد تؼدم، وجاء أيًضا طـ ابـ مسعقد، أخرجف طبد الرزاق كؿا يف 
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 ( بنسـاد مـؼطع، وققلفؿا يشؿؾ الَؼلء.2/454) الراية

، وهق ققل طؽرمة، صحقحفوقال بف أبق هريرة، أسـده البخاري طـف يف 

وربقعة، ورواية طـ مالؽ، واختاره البخاري، ففمٓء كؾفؿ يؼقلقن: إنَّ الؼلَء ٓ 

 يػطر، سقاء تعؿد الؼلء، أم ٓ.

اد الصقم إٓ بدلقؾ صحقح، واستدلقا بالبراءة إصؾقة، وقالقا: ٓ كحؽؿ بػس

 صريح.

 ٚأجابٛا عٔ أدي١ اجلُٗٛز مبا ًٜٞ:

. حديث أبل هريرة (٢  ، تؼدم أكف ُمَعؾٌّ

فؾقس يف الحديث  -وإْن كان صحقًحا- أبل الدرداء، وثقبان حديث  (2

قاء: »التػريؼ بقـ آستؼاءة والؼلء بدون استؼاءة، بؾ لػظ الحديث: 

لقس يف الحديث أنَّ الؼلء َفطََّره،  :، ولذلؽ فؼد قال الطحاوي «فلفطر

وإكؿا فقف أكف قاء فلفطر بعد ذلؽ. وقال بعض أهؾ العؾؿ فقؿا حؽاه طـفؿ 

 الترمذي: معـاه: قاَء، فضعَػ، فلفطر.

هق ًانقٌل انثاَِ ثقبان،  ثيف حدي ، يؼال فقف ما ققؾ حديث فضالة (3

والشقخ  ،الجامع الصحقحيف  ، وقد رجح الؼقل إول شقخـا انشاجح

.رمحة اهلل طؾقفؿا ابـ باز، والشقخ ابـ طثقؿقـ
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الؿجؿقع (1649 ،)كقؾ إوصار( مـ كتاب الصقام[، 32]باب) فتح البارياكظر:  (1)

(6/320 )سبؾ السالم (4/140كتاب الصقا ،)( 1/395م-.) 



َٔاو ٔنَتاُب  35٢  الاِّ

 

 َٔ َٔ ٌَ ُأِخَس٣  َََشا٥ٔ ٌْ ٔفٞ ِذِنِس   َفّطَساتامُلَفِص

 يبطؾ الصقام بإكؾ، والشرب، والجؿاع، بالؽتاب، والسـة، واإلمجاع.

 پ پپ   پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿فؼقلف تعاىل:  أما من الكتاب:

 ٹ ٹ ٹ ٿ  ٿ    ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ  ڀ

 چ ڃ ڃ  ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤ   ڤ ڤ ٹڤ

 .[٢87]البؼرة: ﴾ڇ چ  چ چ

، وشرابف، فيدع صعام»فقؿا يرويف طـ ربف:  فؼقلف  السنة: منوأما 

 .طـ أبل هريرة  متػؼ طؾقف «وشفقتف مـ أجؾل

فؼد كؼؾف مجٌع مـ العؾؿاء، كابـ حزم، وابـ الؿـذر، وابـ  وأما اإلمجاع:

قدامة، وغقرهؿ.
(1)

 

ى بف، وأما ما ٓ  يه:تنب إكؾ والشرب الذي يػطر باإلمجاع هق الذي ُيتََغذَّ

ى بف: فؼد ذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل الجقاز كالحسـ بـ صالح، وصحَّ طـ  ُيتََغذَّ

أكف كان يلكؾ البرد يف الصقم، ويؼقل: لقس بطعاٍم، وٓ  أبل صؾحة إكصاري 

شراٍب.
(2)

أو خرزًة، أو لملمًة، وكحق ذلؽ فال  وبـاًء طىل هذا: فؿـ بؾع خاتًؿا، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (733.)الؿحىل (6/313 ،)الؿجؿقع (4/349- ،)الؿغـلاكظر:  (1)

 ( بنسـاد صحقح.1022) كشػ إستارأخرجف البزار كؿا يف  (2)
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 ُمػطًِرا. ُيَعدُّ 

حف قف سائر العؾؿاء أكف ُيَعدُّ ُمْػطِ والذي طؾ ًرا: لعؿقم إدلة، وهق الذي رجَّ

، وهق الحؼ بال ريب.شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة، وكذا الشقخ ابـ طثقؿقـ 
(1)

 

 ابتالل ايطٜل. د:1ر َػأي١

 :ؼؾ اإلمجاع طىل ذلؽ الـقوي إذا كان طىل العادة فال ُيَػطِّر باإلمجاع، ك

ـَ  وذلؽ ٕكف َيْعُسر آحتراز مـف: وٕكف مؿا تعؿ بف البؾقى، ولق كان ُمَػطًِّرا: َلبَقَّ

 .ذلؽ رسقل اهلل 

وابتؾعف: فػقف وجفان طـد الشافعقة، والحـابؾة،  يف فقف وأما إذا مجع ريؼف

 تػطقره، وهق الذي وإصح يف الؿذهبقـ أكف ٓ ُيَػطِّر: لعدم وجقد دلقؾ طىل

 .رجحف ابـ قدامة 

فؽذلؽ إذا مجعف، وهق  -وإن قصد ابتالطف-وكؿا أكف ٓ ُيَػطِّر إذا مل يجؿعف 

ابـ طثقؿقـ رمحة اهلل طؾقفؿا.واإلمام  ابـ باز،اإلمام  ترجقح
(2)

 

 ؟إشا ابتًع ضٜل غريٙ د:2ر َػأي١

 (: اتػؼ العؾؿاء طىل أكف6/318) شرح الؿفذبيف   قال اإلماو اليّْٖ

 إذا ابتؾع ريؼ غقره أفطر.اكتفك.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شرح كتاب الصقام مـ العؿدة (6/378 ،)الشرح الؿؿتع (4/350 ،)الؿغـلاكظر:  (1)

(1/384.) 

  (6/317-318.)الؿجؿقع (4/357- ،)الؿغـل (6/427،) الشرح الؿؿتعاكظر:  (2)



َٔاو ٔنَتاُب  353  الاِّ

 
ٕٙا د:3ر َػأي١ ٌِ اـٝاط خٝ  ؟، ثِ ضِزٙ إىل فٝ٘بطٜك٘ يٛ ب

مل يؽـ  نْ إصحابـا: أقال  (6/318 :)شرح الؿفذبيف   قال اليّْٖ

 لءٌ كف مل يـػصؾ شٕ :مل يػطر بابتالع ريؼف بعده بال خالف :طؾقف رصقبة تـػصؾ

 رصقبة ن كاكتإو .الؿتقيل :هذا صحاب طىلومؿـ كؼؾ اتػاق إ ،يدخؾ جقفف

 :والؿتقيل ،تـػصؾ وابتؾعفا فقجفان حؽامها إمام الحرمقـ ومتابعقه

كؿا ٓ يػطر  :قال .ٓ يػطر :-بل محؿد الجقيـلأوهق ققل الشقخ - :حدٍناأ

كف ٓ ٕ :يػطر :-وبف قطع الجؿفقر- صخَناأّ .بالباقل مـ ماء الؿضؿضة

 ها.كف واكػصالفوقد ابتؾعف بعد مػارقة معد ،ضرورة إلقف

ويؾتحؼ بف السقاك،  -إن شاء اهلل تعاىل- انصحْحما صححف الـقوي هق  :ُ قهت

 فنذا أخرجف مـ فؿف وفقف مـ ريؼف: فال يبؾع ذلؽ الريؼ مرة أخرى، واهلل أطؾؿ.

 بك١ٝ ايٕعاّ ايصٟ يف خًٌ األغٓإ. د:4ر َػأي١

 لؽ، ذهب الجؿفقر إىل أكف إذا بؾع مـف شقئًا: فنكف يعد مػطًرا، وهق ققل ما

: ٕكف يعد أكؾ صعام ويؿؽـف آحتراز مـف، وٓ انصحْحوأمحد، والشافعل وهق 

 تدطق الحاجة إلقف.

 .وذهب أبق حـقػة إىل أكف ٓ يػطر، وٓ دلقؾ طىل ما ذهب إلقف، واهلل أطؾؿ
(1)

  

 بكاٜا ايٕعاّ ايصٟ ٜكاحب ايطٜل. د:5ر َػأي١

بؾعف مؿا يقؿا : أمجع العؾؿاء طىل أكف ٓ شلء طىل الصائؿ ف قال ابً امليذر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (6/317.)الؿجؿقعاكظر:  (1)



 354 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 
يجري مع الريؼ مؿا بقـ أسـاكف مؿا ٓ يؼدر طىل رده. قال: فنن قدر طىل رده فابتؾعف 

 هاطؿًدا قال أبق حـقػة: ٓ يػطر. وقال سائر العؾؿاء: يػطر، وبف أققل.

: لؽقكف صعاًما، فؾف حؽؿف، انصحْحوما ذهب إلقف ابـ الؿـذر هق  :ُ قهت

أطؾؿ. واهلل
(1)

  

 ؟ٚاملهغ َٔ ايٕعاّ يًتصٚم َا ٜٛنع يف ايفِ د:6ر َػأي١

  ذهب أمحد، والشافعل إىل أكف ٓ بلس بف إذا كان لحاجة، كذوق الطعام مـ

 الِؼْدِر، والؿضغ لؾطػؾ، وكحقه، وإذا كان لغقر حاجة: فقؽره.

: ٓ بلس أن يتطعؿ الصائؿ مـ الؼدر. أخرجف ابـ أبل قال ابً عباظ 

والثاين فقف: جابر  .ؼاضل( مـ صريؼقـ، أحدمها فقف: شريؽ ال3/47شقبة )

كتاب الصقام ]، وقد طؾَّؼف البخاري يف والثاين متروك ،وإول ضعقػ ،الجعػل

 [ بصقغة الجزم.(25)

: وكره بعضفؿ مضغ الطعام وذوقف، وهذا ٓ شلء: ٕنَّ  قال ابً حشو

كراهة ما مل يلت قرآن وٓ سـة بؽراهتف خطل، وهؿ ٓ يؽرهقن الؿضؿضة، وٓ 

 ها.فرق بقـفؿا

ل يف البصؼ، ثؿ إْن وجد صعؿف يف ؼص: إذا ذاقف فعؾقف أن يستقال املزداّٖ 

حؾؼف: مل يػطر كالؿضؿضة، وإْن مل يستؼص يف البصؼ أفطر: لتػريطف طىل الصحقح 

 هامـ الؿذهب.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (4/360.)الؿغـل (6/320 ،)الؿجؿقعاكظر:  (1)



َٔاو ٔنَتاُب  355  الاِّ

 
الصقَم مضُغ صعاٍم، أو ذوقف: مامل يتعؿد  ض: وٓ َيـْؼُ  قال ابً حشو

.هابؾعف.
(1)

 

أكف لقس هـاك دلقؾ يدل طىل أنَّ مـاط  الم ابـ تقؿقة ذكر شقخ اإلس تنبيه:

 وصقل الطعؿ إىل الحؾؼ. باإلفطار الحؽؿ

: وهق واضٌح: ٕكف أحقاًكا يصؾ الطعؿ إىل الحؾؼ،  قال الغٔخ ابً عجٔنني

ولؽـ ٓ يبتؾعف، وٓ يـزل، ويؽقن مـتفاه الحؾؼ، فؿثؾ هذا ٓ يؿؽـ أن كتجاسر 

هالؽ.وكؼقل: إن اإلكسان يػطر بذ
(2)

  

ً٘ د:7ر َػأي١  و.َهغ ايَع

بؽسر الؿفؿؾة، وسؽقن الالم، بعدها كاف: كؾ ما يؿضغ ويبؼك يف  اِلٔعِلو:

 الػؿ، كالؿصطؽ، والؾبان، ولف حالتان:

 أْن يتحؾؾ مـف أجزاء. األّىل:

 هافنْن تحؾََّب مـف شلء، فازدرده: فالجؿفقر طىل أكف يػطر. قال ابً امليذر:

 .ابـ طثقؿقـ اإلمام  ظ ابـ حجر، ثؿوجزم بػطره ابـ قدامة، والحاف

 أْن ٓ يتحؾؾ مـف شلء. الجاىٔ٘:

أكثر العؾؿاء إْن كان ٓ يتحؾب  : ورخص يف مضغ العؾؽقال ابً امليذر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشرح  (3/294-295 ،)اإلكصاف (6/354 ،)الؿجؿقع (4/359 ،)الؿغـلاكظر:  (1)

  (753.)كالؿحؾَّ  (1/478 ،)شرح كتاب الصقام مـ العؿدة (6/430 )الؿؿتع

(2) الشرح الؿؿتع (6/431.) 



 356 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 
 ه.امـف شلء

 ؽوذل :وقد كرهف أمحد، والشافعل، والشعبل، والـخعل، وأصحاب الرأي

 بـ حزم إىل إباحتف.ٕكف يؿتص الريؼ، ويجفد الصائؿ، ويقرثف العطش، وذهب ا

: ولق كزل صعؿف يف جقفف، أو ريحف دون جرمف مل يػطر: ٕنَّ  قال اليّْٖ

ذلؽ الطعؿ بؿجاورة الريؼ لف، هذا هق الؿذهب، وبف قطع الجؿفقر، وحؽك 

 هاالدارمل وجًفا طـ ابـ الؼطان أكف إِن ابتؾع الريؼ وفقف صعؿف أفطر، ولقس بشلء.

يف العؾؽ لؾصائؿ. أخرجف ابـ أبل   جاء الترخقص طـ طائشة 

(، ويف إسـاده لقث بـ أبل سؾقؿ، وهق ضعقػ مختؾط. وجاء طـ أم 3/37شقبة )

كراهة ذلؽ، أخرجف ابـ أبل شقبة، والبقفؼل، ويف إسـاده طدد مـ  حبقبة 

الؿجاهقؾ.
(1)

 

 ابتالل ايٓدا١َ ٌٖ ٜعس َفًٕطا؟ د:8ر َػأي١

 لفا حالتان:

ِه الظاهر، بؾ تـزل مـ الدماغ، فتذهب  أن ٓ تصؾ إىل الػؿ، وإىل األّىل: َحدِّ

 إىل الجقف: فال ُتَعدُّ ُمَػطَِّرة.

: قال أصحابـا: الـخامة إْن مل تحصؾ يف حد الظاهر مـ الػؿ:  قال اليّْٖ

 هامل تضر بآتػاق.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (4/190 ،)الػتح (753 ،)الؿحؾَّك (6/353- ،)الؿجؿقع (4/358 ،)الؿغـلاكظر:  (1)

اإلكصاف (3/295 ،)الشرح الؿؿتع (6/431-.) 



َٔاو ٔنَتاُب  357  الاِّ

 
 أن تصؾ إىل الػؿ، ثؿ يبتؾعفا، فػقف ققٓن: الجاىٔ٘:

، وقال بف خؾقؾ افعقة أكف يػطرالؿشفقر طـد الحـابؾة وهق مذهب الش أحدٍنا:

حقث قال: وٓ يجقز لؾصائؿ  ابـ باز اإلمام  وهق ضاهر ترجقح الؿالؽل،

 ولقست مثؾ الريؼ. ،بؾعفا: إلمؽان التحرز مـفا

رواية طـ أمحد كصرها ابـ طؼقؾ الحـبظ، وهق وجٌف شاذٌّ طـد  ثاىَٔنا:

وهق ترجقح شقخـا  الؽقة،وهق مذهب الحـػقة، والؿ الشافعقة، أكف ٓ يعد مػطًرا،

: مؼبؾ بـ هادي، والشقخ ابـ طثقؿقـ رمحة اهلل طؾقفؿا: ٕهنا مل تخرج مـ الػؿ

واهلل - انشاجحهق  ًىزا انقٌل، وٓ ُيعدُّ بؾعفا أكاًل، وٓ شرًبا فلشبفت الريؼ،

ٕنَّ إصؾ صحة الصقم، وٓ يحؽؿ بػساده إٓ بدلقؾ صحقح صريح. -أطؾؿ
(1)

 

 ؟غتٓؿل، فغًب٘ املا٤، فسخٌ جٛفَ٘ٔ ئهُض، أٚ ا د:9ر َػأي١

 وهق ققل الحسـ صقمف ذهب أمحد، وإسحاق، وأبق ثقر إىل أكف ٓ يبطؾ ،

 ھ ہ ہ ہ﴿البصري، وترجقح ابـ حزم، واستدلقا بؼقلف تعاىل: 

جتاوز طـ أمتل إن اهلل »وبالحديث:  [5األحزاب:]﴾ۓ ے ے ھ  ھ  ھ

وهق ُمَعؾٌّ  «الخطل والـسقان
(2)

حفوهذا هق ضاهر ترجق  اإلمام  ح البخاري، ورجَّ

 ، واهلل أطؾؿ.انشاجحابـ طثقؿقـ، وهق 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شرح كتاب الصقام مـ العؿدة (6/318-319 )الؿجؿقع (4/355 ،)الؿغـلاكظر:  (1)

(1/476 ،)اوى رمضانفت (2/526 ،)الشرح الؿؿتع (6/428 ،)الدر الؿختار 

(2/400 ،)التاج اإلكؾقؾ لؿختصر خؾقؾ (2/426 ،)الؿقسقطة (28/65.) 

 (.39رقؿ ) جامع العؾقم والحؽؿاكظر تخريجف يف  (2)



 358 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 
  وذهب مالؽ، وأبق حـقػة إىل بطالن صقمف مطؾًؼا، قال الؿاوردي: وهق ققل

 أكثر الػؼفاء، لؽـ شرط أبق حـقػة أن يؽقن ذاكًرا لصقمف.

قال:  بالػطر بحديث لؼقط بـ صبرة: أنَّ الـبل  واحتج مـ حؽؿ طؾقف

لفؿ يف هذا الحديث: فننَّ  ، وٓ حجة«آستـشاق؛ إٓ أن تؽقن صائًَم وبالغ ْم »

غاية ما يف هذا أنَّ الصائؿ لقس ملمقًرا بالؿبالغة، ولقس فقف أكف إذا بالغ فدخؾ حؾؼف 

شلء مـ غقر قصده أكف يػطر، لؽـ يـبغل لف أن ٓ يبالغ: لؽقن الؿبالغة مظـة 

لدخقل شلء إىل جقفف، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 عُاٍ اإلبط اييت يف ايٛضٜس ٚيف ايعهٌ.اغت د:11ر َػأي١

أنَّ هذه اإلبر إْن كاكت لؾتغذية: َفتَُػطِّر، وإن مل تؽـ كذلؽ فال  انزُ ّظيش

 العثقؿقـ،واإلمام  ،طبد العزيز بـ بازاإلمام  ا سؿاحة الشقخذُتَػطِّر، وقد أفتك هب

الػقزان رمحة اهلل طؾقفؿ.واإلمام 
(2)

 

ًْٖ د:11ر َػأي١  ؼ.ايٖك

ًْٖؼ: ؼاف، وسؽقن الالم وفتحفا هق أن يبؾغ الطعام إىل الحؾؼ، بػتح ال ا٘يٖك

 وربؿا إىل الػؿ، وقد يرجع إىل الؿعدة إذا كان إىل الحؾؼ، ويحصؾ لؾشبعان.

فنذا خرج، ثؿ طاد بغقر اختقاره مل يػطره، وإذا ابتؾعف طؿًدا:  وأما حكمه:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الػتح (753 ،)الؿحىل (6/406- ،)الشرح الؿؿتع (6/326- ،)الؿجؿقعاكظر:  (1)

(1933.) 

 الؿؾخص الػؼفل (19/220 ،)فتاوى العثقؿقـ(، 175)ص تحػة اإلخقاناكظر:  (2)

(1/383.) 



َٔاو ٔنَتاُب  359  الاِّ

 
مؼتضك ققل  وهق ،د، ثؿ ابـ حزم رمحة اهلل طؾقفؿافنكف يػطر، وقد كصَّ طؾقف أمح

الجؿفقر: ٕهنؿ مل يحؽؿقا طىل الؿتؼلء بالػطر: ففذا مـ باب أوىل.
(1)

 

 ٌٖ ًٜعّ ايكا٥ِ تٓؿٝف فُ٘ بعس املهُه١؟ د:12ر َػأي١

(: قال الؿتقيل وغقره: إذا 6/327) الؿجؿقعيف   قال اليّْٖ

تؿضؿض الصائؿ لزمف مج الؿاء، وٓ يؾزم تـشقػ فؿف بخرقة وكحقها بال 

ٕنَّ يف ذلؽ مشؼة. قال: وٕكف ٓ يبؼك يف الػؿ بعد الؿج إٓ خالف. قال الؿتقيل: 

 هارصقبة ٓ تـػصؾ طـ الؿقضع: إذ لق اكػصؾت لخرجت يف الؿج، واهلل تعاىل أطؾؿ.

لعؿقم البؾقى بف  ولق كان يؾزمف التـشقػ: ٕمر بذلؽ الـبل  :ُ قهت

 وحاجة الـاس إلقف، ففذا يدل طىل ما ذكر الؿتقيل، واهلل أطؾؿ.

ضط   ب فاْفك   ٌ َ   ٔ ضطٛبت   ٘، أٚ    ٛ اغ   تاى ايك   ا٥ِ بػ   ٛاى ي    د:13ر َػأي١

َُُ٘ خ ؿ ب  ؟ب ؾ٤ٌٞ ٚابتًع٘تؿٔعا٘ي 

ح بف  (6/318الؿجؿقعيف   قال اليّْٖ (: يػطر بال خالف، صرَّ

 هاالػقراين وغقره.

والؿؼصقد بالرصقبة هق السائؾ الذي يخرج مـ السقاك طـد أن يؽقن رصبًا، 

ا، وإكؿا جزم الـقوي   بلكف يػطر لؽقكف يؿؽـ التحرز مـف. ويؽقن حارًّ

أما إذا استاك بالسقاك بعد التحرز مـ تؾؽ الؿادة الرصبة وذهاهبا: فال يضره 

ذلؽ وإْن وجد لف صعٌؿ: ٕكف ٓ يقجد إٓ ريؼف، وإكؿا أصابف ذلؽ الطعؿ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (753.)الؿحىل (1/477 ،)شرح كتاب الصقام مـ العؿدة (4/355- )الؿغـلاكظر:  (1)



 361 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 
 لؿجاورتف لؾسقاك، واهلل أطؾؿ.

 َا حهِ اغتعُاٍ ايكا٥ِ يًػٛاى؟ د:14ر َػأي١

  فذهب أمحد، والشافعل، وإسحاق إىل استحبابف  ا:أما إن كان السقاك يابًس

 .قبؾ الزوال، وكراهتف بعد الزوال

 ٚاستديٛا مبا ًٜٞ:

وٓ تستاكقا  ،استاكقا بالغداةإذا صؿتؿ ف»مرفقًطا:  طظ  حديث (٢

 (.2/204أخرجف الدارقطـل ) «بالعشل

متػؼ طؾقف  «لخؾقف فؿ الصائؿ أصقب طـد اهلل مـ ريح الؿسؽ»:  ققلف (2

 . هريرة طـ أبل

  وذهب اإلمام مالؽ، وأبق حـقػة إىل استحبابف مطؾًؼا، واختار ذلؽ شقخ

 .اإلسالم ابـ تقؿقة 

 ٚاستديٛا ع٢ً ذيو مبا ًٜٞ:

لقٓ أن أشؼ طؾك أمتل ٕمرهتؿ بالسقاك »مرفقًطا:  أبل هريرة  حديث (٢

طـد كؾ »طـد غقرمها:  صحقحة متػؼ طؾقف، ويف رواية «طـد كؾ صالة

 .«وضقء

ما ٓ أحصل يتسقك وهق  قال: رأيت الـبل  طامر بـ ربقعة  ثحدي (2

 (،725(، والترمذي )2364(، وأبق داود )3/445أخرجف أمحد ) صائؿ.



َٔاو ٔنَتاُب  36٢  الاِّ

 
 وهق حديث ضعقٌػ، فقف: طاصؿ بـ طبقد اهلل ضعقٌػ.

 «السقاك مطفرة لؾػؿ، مرضاة لؾرب»قال:  أنَّ الـبل  طائشة  حديث (3

 حديث حسـ. ، وهق( وغقره1/10) رواه الـسائل

 .انشاجح، وهق صحقحفوهذا الؼقل هق ترجقح اإلمام البخاري يف 

 ٚأَا ايسد ع٢ً أدي١ املرٖب األٍٚ فهُا ًٜٞ:

كقسان أبق طؿر الؼصار لقس بالؼقي،  :دهاسـإحديث طظ ضعقٌػ، يف  (٢

ػف   (67.)اإلرواءإلباين يف اإلمام  ويزيد بـ بالل غقر معروٍف، وقد ضعَّ

يؾ الخؾقف: ٕنَّ مصدره مـ الؿعدة ٓ مـ الػؿ الذي يطفره السقاك ٓ يز (2

 ما السقاك، ثؿ إكَّا لسـا متعبديـ بنبؼائف، ثؿ إنَّ طىل مـ ذهب إىل التػصقؾ بقـ

طىل هذا التػصقؾ، ومـ الؿعؾقم أيًضا أنَّ  الدلقُؾ  ،بعدهما قبؾ الزوال و

الـاس إٓ الخؾقف قد يليت لبعض الـاس قبؾ الزوال، وقد ٓ يليت لبعض 

 والفضؿ. ، وصحة الجسؿ،قبؾ الؿغرب بقسقر: لتػاوهتؿ يف إكؾ والشرب

 فذهب إىل كراهتف: الشعبل، وقتادة، والحؽؿ،  وأما إذا كان السقاك رصبًا

وإسحاق، ومالؽ يف رواية، وهل رواية طـ أمحد: ٓحتؿال أن يتحؾؾ مـف أجزاء 

 إىل حؾؼف فقػطره.

 ٓ يؽره، وبف قال الثقري، وإوزاطل، وأبق وذهب أمحد يف رواية إىل أكف 
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حـقػة، وُروي طـ طظ، وابـ طؿر
(1)

، وطروة، ومجاهد، وهق ترجقح البخاري، 

لعؿقم إدلة: إٓ أكف يـبغل لف أن يتحرز مـ الرصقبة يف  انشاجحوابـ حزم، وهق 

أول إمر، وٓ يبؾعفا.
(2)

 

 اغتعُاٍ َعجٕٛ األغٓإ. د:15ر َػأي١

اإلمام   بلس بف إذا مل يـزل إىل جقفف، وهبذا أفتكاستعؿال الؿعجقن لؾصائؿ ٓ

 صالح الػقزان وغقرهؿ رمحة اهلل طؾقفؿ أمجعقـ.واإلمام  ابـ طثقؿقـ،واإلمام  ابـ باز،

ا،  ابً عجٔننياإلماو  قال : لؽـ إوىل طدم استعؿالف: ٕنَّ لف كػقًذا ققيًّ

لؾؼقط بـ صبرة:  ملسو هيلع هللا ىلصلـبل قد يـػذ إىل الؿعدة، واإلكسان ٓ يشعر بف، ولفذا قال ا

«وبالغ ْم آستـشاق إٓ أن تؽقن صائًَم »
(3)

.
(4)

 

 ؾطب ايسخإ. د:16ر َػأي١

مـ الؿػطرات: ٕنَّ لف أجراًما تصؾ إىل الؿعدة، ولذلؽ  ُيَعدُّ  شرب الدخان

ة مـ الدخان، وقد أفتك ابـ اإلمام  فننَّ الذي يشرب الدخان تؽقن معدتف ُمْسَقدَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مل أقػ طىل إسـاده. أثر طظ  (1)

ـا طظ بـ الحسـ بـ شؼقؼ، أخبركا حدث( قال: 3/37أخرجف ابـ أبل شقبة )أثر ابـ طؿر حسـ، 

أبق محزة، طـ إبراهقؿ الصائغ، طـ كافع، طـ ابـ طؿر، قال: ٓ بلس أن يستاك الصائؿ بالسقاك 

. وهذا إسـاٌد صحقح: رجالف ثؼات، وإبراهقؿ هق ابـ مقؿقن الصائغ، وأبق محزة الرصب والقابس

 هق محؿد بـ مقؿقن السؽري. 

 (1/483 ،)كتاب الصقام (4/359 ،)الؿغـل (753 ،)الؿحىل (1934 ،)الػتحاكظر:  (2)

كقؾ إوصار (125 ،)الشرح الؿؿتع (1/120 ،)مجؿقع الػتاوى (25/226.) 

 (.36تؼدم تخريجف يف الؽتاب برقؿ ) (3)

  (2/494-497.)فتاوى رمضاناكظر:  (4)



َٔاو ٔنَتاُب  363  الاِّ

 
مـ الؿػطرات، واهلل أطؾؿ. بلنَّ الدخان ُيَعدُّ  طثقؿقـ 

(1)
  

 ايبدار ايصٟ ٜػتعٌُ يف َطض ايطبٛ. د:17ر َػأي١

: استعؿال هذا البخاخ جائٌز لؾصائؿ، سقاء كان  ابً عجٔننياإلماو  قال

إىل  ؾوذلؽ ٕنَّ هذا البخاخ ٓ يص :صقامف يف رمضان، أم يف غقر رمضان...

ـ خاِصقَّة، ويتـػس الؿعدة، وإكؿا يصؾ إىل الؼصبات الفقائقة، فتـػتح بؿا فقف م

ا بعد ذلؽ، فؾقس هق بؿعـك إكؾ والشرب، وٓ أكاًل وٓ  اإلكسان تـػًسا طاديًّ

شرًبا يصؾ إىل الؿعدة، ومعؾقم أنَّ إصؾ صحة الصقم حتك يقجد دلقؾ طىل 

هاالػطر مـ كتاٍب، أو سـٍة، أو إمجاٍع، أو ققاٍس صحقح.
(2)

 

َ ٘ بإح س٣ امل بٕال  اي       د:18ر َػأي١ يت تك سَك، فٗ ٌ   إشا أفػس ايك ا٥ِ ق ٛ

 ًٜعَ٘ إَػاى بك١ٝ َٜٛ٘؟

: إذا أفطر الرجؾ، أو الؿرأة يف هنار رمضان بالجؿاع لغقر  قال اليّْٖ

 هاطذٍر: لزمف اإلمساك بؼقة الـفار بال خالف: ٕكف أفطر بغقر طذر.

 وقد كؼؾ ابـ قدامة اإلمجاَع طىل ذلؽ.

طبد الرزاق  ػأما اإلمجاع: فؾؿ يثبت، فؼد خالػ ططاء كؿا يف مصـ :ُ قهت

  (: فؼال: إن شاء أكؾ وشرب.3/54ابـ أبل شقبة )و (،7464)

، ﴾ڌ ڍ  ڍ ڇ  ڇ﴿ويدل طؾقف ققلف تعاىل:  أكف ٓ يباح لف ذلؽ، ًانصحْح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2/527-528.)فتاوى رمضاناكظر:  (1)

(2) فتاوى رمضان (2/531-532.مجع أشرف ) 
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َم اهلل طؾقف إكؾ، والشرب، والجؿاع صقال الـفار هبذا الـص.  فؼد حرَّ

، ػتاوىمجؿقع الجزم بذلؽ كؿا يف   ثؿ رأيت شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة

واستدل بأية التل ذكرهتا، فؾؾف الحؿد.
(1)

 

ٍّ َٔ ضَهإ د:19ر َػأي١  فٌٗ عًٝ٘ قهاؤٙ؟ ;َٔ تعُس فٕط ٜٛ

  ذهب الجؿفقر، وإئؿة إربعة إىل أكف يجب طؾقف قضاؤه: ٕنَّ الصقم كان

 طؾقف يف الذمة، فال تبرأ إٓ بلدائف.

 الًفا.: طؾقف الؼضاء، ٓ كعؾؿ يف ذلؽ خالؿغـليف   قال ابً قدام٘

إْن أراد كػل الخالف يف مذهبف فذاك، وإٓ فالقاقع وجقد الخالف، فؼد  :ُ قهت

خالػ ابـ مسعقد
(2)

، وأبق هريرة
(3)

 ، فؼآ: ٓ يجزئف قضاؤه وإْن صام الدهر.

وُروي ذلؽ طـ طظ بـ أبل صالب
(4)

، وذكره ابـ حزم طـ أبل بؽر بسـد 

مـؼطع.
(5)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (20/568.)الػتاوى (761 ،)الؿحىل (4/387 ،)الؿغـل (6/331 ،)الؿجؿقعاكظر:  (1)

(، ويف إسـاده رجؾ 3/105(، وابـ أبل شقبة )4/199أخرجف طبدالرزاق ) أثر ابـ مسعقد  (2)

ك ال9575مبفؿ، ولؽـ أخرجف الطبراين ) ؿبفؿ )بالل بـ ( بنسـاد صحقح طـ ابـ مسعقد، وسؿَّ

 الحارث(.

 وهق صحابل. قهتُ:

 (، مـ صريؼقـ، إحدامها صحقحة، وإخرى حسـة.735) الؿحىلذكره ابـ حزم يف  (3)

(، مـ صريؼ: طؿر بـ يعىل، طـ طرفجة، طـ طظ، بف. وهذا إسـاد 3/106أخرجف ابـ أبل شقبة ) (4)

ا: ٕنَّ طؿر هق ابـ طبداهلل بـ يعىل بـ مرة ا لثؼػل، وهق متروك، وطرفجة مجفقل ضعقػ جدًّ

 الحال.

( أيًضا، وآكؼطاع الؿذكقر هق بقـ طبدالرمحـ بـ البقؾؿاين، 1935) الػتحذكر ذلؽ الحافظ يف  (5)

 وأبل بؽر الصديؼ، ثؿ إنَّ طبدالرمحـ بـ البقؾؿاين ضعقػ.



َٔاو ٔنَتاُب  365  الاِّ

 
ح ذلؽ ابـ حزم  ومـ استؼاء فعؾقف »لحديث:  :-ء طؿًداواستثـَك الؼل-ورجَّ

 ، وقد تؼدم ما فقف.«الؼضاء

ح هذا شقخـا  وقد : ّٕن اهلل طز وجؾ أوجب صقام انشاجح، وهذا هق رجَّ

أياٍم محدودة، فؿـ مل يػعؾ ما أمره اهلل يؽقن قد تعدى حدود اهلل، ولقس هـاك 

ًٓ مـف أكف يجزئف.  دلقؾ يدل طىل أكف إذا صام يقًما بد

جاء حديث يدل طىل ذلؽ، ولؽـف ضعقٌػ، وهق ما أخرجف إربعةوقد 
(1)

طـ  

مل جيزه صقام  ذر؛مـ أفطر يقًما مـ رمضان لغقر ط»مرفقًطا:   أبل هريرة

، ويف سـده اضطراب طىل حبقب بـ ، وفقف: أبق الؿطقس مجفقل الحال«الدهر

 أم ٓ. ٓ ُيدرى أسؿع مـ أبل هريرةو مجفقل، الؿطقس وأبق أبلأبل ثابت، 

 مـ قال: )الصقم يف الذمة، فال تبرأ الذمة إٓ بلدائف(. ققل طىل وأما الرد

ا ٕدائف، فؿـ مل يمده يف الققت الذي أمره اهلل أن  فاجلْاب: أنَّ اهلل قد حدَّ حدًّ

ط وطصك، وٓ دلقؾ يدل طىل أكف يؿؽـف أن يستدركف بعد خروج  :فقف فيمدي فؼد فرَّ

ه اهلل ت  عاىل لف.الققت الذي حدَّ

وقد جاء طـ ربقعة بـ أبل طبد الرمحـ أكف قال: يؾزمف أن يصقم اثـل طشر 

يقًما. وقال سعقد بـ الؿسقب: يؾزمف صقم ثالثقـ يقًما. وٓ دلقؾ طىل ما ذهبا إلقف.
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وابـ ماجف 723(، والترمذي )-2/244) الؽبرى(، والـسائل يف 2396أخرجف أبق داود ) (1)

(1672.) 

 (1935 ،)الػتح (753 ،)الؿحىل (4/365-366 ،)الؿغـل (6/329 ،)الؿجؿقعاكظر:  (2)

ابـ أبل شقبة (3/105.) 
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(535)  
ِ
ـِ َطبِْداهلل ـْ َجابِِر ْب  َوَط

ِ
َة،  ملسو هيلع هللا ىلص، َأنَّ َرُسقَل اهلل َخَرَج َطاَم الَػتِْح إَلك َمؽَّ

ـْ َماٍء فِل 
َرَمَضاَن، َفَصاَم َحتَّك َبَؾَغ ُكَراَع الَغِؿقِؿ، َفَصاَم الـَّاُس، ُثؿَّ َدَطا بَِؼَدٍح مِ

َشِرَب، ُثؿَّ قِقَؾ َلُف َبْعَد َذلَِؽ: إنَّ َبْعَض الـَّاِس َقْد  ُثؿَّ  َفَرَفَعُف، َحتَّك َكَظَر الـَّاُس إَلقِْف،

 .«، ُأوَلئَِؽ الُعَصاةُ ُأوَلئَِؽ الُعَصاةُ »َفَؼاَل: ، َصامَ 

قَاُم َوإِكََّؿا  :َوفِل َلْػظٍ  ، فِقَؿا َفَعْؾت َيـُْظُرونَ َفِؼقَؾ َلُف: إنَّ الـَّاَس َقْد َشؼَّ َطَؾقِْفُؿ الصِّ

ـْ َماٍء َبْعَد الَعْصرِ 
َفَشِرَب. َرَواُه ُمْسؾٌِؿ.، َفَدَطا بَِؼَدٍح مِ

(1)
 

ـْ َحؿْ  (535) ـِ َطْؿٍرو إَْسَؾِؿلِّ َوَط ، إكِّل َأِجُد فِل  َزَة ْب
ِ
ُف َقاَل: َيا َرُسقَل اهلل َأكَّ

َػرِ  قَاِم فِل السَّ ًة َطَؾك الصِّ  ، ُققَّ
ِ
ِهَل ُرْخَصٌة »: ملسو هيلع هللا ىلصَفَفْؾ َطَؾلَّ ُجـَاٌح؟ َفَؼاَل َرُسقُل اهلل

ـَ اهللِ  ـْ َأَخَذ بِ ِم ـَاَح َطَؾْقفِ ، َفَؿ ـْ َأَحبَّ َأْن َيُصقَم َفاَل ُج ـٌ َوَم . َرَواُه ُمْسؾٌِؿ.«َفا َفَحَس
(2)

 

ـَ َطْؿٍرو َسَلَل. (533) ـْ َحِديِث َطائَِشَة َأنَّ َحْؿَزَة ْب
َوَأْصُؾُف فِل الُؿتََّػِؼ مِ

(3)
 

 
 حاديثائل واألحكام املستفادة من األاملس

 إفٕاض املػافط. د:1ر َػأي١

 لػطر بدٓلة الؽتاب والسـة، واإلمجاع.يجقز لؾؿسافر يف الجؿؾة ا

  ﮲ ۓ   ۓ ے     ے ھ ھ ھ﴿فؼقلف تعاىل:  أما من الكتاب:

 .[٢85البؼرة:] ﴾﮳﮴ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1114أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)

 (. 107( )1121أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (2)

 (. 1121(، ومسؾؿ )1943أخرجف البخاري ) (3)



َٔاو ٔنَتاُب  367  الاِّ

 
فإحاديث فقف كثقرة، مـفا: أحاديث الباب، وجاءت  وأما من السنة:

الرخصة أيًضا يف ذلؽ مـ حديث ابـ طباس، وأبل سعقد، وطائشة، وأبل الدرداء، 

 .حالصحقوكؾفا يف 

فؼد كؼؾ الـقوي، وابـ قدامة اإلمجاع طىل ذلؽ يف الجؿؾة. وأما اإلمجاع:
(1)

 

 املعك١ٝ، أّ ال؟ غفط  ؿٌُ ايطخك١ٗتٌٖ  د:2ر َػأي١

  :ذهب مالؽ، والشافعل، وغقرمها إىل أنَّ الرخصة ٓ تشؿؾ سػر الؿعصقة

 ٕكف طاٍص، فال ُيعان طىل ذلؽ.

 ح ذلؽ الظاهري إىل أهنا تشؿؾ سػر ا دوذهب أبق حـقػة، وداو لؿعصقة، ورجَّ

 ے     ے ھ ھ ھ﴿ابـ حزٍم، ثؿ قال: وبرهان صحة ققلـا ققل اهلل تعاىل: 

، فعؿَّ تعاىل إسػار كؾفا، ومل يخص سػًرا [٢85البؼرة:] ﴾﮴ ﮳  ﮲ ۓ   ۓ

 ها.[64مريم:] ﴾جخ مح     جح مج ﴿مـ سػر: 

، واهلل أطؾؿ.انشاجح هق ًىزا انقٌل
(2)

  

 ؟ٌٖ جيٛظ يًُػافط ايكّٛ يف غفطٙ د:3ر َػأي١

  ذهبت صائػة إىل أكف ٓ يجقز لؾؿسافر الصقم يف السػر، وهق ققل بعض أهؾ

،طباسالظاهر، كداود، وابـ حزم، وُحؽِل هذا الؿذهب طـ أبل هريرة، وابـ 
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (25/209.)الػتاوى (6/261 ،)الؿجؿقع (4/345 ،)الؿغـلاكظر:  (1)

  (762.)الؿحؾَّك (6/261 ،)الؿجؿقعاكظر:  (2)

(، ويف إسـاده: محرر بـ أبل هريرة، وهق 762) الؿحىلذكره ابـ حزم يف  أثر أبل هريرة  (3)

فطار ( بنسـاد صحقح طـف: أكف قال: اإل3/14أخرجف ابـ أبل شقبة ) مجفقل، وأثر ابـ طباس 

 يف السػر طزيؿة.
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 .وطـ الـخعل، والزهري

 ٚاستديٛا مبا ًٜٞ:

ائل أخرجف الـس «َر حَض ل الْ فِ  رِ طِ ػْ ؿُ ـالكَ  رِ ػَ السَّ  َرَمَضاَن فِل ؿُ ائِ َص »حديث:  (٢

 .(، مـ حديث طبدالرمحـ بـ طقف 1666(، وابـ ماجف )4/183)

 .[٢85البؼرة:] ﴾﮴ ﮳  ﮲ ۓ ﴿ققلف تعاىل:  (2

 (،1946البخاري ) أخرجف «رِ ػَ ل السَّ فِ  امُ قَ الصِّ  رِّ بِ الْ  ـَ مِ  َس قْ لَ »: ققلف  (3

 .( مـ حديث جابر 1115مسؾؿ )و

 .«اةُ َص عُ الْ  َؽ ئِ ولَ أُ »: صامقايف الذيـ  ققلف  (4

  مجفقر العؾؿاء، وإئؿة إربعة إىل جقاز الصقام يف السػر، واستدلقا وذهب

الصحقحوجابر، وأبل سعقد، وكؾفا يف  ،بلحاديث كثقرة مـفا: حديث أكس
(1)

 ،

فؿـا الصائؿ، ومـا الؿػطر، فال  ملسو هيلع هللا ىلصُكـَّا كسافر مع رسقل اهلل »والؿعـك متؼارب: 

وحديث محزة بـ طؿرو  .الؿػطر طىل الصائؿ يعقب الصائؿ طىل الؿػطر، وٓ

 إسؾؿل الذي يف الؽتاب.

 ٚأجابٛا عٔ أدي١ املرٖب األٍٚ مبا ًٜٞ:

: فالصحقح فقف «ؿػطر ْم الحضرـْم السػر كال رمضان صائؿ»أما حديث:  (٢

ح ذلؽ أبق زرطة كؿا  أكف مـ ققل طبد الرمحـ بـ طقف، ولقس مرفقًطا، رجَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برقؿ  (، وأخرج البخاري حديث أكس 1118( )1117( )1116أخرجفا مسؾؿ برقؿ ) (1)

(1947.) 



َٔاو ٔنَتاُب  369  الاِّ

 
،  (4/283)العؾؾيف  ل، والدارقطـ(1/239ٓبـ أبل حاتؿ ) العؾؾيف 

 وأشار إلقف الـسائل.

 (: وُروي مرفقًطا، وإسـاده ضعقٌػ.4/283) الؽبرىيف   قال البَٔكٕ

 ولده والؿقققف طىل طبد الرمحـ بـ طقف ٓ يثبت أيًضا: فنكف مـ رواية :ُ قهت

 أبل سؾؿة طـف، وقد كصَّ أئؿة العؾؾ أكف مل يسؿع مـف.

 ﴾ڇ ڇ چ  چ چ چ   ڃ ڃ   ڃ    ڃ ڄ ﴿ققلف تعاىل:  (2

، معـاها: أو طىل سػر، فلراد الػطر، فلفطر: فعؾقف طدة مـ أيام [٢84البؼرة:]

 ة وبقـ إحاديث.يُأخر، وقؾـا ذلؽ مجًعا بقـ أ

، هذا الحديث قد خرج طىل حالٍة «لقس مـ البر الصقام ْم السػر»حديث:  (3

ـ الصقم، ثؿ شل طؾقف مغُ رجٍؾ قد مرَّ ب يؼصر طؾقفا، وهل أنَّ الـبل 

لقس مـ البر الصقام ْم »قالقا: صائؿ. قال:  «ما شلكف؟»ضؾؾ طؾقف، فؼال: 

، فقحؿؾ هذا الحديث طىل مـ كان الصقم يشؼ طؾقف، أو يمدي بف إىل «السػر

 ترك ما هق أوىل مـ الصقم مـ وجقه الُؼَرب.

عبرة الو ،والؿاكعقن يف السػر يؼقلقن: إنَّ الؾػظ طامٌّ  قال ابً دقٔل العٔد:

 بعؿقمف ٓ بخصقص السبب.

ويـبغل أن يـتبف لؾػرق بقـ دٓلة السبب والسقاق والؼرائـ طىل تخصقص  قال:

العام طىل مراد الؿتؽؾؿ، وبقـ مجرد ورود العام طىل سبب: فننَّ بقـ العامقـ فرًقا 
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 هاواحًدا مل يصب. واضًحا، ومـ أجرامها مجًرى

فقؿـ شؼَّ  ملسو هيلع هللا ىلص، فنكؿا قالف «برلقس مـ ال»وأما حديث:  :قال الايعاىٕ 

 هاطؾقف الصقام، كعؿ يتؿ آستدٓل بتحريؿ الصقم يف السػر طىل مـ شؼ طؾقف.

 ، فعـف جقابان:«أولئؽ العصاة»لؾذيـ صامقا:  ققل الـبل  (4

أكف كان قد شؼ طؾقفؿ كؿا ورد يف كػس الحديث، كؿا يف الباب،  األّل:

 .م الصـعاين فقختص الؿـع بؿـ شؼ طؾقف كؿا تؼدم يف كال

صحقح أمرهؿ بالػطر طزيؿًة كؿا جاء يف  وهق الؿعتؿد أنَّ الـبل  الجاىٕ:

، فؼال رسقل اهلل قال:  مـ حديث أبل سعقد الخدري  مسؾؿ ًٓ : ملسو هيلع هللا ىلصفـزلـا مـز

 ، فؽاكت طزمة، فلفطركا...«إكؽؿ مصبحقا طدوكؿ والػطر أققى لؽؿ، فلفطروا»

 ؿقل طىل مـ شؼ طؾقف الصقام،: إن الػطر طزمة. محققل ابـ طباس  (5

يف  ملسو هيلع هللا ىلص: قد صام رسقل اهلل الصحقحقـويدل طىل ذلؽ أكف قال، كؿا يف 

 وباهلل التقفقؼ. السػر، وأفطر: فؿـ شاء صام، ومـ شاء أفطر،

، واهلل أطؾؿ.انشاجحهق  ًقٌل اجلًيٌس
(1)

 

 أُٜٗا أفهٌ يًُػافط: ايكّٛ، أّ ايفٕط؟ د:4ر َػأي١

 نَّ الػطر أفضؾ، واستدلقا:ذهب إوزاطل، وأمحد، وإسحاق إىل أ 

.«لقس مـ البر الصقام ْم السػر»: بؼقلف  (٢
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الؿحؾَّك (25/211 ،)مجؿقع الػتاوى (6/264 ،)الؿجؿقع (1946 ،)الػتحاكظر:  (1)

(762 ،)سبؾ السالم (4/141-142 ،)التؿفقد (7/232.) 

 ا.تؼدم تخريجف قريبً  (2)



َٔاو ٔنَتاُب  37٢  الاِّ

 
.«طؾقؽؿ برخصة اهلل التل رخص لؽؿ»: ققلف  (2

(1)
 

.«فُف كَم يؽره أن ُتمتك معصقتُ إن اهلل حيب أن تمتك ُرَخُص »: ققلف  (3
(2)

 

 حديث محزة بـ طؿرو إسؾؿل الذي يف الؽتاب. (4

 .[٢85البؼرة:] ﴾ۋ  ٴۇ ۈ ۈ  ۆ ۆ ۇ ۇ ﴿ققلف تعاىل:  (5

ح هذا الؼقل ابـ قدامة، وشقخ اإلسالم ابـ تقؿقة.  وقد رجَّ

  ،حف ابـ الؿـذر إىل أنَّ أفضؾفؿا أيسرمها وذهب طؿر بـ طبد العزيز، ورجَّ

 واستدلقا بأية إخقرة التل استدل هبا أهؾ الؼقل إول.

  َِقي وذهب الجؿفقر، ومـفؿ مالؽ، والشافعل، إىل أنَّ الصقم أفضؾ لؿـ ق

 طؾقف، ومل يشؼ طؾقف، واستدلقا:

ْرَداء يف  (٢ الصحقحقـبحديث أبل الدَّ
(3)

يف حرٍّ  ملسو هيلع هللا ىلصمع رسقل اهلل  خرجـا: 

، وطبد اهلل بـ ملسو هيلع هللا ىلصشديد يف شفر رمضان، وما فقـا صائٌؿ إٓ رسقل اهلل 

 رواحة.

..، فؾؿ يعب الصائؿ .: (1116( )96)صحقح مسؾؿحديث أبل سعقد يف  (2

طر طىل الصائؿ، يرون أنَّ مـ وجد ققًة فصام: فننَّ طىل الؿػطر، وٓ الؿػ

. ـٌ ، ومـ وجد ضعًػا فلفطر: فننَّ ذلؽ حس ـٌ  ذلؽ حس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1115أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)

 (.416رقؿ ) البؾقغتؼدم تخريجف يف  (2)

 (.1122(، ومسؾؿ برقؿ )1945أخرجف البخاري برقؿ ) (3)
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 ، وققلف:[٢33آل عؿران:] ﴾پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿ققلف تعاىل:  (3

 .[48/ادائدة: ٢48البؼرة: ] ﴾ڦ ڦ﴿

 مف مع الـاس أسفؾ طىل الؿؽؾػ.قأكف أسرع يف إبراء الذمة، وص (4

بلهنا محؿقلة طىل مـ يشتد طؾقف  املتكدمني:وأجاب اجلمهور على أدلة 

َـّ بف اإلطراض طـ قبقل الرخصة، وكذلؽ مـ  الصقم، ويتضرر بف، وكذلؽ مـ ُض

 خاف طىل كػسف الُعجب، أو الرياء إذا صام يف السػر.

 وققل طؿر بـ طبد العزيز الؿتؼدم راجع إىل ققل الجؿفقر.

  الصقام والػطر.وقد ذهب بعضفؿ إىل أنَّ الؿسافر يستقي يف حؼف 

حف الـقوي، والحافظ قٌل اجلًيٌسهق  -واهلل أطؾؿ- ًانشاجح بـ ا، وقد رجَّ

حجر رمحة اهلل طؾقفؿا.
(1)

 

ُٜفٕ ط يف ْٗ اضٙ َ ٔ         د:5ر َػأي١ ًُا، ث ِ أضاز إٔ  يٛ أقبذ يف أثٓ ا٤ غ فطٙ ق ا٥

 غري عصض، فٌٗ ي٘ شيو؟

 ا الذي كصَّ طؾقف الشافعقة، والحـابؾة، وغقرهؿ: أنَّ لف أن يػطر، واستدلق

الصحقحقـبحديث ابـ طباس يف 
(2)

خرج إىل مؽة يف رمضان  أنَّ رسقل اهلل  

 فصام حتك بؾغ الؽديد أفطر، فلفطر الـاس. وبحديث جابر الذي يف الباب.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرح الؿؿتع (3/259 ،)اإلكصاف (4/142-143 ،)السبؾ (1946 ،)الػتحاكظر:  (1)

(6/355-356 ،)مجؿقع الػتاوى (25/213- ،)الؿجؿقع (6/265-266 ،)الؿغـل 

(4/406-.) 

 (.1113(، ومسؾؿ برقؿ )1944أخرجف البخاري برقؿ ) (2)



َٔاو ٔنَتاُب  373  الاِّ

 
 فعؾقف الؼضاء والؽػارة:  :وذهب مالؽ إىل أكف ٓ يجقز لف الػطر، وإذا أفطر

 :قم صار مـ أهؾف، وطـف روايةٕكف كان مخقًرا بقـ الصقم والػطر، فؾؿا اختار الص

 أنَّ طؾقف الؼضاء فؼط، واختارها أكثر أصحابف.

، وهق ترجقح الـقوي، وابـ قدامة.انقٌل األًل ًانشاجح
(1)

 

 إشا غافط املكِٝ، فٌٗ ي٘ ايفٕط يف شيو ايّٝٛ؟ د:6ر َػأي١

 :تحآ هذه الؿسللة لفا أربع

 قبؾ الػجر.أن يبدأ السػر يف الؾقؾ، ويػارق طؿران البؾد  احلالة األوىل:

 :ّْٖلف الػطر بال خالف. وقال ابـ قدامة: لف الػطر يف ققل طامة أهؾ  قال الي

العؾؿ. وقال طبقدة السؾؿاين، وأبق مجؾز، وسقيد بـ غػؾة: ٓ يػطر مـ سافر بعد 

 .[٢85]البؼرة: ﴾ہ  ہ ہ ہ ۀ﴿دخقل الشفر: لؼقلف تعاىل: 

 أن يسافر بعد صؾقع الػجر. احلالة الثانية:

  ف لقس لف الػطر يف ذلؽ الققم، الشافعل، ومالؽ، وأبل حـقػة: أكفؿذهب

وذلؽ ٕن الصقم طبادة تختؾػ يف السػر والحضر، فنذا  :رواية طـ أمحد وهق

اجتؿعا فقفا غؾب حؽؿ الحضر كالصالة. قالقا: وإذا أفطر فؾقس طؾقف إٓ الؼضاء، 

 البر. طبدوخالػ بعض أصحاب مالؽ، فلوجبقا الؽػارة، وردَّ طؾقفؿ ابـ 

 بـ الؿـذر، والشعبل إىل وا ،وذهب أمحد يف رواية، وهق ققل إسحاق، وداود

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التؿفقد (3/260 ،)اإلكصاف (4/348 ،)الؿغـل (6/261 ،)الؿجؿقعاكظر:  (1)

(7/222 ،227.) 
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 چ  چ چ چ   ڃ ڃ   ڃ    ڃ ڄ ﴿أنَّ لف الػطر، واْسُتِدلَّ لفؿ بؼقلف تعاىل: 

لق وجد لقاًل واستؿر يف  ك، فأية طامة، وقالقا: السػر معـ[٢84البؼرة:] ﴾ڇ ڇ

 .انشاجحهق  ًىزا انقٌل أثـائف أباحف كالؿرض، الـفار ٕباح لف الػطر، فنذا وجد يف

وهق أصح: لؾخبر، وٕنَّ الصقم يػارق الصالة: فننَّ الصالة  قال ابً قدام٘:

 هاتؿامفا بـقتف بخالف الصقم.إيؾزم 

أن يـقي الصقام مـ الؾقؾ، ثؿ يسافر، وٓ يعؾؿ هؾ سافر قبؾ  احلالة الثالثة:

 الػجر، أم بعده؟

تركاه يف الحالة التل قبؾ هذه فال إشؽال يف أكف يجقز لف فعىل الؼقل الذي اخ

أكف ٓ يجقز لف الػطر،  -أطـل مذهب الشافعل ومـ معف-الػطر، وطىل الؼقل الثاين 

وغقرمها أكف لقس لف الػطر: ٕكف يشؽ يف  البقانفؼد قطع الصقؿري وصاحب 

 ، واهلل أطؾؿ.اجلٌاص هقًانشاجح  مبقح الػطر، وٓ يباح بالشؽ.

 أن يسافر مـ بعد الػجر، ومل يؽـ كقى الصقام. احلالة الزابعة:

: ففذا لقس بصائؿ: إلخاللف بالـقة مـ الؾقؾ، فعؾقف قضاؤه،  قال اليّْٖ

ويؾزمف اإلمساك هذا الققم: ٕنَّ حرمتف قد ثبتت بطؾقع الػجر وهق حاضٌر، وهؽذا 

فقف ققل  جلءوي، وهق ضاهٌر، «البقان»ذكر الصقؿري، والؿاوردي، وصاحب 

واهلل أطؾؿ. -يعـل أن لف أن يػطر-الؿزين والقجف الؿقافؼ لف 
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 التؿفقد (3/260 )اإلكصاف (6/261-262 )الؿجؿقع (4/345- )الؿغـلاكظر:  (1)

(7/226.) 



َٔاو ٔنَتاُب  375  الاِّ

 
 إشا غافط املكِٝ فُت٢ ٜباح ي٘ ايفٕط؟ د:7ر َػأي١

 أن ُيػارق بققت قريتف،  دذهب الشافعقة، والؿالؽقة، والحـابؾة إىل أكف يػطر طـ

، وهذا شاهد، [٢85]البؼرة: ﴾ہ  ہ ہ ہ ۀ﴿واستدلقا بؼقلف تعاىل: 

ف مسافًرا حتك يخرج مـ البؾد، ومفؿا كان يف البؾد فؾف أحؽام وٓ يقصػ بؽقك

 الحاضريـ، ولذلؽ ٓ يؼصر الصالة.

  ،وذهب الحسـ البصري، وهق ققل إسحاق، وُروي طـ ططاء أنَّ لف أن يػطر

 ولق مـ بقتف إذا كان قد طزم طىل السػر وهتقل لف.

 جعػر الؿديـل  مـ صريؼ: طبد اهلل بـ (،799) واستدلقا بؿا أخرجف الترمذي

ومحؿد بـ جعػر، والؾػظ لؾؿديـل، طـ زيد بـ أسؾؿ، طـ محؿد بـ  -والد طظ-

كعب، قال: أتقت أكًسا وقد رحؾت لف راحؾتف، ولبس ثقاب السػر، فدطا بطعام، 

 فلكؾ، فؼؾت لف: سـة؟ قال: سـة. ثؿ ركب.

وردي اروذكر أنَّ الد  (1/239)العؾؾوهذا الحديث ذكره ابـ أبل حاتؿ يف 

رواه طـ زيد بـ أسؾؿ، طـ محؿد بـ الؿـؽدر، طـ محؿد بـ كعب بف، وفقف: 

 هاوردي أصح.افؼؾـا: سـة؟ قال: لقس بسـة. ثؿ قال: قال أبل: حديث الدر

، واهلل أطؾؿ.انقٌل األًلهق  فانشاجحوطىل هذا 
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/227.)التؿفقد (4/347 ،)الؿغـلاكظر:  (1)
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 ١َكَحًِامُل ٌِا٥َٔشامَلضٔ ِعَبسٔ ِنٞ ٔذٌ ٔفِصَف

 فٝ٘.َكساض ايػفط ايصٟ ٜفٕط  د:1ر َػأي١

  ذهب مالؽ، والشافعل، وأمحد إىل أكف مسقرة يقمقـ قاصديـ بسقر اإلبؾ

 وإقدام، وهق ستة طشر فرسًخا كؿا بقـ مؽة وطسػان.

 .وذهب أبق حـقػة إىل تحديده بثالثة أيام 

  ؾػ والَخَؾػ إىل طدم التحديد، وقالقا: يػطر ويؼصر وذهب صائػة مـ السَّ

ل سػًرا، ولق كان أقؾ م ـ يقمقـ، وققاه شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة، وقال: فقؿا ُسؿِّ

كان يصظ بعرفة، ومزدلػة، ومـك بالـاس، يؼصر وخؾػف  ملسو هيلع هللا ىلصفنكف قد ثبت أنَّ الـبل 

 هأهؾ مؽة، وغقرهؿ يصؾقن بصالتف، ومل يلمر أحًدا مـفؿ باإلتؿام.ا

ح هذا الؼقل الحافظ ابـ الؼقؿ يف   ،انشاجحوهق  زاد الؿعادوقد رجَّ

أطؾؿ. واهلل
(1)

 

 ؟بك١ٝ َٜٛ٘ إشا قسّ املػافط ٖٚٛ َفٕط، فٌٗ ًٜعَ٘ إَػاى د:2ر َػأي١

 :يف هذه الؿسللة ققٓن 

أكف ٓ يؾزمف، وهق ققل مالؽ، والشافعل، وأصحاهبؿا، وهق ققل  الكْل األّل:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (2/55.)زاد الؿعاد (762 ،)الؿحىل (25/211-212 ،)مجؿقع الػتاوىاكظر:  (1)



َٔاو ٔنَتاُب  377  الاِّ

 
، وداود، حتك قال مالؽ والشافعل: ولق قدم مسافٌر يف هذه الحال، أمحد يف رواية

جاز لف وصمها. وقال الشافعل: أحب لفؿا  فقجد امرأتف قد صفرت يف ذلؽ الققم:

 أن يستترا بإكؾ، والجؿاع خقف التفؿة.

أكف يؾزمف اإلمساك، وهق ققل أبل حـقػة وأصحابف، والحسـ بـ  الكْل الجاىٕ:

واحتج لفؿ  وأمحد يف رواية، وطؾقفا أكثر أصحابف، حل، وطبقد اهلل بـ الحسـ،

ؿَّ طؾقف هالل رمضان، فلكؾ ثؿ طؾؿ، أكف الطحاوي بلْن قال: مل يختؾػقا أنَّ مـ غُ 

 هايؿسؽ طؿا يؿسؽ طـف الصائؿ.

، وأما ما ذكره الطحاوي: فال يخػك أنَّ بقـ انقٌل األًلهق  ًانصٌاب

الصقرتقـ اختالًفا: فالؿسافر لف الػطر، والحاضر الجاهؾ بدخقل الشفر لقس 

إذا طؾؿف: لزوال جفؾف بذلؽ. طؾقف جفؾف برافع طـف القاجب
(1)

 

 يٛ قسّ املػافط ٖٚٛ قا٥ِ، فٌٗ ي٘ إٔ ٜفٕط ٚقس أقاّ؟ د:3ر َػأي١

 :فقفا ققٓن 

 ابـ أبل هريرة. بعض الشافعقة، مـفؿ كعؿ، يجقز لف ذلؽ، قالف األّل:

ٓ يجقز، وطؾقف مجفقر الشافعقة، وهق إصح طـد أبل الطقب، وهق  الجاىٕ:

 ، وهق مؼتضك ققلانشاجحهق  ًانقٌل انثاَِققل أبل إسحاق الشقرازي، 

: ٕكف قد أصبح مؼقًؿا، وزالت طـف رخص السػر.الجؿفقر
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 آستذكار (2/56 ،)زاد الؿعاد (6/262 ،)الؿجؿقع (7/229-230 ،)التؿفقداكظر:  (1)

(10/91 ،)اإلكصاف (3/255-256.) 

  (6/262.)قعالؿجؿاكظر:  (2)
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 ٌٖ جيٛظ يًُكِٝ ايصٟ ٜطٜس إٔ ٜػافط بايغس إٔ ٜبٝك ايفٕط؟ د:4ر َػأي١

: واتػؼ الػؼفاء يف الؿسافر يف رمضان أكف ٓ يجقز لف أن  قال ابً عبد الرب

ؿؾ يبقت الػطر: ٕنَّ الؿسافر ٓ يؽقن مسافًرا بالـقة، وإكؿا يؽقن مسافًرا بالع

والـفقض يف السػر، ولقست الـقة يف السػر كالـقة يف اإلقامة: ٕنَّ الؿسافر إذا كقى 

.هااإلقامة كان مؼقًؿا يف الحال: ٕنَّ اإلقامة ٓ تػتؼر إىل طؿؾ.
(1)

 

 إشا أقاّ املػافط ببًس٠، فٌٗ ًٜعَ٘ اإلَػاى، أّ إٔ ي٘ إٔ ٜفٕط؟ د:5ر َػأي١

بؾد بحقث تـؼطع رخصف، : لق كقى الؿسافر اإلقامة ب قال اإلماو اليّْٖ

 . ... فطريؼان

ثؿ ذكر أنَّ إصح طـد الشافعقة وجفان، وأنَّ إصح مـ القجفقـ أكف يحرم 

الػطر، وهق الذي رجحف الشقرازي، والؼاضل أبق الطقب، ورجحف كذلؽ 

 ، ومجاطة مـ الخراساكققـ، وجعؾقه وجًفا واحًدا.الػقراين

إذا طزم طىل اإلقامة أربعة أيام  ققلف )بحقث تـؼطع رخصف( يخرج ما :ُ قهت

غقرهؿ أيًضا كؿا  صائػة فؿا دون، كؿا هق معؾقم مـ مذهب الشافعقة، وهق مذهب

، واهلل أطؾؿ، انشاجحهق  ًىزاتؼدم ذكره طـد الؽالم طىل قصر الصالة لؿـ أقام، 

أكف إن طزم طىل اإلقامة أكثر مـ أربعة أيام: فؾقس لف أن يترخص بالػطر: ٕكف يعتبر 

ح هذا الشقخ ابـ باز   ، وهق مؼتضك مذهب الحـابؾة.مؼقًؿا، وقد رجَّ

: ومـ أقام مـ قبؾ الػجر، ومل يسافر إىل بعد غروب  ّقال ابً حشو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2/278.)تػسقر الؼرصبل (10/89 ،)آستذكار (7/225 ،)التؿفقداكظر:  (1)



َٔاو ٔنَتاُب  379  الاِّ

 
الشؿس يف سػره، فعؾقف إذا كقى اإلقامة الؿذكقرة أن يـقي الصقم، وٓبد، سقاء 

ا كان طىل سػر، وهذا كان يف جفاد، أو طؿرة، أو غقر ذلؽ: ٕكف إكؿا ألزم الػطر إذ

، وطصك إن كان طالًؿا. ًٓ  هامؼقؿ: فنن أفطر طامًدا فؼد أخطل إن كان جاهاًل متلو

: لؿا تؼدم ذكره يف باب الؼصر، واهلل أطؾؿ.انقٌل األًلهق  ًانصٌاب
(1)

 

ٖ    ٌ جي    ٛظ يًُػ    افط إٔ ٜك    ّٛ يف ضَه    إ قه    ا٤ً، أٚ ْ    صًضا، أٚ    د:6ر َػأي١

 نفاض٠ٙ، أٚ تًٕٛعا؟

 ق مذهب الشافعل، ومالؽ، وأمحد: أكف ٓ يجقز لف الذي طؾقف الجؿفقر، وه

ذلؽ: ٕنَّ الػطر ُأبقح رخصة وتخػقًػا، فنذا مل ُيِرد التخػقػ طـ كػسف: لزمف 

ا كقاه.  إصؾ: فنن كقى صقًما غقر رمضان مل يصح صقمف ٓ طـ رمضان وٓ طؿَّ

  ،وهذا وذهب أبق حـقػة إىل الجقاز إذا كان الصقم واجبًا، كالؽػارة، والـذر

 الؼقل لقس طؾقف دلقؾ.

، واهلل أطؾؿ.انقٌل األًلهق  ًانشاجح
(2)

  

 ثِ عاق٘ عا٥ٌل، فطجع فُا اؿهِ؟ فأفٕط، إشا خطج املػافط، د:7ر َػأي١

 طؾقف الؼضاء، ولقس طؾقف كػارة.

تغقب بققت  حتك : وقد أمجعقا أكف لق مشك يف سػره قال ابً عبد الرب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ضقاء  (1/316-317 ،)فتاوى رمضان (763 ،)الؿحىل (6/262 ،)الؿجؿقعاكظر:  (1)

 (.193)ص السالؽقـ

  (4/349.)الؿغـل (6/263 ،)الؿجؿقعاكظر:  (2)
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الـفقض يف ذلؽ السػر: مل تؾزمف  قريتف والؿصر، فـزل، فلكؾ، ثؿ طاقف طائؼ طـ

 هاكػارة.

يعـل: ويؾزمف الؼضاء.
(1)

  

 أٌٖ ايباز١ٜ املتٓكًٕٛ. د:8ر َػأي١

َوَأْهُؾ  (25/213 :)مجؿقع الػتاوىيف   قال عٔخ اإلصالو ابً تٔنٔ٘

ـَ ُيَشتُّقَن فِل ِذي َْكَرادِ، َوالتُّْرِك، َوَغقِْرِهْؿ الَّ ْٕ َمَؽان،  اْلبَادَِيِة َكَلْطَراِب اْلَعَرِب، َوا

ـْ  ـْ الـْؿَ ْشتَك إَلك الـْؿَ  َوُيَصقُِّػقَن فِل َمَؽان، إَذا َكاُكقا فِل َحاِل َضْعـِِفْؿ مِ
ِصقِػ، َومِ

ا إَذا َكَزُلقا بَِؿْشتَاُهْؿ، َوَمِصقِػِفْؿ، َلْؿ ، َفنِكَُّفْؿ َيْؼُصُرونَ  :ْشتَكالـْؿَ ِصقِػ إَلك الـْؿَ  َوَأمَّ

 ها.َراِطَل الـْؿَ َوإِْن َكاُكقا َيتَتَبَُّعقَن  ،ُيْػطُِروا، َوَلْؿ َيْؼُصُروا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (10/90.)آستذكاراكظر:  (1)



َٔاو ٔنَتاُب  38٢  الاِّ

 

ـِ َطبَّاٍس  (535) ـِ اْب قِْخ الَؽبِقِر َأْن ُيْػطِرَ  ،َوَط َص لِؾشَّ ـْ  َقاَل: ُرخِّ َوُيْطِعَؿ َط

َٓ َقَضاَء َطَؾقْفِ  َحاُه.َرَواُه الدَّ . ُكؾِّ َيْقٍم مِْسؽِقـًا، َو اَرُقْطـِلُّ َوالَحاكُِؿ َوَصحَّ
(1)

 

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 ايؿٝذ ايهبري، ٚاملطأ٠ ايعجٛظ ايًصإ ال ٜٕٝكإ ايكٝاّ. د:1ر َػأي١

كؼؾ غقر واحد اإلمجاع طىل أنَّ لفؿا  الػطر، وٓ قضاء طؾقفؿا، كابـ الؿـذر، 

وابـ طبد البر، والؼرصبل، والـقوي.
(2)

 

 العؾؿ: هؾ يؾزمفؿا إذا أفطرا الػدية، أم ٓ؟ طىل ققلقـ: واختؾػ أهؾ 

أكف يؾزمفؿا الػدية، وهق ققل الجؿفقر ومـفؿ: الشافعل،  الكْل األّل:

وأمحد، وإسحاق، وأبق حـقػة، وذهب إلقف مـ الصحابة: أكس، وابـ طباس، 

وققس بـ السائب، وأبق هريرة، وكؾفا ثابتة طـفؿ
(3)

ـ وسعقد ب ،وهق ققل طؽرمة ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، كالمها مـ صريؼ محؿد بـ طبداهلل 1/440(، والحاكؿ )2/205. أخرجف الدارقطـل )صخٔح (1)

الرقاشل ثـا وهقب طـ خالد الحذاء طـ طؽرمة طـ ابـ طباس، وإسـاده صحقح رجالف رجال 

 الشقخقـ. 

 . (2/289)تػسقر الؼرصبل (10/213 ،)آستذكار (6/258 ،259 ،)الؿجؿقعاكظر:  (2)

(  4/271(، ووصؾف البقفؼل )4505قبؾ حديث رقؿ ) صحقحفطؾؼف البخاري يف  أثر أكس  (3)

 .الػتحبنسـاد صحقح، وكذلؽ طبد بـ محقد كؿا يف 

( بلساكقد 3/425(، والطبري )4/221، فلخرجف طبد الرزاق )وأما أثر ابـ طباس 

 صحقحة طـف.

 ( بنسـاد حسـ.4/271فلخرجف البقفؼل ) وأما أثر ققس بـ السائب 

 ( بنسـاد صحقح.4/271، فلخرجف البقفؼل )وأما أثر أبل هريرة 
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 .وقتادة وسعقد بـ جبقر وغقرهؿ ،وططاء ،الؿسقب

 ٚاستديٛا مبا ًٜٞ:
ُققَكف فدية صعام مسؽقـ(، بؿعـك:  (٢ قراءة ابـ طباس: )وطىل الذيـ ُيَطقَّ

، ﴾ڍ  ڍ ڇ﴿يتؽؾػقن صقمف، قالقا: وأية بالؼراءة الؿشفقرة: 

 معـاها: يطقؼقكف بؿشؼة، فقتػؼ معـك الؼراءتقـ.

 قال [٢84البؼرة:] ﴾ڎ ڌ  ڌ ڍ  ڍ ڇ﴿ققلف تعاىل:  (2

: وجف الدٓلة مـ أية أنَّ اهلل تعاىل جعؾ الػدية ابـ طثقؿقـ اإلمام 

طدياًل لؾصقم لؿـ قدر طؾقف، فنذا مل يؼدر بؼل طديؾف، وهق الػدية، وهذا يف 

وإٓ فاإلكسان إذا قرأ  -يعـل ابـ طباس -الحؼقؼة يدل طىل غقر فؼفف 

قؼ، بؾ فقفا لؿـ يطقؼ، هذا وجف الدٓلة، أية لقس فقفا تعرض لؿـ ٓ يط

فصار العاجز طجًزا ٓ ُيرجك زوالف القاجب طؾقف اإلصعام طـ كؾ يقٍم 

 هامسؽقـًا.

أنَّ ضاهر أية أنَّ الؿستطقع لؾصقم كان مخقًرا بقـ  يريد الشقخ  :ُ قهت

مـ حديث  الصحقحقـ: فؼد ثبت يف اإلصعام، والصقم، وإمر كؿا قال 

 ﴾ڎ ڌ  ڌ ڍ     ڍ ڇ﴿، قال: لؿا كزلت إكقع  سؾؿة بـ

 كان مـ أراد أن يػطر، ويػتدي، حتك كزلت أية التل بعدها فـسختفا.

، كؿا جاء [٢85]البؼرة: ﴾ہ  ہ ہ ہ ۀ﴿يعـل ققلف تعاىل:  :ُ قهت

، وقد صح طـ ابـ طؿر أيًضا الؼقل بـسخ صحقح مسؾؿمصرًحا بف يف رواية 



َٔاو ٔنَتاُب  383  الاِّ

 
 . (4506)اريصحقح البخأية كؿا يف 

أنَّ هذا طؿؾ بعض الصحابة، كلكس، وابـ طباس، وأبل هريرة، وققس بـ  (3

 ، وقد قال ابـ حزم: وٓ يعرف لفؿ مـ الصحابة مخالٌػ. السائب

ح هذا الؼقل ابـ قدامة، والـقوي، وشقخ اإلسالم، وابـ الؼقؿ، وابـ  وقد رجَّ

الشقخ ابـ طثقؿقـ، والشقخ كثقر، وهق ترجقح: الشقخ إلباين، والشقخ ابـ باز، و

 مؼبؾ القادطل رمحة اهلل طؾقفؿ.

أكف ٓ يؾزمفؿا الػدية، وهق ققل مالؽ، والثقري، وأبل ثقر،  الكْل الجاىٕ:

ومـ التابعقـ: الؼاسؿ بـ محؿد، وسامل بـ طبد هلل، ومؽحقل الدمشؼل، وربقعة 

حف ابـ طبد الرمحـ، وسعقد بـ طبد العزيز، وهق أحد ققيل الشافع أبل بـا ل، ورجَّ

 الؿـذر، وابـ طبد البر، وابـ حزم رمحة اهلل طؾقفؿ أمجعقـ.

: والشقخ، والعجقز الؾذان ٓ يطقؼان الصقم: فالصقم ٓ  قال ابً حشو

، وإذا مل [286البؼرة:] ﴾ۈ ۈ ۆ ۆ  ۇ ۇ﴿يؾزمفؿا، قال اهلل تعاىل: 

زمفؿا إياها، وٓ رسقلف يؾزمفؿا الصقم: فالؽػارة ٓ تؾزمفؿا: ٕنَّ اهلل تعاىل مل يؾ

، أوإمجاٍع.ملسو هيلع هللا ىلص  ها، وإمقال محرمة إٓ بـصٍّ

ققل مـ قال: إنَّ  -واهلل أطؾؿ-يف الـظر  والصحقح:  قال ابً عبد الرب

الػدية غقر واجبة طىل مـ ٓ يطقؼ الصقام: ٕنَّ اهلل تعاىل مل يقجب الصقام طىل مـ 

والعاجز طـ الصقم كالعاجز طـ  ٓ يطقؼف: ٕكف مل يقجب فرًضا إٓ طىل مـ أصاقف،

الؼقام يف الصالة، وكإطؿك العاجز طـ الـظر ٓ يؽؾػف، وأما الػدية فؾؿ تجب 
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بؽتاب مجتؿع طىل تلويؾف، وٓ سـة يػؼففا مـ تجب الحجة بػؼفف، وٓ إمجاع يف 

ذلؽ طـ الصحابة وٓ طـ مـ بعدهؿ، والػرائض ٓ تجب إٓ مـ هذه القجقه، 

 هاوالذمة بريئة.

 ٚأجابٛا عٔ أدي١ اجلُٗٛز مبا ًٜٞ:

ققكف( خالف الؼراءة الؿتقاترة، قال ابـ  (٢ قراءة ابـ طباس: )وطىل الذيـ يطقَّ

هق الثابت بقـ َلْقَحل الؿصحػ الؿجتؿع  ﴾ڍ﴿طبدالبر: ققلف تعاىل: 

 هاطؾقف، وهل الؼراءة الصحقحة، ويؼطع الػرد بؿجقئفا.

، وأبق تػسقرهيف  ؿ: الطبريمجٌع، مـف وقد تؽؾؿ طىل قراءة ابـ طباس 

يف  ، وابـ الجقزيأحؽام الؼرآنيف  ، وابـ العربلالـاسخ والؿـسقخيف  طبقد

الـاسخ والؿـسقخيف  ، وابـ التركؿاينالجقهر الـؼل (4/271)يف  ، وابـ حزم

الؿحىل والجصاص يف ،أحؽام الؼرآن.وغقرهؿ ، 

ـاها: )يطقؼقكف بؿشؼة( ٓ مع ﴾ڍ     ڍ ڇ﴿إن ققلف تعاىل:  ّقْهله:

: فننَّ ضاهره الصحقحقـيستؼقؿ مع ما تؼدم يف حديث سؾؿة بـ إكقع يف 

العؿقم يف إباحة الػطر مع الػدية طىل مـ وجد الؿشؼة أو مل يجد، وأيًضا فنن محؾ 

ح ابـ الؿـذر أنَّ أية  الـزاع يف العاجز الذي ٓ يطقؼ الصقام، ولذلؽ فؼد رجَّ

 ا مل تتـاول الشقخ الؽبقر العاجز.مـسقخة، وأهن

: لق كاكت يف الشقخ الؽبقر الذي ٓ يطقؼ الصقام: مل يـاسب أن يؼال  قال

 .الػتح.اكتفك مـ [٢84البؼرة:] ﴾گ  ک ک ک ﴿لف: 
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، فػقف إشؽال مـ حقث ابـ طثقؿقـ اإلمام  وأما وجف الدٓلة الذي ذكره (2

أو الصقم، وففؿ مـ أية أنَّ أنَّ اهلل طزوجؾ أوجب طىل الؿطقؼ الػدية، 

  ۇ ۇ﴿الذي ٓ يطقؼ لقس طؾقف فدية، وٓ صقم، ويميده ققلف تعاىل: 

، فؾؿا كسخفا اهلل طزوجؾ بأية التل بعدها، [286البؼرة:] ﴾ۈ ۈ ۆ ۆ

وأوجب طىل الؿطقؼ الصقم، فؿـ أيـ لـا أن كقجب طىل غقر الؿطقؼ أن 

 الصقم كػسف ٓ يجب طؾقف؟! يليت بؿا يعادل الصقم، وهق الػدية مع كقن

ا ورد  (3 ـ الصحابة يف ذلؽ: أنَّ الحجة بنمجاطفؿ ٓ باجتفاد طأجابقا طؿَّ

ٓ  مـ قال: هل محؿقلة طىل أهنؿ أصعؿقا استحباًبا ؿبعض أفرادهؿ، ومـف

 .وجقًبا

، ّظيش ننافقؿا األقشب ًاألسجح هق  -أطـل الؼقل الثاين- ًىزا انقٌل

 أطؾؿ. واهلل

بالذي )ٓ يطقؼ( هق العاجز طـ الصقام مطؾًؼا، أو يطقؼ  الؿراد تنبيه:

الصقام لؽـ بؿشؼة تؾحؼف الضرر.
(1)

  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (14/103.)مجؿقع الػتاوىاكظر معـك ذلؽ يف  (1)

 (2/288 ،)تػسقر الؼرصبل (770 ،)الؿحؾَّك (6/258 ،)الؿجؿقعواكظر لؾؿسللة: 

آستذكار (10/212-220 ،)الػتح (4507 ،)الشرح الؿؿتع (6/333-334 ،) تػسقر

  (4/271.)ســ البقفؼل/مـ سقرة البؼرة[، 184]آية: ابـ كثقر
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ًََََع اْتَعِِٜسِفَت  ٛزُُِٗاجُل ٔبَِٖر٢ 

 َكساض ايفس١ٜ. د:1ر َػأي١

 :اختؾػ يف تؼديرها طىل أققال 

أهنا مدٌّ مـ صعام طـ كؾ يقم، سقاء يف الطعام البر، والتؿر، والشعقر،  األّل:

ققات البؾد، وهذا ققل الشافعل، وصاوس، وسعقد بـ جبقر، وغقرها مـ أ

 والثقري، وإوزاطل.

 يجب لؽؾ يقم صاع تؿر، أو كصػ صاع حـطة، وهق ققل أبل حـقػة. الجاىٕ:

ان مـ شعقر، أو تؿر، وهق ققل أمحد. الجالح:  ُمدُّ حـطة، أو ُمدَّ

قع ما يدل : ولقس يف الؿرفحدٌّ محدود، قال الشقكاين  فقف لقس الزابع:

 هاطىل التؼدير.

ويميد ما قالف الشقكاين ما جاء طـ أكس بـ مالؽ  :قال أتٌ عثذ اهلل غفش اهلل نو

 أكف كان َضُعَػ قبؾ مقتف بعاٍم، أو طامقـ، فلصعؿ الخبز والؾحؿ. طؾَّؼف ،

 ، ووصؾف البقفؼل( مـ كتاب التػسقر[25]باب ) صحقحفالبخاري يف 
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.وغقره، وهق صحقح (،4/271)

(1)
 

إشا أٚجبٓا ايفس١ٜ ع٢ً ايؿٝذ ايهبري ايع اجع، ٚامل طٜض امل أٜٛؽ     د:2ر َػأي١

 َٔ بط٥٘، ٚنإ َعػًطا، فٌٗ تًعَ٘ إشا أٜػط، أّ تػكط؟

: فقف ققٓن، كالؽػارة، وإصح يف الؽػارة بؼاؤها يف ذمتف  قال اليّْٖ

ـا إىل القسار: ٕهنا يف مؼابؾة جـاية، ففل جزاء الصقد، ويـبغل أن يؽقن إصح ه

أهنا تسؼط وٓ تؾزمف إذا أيسر، كالػطرة: ٕكف طاجز حال التؽؾقػ بالػدية، ولقست 

 . الؿراد كتفكايف مؼابؾة جـاية وكحقها.

.وما صححف الـقوي هق ققل الحـػقة والحـابؾة
(2)

  

 إشا تهًف ايعاجع عٔ ايكٝاّ، فكاّ فٌٗ تًعَ٘ ايفس١ٜ؟ د:3ر َػأي١

وصام، فال فدية، والعجقز  : واتػؼقا طىل أكف لق تؽؾػ الصقم قال اليّْٖ

كالشقخ يف مجقع هذا، وهق إمجاع.
(3)

  

ّ  د:4ر َػأي١ ث ِ ق سض عً ٢ ايك ّٛ، فٗ ٌ       ،إشا أفٕط ايؿٝذ ايعاجع عٔ ايك ٝا

 ًٜعَ٘ ايكها٤؟

وكؼؾف الؼاضل -: فقف وجفان حؽامها الدارمل، وقال البغقي  قال اليّْٖ

قال: ثؿ اختار كف ٓ يؾزمف: ٕكف مل يؽـ مخاصبًا بالصقم، بؾ بالػدية. إ :-حسقـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (746.)الؿحىل (2/289 ،)تػسقر الؼرصبل (1695 ،)الـقؾ (6/259 ،)الؿجؿقعاكظر:  (1)

(2) الؿجؿقع (6/259 ،)الؿقسقطة الػؼفقة الؽقيتقة (32/67.) 

(3) الؿجؿقع (6/258.) 
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البغقي لـػسف أكف إن قدر طىل الؼضاء قبؾ أن يػدي: لزمف الصقم، وإن قدر بعد 

 هاالػدية فال يؾزمف.

 وهذا الذي اختاره البغقي، هق ققل الحـابؾة. :ُ قهت

: لؽقن العجز كان لعارض فلشبف أَو ّهضيو -واهلل أطؾؿ- ًانزُ ّظيش

الحـابؾة. الؿرض، وهذا ققل الحـػقة، والؿالؽقة، وبعض
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـح الجؾقؾ شرح مختصر  (1/259 ،)حاشقة ابـ طابديـ (6/259 ،)الؿجؿقعر: اكظ (1)

 .الػؼف طىل الؿذاهب إربعة (2/120 ،)خؾقؾ
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َِّٝٞ ٔصٔف ٌَا٥َٔشََ ِسِنٞ ٔذٌ ٔفِصَف  ازَراألِع ٌَِِٖأ ا

 أٚال: املسٜض.

 حآتف:

: لؾؿريض حالتان: إحدامها: أٓ يطقؼ الصقم بحال، فعؾقف  قال الكزطيب

الػطر واجبًا. الثاكقة: أن يؼدر طىل الصقم بضرر ومشؼة، ففذا يستحب لف الػطر، 

وٓ يصقم إٓ جاهؾ.
(1)

 

 نابط املطض ايصٟ ٜطخل فٝ٘ ايفٕط. د:1ر َػأي١

: قال أصحابـا: شرط إباحة الػطر أن يؾحؼف بالصقم مشؼة قال اليّْٖ 

يشؼ احتؿالفا، وأما الؿرض القسقر الذي ٓ يؾحؼف مشؼة ضاهرة: مل يجز لف الػطر 

 هابال خالف طـدكا، خالًفا ٕهؾ الظاهر.

ة، حؽاه طـ الحـابؾة ابـ وما قرره الشافعقة هق الذي طؾقف الحـابؾة والؿالؽق

قدامة، والؿرداوي، وطـ الؿالؽقة أبق طبد اهلل الؼرصبل.
(2)

 

ُٜطج٢ بطؤٙ. د:2ر َػأي١  املطٜض َطًنا ال 

: حؽؿف كحؽؿ الشقخ العاجز طـ الصقام بال خالف. قال اليّْٖ
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) تػسقر الؼرصبل (2/276.) 

تػسقر  (4/404 ،)الؿغـل (3/257-258 ،)اإلكصاف (6/258 ،)الؿجؿقعاكظر:  (2)

  (2/276.)الؼرصبل

(3) الؿجؿقع (6/258-259.) 



 391 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 
فٗ ٌ   ،ثِ قسض ع٢ً ايكّٛ ،إشا أفٕط املطٜض ايصٟ ال ٜطج٢ بطؤٙ د:3ر َػأي١

 ًٜعَ٘ قها٤ ايكّٛ؟

 الحـابؾة، والشافعقة، وإصح مـفؿا أكف يؾزمف الؼضاء: ٕنَّ  فقف وجفان طـد

 .اإلصعام بدل يلس، وقد تبقـَّا ذهاب القلس

حف شقخـا يف أحد  بـ هادي القادطل امؼبؾ اإلمام  وهذا الذي رجَّ

 ڇ چ  چ چ چ   ڃ ڃ   ڃ    ڃ ڄ ﴿دروسف، وقال: تشؿؾف أية 

.﴾ڇ
(1)

  

 ٌٖ يًُطٜض إٔ ٜرتى ١ْٝ ايكّٛ؟ د:4ر َػأي١

: قال أصحابـا: إن كان الؿرض الؿجقز لؾػطر مطبًؼا، فؾف  اليّْٖ قال

ترك الـقة بالؾقؾ، وإن كان يحؿ ويـؼطع، ووقت الحؿك ٓ يؼدر طىل الصقم، وإن مل 

تؽـ الحؿك يؼدر طؾقف: فنن كان محؿقًما وقت الشروع يف الصقم: فؾف ترك الـقة، 

احتاج إىل الػطر أفطر.وإٓ فعؾقف أن يـقي مـ الؾقؾ، ثؿ إن طاد الؿرض و
(2)

  

ًُا، ثِ َطض؟ د:5ر َػأي١  إشا أقبذ ايكخٝذ قا٥

 ه.ا: جاز لف الػطر بال خالف قال اليّْٖ

وكؼؾ الؿرداوي اإلمجاع طىل استحباب إفطاره.
(3)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (6/259.)الؿجؿقعاكظر:  (1)

  (6/258.)الؿجؿقعاكظر:  (2)

  (3/257.)اإلكصاف (6/258 ،)الؿجؿقعاكظر:  (3)
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 إشا ؼاٌَ املطٜض ع٢ً ْفػ٘ ٚقاّ؟ د:6ر َػأي١

..، إمجاطفؿ أنَّ الؿريض إذا تحامؾ طىل كػسف فصام . : قال ابً عبد الرب

 هاأنَّ ذلؽ ُمْجِزٌئ طـف.وأتؿَّ يقمف 

 خالػ ابـ حزم، وقال: إكف ٓ يجزئ طـف. :قال أتٌ عثذ اهلل غفش اهلل نو

 .أكف يجزئ طـفًانصحْح 

ؾ الؿريض وصام مع هذا: فؼد فعؾ مؽروًها:  قال ابً قدام٘ : فنن تحؿَّ

لؿا يتضؿـف مـ اإلضرار بـػسف، وتركف تخػقػ اهلل تعاىل، وقبقل رخصتف، ويصح 

ويجزئف: ٕكف طزيؿة أبقح تركفا رخصًة، فنذا تحؿؾفا أجزأه كالؿريض صقمف، 

الذي يباح لف ترك الجؿعة إذا حضرها، والذي يباح لف ترك الؼقام يف الصالة إذا قام 

.هافقفا.
(1)

 

ٖ   ٌ جي   ٛظ يًُ   طٜض إٔ ٜك   ّٛ يف ضَه   إ نف   اض٠، أٚ ْ   صًضا، أٚ     د:7ر َػأي١

 حنٛٙ؟

ومالؽ، وأبل حـقػة، الذي قطع بف الجؿفقر، وهق ققل أمحد، والشافعل، 

يجقز لف ذلؽ: ٕنَّ الػطر ُأبِقح لف رخصًة وتخػقًػا، فنذا مل يرد  ٓ وغقرهؿ: أكف

التخػقػ طـ كػسف: لزمف أن يليت بإصؾ: فنن كقى صقًما غقر رمضان مل يصح 

ا كقاه. صقمف، ٓ طـ رمضان، وٓ طؿَّ
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (6/353.)الشرح الؿؿتع (4/404 ،)الؿغـل (7/235 ،)التؿفقداكظر:  (1)

  (4/349.)الؿغـل (6/263 ،)الؿجؿقعاكظر:  (2)
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ّٝا: َٔ خاف اهلالى َٔ اجلٛع    ايعطش.ٚثاْ

قال أصحابـا وغقرهؿ: مـ غؾبف الجقع، والعطش، فخاف  : قال اليّْٖ

     ہ ہ ۀ  ۀ﴿لزمف الػطر، وإن كان صحقًحا ُمؼقًؿا: لؼقلف تعاىل:  :الفالك

 ﴾ڇ ڇڇ ڇ چ  چچ چ ڃ ﴿، وققلف تعاىل: [٢95البؼرة:] ﴾ہ

، ويؾزمف الؼضاء كالؿريض.[29الـساء:]
(1)

 

 ثايّجا ٚزابّعا: احلاٌَ ٚاملسضع.

 ليف الؿسللة أققا: 

أهنؿا ُتْػطِران، وُتْطِعَؿان طـ كؾ يقم مسؽقـًا، ولقس طؾقفؿا الؼضاء،  األّل:

وهق ققل طؽرمة، وسعقد بـ جبقر، والؼاسؿ بـ محؿد، وإسحاق بـ راهقيف، 

( بلساكقد 3/425 ،427) تػسقر الطبريوصحَّ هذا الؼقل طـ ابـ طباس كؿا يف 

(، وغقره بنسـاد 1/278) لمسـد الشافعصحقحة، وجاء طـ ابـ طؿر كؿا يف 

 صحقح.

، وقرأ [٢84البؼرة:] ﴾ڎ ڌ ڌ ڍ  ڍ ڇ﴿واستدلقا بأية: 

 الؽالم طىل أية يف مسللة الشقخ العاجز. مابـ طباس: )يطقققكف(، وقد تؼد

أهنؿا يػطران ويؼضقان وٓ فدية، وهق ققل الحسـ، والـخعل،  الجاىٕ:

ة، والثقري، وأبل حـقػة وططاء، والزهري، والضحاك، وإوزاطل، وربقع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- (4/404الؿغـل (755 ،)الؿحؾَّك (3/258 ،)اإلكصاف (6/258 ،)الؿجؿقعاكظر:  (1)

405.) 



َٔاو ٔنَتاُب  393  الاِّ

 
وأصحابف، والؾقث، والطبري، وأبل ثقر، وأبل طبقد، وهق ققل مالؽ يف الؿرضع، 

 والشافعل يف أحد ققلقف يف الحامؾ.

 أنَّ الـبل  الســبحديث أكس بـ مالؽ الؽعبل طـد أصحاب  اواستدلق

 بؾكإنَّ اهلل طزوجؾ وضع طـ الؿسافر الصقم، وشطر الصالة، وطـ الح»قال: 

«والؿرضع الصقم
(1)

، وقالقا: هق فطر الجامع الصحقحف شقخـا يف سـ، وقد ح

 ُأبقح لعذر صارئ، فال يجب بف كػارة كالؿرض.

، وهق ترجقح شقخـا مؼبؾ القادطل، والشقخ ابـ باز، انشاجحهق  ًىزا انقٌل

 والشقخ ابـ طثقؿقـ رمحة اهلل طؾقفؿ.

و طىل أكػسفؿا وولدمها: أفطرتا، ا طىل أكػسفؿا ٓ غقر، أتإن خاف الجالح:

ضتا وٓ فدية طؾقفؿا، وإن خافتا طىل ولدمها ٓ طىل أكػسفؿا: أفطرتا وقضتا، قو

 وطؾقفؿا الػدية، وهق ققل الشافعل، وأمحد، وُروي ذلؽ طـ مجاهد.

الحامؾ تػطر، وتؼضل، وٓ فدية، والؿرضع تػطر، وتؼضل، وتػدي،  الزابع:

 حف ابـ طبد البر.وهق ققل مالؽ، والؾقث، ورجَّ 

، واستدل ٓ قضاء طؾقفؿا، وٓ إصعام، وهق ققل ابـ حزم  اخلامط:

بحديث أكس الؿتؼدم، وُأجقب بلنَّ الؿراد وضع إداء ٓ وضع الؼضاء بدلقؾ أنَّ 

 چ  چ چ چ   ڃ ڃ   ڃ    ڃ ڄ ﴿الؿسافر طؾقف أيام ُأخر كؿا قال تعاىل: 

 .﴾ڇ ڇ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1667(، وابـ ماجف )190، 4/180(، والـسائل )715(، والترمذي )2408أخرجف أبق داود ) (1)
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 أطؾؿ.، واهللانقٌل انثاَِهق  ًانشاجح

(1)
 

 ٌٖ هلا ْفؼ اؿهِ؟ ،املطنع املػتأجط٠ د:8ر َػأي١

بف وصححف: أنَّ لفا كػس الحؽؿ، وقطع بف  الذي قطع بف الـقوي وصقَّ

 .خالًفا لؾغزايل فتاويفالؼاضل حسقـ يف 

بالؼقاس طىل السػر: فنكف يستقي فقف مـ سافر  التتؿةواستدل صاحب 

 لغرض كػسف، ولغرض غقره بلجرة وغقرها.

شؿؾفا حديث أكس بـ مالؽ الؽعبل الؿتؼدم.وي :ُ قهت
(2)

  

 سادّسا: احلا٥ض ٚايٓفشا٤.خاَّشا ٚ

: ٓ يصح صقم الحائض والـػساء، وٓ يجب طؾقفؿا،  قال اليّْٖ

 هاويحرم طؾقفؿا، ويجب قضاؤه، وهذا ُمجؿٌع طؾقف.

 .وقد كؼؾ اإلمجاع أيًضا ابـ حزم، وابـ قدامة، وشقخ اإلسالم ابـ تقؿقة

، أهنا قالت يف الحائض: ُكـَّا ُكممر بؼضاء ذلؽ حديث طائشة ويدل طىل 

الصقم، وٓ ُكممر بؼضاء الصالة. متػؼ طؾقف، والؾػظ لؿسؾؿ.
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (10/221-224 ،)آستذكار (4/393- ،)الؿغـل (6/268-269 ،)الؿجؿقعاكظر:  (1)

الشرح الؿؿتع (6/359- ،)لؿحىلا (770.) 

  (6/268.)الؿجؿقعاكظر:  (2)

 الؿحؾَّك (1/244 )شرح كتاب الصقام (4/389 )الؿغـل (6/256 )الؿجؿقعاكظر:  (3)

(736.) 
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 إشا اْكٕع ايسّ عٔ املطأ٠ أثٓا٤ ايٓٗاض فٌٗ ًٜعَٗا اإلَػاى؟ د:9ر َػأي١

 يف هذه الؿسللة ققٓن: 

الشافعل، أكف ٓ يؾزمفا، وهق ققل الجؿفقر، ومـفؿ: مالؽ، و الكْل األّل:

 : لعدم وجقد دلقؾ طىل إيجاب اإلمساك طؾقفا.انصحْحهق  ًىزاوأمحد يف رواية، 

أكف يؾزمفا اإلمساك، وهق ققل أبل حـقػة، والثقري،  الكْل الجاىٕ:

وإوزاطل، والحسـ بـ صالح، وٓ دلقؾ طىل هذا الؼقل.
(1)

 

 : اجملٕٓٛ.سابّعا

حال باإلمجاع: لؾحديث : الؿجـقن ٓ يؾزمف الصقم يف ال قال اليّْٖ

ضاء ما فاتف يف الجـقن، سقاء قؾَّ أو كثر، وسقاء قولْلمجاع، وإذا أفاق ٓ يؾزمف 

 هو يف أثـائف، وهذا ققل الجؿفقر.اأفاق بعد رمضان، أ

ُرفِع الؼؾؿ طـ »: أما الحديث الذي أشار إلقف الـقوي، فؼقلف  :ُ قهت

.«...، وطـ الؿجـقن حتك يعؼؾثالثة
(2)

 

 يؼضل، وإن مضك طؾقف سـقن. لو:ّقال ما

وطـ أمحد مثؾف، وهق ققل الشافعل يف الؼديؿ: ٕكف معـك يزيؾ العؼؾ، فؾؿ 

 يؿـع وجقب الصقم كاإلغؿاء.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (4/389.)الؿغـل (6/257 ،)الؿجؿقعاكظر:  (1)

 (.1084برقؿ ) البؾقغسقليت تخريجف يف  (2)
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َـّ مجقع الشفر: فال قضاء طؾقف، وإْن أفاق يف أثـائف ّقال أبْ حئف٘:  :إْن ُج

َـّ يف  أثـاء الصقم مل قضك ما مضك: ٕنَّ الجـقن ٓ يـايف الصقم بدلقؾ ما لق ُج

 يػسد، فنذا وجد يف بعض الشفر: وجب الؼضاء كاإلغؿاء.

، واهلل أطؾؿ.قٌل اجلًيٌسهق  ًانشاجح
(1)

 

ّٓا  : ايصيب.ثاَ

(: ٓ يجب صقم رمضان طىل 6/253) الؿجؿقعيف   قال اليّْٖ

 هاالصبل، وٓ يجب طؾقف قضاء ما فات قبؾ البؾقغ بال خالف.

ُرفِع الؼؾؿ طـ »قال:  ، وطائشة، أنَّ الـبل ويدل طؾقف حديث طظ :ُ قهت

ثالثة: طـ الصبل حتك يبؾغ، وطـ الـائؿ حتك يستقؼظ، وطـ الؿجـقن حتك 

.«يػقؼ
(2)

 

إشا أف  ام اجملٓ  ٕٛ، أٚ بً  غ ايك  يب، أٚ أغ  ًِ ايه  افط أثٓ  ا٤ ايٓٗ  اض،   د:11ر َػأي١

 فٌٗ ًٜعَ٘ إَػاى بك١ٝ َٜٛ٘؟

 يف هذه الؿسللة ققٓن: 

اك بؼقة الققم، وهق ققل أبل حـقػة، والثقري، أكف يؾزمفؿ إمس الكْل األّل:

وإوزاطل، والحسـ بـ صالح، والعـبري، وقاسقا ذلؽ طىل مـ طؾؿ بالفالل 

 .وهذا الؼقل اختاره شقخ اإلسالم  ،أثـاء الـفار

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (6/254.)عالؿجؿق (4/415 ،)الؿغـلاكظر:  (1)

 (.1084برقؿ ) البؾقغسقليت تخريجف يف  (2)
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أكف ٓ يؾزمفؿ إمساك ذلؽ الققم، وهق ققل مالؽ، والشافعل،  الكْل الجاىٕ:

حزم يف غقر الؿجـقن، وذلؽ ٕكف ُأبقح لف فطر ورواية طـ أمحد، وهق ترجقح ابـ 

أول الـفار ضاهًرا، وباصـًا، فنذا أفطر كان لف أن يستديؿف إىل آخر الـفار كؿا لق دام 

 العذر. واكػرد أمحد طـ الؿذاهب الثالثة بقجقب الؼضاء طؾقف.

 يؾزمف اإلمساك، وٓ قضاء طؾقف: وذلؽ ٕنَّ كؾ واحد مـفؿ مل أكف ٓ ًانشاجح

ـ مخاصبًا يف أول الـفار، فؾؿا زال ماكع التؽؾقػ: مل يدرك وقت العبادة: فؾؿ يؽ

 تجب طؾقف.

وأما ققاسفؿ طىل مـ طؾؿ بالفالل أثـاء الـفار: فؼد أجاب ابـ حزٍم بلنَّ هذا 

يجب طؾقف اإلمساك مـ أول الـفار، وأما الؽافر والصبل: فنكف ٓ يجب طؾقف ذلؽ، 

 بؾ ُيباح لف الػطر.

معـك ذلؽ: أنَّ الؽافر، والصبل، والؿجـقن لقسقا مخاصبقـ بالصقم و :ُ قهت

مـ أول الـفار، بخالف مـ مل يعؾؿ بالرؤية: ففق مخاصب بالصقم، ولؽـ مل يبؾغف 

ذلؽ، فافترقت الصقرتان، وباهلل التقفقؼ.
(1)

 

 : اجملاٖد يف سبٌٝ اهلل.تاسّعا

فِل  -يعـل لؼاء العدو- اَفَؾْق اّتَػَؼ مِثُْؾ َهذَ  :  قال احلافظ ابً الكٔه

ِن  ،اْلَحَضرِ  َٓ َوَكاَن فِل اْلِػْطِر ُقّقًة َلُفْؿ َطَؾك لَِؼاِء َطُدّوِهْؿ َفَفْؾ َلُفْؿ اْلِػْطُر؟ فِقِف َقْق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (754 )الؿحؾَّك (6/256 ،)الؿجؿقع (3/254 ،)اإلكصاف (4/388 ،)الؿغـلاكظر:  (1)

(760 ،)مجؿقع الػتاوى (25/109.) 
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 .َأَصّحُفَؿا َدلِقاًل: َأّن َلُفْؿ َذلَِؽ 

ـِ َتقِْؿقّةَ  ْساَلمِ  َوبِِف َأْفتَك اْلَعَساكِرَ  ،َوُهَق اْختِقَاُر اْب ّؿا َلُؼقا اْلَعُدّو بَِظاِهِر ـلَ  قّةَ اإْلِ

َٓ َرْيَب َأّن اْلِػْطرَ  ،دَِمْشَؼ  ـْ اْلِػْطِر لِ  لَِذلَِؽ  َو
َبْؾ إَباَحُة اْلِػْطِر  ،ُؿَجّردِ الّسَػرِ ـَأْوَلك مِ

َّن  :َفنِّكَفا َأَحّؼ بِِجَقاِزهِ  :لِْؾُؿَسافِِر َتـْبِقٌف َطَؾك إَباَحتِِف فِل َهِذِه اْلَحاَلةِ 
ِ

اْلُؼّقَة ُهـَاَك ٕ

ـَ  ،َسافِرِ اْلـؿُ َتْختَّص بِ  َّن َمَشّؼَة  ،َواْلُؼّقُة ُهـَا َلُف َولِْؾُؿْسؾِِؿق
ِ

ـْ اْلـجَوٕ
َفادِ َأْطَظُؿ مِ

َّن  ،َمَشّؼِة الّسَػرِ 
ِ

ـْ الؿَ َوٕ
ْصَؾَحِة بِِػْطِر الؿَ ْصَؾَحَة اْلَحاِصَؾَة بِاْلِػْطِر لِْؾُؿَجاِهِد َأْطَظُؿ مِ

َّن الّؾَف َتَعاَلك َقاَل  ،رِ َسافِ اْلـؿُ 
ِ

َػال   ﴾ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿ :َوٕ َكأ  .[61:]األأ

ـْ َأْطَظِؿ َأْسبَاِب اْلُؼّقةِ 
 ،َقْد َفّسَر اْلُؼّقَة بِالّرْمِل  ملسو هيلع هللا ىلصَوالـّبِّل  ،َواْلِػْطُر ِطـَْد الّؾَؼاِء مِ

ّٓ بَِؿا ُيَؼّقي َوُيِعق َٓ َيْحُصُؾ بِِف َمْؼُصقُدُه إ َٓ َيتِّؿ َو ـْ اْلِػَطِر َواْلِغَذاءِ َوُهَق 
 ،ـُ َطَؾقِْف مِ

َّن الـّبِّل 
ِ

ـْ َطُدّوِهؿْ ـَقاَل لِؾّصَحاَبِة لَ  ملسو هيلع هللا ىلصَوٕ
ـْ َطُدّوُكْؿ » :ّؿا َدَكْقا مِ إّكُؽْؿ َقْد َدَكْقُتْؿ ِم

ًٓ آَخرَ  ،َوَكاَكْت ُرْخَصةً  ،«َواْلِػْطُر َأْقَقى َلُؽؿْ   اُحقإّكُؽْؿ ُمَصبّ » :َفَؼاَل  ،ُثّؿ َكَزُلقا َمـِْز

واَفَؽاَكْت َطْزَمًة َفَلْفَطرُ  ،«َطُدّوُكْؿ َواْلِػْطُر َأْقَقى َلُؽْؿ َفَلْفطُِروا
(1)

ـْ  ،
َفَعّؾَؾ بُِدُكّقِهْؿ مِ

 ،َوَهَذا َسبٌَب آَخُر َغقُْر الّسَػرِ  ،َطُدّوِهْؿ َواْحتِقَاِجِفْؿ إَلك اْلُؼّقةِ اّلتِل َيْؾَؼْقَن بَِفا اْلَعُدوّ 

َٓ َأَشاَر إَلقْفِ  هَوَلْؿ َيْذُكرْ  ،ّؾ بِـَْػِسفِ َوالّسَػُر ُمْستَؼِ  لَِؿا  َفالتّْعؾِقُؾ بِِف اْطتِبَارٌ  ،فِل َتْعؾِقؾِِف َو

تِل ُيَؼاَوُم بَِفا اْلَعُدّو،  َوإِْلَغاءُ  ،َأْلَغاُه الّشاِرُع فِل َهَذا اْلِػْطِر اْلَخاّص  ةِ الَّ َوْصِػ اْلُؼقَّ

َػِر  دِ ؿُ الَواْطتِبَاُر السَّ اِرُع، َوَطؾَّؾ بِِف. إِْلَغاءٌ  َجرَّ كتفك.الِـَؿا اْطتَبََرُه الشَّ
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(، مـ حديث أبل سعقد الخدري 1120أخرجف مسؾؿ ) (1)

(2) زاد الؿعاد (2/53-54.) 



َٔاو ٔنَتاُب  399  الاِّ

 .عاشّسا: صّٛ األسري ٚاحملبٛس 

 ؟حملبٛؽ إشا اؾتب٘ عًٝ٘ ؾٗط ضَهإا نٝف ٜكّٛ د:11ر َػأي١

  يفالؿقسقطة الػؼفقة الؽقيتقة (28/84-:ف  ( ما كصُّ

ٓ يسؼط طـف صقم  :اشتبفت طؾقف الشفقر ذهب مجفقر الػؼفاء إىل أن مـ

 مضان، بؾ يجب لبؼاء التؽؾقػ وتقجف الخطاب.ر

وجب طؾقف  :فنذا أخبره الثؼات بدخقل شفر الصقم طـ مشاهدة أو طؾؿ

فال يجب طؾقف العؿؾ بذلؽ، بؾ  :العؿؾ بخبرهؿ، وإن أخبروه طـ اجتفاد مـفؿ

وٓ يؼؾد  ،يجتفد بـػسف يف معرفة الشفر بؿا يغؾب طىل ضـف، ويصقم مع الـقة

 مجتفدا مثؾف.

ووافؼ الققت مل  ،ن صام الؿحبقس الؿشتبف طؾقف بغقر تحر وٓ اجتفادفن

 .آجتفاد القاجب باتػاق الػؼفاء يجزئف، وتؾزمف إطادة الصقم لتؼصقره وتركف

 وإن اجتفد وصام فال يخؾق إمر مـ مخسة أحقال: 

استؿرار اإلشؽال وطدم اكؽشافف لف، بحقث ٓ يعؾؿ أن صقمف  احلال األّىل:

ضان أو تؼدم أو تلخر، ففذا يجزئف صقمف وٓ إطادة طؾقف يف ققل صادف رم

الحـػقة والشافعقة والحـابؾة، والؿعتؿد طـد الؿالؽقة، ٕكف بذل وسعف وٓ يؽؾػ 

بغقر ذلؽ، كؿا لق صىل يف يقم الغقؿ بآجتفاد، وقال ابـ الؼاسؿ مـ الؿالؽقة: ٓ 

 يجزيف الصقم: ٓحتؿال وققطف قبؾ وقت رمضان.



 411 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 
أن يقافؼ صقم الؿحبقس شفر رمضان فقجزيف ذلؽ طـد  ال الجاىٔ٘:احل

الػؼفاء، ققاسا طىل مـ اجتفد يف الؼبؾة، ووافؼفا، وقال بعض الؿالؽقة: ٓ  مجفقر

 .طىل الشؽ، لؽـ الؿعتؿد إول يجزيف لؼقامف

إذا وافؼ صقم الؿحبقس ما بعد رمضان فقجزيف طـد مجاهقر  احلال الجالج٘:

بعض الؿالؽقة كؿا تؼدم آكػا، واختؾػ الؼائؾقن باإلجزاء: هؾ يؽقن الػؼفاء، إٓ 

صقمف أداء أو قضاء؟ وجفان، وقالقا: إن وافؼ بعض صقمف أياما يحرم صقمفا 

 كالعقديـ والتشريؼ يؼضقفا.

 وهل وجفان:احلال الزابع٘: 

إذا وافؼ صقمف ما قبؾ رمضان وتبقـ لف ذلؽ ولؿا يلت رمضان  الْجُ األّل:

 قمف إذا جاء بال خالف، لتؿؽـف مـف يف وقتف.لزمف ص

إذا وافؼ صقمف ما قبؾ رمضان ومل يتبقـ لف ذلؽ إٓ بعد اكؼضائف  الْجُ الجاىٕ:

 فػل إجزائف ققٓن:

ٓ يجزيف طـ رمضان بؾ يجب طؾقف قضاؤه، وهذا مذهب  الكْل األّل:

 الؿالؽقة والحـابؾة، والؿعتؿد طـد الشافعقة.

طـ رمضان، كؿا لق اشتبف طىل الحجاج يقم طرفة فققػقا  يجزئف الكْل الجاىٕ:

 قبؾف، وهق ققل بعض الشافعقة.

أن يقافؼ صقم الؿحبقس بعض رمضان دون بعض، فؿا  احلال اخلامض٘:



َٔاو ٔنَتاُب  41٢  الاِّ

 
وافؼ رمضان أو بعده أجزأه، وما وافؼ قبؾف مل يجزئف، ويراطك يف ذلؽ أققال 

 الػؼفاء الؿتؼدمة.

فقافؼ رمضان مل يسؼط طـف صقمف يف تؾؽ  والؿحبقس إذا صام تطقطا أو كذرا

 السـة، ٓكعدام كقة صقم الػريضة، وهق مذهب الحـابؾة والشافعقة والؿالؽقة.

وقال الحـػقة: إن ذلؽ يجزيف ويسؼط طـف الصقم يف تؾؽ السـة، ٕن شفر 

 اكتفك.رمضان ضرف ٓ يسع غقر صقم فريضة رمضان، فال يزامحفا التطقع والـذر.

انصحْح فْيا قٌل  ، والثالثةوالثاكقة ،الحال إوىل :اهلل غفش اهلل نوقال أتٌ عثذ 

فقفا اإلجزاء: انصحْح  مـ الحال الرابعةانٌجو انثاَِ  وكذا، وهق اإلجزاء، اجلًيٌس

ٕكف قد طؿؾ بؿا أمر بف مـ آجتفاد، وأدَّى ما لزمف، وأوجبف الشرع طؾقف.
(1)

 

 .بًًٝ٘ إشا اؾتب٘ عًٝ٘ ْٗاض ضَهإقّٛ احملبٛؽ  د:12ر َػأي١

 اليّْٖ اإلماو قال   يفشرح الؿفذب (6/288) : إذا مل يعرف إسقر

بؾ استؿرت طؾقف الظؾؿة دائؿا ففذه مسللة مفؿة قؾ مـ  ،وكحقه الؾقؾ وٓ الـفار

وقد حؽك اإلمام أبق بؽر الؿروزي مـ أصحابـا فقف ثالثة أوجف  ،ذكرها

 :لِلصحاب

 .ٕكف طذر كادر :يصقم ويؼضل :أحدٍا

 .ٕن الجزم بالـقة ٓ يتحؼؼ مع جفالة الققت :ٓ يصقم :جاىّٕال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (6/287( ،)6/296 ،)الؿجؿقع (3/198 ،)اإلكصاف (4/423 ،)الؿغـلر: واكظ (1)

الؿحؾَّك (4/410 ، )بدائع الصـائع (2/86 ،)البحر الرائؼ (2/283 ،)مقاهب الجؾقؾ 

(3/354.) 



 412 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 
 .وٓ يؼضل كققم الغقؿ يف الصالة ،يتحرى ويصقم :ّالجالح

هذا  ،وٓ قضاء طؾقف ،إصح أكف يؾزمف التحري والصقم :قؾت قال اليّْٖ:

 ،لزمف الؼضاء بال خالف :فنن تبقـ أكف صادف الؾقؾ :إذا مل يظفر لف فقؿا بعد الخطل

 ه.ااهلل تعاىل أطؾؿو



َٔاو ٔنَتاُب  413  الاِّ

 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (535) َفَؼاَل: َهَؾْؽت َيا  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َجاَء َرُجٌؾ إَلك الـَّبِلِّ  ،َوَط

 
ِ
َهْؾ » َفَؼاَل:، َقاَل: َوَقْعت َطَؾك اْمَرَأتِل فِل َرَمَضانَ  «َوَما َأْهَؾَؽؽ؟»َقاَل: ، َرُسقَل اهلل

َٓ  «ُؼ َرَقَبًة؟َتِجُد َما ُتْعتِ  ؟»َقاَل: ، َقاَل:  ـِ ـِ ُمَتَتابَِعْق  «َفَفْؾ َتْسَتطِقُع َأْن َتُصقَم َشْفَرْي

 َٓ ـًا؟»َقاَل: ، َقاَل:  ـَ ِمْسؽِق َٓ  «َفَفْؾ َتِجُد َما ُتْطِعُؿ ِستِّق ُثؿَّ َجَؾَس، َفُلتَِل الـَّبِلُّ . َقاَل: 

ْق بِ »َفَؼاَل:  بَِعَرٍق فِقِف َتْؿرٌ  ملسو هيلع هللا ىلص َبتَقَْفا َأْهُؾ : َفَؼاَل  «َفَذاَتَصدَّ َٓ ـَ  أََطَؾك َأْفَؼَر مِـَّا؟ َفَؿا َبقْ

اْذَهْب َفَلْصِعْؿُف »ُثؿَّ َقاَل: ، َحتَّك َبَدْت َأْكقَاُبفُ  ملسو هيلع هللا ىلصَبقٍْت َأْحَقُج إَلقِْف مِـَّا، َفَضِحَؽ الـَّبِلُّ 

بَْعُة َوالؾَّْػُظ لُِؿْسؾٍِؿ.«َأْهَؾَؽ  . َرَواُه السَّ
(1)

 

 

 ل واألحكام املستفادة من احلديثاملسائ

 مع ذكر بعض املسائل امللحقة

ًُا. د:1ر َػأي١ َُكٝ  نفاض٠ اجملاَع يف ْٗاض ضَهإ َتعًُسا 

 .ذهب مجفقر العؾؿاء إىل وجقب الؽػارة طؾقف: لحديث الباب 

 وسعقد بـ جبقر إىل أكف ٓ تؾزمف وذهب ابـ سقريـ، والـخعل، والشعبل ،

الؽػارة بنفساد قضائفا، فال تجب يف أدائفا الؽػارة: ٕنَّ الصقم طبادة ٓ تجب 

 كالصالة، وهذا ققاس فاسد آطتبار: لؿخالػتف لؾـص.

، ولعؾ مـ خالػ مل يبؾغف الحديث الؿذكقر، ًانصٌاب قٌل اجلًيٌس

أطؾؿ. واهلل
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، والـسائل 2390(، وأبقداود )2/208(، وأمحد )1111(، ومسؾؿ )1936أخرجف البخاري ) (1)

 (. 1671(، وابـ ماجف )724(، والترمذي )2/212) الؽبرىيف 

  (737.)الؿحؾَّك (4/372- ،)الؿغـلاكظر:  (2)



 414 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 
 َاشا جيب عًٝ٘ يف ٖصٙ ايهفاض٠؟ د:2ر َػأي١

 ستدلقا ذهب الجؿفقر مـ أهؾ العؾؿ إىل أكف تؾزمف كػارة الؿظاهر مرتبة، وا

، وٓ يلخذ بعتؼ فؼط بحديث أبل هريرة الؿتؼدم، وخالػ مالؽ، فؼال باإلصعام

ف بعض أصحابف هذا الؼقل طىل أكف الؿدوكةوٓ صقام. هؽذا وقع يف  ، وقد وجَّ

 طـد البخاري أراد آستحباب بالبدء بالطعام، وقد احتج لف بحديث طائشة 

، قالقا: ومل يؼع فقف  يرةبـحق حديث أبل هر (،1112) ومسؾؿ (،1935)

 سقى اإلصعام.

ة فقف: ٕنَّ الؼصة واحدة، وقد حػظفا  قال احلافظ ابً حجز : وٓ ُحجَّ

فا طىل وجففا، وأوردهتا طائشة مختصرة، أشار إىل هذا الجقاب  أبق هريرة وقصَّ

 هاالطحاوي، قال: وقد ورد فقف مـ وجٍف آخر ذكر العتؼ أيًضا.

واهلل أطؾؿ.، ًانصحْح قٌل اجلًيٌس
(1)

 

 ٌٖ ًٜعَ٘ ايرتتٝب يف ٖصٙ ايهفاض٠؟ د:3ر َػأي١

 يف الؿسللة ققٓن: 

أكف يؾزمف الترتقب، وهق ققل مجفقر العؾؿاء، وهق الؿشفقر طـ أمحد،  األّل:

وبف يؼقل الثقري، وإوزاطل، والشافعل، واستدلقا بحديث أبل هريرة الذي يف 

 الؽتاب.

لتخققر يف إمقر الؿذكقرة يف أكف ٓ يؾزمف الترتقب، بؾ هق طىل ا الجاىٕ:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (1935( )1936.)الػتح (10/97-98 ،)آستذكاراكظر:  (1)



َٔاو ٔنَتاُب  415  الاِّ

 
الحديث، وهق رواية طـ أمحد، ورواية طـ مالؽ، واستدلقا بؿا أخرجف مسؾؿ 

يف قصة الؿجامع يف هنار رمضان، قال: فلمره  وغقره مـ حديث أبل هريرة 

أن ُيؽػر بعتؼ رقبة، أو صقام شفريـ متتابعقـ، أو إصعام ستقـ  رسقل اهلل 

 مسؽقـًا.

بلنَّ هذه الرواية شاذة، وأنَّ الؿحػقظ هق رواية الترتقب  :ْرّقد أجاب اجلنَ

التل تؼدمت يف الؽتاب، والذيـ رووها طىل التخققر هؿ: مالؽ، وابـ جريج، 

وُفؾقح بـ سؾقؿان، وطؿرو بـ طثؿان، ولؽـ قد خالػفؿ مجٌع كبقر، فرووا 

راهقؿ بـ الحديث بالترتقب، مـفؿ: ابـ طققـة، وشعقب، وإوزاطل، والؾقث، وإب

الترتقب طـ الزهري  ىور، وآخرون، حتك قال الحافظ: بؾ رَ سعد، ومـصق

  كذلؽ تؿام ثالثقـ كػًسا، أو أزيد.

، وهق ترجقح الـقوي، والحافظ، والصـعاين، انقٌل األًلهق  ًانصٌاب

وغقرهؿ، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

َُهط١ٖ؟ نفاض٠ٚ ٌٖ ًٜعّ املطأ٠ٖ د:4ر َػأي١  إشا مل تهٔ 

 يف هذه الؿسللة ققٓن: 

أكف يؾزمفا الؽػارة، وهق ققل مالؽ، وأبل حـقػة، وأبل ثقر، وابـ  ألّل:ا

ؾشافعل، وطزاه الحافظ لؾجؿفقر، واستدلقا ل ققلالؿـذر، ورواية طـ أمحد، و

هؾؽت، »بؼقلف يف حديث الؿجامع امرأتف يف هنار رمضان يف بعض صرق الحديث: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 آستذكار (6/333- ،)شرح الؿفذب (1936 ،)الػتح (4/380 ،)الؿغـلاكظر:  (1)

(10/95-96.) 



 416 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 
فا:«وأهؾؽت كفؿا يف تحريؿ آشتر ، وقالقا: بقان الحؽؿ لؾرجؾ بقاٌن يف َحؼِّ

 .الػطر

ح هذا الؼقل  .ابـ طثقؿقـ اإلمام  وقد رجَّ

أكف ٓ يؾزمفا الؽػارة، بؾ هل خاصة بالرجؾ، وهق ققل الحسـ،  الجاىٕ:

ؾشافعل، وهق الصحقح طـد الشافعقة، ل ققلرواية طـ أمحد، و قوإوزاطل، وه

، «تصدق هبذا» :وهق ققل داود وأهؾ الظاهر، وابـ حزم، واستدلقا بؼقلف 

، ويميدها رواية يف البخاري بؾػظ: «طـ كػسؽ»جاءت زيادة يف خارج الصحقح: 

هؾ »، فلفرده بالخطاب، ومل يتعرض لؾؿرأة، وكذا ققلف: «أصعؿ هذا طـؽ»

طـ إطالم  بسؽقت الـبل  استدلقا ، وكذلؽ«هؾ تستطقع...؟» «؟جتد...

 الؿرأة بالؽػارة مع الحاجة.

 ُٗٛز مبا ًٜٞ:ٚأجابٛا عٔ أدي١ اجل

، هذه الزيادة ضعقػة، وقد ذكر البقفؼل أنَّ «هؾؽت، وأهؾؽت»ققلف:  (٢

قال  .الػتحلؾحاكؿ ثالثة أجزاء يف بطالهنا، وقد لخص الؽالم طؾقفا يف 

 «وأهؾؽت»الحافظ: وٓ يؾزم مـ ذلؽ تعدد الؽػارة، بؾ ٓ يؾزم مـ ققلف: 

، أي: أثؿت، «هؾؽت» إيجاب الؽػارة طؾقفا، بؾ يحتؿؾ أن يريد بؼقلف:

أي: كـت سببًا يف تلثقؿ مـ صاوطتـل فقاقعتفا: إذ ٓ ريب يف  ،«أهؾؽت»و

حصقل اإلثؿ طىل الؿطاوطة، وٓ يؾزم مـ ذلؽ إثبات الؽػارة، وٓ كػقفا، 

أو الؿعـك: هؾؽت، أي: حقث وقعت يف شلء ٓ أقدر طىل كػارتف، 



َٔاو ٔنَتاُب  417  الاِّ

 
 هاوأهؾؽت، أي: كػسل بػعظ الذي جرَّ طظَّ اإلثؿ.

قالقا: وٓ يؾزم مـ اشتراكفؿا يف تحريؿ الػطر طؾقفؿا اشتراكفؿا يف وجقب  (2

لؾؿرأة  كػارة: لعدم أمره  االؽػارة، بؾ الحديث يدل طىل أكف لقس طؾقف

 بالؽػارة.

 طدم بلهنا قضقة حال، فالسؽقت طـفا ٓ يدل طىل وأجاب اجلمهور عن هذا:

لعذٍر مـ إطذار، وُيحتؿؾ أن  الحؽؿ: ٓحتؿال أن تؽقن الؿرأة مل تؽـ صائؿة

يؽقن سبب السؽقت طـ حؽؿ الؿرأة ما طرفف مـ كالم زوجفا بلهنا ٓ قدرة لفا 

 طىل شلء.

سؽت طـ حالفا مع طدم طؾؿف بلنَّ لفا طذًرا، ومل  بلنَّ الـبل  :وُأجيب

ستطقع طىل الؽػارة أم ٓ؟ تيسلل الؿجامع طـ امرأتف: ألفا طذر يف اإلفطار أم ٓ؟ أ

، ًانثاَِ أقشب ًانقٌالٌ قٌّاٌ،ؾ وجف إسئؾة والخطاب لف وحده، ب

أطؾؿ. واهلل
(1)

 

 إشا ٗأنطٖك املطأ٠ ع٢ً اؾُال؟ د:5ر َػأي١

 يف الؿسللة أققال: 

أكف ٓ كػارة طؾقفا، وطؾقفا الؼضاء، وهق ققل أمحد، والثقري،  األّل:

 ة.كائؿ وإوزاطل وهق ققل الحسـ وأصحاب الرأي، ويؾتحؼ هبا إذا وصئفا وهل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرح الؿؿتع (6/331 ،)شرح الؿفذب (4/375- ،)الؿغـل (1936 ،)الػتحاكظر:  (1)

(6/414-415 ،)آستذكار (10/108- ،)الؿحؾَّك (4/327.) 



 418 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 
إْن كان اإلكراه بقطقد حتك فعؾت، فؽالؼقل إول، وإن كان إلجاًء مل  الجاىٕ:

 تػطر، وكذا إن وصئفا كائؿًة، وهق ققل الشافعل، وأبل ثقر، وابـ الؿـذر.

ٓ كػارة طؾقفا، وٓ قضاء، وإْن كان اإلكراه بقطقد، وصقمفا صحقح،  الجالح:

، والرافعل يف التـبقفازي يف وهق وجٌف طـد الشافعقة صححف الـقوي، والشقر

الشرحوآخرون ،. 

 ،فـيف ضاهر كالم ابـ طثقؿقـ ام ـاإلم ق ترجقحـوه ،حـشاجـانق ـوه

أطؾؿ. واهلل
(1)

 

 إشا طًع ايفجط ٚايطجٌ فاٌَع، ٚاغتساّ اؾُال؟ د:6ر َػأي١

 :يف هذه الؿسللة ققٓن 

ٕكف  يجب طؾقف الؼضاء، والؽػارة، وهق ققل أمحد، ومالؽ، والشافعل: األّل:

ترك صقم رمضان بجؿاٍع َأثَِؿ بف: لحرمة الصقم فقف، فقجبت بف الؽػارة كؿا لق 

 ، وطزا هذا الؼقل الـقوي لؾجؿفقر.صؾقع الػجروصَِئ بعد 

يجب الؼضاء دون الؽػارة: ٕنَّ وصَلُه مل يصادف صقًما صحقًحا، فؾؿ  الجاىٕ:

 .يقجب الؽػارة

طؾقف، وسقليت الؽالم طىل هذه  يؼدرٓ  إٓ أنَّ الؼضاء انصحْحهق  ًانقٌل األًل

الؿسللة قريبًا إن شاء اهلل.
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (6/416.)الشرح الؿؿتع (4/376 ،)الؿغـل (6/325 ،336 ،)شرح الؿفذباكظر:  (1)

  (6/338.)الؿجؿقع (4/379 ،)الؿغـلاكظر:  (2)



َٔاو ٔنَتاُب  419  الاِّ

 
 ؟إشا طًع ايفجط ٖٚٛ فاَع فرتى يف اؿاٍ د:7ر َػأي١

  ،أكف ٓ قضاء طؾقف، وٓ كػارة، وهق  ًانصحْحيف الؿسللة ققٓن طـد الحـابؾة

 ققل أبل حـقػة، والشافعل: ٕكف ترك الجؿاع، فال يتعؾؼ بف ما يتعؾؼ بالجؿاع.

 ل مالؽ: يبطؾ صقمف، وٓ كػارة طؾقف.وقا 

 .أكف ٓ قضاء طؾقف، وٓ كػارة، وهق ترجقح ابـ حزم ًانشاجح

قال: لق كقدي  ( بنسـادٍ صحقٍح طـ ابـ طؿر 4/219وأخرج البقفؼل )

بالصالة، والرجؾ طىل امرأتف: مل يؿـعف ذلؽ أن يصقم: إذا أراد الصقام قام، 

.واغتسؾ، ثؿ أتؿ صقامف
(1)

  

 ؟َع ثا١ْٝ يف ّٜٛ ٚاحساع فًِ ٜهفط حت٢ جإٕ جاَ د:8ر َػأي١

: إن كان يف يقٍم واحٍد، فؽػارة واحدة تجزئف بال خالف  قال ابً قدام٘

 هاطـد أهؾ العؾؿ.

: وأمجعقا طىل أنَّ مـ وصَِئ يف يقم واحد مرتقـ، أو  ّقال ابً عبد الرب

.هاأكثر أكف لقس طؾقف إٓ كػارة واحدة.
(2)

 

 ؟َع يف ايّٝٛ ايثاْٞإٕ جاَع فًِ ٜهفط حت٢ جا د:9ر َػأي١

 فقفا ققٓن: 

أنَّ طؾقف كػارة واحدة، وهق ققل الزهري، وإوزاطل، وأصحاب  األّل:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (756.)الؿحىل (4/379 ،)الؿغـلاكظر:  (1)

  (771.)الؿحىل (7/259 ،)التؿفقد (4/385 ،)الؿغـلاكظر:  (2)



 4٢1 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 
الرأي، وهق ضاهر إصالق الِخَرقِل: ٕهنا جزاء طـ جـاية تؽرر سببفا قبؾ 

 استقػائفا: فقجب أن تتداخؾ كالحد.

ث، ٓ تجزئف واحدة، وهق ققل مالؽ، والؾقوتؾزمف كػارتان،  الجاىٕ:

والشافعل، واختاره بعض الحـابؾة، ورجحف ابـ الؿـذر، وُرِوي ذلؽ طـ ططاء، 

ومؽحقل: ٕنَّ كؾ يقم طبادة مـػردة، فنذا وجبت الؽػارة بنفساده مل تتداخؾ 

 قـ.كرمضاكقـ، وكالحجَّ 

، ورجحف ابـ حزم.انشاجحهق  ًىزا انقٌل
(1)

 

٠ إٕ جاَع ثِ نفط، ثِ جاَع يف ّٜٛ ٚاح س، فٗ ٌ عًٝ ٘ نف اض     د:11ر َػأي١

 ثا١ْٝ؟

 يف الؿسللة ققٓن: 

ٌم بحرمة رمضان،  األّل: أنَّ طؾقف كػارة ثاكقة، وهق ققل أمحد: ٕكف وْطٌء محرَّ

 فلوجب الؽػارة كإول.

أكف ٓ تؾزمف إٓ كػارة واحدة، وهق ققل مالؽ، والشافعل، وأبل  الجاىٕ:

 .حـقػة: ٕنَّ الجؿاع الثاين مل يصادف الصقم، ومل يؿـع صحتف

 . أطؾؿ، واهللانشاجحهق  نقٌلًىزا ا

حف ابـ حزم، ثؿ شقخـا القادطل رمحة اهلل طؾقفؿا. وهق الذي رجَّ
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (771.)الؿحىل (6/336-337 ،)شرح الؿفذب (4/386 ،)الؿغـلاكظر:  (1)

  (771.)الؿحؾَّك (6/336- ،)شرح الؿفذب (4/386 ،)الؿغـلاكظر:  (2)



َٔاو ٔنَتاُب  4٢٢  الاِّ

 
إٕ ج   اَع ث   ِ نف   ط، ث   ِ ج   اَع يف ايٝ   ّٛ ايث   اْٞ فٗ   ٌ عًٝ   ٘       د:11ر َػأي١

 نفاض٠ أخط٣؟

ها: طؾقف كػارة ثاكقة بغقر خالف كعؾؿف. قال ابً قدام٘
(1)

  

ِٔ، أٚ ناْ        د:12ر َػأي١ ك اَ   طأ٠ إشا ج   اَع يف أٍٚ ايٓٗ   اض، ث   ِ َ   طض أٚ ُج   

 فخانك، أٚ ْفػك أثٓا٤ ايٓٗاض، فٌٗ تػكط ايهفاض٠، أّ ال؟

 يف الؿسللة ققٓن: 

أهنا تسؼط، وهق ققل الحـػقة، وأحد ققيل الشافعل، واحتجقا بلنَّ  األّل:

ا فؾؿ يجب بالقطء كػارة كصقم  فقف الصقم يف هذا الققم خرج طـ كقكف مستحؼًّ

 مـ شقال. الؿسافر، أو كؿا لق قامت البَقِّـَة أكف

أهنا ٓ تسؼط، وهق ققل أمحد، ومالؽ، والؾقث، وإسحاق، وابـ  الجاىٕ:

الؿاجشقن، وأحد ققيل الشافعل، وهق ترجقح ابـ حزم: ٕنَّ ما أوجبف اهلل تعاىل ٓ 

، وٓ كصَّ يف سؼقصفا  .يسؼط بعد وجقبف إٓ بـصٍّ

حف ، وهق ابـ طثقؿقـ اإلمام  وهذا الؼقل طزاه الـقوي لؾجؿفقر، ورجَّ

إن شاء اهلل  تعاىل. انشاجح
(2)

 

: واتػؼقا طىل أهنا ٓ  (6/340)الؿجؿقعيف  قال الـقوي  تنبيه:

 هاتسؼط بالسػر، إٓ ابـ الؿاجشقن الؿالؽل فلسؼطفا بف.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (771.)الؿحىل (6/336- ،)شرح الؿفذب (4/386 ،)الؿغـلاكظر:  (1)

 الؿجؿقع (6/422 ،)الشرح الؿؿتع (738 ،)الؿحؾَّك (4/378 ،)الؿغـلاكظر:  (2)

(6/340.) 



 4٢2 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 
 اجملاَع يف ايسبط ٌٖ عًٝ٘ نفاض٠، أّ ال؟ د:13ر َػأي١

أو أكثك، : وٓ فرق بقـ كقن الػرج ُقُباًل، أو ُدُبًرا، مـ ذكر  قال ابً قدام٘

: ٓ كػارة يف القطء يف -يف أشفر الروايتقـ طـف-وبف قال الشافعل، وقال أبق حـقػة 

الدبر: ٕكف ٓ يحصؾ بف اإلحالل، وٓ اإلحصان: فال يقجب الؽػارة كالقطء 

 دون الػرج.

ولـا أكف أفسد صقم رمضان بجؿاٍع يف الػرج، فلوجب الؽػارة  قال ابً قدام٘:

 هاكالقطء.

: واتػؼت كصقص الشافعل وأصحابف طىل أنَّ وطء الؿرأة يف  ٖقال اليّْ

هاالدبر والؾقاط بصبل، أو رجؾ كقطء الؿرأة يف الُؼُبؾ يف مجقع ما سبؼ.
(1)

 

 ؟إشا جاَع زٕٚ ايفطج فأْعٍ د:14ر َػأي١

 يف الؿسللة أققال: 

أكف يػطر، وطؾقف الؽػارة، وهق ققل مالؽ، وططاء، والحسـ، وابـ  األّل:

واية طـ أمحد: ٕكف أفطر بجؿاع: فلوجب الؽػارة كالجؿاع الؿبارك، وإسحاق، ور

 يف الػرج.

أكف يػطر، ولقس طؾقف كػارة، وهق ققل الشافعل، وأبل حـقػة، ورواية  الجاىٕ:

حفا ابـ قدامة: ٕكف أفطر بغقر مجاٍع تامٍّ فلشبف الؼبؾة: وٕنَّ إصؾ  طـ أمحد رجَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- (1/300شرح كتاب الصقام (4/375 ،)الؿغـل (6/341 ،342 ،)الؿجؿقعاكظر:  (1)

301.) 



َٔاو ٔنَتاُب  4٢3  الاِّ

 
إمجاع، فال يصح ققاس ذلؽ طىل  طدم وجقب الؽػارة، وٓ كصَّ يف وجقهبا، وٓ

الجؿاع يف الػرج: ٕكف أبؾغ، بدلقؾ أكف يقجبفا مـ غقر إكزال، ويجب بف الحد إذا 

ًما، وٕنَّ العؾة يف إصؾ الجؿاع يف الػرج، سقاء أكزل، أم مل يـزل، كان محرَّ 

 أطؾؿ. واهلل

 الػروعيف أكف ٓ يػطر باإلكزال إذا باشر دون الػرج، ذكره ابـ مػؾح  الجالح:

، ومال إلقف ًٓ  .احتؿا

 وقد تؼدم أكف ققل ابـ حزم، والصـعاين، ثؿ إلباين رمحة اهلل طؾقفؿ أمجعقـ.

ابـ اإلمام  ، وهق ترجقحانشاجحهق  انقٌل انثاَِأنَّ  -واهلل أطؾؿ- ًانزُ ّظيش

 ابـ طثقؿقـ رمحة اهلل طؾقفؿا.واإلمام  باز،

باشرها بػرجف يف مقضٍع مـ بدهنا طىل معـك الجؿاع دون الػرج: أن ي تنبيه:

أي وجٍف كان، سقاء أولج بقـ فخذيفا، أو كحقه مـ بدهنا، أم مل يقلج.
(1)

  

 ايٛط٤ بعْا أٚ بؿب١ٗ. د:15ر َػأي١

: القطء بزكا، أو شبفة، أو يف كؽاٍح فاسد، ووطء أمتف،  قال اليّْٖ

لؽػارة، وأختف، وابـتف، والؽافرة، وسائر الـساء، سقاٌء يف إفساد الصقم ووجقب ا

هاوإمساك بؼقة الـفار، وهذا ٓ خالف فقف.
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الؿجؿقع (1/302 ،)شرح كتاب الصقام (3/284 ،)اإلكصاف (4/373 )الؿغـلاكظر:  (1)

(6/342.) 

(2) الؿجؿقع (6/341.) 



 4٢4 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 
َٔ ن إ ج اٖاٙل بتخ طِٜ اؾُ ال يف ْٗ اض ضَه إ، فٗ ٌ عًٝ ٘          د:16ر َػأي١

 نفاض٠؟

(: إذا َوصَِئ الصائؿ يف هنار 6/344) الؿجؿقعيف   قال اإلماو اليّْٖ

رمضان، وقال: جفؾت تحريؿف: فنن كان مؿـ يخػك طؾقف: لؼرب إسالمف وكحقه، 

، وإٓ وجبت، ولق قال: طؾؿت بتحريؿف، وجفؾت وجقب الؽػارة: فال كػارة

 هالزمتف الؽػارة بال خالف.

ِٕ ايفج  ط مل ًٜٕ  ع    د:17ر َػأي١ ث  ِ  ،َ ٔ أت  ٢ اَطأت  ٘ ٖٚ  ٛ ٜغً  ب عً ٢ إٓ  ٘ أ

 تبني ي٘ إٔ ايفجط قس طًع، فُا اؿهِ؟ ٌٖٚ عًٝ٘ نفاض٠؟

 يف الؿسللة ثالثة أققال: 

 ر مـ مذهب أمحد.أنَّ طؾقف الؼضاء والؽػارة، وهق الؿشفق أحدٍا:

أنَّ طؾقف الؼضاء، وٓ كػارة، وهق ققل ثاٍن يف مذهب أمحد، وهق  الجاىٕ:

 مذهب أبل حـقػة، والشافعل، ومالؽ.

ٓ قضاء طؾقف، وٓ كػارة، وهذا ققل صقائػ مـ السؾػ، كسعقد بـ  الجالح:

 .انصٌابهق  ًىزا انقٌلجبقر، ومجاهد، والحسـ، وإسحاق، وداود وأصحابف، 

: وهذا الؼقل هق أصح إققال، وأشبففا  ٔخ اإلصالو ابً تٔنٔ٘قال ع

بلصقل الشريعة، ودٓلة الؽتاب والسـة، وهق ققاس أصقل أمحد وغقره: فننَّ اهلل 

رفع الؿماخذة طـ الـاسل، والؿخطئ، وهذا مخطٌئ، وقد أباح اهلل إكؾ والقطء 

ستحب تلخقر السحقر حتك يتبقـ الخقط إبقض مـ الخقط إسقد مـ الػجر، وا



َٔاو ٔنَتاُب  4٢5  الاِّ

 
هاومـ فعؾ ما كدب إلقف وأبقح لف مل يػرط، ففذا أوىل بالعذر مـ الـاسل.

(1)
  

 ؟إشا ْػٞ اي١ٝٓ ٚجاَع يف شيو ايّٝٛ د:18ر َػأي١

: إذا كسل الـقة وجامع يف ذلؽ الققم: فال كػارة يف ذلؽ الققم  قال اليّْٖ

بال خالف: ٕكف مل يػسد صقًما.
(2)

  

 ضَهإ.نفاض٠ املفٕط ظُال يف قها٤  د:19ر َػأي١

: وأمجعقا طىل أنَّ الؿجامع يف قضاء رمضان طامًدا ٓ  قال ابً عبد الرب

 هاكػارة طؾقف، حاشا قتادة وحده.

ويدل طىل ققل الجؿفقر أنَّ إصؾ براءة الذمة مـ هذه الؽػارة،  :ُ قهت

 -الذي يف الؽتاب أطـل حديث أبل هريرة -والدلقؾ الذي جاء هبذه الؽػارة 

 جامع يف هنار رمضان، واهلل أطؾؿ.إكؿا هق يف الؿ

، والشقخ وشقخـا القادطل، وهق ترجقح ابـ حزم، انشاجحهق  ًقٌل اجلًيٌس

ابـ طثقؿقـ رمحة اهلل طؾقفؿ أمجعقـ.
(3)

 

 ٌٖ ايهفاض٠ خاق١ باؾُال، أّ تؿٌُ املفٕط بأنٌ أٚ ؾطب؟ د:21ر َػأي١

  ذهب الجؿفقر إىل أهنا خاصة بؿـ أفطر بجؿاع: ٕنَّ الدلقؾ جاء يف ذلؽ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (25/263-264.)مجؿقع الػتاوىاكظر:  (1)

(2) الؿجؿقع (6/344.) 

 (6/345 ،)الؿجؿقع (4/327 ،)الؿحىل (4/378 ،)الؿغـل (7/258 ،)التؿفقداكظر:  (3)

شرح كتاب الصقام (1/309 ،)ح الؿؿتعالشر (6/422.) 



 4٢6 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 
 ون غقره.د

  وذهب أمحد يف رواية، وهق ققل مالؽ وأصحابف، والثقري، وأبل حـقػة

وأصحابف وإوزاطل، وإسحاق إىل أنَّ طؾقف مـ الؽػارة ما طىل الؿجامع، وقاسقا 

اإلفطار بإكؾ والشرب طىل اإلفطار بالجؿاع، والجامع بقـفؿا اكتفاك حرمة 

 الشفر بؿا يػسد الصقم طؿًدا.

،وهق رواية مشفقرة طـ أمحد صححفا شقخ انصحْحهق  ًقٌل اجلًيٌس

اإلسالم ابـ تقؿقة، وهق ققل سعقد بـ جقبر، وابـ سقريـ، وجابر بـ زيد، 

 والشعبل، وقتادة.

 وقد ذكر شقخ اإلسالم وجقًها يف ترجقح هذا الؼقل:

أنَّ إصؾ براءة الذمة مـ هذه الؽػارة، والحديث إكؿا يقجبفا يف  أحدها:

حاق غقره بف يحتاج إىل دلقؾ، والؼقاس فقفا لقس بالبقـ: لجقاز أْن الققاع: فنل

يؽقن الجؿاع قد تضؿـ وصًػا فارق بف غقره، فؿا مل يؼؿ دلقؾ طىل أنَّ مقجب 

 الؽػارة مجرد الػطر: مل يجز اإليجاب بؿجرد الظـ.

الػطر: ٓستقى فقف مجقع الؿػطرات: فنن أكف لق وجب ٕجؾ  الثاني:

 بعض كقع تشريع يحتاج إىل دٓلة الشرع. تخصقص بعضفا دون

 وهؿ ٓ يؼقلقن بالؽػارة طىل مـ استؼاء. :ُ قهت

أنَّ الجؿاع يػارق غقره بؼقة داطقف، وشدة باطثف: فنكف إذا هاجت  الثالث:



َٔاو ٔنَتاُب  4٢7  الاِّ

 
شفقتف مل يؽد يزطفا وازع العؼؾ، ومل يؿـعفا حارس الديـ، وهق ققل طؿر، وطظ، 

 ها.وٓ ُيعؾؿ لفؿا مخالٌػ مـ الصحابة

( 8/321(، والبقفؼل )7/382أثر طؿر، وطظ أخرجفؿا طبد الرزاق ) :ُ قهت

ا وفقفؿا أهنؿا أمرا بؿـ شرب الخؿر يف رمضان أن ُيجَؾَد ومل يلمراه بؽػارة، ومه

 صحقحان. أثران

مؼبؾ اإلمام  ، وهق ترجقح ابـ حزم، ثؿ شقخـاانشاجحهق  ًىزا انقٌل

.القادطل 
(1)

 

 فٌٗ عًٝ٘ نفاض٠؟ ،ثِ جاَع ،ؿطباي ٚأإشا أفٕط باألنٌ  د:21ر َػأي١

 يف الؿسللة ققٓن: 

وجقب الؽػارة، وهق ققل مجفقر العؾؿاء كؿالؽ، وأمحد، وأبل  أحدٍنا:

 حـقػة وغقرهؿ.

 أهنا ٓ تجب الؽػارة، وهق مذهب الشافعل. الجاىٕ:

وهذان الؼقٓن مبـامها طىل كقن الؽػارة هؾ هل بسبب إفساد الصقم، أم 

 ؽ الققم بالجؿاع؟بسبب اكتفاك حرمة ذل

ح شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة  الؼقل إول بؽالم ققي كؿا يف  وقد رجَّ

مجؿقع الػتاوى. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الؿحؾَّك (1/272 ،)شرح كتاب الصقام مـ العؿدة (10/100- ،)آستذكاراكظر:  (1)

(737.) 



 4٢8 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 
: ٕنَّ حديث أبل هريرة يف انقٌل انثاَِ أسجحأنَّ  -واهلل أطؾؿ- ًانزُ ّظيش يل

وقعت طىل »كػارة الؿجامع كان فقؿـ أفسد صقامف بذلؽ، ويف الحديث يؼقل: 

، ففذا ققد ُبـَِل طؾقف الحؽؿ، فال يـبغل إمهالف، وهذا ٓ يـايف كقن «امرأيت وأكا صائؿ

كف اقترف ما حرم اهلل طؾقف مرتقـ: إٓ هذا الرجؾ أشد ذكبًا مـ الذي جامع فؼط: ٕ

، وقصده الجؿاع دون إكؾ والشرب:  ًٓ فانزُ ّظيش أٌََّ عهْو أكف إن كان محتا

، واهلل أطؾؿ.انكفاسج
(1)

 

ْٗ  اض ضَه  إ إٔ ٜكه  ٞ شي  و ايٝ  ّٛ َ  ع    ٖ  ٌ عً  ٢ اجمل  اَع يف  د:22ر َػأي١

 ايهفاض٠؟

 يف الؿسللة ققٓن: 

لؾؿجامع يف  أكف يؾزمف، وهق ققل الجؿفقر، واستدلقا بؼقل الـبل  األّل:

والدارقطـل  ،(2393) رواه أبق داود «واستغػر اهللصؿ يقًما »هنار رمضان: 

 وٕكف مل تبرأ ذمتف مـف: لؽقكف أفسده بالجؿاع. ،(2/210-211)

، وهق أحد ققيل الشافعل، وهق ققل يؼدر طىل قضائفأكف ٓ يؾزمف، وٓ  لجاىٕ:ا

ابـ حزم: ٕنَّ الرجؾ قد أفسد صقمف متعؿًدا، فؿـ أيـ لـا الدلقؾ أكف يؿؽـف أن 

ه اهلل لفذه العبادة،   ًىزايتدارك ذلؽ بصقام بعد خروج الققت والحد الذي حدَّ

 .بؾ القادطل ، وهق ترجقح والدكا وشقخـا مؼانشاجحهق 

فؼد رواه هبذه الزيادة طـ  :بعدم ثبقتف «صؿ يقًما» ّأجابْا عً حدٓح:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (25/262-263.)مجؿقع الػتاوىاكظر:  (1)



َٔاو ٔنَتاُب  4٢9  الاِّ

 
أبق أويس، وهشام ، وهشام بـ سعد، وبـ طؿر الزهري: أبقأويس، وطبد الجبار

، وقد خالػقا يف ذكر هذه الزيادة بـ طؿر شديد الضعػاضعقػان، وطبدالجبار 

م الحافظ أهنؿ ما يؼارب ثالثقـ مجًعا كبقًرا مـ أصحاب الزهري، تؼدم مـ كال

كػًسا، أو أكثر، فتُعتبر هذه الزيادة شاذة، أو مـؽرة، وقد جاءت الزيادة أيًضا مـ 

، والؿرسؾ ٓ ُيحتج بف، فؿا (1/297، أخرجف مالؽ )مراسقؾ سعقد بـ الؿسقب

الؼضاء  وجقب هق الؿؼدم، وطؾقف آطتؿاد، وهق يدل طىل طدم الصحقحقـيف 

مل يلمره بالؼضاء. الـبل  طؾقف: ٕنَّ 
(1)

 

 ايهفاض٠ ع٢ً املعػط، ٌٖ تػكط؟ د:23ر َػأي١

 يف الؿسللة ققٓن: 

أهنا تسؼط، وهق الصحقح يف مذهب أمحد، وأحد ققيل الشافعل، وهق  األّل:

 ققل إوزاطل، وطقسك بـ ديـار مـ الؿالؽقة، واستدلقا بعدم أمر الـبل 

حف اب  .ـ قدامة لؾؿجامع أن يمدي الؽػارة إذا أيسر، ورجَّ

أهنا ٓ تسؼط، بؾ تبؼك يف ذمتف إىل القسر، وهق ققل الجؿفقر، ورواية  الجاىٕ:

الؽػارات، وأهنا ٓ تسؼط يف طـ أمحد، والشافعل، واستدلقا بلنَّ هذا هق إصؾ 

بالعجز طـفا، بؾ تبؼك يف الذمة، ويدل طىل هذا أيًضا أنَّ الرجؾ بعد أن طجز طـ 

)ٓ شلء طؾقؽ(،  س الرجؾ، ومل يؼؾ لف الـبل ، وجؾالثالث سؽت الـبل 

طـ »، ويف رواية: «خذ هذا فتصدق بف طـؽ»بؾ طـد أن جاءه الِؿْؽتَؾ قال: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الؿجؿقع (4/308-309( )735 ،)الؿحؾَّك (4/372 ،)الؿغـل (1936 ،)الػتحاكظر:  (1)

(6/331.) 



 421 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 
 ، ففذا يدل طىل أنَّ ذمتف مل تبرأ.«كػسؽ

: وأما ما استدلقا بف مـ تلخقر البقان فال دٓلة فقف: ٕنَّ  قال عٔخ اإلصالو

بالحديث ما يدل طىل اإلسؼاط: ٕكف لؿا أخبره العؾؿ بالقجقب قد تؼدم، ومل يرد 

بعجزه ثؿ أمره بنخراج العرق: دلَّ هذا طىل أْن ٓ سؼقط طىل العاجز، ولعؾف أخر 

 هاالبقان إىل وقت الحاجة وهق الؼدرة.

: إن احتج ُمحتَجٌّ يف إسؼاط الؽػارة طـ الؿعسر بلنَّ  قال ابً عبد الرب

، ومل يؼؾ لف: )تمديفا إذا أيسرت(، ولق «ؽالُ قَ طِ َو  َت كْ أَ  فُ ؾْ كُ »قال لف:  ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 

 ملسو هيلع هللا ىلصكاكت واجبة طؾقف مل تسؼط طـف حتك يبقـ ذلؽ لف؟ ققؾ لف: وٓ قال رسقل اهلل 

لعسرتؽ( بعد أن أخبره بقجقهبا طؾقف، وكؾ ما وجب أداؤه يف  ؽ)إهنا ساقطة طـ

 هاالقسار لزم الذمة إىل الؿقسرة، واهلل أطؾؿ.

.وهق ترجقح ابـ حزٍم  -أطـل ققل الجؿفقر- شاجحانهق  ًىزا انقٌل
(1)

 

ُٜؿرتط يف ايطقب١ إٔ تهٕٛ َؤ١َٓ؟ د:24ر َػأي١  ٌٖ 

  ذهب الجؿفقر إىل اشتراط اإليؿان: محاًل لؾؿطؾؼ يف ققلف :« هؾ جتد

 ﴾ٺ ٺ ٺ﴿طىل الؿؼقد يف كػارة الؼتؾ يف ققلف تعاىل:  «رقبة تعتؼفا؟

ؼتضل ذلؽ، فقؽقن تؼققًدا بالؼقاس، ، وإكؿا ققد الؿطؾؼ: ٕنَّ الؼقاس ي[92الـساء:]

 كالتخصقص بالؼقاس، والعؾة الجامعة هـا هق أنَّ مجقع ذلؽ كػارة طـ ذكب.

َؾِؿل  صحقح مسؾؿيف   واستدلقا بحديث معاوية بـ الحؽؿ السُّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شرح كتاب  (10/105-107 ،)آستذكار (4/385 ،)الؿغـل (1936 ،)الػتحاكظر:  (1)

  (751.)الؿحؾَّك (1/296- ،)الصقام مـ العؿدة



َٔاو ٔنَتاُب  42٢  الاِّ

 
 .«اطتؼفا؛ فنهنا مممـة»قال:  أنَّ الـبل  (:537)

 ق ققل ططاء، وذهب الحـػقة، وابـ حزٍم إىل جقاز طتؼ الؽافرة، وه

 والـخعل، والثقري.

طتؼفا  : لحديث معاوية الؿتؼدم، فؼد طؾؾ الـبل انقٌل األًلهق  ًانشاجح

بؽقهنا مممـة، وهق ترجقح الصـعاين، والشقكاين.
(1)

 

ُٜؿرتط يف ايطقب١ إٔ تهٕٛ غامل١ٙ َٔ ايعٝٛب؟ د:25ر َػأي١  ٌٖ 

  طىل -ذهب الجؿفقر مـ الشافعقة، والحـابؾة، والحـػقة وغقرهؿ إىل تػاصقؾ

ًا ٓ تجزئ. -اختالٍف بقـفؿ  يف كقن العققب الشديدة التل تضر بالعؿؾ ضرًرا َبقِـّ

  وذهب داود الظاهري، وابـ حزٍم إىل جقاز طتؼ كؾ رقبة، معقبًة كاكت أو

 معقبة. غقر

فؿ متػؼ طىل إجازة العقب الخػقػ ؾ: وأما الؿعقب فؽ قال ابً حشو

، وٓ إمجاع، وٓ قق  هااس بالػرق بقـ العققب يف ذلؽ.فقفا، ومل يلت كصٌّ

فال سبقؾ لفؿ إىل تحديد الخػقػ الذي أجازوه مـ الؽثقر الذي وأيًضا  ّقال:

 هآ يجقزوكف: فصحَّ أكف رأٌي فاسد مـ آرائفؿ.

أنَّ العبد إذا كان يف حالة ٓ َيـْتَِػُع بعتؼف، وٓ  -واهلل أطؾؿ- انزُ ّظيش يل :ُ قهت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (4/148 ،)سبؾ السالم (17/368 ،)تؽؿؾة شرح الؿفذب (740 ،)الؿحؾَّكاكظر:  (1)

الؿغـل (11/81-82.) 
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  ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ﴿د قال تعاىل: يـػع غقره أكف ٓ ُيجزئ، فؼ

إنَّ اهلل صقٌب ٓ يؼبؾ إٓ »: ، وقال الـبل [267البؼرة:] ﴾ھ ھ ہ ہ ہ

«صقًبا
(1)

فتجزئف، واهلل أطؾؿ. :، ولؽـ إذا مل يجد غقر هذه الرقبة
(2)

 

 ؟َٔ مل جيس إال ضقب١ ال غ٢ٓ ي٘ عٓٗا د:26ر َػأي١

: لؽقكف مـ وجبت طؾقف كػارة وٓ يجد إٓ رقبة ٓ غـك لف طـفا وطـ خدمتفا

 ۆ  ۇ ۇ﴿فا: لؼقلف تعاىل: ؼكبقًرا، أو مريًضا، أو كحق ذلؽ: فنكف ٓ يؾزمف طت

 ﴾ۓ ے  ے ھ  ھ  ھ ھ﴿، وققلف تعاىل: [286البؼرة:] ﴾ۈ ۈ ۆ

، [٢85البؼرة:] ﴾ۋ  ٴۇ ۈ ۈ  ۆ ۆ ۇ ۇ ﴿، وققلف تعاىل: [78احلج:]

ٕوزاطل.وأبل حـقػة، وا ،وهذا ققل أمحد، والشافعل، وابـ حزٍم خالًفا لؿالؽ
(3)

  

ِّ د:27ر َػأي١ ُٜجعئ إٔ تهٕٛ ايطقب١ ٗأ  ؟اٚيُس، أٚ َسِبًط ٌٖ 

  ذهب أبق حـقػة، ومالؽ إىل أهنؿا ٓ ُيجزئان، وقال الشافعل: ٓ ُتجزئ أم

 القلد: ٕهنا ٓ ُتباع. وأجاز طتؼ الؿدبَّر.

 انصحْحوهق  ،وذهب طثؿان البتل، وداود الظاهري، وابـ حزٍم إىل الجقاز. 

ؼ كؾ واحدة مـفؿا يسؿك معتؼ رقبة، وطتؼ كؾ تفؿع : قال ابً حشٍو

واحدة مـفؿا طتؼ رقبة بال خالف، فقجب أنَّ مـ فعؾ واحدًة مـفؿا فؼد فعؾ ما 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(، مـ حديث أبل هريرة 1015أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)

  (740.)الؿحؾَّك (11/82 ،)الؿغـل (17/368 ،)تؽؿؾة شرح الؿفذباكظر:  (2)

  (11/86.)الؿغـل (750 ،)الؿحؾَّك (17/367 ،)تؽؿؾة الؿجؿقعاكظر:  (3)



َٔاو ٔنَتاُب  423  الاِّ

 
 أمره اهلل تعاىل بف.

ا طىل الشافعل-  ّقال إذ أمر بالؽػارة بعتؼ رقبة  : وهؾ اشترط -ردًّ

: هذه الصػة رط أن تؽقن مؿـ يجقز بقعفا؟ حاشا هلل مـ هذا، فنذا مل يشت

.ها.[64مريم:] ﴾جخ مح جح مج﴿وشرٌع يف الديـ مل يلذن بف اهلل تعاىل  فاشتراصفا باصٌؾ 
(1)

 

 املهاتب، ٌٖ جيعئ يف عتل ايطقب١؟ د:28ر َػأي١

 إن كان مل يمدِّ شقئًا فقُجزئ: ٕكف ما زال طبًدا، العؾؿ إىل أكف  ذهب بعض أهؾ

ا، طتؼ بعض رقبة، أفقؽقن قد  وإن كان قد أدَّى شقئًا: فال ُيجِزئ: لؽقن بعضف ُحرًّ

حف ابـ حزٍم.  وهق مذهب أمحد، وإسحاق، وأبل حـقػة، ورجَّ

  َّوذهب الشافعل، ومالؽ، وإوزاطل، والثقري إىل طدم اإلجزاء مطؾًؼا: ٕن

 طتؼف مستحؼ بسبب آخر سابؼ لعتؼف طـ الؽػارة.

 وذهب أمحد يف رواية، وأبق ثقر إىل اإلجزاء مطؾًؼا. 

ٕكف ما زال طبًدا.: انصحْحهق  ًىزا
(2)

 

إشا ؾطل يف ايكٝاّ، ثِ ٚجس َا ٜعت ل، فٗ ٌ ًٜعَ ٘ ايطج ٛل إىل      د:29ر َػأي١

 ايعتل؟

 يف الؿسللة ثالثة أققال: 

أكف يؾزمف الرجقع إىل العتؼ، وهق ققل أبل حـقػة، واستدل بلكف قد قدر  األّل:

 طىل إصؾ قبؾ أداء فرضف بالبدل: فبطؾ حؽؿ البدل كالؿتقؿؿ يرى الؿاء.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (17/370.)تؽؿؾة الؿجؿقع (740 ،)الؿحؾَّكاكظر:  (1)

  (10/373.)البقان (9/223 ،)اإلكصاف (740 ،)الؿحىلاكظر:  (2)



 424 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 
ٓ يؾزمف الرجقع إىل العتؼ إٓ أن يشاءه: فقجزئف، ويؽقن قد فعؾ  الجاىٕ:

حف ابـ قدامة: لؽقكف قد شرع يف الؽػارة  إَْوَلك، وهق ققل أمحد، والشافعل، ورجَّ

 القاجبة، فلجزأتف كؿا لق استؿر العجز إىل فراغفا.

 ٚفازم ايعتل ايتُِٝ يٛجٗني:
يجد الؿاء، فنذا وجد الؿاء ذهب أن التقؿؿ يرفع الحدث رفًعا ممقتًا إىل أن  (٢

 حؽؿف، بخالف الصقم: فنكف يرفع حؽؿ الجؿاع بالؽؾقة.

أنَّ الصقام تطقل مدتف فقشؼ إلزامف الجؿع بقـف وبقـ العتؼ بخالف القضقء  (2

 والتقؿؿ.

وكذلؽ فننَّ العتؼ ملمقٌر بف إذا وجده، وهذا مل يجده حتك تؾبس بالصقام، 

: عتؼ بعد ذلؽ، بخالف التقؿؿ، فؼد قال الـبل فؿـ أيـ لـا أن ُكقِجَب طؾقف ال

.«فنذا وجد الَمء فؾقتؼ اهلل ولقؿسف بشرتف»
(1)

 

وٓ يجقز لف الرجقع إىل العتؼ، وهق ققل ابـ حزم.  ،أكف يؾزمف الصقم الجالح:

.انقٌل انثاَِهق  -واهلل أطؾؿ- ًانشاجح
(2)

 

 ٌٖ ًٜعَ٘ املتابع١ يف قٝاّ ايؿٗطٜٔ؟ د:31ر َػأي١

 ها خالف بقـ مـ أوجبف أكف شفران متتابعان لؾخبر.: وٓ قال ابً قدام٘

الؿتؼدم. يعـل حديث أبل هريرة  :ُ قهت
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.125رقؿ ) البؾقغتؼدم تخريجف يف  (1)

  (749.)الؿحؾَّك (4/381- ،)الؿغـلاكظر:  (2)

  (17/273.)تؽؿؾة الؿجؿقع (4/381- ،)الؿغـل (742 ،)الؿحىلاكظر:  (3)



َٔاو ٔنَتاُب  425  الاِّ

 
 إشا قاّ ؾٗطٜٔ َتتابعني، فٌٗ ٜعترب ايعسز أّ األ١ًٖ؟ د:31ر َػأي١

: ويجقز أن يبتدئ صقم الشفريـ مـ أول الشفر ومـ  قال ابً قدام٘

 أثـائف، ٓ كعؾؿ يف هذا خالًفا.

شفريـ بإهؾة أجزأه ذلؽ، تامقـ أو  فنن صام مـ أول الشفر قال:

 إمجاًطا. كاقصقـ

وإن بدأ مـ أثـاء الشفر، فصام ستقـ يقًما أجزأه بال خالف أيًضا، قال  قال:

 هاابـ الؿـذر: أمجع طىل هذا مـ كحػظ طـف مـ أهؾ العؾؿ.

أما إذا صام مـ أول الشفر: فالذي يؾزمف هق  :غفش اهلل نو قال أتٌ عثذاهلل

 ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓۓ ے  ے﴿ٕهؾة: لؼقلف تعاىل: الصقم طىل ا

 .[٢89البؼرة:] ﴾﮶

وأما إذا ابتدأ مـ أثـاء الشفر: فننَّ الشفر الثاين يصقمف طىل الفالل ثؿ يتؿ بؼقة 

 الشفر إول تؿام الثالثقـ طـد أكثر أهؾ العؾؿ.

وخالػ ابـ حزٍم، فؼال: ٓ يؾزمف إٓ تسعة وطشرون: ٕنَّ الشفر قد يؽقن 

 يـ.تسعة وطشر

: ٕنَّ اهلل أوجب طؾقف صقام شفريـ، وٕكف قد تعذر قٌل اجلًيٌس ًانشاجح

اطتبار الفالل: فقجب إخذ بإكثر حتك يمدي ما طؾقف.
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (17/373-374.)تؽؿؾة الؿجؿقع (745 ،)الؿحؾَّك (11/104-105 ،)الؿغـلاكظر:  (1)



 426 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 
 قٕع ايتتابع يعصض َٔ األعصاض. د:32ر َػأي١

 عرز احلٝض: -1
: وأمجع أهؾ العؾؿ طىل أنَّ الصائؿة متتابًعا إذا حاضت قبؾ  قال ابً قدام٘

ا صفرت، وتبـل، وذلؽ ٕنَّ الحقض ٓ يؿؽـ التحرز مـف يف إتؿامف تؼضل إذ

 هاالشفريـ إٓ بتلخقره إىل اإلياس، وفقف تغرير بالصقم: ٕهنا ربؿا ماتت قبؾف.

 عرز ايٓفاس: -2
، وهق ققل أكف ٓ يؼطع التتابع ًانصحْحفقف وجفان طـد الحـابؾة، والشافعقة، 

 ٕنَّ الػطر ٓ يحصؾ فقفؿا بػعؾفؿا.: ٕكف بؿـزلة الحقض يف أحؽامف، والؿالؽقة

 ومذهب الحـػقة: أكف يؼطع التتابع.

 ٓ يصح ققاسف طىل الحائض: ٕكف أكدر مـف، ويؿؽـ التحرز طـف. ّقال بعضَه:

ما قدمـاه، فؾق أنَّ امرأة صامت مخسقـ يقًما مثاًل، ثؿ أسؼطت، أو  ًانصحْح

صقام شفريـ مـ جديد، فلصبحت كػساء، فؿـ أيـ لـا أْن كقجب طؾقفا  ،ولدت

 ۇ ۇ ﴿، وقال تعاىل: [78احلج:] ﴾ۓ ے  ے ھ  ھ  ھ ھ﴿قال تعاىل: 

.[٢85البؼرة:] ﴾ۋ  ٴۇ ۈ ۈ  ۆ ۆ
(1)

  

 عرز املسض: -3

 :فقف ققٓن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (10/132 ،)الؿقسقطة الػؼفقة (17/374 ،)تؽؿؾة الؿجؿقع (11/89 ،)الؿغـلظر: اك (1)

روضة الطالبقـ (8/302.) 



َٔاو ٔنَتاُب  427  الاِّ

 
أكف ٓ يؼطع التتابع، وبف قال ابـ الؿسقب، والحسـ، وططاء، والشعبل، األّل: 

وأبق ثقر، وابـ الؿـذر،  وصاوس، ومجاهد، ومالؽ، وإسحاق، وأبق طبقد، وأمحد،

فقف، فؾؿ يؼطع التتابع، كنفطار  لف والشافعل يف الؼديؿ: ٕكف أفطر بسبٍب ٓ صـع

الؿرأة لؾحقض، وٕكـا لق قؾـا: إكف يـؼطع بالػطر يف الؿرض: ٕدَّى ذلؽ إىل أن 

 يتسؾسؾ: ٕكف ٓ يلمـ وققع الؿرض إذا استلكػ بعد الُبرء.

وهق ققل سعقد بـ جبقر، والـخعل، والحؽؿ، أكف يؼطع التتابع،  الجاىٕ:

والثقري، وأصحاب الرأي، وهق ققل الشافعل يف الجديد: ٕكف أفطر بػعؾف فؾزمف 

.انقٌل األًل ًانشاجحآستئـاف. 
(1)

 

 عرز ايشفس: - 4

 :فقف ققٓن 

أكف يؼطع التتابع، وهق ققل مالؽ، وأصحاب الرأي، والؿشفقر طـد  األّل:

فؼطع  :قالقا: ٕنَّ السػر يحصؾ باختقاره مجاطة مـ الحـابؾة،وهق ققل  الشافعقة،

 التتابع كؿا لق أفطر بغقر طذر.

، وبعض أكف ٓ يؼطع التتابع، وهق ضاهر مذهب أمحد، وقال بف الحسـ الجاىٕ:

، وقالقا: إكف أفطر لعذر مبقح لؾػطر، فؾؿ يـؼطع بف التتابع كنفطار الؿرأة الشافعقة

يف  وهذا اختقار اإلمام ابـ باز  لغقر طذر: فنكف ٓ ُيباح.بالحقض، وفارق الػطر 

 آخريـ مـ أطضاء الؾجـة الدائؿة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (10/134)الؿقسقطة الػؼفقة (17/375 ،)تؽؿؾة الؿجؿقع (11/89 ،)الؿغـلاكظر:  (1)



 428 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 
، إٓ إذا اضطر إىل السػر، وشؼ طؾقف الصقم، انقٌل األًل أقشب :ُ قهت

فقرخص لف بالػطر، وٓ يؼطع التتابع، واهلل أطؾؿ.
(1)

  

 عرز احلاٌَ ٚاملسضع: -5

فؿا كالؿريض، وإن أفطرتا خقًفا طىل ف :خقًفا طىل أكػسفؿا تاإن أفطر

ومؼتضك ققل الحـػقة  ولديفؿا، فػقفؿا وجفان طـد الحـابؾة والشافعقة.

.والؿالؽقة: أكف يؼطع التتابع
(2)

 

 عرز اجلٕٓٛ ٚاإلغُا٤: -6

: وإن أفطر لجـقن، أو إغؿاء مل يـؼطع التتابع: ٕكف طذر ٓ  قال ابً قدام٘

ذكره هق مؼتضك ققل الجؿفقر. وما هاففق كالحقض. :صـع لف فقف
(3)

  

إشا أفٕط أثٓا٤ ايؿٗطٜٔ بغري عصض، أٚ قٕع ايتتابع بكّٛ ْ صض،   د:33ر َػأي١

 ؟أٚ قها٤، أٚ نفاض٠ أخط٣

ا كقاه:  يؾزمف استئـاف الشفريـ: ٕكف أخؾَّ بالتتابع الؿشروط، ويؼع صقمف طؿَّ

ها ٕنَّ هذا الزمان لقس بؿستحؼٍّ متعقـ لؾؽػارة، ولفذا يجقز صقمفا يف غقر

بخالف شفر رمضان: فنكف متعقـ ٓ يصؾح لغقره.
(4)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (10/133.)الؿقسقطة الػؼفقة (17/375 ،)تؽؿؾة الؿجؿقع (11/90 ،)الؿغـلاكظر:  (1)

  (10/134.)الؿقسقطة الػؼفقة (17/375 ،)تؽؿؾة الؿجؿقع (11/89 ،)الؿغـلاكظر:  (2)

  (11/89.)الؿغـلاكظر:  (3)

  (17/375-376.)تؽؿؾة الؿجؿقع (11/91 ،)الؿغـلاكظر:  (4)



َٔاو ٔنَتاُب  429  الاِّ

 
 إ، ٚأٜاّ ايعٝس؟هقّٛ ضَ إشا ؽًٌ ايؿٗطٜٔ املتتابعني د:34ر َػأي١

إَذا َتَخؾََّؾ َصْقَم الظَِّفاِر َزَماٌن  (11/103- :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘

ْقَم  اَرةِ، مِثُْؾ َأْن َيبْتَِدَئ الصَّ ـْ اْلَؽػَّ َؾُف َٓ َيِصحُّ َصْقُمُف َط ِل َشْعبَاَن، َفقَتََخؾَّ ـْ َأوَّ
مِ

اُم التَّْشِريِؼ:  ِة، َفقَتََخؾََّؾُف َيْقُم الـَّْحِر َوَأيَّ ـْ ذِي اْلِحجَّ
َرَمَضاُن َوَيْقُم اْلِػْطِر، َأْو َيبْتَِدَئ مِ

ـْ ِصقَامِِف. َوقَ 
َٓ َيـَْؼطُِع بَِفَذا، َوَيبْـِل َطَؾك َما َمَضك مِ : َيـَْؼطُِع َفنِنَّ التَّتَاُبَع  افِِعلُّ اَل الشَّ

زُ  ـِ بَِؿا َكاَن ُيْؿؽِـُُف التََّحرُّ ْفَرْي ُف أَْفَطَر فِل َأْثـَاِء الشَّ َكَّ
ِ

ْستِئْـَاُف: ٕ
ِ

 مِـُْف، التَّتَاُبُع، َوَيْؾَزُمُف آ

اَرةٍ ُأْخَرى. ـْ َكْذٍر، َأْو َكػَّ  َفَلْشبََف إَذا َأْفَطَر بَِغقِْر َذلَِؽ، َأْو َصاَم َط

اَرةِ، َفَؾْؿ َيْؼَطْع التَّتَاُبَع، َكاْلَحقِْض  ـْ َصْقمِِف فِل اْلَؽػَّ ْرُع َط ـٌ َمـََعُف الشَّ َوَلـَا َأكَُّف َزَم

ـْ 
ُز مِـُْف. ُقْؾـَا: َقْد ُيْؿؽِ ـٍ التََّحرُّ َوالـَِّػاِس. َفنِْن َقاَل: اْلَحقُْض َوالـَِّػاُس َغقُْر ُمْؿؽِ

ـْ الـَِّػاسِ 
ُز مِ ـْ اْلَحقِْض إَذا َكاَن  التََّحرُّ

ْقَم فِل َحاِل اْلَحْؿِؾ، َومِ َٓ َتبْتَِدَئ الصَّ بَِلْن 

ـْ اْلَحقَْضِة، َوَمَع َهَذا 
ْقَم َطِؼقَب ُصْفِرَها مِ ، بَِلْن َتبْتَِدَئ الصَّ ـِ ْفَرْي ُصْفُرَها َيِزيُد َطَؾك الشَّ

َٓ َيُجقُز  َٓ َيـَْؼطُِع التَّتَاُبُع بِِف، َو ُف  لِْؾَؿْلُمقِم ُمَػاَرَقُة إَمامِِف لَِغقِْر ُطْذٍر، َوَيُجقُز َأْن َفنِكَّ

اَلةِ، َمَع ِطْؾِؿِف بُِؾُزوِم ُمَػاَرَقتِِف َقبَْؾ إْتَؿامَِفا  .َيْدُخَؾ َمَعُف اْلـَؿْسبُقُق فِل أَْثـَاِء الصَّ

 .الؿراد كتفكا

الحـػقة ، وقد ذهب ، واهلل أطؾؿانشاجح عنذُوما رجحف ابـ قدامة هق  :ُ قهت

إىل أكف يؼطع التتابع، وقال بذلؽ الؿالؽقة يف حؼ مـ مل يجفؾ الحال، وطؾؿ أكف 

سققافؼ هذه إيام.
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الروضة (8/303 ،)الؿقسقطة الػؼفقة (10/133 ،)جقاهر اإلكؾقؾ (1/377.) 
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ًٓا إطعاّ فٌٗ ًٜعَ٘ ;إشا نفط باإلطعاّ د:35ر َػأي١  ؟غتني َػهٝ

 يف الؿسللة ققٓن: 

أكف ُيجزئ أن يطعؿ ولق مسؽقـًا واحًدا ستقـ مرة، أو طشرة مساكقـ  األّل:

 وهق ققل الحـػقة. ست مرات..، وهؽذا،

 .يؾزمف أن يؽقكقا ستقـ مسؽقـًا الجاىٕ:

حف ابـ حزٍم وغقره مـ أهؾ  وهق ققل الجؿفقر، وأمحد، والشافعل، ورجَّ

ـًا؟»: العؾؿ: لؼقلف   .«هؾ تستطقع أن تطعؿ ستقـ مسؽق

: أضاف اإلصعام الذي هق مصدر: )أصعؿ( إىل ستقـ  قال ابً دقٔل العٔد

.هايف حؼِّ مـ أصعؿ ستة مساكقـ طشرة أيام مثاًل. فال يؽقن ذلؽ مقجقًدا
(1)

 

 َكساض اإلطعاّ. د:36ر َػأي١

  ه اختؾػ يف تؼديره الحـابؾة، والشافعقة، والحـػقة وغقرهؿ، فؿـفؿ مـ قدرَّ

اع، ولفؿ تػاصقؾ يف ذلؽ.اْلـؿُ ب ره بالصَّ  دِّ طـ كؾ مسؽقـ، ومـفؿ مـ قدَّ

 واية طـ أمحد.ر دَّ لف، ويجب طؾقف ما يشبعفؿ، وهقأكف ٓ ح ًانصحْح

، وٓ إمجاع،  قال ابً حشٍو : وٓ يجقز تحديد إصعام دون إصعام بغقر كصٍّ

 هاومل يختؾػ فقؿا دون الشبع يف إكؾ، وفقؿا دون الؿد يف اإلططاء أكف ٓ ُيجزئ.

.وهذا الؼقل هق ترجقح شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (1663.)الـقؾ (748 ،)الؿحؾَّك (1936 ،)الػتح (11/93 ،)الؿغـلاكظر:  (1)

  (35/349.)مجؿقع الػتاوى (746 ،)الؿحؾَّك (4/383( )11/97 ،)الؿغـلاكظر:  (2)



َٔاو ٔنَتاُب  43٢  الاِّ

 
 ٌٖ جيعئ إطعاّ ايٕفٌ ايصٟ مل ٜٕعِ؟ د:37ر َػأي١

  قال الشافعل: .ُيْجِزئ، َوُيَسؾَُّؿ لَِقلِقِِّف 

  وقالت الحـػقة: ٓ ُيجزئ: لؽقكف ٓ يطعؿ. وهق ترجقح ابـ حزٍم، وهق

ـًا؟هؾ تست»: : لؼقلف انشاجح ، والطػؾ الذي مل «طقع أن ُتطِعؿ ستقـ مسؽق

.يطعؿ كقػ يؿؽـ إصعامف!
(1)

 

 ٌٖ ًٜعّ ايتتابع يف إطعاّ املػانني؟ د:38ر َػأي١

لتتابع يف اإلصعام، كصَّ طؾقف أمحد يف رواية : وٓ يؾزم ا قال ابً قدام٘

فقطعؿ الققم واحًدا، وآخر بعد أيام، وآخر بعد  :إثرم، ققؾ لف: تؽقن كػارة يؿقـ

أيام، حتك يستؽؿؾ طشرة؟ فؾؿ َيَر بذلؽ بلًسا.
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (747.)الؿحؾَّك (1936 ،)الػتحاكظر:  (1)

  (11/98.)الؿغـلاكظر:  (2)
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ـْ َطائَِشةَ  (538)  ،َوَط

ـْ ِجَؿاٍع، ُثؿَّ َيْغتَِسُؾ  َكاَن ُيْصبُِح ُجـُبًا ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ  ،َوُأمِّ َسَؾَؿَة  (535)
مِ

.َوَيُصقُم. ُمتََّػٌؼ َطَؾقْفِ 
(1)

 

َٓ َيْؼِضل. (555) َوَزاَد ُمْسؾٌِؿ فِل َحِديِث ُأمِّ َسَؾَؿَة: َو
(2)

 

 حاديثائل واألحكام املستفادة من األاملس

 ٌب، فٌٗ ٜكذ قَٛ٘؟َُٓٔ أزضن٘ ايفجط ٖٚٛ ُج د:1ر َػأي١

  ذهب الجؿفقر إىل صحة صقمف: لحديث طائشة، وأم سؾؿة  الذي يف

التابعقـ، ثؿ استؼر اإلمجاع طىل و الصحابة، الباب. وقد كان هـاك خالٌف يف زمـ

ومؿـ أفتك بصحة الصقم مـ الصحابة ابـ  صحة الصقم كؿا جزم بذلؽ الـقوي.

أخرج أثار ، مسعقد، وأبق هريرة، وزيد بـ ثابت، وابـ طباس، وابـ طؿر 

 ( بلساكقد صحقحة.81-3/80طـفؿ ابـ أبل شقبة )

الصحقحقـيف   وسبب الخالف هق حديث أبل هريرة
(3)

أكف كان يػتل  

. وجاء طـد الـسائل«مـ أدركف الػجر وهق جـٌب فال صقم لف»يؼقل:  ،ُث دِّ حَ ويُ 
(4)

 

عد أن ، وقد دخؾ طؾقف طبد الرمحـ بـ الحارث بوغقره أكف رفعف إىل الـبل 

سؿع حديث طائشة، وأم سؾؿة، فلخبره بحديثفؿا، فؼال أبق هريرة: أمها قالتا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1109(، ومسؾؿ )1932)( 1931أخرجف البخاري ) (1)

 (. 77( )1109أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (2)

 (.1109(، ومسؾؿ برقؿ )1925أخرجف البخاري برقؿ ) (3)

 (.177-2/176لؾـسائل ) الســ الؽبرىاكظر:  (4)



َٔاو ٔنَتاُب  433  الاِّ

 
، ذلؽ؟ قال: كعؿ. فؼال أبق هريرة: مها أطؾؿ. ثؿ أخبره أكف مل يسؿعف مـ الـبل 

 وإكؿا سؿعف مـ الػضؾ بـ طباس، ورجع طـ ُفتقاه.

 ٚأَا حدٜح ايفضٌ بٔ عباس:

 قبؾ الػجر لْلرشاد. فؿـفؿ مـ محؾف طىل أنَّ إمر بالغسؾ

: ويعؽر طؾقف التصريح يف كثقر مـ صرق الحديث بإمر  قال احلافظ

 هاالحؿؾ الؿذكقر إذا وقع ذلؽ يف رمضان!. يصح بالػطر وبالـفل طـ الصقام، فؽقػ

ومـفؿ مـ محؾف طىل مـ أدركف الػجر ُمجامًعا فاستدام بعد صؾقطف طالًؿا 

 بذلؽ.

رواه الـسائل : ويعؽر طؾقف ما قال احلافظ
(1)

مـ صريؼ أبل حازم طـ  

، طبدالؿؾؽ بـ أبل بؽر بـ طبد الرمحـ بـ الحارث طـ أبقف، طـ أبل هريرة 

 ها.مـ احتؾؿ وطؾؿ باحتالمف ومل يغتسؾ حتك أصبح فال يصقمأكف كان يؼقل: 

ح حديث طائشة، وأم سؾؿة طىل  ومـفؿ مـ سؾؽ مسؾؽ الترجقح، فرجَّ

ه مـ الػضؾ، وهق مسؾؽ الشافعل، والبخاري، وابـ حديث أبل هريرة الذي أخذ

 طبد البر.

 ومـفؿ مـ محؾ حديث الػضؾ طىل أكف مـسقٌخ.

غؾط يف هذا  : تقهؿ بعض العؾؿاء أنَّ أبا هريرة  قال ابً خشمي٘

 الحديث.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2/179.)الســ الؽبرىاكظر:  (1)
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ثؿ ردَّ طؾقف ابـ خزيؿة بلكف مل يغؾط، وإكؿا أحال طىل رواية صادق: إٓ أن 

صقم مـ الاهلل تعاىل طـد ابتداء فرض الصقام كان مـع يف لقؾة الخبر مـسقٌخ: ٕنَّ 

إكؾ والشرب، والجؿاع بعد الـقم، فقحتؿؾ أن يؽقن خبر الػضؾ كان حقـئٍذ، 

ثؿ أباح اهلل ذلؽ إىل صؾقع الػجر، فؽان لؾؿجامع أن يستؿر إىل صؾقطف، فقؾزم أن 

يث الػضؾ، كاسٌخ لحد يؼع اغتسالف بعد صؾقع الػجر، فدلَّ طىل أنَّ حديث طائشة

يبؾغ الػضؾ وٓ أبا هريرة الـاسخ، فاستؿر أبق هريرة طىل الُػتقا بف، ثؿ رجع طـف  ومل

 هابعد ذلؽ لؿا بؾغف.

َد الحافظ الؼقل بالـسخ بحديث طائشة الذي يف  صحقح مسؾؿوَأيَّ
(1)

أنَّ  

قل اء الحجاب، فؼال: يا رسرويستػتقف وهل تسؿع مـ  رجاًل جاء إىل الـبل 

وأكا يدركـل الػجر وأكا »: اهلل، يدركـل الػجر وأكا ُجـٌُب َأَفَلُصقم؟ فؼال الـبل 

ـٌُب َفَلُصقمُ  ، قال: لست مثؾـا يا رسقل اهلل، قد غػر اهلل لؽ ما تؼدم مـ ذكبؽ «ُج

 .«واهلل إين ٕرجق أن أكقن أخشاكؿ هلل، وأطؾؿ بَم أتؼل»وما تلخر. فؼال: 

ي قال احلافظ الـسخ أنَّ يف حديث طائشة هذا إخقر ما ُيشعر بلنَّ  : وُيَؼقِّ

قد غػر لؽ ما تؼدم مـ ذكبؽ وما تلخر. وأشار ذلؽ كان بعد الحديبقة: لؼقلف فقف: 

، وابتداء فرض الصقام كان  إىل آية الػتح، وهل إكؿا ُأكِزلت طام الحديبقة سـة ِستٍّ

 هايف السـة الثاكقة.

ذر، والخطابل، وابـ دققؼ العقد، ورجحف وإىل الؼقل بالـسخ ذهب ابـ الؿـ

الحافظ، وتبعف الصـعاين.
(2)

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1110أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)

 (ط/دار الؽتاب العربل.2/335، 336) السبؾ (1926 ،)الػتحاكظر:  (2)



َٔاو ٔنَتاُب  435  الاِّ

 
ـْ َطائَِشَة  (555) ـْ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ  ،َوَط ُف  َماَت َوَطَؾْقِف ِصَقامٌ  َم ـْ َصاَم َط

.. ُمتََّػٌؼ َطَؾقْفِ «َولِقُّفُ 
(1)

 

 فادة من احلديثاملسائل واألحكام املست

ُٜكه٢ عٓ٘؟ د:1ر َػأي١ ٌّ، فٌٗ   َٔ َا  ٚعًٝ٘ قٛ

 يف هذه الؿسللة أققال: 

أكف ٓ ُيصام طـف، ويطعؿ طـف إذا أوصك بذلؽ، وهق ققل مالؽ وأبل  األّل:

 حب  جب يئ ىئ مئ﴿حـقػة، والشافعل يف مذهبف الجديد، واستدلقا بؼقلف تعاىل: 

 «...ف إٓ مـ ثالثإذا مات اإلكسان اكؼطع طؿؾ»: ، وققلف [39الـجم:] ﴾خب

 .طـ أبل هريرة  (،1631) أخرجف مسؾؿ

أكف ٓ ُيصام طـف إٓ الـذر، وهق ققل أمحد، والؾقث، وإسحاق، وأبل  الجاىٕ:

طبقد، وقالقا: حديث طائشة الؿذكقر يف الباب محؿقل طىل حديث ابـ طباس يف 

الصحقحقـ
(2)

ؾقفا صقُم كذٍر، ، أنَّ امرأًة قالت: يا رسقل اهلل، إنَّ أمل ماتت وط

ـٌ َأُكـِت قاضقتف؟»أفلصقُم طـفا؟ قال:  ِؽ َدْي : كعؿ. تقال «أرأيت لق كان طؾك ُأمُّ

 .«فديـ اهلل أحؼ أن ُيؼضك» قال:

 قالقا: فقؽقن الصقم طـف يف الـذر خاصة، وأما رمضان فقُطعؿ طـف.

ػارًة، أكف يصقم طـف أيَّ صقٍم واجٍب، سقاء كان كذًرا، أو قضاًء، أو ك الجالح:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1147(، ومسؾؿ )1952أخرجف البخاري ) (1)

 (.1148(، ومسؾؿ برقؿ )1953أخرجف البخاري برقؿ ) (2)
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وهق ققل صاوس،  وهذا الذي طؾقف أهؾ الحديث، وأبق ثقر، وإوزاطل، ومجاطٌة،

 واستدلقا بعؿقم حديث طائشة والحسـ، والزهري، وقتادة، والشافعل يف الؼديؿ،

 .الذي يف الباب 

حف البقفؼل، وابـ حزٍم، ثؿ الحافظ انصحْحهق  ًىزا انقٌل ، وهق الذي رجَّ

اإلمام  مؼبؾ القادطل، والشقخاإلمام  وهق ترجقح شقخـاابـ حجر، ثؿ الصـعاين، 

 محؿد بـ صالح العثقؿقـ رمحة اهلل طؾقفؿا.

بلكف لقس طؾقف طؿُؾ  وقد أجاب املالكية عن حديث عائشة وما أشبهه:

 أهؾ الؿديـة.

: إن سؾؿت هذه الدطقى فؿا بؿثؾ هذا ُتَردُّ  قال احلافظ ابً حجز

 هاإحاديث الصحقحة.

إكف قد صحَّ طـ  نيية عن حديث عائشة  وابن عبا  بكومه::وأجاب احل

الؼقل باإلصعام. قالقا: فؾؿا أفتقا بخالف ما رووا: دلَّ   طائشة، وابـ طباس

 بخالف ما روياه. ؾطىل أنَّ العؿ

اجح أنَّ الؿعتبر ما رواه ٓ ما رآه: ٓحتؿال  قال احلافظ ابً حجز : والرَّ

 هاـده فقف مل يتحؼؼ.أن يخالػ ذلؽ ٓجتفاد، ومست

 وُيحتؿؾ أيًضا أن يؽقن كسل. :ُ قهت

: ولعؾَّ الذي ُروي طـ طائشة فقف اإلصعام كان مل يصح حتك  قال ابً حشٍو



َٔاو ٔنَتاُب  437  الاِّ

 
 هامات: فال صقم طؾقف.

 حب  جب يئ ىئ مئ﴿وأما استدٓل الحـػقة، والؿالؽقة بؼقلف تعاىل:  :ُ قهت

 حب  جب يئ ىئ مئ﴿: أما ققلف تعال: ، فؼد قال ابـ حزٍم [39الـجم:] ﴾خب

: إٓ أنَّ الذي أكزل هذا هق الذي قال لرسقلف:  ﴾خب  ڤ ڤ ٹ ٹ ﴿َفَحؼٌّ

: [81الـساء:] ﴾پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿، وهق الذي قال: [44الـحل:]  ﴾ڤ

أنَّ لف مـ  ملسو هيلع هللا ىلصفصحَّ أكف لقس لْلكسان إٓ ما سعك، وما حؽؿ اهلل تعاىل أو رسقلف 

 هاَسْعل غقره طـف، والصقم مـ مجؾة ذلؽ.

: فالحديث لقس فقف إٓ اكؼطاع طؿؾ الؿقت فؼط، «اكؼطع طؿؾف»ث: وأما حدي

 ولقس فقف اكؼطاع طؿؾ غقره طـف أصاًل.

: ولقس قال الحافظ ابـ حجر  دوأما ما استدل بف أهؾ الؼقل الثاين، فؼ

بقـفؿا تعارٌض حتك يجؿع بقـفؿا، فحديث ابـ طباس صقرة مستؼؾة سلل طـفا 

ٍة، وقد وقعت اإلشارة يف مـ وقعت لف، وأما حديث طائشة  فتؼريُر قاطدةٍ طامَّ

فديـ اهلل أحؼ أن »حديث ابـ طباس إىل هذا العؿقم، حقث قال يف آخره: 

.ها.«ُيؼضك
(1)

 

ما تؼدم مـ الخالف يف الؿسللة هق فقؿا إذا تؿؽـ مـ قضائف فؿات  تنبيه:

اع أكف ٓ فؼد كؼؾ غقر واحد اإلمج :ومل يؼض، أما إذا مل يتؿؽـ مـ قضائف حتك مات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (6/456 ،)الشرح الؿؿتع (2/336 ،)السبؾ (775 ،)الؿحؾَّك (1952 ،)الػتحاكظر:  (1)

الؽبرى لؾبقفؼل (4/256). 
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ُيصام طـف، وأما اإلصعام فالجؿفقر، ومالؽ، والشافعل، وأبق حـقػة طىل أكف ٓ 

 شلء طؾقف.

وهق ققل العؾؿاء كافة إٓ صاوًسا، وقتادة، فؼآ: يجب أن  قال العبدرٖ:

 هايطعؿ طـف لؽؾ يقم مسؽقـًا: ٕكف طاجز، فلشبف الشقخ الفرم.

، وققلف [٢6التغابن:] ﴾ھ ہ ہ ہ﴿: لؼقلف تعاىل: ًانصحْح انقٌل األًل

 :«إذا أمرتؽؿ بلمر فلتقا مـف ما استطعتؿ»
(1)

.
(2)

  

 َٔ ٖٛ ايٛيٞ؟ د:2ر َػأي١

ة. وققؾ:  قال احلافظ ابً حجز : ققؾ: كؾ قريب. وققؾ: القارث خاصَّ

طصبتف. وإول أرجح والثاين قريٌب، ويرد الثالث قصة الؿرأة التل سللت طـ 

فا. كذر ُأمِّ
(3)

  

 ٢ً ايٛيٞ؟ٌٖ ايكّٛ ٚاجٌب ع د:3ر َػأي١

  ذهب ابـ حزٍم إىل وجقبف طىل القيل، واستدل بؼقلف :« مـ مات وطؾقف

 : فننَّ هذا خبر بؿعـك إمر، والتؼدير: فؾقصؿ.«صقٌم صام طـف َولِقُّفُ 

  وذهب الجؿفقر إىل أنَّ هذا إمر لقس لؾقجقب، وبالغ إمام الحرمقـ

 فادَّطك اإلمجاع طىل ذلؽ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(، طـ أبل هريرة 1337سؾؿ )(، وم7288أخرجف البخاري ) (1)

  (3/511.)شرح السـة (6/372 ،)الؿجؿقعاكظر:  (2)

  (1952.)الػتحاكظر:  (3)



َٔاو ٔنَتاُب  439  الاِّ

 
نَّ بعض أهؾ الظاهر قد خالػ فلوجبف، فؾعؾف : وفقف كظر: ٕقال احلافظ 

 هامل يعتد بخالففؿ طىل قاطدتف.

 ىئ ىئ ېئ﴿: صرفف طـ القجقب ققلف تعاىل:  قال الغٔخ ابً عجٔنني

، ولق قؾـا بقجقب قضاء الصقم طـ الؿقت لزم مـ طدم [٢64األكعام:] ﴾ی ىئ

قضائف أن تحؿؾ وازرة وزر أخرى، وهذا خالف الؼرآن.
(1)

 

 يو بايٛيٞ أّ جيٛظ إٔ ٜٓٛب األجٓيب؟ٌٖ خيتل ش د:4ر َػأي١

 :فقفا ققٓن 

أكف يختص بالقيل: ٕنَّ إصؾ طدم الـقابة يف العبادة البدكقة إٓ ما ورد األّل:

 .فقف الدلقؾ فقؼتصر طؾقف

ح هذا الؼقل الحافظ.  ورجَّ

 .أكف ٓ يختص بالقيل، وذكر القيل يف الحديث لؽقكف الغالب الجاىٕ:

اه بتشبقفف وهق ضاهر اختقار البخ  اري، وبف جزم أبق الطقب الطبري، وَققَّ

ـُ ٓ يختص بالؼريب ْي ، والدَّ ـِ ْي  .ذلؽ بالدَّ

، وهق مؼتضك ققل الجؿفقر: فنن مـفؿ واهلل أطؾؿ ،انشاجحهق  ًانقٌل انثاَِ

.مـ أجاز الـقابة يف العبادات البدكقة كالحـابؾة
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (6/454.)الشرح الؿؿتع (775 ،)الؿحؾَّك (1952 ،)الػتحاكظر:  (1)

 ( ط/دار الؽتاب العربل.2/337) السبؾ (1952 ،)الػتحاكظر:  (2)
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ًَ ا َ ثالٙ       د:5ر َػأي١ إٔ ٜك ّٛ عٓ ٘    ٌٖ جيٛظ يٛ ن إ عً ٢ املٝ ك ثالث ٕٛ ٜٛ

ًَا ٚاحًسا؟  ثالثٕٛ ضجاٙل ٜٛ

مل  ة: هذه الؿسللشرح الؿفذب: قال الـقوي يف  قال احلافظ ابً حجز

بصقم  مؼقدٌ أَر فقفا كؼاًل يف الؿذهب، وققاس الؿذهب اإلجزاء. قؾت: لؽـ الجقاز 

 هامل يجب فقف تتابع: لػؼد التتابع يف الصقرة الؿذكقرة.

حف الشقخ ابـ طثقؿقـ هذا الذي قرره ال :ُ قهت  .حافظ هق الذي رجَّ

وقد قال بلصؾ الؿسللة الحسـ البصري، طؾَّؼف طـف البخاري، ووصؾف 

الدارقطـل، وهق ثابت طـف.
(1)

 

أن  كؿا يف فتاوامها: أفتك اإلمامان ابـ باز والعثقؿقـ رمحة اهلل طؾقفؿا تنبيه:

ٓ يصدق طىل واحد مـفؿ  الشفريـ الؿتتابعقـ ٓ يصح تؼسقؿفؿا طىل القرثة: ٕكف

 .أكف صام شفريـ متتابعقـ

: بشرط أن يتابعقا بقـفا، وٓ أَو ّصح انتعاًٌ عهْيا -واهلل أطؾؿ- ًّظيش يل

 يؼطعقا التتابع: ٕن الصقم قد وقع طىل التتابع كؿا أمر اهلل، وباهلل التقفقؼ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (6/457.)الشرح الؿؿتع (6/371 ،)الؿجؿقع (1952 ،)الػتحاكظر:  (1)



َٔاو ٔنَتاُب  44٢  الاِّ

 

َٕ َََضا ٌَ َتَتَعًُّل ٔبَكَضا٤ٔ َز َََشا٥ٔ ٌْ ٔفٞ   َفِص

 يتتابع يف قها٤ ضَهإ؟ٌٖ ًٜعّ ا د:1ر َػأي١

 يف الؿسللة ققٓن: 

، كؿا يف أكف يؾزمف التتابع، صحَّ هذا الؼقل طـ ابـ طؿر، وطائشة  األّل:

مصـػ طبد الرزاق (4/241-242،)  وجاء طـ طظ  طـد ابـ أبل شقبة

وهق ققل ابـ حزٍم، واستدل  (، ويف إسـاده الحارث إطقر، وقد كذب،3/43)

، ثؿ قال: وُتجزئف [٢33آل عؿران:] ﴾پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿بؼقلف تعاىل: 

 ها.[٢84البؼرة:] ﴾ڇ ڇ چ  چ﴿متػرقة: لؼقلف تعاىل: 

 أكف ٓ يؾزمف التتابع، وهق ققل الجؿفقر، وصحَّ طـ طبد اهلل بـ طباس الجاىٕ:

،  كؿا يفمصـػ طبد الرزاق (4/243،)  وثبت أيًضا طـ أبل هريرة، وأكس

 كؿا يف ،ةمصـػ ابـ أبل شقب (3/32،)  ،وهق ققل سعقد بـ جبقر

 .﴾ڇ ڇ چ  چ﴿ومجاهد، والحسـ، واستدلقا بؼقلف تعاىل: 

إن شاء اهلل،  انشاجحوهق  صحقحفوهذا الؼقل هق ترجقح اإلمام البخاري يف 

حف أيًضا شقخـا مؼبؾ القادطل، والشقخ ابـ طثقؿقـ رمحة اهلل طؾقفؿا.  ورجَّ
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.الؿجقزون لؾتػريؼ أنَّ التتابع أوىل: وٓ يختؾػ  قال احلافظ ابً حجز

(1)
 

ْٕ ٜؤخطٙ؟ د:2ر َػأي١ ٍٕ  ي٘ أ  ٌٖ ًٜعّ ايكها٤ فًٛضا، أّ أ

 واستدلقا بؼقلف تعاىل:  .ذهب بعض أهؾ الظاهر إىل وجقبف مـ ثاين شقال

 .﴾پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿

  وذهب مجفقر العؾؿاء إىل جقاز تلخقره بشرط أن يؼضل قبؾ دخقل رمضان

قالت: كان يؽقن طظَّ الصقم مـ رمضان  ،مـ قابؾ، واستدلقا بحديث طائشة 

 .﴾ڇ ڇ چ  چ﴿فؿا أستطقع أن أقضقف حتك يليت شعبان. وبؼقلف تعاىل: 

: وأما كقكف يؼضل قبؾ دخقل رمضان أخر، فؼد قال الحافظ ابـ حجر 

ويمخذ مـ حرصفا طىل ذلؽ يف شعبان أكف ٓ يجقز تلخقر الؼضاء حتك يدخؾ 

 هارمضان آخر.

ق ذلؽ ابـ قدامة، وزاد فؼال: وٕنَّ الصقم طبادة متؽررة، وقد سبؼف إىل كح

.هافؾؿ َيُجْز تلخقر إوىل طـ الثاكقة كالصؾقات الخؿس الؿػروضة.
(2)

 

 ؟بغري عصض حت٢ زخٌ ضَهإ آخط إشا أِخط  ايكها٤  د:3ر َػأي١

  أققاليف الؿسللة: 

أكف يؾزمف بعد صقام رمضان أن يؼضل ما طؾقف، ويطعؿ طـ كؾ يقم  األّل:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الؿجؿقع (2/282 ،)تػسقر الؼرصبل (768 ،)الؿحؾَّك (1950 ،)الػتحاكظر:  (1)

(6/367 ،)الشرح الؿؿتع (6/449.) 

 الؿغـل (2/282-283 ،)تػسقر الؼرصبل (767 ،)الؿحىل (1970 ،)الػتحاكظر:  (2)

(4/400-401 ،)ؿجؿقعال (6/364 ،)شرح السـة (3/505-.) 



َٔاو ٔنَتاُب  443  الاِّ

 
ســ ، كؿا يف ا، وهق ققل الجؿفقر، وصحَّ طـ أبل هريرة وابـ طباس مسؽقـً 

(، وُكِؼؾ طـ الطحاوي أكف كؼؾ طـ 4/253(، والبقفؼل )2/197) الدارقطـل

 يحقك بـ أكثؿ قال: وجدتف طـ ستة مـ الصحابة، وٓ أطؾؿ لفؿ فقف مخالًػا.

وأصحاب  أكف يؼضل وٓ فدية طؾقف، وهق ققل الحسـ، والـخعل، الجاىٕ:

حف البخاري فؼال: ومل ﴾ڇ ڇ چ  چ﴿الرأي، واستدلقا بؼقلف تعاىل:  ، ورجَّ

 .﴾ڇ ڇ چ  چ﴿يذكر اهلل تعاىل اإلصعام، إكؿا قال: 

 أنَّ طؾقف أن يطعؿ وٓ قضاء طؾقف. الجالح:

انقٌل هق  ًانشاجحقال بف سعقد بـ جبقر، وقتادة، وهذا ُمخالٌػ لمية السابؼة، 

بـ حزم، والشقكاين، والقادطل، وابـ طثقؿقـ رمحة اهلل ، وهق ترجقح اانثاَِ

أمجعقـ. طؾقفؿ
(1)

 

 ؟إشا أِخط قها٤ ضَهإ بعصض حت٢ زخٌ ضَهإ آخط د:4ر َػأي١

 يف الؿسللة ققٓن: 

أنَّ طؾقف الؼضاء فؼط، وٓ إصعام طؾقف، حؽاه ابـ الؿـذر طـ صاوس،  األّل:

، وهق مذهب والحسـ، والـخعل، ومحاد، وإوزاطل، ومالؽ، وأمحد، وإسحاق

 والؿزين. ،الشافعل، وأبل حـقػة وداود

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الػتح (4/401 )الؿغـل (6/366 ،)الؿجؿقع (3/506-507 ،)شرح السـةاكظر:  (1)

(1950 )تػسقر الؼرصبل (2/283 ،)الؿحؾَّك (767.) 
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قال ابـ الؿـذر: وقال ابـ طباس، وابـ طؿر، وسعقد بـ جبقر، وقتادة:  الجاىٕ:

 يصقم رمضان الحاضر طـ الحاضر، ويػدي طـ الغائب، وٓ قضاء طؾقف.

، وأثر ابـ ﴾ڇ ڇ چ  چ﴿: لؼقلف تعاىل: انقٌل األًلهق  ًانشاجح

  (2/196-197.)ســ الدارقطـلطـفؿا كؿا يف  نبتااطباس، وابـ طؿر، ث

ٌّ إٔ ٜتٕٛل؟ د:5ر َػأي١  ٌٖ جيٛظ ملٔ عًٝ٘ قٛ

 يف الؿسللة أققال: 

أكف يجقز لف ذلؽ: مامل َيِضِؼ الققت، وقالقا: ما دام الققت  الكْل األّل:

 مقسًعا: فنكف يجقز لف أن يتـػؾ، وهقققل الحـػقة، ورواية طـ أمحد.

اهة: إٓ ما يتلكد استحبابف، فقجقز بال كراهة، يجقز مع الؽر الكْل الجاىٕ:

 وهق ققل الؿالؽقة.

إن كان اإلفطار يف رمضان لعذر: جاز، وإٓ فال يجقز،  الكْل الجالح:

: ٕهنؿ يرون الؼضاء طىل التراخل يف حالة العذر، وأما طـد وهقققل الشافعقة

 طدمف فإصح طـدهؿ أكف طىل الػقر.

.هق ترجقح الشقخ ابـ طثقؿقـ ، وانشاجحهق  ًانقٌل األًل
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مقاهب الجؾقؾ (6/447-448 ،)الشرح الؿؿتع (3/401-402 ،)الؿغـلاكظر:  (1)

(3/333 ،)لؿحتاررد ا (3/405 ،)الؿجؿقع (6/365.) 



ِْو  َباُب ُّع  َص َٕ ََّما التََّط  َ ًِ ُى ُٔ َع ِْٔم  445  َص

 

ٔ٘ َٔ ِٛ ِٔ َص َٞ َع ِٗ ُْ ََا  َٚ ُِّع  ِّ ايتََّط ِٛ  َباُب َص

ـْ َأبِل َقتَاَدَة إَْكَصاِريِّ  (555)  َط
ِ
ـْ َصْقِم َيْقِم  ملسو هيلع هللا ىلص، َأنَّ َرُسقَل اهلل ُسئَِؾ َط

َة الََمِضَقةَ »َفَؼاَل:  ؟َطَرَفةَ  ـَ ُر السَّ ـْ َصْقِم َيْقِم َطاُشقَراءَ  ،«َوالَباقَِقةَ  ُيَؽػِّ َفَؼاَل:  ؟َوُسئَِؾ َط

ـََة الََمِضَقةَ » ُر السَّ ـْ َصْقِم َيْقِم اإلِ  «ُيَؽػِّ ـِ َوُسئَِؾ َط  ،َذلَِؽ َيْقٌم ُولِْدت فِقفِ »َفَؼاَل:  ؟ْثـَقْ

َرَواُه ُمْسؾٌِؿ. «َوُأْكِزَل َطَؾلَّ فِقفِ  ،َوبُِعْثت فِقفِ 
(1)

 

ـََة » قوله: ُر السَّ  .«اْلَباقَِقةُيَؽػِّ

ـَة أتقة،  قال الايعاىٕ : وقد استشؽؾ تؽػقر مامل يؼع، وهق ذكُب السَّ

اه تؽػقًرا لؿـاسبة  وُأجقب: بلنَّ الؿراد أْن يقفؼ فقفا لعدم اإلتقان بذكب، وسؿَّ

الؿاضقة، أو إكف إن أوقع فقفا ذكبًا وفؼ لْلتقان بؿا يؽػره.
(2)

  

 حكام واملسائل املستفادة من احلديثاأل

 ٌٖ قٝاّ شيو ايّٝٛ ٜهفط ايكغا٥ط ٚايهبا٥ط؟ د:1ر َػأي١

  ،ضاهر الحديث أنَّ صقام طرفة، وطاشقراء يؽػر الصغائر والؽبائر

والجؿفقر طىل أكف ٓ يؽػر الؽبائر: فننَّ صقم يقم طرفة ويقم طاشقراء لقسا 

: ل الـبل وقد قا ،بلفضؾ مـ صقام رمضان، وٓ مـ الصؾقات الخؿس

الصؾقات الخؿس، والجؿعة إلك الجؿعة، ورمضان إلك رمضان مؽػرات لَم »

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 197( )1162أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)

(2) سبؾ السالم (2/339.ط/دار الؽتاب العربل) 
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قٌل  ًانشاجح، طـ أبل هريرة  (،233) ، رواه مسؾؿ«بقـفـ إذا اجتـبت الؽبائر

.اجلًيٌس
(1)

  

 قّٛ ّٜٛ عطف١. د:2ر َػأي١

يف حديث الباب دٓلة ضاهرة طىل استحباب صقم يقم طرفة، وهق الققم 

 .التاسع مـ ذي الحجة

، أهنا قالت: ما ( بنسـاد حسـ، طـ طائشة 3/96وأخرج ابـ أبل شقبة )

 .مـ السـة يقم أحب إىل أن أصقمف مـ يقم طرفة

(: صقم يقم طرفة هق 3/201) ح إحؽامقتقضيف  اوقال عبد اهلل البضَّ

 هاأفضؾ صقام التطقع بنمجاع العؾؿاء.

 قٝاّ ّٜٛ عاؾٛضا٤. د:3ر َػأي١

: اتػؼ العؾؿاء صحقح مسؾؿمـ  يف شرح حديث الباب  قال اليّْٖ

 هاطىل أن صقم طاشقراء سـة.

( بنسـاد صحقح طـ 3/56(، وابـ أبل شقبة )4/287وأخرج طبد الرزاق )

إسقد بـ يزيد، قال: ما رأيت أحًدا كان آمَر لصقِم يقم طاشقراء مـ طظ بـ أبل 

 صالب، وأبل مقسك.

 :وقد اختؾػ يف تعققـ يقم طاشقراء 

لعؾؿاء مـ السؾػ والخؾػ إىل أنَّ طاشقراء هق الققم العاشر فذهب مجاهقر ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (3/201.)تقضقح إحؽام (6/383 ،)الؿجؿقعاكظر:  (1)



ِْو  َباُب ُّع  َص َٕ ََّما التََّط  َ ًِ ُى ُٔ َع ِْٔم  447  َص

 
 مـ محرم.

إكف الققم التاسع. وقالقا: إكف مذهب ابـ طباس، واستدلقا طىل ذلؽ  ّقد قٔل:

طـ  أنَّ الحؽؿ بـ إطرج سلل ابـ طباس   (1133:)صحقح مسؾؿبؿا يف 

يقم التاسع  صقم يقم طاشقراء؟ فؼال: إذا رأيت هالل محرم، فاطدد وأصبح

 يصقمف؟ قال: كعؿ. ملسو هيلع هللا ىلصصائًؿا. قؾت: هؽذا كان رسقل اهلل 

إكؿا أراد بصقام التاسع مخالػة القفقد، ٓ أكف هق  والظاهر أنَّ ابـ طباس 

أنَّ رسقل اهلل   (1134:)صحقح مسؾؿالققم التاسع، بدلقؾ ما جاء طـف أيًضا يف 

 قل اهلل، إكف يقم تعظؿف حقـ صام يقم طاشقراء وأمر بصقامف قالقا: يا رس

فنذا كان العام الؿؼبؾ إن شاء اهلل صؿـا »: القفقد، والـصارى. فؼال رسقل اهلل 

 .، فؾؿ يلت العام الؿؼبؾ حتك ُتُقفَِّل الـبل «الققم التاسع

اقتضاء الصراط ويميده ما ثبت طـد سعقد بـ مـصقر بنسـاد صحقح كؿا يف 

صقمقا التاسع »، أكف قال: باس طـ ابـ ط  (1/250 ،415،)الؿستؼقؿ

(، والبقفؼل 7839، ثؿ وجدتف طـد طبدالرزاق )«والعاشر، خالػقا القفقد

.( بنسـاد صحقح أيًضا4/287)
(1)

 

 اؾُع بني ايتاغع ٚايعاؾط. د:4ر َػأي١

ُيستػاد مـ حديث ابـ طباس الؿتؼدم يف الؿسللة السابؼة استحباب صقام 

تحبَّف مجفقر العؾؿاء، مـفؿ: الشافعل، التاسع مع العاشر: مخالػًة لؾقفقد، وقد اس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1/391.)تػسقر الؼرصبل (2007 ،)الػتح (8/11-12 ،)شرح مسؾؿاكظر:  (1)
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رمحة اهلل طؾقفؿ. ، وإسحاق،وأمحد

(1)
 

 ٌٖ ٜكاّ ايعاؾط ٚاؿازٟ عؿط؟ د:5ر َػأي١

(، مـ صريؼ: ابـ أبل لقىل، طـ داود بـ 1/241) مسـدهأخرج أمحد يف 

صقمقا يقم »: ، قال: قال رسقل اهلل طظ، طـ أبقف، طـ جده ابـ طباس 

 .«، صقمقا قبؾف يقًما، أو بعده يقًمادطاشقراء، وخالػقا فقف القفق

وهق حديث ضعقػ: يف إسـاده: محؿد بـ طبدالرمحـ بـ أبل لقىل، وهق سلء 

 .الحػظ، وفقف: داود بـ طظ، وفقف ضعػ أيًضا

وقد استحب الحـػقة، والشافعقة صقم الحادي طشر: إن مل يصؿ التاسع، بؾ 

 .ثة إيامكص الشافعل، وبعض الؿالؽقة طىل استحباب صقم الثال

فعىل ضعػ الحديث: فالؿستحب هق صقام  :غفش اهلل نوقال أتٌ عثذاهلل 

لئـ بؼقت »لؿا ُأخبِر بصقام القفقد لف، قال:  التاسع والعاشر، ويميده أنَّ الـبل 

 ، ومل يؼؾ: سـصقم غًدا مخالػة لؾقفقد.«إلك قابؾ ٕصقمـ التاسع

يصقم ثالثة أيام، كؿا قال أمحد ولؽـ إذا اشتبف طؾقف أول الشفر: فال بلس أن 

.وكؼؾف طـ ابـ سقريـ ،
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (4/441 ،)الؿغـل (3/201 ،)تقضقح إحؽام (8/12-13 ،)ح مسؾؿشراكظر:  (1)

الؿجؿقع (6/383.) 

 الؿقسقطة الػؼفقة (1/416 ،)اقتضاء الصراط الؿستؼقؿ (4/441 ،)الؿغـلاكظر:  (2)

(28/90 ،)مقاهب الجؾقؾ (3/314.) 



ِْو  َباُب ُّع  َص َٕ ََّما التََّط  َ ًِ ُى ُٔ َع ِْٔم  449  َص

 
َُػتخْبا فكط؟ د:6ر َػأي١  ٌٖ نإ قّٛ عاؾٛضا٤ فطًنا، أّ 

 فقف ققٓن: 

أكف كان مستحبًّا فؼط، وهق ققل الجؿفقر، واستدلقا بحديث  الكْل األّل:

الصحقحقـمعاوية بـ أبل سػقان يف 
(1)

إنَّ »يؼقل:  ، قال: سؿعت رسقل اهلل 

 .«قم طاشقراء، ومل يؽتب اهلل طؾقؽؿ صقامف، فؿـ شاء صام، ومـ شاء أفطرهذا ي

أكف كان فرًضا، ثؿ كسخ وصار ُمستحبًّا طـد أن افترض صقم  الكْل الجاىٕ:

ووجٌف طـد الشافعقة، وترجقح مجاطٍة مـ  ،رمضان، وهق ققل أمحد والحـػقة

 .قرهؿوالشقكاين وقبؾف الحافظ ابـ حجر، وغ ،الؿحؼؼقـ كابـ حزمٍ 

 ٚاستديٛا ع٢ً ذيو مبا ًٜٞ:

، قالت: كاكت قريش تصقم طاشقراء يف الجاهؾقة، وكان حديث طائشة  (٢

يصقمف، فؾؿا هاجر إىل الؿديـة صامف وأمر بصقامف، فؾؿا  رسقل اهلل 

.«مـ شاء صامف، ومـ شاء تركف»ُفرض شفر رمضان قال: 
(2)

 

الصحقحقـ، يف حديث أبل مقسك  (2
(3)

 هصقمق»قال:  أنَّ الـبل  

 .«أكتؿ

أنَّ  الصحقحقـ، يف حديث سؾؿة بـ إكقع، والربقع بـت معقذ  (3

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.1129(، ومسؾؿ برقؿ )2003أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

 (.1125(، ومسؾؿ برقؿ )1893لبخاري برقؿ )أخرجف ا (2)

 (.1131(، ومسؾؿ برقؿ )2005أخرجف البخاري برقؿ ) (3)
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مـ كان أكؾ؛ فؾقتؿ بؼقة يقمف، ومـ كان مل يلكؾ؛ فؾقتؿ »قال:  الـبل 

 .«صقمف

، فؼال «ومل يؽتب اهلل طؾقؽؿ صقامف»: وأما حديث معاوية بـ أبل سػقان 

لقس هق مؽتقًبا طؾقؽؿ أن، ويميده أن : هق محؿقٌل طىل أكف أراد ابـ قدامة: 

 هامعاوية أسؾؿ متلخًرا.

ََحادِيث َأكَُّف َكاَن َواِجبًا:  قال احلافظ ابً حجز ْٕ ـْ َمْجُؿقِع ا
 :َوُيْمَخذ مِ

َْمر بَِصْقمِفِ  ْٕ َْمر بَِذلَِؽ  ،لُِثبُقِت ا ْٕ َد ا ُثؿَّ ِزَياَدتف  ،مّ ُثؿَّ ِزَياَدة التَّْلكِقد بِالـَِّداِء اْلَعا ،ُثؿَّ َتَلكَّ

ْمَساكِ  ـْ َأَكَؾ بِاإْلِ َْصَػال ،بَِلْمِر َم ْٕ ـَ فِقِف ا َٓ ُيْرِضْع َفاِت َأْن  ُمَّ ْٕ َوبَِؼْقِل  ،ُثؿَّ ِزَياَدتف بَِلْمِر ا

ُمْسؾِؿاِْبـ َمْسُعقد الثَّابِت فِل 
(1)

َمَع اْلِعْؾؿ  (ا ُفِرَض َرَمَضاُن ُتِرَك َطاُشقَراءُ ؿَّ ـلَ ) :

 هاتُْروك ُوُجقُبُف.الـْؿَ َبْؾ ُهَق َباٍق، َفَدلَّ َطَؾك أَنَّ  ،ُف َما ُتِرَك اِْستِْحبَاُبفُ بَِلكَّ 

، واهلل أطؾؿ.انشاجحهق  ًانقٌل انثاَِ
(2)

 

 اؿه١ُ َٔ األَط بكّٛ عاؾٛضا٤. د:7ر َػأي١

الصحقحقـيف 
(3)

قدم الؿديـة  ، أنَّ رسقل اهلل طـ ابـ طباس  

ما هذا الققم الذي »: فؼال لفؿ رسقل اهلل  فقجد القفقد صقاًما يقم طاشقراء،

ق فرطقن  «تصقمقكف؟ ك اهلل فقف مقسك وققمف، وغرَّ فؼالقا: هذا يقم طظقؿ كجَّ

فـحـ أحؼ »: رسقل اهلل وققمف، فصامف مقسك شؽًرا، فـحـ كصقمف. فؼال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1127برقؿ ) صحقح مسؾؿاكظر:  (1)

  (8/4.)شرح مسؾؿ (2007 ،)الػتح (4/442 ،)الؿغـلاكظر:  (2)

 (.1130(، ومسؾؿ برقؿ )2004أخرجف البخاري برقؿ ) (3)



ِْو  َباُب ُّع  َص َٕ ََّما التََّط  َ ًِ ُى ُٔ َع ِْٔم  45٢  َص

 
وأمر بصقامف. ، فصامف رسقل اهلل «مـؽؿ ؿقسكوأولك ب

(1)
  

 ثٓني ٚاـُٝؼ.قّٛ اإل د:8ر َػأي١

ثـقـ، وقد جاء طـد حديث الباب دٓلة ضاهرة طىل استحباب صقم اإليف 

ى  ، قالت: كان رسقل اهلل مـ حديث طائشة  (،745) الترمذي يتحرَّ

 ثـقـ والخؿقس. صقم اإل

(، وثبت طـ 1570) الصحقح الؿسـديف  القادطل اإلمام  وصححف

مان تعرض فقفَم ذاكؽ يق»أكف قال طـد أن سئؾ طـ سبب صقامف لفؿا:  الـبل 

أخرجف أمحد  «إطَمل طؾك رب العالؿقـ، وُأحب أن يعرض طؿؾل وأكا صائؿ

(، وابـ خزيؿة 1/322(، والـسائل )2436(، والؾػظ لف، وأبق داود )5/201)

 .( مـ ُصِرٍق طـ أسامة بـ زيد 2119)

، ويف مجقع صرقف (، مـ حديث أبل هريرة 747وأخرجف الترمذي )

إلباين اإلمام  طفا يرتؼل الحديث إىل الصحة، وقد صححفضعػ، ولؽـ بؿجؿق

  يفاإلرواء (948( )949). 

ومؿـ ثبت طـف تحري  ففذا يدل طىل استحباب صقم هذيـ الققمقـ،

: طظ بـ أبل صالب، وأسامة بـ زيد، كؿا يف مصـػ صقمفؿا مـ الصحابة 

ؿ.واهلل أطؾ (، وطىل ذلؽ طامة الػؼفاء،3/42ابـ أبل شقبة )
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/9.)شرح مسؾؿاكظر:  (1)

(2) الؿجؿقع (6/386 ،)الؿقسقطة الػؼفقة (28/94 ،)حاشقة الدسققل (1/517 ،) بدائع

 . (2/79)الصـائع
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ـْ َأبِل َأيُّقَب إَْكَصاِريِّ  (555)   ،َوَط
ِ
ـْ َصاَم »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهلل َم

ْهرِ  َرَمَضانَ  اٍل َكاَن َكِصَقاِم الدَّ ـْ َشقَّ . َرَواُه ُمْسؾٌِؿ.«ُثؿَّ َأْتَبَعُف ِستًّا ِم
(1)

 

 ثاملسائل واألحكام املستفادة من احلدي

ُّ َغك َٔ ؾٛاٍ. د:1ر َػأي١  قٝا

  ذهب أكثر أهؾ العؾؿ إىل آستحباب، وهق مذهب الشافعل، وأمحد، وهق

 : لدٓلة حديث أبل أيقب طىل ذلؽ.انصحْح

 وذهب مالؽ، وأبق حـقػة إىل كراهة صقمفا. 

 .أحًدا مـ أهؾ العؾؿ يصقمفا كف ما رأىإ: قال مالؽ 

 لئال يظـ وجقهبا.  وقالقا أيًضا:

لقس بحجة يف ترك الحديث والعؿؾ بف، وقد اطتذر لف   وما ذكره مالؽ

 .ابـ طبد البر بلكف مل يبؾغف الحديث

وأما تعؾقؾفؿ ففق معارض بالـص ومل يعتبره الشارع: ففق تعؾقؾ فاسد.
(2)

 

: وإكؿا شبففا بصقام الدهر: ٕنَّ الحسـة بعشر قال الصـعاين  

هال بشفريـ.أمثالفا، فرمضان بعشرة أشفر، وست مـ شقا
(3)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1164أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)

  (4/157-.)سبؾ السالم (6/379 ،)الؿجؿقع (4/438 ،)الؿغـلاكظر:  (2)

(3) السبؾ (4/157.) 



ِْو  َباُب ُّع  َص َٕ ََّما التََّط  َ ًِ ُى ُٔ َع ِْٔم  453  َص

 
 ٌٖ ٜؿرتط يف ايػك َٔ ؾٛاٍ إٔ تهٕٛ َتتابع١؟ د:2ر َػأي١

ٓ ُيشترط يف هذه الست أن تؽقن متتابعة، وٓ أن تؽقن يف أول الشفر، بؾ مـ 

رها فؼد صدق طؾقف أكف صام ستًّا مـ  .شقال صامفا متػرقة، أو أخَّ

ح الشافعقة، والحـابؾة، وغقرهؿ، وأفتك بف الشقخ ابـ باز، و الشقخ وهبذا صرَّ

ابـ طثقؿقـ، والشقخ مؼبؾ القادطل رمحة اهلل طؾقفؿ أمجعقـ.
(1)

  

 ٌٖ ًٜعّ إٔ تهٕٛ ايػك َٔ ؾٛاٍ بعس قها٤ ضَهإ؟ د:3ر َػأي١

زئ: إٓ أن جأهنا ٓ ت ابـ طثقؿقـ واإلمام  ،ابـ باز اإلمام  أفتك

 .«مـ صام رمضان، ثؿ أتبعف...»يصقمفا بعد قضاء رمضان: لؼقلف يف الحديث: 

ت لضقؼ الققت، أو لؽثرة القاجب  أنَّ  ًانظاىش مـ احتاج إىل تؼديؿ السِّ

طؾقف، فال بلس إن شاء اهلل، واهلل أطؾؿ.
(2)

  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (6/379.)شرح الؿفذب (4/438-،) الؿغـلاكظر:  (1)

  (2/698.)فتاوى رمضان (6/468 ،)الشرح الؿؿتعاكظر:  (2)



 454 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 

ـْ َأبِل َسِعقٍد الُخْدِريِّ  (555)   ،َوَط
ِ
ـْ َطْبٍد »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل َما ِم

ـَ َخرِيًػا فِل َسبِقؾِ  َيُصقُم َيْقًما ـْ َوْجِفِف الـَّاَر َسْبِعق َّٓ بَاَطَد اهللُ بَِذلَِؽ الَقْقِم َط  إ
 «اهللِ

ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف، َوالؾَّْػُظ لُِؿْسؾٍِؿ.
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 ؟«يف غبٌٝ اهلل»َا املطاز بكٛي٘:  د:1ر َػأي١

 :اختؾػ يف الؿراد بف طىل ققلقـ 

ف الصقم يف الجفاد، وهق ققل ابـ الجقزي، وابـ دققؼ أنَّ الؿراد ب األّل:

 العقد، والـقوي، والصـعاين.

أنَّ الؿراد بف )يف صاطة اهلل(، فالؿراد بف: مـ صام قاصًدا وجف اهلل، وهق  الجاىٕ:

ا،  ققل الؼرصبل. لؽـ الؼقل إول محؿقٌل طىل مـ ٓ يتضرر بف، وٓ يػقت بف حؼًّ

  .ه مـ مفؿات غزوهوٓ يختؾ بف قتالف، وٓ غقر

أنَّ الحديث أطؿ مـ ذلؽ، فقشؿؾ الؼقلقـ،  وقد ذكر الحافظ ابـ حجر 

 ، ًٓ  ، واهلل أطؾؿ.ًىٌ أقشبذكره الحافظ احتؿا

الصحقحقـوفقف الحث طىل التطقع هلل طزوجؾ بالصقام وجاء يف 
(2)

طـ أبل  

 .«الصقام ُجـَّةٌ »قال:  أنَّ الـبل  هريرة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1153(، ومسؾؿ )2840أخرجف البخاري ) (1)

 (.162( )1151(، ومسؾؿ برقؿ )1904أخرجف البخاري برقؿ ) (2)



ِْو  َباُب ُّع  َص َٕ ََّما التََّط  َ ًِ ُى ُٔ َع ِْٔم  455  َص

 
قال:  طـ طثؿان بـ أبل العاص أنَّ الـبل   (4/22،)مسـد أمحدويف 

القادطل يف اإلمام  ، وصححف«الصقام ُجـَّة مـ الـار، كجـة أحدكؿ مـ الؼتال»

الجامع الصحقح. 

الصحقحقـويف 
(1)

قال: قال رسقل اهلل  طـ سفؾ بـ سعد الساطدي  

 :«يَّان يدخؾ مـ ٓ يدخؾ مـف  ،الصائؿقن فإنَّ ْم الجـة بابًا يؼال لف الرَّ

غؾؼ، فؾؿ غقرهؿ يؼال: أيـ الصائؿقن؟ فقؼقمقن فقدخؾقن، فنذا دخؾقا أُ  أحٌد 

 .«يدخؾ مـف أحٌد 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1152(، ومسؾؿ برقؿ )1896أخرجف البخاري برقؿ ) (1)



 456 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 
ـْ َطائَِشَة  (553)   ،َوَط

ِ
َٓ  :َحتَّك َكُؼقَل  َيُصقمُ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَلْت: َكاَن َرُسقُل اهلل

 َوُيْػطُِر َحتَّك َكؼُ  .ُيْػطِرُ 
ِ
َٓ َيُصقُم، َوَما َرَأْيت َرُسقَل اهلل اْستَْؽَؿَؾ ِصقَاَم َشْفٍر  ملسو هيلع هللا ىلصقَل: 

َّٓ َرَمَضاَن، َوَما َرَأْيتف فِل َشْفٍر َأْكثََر مِـُْف ِصقَاًما فِل َشْعبَانَ  ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف. َوالؾَّْػُظ  .َقطُّ إ

لُِؿْسؾٍِؿ.
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

  ؾعبإ.ايكّٛ يف د:1ر َػأي١

يف حديث طائشة الؿتؼدم دٓلة طىل استحباب اإلكثار مـ الصقم يف شعبان، 

ومل يصح حديث يف الحؽؿة مـ اإلكثار يف شعبان دون غقره، فقحتؿؾ أن تؽقن 

الحؽؿة يف ذلؽ تعظقًؿا لشفر رمضان وصقمف، وجعؾ الصقام فقف كالراتبة قبؾ 

تؿرن وآستعداد لصقام رمضان، ولعؾ مـ الحؽؿة يف ذلؽ ال :الػريضة يف الصالة

 فال يليت والـػس مل َتْعتَد الصقام.

الحؽؿة أنَّ شفر شعبان يغػؾ طـف الـاس: لقققطف بقـ شفريـ  ّقال بعضَه:

 طظقؿقـ رجب، ورمضان.

(، 21753طـد أمحد ) وجاء يف هذا الؼقل حديث طـ أسامة بـ زيد 

قس، أبق الغصـ، وهق (، وغقرمها، ويف إسـاده ثابت بـ ق2357والـسائل )

إىل أن   صدوق يفؿ، وأورده ابـ طدي يف ترمجتف مـ الؽامؾ، فؽاكت إشارة مـف

 هذا الحديث مؿا أكؽر طؾقف.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 175( )1156ؾؿ )(، ومس1969أخرجف البخاري ) (1)



ِْو  َباُب ُّع  َص َٕ ََّما التََّط  َ ًِ ُى ُٔ َع ِْٔم  457  َص

 
 ها: وُيحتؿؾ أن يصقمف لفذه الِحَؽِؿ كؾِّفا. قال الايعاىٕ

 ايكٝاّ يف ؾٗط احملطّ. د:2ر َػأي١

ـ ط  (1163،)صحقحفُيستحب الصقام يف شفر محرم: لؿا رواه مسؾؿ يف 

أفضؾ الصقام بعد رمضان شفر اهلل »: ، قال: قال رسقل اهلل أبل هريرة 

 .«م، وأفضؾ الصالة بعد الػريضة صالة الؾقؾالؿحرَّ 

إكؿا أكثر الصقم يف شعبان، ومل يؽثره  وقد استُْشؽَِؾ ذلؽ مع كقن الـبل 

م، وقد أجاب الـقوي طـ ذلؽ باحتؿال أن يؽقن ما طؾؿ بذلؽ إٓ يف  يف الؿحرَّ

 آخر طؿره.

: ولعؾف كاكت تعرض فقف أطذار تؿـعف مـ إكثار الصقم فقف، كسػر،  قال

.هاومرض، وغقرمها.
(1)

  

 حهِ قٝاّ ؾٗط ضجب. د:3ر َػأي١

أكف كان   (3/102)مصـػ ابـ أبل شقبةكؿا يف  ثبت طـ ابـ طؿر 

يضرب أكػ الـاس يف رجب حتك يضعقها يف الجػان، ويؼقل: كؾقا: فنكؿا هق 

 أهؾ الجاهؾقة. شفر كان يعظؿف

 .إسـاده صحقحو

وطـده مـ صريؼ أخرى طـف صحقحة أكف كان إذا رأى الـاس وما يعدون 

 لرجب كره ذلؽ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (4/253.)الػتح (6/387 ،)الؿجؿقعاكظر:  (1)



 458 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 
، أكف ( بنسـادٍ صحقٍح طـ ابـ طباس 4/292) مصـػ طبد الرزاقويف 

 كان يـفك طـ صقام رجب كؾف: لئال يتخذ طقًدا.

وأما صقم   (25/291:)مجؿقع الػتاوىكؿا يف   ّقال عٔخ اإلصالو

ٓ يعتؿد أهؾ العؾؿ طىل  ،فلحاديثف كؾفا ضعقػة بؾ مقضقطة :رجب بخصقصف

بؾ طامتفا مـ  ،الػضائؾ ولقست مـ الضعقػ الذي يروى يف ،شلء مـفا

كان إذا دخؾ  ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل  :وأكثر ما روي يف ذلؽ ،الؿقضقطات الؿؽذوبات

«ضانالؾفؿ بارك لـا ْم رجب وشعبان وبؾغـا رم»رجب يؼقل: 
(1)

 .ها

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (3939 ،)إوسط(، ويف 911) الدطاء(، والطبراين يف 6496أخرجف البزار ) ضعٔف جدِّا. (1)

 شعب اإليؿان(، والبقفؼل يف 1510) إمايل(، وابـ بشران يف 6/269) الحؾقةوأبقكعقؿ يف 

زائدة بـ أبل الرقاد، حدثـا زياد الـؿقري ( مـ صرق طـ 529) قات الؽبقرالدط(، ويف 3543)

 بف. وهذا إسـاٌد واٍه: زائدة بـ أبل الرقاد، وزياد الـؿقري كالمها شديد الضعػ.  طـ أكس 



ِْو  َباُب ُّع  َص َٕ ََّما التََّط  َ ًِ ُى ُٔ َع ِْٔم  459  َص

 

ـْ َأبِل َذرٍّ  (555)   ،َوَط
ِ
ْفِر َثاَلَثَة  : َأْن َكُصقمَ ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َأَمَرَكا َرُسقُل اهلل ـَ الشَّ

مِ

اٍم: َثاَلَث َطْشَرَة، َوَأْرَبَع َطْشَرَة، َوَخْؿَس َطْشَرةَ  ، َرَواُه الـََّسائِّل َوالتِّ . َأيَّ ْرمِِذيُّ

ـُ ِحبَّاَن. َحُف اْب َوَصحَّ
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، كؾفؿ مـ -3655(، وابـ حبان )761(، والترمذي )4/222أخرجف الـسائل ) حضً بغْاٍدِ. (1)

 ـ مقسك بـ صؾحة، طـ أبل ذر بف. صريؼ يحقك بـ سام، ط

 ويحقك بـ سام، قال أبقداود: بؾغـل أكف ٓ بلس بف. قال أجري: وكلكف مل يرضف. 

وقد جاء يف بعض الطرق زيادة: )يزيد بـ الحقتؽقة( بقـ مقسك بـ صؾحة وأبل ذر، وٓ يضر 

، وكؿا يف مذيســ الـسائل والترذلؽ فؼد صرح مقسك بـ صؾحة بالسؿاع مـ أبل ذر كؿا يف 

مسـد الطقالسل (477( وصحقح ابـ خزيؿة )وطىل هذا فقؽقن مقسك بـ صؾحة قد 2128 )

 سؿعف مـ أبل ذر مباشرة وبقاسطة يزيد بـ الحقتؽقة، وقد جزم بذلؽ ابـ خزيؿة. 

 العؾؾوقد وجد يف حديث مقسك بـ صؾحة اختالف كؿا ذكر ذلؽ الدارقطـل يف 

ـ سام كؿا تؼدم، ورواه بعضفؿ طـ مقسك بـ صؾحة بزيادة يزيد ( فرواه يحقك ب2/226-230)

ابـ الحقتؽقة، ورواه بعضفؿ طـف وجعؾف مـ مسـد طؿر بزيادة )يزيد بـ الحقتؽقة(، ورواه 

طبدالؿؾؽ بـ طؿقر طـ مقسك بـ صؾحة طـ أبل هريرة. وهذا آختالف ٓ يـزل الحديث طـ 

 اهلل.درجة قبقلف يف الشقاهد والؿتابعات إن شاء 

(، مـ صريؼ 2432(، والـسائل )2449ولف شاهد مـ حديث قتادة بـ مؾحان، أخرجف أبقداود )

 طبدالؿؾؽ بـ قتادة طـ أبقف بف. وطبدالؿؾؽ بـ قتادة مجفقل، وقد اختؾػ يف اسؿ أبقف. 

(، وابـ أبل حاتؿ يف 2420، أخرجف الـسائل )ولف شاهد مـ حديث جرير بـ طبداهلل 

العؾؾ (1/266-267 مـ صريؼ أبل إسحاق السبقعل طـ جرير بـ طبداهلل بف. وقد اختؾػ فقف )

فرواه زيد بـ أبل أكقسة طـ أبل إسحاق مرفقًطا، ورواه الؿغقرة بـ مسؾؿ طـ أبل إسحاق مقققًفا. 

قال أبقزرطة: حديث أبل إسحاق طـ جرير مرفقع أصح مـ مقققف، وٕن زيد بـ أبل أكقسة 

 . أحػظ مـ مغقرة بـ مسؾؿ

 فالحديث بؿجؿقع هذه الطرق يرتؼل إىل الحجقة، واهلل أطؾؿ.  قهتُ:



 461 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 قٝاّ ثالث١ أٜاّ َٔ نٌ ؾٗط. د:1ر َػأي١

طـ أبل  الصحقحقـُيستحبُّ صقام ثالثة أيام مـ كؾ شفر: لؿا جاء يف 

 .هريرة 

 أوصاكا رسقل اهلل »، أهنؿا قآ: مسؾؿ طـ أبل الدراداء رواه و

حك، وصقام ثالثة أيام مـ كؾ شفر، وأْن ٓ أكام حتك بر»بثالٍث:  كعتل الضُّ

.«ُأوتَِر 
(1)

 

، أكف قال: سؿعت مـ حديث أبل هريرة  (،2/26) وصحَّ طـد أمحد

بر»يؼقل:  رسقل اهلل  ، وصقم ثالثة أيام مـ كؾ شفر صقم صقم شفر الصَّ

ة بـ إياس، (5/34) ، وأخرج أمحد أيًضا«الدهر وصحح  كحقه مـ حديث ُقرَّ

  (2/439.)الجامع الصحقحيف  مؼبؾ القادطل اإلمام  كؾقفؿا شقُخـا

ويدخؾ يف فضقؾة إحاديث الؿتؼدمة مـ صام مـ أول الشفر، أو وسطف، أو 

، طـ طائشة   (1160،)صحقحفآخره، ويدل طىل ذلؽ ما أخرجف مسؾؿ يف 

يل مـ أي أيام يصقم مـ كؾ شفر ثالثة أيام، ٓ يبا كان رسقل اهلل »قالت: 

 .«الشفر صام

، وشقاهده  ولؽـ إفضؾ وإوىل أن تؽقن يف أيام البقض: لحديث أبل ذرٍّ

 الؿتؼدمة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.722( )721(، ومسؾؿ رقؿ )1178رقؿ ) البخارياكظر:  (1)



ِْو  َباُب ُّع  َص َٕ ََّما التََّط  َ ًِ ُى ُٔ َع ِْٔم  46٢  َص

 
: وٓ معارضة بقـ هذه إحاديث: فنهنا كؾفا دالة طىل  قال الايعاىٕ

كدبقة صقم كؾ ما ورد، وكؾ مـ الرواة حؽك ما اصَّؾع طؾقف: إٓ أنَّ ما أمر بف وحثَّ 

فؾعؾف كان يعرض لف ما يشغؾف  :صك بف أوىل وأفضؾ، وأما فعؾ الـبل طؾقف، وو

 هاطـ مراطاة ذلؽ، وقد طقَـّ الشارع أيام البقض.

: )وقد طقَـّ الشارع أيام البقض( يعـل أهنا الثالث طشر، وققل الصـعاين 

يف تعققـفا، وبف قطع الجؿفقر،  انصحْحهق  ًىزاوالرابع طشر، والخامس طشر، 

 ٌف طـد الشافعقة أهنا الثاين طشر، والثالث طشر، والرابع طشر.وهـاك وج

: وهذا شاذٌّ ضعقٌػ، يُردُّه الحديث السابؼ يف تػسقرها،  قال اليّْٖ

 هاوققل أهؾ الؾغة.

قال ابـ قتقبة، والجؿفقر: ٕهنا تبقض ، سبب تسؿقتفا أيام البقض 

خرها، وققؾ غقر ذلؽ.آبطؾقع الؼؿر مـ أولفا إىل 
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (6/385.)الؿجؿقع (4/162-163 ،)السبؾاكظر:  (1)
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 ١َكَحًِامُل ٌِا٥َٔشامَل ُضِعَب

 قٝاّ ّٜٛ ٚإفٕاض ّٜٛ. د:1ر َػأي١

أمجع العؾؿاء طىل استحباب صقام يقم، وإفطار يقم: لؿا جاء يف 

الصحقحقـ
(1)

أَحبُّ »قال:  ، أنَّ الـبل طـ طبداهلل بـ طؿرو بـ العاص  

ٓ صقام »، ويف رواية: «الصقام إلك اهلل صقام داود، كان يصقم يقًما وُيػطِر يقًما

 .«أفضؾ مـ صقام داود

  واختؾػقا: هؾ هق أفضؾ مـ صقام الدهر، أم أنَّ صقم الدهر أفضؾ؟

 : لدٓلة الحديث طؾقف، وسقليت إن شاء اهلل حؽؿ صقم الدهر.ًانصٌاب األًل

 قٝاّ ايتػع١ األٜاّ َٔ شٟ اؿج١. د:2ر َػأي١

عقد ومـ إيام التل ُيستحبُّ صقامفا: أيام العشر مـ ذي الحجة، إٓ يقم ال

ما »قال:  أنَّ الـبل   (969:)البخارييف  َفقَحُرم: لحديث ابـ طباس 

قالقا: وٓ الجفاد يف  - يعـل أيام العشر - «مـ العؿؾ ْم هذه أفضؾ العؿؾ ْم أيامٍ 

صر بَملف وكػسف، فؾؿ اوٓ الجفاد ْم سبقؾ اهلل؛ إٓ رجٌؾ خرج خي»سبقؾ اهلل؟ قال: 

 .«يرجع مـ ذلؽ بشلء

ةِ :  فظقال احلا ْكِدَراِج  :َواْسُتِدلَّ بِِف َطَؾك َفْضِؾ ِصقَاِم َطْشِر ذِي اْلِحجَّ
ِ

ٓ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1159(، ومسؾؿ )1976أخرجف البخاري ) (1)



ِْو  َباُب ُّع  َص َٕ ََّما التََّط  َ ًِ ُى ُٔ َع ِْٔم  463  َص

 
ْقِم فِل اْلَعَؿِؾ، َواْستُ  ْقِم َيْقَم اْلِعقِد، َوُأِجقَب بَِلكَُّف َمْحُؿقٌل ْشؽِ الصَّ َؾ بِتَْحِريِؿ الصَّ

 .اْلَغالِِب  َطَؾك

، ث طائشة مـ حدي (،1176) وُيشؽؾ طىل ذلؽ ما أخرجف مسؾؿ :ُ قهت

 .«صائًَم ْم العشر قطُّ  ما رأيت رسقل اهلل »قالت: 

أكف مل يصؿف لعارِض  «مل يصؿ العشر»: يتلول ققلفا:  لهً قال اليّْٖ

مرٍض، أو سػٍر، أو غقرمها، أو أهنا مل تَره صائًؿا فقف، وٓ يؾزم مـ ذلؽ طدم صقامف 

 هايف كػس إمر.

ْحتَِؿاِل َأْن وَ  : قال احلافظ
ِ

َيُؽقَن َذلَِؽ لَِؽْقكِِف َكاَن َيتُْرُك اْلَعَؿَؾ َوُهَق ٓ

تِِف، َكَؿا  ِحقحَ  فِلُيِحبُّ َأْن َيْعَؿَؾُف َخْشقََة َأْن ُيْػَرَض َطَؾك ُأمَّ ـْ َحِديِث  ـِ قالصَّ
مِ

.ها.َطائَِشةَ 
(1)

  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/71-72.)شرح مسؾؿ (969 ،)الػتحاكظر:  (1)
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ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (555)  َوَط
ِ
ْرَأةِ َأْن َتُصقَم َٓ َيِحؾُّ لِْؾؿَ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص، َأنَّ َرُسقَل اهلل

َّٓ بِنِْذكِفِ  َوَزْوُجَفا َشاِهٌد  . ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف، َوالؾَّْػُظ لِْؾبَُخاِريِّ «إ
(1)

َغْقَر »: ، َزاَد َأُبقَداُود

.«َرَمَضانَ 
(2)

 

 ديثاملسائل واألحكام املستفادة من احل

 قّٛ املطأ٠ تًٕٛعا. د:1ر َػأي١

  :ذهب الجؿفقر إىل تحريؿ الصقم طؾقفا بغقر إذن زوجفا غقر الػريضة

 ، الؿتؼدم.لحديث أبل هريرة 

 انصحْح األًلو .ُيؽره :: وقال بعض أصحابـاالؿجؿقعيف   قال اليّْٖ

 ها.-يعـل التحريؿ-

لذي جزم : لدٓلة الحديث طؾقف، وهق اانصحْحوما صححف الـقوي هق  :ُ قهت

.السبؾبف الصـعاين يف 
(3)

  

 فإشا قاَك، ٌٖ ٜكذ قَٛٗا؟ د:2ر َػأي١

: فنن صامت بغقر إذن زوجفا صحَّ باتِّػاق أصحابـا، وإن كان  قال اليّْٖ

 الصقم حراًما: ٕنَّ التحريؿ لؿعـك آخر، ٓ لؿعـك يعقد إىل كػس الصقم.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1026(، ومسؾؿ )5195أخرجف البخاري ) (1)

 (. 2458. أخرجف أبقداود )صخٔح (2)

  (6/392.)الؿجؿقع (4/164 ،)السبؾ (5195 ،)الػتحاكظر:  (3)



ِْو  َباُب ُّع  َص َٕ ََّما التََّط  َ ًِ ُى ُٔ َع ِْٔم  465  َص

 
اهلل، ومؼتضك : وأما طـ ثقاب صقامفا، فؼال العؿراين: أمُر قبقلِِف إىل قال

الؿذهب طدم الثقاب. وما قالف العؿراين
(1)

 هاأوىل، واهلل أطؾؿ. 

، وباهلل التقفقؼ.ىٌ ادلختاس عنذُوما اختاره الِعؿراين، ثؿ الـقوي  :ُ قهت
(2)

 

 ٌٖ جيٛظ هلا إٔ تكّٛ إشا نإ َػافًطا؟ د:3ر َػأي١

ْؼقِقده َلْق َكاَن ُمَسافًِرا َفَؿْػُفقم اْلَحِديث فِل تَ  :  قال احلافظ ابً حجز

ع َلَفا إَِذا َكاَن َزْوجَفا ُمَسافًِرا، َفَؾْق َصاَمْت َوَقِدَم فِل  اِهِد َيْؼتَِضل َجَقاز التََّطقُّ بِالشَّ

ـْ َغقْر َكَراَهة، َوفِل َمْعـَك اْلَغقْبَة َأْن َيُؽقن 
قَام َفَؾُف إِْفَساد َصْقمَفا َذلَِؽ مِ َأْثـَاء الصِّ

َٓ َيْستَطِ  .ها.َؿاعاْلـجقع َمِريًضا بَِحقُْث 
(3)

 

يؾتحؼ بصقم رمضان يف كقن الؿرأة ٓ يجب طؾقفا استئذان زوجفا  تنبيه:

صقم الػرض مـ كذٍر، أو قضاٍء إذا ضاق الققت.
(4)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البقان يف مذهب الِعؿراين: هق يحقك بـ سامل القؿاين، مـ أئؿة الشافعقة، وهق صاحب كتاب  (1)

 ؿراين( كسبة إىل أحد أجداده، كان اسؿف )ِطؿران(.(، و)العِ 558، تقيف طام )الشافعل

  (1/120-.)البقاناكظر ترمجتف يف مؼدمة 

  (6/392.)الؿجؿقع (5195 ،)الػتحاكظر:  (2)

  (6/392.)الؿجؿقع (5195 ،)الػتحاكظر:  (3)

(4) الػتح (5195.) 
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 ١َكَحًِامُل ٌِا٥َٔشامَل ُضِعَب

 ٌٖ جيٛظ يًُتٕٛل إٔ ٜفٕط إشا ؾا٤؟ د:1ر َػأي١

 :يف الؿسللة ققٓن 

أبل و ُطَؿر، وطظ، وصحَّ طـ : جقاز الػطر، وهق ققل مجفقر العؾؿاء،األّل

كؿا يف  وجاء طـ غقرهؿ مـ الصحابة ،وابـ طباس  الدرداء، وابـ طؿر،

الؿحىل (773و ،)مصـػ طبدالرزاق (4/271-272) ،وهق مذهب أمحد ،

 .وإسحاق، والشافعل

 ٚاستديٛا مبا ًٜٞ:

 قالت: أتاكا الـبل   (1154،)صحقح مسؾؿ، يف حديث طائشة  (٢

 ، فلكؾ.«أِركِقف، فؾؼد أصبحت صائًَم »ؾـا: ُأهدي لـا حقس، فؼال: يقًما، فؼ

أنَّ سؾؿان زار أبا   (1968:)البخاري، يف ػة قحديث أبل جح (2

 الدرداء، ثؿ أفطر أبق الدرداء، فلكؾ مع سؾؿان.

(، 3/15) ابـ أبل شقبةو (،2/336أمحد ) ، طـدحديث أبل هريرة  (3

بطعاٍم وهق بَِؿرِّ  تَِل الـبل ، قال: أُ ؿوغقره (،4/177والـسائل )

، قآ: إكا صائؿان، فؼال «ادكقا فؽال»الظَّفران، فؼال ٕبل بؽر وطؿر: 



ِْو  َباُب ُّع  َص َٕ ََّما التََّط  َ ًِ ُى ُٔ َع ِْٔم  467  َص

 
، وقد «الؽُ ارحؾقا لصاحبقؽؿ، اطؿؾقا لصاحبقؽؿ، ادكقا فَ »:  رسقل اهلل

(، ورجح أكف مـ 2572-2575) الؽبرىأطؾف الـسائل باإلرسال كؿا يف 

 مراسقؾ أبل سؾؿة.

كف يؾزمف اإلتؿام، وهق ققل أبل حـقػة، ومالؽ، ولؽـ َققََّده مالؽ بؿا أ الجاىٕ:

 .إذا كان لغقر طذر

 ٚاستديٛا ع٢ً ذيو:

 .[33حمؿد:] ﴾ڈ  ڈ  ڎ ﴿بؼقلف تعاىل:  (٢

ٓ إٓ »، قال: هؾ طظَّ غقره؟ قال: «وصقام رمضان»لِلطرابل:  بؼقلف  (2

ع  أن تتطقع فقؾزمؽ ، فؼالقا: آستثـاء ُمتَِّصٌؾ، والؿعـك: إٓ«أن تطقَّ

 صقمف.

 .انقٌل األًلهق  ًانشاجح

َّ  ا عٔ أدي١ ايكٍٛ ايجاْٞ:ٚأ

قال ابـ  الؿراد هبا: ٓ تبطؾقا أطؿالؽؿ بالشرك، ﴾ڈ  ڈ  ڎ﴿أية:  (٢

: مـ احتج هبذه أية: ففق جاهٌؾ بلققال أهؾ العؾؿ: فننَّ طبد البر 

قال: ٓ تبطؾقا أطؿالؽؿ إكثر طىل أنَّ الؿراد بذلؽ الـفل طـ الرياء، كلكف 

بالرياء، بؾ َأْخؾُِصقَها هلل، وقال آخرون: ٓ تبطؾقا أطؿالؽؿ بارتؽاب 

الؽبائر، ولق كان الؿراد بذلؽ الـفل طـ إبطال ما مل يػرضف اهلل طؾقف، وٓ 
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أوجب طىل كػسف بـذر أو غقره: ٓمتـع طؾقف اإلفطار إٓ بؿا يبقح الػطر مـ 

 هالقن بذلؽ.الصقم القاجب، وهؿ ٓ يؼق

ع»الحديث:  (2 أنَّ آستثـاء مـؼطٌع، والؿعـك: لؽـ لؽ أن  انصحْح «إٓ أن تطقَّ

واهلل أطؾؿ. ،تتطقع: مجًعا بقـ إحاديث
(1)

  

 ٌٖ جيٛظ ملٔ ٜكّٛ قها٤ ضَهإ إٔ ٜفٕط؟ د:2ر َػأي١

تؼدم أن الحـػقة والؿالؽقة مـعقا اإلفطار يف التطقع: فػل الؼضاء مـ باب 

 والحـابؾة هفـا يف إصح مـ مذهبفؿ: ٕكف صقم واجب. أوىل، ووافؼفؿ الشافعقة

وذهب مجاطة مـ الشافعقة إىل الجقاز: ٕكف مل يتعقـ طؾقف يف الؼضاء ذلؽ 

 الققم، ووقت الؼضاء مقسع.

إن مل يقجد سبب، أو طذر فال يخؾق مـ كراهة،  :قال أتٌ عثذ اهلل غفش اهلل نو

اء مقسع، فنن ضاق وقت الؼضاء مل وأما إذا وجد طذر: ففق جائز: ٕن وقت الؼض

يجز أن يػطر.
(2)

  

 َٔ قاّ تًٕٛعا، فأفٕط، فٌٗ عًٝ٘ قهاؤٙ؟ د:3ر َػأي١

  ذهب الجؿفقر إىل استحباب قضائف بققم آخر، وقد روى طبد الرزاق

، أكف ضرب لذلؽ مثاًل كؿـ ذهب (، بنسـاد صحقح طـ ابـ طباس 4/271)

 عضف، وأمسؽ بعضف.بؿاٍل لقتصدق بف، ثؿ رجع ومل يتصدق بف، أو تصدق بب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (3/29)ابـ أبل شقبة (1968 ،)الػتح (773 )الؿحؾَّك (6/394 )الؿجؿقعاكظر:  (1)

  (1968.)شرح مـتفك اإلرادات (6/465 )شرح القجقز (6/394 )الؿجؿقعاكظر:  (2)



ِْو  َباُب ُّع  َص َٕ ََّما التََّط  َ ًِ ُى ُٔ َع ِْٔم  469  َص

 
 .وذهب أبق حـقػة إىل وجقب الؼضاء طؾقف، سقاء كان لعذٍر، أو لغقر ُطذٍر 

 .وذهب مالؽ إىل وجقب الؼضاء إذا كان لغقر طذر 

: لعدم وجقد دلقؾ يقجب طؾقف الؼضاء، وإكؿا قالقا ًانصحْح قٌل اجلًيٌس

باستحباب الؼضاء: ٕكف مـ أطؿال البر.
(1)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (6/396.)الؿجؿقع (1968 )الػتحاكظر:  (1)



 471 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 

ـْ َأبِل َسِعقدٍ  (558)  الُخْدِريِّ  َوَط
ِ
ـِ  ملسو هيلع هللا ىلص، َأنَّ َرُسقَل اهلل ـْ ِصقَاِم َيْقَمقْ : َكَفك َط

َيْقِم الِػْطِر َوَيْقِم الـَّْحِر. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 ٛل، أٚ فطض.حهِ قٝاّ ّٜٛ ايعٝسٜٔ يتٕ د:1ر َػأي١

أمجع العؾؿاء طىل تحريؿ صقمفؿا كؿا كؼؾف غقر واحد، كابـ الؿـذر، 

 والـقوي، والحافظ ابـ حجر وغقرهؿ.

َوُمْستَـَُد اإلمجاع حديث الباب، وقد أخرجف الشقخان طـ أبل هريرة، وطؿر 

أيًضا، واكػرد بف مسؾؿ طـ طائشة 
(2)

.
(3)

 

 ٌٖ ٜكذ ايكّٛ إشا قاّ ّٜٛ ايعٝس؟ د:2ر َػأي١

  َُّة العؾؿاء إىل أنَّ صقمف فاسٌد ٓ يصح: لؽقن الـفل راجٌع إىل ذات ذهب طام

 .الصقم

 ٓيصح مع اإلثؿ.وخالػ أبق حـقػة، ومحؿد بـ الحسـ، فؼا : 

حف الشقكاين، والصـعاين.قٌل اجلًيٌس ًانشاجح ، ورجَّ
(4)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( مـ ]كتاب الصقام[. 141(، ومسؾؿ )1191أخرجف البخاري ) (1)

 (.1140( )1138) (1137(، ومسؾؿ )1993( )1990رقؿ ) البخارياكظر:  (2)

 التؿفقد (1990 ،)الػتح (6/440 ،)الؿجؿقع(، 154ٓبـ الؿـذر ) اإلمجاعاكظر:  (3)

(7/277.) 

  (4/164.)السبؾ (1751 ،)الـقؾ (3/197 ،)الؿػفؿ (1990 ،)الػتحاكظر:  (4)



ِْو  َباُب ُّع  َص َٕ ََّما التََّط  َ ًِ ُى ُٔ َع ِْٔم  47٢  َص

 
ًَا، فٛافل ّٜٛ ايعٝس د:3ر َػأي١  ؟إشا ْصض إٔ ٜكّٛ ٜٛ

 .ىل أكف ٓ يجقز لف صقم يقم العقدكؼؾ الـقوي، وابـ طبد البر اإلمجاع ط

 :واختؾػقا: هؾ طؾقف قضاء ذلؽ الققم أم ٓ طىل ثالثة أققال 

طـد مالؽ، وهق  أكف ٓ يؾزمف قضاؤه، وهق أحد ققيل الشافعل ووجفٌ  األّل:

حف ابـ طبد البر، وهق  ققل ُزفر ومجاطةٍ  إن شاء اهلل: لعدم وجقد دلقؾ  انشاجحورجَّ

 يدل طىل وجقب الؼضاء.

 وهق ققل أبل حـقػة، وإوزاطل، وآِخُر ققيل أكف يؾزمف الؼضاء، الجاىٕ:

 الشافعل.

، وهق ققل إوزاطل، ووجٌف طـد أكف يؼضقف: إٓ أن يـقي أن ٓ يؼضقف الجالح:

مالؽ.
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1990.)الػتح (10/143 ،)آستذكار (1751 ،)كقؾ إوصاراكظر:  (1)



 472 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 

ـْ ُكبَقَْشَة الُفَذلِلِّ  (555)   ،َوَط
ِ
اُم »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل اُم التَّْشرِيِؼ َأيَّ َأيَّ

. َرَواُه ُمْسؾٌِؿ.«َوُشْرٍب، َوذِْكرِ اهللِ َطزَّ َوَجؾَّ  ْكؾٍ أَ 
(1)

 

ـْ َطائَِشةَ  (555)  ،َوَط

ـِ ُطَؿَر  (555) ـَ  ،َواْب اِم التَّْشِريِؼ َأْن ُيَصْؿ ْص فِل َأيَّ : َلْؿ ُيَرخَّ َٓ ـْ َلْؿ  َقا َّٓ لَِؿ إ

. َيِجدِ  الَفْدَي. َرَواُه الُبَخاِريُّ
(2)

 

 حاديثائل واألحكام املستفادة من األاملس

 أٜاّ ايتؿطٜل. د:1ر َػأي١

 ًانشاجحهل إيام التل بعد يقم الـحر، وقد اختؾػ يف كقهنا يقمقـ، أو ثالثة، 

 ابـ طؿر.أهنا ثالثة، ويدل طىل ذلؽ حديث طائشة و

اَم التَّْشِريِؼ َثاَلَثٌة َغقْر َيْقم :  قال احلافظ َواْسُتِدلَّ بَِفَذا اْلَحِديِث َطَؾك َأنَّ َأيَّ

َْضَحك ْٕ تَِّػاِق  :ِطقد ا
ِ

َٓ ُيَصاُم بِآ َنَّ َيْقم اْلِعقد 
ِ

ام التَّْشِريؼ ِهَل  ،ٕ َوِصقَام َأيَّ

مَ اْلـجّل بِ ْستَدِ اْلـؿُ ْختََؾُػ فِل َجَقاِزَها، وَ اْلـؿُ  َيِة َكَؿا َتَؼدَّ ْٔ ـْ ُطُؿقِم ا
 ،َقاِز َأَخَذُه مِ

َيُة. َوَاهللُ  :َفاْقتََضك َذلَِؽ َأكََّفا َثاَلَثةٌ  ْٔ ـَتُْف ا ُف اْلَؼْدُر الَِّذي َتَضؿَّ َكَّ
ِ

 هاَأْطَؾُؿ. ٕ

 .[٢96البؼرة:] ﴾يب ىب  مب خب حب﴿يريد ققلف تعاىل:  :ُ قهت

ق َفقِْف، َأي: َتـَْشُر َوَسبَُب َتْسِؿقَتَِفا أَ  قال: ََضاِحل ُتَشرَّ ْٕ نَّ ُلُحقَم ا َٕ اَم التَّْشِرْيِؼ:  يَّ

ْؿِس، َوقِقَْؾ َغقَْر ذلَِؽ.  هافِل الشَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 1141أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)

 (. 1998( )1997أخرجف البخاري برقؿ ) (2)



ِْو  َباُب ُّع  َص َٕ ََّما التََّط  َ ًِ ُى ُٔ َع ِْٔم  473  َص

 
 حهِ قٝاّ أٜاّ ايتؿطٜل. د:2ر َػأي١

 :فقف ثالثة أققال 

طـ الزبقر بـ العقام، وأبل  الجقاز ُمطَؾًؼا، حؽاه ابـ الؿـذر  الكْل األّل:

وقال بجقازها بعض السؾػ وكلهنؿ مل يبؾغفؿ : الؿػفؿصؾحة، وقال الؼرصبل يف 

 الـفل طـ صقامفا.

طـ طظ بـ أبل صالب،  الؿـع مطؾًؼا، ذكره ابـ الؿـذر  الكْل الجاىٕ:

وطبد اهلل بـ طؿرو بـ العاص، وهق ققل الشافعل يف الجديد وطؾقف أكثر أصحابف، 

حف ابـ حزٍم، وابـ الؿـذر،   :وقال بف مـ التابعقـوهق ققل أبل حـقػة، ورجَّ

 .الحسـ، وططاء، وطبقد بـ طؿقر

 ٛا:ـٚاستدي

بحديث كبقشة الذي يف الباب، وقد جاء معـاه مـ حديث كعب بـ مالؽ  (٢

( 1719هريرة طـد ابـ ماجف ) بل(، ومـ حديث أ1142) طـد مسؾؿ

(، وابـ 8/104بنسـاد حسـ، ومـ حديث بشر بـ سحقؿ طـد الـسائل )

بـ طامر، وثالثتفا يف  مـ حديث طؼبةوصحقح، ( بنسـاد 1720ماجف )

الصحقح الؿسـد مؿا لقس يف الصحقحقـ. 

، قال: هذه إيام (2418) طـ أبل داود ، حديث طؿرو بـ العاص (2

يعـل أيام  -يلمركا بنفطارها، ويـفاكا طـ صقامفا  التل كان رسقل اهلل 

 .الجامع الصحقحيف   وصححف شقخـا - التشريؼ



 474 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 
تحريؿ صقمفا إٓ لؾؿتؿتع إذا مل يجد الفدي، وهق ققل ابـ  جالح:الكْل ال

وذهب إلقف  ، أكف كان يصقمفا،وصح طـ ابـ طباس  ،طؿر، وطائشة 

 مالؽ، والشافعل يف الؼديؿ، وهق مذهب الحـابؾة.

  جت يب ىب  مب خب حب جب يئ ىئ﴿واستدلقا طىل الجقاز لؾؿتؿتع بعؿقم أية: 

هذه أية يشؿؾ أيام التشريؼ: ٕهنا مـ أيام : فننَّ طؿقم [٢96البؼرة:] ﴾حتخت

 الحج.

كان يلمركا بنفطارها، »وقد طارض هذا العؿقَم طؿقُم الحديث الؿتؼدم: 

: فنكف طامٌّ يف الحاج ويف غقره، فقجب ترجقح أحد العؿقمقـ، «ويـفاكا طـ صقامفا

اجح.  وتخصقص أخر بالعام الرَّ

ح الصـعاين  : لؽقكف مؼصقًدا بالدٓلة طىل طؿقم الحديث، قال وقد رجَّ

 أهنا لقست محالًّ لؾصقم، وأنَّ ذاهتا باطتبار ما هل ممهؾة لف، كلهنا مـافقة لؾصقم.

: لحديث ابـ طؿر، تشجْح عًٌو آّحهق  -واهلل أطؾؿ- ًانزُ ّظيش يل

 ، الذي يف الباب.وطائشة 

هذا فال  ، وطىل)مل يرخص( يحتؿؾ أهنؿا أرادا: مل يرخص الـبل  فؼقلفؿا:

وطىل هذا فػفؿفؿا  -وهق أقرب-إشؽال، ويحتؿؾ أهنؿا ففؿاه مـ أية الؿتؼدمة 

 لذلؽ مـ الؼرائـ يف ترجقح طؿقم أية.

ومؿا يدل طىل ذلؽ أنَّ الصقم إكؿا يجب طىل الؿتؿتع طـد طدم وجقد 



ِْو  َباُب ُّع  َص َٕ ََّما التََّط  َ ًِ ُى ُٔ َع ِْٔم  475  َص

 
َـّ أكف سقجد هدًيا يقم الـحر  الفدي، والفدي إكؿا يؾزمف يقم الـحر، فؾق أنَّ إكساًكا ض

 .فؾؿ يجد، أو فؼد مالف يقم الـحر: فنكف لقس لف سبقؾ إٓ أْن يصقم أيام التشريؼ

  (2/250.)تػسقرهوقد أشار إىل كحق ما ذكرتف ابـ جرير الطبري يف 

، ويخصص طؿقم الحديث: انقٌل انثانثمـ إققال هق  فانصحْح هذا: وطىل

لتشريؼ محرًما: لدٓلة أيام ا ٕكف مرجقح بعؿقم أية: ٕكف راجح، فقؽقن صقام

طىل الؿتؿتع الذي مل يجد الفدي: لعؿقم أية، واهلل أطؾؿ. الحديث إٓ
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الؿجؿقع (4/166- ،)سبؾ السالم (1754 ،)كقؾ إوصار (1996 ،)الػتحاكظر:  (1)

(6/443 ،)الؿػفؿ (3/199 ،)تػسقر الؼرصبل (2/400-401 ،)الؿحؾَّك (802 ،)

الؿحؾَّك (4/94.) 



 476 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (555) ـِ الـَّبِلِّ  ،َوَط قا َلْقَؾَة الُجُؿَعِة بِِؼَقامٍ تَ َٓ َتْخ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَط  صُّ

ـْ  َٓ َتْخ  ِم َقالِل، َو ـِ الؾَّ َّٓ َأْن َيُؽقَن فِل تَ بَْق اِم، إ ـِ إَيَّ ـْ بَْق قا َيْقَم الُجُؿَعِة بِِصَقاٍم ِم صُّ

. َرَواُه ُمْسؾٌِؿ.«َصْقٍم َيُصقُمُف َأَحُدُكؿْ 
(1)

 

  َوَطـُْف َأْيًضا  (555)
ِ
َـّ َأَحُدُكْؿ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل  َيْقمَ َٓ َيُصقَم

َّٓ َأْن َيُصقَم َيْقًما َقْبَؾُف، َأْو َيْقًما بَْعَدهُ الُجُؿَعةِ  . ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.«، إ
(2)

 

 نياملسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 حهِ إفطاز ّٜٛ اؾُع١ بايكّٛ. د:1ر َػأي١

 :فقف ثالثة أققال 

ؼؾف أبق الطقب الطبري طـ أمحد، وابـ الؿـذر، وبعض التحريؿ، ك :األّل

الشافعقة، وكؼؾ ابـ الؿـذر، وابـ حزم مـع صقمف طـ طظ، وأبل هريرة، وسؾؿان، 

 .وأبل ذرٍّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(. مـ صريؼ حسقـ الجعػل طـ زائدة طـ هشام طـ ابـ 148( )1144برقؿ ) أخرجف مسؾؿ (1)

 سقريـ طـ أبل هريرة. قال أبقزرطة وأبقحاتؿ: هذا وهؿ، إكؿا هق طـ ابـ سقريـ طـ الـبل 

مرسؾ، لقس فقف ذكر أبل هريرة. رواه أيقب وهشام وغقرمها كذا مرسؾ، فؼال ابـ أبل حاتؿ: قؾت 

ه زائدة أو مـ حسقـ؟ فؼآ: ما أخؾؼف أن يؽقن القهؿ مـ حسقـ. الفؿا: القهؿ مؿـ هق؟ مـ 

العؾؾ (1/198 .) 

وقد جاء الحديث أيًضا طـ أبل الدرداء، لؽـف مـ رواية ابـ سقريـ طـف، وهل مرسؾة. اكظر: 

أحاديث معؾة ضاهرها الصحة ( 342ص .) 

 (. 1144(، ومسؾؿ )1985أخرجف البخاري ) (2)



ِْو  َباُب ُّع  َص َٕ ََّما التََّط  َ ًِ ُى ُٔ َع ِْٔم  477  َص

 
ػ ـمصو ،مصـػ ابـ أبل شقبةصحَّ أثر أبل هريرة، وأبل ذر كؿا يف  :ُ قهت

 .طبدالرزاق

وأما أثر طظ، وسؾؿان فؾؿ يثبتا.
(1)

 

 ها: ٓ كعؾؿ لفؿ مخالًػا مـ الصحابة. ً حشوقال اب

حف الصـعاين، والشقكاين، وهق   .انشاجحوهق الذي رجَّ

 .الؿذكقر يف الباب الصحقحقـيف   ويدل طؾقف حديث أبل هريرة

دخؾ يقم الجؿعة  أنَّ الـبل   (1986:)البخاريوحديث جقيرية يف 

 «تصقمقـ غًدا؟»: ٓ، قال: قالت «أصؿت أمس؟»طؾقفا وهل صائؿة، فؼال لفا: 

 قالت: ٓ، قال: فلفطري، وإصؾ يف إمر القجقب.

 الؽراهة، وهق ققل الجؿفقر، واستدلقا بإدلة الؿتؼدمة. الجاىٕ:

 .آستحباب، وهق ققل مالؽ الجالح:

قال الداودي: مل يبؾغ مالًؽا هذا الحديث، ولق بؾغف مل يخالػف، وهق ققل أبل 

حـقػة أيًضا.
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( بنسـاديـ، أحدمها فقف: الحارث إطقر، وهق كذاب، 3/44جف ابـ أبل شقبة )أخر أثر طظ  (1)

 والثاين فقف: طؿران بـ ضبقان، وهق ضعقػ، وشقخف حؽقؿ بـ سعد مجفقل الحال. 

 ( بنسـاد مـؼطع.4/279أخرجف طبدالرزاق ) وأثر سؾؿان 

مصـػ  (795 ،)ؿحؾَّكال (3/201 ،)الؿػفؿ (4/170 ،)السبؾ (1986 ،)الػتحاكظر:  (2)

  (4/279-.)مصـػ طبدالرزاق (3/44 ،)ابـ أبل شقبة



 478 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 
 كٝل أٜاّ َع١ٓٝ بايكّٛ مل ٜطز ايؿطل بتدكٝكٗا.ؽ د:2ر َػأي١

ٓ يشرع لؾؿسؾؿ أن يخصص أياًما، أو أشفًرا مـ قبؾ كػسف يخصفا بالصقام، 

 .ومل يلت بالشرع الحض طؾقفا ويعتؼد لفا فضقؾة طىل غقرها،

طـ ابـ جريج، طـ ططاء قال: كان ابـ ( 4/292الرزاق ) وقد أخرج طبد

امال، ويؼقل: لقصؿف إٓ أياما، وكان يـفك طـ إفراد طباس يـفك طـ صقام الشفر ك

ٓ يصؿ صقاما »الققم كؾؿا مر بف، وطـ صقام إيام الؿعؾقمة، وكان يؼقل: 

 . «معؾقما

( مـ صريؼ ابـ 4/292وإسـاده صحقح، وقد أخرجف أيًضا ابـ أبل شقبة )

 جريج بف.



ِْو  َباُب ُّع  َص َٕ ََّما التََّط  َ ًِ ُى ُٔ َع ِْٔم  479  َص

 

  ،َوَطـُْف َأْيًضا  (555)
ِ
اْكَتَصَػ َشْعَباُن َفاَل إَذا »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهلل

. َرَواُه الَخْؿَسُة. َواْستَـَْؽَرُه َأْحَؿُد.«َتُصقُمقا
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 حهِ ايتٕٛل بايكٝاّ بعس ايٓكف َٔ ؾعبإ. د:1ر َػأي١

 ٕقال الايعاى ،فذهب كثقٌر مـ الشافعقة إىل  : واختؾػ العؾؿاء يف ذلؽ

 .لفذا الـفل :التحريؿ

 وققؾ: إكف يؽره إٓ قبؾ رمضان بققٍم، أو يقمقـ فقحرم.  

 وققؾ: ٓ يؽره.  

 .هاوققؾ: إكف مـدوٌب 

، الؿتؼدم: : لحديث طائشة قٌل اجلًيٌس، وهق أكف مـدوٌب  انصحْح :ُ قهت

 .«أكثر مـف صقاًما مـ شعبان وما رأيت رسقل اهلل »

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، والترمذي 2911) الؽبرى(، والـسائل يف 2337(، وأبقداود )2/442أخرجف أمحد ) (1)

 (.1651(، وابـ ماجف )738)

 كؾفؿ مـ صريؼ: العالء بـ طبدالرمحـ طـ أبقف طـ أبل هريرة مرفقًطا بف.

أكؽره الحػاظ طىل العالء بـ طبدالرمحـ، كاإلمام أمحد ويحقك بـ معقـ وهذا الحديث قد 

 وطبدالرمحـ بـ مفدي وأبل زرطة والخؾقظ.

(، وذكره الزيؾعل طـ بعضفؿ، كؿا يف 260)ص لطائػ الؿعارفذكره طـفؿ ابـ رجب يف 

كصب الراية (2/441.) 
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أكف كان ٓ يصقم مـ السـة  :وغقره (،2336) يث أم سؾؿة طـد أبل داودوحد

ا إٓ شعبان يصؾف برمضان.  شفًرا تامًّ

 والؿراد أكف كان يصقم معظؿف: مجًعا بقـف وبقـ حديث طائشة الذي تؼدم.

 .«كان يصقم شعبان إٓ قؾقاًل »وقد جاء يف روايٍة طـد مسؾؿ: 

ف قال: جائٌز يف كالم العرب إذا صام أكثر وقد كؼؾ الترمذي طـ ابـ الؿبارك أك

الشفر أن يؼقل: )صام الشفر كؾف(، ويؼال: قام فالن لقؾتف أمجع، ولعؾف قد تعشك 

 واشتغؾ ببعض أمره.

.هاكلن ابـ الؿبارك مجع بقـ الحديثقـ بذلؽ. : قال الرتمذٖ
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.260)ص لطائػ الؿعارف (3/217) ،تقضقح إحؽام (4/172-173 ،)السبؾاكظر:  (1)



ِْو  َباُب ُّع  َص َٕ ََّما التََّط  َ ًِ ُى ُٔ َع ِْٔم  48٢  َص

 

اِء بِـِْت ُبْسٍر  (553) ؿَّ ـِ الصَّ   ،َوَط
ِ
َٓ َتُصقُمقا َيْقَم » :َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهلل

ْبِت  َّٓ فِقََم اْفُترَِض َطَؾْقُؽؿْ  السَّ ـٍَب َأْو ُطقَد َشَجَرةٍ  ؛إ َّٓ لَِحاَء ِط َفنِْن َلْؿ َيِجْد َأَحُدُكْؿ إ

َّٓ َأكَّفُ «َفْؾَقْؿُضْغَفا ُمْضَطِرٌب، َوَقْد أَْكَؽَرُه َمالٌِؽ،  . َرَواُه الَخْؿَسُة َوِرَجاُلُف ثَِؼاٌت، إ

َوَقاَل َأُبقَداُود: ُهَق َمـُْسقٌخ.
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (2762( )2763 ،)الؽبرى(، والـسائل يف 2421(، وأبقداود )6/368. أخرجف أمحد )صخٔح (1)

(، وغقرهؿ مـ صرق طـ ثقر بـ يزيد، طـ خالد بـ معدان، 1726(، وابـ ماجف )744والترمذي )

 طـ طبداهلل بـ بسر، طـ أختف الصؿاء بـت بسر بف. 

ضطراب، فنن ثقًرا تارة يرويف كؿا تؼدم، وتارة يرويف طـ خالد بـ معدان وقد أطؾ الحديث بآ

 طـ طبداهلل بـ بسر مرفقًطا، وتارة يرويف طـ خالد طـ طبداهلل بـ بسر طـ أمف. 

وجاء أيًضا مـ رواية خالد بـ معدان طـ طبداهلل بـ بسر طـ أختف طـ طائشة، وجاء مـ رواية 

سر طـ أبقف.  وٓ يصح إطاللف بآضطراب: ٕن مـ شروط خالد ابـ معدان طـ طبداهلل بـ ب

الؿضطرب تؽافم الطرق، وإمر هـا لقس كذلؽ، فنن الطريؼ إوىل راجحة وما سقاها مرجقح، 

فؼد رواه طـ ثقر بالطريؼ إوىل ثؿاكقة مـ الرواة، أكثرهؿ ثؼات، وهؿ: أبقطاصؿ الـبقؾ، والقلقد 

يد، والػضؾ بـ مقسك، وسػقان بـ حبقب، وطبدالؿؾؽ بـ ابـ مسؾؿ، وإوزاطل، وأصبغ بـ ز

 الصباح، وقرة بـ طبدالرمحـ. 

بقـؿا الطرق إخرى، صريؼ مـفا يرويفا ثؼة ومتروك، وصريؼ يرويفا صدوق، وصريؼ يرويفا 

 مجفقل، وصريؼ يرويفا ضعقػ.

ف ابـ الؿؾؼـ ولذلؽ فؼد رجح الدارقطـل الرواية إوىل ومل يحؽؿ طؾقفا بآضطراب، كؼؾف طـ

(ط/صقبة، ت/ خالد 4061، رقؿ12/254(، وكالمف يف العؾؾ )5/763) البدر الؿـقريف 

 ، وهق الحؼ إن شاء اهلل تعاىل. إلباينالؿصري، واختاره اإلمام 

 ولف صريؼ أخرى بنسـاد حسـ.

(، حدثـا الحؽؿ بـ كافع قال حدثـا إسؿاطقؾ بـ طقاش طـ محؿد بـ 6/368أخرجفا أمحد )

القلقد الزبقدي طـ لؼؿان بـ طامر طـ خالد بـ معدان طـ طبداهلل بـ بسر طـ أختف الصؿاء بـت 

 = بسر بف.
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ـْ ُأمِّ َسَؾَؿَة  (555)  َوَط
ِ
اِم َيْقَم  ملسو هيلع هللا ىلص، َأنَّ َرُسقَل اهلل ـَ إَيَّ

َكاَن َأْكثََر َما َيُصقُم مِ

بِْت، َوَيْقَم إََحِد، َوَكاَن َيُؼقُل:  ُفََم َيْقَما ِطقٍد لِْؾؿُ »السَّ ـَ إكَّ ، َوَأَكا ُأِريُد َأْن ْشرِكِق

ـُ ُخَزْيَؿَة، َوَهَذا َلْػُظُف.«ُأَخالَِػُفؿْ  َحُف اْب . َأْخَرَجُف الـََّسائِّل، َوَصحَّ
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هتذيب الؽؿالوهذا إسـاد رجالف كؾفؿ ثؼات، إٓ لؼؿان بـ طامر، فؼد روى طـف تسعة كؿا يف  =

 . ووثؼف ابـ حبان، وقال أبقحاتؿ: يؽتب حديث، فؿثؾف ٓ بلس بتحسقـ حديثف إن شاء اهلل

فؾؼؿان بـ طامر يتابع ثقر بـ يزيد طىل الطريؼ إوىل، ولؾحديث صريؼ أخرى طـد أمحد 

يف  إلباين(، مـ حديث طبداهلل بـ بسر مـ وجف آخر بنسـاد صحقح. وقد تقسع اإلمام 4/189)

 تحؼقؼ الؿسـد. واكظر: ( فلحسـ وأجاد 960) اإلرواءالؽالم طىل الحديث يف 

 والحاصؾ أن الحديث صحقح إن شاء اهلل.(. 29/230-233)

، وأبق داود، وابـ خزيؿة، وابـ حبان، والحاكؿ، وابـ السؽـ،  وقد صحح الحديَث الترمذيُّ

 والبقفؼل، وابـ طبدالبر، والـقوي، وغقرهؿ.

بقـؿا قال الزهري: هذا حديث محصل. يشقر إىل إطاللف. وقال أبق داود: هق مـسقخ. وكؼؾ طـ 

إكف كذب. وقال أمحد: كان يحقك بـ سعقد يتؼقف. وقال شقخ اإلسالم: الحديث شاذ، مالؽ أكف قال: 

 أو مـسقخ.

، إكؿا قال: ذكر ســفوكؼؾ ابـ الؿؾؼـ طـ الـسائل أكف قال: مضطرب. ومل أجد ذلؽ يف 

 اختالف الـاقؾقـ يف حديث طبداهلل بـ بسر. وهذا لقس بصريح.

: وهذا الؼقل ٓ يؼبؾ: فؼد -ققل مالؽ الؿتؼدم بعد- (6/392 )الؿجؿقعقال الـقوي يف 

 التؾخقص (3/123-124 ،)الػروع (5/759- ،)البدر الؿـقرصححف إئؿة. واكظر: 

(2/413-414.) 

(، مـ صريؼ طبداهلل بـ 2167(، وابـ خزيؿة )2775) الؽبرىأخرجف الـسائل يف  ضعٔف. (1)

 ؿع أم سؾؿة... بف. محؿد بـ طؿر بـ طظ ثـا أبل طـ كريب أكف س

ومل يذكر فقف جرًحا وٓ تعدياًل، ففق مستقر  الجرح والتعديؾومحؿد بـ طؿر، لف ترمجة يف 

  (1099 .)الضعقػةيف   إلباينالحال: فالحديث ضعقػ بسببف، وقد ضعػف اإلمام 



ِْو  َباُب ُّع  َص َٕ ََّما التََّط  َ ًِ ُى ُٔ َع ِْٔم  483  َص

 
 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 حهِ إفطاز ّٜٛ ايػبك بايكّٛ. د:1ر َػأي١

 قة، والحـابؾة كراهة إفراد يقم السبت بالصقام تطقًطا: لحديث مذهب الشافع

ح ذلؽ الترمذي، وابـ خزيؿة،  اء الؿتؼدم، ورجَّ ؿَّ ، والبقفؼل، وابـ حبانالصَّ

 ومال إىل كراهتف ابـ الؼقؿ.

: ومعـك الـفل أن يختصف الرجؾ بالصقام: ٕنَّ القفقد  قال الرتمذٖ

 هايعظؿقكف.

لـفل طـ صقم يقم السبت تطقًطا إذا ُأفرد : باب ا ّقال ابً خشمي٘

بالصقم، قال: وأحسب أنَّ الـفل طـ صقامف: إذ القفقد تعظؿف، وقد اتخذتف طقًدا 

 هابدل الجؿعة.

(: وكلكف أراد بالـفل تخصقصف بالصقم طىل 4/303)  ّقال البَٔكٕ

 هاصريؼ التعظقؿ.

 ها: باب الزجر طـ إفراد يقم السبت بالصقم. ّقال ابً حباٌ

أكف ٓ  -يعـل شقخ اإلسالم-: واختار شقخـا الػروعيف   قال ابً مفلح

يؽره، وأكف ققل أكثر العؾؿاء، وأكف الذي ففؿف إثرم مـ روايتف، وأكف لق ُأريد 

، أو مـسقٌخ، وأنَّ هذه  إفراده لؿا دخؾ الصقم الؿػروض لقُْستَثْـَك، فالحديث شاذٌّ

 هابقه كإثرم، وأبل داود.صريؼة قدماء أصحاب أمحد الذيـ صح
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، الؿذكقر يف الؽراهة بحديث أم سؾؿة عدم وقد استدل الؼائؾقن ب :ُ قهت

 .تؼدمالؽتاب، وهق ضعقٌػ كؿا 

ٓ تصقمقا يقم الجؿعة؛ » الصحقحقـ، يف واستدلقا بحديث أبل هريرة 

.«إٓ أن يصقم أحدكؿ يقًما قبؾف، أو يقًما بعده
(1)

 

دخؾ طؾقفا يقم  أنَّ الـبل   (1986:)بخارياليف   وبحديث جقيرية

هؾ تصقمقـ »قال: قالت: ٓ.  «أصؿت أمس؟»الجؿعة وهل صائؿة، فؼال: 

 .«فلفطري»قالت: ٓ. قال:  «غًدا؟

بلهنا لقست واردة بنفراد السبت، إكؿا بصقامف  :ّقد ُأٔجٔب عً ٍذِ األحادٓح

 مع الجؿعة.

 تل ذكركاها يف صقام السبت، فؽؾفا: وأما إحاديث الباققة ال قال اليّْٖ

يف صقام السبت مع الجؿعة وإحد، فال مخالػة لؿا قالف أصحابـا مـ  واردة

 هاكراهة إفراد يقم السبت.

وقد تؼدم كالم الترمذي، وابـ خزيؿة، وابـ حبان، والبقفؼل بلنَّ الؿراد  :ُ قهت

أطؾؿ. ، واهللانصٌاببالـفل إفراده، وتخصقصف بالصقم تعظقًؿا، وهق 
(2)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.673رقؿ ) البؾقغتؼدم تخريجف يف  (1)

 زاد الؿعاد (3/313-314 ،)اإلكصافرشاد، (ط/مؽتبة اإل6/392) الؿجؿقعاكظر:  (2)

(2/79 ،)الػروع (3/123.) 



ِْو  َباُب ُّع  َص َٕ اََّم التََّط  َ ًِ ُى ُٔ َع ِْٔم  485  َص

 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (555) ـْ َصْقِم َيْقِم َطَرَفةَ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ  ،َوَط بَِعَرَفَة. َرَواُه  َكَفك َط

ـُ ُخَزْيَؿَة َوالَحاكُِؿ، وَ  َحُف اْب ، َوَصحَّ .الَخْؿَسُة َغقُْر التِّْرمِِذيِّ اْستَـَْؽَرُه الُعَؼقْؾِلُّ
(1)

 

 ثنيواألحكام املستفادة من احلدي املسائل

 قٝاّ ّٜٛ عطف١ بعطف١. د:1ر َػأي١

 يف هذه الؿسللة ثالثة أققال: 

حف  الكْل األّل: التحريؿ، وهق ققل يحقك بـ سعقد إكصاري، ورجَّ

 الصـعاين، واستدلقا بحديث الباب، وقد تؼدم أكف ضعقٌػ.

فطره، وهق ققل الجؿفقر، واستدلقا بحديث مقؿقكة استحباب  الكْل الجاىٕ:

أنَّ الـبل  الصحقحقـ، وكالمها يف بـت الحارث، وأم الػضؾ بـت الحارث 

 .شرب مـ لبـ يقم طرفة بعرفة 

 استحباب صقمف، وقد كان ابـ الزبقر، وطائشة  الكْل الجالح:

كفايصقم
(2)

ابـ الؿـذر ، وكان ذلؽ يعجب الحسـ، ويحؽقف طـ طثؿان، وكؼؾف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وابـ 2/155) الؽبرى(، والـسائل يف 2440(، وأبقداود )2/304أخرجف أمحد ) ضعٔف. (1)

(، مـ صريؼ مفدي العبدي الفجري 1/434(، والحاكؿ )2101(، وابـ خزيؿة )1732ماجف )

 طـ طؽرمة طـ أبل هريرة بف.

بلساكقد جقاد أكف مل يصؿ  دي مجفقل الحال. قال العؼقظ: ٓ يتابع طؾقف، وقد روي طـف ومف

 هيقم طرفة هبا وٓ يصح طـف الـفل طـ صقامف.ا

ٓبـ حزم رقؿ  الؿحىل( بنسـاد صحقح، واكظر 4/1/191أخرجف طـفؿا ابـ أبل شقبة ) (2)

(973.) 
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طـ إسحاق بـ راهقيف، وهق الؼقل الؼديؿ لؾشافعل، وحؽاه الخطابل طـ أمحد، 

 واختاره أجري.

وققد بعض همٓء آستحباب بؿا إذا مل يضعػف طـ القققف والدطاء، 

 ، وهق ققل الظاهرية.«يؽػر السـة الَمضقة والباققة»واستدلقا بعؿقم حديث: 

 ٚأَا حدٜح ١َُْٛٝ، ٚأّ ايفضٌ:

: واستدل هبذيـ الحديثقـ طىل استحباب  فكد قال احلافظ ابً حجز

الػطر يقم طرفة بعرفة، وفقف كظر: ٕنَّ فعؾف الؿجرد ٓ يدل طىل كػل آستحباب: 

إذ قد يترك الشلء الؿستحب لبقان الجقاز، ويؽقن يف حؼف أفضؾ لؿصؾحة 

 هاالتبؾقغ.

أققى طىل العبادة، والذكر،  ٓشؽ أنَّ الؿػطر :غفش اهلل نوقال أتٌ عثذاهلل 

، وغالبًا أنَّ والدطاء مـ الصائؿ، فالذي كستحبف هق اإلفطار، وهق فعؾ الـبل 

الصائؿ تـالف الؿشؼة يف ذلؽ الققم: ٕكف يحتاج إىل أن يـتؼؾ مـ مـك إىل طرفات، 

، وباهلل التقفقؼ.األفضم هقفانفطش وهق يؾبل: 
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اإلكصاف(ط/مؽتبة اإلرشاد، 6/349-350) الؿجؿقع (1988 ،)الػتحاكظر:  (1)

(3/310 ،)الؿحؾَّك (793.) 



ِْو  َباُب ُّع  َص َٕ ََّما التََّط  َ ًِ ُى ُٔ َع ِْٔم  487  َص

 

ـِ طَ  (558)  ْب
ِ
ـْ َطبِْداهلل   ، ورٍ ؿْ َوَط

ِ
ـْ َصاَم »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل َٓ َصاَم َم

. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.«إَبََد 
(1)

 

ـْ َولُِؿْسؾٍِؿ  (555) َٓ َأْفَطَر » َأبِل َقتَاَدَة بَِؾْػِظ: َط .«َٓ َصاَم َو
(2)

 

 نياملسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 ّ ايسٖط.حهِ قٝا د:1ر َػأي١

 يف هذه الؿسللة أققال: 

 قأكف يؽره صقام الدهر، وهق مذهب إسحاق، وأهؾ الظاهر، وه :الكْل األّل

ح ذلؽ شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة، وابـ الؼقؿ  .رواية طـ أمحد، ورجَّ

 ٚاستديٛا مبا ًٜٞ:

قال ابـ  .«ٓ صام وٓ أفطر»، وققلف: «ٓ صام مـ صام إبد»: ققلف  (٢

إن كان معـاه الدطاء فقا ويح مـ  «ٓ صام مـ صام إبد» : ققلفالعربل 

، وإن كان معـاه الخبر: فقا ويح مـ أخبر طـف الـبل أصابف دطاء الـبل 

 .أكف مل يصؿ، وإذا مل يصؿ شرًطا مل يؽتب لف الثقاب 

(، 3420أخرجف البخاري ) «أحب الصقام إلك اهلل صقام داود»ققلف:  (2

 يث طبداهلل بـ طؿرو بـ العاص ( مـ حد190( )1159ومسؾؿ )

(، ومسؾؿ 1976أخرجف البخاري ) «ٓ أفضؾ مـ صقام داود»وقال: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 186( )1159(، ومسؾؿ )1977أخرجف البخاري ) (1)

 (. 1162أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (2)
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 .(، مـ حديثف أيًضا1159)

ـْ َمْؽُروًها:  قال ابً الكٔه أَْن  :َلِزَم َأَحد َثاَلَثِة ُأُمقٍر ُمْؿتَـَِعةٍ  :َفنِّكُف َلْق َلْؿ َيُؽ

ـْ َصْقِم َيقْ  َيُؽقَن َأَحّب إَلك اهلل
َّكُف ِزَياَدُة َطَؿؾٍ  :ٍم َوفِْطِر َيْقٍم َوَأْفَضُؾ مِـْفُ مِ

ِ
َوَهَذا  ،ٕ

فِل  َلفُ  َوإِّما أَْن َيُؽقَن ُمَساِوًيا -وذكر الحديث الؿتؼدم- َمْرُدوٌد بِاْلَحِديِث الّصِحقِح 

َٓ اْستِْحبَاَب فِقِف َوإِّما أَْن َيُؽقَن ُمبَاًحا ُمتََساِوَي الّطرَ  ،َوُهَق ُمْؿتَـٌِع َأْيًضا ،اْلَػْضؾِ  ـِ  َفقْ

َٓ َكَراَهةَ  َأْو  ،َبْؾ إّما أَْن َتُؽقَن َراِجَحةً  ،إْذ َلقَْس َهَذا َشْلُن اْلِعبَاَداِت  :َوَهَذا ُمْؿتَـِعٌ  ،َو

 هاَأْطَؾُؿ. َوَاهللُ  ،َمْرُجقَحةً 

ا، وٓ  الكْل الجاىٕ: أكف ُيستحبُّ صقم الدهر لؿـ قدر طؾقف، ومل يػقت حؼًّ

 .ا حرم اهلل طؾقف مـ إيام، وهق ققل الجؿفقر مـ أهؾ العؾؿيصقم م

 ٚاستديٛا مبا ًٜٞ:

.«ِستًّا مـ شقال فؽلكَم صام الدهرمـ صام رمضان، ثؿ أتبعف »: ققلف  (٢
(1)

 

.«صقم ثالثة أيام مـ كؾ شفر صقم الدهر وإفطاره»: ققلف  (2
(2)

ففذان ، 

 ف بف أفضؾ.الحديثان يدٓن طىل أفضؾقة صقم الدهر: ٕنَّ الؿشب

قال: يا رسقل اهلل، إين أسرد  ، إسؾؿل وحديث محزة بـ طؿر (3

 .(104( )1121) الصقم... رواه مسؾؿ

ويف  أكف قد جاء طـ طؿر، وطثؿان، وأبل صؾحة أهنؿ كاكقا يصقمقن كؾ يقٍم. (4

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.663رقؿ ) البؾقغتؼدم تخريجف يف  (1)

 بنسـاد صحقح. (، طـ قرة بـ إياس 5/34أخرجف أمحد ) (2)



ِْو  َباُب ُّع  َص َٕ ََّما التََّط  َ ًِ ُى ُٔ َع ِْٔم  489  َص

 
بنسـادٍ صحقح أهنا كاكت تصقم الدهر يف السػر  البقفؼل طـ طائشة 

 سرد الصقم. والحضر. ومحؾف البقفؼل طىل

 جقاز صقام الدهر، وهق ققل ابـ الؿـذر، وصائػة. الكْل الجالح:

التحريؿ، وهق ققل ابـ حزم، والصـعاين، واستدلقا بـػس أدلة  الكْل الزابع:

 الؿذهب إول، وزادوا طؾقف:

تحػة كؿا يف  ، والـسائل(4/414) ، طـد أمحدحديث أبل مقسك  (5

مـ صام »مرفقًطا:  (،563قد )(، وطبد بـ مح6/422-423) إشراف

 .«، وطؼد بقدهالدهر ُضقَِّؼت طؾقف جفـؿ

: فنكف مـ صريؼ: قتادة، طـ أبل تؿقؿة، طـ ورجالف ثؼات: إٓ أنَّ الراجح وقػف

أبل مقسك، بف، فرواه شعبة، ومهام، طـ قتادة بنسـاده مقققًفا، ورواه سعقد بـ أبل 

اوي طـ سعقد هق: ابـ أبل طدي، وقد طروبة، طـ قتادة بنسـاده مرفقًطا، لؽـ الر

روى طـف بعد آختالط، وقد تابع قتادة طىل الققػ: سػقان الثقري، كؿا يف 

مصـػ طبدالرزاق (7866 وطؼبُة بـ طبداهلل إصؿ، كؿا يف ،)زوائد طبداهلل 

(، وتابع قتادة طىل الرفع: الضحاك بـ يسار البصري، 246صٕبقف ) الزهدطىل 

(، والضحاك ضعػف مجاطة مـ الحػاظ كؿا يف 4/414) سـد أمحدمكؿا يف 

تعجقؾ الؿـػعة.
(1)

 

 ومع ترجقح وقػف: فال َيبُْعُد أن يؽقن لف حؽؿ الرفع. :ُ قهت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (19713.)تحؼقؼ الؿسـداكظر:  (1)
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بنسـاد صحقح طـ أبل طؿرو الشقباين، قال:  (3/79) روى ابـ أبل شقبة (6

ةِ، وجعؾ رَّ يؼقل: كؾ يا  بؾغ طؿر أنَّ رجاًل يصقم الدهر، فلتاه، فعاله بالدُّ

 دهري.

: فصحَّ أن تحريؿ صقم الدهر كان مـ مذهبف، ولق كان  قال ابً حشو

 طـده مباًحا لؿا ضرب فقف، وٓ أمر بالػطر.

ٓ صام وٓ »: : لدٓلة ققلف انقٌل األًلهق  -واهلل أطؾؿ- ًانشاجح

 .«أفطر

كف بلكف محؿقل طىل مـ صام الدهر حؼقؼًة: فن :ٍذا عًّقد أجاب اجلنَْر 

 يدخؾ فقف ما حرم صقمف كالعقديـ.

َّياَم :  لهً قال ابً الكٔه ْٕ ـْ َصاَم ا َفنِّكُف َذَكَر  :َحّرَمةَ الؿُ َوَلقَْس ُمَراُدُه بَِفَذا َم

ـْ َقاَل  ـْ َفَعَؾ  :َذلَِؽ َجَقاًبا لَِؿ َٓ ُيَؼاُل فِل َجَقاِب َم ـْ َصاَم الّدْهَر؟ َو َأَرَأْيت َم

َٓ أَْفَطرَ َٓ َصاَم ) :َحّرمَ الؿُ  َٓ ُيثَاُب َطَؾقِْف  (:َو َفنِّن َهَذا ُيْمذُِن بَِلّكُف َسَقاٌء فِْطُرُه َوَصْقُمُف 

َٓ ُيَعاَقُب  ـْ َفَعَؾ َما َحّرَم اهلل ،َو ـْ الّصقَامِ  َوَلقَْس َكَذلَِؽ َم
َفَؾقَْس َهَذا َجَقاًبا  ،َطَؾقِْف مِ

ـْ  ـْ الّص الؿُ ُمَطابًِؼا لِؾّسَماِل َط
 ها.ْقمِ َحّرِم مِ

 ٚأَا ايسد ع٢ً أدي١ اجلُٗٛز:

َْمِر :  قال ابً الكٔه (2(، 1 ْٕ َٓ َيْؼتَِضل َجَقاَزهُ اْلـؿُ َكْػُس َهَذا التّْشبِقِف فِل ا  :َؼّدِر 

ـْ اْستِْحبَابِفِ   ،َوإِّكَؿا َيْؼتَِضل التّْشبِقَف بِِف فِل َثَقابِِف َلْق َكاَن ُمْستََحبّا ،َفْضاًل َط

ـْ َكْػِس اْلَحِديِث َوالّدلِقُؾ َطؾَ 
ـْ ُكّؾ َشْفٍر  :قِْف مِ

َفنِّكُف َجَعَؾ ِصقَاَم َثاَلَثِة َأّياٍم مِ



ِْو  َباُب ُّع  َص َٕ ََّما التََّط  َ ًِ ُى ُٔ َع ِْٔم  49٢  َص

 
َوَهَذا َيْؼتَِضل َأْن َيْحُصَؾ َلُف  ،إْذ اْلَحَسـَُة بَِعْشِر أَْمثَالَِفا :بَِؿـِْزَلِة ِصقَاِم الّدْهرِ 

ـَ َيْقًما ـْ َصاَم َثاَلثِِؿاَئٍة َوِستّق َفُعؾَِؿ َأّن  ،قٌم َأّن َهَذا َحَراٌم َقْطًعاَوَمْعؾُ  ،َثَقاُب َم

ـَ  َتْؼِديِر َمْشُروِطقَِّة ِصقَامِ َراَد بِِف ُحُصقُل َهَذا الثَّقاِب َطَؾك اْلـؿُ  َثاَلثِِؿاَئٍة َوِستّق

 ها.َيْقًما

ْقم فِ :  قال احلافظ ابً حجز  ( 3 ـْ الصَّ َب بَِلنَّ ُسَمال َحْؿَزة إِكََّؿا َكاَن َط ل َوُتُعؼِّ

ْهرِ  قَاِم َصْقُم الدَّ ـْ َسْردِ الصِّ
َٓ َيْؾَزم مِ ْهر، َو ـْ َصْقم الدَّ َٓ َط َػِر  َفَؼْد َقاَل  ،السَّ

ْقمَ  ملسو هيلع هللا ىلصإِنَّ الـَّبِلَّ : ُأَساَمة ْبـ َزْيد َأْخَرَجُف  .َٓ ُيْػطِرُ  :َفُقَؼاُل  ،َكاَن َيْسُرُد الصَّ

َأْحَؿدُ 
(1)

ـْ 
ْهرَ  ملسو هيلع هللا ىلصْعُؾقم َأنَّ الـَّبِّل الـْؿَ ، َومِ ـْ َيُصقُم الدَّ ـْ ذِْكِر  ،َلْؿ َيُؽ

َفاَل َيْؾَزُم مِ

ْهرِ  ْردِ ِصقَاُم الدَّ  ها.السَّ

(، ولؽـ 3/79) مصـػ ابـ أبل شقبةالذي جاء طـ طؿر صحَّ طـف كؿا يف   ( 4

: قال ابـ طؿر: إنَّ طؿر الؿصـػالذي جاء طـف السرد يف الصقام، ولػظف يف 

م أنَّ السرد هق الؿتابعة بالصقام، وٓ يؾزم سرد الصقم قبؾ مقتف بسـتقـ . وتؼدَّ

 مـف صقم الدهر.

(، مـ صريؼ: الزبقر بـ 3/79، فلخرجف ابـ أبل شقبة ) نوأما أثر طثؿا

َلقِـّ الحديث  بـ طبداهلل الزبقروطبد اهلل بـ رهقؿة طـ جدتف رهقؿة، طـ طثؿان، 

تف مجفقلة.الجرح والتعديؾكؿا يف   ، وجدَّ

(، ولؽـف 2828أبل صؾحة ففق صحقح طـف، أخرجف البخاري برقؿ ) وأما أثر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، بنسـاد حسـ.4/202(، وكذلؽ الـسائل )5/201أخرجف أمحد ) (1)
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 لقس بحجة، فؼد صحَّ طـف أكف كان يلكؾ البرد يف صقامف.

: فصقمف الدهر لقس بحجة، ولئـ كان صقمف الدهر حجة:  قال ابً حشٍو

 هافننَّ أكؾف البرد يف صقامف حجة.

 ٚأَا ايسد ع٢ً أدي١ ايكٍٛ ايسابع:

 لحسـ ما يؼال فقف ما قالف الحافظ ابـ حجر فحديث أبل مقسك أما 

ا واجبًا  حقث قال: وإَوىل إجراء الحديث طىل ضاهره ومحؾف طىل مـ فقت حؼًّ

 هابذلؽ: فنكف يتقجف إلقف القطقد.

وقد يحؿؾ أيًضا طىل مـ صام الدهر مع أيام : قال أتٌ عثذ اهلل غفش اهلل نو

نَّ هذا الحديث يدل طىل أكف يلثؿ، العقد: ٕكف هق إصؾ يف إصالق الدهر، وٕ

 ُيشِعر بلكف ٓ يلثؿ وٓ ُيثاب. «ٓ صام وٓ أفطر»: وققلف 

فؿحؿقل طىل أكف رأى أنَّ ذلؽ  :أما ما صحَّ طـ طؿر مـ ضرب الرجؾو

الرجؾ قد أضرَّ بـػسف، أو رأى الؿصؾحة بضربف مع كراهقتف فؼط، فؼد جاء طـ 

 لؿا أمره الـبل   ب أبا هريرةأكف ضر  (31:)صحقح مسؾؿيف   طؿر

َر الـاس بلنَّ مـ قال:  ـًا مـ قؾبف دخؾ الجـة»أن ُيبشِّ : لؽقكف «ٓ إلف إٓ اهلل مستقؼ

 رأى الؿصؾحة بعدم ذلؽ، واهلل أطؾؿ.

ح الؼقل بالؽراهة الشقكاين  ، وصديؼ بـ حسـ يف الدرارييف  وقد رجَّ

الروضة الـدية والشقخ إلباين يف ،الؿـة تؿام.
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (790 ،)الؿحؾَّك (4/179 ،)السبؾ (2/80-83 ،)زاد الؿعاد (1977 ،)الػتحاكظر:  (1)

تؿام الؿـة (.409)ص 



َٔاو  االِعٔتَهأف َباُب ٌَ َّٔق  493  َرَمَضا

 

َٕ َََضا ِّ َز َٝا َٚٔق  َباُب االِعٔتَهأف 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (585)   َط
ِ
ـْ َقاَم َرَمَضاَن إيََمًكا »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهلل َم

ـْ َذْكبِفِ  َواْحتَِسابًا َم ِم .ٌؼ َطَؾقْفِ . ُمتَّػَ «ُغِػَر َلُف َما َتَؼدَّ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 بٝإ َع٢ٓ اؿسٜث. د:1ر َػأي١

 ، أي: قام لقالقف ُمصؾِقًّا.«انَ َض مَ رَ  امَ قَ  ـْ مَ » قوله:

: والؿراد مـ ققام الؾقؾ ما يحصؾ بف مطؾؼ الؼقام، وذكر  قال احلافظ

ا الؿطؾقب الـقوي أنَّ الؿراد بؼقام رمضان صالة التراويح، يعـل: أكف يحصؾ هب

مـ الؼقام ٓ أنَّ الؼقام ٓ يؽقن إٓ هبا.
(2)

  

طـ أبل ذرٍّ  (،1375) ويميده ما أخرجف أبق داود: قال أتٌ عثذ اهلل غفش اهلل نو

الصحقح ، وهق يف «ُكتَِب لف ققام لقؾة ؛مـ صؾَّك مع إمامف حتك يـصرف»مرفقًطا: 

 . (270)الؿسـد مؿا لقس يف الصحقحقـ

 ، أي: تصديًؼا بقطد اهلل بالثقاب طؾقف.«ًكاإِْيََم » قوله:

 ، أي: صؾبًا لِلجر، ٓ لؼصٍد آخر.«احتَِسابًا» قوله:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 759(، ومسؾؿ )2009أخرجف البخاري ) (1)

(2) الػتح (2008.) 
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ضاهره يتـاول الصغائر والؽبائر، وبف جزم ابـ الؿـذر، وقال  «ُغِػَر َلفُ » قوله:

الـقوي: الؿعروف أكف يختص بالصغائر، وبف جزم إمام الحرمقـ، وطزاه طقاض 

 فؿ: ويجقز أن يخػػ مـ الؽبائر إذا مل يصادف صغائر.ٕهؾ السـة، قال بعض

الصؾقات الخؿس، والجؿعة إلك الجؿعة، »: ويميد ققل الجؿفقر ققلف 

رات ما بقـفـ إذا اجتـبت الؽبائر أخرجف مسؾؿ طـ أبل  «ورمضان إلك رمضان ُمؽػِّ

 .هريرة 

قت الصالة يف الجؿاطة يف لقايل رمضان قال الحافظ   : ُسؿِّ

التروايح: ٕهنؿ أول ما اجتؿعقا طؾقفا كاكقا يستريحقن بقـ كؾ تسؾقؿتقـ. 

الػتح (2008.) 

، فؾُقراَجع [باب صالة التطقع]طدد الركعات يف ققام الؾقؾ تؼدم يف  تنبيه:

 مـ هـالؽ.

أُٜٗ    ا أفه    ٌ يف ق    ال٠ ايرتاٜٚ    ذ: إٔ ته    ٕٛ يف املػ    جس أّ يف       د:2ر َػأي١

 ايبٝك؟

 يف الؿسجد، وهق الذي مجع الـاَس  ذهب الجؿفقر إىل استحباب أن تؽقن

أكف كان يصىل يف  وثبت طـ ابـ مسعقد  .طؾقف طؿُر بـ الخطاب 

 الؿسجد، ويمم الـاس.

خشقَة أن يػرض طىل الـاس كؿا ثبت ذلؽ يف  وإكؿا مل يػعؾف الـبل  قالْا:



َٔاو  االِعٔتَهأف َباُب ٌَ َّٔق  495  َرَمَضا

 
الصحقحقـ

(1)
هبؿ يف الؿسجد بعض  بعد أن صىل الـبل  طـ طائشة  

 ف.الؾقايل ثؿ ترك

 إىل  وذهب مالؽ يف إحدى الروايتقـ طـف، وأبق يقسػ، ومجاطة مـ الشافعقة

 .وصح طـ ابـ طؿر  ،أنَّ الصالة يف البققت أفضؾ

(، قال: 781(، ومسؾؿ )730واستدلقا بحديث زيد بـ ثابت طـد البخاري )

 ُيَصؾِّك ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ُل َرُسق َفَخَرَج  ،َحِصقرٍ  َأوْ  ،بَِخَصَػةٍ  ُحَجقَْرةً  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َرُسقُل  اْحتََجرَ 

 .بَِصالَتِفِ  ُيَصؾُّقنَ  َوَجاُءوا ،ِرَجاٌل  إَِلقْفِ  َفتَتَبَّعَ  :َقاَل  ،فِقَفا

  .َطـُْفؿْ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َرُسقُل  َوَأْبَطلَ  ،َفَحَضُروا ،َلقَْؾةً  َجاُءوا ُثؿَّ  :َقاَل 

 إَِلقِْفؿْ  َفَخَرَج  ،َب اْلبَا َوَحَصبُقا ،َأْصَقاَتُفؿْ  َفَرَفُعقا ،إَِلقِْفؿْ  َيْخُرْج  َفَؾؿْ  :َقاَل 

ـُْت  َحتَّك َصـِقُعُؽؿْ  بُِؽؿْ  َزاَل  َما» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َرُسقُل  َلُفؿْ  َفَؼاَل  ،ُمْغَضبًا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َرُسقُل  ـَ  َض

فُ  الَةِ  َفَعَؾْقُؽؿْ  ،َطَؾْقُؽؿْ  َسُقْؽَتُب  َأكَّ َّٓ  بَْقتِفِ  فِك َؿْرءِ ـالْ  َصالَةِ  َخْقَر  َفنِنَّ  ؛بُُققتُِؽؿْ  فِك بِالصَّ  إِ

الَةَ ا  .«َؿْؽُتقبَةَ ـالْ  لصَّ

ذكر أنَّ أفضؾ الصالة يف بقتف إٓ الؿؽتقبة طـد أن صؾبقا مـف  قالقا: فالـبل 

 الخروج لؾصالة يف الؿسجد: فدل طىل أنَّ الصالة يف البقت أفضؾ. 

أطـل آجتؿاع لصالة الؾقؾ يف -قالقا: وٓ يصح إخراج هذه الصقرة 

 نَّ الحديث بالتػضقؾ وارد فقفا.مـ الحديث بالتخصقص: ٕ -الؿسجد

 وصحَّ هذا طـ ابـ طؿر، والؼاسؿ، وسامل، وإبراهقؿ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .«وكان ذلؽ يف رمضان»(، وطـد البخاري: 761سؾؿ )(، وم1127أخرجف البخاري ) (1)
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الصالة مع الجؿاطة يف الؿسجد أكشط لْلكسان مـ  :غفش اهلل نوقال أتٌ عثذاهلل 

الصالة بؿػرده، ومعقـة لف طىل آجتفاد يف الصالة، والذكر، والعبادة: ولذلؽ مجع 

طؿؾ الؿسؾؿقـ طىل ذلؽ، فـحـ كػضؾ الصالة الـاَس طؾقفا، واستؿر  طؿر 

يف الؿسجد مـ أجؾ ذلؽ، وباهلل التقفقؼ.
(1)

  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2013.)الػتح (2/396-397 ،)مصـػ ابـ أبل شقبةاكظر:  (1)



َٔاو  االِعٔتَهأف َباُب ٌَ َّٔق  497  َرَمَضا

 

ـْ َطائَِشَة  (585)   ،َوَط
ِ
 :َأِي - إَذا َدَخَؾ الَعْشرُ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَلْت: َكاَن َرُسقُل اهلل

الَعْشُر إَِخقَرةُ 
(1)

ـْ َرَمَضانَ  
َشدَّ مِئَْزَرُه، َوَأْحقَا َلقَْؾُف، َوَأْيَؼَظ َأْهَؾُف. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف. -مِ

(2)
 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 اؿث ع٢ً االجتٗاز يف ايعؿط األٚاخط َٔ ضَهإ. د:1ر َػأي١

: يحتؿؾ أن يؽقن الؿراد اطتزال الـساء، ويحتؿؾ أن يؽقن «َشدَّ مِئَْزَرهُ » قْهلا:

 .ؿقر والجد يف العبادة، ويحتؿؾ أكف أراد إمريـ مًعاالؿراد التش

 ، أي: أسفره، فلحقاه بالطاطة، وأحقا كػسف بسفره فقف.«َوَأْحقَا َلقَْؾفُ » قْهلا:

: ويف الحديث الحرص طىل مداومة الؼقام يف العشر إخقرة  قال احلافظ

 هاإشارة إىل الحث طىل تجقيد الخاتؿة.

اهرة طىل فضقؾة هذه الؾقايل العشر، وطىل فضؾ ويف الحديث دٓلة ض :ُ قهت

 ٺ ٺ        ٺ ڀ﴿إحقائفا، كقػ ٓ! وفقفا لقؾة الؼدر التل قال اهلل طز وجؾ فقفا: 

 .[3الؼدر:]  ﴾ٿ ٺ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يف )أ( و)ب(: )إخقر(، والؿثبت أقرب. (1)

: وقد صرح الػتحمـ تػسقر الحافظ، قال الحافظ يف  -أي: العشر إخقرة مـ رمضان  -وققلف 

 ل شقبة، والبقفؼل، مـ صريؼ: طاصؿ بـ ضؿرة، طـف.بف يف حديث طظ طـد ابـ أب

 (.1174(، ومسؾؿ )2024أخرجف البخاري ) (2)
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ـْ َرَمَضاَن، َحتَّك  َكاَن َيْعتَؽُِػ الَعْشَر إََواِخرَ  ملسو هيلع هللا ىلص، َأنَّ الـَّبِلَّ َوَطـَْفا  (585)
مِ

ـْ َبْعِدِه. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.
اُه اهلُل، ُثؿَّ اْطتََؽَػ َأْزَواُجُف مِ َتَقفَّ

(1)
 

َصؾَّك الَػْجَر ُثؿَّ  إَذا َأَراَد َأْن َيْعتَؽَِػ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَلْت: َكاَن الـَّبِلُّ  ،َوَطـَْفا  (585)

َدَخَؾ ُمْعتََؽَػُف. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.
(2)

 

  َوَطـَْفا  (585)
ِ
َوُهَق فِل  - َطَؾلَّ َرْأَسفُ  َلُقْدِخُؾ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَلْت: إْن َكاَن َرُسقُل اهلل

ُؾُف،  -الَؿْسِجِد  َّٓ لَِحاَجٍة، إَذا َكاَن ُمْعتَؽًِػا. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف، َفُلَرجِّ َٓ َيْدُخُؾ البَقَْت إ َوَكاَن 

. َوالؾَّْػُظ لِْؾُبَخاِريِّ
(3)

 

َٓ َيُعقَد َمِريًضا (583) ـَُّة َطَؾك الُؿْعتَؽِِػ َأْن  َٓ َيْشَفَد َج َوَطـَْفا َقاَلْت: السُّ ـَاَزًة ، َو

َٓ اْطتَِؽاَف  َٓ ُبدَّ َلُف مِـُْف َو َّٓ لَِؿا  َٓ َيْخُرَج لَِحاَجٍة إ َٓ ُيبَاِشَرَها، َو َٓ َيَؿسَّ اْمَرَأًة َو َو

َٓ َبْلَس بِِرَج  َّٓ فِل َمْسِجٍد َجامٍِع. َرَواُه َأُبقَداُود َو َٓ اْطتَِؽاَف إ َّٓ بَِصْقٍم، َو َّٓ إ الِِف، إ

اِجَح َوْقُػ آِخِرِه. َأنَّ الرَّ
(4)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 5( )1172(، ومسؾؿ )2026أخرجف البخاري ) (1)

 (. 1173(، ومسؾؿ )2041أخرجف البخاري ) (2)

 (. 7( )297(، ومسؾؿ )2029أخرجف البخاري ) (3)

(، مـ صريؼ طبدالرمحـ بـ إسحاق طـ الزهري 2473) . أخرجف أبقداودمعل بالْقف أّ اإلدراج (4)

طؼب  طـ طروة طـ طائشة بف. وقد أطؾ بالققػ وأطؾ باإلدراج. فؼد قال اإلمام أبقداود 

 هالحديث: غقر طبدالرمحـ ٓ يؼقل فقف: )قالت: السـة( جعؾف ققل طائشة. ا

 س مـ ققل الـبل : يؼال إن ققلف )والسـة لؾؿعتؽػ... إىل آخره( لقوقال الدارقطـل 

]لعؾف أراد لقس مـ ققل طائشة[ وأكف مـ كالم الزهري، ومـ أدرجف يف الحديث فؼد وهؿ، واهلل 

 =  (2/201 .)الســأطؾؿ. وهشام بـ سؾقؿان مل يذكره. 



َٔاو  االِعٔتَهأف َباُب ٌَ َّٔق  499  َرَمَضا

 
ـِ َطبَّاٍس  (585) ـِ اْب َّٓ  َلْقَس َطَؾك الُؿْعَتؽِِػ ِصَقامٌ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ  َوَط إ

اَرُقْطـِلُّ َوالَحاكِ «َأْن َيْجَعَؾُف َطَؾك َكْػِسفِ  اِجُح َوْقُػُف َأْيًضا.. َرَواُه الدَّ ُؿ، َوالرَّ
(1)

 

 حاديثاملسائل واألحكام املستفادة من األ

 تعزيف االعتكاف:

     ے   ھ ھ ھ﴿لزوم الشلء، وحبس الـػس طؾقف، ومـف ققلف تعاىل:  لغة:

 .[52األكبقاء:] ﴾ ۓ ۓ ے

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: مـفؿ مـ زطؿ أكف مـ ققل طائشة، ومـفؿ مـ زطؿ أكف مـ ققل وقال اإلمام البقفؼل  =

مـ دون طائشة، فؼد رواه سػقان الثقري طـ هشام بـ طروة طـ  الزهري ويشبف أن يؽقن مـ ققل

طروة قال: الؿعتؽػ ٓ يشفد جـازة وٓ يعقد مريًضا وٓ يجقب دطقة، وٓ اطتؽاف إٓ بصقام، 

  (6/395 .)الؿعرفةه وٓ اطتؽاف إٓ يف مسجد جامع. ا

(، ومـ صريؼف 1/439) ( والحاكؿ2/199أخرجف الدارقطـل ) ضعٔف مزفّْعا، ّالزاجح ّقفُ. (1)

(، مـ صريؼ طبداهلل بـ محؿد الرمظ طـ محؿد بـ يحقك بـ أبل طؿر العدين ثـا 4/318البقفؼل )

طبدالعزيز بـ محؿد طـ أبل سفقؾ طؿ مالؽ بـ أكس طـ صاوس طـ ابـ طباس مرفقًطا. قال 

يعـل  -ؽر السقسل الدارقطـل: رفعف هذا الشقخ وغقره ٓ يرفعف. قال الؿجد ابـ تقؿقة: رفعف أبقب

وغقره ٓ يرفعف. وذهب أيًضا إىل أن الؿراد بالشقخ الؿتػرد برفعف هق)محؿد بـ  -شقخ الدارقطـل 

ـُ الجقزي والذهبل كؿا يف    (5/444 .)التحؼقؼ والتـؼقحإسحاق السقسل( اب

 ؼل. ولؽـ السقسل قد تقبع طىل رفعف، تابعف أمحد بـ محبقب الرمظ طـد الحاكؿ والبقف قهتُ:

( حقث قال: الشقخ هق طبداهلل بـ محؿد 3/368) التـؼقحفإقرب ما قالف ابـ طبدالفادي يف 

 كصب الرايةالرمظ. قال ابـ الؼطان: وطبداهلل بـ محؿد بـ كصر الرمظ ٓ أطرفف. واكظر: 

(2/490.) 

صحقح مقققف، : تػرد بف طبداهلل بـ محؿد بـ كصر الرمظ، ثؿ قال: هذا هق الوقال البقفؼل 

 هورفعف وهؿ. ا

 مشؽؾ أثار( و4/319) ســ البقفؼلوالؿقققف طـ ابـ طباس صحقح كؿا يف  قهتُ:

(10/350.) 



 511 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 
الؿؼام يف الؿسجد مـ شخص مخصقص طىل صػة مخصقصة:  ّعزّعا:

تعبًدا هلل تعاىل.
(1)

  

 حهِ االعتهاف. د:1ر َػأي١

 مشروٌع، وُمستَحبٌّ بالؽتاب والسـة، واإلمجاع، وٓ يجب إٓ بـذٍر باإلمجاع.

 ﴾ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ﴿فؼقلف تعاىل:  أما من الكتاب:

 .[٢87البؼرة:]

فلحاديث الباب الؿتؼدمة، وإحاديث يف مشروطقة  وأما من السنة:

 آطتؽاف كثقرة تبؾغ حد التقاتر.

كؼؾ غقُر واحد اإلمجاع طىل أكف ُسـَّة، وأكف ٓ يجب إٓ فؼد  وأما اإلمجاع:

بالـذر، كابـ الؿـذر، وابـ قدامة، والـقوي وغقرهؿ.
(2)

 

 ٌٖ ًٜعَ٘ إئاّ االعتهاف إشا ؾطل فٝ٘، أّ ي٘ اـطٚج إشا ؾا٤؟ د:2ر َػأي١

  ذهب الشافعل، وأمحد إىل أكف ٓ يؾزمف اإلتؿام، ولف الخروج إذا شاء: لعدم

 باإلتؿام.وجقد دلقؾ طىل إلزامف 

الصحقحقـوقد ثبت يف 
(3)

أراد أن يعتؽػ فلمر بخبائف،  أنَّ الـبل  

َفُضِرب، فاستلذكتف طائشة، فلذن لفا، فضربت ِخباءها، ثؿ استلذكتف حػصة، ثؿ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الػتح (2025.) 

  (4/456.)الؿغـل(ط/اإلرشاد، 6/407) الؿجؿقعاكظر:  (2)

 .(، مـ حديث طائشة 1173(، ومسؾؿ )2033أخرجف البخاري ) (3)



َٔاو  االِعٔتَهأف َباُب ٌَ َّٔق  51٢  َرَمَضا

 
، «آلبر ُترِْدَن؟»الػجر كظر، فنذا إخبقة، فؼال:  زيـب، فؾؿا صؾَّك رسقل اهلل 

يف شفر رمضان، ثؿ اطتؽػ العشر إول  فلمر بخبائف فؼقض، وترك آطتؽاف

 مـ شقال.

  ،وذهب مالؽ إىل أكف يؾزمف بالـقة مع الدخقل فقف: فنْن قطعف لِزمف قضاؤه

ـَ ذلؽ ابـ قدامة  وادَّطك ابـ طبد البر اإلمجاع طىل ذلؽ، ولقس بصحقح كؿا بقَّ

 وأما قضاء الـبل ،ف، ، فنكؿا فعؾف تطقًطا: ٕكف كان إذا طؿؾ طؿاًل أثبت

هق  ًانقٌل األًلويدل طىل أنَّ الؼضاء لقس بقاجب أكف مل يلمر كساءه بؼضائف، 

، واهلل أطؾؿ.انشاجح
(1)

  

ُٜؿرتط يف االعتهاف ايكّٛ؟ د:3ر َػأي١  ٌٖ 

 :فقف ققٓن 

وجقب الصقم مع آطتؽاف، وهق ققل مالؽ، والؾقث، وأبل  :الكْل األّل

، ئشة وابـ طباس وثبت هذا الؼقل طـ طا حـقػة، والثقري، ورواية طـ أمحد.

  (3/87.)مصـػ ابـ أبل شقبةكؿا يف 

، «وٓ اطتؽاف إٓ بصقم»، الذي يف الباب: واستدلقا بحديث طائشة 

، واستدلقا أيًضا بحديث ابـ طؿر  م أكف ُمَعؾٌّ أنَّ  (:2474) ، طـد أبل داودوتؼدَّ

، «ؿاطتؽػ وص»: طؿر جعؾ طىل كػسف يف الجاهؾقة أْن يعتؽػ، فؼال الـبل 

د بف طبد اهلل بـ بديؾ، طـ طؿرو بـ ديـار،  وهذا الحديث ضعقٌػ، فؼد تػرَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (4/457-458.)الؿغـلاكظر:  (1)



 512 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 
ا إمر ؿ: فنكف لقس فقفالصحقحقـاهلل بـ بديؾ: ضعقٌػ، وقد خالػ ما يف  وطبد

 بالصقم.

صحَّ هذا  يؾزمف الصقم: إٓ أن يقجبف طىل كػسف يف كذره، ٓ أكف الكْل الجاىٕ:

وهذا مذهب الشافعل، وإسحاق، والؿشفقر  ،، كؿا يف البابطـ ابـ طباس 

 طـ أمحد، وهق ققل سعقد بـ الؿسقب، وطؿر بـ طبد ا لعزيز.

الصحقحقـيف  واستدلقا بحديث ابـ طؿر 
(1)

سلل الـبل  : أنَّ طؿر 

  :قال: كـت كذرت يف الجاهؾقة أن أطتؽػ لقؾًة يف الؿسجد الحرام. فؼال

 .صقم، والؾقؾ لقس بظرف لؾ«ُأوِف بـذرك»

، وهذا «يقًما»وقد تعؼب بلنَّ مسؾًؿا قد أخرجف مـ وجف صحقح بؾػظ: 

بالصقم، ولق كان شرًصا:  التعؼب ٓ يػسد آستدٓل، بؾ يؼال: مل يلمره الـبل 

 ٕمره بف.

 الذي يف الباب، وتؼدم أنَّ الراجح وقػف. واستدلقا بحديث ابـ طباس 

ر إَُول مـ شقال كؿا يف يف العش واستدلقا أيًضا باطتؽاف الـبل 

الصحقحقـ طـ طائشة  ،وقالقا: إيجاب الصقم حؽٌؿ ٓ يثبت إٓ بالشرع .

 ومل يصح فقف كصٌّ وٓ إمجاٌع.

، واهلل أطؾؿ.انشاجحهق  ًانقٌل انثاَِ
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1656(، ومسؾؿ برقؿ )2032أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

  (8/67.)شرح مسؾؿ (2032 ،)الػتح (4/459 ،)الؿغـلاكظر:  (2)



َٔاو  االِعٔتَهأف َباُب ٌَ َّٔق  513  َرَمَضا

 
ُٜؿرتط يالعتهاف إٔ ٜهٕٛ يف املػجس؟ د:4ر َػأي١  ٌٖ 

 أما بالنسبة للزجل:

ْطتَِؽاُف فِل َغقِْر  : (4/461)الؿغـليف   فكال ابً قدام٘
ِ

َٓ َيِصحُّ آ َو

َْصُؾ ، ْعتَؽُِػ َرُجاًل اْلـؿُ َمْسِجٍد إَذا َكاَن  ْٕ ـَ َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ ِخاَلًفا، َوا َٓ َكْعَؾُؿ فِل َهَذا َبقْ

َفا ، ﴾ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ﴿َتَعاَلك:  فِل َذلَِؽ َقْقُل اهلل َفَخصَّ

ْطتَِؽاُف فِل َغقْ 
ِ

بَاَشَرةِ فِقَفا: َفنِنَّ اْلـؿُ ِرَها، َلْؿ َيْختَصَّ َتْحِريُؿ بَِذلَِؽ، َوَلْق َصحَّ آ

ْطتَِؽاِف ُمْطَؾًؼااْلـؿُ 
ِ

َمٌة فِل آ  ها.بَاَشَرَة ُمَحرَّ

، وشقخ تػسقرهوقد كؼؾ اإلمجاع طىل ذلؽ ابـ طبد البر، والؼرصبل يف 

لقف كؿا يف اإلسالم ابـ تقؿقة، وٓ يصح اإلمجاع، فؼد وجد خالٌف شاذٌّ ٓ ُيؾتػت إ

الػتح. 

 ٚقد اختًفٛا يف ٖرا املشجد:

  ف فذهب بعضفؿ إىل اختصاصف بالؿساجد الثالثة، وهق ققل حذيػة، وخصَّ

 ططاء بؿسجد مؽة والؿديـة، وابـ الؿسقب بؿسجد الؿديـة.

  وذهب الجؿفقر إىل طؿقمف يف كؾ مسجد: إٓ مـ تؾزمف الجؿعة فاستحب لف

وقال بؼقل  نَّ آطتؽاف طـده يـؼطع بالجؿعة.الشافعل الجامع، وشرصف مالؽ: ٕ

 مالؽ، الزهري، والحؽؿ، ومحاد.

  بالؿسجد الذي ُتؼام  صحتفوذهب أبق حـقػة، وأمحد، وإسحاق، وأبق ثقر إىل

 فقف الصؾقات الخؿس، وإن مل تؼؿ فقف الجؿعة.



 514 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 
: ٕكف إن اطتؽػ يف مسجد ٓ ُتؼام فقف الجؿاطة فنما انشاجحهق  ًىزا انقٌل

يترك الجؿاطة ويبؼك يف الؿسجد، وهذا ٓ يجقز، وإما أن يخرج كثقًرا، أن 

  آطتؽاف، وهق مع ذلؽ يستطقع التحرز مـف.يفوالخروج الؽثقر يـا

«ْم الؿساجد الثالثة ٓ اطتؽاف إٓ»وأما حديث: 
(1)

فؼد اختُؾِػ يف رفعف  ،

اجح وقُػف طىل حذيػة،ومع ذلؽ فؼد محؾف مجاطٌة مـ  أهؾ العؾؿ طىل ووقػف، والرَّ

 كػل إفضؾقة والؽؿال، ٓ طىل كػل الصحة.

 وأما بالنسبة للمزأة:

  فذهب أبق حـقػة، والثقري إىل أنَّ لفا أن تعتؽػ يف مسجد بقتفا، وهق ققل

 الشافعل يف الؼديؿ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث مداره طىل سػقان بـ طققـة، يرويف طـ جامع بـ أبل شداد، طـ أبل وائؾ، طـ حذيػة، بف،  (1)

عف، ووقػف، فرواه طـف مرفقًطا: محؿد بـ الػرج الؼرشل البغدادي وقد اختؾػقا فقف طىل سػقان يف رف

(، وهق صدوق، وكذلؽ محؿقد بـ آدم الؿروزي طـد البقفؼل 336) معجؿفطـد اإلسؿاطقظ يف 

 الؿحىل(، وهق صدوق أيًضا، وكذلؽ سعقد بـ مـصقر كؿا يف 4/316) الؽبرىيف 

(، وهق صدوق لف بعض 4/20الطحاوي )(، وهق ثؼة، وكذلؽ هشام بـ طؿار طـد 5/195)

 إخطاء.

(، والطبراين 4/348) مصـػفورواه طـ ابـ طققـة مقققًفا مجاطة، وهؿ: طبدالرزاق كؿا يف 

( مـ صريؼف، وهق ثؼة إمام، وسعقد بـ طبدالرمحـ الؿخزومل، وابـ أبل طؿر العدين طـد 9511)

 (، ومها ثؼتان.2/149) أخبار مؽةالػاكفل يف 

(، وابـ أبل شقبة 4/347ع أبا وائؾ طىل وقػف: إبراهقؿ الـخعل، أخرجف طبدالرزاق )وتاب

(، مـ صريؼ: الثقري، طـ واصؾ إحدب، طـ إبراهقؿ، بف. وإبراهقؿ الـخعل مل يدرك 3/91)

حذيػة، ولؽـف يحؽل قصة وقعت لحذيػة مع ابـ مسعقد، ورواية الـخعل طـ ابـ مسعقد 

 إٓ طـ مجاطة ثؼات: وطؾقف: فقظفر يل ترجقح الؿقققف، واهلل أطؾؿ. صحقحة: لؽقكف ٓ يرسؾ طـف



َٔاو  االِعٔتَهأف َباُب ٌَ َّٔق  515  َرَمَضا

ما ذهب إلقف أمحد، والشافعل مـ أكف ٓ يصح إٓ يف الؿسجد: لعؿقم  ًانصحْح 

استلَذكَُّف يف آطتؽاف  أزواج الـبل  ، وٕنَّ ﴾ژ ژ ڈ ڈ﴿أية: 

بالؿسجد، فلذَِن لفـ، ثؿ مـعفـ، فؾق مل يؽـ الؿسجد شرًصا: ما وقع ما ُذكِر مـ 

 اإلذن والؿـع، وٓكتػك لفـ بآطتؽاف يف مسجد بققهتـ.

ٓ يشترط أن تعتؽػ الؿرأة يف مسجد جامع، بؾ ُيجِزُئفا يف كؾ  تنبيه:

واجبة طؾقفا، وبذلؽ جزم الشافعل، وأمحد.مسجد: ٕنَّ الجؿاطة غقر 
(1)

 

 أقٌ َكساض يالعتهاف. د:5ر َػأي١

 :يف الؿسللة ققٓن 

وابـ ُطَؾقَّة،ورواية طـ أمحد،  ٓ حدَّ ََٕقؾِّف، وهق ققل الشافعل، وداود، :األّل

رواية طـ  قاختاره ابـ الؿـذر، وابـ العربل، فقصح أن يعتؽػ ولق ساطة، وهو

 أبل حـقػة.

مالؽ، وأبل حـقػة يف الؿشفقر ؾ آطتؽاف يقم ولقؾة، وهق ققل أنَّ أق الجاىٕ:

 طـف: ٕنَّ هذا أقؾ ما ورد يف الشرع، يعـقن حديث طؿر الؿتؼدم.

: ٕنَّ آطتؽاف يف الؾغة يؼع طىل الؼؾقؾ والؽثقر، ومل انقٌل األًل ًانشاجح

ف، فبؼل طىل أصؾف ومعـاه الؾغقي. يحده الشرع بشلء يُخصُّ
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (2/333 ،)تػسقر الؼرصبل (2025( )2033 ،)الػتح (4/464-465 ،)الؿغـلاكظر:  (1)

الؿجؿقع (6/410 .ط/مؽتبة اإلرشاد)اإلشراف (3/160.) 

  (2/333.)تػسقر الؼرصبل(ط/اإلرشاد، 6/420) الؿجؿقعاكظر:  (2)



 516 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 
 العتهاف يف ضحب١ املػجس؟ٌٖ ٜكذ ا د:6ر َػأي١

اء َواْلَحاء  ايِطح ب  (7165 :)١الػتحيف   قال احلافظ ابً حجز بَِػتِْح الرَّ

َدةاْلـؿُ  ْسِجد َغقْر ُمـَْػِصؾ َطـُْف، َهِذهِ الـْؿَ ِهَل بِـَاء َيُؽقن َأَمام َباب  ،ْفَؿَؾة َبْعَدَها ُمَقحَّ

ْختِ الـْؿَ َرَحبَة 
ِ

اِجح أَنَّ َلَفا ُحْؽؿ ْسِجد، َوَوَقَع فِقَفا آ َفقَِصّح  :ْسِجدالـْؿَ اَلف، َوالرَّ

ْطتَِؽاف
ِ

َحبَة ُمـَْػِصَؾة َفَؾقَْس َلَفا  :ْسِجدالـْؿَ َوُكّؾ َما ُيْشتََرط َلُف  ،فِقَفا آ َفنِْن َكاَكْت الرَّ

 هاْسِجد.الـْؿَ ُحْؽؿ 

ي يف وقد جزم بصحة آطتؽاف فقفا اإلمام الشافعل، كؼؾف طـف الـقو :ُ قهت

شرح الؿفذب (6/507 وهق ضاهر اختقار البخاري: فنكف بقب يف كتاب ،)

إحؽام: ]باب مـ قضك وٓطـ يف الؿسجد[، ثؿ قال تحت هذا الباب: وكان 

 الحسـ، وزرارة بـ أوىف يؼضقان يف الرحبة خارًجا مـ الؿسجد.

إٓ (: ولرحبة الؿسجد حؽؿ الؿسجد: 7165) الػتحكؿا يف  قال ابً املي ر

 هاإن كاكت مـػصؾة طـف.

(: وهل الساحة، والؿؽان 24/245) طؿدة الؼارييف   ّقال العٔين

الؿتسع أمام باب الؿسجد غقر مـػصؾ طـفا، وحؽؿفا حؽؿ الؿسجد: فقصح فقفا 

 هآطتؽاف يف إصح، بخالف ما إذا كاكت مـػصؾة.ا

 خطٚج املعتهف يًغا٥ط ٚايبٍٛ. د:7ر َػأي١

ؿعتؽػ الخروج لؾغائط والبقل، كؼؾ اإلمجاع غقر أمجع أهؾ العؾؿ طىل أنَّ لؾ



َٔاو  االِعٔتَهأف َباُب ٌَ َّٔق  517  َرَمَضا

 
واحد، كابـ الؿـذر، وابـ قدامة وغقرمها.
(1)

  

 اـطٚج يغري ايغا٥ط ٚايبٍٛ. د:8ر َػأي١

ْشُروِب إَذا َلْؿ الـْؿَ ْلُكقِل وَ الـْؿَ َوفِل َمْعـَاُه اْلَحاَجُة إَلك :  قال ابً قدام٘

ـْ َيْلتِقِف بِِف، َفَؾُف اْلُخُروُج إلَ  ـْ َلُف َم ُف اْلَؼْلء َفَؾُف َأْن َيْخُرَج اْحتَاَج إَلقِْف، َوإِْن َبَغتَ  قِْف إَذاَيُؽ

ـُ فِْعُؾُف فِل الـْؿَ لِقَتََؼقَّل َخاِرَج 
َٓ ُيْؿؽِ َٓ ُبدَّ َلُف مِـُْف، َو ْسِجِد، َفَؾُف الـْؿَ ْسِجِد، َوُكؾُّ َما 

َٓ َيْػُسُد اْطتَِؽاُفُف َوُهَق َطَؾقْفِ   َوَكَذلَِؽ َلُف اْلُخُروُج إَلك، ، َما َلْؿ ُيطِْؾ اْلُخُروُج إَلقِْف، َو

َٓ ُجُؿَعَة فِقِف، َفقَْحتَاُج إَلك  َما َأْوَجبَُف اهللُ  ُكؾِّ  ـْ َيْعتَؽُِػ فِل َمْسِجِد  َتَعاَلك َطَؾقِْف، مِثُْؾ َم

ْعُل إَلقَْفا، َفَؾُف اْلُخُروُج اْلـجُخُروِجِف لُِقَصؾَِّل  َٓ َيبُْطُؾ  ُؿَعَة، َوَيْؾَزُمُف السَّ إَلقَْفا، َو

الؿراد. كتفكااْطتَِؽاُفُف.
(2)

 

 اـطٚج يعٝاز٠ املطٜض ٚتؿٝٝع اؾٓاظ٠. د:9ر َػأي١

 :إذا مل يشترط ذلؽ طـد دخقلف يف آطتؽاف فػقف ققٓن 

أكف لقس لف الخروج لذلؽ، وهق ققل مالؽ، والشافعل، وأبل حـقػة،  :األّل

 الزهري. ورواية طـ أمحد، وهق ققل ططاء، وطروة، ومجاهد،و

، وقد «السـة طىل الؿعتؽػ...»، الذي يف الباب: واستدلقا بؼقل طائشة 

 فػل بعض صرقف: تؼدم أكف معؾقل، وُيغـل طـف حديثفا الذي قبؾف يف الباب،

 .«والؿريض فقف فؿا أسلل طـف إٓ وأكا مارة»

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2029.)الػتح (4/186 ،)سبؾ السالم (4/465 ،)لؿغـلاكظر:  (1)

(2) الؿغـل (4/466.) 



 518 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 
أن لف الخروج لذلؽ، وهق ققل سعقد بـ جبقر، والـخعل، والحسـ،  الجاىٕ:

طـ طظ وُروي
(1)

 ، وهق رواية طـ أمحد، وقال بف الثقري.

: ٕنَّ هذا لقس بقاجب، فؾقس لف ترك آطتؽاف مـ انقٌل األًلهق  ًانشاجح

 أجؾف، كالؿشل مع أخقف يف حاجة لقؼضقفا لف.

إن تعقـت طؾقف صالة الجـازة، وأمؽـف فعؾفا يف الؿسجد: فؾقس لف  تنبيه:

ؾف الخروج إلقفا، وإن تَعقَـّ طؾقف دفـ الؿقت، أو الخروج إلقفا: فنن مل يؿؽـف ذلؽ ف

، فلشبف الخروج لصالة  ـٌ تغسقؾف: جاز لف أن يخرج لف: ٕنَّ هذا واجٌب ُمتََعقِّ

 الجؿعة.

 :أما إذا اشترط ذلؽ طـد دخقلف يف آطتؽاف فػقف ققٓن 

أْن لف الخروج إذا شرط ذلؽ، وهق ققل الشافعل، والثقري،  :األّل

حفا ابـ قدامة، وذلؽ ٕنَّ آطتؽاف ٓ يختص وإسحاق، ورواي ة طـ أمحد رجَّ

 فؽلكف كذر الؼدر الذي أقامف. فنذا شرط الخروج بَِؼْدٍر،

أكف ٓ يصح الشرط، وهق ققل مالؽ، وإوزاطل، وأبل مجؾز، ورواية  الجاىٕ:

 طـ أمحد.

ح الؼقل إول، واستدل بحديث ضباطة بـت  ابـ طثقؿقـ اإلمام  وقد رجَّ

ل »: لزبقر، أهنا كاكت تريد الحج، وهل شاكقة، فؼال رسقل اهلل ا ُحجِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، مـ صريؼ: إبل إسحاق،طـ طاصؿ بـ ضؿرة، طـف، وهذا 88-3/87أخرجف ابـ أبل شقبة ) (1)

 إسـاد حسـ.



َٔاو  االِعٔتَهأف َباُب ٌَ َّٔق  519  َرَمَضا

 
«واشترصل أنَّ ِمؾل حقث حبستـل

(1)
، قال: فقمخذ مـ هذا أنَّ اإلكسان إذا دخؾ 

 يف طبادة واشترط شقئًا ٓ يـايف فال بلس.

 : ٕنَّ انششط ّنايف االعتكافأنَّ هذا  -واهلل أطؾؿ- انزُ ّظيش يل :ُ قهت

 حبس الـػس ولزومفا يف الؿسجد، وإمر هـا لقس كذلؽ. هقآطتؽاف 

، وباهلل التقفقؼ.انقٌل انثاَِهق  -واهلل أطؾؿ- فانشاجحفعىل هذا 
(2)

  

 إشا ؾطط ايٛط٤ يف اعتهاف٘ أٚ ايبٝع أٚ ايهػب بايكٓاع١؟ د:11ر َػأي١

َٓ َيُجقُز:  قال ابً قدام٘ َنَّ اهللَ : 
ِ

 ڈ ڎ ڎ﴿َتَعاَلك َقاَل:  ٕ

ـَاَطُة فِل ، َتَعاَلك اُط َذلَِؽ اْشتَِراٌط لَِؿْعِصقَِة اهللَفاْشتِرَ ، ﴾ژ ژ ڈ َوالصِّ

ْطتَِؽاِف َأْوَلك، َوَسائُِر َما َذَكْرَكاُه الـْؿَ 
ِ

ْطتَِؽاِف، َفِػل آ
ِ

ْسِجِد َمـِْفلٌّ َطـَْفا فِل َغقِْر آ

َٓ َحاَجَة إَلقْفِ  ْطتَِؽاِف َأْوَلك َفنِْن اْحتَاَج إَلقِْف، َفاَل َيعْ  :ُيْشبُِف َذلَِؽ، َو
ِ

َنَّ َتْرَك آ
ِ

تَؽِْػ: ٕ

ـْ فِْعِؾ 
ها.ـِْفلِّ َطـْفُ الـْؿَ مِ

(3)
  

لق اطتؽػ شخٌص فباع، أو اشترى: فنكف يلثؿ، ولؽـ لقس هـاك دلقؾ  تنبيه:

ولؾؿعتؽػ أن يشتري شقئا يحتاجف مـ خارج الؿسجد طـد  طىل إبطال اطتؽافف.

الجؿفقر، وققَّده مالؽ بالقسقر.
(4)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.764رقؿ ) البؾقغسقليت تخريجف يف  (1)

 (6/523-525 ،)الشرح الؿؿتع (2029 ،)ػتحال (4/469-470 ،)الؿغـلاكظر:  (2)

آستذكار (10/285.) 

(3) الؿغـل (4/471.) 

(4) اإلشراف (3/166.) 



 5٢1 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 
 ؟إشا ٚطئ يف حاٍ اعتهاف٘ د:11ر َػأي١

يػسد اطتؽافف بنمجاع أهؾ العؾؿ، كؼؾ اإلمجاع غقر واحٍد، كابـ الؿـذر، وابـ 

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ﴿قدامة، والؼرصبل، وإصؾ فقف ققلف تعاىل: 

 .﴾ژ

، كؿا يف وكؼؾ ابـ الؿـذر اإلمجاع طىل أنَّ الؿراد بالؿباشرة يف أية الجؿاع

الػتحا يف ، وهذا اإلمجاع ٓ يصح كؿزاد الؿسقر ( 1/193ٓبـ الجقزي.)
(1)

 

 املباؾط٠ يًُعتهف. د:12ر َػأي١

ا إْن كان لغقر شفقة: فالذي طؾقف أكثر أهؾ العؾؿ هق الجقاز، وقطع بف أكثر أمَّ 

، أهنا كاكت الصحقحقـالحـابؾة، والشافعقة، والؿالؽقة: لحديث طائشة يف 

ُؾ الـبل   .، وهق معتؽٌػ، وتؼدم الحديث يف البابُتَرجِّ

(: أمجع العؾؿاء أنَّ 7/328) التؿفقديف   وأما ققل ابـ طبد البر

 .الؿعتؽػ ٓ يباشر وٓ يؼبؾ

: فنن كاكت الؿباشرة بشفقة وتؾذذ: ففل محؿقلة طىل الؿباشرة بشفقة وتؾذذ

أكثر الحـابؾة بالتحريؿ، وكذا جزم بف الشافعقة، واستدلقا بؼقلف تعاىل:  فؼد جزم

 .﴾ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ﴿

: ثؿ إنَّ الؿراد بالؿباشرة إكؿا هق الجؿاع  احلافظ ابً نج رقال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 آستذكار (2/332 )تػسقر الؼرصبل (4/473 )الؿغـل (2025 )الػتحواكظر  (1)

(10/316.) 



َٔاو  االِعٔتَهأف َباُب ٌَ َّٔق  5٢٢  َرَمَضا

 
فال بلس  :ودواطقف، مـ تؼبقؾ، ومعاكؼة، وكحق ذلؽ، فلما معاصاة الشلء وكحقه

ثؿ ذكر حديثفا يف ترجقؾفا لرسقل -، ...طـ طائشة الصحقحقـبف، فؼد ثبت يف 

.-اهلل 
(1)

 

 إشا باؾط زٕٚ ايفطج، فٌٗ ٜفػس اعتهاف٘؟ د:13ر َػأي١

  ثالثة أققال:فقفا 

أكف يػسد، سقاء أكزل أم مل ُيـزل، وهق ققل مالؽ، والشافعل يف أحد  :األّل

 .أققالف: ٕهنا مباشرة محرمة، فلفسدت آطتؽاف كؿا لق أكزل

أكف يػسد إذا أكزل، وإذا مل يـزل مل يػسد، وهق ققل أمحد، وأبل حـقػة،  الجاىٕ:

حف ابـ قدامة: ٕنَّ  وققل هذه الؿباشرة التل مل يـزل فقفا ٓ  طـ الشافعل، ورجَّ

ا: فؽذلؽ ٓ تػسد آطتؽاف.  تػسد صقًما، وٓ حجًّ

أكف ٓ يػسد، سقاء أكزل أم مل يـزل، وهق ققل ططاء، والؿزين، وذكره  الجالح:

 طـ الشافعل، وهق احتؿاٌل طـد بعض الحـابؾة.

.انقٌل انثاَِهق  -واهلل أطؾؿ- ًانشاجح
(2)

 

ًٝأَ ٚطئ أًٖ٘ يف اعته د:14ر َػأي١  ؟اف٘ ْاغ

: كؾٌّ طىل أصؾف، فؿـ يؼضل بػساد الصقم كاسقًا:  قال ابً عبد الرب

فآطتؽاف كذلؽ طـده فاسد، ومـ مل يػسد الصقم بالقطء كاسقًا: مل يػسد ذلؽ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (3/344.)اإلكصاف (4/475 ،)الؿغـلاكظر:  (1)

  (2/332.)تػسقر الؼرصبل (3/344 ،)اإلكصاف (4/475 ،)ؿغـلالاكظر:  (2)



 5٢2 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 
هاآطتؽاف.

(1)
  

اكظر مسللة الؿجامع كاسقًا يف أثـاء صقمف تحت حديث أبل هريرة  تنبيه:

 :« ِـْ َكِسَل َوُهَق َصائ ََم َأْصَعَؿُف اهللُ َوَسَؼاهُ َم  .«ٌؿ، َفَلَكَؾ َأْو َشرَِب، َفْؾُقتِؿَّ َصْقَمُف، َفنِكَّ

 إشا خطج َٔ املػجس يغري حاج١؟ د:15ر َػأي١

 .  ذهب أمحد، وأبق حـقػة، ومالؽ، والشافعل إىل أكف يبطؾ اطتؽافف، وإْن قؾَّ

  وذهب أبق يقسػ، ومحؿد بـ الحسـ إىل أكف ٓ يػسد حتك يؽقن أكثر مـ

جاءتف صػقة وهق معتؽٌػ  يقٍم: ٕنَّ القسقر َمْعُػقٌّ طـف بدلقؾ أنَّ الـبل كصػ 

 .ثؿ قام معفا لِقَْؼؾِبَفا

: لؽقكف طؾقفاخشل  بؿـع طدم وجقد الحاجة: فنكف  :ٚٗأجٝب عٔ شيو

، واهلل أطؾؿ.انقٌل األًلهق  ًانشاجحلقاًل. 
(2)

  

 ٌٖ خيطج املؤشٕ ٖٚٛ َعتهف; يٝؤشٕ َٔ َهإ َطتفع؟ د:16ر َػأي١

كان الشافعل ٓ يؽره لؾؿمذن الؿعتؽػ أن يصعد :  ال ابً امليذرق

وكره مالؽ ذلؽ، ورخص فقف مرة،  الؿـارة، وبف قال أبق ثقر، وأصحاب الرأي.

 ه.ا: ٓ بلس بفبـ الؿـذر قال أبق بؽر وأكثر مرة الؽراهقة، وبف قال الؼاسؿ.

: ٕكف حاجة شرطقة، واهلل أطؾؿ.صاجلٌاهق  األقشب :ُ قهت
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) آستذكار (10/318.) 

  (3/163.)اإلشراف (4/469 ،)الؿغـلاكظر:  (2)

(3) اإلشراف طىل مذاهب العؾؿاء (3/163.) 



َٔاو  االِعٔتَهأف َباُب ٌَ َّٔق  5٢3  َرَمَضا

 
 ٌٖ ؽطج املطأ٠ َٔ االعتهاف إشا حانك أٚ اغتخانك؟ د:17ر َػأي١

واختؾػقا يف الؿرأة   (3/167:)اإلشرافيف كتابف   قال ابً امليذر

الؿعتؽػة تحقض، فؼال الزهري، وطؿرو بـ ديـار، وربقعة، ومالؽ، وإوزاطل، 

ورويـا طـ أبل قالبة  والشافعل، وأصحاب الرأي: تخرج، فنذا صفرت فؾترجع.

وقال الـخعل: تضرب  ال: تضرب خباها طىل باب الؿسجد إذا حاضت.أكف ق

 فسطاصفا يف دارها، فنذا صفرت قضت تؾؽ إيام.

إذ  :والؿستحاضة: ٓ تبرح كؼقل مالؽ، والشافعل أققل. قال أبْ بهز:

 هاحؽؿفا حؽؿ الطاهرة.

 إشا أغُٞ ع٢ً املعتهف ثِ أفام فٌٗ ٜبين أّ ٜػتكبٌ؟ د:18ر َػأي١

قال الشافعل، وأبق ثقر:   (3/169:)اإلشرافتابف يف ك  قال ابً امليذر

 وقال أصحاب الرأي. يستؼبؾ. إذا أغؿل طىل الؿعتؽػ أو جـ بـل طؾقف إذا أفاق.

 ه  اققل الشافعل صحقح. قال أبْ بهز:

لعدم وجقد دلقؾ يدل طىل  :انصحْح عنذُوما صححف ابـ الؿـذر، هق  :ُ قهت

 بطالن اطتؽافف إول، واهلل أطؾؿ.

 َطض املعتهف فدطج فُا اؿهِ؟ إشا د:19ر َػأي١

 وقضك  ،واختؾػقا يف الؿعتؽػ يؿرض، فؼالت صائػة: يخرج فنذا صح رجع

 ما بؼل طؾقف، هذا ققل مالؽ، والشافعل.



 5٢4 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 
 .ورويـا طـ الحسـ البصري، أكف قال: ٓ يخرج 

 يعؼقب: إن خرج يقمًا أو أكثر مـ كصػ يقم و ،وقال الـعؿان، ومحؿد

 استؼبؾ.

ا يؿؽـف الؿؼام يف الؿسجد أقام فقف، وإن مل ان مرضف مرًض إن ك قال أبْ بهز:

يؿؽـف لشدة العؾة خرج، فنذا صح رجع، وبـاه إذا كان اطتؽافاً واجباً فنن مل يؽـ 

 هاواجبًا فنن شاء رجع وإن شاء مل يرجع.

، واهلل أطؾؿ: لؼقلف طؾقف ادلختاس عنذُ هق وما اختاره ابـ الؿـذر  :ُ قهت

 .«إذا أمركؿ بلمر فلتقا مـف ما استطعتؿو»الصالة والسالم: 

 َٔ اعتهف ايعؿط األٚاخط فُٔ َت٢ ٜبسأ اعتهاف٘؟ د:21ر َػأي١

 :يف الؿسللة ققٓن 

أكف يعتؽػ مـ بعد صالة الصبح مـ الققم الحادي والعشريـ، وهق  :األّل

، واستدلقا بحديث طائشة  وابـ الؿـذر، ققل إوزاطل، والؾقث، والثقري،

كان إذا أراد أن يعتؽػ العشر إواخر صؾَّك الػجر  ـبل ، أنَّ الالبابالذي يف 

 ثؿ دخؾ معتؽػف.

أكف يبدأ مـ غروب شؿس الققم العشريـ، وهق ققل أمحد، ومالؽ،  الجاىٕ:

والشافعل، وأبل حـقػة، وصائػة مـ أهؾ العؾؿ: ٕنَّ العشر تبدأ بغروب الشؿس، 

الصحقحقـيف  ولحديث أبل سعقد الخدري 
(1)

اطتؽػ يف  لـبل ، أنَّ ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (، والؾػظ لؿسؾؿ.1167(، ومسؾؿ )2018أخرجف البخاري ) (1)



َٔاو  االِعٔتَهأف َباُب ٌَ َّٔق  5٢5  َرَمَضا

 
العشر إوسط يف رمضان يؾتؿس لقؾة الؼدر، ثؿ باكت لف أهنا يف العشر إواخر، 

، وهق انشاجحهق  ًىزا انقٌل .«ف...ػِ ؽَ تَ عْ ل مُ فِ  ْت بِ قَ ؾْ فَ  ؛علمَ  َػ ؽَ تَ اطْ  ـِ مَ »فؼال: 

 .مؼبؾ القادطل اإلمام  ترجقح شقخـا

ُلقه بلكف دخؾ مـ أول : ّأما حدٓح عائغ٘ الؾقؾ، ولؽـ إكؿا تخؾَّك  فَلوَّ

ه لـػسف بعد صالة الصبح. بـػسف يف الؿؽان الذي أطدَّ
(1)

 

 ٌٖ ٜبٝك ي١ًٝ ايعٝس يف َعتهف٘ إشا اعتهف ايعؿط األٚاخط؟ د:21ر َػأي١

 .استحبَّ أمحد ومالؽ أْن يبقت لقؾة العقد يف معتؽػف ويخرج بعد صالة الصبح 

 شؿس: ٕنَّ : يخرج إذا غابت ال، وابـ الؿـذروقال الشافعل وإوزاطل

 .العشر تزول بزوال الشفر، والشفر يـؼضل بغروب الشؿس

، وٓ دلقؾ طىل آستحباب، واهلل أطؾؿ.انشاجحهق  ًىزا
(2)

 

ُٜهطٙ ع٢ً املعتهف يف اعتهاف٘؟ د:22ر َػأي١  َا 

(: والجؿفقر طىل أكف ٓ ُيؽره فقف إٓ ما 4/320) الػتحيف   قال احلافظ

مالؽ: ُتؽره فقف الصـائع، والِحَرف  وطـ -يعـل يف اطتؽافف-ُيؽره يف الؿسجد 

 .حتك صؾب العؾؿ.اكتفك

أما صؾب العؾؿ ففق مـ أفضؾ العبادات، فال ُيؽره يف آطتؽاف، ولؽـ  :ُ قهت

 يـبغل ذكر الؿسائؾ الؿفؿة، والـصائح والتقجقفات بدون إصالة، واهلل الؿستعان.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (3/161.)اإلشراف (4/489- ،)ؿغـلال (2033 ،)الػتحاكظر:  (1)

  (3/171.)اإلشراف (2/336 ،)تػسقر الؼرصبلاكظر:  (2)



 5٢6 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 
ـِ ُطَؿَر  (585) ـِ اْب ـْ َأْصَحاِب الـَّ َوَط

ًٓ مِ ُأُروا َلقَْؾَة الَؼْدِر فِل  ملسو هيلع هللا ىلصبِلِّ ، َأنَّ ِرَجا

 
ِ
بِْع إََواِخِر، َفَؼاَل َرُسقُل اهلل فِل  ُأَرى ُرْؤَياُكْؿ َقْد َتَقاَصَلْت »: ملسو هيلع هللا ىلصالَؿـَاِم، فِل السَّ

هَ  هيَا َفْؾَقَتَحرَّ ـْ َكاَن ُمَتَحرِّ ْبِع إََواِخرِ، َفَؿ ْبِع إََواِخرِ السَّ . ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.«ا فِل السَّ
(1)

 

ـِ َأبِل ُسْػقَاَن  (588) ـْ ُمَعاِوَيَة ْب ـِ الـَّبِلِّ َوَط َلْقَؾُة »: َقاَل فِل َلقَْؾِة الَؼْدرِ  ملسو هيلع هللا ىلص، َط

ـَ  اِجُح َوْقػُ «َسْبٍع َوِطْشرِي فُ . َرَواُه َأُبقَداُود، َوالرَّ
(2)

اْخُتؾَِػ فِل َتْعقِقـَِفا َطَؾك  ، َوَقدِ 

ًٓ َأْوَرْدهتَا فِل  ـَ َقْق  .َفتِْح البَاِريَأْرَبِعق

 نياملسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 غبب تػُٝتٗا ي١ًٝ ايكسض. د:1ر َػأي١

 ذكروا أسباًبا كثقرة:

ـَة الؼاب منها: ؾة، ويدل طىل أنَّ اهلل يؼدر فقفا ما يشاء مـ أمره إىل مثؾفا مـ السَّ

 .[4الدخان:] ﴾ ٿ ٿ    ٿ ٺ ٺ﴿ذلؽ ققلف تعاىل: 

قت بذلؽ لعظؿفا، وقدرها، وشرففا، مـ ققلفؿ: )لػالن  ومنها: أهنا ُسؿِّ

 قدر(، أي: شرف ومـزلة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1165(، ومسؾؿ )2015أخرجف البخاري ) (1)

(، مـ صريؼ معاذ بـ معاذ 4/312(، ومـ صريؼف البقفؼل )1386. أخرجف أبقداود )الزاجح ّقفُ (2)

 ف مرفقًطا. طـ شعبة طـ قتادة سؿع مطرًفا طـ معاوية ب

(، مـ صريؼ أبل داود الطقالسل ثـا شعبة طـ قتادة طـ مطرف 4/312وقد أخرجف البقفؼل )

 طـ معاوية بف مقققًفا. قال البقفؼل: وقػف أبقداود الطقالسل ورفعف معاذ بـ معاذ. 

(: وٓ يصح طـ 7/65-66) العؾؾوكالمها ثؼة ثبت حافظ، ولؽـ قال الدارقطـل يف  قهتُ:

  (388.)أحاديث معؾة ضاهرها الصحةيف  ، وذكره شقخـا هفقًطا. اشعبة مر



َٔاو  االِعٔتَهأف َباُب ٌَ َّٔق  5٢7  َرَمَضا

 
قت بذلؽ ٕنَّ لؾطاطات فقفا قدًرا طظقًؿا، وثقاًبا جزياًل، وهـاك  ّقٔل: ُسؿِّ

أققال أخرى.
(1)

 

 ّ ضفعك؟ٌٖ ي١ًٝ ايكسض باق١ٝ، أ د:2ر َػأي١

 البخاريالذي طؾقف إدلة الؿتؽاثرة أهنا باققة، وأما ما جاء يف  انصحْح

مـ حديث   (1167) (217،)مسؾؿمـ حديث طبادة بـ الصامت، ويف  (،49)

 الؽشػطـد البزار كؿا يف  أبل سعقد، ومـ حديث الػؾتان بـ طاصؿ

خرج يخبرهؿ  أنَّ الـبل   (1068:)الصحقح الؿسـدوهق يف  (،4/136)

خرجت ٕخبركؿ »بؾقؾة الؼدر، فرأى رجؾقـ يختصؿان، فحجز بقـفؿا، فؼال: 

، فالؿراد رفع تعققـفا، وقد وجد خالف «بؾقؾة الؼدر، فتالحك فالن وفالن، َفُرفَِعت

 .بلهنا رفعت شاذٌّ ٓ ُيعبل بف

اذُّون غؾطٌ  فكد قال اإلماو اليّْٖ  : وهذا الؼقل الذي اخترطف همٓء الشَّ

َفُرفَِعت، وطسك »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصضاهر، وغباوة بقـة: ٕن آخر الحديث يرد طؾقفؿ: ٕكف 

، ولق كان الؿراد «أن يؽقن خقًرا لؽؿ، فالتؿسقها ْم التاسعة، والسابعة، والخامسة

.هامل يلمر بالتؿاسفا. رفع وجقدها
(2)

  

 َت٢ ي١ًٝ ايكسض؟ د:3ر َػأي١

 افظ يف اختؾػ يف تعققـ لقؾة الؼدر طىل أققال كثقرة، أورد الحالػتح  أكثر

. ًٓ  مـ أربعقـ قق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (2014.)الػتح]سقرة الؼدر[،  تػسقر الؼرصبلاكظر:  (1)

  (2023.)الػتح (6/491 ،)الشرح الؿؿتع(ط/اإلرشاد، 6/402) الؿجؿقعاكظر:  (2)



 5٢8 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 
 ويؿؽـ تصـقػ هذه إققال إىل أربع فئات: :قال عبد اهلل البضاو

 مرفقضة، كالؼقل بنكؽارها يف أصؾفا، أو الؼقل برفعفا. األّىل:

ضعقػة، كالؼقل بلهنا لقؾة الـصػ مـ شعبان، ويدل طىل ضعػ هذا  الجاىٔ٘:

 ٱ﴿، وققلف: [٢85البؼرة:] ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ  ڳ﴿الؼقل ققلف تعاىل: 

 .[٢الؼدر:] ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ

 مرجقحة، كالؼقل بلهنا يف رمضان يف غقر العشر إخقرة مـف. الجالج٘:

اجحة، وهق كقهنا يف العشر إواخر مـ شفر رمضان،  الزابع٘: وهل الرَّ

وأرجاها: أوتارها، وأرجك إوتار: السبع إواخر، وأرجاها لقؾة سبع 

 هاوطشريـ.

، وتجتؿع بف إدلة كؾفا، فؼد جاء طـ انصحْحهق  انقٌل األخريهذا و :ُ قهت

، فشؿؾ الؾقايل القتر مـفا «التؿسقها ْم العشر إواخر»أكف قال:  الـبل 

 والشػع.

التؿسقها ْم القتر مـ العشر »: إنَّ الؾقايل القتر أرجك: لؼقل الـبل  ًقهنا:

 .«إواخر

 صحقح مسؾؿ: لحديث ُأبل بـ كعب يف إنَّ لقؾة سبع وطشريـ أرجك ًقهنا:

 .أكف كان يحؾػ ٓ يستثـل أهنا لقؾة سبع وطشريـ (:762)



َٔاو  االِعٔتَهأف َباُب ٌَ َّٔق  5٢9  َرَمَضا

 
أنَّ رجاًل قال: يا رسقل اهلل، إين يشؼ  (:2149) طـد أمحد طباسوجاء طـ ابـ 

 .«طؾقؽ بالسابعة»طظَّ الؼقام، فؿرين بؾقؾٍة لعؾ اهلل يقفؼـل بؾقؾة الؼدر، فؼال: 

اجح وقػف كؿا تؼدم.واستدلقا بحديث معا  وية الذي يف الؽتاب، والرَّ

الصحقحقـوالذي جعؾـا ٓ كعقـفا يف لقؾة سبع وطشريـ أكف قد ثبت يف 
(1)

 

 لقؾة إحدى وطشريـ. أهنا وقعت : مـ حديث أبل سعقد

لقؾة ثالث  (، طـ طبداهلل بـ أكقس: أهنا وقعت1168) صحقح مسؾؿويف 

ؾًة السبع إواخر: فؾحديث ابـ طؿر الؿتؼدم وطشريـ، أما كقن أرجك الؾقايل مج

 يف الؽتاب.

طـ طبد اهلل بـ طؿر   (1165( )209،)صحقحفوكذلؽ ما رواه مسؾؿ يف 

التؿسقها ْم العشر إواخر، فؿـ ضُعَػ، أو طجز فال يغؾبـ »قال:  أنَّ الـبل 

 .«طؾك السبع البقاقل

ًٓ كثق -  قال احلافظ ابً حجز : - رة يف الؿسللةبعد أن ذكر أققا

َِخقرالَوَأْرَجحَفا ُكّؾَفا َأكََّفا فِل  ْٕ ـْ اْلَعْشر ا
ـْ يُ ا َوَأكََّفا َتـْتَِؼؾ َكؿَ  ،ةِقْتٍر مِ

ْػَفؿ مِ

افِِعقَّة َلقَْؾة  َأَحادِيث َهَذا اْلبَاب، َوَأْرَجاَها َأْوَتار اْلَعْشر، َوأَْرَجك َأْوَتار اْلَعْشر ِطـْد الشَّ

ـَ إِْحَدى َوِطْشرِ  ـَ َطَؾك َما فِل َحِديث َأبِل َسِعقد َوَطبْد اهلل ،ي ْبـ  َأْو َثاَلث َوِطْشِري

ة اْلـجُأَكقٍْس، َوَأْرَجاَها ِطـْد  َمْت َأدِلَّ ، َوَقْد َتَؼدَّ ـَ ْؿُفقر َلقَْؾة َسبْع َوِطْشِري

اكتفك..َذلَِؽ 
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1167(، ومسؾؿ )2027أخرجف البخاري ) (1)

  (3/247.)تقضقح إحؽام (25/284 ،)مجؿقع الػتاوى (2020 ،)الػتحاكظر:  (2)



 521 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 

ٌِ امُلًَِحَك١  َبِعُض امَلَشا٥ٔ

 قاَٗا ٚإٕ مل ٜعًِ بٗا؟ٌٖ ٜٓاٍ اإلْػإ ي١ًٝ ايكسض إشا  د:1ر َػأي١

 يف هذه الؿسللة ققٓن: 

َْكثَر، َوَيُدلُّ : َوُهَق َقْقُل يختص إجر بؿـ طؾؿ هبا، قال الحافظ  :األّل ْٕ  ا

َلُف َما َوَقَع ِطـْد ُمْسؾِؿ
(1)

ـْ َحِديث َأبِل ُهَرْيَرة بَِؾْػظِ  
ـْ َيُؼْؿ َلْقَؾة اْلَؼْدر » :مِ َم

َٓ ُأْكؽُِر ُحُصقل الثََّقاب وَ ...، ثؿ قال: «َفُقَقافِؼَفا ح فِل َكَظِري، َو ُهَق الَِّذي َيتََرجَّ

ْبتَِغاِء َلقَْؾة اْلَؼْدر َوإِْن َلْؿ َيْعَؾؿ بَِفااْلـج
ِ

ـْ َقاَم ٓ  ها.َوَلْق َلْؿ ُتَقفَّؼ َلفُ  ،ِزيؾ لَِؿ

أكف يـالف إجر الؿقطقد، وإن مل يعؾؿ هبا، وهق ققل الطبري،  الجاىٕ:

 ـ العربل، ومجاطة.والؿفؾب، واب

ح ذلؽانشاجحوهق  ، وقال: أما ققل بعض ابـ طثقؿقـ اإلمام  ، ورجَّ

ا: ٕنَّ الـبل (، كف ٓ يـال أجرها إٓ مـ شعر هبا)إ :العؾؿاء  فؼقٌل ضعقٌػ جدًّ

، ومل يؼؾ: )طالًؿا «مـ قام لقؾة الؼدر إيَمًكا واحتسابًا؛ ُغِػر لف ما تؼدم مـ ذكبف»قال: 

 ها.لبَقَّـَف الـبل  :ان العؾؿ شرًصا يف حصقل الثقابهبا(، ولق ك

: مـ يؼؿ السـة: ويدل طىل صحة هذا الؼقل، ققل ابـ مسعقد  :ُ قهت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.176( )760رقؿ ) صحقح مسؾؿاكظر  (1)



َٔاو  االِعٔتَهأف َباُب ٌَ َّٔق  52٢  َرَمَضا

 
يصب لقؾة الؼدر. وأقره أبل بـ كعب طىل ذلؽ، وإكؿا بقَـّ أهنا يف لقؾة سبع 

 وطشريـ.

إمر،  فؿعـاه: يقافؼفا يف كػس «...، فققافؼفا..»: وأما استدٓلفؿ بؼقلف 

وإن مل يعؾؿ هق ذلؽ، واهلل أطؾؿ.
(1)

  

 عالَا  ي١ًٝ ايكسض. د:2ر َػأي١

 ثبت لفا بعض العالمات:

ة وٓ باردة أحداها:  .لقؾٌة سؿحاُء، ٓ حارَّ

 ، وابـ حبان(2190) طـد ابـ خزيؿة جاء ذلؽ مـ حديث جابر 

، ويف إسـاده: الػضقؾ بـ سؾقؿان، وهق ضعقٌػ، وجاء مـ حديث طبادة (3688)

، وفقف: بؼقة بـ القلقد، ومل يصرح (5/324) ، طـد أمحدلصامت بـ اا

خالد بـ معدان مل يسؿع مـ طبادة، وجاء  :اكؼطاع ف، وفقطـ شقخ شقخف بالتحديث

 الؽشػكؿا يف  ، والبزار(2192) ، طـد ابـ خزيؿةمـ حديث ابـ طباس 

لحسـ ، ويف سـده: زمعة بـ صالح وهق ضعقٌػ، والحديث يرتؼل إىل ا(1034)

 بؿجؿقع هذه الشقاهد، واهلل أطؾؿ.

 .كزول الؿطر الثانية:

الصحقحقـ، يف جاء ذلؽ يف حديث أبل سعقد الخدري 
(2)

، ومـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (6/497.)الشرح الؿؿتع (4/192 ،)السبؾ (2022 ،)الػتحاكظر:  (1)

 تؼدم تخريجف قريًبا. (2)



 522 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 
 . (1168)صحقح مسؾؿ، يف بـ ُأكقس ااهلل  حديث طبد

 .صؾقع الشؿس يف صبقحة تؾؽ الؾقؾة ٓ شعاع لفا الثالثة:

ث طـ رسقل اهلل  طـ ُأبل بـ كعب (،762) لَِؿا أخرجف مسؾؿ أنَّ  أكف حدَّ

 .الشؿس تطؾع مـ ذلؽ الققم ٓ شعاع لفا

(، مـ صريؼ: أبل 3857طـد أمحد ) ولف شاهد مـ حديث ابـ مسعقد

 .الصؾت، طـ أبل طؼرب، طـف

وهذا إسـاد ضعقػ: لجفالة أبل الصؾت، وأبل طؼرب، ولف شاهد كذلؽ مـ 

 .مـ أخرجفحديث طبادة بـ الصامت، وقد تؼدم بقان حالف، و



َٔاو  االِعٔتَهأف َباُب ٌَ َّٔق  523  َرَمَضا

 
ـْ َطائَِشَة  (585) ، َأَرَأْيت إْن َطؾِْؿت َأيَّ  ،َوَط

ِ
َلقَْؾٍة  َقاَلْت: ُقْؾت: َيا َرُسقَل اهلل

ِـّل الؾُفؿَّ إكَّؽ َطُػق  »َلقَْؾُة الَؼْدِر، َما َأُققُل فِقَفا؟ َقاَل: ُققلِل:  . «ُتِحبُّ الَعْػَق َفاْطُػ َط

َحُف التِّْرمِِذيُّ َوالَحاكُِؿ.َروَ  اُه الَخْؿَسُة، َغقَْر َأبِل َداُود، َوَصحَّ
(1)

 

 احلكم املستفاد من احلديث

أمَّ  فقف استحباب الدطاء يف تؾؽ الؾقؾة هبذا الدطاء الذي طؾََّؿف الـبل 

 . طائشة الؿممـقـ

 .ؾؿ، واهلل أطوُيستحبُّ اإلكثار مـ مجقع إدطقة القاردة طـ الـبل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لققم والؾقؾةطؿؾ ا(، والـسائل يف 3513(، والترمذي )182، 6/171. أخرجف أمحد )صخٔح (1)

 (، كؾفؿ مـ صريؼ طبداهلل بـ بريدة طـ طائشة.3850(، وابـ ماجف )-872)

وطبداهلل بـ بريدة قد كػك الدارقطـل سؿاطف مـ طائشة: ولذلؽ فؼد أورد هذا الحديث شقخـا 

  يفأحاديث معؾة ضاهرها الصحة. 

بريدة، وسؾقؿان قد أدرك  ولؽـ قد تابع طبَداهلل بـ بريدة طىل هذا الحديث أخقه سؾقؿان بـ

طائشة، ولؽـ ٓ يعؾؿ هؾ سؿع مـفا أم ٓ، فقؽقن طىل شرط مسؾؿ: ٕن مسؾًؿا ٓ يشترط ثبقت 

 السؿاع.

 (.6/258(، وأمحد )877) طؿؾ الققم والؾقؾةوقد أخرج رواية سؾقؿان الـسائل يف 

ؼقف، ومـ مل يصحح إحاديث بشرط مسؾؿ: فال يؼؾ الحديث طـ درجة الحسـ بطري

 أطؾؿ. واهلل



 524 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 
ـْ َأبِل َسِعقٍد الُخْدِريِّ  (555)   ،َوَط

ِ
َٓ ُتَشدُّ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

َّٓ إَلك َثاَلَثِة َمَساِجَد  َحاُل إ : الَؿْسِجُد الَحَراُم، َوَمْسِجِدي َهَذا، َوالَؿْسِجُد الرِّ

. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.«كإَْقَص 
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 بٝإ َع٢ٓ احلدٜح.

َحاُل »:  قوله  .«َٓ ُتَشدُّ الرِّ

حال مجُع َرْحٍؾ، وهق  هذا كػٌل ُأريد بف الـفل، وهق أبؾغ مـ صريح الـفل، والرِّ

حال طـ السػر: ٕكَّف ٓ زمف، وخرج لؾبعقر كالسرج طىل الػرس، وكـَّك بشد الرِّ

واحؾ،  ذكرها مخرج الغالب يف ركقب الؿسافر، وإٓ فال فرق بقـ ركقب الرَّ

 والخقؾ، والبغال، والحؿقر، والؿشل يف الؿعـك الؿذكقر.

( 1397) أخرجف مسؾؿ «إكَم يسافر...»ويدلُّ طؾقف ققلف يف بعض صرقف: 

.طـ أبل هريرة  (،513)
(2)

 

ساجد الثالثة، وشرطقة السػر إلقفا ويستػاد مـ هذا الحديث فضقؾة هذه الؿ

: وأما الؿساجد لؾعبادة: مـ صالة، واطتؽاف، وغقرها، قال شقخ اإلسالم 

الثالثة فاتػؼ العؾؿاء طىل استحباب إتقاهنا لؾصالة وكحقها.
(3)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 415(، ومسؾؿ يف كتاب الحج رقؿ )1197أخرجف البخاري ) (1)

  (1188.)الػتحاكظر:  (2)

  (2/806.)اقتضاء الصراط الؿستؼقؿاكظر:  (3)



َٔاو  االِعٔتَهأف َباُب ٌَ َّٔق  525  َرَمَضا

 
 ايػفط إىل غريٖا َٔ املػاجس. د:3ر َػأي١

ؼ مثؾ أن يسافر إىل دمش ،ولق سافر مـ بؾد إىل بؾد:  قال ابً عبد اهلادٖ

مل  :أو يسافر إىل مسجد قباء مـ بؾد بعقد ،مـ مصر ٕجؾ مسجدها أو بالعؽس

بـذره  ِػ ولق كذر ذلؽ مل يَ  ،ػاق إئؿة إربعة وغقرهؿا باتِّ يؽـ هذا مشروطً 

، طـ الؾقث بـ سعد يف الؿساجد إٓ خالف شاذٌّ  :باتػاق إئؿة إربعة وغقرهؿ

قباء فؼط.وقالف ابـ مسؾؿة مـ أصحاب مالؽ يف مسجد 
 (1)

 

 ايٓصض إلتٝإ املػاجس ايثالث١. د:4ر َػأي١

لق  ولؽـ:  (2/806)اقتضاء الصراط الؿستؼقؿيف   قال عٔخ اإلصالو

أكف ٓ يجب بالـذر إٓ  أحسُٖا: كذر ذلؽ، هؾ يجب بالـذر؟ فقف ققٓن لؾعؾؿاء:

 إتقان الؿسجد الحرام خاصة، وهذا أحد ققيل الشافعل، وهق مذهب أبل حـقػة،

ٚايكٍٛ ىل أصؾف يف أكف ٓ يجب بالـذر إٓ ما كان مـ جـسف واجب بالشرع. ط وبـاه

: وهق مذهب مالؽ، وأمحد وغقرمها: أكف يجب إتقان الؿساجد الثالثة ايثاْٞ

بالـذر، لؽـ إن أتك الػاضؾ أغـاه طـ إتقان الؿػضقل، فنذا كذر إتقان مسجد 

ن كذر إتقان مسجد إيؾقاء الؿديـة ومسجد إيؾقاء أغـاه إتقان الؿسجد الحرام، وإ

 ملسو هيلع هللا ىلصأغـاه إتقان أحد مسجدي الحرمقـ، وذلؽ أكف قد ثبت يف الصحقح طـ الـبل 

«مـ كذر أن يطقع اهلل فؾقطعف ومـ كذر أن يعصقف فال يعصف»أكف قال: 
(2)

وهذا يعؿ  ،

كؾ صاطة، سقاء كان جـسفا واجبًا أو مل يؽـ، وإتقان إفضؾ: إجراًء لؾحديث 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الصارم الؿـؽل (.33-32)ص 

 (.1372رقؿ ) البؾقغسقليت تخريجف يف  (2)



 526 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 
 هاالقارد يف ذلؽ.

)لؾحديث القارد يف ذلؽ( يعـل بف ما أخرجف  ققل شقخ اإلسالم  :ُ قهت

بنسـاد صحقح: أنَّ  (، مـ حديث جابر 3/363(، وأمحد )3305أبق داود )

رجاًل قال يقم الػتح: يا رسقل اهلل، إين كذرت إن فتح اهلل طؾقؽ مؽة أن أصظ يف 

، فسللف، فؼال: «هاهـا صؾِّ »، فسللف، فؼال: «صؾِّ هاهـا»بقت الؿؼدس، فؼال: 

 .«فشلكؽ إًذا»

(، وبقب 4/471) الجامع الصحقحيف  وقد صححف شقخـا القادطل 

 طؾقف بؿا اقتضاه كالم شقخ اإلسالم الؿتؼدم، وباهلل التقفقؼ.

 ؾس ايِطحٌ يعٜاض٠ ايكبٛض. د:5ر َػأي١

يعـل -(: وذكر 19-18)ص الصارم الؿـؽليف   قال ابً عبد اهلادٖ

الؼقل بنباحة ذلؽ كؿا يؼقلف بعض  أحدٍا:لؽ ققلقـ لؾعؾؿاء، يف ذ -شقخ اإلسالم

دار الفجرة  أكف مـفل طـف كؿا كص طؾقف إمام :ّالجاىٕ .أصحاب الشافعل وأمحد

مالؽ بـ أكس، ومل يـؼؾ طـ أحد مـ إئؿة الثالثة خالفف، وإلقف ذهب مجاطة مـ 

 أصحاب الشافعل وأمحد.

حال وإطؿال  لؿـ قال بؿـع شدِّ  الشقخ واحتجَّ  قال: طِّل إىل الؼبقر اْلـؿُ الرِّ

تف وثبقتف، مـ حديث أبل هريرة طـ الـبل   بحديث مشفقر متَّػؼ طىل صحَّ

حال إٓ إلك ثالثة مساجد: مسجدي هذا، والؿسجد الحرام، ٓ »قال:  تشدُّ الرِّ

«والؿسجد إقصك
(1)

 ها.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ـ حديث أبل هريرة (، م1397(، ومسؾؿ )1189أخرجف البخاري ) (1)



 527  املزاو بلْغ أحادٓح فَزظ

 

 فٗسس أحادٜح بًٛغ املساّ
 

َّٓ  إَلفَ  َٓ  َأنْ  َأَتْشَفدُ   260 ........................................................    اهلُل؟ إ

ـَ   125 ..............................................................    َهَذا؟ َزَكاةَ  َأُتْعطِق

ْيت إَذا  126 ......................................................    بَِؽـْزٍ  َفَؾْقَس  َزَكاَتفُ  َأدَّ

 304 ...............................................    َتْؿرٍ  َطَؾك َفْؾُقْػطِرْ  َأَحُدُكؿْ  َأْفَطرَ  إَذا

 479 .................................................    َتُصقُمقا َفاَل  َشْعَبانُ  اْكَتَصَػ  إَذا

ـْ  الَؿْرَأةُ  َأْكَػَؼِت  إَذا  183 .................................................    َبْقتَِفا َصَعامِ  مِ

 119 ......................................................    َوَدُطقا َفُخُذوا َخَرْصُتؿْ  إَذا

 242 ............................................................    َفُصقُمقا َرَأْيُتُؿقهُ  إَذا

 65 ..........................................................    ِدْرَهؿٍ  مِاَئَتا َلؽ َكاَكْت  إَذا

 516 ........................................................    َتَقاَصَلْت  َقدْ  ُرْؤَياُكؿْ  ُأَرى

 151 ...............................................    الققم هذا يف الطقاف طـ أغـقهؿ

 325 ......................................................    َوالَؿْحُجقمُ  الَحاِجؿُ  َأْفَطرَ 

 325 .....................................................................    انِ َهذَ  َأْفَطرَ 

ـَّةُ   498 .........................................    َمِريًضا َيُعقدَ  َٓ  َأنْ  الُؿْعَتؽِِػ  َطَؾك السُّ

 523 .................................................................    َطُػقٌّ  إكَّؽ الؾُفؿَّ 

 96 .................................................................    َطَؾْقِفؿْ  َصؾِّ  الؾُفؿَّ 

 190 .....................................................................    َكدٌّ  الَؿْسَلَلةُ 



 528 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 
ـَ  َخْقرٌ  الُعْؾَقا الَقدُ  ْػَؾك الَقدِ  مِ  177 .................................................    السُّ

 123 ...........................................    لِعـَُب ا ُيْخَرَص  َأنْ : ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َأَمرَ 

 459 ..................................................    َكُصقمَ  َأنْ : ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َأَمَرَكا

َدَقةَ  إنَّ  لِ  َتـَْبِغل َٓ  الصَّ دٍ  ِٔ  197 .................................................    ُمَحؿَّ

 97 .................................................    ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َسَلَل ( ) الَعبَّاَس  َأنَّ 

 6 ....................................................    َصَدَقةً  َطَؾْقِفؿْ  اْفَتَرَض  َقدِ  اهللَ  َأنَّ 

َّٓ  َتِحؾُّ  َٓ  الَؿْسَلَلةَ  إنَّ  ََح  إ  191 ..............................................    َثاَلَثةٍ  دِ ِٕ

 325 ................................................    ُمْحِرمٌ  َوُهقَ  اْحَتَجؿَ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأنَّ 

 334 .................................................    َرَمَضانَ  فِل اْكَتَحَؾ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأنَّ 

ـِ  إَلك َبَعَثفُ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأنَّ   53 .......................................................    الَقَؿ

ـًُبا ُيْصبُِح  َكانَ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأنَّ   432 ....................................................    ُج

 498 ........................................    إََواِخرَ  الَعْشرَ  َيْعَتؽُِػ  َكانَ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأنَّ 

ـْ  َكَفك ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأنَّ   485 ............................................   َطَرَفةَ  َيْقمِ  َصْقمِ  َط

ـَ  َأَخذَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقَل  َأنَّ   147 .......................................    الَؼَبؾِقَّةِ  الَؿَعاِدنِ  مِ

ـْ  َكَفك ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقَل  َأنَّ  ـِ  ِصَقامِ  َط  470 .........................................    َيْقَمْق

َٓ  ِشئْتَُؿا، إنْ   191 .....................................................    لَِغـِلٍّ  فِقَفا َحظَّ  َو

 498 ........................................    َرْأَسفُ  َطَؾلَّ  َلُقْدِخَؾ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َكانَ  إنْ 

ْففُ  َمْسُؽقَكةٍ  َقْرَيةٍ  فِل َوَجْدتف إنْ   143 ..............................................    َفَعرِّ

َؿا  197 ....................................................    َهاِشؿٍ  َوَبـُق الُؿطَّؾِِب  َبـُق إكَّ

ُفَؿا ـَ  ِطقدٍ  َيْقَما إكَّ  482 ......................................................    لِْؾُؿْشِركِق



 529  املزاو بلْغ أحادٓح فَزظ

 103 ................................................................ الُعْشرُ  َبْعاًل  َكانَ  َأوْ  

 366 ..................................................................    الُعَصاةُ  وَلئَِؽ أُ 

امُ  امُ  التَّْشِريِؼ  َأيَّ  472 ...........................................................    َأْكؾٍ  َأيَّ

َؿا  174 ......................................................    َثْقًبا ُمْسؾًِؿا َكَسا ُمْسؾِؿٍ  َأيُّ

ُروا ُحقرِ  فِل َفنِنَّ  َتَسحَّ  293 ..................................................    َبَرَكةً  السَّ

ُققا  181 ........................................................................    َتَصدَّ

ـَ  َصَدَقاُت  ُتْمَخذُ   57 ...........................................    مَِقاِهِفؿْ  َطَؾك الُؿْسؾِِؿق

،ال ُجْفدُ  ـْ  َواْبَدأْ  ُؿِؼؾِّ  177 ...................................................    َتُعقُل  بَِؿ

ْلفُ  ُخْذهُ   207 ....................................................................    َفَتَؿقَّ

َص  ْقِخ  ُرخِّ  381 ...................................................    ُيْػطِرَ  َأنْ  الَؽبِقرِ  لِؾشَّ

ُفؿُ  َسْبَعةٌ  فِ  فِل اهللُ  ُيظِؾُّ  174 ........................................................    ضِؾِّ

ـُ  َصَدَق   185 ..............................................................    َمْسُعقدٍ  اْب

 260 ....................................................    َرَأْيُتفُ  َأكِّل ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َفَلْخَبْرت

ةَ  اَفَلْكِؿُؾق ـَ  َشْعَبانَ  ِطدَّ  243 .....................................................    َثاَلثِق

 151 ................................................    الِػْطرِ  َزَكاةَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َفَرَض 

 151 ................................................    الِػْطرِ  َزَكاةَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َفَرَض 

ـَ  َأْرَبعٍ  فِل ـَ  َوِطْشِري  21 .......................................................    اإِلبِؾِ  مِ

 64 ................................................................    إبِؾٍ  َسائَِؿةِ  ُكؾِّ  فِل

َؿاءُ  َسَؼِت  فِقَؿا  103 .....................................................    َوالُعُققنُ  السَّ

 285 .................................................    ِطَباِدي َأَحبُّ : َوَجؾَّ  َطزَّ  اهللُ  َل َقا



 531 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 
 498 ...............................................    َيْعَتؽَِػ  َأنْ  َأَرادَ  إَذا ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  َكانَ 

 318 ..................................................    َصائِؿٌ  َوُهقَ  ُيَؼبُِّؾ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  َكانَ 

 497 ..............................................    الَعْشرُ  َدَخَؾ  إَذا ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َكانَ 

 131 .....................................    َدَقةَ الصَّ  ُكْخِرَج  َأنْ  َيْلُمُرَكا ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َكانَ 

 456 .......................................................    َيُصقمُ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َكانَ 

 174 .......................................................    َصَدَقتِفِ  ضِؾِّ  فِل اْمِرئٍ  ُكؾُّ 

ـِ  فِل ُكْعطِقَفا ُكـَّا  151 .............................................    َصاًطا ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلِّ  َزَم

َدَقةِ  فِل َتْلُخَذا َٓ  َّٓ  الصَّ ـْ  إ  106 ......................................    إَْصـَاِف  َهِذهِ  مِ

َدَقةُ  َتِحؾُّ  َٓ   191 ...........................................................    لَِغـِلٍّ  الصَّ

قا َٓ   476 ...................................................    بِِؼَقامٍ  الُجُؿَعةِ  َلْقَؾةَ  َتْخَتصُّ

َحاُل  ُتَشدُّ  َٓ  َّٓ  الرِّ  524 ............................................    َمَساِجدَ  َثاَلَثةِ  إَلك إ

ْبِت  َيْقمَ  َتُصقُمقا َٓ   481 ..........................................................    السَّ

ُمقا َٓ   237 ....................................................    َيْقمٍ  بَِصْقمِ  َرَمَضانَ  َتَؼدَّ

ـْ  َصامَ  َٓ   487 ..........................................................    إََبدَ  َصامَ  َم

ـَ  َيْػِرْضفُ  َلؿْ  ـْ لِؿَ  ِصَقامَ  َٓ  ْقؾِ  مِ  269 ...............................................    الؾَّ

 464 ........................................    َشاِهدٌ  َوَزْوُجَفا َتُصقمَ  َأنْ  لِْؾَؿْرَأةِ  َيِحؾُّ  َٓ 

 285 .............................................................    بَِخْقرٍ  الـَّاُس  َيَزاُل  َٓ 

َـّ  َٓ   476 .................................................    الُجُؿَعةِ  َيْقمَ  َأَحُدُكؿْ  َيُصقَم

َنْ   189 .........................................................    َحْبَؾفُ  َأَحُدُكؿْ  َيْلُخذَ  َٕ

ْص  َلؿْ  امِ  فِل ُيَرخَّ ـَ  َأنْ  التَّْشِريِؼ  َأيَّ  472 ..........................................    ُيَصْؿ



 53٢  املزاو بلْغ أحادٓح فَزظ

 61 .......................................................    َطْبِدهِ  فِل الُؿْسؾِؿِ  َطَؾك َلْقَس  

 499 ......................................................    ِصَقامٌ  الُؿْعَتؽِِػ  َطَؾك َلْقَس 

 94 .....................................................    َصَدَقةٌ  الَعَقامِؾِ  الَبَؼرِ  فِل َلْقَس 

َّٓ  َصَدَقةٌ  الَعْبدِ  فِل َلْقَس   61 ............................................... الِػْطرِ  َصَدَقةُ  إ

 101 .....................................................    َأَواٍق  َخْؿسِ  ُدونَ  فِقَؿا َلْقَس 

 101 ....................................................    َأْوُسٍؼ  َخْؿَسةِ  ُدونَ  فِقَؿا َلْقَس 

ـَ  َسْبعٍ  َلْقَؾةُ   516 ..............................................................    َوِطْشِري

ـْ  َما  454 ..........................................................    َيْقًما َيُصقمُ  َطْبدٍ  مِ

ُجُؾ  َيَزاُل  َما  186 .....................................................    الـَّاَس  َيْسَلُل  الرَّ

ـِ  ، اْسَتَػادَ  َم ًٓ  85 ....................................................    َطَؾْقفِ  َزَكاةَ  َفاَل  َما

ـْ   339 .......................................    َطَؾْقفِ  َقَضاءَ  َفاَل َكاِسًقا  َضانَ َرمَ  فِل َأْفَطرَ  َم

ـْ   348 ..................................................    َطَؾْقفِ  َقَضاءَ  َفاَل  الَؼْلءُ  َذَرَطفُ  َم

ـْ   186 ..................................................    َتَؽثًُّرا َأْمَقاَلـُفؿْ  الـَّاَس  َسَلَل  َم

ـْ  ِذي الَقْقمَ  َصامَ  َم  242 ...................................................    فِقفِ  ُيَشؽُّ  الَّ

ـْ   452 ...............................................................    َرَمَضانَ  َصامَ  َم

ـْ   493 .................................................    َواْحتَِساًبا ًكاإيَؿا َرَمَضانَ  َقامَ  َم

ـْ  َقامَ  ُيَبقِِّت  َلؿْ  َم  269 ..................................................    الَػْجرِ  َقْبَؾ  الصِّ

ـْ  ورِ  َقْقَل  َيَدعْ  َلؿْ  َم  316 ..........................................................    الزُّ

ـْ   435 ...........................................................    ِصَقامٌ  َوَطَؾْقفِ  َماَت  َم

ـْ   339 ............................................................    َصائِؿٌ  َوُهقَ  َكِسَل  َم



 532 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 
ـْ   95 ..............................................................    َماٌل  َلفُ  َيتِقًؿا َولَِل  َم

ـْ  الَؼْقمِ  َمْقَلك  205 .........................................................    ِسِفؿْ َأْكػُ  مِ

 269 ..............................................................    َشْلٌء؟ ِطـَْدُكؿْ  َهْؾ 

ـَ  ُرْخَصةٌ  ِهَل   366 ..............................................................    اهللِ  مِ

ُؽؿْ   309 ...................................................................   مِْثؾِل؟ َوَأيُّ

َكازِ  َوفِل  138 ............................................................    الُخُؿُس  الرِّ

 403 ...................................................................    َأْهَؾَؽؽ؟ َوَما

رُ  ـَةَ  ُيَؽػِّ  445 ............................................................    الَؿاِضَقةَ  السَّ

 

 



 533  ّاملضائل املْضْعات فَزظ

 

 فٗسس املٛضٛعات ٚاملشا٥ٌ

 5 ...................................................................... الزََّكاِة ِكَتاُب

 6 ........................................ .أكؽرها مـ وحؽؿ الزكاة، حؽؿ[: 1] مسللة

 7 ............................................. ُجحقًدا؟ ٓ ُبْخال مـعفا مـ[: 2] مسللة

 8 ...................................... ُبخال؟ مـعفا بؿـ اإلمام يصـع ماذا[: 3] مسللة

 9 ................... صاحبفا؟ طؾقفا يمجر ففؾ قفًرا، الزكاة اإلمام أخذ إذا[: 4] مسللة

 10 ........................................... الؽافر؟ طىل الزكاة تجب هؾ[: 5] مسللة

 11 .......................................... الؿرتد؟ طىل الزكاة تجب هؾ[: 6] مسللة

 12 ........................... والؿجـقن؟ الصبل، مال يف الزكاة تجب هؾ[: 7] مسللة

 14 ...................................... مالف؟ يف زكاة العبد طىل يجب هؾ[: 8] مسللة

 15 ................................ مالف؟ يف الؿؽاتب طىل الزكاة تجب هؾ[: 9] مسللة

 حال ثؿ حقًّا، خرج إذا الزكاة فقف تجب هؾ الجـقـ، إىل الؿـسقب الؿال[: 10] مسللة

 16 ...................................................................... الحقل؟ طؾقف

 16 ..................... وقتفا؟ حؾَّ  إذا الػقر طىل الزكاة إخراج يجب هؾ[: 11] مسللة

 17 ....... يخرجفا؟ أن قبؾ مات ثؿ أدائفا، مـ وتؿؽـ الزكاة، وجبت إذا[: 12] مسللة

 18 ..............إخراجفا؟ أراد ثؿ الزكاة، يمدي ٓ سـقن طؾقف مضت إذا[: 13] مسللة

 19 .............................. الػؼقر؟ إىل وصقلفا قبؾ الزكاة تؾػت إذا[: 14] مسللة

 20 .............................. ٓ؟ أم الزكاة، إخراج يف الـقة ُيشترط هؾ: [15] مسللة

 22 ............................................ .والبؼر والغـؿ، اإلبؾ، زكاة[: 1] مسللة



 534 فتح العالو يف دراص٘ أحادٓح بلْغ املزاو 

 
 23 ............................................. .والظِّباء الغـؿ مـ الؿتقلد[: 2] مسللة

 23 ................................. سائؿة؟ تؽقن أن زكاهتا يف ُيشترط هؾ[: 3] مسللة

 24 .................... سائؿة؟ غقر وبعضف الحقل، بعض سائؿة كاكت فنذا[: 4] مسللة

 25 .......................................... .فقفا والقاجب ؾ،اإلب كصاب[: 5] مسللة

 27 ........................................ وطشريـ؟ مخًسا اإلبؾ بؾغت إذا[: 6] مسللة

 28 .....................................ومائة؟ طشريـ طىل اإلبؾ زادت إذا[: 7] مسللة

ا اإلبؾ بؾغت إذا[: 8] مسللة  30 ......كالؿائتقـ؟ والِحَؼاق الؾبقن، بـات فقف يستقي حدًّ

 31 ....... اإلبؾ؟ مـ وطشريـ مخس دون فقؿا الغـؿ إخراج طؾقف يتعقـ هؾ[: 9] مسللة

 31 .......................... مخاض؟ بـت الؿال صاحب طـد يؽـ مل إذا[: 10] مسللة

 32 ........................... لبقن؟ ابـ وٓ مخاض، بـت معف يؽـ مل إذا[: 11] مسللة

 32 ....................... شاًة؟ تساوي ٓ ِضَعاٍف  إبؾ مخس طـده كان إذا[: 12] مسللة

ّـٌ  طؾقف وجب إذا[: 13] مسللة  33 .................. مـف؟ أطىل ِسـًّا فلخرج اإلبؾ، مـ س

ّـٌ  طؾقف وجب مـ[: 14] مسللة  33 ................................... مالف؟ يف وفؼده ِس

 34 ..................................تؾقفا؟ والتل القاجبة، السـ طدم مـ[: 15] مسللة

 35 ................................... .فقفا والقاجب الغـؿ، زكاة كصاب[: 16] مسللة

 36 ............................... .الؿاشقة زكاة يف تمخذ ٓ التل العققب[: 17] مسللة

 38 ........................... .الزكاة يف اإلجزاء يؿـع الذي العقب ضابط[: 18] مسللة

ُق  يلخذ هؾ[: 19] مسللة بَّك، الؿاخض، الؿصدِّ  38 .................... وإكقلة؟ والرُّ

خال تجزئ هؾ[: 20] مسللة  38 ........................................ الزكاة؟ يف السِّ

ّـُ  هق ما[: 21] مسللة  39 ........................... الغـؿ؟ يف إخراجف ُيجزئ الذي السِّ
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 41 ........................................... الذكقر؟ إخراج ُيجزئ هؾ[: 22] مسللة

ف الـَِّصاُب  كان إذا[: 23] مسللة  42 .......................................... ذكقًرا؟ كؾُّ

 42 الؿعز؟ مـ وطشرون الضلن، مـ طشرون الؿاشقة صاحب مع كان إذا[: 24] مسللة

خال تحسب هؾ[: 25] مسللة  44 ................................... الـِّصاب؟ مـ السِّ

 47 .................. كامال؟ طاًما ُطجقٓ أو فصالًكا، أو ِسخآ، مؾؽ مـ[: 26] مسللة

 47 ......................... الؿاشقة؟ زكاة يف الؼقؿة ُيخرج أن يجزئ هؾ[: 27] مسللة

 48 .................................... الؿاشقة؟ زكاة يف الُخؾَطة تمثِرُ  هؾ[: 28] مسللة

 49 ........................................... .إوصاف اختالط ضابط[: 29] لةمسل

 49 ............. الحقل؟ مجقع يف تؽقن أن إوصاف خؾطة يف ُيشترط هؾ[: 30] مسللة

ُجؾ سائؿةُ  كاكت إذا[: 31] مسللة  50 ...................................... متػرقة؟ الرَّ

 50 ............................................ .الؿاشقة غقر يف آختالط[: 32] مسللة

 51 ................................................ .الؿاشقة يف إوقاص[: 33] مسللة

 54 .................................................. .وزكاهتا البؼر كصاب[: 1] مسللة

 55 ...................................................... .الجقامقس حؽؿ[: 2] للةمس

 56 ........................................................... .القحش بؼر[: 3] مسللة

 56 ................................... .وإهظ القحشل، البؼر مـ الؿتقلد[: 4] مسللة

 57 ................ .ومقاهفؿ ديارهؿ طـد إمقال أصحاب مـ الزكاة أخذ[: 1] مسللة

 58 ........................ الجائر؟ السؾطان إىل الصدقة إخراج يجزئ هؾ[: 2] مسللة

 58 .................بـػسف؟ إخراجفا أو مام،اإل إىل الزكاة دفع: أفضؾ أيفؿا[: 3] مسللة

 61 ................................................... زكاة؟ الخققل يف هؾ[: 1] مسللة
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 63 .......................................... زكاة؟ طبقده يف السقد طىل هؾ[: 2] مسللة

 63 ................................................... زكاة؟ الحؿقر يف هؾ[: 3] مسللة

 65 ..................................... .والػضة الذهب يف الزكاة وجقب[: 1] مسللة

 66 .................................... فقفا؟ يجب وكؿ الػضة، كصاب كؿ[: 2] مسللة

 67 .......................................... .فقف والقاجب الذهب كصاب[: 3] مسللة

 70 ......................... زكاة؟ الؿعدكقة والعؿؾة الـؼدية إوراق يف هؾ[: 4] مسللة

 70 .......................... الـصاب؟ لتؽؿؾة الػضة إىل الذهب يضؿ هؾ[: 5] مسللة

 71 ........................................... .والػضة الذهب يف القاجب[: 6] مسللة

 71 .................... العدد؟ أم بالقزن، والػضة الذهب كصاب يعتبر هؾ[: 7] مسللة

 72 ............................................... زكاة؟ الؿغشقش يف هؾ[: 8] مسللة

 72 ................. زكاة؟ فقف هؾ والػضة، الذهب مـ الـصاب طىل زاد ما[: 9] مسللة

 75 ........................... أخر؟ طـ الـؼديـ أحد إخراج يجزئ هؾ[: 10] مسللة

 75 ... والػضة؟ الذهب، طـ والؿعدكقة القرققة، الـؼقد إخراج يجزئ هؾ[: 11] مسللة

ٌِ َبِعِض ٔذِنِس ٔفٞ َفِصٌ  76 ................................................... امُلًَِحَك١ امَلَشا٥ٔ

 76 .... ٓ؟ أم زكاة، طؾقف هؾ طـده، الذي الـصاب صيـؼ ديـ طؾقف كان مـ[: 1] مسللة

 78 .............................. ديـف؟ طـ يزكل أن الديـ صاحب طىل هؾ[: 2] مسللة

 80 ................... زكاة؟ مالؽف طىل هؾ الؿسروق، أو الؿغصقب الؿال[: 3] مسللة

 81 .................. لؿالف؟ زكاةً  الديـ يجعؾ أن الديـ لصاحب يجقز هؾ[: 4] مسللة

 82 ................. زكاة؟ الزوج ذمة يف الذي وصداقفا الؿرأة مفر طىل هؾ[: 5] مسللة

 82 ....................................... زكاة؟ إجارتف يف الؿمجر طىل هؾ[: 6] مسللة
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 84 ................................. زكاة؟ الؿرهقن مالف يف الرجؾ طىل هؾ[: 7] مسللة

 85 ...................... الؿال؟ طىل الحقل يحقل أن الزكاة يف ُيشترط هؾ[: 1] مسللة

 85 .............................. الحقل؟ مجقع يف الـصاب وجقد ُيعتبر هؾ[: 2] مسللة

َٓنِ  قبؾ فضةً  أو ذهًبا، أو ماشقًة،: مالف باع إذا[: 3] مسللة  86 ........بؿثؾفا؟ الحقل َحَق

 86 ........................ الزكاة؟ مـ فراًرا الحقل قبؾ مثالً  ماشقتف باع مـ[: 4] مسللة

 87 ..................................... .الحقل أثـاء الؿستػاد الؿال حؽؿ[: 5] مسللة

 89 ............................ الؿال؟ طقـ يف أم الذمة، يف تجب الزكاة هؾ[: 6] مسللة

ٌِ َبِعِض َذِنِس ٔفٞ َفِصٌ  9٢ ................................................... َك١امُلًَِح امَلَشا٥ٔ

 91 ..................................... إداء؟ إمؽان الزكاة يف ُيشترط هؾ[: 1] مسللة

 92 .............................. يضؿـ؟ ففؾ العامؾ: طىل الزكاة تؾػت إذا[: 2] مسللة

 أم الحقل أيبـك القارث، إىل الؿال واكتؼؾ الؿال، صاحب مات إذا[: 3] مسللة

 92 .......................................................................... يستلكػ؟

 93 ............. طام؟ كؾ يف وإثؿان الؿاشقة، مـ إمقال زكاة تتؽرر هؾ[: 4] مسللة

 94 ................................... صدقة؟ العقامؾ واإلبؾ البؼر، يف هؾ[: 1] مسللة

 96 .............................................. .الصدقة لصاحب الدطاء[: 1] مسللة

 97 .............. .القجقب سبب بعد الحقل تؿام قبؾ الزكاة تعجقؾ حؽؿ[: 1] مسللة

 101 .............. .والثؿار الؿزروطات، يف الزكاة فقف تجب الذي الـصاب[: 1] مسللة

 102 ......................................... إوسؼ؟ الخؿسة تعتبر متك[: 2] مسللة

 102 ................................ بالقزن؟ أم بالؽقؾ، الـصاب يعتبر هؾ[: 3] ةمسلل

 103 ................................ .والؿزروطات الثؿار، يف الزكاة مؼدار[: 1] مسللة
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قاين سؼاه إذا[: 2] مسللة  104 ......... السؿاء؟ بؿاء أخر والـصػ العام، كصػ بالسَّ

 104 .................................... أخر؟ مـ أكثر بلحدمها ُسِؼل إذا[: 3] مسللة

 105 .............................. لـصاب؟ا طىل زاد فقؿا الزكاة تجب هؾ[: 4] مسللة

 107 .... والثؿار؟ الؿزروطات، مـ الزكاة فقفا تجب التل إصـاف هل ما[: 1] مسللة

 ٢٢1 ................................................. امُلًَِحَك١ امَلَشا٥ٌٔ َبِعض ٔذِنِس ٔفٞ َفِصٌ

 110 ................................................ .الزكاة وجقب وقت[: 1] مسللة

 111 ............................................ الزكاة؟ إخراج يجب متك[: 2] مسللة

 111 ............. واحد؟ محصقل مـ مرة مـ أكثر الزكاة إخراج طؾقف هؾ[: 3] مسللة

 112 ......................................... الشعقر؟ إىل الؼؿح يضؿ هؾ[: 4] مسللة

 112 .......................................... الزبقب؟ إىل التؿر ُيضؿ هؾ[: 5] مسللة

 112 .................................... الشعقر؟ أو البر إىل التؿر يضؿ هؾ[: 6] مسللة

 113 ...... والزبقب؟ والتؿر، الشعقر، وكذا بعضفا، مع البر أكقاع ُتضؿ هؾ[: 7] مسللة

 113 ......................................... الؿحصقلقـ؟ ثؿرة تضؿ هؾ[: 8] مسللة

 113 ................. زكاُتف؟ مـ فعىل الصالح، بدو بعد الؿحصقل باع إذا[: 9] مسللة

 114 ..................... الصالح؟ بدو قبؾ إلكسان الؿحصقل وهب إذا[: 10] مسللة

 114 ........... بؼل؟ لؿا يزكك ثؿ الؿحصقل مـ تخرج العؿؾ ممكة هؾ[: 11] مسللة

 115 ................ الزكاة؟ مـ فعىل فقفا، فزرع أرًضا إكسان استلجر إذا[: 12] مسللة

 زكاة طؾقف ففؾ الؿال، لبقت الخراج فقفا طؾقف أرض يف يزرع كان مـ[: 13] مسللة

 116 ........................................................................... أيًضا؟
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ٓ؟ أم الزكاة، فقف وجبت الذي الؿال طقـ مـ الزكاة إخراج يجب هؾ[: 14] مسللة

 .................................................................................. 118 

 119 ....................................... .مـف والحؽؿة الخرص، معـك[: 1] مسللة

 120 ...................................................... .الخرص حؽؿ[: 2] مسللة

 121 ....... طؾقفؿ؟ يخرص وٓ قكف،لقلكؾ شلء الـخؾ ٕصحاب يترك هؾ[: 3] مسللة

 122 ...................................... ُخِرص؟ أن بعد الـخؾ تؾػ إذا[: 4] مسللة

 122 ...................... اثـقـ؟ مـ بد ٓ أم القاحد، الخارص يؽػل هؾ[: 5] مسللة

 123 ............................. الـخؾ؟ يخرص كؿا العـب يخرص هؾ[: 1] مسللة

 126 ............................. زكاة؟ والػضة الذهب، مـ الُحظ يف هؾ[: 1] مسللة

 129 ......................................... زكاة؟ الؿحىل السقػ يف هؾ[: 2] مسللة

 129 ................. زكاة؟ فقفا هؾ والػضة، الذهب مـ الؿتخذة إواين[: 3] مسللة

 130 ........................... بالؼقؿة؟ أم بالقزن، الحظ كصاب يعتبر هؾ[: 4] مسللة

 130 ........................... .والػضة الذهب غقر مـ إخرى الجقاهر[: 5] مسللة

 131 ............................. زكاة؟ لؾتجارة الؿعروضة إشقاء يف هؾ[: 1] مسللة

 135 ................................................. كاة؟ ز العسؾ يف هؾ[: 2] مسللة

 139 ............................................ الركاز؟ يف يجب الذي ما [:1] مسللة

 139 ................................ كِصاًبا؟ يؽقن أن الركاز يف ُيشترط هؾ[: 2] مسللة

 139 ................................... الحقل؟ طؾقف َيُحقل أن ُيشترط هؾ[: 3] مسللة

 140 ............................................... الركاز؟ مصرف هق ما[: 4] مسللة

 140 ............................................. الُخُؿس؟ طؾقف يجب مـ[: 5] مسللة
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 141 ................................. والػضة؟ بالذهب الركاز يختص هؾ[: 6] مسللة

 143 ....................................................... .الركاز مقضع[: 1] سللةم

 147 ........الزكاة؟ فقفا تجب التل الؿعادن هل وما زكاة؟ الؿعادن يف هؾ[: 1] مسللة

 149 ....................والعـبر والؿرجان، كالؾملم، البحر مـ الؿستخرج[: 2] مسللة

 151 ............................................................... ائفِطِس َصَدَق١ٔ َباُب

 152 .................................................. .الػطر صدقة حؽؿ[: 1] مسللة

 152 ........................................... الػطر؟ زكاة تجب مـ طىل[: 2] مسللة

 153 .................................... الؽافر؟ طىل الػطر زكاة تجب هؾ[: 3] مسللة

 154 ............................. الػطر؟ زكاة الؿسؾؿ العبد طىل تجب هؾ[: 4] مسللة

 154 ................................... كافًرا؟ وسقده مسؾًؿا العبد كان إذا[: 5] مسللة

 155 ....................... التجارة؟ طبقد طىل الػطرة السقد طىل يجب هؾ[: 6] مسللة

 155 ............................. زكاة؟ السقد طىل ففؾ غائًبا العبد كان إذا[: 7] مسللة

 156 ....................... سقد؟ مـ أكثر مؾؽ يف العبقد أو العبد، كان إذا[: 8] مسللة

؟ وكصػف طبدٌ  كصػف الرجؾ كان إذا[: 9] مسللة  156 ................................حرٌّ

 157 ..................... كػسفا؟ طىل أم زوجفا، طىل الؿتزوجة فطرة هؾ[: 10] مسللة

 158 ........................... فطرتف؟ تؾزمف ففؾ إكسان، بؿمكة تبرع مـ[: 11] مسللة

 158 ......................... الػطر؟ زكاة بف تجب ذيال القسار ضابط ما[: 12] مسللة

 159 ................................. الجـقـ؟ طـ الػطر زكاة تجب هؾ[: 13] مسللة

 159 ................ السقد؟ طـف ُيْخِرج أم كػسف، طـ ُيْخِرج هؾ الؿؽاتب[: 14] مسللة

 160 ...................... الػطر؟ زكاة مـفا يخرج التل إصـاف هل ما[: 15] مسللة
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 162 ............................... ؟(الؿجػػ الؾبـ) إقط يجزئ هؾ[: 16] مسللة

 162 ................................. الػطر؟ صدقة يف الدققؼ جزئي هؾ[: 17] مسللة

 163 ....................................... بالدراهؿ؟ الؼقؿة تجزئ هؾ[: 18] مسللة

 163 .................. الػطر؟ صدقة يف إخراجف يجب الذي الؼدر هق ما[: 19] مسللة

 169 .................... كافؾة؟ وكقاه القاجب، الؼدر طـ اإلكسان زاد إذا[: 20] مسللة

 169 ................................. .الػطر صدقة إخراج وجقب وقت[: 21] مسللة

 170 ................................ .الصالة بعد العقد يقم فاتلديت حؽؿ[: 22] مسللة

 170 ............................................. .العقد يقم طـ تلخقرها[: 23] مسللة

 171 ....................................... .وقتفا قبؾ الػطر زكاة تؼديؿ[: 24] مسللة

ُِّع َصَدَق١ٔ َباُب  174 .............................................................. ايتََّط

 175 ............................................ .التطقع صدقة استحباب[: 1] مسللة

 175 ............................................. .التطقع بصدقة اإلسرار[: 2] مسللة

 175 ............................................. .الػرض بصدقة اإلسرار[: 3] مسللة

 177 .............................................. .السػىل والقد الُعؾقا القد[: 1] ةمسلل

 178 ............................................... .وأفضؾفا الصدقة خقر[: 2] مسللة

 179 ............................................... .كامال بالؿال التصدق[: 3] مسللة

 181 .......................................إلقف؟ محتاج هق بؿا تصدق مـ[: 1] مسللة

 183 ......... سقده؟ مال مـ والعبد زوجفا، مال مـ الؿرأة إكػاق حؽؿ ما[: 1] مسللة

 185 ......................................... .إقارب طىل التصدق حؽؿ[: 1] مسللة

 186 .......................................... .حاجة بغقر الؿسللة تحريؿ[: 1] مسللة
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 186 ...............................الؿسللة معف تحؾ ٓ الذي الِغـَك ضابط[: 2] مسللة

 190 .................................... .السؾطان غقر مـ الؿسللة تحريؿ[: 1] مسللة

ِِ َباُب  191 ............................................................. ايصََّدَقأت َقِش

 192 .......................................... الزكاة؟ مـ الغـل ُيْعَطك هؾ[: 1] مسللة

 192 ............................. .زكاةال إلقف تصرف ٓ الذي الغـل ضابط[: 2] مسللة

 أشبف وما طؼاره، أجرة أو مؽسبف، مـ يقم كؾ يف كػايتة قدر لف الذي الؼقي[: 3] مسللة

 194 ............................................................................ .ذلؽ

 194 ...................................... لف؟ كسب وٓ صحقًحا كان مـ[: 4] مسللة

 195 ............................. طـفؿا؟ يستغـل ٓ وخادم دار لف كان مـ[: 5] مسللة

 195 ..................... إلقف؟ صارت مؿـ يشتريفا أن الزكاة لُِؿْخِرج هؾ[: 6] مسللة

 197 .................... الصدقة؟ طؾقفؿ تحرم الذيـ  الـبل آل هؿ مـ[: 1] لةمسل

 199 ...................هاشؿ؟ بـل طىل الزكاة تحريؿ يف خالٌف  هـاك وهؾ[: 2] مسللة

 199 ...................... طؾقفا؟ العامؾقـ مـ كاكقا إذا طؾقفؿ تحرم وهؾ[: 3] مسللة

 200 .................................... التطقع؟ صدقة طؾقفؿ تحرم وهؾ[: 4] مسللة

 201 ............................ هاشؿ؟ بـل أزواج طىل الصدقة تحرم هؾ[: 5] مسللة

 205 ......................... ؟ محؿد آل مقايل طىل الصدقة تحرم هؾ[: 1] مسللة

 206 ............................ ؟ محؿد آل أزواج مقايل طىل الصدقة[: 2] مسللة

 207 .............................. .غـقًّا كان وإن الصدقة مـ العامؾ إططاء[: 1] مسللة

ٌُ  218 ........................................................ ٔبايَباب َتَتَعًَُّل ُأِخَس٣ َََشا٥ٔ

 208 ............................................امرأتف إىل الرجؾ زكاة دفع[: 1] مسللة
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 208 ......................................... .زوجفا إىل زكاهتا الؿرأة دفع[: 2] مسللة

 209 .............................................. .القالديـ إىل الزكاة دفع[: 3] مسللة

 209 ................................................. .القلد إىل الزكاة دفع[: 4] مسللة

 210 ......................................... .إقارب بؼقة إىل الزكاة دفع[: 5] مسللة

 211 ..................... طؾقف؟ اإلكػاق طؾقف يجب ٓ مـ طائؾتف يف كان إن[: 6] مسللة

 211 ................................ ؿؾقك؟والؿ لؾؽافر الزكاة تصرف هؾ[: 7] مسللة

 211 ..................................................... .الزكاة مصارف[: 8] مسللة

 أن لف يجز ومل غـقًّا صار والؿسؽقـ الػؼقر مؾؽف إذا الذي الؿؼدار هق ما[: 9] مسللة

 213 ................................................................. الزكاة؟ مـ يلخذ

 يؼدر وٓ الزواج، إىل بحاجة وهق كػؼتف، كػاية يجد لؿـ الزكاة تصرف هؾ[: 10] مسللة

 214 ............................................................................ طؾقف؟

 215 .......................................... .الزكاة طىل العامؾ شروط[: 11] مسللة

 215 ......................................... طؾقفا؟ العامؾقن ُيْعطك كؿ[: 12] مسللة

 216 ........ بـػسف؟ لؾؿستحؼقـ يػرقفا أن الزكاة مجع الذي لؾساطل هؾ[: 13] مسللة

 217 . الؿستحؼقـ؟ إىل يمديفا ٓ ضالًؿا كان وإن القايل إىل الزكاة تدفع هؾ[: 14] مسللة

 217 ........................ والؼـاصر؟ الجسقر طىل العشارون يلخذه ما[: 15] مسللة

 218 .... اإلسالم؟ بالد مـ بالد طىل ضفروا إذا لؾخقارج الزكاة تدفع هؾ[: 16] مسللة

 219 .............................................. .قؾقهبؿ الؿملػة أكقاع[: 17] مسللة

 221 ............ الؿسؾؿقـ؟ مـ إسقر فؽاك يف الزكاة صرف يجقز هؾ[: 18] مسللة

 222 ............................................ معصقة؟ يف غرم كان إن[: 19] مسللة
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 222 ................... الديـ؟ صاحب إىل أم الغارم، إىل الزكاة ُتدفع هؾ[: 20] مسللة

 223 ......... أشبفف؟ وما إسؾحة شراء يف الزكاة تصرف أن يصح وهؾ[: 21] مسللة

 223 .......................................... لؾحج؟ الزكاة تصرف هؾ[: 22] مسللة

 224 .................................... .الؿساجد وبـاء الطرق، إصالح[: 23] مسللة

 224 ........................ العؾؿ؟ لطالب الزكاة تصرف أن يجزئ هؾ[: 24] مسللة

 226 ................... الثؿاكقة؟ إصـاف إىل الدفع استقعاب يجب هؾ[: 25] مسللة

 227 ............................................... الػطر؟ زكاة مصرف[: 26] مسللة

 228 .................................................. ُيْعَطك؟ كؿ الػؼقر[: 27] مسللة

 228 ........... الثؿاكقة؟ إصـاف ٕحد صرففا بعد الزكاة ُتسترجع هؾ[: 28] مسللة

 229 ................................. غـقًّا؟ فبان فؼقًرا يظـف مـ أططك إذا[: 29] مسللة

 230 ........................................... .آخر بؾد إىل الصدقة كؼؾ[: 30] مسللة

 232 ................................................................. الصَِّيام َتاُبِك

 237 ..................................... .آسؿ هبذا رمضان تسؿقة سبب[: 1] مسللة

 237 .................................. رمضان؟ شفر أم رمضان، يؼال هؾ[: 2] مسللة

 238 .................................. .يقمقـ أو بققم، رمضان قبؾ الصقام[: 3] مسللة

 241 ............. .يقمقـ أو يقم بصقم رمضان تؼدم طـ الـفل مـ الحؽؿة[: 4] مسللة

 243 .............................................. .الشؽ يقم صقام حؽؿ[: 1] مسللة

 247 ............................................ رمضان؟ صقم يجب متك[: 2] لةمسل

 247 ................................ .الحساب بطريؼة الشفر دخقل معرفة[: 3] مسللة

 249 .....................................لؾرؤية الؿؼرب الؿـظار استعؿال[: 4] مسللة
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 249 ............. الصقم؟ البؾدان بؼقة يؾزم ففؾ بؾدة، أهؾ الفالل رأى إذا[: 5] مسللة

ٌِ َبِعُض  255 ................................................................ امُلًَِحَك١ امَلَشا٥ٔ

 255 ................................................. .اربالـف الفالل رؤية[: 1] مسللة

 مـ الققم أنَّ  البقـة قامت ثؿ شعبان، مـ أكف يعتؼد ُمػطًرا الرجؾ أصبح إذا[: 2] مسللة

 257 ........................................... بإمس؟ أهؾ قد الفالل وأنَّ  رمضان،

 258 ........................... الشؿس؟ غروب بعد إٓ بالرؤية يعؾؿ مل إذا[: 3] مسللة

 الفالل بلنَّ  الخبر جاءهؿ ثؿ رمضان، مـ ثالثقـ يف صقاًما الـاس أصبح إذا[: 4] مسللة

 259 .................................................................. لقال؟ استفؾ قد

 260 ............................... الشفقد؟ مـ والػطر الصقم بف يثبت ما[: 1] مسللة

 263 .................... والػطر؟ الصقم يؾزمف ففؾ وحده، الفالل رأى إذا[: 2] مسللة

 265 .............................. الفالل؟ رأى أكف بؼقلف يثؼ مـ أخبره إذا[: 3] مسللة

 265 ................................................ .لؾفالل الـساء شفادة[: 4] مسللة

 267 ................................ .بخبره الؿقثقق قزالؿؿ الصبل شفادة[: 5] مسللة

 267 .................................. .والؿغػؾ والػاسؼ، الؽافر، شفادة[: 6] مسللة

 أول الؾقؾة: لف فؼال الؿـام، يف  الـبلَّ  إكسانٌ  فرأى الفالل ُغؿَّ  لق[: 7] مسللة

 267 ......................................................................... رمضان؟

 270 .............................................لؾصقم؟ الـقة ُتشترط هؾ[: 1] مسللة

 270 ....................................... .القاجب الصقم يف الـقة تعققـ[: 2] مسللة

 271 ............................................. .التطقع صقم يف عققـالت[: 3] مسللة

 271 ......................................... .الػرض صقام يف الـقة تبققت[: 4] مسللة
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 272 .......................................... .التطقع صقم يف الـقة تبققت[: 5] مسللة

 ولؿا رمضان، لشفر واحدة كقة تؽػقف أم ِحَدة، طىل يقم لؽؾ الـقة يؾزم هؾ[: 6] مسللة

 275 ............................................................... التتابع؟ فقف يشترط

 276 ........................................ الغد؟ صقم الـفار مـ كقى إنْ [: 7] مسللة

 ففؾ الػجر، صؾقع قبؾ جامع أو شرب، أو أكؾ، ثؿ الصقم، بالؾقؾ كقى إذا[: 8] للةمس

 277 ....................................................................... كقتف؟ تبطؾ

 277 ....................... دمفا؟ اكؼطاع قبؾ الغد صقم الحائض كقت إذا[: 9] مسللة

 278 .................................. اهلل؟ شاء إن غًدا سلصقم: قال مـ[: 10] مسللة

؟ ثؿ الػجر قبؾ الصقم كقى مـ[: 11] مسللة َـّ  278 ................................ ُج

 280 ................................... طؾقف؟ ُأغؿل ثؿ الصقام، كقى ـم[: 12] مسللة

 281 ........................... أياًما؟ واستؿر الـفار أثـاء طؾقف ُأغؿل مـ[: 13] مسللة

 281 ....................................................... .الصائؿ كقم[: 14] مسللة

 282 .......................................................الصائؿ صرع[: 15] مسللة

 282 ....................................... صقمف؟ أثـاء اإلفطار كقى إذا[: 16] مسللة

 285 ...................................................... .الػطقر تعجقؾ[: 1] مسللة

 286 .................................. .سالشؿ غروب قبؾ اإلفطار حؽؿ[: 2] مسللة

 287 ......... غربت؟ قد الشؿس أنَّ َ الظـ طىل غؾب إذا اإلفطار يجقز هؾ[: 3] مسللة

ا اإلفطار يف تعجؾ إذا[: 4] مسللة  مل الشؿس أنَّ  لف تبقـ ثؿ غربت، قد الشؿس أنَّ  ضاكًّ

 288 ..............................................................الحؽؿ؟ فؿا تغرب:

 291 ........... الشؿس؟ غروب يف شاك وهق جامع أو شرب، أو أكؾ، إذا[: 5] مسللة
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 الشؿس، فرأى الطائرة، بف أقؾعت ثؿ الشؿس، لغروب شخٌص  أفطر اإذ[: 6] مسللة

 291 ............................................................. اإلمساك؟ يؾزمف ففؾ

 293 ....................................................... .السحقر بركة[: 1] مسللة

 294 ...................................................... .السحقر حؽؿ[: 2] مسللة

ٌِ َبِعُض  295 ................................................................ امُلًَِحَك١ امَلَشا٥ٔ

 295 ...................................................... .السحقر تلخقر[: 1] مسللة

 295 ............................................... .السحقر بف يحصؾ ما[: 2] مسللة

 296 .......................... .الصقام وقت أول وهق حقر،الس وقت آخر[: 3] مسللة

 299 ............................ إذان؟ أثـاء والشرب إكؾ يف استؿر إذا[: 4] مسللة

ا مادام والشرب إكؾ يجقز هؾ[: 5] مسللة  300 ............... الػجر؟ صؾقع يف شاكًّ

ا أكؾ إذا[: 6] مسللة  300 ............ صؾع؟ قد الػجر أنَّ  لف فتبقـ يطؾع مل الػجر أنَّ  ضاكًّ

 301 ......... ٓ؟ أم أيشربف القد يف والشراب الػجر، لصالة الؿمذن أذن إذا[: 7] مسللة

 304 ......................................طؾقف؟ ُيػطر أن ُيستحبُّ  الذي ما[: 1] مسللة

ٌِ َبِعُض  316 ................................................................ امُلًَِحَك١ امَلَشا٥ٔ

 306 ........................................................ .اإلفطار دطاء[: 1] مسللة

 يؾزمفؿ ففؾ ساطة، وطشريـ أربع مـ أكثر البؾدان بعض يف الـفار يطقل[: 2] مسللة

 307 ............................................................. كامال؟ الـفار إمساك

 309 ................................ .«ويسؼقـل ربل يطعؿـل»: ققلف معـك[: 1] ةمسلل

 310 ............................................ .الصقام يف القصال حؽؿ[: 2] مسللة

َحر إىل القصال[: 3] مسللة  314 .................................................. .السَّ
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 316 ............... .«وشرابف صعامف يدع أنْ  يف حاجة هلل فؾقس»:  ققلف[: 1] مسللة

 316 ................. الصقم؟ تبطؾ هؾ والؿعاصل والغقبة، الزور، شفادة[: 2] مسللة

 318 .......................... أمذى؟ أو فلمـك، كظر، أو َقبََّؾ، أو باشر، إذا[: 1] مسللة

 319 ................................. يـزل؟ مل إذا لؾصائؿ والؿباشرة الؼبؾة[: 2] مسللة

ٌِ َبِعُض  323 ................................................................ امُلًَِحَك١ امَلَشا٥ٔ

 323 ..................................................... .الصائؿ استؿـاء[: 1] مسللة

 324 ...................................................... .الصائؿ احتالم[: 2] مسللة

 326 ..................................................... .الصائؿ احتجام[: 1] مسللة

 332 ................................................ .وشرصف العرق فصد[: 2] مسللة

 332 ................................... غقره؟ أو ُرطاٍف، مـ الدم كزفف مـ[: 3] مسللة

 332 .................................................. .لؾتبرع الدم سحب[: 4] مسللة

 334 ..................................................... .الصائؿ اكتحال[: 1] مسللة

ٌِ َبِعُض  336 ................................................................ امُلًَِحَك١ امَلَشا٥ٔ

 336 ..................................................... .إذن يف الؼطرة[: 1] مسللة

 336 .......................................... .إكػ يف والؼطرة السعقط[: 2] مسللة

 337 ...................................................... .الصائؿ احتؼان[: 3] مسللة

َكر - اإلحؾقؾ يف التؼطقر[: 4] مسللة  338 ........................................ .- الذَّ

 339 ..................................... شرب؟ أو فلكؾ الصائؿ كسل إذا[: 1] مسللة

 341 ............. رآه؟ مـ طىل إطالمف يجب ففؾ كاسًقا، شرب أو أكؾ، مـ[: 2] مسللة

َـّ  كاسًقا أكؾ لق[: 3] مسللة  342 .......................... طؿًدا؟ فلكؾ أفطر، قد أكَّف فظ
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 342 .................................................. .كاسًقا الصائؿ مجاع[: 4] مسللة

 343 .......... والدققؼ؟ الغبار وكذا صائٌؿ، وهق الذباب حؾؼف يف دخؾ مـ[: 5] مسللة

 343 ....................... بالتحريؿ؟ جاهالً  جامع أو شرب، أو أكؾ، مـ[: 6] مسللة

 345 .......................................... قفًرا؟ فقف الؿػطر أجري إذا[: 7] مسللة

 طىل الؿرأة ُأكِرهت أو شرب، أو فلكؾ، بـػسف، يلكؾ أن طىل الصائؿ ُأكره لق[: 8] مسللة

ـَت التؿؽقـ:  345 ............................................................... ؟فَؿؽَّ

 346 ...................................................... .اإلكراه شروط[: 9] مسللة

 348 ..........................................................الصائؿ تؼقم[: 1] مسللة

ٌْ ٌَ ِذِنِس ٔفٞ َفِص َٔ ُأِخَس٣ َََشا٥ٔ  35٢ ........................................... امُلَفّطَسات َٔ

 352 ..........................................................الريؼ ابتالع[: 1] مسللة

 352 .................................................. غقره؟ ريؼ ابتؾع إذا[: 2] مسللة

ه ثؿ بريؼف، خقًطا الخقاط بؾَّ  لق[: 3] مسللة  353 ............................ فقف؟ إىل ردَّ

 353 ................................... .إسـان خؾؾ يف الذي الطعام بؼقة [:4] مسللة

 353 .................................... .الريؼ يصاحب الذي الطعام بؼايا[: 5] مسللة

 354 ....................... والؿضغ؟ لؾتذوق الطعام مـ الػؿ يف يقضع ما[: 6] مسللة

 355 ........................................................ .الِعْؾؽ مضغ[: 7] مسللة

 356 ....................................... مػطًرا؟ يعد هؾ الـخامة ابتالع[: 8] مسللة

 357 ............... جقفف؟ فدخؾ ،الؿاء فغؾبف استـشؼ، أو تؿضؿض، مـ[: 9] مسللة

 358 .......................... .العضؾ ويف القريد يف التل اإلبر استعؿال[: 10] مسللة

 358 .......................................................... .سـْؾَ ـالؼَ [: 11] مسللة
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 359 ...................... الؿضؿضة؟ بعد فؿف تـشقػ الصائؿ يؾزم هؾ[: 12] مسللة

 اْلـُؿتشعِّب َخَشبفِ  أو رصقبتف، مـ فاكػصؾ رصب بسقاك الصائؿ استاك لق[: 13] مسللة

 359 ................................................................... وابتؾعف؟ شلءٌ 

 360 ................................. لؾسقاك؟ الصائؿ استعؿال حؽؿ ما[: 14] لةمسل

 362 ......................................... .إسـان معجقن استعؿال[: 15] مسللة

 362 ..................................................... .الدخان شرب[: 16] مسللة

 363 .............................. .الربق مرض يف يستعؿؾ الذي البخاخ[: 17] مسللة

 يؾزمف ففؾ تؼدمت، التل الؿبطالت بنحدى صقَمف الصائؿ أفسد إذا[: 18] مسللة

 363 ................................................................ يقمف؟ بؼقة إمساك

 364 .................. قضاؤه؟ طؾقف ففؾ رمضان: مـ يقمٍ  فطر تعؿد مـ[: 19] مسللة

 366 ...................................................... .الؿسافر إفطار[: 1] مسللة

 367 ............................ ٓ؟ أم الؿعصقة، سػرَ  الرخصةُ  تشؿؾ هؾ[: 2] مسللة

 367 ................................. سػره؟ يف الصقم لؾؿسافر يجقز هؾ[: 3] مسللة

 370 ............................. الػطر؟ أم الصقم،: لؾؿسافر أفضؾ أيفؿا[: 4] مسللة

 ففؾ طذر، غقر مـ هناره يف ُيػطر أن أراد ثؿ صائًؿا، سػره أثـاء يف أصبح لق[: 5] مسللة

 372 ......................................................................... ذلؽ؟ لف

 373 ........................ الققم؟ ذلؽ يف الػطر لف ففؾ الؿؼقؿ، سافر إذا[: 6] مسللة

 375 ................................. الػطر؟ لف يباح فؿتك الؿؼقؿ سافر إذا[: 7] مسللة

ٌِ َٔبِعض ٔذِنس ٔفٞ َفِصٌ  376 ................................................. امُلًَِحَك١ ٔامَلَشا٥ٔ

 376 ......................................... .فقف يػطر الذي رالسػ مؼدار[: 1] مسللة
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 376 ............. يقمف؟ بؼقة إمساك يؾزمف ففؾ مػطر، وهق الؿسافر قدم إذا[: 2] مسللة

 377 ............... أقام؟ وقد يػطر أن لف ففؾ صائؿ، وهق الؿسافر قدم لق[: 3] مسللة

 378 .......... الػطر؟ يبقت أن بالغد يسافر أن يريد الذي لؾؿؼقؿ يجقز هؾ[: 4] مسللة

 378 ........ يػطر؟ أن لف أن أم اإلمساك، يؾزمف ففؾ ة،ببؾد الؿسافر أقام إذا[: 5] مسللة

 أو كػارًة، أو كذًرا، أو قضاًء، رمضان يف يصقم أن لؾؿسافر يجقز هؾ[: 6] مسللة

 379 .......................................................................... تطقًطا؟

 379 .......... الحؽؿ؟ فؿا فرجع طائٌؼ، طاقف ثؿ فلفطر، الؿسافر، خرج إذا[: 7] مسللة

 380 ............................................... .الؿتـؼؾقن البادية أهؾ[: 8] مسللة

 381 .............. .الصقام يطقؼان ٓ الؾذان العجقز والؿرأة الؽبقر، الشقخ[: 1] مسللة

َِٜعاْت َٖٔب َع٢ًَ َتِفِس ُٗٛز ََِر ُِ  386 ...................................................... اجُل

 386 ........................................................ .الػدية مؼدار[: 1] مسللة

 برئف، مـ الؿليقس والؿريض العاجز، الؽبقر الشقخ طىل الػدية أوجبـا إذا[: 2] مسللة

 387 ..................................... تسؼط؟ أم أيسر، إذا تؾزمف ففؾ معسًرا، وكان

 387 ...............الػدية؟ تؾزمف ففؾ فصام الصقام، طـ العاجز تؽؾػ إذا[: 3] مسللة

الؼضاء؟ يؾزمف ففؾ الصقم، طىل قدر ثؿ الصقام، طـ العاجز الشقخ أفطر إذا[: 4] مسللة

 .................................................................................. 387 

ٌَ ٔذِنِس ٔفٞ َفِصٌ ِّ ٔفٞ َََشا٥ٔ َٝا ٌِ ٔص ِٖ  389 ........................................ األِعَراز َأ

 389 .............................. .الػطر فقف يرخص الذي الؿرض ضابط[: 1] مسللة

 389 ....................................... .برؤه ُيرجك ٓ مرًضا الؿريض[: 2] مسللة
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 قضاء يؾزمف ففؾ الصقم، طىل قدر ثؿ برؤه، يرجك ٓ الذي الؿريض أفطر إذا[: 3] مسللة

 390 ......................................................................... الصقم؟

 390 .................................... الصقم؟ كقة يترك أن لؾؿريض هؾ[: 4] مسللة

 390 ............................... مرض؟ ثؿ صائًؿا، الصحقح أصبح إذا[: 5] مسللة

 391 ................................ صام؟و كػسف طىل الؿريض تحامؾ إذا[: 6] مسللة

 391 ....كحقه؟ أو كذًرا، أو كػارة، رمضان يف يصقم أن لؾؿريض يجقز هؾ[: 7] مسللة

 394 .......................... الحؽؿ؟ كػس لفا هؾ الؿستلجرة، الؿرضع[: 8] مسللة

 395 ........... اإلمساك؟ يؾزمفا ففؾ الـفار أثـاء الؿرأة طـ الدم اكؼطع إذا[: 9] مسللة

 يؾزمف ففؾ الـفار، أثـاء الؽافر ؿأسؾ أو الصبل، بؾغ أو الؿجـقن، أفاق إذا[: 10] مسللة

 396 ................................................................ يقمف؟ بؼقة إمساك

 399 ................ رمضان؟ شفر طؾقف اشتبف إذا لؿحبقسا يصقم كقػ[: 11] مسللة

 401 .................. .بؾقؾف رمضان هنار طؾقف اشتبف إذا الؿحبقس صقم[: 12] مسللة

 403 ........................ .ُمؼقًؿا متعؿًدا رمضان هنار يف الؿجامع كػارة[: 1] مسللة

 404 ..................................... الؽػارة؟ هذه يف قفطؾ يجب ماذا[: 2] مسللة

 404 ................................... الؽػارة؟ هذه يف الترتقب يؾزمف هؾ[: 3] مسللة

 405 ............................. ُمؽرهة؟ تؽـ مل إذا كػارةٌ  الؿرأةَ  يؾزم هؾ[: 4] مسللة

 407 ...................................... الجؿاع؟ طىل الؿرأة ُأكرهت إذا[: 5] مسللة

 408 ................... الجؿاع؟ واستدام مجامٌع، والرجؾ الػجر صؾع إذا[: 6] مسللة

 409 .......................... الحال؟ يف فترك مجامع وهق رالػج صؾع إذا[: 7] مسللة

 409 .................... واحد؟ يقم يف ثاكقة جامع حتك يؽػر فؾؿ جامع إن[: 8] مسللة
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 409 ........................ الثاين؟ الققم يف جامع حتك يؽػر فؾؿ جامع إن[: 9] مسللة

 410 ..... ثاكقة؟ كػارة طؾقف ففؾ واحد، يقم يف جامع ثؿ كػر، ثؿ جامع إن[: 10] مسللة

 411 ... أخرى؟ كػارة طؾقف ففؾ الثاين الققم يف امعج ثؿ كػر، ثؿ جامع إن[: 11] مسللة

، أو مرض ثؿ الـفار، أول يف جامع إذا[: 12] مسللة َـّ  أو فحاضت، امرأة كاكت أو ُج

 411 .................................... ٓ؟ أم الؽػارة، تسؼط ففؾ الـفار، أثـاء كػست

 412 ........................... ٓ؟ أم كػارة، طؾقف هؾ الدبر يف الؿجامع[: 13] مسللة

 412 ........................................ فلكزل؟ الػرج دون جامع إذا[: 14] مسللة

 413 ............................................... .بشبفة أو بزكا القطء[: 15] مسللة

 414 ... كػارة؟ طؾقف ففؾ رمضان، هنار يف الجؿاع بتحريؿ جاهالً  كان مـ[: 16] مسللة

 الػجر أن لف تبقـ ثؿ يطؾع، مل الػجر أنَّ  ضـف طىل يغؾب وهق امرأتف أتك مـ[: 17] مسللة

 414 .......................................... كػارة؟ طؾقف وهؾ الحؽؿ؟ فؿا صؾع، قد

 415 ................................ الققم؟ ذلؽ يف وجامع الـقة كسل إذا [:18] مسللة

 415 ............................. .رمضان قضاء يف بجؿاع الؿػطر كػارة[: 19] مسللة

 415 ..... شرب؟ أو بلكؾ الؿػطر تشؿؾ أم بالجؿاع، خاصة الؽػارة هؾ[: 20] مسللة

 417 ............ كػارة؟ طؾقف ففؾ جامع، ثؿ الشرب، أو بإكؾ أفطر إذا[: 21] مسللة

 418 . الؽػارة؟ مع الققم ذلؽ يؼضل أن رمضان ارهن يف الؿجامع طىل هؾ[: 22] مسللة

 419 ................................... تسؼط؟ هؾ الؿعسر، طىل الؽػارة[: 23] مسللة

 420 .............................. مممـة؟ تؽقن أن الرقبة يف ُيشترط هؾ[: 24] مسللة

 421 .................. العققب؟ مـ سالؿةً  تؽقن أن الرقبة يف ُيشترط هؾ[: 25] مسللة

 422 ................................. طـفا؟ لف غـك ٓ رقبة إٓ يجد مل مـ[: 26] مسللة
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ًرا؟ أو ولٍد، ُأمَّ  الرقبة تؽقن أن ُيجزئ هؾ[: 27] لةمسل  422 ....................... مدبَّ

 423 ............................... الرقبة؟ طتؼ يف يجزئ هؾ الؿؽاتب،[: 28] مسللة

 423 . العتؼ؟ إىل الرجقع يؾزمف ففؾ يعتؼ، ما وجد ثؿ الصقام، يف شرع إذا[: 29] مسللة

 424 .............................. الشفريـ؟ صقام يف الؿتابعة يؾزمف هؾ[: 30] مسللة

 425 .............. إهؾة؟ أم العدد يعتبر ففؾ متتابعقـ، شفريـ صام إذا[: 31] مسللة

 426 ...................................... .إطذار مـ لعذر التتابع قطع[: 32] مسللة

 أو قضاء، أو كذر، بصقم التتابع قطع أو طذر، بغقر الشفريـ أثـاء أفطر إذا[: 33] مسللة

 428 .................................................................... أخرى؟ كػارة

 429 ........... ؟العقد وأيام رمضان، صقم الؿتتابعقـ الشفريـ تخؾؾ إذا[: 34] مسللة

ـًا؟ ستقـ إصعام يؾزمف ففؾ باإلصعام: كػر إذا[: 35] مسللة  430 ................. مسؽق

 430 .................................................... .اإلصعام مؼدار[: 36] مسللة

 431 ............................ يطعؿ؟ مل الذي الطػؾ إصعام يجزئ هؾ[: 37] مسللة

 431 ............................... الؿساكقـ؟ إصعام يف التتابع يؾزم هؾ[: 38] مسللة

ـٌُب، وهق الػجر أدركف مـ[: 1] مسللة  432 ...................... صقمف؟ يصح ففؾ ُج

 435 .............................. طـف؟ ُيؼضك ففؾ صقٌم، وطؾقف مات مـ[: 1] مسللة

 438 ........................................................ القيل؟ هق مـ[: 2] مسللة

 438 ........................................ القيل؟ طىل واجٌب  الصقم هؾ[: 3] مسللة

 439 .................. إجـبل؟ يـقب أن يجقز أم بالقيل ذلؽ يختص هؾ[: 4] مسللة

 رجالً  ثالثقن طـف يصقم أن مثالً  يقًما ثالثقن الؿقت طىل كان لق يجقز هؾ[: 5] مسللة

 440 ..................................................................... واحًدا؟ يقًما
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ٌْ ٌَ ٔفٞ َفِص َٕ ٔبَكَضا٤ٔ َتَتَعًُّل َََشا٥ٔ َََضا  44٢ ..............................................َز

 441 .................................... رمضان؟ قضاء يف التتابع يؾزم هؾ[: 1] مسللة

 442 ............................ يمخره؟ أنْ  لف أنَّ  أم فقًرا، الؼضاء يؾزم هؾ[: 2] مسللة

رَ  إذا[: 3] مسللة  442 ................... آخر؟ رمضان دخؾ حتك طذر بغقر الؼضاءَ  أخَّ

ر ذاإ[: 4] مسللة  443 ................. آخر؟ رمضان دخؾ حتك بعذر رمضان قضاء أخَّ

 444 ................................. يتطقع؟ أن صقمٌ  طؾقف لؿـ يجقز هؾ[: 5] مسللة

ِّ َباُب ِٛ ُِّع َص ََا ايتََّط َٚ َٞ ِٗ ُْ ِٔ ٘ٔ َع َٔ ِٛ  445 ............................................ َص

 445 ........................ والؽبائر؟ الصغائر يؽػر الققم ذلؽ صقام هؾ[: 1] مسللة

 446 .......................................................طرفة يقم صقم[: 2] مسللة

 446 ................................................. .طاشقراء يقم صقام[: 3] مسللة

 447 ......................................... .والعاشر التاسع بقـ الجؿع[: 4] مسللة

 448 .................................... طشر؟ والحادي العاشر يصام هؾ[: 5] مسللة

 449 ...................... فؼط؟ ُمستحبًّا أم فرًضا، طاشقراء صقم كان هؾ[: 6] مسللة

 450 ................................... .طاشقراء بصقم إمر مـ الحؽؿة[: 7] مسللة

 451 ............................................. .والخؿقس اإلثـقـ صقم[: 8] مسللة

 452 ................................................ .شقال مـ تِس  صقامُ [: 1] مسللة

 453 .....................متتابعة؟ تؽقن أن شقال مـ الست يف يشترط هؾ[: 2] مسللة

 453 ............... رمضان؟ قضاء بعد شقال مـ الست تؽقن أن يؾزم هؾ[: 3] مسللة

 454 ...................................... ؟«اهلل سبقؾ يف»: بؼقلف الؿراد ما[: 1] مسللة

 456 .................................................... .شعبان يف الصقم[: 1] مسللة
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 457 ............................................. .الؿحرم شفر يف الصقام[: 2] مسللة

 457 ............................................. .رجب شفر صقام حؽؿ[: 3] مسللة

 460 ..........................................شفر كؾ مـ أيام ثالثة صقام[: 1] مسللة

ٌِ َبِعُض  462 ................................................................ امُلًَِحَك١ امَلَشا٥ٔ

 462 ............................................... .يقم وإفطار يقم صقام[: 1] مسللة

 462 .................................. .الحجة ذي مـ إيام التسعة صقام[: 2] مسللة

 464 .................................................. .تطقًطا الؿرأة صقم[: 1] مسللة

 464 ..................................... صقمفا؟ يصح هؾ صامت، فنذا[: 2] مسللة

 465 .............................. مسافًرا؟ كان إذا تصقم أن لفا يجقز هؾ[: 3] مسللة

ٌِ َبِعُض  466 ................................................................ امُلًَِحَك١ امَلَشا٥ٔ

 466 .................................شاء؟ إذا يػطر أن لؾؿتطقع يجقز هؾ[: 1] مسللة

 468 ........................ يػطر؟ أن رمضان قضاء يصقم لؿـ يجقز هؾ[: 2] مسللة

 468 ........................... قضاؤه؟ طؾقف ففؾ فلفطر، تطقًطا، صام مـ[: 3] مسللة

 470 ........................... .فرض أو لتطقع، العقديـ يقم صقام ؽؿح[: 1] مسللة

 470 ................................. العقد؟ يقم صام إذا الصقم يصح هؾ[: 2] مسللة

 471 ............................. العقد؟ يقم فقافؼ يقًما، يصقم أن كذر إذا[: 3] مسللة

 472 ........................................................ .التشريؼ أيام[: 1] مسللة

 473 ............................................ .التشريؼ أيام صقام حؽؿ[: 2] مسللة

 476 ..................................... .بالصقم الجؿعة يقم إفراد حؽؿ[: 1] مسللة

 478 ............... .بتخصقصفا الشرع يرد مل بالصقم معقـة أيام تخصقص[: 2] ةمسلل
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 479 ........................ .شعبان مـ الـصػ بعد بالصقام التطقع حؽؿ[: 1] مسللة

 483 ...................................... .بالصقم السبت يقم إفراد حؽؿ[: 1] مسللة

 485 ............................................... .بعرفة طرفة يقم صقام[: 1] مسللة

 487 ................................................... .الدهر صقام حؽؿ[: 1] مسللة

ِّ االِعٔتَهأف َباُب َٝا َََض َٚٔق ََٕز  493 .................................................... ا

 493 ................................................. .الحديث معـك بقان[: 1] مسللة

 494 .... البقت؟ يف أم الؿسجد يف تؽقن أن: التراويح صالة يف أفضؾ أيفؿا[: 2] مسللة

 497 .................. .رمضان مـ إواخر العشر يف آجتفاد طىل الحث[: 1] مسللة

 500 .................................................... .آطتؽاف حؽؿ[: 2] مسللة

 500 ....... شاء؟ إذا الخروج لف أم فقف، شرع إذا آطتؽاف إتؿام يؾزمف هؾ[: 2] مسللة

 501 .................................... الصقم؟ آطتؽاف يف ُيشترط هؾ[: 3] مسللة

 503 ......................... الؿسجد؟ يف يؽقن أن لالطتؽاف ُيشترط هؾ[: 4] مسللة

 505 ............................................... .لالطتؽاف مؼدار أقؾ[: 5] مسللة

 506 .............................. الؿسجد؟ رحبة يف آطتؽاف يصح هؾ[: 6] مسللة

 506 .................................... .والبقل لؾغائط الؿعتؽػ خروج[: 7] مسللة

 507 ......................................... .والبقل الغائط لغقر الخروج [:8] مسللة

 507 ............................ .الجـازة وتشققع الؿريض لعقادة الخروج[: 9] مسللة

 509 ...........بالصـاطة؟ الؽسب أو البقع أو اطتؽافف يف القطء شرط إذا[: 10] مسللة

 510 .......................................... اطتؽافف؟ حال يف وصئ إذا[: 11] مسللة

 510 ............................................... .لؾؿعتؽػ الؿباشرة[: 12] مسللة
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 511 ........................... اطتؽافف؟ يػسد ففؾ ج،الػر دون باشر إذا[: 13] مسللة

 511 .................................... كاسًقا؟ اطتؽافف يف أهؾف وصئ مـ[: 14] مسللة

 512 ................................. حاجة؟ لغقر الؿسجد مـ خرج إذا[: 15] مسللة

 512 .......... مرتػع؟ مؽان مـ لقمذن معتؽػ: وهق الؿمذن يخرج هؾ[: 16] مسللة

 513 ........ استحاضت؟ أو حاضت إذا آطتؽاف مـ الؿرأة تخرج هؾ[: 17] مسللة

 513 .............. يستؼبؾ؟ أم يبـل ففؾ أفاق ثؿ الؿعتؽػ طىل أغؿل إذا[: 18] مسللة

 513 ............................ الحؽؿ؟ فؿا فخرج الؿعتؽػ مرض إذا[: 19] مسللة

 514 ................. اطتؽافف؟ يبدأ متك فؿـ إواخر العشر اطتؽػ مـ[: 20] مسللة

 515 ..........إواخر؟ العشر اطتؽػ إذا معتؽػف يف العقد لقؾة يبقت هؾ[: 21] مسللة

 515 ................................. اطتؽافف؟ يف الؿعتؽػ طىل ُيؽره ما[: 22] مسللة

 516 ............................................ .الؼدر لقؾة تسؿقتفا سبب[: 1] مسللة

 517 ...................................... رفعت؟ أم باققة، الؼدر لقؾة هؾ[: 2] مسللة

 517 ...................................................... الؼدر؟ لقؾة متك[: 3] مسللة

ٌِ َبِعُض  521 ................................................................ امُلًَِحَك١ امَلَشا٥ٔ

 520 ................. هبا؟ يعؾؿ مل وإن قامفا إذا الؼدر لقؾة اإلكسان يـال هؾ[: 1] مسللة

 521 .................................................. .الؼدر لقؾة الماتط[: 2] مسللة

 525 ....................................... .الؿساجد مـ غقرها إىل السػر [:3] مسللة

 525 ........................................ .الثالثة الؿساجد إلتقان الـذر[: 4] مسللة

حؾ شد[: 5] مسللة  526 ............................................ .الؼبقر لزيارة الرَّ

 527 ....................................................... املساّ بًٛغ أحادٜح فٗسس

 533 ...................................................... ٚاملشا٥ٌ املٛضٛعات فٗسس



 

 

 يف زضاغ١ أحازٜث بًٛؽ املطاّ

 حسٜثٝا ٚؾكٗٝا َع شنط بعض املػا٥ٌ املًخك١

 

 تأليف

 أب٘ عبداهلل حمىد بَ عم٘ بَ حصاً الفضم٘ البعداٌ٘
 يف زاض احلسٜث بسَاج

 

 اخلاوظ اجلصء

 كتاب البٕٗع –كتاب احلج 

ـْ ُفرَِض َطَؾْقفِ  ُؼ بِف  - اإِلْحَراِم َوِصَػتِفِ  ُوُجقهُ  - الَؿَقاقِقت –َفْضُؾُف َوبََقاُن َم اإِلْحَراُم َوَما َيَتَعؾَّ

ةَ  ـُْف  -كَِتُاُب اْلُبُققعِ  -الَػَقاُت َواإِلْحَصاُر  -ِصَػُة الَحجِّ ُوُدُخقِل َمؽَّ ـُْف ِم  ُشُروُصف َوَما ُكِفَل َط
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 5 اِلَخجِّ ِكَتاُب

 
َحجِّ  ِكَتابُ اِل

 جِّـَحـاِل اُبَتِك

ُِ َِْباُب َفِضِم َٗا ِْ ََٔب ِٗ َِ ُفِسَض َعَم  َو

ُب َفِضِم ُِ ِْبَا َٗا ِِْٗ ََٔب َض َعَم َِ ُفِس  َو

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (196)   ،َط
ِ
اَرةٌ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهلل  الُعْؿَرُة إَلك الُعْؿَرةِ َكػَّ

ـَُفََم، َوالَحجُّ الَؿْبُرورُ  لََِم بَْق
(1)

َّٓ الَجـَّةَ   . ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.«َلْقَس َلُف َجَزاٌء إ
(2)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

فقف الحث طىل الحج والعؿرة، وبقان فضؾفؿا، وقد وردت أحاديث أخرى 

 مـفا:

الصحقحقـ، يف رة حديث أبل هري
(3)

ُسئؾ: أي إطؿال  أنَّ الـبل  

، «الجفاد يف سبقؾ اهلل»، ققؾ: ثؿ ماذا؟ قال: «إيَمن باهلل ورسقلف»أفضؾ؟ قال: 

 .«حجٌّ مبرور» :ققؾ: ثؿ ماذا؟ قال

الصحقحقـويف 
(4)

مـ حجَّ فؾؿ يرفث، ومل »، مرفقًطا: طـ أبل هريرة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الؿبرور: هق الذي مل يخالطف آثام ومعاٍص. (1)

 (.1349(، ومسؾؿ )1773رجف البخاري )أخ (2)

 (.83(، ومسؾؿ برقؿ )26أخرجف البخاري برقؿ )( 3)

 (.1351(، ومسؾؿ برقؿ )1819أخرجف البخاري برقؿ )( 4)



 6 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 
 .«يػسؼ؛ رجع كققم ولدتف أمف

ما »قال:  ، أنَّ الـبل طـ طائشة  (1348برقؿ ) صحقح مسؾؿ ويف

 .«مـ يقم أكثر مـ أن يعتؼ اهلل فقف طبًدا مـ الـار مـ يقم طرفة

الصحقحقـويف 
(1)

طؿرة يف رمضان »قال:  أنَّ الـبل  طـ ابـ طباس  

 وحديث طائشة الثاين يف الباب. ،«دل حجة معلعت

تابعقا »قال:  ، أنَّ الـبل وابـ طباس طـ ابـ مسعقد،  الســويف 

.«بقـ الحج والعؿرة؛ فنهنَم يـػقان الػؼر والذكقب كَم يـػل الؽقر خبث الحديد
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1256(، ومسؾؿ برقؿ )1782أخرجف البخاري برقؿ )( 1)

(، 1/387(، وأمحد )5/115(، والـسائل )811أخرجف الترمذي ) حديث ابـ مسعقد ( 2)

( بنسـاد حسـ، وقد حسـفؿا 5/115أخرجف الـسائل ) إسـاده حسـ، وحديث ابـ طباس و

  (691( )875.)الصحقح الؿسـديف  اإلمام القادطل 
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ـْ َطائَِشَة  (196) ، َطَؾك الـَِّساِء ِجَفاٌد؟ َقاَل:  ،َوَط

ِ
َقاَلْت: ُقْؾت: َيا َرُسقَل اهلل

َـّ ِجَفادٌ » ، َوالُعْؿَرةُ  َكَعْؿ، َطَؾْقِف ـُ َماَجْف، َوالؾَّْػُظ «َٓ قَِتاَل فِقِف: الَحجُّ . َرَواُه َأْحَؿُد َواْب

ِحقِح َلُف، َوإِْسـَاُدُه َصِحقٌح، َوَأْصُؾُف فِل  .الصَّ
(1)

 

(196)  
ِ
ـِ َطبِْداهلل ـْ َجابِِر ْب َرُسقَل  َفَؼاَل: َيا، َأْطَرابِل   ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َأَتك الـَّبِلَّ  َوَط

ـِ الُعْؿَرةِ  ، َأْخبِْركِل َط
ِ
َرَواُه َأْحَؿُد . «َوَأْن َتْعَتِؿَر َخْقٌر َلؽ، َٓ »َأَواِجبٌَة ِهَل؟ َفَؼاَل:  ،اهلل

اِجُح َوْقُػُف. . َوالرَّ َوالتِّْرمِِذيُّ
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، كؾفؿ مـ صريؼ محؿد بـ 3174(، وابـ خزيؿة )2911(، وابـ ماجف )6/165أخرجف أمحد ) (1)

ؾحة طـ طائشة بف. وهذا اإلسـاد فضقؾ بـ غزوان حدثـا حبقب بـ أبل طؿرة طـ طائشة بـت ص

ضاهره الصحة، ولؽـ ذكر الحديث بؾػظ إمر تػرد بف محؿد بـ فضقؾ، فؼد روى الحديث طـ 

 حبقب بـ أبل طؿرة مجع بؾػظ الخبر والػضقؾة، ولقس بؾػظ إمر، ومـفؿ:

 (.6/79(، وأمحد )1861) البخاريطبدالقاحد بـ زياد، كؿا يف  -1

  (1521.)صحقح البخاري، كؿا يف خالد بـ طبداهلل الطحان -2

  (2876.)صحقح البخاريسػقان الثقري، كؿا يف  -3

  (5/114.)ســ الـسائلجرير بـ طبدالحؿقد، كؿا يف  -4

  (6/71 .)مسـد أمحديزيد بـ ططاء القشؽري، وهق لقـ الحديث، كؿا يف  -5

ن لػظ كذلؽ بدو وروى الحديث معاوية بـ إسحاق طـ طائشة بـت صؾحة طـ طائشة 

 إمر، فالحديث صحقح بدون لػظ إمر، واهلل أطؾؿ.

(، وغقرمها، مـ صريؼ حجاج 931(، والترمذي )3/316. أخرجف أمحد )ضعٔف، ّالساجح ّقفُ (2)

بف مرفقًطا. وإسـاده ضعقػ لضعػ حجاج بـ  ابـ أرصاة طـ محؿد بـ الؿـؽدر طـ جابر 

 أرصاة وتدلقسف.

يؼ يحقك بـ أيقب طـ ابـ جريج والحجاج بـ أرصاة طـ ابـ (، مـ صر4/349ورواه البقفؼل )

 الؿـؽدر طـ جابر بـ طبداهلل مقققًفا، ثؿ قال: هذا هق الؿحػقظ طـ جابر مقققف غقر مرفقع.
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ـْ َوْج  (196)
ـُ َطِديٍّ مِ ـْ َجابٍِر  ٍف آَخَر َضِعقٍػ َوَأْخَرَجُف اْب الَحجُّ »: َمْرُفقًطا َط

.«َوالُعْؿَرُة َفرِيَضَتانِ 
(1)

 

 حاديثائل واألحكام املستفادة من األاملس

 حهِ احلج. د:1ر َػأي١

ـٍ طىل كؾ مستطقع  (7/7الؿجؿقعيف   قال اليّْٖ (: الحجُّ فرُض طق

 هاؾؿقـ، وتظاهرت طىل ذلؽ دٓئؾ الؽتاب والسـة، وإمجاع إمة.بنمجاع الؿس

(: وأمجعت إمة طىل وجقب الحج 5/5) الؿغـليف   ّقال ابً قدام٘

 هاطىل الؿستطقع يف العؿر مرًة واحدة.

 ﮳ ﮲ ۓ   ۓ ے  ے ھ ھ﴿ودلقؾ القجقب ققلف تعاىل:  ُ :قيت

حج »، وذكر مـفا: «...مخسٍ بُـل اإلسالم طؾك »: ، وققلف [ 97عمران:  آل] ﴾﮴

وقد استدل طىل القجقب أيًضا بلحاديث الباب،  ،«البقت لؿـ استطاع إلقف سبقاًل 

 وتؼدم أنَّ فقفا ضعًػا.

 حهِ ايعُط٠. د:2ر َػأي١

  ققٓنيف هذه الؿسللة: 

القجقب، وهق ققل أمحد، والشافعل يف الجديد، وطؾقف أكثر  :الكْل األّل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( مـ صريؼ ابـ لفقعة طـ ططاء طـ جابر بف. وإسـاده 4/1468. أخرجف ابـ طدي )ضعٔف (1)

 ػقظ.ضعقػ لضعػ ابـ لفقعة، وقال ابـ طدي: غقر مح
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ال بف مـ التابعقـ: ططاء، وابـ أصحابف، وإسحاق، والثقري، وغقرهؿ، وق

الؿسقب، وسعقد بـ جبقر، والحسـ، وابـ سقريـ، والشعبل، وصحَّ هذا طـ 

، كؿا يف مجاطة مـ الصحابة، كعؿر، وابـف، وطبداهلل بـ طباس، وزيد بـ ثابت 

مصـػ ابـ أبل شقبة (4/315( والبقفؼل ،)وغقرمه4/351 ،).ا 

َٓ »الذي يف الباب: ، واستدل طىل القجقب بحديث طائشة  َـّ ِجَفاٌد  َطَؾْقِف

، وقد تؼدم الؽالم صحقحفيف  ، ومؿـ استدل بف: ابـ خزيؿة «قَِتاَل فِقفِ 

، [196البقرة:] ﴾ڭ ڭ ڭ ۓ﴿، بؼقلف تعاىل: طؾقف، واستدل ابـ طباس 

 قال: واهلل إهنا لؼريـتفا يف كتاب اهلل.

: إنَّ أبل ف قال لؾـبل واستدل أمحد وغقره بحديث أبل رزيـ العؼقظ، أك

حج طـ أبقؽ »شقٌخ كبقر، ٓ يستطقع الحج وٓ العؿرة، وٓ الظَّعـ، فؼال: 

.«واطتؿر
(1)

  

 .أنَّ هذا الحديث أصح حديث يدل طىل وجقب العؿرة وذكر أمحد 

َب طؾقف:  (2/339الجامع الصحقحيف  حف شقخـا حوقد ص (، وَبقَّ

 ]باب وجقب العؿرة[.

، وغقرمها بنسـاد (147-5/146) ، والـسائل(1798) دوأخرج أبق داو

صحقح طـ الصبل بـ معبد أكف قال لعؿر بـ الخطاب: إين وجدت الحج والعؿرة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 931(، والترمذي )2916(، وابـ ماجف )1811(، وأبق داود )12، 11، 4/11أخرجف أمحد )( 1)

 (، وإسـاده صحقح.5/117( )5/111والـسائل )
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، وإين أهؾؾت هبؿا مجقًعا...، الحديث، وفقف قال لف طؿر: ُهِديت لسـة  مؽتقبقـ طظَّ

 .كبقؽ 

 يف العؿر.الؼائؾقن بقجقب العؿرة يؼقلقن بقجقهبا مرة واحدة  تيبيُ:

آستحباب، وهق ققل الشافعل يف الؼديؿ وبعض أصحابف،  الكْل الجاىٕ:

وأمحد يف رواية، وطزاه شقخ اإلسالم لألكثر  وقال بف مالؽ، والحـػقة، وأبق ثقر،

 .ورجحف

(، أكف قال: 4/314) مصـػ ابـ أبل شقبةوصحَّ طـ ابـ مسعقد كؿا يف 

 الحج فريضة، والعؿرة تطقع.

، الذي يف الؽتاب، وهق اب هذا الؼقل بحديث جابر واستدل أصح

اجح وقػف.  ضعقٌػ، والرَّ

الحج »مـ حديث صؾحة بـ طبقد اهلل مرفقًطا:  (2989) وأخرج ابـ ماجف

 ، وهق متروٌك.الخشـل ، ويف إسـاده: الحسـ بـ يحقك«جفاٌد، والعؿرة تطقع

عدم ثبقت إمر هبا طـ : لاىصٌابهق  اىقٌه اىثاِّ: غفس اهلل ىوقاه أتٌ ػثد اهلل 

، وأما حديث أبل رزيـ فخرج إمر جقاًبا طىل سمالف، وأما حديث الـبل 

كان يرى القجقب وقد   فغايتف أكف يػقد أن طؿر بـ معبد مع طؿر االصبل 

 .كؿا تؼدم خالػف ابـ مسعقد 

واهلل أطؾؿ. ، طدم القجقب: لؿا ذكركا،السقؾوقد رجح الشقكاين يف 
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (26/7-9 ،256.)مجؿقع الػتاوى (7/7 ،)الؿجؿقع (5/14 ،)الؿغـلاكظر:  (1)
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 ط٠ ع٢ً أٌٖ َه١.ايعُ د:3ر َػأي١

  صحَّ طـ ابـ طباس كؿا يف ،مصـػ ابـ أبل شقبة (4/88 :أكف قال ،)

 يا أهؾ مؽة ٓ طؿرة لؽؿ، إكؿا طؿرتؽؿ الطَّقاف بالبقت.

َة ُطْؿَرةٌ  (5/14-15 :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘ ، َوَلقَْس َطَؾك َأْهِؾ َمؽَّ

ـُ ، َكصَّ َطَؾقِْف َأْحَؿدُ  َة:  َوَقاَل: َكاَن اْب َطبَّاٍس َيَرى اْلُعْؿَرَة َواِجبًَة، َوَيُؼقُل: َيا َأْهَؾ َمؽَّ

 هاَوبَِفَذا َقاَل َطَطاٌء، َوَصاُوٌس.. َلقَْس َطَؾقُْؽْؿ ُطْؿَرٌة، إكََّؿا ُطْؿَرُتُؽْؿ َصَقاُفُؽْؿ بِاْلبَقِْت 

أهنا ، إىل  (26/248-311)مجؿقع الػتاوىشقخ اإلسالم كؿا يف  وذهب

واإلمام  ، (2/94)زاد الؿعادابـ الؼقؿ يف  (، واختار هذا الؼقل264بدطة )ص

 . (2626)الصحقحةيف  إلباين 

أكف اطتؿر  بلكف مل يثبت طـ رسقل اهلل  طىل طدم الؿشروطقة قاوقد استدل

مـ مؽة، أو خرج إىل خارجفا بؼصد العؿرة، ومل يػعؾ ذلؽ أحٌد مـ صحابتف إٓ 

 .زاد الؿعاد، وقع الػتاوىمجؿطائشة وحدها كؿا يف 

ضاهر كالم إئؿة الؿتؼدمقـ طدم القجقب:  :قاه أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل ىو

لؼقلفؿ )لقس طؾقف( بخالف ما ذهب إلقف شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة، وتؾؿقذه ابـ 

 الؼقؿ رمحة اهلل طؾقفؿا.

  وذهب صائػة مـ أهؾ العؾؿ إىل مشروطقة العؿرة لؾؿؽل، وكذلؽ لمفاقل

الػؼف طىل إذا أراد أن يؽرر، وهذا الؼقل طزاه لألئؿة إربعة صاحب كتاب 

وطزاه الشقخ ابـ طثقؿقـ لؾجؿفقر كؿا  ، (1/685-686)الؿذاهب إربعة
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  (7/56.)الشرح الؿؿتعيف 

ما يميد هذا الؼقل، أخرجفؿا ابـ أبل شقبة، ويف   طـ طؿر وطظ وقد جاء

  قل.إسـاده أذيـة العبدي، وهق مجف

، أهنؿ كاكقا يعتؿرون، وهؿ وطائشة  ابـ طؿر، وابـ الزبقر،ثبت طـ و

 بؿؽة: يخرجقن إىل الحؾ. أخرج ذلؽ طـفؿ ابـ أبل شقبة بلساكقد صحقحة.

وهذا الؼقل اختاره ابـ حزم، وابـ قدامة، والـقوي، وابـ دققؼ العقد، وابـ  

 .حجر، والشقكاين، والؾجـة الدائؿة، والشقخ مؼبؾ 

 ،الصحقحقـتدلقا طىل ذلؽ بحديث طائشة يف واس
(1)

أمر  أنَّ الـبل  

 طبد الرمحـ بـ أبل بؽر أن يعؿرها مـ التـعقؿ.

دلَّ  ملسو هيلع هللا ىلص: وبعد أن فعؾتف طائشة بلمره  (1785)الػتحيف   قال ابً حجس

 هاطىل مشروطقتف.

العؿرة مـ الحؾ، ويخرج مـ  وأصحاب هذا الؼقل يؼقلقن: ُيْحِرم مـ أراد

 .حرمال

، قال: ٓ يضركؿ يا أهؾ طـ ابـ طباس  بنسـاده وقد أخرج ابـ أبل شقبة

أبقتؿ: فاجعؾقا بقـؽؿ وبقـ الحرم بطـ القادي. ويف إسـاده  مؽة أٓ تعتؿروا: فنن

 طؿر بـ كقسان، وهق مجفقل، تػرد بالرواية طـف طؿرو بـ ديـار.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1211(، ومسؾؿ برقؿ )1785أخرجف البخاري برقؿ )( 1)
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 ، واهلل أطؾؿاىصحْحهق  اىقٌه وهذا ُ :قيت 

 العؾؿ إىل أكف يحرم مـ مؽة كػسفا، وهق ققل البخاري  وذهب بعض أهؾ

 َب يف : ]باب مفؾ أهؾ مؽة لؾحج والعؿرة[، واختاره صحقحف، فؼد بقَّ

: لحديث ابـ طباس بعد أن  (2/216)السقؾ الجرارالصـعاين، والشقكاين يف 

َـّ هلـ، ولؿـ أتك طؾقفـ مـ غقر أهؾفـ، ممـ أراد»ذكر الؿقاققت مرفقًطا:   ُه

 .«الحج والعؿرة، ومـ كان دون ذلؽ فؿـ حقث أكشل، حتك أهؾ مؽة مـ مؽة

طىل آستدٓل بحديث ابـ طباس كؿا يف  وقد أجاب الشقخ ابـ طثقؿقـ 

الشرح الؿؿتع (7/57 فؼال بعد أن ذكره: ضاهره أنَّ العؿرة ٕهؾ مؽة تؽقن ،)

أمر أخاها  اهلل مـ مؽة. ثؿ قال: هذا الظاهر يعارضف حديث طائشة أن رسقل 

لتحرم مـ التـعقؿ: فنن قال قائٌؾ: طائشة لقست مـ أهؾ مؽة،  :أن يخرج هبا

لتحرم مـف؟ قؾـا: لقس الؿاكع مـ إحرام أفاقل مـ  :َفُلمِرت أن تخرج إىل الحؾ

مؽة هق أكف لقس مـ أهؾ مؽة، بدلقؾ أنَّ أفاقل يحرم بالحج مـ مؽة، فؾق كاكت 

العؿرة: لؽاكت مقؼاًتا ٕهؾ مؽة، ولمفاقققـ الذيـ هؿ لقسقا مؽة مقؼاًتا لإلحرام ب

مـ أهؾفا، وهذا واضح، وأيًضا: العؿرة الزيارة، والزائر ٓبد أن يػد إىل الؿزور: 

رك(، وهذا ترجقٌح إنَّ مـ كان معؽ يف البقت إذا وافؼؽ يف البقت ٓ يؼال: )إكف ز

واكظر بؼقة كالمف. .ُلغقي...
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (822 )الؿحىل (4/117 )البقان (7/219 )الؿجؿقع (5/14-15 )الؿغـلاكظر:  (1)

إحؽام إحؽام(3/7 )الـقؾ(1812 ،)مصـػ ابـ أبل شقبة (4/223-224( )4/534). 
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 ُط يف ايػ١ٓ أنثط َٔ َط٠؟ٌٖ ي٘ إٔ ٜعت د:4ر َػأي١

  :ذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل أكف يؽره تؽرار العؿرة يف العام القاحد، وقالقا

، وهق يعتؿر يف العام القاحد مرة واحدة: ٕنَّ هذا هق الذي ثبت طـ الـبل 

 ققل الحسـ، وابـ سقريـ، ومالؽ، والـخعل.

 احد، وصحَّ طـ طظ وذهب أكثر أهؾ العؾؿ إىل مشروطقة التؽرار يف العام الق

أخرجف ابـ أبل شقبة، والبقفؼل مـ صريؼ مجاهد  أكف قال: يف كؾ شفر طؿرة.

 .طـ طظ بف، والصحقح أن مجاهد قد سؿع مـ طظ 

 طـد البقفؼل، طائشةطـ و طـد ابـ أبل شقبة، والبقفؼل، وصحَّ طـ ابـ طؿر،

 أهنؿا اطتؿرا طؿرتقـ يف سـة واحدة.

طؽرمة، والشافعل، وأمحد، وغقرهؿ، واستدلقا ، وسوهق ققل ططاء، وصاو

قراهنا،  يفطؿرًة  ، اطتؿرت يف شفٍر مرتقـ بلمر الـبل طىل ذلؽ بلنَّ  طائشة 

فا.  وطؿرة بعد حجِّ

تابعقا بقـ الحج والعؿرة؛ فنهنَم يـػقان الػؼر والذكقب »: واستدلقا بؼقلف 

،«كَم يـػل الؽقر خبث الحديد
(1)

 ، واهلل أطؾؿ.حاىصحْهق  ًىرا اىقٌه 

ق بقـ العؿرتقـ بػترة زمـقة، وٓ يقايل بقـفؿا: ٕنَّ هذا مل  تيبيُ: يـبغل أن ُيَػرَّ

ق بقـفؿا بسػٍر مـ إسػار: ففق أفضؾ، واهلل أطؾؿ.  يثبت، وإن فرَّ

ْطتَِؿاِر، وَ  (5/17 :) قال ابً قدام٘
ِ
ـْ آ

ْكثَاُر مِ ا اإْلِ ُة َبقْـَُفَؿااْلـؿُ َفَلمَّ َٓ  :َقا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.691تؼدم تخريجف تحت حديث )( 1)



 15 اِلـَخـجِّ ِكَتاُب

 
َؾِػ الَِّذي َحَؽقْـَاهُ  َوَكَذلَِؽ َقاَل َأْحَؿُد: إَذا اْطتََؿَر ، َفاَل ُيْستََحبُّ فِل َضاِهِر َقْقِل السَّ

رَ  ـْ أَْن َيْحؾَِؼ أَْو ُيَؼصِّ
ْأسِ  ،َفاَل ُبدَّ مِ ـُ َحْؾُؼ الرَّ

اٍم ُيْؿؽِ  َأيَّ
َفَظاِهُر َهَذا أَكَُّف . َوفِل َطَشَرةِ

امٍ َٓ ُيْستََحبُّ َأْن َيعْ   َأيَّ
ـْ َطَشَرةِ

 . تَِؿَر فِل َأَقؾَّ مِ

َْثَرِم: إْن َشاَء اْطتََؿَر فِل ُكؾِّ َشْفٍر. ْٕ َوَقاَل َبْعُض َأْصَحابِـَا:  َوَقاَل فِل ِرَواَيِة ا

ْطتَِؿاِر.
ِ
ـْ آ

ْكثَاُر مِ َؾِػ َوَأْحَقاُلُفْؿ َتُدلُّ َطَؾك َما ُقْؾـَاهُ  ُيْستََحبُّ اإْلِ َنَّ  :َوَأْقَقاُل السَّ
ِ
َوٕ

ُة َبقْـَُفَؿا، َوإِكََّؿا ُكِؼَؾ َطـُْفْؿ إْكَؽاُر َذلَِؽ، اْلـؿُ َوَأْصَحاَبُف َلْؿ ُيـَْؼْؾ َطـُْفْؿ  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلَّ  َٓ َقا

.هاَواْلَحؼُّ فِل اتِّبَاِطِفْؿ.
(1)

 

عٓ س َ ٔ    ع٨ عُ ط٠ ايتُت ع ٚايَك طعإ ع ٔ ايعُ ط٠ ايٛا   ١      دب  ٌٖ  د:5ر َػأي١

 ؟أٚ  ٗا

تََؿتَِّع، َوُطْؿَرُة اْلـؿُ َوُتْجِزُئ ُطْؿَرُة  (5/15 :)ؿغـلاليف   قال ابً قدام٘

ـْ َأْدَكك اْلِحؾِّ طَ 
َٓ َكْعَؾُؿ فِل إْجَزاِء ُطْؿَرةِ اْلَؼاِرِن، َواْلُعْؿَرُة مِ  اْلَقاِجبَِة، َو

ـْ اْلُعْؿَرةِ

ـُ ُطَؿَر، َوَطَطاٌء، َوَصاُوٌس، َومُ ، التََّؿتُِّع ِخاَلًفا ـْ َكَذلَِؽ َقاَل اْب َٓ َكْعَؾُؿ َط َجاِهٌد، َو

 ها.َغقِْرِهْؿ ِخاَلَفُفؿْ 

ثؿ كؼؾ روايًة طـ أمحد بلنَّ طؿرة الؼارن ٓ تجزئ طـ العؿرة القاجبة: 

ب ابـ قدامة أهنا تجزئ،  ،أطؿرها مـ التـعقؿ لحديث طائشة أنَّ الـبل  ثؿ صقَّ

 واستدل طىل ذلؽ بحديث الصبل بـ معبد.

ـِ معبد:  : ولـا ققل الصبل بـ قال إكِّل َوَجْدت اْلَحجَّ َواْلُعْؿَرَة َمْؽتُقَبقْ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (4/344- ،)لالبقفؼ (821 ،)الؿحؾَّك (7/149 ،)الؿجؿقع (5/16 ،)الؿغـلاكظر:  (1)

ابـ أبل شقبة (12871-.) 
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، َفَلْهَؾْؾت بِِفَؿا َوَهَذا َيُدلُّ َطَؾك َأكَُّف . َفَؼاَل ُطَؿُر: ُهِديت لُِسـَِّة َكبِقِّؽ .َجِؿقًْعا َطَؾلَّ

َبُف َطَؾقِْف مِـُْفَؿا، َواْلُخُرو ُد َأَداَء َما َكتَبَُف اهللُ َأْحَرَم بِِفَؿا َيْعتَؼِ  ـْ ُطْفَدتِِفَؿا، َفَصقَّ َج َط

ِْعقِْؿ َوَحِدْيُث َطائَِشة  ُطَؿُر، َوَقاَل: ُهِديت لُِسـَِّة َكبِقِّؽ. ـَ التَـّ
، إِكََّؿا َأْطَؿَرَها مِ

َكَّفا َكاَكْت َواِجبًَة َطَؾقَْفا.
ِ
ٕ َٓ الؿراد. اكتفكَقْصًدا لِتْطقِقِب قْؾبَِفا، َوإَِجاَبِة َمْسَلَلتَِفا، 

(1)
  

 حهِ ايعُط٠ املؿطز٠ اييت ت٪ز٣ بعس احلج؟ د:6ر َػأي١

 ،يا رسقل اهلل يصدر الـاس بـسؽقـ، قالت: طـ طائشة  الصحقحقـيف 

فلهظ ثؿ  ،فاخرجل إىل التـعقؿ ،اكتظري فنذا صفرت :فؼقؾ لفا ،وأصدر بـسؽ

 .ائتقـا بؿؽان كذا ولؽـفا طىل قدر كػؼتؽ أو كصبؽ

، أهنا كاكت صحقٍح طـ طائشة ( بنسـادٍ 13179وأسـد ابـ أبل شقبة )

 تعتؿر يف آخر ذي الحجة.

وأخرج بنسـادٍ صحقح طـ سعقد بـ جبقر، أكف سئؾ طـ العؿرة بعد الحج 

 بستة أيام؟ فؼال: اطتؿر إن شئت.

، أكف سئؾ طـ العؿرة بعد الحج: فؼال: هل خقر وأخرج أيًضا طـ طؿر 

مختؾط، وهق مـ صريؼ ويف إسـاده لقث بـ أبل سؾقؿ، وهق ضعقػ  مـ ٓ شلء.

 مجاهد طـ طؿر ، ومل يدركف.

، أكف قال: هل خقر مـ مثؼال ذرة. ويف إسـاده لقث وأخرج أيًضا طـ طظ 

 بـ أبل سؾقؿ، وهق ضعقػ مختؾط.ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (4/316.)مصـػ ابـ أبل شقبة (5/15-16 ،)الؿغـلاكظر:  (1)
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، أكف مل ير هبا بلًسا، وقال: لقس فقفا هدي. وهق وأخرج أيًضا طـ جابر 

 مـ صريؼ ابـ جريج، طـ أبل الزبقر، طـ جابر بف. 

 وإسـاده ضعقػ: ٕن ابـ جريج، وأبا الزبقر مدلسان، ومل يصرحا بالسؿاع.

( طـ ابـ طؿر بنسـاٍد صحقٍح، أكف سئؾ طـ العؿرة 13182وأسـد ابـ أبل شقبة )

فؼال : إن أكاسا يػعؾقن ذلؽ ، وٕن أطتؿر يف غقر ذي الحجة ، أحب بعد الحج، 

وس ومجاهد كراهة ذلؽ.وأسـد طـ ططاء وصا إيل مـ أن أطتؿر يف ذي الحجة.
(1)

 

مل يػعؾ ذلؽ الصحابة يف طفده طؾقف الصالة  :قاه أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل ىو

شؽت مـ رجقع الـاس بـسؽقـ، ورجقطفا بـسؽ:  والسالم: سقى طائشة لؿا

 .فاألقسب أّو ٍشسًعوطىل هذا ، ملسو هيلع هللا ىلصفلذن لفا الـبل 

عؿرة مـ التـعقؿ وإفضؾ يف العؿرة أن تؽقن بسػر خاص هبا، وأما تؽرار ال

يف كؾ يقم، أو يف كؾ يقمقـ، أو يف كؾ أسبقع: ففذا العؿؾ لقس مـف السـة، ومل 

 ، وأصحابف.ملسو هيلع هللا ىلصيعؿؾف الـبل 

 ٌٖ ٚ ٛب احلج ع٢ً ايؿٛض، أّ ع٢ً ايرتاخٞ؟ د:7ر َػأي١

 :يف الؿسللة ققٓن 

الحج، وهذا مذهب  فأنَّ وجقبف طىل الػقر يف طامِِف الذي استطاع فق :االّل

 بل يقسػ، والؿزين، والحـػقة، والظاهرية.أمحد، ومالؽ، وأ

 ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے  ے ھ ھ﴿واستدلقا طىل ذلؽ بؼقلف تعاىل: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مصـػ ابـ أبل شقبة (4/316.) 
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، وإمر يؼتضل الػقر: مامل يؼترن بؼريـة تدلُّ طىل التراخل طىل [97عمران: آل] ﴾﮴

  إصح يف طؾؿ إصقل.

ؾ»: وبؼقلف  ، أخرجف بطريؼقف ، وهق حديث حسـ«مـ أراد الحج فؾقتعجَّ

(، والدارمل 2883) ماجف(، وابـ 1732(، وأبق داود )225، 1/214) أمحد

 .طـ ابـ طباس  (-4/339(، والبقفؼل )1/448(، والحاكؿ )1784)

ْساَلمِ :  قال ابً قدام٘ َكَُّف َأَحُد َأْرَكاِن اإْلِ
ِ
، َفَؽاَن َواِجبًا َطَؾك اْلَػْقِر، َوٕ

قَامِ  َنَّ ُوُجقَبُف بِِصَػِة ال، َكالصِّ
ِ
ـْ ُرْتبَِة اْلَقاِجبَاِت َوٕ ِع ُيْخِرُجُف َط ُر إَلك  :تََّقسُّ َكَُّف ُيَمخَّ

ِ
ٕ

َٓ َيْلَثُؿ بِ  لَِؽْقكِِف َفَعَؾ َما َيُجقُز َلُف فِْعُؾُف َوَلقَْس َطَؾك  :ْقِت َقبَْؾ فِْعؾِفِ الؿَ َغقِْر َغاَيٍة َو

 ها.ْقِت َأَماَرٌة َيْؼِدُر َبْعَدَها َطَؾك فِْعؾِفِ الؿَ 

ولف تلخقره، وهق ققل الشافعل وأصحابف،  أنَّ وجقبف مقسعٌ  الجاىٕ:

واستدلقا  .، وهق ققل بعض الحـابؾةوإوزاطل، والثقري، ومحؿد بـ الحسـ

يف السـة  كان حجَّ يف السـة العاشرة، وقالقا: وجقب الحج طىل ذلؽ بلنَّ الـبل 

زلت يف ، وهذه أية ك[196البقرة:] ﴾ڭ ڭ ڭ ۓ﴿السادسة: لؼقلف تعاىل: 

السـة السادسة: ٕهنا كزلت يف كعب بـ طجرة يقم الحديبقة، وكذلؽ حج بالـاس 

 .يف السـة التاسعة أبق بؽر 

 ، واهلل أطؾؿ.اىقٌه األًه أقسب :قاه أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل ىو

طىل أدلتفؿ فؼال: وأما آستدٓل بؼقلف  ابـ طثقؿقـ اإلمام  وقد أجاب

حقح: ٕنَّ هذا لقس أمًرا هبؿا ابتداًء، ولؽـف فغقر ص ﴾ڭ ڭ ڭ ۓ﴿تعاىل: 
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أمٌر باإلتؿام هبؿا، وفرق بقـ آبتداء واإلتؿام، وأما فرض الحج فالصقاب أكف يف 

السـة التاسعة، ومل يػرضف اهلل تعاىل قبؾ ذلؽ: ٕنَّ فرضف قبؾ ذلؽ يـايف الحؽؿة، 

ؿتققع أن تؿـعف مـ العؿرة، فؿـ الؿؿؽـ وال وذلؽ أنَّ قريًشا مـعت الرسقل 

مـ الحج، ومؽة قبؾ الػتح بالد كػر، ولؽـ تحررت مـ الؽػر بعد الػتح، وصار 

إيجاب الحج طىل الـاس مقافًؼا لؾحؽؿة، والدلقؾ طىل أنَّ الحج ُفِرض يف السـة 

التاسعة أنَّ آية وجقب الحج يف صدر سقرة آل طؿران، وصدر هذه السقرة كزلت 

 هاطام القفقد.

تلخقره طـ السـة التاسعة أنَّ القفقد كثرت طؾقف يف تؾؽ  ثؿ ذكر أن سبب

ك السـة التاسعة: طام القفقد، وٓ شؽ أنَّ استؼبال الؿسؾؿقـ  :السـة ولذلؽ ُتَسؿَّ

إكف  :لقتػؼفقا يف ديـفؿ أمٌر مفؿ، بؾ قد كؼقل :الذيـ جاءوا إىل رسقل اهلل 

 لقبؾغ الـاس. :واجٌب طىل الرسقل 

احتؿال أكف أرد تطفقر البقت مـ الؿشركقـ  :أيًضاثؿ ذكر مـ إسباب 

 .والعرايا يف ذلؽ العام الذي حج فقف أبق بؽر

: ويحتؿؾ أكف أخره بلمر اهلل تعاىل: لتؽقن حجتف حجة  قال ابً قدام٘

القداع يف السـة التل استدار فقفا الزمان كفقئتف يقم خؾؼ اهلل السؿاوات وإرض، 

.هاؾ اهلل ديـف.ويصادف وقػتف الجؿعة، ويؽؿ
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرح الؿؿتع (911 ،)الؿحؾَّك (5/36-37 ،)الؿغـل (7/113 ،)الؿجؿقعاكظر:  (1)

(7/17-18 ،)الِؼَرى لؼاصد أم الُؼرى (،-63)ص  شرح الؿـاسؽ مـ شرح العؿدة لشقخ

  (1/198-.)اإلسالم
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ـْ َأَكٍس  (196) بِقُؾ؟ َقاَل:  ،َوَط ، َما السَّ

ِ
اُد »َقاَل: قِقَؾ: َيا َرُسقَل اهلل الزَّ

اِحَؾةُ  اِجُح إْرَساُلفُ «َوالرَّ َحُف الَحاكُِؿ، َوالرَّ اَرُقْطـِلُّ َوَصحَّ .. َرَواُه الدَّ
(1)

 

ـِ ُطَؿرَ َوَأْخَرَجُف التِّْرمِ  (191) ـْ َحِديِث اْب
َوفِل إْسـَادِِه َضْعٌػ.َأْيًضا،  ِذيُّ مِ

(2)
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(، مـ صريؼ يحقك 1/442(، والحاكؿ )2/216. أخرجف الدارقطـل )ضعٔف، ّالساجح إزضالُ (1)

 ابـ زكريا بـ أبل زائدة طـ سعقد بـ أبل طروبة طـ قتادة طـ أكس بف. 

ساق بنسـاده الصحقح طـ جعػر بـ  ثؿ -قال البقفؼل بعد أن ذكر هذه الرواية: وٓ أراه إٓ ومها 

طقن طـ سعقد بـ أبل طروبة طـ قتادة طـ الحسـ مرساًل. ثؿ قال: هذا هق الؿحػقظ طـ قتادة 

 مرساًل، كذلؽ رواه يقكس بـ طبقد طـ الحسـ.  طـ الحسـ طـ الـبل 

سعقد ويميد اإلرسال أن أبا بؽر الؼطقعل أخرج الحديث طـ طبدإطىل بـ طبدإطىل طـ  ُ :قيت

(. وطبدإطىل سؿع مـ 4/161) اإلرواءابـ أبل طروبة طـ قتادة طـ الحسـ مرساًل، كؿا يف 

 ابـ أبل طروبة قبؾ آختالط. 

(: والصقاب طـ قتادة طـ 4/161-161) اإلرواءالتـؼقح كؿا يف وقال ابـ طبدالفادي يف 

قال إلباين: وهق ابـ تقؿقة أو  هالحسـ مرساًل، وأما رفعف طـ أكس ففق وهؿ هؽذا قال شقخـا. ا

 الحافظ الؿزي، وإول أقرب.

(، ولؽـ الراوي 1/442وقد تقبع سعقد بـ أبل طروبة، تابعف محاد بـ سؾؿة طـد الحاكؿ ) ُ :قيت

 طـ محاد هق أبق قتادة طبداهلل بـ واقد الحراين، وهق متروك: فال طبرة هبذه الؿتابعة.

 .  إلباينالراجح إرسالف، وقد رجح ذلؽ اإلمام وهبذا البقان يتبقـ أن حديث أكس 

(، ويف إسـاده: محؿد بـ 2/215وقد جاء الحديث طـ جابر بـ طبداهلل طـد الدارقطـل )

 طبداهلل بـ طبقد بـ طؿقر الؾقثل وهق متروك.

( أيًضا، ويف إسـاده 2/215وجاء مـ حديث طبداهلل بـ طؿرو بـ العاص طـد الدارقطـل )

ـُ لفقعة وهق ضعقػ. محؿد بـ طبقد  اهلل العرزمل وهق متروك، وتابعف اب

(، ويف إسـاده: 2/216، ولقس بؿحػقظ، طؾَّؼف الدارقطـل )وجاء مـ حديث طائشة 

كصب بـ أطقـ، وهق الذي وهؿ فقف. وجاء مـ حديث ابـ طؿر وهق الذي سقليت. اكظر:  طتاب

  (988.)اإلرواء(، و2/423) التؾخقص(، و-3/8) الراية

 (، ويف إسـاده إبراهقؿ بـ يزيد الخقزي وهق متروك.813ا. أخرجف الترمذي )ضعٔف جدِّ (2)
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 مع تقديم نياملسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 بعض املسائل املتعلقة بالباب

 ؾطٚط ٚ ٛب احلج. د:1ر َػأي١

 الػسط األّل: اإلضالو.

: وأما الؽافر فغقر مخاصٍب بػروع الديـ خطاًبا ُيؾِزمف  قال ابً قدام٘

 هاًء، وٓ يقجب قضاء.أدا

: فالؽافر إصظ ٓ ُيطالب بػعؾف يف الدكقا بال خالف، سقاء  قال اليّْٖ

ل، والؽتابل، والقثـل، والؿرأة، والرجؾ، وهذا ٓ خالف فقف، فنذا  مِّ الحربل، والذِّ

استطاع يف حال كػره ثؿ أسؾؿ وهق معسر مل يؾزمف الحج: إٓ أن يستطقع بعد ذلؽ: 

 هااطة يف الؽػر ٓ أثر لفا.ٕنَّ آستط

 وهذا الشرط ٓ خالف فقف إذا كان الؽافر أصؾقًّا، ذكره الـقوي، وابـ قدامة.

(: إْن كان الؽافر أصؾقًّا: مل يجب طؾقف 3/351) اإلكصافصاحب  ّقال

 هاإمجاًطا.

 ها: إمجاٌع ُمتَقَؼَّـ. ّقال ابً حصٍو

الشافعقة: أنَّ القجقب يتعؾؼ  وأما الؽافر الؿرتد فاختؾػقا فقف، وإصح طـد

بذمتف إذا استطاع أثـاء ردتف، وهق وجٌف طـد الحـابؾة، والقجف الثاين طـد الحـابؾة: 

أنَّ القجقب ٓ يتعؾؼ بذمتف إذا استطاع أثـاء ردتف، وهذا القجف هق مؼتضك مذهب 

: ٕكف ًىرا اىقٌه أقسب. الظاهرية، ومالؽ، وأبل حـقػة، كؿا تؼدم يف الصالة
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 افر، وٓ دلقؾ طىل التػريؼ بقـ إصظ والؿرتد.ك

 الػسط الجاىٕ: العكل.

 «ُرفع الؼؾؿ طـ ثالثة...»: لؼقلف 
(1)

الؿجـقن حتك »، وذكر مـفؿ: 

 .«يعؼؾ

أكف ٓ يجب  طىل (: وأمجعت إمة7/21) الؿجؿقعيف   قال اليّْٖ

 هاالحج طىل الؿجـقن.

 هاحج طىل الؿجـقن إمجاًطا.(: ٓ يجب ال3/351) اإلكصافصاحب  قال

 الػسط الجالح: البلْغ.

قال ابـ ، «الصبل حتك يبؾغ»، ومـفؿ: «...ُرفع الؼؾؿ طـ ثالثة»لحديث: 

 ها(: ٓ كعؾؿ يف هذا اختالًفا.5/6) قدامة 

 الػسط السابع: احلسٓ٘.

(: وأما العبد فال يجب طؾقف: ٕكف طبادة 5/6) الؿغـليف   قال ابً قدام٘

هتا، وتتعؾؼ بؼطع مسافة، وتشترط لفا آستطاطة بالزاد، والراحؾة، ويضقع تطقل مد

 هاحؼقق سقده الؿتعؾؼة بف: فؾؿ يجب طؾقف كالجفاد. وقال: وٓ كعؾؿ يف هذا اختالًفا.

 ٓ (: أمجعت إمة طىل أنَّ العبد7/43) شرح الؿفذبيف   ّقال اليّْٖ

 الؿراد. كتفكاؾقس هق مستطقًعا.يؾزمف الحج: ٕنَّ مـافعف مستحؼة لسقده، ف

  (811.)الؿحؾَّكخالػ ابـ حزٍم فلوجبف طىل العبد إِن استطاع كؿا يف  ُ :قيت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.1184رقؿ ) البؾقغسقليت تخريجف يف ( 1)
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 الػسط اخلامظ: االضتطاع٘.

 ﴾ھ ھ ے  ے ۓ   ۓ ﮲ ﮳ ﮴﴿آستطاطة: لؼقلف تعاىل: 

 .[97عمران: آل]

 : ٓ كعؾؿ فقف اختالًفا. قال ابً قدام٘

: آستطاطة شرٌط لقجقب  (7/63)ذبشرح الؿفيف   ّقال اليّْٖ

 هاالحج بنمجاع الؿسؾؿقـ.

الشرط إول والثاين شرٌط لؾقجقب والصحة، والشرط الثالث شرٌط  تيبيُ:

، والشرط الرابع شرٌط لؾقجقب فؼط، ، ولقس شرًصا لؾصحةلؾقجقب واإلجزاء

 وقال الجؿفقر: شرٌط لإلجزاء أيًضا. والشرط الخامس شرٌط لؾقجقب فؼط.

َـّ بعد أن استطاع وتؿؽـ مـ الحج: فننَّ ذلؽ ٓ  بيُ آخز:تي إن ارتد، أو ُج

يسؼط مـ ذمتف، بؾ طؾقف الحج إذا أسؾؿ، أو أفاق مـ جـقكف، طىل الصحقح مـ 

ققيل أهؾ العؾؿ.
(1)

 

 َا ضابط ا٫غتٕاع١ املؿرتط١؟ د:2ر َػأي١

 يف هذه الؿسللة أققال: 

 ؽ.الصحة وققة الجسؿ، وهق ققل طؽرمة ومال :الكْل األّل

آستطاطة هل الزاد والراحؾة، وبف قال الحسـ، ومجاهد،  الكْل الجاىٕ:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (3/351.)اإلكصافاكظر:  (1)
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وسعقد بـ جبقر، وأمحد، والشافعل، وإسحاق. قال الترمذي: العؿؾ طؾقف طـد 

 الذي يف الباب.  أهؾ العؾؿ. واستدلقا بحديث أكس

استطاطة كؾ إكسان بحسبف، فبعضفؿ ٓ يحتاج إىل راحؾة،  الكْل الجالح:

أن يؿشل بدون مشؼة، وبعضفؿ ٓ يحتاج إىل زاد: ٓستغـائف بتجارة، أو  ويستطقع

طؿؾ يقافؼف يف الطريؼ، فقؽقن يف حؽؿ مـ تزود، وبعضفؿ طـده الزاد والراحؾة، 

 ولقس طـده الؼدرة طىل الذهاب: فقجب طؾقف أن يـقب غقره.

(: واستطاطة السبقؾ الذي يجب بف 815) الؿحىليف   قال ابً حصو

ا صحُة الجسؿ والطاقة طىل الؿشل والتؽسب مـ طؿؾ أو تجارة ما يبؾغ  الحج إِمَّ

ف مـ ركقب البحر أو ـُ ؽِّ ؿَ بف إىل الحج ويرجع إىل مقضع طقشف أو أهؾف، وإما مال يُ 

والعقش مـف حتك يبؾغ مؽة ويرده إىل مقضع طقشف أو أهؾف، وإن مل يؽـ  ،البر

ا أو بحًرا، وإما أن يؽقن لف مـ إٓ أكف ٓ مشؼة طؾقف يف الس :صحقح الجسؿ ػر برًّ

فقحج طـف ويعتؿر بلجرة أو بغقر أجرة إن كان هق ٓ يؼدر طىل الـفقض ٓ  :يطقعف

راكبًا وٓ راجاًل، فلي هذه القجقه أمؽـت اإلكسان الؿسؾؿ العاقؾ البالغ: فالحج 

 هافال حج طؾقف وٓ طؿرة. :والعؿرة فرٌض طؾقف، ومـ طجز طـ مجقعفا

، ما يدل طىل ( طـ ابـ طباس، وابـ الزبقر 7/54) ابـ حزٍم  ثؿ كؼؾ

  هاهذا الؼقل، ولؽـ بنسـاديـ ضعقػقـ، ثؿ قال: وهق أحد ققيل ططاء.

 هقًىرا اىقٌه  وهق ققل بعض الحـابؾة، :قاه أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل ىو

 ﮳ ﮲ ۓ﴿: ٕنَّ حديث الباب مل يثبت، وٕكف يشؿؾف ققلف تعاىل: اىصٌاب
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واهلل أطؾؿ.، ﴾﮴

(1)
 

 ضابط ايعاز ايصٟ ٜؿرتط ايكسض٠ عًٝ٘. د:3ر َػأي١

ُهَق َما َيْحتَاُج إَلقِْف فِل َذَهابِِف  (5/11 :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘

ـْ َمْلُكقلٍ 
ـِ  :َوُكْسَقةٍ  ،َوَمْشُروٍب  ،َوُرُجقِطِف مِ َفنِْن َكاَن َيْؿؾُِؽُف، َأْو َوَجَدُه ُيبَاُع بِثََؿ

َٓ ُتْجِحُػ بَِؿالِِف، َلِزَمُف ِشَراُؤهُ اْلِؿثِْؾ فِل اْلَغاَل  ْخِص، َأْو بِِزَياَدةٍ َيِسقَرةٍ  َوإِْن  ،ِء َوالرُّ

 ها.َكاَكْت ُتْجِحُػ بَِؿالِِف، َلْؿ َيْؾَزْمفُ 

ا َيْحتَاُج إَلقِْف لِـََػَؼِة  (5/11-12 :) ّقال َوُيْعتَبَُر َأْن َيُؽقَن َهَذا َفاِضاًل َطؿَّ

ـَ  ِذي َنَّ الـََّػَؼَة ُمتََعؾَِّؼٌة بُِحُؼقِق  ِطقَالِِف الَّ
ِ
َتْؾَزُمُف َمئُقَكتُُفْؿ، فِل ُمِضقِِّف َوُرُجقِطِف: ٕ

ُفْؿ آَكُد، َوَقْد َرَوى َطبُْد اهلل ، َوُهْؿ َأْحَقُج، َوَحؼُّ ـَ َدمِقِّق ْٔ ـْ الـَّبِلِّ  ا ـُ َطْؿٍرو، َط َأكَُّف  ملسو هيلع هللا ىلصْب

ـْ َيُؼقُت ْرِء إْثًَم َأْن يُ الـْؿَ َكَػك بِ »َقاَل:  «َضقَِّع َم
(2)

.ها.
(3)

 

 ؟َٔ اغتٕاع ايتعٚز ٚيهٔ عًٝ٘ زٜٔ د:4ر َػأي١

  ذكر كثقٌر مـ أهؾ العؾؿ أكف ٓ يجب طؾقف الحج: ٕكف غقر مستطقع، والؿال

ًٓ أو ممجاًل.  الذي يف حقزتف يحتاجف يف قضاء ديـف، وسقاء كان الديـ حا

  أجاًل ٓ وذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل وجقب الحج إذا كان الديـ ممجاًل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (815.)الؿحؾَّك (3/362 ،)اإلكصاف (5/8-9 ،)الؿغـل (7/78 ،)الؿجؿقعاكظر:  (1)

 (.1142رقؿ ) البؾقغيف سقليت تخريجف ( 2)

  (7/69.)الؿجؿقع (3/364 ،)اإلكصافواكظر:  (3)



 26 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 
ح .يـؼضل إٓ بعد رجقطف مـ الحج .الؼقل إول ابـ طثقؿقـ اإلمام  ورجَّ

(1)
 

 ؟َٔ نإ ي٘ عكاض َٔ أضض أٚ زاض د:5ر َػأي١

ـْ َلُف َطَؼاٌر َيْحتَاُج إَلقِْف لُِسْؽـَاُه،  (5/12 :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘ َوَم

ـََػَؼِة َكْػِسِف َأْو ِطقَالِِف، َأْو بَِضاَطٌة َمتَك َكَؼَصَفا َأْو ُسْؽـَك ِطقَالِِف، أَْو َيْحتَاُجُف إَلك ُأْجَرتِِف لِ 

، َوإِْن َكاَن َلُف  :اْختَؾَّ ِرْبُحَفا َفَؾْؿ َيْؽِػِفْؿ، َأْو َسائَِؿٌة َيْحتَاُجقَن إَلقَْفا َلْؿ َيْؾَزْمُف اْلَحجُّ

ـْ َحاَجتِفِ  ـْ َذلَِؽ َشْلٌء َفاِضٌؾ َط
 ها.جِّ َلِزَمُف َبقُْعُف فِل اْلحَ  :مِ

 ٌٖ ٜسخٌ يف ا٫غتٕاع١ املؿرتط١ أَٔ ايٕطٜل؟  د:6ر َػأي١

  ذهب مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ إىل أنَّ أمـ الطريؼ شرٌط يف وجقب الحج: ٕكف

 ﮲ ۓ﴿إن كان يخشك طىل كػسف، أو مالف: ففق غقر مستطقع، وقال تعاىل: 

بل حـقػة، وأمحد يف رواية، وقال بف بعض أ، وهق ققل الشافعل، و﴾﮴ ﮳

 أصحابف.

 إىل أنَّ تخؾقة الطريؼ لقس  -وهق ققل بعض أصحابف-ب أمحد يف رواية وذه

شرًصا لقجقب الحج، بؾ هق شرط لؾزوم السعل، فؾق استطاع الحج ولؽـ 

 قبؼك الحج يف ذمتف.ف ،الطريؼ لقست آمـة

، واهلل أطؾؿ.اىقٌه األًههق  ًاألقسب
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرح الؿؿتع (3/364 ،)اإلكصاف (7/68 ،)الؿجؿقع (5/12 ،)الؿغـلاكظر:  (1)

(7/31-.) 

  (7/63.)الؿجؿقع (5/7 ،)الؿغـلاكظر:  (2)



 27 اِلـَخـجِّ ِكَتاُب

 
ٖ ٌ ٜ  سخٌ يف ا٫غ  تٕاع١ املؿ  رتط١ لَه إ ايٛف  ٍٛ ق   ٌ ؾ  ٛا     د:7ر َػأي١

 حلج؟ا

  ذهب كثقٌر مـ أهؾ العؾؿ إىل أنَّ إمؽان السقر يدخؾ يف آستطاطة

الؿشترصة: ٕكف إن استطاع الحج يف وقٍت ٓ يدركف: ففق يف حؽؿ طدم 

الؿستطقع، وهق ققل الشافعل، وأبل حـقػة، ورواية طـ أمحد، وهق ققل بعض 

 أصحابف، وقال بف ابـ حزم.

  إىل أنَّ إمؽان السقر لقس  - صحابفوهق ققل بعض أ -وذهب أمحد يف رواية

عل، فؾق استطاع الحج يف وقٍت ٓ  شرًصا لقجقب الحج، بؾ هقشرٌط لؾزوم السَّ

 يدركف: لزمف الحج، ويبؼك يف ذمتف.

، واهلل أطؾؿ.اىقٌه األًههق  ًاىصٌاب
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (912.)كالؿحؾَّ  (7/63 ،)الؿجؿقع (5/7 ،)الؿغـلاكظر:  (1)



 28 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 
 

ـِ َطبَّاٍس  (196) ـِ اْب ْوَحاِء َفَؼا َل َلؼِ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ  َوَط ـِ »َل: َرْكبًا بِالرَّ  َم

ـْ أَْكَت؟ َفَؼاَل:  َفَؼاُلقا: ، الُؿْسؾُِؿقنَ َقاُلقا:  «الَؼْقُم؟ َفَرَفَعْت إَلقِْف اْمَرَأٌة  «َرُسقُل اهللِ »َم

؟ َقاَل: َصبِقًّا . َرَواُه ُمْسؾٌِؿ.«َكَعْؿ، َوَلؽ َأْجٌر » َفَؼاَلْت: َألَِفَذا َحج 
(1)

 

 ام املستفادة من احلديثاملسائل واألحك

 حج ايصيب. د:1ر َػأي١

  ُة أهؾ العؾؿ إىل مشروطقة الحج بالصبقان، واستدلقا بحديث ذهب طامَّ

ُحجَّ بل مع قال:   (1858)البخارييف   الباب، وبحديث السائب بـ يزيد

 ، وأكا ابـ سبع سـقـ.ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

ـف وذكر الؼاضل طقاض أكف مل يخالػ يف ذلؽ إٓ بعض أهؾ البدع، وكؼؾف ط

الـقوي، ثؿ الشقكاين.
(2)

 

 نٝؿ١ٝ اإلحطاّ ٚأؾعاٍ احلج. د:2ر َػأي١

(: إن كان مؿقًزا أحرم بنذن ولقف، 5/51) الؿغـليف   قال ابً قدام٘

وإن كان غقر مؿقز أحرم طـف ولقف، فقصقر محرًما بذلؽ، وبف قال مالؽ، 

 ،والشافعل، وُروي طـ ططاء والـخعل، وقال أبق حـقػة: ٓ يـعؼد إحرام الصبل

 .الؿراد كتفكار محرًما بنحرام ولقف.وٓ يصق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1336أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)

 شرح مسؾؿ (915 ،)الؿحؾَّك (1856( ،)1858 ،)الػتح (5/51 ،)الؿغـلاكظر:  (2)

(1336.) 



 29 اِلـَخـجِّ ِكَتاُب

 
حتك  ،ا لف بشلءمً زِ ؾْ نَّ لؾصبل أن يحج، ولؽـف لقس مُ أومعـك ققل أبل حـقػة: 

 وهذا ققل ابـ حزم أيًضا. .بؾ هق لؾتدريب ،وإن فعؾ بعض الؿحظقرات

بقـؿا ذهب الجؿفقر إىل أنَّ القيل يؾزمف أن يجـب الصبل محظقرات اإلحرام، 

ما يؾزمف الػدية وجب طىل القيل طـد أكثرهؿ، وقال بعضفؿ: يجب يف وإذا فعؾ 

 مال الصبل.

(: كؾ ما أمؽـف فعؾف بـػسف: لزمف فعؾف، وٓ 5/52)  ّقال ابً قدام٘

يـقب غقره طـف فقف، كالقققف، والؿبقت بؿزدلػة، وكحقمها، وما طجز طـف طؿؾف 

مل طـ القيل طـف، قال ابـ الؿـذر: كؾ مـ حػظت طـف مـ أهؾ  العؾؿ يرى الرَّ

وإٓ  ،الصبل الذي ٓ يؼدر طىل الرمل..، وأما الطقاف: فنْن أمؽـف الؿشل مشك

 ًٓ  باختصار. كتفكاأو راكبًا. ،صِقَْػ بف محؿق

 



 31 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 
ـُ َطبَّاٍس  ،َوَطـُْف  (196)   َقاَل: َكاَن الَػْضُؾ ْب

ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصَردِيَػ َرُسقِل اهلل

ـْ َخثَْعؿَ  َفَجاَءِت 
 ملسو هيلع هللا ىلصَوَجَعَؾ الـَّبِلُّ ، الَػْضُؾ َيـُْظُر إَلقَْفا َوَتـُْظُر إَلقْفِ  َفَجَعَؾ ، اْمَرَأٌة مِ

 َطَؾك 
ِ
، إنَّ َفِريَضَة اهلل

ِ
ؼِّ أَخِر. َفَؼاَلْت: َيا َرُسقَل اهلل َيْصِرُف َوْجَف الَػْضِؾ إَلك الشِّ

َٓ َيثْبُُت َطَؾك الرَّ  اِحَؾِة، َأَفَلُحجُّ َطـُْف؟ َقاَل: ِطبَادِِه فِل الَحجِّ َأْدَرَكْت أَبِل َشقًْخا َكبِقًرا، 

ِة الَقَداِع. ُمتََّػٌؼ َطَؾقْفِ  «َكَعؿْ » .، َوَذلَِؽ فِل َحجَّ َوالؾَّْػُظ لِْؾبَُخاِريِّ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 اإلْاب١ يف احلج يًعا ع عٔ احلج بٓؿػ٘. د:1ر َػأي١

دلَّ حديث الباب طىل أنَّ مـ كان مستطقًعا الحج بالزاد والراحؾة، ومل يؽـ 

 مستطقًعا بـػسف أكف يجب طؾقف أن يـقب غقره بالحج، وهذا ققل مجفقر العؾؿاء.

  وخالػ مالؽ فؼال: ٓ يجب طؾقف الحج: ٕكف غقر مستطقع، وأجاب طـ

ل: لقس يف الحديث الحديث بلنَّ الؿرأة فعؾت ذلؽ تطقًطا مـفا ٕبقفا، وقا

 إيجاب اإلكابة.

أقرَّ الؿرأة بؼقلفا: فريضة اهلل أدركت  بلنَّ الـبل  ّأجاب علُٔ اجلنَْز:

أبل. فؽاكت تسلل: أيجزئ أن تمدي طـ أبقفا هذه الػريضة؟ ويميد ذلؽ رواية 

 مسؾؿ: إنَّ أبل شقخ كبقر طؾقف فريضة اهلل يف الحج.

.، واهلل أطؾؿقٌه اجلَيٌزهق  ًاىصٌاب
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1334(، ومسؾؿ )1513أخرجف البخاري ) (1)

  (815.)الؿحؾَّك (1853 ،)الػتح (5/19 ،)الؿغـلاكظر:  (2)



 31 اِلـَخـجِّ ِكَتاُب

 
ِٛبع ايعا ُع غريٙ ثِ أطام احلج بعس شيو؟ د:2ر َػأي١  لشا ْ

  أنَّ ذلؽ -وطزاه الحافظ لؾجؿفقر-ذهب الشافعل، وأبق حـقػة وأصحاهبؿا 

ٓ يجزئف طـ حجة اإلسالم، ويجب طؾقف أن يحج حجًة أخرى: ٕكف تبقـ  الحج

 أكف مل يؽـ مقموًسا مـف.

  تؾؽ الحجة طـ حجة ئف زِ جْ تُ وذهب أمحد، وإسحاق، والظاهرية إىل أكف

 اإلسالم: ٕكف قد فعؾ ما يستطقعف يف ذلؽ الحال.

ـَ  قال ابً حصٍو ، إذ قد يؼقى الشقخ فقطقؼ : ولق كان ذلؽ طائًدا: لبقَّ

فال يجقز طقدة الػرض طؾقف بعد صحة  :بذلؽ ملسو هيلع هللا ىلصالركقب: فنذ مل يخبر الـبل 

 هاتلديتف طـف.

.قـ هق اختقار الشقخ ابـ طثقؿو ،أقسب ًىرا اىقٌه
(1)

 

ُٜ د:3ر َػأي١  ب غريٙ؟ٌٖٝٓ جيٛظ ملٔ ٜػتٕٝع احلج بٓؿػ٘ إٔ 

: وكؼؾ ابـ الؿـذر وغقره اإلمجاع طىل أكف ٓ يجقز  قال احلافظ ابً حجس

أن يستـقب مـ يؼدر طىل الحج بـػسف يف الحج القاجب، وأما الـػؾ فقجقز طـد 

 هاأبل حـقػة خالًفا لؾشافعل، وطـ أمحد روايتان.

: لعدم وجقد دلقؾ طىل ة غريه حتَ يف اىنفوْنال جيٌش أُ ُّأكف  ًاىصٌاب ُ :قيت

ذلؽ.
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (816.)الؿحؾَّك (1513 ،)لػتحا (5/21 ،)الؿغـلاكظر:  (1)

  (1853.)الػتح (7/116 ،)الؿجؿقع (5/22 ،)الؿغـلاكظر:  (2)



 32 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 
ُٜ د:4ر َػأي١  ب غريٙ؟ٝٓاملطٜض َطًضا غري َأٜٛؽ َٔ ؾؿا٥٘ ٌٖ ي٘ إٔ 

 ب غقره: لعدم وجقد دلقؾ طىل ذلؽقذهب مجفقر العؾؿاء إىل أكف ٓ يـ. 

 ب غقرهقوخالػ أبق حـقػة، فؼال: لف أن يـ. 

.ًاىصٌاب قٌه اجلَيٌز
(1)

 

ُٜا٭ع٢ُ ٚاملك د:5ر َػأي١  بإ غريُٖا؟ٛٔٓععس ٌٖ 

  ذهب أبق حـقػة يف إصح طـف إىل أهنؿا ٓ يؾزمفؿا أن يحجا بلكػسفؿا، بؾ

 بان غقرمها.يـقِّ 

  ،وذهب مجفقر العؾؿاء، ومـفؿ: الشافعل، وأمحد، وأبق يقسػ، ومحؿد

والظاهرية إىل أكف إن كان هـاك مـ يعقـف بال مشؼة شديدة طؾقف: وجب طؾقف أن 

، واهلل أطؾؿ.اىصٌاب هق ًىرا اىقٌهإن مل: فقـقب غقره. يحج بـػسف، و
(2)

 

 لْاب١ ايط ٌ عٔ املطأ٠ ٚايعهؼ. د:6ر َػأي١

ُجِؾ  (5/27 :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘ ـْ الرَّ ُجُؾ َط َيُجقُز َأْن َيـُقَب الرَّ

ُجِؾ وَ ؿَ الْرَأةِ، وَ ؿَ الوَ  ـْ الرَّ ةِ ؿَ الْرَأُة َط ، فِل َقْقِل َطامَّ  فِل اْلَحجِّ
َٓ َكْعَؾُؿ  َأْهِؾ اْلِعْؾؿِ  ْرَأةِ

ـَ  َّٓ اْلَحَس ـَ َصالٍِح فِقِف ُمَخالًِػا إ ُجِؾ.اْلؿَ َفنِكَُّف َكِرَه َحجَّ  :ْب ـْ الرَّ  َط
ـُ  ْرَأةِ ـِْذِر: ؿُ الْ َقاَل اْب

ـَّةِ  ـْ َضاِهِر السُّ ـْ َأبِ ؿَ الَأَمَر  ملسو هيلع هللا ىلصَفنِنَّ الـَّبِلَّ  :َهِذِه َغْػَؾٌة َط .ها.قَفاْرَأَة َأْن َتُحجَّ َط
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/22.)الؿغـل (7/116 ،)الؿجؿقعاكظر:  (1)

  (815.)الؿحؾَّك (7/85 ،)الؿجؿقعاكظر:  (2)

  (1334.)شرح مسؾؿواكظر:  (3)
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ـْ ُجَفقْـََة َجاَءْت إَلك الـَّبِلِّ َوَطـُْف  (199)

َفَؼاَلْت: إنَّ ُأمِّل  ملسو هيلع هللا ىلص، َأنَّ اْمَرَأًة مِ

، َفَؾْؿ َتُحجَّ َحتَّك َماَتْت، َأَفَلُحجُّ َطـَْفا؟ َقاَل:  ـَْفا»َكَذَرْت َأْن َتُحجَّ ل َط ، َكَعْؿ، ُحجِّ

ـِْت َقاِضَقَتُف؟ اْقُضقا اهللَ َأَرأَ  ، َأُك ـٌ ِؽ َدْي . َرَواُه «َفاهللُ َأَحؼُّ بِالَقَفاءِ  ؛ْيت َلْق َكاَن َطَؾك ُأمِّ

. الُبَخاِريُّ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 َٔ َا  ٚعًٝ٘ حٓج ٚا ٌب. د:1ر َػأي١

 ققل مالف كاماًل، وهق  مـ مـ مات وطؾقف حج  واجب: وَجَب أن ُيَحجَّ طـف

وصاوس، وأمحد، والشافعل، والظاهرية، وطزاه ابـ حزم  وططاء، الحسـ،

 لؾجؿفقر.

-5/116) ، طـد الـسائلواستدلقا بحديث الباب، وبحديث ابـ طباس 

؟ قال:  بنسـاد صحقح أنَّ امرأة سللت الـبل  (117 طـ أبقفا مات ومل يحجَّ

ل طـ أبقؽ» ، [11النساء:] ﴾ۇئ ۇئ وئ   وئ ەئ ەئ ائ﴿، وبؼقلف تعاىل: «ُحجِّ

 وديـ اهلل أحؼُّ بالقفاء.

  وذهب مالؽ، وأبق حـقػة إىل أكف يسؼط طـف: إٓ أن يقصل بف فقخرج مـ

الثؾث، وُروي طـ الشعبل، والـخعل: ٕكف طبادة بدكقة، فتسؼط بالؿقت 

 كالصالة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1852أخرجف البخاري برقؿ ) (1)
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الـقابة: ، وهق طبادة تدخؾف اىصٌاب اىقٌه األًه :قاه أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل ىو 

ح هذا الؼقلفؾؿ يس العثقؿقـ واإلمام  ابـ باز،اإلمام  ؼط، بخالف الصالة، ورجَّ

رمحة اهلل طؾقفؿا.
(1)

 

 ٌٖ جيٛظ إٔ حيج عٔ املٝت حج تٕٛع؟ د:2ر َػأي١

  أما إذا أوصك الؿقت بذلؽ فذهب أكثر الػؼفاء إىل أكف يحج طـف، وهق

 .مذهب مالؽ، وأمحد، وأبل حـقػة، وإصح طـد الشافعقة

 عدم ذلؽ.وطـد الشافعقة وجٌف ب 

  وأما إذا مل يقص فال خالف طـد الشافعقة يف الؿـع مـ ذلؽ، وكره ذلؽ

 مالؽ، وإن فعؾ صح ذلؽ طـده.

 اء يف ثقاب مجقع العبادات البدكقةومذهب أمحد وأبل حـقػة: جقاز اإلهد. 

الحج طبادة بدكقة ومالقة: فقجقز فقفا الـقابة، وإن  :قاه أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل ىو

، وكؿا جاز لق وصك: فقجقز إذا مل يقصِّ بذلؽ، واهلل أطؾؿ.كان تطقًطا
(2)

 

 ؟عٓ٘ َٔ أْاب غريٙ باحلج، ؾُٔ أٜٔ حيج د:3ر َػأي١

 :هذه الؿسللة فقفا أققال 

فقف، وهق ققل الحسـ، وأمحد،  أيسرمـ بؾده، أو الؿقضع الذي  :األّل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فتاوى الؾجـة (818 ،)الؿحؾَّك (7/112 ،)الؿجؿقع (5/38 ،)الؿغـل اكظر: (1)

(11/111 ،)الِؼَرى لؼاصد أم الؼرى (، 81)صالشرح الؿؿتع (7/48.) 

(، 279، و264، و4/17) الحاوي (7/112 ،114 ،)الؿجؿقع (3/13 ،)الروضةاكظر:  (2)

مجؿقع الػتاوى (24/322.) 
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وإسحاق، ومالؽ يف الـذر: ٕكف يجب طىل العاجز أو الؿقت مـ ذلؽ الؿؽان: 

 أن ُيـاب طـف مـف.فقجب 

فؿـ مقؼاتف، واختاره ابـ  :قال ططاء يف الـاذر: إن مل يؽـ كقى مؽاًكا الجاىٕ:

 الؿـذر.

قال الشافعل: يستلجر مـ يحج طـف مـ الؿقؼات: ٕنَّ اإلحرام ٓ  الجالح:

 يجب مـ دوكف.

وٓ يشترط أن يؽقن مـ  -أطـل ققل الشافعل- اىصٌابهق  اىقٌهوهذا  ُ :قيت

 هبا الـائب، وهق ترجقح يؼقؿل تال ةت الؿقت، بؾ يـقبف مـ مقؼات البؾدكػس مقؼا

.ابـ طثقؿقـ اإلمام 
(1)

  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/39-41.)الشرح الؿؿتع (5/39 ،)ـلالؿغاكظر:  (1)
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  ،َوَطـُْف  (677)

ِ
ََم َصبِلٍّ َحجَّ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ـَْث، َأيُّ ، ُثؿَّ بََؾَغ الِح

ةٌ َفَعَؾْقِف  ََم  َحجَّ ، ُثؿَّ أُ ُأْخَرى، َوَأيُّ ةٌ َؼ، َفَعَؾْقِف ْطتِ  َطْبٍد َحجَّ ـُ َأبِل «ُأْخَرى َحجَّ . َرَواُه اْب

ُف َمْقُققٌف. َّٓ َأكَُّف اْختُؾَِػ فِل َرْفِعِف، َوالَؿْحُػقُظ أَكَّ ، َوِرَجاُلُف ثَِؼاٌت إ َشقْبََة َوالبَقَْفِؼلُّ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 ُ٘ عٔ حج١ اإلغ٬ّ؟ٌٖ جيع٨ ايصيب حعّج د:1ر َػأي١

ـُ  (5/44 :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘ ـِْذِر: َأْجَؿَع َأْهُؾ الؿُ َقاَل اْب

بِلَّ إَذا َحجَّ فِل َحاِل  َٓ ُيْعتَدُّ بَِؼْقلِِف ِخاَلًفا َطَؾك َأنَّ الصَّ ـْ  ـْ َشذَّ َطـُْفْؿ مِؿَّ َّٓ َم اْلِعْؾِؿ، إ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( وغقره 3151(، وأخرجف أيًضا ابـ خزيؿة )5/179( )4/325. أخرجف البقفؼل )الساجح ّقفُ (1)

مـ صريؼ محؿد بـ الؿـفال طـ يزيد بـ زريع طـ شعبة طـ إطؿش طـ أبل ضبقان طـ ابـ 

 طباس مرفقًطا. 

لؿـفال طـ يزيد بـ زريع طـ شعبة، ورواه غقره (: تػرد برفعف محؿد بـ ا5/179قال البقفؼل )

 هطـ شعبة مقققًفا، وكذلؽ رواه سػقان الثقري طـ إطؿش مقققًفا وهق الصقاب. ا

(، وابـ أبل 4/325ومؿـ رواه طـ شعبة مقققًفا طبدالقهاب بـ ططاء طـد البقفؼل ) ُ :قيت

 حقح بال شؽ. (، ثؿ قال ابـ خزيؿة: هذا طؾؿل هق الص3151طدي طـد ابـ خزيؿة )

كؿا يف  -وهق أثبت الـاس يف إطؿش  -ومؿـ رواه طـ إطؿش مقققًفا أبقمعاوية  ُ :قيت

مصـػ ابـ أبل شقبة (4/445 فعزو الحافظ الؿرفقع إىل ابـ أبل شقبة يعتبر ومهًا، فؾؿ يخرجف )

 إٓ مقققًفا. 

 س مقققًفا.( مـ صريؼ أبل السػر طـ ابـ طبا1/283) مسـدهورواه الشافعل يف 

 فالصقاب أن الحديث مقققف طىل ابـ طباس واهلل أطؾؿ.

( وأبقداود يف 4/444ولف شاهد مـ مراسقؾ محؿد بـ كعب الؼرضل، أخرجف ابـ أبل شقبة )

الؿراسقؾ (134 وٓ يصؾح لالستشفاد: ٕن محؿد بـ كعب روايتف طـ الـبل )  ،معضؾة

(، ويف إسـاده حرام 5/179جابر طـد البقفؼل ) والراوي طـف رجؾ مل يسؿ. ولف شاهد مـ حديث

 ابـ طثؿان وهق متروك.
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ْساَلِم. ِصَغِرِه، ُثؿَّ َبَؾَغ أَنَّ َطَؾقْف َة اإْلِ  َحجَّ

، :  ثه قال ، َوالثَّْقِريُّ ، َوالـََّخِعلُّ ـُ ـُ َطبَّاٍس، َوَطَطاٌء، َواْلَحَس َكَذلَِؽ َقاَل اْب

ْأِي  ، َوإِْسَحاُق، َوَأُبق َثْقٍر، َوَأْصَحاُب الرَّ افِِعلُّ : َوَقْد ، َوَمالٌِؽ، َوالشَّ َقاَل التِّْرمِِذيُّ

 ها.َؾقْفِ َأْجَؿَع َأْهُؾ اْلِعْؾِؿ طَ 

السبب يف ذلؽ أكف غقر مؽؾػ: فقؽقن الحج يف  :قاه أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل ىو

ف تطقًطا، واهلل أطؾؿ.  حؼِّ

 ٌٖ جيع٨ ايع س حجٍُ٘ عٔ حجٍع١َ اإلغ٬ّ؟ د:2ر َػأي١

  ف طـ ذهب مـ تؼدم ذكرهؿ يف الؿسللة السابؼة إىل أنَّ العبد ٓ يجزئف حجُّ

 .حجة أخرىحجة اإلسالم، بؾ طؾقف إذا ُأطتِؼ أن يحج 

  وقد خالػ ابـ حزم  يف هذه الؿسللة، فؼال بنجزائف طـ العبد: ٕكف

طـ حجة اإلسالم، وكؼؾف طـ الؼاسؿ بـ محؿد،  ؽمؽؾٌَّػ بالٌغ، فقؼع مـف ذل

ومجاهد، وسؾقؿان بـ يسار، وكصقصفؿ فقؿا إذا أذن لف السقد، وأما إذا مل يلذن 

 .اىصٌابا، وهق لف السقد فظاهر كالم ابـ حزم أكف يجزئف أيًض 

الشرح يف  يف مسللة اإلجزاء لؾعبد وقد تققَّػ الشقخ ابـ طثقؿقـ 

ح يف ) (7/19الؿؿتع ف ويجِزئف طـ حجة 7/27(، ثؿ رجَّ ( أكف يصح حجُّ

اإلسالم، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (812.)الؿحؾَّك (5/44-45 ،)الؿغـلواكظر:  (1)
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 ؟لشا بًؼ ايصيب، أٚ عتل ايع س أثٓا٤ احلج د:3ر َػأي١

، َأْو َطتََؼ اْلَعبُْد  َفنِْن َبَؾغَ  (5/45 :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘ بِلُّ الصَّ

ا  ، َفَلْحَرَما َوَوَقَػا بَِعَرَفَة، َوَأَتؿَّ ـِ ـَاِسَؽ، َأْجَزأُْهَؿا الـْؿَ بَِعَرَفَة، َأْو َقبَْؾَفا، َغقَْر ُمْحِرَمقْ

ْساَلمِ  ِة اإْلِ ـْ َحجَّ  .َٓ َكْعَؾُؿ فِقِف ِخاَلًفا ،َط

ِة  ،ُهَؿا ُمْحِرَمانِ َوإِْن َكاَن اْلُبُؾقُغ َواْلِعتُْؼ وَ  قال: ـْ َحجَّ  َأْجَزْأُهَؿا َأْيًضا َط

ْساَلمِ  ـُ َطبَّاسٍ . اإْلِ َكَذلَِؽ َقاَل اْب
(1)

، َوإِْسَحاَق ،  افِِعلِّ َوَقاَلُف ، َوُهَق َمْذَهُب الشَّ

ـُ فِل اْلَعبْدِ  َٓ ُيْجِزُئُفَؿا.، اْلَحَس ـُ  َوَقاَل َمالٌِؽ:  اَل َأْصَحاُب َوقَ ، ـِْذرِ اْلـؿُ َواْختَاَرُه اْب

بِلُّ  ا الصَّ َٓ ُيْجِزُئ اْلَعبَْد، َفَلمَّ ْأِي:  َد إْحَراًما َبْعَد َأْن اْحتََؾَؿ َقبَْؾ اْلُقُققِف،  :الرَّ َفنِْن َجدَّ

َّٓ َفاَل   الؿراد. كتفكا .َأْجَزَأُه، َوإِ

ف، وإن مل يعتؼ: :قاه أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل ىو  أما العبد فؼد تؼدم أكف يجزئف حجُّ

 .فنن طتؼ فؿـ باب أوىل

طـ حجة اإلسالم: إذا كان بؾقغف قبؾ  أكف يجزئف فإقربوأما الصبل 

أن يجدد  اختاره ابـ حزمٍ فعل، وإسحاق، كؿا قال أمحد، والشا القققف بعرفة،

  (916.)الؿحؾَّكيف  اإلحرام كؿا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ما يػقد ذلؽ يف حؼ العبد، ويف  ( طـ ابـ طباس 214)ص مسائؾ طبداهللأخرج أمحد كؿا يف ( 1)

 إسـاده: لقث بـ أبل سؾقؿ، وهق ضعقٌػ مختؾط.
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  ،َوَطـُْف  (676)

ِ
َيْخُؾَقنَّ َرُجٌؾ َٓ »َيْخُطُب َيُؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َسِؿْعت َرُسقَل اهلل

َّٓ َمَع ذِي ََمَْرمٍ  بِاْمَرَأةٍ  َٓ ُتَسافُِر الَؿْرَأُة إ َّٓ َوَمَعَفا ُذو ََمَْرٍم، َو َفَؼاَم َرُجٌؾ، َفَؼاَل: َيا  ،«إ

ًة، َوإِكِّل اْكتُ  ، إنَّ اْمَرَأتِل َخَرَجْت َحاجَّ
ِ
تِبُْت فِل َغْزَوةِ َكَذا َوَكَذا، َفَؼاَل: َرُسقَل اهلل

. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف، َوالؾَّْػُظ لُِؿْسؾٍِؿ.«اْكَطؾِْؼ َفُحجَّ َمَع اْمَرَأتِؽ»
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

ُّ ؾطٚط يٛ ٛب حج املطأ٠؟ د:1ر َػأي١  ٌٖ امٖلْخطع

  ْحج الؿرأة،  م شرٌط لقجقبرَ حْ ؿَ ـذهب صائػٌة مـ أهؾ العؾؿ إىل أنَّ ال

، [97عمران: آل] ﴾﮴ ﮳ ﮲ ۓ﴿ويدخؾ يف السبقؾ الذي ذكره اهلل بؼقلف: 

وابـ الؿـذر،  والثقري، والشافعل يف ققل، وهق ققل أمحد، وإسحاق،

 وأصحاب الرأي، ومـ التابعقـ: الحسـ، والـخعل.

واستدلقا بحديث الباب، وبحديث أبل هريرة، وابـ طؿر، ومها يف 

الصحقحقـ :«وجاء طـ غقرمها.«افر الؿرأة إٓ ومعفا ذو َمرمٓ تس ،
 (2)

 

 شرٌط لؾزوم السعل ٓ لقجقب الحج،  مَ رَ حْ ؿَ ـأنَّ الْ  :وجاء طـ أمحد رواية

 ٓ يشترط يف الحج القاجب. مَ رَ حْ ؿَ ـأنَّ الْ  :ورواية أخرى

  وذهب ابـ سقريـ، ومالؽ، والشافعل، وإوزاطل إىل أنَّ الؿحرم لقس

 شرًصا بحال.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1341(، ومسؾؿ )1862اري )أخرجف البخ (1)

 (.1338( )1339(، ومسؾؿ برقؿ )1187( )1188أخرجفؿا البخاري برقؿ )( 2)
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: تخرج مع رجٍؾ مـ الؿسؾؿقـ، وقال مالؽ: تخرج مع ابـ سقريـ قال 

ةٍ مسؾؿة ثؼة، وقال إوزاطل: وتخرج  مجاطة الـساء، وقال الشافعل: تخرج مع ُحرَّ

 مع ققم طدول.

قا بلنَّ الـبل  ر آستطاطة بالزاد والراحؾة، وبحديث طدي واحتجُّ بـ  فسَّ

مـ الحقرة حتك  ةُ ـَ قْ عِ ظَّ ن خترج اليقشؽ أ»:  (3595)صحقح البخاريحاتؿ يف 

، وقالقا: هق سػٌر واجب، فؾؿ يشترط لف «تطقف بالؽعبة ٓ ختاف أحًدا إٓ اهلل

 الؿحرم، كالؿسؾؿة إذا تخؾَّصت مـ أيدي الؽػار، وهذا ققل ابـ حزم.

: لألدلة الؿتؼدمة، قال ابـ اىصٌابهق  اىقٌه األًه :قاه أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل ىو

تركقا الؼقل بظاهر الحديث واشترط كؾ واحد مـفؿ شرًصا ٓ حجة معف  الؿـذر:

 طؾقف.

، وكذلؽ الشقخ ابـ وهق ترجقح الؾجـة الدائؿة، والشقخ ابـ باز 

 طثقؿقـ، والشقخ مؼبؾ القادطل رمحة اهلل طؾقفؿا.

وأما أدلتفؿ فلولفا ضعقٌػ، وثاكقفا لقس بصريح: فنكف يدل طىل وققع هذا 

 قازه.السػر ٓ طىل ج

ار: فننَّ سػرها : وأما إسقرة إذا تخؾصت مـ أيدي الؽػ قال ابً قدام٘

اس طؾقف حالة آختقار، ولذلؽ تخرج وحدها، وٕهنا تدفع سػر ضرورة ٓ ُيؼَ 

ضرًرا متقؼـًا بتحؿؾ الضرر الؿتقهؿ، فال يؾزم تحؿؾ ذلؽ مـ غقر ضرر 
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.هاأصاًل.

(1)
 

 ّ.طعْخُعضابط ا٘ي د:2ر َػأي١

ضاع، هق زوجفا، أو مـ تح رم طؾقف طىل التلبقد بـسٍب، أو سبٍب مباٍح كالرَّ

 : إٓ الؿالِطـَة.والؿصاهرة

 ٌٖ ًٜعّ احملطّ إٔ حيج َعٗا لشا بصيت ي٘ ايٓؿك١؟ د:3ر َػأي١

  ذهب أمحد يف رواية إىل أكف يؾزمف، وهق اختقار ابـ حزٍم، واستدل بحديث

 .«فحج مع امرأتؽ ،اكطؾؼ»الباب: 

  أكف ٓ يؾزمف، وصححف ابـ قدامة، فؼال: وذهب أمحد يف الرواية إخرى إىل

والصحقح أكف ٓ يؾزمف الحج معفا: ٕنَّ يف الحج مشؼة شديدة، وُكؾػة طظقؿة: 

 فال تؾزم أحًدا ٕجؾ غقره، كؿا مل يؾزمف أن يحج طـفا إذا كاكت مريضة.

، قال: وأما الحديث: فننَّ الـبل ابـ طثقؿقـ اإلمام  واختار هذا الؼقل

 ج مع امرأتف: ٕنَّ الؿرأة قد شرطت يف السػر، وٓ صريؼ مـ أمره أن يح

.هاالخالص مـ ذلؽ إٓ أن يسافر معفا.
(2)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فتاوى الؾجـة (7/42 ،)الشرح الؿؿتع (7/86-87 ،)الؿجؿقع (5/31 ،)الؿغـلاكظر:  (1)

(11/91 ،)الِؼَرى لؼاصد أم الُؼَرى (.71)ص 

  (7/47-48.)الشرح الؿؿتع (813 ،)كالؿحؾَّ  (5/34 ،)الؿغـلاكظر:  (2)
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 َبِعُض امَلَطاِئِن امُلِمَخَكة

ٌّ يػٝست٘؟ د:1ر َػأي١ َعْخطع  ٌٖ ايع س 

  ِطؾقفا طىل التلبقد: فنكف  مٍ رَّ حَ ؿُ : ٕكف لقس بِ مٍ رَ حْ ؿَ ذهب أمحد إىل أكف لقس ب

وهق ققل الحـػقة، والؿالؽقة، وبعض الشافعقة:  أطتؼتف.يجقز لف الزواج مـفا إذا 

 ٕهنؿ قالقا: هق مـفا كإجـبل حتك يف الـظر.

  وذهب الشافعل إىل أكف ُيَعدُّ محرًما: ٕكف يجقز لف أن يـظر إلقفا: فجاز لف

 السػر معفا كبؼقة الؿحارم.

ولؽـف  وقد جاء يف الؿـع حديث صريٌح، ، واهلل أطؾؿ،َدـقٌه أحهق  ًاىصٌاب

(، 5993أخرجف البزار ) .«سػر الؿرأة مع طبدها ضقعة»مل يثبت، وهق حديث: 

( مـ صريؼ بزيع بـ طبد الرمحـ، طـ كافع، طـ ابـ 6639إوسط )والطبراين يف 

 هطؿر بف. قال أبق حاتؿ: هذا حديث مـؽر، ويرويف ضعقػ الحديث.ا

ـ طقاش، وضعػف بزيع بـ طبد الرمحـ، مل يرو طـف غقر إسؿاطقؾ ب ُ :قيت

حاتؿ كؿا تؼدم، وإسؿاطقؾ بـ طقاش، روايتف طـ غقر الشامققـ ضعقػة، وبزيع  أبق

مجفقل ٓ يدرى مـ هق.
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (36/215.)الؿقسقطة الػؼفقة (5/33 ،)الؿغـلواكظر:  (1)
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 ٌٖ ٜؿرتط يف احملطّ إٔ ٜهٕٛ بايًػا عاق٬ٙ؟ د:2ر َػأي١

ْحَرِم َأْن َيُؽقَن الـْؿَ َوُيْشتََرُط فِل  (5/34 :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘

َٓ  قِقَؾ  َبالًِغا َطاقاًِل. ُف  َكَّ
ِ
، َحتَّك َيْحتَؾَِؿ: ٕ َٓ بِلُّ َمْحَرًما؟ َقاَل:  َْحَؿَد: َفقَُؽقُن الصَّ

ِ
ٕ

 َيُؼقُم بِـَْػِسِف، َفَؽقَْػ َيْخُرُج َمَع اْمَرَأةٍ.

َنَّ 
ِ
ـْ اْلبَالِِغ الـْؿَ ْحَرِم ِحْػُظ الـْؿَ ْؼُصقَد بِ الـْؿَ َوَذلَِؽ ٕ

َّٓ مِ َٓ َيْحُصُؾ إ ْرأَةِ، َو

.هاِؾ، َفاْطُتبَِر َذلَِؽ.اْلَعاقِ 
(1)

 

ًُا؟ د:3ر َػأي١  ٌٖ ٜؿرتط إٔ ٜهٕٛ َػً

  ،ذهب أمحد إىل اشتراط كقكف مسؾًؿا: ٕكف ٓ يممـ طؾقفا أن يػتـفا طـ ديـفا

 ولقس لف وٓية طؾقفا بالـؽاح وغقره، فؽذلؽ يف السػر.

 وذهب أبق حـقػة، والشافعل إىل أكف محرم لفا: ٕهنا محرمة طؾقف طىل التلبقد. 

، بشرط أن يممـ طؾقفا.ابـ طثقؿقـ اإلمام  ر هذا الؼقلواختا
(2)

  

 ّ؟طعْخُعع٢ً َٔ ْؿك١ ا٘ي د:4ر َػأي١

، اْحَرِم فِل اْلَحجِّ َطَؾقْفَ الـْؿَ َوَكَػَؼُة  (5/34 :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘

احِ  ـْ َسبِقؾَِفا، َفَؽاَن َطَؾقَْفا َكَػَؼُتُف، َكالرَّ
ُف مِ َكَّ

ِ
َفَعَؾك َهَذا ُيْعتَبَُر فِل : َؾةِ َكصَّ َطَؾقِْف َأْحَؿُد: ٕ

ـْ اْلَحجِّ 
اْستَِطاَطتَِفا َأْن َتْؿؾَِؽ َزاًدا َوَراِحَؾًة َلَفا َولَِؿْحَرمَِفا: َفنِْن اْمتَـََع َمْحَرُمَفا مِ

َٓ َمْحَرَم َلَفا ـْ   ها.َمَعَفا، َمَع َبْذلَِفا َلُف َكَػَؼتَُف، َفِفَل َكَؿ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (3/374.)اإلكصافواكظر:  (1)

  (7/46.)الشرح الؿؿتع (5/33-34 ،)الؿغـلاكظر:  (2)
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 ج١ اإلغ٬ّ؟ٌٖ يًط ٌ إٔ ميٓع اَطأت٘ َٔ ح د:5ر َػأي١

  ،ذهب أكثر أهؾ العؾؿ إىل أكف ٓ يجقز لف مـعفا، وهق ققل أمحد، والـخعل

وإسحاق، وأبل ثقر، وأصحاب الرأي، وإصح مـ ققيل الشافعل، ولف ققل 

آخر بالؿـع بـاًء طىل أن الحج طىل التراخل، ولـا أكف فرٌض فؾؿ يؽـ لف مـعفا مـف، 

 ابـ قدامة.كصقم رمضان، والصؾقات  الخؿس، قالف 

: ولقس لف مـعفا مـ الحج الؿـذور: ٕكف واجٌب طؾقفا  ثه قال ابً قدام٘

هاأشبف حجة اإلسالم.
(1)

  

 ايتٕٛع؟ ٌٖ ي٘ إٔ ميٓعٗا َٔ حٔج د:6ر َػأي١

(: قال ابـ الؿـذر: أمجع كؾ مـ 5/35) الؿغـليف   قال ابً قدام٘

وذلؽ ٕنَّ  :عأحػظ طـف مـ أهؾ العؾؿ أن لف مـعفا مـ الخروج إىل الحج التطق

 هاحؼ الزوج واجٌب: فؾقس لفا تػقيتف بؿا لقس بقاجب، كالسقد مع طبده.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الؿغـل (5/35.) 
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ـْ ُشبُْرَمةَ  ملسو هيلع هللا ىلصَوَطـُْف َأنَّ الـَّبِلَّ  (676) ـْ »َقاَل:  .َسِؿَع َرُجاًل َيُؼقُل: َلبَّقَْؽ َط َم

ـْ َكْػِسؽ؟»َفَؼاَل:  .َقاَل: َأٌخ، أَْو َقِريٌب لِل «ُشْبُرَمَة؟ َٓ  «َحَجْجت َط َقاَل:  .َقاَل: 

ـْ َكْػِسؽ» ـْ ُشْبُرَمةَ  ،ُحجَّ َط ـُ «ُثؿَّ ُحجَّ َط َحُف اْب ـُ َماَجْف، َوَصحَّ . َرَواُه أَُبقَداُود َواْب

اِجُح ِطـَْد َأْحَؿَد َوْقُػُف. ِحبَّاَن، َوالرَّ
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وغقرهؿ مـ 3988ابـ حبان )(، و2913(، وابـ ماجف )1811. أخرجف أبقداود )الساجح ّقفُ (1)

صريؼ طبدة بـ سؾقؿان طـ سعقد بـ أبل طروبة طـ قتادة طـ طزرة طـ سعقد بـ جبقر طـ ابـ 

ه عن ىفسك، ثم احجج عن فاجعل هذ»طباس فذكره، والؾػظ ٕبل داود. ولػظ ابـ ماجف: 

ات، إٓ أكف قد ولػظ ابـ حبان كؾػظ ابـ ماجف. وإسـاده ضاهره الصحة، ورجالف كؾفؿ ثؼ. «شربمة

 اختؾػ يف إسـاده طىل سعقد بـ أبل طروبة فؿـفؿ مـ رواه طـف مرفقًطا ومـفؿ مـ رواه طـف مقققًفا. 

 :فأما رواية الزفع فزواٍا مجاعة وٍه
طبدة بـ سؾقؿان، وقد تؼدمت روايتف، وقال ابـ معقـ: هق أثبت الـاس سؿاًطا يف ابـ أبل  -1

 طروبة.

(، بنسـاد صحقح 4/336(، والبقفؼل )2/271د الدارقطـل )أبقيقسػ الؼاضل، وروايتف طـ -2

 طـف، وهق ضعقػ.

 (، ويف إسـاده محقد بـ الربقع وقد كذب.2/271محؿد بـ بشر، وروايتف طـد الدارقطـل ) -3

(، ويف إسـاده إبراهقؿ العتقؼ، 2/271محؿد بـ طبداهلل إكصاري، وروايتف طـد الدارقطـل ) -4

 قال الدارقطـل: غؿزوه.

 :رواية الوقف، فجاءت مً روايةوأما 

 (، بنسـاد صحقح.2/271وروايتف طـد الدارقطـل ) -غـدر  -محؿد بـ جعػر  -1

(، ويف إسـاده يحقك بـ الػضقؾ وهق 2/271الحسـ بـ صالح، وروايتف طـد الدارقطـل ) -2

 مجفقل الحال.

يقب ( مـ صريؼ أ1/389) الؿسـدوروي مـ وجف آخر مقققًفا، أخرجف الشافعل كؿا يف 

وخالد الحذاء طـ أبل قالبة طـ ابـ طباس بف مقققًفا. ورجالف ثؼات إٓ أن أبا قالبة مل يسؿع مـ 

ابـ طباس. وقد رجح رواية الققػ اإلمام أمحد فؼال كؿا حؽاه طـف إثرم: رفعف خطل، رواه طدة 

 = مقققًفا.
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 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 عٔ غريٙ إٔ ٜهٕٛ قس حج عٔ ْؿػ٘؟ ٌٖ ٜؿرتط ؾُٝٔ حيج د:1ر َػأي١

 يف هذه الؿسللة أققال: 

أكف يشترط ذلؽ: فنْن فعَؾ وقع إحرامف طـ كػسف، وهق مذهب  :الكْل األّل

أمحد، وإوزاطل، والشافعل، وإسحاق، واستدلقا بحديث ابـ طباس الؿذكقر 

 قريبًا مرفقًطا، ومقققًفا.

وٓ يصح طـف وٓ طـ حجف، ن فعَؾ بطؾ أكف يشترط ذلؽ: فن الكْل الجاىٕ:

 .، وهق ققل أبل بؽر طبد العزيز الحـبظغقره: ٕكف لقس لف كقة طىل كػسف

أكف ٓ يشترط ذلؽ، ويجقز لؿـ مل يحج طـ كػسف أن يحج طـ  الكْل الجالح:

غقره، وهق ققل الحسـ، والـخعل، وأيقب، وجعػر بـ محؿد، ومالؽ، وأبل 

 حـقػة، وُحؽل طـ أمحد.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: قال التؾخقصيف  وقال الحافظه وكؼؾ مفـا طـف أكف قال: ٓ يصح، إكؿا هق طـ ابـ طباس. ا =

ابـ الؿـذر: ٓ يثبت رفعف. وصحح رواية الرفع ابـ خزيؿة وابـ حبان والبقفؼل وطبدالحؼ وابـ 

الؼطان وآخرون، وحجتفؿ أن الرفع رواية ثؼة، بؾ قال ابـ معقـ: أثبت الـاس سؿاًطا مـ سعقد 

 طبدة بـ سؾقؿان.

ختالط، فؼد قال الػالس: سؿعت غـدًرا وقد خالػف غـدر، وسؿاطف مـ سعقد أيًضا قبؾ آ ُ :قيت

 (2/744  .)شرح العؾؾيعـل أكف سؿع مـف قديًؿا.  -يؼقل: ما أتقت شعبة حتك فرغت مـ سعقد 

أن الراجح وقػ الحديث كؿا رجحف أمحد وابـ الؿـذر ومها أحػظ  -واهلل أطؾؿ  -فالذي يظفر يل 

تؼدم، وٕكف يبعد وققع الؼصة مرتقـ  مؿـ رجح الرفع، وٕكف قد روي مـ وجف آخر مقققًفا كؿا

 الػروع(، و2/427) التؾخقص(، و3/155) كصب الرايةبـػس السقاق، واهلل أطؾؿ. واكظر: 

  (1/291.)شرح العؿدة(، و3/265)
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قال الثقري: إن كان يؼدر طىل الحج طـ كػسف: حجَّ طـ كػسف،  ع:الكْل الساب

 وإن مل يؼدر طىل الحج طـ كػسف: حجَّ طـ غقره.

أن ٓ يحج طـ غقره إٓ وقد حجَّ  األحٌط ًاألًىل :قاه أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل ىو

طـ كػسف، ولؽـ ٓ كعؾؿ دلقاًل صحقًحا صريًحا يؿـع اإلكسان أن يحج طـ غقره 

اجح وقػف،  إذا مل يؽـ قد حجَّ طـ كػسف، وحديث ابـ طباس الذي يف الباب الرَّ

.«اجعؾ هذه طـ كػسؽ»ولقس بصريح أكف إن فعؾ وقع طـ كػسف: ٕكف قال لف: 
(1)

  

إذا كان اإلكسان قادًرا طىل أن يحج طـ كػسف، ومل يؽـ قد حجَّ فال  تيبيُ:

طؾقف طىل الػقر كؿا  يجقز لف أن يـقب طـ غقره يف ذلؽ العام: لقجقب الحج

تؼدم، ولؽـف لق حجَّ طـ غقره وخالػ: فإضفر هق صحة الحج طـ ذلؽ الغقر، 

 ويلثؿ لتلخقره الحج طـ كػسف، ويبؼك يف ذمتف، واهلل أطؾؿ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/118.)الؿجؿقع (5/42 ،)الؿغـلاكظر:  (1)
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 َبِعُض امَلَطاِئِن امُلِمَخَكة

 أُٜٗا ٜكسّ: حج١ اإلغ٬ّ، أّ حج١ ايٓصض؟ د:1ر َػأي١

وجقب تؼدم حجة  (: مذهبـا7/119) الؿجؿقعيف  قال اليّْٖ 

اإلسالم، وبف قال ابـ طؿر، وططاء، وأمحد، وإسحاق، وأبق طبقد، وقال ابـ 

 الؿراد. كتفكاطباس، وطؽرمة، وإوزاطل: يجزئف حجة واحدة طـفؿا.

، وأثر ابـ طؿر صحقح، أخرجف ابـ أبل شقبة اىقٌه األًههق  اىساجح ُ :قيت

، بنسـاد صحقح، وهق (221)ص مسائؾ طبد اهلل(، وأمحد كؿا يف 4/211)

ـٌ مـ أركان اإلسالم، ووجقبف متؼدم طىل وجقب الـذر،  ترجقح الظاهرية: ٕكف رك

(، ويف إسـاده رجٌؾ مبفٌؿ، 4/211وأما أثر ابـ طباس فلخرجف ابـ أبل شقبة )

إىل ســ ابـ مـصقر، وهل مػؼقدة.  (5/44)الؿغـلوطزاه يف 
(1)

 

 ؟ٜهٔ حج حج١ اإلغ٬ّ لشا حج ايط ٌ عٔ ْصضٙ أٚ تًٕٛعا، ٚمل د:2ر َػأي١

 :يف الؿسللة ققٓن 

يؼع طـ حجة اإلسالم، وهق ققل ابـ طؿر كؿا تؼدم، وهق  :الكْل األّل

 مذهب أمحد، والشافعل.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (915.)الؿحؾَّكواكظر:  (1)
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وقد استدل همٓء بالؼقاس طىل مـ أحرم بالحج طـ غقره، ومل يؽـ قد حج 

 طـ كػسف: فنكف يؼع طىل كػسف طـدهؿ كؿا تؼدم.

، وتبؼك حجة اإلسالم يف ذمتف، وهق ققل مالؽ، يؼع ما كقاه الكْل الجاىٕ:

والثقري، وأبل حـقػة، وإسحاق، وابـ الؿـذر، وهق رواية طـ أمحد اختارها أبق 

 بؽر الحـبظ.

 ، واهلل أطؾؿ.ًىرا اىقٌه أقسب، «إكَم إطَمل بالـقات»واستدلقا بحديث: 

 د خالػ ويف الؿسللة ققٌل ثالٌث ٓبـ حزم، وهق أكف إن أحرم بالـذر، فؼ

وطصك، وٓ يؼع حجف طـ الـذر، وٓ طـ حجة اإلسالم.
(1)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (915.)ؿحىلال (5/43 ،)الؿغـلاكظر:  (1)
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  ،َوَطـُْف  (676)
ِ
إنَّ اهللَ َكَتَب َطَؾْقُؽُؿ »َفَؼاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َخَطبَـَا َرُسقُل اهلل

ـُ َحابٍِس َفَؼاَل: أَفِل ُكؾِّ  «الَحجَّ  ؟ َقاَل:  َفَؼاَم إَْقَرُع ْب
ِ
َلْق ُقْؾتَفا »َطاٍم َيا َرُسقَل اهلل

عٌ  ًة، َفََم َزاَد َفُفَق َتَطقُّ .«َلَقَجَبْت، الَحجُّ َمرَّ . َرَواُه الَخْؿَسُة َغقَْر التِّْرمِِذيِّ
(1)

 

ـْ َحِديِث َأبِل ُهَرْيَرةَ  ُمْسؾِؿٍ َوَأْصُؾُف فِل  (676)
. مِ

(2)
 

 

 نياملسائل واألحكام املستفادة من احلديث

  ٛب احلج يف ايعُط َط٠.ٚ د:1ر َػأي١

(: وأمجعت إمة طىل أنَّ الحج ٓ 9/112) شرح مسؾؿيف   قال اليّْٖ

 هايجب يف العؿر إٓ مرة واحدة بلصؾ الشرع، وقد تجب زيادة بالـذر.

(: وأمجعت إمة طىل وجقب الحج 5/6) الؿغـليف   ّقال ابً قدام٘

 هاطىل الؿستطقع يف العؿر مرة واحدة.

  (811.)الؿحؾَّكإلمجاع أيًضا ابـ حزم كؿا يف وكؼؾ ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وابـ ماجف 5/111(، والـسائل )1721(، وأبقداود )1/255. أخرجف أمحد )صخٔح (1)

(، مـ صرق طـ الزهري طـ أبل سـان طـ ابـ طباس بف. وإسـاده صحقح، وأبقسـان هق 2886)

  (669.)الصحقح الؿسـديف  يزيد بـ أمقة، وهق ثؼة، وصححف القادطل 

 (.1337أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (2)
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ِٗت َٕاِق ُب امَل  بَا

َٕاِقِٗت  َباُب امَل

ـِ َطبَّاٍس  (676) ـِ اْب َْهِؾ الَؿِديـَِة: َذا الُحَؾقَْػِة،  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ  ،َط
ِ
َوقََّت ٕ

َْهِؾ 
ِ
َْهِؾ َكْجٍد َقْرَن الَؿـَاِزِل، َوٕ

ِ
اِم الُجْحَػَة، َوٕ َْهِؾ الشَّ

ِ
ـِ َيَؾْؿَؾَؿ، َوٕ َـّ »القََؿ َـّ َلُف ُه

َـّ  ـْ َأَتك َطَؾْقِف ـْ َأَراَد الَحجَّ  َولَِؿ َّ
ِ
َـّ مم ـْ َغْقرِِه ـْ وِم ـْ َكاَن ُدوَن َذلَِؽ َفِؿ الُعْؿَرَة، َوَم

ةَ  ـْ َمؽَّ َة ِم . ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.«َحْقُث َأْكَشَل، َحتَّك َأْهُؾ َمؽَّ
(1)

 

ـْ َطائَِشَة  (671) َْهِؾ الِعَراِق  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ  ،َوَط
ِ
َذاَت ِطْرٍق. َرَواُه  َوقََّت ٕ

. َأُبقَداُود َوالـََّسائِلُّ
(2)

 

ـْ َحِديِث َجابٍِر  (676)
َّٓ َأنَّ َراِويَ  ،َوَأْصُؾُف ِطـَْد ُمْسؾٍِؿ مِ ِف َشؽَّ فِل َرْفِعِف.إ

(3)
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1181(، ومسؾؿ )1524أخرجف البخاري ) (1)

(، مـ صريؼ الؿعاىف بـ طؿران طـ أفؾح بـ 5/123(، والـسائل )1739. أخرجف أبقداود )ميكس (2)

 محقد طـ الؼاسؿ بـ محؿد طـ طائشة. 

وهذا الحديث ضاهر إسـاده الصحة، ولؽـف قد أكؽر طىل أفؾح بـ محقد، وقد أورده ابـ طدي يف 

الؽامؾ (1/418وأسـد طـ أمحد بـ حـبؾ أكف كان يـؽر هذا الحديث طىل أفؾح بـ محقد. ا )ه 

 أحسبف رفع إىل الـبل  -(. مـ صريؼ أبل الزبقر طـ جابر 18( )1183أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (3)

مهل أهل اددينة من ذي احللوفة، والطريق اآلخر اجلحفة، ومهل أهل العراق من ذات عرق، »يؼقل: 

وهذه الرواية فقفا الشؽ يف رفع الحديث. وجاء طـد أبل طقاكة  ،«ل الومن من يلملمومهل أه

، وهذه الرواية (، قال أبقالزبقر سؿعتف: أحسبف يريد الـبل 2592( وابـ خزيؿة )3717)

 ضاهرة يف أن جابًرا مل يرفعف.

أن الـبل وقد جاء رفع الحديث مـ صرق ضعقػة غقر محػقضة، وجاءت أحاديث أخرى يف  ُ :قيت

 :وقت ٕهؾ العراق ذات طرق = 
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.َأنَّ ُطَؿَر ُهَق الَِّذي َوقََّت َذاَت ِطْرٍق  الُبَخاِريِّ  َوفِل (676)

(1)
 

ـِ َطبَّاٍس  (679) ـِ اْب  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ  ،َوِطـَْد َأْحَؿَد َوَأبِل َداُود َوالتِّْرمِِذيِّ َط

َْهِؾ الَؿْشِرِق 
ِ
.الَعِؼقَؼ  َوقََّت ٕ

(2)
 

 حاديثاملسائل واألحكام املستفادة من األ

 مجع مقؼات، وهق ما ُحدَّ لؾعبادة بزمان، أو مؽان. املْاقٔت:

 املٛاقٝت املها١ْٝ. د:1ر َػأي١

دلَّ الحديث طىل أربعة مقاققت، وهل مجؿع طؾقفا طـد أهؾ العؾؿ، ذكر ذلؽ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كصب الراية(، وإسحاق بـ راهقيف كؿا يف 5492مـ حديث ابـ طؿر، أخرجف أمحد ) =

 (5492 ،)تحؼقؼ الؿسـد(، و13/47لؾدارقطـل ) العؾؾ(، وهق غقر محػقظ كؿا يف 3/13)

ا. (1531الػتحوقال الحافظ يف   (: غريب جدًّ

( مـ صريؼ: طتبة بـ 1742السفؿل، أخرجف أبق داود )ومـ حديث الحارث بـ طؿرو 

 طبدالؿؾؽ السفؿل، طـ زرارة بـ كريؿ، طـ الحارث بف، وفقف مجفقٓ حال، ومها: طتبة، وزرارة.

 ( وفقف: هالل بـ زيد بـ يسار وهق متروك.7/2577أخرجف ابـ طدي ) ومـ حديث أكس 

وقال ابـ الؿـذر: مل كجد يف ذات طرق قال ابـ خزيؿة: ٓ يثبت طـد أهؾ الحديث مـفا شلء، 

  (5492 .)تحؼقؼ الؿسـدوما بعدها(، و -3/12) كصب الرايةحديًثا ثابًتا. واكظر: 

(. طـ ابـ طؿر قال: لؿا فتح هذان الؿصران أتقا طؿر، فؼالقا: يا 1531أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

جقر طـ صريؼـا، وإكا إن أردكا قرًكا شؼ  حدَّ ٕهؾ كجد قرًكا، وهق أمقر الؿممـقـ إن رسقل اهلل 

 طؾقـا، قال: فاكظروا حذوها مـ صريؼؽؿ، فحدَّ لفؿ ذات طرق. 

(، مـ صريؼ يزيد بـ أبل 832(، والترمذي )1741(، وأبقداود )1/344. أخرجف أمحد )ضعٔف (2)

 زياد الفاشؿل طـ محؿد بـ طظ بـ طبداهلل بـ طباس طـ ابـ طباس بف.

لضعػ يزيد، وٓكؼطاطف، فنن محؿد بـ طظ مل يسؿع مـ جده طبداهلل بـ وإسـاده ضعقػ: 

 طباس، وٓ يعؾؿ أكف لؼقف.
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ـقوي وغقرمها.ابـ قدامة، وال

(1)
  

 وٗكات أِن املدٍٖة:
هق )ذو الحؾقػة(، وهق مؽان معروٌف قريب مـ الؿديـة بقـف وبقـ مؽة مائتا 

مقؾ غقر مقؾقـ قالف ابـ حزٍم، وقال غقره: بقـفؿا طشر مراحؾ. وقال الـقوي: بقـفا 

 وبقـ الؿديـة ستة أمقال.

بقـفا وبقـ الؿسجد  وتبؾغ الؿسافة (آبار طظ)وتسؿك أن : قال البسام 

( كقؾق متر، ففل أبعد الؿقاققت، 421( كقؾق، ومـفا إىِل مؽة الؿؽرمة )13الـبقي )

 وهل مقؼات أهؾ الؿديـة، ومـ أتك طـ صريؼفؿ.

 وٗكات أِن الػاً:
هق )الجحػة( بضؿ الجقؿ، وسؽقن الؿفؿؾة، وهل قرية خربة بقـفا وبقـ مؽة 

 مخس مراحؾ، أو ستة.

وهل فقؿا بقـ الؿغرب والشؿال مـ مؽة، ومـفا إىل مؽة :  قال ابً حصٍو

 هاثـان وثؿاكقن مقاًل.ا

وهذا الؿقؼات أيًضا ٕهؾ مصر: ٕكف طىل صريؼفؿ، وسؿقت الجحػة: ٕنِّ 

 .السقؾ أجحػفا يف وقٍت 

.ا قال احلافظ َّٓ حؿَّ  ه: واختصت الجحػة بالحؿك فال يـزلفا أحٌد إ

محطة مـ محطات الحاج بقـ الحرمقـ،  ،كاكت قرية طامرة:  قال البطاو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/197.)الؿجؿقع (5/56 ،)الؿغـلاكظر:  (1)
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( 22، القاقعة طـفا غرًبا ببعد )(رابغ)ثؿ جحػتفا السققل، فصار اإلحرام مـ قرية 

مـ الؿديـة باتجاه مؽة،  (الخط السريع)مقاًل، ويحاذي الجحػة مـ خط الفجرة 

 ( كقؾق.218وتبعد طـ مؽة )

 وٗكات أِن جند:

رتػع، وهق اسؿ لعشرة مقاضع، : أما كجد ففق كؾ مؽان م قال احلافظ

والؿراد هـا التل أطالها هتامة والقؿـ، وأسػؾفا الشام والعراق، والؿـازل بؾػظ 

مجع )الؿـزل(، والؿركب اإلضايف هق اسؿ الؿؽان، ويؼال لف: )قرن( أيًضا بال 

 هإضافة.ا

 : وهق شرقل مـ مؽة، ومـف إىل مؽة اثـان وأربعقن مقاًل. قال ابً حصٍو

، ومسافتف مـ بطـ القادي إىل مؽة "السقؾ الؽبقر"ويسؿك :  طاوقال الب

 ( كقؾقمتر.78الؿؽرمة )

يحرم مـف حجاج أهؾ الطائػ، ، وادي محرم: هق أطىل قرن الؿـازل تيبيُ:

ومـ مرَّ طىل صريؼفؿ مـ غقرهؿ، ولقس مقؼاتاً مستؼالً، وإكؿا هق الطريؼ إطىل 

 .ر( كقؾق مت75بعد طـ مؽة بؿسافة )وي لؼرن الؿـازل.

 وٗكات أِن الٗىَ:

 هق )َيَؾْؿَؾؿ(.

 : هق طىل مرحؾتقـ مـ مؽة، بقـفؿا ثالثقن مقاًل.قال احلافظ 

 : وهق جـقب مؽة، ومـف إىل مؽة ثالثقن مقاًل. قال ابً حصٍو
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امرأة حػرهتا تسؿك:  كسبة إىلققؾ: ، (السعدية) الؿقؼات الققم: سكيؿو

 هتامة، ثؿ يصب طظقؿ يـحدر مـ جبال السراة إىل وادٍ  :ويؾؿؾؿ ،(فاصؿة السعدية)

 متر. كقؾق (121)طـ مؽة الؿؽرمة  ، يبعديف البحر إمحر

 َٝكا  شا  عطم. د:2ر َػأي١

: هق بقـ الؿشرق والشؿال مـ مؽة، ومـفا إىل مؽة اثـان  قال ابً حصٍو

 وأربعقن مقاًل.

ل بذلؽ لقجقد جبؾ صغقر مؿتد مـ الشرق إىل الغر:  قال البطاو ب، سؿِّ

( كقؾق فؼط، مطؾ طىل مقضع اإلحرام مـ الجفة الجـقبقة، يبتديء هذا 2بطقل )

، ويـتفل غرًبا "أكخؾ"العرق شرًقا، وما تحتف مـ مقضع اإلحرام، مـ وادٍ يؼال لف: 

، وهذه الؽتابة والتحديد طـ مشاهدة مع سؽان "بقاد يؼال لف: العصالء الشرققة

بػتح الضاد بعدها راء مؽسقرة ثؿ ياء  ثؼات مـ أهؾ الؿـطؼة، ويسؿك الضريبة

ساكـة، واحدة الضراب، وهل الجبال الصغار، ويؼع طـ مؽة شرًقا بؿسافة قدرها 

 ها( كقؾق متر، وأن مفجقر لعدم وجقد الطرق طؾقف.111)

وأن الؼادمقن مـ العراق والؿشرق، مـفؿ مـ يؿر طىل قرن الؿـازل،  ُ :قيت

 حرمقن مـ ذي الحؾقػة.ومـفؿ مـ يؿر طىل الؿديـة، وي

ا َذاُت ِطْرٍق َفِؿقَؼاُت َأْهِؾ  (5/56-57 :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘ َفَلمَّ

ْشِرِق، فِل َقْقِل َأْكثَِر َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ َوُهَق َمْذَهُب َمالٍِؽ، َوَأبِل َثْقٍر، َوَأْصَحاِب الـْؿَ 

ْأِي. : َأْجَؿَع أَ  الرَّ ـُ َطبِْد اْلبَرِّ ـْ َذاِت ِطْرٍق َوَقاَل اْب
ْهُؾ اْلِعْؾِؿ َطَؾك َأنَّ إْحَراَم اْلِعَراقِلِّ مِ
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ـْ اْلِؿقَؼاِت 

ـْ اْلَعِؼقِؼ.. إْحَراٌم مِ
ـْ َأَكٍس َأكَُّف َكاَن ُيْحِرُم مِ َواْستَْحَسـَُف  َوُرِوَي َط

ـُ  ، َواْب افِِعلُّ .اْلـؿُ الشَّ ـُ َطبِْد اْلبَرِّ ـُ  ـِْذِر، َواْب ـُ ْب ـْ  َوَكاَن اْلَحَس َبَذةِ  َصالٍِح ُيْحِرُم مِ . الرَّ

ـْ ُخَصقٍْػ  . ،َوُرِوَي َذلَِؽ َط ـِ ْحَؿ ـِ َطبِْد الرَّ ـُ َطبَّاٍس، َأنَّ  َواْلَؼاِسِؿ ْب َوَقْد َرَوى اْب

َْهِؾ  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلَّ 
ِ
. ْشِرِق اْلَعِؼقَؼ.الـْؿَ َوقََّت ٕ ـٌ : َوُهَق َحِديٌث َحَس ـُ  َقاَل التِّْرمِِذيُّ َقاَل اْب

ـْ َذاِت ِطْرٍق، َوَذاُت ِطْرٍق مِقَؼاُتُفْؿ بِنِْجَؿاٍع.َطبْ 
: اْلَعِؼقُؼ َأْوَلك َوَأْحَقُط مِ  هاِد اْلبَرِّ

العؼقؼ: بػتح العقـ وكسر الؼاف ثؿ ياء فؼاف، وادٍ طظقٌؿ يؼع شرق مؽة  ُ :قيت

كقؾق متًرا(، ويبعد طـ مؽة بـ  28الؿؽرمة ففق بحذاء ذات طرق شرًقا يبعد )

 .تقضقح إحؽاممـ ه .اق متر(كقؾ 128)

الؿطالب أثر أكس يف أكف أحرم مـ العؼقؼ صحقٌح، أخرجف مسدد كؿا يف و

(، بنسـاد صحقح، وأما حديث ابـ طباس فضعقٌػ كؿا تؼدم يف 1179) العالقة

 أحاديث الباب.

افِِعلُّ  َوَقاَل  (1531 :)الػتحيف   قال احلافظ ُمّ فِل  الشَّ ْٕ ت : َلْؿ َيثْبُ ا

ـْ الـَّبِل  َأكَُّف َحدَّ َذات ِطْرق، َوإِكََّؿا َأْجَؿَع َطَؾقِْف الـَّاس. َوَهَذا ُكّؾف َيُدّل َطَؾك َأنَّ  ملسو هيلع هللا ىلصَط

افِِعّل فِل   ،ْسـَداْلـؿُ َشْرح مِقَؼات َذات ِطْرق َلقَْس َمـُْصقًصا، َوبِِف َقَطَع اْلَغَزالِّل َوالرَّ

َكةاْلـؿُ َوَكَذا َوَقَع فِل  ،َشْرح ُمْسؾِؿَوالـََّقِوّي فِل  َح اْلَحـَِػقَّة َدوَّ  ،لَِؿالِؽ، َوَصحَّ

افِِعقَّة ،َواْلَحـَابَِؾة افِِعّل فِل  ،َوُجْؿُفقر الشَّ ِغقرَوالرَّ ْرح الصَّ َشْرح َوالـََّقِوّي فِل  ،الشَّ

باْلـؿُ   ها.َأكَُّف َمـُْصقص َفذَّ

ب اإلحرام مـ العؼقؼ، ( وجقد مـ أوج1531) الػتحوكػك الحافظ يف 
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 فؼال: ومل يؼؾ بف أحٌد، وإكؿا قالقا: يستحب احتقاًصا.

ـُ :  قال احلافظ ُف َكاَن ُيْحِرم اْلـؿُ  َوَحَؽك اْب ـْ اْلَحَسـ ْبـ َصالِح َأكَّ ـِْذر َط

َبَذة ـْ الرَّ
ْحَؿـ ،مِ  َزِرّي، َقاَل اِْبـاْلـجَوُخَصقْػ  ،َوُهَق َقْقل اْلَؼاِسؿ ْبـ َطبْد الرَّ

َوَذلَِؽ َأكََّفا  :ـِْذر: َوُهَق َأْشبَف فِل الـََّظر إِْن َكاَكْت َذات ِطْرق َغقْر َمـُْصقَصةاْلـؿُ 

ـْ 
ـْ َلقَْس َلُف مِقَؼات َأْن ُيْحِرم مِ ُتَحاذِي َذا اْلُحَؾقَْػة، َوَذات ِطْرق َبْعدَها، َواْلُحْؽؿ فِقَؿ

َـّ طُ  ا َس ـْ َلؿَّ
ل مِقَؼات ُيَحاذِيف، َلؽِ َحاَبة َواْستََؿرَّ َأوَّ َؿر َذات ِطْرق َوَتبَِعُف َطَؾقِْف الصَّ

بَاعِ  تِّ
ِ
 ها.َطَؾقِْف اْلَعَؿؾ َكاَن َأْوَلك بِآ

ؾُ    ٔ أٜ    ٔ  ،زٕٚ املٛاقٝ   ت  قطًٜ     ا َ   ٔ َه    ١  َ   ٔ ن    إ غ   انًٓا   د:3ر َػأي١

 َٝكات٘؟

  ذهب أكثر أهؾ العؾؿ إىل أن مقؼاتف مـزلف: لؼقلف  يف حديث ابـ طباس

 :«وهق ققل «ـ حقث أكشل حتك أهؾ مؽة مـ مؽةومـ كان دون ذلؽ فؿ ،

 .أمحد، والشافعل، وأبل ثقر، وأصحاب الرأي وغقرهؿ

  .وُحؽل الخالف طـ مجاهد أكف قال: ُيِفؾُّ مـ مؽة 

.ًاىصحْح قٌه اجلَيٌز
(1)

  

 َٝكا  أٌٖ  س٠؟ د:4ر َػأي١

 (:449ص) شرح العؿدةيف   قال اإلماو ابً باش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/213.)الؿجؿقع (5/62- ،)الؿغـلاكظر:  (1)
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فُؿَفّؾف مـ حقث »دون الؿقاققت، ، يعـل مـزلف «ومـ كان دون ذلؽ»ققلف: 

، يحرم مـ مؽاكف إذا كان مؽاكف دون الؿقاققت، مثؾ أهؾ جدة يحرمقن مـ «أكشل

جدة، أهؾ بحرة ُيحرمقن مـ بحرة، أهؾ أم السؾؿ يحرمقن مـ أم السؾؿ، أهؾ 

مزيـة ُيحرمقن مـ مزيـة، الذي مسؽـف دون الؿقاققت أقرب إىل مؽة مـ الؿقاققت 

َفُؿفؾَّف مـ حقث أكشل، حتك أهؾ مؽة مـ مؽة يحرمقن مـ مؽة،  يحرم مـ محؾف،

 هايعـل بالحج.

 ؟َٚٔ  ا٤ َٔ  ٗتِٗ َٝكا  أٌٖ ايػٛزإ ٚأثٝٛبٝا ٚايصَٛاٍ د:5ر َػأي١

 (:21/283كؿا يف مجؿقع الػتاوى )  قال اإلماو العجٔنني

فنهنؿ يحاذون يؾؿؾؿ التل  :مقؼات أثققبقا والصقمال إذا جاءوا مـ جـقب

ٕهؾ القؿـ، وإن جاءوا مـ شؿال جدة فؿقؼاهتؿ الجحػة التل  ملسو هيلع هللا ىلص وقتفا الـبل

ًٓ مـفا رابغ، أما إذا جاءوا مـ بقـ ملسو هيلع هللا ىلصوقتفا الـبل   ٕهؾ الشام، وجعؾ الـاس بد

فنن مقؼاهتؿ جدة: ٕهنؿ يصؾقن إىل جدة قبؾ محاذات  :إىل جدة اذلؽ قصدً 

 ه.االؿقؼاتقـ الؿذكقريـ

أهؾ السقدان إذا جاءوا  (:21/284كؿا يف مجؿقع الػتاوى ) ّقال 

جدة، وإن كاكقا أتقا مـ الـاحقة الشؿالقة، أو الجـقبقة فنن  قصدًا إىل جدة فؿقؼاهتؿ

هتؿ إذا فنن مقؼا :مقؼاهتؿ قبؾ أن يصؾقا إىل جدة: إن جاءوا مـ الـاحقة الشؿالقة

، وإن جاءوا مـ الجفة الجـقبقة فنن مقؼاهتؿ إذا حاذوا حاذوا الجحػة أو رابغ

ؾؿؾؿ وهق مقؼات أهؾ القؿـ، فقؽقن مقؼات أهؾ السقدان مختؾػ بحسب ي
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 ه.االطريؼ الذي جاءوا مـف

 ؟َٔ أت٢ ع٢ً املٛاقٝت َٔ غري أٌٖ تًو اي ٬ز د:6ر َػأي١

ولؿـ أتك طؾقفـ مـ »يف الحديث:  ذكر أهؾ العؾؿ أنَّ ذلؽ مقؼاتف: لؼقلف 

 .«غقر أهؾفـ

 خر قبؾ مقؼاتف، كالشامل إذا واختؾػقا فقؿا إذا مرَّ رجٌؾ لف مقؼاٌت بؿقؼات آ

تقازه طؾقفا، وٓ يمخر حتك جأراد الحج، فدخؾ الؿديـة، فؿقؼاتف ذو الحؾقػة: ٓ

يليت الجحػة التل هل مقؼاتف إصظ طـد مجفقر العؾؿاء، وهق مذهب أمحد، 

والشافعل، وإسحاق، ورواية طـ أبل حـقػة، والظاهرية، وقال بف مـ التابعقـ 

 ؿسقب.طروة، وسعقد بـ ال

 إىل  اإلحرام ريمخِّ  أنْ  وذهب أبق ثقر، ومالؽ، وأصحاب الرأي إىل أنَّ لف

( 7/72الجحػة: ٕهنا مقؼاتف إصظ، وأورد ابـ حزٍم لفؿ أثًرا طـ ابـ طؿر )

بنسـاد صحقح أكف قال: أهؾ مصر، ومـ مرَّ مـ أهؾ الجزيرة طىل الؿديـة يف 

 الؿقؼات مـ أهؾ الشام.

: ٕنَّ الحديث الؿتؼدم اىصٌابهق  اىقٌه األًه :فس اهلل ىوقاه أتٌ ػثد اهلل غ

وأما إثر فلجاب طـف ابـ حزم بلكف يؼتضل القجقب، وهؿ  كص  يف محؾ الـزاع.

 هآ يؼقلقن بذلؽ.

 ومع ذلؽ ففق اجتفاد صحابل ٓ يعارض الحديث الؿرفقع واهلل أطؾؿ. ُ :قيت
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 ؟ٛض٠َٔ مل ٜهٔ ع٢ً ططٜك٘ َٝكا  َٔ املٛاقٝت املصن د:7ر َػأي١

ـْ َسَؾَؽ َصِريًؼا  (5/63 :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘ َوُجْؿَؾُة َذلَِؽ َأنَّ َم

ـِ  ـَ مِقَؼاَتقْ َفنِكَُّف َيْجتَِفُد َحتَّك َيُؽقَن إْحَراُمُف بَِحْذِو اْلِؿقَؼاِت الَِّذي ُهَق إَلك َصِريِؼِف  :َبقْ

ـْ َصِريِؼـَا.َأْقَرُب: لَِؿا َرَوْيـَا أَنَّ أَْهَؾ اْلِعَراِق َقا َفَؼاَل:  ُلقا لُِعَؿَر: إنَّ َقْرًكا َجْقٌر َط

ـْ َصِريِؼُؽؿْ 
ا ُيْعَرُف ، َفَققََّت َلُفْؿ َذاَت ِطْرٍق  .ُاْكُظُروا َحْذَوَها مِ َنَّ َهَذا مِؿَّ

ِ
َوٕ

ْجتَِفاُد، َكاْلِؼبَْؾةِ 
ِ
ْجتَِفادِ َوالتَّْؼِديِر، َفنَِذا اْشتَبََف َدَخَؾُف آ

ِ
 ها.بِآ

َؼاِرِب اْلـؿُ َفنِْن َلْؿ َيْعِرْف َحْذَو اْلِؿقَؼاِت  (5/63 :) ل ابً قدام٘قا

َّٓ  :لَِطِريِؼفِ  ـُ َأكَُّف َلْؿ ُيَجاِوْز اْلِؿقَؼاَت إ ـْ ُبْعٍد، بَِحقُْث َيتَقَؼَّ
اْحتَاَط َفَلْحَرَم مِ

 واكظر بؼقة كالمف. ،....ُمْحِرًما

 اإلحطاّ ق ٌ املٝكا . د:8ر َػأي١

 ثة أققاليف هذه الؿسللة ثال: 

إفضؾ اإلحرام مـ الؿقؼات، ويؽره قبؾف، وهق ققل الحسـ،  :الكْل األّل

 وططاء، ومالؽ، وأمحد، وإسحاق، وققٌل لؾشافعل، واستدلقا بلنَّ الـبل 

وأصحابف أحرمقا مـ الؿقؼات، وٓ يػعؾقن إٓ إفضؾ، وطؾَّؼ البخاري يف 

صحقحف 
(1)

أن يحرم مـ خراسان، أو  أثًرا طـ طثؿان، فؼال: وكره طثؿان 

كرمان. وهق أثٌر حسـ
(2)

 وكان إكؽاًرا لعبداهلل بـ طامر طـد أن أحرم مـ خراسان. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 [.33اكظر ]كتاب الحج باب: ( 1)

ـ بؿجؿقطفا طـد سعقد بـ مـص( 2)  = التغؾقؼقر، وابـ أبل شقبة، وطبدالرزاق كؿا يف لف صرٌق ُيحسَّ
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وجاء طـ طؿران بـ حصقـ أكف أحرم مـ البصرة، فغضب طؿر، وقال: 

أحرم مـ مصره يتسامع الـاس أنَّ رجاًل مـ أصحاب الـبل 
(1)

هق مـ و ،

 ف، ومل يدرك طؿر.صريؼ: الحسـ، طـ طؿران، ومل يسؿع مـ

إفضؾ أن يحرم مـ بؾده، وهق ققل أبل حـقػة، وققٌل  الكْل الجاىٕ:

 لؾشافعل، وكان طؾؼؿة وإسقد وطبد الرمحـ وأبق إسحاق يحرمقن مـ بققهتؿ.

، أو طؿرة مـ الؿسجد »واحتجقا بحديث أم سؾؿة مرفقًطا:  مـ أهؾَّ بحجٍّ

دم مـ ذكبف وما تلخر، أو وجبت لف إقصك إلك الؿسجد الحرام؛ ُغِػَر لف ما تؼ

، (3112) ، وابـ ماجف(1741) ، وهق حديث ضعقٌػ، أخرجف أبق داود«الجـة

 قؿة(، وهل مجفقلة.ؽَ ويف إسـاده: )ُح 

أكف أحرم مـ بقت الؿؼدس، أخرجف الشافعل كؿا يف   وصحَّ طـ ابـ طؿر

الؿسـد (1/294( والبقفؼل ،)ويف حديث الصبل بـ معبد أك5/31 ،) ف أحرم

.مـ العذيب، ثؿ قال طؿر: ُهِديت لسـة كبقؽ 
(2)

 

أن  :إتؿامفا [196البقرة:] ﴾ڭ ڭ ڭ ۓ﴿يف تػسقر  وجاء طـ طظ 

 تحرم هبا مـ دويرة أهؾؽ.

وجاء أن رجاًل سلل طؿر بـ الخطاب طـ تؿام العؿرة، فؼال: ائت طؾقًّا فسؾف. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/31.)الؽبرى(، وكذلؽ طـد البقفؼل يف 3/61) =

 (.7/77(، وابـ حزم )5/31(، والبقفؼل )2/18) الؿطالب العالقةأخرجف مسدد كؿا يف ( 1)

 (.693تؼدم تخريجف تحت حديث )( 2)
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إىل طؿر، فؼال: هق كؿا قال. فسلل طؾقًّا، فؼال: تؿامفا أن تـشئفا مـ بؾدك. فعاد 

وهق مـ صريؼ: طبدالرمحـ بـ أذيـف طـ أبقف، أكف سلل طؿَر فذكره. أخرجف ابـ أبل 

 (.4/223شقبة )

طدم جقاز اإلحرام قبؾ الؿقؼات، وهق ققل الظاهرية، وضاهر  الكْل الجالح:

ب يف  : ]باب إهالل أهؾ الؿديـة مـ ذي صحقحفتبقيب البخاري، فؼد بقَّ

: وهق ققل داود، ة وٓ يفؾقن قبؾ ذي الحؾقػة[. قال الحافظ ابـ حجر الحؾقػ

  (1522.)الػتحوإسحاق. 

هيؾ أهؾ »قال:  أنَّ الـبل  الصحقحقـواستدلقا بحديث ابـ طؿر يف 

 الحديث. «ـة مـ ذي الحؾقػة، وأهؾ الشام مـ الجحػة...يالؿد

القجقب، ويف رواية خبٌر مراٌد بف إمر، وإمر يؼتضل  «هيؾ» فقولُ:

ٕهؾ كجد قرًكا، وٕهؾ الؿديـة ذا  فرضفا رسقل اهلل لؾبخاري طـ ابـ طؿر: 

أهؾ  أمر رسقل اهلل ولؿسؾؿ رواية:  .الحؾقػة، وٕهؾ الشام الجحػة

 الحديث. .الؿديـة...

: لدٓلة إدلة طؾقف، اىصٌابهق  اىقٌه اىثاىثوهذا  :قاه أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل ىو

فؼد  مـ دويرة أهؾؽ، ﴾ڭ ڭ ڭ ۓ﴿لؼقلف تعاىل:  تػسقر طظ وأما 

(، والحاكؿ 1/333(، وابـ أبل حاتؿ )331-3/329أخرجف ابـ جرير )

طبداهلل بـ سؾؿة الؿرادي، وهق  (، ويف إسـاده:5/31(، والبقفؼل )2/276)

أذيـة والد طبد الرمحـ، وهق مجفقل، تػرد  ضعقػ، وأما أثره مع طؿر فػل إسـاده:
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 قثقؼف ابـ حبان.بت

: )هديت لسـة كبقؽ( يعـل يف وأما حديث الصبل بـ معبد، فؼقل طؿر 

ٓ يف اإلحرام مـ قبؾ الؿقؼات: فننَّ سـة الـبل  ةالجؿع بقـ الحج والعؿروالؼران، 

 .ـَ ذلؽ بػعؾف وققلف  اإلحرام مـ الؿقؼات، بقَّ

: :  قال ابً قدام٘ ا َقْقُل ُطَؿَر َوَطؾِلٍّ ـْ إتْ )َوَأمَّ
َؿاُم اْلُعْؿَرةِ َأْن ُتـِْشئََفا مِ

ـْ  :َؿْعـَاهُ ( فَ َبَؾِدك
ـْ َبَؾِدك، َتْؼِصُد َلُف، َلقَْس َأْن ُتْحِرَم بَِفا مِ

َأْن ُتـِْشَئ َلَفا َسَػًرا مِ

ُرُه بَِفَذا. َأْهؾِؽ. َرُه بِِف َأْحَؿُد. َقاَل َأْحَؿُد: َكاَن ُسْػقَاُن ُيَػسِّ َٓ  َوَكَذلَِؽ َفسَّ َيِصحُّ أَْن َو

ْحَرامِ  َر بِـَْػِس اإْلِ َنَّ الـَّبِلَّ  :ُيَػسَّ
ِ
ـْ ُبقُقتِِفْؿ، َوَقْد  ملسو هيلع هللا ىلصٕ

َوَأْصَحاَبُف َما َأْحَرُمقا بَِفا مِ

َوَأْصَحاُبُف  ملسو هيلع هللا ىلصَلَؽاَن الـَّبِلُّ  :بِنِْتَؿاِم اْلُعْؿَرةِ، َفَؾْق ُحِؿَؾ َقْقُلُفْؿ َطَؾك َذلَِؽ  َأَمَرُهْؿ اهللُ 

 َ
ِ
ـَ ٕ ـْ اْلِؿقَؼاِت، َأَفتََراُهَؿا َيَرَياِن  .ْمِر اهللَتاِركِق

َّٓ مِ ُثؿَّ إنَّ ُطَؿَر َوَطؾِقًّا َما َكاَكا ُيْحِرَماِن إ

َؿُف أََحٌد. َٓ َيـْبَِغل َأْن َيتََقهَّ هاَأنَّ َذلَِؽ َلقَْس بِنِْتَؿاٍم َلَفا َوَيْػَعاَلكِِف، َهَذا 
(1)

 

 ٌٖ جيع٥٘ لشا أحطّ ق ٌ املٝكا ؟ د:9ر َػأي١

ـْ َأْحَرَم َقبَْؾ  (5/65 :)الؿغـليف   ابً قدام٘قال  َٓ ِخاَلَف فِل َأنَّ َم

ْحَراِم. ِف َأْحَؽاُم اإْلِ ـُ  اْلِؿقَؼاِت َيِصقُر ُمْحِرًما، َتثْبُُت فِل َحؼِّ ـِْذِر: َأْجَؿَع اْلـؿُ َقاَل اْب

ُف  ـْ أَْحَرَم َقبَْؾ اْلِؿقَؼاِت أَكَّ  هاُمْحِرٌم.َأْهُؾ اْلِعْؾِؿ َطَؾك َأنَّ َم

 فؼال: ٓ يجزئف، وٓ يؽقن -وٓ أطؾؿف طـ غقره-خالػ ابـ حزٍم  ُ :قيت

، وهق محجقج بنمجاع أهؾ العؾؿ قبؾف، وكذلؽ فننَّ مـ الصحابة مـ أحرم ُمْحِرًما

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (822.)لؿحؾَّكا (7/212 ،)الؿجؿقع (5/66- ،)الؿغـلاكظر:  (1)
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، أ كف أحرم مـ بقت الؿؼدس، وجاء طـ قبؾ الؿقؼات كؿا تؼدم طـ ابـ طؿر 

الؿؼدسأيًضا أكف أحرم مـ بقت  بـ جبؾ  معاذ
(1)

كؿا  ، وصحَّ طـ أكس 

أكف أحرم مـ  تؼدم أكف أحرم مـ العؼقؼ، وصحَّ طـ طثؿان بـ أبل العاص 

الؿـجشاكقة بؼرب البصرة
(2)

ورد طـف الؽراهة، ومل يبطؾ  طثؿان  ؽ، وكذل

امر، واهلل أطؾؿ.إحرام طبد اهلل بـ ط
(3)

  

 ؟َٔ دباٚظ املٝكا  بسٕٚ لحطاّ د:11ر َػأي١

ـْ َج :  قال ابً قدام٘ اَوَز اْلِؿقَؼاَت ُمِريًدا لِؾـُُّسِؽ َغقَْر ُمْحِرٍم، َفَعَؾقِْف َأْن َم

َيْرِجَع إَلقِْف لُِقْحِرَم مِـُْف إْن َأْمَؽـَُف، َسَقاٌء َتَجاَوَزُه َطالًِؿا بِِف أَْو َجاِهاًل، َطؾَِؿ َتْحِريَؿ َذلَِؽ 

َوبِِف  َٓ َكْعَؾُؿ فِل َذلَِؽ ِخاَلًفا.،  َشْلَء َطَؾقْفِ َفنِْن َرَجَع إَلقِْف َفَلْحَرَم مِـُْف، َفاَل : َأْو َجِفَؾفُ 

، َوَغقُْرُهْؿ:  افِِعلُّ ، َوالشَّ ـُ ُجبَقٍْر، َوالثَّْقِريُّ ، َوَسِعقُد ْب ـُ ـُ َزْيٍد، َواْلَحَس َيُؼقُل َجابُِر ْب

ْحَراِم مِـُْف، َفَؾْؿ يَ  ـْ اْلِؿقَؼاِت الَِّذي ُأمَِر بِاإْلِ
ُف أَْحَرَم مِ َكَّ

ِ
 . ... ْؾَزْمُف َشْلءٌ ٕ

ـْ ُدوِن اْلِؿقَؼاِت، َفَعَؾقِْف َدٌم، َسَقاٌء َرَجَع إَلك اْلِؿقَؼاِت : قال
ْو َلْؿ ، أَ ََوإِْن َأْحَرَم مِ

ـُ ، َيْرِجعْ   ها.بَاَركِ اْلـؿُ َوبَِفَذا َقاَل َمالٌِؽ، َواْب

 وهق مذهب ُزَفر أيًضا. ُ :قيت

 فال شلء طؾقف إٓ أن يؽقن قد  وذهب الشافعل إىل أكف إن رجع إىل الؿقؼات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( بنسـاد صحقح.7/75) الؿحىلذكره ابـ حزم يف ( 1)

 ( بنسـاد صحقح.4/1/79أخرجف ابـ أبل شقبة )( 2)

  (822.)الؿحىل (5/65 ،)الؿغـلاكظر:  (3)
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تؾبس بشلء مـ الؿـاسؽ: فعؾقف الدم، قال الـقوي: هذا مذهبـا، وبف قال 

 الثقري، وأبق يقسػ، ومحؿد، وأبق ثقر.

  وذهب أبق حـقػة إىل أكف إن طاد فؾبَّك: سؼط طـف الدم، وإن ترك العقد، أو

 التؾبقة: فعؾقف الدم.

  ،ويحقك بـ سعقد إكصاري إىل ةيف رواي ططاءووذهب الحسـ، والـخعل ،

 أكف ٓ شلء طىل مـ ترك الؿقؼات.

 ابـ حزم أكف ٓ يصح الحج إٓ أن يحرم  هوُروي طـ سعقد بـ جبقر، واختار

 مـ الؿقؼات.

وأثُر سعقد بـ جبقر أورده ابـ حزٍم مـ صريؼ: طتاب بـ بشقر، طـ خصقػ، 

ُػ الرواية طـ طـ سعقد، وهذا اإلسـاد ضعقٌػ: لضعػ ُخصقػ، وطتاب ضعق

 ُخصقػ.

مـ ترك ُكُسًؽا: : أكف قال ابـ طباس  ثبت طـ :قاه أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل ىو

فعؾقف دم
(1)

.
(2)

 

ٗ  ٌ ًٜعَ  ٘ ايط   ٛع ل  ؾ ،لشا    اٚظ املٝك  ا  غ  ري َطٜ  س يًٓػ  و د:11ر َػأي١

 ؟لشا أضاز ايٓػو بعس شيو املٝكا 

 اكف إذا أراد ذهب أكثر أهؾ العؾؿ إىل أكف ٓ يرجع إىل الؿقؼات، بؾ مقؼاتف مؽ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( بنسـاد صحقح طـف.1/419) الؿقصلأخرجف مالؽ يف ( 1)

  (822.)ؾَّكالؿح (7/218 ،)الؿجؿقع (5/69 ،)الؿغـلاكظر:  (2)
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الحج أو العؿرة، وهق مذهب الشافعل، ومالؽ، والثقري، وأبل ثقر، وأبل 

حف ابـ قدامة، وهق ققل  يقسػ، ومحؿد، وابـ الؿـذر، وبف قال ططاء، ورجَّ

، وهق «ومـ كان دون ذلؽ فؿـ حقث أكشل»بعض الحـابؾة: ٕكف يشؿؾف حديث: 

 زئف اإلحرام إذا طاد إىل الؿقؼات.ققل الظاهرية، لؽـ بالغ ابـ حزٍم فؼال: وٓ يج

  وذهب أمحد، وإسحاق إىل أكف يؾزمف العقد إىل الؿقؼات، ومحؾ ابـ قدامة

 كالم أمحد طىل مـ يجاوز الؿقؼات مؿـ يجب طؾقف اإلحرام.

، واهلل أطؾؿ.اىقٌه األًههق  ًاىصٌاب
(1)

 

 ٕ ٜؿٛت٘ احلج؟أَٔ  اٚظ املٝكا  ؾدؿٞ لٕ ض ع  د:12ر َػأي١

ـْ َخِشَل َفَقاَت  (5/73 :)ؿغـلاليف   قال ابً قدام٘ َٓ ِخاَلَف فِل أَنَّ َم

ـْ َمْقِضِعِف، فِقَؿا َكْعَؾُؿفُ 
ـْ : اْلَحجِّ بُِرُجقِطِف إَلك اْلِؿقَؼاِت، َأكَُّف ُيْحِرُم مِ ُف ُرِوَي َط َّٓ َأكَّ إ

ـْ َتَرَك اْلِؿقَؼاَت َفاَل َحجَّ َلُف. ـِ ُجبَقٍْر: َم ... واكظر ْؿُفقُر َأْوَلكـجالْ َوَما َطَؾقِْف  َسِعقِد ْب

 بؼقة كالمف.

 وأثر سعقد مل يصح كؿا تؼدم.

ـْ ُدوِن اْلِؿقَؼاِت ِطـَْد َخْقِف اْلَػَقاِت :  قال ابً قدام٘
َفَعَؾقِْف  :َوإَِذا َأْحَرَم مِ

ـْ اْلِؿقَؼاِت ، َدمٌ 
ْحَراَم مِ ـْ َأْوَجَب اإْلِ  ها.َٓ َكْعَؾُؿ فِقِف ِخاَلًفا ِطـَْد َم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/214.)الؿجؿقع (5/71 ،)الؿغـلاكظر:  (1)
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 يف املٕاقٗت الصواٌٗة ْنِصَف

 :املواقيت الزماىية

، وقد أمجعقا [197البقرة:] ﴾ٻ  ٻ ٱ﴿هل الؿذكقرة يف ققلف تعاىل: 

 ًٓ  ، وذا الؼعدة مـ أشفر الحج.طىل أنَّ شقا

 الحجة يف ذلؽ بتؿامف، أم بعضف طىل أققال: يواختؾػقا هؾ يدخؾ شفر ذ 

طشر مـ ذي الحجة(، : أنَّ أشفر الحج )شقال، وذو الؼعدة، والكْل األّل

وهق ققل ططاء، ومجاهد، والحسـ، والشعبل، والـخعل، وأمحد، والثقري، 

 وأصحاب الرأي.

 تػسقر الطبريكؿا يف   واستدلقا طىل ذلؽ بلكف قد صحَّ أنَّ ابـ طباس

را إشفر  (4/342لؾبقفؼل ) الؽبرى كؿا يف ، وابـ طؿر (-3/444) فسَّ

(، 4/312أخرجف ابـ أبل شقبة ) ،بـ مسعقد ا طـ ابذلؽ، وجاء ذلؽ أيًض 

ضعقٌػ،  ، وهقولؽـ يف إسـاده: شريؽ الؼاضل (، وغقرمها،3/444وابـ جرير )

، ويف إسـاده: أبق سعد (4/342) لؾبقفؼل الؽبرىكؿا يف  وجاء طـ ابـ الزبقر

ال، وهق ضعقٌػ.  البَؼَّ

أيام مـ ذي الحجة : أنَّ أشفر الحج )شقال، وذو الؼعدة، وتسعة الكْل الجاىٕ
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 ﴾ پ پ پ ٻ﴿مع لقؾة الـحر(، وهق ققل الشافعل: لؼقلف تعاىل: 

 ، ومـ الؿعؾقم أكف ٓ يصح اإلحرام بالحج يف الققم العاشر.[197البقرة:]

: أنَّ أشفر الحج )شقال، وذو الؼعدة، وذو الحجة بتؿامفا(، الكْل الجالح

حف اب ـ حزٍم، واختاره الشقخ ابـ وهق ققل مالؽ، واختاره بعض الحـابؾة، ورجَّ

 طثقؿقـ.

، وأقؾ الجؿع غالبًا يف الؾغة ثالثة، وهذا ﴾ٻ  ٻ ﴿واستدلقا بأية: 

  (334،)تػسقرهأخرجف سعقد بـ مـصقر يف  الؼقل جاء طـ طؿر بـ الخطاب،

: ٕنَّ طروة بـ الزبقر مل يدرك طؿر بـ مـ صريؼ: طروة، طـ طؿر، وهق مـؼطعٌ 

 تػسقر ابـ جريرلؼقل طـ ولده طبداهلل بـ طؿر كؿا يف الخطاب. وصحَّ هذا ا

(3/447.) 

 ﴾ٻ  ٻ ٱ﴿(: قال تعاىل: 821) الؿحىليف   ّقال ابً حصٍو

وهق مـ -ا فنن رمل الجؿار ( أشفر، وأيًض وبعض آخروٓ يطؾؼ طىل )شفريـ، 

-الققم الثالث طشر مـ ذي الحجة، وصقاف اإلفاضة  يف ُيعؿؾ -أطؿال الحج

ُيعؿؾ يف ذي الحجة كؾف بال خالف مـفؿ: فصح أهنا ثالثة  -فرائض الحجوهق مـ 

 هاأشفر، وباهلل تعاىل التقفقؼ.

، والؼقل ، والؼقل إول يرده ما ذكره ابـ حزٍم اىصٌابهق  ًىرا اىقٌه

، «يقم الحج إكبر»يف يقم الـحر  الثاين يرده ما ذكره ابـ حزم، وأيًضا ققلف 
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 هذا الققم، فؽقػ ٓ يؽقن مـ أشفر الحج.وأكثر أفعال الحج يف 

 ، فاجلواب عيَا:﴾ پ پ پ ٻ﴿وأما استدالهله باآلية 

أنَّ )يف( لؾظرفقة: فالؿؼصقد )يف هذه إشفر(، وبقـت السـة كؿا يف حديث 

طروة بـ الؿضرس
(1)

بعد فقات طرفة، وٓ يـايف ذلؽ أنَّ ذا  بالحج أكف ٓ يحرم 

اهلل أطؾؿ.الحجة بتؿامف مـ أشفر الحج، و
(2)

 

 لشا أحطّ ق ٌ أؾٗط احلج؟ د:1ر َػأي١

  ذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل كراهة ذلؽ، ولؽـف يـعؼد إحرامف، وإذا بؼل إىل

ف، وهق ققل أمحد، ومالؽ، والثقري، وإسحاق،  وقت الحج صحَّ حجُّ

 وأبل حـقػة. والـخعل،

 ﴾﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓۓ ے  ے﴿واستدلقا بؼقلف تعاىل: 

 .[189البقرة:]

 هؾ العؾؿ إىل أنَّ الحج ٓ يـعؼد إٓ يف أشفر الحج: لؼقلف وذهب مجاطٌة مـ أ

، أي: وقت الحج أشفر معؾقمات، [197البقرة:] ﴾ٻ  ٻ ٱ﴿تعاىل: 

جاء طـ ابـ طباسوهق ققل ططاء، وصاوس، ومجاهد، والشافعل، و
(3)

جابر و ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (742.)البؾقغسقليت تخريجف يف ( 1)

 اإلكصاف (7/62 ،)الشرح الؿؿتع (821 ،)الؿحؾَّك (5/111 ،)الؿغـلاكظر:  (2)

(3/388.) 

كؿ (، والحا2596(، وابـ خزيؿة )4/1/361أخرجف ابـ أبل شقبة ) أثر ابـ طباس ( 3)

( مـ ُصُرٍق طـ الحؽؿ، طـ مؼسؿ، طـ ابـ طباس بف، والحؽؿ مل 4/343(، والبقفؼل )1/448)

 يسؿع مـ مؼسؿ: إٓ مخسة أحاديث، والباقل كتاب.



 71 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 
،بـ طبد اهلل ا

(1)
 وقال بعضفؿ: يـعؼد إحرامف طؿرة. 

 .لظاهر الؼرآن :ابـ طثقؿقـ اإلمام  رجقح، وهق تاىصٌابهق  ًىرا اىقٌه

وأما دلقؾفؿ فؾقس فقف تعارٌض مع دلقؾـا: ٕنَّ معـاه أنَّ الـاس يعؾؿقن مقاققت 

ومـفا أشفر الحج الثالثة يعؾؿقن دخقلفا  ،العبادات والؿعامالت بإهؾة

واهلل أطؾؿ. ،وخروجفا بإهؾة
(2)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وهق يف 2/529) إم(، والشافعل يف 4/1/361أخرجف ابـ أبل شقبة ) أثر جابر ( 1)

ترتقب الؿسـد (751( وأخرجف البقفؼل ،)مـ4/343 )  صريؼ: ابـ جريج، طـ أبل الزبقر أكف

 سؿع جابًرا، بف، وابـ جريج مل يصرح بالسؿاع: فاإلسـاد ضعقػ.

  (7/65.)الشرح الؿؿتع(، 197سقرة البؼرة ) تػسقر ابـ كثقر (5/74 ،)الؿغـلاكظر:  (2)
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ِتِْ َٔصَِف  ًِ ِٕٓ اإلِِحَسا ُُٔج ُب   بَا

َِْب َِٔصَفِت  ًِ ِٓ اإِلِحَسا ُُٔجٕ  اُب 

ـْ َطائَِشَة  (667)   ،َط
ِ
ِة الَقَداعِ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَلْت: َخَرْجـَا َمَع َرُسقِل اهلل ، َطاَم َحجَّ

ـْ أََهؾَّ بَِحجٍّ َوُطؿْ  ـْ َأَهؾَّ بُِعْؿَرةٍ، َومِـَّا َم ، َوَأَهؾَّ َرُسقُل َفِؿـَّا َم ـْ َأَهؾَّ بَِحجٍّ َرٍة، َومِـَّا َم

 
ِ
ـَ الَحجِّ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ، َأْو َجَؿَع َبقْ ـْ َأَهؾَّ بَِحجٍّ ا َم ، َوَأمَّ  َفَحؾَّ

ـْ َأَهؾَّ بُِعْؿَرةٍ ا َم بِالَحجِّ َفَلمَّ

.ُمتََّػٌؼ َطَؾقْفِ . َوالُعْؿَرةِ َفَؾْؿ َيِحؾُّقا َحتَّك َكاَن َيْقُم الـَّْحرِ 
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 أْٛاع ْػو احلج. د:1ر َػأي١

 لف ثالثة أكساك: التؿتع، والِؼران، واإلفراد.

 صفة التنتع:

بعؿرة مػردة مـ الؿقؼات يف أشفر الحج، فنذا فرغ مـ أطؿال العؿرة  ؾَّ ِف أن يُ 

ف أحؾَّ وفعؾ ما يػعؾ الحالل حتك إذا كان وقت الحج مـ طامف أهؾَّ بالحج، وطؾق

 ﴾حئ جئ   ی ی  ی    ی ىئ ىئ ىئ﴿هدٌي إذا فرغ مـ الحج: لؼقلف تعاىل: 

 .[196البقرة:]

 صفة الِقزاٌ:

أن ُيِفؾَّ بعؿرة وحج مـ الؿقؼات يف أشفر الحج، فتدخؾ أطؿال العؿرة تحت 

، وكذلؽ لق أحرم بالعؿرة، واحدٌ  ، وسعٌل لحج، فقؽػل لفؿا صقاٌف واحدٌ أطؿال ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.118( )1211(، ومسؾؿ )1562أخرجف البخاري ) (1)
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طؿرة طىل خالف طـد أهؾ  أدخؾ طؾقفرم بالحج ثؿ ثؿ أدخؾ طؾقفا الحج، أو أح

 العؾؿ يف ذلؽ.

 صفة اإلفزاد:

أن يفؾ بالحج مػرًدا مـ الؿقؼات يف أشفر الحج، ثؿ ٓ يحؾ حتك يـتفل مـ 

 أطؿال الحج، ولقس طؾقف هدٌي.

 ٌٖ ي٘ إٔ حيطّ بٗصٙ ايث٬ث١ ا٭ْػاى؟ د:2ر َػأي١

ىل جقاز (: وأمجع أهؾ العؾؿ ط5/82) الؿغـليف   قال ابً قدام٘

 هااإلحرام بلي إكساك الثالثة شاء.

(: وقد أمجع العؾؿاء طىل جقاز 1211) شرح مسؾؿيف  الـقوي  ّقال

 هاإكقاع الثالثة.

، فؽان يرى وجقب التؿتع، وكان يؼقل كؿا قد خالػ ابـ طباس  ُ :قيت

.وٓ غقر حاجٍّ  اج  ح: ٓ يطقف بالبقت قـالصحقحيف  : إٓ حؾَّ
(1)

 

هب ابـ حزم، واختاره ابـ الؼقؿ، واستدلقا طىل القجقب بإحاديث وهق مذ

أمر مـ مل يسؼ الفدي مـ الصحابة أنَّ يحؾَّ وأن يجعؾفا  الؿتقاترة أنَّ الـبل 

لق أين استؼبؾت مـ أمري ما »ا يف ذلؽ وقال: ئقطؿرة، وغضب طـد أن تباص

 الحج إلك يقم دخؾت العؿرة يف»، وقال: «استدبرت ما أهديت ولجعؾتفا طؿرة

: يا رسقل اهلل، َألَِعامِـا هذا، أم ٕبد؟ فؼال: ، فؼال سراقة بـ مالؽ «الؼقامة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، والؾػظ لؿسؾؿ.1245) (، ومسؾؿ4396أخرجف البخاري )( 1)
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.«أبدبؾ ٕبد »

(1)
 

وهذه إدلة ققية كؿا ترى، ولؽـ ثبت مـ حديث طروة بـ مضرس أنَّ 

وقد شؽا إلقف أكف مل يترك حباًل إٓ وقػ طؾقف حتك أتعب -قال لف  رسقل اهلل 

لقاًل وكان قد وقػ قبؾ ذلؽ  -يعـل بالؿزدلػة- مـ صؾَّك صالتـا»: -فكػسف وراحؾت

ف، وقضك تػثفأو هناًرا .«؛ فؼد تؿ حجُّ
(2)

 

ف كامؾ، وقد ثبت طـ كبار  ففذا الحديث كص  أن مـ حج ُمػِرًدا فحجُّ

 الصحابة أهنؿ كاكقا يحجقن مػرديـ، كلبل بؽر، وطؿر، وطثؿان.

س خاص  بؿـ مل يدرك كؿا هق حال إنَّ حديث طروة بـ مضر ّإذا قٔل:

 طروة.

ُٔجاب عيُ: تؽؾؿ بؽالم طامٍّ يشؿؾ قضقة طروة بـ مضرس  بلنَّ الـبل  ف

 وغقره.

الصحابة أن يجعؾقها  يف قصة أمر الرسقل  وقد اختار شقخ اإلسالم 

 .يف ذلؽ العام طؿرة، وغضبف وتحتقؿف أنَّ هذا القجقب خاص  بالصحابة 

وذلؽ ٕهنؿ خقصبقا بف مباشرة،  :لشقخ ابـ طثقؿقـ وصحح هذا الؼقل ا

أراد مخالػة الجاهؾقة الذيـ يؼقلقن: )إنَّ العؿرة يف أشفر الحج  وكان الـبل 

مـ أفجر الػجقر يف إرض(، فلوجب طؾقفؿ يف ذلؽ العام أن يحؾقا مخالػًة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، والؾػظ لؿسؾؿ.( مـ حديث جابر 1218(، ومسؾؿ )1785أخرجف البخاري )( 1)

 (.742رقؿ ) البؾقغسقليت تخريجف إن شاء اهلل يف ( 2)
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ما طدا ما  لفؿ، ويدل طىل ذلؽ أنَّ مجقع الصحابة مل يقجبقا التؿتع بعد ذلؽ العام

 ُحؽل طـ ابـ طباس، فؿـفؿ مـ كان يحج مػرًدا، ومـفؿ مـ يؼرن.

جٌاش األّعاك هق  -واهلل أطؾؿ- اىرُ ّظيس يل :قاه أتٌػثداهلل غفس اهلل ىو

ا بالصحابة يف ذلؽ العام،  اىثالثح وأنَّ وجقب فسخ الحج إىل طؿرة كان خاصًّ

 أطؾؿ. واهلل

أي: مشروطقتفا خالًفا ٕمر الجاهؾقة، ، «العؿرة يف الحج دخؾت» ّأما قْلُ:

واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 أؾطٌ ا٭ْػاى ايث٬ث١. د:3ر َػأي١

 :اختؾػ أهؾ العؾؿ يف ذلؽ طىل أققال 

، وهق أفضؾفا التؿتع، وهق اختقار ابـ طباس، وابـ طؿر  :الكْل األّل

ققل الحسـ، وططاء، وصاوس، ومجاهد،وجابر بـ زيد، وسامل، وطؽرمة، وهق 

 قٌل لؾشافعل.الؿشفقر طـ أمحد، وق

أمر أصحابف بذلؽ كؿا يف إحاديث الؿشفقرة  واستدلقا بلنَّ الـبل 

لق استؼبؾت مـ أمري ما استدبرت ما سؼت اهلدي، »الؿتقاترة، وقال لفؿ: 

«ولجعؾتفا طؿرة
(2)

طؾقف يدلُّ طىل فضؾف، وٕنَّ الؿتؿتع   لِّ بِ الـَّ  ُػ سُّ لَ تَ ، فَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (833.)الؿحؾَّك (5/82- ،)الؿغـل (7/86- ،)الشرح الؿؿتعواكظر:  (1)

( مـ حديث جابر بـ 131( )1211( )1218(، ومسؾؿ )7229( )1651أخرجف البخاري )( 2)

 ، وجاء طـ غقرمها.طبداهلل، وطائشة 



 75 اِلـَخـجِّ ِكَتاُب

 
ج مع كؿالفؿا وكؿال أفعالفؿا طىل وجف يجتؿع لف الحج والعؿرة يف أشفر الح

 القسر، والسفقلة مع زيادة كسؽ: فؽان ذلؽ أوىل.

: أفضؾفا الِؼَران، وهق ققل الثقري، وأصحاب الرأي: لحديث الكْل الجاىٕ

 الصحقحقـأكس يف 
(1)

ا»يؼقل:  قال: سؿعت الـبل   ، «لبقؽ طؿرًة وحجًّ

:طؿر: ُهديت لسـة كبقؽ  فؼال لف ،وحديث الصبل بـ معبد أكف أهؾ هبؿا
(2)

 

وٕنَّ الِؼران مبادرة إىل فعؾ العبادة، وإحرام بالـسؽقـ مـ الؿقؼات، وفقف زيادة 

 كسؽ هق الدم: فؽان أوىل.

 أفضؾفا اإلفراد، وهق مذهب مالؽ، والشافعل، وأبل ثقر. الكْل الجالح:

ؾِّقـ ُمِف  ، أهنؿ خرجقا مع الـبل واستدلقا بؿا جاء طـ جابر، وطائشة 

يعـل الـبل -وبحديث ابـ طؿر: لبَّك بالحج وحده  بالحج، ٓ يذكرون إٓ الحج.

-  وكؾفا يفالصحقح.
(3)

 

مصـػ ابـ أبل كؿا يف  واستدلقا بلكف صحَّ طـ أبل بؽر، وطؿر، وطثؿان 

 .، أهنؿ جردوا الحج (4/376)شقبة

 ـْ ؿ مِ ؽُ جَّ قا َح ؾُ ِص فْ اِ :  (1217)صحقح مسؾؿيف  كؿا  وبؼقل طؿر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1232(، ومسؾؿ )4353أخرجف البخاري )( 1)

 (.693تؼدم تخريجف تحت حديث رقؿ )( 2)

أخرجف  (، وحديث طائشة 1213(، ومسؾؿ )1568: أخرجف البخاري )حديث جابر ( 3)

أخرجف البخاري  (، وحديث ابـ طؿر 118( )1211(، ومسؾؿ برقؿ )1562البخاري )

 (.1232(، ومسؾؿ )4353)



 76 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 
  ؿُّ تَ ف أَ كَّ نِ ؽؿ: فَ تِ رَ ؿْ طُ 

  ؿُّ تَ أَ ؿ، وَ ؽُ جِّ حَ لِ
 ؿ.ؽُ تِ رَ ؿْ عُ لِ

م مـ إدلة، اىصٌابهق  اىقٌه األًه :قاه أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل ىو : لِـَؿا تؼدَّ

َقَرَن ومل يتؿتع: فؽان ذلؽ بسب سقق الفدي، وقد تؿـَّك  وأما كقن الـبل 

ولذلؽ فؿـ  :، وأحؾَّ كؿا أحؾُّقا، وجعؾفا طؿرةطؾقف الصالة والسالم أكف مل يسؼف

ف الِؼَران، كؿا قال أمحد  ، وكذلؽ شقخ اإلسالم ساق الفدي فإفضؾ يف حؼِّ

 .ابـ تقؿقة 

وأما ما جاء مـ أنَّ الخؾػاء أفردوا فؼد خالػفؿ غقرهؿ مـ الصحابة كؿا تؼدم، 

حاديث أخرى يف أفرد فؼد طارضفا أ وأما إحاديث التل فقفا أنَّ الـبل 

الصحقحقـ .يف أكف قرن، ويف بعضفا أكف تؿتع 

ِحقح أَكَُّف  (8/135 :)شرح مسؾؿيف   قال اليّْٖ ًٓ  ملسو هيلع هللا ىلصَوالصَّ َكاَن َأوَّ

 .َفَصاَر َقاِرًكا :ُمْػِرًدا ُثؿَّ َأْحَرَم بِاْلُعْؿَرةِ َبْعد َذلَِؽ، َوَأْدَخَؾَفا َطَؾك اْلَحّج 

ـْ َرَوى اإْلِ : ثه قال َْمر، َفَؿ ْٕ ـْ َرَوى اْلِؼَران اِْطتََؿَد آِخر ا َْصؾ، َوَم ْٕ ْفَراد ُهَق ا

ْرتَِػاق، َوَقْد اِْرَتَػَؼ 
ِ
ْكتَِػاع َوآ

ِ
ـْ َرَوى التََّؿتُّع َأَراَد التََّؿتُّع الؾَُّغِقّي، َوُهَق: آ َوَم

ْقتَِصار طَ اْلـؿُ بِاْلِؼَراِن َكاْرتَِػاِق 
ِ
ْؿع اْلـجَؾك فِْعؾ َواِحد، َوبَِفَذا تََؿتِّع، َوِزَياَدة فِل آ

ََحادِيث ُكّؾَفا ْٕ  ها.َتـْتَظِؿ ا

 ٍِٔاك مجْع آخس:

ـُ  (5/87 :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘
ََحادِيِث، بَِلْن الجُيْؿؽِ ْٕ ـَ ا ْؿُع َبقْ

َْجِؾ َهْديِ  ملسو هيلع هللا ىلصَيُؽقَن الـَّبِلُّ 
ِ
، ُثؿَّ َلْؿ َيِحؾَّ مِـَْفا ٕ

، َأْحَرَم بِاْلُعْؿَرةِ ِف، َحتَّك َأْحَرَم بِاْلَحجِّ
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ُف اْشتََغَؾ بَِلْفَعاِل اْلَحجِّ َوْحَدَها، َبْعَد َفَراِغِف  َكَّ

ِ
اُه ُمْػِرًدا: ٕ ـْ َسؿَّ اُه َم َفَصاَر َقاِرًكا، َوَسؿَّ

ـْ َأْفَعاِل اْلُعْؿَرةِ 
 ها.مِ

وأحسـ مـ الجؿع الؿتؼدم ببقاٍن هق كالم شقخ اإلسالم الذي كؼؾف طـف ابـ 

  (2/118-.)الزادقؿ يف الؼ

ّٓ :  قال ََحادِيَث فِل َهَذا اْلبَاِب ُمتِّػَؼٌة َلقَْسْت بُِؿْختَؾَِػٍة إ ْٕ َوالّصَقاُب َأّن ا

َوالتَّؿتُّع  ،َفنِّن الّصَحاَبَة َثبََت َطـُْفْؿ َأّكُف َتَؿتّعَ  :اْختاَِلًفا َيِسقًرا َيَؼُع مِثُْؾُف فِل َغقِْر َذلَِؽ 

ـَ ُرِوَي َطـُْفْؿ َأّكُف َأْفَرَد ُرِوَي َطـُْفْؿ َأّكُف َتَؿتّعَ  ،ـَاَوُل اْلِؼَرانَ ِطـَْدُهْؿ َيتَ   .َوَاّلِذي

 .تؿتع أنَّ الـبل  ثؿ ذكر طـ طثؿان، وطظ، وطؿران بـ حصقـ، وطؿر 

ِء اْلُخَؾَػاُء الّراِشُدوَن ُطَؿرُ  :َقاَل َٓ ـُ  ،َوُطثَْؿانُ  ،َفَفُم ـٍ َوَطؾِّل، َوِطْؿَراُن ْب ُحَصقْ

ََساكِقِد َأّن َرُسقَل اهلل ْٕ ـَ اْلُعْؿَرةِ َواْلَحّج  ملسو هيلع هللا ىلص ُرِوَي َطـُْفْؿ بَِلَصّح ا َوَكاُكقا  ،َقَرَن َبقْ

ُيَؾبّل بِاْلَحّج َواْلُعْؿَرِة  ملسو هيلع هللا ىلصُيَسّؿقَن َذلَِؽ َتَؿتًّعا، َوَهَذا أََكٌس َيْذُكُر َأّكُف َسِؿَع الـّبِّل 

َجِؿقًعا.
(1)

ـُ َطبِْد الّؾِف َوَما َذَكَرُه َبؽْ   ـِ ُطَؿَر َأّكُف َلبّك بِاْلَحّج اْلـؿُ ُر ْب ـْ اْب َزكِّل َط

َوْحَده
(2)

ـْ َبْؽرٍ  :َفَجَقاُبفُ  :
ـِ ُطَؿَر مِ ـَ ُهْؿ أَْثبَُت فِل اْب  ،مِثَْؾ َسالٍِؿ اْبـِفِ  ،أَّن الثَّؼاِت اّلِذي

 .بِاْلُعْؿَرةِ إَلك اْلَحّج  ملسو هيلع هللا ىلص َتَؿتَّع َرُسقُل اهلل :َرَوْوا َطـُْف َأّكُف َقاَل  ،َوَكافِعٍ 

ـَ ُطَؿَر َقاَل َلفُ  :ثه قال ـّ َأّكُف َقاَل  (:َأْفَرَد اْلَحج) :َوُيْشبُِف َأّن اْب  (:بِاْلَحّج  كَلبَّ ) :َفَظ

ك َفنِّن إْفَراَد اْلَحّج َكاُكقا ُيْطؾُِؼقَكُف َوُيِريُدوَن بِِف إْفَراَد َأْطَؿاِل اْلَحّج َوَذلَِؽ َرّد مِـُْفْؿ َطؾَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1232(، ومسؾؿ )4353أخرجف البخاري )( 1)

 (.1232(، ومسؾؿ )4353أخرجف البخاري )( 2)
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ـْ َقاَل  ـِ  :َم ـِ َوَسَعك فِقِف َسْعقَقْ ـْ َيُؼقُل  ،إّكُف َقَرَن قَِراًكا َصاَف فِقِف َصَقاَفقْ إّكُف  :َوَطَؾك َم

ـْ إْحَرامِفِ 
 . ... َحّؾ مِ

ـْ  ثه قال: ََحادِيَث  َوَجَؿعَ  الّصَحاَبِة، َأْلَػاظَ  َتَلّمَؾ  َوَم ْٕ  ،َبْعضٍ  إَلك َبْعَضَفا ا

 َطـْفُ  َواْكَؼَشَعْت  ،الّصَقاِب  ُصبُْح  َلفُ  َأْسَػرَ  :الّصَحاَبةِ  ُلَغةَ  َوَفِفؿَ  ،بِبَْعضٍ  َبْعَضَفا َواْطتَبَرَ 

ْختاَِلِف  ُضْؾَؿةُ 
ِ
ْضطَِراِب  آ

ِ
 لَِطِريِؼ  ُؿَقّفُؼ ـَوالْ  ،الّرَشادِ  لَِسبِقؾِ  اْلَفادِي َوَاهللُ  ،َوآ

 .الّسَدادِ 

ـْ   َوَأَتك مِـْفُ  َفَرغَ  ُثؿّ  ،ُمْػِرًدا بِاْلَحّج  َأَتك أَّكفُ  بِفِ  َوَأَرادَ  .اْلَحجَّ  َأْفَردَ  إّكفُ  :َقاَل  َفَؿ

ـْ  َبْعَدهُ  بِاْلُعْؿَرةِ  ـّ  َكَؿا ،َغقِْرهِ  َأوْ  التّـِْعقؿِ  مِ ـْ  َكثِقرٌ  َيُظ  َأَحدٌ  َيُؼْؾفُ  َلؿْ  َغَؾطٌ  َفَفَذا :الـّاسِ  مِ

ـْ  َٓ  ،الّصَحاَبةِ  مِ ـَ  َو َٓ  ،التّابِِعق َئِّؿةِ  َو ْٕ َرْ  ا ْٕ َٓ  ،َبَعةِ ا ـْ  َأَحدٌ  َو  َوإِنْ  ،اْلَحِديِث  َأئِّؿةِ  مِ

ـْ  َصائَِػةٌ  َقاَلفُ  َكَؿا ،َمَعفُ  َيْعتَِؿرْ  َلؿْ  ُمْػَرًدا اَحجًّ  َحّج  َأّكفُ  بِفِ  َأَرادَ   :َواْلَخَؾِػ  الّسَؾِػ  مِ

ََحادِيُث  َأْيًضا، َفَقْهؿٌ  ْٕ ـَ  َكَؿا َتُرّدهُ  الّصِريَحةُ  الّصِحقَحةُ  َوا  اْقتََصرَ  َأّكفُ  بِفِ  َأَرادَ  إِنْ وَ  ،َتبَقّ

ًٓ  لِْؾُعْؿَرةِ  ُيْػِردْ  َوَلؿْ  ،َوْحَدهُ  اْلَحّج  َأْطَؿالِ  َطَؾك  َتُدّل  َقْقلِفِ  َوَطَؾك ،َأَصاَب  َفَؼدْ  :َأْطَؿا

ََحادِيِث  َجِؿقعُ  ْٕ ـْ . ا  ،ِحَدةٍ  كَطؾَ  َصَقاًفا لِْؾَحّج  َصاَف  َأّكفُ  بِفِ  َأَرادَ  َفنِنْ  .َقَرنَ  إّكفُ  :َقاَل  َوَم

ََحادِيُث  :َسْعقًا َولِْؾُعْؿَرةِ  َسْعقًا، لِْؾَحّج  َوَسَعك ،ِحَدةٍ  َطَؾك َصَقاًفا َولِْؾُعْؿَرةِ  ْٕ  الثّابِتَةُ  َفا

ـَ  َقَرنَ  َأّكفُ  َأَرادَ  َوإِنْ . َقْقَلفُ  َتُردّ  ـِ  َبقْ  َلُفَؿا َوَسَعك َواِحًدا، َصَقاًفا َلُفَؿا َوَصاَف  ،الـُّسَؽقْ

ََحادِيُث  :ًداَواحِ  َسْعقًا ْٕ  .الّصَقاُب  ُهقَ  َوَقْقُلفُ  ،لَِؼْقلِفِ  َتْشَفدُ  الّصِحقَحةُ  َفا

ـْ  ا امً رَ ْح إِ  بِاْلَحّج  َأْحَرمَ  ُثؿّ  ،مِـْفُ  َحّؾ  َتَؿتًّعا َتَؿتّعَ  َأّكفُ  َأَرادَ  َفنِنْ  .َتَؿتّعَ  إّكفُ  :َقاَل  َوَم

َ فَ  :اػً كَ لْ تَ ْس مُ  ْٕ   طٌ ؾَ غَ  قَ هُ وَ  ،فُ لَ قْ قَ  دُّ رُ تَ  ُث يْ ادِ َح ا
 َيِحّؾ  َلؿْ  َتَؿتًّعا َتَؿتّعَ  َأّكفُ  َأَرادَ  نْ إِ وَ  ،فُ ـْ مِ



 79 اِلـَخـجِّ ِكَتاُب

 
َْجؾِ  إْحَرامِفِ  َطَؾك َبِؼَل  َبْؾ  ،مِـْفُ 

ِ
ََحادِيُث  :اْلَفْدِي  َسْقِق  ٕ ْٕ  َأْيًضا، َقْقَلفُ  َتُردّ  اْلَؽثِقَرةُ  َفا

 َجِؿقعُ  َطَؾقْفِ  َتُدّل  اّلِذي ّصَقاُب ال َفُفقَ  :اْلِؼَرانِ  َتَؿتّعَ  َأَرادَ  َوإِنْ  َغَؾًطا، َأَقّؾ  َوُهقَ 

ََحادِيِث  ْٕ ْشَؽاُل  َطـَْفا َوَيُزوُل  َشْؿُؾَفا، بِفِ  َوَيْلَتؾُِػ  ،الثّابِتَةِ  ا ْختاَِلُف  اإْلِ
ِ
ها.َوآ

(1)
 

ًْا؟ د:4ر َػأي١  ٌٖ ًٜعّ َٔ غام اهلسٟ إٔ حيطّ قاض

  ذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل أكف ٓ يؾزمف الؼران، ولف أن يتؿتع، وأن ساق

، والشافعل: ٕن الصحابة مـفؿ مـ أفرد، ومـفؿ مـ وهق مذهب مالؽ الفدي،

 قرن، ومـفؿ مـ تؿتع.

  ومذهب الحـػقة أكف يتؿتع، ولؽـ ٓ يحؾ حتك يؽقن يقم الـحر، وهق ققل

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  ﴿الحسـ، والـخعل، والثقري، وأبل ثقر: لؼقلف تعاىل: 

 .﴾ۉ ې 

 لمية الؿتؼدمة، وهق اختقار  :ومذهب الحـابؾة: أكف يصقر قارًكا، ويؾزمف ذلؽ

 شقخ اإلسالم، ثؿ العثقؿقـ رمحة اهلل طؾقفؿا.

  ،وطـ ططاء، وأمحد يف رواية: إذا قدم قبؾ العشر: صاف وسعك، ويـحر هديف

 وإن قدم يف العشر: مل يـحره إىل يقم الـحر.

 ،وطؾقف  وطـ مالؽ وابـ الؿـذر: إذا أهدى لؾعؿرة: ذبحف بعد العؿرة ، وحؾَّ

 ر يقم الـحر.هدي آخ

: : لمية الؿتؼدمةأّو ّيصٍو اىقساُ يل اىرُ ّظيس :قاه أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل ىو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/135-.)شرح مسؾؿ (5/82- ،)الؿغـل (2/118-122 ،)زاد الؿعاداكظر:  (1)
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.وباهلل التقفقؼ ،فؾف أن يتؿتع الفدي هدي تطقع يذبحف بعد العؿرةإٓ أن يؽقن كقى ب

(1)
 

 ؟ق ٌ ايٕٛاف ثِ ْػٝ٘ ،لشا أحطّ بٓػو د:5ر َػأي١

بِـُُسٍؽ، ُثؿَّ َكِسقَُف َقبَْؾ  إَذا َأْحَرمَ  (5/98 :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘

َْكَساِك َشاءَ  ْٕ ُف َيْجَعُؾُف الـْؿَ وَ ، الطََّقاِف، َفَؾُف َصْرُفُف إَلك َأيِّ ا ـْ َأْحَؿَد، أَكَّ ـُْصقُص َط

َكَُّف إَذا ُاْستُِحبَّ َذلَِؽ فِل َحاِل  ُطْؿَرًة.
ِ
ْستِْحبَاِب: ٕ

ِ
َقاَل اْلَؼاِضل: َهَذا َطَؾك َسبِقِؾ آ

افِِعلِّ  َوَقاَل َأُبق َحـِقَػَة: َيْصِرُفُف إَلك اْلِؼَراِن. ِؿ، َفَؿَع َطَدمِِف َأْوَلك.اْلِعؾْ  َوُهَق َقْقُل الشَّ

ـْ َشَرائِط اْلـجفِل 
َكَُّف مِ

ِ
ى، َفقَبْـِل َطَؾك َغالِِب َضـِِّف: ٕ ِديِد، َوَقاَل فِل اْلَؼِديِؿ: َيتََحرَّ

، َفقَْدُخُؾُف التََّحرِّ 
 :َوُمـَْشُل اْلِخاَلِف َطَؾك َفْسِخ اْلَحجِّ إَلك اْلُعْؿَرةِ  ي َكاْلِؼبَْؾِة.اْلِعبَاَدةِ

ُف َجائٌِز ِطـَْدَكا، َوَغقُْر َجائٍِز ِطـَْدُهؿْ   باختصار. كتفكا.َفنِكَّ

 ، واهلل أطؾؿ.اىصٌابهق  زه اتِ قداٍحًٍا قسَّ

 ٌٖ ي٘ إٔ حيطّ مبا أحطّ ب٘ ؾ٬ٕ؟ د:6ر َػأي١

 الصحقحقـيف 
(2)

، وكان أبق قسك وطؾقًّا أهالَّ بؿا أهؾَّ بف الـبل أنَّ أبا م 

أن يحؾ ويجعؾفا طؿرًة، وكان طظ  معف  مقسك مل َيُسِؼ الفدي، فلمره الـبل 

 هدٌي، فبؼل طىل إحرامف.

  فذهب مجفقر العؾؿاء، وهق مذهب أمحد، والشافعل إىل جقاز ومشروطقة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بدائع الصـائع (5/241 ،)الؿغـل (2/45 ،)تبققـ الحؼائؼ (3/352 ،)اإلشرافاكظر:  (1)

(2/168 ،)الشرح الؿؿتع (7/81 ،)الؽايف (1/486 ،)مطالب أوىل الـفك (2/311 ،)

مجؿقع الػتاوى (26/89-91.) 

 (.1251( )1221( )1218(، ومسؾؿ )1557( )1558( )1559اكظر: البخاري )( 2)
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 إهبام اإلحرام.

 :يصح اإلحرام طىل اإلهبام وخالػ الؿالؽقة، والحـػقة، فؼالقا ٓ. 

ب يف  : ]باب مـ أهؾَّ يف زمـ صحقحفوكلنَّ هذا اختقار البخاري، فؼد بقَّ

 .[ملسو هيلع هللا ىلصكنهالل الـبل  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

وهذا ضاهره أكف يرى الخصقصقة، وملخذ ذلؽ بلنَّ إحؽام مل تؽـ استؼرت، 

 وأما أن فؼد استؼرت وطرفت مراتب اإلحرام.

: لعدم وجقد دلقؾ يعتؿد طؾقف طىل صحُّأ ًٍا ذىة إىْو اجلَيٌز

الخصقصقة.
(1)

 

 أحٛاٍ َٔ أبِٗ لحطاَ٘. د:7ر َػأي١

ـْ َأْحَقاٍل َأْرَبَعٍة::  قال ابً قدام٘
ـْ َأْبَفَؿ إْحَراَمُف مِ  َٓ َيْخُؾق َم

ٍَا َقاَل َلُف الـَّبِلُّ  َفقَـَْعِؼُد إْحَراُمُف بِِؿثْؾِِف: َفنِنَّ َطؾِقًّا .أَْن َيْعَؾَؿ َما َأْحَرَم بِِف ُفاَلنٌ  :َأَحُد

؟»: ملسو هيلع هللا ىلص ـَ َفَرْضت اْلَحجَّ َقاَل: ُقْؾت: الؾَُّفؿَّ إكِّل ُأِهؾُّ بَِؿا أََهؾَّ بِِف  «َماَذا ُقْؾت ِحق

.«َفْدَي، َفاَل َتِحؾَّ ـَفنِنَّ َمِعل الْ »َقاَل:  .ملسو هيلع هللا ىلص َرُسقُل اهلل
(2)

 

َٓ َيْعَؾَؿ َما َأْحَرَم بِِف ُفاَلٌن، َفقَُؽقن  :اِىٕالّج  ُحْؽُؿُف ُحْؽَؿ الـَّاِسل.َأْن 

َٓ َيُؽقَن ُفاَلٌن َأْحَرمَ  :اِلُحالّج ُحْؽُؿُف ُحْؽؿ الَػْصؾ  َفقَُؽقَن إْحَراُمُف ُمْطَؾًؼا .أَْن 

 .-يعـل إهبام اإلحرام- الَِّذي َقبَْؾفُ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (1557)الػتح (5/97 ،)الؿغـلاكظر:  (1)

 .الصحقحقـ، وأصؾف يف ( مـ حديث جابر 1218أخرجف مسؾؿ )( 2)
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َٓ  :اِبُعالّس َٓ َيْعَؾَؿ َهْؾ َأْحَرَم ُفاَلٌن، َأْو  ـْ َلْؿ  ؟َأْن 

َنَّ َفُحْؽُؿُف ُحْؽُؿ مِ
ِ
ُيْحِرْم: ٕ

َْصَؾ َطَدُم إْحَرامِفِ  ْٕ ها.ا
(1)

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/227.)الؿجؿقع (5/98 ،)الؿغـلواكظر:  (1)
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َعمَُّل ِبِْ َت وَا َٖ َٔ  ًِ ُب اإلِِحَسا  بَا

ِْ ََٖتَعمَُّل ِب ََٔوا   ًِ  َباُب اإِلِحَسا

جِّ  ِكَتابُ احَل

 وعٍى اإلحساً:

: اإلحرام ملخقٌذ مـ التحريؿ، ومعـك أحرم، أي:  قال الػٔخ ابً عجٔنني

 أي: دخؾ يف كجد. دخؾ يف الحرام، كلكجد،

: والؿراد بف هـا: كقة الـُّسؽ، يعـل كقة الدخقل فقف، ٓ كقة أكف يعتؿر، أو أكف قال

 يحج، وبقـ إمريـ فرق...

قت كقة قال : فـقة الػعؾ ٓ تمثر، لؽـ كقة الدخقل فقف هل التل تمثر، وُسؿِّ

َم ط ىل كػسف ما كان الدخقل يف الـسؽ إحراًما: ٕكف إذا كقى الدخقل يف الـسؽ: حرَّ

فث، والطِّقب، وحؾؼ الرأس، والصقد،  مباًحا قبؾ اإلحرام، فقحرم طؾقف مثاًل: الرَّ

وغقر ذلؽ
(1)

 ه.ا
(2)

  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الشرح الؿؿتع (7/67.) 

  (7/212.)الؿجؿقع (3/391 ،)اإلكصافواكظر:  (2)
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ـِ ُطَؿَر  (666) ـِ اْب   ،َط

ِ
ـْ ِطـِْد الَؿْسِجِد.  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َما َأَهؾَّ َرُسقُل اهلل

َّٓ مِ إ

قِْف.ُمتََّػٌؼ َطؾَ 
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 حهِ ١ْٝ اإلحطاّ. د:1ر َػأي١

، وهق مذهب «إكَم إطَمل بالـقات»: ٓ يـعؼد اإلحرام إٓ بالـقة: لؼقلف 

مالؽ، والشافعل، وأمحد. وقال داود ومجاطٌة مـ أهؾ الظاهر: يـعؼد بؿجرد 

، ورفع الصقت هبا. وقال أبق التؾبقة. قال داود: وٓ تؽػل الـقة، بؾ ٓ بد مـ التؾبقة

 حـقػة: ٓ يـعؼد اإلحرام إٓ بالـقة مع التؾبقة، أو مع سقق الفدي.

ِـّل »لبَّك وقال:  ملسو هيلع هللا ىلص: واحتج لفؿ بلنَّ الـبل  قال اليّْٖ َلتلخذوا ط

«مـاسؽؽؿ
(2)

د بـ السائب  ، واحتج داود لقجقب رفع الصقت بحديث خالَّ

 .-وسقليت يف الباب-

إكَم إطَمل »يعـل حديث: -ـا بؿا ذكره الؿصـػ واستدل أصحاب قال:

 هومحؾقا أحاديث التؾبقة طىل آستحباب، واهلل أطؾؿ.ا -«بالـقات...

 ، واهلل أطؾؿ.قٌه اجلَيٌزهق  اىصٌاب ُ :قيت

( 4/441ما يػقد ذلؽ: فؼد أخرج ابـ أبل شقبة ) وقد صح طـ ابـ طؿر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1186(، ومسؾؿ )1541أخرجف البخاري ) (1)

 .( طـ جابر 1297أخرجف مسؾؿ )( 2)
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ج والعؿرة إذا أردت أن ُتحرم.بنسـاد صحقح طـف أكف قال: يؽػقؽ الـقة يف الح

(1)
 

 ايٛقت املػتخب يإلحطاّ يف املٝكا . د:2ر َػأي١

حديث ابـ طؿر الذي يف الباب كان يؼقلف ردًّا طىل مـ يؼقل: )أهؾَّ رسقل اهلل 

 إٓ مـ طـد الؿسجد. ملسو هيلع هللا ىلصمـ البقداء(، فؽان يؼقل: ما أهؾَّ رسقل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص

، ويف «احؾتف قائؿةً أهؾَّ حقـ استقت بف ر»يف هذا الحديث:  الصحقحقـويف 

 .«أهؾ مـ طـد الشجرة حقـ قام بف بعقره»لػظ لؿسؾؿ: 

ففذه إحاديث فقفا استحباب اإلهالل طـد اإلحرام، واإلهالل هق رفع 

 الصقت بالتؾبقة، ويف هذا الحديث أكف بدأ باإلهالل حقـ استقى طىل راحؾتف.

 (1218 :)صحقح مسؾؿوقد طارض حديَث ابـ طؿر حديُث جابر يف 

( 1551، وأخرجف البخاري )«حتك إذا استقت بف طىل البقداء أهؾَّ بالتقحقد»

 .( أيًضا طـ أكس، وابـ طباس 1545)

لؿا صؾَّك »: (، مـ حديث ابـ طباس 1771) ســ أبل داودوجاء يف 

، ويف إسـاده: خصقػ الجزري، وهق «يف مسجد ذي الحؾقػة أوجب مـ مجؾسف

 سلء الحػظ.

: البقداء هذه فقق طؾؿل ذي الحؾقػة لؿـ صعد  ً حجسقال احلافظ اب

 همـ القادي، قالف أبق طبقد البؽري وغقره.ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شرح مسؾؿ (1/434 )شرح العؿدة (7/225 )الؿجؿقع (5/91 )الؿغـلاكظر:  (1)

(8/91.) 
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: وقد اتػؼ فؼفاء إمصار طىل جقاز مجقع ذلؽ،  قال احلافظ ابً حجس

  (1541.)الػتحه وإكؿا الخالف يف إفضؾ.ا

(: إصح طـدكا أكف يستحب 7/223) الؿجؿقعيف   قال اليّْٖ

امف طـد ابتداء السقر، واكبعاث الراحؾة، وبف قال مالؽ، والجؿفقر مـ السؾػ إحر

 هوالخؾػ. وقال أبق حـقػة، وأمحد، وداود: إذا فرغ مـ الصالة.ا

ويف مذهب أمحد أيًضا استحبابف مـ حقـ يستقي  :قاه أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل ىو

قف أكف أهؾَّ مـ (، والحديث الذي ف5/111-111) الؿغـلطىل راحؾتف كؿا يف 

أهؾَّ مـ  مجؾسف بعد صالتف ضعقٌػ كؿا تؼدم، وأما ما تؼدم مـ أنَّ الـبل 

البقداء: فال ُيعارض حديث ابـ طؿر: ٕنَّ ابـ طؿر طـده زيادة طؾؿ، وأولئؽ 

قد ابتدأ مـ حقـ  سؿعقه يفؾ بالبقداء: فظـُّقا أكف ابتدأ مـ هـالؽ، وكان 

استقى طىل بعقره، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 ٌٖ ٜػتخب إٔ ٜصنط َا ٜطٜس إٔ حيطّ ب٘ ق ٌ ايتً ١ٝ؟ د:3ر َػأي١

  (5/82 ،91 ،95.)الؿغـلاستحبَُّف مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ كؿا يف 

(: ولؽـ تـازع 26/115) مجؿقع الػتاوىكؿا يف  قال غٔخ اإلضالو 

يعـل كلن يؼقل: )الؾفؿ إين أريد الحج، أو: -يستحب أن يتؽؾؿ بذلؽ  هؾالعؾؿاء 

ا، أو: أريد ا لعؿرة، أو: أريدمها، أو: الؾفؿ إين أوجبت طؿرة، أو: أوجبت حجًّ

 .-أوجبت حجة وطؿرة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/94.)شرح مسؾؿ (1541 ،)الػتحواكظر:  (1)
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مل  ملسو هيلع هللا ىلص: والصقاب الؿؼطقع بف أكف ٓ يستحب شلء مـ ذلؽ: فنن الـبل قال

يشرع لؾؿسؾؿقـ شقئًا مـ ذلؽ، وٓ كان يتؽؾؿ قبؾ التؾبقة بشلء مـ ألػاظ الـقة، 

 ٓ هق وٓ أصحابف...

وكان يؼقل لؾقاحد مـ  ،«البقؽ طؿرة وحجًّ » :قل يف تؾبقتفوكان يؼ: قال

ومفؾ  ،مفؾ أهؾ الؿديـة ذو الحؾقػة» :وقال يف الؿقاققت «؟بؿ أهؾؾت» :أصحابف

ومفؾ  ،ومفؾ أهؾ كجد قرن الؿـازل ،ومفؾ أهؾ القؿـ يؾؿؾؿ ،أهؾ الشام الجحػة

«فؿفؾف مـ أهؾف ؛ومـ كان دوهنـ ،أهؾ العراق ذات طرق
(1)

 ،الل هق التؾبقةواإله ،

 ه.الؾؿسؾؿقـ التؽؾؿ بف يف ابتداء الحج والعؿرة ملسو هيلع هللا ىلص لففذا هق الذي شرع الـب

حف شقخ اإلسالم هق الذي صححف اإلمام ابـ طثقؿقـ  كؿا يف  وما رجَّ

الشرح الؿؿتع (7/79وهق ،) وباهلل التقفقؼ.اىصٌاب ، 

 اإلحطاّ ععَكبع ايص٠٬. د:4ر َػأي١

َب صالةٍ، فرًضا كاكت أو كػاًل: ٕنَّ الـبل استحبَّ أهؾ العؾؿ أن ُيحِرَم َطؼِ 

  أحرم َطِؼَب الصالة كؿا يفصحقح مسؾؿ (1218( )1243 مـ حديث ،)

( طـ ابـ 1184( )21) صحقحف، وأخرج مسؾٌؿ يف ابـ طباس، وجابر 

يركع بذي الحؾقػة ركعتقـ، ثؿ إذا استقت بف  كان رسقل اهلل »طؿر، قال: 

...الـاقة قائؿًة طـد مسج  .«د ذي الحؾقػة أهؾَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، فتؼدم الؽالم طؾقف رقؿ «ومهل أهل العراق ذات عرق»(، وأما ققلف: 715تؼدم تخريجف رقؿ ) (1)

(716-717.) 
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، قال: سؿعت (، مـ حديث طؿر بـ الخطاب 1534وأخرج البخاري )

أتاين الؾقؾة آٍت مـ ربل، فؼال: صؾِّ يف هذا »بقادي العؼقؼ يؼقل:  رسقل اهلل 

 .«القادي الؿبارك، وقؾ: طؿرة يف حجة

 .واختار شقخ اإلسالم أكف يحرم طؼقب فرٍض إن كان وقتف

ف.  قال: وإٓ فؾقس  لإلحرام صالة تخصُّ

 .ومال إىل ققلف الشقخ ابـ طثقؿقـ 

كان ُيحرم َطِؼَب  حديث ابـ طؿر الؿتؼدم يدل طىل أنَّ الـبل  ُ :قيت

كان يتحرى أن يجعؾ إحرامف  الصالة، ويظفر مـ لػظ الحديث أنَّ الـبل 

 َطِؼَب الصالة، واهلل أطؾؿ.

م كؿا قال شقخ اإلسالم، بؾ وهاتان الركعتان لقستا ركعتقـ خاصة باإلحرا

ك أوكػاًل مطؾًؼا يف غقر وقت الـفل، ثؿ يحرم، واهلل أطؾؿ.يصؾح أن يصؾَِّل ضحً 
(1)

 

(: ٓ يصظ الركعتقـ يف وقِت هنٍل 3/391) اإلكصافقال صاحب  

 هطىل الصحقح مـ الؿذهب، وطؾقف إصحاب.ا

قست صالًة لإلحرام، وهق الظاهر: ٕهنا لقست مـ ذوات إسباب، ول ُ :قيت

 واهلل أطؾؿ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (7/76-77 ،)الشرح الؿؿتع (8/92-93 ،)شرح مسؾؿ (5/81-81 ،)الؿغـلاكظر:  (1)

الؿحؾَّك (826.) 
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اغ تك اٍ ايك ً  ١، ٚايتػ  ٝذ، ٚايتخُٝ  س، ٚايته  ري ق   ٌ اإلٖ  ٬ٍ     د:5ر َػأي١

 بايتً ١ٝ.

 صحقحفاستحب ذلؽ مجاطة مـ أهؾ العؾؿ: لؿا روى البخاري يف 

: أكف كان إذا صىل الغداة بذي الحؾقػة أمر (، طـ كافع، طـ ابـ طؿر 1553)

ستقت بف استؼبؾ الؼبؾة قائًؿا، ثؿ يؾبل، ثؿ يذكر براحؾتف، فرحؾت، ثؿ ركب، فنذا ا

 أكف فعؾ ذلؽ. طـ الـبل 

ركب حتك إذا  : أنَّ الـبل (، طـ أكس 1552ولؿا أخرجف البخاري )

استقت بف طىل البقداء محد اهلل، وسبح، وكبر، ثؿ أهؾ بحج وطؿرة، وأهؾ الـاس 

 هبؿا.
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ـْ َأبِقفِ  (666) ائِِب َط ـِ السَّ  ْب
دِ ـْ َخالَّ   ، َوَط

ِ
َأَتاكِل »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهلل

. َرَواُه الَخْؿَسُة، «، َفَلَمَركِل َأْن آُمَر َأْصَحابِل َأْن َيْرَفُعقا َأْصَقاَتُفْؿ بِاإِلْهاَللِ ِجْبرِيُؾ 

َحُف التِّْرمِِذيُّ  ـُ ِحبَّاَن. ،َوَصحَّ َواْب
(1)

 

 ستفادة من احلديثاملسائل واألحكام امل

 حهِ ايتً ١ٝ. د:1ر َػأي١

 :يف هذه الؿسللة ثالثة أققال 

: أهنا ُسـَّة، وهق مذهب أمحد، والشافعل، والحسـ بـ حل: ٕنَّ الـبل األّل

 .لبَّك هق وأصحابف واستؿروا طىل ذلؽ، وهل مـ شعائر الحج 

 : واجبة، وإذا تركفا: فعؾقف دٌم، وهق مذهب الؿالؽقة: ٕنَّ الـبل الجاىٕ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، والترمذي 5/162(، والـسائل )1814(، وأبقداود )4/55. أخرجف أمحد )حطً لغريِ (1)

(، مـ صريؼ سػقان بـ طققـة طـ طبداهلل بـ أبل 3812(، وابـ حبان )2922(، وابـ ماجف )829)

ؽر بـ الحارث طـ خالد بـ السائب بـ خالد طـ أبقف بف. وهذا إسـاد بؽر طـ طبدالؿؾؽ بـ أبل ب

ضعقػ رجالف رجال الشقخقـ إٓ خالد بـ السائب، ففق مـ رجال أصحاب الســ وقد روى طـف 

 مخسة ووثؼف ابـ حبان، ففق مجفقل الحال، واهلل أطؾؿ.

التاريخ  (، والبخاري يف1/321ولؽـ لؾحديث شاهد يحسـ بف، وهق ما أخرجف أمحد )

( مـ صريؼ طبدالصؿد بـ طبدالقارث طـ طبدالرمحـ بـ طبداهلل بـ ديـار حدثـا 2/187) الؽبقر

أتاين فيمرين أن  لإن جربي»قال:  أبقحازم طـ جعػر بـ طباس طـ ابـ طباس أن رسقل اهلل 

طباس ففق ، وإسـاده ضعقػ: لضعػ طبدالرمحـ بـ طبداهلل بـ ديـار، وأما جعػر بـ «أعلن بالتلبوة

، وهق ثؼة، وثؼف أبقزرطة كؿا يف التاريخ الؽبقرابـ تؿام بـ طباس، كسب إىل جده، كؿا يف 

الجرح والتعديؾ.والحديث حسـ بطريؼقف، واهلل أطؾؿ ، 
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«لتلخذوا طـل مـاسؽؽؿ»لبَّك، وقال: 

(1)
، ولحديث السائب بـ خالد الذي يف 

 الؽتاب، وهق ققل بعض الشافعقة.

أهنا شرط لصحة اإلحرام، وهق مذهب الثقري، وأبل حـقػة،  الجالح:

 والظاهرية، قال ابـ حزٍم: )وهق فرٌض ولق مرة( وهق ققل ططاء وبعض الشافعقة.

: ففق حديث «خذوا طـل مـاسؽؽؿ»أما حديث:  :ىو قاه أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل

يف الحج، فؿا كان واجبًا: فعؾـاه  مجؿٌؾ، ومعـاه: أن كػعؾ كؿا فعؾ رسقل اهلل 

طىل سبقؾ القجقب، وما كان مستحبًّا: فعؾـاه طىل سبقؾ آستحباب، وٓ يصح أن 

ؼد أمجع يف الحج ففق واجٌب(: لفذا الحديث، ف يؼال: )كؾ ما فعؾف رسقل اهلل 

لقست واجبة، بؾ  أهؾ العؾؿ طىل أنَّ كثقًرا مـ إفعال التل فعؾفا الـبل 

 مستحبة: وطىل هذا فقمخذ القجقب وآستحباب مـ أدلة أخرى، واهلل أطؾؿ.

وأما حديث السائب بـ خالد: فننَّ إمر طىل سبقؾ آستحباب، فنكَّا ٓ كعؾؿ 

اود، وابـ حزم، ومع ذلؽ فؼال ابـ أحًدا أوجب رفع الصقت يف التؾبقة غقر د

 حزم: )فرض ولق مرة(، وٓ كعؾؿ لف دلقاًل طىل تخصقص القجقب بؿرة.

 .، واهلل أطؾؿاىقٌه األًههق  اىساجحأنَّ  فاىظاىس

وٓ يـبغل إلكسان أن يترك التؾبقة: لؾخالف يف وجقهبا، ولػضقؾتفا، فؼد صحَّ 

مـ مسؾؿ يؾبِّل إٓ لبَّك ما طـ  بـ سعد أكف قال: ماامـ حديث سفؾ  طـ الـبل 

يؿقـف وشؿالف مـ حجر، أو شجر، أو مدر حتك تـؼطع إرض مـ هاهـا، وهاهـا. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .( طـ جابر 1297أخرجف مسؾؿ ) (1)
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(، وهق حديث صحقح، وقد صححف 2921(، وابـ ماجف )828رواه الترمذي )

 (468.)الصحقح الؿسـديف  شقخـا 
(1)

 

 ضؾع ايصٛ  بايتً ١ٝ. د:2ر َػأي١

 البخاريقت بالتؾبقة، ويف دلَّ حديث الباب طىل استحباب رفع الص

( طـ أبل سعقد: أهنؿ كاكقا يصرخقن هبا 1248) مسؾؿ( طـ أكس، و1548)

 صراًخا.

وصحَّ طـ ابـ طؿر أكف رفع صقتف حتك أسؿع ما بقـ الجبؾقـ. أخرجف ابـ أبل 

(، أكف قال: كان 7/94) الؿحؾَّك(، وصحَّ طـ أبل حازم كؿا يف 4/463شقبة )

 إذا أحرمقا مل يبؾغقا الروحاء حتك تبح أصقاهتؿ. ملسو هيلع هللا ىلصأصحاب رسقل اهلل 

 .وقد ذهب طامة أهُؾ العؾؿ إىل استحباب رفع الصقت بالتؾبقة 

  وذهب داود، وابـ حزم إىل وجقب رفع الصقت بالتؾبقة، ولق مرة، ومـ مل

ف باصٌؾ إذا كان طالًؿا متعؿًدا.  يرفع صقتف بالتؾبقة، وٓ مرة واحدة: فحجُّ

كؿا قال الجؿفقر، واهلل أطؾؿ. تحثاباالظهق  ًاىصٌاب
(2)

 

 ضؾع املطأ٠ فٛتٗا بايتً ١ٝ. د:3ر َػأي١

  ذهب ابـ حزٍم  إىل أنَّ حؽؿفا حؽؿ الرجؾ: يجب طؾقفا أن ترفع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(8/91 )شرح مسؾؿ(7/225 )الؿجؿقع (5/111-111 )الؿغـلواكظر:  (1)

الؿحؾَّك(829.) 

  (4/463.)مصـػ ابـ أبل شقبة (829( ،)866 ،)الؿحؾَّك (5/112 ،)الؿغـلاكظر:  (2)
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 صقهتا بالتؾبقة ولق مرة، وخالػف طامة أهؾ العؾؿ.

(: قال ابـ طبد البر: أمجع العؾؿاء 5/161) الؿغـليف   قال ابً قدام٘

هالؿرأة أن ٓ ترفع صقهتا، وإكؿا طؾقفا أن ُتسؿع كػسفا.ا طىل أنَّ السـة يف
(1)

 

 ٌٖ ٜػتخب شنط َا أحطّ ب٘ يف تً ٝت٘؟ د:4ر َػأي١

  ذهب أمحد وأصحابف إىل استحباب ذلؽ: لؿا روى أكس  كؿا يف

الصحقحقـ  قال: سؿعت رسقل اهلل  :ا»يؼقل ، وطـف «لبقؽ طؿرة وحجًّ

ا صراًخا. وطـ أبل سعقد (، قال: سؿعتفؿ يصرخقن هبؿ1548) البخارييف 

  يفمسؾؿ (1248 خرجـا مع الـبل :)  .كصرخ بالحج صراًخا

 وأصحابف مفؾقـ بالحج. (: قدم الـبل 1213) مسؾؿوحديث جابر يف 

  وذهب الشافعل إىل طدم استحباب ذلؽ: لحديث جابر ك ، قال: ما سؿَّ

ا وٓ طؿرة. وجاء طـ ابـ طؿر  الـبل  كف سؿع رجاًل يؾبل أ يف تؾبقتف حجًّ

(، 5/41بالحج فضرب صدره، وقال: تعؾؿف ما يف كػسؽ. أخرجف البقفؼل )

 وإسـاده ضعقٌػ، فقف طـعـة ابـ جريج، وهق مدلس.

: لؼقة أدلتفؿ، وأما حديث جابر الذي استدلقا اىصٌابهق  اىقٌه األًه ُ :قيت

براهقؿ بـ أبل (، ويف إسـاده: إ1/371) الؿسـدبف: فؼد أخرجف الشافعل كؿا يف 

، فقف ضعٌػ، والذي صحَّ طـف كؿا يف يحقك، وهق كذاب، وأثر ابـ طؿر 

مصـػ ابـ أبل شقبة (4/441 أكف قال: يؽػقؽ الـقة يف الحج والعؿرة إذا ،)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (829.)الؿحؾَّكواكظر:  (1)
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وهذا يدل طىل أنَّ اإلحرام يـعؼد بالـقة، وٓ  أردت أن تحرم. وإسـاده صحقح.

يدل طىل أكف ٓ يستحب ذلؽ، واهلل أطؾؿ. يشترط التؾبقة بف يف اكعؼاد الحج، وٓ
(1)

  

 ضؾع ايصٛ  بايتً ١ٝ با٭َصاض ٚاملػا س. د:5ر َػأي١

  ٓذهب أمحد، ومالؽ إىل طدم رفع الصقت بالتؾبقة يف إمصار والؿساجد: إ

 يف مؽة، والؿسجد الحرام.

  وذهب الشافعل إىل أكف يرفع صقتف يف الؿساجد كؾفا: أخًذا بعؿقم حديث

 الباب.

، فنذا وجد مـ يتلذى برفع صقتف مـ الؼائؿقـ  الرفع ُ :قيت بالصقت مستحب 

ربف، فال  ـاٍج مكؾؽؿ »: بتؾؽ الؿساجد: فال يرفع صقتف: لحديث أبل سعقد 

أخرجف أبق داود  «يمذيـ بعضؽؿ بعًضا، وٓ يرفع بعضؽؿ طؾك بعٍض يف الؼراءة

اكف ، وأكرمف برضق( بنسـاد صحقح، وصححف شقخـا اإلمام القادطل 1332)

 (419.)الصحقح الؿسـديف 
(2)

 

 ايتً ١ٝ بػري ايعطب١ٝ. د:6ر َػأي١

(: وٓ يؾبل بغقر العربقة: إٓ أن 5/117) الؿغـليف   قال ابً قدام٘

يعجز طـفا: ٕكف ذِْكٌر مشروٌع، فال يشرع بغقر العربقة، كإذان وإذكار الؿشروطة 

 هيف الصالة.ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/114.)الؿغـلاكظر:  (1)

  (5/114.)الؿغـلاكظر:  (2)
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ـِ َثابٍِت  (666) ـْ َزْيِد ْب ْهاَللِفِ  ملسو هيلع هللا ىلصبِلَّ َأنَّ الـَّ  ،َوَط َد إِلِ َواْغتََسَؾ. َرَواُه  َتَجرَّ

ـَُف. التِّْرمِِذيُّ َوَحسَّ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 غػٌ احملطّ عٓس لضاز٠ اإلحطاّ. د:1ر َػأي١

 ُة أهؾ العؾؿ إىل آستحباب: لألحاديث ا لؿتؼدمة، وقال ابـ ذهب طامَّ

الؿـذر: أمجع أهؾ العؾؿ طىل أن اإلحرام جائٌز بغقر اغتسال، وأكف غقر واجٍب. 

 وُحؽِل طـ الحسـ أكف قال: إذا كسل الغسؾ يغتسؾ إذا ذكر.

: وقال إثرم: سؿعت أبا طبد اهلل ققؾ لف طـ بعض أهؾ  قال ابً قدام٘

 . فلضفر التعجب مـ هذا الؼقل.الؿديـة: مـ ترك آغتسال طـد اإلحرام فعؾقف دمٌ 

ة: لحديث جابر  ُ :قيت ، يف وذهب ابـ حزٍم إىل وجقبف طىل الـػساء خاصَّ

صحقح مسؾؿ (1218 أنَّ الـبل :) .أمرها أن تغتسؾ وهتؾ 

حتك يف حؼ الـػساء،  -أطـل آستحباب- ًاىصٌاب ٍا ذىة إىْو اجلَيٌز

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة (، مـ صريؼ طبدالرمحـ بـ أبل الزكاد طـ أبقف طـ خارج831. أخرجف الترمذي )صخٔح لغريِ (1)

ابـ زيد طـ أبقف. وإسـاده ضعقػ: لضعػ طبدالرمحـ بـ أبل الزكاد، ولؽـ يشفد لف حديث ابـ 

( أكف قال: مـ السـة أن 5/33( والبقفؼل )1184) كشػ إستارطؿر، أخرجف البزار كؿا يف 

 الجامع الصحقحيف  يغتسؾ الرجؾ إذا أراد أن يحرم. وإسـاده صحقح، صححف شقخـا 

(2/343 .) 
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حباب، وإكؿا أمرها لؽقكف كان وإمر الذي يف حديث جابر محؿقٌل طىل آست

تسللف كقػ تصـع؟ فلمرها بذلؽ،  جقاًبا لسمالفا حقـ أرسؾت إىل الـبل 

أطؾؿ. واهلل
(1)

 

 ايتٓعـ عٓس اإلحطاّ. د:2ر َػأي١

َظُُّػ بِنَِزاَلِة الشَّ  (5/76 :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘ ِث، عَ َوُيْستََحبُّ التَـّ

بِطِ  ائَِحِة، َوَكتِْػ اإْلِ َكَُّف َوَقْطِع الرَّ
ِ
َْضَػاِر، َوَحْؾِؼ اْلَعاَكِة: ٕ ْٕ اِرِب، َوَقْؾِؿ ا ، َوَقصِّ الشَّ

ْحَراَم َيْؿـَُع َقْطَع  َنَّ اإْلِ
ِ
َـّ َلُف َهَذا َكاْلـجُؿَعِة، َوٕ ْغتَِساُل َوالطِّقُب، َفُس

ِ
ُـّ َلُف آ َأْمٌر ُيَس

َْضَػاِر، َفاْستُِحبَّ فِْعُؾُف َقبْؾَ  ْٕ ْعِر َوَقْؾَؿ ا ـُ الشَّ ُف: لِئاَلَّ َيْحتَاَج إَلقِْف فِل إْحَرامِِف، َفاَل َيتََؿؽَّ

 ه.امِـْفُ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (7/212.)الؿجؿقع (824 ،)الؿحؾَّك (5/75 ،)الؿغـلواكظر:  (1)
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ـِ ُطَؿَر  (666) ـِ اْب   ،َوَط
ِ
ـَ ُسئَِؾ:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهلل

َما َيْؾبَُس الُؿْحِرُم مِ

َٓ الَعََمئِ َص ؿُ الؼُ  َتْؾَبُسقآَ »َقاَل: ؟ الثِّقَاِب  َٓ ، َو َٓ الَبَراكَِس، َو َراِوياَلِت، َو َٓ السَّ َؿ، َو

ـِ َفْؾَقْؾَبسِ  َٓ َيِجُد َكْعَؾْق َّٓ َأَحٌد  َٓ  الِخَػاِف، إ ، َو ـِ ـَ الَؽْعَبْق ـِ َوْلَقْؼَطْعُفََم َأْسَػَؾ ِم ْق الُخػَّ

َٓ الَقْرُس  ْطَػَراُن َو ُف الزَّ َقاِب َمسَّ ـَ الثِّ َػٌؼ َطَؾقِْف، َوالؾَّْػُظ لُِؿْسؾٍِؿ.. ُمتَّ «َتْؾَبُسقا َشْقًئا ِم
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

ُّ ع٢ً احملِطّ ي ُػ٘. د:1ر َػأي١ ٜعْخُط  َا 

ـُ اْلـُؿـِْذِر: َأْجَؿَع أَْهُؾ  (5/119 :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘ َقاَل اْب

ـْ ُلبِْس اْلُؼؿُ 
َراِوياَلِت،  ِص،اْلِعْؾِؿ َطَؾك َأنَّ اْلـُؿْحِرَم َمْؿـُقٌع مِ َواْلَعَؿائِِؿ، َوالسَّ

ـُ ُطَؿرَ  َواْلِخَػاِف، َواْلبََراكِِس. َْصُؾ فِل َهَذا َما َرَوى اْب ْٕ  وذكر حديث الباب. ،...َوا

َْشقَاِء، َوَأْلَحَؼ بَِفا َأْهُؾ اْلِعْؾِؿ َما فِل َمْعـَاَها،  ملسو هيلع هللا ىلصَكصَّ الـَّبِلُّ  :قال ْٕ َطَؾك َهِذِه ا

اَطةِ  مِثَْؾ اْلـجبَِّة، رَّ َفَؾقَْس  ، َوَأْشبَاِه َذلَِؽ.لتُّبَّانَوا -جبة مشؼققة الؿؼدم- َوالدُّ

ـْ َأْطَضائِِف بَِؿا ُطِؿَؾ َطَؾك 
َٓ َستُْر ُطْضٍق مِ لِْؾُؿْحِرِم َستُْر َبَدكِِف بَِؿا ُطِؿَؾ َطَؾك َقْدِرِه، َو

َراِويِؾ لِبَْعِض الْ  ـِ َقْدِرِه، َكاْلَؼِؿقِص لِْؾبََدِن، َوالسَّ قْ ، َواْلُخػَّ ـِ ـِ لِْؾقََدْي اَزْي بََدِن، َواْلُؼػَّ

ِف اْختاَِلٌف. ، َوَكْحِق َذلَِؽ، َوَلقَْس فِل َهَذا ُكؾِّ ـِ ْجَؾقْ َٓ َيُجقُز  لِؾرِّ  : ـُ َطبِْد اْلبَرِّ َقاَل اْب

ـْ الـَْؿِخقِط ِطـَْد َجِؿقِع أَْهِؾ اْلِعْؾِؿ، َوَأْجَؿُعقا َطَؾك َأنَّ 
اْلـُؿَراَد بَِفَذا  لِبَاُس َشْلٍء مِ

ُكقُر ُدوَن الـَِّساِء.  هاالذُّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1177(، ومسؾؿ )1542أخرجف البخاري ) (1)
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مـ أصؾؼ مـ الػؼفاء تحريؿ الؿخقط: فؿراده هق ما ذكره ابـ قدامة  تيبيُ:

مـ ترِك ما ُطِؿؾ طىل قدر البدن، أو طىل طضق مـ أطضائف، ولقس الؿراد ما حصؾ 

فقف خقاط مطؾًؼا.
(1)

 

، ٚي   ؼ اخلؿ    ٖ  ٌ جي  ٛظ ي  ٘ ي   ؼ ايػ  طاٌٜٚ لشا مل جي  س اإلظاض  د:2ر َػأي١

 لشا مل جيس ايٓعً ؟

ـَ َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ،  (5/121 :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘ َٓ َكْعَؾُؿ ِخاَلًفا َبقْ

. ـِ ـِ إَذا َلْؿ َيِجْد َكْعَؾقْ قْ َزاَر، َواْلُخػَّ َراِويَؾ إَذا َلْؿ َيِجْد اإْلِ  فِل َأنَّ لِْؾُؿْحِرِم َأْن َيْؾبََس السَّ

، َوإِْسَحاُق، َوَأْصَحاُب  َوبَِفَذا َقاَل  افِِعلُّ ، َوَمالٌِؽ، َوالشَّ َطَطاٌء، َوِطْؽِرَمُة، َوالثَّْقِريُّ

ْأِي، َوَغقُْرُهْؿ.  هاالرَّ

َيْخُطُب بَِعَرَفاٍت، َيُؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلصَسِؿْعت الـَّبِلَّ ثؿ استدل بحديث ابـ طباس، قال: 

ـِ  ْق ـِ َفْؾَقْؾَبْس اْلُخػَّ ـْ َلْؿ َيِجْد َكْعَؾْق ـْ َلْؿ َيِجْد إَزاًرا َفْؾَقْؾَبْس َسَراِويَؾ لِْؾُؿْحرِمِ َم  .«، َوَم

ُمتََّػٌؼ َطَؾقْفِ 
(2)

ـْ الـَّبِلِّ ،  َأْخَرَجُف ُمْسؾٌِؿ.، مِثَْؾ َذلَِؽ  ملسو هيلع هللا ىلصَوَرَوى َجابٌِر َط
(3)

 

: لدٓلة إحاديث الؿتؼدمة طؾقف، ولؽـ قد وجد خالف، اىصحْحوهق  ُ :قيت

(: وطـ أبل حـقػة مـُع السراويؾ لؾؿحرم 1841) حالػتيف  فؼد قال الحافظ 

 همطؾًؼا، ومثؾف طـ مالؽ، وكلنَّ حديث ابـ طباس مل يبؾغف.ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/73.)شرح مسؾؿ (1542 ،)الػتح اكظر: (1)

 (.1178(، ومسؾؿ )1841أخرجف البخاري ) (2)

 (.1179أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (3)
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 ٌٖ عًٝ٘ ؾس١ٜ لشا ي ؼ ايػطاٌٜٚ؟ د:3ر َػأي١

َٓ فِْدَيَة َطَؾقِْف فِل ُلبِْسِفَؿا ِطـَْد  (5/121 :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘ َو

 َّٓ قْـَا، إ ـْ َسؿَّ َراِويَؾ َذلَِؽ، فِل َقْقِل َم ـْ َلبَِس السَّ : َطَؾك ُكؾِّ َم َٓ  َمالًِؽا َوَأَبا َحـِقَػَة َقا

ْمـَاُه. ـِ ُطَؿَر الَِّذي َقدَّ  هااْلِػْدَيُة: لَِحِديِث اْب

وهذا يدل طىل أنَّ مالًؽا، وأبا حـقػة يريان مـع الؿحرم مـ لبس  ُ :قيت

 تاج إلقف.السراويؾ مطؾًؼا كؿا تؼدم، ولذلؽ ألزماه بالػدية إذا اح

بلكف لقس طؾقف فدية: لحديث ابـ طباس  ٍرىة اجلَيٌزهق  ًاىصٌاب

الؿتؼدم، وهق صريٌح يف اإلباحة، ضاهٌر يف إسؼاط الػدية: ٕكف أمر بؾبسف ومل يذكر 

 فدية، وحديث ابـ طؿر مخصقٌص بحديث ابـ طباس، وجابر.

 لشا ي ؼ ايػطاٌٜٚ ؾٌٗ عًٝ٘ ؾتكٗا حت٢ تصري ناإلظاض؟ د:4ر َػأي١

(: وإصح طـد الشافعقة، 1841) الػتحيف   ظ ابً حجسقال احلاف

وإكثر جقاز لبس السراويؾ بغقر فتؼ، كؼقل أمحد، واشترط الػتؼ محؿد بـ 

 هالحسـ، وإمام الحرمقـ وصائػة.ا

: لعدم وجقد دلقؾ طىل اشتراط َد، ًأمثس اىشافؼْحـًاىصٌاب ٍا ذىة إىْو أح

 الػتؼ، واهلل أطؾؿ.

 ٌٗ ًٜعَ٘ إٔ ٜكٕعُٗا َٔ أغؿٌ ايهع  ؟لشا ي ؼ اخلؿ ، ؾ د:5ر َػأي١

الذي يف الباب طىل أكف يؼطعفؿا، ولقس لؾؼطع ذِْكٌر  دلَّ حديث ابـ طؿر 
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، مسؾؿ، ويف حديث جابر يف الصحقحقـيف  يف حديث ابـ طباس 

 تؼدما. وقد

ـِ  (8/74-75 :)شرح مسؾؿيف   قال اليّْٖ َواْختََؾَػ اْلُعَؾَؿاء فِل َهَذْي

ـِ اْلحَ  َٓ َيِجب َقْطعفَؿا: لَِحِديِث  ،ِديثَقْ ـِ بَِحالِِفَؿا، َو قْ َفَؼاَل َأْحَؿد: َيُجقز ُلبْس اْلُخػَّ

ح  .َوَجابِر ،اِْبـ َطبَّاس َوَكاَن أَْصَحابف َيْزُطُؿقَن َكْسخ َحِديث اِْبـ ُطَؿر اْلـُؿَصرِّ

 .بَِؼْطِعِفَؿا، َوَزَطُؿقا َأنَّ َقْطعفَؿا إَِضاَطة َمال

افِِعلُّ  ،َوَأُبق َحـِقَػة ،َل َمالِؽَوَقا َّٓ  ،َوالشَّ َٓ َيُجقز ُلبْسفَؿا إِ َوَجَؿاِهقر اْلُعَؾَؿاء: 

: لَِحِديِث اِْبـ ُطَؿر، َقاُلقا: َوَحِديث اِْبـ َطبَّاس  ـِ ـْ اْلَؽْعبَقْ
َبْعد َقْطعفَؿا أَْسَػؾ مِ

، لَِحِديِث اِْبـ ُطَؿرَوَجابِر ُمْطَؾَؼاِن، َفقَِجب َحْؿؾفَؿا َطَؾك الـَْؿْؼُطقطَ  ـِ َفنِنَّ  :قْ

ـْ الثَِّؼة َمْؼبُقَلة
َياَدة مِ  .اْلـُؿْطَؾؼ ُيْحَؿؾ َطَؾك اْلـُؿَؼقَّد، َوالزِّ

َضاَطة إِكََّؿا َتُؽقن فِقَؿا ُكِفَل  َنَّ اإْلِ
ِ
َوَقْقلفْؿ: إِكَُّف إَِضاَطة َمال َلقَْس بَِصِحقٍح: ٕ

ْرع ا َما َوَرَد الشَّ ْذَطان َلفُ  َطـُْف، َوَأمَّ  ، بِِف َفَؾقَْس بِنَِضاَطٍة، َبْؾ َحّؼ َيِجب اإْلِ

 هاَأْطَؾؿ. َوَاهللُ 

وقال بؼقل أمحد: ططاء، وطؽرمة، وسعقد الؼداح، وهققريب: ٕنَّ  ُ :قيت

حديث ابـ طباس، وجابر كان بعرفات، ولق كان واجبًا: لبقَّـف لؾـاس، وحديث ابـ 

 .كؿا جاء يف بعض ألػاضف طؿر كان يف الؿديـة يف مسجد الـبل 

: خروًجا مـ الخالف، واهلل أطؾؿ.ًاىؼَو تقٌه اجلَيٌز أحٌط
(1)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (5/121-122.)الؿغـلاكظر:  (1)
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 َٔ ي ؼ اخلؿ  يعسّ ايٓعً  ٌٖ عًٝ٘ ؾس١ٜ؟ د:6ر َػأي١

بِس  (8/75 :)شرح مسؾؿيف   قال اليّْٖ َٓ ُثؿَّ اْختََؾَػ اْلُعَؾَؿاء فِل 

، َهْؾ َطَؾقِْف فِْديَ  ـِ ـِ لَِعَدِم الـَّْعَؾقْ قْ ؟ َفَؼاَل َمالِؽاْلُخػَّ َٓ ـْ َواَفَؼُفَؿا:  ،ة َأْم  افِِعّل َوَم َوالشَّ

ُف َلْق َوَجبَْت فِْدَية َلبَقَّـََفا  َكَّ
ِ
. َوَقاَل َأُبق َحـِقَػة َوَأْصَحابف: َطَؾقِْف ملسو هيلع هللا ىلصَٓ َشْلء َطَؾقِْف: ٕ

 ه.ااْلِػْدَية

 .ًاىصحْح قٌه اجلَيٌز ُ :قيت

 لشا ي ؼ املكٕٛع َع ٚ ٛز ايٓعٌ. د:7ر َػأي١

 ٕحاديث الؿتؼدمة أكف ٓ يجقز لف لبسف مع وجقد الـعؾ، وهق ققل ضاهر ا

(، وهق مذهب أمحد، 1542) الػتحالجؿفقر كؿا ذكر ذلؽ الحافظ يف 

  (5/122.)الؿغـلومالؽ، والشافعل يف ققٍل، كؿا يف 

 .وذهب الحـػقة إىل الجقاز، وهق ققل بعض الشافعقة 

لزمقه بالػدية، وٓ كعؾؿ دلقاًل طىل والصحقح ققل الجؿفقر: إٓ أنَّ الجؿفقر أ

 الػدية، واهلل أطؾؿ.

 َا ٖٛ املػتخب ي ػ٘ يًُخطّ؟ د:8ر َػأي١

(: السـة أن يحرم يف إزار، 7/217) شرح الؿفذبيف   قال اليّْٖ

 هورداء، وكعؾقـ، هذا مجؿع طىل استحبابف.ا

( بنسـاد صحقح، أنَّ الـبل 2/34ويدل طؾقف حديث ابـ طؿر طـد أمحد ) ُ :قيت
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 ورداء، وكعؾقـ ،ولقحرم أحدكؿ يف إزار»ل: قا».

(1)
  

 ٌٖ ي٘ إٔ ٜعكس اإلظاض؟ د:9ر َػأي١

(: ويجقز أن يعؼد إزاره طؾقف: ٕكف 5/124) الؿغـليف   قال ابً قدام٘

 هيحتاج إلقف لستر العقرة، فقباح كالؾباس لؾؿرأة.ا

(: اتػؼت كصقُص الشافعل، 7/255) الؿجؿقعيف   قال اليّْٖ

يجقز أن يعؼد اإلزار، ويشد طؾقف خقطان، وأن يجعؾ لف مثؾ  وإصحاب طىل أكف

الحجزة، ويدخؾ فقفا التؽة وكحق ذلؽ: ٕنَّ ذلؽ مـ مصؾحة اإلزار: فنكف ٓ 

هيستؿسؽ إٓ بـحق ذلؽ.ا
(2)

 

 ٌٖ ي٘ إٔ ٜعكس ايطزا٤؟ د:11ر َػأي١

  :أكثر الشافعقة، والحـابؾة طىل مـع ذلؽ: ٕكف يصقر يف حؽؿ الؿخقط، قالقا

، أو شقكة، أو إبرة، أو خقط، وكحق ذلؽ.ولقس لف أن يض  ؿف بِِزرٍّ

 ّْٖقال الي  ٓ وقالت صائػٌة مـ أصحابـا: ٓ يحرم طؼد الرداء كؿا :

، والؿتقيل البسقطيحرم طؼد اإلزار، وهبذا قطع إمام الحرمقـ، والغزايل يف 

 وغقرهؿ، وقالقا: هذا ٓ يعد مخقًطا.اكتفك الؿراد.

، ثؿ قال: لؽـ الـاس تقسعقا يف هذه قؿقـ وأجاز ذلؽ اإلمام ابـ طث

الؿسللة، وصار الرجؾ يشبؽ رداءه مـ رقبتف إىل طاكتف، فقبؼك كلكف قؿقص لقس لف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/76.)الؿغـلظر: واك (1)

  (3/421.)اإلكصافواكظر:  (2)



 113 احَلجِّ ِكَتاُب

 
هأكؿام، وهذا ٓ يـبغل.ا

(1)
 

(: قال أصحابـا: ولف غرز 7/255) الؿجؿقعيف  قال الـقوي  

 هف لالستؿساك.اردائف يف صرف إزاره، وهذا ٓ خالف فقف: ٕكف يحتاج إلق

لعؾف أراد طدم الخالف يف مذهبف، وإٓ فالخالف مقجقد طـد الحـابؾة  ُ :قيت

  (3/421.)اإلكصافكؿا يف 

ٝعإَا حهِ ي ؼ  د:11ر َػأي١ ُْ ِٗ ٕٖٖك١، ٚا٘ي ْٓ َُ  ؟ا٘ي

ٝعإ ُْ ِٗ ب، يشبف تؽة السراويؾ، ُيجعؾ فقفا  :ا٘ي قال الحافظ: هق بؽسر الفاء معرَّ

 : الفؿقان هقالؿـطؼة، والتؽة.الـفايةحب الـػؼة، ويشد يف القسط. وقال صا

يظفر مـ كالم الػؼفاء أنَّ ُكالًّ مـ الفؿقان والؿـطؼة يستخدم لحػظ  ُ :قيت

الـػؼة، ولشد اإلزار: إٓ أنَّ الفؿقان مؼصقد يف حػظ الـػؼة، والؿـطؼة مؼصقدة يف 

 شد اإلزار، واهلل أطؾؿ.

ص يف الفؿقان طامة أهؾ العؾؿ، وصحَّ  ذلؽ طـ طائشة، وابـ طباس وقد رخَّ

 كؿا يف ،( 4/518مصـػ ابـ أبل شقبة.) 

 : أجاز ذلؽ فؼفاء إمصار. ّقال ابً عبد الرب

: وأجازوا طؼده إذا مل يؿؽـ إدخال بعضف الػتحيف   قال احلافظ

ثؿ أسـد طـ  هببعض، ومـع إسحاق طؼده، وققؾ: إكف تػرد بذلؽ، ولقس كذلؽ.ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرح الؿؿتع (3/421 )اإلكصاف (7/256 )الؿجؿقع (5/124 )الؿغـلاكظر:  (1)

(7/151.) 
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 ف أيًضا.سعقد بـ الؿسقب الخال

وكالم إسحاق محؿقل أيًضا طىل مـ مل يؿؽـف إدخال بعضف ببعض، كؿا  ُ :قيت

  (5/125.)الؿغـليف 

فنن كان فقفا الـػؼة: فحؽؿفا حؽؿ الفؿقان، وإن مل يؽـ فقفا  وأما امليطقة:

(، وثبت طـ ابـ 3/421) اإلكصافالـػؼة: فػقفا خالٌف طـد الحـابؾة كؿا يف 

(، وإىل الجقاز ذهب سعقد بـ 1/326) مقصن مالؽيف  الؽراهة كؿا طؿر 

: ٕنَّ اىصٌاب(، وهق -11/42) آستذكارالؿسقب، ومالؽ، وآخرون، كؿا يف 

هنك طـ أشقاء معؾقمة، وهذا ٓ يشبف شقئًا مـفا، واهلل أطؾؿ. الـبل 
(1)

 

 تػ١ٕٝ احملطّ ضأغ٘. د:12ر َػأي١

ـُ اْلـُؿـِْذِر: أَْجَؿَع َقاَل ابْ  (5/151-151 :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘

ـْ َتْخِؿقِر َرْأِسِف.
َْصُؾ فِل َذلَِؽ َكْفُل الـَّبِلِّ  َأْهُؾ اْلِعْؾِؿ َطَؾك َأنَّ اْلـُؿْحِرَم َمْؿـُقٌع مِ ْٕ َوا

ـْ ُلبِْس اْلَعَؿائِِؿ َواْلبََراكِِس. ملسو هيلع هللا ىلص َٓ »َوَقْقُلُف فِل اْلـُؿْحِرِم الَِّذي َوَقَصتُْف َراِحَؾُتُف:  َط

ُروا َرْأَسفُ ُتَخ  ًقا ؛ؿِّ ُف ُيْبَعُث َيْقَم اْلِؼَقاَمِة ُمَؾبِّ «َفنِكَّ
(2)

َطؾََّؾ َمـَْع َتْخِؿقِر َرْأِسِف بِبََؼائِِف َطَؾك ، 

ـْ َذلَِؽ.
 هاإْحَرامِِف، َفُعؾَِؿ أَنَّ اْلـُؿْحِرَم َمْؿـُقٌع مِ

 ٌٖ تسخٌ اٗ٭ُشْإ يف ذبطِٜ تػ١ٕٝ ايطأؽ؟ د:13ر َػأي١

 إذكان مـ »حريؿ تغطقة الرأس: لحديث: مذهب الحـابؾة دخقلفا يف ت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/255.)الؿجؿقع (5/125 ،)الؿغـل( مـ كتاب الحج[، 18]باب ) الػتحواكظر:  (1)

 (.527برقؿ ) البؾقغتؼدم تخريجف يف  (2)
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.«الرأس

(1)
 

 ومذهب الشافعل اإلباحة. 

، فؼد صحَّ طـ مجاطة مـ الصحابة أهنؿ قالقا: ًاىصٌاب ٍرىة احلناتيح

 إذكان مـ الرأس. 

وأما الحديث فػقف اختالف تؼدمت اإلشارة إلقف يف ]كتاب الطفارة[.
(2)

  

ََ٘هتع٬، أٚ ط ٙكا؟ د:14ر َػأي١  لٕ محٌ ع٢ً ضأغ٘ 

  ،ذهب أكثر أهؾ العؾؿ إىل أكف ٓ شلء طؾقف: ٕنَّ هذا ٓ يؼصد بف الستر غالبًا

وهق مذهب ططاء، وأمحد، ومالؽ، والشافعل يف ققل، وطـ الشافعل ققٌل: أنَّ 

طؾقف الػدية. وأخذ بذلؽ بعض أصحابف، والذي طؾقف أكثر أصحابف فقؿا حؽاه 

الـقوي يؼقلقن بالجقاز: لِـَؿا تؼدم.
(3)

  

ٜع د:15ر َػأي١ َ٘؟ٌٖ  ِٗ ٛعْ  ِّ َي ُُْخِط ُّ تػ١ٕٝ ا٘ي   ْخُط

 يف هذه الؿسللة ققٓن: 

ُيباح لؾؿحرم تغطقة وجفف، وصحَّ هذا الؼقل طـ طثؿان، وجابر،  :األّل

 (5/54 ،)ســ البقفؼلوطبد اهلل بـ طباس، وثبت طـ ابـ الزبقر، كؿا يف 

  (4/371.)مصـػ ابـ أبل شقبة(، و7/91) الؿحؾَّكو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تؼدم تخريجف يف باب القضقء. (1)

  (3/415.)اإلكصاف (5/151 ،)الؿغـلاكظر:  (2)

  (7/252-253.)الؿجؿقع (5/152 ،)الؿغـلاكظر:  (3)
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سؿ، وصاوس، وطؽرمة، وططاء، والثقري، وإسحاق، وهق ققل الؼا

والشافعل، وأبل ثقر، وداود، وأمحد يف رواية، وطزاه الـقوي لجؿفقر العؾؿاء، 

وقالقا: جاءت الـصقص بتحريؿ العؿائؿ، والبََراكِس، وهذا يدل طىل تحريؿ تغطقة 

 الرأس فحسب.

وأمحد يف تحريؿ تغطقة القجف، وهذا مذهب أبل حـقػة، ومالؽ،  الجاىٕ:

(، أكف قال: ما فقق 1/327) مقصل مالؽرواية، وصحَّ طـ ابـ طؿر كؿا يف 

 الذقـ مـ الرأس: فال يغطف الؿحرم.

وٓ ختؿروا رأسف وٓ »يف قصة الؿحرم:  واستدلقا بحديث ابـ طباس 

 أخرجف مسؾؿ. «وجفف

مخرجف سعقد بـ جبقر، وقد رواه طـف غقر واحد  حديث ابـ طباس  ُ :قيت

ون ذكر القجف، ومـفؿ: طؿرو بـ ديـار، والحػاظ مـ أصحاب طؿرو بـ ديـار بد

 يرووكف كذلؽ بدون ذكر القجف.

(: ورواية الجؿاطة يف الرأس وحده، 3/393) الســيف   قال البَٔكٕ

وذكر القجف فقف غريب، ورواه أبق الزبقر طـ سعقد بـ جبقر، فذكر القجف طىل شؽ 

اطة الذيـ مل يشؽقا وساققا الؿتـ أحسـ سقاقًة أوىل بلن مـف يف متـف، ورواية الجؿ

 هتؽقن محػقضة، واهلل أطؾؿ.ا

(: ذكر القجف 148)ص معرفة طؾقم الحديثيف   ّقال احلاكه

تصحقٌػ مـ الرواة: إلمجاع الثؼات إثبات مـ أصحاب طؿرو بـ ديـار طىل 
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 ه، وهق الؿحػقظ.ا«وٓ تغطُّقا رأسف»روايتف طـف: 

قس هق مـ باب التصحقػ، بؾ مـ باب الشاذ، واهلل أطؾؿ، وقد أشار ل ُ :قيت

 إىل ذلؽ البقفؼل.

، واهلل أطؾؿ.، وهق ترجقح اإلمام ابـ طثقؿقـ اىقٌه األًههق  اجحــَّسفاى
(1)

 

 اغتع٬ٍ احملطّ. د:16ر َػأي١

، قالت: ( مـ حديث أم الحصقـ 1298) صحقحفأخرج مسؾٌؿ يف 

فرأيتف حقـ رمك مجرة العؼبة واكصرف حجة القداع،  ملسو هيلع هللا ىلصحججُت مع رسقل اهلل 

وهق طىل راحؾتف، ومعف بالل، وأسامة، أحدمها يؼقد بف راحؾتف، وأخر رافٌع ثقبف 

 مـ الشؿس... الحديث. ملسو هيلع هللا ىلصطىل رأس رسقل اهلل 

َوفِقِف: َجَقاز َتْظؾِقؾ اْلـُؿْحِرم  (9/46 :)شرح مسؾؿيف   قال اليّْٖ

ُهَق َمْذَهبـَا َوَمْذَهب َجَؿاِهقر اْلُعَؾَؿاء، َسَقاء َكاَن َراكِبًا َأْو َطَؾك َرْأسف بِثَْقٍب َوَغقْره، وَ 

ـْ َأْحَؿد ِرَواَية: َأكَُّف  َٓ َيُجقز، َوإِْن َفَعؾ َلِزَمتُْف اْلِػْدَية، َوَط ، َوَقاَل َمالِؽ َوَأْحَؿد:  ًٓ َكاِز

 ه.اة أَْو َسْؼػ َجازَ َوَأْجَؿُعقا َطَؾك َأكَُّف َلْق َقَعَد َتْحت َخقْؿَ  .َٓ فِْدَية

، ولقس مع مـ مـع مـ ذلؽ حجة ضاهرة، وقد اىصٌاب قٌه اجلَيٌز ُ :قيت

( أكف رأى رجاًل 4/371) مصـػ ابـ أبل شقبةكؿا يف  صحَّ طـ ابـ طؿر 

 محرًما قد استظؾ، فؼال لف: أضح لؿـ أحرمت لف.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (828.)الؿحؾَّك (11/45 )آستذكار (7/268 )الؿجؿقع (5/153 )الؿغـلواكظر:  (1)
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ما ُيستػاد وهذا ٓ يدل طىل أن ابـ طؿر يرى طدم جقاز آستظالل، بؾ غاية 

 مـف أكف استحبَّ طدم آستظالل، واهلل أطؾؿ.

وأما إشقاء الثابتة، كالخباء، والسؼػ، والشجر، فاستدلقا لف بحديث جابر 

، وفقف: فلمر بُِؼبٍَّة مـ شعر، فضربت لف بِـَِؿرة.الطقيؾ يف صػة حج الـبل 
(1)

  

 تػ١ٕٝ احملط١َ يطأغٗا. د:17ر َػأي١

ة أن تغطل رأسفا: ٕكف طقرة، ولقس ذكر أهؾ العؾؿ أكف يجب طىل الؿحرم

حؽؿفا يف ذلؽ كحؽؿ الرجؾ باإلمجاع.
(2)

  

 تػ١ٕٝ احملط١َ يٛ ٗٗا. د:18ر َػأي١

َوُجْؿَؾُة َذلَِؽ أَنَّ الـَْؿْرَأَة َيْحُرُم  (5/154 :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘

ُجِؾ تَ  َٓ َكْعَؾُؿ فِل  ْغطِقَُة َرْأِسِف.َطَؾقَْفا َتْغطِقَُة َوْجِفَفا فِل إْحَرامَِفا، َكَؿا َيْحُرُم َطَؾك الرَّ

ـْ َأْسَؿاَء َأكََّفا َكاَكْت ُتَغطِّل َوْجَفَفا َوِهَل ُمْحِرَمٌة. َّٓ َما ُرِوَي َط َوَيْحتَِؿُؾ  َهَذا ِخاَلًفا، إ

ْدِل ِطـَْد اْلَحاَجِة، َفاَل َيُؽقُن اْختاَِلًفا. قِف بِالسَّ  هاَأكََّفا َكاَكْت ُتَغطِّ

(، وصحَّ طـ 1/454) مستدرك الحاكؿثابت طـفا كؿا يف  أثر أسؿاء ُ :قيت

(، أهنا قالت: وٓ تتبرقع، وٓ تتؾثؿ، 5/47) ســ البقفؼل، كؿا يف طائشة 

 وتسدل الثقب طىل وجففا إن شاءت.

حاشقة ( كؿا يف 24)ص مـسؽفيف   قال غٔخ اإلضالو ابً تٔنٔ٘

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/129 ،131.)الؿغـلواكظر:  (1)

  (7/262.)الؿجؿقع (5/155 ،)الؿغـلظر: اك (2)
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ا بشلء ٓ يؿس القجف: جاز غطت الؿرأة وجفف ولق (7/153 :)الشرح الؿؿتع

بآتػاق، وإن كان يؿسف: فالصحقح أكف يجقز أيًضا، وٓ تؽؾػ الؿرأة أن تجايف 

ى بقـ وجففا  ملسو هيلع هللا ىلصسترهتا طـ القجف، ٓ بعقد وٓ بقد وٓ غقر ذلؽ: فنن الـبك  َسقَّ

ـَ طىل وجقهفـ  ملسو هيلع هللا ىلصويديفا، وكالمها كبدن الرجؾ ٓ كرأسف، وأزواجف  َـّ ُيْسِدْل ُك

أكف قال:  ملسو هيلع هللا ىلصراطاة الؿجافاة، ومل يـؼؾ أحٌد مـ أهؾ العؾؿ طـ الـبك مـ غقر م

هناها أن  ملسو هيلع هللا ىلص)إحرام الؿرأة يف وجففا(، وإكؿا هذا ققل بعض السؾػ، لؽـ الـبك 

مع أكف  :كؿا هنك الؿحرم أن يؾبس الؼؿقص والخػتـتؼب أو تؾبس الؼػازيـ 

مـ الـؼاب والبرقع أققى ،يجقز لف أن يستر يديف ورجؾقف باتػاق إئؿة
(1)

فؾفذا  :

ولفذا كاكت الؿحرمة ٓ تؾبس ما يصـع لستر القجف كالبرقع  ،يـفك طـف باتػاقفؿ

 هافنكف كالـؼاب. :وكحقه

م طىل  ملسو هيلع هللا ىلص(: ومل َيِرد طـ الـبل 7/153)  قال اإلماو ابً عجٔنني أكف حرَّ

م طؾقفا الـِّؼاب فؼط: ٕكف لباس القجف، و فرٌق الؿحرمة تغطقة وجففا، وإكؿا حرَّ

بقـ الـؼاب وتغطقة القجف، وطىل هذا: فؾق أنَّ الؿرأة الؿحرمة غطَّت وجففا: لؼؾـا: 

هذا ٓ بلس بف، ولؽـ إفضؾ أن تؽشػف: مامل يؽـ حقلفا رجاٌل أجاكب، فقجب 

 هطؾقفا أن تستر وجففا طـفؿ.ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الُبْرُقع: هق ما يستر القجف كاماًل، وفقف خرقان لؾعقـقـ، تؾبسف كساء إطراب، ويستخدم لؾدواب  (1)

أيًضا. والـؼاب: هق ما تستر بف الؿرأة وجففا، وتشده طؾقف، قال الػراء: إذا أدكت الؿرأة كؼاهبا إىل 

أكزلتفا دون ذلؽ إىل الؿحجر ففق: الـؼاب: فنن كان طىل صرف  طقـفا فتؾؽ: القصقصة، فنذا

معجؿ  ،لسان العربإكػ ففق الؾغام. وقال أبق زيد: الـؼاب طىل مارن إكػ. اكظر: 

 .الؿصطؾحات وإلػاظ الػؼفقة
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وٓ » (1838 :)البخاريودلقؾ الـفل طـ الـؼاب حديث ابـ طؿر يف  ُ :قيت 

 .«لؿرأة، وٓ تؾبس الؼػازيـتـتؼب ا

ـْ َأْحَؿدَ  (5/155 :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘ ْرَط َط  َوَلْؿ َأَر َهَذا الشَّ

َٓ ُهَق فِل اْلَخبَِر، َمَع َأنَّ الظَّاِهَر ِخاَلُففُ  -يعـل مجافاة الثقب طـ القجف- َفنِنَّ  :َو

ـْ إَصا
َٓ َيَؽاُد َيْسَؾُؿ مِ ، َوإِكََّؿا  :َبِة اْلبََشَرةِ، َفَؾْق َكاَن َهَذا َشْرًصاالثَّْقَب الـَْؿْسُدوَل  ـَ َلُبقِّ

ـْ اْلبُْرُقعِ 
ه.اَوَكْحِقِهَؿا ،َوالـَِّؼاِب  ،ُمـَِعْت الـَْؿْرَأُة مِ

(1)
  

 ي اؽ ايكؿاظٜٔ يًُخط١َ. د:19ر َػأي١

 :يف الؿسللة ققٓن 

التحريؿ، وهق ققل ططاء، وصاوس، ومجاهد، والـخعل، وأمحد،  :األّل

، إماق، وهق إصح طـد الشافعقة، وكصَّ طؾقف الشافعل يف ومالؽ، وإسح

 البخاري، واستدلقا بحديث ابـ طؿر يف وهذا الؼقل صحَّ طـ ابـ طؿر 

 .«وٓ تـتؼب الؿرأة، وٓ تؾبس الؼػازيـ»( مرفقًطا: 1838)

: الرخصة، وبف قال ططاء، والثقري، وأبق حـقػة، وبعض الشافعقة، الجاىٕ

 لقٌؾ صحقٌح يعتؿد طؾقف بعد ثبقت الحديث يف الـفل طـ ذلؽ.ولقس معفؿ د

، واهلل أطؾؿ.ًاىصٌاب اىقٌه األًه
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/262-.)الؿجؿقعواكظر:  (1)

  (7/269( )7/263.)الؿجؿقع (5/158 ،)الؿغـلواكظر:  (2)
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ٗعا؟ د:21ر َػأي١ ِٝ ًَ  ٌٖ يًُطأ٠ إٔ تً ؼ ُح

  ،كره بعض أهؾ العؾؿ لؾؿرأة أن تؾبس ُحؾِقَّفا، وهق ققل ططاء، والثقري

 فا.وأبل ثقر، ورواية طـ أمحد، وذلؽ ٕهنا مـ الزيـة، والؿحرم يـبغل لف ترك

  وذهب مجاطٌة إىل الرخصة يف ذلؽ. قال ابـ قدامة: وضاهر مذهب أمحد

 الرخصة فقف.

كؿا يف  وهق ققل قتادة، وأصحاب الرأي، وصحَّ طـ طائشة  ُ :قيت

مسائؾ أبل داود (727 أهنا قالت: تؾبس الؿحرمة ما تؾبس وهل حالل مـ ،)

ها، وُحؾقِّفا. ها، وقزِّ  خزِّ

َـّ يؾبسـ الُحظ، فال يـؽر ذلؽ كؿا يف وصحَّ طـ ابـ طؿر أنَّ ك ساءه وبـاتف ُك

مسائؾ أبل داود (731 ،وهذا اختقار ابـ الؿـذر، وهذا الؼقل هق الصقاب ،)

ولؽـ ٓ يـبغل أن تؾبس فقق طادهتا يف غقر اإلحرام، واهلل أطؾؿ.
(1)

  

 ٌٖ يًُخطّ إٔ ٜتٕٝب يف بسْ٘ ٚثٛب٘؟ د:21ر َػأي١

َأْجَؿَع َأْهُؾ اْلِعْؾِؿ َطَؾك َأنَّ :  (5/141)الؿغـليف   قال ابً قدام٘

ـْ الطِّقِب 
فِل اْلـُؿْحِرِم الَِّذي َوَقَصتُْف َراِحَؾتُُف:  ملسو هيلع هللا ىلصَوَقْد َقاَل الـَّبِلُّ ، اْلـُؿْحِرَم َمْؿـُقٌع مِ

قُه بِطِقٍب » ِـُّطقهُ »َوفِل َلْػٍظ: ، َرَواُه ُمْسؾِؿٌ  «َٓ َتَؿسُّ ُمتََّػٌؼ َطَؾقْفِ  «َٓ ُتَح
(2)

ا ُمـَِع َفؾَ ،  ؿَّ

ْحَرامِفِ  ـْ الطِّقِب إِلِ
 َفاْلَحلُّ َأْوَلك. :الـَْؿقُِّت مِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/159.)الؿغـلواكظر:  (1)

 (.527رقؿ ) البؾقغتؼدم تخريجف يف  (2)



 112 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 
ـَ أَْهِؾ اْلِعْؾِؿ ِخاَلًفا فِل َهَذا ّقال َٓ َكْعَؾُؿ َبقْ يعـل يف أن الؿحرم ٓ يؾبس ثقًبا : 

ف الزطػران، أو القرس، أو الطِّقب  ه.ا-مسَّ

ف الزطػران، أو وٓ تؾبسقا مـ الثقاب »ودلقؾف حديث الباب:  ُ :قيت شقًئا مسَّ

ا بالزطػران، أو القرس، بؾ يف كؾ صقٍب، ويدل «القرس ، ولقس الؿؿـقع مـف خاصًّ

ِـّطقه»طؾقف حديث الذي وقصتف كاقتف:   الػتح، وهذا مجؿع طؾقف كؿا يف «وٓ حت

 ( قالف ابـ العربل.1542)

ا بالرجؾ، بؾ يشؿؾ ال ؿرأة ولقس تحريؿ الطقب يف البدن، والثقاب خاصًّ

ـَ ذلؽ الحافظ يف    (1838.)الػتحباإلمجاع، بقَّ

الؿؼصقد مـ تحريؿ الطقب طىل الؿحرم هق التطقب بعد اإلحرام،  تيبيُ:

 وأما تتطقبف قبؾ اإلحرام ففل مسللة أخرى سقليت الؽالم طؾقفا إن شاء اهلل.

 لشا اْكٕعت ايطا٥خ١ َٔ ايثٛب بايػػٌ، أٚ طٍٛ ايعَٔ؟ د:22ر َػأي١

 ز لبسف لؾؿحرم: ٕكف ُكِفَل طـف مـ أجؾ رائحتف، وقد ذهب الجؿفقر إىل جقا

 زالت، وهق مذهب أمحد، والشافعل، وغقرمها.

ْيُح إذا ُرشَّ بالؿاء. َٓ َيُعقد الرِّ  َوَشَرَط اْلـجْؿُفقُر َأْن 

 وكره ذلؽ مالؽ: إٓ أْن يغسؾ ويذهب لقكف مع رائحتف. 

، واهلل أطؾؿ.ًاىصٌاب قٌه اجلَيٌز
(1)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1542.)الػتح (5/143 ،)الؿغـلاكظر:  (1)
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 ٙ َٔ ايٕٝب لشا  عٌ يف َأنٍٛ، أٚ َؿطٚب؟ايععؿطإ ٚغري د:23ر َػأي١

 :يف الؿسللة ققٓن 

يجقز أكؾف، أو شربف إذا ذهب الريح بالطبخ، وإٓ فال، وهق مذهب  :األّل

 الشافعل، وأمحد.

: الجقاز مطؾًؼا، وهق مذهب مالؽ، وأصحاب الرأي: ٕكف أصبح الجاىٕ

 أكاًل.

ف الؿحرم : ٕنَّ الطقب إذا بؼاىقٌه األًههق  األظيس ُ :قيت قت رائحتف فؼد مسَّ

 أثـاء إكؾ، أو الشرب، وهق مـفٌل طـ ذلؽ، وهذا ترجقح اإلمام ابـ طثقؿقـ 

.فتاواهكؿا يف 
(1)

 

 ايٓ ا  ايصٟ ي٘ ضٜذ طٝب. د:24ر َػأي١

 ُهَق َثاَلَثُة أَْكَقاٍع:

كقٌع ٓ يـبت لؾطقب، وٓ يتخذ مـف الطقب، مثؾ الػقاكف، ومـفا:  :األّل

ف، وٓ فدية فقف، وٓ كعؾؿ فقف خالًفا.االتػاح، وإُترج، قا  هل ابـ قدامة: فؿباٌح َشؿُّ

كقٌع يـبت لؾطقب، ويتخذ مـف الطقب، قال الحافظ ابـ حجر باب  :الجاىٕ

( مـ ]كتاب الحج[: كؾ ما يتخذ مـف الطقب يحرم بال خالف. مثؾ القرد 18)

 والقاسؿقـ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.213)ص الِؼَرى لؼاصد أم الُؼرى (1542 ،)الػتح (5/148 ،)الؿغـلاكظر:  (1)
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 ثؾقن لف بالريحان.كقٌع يـبت لؾطقب، وٓ يتخذ مـف الطقب، ويؿ :الجالح

 ٔاختمف أِن العمي فْٗ:

  ،ف الحسـ، ومجاهد، وإسحاق، وهق وجٌف لؾحـابؾة فذهب إىل جقاز مسِّ

 الؽبرى(، و4/419) مصـػ ابـ أبل شقبةوصحَّ طـ ابـ طباس كؿا يف 

(: أكف كان ٓ يرى بلًسا لؾؿحرم بشؿ الريحان، وهق ققُل بعض 5/57لؾبقفؼل )

 الشافعقة.

 عل يف ققل مع بعض أصحابف إىل التحريؿ، وهق ققل أبل ثقر، وذهب الشاف

 وبعض الحـابؾة: ٕكف يتخذ لؾطقب، فلشبف القرد، 

: ٕكف مـ أكقاع الطقب، ولقس معـا مـ إدلة -واهلل أطؾؿ- ًىرا اىقٌه أقسب

( أكف كان يؽره 5/57) ســ البقفؼلكؿا يف  ما يستثـقف. وثبت طـ ابـ طؿر 

 إمحرم. وجاء طـ جابر الؿـع مـ ذلؽ، أخرجف الشافعل يف شؿ الريحان لؾؿ

 (، ويف إسـاده طـعـة ابـ جريج.5/57(، والبقفؼل )2/523)

 .وذهب مالؽ، والحـػقة إىل الؽراهة فؼط
(1)

 

 ٌٖ جيٛظ يًُخط١َ إٔ تً ؼ املص ٛؽ بايعصؿط؟ د:25ر َػأي١

 ؿر ذهب أكثر أهؾ العؾؿ إىل الجقاز: ٕكف لقس بِطِقٍْب، وقد ثبت طـ ابـ ط

 يف ،ســ أبل داود (1827( والحاكؿ ،)بنسـاد حسـ: أنَّ الـبل 1/486 )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اإلكصافحج[ (]كتاب ال18باب) الػتح (7/274 )الؿجؿقع (5/141 )الؿغـلاكظر:  (1)

(3/424.) 
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  ،هنك الـساء يف إحرامفـ طـ الؼػازيـ، والـؼاب، وما مسَّ القرس

والزطػران مـ الثقاب، ولتؾبس بعد ذلؽ ما أحبت مـ ألقان الثقاب مـ معصػر، 

، أو سراويؾ، أو ُقُؿص، أو خػ ، أو ُحؾِلٍّ أو خزٍّ
(1)

. 

أهنا كاكت تؾبس الؿعصػر وهل محرمة، طؾؼف البخاري  صحَّ طـ طائشة و

(، ووصؾف سعقد بـ مـصقر كؿا يف 23باب ) صحقحفيف ]كتاب الحج[ مـ 

الػتح( بنسـاد صحقح، وأخرج مالؽ 5/59(، والبقفؼل )8/71، وابـ سعد )

ت ، أهنا كاك( بنسـاد صحقح طـ أسؿاء بـت أبل بؽر 1/326) لالؿقصيف 

 تؾبس الثقاب الؿعصػرات الؿشبعات وهل محرمة لقس فقفا زطػران.

َـّ أزواج  وثبت طـ طائشة بـت سعد بـ أبل وقاص بنسـاد صحقح قالت: ك

شرح كؿا يف  مسائؾ حـبؾيحرمـ بالؿعصػرات. رواه أمحد كؿا يف  الـبل 

 (.2/96لشقخ اإلسالم ) العؿدة

 د بـ الحسـ، وشبَُّفقه ومـع مـ ذلؽ الثقري، وأبق حـقػة، ومحؿ

س، والؿزطػر، وُأِجقب طـفؿ بلكف لقس بطقب، وأما القرس والزطػران  بالؿقرَّ

فنكف صقب.
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 والحديث مـ صريؼ يعؼقب بـ إبراهقؿ بـ سعد، طـ ابـ إسحاق، طـ كافع، طـ ابـ طؿر بف. (1)

قال أبق داود طؼب الحديث: روى هذا الحديث طـ ابـ إسحاق، طـ كافع طبدة بـ سؾقؿان، 

 عده.ومحؿد بـ سؾؿة إىل ققلف: وما مس القرس والزطػران مـ الثقاب. ومل يذكرا ما ب

(، ويزيد بـ هارون طـد أمحد 2/22وكذا رواه بدون الزيادة يعىل بـ طبقد طـد أمحد ) ُ :قيت

 (. فإقرب أن الزيادة مدرجة يف الحديث، ومل تثبت مرفقطة، واهلل أطؾؿ.2/32)

الِؼرى لؼاصد أم ( مـ كتاب الحج[، 23]باب ) الػتح (5/144-145 ،)الؿغـلاكظر:  (2)

 (.197)ص الُؼرى
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 ٌٖ ٜسٖٔ احملطّ بسْ٘ ٚضأغ٘؟ د:26ر َػأي١

فؼال ابـ الؿـذر: أمجع العؾؿاء طىل أنَّ لؾؿحرم أن يلكؾ  أما باليشبة للبدٌ:

قع بدكف سقى رأسف الزيت، والشحؿ، والسؿـ، والشقرج، وأن يستعؿؾ ذلؽ يف مج

 ولحقتف.

وهذا محؿقٌل طـدهؿ طىل الدهـ الذي لقس بؿطقب: إلمجاطفؿ طىل تحريؿ 

 الطقب.

 :فذهب أكثر أهؾ العؾؿ إىل طدم دهـف: ٕكف يزيؾ  وأما باليشبة للزأس

الشعث، ويسؽـ الشعر، وهق ققل ططاء، وأمحد، ومالؽ، والشافعل، وأبل ثقر، 

بلن  الػدية إذا دهـ، وردَّه ابـ قدامة وأصحاب الرأي، وبعضفؿ ألزمف ب

 وجقب الػدية يحتاج إىل دلقؾ وٓ دلقؾ فقف مـ كصٍّ وٓ إمجاع.

  وذهب بعض الحـابؾة إىل إباحتف، وقالقا: ترُكف أوىل، وهق اختقار شقخ

 (7/159 :)الشرح الؿؿتع( كؿا يف 28)ص مـسؽفاإلسالم، فؼد قال يف 

بالزيت، والسؿـ وكحقه إذا مل يؽـ فقف صقب فػقف وأما الدهـ يف رأسف، أو بدكف 

هكزاٌع مشفقر، وتْرُكُف أوىل.ا
(1)

 

 ا٫نتخاٍ يًُخطّ ٚاحملط١َ. د:27ر َػأي١

َػَؼ اْلُعَؾَؿاء  (8/124-125 :)شرح مسؾؿيف   قال اإلماو اليّْٖ َواتَّ

َٓ صِقب فِقِف إَِذا اِْحتَاَج إِ  َٓ فِْدَية َطَؾقِْف فِقِف، ،َلقْفِ َطَؾك َأنَّ لِْؾُؿْحِرِم َأْن َيْؽتَِحؾ بُِؽْحٍؾ   َو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/149.)الؿغـل (1545 ،)الػتحواكظر:  (1)
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، َوَمـََعُف َجَؿاَطة ـَ افِِعّل َوآَخِري يـَِة َفَؿْؽُروه ِطـْد الشَّ ْكتَِحال لِؾزِّ

ِ
ا آ  ،َأْحَؿد :مِـُْفؿْ  ،َوَأمَّ

، َوفِل إِيَجاب اْلِػْدَية ِطـْدهْؿ  ـِ ِن َكالـَْؿْذَهبَقْ َٓ َوإِْسَحاق، َوفِل َمْذَهب َمالِؽ َقْق

 هاَؽ ِخاَلف.بَِذلِ 

(: أكف 4/442) مصـػ ابـ أبل شقبةكؿا يف  وصحَّ طـ ابـ طؿر  ُ :قيت

 قال: يؽتحؾ الؿحرم بلي كحؾ شاء مامل يؽـ فقف صقب.

(: أنَّ طؾقًّا قِدم 1218) مسؾؿواستدل الذيـ قالقا بالؽراهة بحديث جابر يف 

، فؾبست ثقاًبا صبقًغا واك مـ القؿـ فقجد فاصؿة  تحؾت، فلكؽر مؿـ حؾَّ

 .«صدقت، صدقت»: طؾقفا، فؼالت: إنَّ أبل أمرين هبذا، فؼال الـبل 

، واهلل أطؾؿ.قٌه اىشافؼِهق  ًاىصٌاب
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (4/442-443.)الؿصـػ (5/156 ،)الؿغـلاكظر:  (1)
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ـْ َطائَِشَة  (666)   َوَط
ِ
ْحَرامِِف َقبَْؾ َأْن  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَلْت: ُكـْت ُأَصقُِّب َرُسقَل اهلل إِلِ

، َولِِحؾِِّف َقبَْؾ َأْن َيُطقَف بِالبَقِْت. ُمتََّػٍؼ َطَؾقِْف.ُيْحِرمَ 
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 حهِ تٕٝٝب اي سٕ عٓس اإلحطاّ. د:1ر َػأي١

 :يف الؿسللة ققٓن 

آستحباب، وهق ققل أكثر العؾؿاء، ومـفؿ: الشافعل، وأمحد،  :األّل

وصحَّ ذلؽ طـ مجٍع مـ  والثقري، وأبق يقسػ، وداود، وأصحاب الرأي،

الصحابة، وهؿ: سعد بـ أبل وقاص، وابـ طباس، وابـ الزبقر، ومعاوية، 

  (4/284-286.)مصـػ ابـ أبل شقبة، كؿا يف وطائشة، وأم حبقبة 

ُة أصحاب هذا الؼقل هق حديث طائشة الذي يف الباب، ويف لػٍظ طـفا  وحجَّ

وهق  ملسو هيلع هللا ىلصرأس رسقل اهلل  كلين أكظر إىل وبقص الؿسؽ طىل»: الصحقحيف 

 .«َصقَّبْتُف بَِلْصقَب الطِّقب»، ويف لػظ: «محرم

: الؿـع، وهق ققل الزهري، ومالؽ، ومحؿد بـ الحسـ، وصحَّ ذلؽ الجاىٕ

(، وصحَّ طـ ابـ 2/126لؾطحاوي ) شرح الؿعاينطـ طؿر، وطثؿان كؿا يف 

مـ أن أصبح  أكف قال: ٕن أصظ بؼطران أحبُّ إيلَّ  صحقح مسؾؿطؿر كؿا يف 

 محرًما أكضخ صقبًا.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.33( )1189(، ومسؾؿ )1539أخرجف البخاري ) (1)
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أنَّ الـُؿْحِرَم يحرم طؾقف الطقب ابتداًء: فقحرم طؾقف استدامًة كؿا يف  ُتَه:ّحجَّ

 .سائر الؿحظقرات

فؼال: يا رسقل  واستدلقا أيًضا بحديث يعىل بـ أمقة أنَّ رجاًل أتك الـبل 

: لـبل اهلل، كقػ ترى يف رجٍؾ أحرم بعؿرة، وهق متضؿخ بطقب؟ فؼال ا

 «اغسؾ الطقب الذي بؽ، واكزع الجبة، واصـع يف طؿرتؽ كَم تصـع يف حجؽ»

متػؼ طؾقف.
(1)

 

: لؼقة دلقؾفؿ، وهق ترجقح اىصٌاب اىقٌه األًه :قاه أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل ىو

 اإلمام ابـ باز، واإلمام ابـ طثقؿقـ، واإلمام القادطل رمحة اهلل طؾقفؿ أمجعقـ.

 ٕه الجاٌ٘:ٔاجلٕاب عَ أدلة الك

ققلفؿ: )يحرم ابتداًء: فقحرم استدامًة كسائر الؿحظقرات( ققاٌس يف مؼابؾة 

الـص: ففق فاسد آطتبار، وقد دلَّ الحديث طىل استثـاء الطقب يف البدن، فقجقز 

 آستدامة دون آبتداء.

 ٔأوا حدٖح ٖعمى بَ أوٗة، فُأجٗب عٍْ بجالثة أٔجْ:

ب قبؾ اإلحرام، بؾ يحتؿؾ أكف تطقب بعد لقس يف الحديث أكف تطق أّهلا:

 .الؿجؿقعلذلؽ. ذكره الـقوي يف  اإلحرام، فلكؽر طؾقف الـبل 

جاء يف بعض ألػاظ الحديث: )طؾقف جبة فقفا أثر خؾقق(، ويف بعضفا:  ثاىَٔا:

)وهق متضؿخ بالخؾقق(، والَخُؾقق صقٌب فقف زطػران، بؾ جاءت رواية )طؾقف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، والؾػظ لؾبخاري.8( )1181(، ومسؾؿ برقؿ )1536أخرجف البخاري برقؿ ) (1)
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ػران َمـِْفٌل طـف الرجال يف غقر اإلحرام، فػقف أوىل، فػل ردع مـ زطػران(، والزط

البخاري (5846( ومسؾؿ ،)طـ أكس 2111 ،) :أن  ملسو هيلع هللا ىلصهنك الـبل »، قال

، وهذا الجقاب ذكره ابـ حزم، والـقوي، وابـ قدامة، والحافظ «يتزطػر الرجؾ

 ابـ حجر، وغقرهؿ.

حديث طائشة كان يف أنَّ حديثفؿ متؼدم، كان يف طؿرة الجعراكة، و ثالجَا:

، فحديثـا كاسٌخ لحديثفؿ، وهق الصحقححجة القداع كؿا يف بعض ألػاضف يف 

جقاب كثقر مـ أهؾ العؾؿ، مـفؿ: ابـ حزم، وابـ طبد البر، وابـ قدامة، والـقوي، 

 والحازمل، والحافظ ابـ حجر وغقرهؿ.

قبؾ  وطىل هذا: فال حجة معفؿ ُيعتؿد طؾقفا يف مـعفؿ مـ الطقب لؾؿحرم

إحرامف، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 تٕٝٝب ايثٛب ق ٌ اإلحطاّ. د:2ر َػأي١

  ،ذهب أكثر الشافعقة، والحـابؾة إىل كراهة ذلؽ وجقازه، وقالقا: إذا َصقَّبفا

وٓ تؾبسقا »ثؿ كزطفا بعد إحرامف: فال يجقز لف أن يؾبسفا مرًة أخرى: لحديث: 

ف الزطػران، أو القرس  .«مـ الثقاب شقًئا مسَّ

كف قد يحتاج إىل كزطفا فال يستطقع بعد ذلؽ لبسفا، وقالقا وإكؿا كرهقه: ٕ

 بالجقاز ققاًسا طىل تطققب البدن.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1536( )1539 ،)الػتح (7/221-222 ،)الؿجؿقع (5/77- ،)الؿغـلواكظر:  (1)

الؿحؾَّك (825.) 
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  وذهب بعض الشافعقة، والحـابؾة إىل تحريؿ ذلؽ، واستدلقا بالحديث

الؿذكقر آكًػا، وقالقا: مجقع الؿحرمات الؿذكقرة يف كػس الحديث يحرم طىل 

راج هذه الجؿؾة مـ التحريؿ يف حالة الؿحرم لبسفا ابتداًء، أو استدامًة، وإخ

آستدامة وآستصحاب يحتاج إىل دلقؾ، وأما تطققب البدن فؼد جاء يف حديث 

كان يطقب رأسف ولحقتف، والؼقاس طىل ذلؽ  الؿتؼدم أنَّ الـبل  طائشة 

 الشرح الؿؿتعكؿا يف  لقس بظاهر، وهذا ترجقح اإلمام ابـ طثقؿقـ 

واهلل أطؾؿ. ، وهق أقرب،الػتاوىو
(1)

  

 تعُس ؾِ ايٕٝب. د:3ر َػأي١

  ،ذهب أمحد إىل طدم جقاز ذلؽ، وكره ذلؽ مالؽ، وذلؽ كؿا لق باشره

 ويحؼؼف أنَّ الؼصَد شؿف، ٓ مباشرتف.

  وذهب الشافعل إىل الجقاز، وهق اختقار ابـ الؿـذر، وذهب اإلمام ابـ

ف لالستؾذاذ: فقحرم، وإٓ فال.  طثقؿقـ إىل أكف إن َشؿَّ

أكف  أكف كره شؿ الريحان، وطـ ابـ طباس  طـ ابـ طؿر  تؼدم ُ :قيت

قال: ٓ بلس لؾؿحرم أن يشؿ الريحان. فالذي يـبغل هق آبتعاد طـ تعؿد شؿف، 

 وأما إن شؿف بدون قصد: فال ماكع مـ ذلؽ.

ا شؿف مـ غقر قصد، كالجالس طـد العطار لحاجتف،  قال ابً قدام٘ : فلمَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشرح  (3/391 ،)اإلكصاف (5/81 ،)الؿغـل (7/218-219 ،)الؿجؿقعاكظر:  (1)

  (7/72-73.)الؿؿتع
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بة، ومـ يشتري صقبًا لـػسف، أو لؾتجارة، وٓ يؿسف: وداخؾ السقق، أو داخؾ الؽع

هفغقر مؿـقع: ٕكف ٓ يؿؽـف التحرز مـ هذا، فعػل طـف.ا
(1)

 

 ملسو هيلع هللا ىلصُكـَّا َكْخُرُج َمَع الـَّبِلِّ » (1831 :)ســ أبل داودحديث طائشة يف  

ةَ  ؽِّ اْلـُؿَطقَِّب ِطـَْد اإْلِ  ،إَِلك َمؽَّ ُد ِجبَاَهـَا بِالسُّ َفنَِذا َطِرَقْت إِْحَداَكا َساَل  ،ْحَرامِ َفـَُضؿِّ

، وإسـاده صحقح، فقف دلقٌؾ طىل «َفاَل َيـَْفاَها ،ملسو هيلع هللا ىلصَفقََراُه الـَّبِلُّ  ،َطَؾك َوْجِفَفا

مشروطقة التطقب طـد اإلحرام لؾـساء أيًضا، وهق ققل مجاطة مـ الػؼفاء مـ 

كت بعقدة مـ الرجال الشافعقة، والحـابؾة، ويـبغل أن يحؿؾ ذلؽ طىل ما إذا كا

إجاكب، وإذا مل تحصؾ فتـة، واهلل أطؾؿ.
(2)

 

 َٔ أحطّ ٚعًٝ٘ قُٝص ؾُاشا ٜصٓع؟ د:4ر َػأي١

 يصحُّ إحرامف، وطؾقف كزطف وخؾعف طـد أكثر أهؾ العؾؿ.

  وذهب الشعبل، والـخعل، وأبق قالبة، وأبق صالح إىل أكف يشؼف وٓ يـزطف

 حتك ٓ يغطل رأسف وهق محرم.

ٕهنا تغطقة غقر مؼصقدة، وطارضة، أشبف ما يحؿؾف طىل : ًاىقٌه األًه أصح

.رأسف، واهلل أطؾؿ، وهق ترجقح الشقخ ابـ طثقؿقـ 
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/159.)الشرح الؿؿتع (7/283 ،)الؿجؿقع (5/151 ،)الؿغـلاكظر:  (1)

  (7/218.)الؿجؿقعالم، ( لشقخ اإلس2/413) شرح العؿدةاكظر:  (2)

  (1536.)الػتح (5/119 ،)الؿغـلاكظر:  (3)
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اَن  (661) ـِ َطػَّ ـْ ُطثَْؿاَن ْب   ،َوَط

ِ
ـْؽُِح الُؿْحرِمُ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهلل ، َٓ َي

َٓ َيْخطُ  ـْؽُِح، َو َٓ ُي . َرَواُه ُمْسؾٌِؿ.«ُب َو
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 ظٚاج احملطّ ٚتعٚجي٘. د:1ر َػأي١

 :يف الؿسللة ققٓن 

التحريؿ، والؿـع، وصحَّ هذا الؼقل طـ طؿر، فؼد تزوج رجؾ وهق  :األّل

محرم، فرد طؿر كؽاحف، وصح طـ ابـ طؿر، وجاء طـ زيد بـ ثابت كؿا يف 

لالؿقص (1/348و ،)ابـ أبل شقبة مصـػ (4/227.) 

وهق ققل سعقد بـ الؿسقب، وسؾقؿان بـ يسار، والزهري، وإوزاطل، 

 وأمحد، ومالؽ، والشافعل، والظاهرية، واستدلقا بحديث طثؿان بـ طػان 

 الذي يف الباب.

: الجقاز، وهق ققل ططاء، والؼاسؿ، وطؽرمة، والـخعل، والثقري، الجاىٕ

مصـػ ابـ أبل ، كؿا يف طباس وابـ مسعقد وأبل حـقػة، وصحَّ طـ ابـ 

الصحقحقـ: لؿا يف شقبة
(2)

تزوج  ، أنَّ الـبل مـ حديث ابـ طباس  

 مقؿقكة وهق محرٌم.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1419أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)

 (.1411(، ومسؾؿ )1837أخرجف البخاري ) (2)
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 (: أنَّ الـبل 1411) صحقح مسؾؿوقد طارضف حديث مقؿقكة يف 

ح البخاري،  تزوجفا وهق حالٌل، وحديث مقؿقكة ُأطؾَّ باإلرسال، فؼد رجَّ

تزوج  طـل اإلرسال، وأنَّ صقابف طـ يزيد بـ إصؿ، أنَّ الـبل والدارق

مقؿقكة، وهق حالٌل.
(1)

 

 (-6/392( وأمحد )841د الترمذي )ولؽـ لف شاهد مـ حديث أبل رافع طـ

اق، وفقف ضعػ، وقد خالػف مالؽ يف   لالؿقصوغقرمها، ويف إسـاده: مطر القرَّ

(، والدراوردي 8/134) ـ سعدصبؼات اب(، وأكس بـ طقاض كؿا يف 1/348)

(، فرووه طـ ربقعة، طـ سؾقؿان بـ يسار 7/14لؾدارقطـل ) العؾؾكؿا يف 

 مرساًل بدون ذكر أبل رافع، ورجح اإلرسال الترمذي، وابـ طبدالبر.

( بنسـاد 7/212ولف شاهٌد مـ مراسقؾ سعقد بـ الؿسقب، أخرجف البقفؼل ) 

 اكت خالتف، ما تزوجفا رسقل اهلل صحقح طـف، قال: وهؾ ابـ طباس، وإن ك

.  إٓ بعدما أحؾَّ

( بنسـاد صحقح طـ صػقة بـت شقبة 5413) الؽبرىوأخرج الـسائل يف 

مقؿقكة وهق حالٌل بسرف. وصػقة ُمختؾػ يف  قالت: تزوج رسقل اهلل 

 صحبتفا، والراجح ثبقت صحبتفا.

قكة وهق حالل، تزوج مقؿ فؿجؿقع هذه إدلة تدل طىل أنَّ الـبل  ُ :قيت

دخؾ مؽة يف طؿرة الؼضاء، فؿا  وهذا هق الذي يسبؼ إىل الذهـ: فنن الـبل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (15/262.)طؾؾ الدارقطـل (1/379-381 ،)العؾؾ الؽبقراكظر:  (1)
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لبث إٓ يسقًرا حتك أتؿفا، ومـ البعقد أن يـشغؾ يف ذلؽ الحقـ بالزواج، 

 أطؾؿ. واهلل

َـّ أنَّ الـبل وابـ طباٍس   ، كان صغقًرا قد جاوز العشر بؼؾقؾ، فظ

طـ أن يتزوج  هنقف  -أكف تزوجفا وهق حالل- تزوجفا قبؾ أن يحؾ، ويميد هذا

 «وهق محرم»الؿحرم كؿا يف حديث طثؿان، وقد محؾ بعضفؿ حديث ابـ طباس 

 أي: يف الحرم، وطىل هذا فال إشؽال، ولؽـف محؿؾ فقف كظر.

، وهق ترجقح شقخ اإلسالم، وابـ الؼقؿ، اىقٌه األًههق  فاىساجحوطىل كؾٍّ 

ابـ حجر، والشقكاين، ثؿ اإلمام ابـ باز، وابـ والذهبل، والـقوي، والحافظ 

طثقؿقـ، والقادطل رمحة اهلل طؾقفؿ أمجعقـ.
(1)

 

 ٌٖ ٜ ٌٕ ْهاح٘ لشا ْهذ ٖٚٛ ذلطّ؟ د:2ر َػأي١

(: إذا تزوج الؿحرم: فـؽاحف باصٌؾ 7/291) الؿجؿقعيف   قال اليّْٖ

طـدكا، وطـد الجؿفقر، ويػرق بقـفؿا تػرقة إبدان بغقر صالق، وقال مالؽ، 

: لشبفة الخالف يف صحة الـؽاح. دلقؾـا: و ـٍ أمحد: يجب تطؾقؼفا: لتحؾ لغقره بقؼق

أنَّ العؼد الػاسد غقر مـعؼد، فال يحتاج يف إزالتف إىل فسخ كالبقع الػاسد وغقره، 

 هويف هذا جقاٌب طـ دلقؾفؿ.ا

 .ًاىساجح قٌه اىشافؼِ، ًاجلَيٌز ُ :قيت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)باب  ابـ أبل شقبة (7/287- ،)الؿجؿقع (869 ،)الؿحؾَّك (5/163 ،)الؿغـلواكظر:  (1)

 مـ كتاب الؿـاسؽ(. 39
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 َطا ع١ احملطّ يًٕٝكت٘. د:3ر َػأي١

 نَّ لؾؿحرم أن يراجع صؾقؼتف وهق ُمحِرم: ٕكف لقس ذهب الجؿفقر إىل أ

 ﴾ھ ھ ھ ھ ہ﴿بـؽاح، وإكؿا هق إمساك، كؿا قال تعاىل: 

حفا ابـ قدامة، والرواية إخرى طـ أمحد [229البقرة:] ، وهق رواية طـ أمحد، رجَّ

، ًاىصٌاب قٌه اجلَيٌزبؿـع ذلؽ: ٕكف يستبقحفا بالرجعة، فلشبف الـؽاح. 

أطؾؿ. واهلل
(1)

 

 ؾطا٤ ا٭١َ يف حل احملطّ. د:4ر َػأي١

َماِء َفُؿبَاٌح، َوَسَقاٌء  (5/175 :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘ ا ِشَراُء اإْلِ َوَأمَّ

يَقَصَد بِِف  ُف َلقَْس بَِؿْقُضقعٍ  :َٓ َكْعَؾُؿ فِقِف ِخاَلًفا ،َأْو َلْؿ َيْؼِصدْ  التََّسرِّ ْستِبَاَحِة ل َفنِكَّ
ِ
ال

َٓ َيِحؾُّ َوْصُمَها، فِل اْلبِْضِع، َفَلْشبََف  ـْ  ِشَراَء اْلَعبِقِد َواْلبََفائِِؿ، َولَِذلَِؽ ُأبِقَح ِشَراُء َم

هاَفؾَِذلَِؽ َلْؿ َيْحُرْم فِل َحاَلٍة ُيْحِرم فِقَفا اْلَقْطُء.
(2)

  

 لشا أغًِ ايهاؾط ٚي٘ أنثط َٔ أضبع ْػ٠ٛ، ؾأغًُٔ ٖٚٛ ذلطّ؟ د:5ر َػأي١

ا يف حال إحرامف: ٕكف لقس بـؽاح، ذكر أهؾ العؾؿ أنَّ لف أن يتخقر مـفـ أربعً 

بؾ هق إمساك، واهلل أطؾؿ.
(3)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (3/445.)اإلكصاف (5/174 ،)الؿغـل (7/291 ،)الؿجؿقعاكظر:  (1)

  (3/446.)اإلكصافواكظر:  (2)

  (3/446.)اإلكصاف (7/286 ،)الؿجؿقعواكظر:  (3)
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 َفِصْن ِف٘ ِذِكِس َبِعِض امَلَطاِئِن امُلِمَخَكة

 َٔ  اَع اَطأت٘ ٖٚٛ ذلطّ؟ د:1ر َػأي١

ا َفَساُد اْلَحجِّ بِالجَؿاِع فِل  (5/166 :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘ َأمَّ

َٓ َقاَل  ،َفَؾقَْس فِقِف اْختاَِلٌف  اْلَػْرِج  ـُ الُؿـِْذِر: أَْجَؿَع َأْهُؾ اْلِعْؾِؿ َطَؾك َأنَّ اْلَحجَّ  اْب

َّٓ الجَؿاَع. ْحَراِم إ  هاَيْػُسُد بِنِْتقَاِن َشْلٍء فِل َحاِل اإْلِ

وقد ثبت الؼقل بػساد الحج طـ طؿر، وابـ طؿر، وابـ طباس، وابـ طؿرو 

 كؿا يف ،مصـػ ابـ أبل شقبة (5/189ط/الرشد، و)بقفؼلســ ال 

(5/167-168.) 

: ومل كعؾؿ لفؿ يف طصرهؿ مخالًػا، وقالقا كؾفؿ بػساده،  قال ابً قدام٘

سقاء كان قبؾ القققف أو بعده، إٓ أبا حـقػة فؼال: إن جامع بعد القققف: مل يػسد 

ف: لؼقل الـبل   .اكتفك بتصرف.«الحج طرفة» ملسو هيلع هللا ىلصحجُّ

يعـل: معظؿف، أو أكف  «الحج طرفة»وأجاب طـف الجؿفقر بلنَّ الؿؼصقد بـ

ـٌ متلكٌد فقف. رك
(1)

 

 (2/227-228 )السقؾ الجراركؿا يف  ذهب اإلمام الشقكاين  تيبيُ:

إىل أنَّ الجؿاع لقس مػسًدا لؾحج، وهق محجقٌج باإلمجاع، وٓ كعؾؿ مخالًػا مـ 

 الؿتؼدمقـ يف ذلؽ، واهلل أطؾؿ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (855.)الؿحىل (7/414 ،)الؿجؿقعواكظر:  (1)
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 َاشا عًٝ٘ لشا  اَع ٖٚٛ ذلطّ؟ د:2ر َػأي١

 :يف الؿسللة أققال 

، ذهب أكثر أهؾ العؾؿ إىل أن طؾقف َبَدَكة، صحَّ ذلؽ طـ ابـ طباس  :ّلاأل

وهق ققل ططاء، وصاوس، ومجاهد، وأمحد، ومالؽ، والشافعل، وأبل ثقر، وهذا 

 اختقار اإلمام ابـ باز، واإلمام العثقؿقـ رمحة اهلل طؾقفؿا.

 : طؾقف بدكة: فنن مل يجد فشاة، وهق ققل الثقري، وإسحاق.الجاىٕ

: إن كان الجؿاع قبؾ القققف: فعؾقف شاة، ويػسد الحج، وإن كان بعد لجالحا

 القققف: فعؾقف بدكة، وٓ يػسد الحج، وهق ققل أصحاب الرأي.

طؾقف أن يستغػر اهلل ويتقب إلقف، ولقس طؾقف بدكة، وهق ققل ابـ حزم  السابع:

  (2/228.)ارالسقؾ الجر(، واختاره الشقكاين كؿا يف 857) الؿحؾَّككؿا يف 

يعؿؾ بؿا أفتك بف الصحابل طبداهلل بـ طباس  :قاه أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل ىو

: واهلل أطؾؿ.فؼيْو تدّح ،
(1)

 

ٌٖٚ ًٜعَ ٘ إٔ ميط ٞ يف ٖ صا احل ج ايؿاغ س حت ٢ ٜهًُ ٘، ٖٚ ٌ          د:3ر َػأي١

 ًٜعَ٘ قطا٩ٙ؟

  ذهب أكثر أهؾ العؾؿ إىل أكف يؾزمف إتؿام الحج الػاسد، وثبت هذا الؼقل طـ

 مصـػ ابـ أبل شقبة، كؿا يف بـ طباس، وابـ طؿر، وابـ طؿرو طؿر، وا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجؿقع فتاوى  (857 ،)الؿحىل (7/414 ،416 ،)الؿجؿقع (5/167 ،)الؿغـلواكظر:  (1)

  (22/167.)فتاوى العثقؿقـ (17/129 ،)ابـ باز
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(، وكذلؽ ألزمقه بالؼضاء مـ 5/167-168) ســ البقفؼل(، و4/239)

 .[196البقرة:] ﴾ڭ ڭ ڭ ۓ﴿العام الؿؼبؾ، واستدل بعضفؿ بؼقلف تعاىل: 

 بقان القهؿ واإليفامكؿا يف  مقصئفواستدلقا بؿا أخرجف ابـ وهب يف 

(، قال: أخبركا ابـ لفقعة، طـ يزيد بـ أبل حبقب، طـ طبدالرمحـ بـ 2/192)

حرمؾة، طـ ابـ الؿسقب: أنَّ رجاًل مـ جذام جامع امرأتف ومها محرمان، فسلل 

أمتا حجؽَم، ثؿ ارجعا وطؾقؽَم حجة أخرى، »؟ فؼال لفؿا: الرجؾ رسقل اهلل 

بتَم، فلحرما وتػرقا، وٓ يرى فلقبال؛ حتك إذا كـتَم بالؿؽان الذي أصبتَم فقف ما أص

، لؽـ هذا الؿرسؾ يف إسـاده: ابـ «واحد مـؽَم صاحبف، ثؿ أمتا كسؽؽَم، وأهديا

 الؿقصللفقعة، وفقف ضعػ، والؿحػقظ طـ سعقد مـ ققلف، أخرجف مالؽ يف 

 (، طـ يحقك بـ سعقد، طـف مقققًفا طؾقف.1/382)

(: حدثـا أبق 141) سقؾالؿراويف الباب مرسؾ آخر: أخرجف أبق داود يف 

م، طـ يحقك، أخبرين يزيد بـ كعقؿ، أو زيد بـ كعقؿ  تقبة، حدثـا معاوية بـ سالَّ

 أنَّ رجاًل مـ جذام...، فذكر كحق مرسؾ ابـ الؿسقب. -شؽ أبق تقبة-

(، مـ صريؼ: أبل داود، بف، ثؿ قال: هذا 5/167) الؽبرىورواه البقفؼل يف 

 هسؾؿل بال شؽ.امـؼطع، وهق يزيد بـ كعقؿ إ

يف ترمجة )زيد بـ كعقؿ( أنَّ صقابف )يزيد بـ  التؼريبوكذلؽ ذكر الحافظ يف 

 كعقؿ(.

ويزيد بـ كعقؿ إسؾؿل حسـ الحديث: إٓ أكف مل يسؿع مـ أحد مـ  ُ :قيت
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: فقحتؿؾ أنَّ هتذيب الؽؿالالصحابة، ولف رواية طـ سعقد بـ الؿسقب كؿا يف 

ـف: فقؽقن راجًعا إىل مرسؾ ابـ الؿسقب، وتؼدم أنَّ هذا الحديث مـ روايتف ط

 الراجح أكف مـ ققلف، وإٓ فسقؽقن معضاًل ٓ يصؾح لالطتضاد، واهلل أطؾؿ.

  وطـ الحسـ وصاوس: تصقر الحجة التل جامع فقفا طؿرة، وطؾقف الحج مـ

 قابؾ، والفدي. وقال مالؽ: لقجعؾفا طؿرة، ويحج مـ قابؾ، ويفدي.

 حزم إىل أكف ٓ يؾزمف أن يستؿر طىل هذا الحج الػاسد،  وذهب داود، وابـ

 وهق ققل ططاء، وقتادة.

، [81يونس:] ﴾ڄ ڄ     ڄ   ڄ ڦ ڦ﴿: قال اهلل تعاىل:  قال ابً حصو

الخطل تؿاديف طىل طؿؾ ٓ يصؾحف اهلل طز وجؾ: ٕكف مػسد بال خالف مـا  فؿـ

 ومـفؿ، فاهلل تعاىل ٓ يصؾح طؿؾف بـص الؼرآن.

أن الحج إكؿا يجب مرة، ومـ ألزمف  ملسو هيلع هللا ىلص: وقد صح طـ رسقل اهلل ثه قال

ا آخر: فؼد ألزمف حجتقـ، وهذا  التؿادي طىل ذلؽ الحج الػاسد ثؿ ألزمف حجًّ

أدرك تؿام الحج فال شلء  فنن، لؽـ ُيحرم مـ مقضعف: ملسو هيلع هللا ىلصخالف أمر رسقل اهلل 

وٓ  ، تعاىلفؼد طصك وأمره إىل اهلل :وإن كان ٓ يدرك تؿام الحج ،طؾقف غقر ذلؽ

 هافعؾقف الحج والعؿرة. :إٓ أن يؽقن مل يحج قط :هدي يف ذلؽ وٓ شلء

(: فؿـ مل يؼبؾ الؿرسؾ، وٓ رأى 1915) الـقؾيف   قال الػْكاىٕ

قَّة أققال الصحابة: ففق يف سعة طـ التزام هذه إحؽام، ولف يف ذلؽ سؾػ  ُحجِّ

 هصالح كداود الظاهري.ا
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(: والحاصؾ أن ما رتبف الؿصـػ طىل 2/228) جرارالسقؾ اليف   ّقال

فساد الحج بالقطء، وجعؾف متػرطا طؾقف مـ لزوم إتؿامف كالصحقح، ولزوم 

قضائف، ولق كػاًل: كالم ٓ دلقؾ طؾقف، وتؽؾقٌػ لعباد اهلل بؿا مل يؽؾػفؿ اهلل بف، 

جتفاد وهؽذا مـ اطتؿد يف إثبات إحؽام الشرطقة طىل خقآت أراء وزائػ آ

 هيليت بؿثؾ هذه الخرافات التل ٓ ثؿرة لفا إٓ إتعاب العباد يف غقر شرع.ا

، اىقٌه األًهوقد رجح اإلمام ابـ باز، واإلمام العثقؿقـ رمحفؿا اهلل  ُ :قيت

: ٕن الصحابة رضقان اهلل طؾقفؿ أفتقا بذلؽ، وٓ يعؾؿ لفؿ مخالػ، اىصحْحوهق 

مـ أية أهنا  : فػفؿقا ﴾ڭ ڭ ۓ ڭ  ﴿وهذا ففؿ مـفؿ لؼقلف تعاىل: 

تشؿؾ الصحقح والػاسد مـ الحج والعؿرة.
(1) 

 ٌٖ ٜؿطم بٝٓ٘ ٚب  اَطأت٘ يف حجت٘ ايكاب١ً؟ د:4ر َػأي١

  ،ذهب كثقر مـ أهؾ العؾؿ إىل أن الرجؾ والؿرأة يتػرقان يف الحجة الؼابؾة

 واختؾػقا يف مقضع التػرق:

فقف، وهذا الؼقل : يتػرقان مـ الؿؽان الذي وقع طىل امرأتف فكال بعضَه

(، وهق ققل سعقد بـ 5/168) ســ البقفؼلصحَّ طـ ابـ طباس كؿا يف 

الؿسقب، وططاء، والـخعل، والثقري، والشافعل، وأمحد يف رواية، وإسحاق، 

 وأصحاب الرأي.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فتاوى  (17/129 ،)فتاوى ابـ باز (5/215 ،)الؿغـل (7/415 ،)الؿجؿقعواكظر:  (1)

  (3/212.)اإلشراف (22/167 ،)العثقؿقـ
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 .: يتػرقان مـ مؽان اإلحرامّقال بعضَه

وهق   (5/167،)ســ البقفؼلأيًضا كؿا يف   وهذا ثابت طـ ابـ طباس

 ققل مالؽ، وأمحد يف رواية.

ُة كؾٍّ مـ الػريؼقـ أثر ابـ طباس   الثابت يف ذلؽ. وُحجَّ

  وذهب ططاء، وأبق حـقػة إىل طدم التػرق: لعدم وجقد دلقؾ يؾزم بذلؽ، ومل

 .يذكره ابـ طؿر، وابـ طؿرو يف فتقامها

مـ الؼقلقـ الؿتؼدمقـ. ًىرا اىقٌه أقسب
(1)

 

  ٛب عٓس َٔ قاٍ ب٘؟ٌٖ ايتؿطٜل ع٢ً غ ٌٝ ايٛ د:5ر َػأي١

 :اختؾػ الؼائؾقن يف التػريؼ هؾ هق طىل سبقؾ القجقب، أم آستحباب 

 فذهب أمحد، ومالؽ إىل القجقب، وهق وجٌف لؾشافعقة، وبعض الحـابؾة.

  إىل أنَّ ذلؽ طىل  -وهق إصح طـد الشافعقة-وذهب مجاطٌة مـ الحـابؾة

الؿـذر واختاره ابـ  سبقؾ آستحباب، وهق ققل أبل ثقر، واستحسـف ابـ

. قدامة
(2)

  

 َٔ أٜٔ حيطّ يف ايكطا٤؟ د:6ر َػأي١

 :يف الؿسللة ققٓن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/217.)الؿغـل (7/415 ،)الؿجؿقعاكظر:  (1)

  (3/213.)اإلشراف (7/415 ،)الؿجؿقع (5/217 ،)الؿغـلواكظر:  (2)
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مـ كػس الؿقضع الذي أحرم فقف يف الحجة الػاسدة، وهق ققل سعقد  :األّل

 بـ الؿسقب، وأمحد، وإسحاق، والشافعل، وابـ الؿـذر.ا

مـ  ًىرا اىقٌه أقسب: مـ الؿقؼات، وهق ققل مالؽ، وأمحد يف رواية، الجاىٕ

الذي قبؾف.
(1)

 

ًٝا؟ د:7ر َػأي١  ٌٖ ٜؿػس احلج لشا  اَع ْاغ

  ٓ ذهب أمحد، ومالؽ، والشافعل يف الؼديؿ، وأبق حـقػة إىل أكف يػسد: ٕكف

 يؽاد يتطرق الـسقان إلقف.

  وذهب الشافعل يف الجديد مـ ققلقف إىل أكف ٓ يػسد، وهق ققل بعض

 .الحـابؾة، وققل الظاهرية

 .[286البقرة:] ﴾ائ ائ ى ى ې ې ې﴿وهذا أرجح: لؼقلف تعاىل: 

 ے ے ھ﴿، وققلف: [225البقرة:] ﴾ڀ  ڀ پ پ پ﴿وققلف: 

 .[5األحزاب:] ﴾ۓ

اجح طدم بطالن  تيبيُ: الخالف يف الجاهؾ كػس الخالف الؿتؼدم، والرَّ

حجف: ٕكف معذور بجفؾف، واهلل أطؾؿ.
(2)

 

 ٌٖ ٜؿػس حج املهط١ٖ ع٢ً ايٛط٤؟ د:8ر َػأي١

(: وأما فساد الحج فال فرق بقـ 5/168) الؿغـليف   قال ابً قدام٘

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (7/415.)الؿجؿقعاكظر:  (1)

 الؿجؿقع (855 ،)الؿحؾَّك (5/174 ،)الؿغـل (3/446- ،)اإلكصافواكظر:  (2)

(7/341 ،343.) 
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 هحال اإلكراه والؿطاوطة، ٓ كعؾؿ فقف خالًفا.ا

 الخالف مقجقٌد مشفقر. ُ :قيت

  فؼد خالػ بعض الحـابؾة كؿا يفاإلكصاف (3/447 وهق إصح طـد ،)

 الؿحؾَّك(، وهق ققل الظاهرية كؿا يف 7/341) الؿجؿقعالشافعقة كؿا يف 

 ڌ ڍ﴿قا: الؿؽرهة ٓ يػسد حجفا: لؼقلف تعاىل: (، ففمٓء كؾفؿ قال855)

إن اهلل جتاوز طـ أمتل »، وبالحديث: [1٠6النحل:] ﴾ڈ ڎ ڎ  ڌ

«الخطل والـسقان، وما استؽرهقا طؾقف
(1)

، وهذا الؼقل هق الصقاب، وهق ترجقح 

  (7/216.)الشرح الؿؿتعكؿا يف  اإلمام ابـ طثقؿقـ 

ف، وهق مذهب كذلؽ الرجؾ إذا ُأكره طىل ال تيبيُ: قطء ٓ يػسد حجُّ

الظاهرية، وإصح طـد الشافعقة.
(2)

  

 لشا  اَع اَطأت٘ بعس ايتخًٌ ا٭ٍٚ َٔ احلج ٚق ٌ طٛاف اإلؾاض١؟ د:9ر َػأي١

 يف هذه الؿسللة ققٓن: 

ف، وهق ثابت طـ ابـ طباس  :الكْل األّل مصـػ ، كؿا يف ٓ يػسد حجُّ

(، وهق ققل 5/171) ســ البقفؼل(ط/الرشد، و5/528) ابـ أبل شقبة

مجاهد، وططاء، والشعبل، والحؽؿ، وطؽرمة، وهق مذهب مالؽ، والشافعل، 

 وأمحد، وأصحاب الرأي.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.39ؿ )رق جامع العؾقم والحؽؿاكظر تخريجف يف  (1)

  (7/341-342.)الؿجؿقع (855 ،)الؿحىلاكظر:  (2)
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ف، وصحَّ طـ ابـ طؿر الكْل الجاىٕ مصـػ ابـ أبل ، كؿا يف : يػسد حجُّ

ط/الرشد، أكف قال: طؾقف الحج مـ قابؾ. وهق ققل الزهري،   (5/528)شقبة

تفؿ: أكف محرم طؾقف الجؿاع: فؽان ومحاد، والـخعل، وطؾؼؿ ة، والظاهرية، وحجَّ

 حؽؿف كحؽؿ الجؿاع قبؾ التحؾؾ إول.

ح اإلمام ابـ باز، واإلمام ابـ طثقؿقـ رمحفؿا اهلل الؼقل إول،  ًىٌ ورجَّ

: لعدم وققع إمجاع طىل بطالن الحج يف هذا الؿقضع، وإصؾ طدم األصح ػندُ

البطالن، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 ٘ شبذ؟ٌٖ عًٝ د:11ر َػأي١

  ،ألزمف مجاطة مـ أهؾ العؾؿ بشاة، وهق ققل طؽرمة، وربقعة، ومالؽ

 وإسحاق، وأمحد يف رواية.

  وذهب مجاطة إىل أنَّ طؾقف بدكة، وهق ققل أمحد، والشافعل، وأصحاب

 مصـػ ابـ أبل شقبة، كؿا يف الرأي، وهق ثابٌت طـ ابـ طباس 

 ط/الرشد، وهق ققل ططاء، والشعبل. (5/528)

إىصاٍو يف  الجؾقؾ طبد اهلل بـ طباس  ٍ أُ ّؼَو تفتٌٍ اىصحاتًِّس

 اكظر الؿصادر السابؼة. ،، واهلل أطؾؿتاىثدّح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مصـػ ابـ أبل  (7/414 ،)الؿجؿقع (856 ،)الؿحىل (5/374-375 ،)الؿغـلاكظر:  (1)

فتاوى ابـ  (3/451 ،)اإلكصاف (5/171 ،)ســ البقفؼل(ط/الرشد، -5/528) شقبة

  (17/133.)باز
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 َاشا عًٝ٘ إٔ ٜصٓع؟ د:11ر َػأي١

ف: ماذا يػعؾ؟  اختؾػ الؼائؾقن بعدم فساد حجِّ

  ،فذهب صائػة مـ أهؾ العؾؿ إىل أكف يقاصؾ فقذهب ويطقف صقاف اإلفاضة

 مقصل مالؽوهق الثابت طـ ابـ طباس كؿا يف ولقس طؾقف أن يجدد اإلحرام، 

(، وهق مذهب ططاء، والشعبل، 5/171) ســ البقفؼل(، و1/384)

 والشافعل.

  وذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل أكف يجدد اإلحرام، فقخرج إىل الحؾ، ويليت

بعؿرة، ثؿ يطقف صقاف اإلفاضة، وهق ققل طؽرمة، وربقعة، وإسحاق، وأمحد، 

( طـ ثقر بـ زيد، طـ طؽرمة، 1/384) الؿقصليف  ومالؽ، وأخرج مالؽ

 قال: ٓ أضـف إٓ طـ ابـ طباس...، فذكر أكف يعتؿر، ويفدي.

ـْ  (5/376 :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘ ـْ َأْحَؿَد َوَم َوالـَْؿـُْصقُص َط

ةِ  َئِؿَّ ْٕ ـْ ا
يعـل أكف يحرم، ثؿ يطقف -ا َهَذا َأكَُّف َيْعتَِؿُر، َفقَْحتَِؿُؾ أَكَُّفْؿ َأَراُدو :َواَفَؼُف مِ

َنَّ َهَذا ُهَق َأْفَعاُل اْلُعْؿَرةِ -لإلفاضة وٓ يليت بلفعال العؿرة
ِ
ْقُه ُطْؿَرًة: ٕ  ،، َوَسؿَّ

ُل َأَصحُّ ، َوَيْحتَِؿُؾ َأكَُّفْؿ َأَراُدوا ُطْؿَرًة َحِؼقِؼقَّة، َفقَْؾَزُمُف َسْعٌل َوَتْؼِصقرٌ  َوَّ ْٕ  ه.اَوا

بلكف  ، واهلل أطؾؿ، وأفتك الشقخ ابـ طثقؿقـ ًه أقسبًاىقٌه األ ُ :قيت

يخرج إىل الحؾ ويحرم، ثؿ يطقف لإلفاضة، يعـل أن الؿؼصقد اإلحرام، ٓ طؿرة 

حؼقؼقة.
(1)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (، واكظر: الؿصادر السابؼة.22/176) خ ابـ طثقؿقـمجؿقع فتاوى الشقاكظر:  (1)
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 لشا  اَع املعتُط ق ٌ ايٕٛاف؟ د:12ر َػأي١

هفسدت طؿرتف.ا مجعقا طىل أكف لق وصئ قبؾ الطقاف: وأ قال ابً امليرز
(1)

  

 يٕٛاف ق ٌ ايػعٞ؟لشا  اَع املعتُط بعس ا د:13ر َػأي١

  ذهب مالؽ، وأمحد، والشافعل، وأبق ثقر إىل فساد طؿرتف، وقالقا: طؾقف

 الؼضاء. وأوجب طؾقف الشافعل بدكة، ومالؽ، وأمحد، وأبق ثقر هدًيا.

وقال ططاء: طؾقف شاٌة، ومل يذكر الؼضاء، وهق مذهب الثقري، وإسحاق، 

إن صاف بالبقت أربعة مل تػسد،  قآ: يريؼ دًما، وقد تؿت طؿرتف. وقال أبق حـقػة:

وطؾقف دم، وإن ثالثة: فسدت وطؾقف إتؿامفا، والؼضاء والدم.
(2)

  

 لشا  اَع املعتُط بعس ايٕٛاف ٚايػعٞ، ٚق ٌ احلًل، أٚ ايتكصري؟ د:14ر َػأي١

 :مذهبـا فساد العؿرة إن قؾـا (7/422 :)الؿجؿقعيف   قال اليّْٖ

 .حػظ هذا طـ غقر الشافعلوٓ أ :قال ابـ الؿـذر ،وهق إصح .الحؾؼ كسؽ

وطـ  ي.طؾقف الفد :وقال مالؽ .طؾقف دمٌ  :وأبق حـقػة ،والثقري ،وقال ابـ طباس

 هاققل ابـ طباس أطىل. :قال ابـ الؿـذر .طؾقف لءأكف يستغػر اهلل وٓ ش :ططاء

لشقخ اإلسالم  شرح العؿدةكؿا يف  ســفأخرج سعقد بـ مـصقر يف  ُ :قيت

وأبق طقاكة، ثـا أبق بشر، طـ سعقد بـ جبقر، قال: جاءت  (: ثـا هشقؿ،1/247)

، فذكرت أن زوجفا أصاهبا، وكاكت اطتؿرت، فققع هبا امرأة إىل ابـ طباس 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الؿجؿقع (7/422 ،)اإلمجاع (238 ،)اإلشراف (3/381.) 

  (2/264.)مـسؽ الشـؼقطل (3/381 ،)اإلشراف (7/422 ،)الؿجؿقعاكظر:  (2)
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 قبؾ أن تؼصر.

فؼال ابـ طباس: شبؼ شديد، شبؼ شديد. فاستحقت الؿرأة، فاكصرفت، 

قال: طظَّ وكره ابـ طباس ما فرط مـف، وكدم طىل ما قال، واستحقا مـ ذلؽ، ثؿ 

بالؿرأة. فُليت هبا، فؼال: طؾقؽ فدية مـ صقام، أو صدقة، أو كسؽ. قالت: فلي 

ذلؽ أفضؾ؟ قال: الـسؽ. قال: إن شئت فـاقة، وإن شئت فبؼرة. قالت: أي ذلؽ 

 أفضؾ؟ قال: اكحري بدكة. والؾػظ لفشقؿ.

 شرح العؿدةكؿا يف  الؿـاسؽوأخرجف سعقد بـ أبل طروبة يف 

 ـ وجف آخر بنسـاد صحقح بـحقه.( م1/247)

 : وٓ يعرف لف يف الصحابة مخالػ.قال غٔخ اإلضالو 

، العؿرة صحقحة ويؾزمف ما أفتك بف ابـ طباس  :قاه أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل ىو

واهلل أطؾؿ.
(1)

  

 ٌٖ ع٢ً املعتُط اجملاَع إٔ ٜعٝس ايعُط٠؟ د:15ر َػأي١

  ،ثؿ يرجع إىل الؿقؼات ذهب الشافعل، وإوزاطل إىل أكف يتؿ طؿرتف الػاسدة

 .فقحرم بعؿرة مؽاهنا، وطؾقف الفدي. قال الشافعل: وطؾقف بدكة

  ،وقال مالؽ: يرجع إىل الؿقؼات إن كان قريبًا، وإن مل يػعؾ: فال شلء طؾقف

قال ابـ الؿـذر: ققل مالؽ  وروي ذلؽ طـ مجاهد. وطـ مجاهد: طؾقف دم.

هحسـ.ا
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) اإلشراف (3/379). 

  (3/381.)اإلشرافاكظر:  (2)
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 هق كذلؽ، واهلل أطؾؿ.  ُ :قيت 

 املطأ٠ املهط١ٖ ٖسٟ؟ ٌٖ ع٢ً د:16ر َػأي١

 :يف الؿسللة ققٓن 

لقس طؾقفا هدي، وٓ طىل الرجؾ طـفا، وهق مذهب أمحد،  :الكْل األّل

 وإسحاق، وأبل ثقر، وابـ الؿـذر.

: طىل الرجؾ أن يفدي طـفا، وهق ققل أمحد يف رواية، الكْل الجاىٕ

 ومالؽ. وططاء،

ما مـ مل يقجب هذا الخالف طـد مـ أوجب طىل الرجؾ بدكة، وأ تيبيُ:

شقئًا: فال يجب طـدهؿ هاهـا، وقد تؼدمت الؿسللة.
(1)

  

 لشا ناْت املطأ٠ َٕاٚع١؟ د:17ر َػأي١

 :اختؾػ الؼائؾقن بقجقب البدكة: هؾ تجب طىل الؿرأة؟ طىل ققلقـ 

ســ : طىل كؾ واحد بدكة، صحَّ هذا الؼقل طـ ابـ طباس كؿا يف األّل

ـخعل، والضحاك، ( وهق ققل سعقد بـ الؿسقب، وال5/168) البقفؼل

 والحؽؿ، ومحاد، ومالؽ، وأمحد، وابـ الؿـذر.

: يجزئفؿا هدي واحد، وهق ققل أمحد يف رواية، وهق مذهب ططاء، الجاىٕ

والشافعل، وإسحاق.
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/167.)الؿغـلاكظر:  (1)

  (3/212-.)اإلشراف (7/418- ،)الؿجؿقع (5/168 ،)الؿغـلاكظر:  (2)
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 لشا ٚط٧ زٕٚ ايؿطج، ؾًِ ٜٓعٍ؟ د:18ر َػأي١

ف ٓ  (5/169الؿغـليف   قال ابً قدام٘ (: أما إذا مل يـزل: فنن حجَّ

 هأحًدا قال بػساد حجف.ا يػسد بذلؽ، ٓ كعؾؿ

 لشا ٚط٧ زٕٚ ايؿطج ؾأْعٍ؟ د:19ر َػأي١

 :يف الؿسللة ققٓن 

طؾقف بدكة، وهق مذهب الحسـ،  وسعقد بـ جبقر، والثقري، وأبل  :األّل

 ثقر، والحـابؾة.

: طؾقف شاة، وهق مذهب الشافعل، وأصحاب الرأي، وابـ الؿـذر، وٓ الجاىٕ

.يف إيجاب شلء مـ ذلؽ كعؾؿ دلقاًل طـ الـبل 
(1)

  

 ٌٖ ٜؿػس حج َٔ ٚط٧ زٕٚ ايؿطج ؾأْعٍ؟ د:21ر َػأي١

 :يف الؿسللة ققٓن 

ف، وهق ققل ططاء، والحسـ، والؼاسؿ، ومالؽ، وإسحاق،  :األّل يػسد حجُّ

 ورواية طـ أمحد اختارها الِخَرقِل.

ف، وهق ققل الشافعل، وأصحاب الرأي، وابـ الؿـذرالجاىٕ  .: ٓ يػسد حجُّ

 .وصححف ابـ قدامة

قح إن شاء اهلل: ٕكف استؿتاع ٓ يجب بـقطف الحد، فؾؿ وهق الصح فكال:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/421.)الؿجؿقع (5/168 ،)الؿغـلواكظر:  (1)
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يػسد الحج كؿا لق مل يـزل، وٕكف ٓ كصَّ فقف، وٓ إمجاع، وٓ هق يف معـك 

 هالؿـصقص طؾقف: ٕنَّ القطء يف الػرج يجب بف الحد ويتعؾؼ بف اثـا طشر حؽًؿا.ا

واهلل أطؾؿ. ،اىصحْحهق  ًىرا اىقٌه
(1)

  

 ٠ٛ لشا أْعٍ؟امل اؾط٠ ٚايك ١ً بؿٗ د:21ر َػأي١

  ذهب كثقر مـ أهؾ العؾؿ، بؾ أكثرهؿ إىل أنَّ حجف ٓ يػسد، وطؾقف دم، وهق

ققل سعقد بـ الؿسقب، وططاء، وابـ سقريـ، والزهري، وقتادة، ومالؽ، 

والثقري، والشافعل، وأبل ثقر، وأصحاب الرأي، وأمحد يف رواية، لؽـ قال: 

 طؾقف بدكة. 

 ف، وُروي طـ سعقد بـ جبقر، وهق رواية ويف الرواية إخرى: أكف يػسد حج

 طـ مالؽ.

أكف ٓ يػسد، ولؽـ الدم، ٓ كعؾؿ دلقاًل طىل إلزامف بف، فؾقس طؾقف  ًاىظاىس

 .شلء، وإكؿا طؾقف التقبة وآستغػار

وهق ققل ططاء، وسعقد يف رواية، أطـل ابـ جبقر.
(2)

 

 َٔ ْعط ل  اَطأت٘ حت٢ أ٢َٓ؟ د:22ر َػأي١

 ف طـد أكثر أهؾ ا  .لعؾؿٓ يػسد حجُّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/421.)الؿجؿقع (5/169-171 ،)الؿغـلواكظر:  (1)

  (7/291 ،421.)الؿجؿقع (5/171-171 ،)الؿغـلواكظر:  (2)
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 ف. وُروي طـ الحسـ  .وقال مالؽ: يػسد حجُّ

 .ًاىصٌاب قٌه اجلَيٌز

 :ثؿ اختؾػ الجؿفقر هؾ طؾقف شلء، أم ٓ؟ طىل ثالثة أققال 

 .: طؾقف شاٌة، وهق ققل سعقد بـ جبقر، وأمحد يف رواية، وإسحاقالكْل األّل

، أخرجف سعقد بـ مـصقر كؿا يف وروي هذا الؼقل طـ ابـ طباس 

الِؼَرى (.217)ص 

 : طؾقف بدكة، وهق ققل أمحد يف رواية.الكْل الجاىٕ

: لقس طؾقف شلء، وهق ققل أبل ثقر، وأبل حـقػة، والشافعل، الكْل الجالح

، واهلل أطؾؿ.اىصٌابهق  ًىرا اىقٌه
(1)

  

ٌٖ ًٜتخل مبا تكسّ َٔ ٚط٧ يف ايسبط، ٚنصا ايًٛاط، ٚنصا  د:23ر َػأي١

 ٚط٤ اي ١ُٝٗ؟

ـَ اْلَقْطِء فِل اْلُؼبُِؾ  (5/168 :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘ َٓ َفْرَق َبقْ َو

ـْ آَدمِلٍّ أَْو َبِفقَؿٍة.
ُبِر، مِ ، َوَأُبق َثْقٍر. َوالدُّ افِِعلُّ ُج فِل َوْطِء اْلبَِفقَؿِة  َوبِِف َقاَل الشَّ َوَيتََخرَّ

َٓ َيْػُسُد بِِف. َ  َأنَّ اْلَحجَّ 
ِ
، َفَلْشبََف َوُهَق َقْقُل َمالٍِؽ، َوَأبِل َحـِقَػَة: ٕ َٓ ُيقِجُب اْلَحدَّ ُف  كَّ

 اْلَقْطَء ُدوَن اْلَػْرِج.

 : َٓ ُيْػِسُد اْلَحجَّ ُبِر  ـْ َأبِل َحـِقَػَة َأنَّ الؾَِّقاَط َواْلَقْطَء فِل الدُّ َوَحَؽك َأُبق َثْقٍر َط

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (7/422.)الؿجؿقع (5/172،) الؿغـلاكظر:  (1)
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ْحَصاُن، َفَؾْؿ ُيْػِسْد اْلَحجَّ َكاْلَقْطِء دُ  َٓ َيثْبُُت بِِف اإْلِ ُف  َكَّ

ِ
 هاوَن اْلَػْرِج.ٕ

(: لق وصئ امرأًة يف دبرها، أو 7/421) شرح الؿفذبيف   ّقال اليّْٖ

ف وطؿرتف،  ٓط برجؾ، أو أتك هبقؿة: فؼد ذكركا أن إصح طـدكا أكف يػسد حجُّ

وقال أبق حـقػة: البفقؿة ٓ تػسد، وٓ فدية، ويف الدبر روايتان، وقال داود: ٓ 

هتػسد ا لبفقؿة والؾقاط.ا
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (3/446.)اإلكصاف (7/421 ،291 ،)الؿجؿقع (5/168 ،)الؿغـلواكظر:  (1)
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ـْ َأبِل َقتَاَدَة إَْكَصاِريِّ  (666) ، َوُهَق - َوَط ِة َصقِْدِه الِحَؿاَر الَقْحِشلَّ فِل قِصَّ

  -َغقُْر ُمْحِرمٍ 
ِ
َْصَحابِِف  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َفَؼاَل َرُسقُل اهلل

ِ
ـَ -ٕ ـُْؽْؿ »: -َوَكاُكقا ُمْحِرمِق َهْؾ ِم

َٓ  «َأْو َأَشاَر إَلْقِف بَِشْلٍء؟ َأَحٌد َأَمَرهُ  ـْ َلْحِؿفِ »َقاَل: . َقاُلقا:  . «َفُؽُؾقا َما بَِؼَل ِم

َطَؾقِْف. ُمتََّػٌؼ 
(1)

 

قْثِلِّ  (666) ـِ َجثَّاَمَة الؾَّ ْعِب ْب ـِ الصَّ  ، َوَط
ِ
ُف َأْهَدى لَِرُسقِل اهلل ِحَؿاًرا  ملسو هيلع هللا ىلصأَكَّ

ُه َطَؾقْفِ  :انَ َوُهَق بِإَْبَقاِء، َأْو بَِقدَّ ، َوْحِشقًّا ُه َطَؾْقؽ»َوَقاَل:  ،َفَردَّ ا  إكَّا َلْؿ َكُردَّ َّٓ َأكَّ إ

. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.«ُحُرمٌ 
(2)

 

 نياملسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 َا حهِ ايصٝس يًُخطّ؟ د:1ر َػأي١

قد البحر باإلمجاع: لحديثل يحرم طىل الؿحرم صقد البر باإلمجاع، ويحؾ لف ص

 ڀ  ڀ پپ پ پ ٻ    ٻ ٻ ٻ ٱ﴿الباب، ولؼقلف تعاىل: 

 .[96املائدة:] ﴾ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

أكف يحرم طىل الؿحرم أن يؼتؾ، أو يذبح صقد البر،  :والؿؼصقد مـ أية

ويجقز لف أن يؼتؾ صقد البحر، وكذلؽ يحرم طؾقف أكؾ صقد البر.
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 61( )1196(، ومسؾؿ )1824أخرجف البخاري ) (1)

 (. 1193(، ومسؾؿ )1825أخرجف البخاري ) (2)

  (7/333.)الؿجؿقع (5/135 ،178 ،)الؿغـلاكظر:  (3)
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ٍُ،  ٖ   ٌ يًُخ   طّ إٔ ٜأن   ٌ َ   ٔ ف   ٝس اي     ل    د:2ر َػأي١ شا اف   ٕازٙ احل   ٬

 ٚأٖس٣ ي٘؟

 يف هذه الؿسللة أققال: 

يؿـع الؿحرم مـ لحؿ الصقد مطؾًؼا، وهق ققل الؾقث،  :الكْل األّل

، أهنؿا كرهاه والثقري، وإسحاق، وصحَّ طـ طظ، وابـ طؿر، وابـ طباس 

ُة أهؾ هذا الؼقل ققلف تػسقر ابـ جريرلؾؿحرم طىل كؾ حال، كؿا يف  ، وُحجَّ

، وحديث الصعب بـ جثامة الذي يف ﴾ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ  ڀ﴿ تعاىل:

(، أكف قال: ُأهِدي إىل 1195) صحقح مسؾؿالباب، وحديث زيد بـ أرقؿ يف 

 طضق مـ لحؿ صقد: فرده، وقال: إكا ٓ كلكؾف: إكا ُحُرٌم. رسقل اهلل 

: يجقز لؾؿحرم أن يلكؾ مـ لحؿ الصقد الذي ُيفدي لف الحالُل الكْل الجاىٕ

 ا، وهق ققل مجاهد، وابـ جبقر، وأصحاب الرأي.مطؾؼً 

واستدلقا بحديث أبل قتادة الذي يف الباب، وحديث صؾحة بـ طبقد اهلل يف 

صحقح مسؾؿ (1197 قال: أكؾـاه طىل طفد رسقل اهلل ،) . 

(، وغقره أنَّ رسقل اهلل 1/351) مالؽ لمقصوحديث طؿقر بـ سؾؿة يف 

 بالعرج، فنذا هق بحؿار وحش طؼقر، فؾؿ  خرج يريد مؽة وهق محرم، فؿر

يؾبث أن جاء رجؾ مـ هبز، فؼال: يا رسقل اهلل، هذه رمقتل، فشلكؽؿ هبا. فلمر 

فاق. وهق حديث صحقح. رسقل اهلل   أبا بؽر فؼسؿف بقـ الرِّ

: إن كان الحالل صاده لؾؿحرم بلمره، أو دٓلتف، أو بغقر أمره، الكْل الجالح
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وإن صاده الحالل لـػسف، وأهدى مـف لؾؿحرم فقجقز،  ففق حرام طىل الؿحرم،

وهذا الؼقل قال بف أمحد، والشافعل، ومالؽ، وإسحاق، وأبق ثقر وغقرهؿ، وهق 

ققل الجؿفقر، وحجتفؿ: أنَّ هذا الؼقل يجؿع بقـ إدلة: فننَّ أكثر إدلة تدل 

، طىل الجقاز، فقحؿؾ حديث الصعب بـ جثامة طىل أكف صاده لرسقل اهلل 

فرده، وذكر لف العؾة إصؾقة مـ التحريؿ، وهل )اإلحرام(،  فعؾؿ ذلؽ الـبل 

 ســ أبل داودواستلكس الجؿفقر طىل ذلؽ بحديث جابر بـ طبد اهلل يف 

صقد البر لؽؿ »قال:  ( وغقرمها، أنَّ الـبل 5/187(، والـسائل )1851)

ٕنَّ الؿطؾب بـ طبداهلل بـ  ، ويف إسـاده اكؼطاع:«حالل؛ مامل تصقدوه أو ُيَصد لؽؿ

 .حـطب مل يسؿع مـ جابر بـ طبداهلل 

 الؿقصلوقد صحَّ هذا الؼقل طـ طثؿان بـ طػان، فروى مالؽ يف 

( بنسـاد صحقح أكف ُأيت بؾحؿ صقد، فؼال ٕصحابف: كؾقا. قالقا: أٓ 1/354)

 تلكؾ أكت؟ قال: إين لست كفقئتؽؿ، إكؿا صقد مـ أجظ.

 ، ما يدل طىل ذلؽ.بل هريرة وثبت طـ طؿر وأ

، وهق ترجقح اإلمام القادطل، واإلمام ابـ أقسب األقٌاههق  ًىرا اىقٌه

، فأية يحتؿؾ ﴾ڀ ڀ ڀ  ڀ﴿طثقؿقـ رمحة اهلل طؾقفؿا، وأما ققلف تعاىل: 

أن الؿراد هبا )اصطقاد(، وأنَّ الؿراد هبا )مصقد(، وإول مجؿع طىل تحريؿف، 

تؼدمت إحاديث، فنما أن يؽقن لقس مراًدا بأية، أو  والثاين فقف اختالف كؿا

يؽقن مراًدا، ولؽـ دلت إدلة إخرى طىل تخصقصف، فلجازت ما ُأهدي 
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لؾؿحرم مـ الحالل بدون أن يصقده مـ أجؾف، واهلل أطؾؿ.

(1)
 

ْٝسع ٭ ً ٘ ٖ ٌ حي طّ عً ٢ غ ريٙ إٔ       د:3ر َػأي١ َا حطّ ع٢ً احملطّ يهْٛ٘ َف

 ٜأنً٘؟

كؿا  قره أن يلكؾ، وثبت ذلؽ طـ طثؿان بـ طػان ذكر أهؾ العؾؿ أنَّ لغ

ه طؿر تؼدم، وثبت ذلؽ أيًضا طـ أبل هريرة   البقفؼلســ كؿا يف  ، وأقرَّ

( بنسـاد صحقح طـفؿا وهق ضاهر حديث الصعب بـ جثامة.5/189)
(2)

  

 لشا قتٌ احملطّ ايصٝس، أٚ شحب٘، ؾٌٗ ذبٌ تًو ايصبٝخ١؟ د:4ر َػأي١

 تعتبر مقتة ٓ تحؾ، وهق ققل الحسـ،  ذهب أكثر أهؾ العؾؿ إىل أهنا

والؼاسؿ، وسامل، ومالؽ، وإوزاطل، والشافعل، وأمحد، وإسحاق، وأصحاب 

قت ذكاًة غقر شرطقة، وهق ققل الظاهرية، واختاره اإلمام  الرأي، وذلؽ ٕهنا ُذكِّ

 .ابـ طثقؿقـ 

 وذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل أكف يجقز لغقر الؿحرم الذي قتؾفا أكؾفا، وهق 

ققل الثقري، وأبل ثقر، وابـ الؿـذر، قال ابـ الؿـذر: هل كذبقحة السارق، 

 وهق ققل طؿرو بـ ديـار، وأيقب، والشافعل يف الؼديؿ.

: لؿا تؼدم، واهلل أطؾؿ.اىقٌه األًه أظيس :قاه أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل ىو
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ســ البقفؼل (1/354 ،)الؿقصل (7/324 ،)الؿجؿقع (5/135 ،)الؿغـلواكظر:  (1)

(5/191 ،)تػسقر الطبري (8/741.) 

  (5/138.)الؿغـلواكظر:  (2)

  (7/169.)الشرح الؿؿتع (7/331 ،)الؿجؿقع (5/139 ،)الؿغـلاكظر:  (3)
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ٌّ؟ د:5ر َػأي١  َٔ اضٕط ٚٚ س َٝت١ ٚفًٝسا ٖٚٛ ذلط

 م الؿقتة، وهق ققل أمحد، والحسـ، والثقري، اختار بعض أهؾ العؾؿ أكف يؼد

ومالؽ، وقالقا: الصقد إذا قتؾف الؿحرم صار مقتة: فقؽقن محرًما مـ جفة أكف 

 مقتة، ومـ جفة كقكف صقًدا لـُؿْحرم.

  ،وذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل أكف يؼدم الصقد: ٕنَّ الؿقتة محرمة لذاهتا

فنذا وجدت الضرورة جاز، والصقد محرم لؽقكف ُمحرًما: ففق محرم لعارض، 

، فؽقػ  ًٓ وٓ يسؾَّؿ لفؿ أكف مقتة إذا كان مضطًرا لصقده: ٕنَّ صقده يصبح حال

.اىصٌاب وهقيؽقن مقتة؟! وهق ققل الشافعل، وإسحاق، وابـ الؿـذر، 
(1)

  

 لشا أحطّ ٚيف ًَه٘ فٝس، ؾٌٗ ًٜعَ٘ لضغاي٘؟ د:6ر َػأي١

 قر، وأمحد، قال مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ: طؾقف إرسالف. وهق ققل أبل ث

 والصحقح طـد الشافعقة، وهق ققل أصحاب الرأي.

  وذهب مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ إىل أكف ٓ يؾزمف إرسالف، وهق ققل أبل ثقر، وابـ

الؿـذر، وبعض الشافعقة: ٕكف مؾؽف، وهق حالل، ولؽـ ٓ يؼتؾف، وٓ يذبحف بعد 

 إحرامف.

 ـزلف، ومل يؽـ يف يدهوطـ مالٍؽ، وأمحد أكف ٓ يؾزمف إرسالف إذا كان يف م. 

، واهلل أطؾؿ.أقسبوققل أبل ثقر، وابـ الؿـذر 
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (5/141.)الؿغـلاكظر:  (1)

  (7/333.)الؿجؿقعاكظر:  (2)
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 َا حهِ طري املا٤؟ د:7ر َػأي١

(: قال إوزاطل، والشافعل، 7/333) الؿجؿقعيف   قال اليّْٖ

ثقر، وأصحاب الرأي، وطقام أهؾ العؾؿ: هق مـ صقد البر، فنذا قتؾف  وأبق

 هالؿحرم: لزمف الجزاء، واهلل أطؾؿ.ا

ا َصقُْر الـَْؿاِء، َكاْلبَطِّ َوَكْحِقِه،  (5/178 :)الؿغـليف   ً قدامّ٘قال اب َفَلمَّ

ِة َأْهِؾ اْلِعْؾؿِ  ، فِل َقْقِل َطامَّ ـْ َصقِْد اْلبَرِّ
 َوفِقِف اْلـجَزاُء.، َفُفَق مِ

ـْ َطَطاٍء َأكَُّف َقاَل: َحقُْث َيُؽقُن َأْكثََر، َفُفَق َصقُْدُه. ِة َأْهِؾ َوَقْقُل  َوُحؽَِل َط َطامَّ

، َوُيْػِرُخ فِقفِ  ُف َيبِقُض فِل اْلبَرِّ َكَّ
ِ
، َكَسائِِر َصقِْرِه،  :اْلِعْؾِؿ َأْوَلك: ٕ ـْ َصقِْد اْلبَرِّ

َفَؽاَن مِ

ْزِق، َوالـَْؿِعقَشِة مِـُْف، قَّادِ  فؽان َوإِكََّؿا إَقاَمُتُف فِل اْلبَْحِر لَِطَؾِب الرِّ  ه.اَكالصَّ

 حهِ فٝس اجلطاز. د:8ر َػأي١

 ُة أهؾ العؾؿ إىل أنَّ الجراد يحرم طىل الؿحرم اصطقاده، وفقف  ذهب طامَّ

الجزاء، وصحَّ طـ طؿر، وابـ طؿر، وطبد اهلل بـ طباس، أهنؿ جعؾقا فقف الجزاء 

  (4/527-528.)مصـػ ابـ أبل شقبةتؿرة، كؿا يف 

  ،وخالػ أبق سعقد آصطخري مـ الشافعقة، وُحؽِل طـ طروة بـ الزبقر

، طـد أبل داود ا: لقس فقف الجزاء، واحتج لفؿ بحديث أبل هريرة أهنؿ قالق

، «إكَم هق مـ صقد البحر»قال:  (، أنَّ رسقل اهلل 851(، والترمذي )1854)

وهق حديث ضعقٌػ، يف إسـاده: أبق الؿفزم، وهق متروك.
(1)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/331.)الؿجؿقعواكظر:  (1)
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ًْ َٕ ُوِخِس ُِ َٔ ِّٗدا  َِ َقَتَن َص  َفِصْن ِف٘ َجَصاِء َو

 ايصٝس، ؾٌٗ عًٝ٘ اجلعا٤ لشا نإ َتعًُسا؟لشا قتٌ احملطّ  د:1ر َػأي١

  :ٴۇ ۈ ۈ ۆ﴿ذهب طامة أهؾ العؾؿ إىل أن طؾقف الجزاء: لؼقلف تعاىل 

أية، ومل  [95املائدة:] ﴾   ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۅۉ ۅ  ۋ ۋ

يـؼؾ الخالف يف ذلؽ إٓ طـ مجاهد، وتلول أية بتلويؾ غقر مؼبقل، حقث 

إلحرام. قال: وأما إن كان ذاكًرا لإلحرام فلمره قال: متعؿًدا لؾصقد غقر ذاكٍر ل

ر. ومل يقافؼف أهؾ العؾؿ طىل هذا التلويؾ. طظقؿ، ٓ ُيَؽػَّ
(1)

  

 لشا قتٌ احملطّ ايصٝس خٕأ ؾٌٗ عًٝ٘ اجلعا٤؟ د:2ر َػأي١

  :ۉ﴿ذهب أكثر أهؾ العؾؿ إىل أنَّ طؾقف الجزاء أيًضا، وقالقا يف ققلف تعاىل 

ا لؼتؾف كاسقًا إلحرامف(، : يحتؿؾ أن تؽقن أية )متعؿدً ﴾ې ې ې

ويحتؿؾ أن تؽقن )متعؿًدا لؼتؾف ذاكًرا إلحرامف(، فتحؿؾ أية طىل العؿقم، 

 وقالقا: يؼاس طىل قتؾ أدمل: فننَّ الدية تجب يف قتؾف طؿًدا، أو خًطا.

  وذهب مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ إىل أنَّ الؿخطئ لقس طؾقف جزاء، وهق ققل

قر، وداود، وأمحد يف رواية، وابـ الؿـذر: صاوس، وسعقد بـ جبقر، وأبل ث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/321-321.)الؿجؿقعاكظر:  (1)
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، وقد اختاره اإلمام الشـؼقطل األظيسهق  ًىرا اىقٌهلظاهر أية الؿتؼدمة، 

.وأما تلويؾ الجؿفقر وققاسفؿ فغقر مؼبقل ،
(1)

  

 الخالف الؿذكقر هق جاٍر أيًضا يف حؼ الـاسل. تيبيُ:

ُّ ح٫ٙ٬ د:3ر َػأي١ ٍِ احملط  احملطّ  عا٤؟ ع٢ً ايصٝس ؾكتً٘، ؾٌٗ ًٜعّ لشا ز

  ،ذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل أنَّ طؾقف الجزاء: لدٓلتف طؾقف، وهق ققل ططاء

ومجاهد، وبؽر الؿزين، وأمحد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وجاء طـ ابـ 

طباس بنسـاد ضعقػ، فقف: لقث بـ أبل سؾقؿ، وحجتفؿ: أنَّ الؼتؾ ترتب طىل 

 دٓلتف وإطاكتف: فؽان كالؼاتؾ.

 أهؾ العؾؿ إىل أكف لقس طؾقف جزاء، ويلثؿ طىل دٓلتف، وهق  وذهب مجاطٌة مـ

واهلل -، اىصحْح ققل مالؽ، والشافعل، وأبل ثقر، وداود، وابـ الؿـذر، وهق

وأية ٓ  ﴾ې ې ې ۉ ۅۉ ۅ  ۋ ۋ ٴۇ﴿: ٕنَّ اهلل تعاىل قال: -أطؾؿ

فا وضاهرها، واهلل أطؾؿ. ال يف كصِّ تتـاول الدَّ
(2)

  

ًَ د:4ر َػأي١ ٍٍع احملطّ ذلط  ا آخط ؾكتً٘، ؾع٢ً َٔ اجلعا٤؟لشا ز

 :يف الؿسللة ثالثة أققال 

 الجزاء بقـفؿا، وهق ققل ططاء، ومحاد، وأمحد. :األّل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (6/317.)تػسقر الؼرصبل (7/32- ،)الؿجؿقعاكظر:  (1)

  (7/331.)الؿجؿقع (5/133 ،)الؿغـلواكظر:  (2)
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: طىل كؾ واحد مـفؿا جزاٌء، وهق ققل الشعبل، وابـ جبقر، الجاىٕ

 الرأي. وأصحاب

، وهق ققل مالؽ، الجالح : الجزاء طىل الؼاتؾ وحده، ويلثؿ الذي أطان أو دلَّ

: لؿا تؼدم يف الؿسللة اىصٌابهق  اىقٌه ل، وأبل ثقر، وداود، وهذاوالشافع

قبؾفا. التل
(1)

 

 لٕ أنٌ احملطّ َا فٝس ٭ ً٘، أٚ بس٫يت٘، ؾٌٗ عًٝ٘ اجلعا٤؟ د:5ر َػأي١

 :يف الؿسللة ققٓن 

أكف يضؿـ الجزاء بلكؾف، وهق ققل أمحد، ومالؽ، والشافعل يف الؼديؿ،  :األّل

 وذلؽ ٕكف مؿـقع مـف.

، وٓ ًىرا أصحلقس طؾقف جزاء، وهق ققل الشافعل يف الجديد، : أكف الجاىٕ

كعؾؿ دلقاًل طىل إيجاب الجزاء طىل مـ أكؾ ومل يؼتؾ.
(2)

  

 َٔ قتٌ ايصٝس ثِ أنً٘، ؾهِ عًٝ٘  عا٤؟ د:6ر َػأي١

  ،ذهب أكثر أهؾ العؾؿ إىل أكف يضؿـ لؾؼتؾ دون إكؾ، وهق ققل أمحد

بـ الؿـذر: لدٓلة ومالؽ، والشافعل، وأبل يقسػ، ومحؿد بـ الحسـ، وا

 أية السابؼة طىل ذلؽ.

 وذهب بعضفؿ إىل أكف يضؿـ لألكؾ أيًضا، وهق ققل ططاء، وأبل حـقػة. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (7/331.)الؿجؿقع (5/133 ،)الؿغـلاكظر:  (1)

  (5/139.)الؿغـلواكظر:  (2)
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، واهلل أطؾؿ.ًاىصٌاب اىقٌه األًه 
(1)

 

 لشا قتٌ احملطّ فًٝسا آخط بعس أٍٚ، ؾٌٗ عًٝ٘  عا٤ آخط؟ د:7ر َػأي١

 الؽ، ذهب أكثر أهؾ العؾؿ إىل أنَّ طؾقف جزاًء آخر، وهق ققل الشافعل، وم

 ې ې ې ۉ﴿وأمحد يف رواية، وابـ الؿـذر، وأبل حـقػة: لؼقلف تعاىل: 

 .﴾ەئ ائ ائ ى ى ې

  وذهب مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ إىل أنَّ طؾقف جزاًء واحًدا بالصقد إول، وهق

ققل الحسـ، وابـ جبقر، ومجاهد، والـخعل، وقتادة، وهق ققل داود، ورواية 

نَّ الحد ٓ يتعدد إٓ إن ارتؽب الجريؿة طـ أمحد، وكلهنؿ قاسقه طىل الحدود: فن

 طؼب إقامة الحد مرة أخرى.

، : ٕكف هق الظاهر مـ أية لؿـ تدبرها، واهلل أطؾؿًاىقٌه األًه أظيس ُ :قيت

وأما ققاسفؿ فغقر صحقح: فننَّ الؽػارات تتعدد بتعدد الؼتؾ وإيؿان، وأروش 

الجـايات تتعدد بتعدد الجـايات.
(2)

  

 طّ فًٝسا ممًٛٙنا إلْػإ؟لشا قتٌ احمل د:8ر َػأي١

 :يف الؿسللة ققٓن 

أن طؾقف الجزاء، والؼقؿة، وهق ققل الشافعل، وأمحد، وأبل حـقػة،  :األّل

ومالؽ، وأكثر أصحاب داود: ٕكف تعدى يف حؼ اهلل، وحؼ الؿخؾقق، فؽان طؾقف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (6/312.)تػسقر الؼرصبل (7/331 ،)الؿجؿقع (5/139) ،الؿغـلاكظر:  (1)

  (7/323.)الؿجؿقعاكظر  (2)



 154 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 
 الضؿان بالجزاء والؼقؿة.

، وبعض أصحاب : طؾقف الؼقؿة ولقس طؾقف الجزاء، وهق ققل الؿزينالجاىٕ

 داود.

، واهلل أطؾؿ.اىقٌه األًه أقسب :قاه أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل ىو
(1)

  

لشا ف  اٍ عً  ٢ احمل  طّ ف  ٝس ٚمل ٜػ  تٕع زؾع  ٘ ل٫ بكتً  ٘، ؾٗ  ٌ       د:9ر َػأي١

 عًٝ٘ اجلعا٤؟

  ذهب أمحد، والشافعل وأصحاهبؿا إىل أكف يؼتؾف ولقس طؾقف شلء: ٕكف ملمقر

 لؿمذيات صبًعا: فصار كالؽؾب العؼقر.بؼتؾف لؾحػاظ طىل كػسف، وٕكف التحؼ با

  وذهب أبق حـقػة، وقال بف بعض الحـابؾة إىل أنَّ طؾقف الجزاء: ٕكف قتؾ صقًدا

 لحاجة كػسف.

: ٕكف ملمقر بؼتؾف لؾدفاع طـ كػسف، وأما اىصحْحهق  ًاىقٌه األًه ُ :قيت

الصقد الذي فقف الجزاء ففق مـفل طـ قتؾف، وطؾقف فؽقػ يممر بالجزاء؟!، 

أطؾؿ. واهلل
(2)

 

 ؟لشا اضٕط احملطّ ل  ا٭نٌ، ؾصاز فًٝسا، ؾٌٗ عًٝ٘ اجلعا٤ د:11ر َػأي١

(: ُيبَاُح َلُف َذلَِؽ بَِغقِْر ِخاَلٍف َكْعَؾُؿُف: 5/396) الؿغـليف   قال ابً قدام٘

َْكِؾ َمَع اْلُؼْدَرةِ ، [195البقرة:] ﴾ہ     ہ ہ ۀ   ۀ﴿َفنِنَّ اهلَل َتَعاَلك َقاَل:  ْٕ َوَتْرُك ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/331.)الؿجؿقعواكظر:  (1)

  (7/338.)الؿجؿقع (5/396 ،)الؿغـلواكظر:  (2)
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ُروَرةِ طِ  إْلَؼاٌء بِقَِدِه إَلك التَّْفُؾَؽِة، َوَمتَك َقتََؾُف َضِؿـَُف، َسَقاٌء َوَجَد َغقَْرُه َأْو َلْؿ  :ـَْد الضَّ

َكَُّف ُمبَاٌح َأْشبََف َصقَْد اْلبَْحرِ  َيِجْد.
ِ
َٓ َيْضَؿـُُف: ٕ  : َْوَزاِطلُّ ْٕ  ه.اَوَقاَل ا

ف، وأما الذي يجب فقف الجزاء : ٕكف ملمقر بؼتؾًقٌه األًشاػِ أقسب ُ :قيت

 ففق الؿحرم قتؾف بـص أية، واهلل أطؾؿ.

 ٫ تؿطٜل ب  لحطاّ احلج ٚلحطاّ ايعُط٠. د:11ر َػأي١

َّٓ َطَؾك  اْلـجَزاءُ  (5/397 :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘ َٓ َيِجُب إ

ـَ إْحَراِم اْلَحجِّ َوإِْحَراِم اْلُعْؿَرةِ: لِ  َٓ َفْرَق َبقْ َٓ ، ُعُؿقِم الـَّصِّ فِقِفَؿااْلـُؿْحِرِم، َو َو

، َوُهَق ، ِخاَلَف فِل َذلَِؽ  ـِ ْحَراِم بِـُُسَؽقْ ـَ اإْلِ ْحَراِم بِـُُسٍؽ َواِحٍد، َوَبقْ ـَ اإْلِ َٓ َفْرَق َبقْ َو

َنَّ اهللَ 
ِ
ْق َبقْـَُفَؿا. اْلَؼاِرُن: ٕ  هاَتَعاَلك َلْؿ ُيَػرِّ

 ًقٌذلٌالػف الجؿفقر، وأوجَب أبق حـقػة طىل الؼارن جزاءيـ، وخ ُ :قيت

.اىصٌاب هق
(1)

 

 َا ٖٛ ضابط ايصٝس؟ د:12ر َػأي١

قُْد َما َجَؿَع َثاَلَثَة َأْشقَاَء، َوُهقَ :  قال أبْ حمند بً قدام٘ َأْن َيُؽقَن  :َوالصَّ

َٓ َمالَِؽ َلُف، ُمْؿتَـًِعا ِل ُكؾُّ َما َلقَْس بَِؿْلُكقٍل : ُمبَاًحا َأْكُؾُف،  َوَّ ْٕ َٓ َفقَْخُرُج بِاْلَقْصِػ ا

قِْر، َوَسائِِر  ـْ اْلَحَشَراِت، َوالطَّ
َجَزاِء فِقِف، َكِسبَاِع اْلبََفائِِؿ، َواْلـُؿْستَْخبَِث مِ

َماِت. قِْد اْلـُؿَحؾَِّؾ َأْكُؾُف. اْلـُؿَحرَّ اَرُة فِل الصَّ َوَقاَل: ُكؾُّ  َقاَل َأْحَؿُد: إكََّؿا ُجِعَؾْت اْلَؽػَّ

.َوَهَذا َقْقُل َأْكثَِر َأْهِؾ اْلِعْؾؿِ ، ِرُم ُيْمَكُؾ َلْحُؿفُ إَذا َأَصاَبُف اْلـُؿحْ  ُيقَدىَما 
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/441.)الؿجؿقعواكظر:  (1)

  (5/397-398.)الؿغـلاكتفك الؿراد  (2)
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 ايصٟ ٫ ميتٓع، ٚيٝؼ بٛحؿٞ. د:13ر َػأي١

َٓ َيْحُرُم َطَؾك  (5/399 :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘ َوَما َلقَْس بَِقْحِشلٍّ 

َٓ َأْكُؾُف،  َْكَعاِم ُكؾَِّفا، َواْلخَ اْلـُؿْحِرِم َذْبُحُف َو ْٕ َجاِج َوَكْحِقَهاَكبَِفقَؿِة ا َٓ  ،قِْؾ، َوالدَّ

َْصؾِ  ْٕ ْطتِبَاُر فِل َذلَِؽ بِا
ِ
ـَ َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ فِل َهَذا ِخاَلًفا، َوآ َٓ بِاْلَحاِل، َفَؾْق  َكْعَؾُؿ َبقْ

ِف َوَجَب فِقِف اْلـجَزاُء، َوَكَذلَِؽ َوَجَب اْلـجَزاُء فِل اْلَحَؿاِم َأْهؾِقِّ  :اْستَْلَكَس اْلَقْحِشلُّ 

َْهؾِلُّ َلْؿ َيِجْب فِقِف َشْلٌء.، اْطتِبَاًرا بَِلْصؾِفِ  :َوَوْحِشقِّفِ  ْٕ َش ا  َوَلْق َتَقحَّ

َنَّ 
ِ
َٓ َشْلَء فِقَفا: ٕ ْكِسل. َقاَل َأْحَؿُد فِل َبَؼَرةٍ َصاَرْت َوْحِشقًَّة:  َْصَؾ َفقَْفا اإْلِ ْٕ  ا

 .الؿراد كتفكا

 ٌٖ يف ايثعًب  عا٤؟ د:14ر َػأي١

 :يف الؿسللة ققٓن 

 : فقف الجزاء، وهق ققل صاوس، وقتادة، ومالؽ، والشافعل، والحسـ.ألّلا

: لقس فقف الجزاء، وهق ققل الزهري، وطؿرو بـ ديـار، وابـ أبل الجاىٕ

 كجقح، وأمحد، وابـ الؿـذر.

الصحقحثبت يف  ُ :قيت
(1)

باع،  أنَّ الـبل   هنك طـ كؾ ذي كاٍب مـ السِّ

 .والثعؾب لف كاب يػترس بف

: ٕكف ٓ يحؾ أكؾف، ولقس بصقد، ومـ قال: فاىصحْح اىقٌه اىثاِّذا: وطىل ه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1319( )1318قؿ )ر البؾقغسقليت إن شاء اهلل يف  (1)
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فنهنؿ يرون أكف ُيباح أكؾف، وبعضفؿ طؾؾ بلنَّ كابف لقس بؼقي، وهذا ٓ  :فقف الجزاء

يؽػل يف إخراجف مـ طؿقم الـص السابؼ.
(1)

  

هـاك حققاكات أخرى ُمْختََؾٌػ فقفا، هؾ فقفا جزاء أم ٓ؟ وذلؽ بـاًء  تيبيُ:

طىل اختالففؿ يف جقاز أكؾفا أم ٓ، فؿا ُأبقح أكؾف: وجَب فقف الجزاء، وما ٓ ُيباح: 

 فؾقس فقف الجزاء، وبقان ذلؽ إن شاء اهلل تعاىل يف ]كتاب إصعؿة[.

 َاشا جيب ع٢ً َٔ فاز ٖٚٛ ذلطّ َٔ اجلعا٤؟ د:15ر َػأي١

 ې ۉ ۅۉ ۅ  ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ﴿بقان ذلؽ يف ققل اهلل طز وجؾ: 

  ېئ       ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ    ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې

 أية. [95املائدة: ] ﴾ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ

َفا  َقاتُِؾ :  قال ابً قدام٘ قِْد ُمَخقٌَّر فِل اْلـجَزاِء بَِلَحِد َهِذِه الثَّاَلَثِة، بَِليِّ الصَّ

َر، ُمقِسًرا َكاَن َأْو ُمْعِسًرا. ،  َشاَء َكػَّ افِِعلُّ ْأِي َوبَِفَذا َقاَل َمالٌِؽ، َوالشَّ ، َوَأْصَحاُب الرَّ

ـْ َأْحَؿَد ِرَواَيٌة َثاكِقَةٌ  ًٓ  :َوَط  :َفنِْن َلْؿ َيِجْد َأْصَعؿَ  :َأكََّفا َطَؾك التَّْرتِقِب، َفقَِجُب اْلِؿثُْؾ َأوَّ

َنَّ َهْدَي اْلـُؿتَْعِة َطؾَ  َفنِْن َلْؿ َيِجْد َصاَم.
ِ
ٕ : ـِ َطبَّاٍس، َوالثَّْقِريِّ ـْ اْب ك َوُرِوَي َهَذا َط

ُف بِِػْعٍؾ َمْحُظقٍر. التَّْرتِقِب. َكَّ
ِ
َٓ إْصَعاَم فِل  :َوَطـُْف ِرَواَيٌة َثالِثَةٌ  َوَهَذا َأْوَكُد مِـُْف: ٕ ُف  َأكَّ

ْصَعاِم َقَدَر َطَؾك  ـْ َقَدَر َطَؾك اإْلِ َنَّ َم
ِ
قَاَم: ٕ َيِة لِقَْعِدَل الصِّ ْٔ ، َوإِكََّؿا ُذكَِر فِل ا

اَرةِ اْلَؽػَّ

ْبِح  ـُ َطبَّاٍس. .الذَّ ، َوَأبِل ِطقَاٍض. َهَؽَذا َقاَل اْب ْعبِلِّ  هاَوَهَذا َقْقُل الشَّ

ساجح ــَّفاىأية كص  يف التخققر بقـ الثالثة إمقر:  :قاه أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل ىو
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/441.)الؿجؿقع (5/398-399 ،)الؿغـلواكظر:  (1)
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 ، واهلل أطؾؿ.اىقٌه األًههق  ًاىصٌاب 

إلقفؿا،   (7/438)الؿجؿقعوققل الشعبل، وأبل طقاض طزاه الـقوي يف 

 وزاد: الـخعل، وزفر.

، ويف تػسقر ابـ جريروققل ابـ طباس إول يف الترتقب لف صريؼان كؿا يف 

كؾقفؿا ضعٌػ، وأما أثره الثاين يف طدم اإلصعام: ففق مـ صريؼ: الَحَؽؿ بـ طتقبة، 

طـ مِْؼَسؿ، طـف، والَحَؽؿ مل يسؿع مـ مِؼَسؿ إٓ بعض إحاديث، كحق مخسة أو 

، وطىل هذا ففق ضعقٌػ، واهلل أطؾؿ.جامع التحصقؾا يف ستة كؿ
(1)

 

 َٔ ايصٟ حيهِ باملثٌ َٔ ايٓعِ؟ د:16ر َػأي١

أمر اهلل طز وجؾ أن يحؽؿ بذلؽ رجالن طدٓن، والصقد مـف ما حؽؿ بف 

 ، ومـف ما مل يرد طـفؿ فقف الحؽؿ.الصحابة 

 ؾؿ مِـَّا فلما ما حؽؿ بف الصحابة: فلكثر أهؾ العؾؿ طىل أكف يمخذ بف: ٕهنؿ أط

وأحؽؿ، وهؿ طدول، وقد قضقا بذلؽ: فقجب الؿصقر إلقف، وهذا ققل ططاء، 

 والشافعل، وأمحد، وإسحاق، وداود، وابـ حزم وغقرهؿ.

  وذهب مالؽ، وابـ أبل لقىل، والحسـ بـ حل، والثقري إىل أكف ٓبد مـ

 استئـاف حؽؿقـ، ثؿ اختؾػقا: فؼال مالؽ: الخقار إىل الؿحؽقم طؾقف، ٓ إىل

الحؽؿقـ، ويؼقل لفؿا: )ٓ تحؽؿا طظَّ إٓ باإلصعام( إن شاء، أو بالصقام إن 

شاء، أو بالجزاء إن شاء. وقال الباققن: الخقار إىل الحؽؿقـ، ٓ إىل الؿحؽقم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/186.)ســ البقفؼل[، 95]آية: تػسقر ابـ جرير (7/438 ،)الؿجؿقعواكظر:  (1)
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طؾقف. وقال مالؽ: ٓ يجقز لؾحؽؿقـ أن يحؽؿا بغقر حؽؿ مـ مضك. وقال ابـ 

م، وإن كان حؽؿ الققم أقؾ: حل: إن كان حؽؿ الققم أكثر: حؽؿ بحؽؿ القق

 حؽؿ بحؽؿ مـ مضك.

ع إلقف، واهلل أطؾؿ.رَج أنَّ ما حؽؿ بف الصحابة يُ  ًاألظيس ُ :قيت
(1)

 

 لشا فاز احملطّ ْعا١َ، ؾُاشا عًٝ٘؟ د:17ر َػأي١

  أكثر أهؾ العؾؿ طىل أنَّ طؾقف كظقره مـ الـَّعؿ، وهل البدكة، ومل يـؼؾ الخالف

الؼقؿة، ويجقز صرففا يف الؿثؾ. إٓ طـ الـخعل، وأبل حـقػة، فؼآ: طؾقف 

 وكذلؽ ققلفؿ يف غقر الـعامة مـ الصقد.

، وقد جاء طـ مجٍع مـ الصحابة أهنؿ قضقا بذلؽ، اىصٌابهق  ًاىقٌه األًه

، وجاء طـ ابـ ســ البقفؼلبطرق يحسـ هبا كؿا يف  جاء طـ ابـ طباس 

بنسـاد  بت مسعقد بسـٍد مـؼطع، وجاء طـ طؿر، وطثؿان، وطظ، وزيد بـ ثا

مـؼطع يف مقضعقـ.
(2)

 

ِٓععِ؟ د:18ر َػأي١ ْٝا، ؾُاشا عًٝ٘ َٔ اي  لشا فاز احملطّ محاًضا ٚحؿ

 :يف الؿسللة ققٓن 

: طؾقف بدكة، جاء طـ ابـ مسعقد بنسـاد مـؼطع، وروي طـ ابـ طباس، األّل

: الرواية يف ذلؽ طـ ابـ الؿحؾَّكومل أقػ لف طىل إسـاد، لؽـ قال ابـ حزم يف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/221.)الؿحؾَّك (7/439 ،)الؿجؿقع (5/412-413 ،)الؿغـلواكظر:  (1)

مصـػ  (5/182 ،)ســ البقفؼل (7/441 ،)قعالؿجؿ (5/412 ،)الؿغـلاكظر:  (2)

  (879.)الؿحؾَّك (4/398 ،)الرزاق طبد
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 صح. وهق ققل ططاء، والـخعل، وأبل طبقدة، وأمحد يف رواية.طباس ٓ ت

، ومل أقػ طؾقف، وهق ققل : طؾقف بؼرة، طزاه ابـ قدامة إىل طؿر الجاىٕ

 طروة، ومجاهد، وططاء، والشافعل، وأمحد يف رواية.

(: وجدكا محار القحش أشبف 7/228) الؿحىليف   ّقال ابً حصٍو

لبؼر ومحار القحش ذوا شعر وذكب سابغ، ولقس لفؿا بالبؼرة مـف بالـاقة: ٕنَّ ا

سـام، والـاقة ذات وبر وذكب قصقر وسـام: فقجب الحؽؿ بالبؼرة: لؼقة 

 هالؿؿاثؾة.ا

، واهلل أطؾؿ.اىصٌابهق  اىقٌه ًىرا ُ :قيت
(1)

 

 لشا فاز احملطّ بكط٠ٙ ٚحؿ١ٝ، ؾُاشا عًٝ٘ َٔ ايٓعِ؟ د:19ر َػأي١

ؼرة القحش بؼرة، ُروي (: ويف ب5/413) الؿغـليف   قال ابً قدام٘

 هذلؽ طـ ابـ مسعقد، وططاء، وطروة، وقتادة، والشافعل.ا

(، مـ صريؼ: الضحاك بـ 4/411أثر ابـ مسعقد أخرجف طبد الرزاق ) ُ :قيت

مزاحؿ، طـ ابـ مسعقد، والضحاك مل يدرك ابـ مسعقد: ففق ضعقػ مـؼطع، 

ا. َـّ الحؽؿ طؾقف: فننَّ الؿؿاثؾة بقـفؿا ضاهرة جدًّ  ولؽ

ِٓععِ؟ د:21ر َػأي١ ًٝا، ؾُاشا عًٝ٘ َٔ اي  لشا فاز احملطّ ظ 

(: ويف الظَّبل شاٌة، ثبت ذلؽ طـ 5/414) الؿغـليف   قال ابً قدام٘

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/182.)ســ البقفؼل (879 ،)الؿحؾَّك (5/413 ،)الؿغـلواكظر:  (1)
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طؿر، وُروي طـ طظ، وبف قال ططاء، وطروة، والشافعل، وابـ الؿـذر، وٓ كحػظ 

 هطـ غقرهؿ خالففؿ.ا

، وأثر طظ ( بنسـاد صحقح4/416أخرجف طبد الرزاق ) وأثر طؿر  ُ :قيت

 ( مـ صريؼ: سؿاك، طـ طؽرمة، طـف، 4/416أخرجف أيًضا طبدالرزاق ،)

 : ففق مـؼطع.وسؿاك روايتف طـ طؽرمة مضطربة، وطؽرمة مل يسؿع مـ طظ 

 ايٛبط َاشا ؾٝ٘؟ د:21ر َػأي١

(: ويف القبر شاٌة، ُروي ذلؽ طـ 5/414) الؿغـليف   قال ابً قدام٘

. وهل ما بؾغ أربعة أشفر مـ ولد الؿعز: مجاهد، وططاء، وقال الؼاضل: فقف جػرة

 هٕكف لقس بلكبر مـفا، وقال الشافعل: إن كاكت العرب تلكؾ القبر: فػقف جػرة.ا

ًىٌ الجػرة أقرب إىل الؿؿاثؾة بالقبر مـ الشاة،  :قاه أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل ىو

 يف القربقع كؿا سقليت. أقسب إىل حنٌ اىصحاتح

 ايريبٛع َاشا ؾٝ٘؟ د:22ر َػأي١

 ٓن:فقف قق 

: فقف جػرة، وهذا الؼقل صحَّ طـ طؿر، وجاء طـ ابـ مسعقد بسـديـ األّل

ـ هبؿا، وهق ققل ططاء، وأمحد، والشافعل، وأبل ثقر.  ُيحسَّ

: قال الـخعل: فقف َثَؿـُف، وقال مالؽ: ققؿتف صعاًما. وقال طؿرو بـ الجاىٕ

بَّ والقربقع يقديان.  ديـار: ما سؿعـا أنَّ الضَّ
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، واهلل أطؾؿ.ٍا قضَ تو اىصحاتح ًاىصٌاب ُ :قيت 
(1)

 

 ايِطّب َا ؾٝ٘؟ د:23ر َػأي١

 :فقف أققال 

، وقال بف الشافعل، وأمحد : فقف َجْدٌي، وهذا الؼقل صحَّ طـ طؿر األّل

 يف رواية، وداود، وأبق يقسػ.

: فقف شاٌة، وهق ققل ططاء، وأمحد يف رواية، وذكره ابـ قدامة طـ جابر، الجاىٕ

جاهد: حػـة مـ صعام. وقال قتادة: صاع. وقال مالؽ: ومل أجد لف سـًدا. وقال م

 ققؿتف مـ الطعام.

قضك بف. : ٕنَّ طؿر اىصٌابهق  اىقٌه األًه ُ :قيت
(2)

 

 ايِط ع َاشا ؾٝ٘؟ د:24ر َػأي١

بع »قال:  أنَّ الـبل  مـ حديث جابر بـ طبد اهلل  الســثبت يف  الضَّ

«صقد، وُيجعؾ فقف كبش إذا صاده الؿحرم
(3)

حقح الؿسـد مؿا لقس الص، وهق يف 

  (214.)يف الصحقحقـ

، أهنؿ جعؾقا فقف كبًشا، وهق ققل وقد صحَّ طـ طؿر، وجابر، وابـ طباس 

 ططاء، وأمحد، والشافعل، وابـ الؿـذر.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (3/75.)إم (5/184 ،)البقفؼل (5/414 ،)الؿغـلواكظر:  (1)

 ابـ أبل شقبة (5/185 ،)البقفؼل (7/441 ،)الؿجؿقع (5/414 ،)الؿغـلاكظر:  (2)

(4/526 ،)إم (3/76 ،)الؿحىل (7/228.) 

 (.1324إن شاء اهلل برقؿ ) البؾقغسقليت تخريجف يف  (3)
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باع، ويؽرهقن أكؾفا.  وقال إوزاطل: العؾؿاء بالشام يعدوهنا مـ السِّ

 هسـة أوىل.ا: وهق الؼقاس: إٓ أنَّ اتِّباع ال قال ابً قدام٘

: لؾحديث الؿتؼدم، ولؼضاء الصحابة فْو شاج أنَّ  -بال ريب- اىصحْحُ : قيت

بذلؽ، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 ا٭ضْب َاشا ؾٝ٘؟ د:25ر َػأي١

  صحَّ طـ طؿر بـ الخطاب ،أكف قضك فقف بـ)َطـاق(، وهق ققل أمحد ،

 والشافعل. 

  .وقال ططاء، ومجاهد: فقف شاة 

 .وقال مالؽ: ققؿتف صعاًما 

 .، واهلل أطؾؿاب قٌه ػَس ًٍِ ٍؼوًاىصٌ ُ :قيت

والَعـَاق: هل صغقرة الؿاطز التل بؾغت أن تؽقن جذطة.
(2)

 

 احلُا١َ َاشا ؾٝٗا لشا فازٖا احملطّ؟ د:26ر َػأي١

  ثبت طـ ابـ طؿر، وابـ طباس  أهنؿا جعال فقفا شاة، وجاء ذلؽ طـ

بسـد فقف ضعػ طؿر، وطثؿان 
(3)

، وأخذ بذلؽ الشافعل، وأمحد، وداود 

 مالؽ قال بف يف محام الحرم.الظاهري، و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/183-184.)البقفؼل (4/526 ،)ابـ أبل شقبة (5/413 ،)الؿغـلواكظر:  (1)

  (3/74.)إم (5/184 ،)البقفؼل (7/228 ،)الؿحؾَّك (5/414 ،)الؿغـلواكظر:  (2)

 إثر طـفؿا طـد البقفؼل، ويف إسـاده صؾحة بـ أبل حػصة، وهق مجفقل. (3)
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  وذهب الـخعل، والزهري، وأبق حـقػة إىل أن فقفا الؼقؿة، وهق ققل مالؽ يف

: ٕكف حؽؿ الصحابة.اىقٌه األًههق  ًاىصحْح محام غقر الحرم،
(1)

 

 ايٕٝٛض اييت أفػط َٔ احلُاّ. د:27ر َػأي١

ما دون الحؿام مـ العصافقر  (7/441 :)الؿجؿقعيف   قال اليّْٖ

 ،وأمحد ،وأبق حـقػة ،وبف قال مالؽ ،الطققر تجب فقف ققؿتف طـدكاوكحقها مـ 

 لءٓ ش :وقال بعض أصحاب داود ،وهق الصحقح يف مذهب داود ،والجؿفقر

فقؿا ٓ  لءفدل طىل أكف ٓ ش [95املائدة:] ﴾ەئ ائ ائ ى ى ې﴿ :لؼقلف تعاىل :فقف

اء يف وابـ طباس وغقرمها أوجبقا الجز ،واحتج أصحابـا بلن طؿر .مثؾ لف

يف كؾ صقر  :قال ،طـ ابـ طباس هوروى البقفؼل بنسـاد ،فالعصػقر أوىل :الجرادة

 هادون الحؿام ققؿتف.

(، 5/216، وأثر ابـ طباس إخقر طـد البقفؼل )اىصٌاب قٌه اجلَيٌز ُ :قيت

.وهق صحقح
(2)

  

 ٌٖ يف بٝض ايصٝس  عا٤؟ د:28ر َػأي١

 ذا طـ ابـ طباس ذهب الجؿفقر إىل أنَّ فقف الجزاء، وجزاؤه ققؿتف، وثبت ه

 وجاء طـ طؿر ،  بنسـاد مـؼطع كؿا يف مصـػ طبدالرزاق، وجاء طـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ســ البقفؼل (7/229 ،)الؿحىل (7/441 ،)الؿجؿقع (5/413 ،)الؿغـلواكظر:  (1)

(5/215-216.) 

  (5/411.)الؿغـلواكظر:  (2)
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مـ صريؼ ولده أبل طبقدة، ومل يسؿع مـ أبقف، وهذا ققل  ابـ مسعقد 

 الـخعل، والزهري، وأمحد، والشافعل، وأصحاب الرأي.

  إىل أكف  -وطزاه إىل أبل حـقػة-وذهب الؿزين، وبعض الظاهرية، وابـ حزم

: ٕكف لقس -واهلل أطؾؿ- ًىرا اىقٌه أقسب شلء طؾقف: ٕكف لقس بصقد، ٓ

بصقد.
(1)

 

َععًٝ ا؟ د:29ر َػأي١  لشا نإ املصٝس فػرًيا، أٚ 

  :ذهب ططاء، وأمحد، وأبق ثقر، والشافعل إىل أنَّ مـ صاد صقًدا صغقًرا

 .﴾ەئ ائ ائ ى ى ې﴿فجزاؤه مثؾف مـ الـعؿ صغقًرا: لؼقلف تعاىل: 

 ۈئ ۆئ ۆئ﴿ن يؽقن كبقًرا: لؼقلف تعاىل: وذهب مالؽ إىل أكف يجب أ﴾ 

 ، قال: وٓ يجزئ الفدي الصغقر.[95املائدة:]

بأية الؿتؼدمة مع حؽؿ الصحابة بالَعـَاق،  ّأجاب اجلنَْز عً ذلك:

والجدي، والجػرة، وهل مؿا ٓ يفدى بف، وقال الجؿفقر: إوىل أن يػدي بؽبقر، 

 ، واهلل أطؾؿ.زًاىصٌاب قٌه اجلَيٌولؽـ القاجب طؾقف مثؾف، 

  ،وكذلؽ الؿعقب الخالف فقف كالخالف الؿتؼدم، والصحقح ققل الجؿفقر

وباهلل التقفقؼ.
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصـػ  (5/218 ،)ســ البقفؼل (7/441 ،)الؿجؿقع (5/411،) الؿغـلاكظر:  (1)

  (4/421.)طبدالرزاق

  (7/439.)الؿجؿقع (5/415 ،)الؿغـلواكظر:  (2)
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 لشا اؾرتى مجاع١ٚ يف قتٌ فُٝس؟ د:31ر َػأي١

  ،ذهب مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ إىل أنَّ الجزاء طؾقفؿ، يشتركقن يف جزاء واحد

 .وهق ققل ططاء، والزهري، ومحاد، وأمحد، وإسحاق، وأبل ثقر، وداود

  ،وذهب مجاطٌة إىل أنَّ طىل كؾ واحد مـفؿ جزاء، وهق ققل الحسـ، والشعبل

 والـخعل، والثقري، ومالؽ، وأبل حـقػة.

: ٕنَّ الؿؼتقل واحد: فقجب فقف جزاء واحد، ًاىصحْح اىقٌه األًه

أطؾؿ. واهلل
(1)

 

 لشا اختاض اجلاْٞ ع٢ً ايصٝس إٔ ٜؿسٟ باملثٌ، ؾهٝـ ٜصٓع؟ د:31ر َػأي١

َق  (5/416 :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘ إَذا اْختَاَر اْلِؿثَْؾ، َذَبَحُف، َوَتَصدَّ

َنَّ اهللَ 
ِ
ـِ اْلَحَرِم: ٕ َٓ ُيْجِزُئُف َأْن ، ﴾ۈئ ۆئ ۆئ﴿َتَعاَلك َقاَل:  بِِف َطَؾك َمَساكِق َو

َنَّ اهلل
ِ
ٕ : ـِ َق بِِف َحقًّا َطَؾك الـَْؿَساكِق اُه َهْدًيا، َواْلَفْدُي  َيتََصدَّ َيِجُب َذْبُحُف،  َتَعاَلك َسؿَّ

اِم الـَّْحرِ  َٓ َيْختَصُّ َذلَِؽ بَِليَّ  ه.اَوَلُف َذْبُحُف َأيَّ َوْقٍت َشاَء، َو

َٓ ُبدَّ َلُف  (6/316تػسقرهيف   قال الكسطيب ا الفْدُي َفاَل ِخاَلَف أَكَُّف  (: َأمَّ

َة: لَِؼْقلِِف َتَعاَلك:  ـْ َمؽَّ
 ه.ا﴾ۈئ ۆئ ۆئ﴿مِ

َٓ َيبُْؾُغَفا، َوإِكََّؿا َأَراَد (: َوَلْؿ يُ 6/314) ّقال  اْلَؽْعبََة بَِعقْـَِفا: َفنِنَّ اْلَفْدَي 
ِردِ

َٓ ِخاَلَف فِل َهَذا.ا  هاْلَحَرَم، َو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/439.)الؿجؿقع (5/421 ،)الؿغـلواكظر:  (1)
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 لشا اختاض اإلطعاّ، ؾهٝـ ٜصٓع؟ د:32ر َػأي١

ْصَعامَ  (5/416 :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘ ُم  :َمتَك اْختَاَر اإْلِ َفنِكَُّف ُيَؼقِّ

ـِ اْلِؿثَْؾ بَِدَرا ُق بِِف َطَؾك الـَْؿَساكِق َراِهَؿ بَِطَعاٍم، َوَيتََصدَّ َوبَِفَذا َقاَل ، ِهَؿ، َوالدَّ

. افِِعلُّ َْجِؾ  الشَّ
ِ
َنَّ التَّْؼِقيَؿ إَذا َوَجَب ٕ

ِ
َٓ اْلِؿثَْؾ: ٕ قَْد  ُم الصَّ َوَقاَل َمالٌِؽ: ُيَؼقِّ

َٓ مِثَْؾ  َم اْلـُؿتَْؾُػ، َكَالَِّذي  ْتاَلِف، ُققِّ َأنَّ ُكؾَّ َما َتؾَِػ َوَجَب فِقِف اْلِؿثُْؾ  :َوَلـَا .َلفُ اإْلِ

َدمِلِّ  ْٔ ـْ َماِل ا
َم َلِزَمْت قِقَؿُة مِثْؾِِف، َكاْلِؿثْؾِلِّ مِ  ه.اإَذا ُققِّ

 َا ٖٛ َكساض اإلطعاّ؟ د:33ر َػأي١

  يـ مـ غقره، وذهب ا مـ البر، أو ُمدَّ ذهب أمحد إىل أكف ُيعطِل كؾ مسؽقـ ُمدًّ

ا، وذهب أبق حـقػة إىل أكف الشافعل، ومالؽ إىل  ا ُمدًّ أكف يطعؿ كؾ مسؽقـ ُمدًّ

 يطعؿ كؾ مسؽقـ كصػ صاع.

 ه.امساكقـ، وأقؾفؿ ثالثة: إن شاء أصعؿ  ّقال ابً حصو

 أكف يدفع إىل كؾ مسؽقـ ما شاء، وأقؾف ما يشبعف، -واهلل أطؾؿ- ًاىظاىس ُ :قيت

.واهلل أطؾؿ وٓ يـؼصف طـ الؿد،
(1)

 

 َهإ اإلطعاّ. د:34ر َػأي١

  مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ إىل أن اإلصعام يف الحرم أيًضا: ٕكف قائؿ مؼام ذهب

 الفدي، وهق مذهب أمحد، والشافعل، وُروي طـ مالؽ.

 .وذهب محاد، وأبق حـقػة إىل أكف يطعؿ بؿقضع اإلصابة، وُروي طـ مالؽ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (878( )7/222.)الؿحىل (5/416-417 ،)الؿغـلواكظر:  (1)
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  وقال الطبري: يطعؿ حقث شاء. وهق ققل ابـ حزم وهق الصحقح ،

عؿؾ بالؼقل إول أحقط، واهلل أطؾؿ.لإلصالق يف أية، وال
(1)

  

 لشا اختاض ايصّٛ، ؾهِ ٜصّٛ؟ د:35ر َػأي١

 :اختؾػ أهؾ العؾؿ يف ذلؽ 

  ،فذهب مجاطٌة إىل أكف يصقم مؽان كؾ ُمدٍّ يقًما، وهق ضاهر ققل ططاء

ومالؽ، والشافعل، وأمحد: ققاًسا طىل ققلفؿ يف كػارة الؿجامع يف هنار رمضان، 

 وقد تؼدمت الؿسللة.

 ٌة إىل أكف يصقم مؽان كؾ كصػ صاع يقًما، وهق ققل الحسـ، وذهب مجاط

والـخعل، والثقري، وأصحاب الرأي، وإسحاق، وابـ الؿـذر، وحجتفؿ أنَّ 

، ولؽـف مـ صريؼ: الحؽؿ طـ مِؼَسؿ، ومل يسؿع هذا قد جاء طـ ابـ طباس 

 .جامع التحصقؾمـف: إٓ أحاديث يسقرة كؿا يف 

 ء الصقد مـ الطعام والصقام مثؾ كػارة إذى.وذهب أبق ثقر إىل أنَّ جزا 

  .وقال سعقد بـ جبقر: الصقم يف فدية الصقد مـ ثالثة أيام إىل طشرة أيام 

 .وذهب الؾقث إىل أكف ٓ يتجاوز ستقـ يقًما، واختاره ابـ العربل 

  وذهب ابـ حزم  إىل أكف يـظر إىل ذلؽ الصقد كؿ يشبع مـ الـاس؟

 ا، وطزاه الؼرصبل لقحقك بـ طؿر مـ الؿالؽقة.فقصقم بدل كؾ إكسان يقمً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (882.)الؿحؾَّك (5/417 ،)الؿغـل (6/316) ،تػسقر الؼرصبلواكظر:  (1)



 169 احَلجِّ ِكَتاُب

ًىنِ قٌه أتِ لقس يف الؿسللة كص  صريح،  :قاه أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل ىو 

أوجب يف فدية إذى هدًيا، أو إصعام ستة مساكقـ،  : ٕنَّ الـبل ثٌز قسّة

لؽؾ مسؽقـ كصػ صاع، أو صقام ثالثة أيام: وطؾقف فقؼقم الطعام، ويصقم طـ 

ع يقًما، واهلل أطؾؿ.كؾ صا
(1)

 

 ٌٖ جيب ايتتابع يف ايصٝاّ؟ د:36ر َػأي١

(: وٓ يجب التتابع يف الصقام، وبف قال 5/418)  قال ابً قدام٘

الشافعل، وأصحاب الرأي: فننَّ اهلل تعاىل أمر بف مطؾًؼا: فال يؼقد بالتتابع مـ غقر 

 هدلقؾ.ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (5/417 ،)الؿغـل (6/316 ،)تػسقر الؼرصبل (7/222-( ،)878 ،)الؿحؾَّكاكظر:  (1)

الؿجؿقع (7/438.) 
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ـْ َطائَِشَة  (669)   ،َوَط
ِ
َوابِّ َخؿْ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَلْت: َقاَل َرُسقُل اهلل ـَ الدَّ ، ٌس ِم

َـّ  ُف ـَ فِل الَحَرِم: الُغَراُب َفاِسؼُكؾُّ الَعْؼَرُب، َوالَػْلَرُة، َوالَؽْؾُب ، َو َوالِحَدَأةُ ، ، ُيْؼَتْؾ

. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.«الَعُؼقرُ 
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 ل باخلُؼ ايؿٛاغل.بٝإ بعض َا ٜتعً د:1ر َػأي١

َزاَد فِل ِرَواَية َسِعقد  (1829 :)الػتحيف  ، قال الحافظ «َوالُغَراُب » قولُ:

ـْ َطائَِشة ِطـْد ُمْسؾِؿ ْبـ اْلـُؿَسقَّ ا َبَْؼع»ب َط ْٕ َوُهَق الَِّذي فِل َضْفره أَْو َبْطـف َبقَاض،  ،«ا

َؿا َحَؽاُه اِْبـ اْلـُؿـِْذر َوَغقْره، ُثؿَّ َوَأَخَذ بَِفَذا اْلَؼقْد َبْعض َأْصَحاب اْلَحِديث كَ 

َح بِاْختِقَاِرِه، َوُهَق َقِضقَّة َحْؿؾ اْلـُؿْطَؾؼ َطَؾك اْلـُؿَؼقَّد  ،َوَجْدت اِْبـ ُخَزْيَؿَة َقْد َصرَّ

َٓ َتِصّح  َياَدة   الزِّ
ـْ  :َوَأَجاَب اِْبـ َبطَّال بَِلنَّ َهِذهِ ـْ ِرَواَية َقتَاَدَة َط

َكََّفا مِ
ِ
َسِعقد، َوُهَق  ٕ

َياَدة. ،ُمَدلِّس َٓ َتثُْبت َهِذِه الزِّ  َوَقْد َشذَّ بَِذلَِؽ، َوَقاَل اِْبـ َطبْد اْلبَّر: 

ا  َواَيات اْلـُؿْطَؾَؼة َأَصّح. َوفِل َجِؿقع َهَذا التَّْعؾِقؾ َكَظر، َأمَّ َوَقاَل اِْبـ ُقَداَمَة: الرِّ

َّٓ َما ُهَق َدْطَقى التَّْدلِقس َفَؿْرُدوَدة بَِلنَّ  ـَ إِ ِسق ـْ ُشقُقخف اْلـُؿَدلِّ َٓ َيْرِوي َط ُشْعبَة 

ـْ َصِريؼ الـَّْضر  ،َمْسُؿقع َلُفؿْ 
َح الـََّسائِلُّ فِل ِرَواَيتف مِ ـْ ِرَواَية ُشْعبَة، َبْؾ َصرَّ

َوَهَذا مِ

ا َكْػل الثُّبُقت َفَؿْردُ ا ـْ ُشْعبَة بَِسَؿاِع َقتَاَدَة. َوَأمَّ ا ْبـ ُشَؿقٍْؾ َط ود بِنِْخَراِج ُمْسؾِؿ. َوَأمَّ

َياَدة ـْ َشْرط َقبُقل الزِّ
ـْ الثَِّؼة اْلَحافِظ ،التَّْرِجقح َفَؾقَْس مِ

َياَدة َمْؼبُقَلة مِ َوُهَق  ،َبْؾ الزِّ

 ه.اَكَذلَِؽ ُهـَا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1198(، ومسؾؿ )1829أخرجف البخاري ) (1)
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وأكثر أهؾ العؾؿ طىل أكف يجقز لؾؿحرم قتؾ الغراب بدون تؼققد  ُ :قيت 

 ، واهلل أطؾؿ.ط، ًأظيًٌاىؼَو تاىصّادج أحٌبإبؼع، 

ِغقر الَِّذي َيْلُكؾ :  قال احلافظ َػَؼ اْلُعَؾَؿاء َطَؾك إِْخَراج اْلُغَراب الصَّ َوَقْد اِتَّ

ـْ َذلَِؽ 
ْرع :َوُيَؼال َلفُ  ،اْلَحّب مِ اغ :َوُيَؼال َلفُ  .ُغَراب الزَّ  ه.اَوَأْفتَْقا بَِجَقاِز َأْكؾف .الزَّ

 الروايات ذكر )الحقة( بدلفا. ، جاءت يف بعض«الَعْؼَرُب » قولُ:

َكبََّف بِنِْحَداُهَؿا َطَؾك  ملسو هيلع هللا ىلصَوالَِّذي َيْظَفر لِل َأكَُّف :  قال احلافظ ابً حجس

ْقتَِصار
ِ
ُْخَرى ِطـْد آ ْٕ َٓ  ،ا ـَ ُحْؽؿفَؿا َمًعا َحقُْث َجَؿَع. َقاَل اِْبـ اْلـُؿـِْذر:  َوَبقَّ

َٓ َكْعَؾؿُفْؿ اِْختََؾُػقا فِل َجَقاز َقتْؾ ا ا قِقَؾ َلُف: َفاْلَحقَّة ؟ َقاَل:  ْلَعْؼَرب. َوَقاَل َكافِع َلؿَّ

بَُف اِْبـ َطبْد اْلبَّر بَِؿا َأْخَرَجُف اِْبـ َأبِل  .ُيْختََؾػ فِقَفا ـْ َيُشّؽ فِقَفا؟ َوَتَعؼَّ َوفِل ِرَواَية: َوَم

اًدا ـْ َصِريؼ ُشْعبَة َأكَُّف َسَلَل اْلَحَؽؿ َوَحؿَّ
َٓ فَ  ؟َشقْبَة مِ َٓ َيْؼتُؾ اْلـُؿْحِرم اْلَحقَّة َو  : َٓ َؼا

َْرض ْٕ ـْ َهَقاّم ا
تفَؿا َأكَُّفَؿا مِ ـْ ُحجَّ

ـْ َأَباَح َقتْؾفَؿا مِثْؾ  :اْلَعْؼَرب. َقاَل: َومِ َفقَْؾَزم َم

َٓ َمْعـَك َلُف، َكَعْؿ ِطـْد الـَْؿالِؽِقَّة ِخ  اَلف فِل َقتْؾ َذلَِؽ فِل َسائِر اْلَفَقاّم، َوَهَذا اِْطتاَِلل 

ََذى. ْٕ ـْ ا
ـ مِ َٓ َتتََؿؽَّ تِل   هاَصِغقر اْلَحقَّة َواْلَعْؼَرب الَّ

 ، بؽسر أولف، وفتح ثاكقف بعدها مهزة.«َوالِحَدَأةُ » قولُ:

: ومـ خقاص الحدأة أهنا تؼػ يف الطقران، ويؼال: إهنا ٓ قال احلافظ 

 هتخطػ إٓ مـ جفة القؿقـ.ا

ُة أهؾ العؾؿ طىل   الؿجؿقع(، و5/175) الؿغـلجقاز قتؾفا كؿا يف وطامَّ
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 (، ومل يـؼال يف الؿسللة خالًفا.7/333)

 .«َواْلَػْلَرةُ » قولُ:

َوَلْؿ َيْختَؾِػ اْلُعَؾَؿاء فِل َجَقاز َقتْؾَفا  (1829 :)الػتحيف   قال احلافظ

ـْ إِْبَراِهقؿ الـََّخِعلِّ َفنِكَّ  :لِْؾُؿْحِرمِ  َّٓ َما ُحؽَِل َط ِ ُف َقاَل: فِقَفا َجَزاء إَِذا َقتََؾَفا اْلـُؿْحِرم إ

ـَّة َوِخاَلف َقْقل َجِؿقع أَْهؾ اْلِعْؾؿ.  ،َأْخَرَجُف اِْبـ اْلـُؿـِْذر، َوَقاَل: َهَذا ِخاَلف السُّ

َوَرَوى اْلبَقَْفِؼلُّ 
(1)

اد   ـْ َحؿَّ  َصِحقح َط
ا َذَكُروا َلُف َهذَ  -ْبـ َزْيد َقاَل ابِنِْسـَادٍ  ا اْلَؼْقلَلؿَّ

ـْ إِْبَراِهقؿ الـََّخِعلِّ -
ا لِْمَثاِر مِ َٓ  :: َما َكاَن بِاْلُؽقَفِة أَْفَحش َردًّ لِِؼؾَِّة َما َسِؿَع مِـَْفا، َو

ْعبِّل  ـْ الشَّ
بَاًطا َلَفا مِ  هالَِؽثَْرةِ َما َسِؿَع. :َأْحَسـ اِتِّ

 .«والؽؾب العؼقر» قولُ:

َوَقاَل ُزَفر: اْلـُؿَراد بِاْلَؽْؾِب  (1829 :)الػتحيف   قال احلافظ ابً حجس

ة. َوَقاَل َمالِؽ فِل  ْئب َخاصَّ : ُكّؾ َما َطَؼَر الـَّاس َوَطَدا لالُؿَقصَّ اْلَعُؼقر ُهـَا الذِّ

ََسد ْٕ ْئب ُهَق اْلَعُؼقر. َوَكَذا َكَؼَؾ َأُبق  ،َواْلَػْفد ،َوالـَِّؿر ،َطَؾقِْفْؿ َوَأَخافُفْؿ مِثْؾ ا َوالذِّ

ـْ ُسْػقَان، َوُهَق َقْقل اْلـجْؿُفقر. َوَقاَل َأُبق َحـِقَػة: اْلـُؿَراد بِاْلَؽْؾِب ُهـَا  ُطبَقْد َط

ْئب. َواْحتَجَّ َأُبق ُطبَقْد  َٓ َيْؾتَِحؼ بِِف فِل َهَذا اْلُحْؽؿ ِسَقى الذِّ ة، َو اْلَؽْؾب َخاصَّ

ْط َطَؾْقفِ »: ملسو هيلع هللا ىلصلِْؾُجْؿُفقِر بَِؼْقلِِف  ُفؿَّ َسؾِّ ـْ كاَِلبؽ الؾَّ ََسد ،«َكْؾًبا ِم ْٕ َوُهَق  ،َفَؼتََؾُف ا

ـْ َأبِقِف، َواْحتَجَّ  ـْ َصِريؼ أَبِل َكْقَفؾ ْبـ َأبِل َطْؼَرب َط
َحِديث َحَسـ َأْخَرَجُف اْلَحاكِؿ مِ

ـْ اِْسؿ اْلَؽْؾب ،[4املائدة:] ﴾ڻ ڻ ڻ  ں ں﴿ :بَِؼْقلِِف َتَعاَلك
َفا مِ  :َفاْشتَؼَّ

 ه.اُؽؾِّ َجاِرح َطُؼقرَفؾَِفَذا قِقَؾ لِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.5/212لؾبقفؼل ) الســ الؽبرىاكظر:  (1)
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ففق حديث ضعقٌػ:  «ط طؾقف كؾًبا مـ كالبؽؾِّ سَ  ؿالؾف»أما حديث:  ُ :قيت 

(: طباس بـ الػضؾ إكصاري، وقد قال فقف 2/539فننَّ يف إسـاده طـد الحاكؿ )

البخاري: مـؽُر الحديث. وقال الـسائل: لقس بثؼة. وقال ابـ الؿديـل: ذهب 

 .هتذيب التفذيبٓ يصدق. كؿا يف  حديثف. وقال أبق زرطة: كان

 ، وآستشفاد بالحديث إكؿا هق استشفاد لغقي.ًاىصٌاب قٌه اجلَيٌز

 ٌٖ ًٜتخل بٗصٙ اخلُؼ غريٖا يف  ٛاظ قتًٗا؟ د:2ر َػأي١

َم إَِلك  (1829 :)الػتحيف   قال احلافظ َوَذَهَب اْلـجْؿُفقر َكَؿا َتَؼدَّ

 الؿراده .اْؽؿإِْلَحاق َغقْر اْلَخْؿس بَِفا فِل َهَذا اْلحُ 

ـْ ُكؾِّ ِجـٍْس َطَؾك  (5/177 :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘
اْلَخبََر َكصَّ مِ

ـْ َأْدَكاهُ 
َلًة َطَؾك َما َكاَن فِل َمْعـَاَها،  :ُصقَرةٍ مِ َٓ َتـْبِقًفا َطَؾك َما ُهَق َأْطَؾك مِـَْفا، َوَد

ُف َطَؾك اْلِحَدَأةِ َواْلُغَراِب َتـْبِقٌف طَ  َؾك اْلبَاِزي َوَكْحِقِه، َوَطَؾك اْلَػْلَرةِ َتـْبِقٌف َطَؾك َفـَصُّ

اْلَحَشَراِت، َوَطَؾك اْلَعْؼَرِب َتـْبِقٌف َطَؾك اْلَحقَِّة، َوَطَؾك اْلَؽْؾِب اْلَعُؼقِر َتـْبِقٌف َطَؾك 

تِل ِهَل َأْطَؾك مِـْفُ  بَاِع الَّ َٓ بِؼِ  :السِّ ـُ بِِؿثْؾِِف َو َٓ ُيْضَؿ َنَّ َما 
ِ
ـُ َوٕ َٓ ُيْضَؿ قَؿتِِف 

 هاَكاْلَحَشَراِت.

 ٌٖ تكتٌ ايػ اع ٚلٕ مل ت سأ باهلجّٛ؟ د:3ر َػأي١

(: قال ابـ الؿـذر: وأمجعقا طىل أنَّ 7/334) الؿجؿقعيف   قال اليّْٖ

السبع إذا بدر الؿحرم فؼتؾف: فال شلء طؾقف. قال: واختؾػقا فقؿـ بدأ السبع، فؼال 

أمحد، وإسحاق: ٓ يؼتؾف. وقال ططاء، مجاهد، والـخعل، والشعبل، والثقري، و
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وطؿرو بـ ديـار، والشافعل، وأبق ثقر: ٓ بلس بؼتؾف يف اإلحرام: طدا طؾقف أم مل 

 هيعد. قال ابـ الؿـذر: وبف أققل.ا

 : لظاهر حديث الباب، واهلل أطؾؿ.اىصٌابوهق  ُ :قيت

 قتٌ بعض احلؿطا  امل٪ش١ٜ نايكٌُ ٚايٗكطعاز. د:4ر َػأي١

وأما الؼؿؾة إذا  :قال ابـ الؿـذر (7/334 :)قعالؿجؿيف   قال اليّْٖ

.يتصدق بحػـة مـ صعام :فؼال ابـ طؿر ،قتؾفا الؿحرم
(1)

: ويف رواية طـف أكف قال 

 ،ومثؾف طـ قتادة .قبضة مـ صعام :وقال ططاء .ٓ شلء فقفا :أي .أهقن مؼتقل هل

ة فؿا تؿر :وقال إسحاق .ايطعؿ شقئً  :وقال أمحد .حػـة مـ صعام :وقال مالؽ

 ،وططاء ،وقال صاوس .ما تصدق بف ففق خقر مـفا :وقال أصحاب الرأي .فققفا

 :إن قتؾفا مـ رأسف :لشافعلاوقال  .ٓ شلء فقفا :وأبق ثقر ،وسعقد بـ جبقر

ٓ  :قال ابـ الؿـذر .فال فدية :وإن كاكت ضاهرة يف جسده فؼتؾفا ،افتدى بؾؼؿة

 هاولقس لؿـ أوجب فقفا شقئا حجة. ،شلء فقفا

 والذي اختاره ابـ الؿـذر هق الصحقح بال ريب.

دابة متطػؾة طىل الحققاكات، وٓ سقؿا البعقر، فتشرب دمف، وقد صح  ّالكساد:

طـ طؿر أكف كان يؼرد بعقره، وصح طـ ابـ طباس أكف أمر بؼتؾفا، وطىل هذا طامة 

أهؾ العؾؿ، وجاء طـ مالؽ، وسعقد بـ الؿسقب، وطؽرمة أهنؿ كرهقا قتؾفا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( بنسـاد صحقح.4/2/79بؿعـاه طـد ابـ أبل شقبة ) (1)
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 .ًاىصحْح قٌه اجلَيٌزؾؿحرم، ل

الحشرات الؿمذية كالبعقض، والبراغقث، والذباب، والزكبقر تؼتؾ  تيبيُ:

طـد أكثر أهؾ العؾؿ، وكؼؾ طـ مالؽ أكف قال يف الذباب، والـؿؾ، والزكبقر إذا 

، واهلل أطؾؿ.ًاىصٌاب قٌه اجلَيٌزقتؾت: يتصدق بشلء. 
(1)

  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (4/489.)مصـػ ابـ أبل شقبة (5/177 ،)الؿغـل (7/334 ،)الؿجؿقعواكظر:  (1)
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ـِ َطبَّاٍس  (667) ـِ اْب َوُهَق ُمْحِرٌم. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف. اْحتََجؿَ  ملسو هيلع هللا ىلصلـَّبِلَّ ، َأنَّ اَوَط

(1)
 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 احلجا١َ يًُخطّ. د:1ر َػأي١

َوفِل َهَذا اْلَحِديث َدلِقؾ لَِجَقاِز  (1212 :)شرح مسؾؿيف   قال اليّْٖ

ْأس َوَغقْره إَِذا َكاَن َلُف اْلِحَجاَمة لِْؾُؿْحِرمِ  ، َوَقْد َأْجَؿَع اْلُعَؾَؿاء َطَؾك َجَقازَها َلُف فِل الرَّ

ْعر ِحقـَئِذٍ  ْعر، َفنِْن َلْؿ َيْؼَطع  ،ُطْذر فِل َذلَِؽ َوإِْن َقَطَع الشَّ ـْ َطَؾقِْف اْلِػْدَية: لَِؼْطِع الشَّ
َلؽِ

 وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى       ې ې﴿ْقلف َتَعاَلك: َفاَل فِْدَية َطَؾقِْف، َوَدلِقؾ الـَْؿْسَلَلة قَ 

َية، َوَهَذا اْلَحِديث َمْحُؿقل َطَؾك َأنَّ الـَّبِّل  [196البقرة:]  ﴾وئ ْٔ َكاَن َلُف ُطْذر فِل  ملسو هيلع هللا ىلصا

ا إَِذا َأَراَد اْلـُؿْحِرم  ـْ َقْطع َشْعر، أَمَّ َٓ َيـَْػّؽ َط ُف  َكَّ
ِ
ْأس: ٕ اْلِحَجاَمة فِل َوَسط الرَّ

ـَْت َقْؾع َشْعر َفِفَل َحَرام اْلِحَجاَمة ْعر، َوإِْن  :لَِغقِْر َحاَجة، َفنِْن َتَضؿَّ لِتَْحِريِؿ َقْطع الشَّ

َٓ َشْعر فِقِف، َفِفَل َجائَِزة ِطـْدَكا َوِطـْد  ـ َذلَِؽ بَِلْن َكاَكْت فِل َمْقِضع  َلْؿ َتتََضؿَّ

ـْ اِْبـ ُطَؿر َٓ فِْدَية فِقَفا، َوَط اْلـجْؿُفقر َو
(2)

ـْ اْلَحَسـ اْلبَْصِرّي وَ   َمالِؽ َكَراَهتَفا، َوَط

ْحَرام. م َلقَْس َحَراًما فِل اإْلِ  هافِقَفا اْلِػْدَية، َدلِقؾـَا َأنَّ إِْخَراج الدَّ

 الؿغـلكػقس ومػقد، ومثؾف قال ابـ قدامة يف  وكالم الـقوي  ُ :قيت

فقف خالف (، ولؽـ إيجاب الػدية بلخذ ذلؽ الؼدر مـ الشعر 127، 5/126)

سقليت تحؼقؼف إن شاء اهلل تعاىل تحت حديث كعب بـ طجرة، واهلل أطؾؿ.
(3)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 1212(، ومسؾؿ )1835أخرجف البخاري ) (1)

 ( بنسـاد صحقح.1/351) مقصل مالؽيف  أثر ابـ طؿر  (2)

 (.245)ص الِؼَرى لؼاصد أم الُؼرىواكظر:  (3)
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ـِ ُطْجَرَة  (666) ـْ َكْعِب ْب   ،َوَط

ِ
َوالَؼْؿُؾ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: ُحِؿْؾت إَلك َرُسقِل اهلل

ـْت ُأَرى الَقَجَع »َيتَـَاَثُر َطَؾك َوْجِفل، َفَؼاَل:  بََؾَغ بِؽ َما َأَرى َما ُك
(1)

 «، َأَتِجُد َشاًة؟

 َٓ ـٍ كِْصُػ »َقاَل: ، ُقْؾت:  ، لُِؽؾِّ ِمْسؽِق ـَ اٍم، َأْو َأْصِعْؿ ِستََّة َمَساكِق َفُصْؿ َثاَلَثَة َأيَّ

. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.«َصاعٍ 
(2)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 ٌٖ ع٢ً احملطّ ايؿس١ٜ لشا حًل ضأغ٘؟ د:1ر َػأي١

إذا كان لؿرض، أو أذى يف رأسف، فال خالف بقـ أهؾ العؾؿ يف أنَّ لف أن  أما

 ائ ائ ى ى       ې ې ېې ۉ   ۉ ۅ  ۅ ۋ ۋ﴿يحؾؼ ويػتدي: لؼقلف تعاىل: 

، ولحديث كعب بـ طجرة [196البقرة:] ﴾ۈئ ۈئ ۆئ  ۆئ ۇئ ۇئ  وئ وئ ەئ ەئ

 الذي يف الباب.

 وأما إذا كان ذلؽ الحؾؼ لغقر طؾة وهق متعؿد:

(: أمجع أهؾ العؾؿ طىل وجقب 5/381) الؿغـلكؿا يف  امليرز فكد قال ابً

 هالػدية طىل مـ حؾؼ وهق محرم بغقر طؾة.ا

  وذهب ابـ حزم كؿا يفالؿحىل (874 إىل أن مـ حؾؼف متعؿًدا لغقر طؾة )

ف، وٓ كعؾؿ أحًدا وافؼ ابـ حزم طىل هذا.  فال فدية طؾقف، ولؽـ يبطؾ حجُّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كـت أرى الجفد بؾغ بؽ ما أرى(. يف )أ(: زيادة: )أوما (1)

 (. 1211(، ومسؾؿ )1816أخرجف البخاري ) (2)
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  وذهب الشقكاين كؿا يفسقؾ الجرارال  ة بؿـ حؾؼ رأسف إىل أنَّ الػدية خاصَّ

 لعذر: لظاهر أية، وٓ يؼاس طؾقفا الؿتعؿد لغقر طذر.

وذكر أهُؾ العؾؿ أنَّ الؿتعؿد طؾقف الػدية: ٕنَّ اهلل طز وجؾ ذكر الؿتعؿد 

 الؿعذور تـبقًفا طىل أنَّ الؿتعؿد الغقر معذور طؾقف الػدية أيًضا.

أطؾؿ. لؿا تؼدم واهلل ػيْو اىفدّحأنَّ  ًاىصحْحمجاع والشقكاين محجقٌج باإل
(1)

 

 ٌٖ ايؿس١ٜ ع٢ً ايعاَس ٚايٓاغٞ؟ د:2ر َػأي١

 :يف الؿسللة ققٓن 

أنَّ الػدية طىل العامد والـاسل، وهق مذهب مالؽ، وضاهر مذهب  :األّل

 أمحد، والشافعل، والثقري.

سحاق، : أنَّ الػدية طىل العامد، وٓ فدية طىل الـاسل، وهق مذهب إالجاىٕ

وداود، وابـ الؿـذر، ووجٌف لؾحـابؾة، وققٌل لؾشافعل: ٕنَّ أية والحديث جاءت 

يف حؼ الؿتعؿد: فنلحاق الـاسل بف إلحاٌق مع وجقد الػارق، وهذا ٓ يصؾح، 

، واهلل أطؾؿ.اىقٌه أصحوهذا 
(2)

 

يؾتحؼ بحؾؼ الرأس التؼصقر، واإلزالة بالـقرة وغقرها، والـتػ، وقال  

قدامة: ٓ كعؾؿ يف ذلؽ خالًفا. وأغرب ابـ حزم، فؾؿ يؾحؼ الـتػ. ابـ
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (2/182.)السقؾ الجرار (5/381 ،)الؿغـلواكظر:  (1)

 ]آية الػدية[. تػسقر الؼرصبل (5/381 ،)الؿغـلاكظر:  (2)

  (875.)الؿحؾَّك (5/381 ،)الؿغـلاكظر:  (3)
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 َا ٖٛ ايكسض ايصٟ لشا حًل ٚ  ت ب٘ ايؿس١ٜ؟ د:3ر َػأي١

 :يف الؿسللة أققال، مـفا 

 أربع شعرات، وهق ققل أمحد يف رواية وبعض أصحابف.   (1

ثالث شعرات: ٕكف أقؾ الجؿع، وهق ققل أمحد يف رواية، وقال بف الحسـ،    (2

 بـ طققـة، والشافعل، وأبق ثقر وغقرهؿ.وططاء، وا

إذا حؾؼ ربع الرأس: فعؾقف الػدية، وإن كان أقؾ مـ الربع: فؾقس طؾقف، وهق    (3

 ققل أبل حـقػة.

إذا حؾؼ ما يصؾح مثؾف إلزالة إذى: وجبت طؾقف الػدية، وهذا ققل مالؽ،    (4

 وبعض الحـابؾة، واستدلقا بحديث كعب، وضاهر أية.

اره الشقخ ابـ طثقؿقـ، وقال: والدلقؾ طىل ذلؽ ققلف تعاىل: وهذا الؼقل اخت

ففق ٓ يحؾؼ إذا كان بف أذى مـ  [196البقرة:] ﴾وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى       ې ې﴿

احتجؿ وهق محرٌم يف رأسف،  ملسو هيلع هللا ىلصوالـبل  رأسف إٓ ما ُيؿاط بف إذى: فعؾقف دٌم.

، وٓ يؿؽـ والحجامة يف الرأس مـ ضرورهتا أن يحؾؼ الشعر مـ مؽان الؿحاجؿ

 أكف افتدى. ملسو هيلع هللا ىلصسقى ذلؽ، ومل يـؼؾ طـ الـبل 

: وطىل هذا فـؼقل: مـ حؾؼ ثالث شعرات، أو  قال الػٔخ ابً عجٔنني

أربًعا، أو مخًسا، أو طشًرا، أو طشريـ: فؾقس طؾقف دٌم، لؽـ هؾ يحؾ لف ذلؽ، أم 

بػعؾ مجقعف، ٓ؟ الجقاب: ٓ، ٓ يحؾ: ٕنَّ لديـا قاطدة: )امتثال إمر ٓ يتؿ إٓ 
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 هوامتثال الـفل ٓ يتؿ إٓ بترك مجقعف(.ا

حف اإلمام ابـ طثقؿقـ  ُ :قيت ، واهلل أطؾؿ.أقسب األقٌاه ادلرمٌزجوما رجَّ
(1)

 

 يٛ حًل احملطّ ضأؽ احل٬ٍ، ؾٌٗ عًٝ٘ ؾ٤ٞ؟ د:4ر َػأي١

  ذهب أكثر أهؾ العؾؿ إىل أكف ٓ شلء طؾقف: ٕنَّ الؿحظقر هق إزالة شعر

افعل، ومالؽ، وأمحد، وداود، وقال أبق حـقػة: طىل اْلـُؿْحِرم، وهق ققل الش

الحالؼ فدية. وهذا الؼقل لقس طؾقف دلقؾ.
(2)

  

ًُا،  د:5ر َػأي١ يٛ حًل احل٬ٍ ضأؽ ذلطّ بػري لضاز٠ احملطّ، نإٔ ٜهٕٛ ْا٥

ًٖا؟ َُهط  أٚ 

  ،ذهب كثقر مـ أهؾ العؾؿ إىل أنَّ الػدية يتحؿؾفا الحالل، وهق ققل الشافعل

 وابـ الؿـذر، وقال أبق حـقػة: تجب طىل الؿحؾقق.ومالؽ، وأمحد، وأبل ثقر، 

َف يف اإلكصاف قال صاحب : أكف ٓ فدية طىل واحد  الػروع: وَوجَّ ًٓ احتؿا

 همـفؿا: ٕكف ٓ دلقؾ طؾقف.ا

، ويتحؿؾفا الجاين: ٕن الشرع قد أوجبفا طىل ًاألقسب أهنا جتة ُ :قيت

قرة، واهلل أطؾؿ.الؿعذور: فدل طىل أهنا ٓ تسؼط يف الحالة الؿذك
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/135-136.)الشرح الؿؿتع (5/382) ،الؿغـلواكظر:  (1)

  (7/351.)الؿجؿقعاكظر:  (2)

  (3/413.)اإلكصاف (7/351 ،)الؿجؿقعاكظر:  (3)
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ٖ    ٌ ًٜتخ    ل بتخ    طِٜ حً    ل اي    طأؽ ذب    طِٜ أخ    ص ؾ    عط بكٝ    ١   د:6ر َػأي١

 اجلػس؟

  أكثر أهؾ العؾؿ يؾحؼقن بؼقة شعر الجسد يف تحريؿ حؾؼفا بحرمة حؾؼ شعر

ُف بنزالة الشعر، واستدلقا طىل ذلؽ بؼقلف  الرأس، وقالقا: العؾة يف ذلؽ هق التََّرفُّ

، ﴾ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳﴿تعاىل: 

ر ا لصحابة والتابعقن قضاء التػث بنزالة شعر اإلبط، وقص الشارب، وقد فسَّ

وقص إضػار، وكحق ذلؽ
(1)

. 

  م هق حؾؼ شعر الرأس بقـؿا ذهب داود، وابـ حزم وأصحاهبؿا إىل أنَّ الؿحرَّ

، وهق ترجقح الشرح الؿؿتع، كؿا يف فؼط، وهق ققل الشقخ ابـ طثقؿقـ 

  .شقخـا مؼبؾ القادطل 

: ولق أنَّ اإلكسان تجـب إخذ مـ شعقره،  ً عجٔننيقال اإلماو اب

كشاربف، وإبطف، وطاكتف احتقاًصا: لؽان هذا جقًدا، ولؽـ أن كؾزمف وكمثؿف إذا أخذ 

 همع طدم وجقد الدلقؾ الرافع لإلباحة: ففذا فقف كظر.ا

: لؿا تؼدم يف تػسقر أية.ًاىقٌه األًه أحٌط ُ :قيت
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( ثـا هشقؿ، قال: أخبركا طبد الؿؾؽ، 29أخرج ابـ جرير الطبري يف تػسقره، )سقرة الحج/آية: (1)

شاربقـ، وكتػ اإلبط، ، أكف قال: التػث: حؾؼ الرأس، وأخذ مـ الطـ ططاء، طـ ابـ طباس 

وحؾؼ العاكة، وقص إضػار، وإخذ مـ العارضقـ، ورمل الجؿار، والؿققػ بعرفة، والؿزدلػة. 

 وهذا إسـاد صحقح، رجالف ثؼات.

 ( بـحقه مـ صريؼ ابـ كؿقر، طـ طبد الؿؾؽ بف.4/85وأخرجف ابـ أبل شقبة )

  (2/385.)تػسقر الؼرصبل (5/383 ،)الؿغـلواكظر:  (2)
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 ايؿس١ٜ؟َا ٖٛ ايٛا ب عًٝ٘ يف ٖصٙ  د:7ر َػأي١

  الجؿفقر طىل أنَّ القاجب طؾقف يف الػدية هق أحد الثالثة إمقر الؿذكقرة يف

 حديث كعب بـ طجرة، وهق فقفا طىل الخقار.

  ،وروى سعقد بـ مـصقر بنسـاد صحقح طـ الحسـ قال: الصقم طشرة أيام

 والصدقة طىل طشرة مساكقـ. وروى الطبري طـ طؽرمة وكافع كحقه.

 ه: مل يؼؾ بذلؽ أحٌد مـ فؼفاء إمصار.ا ّقال ابً عبد الرب

  وذهب الثقري، وأصحاب الرأي إىل أكف يجزئ مـ البر كصػ صاع، وأما

 مـ غقره فعؾقف صاٌع.

 .: لحديث كعب بـ طجرةًاىصٌاب قٌه اجلَيٌز

والتخققر مقجقد يف الحديث مـ صرق أخرى يف الصحقحقـ.
(1)

 

 ؟ٌٖ جيع٥٘ يف اإلطعاّ إٔ ٜػسِٜٗ، أٚ ٜعؿِٝٗ د:8ر َػأي١

 أجازه أبق يقسػ. 

  ،ًىٌ ومـع ذلؽ إكثر كؿالؽ، والثقري، والشافعل، ومحؿد بـ الحسـ

: لظاهر آية الػدية، وحديث كعب بـ طجرة الؿبقـ لفا، واهلل أطؾؿ.األظيس
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2/384.)تػسقر الؼرصبل (1815( )1816 ،)الػتحواكظر:  (1)

  (2/384.)تػسقر الؼرصبلاكظر:  (2)
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 َٔ حًل ضأغ٘ َتعًُسا ؾٌٗ ٜهٕٛ رلرًيا أّ ًٜعَ٘ ايسّ؟ د:9ر َػأي١

  طؾقف: ٕكف تعؿد بغقر ذهب مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ إىل أكف ُيؾَزم بالدم: تغؾقًظا

طذر، وهق ققل أمحد يف رواية، والشافعل، وأبل حـقػة، وطزاه الحافظ 

 لؾجؿفقر.

  ،ت طىل الؿعذور وذهب مالؽ، وأمحد يف رواية إىل أكف مخقَّر: ٕنَّ أية كصَّ

اىقٌه وألحؼ بف أهؾ العؾؿ غقر الؿعذور، فقؾتحؼ هبا يف الحؽؿ أيًضا، وهذا 

، واهلل أطؾؿ.أزجح
(1)

 

 َٛضع ايؿس١ٜ. د:11ر َػأي١

 :فقفا أققال 

الذبح بؿؽة، والصدقة والصقام حقث شاء: ققاًسا طىل جزاء  :الكْل األّل

 ، وهق ققل ططاء يف رواية.[95]املائدة: ﴾ۈئ ۆئ ۆئ﴿الصقد بؼقلف تعاىل: 

: الذبح، واإلصعام بؿؽة، والصقم حقث شاء، وهق ققل صاوس، الكْل الجاىٕ

 أنَّ مجاهًدا قال يف الـسؽ: بؿؽة، أو وططاء يف رواية، والحسـ، ومجاهد: إٓ

 بؿـك.

أنَّ الدم، واإلصعام ٕهؾ الحرم، والصقام حقث شاء، وهق ققل  الكْل الجالح:

 الشافعل، وأبل حـقػة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (2/384.)تػسقر الؼرصبل (1818 ،)الػتح (5/382 ،)الؿغـلواكظر:  (1)
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الذبح، واإلصعام، والصقم كؾفا حقث شاء، وهق ققل إبراهقؿ،  الكْل السابع:

، وهذا الؼقل هق ومجاهد يف رواية، ومالؽ، وطزاه الحافظ ٕكثر التابعقـ

مل يلمر كعب بـ طجرة أن يجعؾ  الصحقح، واختاره ابـ جرير: ٕنَّ الـبل 

 شقئًا مـ ذلؽ يف الحرم، وأية مطؾؼة أيًضا، فؿـ ققَّد: فعؾقف الدلقؾ، واهلل أطؾؿ.

: أنَّ ولده الحسقـ اشتؽك رأسف ثؿ وجدت أثًرا طـ طظ بـ أبل صالب 

[ مـ 196ثؿ كحر بدكة. أخرجف ابـ جرير يف ]آية: وهق محرم، فلمر طظ بف، فحؾؼ،

( بنسـاد صحقح، قال ابـ 5/218(، والبقفؼل )1/388سقرة البؼرة، ومالؽ )

حزم: وٓ كعؾؿ لفؿا مـ الصحابة مخالًػا.
(1)

 

 تكًِٝ ا٭ظؿاض. د:11ر َػأي١

ـُ اْلـُؿـِْذِر: َأْجَؿَع َأْهُؾ  (5/388 :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘ َقاَل اْب

ـْ َأْخِذ َأْضَػاِرِه، َوَطَؾقِْف اْلِػْدَيُة بَِلْخِذَها فِل َقْقِل  اْلِعْؾؿِ 
َطَؾك أَنَّ اْلـُؿْحِرَم َمْؿـُقٌع مِ

ْأِي. َأْكثَِرِهْؿ. ، َوَأبِل َثْقٍر، َوَأْصَحاِب الرَّ افِِعلِّ ادٍ، َوَمالٍِؽ، َوالشَّ َوُرِوَي  َوُهَق َقْقُل َحؿَّ

ـْ َطَطاءٍ  َٓ  ،َذلَِؽ َط ْرَع َلْؿ َيِرْد فِقِف بِِػْدَيةٍ َوَطـُْف:  َنَّ الشَّ
ِ
 الؿراد.ه .افِْدَيَة َطَؾقِْف: ٕ

(: إن صحَّ هذا اإلمجاع: فال  طذر يف 7/133)  قال اإلماو ابً عجٔنني

مخالػتف، بؾ يتبع، وإن مل يصح: فنكف يبحث يف تؼؾقؿ إضػار كؿا بحثـا يف حؾؼ 

 هبؼقة الشعر.ا

رد فقف كص  قرآين، وٓ كبقي، لؽـفؿ قاسقه طىل حؾؼ : وتؼؾقؿ إضػار مل يّقال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .تػسقر ابـ جرير (1818 )الػتح (7/213 ،)الؿحىل (2/385 ،)تػسقر الؼرصبلاكظر:  (1)
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الشعر بجامع الترفُّف، وإذا كان داود يـازع يف حؾؼ بؼقة الشعر الذي بالجسؿ يف 

أكف يتقجف احتؿال أن  الػروعإلحاقفا بالرأس: ففـا مـ باب أوىل، ولفذا ذكر يف 

 همـ الؿحظقرات.آ يؽقن مـ الؿحظقرات بـاًء طىل الؼقل بلن بؼقة الشعر لقس 

( أثًرا صحقًحا طـ ابـ طباس 7/246) الؿحىلوذكر ابـ حزم يف  ُ :قيت

 وهق يف ،الؿصـػ ( أكف قال يف الؿحرم يـؽسر 4/213ٓبـ أبل شقبة ،)

 ضػره: إذا آذاك: فارم بف طـؽ.

(: وهق ققل طؽرمة، وإبراهقؿ الـخعل، 7/248)  ثه قال ابً حصو

وسعقد بـ الؿسقب، ومحاد بـ أبل سؾقؿان، لقس مـفؿ ومجاهد، وسعقد بـ جبقر، 

 هأحٌد جعؾ يف ذلؽ شقئًا.ا

يعـل أهنؿ مل يقجبقا الػدية، ولؽـ أثار طـفؿ فقؿـ اكؽسر ضػره فآذاه،  ُ :قيت

أكف لقس طؾقف فدية: لعدم وجقد كص، أو  ًاىصحْح: (4/213 ،)الؿصـػكؿا يف 

 إمجاع طىل ذلؽ، واهلل أطؾؿ.

اع الذي ذكره ابـ الؿـذر أوىل، ويدل طؾقف ما تؼدم ذكره يف وإخذ باإلمج

، ﴾ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳﴿أية: 

ر مجع مـ الصحابة والتابعقـ قضاء التػث بنزالة شعر اإلبط، وقص  فؼد فسَّ

الشارب، وقص إضػار، وحؾؼ العاكة، وكحق ذلؽ.
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (7/132-.)الشرح الؿؿتع (891 ،)الؿحىل (5/388 ،)الؿغـلكظر: وا (1)
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َ  ٔ احت  اج ل  إٔ ًٜ   ؼ املد  ٝط، أٚ ٜػٕ  ٞ ضأغ  ٘ َٚ  ا أؾ   ٗ٘،    د:12ر َػأي١

 ٝ٘ ايؿس١ٜ؟ؾٌٗ عً

  أكثر أهؾ العؾؿ يؼقلقن: مـ احتاج إىل لبس الؿخقط، أو تغطقة الرأس وما

أشبففا مـ الؿحظقرات: فننَّ لف أن يػعؾ ذلؽ، وطؾقف الػدية: ققاًسا طىل مـ 

 حؾؼ رأسف، بؾ وذهبقا إىل أكف يجب طؾقف إذا فعؾ ذلؽ مـ غقر طذر.

 ې ې﴿بؼقلف تعاىل:  (: الؿراد1/573) وبؾ الغؿاميف   قال الػْكاىٕ

، أي: مرًضا يجقز لف معف فعؾ شلء مـ محظقرات اإلحرام التل ورد ﴾ى ى

الدلقؾ هبا، كؾبس الؿخقط، وتغطقة الرأس، وسائر ما ورد الدلقؾ بؿـع الؿحرم مـف 

 هحال إحرامف.ا

التؼدير الذي ذكره الشقكاين يف الؿريض سبؼف إلقف ابـ الجقزي كؿا يف  ُ :قيت

زاد الؿسقر،  وأكثر الؿػسريـ يؼقلقن: مـ احتاج إىل حؾؼ رأسف: لؿرض، أو

لظاهر  :أقسب ًمالً اىشٌماِّأذى فقحؾؼ، فقجعؾقن الؿرض متعؾًؼا بالرأس، 

 لػظ أية، واهلل أطؾؿ.

الؿتؼدم أكف يرى أنَّ طؾقف الػدية إذا احتاج إىل  وضاهر كالم الشقكاين 

 الؾباس لؾؿخقط، أو تغطقة رأسف بسبب مرض.

حدائؼ وهق يرد طىل صاحب - (2/182 )السقؾيف   قال الػْكاىّٕ

: مل يرد يف هذه -يف إيجابف الػدية طىل مـ فعؾ الؿحظقر متعؿًدا بغقر طذر إزهار
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الؿذكقرات ما يدل طىل لزوم الػدية، وإصؾ البراءة، فال يـؼؾ طـفا إٓ كاقؾ 

بف أذى مـ رأسف إذا حؾؼ صحقح، وقد ورد الؼرآن بؾزوم الػدية لؾؿريض، ومـ 

 هرأسف، كؿا يػقده أول أية، فقؼتصر طىل ذلؽ، والتشبث بالؼقاس غقر صحقح.ا

أما الؿعذور فالظاهر أكف يػتدي إذا احتاج إىل فعؾ  :قاه أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل ىو

 بعض الؿحظقرات: لقجقد َشبَف فقف بحال كعب بـ طجرة.

م، وأما وأما الؿتعؿد غقر الؿعذور فعؾقف أن ي ستغػر اهلل، وأن يترك الـُؿحرَّ

الػدية: فؾؿا أوجب أهؾ العؾؿ طىل الذي يحؾؼ رأسف متعؿًدا الػدية، وقالقا: إكف 

ذكر يف أية الؿعذور: تـبقًفا طىل غقر الؿعذور: كان الؼقاس هاهـا أهنؿ يػدون 

، واهلل أطؾؿ.اىصحْح هق فقٌه اجلَيٌزأيًضا، 
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (2/385.)تػسقر الؼرصبل (8/123 ،)شرح مسؾؿواكظر:  (1)
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ـْ َأبِل ُهَريْ  (666) ا َفتََح اهلُل َتَعاَلك َطَؾك َرُسقلِِف  ،َرَة َوَط َة،  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َلـؿَّ َمؽَّ

 
ِ
ـْ »َفَحِؿَد اهلَل َوَأْثـَك َطَؾقِْف، ُثؿَّ َقاَل: ، فِل الـَّاسِ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَم َرُسقُل اهلل إنَّ اهللَ َحَبَس َط

َة الِػقَؾ  ، ، َوَسؾَّ َمؽَّ ـَ ََم إِ َو َط َطَؾْقَفا َرُسقَلُف َوالُؿْمِمـِق ََحٍد َكاَن َقْبؾِل، َوإِكَّ ِٕ ؛  كََّفا َلْؿ َتِحؾَّ

ـْ َكَفاٍر، َو  َٓ إِ ُأِحؾَّْت لِل َساَطًة ِم ُر َصْقُدَها، َو ـَػَّ ََحٍد بَْعِدي، َفاَل ُي ِٕ ؛  ـْ َتِحؾَّ َفا َل كَّ

َٓ َتِحؾُّ َساقَِطتُ  ـِ ُيْخَتَؾك َشْقُكَفا، َو ـْ ُقتَِؾ َلُف َقتِقٌؾ َفُفَق بَِخْقرِ الـََّظَرْي ـِْشٍد، َوَم َّٓ لُِؿ  «َفا إ

، َفنِكَّا َكْجَعُؾُف فِل ُقبُقِرَكا َوُبقُقتِـَا، َفَؼاَل: 
ِ
َّٓ اإِلْذِخَر، َيا َرُسقَل اهلل َّٓ »َفَؼاَل الَعبَّاُس: إ إ

. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.«اإِلْذِخَر 
(1)

 

 املستفادة من احلديثاملسائل واألحكام 

 حهِ قتٌ فٝس حعطعّ َه١. د:1ر َػأي١

أمجع أهؾ العؾؿ طىل تحريؿ قتؾ صقد مؽة لؾؿحرم، والحالل: لحديث أبل 

، وإذا َحُرَم تـػقره: فؼتؾف مـ باب أوىل، وقد «وٓ يـػر صقدها»، وفقف: هريرة 

أخرج الشقخان
(2)

كحق حديث أبل  طـ ابـ طباس، وأبل شريح الخزاطل  

ؿـ كؼؾ اإلمجاع ابـ قدامة والـقوي.، ومهريرة 
(3)

  

 ٌٖ يف فٝس َه١ اجلعا٤؟ د:2ر َػأي١

  َّوقد صح ، ًٓ أكثر أهؾ العؾؿ يرون أن صقد مؽة فقف الجزاء، وإن كان حال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1355(، ومسؾؿ )2434أخرجف البخاري ) (1)

 (.1354( )1353(، ومسؾؿ )1349( )114) البخارياكظر:  (2)

  (7/491.)الؿجؿقع (5/179 ،)الؿغـلواكظر:  (3)
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 (4/414-416 :)مصـػ طبدالرزاق، كؿا يف طـ ابـ طباس، وابـ طؿر 

 ۋ ٴۇ﴿أهنؿا قضقا بالجزاء طىل مـ قتؾ يف مؽة، واستدل بعضفؿ بؼقلف تعاىل: 

يشؿؾ الؿحرم، ويشؿؾ الؿؽان:  ﴾ۅ ۅ﴿، وقالقا: [95املائدة:] ﴾ۅ ۅ  ۋ

فننَّ مـ دخؾ الحرم يؼال لف: محرم، ومؿـ ذكر ذلؽ ابـ العربل، والؼرصبل، 

 وابـ حزم.

  وذهب داود الظاهري  :إىل أكف لقس طؾقف الجزاء: إٓ إذا كان ُمْحِرًما

ؼِّ اإلحرام، وسقاقفا يدل طىل لعدم وجقد دلقؾ طىل ذلؽ، وأما أية ففل يف ح

 ذلؽ.

(، فؼال: وٓ 1/581) وبؾ الغؿاميف  واختار هذا الؼقل الشقكاين 

يجب طىل الحالل يف صقد مؽة وٓ شجره شلء: إٓ مجرد اإلثؿ، وأما مـ كان 

محرًما بالحج: فعؾقف جزاؤه الذي ذكره اهلل طز وجؾ إذا قتؾ صقًدا، ولقس طؾقف 

 هدم ورود دلقؾ تؼقم بف الحجة.اشلء يف شجر مؽة: لع

، واهلل أطؾؿ.اىصٌاب ػندُهق  ىرا اىقٌه :قاه أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل ىو
(1)

 

 عنا ٓضنً عيد اجلنَْز. 

ْحَراِم  (5/181 :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘ ـُ فِل اإْلِ ُم َوُيْضَؿ َوَما ُيَحرَّ

 َٓ ـُ فِل اْلَحَرِم، َوَما  ُم َوُيْضَؿ ـِ  ُيَحرَّ َّٓ َشقْئَقْ ُمْختََؾٌػ فِل ، اْلَؼْؿُؾ  :َأَحُدُهَؿا :َفاَل، إ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شرح مسؾؿ]الؿائدة[،  تػسقر الؼرصبل (897 ،)الؿحىل (5/179-181 ،)الؿغـلاكظر:  (1)

(9/125 ،)ســ البقفؼل (5/215-216.) 
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ْحَراِم، َوُهَق ُمبَاٌح فِل اْلَحَرِم باَِل اْختاَِلٍف  ُمبَاٌح فِل  َصقُْد اْلبَْحِر. :الثَّاكِل. َقتْؾِِف فِل اإْلِ

ـْ آَباِر اْلَحَرِم وَ 
َٓ َيِحؾُّ َصقُْدُه مِ ْحَرام بَِغقِْر ِخاَلٍف، َو ـُ َطبِْد  ُطقُقكِِف.اإْلِ َوَكِرَهُف َجابُِر ْب

ُر َصْقُدَها»: : لُِعُؿقِم َقْقلِِف اهلل ـَػَّ قِْد، َكُحْرَمِة ، «َٓ ُي َنَّ اْلُحْرَمَة َتثُْبُت لِؾصَّ
ِ
َوٕ

َنَّ  الـَْؿَؽاِن، َوُهَق َشامٌِؾ لُِؽؾِّ َصقٍْد.
ِ
ُف ُمبَاٌح: ٕ ـْ َأْحَؿَد ِرَواَيٌة ُأْخَرى: َأكَّ ْحَراَم َوَط اإْلِ

. َْهؾِلَّ ْٕ بَاَع َواْلَحقََقاَن ا ُمُف، َفَلْشبََف السِّ  هآَ ُيَحرِّ

 ﴾ٻ ٻ ٻ ٱ﴿أكف جائز: لؼقلف:  واختار الشقخ ابـ طثقؿقـ  ُ :قيت

.[96املائدة:]
(1)

 

 َٔ ًَو فًٝسا يف احلٌ ؾأزخً٘ احلطّ؟ د:3ر َػأي١

 :يف الؿسللة ققٓن 

قل ططاء، وصاوس، وأمحد، أكف يؾزمف إرسالف، ورفع يده طـف، وهق ق :األّل

أهنا أرسؾت الطقر الذي  وإسحاق، وأصحاب  الرأي، وصحَّ طـ طائشة 

كراهة إدخال الصقد  ُيفدى لفا وهل بؿؽة، وثبت طـ ابـ طؿر، وابـ طباس 

 الحرَم.

: ٓ يؾزمف اإلرسال، ولف أن يؿسؽف، ولف أن يذبحف ويلكؾف، وهق مذهب الجاىٕ

ؽ، والشافعل، وابـ الؿـذر، وصحَّ طـ جابر بـ سعقد بـ جبقر، ومجاهد، ومال

طبد اهلل، وصحَّ طـ هشام بـ طروة أكف قال: كان ابـ الزبقر تسع سـقـ بؿؽة، 

يؼدمقن فقروهنا يف إقػاص: الؼباري والقعاققب.  وأصحاب رسقل اهلل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الشرح الؿؿتع (7/251.) 
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.، وهق اختقار اإلمام ابـ طثقؿقـ اجحاىسهق ًىرا اىقٌه  
(1)

 

  احلٌ فًٝسا يف احلطّ؟لشا فعاز ايط ٌ ٖٚٛ يف د:4ر َػأي١

 :يف الؿسللة ققٓن 

َيْحُرُم وَيْضَؿـ، وهق ققل أمحد، والشافعل، والثقري، وأبل ثقر، وابـ  :األّل

 الؿـذر، وأصحاب الرأي.

: رواية طـ أمحد حؽاها أبق الخطاب: أكف ٓ َيْضؿـ، وٓ حرمة فقف، الجاىٕ

طدم وجقبف، وهق ققل  بأُ اىصٌا، وأما الجزاء فؼد تؼدم ًاىصٌاب اىقٌه األًه

داود، والشقكاين.
(2)

 

 لٕ فاز ايط ٌ ٖٚٛ يف احلطّ فًٝسا يف احلٌ؟ د:5ر َػأي١

  ،ذكر أهؾ العؾؿ أكف لقس طؾقف شلء: ٕن الصقد لقس مـ صقد الحرم

 وخالػ ابـ حزم فلوجب الجزاء، وكؼؾف طـ ططاء، وقتادة.

 حرم، واختؾػقا فقؿا إذا كان الطائر طىل غصـ شجرة يف الحؾ، وأصؾفا يف ال

فذهب أكثر أهؾ العؾؿ إىل جقاز قتؾف، وصقده، وهق ققل الثقري، والشافعل، 

وأبل ثقر، ورواية طـ أمحد، وابـ الؿـذر، وهق ضاهر ققل أصحاب الرأي، 

وذهب ابـ الؿاجشقن، وإسحاق، وأمحد يف رواية إىل أنَّ طؾقف الجزاء: ٕنَّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ســ  (7/249 ،)الشرح الؿؿتع (7/491-492 ،)الؿجؿقع (5/181 ،)الؿغـلاكظر:  (1)

  (9/126.)شرح مسؾؿ (4/424- ،)مصـػ طبد الرزاق (5/213 ،)البقفؼل

  (5/182.)الؿغـلواكظر: (2)
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 الغصـ تابع لألصؾ.

ء تابٌع لؾؼرار، فؿا فقق الغصـ تابٌع لألرض : ٕنَّ الفقاًاىقٌه األًه أظيس

التل تحتف، واهلل أطؾؿ.
(1)

  

لٕ ض٢َ بػِٗ، أٚ أضغ ٌ نً  ٘، ٖٚ ٛ يف احل ٌ، ؾ سخٌ احل طّ ث ِ         د:6ر َػأي١

 خطج، ؾأفاب ايصٝس يف احلٌ؟

  ذهب أمحد، وأبق ثقر، وابـ الؿـذر، وأصحاب الرأي إىل أكف لقس طؾقف

 .اىصٌابهق  ًىراشلء، 

 أنَّ طؾقف الجزاء. وحؽك أبق ثقر طـ الشافعل
(2)

  

 لٕ ض٢َ فًٝسا يف احلٌ ؾكتٌ فًٝسا يف احلطّ؟ د:7ر َػأي١

  ،ذهب مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ إىل أنَّ طؾقف الجزاء، وهق مذهب أمحد، والثقري

 وإسحاق، وأصحاب الرأي.

  وذهب مجاطٌة إىل أكف لقس طؾقف شلء، وهق مذهب أبل ثقر، وداود، وهق

الؿـذر، وأمحد يف رواية: ٕهنؿ قالقا مؼتضك ققل صاوس، وسعقد بـ جبقر، وابـ 

يف الؿحرم يؼتؾ خطل: لقس طؾقف شلء. وقد تؼدم. وهذا الؼقل هق الصقاب، 

.[286البقرة:] ﴾ائ ائ ى   ى ې ې ې﴿واهلل أطؾؿ: لؼقلف تعاىل: 
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (885.)الؿحىل (5/182 ،)الؿغـلاكظر:  (1)

  (5/183.)الؿغـلاكظر:  (2)

  (6/317.)تػسقر الؼرصبل (5/183 ،)الؿغـلواكظر:  (3)
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 لٕ أضغٌ نً ٘ يصٝس يف احلٌ، ؾسخٌ احلطّ ؾصاز؟ د:8ر َػأي١

ا إْن  (5/183 :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘ َأْرَسَؾ َكْؾبَُف َطَؾك َصقٍْد َفَلمَّ

، َفَدَخَؾ اْلَؽْؾُب اْلَحَرَم، َفَؼتَ  ، ، َلْؿ َيْضَؿـْفُ  :َؾ َصقًْدا آَخرَ فِل اْلِحؾِّ َوَهَذا َقْقُل الثَّْقِريِّ

ُف َلْؿ ُيْرِسْؾ اْلَؽْؾَب  َكَّ
ِ
ـِ اْلـُؿـِْذِر: ٕ ْأِي، َوَأبِل َثْقٍر، َواْب ، َوَأْصَحاِب الرَّ افِِعلِّ َطَؾك  َوالشَّ

قِْد، َوإِكََّؿا َدَخَؾ بِاْختِقَاِر َكْػِسفِ  ـْ َغقِْر  :َذلَِؽ الصَّ
َفُفَق َكَؿا َلْق اْستَْرَسَؾ بِـَْػِسِف مِ

 هاإْرَساٍل.

لٕ أضغ   ٌ نً    ٘ عً   ٢ ف   ٝس يف احل   ٌ، ؾ   سخٌ ايص   ٝس احل   طّ،      د:9ر َػأي١

 ؾسخٌ ايهًب بعسٙ ٚأفاب٘ يف احلطّ؟

 :فقف ثالثة أققال 

سؾ كؾبف طىل صقد حالل، وهق ققل أمحد، أكف ٓ يضؿـ: ٕكف أر :األّل

 والشافعل، وأبل ثقر، وابـ الؿـذر.

 : يضؿـ: ٕكف صاده يف الحرم، وهق ققل ططاء، وأبل حـقػة وصاحبقف.الجاىٕ

: إن كان الصقد قريبًا مـ الحرم: يضؿـ: لتػريطف، وهق ققل مالؽ، الجالح

 ورواية طـ أمحد.

قف ضؿاٌن مطؾًؼا، وأما اإلثؿ: فنن كان قريبًا لقس طؾ :قاه أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل ىو

مـ الحرم، وطؾؿ أكف سقػر إىل الحرم: فقلثؿ، وأما إن شؽ يف هروبف إىل الحرم: فال 
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إثؿ طؾقف، واهلل أطؾؿ.

(1)
 

 قٕع ؾجط احلطّ. د:11ر َػأي١

 دلَّ حديُث الباب طىل تحريؿ قطع شجر الحرم.

ىل تحريؿ قطع (: أمجع أهؾ العؾؿ ط5/185) الؿغـليف   قال ابً قدام٘

شجر الحرم، وإباحة أخذ اإلذخر، وما أكبتف أدمققن مـ البؼقل، والزروع، 

 هوالرياحقـ، حؽك ذلؽ ابـ الؿـذر.ا

 َا أْ ت٘ اآلزَٕٝٛ َٔ ايؿجط. د:11ر َػأي١

 اختؾػ أهؾ العؾؿ يف هذه الؿسللة طىل أققال: 

: أكف يحؾ لف قطعف، وأنَّ التحريؿ خاص  بشجره الذي كبت بـػسف مـ األّل

 .صـع أدمل غقر

لؾجؿفقر، واختاره  الػتحوهذا ققل مجاطة مـ الحـابؾة، وطزاه الحافظ يف 

 .«ٓ يعضد شجره»الشقخ ابـ طثقؿقـ: لؼقلف يف الحديث: 

م ما كان مـ شجر قال  : الشجر مضاٌف إىل الحرم: فقػقد أن الؿحرَّ

: فنكف لقس الحرم، ٓ مـ شجر أدمل، وطىل هذا فؿا غرسف أدمل، أو َبَذَره

 هبحرام: ٕكف مؾؽف، وٓ يضاف إىل الحرم، بؾ يضاف إىل مالؽف.ا

 .«وٓ يعضد شجرها»: يحرم قطعف، وهق اختقار الشافعل لعؿقم ققلف: الجاىٕ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/183.)الؿغـلاكظر:  (1)
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: ٓ جزاء فقؿا يـبت أدمققن جـسف، كالجقز، والؾقز، والـخؾ الجالح

، والعضاة: ٕنَّ الحرم وكحقه، وٓ فقؿا يـبتف أدمققن مـ غقره، كالدوح، والسؾؿ

 يختص تحريؿف ما كان وحشقًّا مـ الصقد، وهق ققل أبل حـقػة.

ِف :  قال ابً قدام٘ َجِر ُكؾِّ َْخُذ بُِعُؿقِم اْلَحِديِث فِل َتْحِريِؿ الشَّ ْٕ َْوَلك ا ْٕ َوا

ـْ ِجـْسِ : «َٓ ُيْعَضُد َشَجُرَها»: بَِؼْقلِِف 
َدمِلُّ مِ ْٔ َّٓ َما َأْكبَتَُف ا َشَجِرِهْؿ، بِاْلِؼقَاِس  إ

قِْد َما  ـْ الصَّ
ـْ اْلَحقََقاِن، َفنِكَّـَا إكََّؿا َأْخَرْجـَا مِ

َْهؾِلِّ مِ ْٕ ْرِع، َوا ـْ الزَّ
َطَؾك َما َأْكبَتُقُه مِ

، َكَذا َهاُهـَا. ـْ اْلَقْحِشلِّ
 هاَكاَن َأْصُؾُف إْكِسقًّا، ُدوَن َما َتلَكََّس مِ

ققل ابـ قدامة أحقط، ويـبغل أن يؽقن ، واىقٌه األًه أقسب ُ :قيت

طؾقف. العؿؾ
(1)

 

 ٌٖ جيٛظ قٕع ؾٛى احلطّ؟ د:12ر َػأي١

  ذهب صائػة مـ أهؾ العؾؿ إىل تحريؿ قطع شقك الحرم، وطزا الحافظ هذا

ٓ يعضد »، ويف رواية: «وٓ خيتؾك شقكفا»الؼقل لؾجؿفقر: لظاهر الحديث 

 .«شقكفا

 ،وُروي ذلؽ طـ ططاء،  وذهب بعض الحـابؾة، والشافعل إىل أكف ٓ يحرم

باع.  ومجاهد، وطؿرو بـ ديـار: ٕكف يمذي: فلشبف السِّ

: لؾحديث الؿذكقر، وققاسفؿ فاسد آطتبار: اىصحْحهق  اىقٌه األًه ُ :قيت

 لؿخالػتف لؾـص.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح الؿؿتع (1832 ،)الػتح (7/494 ،)الؿجؿقع (5/185) ،الؿغـلاكظر:  (1)

(7/251.) 
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م الـَّبل  قال ابً قدام٘ قك، َفؾَّؿا َحرَّ  ملسو هيلع هللا ىلص: َواْلَغالُب فِل َشَجِر اْلَحرِم الشَّ

ْقك َغالُِبف: َكاَن َضاِهًرا فِل َتْحِرْيِؿف.اَقْطَع َشَجِرها، وا هلشَّ
(1)

  

 ٌٖ جيٛظ قٕع ايٝابؼ َٔ ايؿجط ٚاحلؿٝـ؟ د:13ر َػأي١

َٓ َبْلَس بَِؼْطِع اْلقَابِِس  (5/186-187الؿغـليف   قال ابً قدام٘ (: َو

َٓ بَِؼْطِع َما اْكَؽَسِر وَ  َكَّف بَِؿـِزلِة الؿقِِّت، َو
ِ
َجِر واْلَحِشقِْش: ٕ ـَ الشَّ

َكَّف َقد مِ
ِ
ٕ : ـْ مل َيبِ

.الؿراده َتؾَِػ، َفُفق بَِؿـِْزَلِة الظُّػر الؿـَْؽِسِر.ا
(2)

  

 ٌٖ جيٛظ ا٫ْتؿاع مبا اْكٕع َٔ ايؿجط؟ د:14ر َػأي١

َٓ َبْلَس بِآْكتَِػاِع بَِؿا اْكَؽَسَر  (5/187الؿغـليف   قال ابً قدام٘ (: َو

َجِر بَِغقْ  ـَ الشَّ
َْغَصاِن، َواْكَؼَؾَع مِ ْٕ ـَ ا

ـَ اْلَقَرِق، َكصَّ مِ
َٓ َما َسَؼَط مِ ، َو ِر فِْعِؾ آَدمِلٍّ

َٓ َكْعَؾُؿ فِقِْف َخاَلًفا.ا هَطَؾقِْف َأْحَؿُد، َو
(3)

  

 لشا قٕع٘ آزَٞ آخط، ٌٖ جيٛظ ا٫ْتؿاع ب٘؟ د:15ر َػأي١

، َفَؼاَل  (5/187 :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘ ا إْن َقَطَعُف آَدمِل  َفَلمَّ

قِْد، َلْؿ  ، إَذا ُقطَِع ُيـْتََػُع بِِف.َأْحَؿُد: َلْؿ َأْسَؿعْ  ـْ َشبََّفُف بِالصَّ ْوَحِة ُتْؼَؾُع: َم َوَقاَل فِل الدَّ

ـْ َيْحُرُم  َيـْتَِػْع بَِحَطبَِفا. ـْ إْتاَلفِِف: لُِحْرَمِة اْلَحَرِم، َفنَِذا َقَطَعُف َم
َكَُّف َمْؿـُقٌع مِ

ِ
َوَذلَِؽ ٕ

قِْد َيْذَبُحُف اْلـُؿْحِرمُ  َلْؿ ُيـْتََػعْ  :َطَؾقِْف َقْطُعفُ   .بِِف، َكالصَّ

ُف اْكَؼَطَع بَِغقِْر فِْعؾِِف، َفُلبِقَح َلُف : قال َكَّ
ِ
ْكتَِػاُع بِِف: ٕ

ِ
َوَيْحتَِؿُؾ َأْن ُيبَاَح لَِغقِْر اْلَؼاصِِع آ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1832.)الػتح (5/186 ،)الؿغـلاكظر:  (1)

  (7/452.)الؿجؿقعواكظر:  (2)

  (897.)الؿحىلواكظر:  (3)
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ْكتَِػاُع بِفِ 

ِ
 .اكتفك الؿراد.آ

َّٓ  -واهلل أطؾؿ-يظفر يل  :قاه أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل ىو  بلس باكتػاع غقر الؼاصع أ

 مـ الغصـ الذي قطع: ٕكف لقس متعٍد، وٕكف قد صار مقتًا: فجاز آكتػاع بف.

 ٌٖ ي٘ إٔ ٜأخص ٚضم ايؿجط َٔ ايؿجط٠؟ د:16ر َػأي١

َجرِ  (5/187 :) قال ابً قدام٘ : ، َوَلقَْس َلُف َأْخُذ َوَرِق الشَّ افِِعلُّ َوَقاَل الشَّ

َٓ َيُضرُّ  َكَُّف 
ِ
ـَك، َيْستَْؿِشل بِِف، . بِفِ  َلُف َأْخُذُه: ٕ ُص فِل َأْخِذ َوَرِق السَّ َوَكاَن َطَطاٌء ُيَرخِّ

ـْ َأْصؾِِف.
َٓ ُيـَْزُع مِ ـُ دِيـَارٍ  َو َص فِقِف َطْؿُرو ْب َٓ ُيْخَبُط »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَوَلـَا، أَنَّ الـَّبِلَّ ، َوَرخَّ

َٓ ُيْعَضُد َشَجُرَها َم ُكؾُّ َشْلٍء مِـُْف، وَ ، ، َرَواُه ُمْسؾِؿٌ «َشْقُكَفا، َو َم َأْخُذُه ُحرِّ َنَّ َما ُحرِّ
ِ
ٕ

َٓ َيُضرُّ بِِف. َكِريِش الطَّائِِر. َؿا آَل إَلك َتَؾِػَفا. :َٓ َيِصحُّ  َوَقْقُلُفْؿ:   هاَفنِكَُّف ُيْضِعُػَفا، َوُربَّ

 ٌٖ جيٛظ ضعٞ اي ٗا٥ِ يف احلطّ؟ د:17ر َػأي١

 :فقف ققٓن 

طل يف الحرم، وهق مذ :األّل هب الشافعل، ووجٌف طـد الحـابؾة، جقاز الرَّ

، يف وهق ققل ططاء، وهق اختقار ابـ حزم، وحجتفؿ حديث ابـ طباس 

الصحقحقـ ،قال: فلرسؾت إتان ترتع، ودخؾت يف الصػ. وكان ذلؽ بؿـك ،

 ومـك مـ الحرم.

: ٕنَّ الفدايا كاكت تدخؾ الحرم فتؽثر فقف، فؾؿ يـؼؾ أكف  ّقال ابً قدام٘

 هأفقاهفا، وٕنَّ هبؿ حاجة إىل ذلؽ، فلشبف قطع اإلذخر.اكاكت تشد 
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: طدم الجقاز، وهق مذهب أبل حـقػة، ووجٌف طـد الحـابؾة: ٕنَّ ما الجاىٕ

 حرم إتالفف مل َيُجز أن يرسؾ طؾقف ما يتؾػف. 

، واهلل أطؾؿ.اىصٌابهق  ًاىقٌه األًه
(1)

 

 ٌٖ يف لت٬ف ؾجط احلطّ  عا٤؟ د:18ر َػأي١

  إىل أنَّ طؾقف الجزاء، وهق مذهب الشافعل، ذهب كثقر مـ أهؾ العؾؿ

 .والحـابؾة، وأصحاب الرأي

، أهنؿا جعال فقفا الجزاء، واحتجقا بلكف ورد طـ ابـ طباس، وطؿر 

لؾدوحة العظقؿة بؼرة، والصغقرة شاة، وهذان إثران مل كؼػ لفؿا طىل إسـاد، وما 

 أضـفؿا يثبتان.

 ر إىل أكف لقس فقفا جزاء، وهق وذهب مالؽ، وأبق ثقر، وداود، وابـ الؿـذ

: لعدم وجقد دلقؾ يدل طىل أنَّ طؾقف الجزاء، اىصحْح ترجقح ابـ حزم، وهق

أطؾؿ. واهلل
(2)

 

ُٜك اّ عًٝ ٘    د:19ر َػأي١ َٔ قتٌ َتعُسا خاضج احلطّ، ثِ جلأ باحلطّ، ؾٌٗ 

 ايكصاص يف احلطّ؟

 اختؾػ أهؾ العؾؿ يف هذه الؿسللة: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الػتح (897 ،)الؿحؾَّك (7/495-496 ،)الؿجؿقع (5/187-188 ،)الؿغـلاكظر:  (1)

(1834.) 

 الشرح الؿؿتع (897 ،)الؿحىل (7/495 ،)الؿجؿقع (5/188 ،)الؿغـلكظر: ا (2)

(7/253-.) 
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  َّف يؼاد مـف ولق يف الحرم: لعؿقم فذهب مالؽ، والشافعل، وابـ الؿـذر إىل أك

 إمر باستقػاء الؼصاص مـ غقر تخصقص مؽان دون مؽان، وقد أمر الـبل 

 بؼتؾ ابـ خطؾ وهق متعؾؼ بلستار الؽعبة.

  وذهب مجاطة مـ أهؾ العؾؿ إىل أكف ٓ يستقىف مـف يف الحرم، وصحَّ هذا

ري، ومجاهد، الؼقل طـ ابـ طباس، وهق ققل ططاء، وطبقد بـ طؿقر، والزه

والشعبل، وأمحد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وابـ حزم الظاهري، واستدلقا 

إن اهلل حرم مؽة، »: ، وققلف [97آل عمران:] ﴾ھ  ہ ہ ہ﴿بؼقلف تعاىل: 

، فال حيؾ ٓمرئ مسؾؿ أن يسػؽ هبا دًما، أو يعضد هبا شجرة؛ ومل حيرمفا الـاس

إن اهلل أذن لرسقلف ومل يلذن لؽؿ،  فؼقلقا: ملسو هيلع هللا ىلصفنْن أحٌد ترخص بؼتال رسقل اهلل 

وإكَم أذن لل ساطة مـ هنار، ثؿ طادت حرمتفا الققم كحرمتفا بإمس، فؾقبؾغ 

 ، متػؼ طؾقف.«الشاهد الغائب

 ٔاحلجة يف ذلك وَ ٔجّني:

أكف حرم سػَؽ الدم هبا طىل اإلصالق، وتخصقص مؽة هبا يدل طىل  أحدٍنا: 

الدم الحرام مل يختص بف مؽة، فال يؽقن  أكف أراد العؿقم: فنكف لق أراد سػؽ

 التخصقص مػقًدا.

، ومعؾقٌم «إكَم أحؾت لل ساطة مـ هنار، ثؿ طادت حرمتفا»: ققلف  الجاىٕ:

مفا الحرم، ثؿ أحؾت لف ساطة،  أكف إكؿا حؾ لف سػؽ دٍم حالل يف غقر الحرم، فحرَّ

فنْن »بف فقف بؼقلف:  ثؿ طادت الحرمة، ثؿ أكد هذا بؿـعف ققاس غقره طؾقف، وآقتداء
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، «، فؼقلقا لف: إنَّ اهلل أذن لرسقلف ومل يلذن لؽؿملسو هيلع هللا ىلص أحٌد ترخص بؼتال رسقل اهلل

التل  وهذا يدفع ما احتجقا بف مـ قتؾ ابـ خطؾ: فنكف مـ رخصة رسقل اهلل 

 مـع الـاس أن يؼتدوا بف فقفا، وبقـ أهنا لف طىل الخصقص.

صاص دون تخصقص مؽان دون آخر( وأما ققلفؿ: )طؿقم إمر باستقػاء الؼ

ففذا لقس بصحقح: ٕن أدلة الػريؼ الثاين تعتبر خاصة، فقخصص هبا العؿقم، 

وهذا الؼقل فقف ققة إٓ أكف يف هذه أوكة يتعسر الؼبض طؾقفؿ إذا تركقا يف الحرم، 

ويمدي ذلؽ إىل كثرة الػساد: فالصحقح أهنؿ يمخذون برفؼ، ثؿ يؼام طؾقفؿ الحد، 

طؾؿ.واهلل أ
(1)

 

ذهب أكثر الجؿفقر إىل أن الؿؾتجئ بالحرم وطؾقف قتؾ: فنكف ٓ ُيبايع،  تيبيُ:

ر باهلل طز وجؾ، ويؼال لف: اتؼ اهلل واخرج  وٓ ُيشارى، وٓ ُيئَقى، وٓ ُيطعؿ، وُيَذكَّ

إىل الحؾ حتك ُيستقىف مـؽ الذي طؾقؽ، وقال أبق يقسػ: يخرج مضطًرا إىل 

 وقال بف ابـ حزم.الحؾ، وفعؾف ابـ الزبقر، 

، وهق ول هق ققل ابـ طباس أثر ابـ الزبقر صحقح، والؼقل إ ُ :قيت

 ،﴾ھ  ہ ہ ہ﴿طـد ققلف تعاىل:  تػسقر ابـ جريرصحقح، وكالمها يف 

 اكظر الؿصادر السابؼة.

 ٌٖٚ ُتكاّ احلسٚز اييت زٕٚ ايكتٌ؟ د:21ر َػأي١

 :فقفا ققٓن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (13/118.)إوسط (898 ،)الؿحىل (1834 ،)الػتح (12/419- ،)الؿغـلاكظر:  (1)
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يف رواية، وهق إضفر يف ٓ ُتْستقىف الحدود بالحرم، وهق ققل أمحد  :األّل

، وهق ضاهر ققل ابـ طباس ﴾ھ  ہ ہ ہ﴿مذهبف، وابـ حزم: لؼقلف تعاىل: 

ا، فدخؾ الحرم..( بؾ قد صرح بالسرقة كؿا  الؿتؼدم: فنكف قال: )مـ أصاب حدًّ

 سقليت.

: ُتستقىف الحدود دون الؼتؾ: ٕن الحديث الؿتؼدم فقف تحريؿ الؼتؾ الجاىٕ

، وهذا ققل أبل حـقػة، وأمحد يف رواية.فقفا دون إقامة الحدود
(1)

  

 لشا ا تُع بػا٠ٚ يف احلطّ؟ د:21ر َػأي١

(: مـ خصائص مؽة أن ٓ يحارب 1834) الػتحكؿا يف  قال املاّزدٖ

أهؾفا، فؾق بغقا طىل أهؾ العدل: فنْن أمؽـ ردهؿ بغقر قتال: مل يجز، وإْن مل يؿؽـ 

بغاة مـ حؼقق اهلل تعاىل، فال إٓ بالؼتال، فؼال الجؿفقر: يؼاتؾقن: ٕنَّ قتال ال

يجقز إضاطتفا. وقال آخرون: ٓ يجقز قتالفؿ، بؾ يضقؼ طؾقفؿ إىل أن يرجعقا إىل 

 الطاطة. قال الـقوي: وإول كصَّ طؾقف الشافعل.

: وطـ الشافعل ققل آخر بالتحريؿ، اختاره الؼػال، وجزم بف يف قال احلافظ

شرح التؾخقص الشافعقة، والؿالؽقة، واختار هذا ، وقال بف مجاطٌة مـ طؾؿاء

الطبري، ومال إلقف ابـ العربل، والؼرصبل، وابـ دققؼ العقد. اكتفك بتصرف 

 واختصار.

ى البغاة بالؼتؾ: فقُؼاتؾقن، ولق كاكقا يف الحرم: لؼقلف تعاىل:  ُ :قيت  ٺ﴿إْن تعدَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (13/118)إوسط (898 ،)الؿحىل (12/419-411 ،)الؿغـلاكظر:  (1)
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 .[191البقرة:] ﴾ٿ    ٿ ٿ   ٿ ٺ ٺ ٺ

م معفؿ التضققؼ: فنن مل يـػع فؾإلمام أن وأما إن بغقا ومل ُيؼاتؾقا: فقستخد

.يلخذهؿ بالؼقة إذا رأى الؿصؾحة يف ذلؽ، واهلل أطؾؿ
(1)

 

 َٔ قتٌ أٚ ؾعٌ  ٓا١ٜ يف احلطّ؟ د:22ر َػأي١

(: ومـ اكتفؽ حرمة الحرم 12/413) الؿغـليف   قال ابً قدام٘

ها، ٓ كعؾؿ فقف خال ا، أو قِصاًصا: فنكف ُيؼام طؾقف حدُّ  هًفا.ابجـاية فقف ُتقجب حدًّ

(: فلما الؼتؾ: فـؼؾ بعضفؿ 1834) الػتحيف   ّقال احلافظ ابً حجس

آتػاق طىل جقاز إقامة حد الؼتؾ فقفا طىل مـ أوقعف فقفا، وخصَّ الخالف بؿـ 

 هقتؾ يف الحؾ ثؿ لجل إىل الحرم، ومؿـ كؼؾ اإلمجاع طىل ذلؽ ابـ الجقزي.ا

 تػسقر ابـ جريركؿا يف   وقد جاء يف ذلؽ أيًضا أثٌر طـ ابـ طباس ُ :قيت

(، قال: ومـ أحدث يف الحرم حدًثا: ُأققؿ طؾقف الحد. ويف إسـاده: 5/614)

 حجاج بـ أرصاة، وهق مدلِّس فقف ضعػ.

( طـ معؿر، 5/152) مصـػ طبد الرزاقثؿ وجدت لف إسـاًدا صحقًحا يف 

حؾ، فدخؾ طـ ابـ صاوس، طـ أبقف، طـ ابـ طباس قال: فنْن قتؾ، أو سرق  يف ال

الحرم، فلرادوا أن يؼقؿقا طؾقف ما أصاب: أخرجقه مـ الحرم إىل الحؾ، فلققؿ 

 طؾقف، وإن قتؾ يف الحرم، أو سرق: ُأققؿ طؾقف يف الحرم.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/124-125.)شرح مسؾؿواكظر:  (1)
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، ﴾ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿ويشفد لذلؽ ققلف تعاىل:  ُ :قيت 

 وقد خالػ ابـ حزم يف هذه الؿسللة، فؼال: ٓ يؼتؾ يف الحرم.

، واهلل أطؾؿ.أقسبًقٌه اجلَيٌز أًىل ً
(1)

 

 حسٚز احلطّ املهٞ. د:23ر َػأي١

 حدوده: التـعقؿ. (الشؿال)مـ جفة الؿديـة  

 ( كقؾقات.7طىل ثالثة أمقال مـ مؽة. وقال البسام: يبعد بـ) قال اليّْٖ:

 حدوده: أضاة لِبْـ. (الجـقب)مـ جفة القؿـ  

 ( كقؾًقا.12بـ)طىل سبعة أمقال مـ مؽة. وقال البسام: وتبعد  قال اليّْٖ:

 ، حدوده: ضػة وادي طركة الغربقة.(الشرق)مـ جفة الطائػ  

 ( كقؾقا.15طىل سبعة أمقال. قال البسام: ويبعد بـ) قال اليّْٖ:

ة    .(الغرب)مـ جفة ُجدَّ

مـؼطع إطشاش طىل طشرة أمقال مـ مؽة. وقال البسام:  قال اليّْٖ:

 ( كقؾقا.22 الحؾ، وبعضفا يف الحرم، وتبعد بـ)الشؿقسل )الحديبقة( فبعضفا يف

 .(الشؿال الشرقل)مـ صريؼ الجعراكة  

طىل شعب آل طبد اهلل بـ خالد، طىل تسعة أمقال. وقال البسام:  قال اليّْٖ:

 ( كقؾقا.16طـد جبؾ الؿؼطع بالؼرب مـ قرية )شرائع الؿجاهديـ( وتبعد بـحق )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (898.)الؿحؾَّكواكظر:  (1)
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ع طىل ـىل ثـقة خؾٍّ بالؿؼطـالعراق ط قال الـقوي: ومـ صريؼ 

 أمقال. سبعة

ثؿ كؼؾ الـقوي هذا التحديد طـ أبل القلقد إزرقل، والؿاوردي، 

والشافعقة.
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الِؼَرى لؼاصد أم الُؼرى (4/97 ،)تقضقح إحؽام (7/463 ،)الؿجؿقعواكظر:  (1)

 (.652-651)ص
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ـِ َطاِصٍؿ  (666) ـِ َزْيِد ْب  ْب
ِ
ـْ َطبِْداهلل   ،َوَط

ِ
إنَّ إبَْراِهقَؿ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهلل

ةَ  َم َمؽَّ ـََة َكَم َحرَّ ْمت الَؿِدي ل َحرَّ َْهؾَِفا، َوإِكِّ ِٕ ل َدَطْقت  َوَدَطا  َة، َوإِكِّ َم إبَْراِهقُؿ َمؽَّ َحرَّ

ةَ  َْهِؾ َمؽَّ ِٕ َها بِِؿْثِؾ َما َدَطا بِِف إبَْراِهقُؿ  . ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.«فِل َصاِطَفا َوُمدِّ
(1)

 

ـِ َأبِل صَ  (666) ـْ َطؾِلِّ ْب   ،الٍِب َوَط
ِ
ـَُة َحَرمٌ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل  الَؿِدي

ـَ َطْقرٍ إَلك َثْقرٍ  . َرَواُه ُمْسؾٌِؿ.«َما بَْق
(2)

 

 نياملسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 مع ذكر بعض املسائل امللحقة

 ٌٖ حيطّ فٝس املس١ٜٓ ٚؾجطٖا؟ د:1ر َػأي١

 إىل أن الؿديـة حرٌم: فال ُيصاد صقدها، وٓ يعضد  ذهب أكثر العؾؿاء

صحقح ، يف شجرها، واستدلقا بحديثل الباب، وبحديث رافع بـ خديج 

م مؽة، وإين أحرم ما بقـ »قال:  (، أنَّ الـبل 1361) مسؾؿ إنَّ إبراهقؿ حرَّ

 يريد الؿديـة. «ٓبتقفا

، قال: قال ( مـ حديث سعد بـ أبل وقاص 1363وأخرج مسؾؿ أيًضا )

إين أحرم ما بقـ ٓبتل الؿديـة أن يؼطع طضاهفا، أو يؼتؾ »: رسقل اهلل 

 (، طـ جابر مرفقًطا.1362، وأخرج مثؾف )«صقدها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1361(، ومسؾؿ )2129أخرجف البخاري ) (1)

 (. 6755(، وأخرجف البخاري برقؿ )1371أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (2)
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الؾفؿ إين ُأحرم ما بقـ جبؾقفا مثؾ »مرفقًطا:  (، طـ أكس 1365وأخرج )

 .«ما بقـ ٓبتقفا»، ويف رواية: «ما حرم بف إبراهقؿ مؽة

م رسقل اهلل  طـ أبل هريرة  (،1372وأخرج ) ما بقـ ٓبتل  قال: حرَّ

 الؿديـة.

الؾفؿ إنَّ »: قال: قال رسقل اهلل  (، طـ أبل سعقد 1374وأخرج )

م مؽة فجعؾفا حرًما، وإين حرمت الؿديـة حراًما ما بقـ ملزمقفا أن ٓ  إبراهقؿ حرَّ

 .«شجرة إٓ لعؾػهيراق فقفا دم، وٓ حيؿؾ فقفا سالح لؼتال، وٓ ختبط فقفا 

إهنا »قال يف الؿديـة:  (، طـ سفؾ بـ حـقػ أنَّ الـبل 1375وأخرج )

 .«حرٌم آمـ

  ف الـبل بقاًكا  وذهب أبق حـقػة إىل أكف ٓ يحرم: ٕكف لق كان محرًما لبَقَـّ

ا، ولقجب فقف الجزاء كصقد مؽة، واستدل لف بحديث:  يا أبا ُطؿقر، ما فعؾ »طامًّ

ُـَّغقر؟  ن طصػقًرا صغقًرا يؾعب بف.، وكا«ال

إحاديث متقاترة يف تحريؿ الؿديـة كؿا تؼدم  :قاه أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل ىو

ا؟! والجزاء ٓ يجب يف حرم الؿديـة، وٓ يف  بعضفا، فؽقػ ٓ يؽقن هذا بقاًكا طامًّ

فُقحؿؾ طىل أكف طصػقر أدخؾ  «يا أبا طؿقر...»حرم مؽة كؿا تؼدم، وأما حديث: 

، ًاىصٌاب قٌه اجلَيٌزالؿديـة، أو يؽقن ذلؽ قبؾ تحريؿ الؿديـة،  مـ خارج

واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (897.)الؿحؾَّك (7/497 ،)الؿجؿقع (5/191-191 ،)الؿغـلواكظر:  (1)
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 َا ٖٞ حسٚز احلطّ املسْٞ؟ د:2ر َػأي١

ـَ َطْقرٍ إَلك َثْقرٍ »جاء يف حديث طظ يف الباب:   .«َما بَْق

: جبؾ أسقد بحؿرة مستطقؾة مـ الشرق إىل الغرب، ُيشرف طىل «َطْقرٍ » و

 ايل وادي العؼقؼ.الؿديـة مـ الجـقب، وبسػحف الشؿ

: جبٌؾ صغقٌر مستديٌر أمحر، يؼع شؿال الؿديـة، ومققعف خؾػ جبؾ «َثْقرٍ »و 

ُأُحد، وقد أكؽر كثقر مـ أهؾ العؾؿ هذه الؾػظة: لَِظـِّفؿ أنَّ ثقًرا إكؿا هق جبٌؾ 

اوي، وبعضفؿ قال: الؿراد أنَّ هذا الؼدر مـ مؽة حرم  َؿ الرَّ بـؿؽة، فبعضفؿ َوهَّ

 ضفؿ قال: صقاب الرواية: )مـ طقر إىل ُأحد(.الؿديـة. وبع

ك  وقد أثبت مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ وجقد جبؾ بالؿديـة خؾػ جبؾ ُأحد ُيسؿَّ

 الػتح)ثقًرا(، وكؼؾقه طـ مجاطة مـ أهؾ الؿديـة خؾًػا طـ سؾػ، كؿا يف 

(، وجاء يف إحاديث إخرى التل تؼدمت: 3/518) اإلكصاف(، و1867)

 .«فاما بقـ ٓبتق»

تان،  قال اليّْٖ بتان الحرَّ : قال أهؾ الؾغة وغريب الحديث: الالَّ

واحدهتؿا )ٓبة(، وهل إرض الؿؾبسة حجارة سقداء، ولؾؿديـة ٓبتان شرققة، 

  (9/135.)شرح مسؾؿوغربقة، وهل بقـفؿا.اكتفك مـ 

 (: وهذه إحاديث كؾفا متػؼة، فؿا بقـ ٓبتقفا بقاٌن لحدِّ 9/143يف ) ّقال

ه مـ جفة الجـقب  حرمفا مـ جفتل الؿشرق والؿغرب، وما بقـ جبؾقفا بقاٌن لحدِّ
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هوالشؿال.ا

(1)
 

 ٌٖ يف فٝس املس١ٜٓ  عا٤؟ د:3ر َػأي١

  ،ذهب أكثر العؾؿاء إىل أكف لقس يف صقدها الجزاء، وهق مذهب أمحد، ومالؽ

 والشافعل وغقرهؿ: لعدم وجقد دلقؾ طىل إيجاب الجزاء يف ذلؽ.

 ؾؿاء إىل أنَّ فقف الجزاء، وهق ققل ابـ أبل ذئب، وذهب مجاطٌة مـ الع

والشافعل يف الؼديؿ، ورواية طـ أمحد، وبعض الؿالؽقة، وابـ الؿـذر، وابـ 

حزم: ٕنَّ حرمتفا كحرمة مؽة كؿا يف إحاديث الؿتؼدمة، وجزاؤه طـد أمحد 

 والشافعل أخذ سؾبف كؿا سقليت.

، وقال: ققلف [95املائدة:] ﴾ۅ ۅ  ۋ ۋ ٴۇ﴿واستدل ابـ حزٍم بؼقلف تعاىل: 

 يشؿؾ كقكف يف مؽة، أو الؿديـة. ﴾ۅ﴿

ا أية اىصٌابهق  ًاىقٌه األًه ُ :قيت فالؿؼصقد  ﴾ۅ ۅ﴿: لؿا تؼدم، وأمَّ

بف )وأكتؿ محرمقن(، وهق اإلحرام، واهلل أطؾؿ.
(2)

 

 أخص غًب َٔ قٕع ؾجط املس١ٜٓ. د:4ر َػأي١

: أكف (، مـ حديث سعد بـ أبل وقاص 1364) صحقحفروى مسؾؿ يف 

وجد طبًدا يؼطع شجًرا، أو يخبطف، َفَسَؾبَف، فؾؿا رجع سعد جاءه أهؾ العبد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .تقضقح إحؽام(، و3/517-518) اإلكصاف (1867 ،)الػتحواكظر:  (1)

 الػتح (9/134 ،)شرح مسؾؿ (7/497 ،)الؿجؿقع (5/191-192 ،)الؿغـلواكظر:  (2)

(1867 ،)الؿحىل (884 ،)اإلكصاف (3/517.) 
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فؽؾؿقه أن يرد طىل غالمفؿ أوطؾقفؿ ما أخذ مـ غالمفؿ، فؼال: معاذ اهلل أن أردَّ 

 . وأبك أن يرد طؾقفؿ.شقئًا كػؾـقف رسقل اهلل 

ؿ، وسعد بـ وقد أخذ هبذا الحديث أمحد يف رواية، والشافعل يف الؼدي ُ :قيت

حف ابـ حزم، وكؼؾف طـ طؿر، وابـ طؿر أبل وقاص   .، ورجَّ

: مل يؼؾ بف أحد بعد الصحابة إٓ الشافعل يف الؼديؿ، وخالػف قال عٔاض 

 هأئؿة إمصار.ا

: قؾت: واختاره مجاطٌة معف وبعده: لصحة الخبر فقف. وقال قال احلافظ 

معف، وهذا الؼقل الؼديؿ هق الؿختار: الـقوي: وٓ تضر مخالػتفؿ إذا كاكت السـة 

 هلثبقت الحديث فقف، وطؿؾ الصحابة طىل وفؼف، ومل يثبت لف دافع.ا

إذا صحَّ الحديث ففق مذهبل، والحديث ٓ كعؾؿ  :قاه أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل ىو

فقف مطعـًا، واهلل الؿستعان.
(1)

  

 نٝؿ١ٝ غً ٘. د:5ر َػأي١

ـ قال بف اختالف يف (: ولؿ1867) الػتحيف   قال احلافظ ابً حجس

ؾب ومصرفف، والذي دلَّ طؾقف صـقع سعد طـد مسؾؿ وغقره أكف كسؾب  كقػقة السَّ

س.ا الب، لؽـف ٓ ُيَخؿَّ هالؼتقؾ، وأكف لؾسَّ
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (5/192 ،)الؿغـل (911 ،)الؿحىل (9/139 ،)شرح مسؾؿ (1867 ،)الػتحاكظر:  (1)

اإلكصاف (3/517.) 

  (9/139.)شرح مسؾؿ (3/517 ،)اإلكصاف (5/192 ،)الؿغـلواكظر:  (2)
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ؾب يؼقلقن بف يف قطع الشجر، والصقد أيًضا،  تيبيُ: أكثر الؼائؾقـ بالسَّ

سعد بـ أبل  وضاهر كالم ابـ حزم تخصقصف بؼطع الشجر، وهق ضاهر حديث

(، أكف قال: قال 2137) ســ أبل داود، وقد جاء يف مسؾؿوقاص الذي يف 

، ولؽـ يف إسـاده: سؾقؿان بـ «مـ وجد أحًدا يصقد فقف؛ فؾقسؾبف»: رسقل اهلل 

 أبل طبد اهلل، مجفقل الحال.

م مؽة»ققلف يف حديث الباب    ضاهره يعارض ققلف  «إنَّ إبراهقؿ حرَّ

مفا اهلل، ومل حيرمفا الـاس»: الصحقحقـ كؿا يف أخرجاه مـ حديث  «إنَّ مؽة حرَّ

هذا بؾد حرمف اهلل يقم خؾؼ »أبل شريح، وأخرجاه مـ حديث ابـ طباس بؾػظ: 

 .«السَموات وإرض

(: وٓ معارضة: ٕنَّ الؿعـك 1832) الػتحيف   قال احلافظ ابً حجس

م مؽة بلمر اهلل تع اىل ٓ باجتفاده، أو أنَّ اهلل قضك يقم خؾؼ أنَّ إبراهقؿ حرَّ

السؿاوات وإرض أنَّ إبراهقؿ سقحرم مؽة، أو الؿعـك: أنَّ إبراهقؿ أول مـ أضفر 

تحريؿفا بقـ الـاس، وكاكت قبؾ ذلؽ طـد اهلل حراًما، أو أول مـ أضفره بعد 

 الطقفان.اكتفك الؿراد.

ٚعٍج  د:6ر َػأي١  ؟-ٚازٟ بايٕا٥ـ  -ٌٖ حيطّ فٝس ٚازٟ 

(، مـ حديث الزبقر بـ العقام 2132(، وأبق داود )1/165محد )أخرج أ

 أنَّ الـبل ،  :م ّج صقد َو »قال ، وهق مـ صريؼ: محؿد بـ «وطضاهفا َمرَّ

طبد اهلل بـ إكسان، طـ أبقف، طـ طروة بـ الزبقر، طـ أبقف بف، وإسـاده ضعقٌػ، 
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-ظر. وقال البخاري محؿد بـ طبد اهلل قال أبق حاتؿ فقف: لقس بالؼقي، يف حديثف ك

: مل يتابع طؾقف. وأبقه طبد اهلل ابـ إكسان: مجفقل، تػرد -لؿا ذكر حديثف الؿذكقر

بالرواية طـف ولده، ومل يقثؼف إٓ ابـ حبان، وقال البخاري: مل يصح حديثف. يعـل 

 هذا الحديث: فنكف لقس لف غقره.

صقد َوّج،  وقد أخذ الشافعل وأصحابف بالحديث، فذهبقا إىل تحريؿ ُ :قيت

.اىصحْح ًىٌوخالػفؿ أكثر أهؾ العؾؿ، فؼالقا: ٓ يحرم: لضعػ الحديث. 
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/497.)الؿجؿقع (5/194 ،)الؿغـلواكظر:  (1)
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 َفِصن

 ٔوَ حمظٕزات اإلحساً:
، [197البقرة:] ﴾ٺ ٺ ٺ   ڀ ڀ ڀ  ڀ پ﴿ما ذكره اهلل تعاىل يف ققلف: 

فث هق الجؿاع ومؼدماتف، كالؼبؾة، والؿس بشفقة، طـد بعض أهؾ العؾؿ.  والرَّ

فث يـبغل لؾؿحرم أن يتجـبف: إٓ أكف يف  قال ابً قدام٘ ر بف الرَّ : كؾ ما ُفسِّ

 هالجؿاع أضفر.ا

بَاب: لؼقلف  سباب الؿسؾؿ فسقق، »: والػسقق هل الؿعاصل، ومـفا السِّ

، والِجدال هق الجدال بالباصؾ الذي يقرث التباغض والشحـاء.«وقتالف كػر
(1)

  

 حو احملطّ يطأغ٘. د:1ر َػأي١

(: وأما حؽُّ الؿحرم رأسف فال 5/248) الؿجؿقعيف   قال اليّْٖ

أطؾؿ خالًفا يف إباحتف، بؾ هق جائٌز، وقد حؽك ابـ الؿـذر جقازه طـ ابـ طؿر، 

وجابر
(2)

، وسعقد بـ جبقر، والثقري، وأمحد، وإسحاق، وبف قال ابـ الؿـذر، ومل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (، تػسقر سقرة البؼرة لؾشقخ ابـ طثقؿقـ5/112) الؿغـلاكظر:  (1)

 ( بنسـادٍ صحقٍح طـف.15179أثر ابـ طؿر: أخرجف ابـ أبل شقبة ) (2)

(، وطـد 15181( بنسـاد صحقح طـف، وطـده أيًضا )15184وأثر جابر: أخرجف ابـ أبل شقبة )

، أكف حؽ رأسف، ( مـ صريؼ ابـ جريج، طـ أبل الزبقر، طـ جابر بـ طبد اهلل 5/64البقفؼل )

ا. وإسـاده حسـ طىل شرط مسؾؿ.وقال: أخبرين مـ رأى طؿر   يحؽ حؽًّ

، أكف ( بنسـاده طـ ابـ طباس 15181وثبت أيًضا طـ ابـ طباس: فؼد أخرج ابـ أبل شقبة )

سئؾ: فجؿع يديف مجقًعا يحؽ رأسف. قال الرجؾ: أرأيت إن قتؾت قؿؾة: فؼال: بُعدت، وما الؼؿؾة 

 = ماكعتل مـ حؽ رأسل، وما هنقتؿ إٓ طـ الصقد.
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 هيذكر فقف خالًفا، لؽـ قالقا: برفٍؼ: لئال يـتػ شعًرا، واهلل أطؾؿ.ا

شعًرا فؼد ألزمف الشافعقة، والحـابؾة بالػدية، وأما إذا شؽ هؾ اكؼؾع  فؾق كتَػ 

 الشعر بالحؽ أم كان مـؼطًعا، أو مؼؾقًطا: فال فدية طؾقف يف إصح طـدهؿ.

، سقاء اكؼؾع بالحؽ، أو ٓ، وهق اختقار ًاىصحْح ػدً اىفدّح ٍغيقًا ُ :قيت

شقخ اإلسالم، والشقخ ابـ طثقؿقـ.
(1)

 

 ػٌ ضأغ٘؟ٌٖ يًُخطّ إٔ ٜػ د:2ر َػأي١

َٓ َبْلَس َأْن َيْغِسَؾ الُؿْحِرُم  (5/117 :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘ َو

َرْأَسُف َوَبَدَكُف بِِرْفٍؼ، َفَعَؾ َذلَِؽ ُطَؿرُ 
(2)

فُ ، َواْبـُ 
(3)

، َوَجابِرٌ  َص فِقِف َطؾِل  ، َوَرخَّ
(4)

 ،

، َوَأُبق افِِعلُّ ـُ ُجبَقٍْر، َوالشَّ ْأِي.َثْقٍر، َوَأْص  َوَسِعقُد ْب َوَكِرَه َمالٌِؽ لِْؾُؿْحِرِم أَْن  َحاُب الرَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، أهنا قالت: لق مل أجد إٓ أن أحؽ برجظ: لحؽؽت. ( طـ طائشة 5/64بقفؼل )وأخرج ال =

 ويف إسـاده مرجاكة، وهل امرأة مجفقلة.

  (7/139.)الشرح الؿؿتع (7/248 ،)الؿجؿقع (5/116 ،)الؿغـلواكظر:  (1)

 سقليت لػظف وتخريجف قريًبا.  (2)

، قال: وهؾ يزيده ذلؽ إٓ شعًثا. ويف (، وإسـاده صحقح13117أخرجف ابـ أبل شقبة ) (3)

 الصحقحقـ، أكف كان ٓ يدخؾ مؽة حتك يغتسؾ بذي صقى. 

( مـ صريؼ أبل الزبقر، طـ جابر، وضاهر إسـاده الحسـ: لقٓ 15181أخرجف ابـ أبل شقبة ) (4)

 طـعـة أبل الزبقر.

( مـ 1/323مالؽ ) أكف قال: إن الؿاء ٓ يزيده إٓ شعًثا. أخرجف وقد جاء طـ طؿر  

 .، وهق مـؼطع: ٕن ططاًء مل يدرك طؿر صريؼ ططاء، طـ طؿر 

(، ويف إسـاده سعقد 5/63(، ومـ صريؼف أخرجف البقفؼل )535ولف إسـاٌد آخر طـد الشافعل )

 ابـ سامل، وفقف ضعػ، وإثر بالطريؼقـ حسـ. 
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ِحقُح  َيْغطَِس فِل الَؿاِء، َوُيَغقَِّب فِقِف َرْأَسُف. َوَلَعؾَُّف َذَهَب إَلك َأنَّ َذلَِؽ ِستٌْر َلُف، َوالصَّ

َٓ َبْلَس بَِذلَِؽ، َوَلقَْس َذلَِؽ بِِستْرٍ  ُف  تْ  :َأكَّ َٓ َيُؼقُم َمَؼاَم السُّ اَلةِ، َوَقْد َولَِفَذا   فِل الصَّ
َرةِ

ـُ ُمْحِرُمقَن بِالجْحَػةِ  َؿا َقاَل لِل ُطَؿُر َوَكْح ـِ َطبَّاٍس َقاَل: ُربَّ ـْ اْب َتَعاَل  :ُرِوَي َط

ـَا َأْصَقُل َكَػًسا فِل الَؿاِء. ـَ اْلَخطَّاِب بِالجْحَػِة  ُأَباقِقؽ َأيُّ َؿا َقاَمْست ُطَؿَر ْب َوَقاَل: ُربَّ

ـُ ُمحْ  َكَُّف َلقَْس بِِستٍْر ُمْعتَادٍ، أَْشبََف َصبَّ الَؿاِء َطَؾقِْف، َأْو  َرَواُهَؿا َسِعقٌد. ِرُمقَن.َوَكْح
ِ
َوٕ

ـُ َطبَّاٍس إَلك َأبِل ا َوَقْد َرَوى َطبُْداهلل َوْضَع َيَدْيِف َطَؾقِْف. ، َقاَل: َأْرَسَؾـِل اْب ـٍ ـُ ُحـَقْ ْب

، َفَلَتقْتف وَ  َْكَصاِريِّ ْٕ ـْ َهَذا؟ َفُؼْؾت: أََكا َأيُّقَب ا ُهَق َيْغتَِسُؾ، َفَسؾَّْؿت َطَؾقِْف، َفَؼاَل: َم

ـُ  َطبُْداهلل ـٍ ْب ـُ َطبَّاٍس َيْسَلُلؽ: َكقَْػ َكاَن َرُسقُل اهلل ُحـَقْ  ملسو هيلع هللا ىلص َأْرَسَؾـِل إَلقْؽ َطبُْداهلل ْب

ثَّْقِب، َفَطْلَصَلُه َحتَّك َبَدا لِل َيْغِسُؾ َرْأَسُف َوُهَق ُمْحِرٌم؟ َفَقَضَع َأُبق َأيُّقَب َيَدُه َطَؾك ال

. ْكَساٍن َيُصبُّ َطَؾقِْف الَؿاَء: ُصبَّ ك َرْأَسُف  َرْأُسُف، ُثؿَّ َقاَل إِلِ َفَصبَّ َطَؾك َرْأِسِف، ُثؿَّ َحرَّ

ٌؼ َطَؾقِْف.ُمتَّػَ  َيْػَعُؾ. ملسو هيلع هللا ىلص بِقََدْيِف، َفَلْقبََؾ بِِفَؿا َوَأْدَبَر، ُثؿَّ َقاَل: َهَؽَذا َرَأْيت َرُسقَل اهلل
(1)

 

ـْ الجـَاَبِة. قال:
 هاَوَأْجَؿَع َأْهُؾ اْلِعْؾِؿ َطَؾك أَنَّ الُؿْحِرَم َيْغتَِسُؾ مِ

وأثر طؿر مع ابـ طباس يف البؼاء تحت الؿاء أثٌر صحقح، أخرجف  ُ :قيت

( طـ ابـ طققـة، طـ 536(، مـ صريؼ الشافعل، وهق يف الؿسـد )5/63البقفؼل )

ـ طؽرمة، طـ ابـ طباس بف. وهذا إسـاٌد صحقح، رجالف طبد الؽريؿ الجزري، ط

 ثؼات.

 ( طـ ابـ طؾقة، طـ طبد الؽريؿ بف.13113وأخرجف ابـ أبل شقبة )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1215(، ومسؾؿ برقؿ )1841أخرجف البخاري برقؿ ) (1)
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 َفِصن

 وبطالت احلج:

 تؼدم أنَّ الجؿاع مـ مبطالت الحج، وكؼؾ يف ذلؽ اإلمجاع، وقد تؼدم.

دَّة يف أثـائف قبؾ أن يتؿف: ٕكف كاف ّمً مبطالت احلج: ر، والؽافر ٓ يؼبؾ الرِّ

 ې ې  ې  ې  ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ﴿طؿؾف، قال تعاىل: 

 .[54التوبة:] ﴾ى

فالعبادات ٓ تصح مـ الؽافر، وهق ققل مجقع أهؾ العؾؿ: لِـَؿا تؼدم يف 

شروط الحج مـ أهنؿ اشترصقا اإلسالم.
(1)

  

 الجـقن، واإلغؿاء إذا فاتف القققف بعرفة. ّمً مبطالت احلج:

َـّ فؾؿ ُيِػْؼ إٓ  (861الؿحىليف   قال ابً حصو (: ومـ أُغؿل طؾقف، أو ُج

ف، سقاء ُوقَِػ بف بعرفة، أم مل  بعد صؾقع الػجر مـ لقؾة يقم الـحر: فؼد بطؾ حجُّ

 هُيققػ بف.ا

، والؿجـقن، والؿغؿك «إكَم إطَمل بالـقات»: ثؿ استدل طىل ذلؽ بؼقلف 

 طؾقف لقس لف كقة، واهلل أطؾؿ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (3/351.)اإلكصافظر: واك (1)
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بعس حج٘; ؾٌٗ ٜ ٌٕ حجٍُ٘، ًٜٚعَ٘ احلج َط٠ َٔ حج ثِ اضتس  د:1ر َػأي١

 أخط٣ لشا أغًِ؟

 يف هذه الؿسللة ققٓن: 

ف يبطؾ، وطؾقف حجة أخرى، وهق ققل أبل حـقػة، ومالؽ،  :األّل أنَّ حجَّ

 وداود.

 .[65الزمر:] ﴾ۆ ۆ ۇ     ۇ﴿واستدلقا بؼقلف تعاىل: 

 .[88األنعام:] ﴾﮶              ﮴﮵  ﮳ ﮲ ۓ ۓ﴿وققلف: 

لقس طؾقف حجة أخرى، وُتجزئف الحجة إوىل، وهق ققل أمحد،  :الجاىٕ

 .والشافعل، وابـ حزم

 ڱ ڱ  ڳ ڳ﴿وقالقا: يحبط طؿؾف إذا مات طىل الؽػر: لؼقلف تعاىل: 

 .[217البقرة:] ﴾ڻ  ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ

أسؾؿَت طؾك ما أسؾػَت »ففذه أية مؼقدة ٕدلتفؿ، وكذلؽ حديث: 

(، مـ حديث حؽقؿ بـ 123ومسؾؿ ) (،5992، أخرجف البخاري )«خقر مـ

 .حزام 

.اىصٌاب هق ًىرا اىقٌه
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (917.)الؿحىل (3/351 ،)اإلكصاف (7/9 ،)الؿجؿقعواكظر:  (1)
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ُُٔدُخِٕه َوكََّة  َباُب ِصَفِة احَلجِّ 
ِٕه َوكََّة دُُخ ِصَفِة احَلجِّ ُٔ ُب   بَا

(666)  
ِ
ـِ َطبِْداهلل ـْ َجابِِر ْب  َط

ِ
َحجَّ َفَخَرْجـَا َمَعُف، َحتَّك  ملسو هيلع هللا ىلص، َأنَّ َرُسقَل اهلل

، اْغَتِسؾِل َواْسَتْثِػرِي بَِثْقٍب »، َفَقَلَدْت َأْسَؿاُء بِـُْت ُطَؿقٍْس َفَؼاَل: َأَتقْـَا َذا الُحَؾقَْػةِ 

 «َوَأْحرِِمل
ِ
فِل الَؿْسِجِد، ُثؿَّ َركَِب الَؼْصَقاَء َحتَّك إَذا اْستََقْت  ملسو هيلع هللا ىلص، َوَصؾَّك َرُسقُل اهلل

َٓ َشرِيَؽ َلؽ َلبَّْقَؽ، إنَّ »: ِء َأَهؾَّ بِالتَّْقِحقدِ بِِف َطَؾك البَقَْدا َلبَّْقَؽ الؾُفؿَّ َلبَّْقَؽ، َلبَّْقَؽ 

َٓ َشرِيَؽ َلؽ ِـّْعَؿَة َلؽ َوالُؿْؾَؽ،  ، «الَحْؿَد َوال ـَ ْك ، َحتَّك إَذا َأَتقْـَا البَقَْت اْستََؾَؿ الرُّ

ـِ َفاْستََؾَؿُف، َفَرَمَؾ َثاَلًثا َوَمَشك َأْرَبًعا، ُثؿَّ َأتَ  ْك ك َمَؼاَم إْبَراِهقَؿ َفَصؾَّك، ُثؿَّ َرَجَع إَلك الرُّ

َػا َقَرأَ  ـَ الصَّ
ا َدَكا مِ َػا، َفَؾـؿَّ ـَ البَاِب إَلك الصَّ

 ڈ ڈ ڎ ڎ  ڌ﴿: ُثؿَّ َخَرَج مِ

َػا، َحتَّك َرَأى البَقَْت، َفاْستَْؼبَ  «بََِم بََدَأ اهللُ بِفِ  َأبَْدأُ » ﴾ژ َد اهلَل، َفَرَقك الصَّ َؾ الِؼبَْؾَة، َفَقحَّ

َّٓ اهللُ »َوَكبََّرُه َوَقاَل:  َٓ َشرِيَؽ َلُف، َلُف الُؿْؾُؽ، َوَلُف الَحْؿُد، َوُهَق َطَؾك  ،َٓ إَلَف إ َوْحَدُه 

َّٓ اهللَ  َٓ إَلَف إ َوْحَدهُ ُكؾِّ َشْلٍء َقِديٌر، 
(1)

ْحَزاَب ، َأْكَجَز َوْطَدُه، َوَكَصَر َطْبَدُه، َوَهَزَم إَ 

ـَ َذلَِؽ «َوْحَدهُ  َقاَل ِمْثَؾ َهَذا، ُثؿَّ َدَطا َبقْ
(1)

اٍت، ُثؿَّ َكَزَل إَلك الَؿْرَوةِ، َحتَّك   َثاَلَث َمرَّ

ـِ الَقادِي  َسَعكاْكَصبَّْت َقَدَماُه فِل َبْط
(1)

، َحتَّك إَذا َصِعَدَتا
(2)

َحتَّك َأَتكَمَشك  
(3)

 

َػا الَؿْرَوَة، َفَػَعَؾ َطَؾك الَؿْروَ   َكَؿا َفَعَؾ َطَؾك الصَّ
ا  -َوَذَكَر الَحِديَث -ةِ َوفِقِف: َفَؾـؿَّ

ُفقا إَلك مِـًك، َوَركَِب الـَّبِلُّ  َفَصؾَّك بَِفا الظُّْفَر، َوالَعْصَر،  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َيْقُم التَّْرِوَيِة َتَقجَّ

 .َوالَؿْغِرَب، َوالِعَشاَء، َوالَػْجرَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .صحقح مسؾؿسؼطت مـ الؿخطقصتقـ، وثبقهتا هق الصقاب كؿا يف  (1)

 صحقح مسؾؿيف الؿخطقصتقـ: )صعد( والؿثبت هق الصقاب كؿا يف (2)

 .صحقح مسؾؿ يف )أ( و)ب(: )إىل( والؿثبت هق الصقاب كؿا يف (3)
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ْؿُس، َفَلَجاَز َحتَّك َأَتك َطَرَفَة، َفَقَجَد الُؼبََّة َقْد  ِت َمَؽَث َقؾِقاًل َحتَّك َصَؾعَ  ُثؿَّ  الشَّ

ْؿُس َأَمَر بِالَؼْصَقاِء، َفُرِحَؾْت َلُف، َفَلَتك  ُضِرَبْت َلُف بِـَِؿَرَة َفـََزَل بَِفا، َحتَّك إَذا َزاَغِت  الشَّ

ـَ الَقادِي، َفَخَطَب الـَّاَس، ُثؿَّ َأذََّن ُثؿَّ أََقاَم، فَ  َصؾَّك الظُّْفَر، ُثؿَّ َأَقاَم َفَصؾَّك َبْط

ـَ َكاَقتِِف  الَعْصَر، َوَلْؿ ُيَصؾِّ َبقْـَُفَؿا َشقْئًا، ُثؿَّ َركَِب َحتَّك َأَتك الَؿْققَِػ َفَجَعَؾ َبْط

ـَ َيَدْيِف َواْستَْؼبََؾ الِؼبَْؾَة، َفَؾْؿ   َبقْ
َخَراِت، َوَجَعَؾ َحبَْؾ الُؿَشاةِ َيَزْل الَؼْصَقاِء إَلك الصَّ

ْؿُس، َوَذَهبَِت  َواقًِػا َحتَّك َغَرَبِت  ْػَرُة َقؾِقاًل، َحتَّك َغاَب الُؼْرُص، َوَدَفَع، َوَقْد  الشَّ الصُّ

َماَم َحتَّك إنَّ َرْأَسَفا لَ  َيا »: َمْقِرَك َرْحؾِِف، َوَيُؼقُل بِقَِدِه القُْؿـَك ُقِصقُب َشـََؼ لِْؾَؼْصَقاِء الزِّ

َفا الـَّاُس، السَّ  ـَةَ َأيُّ ؽِق ـََة، السَّ ـَ الاًل بْ َح ، َوُكؾََّؿا َأَتك «ؽِق
َأْرَخك َلَفا َقؾِقاًل َحتَّك  بَالِ حِ مِ

 ، ـِ َتْصَعَد، َحتَّك َأَتك الُؿْزَدلَِػَة، َفَصؾَّك بَِفا الَؿْغِرَب َوالِعَشاَء، بَِلَذاٍن َواِحٍد َوإَِقاَمتَقْ

ـَ َلُف َوَلْؿ ُيَسبِّْح َبقْـَُفَؿا َشقْئًا، ُثؿَّ اْض  ـَ َتبَقَّ َطَجَع َحتَّك َصَؾَع الَػْجُر، َوَصؾَّك الَػْجَر، ِحق

بَْح بَِلَذاٍن َوإَِقاَمٍة، ُثؿَّ َركَِب َحتَّك َأَتك الَؿْشَعَر الَحَراَم، َفاْستَْؼبََؾ الِؼبَْؾَة، )َفَدَطاُه،  الصُّ

َؾُف( َوَكبََّرُه، َوَهؾَّ
(1)

ْؿُس، ، َفَؾْؿ َيَزْل َواقًِػا َحتَّك َأْسػَ  ا، َفَدَفَع َقبَْؾ َأْن َتْطُؾَع الشَّ َر ِجدًّ

تِل َتْخُرُج َطَؾك  َك َقؾِقاًل، ُثؿَّ َسَؾَؽ الطَِّريَؼ الُقْسَطك الَّ ٍر َفَحرَّ ـَ ُمَحسِّ َحتَّك َأَتك َبْط

َجَرةِ، َفَرَماَها بَِسبِْع َحَص  تِل ِطـَْد الشَّ  الُؽبَْرى، َحتَّك َأَتك الَجْؿَرَة الَّ
قَاٍت، ُيَؽبُِّر الَجْؿَرةِ

ـِ الَقادِي، ُثؿَّ  ـْ َبْط
َمَع ُكؾِّ َحَصاةٍ مِـَْفا، ُكؾُّ َحَصاةٍ مِثُْؾ َحَصك الَخْذِف، َرَمك مِ

 
ِ
َفَلَفاَض إَلك البَقِْت، َفَصؾَّك  ملسو هيلع هللا ىلصاْكَصَرَف إَلك الَؿـَْحِر َفـََحَر، ُثؿَّ َركَِب َرُسقُل اهلل

َة الظُّْفَر. َرَواُه ُمْسؾٌِؿ مُ  .بَِؿؽَّ ًٓ َطقَّ
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .الصحقحيف )أ( و)ب(: )فدطا وكبر وهؾؾ( والؿثبت هق الؿقافؼ لؿا يف  (1)

 (. 1218أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (2)
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  املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 مع ذكر بعض املسائل امللحقة

هذا الحديث وهق حديث جابر الطقيؾ يف صػة حج  ذكر الحافظ  تيبيُ:

، وقد اختصر بعض ألػاضف، وسـذكر إن شاء اهلل الؿسائؾ الؿتعؾؼة الـبل 

رها الحافظ، وسـترك بالحديث كاماًل: حتك وإن كان مـ إلػاظ التل اختص

 الؿسائؾ التل تؼدمت.

  ٛاظ ايطنٛب ٚاملؿٞ يف احلج، ٚبٝإ ا٭ؾطٌ. د:1ر َػأي١

حتك إذا استقت بف كاقتف طىل البقداء كظرت إىل مد بصري بقـ يديف مـ  قولُ:

 راكب وماٍش، وطـ يؿقـف مثؾ ذلؽ، وطـ يساره مثؾ ذلؽ، ومـ خؾػف مثؾ ذلؽ.

َوُهَق ُمْجَؿع َطَؾقِْف، َوَقْد  ،اكِبًا َوَماِشقًافِقِف َجَقاز اْلَحّج رَ :  قال اليّْٖ

ة ُمَّ ْٕ ـَّة َوإِْجَؿاع ا ئِؾ اْلؽِتَاب َوالسُّ َٓ  ڈ ڎ﴿َتَعاَلك:  َقاَل اهللُ  ،َتَظاَهَرْت َطَؾقِْف َد

 .[27احلج:] ﴾ک ک  ڑ  ڑ ژ ژ ڈ

َْفَضؾ مِـُْفَؿا، َفَؼاَل َمالِؽ ْٕ افِ  ،َواْختََؾَػ اْلُعَؾَؿاء فِل ا َوُجْؿُفقر  ،ِعلُّ َوالشَّ

ُكقب َأْفَضؾ ُف َأْطَقن َلُف َطَؾك َوَضائِػ َمـَاِسؽف، ملسو هيلع هللا ىلصاِْقتَِداء بِالـَّبِلِّ  :اْلُعَؾَؿاء: الرُّ َكَّ
ِ
، َوٕ

ُف َأْكثَر َكَػَؼة. َوَقاَل َداُوُد: َماِشقًا َأْفَضؾ َكَّ
ِ
تِِف. َوَهَذا َفاِسد :َوٕ ة  :لَِؿَشؼَّ َنَّ الـَْؿَشؼَّ

ِ
ٕ

 هاُؾقَبة.َلقَْسْت َمطْ 

، واهلل أطؾؿ.ًاىصٌاب قٌه اجلَيٌز
(1)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/91.)الؿجؿقع (8/173-174 ،)شرح مسؾؿاكظر:  (1)
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 ، ٚشنط بعض ظٜازا  ايصخاب١ يف ايتً ١ٝ.تً ١ٝ ضغٍٛ اهلل  د:2ر َػأي١

َٓ َشرِيَؽ »: َأَهؾَّ بِالتَّْقِحقدِ يف الحديث:  قال جابر  َلبَّْقَؽ الؾُفؿَّ َلبَّْقَؽ، َلبَّْقَؽ 

ِـّْعَؿَة َلؽ َوالُؿؾْ  َٓ َشرِيَؽ َلؽَلؽ َلبَّْقَؽ، إنَّ الَحْؿَد َوال  .«َؽ، 

الصحقحقـوهذه التؾبقة رواها أيًضا ابـ طؿر كؿا يف 
(1)

، وطائشة أيًضا كؿا 

 ، ومل تذكر ما بعدها.«والـعؿة لؽ»(، َواْقتََصَرْت طىل ققلف: 1551) البخارييف 

وقد جاء طـ مجاطة مـ الصحابة أهنؿ كاكقا يزيدون طىل التؾبقة الثابتة طـ الـبل 

بت يف ، فؼد ثصحقح مسؾؿ (1184 طـ طؿر، وابـ طؿر )  أهنؿا كاكا

 .لبقؽ الؾفؿ لبقؽ وسعديؽ، والخقر يف يديؽ، والرغباء إلقؽ والعؿؾيزيدان: 

أكف كان يؼقل: لبقؽ ذا  (، طـ طؿر 4/283وثبت طـد ابـ أبل شقبة )

 الـعؿاء والػضؾ لبقؽ، لبقؽ مرهقًبا ومرغقًبا إلقؽ لبقؽ.

ذا »( مـ حديث جابر قال: والـاس يزيدون 1813) ل داودســ أبوثبت يف 

يسؿع، فال يؼقل لفؿ شقئًا. وثبت طـ  ، وكحقها مـ الؽالم، والـبل «الؿعارج

ا، »( أكف كان يؼقل: 1191) كشػ إستارأكس طـد البزار كؿا يف  ا حؼًّ لبقؽ حؼًّ

ا  .«تعبًُّدا وِرقًّ

 حهِ ايعٜاز٠ يف ايتً ١ٝ. د:3ر َػأي١

شقئًا،  س هبذا الذي يفؾقن، فؾؿ يرد طؾقفؿ رسقل اهلل وأهؾ الـا قولُ:

 تؾبقتف. ولزم رسقل اهلل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.1184(، ومسؾؿ رقؿ )1549رقؿ ) البخارياكظر:  (1)
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َطَؾك َأنَّ  َوَهَذا َيُدلُّ  (1549 :)الػتحيف   قال احلافظ ابً حجس

ْقتَِصار َطَؾك التَّْؾبِقَة الَؿْرُفقَطة أَْفَضؾ
ِ
َٓ َبلْس  ،َطَؾقَْفا ملسو هيلع هللا ىلصلُِؿَداَوَمتِِف ُهَق  :آ َوَأكَُّف 

َياَدةِ بِا ُهْؿ َطَؾقَْفا، َوُهَق َقْقل الجْؿُفقر :لزِّ َها َطَؾقِْفْؿ َوَأَقرَّ َح  ،لَِؽْقكِِف َلْؿ َيُردَّ َوبِِف َصرَّ

ـْ َمالِؽ اْلَؽَراَهة افِِعّل  ،َأْشَفب، َوَحَؽك اِْبـ َطبْداْلبَّر َط  ه.اَقاَل: َوُهَق َأَحد َقْقَلْل الشَّ

( 2/125فعـد الطحاوي ) ،وجاءت الؽراهة طـ سعد بـ أبل وقاص 

بنسـاد صحقح طـف أكف سؿع رجاًل يؼقل: لبقؽ ذا الؿعارج. فؼال: إكف لذو 

 .الؿعارج، وما هؽذا كـا كؾبل طىل طفد رسقل اهلل 

أفضؾ،  ، وهق أنَّ آقتصار طىل تؾبقة الـبل ًاىصٌاب قٌه اجلَيٌز ُ :قيت

وأنَّ الزيادة مشروطة، ٓ تؽره.
(1)

  

 بايسعا٤ عٓس ض١ٜ٩ اي ٝت.حهِ ضؾع ايٝسٜٔ  د:4ر َػأي١

 حتك إذا أتقـا البقت استؾؿ الركـ. قولُ:

  ضاهره أنَّ الـبل  مل يرفع يديف طـد رؤية البقت، ومل َيْدُع، وطىل هذا فال

 يستحب رفع القديـ طـد رؤية البقت وٓ الدطاء، وهق ققل مالؽ.

 وذهب الجؿفقر إىل استحباب الرفع والدطاء طـد رؤية البقت، وهق ققل 

 الثقري، وابـ الؿبارك، والشافعل، وأمحد، وإسحاق.

، وفقف: ( حديثًا مرفقًطا مـ حديث ابـ طباس 5/72وقد أخرج البقفؼل )

... الحديث، وأشار إىل أكف طـ ابـ طؿر «ترفع إيدي يف الصالة، وإذا رأى البقت»

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/113.)الؿغـل (8/174 ،)شرح مسؾؿواكظر:  (1)
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 أيًضا، ويف كال اإلسـاديـ ضعٌػ: فقفؿا محؿد بـ طبدالرمحـ بـ أبل لقىل ،

 وقد اضطرب فقف فروامها مرفقطقـ ومقققفقـ.

لف إسـاد آخر طـد ابـ أبل شقبة  والؿقققف طـ ابـ طباس  ُ :قيت

(، وفقف: ططاء بـ السائب، وهق مختؾط: فإثر ٓ يثبت مرفقًطا، وٓ 4/541)

 .مقققًفا، واهلل أطؾؿ

.، وإلقف مال الشقخ ابـ طثقؿقـ قٌه ٍاىلهق  ًاىصٌاب
(1)

 

 ّٚ.طٛاف ايكس د:5ر َػأي١

ـٌ مـ أركان العؿرة بال خالف .هذا الطقاف يف حؼ الؿعتؿر رك
(2)

 

(: اطؾؿ أنَّ صقاف الؼدوم إكؿا 8/12) الؿجؿقعيف   قال اليّْٖ

يتصقر يف حؼ مػرد الحج، ويف حؼ الؼارن إذا كاكا قد أحرما مـ غقر مؽة، 

م: إذ ودخالها قبؾ القققف بعرفات، فلما الؿؽل فال يتصقر يف حؼف صقاف الؼدو

ٓ قدوم لف، وأما الؿحرم بالعؿرة فال يتصقر يف حؼف صقاف الؼدوم، بؾ إذا صاف 

لؾعؿرة أجزأه طـفؿا، ويتضؿـ الؼدوم كؿا تجزئ الصالة الؿػروضة طـ الػرض، 

 .الؿراد كتفكوتحقة الؿسجد.ا

 حهِ طٛاف ايكسّٚ. د:6ر َػأي١

(: قد ذكركا أكف سـة طـدكا، لق 8/19) شرح الؿفذبيف   قال اليّْٖ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1/391-392.)كصب الراية (8/9 ،)الؿجؿقع (5/211 ،)الؿغـلواكظر:  (1)

  (831.)الؿحؾَّكواكظر:  (2)



 223 احَلجِّ ِكَتاُب

 
تركف مل يلثؿ، ومل يؾزمف دٌم، وبف قال أبق حـقػة، وابـ الؿـذر، وقال أبق ثقر: طؾقف دٌم. 

وطـ مالؽ رواية كؿذهبـا، ورواية: أكف إْن كان مضايًؼا لؾقققف: فال دم يف تركف، 

 هوإٓ فعؾقف دٌم.ا

، ويدل اىصٌاب والؼقل بلكف سـة هق مذهب الحـابؾة، والجؿفقر، وهق ُ :قيت

مـ شفد معـا صالتـا »قال:  ، أنَّ الـبل طروة بـ مضرس طؾقف حديث 

؛ فؼد تؿَّ حجف اأو هنارً  ،وقد وقػ قبؾ ذلؽ بعرفة لقاًل  -يعـل بالؿزدلػة- هذه

.«وقضك تػثف
(1)

 

َّٛاف. د:7ر َػأي١  ابتسا٤ اي

ذكر أهؾ العؾؿ أكف يجب ابتداء الطقاف مـ الحجر إسقد، وٓ ُيجزئ أن 

ُيعتد بشقصف ذلؽ، ويعتد بشقصف الذي يبدأ بف  يبتدئ مـ مؽان آخر: فنن فعؾ، ٓ

كان يبدأ صقافف مـ الحجر، ومل َيِرْد طـف  مـ الحجر إسقد، وذلؽ ٕنَّ الـبل 

: ٓ اختالف يف ذلؽ. وقال ابـ إمأكف بدأ مـ مؽان سقاه، وقال الشافعل يف 

طبد البر: ٓ خالف فقف.
(2)

 

 احملاشا٠ يًخجط ا٭غٛز عٓس ا٫بتسا٤. د:8ر َػأي١

ر أهؾ العؾؿ أكف يجب أن يبتدئ الطقاف ُمحاذًيا لؾحجر إسقد، واختؾػقا ذك

 هؾ يجزئف الطقاف إذا حاذاه ببعض بدكف؟

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (835.)الؿحىل (4/5 ،)اإلكصاف (8/175 ،)شرح مسؾؿواكظر:  (1)

  (12/124.)آستذكار (2/565 ،)إم (4/5 ،)اإلكصاف (8/32 ،)الؿجؿقعواكظر:  (2)
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  فذهب أكثر الشافعقة، والحـابؾة إىل طدم اإلجزاء، وذهب مجاطٌة مـ

، الشافعقة، والحـابؾة إىل أكف يجزئف، وهق اختقار شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

طؾؿ.، واهلل أأقسبوهذا 
(1)

 

 اغت٬ّ احلجط ا٭غٛز. د:9ر َػأي١

( إمجاع إمة طىل استحباب 9/14) شرح مسؾؿيف  كؼؾ الـقوي 

 استالمف.

يف استالم الحجر إسقد، مـفا: حديث  وإدلة متؽاثرة طـ الـبل  ُ :قيت

، كؿا يف جابر الذي يف الباب، وجاء أيًضا طـ ابـ طؿر، وابـ طباس 

الصحقحقـ
(2)

.، وجاء طـ غقرمها
(3)

 

 ٌٖ ٜػتك ٌ احلجط عٓس اغت٬َ٘؟ د:11ر َػأي١

أنَّ السـة استؼبالف طـد استالمف، وجزم الشافعقة،  -رمحفؿ اهلل- ذكر أهؾ العؾؿ

طـ بعض الحـابؾة الؼقل بلكف ٓ  اإلكصافوالحـابؾة باستحبابف، وذكر يف 

 ُيستحب، قال: وققؾ: يجب.

ٓستالم، والتؼبقؾ: ، وهق ضاهر إدلة التل فقفا ااالظتحثابهق  اىصٌاب ُ :قيت

صحقح يف  فننَّ ذلؽ ٓ يتقسر إٓ باستؼبالف، ويدل طؾقف أيًضا حديث جابر 

استؾؿ الحجر، ثؿ مشك طىل يؿقـف، فرمؾ » (: أنَّ الـبل 1218( )151) مسؾؿ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/215.)الؿغـل (8/32 ،)الؿجؿقع (4/5 ،)اإلكصافواكظر:  (1)

 اكػرد بف مسؾؿ. (، وحديث ابـ طباس 1269( )1267(، ومسؾؿ )1619) البخارياكظر:  (2)

  (12/147.)آستذكارواكظر:  (3)
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يدل طىل أكف كان مستؼباًل لف،  «ثؿ مشك طـ يؿقـف»، فؼقلف: «ثالًثا، ومشك أربًعا

أطؾؿ. واهلل
(1)

 

 احلجط ا٭غٛز. تك ٌٝ د:11ر َػأي١

الصحقحقـيف 
(2)

، أكف كان يؼبؾ الحجر، ويؼقل: طـ طؿر بـ الخطاب  

يؼبؾؽ ما  إين ٕطؾؿ أكؽ حجٌر ٓ تضر وٓ تـػع، ولقٓ أين رأيت رسقل اهلل 

 ، قال: رأيت رسقل اهلل (، طـ ابـ طؿر 1611) البخاريقبؾتؽ. ويف 

 يستؾؿف ويؼبؾف.

مع استالمف،  -لؿـ تقسر لف-الحجر إسقد  وقد استحب أهؾ العؾؿ تؼبقؾ

واهلل أطؾؿ.
(3)

 

 ٌٖ ي٘ إٔ ٜك ٌ ٜسٙ بعس اغت٬َ٘ بٗا؟ د:12ر َػأي١

، أكف استؾؿ الحجر، ثؿ قبَّؾ ( مـ حديث ابـ طؿر 1268أخرج مسؾؿ )

 يػعؾف. يده، وقال: ما تركتف مـذ رأيت رسقل اهلل 

 عقد بـ وقد ذهب إىل استحباب ذلؽ أكثر أهؾ العؾؿ، وهق ققل طروة، وس

جبقر، وأيقب، والثقري، والشافعل، وأمحد، وإسحاق، وصحَّ طـ ابـ طؿر، 

: اىصٌابهق  ًىرا اىقٌهأهنؿ فعؾقا ذلؽ،  وأبل هريرة، وابـ طباس 

 .لحديث ابـ طؿر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (4/6.)اإلكصاف (8/32 ،)الؿجؿقعواكظر:  (1)

 (.1271ومسؾؿ برقؿ )(، 1615أخرجف البخاري برقؿ ) (2)

  (12/157.)آستذكارواكظر:  (3)
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  وخالػ مالؽ فؾؿ يَر تؼبقؾ القد، وكلكف مل يبؾغف حديث ابـ طؿر ،

أطؾؿ. واهلل
(1)

 

بٝ   سٙ، ؾٗ   ٌ ي   ٘ إٔ ٜػ   تًُ٘  لشا مل ٜػ   تٕع إٔ ٜػ   تًِ احلج   ط   د:13ر َػأي١

 بعصا، ٌٖٚ ٜك ٌ ايعصا؟

  ذهب أكثر أهؾ العؾؿ إىل أكف يستحب لف أن يستؾؿ الحجر بعصا، ثؿ يؼبؾ

الصحقحقـيف  مقضع آستالم: لحديث ابـ طباس 
(2)

 أنَّ الـبل  

صاف طىل بعقر يستؾؿ الركـ بِِؿْحَجـ. وأخرجف مسؾؿ
(3)

أيًضا مـ حديث جابر  

 .«ويؼبؾ الؿحجـ»ويف حديث أبل الطػقؾ زيادة:  أبل الطُّػقؾ و بـ طبد اهللا

  وذهب بعض الحـابؾة إىل أكف ٓ يؼبؾ العصا، وهق مؼتضك ققل مالؽ

 الؿتؼدم يف الؿسللة السابؼة.

، واهلل أطؾؿ.ًاىصٌاب قٌه اجلَيٌز
(4)

 

َٖبع باحلجط، ٚايعٝاش باهلل؟ د:14ر َػأي١  لشا ُش

 -والعقاذ باهلل-ا كان ذلؽ (: فنذ5/214) الؿغـليف   قال ابً قدام٘

.ا ـَ ك  هفنكف يؼػ مؼاباًل لؿؽاكف، ويستؾؿ الرُّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ابـ أبل شقبة (5/227 ،)الؿغـل (8/33 ،)الؿجؿقع (4/6 ،)اإلكصافواكظر:  (1)

(4/414.) 

 (.1272(، ومسؾؿ رقؿ )1617رقؿ ) البخارياكظر:  (2)

  (1273( )1275.)مسؾؿاكظر:  (3)

  (5/228.)الؿغـل (8/33 ،)الؿجؿقع (1617 ،)الػتح (4/6 ،)اإلكصافواكظر:  (4)
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(: قال الدارمل: لق ُمحل 8/36) الؿجؿقعيف   ّقال اليّْٖ

مـ مقضعف: استؾؿ الركـ الذي كان فقف، وقبَّؾف،  -والعقاذ باهلل-إسقد  الحجر

 هوسجد طؾقف.ا

 طؾؿ.يستؾؿف فؼط كؿا قال ابـ قدامة، واهلل أ ُ :قيت

 َاشا ٜكٍٛ عٓس اغت٬ّ احلجط ٚابتسا٤ ايٕٛاف؟ د:15ر َػأي١

بالبقت  قال: صاف الـبل  ( طـ ابـ طباس 1613أخرج البخاري )

ب طؾقف البخاري  طىل بعقر، كؾؿا أتك الركـ أشار إلقف بشلء كان طـده، وكبَّر. وبقَّ

 ]باب التؽبقر طـد الركـ[. وقال الحافظ: فقف استحباب التؽبقر طـد صحقحفيف 

 الركـ إسقد يف كؾ صقفة.

ســ (، و8894) مصـػ طبد الرزاقكؿا يف  وصحَّ طـ ابـ طؿر 

 ( أكف كان يؼقل طـد أن يستؾؿ الحجر: بسؿ اهلل، واهلل أكبر.5/79) البقفؼل

وقد استحب مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ أن يؼقل ذلؽ، وزاد بعضفؿ: بسؿ اهلل، 

ا بؽتابؽ، ووفاء بعفدك، واتِّباًطا لسـة كبقؽ واهلل أكبر، الؾفؿ إيؿاًكا بؽ، وتصديؼً 

 ولقس طىل هذه الزيادة دلقٌؾ يثبت، كؿا بقَـّ ذلؽ الحافظ يف .التؾخقص. 

كؿا هق تبقيب البخاري: ٕكف هق  ًاألظيس أّو ّقتصس ػيَ اىتنثري ُ :قيت

.الثابت طـ الـبل 
(1)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/79.)البقفؼل (5/215 ،)الؿغـل (4/7 ،)اإلكصاف (8/35 ،)الؿجؿقعواكظر:  (1)
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 اغت٬ّ ايطنٔ ايُٝاْٞ ايصٟ يٝؼ ؾٝ٘ احلجط. د:16ر َػأي١

كان يستؾؿ الركـقـ  أن الـبل  الصحقحقـطؿر يف  ثبت طـ ابـ

، وكؼؾ الـقوي إمجاع إمة طىل القؿاكققـ، وأخرجف مسؾؿ طـ ابـ طباس 

استحباب استالمف، وقال ابـ طبدالبر: ٓ خالف يف ذلؽ.
(1)

  

تك ٝ  ٌ اي  طنٔ ايُٝ  اْٞ، أٚ ايتك ٝ  ٌ َه  إ ا٫غ  ت٬ّ َ  ٔ ايٝ  س     د:17ر َػأي١

 ٚايعصا.

  تؼبقؾ الركـ القؿاين، وهق ققل بعض الحـابؾة، ذهب الشافعقة إىل استحباب

وإصح يف مذهب الحـابؾة، وطؾقف إكثرون: طدم تؼبقؾ الركـ القؿاين، أو 

: لعدم وجقد دلقؾ طىل التؼبقؾ لؾركـ القؿاين مطؾًؼا، ًىٌ اىصحْحالقد، والعصا، 

واهلل أطؾؿ.
(2)

 

 اغت٬ّ ايطنٓ  ايؿاَٝ . د:18ر َػأي١

 م هذيـ الركـقـ، وهق ققل مجاطة مـ ذهب أكثر العؾؿاء إىل طدم استال

 مل يستؾؿفؿا. : ٕنَّ الـبل الصحابة، مـفؿ: ابـ طؿر، وابـ طباس 

  وذهب بعض الصحابة والتابعقـ إىل استالمفؿا، وهق ققل معاوية، وابـ

ْعثَاء،  (1618البخاريالزبقر كؿا يف  (، وصحَّ طـ طروة بـ الزبقر، وأبل الشَّ

: لقس شلء مـ طـ غقرهؿ، قال معاوية وسقيد بـ غػؾة، وجاء 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/14.)شرح مسؾؿ (12/147 ،)آستذكاراكظر:  (1)

 فاإلكصا (12/147 ،)آستذكار (9/14 ،)شرح مسؾؿ (8/34 ،)الؿجؿقعواكظر:  (2)

(4/8 ،)الؿغـل (5/226 ،)الػتح (1611 ،)مصـػ ابـ أبل شقبة (4/414.) 
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 مفجقًرا. البقت

، وقد ، وخقر الفدي هدي الـبل ًاىصٌاب ٍا ذىة إىْو اجلَيٌز ُ :قيت

طىل ققل مـ قال: )لقس شلء مـ البقت مفجقًرا( بَلكَّا مل كدع  أجاب الشافعل 

اًل استالمفؿا هجًرا لؾبقت، وكقػ يفجره وهق يطقف بف، وَلؽِـَّا كتبع السـة فع

وترًكا، ولق كان ترك استالمفؿا هجًرا لفؿا: لؽان ترك استالم ما بقـ الركـقـ 

هجًرا لفا، وٓ قائؾ بف.
(1)

 

ًَِ ايطنٓ  يف نٌ ؾٛط؟ د:19ر َػأي١ ٜعْػتع  ٌٖ 

استحبَّ كثقر مـ الػؼفاء استالم الركـقـ يف كؾ صقفة مـ السبع: لِـَؿا روى 

ٓ  كان رسقل اهلل ( مـ حديث ابـ طؿر بنسـاد حسـ، قال: 1876أبق داود )

 يدع أن يستؾؿ الركـ القؿاين والحجر يف كؾ صقفة،وكان ابـ طؿر يػعؾف.

: كؾؿا أتك الركـ أشار إلقف ويشقر إىل ذلؽ أيًضا ققل ابـ طباس  ُ :قيت

(، وجاء طـ بعض أهؾ العؾؿ 1613بشلء، كان طـده، وكبَّر. أخرجف البخاري )

ل مجاهد، وصاوس، واستحبَّف بعض أكف يستؾؿ يف كؾ وتر مـ الطقاف، وهق قق

 .الػؼفاء

، وطؾقف إكثر.ًاىصٌاب اىقٌه األًه
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (5/227 ،)الؿغـل (8/34 ،)الؿجؿقع (9/14 ،)شرح مسؾؿ (1611 ،)الػتحواكظر:  (1)

ابـ أبل شقبة (4/457.) 

 اإلكصاف (12/153 ،)آستذكار (8/35 ،)الؿجؿقع (5/227 ،)الؿغـلواكظر:  (2)

(4/9.) 
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 ايٕٛاف ٌٖ جيع٨ َٔ زٕٚ احَلْجط؟ د:21ر َػأي١

  ذهب أكثر أهؾ العؾؿ إىل أنَّ الطَّقاف ٓ ُيجزئ: إٓ أن يؽقن مـ وراء

الِحْجر، وإذا صاف مـ دون الِحْجر فطقافف غقر صحقح، وٓ ُيعتد بف، وهق ققل 

لؽ، والشافعل، وأبل ثقر، وابـ الؿـذر، وقال بف ططاء. وقال أمحد، وما

أصحاب الرأي: إن كان بؿؽة: قضك ما بؼل، وإن رجع: فعؾقف دٌم. وكحقه 

 الحسـ. طـ

: ٕنَّ الِحْجر مـ البقت، وإكؿا تركت قريش بـاءه: ٕنَّ ًاىصٌاب قٌه اجلَيٌز

الِحْجر، واهلل  يطقف مـ وراء الؿال قصر طـ بـائف كاماًل، وكان الـبل 

 ﴾﮳ ﮲ ۓ﴿طزوجؾ أمر بالطقاف بالبقت كاماًل يف ققلف: 

.[29احلج:]
(1)

  

َّٛاف. د:21ر َػأي١  نٝؿ١ٝ اي

، أنَّ (، طـ جابر بـ طبد اهلل 1218( )151) صحقحفأخرج مسؾؿ يف 

 قدم مؽة، فاستؾؿ الحجر ثؿ مشك طـ يؿقـف، فرمؾ ثالًثا، ومشك أربًعا. الـبل 

 ه(: والعؿؾ طىل هذا طـد أهؾ العؾؿ.ا856طؼب حديث )  قال الرتمرٖ

وذهب أكثرهؿ إىل أكف ٓ يجزئف أن يـؽس الطقاف، فقؿشل أمامف،  ُ :قيت

  .ويجعؾ البقت طـ يؿقـف، ويؿشل جفة القسار

  َّوهق مذهب مالؽ، والشافعل، وأمحد، والحؿقدي، وأبل ثقر وغقرهؿ: ٕن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/231.)الؿغـلواكظر:  (1)
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: مر بالطقاف، ولؼقلف ، وهق بقان لألدلة التل فقفا إهذا هق فعؾ الـبل 

 .«مـ طؿؾ طؿاًل لقس طؾقف أمركا؛ ففق رد»

 .وذهب أبق حـقػة إىل أكف إذا كان بؿؽة: ُيعقد: فنن رجع إىل بؾده َجبره بدم 

، أكف ٓ يجزئف، وإن طاد إىل بؾده رجع إىل مؽة وأطاد ًاىصٌاب قٌه اجلَيٌز

الطقاف، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 ٌ اي ٝت عٔ ميٝٓ٘؟لشا َؿ٢ يف طٛاؾ٘ ايكٗكط٣، ٚ ع د:22ر َػأي١

إصح طـد الشافعقة، وهق مذهب الؿالؽقة، والحـابؾة: أكف ٓ يجزئف: إٓ أن 

كؿا يف  يجعؾ البقت طـ يساره ويؿشل أمامف، وهبذا أفتك اإلمام ابـ طثقؿقـ 

مجؿقع فتاواه (22/327 وهق الصحقح: لؼقلف ،)مـ طؿؾ طؿاًل لقس »: ملسو هيلع هللا ىلص

.«طؾقف أمركا ففق رد
(2)

  

ُْٛ د:23ر َػأي١ َّٛاف. ايّس  َٔ اي ٝت يف اي

، استحبَّ أهؾ العؾؿ الدكق مـ البقت طـد الطَّقاف: ٕنَّ ذلؽ فعؾ الـبل 

 .وٕنَّ البقت هق الؿؼصقد

َـّ أكف إذا وقػ مل يمذ أحًدا، وتؿؽـ مـ  قالقا: فنن كان قرب البقت زحام، فظ

كق مـ البقت، وإن مل يظـ ذلؽ َمؾ والدُّ َمؾ وقػ: لقجؿع بقـ الرَّ ، وضـ أكف إذا الرَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 آستذكار (4/14 ،)اإلكصاف (8/32 ،)الؿجؿقع (5/231 ،)الؿغـلواكظر:  (1)

(12/125.) 

 (2/396 ،)مطالب أويل الـفك (1/478 ،)أسـك الؿطالب (8/32 ،)الؿجؿقعواكظر:  (2)

حاشقة العدوي (1/531 ،)شرح مختصر خؾقؾ (2/314.) 
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 كان يف حاشقة تؿؽـ مـ الرمؾ: فعؾ، وكان أوىل مـ الدكق.

طىل أنَّ البعد مع الرمؾ أوىل مـ الدكق  -وطؾقف أكثر الحـابؾة-واتػؼ الشافعقة 

: ٕنَّ الؿحافظة طىل ذات العبادة أوىل مـ الؿحافظة طىل اىصحْحبدون رمؾ، وهق 

مؽان العبادة كؿا يؼقل الػؼفاء.
(1)

  

 عس عٔ اي ٝت يف ايٕٛاف.ايت ا د:24ر َػأي١

(: وأمجع الؿسؾؿقن طىل أكف يجقز 8/39) الؿجؿقعيف   قال اليّْٖ

هالتباطد مادام يف الؿسجد، وأمجعقا طىل أكف لق صاف خارج الؿسجد مل يصح.ا
(2)

 

 َا احلهِ يٛ ٚغع املػجس احلطاّ. د:25ر َػأي١

َع الؿسجد اتسع  (8/39 قال اليّْٖ (: واتػؼ أصحابـا طىل أكف لق ُوسِّ

 هلؿطاف، وصح الطقاف يف مجقعف.اا

ع بعد طفد الـبل  ُ :قيت والعؿؾ طىل هذا طـد أهؾ العؾؿ، فؿا زال الؿسجد ُيقسَّ

.ويطقف الطائػقن يف مجقع الؿسجد بدون كؽقر مـ أهؾ العؾؿ ، 

 ايٕٛاف يف غٕذ املػجس حٍٛ ايهع ١. د:26ر َػأي١

 أكثر أهؾ العؾؿ طىل الجقاز. 

 الؿـع فؽؿا أكف تجقز الصالة يف ومـع بعض الشافعقة، ولقس لفؿ دلقٌؾ طىل 

مؽان مرتػع طـ الؽعبة: فؽذلؽ يجقز الطقاف.
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (4/8-9.)اإلكصاف (5/221 ،)الؿغـل (8/38-39 ،)الؿجؿقعواكظر:  (1)

  (4/15.)اإلكصافواكظر:  (2)

  (4/15.)اإلكصاف (8/39 ،)الؿجؿقعواكظر:  (3)
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 َاشا ٜكٍٛ أثٓا٤ ايٕٛاف؟ د:27ر َػأي١

يشرع لؾطائػ أثـاء الطقاف، ويستحب لف ذكر اهلل والدطاء، وكذا قراءة 

أكف قال: الطقاف بالبقت صالة: فلقؾقا الؽالم  الؼرآن، وصحَّ طـ ابـ طباس 

 ( بنسـاد صحقح.12963قبة )فقف. أخرجف ابـ أبل ش

(:  والعؿؾ طىل هذا طـد أكثر أهؾ 961طؼب الحديث )  قال الرتمرٖ

العؾؿ، يستحبقن أن ٓ يتؽؾؿ الرجؾ يف الطقاف إٓ لحاجة، أو بذكر اهلل تعاىل، أو 

 همـ العؾؿ.ا

وقد كره بعض أهؾ العؾؿ قراءة الؼرآن، وهق ققل طروة، والحسـ،  ُ :قيت

 واية.ومالؽ، وأمحد يف ر

  إىل مشروطقة قراءة الؼرآن، وهق مذهب  -وهؿ إكثر-وذهب آخرون

ططاء، ومجاهد، والثقري، وابـ الؿبارك، والشافعل، وأمحد، وأبل ثقر، 

: لعدم وجقد دلقؾ طىل الؽراهة، والؼرآن ًىرا اىقٌه أقسبوأصحاب الرأي، 

مـ أفضؾ الذكر، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 ۋ ٴۇ ۈ﴿قرأ بقـ الركـقـ القؿاكققـ  جاء يف حديٍث أنَّ الـبل تيبيُ:

: فاستحبَّ مجاطٌة [2٠1البقرة:] ﴾ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ  ۋ

 مـ أهؾ العؾؿ أن يؼرأ الطائػ ذلؽ بقـ الركـقـ القؿاكققـ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/44.)الؿجؿقع (5/223 ،)الؿغـلواكظر:  (1)
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( وغقرمها، مـ 5/84) (، والبقفؼل1892والحديث الؿتؼدم رواه أبق داود )

ائب مرفقًطا، وهق بـ طبقد الؿؽل، طـ أبقف، طـ طبد اهلل بـ السصريؼ: يحقك 

ضعقٌػ: ٕنَّ ُطبقًدا الؿؽل مجفقل، فؼد تػرد بالرواية طـف ولده، ومل يقثؼف معتبر، 

وطىل هذا فال ُيستحب تخصقص هذا الذكر.
(1)

  

ٚعٍ َٔ طٛاف ايكسّٚ. د:28ر َػأي١ َعٌ يف ايث٬ث١ ا٭ؾٛاط اٗ٭  حهِ ايطع

 .«فرمؾ ثالًثا» قولُ:

رطة يف الؿشل مع مؼاربة ال َمؾ: هق السُّ ُخطا، وإحاديث متؽاثرة طـ الـبل الرَّ

 .أكف رمؾ يف الثالثة إشقاط، مـفا: حديث جابر الذي يف الباب 

(: والعؿؾ طىل هذا طـد أهؾ 857طؼب هذا الحديث )  ّقال الرتمرٖ

 هالعؾؿ.ا

(: وهق سـة يف إشقاط الثالثة 5/217) الؿغـليف   ّقال ابً قدام٘

أكف  ملسو هيلع هللا ىلصقـ أهؾ العؾؿ خالًفا، وقد ثبت طـ الـبل مـ صقاف الؼدوم ٓ كعؾؿ فقف ب

رمؾ ثالًثا، ومشك أربًعا، رواه جابر، وابـ طباس، وابـ طؿر، وأحاديثفؿ متػؼ 

طؾقفا
(2)

 ه.ا

حديث جابر اكػرد بف مسؾؿ. ُ :قيت
(3)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/84.)البقفؼل (4/11،) اإلكصاف (5/228 ،)الؿغـل (8/38 ،)الؿجؿقعواكظر:  (1)

أخرجف البخاري  (، وحديث ابـ طباس 1218أخرجف مسؾؿ برقؿ ) حديث جابر  (2)

 (.1262(، ومسؾؿ )1614(، وحديث ابـ طؿر أخرجف البخاري )1264(، ومسؾؿ )1612)

  (8/41.)الؿجؿقعواكظر:  (3)
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ٍٕع ي٘ إٔ ميؿٞ ب  ايطنٓ ؟ د:29ر َػأي١  ٌٖ ٜطٌَ ايٕٛاف ناًَٙا، أّ أ

 كـقـ القؿاكققـ: ٕنَّ يف حديث ذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل أكف يؿشل بقـ الر

الصحقحقـيف  ابـ طباس 
(1)

أمرهؿ أن يرمؾقا يف الثالثة  أن الـبل  

إشقاط، ويؿشقا بقـ الركـقـ. وهق ققل صاوس، وططاء، والحسـ، وسعقد بـ 

 جبقر، والؼاسؿ، وسامل.

  وذهب أكثر أهؾ العؾؿ إىل أكف يرمؾ الثالثة إشقاط كامؾة، وهق مذهب

والشافعل، وأمحد، والثقري، وأصحاب الرأي: لحديث جابر يف مالؽ، 

صحقح مسؾؿ (1263 أنَّ الـبل :)  رمؾ مـ الحجر إسقد حتك اكتفك

مـ الَحَجر إىل  (، طـ ابـ طؿر قال: رمؾ رسقل اهلل 1262إلقف. وطـده )

 الَحَجر ثالًثا، ومشك أربًعا. وصحَّ مـ فعؾ ابـ طؿر، وابـ مسعقد.

: ٕنَّ هذا هق آخر إمريـ، وهق يف حجة القداع، اىصٌابهق  هًىرا اىقٌ

وحديثفؿ كان يف طؿرة الؼضاء.
(2)

 

 َٔ تطى ايطٌَ عًُسا؟ د:31ر َػأي١

 ٘قال ابً قدام   يفالؿغـل (5/222 ،ولق تركف طؿًدا: مل يؾزمف شلء :)

وهذا ققل طامة الػؼفاء، إٓ ما ُحؽِل طـ الحسـ، والثقري، وطبد الؿؾؽ بـ 

 طؾقف دًما: ٕكف كسؽ.اكتفك الؿراد. الؿاجشقن أنَّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1266(، ومسؾؿ برقؿ )1612أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

 ابـ أبل شقبة (12/133 )آستذكار (5/218 )الؿغـل (8/41 )جؿقعالؿواكظر:  (2)

(4/447.) 
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: ٕكف سـة: فننَّ صقاف الؼدوم ٓ اىصحْحهق  ًاىقٌه تأّو ال ّيصٍو شِء ُ :قيت 

يجب بتركف شلٌء، فترك صػة فقف أوىل أن ٓ يجب هبا: ٕنَّ ذلؽ ٓ يزيد طىل تركف، 

.قالف ابـ قدامة 
(1)

  

 بعسٖا؟َٔ ؾات٘ ايطٌَ يف ايث٬ث١ ا٭ٚ ، ؾٌٗ ٜطٌَ ؾُٝا  د:31ر َػأي١

ذكر أهؾ العؾؿ رمحفؿ اهلل تعاىل أنَّ مـ فاتف الرمؾ يف الثالثة إوىل مل يؼضف يف 

إربعة الباققة: ٕهنا هقئة فات مقضعفا: فسؼطت، وٕنَّ الؿشل هقئة يف إربعة 

كؿا أن الرمؾ هقئة يف الثالثة، فنذا رمؾ يف إربعة إخقرة: كان تارًكا لؾفقئة يف 

مجقع صقافف.
(2)

 

 لشا مل ٜطٌَ يف طٛاف ايكسّٚ، ؾٌٗ ٜطٌَ يف طٛاف اإلؾاض١؟ د:32ر َػأي١

 أكثر الحـابؾة طىل أكف ٓ يرمؾ يف صقاف اإلفاضة. 

  وقال الشافعقة: يرمؾ إذا كان مل يسع بقـ الصػا والؿروة، فقرمؾ يف صقاف

 اإلفاضة، ثؿ يسعك بقـ الصػا والؿروة.

يف صقاف الؼدوم، فال  : ٕنَّ الرمؾ ثبتقٌه احلناتيح -واهلل أطؾؿ- ًاىصٌاب

يغقر إىل صقاف آخر، واهلل أطؾؿ.
(3)

  

 ٌٖ ع٢ً ايٓػا٤ ضٌَ؟ د:33ر َػأي١

ـُ اْلـُؿـِْذِر: َأْجَؿَع َأْهُؾ  (5/246 :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘ َقاَل اْب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (12/138-139.)آستذكارواكظر:  (1)

  (8/41.)الؿجؿقع (5/221-221 ،)الؿغـلواكظر:  (2)

  (8/42-.)الؿجؿقع (5/221 ،)الؿغـلواكظر:  (3)
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َػا َوالـَْؿرْ  ـَ الصَّ َٓ َبقْ َٓ َرَمَؾ َطَؾك الـَِّساِء َحْقَل اْلبَقِْت، َو َوةِ، َوَلقَْس اْلِعْؾِؿ َطَؾك أَكَُّف 

َـّ اْضطِبَاعٌ  َٓ ُيْؼَصُد َذلَِؽ فِل َحؼِّ  :َطَؾقِْف َْصَؾ فِقِفَؿا إْضَفاُر اْلـجَؾِد، َو ْٕ َنَّ ا
ِ
َوَذلَِؽ ٕ

ٌض  ْضطِبَاِع َتَعرُّ
ِ
َمِؾ َوآ تُْر، َوفِل الرَّ َـّ السَّ َنَّ الـَِّساَء ُيْؼَصُد فِقِف

ِ
الـَِّساِء، َوٕ

ِػ.  هالِؾتََّؽشُّ

(، وأخرج 12/139) آستذكارمجاع أيًضا ابـ طبد البر كؿا يف وكؼؾ اإل

( طـ ابـ طؿر قال: لقس طىل الـساء سعل بالبقت، وٓ بقـ الصػا 5/84البقفؼل )

 والؿروة. وإسـاده صحقح: لقٓ أنَّ فقف طـعـة ابـ جريج.

 ا٫ضٕ اع. د:34ر َػأي١

طىل أن يجعؾ وسط الرداء تحت كتػف القؿـك، ويرد صرفقف  معيٙ االضطباع:

 كتػف القسرى، وُيبؼل كتػف القؿـك مؽشقفة.

ْضطِبَاُع فِل َصَقاِف  (5/216 :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘
ِ
َوُيْستََحبُّ آ

ـُ مَ  ـِ أَُمقََّة، َأنَّ الـَّبِلَّ اْلُؼُدوِم: لَِؿا َرَوى َأُبق َداُود، َواْب ـْ َيْعَؾك ْب َصاَف  ملسو هيلع هللا ىلصاَجْف، َط

ُمْضَطبًِعا.
(1)

ـِ َطبَّاٍس َأنَّ الـَّبِلَّ َوَرَوَيا   ـْ اْب ـْ  ملسو هيلع هللا ىلصَأْيًضا َط
َوَأْصَحاَبُف اْطتََؿُروا مِ

اْلـجْعَراَكِة، َفْرَمُؾقا بِاْلبَقِْت، َوَجَعُؾقا َأْرَدْيتَُفْؿ َتْحَت آَباصِِفْؿ، ُثؿَّ َقَذُفقَها َطَؾك 

َطَقاتِِؼِفْؿ اْلقُْسَرى.
(2)

، َوَكثِقٌر   افِِعلُّ ـْ َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ.َوبَِفَذا َقاَل الشَّ
 مِ

ْضطِبَاُع بُِسـٍَّة.
ِ
ـْ َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ بِبََؾِدَكا  َوَقاَل َمالٌِؽ: َلقَْس آ

َوَقاَل: َلْؿ َأْسَؿْع َأَحًدا مِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وغقرمها بنسـاد صحقح.(، 2954(، وابـ ماجف )1883أخرجف أبق داود ) (1)

 ( بنسـاد حسـ، ومل يخرجف ابـ ماجف.1884أخرجف أبق داود ) (2)
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ْضطِبَاَع ُسـٌَّة.

ِ
 هاَيْذُكُر َأنَّ آ

الصحقح حديث يعىل صحقح، وحديث ابـ طباس حسـ، وكالمها يف  ُ :قيت

ومالؽ  ،فاىصٌاب أَُّ ذىل ٍعتحةٌّ(: 683( )1214رقؿ )ب لشقخـا  الؿسـد

 مل تبؾغف إحاديث، واهلل أطؾؿ.

ذهب الشافعل إىل أكف يضطبع أيًضا بقـ الصػا والؿروة، وخالػف أمحد،  تيبيُ:

: ٕنَّ إدلة جاءت بالطقاف بالبقت، والؼقاس ٓ اىصحْحفؼال: ٓ يضطبع. وهق 

بد محض.يصح إٓ فقؿا طؼؾ معـاه، وهذا تع
(1)

  

 عسز أؾٛاط ايٕٛاف باي ٝت، ٚحهِ َٔ تطى ؾٛٙطا َٓٗا. د:35ر َػأي١

 .«فرمؾ ثالًثا، ومشك أربًعا» قولُ يف احلديح:

فقف أن طدد إشقاط سبعة، وهذا ُمجؿٌع طؾقف: فقجب أن يطقف بالبقت سبعة 

 أشقاط طـد مجقع أهؾ العؾؿ.

 يجزئف،  وذهب أكثرهؿ إىل أكف إن ترك شقًصا، أو بعض شقط: فننَّ صقافف ٓ

وهق مذهب مالؽ، والشافعل، وأمحد، وإسحاق، وابـ الؿـذر. وقال أبق حـقػة: 

إن كان بؿؽة: لزمف اإلتؿام يف اإلفاضة، وإن كان قد اكصرف مـ مؽة: فعؾقف 

 الرجقع إن كان قد صاف ثالثة، وإن كان قد صاف أربعة: فعؾقف دٌم، ويجزئف.

، واهلل أطؾؿ.ًاىصٌاب قٌه اجلَيٌز ُ :قيت
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/217.)الؿغـلواكظر:  (1)

  (12/125.)آستذكار (7/22 ،)الؿجؿقعواكظر:  (2)
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 اي١ٝٓ يًٕٛاف. د:36ر َػأي١

(: قد ذكركا أنَّ إصح طـدكا أهنا 8/18) شرح الؿفذبيف   قال اليّْٖ

ٓ تشترط، وبف قال الثقري، وأبق حـقػة. وقال أمحد، وإسحاق، وأبق ثقر، وابـ 

 هالؼاسؿ الؿالؽل، وابـ الؿـذر: ٓ يصح إٓ بالـقة.ا

ال يصح الطقاف إٓ بـقة، : ف«إكَم إطَمل بالـقات»: قال رسقل اهلل  ُ :قيت

والـقة قد يؽقن الطائػ ذاكًرا لفا طـد الطقاف، وقد يؽقن مستصحبًا لفا مل يؼطعفا 

بلن يؽقن قد طزم طىل العؿرة بؿا فقفا مـ صقاف وغقره، وكذلؽ الحج، كالمها 

حقا بلكف إذا قطع الـقة وقصد  جائز، والذيـ قالقا: )ٓ ُتشترط( كالشافعقة، صرَّ

 ثاًل: فننَّ الطقاف ٓ يجزئف، واهلل أطؾؿ.صؾب غريؿ م

 ايصٟ ٜؿو يف عسز أطٛاؾ٘ نٝـ ٜصٓع؟ د:37ر َػأي١

: أمجع أهؾ العؾؿ طىل أنَّ مـ شؽ يف طدد أصقافف بـك طىل  قال ابً امليرز

 هالقؼقـ.ا

فعىل هذا إن شؽ هؾ هل أربعة، أو ثالثة: جعؾفا ثالثة. ُ :قيت
(1)

  

 لشا اختًـ طا٥ؿإ يف عسز ايٕٛاف؟ د:38ر َػأي١

 ّْٖقال الي   يفالؿجؿقع (8/22 :قال ابـ الؿـذر :) ولق اختؾػ

يلخذ  :والػضقؾ بـ طقاض ،قال ططاء بـ أبل رباح ،الطائػان يف طدد الطقاف

  .بؼقل صاحبف الذي ٓ يشؽ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (8/22.)الؿجؿقع (5/224 ،)الؿغـلواكظر:  (1)
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 أرجق أن يؽقن فقف سعة :وقال مالؽ.  

 قال ابـ  .ٓ يؼبؾ ققل غقرهو ،أكف ٓ يجزئف إٓ طؾؿ كػسف :الشافعل ومذهب

 ه.اواهلل أطؾؿ ،بف أققلو :الؿـذر

ا وصاحبف جازًما، وهق طدل: وجب طؾقف قبقل  ُ :قيت إن كان أحدمها شاكًّ

: فقلخذ بؼقل كػسف،  خبره، وطؾقف ُيحؿؾ ققل ططاء، وُفضقؾ، وإن كان غقر شاكٍّ

 الؿغـلوطؾقف ُيحؿؾ ققل الشافعل، وابـ الؿـذر، وهذا مذهب الحـابؾة كؿا يف 

(5/224-225.) 

 ٜٕٛف ضانً ا؟ ٌٖ جيع٨ إٔ د:39ر َػأي١

 أما إذا كان معذوًرا طـ الؿشل: فقجزئف بال خالف كؿا قال ابـ قدامة.

 :وأما إذا مل يؽـ معذوًرا: فػقف مذاهب 

: يصح صقافف وٓ دم طؾقف، ولؽـف خالػ إفضؾ وإَْوَلك، وهق األّل

 مذهب الشافعل، وأمحد، وداود، وابـ الؿـذر.

 ل مالؽ، وأبل حـقػة.: يصح صقافف، وطؾقف دم، وهق ققثاىَٔا

 : ٓ يصح صقافف، وهق رواية طـ أمحد.ثالجَا

الصحقحقـراكبًا طىل بعقر كؿا يف  صاف الـبل  ُ :قيت
(1)

طـ ابـ طباس  

 وكؿا يف ،مسؾؿ (1273( )1274 طـ جابر، وطائشة ،) والسبب يف ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(1264(، ومسؾؿ برقؿ )1617برقؿ ) البخارياكظر:  (1)
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طـ ابـ طباس،  صحقح مسؾؿكؿا يف  ذلؽ ازدحام الـاس طىل رسقل اهلل 

، ومـ أجؾ أن يتعؾؿ الـاس طـف كؿا يف حديث جابر أيًضا، جابر، وطائشة و

يستطقع فعؾفا بغقر  ففذا يدل طىل جقاز الركقب: ٕنَّ هذه العؾة كان الـبل 

 ، واهلل أطؾؿ.فده ػيَ جٌاش اىسمٌبالركقب: 

 ســ أبل داود، وأما ما جاء يف اىصحْحهق  فاىقٌه األًهوطىل هذا: 

مرَض طـد دخقل مؽة: فركب. ففق  بـ طباس أنَّ الـبل (، طـ ا1881)

حديث ضعقٌػ: ٕنَّ يف إسـاده: يزيد بـ أبل زياد الفاشؿل، وهق ضعقٌػ.
(1)

 

ًَ   ا ؾٕاؾ   ا ْٜٚٛ   ا ايٕ   ٛاف يه   ٌ ٚاح   س         د:41ر َػأي١ َُْخِط  ٌّ َُْخ   ِط لشا مح   ٌ 

 َُٓٗا، ؾٌٗ جيع٥٘؟

 يف هذه الؿسللة ثالثة أققال: 

يؼع طىل الؿحؿقل، وهذا هق  : يؼع الطقاف طـ الحامؾ فؼط، وٓاألّل

 إصح طـد الشافعقة، وقال بف بعض الحـابؾة.

: يؼع الطقاف طـ الؿحؿقل فؼط، وٓ يؼع طـ الحامؾ، وهق ققل الجاىٕ

 بعض الشافعقة، وإصح طـد الحـابؾة.

: أن الطقاف ٓ يجزئ طـ أحٍد مـفؿا، وهق ققل الؿالؽقة: ٕن الجالح

 جعؾ العؿؾ طـ كػسف، وطـ غقره.الطقاف كالصالة: فال يصح أن ي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- (5/55 ،248الؿغـل (4/12 ،)اإلكصاف (1632 ،)الػتح (8/27 )الؿجؿقعواكظر:  (1)

251.) 
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يؼع الطقاف طـفؿا مجقًعا، وهق ققل أبل حـقػة، وبعض الشافعقة،  السابع:

، وهق ترجقح «إكَم إطَمل بالـقات»: لحديث: اىصٌابهق  اىقٌهوالحـابؾة، وهذا 

 .، واهلل أطؾؿاإلمام ابـ طثقؿقـ 

طـ غقره: وأما ققل الؿالؽقة: إكف ٓيصح أن يجعؾ العؿؾ طـ كػسف، و

فجقابف: أن كؾ واحد مـفؿا قد طؿؾ طـ كػسف، إكؿا صار الحامؾ كالؿطقة 

لؾؿحؿقل، وكؾ مـفؿا قد صاف بـقة كػسف: فلجزأ طـفؿا مجقًعا.
(1)

  

 لشا ْٜٛا ايٕٛاف يًُخٍُٛ ؾكط؟ د:41ر َػأي١

  .فقف ثالثة أوجف طـد الشافعقة، فؿـفؿ مـ قال: يؼع لؾؿحؿقل فؼط 

 ومـفؿ مـ قال: يؼع طـ الحامؾ فؼط . 

 .ومـفؿ مـ قال: يؼع طـفؿا مجقًعا 

: لؾحديث الؿتؼدم، وهق ققل اىغٌاف ّقغ ػِ احملٌَهأنَّ  ًاىصٌاب ُ :قيت

.اإلكصافالحـابؾة كؿا يف 
(2)

  

 لشا ٣ْٛ احملٍُٛ عٔ ْؿػ٘، ٚمل ٜٓٛ احلاٌَ ؾ٦ًٝا؟ د:42ر َػأي١

يصح الطَّقاف طـ الؿحؿقل يف إصح طـد الحـابؾة، وإذا حصؾ العؽس  

ؾ طـ كػسف، وٓ يـقي الؿحؿقل شقئًا، فقؼع طـ الحامؾ طـد بلن يـقي الحام

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (2/344  )شرح مختصر خؾقؾ لؾخرشل (4/14 ،)اإلكصاف (8/28 ،)الؿجؿقعواكظر:  (1)

الشرح الؽبقر لؾدردير (2/54 ،)الشرح الؿؿتع (7/26.) 

  (5/55.)الؿغـل (4/13 ،)كصافاإل (8/29 ،)الؿجؿقعاكظر:  (2)
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الحـابؾة، والشافعقة.

(1)
 

 ٌٖ ٜصذ إٔ ٜٟٓٛ نٌ ٚاحس َُٓٗا ايٕٛاف يصاح ٘؟ د:43ر َػأي١

.«ٕطَمل بالـقاتإكَم ا»ٓ يصح الطقاف ٕي واحد مـفؿا: لحديث: 
(2)

 

إذا كان الحؿؾ لعذر، وكقياه لؾؿحؿقل: فقصح طـف دون الحامؾ بغقر  تيبيُ:

  (5/55.)الؿغـلف كؿا قال ابـ قدامة يف خال

الذي  إذا كان الؿحؿقل صبقًّا ٓ يؿقز: فآطتبار بالـقة كقة القيل تيبيُ آخز:

 حج بف.

 ٌٖ ُتؿرتط ايٕٗاض٠ يصخ١ ايٕٛاف؟ د:44ر َػأي١

  ،ذهب أكثر العؾؿاء إىل أنَّ الطفارة شرٌط لصحة الطقاف، وهق ققل مالؽ

تقضل ثؿ صاف  ذلؽ بلنَّ الـبل  والشافعل، وأمحد وغقرهؿ، واستدلقا طىل

الصحقحقـكؿا يف 
(3)

«خذوا طـل مـاسؽؽؿ»، وقد قال: طـ طائشة  
(4)

 ،

افعؾل ما »: أهنا حاضت، فؼال لفا الـبل  الصحقحقـوبحديث طائشة يف 

، واستدلقا بحديث ابـ «يػعؾ الحاج غقر أن ٓ تطقيف يف البقت حتك تطفري

«إٓ أكف خػػ لؽؿ يف الؽالم الطقاف بالبقت صالة»: طباس 
(5)

، وقد ُروي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/29.)الؿجؿقع (5/55 ،)الؿغـل (4/13 ،)اإلكصافواكظر:  (1)

  (5/55.)الؿغـل (4/13 ،)اإلكصافواكظر:  (2)

 (.1235(، ومسؾؿ )1614) البخارياكظر:  (3)

 .(، مـ حديث جابر 1297أخرجف مسؾؿ ) (4)

 =(، 2739(، وابـ خزيؿة )1855( )1854الدارمل )(، و961الؿرفقع أخرجف الترمذي ) (5)
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ح الـسائل، والبقفؼل، والؿـذري، والـقوي وغقرهؿ  مرفقًطا ومقققًفا، ورجَّ

 وقَػف.

  وذهب مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ إىل أنَّ الطفارة مستحبة، ولقست بشرط، وهق

ققل مـصقر، ومحاد، وإطؿش، والحسـ، وابـ سقريـ، وأبل حـقػة، واختار 

 .قل شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة هذا الؼ

أوجبقا القضقء  والذيـ (21/273 :)مجؿقع الػتاوىكؿا يف  ّقال

ٓ بنسـاد صحقح  ملسو هيلع هللا ىلصلؾطقاف لقس معفؿ حجة أصاًل: فنكف مل يـؼؾ أحٌد طـ الـبل 

وٓ ضعقػ أكف أمر بالقضقء لؾطقاف، مع العؾؿ بلكف قد حج معف خالئؼ طظقؿة، 

لـاس يعتؿرون معف: فؾق كان القضقء فرًضا لؾطقاف: وقد اطتؿر ُطَؿًرا متعددة، وا

ا، ولق بقـف: لـؼؾ ذلؽ الؿسؾؿقن طـف ومل يفؿؾقه، ولؽـ  ملسو هيلع هللا ىلصلبقـف الـبل  بقاًكا َطامًّ

أكف لؿا صاف تقضل، وهذا وحده ٓ يدل طىل القجقب: فنكف قد  الصحقحثبت يف 

فتقؿؿ  ،«صفر إين كرهت أن أذكر اهلل إٓ طؾك»كان يتقضل لؽؾ صالة، وقد قال: 

لرد السالم.
(1)

 .ها

وهذا الؼقل اختاره ابـ حزم إٓ أكف أباح الطقاف لؾـػساء، واستدل بعضفؿ 

، «إكَم ُأمرت بالقضقء إذا قؿت لؾصالة»: لالستحباب بحديث ابـ طباس 

 .مسؾؿوهق حديث صحقح أخرجف أبق داود وغقره، وأصؾف يف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( بنسـاد 12963(، والؿقققف أخرجف ابـ أبل شقبة )2/267(، والحاكؿ )1/459والدارقطـل ) =

 صحقح.

 تؼدم تخريجف يف ]كتاب الطفارة[. (1)
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 بة، ولق صاف بغقر صفارة: يجبر وذهب أمحد يف رواية إىل أنَّ الطفارة واج

 بدم، وهق ققٌل لبعض الؿالؽقة.

ح اإلمام ابـ باز  ح اإلمام ابـ طثقؿقـ  وقد رجَّ  الؼقل إول، ورجَّ

 الؼقل الثاين.

 «افعؾل ما يػعؾ الحاج غقر أن ٓ تطقيف بالبقت حتك تطفري»حديث:  ُ :قيت

ت، فؾؿا ققؾ لف: إهنا يعـل: صػقة، حقـ أخبر أهنا حاض- «أحابستـا هل»وحديث 

يدٓن طىل اشتراط الطفارة، فنكف ٓ يعؾؿ  «إذن فؾتـػر معؽؿ»قد أفاضت. قال: 

سبب صحقح يف مـع الحائض مـ الطقاف بالبقت: إٓ أهنا غقر متطفرة، ووضقءه 

طؾقف الصالة والسالم أمام الؿسؾؿقـ قبؾ الطقاف، فقف بقان لقجقبف، مع 

 .إحاديث الؿتؼدمة

بؽت حقـ  كف كان أمًرا مشفقًرا بقـ الصحابة: ٕن طائشة والظاهر أ

أطؾؿ. وتخقفقا مـ أن تحقض صػقة قبؾ صقاف اإلفاضة، واهلل أصاهبا الحقض
(1)

 

ُٜؿرتط يًٕٛاف طٗاض٠ ايثٝاب ٚاي سٕ؟ د:45ر َػأي١  ٌٖ 

  ،ذهب مجٌع مـ أهؾ العؾؿ إىل اشتراط ذلؽ، وهق مذهب الشافعل، وأمحد

ة، والصالة ُيشترط لفا ذلؽ، وبؼقلف تعاىل: ومالؽ، واستدلقا بلنَّ الطقاف صال

: فقدل طىل أكف يؾزم صفارة الثقاب، والبدن: [26احلج:] ﴾ڍ ڇ ڇ﴿

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الؿغـل (1641( )1651 ،)الػتح (839 ،)الؿحؾَّك (7/311 ،)الشرح الؿؿتعواكظر:  (1)

(5/223،) شرح مسؾؿ (11/221 ،)الؿجؿقع (8/17 ،)مصـػ ابـ أبل شقبة 

(4/381 ،)آستذكار (12/173.) 
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 ٕمره بتطفقر الؿؽان.

  وذهب أبق حـقػة إىل أنَّ ذلؽ لقس بشرط لصحة الطقاف، وهق رواية طـ

أمحد: لعدم وجقد دلقؾ يدل طىل ذلؽ، وققلفؿ: )إنَّ الطقاف صالة( لقس 

ومل يثبت طىل ذلؽ دلقؾ مرفقٌع، والطقاف يختؾػ طـ الصالة يف  بصحقح،

أشقاء كثقرة، وأما أية فػقفا إمر بتطفقر الؿسجد الحرام، وٓ تدل طىل أنَّ مـ 

، واهلل أطؾؿ.ًىرا اىقٌه أقسبصاف وطؾقف كجاسة أنَّ صقافف باصؾ، 
(1)

 

ُٜؿرتط غرت ايعٛض٠ يصخ١ ايٕٛاف؟ د:46ر َػأي١  ٌٖ 

  َّذلؽ شرط، وهق مذهب مالؽ، والشافعل، وأمحد: ذهب الجؿفقر إىل أن

ـَِة التَّاِسعة أن ٓ يحج بعد العام  ، أنَّ الـبل لحديث أبل هريرة  أمر بالسَّ

مشرك، وٓ يطقف بالبقت طريان. متػؼ طؾقف.
(2)

 

 .وذهب أبق حـقػة إىل أنَّ ذلؽ لقس بشرٍط 

قافف غقر صحقح: أنَّ مـ صاف طرياًكا، ومل يستر طقرتف الؿغؾظة: فط ًاىصحْح

 طـ ذلؽ. لـفل الـبل 

(: وٓ يجقز ٕحد أن يطقف بالبقت 838) الؿحؾَّكيف   قال ابً حصٍو

هطرياًكا: فنْن فعؾ مل يجزه: فنْن غطَّك قبؾف ودبره: فال يسؿك طرياًكا.ا
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/311-.)الشرح الؿؿتع (5/223 ،)الؿغـل (8/17 ،)الؿجؿقعواكظر:  (1)

 (.1347(، ومسؾؿ برقؿ )1622أخرجف البخاري برقؿ ) (2)

 اإلكصاف (838 )الؿحىل (7/294 )ؿؿتعالشرح ال (8/16( )8/19 )الؿجؿقعاكظر:  (3)

(4/15.) 
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 ٌٖ ٜطٌَ ايصٟ ٜٕٛف ضانً ا؟ د:47ر َػأي١

ًٓ إَذا َصاَف َراكِبًا (5/251 :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘ َفاَل  :، َأْو َمْحُؿق

َنَّ الـَّبِلَّ  َوَقاَل اْلَؼاِضل: َيُخبُّ بِِف َبِعقُرُه.. َرَمَؾ َطَؾقْفِ 
ِ
ٕ : ُل َأَصحُّ َوَّ ْٕ َلْؿ َيْػَعْؾُف،  ملسو هيلع هللا ىلصَوا

ُؼ فِقِف. َٓ َيتََحؼَّ َمِؾ  َنَّ َمْعـَك الرَّ
ِ
َٓ َأَمَر بِِف، َوٕ  هاَو

 .اىصحْح واختقار ابـ قدامة هق ُ :قيت

ُٜ د:48ر َػأي١  ؿرتط املٛا٠٫ ب  أؾٛاط ايٕٛاف؟ٌٖ 

  إصح طـد الشافعقة أنَّ الؿقآة مستحبة، ولقست واجبة، وهق الؼقل

 الجديد لؾشافعل، وهق مذهب الحـػقة.

  ٓ وذهب الحـابؾة، وبعض الشافعقة إىل القجقب، وطـ أمحد رواية: أهنا

قد، ُتشترط لؾؿعذور، فنذا كان لعذر: بـك وإن صال الػصؾ، وهذا ققل ج

أطؾؿ. واهلل
(1) 

 

 لشا ٗأقُٝت ايص٠٬، ؾٌٗ ي٘ إٔ ٜكٕع ايٕٛاف يٝصًٞ؟ د:49ر َػأي١

  ذهب أكثر أهؾ العؾؿ إىل أكف يؼطع فقصظ، ثؿ يرجع إىل صقافف، وهق ققل ابـ

طؿر
(2)

، وسامل، وططاء، والشافعل، وأمحد، وأبل ثقر، وأصحاب الرأي، وقال 

 ف لػرض آخر.مالؽ: يؿضل يف صقافف وٓ يؼطعف: ٕكف فرٌض، فال يؼطع

: ٕنَّ الػصؾ بالصالة ٓ يطقل، وصالة الجؿاطة ًاىصٌاب اىقٌه األًه ُ :قيت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (4/16.)اإلكصاف (5/248 ،)الؿغـل (8/47- ،)الؿجؿقعواكظر:  (1)

 (، ويف إسـاده رجؾ مبفؿ.4/497أخرجف ابـ أبل شقبة ) (2)
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واجبة، وإذا صؾَّك، ثؿ طاد: فنكف يبـل يف ققل طامة أهؾ العؾؿ، وخالػ الحسـ، 

أكف يبـل،  ًاىصٌابفؼال: يعقد. قال ابـ الؿـذر: ٓ كعؾؿ أحًدا خالػ إٓ الحسـ. 

واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 ٕٛاف; يٝصًٞ ع٢ً اجلٓاظ٠ لشا حطط ؟ٌٖ ٜكٕع اي د:51ر َػأي١

 ٕقال الػافع  أحب ترك الطقاف لذلؽ. ومذهب الحـابؾة أنَّ لف أن ٓ :

 يؼطع ويصظ.

  ّقال احلافظ  يفالػتح ( مـ كتاب الحج[: واختار 68]باب )

 هالجؿفقر قطعف لؾحاجة.ا

بعد ، ثؿ يبـل فال تأض أُ ّقغغ ًّصيِالصالة طىل الجـازة ٓ تطقل،  ُ :قيت

ذلؽ، واهلل أطؾؿ.
(2)

  

 لشا أحسث يف ايٕٛاف، ؾٌٗ ٜعٝس، أٚ ٜ ين؟ د:51ر َػأي١

 :أما إن سبؼف الحدث فػقف ققٓن 

: أكف يعقد الطقاف، ويبطؾ صقافف إول، وهق مذهب مالؽ، ورواية طـ األّل

  أمحد، وقال بف الحسـ.

: أكف يبـل بعد أن يتقضل، وٓ يبطؾ صقافف، وهق مذهب الشافعل، الجاىٕ

 ورواية طـ أمحد. وإسحاق،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( مـ كتاب الحج[.68]باب ) الػتح (5/247 ،)الؿغـل (8/47-48 ،)الؿجؿقعاكظر:  (1)

  (5/247.)الؿغـل (8/48 ،)الؿجؿقعر: واكظ (2)
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 :وأما إن تعؿد الحدث فػقف ققٓن 

: أكف يعقد، ويبطؾ صقافف إول، وهق ققل الحسـ، ومالؽ، وأمحد، األّل

 وبعض الشافعقة.

: أكف يبـل، وٓ يبطؾ صقافف إول، وهذا ققل أكثر الشافعقة، وهق الجاىٕ

 مؼتضك ققل مـ ٓ يشترط الطفارة.

أكف يبـل يف الحالتقـ، واهلل أطؾؿ. اىصٌاب :قاه أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل ىو
(1)

 

 َٔ أٜٔ ٜكع اي ٓا٤؟ د:52ر َػأي١

  يبـل مـ الؿؽان الذي اكؼطع مـف طـد أكثر الشافعقة، واختار هذا الؼقل

، وذهب أمحد، وبعض الشافعقة إىل أكف يبـل مـ الحجر الشقخ ابـ باز 

 إسقد، ويعقد الشقط الذي اكؼطع فقف.

ُـّ أنَّ أمحد قال ذلؽ طىل سبقؾ آستحباب ٓ  ،ًاىساجح اىقٌه األًه ُ :قيت وأض

طىل سبقؾ القجقب، واهلل أطؾؿ.
(2)

 

 .«ثِ ْؿص ل  َكاّ لبطاِٖٝ »قٛي٘:  د:53ر َػأي١

(: هذا دلقؾ لَِؿا أمجع طؾقف 8/175) شرح مسؾؿيف   قال اليّْٖ

 هالعؾؿاء: أكف يـبغل لؽؾ صائػ إذا فرغ مـ صقافف أن يصظ خؾػ الؿؼام ركعتقـ.ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/249.)الؿغـل (8/48- ،)الؿجؿقعواكظر:  (1)

  (11/231.)فتاوى الؾجـة (5/247 ،)الؿغـل (8/49 ،)الؿجؿقعواكظر:  (2)
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 طنعت  ايًت  بعس ايٕٛاف.حهِ اي د:54ر َػأي١

  ذهب مجفقر العؾؿاء إىل أنَّ هاتقـ الركعتقـ سـة ممكدة: لػعؾ الـبل ،

وتبعف طىل ذلؽ الصحابة رضقان اهلل طؾقفؿ، كاكقا إذا فرغقا مـ الطقاف صؾقا 

 ركعتقـ، وهق مذهب أمحد، ومالؽ، وققٌل لؾشافعل.

 ولؾشافعل ققٌل بالقجقب، وهق ققل بعض أصحابف. 

، وبؼقلف تعاىل: «خذوا طـل مـاسؽؽؿ»: جقا طىل ذلؽ بؼقلف واحت

 .[125البقرة:] ﴾ې  ې ې ې ۉ﴿

: ٕنَّ أية فقفا إمر باتخاذه مصىل، ولقس فقفا اىقٌه األًههق  ًاألظيس

أن كعؿؾ كلطؿالف يف الحج،  إمر بالركعتقـ، وأما الحديث فتؼدم أكف أمٌر مـف 

قاجب، والؿستحب، ويدل طىل ذلؽ دلقؾ آخر، وهذه إطؿال مـفا الركـ، وال

واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 َهإ ف٠٬ ايطنعت . د:55ر َػأي١

يستحبُّ أن تؽقن خؾػ الؿؼام، ويجعؾ الؿؼام بقـف وبقـ البقت: فنن تقسر 

وإٓ صىل يف أي مؽان مـ الؿسجد الحرام: فننَّ لف أن يصظ حقث شاء باإلمجاع، 

ـذر، وابـ طبد البر، ثؿ الـقوي، كؼؾ اإلمجاع غقر واحد مـ أهؾ العؾؿ كابـ الؿ

والحافظ وغقرهؿ.
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2/134.)بداية الؿجتفد (5/232 ،233 ،)الؿغـل (8/51 ،)الؿجؿقعواكظر:  (1)

  (12/171.)آستذكار (8/62 ،)الؿجؿقع (1626( )1627 ،)الػتحواكظر:  (2)



 251 احَلجِّ ِكَتاُب

 
 البخاريإذا احتاج أن يصظ الركعتقـ خارج الحرم فؾف ذلؽ، فػل  تيبيُ:

أن تطقف مـ وراء الـاس  أهنا اشتؽت، فلمرها رسقل اهلل  طـ أم سؾؿة 

طـ طؿر  صحقحفوهل راكبة، قال: ومل تصؾِّ حتك خرجت. وطؾَّؼ البخاري يف 

أكف صاف بالبقت وصىل الركعتقـ بذي صقى بعدما صؾعت  الخطاب  بـا

الشؿس
(1)

.
(2)

  

 َٔ ْػٞ ضنعيت ايٕٛاف؟ د:56ر َػأي١

  أكف  -وطزاه الحافظ لؾجؿفقر-ذهب الشافعل، وأبق حـقػة، وابـ الؿـذر

مـ كام طـ صالة، أو »يصظ متك ذكرها يف الحرم، أو يف الحؾ: لعؿقم حديث: 

«كسقفا؛ فؾقصؾفا إذا ذكرها
(3)

وقال الثقري: يركعفا حقث شاء: مامل يخرج مـ ، 

 الحرم. وقال مالؽ: إن مل يركعفا حتك يرجع إىل بؾده: فعؾقف دم.

، واهلل أطؾؿ.ًاىصٌاب اىقٌه األًه
(4)

  

 لشا ف٢ً املهتٛب١ بعس طٛاؾ٘، ؾٌٗ دبع٥٘ عٔ ضنعيت ايٕٛاف؟ د:57ر َػأي١

 :يف الؿسللة ققٓن 

ء، والحسـ، وسعقد بـ جبقر، أهنا تجزئف، وهق ققل ططاء، وأبل الشعثا :األّل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( بنسـاد 1/368) الؿقصلإثر ذكره البخاري مختصًرا، معؾًؼا بالؿعـك، ووصؾف مالؽ يف  (1)

  (3/78-79.)تغؾقؼ التعؾقؼصحقح، واكظر: 

  (1626.)الػتحاكظر:  (2)

 .(، طـ أكس 684(، ومسؾؿ )597أخرجف البخاري ) (3)

  (1626.)الػتح (12/171 ،)آستذكاراكظر:  (4)
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وذلؽ ٕنَّ الؿؼصقد هق وققع صالة بعد  :وأمحد، وإسحاق، وهق ققٌل لؾشافعل

 الطقاف: فلجزأتف الػريضة كتحقة الؿسجد.

: ٓ تجزئف، ويصظ الركعتقـ بعد الػريضة، وهق ققل الزهري، ومالؽ، الجاىٕ

كدة، وٓ كعؾؿ وذلؽ ٕهنا سـة معقـة، ومم :وأصحاب الرأي، وبعض الشافعقة

ا كاكت، بخالف تحقة  دلقاًل يدل طىل أن الؿؼصقد هق وققع صالة بعد الطقاف أيًّ

، واهلل أطؾؿ.ًاىقٌه اىثاِّ أقسبالؿسجد، فؼد جاءت أدلة متؽاثرة يف ذلؽ، 
 (1)
 

 اجلُع ب  أنثط َٔ طٛاف، ثِ ايص٠٬ بعس شيو. د:58ر َػأي١

: لؼقلف يشرع طـد أهؾ العؾؿ أن يجؿع الطائػ بقـ أكثر مـ صقاف: 

مـ لقؾ  شاء بـل طبد مـاف ٓ متـعقا أحًدا صاف بالبقت وصؾك أية ساطة يا»

.«هنار أو
(2)

 

  واختؾػقا يف تلخقر الصالة طؼب الطقافات كؾفا مع إمجاطفؿ بلنَّ إَْوىل أن

 يصظ طؼب كؾ سبقع.

فؽرهف مجاطٌة، مـفؿ: ابـ طؿر، والحسـ، والزهري، ومالؽ، وأبق حـقػة، 

، والثابت طـف أكف كان يصظ أبق ثقر، وقالقا: مل يرد ذلؽ طـ الـبل والثقري، و

ب البخاري يف   ملسو هيلع هللا ىلص: ]باب صؾَّك الـبل صحقحفطؼب كؾ صقاف ركعتقـ، وبقَّ

 لسبقطف ركعتقـ[.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/52.)الؿجؿقع (5/233- ،)الؿغـلواكظر:  (1)

 (.161رقؿ ) البؾقغتؼدم تخريجف يف  (2)
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  وذهب مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ إىل أنَّ ذلؽ ٓ بلس بف، وصحَّ طـ الؿسقر بـ

صالة الصبح والعصر،  بعد -أطـل الطقاف-فعؾ ذلؽ  مخرمة، وطائشة 

، وهق مصـػ ابـ أبل شقبةوالصالة بعد صؾقع الشؿس، وبعد الغروب كؿا يف 

ققل ططاء، وصاوس، ومجاهد، وابـ جبقر، والشافعل، وأبل يقسػ، وأمحد، 

وإسحاق وطزاه الحافظ لؾجؿفقر واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 ايٕٛاف ٚف٠٬ ايطنعت  بعس ف٠٬ ايؿجط ٚايعصط. د:59ر َػأي١

 أققال: يف الؿسللة ثالثة 

: جقاز الطقاف وكراهة الصالة حتك تطؾع الشؿس، أو تغرب، وهق األّل

را الصالة إىل بعد صؾقع  مذهب أبل حـقػة، وصحَّ طـ طؿر، وأبل سعقد أهنؿا أخَّ

 ، وتؼدم طـ طائشة، والؿسقر كذلؽ.مصـػ ابـ أبل شقبةالشؿس كؿا يف 

ـ جبقر، ومجاهد، : كراهة الطقاف والصالة بعده، وهق ققل سعقد بالجاىٕ

 وبعض الحـػقة، والثقري.

: مجفقر الصحابة ومـ بعدهؿ كؿا قال ابـ الؿـذر طىل الترخقص يف الجالح

 .الطقاف والصالة، وصحَّ طـ ابـ طؿر ذلؽ

ٓ متـعقا أحًدا صاف هبذا »مرفقًطا:  ويدل طؾقف حديث جبقر بـ مطعؿ 

 .«البقت وصؾك أية ساطة شاء مـ لقؾ، أو هنار

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 آستذكار (4/258 )ابـ أبل شقبة (1623 )الػتح (5/233- )الؿغـلواكظر:  (1)

(12/166 )شرح مسؾؿ (8/176.) 
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 .اىصٌابهق  ىقٌهًىرا ا 

، واهلل أطؾؿ. ـٌ ر الصالة كؿا فعؾ الصحابة الؿتؼدمقن: فَحَس ومـ أخَّ
(1)

 

 عٓس املكاّ؟ ﴾ې  ې ې ې ۉ﴿قطا٠٤:  د:61ر َػأي١

 .يستحب لؾطائػ إذا أتك الؿؼام أن يؼرأ هذه أية كؿا فعؾ الـبل 

(: احتؿؾت قراءتف أن تؽقن صالة 1627) الػتحكؿا يف  قال ابً امليرز 

ؾػ الؿؼام فرًضا، لؽـ أمجع أهؾ العؾؿ طىل أنَّ الطائػ تجزئف الركعتقـ خ

الركعتان حقث شاء: إٓ شقئًا ذكر طـ مالؽ يف أن مـ صىل ركعتل الطقاف 

 هالقاجب يف الحجر: يعقد.ا

،  ﴾ٻ ٻ ٱ﴿قٛي     ٘: ن     إ ٜك     طأ يف اي     طنعت :    د:61ر َػأي١

 .﴾ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ٚ

لركعة إوىل بعد استحبَّ مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ لؿـ صىل الركعتقـ أن يؼرأ يف ا

 ٻ ٻ ٱ﴿ويف الركعة الثاكقة بعد الػاتحة:  ﴾ٻ ٻ ٱ﴿الػاتحة: 

 : لفذا الحديث.﴾ٻ

 ايط ٛع ل  ايطنٔ بعس ف٠٬ ايطنعت ; ٫غت٬َ٘. د:62ر َػأي١

 ثؿ رجع إىل الركـ فاستؾؿف. قولُ:

 فقف دلقؾ طىل استحباب الرجقع إىل الركـ لقستؾؿف.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الِؼَرى  (12/176 ،)آستذكار (4/257-259 ،)ابـ أبل شقبة (1628 ،)تحالػواكظر:  (1)

 (.322-321)ص لؼاصد أم الؼرى
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 ملسو هيلع هللا ىلصطؾقف أمحد: ٕنَّ الـبل  (: كصَّ 5/234) الؿغـليف   قال ابً قدام٘

فعؾ ذلؽ، وكان ابـ طؿر يػعؾف
(1)

، وبف قال الـخعل، ومالؽ، والثقري، 

 هوالشافعل، وأبق ثقر، وأصحاب الرأي، وٓ كعؾؿ فقف خالًفا.ا

(: واتػؼقا طىل أنَّ هذا آستالم 8/176) شرح مسؾؿيف   قال اليّْٖ

 هٌم.القس بقاجب، وإكؿا هق سـة: لق تركف مل يؾزمف د

 .«﴾ژ ڈ ڈ ڎ ڎ  ڌ﴿»قٛي٘: ؾًُا زْا َٔ ايصؿا قطأ:  د:63ر َػأي١

استحب بعض أهؾ العؾؿ لؾؿعتؿر، أو الحاج أن يؼرأ إذا بدأ بالطقاف بقـ 

قِل إىل الصػا، وٓ  الصػا والؿروة هذه أية التل قرأها الـبل  وذلؽ قبؾ الرُّ

 يػعؾ ذلؽ يف بؼقة إشقاط.

 بايصؿا.، ؾ سأ «أبدأ بَم بدأ اهلل بف»قٛي٘:  د:64ر َػأي١

  ذهب مجفقر أهؾ العؾؿ إىل أنَّ آبتداء يف السعل بقـ الصػا والؿروة يؽقن

، وهق واجٌب، وٓ يجزئف أن يبتدئ مـ الؿروة، مـ الصػا، كؿا فعؾ الـبل 

مـ »: وقع بقاًكا لؾسعل القاجب، واستدلقا بؼقلف  وذلؽ ٕنَّ فعؾ الـبل 

مذهب أمحد، ومالؽ، والشافعل، ، وهق «طؿؾ طؿاًل لقس طؾقف أمركا ففق ردٌّ 

وأصحاب الرأي، والؿشفقر طـ أبل حـقػة أكف يجقز آبتداء مـ الؿروة، 

 .ًاىصحْح قٌه اجلَيٌز

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بنسـاد  ( بنسـاد صحقح، وأخرجف أيًضا طـ ابـ مسعقد 4/1/446أخرجف ابـ أبل شقبة ) (1)

 صحقح.
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فنذا ابتدأ مـ الؿروة: فشقصف إول ٓ ُيحسب، ويؽقن شقصف الثاين هق 

إول، وطؾقف فقزيد شقًصا يف آخر صقافف، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 قٛي٘: ؾطق٢ ايِصؿا. د:65ر َػأي١

 قِل إىل الصػا والؿروة لقس بقاجب، وإكؿا هق  ذكر الشافعقة، والحـابؾة أنَّ الرُّ

سـة، والقاجب إكؿا هق استقعاب الطقاف بقـ الصػا والؿروة كاماًل: لؼقلف 

 گ گ گ ک   ک ک ک ڑ ڑ  ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ  ڌ ﴿تعاىل: 

 . [158البقرة:] ﴾ڳ  گ

 الصػا. وقال بعض الشافعقة: ٓ يصح سعقف حتك يصعد طىل شلء مـ 

ح اإلمام ابـ باز، واإلمام ابـ طثقؿقـ الؼقل إول، واهلل أطؾؿ. ورجَّ
(2)

 

قٛي٘: حت٢ ضأ٣ اي ٝت، ؾاغتك ٌ ايك ً ١...ل  قٛي ٘: َث ٌ ٖ صا      د:66ر َػأي١

 ث٬ث َطا .

استحب أهُؾ العؾؿ لؿـ صعد الصػا أن يصعد حتك يرى الؽعبة، ثؿ 

 وحده ٓ شريؽ لف، لف ٓ إلف إٓ اهلل»يستؼبؾفا، فققحد اهلل ويؽبره، ثؿ يؼقل: 

الؿؾؽ، ولف الحؿد، وهق طىل كؾ شلء قدير، ٓ إلف إٓ اهلل و حده، أكجز وطده، 

، ثؿ يدطق بقـ ذلؽ، يػعؾ مثؾ هذا ثالث «وكصر طبده، وهزم إحزاب وحده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/78.)الؿجؿقع (8/177 ،)شرح مسؾؿ (5/237 ،)الؿغـلواكظر:  (1)

شرح  (8/177 ،)شرح مسؾؿ (8/69 ،)الؿجؿقع (5/235-236 ،)الؿغـلاكظر:  (2)

  (4/82.)السـة
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مرات، كؾؿا اكتفك مـ الذكر دطا بؿا تقسر لف مـ إدطقة الجامعة لخقري الدكقا 

ا طىل الؿروة، ويػعؾف يف كؾ شقط طىل الصػا والؿروة.وأخرة، ويػعؾ مثؾ هذ
(1)

  

قٛي٘: حت ٢ لشا اْص  ت ق سَاٙ يف بٕ ٔ اي ٛازٟ غ ع٢، حت ٢ لشا         د:67ر َػأي١

 فعستا َؿ٢.

استحبَّ أهؾ العؾؿ لؾطائػ أن يسعك سعقًا شديًدا إذا بؾغ بطـ الؿسقؾ: 

الصحقحقـيف  لحديث جابر الؿذكقر، ولحديث ابـ طؿر 
(2)

 أنَّ الـبل  

 سعك ببطـ الؿسقؾ إذا صاف بقـ الصػا والؿروة.كان ي

( بنسـاد حسـ طـ امرأة قالت: رأيت رسقل اهلل 5/242وأخرج الـسائل )

  :ا»يسعك يف بطـ الؿسقؾ، ويؼقل  .«ٓ يؼطع القادي إٓ شدًّ

( بنسـاد حسـ طـ طظ بـ 597) زوائد الؿسـدوأخرج طبد اهلل بـ أمحد يف 

يسعك بقـ الصػا والؿروة يف الؿسعك كاشًػا  أكف رأى الـبل  أبل صالب 

 طـ ثقبف قد بؾغ إىل ركبتقف.

ـ الحديثقـ شقخـا مؼبؾ القادطل   الجامع الصحقحيف  وحسَّ

(2/355.) 

(: وهق الذي يستحبف أهؾ العؾؿ أن 863طؼب حديث )  قال الرتمرٖ

 هجائًزا.ايسعك بقـ الصػا والؿروة: فنن مل يسع ومشك بقـ الصػا والؿروة رأوه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (4/2/86.)مصـػ ابـ أبل شقبة (8/67- ،)الؿجؿقع (5/234- ،)الؿغـلواكظر:  (1)

 (.1261(، ومسؾؿ برقؿ )1644أخرجف البخاري برقؿ ) (2)
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أكف قال: إن سعقت فؼد رأيت  ثؿ استدل طىل الجقاز بحديث ابـ طؿر 

 يؿشل. يسعك، وإن مشقت فؼد رأيت رسقل اهلل  رسقل اهلل 

، 2/53( فقف ضعٌػ، ولؽـف صحقح طـد أمحد )864وإسـاده طـد الترمذي )

 الجامع الصحقح( وغقرمها، وهق يف 811(، وطبد بـ محقد )151، 61

(2/356.) 

أثـاء صقافف بقـ الصػا والؿروة يذكر اهلل بؿا شاء، ويدطق بؿا شاء،  تيبيُ:

 ولقس فقف ذكر، أو دطاء مخصقص.

 قٛي٘: ؾؿعٌ ع٢ً املط٠ٚ نُا ؾعٌ ع٢ً ايصؿا. د:68ر َػأي١

(: فقف أكف يسـ طؾقفا مـ الذكر، 8/178) شرح مسؾؿيف   قال اليّْٖ

ُـّ طىل الصػا، وهذ قِل مثؾ ما ُيَس  ها متػؼ طؾقف.اوالدطاء، والرُّ

اي  صٖاب َ  ٔ ايص  ؿا ل  امل  ط٠ٚ ٜعت    ؾ  ٛٙطا، ٚايط   ٛع ٜعت           د:69ر َػأي١

 ؾٛٙطا آخط.

 حتك إذا كان آخر صقافف طىل الؿروة. قولُ:

افِِعّل  (8/178 :)شرح مسؾؿيف   قال اليّْٖ َلة لَِؿْذَهِب الشَّ َٓ فِقِف َد

َػا إَِلك الـَْؿْروَ  :َواْلـجْؿُفقر ـْ الصَّ
َهاب مِ ةَأنَّ الذَّ َػا  ،ة ُيْحَسب َمرَّ ُجقع إَِلك الصَّ َوالرُّ

ُجقع إَِلك الـَْؿْرَوة َثالِثَة ،َثاكِقَة َػا، َوآِخرَها  ،َوالرُّ ـْ الصَّ
بْع مِ َوَهَؽَذا، َفقَُؽقن اِْبتَِداء السَّ

 بِالـَْؿْرَوةِ. 
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افِِعّل  قَْرفِّل  ،َوَقاَل اِْبـ بِـْت الشَّ ـْ َأْصَحابـَا-َوَأُبق َبْؽر الصَّ

َهاب -مِ : ُيْحَسب الذَّ

ة َواِحَدة َػا َمرَّ ُجقع إَِلك الصَّ َػا، َوَهَذا  :إَِلك الـَْؿْرَوة َوالرُّ بْع فِل الصَّ َفقََؼع آِخر السَّ

َْزَمان ْٕ ـَ َطَؾك َتَعاُقب ا ِحقح َيُرّد َطَؾقِْفَؿا، َوَكَذلَِؽ َطَؿؾ اْلـُؿْسؾِِؿق  ،اْلَحِديث الصَّ

 هاَأْطَؾؿ. َوَاهللُ 

( بنسـاد صحقح طـ ابـ طؿر 4/1/388بت طـد ابـ أبل شقبة )وث ُ :قيت

.َػا، َواْخُتْؿ بِالَؿْرَوة ، أكف قال: اِْفتَتِْح بِالصَّ
(1)

  

 حهِ ايػعٞ ب  ايصؿا ٚاملط٠ٚ ضانً ا. د:71ر َػأي١

ا ذكركا أن مذهبـا أكف لق سعك راكبً  (8/77 :)الؿجؿقعيف   قال اليّْٖ

وبف قال أكس بـ  ،وٓ دم طؾقف ،ىللؽـف خالف إو .مؽروه :وٓ يؼال ،جازَ 

مالؽ
(2)

وكره الركقب طائشة :قال ابـ الؿـذر .ومجاهد ،وططاء ،
(3)

 ،وطروة ،

ٓ  :وقال مجاهد .ويؾزمف اإلطادة ،ٓ يجزئف :وقال أبق ثقر .وإسحاق ،وأمحد

وإن رجع إىل  ،إن كان بؿؽة أطاده وٓ دم :وقال أبق حـقػة .يركب إٓ لضرورة

سعك  ملسو هيلع هللا ىلصلزمف دم دلقؾـا الحديث الصحقح السابؼ أن الـبل  وصـف بال إطادة

ا.راكبً 
(4)

 ها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/237.)الؿغـلواكظر:  (1)

 (، ويف إسـاده: إحقص بـ حؽقؿ الحؿصل، وهق ضعقػ.4/246بـ أبل شقبة )أخرجف ا (2)

صافت  (: أنَّ طائشة 9/1472) الجرح والتعديؾ(، و4/246مصـػ ابـ أبل شقبة )يف  (3)

 راكبًة. ويف إسـاده: أبق إدريس العبدري، فقف جفالة.

 .(، مـ حديث ابـ طباس، وجابر 1273( )1264أخرجف مسؾؿ ) (4)
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، وهق خالف إوىل: إن مل َيْحتَْج إىل ذلؽ، ويف اىصحْح أّو جائصٌ ُ :قيت 

الؿغـل (5/251.أنَّ مذهب الحـابؾة الجقاز )
(1)

  

 ٌٖ ٜكٕع ايػعٞ يًص٠٬ املهتٛب١؟ د:71ر َػأي١

 ّْٖقال الي   يفالؿجؿقع (8/79 :) الصالة الؿؽتقبة وهق لق أققؿت

 ،هذا مذهبـا وبف قال مجفقر العؾؿاء ،ثؿ بـك طؾقف ،قطعف وصالها :يف أثـاء السعل

ابـ طؿر :مـفؿ
(2)

 :قال ابـ الؿـذر. وأبق ثقر ،وأبق حـقػة ،وططاء ،وابـف سامل ،

  .هق ققل أكثر العؾؿاء

 هآ يؼطعف لؾصالة إٓ أن يضقؼ وقتفا. :وقال مالؽ 

 ، واهلل أطؾؿ.ٌه اجلَيٌزًاىصٌاب ق ُ :قيت

 ٌٖ تؿرتط ايٕٗاض٠ يًٕٛاف ب  ايصؿا ٚاملط٠ٚ؟ د:72ر َػأي١

(: مذهبـا ومذهب الجؿفقر أنَّ 8/79) الؿجؿقعيف   قال اليّْٖ

السعل يصح مـ الؿحِدث، والجـب، والحائض، وطـ الحسـ: أكف إن كان قبؾ 

عل، وإن كان بعده: فال شلء طؾقف.  التحؾؾ أطاد السَّ

اصـعل ما يصـع الحاج؛ غقر أن »وقد حاضت:  لعائشة  ملسو هيلع هللا ىلصودلقؾـا: ققلف 

رواه البخاري، ومسؾؿ. «ٓ تطقيف بالبقت
(3)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (4/246.)ابـ أبل شقبة (8/77 ،)الؿجؿقعواكظر:  (1)

 (، ويف إسـاده رجؾ مبفؿ.4/2/35أخرجف ابـ أبل شقبة ) (2)

  (5/246.)الؿغـلواكظر:  (3)
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 حهِ ايِػعٞ ب  ايصؿا ٚاملط٠ٚ. د:73ر َػأي١

 يف هذه الؿسللة ثالثة أققال: 

ـٌ مـ أركان الحج والعؿرة، وهق ققل طائشة األّل كؿا يف  : أكف رك

الصحقحقـ
(1)

د يف رواية، وإسحاق، وأبل ، وهق مذهب الشافعل، ومالؽ، وأمح

 ثقر، وداود، وُروي طـ مجاهد، والـخعل.

الصحقحقـبف كؿا يف  واستدلقا طىل ذلؽ بلمر الـبل 
(2)

طـ ابـ طؿر  

 :ومثؾف «ومـ مل هيد؛ فؾقطػ بالبقت، وبالصػا، والؿروة، ثؿ لقؼصر»، وفقف ،

الصحقحقـطـ جابر يف 
(3)

القؿـ، قال ، وكذلؽ طـ أبل مقسك طـد أن قدم مـ 

«فُطػ بالبقت، وبالصػا، والؿروة، ثؿ حؾ»: لف الـبل 
(4)

، واستدلقا بحديث: 

عَل » «اسعقا؛ فنن اهلل كتب طؾقؽؿ السَّ
(5)

مع ققلف:  ، واستدلقا بػعؾ الـبل 

 .«خذوا طـل مـاسؽؽؿ»

، وتركف ُيْجبَُر بدم، وهق ققل الحسـ، وقتادة، الجاىٕ ـٍ : أكف واجٌب ولقس برك

وأبل يقسػ، ومحؿد، وأبل حـقػة، ورواية طـ أمحد، وُحؽل طـ والثقري، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1277(، ومسؾؿ رقؿ )1643رقؿ ) البخارياكظر:  (1)

 (.1227(، ومسؾؿ برقؿ )1691أخرجف البخاري برقؿ ) (2)

 (.143( )1216(، ومسؾؿ برقؿ )1568) أخرجف البخاري برقؿ (3)

 (.1221(، ومسؾؿ برقؿ )1559أخرجف البخاري برقؿ ) (4)

(، مـ حديث حبقبة بـت أبل تجراه، ويف إسـاده: طبداهلل بـ مممؾ، 422-6/421أخرجف أمحد ) (5)

( بنسـاد 2/255وهق ضعقػ، وقد اضطرب يف إسـاد الحديث، ولف صريؼ أخرى طـد الدارقطـل )

 الحديث حسـ.حسـ: ف
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 ططاء، واختاره ابـ قدامة، واستدلقا بإدلة الؿتؼدمة.

: أكف سـة ولقس بقاجب، وهق ققل ابـ سقريـ، وُحؽل طـ ططاء، الجالح

ومقؿقن بـ مفران، ومجاهد، وصحَّ طـ أكس، وابـ طباس، وابـ الزبقر، وجاء 

َف بِِفََم ﴿ـ مسعقد أهنؿا قرأا أية: طـ ُأبل بـ كعب، واب َّٓ َيطَّقَّ ـَاَح َطَؾقِف أ ، ﴾َفاَل ُج

 .ويف كال إثريـ ضعٌػ 

أكف قرأها كذلؽ، وهذا الؼقل رواية طـ أمحد،  ولؽـ صحَّ طـ ابـ طباس 

 .﴾ڳ  گ گ گ گ ک   ک ک ک ڑ ڑ﴿واستدلقا بأية: 

، وهق ترجقح الشقخ ابـ صٌاباىهق  اىقٌه األًه :قاه أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل ىو

باز، والشقخ ابـ طثقؿقـ رمحة اهلل طؾقفؿا: لألدلة الؿذكقرة، والقاجب يف العبادة 

ف الدلقؾ  .شرٌط يف صحتفا: إٓ ما خصَّ

ـٌ  والدلقؾ طىل ذلؽ  -إٓ خالٌف شاذ-وقد أمجعقا طىل أنَّ الطقاف بالبقت رك

ؽ إدلة طىل أن الطقاف بالبقت بف يف إدلة الؿتؼدمة، فؽؿا دلت تؾ أمر الـبل 

َق فعؾقف البرهان. ، ومـ فرَّ ـٌ : فؽذلؽ الطقاف بقـ الصػا والؿروة رك ـٌ  رك

َّٓ ک گ گ﴿وأما الؼراءة:  : ففل خالف الؼراءة ﴾ڳگ  َأ

 .﴾ڳ  گ گ گ گ ک﴿الؿتقاترة، والؼراءة الؿتقاترة: 

ف بعض : إباحة التطقف خالًفا لؿا ضـَّ والؿؼصقد مـفا كؿا بقـت طائشة 

ـٌ مـ أدلٍة  الصحابة مـ أنَّ التطقف بقـفؿا مـ طؿؾ الجاهؾقة. واْسُتِػقد أكف رك
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أخرى تؼدم ذكرها، واهلل أطؾؿ.

(1)
 

 حهِ ايِػعٞ ب  ايصؿا ٚاملط٠ٚ ق ٌ ايٕٛاف باي ٝت. د:74ر َػأي١

  ،ذهب أكثر العؾؿاء إىل أنَّ السعل ٓ يصح، وهق ققل أمحد، ومالؽ

بدأ بالطقاف بالبقت، ومل يـؼؾ طـف  ـبل والشافعل، وأصحاب الرأي: ٕنَّ ال

مـ طؿؾ طؿاًل »، وقال: «خذوا طـل مـاسؽؽؿ»أكف ابتدأ بالسعل قط، وقد قال: 

 .«لقس طؾقف أمركا ففق رد

  وذهب صائػة مـ أهؾ العؾؿ إىل أكف يصح، حؽاه ابـ الؿـذر طـ ططاء

وصائػة مـ أصحاب الحديث، وحؽاه بعض الشافعقة طـ داود، واستدلقا 

، فؼال: سعقت قبؾ أن حديث أسامة بـ شريؽ: أنَّ رجاًل سلل الـبل ب

 .«ٓ حرج»أصقف. فؼال: 

  وطـ أمحد رواية: أكف يجزئف إذا كان كاسقًا، وُحِؿؾ طؾقف حديث أسامة بـ

أنَّ العؿرة ٓ يصح فقفا السعل قبؾ  شريؽ، واختار اإلمام ابـ طثقؿقـ 

 .الطقاف

ـ شريؽ، فؼد كان ذلؽ يف الحج، والـبل وأما الحج فقصح: لحديث أسامة ب

  قاطٌد لؾـاس بؿـك، فػل الحديث: خرجت مع رسقل اهلل  ا، وكان حاجًّ

الـاس يلتقكف، فؿـ قائٍؾ يؼقل: يا رسقل اهلل، سعقت قبؾ أن أصقف، أو أخرت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[ سقرة البؼرة، 158تػسقر ابـ جرير آية] (5/238 ،)الؿغـل (8/77 ،)الؿجؿقعواكظر:  (1)

الؿحؾَّك (7/97 ،)ابـ أبل شقبة (4/366 ،)الػتح (1643.) 
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«ٓ حرج، ٓ حرج»شقئًا، أو قدمت شقئًا. فؽان يؼقل لفؿ: 

(1)
.

(2)
 

ُٜؿرتط ؾٝٗا املٛا٠٫؟ ا٭ؾٛاط ايػ ع١ ب  ايصؿا د:75ر َػأي١  ٚاملط٠ٚ، ٌٖ 

  إصح طـد الحـابؾة طدم آشتراط، وهق مذهب الشافعقة، وذهب بعض

الحـابؾة إىل آشتراط، وهق رواية طـ أمحد، وهق مذهب مالؽ، وأما الحـػقة 

 فقرون الؿقآة سـة.

ا؛ مـ طؿؾ طؿاًل لقس طؾقف أمرك»: قال الـبل  :قاه أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل ىو

، فال يجقز ترك الؿقآة بدون طذر، ومـ كان معذوًرا مل تشترط يف حؼف «ففق رد

الؿقآة.
(3)

 

 املٛا٠٫ ب  ايٕٛاف باي ٝت، ٚب  ايػعٞ ب  ايصؿا ٚاملط٠ٚ. د:76ر َػأي١

  ذهب كثقر مـ أهؾ العؾؿ إىل طدم اشتراط الؿقآة يف هذا الؿقضع: ٕهنؿا

الؼاسؿ، وسعقد بـ جبقر، طبادتان مـػصؾتان، وهق ققل ططاء، والحسـ، و

ومجاهد، وهق إصح طـد الشافعقة، وهق مذهب الحـػقة. وذهب بعض 

الشافعقة إىل آشتراط، والؼقل إول أقرب، واهلل أطؾؿ.
(4)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( بنسـاد صحقح.2115أخرجف أبق داود ) (1)

 . (1651)الػتح (5/241 ،)الؿغـل (8/78 ،)الؿجؿقعواكظر:  (2)

 الؿغـل يف فؼف الحج والعؿرة (8/73 ،)الؿجؿقع (5/248-249 ،)الؿغـلاكظر:  (3)

 (.-226)ص

فتاوى ابـ  (4/333 ،)ابـ أبل شقبة (5/241 ،)الؿغـل (8/73 ،)الؿجؿقعاكظر:  (4)

  (22/422.)طثقؿقـ
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 نِ عسز ا٭ؾٛاط ايٛا  ١ ب  ايصؿا ٚاملط٠ٚ؟ د:77ر َػأي١

الصحقحقـيف 
(1)

بالبقت سبًعا،  ملسو هيلع هللا ىلصقال: صاف الـبل  طـ ابـ طؿر  

ؼام ركعتقـ، وبقـ الصػا والؿروة سبًعا، وقد كان لؽؿ يف رسقل وصؾَّك خؾػ الؿ

 اهلل أسقة حسـة. وطؾقف العؿؾ طـد أهؾ العؾؿ.

  ،واختؾػقا فقؿـ ترك الطقاف بقـ الصػا والؿروة، أو ترك بعض إشقاط

هؾ يصح سعقف، أم ٓ؟ وذلؽ آختالف مبـٌل طىل اختالففؿ يف حؽؿ السعل 

دم أنَّ الصقاب أكف ركـ، فؿـ ترك شقئًا مـ ذلؽ: بقـ الصػا والؿروة، وقد تؼ

 فطقافف ٓ يصح، واهلل أطؾؿ.

 احلًل، أٚ ايتكصري. د:78ر َػأي١

مـ كان معتؿًرا: فقجب طؾقف أن يتحؾؾ بعد صقافف بقـ الصػا والؿروة 

 بالحؾؼ، أو التؼصقر.

  ،وهؾ الحؾؼ أو التؼصقر كسؽ، أم استباحة محظقر؟ بإول قال الجؿفقر

فعل يف أحد ققلقف، والؿشفقر طـف إول، وهق رواية طـ أمحد، وبالثاين قال الشا

 وحؽاه طقاض طـ ططاء، وأبل ثقر، وأبل يقسػ.

 مسؾؿيف  واستدل الؼائؾقن بلكف استباحة محظقر بحديث جابر 

، وفقف: الصحقحقـيف  ، وحديث أبل مقسك «فحؾقا»(، فػقف: 1216)

َػا َوالـْ ،َفُطْػ بِاْلَبْقِت »  .«ُثؿَّ ِحؾَّ  ،َؿْرَوةِ َوبِالصَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1234(، ومسؾؿ برقؿ )1645أخرجف البخاري برقؿ ) (1)
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قد أمر بالتؼصقر، أو الحؾؼ، فػل حديث ابـ  بلنَّ الـبل  ّأجاب اجلنَْز:

فؿـ مل هيد؛ فؾقطػ بالبقت، وبالصػا والؿروة، »: الصحقحقـيف  طؿر 

فطقفقا بالبقت، وبالصػا، »أيًضا:  الصحقحقـ، وطـ جابر يف «ولقؼصر، ولقحؾؾ

، فالؼقل بلكف كسٌؽ هق الصقاب، واهلل أطؾؿ.«والؿروة، ثؿ قصروا، وحؾقا
(1)

  

 حهِ احلًل، أٚ ايتكصري. د:79ر َػأي١

  ذهب الجؿفقر إىل وجقبف: ٕمر الـبل  بالتحؾؾ بف، وهق الصحقح، وهق

 (.14كؿا تؼدم طـف الـؼؾ يف الؿسللة رقؿ ) مؼتضك مذهب ابـ طباس 

 ـٌ مـ أركان الحج، أو ا لعؿرة، وذهب الشافعقة يف إصح طـدهؿ إىل أكف رك

ومؼتضك ققل مـ قال: )لقس بـسؽ( أن يؽقن مستحبًّا، وهق مذهب الشافعل 

يف أحد ققلقف، وُروي طـ ططاء، وأبل يقسػ، وبعض الؿالؽقة.
(2)

 

 َت٢ ٜكٕع املعتُط ايتً ١ٝ؟ د:81ر َػأي١

  ذهب أكثر أهؾ العؾؿ إىل أكف يؼطعفا إذا استؾؿ الركـ، صحَّ طـ ابـ طباس

مقؿقن، والـخعل، والثقري،  ، وهق ققل ططاء، وصاوس، وطؿرو بـ

 .والشافعل، وأمحد، وإسحاق، وأصحاب الرأي

وجاء يف ذلؽ حديث طؿرو بـ شعقب، طـ أبقف، طـ جده طـد أمحد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/314.)الؿغـل (8/218 ،)قعالؿجؿواكظر:  (1)

 الؿغـل يف فؼف الحج والعؿرة (4/55- )اإلكصاف (8/215 )شرح الؿفذبواكظر:  (2)

 (.295)ص
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كان إذا كان يف طؿرة يؿسؽ طـ التؾبقة يف العؿرة  ( وغقره، أنَّ الـبل 2/181)

رمذي ، أخرجف التإذا استؾؿ الحجر. أو يف معـاه، وبـحقه طـ ابـ طباس 

(، ولؽـ حديث طؿرو بـ شعقب يرويف طـف حجاج بـ 1817(، وأبق داود )919)

أرصاة، وهق ضعقٌػ، وحديث ابـ طباس الراجح وقػف. رجح ذلؽ أبق داود، 

 والبقفؼل، وغقرمها.

 : العؿؾ طؾقف طـد أكثر أهؾ العؾؿ.بعد حديث ابـ طباس  ّقال الرتمرٖ

  وذهب طروة، والحسـ، وصحَّ طـ ابـ طؿر  أكف يؼطعفا إذا دخؾ

الحرم، وقال ابـ الؿسقب: يؼطعفا حقـ يرى طريش مؽة. وقال مالؽ: إْن أحرم 

مـ الؿقؼات قطع التؾبقة إذا وصؾ الحرم، وإن أحرم هبا مـ أدكك الحؾ: قطع 

 التؾبقة حقـ يرى البقت.

: ٕكف إذا شرع يف الطقاف استحب لف الذكر كؿا ًقٌه اجلَيٌز أًىل ُ :قيت

، واهلل أطؾؿ.ل فعؾ الـب
(1)

 

 ؾػذ احلج ل  ايعُط٠. د:81ر َػأي١

 .«طؿرة فؿـ كان مـؽؿ لقس معف هدي؛ فؾقحؾ ولقجعؾفا» قولُ:

 استدل هبذا مـ يؼقل بػسخ الحج إىل العؿرة.

 ويف هذه الؿسللة أققال: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.5/115لؾبقفؼل ) الســ الؽبرى (4/342 ،)ابـ أبل شقبة (5/256 ،)الؿغـلواكظر:  (1)
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: استحباب فسخ الحج إىل طؿرة، وهق مذهب الحسـ، الكْل األّل

الصحابة بذلؽ كؿا يف أحاديث كثقرة أمر  ومجاهد، وأمحد، وداود: ٕنَّ الـبل 

 تبؾغ حد التقاتر.

: وجقب فسخ الحج إىل طؿرة، وهق ققل ابـ طباس، وابـ حزم، الكْل الجاىٕ

وابـ الؼقؿ، ثؿ اإلمام إلباين، واإلمام القادطل رمحة اهلل طؾقفؿا. واستدلقا طىل 

 بذلؽ، وَغِضَب طىل الصحابة حقـ ترددوا يف ذلؽ. ذلؽ بلمر الـبل 

: طدم جقاز فسخ الحج إىل طؿرة: ٕكف ُكُسؽ قد كقاه: فال يجقز الكْل الجالح

 بالػسخ خاص  بالصحابة. تغققره، وهذا ققل الجؿفقر، وقالقا: أمر الـبل 

واستدلقا طىل ذلؽ بحديث الحارث بـ بالل بـ الحارث الؿزين، طـ أبقف، 

ة، أو لؿـ ة»أتك؟ قال:  أكف قال: يا رسقل اهلل، فسخ الحج لـا خاصَّ  «لؽؿ خاصَّ

(، وهق 2984(، وابـ ماجف )5/179(، والـسائل )1818أخرجف أبق داود )

حديث ضعقٌػ: لجفالة الحارث بـ بالل، ولؿخالػتف إحاديث الصحقحة أنَّ 

بؾ ٕبد  ،ٓ»ُسراقة بـ مالؽ قال: يا رسقل اهلل، ألِعامـا هذا، أم ٕبد؟ فؼال: 

.«أبد
(1)

 

 (1224 ،)صحقح مسؾؿيف  قصقة بحديث أبل ذر واستدلقا طىل الخص

 خاصة. ملسو هيلع هللا ىلصقال: كاكت الؿتعة لـا أصحاَب محؿد 

ُلقه طىل أن مؼصقد أبل ذر  : )فسخ الحج إىل طؿرة(، وهذا الحديث َأوَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 غقره. ، وجاء طـ(، مـ حديث جابر 1218( )1216أخرجف مسؾؿ ) (1)
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 ولقس مؼصقده مجرد التؿتع، وهق خالف مـطقق الحديث.

إحاديث  الؼقل الثالث ضعقٌػ: لؿعارضتف :قاه أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل ىو

ىٌ  -واهلل أطؾؿ- ًاألقسبالصحقحة الؿتقاترة، والؼقٓن إوٓن ققيان، 

 .، والشقخ ابـ طثقؿقـ ، وهق اختقار شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة االظتحثاب

وقد أشركا إىل وجف ترجقح هذا الؼقل طـد مسللة: ]أفضؾ  إكساك الثالثة[: 

فؾُقراجع مـ هـالؽ، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

: أما إذا كان معف هدي: فؾقس لف أن يحؾ مـ إحرام قال ابـ قدامة  تيبيُ:

 (.252-5/251ه )الحج، ويجعؾف طؿرة بغقر خالف كعؾؿف.ا

 لزخاٍ احلج ع٢ً ايعُط٠. د:82ر َػأي١

كؼؾ ابـ الؿـذر، وابـ قدامة اإلمجاع طىل جقاز إدخال الحج طىل العؿرة إذا 

 كان ذلؽ قبؾ الطقاف.

 وجب فسخ الحج إىل طؿرة يؼتضل ققلف أكف وهذا اإلمجاع ٓ يصح: فننَّ مـ أ

ٓ يجقز إدخال الحج طىل العؿرة، وطىل هذا فقؽقن الؿخالػ هق ابـ طباس 

.ومـ ذهب مذهبف كؿا تؼدم ، 

، إٓ يف حؼ مـ ساق الفدي: فقجب يف حؼف اجلٌاش ٍغ اىنساىح هق ًاىظاىس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (8/167.)شرح مسؾؿ (5/252 ،)الؿغـلواكظر:  (1)
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، واهلل أطؾؿ.اىصحْحران طىل الؼِ 

(1)
 

طىل العؿرة حديث طائشة طـد أن حاضت، ويدل طىل جقاز إدخال الحج 

قد حؾؾت مـ حجؽ »أن هتؾ بالحج، ثؿ قال لفا بعد ذلؽ:  فلمرها الـبل 

.«وطؿرتؽ مجقًعا
(2)

 

، ويف «حجؽ وطؿرتؽ جيزئ طـؽ صقافؽ بالصػا والؿروة طـ»ويف رواية: 

 (1211 )مسؾؿ، وكال الروايتقـ يف «يسعؽ صقافؽ لحجؽ وطؿرتؽ»رواية: 

(132( )133.) 

  وقد ذهب الجؿفقر إىل أنَّ مـ حاضت: فعؾت كؿا فعؾت طائشة، فُتدِخؾ

الحج طىل العؿرة، وخالػ أبق حـقػة، فؼال: ترفض العؿرة بالـقة، وهتؾ بالحج: 

.«دطل العؿرة»: يف حديث طائشة  فتؽقن مػردة. واستدل بؼقلف 
(3)

 

ة، وطىل بلنَّ أكثر صرق الحديث لقس فقفا هذه الزياد ّأجاب اجلنَْز:

صحتفا: يؽقن معـاها: دطل أفعال العؿرة الؿػردة. وهذا التلويؾ ٓبد مـف: 

 لؾجؿع بقـ ألػاظ الحديث الؿتؼدمة وبقـ هذا الؾػظ، واهلل أطؾؿ.

: وكؾ متؿتع خشل فقات الحج: فنكف ُيحرم بالحج  قال ابً قدام٘

ؿرتف، بؾ يفؾ ويصقر قارًكا، وكذلؽ الؿتؿتع الذي معف الفدي: فنكف ٓ يحؾ مـ ط

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (5/369.)الؿغـلواكظر:  (1)

 .(، مـ حديث جابر بـ طبداهلل 1213أخرجف مسؾؿ ) (2)

 (.1211(، ومسؾؿ )1556أخرجف البخاري ) (3)
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 هبالحج، ويصقر قارًكا.ا

الصحقحقـكؿا يف  وقد صحَّ طـ ابـ طؿر  ُ :قيت
(1)

أكف أهؾَّ بعؿرة، ثؿ  

 لؿا كان بالطريؼ أدخؾ طؾقفا الحج، ففذا إثر يضاف إىل حديث طائشة 

الؿتؼدم، واهلل أطؾؿ.
(2)

 

 ٌٖ ي٘ لزخاٍ احلج ع٢ً ايعُط٠ بعس ايٕٛاف؟ د:83ر َػأي١

 :يف الؿسللة ققٓن 

: لقس لف ذلؽ، وهق ققل أمحد، والشافعل، وأبل ثقر، وططاء: ٕنَّ ّلاأل

حديث طائشة الؿتؼدم، وأثر ابـ طؿر فقفؿا إدخال الحج طىل العؿرة قبؾ الطقاف، 

 وٓ دلقؾ طىل إدخالف طؾقفا بعد الطقاف.

 : أنَّ لف ذلؽ، ويصقر قارًكا، وهق ققل مالؽ، وأبل حـقػة.الجاىٕ

ح ابـ قدامة  ؼقل إول، وقال: ولـا أكف شارع يف التحؾؾ مـ ال ورجَّ

 هالعؿرة: فؾؿ َيُجْز لف إدخال الحج طؾقفا كؿا لق سعك بقـ الصػا والؿروة.ا

، وٕكف مل يشرع «إكَم إطَمل بالـقات»: ملسو هيلع هللا ىلصويدل طىل الؼقل الثاين ققلف  ُ :قيت

بعُد بالتحؾؾ مـ العؿرة: فنن التحؾؾ إكؿا يؽقن بالحؾؼ، أو التؼصقر.
(3)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1231(، ومسؾؿ برقؿ )1817أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

 . (5/367-368)الؿغـلواكظر:  (2)

  (5/371.)الؿغـلواكظر:  (3)
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 لزخاٍ ايعُط٠ ع٢ً احلج. د:84ر َػأي١

 يف الؿسللة ققٓن: 

: أكف غقر جائٍز، وٓ يصح، وٓ يصقر قارًكا، وهق ققل أمحد، ومالؽ، األّل

وإسحاق، وأبل ثقر، وابـ الؿـذر، والشافعل، واستدلقا طىل الؿـع بلثٍر ُروي طـ 

( أكف أفتك بذلؽ، ويف 5/348) ســ البقفؼل، كؿا يف طظ بـ أبل صالب 

اده رجٌؾ يؼال لف: أبق كصر إسدي، مجفقل الحال، قال ابـ قدامة: وٕنَّ إسـ

 إدخال العؿرة طىل الحج ٓ يػقده إٓ ما أفاده العؼد إول: فؾؿ يصح.

: يصح، وهق ققل أبل حـقػة، والؼقل الؼديؿ لؾشافعل، وبعض الجاىٕ

 لبخارياالحـابؾة، وققاه الشقخ ابـ طثقؿقـ، واستدل طؾقف بحديث طؿر يف 

صؾِّ يف هذا القادي الؿبارك، َوُقْؾ: طؿرة »: (: أنَّ جبريؾ قال لؾـبل 1534)

،وكذلؽ فننَّ الصحابة خرجقا مـ الؿديـة وٓ يرون إٓ أكف الحج، فؾؿا «يف حجة

مـ مل يؽـ معف هدي أن يػسخ إىل طؿرة، ومـ كان معف  قدمقا مؽة أمر الـبل 

، ًىرا اىقٌه أقسبالعؿرة طىل الحج،  هدي أن يبؼك طىل إحرامف، فلدخؾقا

أطؾؿ. واهلل
(1)

  

 ٚقت اإلحطاّ باحلج. د:85ر َػأي١

 .«فؾؿا كان يقم التروية تقجفقا إىل مـك، فلهؾقا بالحج» قولُ:

  دل الحديث طىل أنَّ الصحابة أهؾقا بالحج يقم التروية، وهق الققم الثامـ مـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/96.)الشرح الؿؿتع (5/371 ،)الؿغـلواكظر:  (1)
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يػعؾ  ؿر ذي الحجة، وهذا هق إفضؾ طـد أكثر أهؾ العؾؿ، وكان ابـ ط

 ذلؽ، وهق مذهب الشافعل، وأمحد، وإسحاق، وبعض الحـابؾة.

  وكان بعض التابعقـ يفؾقن مـ بداية ذي الحجة، وقال مالؽ: إفضؾ لؿـ

 كان بؿؽة أن يفؾ مـ بداية ذي الحجة.

الصحقحقـيف  ُ :قيت
(1)

طـ طبقد بـ جريج قال: قؾت ٓبـ طؿر: أرى  

قا، ومل هتؾ أكت حتك يؽقن يقم التروية. فؼال الـاس إذا أهؾ هالل ذي الحجة أهؾ

 يفؾ حتك تـبعث بف راحؾتف. ملسو هيلع هللا ىلص: إين مل أر رسقل اهلل ابـ طؿر 

 ، واهلل أطؾؿ.اىصٌابهق  ًقٌه اجلَيٌز

(: والخالف يف آستحباب، 8/96) شرح مسؾؿيف  ّقال اليّْٖ 

هوكؾ  مـفؿا جائٌز باإلمجاع.ا
(2)

 

 َت٢ ٜتٛ ٘ ل  ٢َٓ؟ د:86ر َػأي١

ؿا كان يقم التروية تقجفقا إىل مـك، فلهؾقا بالحج، وركب رسقل فؾ» قولُ:

 .«، فَصؾَّك هبا الظفر والعصر، والؿغرب والعشاء، والػجراهلل 

(: مذهبـا أنَّ السـة أن يصظ 8/92) شرح الؿفذبيف   قال اليّْٖ

الظفر يقم التروية بؿـك، وبف قال مجفقر العؾؿاء، مـفؿ: الثقري، ومالؽ، وأبق 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1187(، ومسؾؿ برقؿ )166أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

  (8/96.)شرح مسؾؿ (5/261 ،)الؿغـلواكظر:  (2)
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ـقػة، وأمحد، وإسحاق، وأبق ثقر. قال ابـ الؿـذر: وقال ابـ طباس: إذا زاغت ح

الشؿس: فؾقخرج إىل مـك. قال: وصؾَّك ابـ الزبقر الظفر بؿؽة يقم التروية. 

 .هوتلخرت طائشة يقم التروية حتك ذهب ثؾث الؾقؾ.ا

( مـ صريؼ: 4/412) مصـػ ابـ أبل شقبةيف  أثر ابـ طباس  ُ :قيت

 الؿصـػخراساين طـف، ومل يسؿع مـف، وابـ الزبقر صحَّ طـف كؿا يف ططاء ال

(، أكف قال: إنَّ مـ سـة الحج أن يصظ اإلمام بؿـك الظفر، والعصر، 4/413)

 والؿغرب، والعشاء، والػجر، ثؿ يغدو.

( بؾػظ: كاكت تؿؽث بؿؽة لقؾة 4/421طـد ابـ أبل شقبة ) وأثر طائشة 

 امة الؾقؾ.طرفة مساء يقم التروية ط

أكف صىل بؿـك  كؿا تؼدم يف حديث جابر  قد صحَّ طـ الـبل  ُ :قيت

الظفر، والعصر، والؿغرب، والعشاء، والػجر، ويف حديث أكس يف 

الصحقحقـ
(1)

 الظفر يقم التروية؟ قال: بؿـك. أكف سئؾ: أيـ صىل الـبل  

ُر طائشة فاىصٌاب قٌه اجلَيٌز وطىل هذا: طىل أهنا ُيحؿؾ  ، َوَتَلخُّ

احتاجت أن تتلخر، ٓ ٕنَّ ذلؽ هق السـة، واهلل أطؾؿ.
(2)

 

 ٌٖ ٜػتػٌ املتُتع ٜٚتٕٝب عٓس لحطاَ٘ باحلج؟ د:87ر َػأي١

َوُيْستََحبُّ َأْن َيْػَعَؾ ِطـَْد إْحَرامِِف  (5/261 :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘

ـْ الْ 
ـْ اْلِؿقَؼاِت، مِ

ْحَراِم مِ ـْ  ،ُغْسؾِ َهَذا َما َيْػَعُؾُف ِطـَْد اإْلِ َد َط َوالتَّـْظِقِػ، َوَيتََجرَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.1319(، ومسؾؿ برقؿ )1653أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

  (4/412-413.)ابـ أبل شقبة (5/262 ،)الؿغـل (8/92 ،)الؿجؿقعواكظر:  (2)
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، ُثؿَّ ُيْحِرَم َطِؼقبَُفَؿا ـِ ـْ اْستََحبَّ ، الَؿِخقِط، َوَيُطقَف َسبًْعا، َوُيَصؾَِّل َرْكَعتَقْ َومِؿَّ

ـُ ُجبَقْرٍ  :َذلَِؽ  ـُ  ،َطَطاٌء، َوُمَجاِهٌد، َوَسِعقُد ْب ، َوإِْسَحاُق، َواْب افِِعلُّ ، َوالشَّ  َوالثَّْقِريُّ

 هاالُؿـِْذِر.

ـِ ققلف ) ُ :قيت لؿا  ملسو هيلع هللا ىلص( لقس طؾقف دلقؾ، والـبل َوَيُطقف َسبًْعا، َوُيَصؾِّل َرْكَعتَقْ

 أمر أصحابف أن يفؾقا يقم التروية، مل يلمرهؿ بالطقاف بالبقت، وبالصالة ركعتقـ.

ُٜػٔ إٔ ٜٕٛف بعس لحطاَ٘؟ د:88ر َػأي١  ٌٖ 

ُـّ أَ  (5/261 :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘ َٓ ُيَس  ْن َيُطقَف َبْعَد إْحَرامِِف.َو

َٓ أَْن  ، َو َة أَْن َيُطقُفقا َبْعَد َأْن ُيْحِرُمقا بِاْلَحجِّ َْهِؾ َمؽَّ
ِ
َٓ َأَرى ٕ ـُ َطبَّاٍس:  َقاَل اْب

َػا َوالَؿْرَوةِ َحتَّك َيْرِجُعقا ـَ الصَّ َيُطقُفقا َبقْ
(1)

َوَهَذا َمْذَهُب َطَطاٍء، َوَمالٍِؽ،  .

 هاَوإِْسَحاَق.

 حتك رجعقا مـ طرفة. مل يطقفقا ، وأصحابف الـبلوذلؽ ٕنَّ  ُ :قيت

لشا ط  اف ٚغ  ع٢ بع  س ٖ  صا ايٕ  ٛاف امل  صنٛض، ؾٗ  ٌ جيع٥  ٘ ع  ٔ    د:89ر َػأي١

 ايػعٞ ايٛا ب؟

  ذهب أمحد، ومالؽ إىل أكف ٓ يجزئف: ٕنَّ الـبل  ،مل يلمر أصحابف بذلؽ

 ومل يعؿؾف أحٌد مـفؿ.

  بـ محؿد، وابـ الؿـذر: ٕكف وذهب الشافعل إىل أكف يجزئف، وأجازه الؼاسؿ

 سعك بعد صقاٍف، فلجزأه كؿا لق سعك بعد صقاف اإلفاضة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .طـ ابـ طباس، معـاه( 1233(، ومسؾؿ برقؿ )1625أخرج البخاري برقؿ ) (1)
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، «مـ طؿؾ طؿاًل لقس طؾقف أمركا؛ ففق رد»: : لؼقلف ًاىقٌه األًه أقسب 

، ومل يطػ أحد مـ الصحابة بقـ الصػا والؿروة ملسو هيلع هللا ىلصوهذا الطقاف مل يػعؾف الـبل 

.ؿبعد صقاف تطقع غقر صقاف الؼدوم، واهلل أطؾ
(1)

 

 ايتً ١ٝ لشا غسا ل  عطؾ١. د:91ر َػأي١

الصحقحقـيف 
(2)

أكف ُسئؾ وهق ذاهٌب إىل طرفة: كقػ كـتؿ  طـ أكس  

يف هذا الققم؟ فؼال: كان يفؾ مـا الؿفؾ، فال يـؽر  تصـعقن مع رسقل اهلل 

 طؾقف، ويؽبر مـا الؿؽبر، فال يـؽر طؾقف.

 .( طـ ابـ طؿر 1284وبـحقه أخرجف مسؾؿ )

طـد أهؾ العؾؿ: إٓ ما ُروي طـ الحسـ أكف يؼطع التؾبقة يف غداة وطؾقف العؿؾ 

 يقم طرفة.

 قٛي٘: ؾٛ س ايك ١ قس ضطبت ي٘ بُٓط٠، ؾٓعٍ بٗا. د:91ر َػأي١

(: فقف استحباب الـزول بـؿرة إذا 8/181) شرح مسؾؿيف   قال اليّْٖ

ذهبقا مـ مـك: ٕنَّ السـة أن ٓ يدخؾقا طرفات إٓ بعد زوال الشؿس، وبعد 

 هالظفر والعصر مجًعا.ا صاليت

بػتح الـقن، وكسر الؿقؿ: مقضٌع بؼرب طرفات خارج الحرم بقـ  َّىِنَسٗ:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/261.)الؿغـلواكظر:  (1)

 (.1285(، ومسؾؿ برقؿ )1659أخرجف البخاري برقؿ ) (2)
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 صرف الحرم وصرف طرفات.

ًٙا حت٢ طًعت ايؿُؼ. د:92ر َػأي١  قٛي٘: ؾُهث قًٝ

(: فقف أن السـة أن ٓ يخرجقا مـ 8/181) شرح مسؾؿيف   قال اليّْٖ

 .مـك حتك تطؾع الشؿس، وهذا متػٌؼ طؾقف.اكتفك

 ٘: ؾأت٢ بٕٔ ايٛازٟ ؾدٕب ايٓاؽ.قٛي د:93ر َػأي١

(: هق وادي ُطركة، بضؿ 8/181-182) شرح مسؾؿيف   قال اليّْٖ

العقـ، وفتح الراء، وبعدها كقن، ولقست طركة مـ أرض طرفة طـد الشافعل 

فقف  «فخطب الـاس»والعؾؿاء كافة: إٓ مالًؽا، فؼال: هل مـ طرفات. وققلف: 

يقم طرفة يف هذا الؿقضع، وهق ُسـَّة باتػاق استحباب الخطبة لإلمام بالحجقج 

 همجاهقر العؾؿاء، وخالػ فقفا الؿالؽقة.ا

 اجلُع ب  ايص٬ت : ايعٗط ٚايعصط، ّٜٛ عطؾ١. د:94ر َػأي١

 ثؿ أذن، ثؿ أقام، فصىل الظفر، ثؿ أقام فصىل العصر. قولُ:

(: فقف أكف ُيشرع الجؿع بقـ الظفر والعصر 8/184-185)  قال اليّْٖ

 هلققم، وقد أمجعت إمة طؾقف.اهـاك يف ذلؽ ا

واختؾػقا فقؿـ كان مـ مؽة، أو جقارها بؿسافة دون مسافة الؼصر،  ُ :قيت

فذهب مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ إىل أن مـ كان دون مسافة الؼصر: فال يجؿع، وهق 

 ققل الشافعل وأصحابف، وكذا الحـابؾة، وطزاه الحافظ لؾجؿفقر.
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ل، وهق وجٌف لؾشافعقة أن الجؿع : وطـ مالؽ، وإوزاط قال احلافظ

بعرفة مجع لؾـسؽ: فقجقز لؽؾ أحد، وروى ابـ الؿـذر بنسـاد صحقح طـ الؼاسؿ 

بـ محؿد: سؿعت ابـ الزبقر يؼقل: إنَّ مـ سـة الحج أنَّ اإلمام يروح إذا زالت ا

الشؿس يخطب، فقخطب الـاس، فنذا فرغ مـ خطبتف كزل فصىل الظفر والعصر 

 همجقًعا.ا

يعـل -واختاره ابـ قدامة، ورجحف بؽالم أققى فؼال: ولقس بصحقح  ُ :قيت

مجع، فجؿع معف مـ حضره مـ الؿؽققـ وغقرهؿ، ومل  ملسو هيلع هللا ىلصٕنَّ الـبل  -الؼقل إول

ا َسْػٌر »يلمرهؿ بترك الجؿع كؿا أمرهؿ بترك الؼصر حقـ قال:  «أمتقا؛ فنِكَّ
(1)

، ولق 

َف لفؿ: إذ ٓ يجقز تلخقر الب قان طـ وقت الحاجة، وٓ يؼر الـبل حرم الجؿع: لبقَـّ

 .طىل الخطل 

ثؿ كؼؾ الجؿع طـ طثؿان، وابـ الزبقر
(2)

 ، وطؿر بـ طبد العزيز.

: ومل يبؾغـا طـ أحد مـ الؿتؼدمقـ خالف يف الجؿع بعرفة، ومزدلػة، ثه قال

بؾ وافؼ طؾقف مـ ٓ يرى الجؿع يف غقره، والحؼ فقؿا أمجعقا طؾقف: فال يعرج طىل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ويف إسـاده: طظ بـ (، طـ طؿران بـ حصقـ 545(، والترمذي )1229أخرجف أبق داود ) (1)

 زيد بـ جدطان، وهق ضعقػ.

(ط/ الرشد، طـ ابـ كؿقر، ويزيد بـ هارون، طـ 5/426أخرج أثر ابـ الزبقر ابـ أبل شقبة )  (2)

 يحقك بـ سعقد، طـ الؼاسؿ، طـ ابـ الزبقر بف. وإسـاده صحقح، رجالف رجال الشقخقـ.

 ع الخؾػاء الراشديـ رضقان اهلل طؾقفؿ.: فؿا ذكر طـف شلء مشفقر مـ صـقوأما أثر طثؿان 
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هغقره.ا

(1)
 

 َٔ ؾات٘ اجلُع َع اإلَاّ، ؾٌٗ جيُع َٓؿطًزا؟ د:95ر َػأي١

  ،ذهب طامة أهؾ العؾؿ إىل أنَّ لف أن يجؿع مـػرًدا، ثبت ذلؽ طـ ابـ طؿر

 ،كؿا يف مصـػ ابـ أبل شقبة، وقال بف ططاء، ومالؽ، والشافعل، وأمحد ،

 وإسحاق، وأبق ثقر، وصاحبا أبل حـقػة.

 لقا: ٓ يجؿع، ويختص بؿـ وخالػ الـخعل، والثقري، وأبق حـقػة، فؼا

صؾَّك مع اإلمام. ولقس لفؿ دلقؾ طىل تخصقص ذلؽ باإلمام، واهلل أطؾؿ.
(2)

 

ُّ َٚٔ َع٘؟ د:96ر َػأي١  ٌٖ ٜكصط ايص٠ٖ٬ اإلَا

أما مـ كان مسافًرا سػًرا يقجب الؼصر: فقؼصر الصالة بغقر خالف طـد أهؾ 

 العؾؿ.

  إىل أهنؿ ٓ واختؾػقا فقؿـ كان مـ أهؾ مؽة، فذهب مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ

يؼصرون، بؾ إذا سؾؿ اإلمام وجب طؾقفؿ اإلتؿام، وهذا ققل ططاء، ومجاهد، 

والزهري، وابـ جريج، والثقري، والؼطان، والشافعل، وأمحد، وأصحاب 

الرأي، وابـ الؿـذر: ٕكف يشترط يف الؼصر أن يؽقن مسافًرا سػًرا يباح لف فقف 

 الؼصر.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/185.)شرح مسؾؿ (1662 ،)الػتح (5/265 ،)الؿغـلاكظر:  (1)

 الػتح (8/92 ،)الؿجؿقع (4/387 ،)ابـ أبل شقبة (5/263 ،)الؿغـلواكظر:  (2)

(1662.) 
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 اطل إىل أهنؿ يؼصرون، واختار هذا وذهب الؼاسؿ، وسامل، ومالؽ، وإوز

صؾَّك بالـاس ومل يلمرهؿ  شقخ اإلسالم، واطتؿد طىل ذلؽ بلنَّ الـبل 

 .باإلتؿام يف هذا الؿقضع

هذا قالف يف فتح مؽة كؿا يف حديث طؿران بـ  «أمتقا؛ فنكا َسػر»وققلف: 

 .ســ أبل داوديف  حصقـ 

كف لقس هـاك تحديد ٕقؾ : هذه القاقعة تدل طىل أّقال غٔخ اإلضالو 

 مسافة الؼصر.

: لؿا ذكره شقخ اإلسالم، وقد رجحف اإلمام ابـ اىساجحهق  اىقٌه اىثاِّ ُ :قيت

باز، واإلمام ابـ طثقؿقـ رمحة اهلل طؾقفؿا.
(1)

 

 اجلُع بأشإ ٚلقاَت . د:97ر َػأي١

مجع بلذان وإقامتقـ، وجاء  أنَّ الـبل  -حديث جابر-ضاهر الحديث 

الصحقحقـزيد يف أيًضا طـ أسامة ابـ 
(2)

، وما جاء اىصحْحهق  اىقٌه، وهذا 

مخالًػا لفذا ففق مرجقح، وقد تؼدم الؽالم طىل الؿسللة يف كتاب إذان: فؾتراجع 

 مـ هـالؽ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فتاوى ابـ  (23/28 ،)فتاوى العثقؿقـ (8/91 ،)الؿجؿقع (5/265 ،)الؿغـلواكظر:  (1)

  (17/259.)باز

  (1281.)مسؾؿ(، و139) البخارياكظر:  (2)
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 تعجٌٝ ايص٠٬ ٚتكصري اخلٕ ١. د:98ر َػأي١

(: أن سالًؿا بـ طبداهلل بـ طؿر قال لؾحجاج: 1661) صحقح البخارييف 

ؾ القققف. فؼال طبد اهلل: صدق. إن كـت تريد السـة: فلقصر  الخطبة، وطجِّ

 ه: هذا ٓ خالف فقف بقـ طؾؿاء الؿسؾؿقـ.ا قال ابً عبد الرب

: إذا فرغقا مـ صاليت الظفر، والعصر: الؿجؿقعيف   ّقال اليّْٖ

فالسـة أن يسقروا يف الحال إىل الؿققػ، ويعجؾقا الؿسقر، وهذا التعجقؾ مستحب  

هباإلمجاع.ا
(1)

 

 ٜػتػٌ لشا شٖب ل  املٛقـ؟ ٌٖ د:99ر َػأي١

استحبف مجاطة مـ أهؾ العؾؿ: ٕكف مؽان يجتؿع فقف الـاس، فاستحب الغسؾ 

كالجؿعة، والعقديـ، مـفؿ: أمحد، والشافعل، وإسحاق، وأبق ثقر، وابـ الؿـذر، 

 (، وصحَّ طـ طظ 1/322) مقصن مالؽوصح ذلؽ طـ ابـ طؿر كؿا يف 

أكف ُسئِؾ طـ الغسؾ؟ فؼال: اغتسؾ كؾ  يقم إن   (3/278)ســ البقفؼلكؿا يف 

شئت. فؼال: ٓ، الغسؾ الذي هق الغسؾ. فؼال: يقم الجؿعة، ويقم طرفة، ويقم 

 الـحر، ويقم الػطر.

اغتسؾ يف ذلؽ الققم، فؿـ وجد مـ كػسف ريًحا،  مل يـؼؾ أنَّ الـبل  ُ :قيت

، وإن مل: فال يستحب أو أذى: استحب لف الغسؾ: لؿا ذكره مـ تؼدم مـ أهؾ العؾؿ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (8/111.)الؿجؿقع (5/264 ،)الؿغـلاكظر:  (1)
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لف ذلؽ، واهلل أطؾؿ.

(1)
  

 حت٢ أت٢ املٛقـ. ملسو هيلع هللا ىلص قٛي٘: ثِ ضنب ضغٍٛ اهلل د:111ر َػأي١

ُفَؿا َأْفَضؾ:  (1661 :)الػتحيف   قال احلافظ َواْختََؾَػ َأْهؾ اْلِعْؾِؿ فِل َأيُّ

ُكقُب  َْفَضَؾ الرُّ  ،الرُّ ْٕ  ملسو هيلع هللا ىلصلَِؽْقكِِف  :ُكقبَأْو َتْرُكُف بَِعَرَفة؟ َفَذَهَب اْلـجْؿُفقُر إَِلك َأنَّ ا

ـْ َحقُْث الـََّظر ،َوَقَػ َراكِبًا
َطاِء  :َومِ ْجتَِفادِ فِل الدُّ

ِ
ُكقِب َطْقًكا َطَؾك آ َفنِنَّ فِل الرُّ

ِع الـَْؿْطُؾقِب ِحقـَئِذ َكَؿا َذَكُروا مِثَْؾُف فِل اْلِػْطِر، َوَذَهَب آَخُروَن إَِلك َأنَّ  ،َوالتََّضرُّ

ُكق افِِعلِّ َقْقل اِْستِْحبَاب الرُّ ـْ الشَّ ـْ َيْحتَاُج الـَّاس إَِلك التَّْعؾِقِؿ مِـُْف، َوَط ب َيْختَصُّ بَِؿ

 ه.اَأكَُّفَؿا َسَقاء

أنَّ إفضؾ لف ما كان أطقن لف وأحضر لؼؾبف، وخشقطف،  اىظاىس ُ :قيت

وراحتف، واهلل أطؾؿ.
(2)

  

 قٛي٘: ؾجعٌ بٕٔ ْاقت٘ ايكصٛا٤ ل  ايصدطا . د:111ر َػأي١

ُيْستََحّب َأْن َيِؼػ ِطـْد  (8/185 :)شرح مسؾؿ يف  قال اليّْٖ

َخَرات الـَْؿْذُكقَرات ْحَؿة، َوُهَق  ،الصَّ َوِهَل َصَخَرات ُمْػتَِرَشات فِل َأْسَػؾ َجبَؾ الرَّ

 ه.ااْلـجبَؾ الَِّذي بَِقَسِط َأْرض َطَرَفات، َفَفَذا ُهَق الـَْؿْققِػ اْلـُؿْستََحب

ـد مجقع أهؾ العؾؿ: لحديث جابر يف ويجزئ القققف يف مجقع طرفة ط

صحقح مسؾؿ (1218( )149 أن رسقل اهلل ،)  :وقػت ها هـا، »قال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/266.)الؿغـلواكظر:  (1)

  (5/267.)الؿغـلواكظر:  (2)
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، وحدُّ طرفة: مـ الجبؾ الؿشرف طىل ُطركة إىل الجبال «وطرفة كؾفا مققػ

الؿؼابؾة لف مؿا يظ حقائط بـل طامر.
(1)

 

 ٌٖ جيع٨ ايٛقٛف بٛازٟ عط١ْ؟ د:112ر َػأي١

ـْ  (5/267 :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘
َوَلقَْس َوادِي ُطَرَكَة مِ

َٓ ُيْجِزُئُف اْلُقُققُف فِقفِ  ـْ  .الـَْؿْققِِػ، َو : َأْجَؿَع اْلُعَؾَؿاُء َطَؾك أَنَّ َم ـُ َطبِْد اْلبَرِّ َقاَل اْب

َٓ ُيْجِزُئُف. . َوَقَػ بِِف  ُف َتام  ـْ َمالٍِؽ أَكَُّف ُيْفِريُؼ َدًما، َوَحجُّ ْقُل الـَّبِلِّ َوَلـَا قَ  َوُحؽَِل َط

ـِ ُطَرَكةَ »: ملسو هيلع هللا ىلص ـْ بَْط ـُ َماَجفْ  «ُكؾُّ َطَرَفَة َمْققٌِػ، َواْرَفُعقا َط ُف َلْؿ َيِؼْػ ، َرَواُه اْب َكَّ
ِ
َوٕ

 هاَفَؾْؿ ُيْجِزْئُف، َكَؿا َلْق َوَقَػ بُِؿْزَدلَِػَة. :بَِعَرَفةَ 

د جاء مـ حديث جبقر بـ مطعؿ طـ «ارفعقا طـ بطـ طركة»الحديث:  ُ :قيت

( وغقره، ويف إسـاده اكؼطاع واضطراب، وجاء مـ حديث جابر طـد 4/82أمحد )

(، ويف إسـاده: الؼاسؿ بـ طبد اهلل العؿري، وهق متروك، وقد 3112ابـ ماجف )

ب.  ُكذِّ

(، والحاكؿ 2816وجاء مـ حديث ابـ طباس، أخرجف ابـ خزيؿة )

(، كؾفؿ 5/115)(، والبقفؼل 1194) مشؽؾ أثار(، والطحاوي يف 1/462)

مـ صريؼ: محؿد بـ كثقر، ثـا سػقان بـ طققـة، طـ زياد بـ سعد، طـ أبل الزبقر، 

طـ أبل معبد، طـ ابـ طباس. وهذا إسـاٌد رجالف ثؼات: إٓ أبا الزبقر: فنكف حسـ 

الحديث، ومحؿد بـ كثقر هق العبدي كؿا جاء مصرًحا بذلؽ طـد ابـ خزيؿة، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/195-196.)شرح مسؾؿ (5/266 ،)الؿغـلواكظر:  (1)
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هق الصـعاين: ٕنَّ العبدي لقس لف رواية طـ ابـ وقد أكؽر بعضفؿ ذلؽ، وقال: 

 .هتذيب الؽؿالطققـة كؿا يف 

هتذيب وهذا التعؾقؾ ٓ يؽػل يف ردِّ التصريح طـد ابـ خزيؿة: ٕنَّ  ُ :قيت

مع ما فقف مـ الػائدة الؽبقرة: فنكف مل يستقطب كؾ ما هق مقجقد يف كتب  الؽؿال

 السـة، واهلل أطؾؿ.

(، طـ ابـ 4/327د مرسؾة، فؼد أخرجف ابـ أبل شقبة )ومع ذلؽ فؾف شقاه

طرفة »: ملسو هيلع هللا ىلصطققـة، طـ محؿد بـ الؿـؽدر، وزيد بـ أسؾؿ، قآ: قال رسقل اهلل 

 .«كؾفا مققػ، وارتػعقا طـ بطـ طركة

( بنسـاديـ صحقحقـ طـ ابـ الزبقر، وابـ طؿر 4/328وأسـد ابـ أبل شقبة )

 طركة. أهنؿا قآ: طرفة كؾفا مققػ: إٓ بطـ 

، وقد أكؽر بعضفؿ صحة الخالف طـ مالؽ.فاىصحْح قٌه اجلَيٌز
(1)

 

 حهِ ايٛقٛف بعطؾ١. د:113ر َػأي١

ـٌ ٓ يتؿ الحج إٓ  (5/267الؿغـليف   قال ابً قدام٘ (: والقققف رك

 هبف إمجاًطا.ا

ـٌ  (8/112-113الؿجؿقعيف   ّقال اليّْٖ (: القققف بعرفات رك

الحج »ج: لألحاديث الصحقحة السابؼة: مـ أركان الحج، وهق أشفر أركان الح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/121.)الؿجؿقع (5/266-267 ،)الؿغـلواكظر:  (1)
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 ه، وأمجع الؿسؾؿقن طىل كقكف ركـًا.ا«طرفة

والدلقؾ طىل ذلؽ حديث طبدالرمحـ بـ يعؿر الديظ طـد أمحد،  ُ :قيت

بعرفة، فجاءه كػر  ملسو هيلع هللا ىلصوأصحاب الســ، والبقفؼل وغقرهؿ، قال: أتقت رسقل اهلل 

ة، فؿـ جاء قبؾ الحج طرف»مـ أهؾ كجد، فؼالقا: يا رسقل اهلل، كقػ الحج؟ قال: 

فؿـ أدرك لقؾة مجع قبؾ أن يطؾع »، ويف رواية: «صالة الػجر لقؾة مجع؛ فؼد تؿ حجف

«الػجر؛ فؼد أدرك
(1)

 .الجامع الصحقح، وقد صححف شقخـا يف 

وهق بجؿع،  وكذلؽ مثؾف حديث طروة بـ الؿضرس، أكف أتك رسقل اهلل 

ؾؾت راحؾتل، وأتعبت كػسل، واهلل ما فؼال: يا رسقل اهلل، جئت مـ جبؾ صلء، أك

مـ شفد »: تركت مـ َحبٍْؾ إٓ وقػت طؾقف، ففؾ يل مـ حج؟ فؼال رسقل اهلل 

صالتـا هذه، ووقػ معـا حتك كدفع، وقد وقػ بعرفة قبؾ ذلؽ لقاًل، أو هناًرا؛ فؼد 

.«تؿ حجف، وقضك تػثف
(2)

 

 ٚقت ايٛقٛف. د:114ر َػأي١

الصادق مـ يقم الـحر، أما آخر وقت القققف الؿجزئ ففق صؾقع الػجر 

 وهذا بال خالف طـد أهؾ العؾؿ.

: ودلقؾف حديث طبد الرمحـ بـ يعؿر، وطروة بـ  قال ابً قدام٘

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، والترمذي 246، 5/256(، والـسائل )1949(، وأبق داود )335، 4/319أخرجف أمحد ) (1)

 (، وإسـاده صحقح.5/116(، والبقفؼل )3115(، وابـ ماجف )891( )889)

 (.742رقؿ ) البؾقغسقليت تخريجف يف  (2)
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 ، وقد تؼدما يف الؿسللة السابؼة.ه.االؿضرس 

 ٔأوا أٔه ٔقت الٕقٕف:

  فذهب مجفقر العؾؿاء إىل أنَّ أولف بعد زوال الشؿس: ٕنَّ الـبل  وقػ

الخؾػاء بعده، ومل يـؼؾ أهنؿ وقػقا قبؾ الزوال، وهق ققل  بعد الزوال، وكذلؽ

 مالؽ، والشافعل، وأبل حـقػة، واختاره شقخ اإلسالم.

  وذهب أمحد وأصحابف إىل أنَّ أول وقتف مـ صؾقع الػجر: لحديث طروة بـ

 ، والـفار يبدأ مـ صؾقع الػجر.«لقاًل أو هناًرا»الؿضرس: 

،  ما بعد الزوال: لػعؾ الـبل بلكف محؿقل طىل ّأجاب اجلنَْز عيُ:

وأجاب الحـابؾة بلنَّ ترك القققف قبؾ الزوال ٓ يؿـع كقكف وقتًا لؾقققف كبعد 

وأصحابف وقت الػضقؾة، ومل يستقطبقا مجقع وقت  العشاء، وإكؿا وقػ الـبل 

وأصحابف ٓ يحدد وقت القققف مـ جفة  القققف، وكؿا أن فعؾ الـبل 

 ه مـ جفة الـفار.الؾقؾ: فؽذلؽ ٓ يحدد

كؿا يف  ، واهلل أطؾؿ، وهق اختقار اإلمام ابـ باز ًىرا اىقٌه أقسب

مجؿقع فتاواه (17/261 وصحح الؼقل إول الشقخ اإلمام صالح الػقزان ،)

 (1/432.)الؿؾخص الػؼفلطافاه اهلل، كؿا يف 
(1)

  

 ايسؾع ق ٌ غطٚب ايؿُؼ. د:115ر َػأي١

 ف صحقح: لحدي ث طروة بـ الؿضرس الذي تؼدم مجفقر العؾؿاء طىل أن حجَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (4/316-.)ابـ أبل شقبة (8/121) ،الؿجؿقع (5/274 ،)الؿغـلواكظر:  (1)
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 .«وقد وقػ لقاًل، أو هناًرا»ذكره، فػقف: 

  ف ٓ يصح حتك يؼػ شقئًا مـ الؾقؾ، واستدل لف وذهب مالؽ إىل أن حجَّ

مـ أدرك طرفات بؾقؾ؛ »، طـد الدارقطـل مرفقًطا: بحديث طبداهلل بـ طؿر 

وطؾقف الحج مـ ؛ فؾقحؾ فؼد أدرك الحج، ومـ فاتف طرفات بؾقؾ؛ فؼد فاتف الحج

(، وضعػف بـ)رمحة بـ مصعب( فؼال فقف: 2/241، رواه الدارقطـل )«قابؾ

 هضعقػ، ومل يلت بف غقره.ا

ف ابـ معقـ كؿا يف   .الؿقزانوضعػَّ

وطىل صحتف: فؾقس فقف حجة لؿذهب مالؽ: فننَّ غاية ما فقف أن إدراك  ُ :قيت

عارض فقف أحد كؿا تؼدم، الحج بندراك القققف بعرفة، ولق يف الؾقؾ، وهذا ٓ ي

واهلل أطؾؿ.
(1)

 

ٌّ لشا زؾع ق ٌ ايػطٚب؟ د:116ر َػأي١  ٌٖ عًٝ٘ ز

  إىل أن طؾقف دًما: ٕنَّ الـبل  -وهق ققل الشافعقة-ذهب أمحد، وأبق حـقػة

  :فقجب «خذوا طـل مـاسؽؽؿ»وقػ حتك غربت الشؿس، وقال :

 القققف إىل ذلؽ الحد، ومـ تركف: فعؾقف دٌم.

 كف ٓ يؾزمف دٌم: لحديث طروة بـ الؿضرس الؿتؼدم، وإصح طـد الشافعقة أ

، وٓ دلقؾ طىل إلزامف بالدم، بؾ لقس لـا دلقؾ طىل تلثقؿف اىصٌابهق  ًىرا اىقٌه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (8/119.)الؿجؿقع (5/272 ،)الؿغـلواكظر:  (1)



 288 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 
بعد حديث طروة، واهلل أطؾؿ.

(1)
  

الخالف يف الؿسللة السابؼة فقؿا إذا مل يعد، أما إذا طاد فلتؿ القققف:  تيبيُ:

أكف لقس طؾقف دٌم، وذهب الؽقفققن، وأبق ثقر إىل فالشافعل، وأمحد، ومالؽ طىل 

 أكف طؾقف دٌم.

 يٛ ٚقـ بعطؾا  ٖٚٛ ٫ ٜعًِ أْٗا عطؾا . د:117ر َػأي١

(: مذهبـا صحة وققفف، وبف 8/118) شرح الؿفذبيف   قال اليّْٖ

 هقال مالؽ، وأبق حـقػة، وحؽك ابـ الؿـذر طـ بعض العؾؿاء أكف ٓ يجزئف.ا

 (5/275 ،)الؿغـلالحـابؾة أيًضا كؿا يف  والؼقل باإلجزاء هق مذهب ُ :قيت

، وقد تؼدم لػظف.ويدل طؾقف حديث طروة بـ الؿضرس 
(2)

 

 يٛ ٚقـ بعطؾ١ ٖٚٛ َػ٢ُ عًٝ٘، أٚ دلٕٓٛ؟ د:118ر َػأي١

  ،ذهب أكثر أهؾ العؾؿ إىل طدم اإلجزاء، وهق مذهب الحسـ، والشافعل

ا فاقدا وأبل ثقر، وأمحد، وإسحاق، وابـ الؿـذر، وابـ حزم رمحفؿ اهلل: ٕهنؿ

 العؼؾ.

  وذهب مالؽ، وأصحاب الرأي إىل أن الؿغؿك طؾقف يجزئف: تشبقًفا لف

 بالـائؿ.

: ٕنَّ الـائؿ غقر فاقد الشعقر: فنكف إذا ُكبِّف اكتبف، بخالف ًاىقٌه األًه أقسب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (3/314.)اإلشراف (8/119 ،)الؿجؿقع (5/393 ،)الؿغـلواكظر:  (1)

(2) اإلشراف (3/314.) 
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الؿغؿك طؾقف، واهلل أطؾؿ.

(1)
  

 ٌٖ ٜؿرتط ايٕٗاض٠ يًٛقٛف بعطؾ١؟ د:119ر َػأي١

كؼؾ ذلؽ اإلمجاع ابـ الؿـذر، ويدل طؾقف أمجع أهؾ العؾؿ طىل طدم آشتراط، 

افعؾل ما يػعؾ الحاج غقر أن ٓ تطقيف بالبقت حتك »: لعائشة  ققلف 

متػؼ طؾقف. «تطفري
(2)

 

 لشا أخٕأ ايٓاؽ ؾٛقؿٛا يف غري ّٜٛ عطؾ١؟ د:111ر َػأي١

: أما إذا كان الخطل طـدهؿ مجقًعا: فنكف يجزئفؿ طـد أهؾ العؾؿ: لؼقلف 

ل الـاسالػطر يقم يػطر الـاس، وا» .«ٕضحك يقم يضحِّ
(3)

 

وأما إذا أخطل مجاطٌة مـفؿ: فال يجزئفؿ: ٕهنؿ غقر معذوريـ، ذكر ذلؽ ابـ 

، والذي تؼدم فقؿا إذا ُغؿَّ طؾقفؿ، فققػقا يف الققم العاشر، وأما إذا شفد قدامة 

بلهنؿ رأوا الفالل وكذبقا، فققػ الـاس يف الققم الثامـ،  -ُجِفَؾ حالفؿ-فساٌق 

أنَّ إصح طـد الشافعقة، ومذهب مالؽ، وأمحد أكف ٓ  الؿجؿقعالـقوي يف  فـؼؾ

 يجزئفؿ، وطزاه أيًضا لؾحـػقة.

والؿعروف يف مذهب أمحد أكف يجزئ، ولق كان الخطل يف الققم  ُ :قيت

: لؾحديث اىصحْح تدًُ شل وهق مذهب مجاطة مـ الشافعقة، وهق الثامـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (3/314.)اإلشراف (861 ،)الؿحىل (5/275 ،)الؿغـل (8/118 ،)الؿجؿقعواكظر:  (1)

  (5/275.)الؿغـل (8/118 ،)الؿجؿقع: اكظر (2)

 (.469برقؿ ) البؾقغتؼدم تخريجف يف  (3)



 291 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 
 السابؼ، واهلل أطؾؿ.

َل بعُض الـاس، فؾؿ يمخذ بشفادهتؿ: فعؾقفؿ أن يؼػقا مع وإذا رأى الفال

الـاس طـد الحـابؾة، وخالػ الشافعقة، وهق وجٌف طـد الحـابؾة، فؼالقا: يؼػ يف 

الققم الذي يقافؼ حسابف، وهق الققم الثامـ، ثؿ يؼػ مع الـاس يف الققم التاسع، 

عتؼدوكف يقم طرفة، وهذا ولق اقتصروا طىل القققف مع الـاس مل يجزئفؿ: ٕهنؿ ٓ ي

، اىصٌاب مذهب ابـ حزم، وأسـده طـ سامل بـ طبد اهلل بنسـاد صحقح، وهق

أطؾؿ. واهلل
(1)

 

 ايتعطٜـ بػري عطؾ١. د:111ر َػأي١

  ومعـاه: اجتؿاطفؿ يقم طرفة يف الؿساجد بعد العصر لؾذكر والدطاء، وقد

 فعؾف الحسـ، وبؽر، وثابت، ومحؿد بـ واسع، وقال أمحد: ٓ بلس بف.

، والحسـ مل مصـػ ابـ أبل شقبةالحسـ طـ ابـ طباس كؿا يف  ورواه

 يسؿع مـ ابـ طباس: فإثر ٓ يصح طـ ابـ طباس.

  ،ح مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ بلنَّ ذلؽ مـ البدع، كالحؽؿ، ومحاد وصرَّ

ه الطرصقشل مـ البدع، وهق  والـخعل، وكرهف كافع، ومالؽ وغقرمها، وطدَّ

، واهلل أطؾؿ.اىصٌاب
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (858 )الؿحىل (8/293 ،)الؿجؿقع (4/61 ،)اإلكصاف (5/429 ،)الؿغـلاكظر:  (1)

(859.) 

  (4/372-.)ابـ أبل شقبة (8/117 ،)الؿجؿقعاكظر:  (2)
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ٜ    ا أٜٗ    ا ايٓ    اؽ، ايػ    ه١ٓٝ،   »٘: ٜٚك    ٍٛ بٝ    سٙ ايُٝٓ    ٢:  قٛي     د:112ر َػأي١

 .«ايػه١ٓٝ

فقف إمر بؾزوم السؽقـة يف الؿشل، وطدم اإلسراع الؿػضل إىل 

 .وإذية آزدحام

قال يف هذا  أنَّ الـبل  (، طـ ابـ طباس 1671) البخاريويف 

 .«طؾقؽؿ بالسؽقـة؛ فننَّ البر لقس باإليضاع»الؿقضع: 

مـ اإلسراع إذا وجد فراًغا أمامف، فػل حديث أسامة بـ زيد  وٓ بلس بشلءٍ 

الصحقحقـيف 
(1)

. أنَّ الـبل    كان يسقر الَعـََؼ، فنذا وجد فجقة َكصَّ

: فقق ذلؽ.  والَعـَؼ: سقر معتدل، والـَّصُّ

 اجلُع ب  ف٬تٞ املػطب ٚايعؿا٤ يف املعزيؿ١. د:113ر َػأي١

 .«عشاءحتك أتك الؿزدلػة، فصىل هبا الؿغرب وال» قولُ:

كؼؾ ابـ الؿـذر، وابـ قدامة، والـقوي اإلمجاع طىل أنَّ مـ السـة تلخقر 

الذي دلَّ طؾقف حديث  الؿغرب حتك تجؿع مع العشاء بؿزدلػة: لػعؾ الـبل 

الصحقحقـجابر الؿتؼدم، وجاء طـ غقره مـ الصحابة كؿا يف 
(2)

.
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.284( )1286برقؿ ) (، ومسؾؿ1666أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

(، مـ حديث 1288(، )1287( )1281(، ومسؾؿ )1674( )1673( )1672أخرجف البخاري ) (2)

 .أسامة بـ زيد، وأبل أيقب إكصاري، وابـ طؿر 

  (8/187.)شرح مسؾؿ (5/278 ،)الؿغـلاكظر:  (3)
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 ٌٖ جيٛظ إٔ جيُع ق ٌ إٔ ٜصٌ ل  املعزيؿ١ مجع تكسِٜ؟ د:114ر َػأي١

  ذهب مجفقر العؾؿاء إىل أن صالتف تصح مع الؽراهة: ٕكف صالمها يف

 وقتفؿا.

: هذا مذهبـا، وبف قال مجاطات مـ الصحابة والتابعقـ، وقالف قال اليّْٖ 

 هإوزاطل، وأبق يقسػ، وأبق أشفب، وفؼفاء أصحاب الحديث.ا

  وذهب أبق حـقػة، ومجاطة مـ الؽقفققـ إىل أكف يشترط أن يصؾقفؿا

 .الؿزدلػة، وٓ يجقز قبؾفا، وهق ققل ابـ حزم الظاهريب

يف الطريؼ: أتصظ يا رسقل  واستدل بحديث أسامة بـ زيد أكف قال لؾـبل 

«الصالة أمامؽ»اهلل؟ فؼال: 
(1)

 يعـل بالؿزدلػة. 

  وقال مالؽ: ٓ يجقز الجؿع يف الطريؼ إٓ مـ طذٍر، بشرط أن يؽقن بعد

 .، واهلل أطؾؿاجلَيٌزقٌه هق  ًاىصٌاب مغقب الشػؼ.

ٓ يدل طىل أنَّ الصالة ٓ تجزئ إٓ بالؿزدلػة وقد  «الصالة أمامؽ»وحديث: 

أطؾؿ. واهلل ،اء فقؾزمف أن يصظيتلخر إكسان بعرفة ويخشك خروج وقت العش
(2)

 

 ٌٖ جيع٥٘ إٔ ٜصًٞ املػطب ق ٌ إٔ ٜأتٞ املعزيؿ١؟ د:115ر َػأي١

 ل ططاء، وطروة، ذهب الجؿفقر إىل أهنا تصح وقد خالػ السـة، وهق قق

والؼاسؿ، وسعقد بـ جبقر، وأمحد، ومالؽ، والشافعل، وإسحاق، وأبل ثقر، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1281(، ومسؾؿ )139أخرجف البخاري ) (1)

  (7/129.)الؿحىل (8/187 ،)شرح مسؾؿواكظر:  (2)
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 وأبل يقسػ، وابـ الؿـذر وغقرهؿ: ٕكف صالها يف وقتفا. 

  :الصالة أمامؽ»وقال أبق حـقػة، والثقري، وابـ حزم: ٓ تجزئف: لحديث». 

.، وقد تؼدم الجقاب طؾقفؿ، واهلل أطؾؿًاىصٌاب قٌه اجلَيٌز
(1)

 

 َٔ ؾات٘ اجلُع َع اإلَاّ، ؾٌٗ جيُع َٓؿطًزا؟ د:116ر َػأي١

(: يجؿع مـػرًدا كؿا يجؿع اإلمام، 5/281) الؿغـليف   قال ابً قدام٘

 هوٓ خالف يف هذا: ٕن الثاكقة مـفؿا ُتصؾَّك يف وقتفا.ا

ُٜػعٔ ذ بُٝٓٗا ؾ٦ًٝا. د:117ر َػأي١  قٛي٘: ٚمل 

ع بقـفؿا، قال (: والسـة أن ٓ تطق5/281) الؿغـليف   قال ابً قدام٘

ابـ الؿـذر: ٓ أطؾؿفؿ يختؾػقن يف ذلؽ، وقد ُروي طـ ابـ مسعقد أكف تطقع 

مل  ، ولـا: حديث أسامة، وابـ طؿر، أنَّ الـبل بقـفؿا، ورواه طـ الـبل 

 هُيَصؾِّ بقـفؿا، وحديثفؿا أصح.ا

الصحقحقـحديث ابـ طؿر، وأسامة يف  ُ :قيت
(2)

، ووافؼفا حديث جابر 

 الباب، فال شؽَّ أنَّ هذه إحاديث أرجح مـ حديث ابـ مسعقدالذي يف 

 (، واهلل أطؾؿ.1675الذي اكػرد بف البخاري )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/129.)الؿحىل (5/281-282 ،)الؿغـلواكظر:  (1)

 (.1288( )1281(، ومسؾؿ )1673( )1672) البخارياكظر:  (2)
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 امل ٝت مبعزيؿ١. د:118ر َػأي١

 .«حتك صؾع الػجر ملسو هيلع هللا ىلصثؿ اضطجع رسقل اهلل » قولُ:

  فقف أنَّ الؿبقت يف تؾؽ الؾقؾة يؽقن بالؿزدلػة، واختؾػ الػؼفاء يف حؽؿ

 ذلؽ الؿبقت طىل أققال:

ـٌ مـ أركان الحج، وهق مذهب طؾؼؿة، األّلالكْل  : أنَّ الؿبقت هبا رك

والـخعل، والشعبل، وإسقد، والحسـ، وبعض الشافعقة، وطزاه ابـ الؼقؿ إىل 

 إوزاطل، ومحاد، وداود، وأبل طبقد، وابـ جرير، وابـ خزيؿة.

مـ شفد معـا صالتـا هذه، »واستدلقا بحديث طروة بـ الؿضرس، وفقف: 

«ـا حتك كدفع، وقد وقػ قبؾ ذلؽ بعرفة لقاًل، أو هناًرا؛ فؼد تؿ حجفووقػ مع
(1)

 ،

 فؿػفقمف أنَّ مـ مل يؼػ بالؿزدلػة: فحجف غقر تام.

حف ابـ حزم، واختاره الشقخ إلباين  . ومال إىل هذا الؼقل ابـ الؼقؿ ورجَّ

، وهذا ققل ططاء، والزهريالكْل الجاىٕ ـٍ ، : أنَّ الؿبقت واجٌب، ولقس برك

وقتادة، والثقري، وأمحد، والشافعل، وإسحاق، وأبل ثقر، وأصحاب الرأي 

 وطزاه بعضفؿ إىل الجؿفقر.

يف  ، وبحديث ابـ طؿر واستدلقا بالحديث السابؼ، حديث طروة 

الصحقحقـ
(2)

أكف كان يؼدم َضَعَػَة أهؾف مـ الؿزدلػة إىل مـك بالؾقؾ، ويؼقل:  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.742برقؿ ) البؾقغسقليت تخريجف يف  (1)

 (.1295(، ومسؾؿ برقؿ )1676أخرجف البخاري برقؿ ) (2)
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 .«خذوا طـل مـاسؽؽؿ»: لقا بؼقلف . واستدأرخص ٕولئؽ رسقل اهلل 

: أنَّ الؿبقت سـة، وهق وجٌف طـد الشافعقة، وطزاه الحافظ يف الكْل الجالح

الػتح  .ـْ َشاَء َكَزَلف، ومـ شاء مل يـزل لعطاء، وإوزاطل، وقالقا: إكؿا هق مـزٌل َم

إكَم مجع مـزل لدلج »مرفقًطا:  وأخرج الطبري مـ حديث طبداهلل بـ طؿرو 

 ، قال الحافظ: وسـده فقف ضعػ.«الؿسؾؿقـ

ًأقسهبَا اىقٌه هذه الؿسللة ققية الخالف، والؼقٓن إوٓن أقرب،  ُ :قيت

، وهق ترجقح اإلمام ابـ باز، واإلمام ابـ طثقؿقـ رمحة اهلل طؾقفؿا: لؿا تؼدم اىثاِّ

ضاهره كؿا قال أهؾ الؼقل إول،  مـ إدلة، وحديث طروة بـ الؿضرس 

الحج طرفة، فؿـ أدرك لقؾة »: -وقد تؼدم-يف حديث طبد الرمحـ بـ يعؿر  ولؽـ

، ومعؾقٌم أنَّ مـ مل يؼػ إٓ قبؾ صؾقع الػجر «مجع قبؾ صالة الػجر؛ فؼد أدرك

بقسقر: فنكف ٓ يدرك الؿبقت بؿزدلػة، وهذا يدل طىل أكف لقس ركـًا مـ أركان 

هذا فقؽقن ققلف يف حديث الحج، وأكف يعذر مـ تركف لعذٍر كؿـ تلخر، وطىل 

يدل طىل أنَّ مـ مل يؼػ بؿزدلػة متعؿًدا بغقر طذر: فحجف  «فؼد تؿ حجف»طروة: 

كاقص، وٓ يبطؾ، وقد ألزمف الؼائؾقن بالقجقب بدٍم: لقجبر الـؼص، ويشؿؾف ققل 

، الؿتؼدم: )مـ ترك كسًؽا: فعؾقف دم(، واهلل أطؾؿ.ابـ طباس 
(1)

 

ؾ العؾؿ بنيجاب الؿبقت أكف يؾزمف أن يـام، لقس الؿؼصقد طـد أه تيبيُ:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 زاد الؿعاد (8/188 ،)شرح مسؾؿ (8/151 ،)قعالؿجؿ (5/284 ،)الؿغـلواكظر:  (1)

(2/253 ،)الػتح (1676.) 
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وإكؿا مؼصقدهؿ أكف يؾزمف أن يؿؽث تؾؽ الؾقؾة بؿزدلػة، والتعبقر بـ)الؿبقت 

 بالؿزدلػة( يشؿؾ مـ مؽث لقاًل فقفا، سقاء كام، أم مل يـؿ.

 حت٢ ايؿجط. قٛي٘: ثِ اضٕجع ضغٍٛ اهلل  د:119ر َػأي١

ـَُّة طـد أهؾ العؾؿ أن يـام الحاج يف هذه الؾق  .ؾة كؿا فعؾ الـبل السُّ

 َت٢ جيٛظ يًخاج إٔ ٜسؾع َٔ املعزيؿ١؟ د:121ر َػأي١

 يف هذه الؿسللة أققال: 

: يجقز الدفع بعد كصػ الؾقؾ: فنن وصؾ قبؾ كصػ الؾقؾ مؽث إىل األّل

كصػف، وإن وصؾ بعد كصػ الؾقؾ مؽث يسقًرا، ثؿ جاز لف الدفع، وهق مذهب 

مـ الؾقؾ كؿا يف  لؾضعػة أن يدفعقا أمحد، والشافعل، واستدلقا بنذكف 

الصحقحقـ  ت طـ مجاطة مـ الصحابة، وفقفؿا طـ أسؿاء بـت أبل بؽر أهنا َتحرَّ

غروب الؼؿر يف تؾؽ الؾقؾة، فؾؿا غاب الؼؿر دفعت إىل مـك، فرمت الجؿرة، ثؿ 

 ملسو هيلع هللا ىلصصؾت يف مـزلفا بؿـك، فؼال مقٓها: لؼد غؾَّسـا. قالت: كال، أي بـل، إنَّ الـبل 

أذن لؾظعـ.
(1)

 

 قب الؼؿر يف تؾؽ الؾقؾة يؽقن قريبًا مـ ثؾث الؾقؾ أخر.ومغ

: قال مالؽ: إن كزل فقفا ولق يسقًرا: أجزأه، وإن مرَّ مروًرا: فال يجزئف الجاىٕ

 وطؾقف دٌم.

ٓ يجقز الدفع قبؾ صؾقع الػجر إٓ لؾـساء والضعػة، وهق ققل أبل  الجالح:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.1291(، ومسؾؿ برقؿ )1679أخرجف البخاري برقؿ ) (1)
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قخ اإلسالم: إٓ أنَّ الشقكاين، حـقػة، وابـ حزم، والشقكاين، وهق ضاهر اختقار ش

ا كؿا يف الحديث.  وشقخ اإلسالم يريان وجقب القققف بؿزدلػة حتك يسػر جدًّ

إكؿا رخص لؾضعػة كؿا يف حديث  : ٕنَّ الـبل ًىرا اىقٌه أقسب األقٌاه

أكف كان يؼدم ضعػة أهؾف ويؼقل: أرخص ٕولئؽ  الصحقحقـابـ طؿر يف 

قرهؿ ٓ رخصة لفؿ يف الدفع قبؾ الػجر: لحديث . فدل طىل أن غرسقل اهلل 

 طروة بـ الؿضرس، وقد تؼدم لػظف.

 ڇ ڇ  ڇ چ چ﴿ويدل طىل ذلؽ أيًضا ققلف تعاىل: 

بػعؾف هذا إمر الذي  ، وقد بقـ الـبل [198البقرة:] ﴾ڌ    ڍ ڍ ڇ

 أمركا اهلل بف، وما وقع بقاًكا لقاجب: ففق واجب.

ف طـد ابـ حزم، وطؾقف دم طـد أبل حـقػة، فنن دفع قبؾ صؾقع الػجر: فسد ح جُّ

ف صحقح، وهق  ، واهلل أطؾؿ.اىصٌابويلثؿ طـد الشقكاين وحجُّ
(1)

 

ؾقؾ: ففق مباٌح طـد طامة أهؾ العؾؿ، وقال ابـ قدامة  ـَ الَّ
َعَػِة مِ ُم الضَّ ا َتَؼدُّ َوَأمَّ

والحـابؾة (: ٓ كعؾؿ يف ذلؽ خالًفا، ولؽـ ققَّد الشافعقة، 5/286) الؿغـليف 

 جقاز تؼدمفؿ مـ الؿزدلػة طؼب كصػ الؾقؾ.

(: والذي دلَّت طؾقف السـة إكؿا 2/252) زاد الؿعاديف   قال ابً الكٔه

هق التعجقؾ بعد غقبقبة الؼؿر، ٓ كصػ الؾقؾ، ولقس مع مـ حده بالـصػ دلقؾ، 

 هواهلل أطؾؿ.ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لشقخ  شرح كتاب الؿـاسؽ مـ العؿدة (8/151 ،)الؿجؿقع (5/284 ،)الؿغـلواكظر:  (1)

 (.2/523اإلسالم )
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 قٛي٘: ٚف٢ً ايؿجط ح  ت   ي٘ ايص ذ. د:121ر َػأي١

صىل الػجر بعد تبقـ الصبح، وقد أخرج الشقخان فقف أنَّ الـبل 
(1)

طـ  

صالها قبؾ وقتفا بغؾس. وطـد البخاري  : أنَّ الـبل ابـ مسعقد 

، أكف صالها، وقائٌؾ يؼقل: قد صؾع الػجر. وقائؾ (، طـ ابـ مسعقد 1683)

 يؼقل: مل يطؾع الػجر.

الققم يف  طجؾ بصالة الصبح ذلؽ أنَّ الـبل  ّاجلنع بني ٍرِ األحادٓح:

أول وقتفا، ومل يـتظر حتك يتبقـ الصبح كؿا يتبقـ يف سائر إيام، ولفذا استحب 

أهؾ العؾؿ تعجقؾ الصالة يف هذا الققم.
(2)

  

 حهِ ايص٠٬ َع اإلَاّ يف ف٠٬ ايص ذ. د:122ر َػأي١

  تػرد ابـ حزم  بنيجاب الصالة مع اإلمام يف صالة الصبح، قال: ومـ مل

ف.يصؾ مع اإلمام يف تؾؽ الػريضة  : فال يصح حجُّ

  وخالػف أهؾ العؾؿ يف ذلؽ، وكؼؾ الطحاوي، وابـ قدامة اإلمجاع طىل طدم

 وجقب الصالة مع اإلمام، وطىل اإلجزاء إذا صالها وحده بعد اكتفاء اإلمام.

ُة ابـ حزم هق حديث طروة بـ الؿضرس  مـ شفد »، وقد تؼدم: وُحجَّ

 الحديث. «بعرفة...وقد وقػ قبؾ ذلؽ  -يعـل بؿزدلػة- صالتـا هذه

، أي: «فؼد تؿ حجف»أراد بؼقلف:  أكف ُيحؿؾ طىل أنَّ الـبل  واجلواب عيُ:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.1289ؿ )(، ومسؾ1682رقؿ ) البخارياكظر:  (1)

  (8/188.)شرح مسؾؿ (5/282 ،)الؿغـلواكظر:  (2)
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مـ وقػ: ٕنَّ السمال كان طىل القققف، ولحديث طبد الرمحـ بـ يعؿر طـد أبل 

قال:  (، وغقرمها بنسـاد صحقح أن الـبل 889(، والترمذي )1949داود )

: فنكف يدل «ر مـ لقؾة مجع؛ فؼد أدرك الحجالحج طرفة، مـ جاء قبؾ صؾقع الػج»

طىل إدراك الحج بندراك أدكك وقت قبؾ صؾقع الػجر، ومـ فعؾ ذلؽ فنكف ٓ يدرك 

الصالة مع اإلمام بؿزدلػة.
(1)

  

 ايٛقٛف يف املؿعط احلطاّ. د:123ر َػأي١

 .«حتك أتك الؿشعر الحرام» قولُ:

ؿسجد هق )جبؾ قزح(، وطؾقف ال الؿشعر الحرام الذي وقػ طؾقف الـبل 

 الؿبـل يف هذا الققم.

ويصح القققف يف مجقع مزدلػة، ويطؾؼ طؾقفا كؾفا الؿشعر الحرام: 

(، 149( )1218أخرجف مسؾؿ ) «وقػت هاهـا ومجع كؾفا مققػ»:  لؼقلف

 .طـ جابر 

 :واختؾػ كؼؾ أهؾ العؾؿ يف القققف يف الؿشعر الحرام 

ػة، كالحافظ ابـ فؿـفؿ مـ يجعؾ الخالف فقف كالخالف يف الؿبقت بؿزدل

: -يف سقاق كالمف طـ الؿشعر الحرام- (1676 )الػتح، فؼد قال يف حجر 

َؾُػ فِل َهِذِه الـَْؿْسَلَلةِ  ـْ َمرَّ بُِؿْزَدلَِػة َفَؾْؿ  ،َوَقْد اِْختََؾَػ السَّ َفَؽاَن َبْعضفْؿ َيُؼقُل: َوَم

ـْ َكَزَل بَِفا ،َفَعَؾقِْف َدمٌ  :َيـِْزْل بَِفا قْؾِ  ُثؿَّ  ،َوَم ـْ الؾَّ
َفاَل َدَم  :َدَفَع مِـَْفا فِل َأيِّ َوْقٍت َكاَن مِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1676.)الػتحواكظر:  (1)
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َماِم. َوَقاَل ُمَجاِهد ،َطَؾقْفِ  ْهِرّي  ،وَقتَاَدة ،َوَلْق َلْؿ َيِؼْػ َمَع اإْلِ ـْ َلْؿ  ،َوالزُّ َوالثَّْقِرّي: َم

 ،َوإِْسَحاق ،َوَأْحَؿد ،ـِقَػةَوُهَق َقْقُل َأبِل َح  .َفَؼْد َضقََّع ُكُسًؽا َوَطَؾقِْف َدم :َيِؼْػ بَِفا

ـْ َطَطاء ،َوَأبِل َثْقر َٓ َدَم َطَؾقِْف ُمْطَؾًؼا ،َوُرِوَي َط َْوَزاِطّل  ْٕ َوإِكََّؿا ُهَق َمـِْزٌل  ،َوبِِف َقاَل ا

افِِعل ـْ َشاَء َلْؿ َيـِْزْل بِِف. َوَذَهب اِْبـ بِـْت الشَّ ـْ َشاَء َكَزَل بِِف َوَم إَِلك  َواْبـ ُخَزْيَؿة ،َم

َّٓ بِفِ  َٓ َيتِؿُّ اْلَحجُّ إِ َوَأَشاَر اِْبـ اْلـُؿـِْذر إَِلك َتْرِجقِحِف، َوَكَؼَؾُف  ،َأنَّ اْلُقُققَف بَِفا ُرْكـ 

ـْ َطْؾَؼَؿةِ   .اكتفك الؿراد.َوالـََّخِعّل  ،اِْبـ اْلـُؿـِْذر َط

بعد أن ذكر حديث - (2/253 )زاد الؿعادوكذلؽ ابـ الؼقؿ حقث قال يف 

: وهبذا احتج مـ ذهب إىل أنَّ القققف بؿزدلػة، والؿبقت هبا -طروة بـ الؿضرس

.ا ـٌ  هرك

 ثؿ كؼؾ ذلؽ طؿـ تؼدم ذكرهؿ أهنؿ يؼقلقن بركـقة الؿبقت.

( أنَّ القققف طىل الؿشعر 8/151) شرح الؿفذببقـؿا كصَّ الـقوي يف 

.  الحرام مستحب 

وٓ يزال  ،الصبح طىل قزحستحب أن يؼػ بعد صالة مذهبـا أكف يُ :  فكال

 ،وابـ طؿر ،وبف قال ابـ مسعقد ،اواقػا بف يدطق ويذكر حتك يسػر الصبح جدًّ 

 :وهق ققل طامة العؾؿاء غقر مالؽ :قال ابـ الؿـذر ،ومجاهقر العؾؿاء ،وأبق حـقػة

حديث جابر السابؼ وهق  :دلقؾـا ،فنكف كان يرى أن يدفع مـف قبؾ اإلسػار

 هاصحقح.

الـؼؾ أكف كان يرى أنَّ القققف طىل الؿشعر الحرام مستحب  طـد فظاهر هذا 
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(: فنكف مل يـص طىل 5/282) الؿغـلالجؿفقر، وهق ضاهر صـقع ابـ قدامة يف 

وجقبف، بؾ كص طىل وجقب الؿبقت بؿزدلػة، ثؿ ذكر أكف يؼػ يف الؿشعر الحرام، 

 وضاهر كالمف أكف طىل سبقؾ آستحباب.

طـ أصحاب الؿذاهب  ـ محؿد الؽـاين الشافعل وقد كؼؾ طبدالعزيز ب

هداية السالؽ إىل الؿذاهب إربعة الؼقل بلكف سـة، ومستحب، كؿا يف كتابف 

 .إربعة يف الؿـاسؽ

ٓ إشؽال بحؿد اهلل بقـ كالم أهؾ العؾؿ: فؿـ  :قاه أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل ىو

ؿ بالقققف يف جعؾ هذا الخالف كالخالف يف الؿبقت بؿزدلػة: فؿؼصقده

الؿشعر الحرام: هق القققف بؿزدلػة مطؾًؼا، وهق الؿبقت، ومـ قال باستحباب 

القققف طىل الؿشعر الحرام: فؿؼصقدهؿ: القققف بعد الػجر حتك يسػر، وهذا 

يؼقلقن بقجقب  -كؿا تؼدم-القققف طـدهؿ زائد طىل الؿبقت القاجب: ٕهنؿ 

ًاىصحْح مَا تقدً يطؾع الػجر،  الؿبقت إىل كصػ الؾقؾ، وبعضفؿ يؼقل: حتك

 ، واهلل أطؾؿ.أّو جية ػيْو اىٌقٌف مبصدىفح حتَ ّعفس

 الؿبقت، والقققف، وٓ يصح الحج طـده إٓ هبؿا. وقد أوجب ابـ حزم 

 قٛي٘: ؾاغتك ٌ ايك ١ً، ؾسعا اهلل، ٚن ٙ، ًًٖٚ٘، ٚٚحسٙ. د:124ر َػأي١

 ٕمر اهلل ًٓ بف يف  -طزَّ وجؾَّ - فقف استحباب ذكر اهلل طـد الؿشعر الحرام: امتثا

، ﴾ڌ    ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ  ڇ چ چ﴿ققلف: 
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وكؼؾ الطحاوي اإلمجاع طىل أنَّ القققف يجزئ بغقر ذكر اهلل طز وجؾ، وأنَّ 

  (1676.)الػتحالذكر لقس مـ واجبات الحج، كؿا يف 

  وذهب الشقكاين  كؿا يفوبؾ الغؿام (1/551 إىل وجقب هذا )

 .مع فعؾف ﴾ڌ  ڍ ڍ ڇ ڇ ﴿الذكر، واستدل بأية: 

ذكُر اهلل الؿلمقر بف يف أية يؼع بصالة الؿغرب، والعشاء، والػجر  ُ :قيت

بؿزدلػة، وكذلؽ بذكر اهلل بعد الػجر حتك يسػر، وكذلؽ بلي ذكر وقع يف تؾؽ 

 ، وباهلل التقفقؼ.ًجٌب اىرمس يف اجلَيحهق  -واهلل أطؾؿ- فاىرُ ّظيسالؾقؾة: 

 غؿط  ْسا.قٛي٘: ؾًِ ٜعٍ ٚاقٙؿا حت٢ أ د:125ر َػأي١

  أخذ بظاهر ذلؽ الجؿفقر، فؼالقا: ُيستحبُّ اإلسػار كؿا فعؾ رسقل اهلل

 ،وخالػ مالؽ، فؼال: يدفع قبؾ أن ُيسػر. وأوجب شقخ اإلسالم ،

مـ »: لحديث طروة بـ الؿضرس اىصٌابوالشقكاين القققف حتك يسػر، وهق 

وقد وقػ قبؾ ، ووقػ معـا حتك كدفع، -يعـك بؿزدلػة– شفد معـا صالتـا هذه

«، وقضك تػثفذلؽ بعرفة لقاًل، أو هناًرا؛ فؼد تؿ حجف
(1)

، واهلل أطؾؿ.
(2)

 

 قٛي٘: ؾسؾع ق ٌ إٔ تًٕع ايؿُؼ. د:126ر َػأي١

وكان ذلؽ مخالػًة لؾؿشركقـ: فنهنؿ كاكقا يف الجاهؾقة يدفعقن بعد صؾقع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.742برقؿ ) البؾقغسقليت تخريجف يف  (1)

  (8/189.)شرح مسؾؿ (5/286 ،)الؿغـل (8/151 ،)شرح الؿفذباكظر:  (2)
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أكف صىل الصبح بجؿع، ثؿ  (، طـ طؿر 1684) البخاريالشؿس، فػل 

الؿشركقـ كاكقا ٓ يػقضقن حتك تطؾع الشؿس، ويؼقلقن:  إنَّ »وقػ، فؼال: 

ومـ مل يدرك  «خالػفؿ، ثؿ أفاض قبؾ أن تطؾع الشؿس ملسو هيلع هللا ىلصأشرق ثبقر. وإنَّ الـبل 

 الػتحالقققف حتك صؾعت الشؿس فاتف القققف باإلمجاع. كؼؾف الطبري كؿا يف 

(1684.) 

ًٙا. د:127ر َػأي١  قٛي٘: حت٢ أت٢ بٕٔ ذلػط، ؾخطى قًٝ

رمَّ : أَ  قال اليّْٖ قـ  ،َوَفتْح اْلَحاء ،َفبَِضؿِّ اْلِؿقؿ :ا ُمَحسِّ َوَكْسر السِّ

ـِ  َدة اْلـُؿْفَؿَؾتَقْ َنَّ فِقؾ أَْصَحاب اْلِػقؾ ُحِسَر فِقفِ  ،اْلـُؿَشدَّ
ِ
َل بَِذلَِؽ ٕ ُأْطقَِل  :أَْي  ،ُسؿِّ

َؾ، َومِـُْف َقْقلف َتَعاَلك:  ا َقْقلف: َوأَ  ،[4امللك:] ﴾ ڎ   ڌ ڌ            ڍ   ڍ ڇ﴿َوكَّ مَّ

َك َقؾِقاًل » قْر فِل َذلَِؽ الـَْؿْقِضع. َقاَل َأْصَحابـَا: ُيْسِرع  ،«َفَحرَّ ـْ ُسـَـ السَّ
َفِفَل ُسـَّة مِ

ر، َوَيُؽقن َذلَِؽ َقْدر َرْمقَة َحَجر.  ،الـَْؿاِشل تف فِل َوادِي ُمَحسِّ اكِب َدابَّ ك الرَّ َوُيَحرِّ

 هاَأْطَؾؿ. َوَاهللُ 

 هذا القادي سـة طـد أهؾ العؾؿ، وهق بقـ الؿزدلػة ومـك، اإلسراع يف ُ :قيت

ر(، ولقس هق مـفا، ومـ جفة طرفة:  فحدود مزدلػة مـ جفة مـك: )وادي ُمحسِّ

)وادي طركة(، ولقس هق مـفا، وحدود مـك مـ جفة الؿزدلػة: )وادي محسر(، 

وٓ ولقس هق مـفا، وحدود مـك مـ جفة مؽة: )مجرة العؼبة(، ولقست مـ مـك، 

مـ مؽة.
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/287.)الؿغـل (8/191 ،)شرح مسؾؿ (8/152 ،)الؿجؿقعواكظر:  (1)
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 قٛي٘: ثِ غًو ايٕطٜل ايٛغ٢ٕ. د:128ر َػأي١

(: فقف أنَّ سؾقك هذا الطريؼ يف 8/191) شرح مسؾؿيف   قال اليّْٖ

الرجقع مـ طرفات سـة، وهق غقر الطريؼ الذي ذهب فقف إىل طرفات، وهذا معـك 

 هققل أصحابـا: يذهب إىل طرفات يف صريؼ ضب، ويرجع يف صريؼ الؿلزمقـ.ا

 اجلُط٠ اييت عٓس ايؿجط٠. قٛي٘: حت٢ أت٢ د:129ر َػأي١

: فقف أنَّ السـة لؾحاج إذا دفع مـ مزدلػة، فقصؾ مـك أن يبدأ  قال اليّْٖ

 هبجؿرة العؼبة، وٓ يػعؾ شقئًا قبؾ رمقفا، ويؽقن ذلؽ قبؾ كزولف.ا

 قٛي٘: ؾطَاٖا بػ ع حصٝا . د:131ر َػأي١

الذي وقع بقاًكا  فقف أنَّ القاجب أن يرمل بسبع حصقات: لػعؾ الـبل 

«ارم وٓ حرج»بالرمل يف ققلف:  ٕمره 
(1)

«بؿثؾ همٓء فارمقا»، وققلف: 
(2)

 ،

 وهذا ققل الجؿفقر، ورواية طـ أمحد.

  واختؾػ أهؾ العؾؿ فقؿا إذا كؼص حصاة، أو حصاتقـ وكحقها كاسقًا، أو

 متعؿًدا طىل أققال:

ٓ بلس يف ذلؽ، وهق ققل مجاهد، وكؼؾ طـ سعد بـ أبل  فنيَه مً قال:

، فؿـ قائؾ ال: رجعـا يف الحجة التل حججـاها مع رسقل اهلل وقاص أكف ق

يؼقل: رمقـا بست. ومـ قائؾ: رمقـا بسبع. وٓ يعقب بعضـا طىل بعض. أخرجف 

 (، وهق حديث ضعقٌػ: ٓكؼطاطف بقـ مجاهد وسعد.5/275الـسائل )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سقليت تخريجف إن شاء اهلل قريًبا. (1)

 سقليت تخريجف إن شاء اهلل قريًبا. (2)
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، وهق الؿحىلوجاء هذا الؼقل طـ أبل حبة إكصاري، وابـ طؿر كؿا يف 

 ـفؿا، وهق ققل أمحد، وإسحاق فقؿـ رمك بست.ثابت ط

 إن ترك حصاة: فعؾقف تؿرة، أو الؼقؿة، وهق ققل صاوس. ّميَه مً قال:

طؾقف بالحصا صعام مسؽقـ كصػ صاع حـطة، وهق ققل أبل  ّميَه مً قال:

 حـقػة.

إن كسل الحصا: فعؾقف دٌم: فنن ترك السبع: فعؾقف بدكة، وهق  ّميَه مً قال:

 ققل مالؽ.

طؾقف بالحصا صعام: فنن بؾغت ثالًثا: فعؾقف دٌم، وهق ققل  ميَه مً قال:ّ

 الشافعل.

يرجع ويتؿ ما بؼل، وهق ققل ابـ طؿر ّميَه مً قال:
(1)

، ومحؿد بـ 

، ومـ ترك متعؿًدا فؾؿ يتؿ حتك األقسب إىل اىصٌابالحـػقة، وابـ حزم، وهق 

ف صحقح، واهلل أطؾؿ. سافر: فقلثؿ، وحجُّ
(2)

  

 مجط٠ ايعك ١. حهِ ضَٞ د:131ر َػأي١

  ذهب مجفقر العؾؿاء إىل أهنا واجبة، ولقست بركـ، واستدلقا بلمر الـبل 

 .«ارم وٓ حرج»، وققلف: «بؿثؾ همٓء فارمقا»بؼقلف: 

  ٓـٌ ٓ يصح الحج إ وذهب طبد الؿؾؽ بـ الؿاجشقن، وابـ حزم إىل أهنا رك

قا بـػس إدلة هبا، وكؼؾف ابـ حزم طـ الزهري، وطـ أصحابف الظاهرية، واستدل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( بنسـاد صحقح.4/1/184(، وابـ أبل شقبة )7/134) الؿحىلأخرجف طبدالرزاق كؿا يف  (1)

  (26/65.)شرح الـسائل (7/134 ،)الؿحىل (5/331 ،)الؿغـلواكظر:  (2)
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 السابؼة.

ح اإلمام ابـ باز، واإلمام ابـ طثقؿقـ الؼقل إول، واهلل أطؾؿ. ورجَّ
(1)

 

 قٛي٘: ٜه  َع نٌ حصا٠. د:132ر َػأي١

 فقف استحباب التؽبقر طـد رمقف لؽؾ حصاة.

(: وفقف التؽبقر طـد رمل حصك الجؿار، 1751) الػتحيف  قال احلافظ 

 هء طؾقف.اوأمجعقا طىل أنَّ مـ مل يؽبر: فال شل

 ٌٖ جيع٨ ضَٝٗا َط٠ ٚاحس٠؟ د:133ر َػأي١

رماها متقالقة،  أنَّ الـبل  «يؽبر مع كؾ حصاة»استدل أهؾ العؾؿ بؼقلف: 

 ومل يرمفا دفعة واحدة.

 :واختؾػقا يف اإلجزاء إذا رماها دفعة واحدة 

فذهب أكثر العؾؿاء إىل أكف ٓ تؼع إٓ رمقة واحدة، وهق ققل أمحد، ومالؽ، 

قال ططاء: تجزئف. وقال أبق حـقػة: تجزئف إن سؼطت والشافعل وغقرهؿ، و

 إحجار متقالقة، وإٓ فال تجزئف.

وقع بقاًكا ٕمره الؿتؼدم برمل  : ٕنَّ فعؾ الـبل ًقٌه اجلَيٌز أقسب

الجؿار، واهلل أطؾؿ.
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (7/133.)الؿحىل (8/179 ،)الؿجؿقعاكظر:  (1)

  (1751.)الػتح (8/185 ،)الؿجؿقعواكظر:  (2)
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 قٛي٘: َثٌ حص٢ اخلصف. د:134ر َػأي١

(: مذهبـا استحباب كقن الحصك 8/183) الؿجؿقعيف   قال اليّْٖ

حصك الخذف، وبف قال مجفقر العؾؿاء مـ السؾػ والخؾػ، مـفؿ: ابـ طؿر، قدر 

وجابر، وابـ طباس، وابـ الزبقر
(1)

، وصاوس، وططاء، وسعقد بـ جبقر، وأبق 

حـقػة، وأبق ثقر، قال ابـ الؿـذر: وٓ معـك لؼقل مالؽ: أكبر مـ ذلؽ قؾقاًل 

. ٕنَّ الـبل  َـّ الرمل بؿثؾ حصك الخذف ملسو هيلع هللا ىلصأطجب إيلَّ  ه: فاتباع السـة أوىل.اس

 ٌٖ جيع٥٘ ايطَٞ باحلجاض ايه ري٠؟ د:135ر َػأي١

  يف حديث جابر  :ويف حديث «مثؾ حصك الخذف»الذي يف الباب ،

طؾقؽؿ »قال:  (: أنَّ الـبل 1282) صحقح مسؾؿيف  الػضؾ بـ طباس 

طـد أمحد  ، ويف حديث ابـ طباس «بف الجؿرة كبحصك الخذف الذي يرم

الؼط لل حصقات هـ »قال لف:  د صحقح أنَّ الـبل (، وغقره بنسـا1851)

بؿثؾ همٓء فارمقا، وإياكؿ والغؾق؛ فنكَم أهؾؽ مـ »، ثؿ قال: «حصك الخذف

، فلخذ بظاهر هذه إحاديث أمحد، وابـ حزم، فؼآ: ٓ «كان قبؾؽؿ الغؾق

يجزئ الرمل بالحجار الؽبقرة التل ٓ يطؾؼ طؾقفا حصك: ٕكف مـفل طـف ذلؽ، 

 .«مـ طؿؾ طؿاًل لقس طؾقف أمركا؛ ففق ردٌّ »الحديث:  ويف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، ويف إسـاده مجقؾ بـ زيد الطائل، وهق مـؽر الحديث، 5/128أثر ابـ طؿر وجدتف طـد البقفؼل ) (1)

( مـ صريؼ أبل الزبقر، طـ 14192، و14191وأثر جابر بـ طبد اهلل وجدتف طـد ابـ أبل شقبة )

 بد اهلل بف. وفقف طـعـة أبل الزبقر.جابر بـ ط

 : فؾؿ أقػ طؾقفؿا، ولعؾفؿا يف بعض الؽتب الؿػؼقدة.وأما أثر ابـ طباس وابـ الزبقر 
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  وذهب مالؽ، والشافعل، وأبق حـقػة إىل أهنا تجزئف مع أنَّ ذلؽ خالف

 السـة طـد الشافعل، وهق ققل بعض الحـابؾة.

، واهلل أطؾؿ.ًاىقٌه األًه أقسب
(1)

 

 ٌٖ جيٛظ ايطَٞ بػري احلص٢؟ د:136ر َػأي١

ك َويُ  (5/189 :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘ مِل بُِؽؾِّ َما ُيَسؿَّ ْجِزُئ الرَّ

َغاُر، َسَقاٌء َكاَن َأْسَقدَ  ـْ  ،َأْو َأْبقََض  ،َحًصك، َوِهَل اْلِحَجاَرُة الصِّ
َأْو َأْحَؿَر، مِ

اِن، َأْو َحَجِر  َخاِم، َأْو اْلَؽذَّ اُن، َأْو الرُّ قَّ الـَْؿْرَمِر، َأْو اْلبَِراِم، َأْو الـَْؿْرِو َوُهَق الصَّ

افِِعلِّ ، ِـّ اْلِؿَس   .َوُهَق َقْقُل َمالٍِؽ، َوالشَّ

َخامُ  َٓ ُيْجِزُئ الرُّ اُن. ،َوَقاَل اْلَؼاِضل:  َٓ اْلبَِراُم َواْلَؽذَّ َٓ  :َوَيْؼتَِضل َقْقُلفُ  َو َأْن 

. ،ُيْجِزَئ الـَْؿْروُ  ِـّ َٓ َحَجُر اْلِؿَس ـِ َوالـَْؿَدِر،  َو ق َوَما َوَقاَل َأُبق َحـِقَػَة: َيُجقُز بِالطِّ

َْرِض. ْٕ ـْ ِجـِْس ا
. َكاَن مِ ، َأكََّفا  َوَكْحَقُه َقاَل الثَّْقِريُّ ـِ ـْ ُسَؽقْـََة بِـِْت اْلُحَسقْ َوُرِوَي َط

َرَمْت اْلـجْؿَرَة َوَرُجٌؾ ُيـَاِوُلَفا اْلَحَصك، ُتَؽبُِّر َمَع ُكؾِّ َحَصاةٍ، َوَسَؼَطْت َحَصاٌة 

 َفَرَمْت بَِخاَتِؿَفا.

ْمِل بِِؿثِْؾ َحَصك اْلَخْذِف، َفاَل  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلَّ  َأنَّ  :َوَلـَا َرَمك بِاْلَحَصك، َوَأَمَر بِالرَّ

 َٓ َيتَـَاَوُل َغقَْر اْلَحَصك، َوَيتَـَاَوُل َجِؿقَع أَْكَقاِطِف، َفاَل َيُجقُز َتْخِصقُصُف بَِغقِْر َدلِقٍؾ، َو

.هاإْلَحاُق َغقِْرِه بِِف.
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/133.)الؿحىل (8/191 ،)شرح مسؾؿ (5/289 ،)الؿغـلواكظر:  (1)

  (8/191.)شرح مسؾؿ (8/186 ،)الؿجؿقعواكظر:  (2)
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 فؿ١ ايطَٞ. د:137ر َػأي١

 قة إىل أكف يخذف الحصك خذًفا: لؼقلف ذهب بعض الشافع :« طؾقؽؿ

، وطـده رواية: أكف قال: والـبل صحقح مسؾؿكؿا تؼدم يف  «بحصك الخذف

 يشقر بقده كؿا يخذف اإلكسان. ملسو هيلع هللا ىلص

  وخالػفؿ طامة أهؾ العؾؿ، فؼالقا: يرمل هبا رمقًا، وٓ يخذف هبا: لؼقلف

 :«ارم وٓ حرج»
(1)

«بؿثؾ همٓء فارمقا»، وققلف: 
(2)

، وغقرها مـ 

إحاديث، والؿؼصقد مـ حديثفؿ كؿا قال الـقوي: الؿراد بف اإليضاح، وزيادة 

.هالبقان لحصك الخذف، ولقس الؿراد أنَّ الرمل يؽقن طىل هقئة الخذف.ا
(3)

 

 ٌٖ جيع٥٘ إٔ ٜطعٗا ٚضًعا؟ د:138ر َػأي١

(: وكذلؽ إن وضعفا بقده يف 5/296) الؿغـليف   قال ابً قدام٘

 هيف ققل مجقعفؿ.ا الؿرمك: مل يجزئف

ًاىصٌاب أهنا ال جتصئ إال كؼؾ الـقوي خالًفا شاذًّا ٕصحابف أهنا تجزئ،  ُ :قيت

، وأمره بذلؽ.: لػعؾ الـبل تاىسٍِ
(4)

  

 لشا ٚقعت احلص٢ خاضج املط٢َ ٚاحلٛض. د:139ر َػأي١

(: وٓ يجزئف الرمل إٓ أن يؼع 5/296) الؿغـليف   قال ابً قدام٘

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سقليت تخريجف قريًبا. (1)

 تؼدم بطقلف قريًبا. (2)

  (9/27-28.)شرح مسؾؿ (8/171 ،)الؿجؿقعواكظر:  (3)

  (8/173.)الؿجؿقعواكظر:  (4)
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مل يجزئف، وبف قال أصحاب الرأي، وٓ كعؾؿ  ،دوكفالحصك يف الؿرمك: فنْن وقع 

 هفقف خالًفا.ا

 لشا ؾو ايطاَٞ يف ٚقٛع احلجط يف احلٛض. د:141ر َػأي١

  ،تجزئ: ٕنَّ إصؾ طدم القققع فقف، وإصؾ أيًضا بؼاء الرمل طؾقف ٓ

وهذا ققل أمحد، والشافعل، ولؾشافعل ققل قديؿ: أهنا تجزئف: ٕنَّ 

بعض أصحابف: هذا لقس مذهبف الؼديؿ، وإكؿا وققطف يف الؿرمك، وقال  الظاهر

 كؼؾف طـ غقره.

: لؿا تؼدم.ًاىصٌاب ػدً اإلجصاء
(1)

  

ٞع ب٘؟ د:141ر َػأي١ ََ  ٌٖ ي٘ إٔ ٜطَٞ حبص٢ قس ُض

  ،أكثر أهؾ العؾؿ طىل الجقاز، وهق مذهب مالؽ، والشافعل، وأبل حـقػة

 وداود: ٕهنا يطؾؼ طؾقفا حصك.

  َّالـبل  وذهب أمحد، وأصحابف إىل أهنا ٓ تجزئ: ٕن  :مل يػعؾف، وقال

 .«خذوا طـل مـاسؽؽؿ»

ح اإلمام ابـ طثقؿقـ  ، وأما كقن الـبل اىصٌاب، وهق اىقٌه األًه ورجَّ

 .مل يػعؾف: فال يدل طىل كقكف غقر جائز، ومل يـؼؾ أكف احتاج فؾؿ يػعؾ
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (8/175.)الؿجؿقع (5/296 ،)الؿغـلواكظر:  (1)

  (8/185.)الؿجؿقع (5/291 ،)الؿغـلواكظر:  (2)
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 َٔ أٜٔ ًٜكط احلص٢؟ د:142ر َػأي١

 اطة مـفؿ أن يجزئ التؼاصفا مـ أي مؽان طـد أهؾ العؾؿ، ولؽـ اختار مج

يؾتؼطفا بؿزدلػة، مـفؿ: سعقد بـ جبقر، ومجاهد، والشافعل، وأمحد، وإسحاق، 

 حتك يصؾ مـك، فقبدأ بالرمل قبؾ أن يصـع شقئًا آخر.

  وقال بعضفؿ: يؾتؼطفا مـ حقث شاء، وهق ققل ططاء، ومالؽ، وأمحد، وابـ

 .ًىرا اىقٌه أقسبالؿـذر، 

 (1282 ،)مسؾؿمـك، فؼد جاء يف التؼطفا يف  والذي يظفر أنَّ الـبل 

( مـ حديث الػضؾ بـ طباس ما يدل طىل ذلؽ واهلل أطؾؿ.3158) الـسائلو
(1)

 

 ٌٖ ٜػتخب غػٌ احلص٢؟ د:143ر َػأي١

 استحبف بعض الػؼفاء كطاوس، والشافعقة، وُروي طـ أمحد. 

  ،وذهب أكثر أهؾ العؾؿ إىل طدم استحباب ذلؽ، وهق ققل ططاء، ومالؽ

 وُروي طـ أمحد وغقرهؿ.

ح اإلمام ابـ : ٕنَّ ذلؽ مل يثبت طـ الـبل اىصحْحهق  ًىرا ، وقد صرَّ

، واهلل أطؾؿ.اىظاىسالبدع، وهق  أنَّ غسؾف مـ طثقؿقـ 
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/182.)الؿجؿقع (5/288 ،)الؿغـلواكظر:  (1)

  (8/153.)الؿجؿقع (5/291 ،)الؿغـلكظر: وا (2)
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 قٕع ايتً ١ٝ. د:144ر َػأي١

  ذهب أكثر العؾؿاء إىل أنَّ الحاج يؼطع التؾبقة طـد اكتفائف إىل الجؿرة، وهق

مذهب ابـ مسعقد
(1)

، وابـ طباس
(2)

بقر، والـخعل، ، وصاوس، وابـ ج

والثقري، والشافعل، وأمحد، وأصحاب الرأي: لحديث الػضؾ بـ طباس يف 

الصحقحقـ
(3)

 لبَّك حتك أتك مجرة العؼبة. أنَّ الـبل  

لبَّك حتك اكتفك إىل  (، وغقره أنَّ طظ بـ أبل صالب 1333) الؿسـدويف 

لشقخـا  الؿسـدالصحقح فعؾ ذلؽ، والحديث يف  الجؿرة، وأخبر أنَّ الـبل 

 (951.) 

وطـ أمحد رواية: أكف يؾبل حتك يـتفل مـ الرمل، وهقققل إسحاق: لؿا جاء 

، وهق ققل بعض أصحاب «حتك رمك مجرة العؼبة»يف حديث الػضؾ بـ طباس: 

ـٍ 2887الشافعل، وابـ خزيؿة، واستدل لف ابـ خزيؿة بؿا أخرجف ) ( بنسـادٍ حس

مـ طرفات، فؾؿ يزل يؾبل حتك  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل طـ الػضؾ بـ طباس قال: أفضت مع 

 رمك مجرة العؼبة، يؽبر مع كؾ حصاة، ثؿ قطع التؾبقة مع آخر حصاة.

  ،وقال مالؽ: يؼطعفا قبؾ القققف بعرفة. وقال الحافظ: رواه ابـ الؿـذر

وسعقد بـ مـصقر بلساكقد صحقحة طـ طائشة، وسعد بـ أبل وقاص، وطظ، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.4/1/269(، وابـ أبل شقبة )1683أخرجف البخاري ) (1)

 ( بنسـاد صحقح طـف.4/1/269أخرجف ابـ أبل شقبة ) (2)

 (.1281(، ومسؾؿ )1669أخرجف البخاري ) (3)
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ء يؼقلقن: يؼطعفا إذا راح إىل القققف بعرفة وهق ققل إوزاطل، والؾقث، ففمٓ

 بعد زوال الشؿس.

 .وقال الحسـ: يؼطعفا إذا صىل الغداة مـ يقم طرفة 

 .اىقٌه األًه أقسب األقٌاه ُ :قيت

والؼقل الثاين ققي: إٓ أنَّ أكثر إحاديث تدل طىل الؼقل إول، وحديثفؿ 

 ؾبقة أثـاء الرمل.قد أخرجف البخاري، ومسؾؿ طـ الػضؾ بدون زيادة الت

رواية الػضؾ بـ طباس  وأما ما يف (5/137 :)الؽبرىيف   قال البَٔكٕ

ولقست ىف  ،فنهنا غريبة أوردها محؿد بـ إسحاق بـ خزيؿة واختارها :مـ الزيادة

 ه.االروايات الؿشفقرة طـ ابـ طباس طـ الػضؾ بـ طباس

راح إىل الؿققػ، فقحؿؾ وأما مـ ُذكَِر مـ الصحابة أهنؿ قالقا: يؼطعفا إذا 

ققلفؿ طىل أكف يؼطعفا يف ذلؽ الحقـ: حتك يتػرغ لؾذكر والدطاء يف طرفة، ولقس 

 .مؼصقدهؿ أكف يؼطعفا مطؾًؼا، فؼد ثبت طـ طظ أكف مل يؼطعفا إٓ طـد الجؿرة

مل يثبت طـف التؾبقة أثـاء وققفف بعرفة،  وقد كصَّ شقخ اإلسالم بلنَّ الـبل 

واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (1685.)الػتح (8/181 ،)الؿجؿقع (5/297 ،)الؿغـلواكظر:  (1)
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 ٚقت ضَٞ مجط٠ ايعك ١. د:145ر َػأي١

 صحقح مسؾؿك: لحديث جابر يف إفضؾ طـد أهؾ العؾؿ رمقفا ضحً 

رمك الجؿرة يقم الـحر ضحك، وأما بعد ذلؽ،  (: أنَّ الـبل 314( )1299)

 فنذا زالت الشؿس.

 :واختؾػقا يف وقت الجقاز 

فذهب مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ إىل أنَّ وقت الجقاز مـ بعد كصػ الؾقؾ، وهق 

قل ططاء، وابـ أبل لقىل، وطؽرمة بـ خالد، والشافعل، وأمحد يف رواية، وفعؾتف ق

: فثبت طـفا أهنا رمت بعد الصحقحقـأسؿاء بـت أبل بؽر ومقٓها كؿا يف 

 غقاب الؼؿر، وقد تؼدم.

أذن لؾضعػة أن يرمقا مـ الؾقؾ، فدلَّ طىل جقاز  واستدلقا بلنَّ الـبل 

 رمقفا قبؾ صؾقع الػجر.

 ب مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ إىل أهنا تجزئ مـ بعد صؾقع الػجر، وهق وذه

 مذهب مالؽ، وأمحد يف رواية، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وابـ الؿـذر.

أكف كان يؼدم ضعػة أهؾف  الصحقحقـيف  واستدل لفؿ بحديث ابـ طؿر 

ـ مـ الؾقؾ، فقؼػقن يف الؿشعر الحرام، ثؿ يدفعقن قبؾ أن يؼػ اإلمام، فؿـفؿ م

يؼدم مـك لصالة الصبح ومـفؿ مـ يؼدم بعد ذلؽ، فنذا قدمقا رمقا، ويؼقل ابـ 

 .ملسو هيلع هللا ىلصطؿر: أرخص لفؿ رسقل اهلل 

  وذهب مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ إىل أكف ٓ يجقز إٓ بعد صؾقع الشؿس، وهق
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 ققل مجاهد، والثقري، والـخعل، والظاهرية: لحديث ابـ طباس أنَّ الـبل 

م ضعػة أهؾف، وقال:  ، وهق حديث صحقح «ٓ ترمقا حتك تطؾع الشؿس»قدَّ

(، وأمحد -5/271(، والـسائل )1941بؿجؿقع صرقف، فؼد أخرجف أبق داود )

(، وغقرهؿ، مـ صريؼ: الحسـ العرين، طـ ابـ طباس، ومل يسؿع مـف، 2182)

(، مـ صريؼ: الحؽؿ طـ مؼسؿ، 893(، والترمذي )1/326وأخرجف أمحد )

يسؿع مـ مؼسؿ إٓ مخسة، أو ستة أحاديث لقس طـ ابـ طباس، والحؽؿ مل 

 مـفا. هذا

(، مـ صريؼ: 5/272(، والـسائل )1941ولف صريؼ أخرى طـد أبل داود )

حبقب بـ أبل ثابت، طـ ططاء، طـ ابـ طباس، وحبقب مدلس، ومل يصرح 

 بالتحديث.

 ، وأمااىقٌه األًه، وهق جيٌش اىسٍِ قثو عيٌع اىفجسأكف  ًاىقٌه اىصحْح ُ :قيت

حديث ابـ طباس إخقر فقُحؿؾ طىل آستحباب: مجًعا بقـف وبقـ إحاديث 

إخرى، واهلل أطؾؿ، ولؽـ ٓ يجقز لؾرجال إققياء أن يخرجقا مـ مزدلػة قبؾ 

صؾقع الػجر كؿا تؼدم.
(1)

 

 ٌٖ جيٛظ ضَٞ مجط٠ ايعك ١ َٔ بعس ايعٗط ل  املػطب؟ د:146ر َػأي١

مـ رماها قبؾ الؿغقب: فؼد  : أمجع أهؾ العؾؿ طىل أنَّ  قال ابً عبد الرب

 هرماها يف وقٍت لفا، وإن مل يؽـ مستحبًّا لفا.ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/135.)الؿحىل (8/181 ،)الؿجؿقع (5/294 ،)الؿغـل: واكظر (1)
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: أمجع أهؾ العؾؿ طىل أنَّ مـ رمك مجرة العؼبة يقم الـحر ّقال ابً امليرز 

 هبعد صؾقع الشؿس أجزأه.ا

أنَّ رجاًل قال: يا  (، طـ ابـ طباس 1735وقد أخرج البخاري ) ُ :قيت

.«ٓ حرج»أمسقت، فؼال: رسقل اهلل، رمقت بعدما 
(1)

  

 ؾإشا أِخط ايطَٞ ل  ايًٌٝ ؾُا احلهِ؟ د:147ر َػأي١

 :يف الؿسللة ققٓن 

: ٓ يرمل بالؾقؾ، ويمخرها إىل الغد، فقرمقفا بعد الزوال، وهق مذهب األّل

: مـ فاتف الرمل أمحد، وإسحاق، وبعض الحـػقة، واستدلقا بلثر ابـ طؿر 

 ؿس مـ الغد.حتك تغقب الشؿس: فال يرم حتك تزول الش

: يرمقفا بالؾقؾ، وهق ققل مالؽ، والشافعل، وبعض الحـػقة، وابـ الجاىٕ

 حزم، وٓ شلء طؾقف، وقد أساء بالتلخقر، وقال مالؽ مرة: طؾقف دم.

، ولقس طؾقف شلء، وٓ كعؾؿ دلقاًل طىل أنَّ آخر وقتفا اىصٌابهق  ًىرا اىقٌه

لرمل، ومل يثبت طـف تحديد بداية ا يـتفل بغروب الشؿس، وقد بقَـّ الـبل 

اكتفاء رمل مجرة العؼبة، وهذا الؼقل هق ترجقح الشقخ ابـ طثقؿقـ، وشقخـا مؼبؾ 

 القادطل وغقرمها، واهلل أطؾؿ.

وأما أثر ابـ طؿر الذي استدلقا بف: فؾؿ أقػ طؾقف، ووقػت طىل أثٍر طـف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/181-181.)الؿجؿقع (5/295 ،)الؿغـلواكظر:  (1)



 317 احَلجِّ ِكَتاُب

 
ٍع أنَّ ( بنسـاد صحقح طـ كاف4/493) مصـػ ابـ أبل شقبةيخالػ ذلؽ، فػل 

صػقة بـت أبل طبقد امرأة طبد اهلل تخؾَّػت بسبب امرأة ابـ طبد اهلل بـ طؿر 

بالؿزدلػة بسبب كػاٍس، فؾؿ تلتقا مـك إٓ بالؾقؾ، فرمتا الجؿرة، فؾؿ يـؽر ذلؽ 

طؾقفؿا طبد اهلل، ومل يلمرمها أن تؼضقا.
(1)

 

 لشا أخط ايطَٞ ل  أٜاّ ايتؿطٜل. د:148ر َػأي١

  َّمـ أخرها إىل أيام التشريؼ فقرمقفا،  ذهب أبق حـقػة، ومالؽ إىل أن

 دٌم. وطؾقف

  وذهب الشافعل، وأمحد إىل أكف أساء، وٓ دَم طؾقف. ويرمقفا بعد الزوال طـد

أمحد، واختار الشافعل أن يؽقن قبؾ الزوال، واختار اإلمام العثقؿقـ ققل 

أمحد.
(2)

 

 قٛي٘: ض٢َ َٔ بٕٔ ايٛازٟ. د:149ر َػأي١

: وفقف أنَّ السـة أن يؼػ لؾرمل  (8/191)شرح مسؾؿيف   قال اليّْٖ

يف بطـ القادي بحقث تؽقن مـك وطرفات والؿزدلػة طـ يؿقـف، ومؽة طـ يساره، 

 هوهذا هق الصحقح الذي جاءت بف إحاديث الصحقحة.ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الفداية  (2/138 ،)بدائع الصـائع (4/493 ،)ابـ أبل شقبة (5/295 ،)الؿغـلواكظر:  (1)

  (2/35.)تبققـ الحؼائؼ (1/151 ،)شرح البداية

الػؼف طىل  (3/1221-1221 ،)ية السالؽ إىل الؿذاهب إربعة يف الؿـاسؽهدااكظر:  (2)

الؿغـل يف فؼف الحج  (23/128 ،)فتاوى العثقؿقـ( ،1/665-668 )الؿذاهب إربعة

 (.267)ص والعؿرة
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الصحقحقـومـ هذه إحاديث: حديث ابـ مسعقد يف  ُ :قيت 
(1)

أكف جعؾ  

القادي، وقال: هذا مؼام الذي البقت طـ يساره، ومـك طـ يؿقـف، ورمك مـ بطـ 

 أكزلت طؾقف سقرة البؼرة.

(: إفضؾ الرمل مـ بطـ القادي، ومـ 1751) الػتحيف   قال احلافظ

 هحقث رماها جاز باإلمجاع.ا

 حهِ اهلسٟ ع٢ً املتُتع ٚايكاضٕ. د:151ر َػأي١

 .«ثؿ اكصرف إىل الؿـحر، فـحر» قولُ:

واجٌب يف حؼ  أهدى، وهذا الفدي يف هذا الحديث بقان أنَّ الـبل 

 .[196البقرة:] ﴾حئ جئ   ی ی  ی       ی ىئ ىئ ىئ﴿الؿتؿتع: لؼقلف تعاىل: 

أي: إذا تؿؽـتؿ مـ أداء يف تػسقر أية:   قال احلافظ ابً كجري

الؿـاسؽ، فؿـ كان مـؽؿ ُمتَؿتًِّعا بالُعؿرة إىل الحج، وهق يشؿؾ مـ أحرم هبؿا، أو 

 ًٓ وهذا هق التؿتع الخاص، وهق  ،بالحج فؾؿا فرغ مـفا أحرم ،أحرم بالعؿرة أو

والتؿتع العام يشؿؾ الؼسؿقـ، كؿا دلت طؾقف  ،الؿعروف يف كالم الػؼفاء

وآخر يؼقل:  ،ملسو هيلع هللا ىلصواة مـ يؼقُل: تؿتع رسقل اهلل مـ الرُّ  فننَّ  :إحاديُث الصحاح

 ه.اَقَرن. وٓ خالف أّكف ساق الفدي

ٌب طىل الؿتؿتع، والؼارن، إىل أنَّ الفدي واج يشقر الحافظ ابـ كثقر  ُ :قيت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1296(، ومسؾؿ برقؿ )1751أخرجف البخاري برقؿ ) (1)
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فلما الؿتؿتع فؼد أمجع العؾؿاء طىل أكف يجب طؾقف دٌم: لمية الؿتؼدمة، كؼؾ اإلمجاع 

 ابـ الؿـذر، والـقوي، وابـ قدامة وغقرهؿ.

  وأما الؼارن: فذهب أكثر العؾؿاء إىل أكف يجب طؾقف الفدي أيًضا: ٕكف يطؾؼ

أكف تؿتع، ومـ  طىل الـبل  طؾقف )متؿتع(، وقد أصؾؼ مجاطٌة مـ الصحابة

خذوا طـل »، وققلف: الؿعؾقم أكف كان قارًكا، واستدلقا بػعؾ الـبل 

 .«مـاسؽؽؿ

  وذهب مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ إىل أنَّ الفدي ٓ يجب طىل الؼارن، وإكؿا هق

، وهق ققل ُشريح، وداود الظاهري، وابـف، وابـ حزم، وُروي طـ  مستحب 

أمر مـ قرن بالفدي، واستدل  دلقٌؾ طىل أنَّ الـبل صاوس، وقالقا: مل يثبت 

أمرها أن تدخؾ الحج طىل العؿرة،  ابـ حزم أيًضا بحديث طائشة أنَّ الـبل 

الصحقحأن ُتفدي، بؾ يف  طائشة  وصارت قاركة، ومل يلمر الـبل 
(1)

 

أهنا قالت: ومل يؽـ يف ذلؽ هدي، وٓ صقم، وٓ صدقة. وجاء مـ ققل 

 ا.أيًض  طروة

 ىئ ىئ﴿، واهلل أطؾؿ: ٕنَّ أية: اىقٌه أقسبوهذا  :قاه أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل ىو

الظاهر أن الؿؼصقد مـفا التؿتع الخاص الؿعروف طـد الػؼفاء:  ﴾ی  ی ىئ

، فظاهرها أنَّ العؿرة مـػصؾة، ثؿ يحؾ، ثؿ يحج، ﴾ی    ی ىئ﴿لؼقلف يف أية: 

 أن يؼال فقفا )إىل الحج(. وأما الؼارن: فنن طؿرتف مع حجتف، وٓ يصح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.115( )1211(، ومسؾؿ برقؿ )1786أخرجف البخاري برقؿ ) (1)
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، فؼد تؼدم أنَّ هذا «خذوا طـل مـاسؽؽؿ»: وأما استدٓلفؿ بؼقلف 

الحديث ٓ يػقد وجقب مجقع أفعال الحج، بؾ يدل طىل  إخذ بؿا فعؾف رسقل اهلل 

.وقد يؽقن واجبًا، أو ركـًا، أو ُمستحبًّا بلدلة أخرى، واهلل أطؾؿ ، 

( لألثققبل: وهذا ٓ يدل 26/39) ـسائلشرح الكؿا يف   قال الطيدٖ

طىل وجقب الؿـاسؽ، وإكؿا يدل طىل وجقب إخذ والتعؾؿ، فؿـ استدل بف طىل 

 .وجقب شلء مـ الؿـاسؽ: فدلقؾف يف محؾ الـظر، فؾقتلمؾ.اكتفك

ا، وحاصؾف أن مجرد فعؾف  : ما قالف السـدي قال األثْٔبٕ ـٌ جدًّ  ملسو هيلع هللا ىلصحس

جقبف، بؾ ٓبد مـ دلقؾ آخر يضؿ إىل الػعؾ، لشلء مـ الؿـاسؽ ٓ يدل طىل و

.همثؾ إمر، واهلل تعاىل أطؾؿ.ا
(1)

 

 ؾطٚط ٚ ٛب ايسّ ع٢ً املتُتع. د:151ر َػأي١

 أن تؽقن العؿرة يف أشفر الحج. الػسط األّل:

ـَ َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ  (5/352- :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘ َٓ َكْعَؾُؿ َبقْ َو

ـْ اْطتََؿرَ  ، َأكَُّف  ِخاَلًفا فِل َأنَّ َم فِل َغقِْر َأْشُفِر اْلَحجِّ ُطْؿَرًة، َوَحؾَّ مِـَْفا َقبَْؾ َأْشُفِر اْلَحجِّ

ـِ َشاذَّ  َّٓ َقْقَلقْ ـِ َٓ َيُؽقُن ُمتََؿتًِّعا، إ ُف َقاَل: إَذا اْطتََؿْرت فِل ي ـْ َصاُوٍس، َأكَّ ، َأَحُدُهَؿا َط

، ُثؿَّ أََقْؿت َحتَّك اْلحَ  ، َفَلْكَت ُمتََؿتٌِّع.َغقِْر َأْشُفِر اْلَحجِّ ، َأكَُّف  جِّ ـِ ـْ اْلَحَس َوالثَّاكِل َط

ـْ اْطتََؿَر َبْعَد الـَّْحِر، َفِفَل ُمتَْعٌة.
َٓ َكْعَؾُؿ َأَحًدا َقاَل بَِقاِحٍد  َقاَل: مِ ـُ اْلـُؿـِْذِر:  َقاَل اْب

. ـِ ـِ اْلَؼْقَلقْ ـْ َهَذْي
 هامِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (7/183 )الؿجؿقع (7/167-171 ،)الؿحىل (5/351-351 ،358 ،)الؿغـلواكظر:  (1)

(7/191-191.) 
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 يف إصالق الصحابة، بؾ الـبل : ٕنَّ الؿعؾقم ًاىصٌاب قٌه اجلَيٌز ُ :قيت 

أهنؿ أصؾؼقا )التؿتع( طىل مـ اطتؿر يف أشفر الحج، ثؿ حجَّ مـ طامف ذلؽ، ويدل 

 «دخؾت العؿرُة يف الحجِّ إلك يقِم الؼقامةِ »: ملسو هيلع هللا ىلصطىل ذلؽ ققلف 

 أن يحج مـ طامف ذلؽ. الػسط الجاىٕ:

ا  (: ٓ كعؾؿ فقف خالًفا: إ5/354ٓ) الؿغـليف   قال ابً قدام٘ ًٓ شاذًّ قق

 هطـ الحسـ فقؿـ اطتؿر يف أشفر الحج، ففق متؿتٌع، حجَّ أم مل يحج.ا

وأصحابف أصؾؼقا  : لؿا تؼدم مـ أنَّ الـبل ًاىصٌاب قٌه اجلَيٌز ُ :قيت

 )التؿتع( طىل مـ اطتؿر يف أشفر الحج، ثؿ حج مـ كػس العام.

تؼصر بف الصالة،  أن ٓ يسافر بقـ العؿرة والحج سػًرا بعقًدا الػسط الجالح:

 بؾ يؼقؿ بؿؽة بعد إحاللف مـ العؿرة حتك يحج.

  ،اشترط ذلؽ أمحد، وإسحاق، وهق ققل سعقد بـ الؿسقب، وسعقد بـ جبقر

وإبراهقؿ الـخعل، وُروي طـ ططاء، وجاء طـ طؿر بـ الخطاب، ومل يصح: ٕنَّ 

يف إسـاده: طبد اهلل بـ طؿر العؿري، وهق ضعقٌػ، وثبت ذلؽ طـ ابـ 

 . ؿرط

وقال الشافعل: إن رجع إىل الؿقؼات: فال دم طؾقف. وقال أصحاب الرأي: إن 

رجع إىل مصره: بطؾت متعتف وإٓ فال. وقال مالؽ: إن رجع إىل مصره، أو أبعد: 

 بطؾت متعتف، وإٓ فال.
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  وذهب الحسـ، وسعقد بـ الؿسقب يف رواية إىل أكف يعتبر متؿتًعا، وإن رجع

، ـ الؿـذر، وابـ حزم، ورواه يزيد الػؼقر طـ ابـ طباس إىل بؾده، واختاره اب

كؿا يف مصـػ ابـ أبل شقبة، ولؽـف مـ صريؼ طبد الؽريؿ بـ أبل الؿخارق، 

 ىئ ىئ ىئ﴿: ٕنَّ اهلل أصؾؼ ذلؽ بؼقلف: اىصٌاب هق ًىرا اىقٌهوهق متروك، 

الصحابة طـ السػر  ، ومل يشترط طدم السػر بقـفؿا، ومل يـف الـبل ﴾ی  ی

 عد أن أحؾقا مـ العؿرة.ب

طدم اشتراط هذا الشرط الؿذكقر، وإفضؾ والسـة هق طدم الػصؾ  فاىصحْح

بقـ العؿرة والحج بسػٍر كؿا فعؾ الصحابة يف حجة القداع، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

أن يحؾ مـ إحرامف بالعؿرة قبؾ إحرامف بالحج: فنن أدخؾ  الػسط السابع:

ؿتع: ٕكف أصبح قارًكا.الحج طىل العؿرة مل يؾزمف دُم الت
(2)

  

أن  أهنا حاضت، فلمرها الـبل  ويدل طىل هذا الشرط حديث طائشة 

تدخؾ الحج طىل العؿرة، قالت: ومل يؽـ يف ذلؽ هدي، وٓ صقم، وٓ صدقة. 

متػؼ طؾقف.
(3)

 

 أن ٓ يؽقن مـ حاضري الؿسجد الحرام. الػسط اخلامظ:

خالف بقـ أهؾ العؾؿ يف أنَّ  (5/355ٓ :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( مـ كتاب الؿـاسؽ، 47( )باب 4/231-231) ابـ أبل شقبة (5/354 ،)الؿغـلواكظر:  (1)

الؿحىل (7/158- ،)تػسقر الؼرصبل (2/396.) 

 . (5/355)الؿغـلواكظر:  (2)

 تؼدم تخريجف قريًبا. (3)
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 هدم الؿتعة ٓ يجب طىل حاضر الؿسجد الحرام.ا

خالػ صاوس، فؼال: إن تؿتعقا فعؾقفؿ مثؾ ما طىل الـاس. أخرجف ابـ  ُ :قيت

 (، وإسـاده حسـ. 15941أبل شقبة )

  مح  جح مج حج  يث ىث﴿، ودلقؾف ققلف تعاىل: ًاىصحْح ٍرىة اجلَيٌز

.[196البقرة:] ﴾حخ جخ
(1)

 

ٌِ َٓٗا يف أؾٗط احلج.لشا أح د:152ر َػأي١  طّ بايعُط٠ يف غري أؾٗط احلج، ٚح

 يف هذه الؿسللة أققال: 

: ٓ يؽقن متؿتًعا، وهق ققل قتادة، وأمحد، وإسحاق، والشافعل، وابـ األّل

، وقد وقع يف غقر أشفر  ـٌ حزم، وطزاه الـقوي لؾجؿفقر: ٕنَّ اإلحرام بالعؿرة رك

 الحج.

قف فقف ويحؾ، ويؽقن متؿتًعا، وهق ققل : طؿرتف يف الشفر الذي يطالجاىٕ

الحسـ، والحؽؿ، وابـ شبرمة، والثقري، والشافعل يف أحد ققلقف، وططاء، 

 ومالؽ.

: إن صاف أربعة أشقاط يف أشفر الحج: فقؽقن متؿتًعا، وإٓ فال، وهق الجالح

 ققل أبل حـقػة.

ؿرة يف دى بعض العٕكف قد أ :-واهلل أطؾؿ- اىقٌه األًههق  ًاىصٌاب ُ :قيت

غقر أشفر الحج.
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (7/172-.)الؿجؿقعواكظر:  (1)

  (7/182.)الؿجؿقع (7/158 ،)الؿحىل (5/353 ،)الؿغـلواكظر:  (2)
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 َٔ ِٖ حاضطٚا املػجس احلطاّ؟ د:153ر َػأي١

 :يف الؿسللة أققال 

: هؿ أهؾ مؽة، ومـ بقـف وبقـفا مسافة ٓ تؼصر فقفا الصالة، وهق ققل االّل

 ططاء، وأمحد، والشافعل.

 : هؿ أهؾ مؽة، وذي صقى، وهق ققل مالؽ.الجاىٕ

 افع، وإطرج.: هؿ أهؾ مؽة فؼط، وهق ققل الثقري، وداود، وكالجالح

: هؿ أهؾ الحرم، وهق ققل مجاهد، وصاوس، واختاره ابـ حزم، السابع

وُروي طـ ابـ طباس، ويف إسـاده رجٌؾ مبفؿ. ورجحف اإلمام العثقؿقـ كؿا يف 

تػسقره.واإلمام ابـ باز رمحة اهلل طؾقفؿا ، 

 : هؿ مـ كان دون الؿقاققت، وهق ققل مؽحقل، وأصحاب الرأي.اخلامظ

يف  ، وهق ترجقح اإلمام السعدي اىقٌه األًههق  أقسب األقٌاه ُ :قيت

تػسقره :يشؿؾ مـ  ﴾مح﴿، فؼقلف: ﴾حخ جخ  مح﴿: لؼقلف تعاىل

كان فقف، أو مؼارًبا لف بؿسافة ٓ تؼصر فقفا الصالة، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

(: فنذا دخؾ أفاقل مؽة 5/357) الؿغـليف  قال ابـ قدامة  

لإلقامة هبا بعد تؿتعف: فعؾقف دُم الؿتعة، قال ابـ الؿـذر: أمجع طىل هذا  متؿتًعا، كاوًيا

 هكؾ مـ كحػظ طـف مـ أهؾ العؾؿ.ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فتاوى الؾجـة (7/182 )الؿجؿقع (7/146 )الؿحىل (5/356 )الؿغـلواكظر:  (1)

(11/391.) 
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 ٌٖ يًُهٞ إٔ ٜتُتع؟ د:154ر َػأي١

  :أكثر أهؾ العؾؿ يرون مشروطقة التؿتع لؾؿؽل، ويؼقلقن يف ققلف تعاىل

إىل وجقب  ﴾ىث﴿: إنَّ اإلشارة بـ﴾حخ جخ  مح  جح مج حج  يث ىث﴿

 الدم، ٓ إىل التؿتع.

  ،وذهب مجاطٌة مـ الػؼفاء إىل أنَّ الؿؽل لقس لف الؿتعة، وهق ققل طروة

وصاوس، والزهري، ومقؿقن بـ مفران، والحـػقة: بـاًء طىل اختقارهؿ بلكف ٓ 

 إىل التؿتع. ﴾ىث﴿يعتؿر، ومحؾقا اإلشارة بؼقلف 

، واهلل أطؾؿ.اىصٌاب قٌه اجلَيٌزً
(1)

 

 ٚقت ٚ ٛب ايسّ. د:155ر َػأي١

 :يف الؿسللة أققال 

: بعد رمل الجؿرة، وهق ققل مالؽ وأصحابف: ٕكف هق الققت الذي األّل

 .ذبح فقف رسقل اهلل 

: طـد اإلحرام بالحج، وهق ققل الشافعل، وأمحد، وأبل حـقػة، وداود، الجاىٕ

 .[196البقرة:] ﴾حئ جئ   ی ی  ی       ی ىئ ىئ ىئ﴿وابـ حزم: لؼقلف تعاىل: 

اية طـ أمحد، وطـ مالؽ، : إذا وقػ بعرفة، وهق ققل ططاء، وروالجالح

 واختاره بعض الحـابؾة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مـ كتاب الحج(. 483)باب/ ابـ أبل شقبة (1572 ،)الػتح (5/357 ،)الؿغـلواكظر:  (1)
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يجب الدم بطؾقع الػجر مـ يقم الـحر، وهق رواية طـ أمحد أخذ هبا  السابع:

مجاطة مـ أصحابف: وذلؽ ٕن الفدي مـ جـس ما يؼع بف التحؾؾ: فؽان وقت 

وجقبف بعد وقت القققف كالطقاف،والرمل، والحؾؼ، واستدلقا بأية الؿتؼدمة 

وقالقا: الؿؼصقد أفعال الحج، وأكثر أفعال الحج  ﴾ی ی ىئ ىئ ىئ﴿

 الـحر. يقم

أنَّ الدم يجب باإلحرام لؾعؿرة، وهق رواية طـ أمحد مشفقرة:  اخلامظ:

دخؾت العؿرة يف الحج إلك يقم » (1241 :)صحقح مسؾؿلحديث ابـ طباس يف 

 .«الؼقامة

: إٓ اىقٌه اخلاٍطهق  -ؾؿواهلل أط- أقسب األقٌاه :قاه أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل ىو

، والؿؼصقد: ﴾ ی    ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ﴿أنَّ وجقب الدم مؼقد يف أية بإمـ 

 إمـ مـ العدو، والؿرض: فقتؿؽـ مـ أداء مـاسؽف.

أنَّ القجقب لف تعؾؼ بالذمة مـذ إحرامف  -واهلل أطؾؿ- فاىرُ ّظيس وطؾقف:

لذبح كؿا هق ققل مالؽ، بالعؿرة، ولؽـ ٓ يتؿ القجقب إٓ بالدخقل يف وقت ا

وباهلل التقفقؼ.
(1)

 

 ٚقت  ٛاظ ايصبذ. د:156ر َػأي١

  ،ذهب أكثر أهؾ العؾؿ إىل أكف ٓ يذبح قبؾ يقم الـحر، وهق مذهب مالؽ

وأصحابف مل يذبحقا إٓ يف ذلؽ الققم،  وأبل حـقػة، وأمحد: ٕنَّ الـبل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/183.)الؿجؿقع (7/155 ،)الؿحىل (5/358 ،)الؿغـلواكظر:  (1)
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 ۉ   ۉ ۅ  ۅ ۋ ۋ﴿وقاسقه أيًضا طىل إضاحل، وقال اهلل طز وجؾ: 

، ومعؾقٌم أنَّ محؾف يقم الـحر بؿـك، وٓ يجقز الحؾؼ، أو الذبح [196لبقرة:ا] ﴾ې

 قبؾ ذلؽ.

  وذهب الشافعل وأصحابف إىل أكف يجقز ذبحف مـ حقـ إحرامف بالحج: لمية

، واختؾػ الشافعقة يف جقاز ﴾حئ جئ   ی ی  ی       ی ىئ ىئ ىئ﴿الؿتؼدمة: 

 وإصح طـدهؿ جقازه. الذبح بعد التحؾؾ مـ العؿرة وقبؾ اإلحرام بالحج،

، واهلل أطؾؿ.اىصٌابهق  ًقٌه اجلَيٌز ُ :قيت
(1)

  

ُِاشا ٜهٕٛ اهلسٟ؟ د:157ر َػأي١ ََ 

(: قال العؾؿاء: والفدي ما ُيفدى 8/356) الؿجؿقعيف   قال اليّْٖ

إىل الحرم مـ حققان وغقره، والؿراد هاهـا: ما يجزئ يف إضحقة مـ اإلبؾ، 

ة.ا  هوالبؼر، والغـؿ خاصَّ

، وهق ققل ﴾حئ جئ   ی ی﴿مذهب الجؿفقر: لؼقلف تعاىل:  وهق ُ :قيت

(، وثبت طـ طائشة، وابـ طؿر 1688) صحقح البخاريكؿا يف  ابـ طباس 

 الؼقل بلنَّ ما استقسر مـ الفدي ٓ يؽقن إٓ مـ اإلبؾ، والبؼر
(2)

، وهق ققل 

 الؼاسؿ بـ محؿد، ومالؽ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (7/183)الؿجؿقع (5/359 ،)الؿغـلواكظر:  (1)

 [ مـ سقرة البؼرة بنسـاد صحقح.196]آية: تػسقرمهاأخرجف طـفؿا ابـ جرير وابـ أبل حاتؿ يف  (2)
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(: ويرد هذا ققلف 1688) الػتحكؿا يف  إحؽاميف  قال إمساعٔل الكاضٕ

، وأمجع الؿسؾؿقن أنَّ يف الظبل شاة، فققع طؾقف [95املائدة:] ﴾ۈئ ۆئ ۆئ﴿تعاىل: 

 اسؿ الفدي.

الطبري فلخرج ،طباس بـا بذلؽ احتج قد: قال احلافظ 
(1)

 بنسـاد 

 يف لف فؼقؾ .شاة الفدي :طباس بـا قال :قال ،طؿقر بـ طبقد بـ طبداهلل إىل صحقح

 .شاة :قالقا ؟الظبل يف ما ،بف تؼقون ما ،اهلل كتاب مـ طؾقؽؿ قرأأ اأك :فؼال ،ذلؽ

 ه. ا﴾ۈئ ۆئ ۆئ﴿ :يؼقل تعاىل اهلل فنن :قال

، واهلل أطؾؿ.قٌه اجلَيٌزهق  ًاىصٌاب
(2)

  

 ع٢ً نِ جيع٨ اهلسٟ؟ د:158ر َػأي١

 أما الشاة فتجزئ طـ واحد فؼط.

(: وأمجعقا طىل أنَّ الشاة ٓ يصح 1688) الػتحيف  قال احلافظ 

 هشتراك فقفا.اآ

وأما اإلبؾ، والبؼر، فذهب أكثر العؾؿاء إىل جقاز آشتراك فقفا، سقاء كان 

الفدي تطقًطا، أو واجبًا، وسقاء كاكقا كؾفؿ متؼربقـ بذلؽ، أو كان بعضفؿ يريد 

 التؼرب، وبعضفؿ يريد الؾحؿ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 [ مـ سقرة البؼرة.196حقح طـد الطبري يف تػسقر ]آية:إسـاده ص (1)

 ابـ أبل شقبة (5/24 ،)الؽبرى لؾبقفؼل (5/352 ،)الؿغـل (1688 ،)الػتحواكظر:  (2)

(3/493.) 
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وطـ أبل حـقػة: ُيشترط يف آشتراك أن يؽقكقا كؾفؿ متؼربقـ بالفدي، وطـ 

فر مثؾف بزيادة أن تؽقن أسباهبؿ واحدة، وطـ داود، وبعض الؿالؽقة: يجقز يف ز

 هدي التطقع دون القاجب، وطـ مالؽ: ٓ يجقز مطؾًؼا.

 (1318 :)صحقح مسؾؿ: لحديث جابر يف قٌه اجلَيٌزهق  ًاىصٌاب ُ :قيت

ة مفؾقـ بالحج، فلمركا أن كشترك يف اإلبؾ والبؼر كؾ سبع ملسو هيلع هللا ىلصخرجـا مع رسقل اهلل 

مـا يف بدكة.
(1)

 

(: واتػؼ مـ قال بآشتراك طىل أكف ٓ 1688) الػتحيف   قال احلافظ

يؽقن يف أكثر مـ سبعة إٓ إحدى الروايتقـ طـ سعقد بـ الؿسقب، فؼال: تجزئ 

 هطـ طشرة. وبف قال إسحاق بـ راهقيف، وابـ خزيؿة مـ الشافعقة.ا

 لؾعاض اهلسٟ. د:159ر َػأي١

بف هاهـا أن يؽشط جؾد البدكة حتك يسقؾ  هق اإلطالم، والؿؼصقد اإلغعاز:

 دٌم، ثؿ يسؾتف: فقؽقن ذلؽ طالمة طىل كقكف هدًيا.

واإلشعار يؽقن يف اإلبؾ، والبؼر، وٓ ُتشعر الغـؿ: ٕهنا ضعقػة ٓ تتحؿؾ، 

وٕنَّ الشعر يغطل مؽان اإلشعار، وقد قال بجقاز اإلشعار مجفقر السؾػ 

 (: أنَّ الـبل 1243) مسؾؿصحقح يف  والخؾػ: لحديث ابـ طباس 

صؾَّك الظفر بذي الحؾقػة، ثؿ دطا بـاقتف، فلشعرها يف صحػة سـامفا إيؿـ، 

وسؾت الدم، وقؾَّدها كعؾقـ، ثؿ ركب راحؾتف، فؾؿا استقت بف طىل البقداء 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1688.)الػتحاكظر:  (1)
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 بالحج. أهؾَّ 

(، طـ الؿسقر بـ مخرمة، ومروان بـ الحؽؿ قآ: 1694) البخاريويف 

زمـ الحديبقة مـ الؿديـة مع بضع طشرة مائة مـ أصحابف،  ملسو هيلع هللا ىلص خرج رسقل اهلل

 الفدي، وأشعره، وأحرم بالعؿرة. ملسو هيلع هللا ىلصحتك إذا كان بذي الحؾقػة قؾَّد الـبل 

وأكؽر الـخعل، وأبق حـقػة اإلشعار، وقال أبق حـقػة: بدطة: ٕنَّ فقف ُمثؾًة، 

حاديث القاردة وتعذيبًا لؾحققان. وقد أكؽر طؾقفؿ أهؾ العؾؿ يف ذلؽ: لصحة إ

يف ذلؽ.
(1)

 

والعؿؾ  (:916طؼب الحديث ) الســيف  قال اإلمام الترمذي  

وهق ققل  ،وغقرهؿ، يرون اإلشعار ملسو هيلع هللا ىلصطىل هذا طـد أهؾ العؾؿ مـ أصحاب الـبل 

الثقري، والشافعل، وأمحد، وإسحاق. سؿعت يقسػ بـ طقسك يؼقل: سؿعت 

 :: ٓ تـظروا إىل ققل أهؾ الرأي يف هذاا يؼقل حقـ روى هذا الحديث، فؼالوكقعً 

 فنن اإلشعار سـة، وققلفؿ بدطة.

وسؿعت أبا السائب يؼقل: كـا طـد وكقع، فؼال لرجؾ طـده مؿـ يـظر يف 

، ويؼقل أبق حـقػة هق مثؾة؟ قال الرجؾ: فنكف قد روي ملسو هيلع هللا ىلصالرأي: أشعر رسقل اهلل 

 طـ إبراهقؿ الـخعل أكف قال: اإلشعار مثؾة.

. ملسو هيلع هللا ىلصا، وقال: أققل لؽ قال رسقل اهلل ا شديدً وكقعا غضب غضبً  قال: فرأيت

ما أحؼؽ بلن تحبس، ثؿ ٓ تخرج حتك تـزع طـ  .قال إبراهقؿ :وتؼقل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (4/411.)البقان (5/455 ،)الؿغـل (8/358 ،)الؿجؿقع (1699 ،)الػتحاكظر:  (1)
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 هاهذا. ققلؽ

 َٛضع اإلؾعاض. د:161ر َػأي١

أشعرها يف صػحة سـامفا إيؿـ،  تؼدم يف حديث ابـ طباس أنَّ الـبل 

ـقػة، وصحَّ طـ ابـ طؿر وقد أخذ بذلؽ الشافعل، وأمحد، وداود، وصاحبا أبل ح

أكف كان يتحرى إيسر: فنْن صعب طؾقف فػل إيؿـ
(1)

، وأخذ بذلؽ مالؽ، وأمحد 

 يف رواية.

( بنسـاد صحقح طـ ابـ وهب 5/232) الؽبرىفؼد أخرج البقفؼل يف 

أخبرين مالؽ بـ أكس وطبد اهلل بـ طؿر طـ كافع: أن طبد اهلل بـ طؿر كان ُيشِعر 

صعابا مؼركة، فنذا مل يستطع أن يدخؾ بقـفؿا  يسر إٓ أن تؽقنبدكف مـ الشؼ إ

أشعر مـ الشؼ إيؿـ، وإذا أراد أن يشعرها وجففا إىل الؼبؾة، وإذا أشعرها قال: 

باسؿ اهلل واهلل أكبر. وأكف كان يشعرها بقده ويـحرها بقده ققاًما. وهذا إسـاد 

 صحقح.

، واهلل أطؾؿ.اس : لصحة حديث ابـ طباىقٌه األًههق  ًاألفضو
(2)

 

(: اتػؼ مـ قال 1699) الػتحيف  حجر  قال الحافظ ابـ تيبيُ:

باإلشعار بنلحاق البؼر يف ذلؽ باإلبؾ، إٓ سعقد بـ جبقر، واتػؼقا طىل أنَّ الغـؿ ٓ 

 هُتشعر: لضعػفا، ولؽقن صقففا وشعرها يستر مقضع اإلشعار.ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، وإسـاده صحقح.5/232) ســ البقفؼل (1/379 ،)مقصل مالؽكظر: ا (1)

 . (4/411)البقان (5/455 ،)الؿغـل (8/361 ،) الؿجؿقع (1696 ،)الػتحواكظر:  (2)
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 تكًٝس اهلسٟ. د:161ر َػأي١

 اًل، أو شقئًا آخر: لقتؿقز أكف هدي.هق أن يعؾؼ طىل طـؼ الفدي كع

  ،وبالتؼؾقد قال مجفقر العؾؿاء مـ السؾػ والخؾػ: لحديث ابـ طباس

 ، وقد تؼدما.والؿسقر 

الصحقحقـويف 
(1)

بقدي،  ملسو هيلع هللا ىلصطـ طائشة قالت: فتؾت قالئد بدن رسقل اهلل  

شلء ثؿ أشعرها، وقؾَّدها، ثؿ بعث هبا إىل البقت، وأقام بالؿديـة، فؿا حرم طؾقف 

. ًٓ  كان لف حال

  وذهب مالؽ، وأبق حـقػة إىل طدم استحباب تؼؾقد الغـؿ، ويرد ذلؽ حديث

الصحقحقـيف  طائشة 
(2)

بعث إىل البقت غـًؿا وقؾَّدها. أنَّ الـبل  
(3)

  

ًَا؟ د:162ر َػأي١ َُْخِط ًٜا، ؾٌٗ ٜص ذ   َٔ أضغٌ ٖس

  جاء طـ بعض الصحابة والتابعقـ أكف يصقر ُمْحِرًما، صحَّ ذلؽ طـ ابـ

طباس، وابـ طؿر 
(4)

 ، وبف قال الـخعل، وططاء، وابـ سقريـ وآخرون.

  وذهب طامة أهؾ العؾؿ إىل أكف ٓ يصقر ُمْحِرًما، فػلالصحقحقـ
(5)

طـ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.362( )1321(، ومسؾؿ برقؿ )1696أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

 ؾػظ لؿسؾؿ.(، وال367( )1321(، ومسؾؿ )1712أخرجف البخاري برقؿ ) (2)

 البقان (5/44 ،)الؿغـل (1711 ،)الػتح (8/358 ،361 ،)الؿجؿقعواكظر:  (3)

(4/412.) 

فلخرجف  سقليت تخريجف ضؿـ الحديث الؿرفقع قريًبا، وأما أثر ابـ طؿر  أثر ابـ طباس  (4)

 ( بنسـاد صحقح.4/1/88ابـ أبل شقبة )

 (.369( )1321قؿ )(، ومسؾؿ بر1711أخرجف البخاري برقؿ ) (5)
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طؿرة بـت طبدالرمحـ أنَّ زياد بـ أبل سػقان كتب إىل طائشة: أنَّ طبداهلل بـ 

حتك يـحر هديف.  طباس قال: مـ أهدى هدًيا: حرم طؾقف ما يحرم طىل الحاج،

قالت طؿرة: قالت طائشة: لقس كؿا يؼقل ابـ طباس، أكا فتؾت قالئد هدي 

بقده، ثؿ بعث هبا مع أبل، فؾؿ  ملسو هيلع هللا ىلصبقدي، ثؿ قؾدها رسقل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 

شلء أحؾف اهلل لف حتك كحر الفدي. ويف رواية: ويصبح  ملسو هيلع هللا ىلصيحرم طىل رسقل اهلل 

ًٓ يليت ما يليت  ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل  الحالل مـ أهؾف.فقـا حال
(1)

 

وهق ققل مجاطة مـ الصحابة، كابـ مسعقد، وأكس، وابـ الزبقر
(2)

، واستؼر 

إمر طىل هذا الؼقل، واهلل أطؾؿ.
(3)

  

ًَا لشا أضاز ايٓػو بتكًٝس اهلسٟ؟ د:163ر َػأي١  ٌٖ ٜصري ايط ٌ ذلط

  ،ذهب إىل ذلؽ مجاطة مـ أهؾ العؾؿ، حؽاه ابـ الؿـذر طـ الثقري، وأمحد

رأي. قال: وقال الجؿفقر: ٓ يصقر بتؼؾقد الفدي وإسحاق، وأصحاب ال

 محرًما، وٓ يجب طؾقف شلء.

، ويف حديث «إكَم إطَمل بالـقات»: لحديث: اىصٌابهق  ًقٌه اجلَيٌز ُ :قيت

قؾَّد، وأشعر، ثؿ أحرم بالعؿرة. فػقف  أنَّ الـبل  البخاريالؿسقر الؿتؼدم يف 

ؾؿ.التػريؼ بقـ اإلحرام والتؼؾقد، واهلل أط
(4)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.364( )1321أخرجفا مسؾؿ ) (1)

 ( بلساكقد صحقحة.86-4/1/83ابـ أبل شقبة ) -إٓ أثر ابـ الزبقر-أخرج هذه أثار  (2)

  (1711.)الػتح (8/361 ،)الؿجؿقعواكظر:  (3)

  (5/233.)البقفؼل (3/481 ،)ابـ أبل شقبة (1711 ،)الػتحواكظر:  (4)
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 ٌٖ ي٘ إٔ ٜطنب اهلسٟ؟ د:164ر َػأي١

كؼؾ الجقاز مطؾًؼا طـ طروة بـ الزبقر، وأمحد، وإسحاق، وأهؾ الظاهر، 

يف  : لحديث أبل هريرة، وأكس الروضةوجزم بف الـقوي يف 

الصحقحقـ
(1)

ِف   . َفَؼاَل: «اْرَكْبَفا»َرَأى َرُجاًل َيُسقُق َبَدَكًة، َفَؼاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل الؾَّ

 . فِل الثَّاكِقَِة َأْو فِل الثَّالِثَِة.«اْرَكْبَفا، َوْيَؾؽ»ُسقَل الؾَِّف، إكََّفا َبَدَكٌة. َفَؼاَل: َيا رَ 

وكؼؾ ابـ طبد البر كراهة الركقب لغقر حاجة طـ أكثر الػؼفاء، ومـفؿ: 

صحقح يف  الشافعل، ومالؽ، وأبق حـقػة، ويدل طىل ذلؽ حديث جابر 

اركبفا »ُسئؾ طـ ركقب الفدي؟ فؼال:  ل (: أنَّ الـب1324) مسؾؿ

 .«ِجئت إلقفا، حتك جتد ضفًرابالؿعروف إذا ُأل

  وطـ أبل حـقػة الؿـع مطؾًؼا، وطـ مالؽ الجقاز يف الضرورة، وطـ بعض

 أهؾ الظاهر القجقب.

، اجلٌاش تغري مساىح إذا ماُ حمتاجًامـ إحاديث الؿتؼدمة هق  اىظاىس ُ :قيت

تاًجا، واهلل أطؾؿ.ويؽره إذا مل يؽـ مح
(2)

  

ًٜا، ؾهٝـ ٜصٓع؟ د:165ر َػأي١  املتُتع لشا مل جيس ٖس

 ﴾ىئ يئ جب حب خب مب  ىب يب جت  حت خت﴿ قال رب العزة جؾ وطال:

 .[196البقرة:]

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1323( )1322(، ومسؾؿ )1689( )1691) لبخاريااكظر:  (1)

  (5/442.)الؿغـل (4/414 ،)البقان (1689( )1691 ،)الػتحواكظر:  (2)
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ـَ َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ ِخاَلًفا  (5/361 :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘ َٓ َكْعَؾُؿ َبقْ

اٍم فِل اْلَحجِّ َوَسبَْعٍة إَذا فِل َأنَّ الُؿتََؿتَِّع إَذا َلْؿ َيِجْد اْلَفْدَي  َيـْتَِؼُؾ إَلك ِصقَاِم َثاَلَثِة َأيَّ

َجاَز  :َوُتْعتَبَُر اْلُؼْدَرُة فِل َمْقِضِعِف، َفَؿتَك َطِدَمُف فِل َمْقِضِعفِ ، ﴾جث يت ىت﴿َرَجَع 

َنَّ 
ِ
قَاِم، َوإِْن َكاَن َقادًِرا َطَؾقِْف فِل َبَؾِدِه: ٕ ْكتَِؼاُل إَلك الصِّ

ِ
ُوُجقَبُف ُمَققٌَّت، َوَما َكاَن  َلُف آ

تًا ُاْطُتبَِرْت اْلُؼْدَرُة َطَؾقِْف فِل َمْقِضِعفِ   ه.اُوُجقُبُف ُمَققَّ

ُٜؿرتط يف اهلسٟ إٔ جيُع ب  احلٌ ٚاحلطّ؟ د:166ر َػأي١  ٌٖ 

  أكثر أهؾ العؾؿ ٓ يشترصقن ذلؽ، وهق مذهب أمحد، والشافعل، وأبل

.حـقػة وأصحاهبؿ، وجاء طـ طبد اهلل بـ طباس 
(1)

 

  وصحَّ طـ ابـ طؿر  ف، وهق ققل سعقد أكف كان ٓ يرى الفدي إٓ ما طرَّ

 .بـ جبقر، ومالؽا

، وٓ كعؾؿ دلقاًل طىل اشتراط ذلؽ.ًاىصٌاب اىقٌه األًه
(2)

 

بعد أن كحر، ومل يذكر هذا يف حديث جابر، وقد صحَّ  حؾؼ الـبل  تيبيُ:

كحر، ثؿ أتك  لـبل (: أنَّ ا1315) صحقح مسؾؿكؿا يف  ذلؽ طـ أكس 

، وأشار إىل جاكبف إيؿـ، ثؿ إيسر، «ُخْذ »مـزلف بؿـك، ثؿ دطا الحالق فؼال لف: 

 ثؿ جعؾ يعطقف الـاس.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، ويف إسـاده: رباح بـ أبل معروف، وفقف ضعػ.4/455أخرجف ابـ أبل شقبة ) (1)

 البقان (4/455 ،)مصـػ ابـ أبل شقبة (8/357 ،)الؿجؿقع (5/312 ،)الؿغـلواكظر:  (2)

(4/429.) 
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 أقػاّ اهلسٟ ايٛا ب ٚحهِ ايتصطف ؾٝ٘ ق ٌ شحب٘. د:167ر َػأي١

ـْ اْلَفْدِي   (5/434:)الؿغـليف   قال اإلماو ابً قدام٘
اْلَقاِجُب مِ

ٍَُنا :قِْسَؿانِ  تِِف.  :َأَحُد َوَجَب بَِغقِْرِه، َكَدِم التََّؿتُِّع،  :َّالجَّاِىَٕوَجَب بِالـَّْذِر فِل ذِمَّ

َماِء اْلَقاِجبَِة بِتَْرِك َواِجٍب، َأْو فِْعِؾ َمْحُظقٍر.   َواْلِؼَراِن، َوالدِّ

:ٌِ ٍَُنا ََّجِنُٔع َذِلَك َضِسَبا ـْ َغقِْر  أَْن َيُسقَقُف َيـِْقي بِِف اْلَقاِجَب الَِّذي :َأَحُد
َطَؾقِْف، مِ

َّٓ بَِذْبِحِف، َوَدْفِعِف إَلك َأْهؾِِف، َوَلُف التََّصرُّ  َٓ َيُزوُل مِْؾُؽُف َطـُْف إ ُف َأْن ُيَعقِّـَُف بِاْلَؼْقِل، َفَفَذا 

ُف َلْؿ َيتََعؾَّْؼ َحؼُّ غَ  َكَّ
ِ
ـْ َبقٍْع، َوِهبٍَة، َوَأْكٍؾ، َوَغقِْر َذلَِؽ: ٕ

قِْرِه بِِف، َوَلُف فِقِف بَِؿا َشاَء مِ

ـْ َمالِِف، َوإِْن َتَعقََّب َلْؿ ُيْجِزْئُف َذْبُحُف، َوَطَؾقِْف اْلَفْدُي الَِّذي 
َكَؿاُؤُه، َوإِْن َططَِب َتؾَِػ مِ

ِف، بَِؿـْزِ  َّٓ بِنِيَصالِِف إَلك ُمْستَِحؼِّ ِة، َفاَل َيبَْرُأ مِـُْف إ مَّ ـْ َكاَن َواِجبًا، َفنِنَّ ُوُجقَبُف فِل الذِّ َلِة َم

ِف، َيْؼِصُد َدْفَعُف إَلقِْف َفتَؾَِػ َقبَْؾ َأْن ُيقِصَؾفُ  ـٌ َفَحَؿَؾُف إَلك ُمْستَِحؼِّ  إَلقِْف. َطَؾقِْف َدْي

. :الضَِّسُب الجَّاِىٕ ـَ اْلَقاِجَب َطَؾقِْف بِاْلَؼْقِل، َفقَُؼقَل: َهَذا اْلَقاِجُب َطَؾلَّ ُف  أَْن ُيَعقِّ َفنِكَّ

ـُ اْلقُ  َٓ َهْدَي َطَؾقِْف َيتََعقَّ ُف َلْق َأْوَجَب َهْدًيا َو َكَّ
ِ
ُة مِـُْف: ٕ مَّ ـْ َغقِْر أَْن َتبَْرأَ الذِّ

ُجقُب فِقِف مِ

َّٓ َأكَُّف َمْضُؿقٌن َطَؾقِْف، َفنِْن َططَِب، أَْو ُسِرَق،  ، َفنَِذا َكاَن َواِجبًا َفَعقَّـَُف َفَؽَذلَِؽ، إ ـَ َلتََعقَّ

، أَْو َكْحقُ  تِِف، َكَؿا َلْق َكاَن لَِرُجٍؾ َطَؾقِْف  َأْو َضؾَّ َذلَِؽ، َلْؿ ُيْجِزِه، َوَطاَد اْلُقُجقُب إَلك ذِمَّ

تِِف،  ـُ إَلك ذِمَّ ْي ، َفاْشتََرى بِِف مِـُْف َمؽِقاًل، َفتَؾَِػ َقبَْؾ َقبِْضِف، اْكَػَسَخ اْلبَقُْع، َوَطاَد الدَّ ـٌ َدْي

ـْ 
تَُف َلْؿ َتبَْرْأ مِ َنَّ ذِمَّ

ِ
اْلَقاِجِب بِتَْعقِقـِِف، َوإِكََّؿا َتَعؾََّؼ اْلُقُجقُب بَِؿَحؾٍّ آَخَر، َفَصاَر َوٕ

ـِ َمَع  ْه ـِ َوالرَّ
امِ ـُ بِِف َرْهـًا، َفنِكَُّف َيتََعؾَُّؼ اْلَحؼُّ بِالضَّ ، َأْو َيْرَه ـٌ

ـِ َيْضَؿـُُف َضامِ ي َكالدِّ

َر ا ، َفَؿتَك َتَعذَّ ـِ ِة اْلَؿِدي ، َبِؼَل اْلَحؼُّ َبَؼائِِف فِل ذِمَّ ـُ ْه ، َأْو َتؾَِػ الرَّ ـِ امِ ـْ الضَّ
ْستِقَػاُؤُه مِ

َٓ َكْعَؾُؿ فِقِف ُمَخالًِػا. ُف  ِة بَِحالِِف. َوَهَذا ُكؾُّ مَّ  فِل الذِّ
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َوإِْن َذَبَحُف، َفُسِرَق، َأْو َططَِب، َفاَل َشْلَء َطَؾقِْف. َقاَل َأْحَؿُد: إَذا َكَحَر َفَؾْؿ ُيْطِعْؿُف 

ـُ اْلَؼاِسِؿ َحتَّ  َٓ َشْلَء َطَؾقِْف، َفنِكَُّف إَذا َكَحَر َفَؼْد َفَرَغ. َوبَِفَذا َقاَل الثَّْقِريُّ َواْب ك ُسِرَق، 

ُف َلْؿ ُيقِصْؾ  َكَّ
ِ
َطاَدُة: ٕ : َطَؾقِْف اإْلِ افِِعلُّ ْأِي. َوَقاَل الشَّ َصاِحُب َمالٍِؽ، َوَأْصَحاُب الرَّ

ِف، فَ   َلْشبََف َما َلْق َلْؿ َيْذَبْحُف.اْلَحؼَّ إَلك ُمْستَِحؼِّ

َقُف. َوَدلِقُؾ أَكَُّف َأدَّى اْلَقاِجَب،  :َوَلـَا َأكَُّف َأدَّى اْلَقاِجَب َطَؾقِْف، َفبَِرَئ مِـُْف، َكَؿا َلْق َفرَّ

َّٓ التَّْػِرَقُة، َوَلقَْسْت َواِجبًَة: بَِدلِقِؾ َأكَُّف َلْق َخؾَّك َبقْـَفُ  ُف َلْؿ َيبَْؼ إ ـَ اْلُػَؼَراِء َأْجَزَأُه،  َأكَّ َوَبقْ

ا َكَحَر الـَّبِلُّ  ـْ َشاَء اْقَتَطَع »اْلبََدَكاِت، َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَولَِذلَِؽ َلؿَّ «َم
(1)

 . 

ا فِل  ْجَزاَء، َلْؿ ُيْجِزِه َذْبُحُف َطؿَّ
، َأْو َتَعقََّب َطقْبًا َيْؿـَُع اإْلِ ـُ َوإَِذا َططَِب َهَذا اْلُؿَعقَّ

َنَّ 
ِ
ِة: ٕ مَّ َطَؾقِْف َهْدًيا َسؾِقًؿا َوَلْؿ ُيقَجْد، َوَطَؾقِْف َمَؽاَكُف، َوَيْرِجُع َهَذا اْلَفْدُي إَلك  الذِّ

ـْ َأْكٍؾ، َأْو َبقٍْع َوِهبٍَة، َوَصَدَقٍة، َوَغقِْرِه.
َهَذا َضاِهُر َكاَلِم  مِْؾؽِِف، َفقَْصـَُع بِِف َما َشاَء، مِ

ـُ اْلُؿـِْذرِ  ، َوإِْسَحاَق، َوَأبِل َثْقٍر،  اْلِخَرقِلِّ َوَحَؽاُه اْب افِِعلِّ ـْ َأْحَؿَد، َوالشَّ َط

ـْ 
ـْ َأَحبَّ مِ ـْ َطَطاٍء. َوَقاَل َمالٌِؽ: َيْلُكُؾ، َوُيْطِعُؿ َم  َط

ْأِي. َوَكْحِقهِ َوَأْصَحاِب الرَّ

َٓ َيبِقُع مِـُْف َشقْئًا. َْغـِقَاِء َواْلُػَؼَراِء، َو ْٕ ـْ َطبِْد َما َرَوى َسِعقٌد، َح  َوَلـَا ا َثـَا ُسْػقَاُن َط دَّ

ًطا، َفَعطَِب،  ـِ َطبَّاِس، َقاَل: إَذا َأْهَدْيت َهْدًيا َتَطقُّ ـْ اْب ـْ ِطْؽِرَمَة، َط اْلَؽِريِؿ، َط

َفاْكَحْرُه، ُثؿَّ اْغِؿْس الـَّْعَؾ فِل َدمِِف، ُثؿَّ اْضِرْب بَِفا َصْػَحتَُف، َفنِْن َأَكْؾت َأْو َأَمْرت بِِف 

ْفت، َوإَِذا َأْهَدْيت َهْدًيا َواِجبًا َفَعطَِب َفاْكَحْرُه، ُثؿَّ ُكْؾُف إْن ِشئْت، َوَأْهِدِه إْن ِشئْت،  َطرَّ

.َوبِْعُف إْن ِشئْت، َوَتَؼقَّ بِِف فِل َهْدٍي آَخرَ 
(2)

َكَُّف َمتَك َكاَن َلُف أَْن َيْلُكَؾ َوُيْطِعَؿ  
ِ
َوٕ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، بنسـاد صحقح.(، طـ طبد اهلل بـ قرط 1765(، وأبق داود )19175أخرجف أمحد ) (1)

وقد أخرجف  ذكر الؿملػ إسـاده، وهق إسـاد صحقح، وطبد الؽريؿ هق الجزري. صخٔح: (2)

بؾ ذكر ابـ (، طـ سػقان ومعؿر، طـ طبد الؽريؿ الجزري بف، 916) الؿحىلالرزاق كؿا يف  طبد

 .حزم، إثر الؿذكقر مـ صريؼ سعقد بـ مـصقر، وسؿاه )الجزري(
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َكَّ 
ِ
َْغـِقَاَء، َفَؾُف َأْن َيبِقَع: ٕ ْٕ تِِف  ُف مِْؾُؽُف.ا ـْ َأْحَؿَد، أَكَُّف َيْذَبُح اْلَؿِعقَب َوَما فِل ذِمَّ َوُرِوَي َط

َكَُّف َتَعؾََّؼ بَِحؼِّ اْلُػَؼَراِء بِتَْعقِقـِِف، َفَؾِزَم َذْبُحفُ 
ِ
ـَ إَلك مِْؾؽِِف: ٕ َٓ َيْرِجُع اْلُؿَعقَّ ، َجِؿقًعا، َو

.ها.َكَؿا َلْق َطقَّـَُف بِـَْذِرِه اْبتَِداءً 
(1)

  

 لشا ضٌ اهلسٟ املع ، ثِ ٚ سٙ ؾُا احلهِ؟ د:168ر َػأي١

، َفَذَبَح   (5/436:)الؿغـليف   قال اإلماو ابً قدام٘ ـُ َوإِْن َضؾَّ اْلُؿَعقَّ

، َذَبَحُفَؿا  الَّ ِة، ُثؿَّ َوَجَد الضَّ مَّ ا فِل الذِّ ًٓ َطؿَّ الِّ َبَد ـَ َغقَْر الضَّ َغقَْرُه، ُثؿَّ َوَجَدُه، َأْو َطقَّ

ـْ ُطَؿرَ َمعً  ا. ُرِوَي َذلَِؽ َط
(2)

، َواْبـِفِ 
(3)

ـِ َطبَّاسِ   َواْب
(4)

، َوَفَعَؾتُْف َطائَِشةُ 
(5)

. َوبِِف َقاَل 

، َوإِْسَحاُق.َمالٌِؽ  افِِعلُّ  ، َوالشَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (4/426-427.)البقانواكظر:  (1)

مجاهد، طـ ماطز بـ مالؽ، أو مالؽ بـ ماطز ( مـ صريؼ 3/751أخرجف ابـ أبل شقبة ) ضعٔف: (2)

از، فؾؿا كان يقم الثؼػل ، قال : ساق أبل هديقـ طـ كػسف وامرأتف وابـتف، فلضؾفؿا بذي الؿج

الـحر ذكر ذلؽ لعؿر ، فؼال : تربص الققم وغدا وبعد غد ، فنكؿا الـحر يف هذه الثالثة إيام ، فنن 

وجدت هديقؽ فاكحرمها مجقعا ، فنن مل تجدمها فاشتر هديقـ يف الققم الثالث ، فاكحرمها وٓ تحؾ 

ووجدت  ،ـ الؾذيـ اشتريتمـؽ حراما حتك تـحرمها ، أو هديقـ آخريـ ، فنن كحرت الفديق

 .الفديقـ الضالقـ بعد فاكحرمها

تػرد بالرواية طـف، مجاهد، وذكره ابـ وهذا إسـاٌد ضعقٌػ: لجفالة ماطز بـ مالؽ وأبقف، فؿالؽ 

 .، وأبقه كذلؽففق مجفقل :، وسؽت طؾقفالجرح والتعديؾأبل حاتؿ يف 

لخصقب الؼقسل: أكف أهدى طـ أمف بدكة أبل ا ( مـ صريؼ 3/751أخرجف ابـ أبل شقبة ) ضعٔف: (3)

. فلضؾفا، فاشترى مؽاهنا أخرى، فؼؾدها، ثؿ وجد إوىل، فسلل ابـ طؿر؟ فؼال: اكحرمها مجقعا

 وإسـاده ضعقٌػ: لجفالة أبل الخصقب الؼقسل.

حدثـا وكقع ، طـ شعبة ، طـ قتادة ، طـ أبل صالب ( 3/751أخرجف ابـ أبل شقبة ) صخٔح: (4)

وأبق إسـاده صحقح، رجالف ثؼات،  ان ثؼة ، طـ ابـ طباس، قال: يـحرمها مجقعا.الحجام ، وك

 .، وثؼف وكقع وأبق زرطةالجرح والتعديؾصالب الحجام ترمجتف يف 

 سقليت لػظف وتخريجف إن شاء اهلل. (5)
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ُج َطَؾك َقْقلِـَا فِقَؿا إَذا َتَعقََّب اْلَفْدُي، َفلَْبَدَلُف َفنِنَّ َلُف أَْن َيْصـََع بِِف مَ  ا َشاَء. َوَيتََخرَّ

ِة، َفَؾْؿ َيْؾَزْمُف َشْلٌء آَخُر، َكَؿا  َأْو َيْرِجَع إَلك مِْؾِؽ  مَّ َكَُّف َقْد َذَبَح َما فِل الذِّ
ِ
َأَحِدِهَؿا: ٕ

. ـُ ْأِي.َوهَ  َلْق َططَِب اْلُؿَعقَّ  َذا َقْقُل َأْصَحاِب الرَّ

ـْ َطائَِشَة  ِل َما ُرِوَي َط َوَّ ْٕ تُْفَؿا، َفبََعَث  َأكََّفا َأْهَدْت  َوَوْجُف ا ، َفَلَضؾَّ ـِ َهْدَيقْ

ِن، َفـََحَرْتُفَؿا، َوَقاَلْت: َهِذهِ ُسـَُّة  َّٓ ا ، َفـََحَرْتُفَؿا، ُثؿَّ َطاَد الضَّ ـِ َبقِْر َهْدَيقْ ـُ الزُّ إَلقَْفا اْب

اَرُقْطـِّل  اْلَفْدِي َرَواُه الدَّ
(1)

. 

َكَُّف َتَعؾََّؼ َحؼُّ الؾَِّف بِِفَؿا بِنِيَجابِِفَؿا، وَ  ،ملسو هيلع هللا ىلصَوَهَذا َيـَْصِرُف إَلك ُسـَِّة َرُسقِل الؾَِّف 
ِ
ٕ

َخِر. ْٔ .هاَأْو َذْبِح َأَحِدِهَؿا َوإِيَجاِب ا
(2)

 

ُِا يف شَت٘، ؾُا حهِ شيو؟ د:169ر َػأي١ ِٝٔ َعًٝ ا ع  َػأي١: لٕ ع

ا فِل   (5/436:)الؿغـليف   قال اإلماو ابً قدام٘ ـَ َمِعقبًا َطؿَّ َوإِْن َطقَّ

تِِف، َلؿْ  ُْضِحقَِّة، إَذا َطقَّـََفا َمِعقبًَة َلِزَمُف  ذِمَّ ْٕ ُيْجِزِه، َوَلِزَمُف َذْبُحُف، َطَؾك قِقَاِس َقْقلِِف فِل ا

 َذْبُحَفا، َوَلْؿ ُيْجِزِه.

ا َكاَن َواِجبًا  ـَ َصِحقًحا َفَفَؾَؽ، أَْو َتَعقََّب بَِغقِْر َتْػِريطِِف، َلْؿ َيْؾَزْمُف َأْكثَُر مِؿَّ َوإِْن َطقَّ

َْصؾِ 
ِ
، َفَسَؼَط بِتََؾِػَفا ٕ ـِ ِة، َوإِكََّؿا َتَعؾََّؼ بِاْلَعقْ مَّ ائَِد َلْؿ َيِجْب فِل الذِّ َنَّ الزَّ

ِ
ِة: ٕ مَّ  فِل الذِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وابـ 3/749(، وابـ أبل شقبة )696، و695(، وكذلؽ إسحاق )2/242أخرجف الدارقطـل ) (1)

(، ورواية الدارقطـل مـ صريؼ سعد بـ سعقد إكصاري، 5/244(، والبقفؼل )2925) خزيؿة

ويف حػظف ضعػ، وقد تػرد بالزيادة: )هذه سـة الفدي(، ورواية الباققـ مـ صرق طـ هشام بـ 

 طروة، طـ أبقف، طـ طائشة، وهل رواية صحقحة، ولقس فقفا هذه الزيادة.

  (4/427.)البقانواكظر:  (2)
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. ـِ  اْلَفْدِي، إَذا َلْؿ َيِجْب بَِغقِْر التَّْعقِق

 َ
ِ
ٕ : ـِ ِف َوإِْن َأْتَؾَػُف، َأْو َتؾَِػ بِتَْػِريطِِف، َلِزَمُف مِثُْؾ الُؿَعقَّ ائَِد َتَعؾََّؼ بِِف َحؼُّ الؾَّ نَّ الزَّ

ـِ اْبتَِداًء. َتُف َلِزَمُف َضَؿاُكُف، َكاْلَفْدِي اْلُؿَعقَّ  .اكتفكَتَعاَلك، َوإَِذا َفقَّ

 نٝـ حيصٌ تعٝ  اهلسٟ؟ د:171ر َػأي١

يَجاُب بَِؼْقلِِف:   (5/437:)الؿغـليف   قال اإلماو ابً قدام٘ َوَيْحُصُؾ اإْلِ

َٓ  ،بِتَْؼؾِقِدِه َوإِْشَعاِرِه َكاِوًيا بِِف اْلَفْدَي َهَذا َهْدٌي. َأْو  ، َوإِْسَحاُق. َو َوبَِفَذا َقاَل الثَّْقِريُّ

َدةِ، فِل َقْقِل َأْكثَِر َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ. َوَقاَل أَُبق  َٓ بِالـِّقَِّة اْلُؿَجرَّ َراِء َمَع الـِّقَِّة، َو َيِجُب بِالشِّ

َراءِ   َمَع الـِّقَِّة. َحـِقَػَة: َيِجُب بِالشِّ

 َأكَُّف إَزاَلُة مِْؾٍؽ َطَؾك َوْجِف اْلُؼْرَبِة، َفَؾْؿ َيِجْب بِالـِّقَِّة، َكاْلِعتِْؼ َواْلَقْقِػ.  :َوَلـَا

 لشا شبذ عٔ اهلسٟ ايٛا ب ؾا٠ َػصٛب١؟ د:171ر َػأي١

إَذا َغَصَب َشاًة، َفَذَبَحَفا   (5/437:)الؿغـليف   قال اإلماو ابً قدام٘

ـْ اْلَقاِجِب  َضُف َطـَْفا أَْو  َط َطَؾقِْف، َلْؿ ُيْجِزِه، َسَقاٌء َرِضَل َمالُِؽَفا أَْو َلْؿ َيْرَض، أَْو َطقَّ

ْضُف. َوَقاَل َأُبق َحـِقَػَة: ُيْجِزُئُف إنَّ َرِضَل َمالُِؽَفا.  َلْؿ ُيَعقِّ

ـْ ُقْرَبًة فِل اْبتَِدائِِف، َفَؾْؿ َيِصْر ُقْربَ  :َوَلـَا ًة فِل أَْثـَائِِف، َكَؿا َلْق َذَبَحُف َأنَّ َهَذا َلْؿ َيُؽ

اَرتِِف. ـْ َكػَّ   .اكتفكلأِْلَْكِؾ ُثؿَّ َكَقى بِِف التَّْؼِريَب، َوَكَؿا َلْق َأْطتََؼ ُثؿَّ َكَقاُه َط

 حهِ ٖسٟ ايتٕٛع لشا عٕب يف ايٕطٜل؟ د:172ر َػأي١

َع بَِفْدِي َغقِْر   (5/437-:)الؿغـليف   قال اإلماو ابً قدام٘ ـْ َتَطقَّ َم
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: وَ  ـِ ـْ َحاَلقْ

ٍَُنااِجٍب، َلْؿ َيْخُؾ مِ َٓ  :َأَحُد َٓ ُيقِجُب بِؾَِساكِِف َو َأْن َيـِْقَيُف َهْدًيا، َو

ُجقُع فِقِف َمتَك  ُدُه َوَكَؿاُؤُه َوالرُّ َٓ َٓ َيْؾَزُمُف إْمَضاُؤُه، َوَلُف َأْو ، َفَفَذا 
بِنِْشَعاِرِه َوَتْؼؾِقِدهِ

 َ
ِ
ـْ َمالِِف، َفَلْشبََف َما َلْق َكَقى َشاَء، َما َلْؿ َيْذَبْحُف: ٕ

َدَقَة بَِشْلِء مِ كَُّف َكَقى الصَّ

َدَقةَ   بِِدْرَهٍؿ. الصَّ

َدُه َأْو ُيْشِعَرُه، َيـِْقي بَِذلَِؽ  :الجَّاِىٕ َأْن ُيقِجبَُف بِؾَِساكِِف، َفقَُؼقَل: َهَذا َهْدٌي. أَْو ُيَؼؾِّ

ًا، ِة َصاِحبِِف، َوَيِصقُر فِل  ،َيتََعؾَُّؼ اْلُقُجقُب بَِعقْـِفِ  إْهَداَءُه، َفقَِصقُر َواِجبًا ُمَعقَـّ ُدوَن ذِمَّ

َيَدْي َصاِحبِِف َكاْلَقدِيَعِة، َيْؾَزُمُف ِحْػُظُف َوإِيَصاُلُف إَلك َمِحؾِِّف، َفنِْن َتؾَِػ بَِغقِْر َتْػِريٍط مِـُْف، 

َكَّفُ 
ِ
، َلْؿ َيْؾَزْمُف َشْلٌء: ٕ ِة، إكََّؿا َتَعؾََّؼ اْلَحؼُّ  َأْو َسْقٍق، َأْو َضؾَّ مَّ َلْؿ َيِجْب فِل الذِّ

، َفَسَؼَط بِتََؾِػَفا، َكاْلَقدِيَعِة. ـِ  بِاْلَعقْ

ـِ ُطَؿَر  ـْ اْب اَرُقْطـِّل، بِنِْسـَادِِه َط ِف َوَقْد َرَوى الدَّ ، َقاَل: َسِؿْعت َرُسقَل الؾَّ

ًطا، َثؿَّ َضؾَّْت، »َيُؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلص ـْ َأْهَدى َتَطقُّ َّٓ َأْن َيَشاَء، َفنِْن َكاَن َم َفَؾْقَس َطَؾْقِف اْلَبَدُل، إ

«َكْذًرا، َفَعَؾْقِف اْلَبَدُل 
(1)

. 

ًطا، َثؿَّ َططَِب َفنِْن َشاَء َأبَْدَل، َوإِْن َشاَء َأَكَؾ، »َوفِل ِرَواَيٍة، َقاَل:  ـْ َأْهَدى َتَطقُّ َم

«َوإِْن َكاَن َكْذًرا َفْؾُقْبِدْل 
(2)

 . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، ويف إسـاده طبد اهلل بـ شبقب، وهق واهل الحديث.2/242أخرجف الدارقطـل ) عٔف جدّّا:ض (1)

(، مـ صريؼ طبد اهلل بـ طامر إسؾؿل، طـ كافع طـ 2/242أخرجف الدارقطـل ) ضعٔف ميكس: (2)

ابـ طؿر بف. وإسـاده ضعقػ: لضعػ طبد اهلل بـ طامر، وقد خالػ مالؽ فلوقػف طىل ابـ طؿر 

مـ أهدي بدكة فضؾت، أو ماتت، فنهنا إذا كاكت كذًرا أبدهلا وإن كان تطقًطا، فنن شاء أبدهلا »بؾػظ: 

 (، مـ صريؼ مالؽ، طـ كافع، طـ ابـ طؿر بف.5/243. أخرجف البقفؼل )«وإن شاء تركفا

 وقال البقفؼل بعد ذكر الرواية الؿرفقطة: الصحقح رواية مالؽ، طـ كافع، واهلل أطؾؿ.
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ا إنْ  ُف أَْتَؾَػ َواِجبًا لَِغقِْرِه، َفَضِؿـَُف،  َفَلمَّ َكَّ

ِ
أَْتَؾَػُف، أَْو َتؾَِػ بِتَْػِريطِِف، َفَعَؾقِْف َضَؿاُكُف: ٕ

 َكاْلَقدِيَعِة.

َفاِق، َكَحَرُه َمْقِضَعُف، َوَخؾَّك  ـْ اْلَؿْشِل َوُصْحبَِة الرِّ َوإِْن َخاَف َطَطبَُف، َأْو َطَجَز َط

ـَ اْلؿَ  ـْ َصَحاَبتِِف، َوإِْن َكاُكقا َبقْـَُف َوَبقْ
ََحٍد مِ َٕ  َٓ ، َوَلْؿ ُيبَْح َلُف أَْكُؾ َشْلٍء مِـُْف، َو ـِ َساكِق

ُفَؼَراًء، َوُيْستََحبُّ َلُف َأْن َيَضَع َكْعَؾ اْلَفْدِي اْلُؿَؼؾََّد فِل ُطـُِؼِف فِل َدمِِف، ُثؿَّ َيْضِرَب بِِف 

َفُف اْلُػَؼَراَء،  َفقَْعَؾُؿقا َأكَُّف َهْدٌي، َوَلقَْس بَِؿقِّتٍَة، َفقَْلُخُذوُه. َوبَِفَذا َقاَل َصْػَحتَُف، لُِقَعرِّ

ـْ َهْديِِف الَِّذي َططَِب، 
ُف َأَكَؾ مِ ـِ ُطَؿَر َأكَّ ـْ اْب ـُ ُجبَقٍْر. َوُرِوَي َط ، َوَسِعقُد ْب افِِعلُّ الشَّ

.َوَلْؿ َيْؼِض َمَؽاَكفُ 
(1)

 

َٓ َيْلُمُر َأَحًدا َوَقاَل َمالٌِؽ: ُيبَاُح لُِرْفَؼتِ  ِف، َولَِسائِِر الـَّاِس، َغقِْر َصاِحبِِف َأْو َسائِِؼِف، َو

ـُ َطبِْد  ـْ َلْحِؿِف، َضِؿـَُف. َواْحتَجَّ اْب
ـْ َأَكَؾ، َأْو َحزَّ َشقْئًا مِ

َيْلُكُؾ مِـُْف، َفنِْن َأَكَؾ، أَْو َأَمَر مِ

ـُ ُطرْ  ـْ َكاِجقََة بِـ َكْعٍب، َصاِحِب ُبْدِن اْلبَرِّ لَِذلَِؽ، بَِؿا َرَوى ِهَشاُم ْب ـْ َأبِقِف، َط َوَة، َط

ِف  ـْ اْلَفْدِي؟ َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقِل الؾَّ
َأكَُّف َقاَل: َيا َرُسقَل الؾَِّف، َكقَْػ أَْصـَُع بَِؿا َططَِب مِ

ـُِؼِف،» ـَ  اْكَحْرُه، ُثؿَّ اْغِؿْس َقاَلئَِدُه فِل َدِمِف، ُثؿَّ اْضرِْب بَِفا َصْػَحَة ُط ـَُف َوبَْق ُثؿَّ َخؾِّ بَْق

«الـَّاسِ 
(2)

ـِ َطبَّاِس، َوَطَؾقِْف اْلَعَؿُؾ ِطـَْد اْلُػَؼَفاِء.  ـْ َحِديِث اْب
. َقاَل: َوَهَذا َأَصحُّ مِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعث معل »(، كا طبدة، طـ طبقد اهلل بـ طؿر، طـ كافع، قال: 4/2/34أبل شقبة ) أخرجف ابـ (1)

اهلل ببدكة تطقًطا، فعطب يف الطريؼ، فـحرهتا، فتصدقت مـفا بطائػة، ورجعت إلقف ببعضفا،  طبد

 .، رجالف رجال الشقخقـ.  إسـاده صحقح«فلكؾ ومل يبدل

(، وابـ 4137) الؽبرى(، والـسائل يف911(، والترمذي )1762أخرجف أبق داود ) صخٔح: (2)

(، مـ صرق طـ هشام بـ طروة، طـ أبقف، طـ كاجقة بف. وإسـاده 4/334(، وأمحد )3116ماجف )

 صحقح.
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ـَ الـَّاسِ »َوَيْدُخُؾ فِل ُطُؿقِم َقْقلِِف:  ُف َوبَْق ـَ  ِهْؿ.ِف َوَغقْرُ . ُرْفَؼتُ «َوَخؾِّ بَْق

َثفُ َوَلـَا، َما َرَوى ابْ  ِف  ،ـُ َطبَّاٍس، َأنَّ ُذَؤْيبًا َأَبا َقبِقَصَة َحدَّ َكاَن  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل الؾَّ

ـَْفا َشْلٌء، َفَخِشقَت َطَؾْقَفا، َفاْكَحْرَها، ُثؿَّ »َيبَْعُث َمَعُف اْلبُْدَن، ُثؿَّ َيُؼقُل:  إْن َططَِب ِم

ـْ َأْهِؾ اْغِؿْس َكْعَؾَفا فِل َدِمَفا، ُثؿَّ اْضرِْب بِِف َصْػَحتَ  َٓ َأَحٌد ِم َٓ َتْطَعْؿَفا َأْكَت َو َفا، َو

. َرَواُه ُمْسؾِؿٌ «ُرْفَؼتِؽ
(1)

َماُم َأْحَؿُد:  َٓ َيْلُكُؾ ». َوفِل َلْػٍظ َرَواُه اإْلِ قَفا َوالـَّاَس، َو َوُيَخؾِّ

ـْ َأْصَحابِفِ  َٓ َأَحٌد ِم ـَْفا ُهَق َو «ِم
(2)

َثـَا إْسَؿاِطق ـْ . َوَقاَل َسِعقٌد َحدَّ ـُ إْبَراِهقَؿ، َط ُؾ ْب

ِف  ـْ َرُسقِل الؾَّ ـِ َسَؾَؿَة، َط ـْ ُمقَسك ْب أَكَُّف َبَعَث بِثََؿاكِل َطْشَرَة َبَدَكًة  ملسو هيلع هللا ىلصَأبِل التَّقَّاِح، َط

ـَْفا َشْلٌء، َفاْكَحْرَها، ُثؿَّ ُاْصُبْغ َكْعَؾَفا فِل َدِمَفا،»َمَع َرُجٍؾ، َوَقاَل:   إْن اْزَدَحَػ َطَؾْقَؽ ِم

ـْ َأْهِؾ ُرْفَؼتَِؽ  ُثؿَّ  َٓ َأَحٌد ِم َٓ َتْلُكْؾ َأْكَت َو «اْضرِْب بَِفا فِل َصْػَحتَِفا، َو
(3)

َوَهَذا  .

َياَدةِ، ـٌ لِؾزِّ ، َفقَِجُب َتْؼِديُؿُف َطَؾك ُطُؿقِم َما َخاَلَػُف. َصِحقٌح ُمتََضؿِّ  َوَمْعـًك َخاصٍّ

ـَ ُرْفَؼتِِف وَ  َٓ َتِصحُّ التَّْسِقَيُة َبقْ ْكَساَن ُيْشِػُؼ َطَؾك َو َنَّ اإْلِ
ِ
ـَ َسائِِر الـَّاِس: ٕ َبقْ

ائُِؼ  ـْ ُمْمَكتِِف. َوإِكََّؿا ُمـَِع السَّ
َع َطَؾقِْفْؿ مِ َؿا َوسَّ ُرْفَؼتِِف، َوُيِحبُّ التَّْقِسَعُة َطَؾقِْفْؿ، َوُربَّ

َر فِل ِحْػظَِفا،  َْكِؾ مِـَْفا: لِئاَلَّ ُيَؼصِّ ْٕ ـْ ا
َفُقْعطِبََفا لِقَْلُكَؾ ُهَق َوُرْفَؼتُُف مِـَْفا، َوُرْفَؼُتُف مِ

 َفتَْؾَحَؼُف التُّْفَؿُة فِل َطَطبَِفا لِـَْػِسِف َوُرْفَؼتِِف، َفُحِرُمقَها لَِذلَِؽ. َفنِْن َأَكَؾ مِـَْفا، َأْو َباَع َأوْ 

 َأْصَعَؿ َغـِقًّا، َأْو ُرْفَؼتَُف، َضِؿـَُف بِِؿثْؾِِف َلْحًؿا.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1326أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)

 (، وإسـاده صحقح.4/225أخرجف أمحد ) (2)

(، مـ 1325إسـاد سعقد بـ مـصقر مرسؾ، والحديث صحقح، فؼد أخرجف مسؾؿ ) صخٔح: (3)

 .«ست طشرة بدكة»صريؼ مقسك بـ سؾؿة، طـ ابـ طباس بف، وفقف: 
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َػَفا، َأْو َتؾَِػْت بِتَْػِريطِِف، َأْو َخاَف َطَطبََفا، َفَؾْؿ َيـَْحْرَها َحتَّك َهَؾَؽْت، َوإِْن َأْتؾَ 

َؿاِن  ُر َطَؾقِْف إيَصاُل الضَّ َٓ َيتََعذَّ ُف  َكَّ
ِ
َفَعَؾقِْف َضَؿاُكَفا بَِؿا ُيقِصُؾُف إَلك ُفَؼَراِء اْلَحَرِم: ٕ

 إَلقِْفْؿ، بِِخاَلِف اْلَعاصِِب. 

َكَُّف َأْوَصَؾُف إَلك َوإِْن َأصْ 
ِ
َْكِؾ مِـَْفا، َفاَل َضَؿاَن َطَؾقِْف: ٕ ْٕ َعَؿ مِـَْفا َفِؼقًرا، أَْو َأَمَرُه بِا

، َفَلْشبََف َما َلْق َأْصَعَؿ َفِؼقًرا َبْعَد ُبُؾقِغِف َمِحؾَّفُ   ه.ااْلُؿْستَِحؼِّ

ػ وإن أتؾ  (4/419-:)البقانيف   قال اإلماو أبْ احلطني الِعنساىٕ

الؿفدي الفدَي: لزمف ضؿاكف: ٕكف أتؾػ مال الؿساكقـ، ويضؿـف بلكثر إمريـ: 

 مـ ققؿتف، أو هدٍي مثؾف.

 وقال مالؽ، وأبق حـقػة: يجب طؾقف ققؿتف يقم التؾػ.

دلقؾـا: أكف لزمف اإلراقة، والتػرقة، وقد فقت الجؿقع: فؾزمف ضؿاهنؿا، كؿا لق 

ـ مثؾف اشترى هبا هدًيا مثؾف. وإن كان الثؿـ أتؾػ شقئقـ. فنن كاكت الؼقؿة مثؾ ثؿ

أقؾَّ مـ ققؿة هدي مثؾف: لزمف أن يشتري مثؾف. وإن كاكت أكثر: فنن أمؽـف أن 

 يشتري هبا هديقـ مثؾف: اشترى هبا هديقـ، وإن مل يؿؽـف: اشترى هدًيا مثؾف.

ـف ثؿ قال: وإن أتؾػف أجـبل: وجبت طؾقف الؼقؿة يقم التؾػ، ٓ غقر، والػرق بق

 هوبقـ الؿفدي: أن الؿفدي وجبت طؾقف اإلراقة، وهذا مل تجب طؾقف اإلراقة.ا

، واهلل أطؾؿ.أقسبمـ ققل الشافعقة  ما قرره العؿراين  ُ :قيت
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (4/427.)البقانواكظر:  (1)
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 حهِ ٖسٟ ايتٕٛع لشا أفٝب بعٝب؟ د:173ر َػأي١

 ُف َأْجَزَأُه.حَ بَ ذَ فَوإِْن َتَعقََّب   (5/441:)الؿغـليف   قال اإلماو ابً قدام٘

ْبِح. َوَقاَل  َّٓ أَْن َيْحُدَث اْلَعقُْب بِِف َبْعَد إْضَجاِطِف لِؾذَّ َٓ ُيْجِزُئُف، إ  َأُبق َحـِقَػَة: 

َنَّ اْلَعَطَب َيْذَهُب بَِجِؿقِعِف،  :َوَلـَا
ِ
َأكَُّف َلْق َططَِب َلْؿ َيْؾَزْمُف َشْلٌء، َفاْلَعقُْب َأْوَلك: ٕ

َكَُّف َطقٌْب 
ِ
 َحَدَث َبْعَد ُوُجقبِِف، َفَلْشبََف َما َلْق َحَدَث َبْعَد إْضَجاِطِف.َواْلَعقُْب َيـُْؼُصُف. َوٕ

ُق بِِف. َوَقاَل َأُبق َحـِقَػَة:  ـْ اْلِؼقَؿِة، َيتََصدَّ
، َفَعَؾقِْف َما َكَؼَصُف مِ َوإِْن َتَعقََّب بِِػْعِؾ آَدمِلٍّ

َّا َأكَُّف ُيبَاُع َجِؿقُعُف، َوُيْشتََرى َهْدٌي. َوَبـَك َذلَِؽ َطَؾك َأكَّ  َٓ ُيْجِزُئ، َوَقْد َبقَـّ ُف 

 .اكتفكُمْجِزٌئ.

 حهِ لبساٍ اهلسٟ خبري َٓ٘؟ د:174ر َػأي١

َفَؾُف  :َوإِْذ َأْوَجَب َهْدًيا  (5/441:)الؿغـليف   قال اإلماو ابً قدام٘

ْحَؿُد. َوُهَق اْختِقَاُر َأْكثَِر إْبَداُلُف بَِخقِْر مِـُْف، َوَبقُْعُف لِقَْشتَِرَي بِثََؿـِِف َخقًْرا مِـُْف. َكصَّ َطَؾقِْف أَ 

َْصَحاِب، َوَمْذَهُب َأبِل َحـِقَػةَ  ْٕ  .ا

َٓ إْبَداُلُف. َوُهَق َقْقُل  َوَقاَل َأُبق اْلَخطَّاِب: َيُزوُل مِْؾُؽُف َطـُْف، َوَلقَْس َلُف َبقُْعُف َو

َقبَِة، َويَ  َكَُّف َحؼ  ُمتََعؾٌِّؼ بِالرَّ
ِ
ٕ : افِِعلِّ ْسِري إَلك اْلَقَلِد، َفُؿـَِع اْلبَقُْع، َمالٍِؽ، َوالشَّ

 َٓ َٓ َيُجقُز َلُف إْبَداُلُف بِِؿثْؾِِف، َفَؾْؿ َيُجْز بَِخقِْر مِـُْف، َكَسائِِر َما  ُف  َكَّ
ِ
ْستِقاَلِء، َوٕ

ِ
َكآ

 َبقُْعُف. َيُجقزُ 

لِ  َوَّ ْٕ َكاُة، َأنَّ الـُُّذوَر َمْحُؿقَلٌة َطَؾك ُأُصقلَِفا فِل اْلػَ  :َوَوْجُف ا ْرِض، َوُهَق الزَّ

ُف َلْق َزاَل مِْؾُؽُف َلْؿ َيُعْد إَلقِْف بِاْلَفاَلِك، َكَسائِِر  َكَّ
ِ
ْبَداُل، َكَذلَِؽ َهَذا، َوٕ َيُجقُز فِقَفا اإْلِ
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 َيُجقُز َبقُْعَفا، َوَقْد َدلَّ َطَؾك َجقَ 

َرةِ َْماَلِك إَذا َزاَلْت. َوقِقَاُسُفْؿ َيـْتَِؼُض بِاْلُؿَدبَّ ْٕ اِز َبقِْع ا

ِر َأنَّ الـَّبِلَّ  ًرا ملسو هيلع هللا ىلصاْلُؿَدبَّ َباَع ُمَدبَّ
(1)

ا إْبَداُلَفا بِِؿثْؾَِفا َأْو ُدوكَِفا، َفَؾْؿ َيُجْز: لَِعَدِم  . َأمَّ

 هااْلَػائَِدةِ فِل َذلَِؽ.

ويدل طىل جقاز إبدال الـذر بخقر مـف مـ جـسف حديث جابر بـ  ُ :قيت

قام يقم الػتح، فؼال:  أن رجال( 14919محد )(، وأ3315اهلل طـد أبل داود ) طبد

يا رسقل اهلل، إين كذرت هلل إن فتح اهلل طؾقؽ مؽة، أن أصظ يف بقت الؿؼدس 

، ثؿ أطاد طؾقف، «صؾ هاهـا»، ثؿ أطاد طؾقف، فؼال: «صؾ هاهـا»ركعتقـ، قال: 

 . «شلكؽ إذن»فؼال: 

 لشا ٚيس  اهلس١ٜ; ؾُا حهِ ٚيسٖا؟ د:175ر َػأي١

ُة َفَقَلُدَها   (5/441:)الؿغـليف   قال اإلماو ابً قدام٘ إَذا َوَلَدْت اْلَفِديَّ

ـْ 
ـْ َلبَـَِفا، َفنِْن َلْؿ ُيْؿؽِ

َّٓ َحَؿَؾُف َطَؾك َضْفِرَها، َوَسَؼاُه مِ ـَ َسْقُقُف َوإِ بَِؿـِْزَلتَِفا إْن َأْمَؽ

َٓ َحْؿُؾُف، َصـََع بِِف َما َيْصـَُع بِاْلَفْدِي إَذا َططَِب،  ـَ َما َسْقُقُف َو َٓ َفْرَق فِل َذلَِؽ َبقْ َو

تِِف. ـْ اْلَقاِجِب فِل ذِمَّ ًٓ َط َُف َبَد ـَ َما َطقَـّ  َطقَّـَُف اْبتَِداًء َوَبقْ

ـْ اْلَقاِجِب -َوَقاَل اْلَؼاِضل  ًٓ َط ـِ َبَد َٓ َيتْبََعَفا-فِل اْلُؿَعقَّ َوَلُدَها:  : َيْحتَِؿُؾ َأْن 

ِة َواِحدٌ  مَّ َنَّ َما فِل الذِّ
ِ
َكَُّف ٕ

ِ
ُف فِل اْلُقُجقِب: ٕ ُف َيتْبَُع ُأمَّ ِحقُح أَكَّ ، َفاَل َيْؾَزُمُف اْثـَاِن. َوالصَّ

ـِ اْبتَِداًء. .هاَوَلُد َهْدٍي َواِجٍب، َفَؽاَن َواِجبًا، َكاْلُؿَعقَّ
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(، مـ حديث جابر بـ طبد اهلل 997(، ومسؾؿ )2141أخرجف البخاري )  (1)

  (4/415.)البقانواكظر:  (2)
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 حهِ ؾطب يدي اهلسٟ؟ د:176ر َػأي١

ـِ َولِْؾُؿْفِدي ُشْرُب َلبَ   (5/442:)الؿغـليف   قال اإلماو ابً قدام٘

ـْ  َّٓ َما َفَضَؾ َط ْرِع َيُضرُّ بِِف، َفنَِذا َكاَن َذا َوَلٍد، َلْؿ َيْشَرْب إ َنَّ َبَؼاَءُه فِل الضَّ
ِ
اْلَفْدِي: ٕ

ـْ َخبَِر َطؾِلٍّ 
 َوَلِدِه: لَِؿا َذَكْرَكا مِ

(1)
َٓ َيْػُضُؾ  ، َأْو َما  ُمِّ ْٕ . َفنِْن َشِرَب َما َيُضرُّ بِا

ـْ اْلَقَلِد، َضِؿـَ  ى بَِلْخِذِه.َط َكَُّف َتَعدَّ
ِ
 ُف: ٕ

َق بِِف َطَؾك اْلُػَؼَراِء. َواْلَػْرُق َبقْـَُف  ُه َوَتَصدَّ َوإِْن َكاَن ُصقُفَفا َيُضرُّ بَِفا َبَؼاُؤُه، َجزَّ

ـَ  بَ قَف َكاَن َمْقُجقًدا َحاَل إيَجابَِفا، َفَؽاَن َواِجبًا َمَعَفا، َوالؾَّ ، َأنَّ الصُّ ـِ بَ ـَ الؾَّ  َوَبقْ

ٌد فِقَفا َشقْئًا َفَشقْئًا، َفُفَق َكـَْػِعَفا َوُرُكقبَِفا.  هاُمتََجدِّ

وقال أبق حـقػة: لقس لف شرب لبـفا، وإكؿا يـضح ضرطفا بالؿاء حتك يجػ 

 لبـفا.

، وهق جقاز شرب ما زاد طىل حاجة ولدها، ًاىصحْح قٌه اجلَيٌز ُ :قيت

.﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ﴿ والدلقؾ ققلف تعاىل:
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ق طؿرو بـ مطر حدثـا يحقك بـ (، أخبركا أبق طبد اهلل الحافظ أخبركا أب5/237البقفؼل ) أخرجف (1)

سؿعت  :محؿد حدثـا طبقد اهلل بـ معاذ حدثـا أبك حدثـا شعبة طـ زهقر يعـك ابـ أبك ثابت قال

طـ رجؾ اشترى بؼرة  ا سؿع رجال مـ مهدان سلل طؾقً  -لابـ حذف العبس ليعـ-الؿغقرة 

 فاذبحفا وولدها طـ سبعة. فنذا كان يقم الـحر :هبا فـتجت فؼال: ٓ تشرب لبـفا إٓ فضال للقضح

وإسـاده حسـ مـ أجؾ الؿغقرة بـ حذف العبسل، فؼد روى طـف اثـان، وأورده ابـ أبل حاتؿ يف 

الجرح والتعديؾوأورده البخاري يف  .، وكؼؾ طـ ابـ معقـ: أكف قال: مشفقرالتاريخ ومل يذكر ،

 فقف جرًحا، وٓ تعدياًل فؿثؾف ٓ بلس بتحسقـ حديثف.

  (4/415-416.)البقانظر: واك (2)
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 ٌٖ ٜ٪نٌ َٔ اهلسٟ ايٛا ب؟ د:177ر َػأي١

ـْ    (5/444-:)الؿغـليف   قال اإلماو ابً قدام٘
اْلَؿْذَهُب َأكَُّف َيْلُكُؾ مِ

َهْدِي التََّؿتُِّع َواْلِؼَراِن ُدوَن َما ِسَقاُهَؿا. َكصَّ َطَؾقِْف أَْحَؿُد. َوَلَعؾَّ اْلِخَرقِلِّ َتَرَك ذِْكَر 

َكَُّف ُمتَْعٌة،
ِ
َكَُّفَؿا َسَقاٌء فِل اْلَؿْعـَك، َفنِنَّ َسبَبَُفَؿا َغقُْر  اْلِؼَراِن: ٕ

ِ
َواْكتََػك بِِذْكِر اْلُؿتَْعِة ٕ

ْأِي. ِع. َوَهَذا َقْقُل َأْصَحاِب الرَّ  َمْحُظقٍر، َفَلْشبََفا َهْدَي التََّطقُّ

ـْ َأْحَؿدَ  قِْد، وَ  :َوَط ـْ اْلَؿـُْذوِر َوَجَزاِء الصَّ
َٓ َيْلُكُؾ مِ ا ِسَقاُهَؿا. َوُهَق َأكَُّف  َيْلُكُؾ مِؿَّ

قِْد َبَدٌل، َوالـَّْذُر َجَعَؾُف  َنَّ َجَزاَء الصَّ
ِ
، َوإِْسَحاَق: ٕ ـِ ـِ ُطَؿَر، َوَطَطاٍء، َواْلَحَس َقْقُل اْب

ِف َتَعاَلك بِِخاَلِف َغقِْرِهَؿا.  لِؾَّ

اَرةِ، ـْ اْلَؽػَّ
َٓ َيْلُكُؾ َأْيًضا مِ ـُ أَبِل ُمقَسك:  ا ِسَقى َهِذِه  َوَقاَل اْب َوَيْلُكُؾ مِؿَّ

َٓ َمْدَخَؾ  ، َو ـِ ِف لِْؾَؿَساكِق َنَّ َما ِسَقى َذلَِؽ َلْؿ ُيَسؿِّ
ِ
الثَّاَلَثِة. َوَكْحُقُه َمْذَهُب َمالٍِؽ: ٕ

َع.  لإِْلِْصَعاِم فِقِف، َفَلْشبََف التََّطقُّ

َكَُّف َهدْ 
ِ
ـْ َواِجٍب: ٕ

َٓ َيْلُكُؾ مِ  : افِِعلُّ ْحَراِم، َفَؾْؿ َيُجْز َوَقاَل الشَّ ٌي َوَجَب بِاإْلِ

اَرةِ. َْكُؾ مِـُْف، َكَدِم اْلَؽػَّ ْٕ  ا

ِة اْلَقَداِع َوَأْدَخَؾْت َطائَِشُة اْلَحجَّ  ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ َأْزَواَج الـَّبِلِّ  :َوَلـَا ـَ َمَعُف فِل َحجَّ َتَؿتَّْع

َـّ ا ـْ ُلُحقمَِفا ملسو هيلع هللا ىلصلـَّبِلُّ َطَؾك اْلُعْؿَرةِ، َفَصاَرْت َقاِرَكًة، ُثؿَّ َذَبَح َطـُْف
ـَ مِ .اْلبََؼَرَة، َفَلَكْؾ

(1)
 

 َأْزَواُج الـَّبِلِّ 
ـْ اْلبََؼَرةِ

ًة.  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َأْحَؿُد َقْد َأَكَؾ مِ فِل َحِديِث َطائَِشَة َخاصَّ

ـْ َمَعُف َهْدٌي، إَذا َصاَف بِاْلبَقِْت، ملسو هيلع هللا ىلصَوَقاَلْت َطائَِشُة: إنَّ الـَّبِلَّ  ـْ َلْؿ َيُؽ ،  َأَمَر َم َأْن َيِحؾَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .( طـ طائشة رضل اهلل طـفا1211(، ومسؾؿ برقؿ )1721أخرجف البخاري برقؿ ) (1)
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ـْ  ملسو هيلع هللا ىلصَفَدَخَؾ َطَؾقْـَا َيْقَم الـَّْحِر بَِؾْحِؿ َبَؼٍر، َفُؼْؾت: َما َهَذا؟ َفِؼقَؾ: َذَبَح الـَّبِلُّ  َط

َأْزَواِجفِ 
(1)

. 

ـُ َماَجفْ  ِة  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل الؾَِّف  ،َوَرَوى َأُبق َداُود، َواْب ٍد فِل َحجَّ ـْ آِل ُمَحؿَّ َذَبَح َط

ةً اْلَقَداِع َبَؼرَ 
(2)

ـُ ُطَؿَر: َتَؿتََّع َرُسقُل الؾَِّف  . ، َفَساَق  ملسو هيلع هللا ىلصَوَقاَل اْب  إَلك اْلَحجِّ
بِاْلُعْؿَرةِ

ـْ ذِي اْلُحَؾقَْػِة . ُمتََّػٌؼ َطَؾقْفِ 
اْلَفْدَي مِ

(3)
. 

ـْ ُكؾِّ َبَدَكٍة بِبِْضَعٍة، َفُجِعَؾْت فِل قِْدٍر، َفَلَكَؾ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ  َوَقْد َثبََت 
ُهَق َأَمَر مِ

ـْ َمَرقَِفا. َرَواُه ُمْسؾِؿٌ 
ـْ َلْحِؿَفا، َوَشِرَبا مِ

َوَطؾِل  مِ
(4)

َكَُّفَؿا َدَما ُكُسٍؽ، َفَلْشبََفا  ،
ِ
َوٕ

قْدِ  َكَُّف َيِجُب بِِػْعٍؾ َمْحُظقٍر، َفَلْشبََف َجَزاَء الصَّ
ِ
ـْ َغقِْرِهَؿا: ٕ

َٓ ُيْمَكُؾ مِ َع، َو  .التََّطقُّ

لؿا تؼدم  :يجقز أن يمكؾ مـ هدي التؿتع والؼران : ىوقاه أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل

مـ إحاديث، ويجقز أن يلكؾ مـ الفدي الؿـذور: إٓ إن كقى أن يتصدق بؾحؿف 

 .كاماًل، وأما هدي الؽػارة وجزاء الصقد: فال يلكؾ مـف: ٕكف مؼابؾ جـايتف

 َؿطٚع١ٝ ا٭نٌ َٔ ٖسٟ ايتٕٛع؟ د:178ر َػأي١

ِع، َوُهَق   (5/446:)الؿغـليف   قال اإلماو ابً قدام٘ ا َهْدُي التََّطقُّ َفَلمَّ

ًطا  تِِف، َوَما َكَحَرُه َتَطقُّ ـْ َواِجٍب فِل ذِمَّ ـْ َغقِْر َأْن َيُؽقَن َط
ـِ اْبتَِداًء، مِ َما َأْوَجبَُف بِالتَّْعقِق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .( طـ طائشة 125( )1211(، ومسؾؿ برقؿ )1721أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

 (، وهق صحقح طىل شرط مسؾؿ.3135(، وابـ ماجف )1751أخرجف أبق داود ) (2)

 .( طـ ابـ طؿر 1227(، ومسؾؿ )1691) ف البخاري برقؿأخرج (3)

 .طـ جابر بـ طبد اهلل  (1218أخرجف مسؾؿ ) (4)
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ِف َتَعالَ  ـْ َغقِْر َأْن ُيقِجبَُف، َفقُْستََحبُّ َأْن َيْلُكَؾ مِـُْف: لَِؼْقِل الؾَّ

َوَأَقؾُّ  ،﴾ہ ہ ﴿ك: مِ

ْستِْحبَاُب 
ِ
َْمِر آ ْٕ َنَّ الـَّبِلِّ  :َأْحَقاِل ا

ِ
ـْ ُبْدكِِف. ملسو هيلع هللا ىلصَوٕ

 َأَكَؾ مِ

َص َلـَا الـَّبِلُّ » :َوَقاَل َجابِرٌ  ـْ ُبْدكِـَا َفْقَق َثاَلٍث َفَرخَّ
َٓ َكْلُكُؾ مِ َفَؼاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصُكـَّا 

ُدوا» دْ  «ُكُؾقا َوَتَزوَّ .َرَواُه اْلُبَخاِريُّ  َكا.َفَلَكْؾـَا َوَتَزوَّ
(1)

 

ا َكَحَر اْلبََدَكاِت اْلَخْؿَس. َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَوإِْن َلْؿ َيْلُكْؾ َفاَل َبْلَس: َفنِنَّ الـَّبِلَّ  ـْ »َلؿَّ َم

«َشاَء اْقَتَطَع 
(2)

َـّ َشقْئًا.  . َوَلْؿ َيْلُكْؾ مِـُْف

َْكُؾ َكثِقًرا  ملسو هيلع هللا ىلصَؾ الـَّبِلُّ َأْن َيْلُكَؾ اْلقَِسقَر مِـَْفا، َكَؿا َفعَ  :َواْلُؿْستََحبُّ  ْٕ َوَلُف ا

َدَقُة بِاْلقَِسقِر مِـَْفا، َكَؿا فِل  ُد، َكَؿا َجاَء فِل َحِديِث َجابٍِر. َوُتْجِزُئُف الصَّ َوالتََّزوُّ

ُْضِحقَِّة. ْٕ َدَقِة مِـَْفا، َكَؿا فِل ا ـَ اْلَؿْشُروَع لِؾصَّ ُْضِحقَِّة، َفنِْن َأَكَؾَفا َضِؿ ْٕ  ا

 مما ٖٛ ممٓٛع َٔ أنً٘ َٔ اهلسٟ؟ لشا أنٌ د:179ر َػأي١

ـْ   (5/447:)الؿغـليف   قال اإلماو ابً قدام٘
َوإِْن َأَكَؾ مِـَْفا َما ُمـَِع مِ

َنَّ اْلَجِؿقَع َمْضُؿقٌن َطَؾقِْف بِِؿثْؾِِف َحقََقاًكا، َفَؽَذلَِؽ 
ِ
َأْكؾِِف، َضِؿـَُف بِِؿثْؾِِف َلْحًؿا: ٕ

َطك اْلَجاِزَر مِـَْفا َشقْئًا َضِؿـَُف بِِؿثْؾِِف. َوإِْن َأْصَعَؿ َغـِقًّا مِـَْفا، َأْبَعاُضُف. َوَكَذلَِؽ إْن َأطْ 

َنَّ َما َمَؾَؽ َأْكَؾُف َمَؾَؽ 
ِ
ُْضِحقَِّة: ٕ ْٕ ِة، َجاَز َكَؿا َيُجقُز َلُف َذلَِؽ فِل ا َطَؾك َسبِقِؾ اْلَفِديَّ

تَُف. ـْ َذلَِؽ، َفَلْشبََف َوإِْن َباَع َشقْئًا مِـَْفا، َأْو َأْتؾَ  َهِديَّ
ُف َمْؿـُقٌع مِ َكَّ

ِ
َػُف، َضِؿـَُف بِِؿثْؾِِف: ٕ

ـْ َغقِْر 
َنَّ اْلُؿتَْؾَػ مِ

ِ
َططِقَّتَُف لِْؾَجاِزِر. َوإِْن أَْتَؾَػ َأْجـَبِل  مِـُْف َشقْئًا، َضِؿـَُف بِِؼقَؿتِِف: ٕ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.31(، )1972(، كؿا أخرجف أيًضا مسؾؿ )1719أخرجف البخاري ) (1)

 (، طـ طبد اهلل بـ قرط رضل اهلل طـف، بنسـاد صحقح.1765(، وأبق داود )19175أخرجف أمحد ) (2)
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َْمثَاِل، َفَؾِزَمتُْف قِقَؿُتُف، َكَؿا َلْق َأْتؾَ  ْٕ .َذَواِت ا ـٍ َدمِلٍّ ُمَعقَّ

ِ
 َػ َلْحًؿا ٔ

 اهلسٟ ايٛا ب بػري ايٓصض ٌٖ ي٘ بسٌٜ؟ د:181ر َػأي١

َواْلَفْدُي اْلَقاِجُب بَِغقِْر   (5/447:)الؿغـليف   قال اإلماو ابً قدام٘

: َمـُْصقٌص َطَؾقْفِ  ـِ  ، َوَمِؼقٌس َطَؾك اْلَؿـُْصقِص.الـَّْذِر َيـَْؼِسُؿ قِْسَؿقْ

ا اْلَؿـُْصقُص َطَؾقْ  ِف َفَلْرَبَعٌة، اْثـَاِن َطَؾك التَّْرتِقِب، َواْلَقاِجُب فِقِفَؿا َما اْستَقَْسَر َفَلمَّ

ُف َشاٌة، َأْو ُسبُْع َبَدَكةٍ  ـْ اْلَفْدِي، َوَأَقؾُّ
 :مِ

ٍَُنا  إَِلك اْلَحجِّ َفَؿا ﴿َدُم اْلُؿتَْعِة، َقاَل الؾَُّف َتَعاَلك:  :َأَحُد
ـْ َتَؿتََّع بِاْلُعْؿَرةِ َفَؿ

اٍم فِل اْلَحجِّ َوَسبَْعٍة إَِذا َرَجْعُتؿْ اْستَقْ  ـْ َلْؿ َيِجْد َفِصقَاُم َثالَثِة أَيَّ ـَ اْلَفْدِي َفَؿ
 ﴾َسَر مِ

 . [196]البقرة: 

ُف َتَعاَلك :َّالجَّاِىٕ ْحَصاِر، َقاَل الؾَّ  ،[196]البقرة:  ﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ﴿ :َدُم اإْلِ

اٍم.َوُهَق َطَؾك التَّْرتِقِب َأْيًضا، إْن َلْؿ َيجِ   َأيَّ
 ْدُه اْكتََؼَؾ إَلك ِصقَاِم َطَشَرةِ

ـْ َغقِْر َتْخقِقٍر، َفاْقتََضك َتْعقِقـُُف 
ًا مِ َنَّ الؾََّف َتَعاَلك َأَمَر بِِف ُمَعقَـّ

ِ
َوإِكََّؿا َوَجَب َتْرتِقبُُف: ٕ

َّٓ ِطـَْد اْلَعْجِز، َكَسائِِر اْلَقاِجبَ  َٓ َيـْتَِؼَؾ َطـُْف إ  .اِت اْلُؿَعقَّـَةِ اْلُقُجقَب، َوَأْن 

 َٓ ُف  َّٓ أَكَّ اٍم بِاْلِؼقَاِس َطَؾك َدِم اْلُؿتَْعِة، إ  َأيَّ
َفنِْن َلْؿ َيِجْدُه، اْكتََؼَؾ إَلك ِصقَاِم َطَشَرةِ

. افِِعلِّ  َيِحؾُّ َحتَّك َيُصقَمَفا. َوَهَذا َقْقُل الشَّ

َكَّفُ 
ِ
َٓ َبَدَل َلُف: ٕ َٓ َيْؾَزُم،  َوَقاَل َمالٌِؽ، َوَأُبق َحـِقَػَة  َلْؿ ُيْذَكْر فِل اْلُؼْرآِن. َوَهَذا 

َٓ َيْؿـَُع قِقَاَسُف َطَؾك َكظِقِرِه.  َفنِنَّ َطَدَم ذِْكِرِه 
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 ملسو هيلع هللا ىلص: ٕن الـبل قٌه ٍاىل ًأتِ حنْفحهق  ًاألظيس :قاه أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل ىو 

ن يبؼك طىل مل يلمر مـ مل يؽـ طـده هدي يقم الحديبقة أن يصقم طشرة أيام، وٓ أ

 إحرامف حتك يصقم، وٕن اهلل طز وجؾ مل يذكر الصقم.

ٍَُنا :َواْثـَاِن ُمَخقََّرانِ  قال ابً قدام٘: ُف َتَعاَلك:  :َأَحُد ََذى، َقاَل الؾَّ ْٕ ې  ﴿فِْدَيُة ا

 .[196]البقرة:  ﴾ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ

قِْد، َوُهَق َطَؾك التَّخْ  :الجَّاِىٕ ۉ ې ې ﴿قِقِر َأْيًضا بَِؼْقلِِف َتَعاَلك: َجَزاُء الصَّ

ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 

 .[95]املائدة:  ﴾ېئ ىئ ىئ ىئ ی

َما َلقَْس بَِؿـُْصقٍص َطَؾقِْف، َفقَُؼاُس َطَؾك َأْشبَِف اْلَؿـُْصقِص َطَؾقِْف بِِف،  :اِلِكِطُه الجَّاِىٕ

ِف بِتَ  ـِ فِل َسَػٍر َواِحٍد، َفَفْدُي اْلُؿتَْعِة َوَجَب لِؾتََّرفُّ ، َوَقَضائِِف الـُُّسَؽقْ ـِ َػَرْي ْرِك َأَحِد السَّ

َوُيَؼاُس َطَؾقِْف َأْيًضا َدُم اْلَػَقاِت َفقَِجُب َطَؾقِْف مِثُْؾ َدِم اْلُؿتَْعِة. َوَبَدُلُف مِثُْؾ َبَدلِِف، َوُهَق 

ـُ َأْن يَ 
َٓ ُيْؿؽِ َّٓ َأكَُّف  اٍم، إ  َأيَّ

َنَّ اْلَػَقاَت إكََّؿا ِصقَاُم َطَشَرةِ
ِ
ُؽقَن َثاَلَثًة َقبَْؾ َيْقِم الـَّْحِر، ٕ

ََحِد 
ِ
َكَُّف َتَرَك َبْعَض َما اْقتََضاُه إْحَراُمُف، َفَصاَر َكالتَّاِرِك ٕ

ِ
َيُؽقُن بَِػَقاِت َلقَْؾِة الـَّْحِر، ٕ

حْ  . َفنِْن قِقَؾ: َفَفالَّ َأْلَحْؼتُُؿقُه بَِفْدِي اإْلِ ـِ َػَرْي ـْ السَّ
َصاِر، َفنِكَُّف َأْشبَُف بِِف، إْذ ُهَق َحاَلٌل مِ

ْحَصاَر َلقَْس  ا اْلبََدُل َفنِنَّ اإْلِ ا اْلَفْدُي َفُفَؿا فِقِف َسَقاٌء، َوَأمَّ  إْحَرامِِف َقبَْؾ إْتَؿامِِف؟ ُقْؾـَا: َأمَّ

َْصِؾ اْلَؿـُْصقِص بَِؿـُْصقٍص َطَؾك اْلبََدِل فِقِف، َوإِكََّؿا َيثْبُُت قِقَاًسا، َفِؼقَاُس  ْٕ َهَذا َطَؾك ا

ـْ َدِم  قَاِم َط قَاَم َهاُهـَا مِثُْؾ الصِّ ـْ قِقَاِسِف َطَؾك َفْرِطِف، َطَؾك َأنَّ الصِّ
َطَؾقِْف َأْوَلك مِ
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ْحَصاِر َيِجُب َأْن َيُؽقَن َقبَْؾ ِحؾِّ  َّٓ َأنَّ ِصقَاَم اإْلِ اٍم َأْيًضا، إ ْحَصاِر، َوُهَق َطْشَرُة َأيَّ ِف، اإْلِ

َنَّ الثَّاَلَثَة فِل 
ِ
َوَهَذا َيُجقُز فِْعُؾُف َقبَْؾ ِحؾِِّف َوَبْعَدُه، َوُهَق َأْيًضا ُمَؼاِرٌن لَِصْقِم اْلُؿتَْعِة: ٕ

 اْلُؿتَْعِة ُيْستََحبُّ أَْن َيُؽقَن آِخُرَها َيْقَم َطَرَفَة، َوَهَذا َيُؽقُن َبْعَد َفَقاِت َطَرَفَة.

ـْ َهْدِي اْلَػَقاِت مِثَْؾ َواْلِخَرقِلُّ إكََّؿا َج  ْقَم َط قِْد  َعَؾ الصَّ ـْ َجَزاِء الصَّ ْقِم َط الصَّ

ـْ ُطَؿَر َواْبـِِف مِثُْؾ َما َذَكْرَكا.  ـْ ُكؾِّ ُمدٍّ َيْقًما. َواْلَؿْرِويُّ َط  َط

ـْ َوُيَؼاُس َطَؾقِْف َأْيًضا ُكؾُّ َدٍم َوَجَب لِتَْرِك َواِجٍب، َكَدِم اْلِؼَراِن، َوَتْرِك 
ْحَراِم مِ اإْلِ

ْمِل،  ْؿِس، َواْلَؿبِقِت بُِؿْزَدلَِػَة، َوالرَّ اْلِؿقَؼاِت، َواْلُقُققِف بَِعَرَفَة إَلك ُغُروِب الشَّ

ـْ اْلَفْدِي، َفنِْن 
َواْلَؿبِقِت َلقَالِل مِـًك بَِفا، َوَصَقاِف اْلَقَداِع، َفاْلَقاِجُب فِقِف َما اْستَقَْسَر مِ

اٍم. َلْؿ َيِجْد َفِصقَامُ   َأيَّ
 َطْشَرةِ

َحاَبِة اْلُؿـْتَِشِر الَِّذي  ُف بِاْلِجَؿاِع َفاْلَقاِجُب فِقِف َبَدَكٌة: بَِؼْقِل الصَّ ـْ َأْفَسَد َحجَّ ا َم َوَأمَّ

اٍم فِل اْلَحجِّ َوَسبَْعٍة إَذا َرَجَع، َكِصقَامِ   َلْؿ َيْظَفْر ِخاَلُفُف، َفنِْن َلْؿ َيِجْد َفِصقَاُم َثاَلَثِة َأيَّ

ـُ َطْؿٍرو.  ـُ َطبَّاٍس، َوَطبُْد الؾَِّف ْب ـُ ُطَؿَر، َوَطبُْد الؾَِّف ْب اْلُؿتَْعِة. َكَذلَِؽ َقاَل َطبُْد الؾَِّف ْب

َْثَرمُ  ْٕ .َرَواُه َطـُْفْؿ ا
(1)

  

َحاَبِة ِخاَلُفُفْؿ، َفقَُؽقُن إْجَؿاًطا، َفقَُؽقُن َبَدُلُف َمِؼقًسا َطَؾك  َبَدِل َوَلْؿ َيْظَفْر فِل الصَّ

 َدِم اْلُؿتَْعِة.

ـٍ  ُم اْلبََدَكَة بَِدَراِهَؿ، ُثؿَّ َيْشتَِري بَِفا َصَعاًما َفقُْطِعُؿ ُكؾَّ مِْسؽِق َوَقاَل َأْصَحاُبـَا: ُيَؼقِّ

قِْد. ـْ ُكؾِّ ُمدٍّ َيْقًما، َفتَُؽقُن ُمْؾَحَؼًة بِاْلبََدَكِة اْلَقاِجبَِة فِل َجَزاِء الصَّ ا، َوَيُصقُم َط  ُمدًّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.716تحت حديث رقؿ )تؼدم تخريج إثر طـفؿ  (1)
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ََضافِِر، وَ  ْٕ ُف بِِف، َكتَْؼؾِقِؿ ا ََذى َما َوَجَب بِِػْعٍؾ َمْحُظقٍر َيتََرفَّ ْٕ ُيَؼاُس َطَؾك فِْدَيِة ا

 َوالؾُّبِْس، َوالطِّقِب. 

 أَْو فِل اْلَحجِّ َبْعَد َرْمِل 
ـْ الـَِّساِء ُيقِجُب َشاًة َكاْلَقْطِء فِل اْلُعْؿَرةِ

َوُكؾُّ اْستِْؿتَاٍع مِ

ـْ اْلَقْجِف الَِّذي َذَكْرَكاُه، َفقَُؼاُس َطَؾقِْف، َوُيْؾَحُؼ  اْلَجْؿَرةِ،
ََذى مِ ْٕ َفنِكَُّف فِل َمْعـَك فِْدَيِة ا

ـْ 
َر: َطَؾقْؽ فِْدَيٌة مِ  َوَقَع َطَؾقَْفا َزْوُجَفا َقبَْؾ َأْن ُتَؼصِّ

ْمَرَأةٍ
ِ
ـُ َطبَّاٍس ٓ بِِف، َفَؼْد َقاَل اْب

َْثَرمُ ِصقَاٍم َأْو َصَدَقٍة َأْو ُكُس  ْٕ ٍؽ َرَواُه ا
(1)

. 

 َٛضع شبذ اهلسٟ ٚتؿطٜل حلُ٘ ٚطعاَ٘؟ د:181ر َػأي١

ََذى، َفتَُجقُز   (5/451:)الؿغـليف   قال اإلماو ابً قدام٘ ْٕ ا فِْدَيُة ا َأمَّ

َّٓ فِل  َٓ َتُجقُز إ  : افِِعلُّ فِل اْلَؿْقِضِع الَِّذي َحَؾَؼ فِقِف. َكصَّ َطَؾقِْف أَْحَؿُد. َوَقاَل الشَّ

 .[33]احلج:  ﴾ڃ ڃ چ چ چ ﴿َرِم: لَِؼْقلِِف َتَعاَلك: اْلحَ 

ـَ ُطْجَرَة بِاْلِػْدَيِة بِاْلُحَدْيبِقَِة، َوَلْؿ َيْلُمْر بِبَْعثِِف إَلك  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ  :َوَلـَا َأَمَر َكْعَب ْب

، فِل  َْثَرُم َوإِْسَحاُق َواْلُجقَزَجاكِلُّ ْٕ ـْ َأبِل َأْسَؿاَء َمْقَلك  "كِتَاَبقِْفَؿا"اْلَحَرِم. َوَرَوى ا َط

ـِ َطؾِلٍّ  ـِ ْب ، َوُحَسقْ ـِ َجْعَػٍر، َقاَل: ُكـْت َمَع ُطثَْؿاَن، َوَطؾِلٍّ اًجا، َطبِْد الؾَِّف ْب ، ُحجَّ

، َوَكَحَر َطـُْف  ْؼقَا، َفَلْوَمَل بِقَِدِه إَلك َرْأِسِف، َفَحَؾَؼُف َطؾِل  ـُ َطؾِلٍّ بِالسُّ ـُ ْب َفاْشتََؽك ُحَسقْ

َْثَرمِ  ْٕ ْؼقَا. َهَذا َلْػُظ ِرَواَيِة ا َجُزوًرا بِالسُّ
(2)

َيُة َوَرَدْت  ، ْٔ َوَلْؿ ُيْعَرْف َلُفْؿ ُمَخالٌِػ. َوا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(14( رقؿ الؿسللة )716تؼدم تخريجف تحت الحديث رقؿ ) صخٔح: (1)

(، مـ صريؼ 413-3/412(، وابـ جرير )5/218(، والبقفؼل )1/388أخرجف مالؽ ) ضعٔف: (2)

 يعؼقب بـ خالد الؿخزومل، طـ أبل أسؿاء مقىل طبد اهلل بـ جعػر بف.

 ، ومل يقثؼفؿا معتبر، ففؿا مستقرا الحال.تعجقؾ الؿـػعةويعؼقب وأبق أسؿاء لفؿا ترمجة يف 
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ـْ 
ْعِر، َوَما َطَداُه مِ فِل اْلَفْدِي، َوَضاِهُر َكاَلِم اْلِخَرقِلِّ اْختَِصاُص َذلَِؽ بِِػْدَيِة الشَّ

َة. َماِء َفبَِؿؽَّ  الدِّ

َماِء اْلَقاِجبَِة بِِػْعِؾ َمْحُظقٍر، َكالؾِّبَاِس َوالطِّقِب: ِهَل َكَدِم َوَقاَل الْ  َؼاِضل فِل الدِّ

َمِحؾُّ  :َوالثَّاكِقَةُ  َيْػِدي َحقُْث ُوِجَد َسبَبُُف. :اْلَحْؾِؼ. َوفِل اْلَجِؿقِع ِرَواَيتَاِن: إْحَداُهَؿا

 اْلَجِؿقِع اْلَحَرُم.

قِْد َففُ  ا َجَزاُء الصَّ ا َما َكاَن َوَأمَّ ـِ اْلَحَرِم. َكصَّ َطَؾقِْف َأْحَؿُد، َفَؼاَل: َأمَّ َق لَِؿَساكِق

َنَّ الؾََّف َتَعاَلك َقاَل: 
ِ
َة: ٕ قِْد، َفُؽؾ  بَِؿؽَّ ـْ الصَّ

َة، َأْو َكاَن مِ  ﴾َهْدًيا َبالَِغ اْلَؽْعبَةِ ﴿بَِؿؽَّ

أِْس َفَحقُْث  ،[95]املائدة:  ـْ فِْدَيِة الرَّ
قِْد  َوَما َكاَن مِ َحَؾَؼُف. َوَذَكَر اْلَؼاِضل فِل َقتِْؾ الصَّ

ُف َيْػِدي َحقُْث َقتََؾُف.  ِرَواَيًة ُأْخَرى، َأكَّ

ـَ َحْؾِؼ  َماِم َأْحَؿَد فِل التَّْػِرَقِة َبقْـَُف َوَبقْ َوَهَذا ُيَخالُِػ َكصَّ اْلؽِتَاِب، َوَكصَّ اإْلِ

ُل َطَؾقِْف. َوَما َوَج  ْأِس، َفاَل ُيَعقَّ ـِ اْلَحَرِم ُدوَن الرَّ َب لِتَْرِك ُكُسٍؽ أَْو َفَقاٍت، َفُفَق لَِؿَساكِق

َكَُّف َهْدٌي َوَجَب لِتَْرِك ُكُسٍؽ، َفَلْشبََف َهْدَي اْلُؼْرآِن. 
ِ
 َغقِْرِهْؿ: ٕ

ُف َيْختَصُّ َذْبُحفُ  ـُ َطِؼقٍؾ َأكَّ َوَتْػِرَقُة  َوإِْن َفَعَؾ اْلَؿْحُظقَر لَِغقِْر َسبٍَب ُيبِقُحُف، َفَذَكَر اْب

 َلْحِؿِف بِاْلَحَرِم، َكَسائِِر اْلَفْدِي.

َوَما َوَجَب َكْحُرُه بِاْلَحَرِم، َوَجَب َتْػِرَقُة َلْحِؿِف بِِف.  : ثه قال ابً قدام٘

. َوَقاَل َمالٌِؽ، َوَأُبق َحـِقَػَة: إَذا َذَبَحَفا فِل اْلَحَرِم، َجاَز َتْػِرقَ  افِِعلُّ ُة َوبَِفَذا َقاَل الشَّ

.  َلْحِؿَفا فِل اْلِحؾِّ

َنَّ اْلَؿْعُؼقَل  :َوَلـَا
ِ
ْبِح، َوٕ ، َكالذَّ ُف َأَحُد َمْؼُصقَدْي الـُُّسِؽ، َفَؾْؿ َيُجْز فِل اْلِحؾِّ َأكَّ
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َكَُّف 
ِ
َٓ َيْحُصُؾ بِنِْطَطاِء َغقِْرِهْؿ، َوٕ ـْ َذْبِحِف بِاْلَحَرِم التَّْقِسَعُة َطَؾك َمَساكِقـِِف، َوَهَذا 

مِ

ا بِِف، َكالطََّقاِف، َوَسائِِر اْلَؿـَاِسِؽ.  ُكُسٌؽ َيْختَصُّ بِاْلَحَرِم، َفَؽاَن َجِؿقُعُف ُمْختَصًّ

ـِ اْلَحَرِم فِقَؿا َيْختَصُّ  : قال ابً قدام٘ َوالطََّعاُم َكاْلَفْدِي، َيْختَصُّ بَِؿَساكِق

: َما َكاَن مِ  ـْ َصَعاٍم اْلَفْدُي بِِف. َوَقاَل َطَطاٌء، َوالـََّخِعلُّ
َة، َوَما َكاَن مِ ـْ َهْدٍي َفبَِؿؽَّ

 .َوَهَذا َيْؼتَِضقف َمْذَهُب َمالٍِؽ، َوَأبِل َحـِقَػةَ  َوِصقَاٍم َفَحقُْث َشاَء.

ْقُم َحقُْث َشاءَ  :َوَلـَا َة، َوالصَّ ـِ َطبَّاٍس: اْلَفْدُي َوالطََّعاُم بَِؿؽَّ َقْقُل اْب
(1)

َكَُّف 
ِ
. َوٕ

ى  ـِ َفاْختَصَّ بِاْلَحَرِم، َكاْلَفْدِي.ُكُسٌؽ َيتََعدَّ هاَكْػُعُف إَلك اْلَؿَساكِق
(2)

  

 ضابط َػان  احلطّ؟ د:182ر َػأي١

ـْ   (5/451:)الؿغـليف   قال اإلماو ابً قدام٘ ـُ َأْهِؾ اْلَحَرِم َم َوَمَساكِق

ـْ اْلَحاجِّ َوَغقِْرِهْؿ َوُهؿُ 
ـْ َأْهؾِِف، َأْو َواِردٍ إَلقِْف مِ

َكاةِ الَّ  َكاَن فِقِف مِ ـَ َيُجقُز َدْفُع الزَّ ِذي

َكاةِ.  َج فِقِف َوْجَفاِن َكالزَّ ـْ َضاِهُرُه اْلَػْؼُر، َفبَاَن َغـِقًّا، ُخرِّ إَلقِْفْؿ. َوَلْق َدَفَع إَلك َم

ِن.  َٓ افِِعل فِقِف َقْق  َولِؾشَّ

ِة. َوبَِفَذا َقاَل  َوَما َجاَز َتْػِريُؼُف بَِغقِْر اْلَحَرِم، َلْؿ َيُجْز َدْفُعُف إَلك ُفَؼَراءِ  مَّ َأْهِؾ الذِّ

ْفُع إَلقِْف،  ْأِي. َوَلـَا، أَكَُّف َكافٌِر، َفَؾْؿ َيُجْز الدَّ َزُه أَْصَحاُب الرَّ ، َوَأُبق َثْقٍر. َوَجقَّ افِِعلُّ الشَّ

.  َكاْلَحْربِلِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، بدون إسـاد.7/424ذكره ابـ الؿـذر طـ ابـ طباس، كؿا ذكره كذلؽ البقفؼل يف الؿعرفة ) (1)

  (4/422.)البقانواكظر:  (2)
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 لشا ْصض لْػإ إٔ ٜٗسٟ ؾهِ جيع٥٘؟ د:183ر َػأي١

َذا َكَذَر َهْدًيا َوَأْصَؾَؼ، َوإِ   (5/451-:)الؿغـليف   قال اإلماو ابً قدام٘

َنَّ اْلُؿْطَؾَؼ فِل الـَّْذِر َيِجُب َحْؿُؾُف َطَؾك 
ِ
َفَلَقؾُّ َما ُيْجِزُئُف َشاٌة، َأْو ُسبُْع َبَدَكٍة َأْو َبَؼَرةٍ: ٕ

ـْ الـََّعِؿ، َوَأَقؾُُّف 
ْرِع إكََّؿا ُهَق مِ َما َذَكْرَكاُه، اْلَؿْعُفقدِ َشْرًطا، َواْلَفْدُي اْلَقاِجُب فِل الشَّ

ُف َتَعاَلك فِل اْلُؿتَْعِة:  َفُحِؿَؾ َطَؾقِْف، ا َقاَل الؾَّ ـَ اْلَفْدِي َفَؿا اْستَقَْسَر ﴿َولَِفَذا َلؿَّ
]البقرة:  ﴾مِ

َفنِْن اْختَاَر إْخَراَج َبَدَكٍة َكامَِؾٍة، َفُفَق أَْفَضُؾ، َوَهْؾ َتُؽقُن  :ُحِؿَؾ َطَؾك َما ُقْؾـَا، [196

ُف اْختَاَر ُكؾَُّفا وَ  َكَّ
ِ
ـُ َطِؼقٍؾ: ٕ : َأَحُدُهَؿا َتُؽقُن َواِجبًَة. اْختَاَرُه اْب ـِ اِجبًَة؟ َطَؾك َوْجَفقْ

اَرةِ  ـْ ِخَصاِل َكػَّ
َْطَؾك مِ ْٕ ُف َواِجبًا، َكَؿا َلْق اْختَاَر ا ََداِء َفْرِضِف، َفَؽاَن ُكؾُّ

ِ
َْطَؾك ٕ ْٕ ا

اَرةِ اْلَقْطِء فِل ـِ َأْو َكػَّ  اْلَحقِْض. اْلقَِؿق

ائَِد َطَؾك  :َوالثَّاكِل َنَّ الزَّ
ِ
ُتُف: ٕ ًطا، َلُف َأْكُؾُف َوَهِديَّ َيُؽقُن ُسبُْعَفا َواِجبًا، َواْلبَاقِل َتَطقُّ

. ـِ َٓ َبَدٍل، َفَلْشبََف َما َلْق َذَبَح َشاَتقْ ـْ َغقِْر َشْرٍط َو
بِْع َيُجقُز َتْرُكُف مِ  السُّ

ـَ اْلَفْدَي بِ  َْكَعاِم َأْو َفنِْن َطقَّ ْٕ ـْ َبِفقَؿِة ا
َشْلٍء، َلِزَمُف َما َطقَّـَُف، َوَأْجَزَأُه، َسَقاٌء َكاَن مِ

َٓ ُيـَْؼُؾ: َفنِنَّ الـَّبِلِّ  ا  ا ُيـَْؼُؾ َأْو مِؿَّ ـْ َغقِْرَها، َوَسَقاٌء َكاَن َحقََقاًكا َأْو َغقَْرُه، مِؿَّ
 ملسو هيلع هللا ىلصمِ

ـْ َراَح َيْعـِل إَلك اْلُجُؿَعةِ »َقاَل:  ـْ َراَح  َم َب َدَجاَجًة، َوَم ََم َقرَّ ابَِعِة، َفَؽَلكَّ اَطِة الرَّ فِل السَّ

َب بَْقَضةً  ََم َقرَّ اَطِة اْلَخاِمَسِة، َفَؽَلكَّ «فِل السَّ
(1)

َجاَجَة َواْلبَقَْضَة فِل اْلَفْدِي.  . َفَذَكَر الدَّ

اهُ  َكَُّف َسؿَّ
ِ
َهْدًيا، َوَأْصَؾَؼ، َفُقْحَؿُؾ َطَؾك َمِحؾِّ  َوَطَؾقِْف إيَصاُلُف إَلك ُفَؼَراِء اْلَحَرِم: ٕ

. [33]احلج:  ﴾ُثؿَّ َمِحؾَُّفا إَِلك اْلبَقِْت اْلَعتِقِؼ ﴿اْلَفْدِي اْلَؿْشُروِع، َوَقْد َقاَل الؾَُّف َتَعاَلك: 

َٓ ُيـَْؼُؾ، َكاْلَعَؼاِر، َباَطُف، َوَبَعَث َثَؿـَُف إَلك اْلَحَرِم، َفقَتَ  ا  ُق بِِف فِقِف.َفنِْن َكاَن مِؿَّ  َصدَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . أبل هريرةمـ حديث  (851ومسؾؿ برقؿ ) (،881أخرجف البخاري برقؿ ) (1)



 358 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 
 لشا ْصض لْػإ إٔ ٜٗسٟ ٚمل ٜع  املهإ؟ د:184ر َػأي١

َوإِْن َكَذَر َهْدًيا ُمْطَؾًؼا َأْو   (5/452:)الؿغـليف   قال اإلماو ابً قدام٘

َز َأُبق َحـِقَػَة  ـِ اْلَحَرِم. َوَجقَّ ُمَعقَّـًا، َوَأْصَؾَؼ َمَؽاَكُف، َوَجَب َطَؾقِْف إيَصاُلُف إَلك َمَساكِق

َدَقَة بَِشاةٍ ذَ  ُثؿَّ َمِحؾَُّفا إَِلك ﴿َوَلـَا َقْقلف َتَعاَلك: ، ْبَحُف َحقُْث َشاَء، َكَؿا َلْق َكَذَر الصَّ

َنَّ الـَّْذَر ُيْحَؿُؾ َطَؾك اْلَؿْعُفقدِ َشْرًطا، َواْلَؿْعُفقُد فِل  ،[33]احلج:  ﴾اْلبَقِْت اْلَعتِقِؼ 
ِ
َوٕ

ْرِع، َكفَ  ْدِي اْلُؿتَْعِة َواْلِؼَراِن َوَأْشبَاِهِفَؿا، َأنَّ َذْبَحَفا َيُؽقُن فِل اْلَفْدِي اْلَقاِجِب بِالشَّ

ـَ َكْذَرُه بَِؿْقِضٍع َغقِْر اْلَحَرِم، َلِزَمُف َذْبُحُف بِِف، َوَتْػِرَقُة َلْحِؿِف ، اْلَحَرِم، َكَذا َهاُهـَا َوإِْن َطقَّ

ـِ اْلَحَرِم َوإِْصاَلُقُف لَِؿا ُرِوَي  َفَؼاَل: إكِّل َكَذْرت َأْن  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُجاًل َأَتك الـَّبِلَّ  َطَؾك َمَساكِق

ـٌَؿ؟»َأْكَحَر بِبَُقاَكَة. َقاَل:  . َقاَل:  «َأبَِفا َص َٓ ـَْذِرك»َقاَل:  . َرَواُه َأُبق َداُود«َأْوِف بِ
(1)

 .

ـْ َأْمِر اْلُؽْػِر أَ 
ْبَح بَِؿْقِضٍع بِِف َصـٌَؿ، أَْو َشْلٌء مِ ْو اْلَؿَعاِصل، َكُبقُقِت َوإِْن َكَذَر الذَّ

الـَّاِر، َأْو اْلَؽـَائِِس َواْلبِقَِع، َوَأْشبَاِه َذلَِؽ، َلْؿ َيِصحَّ َكْذُرُه، بَِؿْػُفقِم َهَذا اْلَحِديِث، 

ُف َكْذُر َمْعِصقٍَة، َفاَل ُيقَفك بِِف: لَِؼْقِل الـَّبِلِّ  َكَّ
ِ
فِ »: ملسو هيلع هللا ىلصَوٕ َٓ َتَعالَ  َٓ َكْذَر فِل َمْعِصَقِة الؾَّ ك، َو

ـُ آَدمَ  َٓ َيْؿؾُِؽ ابْ «فِقََم 
(2)

َف َفاَل َيْعِصفِ »َوَقْقلِِف: ،  ـْ َكَذَر َأْن َيْعِصَل الؾَّ .«َم
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، قال: حدثـا داود بـ رشقد، قال: حدثـا شعقب بـ إسحاق، 3313ق داود )أخرجف أب صخٔح: (1)

 طـ إوزاطل، طـ يحقك بـ أبل كثقر، قال: حدثـل أبق قالبة قال: حدثـل ثابت بـ الضحاك بف.

وأخرجف الطبراين  وهذا إسـاد صحقح طىل شرط الشقخقـ، والؿملػ ذكره بالؿعـك مختصًرا.

 بف. ،ـ صريؼ داود بـ رشقد( م11/83(، والبقفؼل )1341)

(، بنسـاد صحقح طىل شرط الشقخقـ مـ حديث ثابت بـ 3313أخرجف أبق داود ) صخٔح: (2)

(، مـ حديث 3316(، وأبق داود )1641، وهق الؿتؼدم آكًػا، وأخرجف مسؾؿ برقؿ )الضحاك 

 طؿران بـ حصقـ.

 (، مـ حديث طائشة رضل اهلل طـفا.6696أخرجف البخاري برقؿ ) (3)



 359 احَلجِّ ِكَتاُب

 
 َٔ عجع عٔ لٜصاٍ اهلسٟ ل  احلطّ ؾُا احلهِ؟ د:185ر َػأي١

:   (5/453:)الؿغـليف   قال اإلماو ابً قدام٘ إْن َقَدَر "َوَقْقُل اْلِخَرقِلِّ

َٓ "ِفؿْ َطَؾك إيَصالِِف إَلقْ  َف  َٓ َيْؾَزُمُف إيَصاُلُف، َفنِنَّ الؾَّ ـْ إيَصالِِف  . َيُدلُّ َطَؾك َأنَّ اْلَعاِجَز َط

َّٓ ُوْسَعَفا. َفنِْن ُمـَِع الـَّاذُِر اْلُقُصقَل بِـَْػِسِف، َوَأْمَؽـَُف َتـِْػقُذُه، َلِزَمُف. َقاَل  ُيَؽؾُِّػ َكْػًسا إ

ـْ ا ـُ َطِؼقٍؾ إَذا ُحِصَر َط َج فِل َذْبِح َهَذا اْلَفْدِي اْلَؿـُْذوِر فِل َمْقِضِع اْب ْلُخُروِج ُخرِّ

ِحقَح َجَقاُز َذْبِحِف فِل َمْقِضِع َحْصِرِه:  َحْصِرِه ِرَواَيتَاِن، َكِدَماِء اْلَحجِّ َواْختَاَر أَنَّ الصَّ

َنَّ الـَّبِلَّ 
ِ
ـَ إْرَساُلُف َمَع َغقِْرِه، َفاَل َيُجقُز  َكَحَر َهْدَيُف بِاْلُحَدْيبِقَِة. َوالثَّاكِقَُة، إنَّ  ملسو هيلع هللا ىلصٕ َأْمَؽ

َكَُّف َأْمَؽـَُف إيَصاُل اْلَؿـُْذوِر إَلك َمِحؾِِّف، َفَؾِزَمُف، َكَغقِْر 
ِ
َلُف َذْبُحُف فِل َمْقِضِعِف: ٕ

 هااْلَؿْحُصقِر.

ومذهب الشافعل يف ذلؽ كؿذهب الحـابؾة، وهق مشروطقة ذبحف حقث 

بدون شؽ. اىصحْحوهق  ،ملسو هيلع هللا ىلصأحصر، كؿا فعؾ الـبل 
(1)

  

 َٛضع ايصّٛ ملٔ مل جيس اهلسٟ؟ د:186ر َػأي١

قَاُم َفُقْجِزُئُف بُِؽؾِّ   (5/454:)الؿغـليف   قال اإلماو ابً قدام٘ ا الصِّ َوَأمَّ

ـُ َطبَّاسٍ  ،َمَؽان َٓ َكْعَؾُؿ فِل َهَذا ِخاَلًفا. َكَذلَِؽ َقاَل اْب
(2)

 ، ، َوَطَطاٌء، َوالـََّخِعلُّ

ى َكْػُعُف إَلك َأَحٍد، َفاَل َمْعـَك لِتَْخِصقِصِف بَِؿَؽاٍن، َوَغقُْرُهْؿ: وَ  َٓ َيتََعدَّ قَاَم  َنَّ الصِّ
ِ
َذلَِؽ ٕ

ـْ ُيْعَطاُه. ى إَلك َم ْصَعاِم، َفنِنَّ َكْػَعُف َيتََعدَّ  هابِِخاَلِف اْلَفْدِي َواإْلِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (4/416.)البقانواكظر:  (1)

 ( بدون إسـاد.7/424ذكره ابـ الؿـذر طـ ابـ طباس كؿا ذكره كذلؽ البقفؼل يف الؿعرفة ) (2)
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 جيع٨ ايصنط ٚا٭ْث٢ يف اهلسٟ؟ د:187ر َػأي١

ُْكثَك فِل   (5/457:)الؿغـليف   قال اإلماو ابً قدام٘ ْٕ َكُر َوا َوالذَّ

ـُ َطبِْد اْلَعِزيِز،  ـُ اْلُؿَسقِِّب، َوُطَؿُر ْب بِِؾ اْب ـْ َأَجاَز َذَكَراِن اإْلِ اْلَفْدِي َسَقاٌء. َومِؿَّ

ـِ ُطَؿَر، َأكَُّف َقاَل: َما َرَأْيت َأَحًدا َفاِطاًل َذلَِؽ  ـْ اْب . َوَط افِِعلُّ ، َوَمالٌِؽ، َوَطَطاٌء، َوالشَّ

َوَأْن َأْكَحَر ُأْكثَك َأَحبُّ إَللَّ 
(1)

َف َتَعاَلك َقاَل:  َنَّ الؾَّ
ِ
ُل َأْوَلك: ٕ َوَّ ْٕ َواْلُبْدَن َجَعْؾـَاَها ﴿. َوا

ـْ َشَعائِِر الؾَّفِ 
َٓ ُأْكثَك، َوَقْد َثبََت أَنَّ  ،[36]احلج:  ﴾َلُؽْؿ مِ  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلَّ »َوَلْؿ َيْذُكْر َذَكًرا َو

ةٍ  َأْهَدى َجَؿاًل  ـْ فِضَّ
ٌة مِ َبِل َجْفٍؾ، فِل َأْكِػِف ُبرَّ

ِ
ـُ َماَجفْ «ٕ .. َرَواُه َأُبق َداُود، َواْب

(2)
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
طـ ابـ طؿر بف،  ،طـ زيد بـ جبقر ،(، طـ أبل إحقص4/1/243رواه ابـ أبل شقبة ) صخٔح: (1)

 وإسـاده صحقح.

بـ إسحاق، قال: قال طبد اهلل بـ أبل كجقح حدثـل (، مـ صريؼ ا1749أخرجف أبق داود ) صخٔح: (2)

 مجاهد، طـ ابـ طباس... فذكره. 

(، بنسـاد صحقح، طـ 5/213) ســ البقفؼلوابـ إسحاق قد دلس يف هذا الحديث، فػل 

ابـ الؿديـل قال: كـت أرى أن هذا مـ صحقح حديث ابـ إسحاق: فنذا هق قد دلسف، حدثـا 

طـ أبقف، طـ محؿد بـ إسحاق، قال: حدثـل مـ ٓ أهتؿ، طـ ابـ أبل يعؼقب بـ إبراهقؿ بـ سعد، 

 كجقح بف. ولؾحديث صريؼ أخرى:

(، مـ صريؼ وكقع، طـ سػقان، طـ ابـ أبل لقىل، طـ 2189(، وأمحد )3111أخرجف ابـ ماجف )

الحؽؿ، طـ مؼسؿ، طـ ابـ طباس بف. وإسـاده ضعقػ: لسقء حػظ ابـ أبل لقىل، والحؽؿ مل يسؿع 

 مؼسؿ إٓ مخسة أحاديث قالف شعبة. مـ

(، مـ صريؼ يعىل بـ طبقد، ثـا سػقان، طـ مـصقر، طـ 5/231لؽـ لف إسـاد آخر طـد البقفؼل )

 مؼسؿ، طـ ابـ طباس بف، وهذا إسـاد صحقح.

(، طـ كافع، طـ طبد اهلل بـ أبل بؽر بـ طؿرو بـ حزم 1/377) الؿقصلورواه مالؽ يف 

 مرساًل، بـحقه. 

ســ أبل لقىل قد رواه أيًضا طـ الؿـفال، طـ سعقد بـ جبقر، طـ ابـ طباس بف. كؿا يف وابـ 

 فالحديث صحقح بؿجؿقع هذه الطرق، واهلل أطؾؿ. ، (5/231)البقفؼل
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َْكَعاِم، َولَِذلَِؽ َقاَل الـَّبِلُّ  ْٕ ـْ َسائِِر َأْكَقاِع َبِفقَؿِة ا

ُف َيُجقُز مِ َكَّ
ِ
َب »: ملسو هيلع هللا ىلصَوٕ َفَؽَلكَََّم َقرَّ

بِ  ،«َكْبًشا َأْقَرنَ  ـْ اإْلِ
َكِر َأْوَفُر، َوَلْحُؿ  :ؾِ َفَؽَذلَِؽ مِ َنَّ اْلَؼْصَد الؾَّْحُؿ، َوَلْحُؿ الذَّ

ِ
َوٕ

َنَّ 
ِ
ـْ الـَّْعَجِة. َوَذلَِؽ ٕ

ُْكثَك َأْرَصُب، َفقَتََساَوَياِن. َقاَل َأْحَؿُد: اْلَخِصلُّ َأَحبُّ إَلقْـَا مِ ْٕ ا

 هاَلْحَؿُف َأْوَفُر َوَأْصقَُب.

مـ الذكر: ٕهنا أصقب لحًؿا وأرصب، : وإكثك أحب إيل وقال الشافعل 

والضلن أحب إيل مـ الؿعز: ٕن الضلن أصقب لحًؿا، والػحؾ أحب إيل مـ 

هالخصل: ٕن الخصل كاقص.ا
(1)

  

 َٔ ٚ ب عًٝ٘ بس١ْ; ؾصبذ غعْ ًعا َٔ ايػِٓ؟  د:188ر َػأي١

ـْ َوَجبَْت َطَؾقِْف َبَدَكٌة،   (5/457-:)الؿغـليف   قال اإلماو ابً قدام٘ َوَم

ـْ اْلَغـَِؿ، َأْجَزأَهُ َفَذبَ 
َسَقاٌء َكاَكْت اْلبََدَكُة َواِجبًَة  ،اْلبََدَكةِ ك َمَع اْلُؼْدَرةِ َطؾَ  ،َح َسبًْعا مِ

اَرةِ َوْطٍء.  بِـَْذٍر، َأْو َجَزاِء َصقٍْد، أَْو َكػَّ

ـُ َطِؼقٍؾ: إكََّؿا ُيْجِزُئ َذلَِؽ َطـَْفا ِطـَْد َطَدمَِفا، فِل َضاِهِر َكاَل  َنَّ َوَقاَل اْب
ِ
ِم َأْحَؿَد ٕ

ا َمَع َطَدمَِفا َفقَُجقُز:  َْبَداِل. َفَلمَّ ْٕ َها، َكَسائِِر ا
َذلَِؽ َبَدٌل َطـَْفا، َفاَل ُيَصاُر إَلقِْف َمَع ُوُجقدِ

ـُ َطبَّاٍس، َقاَل:  َرُجٌؾ، َفَؼاَل: إنَّ َطَؾلَّ َبَدَكًة، َوَأَكا ُمقِسٌر  ملسو هيلع هللا ىلصَأَتك الـَّبِلَّ »لَِؿا َرَوى اْب

َٓ َأِجُدَها َفَلْشتَِرَيَفا َفَلَمَرُه الـَّبِلُّ لَ  َـّ  ملسو هيلع هللا ىلصَفا، َو ـُ  «َأْن َيبْتَاَع َسبَْع ِشقَاٍه َفقَْذَبَحُف َرَواُه اْب

.َماَجفْ 
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (4/411.)البقانواكظر:  (1)

(، مـ صريؼ ابـ جريج، قال: قال ططاء الخراساين، طـ ابـ 3136أخرجف ابـ ماجف ) ضعٔف: (2)

بف. وإسـاده ضعقػ: ّٕن ابـ جريج مل يسؿع مـ ططاء، وططاء الخراساين مل يسؿع مـ  ، سطبا

  ابـ طباس. 
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َْدَكك  :َوَلـَا ْٕ ـْ ا اَة َمْعُدوَلٌة بُِسبِْع َبَدَكٍة، َوِهَل َأْصقَُب َلْحًؿا، َفنَِذا َطَدَل َط َأنَّ الشَّ

 َ ْٕ  ْطَؾك َجاَز، َكَؿا َلْق َذَبَح َبَدَكًة َمَؽاَن َشاةٍ.إَلك ا

 َٔ ٚ  ت عًٝ٘ غعْ ٌع َٔ ايػِٓ ؾصبذ بس١ْ؟ د:189ر َػأي١

ـْ   (5/458:)الؿغـليف   قال اإلماو ابً قدام٘
ـْ َوَجَب َطَؾقِْف َسبٌْع مِ

َومِ

َنَّ 
ِ
قِْد، َلْؿ ُيْجِزْئُف َبَدَكٌة فِل الظَّاِهِر: ٕ ـْ اْلَغـَِؿ َأْصقَُب َلْحًؿا، اْلَغـَِؿ فِل َجَزاِء الصَّ

َسبًْعا مِ

اَرةِ َمْحُظقٍر، َأْجَزَأُه َبَدَكٌة:  َْدَكك، َوإِْن َكاَن َذلَِؽ فِل َكػَّ ْٕ َْطَؾك إَلك ا ْٕ ـْ ا َفاَل َيْعِدُل َط

مَ  َنَّ الدَّ
ِ
ـْ اْلَفْدِي، َوُهَق َشاٌة، َأْو ُسبُْع َبَدَكٍة، ٕ

َوَقْد َكاَن  اْلَقاِجَب فِقِف َما اْستَقَْسَر مِ

ـْ َسبَْعٍة، َقاَل َجابٌِر:  ملسو هيلع هللا ىلصَأْصَحاُب الـَّبِلِّ  ُكـَّا َكتََؿتَُّع َمَع »َيتََؿتَُّعقَن، َفقَْذَبُحقَن اْلبََؼَرَة َط

ِف  ـْ َسبَْعٍة، َكْشتَِرُك فِقَفا ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقِل الؾَّ َأَمَرَكا َرُسقُل الؾَِّف »َوفِل َلْػٍظ  .«َفـَْذَبُح اْلبََؼَرَة َط

بِِؾ َواْلبََؼِر، ُكؾُّ َسبَْعٍة مِـَّا فِل َبَدَكةٍ  َأنْ  ملسو هيلع هللا ىلص .َرَواُه ُمْسؾِؿٌ  «َكْشتَِرَك فِل اإْلِ
(1)

 

 َٔ ٚ  ت عًٝ٘ بكط٠ ؾصبذ بس١ْ؟ د:191ر َػأي١

ـْ َوَجبَْت َطَؾقِْف َبَؼَرٌة،   (5/458:)الؿغـليف   قال اإلماو ابً قدام٘ َوَم

َكََّفا َأْكثَُر َلْحًؿا وَ 
ِ
ـْ َأْجَزَأْتُف َبَدَكٌة: ٕ َكََّفا ُتْجِزُئ َط

ِ
ـْ اْلَغـَِؿ: ٕ

َأْوَفُر. َوُيْجِزُئُف َسبٌْع مِ

قِْد، َأْجَزَأْتُف  ـْ َلِزَمُف َبَدَكٌة، فِل َغقِْر الـَّْذِر َوَجَزاِء الصَّ
ـْ اْلبََؼَرةِ َأْوَلك. َومِ اْلبََدَكِة، َفَع

ـْ َجابٍِر، َقاَل:  َبقِْر، َط ـْ َسبَْعٍة. َفِؼقَؾ َلُف: َبَؼَرٌة: لَِؿا َرَوى َأُبق الزُّ ُكـَّا َكـَْحُر اْلبََدَكَة َط

ـْ اْلُبْدنِ 
َّٓ مِ َواْلبََؼَرُة؟ َفَؼاَل: َوَهْؾ ِهَل إ

(2)
ـُ َطِؼقٍؾ: َيْؾَزُمُف َما  ا فِل الـَّْذِر َفَؼاَل اْب ، َفَلمَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.351(، )355(، )1318أخرجف مسؾؿ ) (1)

(، والؾػظ ٕبل طقاكة، وإسـاد أبل 353(، )1318(، ومسؾؿ )3269أخرجف أبق طقاكة ) صخٔح: (2)

 طقاكة صحقح.



 363 احَلجِّ ِكَتاُب

 
ـْ اْلَخبَِر. َكَقاُه: َفنِْن َأَصَؾَؼ َفَعـُْف ِرَواَيتَاِن: إْحَداُهَؿا، ُتْجِزُئُف اْلبَ 

َؼَرُة: لَِؿا َذَكْرَكا مِ

َّٓ َأْن َيْعَدَم اْلبََدَكَة. َٓ ُتْجِزُئُف إ ُْخَرى،  ْٕ  َوا

ُوَلك َأْوَلك: لِْؾَخبَِر،  ْٕ َكََّفا َبَدٌل، َفاْشُتِرَط َطَدُم اْلُؿبَْدِل. َوا
ِ
ٕ : افِِعلِّ َوَهَذا َقْقُل الشَّ

ـْ َسبَْعٍة فِل َنَّ َما َأْجَزأَ َط
ِ
اْلَفَداَيا َوَدِم اْلُؿتَْعِة َأْجَزأَ فِل الـَّْذِر بَِؾْػِظ اْلبََدَكِة  َوٕ

 َكاْلَجُزوِر.

 حهِ ا٫ؾرتاى باي سٕ ٚاي كط؟ د:191ر َػأي١

بَْعُة   (5/459:)الؿغـليف   قال اإلماو ابً قدام٘ َوَيُجقُز َأْن َيْشتَِرَك السَّ

ًطا، َوَسَقاٌء َأَراَد َجِؿقُعُفْؿ اْلُؼْرَبَة، َأْو فِل اْلبََدَكِة َواْلبََؼَرةِ، َسَقاٌء َكاَن َواِجبًا أَ  ْو َتَطقُّ

ْشتَِراُك فِل اْلَفْدِي. َوَقاَل 
ِ
َٓ َيُجقُز آ َبْعُضُفْؿ، َوَأَراَد اْلبَاُققَن الؾَّْحَؿ. َوَقاَل َمالٌِؽ: 

َٓ َيُجقُز إَذا ـَ ُكؾُُّفْؿ، َو قِق َلْؿ ُيِرْد َبْعُضُفْؿ اْلُؼْرَبَة.  َأُبق َحـِقَػَة: َيُجقُز إَذا َكاُكقا ُمتََػرِّ

 َوَحِديُث َجابٍِر َيُردُّ َقْقَل َمالٍِؽ.

ِريِؽ َغقَْر اْلُؼْرَبِة،  َٓ َيـُْؼُص بِنَِراَدةِ الشَّ َوَلـَا َطَؾك أَبِل َحـِقَػَة، َأنَّ اْلُجْزَء اْلُؿْجِزَي 

َخُر اْلِؼَراَن، َفَجاَز، َكَؿا َلْق اْختََؾَػْت ِجَفاُت اْلُؼْرِب، َفَلَراَد بَ  ْٔ ْعُضُفْؿ اْلُؿتَْعَة َوا

، َوَلقَْسْت َبقًْعا. َنَّ اْلِؼْسَؿَة إْفَراُز َحؼٍّ
ِ
 َوَيُجقُز َأْن َيْؼتَِسُؿقا الؾَّْحَؿ: ٕ

 َا ٖٛ غٔ اهلسٟ اجملع٨؟ د:192ر َػأي١

َماِء، َفاَل    (5/459:)الؿغـليف   قال اإلماو ابً قدام٘ ـْ الدِّ
َوَما َلِزَم مِ

 َّٓ ـْ َغقِْرهِ ُيْجِزُئ إ
ْلِن َوالثَّـِلُّ مِ ـْ الضَّ

ا َجَزاُء  . اْلَجَذُع مِ قِْد، َفَلمَّ َهَذا فِل َغقِْر َجَزاِء الصَّ

ا فِل َغقِْرِه، مِثِْؾ َهْدِي  قِْد، َفِؿـُْف َجْػَرٌة َوَطـَاٌق َوَجْدٌي َوَصِحقٌح َوَمِعقٌب، َوَأمَّ الصَّ
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 َّٓ ْلِن، َوُهَق الَِّذي َلُف ِستَُّة َأْشُفٍر َوالثَّـِلُّ اْلُؿتَْعِة َوَغقِْرِه َفاَل ُيْجِزُئ إ ـْ الضَّ

ـْ   اْلَجَذُع مِ
مِ

 ِ بِِؾ َما َلُف َخْؿُس ِسـ . َغقِْرِه َوَثـِلُّ اْلَؿْعِز َما َلُف َسـٌَة، َوَثـِلُّ اْلبََؼِر َما َلُف َسـَتَاِن، َوَثـِلُّ اإْلِ ـَ ق

، َوإِْسَحاُق، َوَأُبق َثْقرٍ َوبَِفَذا َقاَل َمالٌِؽ، َوالؾَّقُْث، َوا افِِعلُّ ْأِي. لشَّ  َوَأْصَحاُب الرَّ

ـُ ُطَؿرَ  َوَقاَل اْب
(1)

ـْ ُكؾِّ َشْلٍء. َوَقاَل َطَطاٌء، 
ِلُّ مِ َّٓ الثَـّ َٓ ُيْجِزُئ إ  : ْهِريُّ ، َوالزُّ

َّٓ اْلَؿْعَز. ، إ ـْ اْلُؽؾِّ
: ُيْجِزُئ اْلَجَذُع مِ َْوَزاِطلُّ ْٕ  َوا

ْهِريِّ َوَلـَا َطَؾك  ِف  الزُّ ـْ َأبِقَفا َأنَّ َرُسقَل الؾَّ ـْ ُأمِّ باَِلِل بِـِْت ِهاَلٍل، َط  ملسو هيلع هللا ىلصَما ُرِوَي َط

ْلِن ُأْضِحقَّةً »َقاَل:  ـْ الضَّ َّٓ اْلَجَذُع ِم «َٓ َيُجقُز إ
(2)

. 

ِف  ـْ َأْصَحاِب َرُسقِل الؾَّ
ـِ ُكَؾقٍْب، َقاَل: ُكـَّا َمَع َرُجٍؾ مِ ـْ َطاِصِؿ ْب َؼاُل َلُف يُ  ملسو هيلع هللا ىلصَوَط

ْت اْلَغـَُؿ، َفَلَمَر ُمـَادًِيا َفـَاَدى: إنَّ َرُسقَل الؾَِّف  ـْ َبـِل ُسَؾقٍْؿ، َفَعزَّ
َكاَن  ملسو هيلع هللا ىلصُمَجاِشٌع، مِ

ِقَّةُ »َيُؼقُل:  ُف الثَـّ ـْ .«إنَّ اْلَجَذَع ُيقفِل َما ُتقفِل ِم
(3)

 

ِف  ـْ َجابٍِر َقاَل: َقاَل َرُسقُل الؾَّ َّٓ »: ملسو هيلع هللا ىلصَوَط َّٓ َأْن َيْعُسَر َطَؾْقُؽْؿ َٓ َتْذبَُحقا إ  ُمِسـًَّة، إ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( طـ كافع، طـ ابـ 5/229(، ومـ صريؼف البقفؼل )1/381) صلالؿقأخرجف مالؽ يف  صخٔح: (1)

 . وهذا إسـاٌد صحقٌح.يف الضحايا والبدن الثـل فؿا فققف :كان يؼقلطؿر، 

(، مـ صريؼ محؿد بـ أبل 6/368(، وأخرجف أيًضا أمحد )3139أخرجف ابـ ماجف ) ضعٔف: (2)

وإسـاده ضعقػ:  ... فذكره. ملسو هيلع هللا ىلصاهلل يحقك، طـ أمف، طـ أم بالل بـت هالل، طـ أبقفا، أن رسقل 

لجفالة أم بالل وأم محؿد، واختؾػ الرواة يف ذكر )طـ أبقفا(، فؼد رواه بعضفؿ بدوهنا، كؿا يف 

مسـد أمحد (6/398و ،)أحاد والؿثاين ( والطبراين يف 3395ٓبـ أبل طاصؿ ،)الؽبقر 

  (65.)الضعقػة(، وقد ضعػف إلباين يف 25/397)

(: حدثـا محؿد بـ يحقك، قال: حدثـا طبد الرزاق، قال: أكبلكا 3141أخرجف ابـ ماجف ) صخٔح:  (3)

(، والـسائل 2799وقد أخرجف أبق داود ) الثقري، طـ طاصؿ بـ كؾقب بف. وإسـاده صحقح.

 بف. ،(، مـ صريؼ طاصؿ بـ كؾقب5/368(، وأمحد )7/219)
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ْلنِ  ـْ الضَّ «َفَتْذبَُحقا َجَذًطا ِم

(1)
ـُ َماَجْف. َوَرَوى َحِديَث َجابٍِر ُمْسؾٌِؿ َوَأُبق  َـّ اْب . َرَواُه

ـَ  ـِ كِقَاٍر، ِحق . َوَحِديُث َأبِل ُبْرَدَة ْب َْوَزاِطلِّ ْٕ ٌة َطَؾك َطَطاٍء، َوا َقاَل: َيا  َداُود. َوَهَذا ُحجَّ

ـْ َشاَتْل َلْحٍؿ. َفَؼاَل: 
َٓ »َرُسقَل الؾَِّف، إنَّ ِطـِْدي َطـَاًقا َجَذًطا، ِهَل َخقٌْر مِ ُتْجِزُئَؽ، َو

ـْ َأَحٍد بَْعَدك .«ُتْجِزُئ َط َوفِل َلْػٍظ: إنَّ ِطـِْدي َداِجـًا  . َأْخَرَجُف َأُبق َداُود، َوالـََّسائِلُّ

ـْ اْلَؿْعزِ 
.َجَذَطًة مِ

(2)
 

ْلِن فِل  :َقاَل أَُبق ُطبَقٍْد اْلَفَرِويُّ  ـْ الضَّ
: إكََّؿا ُيْجِزُئ اْلَجَذُع مِ َقاَل إْبَراِهقُؿ اْلَحْربِلُّ

ْح َحتَّك َيِصقَر َثـِقًّا. ـْ اْلَؿْعِز َلْؿ ُيَؾؼِّ
ُح، َفنَِذا َكاَن مِ َكَُّف َيـُْزو َفقَُؾؼِّ

ِ
ٕ : ََضاِحلِّ ْٕ  ا

العققب ما ٓ يجزئ يف إضاحل، وقد بقـا  ٓ يجزئ يف الفدي مـ تيبيُ:

 ذلؽ بػضؾ اهلل طز وجؾ يف كتاب إضاحل.

 ٚقت فٝاّ ايث٬ث١ ا٭ٜاّ. د:193ر َػأي١

 :أما وقت الجقاز فػقف أققال 

إذا أحرم بالعؿرة، وهق ققل أبل حـقػة، وأمحد يف رواية، وهق الصحقح  األّل:

أخرجف مسؾؿ  «قامةإلك يقم الؼ العؿرة يف الحجدخؾت »: طـد الحـابؾة: لؼقلف 

 ی  ی       ی ىئ ىئ ىئ﴿، مع ققلف تعاىل: (، مـ حديث ابـ طباس 1241)

 .[196البقرة:] ﴾حئ جئ   ی

 إذا أحؾَّ مـ العؿرة، وهق ققل أمحد يف رواية. الجاىٕ:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.3141(، ابـ ماجف )2797(، وأخرجف أبق داود )1963أخرجف مسؾؿ ) (1)

(، وإسـاده صحقح، والحديث طـد 7/223(، والـسائل )2811أخرجف أبق داود ) صخٔح: (2)

 (، بـحقه، وهق مـ حديث البراء بـ طازب.1961(، ومسؾؿ )5545البخاري )
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بعد اإلحرام بالحج، وهق ققل مالؽ، والشافعل، وإسحاق، وابـ  الجالح:

 .﴾حئ جئ   ی ی  ی       ی ىئ ىئ ىئ﴿الؿـذر: لؼقلف تعاىل: 

العشر إول مـ ذي الحجة، وهق ققل طؽرمة، وصاوس، وططاء،  السابع:

 والثقري، وإوزاطل.

يجقز لف الصقم يف مجقع أشفر الحج، كؼؾ طـ مجاهد، وهق خالف  اخلامظ:

 الؿشفقر طـف.

أجاز ققٌم أن يصقم الثالثة  وقد (7/142 :)الؿحىليف   قال ابً حصو

بالحج، وهذا خطل: ٕكف خالف أمر اهلل تعاىل بلن يصقمفا يف  إيام قبؾ أن يحرم

الحج، وما مل يحرم الؿرء فؾقس هق يف الحج: فؾقس هق يف وقت صقام الثالثة 

وأيضا فنكف ٓ يجب طؾقف الفدي الؿذكقر، وٓ الصقام الؿذكقر إٓ بتؿتعف  إيام،

الحج: فؾقس هق بعد مؿـ بالعؿرة إىل الحج بـص كالم اهلل تعاىل، وهق ما مل يحرم ب

تؿتع بالعؿرة إىل الحج وٓ ُيجزئ أداء فرض إٓ يف وقتف الذي أوجبف اهلل تعاىل 

 هفقف.ا

ققل ابـ حزم فقف ققة يف ترجقح الؼقل الثالث،  :قاه أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل ىو

ولؽـ يشؽؾ طؾقف أنَّ بعض الصحابة أفتقا بالصقم قبؾ يقم اإلحرام بالحج يقم 

، ( بنسـاد حسـ، طـ ابـ طؿر 4/3) مصـػ ابـ أبل شقبةفػل  التروية،

 قال: قبؾ يقم التروية بققم، ويقم التروية، ويقم طرفة.
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، قآ: الصقام (، طـ ابـ طؿر، وطائشة 1999) صحقح البخاريويف 

لؿـ تؿتع بالعؿرة إىل الحج إىل يقم طرفة، فؿـ مل يجد هدًيا، ومل يصؿ: صام أيام 

 مـك.

: ٕن طؿرة التؿتع اىقٌه األًه أزجحأنَّ  -واهلل أطؾؿ- فاىرُ ّظيس يل و:ًػيْ

دخؾت يف الحج كؿا يف الحديث، وٕنَّ هذا هق ضاهر ققل الصحابة كؿا تؼدم، 

وأما كقن الفدي يجب طؾقف يقم الـحر، والصقم بدل مـف: فؼد تؼدم أنَّ الفدي لف 

جب بعد وجقد سببف قد جاز يف تعؾؼ بالذمة مـ حقـ يحرم بالعؿرة، وتؼديؿ القا

مقاضع مـفا: تؼديؿ كػارة الحـث قبؾ الحـث بالقؿقـ، ومـفا: تعجقؾ الزكاة قبؾ 

 تؿام الحقل.

شرح يقافؼ ما ذكرتف، فؼد قال يف  ثؿ وجدت كالًما لشقخ اإلسالم 

فنكف إذا أحرم بالعؿرة  -يعـل طـ أمحد-(: وأما وجف الؿشفقر -2/339) العؿدة

سبب القجقب يف حؼف، ودخؾ يف التؿتع: بدلقؾ أكف لق ساق الفدي معف فؼد اكعؼد 

 ﴾يب ىب  مب خب حب﴿لؿـعف الفدي مـ اإلحالل: فنن ققؾ: فؼد قال اهلل تعاىل: 

، وهذا يؼتضل وققع الصقام بعد اإلحرام بالحج: ٕكف إكؿا يؽقن متؿتًعا [196البقرة:]

نذا صام قبؾف مل يجز. قؾـا: ، ف﴾يب ىب﴿بالعؿرة إىل الحج إذا أحرم بف: وٕكف قال: 

 هق يـقي التؿتع ويعتؿده مـ حقـ يحرم بالعؿرة، ويسؿك متؿتًعا مـ حقـئٍذ.

: فنذا أحرم بالعؿرة إىل الحج: ففق حاج، فنذا صامفا حقـئٍذ فؼد ثه قال 

صامفا يف حجف: ٕنَّ العؿرة هل الحج إصغر، وطؿرة التؿتع جزء مـ الحج 
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، وشبؽ «دخؾت العؿرة يف الحج إلك يقم الؼقامة»ال: ق ملسو هيلع هللا ىلصبعض لف: ٕنَّ الـبل 

بقـ أصابعف، والؿتؿتع حاج مـ حقـ يحرم بالعؿرة: إٓ أنَّ إحرامف يتخؾؾف حؾ، 

هبخالف مـ أفرد العؿرة.ا
(1)

 

 ّأما ّقت االختٔاز:

  ،فاختار مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ أن تؽقن ثالثة آخرها يقم طرفة، فقصقم السابع

وهق ققل صاوس، وططاء، والشعبل، ومجاهد، والحسـ، والثامـ، والتاسع، 

والـخعل، وسعقد بـ جبقر، وطؾؼؿة، وأمحد يف رواية، وأصحاب الرأي، وبعض 

الشافعقة، ورواية طـ مالؽ، ومـ اشترط مـ همٓء أن تؽقن الثالثة بعد 

 اإلحرام بالحج، قال: يؼدم اإلحرام قبؾ صقمفا.

 قم التروية، فقصقم السادس، واختار آخرون أن تؽقن ثالثة آخرها ي

والسابع، والثامـ، وهق ققل الشافعل ومجاطٍة مـ أصحابف، ورواية طـ أمحد، 

ورواية طـ مالؽ، واختاره الشقخ ابـ باز، ومـ اشترط مـفؿ أن يؽقن الصقام 

م اإلحرام قبؾ صقمفا.  بعد اإلحرام، قال: ُيَؼدِّ

ابـ طؿر، وطائشة  : والذي يظفر يل مـ حديث قال اإلماو ابً عجٔنني

  أنَّ الصحابة كاكقا يصقمقهنا أيام التشريؼ: لؼقل طائشة، وابـ طؿر مل :

يرخص يف أيام التشريؼ أن يصؿـ إٓ لؿـ مل يجد الفدي.
(2)

فظاهر هذا الـص أنَّ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2/399.)تػسقر الؼرصبل (4/227 ،)ابـ أبل شقبة (5/361 ،)الؿغـلاكظر:  (1)

  (1998.)لبخاريصحقح ااكظر:  (2)
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الصحابة كاكقا يصقمقهنا يف أيام التشريؼ، وصقمفا يف أيام التشريؼ صقم لفا يف 

م التشريؼ أياٌم لؾحج، فػقفا رمل الجؿرات يف الحادي طشر، أيام الحج: ٕنَّ أيا

والثاين طشر، وكذلؽ الثالث طشر، فؾق ذهب ذاهٌب إىل أنَّ إفضؾ أن ُتصام 

هإيام الثالثة يف أيام التشريؼ: لؽان أقرب إىل الصقاب.ا
(1)

 

 ٚقت فٝاّ ايػ ع١ ا٭ٜاّ. د:194ر َػأي١

الصحقحقـ يف وقت آختقار إذا رجع إىل أهؾف: لحديث ابـ طؿر 
(2)

 ،

 .«وسبعة إذا رجع إىل أهؾف»وفقف: 

 :واختؾػقا يف وقت الجقاز 

: يبدأ وقتفا مـ حقـ يـتفل مـ أطؿال الحج ويـػر مـ مـك، فنيَه مً قال

                حت  جت﴿وهق ققل أمحد، وأبل حـقػة، ومالؽ، وققل لؾشافعل: لؼقلف تعاىل: 

، قالقا: «وسبعة إذا رجع إلك أهؾف»يف الحديث:  ، وققلف [196البقرة:] ﴾خت

فذكر الرجقع تـبقف طىل أن آبتداء مـ حقـ يـتفل مـ أطؿال الحج، ولقس ذلؽ 

شرًصا: فننَّ مـ الـاس مـ يؼقؿ بؿؽة بعد الحج، ومـفؿ مـ ٓ يرجع إىل أهؾف، 

 وهؽذا، فالتؼققد بالرجقع إىل إهؾ يف الحديث خرج مخرج الغالب.

ا يف الطريؼ، وهق ققل ططاء، ومجاهد، وإسحاق، : يصقمفّميَه مً قال

ومؼصقدهؿ أكف يبدأ الققت مـ خروجف مـ مؽة إىل بؾده، وهق ضاهر اختقار ابـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/216-217.)الشرح الؿؿتع مع الحاشقة (5/361 ،)الؿغـلواكظر:  (1)

 (.1227(، ومسؾؿ برقؿ )1691أخرجف البخاري برقؿ ) (2)
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: يصقمفا إذا رجع إىل أهؾف: -وهق إصح طـد الشافعقة-حزم. وقال الشافعل 

 لحديث ابـ طؿر الؿتؼدم. وهق اختقار ابـ الؿـذر.

، وهق ضاهر اختقار اإلمام ابـ طثقؿقـ: فنكف أقسب األقٌاههق  ًاألًه ُ :قيت

: ولؽـ مع ذلؽ قال العؾؿاء: لق صامفا بعد فراغ أطؿال الشرح الؿؿتعقال يف 

هالحج كؾفا فال بلس: ٕكف جاز لف الرجقع: فجاز لف صقمفا.ا
(1)

 

ُٜؿرتط يف فٝاّ ايث٬ث١ ٚايػ ع١ ايتتابع؟ د:195ر َػأي١  ٌٖ 

َٓ  (5/363 :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘ َٓ َو  َيِجُب التَّتَاُبُع، َوَذلَِؽ 

َٓ َتْػِريًؼا ، َوإِْسَحاَق َوَغقِْرِهَؿا، َيْؼتَِضل َجْؿًعا َو َٓ َكْعَؾُؿ فِقِف ، َوَهَذا َقْقُل الثَّْقِريِّ َو

 هاُمَخالًِػا.

، ولؽـ قد وجد خالف شاذ  كؿا ذكر اىصٌابهق  ًٍا قسزه اتِ قداٍح ُ :قيت

  (7/189.)شرح الؿفذبذلؽ الـقوي يف 

(: يجقز أن 7/218) الشرح الؿؿتعيف  قال اإلمام ابـ طثقؿقـ  تيبيُ:

يصقم إيام الثالثة متتابعة ومتػرقة: مامل يؽـ تتابعفا مـ ضرورة صقمفا يف 

 هالحج، وذلؽ إذا صامفا يف أيام التشريؼ، ففـا ٓ بد أن تؽقن متتابعة.ا

 .لشا مل ٜصِ ايث٬ث١ ا٭ٜاّ ق ٌ ّٜٛ ايٓخط د:196ر َػأي١

 :يف الؿسللة خالٌف بقـ أهؾ العؾؿ طىل أققال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (7/219.)الشرح الؿؿتع (7/193 ،)الؿجؿقع (5/362 ،)الؿغـلاكظر:  (1)
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يجب طؾقف الفدي، وٓ يصقمفا يف أيام التشريؼ وٓ بعدها،  الكْل األّل:

ويبؼك الفدي يف ذمتف، وهق ققل سعقد بـ جبقر، وصاوس، ومجاهد، وجاء طـ 

بنسـاد ضعقػ: فقف حجاج بـ أرصاة، وهق مدلس فقف ضعػ، وجاء طـ  طؿر 

اد صحقح: فؼد أخرجف ابـ أبل شقبة، طـ ابـ طؾقة، طـ بنسـ ابـ طباس 

 .أيقب، طـ طؽرمة، طـ ابـ طباس 

، وقال بف يصقم أيام التشريؼ، وهق ققل ابـ طؿر، وطائشة  الكْل الجاىٕ:

طروة، والزهري، ومالؽ، وإوزاطل، وأمحد، وإسحاق، والشافعل يف الؼديؿ، 

 (1998 ،)البخارييف  ة وهق اختقار البخاري: لحديث ابـ طؿر، وطائش

 أهنؿا قآ: مل يرخص يف أيام التشريؼ أن ُيَصْؿـ إٓ لؿـ مل يجد الفدي.

: ٓ يصقم أيام مـك، ويصقم طشرة أيام بعد ذلؽ، وهق ققل الكْل الجالح

 الحسـ، وططاء، والشافعل، وأمحد يف رواية.

الؿسللة يف  ، وتؼدم تحؼقؼاىقٌه اىثاِّمـ هذه إققال هق  ًاىصٌاب ُ :قيت

كتاب الصقام.
(1)

 

وأما إذا أخر الصقم متعؿًدا بغقر طذر حتك فاتتف أيام مـك أيًضا، فؿـ  ُ :قيت

أوجب طؾقف الفدي يف الؿسللة السابؼة يقجبف طؾقف هـا، والجؿفقر طىل أكف أساء، 

 ويصقم طشرة أيام بعد ذلؽ، وألزمف كثقر مـفؿ بدم.

 ا بعد خروج وقتفا: ٕنَّ اهلل تعاىل وذهب ابـ حزٍم إىل أكف ٓ يجقز صقامف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (4/228-229.)ابـ أبل شقبة (5/364 ،)الؿغـلواكظر:  (1)
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، وطـده يـتفل الحج بطقاف اإلفاضة، فال [196البقرة:] ﴾يب ىب  مب خب حب﴿قال: 

يجقز صقمفا طـده، ٓ يف أيام التشريؼ، وٓ بعدها، ويبؼك طؾقف صقام السبعة 

: إٓ أكف يجقز صقمفا يف أيام التشريؼ كؿا تؼدم التـبقف طىل  إيام. وققلف ققي 

واهلل أطؾؿ.ذلؽ، 
(1)

 

 َٔ ابتسأ يف ايصٝاّ ثِ قسض ع٢ً اهلسٟ. د:197ر َػأي١

  ٓذهب كثقٌر مـ أهؾ العؾؿ، أو أكثرهؿ إىل أكف ٓ يؾزمف أن يرجع إىل الفدي إ

أن يشاء، وهق ققل الحسـ، وقتادة، ومالؽ، والشافعل، وأمحد، وداود: ٕكف قد 

مـفؿ مـ قال: إن فعؾ ما أمره اهلل بف. وقال الؿزين مـ الشافعقة: يؾزمف الفدي. و

قدر طىل الفدي قبؾ إكؿال الثالثة: لزمف الفدي، وإن كان بعد إكؿالفا مل يؾزمف. 

 وهق ققل ابـ أبل كجقح، ومحاد، والثقري، وأبل حـقػة.

، واهلل أطؾؿ.اىقٌه األًهمـ هذه إققال هق  ًاألقسب
(2)

 

 حهِ احلًل، أٚ ايتكصري. د:198ر َػأي١

 [.79ة رقؿ ]تؼدم الؽالم طىل هذه الؿسللة تحت الؿسلل

 أُٜٗا أؾطٌ احلًل، أٚ ايتكصري؟ د:199ر َػأي١

الصحقحقـذكر أهؾ العؾؿ أنَّ الحؾؼ أفضؾ: لؿا ثبت يف 
(3)

 أنَّ الـبل  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/143.)الؿحىلواكظر:  (1)

  (2/411.)تػسقر الؼرصبل (7/191 ،)الؿجؿقع (5/366 ،)الؿغـلاكظر:  (2)

(، مـ حديث ابـ طؿر، 1312( )1311(، ومسؾؿ برقؿ )1728( )1727أخرجف البخاري برقؿ ) (3)

 .وأبل هريرة 
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ا، ، قالقا: يا رسقل اهلل، والؿؼصريـ، كرر ذلؽ ثالثً «الؾفؿ ارحؿ الؿحؾؼقـ»قال: 

 .«والؿؼصريـ»ثؿ قال: 

ما ُروي طـ الحسـ مـ ويجزئ الحؾؼ، أو التؼصقر طـد طامة أهؾ العؾؿ: إٓ 

 .وجقب الحؾؼ يف الحجة إوىل

.قٌه اجلَيٌز ًاىصحْح
(1)

 

 ٌٖ جيب احلًل ع٢ً َٔ يِ سع ضأغ٘؟ د:211ر َػأي١

  ذهب مجاطة مـ أهؾ العؾؿ إىل وجقب الحؾؼ طىل مـ لبَّد، وصحَّ طـ طؿر

وابـف إمر بذلؽ
(2)

، وهق ققل الـخعل، ومالؽ، والشافعل، وأمحد، وإسحاق، 

لبَّد وحؾؼ. ؿـذر: ٕنَّ الـبل وأبل ثقر، وابـ ال
(3)

 

  وذهب مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ إىل أكف مخقٌَّر، وهق ققل الشافعل، وإصح طـد

أصحابف، وهق ققل أصحاب الرأي، وصححف ابـ قدامة، وصحَّ طـ ابـ طباس 

 .أكف ٓ يؾزمف الحؾؼ إٓ إذا كقاه
(4)

 

دلقاًل صحقًحا يف إلزامف  ، وإفضؾ هق الحؾؼ، وٓ كعؾؿاىصٌاب أّو خمري ُ :قيت

بالحؾؼ، واهلل أطؾؿ.
(5)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (8/219.)الؿجؿقع (5/313 ،)الؿغـلواكظر:  (1)

 ( بلساكقد صحقحة.5/135رجف طـفؿا البقفؼل )أخ (2)

(، مـ حديث 1229(، ومسؾؿ )1566أما الحؾؼ فؼد تؼدم، وأما التؾبقد فلخرجف البخاري ) (3)

 .حػصة 

 ( بنسـاد صحقح.4/398أخرجف ابـ أبل شقبة ) (4)

  (8/218.)الؿجؿقع (5/314 ،)الؿغـلواكظر:  (5)
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 َاشا ٜصٓع ا٭فًع ايصٟ ٫ ؾعط ي٘؟ د:211ر َػأي١

َٓ َشْعَر  (5/316-317 :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘ َْصَؾُع الَِّذي  ْٕ َوا

ـِ ُطَؿرَ ، َطَؾك َرْأِسِف ُيْستََحبُّ أَْن ُيِؿرَّ اْلـُؿقَسك َطَؾك َرْأِسفِ  ـْ اْب َوبِِف َقاَل ، ُرِوَي َذلَِؽ َط

، َوَأُبق َثْقٍر، َوَأْصَحاُب  افِِعلُّ ، َوَمالٌِؽ، َوالشَّ ـُ ُجبَقٍْر، َوالـََّخِعلُّ َمْسُروٌق، َوَسِعقُد ْب

ْأِي. َْصَؾَع  الرَّ ْٕ ـْ َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ، َطَؾك أَنَّ ا
ـْ َكْحَػُظ َطـُْف مِ ـُ اْلـُؿـِْذِر: َأْجَؿَع ُكؾُّ َم َقاَل اْب

َنَّ الـَّبِلَّ  َوَلقَْس َذلَِؽ َواِجبًا. َسك َطَؾك َرْأِسِف.ُيِؿرُّ اْلـُؿق
ِ
َوَقاَل َأُبق َحـِقَػَة: َيِجُب: ٕ

ُف َما اْسَتَطْعُتؿْ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص ـْ «إَذا َأَمْرُتُؽْؿ بَِلْمرٍ َفْلُتقا ِم
(1)

َوإِْمَراُر ، والقاجب إزالة الشعر 

َخُر.اْلـُؿقَسك َطَؾك َرْأِسِف، َفنَِذا َسَؼَط َأَحُدهُ  ْٔ ِرِه، َوَجَب ا  َؿا لِتََعذُّ

ْعُر، َفَسَؼَط بَِعَدمِِف، َكَؿا َيْسُؼُط ُوُجقُب : قال ابً قدام٘ ُف الشَّ َوَلـَا َأنَّ اْلَحْؾَؼ َمَحؾُّ

 هاَغْسِؾ اْلُعْضِق فِل اْلُقُضقِء بَِػْؼِدِه.

ســ يف إسـاده: طبداهلل بـ طؿر العؿري، كؿا يف  أثر ابـ طؿر  ُ :قيت

(، وهق ضعقٌػ، وجاء مـ 5/113) ســ البقفؼلو  (2/256،)رقطـلالدا

صريؼ الدراوردي، طـ طبقد اهلل بـ طؿر، طـ كافع، طـ ابـ طؿر. ورواية 

الدراوردي طـ طبقد اهلل ضعقػة مضطربة: فؼد اختؾطت طؾقف أحاديث طبقد اهلل 

اهلل، وهق الثؼة الؿصغر آسؿ، بلحاديث طبد اهلل، وإثر معروف برواية طبد 

ضعقػ، وأما اإلمجاع فال يصح: فؼد خالػ أبق بؽر بـ داود، فؼال: ٓ يستحب 

إمرار الؿقسك.
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(، طـ أبل هريرة 1337(، ومسؾؿ )7288أخرجف البخاري ) (1)

  (8/212.)الؿجؿقعواكظر:  (2)
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 َا ٖٛ احلًل ٚايتكصري اجملع٨؟ د:212ر َػأي١

 يف هذه الؿسللة أققال: 

 أكف يؾزم أن يلخذ مـ مجقع شعره، وهق ققل مالؽ، وأمحد. األّل:

 يجزئ البعض، وهق ققل أمحد يف رواية. الجاىٕ:

يجزئف ولق ثالث شعرات، وهل أقؾ ما يجزئ، وهق مذهب الشافعل،  :الجالح

 وأبل ثقر.

أقؾ ما يجزئ ربع الرأس، وهق ققل أبل حـقػة، وطـ أبل يقسػ:  السابع:

 كصػف.

أقؾ ما يجزئ ما يؼع طؾقف اسؿ الحؾؼ، أو التؼصقر، وهق ققل ابـ  اخلامظ:

يف الؿسللة، واهلل أطؾؿ.اىصحْح الؿـذر، وهق 
(1)

 

  احلًل، أٚ ايتكصري عٔ ّٜٛ ايٓخط.تأخري د:213ر َػأي١

َوَيُجقُز َتْلِخقُر اْلَحْؾِؼ َوالتَّْؼِصقِر  (5/316 :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘

ِم َطَؾقْفِ  ُف إَذا َجاَز َتْلِخقُر الـَّْحِر اْلـُؿَؼدَّ َكَّ
ِ
َرُه  :َفتَْلِخقُرُه َأْوَلك :إَلك آِخِر الـَّْحِر: ٕ َفنِْن َأخَّ

ـْ َذلَِؽ فَ  ٍَُناِػقِف ِرَواَيتَاِن: َط َوبِِف َقاَل َطَطاٌء، َوَأُبق ُيقُسَػ، َوَأُبق  َٓ َدَم َطَؾقِْف. :إِحَدا

َنَّ اهلل، َثْقرٍ 
ِ
ٕ : افِِعلِّ َل َوْقتِِف بَِؼْقلِِف:  َوُيْشبُِف َمْذَهَب الشَّ ـَ َأوَّ   ۅ ۋ ۋ﴿َتَعاَلك َبقَّ

َياَرةِ آِخرَ  ُيبَقِـَّوَلْؿ ، [196البقرة:] ﴾ې ۉ   ۉ ۅ ُه، َفَؿتَك َأَتك بِِف أَْجَزَأُه، َكَطَقاِف الزِّ

ْعِل  ـْ َأْحَؿَد: َطَؾقِْف َدٌم بِتَْلِخقِرهِ  الجاىٔ٘:. َوالسَّ َكَُّف ، َوَط
ِ
َوُهَق َمْذَهُب َأبِل َحـِقَػَة: ٕ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/214.)الؿجؿقع (5/244 ،)الؿغـلاكظر:  (1)
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ـْ َتَرَك ُكُسًؽا َفَعَؾقِْف َدمٌ  ـْ َمِحؾِِّف، َوَم َرُه َط َٓ َفْرَق فِ ، ُكُسٌؽ َأخَّ ـَ اْلَؼؾِقِؾ َو ل التَّْلِخقِر َبقْ

اِهل.   َواْلَؽثِقِر، َواْلَعامِِد َوالسَّ

ـْ َتَرَكُف  : َم ـِ ـُ اْلَحَس ُد ْب ، َوإِْسَحاُق، َوَأُبق َحـِقَػَة، َوُمَحؿَّ َوَقاَل َمالٌِؽ، َوالثَّْقِريُّ

َكَُّف ُكُسٌؽ 
ِ
َوَلـَا َما ، اْلَحجِّ َكَسائِِر َمـَاِسؽِفِ َفقَْلتِل بِِف فِل إْحَراِم  ،َحتَّك َحؾَّ َفَعَؾقِْف َدٌم: ٕ

َم. هاَتَؼدَّ
(1)

 

 ٌٖ ذبًل املطأ٠، أٚ تكصط؟ د:214ر َػأي١

ـٍ أنَّ الـبل  روى أبق داود طـ ابـ طباس  لقس »قال:  بنسـاد حس

.«طؾك الـساء حؾؼ، إكَم طؾك الـساء التؼصقر
(2)

 

ـُ اْلـُؿـِْذرِ . َٓ ِخاَلَف فِل َذلَِؽ :  قال ابً قدام٘ : َأْجَؿَع َطَؾك َهَذا َقاَل اْب

ُْكُؿَؾِة. َأْهُؾ اْلِعْؾِؿ. ْٕ ـْ ُكؾِّ َقْرٍن َقْدَر ا
ُر مِ ـِ  َوَكاَن َأْحَؿُد َيُؼقُل: ُتَؼصِّ َوُهَق َقْقُل اْب

ُطَؿرَ 
(3)

، َوإِْسَحاَق، َوَأبِل َثْقٍر. افِِعلِّ َتْجَؿُع َشْعَرَها  :َأْحَؿدَ  َوفِل ِرَواَيٍة َطـ ، َوالشَّ

ـْ َأْصَراِف َشْعِرَها َقْدَر ُأْكُؿَؾٍة.إَلك ُمَؼدَّ 
 هاِم َرْأِسَفا، ُثؿَّ َتْلُخُذ مِ

وقال قتادة: تلخذ الثؾث، أو الربع، وقال مالؽ: تلخذ مـ مجقع قروهنا أقؾ 

جزء، وٓ يجزئ مـ بعض الؼرون.
(4)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/219-.)الؿجؿقعواكظر:  (1)

 (.752رقؿ ) البؾقغسقليت تخريجف يف  (2)

(، ويف إسـاده: لقث بـ أبل سؾقؿ، وهق 5/114(، والبقفؼل )4/1/115أخرجف ابـ أبل شقبة ) (3)

 ضعقػ.

  (8/211-211.)الؿجؿقع (5/311-311 ،)الؿغـلواكظر:  (4)
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ؾأؾ  اض ل   ملسو هيلع هللا ىلصقٛي  ٘ يف ح  سٜث    ابط: ث  ِ ضن  ب ضغ  ٍٛ اهلل    د:215ر َػأي١

 اي ٝت.

ل بذلؽ: ٕكف يليت بف طـد إفاضتف مـ هذا الطقاف هق صقاف اإلفا ضة، وُسؿِّ

ك صقاف الزيارة ل بذلؽ ٕكف يليت مـ مـك فقزور البقت،  :مـك إىل مؽة، ويسؿَّ وُسؿِّ

 وٓ يؼقؿ بؿؽة، بؾ يرجع إىل مـك.

ك صقاف الػرض والركـ، وسؿاه بعض أصحابـا  قال اليّْٖ : ويسؿَّ

قاف الصدر صقاف القداع، واهلل صقاف الصدر، وأكؽره الجؿفقر، وقالقا: إكؿا ص

هأطؾؿ.ا
(1)

 

 حهِ طٛاف اإلؾاض١. د:216ر َػأي١

ـٌ مـ أركان الحج  (8/192شرح مسؾؿيف   قال اليّْٖ (: وهق رك

 هبنمجاع الؿسؾؿقـ.ا

  (5/311.)الؿغـلوكؼؾ اإلمجاع أيًضا ابـ طبد البر، وابـ قدامة كؿا يف 

كـقة ققلف تعاىل:  عقا طىل ، وأمج[29احلج:] ﴾﮳ ﮲ ۓ﴿ودلقؾ الرُّ

الصحقحقـيف  أنَّ الؿراد هبذا إمر هق صقاف اإلفاضة، وحديث طائشة 
(2)

 

ث الـبل  أن صػقة  أهنا حاضت، فؼال:  حاضت بعدما أفاضت، َفُحدِّ

 .«فال بلس، فؾتـػر معؽؿ»، قالقا: إهنا قد أفاضت، قال: «أحابستـا هل»

ص فدل طىل أنَّ هذا الطقاف ٓبد مـف، وأكف حابس لؿـ مل  يلت بف، بقـؿا ُرخِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/193.)شرح مسؾؿ (5/311 ،)الؿغـلواكظر:  (1)

 ( مـ ]كتاب الحج[.386(، ومسؾؿ برقؿ )1733أخرجف البخاري برقؿ ) (2)
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لؾحائض ترك صقاف القداع: لؽقكف لقس بركـ، واهلل أطؾؿ.

(1)
  

 ٚقت طٛاف اإلؾاض١. د:217ر َػأي١

ففق يقم الـحر بعد الرمل، والـحر، والحؾؼ: لحديث  أما وقت الفضيلة:

 جابر الذي يف الؽتاب.

: مذهبـا أنَّ أول وقت صقاف اإلفاضة فؼال الـقوي  وأما وقت اإلجزاء:

قؾة الـحر، وآخره آخر طؿر اإلكسان، وإن بؼل مخسقـ سـة وأكثر، وٓ مـ كصػ ل

دم طؾقف يف تلخقره، وبف قال أمحد، وقال أبق حـقػة: أولف صؾقع الػجر يقم الـحر، 

َره طـف لزم دٌم، ودلقؾـا ققلف تعاىل:  وآخره الققم الثاين مـ أيام التشريؼ: فنْن أخَّ

 ه، وهذا قد صاف.ا﴾﮳ ﮲ ۓ﴿

أنَّ أبا حـقػة حدد آخر وقتف بليام الـحر: فنْن فعؾ  الؿغـلامة يف وكؼؾ ابـ قد

 بعد ذلؽ أجزأه وطؾقف دٌم.

: والصحقح أنَّ آخر وقتف غقر محدود: فنكف متك ُأيت بف  قال ابً قدام٘

 الؿراده صحَّ بغقر خالف، وإكؿا الخالف يف وجقب الدم.ا

ة حتك خرجت أشفر قد خالػ ابـ حزم فؼال: مـ أخر صقاف اإلفاض ُ :قيت

ف باصٌؾ: لؼقلف تعاىل:   ه.ا[197البقرة:] ﴾ٻ  ٻ ٱ﴿الحج: فحجُّ

أكف ٓ يجقز تلخقره لغقر طذر حتك يخرج شفر  وجزم الشقخ ابـ طثقؿقـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/311-312.)الؿغـلواكظر:  (1)
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، واهلل أطؾؿ.األقسبولؽـ مع ذلؽ: فنكف ٓ يػتل بالبطالن، وهق  ،ذي الحجة

(1)
 

 َٔ ض ع ل  بًسٙ ٚمل ٜٕـ طٛاف اإلؾاض١. د:218ر َػأي١

 فقر أهؾ العؾؿ إىل أكف يجتـب ما يجتـبف الؿحرم بعد التحؾؾ إول، ذهب مج

ثؿ يرجع إىل مؽة ُمحِرًما، ويطقف بالبقت، وهق مذهب ططاء، والثقري، 

ومالؽ، والشافعل، وأمحد، وإسحاق، وأبل ثقر، وأصحاب الرأي، وابـ 

 دًما.  -يف الؿشفقر طـف-الؿـذر، وأوجب طؾقف أبق حـقػة، ومالؽ 

 ثاكقًا.وقال الح ًٓ  سـ: يحج مـ العام الؿؼبؾ. وُحؽِل كحق ذلؽ طـ ططاء قق

  وذهب ابـ حزٍم إىل أن حجف يبطؾ، وإن كاكت حجة اإلسالم: وجب طؾقف

أن يحج مـ قابؾ إن استطاع.
(2)

  

َ  ٔ ض   ع ل  بً  سٙ، ٚمل ٜٕ  ـ ط  ٛاف اإلؾاض  ١، ٚحص  ٌ َٓ  ٘   د:219ر َػأي١

 اجلُاع ٫َطأت٘؟

اضة: فعؾقف أن يرجع ٕدائف قبؾ مـ رجع إىل بؾده بدون أن يطقف صقاف اإلف

ف بعُد، وٓ  أن يجامع امرأتف، سقاٌء تركف جفاًل، أو كسقاًكا، أو طؿًدا: ٕكف مل يتؿ حجُّ

يحؾ لؾحاج الجؿاع إٓ بعد التحؾؾ الثاين الحاصؾ بطقاف اإلفاضة، ويجب طؾقف 

الرجقع ٕداء صقاف اإلفاضة متك قدر طىل ذلؽ، ولق حصؾ مـف الجؿاع: فعؾقف 

 م يذبحف يف مؽة، ويقزطف طىل فؼرائفا.د

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/172.)الؿحىل (8/282 ،)الؿجؿقع (5/312-313 ،)الؿغـلواكظر:  (1)

  (8/221.)الؿجؿقع (5/345 ،)الؿغـلاكظر:  (2)
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مـ ترك السعل بقـ الصػا والؿروة، فعؾقف مـ الحؽؿ ما ذكركاه فقؿـ  تيبيُ:

 ترك صقاف اإلفاضة أيًضا.

مـ صار طاجًزا طـ الرجقع: ٕداء صقاف اإلفاضة، أو السعل  تيبيُ آخز:

فقـقبف شخص  بقـ الصػا والؿروة، طجًزا بدكقًا، أو مات قبؾ أن يتؿؽـ مـ أدائف:

آخر، ويمدي طـف ما بؼل طؾقف مـ حجف: فديـ اهلل أحؼ أن يؼضك، وكؿا يجقز 

الـقابة: ٕداء الحج كاماًل: فقجقز أن تحصؾ الـقابة لؿا بؼل مـ أركان الحج، 

 وباهلل  التقفقؼ.

لشا حاضت املطأ٠ ق  ٌ ط ٛاف اإلؾاض ١، ٚمل تٓتعطٖ ا ضؾكتٗ ا،       د:211ر َػأي١

 ٚخؿٝت ٖٞ ٚٚيٝٗا ع٢ً أْؿػُٗا؟

  (26/234-:)مجؿقع الػتاوىكؿا يف  شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة  قال

ومعؾقم أن كقهنا شرصا يف الصالة أوكد  ،غاية ما يف الطفارة أهنا شرط يف الطقافو

بؾ الستارة يف  ،واجتـاب الـجاسة ،ارةتَ ومعؾقم أن الطفارة كالسِّ  ،مـفا يف الطقاف

 ،يف الطقاف وخارج الطقاف: ٕن ستر العقرة يجب الطفارةالطقاف أوكد مـ 

طـفا هنقا طاما: وٕن  ملسو هيلع هللا ىلصوٕن ذلؽ مـ أفعال الؿشركقـ التل هنك اهلل ورسقلف 

 ،الؿستحاضة ومـ بف سؾس البقل وكحقمها يطقف ويصظ باتػاق الؿسؾؿقـ

 حؼ غقرهؿ مل يػرق بقـفؿا إٓ العذر.  والحدث يف حؼفؿ مـ جـس الحدث يف

بالعجز فسؼقط شروط الطقاف  وإذا كان كذلؽ وشروط الصالة تسؼط

ومع الحدث والـجاسة يف صقرة  ،والؿصظ يصظ طرياكا ،بالعجز أوىل وأحرى
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ويصظ مع الجـابة مع التقؿؿ وبدون التقؿؿ طـد إكثريـ إذا  ،الؿستحاضة وغقرها

 .طجز طـ الؿاء والتراب

وإذا مل  ،وأما الحج فالتؼدير أكف ٓ يؿؽـفا أن تحج إٓ طىل هذا القجف ثؿ قال:

يؿؽـفا ذلؽ كان هذا غاية الؿؼدور كؿا لق مل يؿؽـف أن يطقف إٓ راكبا أو حامؾ 

 الـجاسة.

 فنن ققؾ: هـا سمآن:

أحدمها: أكف هال جعؾت الحائض كالؿعضقب فنن كاكت ترجق أن تحج 

 ويؿؽـفا الطقاف وإٓ استـابت؟ 

ا يسقغفا لؾجـب والثاين: أكف إذا مل يسقغ لفا الشارع الصالة زمـ الحقض كؿ

 بالتقؿؿ ولؾؿستحاضة طؾؿ أن الحقض ٓ تصح معف العبادة بحال. 

فلما  :فقؼال: أما إول فألن الؿعضقب هق الذي يعجز طـ القصقل إىل مؽة

مـ أمؽـف القصقل إىل مؽة وطجز طـ بعض القاجبات فؾقس بؿعضقب كؿا لق 

ـ بف سؾس البقل أمؽـف القصقل وطجز طـ اجتـاب الـجاسة مثؾ الؿستحاضة وم

وكذلؽ  ،ويسؼط طـف ما يعجز طـف مـ الطفارة فنن طؾقف الحج باإلمجاع :وكحقمها

 :مـ مل يؿؽـف الطقاف إٓ راكبا أو محؿقٓ أو مـ مل يؿؽـف رمل الجؿار وكحق ذلؽ

 فنكف يستـقب فقف ويحج ببدكف. 

ع يؼال: هذا كقع مـ أكقاع الطفارة فسؼط بالعجز كغقره مـ أكقاو ثؿ قال:

ومل يؿؽـفا أن تطقف إٓ مع الحدث الدائؿ  ،فنهنا لق كاكت مستحاضة :الطفارة
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 ،صافت باتػاق العؾؿاء. ويف وجقب القضقء طؾقفا خالف مشفقر بقـ العؾؿاء

ويف هذا صالة مع الحدث ومع محؾ الـجاسة وكذلؽ لق طجز الجـب أو 

 الؿحدث طـ الؿاء والتراب صىل وصاف يف أضفر ققيل العؾؿاء. 

 :بالعجز كغقره مـ الشرائط فسؼط :يؼال: شرط مـ شرائط الطقافو قال:

 ،لؽان صقافف طرياكا أهقن مـ صالتف طرياكا :فنكف لق مل يؿؽـف أن يطقف إٓ طرياكا

 فالطقاف مع العري إذا مل يؿؽـ إٓ ذلؽ أوىل وأحرى.  :وهذا واجب بآتػاق

ال يؽاد بؿؽة يعجز طـ سترة ف :تؽؾؿ العؾؿاء يف ذلؽ ٕن هذا كادر وإكؿا قؾَّ 

والؼافؾة خارجقن ٓ يؿؽـف أن يتخؾػ  ،يطقف هبا لؽـ لق قدر أكف سؾب ثقابف

طـفؿ كان القاجب طؾقف فعؾ ما يؼدر طؾقف مـ الطقاف مع العري كؿا تطقف 

ومـ بف سؾس البقل مع أن الـفل طـ الطقاف طرياكا أضفر وأشفر يف  ،الؿستحاضة

 حائض. الؽتاب والسـة مـ صقاف ال

وهذا الذي ذكرتف هق مؼتضك إصقل الؿـصقصة العامة الؿتـاولة لفذه 

ومؼتضك آطتبار والؼقاس طىل إصقل التل تشاهبفا،  ،الصقرة لػظا ومعـك

والؿعارض لفا إكؿا مل يجد لؾعؾؿاء الؿتبقطقـ كالما يف هذه الحادثة الؿعقـة كؿا مل 

وذلؽ ٕن الصقر التل مل تؼع  ،إٓ طرياكايجد لفؿ كالما فقؿا إذا مل يؿؽـف الطقاف 

لقجب أن يتؽؾؿقا فقفا. ووققع هذا وهذا  :يف أزمـتفؿ ٓ يجب أن تخطر بؼؾقهبؿ

وكالمفؿ يف هذا الباب مطؾؼ طام وذلؽ  ،يف أزمـتفؿ إما معدوم وإما كادر جدا

يػقد العؿقم لق مل تختص الصقرة الؿعقـة بؿعان تقجب الػرق وآختصاص 
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لعدم وجقدها  :إئؿة رة قد ٓ يستحضرها الؿتؽؾؿ بالؾػظ العام مـوهذه الصق

 يف زمـفؿ والؿؼؾدون لفؿ ذكروا ما وجدوه مـ كالمفؿ. 

ولفذا أوجب مالؽ وغقره طىل مؽاريفا أن يحتبس ٕجؾفا إذا كاكت الطرقات 

وغقرهؿ يحتبس  ،وكاكقا يف زمـ الصحابة ،آمـة وٓ ضرر طؾقف يف التخؾػ معفا

ٕجؾ الحقض والؿتلخرون مـ أصحاب مالؽ أسؼطقا طـ الؿؽاري إمقر 

 القداع وأسؼط الؿبقت طـ أهؾ السؼاية والرطاية لعجزهؿ. 

 :وٓ ريب أن مـ قال ،وطجزهؿ يقجب آحتباس معفا يف هذه إزمان

فنن يؾزمف أن يؼقل: إن الطفارة يف مثؾ  :الطفارة واجبة يف الطقاف ولقست شرصا

إذا صاف محدثا وأبعد  :فنكف يؼقل :واجبة لعدم الؼدرة طؾقفا هذه الصقرة لقست

فؽقػ يجب طىل هذه ما ٓ يؿؽـفا إٓ  .طـ مؽة مل يجب طؾقف العقد لؾؿشؼة

وهـا يتقجف أن ٓ يجب طؾقفا  ،بؿشؼة أطظؿ مـ ذلؽ لؽـ هـاك مـ يؼقل طؾقف دم

تركف كاسقا أو  فال دم طؾقف بخالف ما إذا :دم ٕن القاجب إذا تركف مـ غقر تػريط

أن يؿـعف طدو طـ  :وكظقر ذلؽ ،لـدور هذه الصقرة :وقد يؼال طؾقفا دم ،جاهال

فال يؼدر طىل ذلؽ حتك يعقد إىل مؽة أو يؿـعف العدو طـ القققف  :رمل الجؿرة

بعرفة إىل الؾقؾ أو يؿـعف العدو طـ صقاف القداع بحقث ٓ يؿؽـف الؿؼام حتك 

 يقدع.

 ،أكف أسؼط طـ الحائض صقاف القداع ملسو هيلع هللا ىلصلـبل وقد ثبت يف الصحقح طـ ا

ا فقف أطظؿ فؾقس كقهنا شرصً  :ومـ قال: إن الطفارة فرض يف الطقاف وشرط فقف
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ومعؾقم أن شروط الصالة تسؼط بالعجز فسؼقط  ا يف الصالة.مـ كقهنا شرصً 

 شروط الطقاف بالعجز أوىل وأحرى. 

ققة إٓ باهلل العظ  وٓ حقل وٓ ،هذا هق الذي تقجف طـدي يف هذه الؿسللة

لؿا تجشؿت الؽالم  :العظقؿ. ولقٓ ضرورة الـاس واحتقاجفؿ إلقفا طؾؿا وطؿال

فنن  :فنن آجتفاد طـد الضرورة مؿا أمركا اهلل بف :حقث مل أجد فقفا كالما لغقري

 :ففق حؽؿ اهلل ورسقلف والحؿد هلل. وإن يؽـ ما قؾتف خطل :يؽـ ما قؾتف صقابا

وإن كان الؿخطئ معػقا  ،واهلل ورسقلف بريئان مـ الخطل ،نفؿـل ومـ الشقطا

طـف. واهلل سبحاكف وتعاىل أطؾؿ. والحؿد هلل وحده وصىل اهلل طىل محؿد وآلف وسؾؿ 

 اكتفك كالمف رمحف اهلل مع اختصار يسقر.تسؾقؿا.

، مع زيادة بقان يف كتابف بحٌث يؼرر فقف ما قرره شقخف  وٓبـ الؼقؿ 

  (3/21-.)الؿققعقـأطالم الؿػقد 

يف هذه إزمـة تقسرت الـاقالت الحديثة، مع  :قاه أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل ىو

إمؽان تغققر مقاطقد الـؼؾ، والرحالت: فؾؿ يبؼ يف ذلؽ ضرر طىل الؿرأة: إلمؽان 

أن يتخؾػ طؾقفا محرمفا فحسب، وطؾقف فالقاجب طىل محرمفا أن يتخؾػ معفا 

ـ ذلؽ: كلن تؽقن كػساء، ويطقل طؾقفؿا، وٓ قدرة حتك تطفر: إٓ أن يعجزا ط

لفؿا طىل البؼاء: فػل هذه الحال ٓ بلس طؾقفا إن شاء اهلل أن تطقف طىل حالفا، 

 وباهلل التقفقؼ.
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 َا حهِ اغتدساّ املطأ٠ ملٛاْع احلٝض حت٢ تعتُط أٚ ذبج؟ د:211ر َػأي١

ه إصباء هذه الؿقاكع ٓ تخؾق مـ أضرار كؿا قرر :قاه أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل ىو

الحذاق الؿقثقققن: وطؾقف فال تخؾق مـ كراهة، ولؽـ إن كاكت الؿرأة تصاب 

بلضرار واضحة بؿجرد شرهبا لجرطة واحدة: فال يجقز لفا شرهبا، وإن كاكت 

إضرار خػقػة، أو ٓ يحصؾ لؾؿرأة أضرار واضحة بجرطة واحدة: فقرجك أن ٓ 

 إثؿ طؾقفا يف ذلؽ، وباهلل التقفقؼ.

 ٜٚطٕ ع يف طٛاف اإلؾاض١؟ ٌٖ ٜطٌَ د:212ر َػأي١

  ذكر أهؾ العؾؿ أنَّ الحاجَّ ٓ يرمؾ، وٓ يضطبع يف هذا الطقاف: ٕنَّ الـبل

  مل يرد طـف ذلؽ يف صقاف اإلفاضة، واستثـك الشافعقة ما إذا كان مل يرمؾ، أو

يضطبع يف صقاف الؼدوم، أو مل يسع طؼب صقاف الؼدوم: فنهنؿ يؼقلقن بالرمؾ 

ا الطقاف، والصحقح طدم ذلؽ، وسقليت حديث ابـ طباس وآضطباع يف هذ

 مل يرمؾ الـبل : يف السبع الذي أفاض
(1)

.
(2)

 

 ٌٖ تؿرتط اي١ٝٓ يف طٛاف اإلؾاض١؟ د:213ر َػأي١

  ذهب أكثر العؾؿاء إىل اشتراط الـقة: لؼقلف :«وهق «إكَم إطَمل بالـقات ،

 مذهب أمحد، وإسحاق، وابـ الؼاسؿ، وابـ الؿـذر وغقرهؿ.

 شافعل وأصحابف إىل أكف ٓ ُيشترط لف الـقة: فنن صاف بـقة القداع، وذهب ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.758برقؿ ) البؾقغسقليت يف  (1)

  (8/193.)شرح مسؾؿ (5/313 ،)الؿغـلواكظر:  (2)
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أو الؼدوم، أو التطقع: فنكف يؼع طـ صقاف اإلفاضة، وطزا ابـ قدامة الؼقل بعدم 

 آشتراط إىل الثقري، وأصحاب الرأي، مع الشافعل.

، وهق اشتراط الـقة، ولؽـ ٓ يشترط أن قٌه اجلَيٌزهق  ًاىصٌاب ُ :قيت

كًرا لفا، بؾ يؽػل أن يؽقن مستصحبًا لفا.يؽقن ذا
(1)

 

 نِ ًٜعّ احلاج غعٞ ٚطٛاف؟ د:214ر َػأي١

فال يؾزمف إٓ صقاف واحد، وسعل واحد، وٓ يؾزمف أكثر مـ ذلؽ  أما املفِسد:

باإلمجاع: فنْن كان قد سعك بعد صقاف الؼدوم: فال يسعك بعد صقاف اإلفاضة، 

 ك بعد صقاف اإلفاضة.وإن كان مل يسع بعد صقاف الؼدوم: وجب طؾقف أن يسع

 :ٌفاختؾػ أهؾ العؾؿ فقف طىل ققلقـ: ّأما الكاز 

يؾزمف صقاف واحد، وسعل واحد، ولقس طؾقف أكثر مـ ذلؽ، وهق  األّل:

ققُل أكثر أهؾ العؾؿ، ومؿـ قال بذلؽ: ابـ سقريـ، والحسـ، وسعقد بـ جبقر، 

اق، وأبق وططاء، ومجاهد، وسامل، والزهري، ومالؽ، والشافعل، وأمحد، وإسح

 .ثقر، وداود وأصحاهبؿ، وصحَّ طـ ابـ طؿر، وابـ طباس 

(: أنَّ الـبل 1211( )132) صحقح مسؾؿيف  واستدلقا بحديث طائشة 

  :مـ قد حؾؾت »، ويف رواية: «يسعؽ صقافؽ لحجؽ وطؿرتؽ»قال لفا

 .( مـ حديث جابر 1213، أخرجف مسؾؿ )«مجقًعا حجؽ وطؿرتؽ

َلْؿ  (1215 :)صحقح مسؾؿيف  ر بـ طبد اهلل واستدلقا بحديث جاب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/193.)شرح مسؾؿ (5/313 ،)الؿغـلواكظر:  (1)
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َّٓ َصَقاًفا َواِحًدا ،ملسو هيلع هللا ىلصَيُطْػ الـَّبِلُّ  َػا َوالـَْؿْرَوةِ إِ ـَ الصَّ َٓ أَْصَحاُبُف َبقْ  .َو

الصحقحقـيف  وحديث طائشة 
(1)

ـَ أهنا قالت:   ـَ َجَؿُعقا َبقْ ِذي ا الَّ َوَأمَّ

 َلُفؿا. قا َصَقاًفا َواِحًداَفنِكََّؿا َصافُ  ،اْلَحجِّ َواْلُعْؿَرةِ 

يؾزمف صقافان وسعقان، وهق ققل مجاطة مـ أهؾ العؾؿ، وهق ققل  الجاىٕ:

جابر بـ زيد، وُشريح، والشعبل، والـخعل، ومحاد، والحؽؿ، وأبل حـقػة، 

والثقري، والحسـ بـ حل، وإوزاطل، ورواية طـ أمحد، وذلؽ ٕهنؿا كسؽان، 

 كا ُمْػَرَديـ.فؽان لفؿا صقافان كؿا لق كا

مرفقًطا أكف  (، طـ طظ 2/263واستدل لفؿ بحديث رواه الدارقطـل )

 مجع بقـ حج وطؿرة، فطاف صقافقـ، وسعك سعققـ.

: لألدلة الؿتؼدمة، اىصٌابهق  اىقٌه األًه :قاه أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل ىو

ا، فقف: الحسـ بـ طؿارة متروك، ولف صريؼ أخرى فقفا : وحديثفؿ ضعقٌػ جدًّ

طقسك بـ طبداهلل، قال الدارقطـل: يؼال لف: مبارك، وهق متروك الحديث. 

وققاسفؿ مخالٌػ لألدلة، فال تعقيؾ طؾقف، واهلل أطؾؿ.
(2)

 

 :فاختؾػ أهؾ العؾؿ فقف طىل ققلقـ: ّأما املتنتع 

طؾقف صقافان، وسعقان، وهق ققل مجفقر أهؾ العؾؿ، ومـفؿ: مالؽ،  األّل:

 ري، وأبق ثقر، ومجاطة آخرون.والشافعل، وأمحد، والثق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1211(، ومسؾؿ برقؿ )1556أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

ابـ أبل  (2/392 ،)تػسقر الؼرصبل (7/174-175 ،)الؿحؾَّك (5/347 ،)الؿغـلكظر: ا (2)

 (ط/رشد.5/414-416) شقبة
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الصحقحقـيف  واستدلقا بحديث طائشة 

(1)
، قالت: فلما الذي حؾقا، 

فؿ. وٕهنؿا كسؽان مـػصالن:  فطافقا صقاًفا آخر بعد أن رجعقا مـ مـك لحجِّ

 طؿرة مـػصؾة، وحج مـػصؾ: فقجب لؽؾ مـفؿا سعل وصقاف.

ل العؿرة، فقؽػقف طـ سعل أنَّ طىل الؿتؿتع سعقًا واحًدا، وهق سع الجاىٕ:

الحج، وهق ققل ططاء، وصاوس، ورواية طـ أمحد اختارها شقخ اإلسالم: 

، وٓ أصحابف بقـ الصػا والؿروة مل يطػ الـبل »لحديث جابر الؿتؼدم قريبًا: 

 .«إٓ صقاًفا واحًدا

: لؿا تؼدم، وهق ترجقح اىصٌابهق  اىقٌه األًه :قاه أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل ىو

قخ ابـ باز، والشقخ ابـ طثقؿقـ، والشقخ مؼبؾ رمحة اهلل طؾقفؿ، وأما حديث الش

جابر الذي استدلقا بف ففق يف حؼ مـ ساق الفدي: مجًعا بقـف وبقـ حديث طائشة، 

واهلل أطؾؿ.
(2)

 

 أعُاٍ ّٜٛ ايٓخط، ٚتكسِٜ بعطٗا ع٢ً بعض. د:215ر َػأي١

ؿ الطقاف، أطؿال يقم الـحر هل: الرمل، ثؿ الذبح، ثؿ الحؾؼ أو التؼصقر، ث

 ثؿ السعل لؾؿتؿتع، ولؾؼارن والؿػرد إذا مل يسعقا بعد صقاف الؼدوم.

ـَُّة هق الترتقب بقـفا كؿا ذكرُت طـد مجقع أهؾ العؾؿ.  والسُّ

 :واختؾػ أهؾ العؾؿ يف تؼديؿ بعضفا طىل بعض 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1211(، ومسؾؿ برقؿ )1556أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

  (4/41.)اإلكصاف (2/397 ،)تػسقر الؼرصبلواكظر:  (2)
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عل-فلما إربعة  فال بلس طىل مـ أخؾَّ بترتقبفا كاسقًا، أو جاهاًل  -ما دون السَّ

أكثر أهؾ العؾؿ، وهق مذهب الحسـ، وصاوس، ومجاهد، وابـ جبقر، طـد 

 وططاء، والشافعل، وأمحد، وإسحاق، وأبل ثقر، وداود وغقرهؿ.

َم الحؾؼ طىل الذبح أو الرمل فعؾقف دم، وإن كان قارًكا  وقال أبق حـقػة: إن َقدَّ

م صقاف اإلفاضة طىل الرمل: فال يجزئ ف. وُروي فعؾقف دمان. وقال مالؽ: إن َقدَّ

 طـف: يجزئف، وطؾقف دٌم.

: أنَّ الـبل : لحديث طبد اهلل بـ طؿرو قٌه اجلَيٌزهق  ًاىصحْح ُ :قيت

  وقػ بؿـك لؾـاس يسللقكف، فؼال قائٌؾ: يا رسقل اهلل، مل أشعر، فحؾؼت

، وقال آخر: ذبحت قبؾ أن أرمل؟ فؼال: «وٓ حرج ،اذبح»أن أذبح؟ فؼال:  قبؾ

ر إٓ قال: ، فؿا «ارم، وٓ حرج» م وٓ ُأخِّ  «وٓ حرج ،افعؾ»ُسئؾ طـ شلء ُقدِّ

متػؼ طؾقف.
(1)

 

فؿا سؿعتف ُيسلل يقمئذ طـ أمٍر مؿا َيـسك الؿرء ويجفؾ مـ  ّيف زّآ٘ ملطله:

 .«افعؾقا، وٓ حرج»تؼديؿ بعض إمقر طىل بعض وأشباهفا، إٓ قال: 

لذبح، والحؾؼ، ققؾ لف يف ا طـدمها، أنَّ الـبل  ويف حديث ابـ طباس 

.«ٓ حرج»والتؼديؿ، والتلخقر، فؼال: 
(2)

 

 :وأما تؼديؿ بعضفا طىل بعض متعؿًدا طالًؿا بؿخالػة السـة فػقف ققٓن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1316(، ومسؾؿ برقؿ )83أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

 (.1317(، ومسؾؿ برقؿ )1734أخرجف البخاري برقؿ ) (2)
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طؾقف دٌم، وهق ققل سعقد بـ جبقر، وجابر بـ زيد، وقتادة، والـخعل،  األّل:

 وهق رواية طـ أمحد، وقال بف مالؽ يف تؼديؿ الحؾؼ طىل الرمل، ويف تؼديؿ

 الطقاف طىل الرمل يف رواية.

لقس طؾقف دٌم، وهق ققل ططاء، وإسحاق، والشافعل، ورواية طـ  الجاىٕ:

أمحد، ومحؾ ابـ قدامة هذا الخالف طىل الجقاز ٓ طىل اإلجزاء، فؼال: وٓ كعؾؿ 

 خالًفا بقـفؿ يف أنَّ مخالػة الترتقب ٓ تخرج هذه إفعال طـ اإلجزاء.

الرواية إوىل طـ أمحد بعدم الجقاز مـ الؿتعؿد  وقد كصر ابـ دققؼ العقد

، فؼال: يختص الحؽؿ هبذه «مل أشعر»العامل بالسـة: معتؿًدا طىل ققلف يف الحديث: 

الحالة، وهق الذي ٓ يشعر لجفؾف، أو كسقاكف، وأما غقره: فقجب طؾقف الترتقب كؿا 

 .«خذوا طـل مـاسؽؽؿ»: لؼقلف: فعؾ رسقل اهلل 

، وهق ققل الجؿفقر: ٕنَّ اىقٌه اىثاِّهق  -واهلل أطؾؿ- اباىصٌبؾ  ُ :قيت

الترتقب لق كان واجبًا مل يسؼط بالسفق، أو الجفؾ، والققت مازال باققًا، ولق كان 

ََمَره رسقل اهلل  َٕ بنطادة ما قدمف قبؾ وقتف، وأيًضا ققل الراوي: فؿا  واجبًا: 

باحة، وطدم وجقب ُسئؾ طـ شلء قدم وٓ أخر...، الحديث، ُيقحل باإل

 الترتقب.

ُيشِعر بعدم وجقب  «افعؾ، وٓ حرج»: ققلف:  ّقال الػٔخ ابً عجٔنني

 هالترتقب.ا

وأيًضا بعض إحاديث لقس فقفا ذكر الـسقان، كحديث ابـ طباس  ُ :قيت
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قال: خرجت (، وغقره: 2115الؿتؼدم، وحديث أسامة بـ شريؽ طـد أبل داود )

حاجا فؽان الـاس يلتقكف، فؿـ قال: يا رسقل اهلل، سعقت قبؾ أن  مع الـبل 

ٓ حرج ٓ حرج، إٓ طؾك »أصقف أو قدمت شقئا أو أخرت شقئا فؽان يؼقل: 

 فاىصٌاب :«رجؾ اقترض طرض رجؾ مسؾؿ وهق ضامل، فذلؽ الذي حرج وهؾؽ

، واهلل أطؾؿ.قٌه اجلَيٌزهق 
(1)

 

 :وأما تؼديؿ السعل طىل الطقاف 

قر يرون طدم اإلجزاء، وذهب إىل اإلجزاء: ططاء، وأمحد يف رواية: فالجؿف

لحديث أسامة بـ شريؽ الؿتؼدم، وفقف: قال: يا رسقل اهلل، سعقت قبؾ أن 

«ٓ حرج»أصقف؟ فؼال: 
 

أخرجف أبق داود بنسـاد صحقح، وقد تؼدم، وقال 

 الجؿفقر: الؿؼصقد بف: سعقت بعد صقاف الؼدوم قبؾ أن أصقف لإلفاضة.

ح اإلمام ابـ طثقؿقـ اإلجزاء، وه ذا التلويؾ خالف ضاهر الحديث، ورجَّ

: إن صح الحديث، واهلل أطؾؿ، وقد تؼدمت اإلشارة إىل ذلؽ األقسبوهذا هق 

(.74تحت الؿسللة رقؿ )
(2)

 

 َت٢ حيصٌ ايتخًٌ َٔ احلج؟ د:216ر َػأي١

 :لؾحج تحؾالن، فالتحؾؾ إول اختؾػ أهؾ العؾؿ بَؿ يحصؾ 

 أكف يحصؾ بعد الرمل والحؾؼ، وهق ققل الحـػقة، فذهب أمحد، والشافعل إىل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (8/216-.)الؿجؿقع (5/321- ،)الؿغـل (1736-1738 ،)الػتحواكظر:  (1)

  (1736.)الػتحواكظر:  (2)
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 ولؽـ إصؾ طـدهؿ هق الحؾؼ، وهق الذي يحصؾ بف التحؾؾ.

إذا »قال:  طـد أبل داود وغقره أنَّ الـبل  واستدلقا بحديث طائشة 

.«رمقتؿ، وحؾؼتؿ؛ فؼد حؾ لؽؿ الطقب، وكؾ شلء إٓ الـساء
(1)

 

، وهق مدلس وفقف ضعٌػ، وقد وهذا الحديث يف إسـاده: حجاج بـ أرصاة

خؾَّط يف اإلسـاد والؿتـ، فرواه يف اإلسـاد طىل وجفقـ، ويف الؿتـ طىل ثالثة 

 .«وذبحتؿ»َفَحْسب، وتارة يزيد:  «إذا رمقتؿ»أوجف، فتارة كؿا تؼدم، وتارة يؼقل: 

(: وهذا مـ تخؾقطات الحجاج بـ أرصاة، وإكؿا 5/136)  قال البَٔكٕ

 ه.اطائشة كؿا رواه سائر الـاس طـ طائشة  الحديث طـ طؿرة، طـ

إلحرامف قبؾ أن يحرم، ولحؾف قبؾ أن  يعـل بؾػظ: كـُت ُأصقب رسقل اهلل 

 يطقف بالبقت.

  َّوذهب مالؽ، وططاء، وأبق ثقر، وأمحد يف رواية وصححف ابـ قدامة إىل أن

 التحؾؾ يحصؾ برمل مجرة العؼبة.

إذا رمقتؿ فؼد حؾَّ »واية: الؿتؼدم طىل ر واستدلقا بحديث طائشة 

 مسـد أمحد، وبحديث أم سؾؿة يف «الحؾؼ»بدون زيادة:  «لؽؿ...

إنَّ هذا يقم رخص لؽؿ فقف »قال يقم الـحر:  (: أنَّ رسقل اهلل 6/295،313)

الحديث، ويف إسـاده: أبق طبقدة بـ طبد اهلل بـ  «إذا أكتؿ رمقتؿ أن حتؾقا...

عف طـد أمحد رجٌؾ مجفقٌل يؼال لف: خالد مقىل وهق مستقر الحال، وتاب زمعة،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.751برقؿ ) البؾقغسقليت تخريجف يف  (1)
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 بـ كقفؾ. الزبقر

، كؿا يف وجاء هذا الؼقل طـ ثالثة مـ الصحابة، طـ طائشة، وابـ الزبقر 

ابـ أبل شقبة (4/321-321 وهق صحقح طـفؿا، وجاء طـ ابـ طباس ،) 

ـ العرين، (، وغقره، ويف إسـاده اكؼطاع: فنكَّف مـ صريؼ الحس3141طـد ابـ ماجف )

 طـف، ومل يسؿع مـف، وقد ُروي حديث ابـ طباس مرفقًطا، والؿحػقظ وقػف.

قالت:  ( بنسـادٍ صحقٍح طـ طائشة 5/137) ســ الـسائلوجاء يف 

إلحرامف قبؾ أن ُيحرم، ولحؾف بعد رمل مجرة العؼبة قبؾ أن  رسقل اهلل  صقبُت 

 يطقف بالبقت.

، وقد أقسب: ففق اىقٌه اىثاِّ أقٌٍ ًأمثس ديثأحا :قاه أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل ىو

ح ذلؽ اإلمام إلباين  ، ولؽـ إحقط العؿؾ طىل الؼقل إول: رجَّ

 فإحاديث كؾفا مل تسؾؿ مـ الؽالم، والحديث إخقر لعائشة لقس بصريح.

ويحصؾ التحؾؾ الثاين طـد أهؾ العؾؿ بالطقاف بالبقت صقاف اإلفاضة بعد 

ٓ خالف يف ذلؽ.أن يرمل ويحؾؼ، و
(1)

  

 لشا مل ٜطتب ب  ا٭عُاٍ ايػابك١ ؾ ُاشا حيصٌ ايتخًٌ؟ د:217ر َػأي١

أما مـ قال: يحصؾ التحؾؾ إول بالرمل والحؾؼ، كالشافعل وأصحابف، 

وأمحد يف رواية، فقؼقلقن: يحصؾ التحؾؾ باثـقـ مـ ثالثة، وهل: الرمل، والحؾؼ، 

ا الحـػقة فال يحصؾ والطقاف، ويحصؾ التحؾؾ إخقر بالعؿؾ الثالث، وأم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/317-311.)الؿغـلواكظر:  (1)
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 التحؾؾ طـدهؿ إٓ بالحؾؼ.

وطـ أمحد ومجاطة مـ أصحابف: أنَّ التحؾؾ إول يحصؾ بقاحد مـ اثـقـ، 

 ومها الرمل والطقاف، وبالثاين يحصؾ التحؾؾ الثاين، واهلل أطؾؿ.

(: وأما العبارة 23/172) مجؿقع فتاواهكؿا يف   قال اإلماو العجٔنني

اء )أكف يحؾ التحؾؾ إول بػعؾ اثـقـ مـ ثالثة(، وهـ: الؿشفقرة طـد الػؼف

الرمل، والحؾؼ، والطقاف: فال أطؾؿ يف هذا سـة، لؽـ فقف الؼقاس والـظر: ٕنَّ 

الطقاف لف تلثقر يف التحؾؾ الثاين، فنذا كان لف تلثقر يف التحؾؾ الثاين: صار لف تلثقر 

.اكتفك الؿراد يف التحؾؾ إول.
(1)

 

 ايتخًٌ ا٭ٍٚ؟ َاشا حيٌ ي٘ يف د:218ر َػأي١

  ٓذهب أكثر أهؾ العؾؿ إىل أنَّ الؿحرم بعد التحؾؾ إول يحؾ لف كؾ شلء إ

 .الـساء، وصحَّ هذا الؼقل طـ طائشة، وابـ الزبقر

وهق مذهب أمحد، والشافعل، وأبل ثقر، وأصحاب الرأي، وقال بف طؾؼؿة، 

 وسامل، وصاوس، والـخعل: لألحاديث الؿتؼدمة.

 ﴾ٺ ٺ ٺ   ڀ ڀ ڀ  ڀ پ﴿فؾؼقلف تعاىل:  وأما تحريؿ الـساء:

 .زال يف الحج حتك يتحؾؾ التحؾؾ الثاين ، وهق ما[197البقرة:]

 وطـ أمحد رواية يف تحريؿ القطء فؼط.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هداية السالؽ (8/229- )الؿجؿقع (5/311( )5/323-324 )الؿغـلاكظر:  (1)

(4/1314-.) 
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 وذهب طؿر وابـف

(1)
، وطروة إىل أكف يحؾ لف ما طدا الـساء والطِّقب، وهق 

 مذهب مالؽ، وزاد: والصقد.

ققل طؿر، فردت ذلؽ بؼقلفا: وإثر صحقح طـ طؿر، وقد بؾغ طائشة 

 لحؾف قبؾ أن يطقف بالبقت. صقبت رسقل اهلل 

، واهلل أطؾؿ.اىقٌه األًههق  ًاىصحْح
(2)

 

 امل ٝت مب٢ٓ أٜاّ ايتؿطٜل. د:219ر َػأي١

ـَُّة لؿـ أفاض يقم الـحر أن يرجع إىل مـك: لؿا روى ابـ طؿر  ، أنَّ السُّ

.أفاض يقم الـحر، فصؾَّك الظفر بؿـك. متػؼ طؾقف الـبل 
(3)

 

 :واختؾػ أهؾ العؾؿ يف حؽؿ الؿبقت بؿـك لقايل أيام التشريؼ 

فذهب أكثر أهؾ العؾؿ إىل وجقب الؿبقت هبا، وهق ققل طروة، والـخعل، 

 .ومجاهد، وططاء، ومالؽ، والشافعل، وأمحد يف رواية

الصحقحقـيف  واستدلقا بحديث ابـ طؿر 
(4)

أذن  أنَّ رسقل اهلل  

أن يبقت بؿؽة لقايل مـك مـ أجؾ سؼايتف، وبحديث  لؾعباس بـ طبد الؿطؾب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخرجف ابـ أبل شقبة  ( بنسـاد صحقح، وأثر ابـ طؿر 5/135أخرجف البقفؼل ) أثر طؿر  (1)

 (، ويف إسـاده: أشعث بـ سقار الؽـدي، وهق ضعقػ.4/321)

  (5/135.)ســ البقفؼل (4/321- ،)ابـ أبل شقبة (5/311- ،)الؿغـلواكظر:  (2)

 (، والؾػظ لؿسؾؿ.1318(، ومسؾؿ برقؿ )1732أخرجف البخاري برقؿ ) (3)

 (.753رقؿ ) البؾقغسقليت تخريجف يف  (4)
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رخص لؾرطاة أن يتركقا الؿبقت بؿـك. طاصؿ بـ طدي: أنَّ الـبل 

(1)
فدل طىل  

 أنَّ غقرهؿ ٓ يجقز لفؿ ترك ذلؽ: ٕنَّ ضدَّ الرخصة العزيؿة.

 ابـ أبل شقبة(، و1/416) الؿقصلوصحَّ طـ طؿر أكف قال كؿا يف 

 أحٌد مـ الحاج لقايل مـك مـ وراء العؼبة.(: ٓ يبقتـ 14613)

  وذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل طدم القجقب، وهق ققل الحسـ، ورواية طـ

أكف قال: إذا  مصـػ ابـ أبل شقبة، كؿا يف أمحد، وصحَّ طـ ابـ طباس 

 .رمقت الجؿار: فبت حقث شئت. واختار هذا الؼقل ابـ حزم

ص لبعض الؿعذ وحجتفؿ: أنَّ الـبل  وريـ بترك الؿبقت: فدلَّ طىل رخَّ

 طدم القجقب.

، وترخقصف لؾؿعذوريـ يدل طىل أن غقرهؿ ٓ اىقٌه األًههق  ًاىصٌاب ُ :قيت

رخصة لفؿ يف تركف، واهلل أطؾؿ.
(2)

 

 َاشا ع٢ً َٔ تطى امل ٝت؟ د:221ر َػأي١

 :يف الؿسللة ققٓن 

أساء وٓ شلء طؾقف وطؾقف آستغػار، وهق مذهب أمحد، وأصحاب  األّل:

 الرأي.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.754برقؿ ) البؾقغسقليت تخريجف يف  (1)

، مـ كتاب الؿـاسؽ(262)باب  (4/326)ابـ أبل شقبة (5/324 ،)الؿغـلواكظر:  (2)

الؿحىل (846.) 
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طؾقف شلء، واختؾػقا يف ذلؽ، فؿـفؿ مـ قال: ُيطعؿ شقئًا، وهق ققل  جاىٕ:ال

ططاء، والثقري، والـخعل، ورواية طـ أمحد، ومـفؿ مـ قال: طؾقف دم، وهق ققل 

الـخعل، ومالؽ، ومـفؿ مـ قال: إن ترك الثالثة إيام: فعؾقف دم، وإن ترك أقؾ 

 ورواية طـ أمحد. مـ الثالثة: فعؾقف اإلصعام. وهق ققل الشافعل،

، وهق ترجقح ابـ حزم، واهلل أطؾؿ.ًاىقٌه األًه أقسب
(1)

 

ٜعٓؿط. د:221ر َػأي١  َٔ أضاز إٔ ٜ ٝت يًٝت ، ثِ 

ذكر أهؾ العؾؿ أكف ُيشرع لؿـ أراد أن يتعجؾ أن يؼتصر طىل مبقت لقؾتقـ: 

 ٺ ٺ    ڀ ڀ ڀ  ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿لؼقلف تعاىل: 

 .[2٠3البقرة:] ﴾ٹ ٿ ٿٿ    ٿ ٺ  ٺ

َؾ أن يخرج مـ مـك قبؾ أن تغقب واشترط  مجفقر العؾؿاء لؿـ أراد التَّعجُّ

الشؿس مـ الققم الثاين، قالقا: فنذا غربت وهق بؿـك: لزمف مبقت الؾقؾة الثالثة، 

 ﴾ڀ  ڀ پ پ ﴿وهق ققل مالؽ، وأمحد، والشافعل، واستدلقا بؼقلف تعاىل: 

 .قالقا: والققم اسؿ لؾـفار دون الؾقؾ

(، وطـ ابـف 5/152) ســ البقفؼلكؿا يف  ـ طؿر وصحَّ هذا الؼقل ط

ســ مـ كتاب الؿـاسؽ(، وكؿا يف 19)الباب/  مصـػ ابـ أبل شقبةكؿا يف 

، وقال بف مـ التابعقـ: أبق الشعثاء، وططاء، وصاوس، وأبان بـ طثؿان، البقفؼل

 والـخعل، واختاره إسحاق، وابـ الؿـذر.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (846( )7/185.)الؿحىل (5/325 ،)الؿغـل واكظر: (1)
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مل يطؾع فجر الققم الثالث، ومل يشترط ابـ حزم وقال أبق حـقػة: لف التعجقؾ: ما

 ، واهلل أطؾؿ.ًاىصٌاب قٌه اجلَيٌزشقئًا، بؾ أباح لف الـػر مطؾًؼا، 

وأكثر أهؾ العؾؿ طىل أنَّ أهؾ مؽة يجقز لفؿ التعجقؾ أيًضا: لعؿقم أية، 

خالًفا لؿا ُروي طـ طؿر
(1)

، ومالؽ مـ الؿـع مـ ذلؽ.
(2)

  

ت أن يؿؽث بؿـك مجقع الؾقؾ مـ غروب الشؿس إىل ٓ يؾزم يف الؿبق تيبيُ:

صؾقع الػجر، بؾ لق مؽث معظؿ الؾقؾ: أجزأه، واهلل أطؾؿ.
(3)

  

 ضَٞ اجلُطا  ايث٬ث يف أٜاّ ايتؿطٜل. د:222ر َػأي١

صػة رمل الجؿار يف  (، طـ ابـ طؿر 1752) صحقح البخاريجاء يف 

ْكقَاأيام التشريؼ:  ُف َكاَن َيْرمِل اْلـجْؿَرَة الدُّ ُيَؽبُِّر َطَؾك إِْثِر ُكؾِّ  ،بَِسبِْع َحَصقَاٍت  َأكَّ

ُم َحتَّك ُيْسِفَؾ  ،َحَصاةٍ  َفقَُؼقُم َصِقياًل َوَيْدُطق َوَيْرَفُع  ،َفقَُؼقَم ُمْستَْؼبَِؾ اْلِؼبَْؾةِ  ،ُثؿَّ َيتََؼدَّ

َؿالِ  ،ُثؿَّ َيْرمِل اْلُقْسَطك ،َيَدْيفِ   ،قُم ُمْستَْؼبَِؾ اْلِؼبَْؾةِ َوَيؼُ  ،ْسِفُؾ َفقُ  ،ُثؿَّ َيْلُخُذ َذاَت الشِّ

ـْ  ،َوَيُؼقُم َصِقياًل  ،َفقَُؼقُم َصِقياًل َوَيْدُطق َوَيْرَفُع َيَدْيفِ 
ُثؿَّ َيْرمِل َجْؿَرَة َذاِت اْلَعَؼبَِة مِ

َٓ َيِؼُػ ِطـَْدَها ـِ اْلَقادِي َو  .َيْػَعُؾفُ  ملسو هيلع هللا ىلصَهَؽَذا َرَأْيُت الـَّبِلَّ  :َفقَُؼقُل  ،ُثؿَّ َيـَْصِرُف  ،َبْط

هل الجؿرة التل تظ مسجد الخقػ، وهل أبعدها  ّاملكصْد باجلنسٗ الدىٔا:

 مـ مؽة.

فؾ مـ إرض، وهق الؿؽان الؿصطحب  ومعـك: )يسفؾ(، أي: يؼصد السَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، ومل يعُزه إىل أحد، ومل أجده.5/331) الؿغـلذكره ابـ قدامة يف  إثر طـ طؿر  (1)

  (847.)الؿحىل (8/283-284 ،)الؿجؿقع (5/331- ،)الؿغـلواكظر:  (2)

  (8/247.)الؿجؿقعاكظر:  (3)



 399 احَلجِّ ِكَتاُب

 
 الذي ٓ ارتػاع فقف.

َٓ َكْعَؾؿ لَِؿا  (1752  :)الػتحيف   قال احلافظ ابً حجس َقاَل اِْبـ ُقَداَمَة: 

ـَُف َحدِ  ـِ ِطـْد َتَضؿَّ ـْ َتْرك َرْفع اْلقََدْي
ـْ َمالِؽ مِ َّٓ َما ُرِوَي َط يث اِْبـ ُطَؿر َهَذا ُمَخالًِػا إِ

ـِ فِل  َٓ َأْطَؾؿ َأَحًدا َأْكَؽَر َرْفع اْلقََدْي َطاء َبْعد َرْمل اْلـجَؿار، َفَؼاَل اِْبـ اْلـُؿـِْذر:  الدُّ

َّٓ َما َحَؽاُه اِ  ِ َطاء ِطـْد اْلـجْؿَرة إ ـْ َمالِؽالدُّ  ه..اْبـ اْلَؼاِسؿ َط

 محجقج بحديث الباب، وكلكف مل يبؾغف، واهلل أطؾؿ. ومالؽ  ُ :قيت

ومجؿقع الحصقات: إحدى وطشرون حصاة يف كؾ يقم: لحديث ابـ طؿر 

  السابؼ، فػل بعض الروايات يفالبخاري  ،ذكر )سبع حصقات( يف كؾ مجرة

. وإذا أضػـا إلقفا مجرة العؼبة ومجؿقع إيام الثالثة: ثالث وستقن حصاة

أصبحت: سبعقـ حصاة.
(1)

 

 حهِ ضَٞ اجلُاض. د:223ر َػأي١

(: وقد اختؾػ فقف، فالجؿفقر 1746) الػتحيف   قال احلافظ ابً حجس

 هطىل أكف واجب يجبر تركف بدم، وطـد الؿالؽقة سـة ممكدة.ا

قال:  ، أنَّ الـبل ويدل طىل ققل الجؿفقر حديث ابـ طباس  ُ :قيت

أخرجف أمحد، وقد تؼدم، ففذا أمٌر بالرمل، وبقـ رسقل اهلل  «همٓء فارمقابؿثؾ »

 .بػعؾف أنَّ الرمل يف يقم الـحر، ويف أيام التشريؼ، واهلل أطؾؿ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/238-239.)الؿجؿقع (5/326-327) ،الؿغـلواكظر:  (1)
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حهِ ايته ري عٓس ضَٞ اجلُاض، ٚاي سعا٤ بع س شي و، ٚايكٝ اّ،      د:224ر َػأي١

 ٚضؾع ايٝسٜٔ.

قَف ِطـَْدَها َوإِْن َتَرَك اْلُققُ  (5/331 :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘

َطاءَ  َٓ َش  :َوالدُّ ـََّة، َو ، َوَأُبق َحـِقَػَة، َوإِْسَحاُق، ، ْلَء َطَؾقْفِ َتَرَك السُّ افِِعلُّ َوبَِذلَِؽ َقاَل الشَّ

َّٓ الثَّْقِريَّ  َٓ َكْعَؾُؿ فِقِف ُمَخالًِػا، إ  َقاَل: ُيْطِعُؿ َشقْئًا، َوإِْن َأَراَق َدًما َأَحبُّ  َوَأُبق َثْقٍر، َو

 .الؿراد .اكتفكإَللَّ 

(: وقد أمجعقا طىل أنَّ مـ ترك التؽبقر 1753) الػتحيف   ّقال احلافظ

طـد رمل الجؿار ٓ يؾزمف شلء، إٓ الثقري، فؼال: يطعؿ، وإن جبره بدٍم 

.ا أحب  هإيلَّ

: ٕهنا أطؿال مستحبة، وٓ كعؾؿ دلقاًل طىل ًاىصٌاب قٌه اجلَيٌز ُ :قيت

.إيجاهبا، واهلل أطؾؿ
(1)

 

 حهِ ايرتتٝب ب  اجلُطا  ايث٬ث. د:225ر َػأي١

  ذهب أكثر أهؾ العؾؿ إىل وجقب الترتقب بقـ الجؿرات، فقبدأ بالدكقا، ثؿ

القسطك، ثؿ مجرة العؼبة، وهق مذهب أمحد، ومالؽ، والشافعل، قالقا: فنن 

كؽس فبدأ بالعؼبة القسطك، ثؿ الدكقا: أجزأتف الدكقا، ويعقد القسطك بعدها، ثؿ 

بدأ بالقسطك، ثؿ الدكقا، ثؿ العؼبة: أجزأتف الدكقا، ثؿ يرمل القسطك،  العؼبة، وإن

تُفؿ:  ثؿ العؼبة، وإن بدأ بالعؼبة، ثؿ إوىل، ثؿ القسطك: أطاد العؼبة فؼط، َوُحجَّ

مـ طؿؾ »، وهق بقان لفذه الشعقرة، وهق الؼائؾ: أنَّ هذا هق فعؾ رسقل اهلل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (8/283.)الؿجؿقعواكظر:  (1)
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 .«طؿاًل لقس طؾقف أمركا؛ ففق رد

 لحسـ، وططاء، وأبق حـقػة إىل طدم وجقب الترتقب، ويجزئف وذهب ا

 الرمل طـدهؿ إذا كؽس وبدأ بالعؼبة، ثؿ القسطك، ثؿ الدكقا.

، واهلل أطؾؿ.ًاىصٌاب قٌه اجلَيٌز
(1)

  

 ٚقت ضَٞ اجلُاض يف أٜاّ ايتؿطٜل. د:226ر َػأي١

  أكثر أهؾ العؾؿ طىل أنَّ الرمل وقتف مـ بعد الزوال، وإن رمك قبؾ الزوال

مذهب أمحد، ومالؽ، والثقري، والشافعل، وقال بف الحسـ،  يعقد، وهق

 وططاء.

  وقال إسحاق، وأصحاب الرأي: وقتف مـ بعد الزوال، ولؽـ ٓ بلس يف

الققم إخقر أن يرمل قبؾ الزوال، وٓ يـػر إٓ بعد الزوال، وهذا رواية طـ 

 أمحد، وقال بف طؽرمة.

  ،وهق رواية طـ أبل حـقػة، وقال ططاء، وصاوس: يجقز قبؾ الزوال مطؾًؼا

 وهل خالف الؿشفقر طـف.

(، طـ 1299) صحقح مسؾؿبعد الزوال كؿا يف  رمك رسقل اهلل  ُ :قيت

يقم الـحر ضحك، وأما بعد ذلؽ فنذا زالت  جابر قال: رمك رسقل اهلل 

أكف قال: كـا كتحقـ، فنذا  (، طـ ابـ طؿر 1746) البخاريالشؿس. ويف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هداية السالؽ (8/239-241( )8/282 ،)الؿجؿقع (5/329 ،)الؿغـلواكظر:  (1)

(4/1331-1332.) 
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، اىقٌه األًههق  فاألظيس. وإصؾ يف العبادات التقققػ: زالت الشؿس رمقـا

واهلل أطؾؿ.
(1)

  

ٍّ ل  َا بعسٙ. د:227ر َػأي١  لشا أخط ضَٞ ٜٛ

َر َرْمَل َيْقٍم إَلك  (5/333 :)الؿغـليف   قال أبْ حمند بً قدام٘ إَذا َأخَّ

اِم التَّْشِريِؼ  ْمَل ُكؾَُّف إَلك آِخِر َأيَّ َر الرَّ َّٓ  :َما َبْعَدُه، َأْو َأخَّ َٓ َشْلَء َطَؾقِْف، إ ـََّة، َو َتَرَك السُّ

لِ  َوَّ ْٕ ُم بِالـِّقَِّة َرْمَل اْلقَْقِم ا ُف ُيَؼدِّ افِِعلُّ  ُثؿَّ الثَّالِِث. ،ُثؿَّ الثَّاكِل ،َأكَّ َوَأُبق  ،َوبَِذلَِؽ َقاَل الشَّ

ـِ  ،َوَقاَل َأُبق َحـِقَػَة: إْن َتَرَك َحَصاةً  َثْقٍر. َرَماَها، َوَطَؾقِْف  :ْو َثاَلًثا إَلك اْلَغدِ أَ  ،َأْو َحَصاَتقْ

اَم التَّْشِريِؼ  :َوَلـَا. َرَماَها، َوَطَؾقِْف َدمٌ  :لُِؽؾِّ َحَصاةٍ كِْصُػ َصاٍع، َوإِْن َتَرَك َأْرَبًعا َأنَّ َأيَّ

ْمِل   ه...ا َوْقٌت لِؾرَّ

ولؾجؿفقر يف أنَّ ذلؽ وقٌت لؾرمل حديث طاصؿ بـ طدي أنَّ الـبل  ُ :قيت

 ص لؾرطاء أن يجؿعقا رمل يقمقـ يف يقم واحد رخَّ
(2)

، ولؽـ مع كقكف 

يجزئ: فػل الـػس شلء مـ الجقاز، وقد مـع الؿالؽقة، والحـػقة مـف، ويروكف غقر 

جائز، وهق اختقار الشقخ ابـ طثقؿقـ.
(3)

 

 لشا أِخط ايطَٞ حت٢ خط ت أٜاّ ايتؿطٜل؟ د:228ر َػأي١

(: واتػؼ إربعة 4/1346) هداية السالؽيف   قال عبد العصٓص الكياىٕ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الؼرصبل (1746 ،)الػتح (8/282 ،)الؿجؿقع (5/328-329 ،)الؿغـلواكظر:  (1)

(3/7 ،)هداية السالؽ (4/1344.) 

 (.754رقؿ ) البؾقغسقليت تخريجف يف  (2)

  (4/1342-1346.)هداية السالؽ(، 7/389مع الحاشقة ) الشرح الؿؿتعواكظر:  (3)
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طىل أنَّ بغروب الشؿس مـ آخر أيام التشريؼ يػقت كؾ الرمل، فال يػعؾ بعد 

ذلؽ أداًء، وٓ قضاًء: ٕكف تابع لؾقققف، فؽؿا أنَّ لؾقققف وقتًا يػقت بػقاتف 

 هكذلؽ الرمل.ا

(: وٓ سبقؾ طـد الجؿقع إىل رمل ما 3/7) تػسقرهيف   قال الكسطيب

الجؿار يف أيام التشريؼ حتك غابت الشؿس مـ آخرها، وذلؽ الققم فاتف مـ 

الرابع مـ يقم الـحر، وهق الثالث مـ أيام التشريؼ، ولؽـ يجزئف الدم، أو اإلصعام 

 هطىل ما ذكركا.ا

أما الدم واإلصعام فال كعؾؿ طؾقف دلقاًل، ولؽـ يستغػر اهلل إن ترك ذلؽ  ُ :قيت

ا، أو كاسقًا، أو جاهاًل: فال شلء طؾقف، طامًدا لغقر طذر، ومـ كان معذورً 

 أطؾؿ. واهلل

 ٌٖ ٜطَٞ عٔ املطٜض ٚايعا ع؟ د:229ر َػأي١

(: أمجعقا طىل الرمل طـ الصبل 8/283) الؿجؿقعيف   قال اليّْٖ

الذي ٓ يؼدر طىل الرمل: لِِصَغِره، وأما العاجز طـ الرمل لؿرض، وهق بالٌغ، 

، ومالؽ، وأمحد، وإسحاق، وقال فؿذهبـا أكف ُيرمك طـف كالصبل، وبف قال الحسـ

 هالـخعل: يقضع الحصك يف كػف، ثؿ يمخذ، وُيرمك يف الؿرمك.ا

مـ مل يؼدر طىل الرمل لؿرضف وطجزه: جاز الرمل طـف، وبذلؽ ُيػتل  ُ :قيت

الشقخ ابـ باز، والشقخ ابـ طثقؿقـ رمحة اهلل طؾقفؿا، ولؽـ كـبف طىل أنَّ بعض 

أتف، وهل قادرة: خقًفا طؾقفا مـ آزدحام، الـاس يتساهؾ، فربؿا رمك طـ امر
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ففذا ٓ يجزئ، وطؾقف أن يتحرى وقتًا ٓ يؽقن فقف ازدحام، فقذهب بامرأتف لترمل 

 بـػسفا.

 َٔ تعجٌ يف ايّٝٛ ايثاْٞ، ؾٌٗ ٜطَٞ عٔ ايّٝٛ ايثايث؟ د:231ر َػأي١

(: قال طؾؿاؤكا: ويسؼط رمل 3/8-9) تػسقرهيف   قال الكسطيب

. قال ابـ أبل زمـقـ: يرمقفا يقم الـػر حقـ يريد الجؿرة الثالثة طؿـ تعجؾ

 التعجقؾ. قال ابـ الؿـذر: ويسؼط رمل الققم الثالث.

، وهق ققل ّعقظ ػنو ٍثْت اىيْيح اىثاىثح، ًزٍِ اىًٌْ اىثاىثأكف  اىصٌاب ُ :قيت

طامة أهؾ العؾؿ، ويظفر ذلؽ مـ ققلفؿ: إذا غابت طؾقف الشؿس وهق يف مـك: 

 ؾة الثالثة، والرمل مـ الغد، وقد تؼدم ذكر ذلؽ.وجب طؾقف مبقت الؾق

 ٌٖ ث ت إٔ اجلُاض، َا ق ٌ َٓٗا ضؾع٘ اهلل؟ د:231ر َػأي١

قال: قؾـا: يا رسقل اهلل، هذه  ، أبل سعقد الخدريجاء مـ حديث 

ما تؼبؾ مـفا رفع، ولقٓ »الجؿار التل ترمل كؾ سـة، فـحسب أهنا تـؼص، فؼال: 

(، والدارقطـل 1751) إوسطاين يف أخرجف الطبر «ذلؽ رأيتؿقها مثؾ الجبال

يزيد بـ سـان، ( مـ صريؼ 5/128(، والبقفؼل )1/476(، والحاكؿ )2/311)

طـ زيد بـ أبل أكقسة، طـ طؿرو بـ مرة، طـ طبد الرمحـ بـ أبل سعقد الخدري، 

 بف. طـ أبقف

وهق حديٌث ٓ يثبت، فننَّ  (3/538 :)التـؼقحيف   قال ابً عبد اهلادٖ

ػف اإلمام أمحدأبا ف اَرُقْطـِلُّ  ،روة يزيد بـ سـان ضعَّ وغقرمها، وتركف الـَّسائلُّ  ،والدَّ
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عػاء : يزيد بـ سـان لقس  وغقره، وذكره الحاكؿ يف كتاب الضُّ أيًضا، وقال البقفؼلُّ

 هاوروي مـ وجٍف آخر ضعقػ طـ ابـ طؿر مرفقًطا. بالؼقيِّ يف الحديث،

(، والبقفؼل يف 1257) ؿطالب العالقةالوأخرج مسدد يف مسـده كؿا يف 

الؽبرى (5/128 وابـ طبد البر يف ،)آستذكار (13/225 مـ صريؼ )

طـ أبل  ،طـ ابـ أبل كعؿ العبسل، الؿغقرة أبل طـ سؾقؿان بـ الثقري، سػقان

ولقٓ ذلؽ كان أصقل  ،وما رد ترك ،حصك الجؿار ما يؼبؾ مـف رفع :قال ،سعقد

 .مـ ثبقر

: سؾقؿان، وطبد الرمحـ بـ أبل كعؿ، كالمها حسـ هذ ُ :قيت ـٌ ا إسـاٌد حس

 ،طـ ابـ خثقؿ ي،سػقان الثقر( مـ صريؼ 5/128وأخرج البقفؼل )، الحديث

وما مل يتؼبؾ  ،ما تؼبؾ مـف رفع :قال: وكؾ بف مؾؽ ،طـ ابـ طباس ،الطػقؾ لطـ أب

ـٌ أيًضا: طبد اهلل بـ طثؿان بـ خثقؿ حسـ ترك.  الحديث. وهذا إسـاٌد حس

طـ أبل الطػقؾ،  ،طـ فطر ة،ابـ طققـ( طـ 4/32وأخرجف ابـ أبل شقبة )

يف الجاهؾقة واإلسالم، فؼال: ما تؼبؾ مـف  قت الجؿارقال: قؾت ٓبـ طباس رم

 رفع، ولقٓ ذلؽ كان أطظؿ مـ ثبقر.

وأخرجف ابـ طبد البر يف ، إسـاده حسـ أيًضا: فطر بـ خؾقػة حسـ الحديث

آستذكار (13/225.مـ صريؼ سػقان، طـ فطر بف ) 
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ـِ َثابٍِت  (661) ـْ ُخَزْيَؿَة ْب ـْ َتْؾبِقَتِفِ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ  ،َوَط
فِل َحجٍّ  َكاَن إَذا َفَرَغ مِ

ـَ َأْو ُطْؿَرةٍ َسَلَل اهلَل ِرْضَقاَكُف َوالَجـََّة وَ  افِِعلُّ  اْستََعاَذ بَِرْحَؿتِِف مِ بِنِْسـَادٍ  الـَّاِر. َرَواُه الشَّ

َضِعقٍػ.
(1)

 

 احلكم املستفاد من احلديث

استحبَّ بعض الػؼفاء الدطاء الؿذكقر طؼب التؾبقة، ولؽـ الحديث ضعقٌػ، 

وطىل هذا فال يستحب تعققـ الدطاء الؿذكقر، وٓ يتحرى الدطاء بف طؼب التؾبقة، 

 أطؾؿ. واهلل

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( طـ إبراهقؿ بـ أبل يحقك طـ صالح بـ محؿد 1/317) مسـده. أخرجف الشافعل يف ضعٔف (1)

ػ: لضعػ صالح بـ محؿد بـ ابـ زائدة طـ طؿارة بـ خزيؿة بـ ثابت طـ أبقف بف. وإسـاده ضعق

(، والبقفؼل 2/238زائدة، وأما ابـ أبل يحقك ففق وإن كان كذاًبا فنكف قد تقبع طـد الدارقطـل )

(5/46 .) 
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ـْ َجابٍِر  (666)   ،َوَط

ِ
ـَا»: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل َفا َكَحْرت َهاُه ـًك ُكؾُّ ، َوِم

ـَا  َفا َمْققٌِػ، َوَوَقْػت َهاُه ـَا َوَطَرَفُة ُكؾُّ ـَْحٌر، َفاْكَحُروا فِل ِرَحالُِؽْؿ، َوَوَقْػُت َهاُه َم

َفا َمْققِ  . َرَواُه ُمْسؾٌِؿ.«ٌػ َوَجْؿٌع ُكؾُّ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 َٛضع ايٓخط ٚايصبذ يف احلج ٚايعُط٠. د:1ر َػأي١

يف  الؿـحر(ط/مرتبة: 9/113-114) التؿفقد: يف  قال ابً عبد الرب

الحج بؿـك إمجاع مـ العؾؿاء، وأما العؿرة فال صريؼ لؿـك فقفا، فؿـ أراد أن يـحر 

ا ٓ وهذا إمجاع أيًض  ،بؿؽة حقث شاء مـفاا يتطقع بف: كحره يف طؿرتف وساق هديً 

ومـ  ،فؿـ فعؾ ذلؽ فؼد أصاب السـة ،خالف فقف يغـل طـ اإلسـاد وآستشفاد

فذهب مالؽ إىل أن الؿـحر  :مل يػعؾ وكحر يف غقرمها فؼد اختؾػ العؾؿاء يف ذلؽ

 ،يف غقرمها مل يجزهومـ كحر  ،وٓ يف العؿرة إٓ بؿؽة ،ٓ يجقز يف الحج إٓ بؿـك

 ملسو هيلع هللا ىلصٕن رسقل اهلل  :ومـ كحر يف الحج أو يف العؿرة يف أحد الؿقضعقـ أجزأه

 . وخصفؿا بذلؽ ،ا لؾـحرجعؾفؿا مقضعً 

وقال الشافعل، وأبق حـقػة: إن كحر يف غقر مـك ومؽة مـ الحرم أجزأه. قالقا: 

ومـك وإكؿا لؿؽة ومـك اختصاص الػضقؾة، والؿعـك يف ذلؽ الحرم: ٕن مؽة 

 حرم، وقد أمجعقا أن مـ كحر يف غقر الحرم مل يجزه.

 .اىصحْحوهق وما ذهب إلقف الشافعل وأبق حـقػة هق مذهب أمحد أيًضا،  ُ :قيت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.149( )1218أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)
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  وقد ذهب ابـ حزم يفالؿحىل (7/156.إىل ما ذهب إلقف مالؽ ) 

: فننَّ واإلمجاع إخقر الذي ذكره ابـ طبد البر ٓ يصح، فؼد قال ابـ حزم 

ا قالقا: يجزئ يف كؾ بؾد: ٕنَّ اهلل تعاىل مل يحد مقضَع أدائف: ففق جائٌز يف كؾ ققمً 

همقضع. وقال أيًضا: وطـ مجاهد: اكحر حقث شئت.ا
(1)

 

 

 

ـْ َطائَِشَة  (666) ةَ  ملسو هيلع هللا ىلص، َأنَّ الـَّبِلَّ َوَط ا َجاَء إَلك َمؽَّ ـْ َأْطاَلَها دَ  َلـؿَّ
َخَؾَفا مِ

ـْ َأْسَػؾَِفا. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.
َوَخَرَج مِ

(2)
 

 احلكم املستفاد من احلديث

قة الُعؾقا، وهل )َكداء( بػتح الؽاف  فقف استحباب الدخقل إىل مؽة مـ الثَـّ

 والؿد، وهل التل يؼال لفا )الحجقن(.

ػىل وهل )ُكدا( بضؿ  الؽاف والؼصر، واستحباب الخروج مـ الثـقة السُّ

الصحقحقـأيًضا يف  وحديث طائشة جاء طـ ابـ طؿر 
(3)

 بؿعـاه. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (13/75-76.)آستذكارواكظر:  (1)

 (. 1258(، ومسؾؿ )1577أخرجف البخاري ) (2)

 (.1257(، ومسؾؿ برقؿ )1576أخرجف البخاري برقؿ ) (3)



 419 جِّاحَل ِكَتاُب

 

ـِ ُطَؿَر  (669) ـِ اْب ةَ َوَط َٓ َيْؼَدُم َمؽَّ َّٓ َباَت بِِذي ُصًقى َحتَّك  ، َأكَُّف َكاَن  إ

ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.. ملسو هيلع هللا ىلصـِ الـَّبِلِّ ُيْصبَِح َوَيْغتَِسَؾ، َوَيْذُكُر َذلَِؽ طَ 
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 حهِ ا٫غتػاٍ عٓس زخٍٛ َه١. د:1ر َػأي١

.  الغسؾ طـد دخقل مؽة ُمستحب 

  (1573.)الػتحوكؼؾ ابـ الؿـذر اإلمجاع طىل استحبابف كؿا يف 

رد طـف ، وقد وويستَحبُّ أيًضا أن يدخؾ مؽة هناًرا، وهق أكثر فعؾ الـبل 

 .أكف دخؾ مؽة لقاًل يف طؿرة الجعراكة 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1259(، ومسؾؿ )1553أخرجف البخاري ) (1)



 411 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 

ـِ َطبَّاٍس  (667) ـِ اْب ُف َكاَن ُيَؼبُِّؾ الَحَجَر إَْسَقدَ َوَط َرَواُه . َوَيْسُجُد َطَؾقْفِ  ، َأكَّ

الَحاكُِؿ َمْرُفقًطا، َوالبَقَْفِؼلُّ َمْقُققًفا.
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 حهِ ايػجٛز ع٢ً احلجط ا٭غٛز. د:1ر َػأي١

  استحبَّ مجاطٌة مـ الػؼفاء السجقد طىل الحجر، بؿعـك أن يجعؾ جبفتف

طؾقف بعد تؼبقؾف، وهق مذهب الشافعل وأصحابف، وكؼؾف إثرم طـ أمحد، وطؾقف 

 أكثر الحـػقة، بؾ هق ققل الجؿفقر.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، مـ صريؼقـ طـ جعػر بـ طبداهلل، طـ 5/74(، والبقفؼل )1/455. أخرجف الحاكؿ )ضعٔف (1)

محؿد بـ طباد بـ جعػر، طـ ابـ طباس أكف قبؾ الحجر وسجد طؾقف، وقال: رأيت طؿر بـ 

فعؾ هؽذا فػعؾت. قال البقفؼل:  قال: رأيت رسقل اهلل  الخطاب قبؾ الحجر وسجد طؾقف، ثؿ

 وجعػر هذا هق ابـ طبداهلل ابـ طثؿان كسبف الطقالسل إىل جده. 

(، : قال ابـ السؽـ: رجؾ مـ بـل محقد مـ قريش محقدي. 2/471) التؾخقصقال الحافظ يف 

قلف: إن جعػر بـ طبداهلل وقال البزار: مخزومل، وقال الحاكؿ: هق ابـ الحؽؿ... قال: ووهؿ يف ق

 ههق ابـ الحؽؿ فؼد كص العؼقظ طىل أكف غقره، وقال يف هذا: يف حديثف وهؿ واضطراب.ا

  (2/482-483 .)الجرح والتعديؾووثؼف أمحد كؿا يف  ُ :قيت

( بعد أن ساقف مـ صريؼ بشر بـ السري طـ جعػر بـ طبداهلل 1/183) الضعػاءقال العؼقظ يف 

س مرفقًطا. قال: ورواه أبقطاصؿ وأبقداود الطقالسل طـ جعػر فؼآ: طـ ابـ بف طـ ابـ طبا

طباس طـ طؿر مرفقًطا: وحدثـا إسحاق بـ إبراهقؿ طـ طبدالرزاق طـ ابـ جريج قال: أخبرين 

محؿد بـ طباد بـ جعػر أكف رأى ابـ طباس قبؾ الحجر وسجد طؾقف. قال العؼقظ: حديث ابـ 

 جريج أوىل. 

( والظاهر أن آختالف الؿذكقر بسبب جعػر 5/37) الؿصـػؼ إخقرة هل يف الطري ُ :قيت

ابـ طبداهلل، فؼد اختؾػ فقف طىل ثالثة أوجف، فتارة يرفعف مـ مسـد ابـ طباس، وتارة يرفعف مـ 

 مسـد طؿر، وتارة يققػف طىل ابـ طباس. 



 411 احَلجِّ ِكَتاُب

 
 ة إىل كراهة السجقد طؾقف، بؾ قال مالؽ: إكف وذهب مالؽ، وبعض الحـػق

 بدطة.

قد فعؾف،  : ٕنَّ ابـ طباس اىثدػح ال ّصو إىل حدّأكف  اىرُ ّظيس يل ُ :قيت

ولؽـ ٓ يسجد طؾقف: لعدم صحة الحديث الؿرفقع يف ذلؽ، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (3/515.)يـحاشقة ابـ طابد (4/6 ،)اإلكصاف (8/33 ،)الؿجؿقعواكظر:  (1)



 412 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 

َثاَلَثَة َأْشَقاٍط َوَيْؿُشقا  : أَْن َيْرُمُؾقاملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َأَمَرُهُؿ الـَّبِلُّ  ،َوَطـُْف  (666)

ـِ  ْكـَقْ ـَ الرُّ ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.. َأْرَبًعا، َما َبقْ
(1)

 

ـِ ُطَؿَر  (666) ـِ اْب ُف َكاَن إَذا َصاَف بِالبَقِْت َوَط َل َخبَّ َثاَلًثا، الطََّقا ، َأكَّ َف إَوَّ

 
ِ
ُل َما  إَذا َصاَف فِل الَحجِّ َأوِ  ملسو هيلع هللا ىلصَوَمَشك َأْرَبًعا َوفِل ِرَواَيٍة: َرَأْيت َرُسقَل اهلل  َأوَّ

الُعْؿَرةِ

ُف َيْسَعك َثاَلَثَة َأْصَقاٍف بِالبَقِْت َوَيْؿِشل َأْرَبَعًة. َيْؼَدُم َفنِكَّ
 (2)

ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف. 
(3)

 

 نيألحكام املستفادة من احلديثاملسائل وا

َمؾ يف الثالثة إشقاط إوىل مـ صقاف  يف الحديثقـ دٓلة طىل استحباب الرَّ

 .الؼدوم، والؿشل يف بؼقة إشقاط

 .د28ضقِ املػأي١ رواكظر ما تؼدم يف حديث جابر الطقيؾ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1264(، ومسؾؿ )1612أخرجف البخاري ) (1)

 الحديث لقس مقجقًدا يف الؿخطقصتقـ، وإكؿا هق زيادة مـ الؿطبقع. (2)

 (.1261(، ومسؾؿ )1613أخرجف البخاري ) (3)



 413 احَلجِّ ِكَتاُب

 

  َوَطـُْف  (666)
ِ
ـَ البَقِْت  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َلْؿ َأَر َرُسقَل اهلل

ـِ  َيْستَؾُِؿ مِ ْكـَقْ َغقَْر الرُّ

. َرَواُه ُمْسؾٌِؿ. ـِ القََؿاكِقَّقْ
(1)

 

ـْ ُطَؿَر  (666) َٓ َٓ َتُض  َحَجرٌ  كََّؽ أَ َأكَُّف َقبََّؾ الَحَجَر َوَقاَل: إكِّل َأْطَؾُؿ  َوَط رُّ َو

َٓ َأكِّل َرَأْيُت    َتـَْػُع، َوَلْق
ِ
. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.َما َقبَّْؾتَُؽ  ُيَؼبُِّؾَؽ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقَل اهلل

(2)
 

َػقِْؾ  (666) ـْ َأبِل الطُّ   َوَط
ِ
بِالبَقِْت َوَيْستَؾُِؿ  َيُطقُف  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َرَأْيت َرُسقَل اهلل

. َرَواُه ُمْسؾٍِؿ.الرُّ  ـَ ـٍ َمَعُف، َوُيَؼبُِّؾ الِؿْحَج ـَ بِِؿْحَج ْك
(3)

 

 حاديثائل واألحكام املستفادة من األاملس

يستػاد مـ هذه إحاديث: استحباب استالم الركـقـ القؿاكققـ، وتؼبقؾ 

الحجر إسقد: فنن مل يتؿؽـ مـ آستالم بقده، فقستؾؿ بعصا إن كان معف طصا: 

معف طصا اكتػك باإلشارة إىل الحجر إسقد، وٓ يشقر إىل الركـ  فنن مل يؽـ

 .القؿاين الذي لقس فقف الحجر إسقد

 واكظر ما تؼدم يف حديث جابر الطقيؾ.

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( بؾػظ )يؿسح( بدل 1267إن كان الضؿقر يف )طـف( طائًدا إىل ابـ طؿر فالحديث يف مسؾؿ برقؿ ) (1)

 ( بؾػظ الؽتاب.1619، وهق طـد البخاري ))يستؾؿ(

 ( بدون ققلف )مـ البقت(. 1269وإن كان الضؿقر طائًدا إىل ابـ طباس، ففق طـد مسؾؿ برقؿ )

 (. والؾػظ لؾبخاري. 1271(، ومسؾؿ )1597أخرجف البخاري ) (2)

 (. 1275أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (3)



 414 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 

ـِ ُأَمقََّة  (661) ـْ َيْعَؾك ْب   َوَط
ِ
ُبْردٍ َأْخَضَر. بِ  ُمْضَطبًِعا ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َصاَف َرُسقُل اهلل

. َحُف التِّْرمِِذيُّ َّٓ الـََّسائِّل، َوَصحَّ َرَواُه الَخْؿَسُة إ
(1)

 

 احلكم املستفاد من احلديث

م الؽالم طىل هذه الؿسللة  فقف استحباب آضطباع يف صقاف الؼدوم. وتؼدَّ

 .د34ضقِ املػأي١ رتحت حديث جابر الطقيؾ، 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وابـ 859(، والترمذي )1883) (، وأبقداود224، 223، 4/222. أخرجف أمحد )صخٔح (1)

 ( والؾػظ ٕبل داود، ومدار صرقف طىل ابـ جريج. 2954ماجف )

فعـد أمحد وأبل داود مـ صريؼ ابـ جريج طـ ابـ يعىل طـ أبقف بف. وطـد أمحد مـ صريؼ أخرى 

طـ ابـ جريج طـ رجؾ طـ ابـ يعىل بف. وهذا الرجؾ الؿبفؿ سؿل طـد الترمذي وابـ ماجف 

 ؿقد بـ جبقر(. )طبدالح

مـ طبدالحؿقد هذا؟ قال: هق  -يعـل البخاري  -(: قال الترمذي: قؾت لف 5/79قال البقفؼل )

 ابـ جبقر بـ شقبة، وابـ يعىل هق ابـ يعىل بـ أمقة. 

: هق حديث صحقح طىل شرط الشقخقـ وابـ يعىل هق الصحقح الؿسـديف  قال القادطل 

 هبـ طساكر. اطـ ا تحػة إحقذيصػقان كؿا يف 

 فالحديث صحقح، وزيادة )أخضر( طـد أبل داود فؼط، وإسـاده مـؼطع كؿا تؼدم.  ُ :قيت



 415 احَلجِّ ِكَتاُب

 

ـْ َأَكٍس  (666) َفاَل ُيـَْؽُر َطَؾقِْف، َوُيَؽبُِّر مِـَّا  ؾُّ مِـَّا الُؿِفؾُّ َقاَل: َكاَن ُيِف  ،َوَط

الُؿَؽبُِّر َفاَل ُيـَْؽُر َطَؾقِْف. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.
(1)

 

 األحكام املستفادة من احلديث

غاديان مـ  كان هذا الؼقل مـ أكس جقاًبا لؿحؿد بـ أبل بؽر الثؼػل، ومها

؟ فؼال: مـك إىل طرفة، فسللف: كقػ كـتؿ تصـعقن يف هذا الققم مع رسقل اهلل 

 كان يفؾ....، فذكره.

ويستػاد مـ هذا الحديث: أنَّ الـُؿْحرم يستحب لف التؾبقة، أو التؽبقر يف يقم 

طرفة وما بعده إىل أن يرمل الجؿرة: فتـؼطع التؾبقة، ويبؼك التؽبقر إىل آخر أيام 

 تشريؼ.ال

ويستػاد مـف: أنَّ التؽبقر يبدأ مـ صبقحة يقم طرفة، وقد تؼدم الؽالم طىل 

 الؿسللتقـ تحت حديث جابر الطقيؾ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1285(، ومسؾؿ )1659أخرجف البخاري ) (1)



 416 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 
ـِ َطبَّاٍس  (666) ـِ اْب ، َأْو َقاَل فِل فِل الثََّؼؾِ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َبَعثَـِل الـَّبِلُّ  َوَط

َعَػةِ  ـْ َجْؿٍع بَِؾقٍْؾ. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف. الضَّ
مِ

(1)
 

ـْ َطائَِشَة  (669)   ،َوَط
ِ
َلقَْؾَة الُؿْزَدلَِػِة:  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَلْت: اْستَْلَذَكْت َسْقَدُة َرُسقَل اهلل

َفَلذَِن َلَفا. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف. -َتْعـِل َثِؼقَؾًة  -َطًة َأْن َتْدَفَع َقبَْؾُف، َوَكاَكْت َثبِ 
(2)

 

ـِ َطبَّاٍس  (667) ـِ اْب   ،َوَط
ِ
 َٓ َتْرُمقا الَجْؿَرةَ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َلـَا َرُسقُل اهلل

ْؿُس  َّٓ الـََّسائِّل، َوفِقِف اْكِؼَطاٌع.. «َحتَّك َتْطُؾَع الشَّ َرَواُه الَخْؿَسُة إ
(3)

 

ـْ َطائَِشَة وَ  (666)  ، َفَرَمِت بُِلمِّ َسَؾَؿَة َلقَْؾَة الـَّْحرِ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَلْت: َأْرَسَؾ الـَّبِلُّ  ،َط

َطَؾك َشْرِط َوإِْسـَاُدُه  ،الَجْؿَرَة َقبَْؾ الَػْجِر، ُثؿَّ َمَضْت َفَلَفاَضْت. َرَواُه َأُبقَداُود

ُمْسؾٍِؿ.
(4)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1293(، ومسؾؿ )1856أخرجف البخاري ) (1)

 (. 1291(، ومسؾؿ )1681أخرجف البخاري ) (2)

(، وابـ 5/271(، والـسائل )1941قداود )(، وأب343، 311، 1/234. أخرجف أمحد )صخٔح (3)

 (، كؾفؿ مـ صريؼ سؾؿة بـ كفقؾ طـ الحسـ العرين طـ ابـ طباس بف. 3125ماجف )

 وإسـاده ضعقػ ٓكؼطاطف: فننَّ الحسـ العرين مل يسؿع مـ ابـ طباس. 

(، مـ صريؼ حبقب بـ أبل 5/272(، والـسائل )1941ولف صريؼ أخرى: أخرجف أبقداود )

 ططاء، طـ ابـ طباس بف. وإسـاده ضعقػ: ٕن حبقًبا مدلس ومل يصرح بالتحديث.  ثابت، طـ

(، مـ صريؼ الحؽؿ طـ مؼسؿ طـ 893(، والترمذي )1/326ولف صريؼ أخرى: أخرجف أمحد )

 ابـ طباس بف. والحؽؿ مل يسؿع مـ مؼسؿ إٓ أحاديث يسقرة لقس هذا مـفا، ففق مـؼطع. 

 الصحة بؿجؿقع هذه الطرق، واهلل أطؾؿ. والحديث يرتؼل إىل الحجقة أو 

 )إٓ الـسائل( يعتبر ومهًا.  البؾقغالحديث أخرجف الـسائل كؿا تؼدم فؼقل الحافظ يف  تيبيُ:

 =(، مـ صريؼ الضحاك بـ طثؿان طـ هشام بـ طروة طـ أبقف طـ 1942. أخرجف أبقداود )ضعٔف (4)
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 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

يستػاد مـ هذه إحاديث: أنَّ الضعػة مـ الـساء، والشققخ، والصبقان 

يرخص لفؿ أن يدفعقا مـ الؿزدلػة لقاًل، وقد ققده الشافعقة، والحـابؾة وغقرهؿ 

جاء ذلؽ طـ أسؿاء تؼققده بؿغقب الؼؿر، كؿا  ًاىصٌاببؿا بعد مـتصػ الؾقؾ، 

أهنا كزلت لقؾة مجع طـد الؿزدلػة، فؼامت  الصحقحقـ، يف بـت أبل بؽر 

 ،فصؾت ساطة .تصظ، فصؾت ساطة ثؿ قالت: يا بـل، هؾ غاب الؼؿر؟ قؾت: ٓ

قالت: فارتحؾقا، فارتحؾـا ومضقـا،  .ثؿ قالت: يا بـل هؾ غاب الؼؿر؟ قؾت: كعؿ

صبح يف مـزلفا، فؼؾت لفا: يا هـتاه ما حتك رمت الجؿرة، ثؿ رجعت فصؾت ال

  .أذن لؾظعـ ملسو هيلع هللا ىلصأراكا إٓ قد غؾسـا، قالت: كال، أي بـل، إن رسقل اهلل 

ويؾتحؼ بالترخقص هبمٓء مـ كان قائًؿا طىل الضعقػ كالـَؿْحَرم، وويل 

 الشقخ، والصبل، وقائد السقارة إذا احتقج إلقفؿ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 طائشة بف.  =

ثؿان يف حػظف شلء، وقد خقلػ يف إسـاد وضاهر إسـاده الحسـ، ولؽـ الضحاك بـ ط

الحديث، فؼد رواه داود بـ طبدالرمحـ العطار، والدراوردي طـ هشام طـ أبقف مرساًل، رواه 

( وكذلؽ رواه محاد بـ سؾؿة طـ هشام طـ أبقف مرساًل، أخرجف 2/181) إمالشافعل يف 

 (. 2/218الطحاوي )

 ؽره ٕن يف بعض صرق الحديث )وأمرها الـبل وقد أكؽره اإلمام أمحد، ورجح الؿرسؾ، وأك

يقم  أن تقافقف يقم الـحر يف صالة الصبح بؿؽة. قال أمحد: وهذا أيًضا طجب، وما يصـع الـبل 

 الـحر بؿؽة. وقد أطؾف الطحاوي وابـ التركؿاين بآضطراب. 

   (2/492.)التؾخقص( و2/249) زاد الؿعاد(، و5/132) الجقهر الـؼلاكظر: 
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قر الرمل إىل ما بعد : أكف يستحب تلخويستػاد مـ حديث ابـ طباس 

، ودلَّ طؾقف صؾقع الشؿس، وإن رمك قبؾ ذلؽ أجزأه: لثبقت ذلؽ طـ أسؿاء 

يف قصة أم سؾؿة، ولؽـف ضعقػ كؿا تؼدم، واكظر ما  أيًضا حديث طائشة 

 تؼدم يف دراسة حديث جابر الطقيؾ.

 

ٍس  (666) ـِ ُمَضرِّ ـْ ُطْرَوَة ْب   ،َوَط
ِ
ـْ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل َشِفَد َم

ـَا َهِذهِ  ـَا َحتَّك َكْدَفَع، َوَقْد َوَقَػ بَِعَرَفَة َقْبَؾ َذلَِؽ  -َيْعـِل بِالُؿْزَدلَِػةِ - َصاَلَت َفَقَقَػ َمَع

ُف َوَقَضك َتَػَثفُ  ـُ . َرَواُه الَخْؿَسُة، َوَص «َلْقاًل َأْو َكَفاًرا، َفَؼْد َتؿَّ َحجُّ َحُف التِّْرمِِذيُّ َواْب حَّ

ُخَزْيَؿَة.
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

أحؽاًما كثقرة، وقد تؼدم كثقر مـفا  استـبط أهؾ العؾؿ مـ حديث طروة 

 تحت حديث جابر الطقيؾ.

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 5/263(، والـسائل )1951(، وأبقداود )262، 261، 4/15. أخرجف أمحد )صخٔح (1)

(، مـ صرق طـ الشعبل 2821( )2821(، وابـ خزيؿة )3116(، وابـ ماجف )891والترمذي )

 طـ طروة بـ مضرس بف.

 واإلمام القادطل رمحة اهلل طؾقفؿا.  إلباينوإسـاده صحقح، وقد صححف اإلمام 
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ـْ ُطَؿَر  (666) َٓ ُيِػقُضقنَ  ،َوَط ـَ َكاُكقا  َحتَّك َتْطُؾَع  َقاَل: إنَّ الُؿْشِركِق

ْؿُس  َوَيُؼقُلقَن: َأْشِرْق َثبِقرُ ، الشَّ
(1)

أَفاَض َقبَْؾ أَْن َتْطُؾَع ُثؿَّ َخاَلَػُفْؿ،  ملسو هيلع هللا ىلص، َوإِنَّ الـَّبِلَّ 

. ْؿُس. َرَواُه الُبَخاِريُّ الشَّ
(2)

 

 احلكم املستفاد من احلديث

ا، وقد فقف استحباب اإلفاضة مـ مزد لػة قبؾ صؾقع الشؿس بعد أن يسػر جدًّ

 [.125تؼدم ذلؽ تحت حديث جابر الطقيؾ مسللة رقؿ ]

ـِ َزْيٍد  (666) ـِ َطبَّاٍس َوُأَساَمَة ْب ـِ اْب : َلْؿ َيَزلِ  ،َوَط َٓ َحتَّك  ُيَؾبِّل ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلُّ  َقا

.َرَمك َجْؿَرَة الَعَؼبَ  ِة. َرَواُه الُبَخاِريُّ
(3)

 

 يثاحلكم املستفاد من احلد

 فقف أنَّ التؾبقة تستؿر حتك رمل مجرة العؼبة يقم الـحر، وقد تؼدم ذلؽ أيًضا.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عروف بؿؽة.جبؾ م (1)

 (. 1684أخرجف البخاري برقؿ ) (2)

(، وابـ طباس هق الػضؾ، ولقس طبداهلل، وحديث 1687( )1686أخرجف البخاري برقؿ ) (3)

 (.1281الػضؾ أخرجف أيًضا مسؾؿ )
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ـِ َمْسُعقدٍ  (666)  ْب

ِ
ـْ َطبِْداهلل ـْ َيَساِرهِ  ،َوَط ـْ َأكَُّف َجَعَؾ البَقَْت َط ، َومِـًك َط

َيِؿقـِِف، َوَرَمك الَجْؿَرَة بَِسبِْع َحَصقَاٍت، َوَقاَل: َهَذا َمَؼاُم الَِّذي ُأْكِزَلْت َطَؾقِْف ُسقَرُة 

. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.
البََؼَرةِ

(1)
 

ـْ َجابٍِر  (661)   ،َوَط
ِ
َيْقَم الـَّْحِر ُضًحك،  الَجْؿَرةَ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َرَمك َرُسقُل اهلل

ا َبْعَد َذلَِؽ َفنَِذا َزاَلِت  ْؿُس. َرَواُه ُمْسؾٌِؿ. َوَأمَّ الشَّ
(2)

 

ـِ ُطَؿَر  (666) ـِ اْب ْكقَا ،َوَط ُر بَِسبِْع َحَصقَاٍت، ُيَؽبِّ  َأكَُّف َكاَن َيْرمِل الَجْؿَرَة الدُّ

ُم ُثؿَّ ُيْسِفُؾ، َفقَُؼقُم َفقَْستَْؼبُِؾ الِؼبَْؾَة،  َفقَُؼقُم َصِقْياًل، َطَؾك َأَثِر ُكؾِّ َحَصاةٍ، ُثؿَّ َيتََؼدَّ

َؿاِل َفقُْسِفُؾ، َوَيُؼقُم  َوَيْدُطق َوَيْرَفُع َيَدْيِف، ُثؿَّ َيْرمِل الُقْسَطك، ُثؿَّ َيْلُخُذ َذاَت الشِّ

ـْ ُمْستَْؼبَِؾ الِؼبَْؾةِ 
، ُثؿَّ َيْدُطق َفقَْرَفُع َيَدْيِف َوَيُؼقُم َصِقياًل، ُثؿَّ َيْرمِل َجْؿَرَة َذاِت الَعَؼبَِة مِ

 
ِ
َٓ َيِؼُػ ِطـَْدَها، ُثؿَّ َيـَْصِرُف، َفقَُؼقُل: َهَؽَذا َرَأْيت َرُسقَل اهلل ـِ الَقادِي َو  ملسو هيلع هللا ىلصَبْط

. َيْػَعُؾُف. َرَواُه الُبَخاِريُّ
(3)

 

 حاديثاملستفادة من األائل واألحكام املس

يستػاد مـ هذه إحاديث: أنَّ مجرة العؼبة ترمك مـ بطـ القادي، ويجعؾ 

 الرامل الؽعبة طـ يساره، ومـًك طـ يؿقـف، ثؿ يرمقفا.

: أكف يستحب رمل مجرة العؼبة يقم الـحر يف ويستػاد مـ حديث جابر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 317( )1296(، ومسؾؿ )1749أخرجف البخاري ) (1)

 (. 314( )1299أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (2)

 (. 1751) أخرجف البخاري برقؿ (3)
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الشؿس: ٕنَّ هذا هق الضحك، وأما يف أيام التشريؼ فالقاجب أن تؽقن بعد زوال 

، ومل كؼؾ بقجقب الرمل يف يقم الـحر ضًحك: ٕنَّ الـبل الذي فعؾف رسقل اهلل 

  :حرج»سللف رجؾ: رمقت بعدما أمسقُت؟ فؼال ٓ». 

: معرفة الفقئة الؿستحبة يف رمل الجؿار ويستػاد مـ حديث ابـ طؿر 

 الثالث، واكظر ما تؼدم يف دراسة حديث جابر الطقيؾ.
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  ،َوَطـُْف  (666)
ِ
ـَ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسقَل اهلل ِؼق ، َقاُلقا: «الؾُفؿَّ اْرَحؿ الُؿَحؾِّ

؟ َقاَل فِل الثَّالِثَِة: 
ِ
ـَ َيا َرُسقَل اهلل ِري ـَ »َوالُؿَؼصِّ رِي . ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.«َوالُؿَؼصِّ

(1)
 

 دة من احلديثاملسائل واألحكام املستفا

 .فقف أنَّ إفضؾ لؾحاج والؿعتؿر أن يحؾؼ رأسف، ويجقز التؼصقر

أمرهؿ بذلؽ: وذلؽ  وإفضؾ لؾؿتؿتع أن يؼصر يف العؿرة: ٕنَّ الـبل 

 مـ أجؾ أن يبؼك لف شعر يحؾؼف طـد تحؾؾف مـ الحج، واهلل أطؾؿ. 

 واكظر ما تؼدم تحت حديث جابر الطقيؾ.

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 317( )1311(، ومسؾؿ )1727أخرجف البخاري ) (1)
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(669)  

ِ
ـْ َطبِْداهلل ـِ الَعاِص َوَط ـِ َطْؿِرو ْب   ،ْب

ِ
َوَقَػ فِل  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهلل

ِة الَقَداعِ  َقاَل: ، ، َفَجَعُؾقا َيْسَلُلقَكُف، َفَؼاَل َرُجٌؾ: َلْؿ َأْشُعْر، َفَحَؾْؼت َقبَْؾ أَْن َأْذَبَح َحجَّ

« َٓ اْرِم »َجاَء آَخُر، َفَؼاَل: َلْؿ َأْشُعْر، َفـََحْرت َقبَْؾ َأْن َأْرمَِل، َقاَل: فَ ، «َحَرَج  اْذبَْح َو

َٓ َحَرَج  َّٓ َقاَل: «َو َر إ َٓ ُأخِّ َم َو ـْ َشْلٍء ُقدِّ َٓ َحَرَج »، َفَؿا ُسئَِؾ َيْقَمئٍِذ َط . «اْفَعْؾ َو

ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.
(1)

 

 ن احلديثاملسائل واألحكام املستفادة م

 :-وهل طىل الترتقب-يستػاد مـ هذا الحديث: أنَّ أطؿال يقم الـحر، 

  .الرمل

  .ثؿ الـحر

  .ثؿ الحؾؼ أو التؼصقر

  .ثؿ الطقاف

وقد تؼدم ذكر الخالف يف هذه ، ٓ يجب الترتقب بقـفا، وهق ققل الجؿفقر

 .د189ضقِ املػأي١ ر، الؿسللة تحت حديث جابر 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1316(، ومسؾؿ )83أخرجف البخاري ) (1)



 424 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 

ـِ الِؿْسَقِر بْ  (667)   ،ـِ َمْخَرَمَة َوَط
ِ
، َكَحَر َقبَْؾ أَْن َيْحؾَِؼ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهلل

. َوَأَمَر َأْصَحاَبُف بَِذلَِؽ. َرَواُه الُبَخاِريُّ
(1)

 

 احلكم املستفاد من احلديث

أمر بالـحر، ثؿ  ف: ٕنَّ الـبل يستػاد مـ هذا الحديث: أنَّ الترتقب ملمقر ب

يف الؿسللة، وقد  اىصحْحالحؾؼ، وهذا إمر محؿقل طىل آستحباب طىل 

 تؼدمت.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 1811أخرجف البخاري برقؿ ) (1)
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ـْ َطائَِشَة  (666)   ،َوَط
ِ
َفَؼْد  إَذا َرَمْقُتْؿ َوَحَؾْؼُتؿْ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَلْت: َقاَل َرُسقُل اهلل

ق ِـَّساءَ َحؾَّ َلُؽُؿ الطِّ َّٓ ال . َرَواُه َأْحَؿُد َوَأُبقَداُود، َوفِل إْسـَادِِه «ُب َوُكؾُّ َشْلٍء إ

َضْعٌػ.
(1)

 

 احلكم املستفاد من احلديث

 يستػاد مـ هذا الحديث: أنَّ التحؾؾ إول يحصؾ بالرمل والحؾؼ.

وهذا الحديث ضعقػ، وقد جاءت أحاديث تدل طىل أنَّ التحؾؾ إول 

 ط. يحصؾ بالرمل فؼ

ضقِ املػأي١ ، وقد تؼدم ذكر الخالف يف هذه الؿسللة تحت حديث جابر 

 .د191ر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، ويف إسـاده الحجاج بـ أرصاة وهق مدلس 1978(، وأبقداود )6/143. أخرجف أمحد )ضعٔف (1)

إلسـاد طىل وجفقـ، وروى الؿتـ طىل ثالثة وفقف ضعػ، وقد خؾَّط يف اإلسـاد والؿتـ، فروى ا

. قال البقفؼل «وذبحتؿ»فحسب، وتارة يزيد  «إذا رمقتؿ»أوجف، فتارة كؿا يف الباب، وتارة يؼقل: 

(: وهذا مـ تخؾقطات الحجاج بـ أرصاة، وإكؿا الحديث طـ طؿرة طـ طائشة كؿا رواه 5/136)

إلحرامف قبؾ أن يحرم  رسقل اهلل كـت أصقب يعـل بؾػظ: )ه . اسائر الـاس طـ طائشة 

 ولحؾف قبؾ أن يطقف بالبقت(.
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ـِ َطبَّاٍس  (666) ـِ اْب ِـَّساِء َحْؾٌؼ » َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ  ،َوَط ، َوإِكَََّم َلْقَس َطَؾك ال

ْرنَ  .. َرَواُه َأُبقَداُود بِنِْس «ُيَؼصِّ ـٍ ـَادٍ َحَس
(1)

 

 ديثاحلكم املستفاد من احل

ُيستػاد مـ الحديث: أنَّ الؿرأة تتحؾؾ بالتؼصقر ٓ بالحؾؼ، وهذا ُمجؿٌع 

 طؾقف.

 .د178ضقِ املػأي١ رواكظر حديث جابر، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حدثـا هشام بـ يقسػ طـ  -ثؼة–(، حدثـا أبقيعؼقب البغدادي 1985. أخرجف أبقداود )صخٔح (1)

ابـ جريج طـ طبدالحؿقد بـ جبقر بـ شقبة طـ صػقة بـت شقبة قالت: أخبرتـل أم طثؿان بـت أبل 

 سػقان طـ ابـ طباس بف.

 إسـاد صحقح، وقد صرح ابـ جريج باإلخبار طـ طبدالحؿقد:وهذا 

( أخبركا طظ بـ طبداهلل الؿديـل ثـا هشام بـ يقسػ ثـا ابـ جريج 2/64أخرجف الدارمل )

 أخبرين طبدالحؿقد بـ جبقر طـ صػقة بـت شقبة، فذكره.

  (686.)الصحقح الؿسـديف  فالحديث صحقح، وقد صححف شقخـا القادطل 
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ـِ ُطَؿَر  (666) ـِ اْب ـَ َطبِْدالُؿطَّؾِِب َوَط   ، أَنَّ الَعبَّاَس ْب
ِ
اْستَْلَذَن َرُسقَل اهلل

ـْ َأْجِؾ ِسَؼاَيتِِف، َفَلذَِن َلُف. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف. ملسو هيلع هللا ىلص
َة َلقَالَِل مِـًك، مِ َأْن َيبِقَت بَِؿؽَّ

(1)
 

ـِ َطِديٍّ  (666) ـْ َطاِصِؿ ْب   ، َوَط
ِ
فِل  ؾِ اإِلبِ  ةِ َطاَخَص لِرُ رْ أ ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهلل

، ُثؿَّ َيْرُمقَن َيْقَم الـَّْػرِ  ـِ ـْ مِـًك َيْرُمقَن َيْقَم الـَّْحِر ُثؿَّ َيْرُمقَن الَغَد، لِقَْقَمقْ . البَقْتُقَتِة َط

ـُ ِحبَّا َحُف التِّْرمِِذيُّ َواْب َن.َرَواُه الَخْؿَسُة، َوَصحَّ
(2)

 

 نياملسائل واألحكام املستفادة من احلديث

يستػاد مـ الحديثقـ: أنَّ الؿبقت بؿـك يف أيام التشريؼ واجب طىل الحاج، 

 وٓ يرخص يف ترك الؿبقت إٓ لؿـ كان لف طذر.

ويستػاد مـ حديث طاصؿ أيًضا: أكف يجقز الجؿع بقـ رمل يقمقـ يف يقم 

 واحد بسبب العذر.

العؾؿ مـ حديث طاصؿ أنَّ أيام التشريؼ كؾفا وقت  واستـبط مجفقر أهؾ

ر بغقر طذر. ر رمل يقٍم إىل آخر أجزأه، وقد أساء إن أخَّ  مجزئ لؾرمل، فؿـ أخَّ

 وقد تؼدم ذكر هذه الؿسائؾ تحت حديث جابر الطقيؾ يف صػة الحج.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 1315(، ومسؾؿ )1634ف البخاري )أخرج (1)

(، 955(، والترمذي )5/273(، والـسائل )1975(، وأبقداود )4/451. أخرجف أمحد )صخٔح (2)

(، كؾفؿ مـ صريؼ مالؽ طـ طبداهلل بـ أبل بؽر بـ محؿد بـ طؿرو بـ حزم 3137وابـ ماجف )

 طـ أبقف طـ أبل البداح بـ طاصؿ بـ طدي طـ أبقف.

(، مـ صريؼ ابـ طققـة طـ طبداهلل بـ أبل بؽر بنسـاده مختصًرا. 3888) وأخرجف ابـ حبان

اح بـ طاصؿ بـ طدي، وثؼف ابـ سعد  وإسـاد الحديث صحقح، رجالف ثؼات معروفقن، وأبق البدَّ

 وابـ حبان، ففق ثؼة.
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ـْ َأبِل َبْؽَرَة  (666)   َوَط

ِ
الَحِديَث. . .َيْقَم الـَّْحرِ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َخَطبَـَا َرُسقُل اهلل

ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.
(1)

 

اَء بِـِْت َكبَْفاَن  (661) ـْ َسرَّ   ،َوَط
ِ
ُءوِس  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَلْت: َخَطبَـَا َرُسقُل اهلل َيْقَم الرُّ

اِم التَّْشرِيِؼ؟»َفَؼاَل:  .«َأَلْقَس َهَذا َأْوَسَط َأيَّ ـٍ . الَحِديَث َرَواُه َأُبقَداُود بِنِْسـَادٍ َحَس
(2)

 

 نياملسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 نِ خٕ ١ ُتػتخّب يف احلج؟ د:1ر َػأي١

أما خطبة طرفة فاستحبفا أهؾ العؾؿ، وٓ أطؾؿ مـ أكؽرها، وتؽقن قبؾ صالة 

لـاس إىل الؿققػ، وقد دلَّ طؾقفا حديث جابر الظفر، والعصر قبؾ ذهاب ا

 الطقيؾ، وقد تؼدم.

واستحبَّ مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ خطبًة أخرى يقم الـحر: لحديث أبل بؽرة 

وغقرها تدل طىل  الصحقحقـالؿذكقر يف الباب، وجاءت أحاديث كثقرة يف 

 خطبة يقم الـحر، ومؿـ استحبفا الشافعل، وأمحد، وداود، وزفر وغقرهؿ،

وأكؽرها مالؽ، وأبق حـقػة، وقالقا: إكؿا هل كصقحة ومل يؼصد الخطبة. وهذا غقر 

 وهق مذهب الجؿفقر. ًاىصٌاب االظتحثابصحقح، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1679(، ومسؾؿ )1741أخرجف البخاري ) (1)

ـ طبدالرمحـ بـ حصقـ طـ جدتف السراء بـت (، مـ صريؼ ربقعة ب1953. أخرج أبقداود )ضعٔف (2)

كبفان...، وإسـاده ضعقػ: لجفالة ربقعة بـ طبد الرمحـ الغـقي، وجدتف ٓ تعرف إٓ هبذا 

 الحديث، وحديث آخر ضعقػ أيًضا.
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واستحبَّ مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ خطبة أخرى يف أوسط أيام التشريؼ، وهق يقم 

ث الرؤوس، ويقم الـػر إول، وهق ققل الشافعل، وأمحد، وداود، واستدلقا بحدي

راء بـت كبفان الذي يف الباب، وقد تؼدم أكف ضعقػ.  السَّ

( بنسـاد صحقح طـ رجؾقـ مـ 1952ولؽـ يشفد لف ما أخرجف أبق داود )

يخطب بقـ أوسط أيام التشريؼ وكحـ طـد  بـل بؽر قآ: رأيـا رسقل اهلل 

 التل خطب بؿـك. راحؾتف، وهل خطبة رسقل اهلل 

َثـِلبنسـاد صحقح طـ أبل كضرة قال:  (5/411وكذلؽ ما أخرجف أمحد )  َحدَّ

ـْ  امِ  َوَسطِ  فِل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َرُسقلِ  ُخْطبَةَ  َسِؿعَ  َم َفا َيا» :َفَؼاَل  ،التَّْشِريِؼ  َأيَّ َٓ  ،الـَّاُس  َأيُّ  إِنَّ  َأ

َٓ  ،َواِحٌد  َأبَاُكؿْ  َوإِنَّ  ،َواِحٌد  َربَُّؽؿْ  َٓ  ،َأْطَجِؿلٍّ  َطَؾك لَِعَربِلٍّ  َفْضَؾ  َٓ  َأ  َطَؾك لَِعَجِؿلٍّ  َو

َٓ  ،َطَربِلٍّ  َْحَؿَر  َو َٓ  ،َأْسَقدَ  َطَؾك ِٕ َّٓ  َأْحَؿَر  َطَؾك َأْسَقدَ  َو ْغُت  ،بِالتَّْؼَقى إِ  :َقاُلقا «؟َأبَؾَّ

 َشْفرٍ  َأيُّ » :َقاَل  ُثؿَّ  .َحَرامٌ  َيْقمٌ  :َقاُلقا «؟َهَذا َيْقمٍ  َأيُّ » :َقاَل  ُثؿَّ  ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َرُسقُل  َبؾَّغَ 

 َفنِنَّ » :َقاَل  .َحَرامٌ  َبَؾدٌ  :َقاُلقا «؟َهَذا بََؾدٍ  َأيُّ » :َقاَل  ُثؿَّ  :َقاَل  .َحَرامٌ  َشْفرٌ  :اُلقاقَ  «؟َهَذا

مَ  َقْد  اهللَ  ـَُؽؿْ  َحرَّ َٓ  :َقاَل - ،َوَأْمَقاَلُؽؿْ  ،دَِماَءُكؿْ  بَْق  -َٓ  َأمْ  َأْطَراَضُؽؿْ  أَوْ  :َقاَل  َأْدِري َو

ْغُت  ،َهَذا بََؾِدُكؿْ  فِل ،َهَذا َشْفرُِكؿْ  لفِ  ،َهَذا َيْقِمُؽؿْ  َكُحْرَمةِ   َرُسقُل  َبؾَّغَ  :َقاُلقا «؟َأبَؾَّ

 
ِ
ْغ » :َقاَل  .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل اِهُد  لُِقَبؾِّ  .«اْلَغائَِب  الشَّ

ومل يستحب هذه الخطبة مالؽ، وأبق حـقػة، وزفر، واستحب إوٓن أن 

ؾؿ لفؿ دلقاًل يخطبفا يقم الـػر، واستحب إخقر أن يخطب يقم التروية، وٓ كع

 طىل ذلؽ.
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واستحبَّ الشافعقة، ومالؽ، وأبق حـقػة خطبة يف الققم السابع قبؾ يقم 

(، مـ حديث ابـ طؿر، وجابر أنَّ 5/111التروية، واستدلقا بؿا أخرجف البقفؼل )

 خطب يف ذلؽ  الققم. الـبل 

والحديث يف إسـاده: أبق محة محؿد بـ يقسػ الزبقدي، وهق مجفقل الحال، 

ة مقسك بـ صارق و قد روى الحديث طىل وجفقـ، فتارًة يرويف طـ أبل ُقرَّ

الزبقدي، طـ مقسك بـ طؼبة، طـ كافع، طـ ابـ طؿر، وتارًة يرويف طـ أبل قرة، 

فػل  :طـ ابـ جريج، طـ طبد اهلل بـ طثؿان بـ خثقؿ، طـ أبل الزبقر، طـ جابر

 الـػس شلء مـ آحتجاج هبذا الحديث.

، وهق مذهب أمحد صحْح ػدً اظتحثاب خغثح يف اىًٌْ اىعاتغفاىوطىل هذا: 

 وغقره.

ويستحبُّ لإلمام، بؾ يـبغل لف أن يحث الـاس يف هذه الُخطب طىل التقحقد، 

ويذكرهؿ بحؼقق الؿسؾؿقـ، ويعؾؿفؿ يف كؾ خطبة الؿـاسؽ التل يػعؾقهنا، 

أطؾؿ. واهلل
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/335.)الؿغـل (8/89 ،)الؿجؿقعواكظر:  (1)
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ـْ َطائَِشَة  (666) َػا َو َصَقاُفؽ بِالَبْقِت »: َلَفا َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ  ،َوَط ـَ الصَّ بَْق

ؽ َوُطْؿَرتِؽ َوالَؿْرَوةِ  . َرَواُه ُمْسؾٌِؿ.«َيْؽِػقؽ لَِحجِّ
(1)

 

 احلكم املستفاد من احلديث

ف وط  ؿرتف.فقف أنَّ الؼارن يؽػقف صقاٌف واحٌد، وسعٌل واحد لحجِّ

 [.188، برقؿ ]وقد تؼدمت الؿسللة تحت حديث جابر 

 

ـِ َطبَّاٍس  (666) ـِ اْب بْعِ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ الـَّبِلَّ  ،َوَط الَِّذي َأَفاَض فِقِف.  َلْؿ َيْرُمْؾ فِل السَّ

، َوَصحَّ  َّٓ التِّْرمِِذيَّ َحُف الَحاكُِؿ.َرَواُه الَخْؿَسُة إ
(2)

 

 احلكم املستفاد من احلديث

 فقف أنَّ الرمؾ خاص  بطقاف الؼدوم، وٓ رمؾ يف صقاف اإلفاضة.

 .د186ضقِ املػأي١ رواكظر ما تؼدم يف دراسة حديث جابر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( بؾػظ: 2/881ويف ) «عك طوافك حلجك وعمرتكيس»( بؾػظ: 2/879أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)

 .«جيزئ عنك طوافك بالصفا وادروة عن حجك وعمرتك»

 العؾؾ( وهق معؾ باإلرسال كؿا يف 1897والؾػظ الذي ذكره الحافظ هق ٕبل داود برقؿ )

 (. 1/294ٓبـ أبل حاتؿ )

 (2/461-461 ،)الؽبرى(، والـسائل يف 2111. مل يخرجف أمحد وأخرجف أبقداود )صخٔح (2)

(، كؾفؿ مـ صريؼ ابـ وهب طـ ابـ جريج طـ ططاء 1/475(، والحاكؿ )3161ماجف ) وابـ

طـ ابـ طباس بف. ورجالف رجال الشقخقـ إٓ أن ابـ جريج مدلس، وقد طـعـ، وبعض أهؾ العؾؿ 

يصححقن طـعـة ابـ جريج طـ ططاء: لؽقكف ٓزمف كثقًرا، وصح طـف أكف قال: إذا قؾت: قال ططاء: 

 وهذا الذي تتطؿئـ الـػس إلقف، فالحديث صحقح، واهلل أطؾؿ.  فؼد سؿعتف مـف.
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ـْ َأَكٍس  (669) َوالَؿْغِرَب َوالِعَشاَء،  َصؾَّك الظُّْفَر َوالَعْصرَ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ  ،َوَط

. ِب، ُثؿَّ َركَِب إَلك البَقِْت َفَطاَف بِِف. َرَواُه الُبَخاِريُّ ُثؿَّ َرَقَد َرْقَدًة بِالُؿَحصَّ
(1)

 

ـْ َطائَِشَة  (617) ـْ َتْػَعُؾ َذلَِؽ  َوَط  -الـُُّزوَل بِإَْبَطِح  َأِي  -َأكََّفا َلْؿ َتُؽ

  َوَتُؼقُل:
ِ
ًٓ َأْسَؿَح لُِخُروِجِف. َرَواُه ُمْسؾٌِؿ.ملسو هيلع هللا ىلصإكََّؿا َكَزَلُف َرُسقُل اهلل َكَُّف َكاَن َمـِْز

ِ
ٕ :

(2)
 

 نياملسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 ايٓعٍٚ باحملصب. د:1ر َػأي١

، وأبا بؽر، ( أيًضا طـ ابـ طؿر أنَّ الـبل 1311) صحقح مسؾؿيف 

وطؿر كاكقا يـزلقن إبطح، وطـ كافع قال: كان ابـ طؿر يرى التحصقب سـة، 

ب رسقل اهلل   وكان يصظ الظفر يقم الـػر بالحْصبَة، قال كافع: قد حصَّ

 والخؾػاء بعده.

الصحقحقـويف 
(3)

، أكف كان يؼقل: لقس التحصقب طـ ابـ طباس  

 . بشلء إكؿا هق مـزٌل كزلف رسقل اهلل

َذَكَر ُمْسؾِؿ فِل َهَذا اْلبَاب  (9/59 :)شرح مسؾؿيف   قال اليّْٖ

ََحادِيث فِل ُكُزول الـَّبِّل  ْٕ ب، َوَأنَّ َأَبا َبْؽر  ملسو هيلع هللا ىلصا َْبَطِح َيْقم الـََّػر، َوُهَق اْلـُؿَحصَّ ْٕ بِا

َٓ  ،َكاُكقا َيْػَعُؾقَكُف، َوَأنَّ َطائَِشة َوُطَؿر َواْبـ ُطَؿر َواْلُخَؾَػاء  َواْبـ َطبَّاس َكاَكا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1764أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

 (. 1765(. وهق يف البخاري أيًضا )1311أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (2)

 (.1312(، ومسؾؿ برقؿ )1766أخرجف البخاري برقؿ ) (3)
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َٓ َمْؼُصقد ِن: ُهَق َمـِْزل اِتَِّػاقِّل  َٓ ِن بِِف، َوَيُؼق َٓ َحاَبة  .َيـِْز َفَحَصؾ ِخاَلف َبقْـ الصَّ

،  افِِعّل  ،ملسو هيلع هللا ىلص اِْقتَِداء بَِرُسقِل اهلل :َواْلـجْؿُفقر اِْستِْحبَابف ،َوَمالِؽ ،َوَمْذَهب الشَّ

ـَ  اِشِدي َٓ َشْلء َطَؾقِْف، َوُيْستََحّب َواْلُخَؾَػاء الرَّ ـْ َتَرَكُف  َوَغقْرهْؿ، َوَأْجَؿُعقا َطَؾك أَنَّ َم

 :َوَيبِقُت بِِف َبْعض الؾَّقْؾ َأْو ُكّؾف ،َواْلِعَشاء ،َوالـَْؿْغِرب ،َواْلَعْصر ،َأْن ُيَصؾِّل بِِف الظُّْفر

ُب( بَِػتِْح اْلحَ ملسو هيلع هللا ىلص اِْقتَِداء بَِرُسقِل اهلل ـِ ، َو )اْلـُؿَحصَّ اد اْلـُؿْفَؿَؾتَقْ  اء َوالصَّ

َْبَطح ْٕ اد، َو )ا  (َوَخقْػ َبـِل كِـَاَكة ،َواْلبَْطَحاء ،)َواْلَحْصبَة( بَِػتِْح اْلَحاء َوإِْسَؽان الصَّ

ـْ اْلِؿقؾ. ـْ اْلـجبَؾ َواْرَتَػَع َط  هااِْسؿ لَِشْلِء َواِحد، َوَأْصؾ اْلَخقْػ ُكّؾ َما اِْكَحَدَر َط

ها ما بقـ الجبؾقـ إىل الؿؼبرة، وأما ققل  وهذا الؿؽان هق بقـ مؽة ومـك، وحدُّ

أكف مـزل اتػاقل  غقر مؼصقد، فقرد ذلؽ  ابـ طباس، وطائشة، وأبل رافع 

 (: أنَّ الـبل 1314) مسؾؿ(، و1591) البخاريحديث أبل هريرة يف 

 .«كحـ كازلقن غًدا بخقػ بـل كـاكة حقث تؼاسؿقا طؾك الؽػر...»قال: 

هق استحباب الـزول فقف، ولقس مـ مـاسؽ الحج، واهلل أطؾؿ. فاىصحْح
(1)

  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1764( )1765.)الػتحواكظر:  (1)
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ـِ َطبَّاٍس  (616) ـِ اْب َّٓ َقاَل: ُأمَِر الـَّاُس َأْن َيُؽقَن آِخُر َطْفِدِهْؿ بِالبَقِْت  ،َوَط ، إ

ـِ  َػ َط الَحائِِض. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف. َأكَُّف ُخػِّ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 حهِ طٛاف ايٛزاع. د:1ر َػأي١

  ذهب مجفقر العؾؿاء إىل أنَّ صقاف القداع واجٌب: لحديث ابـ طباس

الؿذكقر آكًػا، وهق ققل الحسـ، والحؽؿ، ومحاد، والثقري، وإسحاق، وأبل 

 أصحابف. ثقر، والشافعل يف إصح طـف، وطؾقف أكثر

  ،وذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل طدم القجقب، وطزاه الـقوي إىل مالؽ، وداود

 وابـ الؿـذر.

َْوَسطَوالَِّذي َرَأْيتف فِل :  ّقال احلافظ ْٕ ـِ اْلـُؿـِْذر َأكَُّف َواِجب لأِْلَْمِر  ا ْب
ِ
ٓ

َٓ َيِجب بِتَْركِِف َشْلء :بِفِ  ُف  َّٓ أَكَّ ِ  ه.اإ

 .، وققٌل لؾشافعلوهق ققُل بعض الشافعقة

واستدل بعضفؿ طىل طدم وجقبف بسؼقصف طـ الحائض، وردَّ ذلؽ الجؿفقر، 

ًاىصحْح قٌه وقالقا: الترخقص لؾحائض يدل طىل وجقبف طىل غقر الحائض، 

.اجلَيٌز
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 381( )1328ومسؾؿ ) (،1755أخرجف البخاري ) (1)

  (1755.)الػتح (5/337 ،)الؿغـلواكظر:  (2)
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 ٌٖ جيب طٛاف ايٛزاع ع٢ً َٔ ععّ ع٢ً اإلقا١َ مبه١؟ د:2ر َػأي١

َنَّ َفنِْن َأَقا (5/336 :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘
ِ
َم بَِفا َفاَل َوَداَع َطَؾقِْف: ٕ

َقاَمَة َقبَْؾ الـَّْػِر َأْو َبْعَدهُ  ـْ اْلـُؿاَلِزِم، َسَقاٌء َكَقى اإْلِ
َٓ مِ ـْ اْلـُؿَػاِرِق، 

َوبَِفَذا ، اْلَقَداَع مِ

افِِعلُّ  َقاَمَة َبْعَد َأْن َحؾَّ َلفُ ، َقاَل الشَّ َلْؿ َيْسُؼْط َطـُْف  :الـَّْػرُ  َوَقاَل أَُبق َحـِقَػَة: إْن َكَقى اإْلِ

َٓ َيِصحُّ  .الطََّقاُف  ـْ َكَقاَها َقبَْؾ ِحؾِّ الـَّْػِر،  :َو َكَُّف َغقُْر ُمَػاِرٍق، َفاَل َيْؾَزُمُف َوَداٌع، َكَؿ
ِ
ٕ

ـِْػَرنَّ َأَحٌد َحتَّك َيُؽقَن آِخُر َطْفِدِه بِاْلَبْقِت » :ملسو هيلع هللا ىلصَوإِكََّؿا َقاَل الـَّبِلُّ  َذا َلقَْس َوهَ ، «َٓ َي

 ه.ابِـَافِرٍ 

 لشا اؾتػٌ بؿ٤ٞ بعس طٛاف ايٛزاع؟ د:3ر َػأي١

َقْد َذَكْرَكا َأنَّ َصَقاَف  (5/338-339 :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘

َفنِْن َصاَف لِْؾَقَداِع، ُثؿَّ  :لِقَُؽقَن آِخُر َطْفِدِه بِاْلبَقِْت  :اْلَقَداِع إكََّؿا َيُؽقُن ِطـَْد ُخُروِجفِ 

، ، َفَعَؾقِْف إَطاَدُتفُ  :َجاَرةٍ َأْو إَقاَمةٍ اْشتََغَؾ بِتِ  َوبَِفَذا َقاَل َطَطاٌء، َوَمالٌِؽ، َوالثَّْقِريُّ

، َوَأُبق َثْقرٍ  افِِعلُّ ًطا ، َوالشَّ ْأِي: إَذا َصاَف لِْؾَقَداِع، َأْو َصاَف َتَطقُّ َوَقاَل َأْصَحاُب الرَّ

ـْ صَ  :َبْعَدَما َحؾَّ َلُف الـَّْػرُ  َكَُّف َصاَف َأْجَزأُْه َط
ِ
َقاِف اْلَقَداِع، َوإِْن َأَقاَم َشْفًرا َأْو َأْكثََر: ٕ

ـِْػَرنَّ »: َوَلـَا َقْقُلُف  َبْعَدَما َحؾَّ َلُف الـَّْػُر، َفَؾْؿ َيْؾَزْمُف إَطاَدُتُف، َكَؿا َلْق َكَػَر َطِؼقبَُف. َٓ َي

َ ، «َأَحٌد َحتَّك َيُؽقَن آِخُر َطْفِدِه بِاْلَبْقِت 
ِ
ُف إَذا َوٕ ـْ َأْن َيُؽقَن َوَداًطا أكَّ َقاَم َبْعَدُه، َخَرَج َط

 ه.افِل اْلَعاَدةِ، َفَؾْؿ ُيْجِزهِ 

ا إْن َقَضك َحاَجًة فِل َصِريِؼِف، َأْو اْشتََرى َزاًدا:  قال ابً قدام٘ َأْو َشقْئًا  ،َفَلمَّ

َنَّ َذلَِؽ َلقَْس بِ 
ِ
ـْ َأْن َيُؽقَن آِخَر لِـَْػِسِف فِل َصِريِؼِف، َلْؿ ُيِعْدُه: ٕ نَِقاَمٍة ُتْخِرُج َصَقاَفُف َط



 436 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 
َٓ َكْعَؾُؿ ُمَخالًِػا َلُفَؿا. ، َو افِِعلُّ  هاَطْفِدِه بِاْلبَقِْت، َوبَِفَذا َقاَل َمالٌِؽ، َوالشَّ

 لٕ تطى طٛاف ايٛزاع؟ د:4ر َػأي١

 :إِْن َبُعدَ َرَجَع إْن َكاَن بِاْلُؼْرِب، وَ  :َفنِْن َخَرَج َقبَْؾ اْلَقَداعِ :  قال اخِلَسِقٕ

 ه.اَبَعَث بَِدمٍ 

، َوإِْسَحاَق، َوَأبِل :  قال ابً قدام٘ افِِعلِّ ، َوالشَّ َهَذا َقْقُل َطَطاٍء، َوالثَّْقِريِّ

َة ُدوَن َمَساَفِة اْلَؼْصرِ ، َثْقرٍ  ـَ َمؽَّ ـْ َبَؾَغ َمَساَفَة ، َواْلَؼِريُب ُهَق الَِّذي َبقْـَُف َوَبقْ َواْلبَِعقُد َم

افِِعلِّ ، َكصَّ َطَؾقِْف َأْحَؿدُ  ،اْلَؼْصرِ  َوَقاَل ، َوَكاَن َطَطاٌء َيَرى الطَّائَِػ َقِريبًا، َوُهَق َقْقُل الشَّ

ـْ َكاَن فِل اْلَحَرمِ  :الثَّْقِريُّ  ـْ َخَرَج مِـْفُ  :َحدُّ َذلَِؽ اْلَحَرُم، َفَؿ َفُفَق  :َفُفَق َقِريٌب، َوَم

لِ . َبِعقدٌ  َوَّ ْٕ ـْ ُدوَن َمَساَفِة اْلَؼْصِر فِل ُحْؽِؿ اْلَحاِضرِ  :َوَوْجُف اْلَؼْقِل ا َٓ ، َأنَّ َم فِل َأكَُّف 

ـْ َحاِضِري الـَْؿْسِجِد اْلَحَرامِ 
َٓ ُيْػطُِر، َولَِذلَِؽ َطَدْدَكاُه مِ  .اكتفك الؿراد.َيْؼُصُر َو

الذي يظفر أن مـ خرج مسافًة ُتؼصر فقف الصالة  :قاه أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل ىو

لثؿ، ولقس طؾقف دٌم، ومـ كان قبؾ ذلؽ: فقجب طؾقف أن يرجع، واهلل أطؾؿ.أكف ي
(1)

 

لشا أِخط ط ٛاف ا٭ؾاض ١، ؾٕ اف عٓ س خطٚ  ٘، ؾٗ ٌ جيع٥ ٘ ع ٔ          د:5ر َػأي١

 طٛاف ايٛزاع؟

، وهق ترجقح اإلمام ًاىصٌاب أّو جيصئوروايتقـ طـ أمحد،  ذكر ابـ قدامة 

ن يؽقن آخر طفدهؿ مر الـاس أأُ : ٕنَّ يف حديث ابـ طباس: ابـ طثقؿقـ 

ر صقاف اإلفاضة، ولؽـ يجب طؾقف أن يـقيف صقاًفا  بالبقت. وهذا يحصؾ مؿـ أخَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/339.)الؿغـلاكظر:  (1)
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، وٓ بلس أن يجعؾف يف كقتف طـ القداع أيًضا، وٓ يجزئف  ـَ لإلفاضة، والطقاف الرك

 .الشرح الؿؿتعكؿا يف  إذا كقاه لؾقداع فؼط، ذكر ذلؽ اإلمام ابـ طثقؿقـ 

زاء هق مذهب مالؽ، والشافعل، والجؿفقر كؿا طزاه والؼقل باإلج ُ :قيت

 . (2/119)بداية الؿجتفدإلقفؿ ابـ رشد يف كتابف 

بؾ مذهب مالؽ، والشافعل أكف يؼع طـ اإلفاضة، ولق مل يـق، وفقف كظر: لؼقلف 

.«إكَم إطَمل بالـقات»: ملسو هيلع هللا ىلص
(1)

  

 طٛاف ايٛزاع يف حل املطأ٠ احلا٥ض. د:6ر َػأي١

ٌص لفا ترك صقاالحائض  ف القداع طـد طامة أهؾ العؾؿ: لحديث ُمرخَّ

 الباب.

الحائض مؿـقطة مِـ الطقاف   (331:)الػتحيف   قال احلافظ ابً زجب

فنهنا ٓ تـػر حتك تطقف  :يف حال حقضفا، فنن حاضت قبؾ صقاف اإلفاضة

لإلفاضة، وإن صافت صقاف اإلفاضة، ُثؿَّ حاضت، فذهب مجفقر أهؾ العؾؿ إىل 

أطـل: حديث طائشة، وابـ طؿر،  -لت طؾقِف َهذِه إحاديث الثالثة أهنا تـػر، َكؿا د

 وابـ طباس.

، أهنا قالت ملسو هيلع هللا ىلصطـ طائشة زوج الـبل يعـل بذلؽ: ما أخرجف البخاري  ُ :قيت

: ملسو هيلع هللا ىلص: يا رسقل اهلل، إن صػقة بـت حقل قد حاضت، قال رسقل اهلل ملسو هيلع هللا ىلصلرسقل اهلل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أسـك  (2/119 ،)بداية الؿجتفد (7/411 ،)الشرح الؿؿتع (5/338 ،)الؿغـلاكظر:  (1)

  (1/457.)الؿطالب
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«فاخرجل»قال:  ، فؼالقا: بىل،«أمل تؽـ صافت معؽـ ،لعؾفا حتبسـا»

(1)
. 

ابـ طباس، قال: رخص لؾحائض أن تـػر إذا حاضتوطـ صاوس، طـ 
(2)

. 

ثؿ  قال صاوس: : يف أول أمره إهنا ٓ تـػر،قالابـ طؿر  وطـ صاوس، طـ

رخص لفـ ملسو هيلع هللا ىلصسؿعتف يؼقل: تـػر، إن رسقل اهلل 
(3)

. 

ـِ ثابت، أهنؿ قال زمحُ اهلل: قالقا:  وقد روي َطـ طؿر، وابـف طبد اهلل، وزيد ب

ـِ ثابت يف  ٓ تـػر حتك تطفر، وتطقف لؾقداع. ووافؼ مجاطة مِـ إكصار زيد ب

 ف َهذا، وتركقا ققل ابـ طباس.ققلِ 

 فلما ابـ طؿر: َفؼد صح َطـُف برواية صاوس َهذِه أكف رجع َطـ َذلَِؽ.

َطـ صاوس أيًضا، أكف قاَل: كـت مَع ابـ طباس  صحقح مسؾؿوأما زيد: فػل 

ـِ ثابت: أتػتل أن تصدر الحائض قبؾ أن يؽقن طفدها بالبقت؟ فؼاَل إذ قاَل  زيد ب

ا ٓ، فسؾ فالكة إكصارية، هؾ أمرها بذلؽ رسقل اهلل  قاَل:  ؟ملسو هيلع هللا ىلصَلُف ابـ طباس: إمَّ

فرجع زيد إىل ابـ طباس يضحؽ، َوهَق يؼقل: ما أراك إٓ َقد صدقت
(4)

. 

َذلَِؽ، فروى طبد الرزاق، وأما طؿر: َفؼد روي أيًضا أكف رجع طؿا قالف يف 

ـِ مقسك، َطـ كافع، قاَل: رد طؿر كساء مِـ خبرأ ـِ راشد، َطـ سؾقؿان ب كا محؿد ب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.1211(، وأخرجف أيًضا مسؾؿ برقؿ )328أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

 (. 329أخرجف البخاري برقؿ ) (2)

 (. 331أخرجف البخاري برقؿ ) (3)

 (. 1328أخرجف مسؾؿ ) (4)
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 ،حضـ فـػرن، فردهـ حتك يطفرن ثـقة هرشل، وذلؽ أهنـ أفضـ يقم الـحر، ُثؿَّ 

غقر ما صـع، فترك طؿر صـقعف  ويطػـ بالبقت، قاَل: ُثؿَّ بؾغ طؿر بعد َذلَِؽ حديٌث 

.إول
(1)

 

ـِ يحقك  وأخبركاقاَل:  ـِ أبل لبابة، َطـ هشام ب ـِ راشد: أخبرين طبدة ب محؿد ب

ـَ   الخطاب، فسللف َطـ امرأة زارت يقم الؿخزومل، أن رجاًل مِـ ثؼقػ أتك طؿر ب

الـحر، ُثؿَّ حاضت؟ قاَل: فال تـػر حتك تطفر، فقؽقن آخر طفدها بالبقت، فؼاَل 

ؾ َهذِه الؿرأة بغقر ما أفتقت، فضربف طؿر أمر يف مث ملسو هيلع هللا ىلصالرجؾ: فنن رسقل اهلل 

.؟!ملسو هيلع هللا ىلصبالدرة، وقال: ومل تستػتـل يف شلء َقد أفتك فقِف رسقل اهلل 
(2)

 

ـِ طؿار: ثـا صدقة: ثـا  مسـد طؿروخرج اإلسؿاطقظ يف  مِـ صريؼ هشام ب

ـِ وثقؿة، أن رجاًل مِـ ثؼقػ أتك طؿر، فؼاَل: امرأة مـا  الشعقثل، َطـ زفر ب

فاضت يقم الـحر؟ فؼاَل: لقؽـ آخر طفدها بالبقت. فؼاَل: إن الـبل حاضت، وقد أ

أفتك امرأة مـا أن تصدر، فحؿؾ طؿر طؾقِف، فضربف، وقال: تستػتقـل يف شلء  ملسو هيلع هللا ىلص

.!؟ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل  َقد أفتك فقفِ 
(3)

 

وقد روي طىل وجف آخر، خرجف اإلمام أمحد وأبق داود والـسائل مـ رواية 

الحارث بـ طبد اهلل بـ أوس، قاَل: أتقت طؿر بـ القلقد بـ طبد الرمحـ، طـ 

الخطاب، فسللتف طـ الؿرأة تطقف بالبقت يقم الـحر، ثؿ تحقض؟ فؼاَل: لقؽـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . إسـاده مـؼطع: ٕن كافًعا مل يدرك طؿر بـ الخطاب  (1)

 . يف إسـاده هشام بـ يحقك الؿخزومل، وهق مجفقل الحال، مل يدرك طؿر بـ الخطاب  (2)

 . ة مل يدرك طؿر بـ الخطاب يف إسـاده اكؼطاع: زفر بـ وثقؿ (3)
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، فؼاَل طؿر: أربت ملسو هيلع هللا ىلصبالبقت. قاَل الحارث: كذلؽ أفتاين رسقل اهلل  طفدها آخر

والقلقد  لؽقؿا أخالػ. ملسو هيلع هللا ىلصطـ يديؽ، سللتـل طـ شلء سللت طـف رسقل اهلل 

لقس بالؿشفقرهذا، 
(1)

. 

 وخرجف اإلمام أمحد والترمذي مـ صريؼ آخر، طـ الحارث بـ طبد اهلل بـ

مـ حج هذا البقت أو اطتؿر فؾقؽـ آخر »يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصأوس، قاَل: سؿعت الـبل 

ومل  ملسو هيلع هللا ىلص. فؼاَل لُف طؿر: خررت مـ يديؽ، سؿعت هذا مـ رسقل اهلل «تطفده بالبق

تخبركا بف
(2)

 اة، وقد اختؾػ طؾقِف يف إسـاده.ويف إسـاده: حجاج بـ أرص .

يف الحائض  ملسو هيلع هللا ىلصوهذه الرواية تدل طىل أن الحارث بـ أوس مل يسؿع مـ الـبل 

بخصقصفا إذا كاكت قد أفاضت: أهنا تحتبس لطقاف القداع، إكؿا سؿع لػًظا 

طاًما، وقد صح اإلذن لؾحائض إذا كاكت قد صافت لإلفاضة أن تـػر، فقخص مـ 

 ا طؿؾ العؾؿاء كافة مـ الصحابة فؿـ بعدهؿ.َذلَِؽ العؿقم، وطىل هذ

وقد روى طبد الرزاق، طـ الثقري، طـ أبل فروة، أكف سؿع الؼاسؿ بـ محؿد 

بالخروج. يؼقل: إذا  قد أمروها ملسو هيلع هللا ىلصيؼقل: رحؿ اهلل طؿر، كؾ أصحاب محؿد 

.كاكت أفاضت
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مل  القلقد هق ابـ طبد الرمحـ الجرشل، وهق ثؼة، واإلسـاد رجالف ثؼات، وأمقر الؿممـقـ طؿر  (1)

 يبؾغف الحديث يف ذلؽ: فؾؿا بؾغف رجع طـف، واهلل أطؾؿ. 

الحجاج بـ أرصاة، طـ طبد الؿؾؽ بـ ( مـ صريؼ 946(، والترمذي )15441أخرجف أمحد )  (2)

 بف.  طبد الرمحـ بـ البقؾؿاين، طـ طؿرو بـ أوس، طـ الحارث بـ طبد اهلل بـ أوس غقرة، طـالؿ

 وهذا إسـاٌد ضعقٌػ: الحجاج بـ أرصاة مدلس فقف ضعػ، وطبد الرمحـ بـ البقؾؿاين ضعقػ. 

 إسـاده صحقح، رجالف ثؼات، وأبق فروة هق طروة بـ الحارث الفؿداين.  (3)
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وروى بنسـاده طـ سعد بـ أبل وقاص، أكف ذكر لُف ققل طؿر: ٓ تـػر حتك 

لقؽقن آخر طفدها بالبقت، فؼاَل: ما يجعؾفا حراًما بعد إذ حؾت، إذا كاكت  :فرتط

.فؼد حؾت، فؾتـػر :قد صافت يقم الـحر
(1)

 

يشقر سعد إىل أن مـ صاف صقاف اإلفاضة فؼد حؾ الحؾ كؾف، فال يؽقن 

محتبًسا بعد حؾف، وإكؿا يبؼك طؾقِف بؼايا مـ تقابع الؿـاسؽ، كالرمل والؿبقت 

ف القداع، فؿا أمؽـ الحائض فعؾف مـ َذلَِؽ كالرمل والؿبقت فعؾتف، بؿـك وصقا

 وما تعذر فعؾف طؾقفا كالطقاف سؼط طـفا، ومل يجز إلزامفا بآحتباس لُف.

وكؾ مـ خالػ يف َذلَِؽ فنكؿا تؿسؽ بعؿقم قد صح تخصقصف بـصقص 

يف الحائض بخصقصفا هنل  ملسو هيلع هللا ىلصصحقحة خاصة بالحائض، ومل يصح طـ الـبل 

 ػر.تـ أن

قد روي طىل  ملسو هيلع هللا ىلصوحديث الرجؾ الثؼػل الذي حدث طؿر بؿا سؿع مـ الـبل 

ثالثة أوجف كؿا سبؼ، وأساكقده لقس بالؼقية، فال يؽقن معارًضا ٕحاديث 

الرخصة لؾحائض يف الـػر: فنهنا خاصة، وأساكقدها يف غاية الصحة 

  .اكتفكوالثبقت.

 ٌٖ يًعُط٠ طٛاف ٚزاع؟ د:7ر َػأي١

لعؿرة مباشرة: فال يطقف صقاف القداع: ٕكف أما إذا اطتؿر ثؿ خرج بعد ا

 بعؿرتف قد صار آخر طفده بالبقت.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إسـاده: فاهلل أطؾؿ بصحتف.  ، ومل يذكر ابـ رجب مصـػ طبد الرزاقمـ مل أجده يف الؿطبقع  (1)
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وأما إذا تلخر فال بلس أن يطقف طـد خروجف لقؽقن آخر طفده بالبقت، وطىل 

، وهق ًاىصحْح ػدً ًجٌتوهذا أصحاب الؿذاهب إربعة، وقد أوجبف بعضفؿ، 

بة بف يف طؿرة الؼضاء، وقد مل يلمر الصحا ملسو هيلع هللا ىلصمذهب الحـػقة والحـابؾة: ٕن الـبل 

مؽثقا يف مؽة ثالثة أيام.
(1)

 

 ايٛقٛف يف املًتعّ. د:8ر َػأي١

  :ذهب مجاطٌة كثقرون مـ الػؼفاء إىل استحباب التزام ما بقـ الركـ والباب

، فقؾصؼ بف صدره ووجفف ويدطق، ومل يصح يف هذا العؿؾ حديٌث طـ الـبل 

ب، طـ أبقف، طـ (، مـ حديث طؿرو بـ شعق1899فالذي أخرجف أبق داود )

جده أكف استؾؿ الَحَجر، وأقام بقـ الركـ والباب، فقضع صدره ووجف وذراطقف 

يػعؾ. يف  وكػقف، وهؽذا، وبسطفؿا بسًطا، ثؿ قال: هؽذا رأيت رسقل اهلل 

 إسـاده: الؿثـك بـ الصباح، وهق شديد الضعػ.

(، مـ حديث طبد الرمحـ بـ صػقان قال: رأيت 1898وأخرج أبق داود )

قد خرج مـ الؽعبة هق وأصحابف، وقد استؾؿقا البقت مـ الباب  رسقل اهلل 

 وسطفؿ. إىل الحطقؿ، وقد وضعقا خدودهؿ طىل البقت، ورسقل اهلل 

وهذا الحديث ضعقٌػ أيًضا: ٕنَّ يف إسـاده: يزيد بـ أبل زياد الفاشؿل، وهق 

، داود ضعقػ أبليف  ضعقٌػ، وقد ضعَّػ الحديثقـ اإلمام إلباين 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شرح مختصر  (2/35 ،)حاشقة الدسققل (4/35 ،)الؿبسقط (4/61 ،)اإلكصافاكظر:  (1)

  (2/227.)بدائع الصـائع (2/342 ،)خؾقؾ
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 والحديث الثاين مخالٌػ لؿا اشتفر أن الؿؾتزم بقـ الركـ إسقد والباب.

ولؽـ صحَّ آلتزام بالبقت طـ مجاطة مـ التابعقـ، وصحَّ طـ ابـ طباس أكف 

 .مصـػ طبد الرزاققال: الؿؾتزم بقـ الركـ والباب، كؿا يف 

قال بف ططاء، ، أكف كان ٓ يؾزم شقئًا مـ البقت، ووصحَّ طـ ابـ طؿر 

وصحَّ طـف أكف قال: مل أر أبا هريرة، وٓ جابًرا، وٓ أبا سعقد، وٓ ابـ طؿر يؾتزم 

 .مصـػ طبد الرزاقأحٌد مـفؿ البقت. كؿا يف 

يف آلتزام شلء،  : ٕكف مل يثبت طـ الـبل ًىرا اىرُ ّقٌه تو، ًّأٍس تو

ختؾػقا: فؿـفؿ مـ يرى ، والذيـ يرون آلتزام اوخقر الفدي هدي رسقل اهلل 

أن يؾتزم بقـ الركـ والباب، وهؿ إكثر، ومـفؿ مـ كان يرى آلتزام يف دبر 

الؽعبة، ومـفؿ مـ كان يرى آلتزام مـ جفة الحجر، وأيًضا استحب الحـابؾة، 

والشافعقة، والحـػقة آلتزام بعد صقاف القداع، ولقس لفؿ دلقؾ طىل تخصقصف 

ابعقـ والصحابة لقس فقفا تؼققد بذلؽ، واهلل أطؾؿ.بذلؽ الققت، وآثار الت
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخبار  (3/545 ،)حاشقة ابـ طابديـ (8/258 ،)الؿجؿقع (5/342 ،)الؿغـلواكظر:  (1)

 مصـػ ابـ أبل شقبة (5/73-76 ،)مصـػ طبدالرزاق(، 177-1/161لؾػاكفل ) مؽة

  (7/413.)الشرح الؿؿتع (5/151 ،)ســ البقفؼل( ط/رشد، -5/318)
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َبقِْر  (616) ـِ الزُّ ـِ اْب   َوَط
ِ
 َصاَلٌة فِل َمْسِجِدي َهَذا»: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

ـْ  َّٓ الَؿْسِجَد الَحَراَم، َوَصاَل أَأْفَضُؾ ِم َؿْسِجِد الَحَراِم ـٌة فِل اللِػ َصاَلةٍ فِقََم ِسَقاُه إ

ـْ َصاَلةٍ فِل َمْسِجِدي َهَذا بَِِمَئِة َصاَلةٍ  ـُ «َأْفَضُؾ ِم َحُف اْب . َرَواُه َأْحَؿُد، َوَصحَّ

ِحبَّاَن.
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 ؾط١ًٝ ايص٠٬ يف املػجس ايٓ ٟٛ، ٚاملػجس احلطاّ. د:1ر َػأي١

ؿسجد الحرام، والؿسجد الـبقي: فننَّ أجرها فقف الحث طىل كثرة الصالة يف ال

مضاطػ: فننَّ الصالة يف الؿسجد الـبقي تعادل ألػ صالة يف غقره يف إجر، 

، وقد جاء طـ والصالة يف الؿسجد الحرام تعادل مائة صالة يف مسجد الـبل 

(، وصححف شقخـا 1/451، أخرجف ابـ ماجف )جابر مثؾ حديث ابـ الزبقر 

  يفالؿسـد الصحقح (228.) 

 ٌٖ ٖصٙ ايؿط١ًٝ تؿٌُ ف٠٬ ايٓاؾ١ً؟ د:2ر َػأي١

 ضاهر حديث الباب العؿقم: ففق يشؿؾ الػريضة والـافؾة.

(: واطؾؿ أنَّ مذهبـا أكف ٓ يختص 1394) شرح مسؾؿيف   قال اليّْٖ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال حدثـل حبقب  -يعـل بـ زيد  -(، حدثـا يقكس قال حدثـا محاد 4/5. أخرجف أمحد )صخٔح (1)

 طبداهلل بـ الزبقر بف.الؿعؾؿ طـ ططاء طـ 

وإسـاده صحقح، رجالف رجال الشقخقـ، وحبقب الؿعؾؿ ثؼة احتج بف مسؾؿ، وروى لف البخاري 

  (571.)الصحقح الؿسـديف  يف الؿتابعات، وصححف شقخـا 
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هذا التػضقؾ بالصالة يف هذيـ الؿسجديـ بالػريضة، بؾ يعؿ الػرض والـػؾ 

أصحاب مالؽ، وقال الطحاوي: يختص بالػرض.  مجقًعا، وبف قال مطرف مـ

 هوهذا مخالٌػ إلصالق هذه إحاديث الصحقحة.ا

ـُ أبل زيد الؼقرواين مـ أصحاب مالؽ كؿا يف  ُ :قيت وقال بؼقل الطحاوي اب

إطالم الساجد (.124لؾزركشل )ص 

قد أخبر أنَّ صالة  أنَّ الـبل  وحجة مً خصَّ احلديح بالفزيضة:

بقت أفضؾ مـ الصالة يف الؿسجد: فدل طىل أن التػضقؾ لؾػريضة الـافؾة يف ال

 فؼط، وهذا الذي ذكره ٓ يعارض التػضقؾ الؿذكقر.

يف  (: قال والدي 6/52) صرح التثريبكؿا يف   قال ابً العساقٕ

شرح الترمذي ،تؽقن الـقافؾ يف الؿسجد مضاطػة بؿا ذكر مـ ألٍػ يف الؿديـة :

يف الحديث  ملسو هيلع هللا ىلصويؽقن فعؾفا يف البقت أفضؾ: لعؿقم ققلف ومائة ألػ يف مؽة، 

، بؾ ورد يف بعض صرقف: أنَّ «أفضؾ صالة الؿرء يف بقتف إٓ الؿؽتقبة»الصحقح: 

 ه.املسو هيلع هللا ىلصالـافؾة يف البقت أفضؾ مـ فعؾفا يف مسجده 

(: ويؿؽـ أن يؼال: ٓ ماكع مـ إبؼاء 1191) الػتحيف   ّقال احلافظ

صالة الـافؾة يف بقت بالؿديـة، أو مؽة تضاطػ طىل  الحديث طىل طؿقمف: فتؽقن

صالهتا يف البقت بغقرمها، وكذا يف الؿسجديـ، وإن كاكت يف البققت أفضؾ 

 همطؾًؼا.ا

ٌٖ ٖصٙ ايؿط١ًٝ تؿٌُ ايتٛغع١ اي يت ح سثت بع س َ ٛ  اي ٓيب       د:3ر َػأي١
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؟ 

  ذهب العؿراين  يفالبقان  إىل أنَّ الػضقؾة التل يف الؿسجد الحرام

أهنا قالت: يا  الؽعبة، وما يف الحجر، ثؿ استدل بحديث طائشة  الؿراد هبا

ل يف الِحْجر؛ فنكف مـ »رسقل اهلل، إين كذرت أن أصظ يف البقت. فؼال:  صؾِّ

، قال: فؾق كان الؿسجد وسائر بؼاع الحرم يساوي الؽعبة بذلؽ مل يؽـ «البقت

 لتخصقصفا بالبقت معـك.

  وذهب الـقوي الؿسجد الـبقي مختصة بالؿسجد  إىل أنَّ الػضقؾة يف

ًّٓ بحديث أبل هريرة  الذي كان طىل طفد الـبل  طـد البخاري  مستد

صالة يف مسجدي هذا خقر »قال:  (: أنَّ الـبل 1394(، ومسؾؿ )1191)

 .«مسجدي هذا»يعـل ققلف:  «مـ ألػ صالة فقَم سقاه؛ إٓ الؿسجد الحرام

ا ُ :قيت الذي ذكره  ، وحديث طائشة أما ققل العؿراين فضعقػ جدًّ

( بـحقه، ولقس 2911(، والـسائل )876(، والترمذي )2128أخرجف أبق داود )

فقف دٓلة طىل ما استدل بف، إكؿا يستػاد مـف: أنَّ مـ كذر أن يصظ يف البقت أجزأه 

الصالة يف الحجر، وأكثر ما يستدل بف هق فضقؾة الصالة يف الؽعبة، ٓ أنَّ الػضؾ 

 مختص هبا.الؿذكقر 

إكؿا هق  «مسجدي هذا»غقر صحقح: فننَّ اإلشارة بؼقلف:  وكالم الـقوي 

لالحتراز مـ غقره مـ مساجد الؿديـة، والؿسجد وإن زيد فقف: ففق ما زال يطؾؼ 

 .طؾقف: مسجد الـبل 
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وطامة العؾؿاء طىل أنَّ الػضقؾة الؿذكقرة يف الحديث تشؿؾ الؿسجديـ  ُ :قيت 

 مع الزيادة.

(: وقد 138-136)ص الرد طىل إخـائليف كتابف   خ اإلضالوقال غٔ

ػ فقف الصالة بللػ عَّ َض جاءت أثار بلنَّ حؽؿ الزيادة يف مسجده حؽؿ الؿزيد، تُ 

صالة، كؿا أنَّ الؿسجد الحرام حؽؿ الزيادة فقف حؽؿ الؿزيد: فقجقز الطقاف فقف، 

فذا اتػؼ الصحابة طىل أهنؿ والطقاف ٓ يؽقن إٓ يف الؿسجد، ٓ خارًجا مـف: ول

يصؾقن يف الصػ إول مـ الزيادة التل زادها طؿر، ثؿ طثؿان، وطىل ذلؽ طؿؾ 

الؿسؾؿقـ كؾفؿ، فؾقٓ أن حؽؿف حؽؿ مسجده: لؽاكت تؾؽ صالة يف غقر 

مسجده، والصحابة وسائر الؿسؾؿقـ بعدهؿ ٓ يحافظقن طىل العدول طـ 

 مسجده إىل غقر مسجده، ويلمرون بذلؽ.

مـ  ؿ كؼؾ طـ أبل زيد طؿر بـ شبف بعض أثار، مـفا ما أسـده طـ طؿر ث

 إىل ذي الحؾقػة: لؽان مـف. ملسو هيلع هللا ىلصوجف مـؼطع، أكف قال: لق ُمدَّ مسجد الـبل 

وأسـد طـ طؿر مـ وجف آخر ضعقػ أكف قال: لق زدكا فقف حتك بؾغ الجباكة: 

 ، وجاءه اهلل بعامر.ملسو هيلع هللا ىلصكان مسجد رسقل اهلل 

: وهذا الذي جاءت بف أثار هق الذي يدل طؾقف  الوثه قال غٔخ اإلض

كالم إئؿة الؿتؼدمقـ، وطؿؾفؿ: فنهنؿ قالقا: إنَّ صالة الػرض خؾػ اإلمام 

أفضؾ. وهذا الذي قالقه هق الذي جاءت بف السـة، وكذلؽ كان إمر طىل طفد 

الصؾقات : فننَّ كالًّ مـفؿا زاد مـ قبظ الؿسجد، فؽان مؼامف يف طؿر، وطثؿان 
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الخؿس يف الزيادة، وكذلؽ مؼام الصػ إول الذي هق أفضؾ ما يؼام فقف بالسـة 

واإلمجاع، وإذا كان كذلؽ: فقؿتـع أن تؽقن الصالة يف غقر مسجده أفضؾ مـفا يف 

مسجده، وأن يؽقن الخؾػاء، والصػقف إَُول كان يصؾقن يف غقر مسجده، وما 

ؽـ رأيت بعض الؿتلخريـ قد ذكر أنَّ بؾغـل طـ أحٍد مـ السؾػ خالف هذا، ل

الزيادة لقست مـ مسجده، وما طؾؿت لؿـ ذكر ذلؽ سؾًػا مـ العؾؿاء. 

 الؿراد. اكتفك

 ٌٖ ايتطعٝـ خآص باملػجس احلطاّ، أّ ٜؿٌُ مجٝع َه١؟ د:4ر َػأي١

  .ذهب بعض الشافعقة إىل أكف يشؿؾ مجقع مؽة، بؾ قال بعضفؿ: مجقع الحرم

، وقال ابـ حزم: يشؿؾ الحرم مـاسؽفيف وهق ققل ططاء، واختاره الـقوي 

 وطرفة.

حجة مـ يعؿؿ التػضقؾ: أنَّ الؿسجد الحرام قد يطؾؼ طىل الحرم،  ُ :قيت

، [25احلج:] ﴾ڄ ڄ ڄ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ﴿واستدلقا بؼقلف تعاىل: 

 ﴾ڀ ڀ    پ    پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿وققلف: 

 وقد أسري بف مـ بقت أم هاكئ. [1اإلرساء:]

 عقة إىل أكف خاص  بالؿسجد الحرام، واختاره الـقوي يف وذهب بعض الشاف

: ٕنَّ إصالق الؿسجد ًىٌ أظيس، شرح الؿفذب]باب استؼبال الؼبؾة[ مـ 

إٓ مسجد »الحرام طىل الحرم كاماًل خالف الؿشفقر: وٕكف قد جاءت رواية: 
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.( مـ حديث مقؿقكة 691(، والـسائل )1396، أخرجف مسؾؿ )«الؽعبة

(1)
 

 ٌ َه١ ع٢ً املس١ٜٓ.تؿطٝ د:5ر َػأي١

 تػضقؾ طىل الحديث هبذا واستدل (1191 :)الػتحيف   قال احلافظ

 تؽقن مؿا غقرها طىل فقفا العبادة بػضؾ تشرف مؽـفإ ٕن :الؿديـة طىل مؽة

 ،وهب بـا قال وبف ،مالؽ طـ لوحؽ ،الجؿفقر ققل وهق ة،مرجقح فقف العبادة

 .أصحابف مـ حبقب بـاو ،ومطرف

 .الؿديـة تػضقؾ أصحابف وأكثر مالؽ طـ قرالؿشف لؽـ

.«الجـة رياض مـ ةروض ومـبري قبري بقـ ما» :ملسو هيلع هللا ىلص بؼقلف واستدلقا
(2)

 

.«فقفا وما الدكقا مـ خقر الجـة يف سقط مقضع» :ققلف مع
(3)

 

 الـص يؼاوم وٓ ،فقف ورد ما غقر يف بالخبر استدٓل هذا :عبدالرب بًا قال

 ،الحؿراء بـ طدي بـ طبداهلل طـ سؾؿة أبل ثحدي ساق ثؿ .مؽة فضؾ يف القارد

 ،اهلل أرض لخقر كؽإ ،واهلل» :فؼال ،الحزوره طىل اواقػً  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل رأيت :قال

«خرجت ما مـؽ خرجتأُ  ينأ ولقٓ ،اهلل إلك اهلل أرض وأحب
(4)

 حديث وهق ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.657)ص الِؼرى (6/52-53 ،)صرح التثريب(، -119)ص إطالم الساجداكظر:  (1)

(، طـ أبل هريرة، وطبداهلل بـ زيد 1391( )1391(، ومسؾؿ )1196( )1195أخرجف البخاري ) (2)

  :ما بقـ بقتل ومـبري»بؾػظ». 

 .(، طـ سفؾ بـ سعد 6415أخرجف البخاري ) (3)

(، والدارمل 3118(، وابـ ماجف )4252) الؽبرى(، والـسائل يف 3925أخرجف الترمذي ) (4)

  بنسـاد صحقح. (،3718(، وابـ حبان )4/315(، وأمحد )2511)
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 حبان بـاو ،خزيؿة بـاو ،الترمذي وصححف ،الســ أصحاب أخرجف صحقح

 .وغقرهؿ

 واهلل ،طـف العدول يـبغل فال :الخالف محؾ يف كص   هذا :طبدالبر بـا لقا

 ه.االؿالؽقة مـ الؿصـػقـ مـ كثقر الؼقل هذا طـ رجع وقد .أطؾؿ

: لصراحة الحديث الؿذكقر اىصٌاب تفضْو ٍنح :قاه أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل ىو

 يف ذلؽ، واهلل أطؾؿ.
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َٔاإِلِحَصاِز َٕاِت   َباُب الَف
ُب الَف َٔاإلِِحصَاِزبَا  َٕاِت 

ـِ َطبَّاٍس  (616) ـِ اْب   َط
ِ
، َفَحَؾَؼ، َوَجاَمَع ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقْد ُأْحِصَر َرُسقُل اهلل

. كَِساَءُه، َوَكَحَر َهْدَيُف، َحتَّك اْطتََؿَر َطاًما َقاباًِل. َرَواُه الُبَخاِريُّ
(1)

 

 فادة من احلديثاملسائل واألحكام املست

 اإلحصاض عٔ احلج. د:1ر َػأي١

(: الؿحرم بالحج لف التحؾؾ إذا 8/354) الؿجؿقعيف   قال اليّْٖ

 هأحصره طدو  باإلمجاع.ا

(، ويدل طىل ذلؽ 5/194) الؿغـليف  وكؼؾ اإلمجاع أيًضا ابـ قدامة 

 .[196البقرة:] ﴾ۈ ۈ    ۆ ۆ ۇ ۇ  ڭڭ ڭ ڭ ۓ﴿ققلف تعاىل: 

 اإلحصاض عٔ ايعُط٠. د:2ر َػأي١

 هب مالؽ إىل أنَّ الؿعتؿر إذا ُمـع طـ البقت ٓ يتحؾؾ: ٕكف ٓ يخاف ذ

 الػقات، وهق ققل ابـ سقريـ.

  ُة العؾؿاء، فؼالقا: لف أن يتحؾؾ: ٕنَّ الـبل ، وأصحابف وخالػفؿا طامَّ

 طـد أن ُأْحِصروا يف الحديبقة تحؾؾقا، وكاكقا معتؿريـ، وأية كزلت يف ذلؽ.

واهلل أطؾؿ. ،ًاىصٌاب قٌه اجلَيٌز
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.1819أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

  (2/377.)تػسقر الؼرصبل (5/195 ،)الؿغـل (8/355 ،)الؿجؿقعاكظر:  (2)
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 ٌٖ ع٢ً َٔ ٗأحصط اهلسٟ؟ د:3ر َػأي١

ْحَصاِر  (5/195 :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘ ـْ َتَحؾََّؾ بِاإْلِ َوَطَؾك َم

َكَُّف َتَحؾٌُّؾ 
ِ
ـْ َمالٍِؽ: َلقَْس َطَؾقِْف َهْدٌي: ٕ اْلَفْدُي، فِل َقْقِل َأْكثَِر َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ، َوُحؽَِل َط

ـْ َغقِْر 
َنَّ اهلَل َتَعاَلك َقاَل: ُأبِقَح َلُف مِ

ِ
ُف. َوَلقَْس بَِصِحقٍح: ٕ ـْ َأَتؿَّ َحجَّ َتْػِريٍط، َأْشبََف َم

ـَ َأْهِؾ التَّْػِسقِر أَنَّ َهِذهِ ﴾ۈ ۈ    ۆ ۆ ۇ ۇ﴿ َٓ ِخاَلَف َبقْ  : افِِعلُّ ، َقاَل الشَّ

َيَة َكَزَلْت فِل َحْصِر اْلُحَدْيبِقَةِ  ْٔ  ..اكتفك الؿرادا

.ٌه اجلَيٌزاىصٌاب ق ُ :قيت
(1)

  

 احلصط ايعاّ، ٚاحلصط اخلاص. د:4ر َػأي١

ـَ اْلَحْصِر اْلَعامِّ فِل  (5/195 :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘ َٓ َفْرَق َبقْ َو

، َأْو  ـَ اْلَخاصِّ فِل َحؼِّ َشْخٍص َواِحٍد، مِثُْؾ َأْن ُيْحبََس بَِغقِْر َحؼٍّ َحؼِّ اْلَحاجِّ ُكؾِِّف، َوَبقْ

، َوُوُجقدِ الـَْؿْعـَك فِل اْلُؽؾِّ  َأَخَذْتُف الؾُُّصقُص  ـْ ُحبَِس ، َوْحَدُه: لُِعُؿقِم الـَّصِّ ا َم َفَلمَّ

َٓ ُطْذَر َلُف فِل اْلَحبْسِ  َكَُّف 
ِ
ـْ َلُف التََّحؾُُّؾ: ٕ ، بَِحؼٍّ َطَؾقِْف، ُيْؿؽِـُُف اْلُخُروُج مِـُْف، َلْؿ َيُؽ

ـْ َأَدا  ه.اَفَؾُف التََّحؾُُّؾ  :ئِِف، َفَحبََسُف بَِغقِْر َحؼٍّ َوإِْن َكاَن ُمْعِسًرا بِِف َطاِجًزا َط

 لشا أَهٔ احملصعط ايصٖاب َٔ ططٍٜل أخط٣؟ د:5ر َػأي١

ـْ  (5/196 :) قال أبْ حمند بً قدام٘
ـَ اْلـُؿْحَصَر اْلُقُصقُل مِ إْن َأْمَؽ

ُرَبْت، َخِشَل اْلَػَقاَت َلْؿ ُيبَْح َلُف التََّحؾُُّؾ، َوَلِزَمُف ُسُؾقُكَفا، َبُعَدْت َأْو قَ  :َصِريٍؼ ُأْخَرى

 هاَتَحؾََّؾ بُِعْؿَرةٍ. :َلْؿ َيُػْت َوإِْن َكاَن بَِحجٍّ َفَػاَتفُ  :َفنِْن َكاَن ُمْحِرًما بُِعْؿَرةٍ  :َأْو َلْؿ َيْخَشفُ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (15/198.)التؿفقد (8/354 ،)الؿجؿقعواكظر:  (1)



 453 احَلجِّ ِكَتاُب

 
 ٌٖ ع٢ً احملصط قطا٤؟ د:6ر َػأي١

 :يف الؿسللة ققٓن 

يجب طؾقف الؼضاء، وهق ققل مجاهد، وطؽرمة، والشعبل، وأبل  األّل:

لؿا تحؾؾ زمـ الحديبقة قضك مـ قابؾ،  وأمحد يف رواية: ٕنَّ الـبل حـقػة، 

قَت طؿرة الؼضقة.  وُسؿِّ

ٓ يجب طؾقف الؼضاء، وهق مذهب مالؽ، والشافعل، وأمحد يف  الجاىٕ:

وأمر اهلل ، أمر أحًدا بالؼضاء الؿشفقر طـف، وداود: ٕكف مل يـؼؾ أنَّ الـبل 

الؼضاء حؽٌؿ شرطل  يحتاج إىل دلقؾ صحقح  بالفدي، ومل يلمر بالؼضاء، ووجقب

 .صريح

، فنكؿا كان ذلؽ ٕكف قاضك الؿشركقـ طىل وأما استدٓلفؿ بػعؾ الـبل 

أن يعتؿروا مـ العام الؼابؾ، ومل يـؼؾ أهنا كاكت قضاًء، ولق كاكت قضاًء: ٓطتؿر 

وا طـ البقت كاكقا ألًػا وأربعؿائة، والذيـ ، والذي ُصدُّ اطتؿروا مع  مجقع مـ ُصدَّ

قَر الـبل   .كاكقا كػًرا يسقًرا كؿا ُذكِر يف السِّ

أطؾؿ. ، واهللاىقٌه اىصٌاب هق ًىرا
(1)

  

 ايتخًٌ بعس ايصبذ. د:7ر َػأي١

َوإَِذا َقَدَر اْلـُؿْحَصُر َطَؾك  (5/196 :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘

َأْجَزَأُه، َوإِْن َلْؿ  :ُف َهْدٌي َقْد َساَقفُ َفنِْن َكاَن َمعَ : َفَؾقَْس َلُف اْلِحؾُّ َقبَْؾ َذْبِحفِ  :اْلَفْدِي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/376لؾؼرصبل ) أحؽام الؼرآن (8/355 ،)الؿجؿقع (5/196 ،)الؿغـلواكظر:  (1)
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ـْ َمَعفُ  َلِزَمُف ِشَراُؤُه إْن َأْمَؽـَُف، َوُيْجِزُئُف َأْدَكك اْلَفْدِي، َوُهَق َشاٌة، َأْو ُسبُْع َبَدَكٍة:  :َيُؽ

ـْ ِحؾٍّ ، ﴾ۈ ۈ    ۆ ۆ ﴿لَِؼْقلِِف َتَعاَلك: 
َوَلُف َكْحُرُه فِل َمْقِضِع َحْصِرِه، مِ

 هاَحَرٍم. َأوْ 

يف قصة طؿرة الحديبقة،  ويدل طىل ذلؽ حديث الؿسقر بـ مخرمة  ُ :قيت

، الحديث «ققمقا فاكحروا، ثؿ احؾؼقا..»ٕصحابف:  فؾؿا حصروا، قال الـبل 

رواه البخاري، وقد تؼدم.
(1)

 

 َهإ ايصبذ. د:8ر َػأي١

  ، ذهب الجؿفقر إىل أنَّ لؾؿحصر أن يذبح يف مؽاكف الذي ُأحصر فقف مـ ِحؾٍّ

وأصحابف كحروا  و حرم، وهق ققل أمحد، ومالؽ، والشافعل: ٕنَّ الـبل أ

 بالحديبقة قبؾ الحرم.

  وذهب أمحد يف رواية إىل أكف لقس لف كحر هديف إٓ بالحرم، وهق ققل أبل

 فقؿـ ُلِدَغ. حـقػة، وأفتك بذلؽ ابـ مسعقد 

، َوا:  قال ابً قدام٘ ـِ ـْ اْلَحَس ، َوُرِوَي َكْحُق َذلَِؽ َط ، َوالـََّخِعلِّ ْعبِلِّ لشَّ

ا اْلَحْصُر اْلَعامُّ َفاَل  -َأْطَؾؿُ  َوَاهللُ -َوَهَذا ، َوَطَطاءٍ  ا، َوَأمَّ ـْ َكاَن َحْصُرُه َخاصًّ فِل َم

ِر اْلِحؾِّ  َنَّ َذلَِؽ ُيْػِضل إَلك َتَعذُّ
ِ
ِر ُوُصقِل اْلَفْدِي إَلك  :َيـْبَِغل َأْن َيُؼقَلُف َأَحٌد: ٕ لِتََعذُّ

 ه.اؾِّفِ َمحِ 

إذا استطاع الؿحَصر أن يرسؾ هبديف إىل الحرم ففق  :قاه أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل ىو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2/379.)تػسقر الؼرصبلر: واكظ (1)
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: إلصالق ًال جية ػيْو إزظاىو إىل احلسًأفضؾ، وإن مل يستطع: ذبحف بؿؽاكف، 

أية الؿتؼدمة، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 ٚقت سلط اهلسٟ. د:9ر َػأي١

ـُؿْحَصُر ُمْحِرًما َوَمتَك َكاَن الْ  (5/198 :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘

َنَّ ال :بُِعْؿَرةٍ 
ِ
ـَ  ملسو هيلع هللا ىلصـَّبِلَّ َفَؾُف التََّحؾُُّؾ َوَكْحُر َهْديِِف َوْقَت َحْصِرِه: ٕ َوَأْصَحاَبُف َزَم

َوإِْن َكاَن ُمْػِرًدا َأْو َقاِرًكا، ، اْلُحَدْيبِقَِة َحؾُّقا َوَكَحُروا َهَداَياُهْؿ بَِفا َقبَْؾ َيْقِم الـَّْحرِ 

ـِ  َفَؽَذلَِؽ  َواَيتَقْ  .فِل إْحَدى الرِّ

 وهق مذهب الشافعل، وأبل يقسػ، ومحؿد. :قاه أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل ىو

ـِ :  قال َنَّ اْلَحجَّ َأَحُد الـُُّسَؽقْ
ِ
َفَجاَز اْلِحؾُّ مِـُْف َوَكْحُر َهْديِِف َوْقَت َحْصِرِه  :ٕ

َٓ َتُػقُت، َوَجؿِ  َنَّ اْلُعْؿَرَة 
ِ
َماِن َوْقٌت َلَفا، َفنَِذا َجاَز اْلِحؾُّ مِـَْفا َكاْلُعْؿَرةِ، َوٕ قُع الزَّ

ـْ َغقِْر َخْشقَِة َفَقاتَِفا
 َفاْلَحجُّ الَِّذي ُيْخَشك َفَقاُتُف َأْوَلك. :َوَكْحُر َهْديَِفا مِ

َواَيُة الثَّاكِقَةُ  قال: َ  َوالرِّ
ِ
َٓ َيـَْحُر َهْدَيُف إَلك َيْقِم الـَّْحِر: ٕ ، َو نَّ لِْؾَفْدِي َمِحؾَّ َٓ َيِحؾُّ

َماِن َواِجبًا :َفنِْن َطَجَز َمِحؾُّ الَؿَؽاِن َفَسَؼطَ : َوَمِحؾَّ َمَؽان ،َزَمانٍ   :َبِؼَل َمِحؾُّ الزَّ

ْمَؽاكِِف، َوإَِذا َلْؿ َيُجْز َلُف َكْحُر اْلَفْدِي َقبَْؾ َيْقِم الـَّْحِر َلْؿ َيُجْز التََّحؾُُّؾ: لَِؼْقلِِف  إِلِ

 ها.[196البقرة:] ﴾ې ۉ   ۉ ۅ  ۅ ۋ ۋ﴿: ُسبَْحاَكفُ 

، واهلل اىصٌابهق  ًاىقٌه األًهوهق مذهب طؾؼؿة، وأبل حـقػة،  ُ :قيت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1813 ،)الػتح (7/215 ،)الؿحىل (5/197 ،)الؿغـل (8/355 ،)الؿجؿقعواكظر:  (1)

تػسقر الؼرصبل (2/379.) 
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، والؿحصقر محؾ [196البقرة:] ﴾ۈ ۈ    ۆ ۆ ۇ ۇ ﴿أطؾؿ: لؼقلف تعاىل: 

 وأصحابف، واهلل أطؾؿ. هديف حقث ُأحصر كؿا دلَّ طؾقف فعؾ رسقل اهلل 

 :َوإَِذا ُقْؾـَا بَِجَقاِز التََّحؾُِّؾ َقبَْؾ َيْقِم الـَّْحرِ : قال ابـ قدامة  تيبيُ:

َقاَمُة َمَع إْحَرامِفِ  َرَجاَء َزَواِل اْلَحْصِر، َفَؿتَك َزاَل َقبَْؾ  :َفاْلـُؿْستََحبُّ َلُف َمَع َذلَِؽ اإْلِ

ْتَؿاِم ُكُسؽِِف، بَِغقِْر ِخاَلٍف َكعْ  :َتَحؾُّؾِفِ  ـُ اْلـُؿـِْذِر: َقاَل ُكؾُّ  َؾُؿُف.َفَعَؾقِْف اْلـُؿِضلُّ إِلِ َقاَل اْب

ـْ َيئِِس َأْن َيِصَؾ إَلك اْلبَقِْت، َفَجاَز َلُف َأْن َيِحؾَّ  ـْ َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ: إنَّ َم
ـْ َأْحَػُظ َطـُْف مِ  :َم

َل اْلَحْصُر َبْعَد نَّ َطَؾقِْف َأْن َيْؼِضَل َمـَاِسَؽُف، َوإِْن َزاأَ َفَؾْؿ َيْػَعْؾ َحتَّك ُخؾَِّل َسبِقُؾُف، 

، َتَحؾََّؾ بَِعَؿِؾ ُطْؿَرةٍ  َتَحؾََّؾ  :َفنِْن َفاَت اْلَحجُّ َقبَْؾ َزَواِل اْلَحْصرِ  :َفَقاِت اْلَحجِّ

 .اكتفك الؿراد.بَِفْدٍي 

 لٕ ٗأحَصط عٔ اي ٝت بعس ايٛقٛف بعطؾ١؟ د:11ر َػأي١

ـْ اْلبَقِْت َبْعَد اْلُقُقق (5/199 :) قال ابً قدام٘  :ِف بَِعَرَفةَ َفنِْن ُأْحِصَر َط

ـْ َبْعِضفِ  :َفَؾُف التََّحؾُُّؾ 
ـْ َجِؿقِعِف، َفَلَفاَد التََّحؾَُّؾ مِ

َنَّ اْلَحْصَر ُيِػقُدُه التََّحؾُُّؾ مِ
ِ
 ه.إ

  (8/311.)الؿجؿقعوهق مذهب الشافعقة أيًضا كؿا يف 

ويجقز طـد أهؾ العؾؿ أن يبؼك طىل إحرامف حتك يتقسر لف صقاف  ُ :قيت

 لق بعد خروج أشفر الحج، واهلل أطؾؿ.اإلفاضة، و

 َٔ ُفسٍع ٚٗأحصط عٔ عطؾ١؟ د:11ر َػأي١

  قال أمحد، والشافعل: يػسخ كقة الحج، ويجعؾف طؿرة، وٓ هدي طؾقف: ٕكف

 ُيباح لف ذلؽ مـ غقر حصر: فجاز لف ذلؽ مع الحصر، بؾ هق أوىل.
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  وذهب بعضفؿ إىل أكف ٓ ُيعتبر ُمحصًرا، وهق ققل أبل حـقػة، ومحؿد بـ

ـ، وكحقه طـ الزهري، وهق رواية طـ أمحد: فنْن فاتف الحج: فحؽؿف الحس

 حؽؿ مـ فاتف الحج بغقر حصٍر، وسقليت حؽؿف.

: لؿا تؼدم، واهلل أطؾؿ.ًاىقٌه األًه أصح ُ :قيت
(1)

  

 لشا عجع احملصط عٔ اهلسٟ؟ د:12ر َػأي١

  ،أوجب طؾقف بعض أهُؾ العؾؿ أن يصقم طشرة أيام، وهق ققل أمحد

 ًسا طىل دم الؿتعة.والشافعل يف ققٍل: ققا

  وذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل أنَّ هدي اإلحصار لقس لف بدل، وهق مذهب

 مالؽ، وأبل حـقػة، والشافعل يف ققٍل، وابـ حزم.

ًىٌ : لعدم وجقد دلقؾ يدل طىل البدل، واختار هذا الشقخ ابـ طثقؿقـ 

 .، واهلل أطؾؿاىصحْح

 أن يصقم. أكف أمر مـ مل يؽـ معف هدي ملسو هيلع هللا ىلصومل يـؼؾ طـ الـبل 

 وهؾ يبؼك يف ذمتف؟

  قال بذلؽ ابـ حزم، والشافعل، وأبق حـقػة، واختار الشقخ ابـ طثقؿقـ أكف

مل يلمر أصحابف الذيـ ٓ يؼدرون طىل الفدي أن يبؼقا  يسؼط طـف: ٕنَّ الـبل 

طىل إحرامفؿ حتك يجدوه، أو يتحؾؾقا، ثؿ يفدوا حقـ يؼدرون طؾقف.
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/355.)الؿجؿقع (5/199 ،)الؿغـلواكظر:  (1)

 =الشرح  (4/4 ،)حاشقة ابـ طابديـ (2/381 ،)الؼرصبل (5/211 ،)الؿغـلاكظر:  (2)
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 كصري؟ٌٖ ًٜعَ٘ احلًل، أٚ ايت د:13ر َػأي١

  ذهب أبق حـقػة، ومحؿد بـ الحسـ، والشافعل يف ققل، وأمحد يف رواية إىل

 أكف ٓ يؾزمف ذلؽ: ٕنَّ اهلل تعاىل أمر بالفدي، ومل يلمر بغقره.

  ح وذهب مالؽ، والشافعل يف ققل، وأمحد يف رواية إىل وجقب ذلؽ، ورجَّ

ققمقا »ف: ٕصحاب : لؼقلف ًىٌ اىصحْح، هذا الؼقل الشقخ ابـ طثقؿقـ 

.أخرجف البخاري طـ الؿسقر  «فاكحروا، ثؿ احؾؼقا
(1)

 

 ٌٖ تؿرتط اي١ٝٓ يًتخًٌ؟ د:14ر َػأي١

(: قال الؿصـػ وإصحاب: 8/314) الؿجؿقعكؿا يف   قال اليّْٖ

أما وقت التحؾؾ فقـظر إن كان واجًدا لفدٍي: ذبحف وكقى التحؾؾ طـد ذبحف، 

شرٌط لؾتحؾؾ إن قؾـا: إكف وهذه الـقة شرط باتػاق إصحاب، ثؿ يحؾؼ، وهق 

 هكسؽ، وإٓ فال حاجة إلقف.ا

إكَم »: ( ويدل طؾقف ققلف 5/211) الؿغـلوهذا مذهب الحـابؾة كؿا يف 

 .«إطَمل بالـقات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (873.)الؿحىل (7/498 ،)الؿؿتع =

  (7/448.)الشرح الؿؿتع (2/381-381 ،)تػسقر الؼرصبل (5/211 ،)الؿغـلاكظر:  (1)
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ـْ َطائَِشَة  (616) ـِ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَلْت: َدَخَؾ الـَّبِلُّ  َوَط َبقِْر ْب َطَؾك ُضبَاَطَة بِـِْت الزُّ

، َوَأَكا َشاكِقَةٌ ، َفَؼاَلْت  َطبِْدالُؿطَّؾِِب  ، إكِّل ُأِريُد الَحجَّ
ِ
َفَؼاَل الـَّبِلُّ ، : َيا َرُسقَل اهلل

ل َواْشَترِصِل»: ملسو هيلع هللا ىلص ل َحْقُث َحَبْستـِل: ُحجِّ ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.. «َأنَّ ََمَؾِّ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 ّ.ا٫ؾرتاط عٓس اإلحطا د:1ر َػأي١

 فائدة آشتراط: أكف إذا ُحبِس تحؾؾ بدون هدٍي.

  ،ذهب مجاطة مـ أهؾ العؾؿ إىل مشروطقة آشتراط، وهق ققل إسقد

وشريح، وابـ الؿسقب، وططاء، وطؽرمة، وهق مذهب الشافعل، وأمحد، 

،وإسحاق، وأبل ثقر، وصحَّ ذلؽ طـ طائشة 
(2)

وُروي طـ مجاطة مـ  

الصحابة، وهؿ: طؿر
(3)

ؿان، وطث
(4)

، وطظ
(5)

، وابـ مسعقد
(6)

، وطؿار
(7)

  ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1217(، ومسؾؿ )5189أخرجف البخاري ) (1)

 ( بنسـاد صحقح.5/223(، والبقفؼل )4/429أخرجف طـفا ابـ أبل شقبة ) (2)

 (، وهق أثر صحقح.833وابـ حزم يف الؿحىل )(، 5/222أخرجف البقفؼل ) (3)

هق مـ صريؼ ابـ سقريـ، طـ طثؿان رضل اهلل طـف، وهق مـؼطع، ولف صريؼ أخرى طـد ابـ أبل  (4)

 شقبة، بذكر القاسطة: )طبد اهلل بـ طتبة الفذيل(، وهق ثؼة.

 مختؾط.يف إسـاده مقسرة أبق صالح الؽـدي، وفقف جفالة، وفقف ططاء بـ السائب، وهق  (5)

 يف إسـاده طؿقرة بـ زياد، وهق مجفقل. (6)

ذكره ابـ حزم يف الؿحىل مـ صريؼ أبل إسحاق، طـ الؿـفال، طـ طؿار بف. قال ابـ أبل حاتؿ: إن  (7)

 ه مل يؽـ ابـ طؿرو: فال يدرى مـ هق.ا

 فنن كان الؿـفال هق ابـ طؿرو: ففق ثؼة، وإثر صحقح. ُ :قيت
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 (.5/222لؾبقفؼل ) الؽبرى(، و4/429) مصـػ ابـ أبل شقبةكؿا يف 

 واستدلقا بحديث ضباطة بـت الزبقر الذي يف الباب.

  وأكؽر مجاطة مـ أهؾ العؾؿ آشتراط، صحَّ ذلؽ طـ ابـ طؿر،
(1)

وهق  

ب مالؽ، والثقري، وأبل حـقػة: ققل صاوس، وابـ جبقر، والزهري، وهق مذه

 وأصحابف مل يشترصقا. ٕنَّ الـبل 

ـَُّة أن يشترط إن كان يخاف الحبس، وأما إن كان  ّقال غٔخ اإلضالو : السُّ

ـَُّة أن ٓ يشترط.ا  هٓ يخاف ذلؽ: فالسُّ

وهذا ترجقح الشقخ ابـ طثقؿقـ: مجًعا بقـ إدلة السابؼة. وكؼؾ الحافظ طـ 

 أكف أوجب آشتراط. بعض الظاهرية

، وققل شقخ ٍشسًػْح االشرتاطهق  اىصحْح :قاه أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل ىو

اإلسالم، ثؿ الشقخ ابـ طثقؿقـ ققل حسـ، واهلل أطؾؿ.
(2)

  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، بنسـاد صحقح.15/192، وابـ طبد البر )(5/223أخرجف البقفؼل ) (1)

 التؿفقد (7/81 ،)الشرح الؿؿتع (5/92-93 ،)الؿغـل (1811 ،)الػتحاكظر:  (2)

(15/191.) 
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ـِ َطْؿٍرو إَْكَصاِريِّ  (616) اِج ْب ـِ الَحجَّ ـْ ِطْؽِرَمَة َط َقاَل: َقاَل َرُسقُل  َوَط

 
ِ
ـْ ُكِسَر، َأْو »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ـْ َقابِؾٍ َطرَِج َم  ُت لْ لَ . َقاَل ِطْؽِرَمُة: َفَس «، َفَؼْد َحؾَّ َوَطَؾْقِف الَحجُّ ِم

ـْ َذلَِؽ  ـَ َطبَّاٍس َوَأَبا ُهَرْيَرَة َط . اْب ـَُف التِّْرمِِذيُّ : َصَدَق. َرَواُه الَخْؿَسُة، َوَحسَّ َٓ َفَؼا
(1)

 

 ملستفادة من احلديثاملسائل واألحكام ا

 ٌٖ خيتص اإلحصاض بايعسٚ؟ د:1ر َػأي١

  :ۇ ﴿ذهب مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ إىل أنَّ الحصر خاص  بالعدو: ٕنَّ أية 

كزلت يف حصر الحديبقة، وهق حصر طدو،  [196البقرة:] ﴾ۈ ۈ    ۆ ۆ ۇ

، وهق مذهب مالؽ، وصحَّ هذا الؼقل طـ ابـ طباس، وابـ طؿر 

 والشافعل، وأمحد، وإسحاق.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، والترمذي 199-5/198(، والـسائل )1862(، وأبقداود )3/451. أخرجف أمحد )صخٔح (1)

ان الصقاف قال: حدثـل يحقك بـ (، مـ صرق طـ حجاج بـ أبل طثؿ3177(، وابـ ماجف )941)

أبل كثقر أن طؽرمة مقىل ابـ طباس حدثف قال: حدثـل الحجاج بـ طؿرو إكصاري فذكره. 

 وإسـاده صحقح، رجالف رجال الشقخقـ إٓ طؽرمة، فؿـ رجال البخاري فؼط. 

قال الترمذي طؼب الحديث: هؽذا رواه غقر واحد طـ حجاج الصقاف كحق هذا الحديث، 

ؿر ومعاوية بـ سالم هذا الحديث طـ يحقك بـ أبل كثقر طـ طؽرمة طـ طبداهلل بـ رافع وروى مع

هبذا الحديث، وحجاج الصقاف مل  طـ الحجاج بـ طؿرو طـ الـبل  -وهق مقىل أم سؾؿة-

يذكر يف حديثف )طبداهلل بـ رافع( وحجاج ثؼة حافظ طـد أهؾ الحديث، وسؿعت محؿًدا يؼقل: 

 هبـ سالم أصح. ارواية معؿر ومعاوية 

 هوكؼؾ البقفؼل طـ ابـ الؿديـل أكف قال: الحجاج الصقاف طـ يحقك بـ أبل كثقر أثبت. ا ُ :قيت

وقد صرح طؽرمة بالتحديث والسؿاع فتؽقن زيادة )طبداهلل بـ رافع( مـ الؿزيد يف متصؾ 

القادطل واإلمام  إلباينإساكقد، والطريؼان محػقضان، والحديث صحقح وقد صححف اإلمام 

 رمحة اهلل طؾقفؿا. 
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  ،وذهب مجاطٌة آخرون إىل أن الحصر يؽقن مـ غقر العدو، كالؿرض

والخقف، وذهاب الـػؼة، وهق مذهب الـخعل، والحـػقة، وططاء، ورواية طـ 

ح هذا شقخ اإلسالم: لعؿقم أية  أمحد، وهق ضاهر اختقار البخاري، ورجَّ

ح هذا الشقخ ابـ  السابؼة، والعبرة بعؿقم الؾػظ ٓ بخصقص السبب، ورجَّ

 .اىصٌاب وهقطثقؿقـ، 

وقد صحَّ طـ طبد اهلل بـ مسعقد أكف أفتك بذلؽ فقؿـ ُلِدَغ، ويدل طىل ذلؽ 

أيًضا حديث الباب، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 َٔ ؾات٘ ايٛقٛف بعطؾ١ بػري لحصاض. د:2ر َػأي١

  أكثر أهؾ العؾؿ يؼقلقن: يتحؾؾ بطقاف، وسعل، وِحاَلق، صحَّ ذلؽ طـ

، وهق مذهب أمحد، ـ البقفؼلسـكؿا يف  طؿر وولده، وزيد بـ ثابت 

 ومالؽ، والشافعل، والثقري، وأصحاب الرأي.

  وقال الؿزين، وأمحد يف رواية: يؿضل بؿا بؼل مـ الحج، وٓ يجزئف. وقال

ف، وٓ يجعؾف طؿرة.  ابـ حزم: يبطؾ حجُّ

: ٕنَّ تحقيؾ الـقة مـ الحج إىل العؿرة اىقٌه األًههق  ًاىصٌاب ُ :قيت

ذلؽ الصحابة، واهلل أطؾؿ.مشروٌع، وقد أفتك ب
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصـػ ابـ أبل  (2/374 ،)الؼرصبل]كتاب الـُؿْحَصر[،  الػتح (5/213 ،)الؿغـلاكظر:  (1)

 البقفؼل (7/451 ،)الشرح الؿؿتع (4/65 ،)اإلكصاف (4/238 ،293 ،)شقبة

(5/219.) 

 ابـ أبل شقبة (8/291 ،)الؿجؿقع (5/174 ،)ســ البقفؼل (5/425 ،)الؿغـلواكظر:  (2)

 ( ط/رشد.5/312)
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ططاء، وأمحد، وأبق يقسػ، قالقا: يجعؾفا طؿرة. وهق ققل طؿر،  تيبيُ:

 وزيد بـ ثابت، وقال أخرون: يتحؾؾ بتؾؽ إطؿال.

 ٌٖ ًٜعَ٘ ايكطا٤ َٔ قابٌ؟ د:3ر َػأي١

  ذهب كثقٌر مـ أهؾ العؾؿ إىل أكف يؾزمف الؼضاء مـ قابؾ، وبذلؽ أفتك طؿر

 وهق ققل مالؽ، والشافعل، ورواية طـ أمحد. ،وابـف، وزيد ابـ ثابت 

  ،وذهب ططاء، وأمحد يف رواية، ومالؽ يف رواية إىل أكف ٓ يؾزمف الؼضاء

 وذلؽ لعدم وجقد دلقؾ يقجب طؾقف ذلؽ.

 ، واهلل أطؾؿ.اىصٌاب هقًىرا اىقٌه 

وٓ يؾزم مـ كقكف يجب طؾقف إتؿام الحج والعؿرة إذا شرع فقفؿا أكف يجب 

إذا فاتتاه، واهلل أطؾؿ. طؾقف قضاؤمها
(1)

  

 ٌٖ ًٜعَ٘ اهلسٟ؟ د:4ر َػأي١

  ،الجؿفقر طىل أكف يؾزمف هدي مع الحجة الؼابؾة، وبذلؽ أفتك طؿر وابـف

 .وزيد بـ ثابت 

  ٓ وذهب إوزاطل، ومحؿد بـ الحسـ، وأبق حـقػة، وأمحد يف رواية إىل أكف

 .يؾزمف هدٌي 

ؾؿ.: لعدم وجقد دلقؾ ُيؾزمف بذلؽ، واهلل أطاىصٌابوهق 
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/174.)البقفؼل (5/426-427 ،)الؿغـلواكظر:  (1)

  (8/291.)الؿجؿقع (12/311-311 ،)آستذكار (5/427 ،)الؿغـلاكظر:  (2)
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 ٌٖ ي٘ إٔ ٜ ك٢ ع٢ً لحطاَ٘ يٝخج َٔ قابٌ؟ د:5ر َػأي١

 .ذهب أمحد، ومالؽ إىل أنَّ لف ذلؽ 

  وذهب إكثر إىل أكف لقس لف ذلؽ، وهق ققل الشافعل، والحـػقة، وابـ

الؿـذر، ورواية طـ أمحد، ورواية طـ مالؽ: ٕكف يػضل إىل أن يؽقن محرًما 

لن يبؼك صقال العام مجتـبًا بالحج يف غقر أشفر الحج، وفقف مشؼة طىل كػسف ب

، واهلل أطؾؿ.ًىرا اىقٌه أقسبلؿحظقرات اإلحرام، 
(1)

  

 

 واحلند هلل الذي بيعنتُ تته الصاحلات

 كاٌ الفزاغ مً كتاب احلج

 ليلة األربعاء املوافق

 ه6241/حمزو/7

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (12/312.)آستذكار (5/428 ،)الؿغـلاكظر:  (1)
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 ِكَتُاُب اِلُبُيوِع

 تعسٖف البٗع:
ع وجقد التراضل، واشتؼاقف مـ هق مبادلة ماٍل بؿال: تؿؾقًؽا وتؿؾًُّؽا م اي ٝع:

الباع: ٕنَّ كؾ واحد مـ الؿتبايعقـ يؿد باطف لألخذ والعطاء، ويحتؿؾ أن كؾ 

ل البقع  واحد مـفؿا كان يبايع صاحبف، أي: يصافحف طـد البقع، ولذلؽ ُسؿِّ

صػؼة.
(1)

  

 وػسٔعٗة البٗع:

 البقع جائز بالؽتاب، والسـة، واإلمجاع.

 .[275البقرة:] ﴾ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿ىل: فؼقلف تعا أما مً الكسآٌ:

 .[29النساء:]﴾ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ  ڄ ڦ﴿وققلف تعاىل: 

 .[282البقرة:] ﴾ائ ى  ى﴿وققلف تعاىل: 

 .[198البقرة:] ﴾چ ڃ ڃ ڃ  ڃ ڄ ڄ ڄ﴿وققلف: 

 فإدلة طؾقف كثقرة متقاترة: ّأما مً الطي٘:

.«البقعان بالخقار مامل يتػرقا»مـفا: حديث 
(2)

 

رحؿ اهلل »قال:  (، أنَّ الـبل 2176) البخاريومـفا: حديث جابر يف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/149.)الؿجؿقع (6/5 ،)الؿغـلاكظر:  (1)

 (.811رقؿ ) البؾقغسقليت تخريجف يف ( 2)
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 ، وغقرها.«رجاًل سؿًحا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضك

َوَأْجَؿَع اْلـُؿْسؾُِؿقَن َطَؾك َجَقاِز اْلبَقِْع فِل اْلُجْؿَؾِة، :  قال ابً قدام٘

ْكَساِن َتتََعؾَُّؼ بِؿَ  َنَّ َحاَجَة اإْلِ
ِ
َٓ َيبُْذُلُف َواْلِحْؽَؿُة َتْؼتَِضقِف: ٕ ا فِل َيِد َصاِحبِِف، َوَصاِحبُُف 

بَِغقِْر ِطَقٍض، َفِػل َشْرِع اْلبَقِْع َوَتْجِقيِزِه َشْرُع َصِريٍؼ إَلك ُوُصقِل ُكؾِّ َواِحٍد مِـُْفَؿا إَلك 

هاَغَرِضِف، َوَدْفِع َحاَجتِِف.
(1)

 

 غسٔط البٗع:

 لؾبقع شروٌط، وهل:

 ( التراضل.1

 التصرف. ( كقن العاقد جائز2

3. ًٓ  ( أن يؽقن الؿبقع حال

 ( أن يؽقن الؿبقع مؼدوًرا طىل تسؾقؿف. 4

 ( أن يؽقن العؼد مـ مالٍؽ، أو مؿـ يؼقم مؼامف.5

( أن يؽقن الؿبقع والثؿـ معؾقمقـ برؤيٍة، أو وصٍػ.6
(2)

 

 الشزط األول الرتاضي:

 ﴾ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ  ڄ ڦ﴿ودلقؾ هذا الشرط ققلف تعاىل: 

(، أنَّ الـبل 2185طـد ابـ ماجف ) ث أبل سعقد الخدري ، وحدي[29النساء:]

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/145.)الؿجؿقع (6/5-7 ،)الؿغـلاكظر:  (1)

 (.11-2/9لؾػقزان ) الؿؾخص الػؼفل (4/213-214 ،)تقضقح إحؽاماكظر:  (2)
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  :وهق حديث حسـ.«إكَم البقع طـ تراضٍ »قال ، 

 ٔحتت ِرا الػسط تٍدزج وطائن وٍّا:

 مب حيصٌ اي ٝع؟ د:1ر َػأي١

يحصؾ البقع بالؿبادلة مع التراضل: فنن صحبفا اإليجاب والؼبقل، بلن يؼقل 

 .بقع، واكعؼد طـد أهؾ العؾؿالبائع: بعتؽ. ويؼقل الؿشتري: اشتريت. جاز ال

أو بـحق العبارات السابؼة طـد أكثر أهؾ العؾؿ: خالًفا ٓبـ حزم، فؼد اشترط 

 لػظ )البقع( و)الشراء( و)التجارة(.

  واختؾػ أهؾ العؾؿ فقؿا إذا حصؾت الؿعاصاة والتبادل بدون تؾػٍظ بالبقع

واكعؼاده، وقال  والشراء، وما أشبفف، فذهب أمحد، ومالؽ، إىل صحة البقع بذلؽ

 بعض الحـػقة: يصح البقع يف خسائس إشقاء.

 .ومذهب الشافعل أن البقع ٓ يصح إٓ باإليجاب والؼبقل 

، وهق ققل بعض الشافعقة، واختاره َد، ًٍاىلـًاىصٌاب ٍا ذىة إىْو أح

 ﴾ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ  ڄ ڦ﴿: لؼقلف تعاىل: شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

 .[29النساء:]

«ع طـ تراضٍ ـا البقـإكؿ»: ف ـوققل
(1)

، والؿعاصاة تدل طىل التراضل، 

 أطؾؿ. واهلل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بنسـاد حسـ، وقد حسـف اإلمام ( مـ حديث أبل سعقد الخدري 2185أخرجف ابـ ماجف )( 1)

  (386.)الصحقح الؿسـديف  القادطل 
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ضاهر كالم الػؼفاء أنَّ اإليجاب والؼبقل هق التؾػظ لإلثبات وآلتزام  تيبيُ:

: والصقاب أنَّ اإلكصافكؿا يف  يف البقع، وقد ردَّ هذا شقخ اإلسالم، فؼال 

ل إثابتف اإليجاب والؼبقل اسٌؿ لؽؾ تعاقد، فؽؾ ما اكعؼد ب ف البقع مـ الطرفقـ ُسؿِّ

.ا ًٓ هإيجاًبا، والتزامف قبق
(1)

 

 لٕ تكسّ ايك ٍٛ ع٢ً اإلجياب بًؿغ املاضٞ؟ د:2ر َػأي١

(: فنن تؼدم الؼبقل طىل اإليجاب 6/7) الؿغـليف   قال ابً قدام٘

: ٕنَّ لػظ اإليجاب والؼبقل  بؾػظ الؿاضل، فؼال: ابتعت مـؽ. فؼال: بعتؽ. صحَّ

، كؿا لق تؼدم  ُوِجد مـفؿا طىل وجٍف تحصؾ مـف الدٓلة طىل تراضقفؿا بف: فصحَّ

 ه اإليجاب.ا

، وباهلل التقفقؼ.اىصحْحوهق مذهب الؿالؽقة، وهق  ُ :قيت
(2)

 

 لشا قاٍ املؿرتٟ: بعين ٖصا. ؾكاٍ اي ا٥ع: بعتو؟ د:3ر َػأي١

 :فقف ققٓن 

 ٓ يصح البقع، وهق ققل أبل حـقػة، ورواية طـ أمحد. األّل:

: لقجقد اىصٌاب ع، وهق ققل أمحد، ومالؽ، والشافعل، وهقيصح البق الجاىٕ:

التراضل طىل ذلؽ.
(3)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/162-163.)الؿجؿقع (4/252 ،)اإلكصاف (6/7-8 ،)الؿغـلاكظر:  (1)

  (3/218.)ف الؿالؽلؼمدوكة الػواكظر:  (2)

(3) الؿغـل (6/7.) 
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ًُا: أت ٝعين ثٛبو؟ ؾٝكٍٛ: بعتو د:4ر َػأي١  .لشا قاٍ املؿرتٟ َػتؿٗ

: ٓ يصح بحاٍل، كصَّ طؾقف أمحد، وبف يؼقل أبقحـقػة،  قال ابً قدام٘

ؿ: ٕنَّ ذلؽ لقس بؼبقل، وٓ ـؿ خالففــ غقرهـوالشافعل، وٓ كعؾؿ ط

هاستدطاء.ا
(1)

  

 لشا قاٍ اي ا٥ع: بعتو. ؾكاٍ املؿرتٟ: غأؾرتٟ. د:5ر َػأي١

(: لق قال: بعتؽ بؽذا. فؼال: أكا 4/249) اإلكصافيف  الؿرداوي  قال

يعـل -آخذه بذلؽ. مل يصح، وإن قال: أخذتف مـؽ، أو بذلؽ. صح. كؼؾف مفـا. 

 ه.ا-طـ أمحد

تريف، والبقع ٓ يؼع إٓ ذلؽ ٕنَّ الصقرة إوىل إكؿا هل وطٌد أكف سقش ُ :قيت

بالتراضل وآلتزام بذلؽ، والقطد لقس كذلؽ، وباهلل التقفقؼ.
(2)

 

 اي ٝع بايهتاب١. د:6ر َػأي١

(: إذا كتب إىل غائب 9/167) شرح الؿفذبيف  اإلمام الـقوي  قال

 .هق مرتب طىل أن الطالق هؾ يؼع بالؽتب مع الـقة :قال أصحابـابالبقع وكحقه، 

ففذه العؼقد  :ٓ يصح الطالق :فنن قؾـا :حتف ووققطفإصح صو ،وفقف خالٌف 

فػل البقع وكحقه القجفان يف اكعؼاده بالؽـاية  :وإن قؾـا بالصحة ،أوىل أن ٓ تـعؼد

أصحفؿا طـد  ،ذكرمها الؿصـػ بدلقؾفؿا ،وهذان القجفان مشفقران ،مع الـقة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الؿغـل (6/7.) 

  (2/156.)كتاب الػؼف طىل الؿذاهب إربعةواكظر:  (2)
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 :اتبةأكف يصح البقع وكحقه بالؿؽ :والثاين وهق إصح ،ٓ يصح :الؿصـػ

وقد صرح  ،ٓسقؿا وقد قدمـا أن الراجح اكعؼاده بالؿعاصاة ،لحصقل التراضل

بترجقح صحة البقع وكحقه  كتاب الطالقوالرافعل يف  ،الػتاوىالغزايل يف 

 ه.ابالؿؽاتبة

: ٕنَّ العبرة بحصقل التراضل، وهق مؼتضك مذهب ًاىصحْح صحح اىثْغ ُ :قيت

مها بحصقل التراضل.أمحد، ومالؽ: ٕنَّ العبرة طـد
(1)

  

 ل طا٤ عكٛز اي ٝع باآل٫  احلسٜث١. د:7ر َػأي١

 اهلاتف: أّاّل

(: لق تـاديا ومها متباطدان، 9/181) شرح الؿفذبيف  الـقوي  قال

 هوتبايعا: صحَّ البقع بال خالف.ا

ـَ مـ الخداع،  ُ :قيت
ويشبفف التبايع بالفاتػ إذا تقؼـ مـ الصقت وُأمِ

 أطؾؿ. واهلل

ّٔا الفاك  ظ، ّّضائل التْاصل االجتناعٕ عرب االىرتىت:ثاى

كؼؾ الؽتابة طبر الػاكس ووسائؾ التقاصؾ  :قاه أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل ىو

آجتؿاطل طبر آكتركت ممتؿـ، ولؽـ ُيشترط أن يتؼقـ هبا أهنا أرسؾت مـ 

الشخص بعقـف، إما بسؿاع صقتف، أو بذكره بعض إمقر التل ٓ يعؾؿفا إٓ هق، 

 قراره بعد لؼقف بذلؽ، واهلل أطؾؿ.أو بن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (2/5.)اإلقـاعواكظر:  (1)
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ًٖا ع٢ً اي ٝع بػري حل؟ د:8ر َػأي١ َُهط  لشا نإ ايط ٌ 

(: ذكركا أنَّ الؿؽره بغقر حؼٍّ ٓ 9/161) الؿجؿقعيف   قال اليّْٖ

يصح بقعف، هذا مذهبـا، وبف قال مالؽ، وأمحد، وقال أبق حـقػة: يصح، ويؼػ طىل 

 إجازة الؿالؽ يف حال اختقاره.اكتفك الؿراد.

 ﴾ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ  ڄ ڦ﴿دلقؾ الجؿفقر ققلف تعاىل: و

«إكَم البقع طـ تراض»، والحديث: [29النساء:]
(1)

، والؿؽره غقر راٍض، فبقعف ٓ 

 . واهلل أطؾؿ.اىصٌاب هق ًقٌه اجلَيٌزيـعؼد، وٓ يصح، 

 ٌٖ ٜٓعكس بٝع ايتًج١٦؟ د:9ر َػأي١

صئ هق أن يخاف الؿالؽ أن يلكؾ السؾطان، أو غقره مالف، فققا بيع التلجئة:

 رجاًل طىل أكف يظفر أكف اشتراه مـف: لقحتؿل بف، وٓ يريدان بقًعا حؼقؼقًّا.

  فذهب أمحد، ومالؽ، وأبق يقسػ، ومحؿد بـ الحسـ إىل أنَّ البقع لقس

 بؿـعؼد: لمية والحديث الؿتؼدمقـ.

  وذهب أبق حـقػة، والشافعل إىل أكف بقع صحقح: ٕنَّ البقع تؿَّ بلركاكف

 وشروصف.

: ٕهنؿا مل يؼصدا البقع، والرضك غقر حاصؾ اىقٌه األًههق  ًاىصحْح

بالباصـ، وإن أضفرا ذلؽ.
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( بنسـاد حسـ.2185أخرجف ابـ ماجف )( 1)

 (3/222 ،)مدوكة الػؼف الؿالؽل (4/254 ،)اإلكصاف (6/318 ،)الؿغـلاكظر:  (2)

الؿجؿقع (9/334.) 
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 لشا اختًـ اي ا٥ع ٚاملؿرتٟ يف ٖصا اي ٝع املُٛٙ، ؾُا احلهِ؟ د:11ر َػأي١

إن مل تقجد بقـة مع البائع طىل ذلؽ: فإصؾ صحة  :قاه أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل ىو

ري القؿقـ: إلكؽاره تؾؽ الدطقى، البقع، والؼاضل يحؽؿ بالظاهر، وطىل الؿشت

 وباهلل التقفقؼ.

 بٝع املطٕط. د:11ر َػأي١

(، 1/116هنك طـ بقع الؿضطريـ. أخرجف أمحد ) جاء حديث أنَّ الـبل 

(، وغقرهؿ مـ حديث طظ بـ أبل صالب 6/17(، والبقفؼل )3382وأبق داود )

.ويف إسـاده: صالح بـ رستؿ الخزاز، وهق ضعقػ، ورجٌؾ مبفؿ ، 

، ولؽـف ٓ ( مـ حديث طبداهلل بـ طؿرو 6/18ـد البقفؼل )ولف شاهد ط

يصؾح لؾتؼقية: ٕنَّ يف إسـاده: مسؾؿ بـ بشقر، وهق مجفقل، وهق مع ذلؽ 

 مقققف، واهلل أطؾؿ.

 معامل الســوبقع الؿضطر طىل قسؿقـ كؿا بقَـّ ذلؽ الخطابل يف  ُ :قيت

راه طؾقف: ففذا فاسٌد (: أحدمها: أن يضطر إىل العؼد مـ صريؼ اإلك3/74-75)

 ٓيـعؼد.

(. ُ :قيت  وهذا الـقع هق الذي تؼدم قريبًا )بقع الؿؽره بغقر حؼٍّ

: والقجف أخر أن يضطر إىل البقع لديـ يركبف، أو ممكة  قال اخلطابٕ

ترهؼف، فقبقع ما يف يده بالقكس مـ أجؾ الضرورة، ففذا سبقؾف يف حؼ الديـ 
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لقجف، وأن ٓ يػتات طؾقف بؿثؾف، ولؽـ ُيعان والؿروءة أن ٓ يبايع طىل هذا ا

وُيؼَرض، وُيْستَْؿَفؾ إىل الؿقسرة حتك يؽقن لف يف ذلؽ بالغ: فنن طؼد البقع مع 

الضرورة طىل هذا القجف: جاز يف الحؽؿ ومل يػسخ، ويف إسـاد الحديث رجٌؾ 

 هقجف.اأنَّ طامة أهؾ العؾؿ قد كرهقا البقع طىل هذا ال مجفقل ٓ كدري مـ هق، إٓ

وطـ أمحد رواية: أكف يحرم، وهق ققل الشقكاين: إٓ إذا باطف بثؿـ  ُ :قيت

أنَّ البقع صحقح  اإلكصافكؿا يف  الؿثؾ، واختار شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

، واهلل أطؾؿ.اىصحْح مـ غقر كراهة، وهق
(1)

 

 ٌٖ ٜكع بٝع اهلاظٍ؟ د:12ر َػأي١

  ،ولقس براٍض فقف، أكثر أهؾ العؾؿ طىل طدم وققطف: ٕكف ٓ يؼصد البقع

وذهب بعضفؿ إىل وققطف، والصحقح طدم وققطف، واهلل أطؾؿ.
(2)

 

 الػسط الجاىٕ: أٍلٔ٘ العاقد بأٌ ٓكٌْ جائص التصسف.

 وتـدرج تحت هذا الشرط مسائؾ، مـفا:

 بٝع اجملٕٓٛ. د:13ر َػأي١

(: وأما الؿجـقن فاليصح بقعف 9/155) الؿجؿقعيف   قال اليّْٖ

 هاباإلمجاع، وكذلؽ الؿغؿك طؾقف.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشقة ابـ  (1529 ،)الؿحىل (8/123 ،)الشرح الؿؿتع (4/253 ،)اإلكصافاكظر:  (1)

  (4/332.)الروض الؿربع (7/247 ،)طابديـ

  (9/159.)الؿجؿقع (7/19 ،)حاشقة ابـ طابديـ (4/254 ،)اإلكصافواكظر:  (2)
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الؿجـقن »ومـفؿ:  ،«ُرفِع الؼؾؿ طـ ثالثة...»: ويدل طىل ذلؽ ققلف  ُ :قيت 

.«حتك يعؼؾ
(1)

 

إذا كان الجـقن متؼطًعا: فقصح البقع مـ قِبَؾِف حال إفاقتف وٓ يصح  تيبيُ:

 حال جـقكف.

 ايػهطإ ٌٖ ٜكع بٝع٘؟ د:14ر َػأي١

ار إن كان اإلسؽار غقَر صافح ومل ُيِزل العؼؾ: فقصح، وأما إن كان اإلسؽ

 صافًحا: فاختؾػ أهؾ العؾؿ يف بقعف وشرائف.

  فؿذهب الحـابؾة، والؿالؽقة وغقرهؿ: طدم صحة البقع، وطدم وققطف: ٕكف

 فاقد العؼؾ، فلشبف الؿجـقن، وهق ققُل بعض الشافعقة.

  ومذهب الشافعقة، والحـػقة صحة بقعف واكعؼاده، وهق ققٌل غقر مشفقر طـ

 ػؼدان طؼؾف: فقؼع طؼقبة لف.أمحد، وذلؽ ٕكف هق الذي تسبب ب

، واهلل أطؾؿ.اىقٌه األًههق  ًاىصٌاب
(2)

 

 بٝع ايصيب. د:15ر َػأي١

أما الصبل الذي لقس بؿؿقز فال يـعؼد بقعف وٓ يصح طـد أهؾ العؾؿ، وأما 

 الصبل الؿؿقز فاختؾػ أهؾ العؾؿ يف اكعؼاد بقعف:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1184رقؿ ) البؾقغسقليت تخريجف يف ( 1)

حاشقة ابـ  (9/155 ،)الؿجؿقع (4/8 ،)حاشقة الدسققل (11/348 ،)الؿغـلواكظر:  (2)

  (4/444.)طابديـ
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 ذن فذهب أمحد، وإسحاق، وأبق حـقػة، والثقري إىل أكف يصح بقعف وشراؤه بن

 ولقف، وفقؿا أذن لف فقف.

 .وذهب الشافعل، وأبق ثقر، وأمحد يف رواية إىل أكف ٓ يصح مطؾًؼا 

، واهلل أطؾؿ، واشترط أصحابف أن ٓ يحصؾ يف بقع الصبل ًاىقٌه األًه أصح

 غبـ فاحش.

أجاز أمحد، وإسحاق بقع وشراء الصبل لؾشلء القسقر، ولق بدون إذن  تيبيُ:

القيل، وهق ققٌل حسـ.
(1)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/158.)عالؿجؿق (6/347 ،)الؿغـلاكظر:  (1)
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ُْ ِوٍِ  ُْ َ٘ َعٍِ ِّ وَا ٌُ َٔ  ِْ ِٔط ُب ُغُس  بَا

ُْ ٍِ ُْ ِو ٍِ َ٘ َع ِّ ٌُ ََٔوا   ِْ  َباُب ُغُسِٔط

ـِ َرافٍِع  (611) ـْ ِرَفاَطَة ْب ُسئَِؾ: أَيُّ الَؽْسِب َأْصقَُب؟ َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ  َط

ُجِؾ بَِقِدهِ » «بَْقٍع َمْبُرورٍ ، َوُكؾُّ َطَؿُؾ الرَّ
(1)

َحُف الَحاكُِؿ.  اُر َوَصحَّ َرَواُه البَزَّ
(2)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 أؾطٌ ايهػب. د:1ر َػأي١

َولِْؾُعَؾَؿاِء ِخاَلٌف فِل َأْفَضِؾ  (3/11 :)سبؾ السالميف   قال الصيعاىٕ

: ُأُصقُل اْلَؿَؽاِسِب الزِّ ـَقاَل الْ  .َؽاِسِب اْلـؿَ  ـَْعةُ  ،َوالتَِّجاَرةُ  ،َراَطةُ َؿاَوْردِيُّ  ،َوالصَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الؿبرور هق البقع الذي مل يخالطف غش وٓ خداع وٓ إثؿ. (1)

(، مـ صريؼ 2/11(، والحاكؿ )2/83) كشػ إستار. أخرجف البزار كؿا يف ضعٔف (2)

الؿسعقدي طـ وائؾ بـ داود طـ طباية بـ رفاطة بـ رافع طـ أبقف ]ووقع طـد الحاكؿ )طـ طباية 

 [.كشػ إستارووقع تصحقػ )طباية( إىل )طبقد( يف  ابـ رافع بـ خديج طـ أبقف(

( مـ صريؼ الؿسعقدي طـ وائؾ بـ داود طـ طباية 4411(، والطبراين )4/141وأخرجف أمحد )

ابـ رفاطة ابـ رافع بـ خديج طـ جده رافع بـ خديج بف. ويتبقـ مـ هذا السـد أن صحابل 

أباه إطىل، وهق جده. والحديث معؾقل،  الحديث هق )رافع بـ خديج( ومـ قال طـ أبقف، أراد

مرساًل،  فؼد رواه سػقان الثقري ومجاطة طـ وائؾ بـ داود طـ سعقد بـ طؿقر طـ الـبل 

 ورجح الؿرسؾ البخاري وأبقحاتؿ والبقفؼل رمحة اهلل طؾقفؿ.

( وضاهر إسـاده الحسـ، 2161) إوسطولف شاهد مـ حديث ابـ طؿر: أخرجف الطبراين يف 

، اكظر: هلقس بالؼقي. ا -يعـل ابـ شفاب-: حديث باصؾ، وقدامة العؾؾـ قال أبقحاتؿ يف ولؽ

البدر الؿـقر (6/441-441( والبقفؼل ،)و5/263 ،) العؾؾ ( 2837ٓبـ أبل حاتؿ )

(1172 .) 



ُِْٔع ِكَتُاُب  477 اِلُب

 
افِِعلِّ َأنَّ َأْصقَبََفا التَِّجاَرةُ  َْشبَُف بَِؿْذَهِب الشَّ ْٕ َْرَجُح ِطـِْدي َأنَّ  :َقاَل  .َقاَل: َوا ْٕ َوا

َراَطةُ  ِؾ، َوتُ  :َأْصقَبََفا الزِّ َكََّفا َأْقَرُب إَلك التََّقكُّ
ِ
ـْ َحِديِث َؿا َأْخَرَجُف اْلبَُخارِ بِ َب ؼِّ عُ ٕ

يُّ مِ

ـْ َطَؿِؾ َيِدهِ » :اْلِؿْؼَداِم َمْرُفقًطا ـْ َأْن َيْلُكَؾ ِم َوإِنَّ َكبِلَّ  ،َما َأَكَؾ َأَحٌد َصَعاًما َقطُّ َخْقًرا ِم

ـْ َطَؿِؾ َيِدهِ  اهلل «َداُود َكاَن َيْلُكُؾ ِم
(1)

َقاُب َأنَّ َأْصقََب الْ   : َوالصَّ َؿَؽاِسِب ـَقاَل الـََّقِويُّ

ـْ  :َؿَؽاِسِب ـَفُفَق َأْصقَُب الْ  :َكاَن بَِعَؿِؾ اْلقَِد، َوإِْن َكاَن ِزَراَطةً َما 
لَِؿا َيْشتَِؿُؾ َطَؾقِْف مِ

ؾِ  ،َكْقكِِف َطَؿَؾ اْلقَدِ  ـْ التََّقكُّ
ـْ الـَّْػِع اْلَعامِّ لِْمَدمِلِّ  ،َولَِؿا فِقِف مِ

َوابِّ  ،َولَِؿا فِقِف مِ  ،َولِؾدَّ

قِْر. اِر بِاْلِجَفادِ َقاَل  َوالطَّ ـْ َأْمَقاِل اْلُؽػَّ
ـُ َحَجٍر: َوَفْقَق َذلَِؽ َما ُيْؽَسُب مِ  ،اْلَحافُِظ اْب

ـْ إْطاَلِء َكؾَِؿِة اهلل :َؿَؽاِسِب ـَوُهَق َأْشَرُف الْ  ،ملسو هيلع هللا ىلصَوُهَق َمْؽَسُب الـَّبِلِّ 
 لَِؿا فِقِف مِ

ها.َوُهَق َداِخٌؾ فِل َكْسِب اْلقَدِ  :قِقَؾ  ،اْكتََفك .َتَعاَلك
(2)

  

 أفضؾ الؽسب الجفاد يف سبقؾ اهلل، ثؿ الزراطة، واهلل أطؾؿ. ُ :قيت

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2172أخرجف البخاري برقؿ )( 1)

  (2172.)الػتح (9/59 ،)الؿجؿقعواكظر:  (2)
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(616)  
ِ
ـِ َطبِْداهلل ـْ َجابِِر ْب   َوَط

ِ
َيُؼقُل َطاَم الَػتِْح،  ملسو هيلع هللا ىلصَأكَُّف َسِؿَع َرُسقَل اهلل

ةَ  َم بَْقَع الَخْؿرِ َوَرُسقَلُف إنَّ اهللَ »: َوُهَق بَِؿؽَّ ـَامِ َحرَّ ـِْزيرِ، َوإَْص َفِؼقَؾ:  «، َوالَؿْقَتِة، َوالِخ

 َأَرَأْيت ُشُحقَم الَؿقْتَِة، )َفنِكََّفا ُتْطَؾك(
ِ
َيا َرُسقَل اهلل

(1)
ـُ بَِفا الُجُؾقُد،   ، َوُتْدَه ـُ ُػ بَِفا السُّ

َوَيْستَْصبُِح 
(2)

، هُ »بَِفا الـَّاُس؟ َفَؼاَل:     «َق َحَرامٌ َٓ
ِ
: ِطـَْد َذلَِؽ  ملسو هيلع هللا ىلصُثؿَّ َقاَل َرُسقُل اهلل

َم َطَؾْقِفْؿ ُشُحقَمَفا َجَؿُؾقهُ » َقاَتَؾ اهللُ الَقُفقَد، إنَّ اهللَ َتَعاَلك َلـَمَّ َحرَّ
(3)

ُثؿَّ بَاُطقُه َفَلَكُؾقا  

ـَفُ  . ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.«َثَؿ
(4)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 مـ هذا الحديث: ُيستػاد

 الػسط الجالح مً غسّط صخ٘ البٔع: أٌ ٓكٌْ املبٔع حالّلا، ّفُٔ ميفع٘ مباح٘.

 ويـدرج تحت ذلؽ مسائؾ كثقرة مـفا:

 بٝع اخلُط. د:1ر َػأي١

كؾ مسؽر مخر، وكؾ »: كؾ ما أسؽر، وأزال العؼؾ: ففق مخر: لؼقلف 

«مسؽر حرام
(5)

 ، والخؿر يحرم بقعفا: لحديث الباب.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )فنهنا يطىل(. البخاريويف  مسؾؿ)فنكف يطىل( وهق كذلؽ يف يف )أ(:  (1)

 أي: يستخدمقهنا يف إسراج الؿصابقح.( 2)

 مجؾقه: بؿعـك أذابقه. (3)

 (. 1581(، ومسؾؿ )2236أخرجف البخاري ) (4)

 .( مـ حديث طبداهلل بـ طؿر 2113أخرجف مسؾؿ )( 5)
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(: وفقف تحريؿ بقع الخؿر، وقد كؼؾ ابـ 2223) الػتح يف  قال احلافظ

الؿـذر وغقره يف ذلؽ اإلمجاع، وشذَّ مـ قال: يجقز بقعفا، ويجقز بقع العـؼقد 

 هالؿستحقؾ باصـف مخًرا.ا

 ايعٕٛض ايهخٛي١ٝ. د:2ر َػأي١

ف:  إذا كاكت كسبة الؽحقل بالعطقر بؾغت يف فتاوى الؾجـة الدائؿة ما كصُّ

ر مـ تؾؽ العطقر، فالشرب مـ تؾؽ العطقر محرم، درجة اإلسؽار بشرب الؽثق

وآتجار فقفا محرم، وكذا سائر أكقاع آكتػاع: ٕهنا مخر، سقاء كثر أم قؾ، وإن مل 

يبؾغ الؿخؾقط مـ العطقر بالؽحقل درجة اإلسؽار بشرب الؽثقر مـف جاز 

الؾجـة  ه.ا«ما أسؽر كثقره فؼؾقؾف حرام»: ملسو هيلع هللا ىلصوآتجار فقف: لؼقل الـبل  ،استعؿالف

 الدائؿة لؾبحقث العؾؿقة واإلفتاء

 طضق... طضق... كائب رئقس الؾجـة... الرئقس

طبد اهلل بـ قعقد... طبد اهلل بـ غديان... طبد الرزاق طػقػل... طبد العزيز بـ 

 .طبد اهلل بـ باز

 (:18، ص61مـ كتابف: لؼاء الباب الؿػتقح )رقؿ: ويف فتاوى العثقؿقـ 

ًٓ ٓ بد أن كػصؾ فقفا فـؼقل: إصقاب التل يؼال  إن فقفا كقلقكقا أو إن فقفا كحق

فنهنا ٓ تضر، ولقستعؿؾفا اإلكسان بدون أن  :إذا كاكت الـسبة مـ الؽحقل قؾقؾة

 %(، ففذا ٓ يمثر.1%( أو )2%( أو )5يؽقن يف كػسف قؾؼ، مثؾ أن تؽقن الـسبة )

ٓ يستعؿؾفا اإلكسان إٓ وأما إذا كاكت الـسبة كبقرة بحقث تمثر فنن إوىل أ
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لحاجة، مثؾ تعؼقؿ الجروح وما أشبف ذلؽ، أما لغقر حاجة فإوىل أٓ يستعؿؾفا، 

وذلؽ ٕن هذه الـسبة الؽبقرة أطىل ما كؼقل فقفا إهنا مسؽر،  :وٓ كؼقل: إكف حرام

والؿسؽر ٓ شؽ أن شربف حرام بالـص واإلمجاع، لؽـ هؾ آستعؿال يف غقر 

ا محؾ كظر، وآحتقاط أٓ يستعؿؾ، وإكؿا قؾت: إكف محؾ الشرب حالل؟ هذ

َْكَصاُب ﴿كظر: ٕن اهلل تعاىل قال:  ْٕ ـَ آَمـُقا إِكََّؿا اْلَخْؿُر َواْلَؿقِْسُر َوا ِذي َفا الَّ َيا َأيُّ

قَْطاِن َفاْجتَـِبُقُه َلَعؾَُّؽْؿ ُتْػؾُِحقَن  ـْ َطَؿِؾ الشَّ
َْزُٓم ِرْجٌس مِ ْٕ قَْطاُن إِكََّؿا ُيرِ  *َوا يُد الشَّ

ـِ  ِف َوَط ـْ ذِْكِر الؾَّ ُكْؿ َط َأْن ُيققَِع َبقْـَُؽُؿ اْلَعَداَوَة َواْلبَْغَضاَء فِل اْلَخْؿِر َواْلَؿقِْسِر َوَيُصدَّ

الةِ َفَفْؾ أَْكتُْؿ ُمـْتَُفقنَ   .[91]املائدة: ﴾الصَّ

إن الخؿر أخذكا بالعؿقم وقؾـا:  ﴾َفاْجتَـِبُقهُ ﴿فنذا كظركا إىل طؿقم ققلف: 

يجتـب طىل كؾ حال، سقاًء كان شراًبا أو دهاًكا أو غقر ذلؽ، وإذا كظركا إىل العؾة: 

قَْطاُن َأْن ُيققَِع َبقْـَُؽُؿ اْلَعَداَوَة َواْلبَْغَضاَء فِل اْلَخْؿِر َواْلَؿقِْسِر ﴿ إِكََّؿا ُيِريُد الشَّ

الةِ َفَفْؾ  ـِ الصَّ ْكِر الؾَِّف َوَط
ـْ ذِ ُكْؿ َط تبقـ أن  ،[91]املائدة: ﴾أَْكتُْؿ ُمـْتَُفقنَ  َوَيُصدَّ

 الؿحظقر إكؿا هق شربف: ٕن مجرد آدهان بف ٓ يمدي إىل هذا.

فالخالصة أن أن كؼقل: إذا كاكت كسبة الؽحقل أو الؽالقكقا يف هذا الطقب 

فنكف ٓ بلس بف وٓ إشؽال فقف وٓ قؾؼ فقف، وإن كاكت كبقرة فإوىل تجـبف  :قؾقؾة

 هامـ حاجة، والحاجة مثؾ أن يحتاج اإلكسان إىل تعؼقؿ جرح أو ما أشبف ذلؽ.إٓ 

 تنحٌه ّعثتو قيْيحأن العطر الؿختؾط  ّظيس يل :قاه أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل ىو

: ٕن الؽحقل قد تالشك أّو ال تأض توا بحقث ٓ يسؽر قؾقؾف، وٓ كثقره، جدًّ 
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ان مخؾقًصا بؽؿقة تسؽر إذا أكثر واضؿحؾ بؿخالطتف لؾؿقاد إخرى، وأكف إذا ك

مـف: فقـظر هؾ هذه العطر مؿا يشرب، ويصؾح لشربف فقحرم بقعف واستعؿالف، وإن 

كان مؿا ٓ يشرب وٓ يصؾح لشربف: فال يدخؾ يف التحريؿ: فنكف طـد ذاك شبقف 

بالسؿقم، والؿقاد البترولقة، والؿعؼؿات الطبقة، وهل جائزة آستعؿال طـد أهؾ 

 اهلل أطؾؿ.العؾؿ، و

 بٝع املٝت١. د:3ر َػأي١

َما َزاَلْت َطـُْف  -بَِػتِْح اْلِؿقؿ-َؿقْتَة ـَوالْ  (2236 :) قال احلافظ ابً حجس

 َشْرِطقَّة، َواْلِؿقتَة بِاْلَؽْسِر اْلَفقْئَة َوَلقَْسْت ُمَراًدا ُهـَا، َوَكَؼَؾ اِْبـ اْلـُؿـِْذر 
َٓ بَِذَكاةٍ اْلَحقَاة 

ْجَؿاع َطَؾك  َؿؽ َواْلَجَراد.ـَتْحِريؿ َبقْع الْ َوَغقْره اإْلِ ـْ َذلَِؽ السَّ
 هاَؿقْتَة، َوُيْستَثْـَك مِ

والدلقؾ طىل تحريؿ بقعفا هق حديث جابر الذي يف الباب،  ُ :قيت

أطؾؿ. واهلل
(1)

 

 بٝع  ًٛز املٝت١ ق ٌ ائسباؽ. د:4ر َػأي١

  ذهب مجفقر العؾؿاء إىل تحريؿ ذلؽ: لحديث جابر الذي يف الباب، والجؾد

 الؿقتة.مـ أجزاء 

  ب يف وأباح بقعف الزهري، وأبق حـقػة، وهقضاهر اختقار البخاري، فؼد بقَّ

 كتاب البققع: ]باب جؾقد الؿقتة قبؾ أن تدبغ[. 

هال »مرَّ بشاةٍ مقتة، فؼال:  ، أنَّ الـبل وأورد حديث ابـ طباس 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/231.)الؿجؿقع (6/358 ،)الؿغـلواكظر:  (1)



 482 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 
«إكَم حرم أكؾفا»قالقا: إهنا مقتة. قال:  «؟استؿتعتؿ بنهاهبا

(1)
فظ: وكلكف ، قال الحا

 أخذ جقاز البقع مـ جقاز آستؿتاع: ٕنَّ كؾ ما يـتػع بف يصح بقعف وما ٓ فال.

، وحديث ابـ طباس ُيحؿؾ طىل أكف بعد الدباغ ًاىصٌاب قٌه اجلَيٌز ُ :قيت

أٓ أخذتؿ »يف كػس الحديث:  صحقح مسؾؿيـتػع بف، وقد جاءت رواية يف 

لدباغ يصبح صاهًرا يجقز آكتػاع بف: لؼقلف ، وبعد ا«إهاهبا فدبغتؿقه؛ فاكتػعتؿ بف

 :«أيَم إهاب ُدبَِغ؛ فؼد َصُفر»
(2)

.فاىصحْح قٌه اجلَيٌز: 
(3)

 

 بٝع  ًٛز املٝت١ بعس ايسباؽ. د:5ر َػأي١

  ذهب أكثر أهؾ العؾؿ إىل جقاز بقعفا: ٕكف يجقز آكتػاع هبا كؿا تؼدم يف

.حديث ابـ طباس السابؼ، فقجقز بقعفا
 

 طـف، ومالؽ يف رواية، فؼآ بعدم الجقاز وخالػ أمحد يف إشفر.
 

 (4).ًاىصحْح قٌه اجلَيٌز

 وقد تؼدمت الؿسللة يف كتاب الطفارة يف باب أكقة.

 بٝع فٛف ٚؾعط ٚٚبط املٝت١. د:6ر َػأي١

  الخالف يف هذه الؿسللة مبـل طىل الخالف يف صفارهتا وكجاستفا، وقد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.363(، ومسؾؿ )2221أخرجف البخاري برقؿ )( 1)

 (.16رقؿ ) البؾقغتؼدم تخريجف يف ( 2)

  (6/363.)الؿغـل (9/231 ،)الؿجؿقع (2221 ،)الػتحواكظر:  (3)

 ( ط/مرتبة.11/378) التؿفقد (9/221 ،)الؿجؿقع (6/363 ،)الؿغـلواكظر:  (4)
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مـ أهؾ العؾؿ طىل  تؼدمت الؿسللة يف كتاب الطفارة يف باب أكقة، والجؿفقر

 ، وقد تؼدم ذكر إدلة هـالؽ.اىصٌاب أهنا لقست بـجسة، بؾ هل صاهرة، وهق

  .وذهب الشافعل إىل كجاستفا، فؾذلؽ مـع بقعفا 

.ًاىصٌاب قٌه اجلَيٌز
(1)

 

 بٝع ععاّ املٝت١ ٚقطْٚٗا. د:7ر َػأي١

  الخالف يف هذه الؿسللة أيًضا مبـل  طىل الخالف يف صفارهتا وكجاستفا، وقد

 .الؿسللة يف كتاب الطفارة يف باب أكقة تؼدمت

وتؼدم أن مجفقر العؾؿاء يرون كجاستفا، وطىل هذا يرون تحريؿ بقعفا، ومؿـ 

كص طىل الؿـع مـ تحريؿفا: مالؽ، والشافعل، وأمحد، وابـ الؿـذر ومؿـ كره 

 بقعفا ططاء بـ أبل رباح، وصاوس، وطؿر بـ طبد العزيز.

 أهنا صاهرة، وهق ققل الثقري، وأبل حـقػة، وذهب مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ إىل 

 .وداود، واختاره شقخ اإلسالم

وقال بجقاز بقعفا ابـ سقريـ، وطروة بـ الزبقر، وابـ جريج، والحسـ 

ْحـَاه، ولتراجع إدلة مـ هـالؽ، وطىل هذا   فاىصٌابالبصري، وهق الذي رجَّ

.جٌاش اىثْغ هق
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(2236أيًضا ) الػتحواكظر:  (1)

  (11/21-22.)إوسط (9/231 ،)الؿجؿقعواكظر:  (2)
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 بٝع اخلٓعٜط. د:8ر َػأي١

عؾؿ اإلمجاع طىل تحريؿ بقع الخـزير، كابـ الؿـذر، وابـ كؼؾ مجاطٌة مـ أهؾ ال

قدامة، والـقوي، ودلقؾ تحريؿ ذلؽ حديث جابر الذي يف الباب.
(1)

 

 اغتعُاٍ ؾعط اخلٓعٜط. د:9ر َػأي١

  ،َيْحُرمُ  وٕكفذهب الجؿفقر إىل طدم جقاز استعؿالف: ٕكف كجس طـدهؿ 

 فال يـتػع بف. بقعف

 قة، وحؽك ابـ الؿـذر طـ وأجاز استعؿالف أبق حـقػة، وبعض الؿالؽ

 إوزاطل، وأبل يقسػ، وبعض الؿالؽقة الترخقص يف القسقر.

: ٕنَّ الشعر لقس بـجس يف كػسف، وأما بقعف: جٌاش اظتؼَاىوهق  األقسب ُ :قيت

فال يجقز: لحرمة بقع الخـزير، وإحقط طدم استعؿالف، واستعؿال غقره: 

خروًجا مـ الخالف، واهلل أطؾؿ.
(2)

 

 عٜط.قتٌ اخلٓ د:11ر َػأي١

والذي كػسل بقده، »قال:  ، أنَّ الـبل طـ أبل هريرة  الصحقحقـيف 

لققشؽـ أن يـزل فقؽؿ ابـ مريؿ حؽًَم مؼسًطا، فقؽسر الصؾقب، ويؼتؾ الخـزير، 

.«ويضع الجزية
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/231.)الؿجؿقع (2236 ،)الػتح (6/358 ،)الؿغـلاكظر:  (1)

 .الفداية( مع 7/163ٓبـ رشد ) البداية (2236 ،)الػتحاكظر:  (2)

 (.155(، ومسؾؿ برقؿ )2222أخرجف البخاري برقؿ )( 3)
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افِِعقَّةِ  (2222 :) قال احلافظ ابً حجس : َشذَّ َبْعُض الشَّ ـِ ـُ التِّق  ،َقاَل اِْب

ـْ فِقِف َضَراَوٌة. َقاَل: َواْلُجْؿُفقُر َطَؾك َجَقاِز َقتْؾِِف َٓ يُ  :َفَؼاَل  ْؼتَُؾ اْلِخـِْزيُر إَِذا َلْؿ َيُؽ

َوُهَق ُمْختَاُر  ،َزائَِدةٌ  :َوقِقَؾ  ،ُمْطَؾًؼا. َواْلِخـِْزيُر بَِقْزِن ِغْربِقٍب َوُكقُكُف َأْصؾِقَّةٌ 

.  هااْلَجْقَهِريِّ

 بٝع ا٭فٓاّ. د:11ر َػأي١

بد مـ دون اهلل سبحاكف وتعاىل مؿا لف صقرة، سقاء كان هق كؾ ما ُيع الصيه:

 مـ حديد، أو خشب، أو غقر ذلؽ، هذا هق الؿشفقر.

كؾ مالف جثة، وُيعبد مـ دون اهلل: ففق أطؿ مـ الصـؿ، وٓ يجقز  ّالْثً:

بقعفا طـد مجقع أهؾ العؾؿ: لحديث جابر الذي يف الباب.
(1)

  

 ٌٖ جيٛظ بٝع ايصِٓ ي٬ْتؿاع بأنػاضٙ؟ د:12ر َػأي١

  ر: فنكف يجقز طـد أهؾ العؾؿ: ٓكف ٓ ُيَعدُّ صـًؿا، وإن كان إذا كان قد ُكسِّ

: يجقز طـد العؾؿاء مـ مازال صـًؿا كفقئتف، فؼد قال الحافظ ابـ حجر 

 الػتحالؿراد ه الشافعقة وغقرهؿ، وإكثر طىل الؿـع: محاًل لؾـفل طىل ضاهره.ا

(2236.) 

(: ضاهر الحديث أنَّ 3/473) البؾقغ شرحيف   قال اإلماو ابً عجٔنني

ذلؽ حراٌم، وُيحتؿؾ أكف لقس بحرام: ٕكف لقس الؿؼصقد مـ الشراء شقئًا محرًما، 

إكؿا الؿؼصقد شلء مباح، ومثؾ ذلؽ لق اشتراها لقتؾػفا: فننَّ هذا ٓ بلس بف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (2236)الػتحاكظر:  (1)
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بشرط أن يعؾـ ذلؽ حتك ٓ يظـ أحٌد أكف اشتراها مـ أجؾ آكتػاع هبا طىل وجٍف 

 همحرم.ا

يعـل -(: فال يجقز أن تشتريف أبًدا 3/463) شرح البؾقغيف   ّقال

الؾفؿ إٓ إذا مل تتقصؾ إىل إتالفف إٓ بذلؽ: ففذا جائز، لؽـف بقع صقري:  -الصـؿ

 هٕكف ٓ ثؿـ لف شرًطا.ا

: ٕكف ما زال صـًؿا، فقشؿؾف اىصٌاب قٌه اجلَيٌز :قاه أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل ىو

ر الؿتؼدم، ولؽـ مـ كاكت كقتف أكسار الصـؿ أو إتالفف: فؾف وجف يف حديث جاب

 الجقاز، واهلل أطؾؿ.

 ا٫ْتؿاع بؿخّٛ املٝت١. د:13ر َػأي١

  هق »أكثر أهؾ العؾؿ طىل طدم جقاز آكتػاع بشحقم الؿقتة، وقالقا: ققلف ،ٓ

 ،أي: ٓ يجقز آكتػاع هبا.«حرام

 تػاع هبا: ٕنَّ الضؿقر وذهب الشافعل ومجاطٌة مـ الحـابؾة إىل جقاز آك

الؿتؼدم طائد طىل البقع ٓ طىل آكتػاع، وسقاق الحديث يؼتضل ذلؽ، وقد أقرَّ 

 .فعؾفؿ، وأكؽر البقع، وٓ كعؾؿ دلقاًل يحرم آكتػاع هبا رسقل اهلل 

حف الشقخ ، وهق اختقار شقخ اإلسالم جٌاش االّتفاع هبا هقفاىصٌاب  ، ورجَّ

.ابـ طثقؿقـ 
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الؿجؿقع (13/349 ،)الؿغـل (4/271 ،)اإلكصاف (2236 ،)الػتحواكظر:  (1)

(9/231 ،)شرح البؾقغ ( 3/474لؾعثقؿقـ.) 
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  ، ٚايعصض٠ ٌٖ جيٛظ بٝعٗا أّ ٫؟ايػط  د:14ر َػأي١

تؼدم يف كتاب الطفارة بقان حؽؿ أرواث الحققاكات، والبقع مبـل طىل 

ز بقعفا، ومـ قال: لقست  صفارهتا، وكجاستفا، فؿـ قال: إهنا كجسة: مل ُيَجقِّ

بـجسة: فنكف يبقح بقعفا: ٕنَّ الـجس ٓ يجقز بقعف ققاًسا طىل الؿقتة، واهلل أطؾؿ.
(1)

  

يجقز آكتػاع بعذرة اإلكسان، وبقلف يف تسؿقد إرض إذا كان ٓ يمثر  

طىل الثؿرة، ويجقز بقع إسؿدة الؽقؿاوية التل مـ مؽقكاهتا العذرة: ٕهنا قد 

 استحالت.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (6/358.)الؿغـل (9/231 ،)الؿجؿقعواكظر:  (1)
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ـِ َمْسُعقدٍ  (616) ـِ اْب   َوَط
ِ
إَذا اْخَتَؾَػ »َيُؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َسِؿْعت َرُسقَل اهلل

ْؾَعِة َأْو َيَتَتاَرَكانِ  الُؿَتَبايَِعانِ  ٌة َفالَؼْقُل َما َيُؼقُل َربُّ السِّ ـَ ـَُفََم بَقِّ . َرَواُه الَخْؿَسُة «َوَلْقَس بَْق

َحُف الَحاكُِؿ. َوَصحَّ
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، والترمذي 7/312(، والـسائل )3511(، وأبقداود )4446-4442. أخرجف أمحد )صخٔح (1)

(، وغقرهؿ، والحديث بالؾػظ الؿذكقر طـد 2/45(، والحاكؿ )2186ماجف )(، وابـ 1271)

أبل داود والـسائل والحاكؿ وغقرهؿ مـ صريؼ طبدالرمحـ بـ ققس بـ محؿد بـ إشعث طـ أبقف 

طـ جده طـ ابـ مسعقد بف. وإسـاده ضعقػ: ٕن طبدالرمحـ مجفقل، وأباه وجده مجفقٓ حال، 

وابـ حزم بلن محؿد بـ إشعث مل يسؿع مـ ابـ مسعقد أيًضا. ورد  وأطؾف ابـ طبدالبر وطبدالحؼ

 هذا ابـ الؿؾؼـ وأثبت أكف أدركف وٓ ماكع مـ السؿاع. 

ولؾحديث صريؼ أخرى مـ صريؼ الؼاسؿ بـ طبدالرمحـ بـ طبداهلل بـ مسعقد طـ جده طبداهلل 

(، 5/333لبقفؼل )(، وا399(، والطقالسل )4446( )4443( )4445ابـ مسعقد أخرجف أمحد )

( مـ صرق طـ الؼاسؿ بف. وإسـاده ضعقػ: ٓكؼطاطف، فنن الؼاسؿ مل يدرك 2124والبغقي )

 طبداهلل بـ مسعقد. 

(، 4984(، وأبقيعىل )2186(، وابـ ماجف )3512(، وأبقداود )2552وقد أخرجف الدارمل )

الؼاسؿ بـ  ( مـ صريؼ5/333( والبقفؼل )11365(، والطبراين )21-3/21والدارقطـل )

 طبدالرمحـ طـ أبقف طـ ابـ مسعقد.

ب أكف مرسؾ، وأن  (5/213-215العؾؾولؽـ ذكر الدارقطـل يف  ( الخالف يف ذلؽ، وصقَّ

 الصقاب فقف: الؼاسؿ طـ ابـ مسعقد، بدون ذكر طبدالرمحـ. 

إذا اختلف البوعان »ولؾحديث صريؼ أخرى مـ صريؼ طقن بـ طبداهلل طـ ابـ مسعقد، ولػظف 

(، 6/227(، وابـ أبل شقبة )4444: أخرجف أمحد )«القول ما قال البائع، وادبتاع باخلوارف

(، وإسـاده ضعقػ: ٓكؼطاطف، فعقن بـ طبداهلل مل يسؿع 5/332(، والبقفؼل )1271والترمذي )

 مـ ابـ مسعقد. 

البائع  ولؾحديث صريؼ أخرى، مـ صريؼ أبل طبقدة بـ طبداهلل بـ مسعقد طـ أبقف، بؾػظ: )أمر

 أن يستحؾػ ثؿ يخقر الؿبتاع إن شاء أخذ وإن شاء ترك(. 

(، 2/48(، والحاكؿ )3/19(، والدارقطـل )7/313(، والـسائل )4442أخرجف أمحد )

 =(، ويف إسـاده اكؼطاع: ٕن أبا طبقدة مل يسؿع مـ أبقف، وفقف أيًضا طبدالؿؾؽ بـ 3/19والبقفؼل )
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ض الطرق )طبدالؿؾؽ بـ طؿقر( وهق وهؿ مـ بعض الرواة طبقد أو طبقدة مجفقل، وقد وقع يف بع =

 . تاريخفكؿا كص طىل ذلؽ البقفؼل و أشار إلقف أمحد، وهقضاهر صـقع البخاري يف 

( حدثـا محؿد بـ هشام الؿستؿظ ثـا 9987ولؾحديث صريؼ أخرى: أخرجف الطبراين )

البوعان إذا »بـ مسعقد بؾػظ: طبدالرمحـ بـ صالح ثـا فضقؾ بـ طقاض ثـا مـصقر طـ طؾؼؿة طـ ا

 .«اختلفا يف البوع ترادا

(: وهذا الطريؼ طـدي أققى صرقف، ومل يظػروا هبا، 6/598) البدر الؿـقرقال ابـ الؿؾؼـ يف 

ومـ فضقؾ بـ طقاض إىل ابـ مسعقد أئؿة أطالم، لؽـ طبدالرمحـ بـ صالح كسب إىل الرفض 

، وقال ابـ معقـ: ثؼة الخصائصلف الـسائل يف  ووضع مثالب الصحابة، وهق كقيف طتؽل، أخرج

شقعل، ٕن يخر مـ السؿاء أحب إلقف مـ أن يؽذب يف كصػ حرف، وقال أبقحاتؿ: صدوق، وقال 

وأصحابف، وقال صالح جزرة:  مقسك بـ هارون مرة: ثؼة، وكان يحدث بؿثالب أزواج الـبل 

 هاأفضؾ هذه إمة بعد كبقفا أبقبؽر وطؿر.صالح إٓ أكف يؼرض طثؿان، وقال البغقي: سؿعتف يؼقل: 

وقال أمحد: ثؼة، وقال مقسك بـ هارون مرة: خرقت طامة ما سؿعتف مـف. وقال أبقداود  ُ :قيت

كان رجؾ سقء، وقال ابـ طدي: مل يذكر يف الحديث بالضعػ، وٓ اهتؿ فقف إٓ أكف محترق يف 

 . التفذيبمـ ه التشقع. ا

التشقع، وأما الضبط والصدق فؾؿ يتؽؾؿ طؾقف أحد فقفؿا، وطىل هذا فالذي كؼؿ طؾقف هق  ُ :قيت

لؽـ اختؾػ ) (3/74 : ،)التؾخقصفاإلسـاد صحقح، والحديث صحقح، وأما ققل الحافظ يف 

يف طبدالرمحـ بـ صالح، وما أضـف حػظف، فؼد جزم الشافعل أن صرق هذا الحديث طـ ابـ مسعقد 

ففق رد (: فؾؿ يعرج طىل هذه الطريؼ العؾؾطـل يف لقس فقفا شلء مقصقل، وذكره الدارق

لؾحديث بؿا ٓ يؼتضقف، فؾقس لـا طؾؿ بؽقن الشافعل قصد هذه الطريؼ أيًضا، وإضفر أكف يؼصد 

الطرق السابؼة. وأما الدارقطـل فنكف مل يستقطب يف طؾؾف مجقع صرق الحديث، وإكؿا ذكر الخالف 

 ذكر بؼقة الطرق كؾفا. يف صريؼ الؼاسؿ بـ طبدالرمحـ، ومل ي

 فالحاصؾ مؿا تؼدم أن الحديث صحقح، واهلل تعاىل أطىل وأطؾؿ.

رواية )استحؾػ البائع( مل أرها إٓ يف صريؼ أبل طبقدة طـ أبقف، وقد تؼدم الؽالم طؾقفا،  تيبيُ:

 ومجقع صرق الحديث بدون هذه الزيادة، فالحديث صحقح بدوهنا.

جاءت يف صريؼ الؼاسؿ بـ طبدالرمحـ فحسب، ومل تذكر  «بعونه وادبوع قائم»زيادة  تيبيُ آخز:

(، والبقفؼل يف 5/214) العؾؾيف مجقع صرق الحديث: ففل زيادة شاذة، وقد ذكر الدارقطـل يف 

الؽبرى (5/333 أكف تػرد هبا ابـ أبل لقىل طـ الؼاسؿ بـ طبدالرمحـ، ولؽـل وجدهتا أيًضا يف )

 = (، واهلل أطؾؿ.4446) مسـد أمحدالؼاسؿ يف  رواية معـ بـ طبدالرمحـ طـ
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  (12/231)التؿفقديف  قال ابـ طبد البر  

تؾؼقه بالؼبقل، وبـقا طؾقف كثقًرا  أصؾالحديث طـد مجاطة العؾؿاء  ط/مرتبة: وهذا

مـ فروطف، واشتفر طـدهؿ بالحجاز والعراق شفرة ُيستغـك هبا طـ اإلسـاد كؿا 

«ٓ وصقة لقارث»: اشتفر طـدهؿ ققلف 
(1)

، ومثؾ هذا مـ أثار التل قد 

إلسـاد: ٕن اشتفرت طـد مجاطة العؾؿاء استػاضة يؽاد ُيستغـك فقفا طـ ا

 هاستػاضتفا وشفرهتا طـدهؿ أققى مـ اإلسـاد.ا

(: ولق كظركا إىل 3/477) شرح البؾقغيف   قال اإلماو ابً عجٔنني

طؿقم هذا الحديث: لؼؾـا كؾ اختالفقـ يؼع بقـ الؿتبايعقـ فالؼقل ققل البائع: فنْن 

ذا اإلصالق مل يحؾػ ترادا البقع، أي: َفَسَخاه، ولؽـ هذا الحديث لقس طىل ه

باتػاق العؾؿاء: فننَّ العؾؿاء مل يتػؼقا طىل أنَّ الؼقل ققل البائع يف كؾ صقرة، بؾ 

اتػؼقا طىل أكف لقس الؼقل ققل البائع يف كؾ صقرة، وأنَّ مـ الصقر ما ٓيؿؽـ فقف 

قبقل ققل البائع بآتػاق، ومـ الصقر ما الؼقل فقفا ققل الؿشتري بآتػاق: 

لقس طىل إصالقف، وإكؿا يرجع فقف إىل الحديث إصؾ يف باب  فصار هذا الحديث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .«حتالفا ؛إذا اختلف البوعان»ما ُروي:  تيبيُ آخز: =

 قال الرافعل: هذه الرواية غريبة طىل هذا الـؿط، مل أرها كذلؽ يف شلء مـ كتب الحديث.

: هذه رواية غريبة مل أجدها يف شلء مـ كتب الحديث بعد البحث التام، وقال ابـ الؿؾؼـ 

أكف يستدل هبا يف شرحقف مع ققلف هذا  -يعـل الرافعل-إكؿا تقجد يف كتب الػؼف، والعجب مـف و

 هالؽالم.ا

 (6/597 ،)البدر الؿـقرفؾؿ يؼع طـد أحد مـفؿ. اكظر:  «حتالفا»: وأما ققلف: قال الحافظ 

التؾخقص الحبقر (3/75.) 

 (.954رقؿ ) البؾقغسقليت تخريجف يف ( 1)
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«البقـة طؾك الؿدطل، والقؿقـ طؾك مـ أكؽر»الدطاوى، وهق: 

(1)
، ثؿ إذا كان كؾ 

ًطا طؾقف: فنكـا كجري ما قالف الػؼفاء يف أن يحؾػ كؾ واحٍد مـفؿا  طقًا وًمدَّ مـفؿا ُمدَّ

التحالػ: فؾؽؾ واحد مـفؿا طىل كػل دطقى صاحبف وإثبات دطقاه، وإذا وقع 

 الؿراد.ه الػسخ.ا

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 لشا اختًـ اي ا٥ع ٚاملؿرتٟ يف مثٔ ايػًع١؟ د:1ر َػأي١

 هذه الؿسللة لفا حآن:

 احلال األّىل: أٌ تكٌْ الطلع٘ باقٔ٘ مل تطتَلك، أّ تتلف.

 ا قضل طؾقف، فذهب إكثر إىل أهنؿا يتحالػان ويترادان، فنن مل يحؾػ أحدمه

وهق ققل شريح، وابـ سقريـ، ومحاد، وهق مذهب أمحد، والشافعل، وإسحاق، 

والثقري، وأبل حـقػة، ومالؽ يف رواية. ويجقز طىل هذا الؼقل فسخ البقع بدون 

 أيؿان: إذا رضقا بذلؽ.

أن يؼقل البائع: واهلل ما بعت السؾعة إٓ بؽذا. ويؼقل الؿشتري:  ّصْزٗ ذلك:

ريتفا إٓ بؽذا. فنْن تحالػا: فعىل الؿشتري أن يرد السؾعة: ٕنَّ كؾقفؿا واهلل ما اشت

َطك طؾقف. ٍع وُمدَّ  ُمدَّ

  وذهب أبق ثقر، وُزفر، ومالؽ يف رواية إىل أنَّ الؼقل ققل الؿشتري مع

طل مبؾًغا زائًدا يـؽره الؿشتري، والؼقل ققل الؿـؽر.  يؿقـف: ٕنَّ البائع يدَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1417رقؿ ) البؾقغتخريجف يف سقليت ( 1)
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 وذهب ابـ مسعقد

(1)
لشعبل، وأمحد يف رواية إىل أنَّ الؼقل ققل البائع ، وا

 بدون يؿقـ، أو يترادان البقع: وذلؽ لظاهر حديث ابـ مسعقد الذي يف الباب.

: وهذا الؼقل أققى: لظاهر الشرح الؿؿتعيف   قال الػٔخ ابً عجٔنني

 ه، وطزاه لشقخ اإلسالم يف مقصـ آخر مـ شرحف.اهالحديث.ا

 وهق أكف إن كان قبؾ الؼبض: تحالػا، وإن كان بعده ويف الؿسللة ققل ثالث :

 فالؼقل ققل الؿشتري، وهق ققل مالؽ، وأمحد يف رواية طـفؿا.

، وحديث ابـ مسعقد مؼقد، ومبقـ بحديث اىقٌه األًه طـديًاىصحْح 

 الدطاوى.

 احلال الجاىٔ٘: أٌ تكٌْ الطلع٘ قد تلفت، ففُٔ أقْال:

 :مع يؿقـف، وهق ققل شريح، والـخعل، الؼقل ققل الؿشتري  الكْل األّل

والثقري، وإوزاطل، وأبل حـقػة، ورواية طـ أمحد، وقال بف الؾقث، ومالؽ: 

: فؿػفقمف أكف ٓ يشرع التحالػ طـد «والسؾعة قائؿة»يف الحديث:  لؼقلف 

تؾػفا، وٕهنؿا اتػؼا طىل كؼؾ السؾعة إىل الؿشتري، واستحؼاق بعض الثؿـ، 

ـ الزائد، البائع يدطقفا، والؿشتري يـؽرها، والؼقل ققل واختؾػقا يف الثؿ

 الؿـؽر.

 :ٕأهنؿا يتحالػان، ويترادَّان، وهق مذهب الشافعل، ومحؿد بـ  الكْل الجاى

الحسـ، وأشفب الؿالؽل، وهق رواية طـ مالؽ، وهق إشفر طـ أمحد، وهق 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ثبت طـف الؼقل بذلؽ يف ضؿـ صرق الحديث الؿرفقع.( 1)
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 ضاهر اختقار شقخ اإلسالم، قالقا: ويرد الؿشتري الؼقؿة.

أنَّ البائع مل يؼر بخروج السؾعة طـ مؾؽف إٓ بصػة  صخاب ٍرا الكْل:ّحجَّ٘ أ

ٓ يصدقف طؾقفا الؿشتري، وكذلؽ الؿشتري مل يؼر بخروج السؾعة إىل مؾؽف إٓ 

بصػة ٓ يصدقف طؾقفا البائع، وإصؾ أنَّ السؾعة لؾبائع: فال تخرج طـ مؾؽف إٓ 

ـٍ مـ إقراًر، أو بقـة، وإقراره مـقط بصػةٍ  ٓ سبقؾ إىل دفعفا: لعدم بقـة  بقؼق

طًك طؾقف. وقالقا أيًضا:  ٍع، وُمدَّ الؿشتري بدطقاه: فحصؾ أنَّ كؾ واحٍد مـفؿا ُمدَّ

إذا كان التراد قد وجب بالتحالػ والسؾعة حاضرة: فقجب أيًضا بعد هالكفا: ٕنَّ 

 الؼقؿة تؼقم مؼامفا كسائر ما يػقت يف البققع.

ح الشقخ ابـ طثقؿقـ ال  .ؼقل الثاينورجَّ

أطؾؿ. ، واهللاىساجح فَْا ّظيس يلوهق 
(1)

 

إذا كاكت السؾعة تالػة وققمت طىل الؿشتري: فقؾزمف الؼقؿة طـد مـ  تيبيُ:

قال بذلؽ، وأكثرهؿ أصؾؼ ذلؽ، سقاء كاكت الؼقؿة أكثر مؿا ادَّطاه البائع، أو أقؾ 

م طؾقف، وٓ  ُيعطك أكثر مؿا ادَّطاه مؿا ادَّطاه الؿشتري. وقال بعض أهؾ العؾؿ: ُتَؼقَّ

البائع، وٓ أقؾ مؿا أقر بف الؿشتري، وهذا اختقار مجاطة مـ أهؾ العؾؿ مـفؿ شقخ 

.، واختاره الشقخ ابـ طثقؿقـ اإلسالم ابـ تقؿقة 
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرح الؿؿتع(ط/مرتبة، -12/234) التؿفقد (6/278-282 ،)الؿغـلاكظر:  (1)

(8/346( )8/357 ،)اإلكصاف (4/439 ،)ابـ أبل شقبة (6/227 ،)طبد الرزاق 

(8/272 ،)البقان (5/358 ،)إوسط (11/351.) 

  (8/351.)الشرح الؿؿتع (4/439 ،)اإلكصافاكظر:  (2)
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 فؿ١ ايتخايـ. د:2ر َػأي١

كؼاًل طـ الؼائؾقـ - (12/234 )التؿفقديف   قال ابً عبد الرب

قـ، ثؿ ققؾ لؾؿشتري: إما أن تلخذ بؿا حؾػ طؾقف : وُبدئ البائع بالقؿ-بالتحالػ

البائع، وإما أن تحؾػ طىل دطقاك وتبرأ: فنن حؾػا مجقًعا: ُردَّ البقع، وإن كؽال 

 مجقًعا: ُردَّ البقع، وإن حؾػ أحدمها وكؽؾ أخر: كان البقع لؿـ حؾػ.

 الؿراد. اكتفك

 اإلمام العثقؿقـ وٓ يشترط تؼدم البائع بالقؿقـ كؿا أشار إىل ذلؽ  ُ :قيت

(، وهق ققل مجاطة مـ الشافعقة.8/347) الشرح الؿؿتعيف 
(1)

  

لٕ ق   اٍ اي    ا٥ع: بعت   و ايع    س ب   أيـ. ؾك   اٍ املؿ   رتٟ: ب   ٌ ٖ   ٛ      د:3ر َػأي١

 ٚايع س اآلخط بأيـ؟

  مذهب الحـابؾة، وأبل حـقػة أنَّ الؼقل ققل البائع مع يؿقـف: ٕنَّ البائع يـؽر

 : ٕنَّ إصؾ بؼاء السؾعة يف مؾؽف.بقع العبد الزائد: فؽان الؼقل ققلف

  وقال الشافعل: يتحالػان: ٕهنؿا اختؾػا يف أحد طقضل العؼد، وهذا اختقار

 مجاطة مـ الحـابؾة.

: إٓ أن تظفر قرائـ تؼقي أحد قٌه اىشافؼِ أزجحأنَّ  اىرُ ّظيس يل ُ :قيت

الجاكبقـ: فقؽقن الؼقل ققلف مع القؿقـ، واهلل أطؾؿ.
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/361.)البقان(ط/اإلحقاء، 4/446) اإلكصافاكظر:  (1)

  (4/445-446.)اإلكصاف (6/284 ،)الؿغـلاكظر:  (2)
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 يف فؿ١ ايػًع١ بعس تًؿٗا؟لشا اختًؿا  د:4ر َػأي١

(: مثالف: أن يؼقل 8/351) الشرح الؿؿتعيف   قال اإلماو ابً عجٔنني

 البائع: إنَّ العبد الذي هؾؽ كان كاتبًا، وقال الؿشتري: كان غقر كاتب.

ففـا إذا رجعـا إىل الؼقؿة فبقـفؿا فرق طظقؿ: فالؽاتب أغىل: فالؼقل ققل 

طدة: )أنَّ كؾ غارم الؼقل ققلف(: ٕنَّ ما زاد طىل الؿشتري، وذلؽ بـاًء طىل الؼا

ر ققؿتف غقر كاتب، والعؾة: أكف غارم، والغارم  غرمف: دطقى، فقحتاج إىل بقـة، فُتَؼدَّ

قرَّ بف دطقى تحتاج إىل ٓ ُيؾَزم بلكثر مؿا ادََّطك، أو مؿا أقر بف: ٕنَّ إكثر مؿا أ

هبقـة.ا
(1)

 

 ًؿٗا؟لشا اختًؿا يف قسض ايػًع١ بعس ت د:5ر َػأي١

(: مثؾ ذلؽ إذا 8/351) الشرح الؿؿتعيف   قال اإلماو ابً عجٔنني

اختؾػا يف قدرها بلن قال البائع: إين قد بعت طؾقؽ شاتقـ. وقال الؿشتري: بؾ 

واحدة. وقد تؾػت الشاتان: فالؼقل ققل الؿشتري: بـاًء طىل الؼاطدة: ٕنَّ البائع 

طل أن أنَّ الؿبقع اثـتان، والؿشت ري مل يؼر باثـتقـ، بؾ أقر بقاحدة وأكؽر الثاكقة، يدَّ

طل، والقؿقـ طىل مـ أكؽر.ا  هوالبقـة طىل الؿدَّ

 إٔ خيتًؿا يف ا٭ ٌ، أٚ يف ؾطط اخلٝاض، أٚ َا أؾ ٗ٘. د:6ر َػأي١

 أن يؼقل البائع: بعتؽ السؾعة بللٍػ طىل أن تعطقـل الؿبؾغ يف الحال. مجالُ:

 ٕجؾ التلجقؾ إىل شفر. ويؼقل الؿشتري: ما اشتريت السؾعة بللػ إٓ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1/244.)ةمقسقطة الؼقاطد الػؼفق(، واكظر الؼاطدة الؿذكقرة يف 6/283) الؿغـلواكظر:  (1)
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 أو يختؾػان يف خقار الشرط، فقـػقف البائع، ويثبتف الؿشتري.

  :فذهب الشافعل، ومالؽ، وأمحد يف رواية إىل أهنؿا يتحالػان، ويترادان

طًك طؾقف. ٍع وُمدَّ  ٕهنؿا اختؾػا يف صػة العؼد، فؽؾ واحد مـفؿا ُمدَّ

 أنَّ الؼقل ققل مـ يـػل ذلؽ  وذهب أمحد يف رواية، وأبق حـقػة، والثقري إىل

مع يؿقـف: ٕنَّ إصؾ طدم ذلؽ، وٕكف ُمـْؽٌِر لشلء زائٍد ادُِّطل طؾقف، والؼقل 

 .ققل الؿـؽر مع يؿقـف

 .وهق ضاهر اختقار الشقخ ابـ طثقؿقـ 

: ٕنَّ ُكالًّ اىقٌه األًه أقسبأنَّ  اىرُ ّظيس يل :قاه أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل ىو

ٍع  ًطك طؾقف كؿا تؼدم، واهلل أطؾؿ.مـفؿا ُمدَّ وُمدَّ
(1)

  

 إٔ خيتًؿا يف ع  ايػًع١. د:7ر َػأي١

  ذكر ابـ قدامة  أنَّ كؾ واحد مـفؿا يحؾػ طىل ما أكؽره، ومل يثبت بقع

 واحد مـفؿا، وهق ققل مجاطٍة مـ الحـابؾة.

 والؿـصقص طـ أمحد، وطؾقف مجاطٌة مـ الحـابؾة أنَّ الؼقل ققل البائع. 

 .ابـ طثقؿقـ وهق اختقار الشقخ 

الذي يف الباب. : لحديث ابـ مسعقد اىصحْح وهق
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرح الؿؿتع( ط/مرتبة، 12/237-238) التؿفقد (6/285 ،)الؿغـلاكظر:  (1)

(8/356 ،)اإلكصاف (4/444.) 

  (8/357.)الشرح الؿؿتع (4/446 ،)اإلكصاف (6/284 ،)الؿغـلاكظر:  (2)
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 لشا اختًؿا يف ؾ٤ٞ ٜؿػس ايعكس؟ د:8ر َػأي١

َوإِْن اْختََؾَػا فِقَؿا ُيْػِسُد اْلَعْؼَد، َأْو  (6/285 :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘

ْؾ بِْعتـِل بِـَْؼٍد َمْعُؾقٍم، َأْو َفَؼاَل: بَ  َشْرٍط َفاِسٍد، َفَؼاَل: بِْعتُؽ بَِخْؿٍر، َأْو ِخقَاٍر َمْجُفقٍل.

َنَّ ُضُفقَر َتَعاصِل اْلـُؿْسؾِِؿ  ِخقَاِر َثاَلٍث.
ِ
َة َمَع َيِؿقـِِف: ٕ حَّ ِطل الصِّ ـْ َيدَّ َفاْلَؼْقُل َقْقُل َم

ـْ َتَعاصِقف لِْؾَػاِسِد.
ِحقَح َأْكثَُر مِ ُل َقْقُل َفَلْكَؽَرُه، َفاْلَؼقْ  َوإِْن َقاَل: بِْعُتؽ ُمْؽَرًها. الصَّ

ُة اْلبَقِْع. ْكَراِه، َوِصحَّ َْصَؾ َطَدُم اإْلِ ْٕ َنَّ ا
ِ
. اْلـُؿْشتَِري: ٕ  َوإِْن َقاَل: بِْعُتؽ َوَأَكا َصبِل 

َػَؼا َطَؾك  :َوإِْسَحاَق  ،َكصَّ َطَؾقِْف، َوُهَق َقْقُل الثَّْقِريِّ  َفاْلَؼْقُل َقْقُل اْلـُؿْشتَِري. َكَُّفَؿا اتَّ
ِ
ٕ

َة. :َواْختََؾَػا فِقَؿا ُيْػِسُدهُ اْلَعْؼِد،  حَّ ِطل الصِّ ـْ َيدَّ  َفَؽاَن اْلَؼْقُل َقْقَل َم

َْصُؾ  قال: ْٕ ُف ا َكَّ
ِ
َغَر: ٕ ِطل الصِّ ـْ َيدَّ َوُهَق َقْقُل َبْعِض ، َوَيْحتَِؿُؾ أَْن ُيْؼبََؾ َقْقُل َم

افِِعلِّ  ـِ  ،ٍط َفاِسدٍ إَذا اْختََؾَػا فِل َشرْ َٓوُيَػاِرُق َما ، َأْصَحاِب الشَّ  :أَْو إْكَراٍه لَِقْجَفقْ

َْصَؾ َطَدُمفُ  :َأَحِدِهَؿا ْٕ َْصُؾ َبَؼاُؤُه.. َأنَّ ا ْٕ ـْ  :َوالثَّاكِل َوَها ُهـَا ا
َأنَّ الظَّاِهَر مِ

ِحقَح.ـالْ  َّٓ الصَّ َٓ َيتََعاَصك إ ُف  ُف َكاَن ُمَؽؾًَّػا ُؿَؽؾَِّػ َأكَّ  ه.اَوَها ُهـَا َما َثبََت أَكَّ

مذهب أمحد، وإسحاق، وهق ققل بعض الشافعقة : أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل ىو قاه

: لؿا تؼدم ذكره، واهلل أطؾؿ.ىٌ اىساجحأيًضا، 
(1)

  

لشا اختً    ـ اي     ا٥ع ٚاملؿ    رتٟ يف ث     ٛ  خٝ    اض ايؿ    طط ٚي    ٝؼ     د:9ر َػأي١

 ٖٓايو ب١ٓٝ؟

  قال بعض أهؾ العؾؿ: أن الؼقل ققل مـ يـػل خقار الشرط مع يؿقـف: وهق

 أمحد، وإسحاق.ققل الثقري، و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (5/371.)البقاناكظر:  (1)
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 .وقال أبق حـقػة: إذا ادطك البائع الخقار، وكػاه الؿشتري، فالؼقل ققل البائع 

 .وقال الشافعل: يتحالػان، ويؽقن الحؽؿ فقفؿا كاختالففؿ يف الثؿـ 

: ٕن إصؾ يف -واهلل أطؾؿ- اىقٌه األًه أقسب :قاه أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل ىو

فؿـ ادطاه فعؾقف البقـة: وإٓ فالؼقل ققل  البققع طدم وققع خقار الشرط فقفا:

أخر مع يؿقـف، واهلل أطؾؿ.
(1)

  

 لشا اختًؿا عٓس َٔ حسث ايعٝب يف ايػًع١؟ د:11ر َػأي١

 هذه الؿسللة لفا ثالثة أحقال:

أن تدل قريـة طىل أنَّ العقب حدث طـد إول، كلن تؽقن يف إمة الؿشتراة  (1

 ؿشتري بدون يؿقـ.أصبًعا سادسة: فال إشؽال يف ذلؽ، والؼقل ققل ال

كلن يؽقن يف الشاة  -الؿشتري-أن تدل قريـة طىل أنَّ العقب حدث طـد الثاين  (2

الؿشتراة جرٌح جديد َيبُْعد أن يؽقن حصؾ طـد البائع: فال إشؽال يف ذلؽ 

 أيًضا: فالؼقل ققل البائع بدون يؿقـ.

أكف  إن مل تدل قريـة طىل أحدمها: فال ُيدرى أحدث العقب طـد الؿشتري، أم (3

 كان طقبًا قديًؿا حصؾ طـد البائع، فؿا الحؽؿ يف ذلؽ؟ فقف خالف:

  فالجؿفقر طىل أنَّ الؼقل ققل البائع: ٕنَّ إصؾ اكتؼال السؾعة إىل الؿشتري

طل أنَّ البائع أططاه السؾعة معقبة: ففذه  مـ غقر وجقد طقب: فؽقن الؿشتري يدَّ

، وأبق ثقر، وإسحاق، دطقى طىل خالف إصؾ، ومؿـ قال بذلؽ الشافعل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (11/235.)إوسطاكظر:  (1)
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 وابـ الؿـذر.

 .وذهب الحـابؾة إىل أنَّ الؼقل ققل الؿشتري مع يؿقـف 

  وطـ أمحد: أن البائع يحؾػ أن العقب مل يؽـ حادًثا طـده، ويلخذ الؿشتري

ح الشقخ ابـ طثقؿقـ  السؾعة، ولقس لف حؼ. ققل الجؿفقر. وقد رجَّ
(1)

  

(: ولؽـ يجب أن كعؾؿ أنَّ 8/326) شرحفيف   قال الػٔخ ابً عجٔنني

كؾ مـ قؾـا: )الؼقل ققلف(: فنكف ٓبد مـ القؿقـ، وهذه قاطدة طامة: لؼقل الـبل 

طك طؾقف»: ملسو هيلع هللا ىلص .«طؾك مـ أكؽر»، ويف لػظ: «القؿقـ طؾك الؿدَّ
(2)

 

(: والضابط أنَّ 3/479) شرح البؾقغيف  قال اإلمام ابـ طثقؿقـ  

ِطل يحتاج إىل بقـة، وكؾ مـ تؿسؽ  كؾ مـ ادَّطك خالف إصؾ: ففق ُمدَّ

 هبإصؾ: ففق ُمـْؽِر، وطؾقف القؿقـ.ا

يستػاد مـ هذا الحديث شرط مـ شروط صحة البقع الؿتؼدمة يف  تيبيُ:

 أوائؾ الؽتاب، وهق: )رضا الطرفقـ بالبقع والشراء(.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (11/255.)إوسط (5/372 ،)البقان (8/324-326 ،)شرح الؿؿتعالاكظر:  (1)

 (.1417رقؿ ) البؾقغاكظر تخريجف يف ( 2)
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 إَْكَصاِريِّ  (619)

ـْ َأبِل َمْسُعقدٍ   ،َوَط
ِ
ـِ َكَفك  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهلل ـْ َثَؿ َط

، َوَمْفِر البَِغلِّ الَؽْؾِب 
(1)

ـِ  ، َوُحْؾَقاِن الَؽاِه
(2)

ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.. 
(3)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 حهِ بٝع ايهًب. د:1ر َػأي١

  البقع، وهق ققل ذهب أكثر أهؾ العؾؿ إىل تحريؿ بقع الؽؾب، وبطالن

 الحسـ، وربقعة، ومحاد، والشافعل، وأمحد، وإوزاطل، والظاهرية وغقرهؿ.

الذي يف الباب، وجاء طـ  واستدلقا طىل ذلؽ بحديث أبل مسعقد 

 الصحقح الؿسـد(، وهق يف 2/33، أخرجف الحاكؿ )طبداهلل بـ طؿرو 

الصحقح ًضا يف ( مـ حديث ابـ طباس، وهق أي3482(، وطـد أبل داود )811)

طـ ثؿـ الؽؾب، وإن جاء صاحبف، فامأل كػف  هنك الـبل » (612 :)الؿسـد

ٓبـ الؿـذر،  إوسطكؿا يف  وإسـاده صحقح. وثبت طـ أبل هريرة  .«تراًبا

 أكف كان يؽره مفر البغل، وثؿـ الؽؾب، وقال: هق مـ السحت.

 واية: لقجقد وذهب أبق حـقػة إىل جقاز بقعف، وهق ققل مالؽ يف ر

 مـف. آكتػاع

  وذهب جابر بـ طبد اهلل وططاء، والـخعل إىل جقاز بقع كؾب الصقد ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هق الؿال الذي ُتْعَطاه الزاكقة مؼابؾ التؿؽقـ مـ كػسفا.( 1)

 حؾقان الؽاهـ: هق ما يعطاه الؽاهـ مؼابؾ كفاكتف، سؿل بذلؽ ٕكف يؽسبف بغقر تعب.  (2)

 (. 1567(، ومسؾؿ )2237خاري )أخرجف الب (3)
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هنك طـ  دون غقره: لؿا رواه الـسائل مـ حديث جابر بـ طبد اهلل، أنَّ الـبل 

ـَّقر إٓ كؾب صقد. وهذا الحديث قال الـسائل طؼبف: مـؽر.  ثؿـ الؽؾب والسِّ

اظ، مـفؿ: الـسائل، وقد ضعَّػ هذه الزيادة مج اطٌة مـ العؾؿاء والُحػَّ

 والترمذي، والداقطـل، والبقفؼل.

 ٔبٗاُ ذلك:
أهنا جاءت مـ صريؼ محاد بـ سؾؿة، طـ أبل الزبقر، طـ جابر، فذكره. أخرجف 

، وأشار إىل ســفالـسائل، ثؿ قال: حديث مـؽر. وأطؾف الدارقطـل بالققػ يف 

، ســ البقفؼلاحد، وسقيد بـ طؿرو كؿا يف ذلؽ البقفؼل، فؼد رواه طبد الق

كؾفؿ طـ محاد، طـ أبل الزبقر، طـ جابر مقققًفا،  شرح الؿعاينوأبق كعقؿ كؿا يف 

ورواه الفقثؿ بـ مجقؾ، طـ  -وشؽ يف رفعف-ورواه طبقد اهلل بـ مقسك، طـ محاد 

اجح وقػف.  محاد، ورفعف: فالرَّ

عػر الُجْػِري، طـ أبل الزبقر، وجاءت الزيادة مـ صريؼ: الحسـ بـ أبل ج

طـ جابر طـد الدارقطـل، والحسـ الجػري قال فقف البخاري: مـؽر الحديث. 

 وقال ابـ معقـ: لقس بشلء.

وجاءت هذه الزيادة مـ حديث أبل هريرة، ويف أحد أساكقده: أبق الؿفزم، 

وهق متروك، ويف أخر: الؿثـك بـ الصباح، وهق شديد الضعػ، ويف أخر: 

حؿد بـ مصعب الؼرقساين وهق ضعقػ، والقلقد بـ طبقد اهلل بـ أبل رباح، وثؼف م

، وضعػف الدارقطـل طؼب الحديث مـ الجرح والتعديؾابـ معقـ كؿا يف 
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ســف ،ولف صريؼ أخرى طـد البقفؼل، ويف إسـاده: مممؾ بـ إسؿاطقؾ ،

اء، وبدون ضعقػ، وقد ُخقلِػ، فؼد رواه الـضر بـ شؿقؾ بدون آستثـ وهق

 .«الفر» ذكر

ٓ تصح، وٓ تثبت. «إٓ كؾب صقد»مؿا تؼدم أنَّ زيادة:  ّاخلالص٘
(1)

  

، واهلل أطؾؿ.قٌه اجلَيٌزهق  فاىصحْحوبـاء طىل ضعػ الزيادة: 
(2)

  

 ٌٖ ع٢ً َتًـ ايهًب ايك١ُٝ؟ د:2ر َػأي١

  ،ذهب الجؿفقر إىل أكف ٓ يضؿـ بالؼقؿة: ٕنَّ ما ٓ ثؿـ لف فالققؿة لف

العقض طـ العقـ الػائتة، والؼقؿة: هل العقض طـ العقـ الؿتؾػة، والثؿـ: هق 

 .«فنن جاء صاحبف؛ فامأل كػف ترابًا»الؿتؼدم:  ويف حديث ابـ طباس 

  .وذهب ططاء، ومالؽ إىل أنَّ طؾقف الغرم: ٕنَّ ما ُأبقح اقتـاؤه يحرم قتؾف

 وقال ابـ حزم: يضؿـفا بؿثؾفا، أو بؿا يتراضقان طؾقف.

(:  وهذا 3/481-482) شرح البؾقغيف   و ابً عجٔننيقال اإلما

الؼقل هق الراجح أكف ٓ ققؿة لف، وأنَّ إتالفف هدر: فنْن قال صاحب الؽؾب: كؾبل 

غاٍل طـدي، وٓ أفؽف إٓ برقبة هذا الرجؾ. فـؼقل: مثؾ هذه الحال ُيعطك إن ُوِجد 

ن غضبف: دفًعا لؾش  هر والػتـة.اكؾبًا مثؾ كؾبف، وإٓ فُقعطك ما يفقِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التؾخقص (6/6-7 ،)البقفؼل (3/71- ،)ســ الدارقطـل (2991 ،)الصحقحةواكظر:  (1)

(3/6.) 

  (11/24.)إوسط (9/228 ،)الؿجؿقع (6/352- ،)الؿغـل (2237 ،)الػتحاكظر:  (2)
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(: وإذا أتؾػ قؾـا: إكف ٓ ققؿة لف شرًطا، ولؽـف يعزر 3/483)  ّقال

 هبسبب تعديف طىل ما يختص بف هذا الرجؾ.ا

، واهلل أطؾؿ.اىصٌاب ػندُهق  وما قالف الشقخ ابـ طثقؿقـ  ُ :قيت
(1)

 

ُٜ اح لَػان٘. د:3ر َػأي١ ًَِّ َٚا  ُُعع  قتٌ ا٘ي

ا َقتُْؾ ا (6/355 :) قال ابً قدام٘ لُؿَعؾَِّؿ َفَحَراٌم، َوَفاِطُؾُف ُمِسلٌء َضالٌِؿ، َأمَّ

َم إْتاَلُفُف  َكَُّف َمَحؾ  ُمـْتََػٌع بِِف ُيبَاُح اْقتِـَاُؤُه َفُحرِّ
ِ
َوَكَذلَِؽ ُكؾُّ َكْؾٍب ُمبَاٍح إْمَساُكُف: ٕ

اةِ  َٓ َكْعَؾُؿ فِل َهَذا ِخاَلًفا ،َكالشَّ  ه.اَو

( قال: ثؿ هنك رسقل اهلل 1572) صحقح مسؾؿويف حديث جابر يف  ُ :قيت

 .«طؾقؽؿ بإسقد البفقؿ، ذي الـؼطتقـ؛ فنكف شقطان»طـ قتؾفا، وقال:  ملسو هيلع هللا ىلص

فؿـ كان لف كؾب مؿا يباح اقتـاؤه، وٓ حاجة فقف: فال يجقز لف اقتـاؤه  ّعلُٔ:

 بدون حاجة، فقعطل شخًصا آخر يـتػع بف، إما إطارة، أو هدية، وباهلل التقفقؼ.

 ل اض٠ ايهًب. د:4ر َػأي١

 هب أمحد وأصحابف إىل تحريؿ إجارتف: ٕكف محرم بقعف: فحرمت إجارتف، ذ

وهق إصح طـد الشافعقة، وقال بعض الشافعقة بالجقاز: ٕكف يـتػع بف، وهق 

مؼتضك ققل الحـػقة، والؿالؽقة: ٕهنؿ يرون جقاز بقعف فنجارتف مـ باب أوىل، 

، واهلل أطؾؿ.ًاىصٌاب اىقٌه األًه
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2237.)الػتح (6/355 ،)الؿغـلاكظر: (1)

  (9/231.)الؿجؿقع (6/354 ،)ؿغـلالاكظر:  (2)
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 يٛف١ٝ ب٘.لٖسا٤ ايهًب ٚا د:5ر َػأي١

َوَتِصحُّ اْلَقِصقَُّة بِاْلَؽْؾِب الَِّذي ُيبَاُح اْقتِـَاُؤُه:  (6/355 :) قال ابً قدام٘

ـْ َغقِْر ِطَقضٍ 
َكََّفا َكْؼٌؾ لِْؾقَِد فِقِف مِ

ِ
: ، َوَتِصحُّ ِهبَتُُف: لَِذلَِؽ ، ٕ َٓ َتِصحُّ َوَقاَل اْلَؼاِضل: 

 َأْشبَ 
َكََّفا َتْؿؾِقٌؽ فِل اْلَحقَاةِ

ِ
ُل َأَصحُّ  َفْت اْلبَقَْع.ٕ َوَّ ْٕ َكَُّف ُيْمَخُذ ، َوا

ِ
َوُيَػاِرُق اْلبَقَْع: ٕ

مٌ  .، ِطَقُضُف، َوُهَق ُمَحرَّ ـِ افِِعلِّ َوْجَفاِن َكَفَذْي َْصَحاِب الشَّ
ِ
 هاَوٕ

.، واهلل أطؾؿاجلٌاشهق  ًاىصحْح ُ :قيت
(1)

  

 َ ازي١ نًب بهًب، أٚ بػريٙ. د:6ر َػأي١

تؼدم أنَّ الؽؾب ٓ ثؿـ لف، وطؾقف: فنذا بقدل  :وقاه أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل ى

 بؿثؾف: جاز، وإن بقدل بؿا لف ثؿـ: مل يجز: ٕكف يصقر بقًعا.

 اقتٓا٤ ايهًب. د:7ر َػأي١

َٓ َيُجقُز اْقتِـَاُء اْلَؽْؾِب  (6/356 :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘ َّٓ  :َو إ

قِْد، َأْو َكْؾَب َماِشقٍَة، َأْو َحْرٍث: لِؿَ  ـْ الـَّبِلِّ َكْؾَب الصَّ ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة َط َأكَُّف  ملسو هيلع هللا ىلصا ُرِوَي َط

َّٓ َكْؾَب َصْقدٍ » :َقاَل  َخَذ َكْؾًبا إ ـْ اتَّ ـْ َأْجرِِه ُكؾَّ َيْقٍم  ؛َأْو َزْرعٍ  ،َأْو َماِشَقةٍ  ،َم َكَؼَص ِم

«قِقَراٌط 
(2)

ـِ ُطَؿَر َقاَل: َسِؿْعت الـَّبِلَّ ،  ـْ اْب ـَك»َيُؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلصَوَط ـْ اْقَت َّٓ َكْؾَب  َم َكْؾًبا إ

ـْ َأْجرِِه ُكؾَّ َيْقٍم قِقَراَصانِ  ؛َأْو َماِشَقةٍ  ،َصْقدٍ  ـُْؼُص ِم ُف َي َقاَل َسالٌِؿ: َوَكاَن َأُبق ، «َفنِكَّ

ُمتََّػٌؼ َطَؾقْفِ  ُهَرْيَرَة َيُؼقُل: أَْو َكْؾَب َحْرٍث.
(3)

َوإِْن اْقتَـَاُه لِِحْػِظ اْلُبقُقِت، َلْؿ َيُجْز: ، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/231.)الؿجؿقعواكظر:  (1)

 (.1575(، ومسؾؿ برقؿ )2322أخرجف البخاري برقؿ )( 2)

 (.1574(، ومسؾؿ برقؿ )5481أخرجف البخاري برقؿ )( 3)
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َباَحةَ ، بَرِ لِْؾخَ  َكَُّف فِل َمْعـَك الثَّاَلَثِة، ، َوَيْحتَِؿُؾ اإْلِ

ِ
ٕ : افِِعلِّ َوُهَق َقْقُل َأْصَحاِب الشَّ

َنَّ قِقَاَس َغقِْر الثَّاَلَثِة َطَؾقَْفا ُيبِقُح َما َيتَـَاَوُل اْلَخبَُر  َفُقَؼاُس َطَؾقَْفا
ِ
ٕ : ُل َأَصحُّ َوَّ ْٕ َوا

 هاَتْحِريَؿُف.

 ، واهلل أطؾؿ.األقسبححف ابـ قدامة هق وما ص ُ :قيت

 بٝع احلٝٛاْا  املؿرتغ١. د:8ر َػأي١

  مذهب الشافعقة، والحـابؾة جقاز بقع ما يـتػع بف مـفا، ويؿؽـ تعؾقؿف

 وآصطقاد بف، كالصؼر، والػفد.

  وقال بعض الحـابؾة، ومها أبق بؽر بـ طبد العزيز، وابـ أبل مقسك: ٓ يجقز

 فؾؿ َيُجْز بقعفا. بقع الػفد، والصؼر: ٕهنا كجسة،

: فنن كان الػفد، والصؼر وكحقمها مؿا لقس بُؿَعؾَّؿ، وٓ ابـ قدامة  قال

 هيؼبؾ التعؾقؿ: مل يجز بقعف: لعدم الـػع بف.ا

ويؾتحؼ بالؿـع الحققاكات التل ٓ تؼبؾ التعؾقؿ كإسد، والذئب،  ُ :قيت

إسراف، وإضاطة  والـؿر، والدب، وما أشبففا: ٕكف ٓ يـتػع هبا، ويف شرائفا

لؾؿال، والجؿفقر طىل طدم جقاز بقعفا: ٕكف ٓ مـػعة فقفا، وشراؤها إضاطة 

لؾؿال، ولؾشافعقة وجٌف مضعػ بجقاز بقعفا: إلمؽان آكتػاع بجؾقدها بالدباغ، 

 فتاوى الؾجـة، واإلمام الػقزان كؿا يف وبذلؽ أفتك اإلمام ابـ باز 
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(، وباهلل التقفقؼ.13/41-41)

(1)
 

 بٝع احلٝٛاْا  احمل١ٕٓ. د:9ر َػأي١

ٓ يجقز بقعفا، وٓ شراؤها: ٕهنا ذريعة إىل الشرك، واكتشار الصقر، وقد 

، والؾجـة أفتك طؾؿاء طصركا بحرمة بقعفا، وشرائفا، مـفؿ: اإلمام ابـ باز 

ه.االدائؿة، وشقخـا مؼبؾ القادطل 
(2)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- (5/381الحاوي الؽبقر(، 125، و21/124) آستذكار (6/359 ،)الؿغـلاكظر:  (1)

381.) 

 فتاوى العثقؿقـ (5/377 ،)مجؿقع فتاوى ابـ باز (1/715 ،)فتاوى الؾجـةر: اكظ (2)

(12/358.) 
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(667)  
ِ
ـِ َطبِْداهلل ـْ َجابِِر ْب َجَؿٍؾ َلُف َأْطقَا، َفَلَراَد َأْن ُيَسقِّبَُف، َأكَُّف َكاَن َطَؾك  َوَط

بِْعـِقِف »َفَدَطا لِل، َوَضَرَبُف، َفَساَر َسقًْرا َلْؿ َيِسْر مِثَْؾُف، َفَؼاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َفَؾِحَؼـِل الـَّبِلُّ 

قَّةٍ 
، ُثؿَّ َقاَل:  «بُِلوقِ َٓ ُحْؿاَلَكُف إَلك أَْهؾِل،  َواْشتََرْصُت  ،ْعتف بُِلوقِقَّةٍ َفبِ  «بِْعـِقفِ »ُقْؾت: 

ا َبَؾْغت َأَتقْتف بِالَجَؿِؾ، َفـََؼَدكِل َثَؿـَُف، ُثؿَّ َرَجْعت َفَلْرَسَؾ فِل َأَثِري، َفَؼاَل:  َفَؾـؿَّ

َراكِل َماَكْسُتَؽ َأتُ »
(1)

ُخَذ َجَؿَؾؽ؟ ُخْذ َجَؿَؾؽ َوَدَراِهَؿؽ، َفُفَق َلؽ  َػٌؼ َطَؾقِْف، . ُمتَّ «ِٔ

قَاُق لُِؿْسؾٍِؿ. َوَهَذا السِّ
(2)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 بٝع ايساب١، ٚاغتثٓا٤ ايطنٛب عًٝٗا. د:1ر َػأي١

َوُهَق َيُدلُّ َطَؾك َجَقاِز اْلبَقِْع  (3/571 :)كقؾ إوصاريف   قال الػْكاىٕ

ُكقِب، َوبِِف َقاَل اْلُجْؿُفقرُ  َػِر  ،َمَع اْستِثْـَاِء الرُّ َزُه َمالٌِؽ إَذا َكاَكْت َمَساَفُة السَّ َوَجقَّ

افِِعلُّ  ،َقِريبَةً  اٍم، َوَقاَل الشَّ َها بِثَاَلَثِة َأيَّ َٓ َيُجقُز َذلَِؽ  ،َوَحدَّ  ،َوَأُبق َحـِقَػَة َوآَخُروَن: 

ـْ بَ ـَسَقاٌء َقؾَّْت الْ  قا بَِحِديِث الـَّْفِل َط قٍْع َوَشْرطٍ َؿَساَفُة َأْو َكُثَرْت، َواْحتَجُّ
(3)

، 

ـْ الثُّـْقَا َوَحِديِث الـَّْفِل َط
(4)

ـٍ َتْدُخُؾَفا  ُة َطقْ ـْ َحِديِث اْلبَاِب بَِلكَُّف قِصَّ ، َوَأَجاُبقا َط

ُت  َٓ ْحتَِؿا
ِ
ـْ الْ  ،آ

ـْ َبقٍْع َوَشْرٍط َمَع َما فِقِف مِ َؿَؼاِل ُهَق ـَوُيَجاُب بَِلنَّ َحِديَث الـَّْفِل َط

ـْ َح 
. ،ِديِث اْلبَاِب ُمْطَؾًؼاَأَطؿُّ مِ ـْ  َفقُبْـَك اْلَعامُّ َطَؾك اْلَخاصِّ ا َحِديُث الـَّْفِل َط َوَأمَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .الـفايةالؿؿاكسة يف البقع: اكتؼاص الثؿـ واستحطاصف.  (1)

( والؾػظ لؿسؾؿ كؿا كبف الحافظ، ولػظ البخاري 3/1221( ومسؾؿ )2861أخرجف البخاري ) (2)

 بؿعـاه. 

 (.785برقؿ ) البؾقغسقليت يف ( 3)

 (.791برقؿ ) البؾقغسقليت يف ( 4)
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َّٓ َأْن ُيْعَؾؿَ  َم َتْؼقِقُدُه بَِؼْقلِِف: إ  ه.االثُّـْقَا َفَؼْد َتَؼدَّ

ح ذلؽ الصـعاين أيًضا يف جٌاش ذىلهق  فاىساجح ُ :قيت سبؾ ، وقد رجَّ

 د، وإوزاطل، وإسحاق، وأبل ثقر، وابـ الؿـذر.وهق مذهب أمح، السالم

ولؽـ يشترط أن يؽقن لالستثـاء مدة معؾقمة، ويؾتحؼ بذلؽ مـ باع داًرا 

واستثـك سؽـاها شفًرا مثاًل، أو طبًدا، ويستثـل خدمتف طاًما، وما أشبف ذلؽ.
(1)

 

إصالق استثـاء الخدمة بدون تحديد مدة معؾقمة ٓ يجقز، وقال ابـ  

 (: وهذا ٓ خالف يف بطالكف.6/167) دامة ق

 لشا أضاز املؿرتٟ إٔ ٜ ٝع ايع  املػتث٢ٓ َٓؿعتٗا. د:2ر َػأي١

ـَ الْ ـَوإِْن َباَع الْ :  قال ابً قدام٘ َصحَّ اْلبَقُْع،  :ُؿْستَثْـَاَة َمـَْػَعُتَفاـُؿْشتَِري اْلَعقْ

َفنِْن َكاَن َطالًِؿا بَِذلَِؽ َفاَل ِخقَاَر َلُف:  :اُؿْشتَِري الثَّاكِل ُمْستَثْـَاًة َأْيًض ـَوَتُؽقُن فِل َيِد الْ 

َكَُّف َدَخَؾ َطَؾك َبِصقَرةٍ، َفَؾْؿ َيثْبُْت َلُف ِخقَاٌر، َكَؿا َلْق اْشتََرى َمِعقبًا َيْعَؾُؿ َطقْبَفُ 
ِ
َفنِْن َلْؿ  :ٕ

ُف َطقٌْب، َفُفَق َكَؿا َلْق اْشتَرَ  ،َيْعَؾؿْ  َكَّ
ِ
َرًة.َفَؾُف ِخقَاُر اْلَػْسِخ: ٕ َجًة، َأْو َداًرا ُمَمجَّ  ى َأَمًة ُمَزوَّ

، َفَعَؾقِْف ُأْجَرُة اْلِؿثِْؾ: لِتَْػِقيِت الْ ـَوإِْن َأْتَؾَػ الْ  ـَ ِة ـَؿـَْػَعِة الْ ـُؿْشتَِري اْلَعقْ ُؿْستََحؼَّ

ـُ الْ  ـُ بِتَْػِريطِفِ ـلَِغقِْرِه، َوَثَؿ َكصَّ َطَؾقِْف ، ا بِِػْعؾِفِ َفُفَق َكتََؾِػفَ  :َؿبِقِع، َوإِْن َتؾَِػْت اْلَعقْ

 . ... ُؿبْتَاِع بُِلْجَرةِ اْلِؿثْؾِ ـَوَقاَل: َيْرِجُع اْلبَائُِع َطَؾك الْ ، َأْحَؿدُ 

ا إْن َتؾَِػْت بَِغقِْر فِْعؾِِف،   (6/168-169:)الؿغـليف  قال ابً قدام٘  َفَلمَّ

. ـْ َٓ بِتَْػِريطِِف، َلْؿ َيْضَؿ  هاَو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (6/166-168.)الؿغـلواكظر:  (1)
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ـْ َلُف َماٌل َغقُْرُه،  ْطتََؼ َرُجٌؾ مِـَّا َطبًْدا َلفُ َقاَل: أَ   َوَطـْفُ  (666) ـْ ُدُبٍر َوَلْؿ َيُؽ َط

َفبَاَطُف. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف. ملسو هيلع هللا ىلصَفَدَطا بِِف الـَّبِلُّ 
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 بٝع املسبط. د:1ر َػأي١

  ثالثة أققال:يف هذه الؿسللة 

جقاز بقعف مطؾًؼا، وهقققل طؿر بـ طبد العزيز، وصاوس، ومجاهد،  األّل:

وهق مذهب الشافعل، وأمحد يف رواية، وطزاه الحافظ ٕهؾ الحديث، وقال بف 

أهنا باطت جارية لفا قد دبَّرهتا بسبب أهنا  بعض الؿالؽقة، وصحَّ طـ طائشة 

 سحرهتا.

(، والبقفؼل 6/41(، وأمحد )2/67) الؿسـدأخرجف الشافعل يف 

  (1757.)اإلرواءيف  (، وصححف إلباين 8/137)

وقد استدل الؼائؾقن بالجقاز بحديث جابر الذي يف الباب، وقالقا: هق طتؼ 

 . بصػة، ثبت بؼقل الؿعتؼ: فؾؿ يؿـع البقع كؿا لق قال: إن دخؾت الدار: فلكت حر 

 فؾف بقعف قبؾ دخقل الدار.

ـْ َأْوَصك بِِعتِْؼ َشْخص َجاَز َلُف َبقْعف بِاتَِّػاٍق :  قال احلافظ َنَّ َم
ِ
َفقَْؾَحؼ  ،َوٕ

َكَُّف فِل َمْعـَك اْلَقِصقَّة :ُؿَدبَّرـبِِف َجَقاز َبقْع الْ 
ِ
 ه.إ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. والؾػظ لؾبخاري. 997(، ومسؾؿ )2534أخرجف البخاري ) (1)
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قال أمحد: هؿ يؼقلقن: مـ قال: غالمل حر  رأس الشفر. فؾف بقعف قبؾ رأس 

وإن قال: إذا مت. قال: ٓ يبقعف: فالؿقت  الشفر، وإن قال: غًدا. فؾف بقعف الققم،

 أكثر مـ إجؾ، لقس هذا ققاًسا.

الؿـع مـ بقعف مطؾًؼا، وهق ققل سعقد بـ الؿسقب، والشعبل،  الجاىٕ:

والـخعل، وابـ سقريـ، والزهري، والثقري، وإوزاطل، ومالؽ، وأصحاب 

لدارقطـل.أخرجف ا «ٓ ُيباع الؿدبر وٓ يقهب»: الرأي: لحديث ابـ طؿر 
(1)

 

وهق ٓ يثبت مرفقًطا، بؾ حؽؿ طؾقف اإلمام إلباين بالقضع يف  ُ :قيت

الضعقػة (164.والحػاظ يرجحقن وقػف طىل ابـ طؿر، وقد صحَّ مقققًفا ،)
(2)

 

يجقز بقعف لؾحاجة كالديـ وما أشبفف، وهق ققل الؾقث، وإسحاق،  الجالح:

رقبة العبد، وقال همٓء: حديث  وأمحد يف رواية، وأجازه مالؽ يف ديـ يستغرق

جابر محؿقل طىل ما إذا احتاج كؿا هق حال الرجؾ الؿذكقر يف الحديث، فؼد 

 أطتؼف وكان طؾقف ديـ، ومل يؽـ لف مال غقره.

وٓ كعؾؿ  -واهلل أطؾؿ- اىصٌابهق  اىقٌه األًه :قاه أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل ىو

فإفضؾ لف أن ٓ يبقعف. دلقاًل يؿـع بقعف، ولؽـ إذا مل يؽـ محتاًجا:
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ان، قال أبق حاتؿ: مـؽر الحديث. وقال 4/138أخرجف الدارقطـل )( 1) (، ويف إسـاده: طبقدة بـ حسَّ

 ؼات.ابـ حبان: يروي الؿقضقطات طـ الث

 .( بنسـاد صحقح طـ ابـ طؿر 4/138أخرجف الدارقطـل )( 2)

  (2231.)الػتح (14/419-421 ،)الؿغـلواكظر:  (3)
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ـْ َمقُْؿقَكَة َزْوِج الـَّبِلِّ  (666) ، َفَؿاَتْت فِقِف، َفُسئَِؾ  ملسو هيلع هللا ىلصَوَط ـٍ َأنَّ َفْلَرًة َوَقَعْت فِل َسْؿ

َرَواُه الُبَخاِريُّ  «َوُكُؾقهُ  لُؼقَها َوَما َحْقَلَفاأ»َطـَْفا َفَؼاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلُّ 
(1)

َوَزاَد َأْحَؿُد  

ـٍ َجامِدٍ  : فِل َسْؿ .َوالـََّسائِلُّ
(2)

 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (666)   ،َوَط
ِ
الَػْلَرُة فِل  إَذا َوَقَعِت »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

ـِ  ْؿ . َرَواُه «َلَفا، َوإِْن َكاَن َمائًِعا َفاَل َتْؼَربُقهُ لُؼقَها َوَما َحْق لَ ، َفنِْن َكاَن َجاِمًدا فَ السَّ

َوَأُبقَحاتٍِؿ بِالَقْهِؿ. ،َأْحَؿُد َوَأُبقَداُود، َوَقْد َحَؽَؿ َطَؾقِْف البَُخاِريُّ 
(3)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 ٌٖ جيٛظ بٝع ايعٜت املتٓجؼ؟ د:1ر َػأي١

  فصؾ الـجاسة مـف: فال أكثر العؾؿاء طىل أنَّ الزيت الؿتـجس ٓ يؿؽـ

زون بقعف، كشحؿ الؿقتة وهق مذهب الحـابؾة، وإصح طـد الشافعقة،  يجقِّ

 وقال بف مالؽ، ومجاهقر العؾؿاء.

 الذي يف الباب. واستدلقا بحديث أبل هريرة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 5541أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

 (. وإسـاد الـسائل صحقح.7/178(، والـسائل )6/331أخرجف أمحد ) (2)

ـ صريؼ معؿر طـ الزهري طـ سعقد (، م3842(، وأبقداود )2/232. أخرجف أمحد )ضعٔف معل (3)

ابـ الؿسقب طـ أبل هريرة بف. وهق حديث معؾ، فؼد أخطل معؿر يف إسـاده ومتـف. فؼد رواه 

الحػاظ مـ أصحاب الزهري طـ الزهري طـ طبقداهلل بـ طبداهلل طـ ابـ طباس طـ مقؿقكة بالؾػظ 

خاري وأبقحاتؿ والترمذي وغقرهؿ. . وقد أطؾف الب«وإن كان مائًعا فال تقربوه»السابؼ بدون زيادة 

 العؾؾ(، و 2/12ٓبـ أبل حاتؿ ) العؾؾ(، و 2/758لؾترمذي ) العؾؾ الؽبقراكظر 

 (. 257-4/256لؾترمذي ) الســ(، و -7/285لؾدارقطـل )
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  وقال أبق حـقػة وأصحابف، والؾقث: يجقز بقعفا: ٕكف يؿؽـ فصؾ الـجاسة

 فعقة، وأمحد يف رواية.طـفا بغسؾفا، وهق ققل بعض الشا

تؼدم يف ]كتاب الطفارة[ أكـا رجحـا أنَّ الؿائع  :قاه أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل ىو

ر بزيادة الؿائع مـ جـسف، وقد يطفر أيًضا بغؾقاكف، أو تعريضف  الؿتـجس ُيَطفَّ

 لؾشؿس والفقاء.

، واهلل أطؾؿ.ًػيْو: فْجٌش تْؼو
(1)

 

بحؾقل الـجاسة فقف يف كتاب الطفارة، تؼدم الؽالم طىل كجاسة الزيت  تيبيُ:

حـا أنَّ الزيت يـجس إذا تغقرت أوصافف.  ورجَّ
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  (1/314.)اإلكصاف (13/347-348 ،)الؿغـل (9/238 ،)الؿجؿقعاكظر:  (1)
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َبقِْر َقاَل: َس  (666) ـْ َأبِل الزُّ ـَّْقرِ  َجابًِرا  ُت لْ لَ َوَط ـِ السِّ ـْ َثَؿ َوالَؽْؾِب َفَؼاَل:  َط

ـْ َذلَِؽ. َرَواُه ُمْسؾِؿٌ  ملسو هيلع هللا ىلصَزَجَر الـَّبِلُّ  َّٓ َكْؾَب َصقٍْد. ،َط َوالـََّسائِلُّ َوَزاَد: إ
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( مـ صريؼ محاد بـ سؾؿة طـ أبل الزبقر طـ جابر، 319، 7/191ؼد أخرجفا )أما رواية الـسائل ف (1)

وقد قال طؼب الحديث يف الؿقصـ إول: لقس بصحقح، ويف الؿقصـ الثاين: )مـؽر(. وأطؾف 

، وأشار إىل ذلؽ البقفؼل: فؼد رواه طبدالقاحد وسقيد بـ طؿرو كؿا ســفالدارقطـل بالققػ يف 

كؾفؿ طـ محاد بـ سؾؿة طـ أبل الزبقر طـ  شرح الؿعاينقكعقؿ كؿا يف ، وأبســ البقفؼليف 

جابر مقققًفا، ورواه طبقداهلل بـ مقسك طـ محاد وشؽ يف رفعف، وخالػ الفقثؿ بـ مجقؾ فرواه طـ 

 محاد مرفقًطا، فالراجح وقػف، واهلل أطؾؿ.

  (2991 .)الصحقحة(، و6/6 - 7) البقفؼل(، و-3/72) الدارقطـلســ اكظر: 

 ( ففل مـ صريؼ معؼؾ بـ طبقداهلل الجزري طـ أبل الزبقر طـ جابر. 1569وأما رواية مسؾؿ )

قال أمحد: أحاديثف طـ أبل الزبقر تشبف أحاديث ابـ لفقعة، قال ابـ رجب: ومؿا أكؽر طؾقف 

 حديث بقع السـقر.

(، 3/339أخرجف أمحد )وقد جاء الحديث مـ رواية ابـ لفقعة طـ أبل الزبقر طـ جابر،  ُ :قيت

 ويف إسـاده: ابـ لفقعة، وهق ضعقػ.

(، 3/73وجاء مـ رواية الحسـ بـ أبل جعػر طـ أبل الزبقر طـ جابر أخرجف الدارقطـل )

 والحسـ شديد الضعػ. 

وجاء مـ رواية طؿر بـ زيد الصـعاين طـ أبل الزبقر طـ جابر، بؾػظ: )هنك طـ أكؾ الفرة 

(، وطؿر بـ زيد ضعقػ، وقد أكؽر 3/297(، وأمحد )3817( )3481)وثؿـفا(، أخرجف أبق داود 

 .الؿقزانطؾقف هذا الحديث كؿا يف 

(، 3/72وجاء مـ رواية خقر بـ كعقؿ الحضرمل طـ أبل الزبقر طـ جابر، أخرجف الدارقطـل )

بـ كعقؿ حسـ الحديث ولؽـ الراوي طـف وهب اهلل بـ راشد أبل زرطة قال فقف أبقحاتؿ:  وخقر

حؾف الصدق، وخالػف ابـ لفقعة فرواه طـ خقر بـ كعقؿ طـ ططاء طـ جابر بف، أخرجف أمحد م

(3/339 .) 

(، والترمذي 3479وجاء مـ رواية إطؿش طـ أبل سػقان طـ جابر، أخرجف أبق داود )

( وغقرمها، ولؽـ صح طـ وكقع أكف رواه طـ إطؿش قال: قال جابر فذكره. ثؿ قال: قال 1297)

قال : التؾخقصأرى أبا سػقان ذكره. فؼد شؽ إطؿش يف وصؾف، وقال الحافظ يف  إطؿش:

 = ابـ وضاح: إطؿش يغؾط، والصقاب مقققف. 
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 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 حهِ بٝع اهلط. د:1ر َػأي١

 :يف الؿسللة ققٓن 

جقاز بقعف، وهق ققل الحسـ، وابـ سقريـ، والحؽؿ، ومحاد،  األّل:

ب الرأي، وغقرهؿ: ٕهنا والثقري، ومالؽ، والشافعل، وأمحد، وإسحاق، وأصحا

كؿا يف إوسط: أكف كان  تـػع، وٓ حرمة يف اقتـائفا. وقد ثبت طـ ابـ طباس 

 ٓ يرى بذلؽ بلًسا.

تحريؿ البقع، وهق ققل صاوس، ومجاهد، وجابر بـ زيد، وأمحد يف  الجاىٕ:

 رواية، والظاهرية، واختاره الشقكاين، والصـعاين: لألحاديث الـاهقة طـ ذلؽ.

، اجلٌاش هقفاألظيس الحديث ُمَعؾ  مـ مجقع صرقف:  :أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل ىو قاه

واهلل أطؾؿ، وإذا كان الفر متقحًشا وٓ يـػع صاحبف: فال يجقز بقعف كالسباع.
(1)
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( وضعػ الحديث ابـ طبدالبر وأمحد -3/71) الســوقد رجح وقػف الدارقطـل كؿا يف  ُ :قيت =

 والخطابل وغقرهؿ. 

 ســ البقفؼل(، و -3/72) رقطـلســ الداوجاء طـ أبل هريرة وهق مـؽر كؿا يف 

 (14166( )14411( )14652 )تحؼقؼ الؿسـد(. اكظر: 3/6) التؾخقص(، و 6/6-7)

 التؾخقص(، و 6/529) البدر الؿـقر(، و 4/143-145) الؿسـد الجامع(، و 14767)

(3/41 .) 

  (11/27-.)إوسط (6/361 ،)الؿغـلواكظر:  (1)
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 َفِصن ِف٘ ِذِكِس َبِعِض امَلَطاِئِن امُلِمَخَكة

 بٝع اي ػاٍ، ٚاحلُري. د:1ر َػأي١

ه (: ٓ خالف يف إباحة بقعفا.ا6/361) الؿغـليف   قال ابً قدام٘

 يعـل البغال والحؿقر.

( أنَّ رجاًل كان بعقًدا 663) صحقح مسؾؿويف حديث ُأبل بـ كعب يف  ُ :قيت

مـ الؿسجد، فؼال لف رجٌؾ: لق اشتريت محاًرا تركبف يف الظؾؿاء، والرمضاء...، 

الصحابة الحديث. ففذا يدل طىل أن بقع الحؿقر كان معؾقًما مقجقًدا يف طصر 

 ومـ بعدهؿ.

 ٿ  ٿ ٺ﴿ويستدل طىل جقاز بقعفا أيًضا بؼقلف تعاىل: 

، فؼد امتـ اهلل طؾقـا بؿـػعة هذه [8النحل:] ﴾ڤ ٹ ٹ ٹ ٿٹ ٿ

 الحققاكات وما كان فقف مـػعة، فقجقز بقعف وشراؤه: إٓ ما استثـاه الدلقؾ.

 (8/129-131 :)الشرح الؿؿتعيف   ّقال اإلماو ابً عجٔنني

 إىل يقمـا هذا. ملسو هيلع هللا ىلصؿقن مجؿعقن طىل بقع الحؿقر مـ طفد الرسقل الؿسؾ

م شقًئا »: ملسو هيلع هللا ىلصفنن قال قائؾ: يشؽؾ طىل ذلؽ ققل الرسقل  قال: إنَّ اهلل إذا حرَّ

 ، والبغؾ حرام، والحؿار حرام، يعـل أكؾفا.«حرم ثؿـف
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كؼقل: حرم ثؿـف، أي: ثؿـ ذلؽ الؿحرم، ولفذا لق اشترى شخٌص بغاًل  قال:

فق حرام طؾقف، فال يجقز أن يلخذ طىل شلء محرم طقًضا، وهق يشتريف ٓ لقلكؾف: ف

 هٕكؾف، ولؽـ لركقبف، وركقبف وآكتػاع بف حالل، فال يعارض الحديث.ا

ويؿؽـ أن يؼال: طؿقم الحديث مخصقص بالبغال والحؿقر: لؿا  ُ :قيت

 تؼدم، واهلل أطؾؿ.

 بٝع ايكطز. د:2ر َػأي١

َقاَل  َقاَل َأْحَؿُد: َأْكَرُه َبقَْع اْلِؼْردِ.  (6/361:)الؿغـليف   قال ابً قدام٘

ـْ َيـْتَِػُع بِِف،  ا َبقُْعُف لَِؿ ـُ َطِؼقٍؾ: َهَذا َمْحُؿقٌل َطَؾك َبقِْعِف لإِْلَِصاَفِة بِِف، َوالؾَِّعِب، َفَلمَّ اْب

ْؼِر َوالْ  ،َؿتَاعِ ـَكِحْػِظ الْ  َكَُّف َكالصَّ
ِ
اِن َوَكْحِقِه، َفقَُجقُز: ٕ كَّ َوَهَذا َمْذَهُب  بَاِزي.َوالدُّ

. افِِعلِّ ـِ َأبِل ُمقَسك الْ  ،َوقِقَاُس َقْقِل َأبِل َبْؽرٍ  الشَّ ـْ َبقِْعِف ُمْطَؾًؼا.ـَواْب
 هاَؿـُْع مِ

، واإلمام الػقزان حػظف اهلل بعدم جقاز بقعف كؿا وقد أفتك اإلمام ابـ باز 

 (: لؿا يف ذلؽ مـ إضاطة الؿال.13/38) فتاوى الؾجـةيف 

 بٝع ايٕٝٛض. د:3ر َػأي١

 الطققر قسؿان:

ما ُيـتػع بؾقكف كالطاوس وبعض الطققر الؿؾقكة، أو صقتف  الكطه األّل:

كالببغاء، والعـدلقب وغقره، ففذه يجقز بقعفا وشراؤها: ٕنَّ الـظر إلقفا وسؿاع 

أصقاهتا أمٌر ُمباح، ومل يلت يف الشرع ما يػقد حرمة بقعفا، وشرائفا، وحبسفا، بؾ 

 الصحقحقـد الجقاز، ودلقؾ الجقاز حديث أكس يف جاء ما يػق
(1)

 أنَّ الـبل  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2151(، ومسؾؿ برقؿ )6129ي برقؿ )أخرجف البخار( 1)
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ُـَّغقر»قال:  ، والـغقر صائر صغقر كان يؾعب بف، وهذا يدل «؟يا أبا ُطؿقر، ما فعؾ ال

 الطػؾ لقس بف بلس. بف طىل أن حبس الطقر لقؾعب

  ويف بقعفا وشرائفا خالف: فالجؿفقر طىل جقاز بقعفا وشرائفا، والؾفق

كَّاكة الؿباحة. معفا،  وسؿاع أصقاهتا الرَّ

  وابـ حزم، ومجاطة طىل كراهة بقعفا وشرائفا، بؾ ابـ حزم طىل الؿـع، وقالقا

: ٕن سؿاع أصقاهتا والتؿتع هبا لقس فقف لؾؿرء حاجة، بؾ -أطـل غقر ابـ حزم-

هق مـ البطر، وإشر، ورققؼ العقش، وهق َسَػٌف، واستـبط الؿـع مـ كالم ابـ 

، فؼد قال: وٓ يجقز بقع الحققان إٓ لؿـػعة، إما لألكؾ، وإما الؿحىل حزم يف

لؾركقب، وإما لصقد، وإما لدواء: فنن كان ٓ مـػعة فقف لشلء مـ ذلؽ: مل يحؾ 

 بقعف، وٓ مؾؽف: ٕكف إضاطة مال مـ الؿبتاع، وأكؾ مال بالباصؾ مـ البائع.

ن ٓ تصرف إمقال الؽثقرة ، ولؽـ يـبغل أاىصٌابهق  اىقٌه تاجلٌاش ُ :قيت

 الطائؾة لذلؽ: فنكف يدخؾ يف إضاطة الؿال.

ما لقس فقف كػٌع، كالحدأة، والغراب، وغقر ذلؽ مـ الطققر،  الكطه الجاىٕ:

 فػقف خالف:

  فالجؿفقر طىل طدم الجقاز، وقال إمام الحرمقـ: إن كان يف بعض أجـحتفا

جؾ كػع جؾقدها.فائدة: جاء فقف القجف السابؼ يف بقع السباع ٕ
(1)
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 الؿحىل (9/241 ،)الؿجؿقع (4/263 ،)اإلكصاف (6/359 ،)الؿغـلواكظر:  (1)

(1531 ،)فتاوى الؾجـة الدائؿة (13/39-41.) 
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 بٝع احلؿطا . د:4ر َػأي١

أما ما ٓ كػع فقف كالخـافس، والعؼارب، والحقَّات، والديدان، وما أشبف ذلؽ: 

فال يجقز بقعفا: ٕكف ٓ يـتػع هبا، وٕنَّ فقف إضاطة لؾؿال، وبعضفا ملمقر بؼتؾف فال 

 يجقز بقعفا.

: وهق هذا وأما ما فقف كػع مثؾ الديدان لصقد السؿؽ، والعؾؼ، قال الـقوي

الدود إسقد وإمحر الذي يخرج مـ الؿاء، وطادتف أن ُيؾَؼك طىل العضق الذي 

 ضفر فقف غؾبة الدم فقؿص دمف.اكتفك.

ز الحـابؾة بقعفا، والعؾؼ جقزها الحـابؾة، وهق إصح  فالديدان لؾسؿؽ جقَّ

طـد الشافعقة.
(1)

  

 بٝع زٚز٠ ايكع. د:5ر َػأي١

 ف، وهقحققان صاهر.الجؿفقر طىل الجقاز: ٕكف مؿا يـتػع ب 

  وذهب أبق حـقػة إىل الؿـع: إٓ إذا بقعت مع الؼز وهق الحرير: فقجقز: ٕكف

 ٓ يـتػع بعقـف: ففق كالحشرات.

 : ٕكف يـتػع بف باطتبار كتاجف.ًاىصحْح قٌه اجلَيٌز

هٓ كعؾؿ لف حجة أصاًل، وٓ أحًدا سبؼف إىل الؿـع.ا :قال ابً حصو 
(2)
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  (6/362.)الؿغـل (9/241-241 ،)الؿجؿقعاكظر:  (1)

  (1546.)الؿحىل (6/362 ،)الؿغـلواكظر:  (2)
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 بٝع ايٓخٌ. د:6ر َػأي١

 اهَ دَ اهَ َش  اذَ إِ  ؾِ حْ الـَّ  عُ قْ بَ  قزُ جُ يَ وَ  (6/362 :)الؿغـليف   قدام٘قال ابً 

  ةً دَ رِ ػَ ـْ مُ  افَ عُ قْ بَ  قزُ جُ يَ  َٓ : ةَ ػَ قْ ـِ َح  قبُ أَ  اَل قَ وَ  ،عَ ـِ تَ ؿْ تَ  نْ أَ  افَ ـُ ؽِ ؿْ يُ  َٓ  ثقْ حَ بِ  ةً قَس بُ حْ مَ 
 اؿَ لِ

 ـَ مَ  فِ قْ فِ  اٌب رَ َش  افَ قكِ طُ بُ  ـْ مِ  ُج رُ خْ يَ  رٌ اهِ صَ  انٌ قَ قَ َح  فُ كَّ أَ  اـَ لَ وَ  .زِّ ؼَ الْ  ودِ دُ  لفِ  رَ كِ ذُ 
 :اسِ ؾـَّ لِ  عُ افِ

َ  ةِ ؿَ قْ ِف بَ كَ  فُ عُ قْ بَ  ازَ جَ فَ  ْٕ  ه.اامِ عَ كْ ا

( بعد أن ذكر ققل أبل حـقػة: وما 1546) الؿحىليف   قال ابً حصو

 هكعؾؿ لف حجة أصاًل وٓ أحًدا سبؼف إىل الؿـع مـ بقع الـحؾ، ودود الؼز.ا

لـحؾ يف أجباحفا إذا ُطؾِؿت كؿقُتفا بدخقلفا يجقز شراء ا تيبيُ:

أو بػتح تؾؽ إجباح والـظر إلقفا مـ أهؾ الخبرة وإٓ فال يجقز:  وخروجفا،

لحصقل الغرر.
(1)

  

 حهِ بٝع ايسّ. د:7ر َػأي١

هنك طـ  ، أنَّ الـبل ( مـ حديث أبل جحقػة 2238أخرج البخاري )

 ثؿـ الدم.

ؿـف، قالف ابـ الؿـذر كؿا يف وقد أمجع أهؾ العؾؿ طىل تحريؿ بقع الدم وث

الؿغـل (6/358 والحافظ يف ،)الػتح (2238). 

ٌم باإلمجاع: لمية   .[3املائدة:] ﴾ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿وأكؾف محرَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (6/362.)الؿغـلظر: اك (1)
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 ْكٌ ايسّ َٔ  ػس ل  آخط. د:8ر َػأي١

كؼؾ الدم مـ جسد إىل آخر يدخؾ يف ا لتحريؿ، فال يجقز أكؾ الدم سقاء طـ 

يات: إٓ يف حالة الضرورة فقجقز سحب الدم صريؼ الػؿ، أو الشرايقـ، أو الؿغذ

اًكا، وما  مـ شخص ٔخر إذا اضطر اإلكسان إىل سحب الدم لـػسف إذا ُأططل لف مجَّ

ًٓ مؼابؾ هذا الدم، ويؽقن اإلثؿ  ٓ يعطك إٓ بؿال: فال بلس لؾؿحتاج أن يدفع ما

 .طىل بائع الدم

حرم طؾك ققم أكؾ إن اهلل إذا »: والدلقؾ طىل التحريؿ حديث ابـ طباس 

م طؾقفؿ ثؿـف بنسـاد  (، طـ ابـ طباس 3488أخرجف أبق داود ) «شلء حرَّ

، وهذه فتقى الؾجـة الدائؿة.صحقح
(1)

 

 حهِ بٝع املػو. د:9ر َػأي١

ة الغزال إثر الجري الشديد، يربط فترة  ع يف ُسرَّ الؿسؽ هق طبارة طـ دم متجؿِّ

 حتك يـػصؾ مـ جسد الغزال، ومـف ُيصـع الؿسؽ.

 «مثؾ الجؾقس الصالح كحامؾ الؿسؽ»يف شرح حديث:   ّْٖقال الي

(: وفقف صفارة الؿسؽ، واستحبابف، وجقاز بقعف، وقد أمجع العؾؿاء 2628برقؿ )

طىل مجقع ذلؽ، ومل يخالػ فقف مـ ُيعتد بف، وكؼؾ طـ الشقعة كجاستف، والشقعة ٓ 

 هُيعتَدُّ هبؿ يف اإلمجاع.ا

 واكظر بؼقة كالمف فنكف مػقد.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.-283)ص فؼف وفتاوى البققعاكظر:  (1)
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 اجمل٬  ٚايصخـ اييت ؾٝٗا فٛض. ؾطا٤ د:11ر َػأي١

 هل طىل قسؿقـ:

 مجالت ماجـة، والصقر فقفا طؿدة: ٕجؾ اإلغراء والػتـة. (1

 مجالت أخبار يقمقة، ومؼآت سقاسقة. (2

 .فالـقع إول ٓ يجقز بقعف، وٓ شراؤه، وهق حرام ضاهر

شراء والـقع الثاين قال فقف ابـ باز، وابـ طثقؿقـ رمحفؿا اهلل تعاىل: ٓ بلس ب

 هذه الؿجالت والصحػ، والصقر لقست مؼصقدة يف الشراء.

 ويجب طؾقف صؿس الصقر كؿا هق معؾقم. ُ :قيت
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ـْ َطائَِشَة  (666) َفَؼاَلْت: َكاَتبْت َأْهؾِل َطَؾك تِْسِع  َقاَلْت: َجاَءْتـِل َبِريَرةُ  ،َوَط

َها َلُفْؿ َوَيُؽقُن َأَواٍق، فِل ُكؾِّ َطاٍم ُأوقِقٌَّة، َفَلِطقـِقـِل. َفُؼْؾت: إْن َأَح  بَّ َأْهُؾِؽ َأْن َأُطدَّ

ـْ 
ُؤِك لِل َفَعْؾُت، َفَذَهبَْت َبِريَرُة إَلك أَْهؾَِفا، َفَؼاَلْت َلُفْؿ: َفَلَبْقا َطَؾقَْفا، َفَجاَءْت مِ َٓ َو

 
ِ
َّٓ َأْن َجالٌِس، َفَؼاَلْت: إكِّل َقْد َطَرْضُت َذلَِؽ َطَؾقِْفْؿ َفَلَبقْ  ملسو هيلع هللا ىلصِطـِْدِهْؿ، َوَرُسقُل اهلل ا إ

ُء َلُفْؿ، َفَسِؿَع الـَّبِلُّ  َٓ ُخِذهيَا »، َفَؼاَل: ملسو هيلع هللا ىلص، َفَلْخبََرْت َطائَِشُة الـَّبِلَّ ملسو هيلع هللا ىلصَيُؽقَن الَق

ـْ َأْطَتَؼ  َواْشَترِصِل َلُفؿُ  ُء لَِؿ َٓ ََم الَق َء، َفنِكَّ َٓ ؿَّ َقاَم َرُسقُل ، ثُ َفَػَعَؾْت َطائَِشُة  «الَق

 
ِ
َأمَّا بَْعُد، َفََم بَاُل ِرَجاٍل َيْشَترُِصقَن »ُثؿَّ َقاَل:  فِل الـَّاِس َفَحِؿَد اهلَل َوَأْثـَك َطَؾقْفِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ـْ َشْرٍط َلْقَس فِل كَِتاِب اهللِ َفُفَق بَاصٌِؾ،  ُشُروًصا َلْقَسْت فِل كَِتاِب اهللِ َتَعاَلك؟ َما َكاَن ِم

ـْ َأْطَتَؼ َوإِْن َكا ُء لَِؿ َٓ ، َوَشْرُط اهللِ َأْوَثُؼ، َوإِكَََّم الَق . «َن ِماَئَة َشْرٍط، َقَضاُء اهللِ َأَحؼُّ

، َوِطـَْد ُمْسؾٍِؿ َقاَل:   اْشَترهِيَا َوَأْطتِِؼقَفا َواْشَترِصِل َلُفؿُ »ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف َوالؾَّْػُظ لِْؾبَُخاِريِّ

ءَ  َٓ .«الَق
(1)

 

 م املستفادة من احلديثاملسائل واألحكا

 .«ٚاؾرتطٞ هلِ اي٤٫ٛ»قٛي٘:  د:1ر َػأي١

يف البقع طىل شرط فاسد،  استشؽؾ كثقر مـ أهؾ العؾؿ صدور اإلذن مـف 

فؿـفؿ مـ أكؽر الشرط يف الحديث، كقحقك بـ أكثؿ، وأشار إىل ذلؽ الشافعل يف 

إم ولقس كذلؽ، فؼد روى ذلؽ مجاطة مـفؿ هشام بـ طروة، والحديث متػؼ ،

 ىل صحتف.ط

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 8( )1514(، ومسؾؿ )2563أخرجف البخاري ) (1)
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بؿعـك: )طؾقفؿ القٓء( والالم بؿعـك  «اشترصل هلؿ القٓء» ّميَه مً قال:

 .[7اإلرساء:] ﴾ڭ ڭ ڭ﴿)طىل( كؼقلف تعاىل: 

وهذا قال بف الؿزين، والشافعل، والخطابل، وضعَّػ ذلؽ ابـ خزيؿة، 

والـقوي، وابـ دققؼ العقد: ٕهنؿ أبقا أن يجعؾقا لفا القٓء، فؽقػ يلمرها أن 

 ترط طؾقفؿ شقئًا قد اشترصقا خالفف: فػل ذلؽ تؽرار ٓ فائدة فقف.تش

لإلباحة: لقـبف طىل أكف ٓ يـػعفؿ،  «اشترصل»إمر يف ققلف:  ّميَه مً قال:

فقجقده وطدمف سقاء، وكلكف يؼقل: )اشترصل، أو ٓ تشترصل، فذلؽ ٓ يػقدهؿ(، 

.«قا ما شاءوااشترهيا ودطقفؿ يشترص»: البخاريويؼقي ذلؽ رواية يف 
(1)

 

أطؾؿ الـاس بلنَّ القٓء باصؾ، فؾؿا فعؾقا ذلؽ أصؾؼ  كان الـبل  ّقٔل:

إمر مريًدا بف التفديد، والزجر، والتقبقخ، والؿؼصقد بف اإلهاكة وطدم الؿبآة 

 بآشتراط، وأن وجقده كعدمف.

: أققى إجقبة أنَّ هذا الحؽؿ خاص  بعائشة يف هذه ٖ ّقال اليّْ

 هضقة، وأنَّ سببف الؿبالغة يف الرجقع طـ هذا الشرط: لؿخالػتف حؽؿ الشرع.االؼ

(، قال: 3/516) شرح البؾقغوهذا الؼقل اختاره الشقخ ابـ طثقؿقـ يف 

وُكجقب طىل ققلفؿ: )إنَّ الرسقل طؾقف الصالة والسالم ٓ يلذن بشلء مخالٍػ 

ـػذه، ولق أذن وكػذ لؽان مل يلذن بذلؽ لق ملسو هيلع هللا ىلصلؾشرع( كجقب طـف بلنَّ رسقل اهلل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2565أخرجف البخاري برقؿ ) (1)
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محؾ إشؽال، لؽـف أذن بذلؽ لقبطؾف بعد شرصف، وإبطال الشلء بعد شرصف أشد 

 وهـاك أققال أخرى.ه وقًعا وأبقـ يف اإلفساد واإلبطال.ا

، اىقٌه األخريهق  -واهلل أطؾؿ- أقسب ىره األقٌاه :قاه أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل ىو

كف ٓ يـػعفؿ.ثؿ الؼقل بلكف لإلباحة: لقـبف طىل أ
(1)

 

 بٝع املهاتب. د:2ر َػأي١

 يف الؿسللة ثالثة أققال: 

جقاز بقعف، وهق ققل ططاء، والـخعل، والؾقث، وأمحد، وابـ الؿـذر،  األّل:

 وهق الؼقل الؼديؿ لؾشافعل.

، قال ابـ اشترت بريرة، وهل مؽاَتبَة بلمر الـبل  واستدلقا بلنَّ طائشة 

جائز، وٓ أطؾؿ خبًرا يعارضف، وٓ أطؾؿ يف الؿـذر: فػل ذلؽ أبقـ البقان أن بقعف 

 شلء مـ إخبار دلقاًل طىل طجزها.

مـع بقعف، وهق ققل مالؽ، والشافعل، وأصحاب الرأي، ورواية طـ  الجاىٕ:

أمحد: ٕكف طؼد يؿـع استحؼاق كسبف، فؿـع بقعف، وتلولقا حديث بريرة بلهنا 

 طجزت، وكان بقعفا فسًخا لؽتابتفا.

البقع برضك الؿؽاَتب، وٓ يجقز إذا مل يرض، وهق ققل يجقز  الجالح:

الزهري، وأبل الزكاد، وُحؽِل طـ أبل يقسػ: ٕنَّ بريرة إكؿا بقعت برضاها، وهذا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (1514.)شرح مسؾؿ (3/22 )السبؾ (2563 ،)الػتحاكظر:  (1)
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ب يف  ]باب بقع الؿؽاتب إذا رضل[.  صحقحفالؼقل هق اختقار البخاري، فؼد بقَّ

 وهق ققل ربقعة، واختاره ابـ طبد البر.

بجقاز بقع الؿؽاتب يؼقلقن بعدم فسخ الؽتابة بالبقع، الذيـ يؼقلقن  تيبيُ:

وٓ يجقز إبطالفا باإلمجاع، كؼؾف ابـ الؿـذر، وابـ قدامة، ويبؼك طىل كتابتف إذا شاء 

طـد الؿشتري كؿا كان طـد البائع: فنن طجز ففق طبد لؾؿشتري، وإن أدَّى: طتؼ 

سخ.ووٓؤه لف، وإن مل يعؾؿ الؿشتري كقكف مؽاَتبَا: فؾف الػ
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (12/251 ،)رصبلتػسقر الؼ (2564 ،)الػتح (14/535-537 ،)الؿغـلاكظر:  (1)

الؿجؿقع (9/247 ،)التؿفقد (13/342-343.ط/مرتبة) 
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ِِٗع  َوَطاِئُن ُوِمَخَكة ُوَتَعّمَكٌة ِبالػُُّسِٔط ِف٘ الَب

 ايؿطٚط يف اي ٝع. د:1ر َػأي١

(: الشروط يف البقع 8/234) الشرح الؿؿتعيف   قال اإلماو ابً عجٔنني

 هق إلزام أحد الؿتعاقديـ أخر ما ٓ يؾزمف بؿؼتضك العؼد، وكذلؽ يف غقره.

 فنكف إن شرط ففق مـ باب التقكقد.وأما ما يؾزمف بؿؼتضك العؼد:  قال:

وهل الؿتؼدمة يف أوائؾ -والػرق بقـ الشروط يف البقع، وشروط البقع  قال:

أنَّ شروط البقع مـ وضع الشارع، والشروط يف البقع  األّل:مـ وجقه:  -الؽتاب

شروط البقع يتققػ طؾقفا صحة البقع،  الجاىٕ:مـ وضع أحد الؿتعاقديـ. 

ققػ طؾقفا لزوم البقع: ففق صحقح، لؽـ لقس بالزم: ٕنَّ والشروط يف البقع يت

أنَّ شروط البقع ٓ يؿؽـ  ايثايث:مـ لف الشرط إذا مل يقف لف بف: فؾف الخقار. 

أنَّ شروط  ايطابع:إسؼاصفا، والشروط يف البقع يؿؽـ إسؼاصفا مؿـ لف الشرط. 

بقع مـفا ما هق البقع كؾفا صحقحة معتبرة: ٕهنا مـ وضع الشرع، والشروط يف ال

 .صحقح معتبر، ومـفا ما لقس بصحقح وٓ معتبر.اكتفك

 ايٛقت ايصٟ تعت  ؾٝ٘ ايؿطٚط يف اي ٝع. د:2ر َػأي١

ذكر أهؾ العؾؿ أنَّ الشرط الؿؼارن لؾعؼد يؾحؼف، وكذلؽ الشرط الذي يؽقن 

بعد العؼد يف مدة خقار الؿجؾس، أو خقار الشرط طىل إصح طـد الشافعقة، 

 والحـابؾة.
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 رط الذي يؽقن قبؾ العؼد فللغاه الجؿفقر مـ الحـابؾة، والشافعقة.وأما الش

لعؿقم  أٚٙيا:: والصحقح أكف يعتبر: لؿا يظ:  قال اإلماو ابً عجٔنني

«الؿسؾؿقن طؾك شروصفؿ»الحديث 
(1)

، والرجؾ مل يدخؾ يف العؼد إٓ طىل شرصف 

ًٝا:السابؼ.  فقؼال: أي فرق بقـ  أهنؿ جقزوا يف الـؽاح تؼدم الشرط طىل العؼد، ثاْ

هذا وهذا، وإذا كان الـؽاح يجقز فقف تؼدم الشرط طىل العؼد: فالبقع مثؾف، وٓ 

هفرق.ا
(2)

 

 أقػاّ ايؿطٚط يف اي ٝع. د:3ر َػأي١

أن يشترط ما هق مـ مؼتضك العؼد بلن باطف بشرط خقار  الكطه األّل:

ع الؿجؾس، أو تسؾقؿ الؿبقع، أو الرد بالعقب، أو الرجقع بالعفدة، أو اكتػا

الؿشتري بف، ففذا َشْرُصف تقكقد وبقان لؿؼتضاه. وهذا الؼسؿ صحقٌح وجائز 

 بآتػاق.

أن يشترط مآ يؼتضقف إصالق العؼد، لؽـ فقف مصؾحة لؾعاقد،  الكطه الجاىٕ:

كخقار الثالث، وإجؾ، والرهـ، والضؿقـ، والشفادة وكحقها، وكشرط كقن 

 فال يبطؾ العؼد أيًضا بال خالف. العبد الؿبقع خقَّاًصا، أو كاتبًا وكحقه:

ففذه الشروط هل يف مصؾحة العؼد، والحؽؿ يف حال طدم القفاء: أنَّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.861رقؿ ) البؾقغسقليت تخريجف يف  (1)

  (5/137.)البقان (9/374 ،)الؿجؿقع (8/235-236 ،)الشرح الؿؿتعاكظر:  (2)
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الؿشتري بالخقار: إما بالػسخ، أو الؿطالبة بلرش الـؼص.

(1)
  

 ما سقى الؼسؿقـ السابؼقـ، وتحتف الؿسائؾ أتقة. الكطه الجالح:

ًَا َٔ امل ٝع. د:4ر َػأي١  اؾرتاط اي ا٥ع ْؿًعا َعًٛ

 (.771لؿسللة تؼدم ذكرها وتحريرها تحت الحديث رقؿ )هذه ا

ًَ ا ٜعًُ ٘ يف ايػ ًع١      د:5ر َػأي١ إٔ ٜؿرتط املؿرتٟ ع٢ً اي ا٥ع ْؿًع ا َعًٛ

 ق ٌ ق طٗا.

وذلؽ كلن يشترط طؾقف الحصاد إذا اشترى مـف زرًطا، أو يشترط طؾقف التؽسقر 

 إذا كان حطبًا، وما أشبف ذلؽ.

 ،وٓ مزيد طؾقف، فؾق اشترط  فالؿشفقر طـد الحـابؾة صحة الشرط القاحد

ٓ شرصان يف »مع تؽسقر الحطب محؾف إىل البقت: فال يجقز طـدهؿ: لحديث: 

.«بقع
(2)

 

  :والحـػقة، والشافعقة ٓ يجقزون ذلؽ، ولق كان شرًصا واحًدا: لحديث

.«هنك طـ بقع وشرط»
(3)

 

  وذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل الجقاز مطؾًؼا، وإن شرط أكثر مـ شرصقـ، وهق

ية طـ أمحد، واختاره شقخ اإلسالم، وابـ الؼقؿ، ثؿ الشقخ ابـ طثقؿقـ، وهق روا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/364.)الؿجؿقع (6/323 ،)الؿغـلاكظر:  (1)

 (.785رقؿ ) البؾقغسقليت تخريجف يف  (2)

 (.785رقؿ ) البؾقغسقليت تخريجف يف  (3)
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: لحديث جابر الذي تؼدم يف الؽتاباىصٌاب 
(1)

: فنكف إذا جاز لؾبائع: جاز أيًضا 

الؿسؾؿقن طؾك شروصفؿ إٓ شرًصا أحؾَّ حراًما، »يؼقل:  لؾؿشتري، والـبل 

 ًٓ م حال «أو حرَّ
(2)

، وقال: [34اإلرساء:] ﴾ۈ ۆ﴿، واهلل طزوجؾ يؼقل: 

، فال فرق بقـ الشرط والشرصقـ، فنذا كان شرًصا فاسًدا [1املائدة:] ﴾ک ڑ﴿

 فقؿـع الشرط والشرصان، وإذا كان صحقًحا: فقجقز القاحد والعشرة.

: ففق حديث ضعقٌػ، مـؽٌر هبذا الؾػظ، «هنك طـ بقع وشرط»وأما حديث: 

ذا الحديث اختؾػ أهؾ العؾؿ يف ، وه«ٓ شرصان يف بقع»والؿعروف فقف بؾػظ: 

معـاه كؿا سقليت بقان ذلؽ إن شاء اهلل يف مقضعف
(3)

، واهلل أطؾؿ.
(4)

 

 لشا ؾطط اي ا٥ع ع٢ً املؿرتٟ إٔ ٫ ٜٗ ٘، أٚ ٜ ٝع٘، ٜعين امل ٝع؟ د:6ر َػأي١

  ،مجفقر العؾؿاء طىل بطالن هذه الشروط، وأكثرهؿ يؼقل ببطالن البقع أيًضا

ٍغ، وهق ققل الحسـ، والـخعل، وابـ أبل وبعضفؿ يرى صحة البقع، والشرط ٓ

لقىل، وأبل ثقر، وأمحد يف رواية، وابـ الؿـذر. واحتجقا بحديث طائشة الذي يف 

 .«ما كان مـ شرط لقس يف كتاب اهلل؛ ففق باصؾ...»الباب: 

  وذهب ابـ سقريـ، وابـ شبرمة، ومحاد بـ أبل سؾقؿان إىل أنَّ الشرط والبقع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.771برقؿ ) (1)

 (.861رقؿ ) البؾقغسقليت تخريجف يف  (2)

 (.785سقليت برقؿ ) (3)

،  (4/332-333اإلكصاف (9/373 ،)الؿجؿقع (6/164-166 ،)الؿغـلواكظر:  (4)

335 ،)الشرح الؿؿتع (8/246.) 
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 صحقحان.

 إىل أنَّ ذلؽ  -واختاره الشقخ ابـ طثقؿقـ-م، وابـ الؼقؿ وذهب شقخ اإلسال

 جائز، وصحقح إذا كان لؾبائع غرٌض صحقح.

 وجاه الرٙ لْ غسض صخٗح:

أن يبقع مؿؾقًكا لف غالقًا طـده طىل شخص يثؼ بف، ويعؾؿ أكف ٓ يزداد طـد هذا 

لؽـ أكا الؿشتري إٓ خقًرا، فؼال: أبقع طؾقؽ غالمل هذا وإن كان طـدي غالقًا، 

أطؾؿ أكف سقستػقد طـدك أكثر مؿا لق كان طـدي، ولذلؽ اشترط طؾقؽ أن ٓ 

تبقعف. وكذلؽ لق قال: بشرط أٓ تبقعف طىل فالن الذي يشتري العبقد ويمذيفؿ، وما 

أشبف ذلؽ.
(1)

 

 لشا باع ايع س بؿطط إٔ ٜعتك٘؟ د:7ر َػأي١

 يف ذهب أبق حـقػة، وأمحد يف رواية إىل أنَّ الشرط فاسد: ٕكف شرط يـا

مؼتضك العؼد، فلشبف ما إذا شرط أن ٓ يبقعف: ٕكف َشَرَط طؾقف إزالة مؾؽف طـف، 

 فلشبف ما لق شرط أن يبقعف، وقال بف بعض الشافعقة.

  وهق إشفر يف -وذهب الجؿفقر، ومـفؿ مالؽ، والشافعل، وأمحد

أنَّ الشرط يصح، وتساهؾقا يف هذا الشرط: ٕن الشارع حثَّ طىل  -مذهبف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (6/325 ،)الؿغـل (4/337-( )4/341 ،)اإلكصاف (9/376 ،)الؿجؿقعاكظر:  (1)

الشرح الؿؿتع (8/253-254 )الؼقاطد الـقراكقة ( 214-212)صأطالم الؿققعقـ 

(3/411-412.) 
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واستدلقا أيًضا بؼصة بريرة مع أكف لقس فقفا اشتراط العتؼ، وإكؿا  العتؼ،

اشترصقا القٓء، قالقا: واشتراط القٓء متضؿـ اشتراط العتؼ.
(1)

 

 لشا مل ٜـ املؿرتٟ بعتك٘؟ د:8ر َػأي١

َفَؼْد َوفَّك  :ُؿْشتَِريـَأْطتََؼُف الْ (: َفنِْن 6/324) الؿغـليف   قال ابً قدام٘

َنَّ َشْرَط اْلِعتِْؼ إَذا  :أََحُدُهَؿا :َوإِْن َلْؿ ُيْعتِْؼُف َفِػقِف َوْجَفانِ بَِؿا َشَرَط َطَؾقِْف، 
ِ
ُيْجبَُر: ٕ

َٓ جْ َٓ يُ  :َوالثَّاكِل َكَؿا َلْق َكَذَر ِطتَْؼُف. ،َصحَّ َتَعؾََّؼ بَِعقْـِِف، َفقُْجبَُر َطَؾقْفِ  ْرَط  َنَّ الشَّ
ِ
بَُر: ٕ

، َفَعَؾك َهَذا َيثْبُُت َؿْشُروِط، بَِدلِ ـُيقِجُب فِْعَؾ الْ  ـَ ِؿق ، َوالضَّ ـَ ْه قِؾ َما َلْق َشَرَط الرَّ

َكَُّف َلْؿ ُيَسؾِّْؿ َلُف َما َشَرَصُف َلُف، َأْشبََف َما َلْق َشَرَط َطَؾقِْف َرْهـًا.
ِ
 هالِْؾبَائِِع ِخقَاُر اْلَػْسِخ، ٕ

، اىٌجو اىثاِّ صححهق  -واهلل أطؾؿ- اىرُ ّظيس يل :قاه أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل ىو

وباهلل التقفقؼ.
(2)

  

لشا باع اي ا٥ع بؿطط إٔ ٜعاًَ ٘ املؿ رتٟ بعك س آخ ط َ ٔ بٝ ٍع، أٚ        د:9ر َػأي١

ـُ، أٚ ل اض٠؟  غً

 «هنك طـ سؾػ وبقع»سقليت الؽالم طىل هذه الؿسللة إن شاء اهلل طـد حديث: 

 .(785برقؿ )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الؿجؿقع (4/338-339 ،)اإلكصاف (9/364 ،)الؿجؿقع (6/324 ،)الؿغـلاكظر:  (1)

(9/366 )أطالم الؿققعقـ (3/411 )لؼقاطد الـقراكقة الػؼفقةا (، 214-212)ص

إوسط (11/324.) 

  (4/339-341.)اإلكصافواكظر:  (2)
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لشا ق   اٍ اي    ا٥ع: أبٝع   و ٖ   صٙ ايػ   ًع١ عً   ٢ أْ   و لشا أضز  إٔ    د:11ر َػأي١

 ا َين بايثُٔ ايصٟ غت ٝعٗا ب٘؟ت ٝعٗا ت ٝعٗ

  أكثر الحـابؾة طىل بطالن هذا البقع، وهق مذهب الشافعقة: ٕكف يـايف مؼتضك

( بنسـاد صحقح طـ 11/326العؼد، وهق مذهب مالؽ. وأخرج ابـ الؿـذر )

 ، أهنؿا كرها أن تشترى إمة طىل أن ٓ تباع، وٓ تقهب.طائشة وابـ طؿر 

 واختاره شقخ اإلسالم وابـ الؼقؿ-عض الحـابؾة وذهب أمحد يف رواية، وب- 

إىل جقاز ذلؽ، واستدلقا بلثر ابـ مسعقد أكف اشترى مـ امرأتف زيـب الثؼػقة 

بالثؿـ الذي تبقعفا بف( فذكر ذلؽ  إن بعتفا ففل لفاجارية، وشرصت طؾقف: )

 لعؿر، فؼال: ٓ تؼرهبا وٕحد فقفا شرط.

رط فقف غرض صحقح، وأثر ابـ مسعقد، : ٕكف شاىساجحهق  ىرا اىقٌه ُ :قيت

(، 6/491(، وابـ أبل شقبة )2/616) الؿقصل، أخرجف مالؽ يف وطؿر 

مـ صريؼ: طبقداهلل بـ طبداهلل بـ طتبة، أنَّ ابـ مسعقد...، فذكر الؼصة، وهق مل 

 ، ولؽـ يحتؿؾ أكف أخبره هبا طبداهلل بـ مسعقد.يدرك طؿر بـ الخطاب 

ضاهر ققل طؿر ٓبـ مسعقد )ٓ تؼرهبا( يدل طىل أكف  : قال ابً عبد الرب

أمضك شراءه لفا، وهناه طـ مسقسفا، هذا هق إضفر فقف، ويحتؿؾ ضاهره أيًضا يف 

هققلف: )ٓ تؼرهبا(، أي، تـحَّ طـفا، وافسخ البقع فقفا: ففق بقع فاسد.ا
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الؿقصل (19/68- )آستذكار (4/341- )اإلكصاف (6/171 )الؿغـلاكظر:  (1)

(2/616 )الؼقاطد الـقراكقة ( 213)صأطالم الؿققعقـ (3/411-.) 
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ِّلع بؿطط َػتك ٌ؟ د:11ر َػأي١  ٌٖ جيٛظ اي ٝع لشا ُع

 أن يرضك أخل. أو: بعتؽ كذا طىل أن تجقئـل كلن يؼقل: أبقعؽ كذا طىل

 بؽذا.

  فلكثر أهؾ العؾؿ طىل مـع البقع الؿعؾؼ بشرٍط يف الؿستؼبؾ، ويؼقلقن

 ببطالكف: ٕنَّ مـ شرط البقع أن يؽقن مـجًزا.

 .وطـ أمحد جقاز ذلؽ، واختاره شقخ اإلسالم، وابـ الؼقؿ 

ؾؼ جائز، وأكف ٓ بلس : والصحقح أنَّ البقع الؿع قال اإلماو ابً عجٔنني

 هأن يؼقل: بعتؽ إن جئتـل بؽذا، لؽـ بشرط أن يحدد أجاًل أطىل.ا

: لعدم وجقد الؿاكع، بشرط أن يحددوا فترة سمال اىساجح اجلٌاش :ًأقٌه

إخ، ومعرفة رضاه، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

لشا ق    اٍ اي     ا٥ع: أبٝع    و ايػ    ًع١ ايؿ٬ْٝ    ١ عً    ٢ إٔ ت    أتٝين      د:12ر َػأي١

 ٫ ؾ٬ بٝع بٝٓٓا؟بايثُٔ ل  مخػ١ أٜاّ، ٚل

  مذهب الشافعقة البطالن: ٕكف يف معـك تعؾقؼ البقع: فال يصح، وهق ققل

 زفر.

  وقال مالؽ، وأبق ثقر، وأبق حـقػة: إن كان الققت إىل ثالثة أيام: صحَّ البقع

 وإٓ فال.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أطالم  (19/67 )حاشقة آستذكار (8/261 )الشرح الؿؿتع (4/343) اإلكصافاكظر:  (1)

  (3/411-411.)الؿققعقـ
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  وحؽك ابـ الؿـذر طـ الثقري، وأمحد، وإسحاق، ومحؿد بـ الحسـ أكف

الؼقل هق الراجح، وهق ضاهر اختقار الشقخ ابـ يصح البقع والشرط. وهذا 

: ٕنَّ التعؾقؼ يف هذه الؿسللة تعؾقٌؼ لؾػسخ، ولقس تعؾقًؼا لؾعؼد: طثقؿقـ 

فجاز التعؾقؼ: ٕنَّ الػسخ أوسع مـ العؼد، فؾفذا جاز تعؾقؼف، بخالف العؼد.
(1)

 

لشا ق  اٍ اي   ا٥ع يًُؿ  رتٟ: بعت  و ن  صا عً  ٢ إٔ ت   ٥ين َ  ٔ         د:13ر َػأي١

 ؟ايعٝٛب اجملٗٛي١

  الجؿفقر طىل أكف ٓ يصح الشرط، وٓ يبرأ مـ العققب، وهق إشفر يف

مذهب الحـابؾة، وهق ققل لؾشافعل، وقال بف شريح، وصاوس، وابـ سقريـ، 

وإبراهقؿ، والحؽؿ، ومحاد، وططاء، والحسـ، وإسحاق وغقرهؿ، وهق مذهب 

 الظاهرية.

 ل، وطزاه ابـ وطـ أمحد رواية أكف يبرأ، وهق مذهب مالؽ، وققل لؾشافع

، الؿـذر ٕبل ثقر، وأصحاب الرأي، واختاره شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

أكف باع طبًدا بالبراءة،  ، وصحَّ طـ طبد اهلل بـ طؿر وكذلؽ ابـ الؼقؿ 

ه طثؿان طىل البقع، ولؽـف فسخ طؾقف البقع: ٕكف صؾب مـ طبد اهلل أن يحؾػ  وأقرَّ

( بنسـاد 2/613أن يحؾػ. أخرجف مالؽ ) أكف كان ٓ يعؾؿ بقجقد العقب، فلبك

 صحقح.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (6/47-48 ،)الؿغـل (8/258-259 ،)الشرح الؿؿتع (9/379 ،)الؿجؿقعواكظر:  (1)

إوسط (11/335.) 
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 .، وهق ترجقح الشقخ ابـ طثقؿقـ اىصٌابهق  ًىرا اىقٌه ُ :قيت 

هذه الؿسللة مػروضة فقؿا إذا مل يعؾؿ البائع بالعقب، وأما إذا طؾؿ  تيبيُ:

بعقٍب: فالقاجب بقاكف، ولؾؿشتري الػسخ، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

ؿط٠ أشُضع، ؾ إ أحس عؿ ط شضاًع ا،   لٕ باع أضًضا، أٚ زاًضا ع٢ً أْ٘ ع د:14ر َػأي١

 أٚ تػع١ أشضع؟

  إذا تراضقا يف الزيادة طىل أن يتركفا البائع مجاًكا، أو يشتريفا الؿشتري

بالثؿـ: صحَّ البقع طىل الصحقح مـ ققيل أهؾ العؾؿ، وٓ إشؽال، وكذلؽ يف 

الـؼص إذا تراضقا بلن يلخذ الؿشتري إرض، أو الدار كاقصة، ويترك الثؿـ 

 بائع، أو يرد البائع ققؿة الـاقص: صح البقع، وٓ إشؽال أيًضا.لؾ

  أما إذا اختؾػا: فؾؾبائع الػسخ يف مسللة الزيادة دون الـؼص، ولؾؿشتري

الػسخ يف الـؼص دون الزيادة، وهذا هق الراجح يف هذه الؿسللة، وفقفا 

خالف.
(2)

 

كقؾق، فباكت أهنا  إذا كان الؿبقع صعاًما، فباطف صبرة طىل أهنا مخسقن تيبيُ:

أربعقن، أو باكت أهنا ستقن، فال إشؽال هاهـا: ٕهنا إن كاكت زائدة أخذت 

اه البائع مـ جـس ذلؽ  الزيادة، وٓ ضرر طىل الؿشتري، وإن كاكت كاقصة: وفَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الؿحىل (8/265 )الشرح الؿؿتع (4/364- ،)اإلكصاف (6/264- ،)الؿغـلاكظر:  (1)

(1556 )أطالم الؿققعقـ (3/415-416 ،)إوسط (11/247.) 

  (8/266.)الشرح الؿؿتع (4/347-349 ،)اإلكصاف (6/211-212 ،)الؿغـلاكظر:  (2)
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الطعام، وإٓ كان الؿشتري بالخقار بقـ أن يلخذها ويعطقف البائع ققؿة الـؼص، أو 

 أطؾؿ.يترك السؾعة كامؾة، واهلل
(1)

 

الؼقاطد يف  قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة  فائدٗ علٙ حدٓح الباب:

كتاب اهلل أحؼ  ي:أ ،«كتاب اهلل أحؼ وشرط اهلل أوثؼ»(: 229)ص/ الـقراكقة

وهذا إكؿا يؽقن إذا خالػ ذلؽ الشرط  ،وشرط اهلل أوثؼ مـف ،مـ هذا الشرط

، وأما إذا كان هلل تعاىلبلن يؽقن الؿشروط مؿا حرمف ا ،كتاب اهلل وشرصف

الؿشروط مؿا مل يحرمف اهلل: فؾؿ يخالػ كتاب اهلل وشرصف، حتك يؼال: كتاب اهلل 

أحؼ وشرط اهلل أوثؼ: فقؽقن الؿعـك: مـ اشترط أمًرا لقس يف حؽؿ اهلل وٓ يف 

كتابف بقاسطة وبغقر واسطة: ففق باصؾ: ٕكف ٓ بد أن يؽقن الؿشروط مؿا يباح 

ط، حتك يصح اشتراصف ويجب بالشرط، ولؿا مل يؽـ يف كتاب اهلل فعؾف بدون الشر

أنَّ القٓء لغقر الؿعتؼ أبًدا: كان هذا الؿشروط، وهق ثبقت القٓء لغقر الؿعتؼ، 

شرًصا لقس يف كتاب اهلل، فاكظر إىل الؿشروط إن كان أصاًل أو حؽًؿا: فنْن كان اهلل 

يبحف: مل يجز اشتراصف، فؿضؿقن  قد أباحف: جاز اشتراصف ووجب، وإن كان اهلل مل

الحديث أن الؿشروط إذا مل يؽـ مـ إفعال الؿباحة، أو يؼال: لقس يف كتاب اهلل، 

 بتصرف يسقر.ه أي: لقس يف كتاب اهلل إباحتف.ا

(: قال أهؾ العؾؿ: 3/511) شرح البؾقغيف   قال اإلماو ابً عجٔنني

الؿسؾؿقن »: ملسو هيلع هللا ىلصدلقا لذلؽ بؼقلف الؿراد بذلؽ: لقس يف كتاب اهلل ِحؾُّفا، واست

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (4/349-.)اإلكصاف (6/213-214 ،)الؿغـلاكظر:  (1)
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ًٓ  طؾك شروصفؿ م حال «إٓ شرًصا أحؾَّ حراًما، أو حرَّ

(1)
إن أحؼ »: ملسو هيلع هللا ىلص، وبؼقلف 

.«الشروط أن تقفقا بف ما استحؾؾتؿ بف الػروج
(2)

 

وهذا يدل طىل أنَّ ما اشترصف اإلكسان ثابٌت: إٓ إذا خالػ شرط اهلل طز  قال:

م حال ، وققلف طؾقف الصالة والسالم: وجؾ بلْن أحؾَّ حراًما، أو حرَّ  «يف كتاب اهلل»ًٓ

الؿراد بف الؼرآن، وحؽؿ ما جاء يف السـة كحؽؿ ما جاء يف الؼرآن، قال طؾقف 

«أٓ وإين أوتقت الؼرآن ومثؾف معف»الصالة والسالم: 
(3)

، فؿا جاء يف السـة ففق يف 

 كتاب اهلل.اكتفك بتصرف يسقر.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.861رقؿ ) البؾقغسقليت تخريجف يف  (1)

 (.989رقؿ ) البؾقغسقليت تخريجف يف  (2)

(، 671-21/668(، والطبراين )12(، وابـ حبان )4614(، وأبق داود )4/131أخرجف أمحد ) (3)

 ، وهق حديث حسـ.مـ حديث الؿؼدام 
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ـِ ُطَؿَر  (661) ـِ اْب دِ  َقاَل: ،َوَط َٓ َفاِت إَْو ـْ َبقِْع أُمَّ َٓ  َكَفك ُطَؿُر َط َفَؼاَل: 

ٌة. َرَواُه  َٓ ُتقَرُث، َيْستَْؿتُِع بَِفا َما َبَدا َلُف، َفنَِذا َماَت َفِفَل ُحرَّ َٓ ُتقَهُب، َو ُتبَاُع، َو

َواةِ َفَقِهَؿ.َمالٌِؽ َوالبَقَْفؼِ  لُّ َوَقاَل: َرَفَعُف َبْعُض الرُّ
(1)

 

ـْ َجابٍِر  (666) ، َوالـَّبِلُّ َقاَل: ُكـَّا َكبِقُع َسَراِريَ  َوَط
دِ َٓ َفاِت إَْو ، َحل   ملسو هيلع هللا ىلصـَا ُأمَّ

َٓ َيَرى
(2)

  ِ ـُ . َؽ َبْلًسابَِذل َحُف اْب اَرُقْطـِّل، َوَصحَّ ـُ َماَجْف َوالدَّ َرَواُه الـََّسائِّل َواْب

ِحبَّاَن.
(3)

 

 ثنيئل واألحكام املستفادة من احلدياملسا

 حهِ بٝع أَٗا  ا٭٫ٚز. د:1ر َػأي١

  ذهب أكثر أهؾ العؾؿ إىل تحريؿ بقع أمفات إوٓد، وصحَّ الؿـع مـ ذلؽ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وإسـاده صحقح مقققًفا. 343-11/342(، والبقفؼل )2/776. أخرجف مالؽ )الساجح ّقفُ (1)

 ، وهق وهؿ ٓ يحؾ ذكره.بل قال البقفؼل: وغؾط فقف بعض الرواة فرفعف إىل الـ

(، مـ صريؼ: يقكس بـ محؿد الؿمدب، طـ 135، 4/134الؿرفقع أخرجف الدارقطـل ) ُ :قيت

طبدالعزيز بـ مسؾؿ الؼسؿظ، ومـ صريؼ: طبداهلل بـ جعػر، كالمها طـ طبداهلل بـ ديـار، طـ ابـ 

 مقققًفا، وخالػ طبَداهلل طؿر، بف مرفقًطا، وقد خالػ يقكَس شقباُن بـ فروخ، فرواه طـ الؼسؿظ

ابـ جعػر مالُؽ، وإسؿاطقُؾ بـ جعػر وغقُرمها، فرووه طـ طبداهلل بـ ديـار، طـ ابـ طؿر، بف، 

 مقققًفا.

 ، يعـل وقػف طىل طؿر.ه(: وهق الصقاب.ا3183) العؾؾيف  قال الدارقطـل 

 يف )ب(: )كرى( وهق كذلؽ يف أكثر مصادر الحديث. (2)

(، والدارقطـل 2517(، وابـ ماجف )5139( )5141) الؽبرىالـسائل يف . أخرجف صخٔح (3)

(، كؾفؿ مـ صريؼ ابـ جريج، أخبرين أبقالزبقر، أكف سؿع جابر بـ 4323(، وابـ حبان )4/135)

 طبداهلل يؼقل... فذكره. وإسـاده صحقح طىل شرط مسؾؿ. 
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 .ئشة طـ طؿر، وطثؿان، وجاء طـ طا

واستدلقا طىل ذلؽ بحديث طؿر الذي يف الباب، وقد جاء مرفقًطا، وٓ 

ٌة  أيَم»يصح، واستدلقا بحديث ابـ طباس مرفقًطا:  أمة ولدت مـ سقدها؛ ففل حرَّ

(، والدارقطـل 2515(، وابـ ماجف )1/313، أخرجف أمحد )«طـ دبر مـف

 اشؿل، شديد الضعػ.( وغقرهؿ، ويف إسـاده: الحسقـ بـ طبد اهلل الف4/131)

 «أطتؼفا ولدها»قال يف سريتف أم إبراهقؿ:  واستدلقا بحديث أنَّ الـبل 

(، 2/19(، والحاكؿ )132-4/131(، والدارقطـل )2516أخرجف ابـ ماجف )

وهق حديث ضعقٌػ أيًضا، يف إسـاده أيًضا الحسقـ بـ طبد اهلل، وهق شديد 

ل سبرة ُمتََّفٌؿ بالقضع، وُأِطؾَّ الضعػ، ويف بعض صرقف أيًضا: أبق بؽر بـ أب

(، َوَقِد ادُِّطل 347-11/346لؾبقفؼل ) الؽبرىبالققػ طىل طؿر. كؿا يف 

 اإلمجاع طىل طدم جقاز بقع أمفات إوٓد، وٓ يصح اإلمجاع، والخالف مشفقر.

  فؼد ذهب قتادة، وداود، والؿزين، والظاهرية إىل الجقاز، وصحَّ جقاز ذلؽ

 .صالب، وابـ طباس، وابـ الزبقر  طـ طظ بـ أبل

واستدل الؼائؾقن بالجقاز بحديث جابر الذي يف الباب، وبحديث أبل سعقد 

، «ملسو هيلع هللا ىلصكـا كبقع أمفات إوٓد طىل طفد رسقل اهلل »( بؾػظ: 11164طـد أمحد )

ويف إسـاده: زيد بـ الحقاري العؿل، وهق ضعقػ، ولؽـف صحقح بشاهده الذي 

 .قبؾف طـ جابر 

جاب الجؿفقر طـ حديث جابر بالـسخ، ومـفؿ مـ قال: لقس فقف أنَّ وقد أ
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 اصؾع طىل ذلؽ. الـبل 

: لصحة جٌاش تْؼياهق  -واهلل أطؾؿ- اىصٌاب :قاه أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل ىو

 حديث جابر، ولقس لؿـ مـع مـ ذلؽ حديث صحقح صريح.

ـالصحقحقوقد استدل الجؿفقر أيًضا بحديث أبل سعقد الخدري يف 
(1)

 :

طـ  أهنؿ أصابقا سبقًا، فرغبقا يف بقعفا، وأصابتفؿ العزوبة، فسللقا رسقل اهلل 

 العزل.

فؼالقا: يستـبط مـ الحديث أهنا إذا محؾت وصارت أم ولد: فال يجقز لف 

ج الصحابة مـ ذلؽ، وسللقا الـبل   طـ العزل. بقعفا، ولذلؽ تحرَّ

جقا وهذا لقس بصريح يف التحريؿ، بؾ غاية ما يس تػاد مـف أنَّ الصحابة تحرَّ

مـ محؾفا: ٕكف ٓ يريد بقعفا وهل حامؾ مـف، وربؿا أيًضا سقتلخر حتك تضع 

ويؽبر ولدها، ثؿ يبقعفا، ويف التلخر مشؼة طؾقف، ولق ُسؾَِّؿ لؾجؿفقر استـباصفؿ: 

لؽان يدل طىل أهنؿ كاكقا يؽرهقن بقعفا، فال يدل طىل أهنؿ كاكقا يرون تحريؿ 

 ذلؽ.

جقاز بقع أمفات إوٓد مؼقد بؿا إذا مل يػرق بقـفا وبقـ ولدها كؿا  يبيُ:ت

(.795، برقؿ )سقليت تؼرير ذلؽ تحت حديث أبل أيقب 
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.1438(، ومسؾؿ برقؿ )2219رواه البخاري برقؿ ) (1)

ســ ابـ  (7/287- ،)مصـػ طبدالرزاق (2614 ،)الـقؾ (14/585- ،)الؿغـل: اكظر (2)

 البدر الؿـقر (11/345 )ســ البقفؼل (9/243 )الؿجؿقع (2/61- )مـصقر

(9/753-.) 
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(666)  

ِ
ـِ َطبِْداهلل ـْ َجابِِر ْب   َوَط

ِ
ـْ َبقِْع َفْضِؾ الَؿاءِ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َكَفك َرُسقُل اهلل . َط

ـْ َبقِْع ِضَراِب الَجَؿِؾ. َرَواُه ُمْسؾٌِؿ، َوَزاَد فِل ِرَواَيٍة: َوَط
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 بٝع املٝاٙ. د:1ر َػأي١

 الؿقاه طىل أقسام:

ان، ففذا قد تؿؾؽف اإلكسان،  القشه األول: الؿاء اْلـُؿحاز يف قربة، أو خزَّ

 طامة أهؾ العؾؿ: ٕكف قد تعب يف حرزه، وأدخؾف يف مؾؽف.ويجقز لف البقع طـد 

(، مـ حديث الزبقر بـ العقام 1471واستدلقا طؾقف بؿا أخرجف البخاري )

 :ٕن يلخذ أحدكؿ حبؾف، فقليت بحزمة مـ حطب، فقبقعفا، فقؽػ »، مرفقًطا

، فلجاز بقع الحطب طـد أن حازه، «هبا وجفف؛ خقر لف مـ أن يسلل الـاس

ؾؿقن شركاء يف الؿاء، والؽأل، والـار. ومثؾف حديث طظ يف والؿس

الصحقحقـ
(2)

قاغقـ: فقستعقـ بف يف ولقؿة طرسف.   أكف مجع إذخًرا لقبقعف مـ الصَّ

 : إن جقازه بال خالف.وقد قال ابـ قدامة 

( أن طؿقم الحديث 3/528) شرح البؾقغوقد بقَـّ اإلمام ابـ طثقؿقـ يف 

ابؼ.مخصقص بالؼقاس الس
(3)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 1565أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)

 (.1979(، ومسؾؿ برقؿ )2189أخرجف البخاري برقؿ ) (2)

  (5/799.)زاد الؿعاد (2411 )كقؾ إوصار (6/146-147 )الؿغـلاكظر:  (3)
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إودية الؽبقرة، وإهنار العظقؿة، مثؾ هنر الـقؾ، ودجؾة،  القشه الجاىي:

والػرات مثاًل، ففذه ٓ يجقز قط امتالكفا، وٓ بقع الؿاء مـفا: ٕنَّ الـاس شركاء 

 فقفا.

( يف الؼسؿقـ إولقـ: ولقس هذا 5/799) الزاديف   قال ابً الكٔه

وٓ محؾ الـفل أيًضا بقع مقاه إهنار  -ؼسؿ إوليعـل ال-محؾ الـفل بالضرورة 

 هالؽبار الؿشتركة بقـ الـاس: فننَّ هذا ٓ يؿؽـ مـعفا والحجر طؾقفا.ا

إهنار الصغقرة، والعققن الـابعة مـ الؿرتػعات، والؿقاه  القشه الجالح:

اس، الؿـتؼعة مـ إمطار إذا اجتؿعت يف أرٍض مباحة، ففذه الؿقاه يشترك فقفا الـ

وٓ يجقز بقعفا: فإحؼ هبا إول، يسؼل زرطف إىل الؽعبقـ، ثؿ يرسؾ الؿاء إىل 

، ودلقؾ بؾقغ «اسؼ يا زبقر، ثؿ أرسؾ الَمء إلك جارك»جاره، ودلقؾف حديث الزبقر: 

«اسؼ حتك يرجع الَمء إلك الجدر»الؿاء إىل الؽعبقـ: 
(1)

، وقد قاسقه ببؾقغ 

 الؽعبقـ.

 والعققن الـابعة مـ أرٍض مؿؾقكة.أبار،  القشه الزابع:

أما البئر، وأرض العقـ: ففل مؿؾقكة لؿالؽ إرض، واختؾػقا يف الؿاء الذي 

 فقفا هؾ يؽقن مؿؾقًكا أم ٓ؟

  أنَّ الؿاء أيًضا مؿؾقك  -وهق إصح يف مذهب الشافعقة-فعـ أمحد رواية

 لف، وهق ققل مالؽ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2357(، ومسؾؿ )2359رواه البخاري ) (1)
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  حـابؾة، وققل بعض وهق ضاهر مذهب ال-والرواية إخرى طـ أمحد

أنَّ الؿاء لقس بؿؿؾقك، وٓ يجقز بقعف، وهذا ترجقح الشقخ ابـ  -الشافعقة

: ٕنَّ جريان الؿاء لقس مـ فعؾ صاحب إرض، شرح البؾقغيف  طثقؿقـ 

بؾ مـ فضؾ اهلل طز وجؾ، وهذا الؼقل هق الصقاب، إٓ أن صاحب البئر الذي 

ؼابؾ ذلؽ، ٓسقؿا إن كان الـزع بآٓت تعب يف إصالحف، وإطداده لف أن يلخذ م

 حديثة مؽؾػة، واهلل أطؾؿ.

ويؼقل أهؾ العؾؿ: هق أحؼ هبذا الؿاء، فقلخذ قدر كػايتف، وٓ يؿـع الػضؾ 

 مـف، وهؾ يؾزم آستئذان مـف؟ فقف خالف.

ح الشقخ ابـ طثقؿقـ  طدم وجقب آستئذان، وقال: كؼقل لؾداخؾ  ورجَّ

إذا كـت تخشك الػتـة: فنن خشل الػتـة مـ صاحب ٓ يؾزمؽ أن تستلذن إٓ 

  (3/528.)شرح البؾقغمـ ه إرض، فـؼقل: ٓ تدخؾ حتك تستلذن.ا

ح ابـ الؼقؿ، والصـعاين أيًضا طدم وجقب آستئذان: إٓ أن يؽقن يف  ورجَّ

بـقان.
(1)

 

إذا  ؿ مؿا سبؼ أنَّ العقـ هذه، أوهذه البئروُطؾِ  :قاه أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل ىو

كاكت ٓ تؽػل لحاجة اإلكسان الققمقة: فقجقز لصاحبفا أن يؿـع مـ أتك لقلخذ 

إكؿا هنك طـ بقع فضؾ الؿاء، وأيـ الػضؾ يف هذه  مـ الؿاء: ٕنَّ الـبل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السبؾ (2353 ،)الػتح (4/278-279 ،)اإلكصاف (6/145-146 ،)الؿغـلواكظر:  (1)

(3/25 ،)زاد الؿعاد (5/811 ،)شرح مسؾؿ (11/229.) 
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 .الصقرة؟

وكذلؽ إذا كان البئر داخؾ حقش الرجؾ، ويف دخقل الـاس تؽشػ طىل 

 وقات معؾقمة.أهؾف: فؾف أن يؿـع الـاس مـ الدخقل إٓ يف أ

 ِٔن لْ أُ ميٍع وَ احتاجْ لمػسب؟

ٓ يجقز لف أن يؿـعفؿ البتة: ٕنَّ حاجة أدمل مؼدمة طىل حاجة الزرع  

 والحققان.

 ٌٖ ي٘ إٔ ٜهطٟ حصت٘ َٔ ب٦ط َؿرتى؟ د:2ر َػأي١

َْثَرُم: َسِؿْعت َأَبا َطبِْد اهلل (6/146 :) قال ابً قدام٘ ْٕ ـْ َقْقٍم  َقاَل ا ُيْسَلُل َط

لَِفَذا َيْقٌم، َولَِفَذا َيْقَماِن، َيتَِّػُؼقَن َطَؾقِْف بِاْلِحَصِص،  ،َكْفٌر َتْشَرُب مِـُْف َأْرُضقُهؿْ  َبقْـَُفؿْ 

ا الـَّبِلُّ  َٓ َأْحتَاُج إَلقِْف، َأْكِريِف بَِدَراِهَؿ؟ َقاَل: َما َأْدِري، َأمَّ ـْ  ملسو هيلع هللا ىلصَفَجاَء َيْقمِل َو َفـََفك َط

ـُقُه، َفلَيُّ  ُف َلقَْس َيبِقُعُف، إكََّؿا ُيْؽِريِف.قِقَؾ: إكَّ  َؿاِء.ـَبقِْع الْ  َقاَل: إكََّؿا اْحتَاُلقا بَِفَذا لُِقَحسِّ

َّٓ اْلبَقْعَ   ه.اَشْلٍء َهَذا إ

 َا جيُع٘ يف غعسٍُ َٔ ا٭َٕاض. د:3ر َػأي١

ا الْ  (6/148 :) قال ابً قدام٘ َْمَطاِر ـَؿَصاكُِع الْ ـَفَلمَّ ْٕ ُؿتََّخَذُة لِِؿقَاِه ا

ـْ اْلبَِرِك َوَغقِْرَهاُتْجَؿُع 
ُف َيْؿؾُِؽ َماَءَها، َوَيِصحُّ َبقُْعُف إَذا  :فِقَفا، َوَكْحُقَها مِ َْوَلك َأكَّ ْٕ َفا

قِْد َيْحُصُؾ  َؾُف بَِشْلٍء ُمَعدٍّ َلُف، َفَؿَؾَؽُف، َكالصَّ ُف ُمبَاٌح َحصَّ َكَّ
ِ
فِل َشبََؽتِِف،  َكاَن َمْعُؾقًما: ٕ

َؿِؽ فِل بِْرَكٍة مُ  َّٓ بِنِْذِن َمالِؽِِف.َوالسَّ َٓ َيُجقُز َأْخُذ َشْلٍء مِـُْف إ ةٍ َلُف، َو  هاَعدَّ
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 امذهبً  كظر هذا يف (5/816-817 :)زاد الؿعاديف   قال ابً الكٔه

 ومعؾقمٌ  قراره، ىف والعققن ،البئر ماء فضؾ بقع طـ هنك إكؿا: قال أمحد فنن :ودلقاًل 

 فرَق  وٓ سقاء، كالبئر امؼرًّ  اتخذت التك ركةكالبِ  ففق ُيػارقفا، ٓ البئر ماءَ  أن

 فؿا الدلقؾ وأما هذا، بقع مِـ الؿـع طىل يدل ما أمحد كصقص مِـ تؼدم وقد بقـفؿا،

 وطقد يف يالبخار رواه الذى الحديث يف وققلف سؼـاها، التك الـُّصقص مـ تؼدم

ُجُؾ » الثالثة، ـَُعفُ  َماءٍ  َفْضؾٍ  َطَؾك والرَّ ـَ  َيْؿ .«بِقؾِ السَّ  ابْ
(1)

 

 إرض يف أو بف، الؿختصة أرضف يف الػضُؾ  ذلؽ يؽقنَ  أن بقـ ُيػرق ومل

«َثالٍَث  ىف ُشرَكاءُ  الـَّاُس »: وققلف الؿباحة،
(2)

 مؼره كقن الشركة هذه يف يشترط ومل ،

«الَمء»: فؼال مـعف؟ َيِحؾُّ  ٓ يالذ لءالش ما: سئؾ وقد وققلف ا،مشتركً 
(3)

 ومل ،

 ها.اوكظرً  اأثرً  الؿسللة هذه يف الدلقؾ مؼتضك ففذا ا،ًح مبا مؼره كقن يشترط

 بٝع اي ٦ط ٚايع . د:4ر َػأي١

إذا كاكت يف أرض مؿؾقكة: فقجقز لف بقعفا، ومشتريفا أحؼ بؿائفا: لحديث 

مـ يشتري بئر رومة، ولف »قال:  أنَّ الـبل  البخاريطثؿان بـ طػان يف 

«الجـة؟
(4)

لؾؿسؾؿقـ، وجعؾ دلقه  ، فاشتراها طثؿان، وكاكت لقفقدي، وسبؾفا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(، طـ أبل هريرة 118لؽ مسؾؿ )(، وكذ7212أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

  (916.)البؾقغسقليت تخريجف يف  (2)

(، مـ حديث هبقسة، -3/481(، وأمحد )2613(، والدارمل )3476( )1669أخرجف أبق داود ) (3)

 طـ أبقفا، وإسـاده ضعقػ: مسؾسؾ بالؿجاهقؾ.

(، والـسائل 3716رمذي )(، وأخرجف أيًضا الت2778أخرجف البخاري معؾًؼا بصقغة الجزم برقؿ ) (4)

  (1594.)اإلرواء(، واكظر 6/168(، والبقفؼل )3618)
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 مـ دٓء الؿسؾؿقـ.

ه: ما طؾؿت فقف تـازًطا إذا كاكت إرض مؿؾقكة.ا قال غٔخ اإلضالو
(1)

 

يليت الؽالم طؾقف يف  «وطـ بقع ضراب الجؿؾ»ققلف يف الحديث:  تيبيُ:

 ذي بعده إن شاء اهلل تعاىل.الحديث ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (29/216.)مجؿقع الػتاوى (6/147 )الؿغـلاكظر:  (1)
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ـِ ُطَؿَر  (669) ـِ اْب   ،َوَط
ِ
ـْ َطْسِب الَػْحؾِ  ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: َكَفك َرُسقُل اهلل َرَواُه . َط

. الُبَخاِريُّ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 َع٢ٓ عػب ايؿخٌ، ٚحهِ بٝع٘. د:1ر َػأي١

َواْلَعْسب بَِػتِْح اْلَعقْـ  (2284 :)الػتحيف   قال احلافظ ابً حجس

َدةـقـ الْ َوإِْسَؽان السِّ  ـِ َوفِل آِخره ُمَقحَّ اْلَعِسقب َأْيًضا، َواْلَػْحؾ:  :َوُيَؼال َلفُ  ،ُؿْفَؿَؾتَقْ

ـْ ُكّؾ َحقََقان َفَرًسا َكانَ 
َكر مِ  :َواْخُتؾَِػ فِقفِ  ،َأْو َتقًْسا َأْو َغقْر َذلَِؽ  ،َأْو َجَؿاًل  ،الذَّ

َِخقر َجَرى الْ  .َؿاعُأْجَرة اْلجِ  :َوقِقَؾ  .ُهَق َثَؿـ َماء اْلَػْحؾ :َفِؼقَؾ  ْٕ ُؿَصـِّػ. ـَوَطَؾك ا

ل َحِديث َجابِر ِطـْد ُمْسؾِؿ َوَّ ْٕ َوُيَميِّد ا
(2)

ـْ َبقْع ِضَراب اْلَجَؿؾ»  َوَلقَْس  ،«َكَفك َط

َجاَرة َجاَرة َبقْع َمـَْػَعة :بَِصِريٍح فِل َطَدم اْلَحْؿؾ َطَؾك اإْلِ َنَّ اإْلِ
ِ
ٕ. 

م :بَقْعف َوإَِجاَرتف َحَرامفَ  :َوَطَؾك ُكّؾ َتْؼِدير قال: َكَُّف َغقْر ُمتََؼقِّ
ِ
َٓ َمْعُؾقم ،ٕ َٓ  ،َو َو

افِِعقَِّة َواْلَحـَابَِؾة ة َمْعُؾقَمة،  :َمْؼُدور َطَؾك َتْسؾِقؿف، َوفِل َوْجف لِؾشَّ َجاَرة ُمدَّ َتُجقز اإْلِ

ـَ  ،َوُهَق َقْقل اْلَحَسـ ـْ َمالِؽ َققَّ  ،َواْبـ ِسقِري َْبَفِريُّ َوَغقْره، َوَحَؿَؾ َوِرَواَية َط ْٕ اَها ا

ََمٍد َمْجُفقل
ِ
 الؿراد.ه .االـَّْفل َطَؾك َما إَِذا َوَقَع ٕ

، وهق ققل الجؿفقر، وهق اختقار الحافظ، ًاىصٌاب حتسميو ٍغيقًا ُ :قيت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2284أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

 (.1565أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (2)
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والصـعاين، والشقكاين، وذلؽ لعؿقم الحديث الذي يف الباب، واهلل أطؾؿ.

(1)
 

 يصاحب ايؿخٌ بػري ؾطط؟لشا أٖس٣ فاحب ا٭ْث٢  د:2ر َػأي١

  أباح ذلؽ مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ كالشافعل، وأمحد: لحديث أكس بـ مالؽ

 ( أنَّ رجاًل مـ كالب سلل الـبل 1274طـد الترمذي :)  طـ طسب

ص لف يف  الػحؾ؟ فـفاه، فؼال: يا رسقل اهلل، إكَّا كطرق الػحؾ، فـؽرم. فرخَّ

 الؽرامة. وإسـاده صحقح.

 اية بالؿـع، ومحؾفا ابـ قدامة طىل القرع، والصحقح هق وجاء طـ أمحد رو

الجقاز: لصحة الحديث الؿتؼدم.
(2)

 

 عْػب ايٓدٌ. د:3ر َػأي١

(: ٓ ماكع مـ بقع طذق لؼاح الـخؾ، 13/35) فتاوى الؾجـة الدائؿةيف 

 ٹ﴿وهق ما يسؿك )صؾع الػحال(: ٕكف ثؿر مؼصقد يـتػع بف، وقد قال تعاىل: 

إكؿا ورد طـ بقع ماء فحؾ الحققان، وهق ما يسؿك ، والـفل [275البقرة:] ﴾ٹ ٹ

 هطْسب الػحؾ.ا

وقد أشار إىل جقازه الحافظ ابـ حجر، والشقكاين. ُ :قيت
(3)

 

إذا اضطر إكسان إىل شراء طسب الػحؾ فقؽقن اإلثؿ طىل البائع،  تيبيُ:

 أطؾؿ. واهلل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (11/231.)شرح مسؾؿ (6/312 ،)الؿغـل (2166 ،)الـقؾ (3/26 ،)السبؾواكظر:  (1)

  (6/313.)الؿغـل (2166 ،)الـقؾ (2284 ،)الػتحاكظر:  (2)

  (2166.)الـقؾ (2284 ،)الػتحاكظر:  (3)
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(667)  
ِ
ـْ َبقِْع َحبَِؾ الَحبَؾَ  ملسو هيلع هللا ىلصَوَطـُْف َأنَّ َرُسقَل اهلل أَْهُؾ  َيتَبَاَيُعف، َوَكاَن َبقًْعا ةِ َكَفك َط

تِل فِل َبْطـَِفا.  ُجُؾ َيبْتَاُع الَجُزوَر إَلك أَْن ُتـْتََج الـَّاَقُة ُثؿَّ ُتـْتَُج الَّ الَجاِهؾِقَِّة: َكاَن الرَّ

.ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف، َوال ؾَّْػُظ لِْؾبَُخاِريِّ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 َع٢ٓ بٝع ح ٌ احٖل ع١ً، ٚحهُ٘. د:1ر َػأي١

تػسقٌر مـ كالم كافع كؿا جاء مصرًحا بف يف  «...اوكان بقعً »ققلف يف الحديث: 

البخاري ( 2256برقؿ.) 

ـْ َكْقن َكافٍِع فَ  (2143 :)الػتحيف  قال احلافظ 
ُه لُِجَقْيِرَية َٓ َيْؾَزُم مِ َسرَّ

اِم اْلَجاِهؾِقَِّة  ُه اِْبـ ُطَؿر، َفَسقَْلتِل فِل َأيَّ َٓ ـْ َمْق ا َحَؿَؾُف َط َٓ َيُؽقَن َذلَِؽ التَّْػِسقُر مِؿَّ َأْن 

ـْ َصِريِؼ ُطبَقِْد اهلل
ـْ َكافِعِ  ،ْبـ ُطَؿر مِ َكاَن َأْهؾ اْلَجاِهؾِقَِّة  :ْبـ ُطَؿر َقاَل ا َطـ َط

قَن َلْحؿ اْلَجُزور إَِلك َحبَؾ اْلَحبََؾة، َوَحبَؾ اْلَحبََؾة َأْن ُتـْتََج الـَّاَقُة َما فِل َبْطـَِفا َيتَبَاَيعُ 

تِل َكتََجْت، َفـََفاُهْؿ َرُسقل اهلل ـْ َذلَِؽ  ملسو هيلع هللا ىلص ُثؿَّ َتْحِؿُؾ الَّ .َط
(2)

قَاق َأنَّ   َفَظاِهر َهَذا السِّ

ـْ َكاَلِم اِْبـ ُطَؿر
ـْ َتْػِسقِر اِْبـ ُطَؿر. :َهَذا التَّْػِسقَر مِ

ُف مِ  هاَولَِفَذا َجَزَم اِْبـ َطبْد اْلبَّر بِلَكَّ

َواَيِة َقاَل َسِعقد ْبـ الْ :  قال احلافظ ُؿَسقِّب فِقَؿا َرَواُه َطـُْف ـَوبَِظاِهِر َهِذِه الرِّ

افِِعّل َوَجَؿاَطة، َوُهَق َأْن َيبِقَع بِثَ  ،َمالِؽ، َوَقاَل بِِف َمالِؽ ـٍ إَِلك َأْن َيؾَِد َوَلُد َوالشَّ َؿ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1514(، ومسؾؿ )2143أخرجف البخاري ) (1)

 (.3843رواه البخاري برقؿ ) (2)
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قُ  َهِذهِ  َؿـْع فِلـالـَّاَقِة، َوالْ   َأْوَلك. لِْؾَجَفاَلةِ  ةرَ الصُّ

 ،َؿالِؽِّل ـَواْبـ َحبِقب الْ  ،َوإِْسَحاق ،َوَأْحَؿد ،َوَأُبق ُطبَقْد ،َوَقاَل َأُبق ُطبَقَْدة قال:

ابَِّة، َوالْ َوبِِف َجَزَم التِّْرمِِذّي: هُ  ،َوَأْكثَر َأْهؾ الؾَُّغةِ  ـْ ـَق َبقُْع َوَلد كِتَاج الدَّ
َؿـُْع فِل َهَذا مِ

ُف َبقٌْع َمْعُدومٌ  َفقَْدُخُؾ فِل ُبقُقع اْلَغَرر،  :َوَغقُْر َمْؼُدوٍر َطَؾك َتْسؾِقِؿفِ  ،َوَمْجُفقٌل  ،ِجَفة َأكَّ

َر اْلبَُخاِرّي بِِذْكر اْلَغَرر فِل التَّْرَجَؿةِ  ]َباُب َبقِْع اْلَغَرَر َوَحبَِؾ ، َفَؼاَل: َولَِذلَِؽ َصدَّ

 اْلَحبََؾِة[.

َؾؿ َأْيًضا قال: ِل بِنِيَرادِ اْلَحِديِث فِل كِتَاب السَّ َوَّ ْٕ  ،َلؽِـَُّف َأَشاَر إَِلك التَّْػِسقِر ا

ل َوَّ ْٕ َح ا  ه.اؾثَّاكِلَوإِْن َكاَن َكاَلم أَْهِؾ الؾَُّغِة ُمَقافًِؼا لِ  ،لَِؽْقكِِف ُمَقافًِؼا لِْؾَحِديِث  :َوَرجَّ

ٌم طىل التػسقريـ، واهلل أطؾؿ. ُ :قيت وطىل كؾ تؼدير: فبقع َحبؾ الحبؾة ُمحرَّ
(1)

 

يستػاد مـ هذا الحديث شرصان مـ شروط صحة البقع الؿتؼدمة يف  تيبيُ:

 أوائؾ الؽتاب، ومها:

 الػسط السابع: أٌ ٓكٌْ املبٔع مكدّّزا علٙ تطلٔنُ.

 ّما بْصف، أّ زؤٓ٘.الػسط الطادع: أٌ ٓكٌْ املبٔع معلْ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (6/311.)الؿغـل (11/158 ،)شرح مسؾؿ (2171 ،)الـقؾواكظر:  (1)
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  ،َوَطـُْف  (666)
ِ
ءِ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهلل َٓ ـْ َبقِْع الَق ـْ ِهبَتِِف. َكَفك َط ، َوَط

َطَؾقِْف. ُمتََّػٌؼ 
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 َع٢ٓ اي٤٫ٛ، ٚحهِ بٝع٘، ٖٚ ت٘. د:1ر َػأي١

 هق حؼ مقراث الؿعتِؼ مـ الؿعتَؼ بسبب العتؼ. -بالػتح والؿد-لَقٓء ا

ففق محرم: لحديث الباب، وطىل ذلؽ طامة أهؾ  وأما حكه بيعُ وٍبتُ:

 .العؾؿ، ووجد خالٌف يسقر يف زمـ الصحابة، والتابعقـ بعد مقت الـبل 

: والحديث الصحقح مؼدم طىل مجقع ذلؽ، فؾعؾف  قال احلافظ ابً حجس

 الػتحه  يبؾغ همٓء، أو بؾغفؿ وتلولقه، واكعؼد اإلمجاع طىل خالف ققلفؿ.امل

(6756.) 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1516(، ومسؾؿ )2535رجف البخاري )أخ (1)
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ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (666)   ،َوَط
ِ
ـْ َبقِْع الَحَصاةِ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َكَفك َرُسقُل اهلل ـْ َط ، َوَط

ٌؿ.َبقِْع الَغَرِر. َرَواُه ُمْسؾِ 
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 َع٢ٓ بٝع احلصا٠. د:1ر َػأي١

 :اختؾػ يف تػسقره 

 هق أن يؼقل: بعتؽ مـ هذه إثقاب ما وقعت طؾقف هذه الحصاة. فكٔل:

 أن يؼقل: أبقعؽ مـ إرض قدر ما اكتفت إلقف رمقة الحصا. ّقٔل:

 الؼبضة مـ أن يؼبض طىل كػٍّ مـ حصا، ويؼقل: يل بعدد ما خرج يف ّقٔل:

 الشلء الؿبقع. أو يبقع سؾعة، ثؿ يؼبض الحصا، ويؼقل: يل بؽؾ حصاة درهؿ.

 أن يؿسؽ أحدمها حصاة بقده، فنذا رمك هبا وجب البقع. ّقٔل:

 ضابط بٝع ايػطض. د:2ر َػأي١

 هق الَخطر. الغزر لغة:

وأصؾ الغرر الـؼصان، مـ ققل العرب: )غارت الـاقة( إذا كؼص لبـفا، 

 ماؤها. وغارت البئر إذا قؾَّ 

 ما كان مستقر العاقبة، أو ما ٓ يعؾؿ طاقبتف. الغزر اصطالًحا:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1513أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)
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: الغرر ما تردد بقـ القجقد والعدم، فـفل طـ بقعف: ٕكف  قال ابً الكٔه

ويؽقن قؿاًرا إذا كان أحد الؿتعاوضقـ يحصؾ لف  -الؿقسر–مـ جـس الؼؿار 

همال، وأخر قد يحصؾ لف وقد ٓ يحصؾ.ا
(1)

 

َوَمْعـَاُه اْلِخَداُع الَِّذي  (3/28-29 :)سبؾ السالميف   ىٕقال الصيعا

َٓ ِرَض  ِؼفِ  كُهَق َمظِـَُّة َأْن  ـْ َأْكِؾ الْ  :بِِف ِطـَْد َتَحؼُّ
ُؼ فِل ـَفقَُؽقُن مِ َؿاِل بِاْلبَاصِِؾ، َوَيتََحؼَّ

ا بَِعَدِم اْلُؼْدَرةِ َطَؾك َتْسؾِقِؿفِ  :ُصَقرٍ  بِِؼ َكبَقِْع اْلَعبِْد ا ،إمَّ َأْو بَِؽْقكِِف  ،َواْلَػَرِس الـَّافِرِ  ،ْٔ

 ًٓ َٓ َيتِؿُّ مِْؾُؽ اْلبَائِِع َلفُ  ،َمْعُدوًما َأْو َمْجُفق َؿِؽ فِل الْ  ،َأْو  َوَكْحِق  ،َؿاِء اْلَؽثِقرِ ـَكالسَّ

َقرِ  ـْ الصُّ
 ه.اَذلَِؽ مِ

 َا ٜتػاَذ ؾٝ٘ َٔ ايػطض. د:3ر َػأي١

ـْ َبقْع قَ  (2143 :)الػتحيف   قال احلافظ ابً حجس اَل الـََّقِوّي: الـَّْفُل َط

ـْ ُأُصقل اْلبَقْع
ـْ َبقْع  ،اْلَغَرر َأْصٌؾ مِ

ا، َوُيْستَثْـَك مِ َفقَْدُخؾ َتْحتَُف َمَسائِؾ َكثِقَرة ِجدًّ

 :اِىٕلجََّّا .َلْؿ َيِصحَّ َبقْعف :َفَؾْق ُأْفِردَ  ،َؿبِقِع َتبًَعاـَما َيْدُخُؾ فِل الْ  :َأَحدٍَنا :اْلَغَرر َأْمَرانِ 

ا لَِحَؼاَرتِفِ  ،َما ُيتََساَمُح بِِؿثْؾِفِ  لِ  ،إِمَّ َوَّ ْٕ ـْ ا  َوَتْعقِقـِِف، َفِؿ
ِة فِل َتْؿقِقِزهِ َبقُْع  :َأْو لِْؾَؿَشؼَّ

ـْ الثَّاكِل
، َواْلَحامِِؾ، َومِ ـُ ِة الَّتِل فِل َضْرِطَفا الؾَّبَ ابَّ اِر، َوالدَّ اْلُجبَّة  :َأَساِس الدَّ

َؼاِء، َقاَل: َوَما اِْختََؾَػ اْلُعَؾَؿاُء فِقِف َمبْـِل  َطَؾك  ،ةَؿْحُشقَّ ـالْ  ـْ السِّ
ْرب مِ َوالشُّ

 ،َؿْعُدومِ ـَفقَُؽقُن اْلَغَرر فِقِف َكالْ  :اِْختاَِلفِِفْؿ فِل َكْقكِِف َحِؼقًرا َأْو َيُشؼُّ َتْؿقِقُزُه َأْو َتْعقِقـُفُ 

راد..اكتفك الؿَفقَِصحُّ اْلبَقُْع َوبِاْلَعْؽسِ 
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مادة: ]غرر[. لسان العرب (3/8-9 )معجؿ الؿصطؾحات وإلػاظ الػؼفقةاكظر:  (1)

 (، وقد اختصره الحافظ.11/156) شرح مسؾؿواكظر كالم الـقوي يف  (2)
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 حهِ بٝع ايػطض. د:4ر َػأي١

 ڱ ڱ﴿طامة أهؾ العؾؿ طىل تحريؿف: لحديث الباب، ولؼقلف تعاىل: 

، وقد روى الطبري طـ ابـ سقريـ أكف قال: ٓ أطؾؿ [188البقرة:]  ﴾ں  ں ڱ

ببقع الغرر بلًسا. قال الحافظ: إسـاده صحقح، وقد محؾف بعض أهؾ العؾؿ طىل أكف 

يرد العؿقم، واهلل أطؾؿ. أراد بعض الصقر الؿختؾػ فقفا، ومل
(1)

  

يستػاد مـ هذا الحديث شرط مـ شروط صحة البقع الؿتؼدمة يف  تيبيُ:

 أوائؾ الؽتاب، وهق: )أن يؽقن الؿبقع معؾقًما برؤيٍة، أو صػة(.

٢ُِ بايٝاْصٝب. د:5ر َػأي١  حهِ يعب َا ٜػ

أن يشارك كؾ فرد بشراء كرت، ثؿ تدخؾ هذه الؽروت يف مؽان  صْزتَا:

عد ذلؽ الؼرطة، ومـ فاز يحصؾ طىل الجائزة، وهذا الـقع مـ واحٍد، وتحصؾ ب

البقع ٓ يجقز: ٕنَّ فقف احتؿال الغـؿ، والغرم.
(2)

  

 اجلٛا٥ع اييت تٛضع َع ايػًع. د:6ر َػأي١

 لفا صقرتان:

إذا كان الداخؾ يف هذا البقع بقـ احتؿال الغـؿ والغرم، فال تجقز هذه  األوىل:

 الصقرة: لقجقد الغرر.

كلن ُيباع شلء بزيادة طىل سعره الؿعتاد، ثؿ يحصؾ طىل  :مجال ٍرِ الصْزٗ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2143.)الػتحاكظر:  (1)

 (.1144-1142)ص فتاوى طؾؿاء البؾد الحرام( و-15/213) ةفتاوى الؾجـواكظر:  (2)
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ا، وقد تؽقن ثؿقـة.  كرت بف يحصؾ طىل الجائزة، وقد تؽقن الجائزة حؼقرة جدًّ

إذا كان الداخؾ فقفا بقـ احتؿال الغـؿ والسالمة: ففذه الصقرة  الجاىية:

 يجقز فقفا البقع والشراء.

قمف الؿعتاد، ثؿ تحصؾ هذه كلن ُيباع الشلء بسعر ي مجال ٍرِ الصْزٗ:

الؽروت والجقائز طؾقفا، ففذا ٓ بلس بف: ٕنَّ الؿشتري يشتري ما يحتاجف بـػس 

 ثؿـف، والبائع يـػؼ بضاطتف هبذه الجقائز.

 ٌٖ جيٛظ يًؿطنا  اغتعُاٍ ايتخؿٝعا ؟ د:7ر َػأي١

  ،بعض طؾؿاء طصركا يحرمقن هذا الشلء، كالشقخ ابـ باز، والشقخ الػقزان

يمدي إىل تـافٍس غقر مشروع، فؿـ الشركات مـ ٓ تستطقع فعؾ  وقالقا: إنَّ هذا

ا، فقحدث  هذه التحػقزات، ومـفا مـ تستطقع وضع الجقائز الثؿقـة جدًّ

 اإلجحاف الشديد ببضائع الشركة إوىل.

  والشقخ ابـ طثقؿقـ  ؾ فقفا بقـ لف فتقى يف مـعف، ولف فتقى أخرى ُيَػصِّ

الغـؿ والغرم: فال يجقز، وما كان الداخؾ فقفا  ما كان الداخؾ فقفا بقـ احتؿال

 بقـ احتؿال الغـؿ والسالمة: فقجقز.

: وإذا قال قائؾ: هذه الؿعامؾة تضر بالبائعقـ أخريـ: ٕنَّ هذا  قال

البائع إذا جعؾ جقائز لؾؿشتريـ، وكان سعره كسعر السقق اتجف مجقع الـاس إلقف، 

قل: هذا يرجع إىل الدولة: فقجب طىل وكسدت السؾع طـد التجار أخريـ، فـؼ

الدولة أن تتدخؾ إذا رأت أنَّ هذا إمر يقجب اضطراب السقق: فنهنا تؿـعف، أو 
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 إذا رأت أن الؿصؾحة يف مـعف، فقجب طىل ويل إمر أن يؿـعف مـف.

، واهلل أطؾؿ.األقسب ػندُهق  وما ذكره اإلمام العثقؿقـ  ُ :قيت
(1)

  

 ؾطن١ ايتأَ  ايتجاض١ٜ. د:8ر َػأي١

هذه الشركات أول ما ضفرت مـ قِبَِؾ أطداء اإلسالم، ثؿ اكتشرت بقـ 

 الؿسؾؿقـ بسبب تؼؾقد أطداء اإلسالم، وٓ حقل وٓ ققة إٓ باهلل.

وصقرة كظام هذه الشركات أهنا تتعامؾ مع التُّجار، وأصحاب رؤوس 

إمقال بلن تممـ لفؿ إمقال وإكػس يف الحؾ والترحال، طىل أن تلخذ مـ 

ا، أو سـقيًّا: فنن حصؾت خسائر يف إمقال وإكػس  التجار أقساًصا ثابتة شفريًّ

بسبب الغرق، والحقادث، والحروب: فننَّ هذه الشركات تؼقم بتعقيض كؾ 

ًٓ صائؾة، وهق  الخسائر، وإن مل يحصؾ شلء: فننَّ هذه الشركات تربح أمقا

 الغالب.

ع يدها تؿاًما مؿـ تتعامؾ معفؿ وهذه الشركات تجارية محضة، بدلقؾ أهنا تـز

طـد حصقل الحروب الشديدة، والحقادث العظقؿة: ٕنَّ ذلؽ يمدي إىل إفالسفا، 

وقد يقدع أصحاهبا يف السجقن. وطامة العؾؿاء يف طصركا هذا، ومـفؿ اإلمام ابـ 

باز، واإلمام العثقؿقـ، واإلمام القادطل وغقرهؿ، يحرمقن هذه الشركات 

 مقر طديدة، مـفا:والتعامؾ معفا ٕ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 827)ص فتاوى طؾؿاء البؾد الحرام (3/47 ،72 ،73 )كتاب لؼاء الباب الؿػتقحواكظر  (1)

836( ،)1146.) 
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ـ أو  (1 يعتبر ذلؽ مـ العؼقد الؿشتؿؾة طىل الغرر الػاحش إما مـ قبؾ الؿممَّ

 مـ قبؾ الشركة.

فقف ضرب مـ ضروب الؿؼامرة والؿقسر: لؿا فقف مـ الؿخاصرة يف  (2

معاوضات مالقة، ومـ الغرم بال جـاية، و ٓ تسبب، ومـ الغـؿ بال مؼابؾ، أو 

ؿت فقف الجفالة: كان قؿاًرا، ويدخؾ يف طؿقم مؼابؾ غقر مؽافئ، فنذا استحؽ

 الـفل طـ الؿقسر.

تشتؿؾ هذه الؿعامالت طىل ربا الػضؾ، وربا الـسقئة: فننَّ الشركة إذا دفعت  (3

لؾؿستلمـ، أو لقرثتف، أو لؾؿستػقد أكثر مؿا دفعف مـ الـؼقد لفا: ففق ربا 

ـ يدفع ذلؽ لؾؿستلمـ بعد مدة العؼد: فقؽقن ر با كسل، وإذا الػضؾ،والؿممِّ

دفعت الشركة لؾؿستلمـ مثؾ ما دفعف لفا يؽقن ربا كسل فؼط، وكالمها محرم 

 بالـص واإلمجاع.

فقف الرهان الؿحرم، وصقرتف: أنَّ الؿتعامؾ معفؿ وضع رهاًكا، وهق هذه  (4

إقساط الثابتة، والشركة وضعت رهاًكا وهق استعدادها لدفع الؿال: 

رهان أخر، والرهان ٓ يجقز إٓ يف  لتعقيض الخسائر، فليفؿا ضػر أخذ

، أو كصؾ، أو حافر كؿا يف الحديث. ُخػٍّ
(1)

 

  ں ڱ ڱ ڱ﴿فقف أخذ أمقال الـاس بال مؼابؾ، واهلل تعاىل يؼقل:  (5

 .[188البقرة:]  ﴾ں

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1315رقؿ ) البؾقغسقليت تخريجف إن شاء اهلل يف  (1)
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ـ مل يحدث مـف الخطر، ومل يتسبب يف  (6 فقف إلزام بؿا ٓ يؾزم شرًطا: فننَّ الؿممِّ

حدوثف.
(1)

 

 عا١ْٝٚ.ؾطن١ ايتأَ  ايت د:9ر َػأي١

الفدف مـ إكشاء هذه الشركات تػتقت الؿخاصر، وتؼؾقؾ الخسائر، وهذه 

الشركات لقست تجارية ألبتة: فننَّ الؿتعامؾقـ معفا يدفعقن أقساًصا غقر ثابتة، وإذا 

كاكت الشركة قد مجعت مبؾًغا كبقًرا مـ الؿال، وٓ تقجد حقادث طىل الساحة: 

الدفع حتك يـػذ ما بالخزاكة السابؼة، ثؿ إنَّ  فنهنا تطؾب مـ الؿتعاوكقـ التققػ طـ

 هذه  الشركات قائؿة طىل التبرع ٓ طىل اإللزام.

وتتؿثؾ هذه الشركات بالـؼابات الؿـتشرة طىل الساحة بؿختؾػ أكقاطفا: إٓ 

أن تؽقن تجارية، وأقرب مثال طىل هذه الـؼابات الجائزة فَِرز الباصات، 

 آخر، أو بؾد إىل بؾد. والسقارات الـاقؾة مـ مؽان إىل

مقا التعامؾ مع الشركات التجارية التلمقـقة أباحقا التعامؾ مع هذه  والذيـ حرَّ

 الشركات: ٓكتػاء العؾة التل طؾقفا مدار الحؽؿ.

 يؼقلقن: إنَّ العائد طىل الؿساهؿ يف هذه الشركات مجفقٌل: ففق غرر.إٖساد: 

ساهؿ مغتََػرة، وهذا إمر حصؾ الزيادة والـؼصان يف العائد طىل الؿ اجلٕاب:

برضك الجؿقع، وهق أمٌر تبرطل ٓ إلزامل، ففذه الشركات جائزة: ففل يف طؼقد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 845، 816)ص تاوى طؾؿاء البؾد الحرامف (15/246-248 )فتاوى الؾجـة الدائؿةواكظر:  (1)

فؼف الـقازل (3/268-281.) 
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التبرع التل يؽقن الغرض مـفا التعاون ٓ التجارة، ولؽـ ٓ ُتَؼرُّ بعض الـؼابات 

طىل فعؾفا مـ إيداع إمقال يف البـقك الربقية، وكذلؽ إلزام الؿسامهقـ معفا بدفع 

 إقساط الثابتة.

وهذه الشركات إذا اكتفك طؿؾفا يف مجالفا: فنهنا ترد لؾؿسامهقـ معفا 

أقساصفؿ، كؾ  بحسب مسامهتف: فعىل هذا أيـ العؾة التل حرمت مـ أجؾفا 

الشركات التجارية؟
(1)

 

 مجع١ٝ املٛظؿ . د:11ر َػأي١

 يساهؿ مجاطٌة مـ الـاس بدفع أقساط ثابتة، طىل أنَّ هذه إمقال طىل صْزتَا:

رأس فترة معقـة تؽقن ٕحد أفراد الجؿاطة، ثؿ الذي يؾقف بالدور، حتك تؿر طىل 

قت بـ)مجعقة الؿقضػقـ( مع أهنا قد تؽقن بقـ أشخاص غقر  آخر فرد مـفؿ، وسؿِّ

مقضػقـ: بـاًء طىل الغالب يف التعامؾ هبا: حقث إن غالب مـ يشترك فقفا هؿ مـ 

 كؾ شفر، وفقفا خالف: الؿقضػقـ الذيـ يستؾؿقن رواتب يف هناية

  الشقخ الػقزان طىل طدم الجقاز، وقال: هق قرٌض جرَّ مـػعة، ففق يؼرضف

بشرط أن يؼرضف، وقال: فقف مخاصرة، فربؿا بعضفؿ ُيعَزل طـ وضقػتف، أو 

 يؿقت: فال يستطقع القفاء، فتضقع حؼقق أخريـ.

  مؼبؾ رمحفؿ الشقخ ابـ باز، والشقخ ابـ طثقؿقـ، والشقخ إلباين، والشقخ

إن شاء اهلل: ٕنَّ هذا مـ باب اإلقراض واشتراط  اىساجحاهلل طىل الجقاز، وهق 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (3/281-.)فؼف الـقازل (4/279 )تقضقح إحؽامواكظر:  (1)
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الؼضاء: وٕن هذه الؿعامؾة ٓ تـؼص الؿؼترض شقئًا مـ مالف: وٕن فقفا تعاوًكا 

ا لحاجة الـاس وإطاكة لفؿ طىل البعد طـ الؿعامالت  طىل البر والتؼقى وسدًّ

 الؿحرمة.

 َ وٍع:ٔاجلٕاب عَ أدلة و

أنَّ ققلف: )يؼرضف بشرط أن يؼرضف( لقس بؿسؾؿ، بؾ هق يؼرضف بشرط أن 

يؼضقف، وهذا ٓ محظقر فقف، وكذلؽ مـ يلخذها يف الؿرة الثاكقة يعتبر مؼترًضا 

مؿـ يلخذها بعده ومستقفقًا لؼرضف مـ الشخص الذي أخذها قبؾف، وهؽذا مـ 

 ع الؿشاركقـ يف الجؿعقة.بعده: طدا آخرهؿ ففق إكؿا يستقيف ما أقرضف لجؿق

مـػعة(، فؼد قال ابـ الؼقؿ  وقولُ:  هتذيب الســكؿا يف  )قرض جرَّ

(: والؿـػعة التل تجر إىل الربا يف الؼرض هل التل تخص الؿؼرض، 5/153)

كسؽـك دار الؿؼترض، وركقب دوابف، واستعؿالف، وقبقل هديتف: فنكف ٓ مصؾحة 

عـل مسللة السػتجة، وسقليت ذكرها إن شاء ي-لف يف ذلؽ، بخالف هذه الؿسائؾ 

(: فنن الؿـػعة مشتركة بقـفؿا، ومها متعاوكان 848اهلل فقؿا بعد تحت حديث )

 هطؾقفا، ففل مـ جـس التعاون والؿشاركة.ا

وطىل هذا فقؼال: )كؾ قرض جرَّ مـػعًة، زائدة، متؿحضة، مشروصة لؾؿؼرض 

 ه الؿـػعة ربا(.طىل الؿؼترض، أو يف حؽؿ الؿشروصة: فننَّ هذ

وققلف: )فقف مخاصرة(، فقجاب طـف بلنَّ آحتؿال الؿذكقر وارد طىل مجقع 
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العؼقد، ولؽـ يف حالة الؿقت ُيؼضك الؿؼرضقن مـ تركتف، وباهلل التقفقؼ.

(1)
 

الؿسللة يف )مجعقة الؿقضػقـ( مػروضة فقؿا إذا مل يحصؾ شروط،  تيبيُ:

تؾؽ الشروط، وهـاك شرصان يـتشر  وأما إذا حصؾت شروط: فحؽؿفا يـبـل طىل

 ذكرها يف هذه الجؿعقات:

أن يشترط طىل مجقع الراغبقـ يف الؿشاركة آستؿرار فقفا حتك  األول:

 تستؽؿؾ دورة كامؾة.

وحؼقؼة هذه الصقرة: )اشتراط اإلقراض مـ صرف آخر(: لئال يـؼص 

يؼقل:  الؿؼدار الذي يستؼرضف كؾ واحد مـفؿ: فؽلن كؾ واحد مـ الؿشتركقـ

)لـ أقرض زيًدا وخالًدا إٓ بشرط أن يؼرضـل بؽر وطؿرو(، وهذه الصقرة 

زها اإلمام العثقؿقـ  : ٕنَّ الؿـػعة التل تجعؾ الؼرض ربا هل ما كاكت جقَّ

متؿحضة ومشروصة لؾؿؼرض طىل الؿؼترض، أو يف حؽؿ الؿشروصة، كؿا تؼدم 

لؾؿؼترض، بؾ لق اكتػع  ، وٓ يشترط أن تتؿحض الؿـػعةيف كالم ابـ الؼقؿ 

الؿؼرض مـ ذلؽ مـػعة مساوية، أو أدكك مـ مـػعة الؿؼترض: فننَّ ذلؽ جائز 

 كؿا يف مسللة )السػتجة(.

 أن يشترط طىل مجقع الراغبقـ آستؿرار يف دورة ثاكقة، وثالثة. الجاىي:

وهذه الصقرة ٓ تجقز: ٕنَّ اإلكسان يؼع يف مسللة )أقرضؽ بشرط أن 

ها الؼرض: ففل ربا.تؼرضـل(: ف فل مـػعة متؿحضة لؾؿؼرض جرَّ
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.635-615لعبداهلل العؿراين )ص الؿـػعة يف الؼرضاكظر: كتاب  (1)

 البحقث اإلسالمقةمجؾة ( 637-634لعبداهلل العؿراين )ص الؿـػعة يف الؼرضاكظر: كتاب  (2)

(27/349.) 
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  ،َوَطـُْف  (666)

ِ
ـِ اْشَتَرى َصَعاًما َفاَل َيبِْعفُ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهلل َحتَّك  َم

. َرَواُه ُمْسؾٌِؿ.«َيْؽَتاَلفُ 
(1)

 

 ديثاملسائل واألحكام املستفادة من احل

 حهِ بٝع ايؿ٤ٞ ق ٌ ق ط٘. د:1ر َػأي١

أما يف الطعام: فعامة أهؾ العؾؿ طىل طدم جقاز بقعف قبؾ أن يؼبضف مؿـ 

ه أهؾ العؾؿ شذوًذا مـف: لصحة  اشتراه. وكؼؾ الخالف طـ طثؿان البتل، وطدَّ

إحاديث وصراحتفا يف تحريؿ ذلؽ، وذكر ابـ حزم طـ ططاء أكف خالػ يف ذلؽ 

 (.6/367ا يف مصـػ ابـ أبل شقبة )أيًضا، وهق ثابت طـف كؿ

 :وأما يف غقر الطعام: فاختؾػ أهؾ العؾؿ يف ذلؽ طىل أققال 

كؿا يف  طدم الجقاز يف كؾ شلء، وهق ققل ابـ طباس  الكْل األّل:

الصحقحقـ ،وذكروه طـ جابر بـ طبد اهلل، وهق مذهب الشافعل، والثقري ،

بـ حزم، ثؿ شقخ اإلسالم، وتؾؿقذه ومحؿد بـ الحسـ، وأمحد يف رواية، واختاره ا

 ابـ الؼقؿ رمحة اهلل طؾقفؿ أمجعقـ.

هنك أن ُتباع السؾع حقث  : أنَّ الـبل واستدلقا بحديث زيد بـ ثابت 

تبتاع، حتك يحقزها التجار إىل رحالفؿ.
(2)

 

إذا اشتريت شقًئا »( وغقره: 3/412طـد أمحد ) وبحديث حؽقؿ بـ حزام 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1528أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)

 (.787رقؿ ) البؾقغسقليت تخريج هذا الحديث يف  (2)
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ويف إسـاده: طبداهلل بـ طصؿة، وهق مجفقل الحال، ولؽـ  ،«فال تبعف حتك تؼبضف

 الحديث صحقح بشقاهده التل قبؾف.

هنك  واستدلقا بحديث طؿرو بـ شعقب، طـ أبقف، طـ جده، أنَّ الـبل 

طـ ربح مامل يضؿـ. وإسـاده حسـ.
(1)

 

ٓ يجقز بقع مامل يؼبض إذا كان مؽقاًل، أو مقزوًكا، وأما ما طدا  الكْل الجاىٕ:

ذلؽ فقجقز بقعف قبؾ أن يؼبض، وهذا ققل سعقد بـ الؿسقب، والحؽؿ، 

 وإبراهقؿ، ومحاد، وإوزاطل، وأمحد، وهق إشفر طـد أصحابف، وإسحاق.

واستدلقا طىل ذلؽ بلنَّ الحديث جاء يف الطعام، وهق مؽقؾ، فللحؼقا بذلؽ 

 الؿؽقؾ كؾف، والؿقزون.

 «ن؛ فال يبعف حتك يؼبضفمـ اشترى صعاًما بؽقؾ، أو وز»وجاء حديث: 

، ويف إسـاده: ابـ لفقعة، ولف (، مـ حديث ابـ طؿر 2/111أخرجف أمحد )

صريؼ أخرى فقفا: الؿـذر بـ طبقد، وهق مجفقل الحال، أخرجفا أبق داود 

بؽقؾ، أو »بدون زيادة:  الصحقحقـ( وغقره، والؿحػقظ يف الحديث يف 3495)

 دلقؾ طىل التخصقص. ، ولق صحت الزيادة مل يؽـ فقفا«وزن

ٓ يجقز بقع مامل يؼبض: إٓ العؼار، وهق مذهب أبل حـقػة،  الكْل الجالح:

 وأبل يقسػ.

ٓ يجقز بقع الؿلكقل، والؿشروب قبؾ قبضف، وما سقاه جائز،  الكْل السابع:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.785رقؿ ) البؾقغسقليت تخريجف يف  (1)
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وهق مذهب مالؽ، وأبل ثقر، وأمحد يف رواية، وابـ الؿـذر: ٕنَّ الحديث فقف 

 م.التـصقص طىل الطعا

: ٕنَّ العؾة واحدة يف اىصٌابهق  اىقٌه األًه :قاه أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل ىو

الطعام ويف غقره، سقاء كاكت العؾة ما ذكره ابـ طباس حقـ سئؾ طـ سبب ذلؽ؟ 

 فؼال: أٓ تراهؿ يتبايعقن بالذهب، والطعام مرجل.

ؿ الؿشتري أو ما قالف بعض أهؾ العؾؿ: مـ أنَّ العؾة هل طدم الؼدرة طىل تسؾق

السؾعة التل يبقعفا، فؼد يحصؾ مـ البائع الرجقع والتحقؾ طىل فسخ البقع، 

.وتحصؾ الخالفات، والؼقل إول رجحف الشقخ ابـ طثقؿقـ 
(1)

 

 ايتصطف ؾٝ٘ ق ٌ ايك ض بػري اي ٝع. د:2ر َػأي١

َؾؿ، وما أشبف ذلؽ: فال  إن كان التصرف فقؿا فقف معاوضة، كاإلجارة، أو السَّ

 هؾ العؾؿ: ٕنَّ ذلؽ شبقف بالبقع، بؾ ذلؽ مـ أكقاع البققع.يجقز طـد أكثر أ

ا إذا كان التصرف فقؿا لقس فقف طقض، كالفبة، والققػ، وما أشبففؿا:  وأمَّ

فالصحقح جقاز ذلؽ، وطؾقف مجاطة مـ الشافعقة، والحـابؾة، ويدل طؾقف حديث 

ان يتؼدم (: أكف كان طىل بؽٍر صعٍب لعؿر، فؽ2611) البخارييف  ابـ طؿر 

أحٌد. فؼال رسقل  وطؿر يرده، ويؼقل: يا طبد اهلل، ٓ يتؼدم الـبل  الـبل 

، ثؿ قال: ، فؼال: هق لؽ يا رسقل اهلل. فاشتراه الـبل «بعـقف يا طؿر»: اهلل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (12/156- ،)التؿفقد (9/271 ،)الؿجؿقع (6/181-( )6/189 ،)الؿغـلاكظر:  (1)

الشرح الؿؿتع (8/374 ،)الػتح (2115.) 
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.«ما شئت بف هق لؽ يا طبد اهلل، فاصـع»

(1)
 

 ايعتل ق ٌ ايك ض. د:3ر َػأي١

  يف الفبة كؿا تؼدم: فؿـ باب طامة أهؾ العؾؿ طىل جقاز ذلؽ: ٕكف إذا جاز

أوىل يف العتؼ، وقد كؼؾ ابـ الؿـذر آتػاق طىل الجقاز، وقال شقخ اإلسالم: 

 يجقز إمجاًطا.

، الؿجؿقعوالقاقع أكف قد خالػ بعض الشافعقة، ذكر ذلؽ الـقوي يف 

هق الجقاز. ًاىصحْح
(2)

  

 مباشا حيصٌ ايك ض؟ د:4ر َػأي١

 ّْٖقال الي   يفشرح الؿفذب (9/283 :)كركا أن مذهبـا أن الؼبض ذ

وبف  ،التـاولبويف الؿتـاول بالقد  ،ويف الؿـؼقل بالـؼؾ ،ار وكحقه بالتخؾقةؼيف الع

ا طىل ققاًس  :الؼبض يف مجقع إشقاء بالتخؾقة :وأبق حـقػة ،وقال مالؽ ،قال أمحد

 .العؼار

هنك أن ُتباع السؾع حقث  ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ رسقل اهلل دلقؾـا حديث زيد بـ ثابت  قال:

تبتاع، حتك يحقزها التجار إىل رحالفؿ
(3)

، وٕنَّ الؼبض ورد بف الشرع مطؾًؼا: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اإلكصاف (9/264-265 ،)الؿجؿقع (6/24-25 ،)الؿغـل (2115 ،)الػتحاكظر:  (1)

(4/452 ،)التؿفقد (15/156 ،)الشرح الؿؿتع (8/365 ،368.) 

  (9/264.)الؿجؿقع (4/452 ،)اإلكصاف (2115( )2138 ،)الػتحاكظر:  (2)

 وهق حديث صحقح.(، 787رقؿ ) البؾقغسقليت تخريجف يف  (3)
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 فحصؾ طىل العرف، والعرف فقؿا يـؼؾ بالـؼؾ، وفقؿا ٓ يـؼؾ بالتخؾقة.

الحديث طىل  لَّ دَ  :قؾـا .اإلمجاعبفحقزه إىل الرحال لقس بشرط  :فنن ققؾ قال:

ودل اإلمجاع أكف لقس  ،البوأما التخصقص بالرحال فخرج طىل الغ ،أصؾ الـؼؾ

أكف ٓ يؿؽـ فقف إٓ  :والجقاب طـ الؼقاس طىل العؼار ،بشرط يف أصؾ الـؼؾ

  .واهلل سبحاكف أطؾؿ ،بخالف الؿـؼقل ،وٕهنا قبض لف يف العرف ،التخؾقة

 ملسو هيلع هللا ىلصا يف زمان رسقل اهلل ـَّ كُ » :واحتج البقفؼل لؾؿذهب بحديث ابـ طؿر قال

مـ يلمركا باكتؼالف مـ الؿؽان الذي ابتعـاه إىل مؽان فقبعث طؾقـا  ،كبتاع الطعام

رواه مسؾؿ «قبؾ أن كبقعف هسقا
(1)

كـا كشتري الطعام مـ الركبان » :ويف رواية، 

رواه البخاري  «أن كبقعف حتك كـؼؾف مـ مؽاكف ملسو هيلع هللا ىلصفـفاكا رسقل اهلل  ،اجزافً 

ومسؾؿ
(2)

ابتاطقا إذا  ملسو هيلع هللا ىلصرأيت الـاس يف طفد رسقل اهلل  :ويف رواية طـف قال ،

رواه البخاري  .ضربقن يف أن يبقعقه مؽاهنؿ حتك يموه إىل رحالفؿا يُ الطعام جزافً 

ومسؾؿ.
(3)

 .اكتفك كالم الـقوي  

  وقال الحـابؾة يف الؿؽقؾ، والؿقزون: قبضف بؽقؾف، ووزكف، وكذلؽ

 الؿذروع بذرطف.

 ف ومذهب الشافعقة أكف ٓبد فقف مـ القزن، أو الؽقؾ، أو الذرع، ثؿ تحقيؾ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.33( )1527أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)

 ( بـحقه.1527(، ومسؾؿ برقؿ )2123رواه البخاري برقؿ ) (2)

 (.37( )1527(، ومسؾؿ )2131رواه البخاري برقؿ ) (3)
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ح هذا الشقخ ابـ  (9/276الؿجؿقعيف  كؿا ذكر ذلؽ الـقوي  (، ورجَّ

(: لحديث زيد بـ ثابت الؿتؼدم، 8/381) الشرح الؿؿتعيف  طثقؿقـ 

، واهلل أطؾؿ.اىصٌاب وهق
(1)

 

 لشا تًؿت ايػًع١ بعس ايتؿطم ق ٌ ايك ض بسٕٚ تسخٌ آزَٞ؟ د:5ر َػأي١

ْبـ َحبِقب: اِْختََؾَػ َوَقاَل اِ  (2138 :)الػتحيف  قال احلافظ ابً حجس

ـِ  ـْ َباَع َطبًْدا َواْحتَبََسُف بِالثََّؿ ُؿْشتَِري ـَفَفَؾَؽ فِل َيَدْيِف َقبَْؾ َأْن َيْلتَِل َالْ  ،َاْلُعَؾَؿاء فِقَؿ

، َفَؼاَل َسِعقد ْبـ َالْ  ـِ   .َوَربِقَعة: ُهَق َطَؾك َاْلبَائِعِ  ،ُؿَسقِّبـبِالثََّؿ

َوَرَجَع إَِلقِْف َمالِؽ َبْعَد َأْن َكاَن  .ُؿْشتَِريـُهَق َطَؾك َالْ  :رَوَقاَل ُسَؾقَْؿان ْبـ َيَسا

ِل، َوَتاَبَعُف َأْحَؿد َوَّ ْٕ  .َوَأُبق َثْقر ،َوإِْسَحاق ،َأَخَذ بِا

ِة  َْصؾ فِل َذلَِؽ اِْشتَِراط َاْلَؼبِْض فِل ِصحَّ ْٕ افِِعقَّة، َوا ِل َاْلَحـَِػقَّة َوالشَّ َوَّ ْٕ َوَقاَل بِا

ـْ اِْشتََرَصُف فِل ُكؾِّ َشْلءٍ َالْ  ـْ َضَؿاِن َاْلبَائِعِ  :بَقِْع، َفَؿ
ـْ َلْؿ َيْشتَِرْصفُ  ،َجَعَؾُف مِ َجَعَؾُف  :َوَم

ـْ َضَؿاِن َالْ 
 .ها.ُؿْشتَِريـمِ

كثقر مـ الػؼفاء يبـقن هذه الؿسللة طىل مسللة  :قاه أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل ىو

قا فقف: ٓ يجقز بقعف قبؾ قبضف. فقؼقلقن اشتراط الؼبض يف صحة البقع، فؿا قال

فقف: ضؿاكف طىل البائع، وما أجازوا فقف بقعف قبؾ قبضف، فقؼقلقن فقف: ضؿاكف 

 الؿشتري. طىل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (6/185- ،)الؿغـل (9/283( )9/276 ،)الؿجؿقع (4/458- ،)اإلكصافواكظر:  (1)

الػتح (2115.) 
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أنَّ هذه الؿسللة تـبـل طىل )استؼرار الؿؾؽ(،  -واهلل أطؾؿ- ًاىرُ ّظيس يل 

ن وإن مل يؼبضف، فنذا حصؾ طؼد البقع وتػرقا طىل ذلؽ: فتصبح مـ ضؿا

 الؿشتري، واهلل أطؾؿ.

[: باب إذا 57وهذا هق ضاهر اختقار البخاري، فؼد قال يف كتاب البققع ]باب 

اشترى متاًطا،أو دابة، فقضعف طـد البائع، أو مات قبؾ أن يؼبض، وقال ابـ طؿر 

 .ما أدركت الصػؼة حقًّا مجؿقًطا ففق مـ الؿبتاع : 

 .الػتحاد صحقح كؿا يف وهذا إثر وصؾف الطحاوي، والدارقطـل بنسـ

فؾق مـع البائع الؿشتري مـ أخذ السؾعة حتك يليت بالثؿـ:  ّعلٙ ٍرا:

 .فضؿاهنا طىل البائع: ٕنَّ مؾؽ الؿشتري مل يستؼر

( بنسـاد صحقح طـ صاوس، قال: إْن قال 8/46وقد أخرج طبد الرزاق )

ع، وإٓ ففق مـ البائع: ٓ أططقؽف حتك تـؼدين الثؿـ. ففؾؽ، ففق مـ ضؿان البائ

ضؿان الؿشتري.اكتفك بؿعـاه، وبـحقه قال ابـ سقريـ، والـخعل، والثقري.
(1)

 

 لٕ تًؿت ايػًع١ بؿعٌ املؿرتٟ، أٚ بؿعٌ أ ٓيب؟ د:6ر َػأي١

أما إن تؾػت بػعؾ الؿشتري: فقستؼر الثؿـ طؾقف، ويؽقن كالؼبض: ٕكف 

ؿشتري تصرف فقف، وأما إن تؾػت بػعؾ أجـبل: فال يبطؾ العؼد، ولؽـ يثبت لؾ

الخقار بقـ الػسخ والرجقع بالثؿـ: ٕنَّ التؾػ حصؾ يف يد البائع، وبقـ البؼاء 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الحاوي (4/453 ،)اإلكصاف (6/181 ،185-186 ،)الؿغـل (2138 ،)الػتحاكظر:  (1)

(5/136 ،)الشرح الؿؿتع (8/379 ،)إوسط (11/233-.) 



ُِْٔع ِكَتُاُب  569 اِلُب

 
طىل العؼد، ومطالبة الؿتؾػ بالؿثؾ إن كان مثؾقًّا، أو بالؼقؿة، هذا مذهب الحـابؾة، 

هوالشافعقة، وقال ابـ قدامة: ٓ أطؾؿ فقف مخالًػا.ا
(1)

 

 يٛ أتًؿ٘ اي ا٥ع؟ د:7ر َػأي١

 شتري لف الخقار كؿا لق أتؾػف إجـبل.ذهب الحـابؾة إىل أنَّ الؿ 

  ومذهب الشافعل أنَّ العؼد يـػسخ، ويرجع الؿشتري بالثؿـ ٓغقر: ٕكف

 تؾػ يضؿـف.

والؿسللة هذه والتل قبؾفا -أما إذا كان بعد التػرق  :قاه أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل ىو

 .فاىساجح ىٌ قٌه احلناتيح -مػروضة يف ذلؽ

ح ذلؽ الشقخ ابـ  : ٕهنا قد أصبحت مؾًؽا لؾؿشتري: طثقؿقـ وقد رجَّ

 ففق بالخقار، واهلل أطؾؿ. 

.فاىؼَو ػيَ قٌه اىشافؼْح :وأما إن كان ذلؽ قبؾ التػرق
(2)

  

 أ ط٠ ايهٌٝ، ْٚكٌ اي طاع١. د:8ر َػأي١

إصؾ أنَّ أجرة الؽقؾ طىل البائع، وأجرة الـؼؾ طىل الؿشتري إٓ أن يتراضقا 

ار.طىل خالف ذلؽ، وهذا ققل فؼفاء إمص
(3)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/372.)الشرح الؿؿتع (6/184 ،)الؿغـلاكظر:  (1)

  (8/371.)الشرح الؿؿتع (6/184 ،)الؿغـلواكظر:  (2)

 الػتح (9/279 ،)الؿجؿقع (6/188 ،)الؿغـل (4/461-461 ،)اإلكصافاكظر:  (3)

 [ البققع.51]باب 
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ًٙ  ا، ث  ِ باع  ٘، ؾٗ  ٌ ًٜعَ  ٘ إٔ ٜهًٝ  ٘ َ  ط٠         د:9ر َػأي١ ًَ  ا نٝ لشا اؾ  رت٣ طعا

 أخط٣؟

]باب  صحقحف(، وطؾَّؼف البخاري يف 1/62 ،75) مسـدهأخرج أمحد يف 

إذا بعت؛ َفؽِْؾ، »قال لف:  ، أنَّ الـبل [ مـ البققع، طـ طثؿان بـ طػان 51

(، 3/8(، والدارقطـل )2231، وأخرجف أيًضا ابـ ماجف )«ْؾ وإذا ابتعت؛ فاْكتَ 

 (، وهق حديث حسـ.5/315والبقفؼل )

(، مـ حديث جابر بـ 5/316(، والبقفؼل )2228وأخرج ابـ ماجف )

هنك طـ بقع الطعام حتك يجري فقف الصاطان:صاع البائع،  اهلل، أنَّ الـبل  طبد

 وصاع الؿشتري. ويف إسـاده: ابـ أبل لقىل، وفقف ضعػ، وجاء طـ أبل هريرة 

(، ويف 1265) كشػ إستار(، والبزار كؿا يف 5/316أخرجف البقفؼل )

وفقف ضعػ، ثؿ رأيت  الؾسانإسـاده: مسؾؿ بـ أبل مسؾؿ الجرمل، لف ترمجة يف 

الجرح (، وذكره ابـ أبل حاتؿ يف 13/111) تاريخ بغدادالخطقب قد وثؼف يف 

، وقال: إكف قتؾ مائة ألػ (، وقال: روى طـف الؿـذر بـ شاذان8/188) والتعديؾ

 مـ الروم.

ََحادِيِث  (2194 :)الـقؾيف   قال اإلماو الػْكاىٕ ْٕ َواْسُتِدلَّ بَِفِذهِ ا

ـْ اْشتََرى َشقْئًا ُمَؽاَيَؾًة َوَقبََضفُ  َلْؿ َيُجْز َتْسؾِقُؿُف بِاْلَؽقِْؾ  :ُثؿَّ َباَطُف إَلك َغقِْرهِ  ،َطَؾك َأنَّ َم

ِل َحتَّك َيؽِ  َوَّ ْٕ ـْ اْشتََراُه َثاكِقًا، َوإَِلقِْف َذَهَب اْلُجْؿُفقُر َكَؿا َحَؽاُه فِل ا قَؾُف َطَؾك َم

 اْلَػتِْح  ِل ُمْطَؾًؼا :َطـُْفْؿ َقاَل َوَّ ْٕ َوقِقَؾ: إْن َباَطُف  .َوَقاَل َطَطاُء: َيُجقُز َبقُْعُف بِاْلَؽقِْؾ ا
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ِل، َوإِْن َباطَ  :بِـَْؼدٍ  َوَّ ْٕ َوَّ  :ُف بِـَِسقئَةٍ َجاَز بِاْلَؽقِْؾ ا ْٕ ، َوالظَّاِهُر َما َذَهَب إَلقِْف لِ َلْؿ َيُجْز بِا

ـَ َبقٍْع َوَبقْعٍ  ـْ َغقِْر َفْرٍق َبقْ
تِل ُتِػقُد ـلأِْلََحادِيِث الْ  :اْلُجْؿُفقُر مِ  فِل اْلبَاِب الَّ

َؿْذُكقَرةِ

ِة، َوَهَذا إكََّؿا ُهَق إَذا َكانَ  ا إَذا َكاَن  بَِؿْجُؿقِطَفا ُثبُقَت اْلُحجَّ َراُء ُمَؽاَيَؾًة، َوَأمَّ الشِّ

ه.اُؿْشتَِريـَفاَل ُيْعتَبَُر اْلَؽقُْؾ اْلَؿْذُكقُر ِطـَْد َأْن َيبِقَعُف الْ  ،ِجَزاًفا
(1)

  

: ٕكف قد يـؼص كقؾف بسبب تلخره: اىصٌابوما ذهب إلقف الجؿفقر هق  ُ :قيت

تؿقل، فنن أمـ مـ ذلؽ كؾف،  فنكف إذا تلخر يبس، وقؾَّ كقؾف، وقد يـؼص بسرقة، أو

 فالذي يظفر، أكف ٓ يؾزم، وإكؿا يؽقن طىل سبقؾ آستحباب، واهلل أطؾؿ.

حه   ِ ؾ   طا٤ ايٕع   اّ  عاٙؾ   ا، ٖٚ   ٌ جي   ٛظ بٝع   ٘ ق    ٌ ق ط   ٘ لشا   د:11ر َػأي١

 نإ  عاٙؾا؟

  ذهب مجفقر العؾؿاء إىل جقاز بقع الطعام جزاًفا، سقاء طؾؿ البائع مؼداره، أم

الصحقحقـيف  مل يعؾؿ: لحديث ابـ طؿر 
(2)

أهنؿ كاكقا يتبايعقن الطعام  

 جزاًفا، ومـع مالؽ ذلؽ إذا كان البائع يعؾؿ مؼداره.

 : لعؿقم الحديث.ًاىصٌاب قٌه اجلَيٌز

وأما بقعف قبؾ قبضف: فؼد أجازه مالؽ، وإسحاق، وإوزاطل، وأمحد يف 

؛ فال مـ اشترى صعاًما بؽقؾ، أو وزنٍ »: رواية، واستدلقا بحديث ابـ طؿر 

، وهذه الزيادة فقفا ضعٌػ كؿا تؼدم بقان ذلؽ يف الؿسللة «حتك يؼبضف يبعف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2137.)فتح الباريواكظر:  (1)

 (.1527(، ومسؾؿ برقؿ )2131أخرجف البخاري برقؿ ) (2)
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الصحقحقـإوىل، وحديث ابـ طؿر يف 

(1)
أهنؿ كاكقا يممرون بتحقيؾف قبؾ  

بقعف، وتؼدم ذكر ألػاظ الحديث قريبًا، ففذا مؼدم طىل زيادة يف إسـادها ضعػ، 

، واهلل أطؾؿ.اىصحْح جقاز، وهقوبذلؽ أخذ مجفقر العؾؿاء، فؼالقا بعدم ال
(2)

 

ٌٖ جيٛظ بٝع َامل ٜك ط٘ مما ميًه٘ بػري ايؿطا٤، ٚحهِ بٝع  د:11ر َػأي١

 فهاى ا٭ضظام؟

ا َما ُمؾَِؽ بِنِْرٍث، َأْو َوِصقٍَّة،  (6/192 :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘ َوَأمَّ

ـَ مِْؾُؽُف فِقفِ  ُف َيُجقُز َلُف التَّ  :َأْو َغـِقَؿٍة، َوَتَعقَّ َكَُّف َفنِكَّ
ِ
ُف فِقِف بِاْلبَقِْع َوَغقِْرِه َقبَْؾ َقبِْضِف: ٕ َصرُّ

َغقُْر َمْضُؿقٍن بَِعْؼِد ُمَعاَوَضٍة، َفُفَق َكالَؿبِقِع الَؿْؼبُقِض، َوَهَذا َمْذَهُب َأبِل َحـِقَػَة، 

ـْ َغقِْرِهْؿ ِخاَلَفُفؿْ  َٓ َأْطَؾُؿ َط ، َو افِِعلِّ  ه.اَوالشَّ

َوُكؾُّ ِطَقٍض ُمؾَِؽ بَِعْؼٍد َيـَْػِسُخ  (6/191 :)ؿغـلاليف   ّقال ابً قدام٘

ُف فِقِف َقبَْؾ َقبِْضِف، َكَالَِّذي َذَكْرَكا :بَِفاَلكِِف َقبَْؾ اْلَؼبْضِ  ُْجَرُة،  ،َلْؿ َيُجْز التََّصرُّ ْٕ َوا

ـْ الْ 
ْؾِح، إَذا َكاَكا مِ َٓ َيـَْػِسُخ َؿْعدُ ـَؿْقُزوِن، َأْو الْ ـَؿؽِقِؾ، َأْو الْ ـَوَبَدُل الصُّ ودِ، َوَما 

ُف فِقِف َقبَْؾ َقبِْضِف، َكِعَقِض اْلُخْؾِع، َواْلِعتِْؼ َطَؾك َماٍل،  :اْلَعْؼُد بَِفاَلكِفِ  َجاَز التََّصرُّ

ـْ َدِم اْلَعْؿِد، َوَأْرِش اْلِجـَاَيِة، َوقِقَؿِة الْ  ْؾِح َط َنَّ الْ ـَوَبَدِل الصُّ
ِ
ُؿْطؾَِؼ ـُؿتَْؾِػ: ٕ

ْكِػَساِخ بَِفاَلِك الْ ، ِف اْلِؿْؾُؽ، َوَقْد ُوِجدَ لِؾتََّصرُّ 
ِ
ُؿ فِقِف َغَرُر آ َـّ َما ُيتََقهَّ

َؿْعُؼقدِ ـَلؽِ

ـْ اْلَغَررِ  :َطَؾقْفِ 
ًزا مِ ُؿ فِقِف َذلَِؽ اْلَغَرُر، ، َلْؿ َيُجْز بِـَاُء َطْؼٍد آَخَر َطَؾقِْف: َتَحرُّ َٓ ُيتََقهَّ َوَما 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هق قطعة مـ الحديث السابؼ تخريجف قريًبا. (1)

( ط/مرتبة، -12/167) التؿفقد (6/181-182 )الؿغـل (2137 )الػتحاكظر:  (2)

إوسط (11/221). 
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 اَز اْلَعْؼُد َطَؾقِْف، َوَهَذا َقْقُل َأبِل َحـِقَػَة.َفجَ  :َؿاكِعُ ـاْكتََػك الْ 

 اكتفك بتصرف يسقر. .ثؿ كؼؾ طـ الشافعل الخالف يف الؿفر، وطقض الخؾع

 حهِ بٝع فهاى ا٭ضظام ق ٌ ق ض ايطظم؟ د:12ر َػأي١

  إرزاق العقـقة التل يؼسؿفا السؾطان بصؽاك يجقز بقعفا قبؾ قبضفا، طىل

صح طـد الشافعقة، وقد أسـد البقفؼل إشفر يف مذهب الحـابؾة، وهق إ

: ( طـ ابـ طؿر، وزيد بـ ثابت الؼقل بذلؽ، وهق صحقح طـفؿا-5/314)

وذلؽ ٕكف مل يشترها، وإكؿا هل رزق: فلشبف الؿقاريث، والفدايا، والحديث 

ورد بـفل بقع الشلء الؿشترى قبؾ قبضف، وأما غقر الؿشترى: فال دلقؾ كعؾؿف 

 .يدل طىل الؿـع مـ ذلؽ

  ،ومـع بعض الػؼفاء مـ ذلؽ، وهق ققل مالؽ، وأبل ثقر، وابـ الؿـذر

 .والحـػقة، وابـ الؿـذر

 أكف غرر. ّاحلج٘ يف ذلك:

(: أكف هنك طـ بقع 1528) صحقح مسؾؿيف  وجاء طـ أبل هريرة 

َؽاك، وجاء طـ طؿر بسـد مـؼطع طـد البقفؼل ) (، وقال البقفؼل، 5/314الصِّ

اشتراها مـ رجؾ آخر  طىل الـفل طـ بقع تؾؽ إوراق التلوالـقوي: هق محؿقل 

 حتك يؼبضفا.

، واهلل أطؾؿ.األقسب وهذا هق
(1)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1528.)شرح مسؾؿ (9/265 ،)الؿجؿقع (5/314- ،)ســ البقفؼلاكظر:  (1)
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ٖ   ٌ جي   ٛظ بٝ   ع ايػ   ًع١ ق    ٌ إٔ ٜك ط   ٗا لشا ن   إ غ   ٝ ٝعٗا       د:13ر َػأي١

 يً ا٥ع؟

  أجاز ذلؽ شقخ اإلسالم ،وذلؽ ٓكتػاء العؾة، وهل: وجقد الخالف ،

ؽ: لعؿقم الـفل طـ بقع الشلء والـزاع، وطامة أهؾ العؾؿ طىل طدم جقاز ذل

.قبؾ قبضف، وهق ترجقح الشقخ ابـ طثقؿقـ 
(1)

 

ما يحتاج إىل الؼبض حتك ُيباع ٓ يجقز الَشِرَكُة فقف حتك يؼبض: ٕنَّ  

الشركة بقع بعض الؿبقع بؼسطف مـ الثؿـ، وٓ يجقز فقف التقلقة، وهل بقعف بـػس 

 .الثؿـ: حتك يؼبضف أيًضا

. ، خالًفا لؿالؽاىصحْح، وهق َيٌزقٌه اجلوهذا 
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الؿغـل (6/191 ،)الشرح الؿؿتع (8/365-366.) 

  (11/379.)إوسط (6/194 ،)الؿغـلاكظر:  (2)
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(666)  
ِ
ـِ فِل َبقَْعةٍ  ملسو هيلع هللا ىلصَوَطـُْف َقاَل: َكَفك َرُسقُل اهلل ـْ َبقَْعتَقْ َرَواُه َأْحَؿُد . َط

ـُ ِحبَّانَ  َحُف التِّْرمِِذيُّ َواْب ، َوَصحَّ .َوالـََّسائِلُّ
(1)

 

َبِل َداُود
ِ
ـِ فِل َبقَْعةٍ : َوٕ ـْ َباَع َبقَْعتَقْ َبا. َفَؾُف َأْوَكُسُفَؿا َأوِ  َم الرِّ

(2)
 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 َع٢ٓ بٝعت  يف بٝع١. د:1ر َػأي١

رها بذلؽ أكثر  هق أن يؼقل البائع: هل كسقئة بؽذا، وكؼًدا بؽذا. قٔل: وقد فسَّ

العؾؿاء، ومـفؿ أمحد، ومالؽ، والشافعل، والثقري، وأبق حـقػة، وإوزاطل، 

 والـسائل، وابـ حبان، وآخرون.

ولؽـ ققَّد كثقر مـفؿ التحريؿ بؿا إذا أخذ السؾعة الؿشتري دون أن يحدد 

قا طىل أكف إذا أخذ السؾعة بالـؼد، أو الـسقئة:  فال يدخؾ يف إحدى البقعتقـ، وكصُّ

 معـك الحديث.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 1231(، والترمذي )296-7/295(، والـسائل )513، 475، 2/432. أخرجف أمحد )حطً (1)

(، وغقرهؿ مـ صرق طـ محؿد بـ طؿرو بـ طؾؼؿة طـ أبل سؾؿة طـ أبل 4973وابـ حبان )

 هريرة بف. وإسـاده حسـ. 

(، وغقره مـ صريؼ يحقك بـ زكريا بـ أبل زائدة طـ محؿد بـ طؿرو 3461. أخرجف أبقداود )غاذ (2)

سـاده الحسـ، ولؽـ يحقك بـ زكريا مع ثؼتف ابـ طؾؼؿة طـ أبل سؾؿة طـ أبل هريرة بف. وضاهر إ

فؼد خالػف مجع مـ الثؼات والحػاظ فرووه بالؾػظ إول. وهؿ: يحقك بـ سعقد الؼطان، 

وإسؿاطقؾ بـ جعػر، ويزيد ابـ هارون، وطبدة بـ سؾقؿان، والدراوردي، ومعاذ بـ معاذ، 

الحديث ثابت بالؾػظ  (. فالظاهر أن5/343) ســ البقفؼلوطبدالقهاب بـ ططاء. اكظر: 

 إول، ولقس محػقًضا بالؾػظ الثاين، واهلل أطؾؿ. 



 576 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 
هق أن يؼقل: أبقعؽ هذا الؽتاب بللػ طىل أن تبقعـل هذا الؿسجؾ  ّقٔل:

ره بذلؽ مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ، مـفؿ الشافعل، وأمحد، وهق أحد  ،بثؿاكؿائة وقد فسَّ

 التػسقريـ طـد الحـػقة.

ًؿا هق أن يؼقل الرجؾ ٔخر: هذه طشرة آٓف يف مائة قدح مـ البر َسؾَ  ّقٔل:

إىل ستة أشفر، فقليت مقطد التسؾقؿ وما قد وفَّر الؿْسَؾؿ الؿائة الؼدح، فقؼقل 

لؾؿْسؾِؿ: ما قد وفَّرت مطؾقبؽ، ولؽـ بعـل مائة قدح بؿائة وطشريـ قدح إىل 

 شفر. وهذا التػسقر ذكره الخطابل، وٓ شؽ يف تحريؿف: ٕكف ربا واضح.

بلن يؼقل لؾتاجر: بعـل هذه الؿراد بذلؽ هق بقع العقـة، وصقرتف  ّقٔل:

السؾعة بخؿسة آٓف ديـًا إىل شفر. ثؿ يؼبضفا، ثؿ يؼقل لؾبائع: تشتريفا مـل 

بلربعة آٓف كؼًدا. فقرضك البائع، ويؽقن قد استػاد ألػ ريال وسؾعتف باققة. وهذا 

 اختقار شقخ اإلسالم، وابـ الؼقؿ، ورجحف الشقخ ابـ طثقؿقـ رمحفؿ اهلل.

ًأقسهبا اىقٌه اىساتغ، ثٌ كؾ هذه إققال محتؿؾة،  : غفس اهلل ىوقاه أتٌ ػثد اهلل

، واهلل أطؾؿ.األًه، ثٌ اىثاِّ
(1)

 

 اي ٝع ل  أ ٌ بعٜاز٠. د:2ر َػأي١

  ،ذهب أكثر أهؾ العؾؿ إىل جقاز ذلؽ، وهق مذهب أمحد، ومالؽ، والشافعل

 وأبل حـقػة، والثقري، وإوزاطل، والترمذي وغقرهؿ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجؿقع  (5/148 )هتذيب الســ (2/24 )جقاهر اإلكؾقؾ (6/411 )فتح الؼديراكظر:  (1)

 (.33-32)ص اختالف الػؼفاء (4/337 )اإلكصاف (28/74( )29/447 )الػتاوى
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 ٔاضتدلٕا مبا ٖم٘: 

، فإصؾ هق الحؾ، وٓ [275البقرة:] ﴾ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿تعاىل: ققلف  (1

 ُيعؾؿ دلقؾ يحرم ذلؽ.

 .[29النساء:] ﴾ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ  ڄ ڦ﴿ققلف تعاىل:  (2

ؾؿ، وفقف أنَّ الثؿـ يؽقن غالبًا أقؾ مؼابؾ التؼديؿ برضك  (3 أجاز أهؾ العؾؿ السَّ

 الطرفقـ، فال ماكع مـ طؽس ذلؽ.

ذا تركفا وباطفا كؼًدا سقستػقد مـ الؿال الزيادة مؼابؾ إجؾ: ٕنَّ البائع إ (4

 بتـؿقة تجارتف.

كؿا أكف يجقز لؾبائع أن يبقع السؾعة بلكثر مـ سعر السقق برضك الؿشتري  (5

 بدون أجؾ: فؿـ باب أوىل جقاز ذلؽ مؼابؾ التلجقؾ.

  وذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل الؿـع مـ ذلؽ، وقد حؽاه الشقكاين طـ زيـ

لـاصر، والؿـصقر باهلل، والفادوية، وقال بف مـ العابديـ طظ بـ الحسقـ، وا

الؿعاصريـ اإلمام إلباين، واإلمام القادطل رمحة اهلل طؾقفؿ. واستدلقا طىل 

 ، وقالقا: هق يف معـك الربا.«هنك طـ بقعتقـ يف بقعة»ذلؽ بحديث الباب: 

 أكف كؿا تؼدم لقس فقف تعرض لفذه الؿسللة: ٕنَّ الذيـ ٔاجلٕاب عَ احلدٖح:

فسروا )البقعتقـ يف بقعة( بالـؼد أو الـسقئة، جعؾقا التحريؿ يف حالة طدم تعققـ 

الؿشتري ٕحد البقعقـ: فتحصؾ الجفالة، ومؿـ كص طىل ذلؽ الترمذي، 

والطبري، وأبق طبقد، وابـ طبد البر، والـقوي، وابـ قدامة، والبغقي، وابـ رشد، 

 وآخرون.
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لعبرة يف العؼقد بإلػاظ مع الـقات، )إكف يف معـك الربا( فا ّأما قْهله:

ًٓ ويرد إلقف  والؿؼصقد هـا هق بقع مع إجؾ، ولقس الؿؼصقد أكف يستديـ مـف ما

أكثر. وقد ذكروا تعؾقالت أخرى لؾؿـع ٓ تػقد التحريؿ، وإكؿا تػقد أنَّ إفضؾ أن 

 يتعاون الؿسؾؿقن بالقسر، واإلحسان.

هذا الؼقل ٓبـ سقريـ، وسؿاك،  تفصحقحيف  وقد طزا اإلمام إلباين 

وصاوس، والثقري، وإوزاطل، وابـ حبان، والـسائل وغقرهؿ، ولؽـ بؿراجعة 

أققال همٓء إئؿة مـ مصادرها يتبقـ أن مؼصقدهؿ: أن يلخذ الؿشتري السؾعة 

بدون تحديد إحدى البقعتقـ: فتؽقن بقعتان يف بقعة، وأما إذا أخذ السؾعة بالـؼد أو 

ئة، فنكؿا هل بقعة واحدة، وقد كصَّ طىل ذلؽ صاوس، والثقري، بالـسق

وإوزاطل، وأخذ إئؿة الؿتلخرون أققال الؿتؼدمقـ، وبقـقا أن مؼصقدهؿ إكؿا 

 هق إذا مل يختر أحدى البقعتقـ.

إيراًدا، فؼال: لقس يف ذلؽ جفالة: ٕنَّ  وقد أورد الشقخ إلباين 

ن قد أخذه بالـؼد، وإما أن يلخذه ويسؽت، الؿشتري إما أن يـؼده الثؿـ فقؽق

 ويـصرف: فقؽقن قد أخذه كسقئة، فليـ الجفالة؟

أنَّ الـؼد قد يسؾؿف يف مجؾس العؼد، أو قد يعطقف بعد الؿػارقة،  ٔاجلٕاب:

(، فؿا زالت الجفالة مقجقدة. ًّٓ  ويسؿك )ديـًا حا

قـ يف بقعة أنَّ يف الـفل طـ بقعت ملسو هيلع هللا ىلص: قد بقَـّ الـبل  ّقال اإلماو األلباىٕ

العؾة هل الربا، كؿا يف رواية أبل داود الؿذكقرة يف الباب، وجاء طـ ابـ مسعقد 
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أكف قال: صػؼتان يف صػؼة ربا.

(1)
 مل يذكر أنَّ العؾة هل الجفالة. 

أنَّ صقرة الربا طىل التػسقر الثالث والرابع واضحة، وأما ٔاجلٕاب عَ ذلك: 

الجقاب طىل ذلؽ أنَّ لػظ أبل داود غقر طىل التػسقر إول فػقف إشؽال، و

محػقظ، وطىل الؼقل بصحتف: فننَّ كثقًرا مـ العؾؿاء كاكقا يطؾؼقن الربا طىل كؾ 

، وكصَّ طىل ذلؽ الحافظ السـةبقع محرم كؿا ذكر ذلؽ ابـ كصر الؿروزي يف 

(، وغقره مـ أهؾ العؾؿ، ومـف حديث ابـ 2183ابـ حجر يف شرح حديث )

 .«السؾػ إلك حبؾ الحبؾة ربا»سائل مرفقًطا: طباس طـد الـ

، وهق ترجقح اإلمام ابـ باز، واإلمام ابـ اىصٌابهق  فقٌه اجلَيٌز ُ :قيت

طثقؿقـ، والػقزان رمحة اهلل طؾقفؿ.
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 176(، وابـ خزيؿة )3725(، وأمحد )14636بدالرزاق )(، وط6/119أخرجف ابـ أبل شقبة ) (1)

(، مـ صريؼ: سؿاك بـ حرب، طـ طبدالرمحـ بـ طبداهلل 9619(، والطبراين )1153وابـ حبان )

ابـ مسعقد، طـ أبقف، بف، وسؿاك بـ حرب حديثف حسـ، وقد روى طـف هذا إثر شعبة، وسػقان 

 ؿع مـ أبقف، واهلل أطؾؿ.الثقري، وطؾقف فقصح حديثف، وطبدالرمحـ قد س

معامل  (1231 ،)ســ الترمذي (9/341- ،)الؿجؿقع (6/332- ،)الؿغـلواكظر:  (2)

مصـػ  (8/136 ،)مصـػ طبدالرزاق (2326 ،)الصحقحة(، -3/114لؾخطابل ) الســ

-32لؾطبري )ص اختالف الػؼفاء (5/343 ،)ســ البقفؼل (6/119- ،)ابـ أبل شقبة

33 ،)شرح ســ الـسائل (35/131-132 )فؼف وفتاوى البققع (، -415)صكقؾ إوصار 

(2179 ،)بقع التؼسقط وأحؽامف (.252-218لسؾقؿان التركل )ص 



 581 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 

ِه  (666) ـْ َجدِّ ـْ َأبِقِف َط ـِ ُشَعقٍْب َط ـْ َطْؿِرو ْب   ،َوَط
ِ
: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

َٓ بَْقُع َما َلْقَس َوبَْقٌع َٓ َيِحؾُّ َسَؾٌػ » ، َو ـْ َٓ ِربُْح َما َلْؿ َيْضَؿ َٓ َشْرَصاِن فِل بَْقٍع، َو ، َو

ـَْدك َحُف التِّْرمِِذيُّ «ِط ـُ ُخَزْيَؿةَ  ،. َرَواُه الَخْؿَسُة، َوَصحَّ َوالَحاكُِؿ. ،َواْب
(1)

َوَأْخَرَجُف 

ـْ َبقٍْع  يِث دِ لحَ ا قمِ ؾُ طُ فِل  ـْ َطْؿٍرو الَؿْذُكقِر بَِؾْػِظ: َكَفك َط ـْ ُرَواَيِة َأبِل َحـِقَػَة َط
مِ

بََراكِلُّ فِل  ـْ َهَذا الَقْجِف َأْخَرَجُف الطَّ
 َوُهَق َغِريٌب. طِ َس وْ إَ َوَشْرٍط. َومِ

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 اي ٝع بؿطط ايػًـ، أٚ ايكطض. د:1ر َػأي١

َأْو  ،َػفُ َوَلْق َباَطُف بَِشْرِط َأْن ُيَسؾِ  (6/334 :)الؿغـليف   بً قدام٘قال ا

مٌ  :ُؿْشتَِري َذلَِؽ َطَؾقْفِ ـ، َأْو َشَرَط الْ فُ َض رِ ؼْ يُ  َوَهَذا َمْذَهُب ، َواْلبَقُْع َباصٌِؾ  ،َفُفَق ُمَحرَّ

افِِعلِّ  َّٓ َأنَّ  ،َمالٍِؽ َوالشَّ َٓ َأْطَؾُؿ فِقِف ِخاَلًفا، إ َؾِػ  َو َمالًِؽا َقاَل: إْن َتَرَك ُمْشتَِرُط السَّ

َؾَػ   .َصحَّ اْلبَقْعُ  :السَّ

َكَُّف إَذا اْشتََرَط  قال:
ِ
ـِ فِل َبقَْعٍة، َوٕ َكَُّف اْشتََرَط َطْؼًدا فِل َطْؼٍد َفاِسٍد َكبَقَْعتَقْ

ِ
َوٕ

َْجؾِفِ  :اْلَؼْرَض 
ِ
ـِ ٕ َياَدُة فِل :َزاَد فِل الثََّؿ ـِ  َفتَِصقُر الزِّ ـْ اْلَؼْرضِ  الثََّؿ ًحا بْ َورِ  ،ِطَقًضا َط

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وأبقداود 178، 2/174. أما الحديث بتؿامف، فلخرجف أمحد )حطً، ّاللفظ الجاىٕ ميكس (1)

(، كؾفؿ مـ صريؼ أيقب طـ 7/295( )7/288(، والـسائل )1234(، والترمذي )3514)

طؿرو بـ شعقب بف. وإسـاده حسـ، ولف صرق أخرى طـ طؿرو بـ شعقب بف. وأما الؾػظ الثاين، 

( مـ رواية أبل 4358) إوسط(، والطبراين يف 128) طؾقم الحديثفلخرجف الحاكؿ يف 

حـقػة )طبداهلل بـ أيقب حـقػة طـ طؿرو بـ شعقب بف، ففل رواية مـؽرة، ويف السـد إىل أبل 

 الؼربل الضرير، وهق متروك(. 
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مٌ  ،َلفُ  َح بِفِ  :َوَذلَِؽ ِرًبا ُمَحرَّ  ه.اَفَػَسَد َكَؿا َلْق َصرَّ

 هتذيب الســوقد كؼؾ ابـ الؿـذر اإلمجاع طىل تحريؿ ذلؽ كؿا يف 

(5/151.) 

البقع بشرط السؾػ: أن يؼقل لف: أبقعؽ بقتل طىل أن تسؾػـل مائة ألػ  ُ :قيت

  مخسة أشفر مؼابؾ وسؼقـ مـ الزبقب. إىل

والبقع بشرط الؼرض: أن يؼقل لف: أبقعؽ سقاريت طىل أن تؼرضـل مائة ألػ، 

 ويحصؾ أيًضا الشرط مـ قِبَؾ الؿشتري.

  (29/62:)مجؿقع الػتاوىكؿا يف  وقال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

ففق مجع بقـ  :طـ أن يجؿع بقـ سؾػ وبقع. فنذا مجع بقـ سؾػ وإجارة ملسو هيلع هللا ىلصفـفك 

سؾػ وبقع أو مثؾف. وكؾ تبرع يجؿعف إىل البقع واإلجارة مثؾ: الفبة والعارية 

والعرية والؿحاباة يف الؿساقاة والؿزارطة وغقر ذلؽ: هل مثؾ الؼرض. فجؿاع 

التبرع إكؿا كان ٕجؾ  معـك الحديث: أن ٓ يجؿع بقـ معاوضة وتبرع: ٕن ذلؽ

قر جزءا مـ العقض فنذا اتػؼا طىل أكف لقس الؿعاوضة: ٓ تبرطا مطؾؼا، فقص

بعقض مجعا بقـ أمريـ متـافققـ: فنن مـ أقرض رجال ألػ درهؿ وباطف سؾعة 

تساوي مخسؿائة بللػ: مل يرض باإلقراض إٓ بالثؿـ الزائد لؾسؾعة والؿشتري مل 

يرض ببذل ذلؽ الثؿـ الزائد إٓ ٕجؾ إلػ التل اقترضفا، فال هذا باع بقعا 

ه.اوٓ هذا أقرض قرضا محضا بؾ الحؼقؼة: أكف أططاه إلػ والسؾعة بللػقـ بللػ
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (29/62-63 ،334-335.)مجؿقع الػتاوىواكظر:  (1)
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ٍْٝع»قٛي٘:  د:2ر َػأي١ ِٕ َؾٞ بع  .«ٚع٫ ؾعْطٖطا

  :َشْرَصاِن فِل بَْقعٍ »اختؾػ أهؾ العؾؿ يف بقان معـك َٓ ، فؼال مجاطة مـ أهؾ «َو

العؾؿ: هق أن يؼقل: أبقعؽ هذه السؾعة إن شئت كؼًدا فبؽذا، وإن شئت كسقئة 

 فبؽذا.

 .وقال بعضفؿ: يحؿؾ ذلؽ طىل الشروط الؿحرمة، أو الػاسدة 

  وقال مجاطة مـ العؾؿاء: ٓ يصح لؾبائع أن يشترط طىل الؿشتري أكثر مـ

شرط يـتػع بف يف الؿبقع، وهذا طؾقف أكثر الحـابؾة، وهق مذهب أمحد، وقد 

ما كان مـ شرط لقس يف »: تؼدمت اإلشارة إىل ذلؽ تحت حديث طائشة 

 .«كتاب اهلل؛ ففق باصؾ

  ،واختار شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة، وابـ الؼقؿ أنَّ الؿؼصقد بذلؽ بقع العقـة

بلن يؼقل: خذ هذه السؾعة بعشرة كؼًدا، وآخذها مـؽ بعشريـ كسقئة، والعؽس 

 بلن يؼقل: اشتري مـؽ هذه السؾعة بعشريـ كسقئة، وأبقعؽفا بعشرة كؼًدا.

بعد أن بقـ صقرة العقـة - (5/148 )لســهتذيب ايف   قال ابً الكٔه

: وهذا هق بعقـف الشرصان يف بقع: فننَّ الشرط ُيطؾؼ -وأنَّ ذلؽ هق البقعتقـ يف بقعة

طىل العؼد كػسف: ٕهنؿا تشارصا طىل القفاء بف، ففق مشروط، والشرط يطؾؼ طىل 

الؿشروط كثقًرا، كالضرب يطؾؼ طىل الؿضروب، والحؾؼ يطؾؼ طىل الؿحؾقق، 

والـسخ طىل الؿـسقخ، فالشرصان كالصػؼتقـ سقاء، فشرصان يف بقع كصػؼتقـ يف 

 الؿراد واكظر بؼقة كالمف فنكف كػقس.ه صػؼة.ا
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َٓ َشْرَصاِن فِل بَْقعٍ »إضفر أنَّ ققلف:  ُ :قيت  هنك طـ بقعتقـ يف »هق كؼقلف:  «َو

شرصقـ ، وقد تؼدم الؽالم طىل بقعتقـ يف بقعة، وأما محؾ ذلؽ طىل ال«بقعة

الػاسديـ، أو الؿحرمقـ ففق محؿؾ فاسد: ٕنَّ الػاسد الؿحرم ٓ يجقز، وإن 

كان شرًصا، وأما محؾف طىل طدم اشتراط أكثر مـ مـػعة: فلي فرٍق بقـ مـػعة، 

الؿسؾؿقن طؾك شروصفؿ؛ إٓ شرًصا أحؾَّ »يؼقل:  ومـػعتقـ، وثالث، والـبل 

 ًٓ م حال «حراًما، أو حرَّ
(1)

.
(2)

 

ْٔٚع٫ ِض» د:3ر َػأي١ ُع ٜعْط  ِْ َعا ٖي  .«ْبُذ 

 ذكروا لذلؽ صقًرا:

أن يبقع الؿشتري السؾعة قبؾ أن يؼبضفا مـ البائع، ففل ٓ تزال يف  ميَا:

 .ضؿان البائع، وذلؽ فقؿا إذا مـع البائع الؿشتري مـ قبضفا

وأما إذا مل يؿـعف: فال تؽقن مـ ضؿان البائع، بؾ مـ ضؿان الؿشتري، ولؽـ 

هنك أن ُتباع السؾع حقث تبتاع حتك حيقزها التجار »لحديث: ٓ يجقز لف بقعفا: 

.«إلك رحاهلؿ
(3)

 

أن يبقع السؾعة التل اشتراها مـ شخص قبؾ أن يتػرقا مـ البقع  وميَا:

 إول.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.861برقؿ ) البؾقغسقليت تخريجف يف  (1)

  (4/337.)اإلكصاف (6/321 ،)الؿغـل (5/144-149 ،)هتذيب الســاكظر:  (2)

 .(، وهق حديث صحقح787سقليت تخريجف برقؿ ) (3)
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أن يبقع الؿغصقب: ففق لقس مـ ضؿاكف ضؿان الؿؾؽ وإن كان مـ وميَا: 

 ضؿاكف ضؿان غصب.

الن لرجؾ آخر: ٕكف لقس يف ضؿاكف. أن يبقع الؼرض الذي يف ذمة ف وميَا:

ومؿـ مـع مـ ذلؽ الشعبل، والثقري، ومالؽ، والشافعل، وأمحد، وإسحاق، 

وأصحاب الرأي، وابـ الؿـذر. وطؾؾ بعضفؿ الؿـع بلكف مـ الغرر: فؼد ٓ يؼدر 

 ، والتعؾقؾ بلكف مل يدخؾ يف ضؿاكف أققى.اىصحْح هق اىقٌهطؾقف، وهذا 

ل، وابـ سقريـ، والحسـ، وأيقب، والبتل.وأجاز ذلؽ ططاء، والـخع
(1)

 

إذا كان الديـ دراهؿ: فال يجقز شراؤه بدكاكقر يف ققلفؿ مجقًعا: ٕكف  تيبيُ:

يشترط فقف التؼابض.
(2)

 

(: والـفل طـ ربح مامل -5/153) هتذيب الســيف   قال ابً الكٔه

نكف مل يتؿ يضؿـ قد أشؽؾ طىل بعض الػؼفاء طؾتف، وهق مـ محاسـ الشريعة: ف

طؾقف استقالء، ومل تـؼطع طؾؼ البائع طـف: ففق يطؿع يف الػسخ وآمتـاع مـ 

اإلقباض إذا رأى الؿشتري قد ربح فقف، وإن أقبضف إياه، فنكؿا يؼبضف طىل إغؿاض 

وتلسػ طىل فقت الربح، فـػسف متعؾؼة بف مل يـؼطع صؿعفا مـف، وهذا معؾقم 

سـفا الـفل طـ الربح فقف حتك يستؼر طؾقف، بالؿشاهدة، فؿـ كؿال الشريعة ومحا

 ويؽقن مـ ضؿاكف، فققلس البائع مـ الػسخ، وتـؼطع طؾؼف طـف.اكتفك الؿراد.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) إوسط (11/47.) 

(2) اإلكصاف (5/87.ط/إحقاء التراث) 
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ْٓسعى»قٛي٘:  د:4ر َػأي١ ْٝؼع َع َعا ٖي ُْٝع   .«ٚع٫ بع

(، 3/412جاء الـفل طـ ذلؽ أيًضا يف حديث حؽقؿ بـ حزام طـد أمحد )

فؼال:  د سلل الـبل ( وغقرهؿ، فؼ7/289(، والـسائل )3513وأبل داود )

يلتقـل الرجؾ يبتاع مـل، ولقس طـدي ما أبقعف، فلبقعف، ثؿ أبتاطف مـ السقق. فؼال 

، ويف إسـاده: طبداهلل بـ طصؿة، وهق مجفقل «كطـدٓ تبع ما لقس »: الـبل 

الحال، ولؽـ الحديث يرتؼل مع حديث طؿرو بـ شعقب الذي يف الباب إىل 

 الصحة.

الؿـع مـ ذلؽ بحديث الـفل طـ بقع الطعام قبؾ  واستدل البخاري طىل

ب يف  : ]باب بقع الطعام قبؾ أن يؼبض، وبقع ما لقس صحقحفقبضف، فبقَّ

يف الـفل طـ بقع الطعام قبؾ  طـدك[، ثؿ أورد حديث ابـ طباس، وابـ طؿر 

 قبضف.

(: مل يذكر يف حديثل الباب بقع ما لقس طـدك، 2135) قال احلافظ 

بت طىل شرصف، فاستـبطف مـ الـفل طـ البقع قبؾ الؼبض، ووجف وكلكف مل يث

 هآستدٓل مـف بطريؼ إوىل.ا

(: وبقع ما لقس طـدك يحتؿؾ معـققـ: 2135) الػتحكؿا يف  قال ابً امليرز

أحدمها: أن يؼقل: أبقعؽ طبًدا، أو داًرا معقـة، وهل غائبة: فقشبف الغرر: ٓحتؿال 

ثاكقفؿا: أن يؼقل: هذه الدار بؽذا طىل أن اشتريفا لؽ مـ أن تتؾػ، أو ٓ يرضاها. 

 صاحبفا، أو طىل أن يسؾؿفا لؽ صاحبفا.
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 ه: وقصة حؽقؿ مقافؼة لالحتؿال الثاين.اقال احلافظ

ٓ تبع ما »: ملسو هيلع هللا ىلص(: وأما ققلف -5/156) هتذيب الســيف   قال ابً الكٔه

ا باع ما لقس طـده: فؾقس طـ بقع الغرر: ٕكف إذ ملسو هيلع هللا ىلص: ففق مطابٌؼ لـفقف «لقس طـدك

هق طىل ثؼة مـ حصقلف، بؾ قد يحصؾ لف، وقد ٓ يحصؾ، فقؽقن غرًرا، كبقع 

، ثؿ استدل بحديث هأبؼ، والشارد، والطقر يف الفقاء، وما تحؿؾ كاقتف، وكحقه.ا

 حؽقؿ بـ حزام.

(: وٓ يجقز أن يبقع طقـًا ٓ 6/296) الؿغـليف   قال ابً قدام٘

ويشتريفا، ويسؾؿفا روايًة واحدة، وهق ققل الشافعل، وٓ كعؾؿ  يؿؾؽفا: لقؿضل

 ثؿ استدل بحديث حؽقؿ بـ حزام. .هفقف مخالًػا.ا

 بٝع ايط ٌ َا اغتصب َٓ٘ ملٔ ٜكسض ع٢ً اغرت اع٘. د:5ر َػأي١

(: فنن ققؾ: فلكتؿ تجقزون 5/158) هتذيب الســيف   قال ابً الكٔه

كتزاطف مـ غاصبقف، وهق بقع لؾؿغصقب مـف أن يبقع الؿغصقب لؿـ يؼدر طىل ا

مالقس طـده؟ ققؾ: لؿا كان البائع قادًرا طىل تسؾقؿف بالبقع، والؿشتري قادًرا طىل 

ًٓ وهق طـد  تسؾؿف مـ الغاصب: فؽلكف قد باطف ما هق طـده، وصار كؿا لق باطف ما

الؿشتري وتحت يده، ولقس طـد البائع، والعـدية هـا لقست طـدية الحس 

ف يجقز أن يبقعف ما لقس تحت يده، ومشاهدتف، وإكؿا هل طـدية والؿشاهدة: فنك

هالحؽؿ والتؿؽقـ، وهذا واضح، وهلل الحؿد.ا
(1)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/285.)الؿجؿقعواكظر:  (1)
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 ٌٖ ٜسخٌ بٝع ايِػًِ يف بٝع َا يٝؼ عٓسى؟ د:6ر َػأي١

أن يؼدم الؿال كاماًل يف مجؾس العؼد مؼابؾ سؾعة مقصقفة يف  ه:لََصْزٗ الطَّ

 الذمة إىل أجؾ معقـ.

َـّ صائػٌة أنَّ  (5/157-158ذيب الســهتيف   قال ابً الكٔه (: وقد ض

ؾؿ مخصقص مـ طؿقم هذا الحديث: فنكف بقع ما لقس طـده، ولقس كؿا  السَّ

ؾؿ فعؼد طىل ما يف الذمة، بؾ  ضـُّقه: فننَّ الحديث إكؿا تـاول بقع إطقان، وأما السَّ

ـٍ طـده: كان فاسًدا،  وما يف الذمة شرصف أن يؽقن يف الذمة، فؾق أسؾؿ يف ُمَعقَّ

مضؿقن مستؼر فقفا، وبقع ما لقس طـده إكؿا ُكفل طـف: لؽقكف غقر مضؿقن طؾقف، 

وٓ ثابت يف ذمتف، وٓ يف يده، فالؿبقع ٓبد أن يؽقن ثابتًا يف ذمة الؿشتري، أو يف 

 هيده، وبقع ما لقس طـده لقس بقاحد مـفؿا: فالحديث باٍق طىل طؿقمف.ا

يدل طىل شرط مـ شروط  «ع ما لقس طـدكوٓ تب»هذا الحديث:  تيبيُ:

 البقع الؿتؼدمة، وهق:

ٌِ ٓكٌْ البٔع مً مالٍك، أّ ممً ٓكْو مكامُ.  الػسط اخلامظ: أ

والذي يؼقم مؼامف هق القكقؾ، أو القصل إذا كان بعد الؿقت يف الثؾث، أو 

كاضر الققػ أو الؼاضل يف حؼ الؿحجقر طؾقف، أو ويل القتقؿ، والسػقف، والؿجـقن 

 والثالثة إولقن ملذون لفؿ مـ قِبَؾ الؿالؽ، والباققن ملذون لفؿ مـ قِبَؾ الشرع.
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اي ٝ  ع بؿ  طط اي ٝ  ع، أٚ ايص  طف، أٚ اإل   اض٠، أٚ املعاضع  ١، أٚ سل  ٛ    د:7ر َػأي١

 شيو.

أبقعؽ سقاريت بؿائة ألػ طىل أن تبقعـل بقتؽ بثؿاكقـ ألًػا. أو  كأٌ ٓكْل:

 الؿائة السعقدي بخؿسة آٓف يؼقل: أبقعؽ سقاريت بؿائة ألػ طىل أن تصرف يل

ومخسؿائة. وصرففا يف السقق بلقؾ مـ ذلؽ، أو يؼقل: أبقعؽ سقاريت طىل أن 

 تمجرين مـزلؽ بثالثة آٓف يف الشفر، أو طىل أن تزارطـل طىل الربع.

  :َقر: لحديث الباب هنك طـ بقع »فجؿفقر العؾؿاء يرون طدم جقاز هذه الصُّ

: وٕنَّ ذلؽ يمدي إىل الجفالة «يف بقعة هنك طـ بقعتقـ»، وحديث: «وسؾػ

بثؿـ الؿبقع: ٕكف مل يبعف بذلؽ الثؿـ إٓ بسبب وجقد العؼد أخر، وهق ققل 

 هقئة كبار العؾؿاء يف الؿؿؾؽة العربقة السعقدية.

 وذلؽ ٕنَّ إصؾ يف  :وذهب مالؽ إىل الجقاز، واختاره الشقخ ابـ طثقؿقـ

بقـ العؼديـ جائٌز بال شرط، فؿا الذي يجعؾف  الؿعامالت الِحؾ، وقالقا: الجؿع

؛ إٓ شرًصا أحؾَّ والؿسؾؿقن طؾك شروصفؿ»مؿـقًطا مع الشرط، ويف الحديث: 

 ًٓ م حال  .«حراًما، أو حرَّ

: ٕنَّ فقف شبًفا بالـفل طـ قٌه اجلَيٌز أقسب: قاه أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل ىو

طؾؿ.سؾػ وبقع، وٓ يظفر فرٌق واضٌح بقـفا، واهلل أ
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1/213.)أبحاث هقئة كبار العؾؿاء (8/251 ،)الشرح الؿؿتع (6/332 ،)الؿغـلاكظر:  (1)
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  ،َوَطـُْف  (661)
ِ
ـْ َبقِْع الُعْرَبانِ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َكَفك َرُسقُل اهلل َرَواُه َمالٌِؽ، َقاَل: . َط

ـِ ُشَعقٍْب بِِف. ـْ َطْؿِرو ْب َبَؾَغـِل َط
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 ٕ َٚعٓاٙ.حهِ بٝع ايعطبا د:1ر َػأي١

 فقف ست لغات: ُطْرُبقن، وَطَربقن، وُطْربان، وَأْرُبقن، وَأَرُبقن، وُأربان.

ل بذلؽ: ٕنَّ فقف  (4/417حاشقتف طىل الروضيف  قال ابً الكاضه (: ُسؿِّ

إطراًبا بالعؼد، يعـل إصالًحا، وإزالة فساد: لئال يؿؾؽف غقره بشرائف. وهذا كالم ابـ 

 إثقر.

هق أن يشتري سؾعة فقدفع إىل البائع بعض الؿال، طىل أكف  :ّتعسٓف العسباٌ

 إن أخذ السؾعة احتسب بف مـ الثؿـ، وإن مل يلخذها فذلؽ لؾبائع.

  وقد اختؾػ أهؾ العؾؿ يف بقع العربان: فذهب مجفقر العؾؿاء إىل طدم

الجقاز، واستدلقا بحديث الباب، وقالقا: فقف غرر، وأكؾ أمقال الـاس بدون 

 مؼابؾ.

 هب أمحد يف الؿشفقر طـف، وطؾقف أكثر أصحابف إىل الجقاز، وهق ققل وذ

 مجاهد، وابـ سقريـ، وكافع بـ طبد الحارث، وجاء طـ طؿر بـ الخطاب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ؼة ( وفقف اكؼطاع، ويف بعض كسخ الؿقصل: )رواه مالؽ طـ الث2/619. أخرجف مالؽ )ضعٔف (1)

طـده طـ طؿرو بـ شعقب طـ أبقف طـ جده(. وقد ققؾ: إن الساقط هق ابـ لفقعة، وققؾ: هق 

 طبداهلل بـ طامر إسؾؿل، وكالمها ضعقػ، وطىل كؾٍّ فالحديث إسـاده ضعقػ. 
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إقرار ذلؽ البقع، ولؽـ يف إسـاده: طبد الرمحـ بـ فروخ، وهق مجفقل. وجاء 

فقل يحقك بـ محؿد بـ صحالء، وهق مج :، ويف إسـادهأيًضا طـ ابـ طؿر 

 الحال.

واستدل همٓء بلنَّ إصؾ هق حؾ الؿعامالت، والحديث مل يصح يف الـفل 

طـف، وأما الجفالة: فؾقس فقف جفالة الؿقسر التل يؽقن الداخؾ فقفا بقـ احتؿال 

الغـؿ والغرم، وأما هاهـا فػقف مصؾحة لؾبائع والؿشتري، ولقس فقف أخذ الؿال 

لف الضرر بسبب آكتظار، كلن يـخػض سعر بدون مؼابؾ: ٕنَّ البائع قد يحصؾ 

 السؾعة، أو يػؼد البائع الؿشتريـ، ويتحؿؾ طقاقبف البائع.

ح هذا الؼقل اإلمام ابـ طثقؿقـ  فقؿا يظفر يل،  اىصحْح ، وهقوقد رجَّ

واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 بقع العربقن ٓ يجقز يف ثالث حآت: تيبيُ:

 اف الربقية.ما يشترط فقف قبض البدلقـ، كإصـ األوىل:

ما ُيشترط فقف قبض أحد البدلقـ، كبقع السؾؿ: فنكف يشترط فقف تؼديؿ  الجاىية:

 مجقع الؿال.

 أن يؽقن البائع مالًؽا لؾسؾعة: ٕكف ٓ يجقز بقع ما ٓ يؿؾؽ. الجالجة:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (2/491 ،)معجؿ الؿصطؾحات وإلػاظ الػؼفقة(، 3/212ٓبـ إثقر ) الـفايةواكظر:  (1)

الؿغـل (6/331،) التؿفقد (12/7- ،)شرح البؾقغ ( 3/561ٓبـ طثقؿقـ ،) مسائؾ

  (11/337.)إوسط (9/335 ،)الؿجؿقع(، 281)ص اهلل طبد
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 عكس ا٫غتصٓاع. د:2ر َػأي١

الؿستصـِع بالؽسر هق صالب الصـاطة، وهق الؿشتري، والؿستَصـَع بالػتح 

 والبائع هق الصاكع. هق الؿبقع،

أن يليت الرجؾ إىل مصـع، أو ورشة، ويطؾب مـ صاحبف أن يعؿؾ  صْزتُ:

معف طؼد بقع طىل استصـاع أبقاب، أو غرفة كقم، أو مجؾس طربل، أو تصـقع 

أحذية، أو تصـقع مالبس، أو غقر ذلؽ، وتؽقن الؿقاد مقجقدة طـد البائع، 

 هذا إمر؟ فقف خالف: فقبرمان العؼد، ويدفع بعض الثؿـ، فؿا حؽؿ

  طىل أنَّ طؼد آستصـاع  -ومـفؿ الشافعل، ومالؽ، وأمحد-فالجؿفقر

ٓ »بالصقرة الؿتؼدمة ٓ يجقز، وهق ققل زفر مـ الحـػقة، واستدلقا بحديث: 

َؾؿ: ٕنَّ رأس «تبع ما لقس طـدك : ففق بقع معدوم، وإكؿا رخص ذلؽ يف السَّ

عؼد، بخالف طؼد آستصـاع، فال يشترط فقف الؿال كاماًل يؽقن متقفًرا حال ال

 تؼديؿ رأس الؿال.

  والحـػقة يرون جقاز طؼد آستصـاع، وهق ققل بعض الحـابؾة، وقال بف

مالؽ إذا كان حدد أجاًل، وقالقا: إكف مـ حاجة الـاس، وٓ غـك لفؿ طـف، 

وقالقا: طؾقف طؿؾ الؿسؾؿقـ، وهق مـ طؼقد الؿعاوضات التل لقس فقف غرر، 

 وٓ جفالة.

: وققؾ: -بعد ما ذكر مذهب الجؿفقر- قال اإلماو عبد السمحً الطعدٖ

يصح، وهق أوىل: لعدم الجفالة، فشرط الصحة مقجقٌد، والؿاكع مػؼقٌد، ومـ قال 
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 هبالتحريؿ: فعؾقف الدلقؾ، وأكَّك لف ذلؽ.ا

 131)رقؿ لؼاء الباب الؿػتقحيف كتاب  ّقال اإلماو العجٔنني زمحُ اهلل

 (:26ص

هذا ٓ بلس بف: ٕكف مل يبع طؾقف شقئًا معقـًا، إكؿا اتػؼ معف طىل استصـاع شلء 

ويعؿؾ  ،معقـ، فالصقاب: أكف ٓ بلس بف، ولقس فقف ماكع، ويؽقن هذا ثابتًا يف ذمتف

 هابؿؼتضك العؼد.

)بقع  :ػقد االظتصناع ىْط ٍِ تابأن  ّظيس يل :قاه أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل ىو

َؾؿ(:  َؾؿ بقع لؿقصقف يف الذمة غقر مقجقد، السَّ فنن صقرتف مختؾػة: فبقع السَّ

وهفـا الؿقاد مقجقدة، ولؽـ بؼل تصـقعفا طىل القجف الؿتػؼ طؾقف إىل أجؾ 

)بقع الشلء الغائب(  :فاألقسب أّو ٍِ تابمعؾقم، ولقس يف هذا غرر وٓ جفالة، 

 .، واهلل أطؾؿأقسبمع خقار الرؤية، فنلحاقف هبذه الصقرة 

أبق حـقػة يجعؾ طؼد آستصـاع ُمؾِزًما لؾصاكع، ولقس بؿؾزم  تيبيُ:

لؾؿشتري، وهذا ققٌل غريب، وأبق يقسػ يرى أكف مؾزم لؾطرفقـ، وهذا هق الذي 

رجحف كثقر مـ الحـػقة، ورجحف الؿجؿع الػؼفل بشرط أن تتقفر يف الؿستصـَع 

: فؾقس الشراء الشروط، فنذا وجد الؿشتري خالًفا لؾشروط التل اشترصفا

 لف. ٓزًما
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 غسٔط عكد االضتصٍاع: 

 بقان قدره. -3بقان كقطف.             -2بقان جـس الؿستصـع.          -1

 تحديد إجؾ. -5أوصافف الؿطؾقبة.                  -4

 مما جيٕش يف عكد االضتصٍاع.

 تلخقر كامؾ رأس الؿال. -2تؼديؿ كامؾ رأس الؿال.        -1

 دفعف أقساًصا. -4ؿ جزء مـ الؿال.            تؼدي -3

 يجقز أن يتضؿـ شرًصا جزائقًّا إذا اتػؼ طؾقف الؿتعاقدون. -5

 مجال الشزط اجلزائي مً قبل البائع:

أن يؼقل لؾؿشتري: سلصـع لؽ ما صؾبت، ولؽـ إذا تراجعت طـ الشراء 

 فلصالبؽ بعشرة يف الؿائة مـ ثؿـ الؿستصـع مثاًل.

 جلزائي مً ِقَبل املشرتي:مجال الشزط ا

أن يؼقل لؾصاكع: لق تلخرت طـ صـاطة الؿطؾقب، وصرت أكا طاجًزا طـ 

شراء هذا الؿستصـع إٓ بسعر أرفع، وأكا مستعجؾ: فقؾزمؽ دفع الزيادة لتلخقرك 

يل طـ ا لشراء يف وقت الرخاء. والؿجؿع الػؼفل، وهقئة كبار العؾؿاء يجقزون هذا 

الشرط الجزائل.
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اإلكصاف (12/138-139 ،)الؿبسقط (3/35-36 )مختصر اختالف العؾؿاءاكظر:  (1)

(5/74-75 ،)الػروع (4/24 ،)فتح الؼدير (7/114- ،)إم (3/134 ط/الػؽر )

روضة الطالبقـ (4/27-28 ،)جقاهر اإلكؾقؾ (2/37 ،)مجؾة الؿجؿع لؾػؼف اإلسالمل 

 (.2/223)العدد السابع/
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ـِ ُطَؿَر وَ  (666) ـِ اْب قِق  َقاَل: اْبتَْعُت  ،َط ا اْستَْقَجبْتُُف َلِؼقَـِل َزْيتًا فِل السُّ ، َفَؾـؿَّ

ـْ 
ُجِؾ، َفَلَخَذ َرُجٌؾ مِ َرُجٌؾ َفَلْطَطاكِل بِِف ِرْبًحا َحَسـًا، َفَلَرْدُت َأْن َأْضِرَب َطَؾك َيِد الرَّ

َٓ َتبِْعُف َحقُْث اْبتَْعتف َحتَّك َتُحقَزُه َخْؾػِ  ـُ َثابٍِت َفَؼاَل:  ل بِِذَراِطل َفالتََػتُّ َفنَِذا ُهَق َزْيُد ْب

  :إَلك َرْحؾِؽ
ِ
َؾُع َحقُْث ُتبْتَاُع َحتَّك َيُحقَزَها  ملسو هيلع هللا ىلصَفنِنَّ َرُسقَل اهلل اُر َكَفك َأْن ُتبَاَع السِّ التُّجَّ

ـُ ِحبَّاَن َوالَحاكِؿُ َرَواُه أَ . إَلك ِرَحالِِفؿْ  َحُف اْب .ْحَؿُد َوَأُبقَداُود َوالؾَّْػُظ َلُف، َوَصحَّ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

أنَّ السؾعة إذا اشتريت فال يجقز بقعفا حتك  ٓطتفاد مً احلدٓح املتكدو:

ا خرج مخرج الغالب، ولقس ذلؽ بشرط، وإكؿ «إَلك ِرَحالِِفؿْ »يحقلفا، وققلف 

القاجب هق قبضفا، وهذا الحديث محؿقل طىل ما يـؼؾ، وأما العؼارات، وما ٓ 

 يـؼؾ، أو يشؼ كؼؾف: فؼبضف بالتخؾقة بقـف وبقـ الؿشتري.

أنَّ هذا الحؽؿ طام يف الطعام وغقره مـ الؿتاع:  ّٓطتفاد مً ٍرا احلدٓح:

َؾع»لعؿقم ققلف:  َؾع( مجع )ِسؾعة(، وهل «أن ُتباع السِّ الؿتاع وما ُيتََّجُر بِِف، ، و)السِّ

وقد تؼدم ذكر أققال العؾؿاء يف هذه الؿسائؾ، وبقان الراجح مـفا تحت حديث 

 (.783رقؿ )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 2/41(، والحاكؿ )4984(، وابـ حبان )3499(، وأبقداود )5/191. أخرجف أمحد )صخٔح (1)

ر بف. وهذا إسـاد حسـ: مـ صريؼ محؿد بـ إسحاق طـ أبل الزكاد طـ طبقد بـ حـقـ طـ ابـ طؿ

ٕن ابـ إسحاق حسـ الحديث إذا صرح بالتحديث، وقد صرح بالتحديث طـد أمحد وابـ حبان، 

( مـ وجف صحقح طـ جرير بـ حازم طـ أبل 4781وابـ إسحاق قد تقبع، فؼد أخرجف الطبراين )

 الزكاد بف. وإسـاده صحقح، فالحديث صحقح.
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َكاكِقِر  ،َوَطـُْف  (666) ، إكِّل َأبِقُع اإِلبَِؾ بِالبَِؼقِع َفَلبِقُع بِالدَّ

ِ
َقاَل: ُقْؾت َيا َرُسقَل اهلل

َرا َراِهَؿ، َوَأبِقُع بِالدَّ َكاكِقرَ َوآُخُذ الدَّ ـْ ِهِؿ َوآُخُذ الدَّ
ـْ َهِذِه َوُأْططِل َهِذهِ مِ

، آُخُذ َهَذا مِ

 
ِ
ُؽََم  َٓ بَْلَس َأْن َتْلُخَذَها بِِسْعرِ َيْقِمَفا»: ملسو هيلع هللا ىلصَهَذا، َفَؼاَل َرُسقُل اهلل ـَ َما َلْؿ َتْػَترَِقا َوبَْق

َحُف الَحاكُِؿ.«َشْلءٌ  . َرَواُه الَخْؿَسُة، َوَصحَّ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

ايتكاضٞ بسٍ ايسضاِٖ زْاْري ٚايعهؼ، أٚ ايتكاضٞ بعًُ ١ غ ري    د:1ر َػأي١

 ايع١ًُ اييت أغًؿ٘ ؾٝٗا.

  َّذهب أكثر أهؾ العؾؿ إىل جقاز ذلؽ، وقالقا: يؽقن صرًفا بعقـ وذمة، وصح

، أخرج أثر طؿر ابـ الؿـذر وابـف طبد اهلل بـ طؿر الؼقل بالجقاز طـ طؿر 

( بنسـادٍ صحقٍح، وأثر ابـ طؿر مخرج يف 11/192) إوسطيف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، والترمذي 3355( )3354(، وأبقداود )139، 84-2/83. أخرجف أمحد )الساجح ّقفُ (1)

(، مـ صريؼ سؿاك بـ 2/44(، والحاكؿ )2262(، وابـ ماجف )7/282(، والـسائل )1242)

ل الحػاظ سؿاًكا يف رفعف لفذا الحديث. قال  حرب طـ سعقد ابـ جبقر طـ ابـ طؿر بف. وقد خطَّ

 ك سقئ الحػظ. (: مل يرفعف غقر سؿاك، وسؿا3172) العؾؾالدارقطـل يف 

(: والحديث يتػرد برفعف سؿاك بـ حرب طـ سعقد بـ جبقر 5/284) الســوقال البقفؼل يف 

وقال الترمذي: هذا حديث ٓ كعرفف مرفقًطا إٓ مـ حديث سؿاك ه مـ بقـ أصحاب ابـ طؿر. ا

ابـ حرب طـ سعقد بـ جبقر طـ ابـ طؿر. وروى داود بـ أبل هـد هذا الحديث طـ سعقد بـ 

( بنسـاد صحقح طـ شعبة بـ 4/353) الؿعرفةجبقر طـ ابـ طؿر مقققًفا. وأخرج البقفؼل يف 

الحجاج قال: طـ أيقب طـ كافع طـ ابـ طؿر، ومل يرفعف، وحدثـا قتادة طـ سعقد بـ الؿسقب طـ 

 ابـ طؿر، ومل يرفعف، وحدثـا داود بـ أبل هـد طـ سعقد بـ جبقر طـ ابـ طؿر، ومل يرفعف، وحدثـا

 هيحقك بـ أبل إسحاق طـ سامل طـ ابـ طؿر، ومل يرفعف، ورفعف لـا سؿاك بـ حرب، وأكا أفرقف. ا

 فالصقاب أن الحديث مقققف، وأن رفعف خطل غقر محػقظ، واهلل أطؾؿ.  ُ :قيت
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 الباب. حديث

  ومـع مـ ذلؽ ابـ شبرمة، وأبق سؾؿة، وابـ سقريـ، وأبق طبقدة بـ طبد اهلل

، وجاء طـ ابـ مسعقد بسـد بـ مسعقد، وصحَّ هذا الؼقل طـ ابـ طباس ا

ع: ٕكف مـ صريؼ: ابـ سقريـ، قال: بؾغـل طـ ابـ مسعقد، وطؾؾَّ بعضفؿ مـؼط

 ذلؽ بلنَّ الؼبض شرٌط، وقد تخؾػ.

واستدل الجؿفقر طىل الجقاز بحديث ابـ طؿر الذي يف الباب، وقد تؼدم أكف 

ضعقػ، وقالقا: إصؾ هق جقاز الؿعامالت: مامل يلت دلقؾ طىل التحريؿ، وٓ 

ؿ الؿصارفة بقـ حاضر، وذمة، وهذا الؼقل هق الصقاب، وقد كعؾؿ دلقاًل طىل تحري

 .شرح البؾقغيف  رجحف اإلمام ابـ طثقؿقـ 

 وقد اختؾػ الجؿفقر: هؾ يجقز أن يلخذ مـف أكثر مـ سعر يقمفا؟

  ،فذهب الحـػقة، والشافعقة إىل أكف يجقز لف أن يلخذ أكثر مـ سعر يقمفا

فنذا اختؾػت هذه »: : لؼقلف ؾالسبيف  واختار هذا الؼقل الصـعاين 

 .«إصـاف؛ فبقعقا كقػ شئتؿ إذا كان يًدا بقد

  ،وذهب أمحد وغقره إىل أكف ٓ يجقز لف أن يلخذ مـف أكثر مـ سعر ذلؽ الققم

واختار هذا الؼقل ابـ الؼقؿ، ومال إلقف الشقكاين، ورجحف اإلمام ابـ طثقؿقـ 

د ربح فقؿا مل يضؿـ، وقد تؼدم : ٕكف إذا صارفف بلكثر مـ سعر السقق: فؼ

 ، واهلل أطؾؿ.ًىرا اىقٌه أقسبالحديث يف الـفل طـ ذلؽ، 
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ٓ بلس أن يلخذها مـف بلقؾ مـ سعر السقق: ٕنَّ ذلؽ ُيعتبر إطاكة مـ  تيبيُ:

البائع، وٓ بلس أيًضا أن يتسامح الؿشتري ويعطقف أكثر مـ سعر السقق طىل سبقؾ 

 ؾ الؿعاوضة والصرافة.الفبة، واإلحسان، ٓ طىل سبق

ُيشترط التؼابض: ٕنَّ الؿصارفة ُيشترط فقفا ذلؽ كؿا سقليت يف  تيبيُ:

الربا. أبقاب
(1)

 

لشا نإ ايصٟ يف ايص١َ َ٪ ٬ مل ٜأ  ٚقت غ سازٙ، ؾٗ ٌ جي ٛظ     د:2ر َػأي١

 املصاضؾ١ ؾٝ٘؟

َؿْؼِضلُّ الَِّذي فِل ـَفنِْن َكاَن الْ  (5/118 :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘

مَّ  اًل الذِّ ـِ ، َفَؼْد َتَققََّػ َأْحَؿُد فِقفِ  ،ِة ُمَمجَّ  :َأَحُدُهَؿا :َوَقاَل اْلَؼاِضل: َيْحتَِؿُؾ َوْجَفقْ

افِِعلِّ  ،َؿـْعُ ـالْ  َٓ ُيْستََحؼُّ  :َوُهَق َقْقُل َمالٍِؽ، َوَمْشُفقُر َقْقَلْل الشَّ ِة  مَّ َنَّ َما فِل الذِّ
ِ
ٕ

ـِ َقبُْضُف، َفَؽاَن اْلَؼبُْض َكاِجًزا فِ  ـْ الثََّؿ
  .ل َأَحِدِهَؿا، َوالـَّاِجُز َيْلُخُذ قِْسًطا مِ

ِة بَِؿـِْزَلِة الْ  مَّ ُف َثابٌِت فِل الذِّ َكَّ
ِ
ِخُر اْلَجَقاُز، َوُهَق َقْقُل َأبِل َحـِقَػَة: ٕ ْٔ َؿْؼبُقِض، ـَوا

ُف َرِضَل بِتَْعِجقِؾ الْ  ؾِ ـَفَؽَلكَّ ِحقُح اْلَجَقاُز إَذا َقَض ، ُؿَمجَّ اُه بِِسْعِر َيْقمَِفا، َوَلْؿ َوالصَّ

ـْ ِسْعِرَها  َكَُّف إَذا َلْؿ َيـُْؼْصُف َط
ِ
ِة: ٕ مَّ َْجِؾ َتْلِجقِؾ َما فِل الذِّ

ِ
َيْجَعْؾ لِْؾَؿْؼِضلِّ َفْضاًل ٕ

ـْ ِجـْ 
ِة بَِغقِْر ِطَقٍض، َفَلْشبََف َما َلْق َقَضاُه مِ مَّ ِس َشقْئًا، َفَؼْد َرِضَل بِتَْعِجقِؾ َما فِل الذِّ

. ـَ ْي  هاالدَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سبؾ  (6/332-336 ،)مصـػ ابـ أبل شقبة (6/117-118 ،)الؿغـلواكظر لؾؿسللة:  (1)

هتذيب (، -3/565ٓبـ طثقؿقـ ) شرح البؾقغ (2187 ،)إوصاركقؾ  (3/35 ،)السالم

  (5/153.)الســ



 598 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 
  ،َوَطـُْف  (669)

ِ
ـِ الـَّْجشِ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َكَفك َرُسقُل اهلل ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.. َط

(1)
 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 تعطٜـ ايٓجـ، ٚحهُ٘. د:1ر َػأي١

َوُسُؽقن اْلِجقِؿ َبْعَدَها  ،بَِػتِْح الـُّقنِ : )الـَّْجش(  قال احلافظ ابً حجس

ٛع َؾٞ ايُّػع١َُمْعَجَؿة،  ُٖ ـْ َمَؽاكِفِ  :ٚع
قْد َواْستِثَاَرُتُف مِ َكَجْشُت  :لِقَُصاَد، ُيَؼاُل  :َتـِْػقُر الصَّ

ؿِّ َكْجًشا.  قْد أَْكُجُشُف بِالضَّ َٓ ُيِريُد  :ٚعَؾٞ ايِؿْطِعالصَّ ـْ  ْؾَعِة مِؿَّ ـِ السِّ َياَدة فِل َثَؿ الزِّ

َل بَِذلَِؽ ِش  ْؾَعةِ  :َراَءَها لِقََؼع َغقُْرُه فِقَفا، ُسؿِّ ْغبََة فِل السِّ َنَّ الـَّاِجَش ُيثِقُر الرَّ
ِ
َوَيَؼُع  ،ٕ

 اْلبَائِعِ 
ْثِؿ، َوَيَؼُع َذلَِؽ بَِغقِْر ِطْؾِؿ اْلبَائِعِ  ،َذلَِؽ بُِؿَقاَصَلةِ َفقَْختَصُّ  :َفقَْشتَِرَكاِن فِل اإْلِ

ا  ،، َوَقْد َيْختَصُّ بِِف اْلبَائِعُ بَِذلَِؽ الـَّاِجُش  ـْ ُيْخبُِر بَِلكَُّف اِْشتََرى ِسْؾَعة بَِلْكثَر مِؿَّ َكَؿ

 .اكتفك الؿراد.لِقَُغّر َغقْره بَِذلَِؽ  :اِْشتََراَها بِفِ 

(، وابـ طبد 2142) الػتححراٌم باإلمجاع، كؼؾف ابـ بطال كؿا يف  حكنُ:

  (12/291.)التؿفقدالبر كؿا يف 

 َا حهِ اي ٝع لشا حصٌ ؾٝ٘ زلـ؟ د:2ر َػأي١

  مـ أهؾ العؾؿ مـ قال ببطالن البقع، وهق مذهب الظاهرية، ورواية طـ

مالؽ، ورواية طـ أمحد: ٕنَّ الـفل يؼتضل الػساد، وهق اختقار البخاري، وطزاه 

 ابـ الؿـذر إىل صائػة مـ أهؾ الحديث.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1516(، ومسؾؿ )2142أخرجف البخاري ) (1)



ُِْٔع ِكَتُاُب  599 اِلُب

 
  وهق ققل إىل صحة البقع -كؿا ذكر ابـ قدامة-وذهب أكثر أهؾ العؾؿ ،

 :أمحد، وضاهر مذهب الحـابؾة طؾقف، وهق ققل الشافعل، وأصحاب الرأي

وذلؽ ٕنَّ الـفل طائٌد إىل الـجش، ٓ إىل أصؾ البقع، واختار هذا الؼقل اإلمام 

 ابـ طثقؿقـ.

: والؿشفقر طـ الؿالؽقة يف مثؾ ذلؽ ثبقت الخقار، وهق  ّقال احلافظ

 هوجٌف لؾشافعقة.ا

 .األقسبهق  اىقٌه اىثاِّ:  غفس اهلل ىوقاه أتٌ ػثد اهلل

ولؽـ إذا حصؾ غبـ لؾؿشتري غقر يسقر: فؾف الخقار، وهق ققل الحـابؾة، 

وخصَّ ذلؽ بعض الشافعقة فقؿا إذا كان الـجش بعؾؿ البائع.
(1)

  

َػَؼ َأْكثَُر  (2142 :)الػتحيف  قال الحافظ ابـ حجر  تيبيُ: َوَقْد اِتَّ

َم، َوَققَّد اِْبـ َطبْد اْلبَرّ اْلُعَؾَؿاِء َطَؾك  ْرِع بَِؿا َتَؼدَّ  ،َواْبـ اْلَعَربِلِّ  ،َتْػِسقر الـَّْجش فِل الشَّ

َياَدة الْ   .َؿْذُكقَرة َفْقَق َثَؿـ اْلِؿثْؾـَواْبـ َحْزم التَّْحِريؿ بَِلْن َتُؽقَن الزِّ

: َفَؾْق أَنَّ َرُجاًل َرأَى ِسْؾَعَة َرُج   :َفَزاَد فِقَفا ،ٍؾ ُتبَاُع بُِدوِن قِقَؿتَِفاَقاَل اِْبـ اْلَعَربِلِّ

ـْ َكاِجًشا َطاِصقًا :لِتَـْتَِفَل إَِلك قِقَؿتَِفا   .َبْؾ ُيْمَجُر َطَؾك َذلَِؽ بِـِقَّتِفِ  ،َلْؿ َيُؽ

افِِعقَِّة، َوفِقِف َكَظرٌ ـَوَقْد َواَفَؼُف َطَؾك َذلَِؽ َبْعُض الْ  ـْ الشَّ
ـَ مِ ِري ـْ إِْذ َلْؿ تَ  :ُؿتََلخِّ تََعقَّ

ـْ َغَرِضفِ 
َراء َوَلقَْس مِ َبْؾ َغَرُضُف أَْن َيِزيَد َطَؾك  ،الـَِّصقَحة فِل أَْن ُيقِهَؿ َأكَُّف ُيِريُد الشِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (12/291-291.)التؿفقد (2142 ،)الػتح (6/315 ،)الؿغـلواكظر:  (1)



 611 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 
ـْ  ا ُيِريُد َأْن َيْشتَِرَي بِِف، َفؾِؾَِّذي ُيِريُد الـَِّصقَحة َمـُْدوَحة َط َراء َأْكثََر مِؿَّ ـْ ُيِريُد الشِّ َم

ـْ َذلَِؽ َذلَِؽ َأْن ُيْعؾِ 
ُثؿَّ ُهَق بِاْختِقَاِرِه َبْعَد  ،َؿ اْلبَائِع بَِلنَّ قِقَؿَة ِسْؾَعتِؽ َأْكثَُر مِ

 الؿراد. .اكتفكَذلَِؽ 

 وقد اختار الصـعاين، والشقكاين ققل إكثر، وتابعقا الحافَظ طىل ما ذكر.



ُِْٔع ِكَتُاُب  611 اِلُب

 

ـْ َجابٍِر  (697) ـِ الُؿَحاَقَؾةِ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ  ،َوَط ، َوالُؿَزاَبـَِة، َوالُؿَخاَبَرةِ، َكَفك َط

َّٓ أَْن ُتْعَؾؿَ  ـِ الثُّـْقَا، إ .. َوَط َحُف التِّْرمِِذيُّ ـَ َماَجْف، َوَصحَّ َّٓ اْب َرَواُه الَخْؿَسُة إ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 َع٢ٓ احملاق١ً، ٚحهُٗا. د:1ر َػأي١

  ،ًاألقسباختؾػ يف تػسقر الؿحاقؾة، وهل ملخقذة مـ الَحْؼؾ، وهق الزرع 

 يف تػسقرها أهنا بقع الزرع بحبٍّ مـ جـسف.

(: قال العؾؿاء: الؿحاقؾة بقع 9/319) الؿجؿقعيف   قال اليّْٖ

الحـطة يف سـبؾفا بؽقؾ معؾقم مـ الحـطة، واتػؼ العؾؿاء طىل بطالهنا، ولف طؾتان 

إحدامها: أكف بقع حـطة وتبـ بحـطة، وذلؽ ربا. والثاكقة: أكف بقع مع الحديث: 

حـطة يف سـبؾفا.اكتفك الؿراد.
(2)

 

 َع٢ٓ املعاب١ٓ، ٚحهُٗا. د:2ر َػأي١

اي َوالْ (: )اْلـُؿَزاَبـَة (2183 )الػتحيف   قال احلافظ َدة ـبِالزَّ ُؿَقحَّ

اِي  ـِ بَِػتِْح الزَّ ْب ـْ الزَّ
َدةِ ـقِن الْ َوُسؽُ  ،َوالـُّقِن، ُمَػاَطَؾة مِ ِديُد،  ،ُؿَقحَّ ْفُع الشَّ َوُهَق الدَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صريؼ  (، مـ1291(، والترمذي )38-7/37(، والـسائل )3415. أخرجف أبقداود )صخٔح (1)

سػقان بـ حسقـ طـ يقكس بـ طبقد طـ ططاء طـ جابر بف. ومل يذكر أبقداود )الؿخابرة( وإسـاده 

( مـ رواية أبل الزبقر طـ جابر ومل يذكر التؼققد )إٓ أن 14358صحقح. وأخرج الحديث أمحد )

( (، ومل يذكر البخاري )الثـقا85( )1536(، ومسؾؿ )2381تعؾؿ(. وأخرج الحديث البخاري )

 وذكرها مسؾؿ بدون التؼققد )إٓ أن تعؾؿ(. 

  (2217.)الػتح (6/299 ،)الؿغـلواكظر:  (2)



 612 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 
قَْت اْلَحْرُب  ُبقنَ )َومِـُْف ُسؿِّ ْفِع فِقَفا، َوقِقَؾ لِْؾبَقِْع الْ  (:الزَّ  الدَّ

ةِ  :َؿْخُصقصِ ـلِِشدَّ

ـْ الْ  :ُؿَزاَبـَةـالْ 
َنَّ ُكّؾ َواِحد مِ

ِ
َ ـٕ

ِ
ِف، َأْو ٕ ـْ َحؼِّ ـِ َيْدَفُع َصاِحبف َط نَّ أََحَدُهَؿا ُؿتَبَايَِعقْ

ـْ َهِذِه  َخر َدْفَعُف َط ْٔ ـِ َأَراَد َدْفع اْلبَقْع بَِػْسِخِف، َوَأَراَد ا ـْ اْلَغبْ
إَِذا َوَقَػ َطَؾك َما فِقِف مِ

 بِنِْمَضاء اْلبَقْع.
َراَدةِ  هااإْلِ

الصحقحقـيف  والؿزابـة مػسرة بحديث ابـ طؿر  ُ :قيت
(1)

أنَّ الـبل  

 هل أن يبقع ثؿر حائطف إن كان كخاًل بتؿٍر كقاًل، وإن كان هنك طـ الؿزابـة، و

كرًما بزبقب كقاًل، وإن كان زرًطا أن يبقعف بؽقؾ صعام، وسقليت مزيٌد يف الؽالم طىل 

 ذلؽ يف باب الربا.

 َع٢ٓ املدابط٠، ٚحهُٗا. د:3ر َػأي١

ُؿزاَرطة طىل َكصقب ُمَعقَـّ ـهل الْ  :ققؾ)مادة خبر(:  الـفايةيف  قال ابً األثري

بع وغقرمها ،كالثؾث َخبار: إرِض ـهق مـ الْ  :وققؾ. الـَّصقُب  :ُخبْرةـوالْ  ،والرُّ

ها يف أيدي أهؾفا طىل  ملسو هيلع هللا ىلصن الـبل ٕ :مـ َخقْبر ةأصؾ الؿخابر :الؾَّقـة. وققؾ أقرَّ

 .اكتفك. طامؾفؿ يف َخقبر :أي ،خاَبَرهؿ :فؼقؾ ،الـِّصػ مـ محصقلفا

 ؿساقاة والؿزارطة.وسقليت حؽؿفا إن شاء اهلل يف باب ال

 قٛي٘: ٚعٔ ايثٓٝا ل٫ إٔ تعًِ. د:4ر َػأي١

 الؿراد بالثـقا، أي: استثـاء شلء مـ الؿبقع، ولف صقر:

 استثـاء شلء معؾقم مـ مؼداٍر معؾقم. أحدٍا:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.831برقؿ ) البؾقغسقليت تخريجف يف  (1)



ُِْٔع ِكَتُاُب  613 اِلُب

 
(: فؾق قال: بعتؽ هذه إشجار إٓ 1536) شرح مسؾؿيف   قال اليّْٖ

إٓ ثؾثفا، أو: بعتؽ بللػ إٓ هذه الشجرة، أو: هذه الشجرة إٓ ربعفا، أو: الصبرة 

 هدرمهًا، وما أشبف ذلؽ مـ الثُـقا الؿعؾقمة: صحَّ البقع باتػاق العؾؿاء.ا

(: إذا استثـك كخؾًة، أو شجرًة 6/173) الؿغـليف   قال ابً قدام٘

بعقـفا: جاز، وٓ كعؾؿ يف ذلؽ خالًفا، وذلؽ ٕنَّ الؿستثـك معؾقم، وٓ يمدي إىل 

 همـف.اجفالة الؿستثـك 

 .«وطـ الثـقا إٓ أن تعؾؿ»وقد استدلقا بحديث الباب: 

بـ)الصبرة إٓ ثؾثفا( لقس فقف اتػاق مـ العؾؿاء، فؼد  وتؿثقؾ الـقوي 

جقازها،  ًاىصٌاب (6/173 ،)الؿغـلخالػ يف ذلؽ بعض الحـابؾة كؿا يف 

 وطؾقف أكثر الحـابؾة.

، أو يبقع قطقع الغـؿ أن يبقع مزرطتف ويستثـل مخس شجرات مثال ثاىَٔا:

 ويستثـل مخًسا بدون تعققـ.

  ذهب أكثر أهؾ العؾؿ كؿا ذكر ابـ قدامة إىل أنَّ البقع ٓ يصح، واستدل طؾقف

«هنك طـ بقع الغرر»، وبحديث: «وطـ الثـقا إٓ أن تعؾؿ»بحديث الباب: 
(1)

 ،

 ًٓ  .وذلؽ ٕنَّ آستثـاء مجفقل: فصار الؿستثـك مـف وهق الؿبقع مجفق

  وذهب مالؽ  .إىل الجقاز 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.782رقؿ ) البؾقغتؼدم تخريجف يف  (1)
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: لؿا تؼدم، واهلل أطؾؿ.ًاىصٌاب قٌه اجلَيٌز 
(1)

 

 أن يستثـل شقئًا معؾقًما مـ شلء معؾقم بالؿشاهدة ٓ بالؼدر. ثالجَا:

وذلؽ مثؾ أن يبقع ثؿرة بستان، ويستثـل مـفا صاًطا، أو آصع، أو باع صبرة 

 صعام واستثـك مـفا مثؾ ذلؽ.

 إىل أنَّ ذلؽ ٓ يجقز، وهق ققل سعقد بـ  فذهب مجاطة مـ أهؾ العؾؿ

الؿسقب، والحسـ، والشافعل، وإوزاطل، وأمحد، وإسحاق، وأبل ثقر، 

وأصحاب الرأي، وذلؽ ٕنَّ الؿبقع معؾقم بالؿشاهدة ٓ بالؼدر، وآستثـاء 

 يغقر حؽؿ الؿشاهدة: ٕكَّف ٓ يدري كؿ يبؼك يف حؽؿ الؿشاهدة: فؾؿ يجز.

 العؾؿ إىل جقاز هذا آستثـاء، وصحة البقع، وهق ققل  وذهب مجاطة مـ أهؾ

وطـ الثـقا »ابـ سقريـ، وسامل، ومالؽ وأمحد يف رواية واستدلقا بحديث الباب: 

 .«إٓ أن تعؾؿ

أنَّ مالًؽا ققَّد ذلؽ بؿا إذا كان آستثـاء  شرح مسؾؿيف  وذكر الـقوي 

 أقؾ مـ الثؾث.

: ٕكف استثـاء معؾقم، اجلٌاشهق  اجحـــَّساى :قاه أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل ىو

التقفقؼ. وباهلل
(2)

 

ًٓ  زابعَا:  ويستثـل مـف رأسف، أو جؾده، أو أصرافف. أن يبقع حققاًكا ملكق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1536.)شرح مسؾؿ (6/174 ،)الؿغـلاكظر:  (1)

  (1536.)شرح مسؾؿ (6/172 ،)الؿغـلواكظر:  (2)
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  ذهب اإلمام أمحد  :وطـ الثـقا إٓ أن »إىل صحة البقع: لحديث الباب

 ، فنذا كان آستثـاء معؾقًما: فالؿستثـك مـف معؾقم.«تعؾؿ

  مالؽ: يصح آستثـاء يف السػر دون الحضر: ٕنَّ الؿسافر ٓ يـتػع وقال

 بذلؽ.

  وقال الشافعقة، والحـػقة: ٓ يجقز: ٕكف ٓ يجقز إفراده بالعؼد: فال يجقز

 استثـاؤه، كالحؿؾ.

حف اإلمام ابـ طثقؿقـ، وأما ققلفؿ: )ٓ اىصٌابهق  ًاىقٌه األًه ، وقد رجَّ

َسؾَّؿ، ثؿ هق استبؼاء ولقس ببقع.يجقز إفراده بالبقع( فؾقس بؿُ 
(1)

  

 بقع الحققان واستثـاء الحؿؾ. خامطَا:

  ،ذهب كثقٌر مـ أهؾ العؾؿ إىل مـع ذلؽ، وهق ققل مالؽ، والشافعل

والثقري، وأمحد، وأبل حـقػة وغقرهؿ: ٕكف مجفقل ٓ يصح إفراده بالبقع: فال 

 يصح استثـاؤه.

  الـخعل، والحسـ، وإسحاق، وذهب أمحد يف رواية إىل صحتف، وهق ققل

ح هذا الؼقل اإلمام ابـ طثقؿقـ: ٕنَّ آستثـاء لقس ببقع، بؾ هق  وأبل ثقر. ورجَّ

، واهلل أطؾؿ.اىصٌاباستبؼاء، وهق 
(2)

  

 بقع الحققان واستثـاء شحؿف. ضادضَا:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/181.)الشرح الؿؿتع (6/174-175 ،)الؿغـلاكظر:  (1)

  (8/183.)الشرح الؿؿتع (6/175 ،)الؿغـلاكظر:  (2)
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(: فنن استثـك شحؿ الحققان: مل 6/175) الؿغـليف   قال ابً قدام٘

د، قال أبق بؽر: ٓ يختؾػقن طـ أبل طبد اهلل أكف ٓ يجقز، يصح، كصَّ طؾقف أمح

.وهذا طؾقف طامة أهؾ العؾؿ .ههنك طـ الثُـقا إٓ أن ُتعؾؿ.ا ملسو هيلع هللا ىلصوذلؽ ٕنَّ الـبل 
(1)

  

لشا اَتٓ   ع املؿ   رتٟ َ   ٔ اي   صبذ ٚق   س اغ   تث٢ٓ اي    ا٥ع ؾ   ٦ًٝا َ   ٔ    د:5ر َػأي١

 احلٝٛإ؟

شروصفؿ  فالؿسؾؿقن طىل :إذا اشترط طؾقف الذبح فقؾزم الؿشتري بذبحفا

وإن مل يشترط طؾقف ذلؽ فقؼقم العضق الذي استثـاه وُيؾزم البائع بلخذ ققؿتف مـ 

الـؼقد.
(2)

 

لق كان يف الجزء الؿستثـَك طقٌب: فؾؾؿشتري أن يرد الحققان بذلؽ:  تيبيُ:

.ٕنَّ العقب يمثر يف سعر الحققان كاماًل، وهبذا أفتك الشقخ ابـ طثقؿقـ 
(3)

  

 ٚاغتثٓا٤ َا يف بٕٓٗا؟ ٌٖ جيٛظ بٝع ا٭١َ، د:6ر َػأي١

 اختؾػ أهؾ العؾؿ يف بقع إمة والـاقة، ويستثـك ما يف بطـفا.

فؼالت صائػة: البقع جائز، والشرط ٓزم. كذلؽ قال الـخعل، والحسـ، 

 وأمحد، وإسحاق، وأبق ثقر، وابـ الؿـذر. وأخرج ابـ الؿـذر طـ ابـ طؿر 

 استثـك ما يف بطـفا.بنسـادٍ صحقٍح أكف أطتؼ غالًما لف وامرأتف، و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/182.)الشرح الؿؿتعواكظر:  (1)

  (8/181.)الشرح الؿؿتعاكظر:  (2)

(3) الشرح الؿؿتع (8/181-182.) 
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وقالت صائػة: إذا فعؾ ذلؽ فسد البقع. كذلؽ قال سػقان الثقري، ومالؽ، 

 والشافعل، وأصحاب الرأي.

آستثـاء معؾقم، وٓ جفالة فقف: فال وجف لؾؿـع  :قاه أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل ىو

.ٍشسًػْح ذىلهق  ًاىصحْحمـ ذلؽ، 
(1)

  

 َا حهِ بٝع ايػًع١ بسٜٓاض ل٫ زضِٖ؟ د:7ر َػأي١

(: أمجع كؾ مـ كحػظ طـف مـ 11/334) إوسطيف  قال ابـ الؿـذر 

أهؾ العؾؿ أن لؾرجؾ أن يبقع السؾعة بديـار إٓ ققراط، أو بديـار ودرهؿ. واختؾػقا 

 ... . فقؿـ باع سؾعتف بديـار إٓ درهؿ

  ،ثؿ كؼؾ الؿـع مـ ذلؽ طـ الـخعل، وططاء، وابـ سقريـ، وابـ أبل لقىل

 ثقري والشافعل وأمحد وإسحاق، وقالقا: هذا يمدي إىل الجفالة.وإوزاطل وال

  وذهب مجاطة مـ أهؾ العؾؿ إىل الجقاز إذا كان ثؿـ الصرف بقـ الدراهؿ

والدكاكقر معؾقمة، وهق ققل الثقري، وأبل سؾؿة بـ طبد الرمحـ، وطبد اهلل بـ 

 .الحسـ، وبعض الشافعقة، والحـابؾة

مام العثقؿقـ، واهلل أطؾؿ.، واختاره اإلًىرا اىقٌه أقسب
(2)

 

الذي يف الباب يدل طىل شرط مـ شروط صحة  حديث جابر  تيبيُ:

 البقع الؿتؼدمة، وهق: أن يؽقن الؿبقع معؾقًما برؤيٍة، أو وصٍػ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) إوسط (11/332.) 

 (8/176 ،)الشرح الؿؿتع (5/151 ،)الحاوي الؽبقر (11/334 ،)طإوسواكظر:  (2)

الػروع (6/156.) 
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ـْ َأَكٍس  (696)   َوَط
ِ
ـِ الُؿَحاَقَؾةِ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َكَفك َرُسقُل اهلل ، َوالُؿَخاَضَرةِ، َط

.. َوالُؿاَلَمَسِة، َوالُؿـَاَبَذةِ، َوالُؿَزاَبـَةِ  َرَواُه الُبَخاِريُّ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 َع٢ٓ املداضط٠ ٚحهُٗا. د:1ر َػأي١

هل بقع الثؿر، والحب قبؾ بدو صالحف، وسقليت الؽالم طىل حؽؿ  املخاضسٗ:

 باب الرخصة يف العرايا، وبقع إصقل والثؿار.ذلؽ إن شاء اهلل تعاىل يف 

 َع٢ٓ امل٬َػ١. د:2ر َػأي١

َواْختََؾَػ اْلُعَؾَؿاء فِل َتْػِسقر  (2146 :)الػتحيف   قال احلافظ ابً حجس

افِِعقَِّة:  ،ُؿاَلَمَسة َطَؾك َثاَلِث ُصَقرٍ ـالْ   َوِهَل َأْوُجٌف لِؾشَّ

ََا َفقَُؼقَل َلُف  ،ُؿْستَامـَفقَْؾِؿَسُف الْ  ،ْو فِل ُضْؾَؿةٍ أَ  ،َأْن َيْلتَِل بِثَْقٍب َمْطِقيٍّ  :َأَصخُّ

َٓ ِخقَاَر َلؽ إَِذا  ،ْؿسؽ َمَؼام َكَظركـبَِشْرِط َأْن َيُؼقَم لَ  ،بِْعتَُؽُف بَِؽَذا :َصاِحب الثَّْقِب  َو

ـِ فِل اْلَحِديِث  َذْي ـِ الؾَّ أبل هريرة، يعـل حديث -. َرَأْيتف، َوَهَذا ُهَق ُمَقافٌِؼ لِؾتَّْػِسقَرْي

  .-الصحقحقـوأبل سعقد يف 

 َأْن َيْجَعاَل َكْػَس الؾَّْؿِس َبقًْعا بَِغقِْر ِصقَغٍة َزائَِدةٍ. :الجَّاِىٕ

َؿْجؾِس َوَغقْره. َواْلبَقُْع َطَؾك ـأَْن َيْجَعاَل الؾَّْؿَس َشْرًصا فِل َقْطِع ِخقَاِر الْ  :الجَّاِلُح

 ه.االتَّْلِوياَلِت ُكؾَِّفا َباصِؾ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2217أخرجف البخاري برقؿ ) (1)
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، وطؾقف أكثر أهؾ العؾؿ، وهق مـ بققع األصحوالتػسقر إول هق  ُ :قيت 

الجاهؾقة، فـفك طـف الشرع.
(1)

  

 َع٢ٓ املٓابص٠. د:3ر َػأي١

ا الْ  (2146 :)الػتحيف   قال احلافظ ُؿـَاَبَذُة َفاْختََؾُػقا فِقَفا َأْيًضا ـَوَأمَّ

افِِعقَّةِ  ،َطَؾك َثاَلَثِة أَْقَقالِ   :َوِهَل َأْوُجٌف لِؾشَّ

ََا: َم فِل الْ  َأَصّخ ُؿَقافُِؼ ـُؿاَلَمَسِة َوُهَق الْ ـَأْن َيْجَعاَل َكْػَس الـَّبِْذ َبقًْعا َكَؿا َتَؼدَّ

 .لِؾتَّْػِسقِر فِل اْلَحِديِث اْلَؿْذُكقرِ 

  .أَْن َيْجَعاَل الـَّبَْذ َبقًْعا بَِغقِْر ِصقَغة :َّالجَّاِىٕ

َفِؼقَؾ: ُهَق  ،اصًِعا لِْؾِخقَاِر. َواْختََؾُػقا فِل َتْػِسقر الـَّبْذَأْن َيْجَعاَل الـَّبَْذ قَ  :َّالجَّاِلح

ُهَق َكبْذ اْلَحَصاة،  :َؿْذُكقِر، َوقِقَؾ ـَصْرح الثَّْقب َكَؿا َوَقَع َتْػِسقُرُه فِل اْلَحِديِث الْ 

ِحقح َأكَُّف َغقُْرُه.  هاَوالصَّ

 الؿصادر السابؼة. وإكثر طىل تػسقر الؿـابذة بالؼقل إول، واكظر ُ :قيت

 بٝع ايؿ٤ٞ ايػا٥ب. د:4ر َػأي١

 :فقف أققال 

ٓ يجقز ذلؽ، والبقع باصؾ، وهق ققل الشافعل يف الجديد،  الكْل األّل:

 والحؽؿ، ومحاد: ٕكف إذا ُكِفل طـ الؿالمسة، فقستػاد مـف الـفل طـ بقع الغائب.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (9/342 ،)الؿجؿقع(، 8/131لؾبغقي ) شرح السـة (1311 ،)ســ الترمذيواكظر:  (1)

الؿغـل (6/297.) 
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وهق يصح البقع، ولف خقار الرؤية، وافؼ القصػ، أم مل يقافؼ،  الكْل الجاىٕ:

 ققل أبل حـقػة وأصحابف، والثقري، وإوزاطل.

يصح البقع، ويجقز إذا وصػف لف وصًػا صحقًحا، فنذا وافؼ  الكْل الجالح:

القصػ: فال خقار لف، وإن مل يقافؼ: ففق بالخقار، وهق ققل الجؿفقر، ومـفؿ: 

 يؿ.مالؽ، وأمحد، وإسحاق، وأبق ثقر، وابـ الؿـذر، وأبق طبقد، والشافعل يف الؼد

ؾؿ: فننَّ السؾؿ يجقز اىصٌابهق  ًىرا اىقٌه ُ :قيت ، ويؿؽـ أن ُيستَدلَّ لف بالسَّ

ًرا إذا كان مقصقًفا، ففذا مـ باب أوىل، واهلل أطؾؿ. مع كقكف ممخَّ
(1)

 

 بٝع ا٭ع٢ُ ٚؾطا٩ٙ. د:5ر َػأي١

َْطَؿك َوِشَراُؤهُ  (6/312 :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘ ْٕ ا َبقُْع ا َفنِْن  :َفَلمَّ

ؿِّ إْن َكاَن َمْشُؿقًماــَُف َمْعِرَفُة الْ َأْمؽَ  ْوِق إْن َكاَن َمْطُعقًما، أَْو بِالشَّ َصحَّ َبقُْعُف  :َؿبِقِع بِالذَّ

ـْ ، َوِشَراُؤهُ  َػِة. :َوإِْن َلْؿ ُيْؿؽِ   َجاَز َبقُْعُف َكاْلبَِصقِر، َوَلُف ِخقَاُر اْلَخْؾِػ فِل الصِّ

َوَأْثبََت َأُبق َحـِقَػَة َلُف اْلِخقَاَر إَلك َمْعِرَفتِِف  ،ـِقَػةَ َوَأُبق حَ  ،َوبَِفَذا َقاَل َمالٌِؽ 

فِ ـبِالْ  ا بِِحسِّ  .َأْو َوْصِػفِ  ،َأْو َذْوقِفِ  ،َؿبِقِع، إمَّ

ـِ  َوَقاَل ُطبَقُْد اهلل ـُ اْلَحَس  َلِزَمُف. :ِشَراُؤُه َجائٌِز، َوإَِذا أََمَر إْكَساًكا بِالـََّظِر إَلقْفِ  :ْب

َّٓ َطَؾك اْلَقْجِف الَِّذي َيُجقُز فِقِف َبقُْع الْ  :افِِعلُّ َوَقاَل الشَّ  َؿْجُفقِل، َأْو ـَٓ َيُجقُز إ

ـٍ َيتََغقَُّر الْ  َكَُّف َمْجُفقُل ـَيُؽقُن َقْد َرآُه َبِصقًرا، ُثؿَّ اْشتََراُه َقبَْؾ ُمِضلِّ َزَم
ِ
َؿبِقُع فِقِف: ٕ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (11/359)إوسط (9/311 )الؿجؿقع (12/211- )التؿفقد (2146 )الػتحاكظر:  (1)



ُِْٔع ِكَتُاُب  611 اِلُب

 
َػِة ِطـَْد اْلَعاقِِد، َفَؾْؿ َيِصحَّ  َجاِج، َوالـََّقى فِل التَّْؿِر. الصِّ  َكبَقِْع اْلبَقِْض فِل الدَّ

صِّاَلُع َطَؾك الْ  قال:
ِ
ـُ آ

َؿْؼُصقدِ َوَمْعِرَفُتُف، َفَلْشبََف َبقَْع اْلبَِصقِر، ـَوَلـَا َأكَُّف ُيْؿؽِ

َْطَؿك ْٕ َْخَرِس َتُؼقُم َمَؼاَم ُكْطِؼِف، َفَؽَذلَِؽ َشؿُّ ا ْٕ َنَّ إَشاَرَة ا
ِ
ا اْلبَقُْض  َوٕ َوَذْوُقُف، َوَأمَّ

َٓ َوْصُػُف، بِِخاَلِف َمْسَلَلتِـَا. صِّاَلُع َطَؾقِْف، َو
ِ
ـُ آ

 ه اَوالـََّقى َفاَل ُيْؿؽِ

، واهلل أطؾؿ.اىصٌاب ٍرىة ٍاىل، ًأمحد ًٍِ ٍؼيَا ُ :قيت
(1)

  

حديث الباب يدل طىل شرٍط مـ شروِط صحة البقع الؿتؼدمة يف  تيبيُ:

 ، وهق: أن يؽقن الؿبقع معؾقًما بقصٍػ، أو رؤية.أوائؾ الؽتاب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (11/357.)إوسطاكظر:  (1)



 612 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 

ـِ َطبَّاٍس  (696) ـِ اْب ـْ َصاُوٍس َط   ،َوَط
ِ
قا َٓ َتَؾؼَّ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

ْكَبانَ  َٓ َيبِْع َحاِضٌر لَِبادٍ الرُّ َٓ «، َو ـِ َطبَّاٍس: َما َقْقُلُف َو ْب
ِ
 َيبِْع َحاِضٌر لِبَادٍ؟ َقاَل: . ُقْؾت ٓ

. َٓ َيُؽقُن َلُف ِسْؿَساًرا. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف، َوالؾَّْػُظ لِْؾبَُخاِريِّ
(1)

 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (696)   َوَط
ِ
ـْ قا الَجَؾَب َٓ َتَؾؼَّ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ، َفَؿ

َل َفاْشتُ  قَق َفُفَق بِالِخَقارِ ُتُؾؼِّ ُدُه السُّ ـُْف، َفنَِذا َأَتك َسقِّ . َرَواُه ُمْسؾٌِؿ.«رَِي ِم
(2)

 

 نياملسائل واألحكام املستفادة من احلديث

ًٖكِّٞ اجٖلايب يًػًع١ يف ايٕطٜل. د:1ر َػأي١  ت

 .دلَّ حديُث الباب طىل طدم جقاز ذلؽ، وهق ققل الجؿفقر 

: طؿر بـ طبد العزيز، : وكرهف أكثر أهؾ العؾؿ، مـفؿ قال ابً قدام٘

ومالؽ، والؾقث، وإوزاطل، والشافعل، وإسحاق، وُحؽل طـ أبل حـقػة أكف مل 

 هأحؼُّ أن تتبع.ا ملسو هيلع هللا ىلصير بذلؽ بلًسا، وسـة رسقل اهلل 

: قؾت: الذي يف كتب الحـػقة: يؽره التؾؼل يف الػتحيف  قال احلافظ

 هديـ.احالتقـ: أن يضر بلهؾ البؾد، وأن يؾتبس السعر طىل القار

الحديث صريح يف طدم الجقاز، وقد ذكروا أنَّ العؾة يف ذلؽ أكف يحصؾ  ُ :قيت

غبـ لؾؼادمقـ: ٕهنؿ ٓ يعرفقن أسعار السقق الذي سقلتقكف، والغالب أنَّ الذيـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1521(، ومسؾؿ )2158أخرجف البخاري ) (1)

 (. 1519أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (2)



ُِْٔع ِكَتُاُب  613 اِلُب

 
 يتؾؼقهنؿ يريدون أن يشتروا مـفؿ بدون ثؿـ الؿثؾ.

م مـ بعقد جاء وقالقا أيًضا: يمدي إىل التضققؼ طىل أهؾ السقق: ٕنَّ الؼاد

 لقـػؼ سؾعتف: فنكف يرضك بالقسقر، بخالف الذي يتؾؼاهؿ فنكف سقرفع الثؿـ.

واختار ابـ حزم أنَّ العؾة تعبدية، والظاهر أنَّ العؾة هق ما تؼدم ذكره: ٕكف جاء 

، فػقف «فنذا أتك سقده السقق ففق بالخقار»يف الباب:  يف حديث أبل هريرة 

ؿ.إشارة إىل ذلؽ، واهلل أطؾ
(1)

  

 َا ٖٛ احلّس ايصٟ ٫ جيٛظ هلِ ؾٝ٘ ايتًكٞ؟ د:2ر َػأي١

  أكثر أهؾ العؾؿ طىل أكف ٓ يجقز التؾؼل حتك يصؾقا إىل السقق الذي تباع

السؾعة فقف، وهق ققل مالؽ، وأمحد، وإسحاق، والؾقث، وابـ الؿـذر، وغقرهؿ، 

قال: كاكقا  وهق ضاهر اختقار البخاري، واستََدل لف بحديث ابـ طؿر 

أن يبقعقه يف  ملسو هيلع هللا ىلصقن الطعام يف أطىل السقق، فقبقعقكف مؽاكف، فـفاهؿ الـبل يبتاط

مؽاكف حتك يـؼؾقه. ويف رواية يف الحديث: كـا كتؾؼك الركبان، فـشتري مـفؿ 

 الطعام.

  وحدَّ الشافعقة الـفل طـ التؾؼل حتك يدخؾ البؾد: ٕهنؿ إذا قدمقا البؾد

ن مل يػعؾقا ذلؽ ففق مـ أمؽـفؿ معرفة السعر وصؾب الحظ ٕكػسفؿ: فن

 تؼصقرهؿ.

، واهلل أطؾؿ.اىصٌاب قٌه اجلَيٌز: قاه أتٌ ػثد اهلل
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (11/117.)إوسط (1469 ،)الؿحىل (2162 ،)الػتح (6/313 ،)الؿغـلاكظر:  (1)

 . (11/118)إوسط (2166 ،)الػتح (6/315 ،)الؿغـلاكظر:  (2)



 614 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 
 حهِ اي ٝع لشا حصٌ. د:3ر َػأي١

  ذهب أكثر أهؾ العؾؿ إىل أن البقع صحقح، والبائع بالخقار طـد قدومف

السقق، وذلؽ لحديث أبل هريرة الذي يف الباب: فنكف أثبت البقع، وجعؾ لف 

 الخقار.

  مـ أهؾ العؾؿ إىل البطالن، وهق ققل البخاري، وبعض وذهب مجاطٌة

الؿالؽقة، وبعض الحـابؾة، وهق رواية طـ أمحد: ٕنَّ صاحبف طاٍص، وهق خداع 

 ٓ يجقز.

بِـَاًء  :ُؿَصـُِّػ بَِلنَّ اْلبَقَْع َمْرُدودـَجَزَم الْ  (2162 :) قال احلافظ ابً حجس

ـْ َمَحؾُّ َذلَِؽ ِطـَْد الْ َطَؾك َأنَّ الـَّْفَل َيْؼتَِضل اْلَػَسادَ 
ـَ فِقَؿا َيْرِجُع إَِلك ـ، َلؽِ ِؼق ُؿَحؼِّ

َفقَِصحُّ اْلبَقُْع َوَيثْبُُت  ،َٓ َما إَِذا َكاَن َيْرِجُع إَِلك أَْمٍر َخاِرٍج َطـْفُ  ،َؿـِْفّل َطـْفُ ـَذات الْ 

ا َكْقُن َصاِحبف َطاِصقًا ْكُرُه، َوَأمَّ
تِل ذِ ْٔ ُل َطَؾقِْف بَِؽْقكِِف  ،آثًِؿا اْلِخقَار بَِشْرصِِف ا َٓ ْستِْد

ِ
َوآ

ـْ َذلَِؽ أَْن َيُؽقَن اْلبَقْع َمْرُدوًدا :ِخَداًطا
َٓ َيْؾَزُم مِ ـْ 

َٓ  :َفَصِحقح، َوَلؽِ َنَّ الـَّْفَل 
ِ
ٕ

ـْ َأْرَكاكِِف َوَشَرائِطِفِ 
َٓ ُيِخؾُّ بَِشْلٍء مِ َق لَِدْفِع َوإِكََّؿا هُ  ،َيْرِجُع إَِلك َكْػِس اْلَعْؼِد َو

ْكبَانِ  ْضَراِر بِالرُّ
 ه.ااإْلِ

فؿـ تؾؼك الجؾب فاشتراه فنذا أتك سقده السقق؛ »وققلف يف الحديث:  ُ :قيت

يدل طىل صحة البقع: ٕكف أثبت لؾبائع الخقار، ولق كان البقع غقر  «ففق بالخقار

 صحقح لؿا احتاج إىل ذلؽ.



ُِْٔع ِكَتُاُب  615 اِلُب

.ثقؿقـ ، وهق ترجقح الشقخ ابـ طقٌه اجلَيٌزهق  فاىصٌاب 
(1)

 

لشا خطج يػري قصس ايتًكٞ، ؾٛ س  ايً ا يًػًع١، ؾٌٗ جيٛظ ي ٘   د:4ر َػأي١

 ؾطا٩ٖا َٓ٘؟

  ،وجٌف لؾحـابؾة، ووجٌف لؾشافعقة بالؿـع مـ ذلؽ: ٕكف يدخؾ يف التؾؼل

ويصدق طؾقف أكف تؾؼاهؿ، وٕنَّ الؿعـك واحد سقاء قصد، أم مل يؼصد، وهق ققل 

 ابـ حزٍم.

 ؾة، والشافعقة، وابـ الؿـذر إىل أكف يجقز، وذهب الؾقث، وهق وجٌف لؾحـاب

هق  ًاىقٌه األًهوٓ يحرم طؾقفؿ: ٕكف مل يؼصد التؾؼل، فؾؿ يتـاولف الـفل. 

، وباهلل التقفقؼ.اىصٌاب
(2)

 

 ٌٖ ي٘ اخلٝاض لشا قسّ ايػٛم يف حاي١ ايػدي، أّ ًَٕٙكا؟ د:5ر َػأي١

 ٕ :نَّ حديث فقف وجفان لؾشافعقة والحـابؾة، والصحقح أنَّ لف الخقار مطؾًؼا

يف الباب مطؾؼ، والبؼاء طىل ضاهره أسؾؿ، واهلل أطؾؿ. أبل هريرة 
(3)

 

 ٌٖ ٭حس ايطن إ إٔ ٜؿرتٟ َٔ فاح ٘ ق ٌ بًٛؽ ايػٛم؟ د:6ر َػأي١

كبان حتك إذا قاربقا الؿديـة، أو كاكقا يف كصػ  صْزتَا: أن يليت مجاطٌة مـ الرُّ

 الطريؼ: بدا ٕحدهؿ أن يرجع ويبقع بضاطتف مـ رفؼائف.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.-3/577ٓبـ طثقؿقـ ) شرح البؾقغ (2162 ،)الػتح (6/313 ،)الؿغـلاكظر:  (1)

 . (11/119)إوسط (1469 ،)الؿحىل (6/315 ،)الؿغـلاكظر:  (2)

  (6/313-314.)الؿغـل (2162 ،)الػتحاكظر:  (3)



 616 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

ٓ كعؾؿ دلقاًل يؿـع مـ ذلؽ، والحديث القارد جاء  :أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل ىوقاه  

، جٌاش ذىلهق  فاىظاىس :ًػيْويف الـفل طـ التؾؼل، وهذا ٓ يعتبر تؾؼقًا: 

 التقفقؼ. وباهلل

ٖ  ٌ جي  ٛظ إٔ خي  طج ايط   ٌ َ  ٔ احلط  ط ل  أٖ  ٌ احل  ٛا٥ط يف         د:7ر َػأي١

 أَانِٓٗ؟

  أهؾ العؾؿ طىل الجقاز: ٕنَّ ذلؽ جاء طـ مالؽ رواية يف كراهة ذلؽ، وطامة

 لقس فقف تؾؼل.

: ٓ أطؾؿ خالًفا يف جقاز خروج الـاس إىل البؾدان يف  قال ابً عبد الرب

إمتعة والسؾع، وٓ فرق بقـ الؼريب والبعقد مـ ذلؽ يف الـظر، وإكؿا التؾؼل 

ه .اتؾؼل مـ خرج بسؾعة يريد هبا السقق، وأما مـ قصدتف إىل مقضعف: فؾؿ تتؾؼف

التؿفقد (12/269.ط/ مرتبة) 

 ٌٖ جيٛظ تًكٞ ايطن إ يٝ ٝعِٗ ؾ٦ًٝا؟ د:8ر َػأي١

ْكبَاَن،  (6/314-315 :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘ ك الرُّ َفنِْن َتَؾؼَّ

َراِء مِـُْفْؿ، َوَلُفْؿ اْلِخقَاُر إَذا َغبَـَُفْؿ َغبْـَا َيْخُرُج طَ  :َفبَاَطُفْؿ َشقْئًا ـْ َفُفَق بَِؿـِْزَلِة الشِّ

.، اْلَعاَدةِ  افِِعلِّ َْصَحاِب الشَّ
ِ
ـِ ٕ ـْ  َوَهَذا َأَحُد اْلَقْجَفقْ َخِر: الـَّْفُل َط ْٔ َوَقاُلقا فِل ا

َراِء ُدوَن اْلبَقِْع، َفاَل َيْدُخُؾ اْلبَقُْع فِقِف. َكَُّفْؿ  الشِّ
ِ
َوَهَذا ُمْؼتََضك َقْقِل َأْصَحاِب َمالٍِؽ: ٕ

قِق  : بَِلنَّ فِقفِ َطؾَُّؾقا َذلَِؽ  ُؼ َذلَِؽ فِل اْلبَقِْع َلُفْؿ.إِْضَراًرا بَِلْهِؾ السُّ َٓ َيتََحؼَّ  ، َو

ْكَبانَ » :ملسو هيلع هللا ىلصَوَلـَا َقْقُل الـَّبِلِّ  قال ابً قدام٘: ْقا الرُّ َواْلبَائُِع َداِخٌؾ فِل ، «َٓ َتَؾؼَّ
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ـْ َخِديَعتِِفْؿ َوَغبَـِِفؿْ ، َهَذا

َنَّ الـَّْفَل َطـُْف لَِؿا فِقِف مِ
ِ
َراِء، َوٕ ، َوَهَذا فِل اْلبَقِْع َكُفَق فِل الشِّ

ُْلِحَؼ بِِف َما فِل َمْعـَاُه، َوَهَذا  َٕ َراِء  ا بِالشِّ َواْلَحِديُث َقْد َجاَء ُمْطَؾًؼا، َوَلْق َكاَن ُمْختَصًّ

 هافِل َمْعـَاُه.

 حهِ بٝع احلاضط يً ازٟ. د:9ر َػأي١

الباب، يف  كؿا يف حديث ابـ طباس  جاء الـفل طـ ذلؽ طـ الـبل 

 الصحقحقـيف  وجاء طـ أبل هريرة 
(1)

 أيًضا، وجاء طـ أكس، وجابر  

وإن كان أخاه »(، ويف حديث أكس زيادة: 1522 ،1523) صحقح مسؾؿيف 

(، بدون الزيادة، وجاء طـ 2161) البخاري، وأصؾ حديث أكس يف «ٕبقف وأمف

 غقرهؿ.

 حاديث الؿذكقرة، وثبت طـ وقد أخذ مجفقر العؾؿاء بتحريؿ هذا البقع: لأل

مجع مـ الصحابة الـفل طـ ذلؽ، مـفؿ: أكس بـ مالؽ، وابـ طؿر، وأبق هريرة 

 كؿا يف ،مصـػ ابـ أبل شقبة (6/241و ،)إوسط  ٓبـ الؿـذر

(11/113.) 

  وذهب مجاهد، وأبق حـقػة، وأمحد يف رواية إىل الجقاز، وتؿسؽقا بعؿقم

«الديـ الـصقحة»: ققلف 
(2)

 وزطؿقا أكف كاسخ لحديث الـفل. ،

وأجاب الجؿفقر طـ ذلؽ بحؿؾ حديث الـصقحة طىل طؿقمف: إٓ يف بقع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1515(، ومسؾؿ برقؿ )2161أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

 .(، مـ حديث تؿقؿ الداري 55رواه مسؾؿ برقؿ ) (2)
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، فقؼضل طىل العام، والـسخ ٓ يثبت بآحتؿال.  الحاضر لؾبادي، ففق خاص 

ومجع البخاري بقـفا بتخصقص الـفل بؿـ يبقع لف بإجرة كالسؿسار، وأما 

ذا الؼقل تػرد بف البخاري فقؿا كعؾؿ، ولقس مـ يبقعف بغقر أجرة: فقجقز، وه

 بصحقح: ٕنَّ أحاديث الـفل لقس يف واحد مـفا تعرض لذكر إجرة.

، واهلل أطؾؿ.قٌه اجلَيٌزيف هذه الؿسللة هق  ًاىصٌاب
(1)

 

أكثر أهؾ العؾؿ ُيؾِحؼقن بالبادي يف الحؽؿ مـ شاهبف، بلن يؽقن غريبًا  تيبيُ:

ا، أو وادًيا بعقًدا طـ أسقاق الؿسؾؿقـ.مـ بؾدة أخرى، أو يسؽـ شعبً 
(2)

 

لقس الؿؼصقد بلنَّ مـ جفؾ إسعار والؿعامالت فال يجقز  تيبيُ آخز:

البقع لف، فؼد ُسئؾت الؾجـة الدائؿة طـ شخص أراد أن يبقع ذهبًا وهق ٓ يعرف 

ذا السعر، ففؾ يجقز لؼريبف أن يبقع لف أم أكف يدخؾ يف الـفل. فلجابت الؾجـة بلنَّ ه

لقس مـ بقع الحاضر لؾبادي، بؾ هق مـ باب اإلحسان، والرفؼ، والـصقحة، وٓ 

يـبغل أن يظـ ضان  أن معـك الحديث )ٓ يبع طامل لجاهؾ(، وإٓ لػسدت مصالح 

 هالـاس.ا

 وضع الحـابؾة، والشافعقة شروًصا يف الـفل الؿتؼدم، وهل: 

، فؾق طرض البدوي ذلؽ طىل أن يؽقن الحضري قصد البدوي لقتقىل لف البقع (1

 الحاضر: فال يؿـع.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1471.)الؿحىل (2158 ،)الػتح (6/318-319 ،)الؿغـلاكظر:  (1)

 (ط/مرتبة.12/274) التؿفقد (2158 ،)الػتحاكظر:  (2)
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 أن يؽقن البادي جاهاًل بالسعر، فؾق كان طالًؿا بإسعار: فال يؿـع. (2

أن يؽقن البادي قد جؾب السؾعة لؾبقع ٓ ٕمر آخر، فنذا جؾبفا ٕمر آخر ثؿ  (3

 بدا لف البقع: فقجقز لؾحاضر أن يبقع لف، وٓ يحرم ذلؽ.

ا بسعرها يف يقمفا ويـصرف، وأما إذا كان سقبؼك أن يؽقن البادي يريد بقعف (4

 أياًما: فقجقز البقع لف.

: و ٓ يخػك أن تخصقص العؿقم بؿثؾ هذه إمقر مـ  قال الػْكاىٕ

 التخصقص بؿجرد آستـباط.

ولؽـف ٓ يطؿئـ الخاصر إىل التخصقص بف مطؾًؼا: فالبؼاء طىل  ّقال أّٓضا:

 هع الحاضر لؾبادي محرما طىل العؿقم.اضقاهر الـصقص هق إوىل، فقؽقن بق

ا إٓ وقد خرم شقئًا مـفا،  ُ :قيت لقس طىل هذه الشروط دلقؾ، وٓ تجد بدويًّ

، وهق اختقار اإلكصافوالؼقل بعدم اشتراط ذلؽ ققل بعض الحـابؾة كؿا يف 

.شرح البؾقغكؿا يف  اإلمام ابـ طثقؿقـ 
(1)

 

 ٌٖ ٜصذ اي ٝع لشا ٚقع؟ د:11ر َػأي١

  طدم صحة البقع: ٕكف مـفل طـف، والـفل يؼتضل الػساد، مذهب الحـابؾة

 وهق ضاهر ققل مالؽ.

  وطـ أمحد رواية بصحة البقع، وهق مذهب الشافعل: لؽقن الـفل لؿعـك يف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (4/321-.)اإلكصاف (2214 ،)الـقؾ (2158 ،)الػتح (6/311 ،)الؿغـلاكظر:  (1)
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 غقر الؿـفل طـف.

: ضاهر الحديث أن البقع ٓ شرح البؾقغيف   قال اإلماو ابً عجٔنني

راٍض. فقـبغل أن يصح: ٕكف إكؿا  يصح، ولؽـ لق أجاز الؿشتري ذلؽ، وقال: أكا

هنل طـ بقع الحاضر لؾبادي مـ أجؾ مصؾحة الؿشتري، فنذا رضل بذلؽ: 

 هبلس.ا فال

: ٕن الـفل طـ البقع اىقٌه تصحح اىثْغ أقسب :قاه أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل ىو

الؿذكقر، إكؿا هق ٕمر خارج طـ ذات البقع كػسف، واهلل أطؾؿ.
(1)

   

 ططٟ يً سٟٚ؟ٌٖ جيٛظ ؾطا٤ احل د:11ر َػأي١

  ،ذهب مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ إىل الؿـع أيًضا، وهق ققل ابـ سقريـ، والـخعل

 والظاهرية، والبخاري، ورواية طـ مالؽ، ورجحف الشقكاين، والصـعاين.

(، وأبل 3441طـد أبل داود ) واستدلقا بؿا جاء طـ أكس بـ مالؽ 

كؾؿة جامعة ٓ يبع لف ، قال: هل «ٓ يبقع حاضر لباد»( يف ققلف: 4947طقاكة )

 شقئًا، وٓ يبتاع لف شقئًا، وهق أثر صحقح.

وقالقا: لػظ )البقع( يف الؾغة العربقة مـ إضداد، ففق يطؾؼ طىل البقع 

«ٓ يبع بعضؽؿ طؾك بقع بعض»والشراء، ويدل طىل ذلؽ حديث: 
(2)

، وققلف 

 ، وهق يشؿؾ البقع والشراء.[9اجلمعة:] ﴾ٺ ٺ ﴿تعاىل: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (12/275-276.)التؿفقدٓبـ طثقؿقـ،  شرح البؾقغ (6/311 ،)الؿغـلاكظر:  (1)

 (.794رقؿ ) البؾقغسقليت تخريجف يف  (2)
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 ـ أهؾ العؾؿ إىل جقاز الشراء لفؿ: ٕنَّ الحديث جاء يف الـفل وذهب كثقر م

طـ البقع، وٕنَّ الؿعـك يف تحريؿ البقع لقس مقجقًدا يف الشراء، وهق مذهب 

 الحـابؾة، ومالؽ يف رواية، وقال بف الحسـ، والحـػقة.

حف اإلمام ابـ طثقؿقـ ًاىقٌه األًه أقسب .: لؿا تؼدم، وقد رجَّ
(1)

 

 اضط إٔ ٜٓصذ اي ازٟ ٜٚؿري عًٝ٘؟ٌٖ جيٛظ يًخ د:12ر َػأي١

  ،كره اإلشارة لف مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ، قال بذلؽ الؾقث، ورواية طـ مالؽ

 ووجٌف لؾشافعقة: ٕكف إذا أشار إلقف وكصحف فؽلكف باع لف.

  وذهب أكثر أهؾ العؾؿ إىل جقاز ذلؽ، وهق مذهب الحـابؾة، وإصح طـد

، والبخاري، وابـ الؿـذر، وصحَّ الشافعقة، وهق مذهب الظاهرية، وإوزاطل

أكف أجازه، وفعؾف. طـ صؾحة بـ طبقد اهلل 
(2)

وهذا الؼقل هق الصقاب:  

«الديـ الـصقحة»لحديث: 
(3)

، والـفل جاء طـ البقع، ومل يلت طـ الـصقحة، 

واإلشارة، واستدل ابـ حزم طؾقف بلكؽ إذا حؾػت أن ٓ تبقع لػالن، ثؿ أشرت 

 تحـث.طؾقف يف البقع: فنكؽ ٓ
(4)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شرح البؾقغ (2161 )الػتح (12/276-277 )التؿفقد (6/311 )الؿغـلواكظر:  (1)

  (11/114.)إوسطلؾعثقؿقـ، 

 ( بنسـاد حسـ.1414)(، وأمحد 3441أخرجف أبق داود ) (2)

 (.1531رقؿ ) البؾقغسقليت تخريجف يف  (3)

 (11/116 )إوسط (1471 ،)الؿحىل (2159 ،)الػتح (6/311 ،)الؿغـلاكظر:  (4)

صحقح البخاري  (.68)باب 
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  ،َوَطـُْف  (696)

ِ
َٓ َتـَاَجُشقا، أَْن َيبِقَع َحاِضٌر لِبَادٍ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َكَفك َرُسقُل اهلل ، َو

 َٓ َٓ َيْخُطُب َطَؾك ِخْطبَِة َأِخقِف، َو ُجُؾ َطَؾك َبقِْع َأِخقِف، َو َٓ َيبِقُع الرَّ  َتْسَلُل الَؿْرَأُة َو

َصاَلَق ُأْختَِفا لِتَْؽَػَل َما فِل إَكائَِفا، ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.
(1)

 

الُؿْسؾُِؿ َطَؾك َسْقِم الُؿْسؾِِؿ. َٓ َيُسؿِ : َولُِؿْسؾِؿٍ 
(2)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 َع٢ٓ اي ٝع ع٢ً اي ٝع، ٚايِػّٛ ع٢ً ايِػّٛ، ٚحهِ شيو. د:1ر َػأي١

َقاَل اْلُعَؾَؿاء: اْلبَقُْع َطَؾك  (2139 :)الػتحيف   فظ ابً حجسقال احلا

ـِ  ـْ اِْشتََرى ِسْؾَعًة فِل َزَم َراِء، َوُهَق َأْن َيُؼقَل لَِؿ َراء َطَؾك الشِّ اْلبَقِْع َحَرام، َوَكَذلَِؽ الشِّ

َبِقَعؽ بَِلْكَؼَص، َأْو َيُؼقَل لِْؾبَائِعِ 
ِ
َْشتَِرَي مِـْؽ بَِلْزَيدَ اِْفَس  :اْلِخقَاِر: اِْفَسْخ ٕ

ِ
َوُهَق  .ْخ ٕ

ْقُم َفُصقَرتف ا السَّ َبِقَعؽ  :َفقَُؼقَل َلفُ  ،أَْن َيْلُخَذ َشقْئًا لِقَْشتَِرَيفُ  :ُمْجَؿٌع َطَؾقِْف. َوَأمَّ
ِ
ُه ٕ ُردَّ

ُه  :َأْو َيُؼقَل لِْؾَؿالِِؽ  .َخقًْرا مِـُْف بِثََؿـِِف َأْو مِثْؾِِف بَِلْرَخَص  َْشتَِرَيُف مِـْؽ بَِلْكثَرَ اِْستَِردَّ
ِ
 ه.إ

 يعـل بذلؽ قبؾ اكعؼاد البقع.

والتػريؼ بقـ البقع طىل البقع، والسقم طىل السقم بؿا ذكر هق مذهب  ُ :قيت

الشافعقة، والحـابؾة: ٕهنؿ يثبتقن خقار الؿجؾس، وأما مذهب مالؽ، وأبل 

تؼدم: لؽقهنؿ ٓ حـقػة: فنهنؿ يػسرون البقع طىل البقع بـػس تػسقر السقم الؿ

 .يثبتقن خقار الؿجؾس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 1413(، ومسؾؿ )2141أخرجف البخاري ) (1)

 (. 54( )1413أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (2)



ُِْٔع ِكَتُاُب  623 اِلُب

هق التػريؼ كؿا ذكر الحافظ. ًاىصحْح 
(1)

  

 تحريؿ السقم. تيبيُ:

َخرِ :  قال احلافظ ْٔ ـِ َوُرُكقِن َأَحِدِهَؿا إَِلك ا َفنِْن  :َوَمَحّؾف َبْعَد اِْستِْؼَراِر الثََّؿ

افِِعقَِّة، َكاَن َذلَِؽ َصِريًحا َفاَل ِخاَلَف فِل التَّْحِريِؿ، َوإِْن  َكاَن َضاِهًرا َفِػقِف َوْجَفاِن لِؾشَّ

ـْ َمالٍِؽ  ُكقِن َط َٓ َيُدلُّ َطَؾقِْف،  ،َوَكَؼَؾ اِْبـ َحْزم اِْشتَِراط الرُّ َوَقاَل: إِنَّ َلْػَظ اْلَحِديِث 

ْقمِ  ـٍ لَِؿْقِضِع التَّْحِريِؿ فِل السَّ ـْ َأْمٍر ُمبَقِّ
ُبّد مِ َٓ ُف  َب بَِلكَّ َ  :َوُتُعؼِّ

ِ
ْؾَعِة ٕ ْقَم فِل السِّ نَّ السَّ

َػاًقا َٓ َيْحُرُم اِتِّ ـْ َيِزيُد  تِل ُتبَاُع فِقَؿ ْقَم  :َكَؿا َكَؼَؾُف اِْبـ َطبْد اْلبَرّ  ،الَّ ـَ َأنَّ السَّ َفتََعقَّ

م َما َوَقَع فِقِف َقْدٌر َزائٌِد َطَؾك َذلَِؽ ـالْ    (2139.)الػتحه .اُؿَحرَّ

أما إذا صرح البائع بالرضك: فؼد كؼؾ اإلمجاع طىل  :ىو قاه أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل

طدم جقاز الؿساومة طؾقف، وأما إذا ضفرت طالمات الرضك بدون تصريح: فػقف 

وجفان لؾشافعقة، والحـابؾة، وإصح طـدهؿ طدم جقاز ذلؽ، وأما إذا مل يظفر 

 شلء مـ ذلؽ فقجقز طـد الجؿفقر، ومـعف ابـ حزم كؿا تؼدم، وإضفر ققل

الجؿفقر، والدلقؾ طىل ذلؽ حديث فاصؿة بـت ققس أهنا قالت: يا رسقل اهلل، إن 

، فنذا «اكؽحل أسامة بـ زيد»: معاوية، وأبا جفؿ خطباين. فؼال رسقل اهلل 

 جاز ذلؽ يف الخطبة: جاز يف البقع، واهلل أطؾؿ.

ح اإلمام ابـ طثقؿقـ  ققل الجؿفقر. وقد رجَّ
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (12/263-264.)دالتؿفقاكظر:  (1)

 الؿحىل (6/315-318 ،)الؿغـل (12/263 ،)التؿفقد (2139 ،)الػتحواكظر:  (2)

(1467 ،)إوسط (11/141.) 
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 ا٭ر، ؾٌٗ ٜصذ اي ٝع أّ ٫؟لشا ٚقع اي ٝع ع٢ً بٝع  د:2ر َػأي١

  الجؿفقر مـ أهؾ العؾؿ طىل صحة البقع مع اإلثؿ: لؽقكف ُكفل طـف لؿا

 يحصؾ فقف مـ بغضاء، وشحـاء، وتـازع، واختالف.

  وذهب مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ إىل البطالن، وهق مذهب الحـابؾة، ورواية طـ

ف، وما ذكروه هق العؾؾ مالؽ، والظاهرية، وقالقا: أنَّ الـفل راجع إىل البقع كػس

، الـاتجة طـ ذلؽ البقع الؿحرم، وهذا الؼقل رجحف اإلمام ابـ طثقؿقـ 

: ٕن الـفل لقس راجًعا إىل ذات البقع، وإكؿا ًّظيس يل أُ اىقٌه األًه أزجح

مراطاة لحؼ أخقف الؿسؾؿ، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 اي ٝع ع٢ً بٝع ايصَٞ. د:3ر َػأي١

 يف مـ الشافعقة: لؾتؼققد الؿذكقر أجاز ذلؽ إوزاطل، وأبق طبقد بـ حربق

 .«الؿسؾؿ»، وبؼقلف: «أخقف»يف حديث الباب بؼقلف: 

 وقالقا ، وذهب الجؿفقر مـ أهؾ العؾؿ إىل أنَّ التؼققد خرج مخرج الغالب

 .بعدم جقاز ذلؽ: ٕكف ٓ يجقز إيذاء الذمل، ومـ اإليذاء: البقع طىل بقعف

: إٓ أن تقجد اىصحْح هق اىقٌهًىرا وهذا الؼقل رجحف اإلمام ابـ طثقؿقـ، 

مصؾحة شرطقة يف البقع طىل بقعف.
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1467 ،)الؿحىل (2139 ،)الػتح (6/316 ،)الؿغـل (12/264 ،)التؿفقداكظر:  (1)

شرح البؾقغ ،إوسط (11/142). 

  (2139.)الػتح(، 12/264اكظر: التؿفقد ) (2)
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 حهِ بٝع املعاٜس٠. د:4ر َػأي١

  ،ذهب مجفقر أهؾ العؾؿ إىل جقاز ذلؽ، ومـفؿ مـ كؼؾف إمجاًطا، كابـ قدامة

وابـ طبد البر، وذلؽ ٕنَّ إصؾ يف الؿعامالت هق الجقاز حتك يليت دلقؾ 

(، والترمذي 1641د أبل داود )، طـالتحريؿ، وقد استدلقا بحديث أكس 

باع قدًحا وحؾًسا فقؿـ  (، وغقرهؿ: أنَّ الـبل 3/111(، وأمحد )1218)

 يزيد. ويف إسـاده: أبق بؽر الحـػل، وهق مجفقل الحال.

  وجاء طـ إبراهقؿ الـخعل أكف كره بقع الؿزايدة، واستدل لف بالؽراهة

 (: أن الـبل 1276) الؽشػبحديث سػقان بـ وهب طـد البزار كؿا يف 

هنك طـ بقع الؿزايدة. ولؽـف حديث ضعقػ، يف إسـاده: ابـ لفقعة، ومل يتابع 

 طؾقف.

  ،وجاء طـ إوزاطل، وإسحاق أهنؿا قآ بجقازه يف الؿغاكؿ والؿقاريث

( بنسـاد 571ومـعف يف غقرمها، وجاء يف ذلؽ حديٌث أخرجف ابـ الجارود )

 ع الؿزايدة؟ فؼال: هنك رسقل اهلل ، أكف سئؾ طـ بقصحقح طـ ابـ طؿر 

 أن يبقع أحدكؿ طىل بقع أخقف حتك يذر: إٓ الغـائؿ، والؿقاريث.

كؿا يف  ، وأما حديثفؿ فؼد قال ابـ العربل ًاىصحْح قٌه اجلَيٌز

طارضة إحقذي (5/224 :معـك ٓختصاص الجقاز بالغـقؿة، والؿقراث ٓ :)

 هفننَّ الباب واحد، والؿعـك مشترك.ا

أنَّ ذكرمها خرج مخرج الغالب: ٕهنؿا الغالب  الـقؾيف  وذكر الشقكاين 
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طىل ما كاكقا يعتادون البقع فقف مزايدة.

(1)
 

لشا اتؿ ل أٖ ٌ ايػ ٛم عً ٢ ع  سّ املعاٜ س٠ يف ايػ ًع١ ايكازَ ١ َ  ٔ         د:5ر َػأي١

 ض ٌ ٜطٜس بٝعٗا ؾٝطٕطْٚ٘ يٝ ٝعٗا بػعط َٓدؿض؟

(: وإذا اتػؼ أهؾ 123)ص آختقاراتكؿا يف   قال غٔخ اإلضالو

السقق طىل أن ٓ يتزايدوا يف السؾعة، وهؿ محتاجقن إلقفا: لقبقعفا صاحبفا بدون 

ققؿتفا: فننَّ ذلؽ فقف مـ غش الـاس ما ٓ يخػك، وإن كان َثؿَّ مـ يزيد فال 

هبلس.ا
(2)

 

ويف الحديث تحريؿ بقع الحاضر لؾبادي، وقد تؼدم ذكر الؿسائؾ الؿتعؾؼة 

 ث الؿتؼدم قبؾف.بذلؽ تحت الحدي

 (.789تحريؿ الـجش، وقد تؼدم بقان ذلؽ تحت الحديث رقؿ ) وفيُ:

تحريؿ خطبة الرجؾ طىل خطبة أخقف، وتحريؿ سمال الؿرأة صالق  وفيُ:

 أختفا، وسقليت بقان ذلؽ إن شاء اهلل يف ]كتاب الـؽاح[.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مصـػ ابـ أبل شقبة (2211 )الـقؾ (6/317 )الؿغـل (2141 )الػتحاكظر:  (1)

(12/436-347 ،)إوسط (11/375). 

  (29/314.)مجؿقع الػتاوىواكظر:  (2)
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ـْ َأبِل َأيُّقَب إَْكَصاِريِّ  (696)   ،َوَط

ِ
ـْ »َيُؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل َسِؿْعت َرُسقَل اهلل َم

ـَ َوالَِدةٍ َوَوَلِدَها َق بَْق ـَ َأِحبَّتِِف َيْقَم الِؼَقاَمةِ  َفرَّ ُف َوبَْق ـَ َق اهللُ بَْق َحُف «َفرَّ . َرَواُه َأْحَؿُد، َوَصحَّ

ـْ فِل إْسـَادِ 
ِه َمَؼاٌل، َوَلُف َشاِهٌد.التِّْرمِِذيُّ َوالَحاكُِؿ، َوَلؽِ

(1)
 

ـِ َأبِل َصالٍِب  (691) ـْ َطؾِلِّ ْب   َوَط
ِ
َأْن َأبِقَع  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َأَمَركِل َرُسقُل اهلل

ْقت َبقْـَُفَؿا، َفَذَكْرت َذلَِؽ لِؾـَّبِلِّ  ، َفبِْعُتُفَؿا، َفَػرَّ ـِ ـِ َأَخَقْي َأْدِرْكُفََم »، َفَؼاَل: ملسو هيلع هللا ىلصُغاَلَمقْ

َّٓ َجِؿقًعاَفاْرَتِجْعُفََم  َٓ َتبِْعُفََم إ ـُ «، َو َحُف اْب . َرَواُه َأْحَؿُد َوِرَجاُلُف ثَِؼاٌت، َوَقْد َصحَّ

ـُ الَجاُرودِ  ،ُخَزْيَؿةَ  ـُ ِحبَّانَ  ،َواْب بََراكِلُّ  ،َوالَحاكِؿُ  ،َواْب ـُ الَؼطَّانِ  ،َوالطَّ .َواْب
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، مـ صريؼ 2/55(، والحاكؿ )1566( )1283(، والترمذي )5/413. أخرجف أمحد )حطً (1)

بداهلل الؿعافري، طـ أبل طبدالرمحـ الحبظ، طـ أبل أيقب إكصاري بف. وهذا إسـاد حقل بـ ط

ضعقػ: لضعػ حقل بـ طبداهلل الؿعافري، والراوي طـف طـد أمحد ابـ لفقعة، ولؽـ تابعف ابـ 

 وهب طـد الترمذي والحاكؿ.

طبدالرمحـ ( مـ صريؼ الؾقث بـ سعد طـ طبداهلل بـ جـادة طـ أبل 2522وأخرجف الدارمل )

وهق مجفقل الحال، وقد تصحػ إىل  الجرح والتعديؾالحبظ بف. وطبداهلل بـ جـادة لف ترمجة يف 

 )طبدالرمحـ( وبقَّـ الؿحؼؼ أكف تصحقػ.

(، مـ صريؼ بؼقة بـ القلقد طـ خالد بـ محقد طـ 9/126ولف صريؼ ثالثة: أخرجف البقفؼل )

عقػ ٓكؼطاطف، فنن العالء بـ كثقر مل يدرك أبا أيقب، العالء بـ كثقر طـ أبل أيقب بف. وإسـاده ض

 وبؼقة مدلس ومل يصرح بالتحديث. فالحديث يرتؼل إىل الحسـ هبذه الطرق، واهلل أطؾؿ. 

(، 2/125(، والحاكؿ )575(، وابـ الجارود )1145( )811( )761. أخرجف أمحد )صخٔح (2)

 (2/272- )العؾؾختالف فقف يف والحديث قد اختؾػ يف إسـاده، وقد ذكر الدارقطـل آ

 وخالصتف: أن الحديث يرويف الحؽؿ بـ طتقبة طىل وجفقـ: 

 القجف إول: يرويف الحؽؿ بـ طتقبة طـ طبدالرمحـ بـ أبل لقىل طـ طظ بف. 

ورواه طـ الحؽؿ طىل هذا القجف سعقد بـ أبل طروبة وشعبة، وزيد بـ أبل أكقسة ومحؿد بـ 

 =ـ سعقًدا مل يسؿع مـ الحؽؿ شقًئا، وسؿع هذا الحديث طـف بقاسطة رجؾ طبقداهلل العرزمل، ولؽ
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 نيام املستفادة من احلديثاملسائل واألحك

 حهِ ايتؿطٜل ب  شٟٚ ا٭ضحاّ باي ٝع. د:1ر َػأي١

 يف هذه الؿسللة ثالثة أققال: 

تحريؿ التػريؼ بقـ كؾ ذي رحؿ محرم، وهق ققل أمحد، وأبل  الكْل األّل:

حـقػة وأصحاهبؿا، واستدلقا بالحديثقـ الؿذكقريـ يف الباب، وبحديث أبل 

ق بقـ القالدة »قال:  ل ( أنَّ الـب2251مقسك طـد ابـ ماجف ) لعـ اهلل مـ فرَّ

، ويف إسـاده: إبراهقؿ بـ إسؿاطقؾ بـ مجؿع، ضعقٌػ، «وولدها، وبقـ إخ وأخقف

 وشقخف صؾقؼ بـ طؿران مجفقل الحال.

يحرم التػريؼ بقـ إصقل والػروع، وهق ققُل الشافعقة:  الكْل الجاىٕ:

 لحديث أبل أيقب، وأبل مقسك.

 يؿ التػريؼ بقـ إم وولدها فؼط، وهق ققل مالؽ.تحر الكْل الجالح:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ففق وهؿ مـ بعض الرواة، والؿحػقظ )سعقد(. ويتحصؾ مـ ذلؽ أن الذيـ ( شعبة)مبفؿ. وأما  =

رووه طىل القجف الؿذكقر هؿ: )زيد بـ أبل أكقسة، وهق ثؼة، ومحؿد بـ طبقداهلل العرزمل، وهق 

 متروك، ورجؾ مبفؿ(. 

 الثاين: يرويف الحؽؿ بـ طتقبة طـ مقؿقن بـ أبل شبقب طـ طظ بف.  القجف

ورواه طـ الحؽؿ طىل هذا القجف )حجاج بـ أرصاة، وهق مدلس فقف ضعػ، ويزيد بـ 

طبدالرمحـ أبقخالد الدآين، وهق حسـ الحديث ولف أوهام وأخطاء، وطبدالغػار بـ الؼاسؿ، 

 وهق متروك(. 

 ن يؽقن الحؽؿ سؿعف مـفؿا مجقًعا فرواه مرة طـ هذا، ومرة طـ هذا. قال الدارقطـل: ٓ يؿتـع أ

هق بالقجف إول صحقح، وبالقجف الثاين ضعقػ: ٕن مقؿقن بـ أبل شبقب مل يسؿع مـ  ُ :قيت

 طظ. والقجف إول أققى، واهلل أطؾؿ، فالحديث صحقح. 
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.، وهق اختقار اإلمام ابـ طثقؿقـ اىقٌه األًههق  ًاىصٌاب ُ :قيت 
(1)

 

 ٌٖ حلط١َ ايتؿطٜل بُٝٓٗا حسٌٍ َع ؟ د:2ر َػأي١

  ذهب الحـابؾة إىل أنَّ حد ذلؽ البؾقغ، واستدلقا طىل ذلؽ بؿا روى سؾؿة بـ

إىل أبل بؽر، فـػؾف أبق بؽر ابـتفا، إكقع أكف سبك امرأة وابـتفا، فجاء هبؿا 

فلططاه إياها، فبعث هبا إىل مؽة يف فداء أكاس مـ  فاستقهبفا مـف الـبل 

الؿسؾؿقـ
(2)

 ، وهق مذهب الحـػقة، وققٌل لؾشافعل.

وقد جاء حديٌث صريٌح يف ذلؽ طـ طبادة بـ الصامت، وفقف: ققؾ: يا رسقل 

، ويف إسـاده: طبد اهلل بـ «قض الجاريةحتك يبؾغ الغالم، وحت»اهلل، إىل متك؟ قال: 

(، والحاكؿ 3/68طؿرو القاقػل، وهق كذاب، والحديث طـد الدارقطـل )

(2/55.) 

 .وطـ أمحد رواية أكف ٓ يجقز التػريؼ بقـفؿا مطؾًؼا 

  وذهب الشافعل، ومالؽ إىل جقاز التػريؼ إذا استؽؿؾ سبع سـقـ: ٕكف حد

 يستؼؾ فقفا بـػسف يف لباسف ومطعؿف.التػرقة يف تخققر الؽػالة، وٕكف 

  وقال إوزاطل: حدُّ ذلؽ إذا استغـك طـ أمف. وقال أبق ثقر: إذا لبس

 وحده، وتقضل وحده، وأكؾ وحده.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إوسط (2196 ،)ٕوصاركقؾ الؾعثقؿقـ،  شرح ا لبؾقغ (6/371- ،)الؿغـلواكظر:  (1)

(11/153). 

 .(، مـ حديث سؾؿة بـ إكقع 1755أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (2)
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مـ غقره، واهلل أطؾؿ. أقسب الؼقل بالبؾقغ ُ :قيت 
(1)

 

 ٌٖ اي ٝع فخٝذ لشا ٚقع ع٢ً ايتؿطٜل؟ د:3ر َػأي١

 مذهب الحـابؾة، ومجاطة  ذهب مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ إىل بطالن البقع، وهق

مـ الشافعقة، وأبل يقسػ، واستدلقا بحديث طظ بـ أبل صالب الذي يف 

الباب: فنكف أمَر بارتجاطفؿا، ولق لزم البقع لؿا أمؽـف ذلؽ، وٕكف بقع محرم 

 لؿعـك فقف: فػسد، كبقع الخؿر.

  وذهب مجاطٌة إىل صحة البقع مع اإلثؿ، وهق مذهب أبل حـقػة، ومجاطة مـ

 شافعقة: ٕنَّ الـفل لؿعـك يف غقر البقع، وهق الضرر الالحؼ بالتػريؼ.ال

ح اإلمام ابـ طثقؿقـ يف  ، األقسب، وهق اىقٌه األًه شرح البؾقغورجَّ

 أطؾؿ. واهلل

: وٓ يصح ما قالقه: فننَّ ضرر التػريؼ حاصؾ بالبقع،  قال ابً قدام٘

هفؽان لؿعـك فقف.ا
(2)

  

  ا٭ّ ٚٚيسٖا.ايتؿطٜل يف احلٝٛاْا  ب  د:4ر َػأي١

  الراجح طـد الؿالؽقة جقاز التػرقة بقـ الحققان البفقؿل وبقـ أمف، وأن

 التػريؼ الؿؿـقع خاص بالعاقؾ. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إوسط (2211 ،)الـقؾ (14/243 ،)الحاوي الؽبقر (6/371 ،)الؿغـلاكظر:  (1)

(11/154). 

  (14/244-245.)الحاوي الؽبقر (6/371 ،)الؿغـلاكظر:  (2)



ُِْٔع ِكَتُاُب  631 اِلُب

 
  ويروى طـ ابـ الؼاسؿ مـفؿ: الؿـع مـ التػرقة بقـ إم وبقـ ولدها يف

 .الحققان أيضا، حتك يستغـل طـ أمف بالرطل

الشافعقة أيضا، الذيـ كصقا طىل  وهذا الذي مـع مـف ابـ الؼاسؿ ، هق مذهب

يؽره ذبح إم التل استغـك القلد  وقالقا: أن التػريؼ بقـ البفقؿة وولدها حرام.

طـ لبـفا، ويحرم ذبحفا إن مل يستغـ طـ لبـفا، وٓ يصح البقع وٓ التصرف، ولق 

 .مل يؽـ الحققان ملكقٓ

ٓ أكف ٓ يجقز اإلضرار : إاألقسب قٌه ادلاىنْح :قاه أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل ىو

بالبفقؿة: فنذا كان الصغقر ٓ يلكؾ العشب، وٓ يزال طىل الؾبـ فؼط: فال يجقز 

 تػريؼف طـ أمف: إن مل يقجد لف هبقؿة ترضعف، أو كحق ذلؽ، واهلل أطؾؿ.
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ـِ َمالٍِؽ  (696) ـْ َأَكِس ْب ْعُر  َوَط   بِالَؿِدْيـَةِ َقاَل: َغاَل السِّ
ِ
 َطَؾك َطْفِد َرُسقِل اهلل

 ملسو هيلع هللا ىلص
ِ
ْر َلـَا، َفَؼاَل َرُسقُل اهلل ْعُر، َفَسعِّ  َغاَل السِّ

ِ
إنَّ اهلَل »: ملسو هيلع هللا ىلص، َفَؼاَل الـَّاُس: َيا َرُسقَل اهلل

ُر  َْرُجق َأنْ ُهَق الُؿَسعِّ َٕ ل  اِزُق، َوإِكِّ ْقَس َأَحٌد لَؼك اهللَ َتَعاَلك َولَ أَ  ، الَؼابُِض، الَباِسُط، الرَّ

َٓ َمالٍ  ـُْؽْؿ َيْطُؾُبـِل بَِؿْظؾَِؿٍة فِل َدٍم َو ـُ «ِم َحُف اْب َّٓ الـََّسائِّل، َوَصحَّ . َرَواُه الَخْؿَسُة إ

ِحبَّاَن.
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 حهِ ايِتْػعري. د:1ر َػأي١

ف طامة، هق تؼدير السؾطان، أو كائبف سعًرا لؿا تؽقن الحاجة إلق ِطعري:التَّ

ره.  وإلزام الـاس البقع بؿا قدَّ

(: وٓ يجقز طـد أحد مـ 255)ص الطرق الحؽؿقةيف   قال ابً الكٔه

العؾؿاء أن يؼقل لفؿ: ٓ تبقعقا إٓ بؽذا وكذا: ربحتؿ أو خسرتؿ. مـ غقر أن يـظر 

ؿا إىل ما يشترون بف، وٓ أن يؼقل لفؿ فقؿا قد اشتروه: وٓ تبقعقه إٓ بؽذا وكذا. م

 ههق مثؾ الثؿـ، أو أقؾ.ا

وهؾ يجقز التسعقر بجعؾ شلء مـ الربح، كلن يؽقن ثؿـ السؾعة طؾقف ألػ 

ر لف البقع بللػ ومائتقـ، ٓ يزيد طىل ذلؽ؟  ريال، فقؼدِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 2211(، وابـ ماجف )1314(، والترمذي )3451(، وأبقداود )3/286) . أخرجف أمحدصخٔح (1)

( 2/337(، وإسـاده صحقح طىل شرط مسؾؿ، وجاء طـ أبل هريرة طـد أمحد )4935وابـ حبان )

 وغقره وإسـاده حسـ. 



ُِْٔع ِكَتُاُب  633 اِلُب

 
  فقف خالف: فذهب مجفقر العؾؿاء إىل طدم الجقاز يف مثؾ هذه الصقرة، بؾ

  ڄ ڦ﴿الباب، مع ققلف تعاىل:  مـعقا التسعقر مطؾًؼا، واستدلقا طىل ذلؽ بحديث

، وقالقا: إن البائع إذا ُأجبر طىل أٓ يبقع [29النساء:] ﴾ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

حف  سؾعتف إٓ بؽذا: فننَّ ذلؽ يمدي إىل أكؾ مالف بالباصؾ، وهذا الؼقل رجَّ

 الصـعاين، والشقكاين.

  :وذهب الؾقث، وربقعة، ويحقك بـ سعقد، ومالؽ يف رواية إىل جقاز التسعقر

 كف إذا مل يسعر فربؿا يمدي إىل اإلضرار بالؿشتري.ٕ

  وذهب شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة، وتؾؿقذه ابـ الؼقؿ رمحة اهلل طؾقفؿا إىل جقاز

التسعقر يف بعض الحآت، وذلؽ مثؾ أن يؽقن غالء إسعار بسبب مـ التجار 

ست أكػسفؿ، كآحتؽار، وما أشبفف. وقآ يف حديث الباب: هل قضقة معقـة لق

ا، ولقس فقفا أنَّ أحًدا امتـع مـ بقٍع يجب طؾقف، أو طؿٍؾ يجب طؾقف،  لػًظا طامًّ

الطرق وما أشبف ذلؽ، وقد ذكر ابـ الؼقؿ صقًرا أخرى لجقاز التسعقر يف 

 (.-245)ص الحؽؿقة

وهذا الؼقل اختاره اإلمام ابـ طثقؿقـ، واإلمام محؿد بـ إبراهقؿ، واإلمام 

 فؿ.ابـ باز رمحة اهلل طؾق

أنَّ التسعقر ٓ يجقز إٓ يف حدود َضقَِّؼة، وهل أكف إذا حصؾ  واخلالصة:

ؾع وطدم بقعفا إٓ بلسعار  ؾع متقفرة، فتعؿدوا إخػاء السِّ تقاصٌم مـ البائعقـ والسِّ

مرتػعة، وكذلؽ إذا تالطب بعض التجار يف بعض السؾع التل يمثر احتؽارها، أو 
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ما أشبف ذلؽ مـ الصقر التل يؽقن التسعقر رفع ثؿـفا طىل طامة الؿسؾؿقـ، أو 

فقفا مصؾحة لعامة الؿسؾؿقـ دون إضرار بالتجار: فؾحاكؿ الؿسؾؿقـ طـد ذلؽ 

 .أن يسعر طؾقفؿ تؾؽ السؾع، ويؿـعفؿ مـ الزيادة فقفا

وأما إذا ارتػعت إسعار مـ غقر تالطب مـ  الباطة والتجار: فال يجقز 

فنذا كان السبب يف ارتػاع إسعار كثرة  لؾحاكؿ أن ُيسعر طىل ققل الجؿفقر،

ؾع، وٓ يليت هبا الباطة أحقاًكا إٓ بؿشؼة طظقؿة: فحقـئٍذ إذا  الطؾب، وقؾة السِّ

ارتػعت السؾعة إىل أضعاف ثؿـفا فال بلس.
(1)

 

 ٌٖ ًٜعّ اي ا٥ع ايٛاحس بإٔ ٫ ٜ ٝع بأقٌ َٔ غعط ايػٛم؟ د:2ر َػأي١

 يًضا، بؾ يبقع كؾ إكسان الجؿفقر طىل طدم جقاز التسعقر يف هذه الصقرة أ

بؿا تقسر لف، وبؿا يرى أنَّ لف فقف مصؾحة وربًحا، والـاس يتػاوتقن يف شراء 

 السؾعة ويف اإلتقان هبا إىل السقق.

  وذهب مالؽ وأصحابف إىل جقاز هذا التسعقر حتك ٓ يػسد طىل الـاس

( طـ يقكس بـ يقسػ، 2/651) مقصئفسققفؿ، واستدل مالؽ بؿا رواه يف 

سعقد بـ الؿسقب، أنَّ طؿر بـ الخطاب مرَّ بحاصب بـ أبل بؾتعة وهق يبقع  طـ

زبقبًا لف بالسقق، فؼال لف طؿر: إما أن تزيد يف السعر، وإما أن ترفع مـ سققـا. 

 وهذا إسـاد صحقح. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (21/76 ،)آستذكار(، 257-244)ص الطرق الحؽؿقة (6/311 ،)الؿغـلاكظر:  (1)

شرح البؾقغ قؿقـ.لؾعث 



ُِْٔع ِكَتُاُب  635 اِلُب

 
( طـ الدراوردي، طـ 6/29لؾبقفؼل ) الؽبرىوأخرجف الشافعل كؿا يف 

، أكف مرَّ بحاصب بـ بـ محؿد، طـ طؿر  داود بـ صالح التؿار، طـ الؼاسؿ

أبل بؾتعة بالسقق، وبقـ يديف غرارتان فقفؿا زبقب، فسللف طـ سعرمها؟ فؼال لف: 

ْثُت بِـِعقٍْر جاءت مـ الطائػ تحؿؾ زبقبًا،  مديـ لؽؾ درهؿ. فؼال لف طؿر: قد ُحدِّ

، فتبقعف وهؿ يغترون بسعرك، فنما أن ترفع يف السعر، وإما أن تدخؾ زبقبؽ البقت

كقػ شئت. فؾؿا رجع طؿر حاسب كػسف، ثؿ أتك حاصبًا يف داره، فؼال: إنَّ الذي 

قؾت لؽ لقس طزمة مـل، وٓ قضاء، إكؿا هق شلء أردت بف الخقر ٕهؾ البؾد، 

 هفحقث شئت َفبِْع، وكقػ شئت فبع.ا

، ولؽـ إثر وإسـاده مـؼطع: ٕنَّ الؼاسؿ مل يدرك طؿر بـ الخطاب 

 يؼ التل قبؾفا.يصح بالطر

إٓ أن يرى ويل إمر الؿصؾحة  : لحديث الباب،ًاىساجح قٌه اجلَيٌز ُ :قيت

، فػل صريؼ الشافعل أنَّ الشرطقة يف ذلؽ لدفع ضرر حاصؾ، وأما أثر طؿر 

ذلؽ لقس طىل صريؼ اإللزام.
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.254)ص الطرق الحؽؿقة (6/311-312 ،)الؿغـلاكظر:  (1)
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(696)  
ِ
ـِ َطبِْداهلل ـْ َمْعَؿِر ْب   ،َوَط

ِ
ـْ َرُسقِل اهلل َّٓ َٓ َيْح »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَط َتؽُِر إ

. َرَواُه ُمْسؾٌِؿ.«َخاصٌِئ 
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 َع٢ٓ ا٫حتهاض ٚحهُ٘. د:1ر َػأي١

(: الُحؽرة: بضؿ الؿفؿؾة، 2131) الػتحيف   قال احلافظ ابً حجس

 وسؽقن الؽاف: حبس السؾع طـ البقع، هذا مؼتضك الؾغة.

وآحتؽار الشرطل: إمساك الطعام طـ البقع واكتظار الغالء مع  قال:

 هآستغـاء طـف، وحاجة الـاس إلقف.ا

وقد جاءت أحاديث يف تحريؿ آحتؽار، مـفا: حديث معؼؾ بـ يسار  ُ :قيت

مـ دخؾ يف »يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلص( وغقره، أكف قال: سؿعت رسقل اهلل 5/27طـد أمحد )

ا طؾك اهلل تبارك وتعالك أن شلء مـ أسعار الؿسؾؿقـ؛ لقغ ؾقف طؾقفؿ؛ فننَّ حؼًّ

، وهق حديث صحقح، يصححف شقخـا مؼبؾ «يؼعده بعظؿ مـ الـار يقم الؼقامة

  يفالصحقح الؿسـد (1131.) 

مـ احتؽر حؽرة يريد أن يغؾل هبا »، مرفقًطا بؾػظ: وجاء طـ أبل هريرة 

 إسـاده: أبق معشر (، ويف2/351أخرجف أمحد ) «طؾك الؿسؾؿقـ؛ ففق خاصئ

ـدي، وهق ضعقػ، ولؽـ الحديث يصح بشاهديف  كجقح بـ طبد الرمحـ السِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1615أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)



ُِْٔع ِكَتُاُب  637 اِلُب

 
 .الؿتؼدمقـ طـ معؿر، ومعؼؾ 

، قال: سؿعت الـبل ( طـ طؿر بـ الخطاب 2155وأخرج ابـ ماجف )

  :اهلل بالجذام واإلفالسمـ احتؽر طؾك الؿسؾؿقـ صعامفؿ؛ ضربف »يؼقل» ،

طىل الفقثؿ بـ رافع، ويف إسـاده أيًضا أبق يحقك الؿؽل،  وهق حديث مـؽر، ُأكؽر

 وهق مجفقل، ويف الباب أحاديث أخرى.

 .وأصح أحاديث الباب هق حديث معؿر، وحديث معؼؾ 

، أكف قال: الحؽرة خطقئة. أخرجف ابـ أبل شقبة وثبت طـ ابـ طؿر 

 ( بنسـاد صحقح.6/113)

ْحتَِؽاُر الْ َوا (6/316 :)الؿغـليف   قال ابً قدام٘
ِ
ُم َما اْجتََؿَع ـٓ ُؿَحرَّ

  :فِقِف َثاَلَثُة ُشُروطٍ 

ٍَا َخَرهُ  :َأَحُد تِِف َشقْئًا، َفادَّ ـْ َغؾَّ
ـْ  :أَْن َيْشتَِرَي، َفَؾْق َجَؾَب َشقْئًا، أَْو َأْدَخَؾ مِ َلْؿ َيُؽ

ـِ ، ُمْحتَؽًِرا ـْ اْلَحَس َْوَزاِطلُّ  .َوَمالٍِؽ  ،ُرِوَي َط ْٕ َجالُِب َلقَْس بُِؿْحتََؽِر: الْ  :َوَقاَل ا

«اْلَجالُِب َمْرُزوٌق، َوالُؿْحَتؽُِر َمْؾُعقنٌ »لَِؼْقلِِف 
(1)

َٓ ُيَضقُِّؼ َطَؾك َأَحٍد،  ، َنَّ اْلَجالَِب 
ِ
َوٕ

َٓ َيُضرُّ بِِف، َبْؾ َيـَْػعُ  ا لِْؾبَقِْع، َكاَن ذَ  :َو لَِؽ َفنِنَّ الـَّاَس إَذا َطؾُِؿقا ِطـَْدُه َصَعاًما ُمَعدًّ

ـْ َطَدمِِف.
 َأْصقَُب َلُؼُؾقبِِفْؿ مِ

 بالشراء، أي: شراء سؾع السقق والبؾد. مؼصقده  ُ :قيت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ويف (، وغقرمها، مـ حديث طؿر بـ الخطاب 2/11(، والحاكؿ )2153أخرجف ابـ ماجف ) (1)

 إسـاده: طظ بـ سامل بـ ثقبان، وطظ بـ زيد بـ جدطان، وكالمها ضعقػ.



 638 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 
ْيُت،  ُؿْشتََرى ُققًتا.ـَأْن َيُؽقَن الْ  :الجَّاِىٕ َداُم، َواْلَحْؾَقاُء، َواْلَعَسُؾ، َوالزَّ ا اإْلِ َفَلمَّ

ٌم.َفَؾقَْس فِقَفا اْحتَِؽاٌر  :َوَأْطاَلُف اْلبََفائِؿِ   هاُمَحرَّ

وهذا الذي ذكره ابـ قدامة هق مذهب الجؿفقر،  :قاه أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل ىو

وقد استدلقا طىل ذلؽ بلنَّ سعقد بـ الؿسقب كان يحتؽر الزيت، فسئؾ طـ ذلؽ؟ 

 فؼال: كان معؿر يحتؽر. وراوي الحديث أطؾؿ بؿعـاه مـ غقره.

  وذهب الشقكاين م مؿا يحصؾ بف ضرر إىل طؿقم تحريؿف يف غقر الطعا

 طىل الؿسؾؿقـ.

ـْ : كقؾ إوصاريف   قال
ٌم مِ ْحتَِؽاَر ُمَحرَّ

ِ
َوَضاِهُر َأَحادِيِث اْلبَاِب أَنَّ آ

ـَ َغقِْرهِ  َوابِّ َوَبقْ َدمِلِّ َوالدَّ ْٔ ـَ ُققِت ا فِل  «الطََّعامِ »َوالتَّْصِريُح بَِؾْػِظ: ، َغقِْر َفْرٍق َبقْ

َواَياِت  َواَياِت الْ َبْعِض الرِّ ِْصقِص ـَٓ َيْصُؾُح لِتَْؼقِقِد َبِؼقَِّة الرِّ ـْ التَـّ
ُؿْطَؾَؼِة، َبْؾ ُهَق مِ

تِل ُيْطَؾُؼ َطَؾقَْفا الْ   الَّ
َْفَرادِ ْٕ ـْ ا

ـْ َغقِْر  :ُؿْطَؾُؼ ـَطَؾك َفْردٍ مِ َنَّ َكْػَل اْلُحْؽِؿ َط
ِ
َوَذلَِؽ ٕ

َوُهَق َغقُْر َمْعُؿقٍل بِِف ِطـَْد اْلُجْؿُفقِر، َوَما َكاَن َكَذلَِؽ  الطََّعاِم إكََّؿا ُهَق لَِؿْػُفقِم الؾََّؼِب 

ُُصقلِ  ْٕ َر فِل ا  ه.آَ َيْصُؾُح لِؾتَّْؼقِقِد َطَؾك َما َتَؼرَّ

ثؿ كؼؾ الشقكاين طـ بعض الشافعقة طدم جقاز آحتؽار يف غقر الطعام إذا 

 حصؾ بف إضرار طىل الؿسؾؿقـ. 

 إوسط(، و3/313) الؿدوكة الؽبرىيف وهق ققل مالؽ كؿا  ُ :قيت

اجح أنَّ هذا لقس مخصقًصا بإققات، بؾ أي شلء يحتؽر، 11/159) (، والرَّ



ُِْٔع ِكَتُاُب  639 اِلُب

 
ويف احتؽاره مضرة لؾـاس: فال يجقز، وأمثؾة ذلؽ البترول ومشتؼاتف، وكحق 

 ذلؽ.

َٓ ، الثَّالُِث، َأْن ُيَضقَِّؼ َطَؾك الـَّاِس بِِشَرائِفِ :  قال ابً قدام٘  َيْحُصُؾ َذلَِؽ َو

ـِ  َّٓ بَِلْمَرْي  :إ

ٍَِنا ، َوالثُُّغقِر. :َأَحِد ـِ ْحتَِؽاُر، َكاْلَحَرَمقْ
ِ
  َيُؽقُن فِل َبَؾٍد ُيَضقُِّؼ بَِلْهؾِِف آ

َْمَقاِل  :الجَّاِىٕ ْٕ قِِّؼ، بَِلْن َيْدُخَؾ اْلبََؾَد َقافَِؾٌة َفقَتَبَاَدُر َذُوو ا َأْن َيُؽقَن فِل َحاِل الضَّ

ْخِص َطَؾك  ْشتَُروَكَفا، َوُيَضقُِّؼقَن َطَؾك الـَّاِس.َفقَ  تَِّساِع َوالرُّ
ِ
ا إْن اْشتََراُه فِل َحاِل آ َفَلمَّ

َٓ ُيَضقُِّؼ  ٍم. :َطَؾك َأَحدٍ  َوْجٍف   هاَفَؾقَْس بُِؿَحرَّ

ْعِر َطؾَ :  قال الػْكاىٕ ك َوَيُدلُّ َطَؾك اْطتِبَاِر اْلَحاَجِة َوَقْصِد إْغاَلِء السِّ

ـَ َقْقُلُف فِل َحِديِث َمْعِؼؾٍ ـالْ  ـْ َأْسَعاِر الْ » :ُؿْسؾِِؿق ـْ َدَخَؾ فِل َشْلٍء ِم ـَ ـَم  ؛ُؿْسؾِِؿق

ُيرِيُد َأْن ُيْغؾَِل بَِفا َطَؾك »، َوَقْقُلُف فِل َحِديِث َأبِل ُهَرْيَرَة: «لُِقْغؾَِقُف َطَؾْقِفؿْ 

ـَ   ه.ا«اْلُؿْسؾِِؿق

َراءِ الَِّذي َيـْ :  قال الطُُّبِكٕ ـْ الشِّ
ُف إْن َمـََع َغقَْرُه مِ  ،بَِغل َأْن ُيَؼاَل فِل َذلَِؽ َأكَّ

مَ  :َوَحَصَؾ بِِف ِضقٌؼ  َْسَعاُر َرِخقَصةً  ،ُحرِّ ْٕ َٓ  ،َوإِْن َكاَكْت ا َوَكاَن اْلَؼْدُر الَِّذي َيْشتَِريِف 

َخ  :َحاَجَة بِالـَّاِس إَلقْفِ  ـْ ِشَرائِِف َوادِّ
اِرِه إَلك َوْقِت َحاَجِة الـَّاِس إَلقِْف َفَؾقَْس لَِؿـِْعِف مِ

ـٌ  ،َمْعـًك َكَُّف َيـَْػُع بِِف  ،َقاَل اْلَؼاِضل ُحَسقْ
ِ
: َوُربََّؿا َيُؽقُن َهَذا َحَسـًَة: ٕ وَياكِلُّ َوالرُّ

ه.اَوَقَطَع الَؿَحامِؾِلُّ فِل الُؿْؼـِِع بِاْستِْحبَابِفِ  ،الـَّاَس 
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (6/316-317.)الؿغـل (11/43 ،)شرح مسؾؿ (2281 ،)وصاركقؾ إاكظر:  (1)
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لـػسف وطقالف ٓ يدخؾ يف آحتؽار، بؾ هق  ادِّخار اإلكسان الؼقت تيبيُ:

خر ٕهؾف ققت سـة كؿا يف  جائٌز، فؼد كان الـبل  .الصحقحقـيدَّ
(1)

 

ـُ ِرْساَلَن فِل :  قال الػْكاىٕ ـِ َقاَل اْب ـَ  : َوَقْد َكاَن َرُسقُل اهللَشْرِح السُّ

ِخرُ  ملسو هيلع هللا ىلص ـْ َتْؿٍر َوَغقِْرهِ  َيدَّ
َْهؾِِف ُققَت َسـَتِِفْؿ مِ

ِ
ِخُرُه ...،  ٕ َٓ ِخاَلَف فِل َأنَّ َما َيدَّ َو

ـْ ُققٍت 
ْكَساُن مِ ـٍ  ،اإْلِ ـْ َسْؿ

َٓ َبْلَس  ،َوَطَسؾٍ  ،َوَما َيْحتَاُجقَن إَلقِْف مِ َوَغقِْر َذلَِؽ َجائٌِز 

ه.ابِفِ 
(2)

 

ؾع راجعة إىل وقت حاجة الـاس إلقفا. تيبيُ:  الؿدة التل يجقز فقفا خزن السِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(، مـ حديث طؿر بـ الخطاب 1757(، ومسؾؿ )2914أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

(2) كقؾ إوصار (2281). 



ُِْٔع ِكَتُاُب  641 اِلُب

 

ـْ َأبِل هُ  (699) ـِ الـَّبِلِّ  ،َرْيَرَة َوَط ـَؿَ َص َٓ تُ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَط وا اإِلبَِؾ َوالَغ ـِ رُّ ، َفَؿ

ـِ بَْعَد َأْن َيْحُؾَبَفا، إْن َشاَء َأْمَسَؽَفا، َوإِْن َشاَء َردََّها  ابَْتاَطَفا بَْعُد َفُفَق بَِخْقرِ الـََّظَرْي

ـْ َتْؿرٍ َوَصاًطا  .. ُمتََّػٌؼ َطَؾقْفِ «ِم
(1)

 

.«َفُفَق بِالِخَقاِر َثاَلَثَة َأيَّامٍ »: َولُِؿْسؾِؿٍ 
(2)

 

َؼَفا البَُخاِريُّ  َٓ َسْؿَراءَ »: َوفِل ِرَواَيٍة َلُف َطؾَّ ـْ َصَعاٍم،  . َقاَل «َوَردَّ َمَعَفا َصاًطا ِم

: َوالتَّْؿُر َأْكثَُر. الُبَخاِريُّ
(3)

 

ـِ َمْس  (677) ـِ اْب ـِ اْشتََرى  ،ُعقدٍ َوَط َؾةً َشاًة َقاَل: َم َها َفْؾقَُردَّ َمَعَفا  ُمَحػَّ َفَردَّ

، َوَزاَد اإِلْسَؿاِطقؾِلُّ  ـْ َتْؿٍر.: َصاًطا. َرَواُه الُبَخاِريُّ
مِ

(4)
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 11( )1515(، ومسؾؿ )2148أخرجف البخاري ) (1)

 (. 25( )24( )1524أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (2)

(. مـ صريؼ قرة بـ خالد طـ ابـ سقريـ طـ أبل هريرة. وطؾؼف 25( )1524) أخرجف مسؾؿ برقؿ (3)

(. وققل البخاري )والتؿر أكثر( إشارة إىل إطالل 2148طؼب الحديث ) صحقحفالبخاري يف 

الحديث بؾػظ )الطعام(، وقد اختؾػ يف ذكر الطعام طىل ابـ سقريـ، فبعض الرواة رواه طـف بذكر 

ـف بذكر التؿر بدل الطعام، والظاهر أن رواية التؿر هل الؿحػقضة كؿا الطعام، وبعضفؿ رواه ط

أشار إلقف البخاري، فنن بعض مـ رواه طـ ابـ سقريـ بؾػظ )الطعام( قد جاء طـف أكف رواه بؾػظ 

 )التؿر(. 

وأيًضا روى الحديث طـ أبل هريرة مجع، ومل يذكر واحد مـفؿ )الطعام( وإكؿا ذكروا التؿر، 

ومهام بـ مـبف وأبقصالح ومحؿد بـ زياد ومجاهد والقلقد بـ رباح والشعبل وهؿ إطرج 

 فتح الباريوالـخعل ومقسك بـ يسار وثابت مقىل طبدالرمحـ بـ زيد. واكظر رواياهتؿ يف 

. وقد محؾ بعض أهؾ العؾؿ رواية )الطعام( طىل أن الؿراد الصحقحقـو مسـد أمحد( و 2148)

 ن صعامفؿ.بذلؽ )التؿر(: ٕكف كا

 (. وطـده يف الؿقضع إول زيادة: )مـ تؿر(. 2164( )2149أخرجف البخاري برقؿ ) (4)



 642 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 
 ديثنيئل واألحكام املستفادة من احلاملسا

 َع٢ٓ ايِتْصط١ٜ. د:1ر َػأي١

أصؾ التصرية حبس الؿاء، يؼال: صريت الؿاء إذا حبستف، ومعـاه: ربط 

أخالف الـاقة، أو الشاة، وترك حؾبفا حتك يجتؿع لبـفا، فقؽثر، فقظـ الؿشتري أن 

 ذلؽ طادهتا، فقزيد يف ثؿـفا: لؿا يرى مـ كثرة لبـفا.

واَص َٓ تُ »وققلف يف الحديث:  بقزن  ، قال الحافظ: بضؿ أولف، وفتح ثاكقف،«رُّ

تزكقا، وققده بعضفؿ بػتح أولف، وضؿ ثاكقف، وإول أصح: ٕكف مـ )صريت 

الؾبـ يف الضرع( إذا مجعتف، ولقس مـ )صررت الشلء( إذا ربطتف: إذ لق كان مـف 

 هلؼقؾ: )مصرورة، أو مصررة(، ومل يؼؾ: مصراة، طىل أكف قد ُسِؿع إمران.ا

 حهِ ايتصط١ٜ. د:2ر َػأي١

لبقع طـد مجقع أهؾ العؾؿ، ذكر ذلؽ ابـ دققؼ يحرم تصرية البفقؿة مـ أجؾ ا

بُؽل، وابـ الؿؾؼـ: لؿا يف ذلؽ مـ الغش والخديعة.  العقد، والسُّ

 وأما تصريتفا مـ أجؾ تجؿقع الؾبـ: فؿـع مـف بعض الشافعقة. 

 ومجفقر العؾؿاء طىل الجقاز: مامل يمد إىل تعذيب البفقؿة. 

، واهلل أطؾؿ.اىصٌابوهق 
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تؽؿؾة الؿجؿقع(، 55-7/54ٓبـ الؿؾؼـ ) شرح العؿدة (2148 ،)الػتحاكظر:  (1)

  (11/96.)إوسط (2277 ،)الـقؾ( لؾسبؽل، 12/31)



ُِْٔع ِكَتُاُب  643 اِلُب

 
 تصط١ٜ اي كط. د:3ر َػأي١

 مة أهؾ العؾؿ طىل أن تحريؿ التصرية ٓ يختص باإلبؾ والغـؿ، بؾ يشؿؾ طا

البؼر، خالًفا لداود الظاهري، وإكؿا اقتصر طؾقفؿا: لغؾبتفؿا طـدهؿ، وذلؽ ٕنَّ 

الؿعـك فقفا واحد، بؾ قد يؽقن الؾبـ يف البؼر أكثر مـ غقرها، والتؾبقس فقفا 

أشد طىل الؿشتري.
(1)

 

 هِ اي ٝع؟لشا حصًت ايتصط١ٜ ؾُا ح د:4ر َػأي١

دلَّ حديث الباب طىل أنَّ البقع صحقح، والؿشتري بالخقار بقـ إمضاء البقع 

 وفسخف، وهذا ققل طامة أهؾ العؾؿ.

  َّوخالػ أبق حـقػة، ومحؿد بـ الحسـ، فؼآ: لقس لؾؿشتري خقار: ٕن

ذلؽ لقس بعقب، بدلقؾ أهنا لق مل تؽـ مصراة، فقجدها أقؾ لبـًا مـ أمثالفا مل 

 .ها، والتدلقس بؿا لقس بعقب ٓ يثبت الخقاريؿؾؽ ردَّ 

 .وردوا حديث الباب بحجج واهقة، وزطؿقا أكف مخالٌػ ٕصقل الشريعة

، وردَّ طؾقفؿ وبقَـّ بطالن الػتحيف  وقد ذكر حججفؿ الحافظ ابـ حجر 

 مذهبفؿ.

، وقد أفتك بف ابـ مسعقد كؿا يف الباب، والحديث قٌه اجلَيٌزهق  ًاىصٌاب

 الؿسللة، فال تعقيؾ طىل ققل مـ خالػ الحديث، واهلل أطؾؿ.صريح يف
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2277.)الـقؾ (6/221-222 ،)الؿغـل (2148 ،)الػتحاكظر:  (1)

  (12/279 ،288.)التؿفقد (6/216 ،)الؿغـل (2148 ،)الػتحاكظر:  (2)



 644 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 
 َاشا ٜطز بسٍ ايًدي ايصٟ احتً ٘؟ د:5ر َػأي١

  مجفقر العؾؿاء طىل أكف يرد صاًطا مـ تؿر، ويتعقـ طؾقف التؿر: لحديث أبل

 هريرة، وابـ مسعقد الؾذيـ يف الباب.

 تف.وذهب أبق يقسػ، وابـ أبل لقىل إىل أنَّ التؿر ٓ يتعقـ، بؾ ققؿ 

  وذهب مالؽ، وبعض الشافعقة، وبعض الحـابؾة إىل أكف يرد صاًطا مـ غالب

صاًطا مـ »ققت البؾد، وهق ققل شقخ اإلسالم، وابـ الؼقؿ، واستدلقا برواية: 

 وقالقا: التـصقص طىل التؿر يف الحديث بسبب أنَّ ققهتؿ التؿر يف الغالب. «صعام

فنن ردَّها؛ »(، وفقف: 3446)واستدل بعضفؿ بحديث ابـ طؿر طـد أبل داود 

ب.«ردَّ معفا مثؾ، أو مثؾل لبـفا قؿًحا  ، ويف إسـاده: مجقع بـ طؿقر التقؿل، وقد ُكذِّ

، : لحديث أبل هريرة اىصٌاب قٌه اجلَيٌز :قاه أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل ىو

وما استدلقا بف ٓ يثبت، وققلفؿ: )خرج مخرج الغالب( يحتاج إىل دلقؾ.
(1)

 

 اي ا٥ع ٚاملؿرتٟ ع٢ً غري ايصاع َٔ ايتُط؟ لشا تطاض٢ د:6ر َػأي١

 الجؿفقر طىل الجقاز. 

  وخالػ بعض الؿالؽقة، وابـ الؿـذر، فلوجبقا التؿر حتك مع التراضل طىل

غقره، وطؾَّؾ بعضفؿ ذلؽ بلنَّ الؿشتري لق أططك قؿًحا، أو شعقًرا كان مـ بقع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التؿفقد (12/64 ،)تؽؿؾة الؿجؿقع (6/217-218 ،)الؿغـل (2151 ،)الػتحاكظر:  (1)

(12/288 ،)شرح مسؾؿ (1524 ،)اإلكصاف (4/388 ،)إوسط (11/97). 



ُِْٔع ِكَتُاُب  645 اِلُب

 
 ذلؽ.الطعام قبؾ قبضف، وأثبت ابـ َكجٍّ الخالف طـد الشافعقة يف 

، والؼقل الثاين غقر صحقح: ٕكف لقس مـ باب بقع اجح قٌه اجلَيٌزًاىس

الؾبـ بالتؿر إكؿا هق مـ باب الجزاء، فنذا تراضقا طىل غقر التؿر: فؿا الؿاكع؟!
(1)

 

لشا عً  ِ أْٗ  ا َص  طا٠، ٚايً  دي َ  اظاٍ َٛ   ًٛزا، ؾٗ  ٌ ًٜ  عّ اي   ا٥ع        د:7ر َػأي١

 ق ٍٛ ي ٓ٘؟

 قلف طـد أكثر أهؾ العؾؿ، خالًفا لبعض أما إن كان الؾبـ قد تغقر: فال يؾزمف قب

 الحـابؾة.

  وأما إن كان الؾبـ مل يتغقر: فؿذهب الحـابؾة أكف يؾزمف قبقلف، وهق ققل بعض

 الشافعقة: ٕنَّ الؿبدل مـف مقجقد بـػسف، فؿا فائدة البدل؟

  وذهب مجاطٌة مـ العؾؿاء إىل أكف ٓ يؾزمف قبقلف: ٕكف يـؼص بالحؾب، وهق يف

 .اىصٌابهق  ًىرا اىقٌه ،لف، وهق مذهب الؿالؽقة، والشافعقة ضرطف أحػظ

وطـدهؿ أيًضا أنَّ الؿشتري ٓ يؾزمف رد الؾبـ: لؿا حدث يف الضرع مـ 

لبـ قبؾ الحؾب، فقجب رد بدلف صاًطا مـ تؿر: إٓ أْن يتػؼا طىل رد الؾبـ:  زيادة

فقجقز.
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إوسط (12/61 ،)تؽؿؾة الؿجؿقع (2277 ،)كقؾ إوصار (2148 ،)ػتحالواكظر:  (1)

(11/99.) 

 (12/288-289 ،)التؿفقد (5/241 ،)الحاوي الؽبقر (6/219 ،)الؿغـلاكظر:  (2)

اإلكصاف (4/388-389 ،)الػتح (2148 ،)تؽؿؾة الؿجؿقع (12/79-81.) 



 646 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 
 لشا مل ٜٛ س متط؟ د:8ر َػأي١

 لقن: إذا طدم التؿر: فعؾقف ققؿتف، ثؿ ذهب الذيـ يقجبقن التؿر دون غقره يؼق

 الحـابؾة إىل أن طؾقف الؼقؿة يف الؿقضع الذي وقع فقف العؼد.

  :ولؾشافعقة وجفان: أحدمها: أن الؼقؿة تعتبر بلقرب بالد التؿر مـف. والثاين

اطتباره بؼقؿتف يف كػس الؿديـة.
(1)

 

عًٝ ٘  لشا عًِ املؿ رتٟ أْٗ ا َص طا٠ ؾطزٖ ا ق  ٌ إٔ حيً ٗ ا، ؾٗ ٌ         د:9ر َػأي١

 فاع متط؟

ضاهر حديث أبل هريرة الذي يف الباب أنَّ الصاع مؼابؾ احتالهبا، وطىل هذا 

فنذا مل يحؾبفا: فؾقس طؾقف شلء، وقد كؼؾ ابـ قدامة طـ ابـ طبد البر أكف ٓ خالف 

بُؽل. يف ذلؽ، وكذلؽ قال السُّ
(2)

  

 يٛ عًِ املؿرتٟ أْٗا َصطا٠ ق ٌ إٔ ٜؿرتٜٗا، ؾٌٗ ي٘ ضزٖا؟ د:11ر َػأي١

 أكف ٓ يثبت لف الخقار: ٕكف قد  -وهق إصح طـد الشافعقة-حـابؾة مذهب ال

طؾؿ بالعقب، وسقاق حديث الؿصراة بطرقف ُيشِعر أنَّ ذلؽ يف حؼ مـ مل يعؾؿ 

بلهنا مصراة. ولؾشافعقة وجٌف يف ثبقت الخقار لف، والذي يظفر أكف إذا اشتراها، 

قؼـًا مـ أهنا مصراة: فال وهق يحتؿؾ أهنا غقر مصراة: فؾف الخقار، وإن كان مت

خقار لف، واهلل أطؾؿ.
(3)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (4/388.)اإلكصاف (2148) الػتح (5/241 )الؽبقرالحاوي  (6/219 )الؿغـلاكظر: (1)

  (6/219.)الؿغـلاكظر:  (2)

  (6/217.)الؿغـل (2148 ،)الػتحاكظر:  (3)



ُِْٔع ِكَتُاُب  647 اِلُب

 
يٛ اؾرت٣ َصطا٠ ؾً ِ ٜعً ِ ب صيو املؿ رتٟ حت ٢ ف اض ي ٓٗ ا         د:11ر َػأي١

 عاز٠ ع٢ً َا فطٜت عًٝ٘؟

  ،مذهب الحـابؾة أكف لقس لف الرد: لزوال السبب الذي يجقز معف الرد شرًطا

أبل  وهق ققل مجاطة مـ الشافعقة، وقال مجاطة مـفؿ: لف الرد: لظاهر حديث

.ًاىصٌاب اىقٌه األًههريرة، 
(1)

  

ي  ٛ اطً  ع عً  ٢ عٝ  ب آخ  ط باملص  طا٠ بع  س ضض  اٙ بٗ  ا، ؾٗ  ٌ عًٝ  ٘      د:12ر َػأي١

 فاٌع َٔ متط؟

  مذهب الشافعقة أنَّ طؾقف صاًطا مـ تؿر مؼابؾ الؾبـ الذي كان مع البفقؿة

طـد شرائف لفا، وهق مذهب الحـابؾة أيًضا: لؿا تؼدم، وهق الصحقح، ولؾؿالؽقة 

الؿسللة.ققٓن يف هذه 
(2)

 

لق اصَّؾع طىل طقب بالبفقؿة، ومل تؽـ مصراة: فنْن مل يؽـ يف ضرطفا  تيبيُ:

لبـ حال العؼد: فال شلء طؾقف، وإن كان فقف لبـ ٓ يخؾق الضرع مـ مثؾف يف 

العادة: فال شلء فقف، وإن كان الؾبـ كثقًرا، فػقف خالٌف: فؿـفؿ مـ قال: يرد مثؾ 

 .اىصحْحومجاطة مـ الشافعقة، وهق ؾقف أكثر الحـابؾة، الؾبـ، أو يضؿـف بؼقؿتف، وط

وقال بعضفؿ: يرد صاًطا مـ تؿر، وهق ققل بعض الحـابؾة، والشافعقة.
(3)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (12/47.)تؽؿؾة الؿجؿقع (6/217 ،)الؿغـلاكظر:  (1)

  (4/191.)حاشقة الدسققل (6/221 ،)الؿغـل (5/242 ،)الحاوي الؽبقراكظر:  (2)

  (5/242.)الحاوي (6/221 ،)الؿغـلاكظر:  (3)



 648 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 
 فؿ١ ايتُط. د:13ر َػأي١

(: وإذ قد ثبت هذا: فنكف 6/218-219) الؿغـليف   قال ابً قدام٘

ا غقر معقب: ٕكف واجٌب بنصالق الش ارع، يجب أن يؽقن الصاع مـ التؿر جقدًّ

فقـصرف إىل ما ذكركاه، كالصاع القاجب يف الػطرة، وٓ يجب أن يؽقن مـ 

هإجقد، بؾ يجقز أن يؽقن مـ أدكك ما يؼع طؾقف اسؿ الجقد.ا
(1)

  

 يٛ اؾرت٣ أنثط َٔ َصطا٠، ؾٌٗ عًٝ٘ يهٌ ٚاحس٠ فاع؟ د:14ر َػأي١

  ذهب مجاطة مـ أهؾ العؾؿ إىل أكف يجب طؾقف لؽؾ واحدة صاع، وهق ققل

أثبت الصاع لؾقاحدة فؼال:  ل، وأكثر الؿالؽقة: ٕنَّ الـبل أمحد، والشافع

فذكره، وكؿا أكف يجب طؾقف أكثر مـ صاع: لق كاكت  «مـ اشترى شاة مصراة..»

 متػرقة: فؽذلؽ لق باطفا مجؿقطة.

  وذهب مجاطة مـ أهؾ العؾؿ إىل أكف يجب طؾقف صاع واحد لجؿقعفا، وهق

مـ اشترى »قا برواية الباب، وبرواية: ققل بعض الحـابؾة، والؿالؽقة، واستدل

.«غـًَم مصراة
(2)

 

، واهلل أطؾؿ.ًاىقٌه األًه أقسببلكف أراد بقان الجـس،  وُأجيب:
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (12/61.)تؽؿؾة الؿجؿقعواكظر:  (1)

 .(، طـ أبل هريرة 2151أخرجف البخاري هبذا الؾػظ برقؿ ) (2)

 التؿفقد (6/222 ،)الؿغـل (12/64 ،)تؽؿؾة الؿجؿقع (2151 ،)الػتحاكظر:  (3)

(12/284 -.) 



ُِْٔع ِكَتُاُب  649 اِلُب

 
 ٌٖ خٝاض املصطا٠ ع٢ً ايؿٛض، أّ ع٢ً ايرتاخٞ؟ د:15ر َػأي١

  :مجفقر العؾؿاء طىل أنَّ الخقار فقفا طىل التراخل، فقبؼك يف الخقار ثالثة أيام

 .«ففقبالخقار ثالثة أيام»وغقره:  صحقح مسؾؿلحديث أبل هريرة يف 

  وذهب بعض الشافعقة، والحـابؾة إىل أنَّ الخقار طىل الػقر، وقالقا: الؿراد

بالتحديد يف ثالثة أيام أنَّ هذه الؿدة وقٌت لؿعرفة كقهنامصراة، فنذا طؾؿ وجب 

 الرد مـ حقـ طؾؿ.

أكف مخقٌَّر ثالثة أيام : ٕنَّ ضاهر الحديث الؿتؼدم قٌه اجلَيٌزهق  ًاىصٌاب

بعد معرفتف بلهنا مصراة.
(1)

  

 َٔ َت٢ ٜ سأ تٛقٝت ايث٬ث١ ا٭ٜاّ؟ د:16ر َػأي١

  ذهب كثقٌر مـ أهؾ العؾؿ إىل أكف يبدأ مـ حقـ يعؾؿ  التصرية، وهق ققل

بعض الشافعقة، وبعض الحـابؾة، وهق ققل الظاهرية، واختاره ابـ الؿـذر: 

، «ففق بالخقار ثالثة أيام»: ؿصحقح مسؾيف حديث أبل هريرة يف  لؼقلف 

 .«ففق بخقر الـظريـ بعد أن حيؾبفا»: الصحقحقـويف رواية 

 فتبقَـّ مـ الروايتقـ أنَّ هذه الثالثة إيام تبدأ مـ حقـ يعؾؿ بلهنا مصراة.

  وذهب بعض الشافعقة، والحـابؾة إىل أنَّ التقققت يبدأ مـ حقـ العؼد، وقال

، واهلل أطؾؿ.اىساجحهق  ًاىقٌه األًهرق. بعض الشافعقة: مـ حقـ التػ
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (6/219.)لؿغـلا (2151 ،)الػتحاكظر:  (1)

  (6/221-221.)الؿغـل (1524 ،)شرح مسؾؿ (2151 ،)الػتحاكظر:  (2)



 651 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 
 لشا اؾرت٣ َصطا٠ َٔ غري ب١ُٝٗ ا٭ْعاّ نا٭تإ ٚايؿطؽ؟ د:17ر َػأي١

  لؾحـابؾة، والشافعقة وجفان يف ثبقت الخقار وطدمف، والظاهر أنَّ الؾبـ إذا

كان مؼصقًدا فؾف الخقار، وإٓ فال، وأما العقض بصاٍع  مـ تؿر: فلكثر أهؾ العؾؿ 

ٕنَّ الحديث يف هبقؿة إكعام.طىل طدم ذلؽ: 
(1)

 

ابـ حزم يرى يف الؿصراة أكف يجب رد لبـفا مع الصاع مـ التؿر، وقد  

تػرد بذلؽ، وخالػف طامة أهؾ العؾؿ.
(2)

 

 (11/167-168 :)شرح مسؾؿيف  قال اإلمام الـقوي  

َؿانِ َفنِْن قِقَؾ: َكقْػ َيْؾَزم الُؿْشتَِري َرّد ِطَقض الؾَّ  ـْ  ،بَـ َمَع َأنَّ اْلَخَراج بِالضَّ َوَأنَّ َم

َْكَساب اْلَحاِصَؾة  ،َٓ َيْؾَزمُف َرّد اْلَغؾَّة :ُثؿَّ َطؾَِؿ اْلَعقْب َفَردَّ بِفِ  ،اِْشتََرى َشقْئًا َمِعقبًا ْٕ َوا

ـْ اْلَغؾَّة اْلَحاِصَؾة فِل َيد الؿُ 
َبْؾ َكاَن  ،ْشتَِريفِل َيده؟ َفاْلَجَقاب: َأنَّ الؾَّبَـ َلقَْس مِ

اة َجِؿقًعا، َفُفَؿا  ،َوفِل َحاَلة اْلَعْؼد ،َمْقُجقًدا ِطـْد اْلبَائِع َوَوَقَع اْلَعْؼد َطَؾقِْف َوَطَؾك الشَّ

ـٍ َواِحد َر َرّد الؾَّبَـ ،َمبِقَعاِن بِثََؿ ْختاَِلصِِف بَِؿا َحَدَث فِل مِ  :َوَتَعذَّ
ِ
 :ؽ الُؿْشتَِريؾْ ٓ

ه.اَأْطَؾؿ َوَاهلل ،ضفَفَقَجَب َرّد ِطقَ 
(3)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (2148.)الػتح (5/242 ،)الحاوي (6/222-223 ،)الؿغـلاكظر:  (1)

  (12/64.)تؽؿؾة الؿجؿقع (1572 ،)الؿحىلاكظر:  (2)

  (12/283.)التؿفقدواكظر: كالًما ٓبـ طبد البر بؿعـاه يف  (3)
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ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (676)   ،َوَط
ِ
ـْ َصَعاٍم،  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسقَل اهلل

َمرَّ َطَؾك ُصبَْرةٍ مِ

َقاَل:  «َما َهَذا َيا َصاِحَب الطََّعاِم؟»َفَلْدَخَؾ َيَدُه فِقَفا، َفـَاَلْت َأَصابُِعُف َبَؾاًل، َفَؼاَل: 

، َقاَل:
ِ
َؿاُء َيا َرُسقَل اهلل ـْ » َأَصاَبتُْف السَّ َأَفاَل َجَعْؾَتُف َفْقَق الطََّعاِم َكْل َيَراُه الـَّاُس؟ َم

ِـّل . َرَواُه ُمْسؾٌِؿ.«َغشَّ َفَؾْقَس ِم
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 .«ـِٖغ»قٛي٘  د:1ر َػأي١

 الـفايةق الؿشرب الؽدر. كذا يف الِغش: ضد الـصح، مـ الَغَشش، وه

(، والؿؼصقد مـ الحديث أكف يحرم طىل البائع، أو الؿشتري إخػاء طقب 3/369)

يف السؾعة، أو الؿال، وهذا ُمجَؿٌع طؾقف، ويف حديث حؽقؿ بـ حزام يف 

الصحقحقـ  أنَّ الـبل  :ـَا بقرك هلَم يف بقعفَم، وإن كذب افنن صدق»قال  اوبقَّ

 ِ .«َؼت بركة بقعفَموكتَم َُم
(2)
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 (. 112أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)

 اإلكصاف (6/213 )الؿغـل (2274 ،)كقؾ إوصار (112 ،)شرح مسؾؿاكظر:  (2)

(4/393.) 
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ـِ ُبَرْيَدةَ  (676)  ْب
ِ
ـْ َطبِْداهلل ـْ َأبِقِف  ،َوَط   َط

ِ
ـْ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل َم

اَم الِؼَطاِف  ـََب َأيَّ ـْ َيتَِّخُذُه َخْؿًرا َحَبَس الِع َّ
ِ
َؿ الـَّاَر َطَؾك َفَؼْد َتؼَ  ؛َحتَّك َيبِقَعُف مم حَّ

بََراكِلُّ فِل «بَِصقَرةٍ  . إَْوَسطِ . َرَواُه الطَّ ـٍ بِنِْسـَادٍ َحَس
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 حهِ بٝع ايعصري، ٚايعٓب، ٚايتُط ملٔ ٜتدصٙ مخًطا. د:1ر َػأي١

  كثقٌر مـ أهؾ العؾؿ، أو أكثرهؿ طىل تحريؿ ذلؽ إذا تقؼـ أنَّ هذا الؿشتري

 .[2املائدة:] ﴾ېئ    ۈئ ۈئ  ۆئ ۆئ ﴿ذه لذلؽ: لؼقلف تعاىل: سقتخ

وكصَّ الشافعل طىل الؽراهة، وٕصحابف وجفان إذا تحؼؼ أكف سقتخذه مخًرا، 

 فؿـفؿ مـ قال بالؽراهة الشديدة، ومـفؿ مـ قال بالتحريؿ.

  :ٹ ٹ ٹ﴿وقال الحسـ، وططاء، والثقري: يجقز البقع: لؼقلف تعاىل﴾ 

 شلء ُمباح، واإلثؿ طىل مـ اتخذه يف الؿعصقة.، وٕكف [275البقرة:]

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( مـ صريؼ طبدالؽريؿ بـ طبدالؽريؿ طـ الحسـ 5352) إوسط. أخرجف الطبراين يف مْضْع (1)

  ابـ مسؾؿ طـ الحسقـ بـ واقد طـ طبداهلل بـ بريدة بف.

(: سللت أبل طـف فؼال: هذا حديث كذب باصؾ، قؾت: 1165) العؾؾقال ابـ أبل حاتؿ يف 

تعرف طبدالؽريؿ هذا؟ قال: ٓ، قؾت: فتعرف الحسـ بـ مسؾؿ؟ قال: ٓ، ولؽـ تدل روايتفؿ طىل 

 ه.الؽذب. ا

ق : أتك بخبر مقضقع يف الخؿر. ثؿ ساالؿقزانوقال الذهبل يف ترمجة الحسـ بـ مسؾؿ مـ 

فالعجب كقػ قال هفـا  لسان الؿقزانحديث الباب. وسؽت الحافظ طىل كالم الذهبل يف 

 )إسـاده حسـ(. 
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  وذهب أمحد يف رواية، وإسحاق إىل أكف يحرم أن يبقع ذلؽ إذا تقؼـ، أو غؾب

، والشقكاين يف اإلكصافطىل ضـف، وهق اختقار شقخ اإلسالم، وصاحب 

السقؾ واختاره اإلمام ابـ طثقؿقـ ، ۆئ ﴿: لؼقلف تعاىل: اىصٌاب، وهق 

.[2املائدة:] ﴾ېئ    ۈئ ۈئ  ۆئ
(1)

 

الحؽؿ السابؼ يشؿؾ كذلؽ ما ُقِصَد فقف الحرام كبقع السالح لؾػتـة،  تيبيُ:

 وبقع الحؿار إهظ لؿـ يلكؾف، وبقع الؿسجؾ لؿـ يسؿع بف إغاين والؿعازف.

 بٝع ايع س املػًِ يط ٌ ناؾط. د:2ر َػأي١

 :يف الؿسللة ققٓن 

يف رواية،  ٓ يجقز، وٓ يصح، وهق مذهب أمحد، ومالؽ الكْل األّل: 

ًٓ لؾؿسؾؿ طـد الؽافر، وقد قال تعاىل:     ڦ ڦ ﴿والشافعل يف ققٍل: ٕنَّ فقف إذٓ

 .[141النساء:]  ﴾ڃ ڄ ڄ  ڄ ڄ

يصح، ويجبر طىل إزالة مؾؽف، وهق ققل أبل حـقػة، ورواية طـ  الكْل الجاىٕ:

 مالؽ، وققٌل لؾشافعل.

.بـ طثقؿقـ ، وهق اختقار اإلمام ااىصٌابهق  ًاىقٌه األًه ُ :قيت
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الؿحىل (4/314 ،)اإلكصاف (6/317 ،)الؿغـل (9/353 ،)الؿجؿقعواكظر:  (1)

(1543 ،)السقؾ (3/24 ،)الشرح الؿؿتع (8/216 ،)إوسط (11/374.) 

  (8/218.)الشرح الؿؿتع (4/315 )اإلكصاف (6/368 )الؿغـلاكظر:  (2)
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 لشا أغًِ ع س ايصَٞ ؾهٝـ ٜصٓع َع٘؟ د:3ر َػأي١

أمجع كؾ مـ كحػظ طـف   (11/372:)إوسطيف   قال اإلماو ابً امليرز

مـ أهؾ العؾؿ طىل أن رققؼ أهؾ الذمة إذا أسؾؿقا بقعقا طؾقفؿ. كذلؽ فعؾ طؿر 

، بـ طبد العزيز، وروي ذلؽ طـ الحسـ، والـخعل، والشعبل، وبف قال الشافعلا

وخالػ ذلؽ بعض أصحاب الحديث، وقال: ٓ  وأبق ثقر، وأصحاب الرأي.

 هيجبر الذمل طىل بقع طبده الذي أسؾؿ، واحتج بحديث سؾؿان الػارسل.ا

يعـل حديث سؾؿان الػارسل يف قصة إسالمف، وفقف أكف أمره بالؿؽاتبة. وهذا 

 الحديث بؿعـك بقعف، فػقف أكف أمره بالؿؽاتبة: فؽاتبف سقده.

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ﴿أكف يؾزم الذمل ببقعف: لؼقلف تعاىل:  صحْحًاى

 .﴾ڄ ڃ

 َعا١ًَ َٔ خيايط َاي٘ احل٬ٍ ٚاحلطاّ. د:4ر َػأي١

أما إذا كاكت العقـ الؿتعاقد طؾقفا محرمة بعقـفا، كلن تؽقن مسروقة، أو 

مغصقبة، أو ما أشبف ذلؽ: فال يجقز أن يبقعفا، أو يشتريفا مـف، ومثؾف لق كان مجقع 

ا إذا كان الؿال مخؾقًصا غقر متؿقز: فقجقز معامؾتف طـد طامة أهؾ وأم مالف محرًما.

العؾؿ، والقرع ترك معامؾتف إذا استطقع ذلؽ.
(1)
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جامع العؾقم  (3/23-24 )السقؾ (9/353 )الؿجؿقع (6/372- )الؿغـلاكظر:  (1)

  (13/42 ،172-.)فتاوى الؾجـة(، 6حديث رقؿ ) والحؽؿ
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ـْ َطائَِشَة  (676)   َوَط

ِ
ََمنِ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَلْت: َقاَل َرُسقُل اهلل . َرَواُه «الَخَراُج بِالضَّ

َػُف ال ـُ الَخْؿَسُة، َوَضعَّ ـُ ُخَزْيَؿَة، َواْب ، َواْب َحُف التِّْرمِِذيُّ ، َوَأُبقَداُود، َوَصحَّ بَُخاِريُّ

ـُ الَؼطَّاِن. ـُ ِحبَّاَن، َوالَحاكُِؿ، َواْب ، َواْب
الَجاُرودِ

(1)
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (،255-7/254(، والـسائل )1285(، والترمذي )3519( )3518. أخرجف أبقداود )حطً (1)

(، والحاكؿ 4928(، وابـ حبان )218، 161، 116، 81، 6/49(، وأمحد )2243وابـ ماجف )

 (، وغقرهؿ. والحديث لف صرق: 5/321(، والبقفؼل )2/15)

 صريؼ ابـ أبل ذئب، طـ مخؾد بـ خػاف، طـ طروة، طـ طائشة.  إحداٍا:

بـ وضاح، وقال البخاري: ومخؾد بـ ُخَػاف تػرد بالرواية طـف ابـ أبل ذئب، ووثؼف ابـ حبان وا

فقف كظر، وقال أبقحاتؿ: لقس هذا إسـاًدا تؼقم بف الحجة غقر أين أققل بف: ٕكف أصؾح مـ آراء 

 . الجرح والتعديؾ ،الؿقزانالرجال. اكظر: 

(: مخؾد ٓ أطرف لف غقر هذا الحديث، 1/513لؾترمذي ) العؾؾ الؽبقروقال البخاري كؿا يف 

 وهذا حديث مـؽر.

 صريؼ مسؾؿ بـ خالد الزكجل طـ هشام بـ طروة طـ أبقف طـ طائشة.  اىَٔا:ث

 وقد سلل الترمذيُّ البخاريَّ طـ هذه الطريؼ فؼال: مسؾؿ ذاهب الحديث. 

والصحقح أن مسؾؿ بـ خالد ضعقػ يصؾح بالؿتابعات كؿا يعؾؿ مـ ترمجتف مـ التفذيب:  ُ :قيت

 سـاد لقس بذلؽ. وهذه طبارة لقـة. ولذلؽ فنن أبا داود قال طؼب الحديث: هذا إ

 صريؼ طؿر بـ طظ الؿؼدمل طـ هشام بـ طروة طـ أبقف طـ طائشة.  ثالجَا:

: استغرب محؿد بـ إسؿاطقؾ هذا الحديث مـ ســفقال الترمذي طؼب هذه الطريؼ يف 

 حديث طؿر بـ طظ، قؾت: تراه تدلقًسا؟ قال: ٓ. 

قد رواه طؿر بـ طظ طـ هشام بـ طروة؟ فؾؿ يعرفف مـ  (: قؾت لف:1/514) العؾؾ الؽبقرويف 

 هحديث طؿر، قؾت لف: ترى أن طؿر بـ طظ قد دلس فقف؟ قال: ٓ أطرف أن طؿر بـ طظ يدلس. ا

هذا طؾؿ البخاري، وقد أثبت غقر واحد مـ الحػاظ أكف يدلس، ولؽـ ٓ يؿـع أن تصؾح  ُ :قيت

مل لقس لف رواية طـ مسؾؿ بـ خالد الزكجل يف هذه الطريؼ بالؿتابعات، وطؿر بـ طظ الؿؼد

هتذيب الؽؿال . = 
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 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 َع٢ٓ اخلطاج بايطُإ. د:1ر َػأي١

 ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ﴿هق الؽسب والربح، ومـف ققلف تعاىل:  :اخلساج

، والؿؼصقد بالحديث أنَّ الؿـافع الـاتجة مـ السؾعة تؽقن [72املؤمنون:] ﴾ىئ

رها واستػاد مـفا، ثؿ وقػ  لضامـ السؾعة، فؾق أنَّ إكساًكا اشترى سقارة مثاًل، فَلجَّ

طىل طقب يف السقارة كان طـد البائع، فتؽقن الؿـػعة لؾؿشتري، وٓ ُيطالب برد 

يف ضؿاكف بحقث لق تؾػت مل يرجع طىل البائع بشلٍء،  إجرة: ٕنَّ السقارة كاكت

 وُيَعبِّر بعض الػؼفاء بؼقلفؿ: الُغـُْؿ لؿـ طؾقف الغرم.

 ِٔرٓ املطألة هلا ُصٕز:

أن تؽقن الزيادة متصؾة بالؿبقع، كالسؿـ، والؽِبَر، والتعؾؿ، والحؿؾ،  أوهلا:

، وقد ُكِؼؾ طىل هذا ففذه إشقاء يردها بـؿائفا: ٕكف يتبع يف العؼقد، والػسقخ

اإلمجاع، وخالػ شقخ اإلسالم، وجعؾف رواية طـ أمحد، فؼال بلنَّ الـؿاء الؿتصؾ 

الخراج »: لعؿقم الحديث: لؾؿشتري أيًضا، واختار ذلؽ اإلمام العثقؿقـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
صريؼ جرير بـ طبدالحؿقد طـ هشام بـ طروة طـ أبقف طـ طائشة. ذكر هذه الطريؼ  زابعَا:

هق -، وسلل البخاري طـ هذه الطريؼ، فؼال: قال محؿد ابـ محقد العؾؾ الؽبقرالترمذي يف 

يف الؿـاضرة وٓ يدرون لف فقف سؿاًطا. وقال الترمذي يف  إن جريًرا روى هذا -القشؽري الؿعؿري

الســ .وحديث جرير يؼال: تدلقس دلس فقف جرير، مل يسؿعف مـ هشام بـ طروة : 

هذه الطرق الؿتؼدمة هل أققى صرق الحديث، وبؿجؿقطفا يرتؼل إىل  قاه أتٌػثداهلل غفس اهلل ىو:

 يث تؾؼاه أهؾ العؾؿ بالؼبقل. الحسـ، واهلل أطؾؿ. وقد كؼؾ الطحاوي أن الحد
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، وطؾقف فؾق فسخ: فقرد البائع لؾؿشتري فارق ققؿة السؾعة بقـ يقم البقع «بالضَمن

 ، واهلل أطؾؿ.اىصحْحهق  قٌهًىرا اىويقم الػسخ، 

أن تؽقن الزيادة مـػصؾة، ولؽـفا لقست مـ طقـ الؿبقع كالؽسب،  ثاىيَا:

 مثؾ آستػادة مـ السقارة، أو العبد، وما أشبف ذلؽ.

: فؽؾ ذلؽ لؾؿشتري يف مؼابؾة ضؿاكف: ٕنَّ العبد لق  قال ابً قدام٘

، وٓ كعؾؿ «بالضَمن الخراج»: هؾؽ هؾؽ مـ مال الؿشتري، وهق معـك ققلف 

 يف هذا خالًفا.

وهبذا قال أبق حـقػة، ومالؽ، والشافعل، وٓ كعؾؿ طـ غقرهؿ  ثه قال:

 هخالففؿ.ا

قد خالػ يف الؿسللة طثؿان البتل، وطبقد اهلل بـ الحسـ كؿا يف  ُ :قيت

الؿحىل ،ًاىصٌاب قٌه اجلَيٌز. 

ع، كالقلد، والثؿرة، أن تؽقن الزيادة مـػصؾة، ولؽـفا مـ طقـ الؿبق ثالجَا:

 والؾبـ.

  :فالجؿفقر طىل أنَّ الزيادة ٓ ترد أيًضا، وهل لؾؿشتري مؼابؾ ضؿاكف

لؾحديث الؿتؼدم، ووافؼفؿ ابـ حزم، ولؽـف استدل طىل ذلؽ بؼقلف: ٕكف حدث 

 يف مالف، ويف مؾؽف، ولقس مؿا وقع طؾقف الشراء: فال حؼ لؾؿردود طؾقف فقف.

 ر: إٓ يف القلد فنكف يرد مع أمف.وذهب مالؽ إىل ققل الجؿفق 
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 .وقال أبق حـقػة: لقس لف الرد، ويرجع طىل البائع بلرش العقب 

  وقال طثؿان البتل، وطبقد اهلل بـ الحسـ، وزفر: يردها، ويرد الضؿان

الؿـػصؾ الذي هق فرٌع مـفا: ٕنَّ العؼد قد تؿ طىل الحققان، وهذا الشلء 

وهذا ققل بعض الشافعقة، والحـابؾة، كؿا يف مقجقد فقف: فالظاهر أكف يرد معف، 

اإلكصافو ،الحاويو ،الؿغـل .فقؿا إذا كان الحؿؾ مقجقًدا طـد العؼد 

ا طـد العؼد اىصحْح هقًىرا   .يف حالة وجقد الحؿؾ تامًّ

، وإن كان مقجقًدا، ولؽـف يف فاىصحْح قٌه اجلَيٌزوأما إن كان غقر مقجقد 

قرجع إىل الصقرة إوىل، وباهلل التقفقؼ.بداية الحؿؾ، أو أثـائف ف
(1)

 

قاس الحـػقة الؿغصقب طىل الؿبقع، فؼالقا: لؾغاصب خراج  تيبيُ:

الؿغصقب: ٕكف ضامـ لف، وخالػفؿ الجؿفقر فؼالقا: لقس لف خراجف، بؾ يجب 

.اىصحْح طؾقف رد الؿغصقب مع خراجف، وهق
(2)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الحاوي (126 ،)آختقارات (1591 ،)الؿحىل (6/226 ،232 ،)الؿغـلاكظر:  (1)

(5/245 ،)اإلكصاف (4/369.) 

 لؾبغقي. شرح السـةلؾخطابل، و معامل الســاكظر شرح الحديث مـ  (2)



ُِْٔع ِكَتُاُب  659 اِلُب

 
ـْ ُطْرَوَة البَاِرقِلِّ  (676) لِقَْشتَِرَي بِِف أُْضِحقًَّة،  َأْطَطاُه دِيـَاًرا ملسو هيلع هللا ىلصبِلَّ َأنَّ الـَّ  ،َوَط

 َودِيـَاٍر َفَدَطا َلُف بِالبََرَكةِ 
، َفبَاَع إْحَداُهَؿا بِِديـَاٍر، َفَلَتاُه بَِشاةٍ ـِ  َأْو َشاًة، َفاْشتََرى بِِف َشاَتقْ

َّٓ الـََّسائِّل. َوَقْد َأْخَرَجُف  اَن َلقِ فِل َبقِْعِف، َفؽَ  اْشتََرى ُتَراًبا َلَربَِح فِقِف. َرَواُه الَخْؿَسُة إ

ـَ  َحِديٍث، َوَلْؿ َيُسْؼ َلْػَظُف. الُبَخاِريُّ ِضْؿ
(1)

 

ـِ ِحَزاٍم. (676) ـْ َحِديِث َحؽِقِؿ ْب
َوَأْوَرَد التِّْرمِِذيُّ َلُف َشاِهًدا مِ

(2)
 

 نيفادة من احلديثاملسائل واألحكام املست

 حهِ بٝع ايؿطٛيٞ ٚؾطا٥٘. د:1ر َػأي١

 :يف هذه الؿسللة أققال 

يصح بقعف، وشراؤه إذا أجازه الؿالؽ، وهق ققل مالؽ، وأمحد، الكْل األّل: 

، واستدلقا بحديث الروضةوإسحاق، والشافعل يف الؼديؿ، وققاه الـقوي يف 

 طروة الذي يف الباب.

، وهق ققل الشافعل، ورواية طـ أمحد، ٓ يصح بقعف، وٓشراؤه الكْل الجاىٕ:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وهق طـد البخاري 2412اجف )(، وابـ م3384(، وأبقداود )4/375. أخرجف أمحد )صخٔح (1)

( كؾفؿ مـ صريؼ شبقب بـ غرقدة قال: سؿعت الحل يتحدثقن طـ طروة البارقل 3642بؾػظف )

فذكره. وطـد ابـ ماجف: طـ شبقب طـ طروة. مـ غقر ذكر القاسطة. واإلسـاد ضعقػ: ٕن فقف 

والترمذي  (،3385(، وأبقداود )4/376مبفؿقـ. ولؽـ لؾحديث إسـاد آخر: أخرجف أمحد )

(، وغقرهؿ مـ صريؼ الزبقر بـ خريت طـ أبل لبقد طـ طروة 2412(، وابـ ماجف )1258)

 البارقل بـحقه. وإسـاده صحقح رجالف ثؼات، وأبقلبقد هق لؿازة بـ زبار. 

(، مـ صريؼ حبقب بـ أبل ثابت طـ حؽقؿ بـ حزام فذكره، 1257. أخرجف الترمذي )ضعٔف (2)

ؽقًؿا لقشتري لف. وإسـاده ضعقػ: ٕن حبقًبا مل يسؿع مـ حؽقؿ، قالف أططك ح وفقف أن الـبل 

 الترمذي طؼب الحديث. 
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.«ٓ  تبع ما لقس طـدك»وأبل ثقر، واختاره ابـ الؿـذر: لؾحديث الؿتؼدم 

(1)
 

قال مالؽ يف رواية: يجقز الشراء، وٓ يجقز البقع. وكلكف أراد  الكْل الجالح:

 الجؿع بقـ الحديثقـ.

 أجاز أبق حـقػة البقع، ومـع الشراء. الكْل السابع:

، : لحديث طروة اىقٌه األًههق  اىصحْح :ػثد اهلل غفس اهلل ىوقاه أتٌ 

وباهلل التقفقؼ.
(2)

 

 يٛ باع غًع١ ٚفاح ٗا حاضط غانت؟ د:2ر َػأي١

  مجفقر العؾؿاء طىل طدم الجقاز، وطدم الصحة، وٓ يـسبقن إىل سؽقتف

اإلقرار: ٓحتؿال أن يسؽت بسبب آخر، فنذا أجاز البقع بعد ذلؽ: دخؾ يف 

 وإن ُطؾِؿ بالؼرائـ أن سؽقتف طـ رضك: جاز. الؿسللة السابؼة، 

  ،ًاىصٌاب قٌه اجلَيٌزوقال ابـ أبل لقىل: سؽقتف إقرار.
(3)

  

 لشا ٚنٌ ض ً  ؾ اع نٌ ٚاحس َُٓٗا آلخط؟ د:3ر َػأي١

 :فقف ققٓن 

البقع لألول مـفؿا، وهق ققل شريح، وابـ سقريـ، والشافعل، وأمحد،  األّل:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.785تؼدم تخريجف تحت حديث رقؿ ) (1)

 إوسط (6/295 ،)الؿغـل (9/261 ،)الؿجؿقع (2351 ،)كقؾ إوصاراكظر:  (2)

(11/354). 

  (11/353-.)إوسط (6/296 ،)الؿغـل (9/264 ،)الؿجؿقعاكظر:  (3)



ُِْٔع ِكَتُاُب  661 اِلُب

 
 وابـ الؿـذر.

 ؼبض، وهق ققل ربقعة ومالؽ.البقع لؿـ بدأ بال الجاىٕ:

: ٕنَّ القكقؾ الثاين زالت وكالتف باكتؼال مؾؽ اىقٌه األًههق  ًاىصحْح ُ :قيت

الؿقكؾ طـ السؾعة: فصار بائًعا مؾؽ غقره بغقر إذكف، فؾؿ يصح.
(1)

  

يدل طىل شرط مـ شروط صحة البقع، وهق: )أن  حديث طروة  تيبيُ:

 ؼامف(.يؽقن العؼد مـ الؿالؽ، أو مـ يؼقم م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (11/352.)إوسط (6/297 ،) الؿغـلاكظر:  (1)
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ـْ َأبِل َسِعقٍد الُخْدِريِّ  (671) ـْ ِشَراِء َما فِل ُبُطقِن  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ  ،َوَط َكَفك َط

ـْ ِشَراِء ال إَْكَعامِ  ـْ َبقِْع َما فِل ُضُروِطَفا، َوَط ـْ َحتَّك َتَضَع، َوَط َعبِْد َوُهَق آبٌِؼ، َوَط

ـْ َضْرَبِة َس ِشَراِء الَؿَغاكِِؿ َحتَّك ُتؼْ  َدَقاِت َحتَّك ُتْؼبََض، َوَط ـْ ِشَراِء الصَّ َؿ، َوَط

اَرُقْطـِّل بِنِْسـَادٍ َضِعقٍػ. اُر َوالدَّ ـُ َماَجْف َوالبَزَّ الَغائِِص. َرَواُه اْب
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 احلٌُ ٖٚٛ يف بٕٔ أَ٘.بٝع  د:1ر َػأي١

ٓ يجقز بقع الحؿؾ طـد أهؾ العؾؿ: ٕكف مجفقل، ويدخؾ يف الـفل طـ بقع 

 الغرر، وقد كؼؾ غقر واحد اإلمجاع طىل طدم جقازه.

 بٝع ايًدي يف ايططع. د:2ر َػأي١

  ذهب الجؿفقر إىل الؿـع مـ ذلؽ: ٕكف مجفقل الؼدر والصػة، وقد أفتك

مصـػ ابـ أبل شقبة ف كؿا يف ، وهق صحقح ثابٌت طـبالؿـع ابـ طباس 

 (، وهق ققل أمحد، والشافعل، وإسحاق.6/533)

  وُحؽل طـ مالؽ أكف يجقز شراؤه أياًما معؾقمة: إذا طرفا حالهبا: لسؼل

 .الصبل، كؾبـ الظئر، ورجحف شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

 .وأجازه الحسـ، وسعقد بـ جبقر، ومحؿد بـ مسؾؿة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، مـ صريؼ محؿد بـ إبراهقؿ الباهظ طـ 3/15(، والدارقطـل )2196. رواه ابـ ماجف )ضعٔف (1)

محؿد بـ زيد العبدي، طـ شفر بـ حقشب، طـ أبل سعقد الخدري بف. وإسـاده ضعقػ، 

  (1293 .)اإلرواءيف   إلباينػ، وقد ضعػف اإلمام فإوٓن مجفقٓن، والثالث ضعق



ُِْٔع ِكَتُاُب  663 اِلُب

 
(: واختار 5/823-824) زاد الؿعاديف  كؿا  قال اإلماو ابً الكٔه

ًٓ لبعض أهؾ العؾؿ، ولف فقفا مصـػ مػرد  إذا: قال ،شقُخـا جقازه، وحؽاه قق

 أو الؿالِؽ، طىل وطؾُػفا مسؿاة، بلجرة الؾبـ أيامَ  اكققً  أو ا،بؼرً  أو ،اغـؿً  استلجر

اء كؿا مع طؾػفا طىل أن يلخذ الؾبـ: جاز ذلؽ يف أضفر ققيل العؾؿ مسؿاة بلجرة

 الظئر. يف

وهذا يشبف البقع، ويشبف اإلجارة: ولفذا يذكره بعض الػؼفاء يف البقع،  قال:

وبعضفؿ يف اإلجارة، لؽـ إذا كان الؾبـ يحصؾ بعؾػ الؿستلجر، وققامف طىل 

الغـؿ: فنكف يشبف استئجار الشجر، وإن كان الؿالؽ هق الذي يعؾػفا، وإكؿا يلخذ 

 :اأيًض  بقعٌ  ففق ا،مطؾؼً  الؾبـ يلخذ كان وإن محٌض، بقعٌ  ذاففالؿشتري لبـًا مؼدًرا، 

 ذاه ولقس الطػؾ، تسؼل هل فنكؿا الظئر، بخالف الؾبـ ُيقفقف الؾبـ صاحب فنن

 فـفك والعدم، القجقد بقـ تردُّدٌ  الغرر ٕن :الَغَررِ  بقع مِـ ملسو هيلع هللا ىلص طـف هنك فقؿا داخاًل 

 أكؾ مِـ فقف لؿا ذلؽ حرم واهلل الؿقسر، هق الذي الؼؿار جـس مِـ ٕكف :بقعف طـ

 إذا اقؿارً  يؽقن إكؿا وهذا تعاىل، اهللُ  حرمف الذي الظؾؿ مِـ وذلؽ بالباصؾ، الؿال

 ففذا يحصؾ، ٓ وقد لف يحُصؾ قد وأخر مال، لف يحصُؾ  الؿتعاوضقـ أحدُ  كان

 ننف :الَحبََؾةِ  َحبَؾِ  وبقع الشارد، والبعقر أبؼ، العبد بقع يف كؿا يجقزُ  ٓ الذي

 وٓ َيحُصؾ، ٓ وقد َشلء، َلفُ  يحصؾ قد والؿشتري الؿشتري، مال يلخذُ  البائع

 باإِلجارة إطقان كؿـافع بالعادة امعروفً  اشقئً  كان إذا فلما الحاصؾ، قدر يعرف

ـِ  الؿعتاد، الظئر لبـ ومثؾِ  والدابة، إرض مـػعة مثؾ  ومثؾِ  الؿعتاد، البفائؿ ولب

 القجف طىل حصؾ إن ثؿ .جائز وهق واحد باب مـ ُكؾُّفُ  ذافف الؿعتاد، والزرع الثؿر
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 مثُؾ  وهق الؿؼصقدة، الؿـػعة مِـ فات ما بؼدر الؿستلجر طـ حطَّ  وإٓ الؿعتاد،

 يف الؼبض مِـ التؿؽـ قبؾ الؿبقع بعُض  تؾػ إذا ما ومثُؾ  البقع، يف الجائحة وضع

 ها.البققع سائر

، واهلل اىصحْحؿقذه ابـ الؼقؿ هق وهذا الذي اختاره شقخ اإلسالم، وتؾ ُ :قيت

، وباهلل التقفقؼ.فاىساجح قٌه اجلَيٌزأطؾؿ، وأما يف غقر صقرة آستئجار 
(1)

  

ًَا؟ د:3ر َػأي١  لشا باع مما يف ضطع اي كط٠ فاًعا َعًٛ

  ،الجؿفقر طىل الؿـع: لجفالة الصػة، وٓحتؿال طدم الؼدرة طىل التسؾقؿ

قد الجفالة يف هذه الصقرة، : لعدم وجاىصحْحوأجازه صاوس، والشقكاين، وهق 

وصػة الؾبـ معروفة بالعادة، وإن خالػ وصػف الؿعتاد: فؾف الػسخ، 

التقفقؼ. وباهلل
(2)

  

 حهِ بٝع يدي اآلزَٝا . د:4ر َػأي١

  مذهب الشافعل هق الجقاز، وهق ققل مجاطة مـ الحـابؾة، وصححف ابـ

ـٌ صاهٌر مـتػع بف، وٕكف يجقز أخذ العقض طـف يف إجارة الظئر،  قدامة: ٕكف لب

 وهق ققل ابـ حزم.

  وذهب مالؽ، و أبق حـقػة، ومجاطة مـ الحـابؾة إىل تحريؿ بقعف: ٕكف جزء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اإلكصاف (6/311-311( )8/73-74 ،)الؿغـل (9/326-327 ،)الؿجؿقعاكظر:  (1)

(4/288 ،)الؿحىل (1423.) 

  (9/327.)الؿجؿقع (2172 ،)كقؾ إوصاراكظر:  (2)



ُِْٔع ِكَتُاُب  665 اِلُب

 
 مـ آدمل، فلشبف سائر أجزائف.

بلكف يجقز بقع العبد وإمة، وإكؿا حرم بقع الحر: ٕكف لقس  ُّأجٔب عً ذلك:

 .بؿؿؾقك، وحرم بقع العضق الؿؼطقع: ٕكف ٓ كػع فقف، قالف ابـ قدامة

: ٓ خالف يف أنَّ لؾؿرأة أن تحؾب لبـفا يف إكاء، وتعطقف  قال ابً حصو

لؿـ يسؼقف صبقًّا، وهذا تؿؾقؽ مـفا لف، وكؾ ما صح مؾؽف واكتؼال إمالك 

، إٓ ما جاء فقف كص  [275البقرة:] ﴾ٹ ٹ ٹ﴿حؾَّ بقعف: لؼقلف تعاىل:  فقف

 هبخالف هذا.ا

.اىصٌابهق  اىقٌه األًه ُ :قيت
(1)

  

(: أمجع الؿسؾؿقن 9/326) شرح الؿفذبيف  قال الـقوي  يبيُ:ت

: ٕكف تابع لؾحققان،  ًٓ طىل جقاز بقع حققاٍن يف ضرطف لبـ، وإن كان الؾبـ مجفق

 هودلقؾف مـ السـة حديث الؿصراة.ا

 بٝع ايع س اآلبل. د:5ر َػأي١

  اختؾػ أهؾ العؾؿ يف بقع العبد أبؼ، والحققان الشارد، وما أشبف ذلؽ طىل

 ل:أققا

ٓ يصح البقع مطؾًؼا، وهق ققل مالؽ، وأمحد، والشافعل، وأبل ثقر،  األّل:

والجؿفقر، واختاره ابـ الؿـذر، سقاء طؾؿ مؽاكف أو جفؾف: ٕكف غقر مؼدور طىل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1546.)الؿحىل (6/363-364 ،)الؿغـلاكظر:  (1)



 666 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 
 تسؾقؿف: ففق بقع غرر.

يجقز بقعف مطؾًؼا: طؾؿ مؽاكف أم مل يعؾؿ، وهق ققل طثؿان البتل،  الجاىٕ:

 سقاء كان مقجقًدا أو غائبًا. والظاهرية: ٕكف مؾؽف،

يجقز بقعف إذا طؾؿا مؽاكف، وهق ققل ابـ سقريـ، وشريح، والشعبل،  الجالح:

 وقال بف بعض الشافعقة.

، وقد يعؾؿان مؽاكف ثؿ اىصٌابهق  قٌه اجلَيٌز :قاه أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل ىو

ؼدرة طىل يفرب مـ ذلؽ الؿؽان، فلما إن كاكا قد طؾؿا مؽاكف، وطـد الؿشتري ال

مة، وقد جاء طـ ابـ طؿر بنسـاد  إمساكف فقجقز البقع: ٓكتػاء العؾة الؿحرِّ

(، وابـ 6/134صحقح: أكف اشترى بعقًرا وهق شارٌد. أخرجف ابـ أبل شقبة )

(، وهق محؿقل طىل أكف طؾؿ مؽاكف وطـده الؼدرة طىل إمساكف، 11/41الؿـذر )

واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 بٝع املػامن ق ٌ قػُتٗا. د:6ر َػأي١

ديث الباب ضعقػ، ولؽـ ثبت مـ حديث ابـ طباس طـد الـسائل ح

الصحقح هنك طـ بقع الؿغاكؿ حتك تؼسؿ، وهق يف  (: أنَّ الـبل 7/311)

 (.648برقؿ ) لشقخـا  الؿسـد

وقد أخذ بذلؽ الجؿفقر، فؼالقا بعدم الجقاز: لؾحديث الؿذكقر، وٕكف باع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إوسط (9/284 ،)الؿجؿقع (1423 ،)الؿحؾَّك (6/289- ،)الؿغـلاكظر:  (1)

(11/41.) 



ُِْٔع ِكَتُاُب  667 اِلُب

 
 .الغررشقئًا مجفقل الؼدر والصػة: فقدخؾ يف بقع 

.ًاىصحْح قٌه اجلَيٌزوكؼؾ ابـ حزٍم طـ الؿالؽقة أهنؿ أجازوا ذلؽ، 
(1)

  

 بٝع ايصسقا  ق ٌ ق طٗا. د:7ر َػأي١

 يؿؾؽ، ومآ يعؾؿ صػتف وقدره، وكؼؾ  الجؿفقر طىل الؿـع: ٕكف يبقع ما ٓ

ابـ حزم طـ الحـػقة أهنؿ أجازوا ذلؽ، ومل يذكر حجتفؿ يف ذلؽ.
(2)

  

هنك طـ  ملسو هيلع هللا ىلص(: وإذا كان الـبل 5/831) ؿعادزاد اليف   قال ابً الكٔه

بقع الطعام قبؾ قبضف مع اكتؼالف إىل الؿشتري، وثبقت مؾؽف طؾقف، وتعققـف لف، 

 هواكؼطاع تعؾؼ غقره بف: فالؿغاكؿ والصدقات قبؾ قبضفا أوىل بالـفل.ا

: ٕنَّ الصدقة ٓ تؿؾؽ إٓ بالؼبض: وٕكف بقع مجفقل، ادلنغهق  اىصحْح ُ :قيت

 التقفقؼ. وباهلل

 ضطب١ ايػا٥ص. د:8ر َػأي١

دخقل الغقاص إىل باصـ البحر، وأخذ شلء مؿا تقسر لف بعد  صْزتَا:

البحث، وتسؾقؿف لؾؿشتري بعد أن اتػؼا ُمسبًؼا قبؾ الغقص طىل شراء ما يخرج 

 مع الغقاص، ودفع الثؿـ.

ٓ يجقز هذا البقع: لقجقد الغرر: وٕكف بقع مآ يؿؾؽ، ومل  وحكنُ:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/831.)زاد الؿعاد (1423 ،)الؿحىل (2172 )كقؾ إوصاراكظر:  (1)

 اكظر الؿصادر السابؼة. (2)



 668 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 
 ٕحد، و هق داخؾ يف بقع الغرر.يذكروا خالًفا 

حديث أبل سعقد الذي يف الباب يدل طىل شرصقـ مـ شروط صحة  تيبيُ:

 البقع:

 أن يؽقن الؿبقع مؼدوًرا طىل تسؾقؿف. أحدٍنا:

 أن يؽقن الؿبقع معؾقًما بقصػ، أو رؤية. الجاىٕ:

وحديث أبل سعقد وإن كان ضعقًػا فؼد تؼدم يف الؿسللة ما يشفد لؿعـاه، 

 هلل التقفقؼ.وبا



ُِْٔع ِكَتُاُب  669 اِلُب

 
ـِ َمْسُعقدٍ  (676) ـِ اْب   َوَط

ِ
َؿَؽ فِل »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل َٓ َتْشَتُروا السَّ

ُف َغَررٌ  ؛الََمءِ  َقاَب َوْقُػُف.«َفنِكَّ . َرَواُه َأْحَؿُد، َوَأَشاَر إَلك َأنَّ الصَّ
(1)

 

 م املستفادة من احلديثاملسائل واألحكا

 بٝع ايػُو يف املا٤. د:1ر َػأي١

أما إن كان السؿؽ غقر مؿؾقك كسؿؽ البحار، وإهنار: فال يجقز بقعف وهق 

 يف الؿاء: ٕكف بقع مجفقل ٓ يؿؾؽ، وٓ خالف يف طدم جقاز ذلؽ.

وأما إن كان السؿؽ مؿؾقًكا يف ماء يؿؽـ مشاهدة السؿؽ مـ خاللف، وٓ 

 هذا البقع طـد أهؾ العؾؿ: ٓكتػاء العؾة الؿاكعة مـ ذلؽ. مشؼة يف إخراجف، فقجقز

  :وأما إن كان السؿؽ الؿذكقر يف إخراجف مشؼة: فالجؿفقر طىل الؿـع

لؾجفالة بققت تسؾقؿ الؿبقع، ويجقز لؾبائع والؿشتري أن يتػؼا طىل وقٍت 

ترة، لؾتسؾقؿ، كققم ويقمقـ مثاًل: فنِن استطاع البائع أن يعطقف يف خالل تؾؽ الػ

 وإٓ أطاد الثؿـ، واهلل أطؾؿ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ رافع (، طـ محؿد بـ السؿاك طـ يزيد بـ أبل زياد طـ الؿسقب ب1/388. أخرج أمحد )ضعٔف (1)

 طـ ابـ مسعقد بف.

 : وحدثـا بف هشقؿ طـ يزيد مل يرفعف. الؿسـدقال أمحد كؿا يف حاشقة بعض الـسخ مـ 

 وقد رجح الؿقققف الدارقطـل والبقفؼل والخطقب.

  (5/369.)تاريخ بغداد(، و 5/341) ســ البقفؼل(، و 5/275) العؾؾاكظر: 

ل زياد، وٓكؼطاطف بقـ الؿسقب بـ رافع، وطبداهلل والؿقققف أيًضا ضعقػ: لضعػ يزيد بـ أب

الجرح ، وجامع التحصقؾابـ مسعقد: فنكف مل يسؿع مـف. قالف أمحد، وأبق حاتؿ كؿا يف 

 .والتعديؾ
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  وكؼؾ طـ طؿر بـ طبد العزيز، وابـ أبل لقىل الجقاز، ولعؾفؿا أرادا ما كان

محصقرا يف بركة أو حقض، ويؿؽـ استخراجف بدون مشؼة.
(1)

 

 بٝع ايٕري يف اهلٛا٤. د:2ر َػأي١

أما بقع الطائر قبؾ اصطقاده فال يجقز بال خالف: ٕكف يبقع مآ يؿؾؽ، وٓ 

تسؾقؿف، وأما إن كان الطقر مؾًؽا لف، ولؽـ صار طؾقف: فحؽؿف حؽؿ العبد  يؼدر طىل

 أبؼ، والحققان الشارد، وقد تؼدم.

وأما إن كان الطقر مؾًؽا لف، ويطقر يف الفقاء، ويعتاد الرجقع إىل البائع: فلجاز 

 بعض الشافعقة، والحـابؾة بقعف، وإكثر طىل طدم الجقاز: ٓحتؿال طدم رجقطف.

إذا كان الؿشتري قد رأى هذا الطقر: فنن مل يرجع  ًاألظيس صحح اىثْغ :ُ قيت

الطائر يف ذلؽ الققم: رجع طىل البائع بالثؿـ، واهلل أطؾؿ.
(2)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (11/42.)إوسط (9/284 ،)الؿجؿقع (6/291 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (9/284.)الؿجؿقع (6/291 )الؿغـلاكظر:  (2)



ُِْٔع ِكَتُاُب  671 اِلُب

 
ـِ َطبَّاٍس  (676) ـِ اْب   ،َوَط

ِ
َأْن ُتبَاَع َثَؿَرٌة َحتَّك  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َكَفك َرُسقُل اهلل

بََراكِلُّ فِل إَْوَسِط ْطَعؿَ تَ  ـٌ فِل َضْرٍع. َرَواُه الطَّ َٓ َلبَ َٓ ُيبَاَع ُصقٌف َطَؾك َضْفٍر، َو ، َو

اَرُقْطـِّل. َوالدَّ
(1)

 

اِجُح َوَأْخَرَجُف َأُبقَداُود فِل الَؿَراِسقِؾ لِِعْؽِرَمةَ  ْقُققًفا َطَؾك ، َوَأْخَرَجُف َأْيًضا مَ ، َوُهَق الرَّ

. َحُف البَقَْفِؼلُّ ، َوَرجَّ ـِ َطبَّاٍس بِنِْسـَادٍ َقِقيٍّ  اْب

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 بٝع ايصٛف ع٢ً ظٗط احلٝٛإ. د:1ر َػأي١

  ،ذهب أكثر أهؾ العؾؿ إىل طدم جقازه، وهق مذهب الحـابؾة، والشافعقة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ح مْقّْفا ّمسضّلاصخٔ (1)

(، 15-3/14(، والدارقطـل )3721) إوسطأما الؿرفقع الؿقصقل فلخرجف الطبراين يف 

 (. 5/341وهق يف ســ البقفؼل )

(، وابـ أبل شقبة 5/341(، والبقفؼل )183) الؿراسقؾوأما الؿرسؾ فلخرجف أبقداود يف 

(6/534.) 

بـ الزبقر طـ طؽرمة. فرواه طـف بدون ذكر ومدار صرق الحديث طىل طؿر بـ فروخ طـ حبقب 

 ابـ طباس مجاطة، وهؿ: ابـ الؿبارك ووكقع وأبقطاصؿ الـبقؾ.

ًٓ بذكر ابـ طباس مجاطة، وهؿ: زيد بـ الحباب وحػص بـ طؿر الحقضل  ورواه طـف مقصق

 ويعؼقب ابـ إسحاق. فقظفر أن رواية اإلرسال أققى، واهلل أطؾؿ.

(، مـ صريؼ أبل 5/341(، والبقفؼل )182) الؿراسقؾود يف وأما الؿقققف فلخرجف أبقدا

إسحاق السبقعل طـ طؽرمة طـ ابـ طباس مقققًفا. ورواه طـ أبل إسحاق زهقر بـ معاوية 

 والثقري. 

 ورجح البقفؼل رواية الققػ، وقال يف الرواية إوىل: طؿر بـ فروخ لقس بالؼقي. 

 ثؼف أبقحاتؿ وابـ معقـ، وسئؾ طـف أبقداود فرضقف. وٓ كعؾؿ مـ تؽؾؿ فقف قبؾ البقفؼل، وقد و
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واستدلقا بحديث  وإسحاق، وأبل ثقر، وابـ الؿـذر، وصحَّ طـ ابـ طباس،

الباب، وبلنَّ ذلؽ يمدي إىل الغرر: ٕنَّ مؾؽ الؿشتري يختؾط مع الصقف 

الـابت بعد الشراء، وهق مـ مؾؽ البائع. وطؾَّؾ الشافعقة الؿـع بـجاستف إذا قطع، 

 وهق غقر صحقح.

  وذهب مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ إىل جقاز البقع بشرط الجزِّ يف الحال، وهق

قال بف سعقد بـ جبقر، وربقعة، ومالؽ، والؾقث، وأبق يقسػ، رواية طـ أمحد، و

وهق وجٌف ضعقٌػ لؾشافعقة، واختاره شقخ اإلسالم، وابـ الؼقؿ، ثؿ اإلمام ابـ 

: ٕنَّ حديث الباب ٓ يصح مرفقًطا، وٓكتػاء اختالط اىصٌابطثقؿقـ، وهق 

 إمالك إذا قطع بالحال، وإن حصؾ شلء مـ ذلؽ: ففق يسقر يغتػر.

ويـبغل أن ٓ يؽقن يف ذلؽ إيذاء لؾحققان، كلن يؽقن الجق شديد البرد فقجتز 

الصقف مـ أسػؾف، فقمذيف، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1431.)الؿحىل (9/328 ،)الؿجؿقع (4/289 ،)اإلكصاف (6/311 ،)الؿغـلاكظر:  (1)



ُٔ ِكَتُاُب  673 ِْعاِلُب

 

 َبِعُض امَلَطاِئِن امُلِمَخَكة

 بٝع ايصٛف َٔ احلٝٛإ املصبٛح. د:1ر َػأي١

( اتػاق الشافعقة طىل الجقاز، 9/327) شرح الؿفذبيف  كؼؾ الـقوي 

 ذلؽ خالف طـد مجقع مـ تؼدم: ٕنَّ طؾة الؿـع مـتػقة طىل ويـبغل أن ٓ يؽقن يف

 ققلفؿ مجقًعا.

ِٝ ا  يف ا٭ضض ناجلعض، ٚاي صٌ، ٚايثّٛ. د:2ر َػأي١  حهِ بٝع املػ

  الجؿفقر طىل طدم جقاز بقع الؿغقبات يف إرض حتك ُتؼؾع ويشاهدها

 الؿشتري: لقجقد الجفالة، واختاره ابـ الؿـذر.

 محد يف رواية، وهق اختقار شقخ اإلسالم، ومالؽ، وإوزاطل، وإسحاق، وأ

 وابـ الؼقؿ، والسعدي، وابـ طثقؿقـ، ومجاطٍة طىل جقاز بقعفا ٕمقر:

ا، ويستدلقن  (1 أنَّ أهؾ الخبرة يعرفقن هذه الثؿار التل تحت إرض جقدًّ

 بظاهر الثؿرة طىل باصـفا.

 ف.ٓ يحترز مـف ففق متسامح فق إن حصؾ غرر يسقر: ففق مغتػر، وكذلؽ ما (2

أنَّ فقف مشؼة طىل أهؾ إمقال الؽبقرة، ويسبب تحؽؿ الؿشتريـ هبؿ: ٕهنؿ  (3

بعد جـقفا قد ٓ يجدون هذه أٓت الحديثة لحػظ الثؿار مؿا يمدي إىل 
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تحؽؿ الؿشتريـ هبؿ، وإن قالقا: لقبع التاجر قؾقاًل قؾقاًل، فػقف مشؼة طىل 

  الؿشتري التاجر، والبائع التاجر.

ـٌ يدلُّ  متـ إزهارمعؾًِّؼا طىل ققل صاحب -  قال الػْكاىٕ )وكام

 : إن كاكت هذه الدٓلة بحقث تتؿقز طـد-فرُطف طؾقف(، وكان يعدد البققع الجائزة

البائع والؿشتري، ويعرفان كقػقتف، وكؿقتف: كان ذلؽ خارًجا طـ بقع الغرر الؿـفل 

ؽ الؽامـ مـ طـف، وإن كاكت هذه الدٓلة قاصرة: فال يحؾ حتك يخرج ذل

ًّٓ بؿا  ز ذلؽ ُمْستَِد إرض، ويحصؾ آصالع طؾقف، ومعرفتف بالُؽـف، ومـ جقَّ

هجرت طؾقف طادة الـاس فؾؿ ُيِصْب: فننَّ مثؾ ذلؽ ٓ يصؾح لتخصقص إدلة.ا
(1)

 

 اي ٝع بػعط ايػٛم. د:3ر َػأي١

 .فقف خالف بقـ أهؾ العؾؿ: فالجؿفقر طىل طدم صحة البقع: ٕجؾ الجفالة 

: ٓ يصح البقع وكؾف باصؾ: ٕكف بقع غرر، وأكؾ ماٍل بالباصؾ:  قال ابً حصو

ٕكف مل يصح فقف التراضل، وٓ يؽقن التراضل إٓ بؿعؾقم الؿؼدار، وقد يرضك 

ٕكف يظـ أكف يبؾغ ثؿـًا َما، فنذا بؾغ أكثر مل يرض الؿشتري، وإن بؾغ أقؾ مل يرض 

 هالبائع.ا

 ػف الـقوي بلكف وجٌف شاذ  ضعقٌػ، ووجٌف طـد الشافعقة حؽاه الرافعل، ووص

 وهق اختقار شقخ اإلسالم، وابـ الؼقؿ طىل صحة البقع.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السقؾ  (5/53 ،)رد الؿحتار (5/821- ،)زاد الؿعاد (29/486 ،)مجؿقع الػتاوىاكظر:  (1)

 (6/161 ،)الؿغـل (1427 ،)الؿحىل (8/174) ،الشرح الؿؿتع (3/29 ،)الجرار

إوسط (11/43.) 
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: وهق أحد الؼقلقـ يف مذهب أمحد وغقره، وقد كصَّ قال غٔخ اإلضالو 

 هأمحد طىل هذه الؿسللة وكحقها.ا

هذه  بعتؽ(: إذا قال: ) (4/51-51بدائع الػقائديف   ّقال ابً الكٔه

، أجاب أبق الخطاب: ٓ يصح البقع، وإذا قبض السؾعة السؾعة( ومل  ـَ ُيَسؿِّ الثََّؿ

ففل مضؿقكة طؾقف. وجقاب شقخـا ابـ تقؿقة صحة البقع بدون تسؿقة الثؿـ، 

فاكصرافف إىل ثؿـ الؿثؾ كالـؽاح، واإلجارة كؿا يف دخقل الحؿام، ودفع الثقب 

لؿعاوضة بثؿـ الؿثؾ ثابتة إىل الؼصار، والغسال، والؾحؿ إىل الطباخ، وكظائره: فا

 ٹ ٹ﴿بالـص واإلمجاع يف الـؽاح، وبالـص يف إجارة الؿرضع يف ققلف تعاىل: 

، وطؿؾ الـاس قديًؿا وحديثًا طؾقف يف كثقر مـ طؼقد [6الطالق:] ﴾ڤ ٹ ٹ

اإلجارة، وكذلؽ البقع بؿا يـؼطع بف السعر وهق بقع بثؿـ الؿثؾ، وقد كص أمحد 

 قف.طىل جقازه، وطؿؾ إمة طؾ

ُمقن لف ٓ يؽادون يخؾصقن مـف: فنن الرجؾ يعامؾ الؾَّحام،  قال: والؿحرِّ

والخباز، والبؼال، ويلخذ كؾ يقم ما يحتاج إلقف مـ أحدهؿ مـ غقر تؼدير ثؿـ 

الؿثؾ الذي يـؼطع بف، وكذلؽ جرايات الػؼفاء وغقرها، فحاجة الـاس إىل هذه 

يجلء الشرع بالؿـع مـف البتة،  الؿسللة تجري مجرى الضرورة، وما كان هؽذا ٓ

 هكقػ وقد جاء جقازه يف العؼد الذي القفاء بؿقجبف أوكد مـ غقره مـ العؼقد.ا

، ويشترط أن تؽقن اىصحْحوما رجحف شقخ اإلسالم، وابـ الؼقؿ هق  ُ :قيت

 إسعار مـضبطة، ٓ مختؾػة حتك ٓ يحصؾ الغرر، وباهلل التقفقؼ.
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ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (679) ـِ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ  ،َوَط ـْ َبقِْع الَؿَضامِق َوالَؿاَلقِقِح.  َكَفك َط

اُر، َوفِل إْسـَادِِه َضْعٌػ. َرَواُه البَزَّ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 َع٢ٓ احلسٜث. د:1ر َػأي١

(: الؿالققح بقع ما يف بطقن 9/325) شرح الؿفذبيف   قال اليّْٖ

ره  الحقامؾ مـ إجـة، والؿضامقـ ما يف أصالب الػحقل مـ الؿاء، هؽذا فسَّ

أصحابـا، ومجاهقر العؾؿاء وأهؾ الؾغة، ومؿـ قالف مـ أهؾ الؾغة أبق طبقده، وأبق 

طبقد، وإزهري، والفروي، والجقهري، وخالئؼ ٓ يحصقن. قال مالؽ بـ 

: الؿضامقـ ما يف بطقن اإلكاث. وهذا الؿحؽؿو الؿحؿؾأكس وصاحبا 

 .ضعقٌػ: ٕكف يؽقن مؽرًرا مع الؿالققح.اكتفك

وقد تؼدم الؽالم طىل مسللة بقع ما يف بطقن الحقامؾ مـ إكعام تحت 

(، وتؼدم الـفل طـ بقع طْسب الػحؾ تحت الحديث رقؿ 816الحديث رقؿ )

(779.)
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( مـ صريؼ صالح بـ أبل إخضر طـ 2/87) كشػ إستار. أخرجف البزار كؿا يف ضعٔف (1)

 الزهري طـ سعقد طـ أبل هريرة بف. 

 قال البزار: ٓ كعؾؿ رواه هبذا اإلسـاد غقر صالح، ومل يؽـ بالؼقي. 

 ضر ضعػف غقر واحد مـ الحػاظ، فالحديث ضعقػ بسببف. صالح بـ أبل إخ ُ :قيت

  (4/288.)اإلكصاف (6/325 )الؿغـلواكظر:  (2)
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 ِن امُلِمَخَكِةامَلَطاِئ ِذِكُس َبِعِض

ًَا. د:1ر َػأي١  ؾطط نٕٛ ا٭ ٌ َعًٛ

 تؼدم مـ شروط صحة البقع أن يؽقن الثؿـ معؾقًما، وإجؾ معؾقًما.

 ه: اتػؼقا طىل أكف ٓ يجقز البقع بثؿـ إىل أجؾ مجفقل.ا قال اليّْٖ

وابـ طبد البر يؼقل يف مسللة َحبَؾ الحبؾة: وٓ خالف بقـ العؾؿاء أنَّ البقع إىل 

 ؾ الؿجفقل ٓ يجقز، وكػك باإلمجاع طؾًؿا.مثؾ هذا إج

حديث الـفل طـ البقع إىل حبؾ الحبؾة، وحديث  :والدلقؾ طىل شرصقة ذلؽ

ؾؿ، وفقف:  .«إىل أجٍؾ معؾقم»السَّ
(1)

  

 حهِ اي ٝع ل  ٚقت احلصاز، أٚ ايعٕا٤. د:2ر َػأي١

 :يف الؿسللة ققٓن 

 : هق الؿـع، وطدم الجقاز.األّل

ريـ، وسعقد بـ جبقر، والشافعل، وأمحد وهق ققل ططاء، والحؽؿ، وابـ سق

يف رواية، والحـػقة، واختاره ابـ الؿـذر: لقجقد الجفالة يف إجؾ، فؼد يتلخر 

أخرجف ابـ أبل شقبة  الحصاد والعطاء، وهذا الؼقل صح طـ ابـ طباس 

 (.6/25(، والبقفؼل )11/82(، وابـ الؿـذر )6/96)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (21/97.)آستذكار (9/339 ،)الؿجؿقعاكظر:  (1)
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 الجقاز والصحة. الجاىٕ:

طـد ابـ  وأبل ثقر، وأمحد يف رواية، وجاء طـ ابـ طؿر وهق ققل مالؽ، 

 .(، ولؽـ يف إسـاده: الحجاج بـ أرصاة، وهق مدلس فقف ضعٌػ 6/69أبل شقبة )

(، وفقفا شريؽ الؼاضل، وفقف 11/281ولف صريؼ أخرى طـد ابـ الؿـذر )

ضعػ، ويحقك الحؿاين، وقد اهتؿ، ولف طـده صريؼ أخرى: أكف كان يبتاع إىل 

ة. أخرجف ابـ الؿـذر مـ صريؼ القلقد بـ مسؾؿ، طـ ابـ جريج، طـ طؿرو مقسر

 بـ ديـار، طـ ابـ طؿر، وفقف مدلسان، مل يصرحا بالسؿاع.ا

وقال همٓء: إنَّ إجؾ تعؾَّؼ بققت مـ الزمـ يعرف يف العادة، وٓ يحصؾ 

 فقف التػاوت بالشلء الؽثقر.

، واهلل أطؾؿ.اىصٌابهق  ًىرا اىقٌه ُ :قيت
(1)

 

 ٜؿرتط يف ايثُٔ إٔ ٜهٕٛ َعًّٛ ايكسض. د:3ر َػأي١

ذكر أهؾ العؾؿ أكف ٓ يجقز البقع بثؿـ مجفقل الؿؼدار، أو الصػة، فال يجقز 

أن يؼقل: بعتؽ هذه السؾعة بـؼقد، أو بؿا شئت، أو بؿا يف مخباك. ٕكف يؽقن مـ 

 بقع الغرر، ويمدي إىل التـازع وآختالف.

ؽقن بالعؿؾة الؿتعامؾ هبا: فنْن كان البقع يف إذا مل يبقـ صػة الـؼقد: فت تيبيُ:

 مؽان يتعامؾقن بعؿالت مختؾػة، ويحصؾ آلتباس: فال يصح.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (11/281.)إوسط (6/69 ،)مصـػ ابـ أبل شقبة (9/341 ،)الؿجؿقعاكظر:  (1)



ُِْٔع ِكَتُاُب  679 اِلُب

 
 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (667)   ،َوَط
ِ
ـْ َأَقاَل ُمْسؾًَِم بَْقَعَتفُ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل  َم

.«ْثَرَتفُ َأَقاَل اهللُ طَ 
(1)

ـُ ِحبَّاَن َوالَحاكُِؿ.  َحُف اْب ـُ َماَجْف، َوَصحَّ َرَواُه َأُبقَداُود، َواْب
(2)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 َع٢ٓ اإلقاي١. د:1ر َػأي١

(: أي: وافؼف طىل كؼض البقع وأجابف إلقف، 4/134) الـفايةيف  قال ابً األثري

ا فسخا البقع، وطاد الؿبقع إىل مالؽف، والثؿـ إىل يؼال: أقالف يؼقؾف إقالًة، وتؼايال إذ

 هالؿشتري إذا كان قد كدم أحدمها أو كالمها، وتؽقن اإلقالة يف البقعة والعفد.ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  بعد ققلف: )باب الخقار(.تلخر هذا الحديث يف كسخة )ب( إىل (1)

(، والحاكؿ 5131(، وابـ حبان )2199(، وابـ ماجف )3461. أخرجف أبقداود )صخٔح (2)

(، مـ صريؼ حػص بـ غقاث، طـ إطؿش، طـ أبل صالح، طـ أبل هريرة، ولقس 2/45)

 طـدهؿ لػظة: )بقعتف(. وإسـاده صحقح، رجالف رجال الشقخقـ.

(، وحدث بف مـ حػظف، 8/196) تاريخ بغدادد بف كؿا يف وقد ققؾ: إن حػص بـ غقاث تػر

( مـ صريؼ: إسحاق بـ 6/27ولقس هق يف كتبف. ولؽـ لؾحديث صريؼ أخرى: أخرجف البقفؼل )

 محؿد الػروي، ثـا مالؽ بـ أكس، طـ سفقؾ، طـ أبقف، طـ أبل هريرة، بف. وهذا إسـاد حسـ.

(، وابـ حبان 5291يف شرح الؿشؽؾ )وإسحاق قد رواه طىل وجف آخر: أخرجف الطحاوي  

(، طـ مالؽ، طـ سؿل، طـ أبل 228(، وابـ إطرابل )454، و453(، والؼضاطل )5192)

 العؾؾ. لؽـ إسحاق أخطل فقف كؿا أشار إىل ذلؽ الدارقطـل يف «كادًما بقعتف»صالح بف بؾػظ: 

  (6/27.)الؽبرى(، والبقفؼل يف 8/215)

(، مـ 18)ص معرفة طؾقم الحديث(، والحاكؿ يف 6/27بقفؼل )ولف صريؼ ثالثة: أخرجف ال

صريؼ: طبدالرزاق، طـ معؿر، طـ محؿد بـ واسع، طـ أبل صالح، طـ أبل هريرة، بف. ثؿ أطؾف 

 الحاكؿ بآكؼطاع بقـ معؿر، ومحؿد بـ واسع، وبقـ محؿد بـ واسع، وأبل صالح.

 ؾؿ.فالحديث هبذه الطرق صحقح بدون شؽ، واهلل أط ُ :قيت
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ٌب فقفا ومـ فضائؾ إطؿال: لحديث أبل هريرة الذي يف   واإلقالة ُمَرغَّ

 الباب.

 ٌٖ اإلقاي١ ؾػٌذ، أٚ بٌٝع؟ د:2ر َػأي١

 :يف هذه الؿسللة ققٓن 

ا فسٌخ، ولقست ببقع، وهق ققل الشافعل، ورواية طـ أمحد، وبعض أهن :األّل

أصحابف، ومحؿد بـ الحسـ، والظاهرية، واستدلقا طىل ذلؽ بلنَّ اإلقالة معـاها 

حف ابـ الؿـذر، وقال:  أقاَلؽالدفع واإلزالة، ُيؼال:  اهلل طثرتؽ، أي: أزالفا، ورجَّ

ام قبؾ قبضف، مع إمجاطفؿ طىل أن هنك طـ بقع الطع ملسو هيلع هللا ىلصويف إمجاطفؿ أنَّ رسقل اهلل 

لف أن يؼقؾ الُؿْسؾَِؿ مجقع اْلـُؿْسَؾِؿ فقف دلقؾ طىل أنَّ اإلقالة لقست بقًعا: وٕهنا تجقز 

 يف الُؿْسَؾِؿ فقف قبؾ قبضف، فؾؿ تؽـ بقًعا كاإلسؼاط.

أهنا بقٌع، وهق مذهب مالؽ، وأمحد يف رواية، وأبل يقسػ: ٕنَّ الؿبقع  الجاىٕ:

لبائع طىل الجفة التل خرج طؾقف مـف: فؽان بقًعا كإول، وٕبل حـقػة طاد إىل ا

تػصقؾ لقس طؾقف دلقؾ، وهق أهنا فسٌخ يف حؼ العاقديـ، بقٌع يف حؼ غقرمها، 

ح ابـ حزم ققل مالؽ  .ورجَّ

، وهق ترجقح اإلمام ابـ اىصٌابهق  اىقٌه األًه :قاه أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل ىو

ذه الؿسللة خالفات كثقرة ذكرها ابـ رجب يف ، ويبـك طىل هطثقؿقـ 

الؼقاطد  وكؼؾفا طـف صاحباإلكصاف.
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح الؿؿتع (1511 )الؿحىل (4/464- ،)اإلكصاف (6/199 ،)الؿغـلاكظر:  (1)

(8/384- ،)آستذكار (21/11-13 ،)الؿقسقطة الػؼفقة الؽقيتقة (5/325- ،)

إوسط (11/381). 
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ُٜؿرتط يف اإلقاي١ إٔ تهٕٛ بٓؿؼ ايثُٔ؟ د:3ر َػأي١  ٌٖ 

  .مذهب الشافعل، وإشفر يف مذهب أمحد أكف ُيشترط أن تؽقن بـػس الثؿـ

( أكف كره 11/381، بنسـاد صحقح طـد ابـ الؿـذر )وثبت طـ ابـ طباس 

ڱ ڱ ﴿بتاع البقع، ثؿ يرده، ويرد معف درهؿ، وقال: هذا مؿا قال اهلل: أن ي

(، قال: ذلؽ الباصؾ. وكره 6/118وطـد ابـ أبل شقبة ) ،﴾ڱ ں ں

 أخذ الزيادة الشعبل، وإسقد، والـخعل.

  وإوزاطل إىل أكف يجقز  -وهق ققل بعض أصحابف-وذهب أمحد يف رواية

ابر بـ زيد، وسعقد بـ الؿسقب، وشريح، بلكثر مـ الثؿـ، أو أقؾ، وهق ققل ج

ح هذا اإلمام ابـ طثقؿقـ، وهق مؼتضك  وابـ سقريـ، والحسـ، والزهري، ورجَّ

ققل مـ قال: إنَّ اإلقالة بقع. وأخرج ابـ أبل شقبة، هذا الؼقل طـ ابـ طؿر 

.ويف إسـاده يزيد بـ إبراهقؿ الخقزي، وهق متروك ، 

يف هذه الصقرة أن اإلقالة ُتَعدُّ بقًعا،  ، ولؽـ يظفراىساجحوهذا هق  ُ :قيت

 وحؽؿفا حؽؿ البققع، واهلل أطؾؿ.

(، حقث قال: ٓ 21/11) آستذكارثؿ وقػت طىل ققل ابـ طبد البر يف 

هخالف بقـ العؾؿاء أنَّ اإلقالة إذا كان فقفا ُكؼصان، أو زيادة، أو تلخقر أهنا بقع.ا
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الؿحىل (8/385- )الشرح الؿؿتع (4/464- ،)اإلكصاف (6/211 ،)الؿغـلاكظر:  (1)

(1511.) 
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ًَِسامَل ِٕغُمُب ِٖحاِدَحَأ ُعِسَِّف  ا

قِق  فِل َزْيًتا اْبَتْعت  594 ..........................................................    السُّ

 91 ......................................................................   ِجْبِريُؾ  َأَتاكِل

 627 ............................................................    َفاْرَتِجْعُفَؿا َأْدِرْكُفَؿا

 488 ...........................................................    الُؿَتَبايَِعانِ  اْخَتَؾَػ  إَذا

 425 ..............................................................    َوَحَؾْؼُتؿْ  َرَمْقُتؿْ  إَذا

ـِ  فِل الَػْلَرةُ  َوَقَعِت  إَذا ْؿ  511 .....................................................    السَّ

 416 ............................................    الـَّْحرِ  َلْقَؾةَ  َسَؾَؿةَ  مِّ بِلُ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  َأْرَسَؾ 

 416 ..................................................    ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقَل  َسْقَدةُ  اْسَتْلَذَكْت 

 519 ..........................................................    َلفُ  َطْبًدا مِـَّا َرُجٌؾ  َأْطَتَؼ 

 217 .......................................................    بَِثْقٍب  َواْسَتْثِػِري اْغَتِسؾِل

 8 ...........................................................    َفِريَضَتانِ  َوالُعْؿَرةُ  الَحجُّ 

َؿانِ  الَخَراُج   655 ...............................................................    بِالضَّ

ادُ   21 ....................................................................    اِحَؾةُ َوالرَّ  الزَّ

اَرةٌ  الُعْؿَرةِ  إَلك الُعْؿَرةُ   5 ...........................................................    َكػَّ

 511 ..............................................................    َحْقَلَفا َوَما ألُؼقَها

ـَ  اْرَحؿ الؾُفؿَّ  ِؼق  422 ..........................................................    الُؿَحؾِّ

 215 ....................................................................   َحَرمٌ  الَؿِديـَةُ 

امِ  َأْوَسطَ  َهَذا َأَلْقَس   428 .................................................    التَّْشِريِؼ؟ َأيَّ
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 434 .........................................    لَبْقِت بِا َطْفِدِهؿْ  آِخرُ  َيُؽقنَ  َأنْ  الـَّاُس  ُأمِرَ  

 412 .....................................................    َيْرُمُؾقا َأنْ : ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  َأَمَرُهؿُ 

مَ  إْبَراِهقؿَ  إنَّ  ةَ  َحرَّ  215 ............................................................    َمؽَّ

ـَ  الَعبَّاَس  َأنَّ   427 ........................   ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقَل  اْسَتْلَذنَ ( ) َطْبِدالُؿطَّؾِِب  ْب

مَ ( َوَرُسقَلفُ ) اهللَ  إنَّ   478 ...............................................    الَخْؿرِ  َبْقعَ  َحرَّ

ـْ  َحَبَس  اهللَ  إنَّ  ةَ  َط  188 .....................................................    الِػقَؾ  َمؽَّ

 51 .........................................................    الَحجَّ  َطَؾْقُؽؿُ  َكَتَب  اهللَ  إنَّ 

رُ  ُهقَ  اهللَ  إنَّ   632 ..............................................................    الُؿَسعِّ

ـَ  إنَّ   419 .................................................    ُيِػقُضقنَ  َٓ  َكاُكقا الُؿْشِركِق

 176 ............................................................    اْحَتَجؿَ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأنَّ 

 659 .......................................................    ِديـَاًرا َأْطَطاهُ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأنَّ 

دَ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأنَّ  ْهاَللِفِ  َتَجرَّ  95 ........................................................   إِلِ

 432 ...............................................    َوالَعْصرَ  الظُّْفرَ  َصؾَّك ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأنَّ 

ـْ  َفَرغَ  إَذا َكانَ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأنَّ   416 ................................................ َتْؾبَِقتِفِ  مِ

ْبعِ  فِل َيْرُمْؾ  َلؿْ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأنَّ   431 .................................................    السَّ

ا ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأنَّ  ةَ  إَلك َجاءَ  َلـؿَّ  418 ..................................................    َمؽَّ

ـِ  َكَفك ملسو هيلع هللا ىلص لـَّبِلَّ ا َأنَّ   611 .................................................    الُؿَحاَقَؾةِ  َط

ـْ  َكَفك ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأنَّ  ـِ  َبْقعِ  َط  676 ............................................    الَؿَضامِق

ـْ  َكَفك ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأنَّ   662 ..................................   إَْكَعامِ  ُبُطقنِ  فِل َما ِشَراءِ  َط

َْهؾِ  َوقََّت  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأنَّ   51 ..................................................    الِعَراِق  ِٕ
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َ  َوقََّت  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأنَّ    52 .................................................    الَؿْشِرِق  ْهؾِ ِٕ

 427 ...........................................    اإِلبِؾِ  لُِرَطاةِ  أْرَخَص  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقَل  َأنَّ 

 424 ............................................    َيْحؾَِؼ  َأنْ  َقْبَؾ  َكَحرَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقَل  َأنَّ 

ـْ  َكَفك ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقَل  َأنَّ  ءِ  َبْقعِ  َط َٓ  551 ............................................    الَق

ـْ  َكَفك ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقَل  َأنَّ   549 ......................................    الَحَبَؾةِ  َحَبؾِ  َبْقعِ  َط

ـْ  َكَفك ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقَل  َأنَّ  ـِ  َط  511 ..........................................    الَؽْؾِب  َثَؿ

ةِ  فِل َوَقَػ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقَل  َأنَّ   423 ........................................    الَقَداعِ  َحجَّ

هُ  َلؿْ  إكَّا  144 ...............................................................    َطَؾْقؽ َكُردَّ

َؿا  432 .........................................................    ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َكَزَلفُ  إكَّ

ـْ  الَبْقَت  َجَعَؾ  َأكَّفُ   421 .......................................................    َيَساِرهِ  َط

 412 ........................................................    بِالَبْقِت  َصاَف  إَذا َكانَ  َأكَّفُ 

ةَ  َيْؼَدمُ  َٓ  َكانَ  َأكَّفُ   419 ............................................................    َمؽَّ

ْكَقا الَجْؿَرةَ  َيْرمِل َكانَ  َأكَّفُ   421 .....................................................    الدُّ

 411 ....................................................    إَْسَقدَ  الَحَجرَ  ُيَؼبُِّؾ  َكانَ  َأكَّفُ 

َؽ  َأْطَؾؿُ  إكِّل  413 ............................................................    َحَجرٌ  َأكَّ

َؿا  36 ...................................................................    َحجَّ  َصبِلٍّ  َأيُّ

 416 .......................................................    الثََّؼؾِ  فِل ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  َبَعَثـِل

 517 .....................................................................    بُِلوقِقَّةٍ  بِْعـِقفِ 

ل  459 ...............................................................    َواْشَتِرصِل ُحجِّ

 522 ...........................................................    َلُفؿُ  َواْشَتِرصِل ُخِذيَفا
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ةِ  َطامَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقلِ  َمعَ  َخَرْجـَا   71 ........................................    الَقَداعِ  َحجَّ

 428 .................................................    الـَّْحرِ  َيْقمَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َخَطَبـَا

ـَ  َخْؿٌس  َوابِّ  مِ  171 .............................................................    الدَّ

 413 ....................................................    َيُطقُف  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقَل  َرَأْيت

 421 .....................................................    الَجْؿَرةَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َرَمك

ـْ   َجابًِرا َسَلْلُت  ـِ  َط ـَّْقرِ  َثَؿ  513 ..............................................    السِّ

 444 .........................................................    َهَذا َمْسِجِدي فِل َصاَلةٌ 

 414 ...................................................    ُمْضَطبًِعا ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َصاَف 

ـَ  بِالَبْقِت  َصَقاُفؽ َػا َبْق  431 ..............................................    َوالَؿْرَوةِ  الصَّ

ُجؾِ  َطَؿُؾ   476 ...............................................................    بَِقِدهِ  الرَّ

 451 ........................................................    ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  ُأْحِصرَ  َقدْ 

َـّا ُيِفؾُّ  َكانَ   415 .............................................................    الُؿِفؾُّ  مِ

ـَا َكبِقعُ  ُكـَّا َفاِت  َسَراِرَي ِد، ُأمَّ َٓ  538 ................................    َحل   ملسو هيلع هللا ىلص َوالـَّبِلُّ  إَْو

 118 ......................................................    ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقَل  ُأَصقُِّب  ُكـْت

 595 .................................................    َيْقمَِفا بِِسْعرِ  ُخَذَهاَتلْ  َأنْ  َبْلَس  َٓ 

 416 ................................................................    الَجْؿَرةَ  َتْرُمقا َٓ 

َؿَؽ  َتْشَتُروا َٓ   669 .....................................................    الَؿاءِ  فِل السَّ

وا َٓ   641 .........................................................    َوالَغـَؿَ  اإِلبَِؾ  ُتَصرُّ

 97 ................................................................    الُؼُؿَص  َتْؾَبُسقا َٓ 

قا َٓ   612 ................................................................    الَجَؾَب  َتَؾؼَّ
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قا َٓ   ْكَبانَ  َتَؾؼَّ  612 ................................................................    الرُّ

َّٓ  رُ َيْحَتؽِ  َٓ   636 ............................................................    َخاصٌِئ  إ

 581 .............................................................    َوَبْقعٌ  َسَؾٌػ  َيِحؾُّ  َٓ 

 39 ............................................................    بِاْمَرَأةٍ  َرُجٌؾ  َيْخُؾَقنَّ  َٓ 

 123 ................................................................    الُؿْحِرمُ  َيـْؽُِح  َٓ 

،  7 ............................................................    َلؽ َخْقرٌ  َتْعَتِؿرَ  َوَأنْ  َٓ

ـَ  َيْسَتؾِؿُ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقَل  َأرَ  َلؿْ   413 ...........................................    الَبْقِت  مِ

 419 ...........................................................  بِّلُيؾَ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  َيَزلِ  َلؿْ 

 426 ..........................................................    َحْؾٌؼ  الـَِّساءِ  َطَؾك َلْقَس 

 84 .............................................................   ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َأَهؾَّ  َما

 177 ............................................................    الَقَجعَ  ُأَرى ُكـْت َما

 651 ......................................................    الطََّعاِم؟ َصاِحَب  َيا َهَذا َما

ـِ  َؾةً  َشاةً  اْشَتَرى َم  641 ..........................................................    ُمَحػَّ

ـِ   562 ......................................................    َيبِْعفُ  َفاَل  َصَعاًما اْشَتَرى َم

ـْ   679 ...........................................................    َبْقَعَتفُ  ؾًِؿاُمْس  َأَقاَل  َم

ـِ   28 .......................................................................    الَؼْقُم؟ َم

ـْ  ـِ  َباعَ  َم  575 ..........................................................    َبْقَعةٍ  فِل َبْقَعَتْق

ـْ  امَ  الِعـََب  َحَبَس  َم  652 ...................................................    الِؼَطاِف  َأيَّ

ـْ   45 ......................................................................    ُشْبُرَمَة؟ َم

ـْ   418 ...........................................................    َهِذهِ  َصاَلَتـَا َشِفدَ  َم
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ـْ   َق  َم ـَ  َفرَّ  627 ......................................................    َوَوَلِدَها َوالَِدةٍ  َبْق

ـْ   461 ..............................................................    َطِرَج  َأوْ  ،ُكِسرَ  َم

 417 ...................................................................    َهاُهـَا َكَحْرت

ل َكَعْؿ،  33 .................................................................    َطـَْفا ُحجِّ

َـّ  َكَعْؿ،  7 .................................................................    ِجَفادٌ  َطَؾْقِف

 671 .....................................    َتْطَعؿَ  َحتَّك َثَؿَرةٌ  ُتَباعَ  َأنْ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َكَفك

 622 ..........................................    لَِبادٍ  َحاِضرٌ  َيبِقعَ  َأنْ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َكَفك

 618 ................................................   الُؿَحاَقَؾةِ  ـِ طَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َكَفك

ـِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َكَفك  598 .................................................    الـَّْجشِ  َط

ـْ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َكَفك  552 .............................................    الَحَصاةِ  َبْقعِ  َط

ـْ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َكَفك  589 .............................................    الُعْرَبانِ  َبْقعِ  َط

ـْ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َكَفك  541 ..........................................    الَؿاءِ  َفْضؾِ  َبْقعِ  َط

ـْ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َكَفك ـِ  َط  575 ..........................................    َبْقَعةٍ  فِل َبْقَعَتْق

ـْ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َكَفك  547 ...........................................    الَػْحؾِ  َطْسِب  َط

ـْ  ُطَؿرُ  َكَفك َفاِت  َبْقعِ  َط دِ  ُأمَّ َٓ  538 ................................................    إَْو

 144 .............................................................    َأَمَرهُ  َأَحدٌ  مِـُْؽؿْ  َهْؾ 

َـّ  َـّ  ُه ـْ  َلُف َـّ  َأَتك َولَِؿ  51 ........................................................    َطَؾْقِف

 31 ........................................................  اهللِ  َفِريَضةَ  إنَّ  اهللِ، َرُسقَل  َيا
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 ناِئَطَىٔاِل اِتَٕعُٕضَىاِل ُعِسَِّف

 5 ................................................................... ِكتاُب احَلجِّ

ِْ ِٗ َِ ُفِسَض َعَم ُِ َو َٗا ََٔب  ِْ  5 .................................................. َباُب َفِضِم

 8 ..................................................... [: حؽؿ الحج.1مسللة ]

 8 .................................................... [: حؽؿ العؿرة.2مسللة ]

 11 .......................................... [: العؿرة طىل أهؾ مؽة.3مسللة ]

 14 .......................... [: هؾ لف أن يعتؿر يف السـة أكثر مـ مرة؟4مسللة ]

[: هؾ تجزئ طؿرة التؿتع والِؼَران طـ العؿرة القاجبة طـد مـ أوجبفا؟5مسللة ]

 ........................................................................... 15 

 16 .................... [: حؽؿ العؿرة الؿػردة التل تمدى بعد الحج؟6مسللة ]

 17 .................. [: هؾ وجقب الحج طىل الػقر، أم طىل التراخل؟7مسللة ]

 21 ......................................... [: شروط وجقب الحج.1مسللة ]

 23 ................................ [: ما ضابط آستطاطة الؿشترصة؟2مسللة ]

 25 .......................... [: ضابط الزاد الذي يشترط الؼدرة طؾقف.3مسللة ]

 25 ............................. [: مـ استطاع التزود ولؽـ طؾقف ديـ؟4مسللة ]

 26 .............................. [: مـ كان لف طؼار مـ أرض أو دار؟5مسللة ]

 26 ................ [: هؾ يدخؾ يف آستطاطة الؿشترصة أمـ الطريؼ؟6مسللة ]
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[: هؾ يدخؾ يف آستطاطة الؿشترصة إمؽان القصقل قبؾ فقات الحج؟7مسللة ]

 ........................................................................... 27 

 28 ................................................... [: حج الصبل.1مسللة ]

 28 ................................... [: كقػقة اإلحرام وأفعال الحج.2مسللة ]

 31 ........................ [: اإلكابة يف الحج لؾعاجز طـ الحج بـػسف.1مسللة ]

َب العاجُز غقره ثؿ أصاق الحج بعد ذلؽ؟2مسللة ]  31 ................. [: إذا كقَّ

 31 .............. [: هؾ يجقز لؿـ يستطقع الحج بـػسف أن ُيـقب غقره؟3مسللة ]

 32 ..... مرًضا غقر مليقس مـ شػائف هؾ لف أن ُيـقب غقره؟ [: الؿريض4مسللة ]

بان غقرمها؟5مسللة ]  32 ............................ [: إطؿك والؿؼعد هؾ ُيـَقِّ

 32 ............................... [: إكابة الرجؾ طـ الؿرأة والعؽس.6مسللة ]

 33 .................................... [: مـ مات وطؾقف حج  واجٌب.1مسللة ]

 34 ...................... [: هؾ يجقز أن يحج طـ الؿقت حج تطقع؟2مسللة ]

 34 ...................... الحج، فؿـ أيـ يحج طـف؟[: مـ أكاب غقره ب3مسللة ]

ُف طـ حجة اإلسالم؟1مسللة ]  36 ..................... [: هؾ يجزئ الصبل َحجُّ

ِة اإلسالم؟2مسللة ] ف طـ حجَّ  37 ...................... [: هؾ يجزئ العبد حجُّ

 38 ....................... [: إذا بؾغ الصبل، أو طتؼ العبد أثـاء الحج؟3مسللة ]

 39 ......................... [: هؾ الَؿْحَرُم شرٌط لقجقب حج الؿرأة؟1مسللة ]

 41 ................................................ ْحَرم.[: ضابط اْلؿَ 2مسللة ]

 41 .............. [: هؾ يؾزم الؿحرم أن يحج معفا إذا بذلت لف الـػؼة؟3مسللة ]
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 42 ......................................................... َبِعُض امَلَطاِئِن امُلِمَخَكة 

 42 ....................................... [: هؾ العبد َمْحَرٌم لسقدتف؟1مسللة ]

 43 .................... [: هؾ يشترط يف الؿحرم أن يؽقن بالًغا طاقالً؟2مسللة ]

 43 ................................... [: هؾ يشترط أن يؽقن مسؾًؿا؟3مسللة ]

 43 .......................................... ـ كػؼة اْلَؿْحَرم؟[: طىل م4مسللة ]

 44 ................... [: هؾ لؾرجؾ أن يؿـع امرأتف مـ حجة اإلسالم؟5مسللة ]

 44 .............................. [: هؾ لف أن يؿـعفا مـ حجِّ التطقع؟6مسللة ]

 46 ..... [: هؾ يشترط فقؿـ يحج طـ غقره أن يؽقن قد حج طـ كػسف؟1مسللة ]

 48 ......................................................... َبِعُض امَلَطاِئِن امُلِمَخَكة

 48 ...................... م حجة الـذر؟[: أيفؿا يؼدم: حجة اإلسالم، أ1مسللة ]

 48 . [: إذا حج الرجؾ طـ كذره أو تطقًطا، ومل يؽـ حج حجة اإلسالم؟2مسللة ]

 51 .................................... [: وجقب الحج يف العؿر مرة.1مسللة ]

َٕاِقِٗت  51 ................................................................ َباُب امَل

 52 ............................................ [: الؿقاققت الؿؽاكقة.1مسللة ]

 55 ............................................. [: مقؼات ذات طرق.2مسللة ]

 57 .... ققت، فؿـ أيـ مقؼاتف؟[: مـ كان ساكـًا قريبًا مـ مؽة دون الؿقا3مسللة ]

 58 .............................................. [: مقؼات أهؾ جدة؟4مسللة ]

 58 .. [: مقؼات أهؾ السقدان وأثققبقا والصقمال ومـ جاء مـ جفتفؿ؟5مسللة ]

 59 ................. [: مـ أتك طىل الؿقاققت مـ غقر أهؾ تؾؽ البالد؟6مسللة ]
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 61 ........... [: مـ مل يؽـ طىل صريؼف مقؼات مـ الؿقاققت الؿذكقرة؟7مسللة ]

 61 .......................................... ام قبؾ الؿقؼات.[: اإلحر8مسللة ]

 63 .............................. [: هؾ يجزئف إذا أحرم قبؾ الؿقؼات؟9مسللة ]

 64 ............................. [: مـ تجاوز الؿقؼات بدون إحرام؟11مسللة ]

[: إذا جاوز الؿقؼات غقر مريد لؾـسؽ، ففؾ يؾزمف الرجقع إىل الؿقؼات 11مسللة ]

 66 .................................................. إذا أراد الـسؽ بعد ذلؽ؟

 66 ............ف الحج؟[: مـ جاوز الؿقؼات فخشل إن رجع أن يػقت12مسللة ]

 67 .................................................... َفِصْن يف املٕاقٗت الصواٌٗة

 69 ..................................... [: إذا أحرم قبؾ أشفر الحج؟1مسللة ]

ِْ َِٔصَفِت  ًِ ِٓ اإِلِحَسا ُُٔجٕ  71 .................................................... َباُب 

 71 ............................................. [: أكقاع كسؽ الحج.1مسللة ]

 72 ........................... [: هؾ لف أن يحرم هبذه الثالثة إكساك؟2مسللة ]

 74 ......................................... [: أفضؾ إكساك الثالثة.3مسللة ]

 79 ........................ ـ ساق الفدي أن يحرم قارًكا؟[: هؾ يؾزم م4مسللة ]

 81 ......................... [: إذا أحرم بـسؽ، ثؿ كسقف قبؾ الطقاف؟5مسللة ]

 81 .............................. [: هؾ لف أن يحرم بؿا أحرم بف فالن؟6مسللة ]

 81 ........................................ [: أحقال مـ أهبؿ إحرامف.7مسللة ]

ِْ ََٖتَعمَُّل ِب ََٔوا   ًِ  83 .................................................... َباُب اإِلِحَسا

 84 .............................................. [: حؽؿ كقة اإلحرام.1مسللة ]
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 85 ......................... ؿستحب لإلحرام يف الؿقؼات.[: الققت ال2مسللة ]

 86 ............ [: هؾ يستحب أن يذكر ما يريد أن يحرم بف قبؾ التؾبقة؟3مسللة ]

 87 ......................................... [: اإلحرام َطِؼَب الصالة.4مسللة ]

[: استؼبال الؼبؾة، والتسبقح، والتحؿقد، والتؽبقر قبؾ اإلهالل بالتؾبقة.5مسللة ]

 ........................................................................... 89 

 91 ................................................... حؽؿ التؾبقة. :[1مسللة ]

 92 ........................................... ت بالتؾبقة.[: رفع الصق2مسللة ]

 92 ...................................... [: رفع الؿرأة صقهتا بالتؾبقة.3مسللة ]

 93 .......................... [: هؾ يستحب ذكر ما أحرم بف يف تؾبقتف؟4مسللة ]

 94 ...................... [: رفع الصقت بالتؾبقة بإمصار والؿساجد.5مسللة ]

 94 ............................................. [: التؾبقة بغقر العربقة.6مسللة ]

 95 ............................... [: غسؾ الؿحرم طـد إرادة اإلحرام.1مسللة ]

 96 .......................................... ـد اإلحرام.[: التـظػ ط2مسللة ]

 97 ..................................... [: ما َيْحُرُم طىل الؿحِرم لبُسف.1مسللة ]

[: هؾ يجقز لف لبس السراويؾ إذا مل يجد اإلزار، ولبس الخػقـ إذا مل 2مسللة ]

 98 .............................................................. يجد الـعؾقـ؟

 99 ............................... [: هؾ طؾقف فدية إذا لبس السراويؾ؟3مسللة ]

 99 .......... [: إذا لبس السراويؾ ففؾ طؾقف فتؼفا حتك تصقر كاإلزار؟4مسللة ]

 99 ..... [: إذا لبس الخػقـ، ففؾ يؾزمف أن يؼطعفؿا مـ أسػؾ الؽعبقـ؟5مسللة ]
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 111 ................. [: مـ لبس الخػقـ لعدم الـعؾقـ هؾ طؾقف فدية؟6مسللة ]

 111 ............................[: إذا لبس الؿؼطقع مع وجقد الـعؾ.7مسللة ]

 111 .............................. [: ما هق الؿستحب لبسف لؾؿحرم؟8مسللة ]

 112 ....................................... [: هؾ لف أن يعؼد اإلزار؟9مسللة ]

 112 ...................................... [: هؾ لف أن يعؼد الرداء؟11] مسللة

 113 ........................... [: ما حؽؿ لبس اْلِفْؿقَان، واْلِؿـَْطَؼة؟11مسللة ]

 114 ....................................... [: تغطقة الؿحرم رأسف.12مسللة ]

 115 .................. [: هؾ تدخؾ إُُذكان يف تحريؿ تغطقة الرأس؟13مسللة ]

 115 .......................... [: إن محؾ طىل رأسف مِْؽتاَل، أو صبًؼا؟14مسللة ]

 115 .......................... غطقة اْلـُؿْحِرِم لَِقْجِفِف؟[: هؾ َيْحُرُم ت15مسللة ]

 117 .......................................... [: استظالل الؿحرم.16مسللة ]

 118 .................................... [: تغطقة الؿحرمة لرأسفا.17مسللة ]

 118 .................................... [: تغطقة الؿحرمة لقجففا.18مسللة ]

 111 ................................... [: لباس الؼػازيـ لؾؿحرمة.19مسللة ]

 111 ................................. [: هؾ لؾؿرأة أن تؾبس ُحؾِقََّفا؟21مسللة ]

 111 ....................... ب يف بدكف وثقبف؟[: هؾ لؾؿحرم أن يتطق21مسللة ]

 112 ..... [: إذا اكؼطعت الرائحة مـ الثقب بالغسؾ، أو صقل الزمـ؟22مسللة ]

 113 . [: الزطػران وغقره مـ الطقب إذا جعؾ يف ملكقل، أو مشروب؟23مسللة ]

 113 .................................. [: الـبات الذي لف ريح صقب.24مسللة ]



َِِسُع  695 ّاِلَنَطاِئل اِلَنُْضَْعاِت َف

 
 115 ............ [: هؾ يجقز لؾؿحرمة أن تؾبس الؿصبقغ بالعصػر؟25مسللة ]

 116 ............................. [: هؾ يدهـ الؿحرم بدكف ورأسف؟26ة ]مسلل

 117 .............................. [: آكتحال لؾؿحرم والؿحرمة.27مسللة ]

 118 ............................. [: حؽؿ تطققب البدن طـد اإلحرام.1مسللة ]

 121 .................................. [: تطققب الثقب قبؾ اإلحرام.2مسللة ]

 121 ............................................ [: تعؿد شؿ الطقب.3مسللة ]

 122 ..........................[: مـ أحرم وطؾقف قؿقص فؿاذا يصـع؟4مسللة ]

 123 ......................................الؿحرم وتزويجف. [: زواج1مسللة ]

 125 ......................... [: هؾ يبطؾ كؽاحف إذا كؽح وهق محرم؟2مسللة ]

 126 ..................................... [: مراجعة الؿحرم لطؾقؼتف.3مسللة ]

 126 ................................... [: شراء إمة يف حؼ الؿحرم.4مسللة ]

 126 . [: إذا أسؾؿ الؽافر ولف أكثر مـ أربع كسقة، فلسؾؿـ وهق محرم؟5مسللة ]

 127 .................................... ُؿْؾَحَؼةَفْصٌؾ فِل ذِْكِر َبْعِض الَؿَسائِِؾ ال

 127 ................................. [: مـ جامع امرأتف وهق محرم؟1مسللة ]

 128 ............................... [: ماذا طؾقف إذا جامع وهق محرم؟2مسللة ]

[: وهؾ يؾزمف أن يؿضل يف هذا الحج الػاسد حتك يؽؿؾف، وهؾ يؾزمف 3مسللة ]

 128 ................................................................. قضاؤه؟

 131 ................... [: هؾ يػرق بقـف وبقـ امرأتف يف حجتف الؼابؾة؟4مسللة ]

 132 ............... طىل سبقؾ القجقب طـد مـ قال بف؟ [: هؾ التػريؼ5مسللة ]
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 133 ..................................... [: مـ أيـ يحرم يف الؼضاء؟6مسللة ]

 133 .............................. [: هؾ يػسد الحج إذا جامع كاسقًا؟7مسللة ]

 134 .......................... [: هؾ يػسد حج الؿؽرهة طىل القطء؟8مسللة ]

[: إذا جامع امرأتف بعد التحؾؾ إول مـ الحج وقبؾ صقاف اإلفاضة؟9مسللة ]

 ......................................................................... 134 

 135 ............................................. قف ذبح؟[: هؾ طؾ11مسللة ]

 136 ........................................ [: ماذا طؾقف أن يصـع؟11مسللة ]

 137 ............................. [: إذا جامع الؿعتؿر قبؾ الطقاف؟12مسللة ]

 137 ................. [: إذا جامع الؿعتؿر بعد الطقاف قبؾ السعل؟13مسللة ]

[: إذا جامع الؿعتؿر بعد الطقاف والسعل، وقبؾ الحؾؼ، أو التؼصقر؟14مسللة ]

 ......................................................................... 137 

 138 .................. ع أن يعقد العؿرة؟[: هؾ طىل الؿعتؿر الؿجام15مسللة ]

 139 ............................. [: هؾ طىل الؿرأة الؿؽرهة هدي؟16مسللة ]

 139 ................................... [: إذا كاكت الؿرأة مطاوطة؟17مسللة ]

 141 ............................. [: إذا وصئ دون الػرج، فؾؿ يـزل؟18مسللة ]

 141 ................................. [: إذا وصئ دون الػرج فلكزل؟19مسللة ]

 141 .................. [: هؾ يػسد حج مـ وصئ دون الػرج فلكزل؟21مسللة ]

 141 ........................... ؿباشرة والؼبؾة بشفقة إذا أكزل؟[: ال21مسللة ]

 142 ............................... [: مـ كظر إىل امرأتف حتك أمـك؟22مسللة ]
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[: هؾ يؾتحؼ بؿا تؼدم مـ وصئ يف الدبر، وكذا الؾقاط، وكذا وطء 23مسللة ]

 142 ................................................................. البفقؿة؟

 144 ..................................... [: ما حؽؿ الصقد لؾؿحرم؟1مسللة ]

، وأهدى لف؟[: هؾ لؾؿحرم أن يلكؾ مـ صقد البر إذا اصطاده الحالُل 2مسللة ]

 ......................................................................... 145 

[: ما حرم طىل الؿحرم لؽقكف ِصقَْد ٕجؾف هؾ يحرم طىل غقره أن يلكؾف؟3مسللة ]

 ......................................................................... 147 

 147 ..... [: إذا قتؾ الؿحرم الصقد، أو ذبحف، ففؾ تحؾ تؾؽ الذبقحة؟4مسللة ]

 148 .................... [: مـ اضطر ووجد مقتة وصقًدا وهق محرٌم؟5مسللة ]

 148 .................. إرسالف؟ [: إذا أحرم ويف مؾؽف صقد، ففؾ يؾزمف6مسللة ]

 149 .......................................... [: ما حؽؿ صقر الؿاء؟7مسللة ]

 149 ........................................... [: حؽؿ صقد الجراد.8مسللة ]

ًْ َٕ ُوِخِس ُِ َٔ ِّٗدا  َِ َقَتَن َص  151 ...................................... َفِصْن ِف٘ َجَصاِء َو

 151 ...... [: إذا قتؾ الؿحرم الصقد، ففؾ طؾقف الجزاء إذا كان متعؿًدا؟1مسللة ]

 151 ................. ء؟[: إذا قتؾ الؿحرم الصقد خطل ففؾ طؾقف الجزا2مسللة ]

ًٓ طىل الصقد فؼتؾف، ففؾ يؾزم الؿحرم جزاء؟3مسللة ]  151[: إذا دلَّ الؿحرُم حال

 151 ............ [: إذا دلَّ الؿحرم محرًما آخر فؼتؾف، فعىل مـ الجزاء؟4مسللة ]

 152 .. [: إن أكؾ الؿحرم ما صقد ٕجؾف، أو بدٓلتف، ففؾ طؾقف الجزاء؟5مسللة ]

 152 ...................... ؽؿ طؾقف جزاء؟[: مـ قتؾ الصقد ثؿ أكؾف، ف6مسللة ]
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 153 ..... [: إذا قتؾ الؿحرم صقًدا آخر بعد أول، ففؾ طؾقف جزاء آخر؟7مسللة ]

 153 ........................ [: إذا قتؾ الؿحرم صقًدا مؿؾقًكا إلكسان؟8مسللة ]

[: إذا صال طىل الؿحرم صقد ومل يستطع دفعف إٓ بؼتؾف، ففؾ طؾقف 9مسللة ]

 154 ................................................................. الجزاء؟

 154 . ، فصاد صقًدا، ففؾ طؾقف الجزاء؟[: إذا اضطر الؿحرم إىل إكؾ11مسللة ]

 155 ................... [: ٓ تػريؼ بقـ إحرام الحج وإحرام العؿرة.11مسللة ]

 155 ....................................... [: ما هق ضابط الصقد؟12مسللة ]

 156 ............................. [: الذي ٓ يؿتـع، ولقس بقحشل.13مسللة ]

 156 ....................................... [: هؾ يف الثعؾب جزاء؟14مسللة ]

 157 ............. [: ماذا يجب طىل مـ صاد وهق محرم مـ الجزاء؟15مسللة ]

 158 .......................... [: مـ الذي يحؽؿ بالؿثؾ مـ الـعؿ؟16مسللة ]

 159 ......................... [: إذا صاد الؿحرم كعامة، فؿاذا طؾقف؟17مسللة ]

 159 ......... [: إذا صاد الؿحرم محاًرا وحشقًّا، فؿاذا طؾقف مـ الـََّعؿ؟18مسللة ]

 161 ......... [: إذا صاد الؿحرم بؼرًة وحشقة، فؿاذا طؾقف مـ الـعؿ؟19مسللة ]

 161 ................. ؿحرم ضبقًا، فؿاذا طؾقف مـ الـََّعؿ؟[: إذا صاد ال21مسللة ]

 161 .............................................. [: القبر ماذا فقف؟21مسللة ]

 161 ........................................... [: القربقع ماذا فقف؟22مسللة ]

بُّ ما فقف؟23مسللة ]  162 .............................................. [: الضَّ

بع ماذا فقف؟24مسللة ]  162 ............................................ [: الضَّ



َِِسُع  699 ّاِلَنَطاِئل اِلَنُْضَْعاِت َف

 
 163 ........................................... [: إركب ماذا فقف؟25مسللة ]

 163 ....................... [: الحؿامة ماذا فقفا إذا صادها الؿحرم؟26مسللة ]

 164 .............................. [: الطققر التل أصغر مـ الحؿام.27مسللة ]

 164 .................................. [: هؾ يف بقض الصقد جزاء؟28مسللة ]

 165 ........................... [: إذا كان الؿصقد صغقًرا، أو َمعقبًا؟29مسللة ]

 166 .............................. [: إذا اشترك مجاطٌة يف قتؾ صقٍد؟31مسللة ]

 166 .. [: إذا اختار الجاين طىل الصقد أن يػدي بالؿثؾ، فؽقػ يصـع؟31مسللة ]

 167 ........................... [: إذا اختار اإلصعام، فؽقػ يصـع؟32] مسللة

 167 ...................................... [: ما هق مؼدار اإلصعام؟33مسللة ]

 167 ............................................. [: مؽان اإلصعام.34مسللة ]

 168 .............................. [: إذا اختار الصقم، فؽؿ يصقم؟35مسللة ]

 169 ................................ [: هؾ يجب التتابع يف الصقام؟36مسللة ]

 171 ....................... [: بقان بعض ما يتعؾؼ بالخؿس الػقاسؼ.1مسللة ]

 173 ................ يؾتحؼ هبذه الخؿس غقرها يف جقاز قتؾفا؟[: هؾ 2مسللة ]

 173 ......................... [: هؾ تؼتؾ السباع وإن مل تبدأ بالفجقم؟3مسللة ]

 174 ................ [: قتؾ بعض الحشرات الؿمذية كالؼؿؾ والُؼَراد.4مسللة ]

 176 ........................................... [: الحجامة لؾؿحرم.1مسللة ]

 177 ........................ [: هؾ طىل الؿحرم الػدية إذا حؾؼ رأسف؟1مسللة ]

 178 .............................. العامد والـاسل؟[: هؾ الػدية طىل 2مسللة ]
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 179 .................. [: ما هق الؼدر الذي إذا حؾؼ وجبت بف الػدية؟3مسللة ]

 181 ............... [: لق حؾؼ الؿحرم رأس الحالل، ففؾ طؾقف شلء؟4مسللة ]

[: لق حؾؼ الحالل رأس محرم بغقر إرادة الؿحرم، كلن يؽقن كائًؿا، أو 5مسللة ]

 181 ................................................................. ُمؽرًها؟

 181 . ريؿ أخذ شعر بؼقة الجسد؟[: هؾ يؾتحؼ بتحريؿ حؾؼ الرأس تح6مسللة ]

 182 ........................... [: ما هق القاجب طؾقف يف هذه الػدية؟7مسللة ]

 182 ................ [: هؾ يجزئف يف اإلصعام أن يغديفؿ، أو يعشقفؿ؟8مسللة ]

 183 ........ [: مـ حؾؼ رأسف متعؿًدا ففؾ يؽقن مخقًرا أم يؾزمف الدم؟9مسللة ]

 183 ............................................. [: مقضع الػدية.11مسللة ]

 184 ............................................. [: تؼؾقؿ إضػار.11مسللة ]

[: مـ احتاج إىل أن يؾبس الؿخقط، أو يغطل رأسف وما أشبفف، ففؾ 12مسللة ]

 186 ............................................................. طؾقف الػدية؟

 188 .................................... [: حؽؿ قتؾ صقد َحَرم مؽة.1مسللة ]

 188 ..................................... [: هؾ يف صقد مؽة الجزاء؟2مسللة ]

 191 ....................... [: مـ مؾؽ صقًدا يف الحؾ فلدخؾف الحرم؟3مسللة ]

 191 .................ا يف الحرم؟[: إذا َصاد الرجؾ وهق يف الحؾ صقدً 4مسللة ]

 191 ................. [: إن صاد الرجؾ وهق يف الحرم صقًدا يف الحؾ؟5مسللة ]

[: إن رمك بسفؿ، أو أرسؾ كؾبف، وهق يف الحؾ، فدخؾ الحرم ثؿ خرج، 6مسللة ]

 192 ................................................. فلصاب الصقد يف الحؾ؟
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 192 ..................[: إن رمك صقًدا يف الحؾ فؼتؾ صقًدا يف الحرم؟7مسللة ]

 193 ........... الحؾ، فدخؾ الحرم فصاد؟[: إن أرسؾ كؾبف لصقد يف 8مسللة ]

[: إن أرسؾ كؾبف طىل صقد يف الحؾ، فدخؾ الصقد الحرم، فدخؾ الؽؾب 9مسللة ]

 193 .................................................. بعده وأصابف يف الحرم؟

 194 .......................................... [: قطع شجر الحرم.11مسللة ]

 194 ................................ [: ما أكبتف أدمققن مـ الشجر.11مسللة ]

 195 ............................... [: هؾ يجقز قطع شقك الحرم؟12مسللة ]

 196 ............... قطع القابس مـ الشجر والحشقش؟ [: هؾ يجقز13مسللة ]

 196 .................... [: هؾ يجقز آكتػاع بؿا اكؼطع مـ الشجر؟14مسللة ]

 196 .................. [: إذا قطعف آدمل آخر، هؾ يجقز آكتػاع بف؟15مسللة ]

 197 ................... [: هؾ لف أن يلخذ ورق الشجر مـ الشجرة؟16مسللة ]

 197 ........................... [: هؾ يجقز رطل البفائؿ يف الحرم؟17مسللة ]

 198 ...........................  إتالف شجر الحرم جزاء؟[: هؾ يف18مسللة ]

[: مـ قتؾ متعؿدا خارج الحرم، ثؿ لجل بالحرم، ففؾ ُيؼام طؾقف 19مسللة ]

 198 ..................................................... الؼصاص يف الحرم؟

 211 ......................... [: وهؾ ُتؼام الحدود التل دون الؼتؾ؟21مسللة ]

 211 ................................... [: إذا اجتؿع بغاٌة يف الحرم؟21مسللة ]

 212 ............................ [: مـ قتؾ أو فعؾ جـاية يف الحرم؟22مسللة ]

 213 ....................................... [: حدود الحرم الؿؽل.23للة ]مس
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 215 ............................ [: هؾ يحرم صقد الؿديـة وشجرها؟1مسللة ]

 217 .................................. [: ما هل حدود الحرم الؿدين؟2مسللة ]

 218 ................................... [: هؾ يف صقد الؿديـة جزاء؟3مسللة ]

 218 ............................ [: أخذ سؾب مـ قطع شجر الؿديـة.4مسللة ]

 219 .................................................. [: كقػقة سؾبف.5مسللة ]

 211 ................. ؟-وادي بالطائػ  - [: هؾ يحرم صقد وادي َوّج 6مسللة ]

 212 ..................................................................... َفِصن

 212 ......................................... [: حؽ الؿحرم لرأسف.1مسللة ]

 213 ................................. [: هؾ لؾؿحرم أن يغسؾ رأسف؟2مسللة ]

 215 ..................................................................... َفِصن

ف، ويؾزمف الحج مرة أخرى 1مسللة ] [: مـ حج ثؿ ارتد بعد حجف: ففؾ يبطؾ حجُّ

 216 ............................................................... إذا أسؾؿ؟

ُُٔدُخِٕه َوكََّة  217 ................................................. َباُب ِصَفِة احَلجِّ 

 219 ............. ز الركقب والؿشل يف الحج، وبقان إفضؾ.[: جقا1مسللة ]

 221 ...... ، وذكر بعض زيادات الصحابة يف التؾبقة.[: تؾبقة رسقل اهلل 2مسللة ]

 221 ....................................... [: حؽؿ الزيادة يف التؾبقة.3مسللة ]

 221 .................... [: حؽؿ رفع القديـ بالدطاء طـد رؤية البقت.4مسللة ]

 222 ............................................... [: صقاف الؼدوم.5مسللة ]

 222 ......................................... ؼدوم.[: حؽؿ صقاف ال6مسللة ]
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 223 ............................................... [: ابتداء الطَّقاف.7مسللة ]

 223 ........................ [: الؿحاذاة لؾحجر إسقد طـد آبتداء.8مسللة ]

 224 ....................................... [: استالم الحجر إسقد.9مسللة ]

 224 ........................... [: هؾ يستؼبؾ الحجر طـد استالمف؟11مسللة ]

 225 ...................................... [: تؼبقؾ الحجر إسقد.11مسللة ]

 225 ......................... [: هؾ لف أن يؼبؾ يده بعد استالمف هبا؟12مسللة ]

[: إذا مل يستطع أن يستؾؿ الحجر بقده، ففؾ لف أن يستؾؿف بعصا، وهؾ 13مسللة ]

 226 ............................................................. يؼبؾ العصا؟

 226 ............................. [: إذا ُذِهَب بالحجر، والعقاذ باهلل؟14مسللة ]

 227 .............. [: ماذا يؼقل طـد استالم الحجر وابتداء الطقاف؟15مسللة ]

 228 ................. [: استالم الركـ القؿاين الذي لقس فقف الحجر.16مسللة ]

[: تؼبقؾ الركـ القؿاين، أو التؼبقؾ مؽان آستالم مـ القد والعصا.17مسللة ]

 ......................................................................... 228 

 228 ................................... [: استالم الركـقـ الشامققـ.18مسللة ]

 229 ............................ [: هؾ َيْستَؾِؿ الركـقـ يف كؾ شقط؟19مسللة ]

 231 ........................ [: الطقاف هؾ يجزئ مـ دون الِحْجر؟21مسللة ]

 231 ............................................. [: كقػقة الطَّقاف.21مسللة ]

 231 ........ [: إذا مشك يف صقافف الؼفؼرى، وجعؾ البقت طـ يؿقـف؟22]مسللة 

ُكق مـ البقت يف الطَّقاف.23مسللة ]  231 ................................. [: الدُّ
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 232 ............................... [: التباطد طـ البقت يف الطقاف.24مسللة ]

 232 ......................... [: ما الحؽؿ لق وسع الؿسجد الحرام.25مسللة ]

 232 .................... [: الطقاف يف سطح الؿسجد حقل الؽعبة.26مسللة ]

 233 .................................... ماذا يؼقل أثـاء الطقاف؟[: 27مسللة ]

 234 .... [: حؽؿ الَرَمؾ يف الثالثة إشقاط إَُول مـ صقاف الؼدوم.28مسللة ]

 235 .... [: هؾ يرمؾ الطقاف كاماًل، أم أنَّ لف أن يؿشل بقـ الركـقـ؟29مسللة ]

 235 .......................................[: مـ ترك الرمؾ طؿًدا؟31مسللة ]

 236 ...... رمؾ فقؿا بعدها؟[: مـ فاتف الرمؾ يف الثالثة إوىل، ففؾ ي31مسللة ]

 236 .. [: إذا مل يرمؾ يف صقاف الؼدوم، ففؾ يرمؾ يف صقاف اإلفاضة؟32مسللة ]

 236 ....................................... [: هؾ طىل الـساء رمؾ؟33مسللة ]

 237 ................................................. [: آضطباع.34مسللة ]

 238 .... [: طدد أشقاط الطقاف بالبقت، وحؽؿ مـ ترك شقًصا مـفا.35مسللة ]

 239 .............................................. [: الـقة لؾطقاف.36مسللة ]

 239 ..................... : الذي يشؽ يف طدد أصقافف كقػ يصـع؟[37مسللة ]

 239 ......................... [: إذا اختؾػ صائػان يف طدد الطقاف؟38مسللة ]

 241 ................................. [: هؾ يجزئ أن يطقف راكبًا؟39مسللة ]

[: إذا محؾ ُمْحِرٌم ُمْحِرًما فطافا وكقيا الطقاف لؽؾ واحد مـفؿا، ففؾ 41مسللة ]

 241 .................................................................. يجزئف؟

 242 ............................ [: إذا كقيا الطقاف لؾؿحؿقل فؼط؟41مسللة ]
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 242 ........... [: إذا كقى الؿحؿقل طـ كػسف، ومل يـق الحامؾ شقئًا؟42مسللة ]

 243 ........[: هؾ يصح أن يـقي كؾ واحد مـفؿا الطقاف لصاحبف؟43مسللة ]

 243 ........................ [: هؾ ُتشترط الطفارة لصحة الطقاف؟44مسللة ]

 245 .................. [: هؾ ُيشترط لؾطقاف صفارة الثقاب والبدن؟45مسللة ]

 246 .....................لعقرة لصحة الطقاف؟[: هؾ ُيشترط ستر ا46مسللة ]

 247 ............................... [: هؾ يرمؾ الذي يطقف راكبًا؟47مسللة ]

 247 ................... [: هؾ ُيشترط الؿقآة بقـ أشقاط الطقاف؟48مسللة ]

 247 ......... [: إذا ُأققؿت الصالة، ففؾ لف أن يؼطع الطقاف لقصظ؟49مسللة ]

 248 ......... [: هؾ يؼطع الطقاف: لقصظ طىل الجـازة إذا حضرت؟51مسللة ]

 248 .................. ا أحدث يف الطقاف، ففؾ يعقد، أو يبـل؟[: إذ51مسللة ]

 249 .......................................... [: مـ أيـ يؼع البـاء؟52مسللة ]

 .» ....................... 249ثؿ كػذ إىل مؼام إبراهقؿ »[: ققلف: 53مسللة ]

 251 ......................... [: حؽؿ الركعتقـ الؾتقـ بعد الطقاف.54مسللة ]

 251 ...................................... [: مؽان صالة الركعتقـ.55مسللة ]

 251 .................................. [: مـ كسل ركعتل الطقاف؟56مسللة ]

 252 [: إذا صىل الؿؽتقبة بعد صقافف، ففؾ تجزئف طـ ركعتل الطقاف؟57مسللة ]

 252 ............ [: الجؿع بقـ أكثر مـ صقاف، ثؿ الصالة بعد ذلؽ.58مسللة ]

 253 ......... [: الطقاف وصالة الركعتقـ بعد صالة الػجر والعصر.59مسللة ]

 254 ........... طـد الؿؼام؟ ﴾ې  ې ې ې ۉ﴿[: قراءة: 61مسللة ]
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 ٻ ٱ﴿،  و﴾ٻ ٻ ٱ﴿أ يف الركعتقـ: [: ققلف: كان يؼر61مسللة ]

 254 ............................................................ .﴾ٻ ٻ

 255 ........... [: الرجقع إىل الركـ بعد صالة الركعتقـ: ٓستالمف.62مسللة ]

 255 . ﴾ژ ڈ ڈ ڎ ڎ  ڌ﴿[: ققلف: فؾؿا دكا مـ الصػا قرأ: 63مسللة ]

 255 ..................... ، فبدأ بالصػا.«أبدأ بؿا بدأ اهلل بف»[: ققلف: 64مسللة ]

ػا.65مسللة ]  256 ......................................... [: ققلف: فرقك الصَّ

[: ققلف: حتك رأى البقت، فاستؼبؾ الؼبؾة...إىل ققلف: مثؾ هذا ثالث 66مسللة ]

 257 .................................................................. مرات.

[: ققلف: حتك إذا اكصبت قدماه يف بطـ القادي سعك، حتك إذا صعدتا 67مسللة ]

 257 ................................................................... مشك.

 258 ................. [: ققلف: فػعؾ طىل الؿروة كؿا فعؾ طىل الصػا.68مسللة ]

ؿروة يعتبر شقًصا، والرجقع يعتبر شقًصا [: الذهاب مـ الصػا إىل ال69مسللة ]

 259 .................................................................... آخر.

 259 ...................... [: حؽؿ السعل بقـ الصػا والؿروة راكبًا.71مسللة ]

 261 ......................... [: هؾ يؼطع السعل لؾصالة الؿؽتقبة؟71مسللة ]

 261 ............ [: هؾ تشترط الطفارة لؾطقاف بقـ الصػا والؿروة؟72مسللة ]

عل بقـ الصػا والؿروة.73مسللة ]  261 ........................... [: حؽؿ السَّ

عل بقـ الصػا والؿروة قبؾ الطقاف بالبقت.74ة ]مسلل  263 ........ [: حؽؿ السَّ
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[: إشقاط السبعة بقـ الصػا والؿروة، هؾ ُيشترط فقفا الؿقآة؟75مسللة ]

 ......................................................................... 264 

 265 [: الؿقآة بقـ الطقاف بالبقت، وبقـ السعل بقـ الصػا والؿروة.76مسللة ]

 265 .............. الؿروة؟[: كؿ طدد إشقاط القاجبة بقـ الصػا و77مسللة ]

 266 ........................................ [: الحؾؼ، أو التؼصقر.78مسللة ]

 267 .................................. [: حؽؿ الحؾؼ، أو التؼصقر.79مسللة ]

 267 .................................. [: متك يؼطع الؿعتؿر التؾبقة؟81مسللة ]

 268 ..................................... [: فسخ الحج إىل العؿرة.81مسللة ]

 271 ................................... [: إدخال الحج طىل العؿرة.82مسللة ]

 272 ............... [: هؾ لف إدخال الحج طىل العؿرة بعد الطقاف؟83مسللة ]

 272 ................................... [: إدخال العؿرة طىل الحج.84مسللة ]

 273 ...................................... [: وقت اإلحرام بالحج.85مسللة ]

 274 ........................................ [: متك يتقجف إىل مـك؟86مسللة ]

 275 ............ [: هؾ يغتسؾ الؿتؿتع ويتطقب طـد إحرامف بالحج؟87مسللة ]

 276 ............................ [: هؾ ُيسـ أن يطقف بعد إحرامف؟88مسللة ]

لؿذكقر، ففؾ يجزئف طـ السعل [: إذا صاف وسعك بعد هذا الطقاف ا89مسللة ]

 276 ................................................................ القاجب؟

 277 ..................................... [: التؾبقة إذا غدا إىل طرفة.91مسللة ]

 277 .............. [: ققلف: فقجد الؼبة قد ضربت لف بـؿرة، فـزل هبا.91مسللة ]
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 277 .................... [: ققلف: فؿؽث قؾقاًل حتك صؾعت الشؿس.92مسللة ]

 278 ..................... [: ققلف: فلتك بطـ القادي فخطب الـاس.93مسللة ]

 278 ............ جؿع بقـ الصالتقـ: الظفر والعصر، يقم طرفة.[: ال94مسللة ]

 279 ............... [: مـ فاتف الجؿع مع اإلمام، ففؾ يجؿع مـػرًدا؟95مسللة ]

 281 ......................... [: هؾ يؼصر الصالَة اإلماُم ومـ معف؟96مسللة ]

 281 ..................................... [: الجؿع بلذان وإقامتقـ.97مسللة ]

 281 ............................ [: تعجقؾ الصالة وتؼصقر الخطبة.98مسللة ]

 282 ........................... إذا ذهب إىل الؿققػ؟ [: هؾ يغتسؾ99مسللة ]

 282 ........... حتك أتك الؿققػ.ملسو هيلع هللا ىلص  [: ققلف: ثؿ ركب رسقل اهلل111مسللة ]

 283 ............ [: ققلف: فجعؾ بطـ كاقتف الؼصقاء إىل الصخرات.111مسللة ]

 283 .......................... [: هؾ يجزئ القققف بقادي طركة؟112مسللة ]

 285 ..................................... [: حؽؿ القققف بعرفة.113مسللة ]

 286 ........................................... [: وقت القققف.114مسللة ]

 287 ............................... [: الدفع قبؾ غروب الشؿس.115]مسللة 

 288 ......................... [: هؾ طؾقف دٌم إذا دفع قبؾ الغروب؟116مسللة ]

 288 ................ [: لق وقػ بعرفات وهق ٓ يعؾؿ أهنا طرفات.117مسللة ]

 289 ............... [: لق وقػ بعرفة وهق مغؿك طؾقف، أو مجـقن؟118مسللة ]

 289 ....................... [: هؾ يشترط الطفارة لؾقققف بعرفة؟119مسللة ]

 289 .................. أخطل الـاس فققػقا يف غقر يقم طرفة؟ [: إذا111مسللة ]
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 291 ...................................... [: التعريػ بغقر طرفة.111مسللة ]

 291 «.يا أيفا الـاس، السؽقـة، السؽقـة»[: ققلف: ويؼقل بقده القؿـك: 112مسللة ]

 292 .......... [: الجؿع بقـ صاليت الؿغرب والعشاء يف الؿزدلػة.113مسللة ]

 292 ..  الؿزدلػة مجع تؼديؿ؟[: هؾ يجقز أن يجؿع قبؾ أن يصؾ إىل114مسللة ]

 293 ......... [: هؾ يجزئف أن يصظ الؿغرب قبؾ أن يليت الؿزدلػة؟115مسللة ]

 293 ............. [: مـ فاتف الجؿع مع اإلمام، ففؾ يجؿع مـػرًدا؟116مسللة ]

 293 ............................... [: ققلف: ومل ُيَسبِّح بقـفؿا شقئًا.117مسللة ]

 294 ..........................................[: الؿبقت بؿزدلػة.118مسللة ]

 296 ................. حتك الػجر. طجع رسقل اهلل [: ققلف: ثؿ اض119مسللة ]

 296 .................. [: متك يجقز لؾحاج أن يدفع مـ الؿزدلػة؟121مسللة ]

 298 ................... [: ققلف: وصىل الػجر حقـ تبقـ لف الصبح.121مسللة ]

 298 .................. [: حؽؿ الصالة مع اإلمام يف صالة الصبح.122مسللة ]

 299 ............................... [: القققف يف الؿشعر الحرام.123مسللة ]

 312 .... بؾ الؼبؾة، فدطا اهلل، وكبره، وهؾؾف، ووحده.[: ققلف: فاستؼ124مسللة ]

ا.125مسللة ]  312 ...................... [: ققلف: فؾؿ يزل واقًػا حتك أسػر جدًّ

 313 ......................... [: ققلف: فدفع قبؾ أن تطؾع الشؿس.126مسللة ]

 313 ................. [: ققلف: حتك أتك بطـ محسر، فحرك قؾقاًل.127مسللة ]

 314 .......................... [: ققلف: ثؿ سؾؽ الطريؼ القسطك.128مسللة ]

 314 ................. [: ققلف: حتك أتك الجؿرة التل طـد الشجرة.129مسللة ]
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 314 .............................. [: ققلف: فرماها بسبع حصقات.131مسللة ]

 316 ................................... [: حؽؿ رمل مجرة العؼبة.131مسللة ]

 316 ................................. [: ققلف: يؽبر مع كؾ حصاة.132مسللة ]

 316 ............................. [: هؾ يجزئ رمقفا مرة واحدة؟133مسللة ]

 317 ................................ [: ققلف: مثؾ حصك الخذف.134مسللة ]

 317 ........................ [: هؾ يجزئف الرمل بالحجار الؽبقرة؟135مسللة ]

 318 ............................[: هؾ يجقز الرمل بغقر الحصك؟136مسللة ]

 319 .............................................. [: صػة الرمل.137مسللة ]

 319 .............................. [: هؾ يجزئف أن يضعفا وضًعا؟138مسللة ]

 311 .............. [: إذا وقعت الحصك خارج الؿرمك والحقض.139مسللة ]

 311 ...............[: إذا شؽ الرامل يف وققع الحجر يف الحقض.141مسللة ]

 311 ........................ [: هؾ لف أن يرمل بحصك قد ُرمَِل بف؟141مسللة ]

 311 ................................... [: مـ أيـ يؾؼط الحصك؟142مسللة ]

 311 .............................. [: هؾ يستحب غسؾ الحصك؟143مسللة ]

 312 .............................................. [: قطع التؾبقة.144مسللة ]

 314 .................................... [: وقت رمل مجرة العؼبة.145مسللة ]

 315 ..... [: هؾ يجقز رمل مجرة العؼبة مـ بعد الظفر إىل الؿغرب؟146مسللة ]

ر الرمل إىل الؾقؾ فؿا الحؽؿ؟147مسللة ]  316 ...................... [: فنذا أخَّ

 317 ............................ [: إذا أخر الرمل إىل أيام التشريؼ.148مسللة ]
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 317 ............................... [: ققلف: رمك مـ بطـ القادي.149مسللة ]

 318 ........................ [: حؽؿ الفدي طىل الؿتؿتع والؼارن.151مسللة ]

 321 ......................... [: شروط وجقب الدم طىل الؿتؿتع.151مسللة ]

إذا أحرم بالعؿرة يف غقر أشفر الحج، وحؾَّ مـفا يف أشفر الحج.[: 152مسللة ]

 ......................................................................... 323 

 324 ........................ [: مـ هؿ حاضروا الؿسجد الحرام؟153مسللة ]

 325 ..................................... [: هؾ لؾؿؽل أن يتؿتع؟154مسللة ]

 325 ....................................... [: وقت وجقب الدم.155مسللة ]

 326 ........................................ [: وقت جقاز الذبح.156مسللة ]

اذا يؽقن الفدي؟157مسللة ]  327 ...................................... [: مِؿَّ

 328 ....................................[: طىل كؿ يجزئ الفدي؟158مسللة ]

 329 ............................................ [: إشعار الفدي.159مسللة ]

 331 .......................................... [: مقضع اإلشعار.161مسللة ]

 332 ............................................. [: تؼؾقد الفدي.161مسللة ]

 332 ....................... [: مـ أرسؾ هدًيا، ففؾ يصبح ُمْحِرًما؟162مسللة ]

 333 ..... [: هؾ يصقر الرجؾ محرًما إذا أراد الـسؽ بتؼؾقد الفدي؟163مسللة ]

 334 .................................. أن يركب الفدي؟ [: هؾ لف164مسللة ]

 334 .................... [: الؿتؿتع إذا مل يجد هدًيا، فؽقػ يصـع؟165مسللة ]

 335 ......... [: هؾ ُيشترط يف الفدي أن يجؿع بقـ الحؾ والحرم؟166مسللة ]
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 336 ...... [: أقسام الفدي القاجب وحؽؿ التصرف فقف قبؾ ذبحف.167مسللة ]

 338 ............. [: إذا ضؾ الفدي الؿعقـ، ثؿ وجده فؿا الحؽؿ؟168مسللة ]

ا يف ذمتف، فؿا حؽؿ ذلؽ؟169للة ]مس  339 ......... [: مسللة: إن طقَـّ معقبًا طؿَّ

 341 ............................... [: كقػ يحصؾ تعققـ الفدي؟171مسللة ]

 341 ................. [: إذا ذبح طـ الفدي القاجب شاة مغصقبة؟171مسللة ]

 341 .................. [: حؽؿ هدي التطقع إذا ططب يف الطريؼ؟172مسللة ]

 345 ...................... [: حؽؿ هدي التطقع إذا أصقب بعقب؟173مسللة ]

 345 ............................. [: حؽؿ إبدال الفدي بخقر مـف؟174مسللة ]

 346 ....................... [: إذا ولدت الفدية: فؿا حؽؿ ولدها؟175مسللة ]

 347 .................................. [: حؽؿ شرب لبـ الفدي؟176مسللة ]

 348 ............................ [: هؾ يمكؾ مـ الفدي القاجب؟177مسللة ]

 349 ........................ [: مشروطقة إكؾ مـ هدي التطقع؟178مسللة ]

 351 ................ ف مـ الفدي؟[: إذا أكؾ مؿا هق مؿـقع مـ أكؾ179مسللة ]

 351 ................... [: الفدي القاجب بغقر الـذر هؾ لف بديؾ؟181مسللة ]

 354 ................ [: مقضع ذبح الفدي وتػريؼ لحؿف وصعامف؟181مسللة ]

 356 ................................... [: ضابط مساكقـ الحرم؟182مسللة ]

 357 ....................... [: إذا كذر إكسان أن يفدي فؽؿ يجزئف؟183مسللة ]

 358 .................. ن؟[: إذا كذر إكسان أن يفدي ومل يعقـ الؿؽا184مسللة ]

 359 ......... [: مـ طجز طـ إيصال الفدي إىل الحرم فؿا الحؽؿ؟185مسللة ]
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 359 ........................ [: مقضع الصقم لؿـ مل يجد الفدي؟186مسللة ]

 361 .......................... [: يجزئ الذكر وإكثك يف الفدي؟187مسللة ]

 361 ................ [: مـ وجب طؾقف بدكة: فذبح َسبًْعا مـ الغـؿ؟188مسللة ]

 362 .................ـؿ فذبح بدكة؟[: مـ وجبت طؾقف َسبٌْع مـ الغ189مسللة ]

 362 .......................... [: مـ وجبت طؾقف بؼرة فذبح بدكة؟191مسللة ]

 363 ............................ [: حؽؿ آشتراك بالبدن والبؼر؟191مسللة ]

 363 ............................... [: ما هق سـ الفدي الؿجزئ؟192مسللة ]

 365 ................................. [: وقت صقام الثالثة إيام.193مسللة ]

 369 ................................. [: وقت صقام السبعة إيام.194مسللة ]

 371 ...............  صقام الثالثة والسبعة التتابع؟[: هؾ ُيشترط يف195مسللة ]

 371 .................... [: إذا مل يصؿ الثالثة إيام قبؾ يقم الـحر.196مسللة ]

 372 ..................... [: مـ ابتدأ يف الصقام ثؿ قدر طىل الفدي.197مسللة ]

 372 ................................. [: حؽؿ الحؾؼ، أو التؼصقر.198مسللة ]

 373 .......................... [: أيفؿا أفضؾ الحؾؼ، أو التؼصقر؟199مسللة ]

 373 ....................... لحؾؼ طىل مـ لبََّد رأسف؟[: هؾ يجب ا211مسللة ]

 374 ...................... [: ماذا يصـع إصؾع الذي ٓ شعر لف؟211مسللة ]

 375 ......................... [: ما هق الحؾؼ والتؼصقر الؿجزئ؟212مسللة ]

 375 .................. [: تلخقر الحؾؼ، أو التؼصقر طـ يقم الـحر.213مسللة ]

 376 ...............................[: هؾ تحؾؼ الؿرأة، أو تؼصر؟214مسللة ]
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فلفاض إىل البقت. ملسو هيلع هللا ىلصركب رسقل اهلل  [: ققلف يف حديث جابر: ثؿ215مسللة ]

 ......................................................................... 377 

 377 .................................... [: حؽؿ صقاف اإلفاضة.216مسللة ]

 378 .................................... [: وقت صقاف اإلفاضة.217مسللة ]

 379 ................ [: مـ رجع إىل بؾده ومل يطػ صقاف اإلفاضة.218مسللة ]

[: مـ رجع إىل بؾده، ومل يطػ صقاف اإلفاضة، وحصؾ مـف الجؿاع 219مسللة ]

 379 ................................................................. ٓمرأتف؟

إذا حاضت الؿرأة قبؾ صقاف اإلفاضة، ومل تـتظرها رفؼتفا،  [:211مسللة ]

 381 ....................................... وخشقت هل وولقفا طىل أكػسفؿا؟

[: ما حؽؿ استخدام الؿرأة لؿقاكع الحقض حتك تعتؿر أو تحج؟211مسللة ]

 ......................................................................... 385 

 385 .................... [: هؾ يرمؾ ويضطبع يف صقاف اإلفاضة؟212مسللة ]

 385 ....................... [: هؾ تشترط الـقة يف صقاف اإلفاضة؟213مسللة ]

 386 ............................ [: كؿ يؾزم الحاج سعل وصقاف؟214مسللة ]

 388 .............. [: أطؿال يقم الـحر، وتؼديؿ بعضفا طىل بعض.215مسللة ]

 391 ........................... [: متك يحصؾ التحؾؾ مـ الحج؟216مسللة ]

 393 .... [: إذا مل يرتب بقـ إطؿال السابؼة فبؿاذا يحصؾ التحؾؾ؟217مسللة ]

 394 ............................ [: ماذا يحؾ لف يف التحؾؾ إول؟218مسللة ]

 395 ................................ [: الؿبقت بؿـك أيام التشريؼ.219سللة ]م
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 396 ................................. [: ماذا طىل مـ ترك الؿبقت؟221مسللة ]

 397 .......................... [: مـ أراد أن يبقت لقؾتقـ، ثؿ َيـػر.221مسللة ]

 398 .................... [: رمل الجؿرات الثالث يف أيام التشريؼ.222مسللة ]

 399 ....................................... [: حؽؿ رمل الجؿار.223مسللة ]

ؿار، والدطاء بعد ذلؽ، والؼقام، ورفع [: حؽؿ التؽبقر طـد رمل الج224مسللة ]

 411 .................................................................. القديـ.

 411 ...................... [: حؽؿ الترتقب بقـ الجؿرات الثالث.225مسللة ]

 411 ........................ [: وقت رمل الجؿار يف أيام التشريؼ.226مسللة ]

 412 .............................. [: إذا أخر رمل يقٍم إىل ما بعده.227مسللة ]

ر الرمل حتك خرجت أيام التشريؼ؟228مسللة ]  412 ................. [: إذا أخَّ

 413 .......................... [: هؾ يرمل طـ الؿريض والعاجز؟229مسللة ]

 414 ..... [: مـ تعجؾ يف الققم الثاين، ففؾ يرمل طـ الققم الثالث؟231مسللة ]

 414 ................. [: هؾ ثبت أن الجؿار، ما قبؾ مـفا رفعف اهلل؟231مسللة ]

 417 ....................... [: مقضع الـحر والذبح يف الحج والعؿرة.1مسللة ]

 419 ............................. [: حؽؿ آغتسال طـد دخقل مؽة.1مسللة ]

 411 ........................... [: حؽؿ السجقد طىل الحجر إسقد.1سللة ]م

 428 ................................. [: كؿ خطبة ُتستحبُّ يف الحج؟1مسللة ]

 432 .......................................... [: الـزول بالؿحصب.1مسللة ]

 434 ......................................... [: حؽؿ صقاف القداع.1مسللة ]
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 435 ....... [: هؾ يجب صقاف القداع طىل مـ طزم طىل اإلقامة بؿؽة؟2مسللة ]

 435 .......................... [: إذا اشتغؾ بشلء بعد صقاف القداع؟3مسللة ]

 436 ....................................... [: إن ترك صقاف القداع؟4مسللة ]

ر صقاف إفاضة، فطاف طـد خروجف، ففؾ يجزئف طـ صقاف 5مسللة ] [: إذا أخَّ

 436 .................................................................. القداع؟

 437 .........................[: صقاف القداع يف حؼ الؿرأة الحائض.6مسللة ]

 441 ..................................... [: هؾ لؾعؿرة صقاف وداع؟7مسللة ]

 442 .......................................... [: القققف يف الؿؾتزم.8مسللة ]

 444 ......... ة يف الؿسجد الـبقي، والؿسجد الحرام.[: فضقؾة الصال1مسللة ]

 444 ........................ [: هؾ هذه الػضقؾة تشؿؾ صالة الـافؾة؟2مسللة ]

؟[: هؾ هذه الػضقؾة تشؿؾ التقسعة التل حدثت بعد مقت الـبل 3مسللة ]

 ......................................................................... 446 

 448 ... [: هؾ التضعقػ خاص  بالؿسجد الحرام، أم يشؿؾ مجقع مؽة؟4مسللة ]

 449 ..................................... ـة.[: تػضقؾ مؽة طىل الؿدي5مسللة ]

َٔاإِلِحَصاِز َٕاِت   451 ...................................................... َباُب الَف

 451 ......................................... [: اإلحصار طـ الحج.1مسللة ]

 451 ........................................ [: اإلحصار طـ العؿرة.2مسللة ]

 452 ................................... [: هؾ طىل مـ ُأحصر الفدي؟3مسللة ]

 452 ............................. [: الحصر العام، والحصر الخاص.4مسللة ]



َِِسُع  717 ّاِلَنَطاِئل اِلَنُْضَْعاِت َف

 
 452 ................. [: إذا أمؽـ الؿحَصر الذهاب مـ صريٍؼ أخرى؟5مسللة ]

 453 ..................................... طىل الؿحصر قضاء؟[: هؾ 6مسللة ]

 454 ........................................... [: التحؾؾ بعد الذبح.7مسللة ]

 454 ................................................. [: مؽان الذبح.8مسللة ]

 455 ............................................ [: وقت كحر الفدي.9مسللة ]

 456 .................... [: إن ُأحِصر طـ البقت بعد القققف بعرفة؟11مسللة ]

 457 ................................. [: مـ ُصدَّ وُأحصر طـ طرفة؟11مسللة ]

 457 .............................. [: إذا طجز الؿحصر طـ الفدي؟12مسللة ]

 458 .............................. : هؾ يؾزمف الحؾؼ، أو التؼصقر؟[13مسللة ]

 458 ................................... [: هؾ تشترط الـقة لؾتحؾؾ؟14مسللة ]

 459 ...................................... [: آشتراط طـد اإلحرام.1مسللة ]

 461 ................................ [: هؾ يختص اإلحصار بالعدو؟1مسللة ]

 462 .......................... [: مـ فاتف القققف بعرفة بغقر إحصار.2مسللة ]

 463 ................................... [: هؾ يؾزمف الؼضاء مـ قابؾ؟3مسللة ]

 463 ............................................ الفدي؟ [: هؾ يؾزمف4مسللة ]

 464 ................... [: هؾ لف أن يبؼك طىل إحرامف لقحج مـ قابؾ؟5مسللة ]

ُِٕٗع  465 .............................................................. ِكَتُاُب اِلُب

 467 ............................................. [: بؿ يحصؾ البقع؟1مسللة ]

 468 ................. [: إن تؼدم الؼبقل طىل اإليجاب بؾػظ الؿاضل؟2مسللة ]



 718 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 
 468 .............. [: إذا قال الؿشتري: بعـل هذا. فؼال البائع: بعتؽ؟3مسللة ]

 469 ..... لؿشتري مستػفًؿا: أتبقعـل ثقبؽ؟ فقؼقل: بعتؽ.[: إذا قال ا4مسللة ]

 469 ............... [: إذا قال البائع: بعتؽ. فؼال الؿشتري: سلشتري.5مسللة ]

 469 ................................................ [: البقع بالؽتابة.6مسللة ]

 471 ........................... [: إجراء طؼقد البقع بأٓت الحديثة.7مسللة ]

 471 ..................... [: إذا كان الرجؾ ُمؽرًها طىل البقع بغقر حؼ؟8مسللة ]

 471 ....................................... يـعؼد بقع التؾجئة؟ [: هؾ9مسللة ]

 472 [: إذا اختؾػ البائع والؿشتري يف هذا البقع الؿؿقه، فؿا الحؽؿ؟11مسللة ]

 472 ............................................... [: بقع الؿضطر.11مسللة ]

 473 ........................................ [: هؾ يؼع بقع الفازل؟12مسللة ]

 473 .............................................. [: بقع الؿجـقن.13مسللة ]

 474 ..................................... [: السؽران هؾ يؼع بقعف؟14مسللة ]

 474 ................................................ [: بقع الصبل.15مسللة ]

َُْب ٍِ ُْ ِو ٍِ َ٘ َع ِّ ٌُ ََٔوا   ِْ  476 ............................................... اُب ُغُسِٔط

 476 .............................................. [: أفضؾ الؽسب.1مسللة ]

 478 .................................................. [: بقع الخؿر.1مسللة ]

 479 ........................................... [: العطقر الؽحقلقة.2مسللة ]

 481 ................................................... [: بقع الؿقتة.3مسللة ]

باغ.4مسللة ]  481 .................................. [: بقع جؾقد الؿقتة قبؾ الدِّ



َِِسُع  719 ّاِلَنَطاِئل ُْضَْعاِتاِلَن َف

 
 482 .................................. [: بقع جؾقد الؿقتة بعد الدباغ.5مسللة ]

 483 ................................ بقع صقف وشعر ووبر الؿقتة.[: 6مسللة ]

 483 ..................................... [: بقع طظام الؿقتة وقروهنا.7مسللة ]

 484 ................................................. [: بقع الخـزير.8مسللة ]

 484 ....................................... [: استعؿال شعر الخـزير.9مسللة ]

 484 ............................................... [: قتؾ الخـزير.11مسللة ]

 485 ............................................... [: بقع إصـام.11مسللة ]

 485 ..................... [: هؾ يجقز بقع الصـؿ لالكتػاع بلكساره؟12مسللة ]

 486 ..................................... آكتػاع بشحقم الؿقتة.[: 13مسللة ]

 487 ................... [: السرجقـ، والعذرة هؾ يجقز بقعفا أم ٓ؟14مسللة ]

 491 .................. [: إذا اختؾػ البائع والؿشتري يف ثؿـ السؾعة؟1مسللة ]

 494 .............................................. [: صػة التحالػ.2مسللة ]

[: إن قال البائع: بعتؽ العبد بللػ. فؼال الؿشتري: بؾ هق والعبد أخر 3مسللة ]

 494 ................................................................... بللػ؟

 495 .......................... [: إذا اختؾػا يف صػة السؾعة بعد تؾػفا؟4] مسللة

 495 ........................... [: إذا اختؾػا يف قدر السؾعة بعد تؾػفا؟5مسللة ]

 496 ......... [: أن يختؾػا يف إجؾ، أو يف شرط الخقار، أو ما أشبفف.6مسللة ]

 496 .................................... [: أن يختؾػا يف طقـ السؾعة.7مسللة ]

 497 ............................... [: إذا اختؾػا يف شلء يػسد العؼد؟8مسللة ]



 721 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 
[: إذا اختؾػ البائع والؿشتري يف ثبقت خقار الشرط ولقس هـالؽ بقـة؟9مسللة ]

 ......................................................................... 498 

 498 ................. [: إذا اختؾػا طـد مـ حدث العقب يف السؾعة؟11مسللة ]

 511 ............................................ [: حؽؿ بقع الؽؾب.1مسللة ]

 512 ................................ [: هؾ طىل متؾػ الؽؾب الؼقؿة؟2مسللة ]

 513 ................................. [: قتؾ اْلُؿَعؾَّؿ وما ُيباح إمساكف.3مسللة ]

 513 ............................................... جارة الؽؾب.[: إ4مسللة ]

 514 .................................... [: إهداء الؽؾب والقصقة بف.5مسللة ]

 514 ................................. [: مبادلة كؾب بؽؾب، أو بغقره.6مسللة ]

 514 ................................................ [: اقتـاء الؽؾب.7مسللة ]

 515 .....................................[: بقع الحققاكات الؿػترسة.8مسللة ]

 516 ..................................... [: بقع الحققاكات الؿحـطة.9مسللة ]

 517 ........................... [: بقع الدابة، واستثـاء الركقب طؾقفا.1مسللة ]

 518 ............. [: إذا أراد الؿشتري أن يبقع العقـ الؿستثـك مـػعتفا.2لة ]مسل

 519 .................................................. [: بقع الؿدبر.1مسللة ]

 511 .............................. [: هؾ يجقز بقع الزيت الؿتـجس؟1مسللة ]

 514 ............................................... [: حؽؿ بقع الفر.1مسللة ]

 515 ........................................... َفِصن ِف٘ ِذِكِس َبِعِض امَلَطاِئِن امُلِمَخَكة

 515 ......................................... [: بقع البغال، والحؿقر.1مسللة ]



َِِسُع  721 ّاِلَنَطاِئل اِلَنُْضَْعاِت َف

 
 516 .................................................... : بقع الؼرد.[2مسللة ]

 516 .................................................. [: بقع الطققر.3مسللة ]

 518 ............................................... [: بقع الحشرات.4مسللة ]

 518 ................................................[: بقع دودة الؼز.5مسللة ]

 519 ................................................... [: بقع الـحؾ.6مسللة ]

 519 ............................................... [: حؽؿ بقع الدم.7مسللة ]

 521 ................................... [: كؼؾ الدم مـ جسد إىل آخر.8مسللة ]

 521 ........................................... [: حؽؿ بقع الؿسؽ.9مسللة ]

 521 .................. حػ التل فقفا صقر.[: شراء الؿجالت والص11مسللة ]

 522 ................................ «.واشترصل لفؿ القٓء»[: ققلف: 1مسللة ]

 524 ................................................ [: بقع الؿؽاتب.2مسللة ]

ِِٗع  526 ..................................... َوَطاِئُن ُوِمَخَكة ُوَتَعّمَكٌة ِبالػُُّسِٔط ِف٘ الَب

 526 ............................................ [: الشروط يف البقع.1مسللة ]

 526 ....................... [: الققت الذي تعتبر فقف الشروط يف البقع.2مسللة ]

 527 ...................................... م الشروط يف البقع.[: أقسا3مسللة ]

 528 ......................... [: اشتراط البائع كػًعا معؾقًما مـ الؿبقع.4مسللة ]

[: أن يشترط الؿشتري طىل البائع كػًعا معؾقًما يعؿؾف يف السؾعة قبؾ 5مسللة ]

 528 .................................................................. قبضفا.

 529 [: إذا شرط البائع طىل الؿشتري أن ٓ يفبف، أو يبقعف، يعـل الؿبقع؟6مسللة ]



 722 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 
 531 ................................. العبد بشرط أن يعتؼف؟ [: إذا باع7مسللة ]

 531 .................................... [: إذا مل يػ الؿشتري بعتؼف؟8مسللة ]

[: إذا باع البائع بشرط أن يعامؾف الؿشتري بعؼد آخر مـ بقٍع، أو سؾٍػ، 9مسللة ]

 531 ............................................................... أو إجارة؟

[: إذا قال البائع: أبقعؽ هذه السؾعة طىل أكؽ إذا أردت أن تبقعفا تبقعفا 11مسللة ]

 532 ............................................. فا بف؟مـل بالثؿـ الذي ستبقع

 533 ..................... [: هؾ يجقز البقع إذا ُطؾَِّؼ بشرط مستؼبؾ؟11مسللة ]

[: إذا قال البائع: أبقعؽ السؾعة الػالكقة طىل أن تلتقـل بالثؿـ إىل مخسة 12مسللة ]

 533 ................................................... أيام، وإٓ فال بقع بقــا؟

[: إذا قال البائع لؾؿشتري: بعتؽ كذا طىل أن تبرئـل مـ العققب 13مسللة ]

 534 .............................................................. الؿجفقلة؟

[: إن باع أرًضا، أو داًرا طىل أكف طشرة أذُرع، فبان أحد طشر ذراًطا، أو 14مسللة ]

 535 ............................................................. تسعة أذرع؟

 538 .................................... [: حؽؿ بقع أمفات إوٓد.1مسللة ]

 541 ................................................... [: بقع الؿقاه.1مسللة ]

 544 ....................... [: هؾ لف أن يؽري حصتف مـ بئر مشترك؟2مسللة ]

 544 ................................. [: ما يجؿعف يف َسدٍّ مـ إمطار.3مسللة ]

 545 ............................................. [: بقع البئر والعقـ.4سللة ]م

 547 ............................. [: معـك طسب الػحؾ، وحؽؿ بقعف.1مسللة ]



َِِسُع  723 ّاِلَنَطاِئل اِلَنُْضَْعاِت َف

 
 548 ......... [: إذا أهدى صاحب إكثك لصاحب الػحؾ بغقر شرط؟2مسللة ]

 548 ................................................ [: طْسب الـخؾ.3مسللة ]

 549 .............................. [: معـك بقع حبؾ الَحبَؾة، وحؽؿف.1مسللة ]

 551 ............................. [: معـك القٓء، وحؽؿ بقعف، وهبتف.1مسللة ]

 552 ........................................... [: معـك بقع الحصاة.1]مسللة 

 552 ............................................. [: ضابط بقع الغرر.2مسللة ]

 553 ..................................... [: ما يتسامح فقف مـ الغرر.3مسللة ]

 554 .............................................. [: حؽؿ بقع الغرر.4مسللة ]

ك بالقاكصقب.5مسللة ]  554 ............................. [: حؽؿ لعب ما يسؿَّ

 554 ............................... [: الجقائز التل تقضع مع السؾع.6مسللة ]

 555 .................... ت؟[: هؾ يجقز لؾشركات استعؿال التحػقزا7مسللة ]

 556 ....................................... [: شركة التلمقـ التجارية.8مسللة ]

 558 ...................................... [: شركة التلمقـ التعاوكقة.9مسللة ]

 559 ........................................... [: مجعقة الؿقضػقـ.11مسللة ]

 562 .................................. [: حؽؿ بقع الشلء قبؾ قبضف.1مسللة ]

 564 ........................... [: التصرف فقف قبؾ الؼبض بغقر البقع.2مسللة ]

 565 ........................................... [: العتؼ قبؾ الؼبض.3مسللة ]

 565 ........................................ الؼبض؟ [: بؿاذا يحصؾ4مسللة ]

 567 ... [: إذا تؾػت السؾعة بعد التػرق قبؾ الؼبض بدون تدخؾ آدمل؟5مسللة ]



 724 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 
 568 ............. [: إن تؾػت السؾعة بػعؾ الؿشتري، أو بػعؾ أجـبل؟6مسللة ]

 569 ...............................................[: لق أتؾػف البائع؟7مسللة ]

 569 .................................. [: أجرة الؽقؾ، وكؼؾ البضاطة.8مسللة ]

 571 ففؾ يؾزمف أن يؽقؾف مرة أخرى؟[: إذا اشترى صعاًما كقاًل، ثؿ باطف، 9مسللة ]

[: حؽؿ شراء الطعام جزاًفا، وهؾ يجقز بقعف قبؾ قبضف إذا كان جزاًفا؟11مسللة ]

 ......................................................................... 571 

[: هؾ يجقز بقع مامل يؼبضف مؿا يؿؾؽف بغقر الشراء، وحؽؿ بقع صؽاك 11مسللة ]

 572 ................................................................ إرزاق؟

 573 ................. [: حؽؿ بقع صؽاك إرزاق قبؾ قبض الرزق؟12مسللة ]

 574 . [: هؾ يجقز بقع السؾعة قبؾ أن يؼبضفا إذا كان سقبقعفا لؾبائع؟13مسللة ]

 575 ......................................... [: معـك بقعتقـ يف بقعة.1مسللة ]

 576 ......................................... [: البقع إىل أجؾ بزيادة.2مسللة ]

 581 .............................. [: البقع بشرط السؾػ، أو الؼرض.1مسللة ]

 582 .................................. «.َوٓ َشْرَصاِن فِل َبقْعٍ »[: ققلف: 2مسللة ]

ـْ َوٓ ِرْبُح [: »3مسللة ]  583 ..................................... «.َما َلْؿ َيْضَؿ

 585 ............................... «.َوٓ َبقُْع َما َلقَْس ِطـَْدك»[: ققلف: 4مسللة ]

 586 ........... [: بقع الرجؾ ما اغتصب مـف لؿـ يؼدر طىل استرجاطف.5مسللة ]

ؾؿ يف بقع ما لقس طـدك؟6مسللة ]  587 ....................[: هؾ يدخؾ بقع السَّ

ة، أو كحق [: البقع بشرط البقع، أو الصرف، أو اإلجارة، أو الؿزارط7مسللة ]



َِِسُع  725 ّاِلَنَطاِئل اِلَنُْضَْعاِت َف

 
 588 .................................................................... ذلؽ.

 589 ..................................... [: حؽؿ بقع العربان ومعـاه.1مسللة ]

 591 ............................................. [: طؼد آستصـاع.2مسللة ]

[: التؼاضل بدل الدراهؿ دكاكقر والعؽس، أو التؼاضل بعؿؾة غقر العؿؾة 1مسللة ]

 595 ......................................................... التل أسؾػف فقفا.

[: إذا كان الذي يف الذمة ممجال مل يلت وقت سداده، ففؾ يجقز 2مسللة ]

 597 ........................................................... ة فقف؟الؿصارف

 598 .................................... [: تعريػ الـجش، وحؽؿف.1مسللة ]

 598 ........................... [: ما حؽؿ البقع إذا حصؾ فقف كجش؟2مسللة ]

 611 ................................... [: معـك الؿحاقؾة، وحؽؿفا.1مسللة ]

 611 ..................................... [: معـك الؿزابـة، وحؽؿفا.2مسللة ]

 612 .................................... [: معـك الؿخابرة، وحؽؿفا.3مسللة ]

 612 ................................. [: ققلف: وطـ الثـقا إٓ أن تعؾؿ.4مسللة ]

[: إذا امتـع الؿشتري مـ الذبح وقد استثـك البائع شقئًا مـ الحققان؟5]مسللة 

 ......................................................................... 616 

 616 .................... [: هؾ يجقز بقع إمة، واستثـاء ما يف بطـفا؟6مسللة ]

 617 ......................... [: ما حؽؿ بقع السؾعة بديـار إٓ درهؿ؟7مسللة ]

 618 ................................... [: معـك الؿخاضرة وحؽؿفا.1مسللة ]

 618 ............................................. [: معـك الؿالمسة.2مسللة ]



 726 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 
 619 ............................................... معـك الؿـابذة.[: 3مسللة ]

 619 ........................................... [: بقع الشلء الغائب.4مسللة ]

 611 ......................................... [: بقع إطؿك وشراؤه.5مسللة ]

ل الَجالب لؾسؾعة يف الطريؼ.1مسللة ]  612 ............................. [: تَؾؼِّ

 613 .................... [: ما هق الحدُّ الذي ٓ يجقز لفؿ فقف التؾؼل؟2مسللة ]

 614 ........................................ [: حؽؿ البقع إذا حصؾ.3مسللة ]

تؾؼل، فقجد جالبًا لؾسؾعة، ففؾ يجقز لف [: إذا خرج لغقر قصد ال4مسللة ]

 615 ............................................................. شراؤها مـف؟

 615 ......... [: هؾ لف الخقار إذا قدم السقق يف حالة الغبـ، أم مطؾًؼا؟5مسللة ]

 615 .... [: هؾ ٕحد الركبان أن يشتري مـ صاحبف قبؾ بؾقغ السقق؟6مسللة ]

[: هؾ يجقز أن يخرج الرجؾ مـ الحضر إىل أهؾ الحقائط يف أماكـفؿ؟7مسللة ]

 ......................................................................... 616 

 616 ......................... [: هؾ يجقز تؾؼل الركبان لقبقعفؿ شقئًا؟8مسللة ]

 617 .................................... [: حؽؿ بقع الحاضر لؾبادي.9مسللة ]

 619 .................................... [: هؾ يصح البقع إذا وقع؟11مسللة ]

 621 ......................... [: هؾ يجقز شراء الحضري لؾبدوي؟11مسللة ]

 621 ............ [: هؾ يجقز لؾحاضر أن يـصح البادي ويشقر طؾقف؟12مسللة ]

قم، وحؽؿ ذلؽ.[: معـك البقع 1مسللة ] قم طىل السَّ  622 ........ طىل البقع، والسَّ

 624 ............. [: إذا وقع البقع طىل بقع إخ، ففؾ يصح البقع أم ٓ؟2مسللة ]



َِِسُع  727 ّاِلَنَطاِئل اِلَنُْضَْعاِت َف

 
 624 ......................................... [: البقع طىل بقع الذمل.3مسللة ]

 625 ........................................... [: حؽؿ بقع الؿزايدة.4مسللة ]

[: إذا اتػؼ أهؾ السقق طىل طدم الؿزايدة يف السؾعة الؼادمة مـ رجؾ 5مسللة ]

 626 ............................. بقعفا فقضطروكف لقبقعفا بسعر مـخػض؟ يريد

 628 ........................ [: حؽؿ التػريؼ بقـ ذوي إرحام بالبقع.1مسللة ]
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 642 ............................................... [: معـك التَّْصرية.1مسللة ]

 642 ............................................... [: حؽؿ التصرية.2مسللة ]

 643 ................................................. [: تصرية البؼر.3مسللة ]

 643 .......................... [: إذا حصؾت التصرية فؿا حؽؿ البقع؟4مسللة ]

 644 .............................. [: ماذا يرد بدل الؾبـ الذي احتؾبف؟5مسللة ]

 644 ........ [: إذا تراضك البائع والؿشتري طىل غقر الصاع مـ التؿر؟6مسللة ]

[: إذا طؾؿ أهنا مصراة، والؾبـ مازال مقجقًدا، ففؾ يؾزم البائع قبقل لبـف؟7مسللة ]

 ......................................................................... 645 



 728 فتح العالو يف دزاض٘ أحادٓح بلْغ املساو 

 
 646 ............................................. [: إذا مل يقجد تؿر؟8مسللة ]

أهنا مصراة فردها قبؾ أن يحؾبفا، ففؾ طؾقف صاع  [: إذا طؾؿ الؿشتري9مسللة ]

 646 .................................................................... تؿر؟

 646 .. [: لق طؾؿ الؿشتري أهنا مصراة قبؾ أن يشتريفا، ففؾ لف ردها؟11مسللة ]

[: لق اشترى مصراة فؾؿ يعؾؿ بذلؽ الؿشتري حتك صار لبـفا طادة طىل 11مسللة ]

 647 ......................................................... ما صريت طؾقف؟

بعد رضاه هبا، ففؾ طؾقف صاٌع مـ  [: لق اصؾع طىل طقب آخر بالؿصراة12مسللة ]

 647 .................................................................... تؿر؟

 648 ................................................ [: صػة التؿر.13مسللة ]

 648 ..... [: لق اشترى أكثر مـ مصراة، ففؾ طؾقف لؽؾ واحدة صاع؟14مسللة ]

 649 .............. [: هؾ خقار الؿصراة طىل الػقر، أم طىل التراخل؟15مسللة ]

 649 .......................... [: مـ متك يبدأ تقققت الثالثة إيام؟16مسللة ]
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 البعدانْ أبْ عبداهلل حممد بو علْ بو حزام الفضلْ
 يف داز اؿدٜح بدَاج
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َّاِر  َباُب اخِل
خِلَي  اِربَاُب ا

ـِ ُطَؿَر  (188) ـِ اْب   ،َوَط
ِ
ـْ َرُسقِل اهلل ُجََلنِ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَط ، َفُؽلُّ إَذا َتَباَيَع الرَّ

ـُْفََم بِ  َقا َوَكاَكا َجِؿقًعا، َأْو ُيَخقُِّر َأَحُدُهََم اآلَخَر َواِحٍد ِم َفنِْن َخقََّر  ؛الِخَقاِر َما َلْم َيَتَػرَّ

َقا بَْعَد َأْن َتَباَيَعا َوَلْم  ،َأَحُدُهََم اآلَخَر َفَتَباَيَعا َطَؾى َذلَِك َفَؼْد َوَجَب الَبْقُع، َوإِْن َتَػرَّ

ـُْفََم الَبْقَع  . ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف، َوالؾَّْػُظ لُِؿْسؾٍِؿ.«َفَؼْد َوَجَب الَبْقُع  ؛َيْتُرْك َواِحٌد ِم
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 كتاب البيوع

 خٝاز اجملًظ. د:1ر َطأي١

َوفِقِف َدلِقٌؾ َطَؾك إِْثبَات ِخقَاِر  (3222 :) قاٍ احلافظ ابٔ حجس

َوَقْد َمَضك َقبُْؾ بِبَاٍب  ،َؿْجؾِسِ ـالْ 
(2)

ـِ ََأنَّ ا  َْبَداِن،  ْب ْٕ ق بِا ُطَؿر َحَؿَؾُف َطَؾك التََّػرُّ

َْسَؾِؿل ْٕ َوَكَذلَِؽ َأُبق َبْرَزَة ا
(3)

َحاَبة. َوَخاَلَػ فِل  ـْ الصَّ
َٓ ُيْعَرف َلُفَؿا ُمَخالٌِػ مِ ، َو

ـُ أَبِل َشقْبََة بِنِْسـَادٍ َصِحقٍح َطـُْف َقاَل  ،َذلَِؽ إِْبَراِهقؿ الـََّخِعلُّ  اْلبَقُْع َجائٌِز َوإِْن  :َفَرَوى اِْب

َقا ْػَؼُة َفََل ِخقَارَ  :َوَرَواُه َسِعقد ْبـ َمـُْصقر َطـُْف بَِؾْػظِ  .َلْؿ َيتََػرَّ َوبَِذلَِؽ  .إَِذا َوَجبَْت الصَّ

ـَ َحبِقٍب  ;َؿالِؽِقَّةُ ـَقاَل الْ  َّٓ اِْب َٓ َكْعَؾُؿ َلفُ  ،إِ ـِ َحْزم:  َّٓ َواْلَحـَِػقَّة ُكّؾفْؿ، َقاَل اِْب ِ ْؿ َسَؾًػا إ

 ها.إِْبَراِهقَؿ َوْحَدهُ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.55( )2642(، ومسؾؿ )3223خاري )أخرجف الب (2)

 (.2642كذلؽ برقؿ ) مسؾؿ(، وهق يف 3218برقؿ ) البخاري يف (3)

 ( بنسـاد صحقح طـف.4568أخرجف أبق داود برقؿ ) (4)
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ُحجج الؿالؽقة، والحـػقة يف ردهؿ لؾحديث، وردَّ  ثؿ ذكر الحافظ 

 طؾقفا، وبقَـّ ضعػفا، فراجع ذلؽ; فنكف مػقد.

وقد ذهب مجاهقر العؾؿاء إىل إثبات خقار الؿجؾس; لحديث ابـ طؿر  :ُ قلت

 الذي يف الباب، وبؿعـاه حديث حؽقؿ بـ حزام ،  يفالصحقحقـ
(1)

أنَّ  

ـَا بورك هلَم يف بقعفَم، »قال:  الـبل  البقعان بالخقار مامل يتػرقا؛ فنن وُصدقا وبقَّ

 .«وإن كذبا وكتَم؛ ُُمِؼت بركة بقعفَم

 قابط ايتفسم. د:2ر َطأي١

َوَقْد اِْختََؾَػ اْلَؼائُِؾقَن بَِلنَّ  (3221 :)الػتحيف   قاٍ احلافظ ابٔ حجس

َْبَدانِ ُؿَراد َأْن يَ ـالْ  ْٕ َقا بِا ِق الْ  :تََػرَّ َؿْشُفقر ـَؿْذُكقر َحدٌّ ُيـْتََفك إَِلقِْف؟ َوالْ ـَهْؾ لِؾتََّػرُّ

ُف َمْقُكقٌل إَِلك اْلُعْرف، َفُؽؾُّ َما ُطدَّ فِل اْلُعْرِف  ـْ َمْذَهب اْلُعَؾَؿاء فِل َذلَِؽ أَكَّ
اِجُح مِ الرَّ

ًقا ُحؽَِؿ بِفِ  َٓ َفََل  ،َتَػرُّ  ها.َأْطَؾؿُ  َاهللُ وَ  ،َوَما 

َُا اآلَخَس»قٛي٘:  د:3ر َطأي١ ُٖ ُِّس َأَحُد َُٜد  ِٚ  .«َأ

َب طىل هذا الحديث البخاري يف  يف ]كتاب البققع/باب:  صحقحفبقَّ

 ، فؼال: ]باب إذا خقََّر أحدمها صاحبف بعد البقع فؼد وجب البقع[.([56)

ْن َوإِ »َوَقْقُلُف  (:3223يف شرح حديث الباب )  قاٍ احلافظ ابٔ حجس

ـُْفََم اْلَبْقَع  َقا بَْعَد َأْن َتَباَيَعا َوَلْم َيْتُرْك َأَحٌد ِم َأْي  .َفَؼْد َوَجَب اْلبَقْعُ  ;َلْؿ َيْػَسْخفُ  :أَْي  «َتَػرَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2643(، ومسؾؿ برقؿ ):318أخرجف البخاري برقؿ ) (2)
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ِق  ا فِل اِْكِػَساِخ اْلبَقِْع بَِػْسِخ َأَحدمهَا ،َبْعَد التََّػرُّ  .َوَهَذا َضاِهٌر ِجدًّ

 ،«إَِّلَّ بَْقَع اْلِخَقارِ »ُؿَرادِ بَِؼْقلِِف فِل َحِديث َمالِؽ ـاُء فِل الْ َوَقْد اِْختََؾَػ اْلُعَؾؿَ  قاٍ:

افِِعلُّ -َفَؼاَل اْلُجْؿُفقر  ق، -َوبِِف َجَزَم الشَّ ـْ اِْمتَِدادِ اْلِخقَاِر إَِلك التََّػرُّ
: ُهَق اِْستِثْـَاٌء مِ

ِق ُؿَراد َأكَُّفَؿا إِْن اِْختَاَرا إِْمَضاَء اْلبَقِْع قَ ـَْوال َوَبَطَؾ اِْطتِبَار  ،َلِزَم اْلبَقُْع ِحقـَئِذٍ  ;بَْؾ التََّػرُّ

ق، َفالتَّْؼِدير َّٓ اْلبَقْع الَِّذي َجَرى فِقِف التََّخاُير) :التََّػرُّ : اِتََّػَؼ أَْصَحاُبـَا . َقاَل الـََّقِويُّ (إِ

 َوَغؾَُّطقا َقائَِؾُف. اِْكتََفك. ،َقاهُ َوَأْبَطَؾ َكثِقٌر مِـُْفْؿ َما ِس  ،َطَؾك َتْرِجقح َهَذا التَّْلِويؾ

ا فِل َتْرِجقحِ  قاٍ احلافظ:  ها.فِ َوِرَواَية الؾَّقْث َضاِهَرٌة ِجدًّ

 وهل رواية الحديث الذي يف الباب. ُ :قلت

ِق، َوقِقَؾ  :َوقِقَؾ  قاٍ احلافظ: ـْ اِْكِؼَطاِع اْلِخقَاِر بِالتََّػرُّ
ُؿَراد ـالْ  :ُهَق اِْستِثْـَاٌء مِ

ًة ُمَعقَّـَةً  :َأْي  ،«َأَحدمهَا اآْلَخر َخقَُّر َأْو يُ » :ْقلِفِ بِؼَ  َفََل َيـَْؼِضل  ،َفقَْشتَِرط اْلِخقَار ُمدَّ

ِق  ةُ ـَبْؾ َيبَْؼك َحتَّك َتْؿِضَل الْ  ،اْلِخقَار بِالتََّػرُّ ـْ َأبِل َثْقٍر،  .ُؿدَّ َحَؽاُه اِْبـ َطبْد اْلبَّر َط

ُف أَ  ل بَِلكَّ َوَّ ْٕ َح ا ْضَؿاِر، َوُتَعقِّـُُف ِرَواَيُة الـََّسائِلِّ َوَرجَّ َقؾُّ فِل اْْلِ
(1)

ـْ َصِريؼ إِْسَؿاِطقؾ  
 مِ

قَّةَ  :قِقَؾ - ـْ َكافٍِع بَِؾْػظِ  -َوقِقَؾ َغقْره ،ُهَق اِْبـ ُأمِّ ـْ ِخقَار :َط َّٓ َأْن َيُؽقن اْلبَقْع َكاَن َط  ;إِ

ـْ ِخقَار َوَجَب اْلبَقْع  .الؿراد مـ كَلم الحافظ  كتفكا .َفنِْن َكاَن اْلبَقْع َط

 ; لصراحة حديث الباب يف ذلؽ.تأًٌل اجلويٌزهق  ًالصٌاب ُ :قلت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( بنسـاد صحقح.8/359) الســيف  (2)
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هِ  (188) ـْ َجدِّ ـْ أَبِقِف َط ـِ ُشَعقٍْب َط ـْ َطْؿِرو ْب الَبائُِع »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ الـَّبِلَّ  َوَط

َقا، إَّلَّ َأْن َتُؽوَن وَُصْػَؼَة ِخَقاٍر، َوََّل َيِحلُّ َلُه َأْن ُيَػاِرَقُه  َوالُؿْبَتاُع بِالِخَقارِ  َحتَّى َيَتَػرَّ

ـَ َماَجفْ  .«َخْشَقَة َأْن َيْسَتِؼقَؾهُ  َّٓ اْب ـُ وَ  ،َرَواُه الَخْؿَسُة إ ـُ ُخَزْيَؿَة َواْب اَرُقْطـِلُّ َواْب الدَّ

َقا َطْن َمَؽاكِِفََم َحتَّى َيتَ » :الَجاُرودِ َوفِل ِرَواَيةٍ  .«َػرَّ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 .املساد بايتفسم املرنٛز تفسم األبدإ د:1ر َطأي١

هذا الحديث يرد طىل مـ قال: الؿراد بالتػرق يف حديث ابـ طؿر السابؼ 

 تػرق إققال ٓ إبدان.

 ومرادهؿ بذلؽ: اْليجاب والؼبقل مـ البائع والؿشتري.

طؼب هذا الحديث: ولق كاكت الػرقة بالؽَلم، ومل يؽـ لف   رٟقاٍ ايرتَ

وَّل حيل له أن يػارقه »: ملسو هيلع هللا ىلصالخقار بعد البقع; مل يؽـ لفذا الحديث معـك حقث قال 

 ها.«خشقة أن يستؼقؾه

 حهِ ايتفسم َٔ أدٌ أال ٜفطذ اآلخس ايبٝع. د:2ر َطأي١

 جقاز ذلؽ، وهق ققل أمحد  طدم دلَّ حديث طؿرو بـ شعقب الذي تؼدم طىل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-8/362ـسائل )(، وال2358(، والترمذي )4567(، وأبقداود )3/294. أخرجف أمحد )حشٔ (2)

( مـ صريؼ طؿرو بـ شعقب بف. وإسـاده 731(، وابـ الجارود )4/61(، والدارقطـل )363

 هل رواية الدارقطـل. «من مؽاهنَم»حسـ، ورواية 
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ح ذلؽيف  ابـ طثقؿقـ، اْلمام  رواية، وهق الصحقح مـ مذهب الحـابؾة، ورجَّ

  (2423.)اْلرواءكؿا يف  إلباين  اْلماموهق ضاهر اختقار 

  وذهب الجؿفقر إىل جقاز ذلؽ; ٕنَّ ذلؽ صحَّ طـ ابـ طؿر كؿا يف

الصحقحقـما ، وادَّطك ابـ طبد البر أن إمجاع الؿسؾؿقـ طىل ذلؽ، فؼال: وأ

مجاع فؾػٌظ مـؽر; ْل «وَّل حيل له أن يػارقه...»ققلف يف حديث طؿرو بـ شعقب: 

 هاؾف إٓ أن يشاء.قطؾؿاء الؿسؾؿقـ أكف جائز لف أن يػارقف لقتؿ بقعف، ولف أن ٓ يؼ

إن قصد مجرد الؿػارقة بدون خشقة الػسخ; فَل إشؽال، وإن  ُ :قلت

 شرح ســ الـسائلب أخر; فالخَلف مقجقد كؿا تؼدم، ومحؾ صاح قصد

الذي يف حديث طؿرو بـ شعقب طىل ما إذا طؾؿ أحدمها ضرًرا طىل أخر،  الـفل

اد التػرق حتك ٓ يستطقع أن يػسخ، وهق محؿٌؾ جقٌد; إن صحَّ الحديث، فلر

التقفقؼ. وباهلل
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرح الؿؿتع (7/26 ،)الؿغـل (31/346 ،)آستذكار (5/46: ،)اْلكصافاكظر:  (2)

(9/387 ،)شرح الـسائل (45/261-.) 
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 َبِعُض امَلَشاِئِل امُلِلَحَكة

 ايعكٛد اييت ٜدخًٗا اـٝاز. د:1ر َطأي١

 العؼقد أقسام:

ا العقض، كالبقع، هبما تؽقن ٓزمة مـ الطرفقـ،وُيؼصد  ِ األٍٚ:ايكش

 واْلجارة، والصرف، والسؾؿ، فقدخؾ فقفا خقار الؿجؾس، وخقار الشرط.

ما تؽقن ٓزمة مـ الطرفقـ، وٓ ُيؼصد هبا العقض، كالـؽاح،  ايكشِ ايجاْٞ:

 والخؾع، فَل يثبت فقفا خقار.

اهـ،  أن يؽقن ٓزًما مـ صرف ايكشِ ايجايح: واحد، كالرهـ ٓزٌم يف حؼ الرَّ

قال ابـ قدامة: فَل يثبت فقف خقار; ٕنَّ الؿرهتـ يستغـل  جائز يف حؼ الؿرهتـ.

بالجقاز يف حؼف طـ ثبقت خقار آخر، والراهـ يستغـل بثبقت الخقار لف إىل أن 

يؼبض
(1)

قـ ق، وكذلؽ الضامـ والؽػقؾ ٓ خقار لفؿا; ٕهنؿا دخَل متطقطقـ راض

 ها.ـ، وكذلؽ الؿؽاتبغببال

طؼٌد جائٌز مـ الطرفقـ، كالشركة، والؿضاربة، والقكالة،  ايكشِ ايسابع:

والقديعة، ففذه ٓ يثبت فقفا خقار; استغـاء بجقازها، والتؿؽـ مـ فسخفا بلصؾ 

وضعفا.
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يعـل: حتك يؼبض الديـ. (2)

  (7/59-5:.)الؿغـلاكظر  (3)



 22 نتاب ايبٝٛع

 
 خٝاز ايػسط. د:2ر َطأي١

(: وٓ خَلف بقـ أهؾ العؾؿ يف 7/41) الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ

: ملسو هيلع هللا ىلصوقد قال الـبل  -يعـل خقار الشرط وخقار العقب- هبذيـ إمريـ ثبقت الرد

«الؿممـون طؾى شروصفم»
(1)

 ها.

قد خالػ ابـ حزٍم فلبطؾ البقع إذا كان فقف خقار شرط، وكؼؾ طـ ابـ  ُ :قلت

شبرمة، والثقري أهنؿا قآ: ٓ يجقز البقع إذا شرط فقف الخقار لؾبائع، أو لفؿا، 

 وأجازاه لؾؿشتري.

; ٕكف شرٌط ٓ يخالػ ما شرطف اهلل، ولقس فقف صٌاب قٌل اجلويٌزًال

شرطل. محظقرٌ 
(2)

 

 ٚقت ذنس غسط اـٝاز. د:3ر َطأي١

  تؼدمت اْلشارة إىل الخَلف يف ذلؽ طـد حديث طائشة « ما كان من

 .«شرط لقس يف كتاب اهلل ففو باصل

(: والصحقح أكف :9/38) الشرح الؿؿتعيف   ابٔ عجُٝنياإلَاّ  قاٍ

بؾ العؼد، ومع العؼد، وبعد العؼد، لؽـ يف زمـ الخقار، إما خقار الشرط، يصح ق

وإما خقار الؿجؾس، لؽـ كقػ يف خقار الشرط؟ الجقاب: أن يدخؾ شرط طىل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.972رقؿ ) البؾقغسقليت تخريجف يف  (2)

  (2532.)الؿحىلواكظر:  (3)
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آخر، مثؾ أن يؼقل: اشتريت مـؽ هذا البقت ويل الخقار ثَلثة أيام. فؾؿا صار الققم 

فؾف ذلؽ; ٕنَّ العؼد مل يؾزم أن، الثالث قال: أريد أن أمدد الخقار إىل ستة أيام. 

 هافَل يؾزم إٓ بعد اكتفاء مدة الخقار.

 ٌٖ ـٝاز ايػسط َد٠ َع١ًَٛ؟ د:4ر َطأي١

 :يف هذه الؿسللة أققال 

يجقز الخقار، َقؾَِّت الؿدة أو َكثُرت، ما دامت الؿدة معؾقمة،  ايكٍٛ األٍٚ:

د، وأبل بـ صالح، والعـبري، وابـ أبل لقىل، وإسحاق، وأمحاوهق ققل الحسـ 

.«الؿسؾؿون طؾى شروصفم»; لعؿقم الحديث: ثقر
(1)

 

تحديد ذلؽ بثَلثة أيام، وهق ققل أبل حـقػة، والشافعل،  ايكٍٛ ايجاْٞ:

 .والؾقث وغقرهؿ

جعؾ الخقار لحبان بـ مـؼذ ثَلثة أيام،  واستدلقا طىل ذلؽ بلنَّ الـبل 

 وجعؾف يف الؿصراة ثَلثة أيام.

لنَّ الخقار يختؾػ باختَلف بِ كثقر مـ أصحابف ققل مالؽ، و ايكٍٛ ايجايح:

الؿبقع، فؼال يف الثقب: يقمقـ فلقؾ، ويف الجارية: مجعة فلقؾ، ويف الدابة: يقم 

 الخقار فَل خقر فقف; ٕكف غرر. ؾِ جَ مـ أَ  دَ عُ فلقؾ، ويف الدار: شفر فلقؾ، وأما ما بَ 

 مسللة الؿصراة; ، وأما التحديد بثَلثة أيام يفالقٌل األًلهق  ًالصٌاب :ُ قلت

فَل يؾزم مـف أكف ٓ يجقز أكثر مـ ذلؽ، وكذلؽ يف حديث حبان بـ مـؼذ، طىل أن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.972رقؿ ) البؾقغسقليت تخريجف يف  (2)
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حف ، التحديد بثَلثة أيام يف حديثف فقف كَلم ابـ  اْلماموهذا الؼقل هق الذي رجَّ

، ثؿ قال: ولؽـ لق ققؾ: إكف إذا شرط الخقار يف شلء يػسد قبؾ تؿام طثقؿقـ 

هالف وجف.الؿدة ٓ يصح; لؽان 
(1)

  

 ابتدا٤ َد٠ اـٝاز. د:5ر َطأي١

  لؾحـابؾة، والشافعقة وجفان يف ذلؽ، فؿـفؿ مـ قال: يبدأ تقققت الؿدة مـ

ُة إولقـ ـحق أنَّ الؿدة تبدأ مـ  :العؼد. ومـفؿ مـ قال: مـ حقـ التػرق. وحجَّ

ُة أخريـ أنَّ قبؾ التػرق فقف خقار الؿجؾس فقُستغـَك بف.  حقـ ذكر الشرط وحجَّ

اْلمام  بلن ذلؽ ٓ يؿـع أن يتداخؾ الخقاران فقؿا قبؾ التػرق، ومال :جٝبُٚأ

ابـ طثقؿقـ إىل القجف إول، ثؿ قال: لق شرط الخقار بعد العؼد بساطة، ومها يف 

و مـ حقـ الشرط؟ كؼقل: مـ حقـ ، أمؽان البقع، ففؾ تبتدئ الؿدة مـ العؼد

خقار الشرط إكؿا يؽقن يف  الشرط، لؽـ الؿملػ قال: مـ العؼد. ٕكف يرى أن

هاصؾب العؼد، ولفذا قال: ابتداؤها مـ العؼد.
(2)

  

 إذا غسط اـٝاز ألدٓيب؟ د:6ر َطأي١

  مذهب الجؿفقر صحة الشرط، وهق ققل أمحد، ومالؽ، وأبل حـقػة، وققٌل

لؾشافعل، ومـع ذلؽ الشافعل يف ققٍل لف، وبعض الحـابؾة; ٕنَّ الخقار ُشِرع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إوسط (9/391 ،)الشرح الؿؿتع (2532 ،)الؿحىل (7/49 ،)الؿغـلاكظر:  (2)

(21/33:-.) 

  (9/392.)الشرح الؿؿتع (5/474 ،)اْلكصاف (7/52 ،)الؿغـل اكظر: (3)
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 ؿتعاقديـ بـظره.لتحصقؾ الحظ لؽؾ واحد مـ ال

، وما ذكروه ٓ يؿـع أن يقكؾ غقره يف حظِّف مـ الخقار، ًالصحٍح قٌل اجلويٌز

واهلل أطؾؿ.
(1)

  

 إذا غسطا اـٝاز إىل ايًٌٝ أٚ إىل غد فُت٢ تٓتٗٞ املد٠؟ د:7ر َطأي١

  مذهب أمحد، والشافعل، وأصحاهبؿا أنَّ الؿدة تـتفل بابتداء الؾقؾ، أو

 اكتفاء الغاية، وهذا هق إصؾ فقفا.بدخقل الغد; ٕنَّ )إىل( مقضقطفا 

  ;ومذهب أبل حـقػة، ووجٌف لؾحـابؾة أنَّ الؾقؾ والغد يدخؾ يف مدة الخقار

، [٦املائدة:] ﴾ڀ ڀ ڀ﴿)مع( كؼقلف تعاىل:  ٕنَّ )إىل( ُتستعؿؾ بؿعـك

ـٍ فَل يُ [٢النساء:] ﴾ڃ  چ چ چ چ ﴿وققلف:  ل از، والخقار ثابٌت بقؼق

 بالشؽ.

(: وقال بعض 9/396) الشرح الؿؿتعيف   جُٝنيابٔ عاإلَاّ  قاٍ

العؾؿاء: يرجع يف ذلؽ إىل الُعرف، فنذا قال: إىل الغد. فقؿؽـ أن ُيحؿؾ طىل ابتداء 

السقق، وابتداء السقق يف الغالب ٓ يؽقن مـ أذان الػجر، بؾ مـ ارتػاع 

ر الشؿس، وخروج الـاس إىل إسقاق. وهذا هق الصحقح، فنذا كان طرف التجا

أهنؿ إذا قالقا: إىل الغد. أي: إىل افتتاح السقق; فإمد إىل افتتاح السقق، فنذا مل 

يؽـ هـاك ُطرف، أو كان العرف غقر ُمطَّرد; فـرجع إىل الؾغة، والؾغة أنَّ الغد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/475.)اْلكصاف (7/51 ،)الؿغـلاكظر:  (2)



 26 نتاب ايبٝٛع

 
يبتدئ مـ صؾقع الػجر، أو إىل الؾقؾ إىل غروب الشؿس; فنن قدر أن هـاك طرًفا 

، ويرون أنَّ أجال الؿمجؾة يف الؾقؾ، أي: جؾسة ما ءيجتؿع التجار فقف بعد العشا

يتداولف بعد العشاء; فنكف يتؼقد بف، وهذه قاطدة يـبغل أن كعرففا: )أنَّ الؿرجع فقؿا 

هاالـاس مـ الؽَلم وإفعال إىل العرف(.
(1)

 

 إذا غسط اـٝاز أبّدا، أٚ إىل َد٠ فٗٛي١؟ د:8ر َطأي١

 أكف ٓ يصح;  -يف مذهبفوهق الصحقح -وأمحد  والشافعل، الثقري، مذهب

ٕهنا مدة مؾحؼة بالعؼد، فَل تجقز مع الجفالة كإجؾ، وٕنَّ ذلؽ يـايف 

 مؼتضك العؼد; فننَّ الخقار أبًدا يؼتضل الؿـع مـ التصرف أبًدا.

 أكف يصح، ومها طىل خقارمها أبًدا، وهق ققل ابـ شبرمة.  :وطـ أمحد رواية

الؿبقع يف مثؾفا يف العادة; ٕنَّ ذلؽ  وقال مالؽ: يصح، وتضرب لفؿا مدة يختبر

 مؼدر يف العادة، فنذا أصؾؼا ُحؿؾ طؾقف.

  وقال أبق حـقػة: إن أسؼطا الشرط قبؾ مضل الثَلث، أو حذفا الزائد طؾقفا

; ٕهنؿا حذفا الؿػسد قبؾ اتصالف بالعؼد; فقجب أن يصح كؿا  وبقَّـَا مدتف صحَّ

 لق مل يشترصاه.

 ٕوزاطل: الشرط باصؾ، والبقع جائز.وقال ابـ أبل لقىل، وا 

، واهلل أطؾؿ.الصٌاب القٌل األًل :قال أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل لو
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/396-.)الشرح الؿؿتع (5/474 ،)اْلكصاف (7/53 ،)الؿغـلاكظر:  (2)

 . (21/342)إوسط (5/472) ،اْلكصاف (7/54 ،)الؿغـلاكظر:  (3)



 27 فتذ ايعالّ يف دزاض١ أحادٜح بًٛغ املساّ 

 
 إذا غسط اـٝاز إىل اؿؿاد، أٚ ايعطا٤؟ د:9ر َطأي١

، (:91تحت حديث )تؼدمت الؿسللة فقؿا إذا باع إىل الحصاد، أو العطاء 

ؼتضك ققل مـ تؼدم ، وإمر هاهـا كذلؽ، وهق مصحح الثٍغهق  الصٌابوتؼدم أنَّ 

 الشرح الؿؿتعيف  ابـ طثقؿقـ اْلمام  ذكرهؿ هـالؽ، ورجح ذلؽ

(9/38:).
(1)

 

ُٜعًِٔ ؾاحب٘؟ د:11ر َطأي١ ُٜػرتط ملٔ ي٘ اـٝاز إذا فطذ إٔ   ٌٖ 

ـْ  (7/56 :)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ
ـْ َلُف اْلِخقَاُر اْلَػْسُخ مِ َوَيُجقُز لَِؿ

َٓ ِرَض  ، َوَأُبق ُيقُسَػ، َوُزَفُر.، اهُ َغقِْر ُحُضقِر َصاِحبِِف َو افِِعلُّ  َوبَِفَذا َقاَل َمالٌِؽ، َوالشَّ

َنَّ اْلَعْؼَد َتَعؾََّؼ بِِف َحؼُّ ُكؾِّ 
ِ

َّٓ بَِحْضَرةِ َصاِحبِِف; ٕ َوَقاَل َأُبق َحـِقَػَة: َلقَْس َلُف اْلَػْسُخ إ

ـْ الْ 
، َفَؾْؿ َيْؿؾِْؽ أََحُدُهَؿاـَواِحٍد مِ ـِ  َفْسَخُف بَِغقِْر ُحُضقِر َصاِحبِِف، َكاْلَقدِيَعِة. ُؿتََعاقَِدْي

َٓ َيْػتَِؼُر إَلك ِرَض  قاٍ: َصاِحبِِف، َفَؾْؿ َيْػتَِؼْر إَلك ُحُضقِرِه،  كَوَلـَا َأكَُّف َرْفُع َطْؼٍد 

َٓ َحؼَّ لِْؾُؿقدِِع فِقَفاوَوَما َقاُلقُه َيـْتَِؼُض بِالطَََّلِق،  َكالطَََّلِق. ، َوَيِصحُّ اْلَقدِيَعُة 

 هاَفْسُخَفا َمَع َغقْبَتِِف.

اْلمام  أكف ٓ يشترط طؾؿف، وهق ا ختقار الصحٍح :قال أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل لو

 .العثقؿقـ 

مـ ٓ ُيشترط رضاه ٓ ُيشترط طؾؿف. ايكاعد٠ ايفك١ٝٗ:يف ٚ
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/472.)اْلكصاف (7/55 ،)لؿغـلاواكظر:  (2)

  (7/397-.)الشرح الؿؿتع (5/476 ،)اْلكصافواكظر:  (3)



 28 نتاب ايبٝٛع

 
 قُإ املبٝع يف َد٠ اـٝاز. د:11ر َطأي١

 اختؾػ أهؾ العؾؿ يف  (21/343:)إوسطيف   قاٍ اإلَاّ ابٔ املٓرز

فؼالت صائػة: إذا كان  السؾعة تتؾػ يف يد الؿشتري قبؾ مضل وقت الخقار.

تؾػ مـ مال البائع، الخقار لؾبائع، أو لفؿا، ففؾؽت السؾعة طـد البائع; فنهنا ت

مـ مالف، وطؾقف  ؿشتري، وتؾػت يف يده; فنهنا تتؾػوإن قبضفا ال ويـتؼض البقع.

شتري طتؼ، وإن أطتؼ البائع مل يعتؼ. هذا ققل سػقان الثقري، الثؿـ، وإن أطتؼ الؿ

وقالت صائػة: إن تؾػت طـد البائع اكتؼض البقع ٕيفؿا كان  وأصحاب الرأي.

الخقار، وإن تؾػت طـد الؿشتري فعؾقف الؼقؿة; ٕيفؿا كان الخقار. هذا ققل 

ري، وهق أمقـ وقالت صائػة: إذا كان الخقار لؾبائع، وتؾػت طـد الؿشت الشافعل.

يف ذلؽ فَل شلء طؾقف، وإن كان الخقار لؾؿشتري; ففؾؽت طـده; ففق طؾقف بثؿـف 

 الذي اشتراه بف. وهذا ققل ابـ أبل لقىل.

أما إن تؾػ الؿبقع قبؾ الؼبض فؼد تؼدم الخَلف  :قال أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل لو

ة بالثؿـ، ، ورجحـا أن البائع إذا أمسؽ السؾع(894تحت حديث رقؿ )يف ذلؽ 

ومـعفا مـ الؿشتري ففل طىل البائع، وإن وضعفا الؿشتري طـد البائع وديعة، ومل 

  .يؿـع مـفا; ففل طىل الؿشتري

، وهق ففق مـ ضؿان الؿشتري بَل إشؽال ;وأما إن تؾػ الؿبقع بعد قبضف

.ققل مالؽ، والثقري، وأمحد، والحـػقة
(1)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (21/343.)إوسط (7/34 ،)الؿغـلواكظر:  (2)



 29 فتذ ايعالّ يف دزاض١ أحادٜح بًٛغ املساّ 

 
 ٝاز.َا حيؿٌ َٔ غالت املبٝع ٚمنا٥٘ يف َد٠ اـ د:12ر َطأي١

 (914برقؿ ) «الخراج بالضَمن»تؼدم الخَلف يف هذه الؿسللة طـد حديث: 

فراجعف.
(1)

  

 تؿسف أحد املتباٜعني باملبٝع ببٝع٘، أٚ ٚقف٘، أٚ ٖبت٘. د:13ر َطأي١

 لفذه الؿسللة حآت:

 احلاي١ األٚىل: إٔ ٜهٕٛ اخلٝاز يًُتباٜعني نًُٝٗا.

  بذلؽ; ٕنَّ فؿذهب الحـابؾة أكف ٓ يجقز لؽؾ واحد مـفؿا أن يتصرف

البائع يتصرف يف غقر مؾؽف، والؿشتري يسؼط حؼ البائع مـ الخقار، واسترجاع 

 الؿبقع.

  وأجاز الشافعل لؾبائع أن يتصرف فقف; ٕكف إن كان قد خرج مـ مؾؽف ففق

 يؿؾؽ فسخف، وأما الؿشتري فػقف وجفان طـد الشافعقة، وكذا الحـابؾة.

، بخَلف البائع إذا للوشرتي التصسف فٍوال جيٌش  :يف هذه الؿسللة أكف ًالصٌاب

 ابـ طثقؿقـ. اْلمامقصد الػسخ، وهق ضاهر اختقار 

 احلاي١ ايجا١ْٝ: إٔ ٜهٕٛ اخلٝاز يًُظرتٟ فكط.

  فلكثر أهؾ العؾؿ طىل أن لف أن يتصرف فقف بؿا تؼدم، ويؽقن تصرفف ذلؽ

 ؽف.قاصًعا لؾخقار; ٕكَّف مل يبعف، أو يفبف، أو يققػف إٓ وقد رضل تؿؾ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/481.)اْلكصاف (7/33 ،)الؿغـلواكظر:  (2)



 :2 نتاب ايبٝٛع

 
  وذهب بعض الحـابؾة إىل أكف لقس لف أن يتصرف فقف بؿا تؼدم حتك يؿضل

 البقع، ويػسخ الخقار.

ويف هذه  والؼقل إول أصح; ٕكف مؾؽ لؾؿشتري، ولقس لؾبائع فقف تعؾؼ.

الحالة ٓ يجقز لؾبائع التصرف فقف بَل إشؽال; ٕكف لقس مؾًؽا لف، ولقس لف فقف 

 تعؾؼ.

ري لؾؿبقع ٓ يبطؾ خقاره طىل إصح مـ ققيل أهؾ استخدام الؿشت تنبيه:

 .ابـ طثقؿقـ اْلمام  العؾؿ إذا كان آستخدام لؾتجربة، وهق اختقار

 احلاي١ ايجايج١: إٔ ٜهٕٛ اخلٝاز يًبائع فكط.

  فػقف مـ حقث الجقاز الخَلف الؿتؼدم يف الحالة إوىل، وأما قطع الخقار

فسًخا لؾبقع، وفسًخا لؾخقار، وهق ققل أنَّ تصرف البائع فقف يؽقن  فالصحٍح

الشافعقة، وبعض الحـابؾة، وأكثر الحـابؾة طىل طدم ذلؽ; ٕكف تصرٌف فقؿا ٓ 

 يؿؾؽ.

بلنَّ تصرفف ذلؽ فسٌخ بالػعؾ، وإن مل يػسخ بالؼقل، والؼقل بلكف يعتبر  :جٝبٚأُُُ

الحالة  ; مامل يصرح البائع بلكف تصرف فقف ومل يؼصد الػسخ، فػل هذهأقسبفسًخا 

 البقع باصٌؾ; ٕكف قد باع مؾؽ غقره.

والؿشتري يف هذه الحالة ٓ يجقز لف التصرف فقف بؿا تؼدم كالحالة إوىل.
(1)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رح الش (5/482-486 ،)اْلكصاف (6/62- ،)الحاوي (7/35- ،)الؿغـلاكظر:  (2)

  (9/3:5-3:6.)الؿؿتع



 31 فتذ ايعالّ يف دزاض١ أحادٜح بًٛغ املساّ 

 
 تؿسف ايبا٥ع ٚاملػرتٟ بايعتل. د:14ر َطأي١

  ،أما إذا كان الخقار لؽؾ واحد مـفؿا: فالبائع يـػذ طتؼف طـد مالؽ

مـع مـ ذلؽ الحـابؾة; ٕن ، وعقبوالشافعل، وأبل حـقػة، ويؽقن طتؼف فسًخا لؾ

  ٓ يؿؾؽ; فقؽقن قد أطتؼ مؾؽ غقره، وٓ يصح. تصرفف بالعتؼ وافؼ ما

 أكف يصح طتؼف إذا كقى بذلؽ الػسخ. ًالصحٍح ُ :قلت

  وأما الؿشتري: فلكثر أهؾ العؾؿ وطامتفؿ طىل أكف يـػذ; ٕنَّ لؾعتؼ كػقًذا

ا، والشارع يتشقف إىل العتؼ، ولذلؽ فنن مـ أطت ؼ كصقبف مـ طبٍد; فننَّ العبد ققيًّ

 يعتؼ كامًَل، ويؾزم الؿعتِؼ بدفع الؼقؿة لشريؽف.

  ٓ :واختؾػقا يف خقار البائع حقـئٍذ، فبعضفؿ قال: يبطؾ خقاره. وبعضفؿ قال

 يبطؾ خقاره، ولف مطالبة الؿشتري بالؼقؿة يقم العتؼ.

تؼ، وهق عاللؾؿشتري أكف ٓ يجقز  -واهلل أطؾؿ-يف هذه الؿسللة  ًالصحٍح

 مؼتضك ققل بعض الحـابؾة، والشافعقة.

: ولؽـ الصحقح أكف يحرم وٓ يصح، وٓ يستثـك  ابٔ عجُٝنياإلَاّ  قاٍ

العتؼ; فالعتؼ كغقره مـ التصرفات، أما كقكف يحرم فألكف اطتداء طىل حؼ صاحبف، 

متػؼ طؾقف  «إنَّ دماءكم، وأموالؽم، وأطراضؽم طؾقؽم حرام»: ملسو هيلع هللا ىلصوقد قال الـبل 

، وهذا مـ آطتداء طىل إمقال، وأما كقكف ٓ يصح فؾؼقل ـ أبل بؽرة ط

، ولقس أمر اهلل ورسقلف طىل «من طؿل طؿًَل لقس طؾقه أمركا؛ ففو رد»: ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 



 32 نتاب ايبٝٛع

 
 .الؿراد كتفكا ، وطىل هذا فَل يصح.العدوان طىل الـاس، بؾ العؽس

كعؾؿ فقف خَلًفا، وأما إذا كان الخقار لؾؿشتري فؼط: فقصح طتؼف، ويـػذ، وٓ 

وأما إذا كان الخقار لؾبائع فؼط: فحؽؿف كحؽؿ الحالة إوىل، واهلل أطؾؿ.
(1)

  

 ٚط٤ اؾاز١ٜ يف َد٠ اـٝاز. د:15ر َطأي١

 يف هذه الؿسللة حآت:

 .احلاي١ األٚىل: إٔ ٜهٕٛ اخلٝاز يهٌ ٚاحد َُٓٗا

 فالؿشتري ٓ يجقز لف القطء.

َٓ َيُجقُز لِْؾُؿْشتَرِ :  قاٍ ابٔ قدا١َ ةِ اْلِخقَاِر إَذا َكاَن َو ي َوْطُء اْلَجاِرَيِة فِل ُمدَّ

ُف َيتََعؾَُّؼ بَِفا َحؼُّ اْلبَائِِع، َفَؾْؿ ُيبَْح َلُف َوْصُمَها  َكَّ
ِ

اْلِخقَاُر َلُفَؿا َأْو لِْؾبَائِِع َوْحَدُه; ٕ

َٓ َكْعَؾُؿ فِل َهَذا  َنَّ اْلَحدَّ ُيْدَرُأ  َفنِْن َوصِئََفا َفََل َحدَّ  ِخََلًفا;َكاْلَؿْرُهقَكِة، َو
ِ

َطَؾقِْف; ٕ

َكََّفا َمْؿُؾقَكتُُف، َوإِْن َطؾَِؼْت مِـُْف، َفاْلَقلَ 
ِ

َٓ َمْفَر َلَفا; ٕ ُد بُِشبَْفِة اْلِؿْؾِؽ َفبَِحِؼقَؼتِِف َأْوَلك، َو

َٓ َيْؾَزُمُف قِقَؿُتُف، َوَتِصقرُ  ـْ أََمتِِف، َو
ُف مِ َكَّ

ِ
ُأمَّ َوَلٍد َلُف، َوإِْن َفَسَخ اْلبَائُِع  ُحرٌّ َيْؾَحُؼُف َكَسُبُف; ٕ

َكَُّف َحَدَث فِل
ِ

َٓ َيْرِجُع بِِؼقَؿِة َوَلِدَها; ٕ َر اْلَػْسُخ فِقَفا، َو َكَُّف َتَعذَّ
ِ

 اْلبَقَْع َرَجَع بِِؼقَؿتَِفا; ٕ

 هاُؿْشتَِري.ـمِْؾِؽ الْ 

 .البقعوأما البائع: فلكثر أهؾ العؾؿ طىل أكف ٓ يحؾ لف وصمها قبؾ فسخ 

 وأجازه بعض الشافعقة بحجة أنَّ البقع يـػسخ بقصئف.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (6/62.)الحاوي (5/488- ،)اْلكصاف (7/37- ،)الؿغـلاكظر:  (2)



 33 فتذ ايعالّ يف دزاض١ أحادٜح بًٛغ املساّ 

 
 َفَؾْؿ َيِحؾَّ َلُف َوْصُمَها; لَِؼْقِل اهلل ،َوَلـَا َأنَّ اْلِؿْؾَؽ اْكتََؼَؾ َطـْفُ  : قاٍ ابٔ قدا١َ

ڃ ڃ ڃ    *ڤ ڤ  ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ﴿َتَعاَلك: 

َنَّ [03-03/املعارج: ٧ - ٦املؤمنون: ] ﴾ڃ چ چ چ
ِ

اْبتَِداَء اْلَقْطِء َيَؼُع ، َوٕ

َلْؿ َتِحؾَّ َلُف َحتَّك  ;َوَلْق اْكَػَسَخ اْلبَقُْع َقبَْؾ َوْصئِفِ ، َفقَُؽقُن َحَراًما ;فِل َغقِْر مِْؾؽِفِ 

 َٓ . َيْستَبِْرَئَفا، َو ، َوَقاَل َبْعُض  َيْؾَزُمُف َحدٌّ افِِعلُّ َوبَِفَذا َقاَل َأُبق َحـِقَػَة، َوَمالٌِؽ، َوالشَّ

َٓ َيـَْػِسُخ بِاْلَقْطءِ أَ  . َفَعَؾقِْف اْلَحدُّ  ;ْصَحابِـَا: إْن َطؾَِؿ التَّْحِريَؿ، َوَأنَّ مِْؾَؽُف َقْد َزاَل، َو

َٓ ُشبَْفَة مِْؾٍؽ. َنَّ َوْصَلُه َلْؿ ُيَصادِْف مِْؾًؽا َو
ِ

 َوَذَكَر َأنَّ َأْحَؿَد َكصَّ َطَؾقِْف; ٕ

َؽُف َيْحُصُؾ بِاْبتَِداِء َوْصئِِف، َفقَْحُصُؾ َتَؿاُم اْلَقْطِء َوَلـَا َأنَّ مِؾْ :  قاٍ ابٔ قدا١َ

َٓ َيِجُب اْلَحدُّ  فِل مِْؾؽِِف، َمَع اْختََِلِف اْلُعَؾَؿاِء فِل َكْقِن اْلِؿْؾِؽ َلُف، َوِحؾَّ اْلَقْطُء َلُف، َو

ُبَفاِت، َفَؽقَْػ إَذا اْجتََؿَعْت، َمَع أَ  ـْ َهِذهِ الشُّ
كَُّف َيْحتَِؿُؾ َأْن َيْحُصَؾ َمَع َواِحَدةٍ مِ

ُؿََلَمَسِة َقبَْؾ اْلَقْطِء، َفقَُؽقُن اْلِؿْؾُؽ َقْد َرَجَع إَلقِْف َقبَْؾ َوْصئِِف، َولَِفَذا َقاَل ـاْلَػْسُخ بِالْ 

ـَ َوَضَع َيَدُه َطَؾقَْفاـَأْحَؿُد فِل الْ  َطَفا، فِقَؿا إَذا َمَش  ُؿْشتَِري: إكََّفا َقْد َوَجبَْت َطَؾقِْف ِحق

َفا، َفبَِقْضِع َيِدِه َطَؾقَْفا لِْؾِجَؿاِع َولَ  بََفا، َأْو َحػَّ  ْؿِس َفْرِجَفا بَِػْرِجِف َأْوَلك.ـَأْو َخضَّ

َٓ َمْفَر َطَؾقِْف،  َٓ َيْؾَزُمُف قِقَؿُتُف، َو ِحٌؼ بِِف، َو َٓ ا، َوَكَسبُُف  َفَعَؾك َهَذا َيُؽقُن َوَلُدُه مِـَْفا ُحرًّ

 َ ْٕ َٓ َيْؾَحُؼُف  َمُة ُأمَّ َوَلِدِه.َوَتِصقُر ا َوَقاَل أَْصَحاُبـَا: إْن َطؾَِؿ التَّْحِريَؿ َفَقَلُدُه َرقِقٌؼ، َو

َدةِ، َوَطَؾقِْف ; َكَسُبفُ  َٓ ، َوَطَؾقِْف قِقَؿتُُف َيْقَم اْلِق َفنِْن َلْؿ َيْعَؾْؿ َلِحَؼُف الـََّسُب، َوَوَلُدُه ُحرٌّ

َ ـالْ  ْٕ َٓ َتِصقُر ا َكَُّف َوصِئََفا فِل َغقِْر مِْؾؽِفِ  ;َمُة ُأمَّ َوَلِدهِ َؿْفُر، َو
ِ

 ها.ٕ

يف هذه الؿسللة; إٓ ققلف الؿتؼدم:  الصحٍحهق  وما رجحف ابـ قدامة  ُ :قلت
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)ولق اكػسخ البقع قبؾ وصئف مل تحؾ لف حتك يستبرئفا( فػقف كظر، والظاهر أكف ٓ 

 تقصل مـ أحد غقره، وباهلل التقفقؼ. يؾزمف يف الصقرة الؿذكقرة آستبراء; ٕهنا مل

 .احلاي١ ايجا١ْٝ: إٔ ٜهٕٛ اخلٝاز يًُظرتٟ فكط

فقجقز لف وصمها طـد إكثر، ويؽقن وصمه لفا قاصًعا لخقاره، وأما البائع فَل 

 يجقز لف ذلؽ بَل إشؽال.

 .احلاي١ ايجايج١: إٔ ٜهٕٛ اخلٝاز يًبائع فكط

هلل أطؾؿ.فحؽؿ هذه الحالة كحؽؿ الحالة إوىل، وا
(1)

 

 إذا قاٍ يعبدٙ: إذا بعتو فأْت حس؟ د:16ر َطأي١

إَذا َقاَل لَِعبِْدهِ: إَذا بِْعتُؽ َفَلْكَت  (7/38 :)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ

ـُ أَبِل َلقَْؾك،  ;ُثؿَّ َباَطفُ  .ُحرٌّ  ، َواْب ـُ ا، َكصَّ َطَؾقِْف َأْحَؿُد، َوبِِف َقاَل اْلَحَس َصاَر ُحرًّ

افِ  .َوَمالٌِؽ، َوالشَّ َوَسَقاٌء َشَرَصا اْلِخقَاَر أَْو َلْؿ َيْشِرَصاُه، َوَقاَل َأُبق َحـِقَػَة،  ِعلُّ

ُف إَذا َتؿَّ َبقُْعُف َزاَل مِْؾُؽُف َطـْفُ  َكَّ
ِ

َٓ َيْعتُِؼ; ٕ  :  َفَؾْؿ َيـُْػْذ إْطتَاُقُف َلُف.، َوالثَّْقِريُّ

ـَ اْكتَِؼاِل اْلِؿْؾِؽ  قاٍ ابٔ قدا١َ: َنَّ اْلبَقَْع َسبٌَب  َوَلـَا َأنَّ َزَم
ِ

ِة; ٕ يَّ ـُ اْلُحرِّ َزَم

ِة. لِـَْؼؾِ  يَّ ِة، َكَؿا َلْق َقاَل لَِعبِْدِه: إَذا  اْلِؿْؾِؽ، َوَشْرٌط لِْؾُحرِّ يَّ َفقَِجُب َتْغؾِقُب اْلُحرِّ

تَُف َطَؾك فِْعؾِِف لِْؾبَقِْع. مِتُّ  يَّ ُف َطؾََّؼ ُحرِّ َكَّ
ِ

، َوٕ ادُِر  َفَلْكَت ُحرٌّ مِـُْف فِل اْلبَقِْع إكََّؿا َوالصَّ

يَجاُب، َفَؿتَك َقاَل لِْؾُؿْشتَِري: بِْعتُؽ. ُهقَ  ِة، َفقَْعتُِؼ َقبَْؾ  اْْلِ يَّ َفَؼْد ُوِجَد َشْرُط اْلُحرِّ

 ها.َقبُقِل اْلُؿْشتَِري

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (6/66-67.)الحاوي (5/486 ،491 ،492 ،)اْلكصاف (7/38-3: ،)الؿغـلاكظر:  (2)
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ويؿؽـ أن يؼال أيًضا: إنَّ البقع إذا وجب فننَّ خقار  :قال أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل لو

ل باققًا; فقؽقن العتؼ متصًَل بالبقع مباشرة; فقؽقن ذلؽ فسًخا الؿجؾس ما زا

 بالػعؾ مـ البائع، واهلل أطؾؿ.

 .إخفا٤ ايعٝب يف ايطًع١ د:17ر َطأي١

إخػاء العقب يف السؾعة وبقعفا بدون بقان العقب ٓ يجقز، وقد تؼدم بقان 

(.912برقؿ ) «من غشَّ فؾقس مـي»: ذلؽ طـد حديث أبل هريرة 
(1)

  

ٖٝٔ ايعٝب.إذا  حهِ ايبٝع د:18ر َطأي١  ب

ذكر أهؾ العؾؿ أنَّ البقع يصح، ويجقز لحديث حؽقؿ بـ حزام يف 

الصحقحقـ :«فنن وُصدقا وبقـا بورك هلَم يف بقعفَم»
(2)

 ، وحديث أبل هريرة 

 «إذا زكت أمة أحدكم؛ فؾقجؾدها الحد، وَّل يثرب طؾقفا»أيًضا:  الصحقحقـيف 

«و بحبل من شعرفؾقبعفا ول»ثؿ قال يف الثالثة، أو الرابعة: 
(3)

.
(4)

 

 إذا أخف٢ ايعٝب ٚباع٘، فٌٗ ٜؿذ ايبٝع؟ د:19ر َطأي١

  أكثر أهؾ العؾؿ طىل أنَّ البقع يصح مع اْلثؿ، وذهب الظاهرية، وبعض

م.الحـابؾة إىل البطَلن; ٕكف بقع   محرَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/4:4.)اْلكصاف (23/226 ،)تؽؿؾة الؿجؿقعواكظر:  (2)

 (.2643مسؾؿ برقؿ )(، و3221أخرجف البخاري برقؿ ) (3)

 (.2814(، ومسؾؿ برقؿ )3263أخرجف البخاري برقؿ ) (4)

  (7/336.)الؿغـلواكظر:  (5)
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وإن كذبا وكتَم »: الؿتؼدم ; لحديث حؽقؿ بـ حزامًالصحٍح قٌل اجلويٌز

لؿصراة الذي تؼدم يف الباب السابؼ.، ولحديث ا«ُُمِؼت بركة بقعفَم
(1)

 

 قابط ايعٝب ايرٟ ُتسد ب٘ ايطًع١. د:21ر َطأي١

كؾ ما يقجد يف الؿبقع مؿا يـؼص العقـ، أو الؼقؿة كؼًصا يػقت بف غرًضا هق 

ويؼتضل العرف سَلمة الؿبقع طـفا غالبًا. ،صحقًحا
(2)

 

 إذا ٚدد يف ايطًع١ عّٝبا، فٌٗ ي٘ زد ايطًع١؟ د:21ر َطأي١

  َّلؾؿشتري أن يرد السؾعة، ولف أن يؿسؽفا، وهق طامة أهؾ العؾؿ طىل أن

بالخقار بقـ إمريـ، واختؾػقا هؾ لف أيًضا أن يرجع طىل البائع بلرش العقب 

 فؼط، أم ٓ؟

  فذهب مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ إىل أكف لقس لف ذلؽ; إٓ أن يرضك البائع، وهق

م ابـ تقؿقة ققل أبل حـقػة، والشافعل، وأمحد يف رواية، وهق اختقار شقخ اْلسَل

 ٓوذلؽ حذًرا مـ أن يؾزم البائع مامل يرض بف; فنكف مل يرض بنخراج مؾؽف إ ،

 زمف.تإلزام لف بشلء مل يؾ شهبذا العقض، فنلزامف بإر

  ،وذهب كثقر مـ أهؾ العؾؿ إىل أنَّ لؾؿشتري أيًضا أن يلخذ أرش العقب

الرواية إشفر طـ ويؿسؽ السؾعة، وإن مل يرض البائع، وهق مذهب الحـابؾة، و

أمحد، وقال بف الحسـ، ومالؽ، وإسحاق، وذلؽ ٕكف فات طىل الؿشتري جزٌء 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/4:4.)اْلكصاف (7/336 ،)الؿغـلواكظر:  (2)

  (7/346-.)الؿغـل (6/38: ،)البقان (5/211 ،)الػروع (5/4:5 ،)اْلكصافاكظر:  (3)
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مـ الؿبقع، فؽاكت لف الؿطالبة بعقضف كؿا لق اشترى طشرة أقػزة، فباكت تسعة، 

 . ابـ طثقؿقـ اْلمامأو كؿا لق أتؾػف بعد البقع، وهذا الؼقل هق ضاهر اختقار 

، وأما ما ذكروه مـ الري ٌظيس يلهق  ًىرا القٌل :لو قال أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل

أنَّ البائع إكؿا التزم إخراجفا مـ مؾؽف بالسعر الؿعؾقم بقـفؿا ففذا يؿؽـ يف حؼ ما 

لق كان البائع ٓ يعؾؿ بالعقب، وأما كقكف يعؾؿ بالعقب ويؽتؿف ففذا مـ الغش 

والخداع، وٓ يعان طؾقف، وباهلل التقفقؼ.
(1)

  

 يعٝب.َع٢ٓ أزؽ ا د:22ر َطأي١

م معقبًا، فقمخذ قسط ما  م الؿبقع صحقًحا، ثؿ ُيَؼقَّ معـك أرش العقب أن ُيَؼقَّ

 بقـفؿا مـ الثؿـ، فـسبتف إىل الثؿـ كسبة الـؼصان بالعقب مـ الؼقؿة.

أن يؼقم الؿعقب صحقًحا بعشرة، ومعقبًا بتسعة، والثؿـ مخسة طشر،  َجاي٘:

ع بعشر الثؿـ، وهق درهؿ فؼد كؼصف العقب طشر ققؿتف، فقرجع طىل  البائ

وكصػ.
(2)

 

 إذا تعرز ايسد فُا اؿهِ؟ د:23ر َطأي١

  إذا تعذر الرد بلْن طؾؿ بالعقب بعد استفَلك السؾعة، أو هبتفا، أو طتؼفا إن

كان مـ الرققؼ، أو ما أشبف ذلؽ: فجؿفقر العؾؿاء طىل أنَّ لف أرش العقب، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اْلكصاف (23/278 ،)تؽؿؾة الؿجؿقع (237 ،)آختقارات (7/33:،) الؿغـلاكظر:  (2)

(5/4::.) 

  (23/281.)تؽؿؾة الؿجؿقع (7/33: ،)الؿغـلاكظر:  (3)
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ف; لعدم إمؽان الرد، وهق  اختقار شقخ ويتعقـ ذلؽ إن مل يسؼط الؿشتري حؼَّ

 اْلسَلم ومـ كان طىل مذهبف يف الؿسللة السابؼة، وهق ققل ابـ حزم أيًضا.

 وقال بعض الحـابؾة: لف أن يػسخ ويرجع طىل البائع بالؼقؿة. ومذهب 

 بشلء. طؾقف رجعطدم الرد، وأنَّ البائع ٓ يُ  -طدا ابـ حزم-الظاهرية 

بـ طثقؿقـ.ا اْلمام، وهق ضاهر اختقار القٌل األًلهق  ًالساجح
(1)

 

قد يتعذر أخذ إرش، وذلؽ فقؿا إذا كان الؿبقع مـ الربقيات بقع  تنبيه:

وقع يف ربا الػضؾ،  شبجـسف، كبقع ذهٍب بذهب، أو فضٍة بػضة; فنكف إذا أخذ إر

فقتعقـ الرد، أو اْلمضاء.
(2)

  

 إذا نإ اؿًٞ ايرٟ اغرتاٙ قد تًف عًٝ٘، فًِ ٜطتطع زدٙ؟ د:24ر َطأي١

البقع، ويلخذ الثؿـ مـ البائع، ثؿ   العؾؿ أنَّ لف أن يػسخذكر مجاطة مـ أهؾ 

م الحظ معقبًا، ويعقد إىل البائع مـ الثؿـ الـسبة يف ققؿتف معقبًا. يؼقَّ
(3)

  

 إذا باع املعٝب، فٌٗ ي٘ أخر األزؽ َٔ ايبا٥ع األٍٚ؟ د:25ر َطأي١

 :يف هذه الؿسللة أققال 

رضاه بنمساكف، وهذا ; ٕنَّ بقعف لف يدل طىل شلقس لف أخذ إر ايكٍٛ األٍٚ:

 ققل الجؿفقر، ومـفؿ: الشافعل، وأبق حـقػة، ومجاطة مـ الحـابؾة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2684.)الؿحىل (5/519 ،)اْلكصاف (7/358-359 ،)الؿغـلاكظر:  (2)

(3) الؿغـل (7/357.) 

  (7/358.)الؿغـلاكظر:  (4)
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لف أن يرجع طىل البائع بلرش العقب، وإن باع الؿعقب، وهق  ايكٍٛ ايجاْٞ:

مـ ققل مالؽ، وقال ابـ قدامة: هق ققاس  ًالصحٍحققل مجاطة مـ الحـابؾة، 

 الؿذهب.

لعقب; فَل أرش طؾقف، وإن مل يعؾؿ العقب إٓ إن باطف مع طؾؿف با ايكٍٛ ايجايح:

 بعد البقع; فؾف إرش، وهق ققل بعض الحـابؾة، وأمحد يف رواية.

الخَلف يف هذه الؿسللة مبـلٌّ طىل الخَلف يف  :قال أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل لو

وتؼدم الؿسللة السابؼة يف أرش العقب، هؾ هق حؼٌّ لؾؿشتري، أم ذلؽ بالتراضل؟ 

القٌل هق  فالساجحأكف حؼ لؾؿشتري; وطؾقف ففذا الحؼ ٓ يزول بالبقع،  اجحالسأنَّ 

.، واهلل أطؾؿالثانً
(1)

 

 ٌٖ تؿسف املػرتٟ باملعٝب ببٝع، أٚ اضتٗالٕى ٜكطع خٝازٙ؟ د:26ر َطأي١

َؿبِقَع، َأْو ـَفنِْن اْستََغؾَّ الْ  (7/359-35: :)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ

َض َطَرَضُف َطَؾك اْلبَقِْع، َأْو تَ  ًّٓ َطَؾك الرِّ ًفا َدا َف فِقِف َتَصرُّ  ،بِِف، َقبَْؾ ِطْؾِؿِف بِاْلَعقِْب  كَصرَّ

َض  َٓ َيُدلُّ َطَؾك الرِّ َنَّ َذلَِؽ 
ِ

َوإِْن َفَعَؾُف َبْعَد ِطْؾِؿِف بَِعقْبِِف،  بِِف َمِعقبًا. كَلْؿ َيْسُؼْط ِخقَاُرُه; ٕ

ِة أَْهِؾ الْ  ـُ الْ  ِعْؾِؿ.َبَطَؾ ِخقَاُرُه فِل َقْقِل َطامَّ ، َوُشَرْيٌح، ـَقاَل اْب ـُ ُؿـِْذِر: َوَكاَن اْلَحَس

ْأي َيُؼقُلقَن: إَذا  ، َوَأْصَحاُب الرَّ ـُ َأبِل َلقَْؾك، َوالثَّْقِريُّ ، َواْب ـِ ـُ اْلَحَس ِف ْب َوَطبُْد الؾَّ

ا َلِزَمتُْف. ;اْشتََرى ِسْؾَعًة، َفَعَرَضَفا َطَؾك اْلبَقْعِ  .َوَهَذا َقْقُل الشَّ َٓ َأْطَؾُؿ فِقِف  فِِعلِّ َو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/518.)اْلكصاف (7/354 ،)الؿغـلاكظر:  (2)



 :3 نتاب ايبٝٛع

 
 ها.ِخََلًفا

وما يتعؾؼ بلرش العقب; فنكف يستحؼف طىل الصحقح، وقد تؼدم ذكر  ُ :قلت

الخَلف يف ذلؽ، وقد خصَّ ابـ حزم اكؼطاع الخقار بخروج السؾعة مـ الؿؾؽ; 

مل يؽـ لف أن يرده، لؽـ يرجع بؼقؿة العقب فؼط;  ;إن باع الؿعقب فرد طؾقففؼال: 

 الؿحىلقد خرج مـ مؾؽف، فاكؼطع خقاره، فَل يرجع إلقف إٓ ببرهان. ٕكف 

(2685.) 

، واهلل أطؾؿ.ًالصٌاب قٌل اجلويٌز :ُ قلت
(1)

  

إذا اغرت٣ غدـ عبّدا أٚ أ١َّ، ثِ عتل ايعبد أٚ َات، ثمِ عًمِ    د:27ر َطأي١

 املػرتٟ فٝ٘ عّٝبا بعد ذيو؟

 قاٍ اإلَاّ ابٔ املٓرز   يفإوسط (21/365:) مـ أهؾ  قال إكثر

العؾؿ: يرجع بـؼصان العقب الذي كان طـد البائع. هؽذا قال مالؽ، والشافعل، 

 وأمحد، وأبق ثقر. وروي هذا الؼقل طـ الشعبل، والزهري.

  ،وقالت صائػة: إذا أطتؼف فؼد وجب طؾقف. روي هذا الؼقل طـ شريح

 والحسـ.

 ثؿ وجد طقبًا وقال أصحاب الرأي: إذا دبرها، أو أطتؼفا البتة، أو ولدت مـف ،

كان لف أن يرجع بػضؾ ما بقـفؿا، وإن باطفا، أو وهبفا وقبضفا الؿقهقب لف، مل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (21/364.)إوسطواكظر:  (2)



 41 فتذ ايعالّ يف دزاض١ أحادٜح بًٛغ املساّ 

 
 وجد طقبًا مل يؽـ لف أن يرجع لف.

 هأققل.ا -يرمحفؿا اهلل–قال أبق بؽر: وبؼقل مالؽ والشافعل 

 ، واهلل أطؾؿ. تقٌذلوا أقٌلوأكا أيًضا  :قال أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل لو

 ايبا٥ع، أٚ حكٛزٙ؟ ٢ٜفتكس إىل زق زد املعٝب ٌٖ د:28ر َطأي١

دُّ بِاْلَعقِْب  (7/352-353 :)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ َٓ َيْػتَِؼُر الرَّ َو

َٓ َبْعَدهُ  َٓ ُحْؽِؿ َحاكٍِؿ، َقبَْؾ اْلَؼبِْض َو َٓ ُحُضقِرِه، َو َوبَِفَذا َقاَل ، إَلك ِرَضك اْلبَائِِع، َو

افِِعلُّ  اْفتََؼَر إَلك ُحُضقِر َصاِحبِِف ُدوَن  ;قَػَة: إْن َكاَن َقبَْؾ اْلَؼبْضِ َوَقاَل أَُبق َحـِ ، الشَّ

َنَّ مِْؾَؽُف َقْد َتؿَّ  كاْفتََؼَر إَلك ِرَض  ;ِرَضاُه، َوإِْن َكاَن َبْعَدهُ 
ِ

َصاِحبِِف، َأْو ُحْؽِؿ َحاكٍِؿ; ٕ

َّٓ بِِرَضاُه. ، َفََل َيُزوُل إ ـِ َفَؾْؿ َيْػتَِؼْر إَلك  ;َطْؼٍد ُمْستَِحؼٍّ َلفُ  َوَلـَا َأكَُّف َرْفعُ  َطَؾك الثََّؿ

َٓ ُحُضقِرِه َكالطَََّلِق  كِرَض  دِّ بِاْلَعقِْب، َفََل َيْػتَِؼُر إَلك  ،َصاِحبِِف، َو ُف ُمْستَِحؼُّ الرَّ َكَّ
ِ

َوٕ

 هاَصاِحبِِف، َكَؼبِْؾ اْلَؼبِْض. كِرَض 

لجؿفقر.ققل الحـابؾة، والشافعل، وهق مؼتضك ققل ا الصٌاب ُ :قلت
(1)

 

 ٌٖ خٝاز ايعٝب ع٢ً ايفٛز، أّ ع٢ً ايرتاخٞ؟ د:29ر َطأي١

 :يف الؿسللة ققٓن 

أنَّ خقار العقب طىل التراخل، وهق مذهب أمحد، ومالؽ، وأبل حـقػة،  األٍٚ:

، وذلؽ ٕنَّ الخقار حؼٌّ مجؿقع الػتاوىوطزاه شقخ اْلسَلم لؾجؿفقر كؿا يف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (23/271.)تؽؿؾة الؿجؿقعواكظر:  (2)



 42 نتاب ايبٝٛع

 
  رضاه بف.لف، فَل يسؼط بالتلخقر; إٓ إن ضفر ما يدل طىل

حف الشقكاين يف  ابـ  اْلمام، وهق ضاهر اختقار السقؾوهذا الؼقل رجَّ

 طثقؿقـ.

أنَّ خقار العقب طىل الػقر، وهق مذهب الشافعل، وبعض الحـابؾة،  ايجاْٞ:

بُؽل إىل الجؿفقر، ومال إلقف شقخ اْلسَلم، وطؾؾ ذلؽ بتضرر البائع  وطزاه السُّ

بالتلخقر.
(1)

 

 ز١ٜ، فعًِ بايعٝب بعد ٚط٦ٗا؟إٕ نإ املبٝع دا د:31ر َطأي١

 لفا حالتان:

 .ًباِّز١ٜ ثاحلاي١ األٚىل: إٔ تهٕٛ اجلا

 :فػقفا خَلف طىل أققال 

مـفؿ مـ قال: يردها ولقس طؾقف شلء، وهق ققل مالؽ، والشافعل، وأبل  (2

ثقر، وأمحد، وطثؿان البتل وغقرهؿ; ٕنَّ ما فعؾف الؿشتري هبا ٓ يـؼص 

 تضؿـ الرضك بالعقب.طقـفا، وٓ ققؿتفا، وٓ ي

قري، وأبل وقال مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ: لقس لف ردها، وهق ققل الزهري، والث (3

، اْلكصافحـقػة، وإسحاق، وأمحد يف رواية، واختاره شقخ اْلسَلم كؿا يف 

 ويلخذ أرش العقب.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجؿقع  (5/527 ،)اْلكصاف (23/24: ،)تؽؿؾة الؿجؿقع (7/337 ،)الؿغـلاكظر:  (2)

  (4/223-224.)السقؾ (9/432 ،)الشرح الؿؿتع (3:/477 ،)الػتاوى
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يردها، ويرد معفا أرًشا، قال ُشريح، والـخعل: كصػ طشر ثؿـفا. وقال  (4

ل ابـ الؿسقب: طشرة دكاكقر. وقال ابـ أبل لقىل: مفر . وقاالشعبل: حؽقمة

 مثؾفا. وُحؽل رواية طـ أمحد.

، وإن أصؾح بقـفؿ بشلء الصٌابهق  القٌل األًل: قال أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل لو

كؿا قال الشعبل; فَل بلس.
(1)

  

 .احلاي١ ايجا١ْٝ: إٔ تهٕٛ اجلاز١ٜ بهًسا

 :فػقف خَلٌف أيًضا طىل أققال 

رد، ويلخذ أرش العقب، وهق ققل ابـ سقريـ، والزهري، لقس لف ال (2

والثقري، والشافعل، وأبل حـقػة، وأمحد يف رواية، وإسحاق; ٕنَّ القطء 

 يـؼص طقـفا وققؿتفا.

يردها إن شاء، ويرد معفا شقئًا، قال شريح، والـخعل: طشر ثؿـفا. وقال  (3

الحـابؾة:  سعقد بـ الؿسقب: طشرة دكاكقر. وقال مالؽ، وأبق ثقر، وبعض

، فنذا كاكت ققؿتفا بؽًرا طشرة، وثقبًا ثؿاكقة; ردَّ يرد ما كؼص ققؿتفا القطء

 بديـاريـ.

 يردها ولقس طؾقف شلء، قالف ابـ حزم. (4

ما ذهب إلقف مالؽ ومـ معف واهلل أطؾؿ. الصٌاب: قال أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل لو
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (21/361)إوسط (5/515 )اْلكصاف (6/357 )الحاوي (7/338- )لالؿغـاكظر:  (2)

 . (21/361)إوسط (2696 )الؿحىل (6/358- )الحاوي (7/341) الؿغـلاكظر:  (3)



 44 نتاب ايبٝٛع

 
ٙ بايعٝب إذا حؿٌ يف املبٝع عْٝب آخس عٓد املػرتٟ، فٌٗ ي٘ زد د:31ر َطأي١

 األٍٚ؟

  ثَلثة أققاليف الؿسللة: 

، ولف أرش العقب الؼديؿ، وهق ققل الثقري، والشافعل، لقس لف الرد األٍٚ:

وأصحاب الرأي، وابـ شبرمة، وأمحد يف رواية، وُحؽل طـ ابـ سقريـ، 

زالة الضرر، ويف الرد طىل البائع إضرار بف، والزهري، والشعبل; ٕنَّ الرد ثبت ْل

 الضرر بالضرر.وٓ يزال 

 لف الرد، ويرد أرش العقب الحادث طـده، وهذا ققل مالؽ، وإسحاق، ايجاْٞ:

 وأمحد يف رواية، والـخعل، ومحاد.

 بالغ ابـ حزم فؼال: يرده ولقس طؾقف شلء يف العقب الحادث طـده. ايجايح:

 وطزا ابـ الؿـذر هذا الؼقل لعثؿان البتل، والحؽؿ.

حؼف يف الرد قد ثبت بالعقب إول، سحاق; ٕنَّ ققل مالؽ، وإ ًالصحٍح ُ :قلت

وٓ دلقؾ طىل زوال حؼف بحصقل طقب آخر طـده، وإكؿا يؾزمف أرش العقب 

 .واهلل أطؾؿ الحادث،

هذا الؿسللة مػروضة فقؿا إذا حصؾ العقب أخر مـ غقر قصد، فلما  تنبيه:

.إن حصؾ قصًدا; فؾقس لف شلء
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (21/35:.)إوسط (2695 ،)الؿحىل (7/341-342 ،)الؿغـلاكظر:  (2)



 45 فتذ ايعالّ يف دزاض١ أحادٜح بًٛغ املساّ 

 
 ٜػرتٜ٘ فٌٗ ي٘ اـٝاز؟ إذا عًِ املػرتٟ بايعٝب قبٌ إٔ د:32ر َطأي١

(: قال ابـ حزم يف كتاب 23/232) تؽؿؾة الؿجؿقعيف  قاٍ ايشُّبُُهٞ

مراتب اْلمجاع واتػؼقا طىل أكف إذا َبقَـّ لف البائع بعقب فقف، وحدَّ مؼداره ووقػف :

طؾقف إن كان يف جسؿ الؿبقع، فرضل بذلؽ الؿشتري أكف قد لزمف، وٓ رد لف بذلؽ 

 هاالعقب.

 .ايرٖب ٚايفك١ حًٌٞ عْٝب آخس عٓد املػرتٟ يف ٛ حؿي د:33ر َطأي١

  مع أرش العقب  هأنَّ لؾؿشتري ردَّ  -وإصح طـد الشافعقة-مذهب الحـابؾة

الجديد، ويلخذ ثؿـف. وقال الؼاضل أبق يعىل الحـبظ: ٓ يجقز لف رده; ْلفضائف 

 إىل التػاضؾ.

ل يعـل قق-: وٓ يصح  (7/357-358)الؿغـل يف  قاٍ ابٔ قدا١َ

ٕنَّ الرد فسٌخ لؾعؼد، ورفٌع لف، فَل تبؼك الؿعاوضة، وإكؿا يدفع إرش  -الؼاضل

طقًضا طـ العقب الحادث طـده بؿـزلة ما لق جـك طؾقف يف مؾؽ صاحبف مـ غقر 

  هاالبقع.

 ، واهلل أطؾؿ.القٌل األًلهق  ًالصٌاب: ُ قلت

 إذا حؿٌ يف املبٝع ايعٝب بعد قبض املػرتٟ يريو املبٝع. د:34ر َطأي١

  هذه الصقرة يؽقن الؿبقع مـ ضؿان الؿشتري، ولقس لف الرد بذلؽ، وٓ يف

خقار لف، وهق ققل أمحد، والشافعل، وأبل حـقػة، وقال مالؽ: طفدة الرققؼ 



 46 نتاب ايبٝٛع

 
; إٓ يف الجـقن، والجذام، ثَلثة أيام، فؿا أصابف فقفا ففق مـ ضؿان البائع

 خقار.ص، فالعفدة فقف إىل سـة; فنن ضفر إىل سـة ثبت لف الوالبر

طفدة الرققق ثَلثة »وقد أخرج أبق داود مـ حديث طؼبة بـ طامر مرفقًطا: 

«أيام
(1)

، وهق حديث ضعقٌػ; ٕكف مـ صريؼ الحسـ طـ طؼبة بـ طامر، ومل يسؿع 

 مـف; ففق مـؼطع.

يف الرققؼ وغقره. فالصٌاب قٌل اجلويٌز :وطىل هذا
(2)

 

 يف ٜد ايبا٥ع بعد ايعكد؟ َبَٖٝعإذا َت د:35ر َطأي١

للة مبـقة طىل الؿسللة الؿتؼدمة: هؾ الضؿان قبؾ الؼبض طىل هذه الؿس

 .(894وقد تؼدمت هذه الؿسللة تحت حديث ) البائع؟ طىل الؿشتري، أم

يف هذه الؿسللة أكف مـ ضؿان الؿشتري إن كان قد تؿؽـ مـ  اجحًالس

البائع، وطىل هذا فنن حصؾ لف العقب بعد تؿؽـف مـ الؼبض  فالؼبض، ومل يؿـعف مـ

وأما إن كان البائع مـع الؿشتري مـ السؾعة بالثؿـ،  خقار لف، وإٓ فؾف الخقار. فَل

أو بالخقار، ثؿ تعقَّبت يف يده; ففل مـ ضؿاكف، واهلل أطؾؿ.
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 254، 263، 5/261(، وأمحد )3356ـ ماجف )(، وأخرجف أيًضا اب4617أخرجف أبق داود ) (2)

 مـ صريؼ: الحسـ، طـ طؼبة، كؿا هق طـد أبل داود.

ســ أبل طـد حديث طؼبة مـ  معامل الســ (5/516 )اْلكصاف (7/344 )الؿغـلاكظر:  (3)

  (21/357.)إوسط  ،داود

  (5/515.)اْلكصاف (7/344 ،)الؿغـلواكظر:  (4)
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 املبٝع ايرٟ ٜطًع ع٢ً عٝب٘ بهطسٙ. د:36ر َطأي١

 البطقخ، والبقض، وجقز الفـد. :َٚجاي٘

 عقب بعد الؽسر; ٕكف فلكثر أهؾ العؾؿ طىل أنَّ لؾؿشتري أن يرده إذا رأى ال

دفع الثؿـ مؼابؾ سؾعة صحقحة، فقجدها معقبة; فؽان لف الرد، وإن مل يعؾؿ 

 البائع بالعقب.

 بشلء; ٕكف مل يعؾؿ طؾقف  وذهب مالؽ، وأمحد يف رواية إىل أن البائع ٓ يرجع

 بالعقب.

، وطدم طؾؿ البائع يرفع طـف اْلثؿ، وٓ يبقح لف ًالصٌاب القٌل األًل :ُ قلت

ؿال بغقر حؼ.ال
(1)

 

 املبٝع ايرٟ ٜطًع ع٢ً عٝب٘ بهطسٙ قطُإ. د:37ر َطأي١

مآ ققؿة لف مؽسقًرا، كبقض الدجاج، والبطقخ التالػ، فقرجع  ايكشِ األٍٚ:

ٓ كػع فقف  بالثؿـ كؾف; ٕنَّ هذا تبقـ بف فساد العؼد مـ أصؾف، وٓ يصح ما

 ف ٓ فائدة فقف.بقع إىل البائع; ٕكؿكالحشرات، والؿقتات، ولقس طؾقف أن يرد ال

لؿعقبف ققؿة، كبقض الـعام، وجقزالفـد، ففذا أن يؽقن مؿا  ايكشِ ايجاْٞ:

 الؼسؿ طىل كقطقـ:

أن يؽسر كسًرا ٓ يستطاع معرفة العقب إٓ بف، فؿذهب الشافعل،  أحدُٖا:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (26:2.)الؿحىل (5/524 )اْلكصاف (7/363 )الؿغـل واكظر: (2)
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 وبعض الحـابؾة أنَّ لف رده، ولقس طؾقف شلء، ولف أن يؿسؽف ويلخذ أرش العقب.

; ٕنَّ الصحٍحهق  ًالقٌل األًلة: إذا ردَّه يرد معف أرش الؽسر، وقال بعض الحـابؾ

ذلؽ حصؾ بطريؼ استعَلم العقب، والبائع سؾَّطف طىل ذلؽ حقث إكف يعؾؿ أكف ٓ 

 تعرف صحتف مـ فساده بغقر ذلؽ.

بد مـف، فؿـفؿ مـ قال: لقس لف  ٓإن زاد يف الؽسر طىل الؼدر الذي  ثاُْٝٗا:

ف الرد، وهق ققل أبل حـقػة، والشافعل، ورواية طـ أمحد، إٓ أرش العقب، ولقس ل

ومـفؿ مـ قال: هق مخقر بقـ أن يؿسؽف ويلخذ أرش العقب، أو يرده ويرد أرش 

، ورواية طـ أمحد، وبعض الؽسر، ويلخذ الثؿـ، وهذا ققل بعض الحـابؾة

طىل  ; ٕن حؼف قد ثبت بالرد، فؿا هق الدلقؾ-واهلل أطؾؿ- الساجحالشافعقة، وهق 

إزالة هذا الحؼ، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 إذا باع املػرتٟ بعض املعٝب، ثِ ظٗس ع٢ً عٝب؟ د:38ر َطأي١

ُؿْشتَِري َبْعَض ـإَذا َباَع الْ  (7/355 :)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ

َْرُش  ،َؿبِقِع، ُثؿَّ َضَفَر َطَؾك َطقٍْب ـالْ  ْٕ ـْ الْ  ;َفَؾُف ا
َْرِش َؿبِقِع، َوفِل اـلَِؿا َبِؼَل فِل َيِدِه مِ ْٕ

ـْ 
تِِف مِ ـْ اْلِخََلِف فِقَؿا إَذا َباَع اْلَجِؿقَع، َوإِْن َأَراَد َردَّ اْلبَاقِل بِِحصَّ

لَِؿا َباَطُف َما َذَكْرَكا مِ

، َفَالَِّذي َذَكَرُه اْلِخَرقِلِّ َهاُهـَا َأنَّ َلُف َذلَِؽ. ـِ ِحقُح َأكَُّف  الثََّؿ َوَقْد َكصَّ َطَؾقِْف َأْحَؿُد، َوالصَّ

ـِ َيـُْؼُصُفَؿا التَّْػِريُؼ، َكِؿْصَراَطْل َباٍب، َوَزْوَجْل ـإْن َكاَن الْ  َؿبِقُع َطقْـًا َواِحَدًة، َأْو َطقْـَقْ

َرِر َطَؾك اْلبَائِِع بِـَْؼِص اْلِؼقَؿِة، َأْو َضَرِر  ـْ الضَّ
; لَِؿا فِقِف مِ دَّ َٓ َيْؿؾُِؽ الرَّ ُف  ، َأكَّ ُخػٍّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/525.)اْلكصاف (23/397 ،)تؽؿؾة الؿجؿقع (7/364 ،)الؿغـلاكظر:  (2)



 49 فتذ ايعالّ يف دزاض١ أحادٜح بًٛغ املساّ 

 
ِرَكِة، َواْمتِـَاعِ  ْستِْخَداِم. الشَّ

ِ
ْكتَِػاِع بَِفا َطَؾك اْلَؽَؿاِل، َكنَِباَحِة اْلَقْطِء َوآ

ِ
ا َقاَل ذَوبِفَ  آ

ْأِي  ، َوَأُبق َثْقٍر، َوَأْصَحاُب الرَّ افِِعلُّ ، َوالشَّ ْعبِلُّ  ها.ُشَرْيٌح، َوالشَّ

 إذا اغرت٣ عٝٓني فٛدد إحداُٖا َعٝب١؟ د:39ر َطأي١

مع أمف; فؾقس لف إٓ ردمها مجقًعا،  إن كان مؿا ٓ يجقز التػريؼ بقـفؿا كالقلد

، ولفؿا إذا تراضقا أيًضا أن يؿسؽفؿا مع دفع البائع لؾؿشتري أو إمساكفؿا مجقًعا

 أرش العقب.

وإن كان مؿا يجقز التػريؼ بقـفؿا، ولؽـ إذا ردَّ أحدمها سبََّب ضرًرا طىل 

، ولف مساكفؿا مجقًعالقس لف إٓ ردمها مجقًعا، أو إ فالبائع، فلكثر أهؾ العؾؿ طىل أكَّ 

 .أرش العقب

 :وإن كان مؿا ٓ يـؼصفؿا التػريؼ فػقف ققٓن 

لقس لف إٓ إمساكفؿا مجقًعا، أو ردمها مجقًعا، وهق ققل الشافعل،  األٍٚ:

ورواية طـ أمحد، وقال بف أبق حـقػة فقؿا قبؾ الؼبض; ٕنَّ الرد لؾؿعقب فؼط 

 ؿا لق كاكا مؿا يـؼصف التػريؼ.تبعقض لؾصػؼة مـ الؿشتري، فؾؿ يؽـ لف ذلؽ ك

لف رد الؿعقب وإمساك الصحقح، وهق ققل أمحد يف رواية، والحارث  ايجاْٞ:

العؽظ، وإوزاطل، وإسحاق، وهق ققل أبل حـقػة فقؿا بعد الؼبض; ٕكف يرد 

 الؿعقب طىل وجف ٓ ضرر فقف طىل البائع.

بالشرط الؿذكقر، وهق:  حالصحٍهق  القٌل الثانً :قال أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل لو



 :4 نتاب ايبٝٛع

 
طدم إدخال الضرر طىل البائع بذلؽ، وباهلل التقفقؼ.

(1)
 

إذا اغممممرت٣ اثٓممممإ غمممم٦ّٝا فٛدممممداٙ َعّٝبمممما، أٚ اغممممرتطا اـٝمممماز     د:41ر َطأي١

 فسقٞ أحدُٖا دٕٚ اآلخس؟

 :يف هذه الؿسللة ققٓن 

لؿـ مل يرض الػسخ، وهق ققل ابـ أبل لقىل، والشافعل، وأبل يقسػ،  األٍٚ:

ردَّ مجقع ما مؾؽف بالعؼد، فقجقز كؿا لق  فطـ أمحد، ومالؽ; ٕكَّ ومحؿد، ورواية 

 اكػرد بشرائف.

، وهق ققل أبل حـقػة، وأبل ثقر، وأمحد يف رواية، لقس لف الػسخ ايجاْٞ:

ومالؽ يف رواية; ٕنَّ الؿبقع خرج طـ مؾؽف دفعة واحدة غقر متشؼص; فنن رده 

 مشترًكا رده كاقًصا، فلشبف ما لق تعقب طـده.

بلن الشركة إكؿا حصؾت بنيجاب البائع; ٕكف باع كؾَّ واحد مـفؿا  :ُٚأجٝب

 شؼصة، بخَلف العقب الحادث.تكصػفا، فخرجت طـ مؾؽ البائع م

إْن مل يرض البائع يف رجقع سؾعتف متشؼصة فَل : قال أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل لو

الخقار لؽؾ واحد  يؾزم بذلؽ إٓ إن ُطؾَِؿ أكف طـد أن جعؾ لفؿا الخقار قصد جعؾ

مـفؿا ولق يف حصتف فحسب، فعـد ذلؽ يؾزم البائع ما تؼدم، واهلل أطؾؿ.
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تؽؿؾة  (5/531 ،)اْلكصاف (7/355- ،)الؿغـل (21/363 ،)إوسطاكظر:  (2)

  (23/284-.)الؿجؿقع

  (23/294.)تؽؿؾة الؿجؿقع (5/528- ،)كصافاْل (7/356-357 ،)الؿغـلاكظر:  (3)
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 إذا ٚزخ اثٓإ عٔ أبُٝٗا خٝاز ايعٝب؟ د:41ر َطأي١

ـْ أَبِقِفَؿا ِخقَاَر  (7/357 :)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ َوإَِذا َوِرَث اْثـَاِن َط

َخ  ;َطقٍْب، َفَرِضَل َأَحُدُهَؿا ْٔ َصْت َسَؼَط َحؼُّ ا ُف َلْق َردَّ َوْحَدُه، َتَشؼَّ َكَّ
ِ

ٕ ; دِّ ـْ الرَّ
ِر مِ

ـْ مِْؾؽِِف إَلك َواِحٍد َغقَْر  َر بَِذلَِؽ، َوإِكََّؿا أَْخَرَجَفا َط ْؾَعُة َطَؾك اْلبَائِِع، َفتََضرَّ السِّ

ًصا، بِِخََلِف اْلَؿْسَلَلةِ  َصٍة، َفََل َيُجقُز َردُّ َبْعِضَفا إَلقِْف ُمَشؼَّ تِل َقبَْؾَفا ُمَشؼَّ َفنِنَّ َطْؼَد  ;الَّ

ُف َباَع ُكؾَّ َواِحٍد مِـُْفَؿا كِْصَػَفا ُمـَْػِرًدا، َفَردَّ َطَؾقِْف  ـِ َطْؼَداِن، َفَؽَلكَّ ْثـَقْ
ِ

اْلَقاِحِد َمَع آ

اُه، َوَهاُهـَا بِِخََلفِفِ  ها.َأَحُدُهَؿا َجِؿقَع َما َباَطُف إيَّ
(1)

 

 ٌٖ ٜٛزخ اـٝاز؟ د:42ر َطأي١

  ابـ قدامة تؼدم يف كَلم ب يقرث، وهذا ققل مجفقر أنَّ خقار العق

 العؾؿاء.

 ومذهب  .ويف خقار الؿجؾس، وخقار الشرط وجفان يف مذهب أمحد

; ٕنَّ ذلؽ ابـ طثقؿقـ  اْلمامالؿالؽقة، والشافعقة أكف يقرث، وهق ترجقح 

  ا.مقال ورثقا الحؼقق الؿتعؾؼة هبإ مـ الحؼقق الؿتعؾؼة بإمقال، فنذا ورثقا

 وراثة  وذهب الثقري، وأمحد يف رواية، وأصحاب الرأي، وابـ حزم إىل طدم

.ًالصحٍح قٌل اجلويٌزالخقار مطؾًؼا، 
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (23/284.)تؽؿؾة الؿجؿقع (5/529 ،)اْلكصافواكظر:  (2)

 (9/3:7 ،)الشرح الؿؿتع (7/3:-41 ،)الؿغـل (5/492-493 ،)اْلكصافواكظر:  (3)

الؿحىل (2686 ،)إوسط (21/346). 



 52 بٝٛعنتاب اي

 

ـِ ُطَؿَر  (188) ـِ اْب   ،َوَط
ِ
َأكَُّف ُيْخَدُع فِل الُبقُقِع  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َذَكَر َرُجٌؾ لَِرُسقِل اهلل

ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف. .«إَذا بَاَيْعَت َفُؼْل ََّل ِخََلبَةَ »َفَؼاَل: 
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

، وكؾٌّ جاء ققؾ: هق حبان بـ مـؼذ، وققؾ: والده مـؼذ بـ طؿرو (ٌؾ ُج )رَ  قٛي٘:

  (3228.)الػتحتسؿقتف يف بعض صرق الحديث كؿا ذكر ذلؽ الحافظ يف 

 ق إشفر طـد الؿحدثقـ والػؼفاء.وإول ه ُ :قلت

 خٝاز ايػنب. د:1ر َطأي١

الغبـ: هق الخداع مع الغؾبة، فقخدع البائع الؿشتري ويغؾبف بسعر السؾعة، 

 وقد يؽقن مـ جفة الؿشتري، ومثؾ لف مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ بتؾؼل الركبان.

(: واسُتِدلَّ هبذا 3228يف شرح حديث الباب )  قاٍ احلافظ ابٔ حجس

، وأحد ققيل مالؽ أكف يرد بالغبـ الػاحش لؿـ مل يعرف ققؿة الحديث ٕمحد

إكؿا جعؾ الخقار لضعػ طؼؾف، ولق كان الغبـ ُيؿؾؽ بف  ملسو هيلع هللا ىلصالسؾعة، وُتُعؼِّب بلكف 

 هاالػسخ; لؿا احتاج إىل شرط الخقار.

لقس ضاهًرا يف  -كؿا أشار الحافظ-الحديث  :قال أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل لو

 .ف لق كان لف خقاٌر يف الغبـ لؿا احتاج أن يشترط ذلؽإثبات خقار الغبـ; ٕك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2644(، ومسؾؿ )3228أخرجف البخاري ) (2)
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إنَّ دماءكم، وأموالؽم، »: ولؽـ يستدل لؾخقار بالغبـ الػاحش بؼقلف 

«وأطراضؽم طؾقؽم حرام
(1)

ڦ ڄ  ڄ ڄ ڄ ڃ  ﴿، وبؼقلف تعاىل: 

 .[٢٩النساء:] ﴾ڃ

«إكَم البقع طن تراضٍ »: وققلف 
(2)

، والرجؾ إذا كان ضعقًػا يف البقع 

راء; فنكف ربؿا يغبـ غبـًا فاحًشا ٓ يرضاه إذا طؾؿ الغبـ، ومعرفة كقن الغبـ والش

فاحًشا ُيعرف بالُعرف، واهلل أطؾؿ.
(3)

 

 خٝاز ايتديٝظ. د:2ر َطأي١

التدلقس يحصؾ بؽتؿ العقب وإخػائف، فقؾحؼ بخقار العقب، ويحصؾ بنضفار 

ف، هل أقؾ مـ تؾؽ الصػة، ويثبت الخقار بالتدلقس طىل كقطقو ،السؾعة بصػةٍ 

ويدل طىل خقار التدلقس حديث الؿصراة.
(4)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(، مـ حديث أبل بؽرة :278(، ومسؾؿ برقؿ )78أخرجف البخاري برقؿ ) (2)

 (، طـ أبل سعقد بنسـاد حسـ.3296أخرجف ابـ ماجف ) (3)

- (9/3:8الشرح الؿؿتع (333: ،)الـقؾ (3228 ،)الػتح (7/47 ،)الؿغـلواكظر:  (4)

3:9 ،)الؿحىل (2575( )2576.) 

  (5/498.)اْلكصاف (7/334 ،345 ،)الؿغـلاكظر:  (5)
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 َباُب الرَِّبا

ا َب  باب الرِّ

 مؼصقر، وألػف بدل مـ )واو(، مـ: ربا يربق. با:يسِّا

، ووقع يف خط الؿصاحػ بالقاو، قاٍ احلافظ  ه، وهق شاذٌّ : وُحؽل مدُّ

 ﴾ڀ ڀ﴿وأصؾ الربا: الزيادة، إما يف كػس الشلء، كؼقلف تعاىل: 

  (3194.)الػتح، وإما يف مؼابؾف، كـ)درهؿ بدرمهقـ(. [0٩ت: فصل/5]احلج:

 فقعرف بذكر أكقاطف كؿا سقليت إن شاء اهلل تعاىل. ٚأَا تعسٜف٘ ايظسعٞ:
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ـْ َجابٍِر  (188)   َط

ِ
ـَ َرُسقُل اهلل َباملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َلَع َوَكاتِبَُف، ، َوُمقكَِؾُف، : آكَِؾ الرِّ

.. َرَواُه ُمْسؾِؿٌ «ُهْم َسَواءٌ »َوَشاِهَدْيِف َوَقاَل: 
(1)

 

ـْ َحِديِث أَبِل ُجَحقَْػةَ  (188)
.َولِْؾُبَخاِريِّ َكْحُقُه مِ

(2)
 

ـِ َمْسُعقدٍ  (188)  ْب
ِ
ـْ َطبِْداهلل ـِ الـَّبِلِّ  َوَط بَا َثََلَثٌة َوَسْبُعوَن »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَط الرِّ

ُجِل الُؿْسؾِمِ  بَابًا بَا ِطْرُض الرَّ ُجُل ُأمَُّه، َوإِنَّ َأْربَى الرِّ ـْؽَِح الرَّ . َرَواُه «َأْيَسُرَها ِمْثُل َأْن َي

َحُف. ـُ َماَجْف ُمْختََصًرا، َوالَحاكُِؿ بِتََؿامِِف َوَصحَّ اْب
(3)

 

 حاديثئل واألحكام املستفادة من األاملسا

 يسبا.حس١َ ا د:1ر َطأي١

ى ى ائ ائ ﴿الربا كبقرة مـ كبائر الذكقب، قال اهلل طز وجؾ: 

، وقال [303آل عمران:] ﴾ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ  ۆئ ۈئ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 26:9أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (2)

هنك طـ ثؿـ الدم وثؿـ الؽؾب  (. ولػظف: إن رسقل اهلل 3349أخرجف البخاري برقؿ ) (3)

 وكسب إمة، ولعـ القاشؿة والؿستقشؿة وآكؾ الربا ومقكؾف، ولعـ الؿصقر. 

 (، بتؿامف،3/48، وأخرجف الحاكؿ )«اباب»(، إىل ققلف 3386أخرجف ابـ ماجف ) َٛقّٛفا. صخٝح (4)

مـ صريؼ: طؿر بـ طظ الؿؼدمل، طـ ابـ أبل طدي، طـ شعبة، طـ زبقد القامل، طـ إبراهقؿ، طـ 

 دمها صحقح، رجالف رجال الشقخقـ.وإسـا مسروق، طـ طبداهلل،

( ط/الرشد، فؼال: هذا إسـاد صحقح، 6242) شعب اْليؿانوقد أكؽره البقفؼل كؿا يف 

 هـ مـؽر هبذا اْلسـاد، وٓ أطؾؿف إٓ ومهًا، وكلكف دخؾ لبعض رواة اْلسـاد يف إسـاده.اوالؿت

(، مـ صريؼ الثقري، 719:(، والطبراين )9/426لعؾف مقققف; فؼد أخرجف طبدالرزاق ) ُ: قلت

(، طـ الثقري، طـ إطؿش 9/425طـ زبقد بنسـاده مقققًفا بدون الزيادة. وأخرجف طبدالرزاق )

 ة، طـ طبدالرمحـ بـ يزيد، طـ ابـ مسعقد مقققًفا، وفقف ذكر الزيادة، وإسـاده صحقح.طـ طؿار
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ڭ ڭ  *  ۀ ہ ہ ہ ہ  ھ ھ ھ ھ ے ے  ۓ            ۓ ﴿تعاىل: 

ڭ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ  ۅ ۉ  ۉ ې 

 .[٢٧5البقرة:]﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ﴿،وقال تعاىل:[٢٧٩-٢٧٨البقرة:]﴾ې

: الصحقحقـيف  ، وكذلؽ حديث أبل هريرة ديث البابومـ السـة أحا

«أكل الربا»وذكر مـفا:  «اجتـبوا السبع الؿوبؼات»
(1)

وحديث سؿرة بـ جـدب  ،

أن آكؾ الربا يسبح يف هنر مـ دٍم، وُيؾؼؿ الحجارة، وهق   (8158:)البخارييف 

ن طىل وأمجع الؿسؾؿق قطعة مـ حديث صقيؾ، وإحاديث يف هذا الباب كثقرة.

تحريؿ الربا يف الجؿؾة.
(2)

  

 يف داز اؿسب؟ٌٖٚ حيسّ ايتعاٌَ بايسبا َع اؿسبٞ  د:2ر َطأي١

 يف تحريؿ ييستق (:/4:2-4:3 :)الؿجؿقعيف   قاٍ اإلَاّ ايٟٓٛٚ

وٓ فرق يف تحريؿف بقـ دار  ،والعبد والؿؽاتب باْلمجاع ،الرجؾ والؿرأة الربا

 ،ا يف دار الحرباْلسَلم كان حرامً  ا يف دارفؿا كان حرامً  ،اْلسَلم ودار الحرب

 ،سقاء دخؾفا الؿسؾؿ بلمان أم بغقره ،أو مسؾؿ وحربل ،سقاء جرى بقـ مسؾؿقـ

ٓ  :وقال أبق حـقػة ،والجؿفقر ،وأبق يقسػ ،وأمحد ،وبف قال مالؽ ،هذا مذهبـا

وٓ بقـ مسؾؿقـ مل يفاجرا  ،يحرم الربا يف دارالحرب بقـ الؿسؾؿ وأهؾ الحرب

أو أسؾؿ رجَلن فقفا  ،ا بدرمهقـلحربل يف دار الحرب درمهً ذا باع مسؾؿوإ ،مـفا

طـ مؽحقل طـ  يوواحتج لف بؿا رُ  ،جاز ;ا بدرمهقـفتبايعا درمهً ،ومل يفاجرا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.:9(، ومسؾؿ برقؿ )3877أخرجف البخاري برقؿ ) (2)

  (:/4:2.)الؿجؿقع (7/62 ،)الؿغـلاكظر:  (3)
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وٕن أمقال أهؾ الحرب  ،«َّل ربا بقن مسؾم وحربي يف دار الحرب» :قال ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

 .فالعؼد الػاسد أوىل ;مباحة بغقر طؼد

واحتج أصحابـا بعؿقم الؼرآن والسـة يف تحريؿ الربا مـ غقر  قاٍ ايٟٓٛٚ:

كؿا لق  ،ا يف دار الحربكان ربا محرمً  ;وٕن ما كان ربا يف دار اْلسَلم ،فرق

وٕن ما  ،وكؿا لق تبايعف مسؾؿ وحربل يف دار اْلسَلم ،تبايعف مسؾؿان مفاجران

ٕكف طؼد طىل ما ٓ و ،لكالخؿر وسائر الؿعاص ،حرم هـاك ;حرم يف دار اْلسَلم

والجقاب طـ حديث  .فؾؿ يصح كالـؽاح الػاسد هـاك ،يجقز يف دار اْلسَلم

ٓ ) :لتلولـا طىل أن معـاه ;ولق صح ،فَل حجة فقف ،مؽحقل أكف مرسؾ ضعقػ

إن أمقال الحربل مباحة ) :وأما ققلفؿ ،ا بقـ إدلةمجعً  (;يباح الربا يف دار الحرب

فنن دخؾفا بغقر أمان  ;لدطقى إن دخؾفا الؿسؾؿ بلمانفَل كسؾؿ هذه ا (،بَل طؼد

ا فالعؾة مـتؼضة كؿا إذا دخؾ الحربل دار اْلسَلم فبايعف الؿسؾؿ فقفا درمهً

 ،بآغتـام استباحتفا بالعؼد الػاسد حباوأكف ٓ يؾزم مـ كقن أمقالفؿ تُ  ،بدرمهقـ

 ها.كسائفؿ بالسبل دون العؼد الػاسد أبضاعباح ولفذا تُ 

(: غريب، وأسـد 5/55) كصب الرايةحديثفؿ قال فقف الزيؾعل يف  ُ :قلت

قَرالبقفؼل يف كتاب  طـ الشافعل قال: قال أبق يقسػ: إكؿا قال أبق حـقػة  السِّ

فذكره، قال  ملسو هيلع هللا ىلصهذا; ٕنَّ بعض الؿشقخة حدثف طـ مؽحقل، طـ رسقل اهلل 

 هاالشافعل: وهذا لقس بثابٍت، وٓ حجة فقف.

قٌػ مع إرسالف.فنسـاده ضع ُ :قلت
(1)

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/:9-::.)الؿغـلواكظر:  (2)
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ـْ َأبِل َسِعقٍد الُخْدِريِّ  (188)   ،َوَط
ِ
َهَب »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهلل ََّل َتبِقُعوا الذَّ

َهِب  وا بَْعَضَفا َطَؾى بَْعٍض، َوََّل َتبِقُعوا الَو  بِالذَّ ِرَق بِالَوِرِق إَّلَّ إَّلَّ ِمْثًَل بِِؿْثٍل، َوََّل ُتِشػُّ

وا ِمْثًَل بِِؿْثٍل َوََّل ُتِشػُّ
(1)

ـَاِجزٍ   ـَْفا َغاِئًبا بِ َػٌؼ َطَؾْقِف.«بَْعَضَفا َطَؾى بَْعٍض َوََّل َتبِقُعوا ِم .ُمتَّ
(2)

 

امِِت  (181) ـِ الصَّ ـْ ُطبَاَدَة ْب   َوَط
ِ
َهُب »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل الذَّ

ُة بِالِػضَّ  َهِب، َوالِػضَّ ِعقرِ، َوالتَّْؿُر بِالتَّْؿرِ، َوالِؿْؾُح ةِ بِالذَّ ِعقُر بِالشَّ ، َوالشَّ ، َوالُبرُّ بِالُبرِّ

ـَاُف َفبِ  قُعوا َكْقَف بِالِؿْؾِح، ِمْثًَل بِِؿْثٍل، َسَواًء بَِسَواٍء، َيًدا بَِقٍد، َفنَِذا اْخَتَؾَػْت َهِذِه الَوُْص

. َرَواُه ُمْسؾٌِؿ.«ِشْئُتْم إَذا َكاَن َيًدا بَِقدٍ 
(3)

 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (188)   َوَط
ِ
َهِب َوْزًكا »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل َهُب بِالذَّ الذَّ

ُة بِالِػضَّ  بَِوْزنٍ  اْسَتَزاَد َفُفَو  ِة َوْزًكا بَِوْزٍن ِمْثًَل بِِؿْثٍل، َفَؿْن َزاَد َأوِ ِمْثًَل بِِؿْثٍل، َوالِػضَّ

. َرَواُه ُمْسؾٌِؿ.«ِربَا
(4)

 

 حاديثاملسائل واألحكام املستفادة من األ

 األؾٓاف اييت جيسٟ فٝٗا ايسبا. د:1ر َطأي١

ُذكِر يف إحاديث الؿتؼدمة ستة أصـاف، وهل: الذهب، والػضة، والبر، 

 والؿؾح.والشعقر، والتؿر، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وٓ تشػقا: أي وٓ تزيدوا. (2)

 (. 2695(، ومسؾؿ )3288أخرجف البخاري ) (3)

 (. 92( )2698أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (4)

 (. 95( )2699أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (5)
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وقد أمجع العؾؿاء طىل أنَّ هذه الستة إصـاف يجري فقفا الربا، واختؾػقا فقؿا 

 طداها:

  ،قال فذهب صائػة مـ أهؾ العؾؿ إىل أن التحريؿ يؼتصر طىل الستة الؿذكقرة

وحؽل طـ قتادة،  طثؿان البتل، والظاهرية، وهق ققل ابـ طؼقؾ الحـبظ، بذلؽ

، واستدلقا السقؾاهر ترجقح الشقكاين يف ورجحف الصـعاين، وهق ض وصاوس

بلنَّ الـص جاء يف هذه إصـاف، والعؾة لقست مـصقصة حتك ُيؼاس طؾقفا 

 .القادطل اْلمام  غقرها، وهذا الؼقل هق ترجقح

  إىل طدم آقتصار طىل إصـاف  مـ السؾػ، والخؾػ العؾؿاء طامةوذهب

 :لؽالستة، بؾ ألحؼقا هبا غقرها، واختؾػقا يف ذ

فاختؾػقا يف العؾة،  -طدا الذهب والػضة-أما بالـسبة لألصـاف إربعة 

 وإلحاق غقرها هبا طىل أققال:

ا، أم مل يؽـ مطعقًما، يجري الربا يف كؾ مؽقؾ، سقاء كان مطعقمً  ايكٍٛ األٍٚ:

والجص، وإسؿـت، وإشـان، فقدخؾ يف ذلؽ الحبقب، والسؽر، وإدهان، 

 .وغقرها

ـخعل، والزهري، والثقري، وإسحاق، وأمحد يف رواية، وهق وهذا ققل ال

يف إحاديث:  واستدلقا بؼقلف  وهقمذهب الحـػقة، الؿشفقر طـد الحـابؾة،

 .«إَّل كقًَل بؽقل»
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أو  ،ومقزوًكاأ ،يجري الربا يف كؾ مطعقم، سقاء كان مؽقًَل  ايكٍٛ ايجاْٞ:

أو كقب مـ العصقر بؽقبقـ، أو ، فقجري الربا يف بقع برتؼالة ببرتؼالتقـ، معدوًدا

الؿشفقر طـد أصحابف، وطزاه الـقوي هق بقع لحؿ بؾحؿ، وهذا ققل الشافعل، و

 إىل أمحد، وابـ الؿـذر.

،  (26:3)صحقح مسؾؿواستدلقا لفذا الؼقل بحديث معؿر بـ طبد اهلل يف 

ئذ قال: وكان صعامـا يقم «الطعام بالطعام مثًَل بؿثل»: قال: قال رسقل اهلل 

 الشعقر. والطعام يطؾؼ طىل الؿلكقل والؿشروب.

واشترصقا يف هذا الؿطعقم أن يؽقن مطعقًما يف الغالب بخَلف الحشائش، 

 والشجر، والتراب الذي يمكؾ لحاجة.

خر، فَل يدخؾ يف ذلؽ الػقاكف;  ايكٍٛ ايجايح: يجري الربا يف كؾ ققٍت ُمدَّ

وهق ققل مالؽ، واختاره ابـ الؼقؿ، ٕهنا لقست بؼقت، وٓ الؾحؿ; ٕكف ٓ يدخر، 

فلما الؿؾح ففق طـدهؿ ُيْصؾُِح الؼقَت، فجرى مجرى الؼقت، وقد أوردوا طؾقفؿ 

 مل يجروا فقفا الربا.الزطػران، والؼرفة; فنهنا تصؾح الؼقت; و

الربا يف كؾ مطعقم ُيؽال، أو ُيقزن، وهق ققل سعقد بـ  يجري ايكٍٛ ايسابع:

واختاره ابـ قدامة،  وابـ الؿـذر، ؼديؿ، وأمحد يف رواية،الؿسقب، والشافعل يف ال

ابـ باز، وابـ طثقؿقـ، اْلمام  ، وشقخ اْلسَلم، ورجحفالشرح الؽبقروصاحب 

الػقزان، وطبد العزيز آل الشقخ; مجًعا بقـ أدلة الؼقل  :والؾجـة الدائؿة، وفقفا

 إول، والثاين.
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قف الربا، وهق ققل ربقعة بـ أبل ما وجبت فقف الزكاة يجري ف ايكٍٛ اخلاَص:

طبد الرمحـ، وهذا الؼقل ضعقٌػ; ٕنَّ الؿؾح يجري فقف الربا، وٓ تجب فقف 

 الزكاة.

ا مل يجدوا طؾة  (6/224 :)السبؾيف   قاٍ ايصٓعاْٞ ولؽـ َلـؿَّ

مـصقصة اختؾػقا فقفا اختَلًفا كثقًرا يؼقي لؾـاضر العارف أنَّ الحؼ ما ذهبت إلقف 

 ها.الظاهرية

لؾؽقؾ والقزن يف إحاديث  ملسو هيلع هللا ىلصوٓ يخػاك أن ذكره :  ٚقاٍ ايظٛناْٞ

فؽقػ كان هذا الذكر  ،لبقان ما يتحصؾ بف التساوي يف إجـاس الؿـصقص طؾقفا

ا ْللحاق سائر إجـاس الؿتػؼة يف الؽقؾ والقزن هبذه إجـاس الثابتة يف سببً 

مع  ؟اط استػقد مـفاوأي مـ ؟وأي تعدية حصؾت بؿثؾ ذكر ذلؽ، إحاديث

سواء  ،مثَل بؿثل» :العؾؿ أن الغرض بذكرها هق تحؼقؼ التساوي كؿا قال

 ها.«بسواء

مل ، «الطعام بالطعام، مثًَل بؿثل، سواء بسواء»حديث معؿر بـ طبد اهلل:  ُ :قلت

جاء ما يؼؾ بعؿقمف أحٌد فقؿا كعؾؿ، وطىل هذا فقحؿؾ الطعام يف ذلؽ طىل 

ماثؾفا يف كقكف مطعقًما، ومؽقًَل، أو ، مع ما يث إخرىمـصقًصا طؾقفا بإحاد

 .مقزوًكا

لقس هـاك كصٌّ صريٌح طىل العؾة، ولؽـ أققى ما  :قال أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل لو
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ذكر مـ العؾؾ الؿتؼدمة هق ما ذكره أصحاب الؼقل الرابع، وٓ شؽ أن الـظقر 

 شرع.يؾتحؼ بـظقره، والتػريؼ بقـ الـظقر وكظقره مخالػة لؾ

وكؿا أن طامة العؾؿاء يف زماكـا قد ألحؼقا إمقال القرققة بالذهب والػضة يف 

إحؽام الشرطقة; فؽذلؽ يؾتحؼ بالؿؽقَلت إربعة الؿتبؼقة ما كان مثقؾفا، 

 أطؾؿ. واهلل

مـ  (: وأمجع طقام أهؾ العؾؿ21/311) إوسطيف   قاٍ ابٔ املٓرز

صر، والؿغرب أن حؽؿ كؾ ما يؽال ويقزن أهؾ الحجاز، والعراق، والشام، وم

مـ البر، والشعقر، والتؿر،  ملسو هيلع هللا ىلصمؿا يمكؾ ويشرب حؽؿ ما هنك طـف رسقل اهلل 

والؿؾح، وذلؽ مثؾ الزبقب، وإرز، والجؾجَلن، والحؿص، والعدس، 

والجؾبان، والباقَلء، والؾقبقا، والسؾت، والذرة، والعسؾ، والسؿـ، والسؽر، وما 

قل، والؿشروب الؿؽقؾ والؿقزون، وأن كؾ ما بقع بصػة ٓ أشبف ذلؽ مـ الؿلك

 يباع إٓ مثَل بؿثؾ، يًدا بقد; فؿـ زاد، أو استزاد فؼد أربك، والبقع فقف غقر جائز.

وقد بؾغـل طـ قتادة أكف شذ طـ الجؿاطة فؼال: كؾ ما خَل الستة إشقاء مؿا 

ا بقد، وإذا كان كسقئة يؽال، أو يقزن; فَل بلس بف اثـقـ بقاحد مـ صـػ واحد يدً 

 ففق مؽروه.

وذلؽ لؿا أمجع طؾقف طقام أهؾ العؾؿ يف قديؿ  ;وبالؼقل إول أققل قاٍ:

الدهر، وحديثف، وٓ كعؾؿ أحًدا خالػ ما ذكركاه، وٓ بؾغـا ذلؽ طـ أحد غقر 



 63 فتذ ايعالّ يف دزاض١ أحادٜح بًٛغ املساّ 

 
قتادة، وبعض مـ أدكـا مـ أهؾ زماكـا.

(1)
 

 .يف إلحاق غقرها هباقا يف طؾتفا ووأما بالـسبة لؾذهب والػضة: فاختؾػ

َقاَلْت َصائَِػٌة: اْلِعؾَُّة  (3/248 :)طَلم الؿققعقـأيف   قاٍ ابٔ ايكِٝ

ـِ َطـْفُ  َواَيتَقْ ، َوَهَذا َمْذَهُب أَْحَؿَد فِل إْحَدى الرِّ ـِ َوَمْذَهُب  ،فِقِفَؿا َكْقُكُفَؿا َمْقُزوَكقْ

افِِعلِّ َأبِل َحـِقَػَة، َوَصائَِػٌة َقاَلْت: اْلِعؾَُّة فِق  ،َوَمالٍِؽ  ،ِفَؿا الثََّؿـِقَُّة، َوَهَذا َقْقُل الشَّ

ِحقُح  ُْخَرى، َوَهَذا ُهَق الصَّ ْٕ َواَيِة ا َقاُب  ،َوَأْحَؿَد فِل الرِّ َفنِكَُّفْؿ َأْجَؿُعقا َطَؾك  ;َبْؾ الصَّ

ـْ الـَُّحاسِ ـَجَقاِز إْسََلمِِفَؿا فِل الْ 
َؿا; َفَؾْق َكاَن َواْلَحِديِد َوَغقِْرهِ  ،َؿْقُزوَكاِت مِ

ـِ  قْ  َلْؿ َيُجْز َبقُْعُفَؿا إَلك أََجٍؾ بَِدَراِهَؿ َكْؼًدا; َفنِنَّ َما َيْجِري فِقفِ  ;الـَُّحاُس َواْلَحِديُد ِرَبِقيَّ

ـْ َغقْ التََّػاُضُؾ فِقِف ُدوَن الـَّ  إَذا اْختََؾَػ ِجـُْسُف َجازَ  َباالرِّ 
ُة إَذا اْكتََؼَضْت مِ ِر َساِء، َواْلِعؾَّ

ٍر َدلَّ َطَؾك ُبْطََلكَِفا.  هاَفْرٍق ُمَمثِّ

ولؾؿالؽقة والشافعقة وجٌف  ،وقال بالؼقل إول الـخعل، والزهري، وإسحاق

سبؼف إىل ترجقحف شقخ اْلسَلم  وما صقبف ابـ الؼقؿ  أن العؾة غؾبة الثؿـقة،

  (3:/581-583.)مجؿقع الػتاوىكؿا يف 

َْضَفرُ :  حٝح قاٍ ْٕ  َقاَلفُ  َكَؿا ،اْلَقْزنُ  َٓ  الثؿـقة ُهقَ  َذلَِؽ  فِل اْلِعؾَّةَ  أَنَّ  َوا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (:/511-512( ):/4:4- )الؿجؿقع (6/4-7 )اْلكصاف (7/65- )الؿغـلواكظر:  (2)

الؿحىل (2591 )أطَلم الؿققعقـ (3/247-248 )مجؿقع الػتاوى (3:/581 ) السقؾ

 (3/23:- )بداية الؿجتفد (6/294-295 )حاشقة ابـ طابديـ (4/75-) الجرار

آختقارات ( 238)صسبؾ السَلم الشرح الؿؿتع (9/4:1 ) الؼقل الؿجتبك يف بقان ما

 . (21/311)إوسطلؾصـعاين،  يجري فقف الربا
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َٓ  ،اْلُعَؾَؿاءِ  ُجْؿُفقرُ  َصاصِ  َؿْقُزوَكاِت ـالْ  َسائِرِ  فِل التََّػاُضُؾ  َيْحُرمُ  َو  ،َواْلَحِديدِ  ،َكالرَّ

ـِ  ،َواْلَحِريرِ  ا ،َواْلَؽتَّانِ  ،َواْلُؼْط  إْسََلمِ  َجَقازِ  َطَؾك ْلُعَؾَؿاءِ ا اتَِّػاُق  َذلَِؽ  َطَؾك َيُدلُّ  َومِؿَّ

ـِ   اْلِعؾَّةُ  َكاَكْت  َفَؾقْ  ،َأَجؾٍ  إَلك بَِؿْقُزونٍ  َمْقُزونٍ  َبقْعُ  َوَهَذا ،َؿْقُزوَكاِت ـالْ  فِل الـَّْؼَدْي

 .َهَذا َيُجزْ  َلؿْ  ;اْلَقْزنَ 

ـْ  قدَ َؿْؼُص ـالْ  َفنِنَّ  ُمـَاِسٍب; بَِقْصٍػ  َتْعؾِقٌؾ  بالثؿـقة َوالتَّْعؾِقُؾ  ثِ قاٍ: َْثَؿانِ  مِ ْٕ  ا

ُؾ  لأِْلَْمَقالِ  مِْعقَاًرا َتُؽقنَ  َأنْ  َْمَقالِ  َمَؼادِيرِ  َمْعِرَفةِ  إَلك بَِفا َيتََقسَّ ْٕ َٓ  ،ا ْكتَِػاعَ  َيْؼِصدُ  َو
ِ

 آ

تِل التَِّجاَرةُ  بَِفا ُقِصدَ  ;َأَجؾٍ  إَلك بِبَْعضٍ  َبْعُضَفا بِقعَ  َفَؿتَك ،بَِعقْـَِفا  ُصقدَ َمؼْ  ُتـَاقُِض  الَّ

ـْ  لَِؿْؼُصقدَِها َتْؽِؿقٌؾ  ُهقَ  فِقَفا َوالتََّؼاُبضِ  اْلُحُؾقلِ  َواْشتَِراطُ  ،الثؿـقة ؾِ  مِ  بَِفا التََّقسُّ

ِة; فِل بُِثبُقتَِفا َٓ  بَِؼبِْضَفا َيْحُصُؾ  إكََّؿا َذلَِؽ  َفنِنَّ  َؿَطالِِب;ـالْ  َتْحِصقؾِ  إَلك مَّ  َأكََّفا َمعَ  الذِّ

ـٌ  ـْ  َثَؿ اِرعُ  َفـََفك ،ـِ َصَرَفقْ  مِ ـٌ  ُيبَاعَ  َأنْ  الشَّ ـٍ  َثَؿ  ها.َأَجؾٍ  إَلك بِثََؿ

تبًعا لشقخف وارد  اْللزام الذي ذكره ابـ الؼقؿ  :قال أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل لو

طىل مـ جعؾ العؾة القزن وروًدا ٓ محقص طـف، وهذا يدل طىل بطَلن التعؾقؾ 

بالقزكقة.

وأقرب شلء أن  (9/4:1 :)ح الؿؿتعالشريف   ابٔ عجُٝنياإلَاّ  قاٍ

يؼال: إنَّ العؾة يف الذهب والػضة كقهنؿا ذهبًا وفضة، سقاء كاكا كؼديـ، أو غقر 

كؼديـ، والدلقؾ طىل أنَّ الربا يجري يف الذهب والػضة، وإن كاكا غقر كؼديـ 

حديث الؼَلدة الذي رواه فضالة بـ طبقد أكف اشترى قَلدة مـ ذهب فقفا ذهب 

، فـفك الـبل مـ اثـل طشر ديـاًرا ـل طشر ديـاًرا، فػصؾفا فقجد فقفا أكثروخرز باث
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أن ُتباع حتك ُتػصؾ. ملسو هيلع هللا ىلص

(1)
 

ومعؾقم أنَّ الؼَلدة خرجت طـ كقهنا كؼًدا، وطىل هذا فقجري الربا يف الذهب 

والػضة مطؾًؼا، سقاء كاكتا كؼًدا، أم تبًرا، أم حؾقًّا طىل أي حال كاكت، وٓ يجري 

 هاحديد، والرصاص، والصػر، والؿاس وغقرها مـ أكقاع الؿعادن.الربا يف ال

مذهب الشافعقة أن العؾة هل )جـس الثؿـقة(،  :قال أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل لو

غؾبة الثؿـقة(، وقال بعض الحـابؾة: إن العؾة هل ومذهب الؿالؽقة أن العؾة هل )

 أن الربا يجري بالذهب، يدل طىل فنكف ;)الثؿـقة(، ويظفر يل أن تعبقر الشافعقة أدق

مل تؽـ كؼًدا، وطؾقف فَل يشؽؾ طىل ذلؽ  والػضة مـ حقث هق ذهب وفضة، ولق

، ويـبـل طؾقف أيًضا وجقب الزكاة يف إوراق الـؼدية، حديث فضالة بـ طبقد 

.بالذهب والػضة ومغطاةٌ  وجريان الربا فقفا; فنكف مضؿقكة
(2)

 

 أقطاّ ايسبا. د:2ر َطأي١

 الربا قسؿان:

 .با ايفضٌأحدُٖا: ز

وهق الزيادة يف أحد شقئقـ أوجب الشرع التؿاثؾ فقفؿا، كبقع الذهب 

التؿر بالتؿر، والؿؾح بالذهب، والػضة بالػضة، والبر بالبر، والشعقر بالشعقر، و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1:( )26:2أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (2)

الػقاكف  (33/76- ،)الؿقسقطة الؽقيتقة (2/64-66 ،)أبحاث هقئة كبار العؾؿاءواكظر:  (3)

  (6/67.)شرح مختصرخؾقؾ (3/85 ،)الدواين
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 بالؿؾح، وطىل هذا تدل أحاديث الباب الؿتؼدمة كؾفا.

ابة وقد أمجع أهؾ العؾؿ طىل تحريؿف، وقد كان فقف خَلٌف مـ بعض الصح

 صحقح مسؾؿكابـ طباس، وابـ طؿر، وقد صحَّ طـفؿا الرجقع طـف كؿا يف 

، وقد كان ابـ طباس استـد يف إباحتف إىل حديث أسامة بـ زيد أنَّ الـبل (26:5)

  :إكَم الربا يف الـسقئة»قال».
(1)

 

وقد اختؾػ أهؾ العؾؿ يف تقجقف هذا الحديث، فؿـفؿ مـ قال: إكف مـسقٌخ. 

 ذلؽ جقابان: يف ما ققؾ جح إحاديث إخرى. وأفضؾومـفؿ مـ ر

، أي: الربا إغؾظ وإشد، فالؿراد «الربا يف الـسقئة إكَم»:  أنَّ معـك ققلف (2

ٹ ٹ ﴿حصر كؿال الربا يف الـسقئة ٓ أصؾ الربا، كؼقلف تعاىل: 

ڇ ڇ ڍ ﴿إىل ققلف:  [٢األنفال:] ﴾ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ڦ

 .ره ابـ الؼقؿ الؼقل اختا. وهذا [٤األنفال:] ﴾ڍ

أنَّ الحديث محؿقٌل طىل ما إذا اختؾػت إجـاس، فقجقز التػاضؾ، ويحرم  (3

 الـََّساء.

وهذا الجقاب ذكره الشافعل، وذكره البخاري طـ شقخف سؾقؿان بـ حرب، 

حف الطبري وهـاك أققال  ،وغقرهؿ ،وابـ قدامة ،والبقفؼل ،وابـ طبد البر ،ورجَّ

أخرى.
(2)

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.26:7(، ومسؾؿ برقؿ )3289أخرجف البخاري برقؿ ) (2)

ســ  (21/51 ،62- )تؽؿؾة الؿجؿقع (3/247 )أطَلم الؿققعقـ (328: )الػتحاكظر:  (3)

  (5/3:7-.)معرفة الســ وأثار (7/63-64 )الؿغـل (6/392 )البقفؼل
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 شٝئ١، ٖٚٛ ع٢ً ْٛعني:ثاُْٝٗا: زبا ايٓ

 إول: التلخقر فقؿا أوجب الشارع فقف التؼابض. 

فنذا اختؾػت هذه »ويدل طؾقف حديث طبادة بـ الصامت الؿذكقر يف الباب: 

 .«الوُصـاف فبقعوا كقف شئتم إذا كان يًدا بقد

«إَّل هاء وهاء»: الصحقحقـوققلف يف حديث طؿر يف 
(1)

، وققلف يف حديث 

 .«وَّل تبقعوا مـفا غائًبا بـاجز»اب: أبل سعقد يف الب

وربا الـسقئة هبذا الؿعـك يحصؾ يف بقع الشلء بجـسف، أو يف بقع الشلء 

بجـس آخر يؿاثؾف يف العؾة; فَل يجقز بقع الذهب بالذهب إىل أجؾ، وٓ يجقز بقع 

بقع الذهب بالػضة إىل أجؾ، وكذلؽ ٓ يجقز بقع البر بالبر إىل أجؾ، وٓ يجقز 

يف   إىل أجؾ، وهذا الـقع ٓ يجقز بغقر خَلف، قالف ابـ قدامة لشعقرالبر با

الؿغـل (7/73.) 

 :الـقع الثاين: ربا الديـ، وهق ربا الجاهؾقة، ولف صقرتان 

أن يؽقن ْلكسان طىل آخر ديـ إىل آخر الشفر، فقليت آخر الشفر  األٚىل:

كصػ شفر،  ىلفقؼقل: إما أن تؼضقـل إلػ، أو كمخره إ -ومؼداره ألػ-

)إما أن تؼضل، وإما أن  ؿ:وتعطقـل ألًػا ومائتقـ; ففذا هق ربا الجاهؾقة بؼقلف

مـ صاحب الؿال، بؾ يؼعان يف الربا ولق كان  أن يؽقن الطؾبترابل(، وٓ ُيشترط 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2697(، ومسؾؿ برقؿ )3245أخرجف البخاري برقؿ ) (2)
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ى ى    ائ ائ ەئ ەئ ﴿الطالب لذلؽ هق الؿديـ، قال تعاىل: 

 .[303آل عمران:] ﴾ وئ وئۇئ

 ٕصـاف الؿـصقص طؾقفا.وهذا الربا يحصؾ يف غقر ا

الؼرض بػائدة مشروصة طـد العؼد، كلن يؼقل لف: أططقؽ ألًػا إىل  ايجا١ْٝ:

شفر، طىل أن ُتعقد يل ألًػا ومائة، أو طىل أن تسؽــل يف بقتؽ، أو طىل أن تعطقـل 

سقارتؽ لَلكتػاع هبا. وما أشبف ذلؽ.
(1)

  

 ا الػضؾ: ربا خػل.يسؿل ربا الـسقئة: ربا جظ. ورب ابـ الؼقؿ  

ـْ  (3/246-247 :)طَلم الؿققعقـأيف   قاٍ
َم لَِؿا فِقِف مِ َفاْلَجؾِلُّ ُحرِّ

ِل َقْصًدا،  َوَّ ْٕ ; َفتَْحِريُؿ ا ُف َذِريَعٌة إَلك اْلَجؾِلِّ َكَّ
ِ

َم; ٕ َرِر اْلَعظِقِؿ، َواْلَخِػلُّ ُحرِّ الضَّ

 .َوَتْحِريُؿ الثَّاكِل َوِسقَؾةً 

ـْ جظ بصقرتف يف الجاهؾقة، ثؿ قال: ثؿ ذكر الربا ال
ا ِرَبا اْلَػْضِؾ َفتَْحِريُؿُف مِ َوَأمَّ

َح بِِف فِل َحِديِث َأبِل َسِعقٍد اْلُخْدِريِّ  َرائِِع، َكَؿا َصرَّ ـْ الـَّبِلِّ  َباِب َسدِّ الذَّ : ملسو هيلع هللا ىلصَط

ي َأَخاُف َطَؾْقُؽْم ا» ْرَهَؿْقِن؛ َفنِكِّ ْرَهَم بِالدِّ مَّاََّل َتبِقُعوا الدِّ «لرِّ
(2)

َبا،  ، ا ُهَق الرِّ مَّ َوالرِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/63.)الؿغـل (3/246 ،)أطَلم الؿققعقـاكظر:  (2)

، وإسـاده ضعقػ; ٕكف مـ (، مـ حديث ابـ طؿر 6996أخرجف هبذا الؾػظ أمحد ) ضعٝف. (3)

، وأبق جـاب فقف ضعػ، طـ أبقف، طـ ابـ طؿر  صريؼ أبل جـاب يحقك بـ أبل حقة الؽؾبل،

فنن »( بدون الزيادة: 2696طـد مسؾؿ ) وأبقه مجفقل، وثبت الحديث طـ طثؿان بـ طػان 

  = مقصن مالؽ، كؿا يف ، وقد صح بالزيادة مقققًفا طىل طؿر بـ الخطاب «امَّ أخاف طؾقؽم الرِّ 
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ـْ ِرَبا الـَِّسقئَِة، َوَذلَِؽ أَكَُّفْؿ إَذا َباُطقا 

ـْ ِرَبا اْلَػْضِؾ لَِؿا َيَخاُفُف َطَؾقِْفْؿ مِ
َفَؿـََعُفْؿ مِ

ـِ  ـِ -دِْرَهًؿا بِِدْرَهَؿقْ ـَ الـَّْقَطقْ َّٓ لِؾتََّػاُوِت الَِّذي َبقْ َٓ ُيْػَعُؾ َهَذا إ ا فِل اْلَجْقَدةِ،  ،َو إمَّ

ةِ  ا فِل الثَِّؼِؾ َواْلِخػَّ ِة، َوإِمَّ ؽَّ ا فِل السِّ ْبِح الْ  -َوإِمَّ ُجقا بِالرِّ ِؾ فِقَفا ـَوَغقِْر َذلَِؽ َتَدرَّ ُؿَعجَّ

ْبِح الْ  ـْ حِ ـإَلك الرِّ ا; َفِؿ ـُ ِرَبا الـَِّسقئَِة، َوَهِذِه َذِريَعٌة َقِريبٌَة ِجدًّ ِر، َوُهَق َطقْ ْؽَؿِة ُؿَمخَّ

ـِ َكْؼًدا َوَكِسقئًَة;  ـْ َبقِْع دِْرَهٍؿ بِِدْرَهَؿقْ
ِريَعَة، َوَمـََعُفْؿ مِ اِرِع َأْن َسدَّ َطَؾقِْفْؿ َهِذِه الذَّ الشَّ

هاَؿْػَسَدةِ.ـَفَفِذِه ِحْؽَؿٌة َمْعُؼقَلٌة ُمَطابَِؼٌة لِْؾُعُؼقِل، َوِهَل َتُسدُّ َطَؾقِْفْؿ َباَب الْ 
(1)

  

َٓ ِخََلَف فِل َجَقاِز  (7/72 :)الؿغـليف  دامة قال ابـ ق 

ْكتَِػاُع 
ِ

ُف َقاَل: َما َيتََؼاَرُب آ ـِ ُجبَقٍْر أَكَّ ـْ َسِعقِد ْب َّٓ َط ـِ َكْعَؾُؿُف، إ التََّػاُضِؾ فِل اْلِجـَْسقْ

َٓ َيُجقُز التََّػاُضُؾ فِقِفَؿا. ُه َقْقُل الـَّبِلِّ  بِِفَؿا  ِة بِ »: ملسو هيلع هللا ىلصَوَهَذا َيُردُّ َهَب بِاْلِػضَّ قُعوا الذَّ

ِعقَر بِالتَّْؿرِ  َكْقَف ِشْئُتْم َيًدا بَِقٍد، َوبِقُعوا اْلُبرَّ بِالتَّْؿرِ َكْقَف ِشْئُتْم َيًدا بَِقٍد، َوبِقُعوا الشَّ

«َكْقَف ِشْئُتْم َيًدا بَِقدٍ 
(2)

ِشْئُتْم إَذا  إَذا اْخَتَؾَػْت َهِذِه اْلَْشَقاُء َفبِقُعوا َكْقَف »َوفِل َلْػٍظ: ، 

َرَواُه ُمْسؾٌِؿ، َوَأُبق َداُود. .«َكاَن َيًدا بَِقدٍ 
(3)

َكَُّفَؿا ِجـَْسانِ  
ِ

َفَجاَز التََّػاُضُؾ فِقِفَؿا،  ;َوٕ

ِة، َمَع ، َكَؿا َلْق َتبَاَطَدْت َمـَافُِعُفَؿا َهِب بِاْلِػضَّ َٓ ِخََلَف فِل إَباَحِة التََّػاُضِؾ فِل الذَّ َو

 هاافِِعِفَؿا.َتَؼاُرِب َمـَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، مـ ققلف، ولؽـ قال ـ طؿر، طـ طؿر (، طـ كافع، وطبداهلل بـ ديـار، طـ اب746، 3/745) =

 .«َّل تبقعوا الورق بالورق»، وفقف: «َّل تبقعوا الذهب بالذهب»يف أولف: 

  (9/521.)الشرح الؿؿتعواكظر:  (2)

 .(، بنسـاد صحقح مـ حديث طبادة 2351أخرجف الترمذي هبذا الؾػظ ) (3)

 .يث طبادة بـ الصامت (، مـ حد4461( ):445(، وأبق داود )2698أخرجف مسؾؿ ) (4)
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 إىل أدٌ؟ أٚ ايػعري بايرٖب أٚ ايفك١ٌٖٚ جيٛش بٝع ايرب  د:3ر َطأي١

  ذكر أهؾ العؾؿ أنَّ هذا جائز، َوُكِؼؾ يف ذلؽ اْلمجاع، والقاقع وجقد خَلف

بُؽل يف مراتب اْلمجاعأشار إلقف ابـ حزم يف   .تؽؿؾة الؿجؿقع، والسُّ

 الـبل  أنَّ  الصحقحقـيف  ; لحديث طائشة اجلٌاشهق  ًالصحٍح

.داشترى مـ يفقدي صعاًما، ورهـف درًطا مـ حدي
(1)

 

الؿديـة وهؿ ُيسؾِػقن يف الثؿار  ، قال: قدم الـبل وحديث ابـ طباس 

من أسؾف يف شيء؛ فؾُقسؾف يف شيء معؾوٍم إلى أجل »السـة والسـتقـ، فؼال: 

.«معؾوم
(2)

 

َؾؿ بلن يؼدم الدكاكقر، أو ا لدراهؿ يف مجؾس العؼد وقد أمجعقا طىل جقاز السَّ

ا بؽقؾ معؾقم إىل أجؾ معؾقم. طىل أن يعطقف شعقًرا، أو ُبرًّ
(3)

  

 ٌٖ جيسٟ ايسبا يف ايفًٛع؟ د:4ر َطأي١

مجع َفْؾس، وهل طؿؾة مـ الـحاس، أو الحديد، كان يضرهبا  :ايفًٛض

 الؿؾقك، والسَلصقـ، ُيشترى هبا إشقاء الحؼقرة.

 ؟م ٓوقد اختؾػ أهؾ العؾؿ هؾ يجري فقفا الربا، أ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2714(، ومسؾؿ برقؿ )31:7أخرجف البخاري برقؿ ) (2)

 (.2715(، ومسؾؿ برقؿ ):334أخرجف البخاري برقؿ ) (3)

  (21/281-286.)تؽؿؾة الؿجؿقعواكظر:  (4)
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 أَال: يل جيرٓ فًّا ربا الفضل؟ 

  ٌوهق  طـد الشافعقة مرجقح، حؽاه الخراساكققن، طـد الحـابؾة، ووجفٌ  وجف

قالقا: يجري الربا فقفا، أي: ربا الػضؾ، فعـد همٓء  ققل غقر مشفقر طـ مالؽ،

 ٓ يجقز بقع فؾس بػؾسقـ، ولق كان يًدا بقد.

 يجري فقفا  هق وجٌف لؾحـابؾة أكفالؿشفقر طـد الشافعقة، وطـد الؿالؽقة، و ٓ

أي: التل يتعامؾ هبا الـاس يف السقق، وطؽسفا الؽاسدة -الربا، ولق كاكت كافؼة 

; وٕهنؿ طؾؾقا الربا يف لعدم الـص واْلمجاع -وهل التل ٓ يتعامؾ هبا; لِِؼَدمِفا

 الـؼديـ بغؾبة الثؿـقة، بقـؿا أهؾ الؼقل إول طؾؾقا ذلؽ بؿطؾؼ الثؿـقة.

، وهق جريان الربا فقفا، وهق ضاهر اختقار شقخ الصٌابهق  ًالقٌل األًل

 اْلسَلم، وابـ الؼقؿ; ٕهنؿ طؾؾقا الربا يف الـؼديـ بالثؿـقة، واهلل أطؾؿ.

يؼقلقن بجريان ربا الػضؾ فقفا يؼقلقن أيًضا بجريان ربا الـسقئة الذيـ  تنبيه:

 فقفا.

ّّا: ما حكم بّع الفلُض بأحد الهكدِو  نشّئة؟ ثان

 :فقف ققٓن 

 مذهب مالؽ، والؿشفقر طـ أمحد، وإحدى الروايتقـ طـ أبل حـقػة: الؿـع. (2

مذهب الشافعل، وأبل حـقػة يف الرواية إخرى، وهل رواية طـ أمحد كؼؾفا  (3

 واختارها مجاطة مـ الحـابؾة، مـفؿ ابـ طؼقؾ: الجقاز.
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يغؾب  الـافؼة: وإضفر الؿـع مـ ذلؽ; فنن الػؾقس  قاٍ طٝخ اإلسالّ

 هاطؾقفا حؽؿ إثؿان، وتجعؾ معقار أمقال الـاس.

زوا الـسقئة والػضؾ لعدم الـص واْلمجاع قالقا: ٓ دلقؾ طىل ُ :قلت  والذيـ جقَّ

التػصقؾ بقـ ربا الػضؾ وربا الـسقئة. والذيـ مـعقا ربا الـسقئة وأجازوا ربا 

 قرة.الػضؾ قالقا: إنَّ ربا الـسقئة شديد، والشبفة فقف كب

جريان الربا فقفا; ٕكف أثؿان، فلخذت  الصحٍح :قال أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل لو

آل الشقخ،  محؿد بـ إبراهقؿاْلمام  حؽؿفا، واهلل أطؾؿ، وهذه هل فتقى

وطبدالرزاق طػقػل، وابـ غديان، وابـ مـقع رمحفؿ اهلل.
(1)

 

 ٌٖ جيسٟ ايسبا يف األٚزام ايٓكد١ٜ، ٚايع١ًُ املعد١ْٝ؟ د:5ر َطأي١

  ابـ باز اْلمام  ، ومـفؿيف طصركا ؾؿائـا وأئؿتـاطأكثر،  القادطل واْلمام

  وهق مؼتضك ققل مالؽ، والشافعل، وأمحد أنَّ الربا يجري فقفا بـقطقفطىل ،

يف رواية; لتعؾقؾفؿ الذهب والػضة بعؾة الثؿـقة، وهق مؼتضك اختقار شقخ 

يف الجؿؾة، وهق  ابـ طثقؿقـ اْلماماْلسَلم، وابـ الؼقؿ يف ذلؽ، واختاره 

 ، واهلل أطؾؿ.الصٌاب

وهذه الؿسللة تخالػ مسللة )الػؾقس( بلنَّ الػؾقس كاكقا ٓ يتعامؾقن هبا إٓ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (239 )آختقارات (:/4:6 )الؿجؿقع (3:/56: ،579- )مجؿقع الػتاوىواكظر:  (2)

ار العؾؿاءأبحاث هقئة كب (2/65 )حاشقة الروض الؿربع (5/5:5 )اْلكصاف (6/7-8 )

شرح الزركشل (4/531-532 )حاشقة العدوي طىل مختصر خؾقؾ (6/67.) 
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جرامات مـ  أربعةبالؿحؼرات، بخَلف هذه إوراق، فبعضفا قد يؽقن أغىل مـ 

يف مسللة الػؾقس أيًضا أكف يجري فقفا الربا بـقطقف،  الساجحالذهب، مع أنَّ 

 أطؾؿ. واهلل

العؾؿاء الذيـ اختاروا جريان الربا يف إوراق الؿالقة جعؾقها كؼًدا  تنبيه:

 بتعدد ولذلؽ فالعؿَلت القرققة أجـاس تتعدد ;قائًؿا بـػسف كالذهب والػضة

جفات إصدارها.
(1)

  

 مباذا ٜعترب ايتطاٟٚ يف األؾٓاف ايسب١ٜٛ؟ د:6ر َطأي١

ـَ َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ فِل َٓ ِخََلَف بَ  (7/7: :)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ قْ

تِل َيْحُرُم التََّػاُضُؾ فِقَفا، َوَأنَّ الْ ـُوُجقِب الْ  َْمَقاِل الَّ ْٕ ُؿَساَواَة ـُؿَؿاَثَؾِة فِل َبقِْع ا

َؼْت ـَوفِل الْ  ،َؿؽِقِؾ َكقًَْل ـُؿَساَواُة فِل الْ ـَؿْرِطقََّة ِهَل الْ ـالْ  َؿْقُزوِن َوْزًكا، َوَمتَك َتَحؼَّ

َلْؿ َيِصحَّ اْلبَقُْع،  ;َوإِْن َلْؿ ُيقَجدْ  ُؿَساَواُة، َلْؿ َيُضرَّ اْختََِلُفُفَؿا فِقَؿا ِسَقاَها.ـَهِذِه الْ 

 َٓ ، َوُجْؿُفقِر َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ،  افِِعلِّ َوإِْن َتَساَوَيا فِل َغقِْرَها، َوَهَذا َقْقُل َأبِل َحـِقَػَة، َوالشَّ

َّٓ مَ   َؿْقُزوَكاِت َبْعِضَفا بِبَْعٍض ُجَزاًفا.ـالًِؽا َقاَل: َيُجقُز َبقُْع الْ َكْعَؾُؿ َأَحًدا َخاَلَػُفْؿ إ

ِة َوْزًكا »: ملسو هيلع هللا ىلصَوَلـَا  َقْقُل الـَّبِلِّ َصؾَّك  ُة بِاْلِػضَّ َهِب َوْزًكا بَِوْزٍن، َواْلِػضَّ َهُب بِالذَّ الذَّ

ِعقرِ بِالشَّ  َْثَرُم فِل َحِديِث  «ِعقرِ َكْقًَل بَِؽْقلٍ بَِوْزٍن، َواْلُبرُّ بِاْلُبرِّ َكْقًَل بَِؽْقٍل، َوالشَّ ْٕ َرَواُه ا

ُطبَاَدةَ 
(2)

ِعقرِ ُمْدٌي »، َوَرَواُه َأُبق َداُود، َوَلْػُظُف:  ِعقُر بِالشَّ اْلُبرُّ بِاْلُبرِّ ُمْدٌي بُِؿْدٍي، َوالشَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2/3:-66.)أبحاث هقئة كبار العؾؿاءاكظر بحث هذه الؿسللة بتقسع يف  (2)

 ( بنسـاد صحقح.6/3:2وأخرجف البقفؼل ) (3)
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،«َفَؼْد َأْربَى ؛َواْلِؿْؾُح بِاْلِؿْؾِح ُمْدٌي بُِؿْدٍي، َفَؿْن َزاَد َأْو اْزَدادَ  ،بُِؿْدٍي 

(1)
َفَلَمَر  

ُؿَساَواةِ فِل ـَؿْذُكقَرةِ فِل اْلَقْزِن، َكَؿا َأَمَر بِالْ ـَؿْقُزوَكاِت الْ ـُؿَساَواةِ فِل الْ ـبِالْ 

ـْ الْ ـالْ 
َة مِ َهَب َواْلِػضَّ َؿْقُزوَكاِت َمِؼقٌس َطَؾقِْفَؿا ـَؿؽِقََلِت فِل اْلَؽقِْؾ، َوَما َطَدا الذَّ

َبا ،َؿاَوُمَشبٌَّف بِِف  َكَُّف ِجـٌْس َيْجِري فِقِف الرِّ
ِ

َفَؾْؿ َيُجْز َبقُْع َبْعِضِف بِبَْعٍض ُجَزاًفا  ;َوٕ

َنَّ َحِؼقَؼَة ـَكالْ 
ِ

َة، َوٕ َهَب َواْلِػضَّ َبا، َفلَْشبََف الذَّ ـْ َأْمَقاِل الرِّ
َكَُّف َمْقُزوٌن مِ

ِ
َؿؽِقِؾ، َوٕ

َٓ َكعْ  َّٓ بِاْلَقْزِن، َفَقَجَب َذلَِؽ، َكَؿا فِل اْلَػْضِؾ ُمبْطَِؾٌة لِْؾبَقِْع، َو َؾُؿ َطَدَم َذلَِؽ إ

َْثَؿاِن.ـالْ  ْٕ هاَؿؽِقِؾ َوا
(2)

  

الؿعروف طـ مالؽ أكف ٓ يجقز بقع الذهب  :قال أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل لو

بالذهب، أو الػضة بالػضة; إٓ مثًَل بؿثؾ، وكذلؽ ٓ يجقز بقع الذهب بالػضة 

 رر.جزاًفا; لقجقد الغ

( أكف أجاز بقع 31/53) آستذكاروالذي كؼؾف ابـ طبدالبر طـف كؿا يف 

 الطعام الؿختؾػ إجـاس جزاًفا إذا كان يًدا بقد.

وكؼؾ الؼاضل أبق  (21/344 :)تؽؿؾة الؿجؿقعيف   ٚقاٍ ايشُّبُُهٞ

الطقب، والؿحامظ وغقرمها طـ مالؽ أكف أجاز ذلؽ يف البادية والسػر، يف الؿؽقؾ 

دون الؿقزون; ٕنَّ البادية يتعذر فقفا وجقد الؿؽقال، وأجاب الؼاضل بؿـع ذلؽ; 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( بنسـاد صحقح، والؿدي بضؿ الؿقؿ، وسؽقن الدال: مؽقال مـ مؽايقؾ :445اود )أخرجف أبق د (2)

 الشام يسع تسعة طشر صاًطا.

  (21/339-.)تؽؿؾة الؿجؿقعواكظر كَلًما لؾسبؽل قريًبا مؿا قالف ابـ قدامة يف  (3)
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ٕنَّ الؽقؾ يؿؽـ باْلكاء، والؼصعة، والدلق، وحػر حػقرة يؽقؾ فقفا، وغقر ذلؽ، 

 زرز البقع يف ذلؽ جزاًفا، وٓ بالحواتػؼ أكثر العؾؿاء طىل خَلف هذا، وأكف ٓ يجق

 هاالعؾؿ. والتخؿقـ والتحري، بؾ ٓبد مـ

فتبقـ أنَّ مذهب مالؽ إكؿا هق جقاز التحري يف السػر والبادية، يف  ُ :قلت

 الؿؽقَلت دون الؿقزوكات، فتـبف!.

ّْا؟ ٚنريو ايػمعري ٚايتُمس، ٚاملًمذ     د:7ر َطأي١ ٌٖ جيٛش بٝع ايرب بايرب ٚش

 إذا بٝع نٌ ٚاحد َِٓٗ ظٓط٘؟

  ٓكقًَل، وكؼؾ أكثر أهؾ العؾؿ طىل أكف ٓ يجقز بقع شلء مؿا ُذكِر بجـسف إ

جقاز ذلؽ طـ قؾقؾ مـ الحـابؾة، والشافعقة، واختاره شقخ اْلسَلم كؿا يف 

اْلكصاف. 

: وما ٓ يختؾػ فقف الؽقؾ والقزن مثؾ إدهان آختقاراتوقال كؿا يف 

 يجقز بقع بعضف ببعض كقًَل، ووزًكا، وطـ أمحد ما يدل طؾقف.

َلم أكف إذا كان الؽقؾ والقزن اْلسواختار شقخ :  ابٔ عجُٝنياإلَاّ  ٚقاٍ

مثًَل »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصيتساويان فَل بلس أن ُيباع الؿؽقؾ بجـسف كقًَل، أو وزًكا; ٕنَّ الـبل 

فَلبد أن ُيباع الؿؽقؾ  يختؾػ بالؽقؾ والقزن، والؿثؾقة هـا متحؼؼة، وأما ما «بؿثل

 هاكقًَل، والؿقزون يباع وزًكا.

; ٕنَّ العبرة هق الصٌابره شقخ اْلسَلم هق ما اختا :قال أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل لو
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التؿاثؾ، فنذا كان بقع أحدمها بأخر ٓ يختؾػ مؼداره إذا كقؾ، أو ُوِزن; فَل 

واستثـك بعض أهؾ العؾؿ مـ الؿؾح  يقجد فرق طـد ذلؽ بقـ بقعف كقًَل، أو وزًكا،

أطؾؿ.واهلل  لتعذر الؽقؾ فقفا،وزًكا; ما كان قَِطًعا كبقرة; فنهنا ُتباع 
(1)

 

بقعف كقًَل; لتجافقف يف الؿؽقال، أو ما كان مـ الؿؽقَلت، ومل ُيْستََطع  تنبيه:

الؿتَلصؼ الؿـزوع الـقى وغقر  التصاق بعضف ببعض; جاز بقعف وزًكا، كالتؿر

محؿد بـ إبراهقؿ آل  اْلمامالؿـزوع الـقى إذا كان يف تؿققزه مشؼة، وهبذا أفتك 

ة اهلل طؾقفؿا.العثقؿقـ رمحواْلمام  الشقخ،
(2)

 

 ؟، أٚ ايفك١ بايفك١ نٝالٌٖ جيٛش بٝع ايرٖب بايرٖب نٝال د:8ر َطأي١

(: فلما ما أصؾف القزن فَل :21/33) تؽؿؾة الؿجؿقعيف   قاٍ ايشبهٞ

 هاد اْلمجاع فقف.يجقز بقعف كقًَل بؽقؾ، كؼؾ الشقخ أبق حام

طىل  حاشقة ابـ الؼاسؿوكؼؾ القزير وغقره آتػاق طىل ذلؽ أيًضا كؿا يف 

  (5/5:7.)الروض الؿربع

هذا اْلمجاع محؿقل طىل الذهب والػضة، وأما : قال أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل لو

الؿقزوكات إخرى فتؼدم أنَّ الجؿفقر طىل أنَّ العؾة يف التحريؿ هل الثؿـقة ٓ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرح الؿؿتع( 239)ص آختقارات (6/8 )اْلكصاف (7/7:- )الؿغـلاكظر:  (2)

(9/4:5 )الؿجؿقع (21/33: )تؽؿؾة الؿجؿقع ( 21/33لؾسبؽل:.) 

الشرح ( مع الحاشقة، 5/5:7) الروض الؿربع (21/395)، تؽؿؾة الؿجؿقعاكظر:  (3)

  (9/517.)الؿؿتع
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القزكقة; وطؾقف فقؽقن آتػاق الؿذكقر طـد مـ جعؾ العؾة القزكقة ٓ مطؾًؼا، 

 ؾؿ.أط واهلل

ّْمما إذا نممإ ٖممٌ ٜممدخٌ ايسبمما فُٝمما نممإ دٓطمم٘ َهممٝال   د:9ر َطأي١ ، أٚ َٛشٚ

 ؟ال ٜتأت٢ فٝ٘ ايهٌٝ ٚايٛشٕ قًٝال

َأْي:  َوَقْقُلُف: َما كِقَؾ، َأْو ُوِزَن.:  (7/69-6:)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ

تِِف َكاْلَحبَِّة َما َكاَن ِجـُْسُف َمؽِقًَل، أَْو َمْقُزوًكا، َوإِْن َلْؿ َيتََلتَّ فِقِف َكقٌْؾ، وَ  ا لِِؼؾَّ َٓ َوْزٌن، إمَّ

ِة، أَْو لَِؽثَْرتِِف  َهِب َواْلِػضَّ ـْ الذَّ
ُْرَزةِ مِ ْٕ ، َوَما ُدوَن ا ـِ ، َواْلَحْػـَِة َواْلَحْػـَتَقْ ـِ َواْلَحبَّتَقْ

ْبَرةِ اْلَعظِقَؿةِ  َّٓ مِثًَْل بِ  ;َكالزُّ َٓ َيُجقُز َبقُْع َبْعِضِف بِبَْعٍض، إ ِؿثٍْؾ، َوَيْحُرُم التََّػاُضُؾ َفنِكَُّف 

ـُ الْ  فِقِف. ، َوإِْسَحاُق، َواْب افِِعلُّ ، َوالشَّ َص َأُبق َحـِقَػَة  ُؿـِْذِر.ـَوبَِفَذا َقاَل الثَّْقِريُّ َوَرخَّ

، َوَسائِِر الْ  ـِ ، َواْلَحبَِّة بِاْلَحبَّتَقْ ـِ َٓ يَ ـفِل َبقِْع اْلَحْػـَِة بِاْلَحْػـَتَقْ تََلتَّك َكقُْؾُف، َؿؽِقِؾ الَِّذي 

َوَلـَا َقْقُل  َؿْقُزوِن، َواْحتَجَّ بَِلنَّ اْلِعؾََّة اْلَؽقُْؾ، َوَلْؿ ُيقَجْد فِل اْلقَِسقِر.ـَوَواَفَؼ فِل الْ 

َفَؼْد التَّْؿُر بِالتَّْؿرِ ِمْثًَل بِِؿْثٍل، َواْلُبرُّ بِاْلُبرِّ ِمْثًَل بِِؿْثٍل، َمْن َزاَد َأْو اْزَداَد »: ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلِّ 

«َأْربَى
(1)

َبا فِل َكثِقِرِه َجَرى فِل َقؾِقؾِِف، َكالْ ،  َنَّ َما َجَرى الرِّ
ِ

 هاَؿْقُزوِن.ـَوٕ

 َعسف١ املهٌٝ ٚاملٛشٕٚ. د:11ر َطأي١

 أما الذهب والػضة ففل مقزوكة، وإصـاف إربعة الباققة مؽقؾة.

(: وقال القزير 5/626) الروض الؿربعطىل  حاشقتفيف  قاٍ ابٔ ايكاسِ

قره: اتػؼقا طىل أنَّ الؿؽقَلت الؿـصقص طؾقفا، وهل: البر، والشعقر، والتؿر، وغ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(، مـ حديث أبل هريرة 2699أخرجف مسؾؿ ) (2)



 78 نتاب ايبٝٛع

 
والؿؾح مؽقؾة أبًدا، ٓ يجقز بقع بعضفا ببعض إٓ كقًَل، والؿقزوكات الؿـصقص 

 هاطؾقفا أبًدا مقزوكة.

 :واختؾػقا يف غقر إصـاف الستة 

ٓ طرف لف فؿذهب الجؿفقر أن الؿرجع فقفا إىل طرف العادة بالحجاز، وما 

بالحجاز فػقف وجفان: أحدمها: يرد إىل أقرب إشقاء إلقفا بالحجاز. والثاين: يعتبر 

الوزن »: (4451) طـد أبل داود طرفف بؿقضعف. واستدلقا بحديث ابـ طؿر 

ومذهب أبل ، ، وإسـاده صحقح«وزن أهل مؽة، والؿؽقال مؽقال أهل الؿديـة

 حـقػة آطتبار يف كؾ بؾد بعادتف

، واهلل أطؾؿ.اجلويٌز أقسب لقًٌ
(1)

 

 ٌٖ غسا٤ األضِٗ ايتذاز١ٜ ٜدخٌ يف ايسبا؟ د:11ر َطأي١

(: إذا كاكت إسفؿ ٓ تؿثؾ كؼقًدا 24/432) الدائؿة فتاوى الؾجـةيف 

تؿثقًَل كؾقًّا، أو غالبًا، وإكؿا تؿثؾ أرًضا، أو سقارات، أو طؿارات وكحق ذلؽ، 

ـٍ حال، أو ممجؾ طىل وهل معؾقمة لؾبائع والؿشتري; جاز بقعفا وشراؤ ها بثؿ

 دفعة، أو دفعات; لعؿقم أدلة جقاز البقع والشراء.

ابـ باز، والشقخ طبداهلل بـ قعقد، والشقخ اْلمام  والذي أفتك بذلؽ هؿ:

 طبدالرزاق طػقػل رمحة اهلل طؾقفؿ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (21/374.)تؽؿؾة الؿجؿقع (6/626 ،)حاشقة الروض الؿربع (7/84 ،)الؿغـلاكظر:  (2)



 79 فتذ ايعالّ يف دزاض١ أحادٜح بًٛغ املساّ 

 
ـْ َأبِل َسِعقدٍ  (188)  ،َوَط

  َوَأبِل ُهَرْيَرَة  (188)
ِ
 َطَؾك َخقْبََر، َفَجاَءُه اْستَْعَؿَؾ َرُجًَل  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهلل

 
ِ
 َيا َرُسقَل  «؟َأُكلُّ َتْؿرِ َخْقَبَر َهَؽَذا»: ملسو هيلع هللا ىلصبِتَْؿٍر َجـِقٍب، َفَؼاَل َرُسقُل اهلل

ِ
َٓ َواهلل َفَؼاَل: 

ا ، َوالصَّ ـِ اَطقْ ـْ َهَذا )بِالصَّ
اَع مِ ، إكَّا َلـَْلُخُذ الصَّ

ِ
ـِ بِالثَََّلَثِة(اهلل َطقْ

(1)
 
ِ
، َفَؼاَل َرُسقُل اهلل

َراِهِم َجـِقًبا ََّل َتْػَعْل، بِعِ »: ملسو هيلع هللا ىلص َراِهِم، ُثمَّ ابَْتْع بِالدَّ . َوَقاَل فِل الِؿقَزاِن «الَجْؿَع بِالدَّ

.«َوَكَذلَِك الِؿقَزانُ »: مِثَْؾ َذلَِؽ. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف، َولُِؿْسؾِؿٍ 
(2)

 

 نيستفادة من احلدي املسائل واألحكام امل

 هق كقٌع َصقٌِّب، وجقد مـ أكقاع التؿر. «الجـقب» قٛي٘:

 هق كقع مخؾقٌط مـ التؿر، وفقف الرديء. «الجؿع» قٛي٘:

 ٌٖ دٓظ ايتُس ٚايرب ٚغريُٖا ٜػٌُ أْٛاعٗا؟ د:1ر َطأي١

دلَّ حديث الباب طىل أنَّ التؿر ولق اختؾػت أكقاطف فؽؾف جـٌس يجري فقف 

 الربا.

َْشقَاَء ُمْختَؾَِػٍة بَِلْكَقاِطَفا. : قاٍ ابٔ قدا١َ
ِ

امُِؾ ٕ َوالـَّْقُع:  اْلِجـُْس: ُهَق الشَّ

َْشقَاَء ُمْختَؾَِػٍة بَِلْشَخاِصَفا
ِ

امُِؾ ٕ َوَقْد َيُؽقُن الـَّْقُع ِجـًْسا بِالـِّْسبَِة إَلك َما َتْحتَُف، ، الشَّ

 .َكْقًطا بِالـِّْسبَِة إَلك َما َفْقَقفُ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .الصحقحقـيف )أ( و)ب(: )بالصاطقـ والثَلثة( والؿثبت هق الصقاب كؿا يف  (2)

 (. 26:4(، ومسؾؿ )3312أخرجف البخاري ) (3)



 :7 نتاب ايبٝٛع

 
ك )اْلكسان( يعتبر جـًسا لـقطل الذكر وإكثك، ويعتبر كقًطا مثالف مسؿ ُ :قلت

 لجـس الحققان.

ـِ اْجتََؿَعا فِل اْسٍؿ َخاصٍّ َفُفَؿا ِجـٌْس، َكَلْكَقاِع التَّْؿِر، َوَأْكَقاِع  ثِ قاٍ: َفُؽؾُّ َكْقَطقْ

ْسَؿ اْلَخاصَّ ، اْلِحـَْطةِ 
ِ

َنَّ آ
ِ

َيْجَؿُعَفا، َوُهَق التَّْؿُر، َوإِْن َفالتُُّؿقُر ُكؾَُّفا ِجـٌْس َواِحٌد; ٕ

، َوالْ  ْبَراِهقِؿّل، والخاستقي، َوَغقِْرَهاـَكُثَرْت َأْكَقاُطُف، َكاْلبَْركِلِّ ، َواْْلِ َوُكؾُّ ، َؿْعِؼؾِلِّ

َػَؼا فِل اْلِجـْسِ  ـِ اتَّ ْرِع بِتَْحِريِؿ التََّػاُضِؾ، َوإِْن اْختَؾَ  ;َشقْئَقْ َػْت َثبََت فِقِفَؿا ُحْؽُؿ الشَّ

َْكَقاعُ  ْٕ اْلَحِديُث  «التَّْؿُر بِالتَّْؿرِ ِمْثًَل بِِؿْثٍل، َواْلُبرُّ بِاْلُبرِّ ِمْثًَل بِِؿْثلٍ »: ملسو هيلع هللا ىلصلَِؼْقِل الـَّبِلِّ ; ا

َتَؾَػْت َفنَِذا اْخ »ُثؿَّ َقاَل: . ُؿَساَواَة فِل ِجـِْس التَّْؿِر بِالتَّْؿِر، َواْلُبرِّ بِاْلبُرِّ ـَفاْطتَبََر الْ  ،بِتََؿامِفِ 

ـَاُف  ـَْسانِ »َوفِل َلْػٍظ: ، «َفبِقُعوا َكْقَف ِشْئُتمْ  ؛َهِذِه اْلَوُْص َفبِقُعوا  ؛َفنَِذا اْخَتَؾَف اْلِج

ـَ َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ َطؾِْؿـَاُه ، «إَّلَّ َما اْخَتَؾَػْت َأْلَواُكهُ »َوفِل َلْػٍظ: ، «َكْقَف ِشْئُتمْ  َٓ ِخََلَف َبقْ َو

َْكَقاِع، ُؿَساـفِل ُوُجقِب الْ  ْٕ َواةِ فِل التَّْؿِر بِالتَّْؿِر، َوَسائِِر َما ُذكَِر فِل اْلَخبَِر، َمَع اتَِّػاِق ا

  (7/87-88.)الؿغـل هاَواْختََِلفَِفا.

 .ٚقاٍ يف املٝصإ َجٌ ذيوقٛي٘ يف اؿدٜح:  د:2ر َطأي١

تحريؿ الذهب والػضة هق القزن،  قال: إنَّ طؾة استدل هبذا الحديث مـ

إذ أنَّ الؿقزان كػسف ٓ  ;)وقال يف الؿقزون مثؾ ذلؽ( :لحديثوقالقا: معـك ا

 يجري فقف الربا وٓ يتعؾؼ بف الحؽؿ.



 81 فتذ ايعالّ يف دزاض١ أحادٜح بًٛغ املساّ 

 
 وقد ذكر الـقوي طـ ذلؽ ثَلثة أجقبة:

 مقققف طىل أبل سعقد. «َوَكَذلَِك الِؿقَزانُ »جقاب البقفؼل أنَّ ققلف:  أحدٖا:

ث غقر مراد; فننَّ جقاب الؼاضل أبل الطقب وآخريـ أنَّ ضاهر الحدي ايجاْٞ:

الؿقزان كػسف ٓ ربا فقف، وأضؿرتؿ فقف الؿقزون، ودطقى العؿقم يف الؿضؿرات 

 ٓ يصح.

 يحؿؾ الؿقزون طىل الذهب، والػضة; مجًعا بقـ إدلة. أن ايجايح:

 تؽؿؾة الؿجؿقعوهذا إخقر هق أققى إجقبة، وارتضاه السبؽل يف  ُ :قلت

ـَ الربا فقفا يف أحاديث ُأَخر.فؼال: الؿراد بذلؽ استقاء القز  هان يف إشقاء التل ُبقِّ

وهق جقاب ابـ حزم أيًضا حقث قال: صؾبـا فقجدكا حديث طبادة بـ 

بؼقلف  الصامت، وحديث أبل بؽرة، وحديث أبل هريرة قد بقـ فقفا مراده 

إكه َّل حيل الذهب بالذهب إَّل وزًكا بوزن، وَّل الػضة بالػضة إَّل وزًكا »هاهـا: 

«بوزن
(1)

ها.«وكذلك الؿقزان»بؼقلف:  ملسو هيلع هللا ىلص، فؼطعـا أنَّ هذا هق مراد رسقل اهلل 
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 3286تؼدم تخريج حديث أبل هريرة، وطبادة، وأما حديث أبل بؽرة ففق طـد البخاري برقؿ ) (2)

 تؼاربة، والؿعـك واحد.(، وإلػاظ م26:1ومسؾؿ برقؿ )

  (2591.)الؿحىل (:/4:4-4:5 ،)الؿجؿقعاكظر:  (3)



 82 نتاب ايبٝٛع

 
(188)  

ِ
ـِ َطبِْداهلل ـْ َجابِِر ْب   ،َوَط

ِ
بَْرةِ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َكَفك َرُسقُل اهلل ـْ َبقِْع الصُّ ـَ  َط

مِ

َٓ ُيْعَؾُؿ َمؽِ  ـَ التَّْؿِر. َرَواُه ُمْسؾٌِؿ.التَّْؿِر 
ك مِ قُؾَفا بِالَؽقِْؾ الُؿَسؿَّ

(1)
 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 بٝع ايؿٓف ايسبٟٛ ظٓط٘ دصاّفا. د:1ر َطأي١

َأْو  ،َوَلْق َباَع َبْعَضُف بِبَْعٍض ُجَزاًفا (7/81 :)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ

ـِ  َرَفقْ ـْ َأَحِد الطَّ
ـُ الْ ، َلْؿ َيُجزْ  ;َكاَن ُجَزاًفا مِ ُؿـِْذِر: َأْجَؿَع َأْهُؾ اْلِعْؾِؿ َطَؾك أَنَّ ـَقاَل اْب

ـْ َجابٍِر، َقاَل:  ـْ ِصـٍْػ َواِحٍد; َوَذلَِؽ لَِؿا َرَوى ُمْسؾٌِؿ َط
َذلَِؽ َغقُْر َجائٍِز إَذا َكاَكا مِ

َٓ ُيْعؾَ  ملسو هيلع هللا ىلص َكَفك َرُسقُل اهلل ـْ التَّْؿِر 
بَْرةِ مِ ـْ َبقِْع الصُّ ـْ ـُؿ َمؽِقُؾَفا، بِاْلَؽقِْؾ الْ َط

ك مِ ُؿَسؿَّ

َهِب َوْزًكا بَِوْزنٍ » :ملسو هيلع هللا ىلصَوفِل َقْقِل الـَّبِلِّ  التَّْؿِر. َهُب بِالذَّ إَلك َتَؿاِم اْلَحِديِث، َدلِقٌؾ  «الذَّ

َنَّ التََّؿاُثَؾ َشْرٌط، َواْلَجْفُؾ بِِف 
ِ

َّٓ َكَذلَِؽ، َوٕ َٓ َيُجقُز َبقُْعُف إ ُف  ُيبْطُِؾ اْلبَقَْع، َطَؾك َأكَّ

 ها.َكَحِؼقَؼِة التََّػاُضؾِ 

وقد استـبط أهؾ العؾؿ مـ هذا الحديث وغقره قاطدًة وهل: )الجفؾ  ُ :قلت

 بالتساوي يف الربقيات كالعؾؿ بالتػاضؾ(.

 إذا اختًفت األؾٓاف فٌٗ جيٛش بٝعٗا دصاّفا؟ د:2ر َطأي١

  أكثر أهؾ العؾؿ طىل جقاز ذلؽ; لؼقلف :«ف؛ فنذا اختؾػت هذه الوُصـا

 .«فبقعوا كقف شئتم إذا كان يًدا بقد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2641أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (2)



 83 فتذ ايعالّ يف دزاض١ أحادٜح بًٛغ املساّ 

 
  ٓومـع مـ ذلؽ بعض الحـابؾة فؼالقا: ٓ ُيباع الؿؽقؾ بالؿؽقؾ جزاًفا، و

، «هنك طـ بقع الطعام بالطعام مجازفة»الؿقزون بالؿقزون جزاًفا; لحديث: 

 وٕكف بقع مؽقؾ بؿؽقؾ أشبف الجـس القاحد.

 جازفة، وأجازه يف التبر والحظ.وذهب مالؽ إىل مـع بقع الدكاكقر بالدراهؿ م 

: أجاز أكثر العؾؿاء بقع الذهب بالقرق جزاًفا، طقـًا كان  قاٍ ابٔ عبد ايرب

ذلؽ سقاء; ٕنَّ  وغقره يف غقذلؽ أو تبًرا، دراهؿ كاكت أو دكاكقر، والؿُص 

التػاضؾ بقـفؿا حَلل جائز، وإذا جاز الديـار بلضعافف دراهؿ; جاز الجزاف يف 

قد، كؿا يجقز الؼصد إىل الؿػاضؾة بقـفؿا يًدا بقد، وإىل هذا ذهب ذلؽ يًدا ب

 هاالشافعل، وأبق حـقػة وأصحاهبؿا، وداود، ومل يجعؾقه قِؿاًرا وٓ غرًرا.

وقد ، فؾؿ يقجد «هنك طـ بقع الطعام بالطعام مجازفة»وأما حديث:  ُ :قلت

 حيل َّل»بؾػظ:  (، طـ إوزاطل، طـ الـبل 9/242أخرجف طبد الرزاق )

، وهق ُمعضٌؾ، «قد طؾم كقؾه حتى يعؾم وُصاحبه لؾرجل أن يبقع صعاًما جزاًفا

ـٌ بحديث جابر الذي يف الباب وأما ققاسفؿ فغقر ، والحديث طىل صحتف ُمبَقَّ

صحقح; ٕنَّ الجـس القاحد ُيشترط فقف التؿاثؾ، فؾذلؽ ٓ تجقز فقف الؿجازفة 

ولؽـ ما يتعؾؼ ببقع ، ط فقف التؿاثؾبخَلف ما إذا اختؾػ الجـس; فنكف ٓ ُيشتر

الذهب بالػضة ُجَزاًفا ففق محرم; ْلكف يدخؾ يف الغرر; لعدم معرفة قدر السؾعة 

.، واهلل أطؾؿوٕن التػاوت القسقر فقفا يعتبر تػاوًتا كبقًرا ;بالحرز
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (21/2:4.)إوسط (2:/337 ،)آستذكار (7/82 ،)الؿغـلاكظر:  (2)
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(188)  

ِ
ـِ َطبِْداهلل ـْ َمْعَؿِر ْب   ،َوَط

ِ
َيُؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: إكِّل ُكـْت َأْسَؿُع َرُسقَل اهلل

ِعقَر. َرَواُه ُمْسؾٌِؿ.«الطََّعاُم بِالطََّعاِم ِمْثًَل بِِؿْثلٍ » ، َوَكاَن َصَعاُمـَا َيْقَمئٍِذ الشَّ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 ٌٖ ايرب ٚايػعري دْٓظ ٚاحد، أّ دٓطإ؟ د:1ر َطأي١

 العؾؿ طىل أهنؿا جـسان; لحديث طبادة بـ الصامت الؿتؼدم يف  أكثر أهؾ

الباب، وهق ققل أمحد، وإسحاق، والشافعل، والثقري، وأصحاب الرأي 

 وغقرهؿ.

ق  أنَّ الـبل  :ٚٚج٘ ايدالي١ َٔ حدٜح عباد٠ ذكر البر، والشعقر، وفرَّ

 .«ن يًدا بقدإذا كا فنذا اختؾػت هذه الوُصـاف؛ فبقعوا كقف شئتم»بقـفؿا ثؿ قال: 

  وذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل أهنؿا جـس واحد; لتؼارب ما بقـفؿا، وهق ققل

، ومحاد، والؾقث، وأمحد يف رواية، وجاء طـ معؿر بـ طبد اهلل يف مالؽ، والحؽؿ

صحقح مسؾؿ  أكف هنك ولده طـ بقع البر بالشعقر إٓ مثًَل بؿثؾ، فسئؾ طـ

 ذلؽ؟ فؼال: إين أخاف أن يضارع.

، وفعؾ معؿر بـ طبد اهلل ُيحؿؾ طىل أكف تقرع الصٌابهق  ًالقٌل األًل ُ :قلت

مـ ذلؽ كؿا هق ضاهر ققلف: إين أخاف أن يضارع.
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 26:3أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (2)

  (21/31:.)إوسط (22/31 ،)شرح مسؾؿ (7/8:-91 ،)الؿغـلاكظر:  (3)
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طىل أنَّ طؾة  ، استدل بعض أهؾ العؾؿ بحديث معؿر بـ طبداهلل تنبيه:

كقهنا مطعقمة، وتؼدم أن الحديث إكؿا فقف ذكر وصػ، والعؾة  الربا يف الربقيات

 طىل القصػ الؿذكقر مع كقكف مؽقَل، أو مقزوًكا.مبـقة 
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 ِةَكَحِلل امُلاِئَشامَل ِضِعَب ِرِكْ ِذِف ْلِصَف

 بٝع اؿٓط١ بدقٝل اؿٓط١، أٚ ايػعري بدقٝك٘. د:1ر َطأي١

 جقاز بقعفا، وهق مذهب سعقد بـ  طدم ذهب مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ إىل

، ومؽحقل، الؿسقب، والحسـ، والحؽؿ، ومحاد، وأمحد، والثقري، وأبل حـقػة

وهق الؿشفقر طـ الشافعل، وذلؽ ٕنَّ دققؼ الحـطة هق مـ جـسفا، وٓ 

يحصؾ التؿاثؾ بالؽقؾ; ٕنَّ الطحـ قد فرق أجزاءها، فقحصؾ يف مؽقالفا دون 

 ما يحصؾ مـ مؽقال الحـطة، وإن مل يتحؼؼ التػاضؾ; فؼد جفؾ التؿاثؾ.

 ربقعة، ومالؽ،  جقاز البقع، وهق ققل وذهب مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ إىل

وإسحاق، وأمحد يف رواية، وأبل ثقر،  والـخعل، وقتادة، وابـ شبرمة،

مـ جـس واحد فجاز بقعفؿا، ويعؾؿ التؿاثؾ يف هذه الحالة  وإوزاطل; ٕهنؿا

 وأما مالؽ فاطتبر الؽقؾ. ،بالقزن كؿا صرح بف كثقر مـفؿ; لتعذر التؿاثؾ بالؽقؾ

طـ البر  مؽقؾف ان الدققؼ مـ ُبرٍّ ٓ يختؾػفقؿا إذا ك القٌل أقسب وهذا ُ :قلت

طـ البر أخر يف  مؽقؾف أخر يف الؿقزان، وأما إذا كان الدققؼ مـ ُبرٍّ يختؾػ

الؿقزان; فَل يجقز كؿا قال أهؾ الؼقل إول، واهلل أطؾؿ، والؼقل يف الشعقر 
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كالؼقل يف البر.

(1)
 

 بٝع اؿٓط١ بايطٜٛل. د:2ر َطأي١

قيؼ هق الحب إذا ُقظ ث  ؿ يطحـ، وقد ُيضاف إلقف شعقر.السَّ

  ٓ ومذهب أمحد، والشافعل طدم جقاز بقع الحـطة بالسقيؼ; ٕنَّ التؿاثؾ

قد اكتشرت أجزاؤه، وٕنَّ الـار قد أخذت مـف  ايتحؼؼ بالؽقؾ; لؽقكف مطحقكً 

 شقئًا أثـاء الؼظ.

  ومذهب مالؽ، وأبل ثقر جقاز ذلؽ متؿاثًَل ومتػاضًَل، وهق ققل

 نَّ السقيؼ طـدهؿ جـس آخر.الظاهرية; ٕ

إٓ أن يتساويا يف  إن كان السقيؼ مـ جـس الحـطة فؼط; فَل يجقز بقعف ُ :قلت

ففل الؿسللة  ؽقؾف، وإن كان مضاًفا إلقف شعقرمالقزن مؿا ٓ يختؾػ وزن 

الؿعروفة طـد الػؼفاء بـ)مد طجقة ودرهؿ(، وسـتؽؾؿ طؾقفا إن شاء اهلل طـد 

الحديث أيت.
(2)

 

أٚ ضمممٜٛل  قٝممملن َمممٔ اؿٓطممم١ بمممدقٝلن آخمممس َمممٔ اؿٓطممم١      بٝمممع د د:3ر َطأي١

 بطٜٛل.

  مذهب أمحد، وأبل حـقػة جقاز ذلؽ بشرط تساويفؿا يف الـعقمة; ٕهنؿا إذا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرح الؿؿتع (6/28 )اْلكصاف (7/92 )الؿغـل (21/321،) إوسطاكظر:  (2)

(9/516.) 

  (9/517.)الشرح الؿؿتع (25:2 )الؿحىل (7/92 )الؿغـلاكظر:  (3)
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 تػاوتا يف الـعقمة تػاوتا يف ثاين الحال، فقصقر كبقع الحـطة بالدققؼ.

 طـ الشافعل الؿـع مـ ذلؽ; ٕكف يعتبر تساويفؿا حال الؽؿال،  والؿشفقر

حال كقهنا حـطة، وقد فات ذلؽ; ٕنَّ أحد الدققؼقـ قد يؽقن مـ حـطة وهق 

 رزيـة، وأخر مـ حـطة خػقػة.

إذا كان الدققؼان مـ ُبرٍّ ٓ يختؾػ أحدمها طىل  :قال أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل لو

أخر حال كقكف مقزوًكا طـ حال كقكف مؽقًَل; فقجقز، وإٓ فَل، واهلل أطؾؿ.
(1)

  

 بايطٜٛل.بٝع ايدقٝل  د:4ر َطأي١

ِقيِؼ :  (7/93-94)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ قِقِؼ بِالسَّ ا َبقُْع الدَّ  ;َفَلمَّ

َٓ َيُجقزُ  ُف  ِحقُح َأكَّ افِِعلِّ ، َفالصَّ َنَّ ، َوُهَق َمْذَهُب الشَّ
ِ

ُف َيُجقُز; ٕ ـْ َأْحَؿَد َأكَّ َوُرِوَي َط

ِقيَؼ ُكؾَّ َواِحٍد مِـُْفَؿا أَْجَزاُء ِحـَْطٍة َلقَْس َمعَ  قِقِؼ، َوالسَّ قِقَؼ بِالدَّ ُف َغقُْرُه، َفَلْشبََف الدَّ

ِقيِؼ. ـْ َأَحِدِهَؿا بِالسَّ
َفَؾْؿ َيُجْز َبقُْع َبْعِضِف بِبَْعٍض،  ;َوَلـَا أَنَّ الـَّاَر َقْد َأَخَذْت مِ

  َؿْؼؾِقَِّة بِالـِّقئَِة.ـَكالْ 

ـْ َمالٍِؽ  ٍد، ،َوُرِوَي َط قِقِؼ  َوَأبِل ُيقُسَػ، َوُمَحؿَّ َٓ َبْلَس بِبَقِْع الدَّ َوَأبِل َثْقٍر، َأكَُّف 

َكَُّفَؿا ِجـَْساِن.
ِ

ِقيِؼ ُمتََػاِضًَل; ٕ َفَؾْؿ َيُجْز  ;َوَلـَا أَكَُّفَؿا َأْجَزاُء ِجـٍْس َواِحدٍ  بِالسَّ

ِقيِؼ  قِقِؼ، َوالسَّ قِقِؼ َمَع الدَّ  ها.التََّػاُضُؾ َبقْـَُفَؿا، َكالدَّ

هق مـع ذلؽ; إٓ أن يؽقن الدققؼ مـ ُبرٍّ ٓ  - أطؾؿواهلل- الصٌاب ُ :قلت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/93.)الؿغـلاكظر:  (2)
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يختؾػ وزن مؽقؾف، فقجقز بشرط أن يتساويا يف القزن، واهلل أطؾؿ.

(1)
 

 .َٔ دٓط٘ بٝع ايدقٝل باـبص د:5ر َطأي١

  مذهب مالؽ، وأبل ثقر، والثقري، والؾقث، وإسحاق، والظاهرية، وأبل

ـِ قد صار جـًسا  َلقْ آخر، وطـد أبل حـقػة; ٕكف حـقػة جقاز ذلؽ; ٕكف طـد إَوَّ

أنَّ سبب الجقاز هق مصقره بالصـعة جـًسا  ًالصحٍحجـس ربقي خؾط مع غقره. 

 آخر، واهلل أطؾؿ.

  ومذهب الشافعل، وأمحد طدم الجقاز; ٕكف طـدهؿ جـس واحد، وقال

.ًالقٌل األًل أقسببذلؽ طبقد اهلل بـ الحسـ، 
(2)

 

 .َٔ دٓط٘ بٝع اـبص باـبص د:6ر َطأي١

 وتعؾقؾ ، أو كسقئةأو تػاضَل ،ة، وأبل حـقػة الجقاز، تؿاثَلمذهب الظاهري ،

 .الصحٍحهق  ًىرا القٌل، الظاهرية أكف قد صار جـًسا غقر إجـاس الربقية

  ،ومذهب أمحد، ومالؽ الجقاز بشرط التؿاثؾ، وطـد أمحد التؿاثؾ بالقزن

 وطـد مالؽ بالتحري، وقال بؼقل مالؽ إوزاطل، وأبق ثقر.

 ٕكف مؽقؾ يجب التساوي فقف، وتعذر كقؾف،  فعل الؿـع مطؾًؼا،ومذهب الشا

إٓ أن  فتعذرت الؿساواة فقف; فؾؿ يجز بقعف، وهق ققل طبقد اهلل بـ الحسـ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (6/32:)البقان (21/322) ،إوسطاكظر:  (2)

 إوسط (2:/295 ،297 ،)التؿفقد (25:2 ،)الؿحىل (7/92)، الؿغـلاكظر:  (3)

(21/322.) 



 :8 نتاب ايبٝٛع

 
.طـد الشافعقة ققٓن ا، وُيباع بالؽقؾ، فػقفا كاطؿً قًّ د دقيقبس وي

(1)
  

مـ البر، الدققؼ، أو السقيؼ، أو الخبز، بلن كان أحدمها  إذا اختؾػ تنبيه:

 .وأخر مـ الشعقر; جاز بقع بعضف ببعض متؿاثًَل، ومتػاضًَل 

وكذلؽ حب الشعقر مع دققؼ البر، أو حب البر مع دققؼ الشعقر، أو سقيؼف، 

 أطؾؿ. أو خبزه، واهلل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (21/323.)إوسط (25:2 ،)الؿحىل (7/94 )الؿغـلاكظر:  (2)
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ـِ ُطبَقٍْد  (188) ـْ َفَضاَلَة ْب َقاَل: اْشتََرْيت َيْقَم َخقْبََر قََِلَدًة بِاْثـَْل َطَشَر  ،َوَط

ـَ اْثـَْل َطَشَر دِيـَاًرا، دِيـَ 
اًرا، فِقَفا َذَهٌب َوَخَرٌز، َفَػَصْؾتَفا َفَقَجْدت فِقَفا أَْكثََر مِ

. َرَواُه ُمْسؾٌِؿ.«ََّل ُتَباُع َحتَّى ُتْػَصَل »َفَؼاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَفَذَكْرت َذلَِؽ لِؾـَّبِلِّ 
(1)

 

 فادة من احلديثاملسائل واألحكام املست

بٝممع زبممٟٛ ظٓطمم٘ َٚممع أحممدُٖا غمم٤ٞ آخممس َممٔ غممري دٓطمم٘، أٚ    د:1ر َطأي١

 َعُٗا نًُٝٗا؟

َٓ َيُجقز َبقْع حديث الباب:  شرح يف  قاٍ ايٟٓٛٚ َوفِل َهَذا اْلَحِديث َأكَُّف 

َخر  ْٔ َهب بَِقْزكِِف َذَهبًا، َوُيبَاع ا ؾ َفقُبَاع الذَّ بَِؿا َأَراَد. َذَهب َمَع َغقْره بَِذَهٍب َحتَّك ُيَػصَّ

ٍة، َوَكَذا اْلِحـَْطة َمَع َغقْرَها بِِحـَْطٍة، َواْلِؿْؾح َمَع  ة َمَع َغقْرَها بِِػضَّ َٓ ُتبَاع فِضَّ َوَكَذا 

َهب فِل  ـْ َفْصؾَفا، َوَسَقاء َكاَن الذَّ
َٓ ُبّد مِ َبِقيَّات، َبْؾ  َغقْره بِِؿْؾٍح، َوَكَذا َسائِر الرِّ

قَرة الْ  َبِقيَّات، َوَهِذهِ ِهَل  َؿْذُكقَرةـالصُّ ًٓ َقؾِقًَل َأْو َكثِقًرا، َوَكَذلَِؽ َباقِل الرِّ َأوَّ

افِِعّل َوَأْصَحابف َوَغقْرهْؿ، الْ ـَؿْسَلَلة الْ ـالْ  )ُمّد  َؿْعُروَفة بَِؿْسَلَلةِ ـَؿْشُفقَرة فِل ُكُتب الشَّ

ْي  َطْجَقة َودِْرَهؿٍ  ُمدِّ  عُ قا: بَ فَوُصقَرتُ  ،َطْجَقة( َٓ َيُجقز بُِؿدَّ  ، ـِ َطْجَقة، َأْو بِِدْرَهَؿقْ

ـْ ُطَؿر ْبـ اْلَخطَّاب  ـْ  ،َواْبـف لَِفَذا اْلَحِديث، َوَهَذا َمـُْؼقل َط
َوَجَؿاَطة مِ

افِِعّل  َؾػ، َوُهَق َمْذَهب الشَّ د ْبـ َطبْد اْلَحَؽؿ  ،َوإِْسَحاق ،َوَأْحَؿد ،السَّ َوُمَحؿَّ

ا فِقِف  ،َوالثَّْقِرّي  ،ةاْلَؿالِؽِّل، َوَقاَل َأُبق َحـِقػَ  َواْلَحَسـ ْبـ َصالِح: َيُجقز َبقْعف بَِلْكثَر مِؿَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1:( )26:2أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (2)
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َٓ بُِدوكِفِ  َٓ َيُجقز بِِؿثْؾِِف َو َهب، َو ـْ الذَّ

َوآَخُروَن: َيُجقز  ،َوَقاَل َمالِؽ َوَأْصَحابف .مِ

قْػ الْ  ا ُهَق فِل َمْعـَاُه مِ ـَبقْع السَّ ا فِقِف َذَهب، َفقَُجقز َبقْعف ُؿَحؾَّك بَِذَهٍب َوَغقْره مِؿَّ ؿَّ

َهب فِل اْلَؿبِقع َتابًِعا لَِغقِْرهِ  َهِب إَِذا َكاَن الذَّ ُروُه بَِلْن َيُؽقن الثُُّؾث َفَؿا ُدوكف،  .بِالذَّ َوَقدَّ

َهِب ُمْطَؾًؼا اد ْبـ أَبِل ُسَؾقَْؿان: َيُجقز َبقْعف بِالذَّ ـْ  ،َوَقاَل َحؿَّ  َسَقاء َباَطُف بِِؿثْؾِِف مِ

َهب َأْو َأَقّؾ َأْو َأْكثَر َوَهَذا َغَؾط ُمَخالِػ لَِصِريِح اْلَحِديث، َواْحتَجَّ َأْصَحابـَا  .الذَّ

ـْ اِْثـَْل َطَشر دِيـَاًرا،  ،بَِحِديِث اْلِؼََلَدة
َهب َكاَن فِقَفا َأْكثَر مِ َوَأَجاَبْت اْلَحـَِػقَّة بَِلنَّ الذَّ

َٓ ُكِجقز َهَذا َوَقْد اِْشتََراَها بِاْثـَْل َطَشر ـُ  َوإِكََّؿا ُكِجقز اْلبَقْع إَِذا  ،دِيـَاًرا. َقاُلقا: َوَكْح

َهب الْ  ـْ الذَّ
ا فِقَفا، َفقَُؽقن َما َزاَد مِ ُؿـَْػِرد فِل ُمَؼاَبَؾة اْلَخَرز ـَباَطَفا بَِذَهٍب َأْكثَر مِؿَّ

َهب الْ  ا ُهَق َمَع الذَّ ـِ ْؼدَ َؿبِقع َفقَِصقر َكعَ ـَوَكْحقه مِؿَّ  .ْي

 ها.«لصػْ تُ َباع َحتَّى تُ ََّل »: ثؿ استدل طىل بطَلن هذا الؼقل بتعؾقؾ الـبل 

ققل أبل حـقػة يف هذه الؿسللة هق رواية طـ أمحد، ورجحف شقخ  ُ :قلت

اشترط أن  -عف ابـ طثقؿقـتبو-اْلسَلم، وابـ طثقؿقـ، ولؽـ شقخ اْلسَلم 

هؿ رده صاع مـ البر ودبقع طـ تؽقن الزيادة يف الؿػرد تؼابؾ الشلء أخر، فؾق

بدرمهقـ، وكان ثؿـ الصاع مـ  البر طبارة طـ درهؿ، ففق يجقز ذلؽ; ٕنَّ الدرهؿ 

مؼابؾ الدرهؿ، والدرهؿ أخر مؼابؾ الصاع; ٕنَّ ثؿـف درهؿ، فالزيادة مـ قِبَِؾ 

 الؿشتري تؼابؾ الصاع مـ قِبَؾ البائع.

ة دراهؿ، وسعر الصاع درهؿ، أما لق بقع طـده صاع مـ البر، ودرهؿ بخؿس

الصاع سقؽقن مؼابؾ أربعة دراهؿ، ففذا يدل طىل أنَّ هـاك  يجقز ذلؽ; ٕنَّ  ٓ ففق
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لؽـ بشرط أن تؽقن الزيادة يف مؼابؾ  ،ؼقل الحـػقةبحقؾة، فشقخ اْلسَلم يؼقل 

 الشلء الؿخؾقط.

 ،وقال بف ابـ الؿـذر ، وهق طدم جقاز ذلؽ،الصٌابهق  هرىة اجلويٌز ُ :قلت

آل الشقخ، والغَديَّان،  ةوهق فتقى الؾجـة الدائؿة برئاسة ابـ باز، وطضقي

 .رمحفؿ اهلل ، وبؽر أبق زيدوالػقزان

وحديث  «وزًكا بوزن» «سواء بسواء» «لمثًَل بؿث» ويدل طؾقف طؿقم إحاديث:

كف كان جاهًَل فقف ما ذكره الـقوي، ويحتؿؾ أكف مـعف مـ ذلؽ; ٕ الؼَلدة يحتؿؾ

.ُيشترط فقف التؿاثؾوالجفؾ بالتساوي كالعؾؿ بالتػاضؾ فقؿا  ر الذهب فقفابؿؼدا
(1)

  

 ر(: وإن باع ما فقف الربا بغق7/:7) الؿغـليف  قال ابـ قدامة  تنبيه:

جـسف، ومعف مـ جـس ما بقع بف إٓ أكف غقر مؼصقد، كدار مؿقه سؼػفا بالذهب; 

 جاز، وٓ أطؾؿ فقف خَلًفا.

إذا كحت يخرج  عض الشافعقة فقؿا إذا كان التؿقيف بحقثوقد خالػ ب ُ :قلت

مـف شلٌء، فؼالقا: ٓ يصح. وإصح طـدهؿ صحة البقع.
(2)

  

 َا حهِ بٝع ايفك١ َع ضًع١ أخس٣ برٖب؟ د:2ر َطأي١

  ،ذهب إىل الجقاز صائػة مـ أهؾ العؾؿ، مـفؿ: الثقري، والشافعل، وأمحد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (3:/562.)مجؿقع الػتاوى (21/299- ،)إوسط (7/:3- ،)الؿغـلواكظر:  (2)

  (21/4:5.)الؿجؿقع تؽؿؾةاكظر:  (3)
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 وإسحاق، وابـ الؿـذر، وهق مؼتضك ققل أبل حـقػة.

 شافعل ققل بالؿـع مـ ذلؽ; ٕكف مجع بقـ بقع، وصرف.ولؾ 

 .وقال مالؽ: إذا كاكت الدراهؿ يسقرة جاز 

دلقؾ يؿـع مـ الجؿع بقـ شراء شقئقـ ٓ ; والصحٍحهق  ًالقٌل تاجلٌاش ُ :قلت

بثؿـ واحد، ولؽـ يشترط أن يبقـ ثؿـ السؾعة، وثؿـ الػضة; حتك ٓ يحصؾ 

الغرر والجفالة، واهلل أطؾؿ.
(1)

  

بٝع اؿًٞ املؿٓع ظٓط٘ َٔ ايدْاْري، أٚ ايفك١ ٌٖ جيٛش فٝ٘  د:3ر َطأي١

 ايتفاقٌ، أّ ال؟

  مجفقر العؾؿاء طىل طدم جقاز ذلؽ; لعؿقم إدلة يف تحريؿ التػاضؾ يف بقع

الذهب بعضف ببعض، أو الػضة بعضفا ببعض، وهق يشؿؾ ما كان مضروًبا، أو 

 وهذا ترجقح الذي يف هذا الباب.مصبقًغا، أو تبًرا، واستدلقا أيًضا بحديث الؼَلدة 

حف اْلمام   ابـ طثقؿقـ أيًضا.اْلمام  ابـ باز مع غقره مـ هقئة كبار العؾؿاء، ورجَّ

 (3/744 ،)الؿقصن، أخرجف مالؽ يف وقد جاء هذا الؼقل طـ ابـ طؿر 

(، طـ محقد بـ ققس، طـ مجاهد، أنَّ صائًغا 9/236ومـ صريؼف طبد الرزاق )

ل: يا أبا طبد الرمحـ، إين أصقغ الذهب، ثؿ أبقع الشلء مـ ذلؽ سلل ابـ طؿر فؼا

ؾ مـ ذلؽ قدر طؿؾ يدي؟ فـفاه طبد اهلل طـ ذلؽ، ضبلكثر مـ وزكف، فلستػ

 فجعؾ الصائغ يردد طؾقف الؿسللة، وطبد اهلل يـفاه، حتك اكتفك إىل باب الؿسجد، أو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (21/2:1.)إوسطاكظر:  (2)
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ار بالديـار، والدرهؿ دابة يريد أن يركبفا، ثؿ قال طبد اهلل بـ طؿر: الديـ إىل

 وإسـاده صحقح. هابالدرهؿ، ٓ فضؾ بقـفؿا، هذا طفد كبقـا إلقـا، وطفدكا إلقؽؿ.

 وقال  ،وذهب شقخ اْلسَلم، وابـ الؼقؿ رمحة اهلل طؾقفؿا إىل جقاز ذلؽ

ع ابـ الؼقؿ يف الدفاع اْلكصافالؿرداوي يف  : وطؾقف طؿؾ الـاس الققم. وتقسَّ

 . (3/24:-256)قعقـطَلم الؿقأطـ ذلؽ يف 

َٓ َيبِقُع َهِذهِ :  قاٍ ابٔ ايكِٝ ـْ  -يعـل الحظ الؿصـعة- َفاْلَعاقُِؾ 
بَِقْزكَِفا مِ

ُف َسَػفٌ  ;ِجـِْسَفا ـَْعةِ  ،َفنِكَّ  .َوإَِضاَطٌة لِؾصَّ

ا  قاٍ: َٓ َيُجقُز َبقُْعَفا بِِجـِْسَفا أَْلبَتََّة، َبْؾ َيبِقُعَفا بِجِ َفنِمَّ ـٍْس آَخَر، َوفِل أَْن ُيَؼاَل: 

ـْ اْلَحَرِج َواْلُعْسِر َوالْ 
ةِ ـَهَذا مِ ِريَعةُ  َؿَشؼَّ ا أَْن َيُجقُز َبقُْعَفا ...،َما َتتَِّؼقِف الشَّ َكَؿا  َوإِمَّ

َؾعُ   هاُمتََػاِضَؾة. ُتبَاُع السِّ

أنَّ هذا كظر واستحسان يف مؼابؾة الـص، وهق حديث  :ٚاجلٛاب عٔ ٖرا

 .مع أثر ابـ طؿر  بـ طبقد الؿتؼدمافضالة 

ـْ ِجـِْس الثِّقَاِب، : قاٍ ابٔ ايكِٝ
ـَْعة مِ ـْ ِجـِْس  اْلُحؾِل َصاَر بِالصِّ

َٓ مِ

 َٓ َْثَؿاِن َكَؿا  ْٕ ـَ ا َبا َبقْـََفا َوَبقْ َكاُة، َفََل َيْجِري الرِّ َْثَؿاِن، َولَِفَذا َلْؿ َتِجْب فِقَفا الزَّ ْٕ ا

َْثَؿاِن َوبَ  ْٕ ـَ ا َؾعِ َيْجِري َبقْ ـَ َسائِِر السِّ  ها.قْ

إدلة كثقرة يف تحريؿ التػاضؾ بقـ الذهب  إنَّ  ٚاجلٛاب عٔ ٖرا إٔ ٜكاٍ:

، بؾ يعؽس استدٓلف ويؼال: ، فؼصره طىل ما كان أثؿاًكا يحتاج إىل دلقؾطؿقًما
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بالثؿـقة، الثؿـقة، بؾ العؾة ب مؼصقرة يدل طىل أنَّ العؾة لقست حديث فضالة 

 .الؽَلم طىل تحرير العؾة يف هذه الؿسالة وقد تؼدم وفًضة،أو بؽقكف ذهبًا 

: )ولفذا مل تجب فقف الزكاة( استدٓل مـف بؿا فقف كزاع، بؾ بؿحؾ  ٚقٛي٘

 الـزاع; فننَّ الؿخالػ يؼقل: هق ذهب; فقؾزم فقف الزكاة.

ا لؾذريعة، فقباح لؾحاجة.و:  قاٍ  ربا الػضؾ إكؿا حرم سدًّ

ا  ال: لق سؾؿـا أنَّ ربا الػضؾأْن يؼ ٚاجلٛاب عٔ ٖرا: َم سدًّ كؿا ققؾ )ُحرِّ

لؾذريعة فقباح; لؾحاجة(، فـؼقل: الحاجة إذا مل يعتبرها الشرع فؽقػ لـا أن 

مل يعتبر ذلؽ يف حديث الؼَلدة، واطتبر الحاجة يف العرايا،  كعتبرها; فالـبل 

 فـحـ كعتبرها كذلؽ يف العرايا.

 الػضة بقع لجاز هبا ققبؾت ولق ;بالزيادة ؾتؼاب ٓ الصػات :ققؾ فنن:  قاٍ

 أبطؾ اؿَّ ـلَ وَ  ،الرديء مـ مـف بلزيد الجقد التؿر وبقع ،الرديئة مـ مـفا بلكثر الجقدة

 الصـعة بقـ الػرق :ققؾ . بالزيادة الصػات مؼابؾة مـ مـع أكف ؿؾِ طُ  ذلؽ الشارع

 الصػة وبقـ ،جرةإ طؾقفا ويستحؼ ،بإثؿان وتؼابؾ ،أدمل فعؾ أثر هل التل

 ها.صـعتف مـ هل وٓ فقفا لؾعبد أثر ٓ هلل مخؾققة هل التل

: ُيحتاج إىل دلقؾ لبقان أنَّ هذا التػريؼ معتبر  ي٘: ٚاجلٛاب عٓ٘ إٔ ٜكاٍ ًٓ أو

 طـد الشارع يف تحريؿ الربا.

ثاكقًا: يـتؼض ققلف يف بقع الدراهؿ، والدكاكقر الؿضروبة إذا بقعت بالسبائؽ، 
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بلنَّ الدراهؿ الؿضروبة مـ صـع السؾطان  طـ هذا آطتراض وقد أجاب

لؿصؾحة الـاس طامة، وذلؽ مـ صـع آدمل لؿصؾحة كػسف، وهذا التػريؼ أيًضا 

يحتاج إىل دلقؾ طىل اطتباره يف الشرع، وإدلة القاردة يف تحريؿ بقع الذهب 

 بالذهب، والػضة بالػضة طامة ترد هذا التػصقؾ.

، لؽـف قال: وٓ يـؽر تخصقص العام وتؼققد ـ الؼقؿ وقد أقرَّ بذلؽ اب

 الؿطؾؼ بالؼقاس الجظ.

 بلكف ٓ ققاس يف مؼابؾة الـص، وهق حديث الؼَلدة. ٚجياب عٓ٘:

وقد ذكر ابـ الؼقؿ بعض الحجج إخرى، والذي ذكركاه هق أققى ما ُذكر، 

 وباهلل التقفقؼ.

 وى الحرم الؿؽلمجؿقع دروس وفتاكؿا يف   ايعجُٝنياإلَاّ  قاٍ

، وتؾؿقذه ابـ الؼقؿ يف جقاز أخذ (: وأما ما ذهب إلقف شقخ اْلسَلم 4/2:7)

الزيادة يف مؼابؾة الصـعة; فنكف ققل ضعقػ فقؿا كرى; ٕكف ققاس يف مؼابؾة 

هاالـص.
(1)

 

ز بقع الدراهؿ والدكاكقر الؿضروبة بلكثر كؼؾ   طـ اْلمام مالؽ أكف جقَّ

 .وكػقه طـف وفضًة، وأكؽر مجاطة مـ أصحابف صحة ذلؽ طـ مالؽ،مـ وزهنا ذهبًا 

.الصحٍحوهق  .العزيز، والشافعل، وابـ الؿـذر ومـع مـ ذلؽ طؿر بـ طبد
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أطَلم الؿققعقـ(، 238)ص آختقارات (6/7 ،)اْلكصاف (7/71 ،)الؿغـلاكظر:  (2)

(3/251- ،)تؽؿؾة الؿجؿقع (21/94-97 ،)إوسط (21/2:8-.) 

  (21/2:8-.)إوسط (7/71 ،)الؿغـلاكظر:  (3)
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 فِرالصَِّب ِةَكّلَعَتامُل ِلاِئَشامَل ِضِعْ َبِف ْلِصَف

ن ; اتََّحدَّ الجـس، أو اختؾػ، أي: بقع إثؿاهق بقع الـؼد بالـؼد :فُُْسايصَّ

بعضفا ببعض، وطـد الشافعقة تسؿقتف إذا اتَّحد الجـس )مراصؾة(.
(1)

 

 ٌٖ ايتكابض غسط يؿخ١ ايؿسف؟ د:1ر َطأي١

َؿْجؾِِس َشْرٌط ـَواْلَؼبُْض فِل الْ  (7/223 :)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ

تِِف بَِغقِْر ِخََلٍف. ـُ الْ  لِِصحَّ ـْ َكْحَػُظ َطـْفُ ـَقاَل اْب ـْ َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ  ُؿـِْذِر: أَْجَؿَع ُكؾُّ َم
مِ

ْرَف َفاِسٌد.ـَطَؾك َأنَّ الْ  ـِ إَذا اْفتََرَقا َقبَْؾ َأْن َيتََؼاَبَضا، َأنَّ الصَّ َْصُؾ فِقِف  ُؿتََصاِرَفقْ ْٕ َوا

َهُب بِاْلَوِرِق ِربًا إَّلَّ َهاَء َوَهاءَ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقْقُل الـَّبِلِّ  َهَب »: َوَقْقُلُف ، «الذَّ بِقُعوا الذَّ

ةِ  َهِب بِاْلَقِرِق َدْيـًا، َوَكَفك َأْن  ملسو هيلع هللا ىلصَوَكَفك الـَّبِلُّ ، «َكْقَف ِشْئُتْم َيًدا بَِقدٍ  بِاْلِػضَّ ـْ َبقِْع الذَّ َط

ُيبَاَع َغائٌِب مِـَْفا بِـَاِجزٍ 
(2)

 ها.

ابـ ُطَؾقََّة أكف أجاز التػرق مـ غقر تؼابض كؿا  إسؿاطقؾ كؼؾ الـقوي طـ ُ :قلت

.شرح مسؾؿيف 
(3)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (21/277.)تؽؿؾة الؿجؿقع (7/223 )الؿغـلاكظر:  (2)

، الصحقحقـ، يف هذه إحاديث تؼدم تخريجفا، وإول طـ طؿر، والثاين طـ أبل بؽرة  (3)

 .مسؾؿ، يف والثالث طـ طبادة 

  (21/7:.)تؽؿؾة الؿجؿقعواكظر:  (4)



 99 فتذ ايعالّ يف دزاض١ أحادٜح بًٛغ املساّ 

 
ويؾتحؼ بذلؽ شراء الذهب، أو الػضة بإوراق  :اهلل غفس اهلل لوقال أتٌ ػثد 

الؿالقة، وكذا صرف أكقاع إوراق الؿالقة بعضفا مع بعض، فقشترط فقف 

 التؼابض، وباهلل التقفقؼ.

ُٜػمرتط يف ايكمبض ايفٛزٜم١ أّ ٖمٛ عًم٢ ايرتاخمٞ َاداَما يف         د:2ر َطأي١  ٌٖ

 اجملًظ مل ٜتفسقا؟

 ح ذلؽ الشـؼقطل، واستدلقا ذهب مالؽ، والظاهرية إىل أكف طىل ا لػقر، ورجَّ

، وقالقا: «إَّل هاء وهاء»، وفقف: الصحقحقـيف   بحديث طؿر بـ الخطاب

 معـاه: حصقل التسؾقؿ مـ الجاكبقـ وطدم التلخقر.

اهلل يف سبب الحديث  واستدلقا بحديث طؿر بـ الخطاب مع صؾحة بـ طبقد

ل: أقبؾت أققل: مـ يصطرف الؿذكقر، فػقف: أن مالؽ بـ أوس بـ الحدثان قا

: أِركا ذهبؽ، ثؿ - وهق طـد طؿر بـ الخطاب -بـ طبقد اهلل االدراهؿ؟ فؼال صؾحة 

ائتـا إذا جاء خادمـا كعطؽ ورقؽ. فؼال طؿر: كَل واهلل، لتعطقـف ورقف، أو لترَدنَّ 

.«الذهب بالورق ربا؛ إَّل هاء وهاء»يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصإلقف ذهبف، سؿعت رسقل اهلل 
(1)

 

 فقر العؾؿاء إىل أنَّ الؼبض طىل التراخل،  ومال إىل ذلؽ الشقكاين وذهب مج

، ولؽـ ٓ يتػرقا مـ الؿجؾس حتك يتؼابضا، واستدلقا برواية الـقؾيف 

 السابؼ، قال طؿر: واهلل، ٓ تػارقف حتك تلخذ مـف. البخاري يف حديث طؿر 

،  (9/227)مصـػ طبدالرزاقواستدلقا بلثر طؿر بنسـاد صحقح يف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، والؾػظ لؿسؾؿ.2697(، ومسؾؿ برقؿ )3285أخرجف البخاري برقؿ ) (2)



 :9 نتاب ايبٝٛع

 
أكف قال: إذا صرف أحدكؿ مـ صاحبف، فَل   (3/745 ،746)مقصن مالؽو

يػارقف حتك يلخذها، وإن استـظره حتك يدخؾ بقتف; فَل يـظره، فنين أخاف 

 الربا. طؾقؽؿ

إدلة جاءت بقجقب الؿؼابضة وتحريؿ الـسقئة، ولقس يف إدلة  وقالقا:

التؼابض ٓ طىل وجقب  يدل طىل وجقب «هاء وهاء»تحريؿ التراخل، وققلف: 

 الػقرية.

، ومؼصقدكا بؿجؾس العؼد هق مؽان التبايع، الصٌابهق  ًىرا القٌل ُ :قلت

ه الـاس يف  سقاء كاكا جالسقـ، أو ماشققـ، أو راكبقـ، ومرادكا بالتػرق ما طدَّ

ًقا. العرف تػرُّ
(1)

 

ٌْ آخَس فأعماد إيٝم٘ َما ٜكابمٌ ْؿمف َما قدَم٘ فٗمٌ          د:3ر َطأي١ إذا ؾازف زد

 ، أّ ٜؿذ فُٝا أعطاٙ؟اَالٜبطٌ ايؿسف ن

 أكف إذا مل  - وهق وجف طـد الحـابؾة - مذهب مالؽ، والشافعل، والظاهرية

يؼبض البعض حتك افترقا; فننَّ الصرف كؾف باصؾ; ٕكف وقع صرف مـ غقر 

 تؼابض.

  إىل أنَّ  - وهق أحد القجفقـ طـد الحـابؾة -وذهب أبق حـقػة وصاحباه

فقؿا مل يؼبض، وهق اختقار الـقوي،  الصرف يصح يف الؿؼبقض، ويبطؾ

 .ابـ طثقؿقـ اْلمام  والروياين مـ الشافعقة، ومال إىل هذا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (21/2:8)إوسط (3355 ،)كقؾ إوصار (7/224 )الؿغـل (3285 )الػتح: اكظر (2)



 1: فتذ ايعالّ يف دزاض١ أحادٜح بًٛغ املساّ 

 
; إٓ أن يؽقن الؿصطرف الصٌابهق  القٌل األًل :قال أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل لو

والصارف قصدا الصرف لذلؽ البعض فؼط، وترك الؿصطرف الباقل طـد 

أراد هذه الصقرة،  شقخ ابـ طثقؿقـ الصارف وديعة; ففذا جائٌز، ولعؾ ال

أطؾؿ. واهلل
(1)

 

ٌٖ جيٛش يًُؿطسف إٔ ٜدفع إىل ايؿازف دٜٓاّزا ٜٚؿسف َٓم٘   د:4ر َطأي١

 ٚجيعٌ ايٓؿف اآلخس عٓدٙ ٚدٜع١؟ ،از غُط١ دزآِْٖؿف دٜ

 أهؾ العؾؿ جقاز هذه الصقرة; ٕكف يحصؾ يف ذلؽ التؼابض  بعض ذكر

 .، وابـ قدامة وغقرمهاوآستقػاء، وقد كصَّ طىل جقاز ذلؽ الشافعل

 ومـع مـ ذلؽ اْلمام مالؽ; ٕن كصػ الديـار مل يتؿقز. 

; ٕكف طىل هذه الحال قد صرف الديـار أيًضا أقسب القٌل تادلنغ هن ذلك ُ :قلت

إىل كصػقـ بدون مؼابضة، واهلل أطؾؿ.
(2)

 

 ٌٖ يف ايؿسف خٝاز؟ د:5ر َطأي١

 كعؾؿ أحًدا مـع مـ ذلؽ يف الجؿؾة. فَل أما خقار العقب

 ا خقار الؿجؾس: فالجؿفقر طىل ثبقتف; ٕنَّ الصرف مـ أكقاع البققع كؿا وأم

تدل طؾقف إحاديث الؽثقرة يف تحريؿ بقع الذهب بالػضة، وطـ أمحد رواية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرح الؿؿتع (21/276 )تؽؿؾة الؿجؿقع (2616 )الؿحؾَّك (7/225 )الؿغـلاكظر:  (2)

(9/548 )اْلكصاف (6/46.) 

 . (21/2::)إوسط (21/276 ،)تؽؿؾة الؿجؿقع (7/225 )الؿغـلاكظر:  (3)



 2: نتاب ايبٝٛع

 
 .ًالصحٍح قٌل اجلويٌزبعدم ثبقت خقار الؿجؾس يف الصرف، 

  وأما خقار الشرط: فالجؿفقر طىل الؿـع; ٕنَّ مقضقع الصرف أن ٓ يبؼك

 ـفؿا طؾؼة بعد التػرق، بدلقؾ اشتراط التؼابض.بق

  ،حف الشقكاين ومذهب أبل ثقر جقاز ذلؽ، وهق اختقار شقخ اْلسَلم، ورجَّ

ابـ طثقؿقـ، بشرط أن يتؼابضا; ٕكف لقس هـاك دلقؾ يؿـع ذلؽ إذا اْلمام  ثؿ

، واهلل أطؾؿ.الصٌابهق  ًىرا القٌلتؼابضا، والؿسؾؿقن طىل شروصفؿ، 
(1)

  

 سبٕٛ يف غسا٤ ايرٖب.دفع ايع د:6ر َطأي١

إذا اطتبر بالعربقن أنَّ العؼد قد تؿ، فَل يجقز; ٕنَّ مـ شرط هذا البقع 

حقـف وإبرام ، وإذا اطتبر أكف وديعة والتزام بدفع الؿال يف لجؿقع الؿال التؼابض

 ; فقجقز.بسعره يف ذلؽ الققت كامًَل  العؼد بعد دفع الؿال

َا٥مم١ ٚنممإْٛ   جالٚاأليممف ؾممسفٗا َمم  -أيممف دٚالز  زدممٌ يممٛ دفممع  د:7ر َطأي١

فٝأخمممر ذّٖبممما مبممما ٜمممٛاشٟ َا٥ممم١ ٚاطمممني أيّفممما، فُممما اؿهمممِ يف املممماٍ   -أيّفممما

 املتبكٞ؟

هذا جائٌز، وٓ بلس أن يستؾؿ الباقل، لؽـ يبؼك الباقل بالدوٓر، وإذا جاء 

الققم الثاين وأراد أن يلخذ الدوٓرات الباققة، ففؾ يشترط إذا أراد صرففا أن 

، ثؿ يصرف؟يستؾؿ الدوٓرات أو ًٓ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 236)ص آختقارات (9/395-396 )الشرح الؿؿتع (7/59-5: )الؿغـلاكظر:  (2)

الؿجؿقع (:/2:3 ،)إوسط (21/2:7.) 



 3: فتذ ايعالّ يف دزاض١ أحادٜح بًٛغ املساّ 

 
ٓ ُيشترط; فنن كاكت الدوٓرات مقجقدة باققة، فقجقز أن يلخذ ما  اجلٛاب:

 مـ الريال القؿـل.يعادلفا 

ُٜػمممرتط يف ايؿمممسف حكمممٛز ايعٝمممٓني أّ ٜؿمممذ ٚيمممٛ ناْممما      د:8ر َطأي١ ٖمممٌ 

 غا٥بني، ثِ ٜسضالٕ إيٝٗا؟

ِة، كَ  (7/215 :)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ مَّ ْحُق َأْن َيْعـِل اْصَطَرَفا فِل الذِّ

َخُر: َقبِْؾت. َفقَِصحُّ اْلبَقُْع، َسَقاٌء  ْٔ ا بَِعَشَرةِ َدَراِهَؿ. َفقَُؼقُل ا َيُؼقَل: بِْعتُؽ دِيـَاًرا مِْصِريًّ

ْفتَِراِق، بَِلْن 
ِ

َكاكِقُر ِطـَْدُهَؿا، َأْو َلْؿ َيُؽقَكا، إَذا َتَؼاَبَضا َقبَْؾ آ َراِهُؿ َوالدَّ َكاَكْت الدَّ

َٓ  َيْستَْؼِرَضا ـْ َمالٍِؽ:  . َوُحؽَِل َط افِِعلُّ َأْو َغقَْر َذلَِؽ. َوبَِفَذا َقاَل َأُبق َحـِقَػَة، َوالشَّ

َٓ َيُجقُز َحتَّك َتْظَفَر إْحَدى  . َوَطـُْف:  ـِ َّٓ أَْن َتُؽقَن اْلَعقْـَاِن َحاِضَرَتقْ ْرُف; إ َيُجقُز الصَّ

ـْ ُزَفَر مِثْؾُ  . َوَط ـَ ـِ َوُتَعقَّ َنَّ الـَّبِلَّ اْلَعقْـَقْ
ِ

ـَاِجزٍ »َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصُف; ٕ ـَْفا بِ ، «ََّل َتبِقُعوا َغائًِبا ِم

، َوُهَق َغقُْر َجائٍِز.  ـٍ ـٍ بِِدي ; َكاَن َبقَْع َدْي ـِ ـْ َأَحُد اْلِعَقَضقْ ُف إَذا َلْؿ ُيَعقَّ َكَّ
ِ

 َوٕ

، َواْلَحِديُث ُيَراُد  َوَلـَا: َأكَُّفَؿا َتَؼاَبَضا فِل اْلـَؿْجؾِِس; َفَصحَّ َكَؿا َلْق َكاَكا ـِ َحاِضَرْي

ـَ َأَحَدُهَؿا;  َٓ ُيبَاَع َطاِجٌؾ بِآِجٍؾ، َأْو َمْؼبُقٌض بَِغقِْر َمْؼبُقٍض; بَِدلِقِؾ َما َلْق َطقَّ بِِف َأْن 

َخُر َغائِبًا، َواْلَؼبُْض فِل اْلـَؿْجؾِِس َيْجِري َمْجَرى اْلَؼبِْض  ْٔ ، َوإِْن َكاَن ا ُف َيِصحُّ َفنِكَّ

َٓ َتَرى إَلك َقْقلِِف: َح  ـًا بَِعْقنٍ »اَلَة اْلَعْؼِد، أَ َواْلَؼبُْض َيْجِري فِل  ،«َيًدا بَِقدٍ »، «َطْق

ـُ الْ   ها.َؿْجؾِِس، َكَذا التََّعقُّ

واهلل أطؾؿ; لؿا ذكره ابـ  ،الصٌابهق  قٌل اجلويٌز :قال أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل لو

 .قدامة 



 4: نتاب ايبٝٛع

 
ِ   د:9ر َطأي١ ٜكَٛممممإ اّٝعمممما إىل   ٖممممٌ ٜؿممممذ إٔ ٜتؿممممازفا يف فًممممظ، ثمممم

 فًظ آخس يٝكابك٘؟

وقال مالؽ: ٓ خقر يف   (21/2:8:)إوسطيف   قاٍ اإلَاّ ابٔ املٓرز

أن يقاجبف طىل دراهؿ معف، ثؿ يصقر معف إىل الصقارفة; لقـؼده، وكان الشافعل 

حقـئذ مل  يؼقل: ٓ بلس أن يصطحبا مـ مجؾسفؿا إىل غقره; لققفقف; ٕهنؿا

 هيتػرقا.ا

; ٕهنؿا مل يتػرقا; ففؿا يف حؽؿ تقٌل الشافؼً أقٌل :ل أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل لوقا

 مجؾس واحد، كؿا لق تبايعا، ومها يؿشقان يف سػر، واهلل أطؾؿ.

َِ  ذَمم١ زدممٌ ذٖممبْ إذا نممإ يسدممٌ يف  د:11ر َطأي١ ، فٗممٌ فذمما٤ ٚقكمماٙ دزاٖمم

 ٜؿذ؟

هذه هذه الؿسللة ُتعتبر مصارفة بعقـ وذمة حاضريـ، وقد تؼدم الؽَلم طىل 

ََّل بَْلَس َأْن َتْلُخَذَها بِِسْعرِ َيْوِمَفا َما َلْم َتْػَترَِقا »: الؿسللة طـد حديث ابـ طؿر 

ـَُؽََم َشْيءٌ   .(899تحت حديث رقؿ ) ، فراجع ذلؽ«َوبَْق

 س عًٝمممم٘ دْمممماْري مّ، ٚيآلخممممهاس دزمٌ عًمممم٢ آخمممم ممممممإ يسدممممممممإذا ن د:11ر َطأي١

 فاؾطسفا مبا يف ذَتُٗا، فٌٗ جيٛش ذيو؟

ِة َرُجٍؾ  (7/217 :)الؿغـليف   ا١َقاٍ ابٔ قد إَذا َكاَن لَِرُجٍؾ فِل ذِمَّ

تِِفَؿا ، َوبَِفَذا َقاَل الؾَّقُْث،  ;َذَهٌب، َولِْمَخِر َطَؾقِْف َدَراِهُؿ، َفاْصَطَرَفا بَِؿا فِل ذِمَّ َلْؿ َيِصحَّ

. افِِعلُّ   َوالشَّ



 5: فتذ ايعالّ يف دزاض١ أحادٜح بًٛغ املساّ 

 
ـْ َمالٍِؽ  ـُ َطبِْد اْلبَرِّ َط َة اْلَحاِضَرَة َوَأبِل َح  ،َوَحَؽك اْب مَّ َنَّ الذِّ

ِ
ـِقَػَة َجَقاَزُه; ٕ

ـِ اْلَحاِضَرةِ  . ،َكاْلَعقْ ـٍ ـْ َغقِْر َتْعقِق
َراِهَؿ بَِدَكاكِقَر مِ  هاَولَِذلَِؽ َجاَز َأْن َيْشتَِرَي الدَّ

ثؿ استدل ابـ قدامة طىل تحريؿ ذلؽ بلنَّ هذا بقُع ديـ بديـ، وقد أمجعقا طىل 

 طدم جقاز ذلؽ.

; ٕنَّ هذه الصقرة أزجحأن ققل مالؽ، وأبل حـقػة،  يل لري ٌظيسًا ُ :قلت

، وبقع الديـ بالديـ الذي أمجعقا طىل تحريؿف سقليت بقان صقره لقس فقفا محظقر

 يف آخر هذا الباب إن شاء اهلل تعاىل، واهلل أطؾؿ.

 إذا اغرت٣ ذّٖبا أٚ فك١ّ بػٝو فٌٗ ٜعترب ٖرا تكابّكا أّ ال؟ د:12ر َطأي١

ابـ باز  اْلمامز ذلؽ لحاجة الـاس إىل ذلؽ، وهذه فتقى بعض أهؾ العؾؿ أجا

، فؼال: ٓ يجقز التعامؾ ابـ طثقؿقـ اْلمام  مع أطضاء الؾجـة، ومـع مـ ذلؽ

يف بقع الذهب والػضة بالشقؽات، وذلؽ ٕنَّ الشقؽات لقست قبًضا، وإكؿا هل 

ع إىل الذي وثقؼة حقالة فؼط، بدلقؾ أنَّ هذا الذي أخذ الشقؽ لق ضاع مـف; لرج

 أططاه إياه، ولق كان قبًضا; مل يرجع.

، واهلل أطؾؿ.ػثٍوني أقسبًقٌل الشٍخ اتن  ُ :قلت
(1)

 

 اؿٛاالت املؿسف١ٝ. د:13ر َطأي١

تحقيؾ ألػ  أن يليت اْلكسان إىل صاحب الؿصرف، ويؼقل: أريد صٛزتٗا:

 ريال سعقدي إىل القؿـ مثًَل، ولفا حالتان:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( مجع أشرف بـ طبدالؿؼصقد.4:2)ص فؼف وفتاوى البققع (24/5:2 ،)فتاوى الؾجـةاكظر:  (2)
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رسؾت دراهؿ; بـػس العؿؾة; فنْن أُ  أن يؽقن الذي يف القؿـ يستؾؿفا األٚىل:

، وإن ُأرسؾت دكاكقر; يستؾؿفا دكاكقر، وإن ُأرسؾت دوٓرات; يستؾؿفا دراهؿ

 يستؾؿفا دوٓرات، وهؽذا.

أو طىل  ا طىل أهنا حقالة بؿعـاها الػؼفل،إمأجازها أهؾ العؾؿ، وهذه الصقرة 

ػتجةأو طىل أهنا شبقفة بالسُّ  أهنا إجارة.
(1)

لخذ مـ أخقف مبؾًغا مـ ؿ كان ي، فبعضف

إىل وكقؾف يف بؾد آخر يسؾؿف الؿبؾغ إذا وصؾ إلقف، وكاكقا  الؿال ويؽتب لف ورقة

غالبًا ٓ تحصؾ الُسْػتََجة يعؿؾقن ذلؽ حذًرا مـ ُقطَّاع الطريؼ، والؾصقص، وهذه 

بعؿقلة، إكؿا يريد هذا أن يستػقد مـ الـؼقد، ويريد الؿسافر أن يلمـ طىل مالف، فنذا 

الؿعروفة طـد  الُسْػتََجةن يف الحقالة يستؾؿ كػس العؿؾة ففل أشبف بؿسللة كا

 الػؼفاء.

مجؿقع شقخ اْلسَلم كؿا يف  - القرقة -وقد أجاز مسللة السػتجة  ُ :قلت

 طَلم الؿققعقـأكؿا يف  (، وابـ الؼقؿ 3:/566-567) الػتاوى

  (6/263-264.)هتذيب الســ(، و2/4:2)

ؽقن الذي يف القؿـ يستؾؿفا بغقر العؿؾة التل دفعفا الؿحقل، أن ي ايجا١ْٝ:

 كلن يحقل الؿحقل دوٓرات ويستؾؿفا الؿستؾؿ ريآت يؿـقة، وطؾقف َفِؼْس.

ة يؽقن قد مجع بقـ ؾففـا يليت شلٌء مـ اْلشؽال; ٕكف إذا استؾؿ غقر العؿ

 الحقالة وبقـ الصرف، ومـ شرط الصرف حصقل التؼابض يف الؿجؾس.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كؾؿة فارسقة بؿعـك: ورقة. (2)
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: وقال مالؽ، وإوزاطل، والشافعل: ٓ يجقز حقالة  ابٔ املٓرز قاٍ

 صرف. يف

الؿـع مـ ذلؽ، وُكِؼؾ طـ بابـ طثقؿقـ والشقخ  ،أفتك شقخـا القادطلوقد 

القرقة التل فقفا -مجاطة غقرهؿ الجقاز، مـفؿ: الشقخ ابـ باز; ٕن قبضف لؾشقؽ 

 طـدهؿ قبًضا. ـ الصارف ُيعتبرم -الضؿان

هق الؿـع مـ ذلؽ، واهلل أطؾؿ. ًالصحٍح
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (21/2:8.)إوسط (24/559- ،)فتاوى الؾجـةواكظر:  (2)
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ـِ ُجـُْدٍب  (188) ـْ َسُؿَرَة ْب ـْ َبقِْع الَحقََقاِن بِالَحقََقانِ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ  َوَط  َكَفك َط

َحُف التِّرْ  ـُ الَجاُرودِ.َكِسقئًَة. َرَواُه الَخْؿَسُة، َوَصحَّ مِِذيُّ َواْب
(1)

 

(188) (2)
ـْ  َز َجقًْشا ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ  :طبداهلل بـ طؿرو  َوَط ، َأَمَرُه َأْن ُيَجفِّ

َدَقِة، َقا َفـَِػَدِت  َل: َفُؽـْت آُخُذ البَِعقَر اِْلبُِؾ، َفَلَمَرُه َأْن َيْلُخَذ َطَؾك َقََلئِِص الصَّ

َدَقةِ  ـِ إَلك إبِِؾ الصَّ ، َوِرَجاُلُف ثَِؼاٌت.. بِالبَِعقَرْي َرَواُه الَحاكُِؿ َوالبَقَْفِؼلُّ
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 2348(، والترمذي )8/3:3(، والـسائل )4467(، وأبقداود )33، :2، 6/23أخرجف أمحد ) (2)

( مـ صرق طـ قتادة طـ الحسـ طـ سؿرة بـ جـدب 722(، وابـ الجارود )3381وابـ ماجف )

ف شاهد مـ حديث بف. وإسـاده ضعقػ; ٕن الحسـ مل يسؿع مـ سؿرة إٓ حديث العؼقؼة. ول

كسقًئا،  َّل يصؾح، الحقوان اثـان بواحد» (، بؾػظ:3382(، وابـ ماجف )2349جابر طـد الترمذي )

وهق مـ صريؼ حجاج بـ أرصاة طـ أبل الزبقر طـ جابر. وحجاج مدلس فقف  ،«وَّل بلس به يًدا بقد

ر بـ سؿرة، ضعػ، وأبقالزبقر مدلس، وكَلمها مل يصرح بالتحديث. ولف شاهد مـ حديث جاب

( ويف إسـاده ::/6) الؿسـدبؾػظ حديث سؿرة بـ جـدب، أخرجف طبداهلل بـ أمحد كؿا يف 

حػص بـ سؾقؿان أبقطؿر الؿؼرئ، وهق متروك يف الحديث. ولف شاهد مـ حديث ابـ طباس: 

( مـ صريؼ معؿر طـ يحقك بـ أبل كثقر طـ 5/71(، والطحاوي )6139أخرجف ابـ حبان )

طباس. وإسـاده ضاهره الصحة إٓ أكف قد اختؾػ فقف طىل معؿر، والصقاب أكف مـ طؽرمة طـ ابـ 

( وأبقحاتؿ كؿا يف :2/59لؾترمذي ) العؾؾ الؽبقرمراسقؾ طؽرمة، رجح ذلؽ البخاري كؿا يف 

العؾؾ ( والبقفؼل كؿا يف 2/496ٓبـف )الســ الؽبرى (6/399-39: ولف شاهد مـ .)

( مـ صريؼ محؿد بـ ديـار الطاحل طـ يقكس بـ 5/71طحاوي )حديث ابـ طؿر: أخرجف ال

طبقد طـ زياد بـ جبقر طـ ابـ طؿر مرفقًطا بف. ومحؿد بـ ديـار، الراجح ضعػف، وصقب 

(. وكؼؾ الؿعؾؼ 2/5:1لؾترمذي ) العؾؾ الؽبقرالبخاري أكف مـ مراسقؾ زياد بـ جبقر كؿا يف 

 طـ أمحد أكف رجح إرسالف أيًضا. 

الراشل  لعـ رسقل اهلل »: يث تلخر يف الـسخة ]أ[ إىل َطِؼب حديث طبداهلل بـ طؿرو الحد (3)

 .«والؿرتشل

  =، 3/282(، وأخرجف أيًضا أمحد )6/398(، والبقفؼل )68-3/67. أخرجف الحاكؿ )حشٔ (4)
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  نيئل واألحكام املستفادة من احلدياملسا

 ايتفاقٌ ٚايٓط١٦ٝ يف غري األدٓاع ايسب١ٜٛ. د:1ر َطأي١

 :يف هذه الؿسللة أققال 

ئة سقاء بقع بجـسف، أو بغقره، متساوًيا أو يجقز التػاضؾ والـسق األٍٚ:

وأمحد يف رواية، واستدلقا بحديث طبد اهلل بـ طؿرو  متػاضًَل، وهق ققل الشافعل،

 أنَّ الـبل   (2713:)صحقح مسؾؿالذي يف الباب، وبحديث جابر يف 

أنَّ الـبل   (2476( )98:)صحقح مسؾؿاشترى طبًدا بعبديـ. وبحديث أكس يف 

 وثبت طـ ابـ طؿر  صػقة مـ دحقة بسبعة أرؤس. اشترى،  كؿا يف مقصل

(، أكف اشترى راحؾة بلربعة 21/244ٓبـ الؿـذر ) إوسط(، و3/616مالؽ )

 مضؿقكة طؾقف يقفقفا صاحبفا بالربذة.

مطؾًؼا، وٓ يجقز الـسقئة فقؿا بقع بجـسف، كالحققان  تػاضؾيجقز ال ايجاْٞ:

ب، وهذا مذهب أبل حـقػة، وأمحد يف رواية، واستدلقا بالحققان، والثقاب بالثقا

 الذي يف الباب، وهق ققل مالؽ. بحديث سؿرة 

ٓ يحرم الـساء إٓ فقؿا بقع بجـسف مع التػاضؾ، وهق رواية طـ أمحد،  ايجايح:

 ودلقؾف حديث جابر الذي تؼدم تخريجف تحت حديث سؿرة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، ويف إسـاده جفالة واضطراب، لؽـ لف إسـاد آخر طـد الدارقطـل 4468(، وأبقداود )327 =

( مـ صريؼف، طـ أبل بؽر الـقسابقري، كا يقكس بـ 399-6/398والبقفؼل )(، :4/7)

طبدإطىل، كا ابـ وهب، أخبرين ابـ جريج أن طؿرو بـ شعقب أخبره طـ أبقف طـ جده بـحقه. 

  (2469.)اْلرواءيف   إلباينوإسـاده حسـ، وقد حسـ الحديث اْلمام 
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آخر، سقاء كان مـ جـسف، أو مـ اء يف كؾ ماٍل بقع بؿال َس يحرم الـَّ  ايسابع:

 .غقر جـسف، وهل رواية طـ أمحد

ا; ٕكف حؽؿ يخالػ إصؾ  لؽـ قال ابـ قدامة: وهذه الرواية ضعقػةٌ  جدًّ

قال: وأصح الروايات هل إوىل;  بغقر كص، وٓ إمجاع، وٓ ققاس صحقح.

ا حديث اهلل: لقس فقف قال أبق طبد .لؿقافؼتفا إصؾ، وإحاديث الؿخالػة لفا

يف   طؾقف، ويعجبـل أن يتققاه. وذكر لف حديث ابـ طباس، وابـ طؿر ديعتؿ

هذا، فؼال: مها مرسَلن، وحديث سؿرة يرويف الحسـ طـ سؿرة، قال إثرم: قال 

 هاأبق طبد اهلل: ٓ يصح سؿاع الحسـ مـ سؿرة.

طـ حديث سؿرة مع التسؾقؿ بصحتف بلنَّ الؿراد بف الـسقئة مـ  ٚقد ُأجٝب

الطرفقـ; ٕنَّ الؾػظ يحتؿؾ ذلؽ، والـسقئة مـ الطرفقـ ٓ تجقز; ٕكف يعتبر مـ 

 بقع الؽالئ بالؽالئ، وهق ٓ يصح طـد الجؿقع.

يف الؿسللة، واهلل أطؾؿ. الصٌابهق  القٌل األًل: ُ قال أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل لو
(1)

  

 حهِ بٝع ايًخِ باؿٝٛإ. د:2ر َطأي١

 مالؽ يف  أخرجالؿقصل (3/766) سعقد بـ الؿسقب: ـادٍ صحقٍح طـ بنس

 وهذا إسـاٌد ضعقٌػ مرسٌؾ. .«هنك طـ بقع الؾحؿ بالحققان» ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل  أن

مـ مقسر أهؾ الجاهؾقة بقع الحققان بالؾحؿ : وبنسـاد صحقح طـف أيًضا قال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (4/297.)بداية الؿجتفد (3371 )الـقؾ (7/75-77 )الؿغـلاكظر:  (2)
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 .والشاتقـ بالشاة

مسؾؿ بـ خالد، طـ ابـ طـ ،  (3/256)الؿسـدكؿا يف  الشافعلوأخرج 

ا قد جزئت فقجدت جزورً  ;الؼاسؿ بـ أبل بزة، قال: قدمت الؿديـةجريج، طـ 

، فؼال يل رجؾ مـ أهؾ ا بعـاق، فلردت أن أبتاع مـفا جزًءاأجزاء، كؾ جزء مـف

قال: فسللت طـ ذلؽ  ،«هنك أن يباع حل بؿقت» ملسو هيلع هللا ىلص الؿديـة: إن رسقل اهلل

 الرجؾ، فلخبرت طـف خقرا.

فقف ضعػ، وٕن الؼاسؿ بـ أبل بزة وهذا إسـاٌد ضعقٌػ; ٕن مسؾؿ بـ خالد 

 .، وٓ يعؾؿ مؿـ سؿعفيرويف طـ رجؾ مبفؿ مجفقل

طـ ابـ طباس أن جزورا   (3/256)الؿسـد كؿا يف وأخرج الشافعل

هبذا  فجاء رجؾ بعـاق، فؼال: أططقين جزًءاكحرت طىل طفد أبل بؽر الصديؼ، 

يف إسـاده إبراهقؿ بـ أبل  وهذا إسـاده واٍه; العـاق، فؼال أبق بؽر: ٓ يصؾح هذا.

 يحقك إسؾؿل، وهق متروك، وقد كذب.

وكان الؼاسؿ بـ   (9/88:)شرح السـةكؿا يف  قال اْلمام البغقي 

محؿد، وابـ الؿسقب، وطروة بـ الزبقر، وأبق بؽر بـ طبد الرمحـ، يحرمقن بقع 

ـاس يـفقن وقال أبق الزكاد: كؾ مـ أدركتف مـ ال الؾحؿ بالحققان طاجَل وآجَل.

وهذا ققل الشافعل، سقاء كان الؾحؿ مـ جـس ذاك  طـ بقع الؾحؿ بالحققان.

 الحققان، أو مـ غقر جـسف، وسقاء كان الحققان مؿا يمكؾ لحؿف أو ٓ يمكؾ.
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  وذهب مجاطة إىل إباحة بقع الؾحؿ بالحققان، واختار الؿزين جقازه إذا مل

بؼقلف اختَلف، ٕن الحققان يثبت الحديث، وكان فقف ققل متؼدم، مؿـ يؽقن 

لقس بؿال الربا، بدلقؾ أكف يجقز بقع حققان بحققاكقـ، فبقع الؾحؿ بالحققان بقع 

ت الحديث، فـلخذ بف، مال الربا بؿا ٓ ربا فقف، فقجقز ذلؽ يف الؼقاس إٓ أن يثب

 هوكدع الؼقاس.ا

إٓ أن  ًضا،وققل الشافعل هق ققل مالؽ، وأمحد أي :قال أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل لو

ٓ يرى التحريؿ إٓ فقؿا إذا بقع الحققان بؾحؿ مـ جـسف; تشبقًفا لف  مالًؽا 

وأمحد طـف ققٓن: الؿـع إذا بقع بجـسف، والؿـع  بالؿزابـة، ولؿا فقف مـ الغرر طـده.

 مطؾًؼا، وإول إشفر طـف.

ارد يف ; إذ مل يثبت الحديث القالصحٍح يف ادلسألح هق وما اختاره الؿزين 

التحريؿ، ولؾؿعـك الذي ذكره الؿزين; فؼد جاز بقع الحققان بالحققان كسقئة; فدل 

 طىل أن الحققان لقس مؿا يجري فقف الربا; فجاز بقعف بالؾحؿ كسقئة، ويًدا بقد.

 وهذا الؼقل قال بف اْلمام الثقري، وهق ققل أبل حـقػة، والظاهرية.

الؾحؿ الذي يؿـع بقعف طىل جفة وقد اختؾػ الؼائؾقن بالتحريؿ يف تؿققز 

 التػاضؾ والـسقئة طىل أققال كثقرة.

والصقاب   (3/223:)أطَلم الؿققعقـ يف كتابف  قاٍ اإلَاّ ابٔ ايكِٝ

أن الؿراد بف إذا كان الحققان مؼصقدا لؾحؿ كشاة  -إن ثبت  -يف هذا الحديث 
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ـ جـس واحد، يؼصد لحؿفا فتباع بؾحؿ; فقؽقن قد باع لحؿا بؾحؿ أكثر مـف م

والؾحؿ ققت مقزون فقدخؾف ربا الػضؾ. وأما إذا كان الحققان غقر مؼصقد بف 

الؾحؿ كؿا إذا كان غقر ملكقل أو ملكقٓ ٓ يؼصد لحؿف كالػرس تباع بؾحؿ إبؾ 

ففذا ٓ يحرم بقعف بف، بؼل إذا كان الحققان ملكقٓ ٓ يؼصد لحؿف وهق مـ غقر 

قـ الجـسقـ كبقع صبرة تؿر بصبرة زبقب، وأكثر جـس الؾحؿ ففذا يشبف الؿزابـة ب

الػؼفاء ٓ يؿـعقن مـ ذلؽ، إذ غايتف التػاضؾ بقـ الجـسقـ، والتػاضؾ الؿتحؼؼ 

جائز بقـفؿا فؽقػ بالؿظـقن؟ وأمحد يف إحدى الروايتقـ طـف يؿـع ذلؽ، ٓ ٕجؾ 

بحققان التػاضؾ، ولؽـ ٕجؾ الؿزابـة وشبف الؼؿار، وطىل هذا فقؿتـع بقع الؾحؿ 

 همـ غقر جـسف، واهلل أطؾؿ.ا

الحديث مل يثبت; فَل تحريؿ يف ذلؽ، واهلل أطؾؿ. ُ :قلت
(1)

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شرح السـة  (2618 )الؿحىل ٓبـ حزم (:/28: )الؿقسقطة الػؼفقة الؽقيتقةواكظر:  (2)

  (3/222-223.)أطَلم الؿققعقـ (6/3:7 ،)ســ البقفؼل (9/88 )لؾبغقي
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ـِ ُطَؿَر  (188) ـِ اْب   ،َوَط

ِ
إَذا َتَباَيْعُتْم »َيُؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َسِؿْعت َرُسقَل اهلل

ـَةِ  ْرِع، َوَتَرْكُتمُ ، َوَأَخْذُتْم َأْذَكاَب بِالِعق الِجَفاَد َسؾََّط اهللُ َطَؾْقُؽْم  الَبَؼرِ، َوَرِضقُتْم بِالزَّ

ـِْزُطُه َحتَّى َتْرِجُعوا إَلى دِيـُِؽمْ  ـْ ِرَواَيِة َكافٍِع َطـُْف، َوفِل «ُذَّلا ََّل َي
. َرَواُه َأُبقَداُود مِ

ـْ ِرَواَيِة طَ  ،إْسـَاِدِه َمَؼاٌل 
َْحَؿَد َكْحُقُه مِ

ِ
انِ  َطاٍء َوِرَجاُلُف ِثَؼاٌت.َوٕ ـُ الَؼطَّ َحُف اْب .َوَصحَّ

(1)
 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 بٝع ايع١ٓٝ. د:1ر َطأي١

عة بثؿـ ممجؾ، ثؿ يشتريفا ؾأن يبقع الس :صقرهتا الؿشفقرة طـد أهؾ العؾؿ

ـٍ حاضر وكؼٍد.  بلقؾ مؿا باطفا بثؿ

ـْ َباعَ  (7/371 :)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ ٍؾ، ُثؿَّ  َم ـٍ ُمَمجَّ ِسْؾَعًة بِثََؿ

ـِ َطبَّاٍس،  ،َلْؿ َيُجْز فِل َقْقِل َأْكثَِر َأْهِؾ اْلِعْؾؿِ  ;اْشتََراَها بِلََقؾَّ مِـُْف َكْؼًدا ـْ اْب ُرِوَي َذلَِؽ َط

، َوالـََّخِعلِّ  ْعبِلِّ ، َوالشَّ ـَ ـِ ِسقِري ، َواْب ـِ َكادِ، َوَربِقَعةُ َوبِِف َقاَل َأُبق ا ،َوَطائَِشَة، َواْلَحَس  ،لزِّ

ـُ َأبِل َسَؾَؿَة، َوالثَّْقِريُّ  َْوَزاِطلُّ  ،َوَطبُْد اْلَعِزيِز ْب ْٕ َوَأْصَحاُب  ،َوإِْسَحاُق  ،َوَمالٌِؽ  ،َوا

ْأِي  افِِعلُّ ، الرَّ ـْ َغقِْر َبائِِعَفا ;َوَأَجاَزُه الشَّ
ـٌ َيُجقُز َبقُْعَفا بِِف مِ َكَُّف َثَؿ

ِ
ـْ َبائِ  ،ٕ

ِعَفا، َفَجاَز مِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ساين (، مـ صريؼ إسحاق بـ أسقد الخراساين طـ ططاء الخرا4573. أخرجف أبقداود )صخٝح (2)

طـ كافع طـ ابـ طؿر بف. وإسـاده ضعقػ; لضعػ إسحاق، وططاء الخراساين لف أوهام. وأخرجف 

(، مـ صريؼ أبل بؽر بـ طقاش طـ إطؿش طـ ططاء بـ أبل رباح طـ ابـ طؿر بف. 5936أمحد )

وهذا إسـاد صحقح، وقد أطؾ بعدم سؿاع ططاء مـ ابـ طؿر، والصحقح أكف قد سؿع مـف، أثبت 

 .طؾؾف وابـ الؿديـل كؿا يف الجزء الؿقجقد مـ تاريخفبخاري يف ذلؽ ال

(، مـ صريؼ شفر بـ حقشب طـ ابـ طؿر. وشفر فقف 6118ولؾحديث صريؼ ثالثة طـد أمحد )

 (. 22رقؿ ) الصحقحةيف  إلباينضعػ، والحديث صحقح، وقد صححف اْلمام 
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ـْ ُشْعبَةَ  ،َوَلـَا َما َرَوى ُغـَْدرٌ . َكَؿا َلْق َباَطَفا بِِؿثِْؾ َثَؿـَِفا بِقِعلِّ  ،َط ـْ َأبِل إِْسَحاَق السَّ  ،َط

ـِ  ـِ ُشَرْحبِقَؾ َأكََّفا َقاَلْت: َدَخْؾت َأَكا َوُأمُّ َوَلِد َزْيِد ْب ـْ اْمَرَأتِِف اْلَعالِقَِة بِـِْت َأْيَػَع ْب َط

ـْ َواْمَرَأُتُف َطَؾك َطائَِشَة  َأْرَقؿَ 
ـِ َأْرَقَؿ: إكِّل بِْعت ُغََلًما مِ ، َفَؼاَلْت ُأمُّ َوَلِد َزْيِد ْب

ـِ َأْرَقَؿ بِثََؿاكِِؿاَئِة دِْرَهٍؿ إَلك اْلَعَطاِء، ُثؿَّ اْشتََرْيتف مِـُْف بِِستِِّؿاَئِة دِْرَهؿٍ  َفَؼاَلْت  .َزْيِد ْب

ـَ َأْرَقَؿ: َأكَُّف َقْد َأْبَطَؾ ِجَفاَدُه َمَع َلَفا: بِئَْس َما َشَرْيت،  َوبِئَْس َما اْشتََرْيت َأْبؾِِغل َزْيَد ْب

َّٓ َأْن َيتُقَب. ملسو هيلع هللا ىلص َرُسقِل اهلل ـُ َمـُْصقٍر. إ َماُم َأْحَؿُد، َوَسِعقُد ْب َوالظَّاِهُر َأكََّفا  َرَواُه اْْلِ

َّٓ بِتَْققِقٍػ َٓ َتُؼقُل مِثَْؾ َهَذا التَّْغؾِقِظ َوُتْؼِدُم طَ  ـْ َرُسقِل اهلل َؾقِْف، إ
 ،ملسو هيلع هللا ىلص َسِؿَعتُْف مِ

َبا َنَّ َذلَِؽ َذِريَعٌة إَلك الرِّ
ِ

ُف يُ  ;َفَجَرى َمْجَرى ِرَواَيتَِفا َذلَِؽ َطـُْف، َوٕ ْؾَعَة، ْدِخ َفنِكَّ ُؾ السِّ

ـِ َطبَّاٍس فِل َوَكَذلَِؽ رُ  لِقَْستَبِقَح َبقَْع َأْلٍػ بَِخْؿِسِؿاَئٍة إَلك َأَجٍؾ َمْعُؾقٍم. ـْ اْب ِوَي َط

ـَ َبقْـَُفَؿا َحِريَرٌة. ُف َقاَل: َأَرى مِاَئًة بَِخْؿِسق َيْعـِل ِخْرَقَة َحِريٍر  مِثِْؾ َهِذِه اْلَؿْسَلَلِة َأكَّ

َرائُِع ُمْعتَبََرٌة لَِؿا، َجَعََلَها فِل َبقِْعِفَؿا ْمـَاه. َوالذَّ  هاَقدَّ

صحقح، أخرجف وكقع كؿا يف  ابـ طباس  أثر :قال أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل لو

الجقهر الـؼل ( 9/298(، وطبد الرزاق )6/442لؾتركؿاين ،) مـ صريؼقـ طـ

 .سؾقؿان التقؿل طـ حقان بـ طؿقر الؼقسل طـ ابـ طباس بؿعـاه، وهذا إسـاد صحقح

(، 296-9/295فلخرجف طبد الرزاق ) وأما أثر طائشة مع زيد بـ أرقؿ،

; ولؽـ أيػع، وهل مجفقلة الحال تيف إسـاده: العالقة بـو ،(6/442والبقفؼل )

 ٓ بلس بؼبقل ما روتف هفـا.

(، وأما العالقة ففل امرأة 6/216) هتذيب الســكؿا يف   ابٔ ايكِٝ قاٍ
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أبل إسحاق السبقعل، وهل مـ التابعقات، وقد دخؾت طىل طائشة، وروى طـفا 

محػقظ، وأنَّ  ة وسقاق يدل طىل أكفأبق إسحاق، وهق أطؾؿ هبا، ويف الحديث قص

العالقة مل تختؾؼ هذه الؼصة، ومل تضعفا، بؾ يغؾب طىل الظـ غؾبًة ققية صدقفا فقفا 

وحػظفا لفا، ولفذا روى طـفا زوجفا، ومل يتفؿفا، والؽذب مل يؽـ فاشقًا يف 

.الؿراد كتفكاالتابعقـ.
(1)

  

محؾ الـفل مـ طائشة وقد استدل الشافعل بػعؾ زيد بـ أرقؿ طىل الجقاز، و

 .أهنا هنتف طـ ذلؽ; ٕكف بقٌع إىل العطاء، وهق أجؾ غقر معؾقم

وهذا الؿحؿؾ غقر صقاب; ٕنَّ يف إثر طـد طبد الرزاق، والبقفؼل: فؼالت 

ڤ  ﴿الؿرأة لعائشة: أرأيت إن أخذت رأس مايل، ورددت طؾقف الػضؾ؟ قال: 

ٴۇ  ﴿الت: أو ق ،[٢٧5البقرة:] ﴾ڦ ڦ  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ڃ

 .[٢٧٩البقرة:]  ﴾ۋ ۋ ۅ  ۅ ۉ  ۉ ې ې

وقد قال بؼقل الشافعل أبق ثقر، والظاهرية، ومـفؿ مـ ضعَّػ حديث ابـ 

طىل مجؿقع  -القطقد :أي–طؿر الذي يف الباب، ومـفؿ مـ قال: هق محؿقل 

 إمقر كؾفا الؿذكقرة يف الحديث.

مصـػ و (6/442 ،)ســ البقفؼلكؿا يف  وقد جاء طـ ابـ طؿر 

، وقال: لعؾف لق باطف مـ أكف سئؾ طـ ذلؽ فؾؿ ير بف بلًسا  (9/298)الرزاق طبد

  غقره باطف بذلؽ الثؿـ. ولؽـ يف إسـاده: لقث بـ أبل سؾقؿ، وهق ضعقٌػ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (4/28:.)أطَلم الؿققعقـواكظر:  (2)
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ح الؼقل إول شقخ اْلسَلم ابـ تقؿقة، وابـ الؼقؿ، وابـ باز، وابـ  وقد رجَّ

، واهلل أطؾؿ.الصٌابقفؿ أمجعقـ، وهق رمحة اهلل طؾ طثقؿقـ، والقادطل وغقرهؿ
(1)

 

 إٕ اغرت٣ ايطًع١ ثِ باعٗا َٓ٘ بٓفظ ايجُٔ، أٚ أنجس؟ د:2ر َطأي١

ـِ َأْو َأْكثََر  (7/372 :)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ ا َبقُْعَفا بِِؿثِْؾ الثََّؿ َفَلمَّ

َٓ َيُؽقُن َذِريَعًة  ;َفقَُجقزُ  َكَُّف 
ِ

 ها.-يعـل إىل الربا-ٕ

 ١، فٌٗ ي٘ بٝعٗا َٔ ايبا٥ع بأقٌ َٔ نٓٗا؟إذا تػريت ايطًع د:3ر َطأي١

ْؾَعةُ  َفنِْن َكَؼَصْت  (7/372 :)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ ْن أَ  :، مِثُْؾ السِّ

َق الثَّْقُب، أَْو بَ  َنَّ  ;َجاَز َلُف ِشَراُؤَها بَِؿا َشاءَ  ;ظَ َهَزَل اْلَعبُْد، َأْو َكِسَل ِصـَاَطًة، َأْو َتَخرَّ
ِ

ٕ

َباــِ لِـَْؼِص الْ َكْؼَص الثَّؿَ  ِؾ إَلك الرِّ َٓ لِؾتََّقسُّ  ،َأْو َزاَد لَِذلَِؽ  ،َوإِْن َكَؼَص ِسْعُرَها، َؿبِقِع 

ـْ َثَؿـَِفا، َكَؿا َلْق َكاَكْت بَِحالَِفا ;َأْو لَِؿْعـًك َحَدَث فِقَفا
َكصَّ ، َلْؿ َيُجْز َبقُْعَفا بَِلَقؾَّ مِ

 هاَأْحَؿُد َطَؾك َهَذا ُكؾِِّف.

 ٗا بعسض ثِ اغرتاٖا بٓكد، أٚ ايعهظ؟إٕ باع د:4ر َطأي١

َوإِْن اْشتََراَها بَِعْرٍض، َأْو :  (7/372-373)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ

ُل بَِعْرٍض، َفاْشتََراَها بِـَْؼدٍ  َوَّ ْٕ َٓ َكْعَؾُؿ فِقِف ، َوبِِف َقاَل أَُبق َحـِقَػةَ  ،َجازَ  ;َكاَن َبقُْعَفا ا َو

َنَّ التَّْحرِ 
ِ

َْثَؿاِن َواْلُعُروضِ ِخََلًفا; ٕ ْٕ ـَ ا َٓ ِرَبا َبقْ َبا، َو ا إْن ، يَؿ إكََّؿا َكاَن لُِشبَْفِة الرِّ َفَلمَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ســ  (4/288- )أطَلم الؿققعقـ (6/::- )هتذيب الســ (7/371- )الؿغـلواكظر:  (2)

كقؾ  (8/282- )مصـػ ابـ أبل شقبة (9/295- )مصـػ طبد الرزاق (6/442 )البقفؼل

  (266:.)الؿحىل (3377 )إوصار
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مِثُْؾ َأْن َيبِقَعَفا بِِؿاَئتَْل دِْرَهٍؿ، ُثؿَّ اْشتََراَها بَِعَشَرةِ  ،ُثؿَّ اْشتََراَها بِـَْؼٍد آَخرَ  ،َباَطَفا بِـَْؼدٍ 

َٓ َيْحُرُم التََّػاُضُؾ َبقْـَُفَؿاَدَكاكِقَر، َفَؼاَل َأْصَحاُبـَ  َكَُّفَؿا ِجـَْساِن 
ِ

َفَجاَز، َكَؿا ، ا: َيُجقُز; ٕ

ـِ   .َلْق اْشتََراَها بَِعْرٍض، َأْو بِِؿثِْؾ الثََّؿ

َٓ َيُجقُز اْستِْحَساًكا ْلِء اْلَقاِحِد فِل َمْعـَك الثََّؿـِقَِّة، ;َوَقاَل َأُبق َحـِقَػَة:  َكَُّفَؿا َكالشَّ
ِ

ٕ 

ِل. َوَّ ْٕ ـِ ا َبا، َفَلْشبََف َما َلْق َباَطَفا بِِجـِْس الثََّؿ َنَّ َذلَِؽ ُيتََّخُذ َوِسقَؾًة إَلك الرِّ
ِ

 هاَوٕ

إٓ أن تتخذ السؾعة حقؾة  ،الصحٍح قٌل احلناتلح :قال أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل لو

 ـ درمهًا،الربا كؿا لق باطف السؾعة بعشرة دكاكقر ممجؾة، ثؿ باطفا لف بخؿسق طىل

 أطؾؿ. واهلل

ٟ   د:5ر َطأي١ بعمممد إٔ باعٗممما املػمممرتٟ   يمممٛ اغمممرتاٖا ايبممما٥ع َمممٔ غمممري املػمممرت

 ؟يػدـ آخس

َم البقُع الؿتؼدم  .يف هذه الؿسللة ٓ تقجد العؾة التل مـ أجؾفا ُحرِّ

ولؽـ إن كان هـالؽ احتقال طىل ذلؽ فَل يجقز، وإٓ فَل بلس يف ذلؽ، 

أطؾؿ. واهلل
(1)

 

 ٜٗا؟ػرتإذا ٚنٌَّ ايبا٥ع َٔ ٜ د:6ر َطأي١

َٓ َيُجقُز  (6/374 :)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ َوفِل ُكؾِّ َمْقِضٍع ُقْؾـَا: 

ـْ الـَّاِس، ; َلُف َأْن َيْشتَِرَي 
َكَُّف َقائٌِؿ َمَؼاَمُف، َوَيُجقُز لَِغقِْرهِ مِ

ِ
َٓ َيُجقُز َذلَِؽ لَِقكِقؾِِف; ٕ

َْجـَبِلَّ  َسَقاٌء َكاَن َأَباُه َأْو اْبـَُف، َأْو َغقَْرُهَؿا; ْٕ َكَُّف َغقُْر اْلبَائِِع َوَيْشتَِري لِـَْػِسِف َفَلْشبََف ا
ِ

 ها.ٕ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (39/85( )3:/611.)مجؿقع الػتاوىواكظر:  (2)
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ٌٖ ٜدخٌ يف ايع١ٓٝ إٔ ٜبٝع ايطًع١ ْكّدا، ثمِ ٜػمرتٜٗا بمأنجس     د:7ر َطأي١

 َٓ٘ ْط١٦ٝ؟

كصَّ أمحد يف رواية حرب  (6/216- :)هتذيب الســيف   قاٍ ابٔ ايكِٝ

هذا يتخذ وسقؾة إىل الربا، ففق كؿسللة  طىل أكف ٓ يجقز إٓ أن تتغقر السؾعة; ٕن

العقـة سقاء، وهل طؽسفا صقرة، ويف الصقرتقـ قد ترتب يف ذمتف دراهؿ ممجؾة 

بلقؾ مـفا كؼًدا، لؽـ يف إحدى الصقرتقـ: البائع هق الذي اشتغؾت ذمتف، ويف 

الصقرة إخرى: الؿشتري هق الذي اشتغؾت ذمتف; فَل فرق بقـفؿا. وقال بعض 

: يحتؿؾ أن تجقز هذه الصقرة إذا مل يؽـ ذلؽ حقؾة، وٓ -الحـابؾة-أصحابـا 

أنَّ  أحدُٖا:بقـفا وبقـ الصقرة إوىل بػرققـ:  َق رَّ فَ مقاصلة، بؾ وقع اتػاًقا، وَ 

الربا أن التقسؾ إىل  ايجاْٞ:الـص ورد فقفا، فقبؼك ما طداها طىل أصؾ الجقاز. 

ن ضعقػان، أما إول: فؾقس يف الـص بتؾؽ الصقرة أكثر مـ التقسؾ هبذه. والػرقا

ما يدل طىل اختصاص العقـة بالصقرة إوىل حتك تتؼقد بف كصقص مطؾؼة طىل 

تحريؿ العقـة، والعقـة فعؾة مـ العقـ: الـؼد. قال الجقزجاين: أكا أضـ أنَّ العقـة 

إكؿا اشتؼت مـ حاجة الرجؾ إىل العقـ مـ الذهب والقرق، فقشتري السؾعة 

وأما الػرق الثاين:  العقـ الذي احتاج إلقفا، ولقست بف إىل السؾعة حاجة.ويبقعفا ب

فؽذلؽ; ٕنَّ الؿعتبر يف هذا الباب هق الذريعة، ولق اطتبر فقف الػرق مـ آتػاق 

هاوالؼصد; لزم صرد ذلؽ يف الصقرة إوىل، وأكتؿ ٓ تعتبروكف.
(1)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/374.)الؿغـلواكظر:  (2)
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د الرجؾ الؿتاع فَل يبقعف أكف قال: العقـة أن يؽقن طـ جاء طـ أمحد  

 هاإٓ بـسقئة; فنْن باطف بـؼد وكسقئة فَل بلس بف.

 وقال أيًضا: أكره لؾرجؾ أن ٓ يؽقن لف تجارة غقر العقـة، ٓ يبقع بـؼد.

قال ابـ طؼقؾ الحـبظ: إكؿا كره ذلؽ لؿضارطتف الربا; فننَّ البائع بـسقئة يؼصد 

 الزيادة غالبًا.

يدخؾ يف بقع الؿضطر; فننَّ غالب مـ يشتري بـسقئة وطؾؾ شقخ اْلسَلم بلكف 

إكؿا يؽقن لتعذر الـؼد طؾقف، فنذا كان الرجؾ ٓ يبقع إٓ بـسقئة; كان ربحف طىل أهؾ 

الضرورة والحاجة، وإذا باع بـؼد وكسقئة; كان تاجًرا مـ التجار.
(1)

  

 كظر. إدخال هذه الصقرة يف بقع العقـة فقف :قال أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل لو

 ايٖتٛٗزم. د:8ر َطأي١

التقرق هق أن يشتري مـ البائع إىل أجؾ، ثؿ يبقعفا مـ رجؾ آخر كؼًدا، 

 .- الدراهؿ -; ٕنَّ الؿؼصقد مـفا الَقِرق اوسؿقت تقرقً 

  ،ص فقفا إياس بـ معاوية، وهق ققل الشافعقة، والظاهرية وهذه الصقرة رخَّ

 قة يف هذه الصقرة.وأمحد يف رواية وغقرهؿ، وذلؽ ٕنَّ ذريعة الربا مـتػ

  اه شقخ وذهب إىل الؿـع طؿر بـ طبد العزيز، وأمحد يف رواية، وققَّ

ح اْلسَلم. الجقاز بشرط الحاجة، وطدم  ابـ طثقؿقـ اْلمام  وقد رجَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (6/21:.)هتذيب الســ (7/373 )الؿغـلاكظر:  (2)
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 وجقد مـ يؼرضف.

، واهلل أطؾؿ.اجلٌاش تغري الشسط ادلركٌزهق  ًالري ٌظيس يل ُ :قلت
(1)

 

 ٌٖ ٜبطٌ بٝع ايع١ٓٝ؟ د:9ر َطأي١

(: هذا مع التقاصم 3:/41) مجؿقع الػتاوىكؿا يف   الّقاٍ طٝخ اإلس

وإن مل  - ثؿ استدل بحديث ابـ طؿر الذي يف الباب -يبطؾ البقعقـ; ٕهنؿا حقؾة 

ا لؾذريعة.  هايتقاصآ; فنهنؿا يبطَلن البقع الثاين سدًّ

ٌن، فًُمما حممٌ األدممٌ أخممر َٓمم٘ بممايجُٔ       د:11ر َطأي١ َّمما إىل أدمم َممٔ بمماع طعا

َّا قبٌ   قبض ايجُٔ؟ايرٟ يف ذَت٘ طعا

 :يف هذه الؿسللة ققٓن 

: طدم الجقاز، وهق ققل سعقد بـ الؿسقب، وصاوس، ومالؽ، وأمحد، األٍٚ

وإسحاق، ووجُف ذلؽ أكف ذريعة إىل بقع الطعام بالطعام كسقئة، فحرم كؿسللة 

ٓ يجقز أن يمخذ أحدمها طقًضا طـ  العقـة، فعىل هذا كؾ شقئقـ حرم الـََّساء فقفؿا

لؼبض لثؿـف إذا كان البقع كساًء. وُروي هذا الؼقل طـ ابـ طباس، وابـ أخر قبؾ ا

.طؿر 
(2)

 

الجقاز إذا مل يؽـ طـ حقؾة، وهق ققل أبل الشعثاء، وسعقد بـ جبقر،  ايجاْٞ:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ســ  (266: )الؿحىل (3:/41 ،542 )مجؿقع الػتاوى (6/219 )هتذيب الســاكظر:  (2)

  (6/442.)البقفؼل

 .( بنسـاد صحقح، ومل أجد أثر ابـ طؿر ::7/2أثر ابـ طباس أخرجف ابـ أبل شقبة ) (3)
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 وزيـ العابديـ، والشافعل، وابـ الؿـذر، وأصحاب الرأي.

ى ِطـِْدي َوَالَِّذي َيْؼقَ :  (7/374-375)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ

َٓ َقَصَد َذلَِؽ فِل اْبتَِداِء اْلَعْؼدِ  ُف اْشتََرى  ;َجَقاُز َذلَِؽ إَذا َلْؿ َيْػَعْؾُف ِحقَؾًة َو َكَّ
ِ

َوَذلَِؽ ٕ

َل ُلُزومِفِ  ِة َبْعَد اْكبَِراِم اْلَعْؼِد َأوَّ مَّ تِل فِل الذِّ َراِهِؿ الَّ ، َكَؿا َلْق َكاَن  ;الطََّعاَم بِالدَّ َفَصحَّ

َُوُل َحقََقاًكاؿَ ـالْ  ْٕ  الؿراد ها.َأْو ثِقَاًبا ،بِقُع ا

، طىل ما ذكره ابـ قدامة  الري ٌظيس يل اجلٌاش :قال أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل لو

فؼد صار  فجقد كؿا أفتك بذلؽ ابـ طباس ومـ احتاط لـػسف فامتـع مـ ذلؽ 

وباهلل التقفقؼ. ،فقفا شبٌف ببقع العقـة
(1)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (21/475.)إوسط واكظر: (2)
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ـْ َأبِل ُأمَ  (181) ـِ الـَّبِلِّ  ،اَمَة َوَط ، َمْن َشَػَع ِلَِخقِه َشَػاَطةً »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَط

بَا . َرَواُه َأْحَؿُد َوَأُبقَداُود، «َفَلْهَدى َلُه َهِديًَّة، َفَؼبَِؾَفا، َفَؼْد َأَتى بَابًا َطظِقًَم ِمْن َأبَْواِب الرِّ

َمَؼاٌل. َوفِل إْسـَادِهِ 
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 معهى احلدِح:

فِقِف َدلِقٌؾ َطَؾك َتْحِريِؿ  (4/92-93 :)سبؾ السَلميف   قاٍ ايصٓعاْٞ

َػاَطةِ  ِة فِل ُمَؼاَبَؾِة الشَّ َػاَطةِ  ،اْلَفِديَّ َأْو َغقَْر  ،َوَضاِهُرُه َسَقاُء َكاَن َقاِصًدا لَِذلَِؽ ِطـَْد الشَّ

ْستَِعاَرةِ  ،َقاِصٍد َلَفا
ِ

ـْ َباِب آ
َبا ُهَق  ;َوَتْسِؿقَُتُف ِرًبا مِ َنَّ الرِّ

ِ
بَِف َبقْـَُفَؿا، َوَذلَِؽ ٕ لِؾشَّ

َياَدُة فِل الْ  ـْ اْلَغقْرِ ـالزِّ
ُؿَراَد إَذا ـَوَهَذا مِثُْؾُف، َوَلَعؾَّ الْ  ،َٓ فِل ُمَؼاَبَؾِة ِطَقضٍ  ،َؿاِل مِ

َػاَطُة  ْؾَطاِن فِل إْكَؼاذِ الْ َكاَكْت الشَّ َػاَطِة ِطـَْد السُّ ـْ َيِد ـفِل َواِجٍب َكالشَّ
َؿْظُؾقِم مِ

ِطقَّةِ  ،الظَّالِؿِ  َػاَطِة ِطـَْدُه فِل َتْقلِقَِة َضالٍِؿ َطَؾك الرَّ َفنِكََّفا فِل  ;َأْو َكاَكْت فِل َمْحُظقٍر َكالشَّ

ُوَلك َواِجبَةٌ  ْٕ ِة فِل ُمؼَ  ;ا ٌم، َوالثَّاكِقَُة َمْحُظقَرةٌ َفَلْخُذ اْلَفِديَّ َفَؼبُْضَفا فِل  ;ابِؾَِفا ُمَحرَّ

ةِ  َػاَطُة فِل أَْمٍر ُمبَاٍح َفَؾَعؾَُّف َجائٌِز َأْخُذ اْلَفِديَّ ا إَذا َكاَكْت الشَّ  ;ُمَؼابِؾَِفا َمْحُظقٌر، َوَأمَّ

َكََّفا ُمَؽاَفَلٌة َطَؾك إْحَساٍن َغقِْر َواِجٍب 
ِ

َػاَطَة َشْلٌء  ;ا َتْحُرمُ َوَيْحتَِؿُؾ أَكَّفَ  ،ٕ َنَّ الشَّ
ِ

ٕ

َٓ ُتْمَخُذ َطَؾقِْف ُمَؽاَفَلٌة.  هاَيِسقٌر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، ويف إسـاد أمحد ابـ لفقعة، ولؽـ تابعف طؿر 4652(، وأبقداود )6/372. أخرجف أمحد )حشٔ (2)

بـ مالؽ الشرطبل طـد أبل داود وهق حسـ الحديث، ويف إسـاد الحديث الؼاسؿ بـ طبدالرمحـ ا

 إلباينالراوي طـ أبل أمامة مختؾػ فقف، والراجح تحسقـ حديثف. وقد حسـ الحديث اْلمام 

  يفصحقح أبل داود. 
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أهنا الفدية يف مؼابؾ شػاطة يف  -واهلل أطؾؿ-أققى آحتؿآت طـدي  ُ :قلت

 فظ أشار إىل ذلؽ بنيراده الحديث الذي بعده، واهلل أطؾؿ.محرم، وكلنَّ الحا

 كقؾ إوصارلؼقل الذي ذكرتف كؿا يف قد اختار ا ثؿ رأيت الشقكاين 

 الحؿد. (، فؾؾفِ 26/551)
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ـِ َطْؿِرو  (188)  ْب
ِ
ـْ َطبِْداهلل   ،َوَط

ِ
ـَ َرُسقُل اهلل اِشل  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َلَع الرَّ

َحُف.َوَصحَّ  ،َوالتِّْرمِِذيُّ  ،. َرَواُه َأُبقَداُودَوالُؿْرَتِشل
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

ُؿَصـُِّػ َهَذا ـَوَذَكَر الْ  (4/93-94 :)سبؾ السَلميف   قاٍ ايصٓعاْٞ

َبا َْجِؾ َأْخِذ الْ  ;اْلَحِديَث فِل َأْبَقاِب الرِّ
ِ

ـْ َذَكَر ٕ ـَ َم َكَُّف َأَفاَد َلْع
ِ

َؿاِل الَِّذي ُيْشبُِف ـٕ

َبا ـْ َكَذلَِؽ َأْخ  ،الرِّ ـِ اْلبَْعُد َط َل اْلبَاِب، َوَحِؼقَؼُة الؾَّْع ـُ آِخِذِه َأوَّ َم َلْع َبا، َوَقْد َتَؼدَّ ُذ الرِّ

ْحَؿِة َوَمَقاصِـَِفا  ها.َمَظانِّ الرَّ

 ويحتؿؾ أن يؽقن أورده لؾسبب الؿذكقر يف شرح الحديث السابؼ. ُ :قلت

اِشل ُهَق الَِّذي َيبُْذُل الْ :  قاٍ ايصٓعاْٞ َؾ إَلك اْلبَاصِؾِ َوالرَّ  ،َؿاَل لِقَتََقصَّ

َشاءِ  ـْ الرِّ
ُؾ بِِف إَلك الْ  ،َمْلُخقٌذ مِ َؿاِء فِل اْلبِئِْر، َفَعَؾك َهَذا َبْذُل ـَوُهَق اْلَحبُْؾ الَِّذي ُيتََقصَّ

َٓ َيُؽقُن ِرْشَقةً ـالْ  ِؾ إَلك اْلَحؼِّ  ْشَقةِ ـَوالْ  ،َؿاِل لِؾتََّقصُّ َق اْلَحاكُِؿ، َوهُ  ،ُؿْرَتِشل آِخُذ الرِّ

ا الؾَّْعـََة َجِؿقًعا اِشل بَِؿالِِف إَلك اْلبَاصِؾِ  ;َواْستََحؼَّ ِؾ الرَّ ُؿْرَتِشل لِْؾُحْؽِؿ ـَوالْ  ،لِتََقصُّ

 ها.بَِغقِْر اْلَحؼِّ 

مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ طىل ما قالف الصـعاين مـ أنَّ دفع الؿال مـ أجؾ  وقد كصَّ 

صؾ; ٓ يؽقن محرًما يف حؼ الؿعطل، ومؿـ أن يلخذ حؼف، أو يدفع طـ كػسف البا

كصَّ طىل ذلؽ ططاء، وجابر بـ زيد، والحسـ، و أيده ابـ قدامة، وكؼؾف الشقكاين 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، وإسـاده حسـ. 2448(، والترمذي )4691. أخرجف أبقداود )حشٔ (2)
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، وهق اختقار البدر التؿامطـ بعض أصحاب الشافعل، وهق ققل الؿغربل يف 

 .القادطل اْلمام  شقخـا

(: ويجقز 295)ص آختقاراتثؿ وجدُت شقَخ اْلسَلم يؼقل كؿا يف 

وهق  أو دفع الظؾؿ طـف، لؾؿفدي أن يبذل يف ذلؽ ما يتقصؾ بف إىل أخذ حؼف

 هاالؿـؼقل طـ السؾػ وإئؿة إكابر.

ًالقٌل األًل ططاء مطؾًؼا، ْلاأكف يؿـع  الـقؾوضاهر كَلم الشقكاين يف 

.أزجح
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طـد حديث  البدر التؿامو سبؾ السَلم (6/656 )كقؾ إوصار (25/71 )الؿغـلاكظر:  (2)

  (2749( )274:.)الؿحىلالباب، 
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ـِ ُطَؿَر  (188) ـِ اْب   َوَط

ِ
ـِ الُؿَزا ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َكَفك َرُسقُل اهلل : َأْن َيبِقَع َثَؿَر َبـَةِ َط

َحائِطِِف إْن َكاَن َكْخًَل بِتَْؿٍر َكقًَْل، َوإِْن َكاَن َكْرًما أَْن َيبِقَعُف بَِزبِقٍب َكقًَْل، َوإِْن َكاَن َزْرًطا 

ـْ َذلَِؽ  ُكؾِِّف. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.َأْن َيبِقَعُف بَِؽقِْؾ َصَعاٍم، َكَفك َط
(1)

 

ـِ َأبِل َوقَّاٍص  (188) ـْ َسْعِد ْب   َوَط
ِ
ُسئَِؾ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َسِؿْعت َرُسقَل اهلل

 
ـِ  َط

َصِب بِالتَّْؿِر، َفَؼاَل:  َصُب إَذا َيبَِس؟»اْشتَِراِء الرُّ ـُْؼُص الرُّ ـْ َقاُلقا: َكَعْؿ فَ  «َأَي ـََفك َط

ـُ ِحبَّاَن َوالَحاكُِؿ. ـُ الَؿِديـِلِّ َوالتِّْرمِِذيُّ َواْب َحُف اْب َذلَِؽ. َرَواُه الَخْؿَسُة، َوَصحَّ
(2)

 

 نيدي ئل واألحكام املستفادة من احلاملسا

 تؼدم تػسقرها يف باب البققع الؿـفل طـفا. املزاب١ٓ:

 -وهل صريؼ رواية الباب- ُؿَزاَبـَةـَوفِل َصِريِؼ َكافِع َتْػِسقر الْ :  قاٍ احلافظ

ـْ الْ 
َومِثُْؾُف فِل َحِديث َأبِل َسِعقد فِل اْلبَاِب، َوَأْخَرَجُف ُمْسؾِؿ  ،َؿْرُفقعِ ـَوَضاِهُرُه َأكََّفا مِ

ُد َكْقكف َمْرُفقًطا ِرَواَية َسالِؿ ـْ َحِديِث َجابِر َكَذلَِؽ، َوُيَميِّ
ْض فِقَفا  ،مِ َوإِْن َلْؿ َيتََعرَّ

َحاَبِة َفُفْؿ َأْطَرُف ـِذْكر الْ لِ  ِء الصَّ َٓ ـْ َهُم
ُؿَزاَبـَة، َوَطَؾك َتْؼِدير َأْن َيُؽقَن التَّْػِسقُر مِ

َٓ ُمَخالَِػ َلُفْؿ فِل َأنَّ مِثَْؾ َهَذا ُمَزاَبـَة،  ـْ َغقِْرِهْؿ. َوَقاَل اِْبـ َطبْد اْلبَّر: 
بِتَْػِسقِرِه مِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 87( )2653(، ومسؾؿ )3316أخرجف البخاري ) (2)

(، والترمذي :37-8/379(، والـسائل ):446(، وأبقداود )2/286. أخرجف أمحد )حصخٝ (3)

(، كؾفؿ مـ صريؼ: مالؽ 3/49(، والحاكؿ )6114(، وابـ حبان )3375(، وابـ ماجف )2336)

بـ أكس، حدثـل طبداهلل بـ يزيد مقىل إسقد بـ سػقان، طـ أبل طقاش، طـ سعد بف، وهذا إسـاد ا

 : زيد بـ طقاش الؿدين، وثؼف الدارقطـل، وغقره.صحقح، وأبق طقاش هق
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َّٓ مِثًَْل بِِؿثٍْؾ َفََل َيُجقُز فِقِف َكقْؾ َهْؾ يَ  :َوإِكََّؿا اِْختََؾُػقا َٓ َيُجقُز إِ ْؾتَِحُؼ بَِذلَِؽ ُكّؾ َما 

ْلَحاِق. َوقِقَؾ  ،بُِجَزاف َٓ ُجَزاف بُِجَزاف؟ َفاْلُجْؿُفقُر َطَؾك اْْلِ َيْختَصُّ َذلَِؽ  :َو

  (3294.)الػتح ها.َواْلَؽْرمِ  ،بِالـَّْخؾِ 

( أنَّ 3297أخرجف البخاري )سعقد هق ما مراد الحافظ بحديث أبل  ُ :قلت

هنك طـ الؿزابـة، والؿحاقؾة، والؿزابـة: اشتراء الثؿر بالتؿر طىل  ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 

 رؤوس الـخؾ.

( أنَّ 94( )2647هق ما أخرجف برقؿ ) مسؾؿومراده بحديث جابر يف 

رها وقال: والؿزابـة أن  ملسو هيلع هللا ىلص رسقل اهلل ُيباع هنك طـ الؿزابـة، والؿخابرة، ثؿ فسَّ

الـخؾ بلوساق مـ التؿر. قال زيد بـ أبل أكقسة لعطاء: أسؿعت جابر بـ طبداهلل 

 ؟ قال: كعؿ.ملسو هيلع هللا ىلصيذكر هذا طـ رسقل اهلل 

 َّل تبقعوا الثؿر»( بؾػظ: 3294ورواية سامل أراد هبا ما أخرجف البخاري برقؿ )

 .«بالتؿر

زابـة هق الجفؾ إذا تبقـ ما تؼدم: فجؿفقر العؾؿاء طىل أنَّ طؾة التحريؿ يف الؿ

بالتؿاثؾ، ويشترط يف هذه الؿبقعات أن تؽقن مثًَل بؿثؾ، ويميده حديث سعد بـ 

َصُب إَذا َيبَِس؟» :أبل وقاص ـُْؼُص الرُّ  .«َأَي

: الؿزابـة كؾ شلء مـ الجزاف ٓ يعؾؿ كقؾف، وٓ وزكف، وٓ  ٚقاٍ َايو

يجري الربا يف طدده إذا بقع بشلء مسؿك مـ الؽقؾ وغقره، سقاء كان مـ جـس 

 مـ الؼؿار والغرر.كؼده أم ٓ؟ وسبب الـفل طـف ما يدخؾف 
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لنَّ العـب لقس مـ إصـاف الربقية، ولؽـ بققل مالؽ  وأيد بعضفؿ ُ :قلت

يدل طىل أنَّ العـب،  طؽس بعضفؿ آستدٓل، فؼالقا: حديث ابـ طؿر 

والزبقب مـ إصـاف الربقية. واهلل أطؾؿ.
(1)

  

ٝابظ، نايسطب بايتُس، ٚاؿب ايسطمب باؿمب   بٝع ايسطب باي د:1ر َطأي١

 ايٝابظ.

  طامة أهؾ العؾؿ طىل الـفل طـ ذلؽ وطدم جقازه، وبف قال سعد بـ أبل

وأمحد، وإسحاق، وقاص، وسعقد بـ الؿسقب، والؾقث، ومالؽ، والشافعل، 

 وأبق يقسػ، ومحؿد، واستدلقا بحديثل الباب.

 يؽقن مـ جـسف خؾق أنوخالػ أبق حـقػة، فؼال: يجقز ذلؽ; ٕكف ٓ ي ،

فقجقز متؿاثًَل، وٓ يضر تػاضؾف فقؿا بعد; ٕنَّ العبرة بالتساوي طـد البقع، أو ٓ 

 يؽقن مـ جـسف; فقجقز ولق متػاضًَل.

مل يعتبر التؿاثؾ بالؽقؾ وأحدها رصب  بلكف مـ جـسف، وأنَّ الـبل  :ُٚأجٝب

فَل تعقيؾ طؾقف.كؿا يف حديث سعد بـ أبل وقاص وكَلمف مخالػ لألحاديث 
(2)

 

 َٔ األؾٓاف ايسب١ٜٛ. زطّبا بٝع ايٖسطب مبجً٘ د:2ر َطأي١

  َّا; ذهب مجفقر أهؾ العؾؿ إىل جقاز ذلؽ; ٕكف وإن تػاوتت الرصقبة شقئًا م

 فنهنا يسقرة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/79.)الؿغـل (3294- )الػتحاكظر:  (2)

  (21/52:-( )21/567.)تؽؿؾة الؿجؿقع (3294 )الػتح (7/78 )الؿغـلاكظر:  (3)
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  ،ومـع الشافعل، وأبق حػص العؽبري مـ الحـابؾة فقؿا إذا كان مؿا يقبس

 .وأما مآ يقبس كالخقار فعىل ققلقـ

كؿا قال الجؿفقر، لؽـ بشرط أن تؽقن الرصقبة اجلٌاش هطلقًا  قه ًالظاىس

متؿاثؾة، أو متؼاربة، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (3316.)الػتح (7/79 )الؿغـلاكظر:  (2)
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ـِ ُطَؿَر  (188) ـِ اْب ـْ َبقِْع الَؽالِِئ بِالَؽالِئِ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ  َوَط ل ، َيْعـِ َكَفك َط

اُر بِنِْسـَادٍ َضِعقٍػ. . َرَواُه إِْسَحاُق َوالبَزَّ ـِ ْي ـَ بِالدَّ ْي الدَّ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 بٝع ايدٜٔ بايدٜٔ. د:1ر َطأي١

كؼؾ اْلمام أمحد، وابـ الؿـذر اْلمجاع طىل طدم جقاز بقع الديـ بالديـ، 

 سقئة.والؽالئ بالؽالئ، يعـل الؿمخر بالؿمخر، بؿعـك كسقئة بـ

 ، َٓٗا:ٜٚدخٌ يف ٖرا ايباب صٌٛز

ؾؿ إن مل يؼدم الؿال يف مجؾس العؼد، بؾ جعؾف ممخًرا يف ذمتف. (2  السَّ

: أن يشتري الرجؾ شقئًا إىل أجؾ، فنذا حؾَّ إجؾ مل يجد الـفايةما ذكره يف  (3

ف إىل أجؾ آخر بزيادة شلء، فقبقعف وٓ يجري بقـفؿا قما يؼضل بف، فقؼقل بعـ

 تؼابض.

طـدي مال. فتليت آخر فتؼقل: تطؾب ديـؽ مـ رجؾ، فقؼقل الؿديـ: لقس  أن (4

 مـل الديـ الذي طـد فَلن بديـ طؾقؽ. اشترِ 

أن يعؼد بقًعا طىل شلء غائب غقر مؿؾقك مع طدم تسؾقؿ الؿال. (5
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( وأخرجف أيًضا البقفؼل 2391) كشػ إستار. أخرجف البزار كؿا يف ضعٝف جدِّا (2)

(، مـ صريؼ مقسك بـ طبقدة الربذي طـ طبداهلل بـ ديـار طـ ابـ طؿر بف. وإسـاده 6/3:1-3:2)

شديد الضعػ; ٕن مقسك الربذي شديد الضعػ، وقد وقع طـد الحاكؿ والدارقطـل )مقسك ابـ 

  (7/678-.)البدر الؿـقر طؼبة( وهق خطل، وقد كبف طىل ذلؽ البقفؼل يف الؿصدر السابؼ. واكظر

  (4/97.)سبؾ السَلم (7/217 ،)الؿغـلاكظر:  (3)
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 الحقالة وأما (2/499-49: :)أطَلم الؿققعقـيف   قاٍ ابٔ ايكِٝ

 والؼقاس ،بديـ ديـ بقع هل) :قالقا (،الؼقاس خَلف طىل إهنا) :قالقا فالذيـ

 ،طام كص فقف لقس بالديـ الديـ بقع أن :أحدمها، وجفقـ مـ غؾط وهذا (،يلباه

 مل الذي الؿمخر هق ئوالؽال ئ،بالؽال ئالؽال بقع طـ الـفل ورد وإكؿا ،إمجاع وٓ

 زيجق ٓ ففذا ;ممخر وكَلمها ،الذمة يف لءٍ ش يف اشقئً  أسؾؿ لق كؿا ،يؼبض

 .ئبؽال ئكال بقع وهق ،بآتػاق

بقاجب واجب بقع :إىل فقـؼسؿ بالديـ الديـ بقع وأما
(1)

 وهق ،ذكركا كؿا 

  :إىل ويـؼسؿ ،مؿتـع

 .بساقط ساقط بقع

 .بقاجب وساقط

 .كزاع فقف وهذا ،بساقط وواجب

 باطف لق كؿا بالقاجب والساقط ،الؿؼاصة صقرة يف بالساقط الساقط :قؾت

 وهل طقضف ووجب الؿبقع الديـ فسؼط ،جـسف غقر مـ آخر بديـ فذمت يف لف اديـً 

 .ذمتف هق مؿـ الديـ بقع

 يف دراهؿ بعشرة حـطة كر يف إلقف أسؾؿ لق فؽؿا :بالساقط القاجب بقع وأما

 طىل اْلمجاع حؽك وقد ،غقره ديـ طـف لف وسؼط ،ديـ طؾقف لف وجب فؼد ;ذمتف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اه: واجب. ٕكف التزم بف يف ذمتف. (2)  الؿراد بذلؽ: الؿمخر بالؿمخر، وسؿَّ
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فقف إمجاع وٓ ،هذا امتـاع

(1)
 ٓ إذ ;الصقاب وهق ،جقازه واختار اشقخـ قالف ،

 فقتـاولف معـاه يف وٓ ،بؾػظف الـفل فقتـاولف ئبؽال ئكال بقع ولقس ،فقف محذور

 يتعجؾ مل فنكف ;فائدة بغقر الذمتان فقف اشتغؾت قد طـف الؿـفل فنن ;الؿعـك بعؿقم

 كَلمها بؾ ،بربحف الؿمخر صاحب ويـتػع بتعجقؾف فقـتػع يلخذه ما أحدمها

 غرض مـفؿا فؾؽؾ الثَلث الصقر مـ طداه ما وأما ،فائدة بغقر ذمتف غؾتاشت

 مـ تبرأ ذمتفؿا فنن ;التؼاص مسللة يف ضاهر وذلؽ ،مطؾقبة ومـػعة صحقح

 .ولؾشارع لفؿا مطؾقب الذمة وبراءة ،أسرها

 بؿا يـتػع وأخر ذمتف براءة يعجؾ فلحدمها إخقرتقـ الصقرتقـ يف فلما

 بقع يف وذلؽ الربح طىل يحصؾ وأخر ذمتف أحدمها يشغؾ نأ جاز وإذا ،يربحف

 إما ،ابتداء بف شغؾفا وكلكف ،بغقره ويشغؾفا ديـ مـ يػرغفا أن جاز ;بالديـ العقـ

 ،شاغؾ إىل شاغؾ مـ فاكتؼؾت بشلء مشغقلة ذمتف فؽاكت ;بؿعاوضة أو ،بؼرض

 ٓ ذلؽ طـ رعالشا يـف فؾؿ ،بديـ ديـ بقع كان وإن ئبؽال ئكال بقع هـاك ولقس

 كؼؾ اقتضت الحقالة فننَّ  ;جقازه تؼتضل الشارع ققاطد بؾ ،لػظف بؿعـك وٓ بؾػظف

 الؿحقؾ طاوض فؼد ;طؾقف الؿحال ذمة إىل الؿحقؾ ذمة مـ وتحقيؾف الديـ

 يف آخر ديـ طىل ديـف مـ طاوضف فنذا ،ثالث ذمة يف آخر بديـ ديـف مـ الؿحتال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الؿـع  (، وأسـد طـ ابـ طؿر 21/3:9وقد كؼؾ اْلمجاع طىل ذلؽ ابـ الؿـذر كؿا يف إوسط ) (2)

أبق أمحد، قال: أخبركا جعػر بـ طقن، قال: أخبركا كؾقب، قال: قؾت : حدثـا مـ ذلؽ; فؼال 

ٓبـ طؿر: كاكت يل طىل رجؾ دراهؿ; فلتقتف أتؼاضاه، قال: لقس طـدي، ولؽـ اكتبفا طظ بطعام إىل 

 الحصاد، قال: ٓ يصؾح. وإسـاده حسـ، وكؾقب هق ابـ وائؾ البؽري، وهق حسـ الحديث.
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 .لتقفقؼا وباهلل ،بالجقاز أوىل كان ذمتف

هق ما ذكره ابـ الؼقؿ  فالساجحإن مل يثبت اْلمجاع  :قال أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل لو

  :هنك طـ »بشرط أن ٓ يربح يف تحقيؾ هذا الديـ; حتك ٓ يدخؾ يف الحديث

 .«ربح ما مل يضؿـ

 آختقاراتقد ققد ذلؽ بؿا ذكرت كؿا يف  ثؿ وجدت شقخ اْلسَلم 

جقاز إىل ابـ طباس(، وطزا الؼقل بال242)ص
(1)

، وأمحد يف رواية، فؾؾف الحؿد 

 .والؿـة طىل ما ألفؿ وطؾَّؿ

 ايرٟ يف ذ١َ زدٌ مباٍ حاقس. ايدٜٔبٝع  د:2ر َطأي١

وبقع  ،فنن كان الديـ كؼدا (:95)ص الؼقاطديف كتابف   قاٍ ابٔ زجب

وإن بقع بعرض وقبضف يف الؿجؾس  ،ٕكف صرف بـسقئة ;بـؼد مل يجز بَل خَلف

 :انفػقف روايت

هق غرر،  :قال أمحد يف رواية ابـ مـصقر يف بقع الصؽ .ٓ يجقز إحداُٖا:

ى أيخرج أو ٓ، وهذا يدل طىل درَ ٓ يُ  وقال: الصؽُّ  .وكؼؾ أبق صالب طـف أكف كرهف

 أن مراده الصؽ مـ ططاء الديقان.

 ،ومحؿد بـ الحؽؿ ،وحـبؾ ،كص طؾقفؿا يف رواية حرب .الجقاز ٚايجا١ْٝ:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( حدثـا طظ بـ طبد العزيز، قال: حدثـا أبق كعقؿ، قال 21/59) وسطإأخرجف ابـ الؿـذر يف  (2)

حدثـا هشام، طـ قتادة، طـ زرارة بـ أوىف، طـ ابـ طباس، أكف كان يؽره بقع الزيادة يف العطاء; إٓ 

 بعرض. 
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 .وهق يؼر بديـ طؾقف ،الصؽ إكؿا يحتال طىل رجؾ :وقال. قـ العطاءوفرق بقـف وب

وكذلؽ كؼؾ حـبؾ طـف يف  .والعطاء إكؿا هق شلء مغقب ٓ يدري أيصؾ إلقف أم ٓ

وٓ  ،ٓ بلس بف بالعرض إذا خرج :الرجؾ يشتري الصؽ طىل الرجؾ بالديـ قال

 هايبقعف حتك يؼبضف يعـل مشتريف.

والؼقل بالؿـع، هق ققل مالؽ، وأبل ثقر، وأبل  : لوقال أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل

 حـقػة، وابـ الؿـذر; ٕكف طـدهؿ غرر; فؼد ٓ يستطقع طىل الديـ.

ٓبـ الؿـذر  إوسطكؿا يف  ثبت طـ ابـ طباس  ًالقٌل تاجلٌاش

هق ققل شريح، والشعبل، والحسـ، وابـ سقريـ، ( بنسـاد صحقح، و21/59)

; إذ ٓ غرر يف ذلؽ; فنكف الصحٍح ق، وهقبـ كعب، وإسحاوسامل، وططاء، ومحؿد 

يشتري ما هق معؾقم الؿؼدار، ومعترف فقف، والغرر حاصؾ إن كان طـد رجؾ 

جاحد، أو مؿاصؾ ٓ يؼدر طىل استخَلصف مـف.
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (21/5:-.)إوسط( 95)ص الؼقاطد ٓبـ رجباكظر:  (2)
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ِِّع  َََب َِا   الجَِّماِرََوُُصُِ  اأُلَباُب الرُِّخَصِة ِفْ الَعَرا
َعَر ِفي ال رُِّخَصِة  ِ اأُلايَا وََبيِِع بَاُب ال  وُصُِ

ـِ َثابٍِت  (188) ـْ َزْيِد ْب   َط
ِ
َص فِل الَعَراَيا ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهلل : َأْن ُتبَاَع َرخَّ

بَِخْرِصَفا َكقًَْل. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.
(1)

 

ِة َيْلُخ : َولُِؿْسؾِؿٍ  َص فِل الَعِريَّ ُذَها َأْهُؾ البَقِْت بَِخْرِصَفا َتْؿًرا َيْلُكُؾقَكَفا َرخَّ

ُرَصبًا.
(2)

 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (188)   َوَط
ِ
َص فِل َبقِْع الَعَراَيا ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهلل بَِخْرِصَفا  َرخَّ

، َأْو فِل َخْؿَسِة َأْوُسٍؼ. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.فِقَؿا ُدوَن َخْؿَسِة َأْوُسٍؼ 
(3)

 

 دي نياملسائل واألحكام املستفادة من احل

 تفطري ايعساٜا. د:1ر َطأي١

ةٍ  ايعساٜا: َقبَِة، َكاَن اْلَعَرُب فِل ، ِهَل َجْؿُع َطِريَّ َوِهَل َططِقَُّة َثَؿِر الـَّْخِؾ ُدوَن الرَّ

ُع أَْهؾ الـَّْخؾ بَِذلَِؽ  اةِ أَْو  اْلَجْدِب َيتََطقَّ ُع َصاِحُب الشَّ َٓ َثَؿَر َلُف َكَؿا َيتََطقَّ ـْ  َطَؾك َم

بِِؾ بِالْ  َقبَةِ  ،َؿـِقَحةِ ـاْْلِ ة َفِعقَؾة بَِؿْعـَك َمْػُعقَلة َأْو ...َوِهَل َططِقَّة الؾَّبَـ ُدوَن الرَّ ، َواْلَعِريَّ

ى الـَّْخؾ  ا -َفاِطَؾة، ُيَؼاُل: َطرَّ ـِ َوالرَّ ـْ  - ِء بِالتَّْعِدَيةِ بَِػتِْح اْلَعقْ َيْعُروَها إَِذا َأْفَرَدَها َط

َخَر َطَؾك َسبِقِؾ اْلِؿـَْحِة لِقَْلُكَؾ َثَؿَرَها َوَتبَْؼك َرَقبَتُ 
ِ

َفا لُِؿْعطِقَفا، َغقِْرَها، بَِلْن َأْطَطاَها ٔ

اءِ -َطِرَيْت الـَّْخُؾ  :َوُيَؼاُل  ـِ َوَكْسِر الرَّ َفَؽَلكََّفا  ،ك أَكَُّف َقاِصرٌ َطؾَ  ،َتْعَرى -بَِػتِْح اْلَعقْ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 75) (:264(، ومسؾؿ )32:3أخرجف البخاري ) (2)

 (. 72( ):264أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (3)

 (. 2652(، ومسؾؿ )32:1أخرجف البخاري ) (4)
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ـْ ُحْؽِؿ َأَخَقاتَِفا  ُؿَرادِ بَِفا َشْرًطا.ـَواْستَثْبَتَْت بِاْلَعطِقَِّة، َواْخُتؾَِػ فِل الْ  ،َطِرَيْت َط

 ( مـ كتاب البققع[.95]باب ) الػتحاكتفك مـ 

ة َكثِقَرة::  قاٍ احلافظ ابٔ حجس  ُثؿَّ إِنَّ ُصَقر اْلَعِريَّ

َٗا ِٓ ُجؾ لَِصاِحِب َحائِط: بِْعـِل َثَؿر َكَخََلٍت بَِلْطقَاكَِفا بَِخْرِصَفا  :َٔ َأْن َيُؼقَل الرَّ

ُؿ إَِلقِْف الـََّخََلت بِالتَّْخؾِقَِة َفقَـْتَ  ـْ التَّْؿِر. َفقَْخُرَصَفا َوَيبِقُعُف َوَيْؼبُِض مِـُْف التَّْؿر َوُيَسؾِّ
ِػُع مِ

 بُِرَصبَِفا.

َٗا ِٓ َٔ ـْ  ،َب َصاِحب اْلَحائِِط لَِرُجؾ َكَخََلتأَْن َيفَ  :َٚ
َأْو َثَؿر َكَخََلٍت َمْعُؾقَمة مِ

ُر بُِدُخقلِِف َطَؾقِْف َفقَْخُرَصفا َوَيْشتَِري مِـُْف ُرَصبََفا بَِؼْدر َخْرصف بِتَْؿٍر  َحائِطِِف، ُثؿَّ َيتََضرَّ

ُؾُف َلُف.  ُيَعجِّ

َٗا ِٓ َٔ َصب َتْؿًراـر الْ َفقَتََضرَّ  ،َأْن َيَفبَُف إِيَّاَها :َٚ َٓ  ،َؿْقُهقُب َلُف بِاْكتَِظاِر َصقُْروَرة الرُّ َو

ْحتِقَاِجِف إَِلك التَّْؿرِ  ;ُيِحّب َأْكَؾَفا ُرَصبًا
ِ

ـْ اْلَقاِهِب  ،ٓ
َصب بَِخْرِصِف مِ أَْو  ،َفقَبِقع َذلَِؽ الرُّ

ًَل. ـْ َغقِْرِه بِتَْؿٍر َيْلُخُذُه ُمَعجَّ
 مِ

َٗا ِٓ َٔ ُجُؾ  َأْن َيبِقعَ  :َٚ َوَيْستَثْـِل مِـُْف َكَخََلت  ،َحائِطِِف َبْعَد ُبُدّو َصََلحف رَ ؿَ ثَ الرَّ

تِل طُ  ،َمْعُؾقَمة ُيبِْؼقَفا لِـَْػِسِف َأْو لِِعقَالِفِ  َدَقِة،  ِػَل َوِهَل الَّ ـْ َخْرِصَفا فِل الصَّ َلُف َط

قَْت َطَراَيا ـْ َأْن ُتْخَرَص فِ  ;َوُسؿِّ
َكََّفا ُأْطِرَيْت مِ

ِ
َدَقةِ ٕ َْهِؾ اْلَحاَجِة  ،ل الصَّ

ِ
َص ٕ َفُرخِّ

َٓ َكْؼَد َلُفؿْ  ـَ  ِذي ـْ َتْؿر ُققتِ َوِطـْ  ،الَّ ـْ ُرَصِب ِف َدُهْؿ ُفُضقل َم ْؿ أَْن َيبْتَاُطقا بَِذلَِؽ التَّْؿر َم

 تِْؾَؽ الـََّخََلت بَِخْرِصَفا.

ة َأْن ُيْعِري رَ  قاٍ: ا ُيْطَؾُؼ َطَؾقِْف اِْسؿ َطِريَّ ُجًَل َتْؿر َكَخََلٍت ُيبِقُح َلُف َأْكَؾَفا َومِؿَّ
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َف فِقَفا، َوَهِذِه ِهبَة َمْخُصقَصة  .َوالتََّصرُّ

َٗا ِٓ َٔ َٚ:  َٓ ـْ َحائِطف َكَخََلت َمْعُؾقَمة  َدَقة لَِصاِحِب اْلَحائِِط َم أَْن ُيْعِري َطامِؾ الصَّ

ـْ الْ 
قَرَتاِن مِ َدَقِة. َوَهاَتاِن الصُّ َٓ َيبِقُع فِقَفاَيْخُرُصَفا فِل الصَّ  .َعَراَيا 

افِِعلِّ َواْلُجْؿُفقِر، َوَقَصَر َمالِؽ  قاٍ: َقِر َصِحقَحة ِطـَْد الشَّ َوَجِؿقُع َهِذِه الصُّ

ـْ 
َِخقَرةِ مِ ْٕ قَرةِ ا  الثَّاكِقَِة، َوَقَصَرَها َأُبق ُطبَقْد َطَؾك الصُّ

قَرةِ ة فِل اْلبَقِْع َطَؾك الصُّ اْلَعِريَّ

َخار.  ،عِ ُصَقِر اْلبَقْ  َٓ اِدِّ َٓ َيْشتَُروُه لِتَِجاَرة َو َصَب َو َص َلُفْؿ َأْن َيْلُكُؾقا الرُّ َوَزاَد َأكَُّف َرخَّ

ُجؾ َوَقَصَر اْلَعِريَّة َطَؾك اْلِفبَِة، َوُهَق أَ  ،َوَمـََع َأُبق َحـِقَػة ُصَقر اْلبَقِْع ُكّؾَفا ْن ُيْعِرَي الرَّ

ـْ َكْخؾِفِ  َؾةٍ خَتْؿر كَ 
َٓ  ،مِ َص  ،ُثؿَّ َيبُْدو َلُف فِل اِْرتَِجاع تِْؾَؽ اْلِفبَة ، ُيَسؾُِّؿ َذلَِؽ َلفُ َو َفَرخَّ

َصِب بَِخْرِصِف َتْؿًرا، َوَحَؿَؾُف َطَؾك  ـْ الرُّ
َلُف َأْن َيْحتَبَِس َذلَِؽ َوُيْعطِقَُف بَِؼْدِر َما َوَهبَُف َلُف مِ

ـْ َبقِْع ا َب بِالتَّْصِريِح بِاْستِثْـَاِء اْلَعَراَيا َذلَِؽ َأْخُذُه بُِعُؿقِم الـَّْفِل َط لثََّؿِر بِالتَّْؿِر، َوُتُعؼِّ

َم َوفِل َحِديث َغقِْرِه. ( 95]باب ) الػتحاكتفك مـ  فِل َحِديِث اِْبـ ُطَؿر َكَؿا َتَؼدَّ

.مـ كتاب البققع[
(1)

  

 حهِ بٝع ايعساٜا. د:2ر َطأي١

قِْع اْلَعَراَيا فِل بَ  إَباَحةُ  (7/22:-231 :)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ

، َوَأْهُؾ ـَمالٌِؽ، َوَأْهُؾ الْ  :مِـُْفؿْ ، ؿِ ُهَق َقْقُل َأْكثَِر َأْهِؾ اْلِعؾْ  اْلُجْؿَؾةِ  َْوَزاِطلُّ ْٕ َؿِديـَِة، َوا

ـُ الْ  ، َوإِْسَحاُق، َواْب افِِعلُّ اِم، َوالشَّ َ  ُؿـِْذِر.ـالشَّ
ِ

َٓ َيِحؾُّ َبقُْعَفا; ٕ نَّ َوَقاَل أَُبق َحـِقَػَة: 

ـْ َبقِْع الْ  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلَّ  َكَُّف  ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف. َؿِر.تَّ ُؿَزاَبـَُة، َبقُْع الثََّؿِر بِالـُؿَزاَبـَِة، َوالْ ـَكَفك َط
ِ

َوٕ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (21/92.)إوسط (7/234-235 ،)الؿغـلواكظر:  (2)
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ـْ َغقِْر َكقٍْؾ فِل َأَحِدِهَؿا

َصَب بِالتَّْؿِر مِ ْز، َكَؿا َلْق َكاَن َطَؾك َوْجِف جُ َفَؾْؿ يَ  ;َيبِقُع الرُّ

َْرضِ  ْٕ  .ا

 ثؿ استدل ابـ قدامة بحديثل الباب.

ـِ  ثِ قاٍ: َر َتَعاُرُض اْلَحِديثَقْ َجْؿًعا  ;لُِخُصقِصفِ  ;َوَجَب َتْؼِديُؿ َحِديثِـَا ;َوَلْق ُقدِّ

ـِ  قْ ، َوَطَؿًَل بِؽََِل الـَّصَّ ـِ ـَ اْلَحِديثَقْ ـُ الْ ، َبقْ ـْ الْ ـَوَقاَل اْب ُؿَزاَبـَِة ـُؿـِْذِر: الَِّذي َكَفك َط

َٓ ُيَصاُر إَلقِْف  َأْوَلك. ملسو هيلع هللا ىلص ، َوَصاَطُة َرُسقِل اهلللَِّذي َأْرَخَص فِل اْلَعَراَياُهَق ا َواْلِؼقَاُس 

ُف َأْرَخَص فِل اْلَعَراَيا. ْخَصُة اْستِبَاَحُة  َمَع الـَّصِّ َمَع أَنَّ فِل اْلَحِديِث، أَكَّ َوالرُّ

بَِب اْلَحاضِِر، َفؾَ ـالْ  ْستِبَاَحةِ َؿْحُظقِر، َمَع ُوُجقدِ السَّ
ِ

ـْ آ
بَِب مِ  َلؿْ  ;ْق َمـََع ُوُجقُد السَّ

هاَيبَْؼ َلـَا ُرْخَصٌة بَِحاٍل.
(1)

  

 َا ٖٛ ايكدز ايرٟ ػٛش فٝٗا ايعساٜا؟ د:3ر َطأي١

َٓ َتُجقُز فِل ِزَياَدةٍ َطَؾك َخْؿَسِة  (7/232 :)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ

ـَ َأْوُسٍؼ، بَِغقِْر ِخََلٍف َكْعَؾُؿُف، َوَتُجقُز فِ  قَؿا ُدوَن َخْؿَسِة َأْوُسٍؼ، بَِغقِْر ِخََلٍف َبقْ

ـَ بَِجَقاِزَها ا فِل َخْؿَسِة َأْوُسٍؼ ، اْلَؼائِؾِق ـُ ، َفََل َيُجقُز ِطـَْد إَمامِـَا  ;َفَلمَّ َوبِِف َقاَل اْب

افِِعلُّ فِل أََحِد َقْقَلقِْف.ـالْ  افِِعلُّ فِ  ُؿـِْذِر، َوالشَّ َوَرَواُه  ل َقْقٍل: َيُجقُز.َوَقاَل َمالٌِؽ، َوالشَّ

ِة  َص فِل اْلَعِريَّ َنَّ فِل َحِديِث َزْيٍد َوَسْفٍؾ َأكَُّف َرخَّ
ِ

ـْ َأْحَؿَد; ٕ ـُ َسِعقٍد َط إْسَؿاِطقُؾ ْب

ُمْطَؾًؼا
(2)

، ُثؿَّ اْستَثْـَك َما َزاَد َطَؾك اْلَخْؿَسِة فِل َحِديِث أَبِل ُهَرْيَرَة، َوَشؽَّ فِل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (21/86-87.)إوسط (22/21 ،)تؽؿؾة الؿجؿقع (32:3 )الػتحواكظر:  (2)

رخص لصاحب العرية أن يبقعفا أ ملسو هيلع هللا ىلصأن رسقل اهلل »: أشار إىل حديث زيد بـ ثابت  (3)

  =هنك طـ بقع الثؿر بالتؿر،  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسقل اهلل »: ، وحديث سفؾ بـ أبل حثؿة «بخرصفا
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، َوَبِؼَل الْ َفاْس  ،اْلَخْؿَسةِ  ـَ َباَحِة.ـتَثْـَك اْلقَِؼق َوَلـَا َأنَّ  َؿْشُؽقُك فِقِف َطَؾك ُمْؼتََضك اْْلِ

ـْ الْ  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلَّ  ِة  الثََّؿرِ ُؿَزاَبـَُة: َبقُْع ـَوالْ ، ُؿَزاَبـَةِ ـَكَفك َط بِالتَّْؿِر، ُثؿَّ َأْرَخَص فِل اْلَعِريَّ

، فِل اْلَخْؿَسِة، َفقَبَْؼك َطَؾك اْلُعُؿقِم فِل التَّْحِريؿِ فِقَؿا ُدوَن َخْؿَسِة َأْوُسٍؼ، َوَشؽَّ 

َة ُرْخَصٌة ُبـِقَْت َطَؾك ِخََلِف الـَّصِّ َواْلِؼقَاِس َيِؼقـًا فِقَؿا ُدوَن اْلَخْؿَسِة،  َنَّ اْلَعِريَّ
ِ

َوٕ

ؽِّ   ها.َواْلَخْؿَسُة َمْشُؽقٌك فِقَفا، َفََل َتثْبُُت إَباَحُتَفا َمَع الشَّ

; لؿا ذكره ابـ وسح األًق ال جيٌش يف اخلأكف  -واهلل أطؾؿ- ًالصٌاب :ُ قلت

 .وهق اختقار ابـ الؿـذر قدامة،

ٖمممٌ جيمممٛش إٔ ٜػمممرتٟ أنجمممس َمممٔ اطممم١ أٚضمممل بمممأنجس َمممٔ          د:4ر َطأي١

 ؾفك١؟

ـْ  (7/233 :)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ
َٓ َيُجقُز َأْن َيْشتَِرَي َأْكثََر مِ َو

ـْ َجَؿاَطٍة. َخْؿَسِة َأْوُسٍؼ، فِقَؿا َزادَ 
ـْ َواِحٍد أَْو مِ

َوَقاَل  َطَؾك َصْػَؼٍة، َسَقاٌء اْشتََراَها مِ

ـْ ِرَجاٍل، 
ـْ َرُجٍؾ َواِحٍد، َومِ

: َيُجقُز لِْْلِْكَساِن َبقُْع َجِؿقِع َثَؿِر َحائِطِِف َطَراَيا مِ افِِعلُّ الشَّ

َرةٍ; لُِعُؿقِم َحِديِث َزْيٍد َوَسْفٍؾ،  ًة، َجاَز أَْن فِل ُطُؼقدٍ ُمتََؽرِّ َنَّ ُكؾَّ َطْؼٍد َجاَز َمرَّ
ِ

َوٕ

َر، َكَسائِِر اْلُبقُقِع.  َيتََؽرَّ

ـْ الْ  قاٍ: َة فِقَؿا ُدوَن َخْؿَسِة ـَوَلـَا ُطُؿقُم الـَّْفِل َط ُؿَزاَبـَِة، اْستَثْـَك مِـُْف اْلَعِريَّ

ًة إَذا وَ  َأْوُسٍؼ، َفَؿا َزاَد َيبَْؼك َطَؾك اْلُعُؿقِم فِل التَّْحِريِؿ. َٓ َيُجقُز َطَؾقِْف اْلَعْؼُد َمرَّ َنَّ َما 
ِ

ٕ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 3299. أخرجفؿا البخاري برقؿ )«ورخص يف العرية أن تباع بخرصفا، يلكؾفا أهؾفا رصبا =

 (. 2651، و:264(، ومسؾؿ برقؿ )32:3و
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ـَ  َْرِض، َوَكاْلَجْؿِع َبقْ ْٕ ، َكَالَِّذي َطَؾك َوْجِف ا ـِ َٓ َيُجقُز فِل َطْؼَدْي َكاَن َكْقًطا َواِحًدا 

ا َحِديُث َسْفؾٍ  ، َفَلمَّ ـِ ُْختَقْ ْٕ ; ;ا ـِ ُف ُمَؼقٌَّد بِالـَّْخَؾِة َوالـَّْخَؾتَقْ َفقَُدلُّ  ،بَِدلِقِؾ َما َرَوْيـَا َفنِكَّ

َياَدةِ َطَؾقِْفَؿا، ُثؿَّ إنَّ اْلُؿْطَؾَؼ ُيْحَؿُؾ َطَؾك الْ  ُؿَؼقَِّد َكَؿا فِل اْلَعْؼِد ـَطَؾك َتْحِريِؿ الزِّ

ـْ َخْؿَسِة َأْوُس  اْلَقاِحِد.
ـِ فِقِفَؿا َأْكثَُر مِ ـْ َرُجَؾقْ

ـِ مِ تَقْ ا إْن َباَع َرُجٌؾ َطِريَّ  ;َجازَ  ;ٍؼ َفَلمَّ

َنَّ 
ِ

َؾْؿ ُتْعتَبَْر َحاَجُة اْلبَائِِع إَلك اْلبَقِْع، ، فَ ُؿْشتَِريـَحاَجُة الْ  ُهقَ  ُؿَغؾَِّب فِل التَّْجِقيزِ ـالْ  ٕ

ِف بَِخْؿَسِة َأْوُسٍؼ. الؿراد مع تصرٍف يسقر. هاَفََل َيتََؼقَُّد فِل َحؼِّ
(1)

  

ُٜػرتط يف بٝع ايعساٜا؟ د:5ر َطأي١  َاذا 

 َٔ ايتُس. أٚال: بٝعٗا خبسصٗا

ـْ :  (7/235-)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ
إكََّؿا َيُجقُز َبقُْعَفا بَِخْرِصَفا مِ

َٓ أَْكثَرَ  َٓ أََقؾَّ مِـُْف َو َوَيِجُب َأْن َيُؽقَن التَّْؿُر الَِّذي َيْشتَِري بِِف َمْعُؾقًما بِاْلَؽقِْؾ،  ،التَّْؿِر، 

َٓ َيُجقُز ُجَزاًفا ـْ َأَباَح َبقَْع اْلَعَراَيا اْختََِلًفآَ َكْعَؾُؿ فِ ، َو ثؿ استدل ، ها.ل َهَذا ِطـَْد َم

 بحديث زيد بـ ثابت الذي يف الباب.

ًٝا: ايتكابض يف اجملًص.  ثاْ

َوُيْشتََرُط فِل َبقِْع اْلَعَراَيا التََّؼاُبُض  (7/237 :)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ

َكَُّف َبقُْع َتْؿٍر بِتَْؿٍر، َوَهَذا َقْقُل الشَّ ، َؿْجؾِسِ ـفِل الْ 
ِ

َٓ َكْعَؾُؿ فِقِف ُمَخالًِػا; ٕ ، َو افِِعلِّ

ـُ اْطتِبَاُرُه فِل َبقِْع اْلَعَراَيا
َٓ ُيْؿؽِ ا  ْرُع مِؿَّ َّٓ َما اْستَثْـَاُه الشَّ ، َفاْطُتبَِر فِقِف ُشُروُصُف، إ

ل التَّْؿِر اْكتِقَاُلُف َأْو َكْؼُؾُف، َوفِل الثََّؿَرةِ َواْلَؼبُْض فِل ُكؾِّ َواِحٍد مِـُْفَؿا َطَؾك َحْسبِِف، َفػِ 

 هاالتَّْخؾِقَُة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (22/63-64.)تؽؿؾة الؿجؿقعواكظر:  (2)
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 ثايًجا: بٝعٗا إىل حمتاج ألنًٗا زطًبا. 

َّٓ لُِؿْحتَاٍج إَلك  (7/238- :)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ َٓ َيُجقُز َبقُْعَفا إ

َٓ َيُجقُز َبقُْعَفا لَِغـِلٍّ  ، َوَأَباَحَفا فِل اْلَؼْقِل َوَهذَ ، َأْكؾَِفا ُرَصبًا، َو افِِعلِّ ا أََحُد َقْقَلْل الشَّ

َنَّ ُكؾَّ َبقٍْع َجاَز لِْؾُؿْحتَاِج 
ِ

َخِر ُمْطَؾًؼا لُِؽؾِّ َأَحٍد; ٕ ْٔ ، َكَسائِِر اْلبِقَاَطاِت،  ،ا َجاَز لِْؾَغـِلِّ

َنَّ َحِديَث أَبِل ُهَرْيَرَة َوَسْفٍؾ ُمْطَؾَؼاِن.
ِ

ـَ َسَلَلُف َوَلـَا َحِديُث زَ  َوٕ ـِ َثابٍِت ِحق ْيِد ْب

ـُ َلبِقدٍ  َْكَصاِر، َشَؽْقا إَلك  :َمْحُؿقُد ْب ْٕ ـْ ا
ـَ مِ ًٓ ُمْحتَاِجق ك ِرَجا َما َطَراَياُكْؿ َهِذِه؟ َفَسؿَّ

َٓ َكْؼَد بَِلْيِديِفْؿ َيبْتَاُطقَن بِِف ُرَصبًا َيْلُكُؾقَكُف، َوطِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َرُسقلِ  َصَب َيْلتِل َو ـَْدُهْؿ َأنَّ الرُّ

ـْ التَّْؿِر َيْلُكُؾقَكُف 
َص َلُفْؿ َأْن َيبْتَاُطقا اْلَعَراَيا بَِخْرِصَفا مِ ـْ التَّْؿِر، َفَرخَّ

ُفُضقٌل مِ

ُرَصبًا
(1)

َْصُؾ بَِشْرطٍ  . ْٕ ْرطِ  ;َوَمتَك ُخقلَِػ ا َنَّ ، َلْؿ َتُجْز ُمَخاَلَػتُُف بُِدوِن َذلَِؽ الشَّ
ِ

َوٕ

َػِر.لَ  ;َما ُأبِقَح لِْؾَحاَجةِ  ِص فِل السَّ ، َوالتََّرخُّ ـِ َكاةِ لِْؾَؿَساكِق  هاْؿ ُيبَْح َمَع َطَدمَِفا، َكالزَّ

وما كؼؾف طـ الشافعل مـ جقازه لألغـقاء هق إصح طـد الشافعقة،  ُ :قلت

وهق رواية طـ أمحد; ٕنَّ حديث محؿقد بـ لبقد مل يقجد مسـًدا، وٕنَّ الغـل قد 

الشقخ ابـ طثقؿقـ إىل الؼقل إول، واهلل أطؾؿ. يحتاج أيًضا إىل ذلؽ، ومال
(2)

 

هٕٛ فُٝا دٕٚ مخش١ أٚسل، ٚإٔ ٜهٕٛ املظرتٟ حباج١ إىل زابًعا ٚخاًَشا: إٔ ت

 أنٌ ايسطب.

، وقد تؼدم الؽَلم طىل اشتراط البقع «يلكؾقهنا رصبًا»لؼقلف يف حديث الباب: 

 بلقؾ مـ مخسة أوسؼ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ه. (: ذكره الشافعل مرسًَل، وٓ أحػظف طـ غقره.ا21/92) إوسطيف  قال ابـ الؿـذر  (2)

  (9/51:.)الشرح الؿؿتع (22/36-37 )تؽؿؾة الؿجؿقع (7/238 )الؿغـلواكظر:  (3)
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ٓ ُيشترط طـدكا حاجة  (22/42 :)تؽؿؾة الؿجؿقعيف   قاٍ ايشُّبُُهٞ

البائع إىل البقع جزًما، خَلًفا لبعض الحـابؾة، واشترصت الحـابؾة لبؼاء العؼد أن 

يلكؾفا أهؾفا رصبًا; فنْن تركفا حتك تصقر تؿًرا بطؾ العؼد، وكحـ كخالػفؿ يف 

ذلؽ، واشترط الخرقل مـ الحـابؾة كقهنا مقهقبة مـ بائعفا كؿا تؼدم طـ مالؽ، 

تركف لغـاه طـفا، أو  قالت الحـابؾة فقؿا إذا تركفا حتك صارت تؿًرا: ٓ فرق بقـو

، «يلكؾفا أهؾفا رصًبا»: ملسو هيلع هللا ىلصتركفا لعذر، أو لغقر طذر، وأخذوا يف ذلؽ بظاهر ققلف 

وٓ دلقؾ لفؿ يف ذلؽ; ٕنَّ الؿؼصقد بذلؽ ذكر الغاية الؿؼصقدة ٓ آشتراط، 

يلكؾفا بطؾ العؼد، وقد سؾؿقا أكف ٓ يبطؾ إٓ بترك ويؾزمفؿ طىل ما قالقه أكف متك مل 

إخذ، وٓ يبطؾ بترك إكؾ بعد إخذ، فؾق أخذها رصبًا فتركفا طـده، أو 

هاشؿسفا حتك صارت تؿًرا; جاز طـدهؿ، وهبذا يتبقـ ضعػ ما اشترصقه.
(1)

  

 ٌٖ تهٕٛ ايعس١ٜ يف غري ايٓدٌ؟ د:6ر َطأي١

ِة فِل  (7/239-23: :)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ َٓ َيُجقُز َبقُْع اْلَعِريَّ َو

ـِ َسْعدٍ  ـِ َحامٍِد، َوَقْقُل الؾَّقِْث ْب ا َثَؿَرُتُف ; َغقِْر الـَِّخقِؾ، َوُهَق اْختِقَاُر اْب َّٓ َأْن َيُؽقَن مِؿَّ إ

َبا َبا، َفقَُجقُز َبقُْع َرْصبَِفا بِقَابِِسَفا; لَِعَدِم َجَرَياِن الرِّ  فِقَفا. َٓ َيْجِري فِقَفا الرِّ

َصِب ُدوَن َغقِْرِهَؿا. قاٍ: ;  َوَيْحتَِؿُؾ َأْن َيُجقَز فِل اْلِعـَِب َوالرُّ افِِعلِّ َوُهَق َقْقُل الشَّ

َكاةِ فِقِفَؿا، َوَجَقاِز َخْرِصِفَؿا، َوَتْقِسقِؼِفَؿا،  َصِب فِل ُوُجقِب الزَّ َنَّ اْلِعـََب َكالرُّ
ِ

ٕ

 َتقْبِقِسِفَؿا، َواْقتِقَاتِ 
َواْلَحاَجِة إَلك َأْكِؾ َرْصبِِفَؿا،  ،ِفَؿا فِل َبْعِض اْلُبْؾَدانِ َوَكثَْرةِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/238-239.)الؿغـلواكظر:  (2)
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ْلِء ُيقِجُب ُثبُقَت اْلُحْؽِؿ فِل مِثْؾِفِ  َٓ َيُجقُز فِل َغقِْرِهَؿا; ، َوالتَّـِْصقُص َطَؾك الشَّ َو

ْختََِلفِِفَؿا فِل َأْكثَِر َهِذهِ اْلَؿَعاكِل
ِ

ـُ َخْرُصَفا; ;ٓ
َٓ ُيْؿؽِ َْغَصاِن   َفنِكَُّف  ْٕ قَِفا فِل ا لِتََػرُّ

َٓ ُيْؼتَاُت  َْوَراِق، َو ْٕ َراِء بِِف. ،َفاَيابُِس  َواْستِتَاِرَها بِا َوَقاَل اْلَؼاِضل:  َفََل َيْحتَاُج إَلك الشِّ

َْوَزاِطلِّ  ،َوُهَق َقْقُل َمالٍِؽ  َيُجقُز فِل َسائِِر الثَِّؿاِر. ْٕ  .قؾِ ـَّخِ قِقَاًسا َطَؾك َثَؿَرةِ ال ;َوا

ـْ الْ  ملسو هيلع هللا ىلصَوَلـَا َما َرَوى التِّْرمِِذيُّ َأنَّ الـَّبِلَّ  قاٍ: َّٓ ـَكَفك َط ُؿَزاَبـَِة، الثََّؿِر بِالتَّْؿِر، إ

بِقِب، َوُكؾِّ َثَؿَرةٍ بَِخْرِصَفا. ;َأْصَحاَب اْلَعَراَيا ـْ َبقِْع اْلِعـَِب بِالزَّ ُف َقْد َأذَِن َلُفْؿ، َوَط  َفنِكَّ

ـٌ َوَهَذا َحِديٌث  ِة بِالتَّْؿِر.، َحَس ـِ َثابٍِت  َوَهَذا َيُدلُّ َطَؾك َتْخِصقِص اْلَعِريَّ ـْ َزْيِد ْب َوَط

ـْ َرُسقِل اهلل َصِب  ملسو هيلع هللا ىلص َط ِة بِالرُّ َص َبْعَد َذلَِؽ فِل َبقِْع اْلَعِريَّ َوَلْؿ  ،َأْو بِالتَّْؿرِ  ،أَكَُّف َرخَّ

ْص فِل َغقِْر َذلَِؽ  َْصَؾ ...، ُيَرخِّ ْٕ َنَّ ا
ِ

ِة، َوإِكََّؿا َجاَزْت فِل  َوٕ َيْؼتَِضل َتْحِريَؿ َبقِْع اْلَعِريَّ

ـِ  َثَؿَرةِ الـَِّخقِؾ ُرْخَصًة، َٓ َيِصحُّ قِقَاُس َغقِْرَها َطَؾقَْفا لَِقْجَفقْ َُا :َو ٖٔ َٓ  :َأَحٔد َأنَّ َغقَْرَها 

ْقتِقَاِت بَِفا، َوُسُفقَلِة َخْرِصَفا، َوكَ 
ِ

َْهِؾ ُيَساِويَفا فِل َكثَْرةِ آ
ِ

َْصِؾ ٕ ْٕ ْخَصِة فِل ا ْقِن الرُّ

َصِب ُدوَن َغقِْرِه.ـالْ  ْٔٞ َؿِديـَِة، َوإِكََّؿا َكاَكْت َحاَجُتُفْؿ إَلك الرُّ َٓ ُيْعَؿُؾ  :ايٖجا أَنَّ اْلِؼقَاَس 

ا، َوقِقَاُسُفْؿ ُيَخالُِػ ُكُصقًصا َغقَْر َمْخُصقَصٍة، َوإِكََّؿا َيُجقزُ   بِِف إَذا َخاَلَػ َكصًّ

ـْ َبقِْع اْلِعـَِب  ملسو هيلع هللا ىلصَؿْخُصقِص، َوَكْفُل الـَّبِلِّ ـَؿِحؾِّ الْ ـالتَّْخِصقُص بِاْلِؼقَاِس َطَؾك الْ  َط

بِقِب َلْؿ َيْدُخْؾُف َتْخِصقٌص   ها.َأْطَؾؿُ  َوَاهللُ ، َفُقَؼاُس َطَؾقِْف، َوَكَذلَِؽ َسائُِر الثَِّؿارِ  ،بِالزَّ

، الصٌابمحد، وهق ومذهب داود الظاهري كؿذهب الؾقث، وأ ُ :قلت

أطؾؿ. واهلل
(1)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (21/93.)إوسطواكظر:  (2)
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ـِ ُطَؿَر  (188) ـِ اْب   ،َوَط
ِ
ـْ َبقِْع الثَِّؿاِر َحتَّك َيبُْدَو  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َكَفك َرُسقُل اهلل َط

َػٌؼ َطَؾقِْف.َكَفك البَائَِع َوالُؿبْتَاَع. ُمتَّ  َصََلُحَفا
(1)

 

ـْ َصََلِحَفا قَ  اَل: َحتَّك َتْذَهَب َطاَهُتفَوفِل ِرَواَيٍة: َوَكاَن إَذا ُسئَِؾ َط
(2)

.
(3)

 

ـِ َمالٍِؽ  (188) ـْ َأَكِس ْب ـْ َبقِْع الثَِّؿاِر َحتَّك ُتْزِهَل  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ  َوَط . َكَفك َط

. . ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف، َوالؾَّْػُظ لِْؾبَُخاِريِّ قِقَؾ: َوَما َزْهُقَها؟ َقاَل: َتْحَؿارُّ َوَتْصَػارُّ
(4)

 

ـْ َبقِْع الِعـَِب َحتَّك َيْسَقدَّ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ  َوَطـُْف  (188) ـْ َبقِْع الَحبِّ َكَفك َط ، َوَط

َّٓ الـََّسائِّل  . َرَواُه الَخْؿَسُة إ ـُ ِحبَّانَ  ،َحتَّك َيْشتَدَّ َحُف اْب َوالَحاكُِؿ. ،َوَصحَّ
(5)
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 (. 2645ؿ )(، ومسؾ32:5أخرجف البخاري ) (2)

 يف )أ(: طاهتفا. (3)

 (. والؿسئقل هق ابـ طؿر. 63( )2645(، ومسؾؿ )2597أخرجف البخاري ) (4)

 (. 2666(، ومسؾؿ )2599أخرجف البخاري ) (5)

(، وابـ ماجف 2339(، والترمذي )4482(، وأبقداود )4/332. أخرجف أمحد )ضعٝف طاذ (6)

(، مـ صريؼ محاد بـ سؾؿة طـ محقد طـ أكس :3/2(، والحاكؿ )4::5(، وابـ حبان )3328)

هنك أن تباع الثؿرة حتك تزهق، وطـ العـب... الحديث. وهذا إسـاد ضاهره الصحة،  أن الـبل 

إٓ أن محاًدا قد تػرد بذكر العـب والحب، فؼد رواه مجع طـ محقد بذكر )الـخؾ حتك تزهق( ومل 

ك الؼطان وابـ الؿبارك وهشقؿ وإسؿاطقؾ يذكروا العـب والحب، ومؿـ رواه كذلؽ: مالؽ ويحق

(. وكذلؽ طبدالقهاب الثؼػل كؿا 3/51-53) الؿسـد الجامعبـ جعػر والدراوردي كؿا يف ا

(، وأبقخالد 4962) مسـد أبل يعىل(، ويزيد بـ هارون كؿا يف :3/25) مسـد الشافعليف 

شرح بؽر ويحقك ابـ أيقب كؿا يف (، وطبداهلل بـ 715ٓبـ الجارود ) الؿـتؼكإمحر كؿا يف 

 (. فالحديث شاذ بذكر العـب والحب، واهلل أطؾؿ.5/35) الؿعاين

( فؾؾف الحؿد طىل ما 6/414) الؽبرىقد أشار إىل شذوذ ذلؽ كؿا يف  ثؿ رأيت البقفؼل 

 ألفؿ وطؾؿ.
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 حاديثاملسائل واألحكام املستفادة من األ

 بٝع ايجُس٠ قبٌ إٔ ؽًل. د:1ر َطأي١

أنَّ  صحقح مسؾؿحديث جابر يف  ُكِؼؾ اْلمجاع طىل طدم جقاز ذلؽ، ويشؿؾف

هنك طـ الؿعاومة. والؿعاومة مشتؼة مـ العام، ومعـاه: أن يبقع ثؿرة  الـبل 

هذا العام، أو ثؿرة طامقـ، أو ثَلثة.
(1)

  

 بٝع ايجُاز بعد ظٗٛزٖا قبٌ بدٚ ؾالحٗا. د:2ر َطأي١

 فالجؿفقر طىل الؿـع; ٕحاديث الباب، وقد كؼؾ  :إن كان بشرط التبؼقة

ـ قدامة اْلمجاع طىل طدم الجقاز، ولؽـ كؼؾ الحافظ ابـ حجر طـ الـقوي، واب

يزيد بـ أبل حبقب الجقاز، قال: َوِهَؿ مـ كؼؾ اْلمجاع فقف. وطـد الجؿفقر 

 بطَلن البقع.

 ; ٕحاديث الباب وإن مل يصح اْلمجاع.قٌل اجلويٌزهق  ًالصحٍح ُ :قلت

 :جقاز; لعدم وجقد فالجؿفقر طىل ال وأما إن باطفا بشرط الؼطع يف الحال

أرأيت إذا مـع اهلل الثؿرة بم يستحل »يف حديث أكس:  طؾة الؿـع، وهل ققلف 

 ، وٕكف سقـتػع هبا إذا قطعفا.«أحدكم مال أخقه؟

  ومـع مـ ذلؽ ابـ أبل لقىل، والثقري، وقد فات الـقوي، وابـ قدامة هذا

َلف طـ ابـ أبل الخَلف وكؼَل اْلمجاع طىل الجقاز، وتعؼبفؿا الحافظ بذكر الخ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (21/2:4.)شرح مسؾؿواكظر:  (2)
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 لقىل، والثقري.

ابـ اْلمام  وهق اختقار ورجحف الشقكاين، والصـعاين، ،ًالصحٍح قٌل اجلويٌز

.طثقؿقـ 
(1)

  

 -طف مطؾًؼا، ومل يشترط قطًعا وٓ تبؼقة فؼال ابـ قدامة: البقع باصٌؾ وأما إن با

 ٕنَّ  وبف قال مالؽ، والشافعل، وأجازه أبق حـقػة; - يعـل يف مذهب الحـابؾة

 ها.إصَلق العؼد يؼتضل الؼطع

بلن طؿقم الحديث يدل طىل تحريؿ ذلؽ، ويدل طىل  :أبٞ حٓٝف١ ٢ًُٚأجٝب ع

هدم قاطدهتؿ بلنَّ إصَلق العؼد يؼتضل الؼطع، بؾ ضاهره يؼتضل اْلبؼاء بدلقؾ 

 .«...أرأيت إذا مـع اهلل الثؿرة»ققلف: 

.فالصحٍح قٌل اجلويٌز
(2)

  

 .-ايٓد١ً-حٗا َع األؾٌ بٝع ايجُس٠ قبٌ بدٚ ؾال د:3ر َطأي١

من ابتاع كخًَل بعد أن »: كؼؾ ابـ قدامة اْلمجاع طىل الجقاز; لؼقل الـبل 

«ُتَمبَّر فثؿرهتا لؾذي باطفا؛ إَّل أن يشترط الؿبتاع
(3)

، وٕكف إذا باطفا مع إصؾ 

حصؾت تبًعا يف البقع، فؾؿ يضر احتؿال الغرر فقفا كؿا احتؿؾت الجفالة يف بقع 

الضرع مع بقع الشاة. الؾبـ يف
(4)
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  (32:4.)الػتح (21/292 )شرح مسؾؿ (7/259- )الؿغـلاكظر:  (2)

  (21/292.)شرح مسؾؿ (7/25: )الؿغـلاكظر:  (3)

 .(، مـ حديث ابـ طؿر 2654(، ومسؾؿ برقؿ ):348أخرجف البخاري برقؿ ) (4)

  (7/261.)الؿغـلاكظر:  (5)
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 بٝع ايجُس٠ قبٌ بدٚ ؾالحٗا ملايو األؾٌ. د:4ر َطأي١

أن تؽقن الـخؾ ْلكسان، فقبقعفا ويشترط الثؿرة، ثؿ يبقع الثؿرة لؿـ  صٛزتٗا:

اشترى مـف الـخؾ بعد ذلؽ، أو يقصل إكسان لرجؾ بثؿرة كخؾف، فقبقعفا لقرثة 

 الؿقصل.

 :ففذه الؿسللة فقفا ققٓن ٕهؾ العؾؿ 

وهق الؿشفقر مـ ققل مالؽ ووجٌف  ،الجقاز ويصح البقع ألٍٚ:ايكٍٛ ا

 لؾشافعقة والحـابؾة.

طدم الجقاز، وٓ يصح البقع، وهق وجٌف لؾشافعقة والحـابؾة،  ايكٍٛ ايجاْٞ:

حف ; لعؿقم أحاديث الباب، ًىرا القٌل أقسب ،ابـ طثقؿقـاْلمام  ورجَّ

أطؾؿ. واهلل
(1)

 

 قابط بدٚ ايؿالح. د:5ر َطأي١

ـْ الثََّؿَرةِ َيتََغقَُّر  (7/269-26: :)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ
َما َكاَن مِ

اِص، َفُبُدوُّ َصََلِحِف  جَّ َْسَقدِ، َواْْلِ ْٕ َلْقُكُف ِطـَْد َصََلِحِف، َكثََؿَرةِ الـَّْخِؾ، َواْلِعـَِب ا

ِهفِ  ;َوإِْن َكاَن اْلِعـَُب َأْبقََض ، بَِذلَِؽ  َؿاُء اْلُحْؾُق، ـَيبُْدَو فِقِف الْ َوُهَق أَْن  ،َفَصََلُحُف بِتََؿقُّ

، َوَيْصَػرَّ َلْقُكفُ  ـَ اِح َوَكْحِقِه، َفبَِلْن َيْحُؾَق، أَْو ، َوَيؾِق ُن، َكالتُّػَّ َٓ َيتََؾقَّ ا  َوإِْن َكاَن مِؿَّ

َٓ َيتََغقَُّر َوإِْن َكاَن مِؿَّ  َوإِْن َكاَن بِطِّقًخا، َأْو َكْحَقُه، َفبَِلْن َيبُْدَو فِقِف الـُّْضُج.، َيطِقَب  ا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (:/38-39.)الشرح الؿؿتع (7/261 )الؿغـلاكظر:  (2)
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 َلْقُكُف، َوُيْمَكُؾ َصقِّبًا، ِصَغاًرا َوكِبَاًرا، َكاْلِؼثَّاِء َواْلِخقَاِر، َفَصََلُحُف ُبُؾقُغُف َأْن ُيْمَكَؾ َطاَدًة.

: ُبُؾقُغُف أَْن َيتَـَاَهك ِطَظُؿُف. ،َوَقاَل اْلَؼاِضل افِِعلِّ َوَما ُقْؾـَاُه َأْشبَُف  َوَأْصَحاُب الشَّ

ْلِء اْبتَِداُؤُه، َوَتـَاِهَل ِطَظِؿِف آِخُر َصََلِحِف.بَِصََل  ا َقاُلقُه; َفنِنَّ ُبُدوَّ َصََلِح الشَّ  ِحِف مِؿَّ

ََلِح فِل الثََّؿِر َيْسبُِؼ َحاَل اْلِجَزازِ  َنَّ ُبُدوَّ الصَّ
ِ

 .َوٕ

افِعِ  ثِ قاٍ: ـْ َأْهِؾ َوَما ُقْؾـَا فِل َهَذا اْلَػْصِؾ َفُفَق َقْقُل َمالٍِؽ، َوالشَّ
، َوَكثِقٍر مِ لِّ

 .الؿراد كتفكااْلِعْؾِؿ، َأْو ُمَؼاِرٌب َلُف.

أخرجف  .، أهنؿا قآ: حتك ُيطعؿَ وثبت طـ ابـ طؿر وابـ طباس  ُ :قلت

 (.21/66ابـ الؿـذر )

بٝممع ايكجمما٤، ٚاـٝمماز، ٚايباذمممإ، َٚمما أغممبٗٗا ٖممٌ جيممٛش بٝممع         د:6ر َطأي١

 أنجس َٔ يكط١.

َوُجْؿَؾُة َذلَِؽ أَكَُّف إَذا َباَع َثَؿَرَة  (7/271 :)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ

ـْ َهِذهِ اْلُبُؼقلِ 
َّٓ َبقُْع الْ  ;َشْلٍء مِ َوبَِفَذا َقاَل ، َؿْعُدومِ ـَؿْقُجقدِ مِـَْفا، ُدوَن الْ ـَلْؿ َيُجْز إ

. افِِعلُّ َنَّ  َأُبق َحـِقَػَة، َوالشَّ
ِ

َذلَِؽ َيُشؼُّ َتْؿقِقُزُه،  َوَقاَل َمالٌِؽ: َيُجقُز َبقُْع اْلَجِؿقِع; ٕ

 َفُجِعَؾ َما َلْؿ َيْظَفْر َتبًَعا لَِؿا َضَفَر، َكَؿا َأنَّ َما َلْؿ َيبُْد َصََلُحُف َتبٌَع لَِؿا َبَدا.

َفَؾْؿ َيُجْز َبقُْعَفا، َكَؿا َلْق َباَطَفا َقبَْؾ ُضُفقِر َشْلٍء  ;َوَلـَا َأكََّفا َثَؿَرٌة َلْؿ ُتْخَؾْؼ  قاٍ:

َنَّ َما َلْؿ َيبُْد َصََلُحُف َيُجقُز إْفَراُدُه بِاْلبَقِْع، مِـَْفا
ِ

، َواْلَحاَجُة َتـَْدفُِع بِبَقِْع ُأُصقلِِف، َوٕ

َٓ َيُجقُز َبقُْعُف َتبًَعا لَِؿا ، بِِخََلِف َما َلْؿ ُيْخَؾْؼ  ـْ َثَؿَرةِ الـَّْخِؾ 
َنَّ َما َلْؿ ُيْخَؾْؼ مِ

ِ
َوٕ

 هاْؿ َيبُْد َصََلُحُف َتبًَعا لَِؿا َبَدا.ُخؾَِؼ، َوإِْن َكاَن َما لَ 
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ح شقخ اْلسَلم ابـ تقؿقة، وتؾؿقذه ابـ الؼقؿ جقاز ذلؽ كؿا قال  وقد رجَّ

 مالؽ.

َٓ َسبِقَؾ إَلقْفِ :  قاٍ ابٔ ايكِٝ ٌر فِل اْلَغالِِب  إْذ ُهَق فِل َغاَيِة  ;َذلَِؽ ُمتََعذِّ

َٓ يَ  ،اْلَحَرِج َواْلُعْسرِ  َٓ َما ِهَل الؾُّؼْ  ،ـَْضبِطُ َفُفَق َمْجُفقٌل   ،َأِهَل اْلؽِبَارُ  ،َؿبِقَعةُ ـَطُة الْ َو

َغارُ  طُ ـَأْو الْ  ،َأْو الصِّ ـُ ـَأْو َبْعُض َذلَِؽ؟ َوَتُؽقُن الْ  ،ُؿتََقسِّ
َٓ ُيْؿؽِ ا  َؿْؼثََلُة َكبِقَرًة ِجدًّ

َدةٍ  اٍم ُمتََعدِّ َّٓ فِل َأيَّ ْؼَطِة اْلَقاِحَدةِ إ َطٌة ُأْخَرى َتْختَؾُِط ْحُدُث ُكؾَّ َيْقٍم ُلؼْ َفقَ  ،َأْخُذ الؾُّ

ـُ َتَؿقُُّزَها مِـْفُ  ،َؿبِقعِ ـبِالْ 
َٓ ُيْؿؽِ َّٓ َأْن َيْجَؿَع  ،َو ـْ َذلَِؽ إ

ْحتَِراِز مِ
ِ

َٓ َسبِقَؾ إَلك آ َو

 ها.َدَوابَّ اْلِؿْصِر ُكؾََّفا فِل َيْقٍم َواِحدٍ 

وجدت الحاجة كؿا أشار إىل ذلؽ  يجقز ذلؽ إذا: قال أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل لو

الشقخان رمحفؿا اهلل، وذلؽ حاصؾ بؽثرة يف الؿزارع الؽبقرة، وأما إذا مل تقجد 

الحاجة فَل يجقز كؼقل الجؿفقر، واهلل أطؾؿ.
(1)

  

 إذا اغرتاٖا بأؾٛهلا، فٌٗ جيٛش ذيو؟ د:7ر َطأي١

  الجؿفقر طىل الجقاز، والشافعقة طىل طدم الجقاز، لؽـ يجقزون

 الؿؼاثل. لا فقفا أصقآستئجار، وبؿ

، واهلل أطؾؿ.الساجح قٌل اجلويٌز ُ :قلت
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إوسط (4/525 ،)أطَلم الؿققعقـ (3:/595-596 )مجؿقع الػتاوىاكظر:  (2)

(21/56.) 

 اكظر الؿصادر السابؼة. (3)
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ُٜػمممرتط فٝٗممما ايكطمممع أٚ        د:8ر َطأي١ بٝمممع ايجُممماز بعمممد بمممدٚ ؾمممالحٗا ٖمممٌ 

 ايتبك١ٝ؟

ََلُح فِل الثََّؿَرةِ  (7/266 :)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ َجاَز  ;إَذا َبَدا الصَّ

َوبَِذلَِؽ َقاَل َمالٌِؽ، ، اِل اْلِجَزاِز، َوبَِشْرِط اْلَؼْطعِ َبقُْعَفا ُمْطَؾًؼا، َوبَِشْرِط التَّبِْؼقَِة إَلك حَ 

. افِِعلُّ َٓ َيُجقُز بَِشْرِط التَّبِْؼقَِة. َوالشَّ َّٓ َأنَّ ُمحَ  َوَقاَل أَُبق َحـِقَػَة َوَأْصَحاُبُف:  ًدا َقاَل: إ ؿَّ

  َجاَز. ;ُؿَفاظَ إَذا َتـَاَهك طِ 
ِ

قا بَِلنَّ َهَذا َشْرُط آ َٓ َواْحتَجُّ ْكتَِػاِع بِِؿْؾِؽ اْلبَائِِع َطَؾك َوْجٍف 

ـْ َبقِْع الثََّؿَرةِ َحتَّك َيبُْدَو َصََلُحَفا ملسو هيلع هللا ىلصَوَلـَا َأنَّ الـَّبِلَّ . َفَؾْؿ َيُجزْ  ;َيْؼتَِضقِف اْلَعْؼدُ  ، َكَفك َط

ََلِح ِطـَْدُهْؿ َؿـِْفلُّ َطـُْف قَ ـَفَؿْػُفقُمُف إَباَحُة َبقِْعَفا َبْعَد ُبُدوِّ َصََلِحَفا، َوالْ  بَْؾ ُبُدوِّ الصَّ

ـْ  َّٓ َلْؿ َيُؽ ََلِح، َوإِ اْلبَقُْع بَِشْرِط التَّبِْؼقَِة، َفقَِجُب أَْن َيُؽقَن َذلَِؽ َجائًِزا َبْعَد ُبُدوِّ الصَّ

َٓ َفائَِدَة فِل ذِْكِرهِ  ََلِح َغاَيًة، َو َنَّ الـَّبِلَّ ، ُبُدوُّ الصَّ
ِ

ـْ َبقِْع ال ملسو هيلع هللا ىلصَوٕ ثََّؿَرةِ َحتَّك َكَفك َط

ـَ اْلَعاَهةَ  َنَّ َما ُيْؼَطُع ، َيبُْدَو َصََلُحَفا، َوَتْلَم
ِ

ـِ اْلَعاَهِة َيُدلُّ َطَؾك التَّبِْؼقَِة; ٕ َوَتْعؾِقُؾُف بَِلْم

َٓ ُيَخاُف اْلَعاَهُة َطَؾقْفِ  ها.فِل اْلَحاِل 
(1)

 

 ع٢ً َٔ ضكٞ ايجُس٠؟ د:9ر َطأي١

 ;َذا اْحتَاَجْت الثََّؿَرُة إَلك َسْؼٍل َوإِ  (7/269 :)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ

ْؼِل. ;َلِزَم اْلبَائَِع َذلَِؽ  َكَُّف َيِجُب َطَؾقِْف َتْسؾِقُؿ الثََّؿَرةِ َكامَِؾًة، َوَذلَِؽ َيُؽقُن بِالسَّ
ِ

َفنِْن  ٕ

َٓ َيْؾزَ  َْصَؾ، َوَطَؾقِْف َثَؿَرٌة لِْؾبَائٍِع،  ْٕ ُؿْشتَِرَي َسْؼقَُفا؟ ـُم الْ قِقَؾ: َفؾَِؿ ُقْؾتُْؿ إكَُّف إَذا َباَع ا

َنَّ الْ 
ِ

ـْ ِجَفتِِف، َوإِكََّؿا ـُقْؾـَا: ٕ
َكَُّف َلْؿ َيْؿؾِْؽَفا مِ

ِ
َٓ َيِجُب َطَؾقِْف َتْسؾِقُؿ الثََّؿَرةِ; ٕ ُؿْشتَِرَي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (22/575.)تؽؿؾة الؿجؿقع (32:4 )الػتح (21/292-293 )شرح مسؾؿواكظر:  (2)
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ْؼِل، لِ  ;َبِؼَل مِْؾُؽُف َطَؾقَْفا، بِِخََلِف َمْسَلَلتِـَا ـْ السَّ

َضَرٍر َيْؾَحُؼ َفنِْن اْمتَـََع اْلبَائُِع مِ

ُف َدَخَؾ َطَؾك َذلَِؽ  َكَّ
ِ

َْصِؾ، ُأْجبَِر َطَؾقِْف; ٕ ْٕ ها.بِا
(1)

 

: يؾزم البائع بسؼايتفا إىل أوان الجذاذ; ٕنَّ ذلؽ هق العادة  قاٍ ايٟٓٛٚ

  (21/293.)شرح مسؾؿفقفا. 

 ملػرتٟ ايجُس٠ بٝعٗا ٖٚٞ يف غذسٖا؟ جيُٛشٌٖ  د:11ر َطأي١

 َبقُْعَفا فِل  (7/269 :)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ
َوَيُجقُز لُِؿْشتَِري الثََّؿَرةِ

ـِ َثابٍِت  َشَجِرَها. اِم، َوَزْيِد ْب ـِ اْلَعقَّ َبقِْر ْب ـْ الزُّ ُرِوَي َذلَِؽ َط
(2)

ـِ َأبِل  ـِ ْب ، َواْلَحَس

ـِ الْ  ، َواْب افِِعلِّ ، َوَأبِل َحـِقَػَة، َوالشَّ ـِ اْلبَْصِريِّ ـُ َطبَّاسٍ  َوَكِرَهفُ  ُؿـِْذِر.ـاْلَحَس اْب
(3)

 ،

َكَُّف َبقٌْع َلُف َقبَْؾ َقبِْضِف، َفَؾْؿ َيُجْز، َكَؿا َلْق َكاَن َطَؾك َوْجِف 
ِ

َوِطْؽِرَمُة، َوَأُبق َسَؾَؿَة; ٕ

َْرِض، َفَؾْؿ َيْؼبِضُف. ْٕ ُه. ا ُف فِقِف، َفَجاَز َلُف َبقُْعُف، َكَؿا َلْق َجزَّ  َوَلـَا َأكَُّف َيُجقُز َلُف التََّصرُّ

َفنِنَّ َقبَْض ُكؾِّ َشْلٍء بَِحَسبِِف، َوَهَذا َقبُْضُف التَّْخؾِقَُة،  ;َٓ َيِصحُّ  َقْقُلُفْؿ: َلْؿ َيْؼبِْضُف.وَ 

 هاَوَقْد ُوِجَدْت.

 ، واهلل أطؾؿ.اجلٌاشهق  الصحٍح: قال أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل لو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (22/575.)تؽؿؾة الؿجؿقعواكظر:  (2)

ة، طـ قتادة، طـ (، طـ طبدة بـ سؾقؿان، طـ سعقد بـ أبل طروب7/436أخرجف ابـ أبل شقبة ) (3)

سؾقؿان بـ يسار، طـ زيد بـ ثابت، والزبقر بـ العقام، بف. وإسـاده صحقح إىل سؾقؿان، لؽـ 

سؾقؿان سؿع مـ زيد بـ ثابت، ومل يسؿع مـ الزبقر بـ العقام; فنكف مل يدركف كؿا يعؾؿ مـ تاريخ 

 .القفقات; وطؾقف ففق ثابت طـ زيد، ومل يثبت طـ الزبقر 

(، طـ طبدة بـ سؾقؿان، طـ سعقد، طـ قتادة، طـ طؽرمة، طـ ابـ 7/436أبل شقبة ) أخرجف ابـ (4)

 طباس: أكف كرهف. وهذا إسـاد صحقح.
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ِّش بٝمع اٝمع     د:11ر َطأي١ َُٜذم بدٚ ايؿالح يف بعض ايجُس َٔ ايػذس٠ ٌٖ 

 ايػذس٠؟ناز 

َٓ َيْختَؾُِػ الْ  (7/267 :)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ َؿْذَهُب َأنَّ ُبُدوَّ ـَو

ُف ُيبَاُح َبقُْع  َجَرةِ َصََلٌح لَِجِؿقِعَفا، َأْطـِل َأكَّ ََلِح فِل َبْعِض َثَؿَرةِ الـَّْخَؾِة، َأْو الشَّ الصَّ

َٓ َأْطَؾُؿ فِقِف اْختََِلًفا، َجِؿقِعَفا بَِذلَِؽ   ها.َو

 بقـ العؾؿاء (: وٓ أطؾؿ22/562) تؽؿؾة الؿجؿقعيف   هٞبُُٚقاٍ ايشُّ

خَلًفا يف أكف ٓ يشترط الصَلح يف مجقع الؿبقع، وإكؿا اختؾػقا يف مؼدار ما 

 هايضبطقكف، ومذهبـا أكف يؽػل بدو الصَلح يف كخؾة واحدة، بؾ يف بسرة واحدة.

كؼؾ حـبؾ إذا غؾب الصَلح، (: و6/76) اْلكصافقال الؿرداوي يف  ُ :قلت

يف الـقع، وقالف الؼاضل، وأبق حؽقؿ الـفرواين وغقرهؿ فقؿا  الؿحرروجزم بف يف 

 إذا غؾب الصَلح يف شجرة.

بعض إشجار يتلخر بدو الصَلح يف بعض ثؿرها طـ بعض،  تنبيه:

كشجرة الؿاكجق; فنكف ربؿا يبدو الصَلح ببعض الثؿر، وٓ يبدو يف البعض أخر 

 أكف ٓ يبقع إٓ ما بدا صَلحف، واهلل أطؾؿ. األظيسٓ بعد شفريـ، فػل مثؾ هذه إ

س مممممممُٝع نممممم ٛش بٝمممع د ممممم ٌٗ جيمس٠، فمممممممممم إذا بمممدا ايؿمممالح يف غذ   د:12ر َطأي١

 األغذاز يف ذيو ايبطتإ َٔ ذيو ايٓٛع؟

  أكثر الػؼفاء طىل أكف يجقز بقع مجقع ذلؽ الـقع، وهق ققل الشافعل، ومحؿد
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  رواية، وهق مؼتضك ققل مالؽ، والؾقث بـ سعد.بـ الحسـ، وأمحد يفا

  ٓوذهب أمحد يف رواية، وبعض الحـابؾة، وبعض الشافعقة إىل أكف ٓ يجقز إ

 بقع ما بدا صَلحف.

ح ابـ طثقؿقـ الؼقل إول، لؽـ اشترط الحـابؾة بقعفا مع اْلمام  ورجَّ

 الصالحة تبًعا.

: إذا بدا الصَلح يف الحاويو الرطاية: قال يف اْلكصافيف  قاٍ املسداٟٚ

بعض الـقع; جاز بقع بعض ذلؽ الـقع يف إحدى الروايتقـ، وإن غؾب جاز بقع 

هاالؽؾ، كصَّ طؾقف.
(1)

 

ٖممٌ ٜهممٕٛ بممدٚ ايؿممالح يف ْممٛع جيٝممص بٝممع األْممٛاع األخممس٣ َممٔ   د:13ر َطأي١

 ْفظ اؾٓظ؟

 :فقف ققٓن 

ا لؾصَلح يف مجقع الج جقاز األٍٚ: ـس، وهق بقعف مجقًعا، ويؽقن ذلؽ ُبُدوًّ

لحسـ، ووجٌف لؾشافعقة، والحـابؾة; ٕكف يؽقن متؼارًبا يف ققل الؾقث، ومحؿد بـ ا

 الغالب.

ٓ يجقز إٓ بقع الـقع الذي بدا صَلحف، وهق إشفر طـد الحـابؾة،  ايجاْٞ:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشرح  (22/562-563 )تؽؿؾة الؿجؿقع (6/77 )اْلكصاف (7/267 )الؿغـلواكظر:  (2)

  (:/33.)الؿؿتع
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 وطؾقف أكثرهؿ وهق وجٌف لؾشافعقة.

ح هذا الؼقل لظاهر أحاديث  ;أقسب، وهق ابـ طثقؿقـ اْلمام  ورجَّ

الباب، واهلل أطؾؿ.
(1)

  

 ٌٖ بدٚ ايؿالح يف بطتإ ٜهٕٛ ؾالّحا يطا٥س ايبطاتني؟ د:14ر َطأي١

،  (7/268 :)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ ـِ ـْ ُبْستَاَكقْ
ا الـَّْقُع اْلَقاِحُد مِ َفَلمَّ

ََلُح فِل أََحدِ  َخَر فِل َجَقاِز اْلبَقِْع َحتَّك َيبُْدَو الصَّ ْٔ ـِ َفََل َيتْبَُع َأَحُدُهَؿا ا ِهَؿا، ُمتََجاِوَرْي

افِِعلِّ  ، َوَهَذا َمْذَهُب الشَّ ـِ ـْ َأْحَؿَد ِرَواَيٌة ُأْخَرى َأنَّ ُبُدوَّ ، َكاَكا َأْو ُمتَبَاِطَدْي َوُحؽَِل َط

ـْ اْلَؼَراِح َصََلٌح َلُف، َولَِؿا َقاَرَبُف.
ََلِح فِل َشَجَرةٍ مِ َكَُّفَؿا  الصَّ

ِ
َوبَِفَذا َقاَل َمالٌِؽ; ٕ

ََلِح، َفَلْشبََفا اْلَؼَراَح اْلَقاِحَد.َيتَؼَ   هااَرَباِن فِل الصَّ

ح ابـ قدامة الؼقل إول; لعؿقم إحاديث يف الباب، وهق  ، الصٌابثؿ رجَّ

 واهلل أطؾؿ.

الَؼراح مـ إرضقـ كؾ قطعة طىل حقالفا مـ مـابت الـخؾ  َساح:َع٢ٓ ايَك

وغقر ذلؽ.
(2)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (6/77-78 )اْلكصاف (22/562 )تؽؿؾة الؿجؿقع (7/267-268 )الؿغـلاكظر:  (2)

الشرح الؿؿتع (:/33.) 

  (7/268.)الؿغـلاكظر:  (3)
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(181)  

ِ
ـِ َطبِْداهلل ـْ َجابِِر ْب   ، َوَط

ِ
َلْو بِْعت ِمْن »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

ُه َشْقًئا، بَِم َتْلُخُذ َماَل َأِخقك  َأِخقك َثَؿًرا ـْ َفَلوَُصابَْتُه َجائَِحٌة َفََل َيِحلُّ َلك َأْن َتْلُخَذ ِم

؟ .َرَواُه ُمْسؾِؿٌ  «بَِغْقرِ َحقٍّ
(1)

 

 َأَمَر بَِقْضِع الَجَقائِِح. ملسو هيلع هللا ىلصَواَيٍة َلُف: َأنَّ الـَّبِلَّ َوفِل رِ  (188)

 نياملسائل واألحكام املستفادة من احلدي 

 َع٢ٓ اؾا٥خ١. د:1ر َطأي١

الجائحة مشتؼة مـ الجقح، وهق آستئصال، والؿؼصقد هـا: آفة سؿاوية 

 ( أن يضع البائع لؾؿشتريبَِقْضِع الَجَقائِِح تصقب الثؿار فتفؾؽفا، والؿؼصقد بـ)

 ثؿـ الثؿر، ويعقده إلقف، والجائحة السؿاوية كالبرد، والريح، والجراد وما أشبففا.

إذا بٝعت ايجُس٠ بعد بدٚ ايؿالح، ثِ أؾمٝب بففم١ واٜٚم١ قبمٌ      د:2ر َطأي١

 أٚإ اؾراذ؟

  ذهب مجٌع مـ أهؾ العؾؿ إىل أنَّ الضؿان طىل البائع، وأوجبقا طؾقف أن يعقد

يحقك بـ سعقد، وأبل طبقد، وبعض الؿال لؾؿشتري، وهق ققل مالؽ، وأمحد، و

 أهؾ الحديث، والشافعل يف الؼديؿ.

واستدلقا بحديث جابر الؿذكقر يف الباب، وبحديث أكس الؿتؼدم، وفقف 

 .«أرأيت إذا مـع اهلل الثؿرة بم يستحل أحدكم مال أخقه؟»زيادة: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2665أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (2)
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ث; ة جعؾقا الضؿان طىل الؿشتري فقؿا دون الثؾيإٓ أنَّ مالًؽا، وأمحد يف روا

ٕكف ٓبد مـ أن يلكؾ الطقر مـفا، وتـثر الريح، ويسؼط مـفا، فؾؿ يؽـ ُبدٌّ مـ 

ضابط، والثؾث قد اطتبره الشرع يف مقاضع; وٕنَّ الثؾث يف حد الؽثرة لؼقلف 

 :«الثؾث والثؾث كثقر». 

  وهق إصح طـد الشافعقة، وهق مذهب -وذهب الشافعل يف الجديد

الضؿان طىل الؿشتري ولقس مـ ضؿان البائع يف  إىل أنَّ  -الحـػقة، والظاهرية

ح هذا الؼقل الشقكاين يف  واستدلقا طىل ذلؽ ، السقؾالؼؾقؾ والؽثقر، ورجَّ

قال: ُأصقب رجٌؾ يف   (2667،)صحقح مسؾؿبحديث أبل سعقد الخدري يف 

تصدقوا »: يف ثؿاٍر ابتاطفا، فؽثر ديـف، فؼال رسقل اهلل  طفد رسقل اهلل 

خذوا ما »لغرمائف:  يبؾغ ذلؽ وفاء ديـف، فؼال الـبل  ؿ، فتصدققا، فؾ«طؾقه

; َلـَؿا احتاج قالقا: فؾق كاكت الجقائح ُتقضع ،«وجدتم، ولقس لؽم إَّل ذلك

 إىل ذلؽ، بؾ يؼقل لف: لقس طؾقؽ بلس، إكؿا الضؿان طىل غقرك. الـبل 

وأجابقا طـ  واستدلقا بلن الؿشتري قد قبضفا بالتخؾقة، فصارت مـ ضؿاكف.

، أو بؿا إذا اشتراها قبؾ حديث جابر بلنَّ إمر بقضع الجقائح طىل آستحباب

بدو صَلحفا، وأيدوا ذلؽ بسقاق حديث أكس: هنك طـ بقع الـخؾ حتك تزهك، 

 الحديث. «أرأيت إذا مـع اهلل الثؿرة...»ثؿ قال: 

 بلهنا واقعة طقـ وأجاب أصحاب الؼقل إول طـ حديث أبل سعقد 

 بتػريط مـ الؿشتري بتركفا طىل الشجرة، ذاذيحتؿؾ فقفا أهنا تؾػت بعد أوان الج
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أو بتػريطف يف حػظفا بعد جذاذها، أو ما أشبف ذلؽ، وقالقا: التخؾقة وإن كاكت 

الؿزرطة طىل البائع حتك  الؿبقع ما زال طىل البائع، فسؼاءُ  قبًضا لقس بتام، بدلقؾ أنَّ 

ُز التصرف يف الؿبقع، لؽـ ٓ تريليت وقت جذاذها وقؾعفا، و ع فالتخؾقة ُتَجقِّ

كؿا يف  واختار الؼقل إول شقخ اْلسَلم  ضؿان البائع; ٕحاديث الباب.

آختقارات، ابـ طثقؿقـاْلمام  ثؿ .
(1)

 

 ٌٖ اؾا٥خ١ يف ايجُاز فكط، أّ تػٌُ ايصزٚع؟ د:3ر َطأي١

 ،فنذا هؾؽت  بعض الحـابؾة طىل أن القضع إكؿا يؽقن يف الثؿار دون الزروع

 الزروع ففل مـ ضؿان الؿشتري.

  ،ورواية طـ أمحد، وهق اختقار الؿجد ابـ تقؿقة، وشقخ اْلسَلم ابـ تقؿقة

والسعدي ومجاطة طىل أنَّ وضع الجقائح يف الثؿار والزروع.
(2)

  

 إذا اضتأدس أزّقا فصزعٗا، فتًف ايصزع؟ د:4ر َطأي١

َأْرًضا، َفَزَرَطَفا،  إَذا اْستَْلَجرَ  (7/292 :)الؿغـليف   قدا١َ قاٍ ابٔ

ْرعُ  ِر، َكصَّ َطَؾقِْف َأْحَؿُد.ـَفََل َشْلَء َطَؾك الْ  ;َفتَؾَِػ الزَّ َنَّ  ُؿَمجِّ
ِ

َٓ َكْعَؾُؿ فِقِف ِخََلًفا; ٕ َو

َْرِض، َوَلْؿ َتتَْؾْػ، َوإِكََّؿا َتؾَِػ َماُل الْ ـالْ  ْٕ َر ُؿْستَْلِجِر فِقَفا، َفَصاـَؿْعُؼقَد َطَؾقِْف َمـَافُِع ا

 ها.َكَداٍر اْستَْلَجَرَها لِقَْؼُصَر فِقَفا ثِقَاًبا، َفتَؾَِػْت الثِّقَاُب فِقَفا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (:/49 )الشرح الؿؿتع (21/327 )شرح مسؾؿ (7/288-289 )الؿغـلاكظر:  (2)

اْلكصاف (6/73.) 

  (6/75.)اْلكصافاكظر:  (3)
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ـِ ُطَؿَر  (188) ـِ اْب ـِ الـَّبِلِّ  ،َوَط بَْعَد َأْن ُتَمبََّر  ابَْتاَع َكْخًَل  َمنِ »أَكَُّف َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَط

. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.«ي بَاَطَفا إَّلَّ َأْن َيْشَترَِط الُؿْبَتاعُ َفَثَؿَرُتَفا لِْؾَبائِِع الَّذِ 
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 َع٢ٓ ايتأبري. د:1ر َطأي١

َقاَل َأْهؾ الؾَُّغة: ُيَؼال: َأَبْرت الـَّْخؾ َأَبْرتف َأْبًرا بِالتَّْخِػقِػ :  قاٍ ايٟٓٛٚ

ْرتف بِالتَّْشدِ  يِد ُأَأبِّره َتلْبِقًرا َكَعؾَّْؿتف ُأَطؾِّؿُف َتْعؾِقًؿا، َوُهَق َأْن َيُشّؼ َصْؾع َكَلَكْؾتف َأْكًَل، َوَأبَّ

ـْ َصْؾع َذكَ 
َبار ُهَق َش الـَّْخَؾة لِقَُدْر فِقِف َشْلء مِ  ،طَّ فِقِف َشْلءَسَقاء ُح  ،فؼُّ ر الـَّْخؾ، َواْْلِ

 َٓ َؼْت  :َأْي  ،َوَلْق َتَلبََّرْت بِـَْػِسَفا ،َأْو  َرة بِِػْعِؾ ـَفُحْؽؿَفا فِل اْلبَقْع ُحْؽؿ الْ  ،َتَشؼَّ ُؿَمبَّ

َدمِّل  ْٔ  (7/241 ،)الؿغـل(، وبـحقه يف 21/2:1-2:2) شرح مسؾؿ ها.ا

  (22/457.)تؽؿؾة الؿجؿقعو

(: والصقاب 27-28/:) الشرح الؿؿتعيف   ابٔ عجُٝنياإلَاّ  قاٍ

 ًٓ طؾؼف بف، ولقس لـا أن كتجاوز  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل  : ٕنَّ أنَّ الحؽؿ معؾؼ بالتلبقر لؿا يظ: أو

ُه الرسقل  . ثاكقًا: أنَّ البائع إذا أبَّره فؼد طؿؾ فقف طؿًَل يصؾحف، وتعؾَّؼت ملسو هيلع هللا ىلصما حدَّ

كػسف بف، بخَلف ما إذا مل يمبره; فنكف مل يصـع فقف شقئًا، وطىل هذا: فالصقاب أكف إذا 

 أبره ففق لؾبائع. باع كخًَل تشؼؼ صؾعف قبؾ أن يمبره فالثؿر لؾؿشتري، وإن

إذا قال قائؾ: لؿاذا طدل بعض الػؼفاء رمحفؿ اهلل طـ التلبقر إىل  ثِ قاٍ:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 91( )2654(، ومسؾؿ ):348أخرجف البخاري ) (2)
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الحؽؿ بالتلبقر  ملسو هيلع هللا ىلص، فعؾَّؼ الـبل التشؼؼ؟ قالقا: ٕنَّ التشؼؼ هق سبب التلبقر

، وكَلمف ملسو هيلع هللا ىلصوالؿراد سببف. فقؼال: مـ أيـ الدلقؾ طىل أنَّ هذا هق مراد الرسقل 

لـا أن كحرفف إىل معـك آخر خَلف ضاهر الؾػظ؟ ثؿ صريح واضح؟ فؽقػ يجقز 

إنَّ العؾة يف كقن الثؿر لؾبائع بعد التلبقر واضحة، وٓ تـطبؼ طىل ما إذا تشؼؼ بدون 

 هاتلبقر، وحقـئٍذ ٓ يصح الؼقاس، وٓ تحريػ الحديث إىل معـك آخر.

 بٝع ايٓدٌ ٚفٝٗا نس. د:2ر َطأي١

َقْد اِْختََؾَػ اْلُعَؾَؿاء وَ  (21/2:2 :)شرح مسؾؿيف   قاٍ اإلَاّ ايٟٓٛٚ

َؿبِقَعة َبْعد التَّْلبِقر َوَقبْؾف، َهْؾ َتْدُخؾ فِقَفا الثََّؿَرة ِطـْد إِْصََلق ـفِل ُحْؽؿ َبقْع الـَّْخؾ الْ 

َٓ إِْثبَات؟ َفَؼاَل َمالِؽ ض لِؾثََّؿَرةِ بِـَْػٍل َو ـْ َغقْر َتَعرُّ
افِِعّل  ،َبقْع الـَّْخَؾة مِ  ،َوالشَّ

قْ  َّٓ َأْن َيْشتَِرصَفا  ،ثَوالؾَّ َْكثَُروَن: إِْن َباَع الـَّْخَؾة َبْعد التَّْلبِقر َفثََؿَرهتَا لِْؾبَائِِع، إِ ْٕ َوا

ُؿْشتَِري بَِلْن َيُؼقل: اِْشتََرْيت الـَّْخَؾة بِثََؿَرتَِفا َهِذِه. َوإِْن َباَطَفا َقبْؾ التَّْلبِقر َفثََؿَرهتَا ـالْ 

َٓ َفنِْن  ;لِْؾُؿْشتَِري ، َوَقاَل َمالِؽ:  ـَ َْكثَِري ْٕ افِِعّل َوا َشَرَصَفا اْلبَائِع لِـَْػِسِف َجاَز ِطـْد الشَّ

ْصََلق  .َيُجقز َشْرصَفا لِْؾبَائِِع، َوَقاَل َأُبق َحـِقَػة: ِهَل لِْؾبَائِِع َقبْؾ التَّْلبِقر َوَبْعده ِطـْد اْْلِ

افِِعّل َواْلُجْؿُفقر  .ي َقبْؾ التَّْلبِقر َوَبْعدهَوَقاَل اِْبـ َأبِل َلقَْؾك: ِهَل لِْؾُؿْشتَرِ  ا الشَّ َفَلمَّ

َرة بَِؿـُْطقِق اْلَحِديثـَفَلَخُذوا فِل الْ   ،َوُهَق َدلِقؾ اْلِخَطاب ،َوفِل َغقْرَها بَِؿْػُفقمِفِ  ،ُؿَمبَّ

ا أَُبق َحـِقَػة َفَلَخَذ بَِؿـُْطققِِف فِل الْ  ة ِطـْدهْؿ، َوَأمَّ َرةُؿمَ ـَوُهَق ُحجَّ َٓ َيُؼقل  ،بَّ َوُهَق 

َرة بِالْ ـَفَلْلَحَؼ َغقََّر الْ  ،بَِدلِقِؾ اْلِخَطاب َرةِ ـُؿَمبَّ َواْطتََرُضقا َطَؾقِْف بَِلنَّ الظَّاِهر  ،ُؿَمبَّ

ُّم فِل اْلبَقْ ـُيَخالِػ الْ  ْٕ ع ُؿْستَتِر فِل َبقْع ُحْؽؿ التَّبَِعقَّة فِل اْلبَقْع َكَؿا َأنَّ اْلَجـِقـ َيتْبَع ا
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َٓ َيتْبَعَفا اْلَقَلد الْ  ا اِْبـ َأبِل َلقَْؾك َفَؼْقلف َباصٌِؾ ـَو ـَّة،  ُؿـَْػِصؾ. َوَأمَّ َمـَابِذ لَِصِريِح السُّ

ُف َلْؿ َيبُْؾغُف اْلَحِديث  ها.َأْطَؾؿ َوَاهللُ  ،َوَلَعؾَّ

 .الؿغـلوقد قال إوزاطل بؼقل أبل حـقػة كؿا يف 

ع لقس لف استثـاء غقر الؿمبرة حجتف يف ذلؽ أنَّ وققل مالؽ يف أنَّ البائ ُ :قلت

اشتراصف لفا بؿـزلة شرائف لفا قبؾ بدو صَلحفا، وُأجقب بلكف استثـاء لبعض ما 

فالصحٍح قٌل وقع طؾقف العؼد، وهق معؾقم، وٓ يؽقن ذلؽ اشتراًء مـف لؾثؿرة، 

.يف الؿسائؾ التل ذكرها الـقوي  اجلويٌز
(1)

  

 يبا٥ع، فٌٗ ًٜصَ٘ قطعٗا؟ايجُس٠ إذا اضتجٓاٖا ا د:3ر َطأي١

َفَؾُف  ;الثََّؿَرَة إَذا َبِؼقَْت لِْؾبَائِعٍ  (7/243 :)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ

َفا بَِشْرصِِف َأْو بُِظُفقِرَها َجِر إَلك َأَواِن اْلِجَزاِز، َسَقاٌء اْستََحؼَّ َوبِِف َقاَل ، َتْرُكَفا فِل الشَّ

افِِعلُّ  َكَُّف َمبِقٌع َوَقاَل أَ . َمالٌِؽ، َوالشَّ
ِ

ُبق َحـِقَػَة: َيْؾَزُمُف َقْطُعَفا، َوَتْػِريُغ الـَّْخِؾ مِـَْفا; ٕ

 .َمْشُغقٌل بُِؿْؾِؽ اْلبَائِِع، َفَؾِزَم َكْؼُؾُف َوَتْػِريُغفُ 

َوَلـَا َأنَّ الـَّْؼَؾ َوالتَّْػِريَغ لِْؾَؿبِقِع َطَؾك : ، فؼالثؿ أجاب ابـ قدامة طىل أبل حـقػة

َّٓ َطَؾك َحَسِب َحَسِب الْ  ُعْرِف َواْلَعاَدةِ، َكَؿا َلْق َباَع َداًرا فِقَفا َصَعاٌم، َلْؿ َيِجْب َكْؼُؾُف إ

 َٓ َٓ َيْؾَزُمُف الـَّْؼُؾ َلقًَْل، َو اْلَعاَدةِ فِل َذلَِؽ، َوُهَق َأْن َيـُْؼَؾُف َكَفاًرا، َشقْئًا َبْعَد َشْلٍء، َو

 .فِ َجْؿُع َدَوابِّ اْلبََؾِد لِـَْؼؾِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (22/44:.)تؽؿؾة الؿجؿقع (7/242 )الؿغـلواكظر:  (2)



 262 نتاب ايبٝٛع

 
ـْ الثََّؿَرةِ فِل َأَواِن َتْػِريِغَفا َوُهَق َأَواُن ِجَزاِزَها َكَذلَِؽ َهاُهـَا قاٍ:

ُغ الـَّْخَؾ مِ  .ُيَػرِّ

ا ُبْسُرُه ـَفنَِذا َكاَن الْ  قاٍ: َّٓ َأْن َيُؽقَن مِؿَّ ـَ َتتَـَاَهك َحََلَوُة َثَؿِرِه، إ َؿبِقُع َكْخًَل، َفِحق

ـْ ُرَصبِِف، َأوْ 
ـَ َتْستَْحؽُِؿ َحََلَوُة  ;َما َجَرْت اْلَعاَدُة بَِلْخِذِه ُبْسًرا َخقٌْر مِ ُه ِحق َفنِكَُّف َيُجزُّ

َنَّ َهَذا ُهَق اْلَعاَدُة، َفنَِذا اْستَْحَؽَؿْت َحََلَوُتُف، َفَعَؾقِْف َكْؼُؾُف.
ِ

َوإِْن قِقَؾ: َبَؼاُؤُه فِل  ُبْسِرِه; ٕ

َنَّ اْلَعاَدَة فِل الـَّْؼِؾ َقْد َحَصَؾْت، َوَلقَْس َلُف َشَجِرِه َخقٌْر َلُف َوَأْبَؼك; َفَعؾَ 
ِ

قِْف الـَّْؼُؾ; ٕ

ـَ َيتَـَاَهك إْدَراُكُف، ـَوإِْن َكاَن الْ  إْبَؼاُؤُه َبْعَد َذلَِؽ. َؿبِقُع ِطـَبًا، َأْو َفاكَِفًة ِسَقاُه، َفَلَخَذُه ِحق

.َوَهذَ  َوَتْستَْحؽُِؿ َحََلَوُتُف، َوُيَجزُّ مِثُْؾُف. افِِعلِّ  هاا َقْقُل َمالٍِؽ، َوالشَّ

 إذا أبس بعض ايٓدٌ دٕٚ بعض؟ د:4ر َطأي١

  مذهب أمحد، وأكثر أصحابف أن ما أبر لؾبائع، وما مل يمبر لؾؿشتري; لظاهر

 الحديث.

  .هق ققل الشافعل، حتك ٓ يمدي إىل ووقال ابـ حامد الحـبظ: الؽؾ لؾبائع

  يمبر تبًعا لؿا أبر. اْلضرار باشتراك إيدي يف البستان، فقجعؾ ما مل

ح ، الصٌاب; لظاهر الحديث، وهق القٌل األًلابـ طثقؿقـ اْلمام  وقد رجَّ

واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 دٕٚ نسٖا اآلخس؟ ايٛاحد٠ إذا أبست بعض نس٠ ايٓد١ً د:5ر َطأي١

َٓ ِخََلَف فِل َأنَّ َتْلبِقَْر َبْعِض  (7/248 :)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ ُف  َفنِكَّ

 هاَعُؾ َجِؿقَْعَفا لِْؾبَائِِع.الـَّْخَؾِة َيجْ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (22/469.)تؽؿؾة الؿجؿقع (:/28 )الشرح الؿؿتع (7/244 )الؿغـلاكظر:  (2)



 263 فتذ ايعالّ يف دزاض١ أحادٜح بًٛغ املساّ 

 
 ؟إذا احتادت ايجُس٠ إىل ايطكٞ د:6ر َطأي١

اًة  (7/248 :)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ َوإَِذا َكاَكْت الثََّؿَرُة لِْؾبَائٍِع ُمبَؼَّ

َكَُّف يَ  ;ُؿْشتَِري، َفاْحتَاَجْت إَلك َسْؼٍل ـفِل َشَجِر الْ 
ِ

ـْ لِْؾُؿْشتَِري َمـُْعُف مِـُْف; ٕ بَْؼك َلْؿ َيُؽ

ـْ َغقِْر َحاَجٍة، 
ُُصقِل، َوإِْن َأَراَد َسْؼقََفا مِ ْٕ بِِف، َفَؾِزَمُف َتْؿؽِقـُُف مِـُْف، َكتَْركِِف َطَؾك ا

َْصَؾ  ْٕ َنَّ ا
ِ

َف فِل مِْؾِؽ َغقِْرِه، َوٕ ـُ التََّصرُّ ُف بَِسْؼقِِف َيتََضؿَّ َكَّ
ِ

َفؾِْؾُؿْشتَِري َمـُْعُف مِـُْف; ٕ

ـْ التَّ 
ِف فِل مِْؾِؽ َغقِْرِه، َوإِكََّؿا أََباَحتُْف اْلَحاَجةُ َمـُْعُف مِ َفنِْن َلْؿ ُتقَجْد اْلَحاَجُة َيبَْؼك  ;َصرُّ

َجِر، َأْو اْحتَاَج  ;َؿـْعِ ـَطَؾك َأْصِؾ الْ  ْؼِل، َوفِقِف َضَرٌر َطَؾك الشَّ َفنِْن اْحتَاَجْت إَلك السَّ

َجُر إَلك َسْؼٍل َيُضرُّ بِالثََّؿَرةِ، فَ  ْؼَل لَِحاَجتِِف ُأْجبَِر الشَّ ُفَؿا َصَؾَب السَّ َؼاَل اْلَؼاِضل: َأيُّ

َكَُّف َدَخَؾ فِل اْلَعْؼِد َطَؾك َذلَِؽ 
ِ

َخُر َطَؾقِْف; ٕ ْٔ ُؿْشتَِرَي اْقتََضك َطْؼُدُه َتبِْؼقََة ـَفنِنَّ الْ  ;ا

ـْ َتبِْؼقَتَِفا، َواْلَعْؼُد اْقتََضك َتْؿؽِق
ْؼُل مِ ُُصقِل، ــَ الْ الثََّؿَرةِ، َوالسَّ ْٕ ـْ ِحْػِظ ا

ُؿْشتَِري مِ

َوإِكََّؿا َلُف أَْن ، َوَتْسؾِقِؿَفا، َفَؾِزَم ُكؾَّ َواِحٍد مِـُْفَؿا َما َأْوَجبَُف اْلَعْؼُد لِْمَخِر، َوإِْن َأَضرَّ بِفِ 

ُفَؿا  اْلِخبَْرةِ. َفنِْن اْختََؾَػا فِل َقْدِر اْلَحاَجِة، ُرِجَع إَلك َأْهؾِ  ;َيْسِؼَل بَِؼْدِر َحاَجتِفِ  َوَأيُّ

ْؼَل  ُف لَِحاَجتِِف.ـَفالْ  ;اْلتََؿَس السَّ َكَّ
ِ

 هاُؿْمَكُة َطَؾقِْف; ٕ

 بتبك١ٝ ايجُس عًٝٗا؟ ايعطؼ إذا خٝف ع٢ً األؾٍٛ د:7ر َطأي١

ُُصقِل :  (7/248-)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ ْٕ َفنِْن ِخقَػ َطَؾك ا

َرُر بِتَبِْؼقَِة الثََّؿَرةِ َطَؾقَْفا َرُر َيِسقٌر، َلْؿ ُيْجبَْر َطَؾك َقْطِعَفا;  ;الضَّ لَِعَطٍش أَْو َغقِْرِه، َوالضَّ

ـْ َغقِْرِه. ٌة لِْؾبََؼاِء، َفَؾْؿ ُيْجبَْر َطَؾك إَزاَلتَِفا لَِدْفِع َضَرٍر َيِسقٍر َط َكََّفا ُمْستَِحؼَّ
ِ

َوإِْن َكاَن  ٕ

ُُصقِل اْلَجَػاُف أَْو َكؼْ  ْٕ َُا :ُص َحْؿؾَِفا، َفِػقِف َوْجَفانِ َكثِقًرا، َفِخقَػ َطَؾك ا ُٖ َٓ  :َأَحُد



 264 نتاب ايبٝٛع

 
ْٔٞ ُيْجبَُر َأْيًضا لَِذلَِؽ. َرَر َيْؾَحُؼَفا َوإِْن َلْؿ ُتْؼَطْع،  :ايٖجا َنَّ الضَّ

ِ
ُيْجبَُر َطَؾك اْلَؼْطِع; ٕ

ُُصقُل َتْسَؾُؿ بِاْلَؼْطِع، َفَؽاَن اْلَؼْطُع َأْوَلك. ْٕ ِن َكا َوا َٓ افِِعل َقْق .َولِؾشَّ ـِ  هاْلَقْجَفقْ

.، واهلل أطؾؿأقسب ًالٌجو الثانً ُ :قلت
(1)

  

 إذا باع غذّسا ٚفٝ٘ نس يًبا٥ع، فخدثت نس٠ أخس٣؟ د:8ر َطأي١

َوإَِذا َباَع َشَجًرا فِقِف َثَؿٌر لِْؾبَائٍِع، :  (7/249)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ

َفنِْن  ;، َفَحَدَثْت َثَؿَرٌة ُأْخَرىَفَحَدَثْت َثَؿَرٌة ُأْخَرى، َأْو اْشتََرى َثَؿَرًة فِل َشَجِرَها

ُْخَرى، َفُفَؿا َشِريَؽاِن  ْٕ ـْ ا
َتَؿقََّزَتا، َفؾُِؽؾِّ َواِحٍد َثَؿَرُتُف، َوإِْن َلْؿ َتتََؿقَّْز إْحَداُهَؿا مِ

َطَؾَحا َطَؾقَْفا، َفنِْن َلْؿ ُيْعَؾْؿ َقْدُر ُكؾِّ َواِحَدةٍ مِـُْفَؿا، اْص ; فِقِفَؿا، ُكؾُّ َواِحٍد بَِؼْدِر َثَؿَرتِفِ 

ْر َتْسؾِقُؿُف، َوإِكََّؿا اْختََؾَط بَِغقِْرهِ  َنَّ اْلَؿبِقَع َلْؿ َيتََعذَّ
ِ

َٓ َيبُْطُؾ اْلَعْؼُد; ٕ  .َو

إْن َكاَكْت الثََّؿَرُة لِْؾبَائِِع، َفَحَدَثْت َثَؿَرٌة ُأْخَرى،  أْ٘ قاٍ: اِيَكاِضٞثِ ْكٌ عٔ 

َفنِْن َفَعَؾُف أََحُدُهَؿا، أَْقَرْرَكا اْلَعْؼَد ; ـَِصقبِؽ لَِصاِحبِؽقِقَؾ لُِؽؾِّ َواِحٍد: اْسَؿْح بِ 

َكَُّف َيُزوُل بِِف الـَِّزاعُ 
ِ

َخَر َطَؾك اْلَؼبُقِل; ٕ ْٔ ِر ، َوَأْجبَْرَكا ا َوإِْن اْمتَـََعا، َفَسْخـَا اْلَعْؼَد; لِتََعذُّ

ِف. ْن اْشتََرى َثَؿَرًة، َفَحَدَثْت َثَؿَرٌة ُأْخَرى، َلْؿ َوإِ  ُوُصقِل ُكؾِّ َواِحٍد مِـُْفَؿا إَلك َقْدِر َحؼِّ

َنَّ الثََّؿَرَة ُكؾُّ الْ 
ِ

ُكؾِِّف،  َؿبِقِع، َفََل ُيْمَمُر بِتَْخؾِقَتِفِ ـَكُؼْؾ لِْؾُؿْشتَِري: اْسَؿْح بِـَِصقبِؽ; ٕ

َّٓ ُفِسَخ َفنِْن َسَؿَح بِـَِصقبِِف لِْؾُؿْشتَِري َأْجبَْركَ  ;َوَكُؼقُل لِْؾبَائِِع َذلَِؽ  اُه َطَؾك اْلَؼبُقِل، َوإِ

. افِِعلِّ  هااْلبَقُْع َبقْـَُفَؿا، َوَهَذا َمْذَهُب الشَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (22/515.)تؽؿؾة الؿجؿقعواكظر:  (2)



 265 فتذ ايعالّ يف دزاض١ أحادٜح بًٛغ املساّ 

 
 إذا باع أزّقا ٚفٝٗا شزْع ال حيؿد إال َس٠. د:9ر َطأي١

َٓ :  (7/24:)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ َْرَض َوفِقَفا َزْرٌع  ْٕ إَذا َباَع ا

ًة، َكاْلِحـَْطِة، وَ  َّٓ َمرَّ ، َوَما الْ ُيْحَصُد إ ِعقِر، َواْلَؼَطاكِلِّ َؿْؼُصقُد مِـُْف ُمْستَتٌِر، ـالشَّ

َفُفَق َلُف،  ;َكاْلَجَزِر، َواْلُػْجِؾ، َواْلبََصِؾ، َوالثُّقِم، َوَأْشبَاِهَفا، َفاْشتََرَصُف لِْؾُؿْشتَِري

، ُمْستَتًِرا َأْو َضاِهًرا، َمْعُؾقًما أَْو َمجْ  ; لَِؽْقكِِف َدَخَؾ فِل اْلبَقِْع َقِصقًَل َكاَن أَْو َذا َحبٍّ ًٓ ُفق

َتبًَعا لأِْلَْرِض، َفَؾْؿ َيُضرَّ َجْفُؾُف َوَطَدُم َكَؿالِِف، َكَؿا َلْق اْشتََرى َشَجَرًة َفاْشتََرَط َثَؿَرَتَفا 

َْرضِ ، َبْعَد َتلْبِقِرَها ْٕ َكَُّف ُمقَدٌع فِل ا
ِ

، َفُفَق َكاْلَؽـِْز، َوإِْن ُأْصؾَِؼ اْلبَقُْع، َفُفَق لِْؾبَائِِع; ٕ

ُف ُيَراُد لِؾـَّْؼِؾ، َفَلْشبََف الثََّؿَرَة الْ ، َواْلُؼَؿاشِ  َكَّ
ِ

َرةَ ـَوٕ َوَهَذا َقْقُل َأبِل َحـِقَػَة، ، ُؿَمبَّ

افِِعلِّ  َٓ َأْطَؾُؿ فِقِف ُمَخالًِػا. ،َوالشَّ  َو

ـِ اْلَحَص  قاٍ: َْرِض إَلك ِحق ْٕ َنَّ َوَيُؽقُن لِْؾبَائِِع ُمبًْؼك فِل ا
ِ

ادِ بَِغقِْر ُأْجَرةٍ; ٕ

ِل َوْقِت َحَصادِهِ ـالْ  َوإِْن َكاَن َبَؼاُؤُه ، َؿـَْػَعَة َحَصَؾْت ُمْستَثْـَاًة َلُف، َوَطَؾقِْف َحَصاُدُه فِل َأوَّ

.، َأْكَػَع َلُف، َكَؼْقلِـَا فِل الثََّؿَرةِ  افِِعلُّ ِف َكْؼُؾُف َطِؼقَب َوَقاَل أَُبق َحـِقَػَة: َطَؾقْ  َوبَِفَذا َقاَل الشَّ

 هاَكَؼْقلِِف فِل الثََّؿَرةِ، َوَقْد َمَضك اْلَؽََلُم فِقَفا. اْلبَقِْع.

 إذا باع أزّقا ٚفٝٗا شزع جيص َس٠ بعد أخس٣؟ د:11ر َطأي١

َوإِْن َباَع َأْرًضا َوفِقَفا َزْرٌع ُيَجزُّ  (7/251 :)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ

ُُصقُل لِ  ْٕ ًة َبْعَد ُأْخَرى; َفا ُة الظَّاِهَرُة ِطـَْد اْلبَقِْع لِْؾبَائِِع، َسَقاٌء َكاَن َمرَّ ْؾُؿْشتَِري، َواْلَجزَّ

ُف  ْصبَِة، َوَطَؾك اْلبَائِِع َقْطُع َما َيْستَِحؼُّ ا َيبَْؼك َسـًَة َكاْلِفـَْدَبا، َواْلُبُؼقِل، َأْو َأْكثََر َكالرَّ مِؿَّ

ُف َلقَْس لَِذلَِؽ َح  َنَّ َذلَِؽ َيُطقُل، َوَيْخُرُج َغقُْر َما مِـُْف فِل اْلَحاِل; َفنِكَّ
ِ

دٌّ َيـْتَِفل إَلقِْف; َوٕ
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ْرُع  تِل ِهَل مِْؾٌؽ لِْؾُؿْشتَِري، َوَكَذلَِؽ إْن َكاَن الزَّ ُُصقِل الَّ ْٕ ـْ ا

َياَدُة مِ َكاَن َضاِهًرا، َوالزِّ

ُر َثَؿَرُتُف، َكاْلِؼثَّاِء، َواْلِخقَاِر، َواْلبِطِّقِخ  ا ُتَؽرَّ ، َواْلبَاذِْكَجاِن، َوِشبِْفِف، َفُفَق لِْؾُؿْشتَِري، مِؿَّ

  ها.َوالثََّؿَرُة الظَّاِهَرُة ِطـْد اْلبَقْع لِْؾبَائِعِ 

 إذا باع أزّقا، فٌٗ ٜدخٌ فٝٗا ايبٓا٤ ٚايػذس املٛدٛد فٝٗا؟ د:11ر َطأي١

(: وقد رأيت ابـ حزم :22/35) تؽؿؾة الؿجؿقعيف   قاٍ ايشبهٞ

لف بؽؾ ما  لطىل أنَّ مـ اشترى أرًضا فف الؿحىلتابف الظاهري ادَّطك اْلمجاع يف ك

فقفا مـ بـاء قائؿ، أو شجر ثابت، وهذه دطقى مـؽرة، وهل بنصَلقفا تشؿؾ ما إذا 

 هاقال بحؼققفا وما إذا مل يؼؾ، بؾ هل ضاهرة يف الثاين والخَلف مشفقر يف الؿذهب.

لبـاء، والشجر يتبعفا، فعامة أهؾ العؾؿ طىل أنَّ ا أما إذا قال بحؼققفا; ُ :قلت

بعض الشافعقة، وأما إذا مل يؼؾ بحؼققفا; فخالػ بعض الشافعقة،  وخالػ

والحـابؾة فؼالقا: ٓ يتبع إرَض البـاُء والشجُر، وإكثر طىل أكف يتبع، وهذا 

، واهلل أطؾؿ.أقسب
(1)

 

 ٌٖ بٝع ايػساع ٚايبٓا٤ ٜتبع٘ األزض؟ د:12ر َطأي١

  تتبع; ٕنَّ إرض أصؾ، والشجر مذهب الحـابؾة، والشافعقة أنَّ إرض ٓ

 والبـاء فرع.

 .ومذهب أبل حـقػة، ومالؽ استتباع إرض لؾغرس والبـاء 

(: الـخؾ فرٌع; فَل 22/:) الشرح الؿؿتعيف   ابٔ عجُٝنياإلَاّ  قاٍ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2735.)الؿحىل (:/21 )الشرح الؿؿتع (6/55- )اْلكصاف (7/253 )الؿغـلاكظر:  (2)
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يتبعف إصؾ، فإرض أصؾ والـخؾ فرع، وٓ يؿؽـ أن يتبع إصؾ الػرع، 

قريب إذا باع طؾقف الـخؾة، أو باع طؾقف أثؾة، أو ما  ولؽـ يف طرفـا كحـ وإىل طفد

أشبف ذلؽ; فنكف يشؿؾ إرض، وٓ يعرف الـاس إٓ هذا، وطؾقف فقجب أن تـزل 

إلػاظ طىل الحؼائؼ العرفقة; مامل يـص طىل أنَّ الؿراد هبا الحؼائؼ الؾغقية، فقتبع 

 لسان أهؾ العرف، ما كصَّ طؾقف، وأما طـد اْلصَلق; فالقاجب محؾ إلػاظ طىل

وهذه قاطدة ُمطَِّردة: )أنَّ القاجب محؾ إلػاظ طىل لسان أهؾ العرف( فؿا اقتضاه 

 هالسان أهؾ العرف وجب محؾ الؾػظ طؾقف، وما ٓ فَل.

تتـزل طىل الؿسائؾ السابؼة  وهذه الؼاطدة التل ذكرها ابـ طثقؿقـ  ُ :قلت

ؿا تؼدم ترجقحف; فالعرف مؼدم; كؾفا; فنْن كان لؾبائع والؿشتري طرف مخالػ ل

.!ٕكف قائؿ مؼام آشتراط، فتـبف
(1)

 

 إذا باع داّزا، فٌٗ ٜتبعٗا نٌ َا فٝٗا؟ د:13ر َطأي١

ذكر أهؾ العؾؿ طىل أن بقعفا باْلصَلق يشؿؾ إشقاء الؿتصؾة هبا، وٓ يشؿؾ 

إشقاء الؿـػصؾة، ومثال الؿتصؾة: أرض الدار، وسؼػفا، وأبقاهبا، وأحجارها، 

ػصؾة: الػرش، والستقر، وما أشبف ذلؽ.ومثال الؿـ
(2)

  

 إذا باع أزّقا ٚفٝٗا نٓص؟ د:14ر َطأي١

(: الؽـز مقدع يف 9/:) الشرح الؿؿتعيف   ابٔ عجُٝنياإلَاّ  قاٍ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (22/35:.)تؽؿؾة الؿجؿقع (7/253 )الؿغـلواكظر:  (2)

  (:/5-.)الشرح الؿؿتع (7/254 )الؿغـلاكظر:  (3)
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إرض; فَل يدخؾ يف البقع; ٕكف مـػصؾ، فنذا وجد الؿشتري يف هذه إرض 

طؾقف، أو ما أشبف  كـًزا; فنكف ٓ يدخؾ يف البقع، بؾ يؽقن لصاحبف إذا كان مؽتقًبا

 هاذلؽ، وإن مل يؽـ مؽتقًبا طؾقف; فنكف لؿـ وجده; ٕكف لقس داخًَل يف البقع.

يف كتاب الزكاة طـد الؽَلم  وقد أشركا إىل الؿسللة إخقرة مـ كَلمف 

كاز. طىل  الرِّ

 إذا باع أزّقا ٚفٝٗا ب٦س، أٚ عني؟ د:15ر َطأي١

ـٌ َوإَِذا َكاَن  (7/256 :)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ َْرِض بِئٌْر َأْو َطقْ ْٕ فِل ا

َْرِض، َوالْ  ْٕ ـِ َمْؿُؾقَكٌة لَِؿالِِؽ ا َؿاُء الَِّذي فِقَفا ـُمْستَـْبََطٌة، َفـَْػُس اْلبِئِْر َوَأْرُض اْلَعقْ

َْرِض إَلك مِْؾؽِِف، َفَلْشبََف الْ  ْٕ ـْ َتْحِت ا
ُف َيْجِري مِ َكَّ

ِ
َؿاَء اْلَجاِرَي فِل ـَغقُْر َمْؿُؾقٍك; ٕ

. افِِعلِّ َْصَحاِب الشَّ
ِ

ـِ ٕ َخرُ  الـَّْفِر إَلك مِْؾؽِِف، َوَهَذا َأَحُد اْلَقْجَفقْ ْٔ َيْدُخُؾ  :َواْلَقْجُف ا

ُف َكَؿاُء اْلِؿْؾِؽ. َكَّ
ِ

ُف ُيْؿَؾُؽ  فِل اْلِؿْؾِؽ; ٕ ـْ َأْحَؿَد َما َيُدلُّ َطَؾك أَكَّ  .َوَقْد ُرِوَي َط

ْقِك، َفِػل ُكؾِّ َوَكَذلَِؽ اْلُحْؽُؿ فِل الـَّ  ثِ قاٍ: ـْ اْلَؽأَلِ َوالشَّ
ابِِت فِل َأْرِضِف مِ

ـِ فِل الْ  َواَيتَقْ ُج َطَؾك الرِّ ِحقُح أَنَّ الْ ، َؿاءِ ـَذلَِؽ ُيَخرَّ َٓ ُيْؿَؾُؽ، َفَؽَذلَِؽ ـَوالصَّ َؿاَء 

 هاَهِذِه.

أكف ٓ يؿؾؽ الؿاء، ولؽـف أحؼ بف، ولقس  الصحٍح :قال أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل لو

تحت حديث ف أن يؿـع ما فضؾ طـ حاجتف، وتؼدم ذكر الؿسائؾ الؿتعؾؼة بذلؽ ل

(889). 
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 إذا باع عبّدا، ٚي٘ َاٍ، أٚ أ١َّ ٚهلا ُحًٞ؟ د:16ر َطأي١

، وهق ققل طامة أهؾ العؾؿ، ومؿـ الؿال والحظ لؾبائع; إٓ أن يشترط الؿبتاع

 كصَّ طىل ذلؽ ابـ طؿر، وكافع، وشريح، وططاء، وصاوس، ومالؽ، والشافعل،

من باع طبًدا »: الصحقحقـيف  ; لحديث ابـ طؿر وأمحد، وإسحاق، وغقرهؿ

.«له مال؛ فَمله لؾذي باع إَّل أن يشترط الؿبتاع
(1)

 

الـخؾ إذا ضفرت الثؿرة فقفا فحؽؿفا حؽؿ  إخرى غقرإشجار  تنبيه:

الـخؾة التل قد ُأبِّرت ثؿرهتا.
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/368 ،36:.)الؿغـل (2654 )شرح مسؾؿ (348: )الػتحواكظر:  (2)

  (7/246-.)الؿغـلاكظر:  (3)
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َُاُب الشََّلِم ََال َأِب  رَِّيِوََالَكِرِض 
ِن َقِرِض َوالرَِّه َلِم َوال َِاُب السَّ  أَِب

ـِ َطبَّاٍس َقاَل: َقِدَم الـَّبِلُّ  (188) ـِ اْب الَؿِديـََة، َوُهْؿ ُيْسؾُِػقِن فِل الثَِّؿاِر  ملسو هيلع هللا ىلصَط

، َفَؼاَل:  ـِ ـَتَقْ ـََة َوالسَّ ؾِْف فِي َكْقٍل َمْعُؾوٍم، َوَوْزٍن َفْؾُقْس  رٍ ؿْ َتـَمْن َأْسَؾَف فِي »السَّ

.«َمْن َأْسَؾَف فِي َشْيءٍ »: . ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف. َولِْؾبَُخاِريِّ «َمْعُؾوٍم، إَلى َأَجٍل َمْعُؾومٍ 
(2)

 

ـِ َأبِل َأْوَفك  (188)  ْب
ِ
ـِ َأْبَزى َوَطبِْداهلل ـِ ْب ْحَؿ ـْ َطبِْدالرَّ : ُكـَّا ُكِصقُب  َوَط َٓ َقا

 الَؿَغاكَِؿ َمَع رَ 
ِ
اِم َفـُْسؾُِػُفْؿ فِل الِحـَْطِة ملسو هيلع هللا ىلصُسقِل اهلل ـْ َأْكبَاِط الشَّ

، َوَكاَن َيْلتِقـَا َأْكبَاٌط مِ

ك، قِقَؾ: أََكاَن َلفُ  ْيِت إَلك َأَجٍؾ ُمَسؿًّ بِقِب. َوفِل ِرَواَيٍة: َوالزَّ ِعقِر َوالزَّ ْؿ َزْرٌع؟ َوالشَّ

: َما ُكـَّا َكْسَلُلُفْؿ  َٓ ـْ َقا .. َذلَِؽ َط َرَواُه الُبَخاِريُّ
(3)

 

 نياملسائل واألحكام املستفادة من احلدي 

 مع ذكر بعض املسائل امللحقة

ًَِ. د:1ر َطأي١  تعسٜف ايٖط

ُهَق َأْن ُيْسؾَِؿ ِطَقًضا َحاِضًرا، فِل ِطَقٍض : الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ

ك َسَؾًؿا، َوَسَؾًػا.َمْقُصقٍف فِل ا ِة إَلك أََجٍؾ، َوُيَسؿَّ مَّ َأْسَؾَؿ، َوَأْسَؾَػ،  :ُيَؼاُل  لذِّ

َؾِػ،  َوَسؾََّػ. َؾِؿ َوالسَّ ـْ اْلبَقِْع، َيـَْعِؼُد بَِؿا َيـَْعِؼُد بِِف اْلبَقُْع، َوبَِؾْػِظ السَّ
َوُهَق َكْقٌع مِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 خقذ يف مجؾس العؼد.هق بقع شلء مقصقف بالذمة إىل أجؾ معؾقم بؿال مل (2)

 (. 2715(، ومسؾؿ )3351( ):334أخرجف البخاري ) (3)

 (. 3366( )3365أخرجف البخاري برقؿ ) (4)

(1) 



 271 فتذ ايعالّ يف دزاض١ أحادٜح بًٛغ املساّ 

 
ُروِط َما ُيْعتَبَُر فِ  ـْ الشُّ

 ها.ل اْلبَقْعِ َوُيْعتَبَُر فِقِف مِ

َل  قاٍ ايٟٓٛٚ َل َسَؾًؿا لِتَْسؾِقِْؿ َرأِْس الَؿاِل فِل الَؿْجؾِِس، َوُسؿِّ : َوُسؿِّ

هاَسَؾًػا لِتَْؼِدْيِؿ َرأِْس الَؿال.
(1)

  

 َػسٚع١ٝ ايطًِ. د:2ر َطأي١

 دلَّ طىل مشروطقة السؾؿ الؽتاب والسـة واْلمجاع.

 ﴾ٻ ٻ پ پ پ پ  ڀ ﴿فؼقلف تعاىل:  أَا ايهتاب:

 أية. [٢٨٢البقرة:]

فؼد كؼؾف غقر واحد مـ  ٚأَا اإلااع:فلحاديث الباب تدل طؾقف.  ٚأَا ايش١ٓ:

أهؾ العؾؿ، كابـ الؿـذر، وابـ قدامة، والـقوي، وغقرهؿ.
(2)

  

 غسٚط ايطًِ. د:3ر َطأي١

ؾؿ شروٌط زائدة طىل الشروط الؿعتبرة يف البقع وهل:  لؾسَّ

 أن يصػف بقصػ يضبط بف. :الظرط األَ 

وأمجعقا طىل اشتراط وصػف   (22/52:)شرح مسؾؿ يف  قاٍ ايٟٓٛٚ

 هابؿا يضبط بف.

بد مـ  (: أمجعقا طىل أكف 3353ٓ) الػتحيف   ٚقاٍ احلافظ ابٔ حجس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (22/52.)شرح مسؾؿ (334: )الػتح (7/495 )الؿغـلاكظر:  (2)

  (22/52.)شرح مسؾؿ (7/495 )الؿغـلاكظر:  (3)
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هامعرفة صػة الشلء الؿسؾؿ فقف صػة تؿقزه طـ غقره.

(1)
  

 ٌٖ ٜؿذ ايطًِ يف اؾٛاٖس؟ د:4ر َطأي١

 قاٍ ابٔ قدا١َ   يفالؿغـل (7/497 :) ََّيِصحُّ الس َٓ َٓ َو َؾُؿ فِقَؿا 

َبْرَجِد،  ـْ الؾُّْمُلم، َواْلقَاُققِت، َواْلَػقُْروَزِج، َوالزَّ
َػِة، َكاْلَجْقَهِر مِ َيـَْضبُِط بِالصِّ

ـِ  َغِر، َواْلؽِبَِر، َوُحْس َنَّ َأْثَؿاَكَفا َتْختَؾُِػ اْختََِلًفا ُمتَبَايِـًا بِالصِّ
ِ

َواْلَعِؼقِؼ، َواْلبَؾُّقِر; ٕ

ـُ َتْؼِديُرَها بِبَقِْض اْلُعْصُػقِر، َوَكْحِقِه; التَّْدِويرِ 
َٓ ُيْؿؽِ ، َوِزَياَدةِ َضْقئَِفا، َوَصَػائَِفا، َو

َنَّ َذلَِؽ َيْختَؾُِػ 
ِ

ـٍ  ،ٕ َٓ بَِشْلِء ُمَعقَّ َنَّ َذلَِؽ َيتَْؾُػ. ;َو
ِ

ٕ  ، افِِعلِّ َوَهَذا َقْقُل الشَّ

ْأِي. ـْ َمالٍِؽ ِص  َوَأْصَحاِب الرَّ َؾِؿ فِقَفا، إَذا اْشتََرَط مِـَْفا َشقْئًا َوُحؽَِل َط ُة السَّ حَّ

 هاَفبَِقْزٍن َمْعُروٍف. ;َوإِْن َكاَن َوْزًكا ،َمْعُؾقًما

إن استُطِقع ضبطفا بؿا قال مالؽ; فقجقز، وإٓ فَل، كؿا قال الجؿفقر،  ُ :قلت

ح الشركؿا يف  واهلل أطؾؿ. وضاهر اختقار الشقخ ابـ طثقؿقـ هق ققل الجؿفقر،

  (:/6:.)الؿؿتع

ًَِ يف اـبص َٚا َطت٘ ايٓاز. د:5ر َطأي١  ايٖط

  مـع مـ ذلؽ الشافعل; ٕنَّ الـار تختؾػ ويختؾػ طؿؾفا، ويختؾػ الثؿـ

من أسؾف يف »: بذلؽ. وأجاز ذلؽ الحـابؾة; لعؿقم حديث ابـ طباس 

ـٌ ضبطف بالـشافة، والرصقبة، «شيء ، وٕنَّ طؿؾ الـار فقف معؾقم بالعادة، مؿؽ

 لسؾؿ فقف كالؿجػػ بالشؿس.فصح ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/4:2.)الؿغـلواكظر:  (2)
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، واهلل أطؾؿ.أقسب قٌل احلناتلح ُ :قلت

(1)
  

 ٌٖ ٜؿذ ايطًِ يف اؿٝٛإ؟ د:6ر َطأي١

 :يف الؿسللة ققٓن 

ٓ يصح السؾؿ فقف، وهق ققل سعقد بـ جبقر، والشعبل،  ايكٍٛ األٍٚ:

وشريح، والثقري، وأصحاب الرأي، ورواية طـ أمحد، وجاء طـ طؿر، وحذيػة، 

كراهة ذلؽ. أخرجف ابـ الؿـذر بنسـاد  اء طـ ابـ مسعقد، وجطـفؿا وٓ يثبت

 . وحجتفؿ يف ذلؽ أنَّ الحققان يختؾػ اختَلًفا متبايـًا، فَل يؿؽـ ضبطف.صحقح

صحة السؾؿ فقف، وهق ققل سعقد بـ الؿسقب، والحسـ،  ايكٍٛ ايجاْٞ:

والشعبل، ومجاهد، والزهري، وإوزاطل، والشافعل، وأمحد، وإسحاق، وأبل 

 .بنسـادٍ مـؼطع وصح طـ ابـ طؿر، وجاء طـ ابـ مسعقد ثقر،

استسؾػ مـ رجٍؾ  واستدلقا طىل ذلؽ بحديث أبل رافع أنَّ الـبل 

بـ  و، وبحديث طبد اهلل بـ طؿر(2711الحديث أخرجف مسؾؿ برقؿ ) بؽًرا...

وقد تؼدم  أمره أن يشتري البعقر بالبعقريـ إىل إبؾ الصدقة. العاص أن الـبل 

 (.937برقؿ )

وقالقا: يؿؽـ ضبطف بالسـ، والـقع، والذكقرة، وإكقثة، والصػات التل 

، واهلل أطؾؿ، وهق ضاهر اختقار الشقخ ابـ ًىرا القٌل أقسب يختؾػ هبا الثؿـ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/498.)لؿغـلااكظر:  (2)
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.طثقؿقـ 

(1)
 

 ايطًِ يف ايًخِ. د:7ر َطأي١

َؾُؿ فِل الؾَّْحؿِ  (7/4:2 :)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ َوبِِف  .َوَيِصحُّ السَّ

. َقاَل  افِِعلُّ َكَُّف َيْختَؾُِػ. َمالٌِؽ، َوالشَّ
ِ

َٓ َيُجقُز; ٕ َوَلـَا َقْقُل الـَّبِلِّ  َوَقاَل َأُبق َحـِقَػَة: 

َؾِؿ فِل ، «َفْؾُقْسؾِْم فِي َكْقٍل َمْعُؾوٍم، َأْو َوْزٍن َمْعُؾومٍ  ؛َمْن َأْسَؾمَ »: ملسو هيلع هللا ىلص َوَضاِهُرُه إَباَحُة السَّ

َكَّـَا ُكؾِّ َمْقُزوٍن.
ِ

َؾِؿ فِل اْلَحقََقانِ  َوٕ  هاَفالؾَّْحُؿ َأْوَلك. ;َقْد َبقَّـَّا َجَقاَز السَّ

 ايطًِ يف ايسؤٚع ٚاألطساف. د:8ر َطأي١

  قال بالجقاز مالؽ، وإوزاطل، وأبق ثقر، وأمحد يف رواية، والشافعل يف

 ققٍل لف; ٕكف لحؿ فقف طظؿ يجقز شراؤه; فجاز السؾؿ فقف كبؼقة الؾحؿ.

 ـقػة، وأمحد يف رواية، والشافعل يف ققٍل لف; ٕنَّ وقال بعدم الجقاز أبق ح

 أكثره العظام وغقر الؾحؿ، والؾحؿ فقف قؾقؾ، ولقس بؿقزون، بخَلف الؾحؿ.

، واهلل أطؾؿ.ًالقٌل األًل أقسب
(2)

  

 ، أو الذرع فقؿا ُيؽال أو يقزن، أو يذرع.تحديد الؽقؾ أو القزن الظرط الجانْ:

...فؾُقسؾف »الذي يف الباب:  اس ويدل طىل هذا الشرط حديث ابـ طب

 .«يف شيء معؾوٍم إلى أجل معؾوم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرح الؿؿتع( ط/الرشد :8/566-56) مصـػ ابـ أبل شقبة (7/499- )الؿغـلاكظر:  (2)

(:/71.) 

  (7/4:1.)الؿغـلاكظر:  (3)
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َأْجَؿُعقا  :َقاَل اِْبـ َبطَّال (3353 :)الػتحيف   قاٍ احلافظ ابٔ حجس

َؾؿ َما ُيَؽال َأْو ُيقَزن ُف إِْن َكاَن فِل السَّ ـْ ذِْكر اْلَؽقْؾ الْ  ;َطَؾك َأكَّ
 ،َؿْعُؾقمـَفََل ُبّد فِقِف مِ

َٓ ُيقَزن ;َؿْعُؾقمـن الْ َواْلَقزْ  َٓ ُيَؽال َو ـْ َطَدد َمْعُؾقم.  ;َفنِْن َكاَن فِقَؿا 
َفََل ُبّد فِقِف مِ

ْرع ُمْؾَحؼ بِاْلَؽقِْؾ َواْلَقْزن لِْؾَجامِِع َبقْـفَؿا َوُهَق  ;ُقْؾت: َأْو َذْرع َمْعُؾقم، َواْلَعَدد َوالذَّ

 ها.َطَدم اْلَجَفاَلة بِاْلِؿْؼَدارِ 

ـْ َتْؼِديِر الْ :  ا١َقاٍ ابٔ قد
َٓ ُبدَّ مِ ْرِع، بَِغقِْر ِخََلٍف َكْعَؾُؿُف.ـَو  َؿْذُروِع بِالذَّ

ـُ الْ  َؾَؿ َجائٌِز فِل ـَقاَل اْب ـْ َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ َطَؾك أَنَّ السَّ
ـْ َكْحَػُظ َطـُْف مِ ُؿـِْذِر: َأْجَؿَع ُكؾُّ َم

  (7/512.)الؿغـل هاالثِّقَاِب بَِذْرِع َمْعُؾقٍم.

 ويدخؾ يف هذا الشرط تعققـ الؿؽقال. تنبيه:

(: واتػؼقا طىل تعققـ الؽقؾ فقؿا يسؾؿ 3351) الػتحيف   قاٍ احلافظ

 هافقف مـ الؿؽقؾ، كصاع الحجاز، وقػقز العراق، وإردب مصر.

ـُ الْ  (7/511 :)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ ـْ ـَقاَل اْب ُؿـِْذِر: َأْجَؿَع ُكؾُّ َم

ـْ َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ َطَؾك أَنَّ الْ  َكْحَػظُ 
َٓ ُيْعَؾُؿ ـَطـُْف مِ َٓ َيُجقُز بَِؼِػقٍز  ُؿْسَؾَؿ فِل الطََّعاِم 

َؾؿُ  َنَّ اْلِؿْعقَاَر َلْق َتؾَِػ، َأْو َماَت ُفََلٌن، َبَطَؾ السَّ
ِ

َٓ فِل َثْقٍب بَِذْرِع ُفََلٍن; ٕ ، ِطقَاُرُه، َو

افِ  :مِـُْفؿْ  ، َوالشَّ ، َوَأُبق َحـِقَػَة َوَأْصَحاُبُف، َوَأُبق َثْقٍر.الثَّْقِريُّ ـَ مِْؽقَاَل َرُجٍؾ  ِعلُّ َوإِْن َطقَّ

ةِ  ـِ ِطـَْد اْلَعامَّ  ;َوإِْن َلْؿ ُيْعَرَفا، َوَلْؿ َيْختَصَّ بِِفَؿا، َجازَ  ;َأْو مِقَزاَكُف، َوَكاَكا َمْعُروَفقْ

 هاَيُجْز. َلؿْ 
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ّْا، ٚفُٝا  د:9ر َطأي١  ؟اٜٛشٕ نًٌّٖٝ ٜؿذ ايطًِ فُٝا ٜهاٍ ٚش

  أكثر أهؾ العؾؿ طىل جقاز ذلؽ، وهق مذهب الشافعل، ومالؽ، وابـ

تحديد الؿؼدار، وذلؽ يحصؾ  هقالؿـذر، وأمحد يف رواية; ٕنَّ الؿؼصقد 

ح هذا  ابـ طثقؿقـ.اْلمام  بالؽقؾ، أو بالقزن، ورجَّ

  وطـ أمحد رواية بؿـع ذلؽ، وطـ بعض الشافعقة مـع السؾؿ يف الؿقزون

 .كقًَل 

لربا; ٕكف يشترط ، وإكؿا اطتبركا الؽقؾ والقزن يف باب اًالصحٍح قٌل اجلويٌز

اطتبر التؿاثؾ يف الؿؽقَلت بالؽقؾ، وإن اختؾػ وزهنا، ويف  التؿاثؾ، والشرع

الؿقزوكات بالقزن، وإن اختؾػ كقؾفا.
(1)

 

 ايطًِ يف غري املهٌٝ ٚاملٛشٕٚ َٔ األطع١ُ. د:11ر َطأي١

 سؾؿ يف ذلؽ، وهق مذهب الشافعل، ذهب مجاطة مـ أهؾ العؾؿ إىل صحة ال

وأبل حـقػة، وإوزاطل، وأمحد يف رواية; ٕنَّ كثقًرا مـ ذلؽ مؿا يتؼارب 

 ويـضبط بالصغر والؽبر، وما ٓ يتؼارب يـضبط بالقزن.

  ،وكؼؾ ابـ الؿـذر طـ أمحد، وإسحاق أهنؿا قآ: ٓ خقر يف السؾؿ يف الرمان

; ٕكف ٓ يؽال، وٓ يقزن، ومـف الصغقر والسػرجؾ، والبطقخ، والؼثاء، والخقار

 والؽبقر، وكؼؾ طـ الشافعل أكف قال بالؿـع مـ السؾؿ يف البقض والجقز.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرح الؿؿتع (22/53)، شرح مسؾؿ (3351)، الػتح (7/511)، الؿغـلاكظر:  (2)

(:/85.) 
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، واهلل أطؾؿ.اجلٌاشهق  ًالساجح ُ :قلت

(1)
  

 :واختؾػ الؼائؾقن بالجقاز هؾ تسؾؿ طدًدا، أم وزًكا، وهل طىل كقطقـ 

قخ، والسػرجؾ، ما يتبايـ ويتػاوت يف كبره وصغره، كالرمان، والبط (2

والخقار، فلكثر أهؾ العؾؿ طىل أكف يسؾؿ فقفا وزًكا، وهق ققل أبل حـقػة، 

 .الصٌابوالشافعل، ووجٌف لؾحـابؾة، وهذا هق 

 ولؾحـابؾة وجف أكف يسؾؿ فقفا بالعدد، ويضبطف بالصغر والؽبر.

مآ يتبايـ كثقًرا كالجقز، والبقض وكحقمها، فقسؾؿ فقف طدًدا طـد الحـابؾة،  (3

وأبل حـقػة، وإوزاطل، وقال الشافعل: يسؾؿ فقفا كقًَل، أو وزًكا، وٓ يجقز 

 طدًدا لتبايـفا كالبطقخ.

هق جقاز إسَلمفا طدًدا; ٕنَّ التبايـ يسقر، وإحقط وزًكا،  ًاألظيس ُ :قلت

واهلل أطؾؿ.
(2)

 

 أن يؽقن إجؾ معؾقًما. الظرط الجالح:

 ذي يف الباب.ويدل طىل هذا الشرط حديث ابـ طباس ال

(: وٓ كعؾؿ يف اشتراط العؾؿ يف 7/514) الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ

 هاالجؿؾة اختَلًفا.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/49:-4:1.)الؿغـلاكظر:  (2)

  (7/512-513.)الؿغـلواكظر:  (3)
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 ٌٖ ٜؿذ ايطًِ اؿاٍ؟ د:11ر َطأي١

هق أن يسؾؿ الؿال مؼابؾ سؾعة مقصقفة بالذمة، فَل يجعؾقن  ايشًِ احلاٍ:

 أجًَل، بؾ يذهب لقعطقف يف الحال.

 هق ققل أمحد، ومالؽ، وقد ذهب كثقر مـ أهؾ العؾؿ إىل مـع ذلؽ، و

 .وإوزاطل، وأبل حـقػة، وطزاه الحافظ إىل إكثر

 .«إلى أجل معؾوم»واستدلقا بؼقلف يف حديث ابـ طباس: 

 الؿـذر إىل جقاز ذلؽ، وقالقا: إذا كان ابـ وذهب الشافعل، وأبق ثقر، و

 .السؾؿ جائًزا ممجًَل مع الغرر; فجقاز الحال أوىل; ٕكف أبعد مـ الغرر

ذكر إجؾ يف الحديث ٓشتراط إجؾ، بؾ معـاه: إن كان أجًَل  ولقس

 .فؾقؽـ معؾقًما كؿا أنَّ الؽقؾ لقس بشرط

بؾ يجقز السؾؿ يف الثقاب بالذرع، وإكؿا ذكر الؽقؾ بؿعـك أكف إن أسؾؿ يف 

 مؽقؾ; فؾقؽـ كقًَل معؾقًما أو يف مقزون; فؾقؽـ وزًكا معؾقًما.

، الصٌابطثقؿقـ، وهق  َلم، والشقخ ابـوهذا الؼقل هق اختقار شقخ اْلس

واهلل أطؾؿ; إٓ أن شقخ اْلسَلم ققَّد الجقاز بؿا إذا كان الؿسؾؿ فقف مقجقًدا 

مؾؽف. يف
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- (:/88الشرح الؿؿتع (7/513 )الؿغـل (3364 )الػتح (22/52 )شرح مسؾؿاكظر:  (2)

89 )آختقارات (، 242)صإوسط (21/3:5.) 
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 ايطًِ إىل اؿؿاد، أٚ اؾصاش، َٚا أغبٗ٘. د:12ر َطأي١

َؾُف بِاْلَحَصادِ  (7/514 :)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ َٓ َيِصحُّ َأْن ُيَمجِّ  ،َو

ـُ َطبَّاسٍ ، َوَما َأْشبََففُ  َواْلِجَزازِ  َوَكَذلَِؽ َقاَل اْب
(1)

ـُ  ، َواْب افِِعلُّ ، َوَأُبق َحـِقَػَة، َوالشَّ

َٓ َيُؽقَن بِِف َبْلٌس. ُؿـِْذِر.ـالْ  ُف َقاَل: أَْرُجق َأْن  ـْ َأْحَؿَد ِرَواَيٌة ُأْخَرى َأكَّ َوبِِف َقاَل  َوَط

ـِ ُطؿَ  ،َوَأُبق َثْقرٍ  ،َمالٌِؽ  ـْ اْب ُف َكاَن َيبْتَاُع إَلك اْلَعَطاء.َوَط َر َأكَّ
(2)

ـُ أَبِل   َوبِِف َقاَل اْب

 هاَلقَْؾك.

; ٕكف قد حدد ، وهق اختقار شقخ اْلسَلم أقسب  ًالقٌل تاجلٌاش ُ :قلت

 إجؾ، وأصبح معؾقًما بقـفؿا، واهلل أطؾؿ.

َد بإَْشُفر الفَللقة; جاز وصح بَل خَلف، و التلجقؾ إذا تنبيه: د ُحدِّ إذا ُحدِّ

.الصحٍحبتاريخ العجؿ فقجقز إذا كان معؾقًما طـد إكثر، وهق 
(3)

 

ّٓا؟ د:13ر َطأي١  ٌٖ ٜػرتط يف املد٠ ٚقّتا َعٝ

  مذهب الحـابؾة أكف يشترط يف الؿدة أن يؽقن لفا وقع يف الثؿـ، ومذهب

 الحـػقة الصحة، ولق بـصػ يقم، وقال إوزاطل: ثَلثة أيام.

 مدة يتصقر فقفا تحصقؾ السؾؿ تجقز يف  ومذهب الشافعل وآخريـ: أنَّ أقؾ

. ابـ طثقؿقـ وهق مؼتضك اختقار شقخ اْلسَلماْلمام  السؾؿ وهق ترجقح
(4)
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 ( بنسـاد صحقح.9/7(، وطبدالرزاق )81-:7/7أخرجف ابـ أبل شقبة ) (2)

 إسـاده: حجاج بـ أرصاة، وهق مدلس فقف ضعػ، وقد طـعـ.(، ويف 7/82أخرجف ابـ أبل شقبة ) (3)

  (21/391-.)إوسط (3:/63 ،)مجؿقع الػتاوى (7/516 )الؿغـلاكظر:  (4)

  (:/88.)الشرح الؿؿتع (7/515 )الؿغـلاكظر:  (5)
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 كقن الؿسؾؿ فقف مقجقًدا يف محؾف. الظرط الرابع: 

 ها: ٓ كعؾؿ فقف خَلًفا. (7/517)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ

ن يسؾؿ يف شلء، وهذا ومعـك هذا الشرط: أكف ٓ يجقز أ، أي: يف اشتراصف

 الشلء ٓ يستطاع إيجاده يف أجؾ التسؾقؿ.

 ٌٖٚ ٜػرتط إٔ ٜهٕٛ ايػ٤ٞ َٛدّٛدا عٓد ايعكد؟ د:14ر َطأي١

  ،مجفقر العؾؿاء طىل أكف ٓ يشترط ذلؽ; لحديث طبد الرمحـ بـ أبزى

 .«أكان لفؿ زرع؟ قآ: ما كـا كسللفؿ ذلؽ»وطبداهلل بـ أبل أوىف، وفقف: 

 الثقري، وإوزاطل، فؼالقا: ٓ يسؾؿ إٓ يف شلء واشترط ذلؽ أبق حـقػة، و

 مقجقد، ٓ يـؼطع قبؾ محؾ التسؾقؿ.

، وٓ دلقؾ لفؿ طىل اشتراط ذلؽ.الصٌاب قٌل اجلويٌز ُ :قلت
(1)

 

َِ يفإذا  د:15ر َطأي١ ًَ  ثِ عدّ يف ٚقت ايتطًِٝ. ،غ٤ٞ َٛدٛد أِض

 ذهب بعض الشافعقة، والحـابؾة إىل أنَّ العؼد يـػسخ بؿجرد التعذر. 

 لجؿفقر أكف ٓ يـػسخ، وقالقا: اْلـُؿْسؾُِؿ بالخقار بقـ أن يصبر إىل ومذهب ا

أن يقجد فقطالب بف، وبقـ أن يػسخ العؼد ويرجع بالثؿـ إن كان مقجقًدا، أو 

، الصٌابهق  ًهرىة اجلويٌزبؿثؾف إن كان مثؾقًّا، أو بؼقؿتف إن كان متؼقًما، 

واهلل أطؾؿ.
(2)
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  (7/517-518.)الؿغـل (3355 )الػتحواكظر:  (2)

  (7/518-.)الؿغـل (3355 )الػتحاكظر:  (3)
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 ٌٖ ٜؿذ ايطًِ يف بطتإ َعني؟ د:16ر َطأي١

َٓ َيُجقُز َأْن ُيْسؾَِؿ فِل َثَؿَرِة  (7/517 :)الؿغـليف   ابٔ قدا١َقاٍ  َو

ـُ َتَؾُػُف َواْكِؼَطاُطُف. َٓ ُيْمَم َٓ َقْرَيٍة َصِغقَرةٍ; لَِؽْقكِِف  ـُ الْ  ُبْستَاٍن بَِعقْـِِف، َو ُؿـِْذِر: ـَقاَل اْب

َؾِؿ إَذا َأْسَؾَؿ فِل َثَؿَرةِ ُبْستَاٍن بِعَ  ـْ إْبَطاُل السَّ ـْ َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ، َومِؿَّ
ْجَؿاِع مِ قْـِِف َكاْْلِ

ْأِي،  :َحِػْظـَا َطـُْف َذلَِؽ  ، َوَأْصَحاُب الرَّ افِِعلُّ ، َوالشَّ َْوَزاِطلُّ ْٕ ، َوَمالٌِؽ، َوا الثَّْقِريُّ

 هاَوإِْسَحاُق.

طـ الؿالؽقة جقاز ذلؽ إذا كان بعد بدو الصَلح،  وكؼؾ الحافظ  ُ :قلت

مـ صريؼ  (،3395) ، وابـ ماجف(4578)  ذلؽ بؿا رواه أبق داودواستدلقا طىل

راين طـ ابـ طؿر، أنَّ رجًَل أسؾؿ يف حديؼة قبؾ أن تطؾع، فؾؿ تطؾع ذلؽ كجرجؾ 

العام شقئًا، فؼال الؿشتري: هق يل حتك تطؾع. وقال البائع: إكؿا بعتؽ هذه السـة. 

ذت مـه، وَّل تسؾؿوا يف كخل اردد طؾقه ما أخ»، فؼال: ملسو هيلع هللا ىلصفاختصؿا إىل رسقل اهلل 

 .«حتى يبدو وُصَلحه

: وهذا الحديث فقف ضعٌػ، وكؼؾ ابـ الؿـذر اتػاق إكثر قاٍ احلافظ 

طىل مـع السؾؿ يف بستان معقـ; ٕكف غرر، وقد محؾ إكثر الحديث الؿذكقر طىل 

  (3361.)الػتح هاالسؾؿ الحال.

الحديث طـ ابـ  الحديث ضعقػ بسبب الرجؾ الؿبفؿ الذي روى ُ :قلت
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. طؿر

(1)
  

 يف مجؾس العؼد. أن يؼبض الثؿـ كامَل :الظرط اخلامص

إكؿا وقد اشترط هذا الشرط طامة أهؾ العؾؿ; ٕنَّ السؾؿ الذي أباحف الشرع 

ذه الصقرة، وٕكف إذا أخرَّ الثؿـ ومل يسؾؿف يف مجؾس العؼد; أصبح بقع ديـ هق هب

 بديـ، وهذا ٓ يجقز طـد أهؾ العؾؿ.

جاء طـ مالؽ أكف أجاز تلخقر الؿال الققم والققمقـ، والثَلثة، إذا مل يؽـ و

ذلؽ طـ شرط; ٕكف معاوضف ٓ يخرج بتلخقر قبضف طـ أن يؽقن سؾًؿا، فلشبف ما 

 لق تلخر إىل آخر الؿجؾس.

: ولـا أكف طؼد معاوضة ٓ يجقز فقف شرط تلخقر العقض  قاٍ ابٔ قدا١َ

ف قبؾ الؼبض، كالصرف، ويػارق الؿجؾس ما بعده ، فَل يجقز التػرق فقالؿطؾؼ

 هابدلقؾ الصرف.

، واهلل أطؾؿ.الصحٍح قٌل اجلويٌز ُ :قلت
(2)

  

 إذا قبض بعض ايجُٔ ثِ تفسقا؟ د:17ر َطأي١

  ذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل أنَّ السؾؿ يصح يف الؿؼدار الذي قبضف فؼط، وهق

 ققل الشافعل، وأمحد، وأبل حـقػة، وهق وجٌف لؾحـابؾة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (21/396.)إوسطاكظر:  (2)

  (7/51:.)الؿغـل (3355 )الػتحاكظر:  (3)
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 إىل أنَّ السؾؿ ٓ يصح، وهق ققل ابـ شبرمة، والثقري، ووجٌف  وذهب مجاطة

 لؾحـابؾة.

إْن جعَل ذلؽ الؿبؾغ الذي قبض مؼابؾ مؼداٍر : قال أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل لو

معقـ; صحَّ السؾؿ فقؿا قبض، وإن جعَله سؾًؿا لؾؿسؾؿ فقف كامًَل طىل أن يعطقف 

مًَل، واهلل أطؾؿ.الؿال الؿتبؼل يف وقت آخر; فالسؾؿ ٓ يصح كا
(1)

  

 ٌٖ ٜػرتط يف ايطًِ تعٝني َهإ ايكبض؟ د:18ر َطأي١

  ،ذهب مجٌع مـ أهؾ العؾؿ إىل طدم اشتراط ذلؽ، وهق مذهب أمحد

وإسحاق، ومالؽ، وأبل يقسػ، ومحؿد، وهق ققٌل لؾشافعل، وطزاه ابـ 

 ة مـ أهؾ الحديث.ػالؿـذر إىل صائ

فقفؿا ذكر اشتراط  واستدل همٓء طىل طدم آشتراط بحديثل الباب، فؾقس

 تعققـ مؽان الؼبض.

  وذهب الثقري، وإوزاطل، والشافعل يف ققل، وأبق حـقػة إىل اشتراط

تعققـ مؽان الؼبض، واشترط بعضفؿ ذلؽ فقؿا لف يف محؾف وكؼؾف ممكة، حتك ٓ 

 يحدث كزاع وخَلف بعد ذلؽ.

اطة مـ أن السؾؿ يصح، ولق مل يذكر مؽان اْليػاء، وقال مالؽ، ومج ًالصحٍح

 فقف. وقال آخرون: يرجع ذلؽ إىل العرف. االحـابؾة: يػقف يف الؿؽان الذي تعاقد

ح هذا ، واهلل أطؾؿ.الساجحوهق  الشرح الؿؿتعيف  ابـ طثقؿقـ اْلمام  ورجَّ
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/51:.)الؿغـلاكظر:  (2)

 . (21/386)إوسط (3355 ،)الػتح (7/525 )الؿغـلاكظر:  (3)
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 يف طعماّ ٜٛفٝم٘ إٜماٙ يف َهم١، فٛدمدٙ      يٛ إٔ غدّؿا أضًِ زدمال  د:19ر َطأي١

 ، فُا اؿهِ؟يف غري َه١، ٚأعطاٙ، ٚأعطاٙ نسا٤ محً٘ إىل َه١

 قاٍ اإلَاّ ابٔ املٓرز   يفإوسط (21/422:)  واختؾػقا يف الرجؾ

يسؾؿ إىل الرجؾ يف صعام يقفقف بؿؽة، فقؾؼك الذي طؾقف الطعام الذي لف الطعام 

 بغقر مؽة، فقعرض طؾقف الطعام; لقؼبضف ويعطقف مؼدار كراه إىل مؽة.

الؽ بـ أكس، فؽرهت صائػة ذلؽ، ومؿـ كره: سػقان الثقري، وم

 وإوزاطل، وأمحد، وإسحاق.

 وكان أبق ثقر يؼقل: لف أخذ الؽراء إن شاء، وإن شاء كؾػف محؾف.

 .وحؽل طـ الؽقيف أكف قال: ٓ يلخذ مـف الؽراء.اكتفك

يف الؿسللة،  الصحٍحأن ققل أبل ثقر هق  ٌظيس يل :قال أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل لو

 ؾؿ.وٓ كراهة يف أخذ إجرة، واهلل أط

 بٝع املطًِ فٝ٘ قبٌ قبك٘. د:21ر َطأي١

ا َبقُْع الْ  (7/526 :)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ ُؿْسَؾِؿ فِقِف َقبَْؾ َقبِْضِف، ـأَمَّ

ـْ  ملسو هيلع هللا ىلصَفََل َكْعَؾُؿ فِل َتْحِريِؿِف ِخََلًفا، َوَقْد َكَفك الـَّبِلُّ  ـْ َبقِْع الطََّعاِم َقبَْؾ َقبِْضِف، َوَط َط

. ـْ َكَُّف َمبِقٌع َلْؿ َيْدُخْؾ فِل َضَؿاكِفِ  ِرْبِح َما َلْؿ ُيْضَؿ
ِ

َفَؾْؿ َيُجْز َبقُْعُف، َكالطََّعاِم َقبَْؾ  ;َوٕ

 هاَقبِْضِف.
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 اإلغساى ٚايتٛي١ٝ يف املطًِ فٝ٘. د:21ر َطأي١

ِرَكُة فِقِف َوالتَّْقلِقَُة، َفََل  (7/526 :)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ ا الشَّ َوَأمَّ

َكَُّفَؿا بَ 
ِ

ـْ َقبُْؾ.َتُجقُز َأْيًضا; ٕ
َوُحؽَِل ، َوبَِفَذا َقاَل َأْكثَُر أَْهِؾ اْلِعْؾؿِ  قٌْع َطَؾك َما َذَكْرَكا مِ

ِرَكِة َوالتَّْقلِقَةِ  ـْ َمالٍِؽ َجَقاُز الشَّ َط
(1)

ـْ الـَّبِلِّ  ـْ َبقِْع الطََّعاِم  ملسو هيلع هللا ىلص; لَِؿا ُرِوَي َط ُف َكَفك َط َأكَّ

ِرَكِة وَ  التَّْقلِقَِة.َقبَْؾ َقبِْضِف، َوَأْرَخَص فِل الشَّ
(2)

 

َفَؾْؿ َيُجْز، َكَؿا َلْق َكاَكْت  ;َوَلـَا أَكََّفا ُمَعاَوَضٌة فِل الُؿْسَؾِؿ فِقِف َقبَْؾ اْلَؼبْضِ  قاٍ:

َكَُّفَؿا َكْقَطا َبقْعٍ ، بَِؾْػِظ اْلبَقْعِ 
ِ

َخِر،  ;َوٕ ْٔ َفَؾْؿ َيُجقَزا فِل الُؿْسَؾِؿ َقبَْؾ َقبِْضِف، َكالـَّْقِع ا

ِرَكُة َواْلَخبَ  ـْ َبقِْع الطََّعاِم َقبَْؾ َقبِْضِف، َوالشَّ ُف َكَفك َط َكَّ
ِ

ٌة َلـَا; ٕ َٓ َكْعِرُفُف، َوُهَق ُحجَّ ُر 

ِرَكِة َوالتَّْقلِقَِة. َوالتَّْقلِقَُة َبقٌْع َفقَْدُخََلِن فِل الـَّْفِل.  َوُيْحَؿُؾ َقْقُلُف: َوَأْرَخَص فِل الشَّ

ُف َأْرَخَص فِقِف  َٓ فِل َهَذا الَؿْقِضِع.َطَؾك َأكَّ  هاَؿا فِل اْلُجْؿَؾِة، 

ُّا؟ د:22ر َطأي١  إذا نإ ي٘ يف ذ١َ زدٌ َاٍ، فٌٗ جيٛش دعً٘ ضً

ِة َرُجٍؾ دِيـَاٌر،  (7/521 :)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ إَذا َكاَن َلُف فِل ذِمَّ

. ;َفَجَعَؾُف َسَؾًؿا فِل َصَعاٍم إَلك َأَجؾٍ  ـُ الْ  َلْؿ َيِصحَّ ِذِر: َأْجَؿَع َطَؾك َهَذا ُكؾُّ ُؿـْ ـَقاَل اْب

ـْ َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ، مِـُْفؿْ 
ـْ َأْحَػُظ َطـُْف مِ ، َوَأْحَؿُد،  :َم ، َوالثَّْقِريُّ َْوَزاِطلُّ ْٕ َمالٌِؽ، َوا

افِِعلُّ  ْأِي، َوالشَّ َنَّ الْ  ;َوإِْسَحاُق، َوَأْصَحاُب الرَّ
ِ

، َفنَِذا َجَعَؾ ـَوَذلَِؽ ٕ ـٌ ُؿْسَؾَؿ فِقِف َدْي

ـَ َدْيـًا ْجَؿاِع. ;الثََّؿ َٓ َيِصحُّ َذلَِؽ بِاْْلِ ، َو ـٍ ـٍ بَِدْي  هاَكاَن َبقَْع َدْي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التقلقة هل: بقع السؾعة إىل آخر بـػس الثؿـ. (2)

  مـ مراسقؾ ربقعة بـ أبل طبدالرمحـ.( مرسًَل :9/5أخرجف طبدالرزاق ) ضعٝف. (3)
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طـ شقخف الجقاز، وأكف ٓ إمجاع يف ذلؽ كؿا يف  وقد ذكر ابـ الؼقؿ 

أطَلم الؿققعقـ (2/49: وقد تؼدم كؼؾ كصِّ كَلمف مع التـبقف طؾقف تحت ،)

 (.943حديث رقؿ )

ٍن إىل أدٌ؟ٌٖ ٜؿذ إٔ ٜطًِ عسٚ د:23ر َطأي١  ّقا َكابٌ َا

 ؽ، وطـ أمحد قال: ٓ يعجبـل. ومـعالجؿفقر مـ أهؾ العؾؿ طىل جقاز ذل 

مـف أبق حـقػة، وبعض الحـابؾة; ٕنَّ إمقال ٓ تثبت يف الذمة إٓ ثؿـًا، فَل 

 تؽقن مثؿـة.

، وٓبد أن يؽقن  :ُٚأجٝب بعدم صحة ذلؽ; فنكف لق باع دراهؿ بدكاكقر صحَّ

.ًالصحٍح قٌل اجلويٌزا. أحدمها مثؿـً 
(1)

  

كؾ مالقـ حرم الـَّساُء فقفؿا، ٓ يجقز إسَلم أحدمها يف أخر; ٕنَّ  تنبيه:

 السؾؿ مـ شرصف الـََّساُء والتلجقؾ، وهذا ٓ خَلف فقف.

 اإلقاي١ يف ايطًِ. د:24ر َطأي١

ُُـْشًِ فٝ٘ :  قال ابـ الؿـذر، فجائزة بغقر خَلف: أَا اإلقاي١ يف مجٝع اِيـ

طـف مـ أهؾ العؾؿ طىل أن اْلقالة يف مجقع ما أسؾؿ فقف جائزة;  ـ كحػظأمجع كؾ م

 هإنَّ اْلقالة فسخ لؾعؼد، ورفٌع لف مـ أصؾف، ولقست بقًعا.

وقد خالػ ابـ حزم، وهق محجقج بـؼؾ ابـ الؿـذر اْلمجاَع.
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/524.)الؿغـلواكظر:  (2)

  (2734.)الؿحىل (7/528 )الؿغـلاكظر:  (3)
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 الؿغـليف   قدامةفؼال ابـ  :ٚأَا اإلقاي١ يف بعض املشًِ فٝ٘

ـْ َأْحَؿَد فِقَفاَفاْخ (: 7/528) َٓ َتُجقُز. ،تََؾَػ َط َوُرِوَيْت َكَراَهُتَفا  َفُرِوَي َطـُْف َأكََّفا 

ـِ ُطَؿرَ  ـْ اْب َط
(1)

ـِ الْ  ، َوَسِعقِد ـ، َوَسِعقِد ْب ، َوالـََّخِعلِّ ـَ ـِ ِسقِري ، َواْب ـِ ُؿَسقِِّب، َواْلَحَس

ـِ َأبِل َلقَْؾك، َوإِ ا ـِ ُجبَقٍْر، َوَربِقَعَة، َواْب ـْ َأْحَؿدَ  ْسَحاَق.ْب َٓ  َوَرَوى َحـْبٌَؾ َط َأكَُّف َقاَل: 

ـِ َطبَّاسٍ  َبْلَس بَِفا. ـْ اْب َوُرِوَي َذلَِؽ َط
(2)

ِد ْبـ َطؾِلٍّ   ،، َوَطَطاٍء، َوَصاُووٍس، َوُمَحؿَّ

، َوالشَّ  ـِ دِيـَاٍر، َواْلَحَؽِؿ، َوالثَّْقِريِّ ، َوَطْؿِرو ْب ـِ ْحَؿ ـِ َطبِْدالرَّ ، َوُحَؿقِْد ْب افِِعلِّ

ـِ الْ   هاُؿـِْذِر.ـَوالـُّْعَؿاِن َوَأْصَحابِِف، َواْب

 ، وٓ كعؾؿ دلقًَل يؿـع ذلؽ، واهلل أطؾؿ.ًالصٌاب أهنا جائصج :ُ قلت

 إذا أقاي٘ فٌٗ ي٘ إٔ ٜأخر بدٍ املاٍ عّٛقا عٓ٘ حاقّسا؟ د:25ر َطأي١

 من أسؾم يف شيء فَل »مـ ذلؽ أبق حـقػة، وبعض الحـابؾة; لحديث:  عمـ

مـ حديث  (،3394) ، وابـ ماجف(4579) أخرجف أبق داود «غقرهيصرفه إلى 

 أبل سعقد الخدري، وفقف: ططقة العقيف، وهق ضعقٌػ ومدلِّس.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، قال: حدثـا محؿد بـ بؽر، قال: حدثـا بـدار، قال: 21/412) إوسطأخرجف ابـ الؿـذر يف  (2)

ـ، طـ ابـ طؿر، يف الرجؾ يسؾػ حدثـا أبق داود، قال حدثـا مهام، طـ قتادة، طـ محؿد بـ سقري

يف الطعام إىل أجؾ؟ قال: خذ ما أسؾػت كؾف، أو خذ درامهؽ، وٓ تػرق بقـفؿا، فنن أردت أن ترفؼ 

 بف فخذه. وهذا إسـاد صحقح، رجالف ثؼات. 

( أكف 7/22) ابـ أبل شقبة(، و9/24) مصـػ طبدالرزاقوقد جاء طـف خَلف ذلؽ: فػل 

 سـاده: جابر الجعػل، وهق متروك.قال: ٓ بلس بف. ويف إ

(، وابـ أبل -9/23( بنسـاد حسـ، ولف صرق أخرى طـد طبدالرزاق )9/24أخرجف طبدالرزاق ) (3)

 (، فقفا ضعٌػ، ويرتؼل هبا إثر إىل الصحة.21/413(، وابـ الؿـذر )-7/22شقبة )
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  ;وأجاز ذلؽ الشافعل، ومجاطة مـ الحـابؾة; ٕكف طقض مستؼر يف الذمة

 فجاز أخذ العقض طـف كؿا لق كان قرًضا.

حَّ لؽان معـاه الؿـع مـ ، وحديثفؿ ضعقػ، ولق صالساجح قٌل الشافؼً ُ :قلت

.تغققر الؿسؾؿ فقف، واهلل أطؾؿ
(1)

  

ُّ د:26ر َطأي١ ا ٚاحّدا َٔ غري بٝإ نٔ نٌ ٚاحمد  إذا أضًِ يف دٓطني ضً

 َُٓٗا؟

، ووسؼ شعقر، وٓ يبقـ  ؾٛز٠ ذيو: أن يسؾؿ مخسة آٓف مثًَل يف وسؼ ُبرٍّ

 ثؿـ كؾ مـفؿا.

 واحد مـ  فؿـع مـ ذلؽ أمحد، والشافعل يف ققٍل لف; ٕن ما يؼابؾ كؾ

الجـسقـ مجفقٌل، وفقف غرر; ٕكف ٓ يممـ الػسخ بتعذر أحدمها، فَل يعرف بؿ 

 يرجع.

  وأجاز ذلؽ مالؽ، والشافعل يف ققٍل لف; ٕنَّ كؾ طؼد جاز طىل جـسقـ يف

طؼديـ; جاز طؾقفؿا يف طؼد واحد، كؿا يف البققع، وإذا تعذر أحدمها يؼقم 

 ويرجع بؼسطف مـ الثؿـ. 

، واهلل أطؾؿ.قسبأ ًىرا القٌل
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/529.)الؿغـلواكظر:  (2)

  (:/93-94.)الؿؿتع الشرح (7/529-52: )الؿغـلاكظر:  (3)
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إذا أضمممًِ يف غممم٤ٞ ٚاحمممد عًممم٢ إٔ ٜكبكممم٘ أدمممصا٤ّ َعًَٛممم١ يف      د:27ر َطأي١

 أٚقات َتفسق١ َع١ًَٛ؟

  ،أجاز ذلؽ اْلمام أمحد، ومالؽ، والشافعل يف ققٍل لف، ولف ققٌل بالؿـع

; لعدم وجقد دلقؾ يؿـع ذلؽ، وهق ضاهر ترجقح الشقخ ابـ ًالصحٍح اجلٌاش

طثقؿقـ.
(1)

 

ُِ د:28ر َطأي١ َِ إذا أٖد٣ املطًَ  فٝ٘ قبٌ حًٍٛ األدٌ؟ إيٝ٘ املطًَ

ا فِل َقبِْضِف َقبَْؾ َمِحؾِِّف  (7/531 :)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ َفنِْن َكاَن مِؿَّ

َْصِعَؿِة ُكؾَِّفا، أَْو َكاَن َقِديُؿُف ُدوَن َحِديثِِف،  ْٕ ا َيتََغقَُّر، َكاْلَػاكَِفِة َوا ا لَِؽْقكِِف مِؿَّ َضَرٌر، إمَّ

َنَّ َلُف َغَرًضا فِل َتْلِخقِرهِ، بَِلْن َيْحتَاَج ـَوَكْحِقَها، َلْؿ َيْؾَزْم الْ  َكاْلُحبُقِب 
ِ

ُؿْسؾَِؿ َقبُقُلُف; ٕ

ـُ َتَؾَػُف، َوَيْحتَاُج  َٓ َيْلَم ُف  َكَّ
ِ

إَلك َأْكؾِِف َأْو إْصَعامِِف فِل َذلَِؽ اْلَقْقِت، َوَكَذلَِؽ اْلَحقََقاُن; ٕ

ْكَػاِق َطَؾقْفِ  َؿا َيْحتَاُج إَلقِْف فِل َذلَِؽ اْلَقْقِت ُدوَن َما َقبَْؾُف. إَلك اْْلِ  إَلك َذلَِؽ اْلَقْقِت، َوُربَّ

ـِ َوَكْحِقِه، َأْو َكاَن اْلَقْقُت  ا َيْحتَاُج فِل ِحْػظِِف إَلك ُمْمَكٍة، َكاْلُؼْط َوَهَؽَذا إْن َكاَن مِؿَّ

َنَّ َطَؾقِْف َمُخقًفا َيْخَشك َكْفَب َما َيْؼبُِضُف، َفََل َيْؾزَ 
ِ

َْحَقاِل ُكؾَِّفا; ٕ ْٕ َْخُذ فِل َهِذِه ا ْٕ ُمُف ا

َوإِْن  اْستِْحَؼاقِِف َلُف، َفَجَرى َمْجَرى َكْؼِص ِصَػٍة فِقِف. َضَرًرا فِل َقبِْضِف، َوَلْؿ َيْلِت َمِحؾُّ 

َٓ َيتََغقَُّر، َكاْلَحِديدِ  َٓ َضَرَر فِل َقبِْضِف، بِلَْن َيُؽقَن  ا  َصاصِ  ،َكاَن مِؿَّ  ;َوالـَُّحاسِ  ،َوالرَّ

َٓ فِل َقبِْضِف َضَرُر  ْيُت َواْلَعَسُؾ، َو ُف َيْستَِقي َقِديُؿُف َوَحِديُثُف، َوَكْحُق َذلَِؽ الزَّ َفنِكَّ

َنَّ َغَرَضُف َحاِصٌؾ َمَع ِزَياَدةِ َتْعِجقِؾ 
ِ

ُؾ ُمْمَكٍة، َفَعَؾقِْف َقبُْضُف; ٕ َٓ َتَحؿُّ اْلَخْقِف، َو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (:/94.)الشرح الؿؿتع (7/52: )الؿغـلاكظر:  (2)
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ـِ الْ َؿـْػَ ـالْ  ْي َػِة َوَتْعِجقِؾ الدَّ ِؾ.ـَعِة، َفَجَرى َمْجَرى ِزَياَدةِ الصِّ هاُؿَمجَّ

(1)
  

ُِ د:29ر َطأي١ َِ إذا أٖد٣ املطً  فٝ٘ بؿف١ أدٛد مما تعاقدا عًٝ٘؟ إيٝ٘ املطً

  مذهب الحـابؾة يف ذلؽ أكف يؾزمف أخذه إذا كان مـ كقع واحد، وٓ يؾزمف إذا

 كان مـ كقع آخر.

 لحـابؾة: أكف يؾزمف أن يلخذ، ولق كان مـ كقع ومذهب الشافعل، وبعض ا

 آخر مادام جـسفؿا واحًدا.

قع لزمف إخذ إذا كان الـ مِـَّةٌ إذا مل يؽـ طؾقف :  ابٔ عجُٝنياإلَاّ  قاٍ

هامل يؾزمف. ةٌ ـَّ مِ واحًدا، وإن كان لف فقف 
(2)

  

 دا٤ٙ باألدٛد ٚطًب شٜاد٠ يف ايجُٔ؟إذا  د:31ر َطأي١

َْجَقدِ، َفَؼاَل: ُخْذُه،  (7/533 :)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ ْٕ إَذا َجاَءُه بِا

. َوِزْدكِل دِْرَهًؿا. َفَجاَءُه  ،َوَقاَل َأُبق َحـِقَػَة: َيِصحُّ َكَؿا َلْق َأْسَؾَؿ فِل َطَشَرةٍ  َلْؿ َيِصحَّ

  بَِلَحِد َطَشِر.

 ;َكَؿا َلْق َكاَن َمؽِقًَل َأْو َمْقُزوًكاَوَلـَا َأنَّ اْلَجْقَدَة ِصَػٌة، َفََل َيُجقُز إْفَراُدَها بِاْلَعْؼِد، 

َياَدَة  َفنِْن َجاَءُه بِِزَياَدةِ فِل اْلَؼْدِر، َفَؼاَل: ُخْذُه، َوِزْدكِل دِْرَهًؿا. َنَّ الزِّ
ِ

ٕ ; َفَػَعََل، َصحَّ

 هاَهاُهـَا َيُجقُز إْفَراُدَها بِاْلَعْؼِد.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (:/83-84.)الشرح الؿؿتعواكظر:  (2)

  (:/82.)الشرح الؿؿتع (7/532 )الؿغـلاكظر:  (3)
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وأططاه طـ صقب كػس; فَل إن صؾب مـف الزيادة،  :قال أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل لو

بلس، ولقس لف إلزامف بالزيادة، لؽقكف أتك بف طىل هذه الصػة مـ غقر صؾب مـ 

 .، واهلل أطؾؿالُؿسؾِؿ

 ؟َٔ أضًِ يف غ٤ٞ َعني فذا٤ األدٌ فأزاد إبداي٘ بػريٙ د:31ر َطأي١

واختؾػقا يف الرجؾ   (21/423:)إوسطيف   قاٍ اإلَاّ ابٔ املٓرز

العروض فقحؾ; فلراد أن يلخذ مؽاكف غقره; فؼالت يسؾؿ إىل الرجؾ يف طرض مـ 

 صائػة: ٓ يجقز ذلؽ. كذلؽ قال الشافعل، وإسحاق.

إذا أسؾػت يف شلء إىل أجؾ فحؾَّ إجؾ; فنن أخذت  :وقال ابـ طباس 

 ما أسؾػت فقف، وإٓ فخذ طرًضا بلكؼص مـف، وٓ تربح مرتقـ.

: حدثـا سػقان بـ طققـة، حدثـا طظ بـ طبد العزيز، قال: حدثـا حجاج، قال

 بف. ،طـ طؿرو، طـ صاوس، طـ ابـ طباس 

وكان الـخعل ٓ يرى بلًسا يف السؾػ أن يلخذ مؽاكف دابة، أو ثقًبا، أو غقر ما 

 أسؾػت فقف. وقال الثقري: ٓ يعجبـل هذا.

وكان مالؽ يؼقل: ومـ سؾَّػ ذهبًا، أو ورًقا يف حققان، أو طرض مقصقف 

مـ  حؾَّ إجؾ; فنكف ٓ بلس بلن يبقع الؿشتري تؾؽ السؾعةإىل أجؾ مسؿك، ثؿ 

البائع قبؾ أن يحؾَّ إجؾ، وبعدما يحؾ بعرض مـ العروض يتعجؾف، وٓ يمخره 

 .بالًغا ما بؾغ ذلؽ العرض إٓ الطعام; فنكف ٓ يحؾ أن يبقعف حتك يؼبضف.اكتفك
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فَّر الُؿَسَؾؿ فقف، ثؿ أراد إن كان الُؿْسَؾؿ إلقف قد و :قال أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل لو

ؾؿ أن يربح فقف كؿا تحقيؾف فَل يجقز ذلؽ إٓ برضا الطرفقـ، وٓ يجقز لؾُؿِس 

 طـ ربح مامل يضؿـ. ملسو هيلع هللا ىلص; فقلخذ أقؾ مؿا كان لف; لـفقف أشار ابـ طباس 

ؾؿ أن يلخذ بؿالف ِس ؾؿ فقف، فؾؾؿُ ْس إلقف مل يستطع تقفقر الؿُ  وإن كان الُؿَسؾؿُ 

 لء يتػؼان طؾقف، وباهلل التقفقؼ.الذي أططاه أي ش

 ٌٖ جيٛش أخر ايسٖٔ، أٚ ايهفٌٝ يف ايٖطًِ؟ د:32ر َطأي١

  إشفر يف مذهب الحـابؾة الؿـع مـ ذلؽ، وُرويت الؽراهة أيًضا طـ

الحسـ، وسعقد بـ جبقر، وإوزاطل، وحجتفؿ يف ذلؽ أن الرهـ والضؿقـ إن  

إىل القجقب; ٕنَّ  أخذا برأس مال السؾؿ; فؼد أخذا بؿا لقس بقاجب، وٓ مآلف

ذلؽ قد مؾؽف الؿسؾؿ إلقف، وإن أخذا بالؿسؾؿ فقف; فالرهـ إكؿا يجقز بشلء 

يؿؽـ استقػاؤه مـ ثؿـ الرهـ، والؿسؾؿ فقف ٓ يؿؽـ استقػاؤه مـ الرهـ وٓ 

مـ ذمة الضامـ، وٕكف ٓ يلمـ هَلك الرهـ يف يده، وإن بعد، فقصقر مستقفقًا 

من أسؾم يف شيء فَل يصرفه »:  للـباقال د قلحؼف مـ غقر الؿسؾؿ فقف، و

كراهة ذلؽ،  وقد كؼؾ طـ طظ  ، وهق حديث ضعقػ كؿا تؼدم.«إلى غقره

( مـ صريؼ أبل طقاض، طـف، وأبق ::21/3) إوسطأخرجف ابـ الؿـذر يف 

طقاض هق مسؾؿ بـ كذير السعدي الؽقيف، مجفقل الحال. وأسـد ابـ الؿـذر 

، بنسـاد حسـ، أكف كان يؽره الرهـ، والؼبقؾ يف  ( طـ ابـ طباس::21/3)

 السؾػ. وطـ ابـ طؿر بنسـاد صحقح، أكف قال: ذلؽ الربا الؿضؿقن.
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  :وذهب الجؿفقر إىل جقاز أخذ الرهـ والؽػقؾ يف ذلؽ; لؼقلف تعاىل

إىل ققلف:  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ڀ﴿

بـ مجاهد، وططاء، ومؼسؿ، وطؿرو  ، وهق ققل[٢٨٢البقرة:] ﴾پ ڀ﴿

مالؽ، والشافعل، وإسحاق،  ديـار، وهق رواية طـ الحسـ والـخعل، وقال بف

وأسـد ابـ الؿـذر هذا  وأمحد يف رواية، وأصحاب الرأي، وابـ الؿـذر وغقرهؿ.

بنسـاديـ ضعقػقـ; فلثر ابـ طباس يف  الؼقل طـ ابـ طباس، وابـ طؿر 

طؿر يف إسـاده مسؾؿ  إسـاده يزيد بـ أبل زياد الفاشؿل، وهق ضعقػ، وأثر ابـ

بـ خالد الزكجل، وهق ضعقػ، وصريؼ أخرى فقفا مجقؾ بـ زيد الطائل، وهق ا

 متروك.

الشرح كؿا يف  الشقخ ابـ طثقؿقـ  ، وقد رجحفالصحٍحهق  ًىرا القٌل

ضعقٌػ; ٕكف إذا  -يعـل الؼقل بعدم الجقاز-( حقث قال: وهذا3:/:) الؿؿتع

خذتف مـ الؽػقؾ; مل أصرفف إىل غقره، صحقح أكف تعذر آستقػاء مـ الؿؽػقل، وأ

ففق كػسف مل أصرفف إىل غقره، فالصقاب إًذا  اكتؼؾ مـ ذمة إىل ذمة، وأما الؿسؾؿ فقف

جقاز أخذ الرهـ والؽػقؾ والضؿقـ بف، كؾفا جائزة; ٕكف لقس فقفا محظقر، وٓ 

العؼقد ربا، وٓ ضؾؿ، وٓ غرر، وٓ جفالة، وهذه طؼقد تقثؼة، وإصؾ يف 

هاالحؾ.
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/534-535.)الؿغـلواكظر:  (2)
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ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (188) ـِ الـَّبِلِّ  ،َوَط َمْن َأَخَذ َأْمَواَل الـَّاِس ُيرِيُد »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَط

ـُْه، َوَمْن َأَخَذَها ُيرِيُد إْتََلَفَفا َأْتَؾَػُه  َأَداَءَها .«اهللُ َتَعاَلىَأدَّى اهللُ َط . َرَواُه الُبَخاِريُّ
(1)

 

  املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 مع ذكر بعض املسائل امللحقة

 تعسٜف ايكسض. د:1ر َطأي١

 الؼطع، ومـف الؿؼراض، أي: الؿؼص; ٕكف يؼطع الثقب. يف ايًغ١:

  (:/:4.)الشرح الؿؿتعتؿؾقؽ مال لؿـ يـتػع بف، ويرد بدلف.  ٚيف ايظسع:

 ايكسض.َػسٚع١ٝ  د:2ر َطأي١

 الؼرض كقع مـ السؾػ، وهق جائز بالؽتاب، والسـة، واْلمجاع.

ٻ ٻ پ پ پ پ   ﴿فقشؿؾف ققلف تعاىل:  :أَا َٔ ايهتاب

 .[٢٨٢البقرة:] ﴾ڀ

 أبل هريرة، وأبل رافع، وطائشة. فلحاديث الباب كحديث ٚأَا َٔ ايش١ٓ:

 الؿغـللمجع الؿسؾؿقن طىل جقاز الؼرض ومشروطقتف. ف ٚأَا اإلمجاع:

(7/53: )الؿحىل (22:2.) 

 فِٝ ٜهٕٛ ايكسض؟ د:3ر َطأي١

(: والؼرض جائز يف كؾ ما يحؾ 22:3) الؿحىليف   قاٍ ابٔ حزّ

تؿؾؽف وتؿؾقؽف هببة أو غقرها، سقاء جاز بقعف، أو مل يجز; ٕنَّ الؼرض هق غقر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 3498أخرجف البخاري برقؿ ) (2)
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 هاالبقع; ٕنَّ البقع ٓ يجقز إٓ بثؿـ، ويجقز بغقر كقع ما بعت.

 ض بايكسض؟َتَؿسُُٓف املطتِكِس د:4ر َطأي١

(: ومـ استؼرض شقئًا; فؼد مؾؽف، 22:7) الؿحىليف   قاٍ ابٔ حزّ

ولف بقعف إن شاء، وهبتف، والتصرف فقف كسائر مؾؽف، وهذا ٓ خَلف فقف، وبف 

 هاجاءت الـصقص.

 حهِ ايكسض. د:5ر َطأي١

الؼرض مـدوٌب إلقف يف حؼ الؿؼِرض، وجائٌز يف حؼ الؿؼتَِرض، أما كقكف 

طـ أبل   (37::،)صحقح مسؾؿف كشػ كربة، فػل مـدوًبا لؾؿؼرض; فؾؽقك

َس من »هريرة:  َس ا؛ قكطن مسؾم كربة من كرب الد َكػَّ اهلل طـه كربة من كرب يوم  َكػَّ

واهلل يف طون العبد ما كان »ويف الحديث السابؼ: ، ، وفقف تعاون مع الؿسؾؿ«الؼقامة

وذلؽ ٕكف مـ  ;ِرض، وٓ إثؿ طىل مـ ُسئَِؾ الؼرض فؾؿ ُيؼْ «العبد يف طون أخقه

 الؿعروف فلشبف صدقة التطقع، ولقس آستؼراض مـ الؿسللة; ٕنَّ الـبل 

كان يستؼرض.
(1)

  

 ايكسض ٜهٕٛ َٔ دا٥ص ايتؿسف. د:6ر َطأي١

(: وٓ يصح إٓ مـ جائز 7/541) الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ

 هاالتصرف; ٕكف طؼد طىل الؿال، فؾؿ يصح إٓ مـ جائز التصرف، كالبقع.

 هذا فَل يصح الؼرض مـ الؿجـقن، والصبل الذي ٓ يؿقز.فعىل
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/53:-541.)الؿغـلاكظر:  (2)

 (.274-24/273لؾؿطقعل ) تؽؿؾة الؿجؿقعواكظر:  (3)
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 ٌٖ عكد ايكسض الشّ؟ د:7ر َطأي١

ِزٌم فِل َحؼِّ  دٌ َوُهَق َطؼْ  (7/542 :)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ َٓ

ـِ َمالِِف، َلْؿ ـالُؿْؼِرِض، َجائٌِز فِل َحؼِّ الُؿْؼتَِرِض، َفَؾْق َأَراَد الْ  ُجقَع فِل َطقْ ُؿْؼِرُض الرُّ

َنَّ ُكؾَّ َما َيْؿؾُِؽ الُؿَطاَلبََة بِِؿثْؾِِف َمَؾَؽ َأْخَذُه  ؾِْؽ َذلَِؽ.َيؿْ 
ِ

: َلُف َذلَِؽ; ٕ افِِعلُّ َوَقاَل الشَّ

ِة.  إَذا َكاَن َمْقُجقًدا، َكالَؿْغُصقِب َواْلَعاِريَّ

ـْ َلفُ  قاٍ: ـْ َغقِْر ِخقَاٍر، َفَؾْؿ َيُؽ
ُجقُع فِقِف  َوَلـَا َأكَُّف َأَزاَل مِْؾَؽُف بِِعَقٍض مِ الرُّ

ةَ  َٓ َيْؿؾُِؽ  ;َكالَؿبِقِع، َوُيَػاِرُق الَؿْغُصقَب، َواْلَعاِريَّ ُف  َكَّ
ِ

ُف َلْؿ َيُزْل مِْؾُؽُف َطـُْفَؿا، َوٕ َفنِكَّ

ا الُؿْؼتَِرُض، َفَؾُف َردُّ  الُؿَطاَلبََة بِِؿثْؾِِفَؿا َمَع ُوُجقدِِهَؿا، َوفِل َمْسَلَلتِـَا بِِخََلفِِف. َما  َفلَمَّ

َكَُّف 
ِ

اْقتََرَضُف َطَؾك الُؿْؼِرِض، إَذا َكاَن َطَؾك ِصَػتِِف َلْؿ َيـُْؼْص، َوَلْؿ َيْحُدْث بِِف َطقٌْب; ٕ

ِف، َفَؾِزَمُف َقبُقُلُف َكالُؿْسَؾِؿ فِقِف، َوَكَؿا َلْق َأْطَطاُه َغقَْرُه.  هاَطَؾك ِصَػِة َحؼِّ

 ، واهلل أطؾؿ.ًالصٌاب هرىة احلناتلح :ُ قلت

 يف عكد ايكسض خٝاز؟ ٌٖ د:8ر َطأي١

َنَّ  (7/542 :)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ
ِ

َٓ َيثْبُُت فِقِف ِخقَاٌر َما; ٕ َو

ُؿْؼتَِرُض َمتَك َشاَء ـُؿْؼِرَض َدَخَؾ َطَؾك َبِصقَرةِ َأنَّ اْلَحظَّ لَِغقِْرِه، َفَلْشبََف اْلِفبََة، َوالْ ـالْ 

ـْ ُثبُقِت  ُه، َفقَْستَْغـِل بَِذلَِؽ َط  هااْلِخقَاِر َلُف. َردَّ

  (7/542.)الؿغـليثبت الؿؾؽ يف الؼرض بالؼبض.  تنبيه:
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 قسض املهٌٝ ٚاملٛشٕٚ. د:9ر َطأي١

َؿؽِقِؾ ـَوَيُجقُز َقْرُض الْ  (7/543 :)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ

ـُ الْ  .َؿْقُزوِن بَِغقِْر ِخََلٍف ـَوالْ  ـْ َكْحَػُظ َطـْفُ ـَقاَل اْب ـْ َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ  ُؿـِْذِر: َأْجَؿَع ُكؾُّ َم
مِ

ـْ الْ 
َْصِعَؿِة َجائٌِز. ،َؿْقُزونـَوالْ  ،َؿؽِقؾِ ـَطَؾك َأنَّ اْستِْؼَراَض َماَلُف مِثٌْؾ مِ ْٕ  هاَوا

 ٌٖ تكسض اؾٛاٖس؟ د:11ر َطأي١

 :يف هذه الؿسللة وجفان لؾحـابؾة والشافعقة 

 ٓ يجقز قرضفا; ٕنَّ الؼرض يؼتضل رد الؿثؾ، وهذه ٓ مثؾ لفا. األٍٚ:

يجقز قرضفا، ويرد الؿستؼرض الؼقؿة; ٕنَّ ما ٓ مثؾ لف يضؿـ  ايجاْٞ:

بالؼقؿة، والجقاهر كغقرها يف الؼقؿ.
(1)

 

 قسض ايعبٝد ٚاإلَا٤. د:11ر َطأي١

  ،ذهب مجاطة مـ أهؾ العؾؿ إىل صحة قرضفؿ، وهق ققل الؿزين، وداود

والطبري، وابـ حزم وغقرهؿ، وحجتفؿ يف ذلؽ البؼاء طىل إصؾ، فإصؾ أنَّ 

 ز تؿؾؽف جاز قرضف.كؾ ما جا

  وقال أمحد .قال ابـ قدامة : أكره قرضفؿ:  ،فقحتؿؾ كراهة تـزيف

ويحتؿؾ أكف أراد كراهة تحريؿ; فَل يصح  - كالؼقل إول -ويصح قرضفؿ 

 هاقرضفؿ، واختاره الؼاضل.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (24/279.)الؿفذب (6/221-222 )اْلكصاف (7/543-544 )الؿغـلاكظر:  (2)
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  وذهب مجاطة مـ أهؾ العؾؿ إىل صحة قرض العبقد دون اْلماء; إٓ أن

امرأة، وهذا مذهب مالؽ، والشافعل، واحتؿاٌل  يؼرضفـ مـ محارمفـ، أو مـ

 .لؾحـابؾة

واحتجقا طىل ذلؽ بلنَّ الؿؾؽ بالؼرض ضعقٌػ; فنكف ٓ يؿـعف مـ ردها طىل 

الؿؼرض، فَل يستباح بف القطء كالؿؾؽ يف مدة الخقار، وإبضاع مؿا ُيحتاط لفا، 

يردها مـ ولق أبقح قرضفـ; ٕفضك إىل أنَّ الرجؾ يستؼرض أمًة فقطمها، ثؿ 

 يقمف، ومتك احتاج إىل وصئفا استؼرضفا ثؿ ردها، كؿا يستعقر الؿتاع.

ًحا الؼقل إول:   قاٍ ابٔ قدا١َ ُف َطْؼٌد َكاقٌِؾ لِْؾِؿْؾِؽ ُمَرجِّ َفاْستََقى  ;َوَلـَا َأكَّ

َماُء َكَسائِِر اْلُعُؼقدِ  َٓ ُكَسؾُِّؿ ِضْعَػ اْلِؿْؾِؽ; َفنِ  ،فِقِف اْلَعبِقُد َواْْلِ كَُّف ُمْطَؾٌؼ لَِسائِِر َو

ةِ اْلِخقَاِر. َفاِت، بِِخََلِف اْلِؿْؾِؽ فِل ُمدَّ َها.ـَوَقْقُلُفْؿ: َمتَك َشاَء الْ  التََّصرُّ  ُؿْؼتَِرُض َردَّ

ـَا إَذا ُقْؾـَا: اْلَقاِجُب َردُّ اْلِؼقَؿِة. ََمِة، َوإِكَّ ـَلْؿ َيْؿؾِْؽ الْ  َمْؿـُقٌع; َفنِكَّ ْٕ َؿا َيُردُّ ُؿْؼتَِرُض َردَّ ا

ـْ َمتَك َقَصَد الْ 
َٓ  ;ُؿْؼتَِرُض َهَذاـقِقَؿتََفا، َوإِْن َسؾَّْؿـَا َذلَِؽ، َلؽِ َلْؿ َيِحؾَّ َلُف فِْعُؾُف، َو

َها بِالْ  َأْو بَِعقٍْب فِقَفا، َوإِْن  ،ُؿَؼاَبَؾةِ ـَيِصحُّ اْقتَِراُضُف، َكَؿا َلْق اْشتََرى َأَمًة لِقََطَلَها ُثؿَّ َيُردُّ

تَِّػاِق َوقَ 
ِ

َة، َكَؿا َلْق َوَقَع َذلَِؽ فِل اْلبَقْعِ  ;َع َهَذا بُِحْؽِؿ آ حَّ  ... َلْؿ َيْؿـَْع الصِّ

 الؿراد. كتفكا

; إٓ مؿـ فعؾف متحايًَل، لقس قاصًدا القٌل األًلهق  -واهلل أطؾؿ- ًالساجح

لؾتؿؾؽ; فَل يجقز، وٓ يصح الؼرض، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 اضتكساض اـبص. د:12ر َطأي١

َص فِقِف َأُبق قََِلَبةَ ، َوَيُجقُز َقْرُض اْلُخبْزِ  (7/546 :) قدا١َ قاٍ ابٔ  ،َوَرخَّ

 هاَؿْقُزوَكاِت.ـَفَجاَز َقْرُضُف َكَسائِِر الْ  ;َوَلـَا َأكَُّف َمْقُزونٌ  َوَمـََع مِـُْف َأُبق َحـِقَػَة.، َوَمالٌِؽ 

 اضتكساض املهٌٝ ٚاملٛشٕٚ دصاّفا بدٕٚ َعسف١ نًٝ٘ ٚٚشْ٘؟ د:13ر َطأي١

َوإَِذا اْقتََرَض َدَراِهَؿ َأْو َدَكاكِقَر :  (7/545)الؿغـليف   بٔ قدا١َقاٍ ا

َنَّ اْلَؼْرَض فِقَفا ُيقِجُب َردَّ اْلِؿثِْؾ، َفنَِذا َلْؿ ُيْعَرْف  ;َغقَْر َمْعُروَفِة اْلَقْزنِ 
ِ

َلْؿ َيُجْز; ٕ

ـْ اْلَؼَضاءُ 
قًَل َأْو َمْقُزوًكا ُجَزاًفا، َلْؿ َيُجْز; َوَكَذلَِؽ َلْق اْقتََرَض َمؽِ ، اْلِؿثُْؾ َلْؿ ُيْؿؽِ

ِة، َلْؿ  لَِذلَِؽ. ـِ ِطـَْد اْلَعامَّ َرُه بِِؿْؽقَاٍل بَِعقْـِِف، َأْو َصـَْجٍة بَِعقْـَِفا، َغقِْر َمْعُروَفقْ َوَلْق َقدَّ

َر َردُّ اْلِؿثِْؾ، َفَلْشبَفَ  ـُ َتَؾَػ َذلَِؽ، َفقَتََعذَّ َٓ َيْلَم ُف  َكَّ
ِ

َؾَؿ فِل مِثِْؾ َذلَِؽ. َيُجْز; ٕ هاالسَّ
(1)

  

اضمممممتكساض غمممممري املهٝممممممٌ ٚاملمممممٛشٕٚ ناؿٝٛاْمممممات ٚاألَتعمممممم١      د:14ر َطأي١

 ٚايجٝاب.

 ٕنَّ كؾ ما جاز أن يثبت يف الذمة َسَؾًؿا; جاز الجقاز;  مجفقر العؾؿاء طىل

 قرضف.

  ،وقال أبق حـقػة: ٓ يجقز قرض غقر الؿؽقؾ والؿقزون; ٕكف ٓ مثؾ لف

 فلشبف الجقاهر.

 صحقح مسؾؿوهق يف  ،رافع أبل بحديث :ب عٔ أبٞ حٓٝف١ُٚأجٝ

استسؾػ بؽًرا، ولقس بؿؽقؾ وٓ مقزون. وققلفؿ )ٓ  أنَّ الـبل  (:2711)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2314( )2315.)الؿحىلواكظر:  (2)
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هق  ًالصحٍحمثؾ لف( يـاقضف ققلفؿ يف إتَلف الثقب وكحقه )يثبت يف ذمتف مثؾف(. 

.قٌل اجلويٌز
(1)

 

 املطتكسض ٌٖ ٜسد املجٌ، أٚ ايك١ُٝ؟ د:15ر َطأي١

 ؾؿؽقَلت والؿقزوكات; فنكف يرد الؿثؾ.أما بالـسبة ل

َؿؽِقِؾ ـَوَيِجُب َردُّ اْلِؿثِْؾ فِل الْ  (7/545 :)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ

ـُ الْ  َٓ َكْعَؾُؿ فِقِف ِخََلًفا.، َؿْقُزونِ ـَوالْ  ـْ ـَقاَل اْب
ـْ َكْحَػُظ َطـُْف مِ ُؿـِْذِر: َأْجَؿَع ُكؾُّ َم

ـْ َأْسَؾَػ َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ َطَؾك َأنَّ  ا َيُجقُز َأْن ُيْس َم َػ، َفُردَّ َطَؾقِْف مِثُْؾُف، َأنَّ َذلَِؽ ؾَ َسَؾًػا مِؿَّ

َنَّ الْ  َوَأنَّ لِْؾُؿَسؾِِّػ َأْخَذ َذلَِؽ. ،َجائِزٌ 
ِ

ـُ فِل اْلَغْصِب ـَؿؽِقَؾ َوالْ ـَوٕ َؿْقُزوَن ُيْضَؿ

ْتََلِف بِِؿثْؾِفِ   هاَفَؽَذا َهاُهـَا.، َواْْلِ

 اْلكصاف الؿثؾ يف الؿؽقؾ والؿقزون; لزمف الؼقؿة يقم إطقازه.وإذا أطقز 

(6/225.) 

  ،وأما بالـسبة لغقر الؿؽقَلت والؿقزوكات مـ إمتعة والحققاكات والثقاب

 فػقف ققٓن:

يجب رد ققؿتف يقم الؼرض; ٕكف ٓ مثؾ لف، فقتعؾؼ يف ذمتف بالؼقؿة مـ  األٍٚ:

 بؾة والشافعقة.يقم الؼرض، وهق ققل مجاطة مـ الحـا

أكف يجب رد مثؾف مـ جـسف بصػاتف، وهق ققل مجاطة مـ الحـابؾة،  ايجاْٞ:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (34:1.)الػتح (7/543 )الؿغـلاكظر:  (2)
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والشافعقة، واستدلقا بحديث أبل رافع، وطىل هذا فقعتبر مثؾف يف الصػات تؼريبًا; 

 ، وهق اختقارالصٌابهق  ًىرا القٌل ققؿتف يقم التعذر. فنن تعذر الؿثؾ، فعؾقف

.ابـ طثقؿقـ اْلمام 
(1)

 

 فلكثر الؼائؾقـ بجقاز اقتراضفا يؼقلقن برد ققؿتفا يقم  أما بالـسبة لؾجقاهر:و

 آقتراض; ٕكف ٓ مثؾ لفا، فتتعؾؼ يف ذمتف الؼقؿة مـ حقـ اقترضفا.

  وقال بعضفؿ كؿا يفاْلكصاف.يجب رد مثؾف جـًسا، وصػًة، وققؿًة : 

َؾؿ يف الجقاه ُ :قلت ر، وطىل هذا وهق مؼتضك مذهب مالؽ; فنكف أجاز السَّ

، بعد حؾقل الؼقل; فنكف إذا تعذر طؾقف الؿثؾ وجبت طؾقف ققؿة الجقاهر يقم التعذر

.وقت الؼضاء
(2)

 

 :ٚأَا بايٓشب١ يًخبز

، َجازَ  ;َوإَِذا أَْقَرَضُف بِاْلَقْزِن، َوَردَّ مِثَْؾُف بِاْلَقْزنِ  (7/546 :) قاٍ ابٔ قدا١َ

ُه َطدَ  ِريُػ َأُبق َجْعَػٍر: فِقِف ِرَواَيتَانِ َوإِْن َأَخَذُه َطَدًدا، َفَردَّ َٓ  :إْحَداُهَؿا :ًدا، َفَؼاَل الشَّ

َكَُّف َمْقُزوٌن، َأْشبََف َسائَِر الْ 
ِ

ـُ َأبِل ُمقَسك:  َيُجقُز. :َوالثَّاكِقَةُ  َؿْقُزوَكاِت.ـَيُجقُز; ٕ َقاَل اْب

ى َأْن َيُؽقَن مِثًَْل بِِؿثٍْؾ، َفََل َيحْ  .إَذا َكاَن َيتََحرَّ  هاتَاُج إَلك اْلَقْزِن، َواْلَقْزُن َأَحبُّ إَللَّ

طدًدا إذا تحرى التساوي، واهلل أطؾؿ. األظيس اجلٌاش ُ :قلت
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( مع الشرح.24/285) الؿفذب (6/226 )اْلكصاف (7/545- )الؿغـلاكظر:  (2)

 ( مع الشرح.24/279) الؿفذب (6/226 )اْلكصاف (7/544 )الؿغـلاكظر:  (3)

 ( مع الشرح.24/286) الؿفذب (6/227 )اْلكصافواكظر:  (4)
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ـْ َطائَِشَة  (188) ، إنَّ ُفََلًكا َقِدَم َلُف بَ  ،َوَط
ِ
ـَ  زٌّ َقاَلْت: ُقْؾت: َيا َرُسقَل اهلل

مِ

ـِ َكِسقئًَة إَلك َمقَْسَرةٍ؟  اِم، َفَؾْق َبَعثَْت إَلقِْف، َفَلَخْذت مِـُْف َثْقَبقْ . إَلقِْف، َفاْمتَـَعَ  َفَلْرَسَؾ الشَّ

، َوِرَجاُلُف ثَِؼاٌت. َأْخَرَجُف الَحاكُِؿ َوالبَقَْفِؼلُّ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 ايبٝع ٚايكسض ٚايطًِ؟ايتأدٌٝ إىل َٝطس٠ يف  د:1ر َطأي١

إلى أجل »: أما يف السؾؿ فؼد تؼدم أكف يجب تحديد إجؾ فقف; لؼقلف 

 ، َوُكِؼؾ اْلمجاع طىل ذلؽ.«معؾوم

  وأما يف البقع إىل أجؾ: فؿذهب الجؿفقر وجقب تحديد إجؾ، وطدم

، واستدلقا بأية:  ًٓ ٻ  ﴿جقاز تلجقؾف إىل مقسرة; ٕكف يصبح أجًَل مجفق

وقالقا: طدم تحديد إجؾ  [٢٨٢البقرة:] ﴾پ  ڀٻ پ پ پ 

 غرر يقرث الـزاع وآختَلف.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 7/258(، وأخرجف أيًضا أمحد )7/36(، والبقفؼل )35-3/34. أخرجف الحاكؿ )صخٝح (2)

(، مـ صريؼقـ طـ طؿارة بـ أبل حػصة طـ طؽرمة طـ 8/3:5(، والـسائل )2324والترمذي )

بف. وذكره الحافظ بالؿعـك وإسـاده صحقح طىل شرط البخاري، وقد صححف اْلمام  طائشة 

( قال 7/514-515) لؿغـلاإلباين واْلمام القادطل رمحة اهلل طؾقفؿا، وقد قال ابـ قدامة يف 

ابـ الؿـذر: رواه حرمل بـ طؿارة، قال أمحد: فقف غػؾة وهق صدوق. قال ابـ الؿـذر: فلخاف أن 

 هيؽقن مـ غػَلتف إذ مل يتابع طؾقف. ا

الحديث مـ رواية شعبة ويزيد بـ زريع طـ طؿارة بـ أبل حػصة بف. ولقس لحرمل بـ  قلت:

  طؿارة ذكر يف السـد، فاهلل أطؾؿ؟!



 2:3 فتذ ايعالّ يف دزاض١ أحادٜح بًٛغ املساّ 

 
  ،وذهب مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ إىل جقاز البقع إىل مقسرة، وهق ققل ابـ خزيؿة

 .وابـ حزم، والصـعاين، وهق ضاهر اختقار ابـ الؼقؿ

ائ ەئ     ﴿طىل ذلؽ بحديث طائشة الذي يف الباب، وبؼقلف تعاىل:  واستدلقا

، فنذا كان هذا يف ثاين الحال; جاز مـ بداية الحال، واستدل [٢٨3البقرة:] ﴾ەئ

ردَّ طىل هقازن سبقفؿ، وقال  ابـ الؼقؿ طىل ذلؽ بحديث سبل حـقـ أنَّ الـبل 

فؿن أحبَّ أن يؽون طؾى حظِّه حتى كعطقه إياه من أول ما يػيء اهلل »لؾصحابة: 

.«طؾقـا؛ فؾقػعل
(1)

 

أنَّ   (7/379:)مسـد أمحدأيًضا بحديث طائشة يف  طىل ذلؽ ويستدل ُ :قلت

فرًسا طىل مخسة أوسؼ مـ تؿر العجقة، فرجع إىل  اشترى مـ أطرابل الـبل 

إن »البقت فؾؿ يجد شقئًا، فلرسؾ أحد الصحابة إىل خقيؾة بـت حؽقؿ، فؼال لفا: 

، «هللكان طـدك مخسة أوسق من مترة العجوة فلسؾػقـاه حتى كمديه إلقك إن شاء ا

 وإسـاده حسـ.

 هذا الحديث يف الؼرض، ولقس يف البقع إىل أجؾ، فتـبف. :ُ فقلتثن اقتدزكت 

ًالقٌل  ولؽـ يؿؽـ أن يؼال: إذا جاز ذلؽ يف الؼرض; جاز يف البقع إىل إجؾ،

 ، واهلل أطؾؿ.الساجحهق  الثانً

: ، أي«إىل مقسرة»وقد أجاب الجؿفقر طـ حديث طائشة أنَّ الؿؼصقد بؼقلف: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(، مـ حديث الؿسقر بـ مخرمة :542أخرجف البخاري برقؿ ) (2)
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وقت معؾقم، متققع فقف اكتؼال الحال مـ طسر إىل يسر. وهذا جقاب السـدي، 

; لحدد أجًَل. وهذان ، فؾق فعؾف الـبل ومـفؿ مـ قال: هذا مـ ققل طائشة

وأما استدٓلفؿ بأية; فؾقس فقفا ، الجقابان خَلف ضاهر الحديث، واهلل أطؾؿ

 اشتراط ذلؽ.

ؿ أكف ٓ يشترط فقف تحديد إجؾ; فظاهر كَلم أهؾ العؾ ٚأَا يف ايكسض:

فنهنؿ يؼقلقن: لؾؿؼرض الؿطالبة ببدلف يف الحال; ٕكف سبٌب يقجب الرد يف 

ًٓ كاْل  تَلف.الؿثؾقات، فلوجبف حا

 :واختؾػقا: هؾ يتلجؾ الؼرض إذا أجؾف أم ٓ؟ طىل ققلقـ 

 .ٓ يتلجؾ، بؾ هق حال ايكٍٛ األٍٚ:

 ;ٕوزاطل، والشافعل، وابـ الؿـذروهق ققل الحارث العؽظ، والحـابؾة، وا

، والتلجقؾ تبرع مـف، ووطد; فَل يؾزم القفاء بف. ًٓ  وذلؽ ٕنَّ الحؼ يثبت حا

 .إذا أجؾف; تلجؾ، وٓ يطالبف قبؾ حؾقل إجؾ ايكٍٛ ايجاْٞ:

بف الؿرداوي، وطزاه  وهذا ققل مالؽ، والؾقث، وبعض الحـابؾة، وَصقَّ

الحافظ لألكثر، وهق ققل ابـ طؿر
(1)

، وططاء، وطؿرو بـ ديـار، واختاره 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـُ ُطَؿَر فِل /كتاب آستؼراض( بصقغة الجزم، فؼال: 28طؾؼف البخاري يف صحقحف )باب/ (2) َقاَل اْب

ـْ َدَراِهِؿِف َما َلْؿ َيْشَتِرطْ  ،َٓ َبْلَس بِفِ  :اْلَؼْرِض إَِلك َأَجؾٍ 
 .َوإِْن ُأْططَِل َأْفَضَؾ مِ

وصؾف ابـ أبل شقبة مـ صريؼ الؿغقرة قال: قؾت  (لخإ ...وقال ابـ طؿر)ققلف: وقال ابـ حجر:  

  =، قال: ٓ بلس بف ما مل تشترط. لفقؼضقين أجقد مـ درامه ;ٓبـ طؿر: إين أسؾػ جقراين إىل العطاء
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حف الشقكاين، والشقخ البخاري، وهق اختقار شقخ اْلسَلم ابـ تقؿقة  ، ورجَّ

ٻ ٻ پ پ پ  ﴿; ٕكف يشؿؾف ققلف تعاىل: الصٌابابـ طثقؿقـ، وهق 

ژ ژ ڑ ڑ  ﴿، وبؼقلف تعاىل: [٢٨٢البقرة:]﴾پ  ڀ

وطؼدهؿ الؼرض ، «الؿسؾؿون طؾى شروصفم»: ، ولؼقلف [3املائدة:] ﴾ک

طىل ذلؽ بؿـزلة الشرط، بؾ هق شرٌط بعقـف.
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا فؼضاه خقرً  ;أن ابـ طؿر استسؾػ مـ رجؾ دراهؿ ،بنسـاد صحقح الؿقصلوروى مالؽ يف  =

 . ـفام

 الؿحىل (3515 )الػتح (6/227 )اْلكصاف (7/514-515 ،542 )الؿغـلاكظر:  (2)

(22:8- )السقؾ (4/255 )الشرح الؿؿتع (:/:: )مصـػ ابـ أبل شقبة (8/545.) 
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ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (188)   َوَط

ِ
َػَؼتِهِ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ـَ إَذا  الظَّْفُر ُيْرَكُب بِ

َػَؼتِِه  ـَ رِّ ُيْشَرُب بِ إَذا َكاَن َمْرُهوًكا، َوَطَؾى الَِّذي َيْرَكُب َوَيْشَرُب َكاَن َمْرُهوًكا، َوَلَبُن الدَّ

.«الـََّػَؼةُ  . َرَواُه الُبَخاِريُّ
(1)

 

(188)  
ِ
ْهُن ِمْن وَُصاِحبِهِ ََّل َيْغؾَ »: ملسو هيلع هللا ىلصَوَطـُْف َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ـَُه َلُه  ُق الرَّ الَِّذي َرَه

ـْؿُ  َّٓ َأنَّ الَؿْحُػقَظ «ُه َوَطَؾْقِه ُغْرُمهُ ُغ اَرُقْطـِلُّ َوالَحاكُِؿ، َوِرَجاُلُف ثَِؼاٌت، إ . َرَواُه الدَّ

ِطـَْد َأبِل َداُود َوَغقِْرِه إْرَساُلُف.
(2)

 

  نياملسائل واألحكام املستفادة من احلدي 

 مع ذكر بعض املسائل امللحقة

 تعسٜف ايسٖٔ. د:1ر َطأي١

: ماء راهـ، أي: محبقس س، والثبقت، والدوام، يؼالهق آحتبا ايسٖٔ يغ١:

 ، أي: محبقسة بعؿؾفا.[0٨املدثر:]﴾ جب   حب خب مب  ىب ﴿ودائؿ، ومـف ققلف تعاىل: 

يـ.دهق جعؾ ماٍل وثقؼة طىل  ٚيف ايظسع:
(3)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 3623أخرجف البخاري برقؿ ) (2)

ـ صريؼ زياد بـ سعد (، م3/62(، والحاكؿ )4/44. أخرجف الدارقطـل )ضعٝف ايساجح إزساي٘ (3)

وابـ أبل ذئب طـ الزهري طـ سعقد بـ الؿسقب طـ أبل هريرة بف. وهذا إسـاد ضاهره الصحة، 

إٓ أكف معؾ، فؼد رواه أكثر الحػاظ طـ الزهري طـ سعقد بـ الؿسقب مرسًَل، مـفؿ: مالؽ 

وقد رجح  وإوزاطل وابـ أبل ذئب ومعؿر وطؼقؾ وابـ طققـة ورواية طـ زياد بـ سعد ويقكس.

 ( وغقرمها.7/51) الســ الؽبرىوالبقفؼل يف   (:/27:5)العؾؾيف  الؿرسؾ الدارقطـل 

  (3619.)الػتح (7/554 )الؿغـلاكظر:  (4)
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 مظرَعّتٌ:

، [٢٨٢البقرة:] ﴾ڀ پ﴿دل طىل ذلؽ كتاب اهلل طز وجؾ بؼقلف تعاىل: 

يف  الذي يف الباب، وحديث طائشة  ة ومـ السـة حديث أبل هرير

الصحقحقـ  أنَّ الـبل اشترى مـ يفقدي صعاًما ورهـف درًطا مـ حديد.
(1)

 

يف الجؿؾة. فوأمجع الؿسؾؿقن طىل جقاز الرهـ ومشروطقت
(2)

  

 ٌٖ ٜػسع ايسٖٔ يف اؿكس، أّ ٖٛ خاف يف ايطفس؟ د:2ر َطأي١

 دلت طىل ذلؽ  ذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل أكف خاص يف السػر; ٕنَّ أية

، وهق [٢٨0البقرة:] ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ﴿بؼقلف تعاىل: 

ققل مجاهد، والضحاك، والظاهرية; إٓ أن ابـ حزم أجازه يف الحضر طىل سبقؾ 

 التطقع ٓ اْللزام.

  وذهب مجفقر العؾؿاء إىل أنَّ الرهـ ُيشرع يف السػر والحضر، واستدلقا

، ويف  (3619)البخاريكس يف بحديث طائشة الؿتؼدم، وجاء بـحقه طـ أ

مات ودرطف  أنَّ الـبل  طـ ابـ طباس  ،( وغقره2325) الترمذي

مرهقكة طـد يفقدي يف صعام أخذه ٕهؾف. قالقا: والقثقؼة طىل الديـ يحتاج إلقفا 

يف الحضر كؿا يحتاج إلقفا يف السػر، وإكؿا الؼقد بالسػر يف أية خرج مخرج 

، واهلل أطؾؿ.الصٌابهق  ًىرا القٌلالغالب، 
(3)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2714(، ومسؾؿ برقؿ ):361أخرجف البخاري برقؿ ) (2)

  (7/554-.)الؿغـلاكظر:  (3)

  (3619.)الػتح (7/555 )الؿغـلواكظر:  (4)
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 ٌٖ ايسٖٔ ٚادب؟ د:3ر َطأي١

ـُ َغقُْر َواِجٍب  (7/555 :)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ ْه َٓ َكْعَؾُؿ فِقِف  ،َوالرَّ

َؿاِن َواْلؽِتَاَبِة. ، َفَؾْؿ َيِجْب، َكالضَّ ـِ ْي ُف َوثِقَؼٌة بِالدَّ َكَّ
ِ

  ُمَخالًِػا; ٕ

َٓ إيَجاٌب َطَؾقْـَا، بَِدلِقِؾ َقْقِل  ،اإْرَشاٌد َلـَ  ﴾پ ڀ﴿َتَعاَلك:  َوَقْقُل اهلل

َكَُّف َأَمَر  [٢٨0البقرة:] ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ﴿َتَعاَلك:  اهلل
ِ

َوٕ

 هابِِف ِطـَْد إْطَقاِز اْلؽِتَاَبِة، َواْلؽِتَاَبُة َغقُْر َواِجبٍَة، َفَؽَذلَِؽ َبَدُلَفا.

 ايسٖٔ َٔ دا٥ص ايتؿسف. د:4ر َطأي١

قف أن يؽقن جائز التصرف بلن يؽقن العؾؿ أنَّ الراهـ ُيشترط ف أهؾ ذكر

ًػا، رشقًدا، لقس محجقًرا طؾقف; لصغٍر، أو جـقٍن، أو سػٍف، أو فؾٍس، وأن ؾمؽ

يرهـ ما هق مالؽ لف، أو ملذون لف فقف.
(1)

  

 ٌٖ عكد ايسٖٔ الشّ أّ دا٥ص؟ د:5ر َطأي١

ٓزم مـ قِبَؾ الراهـ، جائٌز مـ قِبَِؾ الؿرهتـ،  طـد أهؾ العؾؿ طؼد الرهـ

لؿرهتـ لف أن يتخىل طـف ويعقده إىل صاحبف، والراهـ لقس لف الحؼ يف بؿعـك أنَّ ا

الرجقع فقف إٓ بنذن الؿرهتـ.
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (4/76.)بداية الؿجتفد (7/9 )الحاوي الؽبقر (7/557 )الؿغـلاكظر:  (2)

 (:/238 )الشرح الؿؿتع (24/275 )تؽؿؾة الؿجؿقع (7/557 )الؿغـلاكظر:  (3)

الحاوي (7/5.) 
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 َت٢ ًٜصّ ايسٖٔ؟ د:6ر َطأي١

  :پ ڀ﴿مجفقر العؾؿاء طىل أنَّ الرهـ يؾزم بؼبضف; لؼقلف تعاىل﴾ ،

هاِن بالؼبض يدلُّ طىل أنَّ ذلؽ واجٌب فقفا.  َفَقْصُػ الرِّ

 ىل أنَّ الرهـ يؾزم بالعؼد; لؼقلف تعاىل: وذهب مالؽ، وبعض الحـابؾة إ

، والؼبض مـ تؿام الؾزوم، [3املائدة:] ﴾ژ ژ ڑ ڑ ک﴿

، وأما أية فَل يستػاد الصٌاب، وهق واختار هذا الؼقل الشقخ ابـ طثقؿقـ 

مـفا أنَّ الرهـ ٓ يؾزم إٓ بالؼبض، بؾ فقفا إمر بؼبض الرهـ، ولقس فقف أكف ٓ 

هـ حتك يؼبضف الؿرهتـ، واهلل أطؾؿ.يؾزم طىل الراهـ الر
(1)

  

 ٌٖ اضتدا١َ ايكبض غسط يًصّٚ ايسٖٔ؟ د:7ر َطأي١

  :قالقا: فنذا ﴾پ ڀ﴿اشترط ذلؽ الجؿفقر، واستدلقا بأية ،

 أطاده إىل الراهـ خرج طـ كقكف رهـًا; فنن أطاده إلقف طاد إىل كقكف رهـًا.

  وذهب الشافعل  الشقخ إىل أنَّ استدامة الؼبض لقس شرًصا، ورجح هذا

ابـ طثقؿقـ; ٕكف ٓ يشترط الؼبض يف لزوم الرهـ ابتداء، فَل يشترط فقف 

لَلستدامة، ومعـك هذا أكف إذا أططك الراهـ لقـتػع بف ثؿ يعقده; مل يخرج طـ 

.الصٌابكقكف رهـًا قبؾ اْلطادة، ولف أحؽام الرهـ، وهذا هق 
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تػسقر  (7/8 )الحاوي (7/556-557 )الؿغـل (:/246-251 )الشرح الؿؿتعاكظر:  (2)

  (4/521.)الؼرصبل

  (:/251.)الشرح الؿؿتع (4/521 )تػسقر الؼرصبل (7/559- )الؿغـلاكظر:  (3)
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 نٝف١ٝ ايكبض يًسٖٔ. د:8ر َطأي١

ًٓ فؼبضف ذكر أهؾ العؾؿ أنَّ الؼبض يف الر هـ كالؼبض يف البقع; فنْن كان مـؼق

هبا، وإن كان  تـاولف فؼبضف كؼؾف، وإن كان أثؿاًكا أو شقئًا خػقًػا يؿؽـ قبضف بالقد;

مؽقًَل، أو مقزوًكا; فؼبضف بؽقؾف، أو وزكف مع تحقيؾف، وإن كان طؼاًرا، أو ثؿًرا طىل 

شجرة; فؼبضف بالتخؾقة.
(1)

 

 ٌ ايكبض؟إذا زٖٓ٘ داّزا، فاْٗدَت قب د:9ر َطأي١

َلْؿ  ;َوإِْن َرَهـَُف َداًرا َفاْكَفَدَمْت َقبَْؾ َقبِْضَفا (7/566 :) قاٍ ابٔ قدا١َ

قَّةِ  َنَّ َمالِقَّتََفا َلْؿ َتْذَهْب بِاْلُؽؾِّ
ِ

ٕ ; ـِ ْه َفنِنَّ َطْرَصتََفا َوَأْكَؼاَضَفا َباقِقٌَة،  ;َيـَْػِسْخ َطْؼُد الرَّ

ـِ اْلِخقَا َكََّفا َتَعقَّبَْت َوَكَؼَصْت َوَيثُْبُت لِْؾُؿْرَتِف
ِ

ـُ َمْشُروًصا فِل َبقٍْع; ٕ ْه ُر إْن َكاَن الرَّ

 هاقِقَؿتَُفا.

 ايتٛنٌٝ يف قبض ايسٖٔ. د:11ر َطأي١

َؾ فِل َقبِْض  (7/564 :)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ َوَيُجقُز َأْن ُيَقكِّ

، َوَيُؼقُم َقبُْض َوكِقؾِِف َمَؼاَم َقبِْضِف فِل ُلُزوِم  ـِ ْه ـِ َوَسائِِر َأْحَؽامِفِ الرَّ ْه َؾ ، الرَّ َوإِْن َوكَّ

ـْ َكْػِسفِ ـالْ 
ـِ َلُف مِ ْه ـَ فِل َقبِْض الرَّ اِه ـُ الرَّ ـْ َذلَِؽ َقبًْضا;  ;ُؿْرَتِف ، َوَلْؿ َيُؽ َلْؿ َيِصحَّ

ـْ ال
ِر اْستِقَػائِِف مِ ـَ َوثِقَؼٌة لِقَْستَْقفَِل اْلَحؼَّ مِـُْف ِطـَْد َتَعذُّ ْه َنَّ الرَّ

ِ
، َفنَِذا َكاَن فِل َيِد ٕ ـِ اِه رَّ

ـِ  اِه  ها.َلْؿ َيْحُصْؾ َمْعـَك اْلَقثِقَؼةِ  ;الرَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2323.)الؿحىل (7/: )الحاوي (7/561 )الؿغـلاكظر:  (2)
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 إذا أزٖٔ عٝٓني، فتًفت إحداُٖا؟ د:11ر َطأي١

إن كان تؾػفا قبؾ قبض الؿرهتـ لفا; فؾف الخقار إذا كان بقًعا بشرط الرهـ، 

وأما إن كان بعد الؼبض; فؾقس لف الرجقع طىل الراهـ برهـ آخر، واهلل أطؾؿ.
(1)

  

 إذا أشٌٜ ايسٖٔ َٔ ٜد املستٗٔ بػري حل؟ د:12ر َطأي١

َوإِْن ُأِزيَؾْت َيُد  (7/55: :)الؿغـليف   قاٍ أبٛ حمُد بٔ قدا١َ

، َكَغْصٍب، أَْو َسِرَقٍة، َأْو إَباِق اْلَعبِْد، َأْو َضقَاِع الْ ـالْ  ـِ لَِغقِْر َحؼٍّ َؿتَاِع، َوَكْحِق ـُؿْرَتِف

َنَّ َيَدُه َثابِتٌَة ُحْؽًؿا، َفَؽَلكََّفا َلْؿ َتُزْل.َلْؿ َيُزْل ُلُزوُم الرَّ  ;َذلَِؽ 
ِ

ٕ ; ـِ  هاْه

 َت٢ ٜطًِ ايسٖٔ؟ د:13ر َطأي١

 إذا أططاه الرهـ مع العؼد جاز، وٓ كعؾؿ فقف خَلًفا.

  وأما إذا أططاه الرهـ بعد العؼد، فلجازه أكثر أهؾ العؾؿ، وخالػ ابـ حزم

 رهـ مع الديـ.فؼال: ٓ يؽقن رهـًا إٓ مع العؼد; ٕنَّ اهلل أمر بال

 .﴾ژژڑڑک﴿ لؼقلف تعاىل: ;قٌل اجلويٌزهق  ًالصحٍح

  وأما إذا سؾؿ الرهـ قبؾ طؼد البقع، أو الؼرض: فؿذهب الشافعل، والحـابؾة

الؿـع مـ ذلؽ; ٕن الرهـ هق وثقؼة طـ ديـ، وٓ يحصؾ ذلؽ الديـ حتك 

 يعؼد.

  وذهب مالؽ، وأبق حـقػة، وبعض الحـابؾة إىل الجقاز; لؼقلف: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/565-566.)الؿغـلاكظر:  (2)
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، الصٌابوهق  ،ابـ طثقؿقـاْلمام  وهذا ترجقح «طؾى شروصفم الؿسؾؿون»

أطؾؿ. واهلل
(1)

 

 داش زٖٓ٘. َ٘ا داش بٝع د:14ر َطأي١

ـٍ َجاَز َبقُْعَفا :  (7/566)الؿغـل يف  قاٍ عبد اهلل بٔ قدا١َ َوُكؾُّ َطقْ

ـِ لِؾتَّ  ْي ْستِقثَاُق بِالدَّ
ِ

ـِ آ ْه َنَّ َمْؼُصقَد الرَّ
ِ

ـِ َجاَز َرْهـَُفا; ٕ ـْ َثَؿ
ِؾ إَلك اْستِقَػائِِف مِ َقصُّ

ـٍ َجاَز َبقُْعَفا،  ُؼ فِل ُكؾِّ َطقْ ، َوَهَذا َيتََحؼَّ ـِ اِه ِة الرَّ ـْ ذِمَّ
َر اْستِقَػاُؤُه مِ ـِ إْن َتَعذَّ ْه الرَّ

. ـِ ْه َنَّ َما َكاَن َمَحَلًّ لِْؾبَقِْع َكاَن َمَحَلًّ لِِحْؽَؿِة الرَّ
ِ

هاَوٕ
(2)

  

ستٗٔ غ٦ّٝا يف ٜد املستٗٔ نعازٜم١، أٚ ٚدٜعم١،   إذا زٖٔ ايسأٖ امل د:15ر َطأي١

 أٚ غؿّبا؟

  يصح الرهـ طـد أمحد بـػس العؼد مـ غقر احتقاج إىل أمر زائد، وطـد

الشافعل، وبعض الحـابؾة ٓ يصقر رهـًا حتك تؿضل مدة يتلتك قبضف فقفا. 

 .ًالصحٍح قٌل أمحد

إذا زٖٓمم٘ ايمممُػؿٛب ٚايعازٜمم١ ٚايمممُكبٛض يف بٝممع فاضممد، فٗممٌ    د:16ر َطأي١

 ٜصٍٚ ايكُإ؟

  مذهب إكثر أكف يزول الضؿان، ويصح الرهـ، ويصح ضؿاكف ضؿان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرح الؿؿتع (7/31)، الحاوي (232:)، الؿحىل (7/555-)، الؿغـلاكظر:  (2)

(:/236-237.) 

  (:/231-.)الشرح الؿؿتع (2324 )الؿحىلواكظر:  (3)
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رهـ، وهق مذهب الحـابؾة، وقال الشافعل: ٓ يزول الضؿان، ويثبت فقف حؽؿ 

ٓ تـايف بقـفؿا; بدلقؾ أكف لق الرهـ، والحؽؿ الذي كان ثابتًا فقف يبؼك بحالف; ٕكف 

هق رهـ كؿا كان، فؽذلؽ تعدى يف الرهـ; صار ضامـًا ضؿان غصب، و

 ابتداؤه; ٕكف أحد حالتل الرهـ.

ُف َمْلُذوٌن َلُف فِل إْمَساكِِف  (7/564 :)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ َوَلـَا َأكَّ

ْد مِـُْف فِقِف ُطْدَوانٌ  اُه،  ;َرْهـًا َلْؿ َيتََجدَّ َأْو َفَؾْؿ َيْضَؿـُْف، َكَؿا َلْق َقبََضُف مِـُْف ُثؿَّ أَْقبِضُف إيَّ

ـْ َضَؿاكِِف.
  َأْبَرَأُه مِ

َمْؿـُقٌع; َفنِنَّ اْلَغاِصَب َيُدُه َطادَِيٌة َيِجُب َطَؾقِْف ( َٓ َتـَافِل َبقْـَُفَؿا)َوَقْقُلُفْؿ: 

ْرُع َلُف، َوَيُد الْ ـإَزاَلُتَفا، َوَيُد الْ  ٌة َجَعَؾَفا الشَّ ـِ ُمِحؼَّ ـِ َيُد َأَماَكةٍ ـُؿْرَتِف َوَيُد ، ُؿْرَتِف

بََب ، ُؿْستَِعقِر َوَكْحِقِهَؿا َيٌد َضامِـٌَة، َوَهَذاِن ُمتَـَافِقَانِ ـَغاِصِب َوالْ الْ  َنَّ السَّ
ِ

َوٕ

َنَّ ـالْ 
ِ

ُه إَلك َمالِؽِِف، َوَذلَِؽ ٕ َؿاُن لَِزَوالِِف، َكَؿا َلْق َردَّ َؿاِن َزاَل، َفَزاَل الضَّ ُؿْؼتَِضَل لِؾضَّ

َؿاِن اْلَغْصُب َواْلَعا َٓ َسبََب الضَّ َٓ ُمْستَِعقًرا، َو ُة َوَكْحُقُهَؿا، َوَهَذا َلْؿ َيبَْؼ َغاِصبًا َو ِريَّ

ى  ا إَذا َتَعدَّ َيبَْؼك اْلُحْؽُؿ َمَع َزَواِل َسبَبِِف َوُحُدوِث َسبٍَب ُيَخالُِػ ُحْؽُؿُف ُحْؽَؿُف، َوَأمَّ

ـِ  ْه َؿانُ  ;فِل الرَّ ُف َيْؾَزُمُف الضَّ َٓ لِ  ;َفنِكَّ َٓ ُمْستَِعقًرا، َوَها ُهـَا  ،َؽْقكِِف َغاِصبًالُِعْدَواكِِف،  َو

َؿاِن، َوَلْؿ َيْحُدْث َما ُيقِجبفُ   هاَفَؾْؿ َيثُْبْت. ;َقْد َزاَل َسبَُب الضَّ

، وسقليت الؽَلم طىل مسللة ضؿان الؿستعقر إن شاء اهلل ًالصحٍح قٌل اجلويٌز

.(991تحت حديث ) تعاىل
(1)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/77.)بداية الؿجتفدواكظر:  (2)
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 ٌٖ ٜؿذ زٖٔ املػاع؟ د:17ر َطأي١

 الـصقب الؿشترك الذي مل يؿقز. الؿشاع: هق

  ومذهب الجؿفقر هق جقاز رهـ الؿشاع; ٕكف يجقز بقعف; فجاز رهـف، وهق

 ققل أمحد، ومالؽ، والشافعل، وإوزاطل، والظاهرية وغقرهؿ.

  وقال أصحاب الرأي: ٓ يصح رهـف إٓ أن يرهـف مـ شريؽف، أو يرهـفا

حبس، والؿرهتـ ٓ يؿؽـف الشريؽان مـ رجؾ واحد; ٕنَّ مؼصقد الرهـ ال

 حبس الؿشاع; ٕنَّ شريؽف يـتزطف يقم كقبتف.

بالؿـع مـ أنَّ مؼصقد الرهـ الحبس، بؾ مؼصقده استقػاء الديـ مـ  :ُٚأجٝب

.ًالصٌاب قٌل اجلويٌزثؿـف طـد تعذره مـ غقره، والؿشاع قابؾ لذلؽ، 
(1)

 

 زٖٔ املدبس. د:18ر َطأي١

 ا جاز بقعف جاز رهـف.مذهب الحـابؾة جقاز رهـف; ٕكف يجقز بقعف، وم 

  ،ومذهب الشافعل، وأبل حـقػة مـع رهـ الؿدبر; ٕكف طؾؼ طتؼف بصػة

 فلشبف ما لق طؾؼ طتؼف بصػة تقجد قبؾ حؾقل الحؼ.

طـ ققل الشافعل، وأبل حـقػة بالؿعارضة بلنَّ ذلؽ أشبف ما لق طؾؼف  ُٚأجٝب

 بصػة تقجد بعد حؾقل الحؼ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الؿحىل (5/77 )بداية الؿجتفد (4/522 )تػسقر الؼرصبل (7/567 )الؿغـلاكظر:  (2)

(2322.) 
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أنَّ ما جاز بقعف جاز رهـف، ومقت  وكَل إمريـ محتؿؾ، وإصؾ ُ :قلت

الراهـ محتؿؾ; فلشبف احتؿال هَلك الرهـ يف يد الؿرهتـ، وذلؽ ٓ يؿـع صحة 

 الرهـ، فؽذلؽ هفـا.

.جقاز رهـ الؿدبر، وهق اختقار الشقخ ابـ طثقؿقـ فالصحٍح 
(1)

 

 .زٖٔ املهاتب د:19ر َطأي١

  ،فؽذلؽ هفـا جٌاش تٍؼوهق  ًالصٌابتؼدم الخَلف يف بقع الؿؽاتب ،

، وهق مذهب مالؽ، ومجاطة مـ الحـابؾة، ومـع مـ ذلؽ لساجح جٌاش زىنوا

 الشافعل، وبعض الحـابؾة.

  ;وقال الؿجقزون: مال الؽتابة يحبس طـد الؿرهتـ; فنن أطتؼ العبد كػسف

فالؿال رهـ بدل العبد.
(2)

  

 َٔ عًل عتك٘ بؿف١ ؼٌ قبٌ حًٍٛ اؿل؟ د:21ر َطأي١

ـْ ُطؾَِّؼ ِطتُْؼُف بِِصَػِة َتِحؾُّ َوأَ  (7/569 :)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ ا َم مَّ

ـْ ُطؾَِّؼ ِطتُْؼُف بِِفََلِل َرَمَضاَن، َوَمَحؾُّ اْلَحؼِّ آِخُرهُ  ، َكَؿ َلْؿ َيِصحَّ  ;َقبَْؾ ُحُؾقِل اْلَحؼِّ

ـْ  ـِ مِ ْي َٓ اْستِقَػاُء الدَّ ، َو ـُ َبقُْعُف ِطـَْد ُحُؾقِل اْلَحؼِّ
َٓ ُيْؿؽِ َوإِْن َكاَن  َثَؿـِِف. َرْهـُُف; لَِؽْقكِِف 

لِِف، َصحَّ  ـُ َيِحؾُّ َقبَْؾَفا، مِثُْؾ َأْن ُيَعؾََّؼ ِطتُْؼُف بِآِخِر َرَمَضاَن، َواْلَحؼُّ َيِحؾُّ فِل َأوَّ ْي الدَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (:/235.)الشرح الؿؿتع (7/568-569 )الؿغـلاكظر:  (2)

  (:/235.)الشرح الؿؿتع (7/569 )غـلالؿاكظر:  (3)
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ـْ َثَؿـِفِ 

ـِ مِ ْي ْمَؽاِن اْستِقَػاِء الدَّ ، َكُؼُدوِم َزيْ  ;َرْهـُُف; ِْلِ ـِ َْمَرْي ْٕ ٍد، َفنِْن َكاَكْت َتْحتَِؿُؾ ا

ـُ َأْن َيبَْؼك َحتَّك ـَفِؼقَاُس الْ 
ـِ ُيْؿؽِ ْه َكَُّف فِل اْلَحاِل َمِحؾٌّ لِؾرَّ

ِ
ُة َرْهـِِف; ٕ َؿْذَهِب ِصحَّ

ـْ َثَؿـِِف، َفَصحَّ َرْهـُُف، َكالْ 
ـَ مِ ْي ِر.ـَؿِريِض َوالْ ـَيْستَْقفَِل الدَّ َوَهَذا َمْذَهُب أَبِل  ُؿَدبَّ

َنَّ فِقِف َغرَ  َٓ َيِصحَّ َوَيْحتَِؿُؾ َأْن  ،َحـِقَػةَ 
ِ

ا، إْذ َيْحتَِؿُؾ َأْن َيْعتَِؼ َقبَْؾ ُحُؾقِل رً َرْهـُُف; ٕ

افِِعلِّ فِقِف اْختََِلٌف َطَؾك َكْحِق َما َذَكْرَكا. َْصَحاِب الشَّ
ِ

، َوٕ  هااْلَحؼِّ

، وٓ غرر يف ذلؽ كالؿدبر، وإذا أطتؼ فؿا ضاع جيٌش زىنوأكف  ًالصحٍح ُ :قلت

 الؿطالبة بديـف.حؼف، بؾ لف 

 زٖٔ اؾاز١ٜ َع ٚيدٖا. د:21ر َطأي١

ـُ :  (7/56:)الؿغـليف   قاٍ اإلَاّ عبد اهلل بٔ قدا١َ َوَيُحقُز َرْه

َٓ ُيِزيُؾ اْلِؿْؾَؽ، َفََل َيْحُصُؾ  ـَ  ْه َنَّ الرَّ
ِ

ـُ َوَلِدَها ُدوَكَفا; ٕ اْلَجاِرَيِة ُدوَن َوَلِدَها، َوَرْه

َكَُّف يُ 
ِ

ُمِّ َمَع َوَلِدَهابَِذلَِؽ َتْػِرَقٌة، َوٕ ْٕ ِف، َوا ـُ َتْسؾِقُؿ اْلَقَلِد َمَع ُأمِّ
َفنِْن َدَطْت اْلَحاَجُة  ;ْؿؽِ

، َوالتَّْػِريَؼ  ـٌ
َنَّ اْلَجْؿَع فِل اْلَعْؼِد ُمْؿؽِ

ِ
، بِقَع َوَلُدَها َمَعَفا; ٕ ـِ ْي إَلك َبقِْعَفا فِل الدَّ

ـْ َذلَِؽ بَِؼْدِر ـنَِذا بِقَعا َمًعا، َتَعؾََّؼ َحؼُّ الْ فَ  َفَقَجَب َبقُْعُف َمَعَفا. ;َبقْـَُفَؿا َحَرامٌ 
ـِ مِ ُؿْرَتِف

، َفنَِذا َكاَكْت قِقَؿتَُفا مِاَئًة، َمَع َأكََّفا َذاُت َوَلٍد، َوقِقَؿُة اْلَقَلِد  ـِ ـْ الثََّؿ
قِقَؿِة اْلَجاِرَيِة مِ

. ـِ تَُفا ُثُؾثَا الثََّؿ ـُ بِاْلَقَلِد، ُثؿَّ َطؾَِؿ، َفَؾُف اْلِخقَاُر ـالْ  َوإِْن َلْؿ َيْعَؾؿْ  َخْؿُسقَن، َفِحصَّ ُؿْرَتِف

َنَّ اْلَقَلَد َطقٌْب فِقَفا
ِ

ْمَساِك; ٕ دِّ َواْْلِ ـُ َبقُْعَفا بُِدوكِفِ  ;فِل الرَّ
َٓ ُيْؿؽِ َفنِْن َأْمَسَؽ  ;لَِؽْقكِِف 

َٓ َشْلَء َلُف َغقُْرَها، وَ  َها َفَؾُف َفْسُخ اْلبَقِْع، إْن َفُفَق َكَؿا َلْق َطؾَِؿ َحاَل اْلَعْؼِد، َو إِْن َردَّ

 هاَكاَكْت َمْشُروَصًة فِقِف.
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 ٌٖ ٜسٖٔ يف ايدٜٔ ايرٟ يٝظ بجابت ندٜٔ ايهتاب١؟ د:22ر َطأي١

  كثقر مـ أهؾ العؾؿ يخص الرهـ يف الديـ الثابت، وٓ يؼقل بف يف ديـ

أكف يصح الرهـ يف الديـ الذي لقس  ابـ طثقؿقـ اْلمام  الؽتابة، ورجح

فنن استؼر الديـ وثبت; استؼر الرهـ وثبت تبًعا، وهق ققل بعض بثابت; 

.، وهق إصح، واهلل أطؾؿالحـابؾة
(1)

 

 زٖٔ ايجُس٠ قبٌ بدٚ ؾالحٗا؟ د:23ر َطأي١

  ،أجازه الحـابؾة يف وجف لفؿ، ولفؿ وجٌف بعدم الجقاز، وهق ققل الشافعقة

دا الجقاز; ٕكف إذا حؾَّ إجؾ; فنْن كان قد ب ابـ طثقؿقـ اْلمام  ورجح

صَلحفا أمؽـ البقع، وإٓ اكتظر حتك يبدو الصَلح، والؿرهتـ إذا كان يعرف أن 

الصَلح قد بؼل طؾقف شفران أو ثَلثة قد دخؾ طىل بصقرة; فؾقس فقف إشؽال.
(2)

 

 زٖٔ ايجُس٠ قبٌ خسٚدٗا. د:24ر َطأي١

  مؼتضك كَلم أهؾ العؾؿ أكف ٓ يجقز رهـفا; ٕكف شلء معدوم، وٓ يجقز

ابـ طثقؿقـ وأجاز ذلؽ، فؼال: اْلمام  تسامح يف ذلؽبقعف; فَل يجقز رهـف. و

ل. قال: وإذا تلمؾت وجدت أكف لقس يف الشرع آطؿؾ الـاس طىل ذلؽ باطتبار الؿ

وققلف -ما يؿـع ذلؽ; ٕنَّ الؿعامَلت الؿؿـقطة كؿا قال شقخ اْلسَلم 

 مبـاها طىل ثَلثة أشقاء: الظؾؿ، والغرر، والؿقسر، يعـل: وهذه الؿسللة -صحقح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (6/234-235.)اْلكصاف (7/7 )الحاوي (:/237 )الشرح الؿؿتعاكظر:  (2)

  (:/243.)الشرح الؿؿتع (7/572 )الؿغـلواكظر:  (3)
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لقس فقفا شلء مـ هذه إمقر الثَلثة.

(1)
 

 َا يف بطٔ ايػا٠؟زٖٔ  د:25ر َطأي١

  مؼتضك كَلم الػؼفاء أكف ٓ يصح رهـفا; ٕكف ٓ يجقز بقعفا، وٓحتؿال

 مقتف; فقضقع حؼ الؿرهتـ.

(: وإذا قال: 234/:) الشرح الؿؿتعيف   ابٔ عجُٝنياإلَاّ  ٚقاٍ

ٕنَّ الرهـ لقس طؼد معاوضة  فالصحقح أكف يصح; رهـتؽ ما يف بطـ هذه الشاة.

 حتك كؼقل: ٓبد مـ تحريره وطؾؿف. 

إما أن يؽقن أكثر مـ  ففذا الحؿؾ الذي يف البطـ ٓيخؾق مـ أربع حآت:

ققؿة الديـ، أو يؽقن أقؾ، أو مساوًيا، أو يؿقت، فنذا مات، أو خرج معقبًا بحقث 

القثقؼة التل كان يممؾ  ٓ يساوي ققؿة الديـ; فؾؿ يضع الحؼ، وغاية ما هـالؽ أنَّ 

طؾقفا كؼصت، أو طدمت، ولؽـ حؼف باٍق، فنذا خرج الحؿؾ أكثر مـ الحؼ فؼد 

 .زاد طىل الحؼ

ويجقز أن أرهـ طقـًا بلكثر مـ الديـ، فؿا دامت الؿسللة تقثؼة فؼط، والحؼ 

إكؿا هنك طـ بقع الغرر، وفرٌق  ملسو هيلع هللا ىلصباٍق لـ يضقع; فالصحقح أكف جائز، والرسقل 

بالعقض، وبقـ شلء ٓ يؼصد  الذي يؼصد فقف التحري يف مؼابؾة العقض بقـ البقع

 هاباٍق. مـف إٓ التقثؼة إن حصؾت; ففل كؿال، وإن مل تحصؾ; فالحؼ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (:/244-245.)الشرح الؿؿتعاكظر:  (2)
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 زٖٔ املؿخف. د:26ر َطأي١

ـِ الْ  (7/573 :)الؿغـليف   قاٍ أبٛ حمُد بٔ قدا١َ ُؿْصَحِػ ـَوفِل َرْه

َنَّ الْ  ،َٓ َيِصحُّ َرْهـُفُ  :إْحَداُهَؿا :ِرَواَيتَانِ 
ِ

ـِ ـَوَذلَِؽ ٕ ْي ـِ اْستِقَػاُء الدَّ ْه ـْ الرَّ
َؿْؼُصقَد مِ

َّٓ بِبَقِْعِف، َوَبقُْعُف َغقُْر َجائٍِز. َٓ َيْحُصُؾ َذلَِؽ إ ـْ َثَؿـِِف، َو
َوُهَق  ،َيِصحُّ َرْهـُفُ  :َوالثَّاكِقَةُ  مِ

، َوَأبِل َثْقٍر، َوَأْصَحاِب الرَّ  افِِعلِّ بِـَاًء َطَؾك َأكَُّف َيِصحُّ َبقُْعُف َفَصحَّ  ;ْأيَقْقُل َمالٍِؽ، َوالشَّ

ها.َرْهـُُف َكَغقِْرهِ 
(1)

  

; ٕكف يبقع القرق، اجلٌاشهق  ًالساجحالؿسللة مبـقة طىل بقع الؿصحػ،  ُ :قلت

 والحبر، والعؿؾ، وٓ يبقع كَلم اهلل، وطىل هذا فقجقز رهـف، واهلل أطؾؿ.

وهق ققل الشعبل،  لشافعل،وا مالؽ، هق مذهبوالؼقل بجقاز بقعف 

 والحسـ، والحؽؿ، وطؽرمة، وقال بف الظاهرية.

وكراهتف: شريح، ومسروق، وطؾؼؿة، وابـ سقريـ،  ومؿـ ُروي طـف مـع بقعف

 وثبت طـ ابـ طؿر أمحد، وإسحاق، و والـخعل، وسعقد بـ جبقر، وقتادة،

 فا.، كراهة بقعفا، والترخقص بشرائالؿـع مـ بقعفا، وطـ ابـ طباس 

 وطـ أمحد وإسحاق: ٓ بلس بشراء الؿصاحػ، وطدم الترخقص ببقعفا.

ح اْلمام   ، واْلمام القادطل  ، واْلمام العثقؿقـابـ باز وقد رجَّ

واهلل أطؾؿ. ; لعدم وجقد دلقؾ يؿـع مـ ذلؽ،الصحٍح، وهق جقاز بقعف
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (6/241-242.)اْلكصافواكظر:  (2)

 (7/71- )مصـػ ابـ أبل شقبة (9/244- )الشرح الؿؿتع (7/478 )الؿغـلاكظر:  (3)

الســ الؽبرى (7/27 )الؿحىل (2669.) 
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 ٠ ايػ٤ٞ يريٖٓ٘.زاضتعا د:27ر َطأي١

َقاَل  .َشقْئًا َيْرَهـُفُ ُجقُز َأنَّ َيْستَِعقَر َويَ (: 7/573يف الؿغـل )  قاٍ ابٔ قدا١َ

ـُ الْ  ـْ ـاْب
ُجَؾ إَذا اْستََعاَر مِ ـْ َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ َطَؾك أَنَّ الرَّ

ـْ َكْحَػُظ َطـُْف مِ ُؿـِْذِر: َأْجَؿَع ُكؾُّ َم

اُه، إ ُجِؾ َشقْئًا َيْرَهـُُف َطَؾك َدَكاكِقَر َمْعُؾقَمٍة، ِطـَْد َرُجٍؾ َسؿَّ َلك َوْقٍت َمْعُؾقٍم، َفَػَعَؾ، الرَّ

ـَ ـَوَيـْبَِغل أَْن َيْذُكَر الْ  َأنَّ َذلَِؽ َجائٌِز. َة  ،ُؿْرَتَف َواْلَؼْدَر الَِّذي َيْرَهـُُف بِِف، َوِجـَْسُف، َوُمدَّ

، َوَمتَ  ـِ ْه َرَر َيْختَؾُِػ بَِذلَِؽ، َفاْحتِقَج إَلك ذِْكِرِه، َكَلْصِؾ الرَّ َنَّ الضَّ
ِ

ٕ ; ـِ ْه ك َشَرَط الرَّ

ـْ َذلَِؽ، َفَخاَلَػ، َوَرَهـَُف بَِغقِْرهِ 
ُف َلْؿ ُيْمَذْن َلُف فِل َهَذا  ;َشقْئًا مِ َكَّ

ِ
ٕ ; ـُ ْه َلْؿ َيِصحَّ الرَّ

ـُ الْ  ، َقاَل اْب ـِ ْه ـْ َلْؿ َيْلَذْن فِل أَْصِؾ الرَّ ، َفَلْشبََف َم ـِ ْه ُؿـِْذِر: َأْجَؿَع َأْهُؾ اْلِعْؾِؿ ـالرَّ

 هاَطَؾك َذلَِؽ.

 ٌٖ ٜؤخر ايسٖٔ يف غري ايدٜٔ نايعاز١ٜ، ٚاملػؿٛب َٚا أغبٗ٘؟ د:28ر َطأي١

  مذهب الحـابؾة والشافعقة الؿـع مـ ذلؽ; ٕنَّ إدلة جاءت بلخذ الرهـ يف

الديـ، وأجاز ذلؽ مالؽ; ٕكف طبارة طـ وثقؼة، والؿعـك يؼتضقف، ورجح هذا 

وهق ققل  ،طؾؿ، واهلل أالصٌابابـ طثقؿقـ، وهق اْلمام  الؼقل الشقكاين، ثؿ

مجاطة مـ الحـابؾة، وبعضفؿ يجعؾف الؿذهب.
(1)

 

 ايسٖٔ يًدٜٔ بدٜٔ يف ذ١َ زدٌ آخس. د:29ر َطأي١

أن يؽقن لرجؾ مثًَل طشرة آٓف، فجاء يطؾبـل ديـًا قدره مثًَل طشرة  صٛزت٘:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اْلكصاف (4/385 )السقؾ الجرار (:/238 )الشرح الؿؿتع (7/6 )الحاوياكظر:  (2)

(6/234.) 
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 آٓف أو أقؾ، فلققل لف: ديـؽ الذي يف ذمة فَلن رهـ.

الؿديـ الثاين كلكف  : الصحقح هق جقازه، ويؽقن قاٍ ايظٝخ ابٔ عجُٝني

ضامـ، وهذا هق الصحقح، فؼد يؽقن رجائل لحصقيل طىل الديـ مـ فَلن أققى 

 هامـ رجائل لحصقلف مـ إصؾ.

 اْلكصافوهذا ققٌل لبعض أهؾ العؾؿ أشار إلقف الزركشل كؿا يف  ُ :قلت

(6/233).
(1)

 

 ايسٖٔ يًدٜٔ مبٓافع ٜأخرٖا املستٗٔ. د:31ر َطأي١

ة، وأجرة البقت، فقمجرها الؿرهتـ، ويلخذ أن يرهـف أجرة السقارصٛزتٗا: 

 إجرة رهـًا.

 ابـ طثقؿقـ اْلمام  وقد أجاز ذلؽ ٕنَّ الؿؼصقد هق التقثؼة، فنذا رهـف ;

مـػعة البقت; فقمجره ويلخذ إجرة رهـًا، وهذا فقف فائدة، ولقس هذا مـ باب 

ٕكف إن الؿعاوضة، حتك كؼقل: إن الؿـػعة مجفقلة، بؾ هق مـ باب التقثؼة; 

حصؾ لف شلء، وإٓ رجع طىل إصؾ الذي رهـف هذا الشلء.
(2)

  

 زٖٔ َا ٜفطد بعد فرت٠. د:31ر َطأي١

  إصح طـد أهؾ العؾؿ جقاز رهـفا، وطؾقف إكثر، ولؾؿرهتـ بقعفا إذا خاف

فقتقىل الحاكؿ البقع  ;فسادها بلن يجعؾ الراهـ يبقعفا بـػسف أو يرفعف إىل الحاكؿ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (:/22:.)الشرح الؿؿتعواكظر:  (2)

  (7/57:.)غـلالؿ (:/22: )الشرح الؿؿتعاكظر:  (3)
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هتـ البقَع طـد الرهـ أم مل يشترط طىل الصحقح.ويجقز بقعف سقاء شرط الؿر

(1)
 

ّٓا يدٜٔ آخس عٓد املستٗٔ ْفط٘؟ د:32ر َطأي١  دعٌ ايسٖٔ األٍٚ زٖ

  ،ذهب مجاطة مـ أهؾ العؾؿ إىل مـع ذلؽ، وهق مذهب الحـابؾة، والحـػقة

وققل لؾشافعل، وابـ حزم; ٕكف كؿا أكف يؿـع مـ رهـف طـد إكسان آخر، فؽذلؽ 

 الؿرهتـ; ٕنَّ الرهـ قد تعؾؼ بالحؼ إول. ٓ يجقز لف رهـف طـد ذلؽ

  وذهب مالؽ، وأبق يقسػ، وأبق ثقر، والؿزين، وابـ الؿـذر إىل صحة ذلؽ

; لعدم وجقد دلقؾ يؿـع الصحٍحابـ طثقؿقـ، وهق اْلمام  وجقازه، وصقب هذا

ذلؽ، وكقن الرهـ قد تعؾؼ بالحؼ إول ٓ يؿـع أن يتعؾؼ بف حؼ آخر لؾؿرهتـ 

ذلؽ.إذا رضل ب
(2)

 

 إذا أٖد٣ بعض ايدٜٔ، فٌٗ َٔ حك٘ أخر ايسٖٔ؟ د:33ر َطأي١

َوُجْؿَؾُة َذلَِؽ َأنَّ َحؼَّ اْلَقثِقَؼِة  (7/592 :)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ

َٓ َيـَْػؽُّ مِـُْف  ، َوبُِؽؾِّ ُجْزٍء مِـُْف،  ـِ َجِؿقِعِف، َفقَِصقُر َمْحبُقًسا بُِؽؾِّ اْلَحؼِّ ْه َيتََعؾَُّؼ بِالرَّ

. َشْلءٌ  ـُ
َٓ ُيْؿؽِ ـُ قِْسَؿُتُف َأْو 

ا ُيْؿؽِ ، َسَقاٌء َكاَن مِؿَّ ـِ ْي ـُ  َحتَّك َيْؼِضَل َجِؿقَع الدَّ َقاَل اْب

ـَ َشقْئًا بَِؿاِل،  :ُؿـِْذرِ ـالْ  ـْ َرَه ـْ َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ َطَؾك أَنَّ َم
ـْ َأْحَػُظ َطـُْف مِ َأْجَؿَع ُكؾُّ َم

َٓ َيْخُرُج َشْلٌء َؿاِل، َوَأَراـَفَلدَّى َبْعَض الْ  ، َأنَّ َذلَِؽ َلقَْس َلُف، َو ـِ ْه َد إْخَراَج َبْعِض الرَّ

ـْ َذلَِؽ.
ِف، َأْو ُيبِْرَئُف مِ قَُف آِخَر َحؼِّ افِِعلُّ  ،َوالثَّْقِريُّ  ،َكَذلَِؽ َقاَل َمالٌِؽ  َحتَّك ُيَقفِّ  ،َوالشَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (ط/الرشد.8/644) ابـ أبل شقبة (2328 )الؿحىل (7/56:-571 )الؿغـلواكظر:  (2)

  (2331.)الؿحىل (:/261 )الشرح الؿؿتع (7/592 )الؿغـلواكظر:  (3)
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َنَّ 

ِ
ْأِي; ٕ َّٓ بَِزَواِل  َوإِْسَحاُق، َوَأُبق َثْقٍر، َوَأْصَحاُب الرَّ ، َفََل َيُزوُل إ ـَ َوثِقَؼٌة بَِحؼِّ ْه الرَّ

َفاَدةِ. َؿاِن َوالشَّ هاَجِؿقِعِف، َكالضَّ
(1)

  

ّٓا بكُٝتٗا، أٚ ببعض قُٝتٗا؟ د:34ر َطأي١  إَطاى ايطًع١ زٖ

  ذهب كثقر مـ أهؾ العؾؿ إىل مـع ذلؽ، وهق مذهب الشافعل، وبعض

 باب.الحـابؾة، والظاهرية، وذكروا لؾؿـع مـ ذلؽ طدة أس

 أنَّ الشلء قبؾ قبضف ٓ يجقز بقعف; فَل يجقز رهـف. أحدٖا:

 أكف إذا شرط ذلؽ طؾقف قبؾ البقع; ففق غقر مؿؾقك لؾراهـ. ثاْٝٗا:

، ورهـ الؿبقع يؼتضل أن ٓ يسؾؿف حتك  ثايجٗا: ًٓ البقع يؼتضل إيػاء الثؿـ أو

 يؼبض الثؿـ.

، ورهـ الؿ زابعٗا: ًٓ بقع يؼتضل أن ٓ يسؾؿف البقع يؼتضل تسؾقؿ الؿبقع أو

 حتك يؼبض الثؿـ.

ضل إمساك الؿبقع مضؿقًكا، والرهـ يؼتضل أن ٓ يؽقن البقع يؼت خاَشٗا:

 مضؿقًكا، وهذا يقجب التـاقض.

 إذا شرط طؾقف ذلؽ ففق باصؾ; ٕكف شرط لقس يف كتاب اهلل. سادسٗا:

 لؽ وذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل جقاز ذلؽ، قال بف بعض الحـابؾة إذا كان ذ

شرًصا يف البقع، وهق رواية طـ أمحد، وأجاز ابـ حزم حبس السؾعة إذا كان البقع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (:/25:.)الشرح الؿؿتع (2332 )الؿحىلواكظر:  (2)
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قال  ،د ابـ حزم مـ صريؼ الشعبل طـ طؿرو بـ حريثـسأحآ ٓ ممجًَل. و

لبائع: ٓ أططقؽ السؾعة افقؿـ باع سؾعة فـؼده الؿشتري بعض الثؿـ، فؼال 

ـًا بؿا بؼل، وأسـد طـ حتك تجلء بالبؼقة، فجعؾ طؿرو بـ حريث السؾعة ره

 طروة بـ الؿغقرة بـ شعبة مثؾ ذلؽ.

 ،ساكفا رهـًامإذا شرط ذلؽ طؾقف يف البقع، فؾف إ: قال أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل لو

وٓ كعؾؿ دلقًَل يبطؾ هذا الشرط، وإما إذا مل يشترط  والؿسؾؿقن طىل شروصفؿ،

 ًٓ ; ٕن ذلؽ حؼ لف، وأما إذا طؾقف فؽؿا قال ابـ حزم: لف إمساكفا إذا كان البقع حا

 كان البقع ممجًَل فَل يجقز لف إمساكفا بدون رضاه. وقال أمحد: هق غاصب.

 ٚأَا َا ذنسٚٙ فاجلٛاب عٓ٘ نُا ًٜٞ َستًبا:

ف; فننَّ  (2 ٓ ُيَسؾَُّؿ لفؿ أكف ٓ يجقز رهـ الشلء قبؾ قبضف; ٕكف إذا مل يقفف حؼَّ

 الحاكؿ ويبقعف، فَل إشؽال.الحاكؿ يؾزم الراهـ بؼبضف وبقعف، أو يؼبضف 

 ققلفؿ: )إكف غقر مؿؾقك(، فقجاب طـف بلكف إكؿا شرط رهـف بعد مؾؽف. (3

ققلفؿ: )إن البقع يؼتضل إيػاء الثؿـ مـ غقر الؿبقع( غقر صحقح، وإكؿا  (4

 يؼتضل وفاء الثؿـ مطؾًؼا.

( مؿـقع وإن ُسؾِّؿ فَل ققلفؿ: )البقع يؼتضل تسؾقؿ الؿبقع قبؾ تسؾقؿ الثؿـ (5

أن مؼتضك البقع حؾقل الثؿـ ووجقب  أن يثبت بالشرط خَلفف كؿا يؿتـع

 تسؾقؿف يف الحال، ولق شرط التلجقؾ جاز.
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الضؿان طىل البائع إن أمسؽ السؾعة بالثؿـ; ٕن إمساكف لفا يدل طىل أكف مل  (6

يتؿ البقع إٓ بالثؿـ، فتؽقن مـ ضؿاكف، وأما الرهـ فؿـ ضؿان الؿشتري; 

 رضاه وبالحؼ.ٕكف أمسؽ حؼ الؿشتري ب

أما ققلفؿ: )الشرط باصؾ( فؿؿـقع، وهؿ مطالبقن بالدلقؾ طىل بطَلكف،  (7

أطؾؿ. واهلل
(1)

 

 ؟زٖٔ ايعبد املطًِ يهافس د:35ر َطأي١

 قاٍ ابٔ قدا١َ   يفالؿغـل (7/581 :) ُـ َٓ َيِصحُّ َرْه َقاَل اْلَؼاِضل: 

َة َرْهـِِف، إَذا َشَرَصا َكْقَكُف َطَؾك َيِد َواْختَاَر َأُبق اْلَخطَّاِب ِصحَّ  .ُؿْسؾِِؿ لَِؽافِرٍ ـاْلَعبِْد الْ 

ـِ َيْحُصُؾ  ُمْسؾٍِؿ، َوَيبِقُعُف اْلَحاكُِؿ إَذا اْمتَـََع َمالُِؽُف. ْه َنَّ َمْؼُصقَد الرَّ
ِ

َوَهَذا أَْوَلك; ٕ

ـْ َغقِْر َضَرٍر.
 هامِ

كؿا يف  ، واختاره شقخ اْلسَلم ابـ تقؿقة الصٌابهق  ًالقٌل الثانً ُ :قلت

كصافاْل (6/243.) 

 دعٌ ايسٖٔ ع٢ً ٜدٟ عدٍ؟ د:36ر َطأي١

ـِ إَذا ـَوُجْؿَؾتُُف َأنَّ الْ  (7/581- :)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ ُؿتََراِهـَقْ

ـِ َطَؾك َيَدْي َرُجٍؾ َرِضقَاُه، َواتََّػَؼا َطَؾقْفِ  ْه ـِ  ;َشَرَصا َكْقَن الرَّ َجاَز، َوَكاَن َوكِقًَل لِْؾُؿْرَتِف

َطَطاٌء،  :اْلَؼبِْض، َفَؿتَك َقبََضُف َصحَّ َقبُْضُف فِل َقْقِل َجَؿاَطِة اْلُػَؼَفاِء، مِـُْفؿْ  َكائِبًا َطـُْف فِل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اْلكصاف (:/241 )الشرح الؿؿتع (2329 )الؿحىل (7/614-615 )الؿغـلاكظر:  (2)

(6/239-.) 
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ـُ دِيـَاٍر، َوالثَّْقِريُّ  ـُ الْ  ،َوَطْؿُرو ْب افِِعلُّ  ،ُؿبَاَركِ ـَواْب  ،َوَأُبق َثْقرٍ  ،َوإِْسَحاُق  ،َوالشَّ

ْأِي. َٓ َواْلحَ  ،َوَقاَل اْلَحَؽؿُ  َوَأْصَحاُب الرَّ ـُ َأبِل َلقَْؾك:  ، َوَقتَاَدُة، َواْب اِرُث اْلُعْؽؾِلُّ

ـْ َتَؿاِم اْلَعْؼِد، َفتََعؾََّؼ بَِلَحِد الْ 
َنَّ اْلَؼبَْض مِ

ِ
، ـَيُؽقُن َمْؼبُقًضا بَِذلَِؽ; ٕ ـِ ُؿتََعاقَِدْي

يَجاِب َواْلَؼبُقلِ   .َكاْْلِ

 ها.التَّْقكِقُؾ َكَسائِِر اْلُؼبُقضِ َفَجاَز فِقِف  ;َوَلـَا َأكَُّف َقبٌْض فِل َطَؼدَ  قاٍ:

قٌل هق  ًالصحٍحوذهب ابـ حزم إىل ققل قتادة، وابـ أبل لقىل،  ُ :قلت

، واهلل أطؾؿ.اجلويٌز
(1)

 

 ٌٖ يًسأٖ، أٚ املستٗٔ إٔ ٜٓكٌ ايسٖٔ َٔ ٜد ايعدٍ؟ د:37ر َطأي١

ْر َوَما َداَم اْلَعْدُل بَِحالِِف، َلْؿ َيتََغقَّ  (7/583 :)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ

َٓ لِْؾَحاكِِؿ  ََحِدِهَؿا، َو َٕ ـَ َأَحِدِهَؿا َطَداَوٌة، َفَؾقَْس  َٓ َحَدَثْت َبقْـَُف َوَبقْ ََماَكِة، َو ْٕ ـْ ا َط

ْبتَِداِء.
ِ

َكَُّفَؿا َرِضقَا بِِف فِل آ
ِ

ـْ َيِدِه; ٕ ـِ َط ْه َػَؼا َطَؾك َكْؼؾِفِ  َكْؼُؾ الرَّ َنَّ  ;َوإِْن اتَّ
ِ

َجاَز; ٕ

ـُ فِل َيِد الْ  ُفَؿا َلْؿ َيْعُدُهَؿا.اْلَحؼَّ لَ  ْه ، َفَؾْؿ َيتََغقَّْر َحاُلُف، َلْؿ ـَوَكَذلَِؽ َلْق َكاَن الرَّ ـِ ُؿْرَتِف

ـْ َيِدِه. َٓ لِْؾَحاكِِؿ َكْؼُؾُف َط ـِ َو اِه ـْ لِؾرَّ َوإِْن َتَغقََّرْت َحاُل اْلَعْدِل بِِػْسٍؼ، أَْو َضْعٍػ  َيُؽ

ـْ اْلِحْػِظ، َأْو َحَدثَ  ـْ َط ـْ َصَؾَب َكْؼَؾُف َط ـَ َأَحِدِهَؿا، َفؾَِؿ ْت َطَداَوٌة َبقْـَُف َوَبقْـَُفَؿا، َأْو َبقْ

ـْ َيتَِّػَؼاِن َطَؾقْفِ  َفنِْن اْختََؾَػا، َوَضَعُف اْلَحاكُِؿ َطَؾك َيِد  ;َيِدِه َذلَِؽ، َوَيَضَعاكِِف فِل َيِد َم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ابـ أبل شقبة (:/266 )الشرح الؿؿتع (7/581- )الؿغـل (2321 )الؿحىلواكظر:  (2)

(7/515-516.) 
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 الؿراد. كتفكا.َطْدلٍ 

 إذا أزاد ايعدٍ زد ايسٖٔ؟ د:38ر َطأي١

ُه َطَؾقِْفَؿا، َفَؾُف َذلَِؽ،  (7/583 :) اٍ ابٔ قدا١َق َوَلْق َأَراَد اْلَعْدُل َردَّ

ٌع بِاْلِحْػِظ، َفََل َيْؾَزُمُف الْ  َوَطَؾقِْفَؿا َقبُقُلُف. ـٌ ُمتََطقِّ َكَُّف َأمِق
ِ

ٕ ; افِِعلُّ ُؿَؼاُم ـَوبَِفَذا َقاَل الشَّ

َفنِْن َتَغقَّبَا، َكَصَب اْلَحاكُِؿ أَمِقـًا َيْؼبُِضُف َلُفَؿا; ; اْلَحاكِؿُ َفنِْن اْمتَـََعا، َأْجبََرُهَؿا ; َطَؾقْفِ 

َيًة َطَؾك الْ  َٓ َنَّ لِْؾَحاكِِؿ ِو
ِ

ـْ اْلَحؼِّ الَِّذي َطَؾقِْف.ـٕ
 هاُؿْؿتَـِِع مِ

 ٌٖ يًعدٍ بٝع ايسٖٔ؟ د:39ر َطأي١

ـُ َطَؾك :  (7/584)الؿغـليف   قاٍ أبٛ حمُد بٔ قدا١َ ْه إَذا َكاَن الرَّ

، َوَيِصحُّ َبقُْعفُ  ;َدْي َطْدٍل، َوَشَرَصا َلُف َأْن َيبِقَعُف ِطـَْد ُحُؾقِل اْلَحؼِّ يَ  َوبِِف َقاَل َأُبق ، َصحَّ

افِِعلُّ  ،َوَمالٌِؽ  ،َحـِقَػةَ  ـْ اْلبَقْعِ  ;َوالشَّ ـُ اْلَعْدَل َط اِه َصحَّ َطْزُلُف، َوَلْؿ  ;َفنِْن َطَزَل الرَّ

افِِعلُّ َوبَِفذَ  َيْؿؾِْؽ اْلبَقَْع. َنَّ َوَكاَلتَُف  :َوَمالٌِؽ  ،َوَقاَل َأُبق َحـِقَػةَ  .ا َقاَل الشَّ
ِ

َٓ َيـَْعِزُل; ٕ

ـِ إْسَؼاُصفُ  اِه ـْ لِؾرَّ ، َفَؾْؿ َيُؽ ـِ ْه ـْ ُحُؼقِق الرَّ
ـُ َأبِل  َكَسائِِر ُحُؼققِِف. ،َصاَرْت مِ َوَقاَل اْب

ُف َلـَا مِثُْؾ َذلَِؽ; َفنِنَّ  :ُمقَسك ـْ ُكُتبِِف،  َوَيتََقجَّ
َأْحَؿَد َقْد َمـََع اْلِحقَؾَة فِل َغقِْر َمْقِضٍع مِ

ـِ  اِه ـِ  ;َوَهَذا َيْػتَُح َباَب اْلِحقَؾِة لِؾرَّ ُف َيْشتَِرُط َذلَِؽ لِْؾُؿْرَتِف  ،لِقُِجقبَُف إَلقِْف، ُثؿَّ َيْعِزَلفُ  ;َفنِكَّ

َنَّ اْلَقَكاَلةَ 
ِ

ُل ُهَق اْلَؿـُْصقُص َطـُْف; ٕ َوَّ ْٕ َؿَؼاُم َطَؾقَْفا، ـَطْؼٌد َجائٌِز، َفَؾْؿ َيْؾَزْم الْ  َوا

ـْ ُحُؼقِق الرَّ 
ِت، َوَكْقُكُف مِ َٓ ـْ َجَقاِزهِ هْ َكَسائِِر اْلَقَكا

َٓ َيْؿـَُع مِ  ها.ـِ 

ما ذهب إلقف الشافعل، وأمحد; ٕكف بعزلف يحصؾ إسؼاط حؼ  ًالصحٍح ُ :قلت
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البقع، فقؼقؿ الراهـ شخًصا آخر الؿرهتـ مـ الرهـ، وإكؿا هق طزل لتقكقؾف يف 

 لبقعف; وإٓ أقام الحاكؿ شخًصا أمقـًا يؼقم بذلؽ.

 ايجُٔ ايرٟ ٜبٝع ايعدٍ ب٘؟ د:41ر َطأي١

َرا َلُف َثَؿـًا:  (7/587)الؿغـليف   قاٍ أبٛ حمُد بٔ قدا١َ َلْؿ  ;َوَمتَك َقدَّ

َوبَِفَذا َقاَل  ـِ مِثْؾِِف، َأْو ِزَياَدةٍ َطَؾقِْف.َيُجْز َلُف َبقُْعُف بُِدوكِِف، َوإِْن أَْصَؾَؼا، َفَؾُف َبقُْعُف بِثَؿَ 

افِِعلُّ  َفنِْن  َواْلَؽََلُم َمَعُف فِل اْلَقَكاَلِة. ،َلُف َبقُْعُف َوَلْق بَِدَراِهؿَ  :َوَقاَل َأُبقَحـِقَػةَ  ،الشَّ

ـُ الـَّاُس بِفِ  ا َيتََغاَب ـِ اْلِؿثِْؾ، مِؿَّ ـْ َثَؿ
َنَّ  ;َأْصَؾَؼا، َفبَاَع بَِلَقؾَّ مِ

ِ
َٓ َضَؿاَن َطَؾقِْف; ٕ ، َو َصحَّ

َٓ ُيْضبَُط َغالِبًا. ا  َذلَِؽ  ـُ الـَّاُس بِِف، َأْو َباَع بَِلْكَؼَص مِؿَّ َٓ َيتََغاَب ا  َوإِْن َكاَن الـَّْؼُص مِؿَّ

َرا َلفُ  ـَ الـَّْؼَص ُكؾَُّف. ;َقرَّ َْولَ ، َذَكَرُه َأْصَحاُبـَا َصحَّ اْلبَقُْع، َوَضِؿ ْٕ َٓ َيِصحُّ َوا ك َأكَُّف 

َكَُّف َبقٌْع َلْؿ ُيْمَذْن َلُف فِقفِ 
ِ

 ها.اْلبَقُْع; ٕ

إذا باع إىل أدٌ بػسط زٖممٔ، ٚيمِ ٜعني ايمسٖمٔ، أٚ قاٍ: )بسٖٔ  د:41ر َطأي١

ًّإ  ؟احد٣ ٖرٙ ايػٝاٙ( َج

  مذهب الحـابؾة، والشافعل طدم صحة ذلؽ; ٕكف مجفقل، فَل يصح

 كالبقع.

 هذيـ العبديـ. وما أشبفف. وأجازه أبق حـقػة بؼقلف: بلحد 

  ومذهب مالؽ، وأبل ثقر أكف يصح شرط الرهـ الؿجفقل، ويؾزم أن يدفع

 الديـ; ٕكف وثقؼة; فجاز شرصفا مطؾًؼا كالشفادة. رإلقف رهـًا بؼد



 329 فتذ ايعالّ يف دزاض١ أحادٜح بًٛغ املساّ 

 
، واهلل أطؾؿ، ولقس هق كالبقع; ٕن البقع الصٌابهق  ًقٌل هالك ُ :قلت

معاوضة، والرهـ تقثؼة.
(1)

  

 إٔ ٜأتٞ بسٖٔ، فًِ ٜأت ب٘؟إذا باع٘ بػسط  د:42ر َطأي١

  مذهب أمحد، والشافعل، وأصحاب الرأي أنَّ لؾبائع أن يػسخ البقع، أو

يؿضقف بدون رهـ، ولقس لف الحؼ بنلزام الؿشتري بالرهـ; ٕنَّ الرهـ طـدهؿ 

 ٓ يؾزم إٓ بالؼبض.

  ومذهب مالؽ، وأبل ثقر أنَّ الؿشتري يؾزم بالرهـ إٓ أن يتسامح البائع، أو

 ڑ ﴿; لؼقلف تعاىل: الصحٍحالػسخ; ٕنَّ الرهـ طـدهؿ يؾزم بالعؼد، وهق   يختار

، وقال بف بعض الحـابؾة يف غقر الؿؽقؾ والؿقزون.﴾ک
(2)

  

 ايسٖٔ بػسط إٔ ٜبٝع٘ املستٗٔ. د:43ر َطأي١

 أجاز ذلؽ الجؿفقر، وهق مذهب الحـابؾة، والؿالؽقة، والحـػقة. 

 يتـاىف فقف الغرضان;  ومـع ذلؽ الشافعل، وقال: ٓ يصح; ٕكف تقكقؾ فقؿا

 .فؾؿ يصح، كؿا لق وكؾف يف بقعف مـ كػسف

أنَّ الراهـ يريد الصبر طىل الؿبقع، وآحتقاط يف تقفقر الثؿـ،  :ووجف التـايف

 والؿرهتـ يريد تعجقؾ الحؼ، وإكجاز البقع.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/611.)الؿغـلاكظر:  (2)

  (7/611-612.)الؿغـلاكظر:  (3)
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بلنَّ هذا ٓ يؿـع جقاز الرهـ وصحتف مع الشرط، واهلل  ٚأجاب اجلُٗٛز:

  (7/616.)الؿغـلأطؾؿ. 

 غسط إٔ ٜبٝع٘ ايعدٍ عٓد حًٍٛ اؿل؟ د:44ر َطأي١

ِة َهَذا ِخََلًفا. قاٍ ابٔ قدا١َ َٓ َكْعَؾُؿ فِل ِصحَّ  ها: 

الظاهر أكف يريد طدم الخَلف طـد الؼائؾقـ بجقاز جعؾ الرهـ طـد  ُ :قلت

 طدل، وقد تؼدم الخَلف يف ذلؽ.

 إذا اغرتط َا ٜٓايف َكتك٢ ايسٖٔ؟ د:45ر َطأي١

ُروُط اْلَػاِسَدُة، مِثُْؾ َأْن  (7/617 :)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ الشُّ

ـِ  ْه ،  ،َيْشتَِرَط َما ُيـَافِل ُمْؼتََضك الرَّ ـُ ِطـَْد ُحُؾقل اْلَحؼِّ ْه َّٓ ُيبَاَع الرَّ َكْحِق َأْن َيْشتَِرَط َأ

َٓ ُيبَاُع َما ِخقَػ َتَؾُػُف، َأْو َبقْ  ـْ َثَؿـِِف، َأْو 
ـُ مِ ْي َٓ ُيْستَْقَفك الدَّ ـٍ َكاَن، َأْو  ـِ بَِليِّ َثَؿ ْه َع الرَّ

َّٓ بَِؿا ُيْرِضقف. َٓ َيبِقَعُف إ َفَفِذهِ ُشُروٌط َفاِسَدٌة; لُِؿـَاَفاتَِفا ُمْؼتََضك اْلَعْؼِد، َفنِنَّ  َأْو َأْن 

ُروِط َمْػُؼقدٌ ـالْ   ها.َؿْؼُصقَد َمَع اْلَقَفاِء بَِفِذِه الشُّ

 ٌٖٚ ٜفطد ايسٖٔ َع فطاد ايػسط؟ د:46ر َطأي١

  حـقػة، وبعض الحـابؾة صحة الرهـ، والشرط فاسد. وبعض مذهب أبل

الحـابؾة طىل فساد الرهـ، وقال بعضفؿ بػساده إذا كان يـؼص حؼ الؿرهتـ، 

وهق مذهب الشافعل.
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (:/271-272.)الشرح الؿؿتع (7/617-618 )الؿغـلاكظر:  (2)
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 إذا اغرتط عًٝ٘ إذا حٌ ايدٜٔ ٚمل ٜٛف٘ فايسٖٔ ي٘ بايدٜٔ بّٝعا؟ د:47ر َطأي١

 قاٍ ابٔ قدا١َ   يفالؿغـل (7/618 :) َُّف َمتَك َحؾَّ اْلَحؼُّ َوإِْن َشَرَط َأك

ـِ  ْي ـُ لِل بِالدَّ ْه ـِل َفالرَّ ـِ الَِّذي َطَؾقْؽ ،َوَلْؿ ُيَقفِّ ْي َفُفَق َشْرٌط ; َأْو: َفُفَق َمبِقٌع لِل بِالدَّ

ـِ ُطَؿرَ  َفاِسٌد. ـْ اْب ُرِوَي َذلَِؽ َط
(1)

، َوَمالٍِؽ  ،َوُشَرْيٍح  ،  ،َوالثَّْقِريِّ  ،َوالـََّخِعلِّ

افِِعلِّ  ْأِي  ،َوالشَّ َٓ َكْعَؾُؿ َأَحًدا َخاَلَػُفْؿ.، َوَأْصَحاِب الرَّ  هاَو

ـَهُ ََّل َيْغؾَ »ثؿ استدل بحديث الباب:  ْهُن ِمْن وَُصاِحبِِه الَِّذي َرَه ، وبلنَّ هذا «ُق الرَّ

 البقع معؾؼ، ومـ شروط البقع أن يؽقن مـجًزا.

ح ـ فِْعؾِف، جقاز ذلؽ، وكؼؾف رواية طـ أمحد م ابـ طثقؿقـ اْلمام  وقد رجَّ

الراهـ،  كورجح أنَّ معـك اْلغَلق يف الحديث: أن يلخذه الؿرهتـ قفًرا بغقر رض

سقاء كان يساوي الديـ، أو أكثر، وكاكقا يػعؾقن ذلؽ يف الجاهؾقة، وأما البقع 

ؾؼ فؿا هق الدلقؾ طىل أكف ٓ يصح؟ وإصؾ يف العؼقد وشروصفا الجقاز عالؿ

طىل شروصفؿ،  والؿسؾؿقن ﴾ژ ژ ڑ ڑ ک ﴿ والصحة

 .اْلكصافواختاره شقخ اْلسَلم كؿا يف 

مـ الراهـ لقس طـ  ك، ولؽـ يـبغل أن يؽقن الرضقٌل جٍدوهذا  ُ :قلت

اضطرار; ٕكف قد يسؾؿ الرهـ، ويف قرارة كػسف أكف سققفقف وٓ يحصؾ البقع، ففق 

يف مثؾ هذه الحالة لقس براٍض بالبقع، وإن رهـ، واهلل أطؾؿ.
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، ويف إسـاده: مقسك بـ طبقدة الربذي، وهق شديد الضعػ.7/591أخرجف ابـ أبل شقبة ) (2)

  = (6/261 )اْلكصاف (7/618- )الؿغـل (:/272-275 )الشرح الؿؿتعواكظر:  (3)
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 ملستٗٔ إٔ ٜٓتفع بايسٖٔ؟إذا غسط ا د:48ر َطأي١

ـِ َأْن َيـْتَِػَع بِِف  (7/621 :) قاٍ أبٛ حمُد بٔ قدا١َ ْه َفنِْن َشَرَط فِل الرَّ

ـُ ـالْ  َكَُّف ُيـَافِل ُمْؼتََض  ;ُؿْرَتِف
ِ

ْرُط َفاِسٌد; ٕ .َفالشَّ ـِ ْه ُف َيُجقُز فِل  ك الرَّ ـْ َأْحَؿَد َأكَّ َوَط

ُه َأْن َيُؼقَل: بِْعتُؽ َهَذا الثَّْقَب بِِديـَاِر، بَِشْرِط َأْن َتْرَهـَـِل َؿبِقِع، َقاَل اْلَؼاِضل: َمْعـَاـالْ 

ْرُط  َفقَُؽقُن َبقًْعا َوإَِجاَرًة، َفُفَق َصِحقٌح. َطبَْدك َيْخُدُمـِل َشْفًرا. َوإِْن َأْصَؾَؼ، َفالشَّ

َٓ َبْلَس َأْن َيْشتَرِ  َباصٌِؾ; لَِجَفاَلِة َثَؿـِِف. ـِ إَلك َوَقاَل َمالٌِؽ:  ْه َط فِل اْلبَقِْع َمـَْػَعَة الرَّ

، َوَكِرَهُف فِل اْلَحقََقاِن َوالثِّقَاِب، َوَكِرَهُف فِل اْلَؼْرِض. ـَ َْرِضق ْٕ وِر َوا َوَلـَا  َأَجٍؾ فِل الدُّ

ـِ َما ُيـَافِقف ْه ، َكَؿا َلْق َشَرَصُف فِل اْلَؼْرِض. ;َأكَُّف َشَرَط فِل الرَّ  هاَفَؾْؿ َيِصحَّ

تؿقز  إنْ  صحح ذلك يف الثٍغ -واهلل أطؾؿ- سالري ٌظي :أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل لوقال 

; ٕكف يصبح بقًعا ثؿـ الؿبقع ومؼدار إجرة ومل تلخذ اْلجارة بعض ثؿـ الؿبقع

وأما يف الؼرض فَل ، بالشرط الؿذكقر وإجارة بعؼد واحد، وهذا جائز بَل إشؽال

 رط، وذلؽ ربا.قرًضا جرَّ كػًعا بشيجقز; ٕكف يصبح 

 اْتفاع املستٗٔ باملسنٛب ٚاحملًٛب. د:49ر َطأي١

  ;مجفقر الػؼفاء طىل أنَّ الؿرهتـ ٓ يجقز لف آكتػاع بالركقب، وٓ بالحؾقب

لقا حديث أبل هريرة  ٕهنا مؾؽ لؾراهـ، وإصؾ يف مال الؿسؾؿ الحرمة، وأوَّ

كؿا كان قبؾ  لف أن يركبفا ويحتؾبفا، الذي يف الباب بلنَّ الؿراد بف الراهـ كػسف

 الرهـ، وبعضفؿ محؾف طىل أكف مـسقخ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= الؼرصبل (4/524 )بداية الؿجتفد (4/79 )ابـ أبل شقبة (7/591.) 
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  ،وذهب كثقر مـ أهؾ العؾؿ إىل أنَّ لؾؿرهتـ آكتػاع مـ الؿركقب بركقبف

ومـ الؿحؾقب بحؾبف، وهق ققل أمحد، وإسحاق، وإوزاطل، والؾقث، وأبل 

ثقر، وابـ حزم، وققَّد غقُر إخقر مـفؿ بلن يؽقن ذلؽ بؼدر كػؼتف طرًفا. وقال 

 مـ الـػؼة أو أكثر. بـ حزم: يـػؼ طؾقف، ويـتػع بف، سقاء كان آكتػاع أقؾَّ ا

، وتلويؾ الجؿفقر يرده الذي يف الباب واستدلقا كؾفؿ بحديث أبل هريرة 

، وادطاؤهؿ «فعؾى الؿرهتن طؾػفا...»بنسـاد صحقح  (3/339) رواية أمحد

سخ; فننَّ الخاص الـسخ دطقى تحتاج إىل دلقؾ، وٓ معارضة حتك يؼال بالـ

 يؼضل طىل العام وٓ يعارضف.

بؼدر  يلخذوهق جقاز آكتػاع بالؿركقب، والؿحؾقب مؼابؾ الـػؼة، فالصحٍح 

واهلل أطؾؿ.كػؼتف كؿا قال غقر ابـ حزم، 
(1)

 

 ٌٖٚ ٜطتددّ ايعبد َكابٌ ْفكت٘ أّٜكا؟ د:51ر َطأي١

  مـع مـ ذلؽ الجؿفقر، ومعفؿ أمحد، وإسحاق، وابـ حزم; ٕنَّ حديث أبل

 ريرة جاء يف الؿركقب، والؿحؾقب، فغقره يبؼك فقف طىل إصؾ.ه

  وذهب إوزاطل، والؾقث، وأبق ثقر، وأمحد يف رواية إىل جقاز استخدام

; ٕنَّ العبقد مـ حقث البقع، والشراء، واْلجارة ًىرا أقسبالعبد مؼابؾ الـػؼة، 

وما أشبففا، أحؽامفؿ كلحؽام الحققاكات، واهلل أطؾؿ.
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- (4/522تػسقر الؼرصبل (3622 )الػتح (2325 )لؿحىلا (7/622 )الؿغـلاكظر:  (2)

523 )السقؾ (4/385.) 

 الؿغـل (2325 )الؿحىل (3622 )الػتح (4/522-523 )تػسقر الؼرصبلاكظر:  (3)

(7/623 )اْلكصاف (6/266-.) 
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إذا أكػؼ الراهـ طىل الحققان بـػسف; فؾقس لؾؿرهتـ أن يـتػع  :تنبيه

 بالركقب، والحؾب طـدهؿ مجقًعا.

 اْتفاع املستٗٔ َٔ ايسٖٔ ايرٟ يٝظ ي٘ َؤ١ْ؟ د:51ر َطأي١

َٓ َيْحتَاُج إَلك َما  (7/61: :)الؿغـليف   قاٍ أبٛ حمُد بٔ قدا١َ

اِر َوالْ  ـِ َؿتَاِع َوَكْحِقِه، َفََل َيجُ ـُمْمَكٍة، َكالدَّ اِه ْكتَِػاُع بِِف بَِغقِْر إْذِن الرَّ
ِ

ـِ آ قُز لِْؾُؿْرَتِف

، َفَؽَذلَِؽ َكَؿاُؤُه َوَمـَافُِعُف،  بَِحاٍل. ـِ اِه ـَ مِْؾُؽ الرَّ ْه َنَّ الرَّ
ِ

َٓ َكْعَؾُؿ فِل َهَذا ِخََلًفا; ٕ

 ها.َفَؾقَْس لَِغقِْرِه َأْخُذَها بَِغقِْر إْذكِفِ 

 الْتفاع بػري عٛض؟إذا أذٕ ايسأٖ يًُستٗٔ يف ا د:52ر َطأي١

ـِ فِل  (7/61: :)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ ـُ لِْؾُؿْرَتِف اِه َفنِْن َأذَِن الرَّ

ـِ مِ  ْه ـُ الرَّ ْكتَِػاِع بَِغقِْر ِطَقٍض، َوَكاَن َدْي
ِ

ُؾ َقْرًضا َيُجرُّ  ;ـْ َقْرضٍ آ َكَُّف ُيَحصِّ
ِ

َلْؿ َيُجْز; ٕ

َبا الْ َقاَل َأْح  َمـَْػَعًة، َوَذلَِؽ َحَراٌم. وِر، َوُهَق الرِّ َيْعـِل: إَذا  َؿْحُض.ـَؿُد: َأْكَرُه َقْرَض الدُّ

اُر َرْهـًا فِل َقْرٍض َيـْتَِػُع بَِفا الْ  .ـَكاَكْت الدَّ ـُ ـِ َمبِقٍع، َأْو أَْجِر  ُؿْرَتِف ـُ بِثََؿ ْه َوإِْن َكاَن الرَّ

ـٍ َغقِْر اْلَؼْرضِ  اهِ  ،َداٍر، َأْو َدْي ْكتَِػاعِ َفَلذَِن َلُف الرَّ
ِ

ـْ  َجاَز َذلَِؽ. ;ـُ فِل آ ُرِوَي َذلَِؽ َط

ـِ  ، َوبِِف َقاَل إِْسَحاُق. ،اْلَحَس ـَ ـِ ِسقِري  هاَواْب

سقاٌء كان مؼابؾ قرض،  ،ادلنغ هن ذلكهق  الصحٍح :قال أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل لو

، وهل إٓ أن تؽقن الؿـػعة مشروصة يف البقع كػسف أو بقع إىل أجؾ; فؽؾف مـ الربا،

 .أطؾؿ واهلل مـػعة معؾقمة القصػ والؿؼدار; فقجقز، وتؽقن مـ ضؿـ ثؿـ الؿبقع،
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 إذا اْتفع املستٗٔ َٔ ايسٖٔ بأدس٠ يًسأٖ؟ د:53ر َطأي١

ْكتَِػاُع بِِعَقِض،  (7/61: :)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ
ِ

ا إْن َكاَن آ َفَلمَّ

ـْ الرَّ ـمِثُْؾ إْن اْستَْلَجَر الْ 
اَر مِ ـُ الدَّ ـْ َغقْر ُمَحاَباةٍ ُؿْرَتِف

ـِ بُِلْجَرةِ مِثْؾَِفا، مِ َجاَز فِل  ;اِه

َجاَرةِ، َوإِْن َحاَباُه فِل َذلَِؽ َفُحْؽُؿُف  ;اْلَؼْرِض َوَغقِْرهِ  لَِؽْقكِِف َما اْكتََػَع بِاْلَؼْرِض، َبْؾ بِاْْلِ

َٓ َيُجقُز فِل اْلَؼْرِض، َوَيُجقزُ  ْكتَِػاِع، بَِغقِْر ِطَقٍض، 
ِ

 هافِل َغقِْرِه. ُحْؽُؿ آ

كؿا  يف غقر الؼرض أيًضا ادلنغ هن ذلكهق  الصحٍح :قال أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل لو

 تؼدم، وباهلل التقفقؼ.

 إذا اْتفع املستٗٔ َٔ ايسٖٔ بػري إذٕ؟ د:54ر َطأي١

ـُ ـَوإَِذا اْكتََػَع الْ  (7/624 :)الؿغـليف   قاٍ أبٛ حمُد بٔ قدا١َ ُؿْرَتِف

، بِاْستِْخَدامٍ  ـِ ْه َأْو ُلبٍْس، َأْو اْستِْرَضاٍع، َأْو اْستِْغََلٍل، َأْو ُسْؽـَك، َأْو  ،، َأْو ُرُكقٍب بِالرَّ

ـْ َدْيـِِف بَِؼْدِر َذلَِؽ.
  َغقِْرِه، َحَسَب مِ

َنَّ الْ 
ِ

ـِ بَِؼْدِر َذلَِؽ; ٕ اِه ـْ الرَّ ، َفنَِذا ـَقاَل َأْحَؿُد: ُيقَضُع َط ـِ اِه َؿـَافَِع مِْؾُؽ الرَّ

،  ;اْستَْقَفاَها ـِ ْي ـْ الدَّ
، َفقُتََؼاصُّ اْلِؼقَؿَة َوَقْدَرَها مِ ـِ اِه تِِف لِؾرَّ َفَعَؾقِْف قِقَؿُتَفا فِل ذِمَّ

 هاَوَيتََساَقَطاِن.

 ٌٖ يًُستٗٔ ٚط٤ اؾاز١ٜ املس١ْٖٛ؟ د:55ر َطأي١

ـِ َوْطُء اْلَجاِرَيِة  (7/599 :)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ َٓ َيِحؾُّ لِْؾُؿْرَتِف َو

 ﴾ڤ ڤ  ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ﴿َتَعاَلك:  إْجَؿاًطا; لَِؼْقِل اهلل َؿْرُهقَكةِ ـالْ 
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ـٍ ، [03/املعارج:٦املؤمنون: ] َٓ مِْؾَؽ َيِؿق َفنِْن َوصِئََفا َطالًِؿا ; َوَلقَْسْت َهِذهِ َزْوَجًة َو

َٓ ُشبَْفَة َلُف فِقفِ  َكَُّف 
ِ

ٕ ; ـَ اْستِقثَاٌق  ;بِالتَّْحِريِؿ، َفَعَؾقِْف اْلَحدُّ ْه َٓ َمْدَخَؾ  َفنِنَّ الرَّ ، َو ـِ ْي بِالدَّ

َنَّ َوْطَء الْ  ;لَِذلَِؽ فِل إَباَحِة اْلَقْطءِ 
ِ

ُؿْستَْلَجَرةِ ُيقِجُب اْلَحدَّ َمَع مِْؾؽِِف لِـَْػِعَفا، ـٕ

ـُ َأْوَلك. ْه هاَفالرَّ
(1)

  

 اْتفاع ايسأٖ بسٖٓ٘ ٚتؿسف٘ فٝ٘. د:56ر َطأي١

د أهؾ العؾؿ، ومل أما تصرفف فقف بنخراجف طـ مؾؽف بالبقع، والفبة; فَل يجقز طـ

 أجد خَلًفا يف ذلؽ.

 وما أشبففا، فػقف ققٓن: واْلطارة، وأما تصرفف فقف باْلجارة 

ٓ يؿؾؽ التصرف فقف بذلؽ بغقر رضك الؿرهتـ، وهق ققل  ايكٍٛ األٍٚ:

 أمحد، والثقري، وأصحاب الرأي; ٕنَّ الرهـ قد تعؾؼ بف حؼ الؿرهتـ.

ف مدة ٓ يتلخر اكؼضاؤها طـ حؾقل إجارتف، وإطارت ـؾراهل ايكٍٛ ايجاْٞ:

 .الديـ، وهق ققل مالؽ، والشافعل، وابـ أبل لقىل، وابـ الؿـذر، وابـ حزم

وققََّده بؿا إذا مل يحصؾ ضرر طىل  ،ورجح هذا الشقخ ابـ طثقؿقـ 

.، واهلل أطؾؿالصٌاب، وهق الؿرهتـ
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2336.)الؿحىلواكظر:  (2)

 (2324 )الؿحىل (:/251 )الشرح الؿؿتع (7/626( )7/594 )الؿغـلاكظر:  (3)

اْلكصاف (6/249.) 
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 ٌٖ جيٛش يًسأٖ ٚط٤ أَت٘ املس١ْٖٛ؟ د:57ر َطأي١

 وأجازه مجاطة مـ الشافعقة يف أيسة، أجاز ذلؽ ابـ حزم مطؾًؼا ،

ـ والصغقرة، ومـع مـ ذلؽ أكثر أهؾ العؾؿ; ٕنَّ ذلؽ مظـة الحؿؾ، فتخرج ط

 جقاز رهـفا; ٕهنا تصبح أم ولد.

أنَّ أم القلد يجقز بقعفا إذا مل يحصؾ تػريؼ  الساجح; ٕنَّ اجلٌاشهق  ًالصحٍح

بقـفا وبقـ ولدها، واهلل أطؾؿ.
(1)

  

 ٖا إذا أذٕ املستٗٔ؟ٌٖ ي٘ ٚطؤ د:58ر َطأي١

الذيـ مـعقا مـ القطء يف الؿسللة السابؼة أجازوا ذلؽ إذا أذن الؿرهتـ; ٕهنا 

 إذا محؾت خرجت مـ الرهـ بنذن الؿرهتـ; لؽقكف أذن يف سبب الحؿؾ.

: ٓ كعؾؿ يف هذا خَلًفا. ٚقاٍ ابٔ قدا١َ
(2)

  

 ٌٖ ٜٓفر عتل ايسأٖ يعبدٙ املسٖٕٛ؟ د:59ر َطأي١

 :يف هذه الؿسللة أققال 

العتؼ باصؾ، وٓ يـػذ; ٕن العبد قد تعؾؼ بف حؼ الؿرهتـ; فعتؼف لؾعبد  األٍٚ:

يعتبر تعدًيا يف حؼ غقره، وٓ يجقز لف ذلؽ، وإذا كان ٓ يجقز; فَل يصح وٓ 

يـػذ، وهبذا قال ططاء، وأبق ثقر، وداود، وطثؿان البتل، وهق ققٌل لبعض الحـابؾة، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2324.)الؿحىل (7/595-596 )الؿغـلاكظر:  (2)

  (7/597.)الؿغـلاكظر  (3)
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 والشافعقة، واختاره شقخ اْلسَلم.

يجعؾفا رهـًا، وٓ يـػذ يـػذ العتؼ مـ الؿقسر، ويؽؾػ بؼقؿة العبد  يجاْٞ:ا

 العتؼ مـ الؿعسر، وهق ققل مالؽ، والشافعل، وأمحد يف رواية.

يـػذ العتؼ مـ الؿعسر، والؿقسر، وإن كان مقسًرا ُكؾَِّػ بالؼقؿة، وهق  ايجايح:

 ققل أمحد، وأصحاب الرأي، وققٌل لؾشافعل.

وذلؽ  ;ابـ طثقؿقـ اْلمام  ، وهق ترجقحالساجحهق  ًلًالقٌل األ ُ :قلت

ٕكف قد تعؾؼ بف حؼ الؿرهتـ; بحقث يستقيف حؼف مـف إذا مل يمد الديـ، وطؾقف 

فتصرفات الراهـ يف الرهـ بؿا يبطؾ هذا الحؼ مردودة; لؿا فقف مـ التعدي، 

أطؾؿ. واهلل
(1)

 

 إذا زٖٔ داز١ٜ، ثِ ٚط٦ٗا بػري إذٕ املستٗٔ، فخًُت؟ د:61ر َطأي١

  أما إذا كان مقسًرا: فلكثر أهؾ العؾؿ طىل أهنا تخرج مـ الرهـ، ويؽؾػ

وخالػ أبق ثقر، فؼال: ٓ يؽؾػ ٓ هق، وٓ هل  بالؼقؿة رهـًا، أو رهـًا مؽاهنا.

 بشلء، وتخرج مـ الرهـ.

 :وأما إذا كان معسًرا فػقف خَلف 

 فعل.فؿـفؿ مـ قال: ُتباع إذا وضعت، وٓ يباع ولدها، وهق ققٌل لؾشا    (2

دى، وهق ققل أمحد، وأبل ثقر، ومـفؿ مـ قال: ٓ شلء طؾقف، وقد تع    (3

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرح الؿؿتع (6/248 )اْلكصاف (7/593 )الؿغـل (2326 )الؿحىلاكظر:  (2)

(:/253-254.) 
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 .لؾشافعل وققٌل 

 ومـفؿ مـ قال: يستسعل يف الؼقؿة لقرهـفا، وهق ققل الحـػقة.    (4

ومـفؿ مـ قال: إن خرجت هل إىل الراهـ; فَل شلء طؾقف، وإن تسقر    (5

 .طؾقفا، فقلخذ ولدها، وتباع بعد القضع

إٓ أن الؿرهتـ لف الحؼ بنمساكفا; حتك  ،القٌل الثانًهق  قٌالًأقسب ىره األ

واهلل أطؾؿ. يسعك الراهـ يف قضاء ديـف، أو اْلبدال برهـ آخر،
(1)

 

 إذا شٚج ايسأٖ أَت٘ املس١ْٖٛ؟ د:61ر َطأي١

  ،ذهب مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ إىل أنَّ الرهـ يػسد، وهق ققل مالؽ، والشافعل

 ؼ الؿرهتـ.وبعض الحـابؾة، وقدمقا حؼ الزوج طىل ح

  ;وذهب أبق حـقػة، وبعض الحـابؾة إىل أنَّ الرهـ ٓ يػسد، بؾ تبؼك مرهقكة

، واهلل أطؾؿ; فنْن كان ًىرا القٌل أقسبٕنَّ الزواج ٓ يبطؾ حؼ الؿرهتـ، 

الزوج يعؾؿ أهنا مرهقكة; فقتحؿؾ ذلؽ، وإن مل يعؾؿ ذلؽ; فؾف الػسخ، والرجقع 

بؿالف، واهلل أطؾؿ.
(2)

 

 ٚغالت٘؟ منا٤ ايسٖٔ د:62ر َطأي١

وذلؽ كالقلد، والثؿرة، والؽسب، والؿـػعة الحاصؾة مـ البقت الؿرهقن، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2326.)الؿحىل (7/596- )الؿغـلواكظر:  (2)

  (6/249.)اْلكصاف (7/594-595 )الؿغـلاكظر:  (3)
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 وهق ممجر، وما أشبف ذلؽ.

 وقد اختؾػ أهؾ العؾؿ: هؾ تؽقن مرهقكة تبًعا ٕصؾفا، أم ٓ تتبع الرهـ؟ 

 والشعبل، والحـابؾة إىل أنَّ هذه إمقر تؽقن تبًعا لؾرهـ; فذهب الـخعل ،

 ٕهنا كتجت مـف.

 الثقري، والحـػقة إىل أهنا تؽقن تبًعا لؾرهـ; إٓ كسب العبد وإمة;  وذهب

 فَل يؽقن تبًعا لف.

 .وذهب مالؽ إىل أنَّ الذي يتبع الرهـ هق القلد خاصة 

  ،وذهب مجاطة مـ أهؾ العؾؿ إىل أنَّ الرهـ ٓ يتبعف شلء مـ كؿائف الؿـػصؾ

حتك قال الشافعل: لق وهق ققل الشافعل، وأبل ثقر، وابـ الؿـذر، وابـ حزم، 

 رهـفا حامًَل، فقضعت طـد الؿرهتـ; فؾف أخذ القلد.

والذي يظفر أكف يؽقن مرهقًكا; ٕهنا كاكت حامًَل، بخَلف ما لق محؾت طـد 

هق  ًالقٌل األخريـ، ثؿ وضعت; فالظاهر أن لف أخذ القلد، واهلل أطؾؿ. هترؿال

.الصٌاب
(1)

 

ٚاؿفممممم، َٚمممما  َؤْمممم١ ايممممسٖٔ َممممٔ حٝممممح ايٓفكمممم١، ٚاملعاؾمممم١، د:63ر َطأي١

 أغبٗ٘؟

   مجفقر العؾؿاء طىل أنَّ ذلؽ طىل الراهـ; ٕهنا مؾؽف، وقال أبق حـقػة: ممكة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2326.)الؿحىل (:/254 )الشرح الؿؿتع (2324 )الؿحىل (7/624 )الؿغـلاكظر:  (2)
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.ًالصحٍح قٌل اجلويٌزالحػظ طىل الؿرهتـ; ٕكف هق قابضفا، ومؿسؽفا، 

(1)
  

إذا تًممممف ايممممسٖٔ بممممدٕٚ تعممممدٟ أٚ تفممممسٜط َممممٔ املممممستٗٔ، فُممممٔ   د:64ر َطأي١

 ٜكُٓ٘؟

 :يف هذه الؿسللة أققال 

لػضؾ، ومعـاه: إذا كان الديـ أكثر مـ ققؿة الرهـ; أطاد يترادان ا األٍٚ:

الراهـ إىل الؿرهتـ الػضؾ مـ ديـف طىل ققؿة الرهـ، وإن كان الرهـ ققؿتف أكثر مـ 

الزائد طىل ديـف، وهق ققل  تفالديـ; فقرد الؿرهتـ إىل الراهـ الػضؾ مـ ققؿ

 اهلل بـ الحسـ، وأبل طبقد، وإسحاق. طبقد

ل إول; إٓ أنَّ الؿرهتـ ٓ يرد فضًَل، وهق ققل الـخعل، مثؾ الؼق ايجاْٞ:

 وقتادة، والحـػقة.

يسؼط الرهـ والديـ، وهق ققل الحسـ، والـخعل، وشريح،  ايجايح:

 والشعبل، والزهري، وقتادة.

; ففق طىل الؿرهتـ، وإن كان التؾػ يف أمر إن كان التؾػ مؿا يخػك ايسابع:

 ىل الراهـ، وهذا ققل مالؽ.ضاهر كالعؼارات، وغقرها; ففل ط

الضؿان مطؾًؼا طىل الراهـ; ٕكف مالف، وقد تؾػ بغقر تػريط، وٓ  اخلاَص:

 تعدي، وهذا ققل الشافعل، وأمحد، وأبل ثقر، والظاهرية، وططاء، والزهري.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/628.)الؿغـلاكظر:  (2)
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.، وهق اختقار الشقخ ابـ طثقؿقـ الصٌابهق  القٌل ًىرا ُ :قلت

(1)
 

 تعدٟ َٓ٘، أٚ تفسٜط؟إذا ٚقع ع٢ً ٜدٟ عدٍ، فتًف بدٕٚ  د:65ر َطأي١

أما العدل فَل يضؿـف طـدأهؾ العؾؿ، واختؾػقا: هؾ ضؿاكف طىل الراهـ أم 

 الؿرهتـ؟

  فؼال أمحد، والشافعل: هق مـ ضؿان الراهـ. وقال مالؽ، وأبق حـقػة: مـ

.ًالصٌاب القٌل األًلضؿان الؿرهتـ. 
(2)

 

 إذا َات ايسأٖ، أٚ املستٗٔ؟ د:66ر َطأي١

 كان بعد الؼبض، أو قبؾف طىل الصحقح، وهق زال الرهـ طىل حالف، سقاء  ما

 .مؼتضك مذهب مالؽ وغقره

  ،ومذهب الجؿفقر: أكف إذا مات أحدمها قبؾ الؼبض; فؾقس الرهـ بَلزم

وإذا كان بعد الؼبض; فؼد لزم، وأحؽام الرهـ يتقٓها القرثة.
(3)

 

 إذا اختًف ايسأٖ ٚاملستٗٔ يف قدز ايسٖٔ؟ د:67ر َطأي١

،  (7/637 :)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ ـِ ْه َوإِْن اْختََؾَػا فِل َقْدِر الرَّ

َخَر. َفَؼاَل: َرَهـْتُؽ َهَذا اْلَعبَْد. ْٔ َكَُّف  َقاَل: َبْؾ ُهَق َواْلَعبَْد ا
ِ

ٕ ; ـِ اِه َفاْلَؼْقُل َقْقُل الرَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (:/257.)الشرح الؿؿتع (2326 )الؿحىل (7/633 )الؿغـلاكظر:  (2)

  (:/267-.)الشرح الؿؿتع (4/521 )ػسقر الؼرصبلت (7/587 )الؿغـلاكظر:  (3)

  (7/27-2:.)الحاوياكظر:  (4)
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َٓ َكْعَؾُؿ فِل َهَذا ِخََلًفا.، ُمـْؽِرٌ    هاَو

 ـ لؾرهـ.الؿراد بالتؿثقؾ الؿذكقر، قبؾ قبض الؿرهت ُ :قلت

 إٕ اختًفا يف قدز ايدٜٔ ايرٟ زٖٔ َٔ أدً٘؟ د:68ر َطأي١

، َكْحُق  (7/636 :)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ َوإِْن اْختََؾَػا فِل َقْدِر اْلَحؼِّ

: َرَهـْتُؽ َطبِْدي َهَذا بَِلْلٍػ. ـُ اِه .ـَفَؼاَل الْ  َأْن َيُؼقَل الرَّ ـِ : َبْؾ بَِلْلَػقْ ـُ َفاْلَؼْقُل  ُؿْرَتِف

.َقْقُل ال ـِ اِه افِِعلُّ  ،َوبَِفَذا َقاَل الـََّخِعلُّ  رَّ ، َوالشَّ ، َوَأُبق َثْقرٍ  ،َوالثَّْقِريُّ  ،َواْلبَتِّلُّ

ْأِي. ـِ  َوَأْصَحاُب الرَّ ـْ اْلَحَس ، َما َلْؿ ـَأنَّ اْلَؼْقَل َقْقُل الْ  :َوَقتَاَدةَ  ،َوُحؽَِل َط ـِ ُؿْرَتِف

، َأْو قِقَؿتَفُ  ـِ ْه ـَ الرَّ   .ُيَجاِوْز َثَؿ

. ـَ َيُؽقُن بَِؼْدِر اْلَحؼِّ ْه َنَّ الظَّاِهَر َأنَّ الرَّ
ِ

ـَ  َوَكْحُقُه َقْقُل َمالٍِؽ; ٕ اِه َوَلـَا َأنَّ الرَّ

ِطقَفا الْ  تِل َيدَّ َياَدةِ الَّ ، َواْلَؼْقُل َقْقُل الْ ـُمـْؽٌِر لِؾزِّ ـُ : ملسو هيلع هللا ىلص ُؿـْؽِِر; َلَؼْقِل َرُسقِل اهللـُؿْرَتِف

ُفْم، َوَلؽِنَّ اْلَقِؿقَن َطَؾى ـََّلدََّطى َقْوٌم دَِماَء ِرَجاٍل َوَأْمَوالَ  ؛بَِدْطَواُهمْ َلْو ُيْعَطى الـَّاُس »

َطى َطَؾْقهِ ـالْ  «ُؿدَّ
(1)

 ها.

الصٌاب قٌل أنَّ  ًالري ٌظيسواختار شقخ اْلسَلم ققل مالؽ،  ُ :قلت

، وهق ترجقح الشقخ ابـ طثقؿقـ، واستثـك إذا ضفرت قريـة ضاهرة يف اجلويٌز

الؿرهتـ، كلن يدطل أكف رهـف سقارة يف مائة ريال سعقدي، فعـد ذلؽ يـظر  صدق

الحاكؿ يف الؼضقة ويتتبع إمر.
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(، مـ حديث ابـ طباس 2822(، ومسؾؿ برقؿ )5663أخرجف البخاري برقؿ ) (2)

 (.244)ص آختقارات (:/275 )الشرح الؿؿتعواكظر:  (3)
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 إذا حٌ ايدٜٔ ٚمل ٜٛف ايسأٖ؟ د:69ر َطأي١

ـَ  ;إَذا َحؾَّ اْلَحؼُّ  (7/642 :)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ اِه َلِزَم الرَّ

، َفَؾِزَم إي ـٌ َحالٌّ َكَُّف َدْي
ِ

يَػاُء; ٕ ـَ بِفِ اْْلِ َٓ َرْه ، َوَكاَن َقْد َأذَِن  ;َػاُؤُه، َكَالَِّذي  َفنِْن َلْؿ ُيَقفِّ

ـِ  ْه ـِ َأْو لِْؾَعْدِل فِل َبقِْع الرَّ ـْ َثَؿـِِف  ;لِْؾُؿْرَتِف
ـْ َثَؿـِِف، َوَما َفَضَؾ مِ

َباَطُف، َوَوفَّك اْلَحؼَّ مِ

ـِ َشْلءٌ  ْي ـْ الدَّ
.َفعَ  ;َفؾَِؿالِؽِِف، َوإِْن َفَضَؾ مِ ـِ اِه ـْ َأذَِن لَ  َؾك الرَّ ُفَؿا فِل ـَوإِْن َلْؿ َيُؽ

ـِ ـَبقِْعِف، أَْو َكاَن َقْد َأذَِن َلُفَؿا ُثؿَّ َطَزلَ  ْه َّٓ  ;ُفَؿا، ُصقلَِب بِاْلَقَفاِء َوَبقِْع الرَّ َفنِْن َفَعَؾ، َوإِ

ـْ َحبِْسِف َوَتْعِزيِرِه لِبَقِْعِف، أَْو يَ 
َوبَِفَذا َقاَل  َأْو َأمِقـِِف. ،بِقُعُف بِـَْػِسفِ َفَعَؾ اْلَحاكُِؿ َما َيَرى مِ

َٓ َيبِقُعُف اْلَحاكِؿُ  ، َوَقاَل َأُبق َحـِقَػَة:  افِِعلُّ ـْ َطَؾقِْف  ;الشَّ َيَة اْلَحاكِِؿ َطَؾك َم َٓ َنَّ ِو
ِ

ٕ

َٓ َطَؾك َمالِِف، َفَؾْؿ َيـُْػْذ َبقُْعُف بَِغقِْر إْذكِِف.  ، ُف َح  اْلَحؼُّ ـْ َوَلـَا َأكَّ
ـَ َطَؾقِْف، َفنَِذا اْمتَـََع مِ ؼٌّ َتَعقَّ

ـْ  ;َأَدائِفِ 
ـَ مِ ْي ، َوإِْن َوفَّك الدَّ ـِ ْي ـْ ِجـِْس الدَّ

يَػاِء مِ َقاَم اْلَحاكُِؿ َمَؼاَمُف فِل َأَدائِِف َكاْْلِ

. ـُ ْه ، اْكَػؽَّ الرَّ ـِ ْه هاَغقِْر الرَّ
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (:/263-264.)الشرح الؿؿتعواكظر:  (2)
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ـْ َأبِل َرافٍِع  (188) ـْ َرُجٍؾ َبْؽًرااْس  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ  َوَط
تَْسَؾَػ مِ

(1)
، َفَؼِدَمْت 

 َّٓ َٓ أَِجُد إ ُجَؾ َبْؽَرُه، َفَؼاَل:  َدَقِة، َفَلَمَر َأَبا َرافٍِع َأْن َيْؼِضَل الرَّ ـْ إبِِؾ الصَّ
َطَؾقِْف إبٌِؾ مِ

[َرَباِطًقا]ِخَقاًرا 
(2)

اهُ »َفَؼاَل:   ُفْم َقَضاءً  َفنِنَّ  ؛َأْططِِه إيَّ ـُ .. َرَواُه ُمْسِؾؿٌ «ِخَقاَر الـَّاِس َأْحَس
(3)

 

ـْ َطؾِلٍّ  (181)   َوَط
ِ
ـَْػَعةً »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل َفُفَو  ُكلُّ َقْرٍض َجرَّ َم

ـُ َأبِل ُأَساَمَة، َوإِْسـَاُدُه َس «ِربًا .اقِطٌ . َرَواُه الَحاِرُث ْب
(4)

 

ـِ ُطبَقٍْد ِطـَْد البَقَْفِؼّل  (188) ـْ َفَضاَلَة ْب .َوَلُف َشاِهٌد َضِعقٌػ َط
(5)

 

ـِ َسََلٍم ِطـَْد البَُخاِريِّ  (188)  ْب
ِ
ـْ َطبِْداهلل َوآَخُر َمْقُققٌف َط

(6)
 

 حاديثاملسائل واألحكام املستفادة من األ

 قكا٤ املكرتض يًُكسض بأفكٌ مما أخر َٓ٘ بػري غسط. د:1ر َطأي١

 ء طىل جقاز ذلؽ، سقاء كاكت إفضؾقة مـ حقث القصػ، أو مجفقر العؾؿا

 .العدد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : الػتل مـ اْلبؾ، بؿـزلة الغَلم مـ الـاس.فايةالـقال يف  (2)

، وهق الذي صؾعت رباطقتف، وهق الذي استؽؿؾ ست سـقـ ودخؾ مسؾؿزيادة مـ الؿطبقع، و (3)

 يف السابعة.

 (. 2711أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (4)

( مـ صريؼ سقار بـ مصعب طـ 548) بغقة الباحث. أخرجف الحارث كؿا يف ضعٝف جدِّا (5)

 الفؿداين طـ طظ بف. وإسـاده شديد الضعػ; ٕنَّ سقار بـ مصعب متروك.  طؿارة

كل قرض جر مـػعة »(، مقققًفا طىل فضالة بؾػظ: 6/461. أخرجف البقفؼل )ضعٝف ٖٚٛ َٛقٛف (6)

 ويف إسـاده طبداهلل بـ طقاش الؼتباين وفقف ضعػ.  «ففو وجه من وجوه الربا

ًٓ طـ طبداهلل بـ سَلم أكف قال ٕبل بردة: إكؽ بلرض، (. مقص4925أخرجف البخاري برقؿ ) (7) ق

  الربا فقفا فاش، فنذا كان لؽ طىل رجؾ حؼ فلهدى إلقؽ محؾ تبـ أو محؾ شعقر أو محؾ قت فنكف ربا.
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 .واستدلقا بحديث أبل رافع الؿذكقر يف الباب

.الصحقحقـيف  وجاء بـحقه مـ حديث أبل هريرة 
(1)

 

، (8/3:2) ، والـسائل(5/238) ومـ حديث العرباض بـ سارية طـد أمحد

 . (:31)الصحقح الؿسـدوهق يف 

  (8/28:.)مصـػ ابـ أبل شقبة، كؿا يف بـ طؿر وصحَّ هذا طـ ا

 وُكؼؾ طـ الشعبل ومذهب الؿالؽقة جقاز إفضؾقة بالقصػ ٓ بالعدد ،

 والزهري.

إذا جازت إفضؾقة بالقصػ; فؿا  ف; ٕكَّ الصٌابومذهب الجؿفقر هق  ُ :قلت

وهذا  ؟«خقاركم أحسـؽم قضاء»: الؿاكع مـ جقازها بالعدد، وقد قال الـبل 

شؿؾ إمريـ.ي
(2)

 

 إذا قك٢ املكرتض املكسض أقٌ مما أخر َٓ٘؟ د:2ر َطأي١

 .يجقز ذلؽ إذا حؾؾف، وإٓ فقبؼك الباقل يف ذمتف

أنَّ أباه مات وطؾقف ديـ، فتشػع بالـبل  طـ جابر  صحقح البخاريويف 

 .مـ غرمائف أن يضعقا طـف بعض الديـ، فؾؿ يػعؾقا
(3)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2712(، ومسؾؿ برقؿ )3417أخرجف البخاري برقؿ ) (2)

  (7/549.)الؿغـل (22:5 )الؿحىل (34:1 )الػتحاكظر:  (3)

  (34:6.)الػتحاكظر:  (4)
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 ؟١إذا أقسق٘ ٚغسط عًٝ٘ شٜاد٠، أٚ ٖدٜ د:3ر َطأي١

 ;َوُكؾُّ َقْرٍض َشَرَط فِقِف َأْن َيِزيَدهُ  (7/547 :)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ

ـُ الْ  .َفُفَق َحَراٌم، بَِغقِْر ِخََلٍف  ُؿَسؾَِّػ إَذا َشَرَط ـُؿـِْذِر: َأْجَؿُعقا َطَؾك َأنَّ الْ ـَقاَل اْب

ًة، َفَلْسَؾَػ َطَؾكـَطَؾك الْ  َياَدةِ َطَؾك َذلَِؽ  ُؿْستَْسؾِِػ ِزَياَدًة َأْو َهِديَّ َذلَِؽ، أَنَّ َأْخَذ الزِّ

ا. هاَربًّ
(1)

 

 إذا أقسق٘ ٚغسط عًٝ٘ إٔ ٜككٝ٘ يف بًد آخس؟ د:4ر َطأي١

اُه فِل  (7/547- :)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ َوإِْن َشَرَط َأْن ُيْعطِقَُف إيَّ

َكَُّف ِزَياَدةٌ  ،َبَؾٍد آَخَر، َوَكاَن لَِحْؿؾِِف ُمْمَكةٌ 
ِ

ـْ لَِحْؿؾِِف ُمْمَكٌة َجازَ  .َلْؿ َيُجْز; ٕ  ،َوإِْن َلْؿ َيُؽ

ـْ َطؾِلٍّ  ـُ الُؿـِْذِر َط َوَحَؽاُه اْب
(2)

ـِ َطبَّاسٍ   َواْب
(3)

ـِ َطؾِلٍّ  ـِ ْب ، َواْلَحَس
(4)

ـِ  ، َواْب

َبقْرِ  الزُّ
(5)

، َوال ْختِقَاكِلُّ َْسَقدِ، َوَأيُّقَب السِّ ْٕ ـِ ا ـِ ْب ْحَؿ ، َوَطبِْدالرَّ ـَ ـِ ِسقِري ، ، َواْب ثَّْقِريِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (22:4.)الؿحىل (34:1 )الػتح (6/228 )اْلكصافواكظر:  (2)

(، مـ صريؼ: طبقداهلل بـ 21/527(، وابـ الؿـذر )7/388أثر طظ أخرجف ابـ أبل شقبة ) (3)

 ، ولقس فقف ذكر آشتراط.طبدالرمحـ بـ مقهب، طـ حػص أبل الؿعَتؿر، طـ أبقف، طـ طظ 

 ضعقػ; لجفالة حػص وأبقف، وطبقداهلل فقف ضعػ يسقر. وإسـاده

(، ويف إسـاده شريؽ الؼاضل، وفقف ضعػ، وطـعـة 21/526ولف صريؼ أخرى طـد ابـ الؿـذر )

 محؿد بـ إسحاق، وهق مدلس. وإثر بالطريؼقـ حسـ، ولقس فقف ذكر آشتراط.

ح، وأخر فقف: حجاج بـ أرصاة، (، بنسـاديـ، أحدمها صحق:38، 7/388أخرجف ابـ أبل شقبة ) (4)

 ولقس فقف ذكر آشتراط، بؾ يف الطريؼ الصحقحة أكف قال: ٓ بلس ما مل يشترط.

 (، ويف إسـاده رجؾ مبفؿ.7/389أخرجف ابـ أبل شقبة ) (5)

( بنسـاد صحقح، ولقس فقف ذكر 21/527(، وابـ الؿـذر ):7/38أخرجف ابـ أبل شقبة ) (6)

 آشتراط.
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، َوَمقُْؿقُن  َوَأْحَؿَد، َوإِْسَحاَق. ـُ اْلبَْصِريُّ ـُ اَوَكِرَهُف اْلَحَس ـُ َأبِل َشبِقٍب، َوَطبَْدُة ْب ْب

ُف َقْد َيُؽقُن فِل َذلَِؽ ِزَياَدٌة. َكَّ
ِ

ٕ ; افِِعلُّ ، َوالشَّ َْوَزاِطلُّ ْٕ  َأبِل ُلبَاَبَة، َوَمالٌِؽ، َوا

الؿراد. كتفكا
(1)

 

الصحقح أكف و (:/221 :)الشرح الؿؿتعيف   ابٔ عجُٝنيّ اإلَا قاٍ

 -مثًَل –ض مل يلتف زيادة طىل ما أقرض; فنكف استؼرض مـف جائٌز، وذلؽ أن الؿؼرِ 

مائة ألػ، وأوفاه مائة ألػ، لؽـ اختؾػ الؿؽان فؼط، ولفذا بعض العؾؿاء يؼقل 

هذا لقس  يف هذه الؿسللة: يشترط أن ٓ يؽقن لحؿؾف ممكة، والصحقح أنَّ 

 هابشرط.

والؼقل بجقاز هذا الشرط هق رواية طـ أمحد، وبعض أصحابف،  ُ :قلت

، والؼقد الؿذكقر: )ما مل يؽـ لحؿؾف ممكة( معتبر فقؿا واختاره شقخ اْلسَلم 

 إذا كان الؿؼرض مـتػًعا بذلؽ، واهلل أطؾؿ.

 ١؟َذأقسق٘ بػسط إٔ ٜهتب ي٘ بٗا ُضِفَتإذا  د:5ر َطأي١

عـك )ورقة(، والؿعـك: أكف يؼرضف بشرط أن يؽتب كؾؿة فارسقة بؿ ايشفتج١:

 قة إىل وكقؾف يف بؾد آخر فقستقيف مـف الديـ يف ذلؽ البؾد.رلف هبا و

 وذهب فؿذهب الجؿفقر طدم جقاز ذلؽ; لؿا تؼدم يف الؿسللة السابؼة .

 أمحد يف رواية إىل الجقاز، وهق ققل ابـ سقريـ، والـخعل.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (21/527.)إوسط (7/388- ،)ابـ أبل شقبة(، و6/228) اْلكصافواكظر:  (2)
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ِحقُح َج :  قاٍ ابٔ قدا١َ ـْ َغقِْر َضَرٍر َوالصَّ

َكَُّف َمْصَؾَحٌة َلُفَؿا مِ
ِ

َقاُزُه; ٕ

َٓ َيِرُد بِتَْحِريِؿ الْ  ْرُع  َة فِقَفا، َبْؾ ـبَِقاِحٍد مِـُْفَؿا، َوالشَّ َٓ َمَضرَّ تِل  َؿَصالِِح الَّ

َٓ فِل َمْعـَك ، بَِؿْشُروِطقَّتَِفا َنَّ َهَذا َلقَْس بَِؿـُْصقِص َطَؾك َتْحِريِؿِف، َو
ِ

 ;َؿـُْصقصِ ـالْ َوٕ

َباَحِة.  هاَفَقَجَب إْبَؼاُؤُه َطَؾك اْْلِ

حف شقخ اْلسَلم ابـ تقؿقة، وابـ الؼقؿ رمحة اهلل طؾقفؿا،   ًىٌوهذا الؼقل رجَّ

.(893( تحت حديث )21، واكظر ما تؼدم ذكره يف الؿسللة )، واهلل أطؾؿأقسب
(1)

 

 إٕ نتب ي٘ بٗا ضفتذ١، أٚ قكاٙ يف بًد آخس بػري غسط؟ د:6ر َطأي١

ـْ َغقِْر  (7/549 :)الؿغـليف   ابٔ قدا١َ قاٍ
َفنِْن َأْقَرَضُف ُمْطَؾًؼا مِ

َػِة، أَْو ُدوَكُف بِِرَضاُهَؿا َذلَِؽ إْن َوكَ ، َجازَ  ;َشْرٍط، َفَؼَضاُه َخقًْرا مِـُْف فِل اْلَؼْدِر، َأْو الصِّ

ـُ ُطَؿرَ وَ  َجاَز. ;ْػتََجًة، َأْو َقَضاُه فِل َبَؾٍد آَخرَ َكتََب َلُف بَِفا ُس  َص فِل َذلَِؽ اْب َرخَّ
(2)

 ،

ـُ الْ  ، َوَمْؽُحقٌل، ـَوَسِعقُد ْب ْهِريُّ ، َوالزُّ ْعبِلُّ ، َوالشَّ ، َوالـََّخِعلُّ ـُ ُؿَسقِِّب، َواْلَحَس

، َوإِْسَحاُق  افِِعلُّ ثؿ استدل طؾقف بحديث أبل  الؿراد. ها...َوَقتَاَدُة، َوَمالٌِؽ، َوالشَّ

 رافع، وقد تؼدم.

 املكرتض يًُكسض، فٌٗ ٜأخر اهلد١ٜ؟إذا أٖد٣  د:7ر َطأي١

 وصح ذلؽ  ،تؼدم أثر طبد اهلل بـ سَلم أكف مـع الؿؼرض مـ أخذ الفدية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( مع الشرح، 24/281) الؿفذب (7/547- )الؿغـل (6/469- )ســ البقفؼلاكظر:  (2)

مجؿقع الػتاوى (3:/566- ،641- ) تقسقر الػؼف الجامع لَلختقارات الػؼفقة لشقخ

  (6/263-264.)هتذيب الســ (2/4:2 )أطَلم الؿققعقـ (3/214:- )اْلسَلم

 ، وقد تؼدم تخريجف، وهق يف الؼضاء أكثر مؿا استؼرض، فتـبف!.أثس ابٔ عُس صخٝح (3)
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طـد ابـ أبل شقبة يف  ، وكذا طـ أكس بـ مالؽ أيًضا طـ ابـ طباس 

الؿصـػ (7/286 وجاء طـ أبل بـ كعب، وطظ، وابـ مسعقد طـد ابـ ،)

(، ويف أساكقدها بعض 461-:6/45(، والبقفؼل )-7/289أبل شقبة )

إسـاًدا صحقًحا طـد ابـ الؿـذر يف  ثؿ وجدت ٕثر ابـ مسعقد  .الضعػ

إوسط (21/519). 

وقد أخذ بذلؽ كثقر مـ أهؾ العؾؿ، فؼالقا: لقس لؾؿؼرض أخذ هديٍة مـ 

قـفؿا طادة يف ذلؽ، أو يؽقن ذلؽ بالؿؼترض، وٓ مـػعة; إٓ أن تؽقن قد جرت 

واستدلقا بأثار الؿتؼدمة، وجاء بؿعـاها حديث مرفقع طـد ابـ بعد القفاء، 

، وهق ضعقٌػ; يف إسـاده: طتبة بـ محقد،  مـ حديث أكس (،3543) ماجف

(: 6/461وهق ضعقػ، يرويف طـ يحقك بـ أبل إسحاق الفـائل، ويف البقفؼل )

 )يزيد بـ أبل يحقك(، وهق مجفقل.

 ف، كؿا تؼدمت اْلشارة.والؿحػقظ طـ أكس أكف مقققف طؾق ُ :قلت

(: وهق مذهب مالؽ، 6/58) حاشقة الروض الؿربعيف  قاٍ ابٔ ايكاسِ

 هاوأبل حـقػة، ومجفقر السؾػ.

وطـد همٓء أكف يجقز لف أخذ الفدية إذا كقى أن يؽافئف بؿثؾفا، أو أكثر،  ُ :قلت

( مـ صريؼ :21/51ٓبـ الؿـذر ) إوسطوقد جاء يف  ،أو يحسبفا مـ ديـف

أقرضت رجًَل بل إسحاق السبقعل، قال: جاء رجؾ إىل ابـ طؿر، فؼال: إين أ
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قرًضا; فلهدى إيلَّ هدية، قال: اردد طؾقف هديتف، أو أثبف. ورجالف ثؼات; لقٓ ما ذكر 

 .مـ طدم سؿاع أبل إسحاق مـ ابـ طؿر 

( يف شرح أثر طبداهلل بـ 5/49) الػتحيف   قاٍ احلافظ ابٔ حجس

أن يؽقن ذلؽ رأي طبد اهلل بـ سَلم، وإٓ فالػؼفاء طىل أكف إكؿا سَلم: يحتؿؾ 

 هايؽقن ربا إذا شرصف، كعؿ القرع تركف.

 (2319 )الؿحىلوهذا الذي ذكره الحافظ هق الذي رجحف ابـ حزم كؿا يف 

 ع قد أباح الؼضاء بلحسـ مـف.الشر ويؿؽـ أن يؼقى ذلؽ بلنَّ 

لصحابة بالؿـع، وٓ يصح طـ صحابل أفتك ا :قال أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل لو

 فالري ٌظيسخَلف ذلؽ، وهؿ أطؾؿ مِـَّا بؿؼاصد الشريعة، وطؾؾفا، وأحؽامفا; 

، واهلل أطؾؿ.ادلنغهق 
(1)

 

 حًٍٛ دٜٔ امَلٔدٜٔ إذا َات، ٚإٕ نإ َؤدال؟ د:8ر َطأي١

 ائ ﴿يـ فؼد حؾَّ الديـ الذي طؾقف إذا كان ممجًَل; لؼقلف تعاىل: دِ ؿَ إذا مات ال

هل »إذا أيُت بالؿقت سلل:  ، وكان الـبل [33النساء:] ﴾ۇئ ۇئ وئ   وئ ەئ ەئ

.«طؾقه دين؟
(2)

 

الديقن التل لف ففل إىل أجؾفا، وُتَسؾَّؿ لؾقرثة.وأما 
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/548.)الؿغـلواكظر:  (2)

 سقليت تخريجف يف باب الحقالة والضؿان. (3)

  (7/27-.)الحاوي (7/3:8- )ابـ أبل شقبة (2318 )الؿحىلاكظر:  (4)
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 ٌٖ يًُكرتض إٔ ٜأخر غ٦ّٝا بدٍ قسق٘؟ د:9ر َطأي١

رضف بدل قرضف إذا يجقز لؾؿؼترض إذا حؾَّ إجؾ أن يلخذ شقئًا غقر ق

ؽ سعقد بـ جبقر، ومحاد بـ زيد، وطؽرمة، تراضقا طىل ذلؽ، وقد كصَّ طىل ذل

وأسـده ابـ أبل شقبة طـ  والثقري، وأمحد، وإسحاق، وابـ الؿـذر، والـخعل،

 بنسـادٍ فقف طـعـة ابـ جريج، وأبل الزبقر. جابر 

، وطـ سعقد بـ طـ ابـ طؿر بنسـاد صحقٍح وأسـد ابـ أبل شقبة 

ؾؿ دلقًَل يدل طىل الؿـع، وهق كع ، وٓاجلٌاشهق  ًالصحٍحالؿسقب كراهة ذلؽ، 

مؼتضك اختقار شقخ اْلسَلم، وابـ الؼقؿ، كؿا تؼدم ذكره طـفؿا يف شرح حديث: 

.«هنك طـ بقع الؽالئ بالؽالئ»
(1)

 

 تعذٌٝ ايدٜٔ بػسط ٚقع بعك٘. د:11ر َطأي١

  وه مـ الربا، وقالقا: هق طؽس ذهب مجفقر الػؼفاء إىل الؿـع مـ ذلؽ، وطدُّ

أن تؼضل، وإما أن تربل(، قالقا: وهذا بؿعـاه; فنكف ربا الجاهؾقة يف ققلفؿ: )إما 

يـؼص طـف الديـ بشرط تعجقؾف. وهذا مذهب الؿالؽقة، والشافعقة، والحـابؾة، 

  (2316.)الؿحىلومـع مـف ابـ حزم أيًضا كؿا يف  والحـػقة.

إسـاًدا لفذا  وقد كؼؾ بعض الػؼفاء هذا الؼقل طـ بعض الصحابة، ومل أجد

 .مـ الصحابةـ أحد ط الؼقل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (21/533-.)إوسط (7/386- ،)ابـ أبل شقبةكظر: وا (2)
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  وذهب الـخعل، وأبق ثقر إىل مشروطقة ذلؽ; بحجة أن الؿؼرض وضع شقئًا

مـ حؼف برضا كػسف; فؽؿا أن لف يضع مالف كؾف لؾؿستؼرض; فؾف أن يضع 

البعض، ولقست هذه الصقرة كربا الجاهؾقة، وٓ يف معـاها; فنن لْلكسان أن 

 يضع مـ حؼف ما شاء. 

، وكؼؾف بعض الػؼفاء طـ ابـ طباس ة اهلل طؾقفالشقكاين رمح الؼقل واختار هذا

لف إسـاًدا طـف ، ومل أجد. 

إذا حصؾ التراضل طىل  (4/25: :)السقؾ الجراريف   قاٍ ايظٛناْٞ

ٕن صاحب الديـ قد رضل ببعض  ;وٓ طؼؾ ،هذا فؾقس يف ذلؽ ماكع مـ شرع

وتبرأ  ،ؽ الؿالوهق يجقز أن تطقب كػسف طـ مجقع ذل ،مالف وصابت كػسف طـ باققف

 .فالبعض بإوىل ;مـ هق طؾقف ةذم

 ،سؿع رجؾقـ يتخاصؿان يف الؿسجد ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل  الصحقحوقد ثبت يف 

 ،ٕحدمها طىل أخر ـٍ يْ وكاكت تؾؽ الخصقمة يف دَ  ،وقد ارتػعت أصقاهتؿا

فؽان هذا  ،وأشار بقده إىل مـ لف الديـ أن يضع الشطر ملسو هيلع هللا ىلصفلشرف طؾقفؿا الـبل 

 هابشرط حط البعض. ; جقاز التعجقؾ طىلدلقًَل 

إذا كان طىل سبقؾ آشتراط; فإحقط تركف، وٓ  :قال أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل لو

كستطقع الجزم بلكف مـ الربا، وإذا مل يؽـ شرًصا; فَل إشؽال يف حؾِّ ذلؽ، 

التقفقؼ. وباهلل
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2/665.)أحؽام الؼرآن لؾجصاص (3/4: )الؿقسقطة الؽقيتقة (2316 )الؿحىلاكظر:  (2)
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 اقرتاض املٓافع. د:11ر َطأي١

 ـ ذلؽ; ٕن الؿـافع ٓ مذهب الحـػقة والؿعتؿد طـد الحـابؾة، الؿـع م

 تـضبط الؿثؾقة فقفا.

  وذهب بعض الحـابؾة وهق مؼتضك مذهب الؿالؽقة، والشافعقة إىل جقاز

 ذلؽ فقؿا يؿؽـ أن يتؿاثؾ، كان يحصد معف يقًما، وأخر يحصد معف يقًما.

وضاهر كَلم  (:/:7 :)الشرح الؿؿتعيف   قاٍ ايظٝخ ابٔ عجُٝني

بقعف( أكف يصح قرض الؿـافع; ٕنَّ الؿـافع يجقز بقعفا الؿملػ يف ققلف )وما يصح 

مثؾ الؿؿر يف الدار، فلمؾؽ الؿـػعة يف هذا الؿؿر، لؽـ ٓ أمؾؽ الؿؿر، فبقع 

الؿـافع جائز، أما إقراضفا: فالؿذهب ٓ يجقز، واختار شقخ اْلسَلم جقاز ذلؽ 

أي: أحصد  بلن أققل: أقرضـل كػسؽ الققم تساطدين طىل الحصاد، وغًدا أوفقؽ.

  معؽ.

ًٓ  قاٍ: : أنَّ إصؾ يف الؿعامَلت اْلباحة. وهذا هق الصحقح لقجفقـ: أو

ثاكقًا: أنَّ الؿـافع تجقز الؿعاوضة طـفا، فنذا كاكت تجقز الؿعاوضة; فنكف يجقز 

إقراضفا، مثؾ ما أققل لؾعامؾ: اشتغؾ طـدي بلجرة قدرها كذا وكذا. ففق طؿؾ 

عقض، فتشتغؾ طـدي يقًما، واشتغؾ طـدك يقًما آخر، يصح العؼد طؾقف، ويؼابؾ بال

وآختَلف القسقر ٓ يضر; ٕكف قد تختؾػ مـافع هذا طـ مـافع هذا، وآختَلف 
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هاالؽثقر ٓ يرضك بف.

(1)
 

، ثمممِ أيػممم٢ أٚ فًّٛضممما إذا اقمممرتض زدمممٌ َمممٔ آخمممس أَمممٛاال ٚزقٝممم١  د:12ر َطأي١

 ايطًطإ تًو ايع١ًُ؟

  فنكف ٓ ، وترك التعامؾ هباالعؿؾةطامة أهؾ العؾؿ طىل أن السؾطان إذا ألغك ;

يعقد لف مثؾفا، وطؾقف أن يعقد ققؿتفا مـ العؿؾة الَلحؼة، ويعؾؿ مؼدارها 

  بتؼقيؿفا بالذهب، أو الػضة.

  .وقد خقلػ هذا الؼقل خَلًفا ٓ يعتد بف; فؼال صاحبف: يعقد العؿؾة الؼديؿة

 ا. يستػقد مـ طؿؾة صارت ٓ ققؿة لفوهذا فقف ضؾؿ حقث إكف ٓ 

وقد أفتك بذلؽ أمحد، وإسحاق، والشافعقة، والؿالؽقة، والحـػقة يف مسائؾ 

 .مشاهبة، ومـفا: )الػؾقس( إذا صارت غقر كافؼة

اختؾػقا يف الققت الذي تجب فقف، ويف )مجؾة مجؿع الػؼف اْلسَلمل(: وقد 

 ،فعـد الحـابؾة أكف آخر وقت قبؾ آكؼطاع، وهق مذهب الحـػقة الؿػتك بف طـدهؿ

 وهق ققل محؿد بـ الحسـ، وقال أبق يقسػ: إكف يقم التعامؾ.

  ًا لبقع كبطَلن العؿؾة، وطـد وأما أبق حـقػة فؼال: إن ذلؽ يقجب فساد

 الشافعقة أن الؼقؿة تجب يف وقت الؿطالبة.

  والؿشفقر طـد الؿالؽقة أهنا تجب يف أبعد إجؾقـ مـ آستحؼاق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (6/222.)اْلكصافواكظر:  (2)
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حاق يف مختصره تبًعا ٓبـ الحاجب، وآكعدام، طىل ما اختاره خؾقؾ بـ إس

 هاوالؼقل الثاين أهنا تعتبر يقم الحؽؿ.

مـ اطتبار يقم التعامؾ هق  ما ذكره أبق يقسػ  :قال أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل لو

 ، وقال بف بعض فؼفاء الحـابؾة، وغقرهؿ.األقسب ػندي

لـاس قال بعض الػؼفاء الؿتؼدمقـ: إذا مـعفا السؾطان، ومل يزل ا تنبيه:

مآلفا إىل  ، وهذا فقف كظر، ولقس بصحقح; ٕنيتعامؾقن هبا; فَل يعقد لف إٓ مثؾفا

.الؿـع، وٕن فقف مخالػة لقيل إمر
(1)

 

، ثممِ ْكؿممت ، أٚ فًّٛضمماإذا اقمرتض زدممٌ َممٔ آخممس أَمٛاال ٚزقٝمم١   د:13ر َطأي١

 قُٝتٗا؟

 ومالؽ، أكثر العؾؿاء طىل أكف يرد طؾقف مثؾفا، ولق كؼصت، وهق ققل الثقري ،

 .، وأبل حـقػة، والشافعل، وأمحد، وإسحاققثوالؾ

 ققؿة يقم الؼرض، وقال محؿد بـ : يؾزم برد الؼقؿةوقال أبق يقسػ ،

 .الحسـ: ققؿة آخر يقم كػاقفا قبؾ كسادها

إذا كاكت  كؿا يف كتابف )لؼاء الباب الؿػتقح(: قال اْلمام العثقؿقـ 

بؼقؿتفا يف ذلؽ الققت  واستبدلت بعؿؾة أخرى فؾف أن يطالب ،الػؾقس قد ألغقت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الؿغـل (43/317 )الؿقسقطة الؽقيتقة (7/3971 )مسائؾ اْلمام أمحد وإسحاقواكظر:  (2)

(7/552) ،إوسط (21/52: ،)كشاف الؼـاع طـ متـ اْلقـاع (4/426 ،) مجؾة مجؿع

  (4/:36-.)الػؼف اْلسَلمل
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أو بؼقؿتفا حقـ ألغقت، وأما إذا بؼقت العؿؾة طىل ما هل طؾقف فؾقس لؾؿؼرض إٓ 

هذه العؿؾة سقاء زادت أم كؼصت، وأققل لؽ: لق فرض أن العؿؾة زادت أفَل 

يطالب الؿؼرض الؿؼترض هبا؟ كعؿ يطالبف هبا، مع أهنا قد تؽقن زادت أضعافاً 

وكان الصاع يساوي  ،صاطًا مـ البر قبؾ سـقات مضاطػة، وكذلؽ لق أقرضف

وأططف ثَلثة  ،أططف الصاع :ففؾ يؼقل ،مخسة ريآت ثؿ كزل إىل ريالقـ مثَلً 

لقس لف إٓ الصاع، فإشقاء الؿثؾقة ٓ يؾزم فقفا إٓ رد الؿثؾ،  ،ٓ ؟ريآت

 فقؽقن لف الؼقؿة وقت إلغائفا. ;وكذلؽ الـؼقد ما مل تؾغ الؿعامؾة هبا

إذا تطقع وأططاه  ،سائؾ: الؿستديـ يرى أكف يزيد هؾ يف هذا ربا؟ الشقخ: ٓال

ا ا رباطقًّ ا ورد خقارً بؽرً  ملسو هيلع هللا ىلصزيادة، فخقر الـاس أحسـفؿ قضاًء، وقد استدان الـبل 

 .«خقركم أحسـؽم قضاءً »وقال: 

يعقد لف كػس ما أططاه مادامت لفا ققؿة،  :قال أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل لو

كان التلخقر حصؾ باتػاقفؿ مجقًعا; كلن يؽقكقا جعؾقا لؾديـ أجَل  ، إنْ سقؿا وٓ

 بعقًدا، أو كان التلخقر برضا صاحب الديـ.

وأما إن كان التلخقر بؿؿاصؾة الؿؼترض، وقد حؾ إجؾ، وهق يؿاصؾ، أو 

 ، ٌؼٍد لو قٍوح ها أقسضو ػلى قٍوتو الصقرة أكف  هيف هذ فٍظيس يلكان يجحد ثؿ أقرَّ

ثؿ  ويعطقف بعؿؾة أخرى; بثؿـ يقم أقرضف; حتك يسؾؿ مـ الربا،، ٌٌم القسض

فالحؿد هلل طىل ما وجدت بعض الؿالؽقة قد استثـقا مسللة الؿؿاصؾة كؿا ذكرت، 
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.طؾؿألفؿ و

(1)
 

 إذا اقرتض ْؿساْٞ َٔ ْؿساْٞ اّسا ثِ أضًِ أحدُٖا؟ د:14ر َطأي١

 قاٍ اإلَاّ ابٔ املٓرز   يفإوسط (21/535:) واختؾػقا يف كصراين 

فؽان سػقان الثقري يؼقل: إن أسؾؿ الؿؼرض مل يلخذ  ،يسؾػ كصراكقًا مخًرا

 شقئا، وإن أسؾؿ الؿستؼرض رد طىل الـصراين ثؿـ مخره.

  ،وطىل مذهب الشافعل: ٓ يرد شقئا إذا أسؾؿ. وبف قال أمحد بـ حـبؾ

 هوإسحاق، وكذلؽ كؼقل.ا

بتحريؿف; فَل يدفع يف  اهلل وكذلؽ أققل: ٓ يرد شقئًا; ٕكف صار يتعبد ُ :قلت

 ثؿـف شقئا.

إذا قاٍ زدمٌ آلخمس: اضمتكسض يمٞ َمٔ فمالٕ أيمف دزٖمِ، ٚيمو           د:15ر َطأي١

 عػس٠ دزاِٖ، فُا اؿهِ؟

 قاٍ ابٔ املٓرز   يفإوسط (21/71::)  ;قال الثقري: هذا ٓ خقر فقف

 هإكف قرض جر مـػعة. وقال أمحد: ٓ بلس بف. وقال إسحاق: أكرهف.

; فؼد اختار لـػسف أن ود أقٌلـتقٌل اإلهام أح :هلل لوقال أتٌ ػثد اهلل غفس ا

يؽقن أجقًرا يف شػاطتف، ومل يختر لـػسف فقفا إجر، وأما ققل الثقري; فنكف مل يجر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (43/317 )الؽقيتقة الػؼفقة الؿقسقطة (7/3971 )مسائؾ اْلمام أمحد وإسحاقواكظر:  (2)

الؿغـل (7/552 ،)إوسط (21/52: ،)تحػة الػؼفاء (4/46 ،)الؿدوكة (5/264 ،)

مجؾة مجؿع الػؼف اْلسَلمل (4/:36-.) 
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كػًعا لؾؿؼرض; كؿا هق ضاهر.

(1)
  

 إذا زٖد املكرتض ايكسض بعٝٓ٘ ع٢ً املكسض فٌٗ ًٜصَ٘ قبٛي٘؟ د:16ر َطأي١

 ض يؾزمف قبقلف إذا مل يتغقر، وإن كان ذهب مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ إىل أنَّ الؿؼر

، وهق مذهب الؿالؽقة، والشافعقة، والحـابؾة، وأبل يقسػ مـ قد استعؿؾف

  الحـػقة; ٕكف أطاد لف حؼف بعقـف. 

 ،وهق ققل أبل حـقػة،  وقال بعضفؿ: ٓ يؾزمف قبقلف، سقاء تغقر أم مل يتغقر

ابـ مام اْل وصحح هذا الؼقل ومحؿد بـ الحسـ، وبعض الحـابؾة،

 . طثقؿقـ

 ًجةأكف إذا مل يتغقر، ومل تـؼص ققؿتف، بسبب آستعؿال،  :ًالري ٌظيس يل

طىل الؿؼرض قبقلف، وإن كان يـؼص آستعؿال ثؿـف; مل يؾزمف قبقلف، 

التقفقؼ. وباهلل
(2)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/3971.)مسائؾ اْلمام أمحد وإسحاقواكظر:  (2)

  (44/234-.)الؿقسقطة الؽقيتقة (:/212-213 ،)الشرح الؿؿتعاكظر:  (3)
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 رِجاحَلََ ِصِِّلِفالتَّ اُبَب

حَلِجر ِلِيِس َوا  بَاُب التَِّف

ل مػؾًسا; ٕكف  هق مـ :املفًص عٓد ايفكٗاء ديـف الحال أكثر مـ مالف، وُسؿِّ

صار ذا فؾقس بعد أن كان ذا دراهؿ ودكاكقر، إشارة إىل أكف صار ٓ يؿؾؽ إٓ أدكك 

 الؿال وهق الػؾقس.

ل بذلؽ; ٕكف يؿـع التصرف إٓ يف الشلء التافف كالػؾقس; ٕهنؿ  ٚقٌٝ: ُسؿِّ

، أو ٕكف صار إىل حالة ٓ يؿؾؽ فقفا ما كاكقا يتعامؾقن هبا إٓ يف إشقاء الحؼقرة

ل مػؾًسا، وإن كان ذا مال; ٕنَّ  فؾًسا; فعىل هذا فالفؿزة يف )أفؾس( لؾسؾب. وُسؿِّ

مالف مستحؼ بالصرف يف جفة ديـف، فؽلكف معدوم.
(1)

  

ل العؼؾ )حجًرا(; ٕكف يؿـع  ٚاحلجس يف ايًغ١: الؿـع، والتضققؼ، ومـف ُسؿِّ

 .[5الفجر:]     ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴿ل الؼبقحة قال تعاىل: صاحبف طـ مزاولة إطؿا

هق مـع اْلكسان مـ التصرف يف مالف، إما لؿصؾحتف، أو لؿصؾحة  ٚيف ايظسع:

  (7/6:4.)الؿغـلغقره. 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/648.)الؿغـل (3513 )الػتحاكظر:  (2)
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ـِ  (188) ْحَؿ ـِ َطبِْدالرَّ ـْ َأبِل َبْؽِر ْب ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  ،َط َقاَل: َسِؿْعـَا َرُسقَل  ،َط

 
ِ
ـَْد َرُجٍل َقْد َأْفَؾَس َفُفَو َأَحقُّ بِِه ِمْن َغْقرِهِ  ْن َأْدَرَك َماَلُه بَِعْقـِهِ مَ »َيُؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل . «ِط

ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.
(1)

 

  املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 مع ذكر بعض املسائل امللحقة

 َفًّطا. األحهاّ اييت تتعًل مبٔ ؾاز د:1ر َطأي١

ْكَساَن ُدُيقٌن َحالٌَّة،  (7/648 :)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ َوَمتَك َلِزَم اْْلِ

َلِزَمتُْف إَجاَبُتُفْؿ، َوُيْستََحبُّ أَْن  ;َٓ َيِػل َماُلُف بَِفا، َفَسَلَل ُغَرَماُؤُه اْلَحاكَِؿ اْلَحْجَر َطَؾقْفِ 

َعاَمَؾُتُف، َفنَِذا ُحِجَر َطَؾقِْف َثبََت بَِذلَِؽ َأْرَبَعُة َأْحَؽاٍم; َيْظَفَر اْلَحْجُر َطَؾقِْف لُِتْجتَـََب مُ 

َٖا ـِ َمالِفِ  :َأَحُد ْٔٞ .َتَعؾُُّؼ ُحُؼقِق اْلُغَرَماِء بَِعقْ ـِ َمالِِف. :َٚايٖجا فِِف فِل َطقْ  :َٚايٖجأيُح َمـُْع َتَصرُّ

ـَ َمالِِف ِطـَْدهُ  ـْ َوَجَد َطقْ ـْ َسائِِر اْلغُ  َفُفَق َأَحؼُّ  ;َأنَّ َم
ُروُط.جِ َرَماِء إَذا وُ بَِفا مِ  َدْت الشُّ

ـُ  َأنَّ لِْؾَحاكِِؿ َبقَْع َمالِِف َوإِيَػاَء اْلُغَرَماِء. :ايٖسأبُع َْصُؾ فِل َهَذا َما َرَوى َكْعُب ْب ْٕ َوا

ـِ َجبٍَؾ، َوَباَع َماَلُف. ملسو هيلع هللا ىلص َمالٍِؽ أَنَّ َرُسقَل اهلل ُل رَ  َحَجَر َطَؾك ُمَعاذِ ْب َواُه الَخَلَّ

.بِنِْسـَادِه
(2)

 ها

حديث كعب بـ مالؽ الراجح إرسالف، وسقليت بقان ذلؽ حقث ذكره  ُ :قلت

الحافظ، والؼقل بالحجر طىل الؿػؾس هق ققل مجفقر العؾؿاء، واستدلقا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. :266(، ومسؾؿ )3513أخرجف البخاري ) (2)

 (.967رقؿ ) البؾقغف يف سقليت تخريج (3)
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بالحديث الؿذكقر آكًػا، وبلنَّ الغرماء استحؼقا ذلؽ الؿال; ٕنَّ ديقهنؿ حؾَّت، 

جعؾ مطؾ الغـل ضؾًؿا، وهذا وإن  عض حؼفؿ، وٕنَّ الـبل فقعطك حؼفؿ أو ب

مل يؽـ غـقًّا الغـاء التام الذي يقيف، لؽـ طـده بعض الشلء; فقؽقن ضالًؿا بؿـع 

 الحؼقق، والظؾؿ يجب رفعف، وٓ سبقؾ إىل رفعف يف هذه الحال إٓ بالحجر طؾقف.

 فنْن أدَّى وذهب أبق حـقػة إىل أكف ٓ يجقز لؾحاكؿ الحجر طؾقف، قال :

اجتفاده إىل الحجر طؾقف; ثبت، ولقس لؾحاكؿ التصرف يف مالف، ولؽـ يؾزمف 

 بالبقع; فنِن امتـع حبسف.

ققل الجؿفقر، وهق اختقار شقخ اْلسَلم،  واختار الشقخ ابـ طثقؿقـ 

وابـ الؼقؿ وغقرمها.
(1)

 

 َت٢ ٜبدأ اؿذس ع٢ً املفًظ؟ د:2ر َطأي١

 ؾس يبدأ بحجر الحاكؿ طؾقف إذا صؾب مجفقر العؾؿاء طىل أنَّ الحجر طىل الؿػ

 ذلؽ الغرماء، أو بعضفؿ.

  وذهب مجاطة مـ أهؾ العؾؿ إىل أكف إذا أفؾس أصبح محجقًرا طؾقف، ولق مل

يحجر طؾقف الحاكؿ بعُد، وهق ققل بعض الؿالؽقة، وقال بف أمحد يف رواية، 

واختاره شقخ اْلسَلم، وهق ضاهر ققل الحسـ، ثؿ البخاري، ثؿ ابـ رجب، 

طؾَّؼ  ; ٕن الـبل ًىٌ األقسبابـ طثقؿقـ، اْلمام  والؿرداوي، ورجح هذا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، واكظر 5/92) بداية الؿجتفد (:/385- )الشرح الؿؿتع (7/648 ،681 )الؿغـلاكظر:  (2)

  (5/361-362.)السقؾيف  كَلًما كػقًسا لؾشقكاين 
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ـَْد َرُجٍل َقْد َأْفَؾَس »الحؽؿ بالػؾس يف حديث الباب:  َفُفَو  ؛َمْن َأْدَرَك َماَلُه بَِعْقـِِه ِط

  .«َأَحقُّ بِِه ِمْن َغْقرِهِ 

َر غَلمف وطؾقف دي ـ، فباطف واستدل البخاري طىل ذلؽ بؼصة الرجؾ الذي دبَّ

«من أخذ أموال الـاس يريد إتَلففا؛ أتؾػه اهلل»، وبحديث: الـبل 
(1)

 ،

.«من طؿل طؿًَل لقس طؾقه أمركا؛ ففو رد» وحديث:
(2)

 

يـبـل طىل هذا الخَلف أكف لق تصدق بؿال، أو أوقػف قبؾ حجر  تنبيه:

الحاكؿ; فقصح طىل ققل الجؿفقر، وٓ يصح طىل الؼقل الصحقح إذا كان قد 

ؾس.أف
(3)

 

 تؿسف احملذٛز عًٝ٘ بايفًظ؟ د:3ر َطأي١

 :أما تصرفف بالعتؼ، فػقف ققٓن ٕهؾ العؾؿ 

 يصح طتؼف، وهق ققل أبل يقسػ، وإسحاق، وأمحد يف رواية. أحدُٖا:

ٓ يصح، وهق ققل مالؽ، والشافعل، والثقري، وأمحد يف رواية،  ٚايجاْٞ:

 ; ٕن العبقد مـ مالف، وقد حجر طؾقف فقف.الصحٍحوهذا هق 

 بالتدبقر: فقجقز طـد إكثر; ٕكف ٓ يؿـع جقاز بقعف. فما تصرفوأ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.954رقؿ ) البؾقغتؼدم تخريجف يف  (2)

 .ـالصحقحق، وأصؾف يف (، طـ طائشة 2829أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (3)

 الػتح (6/41 )تػسقر الؼرصبل (7/376 )الحاوي (6/363 ،365 )اْلكصافاكظر:  (4)

(2537( )3513 )الؿغـل (7/682.) 
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  وأما تصرفف بغقر ذلؽ، كبقعف، ووقػف، والتصدق بف، وكحق ذلؽ; فَل يصح

طـد أكثر أهؾ العؾؿ; ٕكف محجقر، وقد تسامحقا يف الشلء القسقر الذي يتسامح 

بؿثؾف ُطرًفا.
(1)

 

ّٓ د:4ر َطأي١  .ا إىل أدٌتؿسف املفًظ برَت٘، نإٔ ٜػرتٟ، أٚ ٜكُٔ دٜ

َف فِل  (7/682 :)الؿغـليف   قاٍ أبٛ حمُد بٔ قدا١َ ا إْن َتَصرَّ َفَلمَّ

ِف، َوإِكََّؿا ُوِجَد  ُف أَْهٌؾ لِؾتََّصرُّ َكَّ
ِ

ُفُف; ٕ َؾ، َصحَّ َتَصرُّ تِِف، َفاْشتََرى، َأْو اْقتََرَض، َأْو َتَؽػَّ ذِمَّ

ِف اْلَحْجُر، َواْلَحْجُر إكََّؿا َيتَعَ  َٓ ُيَشاِرُك أَْصَحاُب فِل َحؼِّ ـْ 
تِِف، َوَلؽِ َٓ بِِذمَّ ؾَُّؼ بَِؿالِِف 

ـْ َلْؿ  َكَُّفْؿ َرُضقا بَِذلَِؽ، إَذا َطؾُِؿقا َأكَُّف ُمْػؾٌِس َوَطاَمُؾقُه، َوَم
ِ

ُيقِن اْلُغَرَماَء; ٕ َهِذِه الدُّ

َط فِل َذلَِؽ  فْ  ;َيْعَؾْؿ َفَؼْد َفرَّ َرةِ، َوُيتْبَُع بَِفا َبْعَد َفؽِّ اْلَحْجِر َفنِنَّ َهَذا فِل َمظِـَِّة الشُّ

 هاَطـُْف.

 إقساز املفًظ بدٜٔ آخس. د:5ر َطأي١

  أكثر أهؾ العؾؿ طىل أنَّ إقراره يؼبؾ، كؿا طزاه إلقفؿ الحافظ ابـ حجر يف

الػتحواختؾػقا: هؾ يشارك الغرماء؟ أم يتبع بف بعد فؽ الحجر؟ ، 

 الشافعل يف ققٍل أكف فؿذهب أمحد، ومالؽ، ومحؿد بـ الحسـ، والثقري، و

 يتبع بف بعد فؽ الحجر طـف.

  وذهب الشافعل، وابـ الؿـذر، وبعض الحـابؾة إىل أكف إن أقرَّ بديـ قد لزمف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (6/365-366.)اْلكصاف (7/682 )الؿغـلاكظر:  (2)
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، الصٌاب، وهق قبؾ الحجر شاركفؿ، واختار هذا شقخ اْلسَلم ابـ تقؿقة 

واهلل أطؾؿ.
(1)

 

إذا اغرت٣ املفًظ باألدٌ، ٚمل ٜعًِ ايرٟ باع٘ أْم٘ َفًمظ، ثمِ     د:6ر َطأي١

 ًِ، فٌٗ ي٘ ايفطذ؟ع

 :يف هذه الؿسللة ثَلثة أوجف طـد الحـابؾة 

لقس لف الػسخ، سقاء طؾؿ أم مل يعؾؿ; ٕكف ٓ يستحؼ الؿطالبة بثؿـفا،  أٚهلا:

فَل يستحؼ الػسخ; لتعذره، كؿا لق كان ثؿـفا ممجًَل، وهق ضاهر اختقار ابـ 

 ًؼا.لف الخقار مطؾ ثايجٗا:لف الخقار إذا طؾؿ.  ثاْٝٗا:قدامة. 

، واهلل أطؾؿ.األًلهق  ًأقسب ىره األقٌال ُ :قلت
(2)

 

 ايػسَا٤. ضا٥س َٔ فٗٛ أحل ب٘ َٔ ٚدد َتاع٘ بعٝٓ٘ د:7ر َطأي١

  ضاهر حديث أبل هريرة  الذي يف الباب يدل طىل أكف أحؼ بف مـ

الغرماء، وهبذا قال مجفقر العؾؿاء، وقالقا: إن شاء أخذه; ٕكف حؼ لف، وإن شاء 

 أسقة. وهق ققل مالؽ، وأمحد، والشافعل وغقرهؿ. أبؼاه، وكان مع الغرماء

  وخالػ الحسـ، والـخعل، وابـ شبرمة، وأبق حـقػة، فؼالقا: ٓ يؽقن

صاحب الؿتاع أحؼ بف; ٕكف قد أصبح مؾًؽا لؾؿػؾس، وقد تعؾؼ بف حؼ الغرماء 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2392.)الؿحىل (3513 )الػتح (6/367 )اْلكصاف (7/683 )الؿغـلواكظر:  (2)

  (6/367.)اْلكصاف (7/651-652 )الؿغـلاكظر:  (3)
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 بسبب الػؾس، وكلن بعضفؿ مل يبؾغف الحديث.

سبب ردهؿ لفذا الحديث، وأما الحـػقة فؼد تؽؾؿ أهؾ العؾؿ طؾقفؿ ب

اة بآرائفؿ مع صراحة إحاديث يف ذلؽ، واهلل أطؾؿ. ولحديث الؿصرَّ
(1)

 

إذا برٍ ايػسَا٤ ايجُٔ يؿماحب ايطمًع١ يٝرتنٗما، فٗمٌ ًٜصَم٘       د:8ر َطأي١

 قبٛي٘؟

 واختاره مذهب أمحد، والشافعل أكف ٓ يؾزمف قبقلف; لظاهر حديث الباب ،

 .ابـ الؿـذر

 ٕ ;كف قد بذل لف كامؾ مالف; ففق كؿا لق زال ومذهب مالؽ أكف يؾزمف قبقلف

، واهلل أطؾؿ.ًاألقسب القٌل األًلالعقب مـ الؿعقب. 
(2)

  

 فيف هذه الصقرة الؿاضقة إذا دفع الغرماء الؿال إىل الؿػؾس، فبذل تنبيه:

تسؾقؿ الثؿـ، فزال مؾؽ الػسخ، كؿا  لؾبائع; مل يؽـ لف الػسخ; ٕكف زال العجز طـ

ؼققفؿ طـف، فؿؾؽ أداء الثؿـ، ولق أسؼط الغرماء حؼققفؿ لق أسؼط الغرماء ح

طـف، فتؿؽـ مـ إداء، أو ُوِهَب لف مال، فلمؽـف إداء مـف، أو َغَؾت أطقان مالف 

فصارت ققؿتفا وافقة بحؼقق الغرماء بحقث يؿؽـف أداء الثؿـ كؾف; مل يؽـ لؾبائع 

مـ الؿشتري; فؾؿ يؽـ  الػسخ; لزوال سببف، وٕكف أمؽـف القصقل إىل ثؿـ سؾعتف

.( .7/651)الؿغـلمـ  كتفكا لف الػسخ، كؿا لق مل يػؾس.
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/377 ،381.)الحاوي (7/649 )الؿغـلاكظر:  (2)

  (3513.)الػتح (7/651 )الؿغـل (22/48 ،)إوسطاكظر:  (3)

 . (22/48)إوسط (7/377 ،)الحاويواكظر:  (4)
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ٖممممٌ ٜطممممتخل ايبمممما٥ع ايسدممممٛع يف ايطممممًع١ إذا نممممإ قممممد تًممممف      د:9ر َطأي١

 بعكٗا؟

  ذهب مجاطة مـ أهؾ العؾؿ إىل أكف يشترط أن تؽقن السؾعة بتؿامفا; فنن كان

إسحاق، وابـ قد كؼص بعضفا; فؾقس لؾبائع الرجقع فقفا، وهق ققل أمحد، و

، وقالقا: هذا لقس طقـ مالف; ٕكف قد «ماله بعقـه»: حزم، واستدلقا بؼقلف 

يف هذا الحديث طـ أبل  صحقح مسؾؿكؼص، واستدل ابـ حزم برواية يف 

قف  طـ الـبل  هريرة  يف الرجؾ الذي ُيْعِدم إذا ُوِجَد طـده الؿتاع، ومل يػرِّ

 أكف لصاحبف الذي باطف.

  ،والشافعل، وإوزاطل، والعـبري إىل أنَّ لف الػسخ والرجقع وذهب مالؽ

أسقة; ٕكف هق طقـ مالف، ولؽـف قد كؼص،  بؿا بؼل، والباقل يؽقن فقف مع الغرماء

وكؼصاكف ٓ يخرجف طـ كقكف طقـ مالف، وطـ أمحد إذا كاكتا طقـقـ لف الرجقع يف 

 غقر التالػة.

ق بقـ كؼص الؿبقع، وبقـ ، والسقؾيف  ورجح هذا الؼقل الشقكاين  فرَّ

هق ققل مالؽ، والشافعل، واهلل أطؾؿ. ًالصحٍح، تػريؼف
(1)

 

 إذا ْكؿت َاي١ٝ املبٝع برٖاب ؾف١ٕ َع بكا٤ ايعني؟ د:11ر َطأي١

 أنَّ البائع  فؿذهب الحـابؾة ،مثؾ العبد إذا هزل أو ثقب قد َخؾِؼ ؽوذل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (5/359 )السقؾ (6/368 )اْلكصاف (2394 )الؿحىل (7/654 )الؿغـلاكظر:  (2)

الػتح (3513.) 



 368 نتاب ايبٝٛع

 
 .الغرماء أسقةبالخقار بقـ أن يرجع بسؾعتف مع كؼصفا بدون أرش كؼص أو يؽقن مع 

 ٓ :أن يؽقن ذلؽ  :أحدها :ذلؽ مـ ثَلثة أحقال قيخؾ وقال الشافعقة

أن تؽقن  :والثالث .أن يؽقن بجـاية الؿشتري :والثاين .بحادث مـ السؿاء

فنن كان هذا الـؼص بحادث مـ السؿاء فؾؾبائع أن يلخذه كاقصا  .بجـاية أجـبل

وإن كان هذا الـؼص . ش كؼصفبجؿقع ثؿـف وٓ يرجع طىل الؿػؾس الؿشتري بلر

فقؽقن لؾبائع أن يلخذه كاقصا  ،بجـاية أجـبل فلرشفا مضؿقن طؾقف بجـايتف

وإن كان هذا الـؼص  .ٕكف مضؿقن طىل جـايتف ;بالثؿـ ويرجع بلرش الـؼص

 -أن أرش جـايتف غقر مضؿقن طؾقف  أحدمها: بجـاية الؿشتري فػقفا وجفان:

 ،بائع أن يسترجعف كاقصا بؽؾ الثؿـ إن شاءفعىل هذا لؾ -كحادث مـ السؿاء 

فعىل  ،أن أرش جـايتف مضؿقن طؾقف كجـاية إجـبل :. والقجف الثاينوٓ أرش لف

ضرب مع الغرماء بلرش الـؼص، يهذا لؾبائع أن يسترجعف كاقصا بؽؾ الثؿـ و

 .ذا مل يؿؽـ إفراده بالعؼدففذا حؽؿ الـؼص الؿتصؾ إ

  مطؾًؼا بدون التػصقؾ الذي ذكره  الحادث وجعؾ الشقكاين لف أرش العقب

، واهلل أطؾؿ.أقسب ، وققل الشقكاين الشافعقة
(1)

 

إٕ اغممرت٣ َٓمم٘ شّٜتممما، فدًطمم٘ بصٜممت آخمممس، أٚ قُّخمما، فدًطممم٘       د:11ر َطأي١

 بكُذ آخس.

 :اختؾػقا يف هذه الؿسللة طىل أققال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/387.)الحاوي الؽبقر (5/35: ،)السقؾ (7/655 )الؿغـلاكظر:  (2)



 369 فتذ ايعالّ يف دزاض١ أحادٜح بًٛغ املساّ 

 
يسؼط حؼ الرجقع; ٕكف طـد خؾطف مل يصبح طقـ مالف، وهق ققل  األٍٚ:

 .قٌل لؾشافعل، وقالحـابؾة

قال الشافعل: إن خؾطف بؿثؾف، أو دوكف; مل يسؼط حؼ الرجقع، وإن  ايجاْٞ:

 خؾطف بلجقد مـف; فؾف ققٓن، وقال مالؽ: يلخذ زيتف.

; لظاهر الحديث، واهلل أطؾؿ.أقسب ًقٌل احلناتلح ُ :قلت
(1)

  

ًّ د:12ر َطأي١ ٖٝس او٘؟ا إٕ نإ املفًظ قد عٌُ يف املتاع عُ  غ

 زرًطا، أو جعؾ الخشب باًبا، وما أشبف ذلؽ. مثؾ أن يزرع الحب فصار

 .فعـد الحـابؾة، وهق ققل لؾشافعل أكف يسؼط حؼ الرجقع 

 لظاهر ًاألًل أقسبة العؿؾ، ققل أنَّ لف الرجقع، ويعطقف ققؿ ولؾشافعل ;

حديث الباب.
(2)

 

 إٕ اغرت٣ ثّٛبا فؿبػ٘، ثِ أفًظ؟ د:13ر َطأي١

 لف قائؿ، ومل يتغقر اسؿف، ذكر مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ أن لف الرجقع; ٕنَّ طقـ ما

ويؽقن الؿػؾس شريًؽا لصاحب الثقب يف الؼقؿة إن حصؾت زيادة يف الؼقؿة، 

وإن حصؾ كؼص يف الؼقؿة; فالبائع مخقر بقـ الرجقع مع الـؼص، أو يؽقن مع 

الغرماء أسقة.
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/464.)هناية الؿطؾب (7/656 ،)الؿغـلاكظر:  (2)

  (7/657.)الؿغـلاكظر:  (3)

  (7/416.)الحاوي الؽبقر (7/658 ،)الؿغـلاكظر:  (4)



 :36 نتاب ايبٝٛع

 
 س؟َبٔ ٚائهَُإذا شاد املبٝع شٜاد٠ َتؿ١ً نايطِّ د:14ر َطأي١

 لزيادة الؿتصؾة تؿـع حؼ الرجقع; ٕكف قد ذهب مجاطة مـ الحـابؾة إىل أنَّ ا

 زاد فقف زيادة يف مؾؽ الؿشتري الؿػؾس.

  وذهب مالؽ، والشافعل، وأمحد يف رواية إىل أنَّ الزيادة الؿتصؾة ٓ تؿـع حؼ

 الرجقع; إٓ أنَّ مالًؽا يخقر الغرماء بقـ أن يعطقه الثؿـ، أو يؿؽـقه مـ السؾعة.

قال: فنن ضفر أثرها يف الؿبقع; كان واختار الشقكاين ققل الشافعل، و

 لؾؿػؾس الرجقع بزيادة الؼقؿة.

، واهلل أطؾؿ.، وأصحفاأقسب األقٌالوهق جقد،  كَلم الشقكاين ُ :قلت
(1)

 

 ايصٜاد٠ املٓفؿ١ً نايجُس٠، ٚايٛيد، ٚايهطب؟ د:15ر َطأي١

  ،ذكر أهؾ العؾؿ طىل أنَّ الزيادة الؿـػصؾة ٓ تؿـع حؼ الرجقع لؾبائع

 ة؟ طىل ققلقـ:واختؾػقا لؿـ الزياد

أنَّ الزيادة لؾؿػؾس، وهق ققل مجاطة مـ الحـابؾة، والشافعل، ورجحف  األٍٚ:

 ابـ قدامة; ٕهنا زادت يف مؾؽف.

أنَّ الزيادة لؾبائع، وهق ققل مالؽ، وأمحد يف رواية، وبعض الحـابؾة;  ايجاْٞ:

 ٕهنا فرع تتبع أصؾفا.

، واهلل أطؾؿ.الصٌابهق  ًالقٌل األًل
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/35:.)السقؾ (7/65: )الؿغـلاكظر:  (2)

  (7/661.)الؿغـلاكظر:  (3)
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 نإ املبٝع أزّقا فبٓاٖا، أٚ غسضٗا، ثِ أفًظ؟إذا  د:16ر َطأي١

إذا اتػؼ الؿػؾس مع بؼقة الغرماء طىل إخراج الغرس، والبـاء; فقؽقن البائع 

أنَّ البائع يؽقن أحؼ بشراء  فالظاىسأحؼ بإرض، وإذا مل يخرج الؿػؾس ذلؽ; 

الغرس والبـقان، ولقس لف حؼ الرجقع، واهلل أطؾؿ.
(1)

  

ََب د:17ر َطأي١  ٝع١ مل تكبض، أٚ َس١ْٖٛ؟إذا ناْت ايعني 

  ٓيؽقن البائع أحؼ هبا; ٕهنا إذا كاكت مبقعة مل تؼبض; مل تصر مؾًؽا لف، و ٓ

لؾؿػؾس، بؾ صارت لغقرمها، ولق كاكت مرهقكة فؼد تعؾؼ هبا حؼ غقره، وٕكف 

مل يجدها طـد الؿػؾس، بؾ صارت طـد غقره. وقال ابـ قدامة: وٓ كعؾؿ يف هذا 

 خَلًفا.

خالػ ابـ حزم، فجعؾ صاحب السؾعة أحؼ هبا مـ الؿرهتـ، وتبعف قد  ُ :قلت

الحديث الذي يف الباب.ب واستدلقاالشقكاين; 
(2)

  

 إذا نإ دٜٔ املستٗٔ دٕٚ ق١ُٝ ايسٖٔ؟ د:18ر َطأي١

إذا كان ديـ الؿرهتـ دون ققؿة الرهـ، فبقع كؾ الرهـ، فالؿرهتـ يلخذ ديـف 

 كامًَل، وما بؼل يشترك فقف الغرماء.

، فاستقىف الؿرهتـ حؼف، وبؼل بعض الؿبقع، ففؾ صاحب وإن بقع بعضف

يف  السؾعة أحؼ بؿا بؼل مـفا، أو هق مع الغرماء أسقة؟ تؼدم الخَلف يف ذلؽ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (6/378.)اْلكصاف (7/668 )الؿغـلاكظر:  (2)

  (5/359.)السقؾ (2327 )الؿحىل (7/673 )الؿغـلاكظر:  (3)



 372 نتاب ايبٝٛع

 
فراجعف. ،السؾعة أحؼ هبا صاحب يؽقن إذا تؾػ بعض الؿبقع ففؾ :مسللة

(1)
  

بٝع، أٚ ٖب١، ثِ زدمع إيٝم٘، ثمِ أفًمظ،     بإذا أخسج املػرتٟ املتاع  د:19ر َطأي١

 و األٍٚ أحل فٝ٘؟فٌٗ املاي

 :يف هذه الؿسللة ثَلثة أققال 

أن البائع إول أحؼ بف; ٕكف وجد متاطف بعقـف; فقشؿؾف حديث الباب،  األٍٚ:

 وهق ققل بعض الحـابؾة، وبعض الشافعقة.

لقس لؾؿالؽ إول الرجقع; ٕكف قد مؾؽف إكسان آخر، ثؿ رجع إىل  ايجاْٞ:

ض الشافعقة، والحـابؾة، وهق ضاهر الؿػؾس مـ الؿالؽ أخر، وهق ققل بع

 .السقؾاختقار الشقكاين يف 

إن طاد بسبب جديد، كبقع، أو إرث، أو وصقة; فؾقس لف حؼ الرجقع،  ايجايح:

 وإن طاد بػسخ كالرد بالعقب والخقار; فؾف حؼ الرجقع، وهق ققل بعض الحـابؾة.

; لعؿقم الحديث، واهلل أطؾؿ.ًالساجح القٌل األًل
(2)

 

، فٗممممٌ ايبمممما٥ع أحممممل بمممم٘، أّ َػممممفّٛعا ٕ املبٝممممع غكّؿمممماإذا نمممما د:21ر َطأي١

 ؟إذا نإ قد عًِ بايبٝع ايػفٝع ايػسٜو

أن يشتري رجؾ مـ إكسان شؼصف مـ أرض مثًَل، وٓ يشػع  صٛزتٗا:

الشريؽ، فقرضك بالبقع، ثؿ يػؾس الؿشتري، ففؾ لؾبائع الرجقع يف شؼصف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/673.)الؿغـلواكظر:  (2)

  (5/359.)السقؾ الجرار (6/36: )اْلكصاف (7/674 )الؿغـلاكظر:  (3)
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 الؿبقع، أم أن الشريؽ أحؼ بشرائف؟

 :فقفا أققال 

البائع أحؼ بف، وهق ققٌل لؾشافعقة، والحـابؾة; لعؿقم الحديث، وٕكف  :األٍٚ

 فسخ، ولقس ببقع.

الشػقع أحؼ بف; ٕكف شريؽف، وقد جاء يف الحديث أكف أحؼ بالشراء،  ايجاْٞ:

 وهق وجٌف لؾحـابؾة، والشافعقة.

إذا صالب الشػقع ففق أحؼ، وإٓ فالبائع أحؼ، وهق ققٌل لبعض  ايجايح:

 .الحـابؾة

يلخذه الشػقع، والبائع أحؼ بالثؿـ; لقجؿع بقـ الحؼقـ، وهق ققٌل  ايسابع:

 لؾشافعقة.

، واهلل أطؾؿ.ًالقٌل األًل أقسب
(1)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/674-.)الؿغـلاكظر:  (2)



 374 نتاب ايبٝٛع

 
ـِ ُمْرَسًَل بَِؾْػظِ  ،َوَرَواُه َأُبقَداُود (188) ْحَؿ ـِ َطبِْدالرَّ ـْ ِرَواَيِة َأبِل َبْؽِر ْب

: َوَمالٌِؽ مِ

ََم َرُجٍل بَاَع َمَتاًطا» ِض الَِّذي بَاَطُه ِمْن َثَؿـِِه َشْقًئا َفَوَجَد بِ َفَلْفَؾَس الَِّذي ابَْتاَطُه َوَلْم َيؼْ  َأيُّ

 «َمَتاَطُه بَِعْقـِِه، َفُفَو َأَحقُّ بِِه، َوإِْن َماَت الُؿْشَترِي َفَصاِحُب الَؿَتاِع ُأْسَوُة الُغَرَماءِ 

َبِل َداُود.َوَوَصَؾُف 
ِ

َػُف َتبًَعا ٕ البَقَْفِؼلُّ َوَضعَّ
(1)

 

ـِ َخْؾَدَة َقاَل: َأَتقْـَا َأَبا ُهَرْيَرَة  (188) ـْ ِرَواَيِة ُطَؿَر ْب
ـُ َماَجْف مِ َوَرَواُه َأُبقَداُود َواْب

  
ِ
َـّ فِقُؽْؿ بَِؼَضاِء َرُسقِل اهلل َْقِضقَ َٕ ْن مَ »: ملسو هيلع هللا ىلصفِل َصاِحٍب َلـَا َقْد َأْفَؾَس، َفَؼاَل: 

َحُف الَحاكِؿُ  ،«َفُفَو َأَحقُّ بِهِ  ؛َفَوَجَد َرُجٌل َمَتاَطُه بَِعْقـِهِ  َأْفَؾَس َأْو َماَت  َػ  ،َوَصحَّ َوَضعَّ

َياَدَة فِل ذِْكِر الَؿْقِت  .َأُبقَداُود َهِذِه الزِّ
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( طـ الزهري طـ أبل بؽر بـ 3/789) الؿقصل. الؿرسؾ أخرجف مالؽ يف ايساجح إزساي٘ (2)

 طبدالرمحـ بف. 

(، مـ رواية مالؽ ويقكس بـ يزيد طـ الزهري بف. وزاد يف 4632( )4631وأخرجف أبقداود )

 . «ة الغرماء فقفاوإن قضى من ثؿـفا شقًئا ففو أسو»رواية يقكس بـ يزيد: 

(، مـ صريؼ: إسؿاطقؾ بـ طقاش، طـ 7/58(، والبقفؼل )4633والؿقصقل أخرجف أبقداود )

 محؿد ابـ القلقد الزبقدي، طـ الزهري، طـ أبل بؽر بـ طبدالرمحـ، طـ أبل هريرة، بف. 

ووصؾف خطل مـ إسؿاطقؾ، أو الزبقدي; ٕكف قد خالػف مالؽ ويقكس وكذلؽ صالح بـ كقسان 

ووه طـ الزهري طـ أبل بؽر مرسًَل، ورجح الؿرسؾ أبقداود وأبقحاتؿ والدارقطـل والبقفؼل فر

 وغقرهؿ. 

  (6/37: .)اْلرواء(، و -7/764) البدر الؿـقراكظر: 

(، مـ رواية أبل الؿعتؿر بـ 3471(، وابـ ماجف )4634. أخرجف أبقداود )ضعٝف برنس املٛت (3)

بـ خؾدة بف، وإسـاده ضعقػ لجفالة أبل الؿعتؿر، فؼد تػرد  طؿرو ابـ رافع الؿدين طـ طؿر

وغقرمها طـ أبل هريرة  الصحقحقـبالرواية طـف ابـ أبل ذئب ومل يقثؼف معتبر. والحديث يف 

 بدون ذكر )الؿقت( فزيادة )أومات( مـؽرة، واهلل أطؾؿ. 
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 نياملسائل واألحكام املستفادة من احلدي 

أفًظ ايسدٌ ٚعٓدٙ َتاع قمد أد٣َٓ بعمض نٓم٘، فٗمٌ ؾماحب٘      إذا  د:1ر َطأي١

 أحل ب٘؟

 :يف هذه الؿسللة ثَلثة أققال 

يسؼط حؼ الرجقع، وهق ققل أمحد، وإسحاق، والشافعل يف الؼديؿ،  األٍٚ:

واستدلقا بحديث أبل بؽر بـ طبد الرمحـ الؿرسؾ، وقد تؼدم أكف ٓ يصح 

. ًٓ  مقصق

 وهق ققل الشافعل; لؾحديث إول يف الباب. ما بؼل، رلف الرجقع بؼد ايجاْٞ:

أن يحاصَّ الغرماء،  لفلف أن يرد ما قبض، ويرجع يف مجقع العقـ، و ايجايح:

 وهق ققل مالؽ، وابـ حزم.

إذا أمؽـ تبعقض السؾعة بدون  أكف ُمَخقٌَّر بقـ ما قالف الشافعل الظاىس ُ :قلت

واهلل أطؾؿ.ما قالف مالؽ; لؾحديث إول يف الباب، بقـ ، وضرر
(1)

  

ٌُ إذا َات د:2ر َطأي١  َفًّطا، فٌٗ ؾاحب املتاع أحل مبتاع٘؟ ايسد

  ذهب مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ إىل أكف لقس لف الرجقع يف طقـ مالف، وهق ققل

أمحد، ومالؽ، وإسحاق، واستدلقا بؿرسؾ أبل بؽر بـ طبد الرمحـ، وقد تؼدم 

. ًٓ  أكف مل يصح مقصق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2394.)الؿحىل (3513 )الػتح (7/672 )الؿغـلاكظر:  (2)
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 الرجقع، واستدلقا بعؿقم الحديث  وذهب الشافعل، وابـ حزم إىل أنَّ لف

إول يف الباب، واستدل الشافعل بحديث طؿر بـ خؾدة أيًضا، وهق حديث 

 .ضعقٌػ كؿا تؼدم، وُيغـل طـف طؿقم الحديث إول

، واهلل أطؾؿ.الصٌابهق  ًىرا القٌل
(1)

 

 إذا نإ ؾاحب ايعني مل حيٌ دٜٓ٘، فٌٗ ٖٛ أحل ب٘، أّ ال؟ د:3ر َطأي١

 كف لقس لف الحؼ فقفا; ٕنَّ ديـف مل يحؾ، فتباع ذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل أ

السؾعة، وتؼسؿ بقـ أصحاب الديقن الحالة، وهق ققل الشافعل، وبعض 

 الحـابؾة.

  وذهب أمحد وأصحابف، وبعض الشافعقة وغقرهؿ إىل أنَّ صاحب السؾعة

أحؼ هبا، وإن مل يحؾ ديـف; لظاهر الحديث إول يف الباب، وهذا الؼقل طزاه 

 لؾجؿفقر. الحافظ 

  ثؿ اختؾػ الجؿفقر: هؾ لصاحب العقـ أن يلخذها يف الحال؟ وهق ققل

 أكثرهؿ، أم تققػ العقـ حتك يحؾ الديـ، ثؿ يخقر؟ وهق ققل مـ ذكركاهؿ.

أنَّ لف أن يلخذ طقـ مالف يف الحال; لظاهر حديث الباب،  الظاىس ُ :قلت

أطؾؿ. واهلل
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2394.)الؿحىل (7/69:) الؿغـلكظر: ا (2)

  (4/779.)الـقؾ (3513 )الػتح (7/675 )الؿغـلاكظر:  (3)
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 ٌٖ حيٌ ايدٜٔ املؤدٌ بطبب ايفًظ؟ د:4ر َطأي١

 الؿسللة ققٓن: يف هذه 

ورواية  يحؾ بسبب الَػَؾِس، وهق ققل مالؽ، وققٌل لؾشافعل، ايكٍٛ األٍٚ:

طـ أمحد، وطزاه الحافظ لؾجؿفقر، واستدلقا بحديث الباب إول; فنكف جعؾ 

صاحب الؿتاع أحؼ بؿتاطف مطؾًؼا; فدل طىل أكف إن كان ممجًَل يحؾ، وقاسقه 

 الؿقت. طىل

، وهق ققل أمحد، وهق الؿشفقر يف مذهبف، وطؾقف أكف ٓ يحؾ ايكٍٛ ايجاْٞ:

أكثر أصحابف، وهق ققٌل لؾشافعل يف إصح يف مذهبف أيًضا، وذلؽ ٕنَّ إجؾ 

 حؼ لؾؿػؾس; فَل يجقز إسؼاط الحؼ الذي لف بسبب َفَؾِسف.

 ، واهلل أطؾؿ.ىرا القٌل أقسب: قال أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل لو

أكف خاصٌّ بصاحب الؿتاع، طىل أكف قد قال  وأما حديثفؿ فغاية ما يدل طؾقف

بعضفؿ: تققػ السؾعة حتك يحؾ ديـ البائع، فصاحبفا بعد ذلؽ بالخقار بقـ 

الػسخ، والترك، وأما ققاسفؿ طىل الؿقت; ففق ققاس مع الػارق، كؿا قرر ذلؽ 

ابـ قدامة; فننَّ الؿقت ٓ ذمة لف بعد مقتف، والؿػؾس ذمتف باققة.
(1)

 

يشارك  فَل -مـ أنَّ الديـ ٓ يحؾ بسبب الَػَؾس-ا تؼدم فعىل م تنبيه:

أصحاب الديقن الؿمجؾة غرماء الديقن الحالة، بؾ يؼسؿ الؿال بقـ أصحاب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (3513.)الػتح (7/677 )الؿغـلاكظر:  (2)
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الديقن الحالة; فنن مل يؼسؿ الؿال حتك حؾَّ ديـ ممجؾ شارك صاحبف أصحاب 

الديقن الحالة.
(1)

  

 ٌٖ حيٌ ايدٜٔ باملٛت؟ د:5ر َطأي١

 ديـ إىل أجؾف، وٓ يحؾ بالؿقت مطؾًؼا، وهق ذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل أنَّ ال

ققل صاوس، والزهري، وُحؽل طـ الحسـ، وذلؽ ٕنَّ إجؾ حؼ لؾؿديـ; 

 فَل يسؼط بؿقتف.

 مـ أهؾ العؾؿ إىل أنَّ ديـف يحؾ إٓ أن يقثؼ القرثة برهـ، أو  وذهب مجاطة

 كػقؾ، وهق ققل ابـ سقريـ، وإسحاق، وأبل طبقد، وأمحد يف رواية.

  وهق ققل الشعبل، والـخعل، ومالؽ،  الجؿفقر أكف يحؾ بالؿقت،ومذهب

ائ ەئ  ﴿، وأمحد يف رواية، والظاهرية، وأصحاب الرأي; لؼقلف تعاىل: والشافعل

م الديـ طىل حؼقق القرثة، وٕنَّ الديـ  ،[33النساء:] ﴾ەئ وئ   وئ ۇئ ۇئ فؼدَّ

يغػر لؾشفقد »يبؼك معؾًؼا يف ذمة الؿقت; فقجب الؿبادرة بؼضائف، ويف الحديث: 

(، طـ طبداهلل بـ طؿرو بـ العاص 2997أخرجف مسؾؿ ) «إَّل الدين ذكبكل 

 وقد كان الـبل ، .إذا ُأيت بالجـازة سلل طـ الديـ 

، وإذا احتاج القرثة إىل التلخقر لبعض العقائؼ; أقسب األقٌالهق  ًىرا القٌل

ذان الغرماء، ، ويبرئقه مـ الديـ باستئمقرثفؿفقستطقعقن أن يتحؿؾقا ديقن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/677.)الؿغـلاكظر:  (2)
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أطؾؿ. واهلل

(1)
 

كؿا تؼدم، فؾؾقرثة أن يؼضقا مـ  الصحٍحطىل الؼقل بحؾقلفا، وهق  تنبيه:

غقر التركة، ويستخؾصقا التركة، ولفؿ أن يؼضقا مـفا، وإن امتـعقا; باع الحاكؿ 

مـ التركة ما يؼضل بف الديـ.
(2)

  

 بعد إٔ حذس عًٝم٘، أٚ دٓم٢ املفًمظ دٓاٜم١     أَ أثبت إٔ ي٘ حّك د:6ر َطأي١

 بعد اؿذس؟

َشاَرَك  ;َوإِْن َثبََت َطَؾقِْف َحؼٌّ بِبَقِّـَةٍ  : (7/684:)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ

َُة بِِف َقبْ  ـٌ َثابٌِت َقبَْؾ اْلَحْجِر َطَؾقِْف، َفَلْشبََف َما َلْق َقاَمْت اْلبَقِـّ َكَُّف َدْي
ِ

َؾ َصاِحُبُف اْلُغَرَماَء; ٕ

ًٓ ـَوَلْق َجـَك الْ  اْلَحْجِر. َؿْجـِلُّ َطَؾقِْف ـَشاَرَك الْ  ;ُؿْػؾُِس َبْعَد اْلَحْجِر ِجـَاَيًة أَْوَجبَْت َما

َنَّ َحؼَّ الْ 
ِ

 الؿراد. كتفكا.َؿْجـِلِّ َطَؾقِْف َثبََت بَِغقِْر اْختِقَاِرهِ ـاْلُغَرَماَء; ٕ

دٜٔ عًٝ٘ قد حمٌ   يٛ قطِ اؿانِ َاي٘، ثِ ظٗس غسِٜ آخس ي٘ د:7ر َطأي١

 قبٌ اؿذس؟

 أكف يرجع طىل الغرماء بؼسطف; ٕكف مشارك لفؿ يف ذلؽ الحؼ،  إكثر طىل

 .وهق ققل الحـابؾة، والشافعل، وُحؽل طـ مالؽ

 .وُحؽل طـ مالؽ أيًضا أكف ٓ يرجع طؾقفؿ; ٕكف كؼٌض لحؽؿ الحاكؿ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إوسط (:/397-398 ،)الشرح الؿؿتع (2318 )الؿحىل (7/678 )الؿغـلاكظر:  (2)

(21/722.) 

(3) الؿغـل (7/679-67:.) 



 :37 نتاب ايبٝٛع

 
بلكف لقس بـؼض لؾحؽؿ، وإكؿا هق ضفقر بقـات أخرى  :ُٚأجٝب عٔ قٍٛ َايو

ؿا لق قسؿت التركة بقـ وارثقـ، ثؿ ضفر وارث كان حؽؿ الحاكؿ قبؾ ضفقرها، ك

 ،فالصحٍح القٌل األًل ثالٌث; فنكف يرجع بؼسطف، وٓ يعتبر ذلؽ كؼًضا لؾحؽؿ،

واهلل أطؾؿ.
(1)

  

 ٌٖ ٜرتى يًُفًظ ْفك١؟ د:8ر َطأي١

أنَّ الؿػؾس ٓ يحجر طؾقف  ٓ خَلف بقـ أهؾ العؾؿ فقؿا ذكر ابـ قدامة 

قالف; إٓ أن يؽقن لف كسب يستطقع أن أن يلخذ مـ مالف ما يـػؼف طىل كػسف، وط

يحصؾ الـػؼة فقؿـع، وإذا كان يستطقع أن يؽتسب بعض الـػؼة فقؿـع مـ الؿال 

 بؼدره، وذلؽ بالؿعروف.

والحؽؿ يف الؽسقة إذا احتقج إلقفا، أو ممن تجفقز الؿقت إذا مات بعض مـ 

يعقل كحؽؿ الـػؼة، واهلل أطؾؿ.
(2)

  

 ٗا؟ٌٖ تباع عًٝ٘ دازٙ اييت ٜطهٓ د:9ر َطأي١

 .مذهب أمحد، وإسحاق، وأبل حـقػة أهنا ٓ ُتباع طؾقف كؿا ٓ يؿـع مـ الـػؼة 

 إىل أهنا ُتباع،  -واختاره ابـ الؿـذر- وذهب ُشريح، ومالؽ، والشافعل

 وُيؽترى لف داًرا غقرها.

ې ى  ى ائ   ائ ەئ    ﴿; لؼقلف تعاىل: القٌل األًلهق  ًاألقسب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/684.)الؿغـلواكظر:  (2)

  (7/686.)الؿغـلاكظر:  (3)
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خذوا ما »الذي سقليت يف الباب: ، ويف حديث أبل سعقد [٢٨3البقرة:] ﴾ەئ

باع طؾقف مـزلف، والؽراء ٓ  ، ومل يـؼؾ أن الـبل «، ولقس لؽم إذا ذلكوجدتم

ُيغـل، فؼد يؽقن سببًا يف كثرة الديقن.
(1)

  

َوإِْن َكاَن َلُف َداَراِن َيْستَْغـِل بُِسْؽـَك إْحَداُهَؿا، :  (7/68:) قاٍ ابٔ قدا١َ

 َ
ِ

ُْخَرى; ٕ ْٕ ـْ ُسْؽـَاَها.بِقَعْت ا ـُ مِثُْؾُف  نَّ بِِف ِغـًك َط َٓ َيْسُؽ َوإِْن َكاَن َمْسَؽـُُف َواِسًعا، 

تِل لَ  ـُ مِثْؾِِف، َوُردَّ اْلَػْضُؾ َطَؾك اْلُغَرَماِء، َكالثِّقَاِب الَّ ُف فِل مِثْؾِِف، بِقَع، َواْشُتِرَي َلُف َمْسَؽ

َٓ يَ  َٓ َيْستَْغـِل ـَوَلْق َكاَن الْ  ثَْؾَفا.ْؾبَُس مِثُْؾُف مِ إَذا َكاَكْت َرفِقَعًة  ـِ  َذْي ـُ َواْلَخادُِم الؾَّ َؿْسَؽ

ـَ َماِل َبْعِض اْلُغَرَماِء، أَْو َكاَن َجِؿقُع َمالِِف َأْطقَاَن َأْمَقاٍل َأْفَؾَس بَِلْثَؿاكَِفا،  َطـُْفَؿا َطقْ

َرائِِط الَّ  ;َوَوَجَدَها َأْصَحاُبَفا َمْن »: ملسو هيلع هللا ىلصتِل َذَكْرَكاَها; لَِؼْقِل الـَّبِلِّ َفَؾُفْؿ َأْخُذَها، بِالشَّ

ـَْد َرُجٍل َقْد َأْفَؾَس  ; َفَؽاَن «َفُفَو َأَحقُّ بِهِ  ؛َأْدَرَك َمَتاَطُه بَِعْقـِِه ِط ـِ ُف َتَعؾََّؼ بِاْلَعقْ نَّ َحؼَّ َٕ ، َو

ـَ اْلـُؿْػؾِسِ 
 إلخ كَلمف. ... َأْقَقى َسبَبًا مِ

٘ غم٤ٞ، فٗمٌ جيمرب إٔ جيعمٌ     إذا فسم َاٍ املفًظ، ٚمل ٜبمل َٓم   د:11ر َطأي١

 ْفط٘ أدرّيا يبعض غسَا٥٘؟

 م مالؽ، والشافعل، وأمحد إىل أكف ٓ يجبر طىل ذلؽ; لؼقلف تعاىل: ذهب اْلما

خذوا ما »، ولحديث أبل سعقد: ﴾ې ى  ى ائ   ائ ەئ    ەئ﴿

ح هذا الؼقل الشقكاين «وجدتم ولقس لؽم إَّل ذلك  .الصحٍح، وهق ، ورجَّ

 أكف يجبر طىل إيجار كػسف مـ الغرماء، وهق ققل وذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/689-.)الؿغـلاكظر:  (2)



 382 نتاب ايبٝٛع

 
طؿر بـ طبد العزيز، وسقار العـبري، وإسحاق، وأمحد يف رواية، وابـ حزم، 

ولقس لفؿ دلقؾ صحقح، صريح طىل ذلؽ، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 ٌٖ جيرب ع٢ً قبٍٛ اهلد١ٜ ٚايؿدق١؟ د:11ر َطأي١

 ٕ ;نَّ يف ذلؽ كؼؾ ابـ قدامة طـ الحـابؾة، والشافعقة أكف ٓ ُيجبر طىل ذلؽ

; إذ ٓ مـة إىل أكف يجب طؾقف قبقل الفدية السقؾمِـَّة طؾقف. وذهب الشقكاين يف 

.قٌل قسٌةطؾقف فقف، وهق 
(2)

 

إذا كان لؾؿػؾس أرش طؿد وجب طؾقف قبقلف. تنبيه:
(3)

  

ّْ د:12ر َطأي١  أخس٣ بعد فو اؿذس عٓ٘، ثِ أفًظ َس٠ أخس٣؟ اإذا تدٜٔ دٜٛ

 اسؿقن ذلؽ الؿال الجديدون مـفؿ، إكثر طىل أنَّ الغرماء كؾفؿ يتؼ

 والؼديؿقن، وهق مذهب الحـابؾة، والشافعقة.

  وذهب مالؽ إىل أن غرماء الحجر إول ٓ يشاركقن الغرماء الجديديـ يف

لؿال مـ مقراٍث، أو وصقة، أو الحجر الثاين; إٓ أن يؽقن الؿػؾس اكتسب ا

، لقٌل األًلًالصٌاب اطؾقف جـاية فقتحاص الغرماء كؾفؿ فقف.  يجـك

أطؾؿ. واهلل
(4)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/356.)السقؾ (2386( )2389 )الؿحىل (7/692 )الؿغـلاكظر:  (2)

  (5/356.)السقؾ (7/693-694 )الؿغـلاكظر:  (3)

 اكظر: الؿصادر السابؼة. (4)

  (7/696.)الؿغـلاكظر:  (5)



 383 فتذ ايعالّ يف دزاض١ أحادٜح بًٛغ املساّ 

 

ـْ َأبِقِف  (188) ِريِد َط ـِ الشَّ ـْ َطْؿِرو ْب   َوَط
ِ
َليُّ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

َؼُف البُخَ «َوُطُؼوبََتهُ  الَواِجِد ُيِحلُّ ِطْرَضهُ  ، َوَطؾَّ َحُف . َرَواُه َأُبقَداُود َوالـََّسائِلُّ ، َوَصحَّ اِريُّ

ـُ ِحبَّاَن. اْب
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

َٓع َع٘؟دإذا أب٢ ايٛا د:1ر َطأي١ ُِٜؿ  د ايػين إٔ ٜككٞ ايدٜٔ، فهٝف 

حديث الباب يدل طىل أنَّ مـ مطؾ وهق غـل; ففق ضامل، يحؾ طرضف 

 بالشؽاية لؾحاكؿ، وطؼقبتف بحبسف.

(: ومـ كان 247)ص ختقاراتآيف   قاٍ طٝخ اإلسالّ ابٔ ت١ُٝٝ

قادًرا طىل وفاء ديـف، وامتـع أجبر طىل وفائف بالضرب والحبس، كص طىل ذلؽ 

 إئؿة مـ أصحاب مالؽ، والشافعل، وأمحد وغقرهؿ.

 وٓ أطؾؿ فقف كزاًطا، لؽـ ٓ ُيزاد كؾ يقم طىل أكثر مـ التعزير إن ققؾ قاٍ:

هايـف، وٓ يؾزمف إحضاره.يتؼدر، ولؾحاكؿ أن يبقع طؾقف مالف، ويؼضل د
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وابـ حبان 8/427(، والـسائل )4739. أخرجف أبقداود )إسٓادٙ ضعٝف، ٖٛ صخٝح بظاٖدٙ (2)

ثـك أو-(، كؾفؿ مـ صريؼ وبر بـ أبل دلقؾة حدثـا محؿد بـ طبداهلل بـ مقؿقن بـ مسقؽة :619)

ستؼراض )باب لصاحب الحؼ طـ طؿرو بـ الشريد بف. وطؾؼف البخاري يف كتاب آ -طؾقف خقًرا

مؼال( بصقغة التؿريض. والحديث إسـاده ضعقػ لجفالة حال محؿد بـ طبداهلل بـ مقؿقن، 

مرفقًطا )مطؾ الغـل ضؾؿ(،  الصحقحقـولؽـ الحديث يشفد لصحتف حديث أبل هريرة الذي يف 

 واهلل أطؾؿ. 

  (7/699-69:.)الؿغـلواكظر:  (3)



 384 اب ايبٝٛعنت

 

ـْ َأبِل َسِعقٍد الُخْدِريِّ  (188)   ،َوَط
ِ
َقاَل: أُِصقَب َرُجٌؾ فِل َطْفِد َرُسقِل اهلل

  ملسو هيلع هللا ىلص
ِ
ُقوا َطَؾْقهِ »: ملسو هيلع هللا ىلصفِل ثَِؿاٍر اْبتَاَطَفا، َفَؽثَُر َدْيـُُف، َفَؼاَل َرُسقُل اهلل َق  «َتَصدَّ َفتََصدَّ

  ،ـَّاُس َطَؾقِْف، َوَلْؿ َيبُْؾْغ َذلَِؽ َوَفاَء َدْيـِفِ ال
ِ
ُخُذوا َما » :لُِغَرَمائِفِ  ملسو هيلع هللا ىلصَفَؼاَل َرُسقُل اهلل

َرَواُه ُمْسؾٌِؿ. «َوَجْدُتْم، َوَلْقَس َلُؽْم إَّلَّ َذلَِك 
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 شَت٘؟َٔ ثبت إعطازٙ عٓد اؿانِ، فٌٗ جيٛش َطايبت٘ َٚال د:1ر َطأي١

  ٓمذهب الجؿفقر أنَّ مـ ثبت طسره طـد الحاكؿ; فَل يجقز مطالبتف، و

، وحديث أبل ﴾ې ى  ى ائ   ائ ەئ    ەئ﴿مَلزمتف; لؼقلف تعاىل: 

 .«خذوا ما وجدتم، ولقس لؽم إَّل ذلك»سعقد الؿذكقر: 

  :لصاحب الحق القد »وقال أبق حـقػة: لغرمائف مَلزمتف. واستدل بحديث

طـ مؽحقل  (،5/343) ضعقػ، أخرجف الدارقطـل ، وهق حديث«والؾسان

مرسًَل، ولقس فقف دٓلة لؿا استدل بف، واهلل أطؾؿ.
(2)

  

 َٔ عًٝ٘ دٜٔ، َفُطٛٔيب ب٘، فً٘ حاالت. د:2ر َطأي١

، َفُطقلِب، ومل يمده، كظر الحاكؿ; فنن كان يف يده  مـ وجب طؾقف ديـ حالٌّ

وإن مل ، ةـقبطىل ذلؽ بال مال ضاهر، أمره بالؼضاء; فنن ذكر أكف لغقره; صالبف الحاكؿ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.2667أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (2)

  (7/695.)الؿغـلاكظر:  (3)



 385 فتذ ايعالّ يف دزاض١ أحادٜح بًٛغ املساّ 

 
ًٓ ضاهًرا، فادَّطك اْلطسار، فصدقف غر ؿف; مل يحبس، ووجب إكظاره، ييجد لف ما

 ومل تجز مَلزمتف; لؿا تؼدم ذكره مـ إدلة قريبًا.

بف غريؿف; فَل يخؾق مـ أحد حالقـ: نْ إو   كذَّ

لف مال; لؽقن الديـ ثبت لف طـ معاوضة  َف رِ أن يؽقن طُ  :احلاٍ األٚىل

البقع، أو طرف لف أصؾ مال سقى هذا; فنن كان إمر كذلؽ وحؾػ الغريؿ أنَّ ك

; حبسف الحاكؿ طـد أكثر أهؾ العؾؿ حتك تشفد البقـة بنطساره; فنن  فمع ًٓ ما

شفدت البقـة بتؾػ مالف; ُقبِؾت شفادهتؿ، سقاء كاكقا مـ أهؾ الخبرة الباصـة، أم 

قرهؿ، ولقس لؾغريؿ أن يطالبف بالقؿقـ ٓ; ٕنَّ التؾػ يطؾع طؾقف أهؾ الخبرة وغ

طىل تؾػف اكتػاء بالبقـة، ولف أن يطالبف بالقؿقـ طىل طسرتف، وأكف لقس لف مال آخر; 

 ٕنَّ ذلؽ غقر ما شفدت بف البقـة.

وإن شفدت البقـة باْلطسار; ُقبِؾت الشفادة طـد أمحد، والشافعل وغقرمها، إذا 

وقال مالؽ: ٓ ُتْسَؿع البقـة طىل اْلطسار;  كاكت الشفادة مـ أهؾ الخبرة الباصـة،

 ٕهنا شفادة طىل الـػل، فَل تسؿع كالشفادة طىل أكف ٓ ديـ طؾقف.

حتى يؼول »واستدل أمحد، والشافعل بحديث قبقصة بـ الؿخارق، وفقف: 

«من قومه لؼد أوُصابت فَلًكا فاقة... اثَلثة من ذوي الِحَج 
(1)

الحديث، والشفادة  

رد مطؾًؼا; فنكف لق شفدت البقـة أنَّ هذا وارث الؿقت ٓ وراث لف طىل الـػل ٓ ت

تظفر، ويققػ  حالةسقاه; ُقبِؾت، وٕنَّ هذه وإن كاكت تتضؿـ الـػل; ففل تثبت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.971سقليت برقؿ ) (2)



 386 نتاب ايبٝٛع

 
 بخَلف ما إذا شفدت أكف ٓ حؼ لف; فننَّ هذا مؿا ٓ يققػ طؾقف. طؾقفا بالؿشاهدة

ل أبق حـقػة: ٓ تسؿع يف وتسؿع البقـة يف الحال طـد أمحد، والشافعل، وقا

الحال، ويحبس شفًرا، وُروي )ثَلثة أشفر(، وُروي )أربعة أشفر(، حتك يغؾب 

طىل الظـ طـد الحاكؿ أكف لق كان لف مال; ٕضفره. وققلف مردود; ٕنَّ ذلؽ يبطؾ 

طـد أمحد،  يؾزمف الحؾػولق صؾب الغريؿ أن يحؾػ مع البقـة; مل  فائدة البقـة.

 يحؾػ. يؾزمف أن ، ولؾشافعل ققٌل أكفالصحٍح، وهق والشافعل يف ققل

أن ٓ ُيعرف لف مال، كلن يؽقن الحؼ ثبت طؾقف بلرش جـاية،  احلاٍ ايجا١ْٝ:

أو ققؿة متؾػ، أو مفر، أو ضؿان، أو ما أشبف ذلؽ; فالؼقل ققلف مع يؿقـف طـد أهؾ 

بقـة طىل العؾؿ، ومؿـ كصَّ طىل ذلؽ أمحد، والشافعل، وابـ الؿـذر، وإن أتك ب

إطساره; مل يستحؾػ طىل الصحقح كؿا تؼدم، وإن شفدت البقـة بتؾػ مالف; مل ُيغـ 

ًصا مـ  كتفكاذلؽ طـ القؿقـ; ٕنَّ اْلطسار أخػك مـ مجرد التؾػ.  الؿغـلُمَؾخَّ

(7/696-.)
(1)

 

 َٔ أزاد ايطفس، ٚعًٝ٘ دٜٔ ٜطتخل قبٌ َد٠ ايطفس. د:3ر َطأي١

 ػر حتك يؼقؿ لف ضؿقـًا، أو رهـًا، مذهب أمحد أنَّ لؾغريؿ أن يؿـعف مـ الس

 .واختاره شقخ اْلسَلم

  ،واهلل أطؾؿ.ودـًاألقسب قٌل أحومذهب الشافعل أكف لقس لف مـعف ،
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/356.)السقؾ الجرار( 247)ص آختقارات (2387 )الؿحىلواكظر:  (2)

 (.247)ص آختقارات (7/6:2 )الؿغـلاكظر:  (3)



 387 فتذ ايعالّ يف دزاض١ أحادٜح بًٛغ املساّ 

 

ـْ أَبِقِف  (188) ـِ َمالٍِؽ َط ـِ َكْعِب ْب ـِ اْب   ،َوَط
ِ
َحَجَر َطَؾك  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسقَل اهلل

َحُف الَحاكُِؿ، َوَأْخَرَجُف ُمَعاذٍ َماَلفُ  ، َوَصحَّ اَرُقْطـِلُّ ـٍ َكاَن َطَؾقِْف. َرَواُه الدَّ ، َوَباَطُف فِل َدْي

َح.جِّ رُ وَ  َأُبقَداُود ُمْرَسًَل،
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

ا قالف الشقكاين فقف الحجر طىل الؿػؾس، والحديث ضعقٌػ، لؽـ ُيغـل طـف م

  يفالسقؾ الجرار (5/361 :) الشرع الؼادريـ طىل رفع  امؽَّ ُح وطىل

ف مـ ضالؿف ـَ يْ ـ دَ يْ وإخذ طىل أيدي الظؾؿة أن يلخذوا لصاحب الدَّ  ،الظَلمات

يـ كان ـ إٓ مجرد الحجر طىل مـ طؾقف الدَّ يْ وإذا مل يطؾب مـ لف الدَّ  ،اا وقفرً قسرً 

 .حؽام الشريعةأقؾ ما يجب طىل هذا 

ومـ ذلؽ أدلة إمر  ،معؾقم بؽؾقات إدلة وجزئقاهتا هوهذا الذي ذكركا

ا يف وهل كثقرة جدًّ  ،وإخذ لؾؿظؾقم مـ الظامل ،بالؿعروف والـفل طـ الؿـؽر

 . ... غـل طـ آستدٓل بحديث كعب بـ مالؽتُ  لوه ،الؽتاب والسـة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، مـ صريؼ هشام بـ 3/69(، والحاكؿ )342-5/341. أخرجف الدارقطـل )ايساجح إزساي٘ (2)

طـ معؿر طـ الزهري طـ ابـ كعب بـ مالؽ طـ أبقف بف. وابـ كعب بـ مالؽ، قد سؿل يقسػ 

يف بعض الطرق )طبدالرمحـ( فاْلسـاد ضاهره الصحة، ولؽـ هشاًما قد خقلػ يف إسـاده، فؼد 

رواه طبدالرزاق وابـ الؿبارك طـ معؿر بنسـاه مرسًَل بدون ذكر )أبقف(، وكذلؽ رواه يقكس بـ 

( وقد رجح الؿرسؾ ابـ 282رقؿ ) الؿراسقؾبف مرسًَل، أخرجف أبقداود يف  يزيد طـ الزهري

 اْلرواء(، و 7/756) البدر الؿـقرطبدالفادي وطبدالحؼ وغقرمها وهق الصقاب. واكظر: 

(2546 .) 



 388 نتاب ايبٝٛع

 
بل سعقد الخدري ثؿ استدل طىل الحجر طىل مال الؿػؾس بحديث أ

 .تؼدم الذي

ومعؾقٌم أكف إذا جاز تػريؼ مال الؿػؾس مجقعف بقـ أهؾ الديـ; كان  ثِ قاٍ:

يـ ثابتًا بػحقى الخطاب.  هاجقاز حجره حتك يػرق بقـ أهؾ الدَّ

 الؿسللة يف أول كتاب التػؾقس. توقد تؼدم
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ـِ ُطَؿَر  (188) ـِ اْب ـُ َم ُأُحدٍ َيقْ  ملسو هيلع هللا ىلصَطَؾك الـَّبِلِّ  َقاَل: ُطِرْضُت  ،َوَط ، َوَأَكا اْب

ـُ َخْؿَس َطْشَرَة  َأْرَبَع َطْشَرَة َسـًَة َفَؾْؿ ُيِجْزكِل، َوُطِرْضُت  َطَؾقِْف َيْقَم الَخـَْدِق َوَأَكا اْب

.َسـًَة، َفَلَجاَزكِل. ُمتََّػٌؼ َطَؾقْفِ 
(1)

 

: َفَؾْؿ ُيِجْزكِل َوَلْؿ َيَركِل َبَؾْغُت َوفِل ِرَواَيٍة لِؾْ  ـُ ُخَزْيَؿَة.بَقَْفِؼلِّ َحُف اْب . َوَصحَّ
(2)

 

ـْ َططِقََّة الُؼَرضِلِّ  (181) ، َفَؽاَن َيْقَم ُقَرْيَظةَ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: ُطِرْضـَا َطَؾك الـَّبِلِّ  َوَط

ـْ َأْكبََت  ـْ َلْؿ ُيـْبِْت ُخ  َم َسبِقؾِل. َرَواُه  َل ؾِّ َلْؿ ُيـْبِْت َفخُ  فِقَؿـُف، َفُؽـْت َسبِقؾُ  َل ؾِّ ُقتَِؾ، َوَم

إَْرَبَعةُ 
(3)

ـُ ِحبَّانَ  َحُف اْب .َوالَحاكِؿُ  ،، َوَصحَّ
(4)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2979(، ومسؾؿ )3775أخرجف البخاري ) (2)

جريج ثـا طبقداهلل طـ كافع طـ ابـ  (، مـ صريؼ ابـ5839(، وابـ حبان )7/66أخرجف البقفؼل ) (3)

طؿر بف. وهذا اْلسـاد ضاهره الصحة، ولؽـ هذه الزيادة تػرد هبا ابـ جريج مـ سائر مـ روى 

 الصحقحقـالحديث، فؼد رواه مجع طـ طبقداهلل بـ طؿر بدون هذه الزيادة، وروايتفؿ طـف يف 

مة وطبداهلل بـ كؿقر وابـ إدريس مـفؿ: يحقك بـ سعقد الؼطان وأبقأسا الؿسـد، والســو

الؿسـد والثقري وابـ طققـة وطبدالرحقؿ بـ سؾقؿان وطبدالقهاب الثؼػل وأبقمعاوية كؿا يف 

(، وطبداهلل بـ طؿر طـد :296وتابع طبقداهلل طـ كافع أبقمعشر طـد الطقالسل ) ،الجامع

كافع بدون الزيادة  ( فرووه طـ7586(، وطؿر بـ محؿد طـد أبل طقاكة )827:طبدالرزاق )

 الؿذكقرة. 

 . ســ البقفؼلففل زيادة شاذة، وقد استغرهبا ابـ صاطد كؿا يف 

 يف )ب(: )الخؿسة(. (4)

(، والترمذي 3:/9( )7/266(، والـسائل )5516( )5515. أخرجف أبقداود )صخٝح (5)

(، 4/46( )3/234(، والحاكؿ )5892(، ابـ حبان )3653( )3652(، وابـ ماجف )2695)

 وإسـاده صحقح طىل شرط الشقخقـ كؿا قال الحاكؿ، وألػاضفؿ متؼاربة. 
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 ني املسائل واألحكام املستفادة من احلدي 

 مع ذكر بعض املسائل امللحقة

 اؿذس ع٢ً ايؿيب. د:1ر َطأي١

خَلف بقـ أهؾ العؾؿ طىل أن الصبل والقتقؿ يحجر طؾقف يف مالف; لؼقلف ٓ 

ڭ ڭ ڭ  ۇ  ۇ    ۆ ۆ ۈ    ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ      ﴿: تعاىل

 ﴾ې  ې  ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ     ۇئ ۇئ  *ۉ 

.[٦-5النساء:]
(1)

  

 َت٢ ٜدفع إيٝ٘ َاي٘؟ د:2ر َطأي١

 يجب دفع الؿال إىل الؿحجقر طؾقف إذا رشد وبؾغ.

ـُ الْ  ،َتَعاَلك َلقَْس فِقِف اْختََِلٌف بَِحْؿِد اهللوَ :  قاٍ ابٔ قدا١َ ُؿـِْذِر: ـَقاَل اْب

ې  ې   ﴿َتَعاَلك بِِف فِل َكصِّ كِتَابِِف، بَِؼْقلِِف ُسبَْحاَكُف:  اتََّػُؼقا َطَؾك َذلَِؽ، َوَقْد َأَمَر اهلل

 ها.﴾ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ     ۇئ ۇئ

، حتك ولق صار كبقر السـ طـد فنذا بؾغ ومل يرشد; فَل يدفع إلقف حتك يرشد

وقال أبق حـقػة: يدفع إلقف إذا بؾغ الخامسة والعشريـ، وٓ يحجر  أكثر أهؾ العؾؿ.

طؾقف بعدها. وققلف مخالٌػ لصريح الـص الؿتؼدم، واهلل أطؾؿ.
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .تػسقر الؼرصبل (7/6:4 )الؿغـلاكظر:  (2)

  (7/6:5-6:6.)الؿغـلاكظر:  (3)
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 ٌٖ ٜعترب يف شٚاٍ اؿذس عٔ ايؿيب حهِ اؿانِ؟ د:3ر َطأي١

َٓ ُيْعتَبَُر َذلَِؽ فِل ا:  قاٍ ابٔ قدا١َ بِلِّ َو َوبَِفَذا َقاَل  إَذا َرَشَد َوَبَؾَغ. لصَّ

افِِعلُّ  َّٓ بَِحاكٍِؿ. :َوَقاَل َمالٌِؽ  ،الشَّ ;  َٓ َيُزوُل إ افِِعلِّ َوُهَق َقْقُل َبْعِض َأْصَحاِب الشَّ

ُف َمْقِضُع اْجتَِفادٍ َوَكَظرٍ  َكَّ
ِ

ْشِد إلَ  ;ٕ ُف َيْحتَاُج فِل َمْعِرَفِة اْلُبُؾقِغ َوالرُّ ك اْجتَِفادٍ، َفنِكَّ

ِػقِف. ـْ السَّ  َفقُقَقُػ َذلَِؽ َطَؾك ُحْؽِؿ اْلَحاكِِؿ، َكَزَواِل اْلَحْجِر َط

ْشِد،  َوَلـَا َأنَّ اهللَ  قاٍ: َتَعاَلك َأَمَر بَِدْفِع َأْمَقالِِفْؿ إَلقِْفْؿ ِطـَْد اْلُبُؾقِغ َوإِيـَاِس الرُّ

ْفَع ِطـَْد ُوُجقِب َذلَِؽ بُِدوِن ُحْؽِؿ اْلَحاكِِؿ،  َفاْشتَِراُط ُحْؽِؿ اْلَحاكِِؿ ِزَياَدٌة َتْؿـَعُ  الدَّ

َكَُّف َحْجٌر بَِغقِْر ُحْؽِؿ َحاكِؿٍ 
ِ

، َوٕ َفقَُزوُل بَِغقِْر ُحْؽِؿِف، َكاْلَحْجِر  ،َوَهَذا ِخََلُف الـَّصِّ

ِػقَف.ـَطَؾك الْ   هاَؿْجـُقِن، َوبَِفَذا َفاَرَق السَّ

، واهلل أطؾؿ.جحالساوما رجحف ابـ قدامة هق  ُ :قلت
(1)

 

 ٌٖ حهِ ايٝت١ُٝ يف شٚاٍ اؿذس نخهِ ايٝتِٝ؟ د:4ر َطأي١

 وُأوكس  ،ذهب مجاطة مـ أهؾ العؾؿ إىل أن حؽؿفا حؽؿ القتقؿ، فنذا بؾغت

ې  ې  ې ى ى ائ ائ ەئ  ﴿رشدها دفع إلقفا مالفا; لؼقلف تعاىل: 

، فعؿقمفا يشؿؾ القتقؿ والقتقؿة، وهق ققل ططاء، ﴾ەئ وئ وئ     ۇئ ۇئ

 ر مـ الحـابؾة، والشافعل، وأبل ثقر، وابـ الؿـذر.والثقري، وكثق

 ل بعد زواجفا طـد أن تؾد، أو يؿرَّ طؾقفا حقل اوقال بعضفؿ: يدفع إلقفا الؿ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (6/398.)اْلكصاف (7/6:5 )الؿغـلاكظر:  (2)
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ثبت طـ  بعد الزواج، وهق ققل شريح، والشعبل، وأمحد يف رواية، وإسحاق; لؿا

، أو ت ًٓ ؾد طؿر أكف قال: ٓ ُأجقز لجارية ططقة حتك تحقل يف بقت زوجفا حق

 ( بنسـاد صحقح.7/523أخرجف ابـ أبل شقبة ) ولًدا.

  ومذهب مالؽ أهنا ٓ تعطك حتك تتزوج، ويدخؾ طؾقفا زوجفا; ٕكف تصبح

 ثقبًا، والثقب أحؼ بـػسفا مـ ولقفا; ففل أحؼ بؿالفا طـد ذلؽ.

، ورجحف ابـ قدامة، وأثر طؿر لقس بحجة; الصٌابهق  ًالقٌل األًل ُ :قلت

العطقة، فَل يؾزم مـف مـع تسؾقؿ مالفا، ومـعفا مـ سائر مع أكف مختص بؿـع 

التصرفات، وققل مالؽ لقس طؾقف دلقؾ.
(1)

  

 تؿسف ايٝتِٝ ٚايؿيب. د:5ر َطأي١

  يصح تصرفف بدون إذن ولقف طـد الجؿفقر، وأجاز أبق حـقػة تصرفف يف ٓ

البقع والشراء. وكذلؽ ٓ يصح إقراره طـد الجؿفقر، وقال بعضفؿ: يؾزمف 

.ًاألظيس قٌل اجلويٌزؽ الحجر طـف إذا كان بالًغا. اْلقرار بعد ف
(2)

 

َِ حيؿٌ ايبًٛغ؟ د:6ر َطأي١  ٔب

يحصؾ البؾقغ بخروج الؿـل مـ الذكر، وإكثك، سقاء باحتَلم، أم بغقر ذلؽ 

 وكذلؽ بالحؿؾ. ويحصؾ يف حؼ الؿرأة بالحقض بغقر خَلف ،وهذا مجؿع طؾقف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (6/39:-3:1.)اْلكصاف (6/49 )تػسقر الؼرصبل (7/712 )الؿغـلواكظر:  (2)

 (، واكظر ما تؼدم يف أوائؾ البققع.6/397) اْلكصاف (7/6:7 )الؿغـلاكظر:  (3)
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 يل حيكم علٌّ بالبلُغ إذا أنبت؟ َاختلفُا: 

 .عر العاكة، وهق الشعر الذي فقف خشقكة يستحؼ الحؾؼوهق خروج ش

  فذهب الجؿفقر إىل أكف يحؽؿ طؾقف بالبؾقغ إذا وجد مـف هذا الشعر; لحديث

ططقة الؼرضل الذي يف الباب، فؼد أبقح دم مـ أكبت، وجعؾقا لف حؽؿ الرجال، 

 وهذا يدل طىل أن ذلؽ طَلمة ضاهرة يف البؾقغ.

  ؿ يجعؾف ؾحؼ الؽػار فؼط، وخالػ أبق حـقػة فولؾشافعل ققل أكف طَلمة يف

 .ًالصٌاب قٌل اجلويٌزدلقًَل طىل البؾقغ مطؾًؼا، 

 ؟هِّا معّّهاَاختلفُا يل حيكم علٌّ بالبلُغ إذا بلغ ِس

 سـة رةشط ؿسغ إذا بؾغ الخفجؿفقر العؾؿاء طىل أكف يحؽؿ طؾقف بالبؾق ،

بحديث ابـ  ، واستدلقاحقض، أو اْلكبات قبؾ ذلؽوإن مل يقجد آحتَلم، أو ال

 طؿر الذي يف الباب، وبؼقلف: ومل يرين بؾغت.

  وذهب مالؽ، وداود إىل أكف ٓ حدَّ لف، لؽـ قال مالؽ: إذا ضفر مـف طَلمات

أخرى، كخشقكة الصقت، وما أشبفف; حؽؿ ببؾقغف، ويف رواية طـف أكف حده 

يحؽؿ ببؾقغف  ـ وجد يف البؾقغ، وأما داود فؼال: ٓبسبع طشرة; لؽقكف أكبر س

 حتك يحتؾؿ، وإن صار شقًخا.

 (، وأما سـة طشرة ، أو ثؿانوالؿشفقر طـد الؿالؽقة التحديد بـ)سبع طشرة

ك طـف بسبع طشرة، أو أبق حـقػة فعـده الجارية بسبع طشرة، وأما الغَلم فحؽ
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 طشرة، أو تسع طشرة سـة. طشرة، وُحؽل طـف بثؿان ثؿان

 البؾقغيف لقس هـاك دلقؾ طىل التحديد، والعبرة  :قال أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل لو

 كاْلكبات ما يدل طىل البؾقغو ،آحتَلم، أو خروج الؿـل، والؿحقض طـد الؿرأة

.وغقره مؿا يحصؾ لؾبالغقـ
(1)

 

 َا املكؿٛد بايسغد؟ د:7ر َطأي١

  أكثر أهؾ العؾؿ طىل أنَّ الؿؼصقد بالرشد هق الصَلح يف الؿال، وقد قال ابـ

أخرجف  طـف القتؿ. كمـ صالح ما يلخذ الـاس فؼد اكؼض طباس: فنذا أخذ لـػسف

 (.2923مسؾؿ )

 .وقال الحسـ، والشافعل، وابـ الؿـذر: الرشد صَلحف يف ديـف ومالف 

وأجاب الجؿفقر بلثر ابـ طباس، وقالقا: العدالة ٓ تعتبر يف الرشد يف 

ق غقر رشقد الدوام; فَل تعتبر يف آبتداء، وققلفؿ: إن الػاسؼ غقر رشقد، فـعؿ ه

، واهلل أطؾؿ.ًالصٌاب قٌل اجلويٌزيف ديـف، ولؽـف قد يؽقن رشقًدا يف مالف. 
(2)

 

 نٝف١ٝ َعسف١ ايسغد. د:8ر َطأي١

ذكر أهؾ العؾؿ أنَّ معرفة الرشد يحصؾ باختباره بلن يجعؾف يتصرف بنذكف يف 

بعض إشقاء، مع مرور إيام، فنذا أصبح يحسـ التصرف يف حػظ مالف، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (6/46.)تػسقر الؼرصبل (3775 )الػتح (7/6:8-6:9 )الؿغـلاكظر:  (2)

  (6/39:.)اْلكصاف (6/48- )تػسقر الؼرصبل (7/718 )الؿغـلاكظر:  (3)
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الؿال، وكؾٌّ يف مجالف، فنذا كان تاجًرا أحسـ التجارة، وإن كان  وتـؿقتف; دفع إلقف

فَلًحا أحسـ صرف مالف يف الزراطة والؽسب مـفا، وما أشبف ذلؽ، والحاصؾ أن 

ذلؽ يرجع إىل طرف الـاس، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 اؿذس ع٢ً اجملٕٓٛ. د:9ر َطأي١

ڭ ﴿الحجر طىل الؿجـقن مجؿع طؾقف، ويدل طؾقف طؿقم أية الؿتؼدمة: 

، ويزول الحجر طـ الؿجـقن بنفاقتف [5النساء:]﴾ۈ ۇ  ۇ ۆ ۆ ۈ  ڭ ڭ

.ورجقع طؼؾف، وٓ يػتؼر ذلؽ إىل حؽؿ حاكؿ بغقر خَلف. قالف ابـ قدامة 
(2)

 

 اؿذس ع٢ً ايطفٝ٘ ايرٟ ال حيطٔ ايتؿسف. د:11ر َطأي١

  ،مجفقر العؾؿاء طىل أكف يحجر طؾقف، ويشرع ذلؽ لؾؿحافظة طىل مالف

 ﴾ائ ەئ ەئ وئ وئ     ۇئ ۇئ ﴿: واستدلقا طىل ذلؽ بؼقلف تعاىل

; فدلَّ طىل أكف إن كان سػقًفا ٓ يدفع إلقف مالف فقػفؿ مـف جقاز الحجر [٦النساء:]

 طىل السػقف وإن كان كبقرا.

، ﴾ڭ ڭ ڭ  ۇ﴿واستدلقا طىل ذلؽ بعؿقم أية الؿتؼدمة: 

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ  ڇ   ڇ  ڍ ڍ ڌ ﴿وبؼقلف تعاىل: 

 قف وٓية.، فلثبت طؾ[٢٨٢البقرة:] ﴾ڌ ڎ ڎ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [ مـ سقرة الـساء.7]آية: قر الؼرصبلتػس (7/719 )الؿغـلاكظر:  (2)

  (6/398.)اْلكصاف[ 6سقرة الـساء ]آية: تػسقر الؼرصبل (7/6:4 ،6:5 )الؿغـلاكظر:  (3)
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أنَّ بعض الصحابة   (4612:)ســ أبل داودواستدلقا بحديث أكس يف 

، أن يحجر طىل رجؾ; لؽقكف يخدع يف البققع، فؿـعف الـبل  سللقا الـبل 

ص لف أن يؼقل:  وإسـاده  «َّل خَلبة»فشؽا إلقف أكف ٓ يؼدر طىل ترك ذلؽ، فرخَّ

ف، ولق كان ٓ يصح الحجر ، والشاهد مـ الحديث أهنؿ سللقا الحجر طؾقحسـ

 إكف حرٌّ طاقٌؾ فَل يحجر طؾقف. طىل مثؾف; لؼال الـبل 

أهنؿا أرادا أن يحجرا طىل  واستدلقا طىل ذلؽ بلثر طـ طظ، وطثؿان 

يف   (7/72)ســ البقفؼلو  (21/22،)إوسط اهلل بـ جعػر كؿا يف طبد

لػاظ، ومجؿقطفا تدل قصٍة لفا صرق يف كؾ صريؼ مـفا ضعٌػ، واختَلف يف إ

 .طىل أن لؾؼصة أصًَل 

أكف قال يف   (7184:)صحقح البخاريواستدلقا بؼقل ابـ الزبقر كؿا يف 

بقٍع، أو ططاٍء أططتف طائشة: لتـتفقـ طائشة، أو ٕحجرنَّ طؾقفا. وشاهدكا مـ ذلؽ 

ساء قد أ ذكر الحجر، فؼد كان معروًفا طـد الصحابة; مع أنَّ طبد اهلل بـ الزبقر 

 .ثؿ إكف اطتذر إلقفا مـ كَلمف ذلؽ  مع أم الؿممـقـ هبذا الؽَلم

  ا، طاقًَل، بالًغاوذهب بعضفؿ ، لقس بصبل إىل أكف ٓ يحجر طؾقف; لؽقكف حرًّ

وٓ مجـقن، وهذا ققل ابـ سقريـ، والـخعل، وأبل حـقػة، وتقىل ابـ حزم 

 .الؿحىلكصرة هذا الؼقل يف 

، تؼدم ذكره مـ إدلة، وهق ترجقح الشقكاين ; لؿا ًالصحٍح القٌل األًل

ومؿـ قال بف أمحد، ومالؽ، وإسحاق، وإوزاطل، والشافعل، وأبق طبقد، 
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 ثقر وغقرهؿ. وأبق

َػف; ُيحجر طؾقف  والصبل الذي يػؽ طـف الحجر لرشده، وبؾقغف، ثؿ يعاود السَّ

 أطؾؿ.أيًضا مرة أخرى طـد الجؿفقر خَلًفا لؿـ تؼدم ذكرهؿ قريبًا، واهلل
(1)

 

 َت٢ ٜجبت اؿذس ع٢ً ايطفٝ٘، َٚت٢ ٜصٍٚ؟ د:11ر َطأي١

  ضاهر إدلة الؿتؼدمة يف الؿسللة السابؼة مـ إحاديث وأثار تدل طىل أن

الحجر طىل السػقف يؽقن مـ قبؾ الحاكؿ، ومؿـ قال بذلؽ أمحد، والشافعل، 

 وغقرمها.

 قٌل  ًالصٌابذيره. وقال محؿد بـ الحسـ: يصقر محجقًرا طؾقف بؿجرد تب

 .اجلويٌز

، الصحٍح، وهق ة الحاكؿ لف طـد إكثر أيًضالويزول الحجر طـ السػقف بنزا

بـ الحسـ، وبعض الحـابؾة; ٕكف ثبت بحؽِؿ الحاكؿ; فقزول خَلًفا لؿحؿد 

بنزالتف، وهق مذهب مالؽ أيًضا.
(2)

  

 ايطفٝ٘ فأتًف ايطفٝ٘ ذيو املاٍ، فُٔ قُإ َٔ؟َٔ عاٌَ  د:12ر َطأي١

ذلؽ  رَ ِف ظْ لسػفف; فنكف يـبغل أن يُ   شخصٍ طىل رَ مـ َحجَ  ذكر أهؾ العؾؿ طىل أنَّ 

ويـشره لؾـاس; لتجتـب معامؾتف; فنن باع واشترى، فالبقع فاسد، ويسترجع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تػسقر الؼرصبل (3427 )الـقؾ (24:5 )الؿحىل (7/6:4( )7/71:- )الؿغـلاكظر:  (2)

(6/49.) 

  (6/3::.)اْلكصاف (7/6:5 ،721 )الؿغـلاكظر:  (3)
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الحاكؿ ما باع مـ مالف، أو الثؿـ إن كان اشترى، ويرد ما أخذ إن كان باققًا; فنن 

كذلؽ ما أخذ مـ كان قد أتؾػف السػقف; ففق مـ ضؿان أخر الذي سؾطف طؾقف، و

كان باققًا أطاده الحاكؿ، وإن تؾػ  أمقال الـاس برضاهؿ، كؼرٍض أو غقره; فنن

ـف.  فؿـ ضؿان الذي مؽَّ

وهذا محؿقل طىل ما إذا طؾؿ أخر بسػفف، وأما إذا مل يعؾؿ ففق مـ  ُ :قلت

 أولقائف. طىل ضؿان السػقف يف مالف، أو

حبف، أو أتؾػف، كالغصب والجـاية; بغقر اختقار صا السػقف قالقا: فلما إن أخذه

فعؾقف ضؿاكف; ٕكف ٓ تػريط مـ الؿالؽ; ٕنَّ الصبل، والؿجـقن لق فعَل ذلؽ; 

لزمفؿا الضؿان; فالسػقف أوىل.
(1)

  

 إذا أقس ايطفٝ٘ مبا ٜٛدب اؿد أٚ ايكؿاف؟ د:13ر َطأي١

لَِػَؾٍس، َأْو  ;َطَؾقْفِ  َؿْحُجقرُ ـالْ  (7/723 :)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ

ْرِب، َواْلَؼْذِف، َس  ِرَقِة، َوالشُّ َكا، َوالسَّ ا َأْو قَِصاًصا، َكالزِّ َػٍف، إَذا َأَقرَّ بَِؿا ُيقِجُب َحدًّ

َفنِنَّ َذلَِؽ َمْؼبُقٌل، َوَيْؾَزُمُف ُحْؽُؿ َذلَِؽ فِل  ;َواْلَؼتِْؾ اْلَعْؿِد، َأْو َقْطِع اْلقَِد، َوَما َأْشبََفَفا

ـُ الْ  َذا ِخََلًفا.َٓ َكْعَؾُؿ فِل هَ  اْلَحال. ـْ أَْهِؾ ـَقاَل اْب
ـْ َكْحَػُظ َطـُْف مِ ُؿـِْذِر: َأْجَؿَع ُكؾُّ َم

َؿْحُجقِر َطَؾقِْف َطَؾك َكْػِسِف َجائٌِز، إَذا َكاَن إْقَراُرُه بِِزًكا، َأْو ـاْلِعْؾِؿ َطَؾك َأنَّ إْقَراَر الْ 

َوَهَذا َقْقُل  ، َوَأنَّ اْلُحُدوَد ُتَؼاُم َطَؾقِْف.َسِرَقٍة، َأْو ُشْرِب َخْؿٍر، َأْو َقْذٍف، َأْو َقتْؾٍ 

افِِعلِّ  ـْ َغقِْرِهْؿ ِخََلَفُفْؿ. ،الشَّ َٓ َأْحَػُظ َط ْأِي، َو  هاَوَأبِل َثْقٍر، َوَأْصَحاِب الرَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/46:.)الحاوي (6/397 )اْلكصاف (7/722 )الؿغـلاكظر:  (2)
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 ٌٖ ٜكع ايطالم َٔ احملذٛز عًٝ٘؟ د:14ر َطأي١

 قاٍ ابٔ قدا١َ   يفالؿغـل (7/723 :) َصََلُقُف َوإِْن َصؾََّؼ َزْوَجتَُف، َكَػَذ

َنَّ اْلُبْضَع َيْجِري  فِل َقْقِل َأْكثَِر َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ.
ِ

َٓ َيَؼُع َصََلُقُف; ٕ ـُ َأبِل َلقَْؾك:  َوَقاَل اْب

ُف َيْؿؾُِؽُف بَِؿاٍل، َوَيِصحُّ َأْن َيُزوَل مِْؾُؽُف َطـُْف بَِؿاٍل، َفَؾْؿ  ،َؿالِ ـَمْجَرى الْ  بَِدلِقِؾ أَكَّ

 َؿاِل.ـَف فِقِف َكالْ َيْؿؾِْؽ التََّصرُّ 

ٍف فِل الْ  قاٍ ابٔ قدا١َ: َٓ َيْجِري َمْجَراهُ ـَوَلـَا أَنَّ الطَََّلَق َلقَْس بِتََصرُّ  ;َؿاِل، َو

ْقَراِر بِاْلَحدِّ َواْلِؼَصاصِ ، َفََل ُيْؿـَُع مِـْفُ  َٓ َيْجِري َمْجَرى الْ ، َكاْْلِ ُف  َأكَُّف  :َؿالِ ـَوَدلِقُؾ َأكَّ

ـْ الْ 
ِف فِل الْ َيِصحُّ مِ ـْ التََّصرُّ

َٓ ُيْؿَؾُؽ ـَعبِْد بَِغقِْر إْذِن َسقِِّدِه، َمَع َمـِْعِف مِ َؿاِل، َو

َكَُّف ُمَؽؾٌَّػ َصؾََّؼ اْمَرَأَتُف ُمْختَاًرا، َفَقَقَع َصََلُقُف، َكاْلَعبِْد َوالْ 
ِ

 هاُؿَؽاَتِب.ـبِاْلِؿقَراِث، َوٕ

 ٌٖ ٜكع عتك٘ إذا أعتل؟ د:15ر َطأي١

 طدم وققطف; ٕكف تصرف يف الؿال، فلشبف سائر  أكثر أهؾ العؾؿ طىل

التصرفات. وأجاز طتؼف أمحد يف رواية، وهق ققل مـ ٓ يرى الحجر طىل السػقف، 

، واهلل أطؾؿ.القٌل األًلهق  ًالصحٍحكالحـػقة، وابـ حزم. 
(1)

  

 ٌٖ ٜؿذ ْهاح ايطفٝ٘ إذا تصٚج؟ د:16ر َطأي١

 ابـ قدامة;  مذهب أبل حـقػة، ومجاطة مـ الحـابؾة صحة تزويجف، وصححف

ٕكف طؼد غقر مايل; فصح مـف كالطَلق، وإن لزم مـف الؿال، فحصقلف بطريؼ 

 ، فَل يؿـع مـ العؼد.الِضْؿـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/724.)الؿغـلاكظر:  (2)
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  ومذهب الشافعل، وأبل ثقر، وبعض الحـابؾة طدم صحة الـؽاح; ٕكف

 تصرف يجب بف الؿال.

، واهلل أطؾؿ.ًاألقسب القٌل األًل ُ :قلت
(1)

  

 ا ٜٛدب املاٍ َٔ اؾٓاٜات؟إذا أقس ايطفٝ٘ بدٜٔ، أٚ مب د:17ر َطأي١

 الحجر طـف، وهق مذهب الحـابؾة، وأبل ثقر;  فؽ بعد بف مـفؿ مـ قال: يؾزم

مؽؾػ أقرَّ بشلء يف ذمتف وٓ يستطقع تسؾقؿف يف الحال; فؾزمف بعد فؽ  فٕك

 الحجر طـف.

  ومـفؿ مـ قال: ٓ يؾزمف ذلؽ اْلقرار، وهق مذهب الشافعل، وبعض

ؾقف لعدم رشده، ولضعػ طؼؾف، وسقء تصرفف، وٓ الحـابؾة; ٕكف محجقر ط

 .يـدفع الضرر طـف إٓ بنبطال إقراره بالؽؾقة، كالصبل والؿجـقن

ـَ اهلل :ثِ قاٍ ،َٚاٍ ابٔ قدا١َ إىل ٖرا ايكٍٛ ُتُف فِقَؿا َبقْـَُف َوَبقْ ا ِصحَّ  ;َتَعاَلك َفَلمَّ

ـٍ َلِزَمفُ  َة َما َأَقرَّ بِِف، َكَدْي ـٍ َلِزَمُف َقبَْؾ اْلَحْجِر َطَؾقْفِ  َفنِْن َطؾَِؿ ِصحَّ ـْ ِجـَاَيٍة، َأْو َدْي
 ;مِ

ا، َفَؾِزَمُف َأَداُؤُه، َكَؿا َلْق َلْؿ ُيِؼرَّ بِفِ  َكَُّف َطؾَِؿ َأنَّ َطَؾقِْف َحؼًّ
ِ

َوإِْن َطؾَِؿ َفَساَد  .َفَعَؾقِْف َأَداُؤُه; ٕ

ـٍ  ـَ َطَؾقِْف، َأْو بِِجـَاَيٍة َلْؿ ُتقَجْد مِـُْف، َأْو أََقرَّ بَِؿا  إْقَراِرِه، مِثُْؾ َأْن َطؾَِؿ َأكَُّف َأَقرَّ بَِدْي َٓ َدْي َو

ـْ َدَفَعُف إَلقِْف بَِؼْرٍض َأْو َبقْعٍ  َكَُّف َيْعَؾُؿ  ;َٓ َيْؾَزُمُف، مِثُْؾ إْن َأْتَؾَػ َماَل َم
ِ

َلْؿ َيْؾَزْمُف َأَداُؤُه; ٕ

ـَ َطَؾقِْف، َفَؾْؿ َيْؾزَ  َٓ َدْي ُف  هاْمُف َشْلٌء، َكَؿا َلْق َلْؿ ُيِؼرَّ بِِف.َأكَّ
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/725.)الؿغـلاكظر:  (2)

  (6/414.)اْلكصاف (7/726-727 )الؿغـلاكظر:  (3)



 3:1 فتذ ايعالّ يف دزاض١ أحادٜح بًٛغ املساّ 

 
ٚيممٞ ايٝتممِٝ ٖممٌ يمم٘ إٔ ٜأنممٌ َممٔ َمماٍ ايٝتممِٝ َكابممٌ قٝاَمم٘         د:18ر َطأي١

 عًٝ٘؟

 ﴾ىئ ىئ     ی یی ی جئ     حئ مئ ىئ ﴿وجؾ:  قال اهلل طز

 ، فذكر العؾؿاء أنَّ الغـل ٓ يجقز لف إكؾ مـف.[٦النساء:]

 َاختلفُا يف الفكري:

 فقف هٕكؾ مـف مؼابؾ ققامف طؾقف، وكظرفالجؿفقر طىل أكف يجقز لف ا. 

 .وقال مجاطة مـفؿ: يلخذ مـف أقؾ الؼدريـ مـ أجرة ققامف طؾقف، أو كػايتف 

  َّلف أن يلكؾ، ولؽـ يجب طؾقف الؼضاء طـد يسره، وهق  وذهب بعضفؿ إىل أن

ققل مجاهد، وأبل العالقة، والشعبل، وسعقد بـ جبقر، وطبقدة السؾؿاين، 

 وإوزاطل.

  مجاطة بالؿـع مـ إكؾ، وهق ققل ربقعة، ويحقك بـ سعقد، ومجاهد، وقال

 وغقرهؿ. والـخعل، والحـػقة، والـحاس،وزيد بـ أسؾؿ، 

 .فؼال بعضفؿ: أية مـسقخة 

 ا أنَّ الػؼقر يؼتر طىل كػسف، ويلكؾ مـ مال كػسف وقال بعضفؿ: الؿراد هب

 بالؿعروف. 

  .وقال بعضفؿ: هق طـد الضرورة 

 :هق يف السػر دون الحضر وقال بعضفؿ. 



 3:2 نتاب ايبٝٛع

 
 .ًالصٌاب قٌل اجلويٌز ُ :قلت

.الصحقحقـكؿا يف   وقد صح طـ طائشة
(1)

 

ی جئ حئ مئ ﴿ابـ طثقؿقـ: وضاهر أية الؽريؿة اْلمام  لؽـ قال

أكف يلكؾ بالؿعروف، وأكف إذا كاكت إجرة أقؾ; تؽؿؾ لف الؽػاية،  ﴾ىئ

إجرة، أو أقؾ، أو أكثر; ٕنَّ هذا وطىل هذا فـؼقل: يلكؾ كػايتف، سقاء كاكت بؼدر 

.﴾ی جئ حئ مئ ىئ﴿هق ضاهر الؼرآن: 
(2)

 

 ايعٌُ يف َاٍ ايٝتِٝ بايتذاز٠، ٚاملكازب١ ٚغريٖا؟ د:19ر َطأي١

القتقؿ أن يـؿقف بالتجارة، أو الؿضاربة،  ر أهؾ العؾؿ أكف ُيستحب لقيل مالذك

ـٌ لؾربح; لؼقلف تعا ىل: وما أشبف ذلؽ، وٓ يدخؾ يف شلء مـ ذلؽ إٓ وهق متقؼ

.[35٢األنعام:]  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴿
(3)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.:412(، ومسؾؿ برقؿ )3876أخرجف البخاري برقؿ ) (2)

  (:/423.)الشرح الؿؿتع (6/52 )تػسقر الؼرصبل (7/454 )الؿغـلاكظر:  (3)

 .تػسقر الؼرصبل (7/449- )الؿغـلاكظر:  (4)



 3:3 فتذ ايعالّ يف دزاض١ أحادٜح بًٛغ املساّ 

 
ِه  (188) ـْ َجدِّ ـْ َأبِقِف َط ـِ ُشَعقٍْب َط ـْ َطْؿِرو ْب ََّل »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهلل  َوَط

ْمَرَأةٍ َططِقَّةٌ 
ِ

َيُجوُز لِْؾَؿْرَأةِ َأْمٌر فِي َمالَِفا إَذا ََّل » :َوفِل َلْػظٍ  «إَّلَّ بِنِْذِن َزْوِجَفا َيُجوُز َّل

َحُف «َمَؾَك َزْوُجَفا ِطْصَؿَتَفا ، َوَصحَّ َّٓ التِّْرمِِذيَّ ـِ إ ـَ . َرَواُه َأْحَؿُد َوَأْصَحاُب السُّ

الَحاكُِؿ.
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 تؿسف املسأ٠ ايسغٝد٠ املتصٚد١ يف َاهلا؟ د:1ر َطأي١

  يف تصرف الؿرأة الرشقدة يف مالفا بغقر إذن زوجفا هؾ اختؾػ أهؾ العؾؿ

 يجقز أم ٓ؟ طىل أققال:

يجقز لفا التصرف فقف، ولق بؿالفا كؾف، وهق ققل الشافعل،  ايكٍٛ األٍٚ:

وأبل ثقر، والظاهرية، والحـػقة، وقال بف مـ التابعقـ: ططاء، وربقعة، وطؿر بـ 

 يدل طؾقف. ما  طبد العزيز، وجاء طـ أسؿاء بـت أبل بؽر

 الصحقحقـواستدلقا طىل ذلؽ بحديث ابـ طباس، وجابر، وأبل سعقد يف 

حثَّ الـساء طىل الصدقة يف يقم العقد، فجعؾـ يتصدقـ بخقاتؿفـ، » أنَّ الـبل 

أهنا أطتؼت ولقدهتا، فؾؿا جاء  الصحقحقـيث مقؿقكة يف وبحد .«وأقرصتفـ...

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وابـ 7/389( )-6/76(، والـسائل )4658(، وأبقداود )295، :3/28. أخرجف أمحد )حشٔ (2)

 (، مـ صرق طـ طؿرو بـ شعقب بف.3/58(، والحاكؿ )3499ماجف )

 بـ شعقب طـ أبقف طـ جده سؾسؾة حسـة.  وإسـاده حسـ; ٕن سؾسؾة طؿرو



 3:4 نتاب ايبٝٛع

 
«والك كان أطظم لجركلو أططقتفا أخ»أخبرتف، فؼال:  الـبل 

(1)
، وقالقا: هق 

 .مالفا وإصؾ أن لفا حؼ التصرف فقف; لعؿقمات إدلة مـ الؽتاب والسـة يف ذلؽ

بلكف محؿقل طىل باب إحسان العشرة أن  :ٚأجابٛا عٔ حدٜح عُسٚ بٔ طعٝب

ٓ تتصرف فقف إٓ بنذكف، وبعضفؿ قال: الؿراد مـف أن ٓ تتصرف يف مال زوجفا إٓ 

ف. ويرد هذا التلويؾ الؾػظ الثاين يف الحديث، وبعضفؿ رجح أحاديث بنذك

الصحقحقـ  الشافعل. صـقعطؾقف، وهق 

ٓ يجقز لفا ططقة إٓ بنذن زوجفا، وهق ققل صاوس،  ايكٍٛ ايجاْٞ:

; لحديث ومجاهد، والؾقث، وُروي طـ الحسـ، ومال إلقف الشقخ إلباين 

: ولقس لؾزوج أن يؿـعفا طـ الخقر، كؿا أكف طؿرو بـ شعقب، قال الشقخ إلباين

 لقس لقيل البؽر أن يؿـعفا طـ الزواج إذا تؼدم الؽػم.

لفا التصرف بالثؾث فؿا دون; ٕنَّ الثؾث أقؾ حد الؽثرة:  ايكٍٛ ايجايح:

 ، وهق ققل مالؽ، وأمحد يف رواية.«الثؾث، والثؾث كثقر»

ل طؾقفا الحقل، جاء بذلؽ لقس لفا التصرف حتك تؾد، أو يحق ايسابع:ايكٍٛ 

أثر صحقح طـ طؿر
(2)

، وقال بف شريح، والشعبل، وابـ سقريـ، والـخعل، 

 وأمحد، وإسحاق.

.واهلل أطؾؿ ثؿ الثاين ،ًالقٌل األًل أقسب ُ :قلت
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.:::(، ومسؾؿ برقؿ )36:3أخرجف البخاري برقؿ ) (2)

 ( بنسـاد صحقح.7/523أخرجف ابـ أبل شقبة ) (3)

  (36:1.)الػتح (24:7 ،)الؿحىل (7/713 )الؿغـلاكظر:  (4)



 3:5 فتذ ايعالّ يف دزاض١ أحادٜح بًٛغ املساّ 

 
 تؿدم املسأ٠ َٔ َاٍ شٚدٗا بػري إذْ٘. د:2ر َطأي١

إذا أكػؼت الؿرأة من »قال:  أن الـبل  طـ طائشة  الصحقحقـيف 

.«وجفا غقر مػسدة كان هلا أجرها بَم أكػؼت، ولزوجفا أجره بَم اكتسببقت ز
(1)

 

من كسبه من غقر أمره؛ فنن  توما أكػؼ»: طـ أبل هريرة  الصحقحقـويف 

.«كصف أجره له
(2)

 

أن تـػؼ  طـ أسؿاء بـت أبل بؽر أهنا استلذكت الـبل  الصحقحقـويف 

، أو اكضحي، وَّل حتصي فقحصي كػؼيأ»: مؿا أدخؾ طؾقفا الزبقر، فؼال الـبل 

.«اهلل طؾقك
(3)

 

  فاستدل بعض أهؾ العؾؿ هبذه إحاديث طىل أنَّ لؾؿرأة أن تـػؼ مـ مال

 (24:8 )الؿحىلزوجفا بغقر إذكف; أحبَّ أو كره، صرح بذلؽ ابـ حزم يف 

 بؼقد طدم اْلفساد.

 ا إٓ وطامة أهؾ العؾؿ طىل أكف ٓ يجقز لؾؿرأة أن تتصدق مـ مال زوجف

بنذكف; ٕنَّ مال الؿسؾؿ ٓ يحؾ إٓ بطقب كػس مـف، وإحاديث الؿذكقرة 

 ًىرا القٌلمحؿقلة طىل اْلذن الُعريف بلن تعؾؿ الؿرأة أن زوجفا ٓ يؽره ذلؽ، 

، واهلل أطؾؿ.الصٌابهق 
(4)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2135(، ومسؾؿ برقؿ )2536أخرجف البخاري برقؿ ) (2)

 (.2137(، ومسؾؿ برقؿ )3177ي برقؿ )أخرجف البخار (3)

 (.:213(، ومسؾؿ برقؿ )2544أخرجف البخاري برقؿ ) (4)

 . (8/222-)شرح مسؾؿ (2551)الػتح (7/316 )شرح السـة (7/716- )الؿغـلاكظر:  (5)



 3:6 نتاب ايبٝٛع

 

 ةَكَحِلامُل ِلاِئَشامَل ُضِعَب

 ٌٖ ميًو ايعبد ايتؿسف يف َاي٘، أّ ال؟ د:1ر َطأي١

: هؾ يؿؾ ًٓ  أم هق مؾؽ لسقده؟ ،ؽ العبد الؿال الذي يؽتسبف ابتداءً أو

 :طىل ققلقـ 

ققل الظاهرية أكف يؿؾؽف ابتداء، وٓ يؽقن مؾًؽا لسقده; إٓ أن يـزطف  األٍٚ:

من باع طبًدا »: مـف، أو يسؼط مؾؽف طـف. واستدلقا طىل ذلؽ بلكف يؿؾؽ; لؼقلف 

 .«وله مال...

يؿؾؽف ابتداء; ٕنَّ العبد كػسف مؿؾقك،  ققل طامة أهؾ العؾؿ أكف ٓ ايجاْٞ:

 .الصحٍحهق  ًىرا القٌلفؿـافعف ومؽتسباتف مؿؾقكة، 

  ؽف سقده أم ٓ؟مؾَّ واختؾػقا: هؾ يؿؾؽ العبد إذا 

  ،فذهب الشافعل، وأبق حـقػة، وأمحد يف رواية، وإسحاق إىل أكف ٓ يؿؾؽ

كف مؿؾقك; فؾؿ والؿال حؼقؼة يؽقن لؾسقد، وإن كان السقد قد مؾؽف العبد، وٕ

 يؿؾؽ كالبفقؿة.

  ،وذهب أمحد يف رواية إىل أكف يؿؾؽ بتؿؾقؽ سقده، وهق ققل مالؽ



 3:7 فتذ ايعالّ يف دزاض١ أحادٜح بًٛغ املساّ 

 
من باع طبًدا »والشافعل يف الؼديؿ، وصحح هذا الؼقل ابـ قدامة; لؾحديث: 

 .«مال وله

َٓ َيثُْبُت اْطتِبَاُرهُ ـَوَما َذَكُروُه َتْعؾِقٌؾ بِالْ :  قاٍ  َّٓ َأْن  ;َؿاكِِع، َو ُيقَجَد إ

َْصِؾ، َوَلْؿ ُيقَجْد فِل اْلبَِفقَؿِة َما َيْؼتَِضل ُثبُقَت اْلِؿْؾِؽ َلَفا، َوإِكََّؿا ـالْ  ْٕ ُؿْؼتَِضل فِل ا

ََثرِ ـلَِعَدِم الْ  ;اْكتََػك مِْؾُؽَفا ْٕ َٓ لَِؽْقكَِفا َمْؿُؾقَكًة، َوَكْقُكَفا َمْؿُؾقَكًة َطِديُؿ ا  ;ُؿْؼتَِضل َلُف، 

َٓ ُتَؿؾَُّؽ، َوَكَذلَِؽ َفنِنَّ َسائَِر  قُقدِ َواْلُقُحقِش  ـْ الصَّ
تِل َلقَْسْت َمْؿُؾقَكًة مِ اْلبََفائِِؿ الَّ

َؼ الْ  َلِزَم ُثبُقُت  ;ُؿْؼتَِضلـاْلَجَؿاَداُت، َوإَِذا َبَطَؾ َكْقُن َما َذَكُروُه َماكًِعا، َوَقْد َتَحؼَّ

 ها.َأْطَؾؿُ  َوَاهللُ ، ُحْؽِؿفِ 

يؿؾؽ، ففؾ لف التصرف فقف بالبقع، والشراء، والصدقة،  وبـاًء طىل أكف ُ :قلت

 والفبة، وغقر ذلؽ؟

 أذن لف سقده; فقجقز لف ذلؽ طـد أهؾ العؾؿ.أما إذا 

 .وأما إذا تصرف بف بغقر إذكف، فلبطؾف بعضفؿ

ة السقد. وقال آخرون: يصح تصرفف; ٕكف قد زوقال بعضفؿ: يققػ طىل إجا

 مؾؽف.

أطؾؿ.، واهلل أقسب األقٌالوهذا 
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (24:9.)الؿحىل (7/36:-371( )7/45:-461 )الؿغـلاكظر:  (2)



 3:8 نتاب ايبٝٛع

 

ـِ ُمَخاِرٍق  (188) ـْ َقبِقَصَة ْب   ،َوَط
ِ
إنَّ الَؿْسَلَلَة ََّل »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

َل َحََمَلًة، َفَحؾَّْت َلُه الَؿْسَلَلُة  َتِحلُّ إَّلَّ ِلََحِد َثََلَثةِ  َحتَّى ُيِصقَبَفا ُثمَّ ُيْؿِسَك، َرُجٍل َتَحؿَّ

َوَرُجٌل َأوَُصابَْتُه َجائَِحٌة اْجَتاَحْت َماَلُه َفَحؾَّْت َلُه الَؿْسَلَلُة َحتَّى ُيِصقَب قَِواًما ِمْن 

َطْقٍش، َوَرُجٌل َأوَُصابَْتُه َفاَقٌة َحتَّى َيُؼوَل َثََلَثٌة ِمْن َذِوي الِحَجا ِمْن َقْوِمِه: َلَؼْد َأوَُصابَْت 

. َرَواُه ُمْسؾٌِؿ.«ََلًكا َفاَقٌة َفَحؾَّْت َلُه الَؿْسَلَلةُ فُ 
(1)

 

 احلكم املستفاد من احلديث

الصـعاين يف اْلمام  ، وتبعفالبدر التؿامذكر الؼاضل حسقـ الؿغربل يف 

سبؾ السَلم  يف شرح هذا الحديث أنَّ الحافظ أورده هفـا، وقد تؼدم يف ]باب

 .قسؿ الصدقات[

ؾ محالة قد لزمف ديـ فَل يؽقن لف  أطاده ولعؾف هـا لقبقـ أنَّ الرجؾ الذي تحؿَّ

 حؽؿ الؿػؾس يف الحجر طؾقف، بؾ يترك حتك يسلل الـاس، فقؼضل ديـف.

وطـدي احتؿال آخر، وهق: أكف أورده لقدل طىل قبقل الشفادة طىل  ُ :قلت

 اْلطسار كؿا تؼدم تؼرير ذلؽ، واهلل أطؾؿ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2155أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (2)



 3:9 فتذ ايعالّ يف دزاض١ أحادٜح بًٛغ املساّ 

 

 َباُب الصُِّلِح
ِحبَاُب ال ِل  صُّ

ـِ َطْقٍف الُؿَزكِلِّ  (188) ـْ َطْؿِرو ْب   ،َط
ِ
ْؾُح َجائٌِز »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهلل الصُّ

َم َحََلًَّل َأْو  بَْقَن الُؿْسؾِِؿقَن  إَّلَّ وُُصْؾًحا َحرَّ
(1)

َأَحلَّ َحَراًما، َوالُؿْسؾُِؿوَن َطَؾى  

َم َحََلًَّل )َأْو(ُشُروصِ  ِفْم، إَّلَّ َشْرًصا َحرَّ
 (1)

َحُف.«َأَحلَّ َحَراًما  . َرَواُه التِّْرمِِذيُّ َوَصحَّ
(2)

 

ُف اْطتَبََرُه  ـِ َطْقٍف َضِعقٌػ، َوَكَلكَّ ـِ َطْؿِرو ْب  ْب
ِ
ـَ َطبِْداهلل َنَّ َراِوَيِف َكثِقَر ْب

ِ
َوَأْكَؽُروا َطَؾقِْف; ٕ

 بَِؽثَْرةِ ُصُرقِِف.

ـْ َحِديِث َأبِل ُهَرْيَرَة  َوَقدْ  (188)
ـُ ِحبَّاَن مِ َحُف اْب .َصحَّ

(3)
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يف )أ( و)ب(: )و( بدل )أو( والؿثبت هق الؿقافؼ لؾســ. (2)

 .(، وإسـاده واٍه; ٕن كثقًرا قد كذب2463أخرجف الترمذي ) (3)

شقاهده، فؼد جاء مـ حديث أكس وطائشة وابـ طؿر ورافع  :وققل الحافظ )بؽثرة صرقف( أي

ؾؽ الشقاهد حديث أبل ، وأحسـ تاْلرواءاكظر تخريجفا يف  بـ خديج، وكؾفا شديدة الضعػ.ا

 هريرة الذي سقليت. 

(، مـ صريؼ كثقر بـ زيد إسؾؿل طـ القلقد بـ رباح طـ أبل هريرة 61:2أخرجف ابـ حبان ) (4)

 .«ؿون طؾى شروصفم... ؾوالؿس»فذكره بدون زيادة: 

(، مـ كػس القجف بالزيادة :3/5(، والحاكؿ )4/38وأخرجف أبق داود، والدارقطـل )

 الؿذكقرة.

 كثقر بـ زيد إسؾؿل، إضفر أن حديثف يؼبؾ يف الشقاهد. و

( بنسـاد صحقح طـ ططاء قال: 8/633ولف شاهد مـ مراسقؾ ططاء: أخرجف ابـ أبل شقبة )

 . «الؿسؾؿون طؾى شروصفم»قال:  بؾغـا أن رسقل اهلل 

 . ففذه الؾػظة تصبح مؼبقلة حسـة، وأما بؼقة الحديث فقتققػ فقف، واهلل أطؾؿ قلت:
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 نياملسائل واألحكام املستفادة من احلدي 

 تعسٜف ايؿًذ. د:1ر َطأي١

 مصدر أصؾح، وهق قطع الـزاع. ايصًح يف ايًغ١:

طؼد يحصؾ بف قطع الـزاع بقـ الؿختؾػقـ، وهق أكقاع: صؾح بقـ  ٚيف ايظسع:

غاة، وصؾح بقـ الزوجقـ، وصؾح يف الؼصاص الؿسؾؿقـ والؽػار، وصؾح مع الب

ؾػ فقفا، وهذا إخقر هق الذي توالجـايات، وصؾح يف الحؼقق الؿالقة الؿخ

 يذكره الػؼفاء يف هذا الباب، وهذا الصؾح طىل قسؿقـ:

 الصلح على اإلنكار. أَال:

طل رجؾ طىل أخر أنَّ طؾقف لف طشرة آٓف، فقـؽر ذلؽ، ثؿ  ٚصٛزت٘: أن يدَّ

ف طىل أن يعطقف مخسة آٓف، ولقس لؾؿدطل بقـة، والؿـؽر ٓ يـؽر يصالح

 طؾؿ. طـ

 مجفقر العؾؿاء، مـفؿ:  هوقد اختؾػ أهؾ العؾؿ يف صحة هذا الصؾح، فلجاز

 أمحد، ومالؽ، وقال بف أبق حـقػة، ورجح هذا الؼقل شقخ اْلسَلم، وابـ الؼقؿ.

  َّالصؾح طـدهؿ  وذهب الشافعل، والظاهرية إىل طدم صحة هذا الصؾح; ٕن

ر، فَل تصح لف ؽِ ـْ ٓ يؽقن إٓبعد ثبقت الحؼ، ومل يثبت الحؼ هفـا; ٕكف مُ 

 الؿعاوضة، كؿا لق باع مؾؽ غقره.

 ﴾ٺٿ﴿واستدل الجؿفقر طىل ققلفؿ بعؿقم حديث الباب، وبأية: 



 411 فتذ ايعالّ يف دزاض١ أحادٜح بًٛغ املساّ 

 
، وٕكف قد حصؾ بالتراضل، والؿـؽر قد رضل بتؼديؿ الؿال; لقرفع [3٢٨النساء:]

 خصقمة إىل الحاكؿ، ويرفع طـ كػسف القؿقـ.طـ كػسف ال

، وهق ترجقح الشقكاين، والصـعاين، واهلل أطؾؿ.الصٌابهق  ًقٌل اجلويٌز
(1)

 

ِطل معتؼًدا أنَّ ما  تنبيه: هذا الصؾح ٓ يصح طـد الجؿفقر; إٓ أن يؽقن الؿدَّ

َطك طؾقف  .يعتؼد أكف ٓ حؼ طؾقف ادَّطاه حؼ، والؿدَّ

يف ضاهره صحقح، ولؽـ يؽقن فاسًدا يف حؼ  حالصؾأحدمها; ف َب فنْن َكذَ 

الؽاذب، والؿال طؾقف حرام.
(2)

  

 ايؿًذ بٝع أّ إبسا٤؟ ٖرا ٌٖ د:2ر َطأي١

ِطل; ـَوَيُؽقُن َبقًْعا فِل َحؼِّ الْ  (8/8 :)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ ُؿدَّ

ْطتَِؼادِِه َأْخَذُه ِطَقًضا، َفقَْؾَزُمُف ُحْؽُؿ إْقَراِرهِ 
ِ

أَْو  ،َؿْلُخقُذ ِشْؼًصا فِل َدارٍ ـالْ َفنِْن َكاَن ; ٓ

ْػَعُة، َوإِْن َوَجَد بِِف َطقْبًا ;َطَؼارٍ  ُجقُع فِل َدْطَقاُه، َوَيُؽقُن  ;َوَجبَْت فِقِف الشُّ ُه، َوالرُّ َفَؾُف َردُّ

ْبَراءِ ـفِل َحؼِّ الْ  َكَُّف َدَفَع الْ  ;ُؿـْؽِِر بَِؿـِْزَلِة اْْلِ
ِ

َرِر َطـُْف، َؿاَل اْفتَِداًء لِقَِؿقـِفِ ـٕ ، َوَدْفًعا لِؾضَّ

ـْ َحؼٍّ َيْعتَِؼُدهُ  ُؿَصاَلِح َطـُْف ـَفنِْن َوَجَد بِالْ ; َفقَْؾَزُمُف َأْيًضا ُحْؽُؿ إْقَراِرهِ  ;َٓ ِطَقًضا َط

ُف َما َأَخَذ ِطَقًضاـَلْؿ َيْرِجْع بِِف َطَؾك الْ  ;َطقْبًا ْطتَِؼادِِه َأكَّ
ِ

ِطل; ٓ َلْؿ  ;َوإِْن َكاَن ِشْؼًصا، ُؿدَّ

ْؾِح. َكَُّف َيْعتَِؼُدُه َطَؾك مِْؾؽِِف، َلْؿ َيُزْل، َوَما َمَؾَؽُف بِالصُّ
ِ

ْػَعُة; ٕ  هاَتثْبُْت فِقِف الشُّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بداية  (5/371 )السقؾ الجرار (4/47:- )أطَلم الؿققعقـ (8/7-8 )الؿغـلاكظر:  (2)

  (6/358.)البقان (5/:4 )الؿجتفد

(3) الؿغـل (8/9.) 
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 س أدٓيب؟ٔهُُِٓمإٕ ؾاحل عٔ اي د:3ر َطأي١

  طل، أم ٓ، وسقاء مذهب الحـابؾة أكف يصح الصؾح، سقاء كان مصدًقا لؾؿدَّ

 ر، أم ٓ.ـؽِ كان بنذن الؿُ 

 كف يصح إذا كان إجـبل مصدًقا لؾؿدطل، وهذا الذي ومذهب الشافعقة أ

ًالصحٍح قٌل قالقا بـاًء طىل ما اختاروه أنَّ الصؾح ٓ يؽقن إٓ بعد ثبقت الحؼ، 

 ، وهق مؼتضك ققل الجؿفقر.احلناتلح

ثؿ إْن كان إجـبل قد صالح طـ الؿـؽر بغقر إذكف; مل يرجع طؾقف بشلء; ٕكف 

 طـف ه، وأما إذا صالح طـف بنذكف; رجع طؾقف، وإن أدَّىأدَّى طـف ما ٓ يؾزمف أداؤ

ًطا; مل يرجع بشلء، وإن قضاه محتسبًا بالرجقع فقجفان  بنذكف، أو بغقر إذكف متبرِّ

أكف ٓ يؾزم الؿـؽر أن يعطقف; ٕكف لقس ٓزًما طىل الؿـؽر ذلؽ،  ًالصحٍحلؾحـابؾة، 

بؾ القاجب طؾقف هق القؿقـ، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 األدٓيب املدعٞ; يتهٕٛ املطايب١ يٓفط٘؟ إٕ ؾاحل د:4ر َطأي١

أما إذا مل يعترف إجـبل لؾؿدطل بصحة دطقاه; فَل يصح الصؾح، ويؽقن 

 باصًَل; ٕكف يشتري مـف مامل يثبت لف، أشبف ما لق اشترى مـ إكسان مؾؽ غقره.

، أوطقـًا;  ًٓ َطك ما وأما إذا اطترف لف بصحة دطقاه; فَل يخؾق مـ أن يؽقن الؿدَّ

; فَل يصح الصؾح; ٕكف يشتري مـف مآ يؼدر طىل تسؾقؿف،  فنن ًٓ َطك ما كان الؿدَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (6/35:.)البقان (6/32:-331 )اْلكصاف (8/9-: )الؿغـلاكظر:  (2)



 413 فتذ ايعالّ يف دزاض١ أحادٜح بًٛغ املساّ 

 
 وٕكف يصبح بقع مال بؿال مع طدم التؼابض، وذلؽ غقر جائٍز.

َطك طقـًا، وادَّطك أكف قادر طىل إخراجفا; صحَّ الصؾح، ثؿ إن  وإن كان الؿدَّ

ػسخ، ويحتؿؾ أن قدر طىل اكتزاطف; صح الصؾح واستؼر، وإن طجز; كان لف ا ل

ٓ يؼدر طىل  الصؾح يؽقن فاسًدا بدون فسخ; ٕكف تبقـ أنَّ الصؾح كان طىل ما

تسؾقؿف.
(1)

 

ّّا: الصلح على اإلقرار.  ثان
أن يدطل إكسان طىل آخر أن طـده لف مسجؾ مثًَل، فقعترف لف بذلؽ،  ٚصٛزت٘:

ٓف، فقعترف ثؿ يصالحف طىل أن يعطقف ألػل ريال مثًَل، أو يؽقن لف طؾقف طشرة آ

 هبا، ويصالحف طىل مخسة آٓف.

طك طؾقف، كلن يؼقل: ٓ أقر لؽ بالعشرة  ففذه الصقرة إن كان بشرط مـ الؿدَّ

آٓف إٓ أن تصالحـل طىل مخسة. فَل كعؾؿ أحًدا أجاز هذه الصقرة، بؾ هذا ضؾٌؿ، 

 وأكؾ مال بالباصؾ.

َطك ِطل بدون شرط مـ الؿدَّ طؾقف; ففذا جائٌز،  وأما إذا كان القضع مـ الؿدَّ

وقد ُكِؼَؾ طىل جقازه آتػاق، والقاقع أكف قد خالػ مجاطة مـ الحـابؾة يف ذلؽ إذا 

وقع ذلؽ طىل أكف صؾح، وقالقا: فقف هضؿ لصاحب الحؼ; ٕكف قد اطترف لف 

 بحؼف; فؾزمف ما أقر بف، فنذا بذل لف دوكف فؼد هضؿف حؼف.

فقف هضؿ، وإكؿا الفضؿ أن يؼقل:  ، فؼال: هذا لقسوردَّ طؾقفؿ ابـ الؼقؿ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (6/331.)اْلكصاف (8/21 )الؿغـلاكظر:  (2)
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ٓ أقرُّ لؽ حتك هتب يل كذا، وتضع طـل كذا، وأما إذا أقر لف، ثؿ صالحف ببعضف، 

 هافلي هضؿ هـاك.

 اطترف فنذا طترافآ يف فلما (8/23 :)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ

 وإن ،معاوضة ففل جـسف غقر مـ قضاه وإن ،وفاء ففق جـسف مـ وقضاه بشلء

 العقـ بعض لف وهب وإن ،إبراء ففق ;الباقل واستقىف مـف ااختقارً  بعضف مـ هأبرأ

 ابـ قال ،ذلؽ وكحق اصؾحً  ذلؽ يسؿل فَل ،هبة ففل ;كػس بطقب باققفا وأخذ

 ،وغقره الشافعل ققل وهق .اصؾحً  وأصحابف الؼاضل وسؿاه :مقسك أبل

 الحؼ وفاء طدا ما فعؾ وهق طؾقف فؿتػؼ الؿعـك أما ،التسؿقة يف والخَلف

 ها.وهبة ،وإبراء ،معاوضة :أقسام ثَلثة وذلؽ ،يصح وجف طىل وإسؼاصف

أما إذا طاوضف بشلٍء آخر فقراطك يف صحتف ما يراطك يف البققع، فقػسد  ُ :قلت

بؿا تػسد بف البققع، فؿثًَل: لق كان لف طؾقف دكاكقر فاطترف لف هبا، وصالحف طىل 

ـٌ حتك يؼبضفا، دراهؿ; فَل يجقز التػرق  ، فصالحف طىل أن أو كان لف طؾقف دي

يعطقف شقئًا مقصقًفا يف ذمتف، فَل يجقز; ٕكف بقع ديـ بديـ
(1)

...، وهؽذا 

 طؾقف. فؼس

وأما اْلبراء والفبة فاشترط مجاطة مـ الحـابؾة والشافعقة أن ٓ يخرج ذلؽ 

مخرج الشرط، كلن يؼقل: أبرأتؽ مـ كصػ الديـ طىل أن تعطقـل أن ما بؼل. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هذا التؿثقؾ طىل مذهب الجؿفقر، وقد كؼؾ إمجاًطا، والصحقح جقازه، أجازه شقخ اْلسَلم وابـ  (2)

 (.943الؼقؿ رمحة اهلل طؾقفؿا، وقد تؼدم الؽَلم طىل ذلؽ تحت حديث )
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 يؼقل: وهبت لؽ بعض ما طـدك طىل أن تقفقـل، وتعطقـل بؼقتفا أن. أو

أكف إذا شرط فؼد جعؾ الفبة، واْلبراء طقًضا طـ القفاء بف، فؽلكف  ٚحجتِٗ:

، وإن أخرجف مخرج الشرط; جٌاش ذلكهق  ًالصحٍحض بعض حؼف ببعضف، وطا

ؽ؟!ٕكف حؼف ومؾؽ لف، وقد تـازل طـف بذلؽ الشرط، فؿا الؿاكع مـ ذل
(1)

 

 ؟اإذا تؿاحل املدعٞ ٚاملدع٢ عًٝ٘ ع٢ً دٜٔ َؤدٌ ببعك٘ حاّي د:5ر َطأي١

  ،مـع أكثر أهؾ العؾؿ مـ ذلؽ، وهق ققل سعقد بـ الؿسقب، والؼاسؿ، وسامل

والحسـ، والشعبل، ومالؽ، والشافعل، وأمحد يف رواية، وإسحاق، والثقري، 

بعشريـ ممجؾة وأبل حـقػة، وحجتفؿ يف ذلؽ أن فقف ربا; فنكف يعطقف طشرة حالة 

مثًَل، وٕكف يبذل الؼدر الذي يحطف طقًضا طـ التعجقؾ، وبقع الحؾقل والتلجقؾ 

 ٓ يجقز.

  ،وذهب مجاطة مـ أهؾ العؾؿ إىل جقاز ذلؽ، وهق ققل الـخعل، والحسـ

وابـ سقريـ، وأمحد يف رواية، واختاره شقخ اْلسَلم وتؾؿقذه ابـ الؼقؿ، ورجحف 

 السعدي، وابـ طثقؿقـ.

 حدأ يف الزيادة يتضؿـ الربا فنن ;الربا طؽس هذاو:  بٔ ايكِٝقاٍ ا

 مؼابؾة يف العقض بعض مـ ذمتف براءة يتضؿـ وهذا ،جؾإ مؼابؾة يف العقضقـ

 كؾ بف فاكتػع ،جؾإ بعض سؼقط مؼابؾة يف العقض بعض فسؼط ،جؾإ سؼقط

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (4/47:-481 )أطَلم الؿققعقـ (5/:4 )بداية الؿجتفد (8/23-26 )الؿغـلاكظر:  (2)

اْلكصاف (6/322.) 



 416 نتاب ايبٝٛع

 
 وهل ،الزيادة :لرباا فنن ;طرفا وٓ ،لغة وٓ ،حؼقؼة ٓ ربا هـا يؽـ ومل مـفؿا واحد

 القاضح الػرق يخػك وٓ ،الربا طىل قاسقه إكؿا ذلؽ حرمقا والذيـ ،هفـا مـتػقة

 (،مائة لؽ وأهب ،يل طجؾ) :ققلف وبقـ (،تؼضل أن وإما ،تربل أن إما) :ققلف بقـ

 ها.صحقح ققاس وٓ ،مجاعإ وٓ ،ذلؽ تحريؿ يف كص فَل ؟خرأ مـ حدمهاأ فليـ

، واهلل أطؾؿ.الصٌابهق  ًًالقٌل الثان ُ :قلت
(1)

 

إذا تممديت أغؿممإ غممذس٠ عًمم٢ ًَممو اؾمماز، نبٝتمم٘، ٚحا٥طمم٘،    د:6ر َطأي١

 ع٢ً تسنٗا َع عٛض َعًّٛ؟ اؿاؿتف

  ذهب بعض الحـابؾة إىل أنَّ لف أن يصالحف طىل طقض معؾقم، مـفؿ: ابـ

حامد، وابـ طؼقؾ، وسقاء كان ذلؽ الغصـ رصبًا، أو يابًسا; ٕنَّ الجفالة يف 

تؿـع التسؾقؿ بخَلف العقض; فنكف ٓ ف ٓ تؿـع الصحة لؽقهنا، الؿصالح طـ

يػتؼر إىل العؾؿ لقجقب تسؾقؿف، والحاجة داطقة إىل ذلؽ. قال ابـ قدامة: وهق 

 الَلئؼ بؿذهب أمحد.

 سقاء كان رصبًا، أو يابًسا; ٕنَّ وذهب بعض الحـابؾة إىل طدم صحة الصؾح ،

 ا ذهب كؾف، وهق ققل أبل الخطاب.الرصب يزيد ويتغقر، والقابس يـؼص، وربؿ

  إىل أكف إن كان يابًسا معتؿًدا طىل  -مـفؿ الؼاضل-وذهب بعض الحـابؾة

كػس الجدار; صحت الؿصالحة طـف; ٕنَّ الزيادة ملمقكة فقف، وٓ يصح الصؾح 

طىل غقر ذلؽ; ٕنَّ الرصب يزيد يف كؾ وقت، وما ٓ يعتؿد طىل الجدار ٓ يصح 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (:/344.)الشرح الؿؿتع (4/482 )أطَلم الؿققعقـ (8/32 )الؿغـلر: اكظ (2)
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 تبع لؾفقاء، وهذا مذهب الشافعل.الصؾح طؾقف; ٕكف 

، واهلل أطؾؿ.القٌل األًلهق  ًالصٌاب: ُ قلت
(1)

  

 إذا ؾاؿ٘ ع٢ً إقسازٖا ظص٤ َعًّٛ َٔ نسٖا؟ د:7ر َطأي١

فاحتؿؾ مجاطة مـ الحـابؾة صحة  طـ ذلؽ؟ فؼال: ٓ أدري. سئؾ أمحد 

 ذلؽ، وكؼؾ طـ مؽحقل ما يدل طؾقف.

َٓ َيِصحَّ وَ :  (8/2:-31)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ َوُهَق ، َيْحتَِؿُؾ أَْن 

. ـَ َْكثَِري ْٕ َنَّ اْلِعَقَض َمْجُفقٌل  َقْقُل ا
ِ

ٕ ; افِِعلُّ َفنِنَّ الثََّؿَرَة َمْجُفقَلٌة،  ;َوإَِلقِْف َذَهَب الشَّ

َنَّ الُؿَصاَلَح َطَؾقِْف أَ 
ِ

ْؾِح اْلِعْؾُؿ بِاْلِعَقِض، َوٕ ـْ َشْرِط الصُّ
ْيًضا َوُجْزُؤَها َمْجُفقٌل، َومِ

ُف َيِزيُد َوَيتََغقَُّر َطَؾك َما َأْسَؾْػـَا. َكَّ
ِ

 َمْجُفقٌل; ٕ

ل قاٍ: َوَّ ْٕ َْمََلِك، َوَتْدُطق اْلَحاَجُة إَلقِْف، َوفِل  :َوَوْجُف ا ْٕ ا َيْؽُثُر فِل ا َأنَّ َهَذا مِؿَّ

ْؾِح َطَؾك َمْجَرى مِقَ  ;اْلَؼْطِع إْتََلٌف  ْؾِح َفَجاَز َمَع اْلَجَفاَلَة، َكالصُّ َْمَطاِر، َوالصُّ ْٕ اِه ا

اِرَسِة، َواْلُحُؼقِق الْ ـَطَؾك الْ  َٓ َسبِقَؾ إَلك ِطْؾِؿَفا، َوَيْؼَقى ـَؿَقاِريِث الدَّ تِل  َؿْجُفقَلِة الَّ

، بَِؿْعـَك َأنَّ ُكؾَّ َواِحٍد مِـُْفَؿا ُيبِقُح َصاِحبَُف َما َبَذَل َلفُ  ْؾَح َهاُهـَا َيِصحُّ ، ِطـِْدي َأنَّ الصُّ

ـْ َقْطِعَفا َوإَِزاَلتَِفا، 
َجَرةِ إْبَؼاَءَها، َوَيْؿتَـُِع مِ َفَصاِحُب اْلَفَقاِء ُيبِقُح َصاِحَب الشَّ

َنَّ 
ِ

َٓ َيُؽقُن َهَذا بَِؿْعـَك اْلبَقِْع; ٕ ـْ َثَؿَرهتَا، َو
َجَرَة ُيبِقُحُف َما َبَذَل َلُف مِ َوَصاِحُب الشَّ

َٓ َيِصحُّ بَِؿْعُدوٍم  ْؾِح َمْعُدوَمٌة َمْجُفقَلٌة، اْلبَقَْع  َٓ َمْجُفقٍل، َوالثََّؿَرُة فِل َحاِل الصُّ َو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/2:.)الؿغـلاكظر:  (2)
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دُ  َكَُّف ُمَجرَّ

ِ
ا َبَذَلُف، َواْلَعْقُد فِقَؿا َقاَلُف; ٕ ُجقُع َطؿَّ ِزٌم، َبْؾ لُِؽؾِّ َواِحٍد مِـُْفَؿا الرُّ َٓ َٓ ُهَق   َو

ـْ ُكؾِّ َواِحٍد مِـُْفَؿا لَِصاِحبِِف، فَ 
َجَرى َمْجَرى َقْقِل ُكؾِّ َواِحٍد مِـُْفَؿا لَِصاِحبِِف: إَباَحٍة مِ

ـُ َداَرك. ـْ َداِري، َوَأْسُؽ َجاَرةِ، أَْو  ُاْسُؽ َٓ ذِْكِر ُشُروِط اْْلِ ةٍ، َو ـْ َغقِْر َتْؼِديِر ُمدَّ
مِ

ـْ َثَؿَرةِ ُبْستَاكِل،
َْكَؾ مِ ْٕ ـْ َثَؿَرة  َقْقلِِف: َأَبْحتُؽ ا

َْكَؾ مِ ْٕ َوَكَذلَِؽ  ُبْستَاكِؽ.َفَلبِْحـِل ا

َوَكْحُق  َقْقُلُف: َدْطـِل ُأْجِري فِل َأْرِضؽ َماًء، َوَلؽ َأْن َتْسِؼَل بِِف َما ِشئْت، َوَتْشَرَب مِـُْف.

ا َتْدُطق اْلَحاَجُة إَلقِْف َكثِقًرا، َوفِل إْلَزاِم اْلَؼْطِع  ;َذلَِؽ، َفَفَذا مِثُْؾُف َبْؾ َأْوَلك َفنِنَّ َهَذا مِؿَّ

ـْ َغقِْر َكْػٍع َيِصُؾ إَلك َصاِحِب اْلَفَقاِء َض 
َرٌر َكبِقٌر، َوإِْتََلُف َأْمَقاٍل َكثِقَرةٍ، َوفِل التَّْرِك مِ

، َوُهَق َطَؾك َوْفِؼ  ـِ ، َوَكَظٌر لِْؾَػِريَؼقْ ـِ َْمَرْي ْٕ ـَ ا َضَرٌر َطَؾقِْف، َوفِقَؿا َذَكْرَكاُه َجْؿٌع َبقْ

ُُصقلِ  ْٕ  هاَفَؽاَن َأْوَلك. ;ا

 ايؿًذ ع٢ً اجملٍٗٛ. د:8ر َطأي١

أن يعؾؿ رجَلن أنَّ هذه إرض مؾؽ لفؿا، وٓ يعؾؿ كؾ واحد  :اٚصٛزت٘ َجًّ

 مـفؿا كصقبف، فقتصالحا طىل أن تجعؾ إرض بقـفؿا كصػقـ.

  ففذه الصقرة تجقز طـد الحـابؾة إذا مل يؿؽـ معرفة الؿجفقل، ومـع مـ

بعض الحؼ، وهذا مل يعؾؿ  ذلؽ الشافعل; ٕنَّ الصؾح طـده يؽقن طىل تـازل طـ

 قدر حؼف حتك يصالح طؾقف.

 .الدراريكؿا يف  ، وهق ترجقح الشقكاين ًالصٌاب قٌل احلناتلح

إذا أمؽـ معرفة الؿجفقل; فَل يجقز الصؾح حتك يعؾؿ، طىل مذهب  تنبيه:
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; ٕكف ربؿا يصالح طؾقف ويظـ أنَّ حؼف قؾقًَل، ثؿ يرى كصقبف كثقًرا; أيًضا الحـابؾة

، واهلل أطؾؿ.كحصؾ طدم الرضفق
(1)

  

إذا نمممإ يممم٘ عًٝممم٘ دٜمممٔ حممماٍ فؿممماؿ٘ عًممم٢ إضمممكاط بعكممم٘         د:9ر َطأي١

 ٚتأدًٝ٘؟

  قال بعض الحـابؾة: ٓ يصح اْلسؼاط، وٓ التلجقؾ; بـاًء طىل ما تؼدم مـ

 أهنؿ ٓ يرون الصؾح إٓ طىل اْلكؽار. 

  وقال بعض الحـابؾة: يصح اْلسؼاط دون التلجقؾ; بـاًء طىل ما تؼدم يف

 الؼرض مـ أن الحال ٓ يتلجؾ.

  وقال بعض الحـابؾة: يصح اْلسؼاط، والتلجقؾ. قال ابـ الؼقؿ: وهق ققُل

  ها.-يعـل شقخ اْلسَلم-أهؾ الؿديـة، واختاره شقخـا 

. وهق ترجقح الشقخ ابـ طثقؿقـ
(2)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/33-35.)الؿغـلاكظر:  (2)

  (:/343.)الشرح الؿؿتع (4/481 )أطَلم الؿققعقـاكظر:  (3)
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ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (188) ـَْع »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ  ،َوَط َأْن َيْغرَِز  هُ َجاٌر َجارَ  ََّل َيْؿ

  ُثؿَّ َيُؼقُل َأُبقُهَرْيَرةَ . «َخَشَبًة فِي ِجَداِرهِ 
ِ
؟ َواهلل ـَ : َمالِل َأَراُكْؿ َطـَْفا ُمْعِرِضق

ـَ َأْكتَافُِؽؿْ  َـّ بَِفا َبقْ َْرمِقَ ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.. َٕ
(1)

 

ا (188) ـْ َأبِل ُحَؿقٍْد السَّ   ِطِديِّ َوَط
ِ
ْمرٍِئ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َقاَل َرُسقُل اهلل

ِ
ََّل َيِحلُّ َّل

ـْهُ  َأْن َيْلُخَذ َطَصا َأِخقهِ  ـُ ِحبَّاَن َوالَحاكُِؿ فِل «بَِغْقرِ صِقِب َكْػٍس ِم . َرَواُه اْب

َصِحقَحقِْفَؿا.
(2)

 

 نيكام املستفادة من احلدي املسائل واألح

 إذا أزاد اؾاز إٔ ٜػسش خػب١ يف دداز دازٙ، فٌٗ ي٘ إٔ ميٓع٘؟ د:1ر َطأي١

 :يف هذه الؿسللة ققٓن 

لقس لف مـعف، وهق ققل أمحد، وإسحاق، والشافعل يف الؼديؿ،  ايكٍٛ األٍٚ:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. :271(، ومسؾؿ )3574أخرجف البخاري ) (2)

(، 7/211ومل يخرجف الحاكؿ. وقد أخرجف أيًضا البقفؼل ) (،6:89. أخرجف ابـ حبان )حشٔ (3)

(، بـحقه، كؾفؿ مـ صريؼ سفقؾ بـ أبل صالح طـ طبدالرمحـ بـ أبل 6/536طـد أمحد ) وهق

سعقد الخدري طـ أبل محقد بف. وإسـاده حسـ; ٕن سفقًَل حسـ الحديث. وقد وجد خَلف 

ـدي حديث سفقؾ. أسـده طـف البقفؼل يف لسفقؾ يف اْلسـاد، ولؽـ قال ابـ الؿديـل: الحديث ط

الؽبرى (7/211 وقال يف )الؿعرفة (5/596أصح ما روي فقف حديث أبل محقد.ا :)ه 

َّل حيل مال امرئ مسؾم إَّل طن صقب »ولف شاهد مـ حديث أبل حرة الرقاشل طـ طؿف بؾػظ: 

مـ صريؼ طظ  (،7/211(، والبقفؼل )4/37(، والدارقطـل )84-6/83أخرجف أمحد )، «كػسه

بـ زيد بـ جدطان طـ أبل حرة بف. وإسـاده ضعقػ لضعػ طظ وشقخف. ولؾحديث شقاهد طىل ا

 وغقرمها. فالحديث حسـ طىل أقؾ أحقالف، واهلل أطؾؿ.  الصحقحقـمعـاه دون لػظف يف 
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والظاهرية، وأبل ثقر، وبعض أهؾ الحديث، واستدلقا بحديث أبل هريرة الذي 

 يف الباب.

لف أن يؿـعف مـ ذلؽ; ٕكف مالف، واستدلقا بحديث أبل محقد  ٍٛ ايجاْٞ:ايك

الذي يف الباب وغقره مـ الـصقص الؿتؽاثرة التل فقفا أكف ٓ يحؾ مال الؿسؾؿ إٓ 

 بطقب كػسف.

وهذا ققل مالؽ، والشافعل يف الجديد، وأبل حـقػة، وطزاه بعضفؿ 

ـفل طىل سبقؾ الؽراهة ٓ طىل أنَّ ال لؾجؿفقر، ومحؾقا حديث أبل هريرة 

 التحريؿ; مجًعا بقـ الدلقؾقـ.

وأجاب أصحاب الؼقل إول بلكف ٓ تعارض بقـ طام وخاص، بؾ الخاص 

يؼضل طىل العام كؿا هق مؼرر يف طؾؿ إصقل، قالقا: وكقػ يؽقن بقـفؿا 

ن يؿـع جاره أحرم مال الؿسؾؿ بغقر صقب كػس مـف هق الذي هناه تعارض، والذي 

 ز الخشب يف جداره. قالقا: ولقس هق أخٌذ لؿالف، إكؿا هق مجرد ارتػاق.مـ غر

: أما حديث الخشب يف الجدار; فنكف حديث الؿعرفةيف   قاٍ ايبٝٗكٞ

ما يعارضف، وٓ تصح معارضتف  ملسو هيلع هللا ىلصصحقح ثابٌت مل كجد يف ســ رسقل اهلل 

 الؿراد.  كتفكابالعؿقمات.

ح ذلؽ الصـعاين والشقكاين. ورجَّ
(1)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شرح مسؾؿ( ط/مرتبة، -24/264) التؿفقد (2469 )الؿحىل (8/46 )الؿغـلاكظر:  (2)

 . (:/48)الؿعرفة( -8/614ٓبـ الؿؾؼـ ) شرح العؿدة (3574 )الػتح( :271قوي )لؾـ



 422 نتاب ايبٝٛع

 
إذا كان يحصؾ طىل الجار ضرر مـ ذلؽ الخشب; فؾف مـعف بغقر  بيه:تن

  (8/46.)الؿغـلخَلٍف. قالف ابـ قدامة يف 

إذا كان لؾجار ُغـقة بلن يضعف طىل مؽان آخر غقر جدار جاره; فؾف  تنبيه آخر:

ووافؼقا الؼائؾقـ بلنَّ لف الؿـع يف هذه  مـعف طـد كثقر مـ الحـابؾة، أو أكثرهؿ،

.األقسب، وهق ةالصقر
(1)

  

 ٚقع اـػب ع٢ً دداز املطذد. د:2ر َطأي١

ا َوْضُعُف فِل ِجَداِر الْ  (8/47 :)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ َؿْسِجِد، ـَفلَمَّ

ـْ َأْحَؿَد فِقِف ِرَواَيتَاِن: إْحَداُهَؿا ْرَصاِن، َفَع َكَُّف إَذا َجاَز فِل  :إَذا ُوِجَد الشَّ
ِ

اْلَجَقاُز; ٕ

قِؼ، َفِػل ُحُؼقِق اهللمِْؾِؽ اْلَجاِر، مَ  حِّ َوالضِّ ُف َمبْـِلٌّ َطَؾك الشُّ َؿبْـِقَِّة ـَتَعاَلك الْ  َع أَنَّ َحؼَّ

َنَّ  َٓ َيُجقُز. :َوالثَّاكِقَةُ  ُؿَساَهَؾِة َأْوَلك.ـُؿَساَمَحِة َوالْ ـَطَؾك الْ 
ِ

َكَؼَؾَفا َأُبق َصالٍِب; ٕ

، ُتِرَك فِل َحؼِّ اْلَجاِر لِْؾَخبَِر اْلَقاِردِ فِقِف، َفَقَجَب َؿـَْع فِل َحؼِّ اْلؽُ ـاْلِؼقَاَس َيْؼتَِضل الْ  ؾِّ

 هاَوَهَذا اْختِقَاُر َأبِل َبْؽٍر.، اْلبََؼاُء فِل َغقِْرِه َطَؾك ُمْؼتََضك اْلِؼقَاسِ 

 ، واهلل أطؾؿ.القٌل تاجلٌاشهق  الصحٍح :قال أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل لو

 نٌ ٚاحد ٜدعٝ٘ يٓفط٘؟ إذا اختًف اؾازإ يف حا٥ط بُٝٓٗا د:3ر َطأي١

إن كان الحائط مؾتصًؼا بجدارمها مًعا، أو كان مـػصًَل طـ جدرامها مًعا، 

تحالػا، ويجعؾ بقـفؿا كصػقـ; لؽقن الحائط يف أيديفؿا،  ،ولقس ٕحدمها بقـة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/46.)الؿغـلاكظر:  (2)
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 وهبذا قال أبق حـقػة، والشافعل، وأبق ثقر، وأمحد، وابـ الؿـذر.

 ًػا.: ٓ أطؾؿ فقف مخال قاٍ ابٔ قدا١َ

وإن حؾػ أحدمها وكؽؾ أخر; ُقضل طىل الـاكؾ، فؽان الؽؾ لمخر، وإن 

كان الحائط متصًَل ببـاء أحدمها دون أخر; ففق لف مع يؿقـف، وهبذا قال أبق 

وخالػ أبق ثقر. ،الصحٍحوهق مذهب الحـابؾة، وهق  حـقػة، والشافعل،
(1)

  

 ف٘؟إذا تٓاشع ؾاحب ايعًٛ ٚايطفٌ يف حٛا٥ط ايبٝت ٚضك د:4ر َطأي١

ػؾ; ٕكف الؿـت ع هبا، ػإذا تـازطا يف حقائط البقت السػَلين; ففل لصاحب السُّ

وهل مـ مجؾة البقت; فؽاكت لصاحبف مع يؿقـف، وإن تـازطا يف حقائط العؾق; ففق 

، وكان بقـفؿا طـد الحـابؾة، لصاحب العؾق; لذلؽ، وإن تـازطا السؼػ، تحالػا

 والشافعقة.

السػؾ; ٕنَّ السؼػ طىل مؾؽف، وُحؽل طـ  وقال أبق حـقػة: هق لصاحب

مالؽ، وهذا اختقار الشقكاين، وُحؽل أيًضا طـ مالؽ أكف لصاحب العؾق; ٕكف 

ْؽـَك إٓ بف.  يجؾس طؾقف، ويتصرف فقف، وٓ يؿؽـف السُّ

; ٕكف متصؾ بؿؾؽقفؿا أشبف الحائط بقـ أقسبوققل الحـابؾة، والشافعقة 

الؿؾؽقـ، واهلل أطؾؿ.
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/51-52.)الؿغـلاكظر:  (2)

  (4/361.)السقؾ (8/55 )الؿغـلاكظر:  (3)
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اْٗممدّ اؿمما٥ط املػممرتى فممأزاد أحممدُٖا إٔ ٜبٓٝمم٘ فٗممٌ ًٜممصّ     إذا  د:5ر َطأي١

 اآلخس ع٢ً بٓا٥٘ َع٘؟

  ذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل أكف يجبر طىل ذلؽ كؿا يجبر طىل الـؼض إذا خقػ

«َّل ضرر وَّل ضرار»: سؼقصف طؾقفؿا; لؼقل الـبل 
(1)

، والشريؽان يتضرران 

 افعل يف الؼديؿ.يف ترك بـائف، وهذا ققل مالؽ، وأمحد يف رواية، والش

  وذهب مجاطة إىل أكف ٓ يجبر طىل ذلؽ; ٕكف ٓ يجبر طؾقف لق كان مؾؽف

لقحده، فؽذلؽ إذا كان مشترًكا، وقد يؽقن يف بـائف مضرة طؾقف مـ الغرامة، 

وإذهاب الؿال، وهذا ققل أبل حـقػة، وأمحد يف رواية، والظاهرية، والشافعل يف 

 الجديد، وققاه ابـ قدامة.

إِن استغـك الثاين طـ الجدار وتركف لألول; فَل  :ٌ ػثد اهلل غفس اهلل لوقال أت

يؾزم بنطادة بـائف، ويعقده إول، ويؽقن مؾًؽا لف، وأما إن مل يستغـ طـف; فالذي 

يظفر أكف يؾزم بنطاكة صاحبف طؾقف، واهلل أطؾؿ.
(2)

  

 إذا اْٗدّ ايطكف؟ د:6ر َطأي١

 ًاألظيس أنو جيربابؼقـ، يف الؿسللة ققٓن لؾشافعل، وأمحد كالؼقلقـ الس ;

لقجقد الضرر طىل صاحبف، واهلل أطؾؿ.
(3)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.21:رقؿ ) البؾقغسقليت تخرجف يف  (2)

  (2466.)الؿحىل (8/56 )الؿغـلاكظر:  (3)

  (8/59.)الؿغـلاكظر:  (4)
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إذا اْٗدَت حٝطإ ايبٝت األضفٌ، فٗمٌ ًٜصَم٘ ايبٓما٤ إذا طًمب      د:7ر َطأي١

 ؾاحب ايعًٛ؟

 وأمحد يف مـفؿ مـ يؾزمف بذلؽ، وهق ققل مالؽ، وأبل ثقر، وققٌل لؾشافعل ،

 رواية، وهق رواية. ومـفؿ مـ قال: ٓ يجبر، وهق ققل أبل حـقػة، وأمحد يف

.السقؾمؼتضك ققل الظاهرية، ورجحف الشقكاين يف 
(1)

 

ريط مـ صاحب إن كان آهندام حصؾ بتػ :قال أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل لو

السػؾ، أو بتعدي مـف، وكان سبب آهندام هق التعدي فؼط; فقتحؿؾ صاحب 

مع أسباب  السػؾ اْلصَلح كامًَل، وإن كان آهندام حصؾ  بالتعدي أو التػريط

فعؾقف أن يبـل مع صاحب العؾق، ويؾزم بذلؽ; ٕنَّ جداره كالؼقاطد لؾبقت  أخرى;

 ; مل يؾزمف، واهلل أطؾؿ.تػريط، وٓ تعديإطىل، وإن حصؾ بغقر 

الذيـ قالقا: ٓ يجبر. يؼقلقن: لقس لف مـع صاحَب العؾق إذا أراد أن  تنبيه:

ـ أهؾ العؾؿ: ٓ يـتػع بالحقطان التل يبـقف; فنن بـاه صاحب العؾق، فؼال مجاطة م

.-أطـل صاحب السػؾ-بـاها إذا كان بـاها بآلة جديدة 
(2)

  

 فٌ بايبٓا٤، ٚأب٢ ؾاحب ايعًٛ؟يب ؾاحب ايطاإذا ط د:8ر َطأي١

  قال بعض أهؾ العؾؿ: ٓ يجبر صاحب العؾق طىل الؿساطدة، وهق ققل

 الشافعل، وأمحد يف رواية; ٕكف مؾٌؽ لصاحب السػؾ مختصٌّ بف.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (4/35:.)السقؾ (2466 )الؿحىل (8/59 )الؿغـلاكظر:  (2)

  (8/59.)الؿغـلاكظر:  (3)
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 ال أمحد يف رواية، وبعض الحـابؾة: يجبر طىل مساطدتف والبـاء معف; ٕن وق

كان آهندام  إنْ  الصحٍحوهذا هق  صاحب العؾق يـتػع بف; فقجب طؾقف مساطدتف.

حصؾ بغقر تعدي مـ صاحب السػؾ، أما إن كان بتعديف فؾقس طؾقف 

.مساطدتف
(1)

 

إذا »فقًطا: مر  (2724)صحقح مسؾؿيف  حديث أبل هريرة  

طـ  (،3584) ، وأخرجف البخاري«اختؾػتم يف الطريق ُجِعل طرضه سبعة أذرع

إذا تشاجروا يف الطريؼ الؿقتاء بسبعة أذرع.  ، قال: قضك الـبل أبل هريرة 

 والؿقتاء: هل التل يؽثر فقفا إتقان الـاس ومرورهؿ.

ا َقْدر الطَِّريؼيف شرح الحديث:   قاٍ ايٟٓٛٚ ُجؾ َبْعض فَ  ;َوَأمَّ نِْن َجَعَؾ الرَّ

ـَ ـَأْرضف الْ  ي َْفَضؾ َتْقِسقعَفا،  ،َؿْؿُؾقك َصِريًؼا ُمَسبََّؾة لِْؾَؿارِّ ْٕ َفَؼْدرَها إَِلك ِخقَرتف، َوا

قَرة ُمَراَدة اْلَحِديث، َوإِْن َكاَن الطَِّريؼ َبقْـ َأْرض لَِؼْقٍم َوَأَراُدوا  َوَلقَْسْت َهِذِه الصُّ

ُجِعَؾ َسبْع َأْذُرع،  ;َفَذاَك، َوإِْن اِْختََؾُػقا فِل َقْدره ;ْن اِتََّػُؼقا َطَؾك َشْلءَفنِ  ;إِْحقَاَءَها

ا إَِذا َوَجْدَكا َصِريًؼا َمْسُؾقًكا ـْ َسبَْعة َأْذُرع ،َوَهَذا ُمَراد اْلَحِديث، َأمَّ
َفََل  ;َوُهَق َأْكثَر مِ

ََحٍد َأْن َيْستَْقلِل َطَؾك َشْلء مِـْفُ 
ِ

ـْ  ،َيُجقز ٕ
ـْ َلُف ِطَؿاَرة َما َحَقاَلقِْف مِ

، َلؽِ َوإِْن َقؾَّ

.اكتفك.َؿَقاتـالْ 
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) الؿغـل (8/59.) 

 (.22/61واكظر بؼقة كَلمف ) (3)



 427 فتذ ايعالّ يف دزاض١ أحادٜح بًٛغ املساّ 

 
ََالضََّماِى َُاَلِة   َباُب احَل

ِن َِاَلِة َوالضَّمَا حَل  بَاُب ا

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (188)   َط
ِ
، َوإَِذا َمْطُل الَغـِيِّ ُضْؾمٌ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.«ْتَبْع ُأْتبَِع َأَحُدُكْم َطَؾى َمؾِيٍء َفْؾقَ 
(1)

 

َْحَؿدَ 
ِ

.«َفْؾَقْحَتْل »: َوفِل ِرَواَيٍة ٕ
(2)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 تعسٜف اؿٛاي١. د:1ر َطأي١

مشتؼة مـ التحقيؾ، وهق آكتؼال، وهل طـد الػؼفاء: تحقيؾ ديـ  احلٛاي١:

 ة إىل أخرى.مـ ذم

 واختؾػقا: هؾ هل بقع ديـ بديـ، واستثـل مـ التحريؿ أم لقس ببقع؟ 

ح ابـ قدامة   اأهنا لقست بقًعا، بؾ هل طؼد إرفاق مـػرد بـػسف; ٕهن ورجَّ

ذلؽ يف إمقال; لعدم التؼابض، وهق ضاهر اختقار ابـ لق كاكت بقًعا; لؿا جاز 

الؼقؿ، وشقخ اْلسَلم.
(3)

 

ُٜػرتط يف ؾ د:2ر َطأي١ ُُخٌٝ؟ ٢ختٗا زقٌٖ   اِي

 ك(: ويشترط يف صحتفا رض8/67) الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ

 هاالؿحقؾ بَل خَلف.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2675(، ومسؾؿ )3398أخرجف البخاري ) (2)

 (، وإسـاده صحقح. 3/574أخرجفا أمحد ) (3)

  (5/212.)بداية الؿجتفد (2/49:- )أطَلم الؿققعقـ (8/67 )الؿغـل: اكظر (4)
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الؿحقؾ  ك(: ويشترط يف صحتفا رض3398) الػتحيف   ٚقاٍ احلافظ

 هابَل خَلف.

كذا ذكر ابـ قدامة طدم الخَلف يف الؿسللة، وتبعف  :قال أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل لو

ظ ابـ حجر، والقاقع وجقد الخَلف; فؼد خالػ مجاطة مـ طىل ذلؽ الحاف

 الحـػقة:

 .فالحقالة تصح بَل رضاه ;وأما الؿحقؾ (8/351 :)شرح فتح الؼديرفػل 

وهق  ،ٕن التزام الديـ مـ الؿحتال طؾقف تصرف يف حؼ كػسف ;ذكره يف الزيادات

 ،طـف يف الحالبؾ فقف كػعف طاجَل باكدفاع الؿطالبة  ،الؿحقؾ ٓ يتضرر بف :أي

 .وآجَل بعدم الرجقع طؾقف

 ه.اابـ قدامة أن رضا الؿحقؾ ٓ خَلف فقف لقس بصحقح وكؼُؾ  ثِ قاٍ:

; ٕكف يجب طؾقف أداء الحؼ، وقد قٌل قٌي تؼدم اػتثاز زضاه ًالقٌل :ُ قلت

حؾ إجؾ; فقجب طؾقف أداء الحؼ الذي طؾقف، فؾؾؼاضل إلزامف بذلؽ، 

 التقفقؼ. وباهلل

صقرة، وهل: أن يؽقن الذي طؾقف الحؼ فؼقًرا،  ابـ طثقؿقـ ام اْلم وذكر

ولف مال يف ذمة غـل، قال: لق رأى الؼاضل أنَّ إحالتف ٓبد مـفا; فؾف ذلؽ. ثؿ قال: 

; لئَل  فالؼقل بلكف يف هذه الحالة ٓ يعتبر رضاه، وأكف يجبر طىل اْلحالة ققٌل ققيٌّ



 429 فتذ ايعالّ يف دزاض١ أحادٜح بًٛغ املساّ 

 
هايضقع حؼ صاحب الديـ.

(1)
 

 احملتاٍ ٚاحملاٍ عًٝ٘؟ ٢تٗا زقٌٖ ٜػرتط يف ؾخ د:3ر َطأي١

أما الؿحال طؾقف فَل يعتبر رضاه طـد أكثر أهؾ العؾؿ، خَلًفا ٕبل حـقػة، 

وآصطخري مـ الشافعقة; ٕكف طؾقف حؼ وجب طؾقف أداؤه، سقاء استقفاه 

 صاحب الحؼ، أو وكقؾف، وهق الؿحتال.

  ٓ؟وأما الؿحتال فؼد اختؾػ أهؾ العؾؿ: هؾ يشترط رضاه بذلؽ، أم 

  فذهب مجاطة مـ أهؾ العؾؿ إىل أكف يؾزم بالحقالة، وٓ يشترط رضاه إذا

أحقؾ طىل مظء، وهق ققل أكثر الحـابؾة، وأبل ثقر، وابـ جرير الطبري، 

 الذي يف الباب. والظاهرية، واستدلقا بحديث أبل هريرة 

 الؿحتال;  كوذهب مجفقر العؾؿاء، ومـفؿ: مالؽ، والشافعل إىل اطتبار رض

نَّ مالف يف ذمة فَلن، وتحقيؾف وكؼؾف تصرف فقف; فَل يجقز إٓ بنذكف كؿا ٓ ٕ

يجقز لؾؿحقؾ أن يحقل الديـ إىل طقـ بغقر رضاه، فؽذلؽ تحقيؾف إىل ذمة 

 ابـ طثقؿقـ.اْلمام  أخرى بغقر رضاه، ورجح هذا الؼقل الشقكاين، ثؿ

مؾيء وإذا ُأحقل أحدكم طؾى »وأجاب الجؿفقر طـ حديث أبل هريرة 

 بلن إمر  فقف لؾـدب. «فؾقتبع

(: وهؽذا ٓبد مـ 5/352) السقؾيف  وأحسـ مـف ما قالف الشقكاين 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) الشرح الؿؿتع (:/328 - 329.) 
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قبقل الؿحال لؾحقالة; ٕهنا كؼؾ ما هق لف مـ ذمة إىل ذمة، فَل يـتؼؾ طـ الذمة 

إوىل إىل الذمة إخرى إٓ باختقاره، ولؽـف يلثؿ إذا ُأحقؾ طىل مظء فؾؿ يؼبؾ; 

 هاخالػ إمر الـبقي.ٕكف 

، واهلل أطؾؿ.الصٌابهق  وما قالف الشقكاين  ُ :قلت
(1)

 

 ٌٖ ٜػرتط متاثٌ اؿكني ايرٟ عٓد احملٌٝ ٚاحملاٍ عًٝ٘؟ د:4ر َطأي١

اشترط أهؾ العؾؿ يف صحة الحقالة تؿاثؾ الحؼقـ يف الجـس، والصػة، 

والؼدر، والققت، مـ حقث الحؾقل وإجؾ; ٕكف إذا اختؾػت إجـاس، 

 ت، والؼدر; صار بقًعا ولقس بحقالة، فاطتبر فقف شروط البقع وأحؽامف.والصػا

: إذا تراضقا بلن يدفع الؿحال طؾقف خقًرا مـ حؼف، أو  يهٔ قاٍ ابٔ قدا١َ

رضل الؿحتال بدون الصػة، أو رضل مـ طؾقف الؿمجؾ بتعجقؾف، أو رضل مـ لف 

 الة أوىل.الحال بنكظاره; جاز; ٕنَّ ذلؽ يجقز يف الؼرض، فػل الحق

الؿراد. كتفكا
(2)

 

َّا؟ د:5ر َطأي١  ٌٖ ٜػرتط إٔ ٜهٕٛ املاٍ َعًٛ

(: ويشترط أن تؽقن بؿال معؾقٍم; :8/6) الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ

ٕهنا إن كاكت بقًعا فَل تصح يف مجفقل، وإن كاكت تحقل الحؼ; فقعتبر فقفا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (:/331.)الشرح الؿؿتع (5/352 )السقؾ (3398 )الػتح (8/74 )الؿغـلواكظر:  (2)

 شرح الؿؿتعال (5/212 )بداية الؿجتفد (3398 )الػتح (8/67-68 )الؿغـلاكظر:  (3)

(:/324-326.) 
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 هاالتسؾقؿ، والجفالة تؿـع.

 ثؿ يحقؾف.وطؾقف فقتصالحان طىل قدر معؾقم،  ُ :قلت

 ٌٖ ٜػرتط إٔ حيًٝ٘ ع٢ً دٜٔ َطتكس؟ د:6ر َطأي١

اشترط أهؾ العؾؿ ذلؽ، وقالقا: ٓ يحقؾف طىل ديـ لقس بؿستؼر، كالسقد 

يحقؾ طىل ديـ طبده الؿؽاتب، أو الؿرأة تحقؾ طىل زوجفا بصداقفا قبؾ الدخقل، 

  (8/68.)الؿغـلأو البائع يحقؾ طىل الؿشتري بثؿـ السؾعة يف مدة الخقار. 

ٓ أدري لفذا  (5/353 :)السقؾ الجراريف   ٞاٍ ايظٛناْيهٔ ق

آشتراط وجًفا; ٕنَّ مـ طؾقف الديـ إذا أحال طىل رجؾ يؿتثؾ حقالتف ويسؾؿ ما 

أحال بف; كان ذلؽ هق الؿطؾقب; ٕن بف يحصؾ القفاء بديـ الؿحال، ولق مل يؽـ 

 هايف ذمة الؿحال طؾقف شلء مـ الديـ.

الؿعـك الؾغقي، وأخذ بعؿقم الحديث، والذي طؾقف  اطتبر الشقكاين ُ :قلت

طامة الػؼفاء أن الؿؼصقد بالحقالة هق تحقيؾ الديـ مـ ذمة إىل أخرى; لؽقن 

 الذمة إخرى طؾقفا الحؼ لؾذمة إوىل، وباهلل التقفقؼ.

إذا أحمماٍ ايسدممٌ غدّؿمما يممٝظ يمم٘ عًٝمم٘ حممل إىل َممٔ يمم٘ عًٝمم٘        د:7ر َطأي١

 حل، ٚنرا ايعهظ؟

ـَ َلُف َطَؾقِْف  (8/69 :)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ َٓ َدْي ـْ  َوإِْن َأَحاَل َم

ـٌ َفَؾقَْس َذلَِؽ بَِحَقاَلٍة، َبْؾ ِهَل َوَكاَلٌة َتثْبُُت فِقَفا َأْحَؽاُمَفا;  َرُجًَل َطَؾك آَخَر َلُف َطَؾقِْف َدْي
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ِل اْلَحؼِّ َواْكتَِؼالِِف، وَ  ـْ َتَحقُّ

َنَّ اْلَحَقاَلَة َمْلُخقَذٌة مِ
ِ

ُل ٕ  .َٓ َحؼَّ َهاُهـَا َيـْتَِؼُؾ َوَيتََحقَّ

ـَ َطَؾقْفِ  قاٍ: َٓ َدْي ـْ  ـٌ َطَؾك َم ـْ َطَؾقِْف َدْي َكصَّ  َفَؾقَْسْت َحَقاَلًة َأْيًضا. ;َوإِْن َأَحاَل َم

َٓ الْ ـَفََل َيْؾَزُمُف الْ ، َطَؾقِْف َأْحَؿدُ  ََداُء، َو ْٕ َنَّ اْلَحَقاَلَة ُؿْحتَاُل َقبُقُل َذلِ ـُؿَحاَل َطَؾقِْف ا
ِ

َؽ; ٕ

َٓ ُمَعاَوَضَة َهاُهـَا، َوإِكََّؿا ُهَق اْقتَِراٌض.  ُمَعاَوَضٌة، َو

ـٍ َطَؾقْفِ  قاٍ: َٓ َدْي ـْ  َنَّ  ;َوَلقَْسْت َحَقاَلةً  ،َفِفَل َوَكاَلٌة فِل اْقتَِراضٍ  ;َوإِْن َأَحاَل َم
ِ

ٕ

، وَ  ـٍ ـٍ َطَؾك َدْي  ها.َلْؿ ُيقَجْد َواِحٌد مِـُْفَؿااْلَحَقاَلَة إكََّؿا َتُؽقُن بَِدْي

 إذا ادتُعت غسٚط اؿٛاي١، فٌٗ تربأ ذ١َ احملٌٝ؟ د:8ر َطأي١

َفنَِذا اْجتََؿَعْت ُشُروُط اْلَحَقاَلِة  (8/71 :)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ

ْت  ُة الْ  ;َوَصحَّ ِة اْلُػَؼَفاءِ ـَبِرَئْت ذِمَّ ـْ  ،ُؿِحقِؾ، فِل َقْقِل َطامَّ َّٓ َما ُيْرَوى َط ُف إ ـِ َأكَّ اْلَحَس

َّٓ أَْن ُيبِْرَئُف. َٓ َيَرى اْلَحَقاَلَة َبَراَءًة إ ـْ زُ  َكاَن  .َوَط َٓ َتـُْؼُؾ اْلَحؼَّ َوَأْجَراَها  َفَر َأكَُّف َقاَل: 

، بِِخََلِف  ـْ َتْحِقيِؾ اْلَحؼِّ
ٌة مِ َنَّ اْلَحَقاَلَة ُمْشتَؼَّ

ِ
َؿاِن، َوَلقَْس بَِصِحقٍح; ٕ َمْجَرى الضَّ

ٍة. ;َؿانِ الضَّ  ٍة إَلك ذِمَّ ـْ َضؿِّ ذِمَّ
َفُعؾَِّؼ َطَؾك ُكؾِّ َواِحٍد ُمْؼتََضاُه، َوَما َدلَّ  َفنِكَُّف ُمْشتَؼٌّ مِ

 هاَطَؾقِْف َلْػُظُف.

إذا زقٞ احملتاٍ باإلحاي١ ٚمل ٜػرتط ايٝطاز، فٗمٌ يم٘ ايسدمٛع     د:9ر َطأي١

 إىل احملٌٝ؟

 :يف هذه الؿسللة أققال ٕهؾ العؾؿ 

رجقع إىل الؿحقؾ أبًدا، وهق ققل الؾقث، والشافعل، وأبل لقس لف ال األٍٚ:



 433 فتذ ايعالّ يف دزاض١ أحادٜح بًٛغ املساّ 

 
طبقد، وأمحد يف رواية، وابـ الؿـذر، وطزاه بعضفؿ لؾجؿفقر، وذلؽ ٕنَّ الؿحتال 

 قد أسؼط حؼف مـ الؿحقؾ حقـ قبؾ الحقالة، فلشبف اْلبراء.

لف الرجقع إىل الؿحقؾ مطؾًؼا، وهق مـؼقل طـ الحسـ، وشريح،  ايجاْٞ:

 قه بالضؿاكة والؽػالة.وزفر، وشبف

لف الرجقع إذا أفؾس، أو أطسر، وهق ققل شريح، والشعبل،  ايجايح:

والـخعل، وأبل حـقػة وصاحبقف، وزاد أبق حـقػة: إذا جحده وحؾػ طـد الحاكؿ. 

 وزاد صاحباه: إذا حجر طؾقف لػؾس.

 لف الرجقع إذا مات، وهق ققل الثقري. ايسابع:

ن يؽقن الؿحال طؾقف لقس مؾقئًا وقت لقس لف الرجقع; إٓ أ اخلاَص:

اْلحالة، ومل يعؾؿ الؿحتال بذلؽ; فؾف الرجقع إذا كان إمر كذلؽ; ٕكف يؽقن قد 

ه بذلؽ،ومعـك الؿظء: الؼادر طىل القفاء بؿالف; فقؽقن واجًدا، وبؼقلف; فقؽقن  غرَّ

ختقار صادًقا ٓ يؿاصؾ، وبػعؾف بلداء الديـ. وهذا الؼقل رواية طـ أمحد، وهق ا

مجاطة مـ أصحابف، وقال بف مالؽ، وهق ضاهر تبقيب البخاري; فنكف قال: ]باب 

الحقالة، وهؾ يرجع يف الحقالة؟ وقال الحسـ، وقتادة: إذاكان يقم أحال طؾقف 

  مؾقًّا جاز[.

فقؿا أقسب األقٌال ، وهق السقؾوهذا الؼقل هق ضاهر اختقار الشقكاين يف 

، واهلل أطؾؿ.يظفر
(1)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (21/717.)إوسط (8/71- ،)الؿغـل (5/353 )السقؾ (3398 )الػتحاكظر:  (2)
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اغمممرتط احملممماٍ إٔ ٜهمممٕٛ احملممماٍ عًٝممم٘ ٦ًَّٝممما فٗمممٌ ٜؿمممذ      إذا  د:11ر َطأي١

 غسط٘، ٌٖٚ ي٘ ايسدٛع إذا بإ َعطّسا؟

  ٓ إكثر طىل أنَّ الشرط صحقح، ولف الرجقع طؾقف إذا بان معسًرا; ٕكف شرط

يـايف مؼتضك الحقالة، بؾ إنَّ آحتقال ٓ يجب طؾقف إٓ إذا كان مؾقئًا، فاشتراصف 

 ذلؽ مـ حؼف.

 ترد باْلطسار إذا مل تشترط  الشافعقة: ٓ يرجع; ٕنَّ الحقالة وقال بعض ٓ

، واهلل أطؾؿ.الصٌابهق  ًالقٌل األًلالؿَلءة، فَل ترد بف وإن شرط. 
(1)

 

 إذا أحاٍ احملاٍ عًٝ٘ إىل إْطإ آخس فٌٗ ٜؿذ ذيو؟ د:11ر َطأي١

: إذا أحال رجًَل طىل زيد  (8/74)الؿغـليف   قاٍ أبٛ حمُد بٔ قدا١َ

ف زيٌد هبا طىل طؿرو; فالحقالة صحقحة; ٕنَّ حؼ الثاين ثابٌت مستؼرٌّ بللػ، فلحال

 يف الذمة، فصحَّ أن يحقؾ بف كإول، وتؽرر الؿحتال والؿحقؾ ٓ يضر.

 باختصار. كتفكا

إذا أذٕ زدٌ آلخس إٔ ٜأخر دٜٓ٘ َٔ فالٕ، ثمِ اختًفما ٖمٌ ٖمٞ      د:12ر َطأي١

 ٚناي١، أّ حٛاي١؟

ِطل ا لقكالة مع يؿقـف; ٕكف يدطل بؼاء الحؼ ذكر أهؾ العؾؿ أن الؼقل ققل ُمدَّ

هبا. ؿَ ؽِ ة ُح ـَ قِّ ; فنْن كان ٕحدمها بَ فطىل ما كان، ويـؽر اكتؼالف، وإصؾ مع
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/49-4:.)أطَلم الؿققعقـ (8/73 )الؿغـلاكظر:  (2)

  (8/76.)الؿغـلاكظر:  (3)
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 إذا قاٍ: أحًتو باملاٍ ايرٟ عٓد شٜد، ثِ اختًفا؟ د:13ر َطأي١

  لؾحـابؾة وجفان: فؿـفؿ مـ قال: الؼقل ققل مدطل الحقالة; ٕنَّ ضاهر

لؼقل ققل الؿحقؾ; ٕنَّ إصؾ بؼاء حؼ الؿحقؾ الؾػظ معف. ومـفؿ مـ قال: ا

 طىل الؿحال طؾقف، والؿحتال يدطل كؼؾف، والؿحقؾ يـؽر، والؼقل ققل الؿـؽر.

يظفر أكف إن كان الؾػظ الؿذكقر يػقد الحقالة طرًفا; فالؼقل ققل مدطل  ُ :قلت

الحقالة، وإن مل يؽـ كذلؽ; فالؼقل ققل مـ يدطل القكالة مع يؿقـف، 

طؾؿ.أ واهلل
(1)

  

 إذا قاٍ: أحًتو بدٜٓو. د:14ر َطأي١

َػَؼا َطَؾك َأنَّ الْ  (8/78 :)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ : ُؿِحقَؾ َقاَل ـَوإِْن اتَّ

َخُر: ِهَل  َؿا: ِهَل َحَقاَلٌة بَِؾْػظَِفا.هُ ُثؿَّ اْختََؾَػا، َفَؼاَل َأَحدُ  َأَحْؾتُؽ بَِدْيـِؽ. ْٔ َوَقاَل ا

َنَّ اْلَحَقاَلَة بَِدْيـِِف  .َوَكاَلٌة بَِؾْػِظ اْلَحَقاَلةِ 
ِ

ِطل اْلَحَقاَلِة، َوْجًفا َواِحًدا; ٕ َفاْلَؼْقُل َقْقُل ُمدَّ

ِطقَفا.  هآَ َتْحتَِؿُؾ اْلَقَكاَلَة، َفَؾْؿ ُيْؼبَْؾ َقْقُل ُمدَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/76-77.)الؿغـلاكظر:  (2)



 436 نتاب ايبٝٛع

 
ـْ َجابٍِر  (188) ـَّاُه، َوَط ْؾـَاُه َوَحـَّْطـَاُه َوَكػَّ ُثؿَّ أََتقْـَا  َقاَل: ُتُقفَِّل َرُجٌؾ مِـَّا، َفَغسَّ

 
ِ
َفُؼْؾـَا:  «َأَطَؾْقِه َدْيٌن؟»، َفُؼْؾـَا ُتَصؾِّل َطَؾقِْف؟ َفَخَطا ُخًطك، ُثؿَّ َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصبِِف َرُسقَل اهلل

َؾُفَؿا َأُبق َقتَاَدَة، َفلََتقْـَاُه، َفَؼاَل َأُبق َقتَادَ  ، دِيـَاَراِن، َفاْكَصَرَف، َفتََحؿَّ يـَاَراِن َطَؾلَّ َة: الدِّ

 
ِ
ـُْفََم الَؿقُِّت؟ َحقُّ »: ملسو هيلع هللا ىلصَفَؼاَل َرُسقُل اهلل . َقاَل: َكَعْؿ َفَصؾَّك َطَؾقْفِ  «الَغرِيِم، َوبَرَِئ ِم

ـُ ِحبَّانَ  ،َوَأُبقَداُود ،َرَواُه َأْحَؿدُ  َحُف اْب ، َوَصحَّ َوالَحاكُِؿ. ،َوالـََّسائِلُّ
(1)

 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (188)   َوَط
ِ
ُجِؾ الُؿتََقفَّك َطَؾقِْف  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهلل َكاَن ُيْمَتك بِالرَّ

، َفقَْسَلُل  ـُ ْي ُف َتَرَك َوَفاًء َصؾَّك َطَؾقِْف، دِّ َفنِْن ُح  ;«َهْل َتَرَك لَِدْيـِِه ِمْن َقَضاٍء؟»: الدَّ َث َأكَّ

َّٓ َقاَل:  وا َطَؾى وَُصاِحبُِؽمْ »َوإِ ا َفتََح اهلُل َطَؾقِْف الُػتُقَح َقاَل:  «وَُصؾُّ َأَكا َأْوَلى »َفَؾـؿَّ

َي   . ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.«َطَؾْقِه َدْيٌن َفَعَؾيَّ َقَضاُؤهُ َو بِالُؿْمِمـِقَن ِمْن َأْكُػِسِفْم، َفَؿْن ُتُوفِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وهق طـد الحاكؿ 4/441لؾػظ الؿذكقر أمحد ). أخرجف باصخٝح بظٛاٖدٙ دٕٚ بعض األيفاظ (2)

بف. وأما الؾػظ طـد غقرمها  (، بـحقه مـ صريؼ طبداهلل بـ محؿد بـ طؼقؾ طـ جابر 3/69)

(، وابـ حبان 77-5/76(، والـسائل )4454فؿغاير لؾػظ الؿذكقر فؼد أخرجف أبقداود )

أبل سؾؿة طـ جابر. فذكره (، مـ صريؼ معؿر طـ الزهري طـ 4/3:7(، وهق طـد أمحد )4175)

بـحق حديث أبل هريرة الذي سقليت، وفقف زيادة ذكر )ضؿان أبل قتادة(. وإسـاده ضاهره الصحة، 

ولؽـ قد رواه غقر واحد طـ الزهري فجعؾقه طـ أبل سؾؿة طـ أبل هريرة بدون ذكر الزيادة يف 

 ريرة إن شاء اهلل. )ضؿان أبل قتادة( وهذا أقرب أن يؽقكف محػقًضا، وسقليت حديث أبل ه

أن حديث جابر بالؾػظ الذي ذكره الحافظ يف إسـاده ابـ طؼقؾ وفقف ضعػ، ولؽـ  ٚاحلاصٌ:

(، والـسائل 6/3:8الحديث صحقح، فؼد صح مـ حديث أبل قتادة كػسف، أخرجف أمحد )

ولف شاهد مـ حديث سؾؿة بـ  - (387)الصحقح الؿسـدوهق يف -(، وإسـاده صحقح 5/76)

( ولقس يف هذيـ الشاهديـ ققلف )حؼ الغريؿ وبرئ مـفؿا : (339صحقح البخارييف إكقع 

الؿقت( وققلف: )أن بردت طؾقف جؾدتف( ففل مؿا تػرد هبا ابـ طؼقؾ، وهق مختؾػ فقف والراجح 

 ضعػف، واهلل أطؾؿ. 



 437 فتذ ايعالّ يف دزاض١ أحادٜح بًٛغ املساّ 

 
.«َيْتُرْك َوَفاءً َفَؿْن َماَت َوَلْم »: َوفِل ِرَواَيٍة لِْؾُبَخاِريِّ 

(1)
 

 نياملسائل واألحكام املستفادة من احلدي 

 تعسٜف ايكُإ. د:1ر َطأي١

الضؿان: ملخقذ مـ التضؿـ، وهق أن يجعؾ الضامـ ذمتف تتضؿـ الديـ 

 الذي طىل الؿضؿقن طـف، فتشترك الذمتان يف الديـ الؿذكقر، والتزامف.

 َػسٚع١ٝ ايكُإ. د:2ر َطأي١

 اع.دلَّ طىل مشروطقتف الؽتاب، والسـة، واْلمج

 .[٧٢يوسف:]  ﴾ڤ ڤ ڤ  ڦ ڦ  ڦ ڦ ڄ﴿ فؼقلف تعاىل: :أَا َٔ ايكسإٓ

الؾذان يف الباب،  فحديث جابر، وحديث أبل هريرة  ٚأَا َٔ ايش١ٓ:

العارية ممداة، والؿـحة »قال:  أنَّ الـبل  ، حديث أبل أمامة مـ وجاء

ترمذي (، وال4676أخرجف أبق داود ) «الزطقم غريم، والدين مؼضي، وةمردود

 .( بنسـاد حسـ2376)

فؼد ُكِؼؾ اْلمجاع طىل مشروطقة الضؿان يف الجؿؾة. ٚأَا اإلمجاع:
(2)

  

يـعؼد الضؿان بؽؾ ما يدل طؾقف، كؼقلف: )ضؿقـ، كػقؾ، قبقؾ، محقؾ،  تنبيه:

زطقؿ، صبقر، أكا أؤدي، أو أحضر، أو أططقؽ، وما أشبفف(، وقد قرر ذلؽ شقخ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. :272(، ومسؾؿ )7842( )33:9أخرجف البخاري ) (2)

  (8/82.)الؿغـلاكظر:  (3)



 438 نتاب ايبٝٛع

 
اْلسَلم وغقره.

(1)
 

ُٜػرتط د:3ر َطأي١  ايكأَ ٚاملكُٕٛ عٓ٘؟ ٢يف ايكُإ زق ٌٖ 

ـْ َضامِـ،  (8/83 :)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ
َؿان مِ َٓ ُبدَّ فِل الضَّ َو

امِـ ومضؿقن َطـُْف، ومضؿقن َلُف. ـْ ِرَضك الضَّ
َٓ بد مِ َؿاِن َلْؿ  ;َو َفنِن ُأْكِرَه َطَؾك الضَّ

َٓ ُيْعتَبَُر ِرَضك الْ  ، َو ـُ ; َٓ َكْعَؾُؿ فِقِف ِخََلًفا ُف.َؿْضُؿقِن َطـْ ـَيِصحَّ ْي ُف َلْق ُقِضَل الدَّ َكَّ
ِ

ٕ

ـَ َطـُْف. ، َفَؽَذلَِؽ إَذا َضِؿ  .الؿراد كتفكاَطـُْف بَِغقِْر إْذكِِف َوِرَضاُه َصحَّ

 املكُٕٛ ي٘؟ ٢ٌٖ ٜػرتط زق د:4ر َطأي١

  مذهب الحـابؾة وبعض الشافعقة أكف ٓ ُيشترط رضاه، وٓ يعتبر; لحديث

ضؿاكف طـ الؿقت، ولقس فقف استرضاء صاحب الديـ، ومل يف  أبل قتادة 

 ، وهق ضاهر اختقار الشقخ ابـ طثقؿقـ.يـؽر ذلؽ الـبل 

  ومذهب الحـػقة، ومحؿد بـ الحسـ، وبعض الشافعقة أكف يشترط رضاه

 ويعتبر.

كؼؾ  - أطـل الضامـ -أنَّ الضؿان إن كان قاصًدا بف  -واهلل أطؾؿ-ويظفر يل 

التبرع بف; فَل يشترط رضاه; لحديث أبل قتادة الؿذكقر، وإن الحؼ إىل كػسف، و

كان أراد التقثؼة فؼط; فقُشترط رضك الؿضؿقن لف، واهلل أطؾؿ.
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (6/281.)اْلكصافاكظر:  (2)

 الشرح الؿؿتع (25/493 )تؽؿؾة الؿجؿقع (2341 )الؿحىل (8/83 )الؿغـلاكظر:  (3)

(:/2:2-2:3.) 



 439 فتذ ايعالّ يف دزاض١ أحادٜح بًٛغ املساّ 

 
 ٌٖ ٜؿذ قُإ اجملٍٗٛ؟ د:5ر َطأي١

  :مذهب الحـابؾة، وأبل حـقػة، ومالؽ صحة ضؿان الؿجفقل، كلن يؼقل

 مـ لؿالؽ طـد فَلن. وهق ٓ يدري كؿ طـد فَلن لف.اأكا ض

، وٕكف لقس ﴾ڤ ڤ ڤ  ڦ ڦ  ڦ ڦ ڄ﴿دلقا بؼقلف تعاىل: واست

طؼد معاوضة; فقشترط فقف طؾؿ الؿؼدار، بؾ هق طؼد ارتػاق وتبرع، فاغتػر فقف 

 الجفالة، وهق ضاهر اختقار ابـ الؼقؿ، ورجحف الشقخ ابـ طثقؿقـ.

  ومذهب الثقري، والؾقث، وابـ أبل لقىل، والشافعل، وابـ الؿـذر، وابـ

ًٓ كالبقع. حزم طدم صحة  ذلؽ; ٕكف التزام مال; فَل يصح مجفق

بالتػريؼ بقـ البقع الذي يؼصد بف الؿعاوضة، وبقـ الضؿان  :ُٚأجٝب عٔ ذيو

 ف الرفؼ والتبرع، واهلل أطؾؿ.بالذي يؼصد 

، واهلل أطؾؿ.القٌل األًل أقسب: قال أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل لو
(1)

 

 قُإ َا مل جيب. د:6ر َطأي١

أكا ضامـ لف. والخَلف فقف لخذه مـؽ فَلن سقأن يؼقل: ما  صٛزت٘:

; لؿا تؼدم.اجلٌاشهق  ًالساجحف يف الؿسللة السابؼة، كالخَل
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إوسط (3/43-44 ،)إغاثة الؾفػان (2343 ،)الؿحىل (8/84 ،)الؿغـلاكظر:  (2)

(21/71:.) 

  (4/583.)طَلم الؿققعقـأ (2344 )الؿحىل (8/84 )الؿغـلاكظر:  (3)



 :43 نتاب ايبٝٛع

 
 ايكُإ عٔ املٝت. د:7ر َطأي١

  مجفقر العؾؿاء طىل مشروطقة الضؿان طىل الؿقت، سقاء ترك تركة أم مل

 ثل الباب.ييترك، واستدلقا بحد

 تف قد خربت إٓ أن ومذهب أبل حـقػة أكف ٓ يضؿـ طىل الؿقت; ٕنَّ ذم

، فؾف أن يضؿـ طـف. ًٓ  يترك ما

; ٕنَّ أحاديث الباب كصٌّ يف محؾ الـزاع، وٓ سبقؾ اجلويٌز ًالصٌاب قٌل

إىل ردها وتلويؾفا، واهلل أطؾؿ.
(1)

  

 ايدٜٔ ايرٟ ال ٜؤٍٚ إىل ايًصّٚ، ٌٖ ٜكُٔ فٝ٘؟ د:8ر َطأي١

 ديـ الؿؽاتب. َٚجاٍ ذيو:

 د يعجز الؿؽاتب، فَل يجب طؾقف ومذهب الجؿفقر أكف ٓ يضؿـ فقف; ٕكف ق

 الديـ، فؽقػ طىل الضامـ ذلؽ؟

 .وذهب أمحد يف رواية إىل صحة الضؿان فقف كسائر الديقن 

فقؿا يظفر; ٕنَّ كقكف قد ٓ يمول إىل الؾزوم ٓ يؿـع  ًالقٌل الثانً أقسب ُ :قلت

جقاز أخذ الضؿقـ طؾقف، فنذا طجز الؿؽاتب ورجع طبًدا; زال الضؿان، وإن 

ؿر; فالضؿان باٍق، واهلل أطؾؿ.است
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (339:.)الػتح (3/571-573 )أطَلم الؿققعقـ (8/85 )الؿغـلاكظر:  (2)

  (8/86-87.)الؿغـلواكظر:  (3)



 441 فتذ ايعالّ يف دزاض١ أحادٜح بًٛغ املساّ 

 
 ايكُإ ع٢ً عني َك١ُْٛ ناملػؿٛب، ٚاملكبٛض ببٝع فاضد؟ د:9ر َطأي١

أن أجد إكساًكا قد غصبـل، أو سرق مـل متاًطا، فآخذه; ٕرفعف إىل  صٛزتٗا:

 الؼاضل، فقؼقل إكسان آخر: دطف وأكا أضؿـ لؽ أن يعطقؽ متاطؽ إىل يقمقـ.

 ـقػة، والشافعل يف أحد ققلقف; ٕن فلجاز الضؿان يف ذلؽ أمحد، وأبق ح

حت يف ذمتف، فلشبفت الديـ الذي يف الذمة، وٕنَّ الؿعـك واحد، بالعقـ أص

 وهق أخذ وثقؼة طىل رد الحؼ.

  ،والؼقل الثاين لؾشافعل طدم صحة ذلؽ; ٕنَّ إطقان غقر ثابتة يف الذمة

 وإكؿا يضؿـ ما ثبت يف الذمة.

الحؼقؼة إكؿا هق ضؿان استـؼاذها وردها،  بلنَّ الضؿان يف :ُٚأجٝب عٔ ذيو

والتزام تحصقؾفا، أو ققؿتفا طـد تؾػفا، وهذا مؿا يصح ضؿاكف، وٕنَّ العقـ 

 أصبحت يف حؽؿ الؿضؿقن يف الذمة كؿا تؼدم.

أطَلم كؿا يف  ف ابـ الؼقؿ حورج ،الصٌابهق ًالقٌل األًل  ُ :قلت

، والؼائؾقن بالضؿان قـ وهق اختقار الشقخ ابـ طثقؿ (4/522 ،)الؿققعقـ

يؼصدون بضؿاهنا أنَّ طؾقف الؼقؿة إذا مل يرد العقـ الؿضؿقكة، واهلل أطؾؿ.
(1)

  

إماكات، والقدائع، والعقـ الؿمجرة يصح أخذ الضؿقـ طؾقفا إن  

تعدى طؾقفا مـ هل طـده، وٓ يصح أخذ الضؿان طؾقفا بغقر تعدي; ٕهنا يف هذه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/87.)الؿغـلاكظر:  (2)



 442 نتاب ايبٝٛع

 
  (8/87.)الؿغـلالحالة غقر مضؿقكة. 

 ايكُإ َٔ إْطإ دا٥ص ايتؿسف. د:11ر َطأي١

 فَل يؼبؾ الضؿان مـ الؿجـقن، والصبل الذي ٓ يؿقز بَل خَلف.

  الصٌابوكذلؽ ٓ يؼبؾ مـ الصبل الؿؿقز بدون إذن ولقف طـد إكثر، وهق ،

 .الصحٍحوكذلؽ ٓ يؼبؾ ضؿان الؿحجقر طؾقف لسػٍف طـد إكثر أيًضا، وهق 

 ف لػؾٍس; فقؼبؾ ضؿاكف طـد أهؾ العؾؿ; ٕن الحجر إكؿا وأما الؿحجقر طؾق

إٓ بنذن سقده،  هق طىل مالف دون ذمتف، وأما العبد فالجؿفقر طىل أكف ٓ يصح

، وأجاز بعض الشافعقة، والحـابؾة، وابـ حزم ضؿاكف.الصحٍحوهق 
(1)

 

 ٌٖ ٜطكط ايدٜٔ عٔ املكُٕٛ عٓ٘؟ د:11ر َطأي١

  الؿضؿقن طـف، ويصبح يف ذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل أنَّ الديـ يسؼط طـ

 .ذمة الضامـ فؼط، وجعؾقه كالحقالة

واستدلقا بحديث أبل قتادة الذي يف الباب، وهذا ققل ابـ أبل لقىل، وابـ 

 شبرمة، وأبل ثقر، والظاهرية.

  وذهب أكثر العؾؿاء إىل أنَّ الديـ ٓ يسؼط مـ ذمة الؿضؿقن طـف; إٓ أن

 .ضؿقن طـفيتبرع الضامـ بلداء الديـ الذي طىل الؿ

ومحؾقا حديث أبل قتادة طىل ذلؽ، وهذا ققل أمحد، ومالؽ، والشافعل، 
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وإسحاق، وإوزاطل، والثقري، والحـػقة وغقرهؿ، وذلؽ ٕنَّ الضؿان لقس 

ا بؿـ ضؿـ ضؿان تبرع، بؾ قد يؼصد الضامـ بضؿاكف آستقثاق فؼط،  خاصًّ

 وهذا هق الغالب.

 ، واهلل أطؾؿ.الصٌابهق  ًىرا القٌل

  وذهب أكثر الجؿفقر إىل أنَّ صاحب الديـ لف مطالبة الضامـ والؿضؿقن

 طـف بديـف; ٕنَّ الديـ قد تعؾؼ بذمتفؿا.

  ;وذهب مالؽ يف ققلف إخقر إىل أن صاحب الديـ يطالب الؿضؿقن طـف

إٓ أن يعجز طـف; لؿؿاصؾة، أو سػر، أو ما أشبفف، فقرجع طىل الضامـ، واختار 

 والشقخ ابـ طثقؿقـ، وقال: طؾقف طؿؾ الـاس الققم.هذا الؼقل السعدي، 

هق  قٌل اجلويٌزهذا الذي يـبغل أن يؽقن طؾقف العؿؾ، ولؽـ يظفر أن  ُ :قلت

، وهق أنَّ لف مطالبة آثـقـ; إٓ أن يشترط الضامـ طـد ضؿاكف أن ٓ يطالبف الصٌاب

بالديـ إٓ يف حالة العجز، واهلل أطؾؿ.
(1)

  

 ع٢ً املكُٕٛ عٓ٘؟ - ا أٖد٣ ايدٜٔإذ -ٌٖ ٜسدع ايكأَ  د:12ر َطأي١

  ل لقىل، وابـ شبرمة، وأبل ثقر، والظاهرية أكف لقس لف الرجقع أبمذهب ابـ

طؾقف; ٕهنؿ يرون أن الديـ يسؼط بالضؿان كؿا تؼدم يف الؿسللة السابؼة، 

 مـ الضامـ الضؿان طىل جفة آستؼراض. ما إذا صؾب الؿضؿقن طـف واستثـقا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  َّلؾضامـ الرجقع طىل الؿضؿقن طـف يف الجؿؾة، ولفا  ومذهب الجؿفقر أن

 صقٌر:

 األَىل: أى ِضمو بأمرٍ، َِؤدٓ بأمرٍ.

  ،فؾف الرجقع طـد أكثرهؿ، وهق ققل أمحد، ومالؽ، والشافعل، وأبل يقسػ

وقال أبق حـقػة، ومحؿد بـ الحسـ: إن قال: اضؿـ طـل، أو اكؼد طـل. فؾف 

. فؾقس ل ًٓ ف الرجقع; إٓ أن يؽقن بقـفؿا مخالطة، الرجقع، وإن قال: أططف ما

 .ًالصحٍح قٌل اجلويٌز وطرف يف ذلؽ.

 الجانّة: أى ِضمو بأمرٍ، َِكضْ بغري أمرٍ.

  فؿذهب أمحد، ومالؽ، والشافعل يف أحد القجقه طـف أنَّ لف الرجقع; ٕكف

 ضؿـ ذلؽ اْلذن لف يف إداء.تأذن لف يف الضؿان، ف

 ٕ ;كف دفع بغقر أمره; أشبف الؿتبرع. ولف وجف ولؾشافعل وجٌف أكف ٓ يرجع

آخر: أكف إن تعذر الرجقع طىل الؿضؿقن طـف، فدفع ما طؾقف; رجع، وإٓ فَل; 

 .ًالصحٍح قٌل اجلويٌز ٕكف تبرع يف الدفع.

 الجالجة: أى ِضمو بغري أمرٍ، َِكضْ بأمرٍ.

 ،وضاهر  ،الصحٍحوهق  فؾف الرجقع طـد أمحد، ومالؽ، وإسحاق وغقرهؿ

 .وجب بضؿاكف ما ب الشافعل أكف ٓ يرجع; ٕنَّ أمره بالؼضاء اكصرف إىلمذه

بلكف أدى ديـف بلمره، فرجع طؾقف، كؿا لق مل يؽـ ضامـًا، أو كؿا لق  :ُٚأجٝب
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 ضؿـ بلمره.

 الرابعة: أى ِضمو، َِكضْ بغري أمرٍ.

  فؿذهب أمحد، ومالؽ، وإسحاق، وطبقد اهلل بـ الحسـ وغقرهؿ أنَّ لف

 كف قضاٌء مبرٌئ مـ ديـ واجب; فؽان مـ ضؿان مـ هق طؾقف.الرجقع; ٕ

  ومذهب الشافعل، وأبل حـقػة، واختاره ابـ الؿـذر أنَّ الضامـ لقس لف

 الرجقع، واستدلقا بحديث أبل قتادة.

ف يف بلنَّ أبا قتادة يظفر مـ سقاق الؼصة أكف كان متبرًطا، ولقس الخَل :ُٚأجٝب

 ؿـ وهق محتسب بالرجقع.ف فقؿـ ضَلالؿتبرع، وإكؿا الخ

وهق  ،لو السجٌعيف الحآت كؾفا أنَّ  الصٌاب: قال أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل لو

 ابـ طثقؿقـ.اْلمام  ترجقح

الخَلف الؿذكقر يف حالة طدم تبرطف بالؼضاء، وأما إن ضؿـ وقضك  تنبيه:

متبرًطا; فَل إشؽال يف أكف لقس لف الرجقع; ٕكف تطقع بذلؽ، ففق كالصدقة.
(1)

  

َٕ د:13ر َطأي١ ُٕ ي٘ عك٘ املكُٛ عٓم٘،   إذا اغرتط ايكأَ إٔ ٜأخر املكُٛ

ٖٞ َُٓٗا دٕٚ املعطس، أٚ اؿاقس دٕٚ ايػا٥ب؟  أٚ ٜأخر املً

  مذهب الجؿفقر جقاز وصحة هذه الشروط; ٕهنا ٓ تـايف مؼتضك العؼد

طـدهؿ، وأما الؼائؾقن بسؼقط الديـ طـ الؿضؿقن طـف بالضؿان; فَل يجقزون 
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كالظاهرية، وابـ شبرمة; ٕهنا طـدهؿ تـايف مؼتضك الضؿان، وهق  هذه الشروط

 شرط باصؾ لقس يف كتاب اهلل.

، واهلل أطؾؿ.ًالصحٍح قٌل اجلويٌز ُ :قلت
(1)

  

ّٓا حاّي د:14ر َطأي١ ِٜ ّْا َؤدًّا إذا قُٔ قأَ َد  ؟اقُا

ًَل  (8/93 :)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ ـَ اْلَحاَل ُمَمجَّ ْي ـَ الدَّ  ;إَذا َضِؿ

ًّٓ َطَؾك الْ َصحَّ  ًَل  ،َؿْضُؿقِن َطـْفُ ـ، َوَيُؽقُن َحا ، َيْؿؾُِؽ ُمَطاَلبََة  ُمَمجَّ ـِ امِ َطَؾك الضَّ

ـِ  امِ افِِعلُّ  ،اْلَؿْضُؿقِن َطـُْف ُدوَن الضَّ  الؿراد. كتفكا.َوبَِفَذا َقاَل الشَّ

 إذا قُٔ قأَ دٜٓا َؤدال عٔ إْطإ، ثِ َات أحدُٖا؟ د:15ر َطأي١

 الؿسللة الؿتؼدمة يف باب التػؾقس )هؾ يف هذه الؿسللة خَلف مبـل طىل 

 يحؾ الديـ بالؿقت؟(.

 ;َؿقِِّت ـَفنِْن ُقْؾـَا: َيِحؾُّ َطَؾك الْ :  (8/94-95)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ

َٓ َيِحؾُّ َطَؾك َشْخٍص بَِؿْقِت َغقِْرهِ  ـَ  ْي َنَّ الدَّ
ِ

َخِر; ٕ ْٔ َفنِْن َكاَن  ;َلْؿ َيِحؾَّ َطَؾك ا

ََجؾِ ـالْ َؿقُِّت ـالْ  ْٕ ـِ َقبَْؾ ا امِ َفنِْن َقَضاُه َقبَْؾ  ;َؿْضُؿقَن َطـُْف َلْؿ َيْستَِحؼَّ ُمَطاَلبََة الضَّ

ََجؾِ  ْٕ ًطا بِتَْعِجقِؾ اْلَؼَضاِء. ;ا  َكاَن ُمتَبَرِّ

ـْ َتِرَكتِفِ ـَوإِْن َكاَن الْ  قاٍ:
ـَ مِ ْي ، َفاْستَْقَفك اْلَغِريُؿ الدَّ ـَ

امِ ـْ َلْؿ َيؽُ  ;َؿقُِّت الضَّ

ٌؾ َطَؾقِْف، َفََل َيْستَِحؼُّ ـلَِقَرَثتِِف ُمَطاَلبَُة الْ  ُف ُمَمجَّ َكَّ
ِ

ٕ ; َؿْضُؿقِن َطـُْف َحتَّك َيِحؾَّ اْلَحؼُّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2345.)الؿحىلواكظر:  (2)
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.، ُمَطاَلبَتَُف بِِف َقبَْؾ َأَجؾِفِ  افِِعلِّ  هاَوَهَذا َمْذَهُب الشَّ

 إذا أبسأ ؾاحب ايدٜٔ ايكأَ، أٚ املكُٕٛ عٓ٘؟ د:16ر َطأي١

ـِ  (8/98 :)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ ْي َوإِْن َأْبَرَأ َصاِحُب الدَّ

. ;َؿْضُؿقَن َطـْفُ ـالْ  ـِ امِ ُة الضَّ َكَُّف َوثِقَؼٌة، َفنَِذا  َبِرَئْت ذِمَّ
ِ

َكَُّف َتبٌَع، َوٕ
ِ

َٓ َكْعَؾُؿ فِقِف ِخََلًفا; ٕ

َْصُؾ  ْٕ . ;َبِرَئ ا ـِ ْه  َزاَلْت اْلَقثِقَؼُة، َكالرَّ

ـَ َوإِْن َأْبَرأَ ال قاٍ: امِ ُة الْ  ;ضَّ ُف أَْصٌؾ، َفََل َيبَْرُأ بِنِْبَراِء ـَلْؿ َتبَْرأْ ذِمَّ َكَّ
ِ

َؿْضُؿقِن َطـُْف; ٕ

ـِ مِـَْفا ،التَّبَعِ  ْي ـْ َغقِْر اْستِقَػاِء الدَّ
َكَُّف َوثِقَؼٌة اْكَحؾَّْت مِ

ِ
َِصقِؾ،  ;َوٕ ْٕ ُة ا َفَؾْؿ َتبَْرأْ ذِمَّ

ـْ غَ 
ـِ إَذا اْكَػَسَخ مِ ْه  هاقِْر اْستِقَػائِِف.َكالرَّ

، ولؽـ ققلف: )ٓ كعؾؿ فقف خَلًفا( إن كان الساجحما ذكره ابـ قدامة هق  ُ :قلت

أراد بف طـد مـ ٓ يؼقل بسؼقط الديـ طـ الؿضؿقن طـف; فؿسؾؿ، وأما طىل ققل 

 مـ قال بسؼقط الديـ; فؿؼتضاه أهنؿ يخالػقن يف هذه الؿسللة، واهلل أطؾؿ.

 ي١ خٝاْز؟ايهفايكُإ ٚا يف ٌٖ ٜدخٌ د:17ر َطأي١

َؿاَن َواْلَؽَػاَلَة  (8/:6-:7 :)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ َٓ َيْدُخُؾ الضَّ َو

 َٓ ـُ َواْلَؽِػقُؾ َطَؾك َبِصقَرةٍ َأكَُّف  ِؿق ، َوالضَّ َنَّ اْلِخقَاَر ُجِعَؾ لُِقْعَرَف َما فِقِف اْلَحظُّ
ِ

ِخقَاٌر; ٕ

َٓ َيػْ  ُف َطْؼٌد  َكَّ
ِ

َوبَِفَذا َقاَل َأُبق  َفَؾْؿ َيْدُخْؾُف ِخقَاٌر، َكالـَّْذِر. ;تَِؼُر إَلك اْلَؼبُقلِ َحظَّ َلُفَؿا، َوٕ

. ،َحـِقَػةَ  افِِعلُّ ـْ َأَحٍد ِخََلَفُفْؿ. َوالشَّ َٓ َكْعَؾُؿ َط  هاَو



 448 نتاب ايبٝٛع

 
 ٌٖ جيٛش يًكأَ إٔ ٜأخر َٔ املكُٕٛ عٓ٘ دعًّا؟ د:18ر َطأي١

ـ أحػظ طـف أمجع كؾ م  (21/719:)إوسطيف   قاٍ اإلَاّ ابٔ املٓرز

واختؾػقا  ،مـ أهؾ العؾؿ طىل أن الحؿالة بجعؾ يلخذه الحؿقؾ ٓ تحؾ، وٓ تجقز

يف ثبقت الضؿان طىل هذا الشرط; فؽان سػقان الثقري يؼقل: إذا قال الرجؾ 

 لؾرجؾ: اكػؾ طـل، ولؽ ألػ درهؿ. قال: الؽػالة جائزة، ويرد إلقف إلػ درهؿ.

: ما أرى هذا يلخذ شقئًا بحؼ. وقال إسحاق وقال أمحد يف مسللة الؽػالة قاٍ:

 .الؿراد كتفكا بـ راهقيف: ماأططاه مـ شلء ففق حسـ.ا

وٓ خَلف يف مـع ضؿان  (7/384 :)مقاهب الجؾقؾ ٚقاٍ احلطاب يف

بجعؾ; ٕن الشرع جعؾ الضؿان والؼرض والجاه ٓ يػعؾ إٓ هلل بغقر طقض 

 ه.افلخذ العقض طؾقف سحت قالف يف التقضقح

فؾق أمره بالضؿان طـف بجعؾ جعؾف  (7/554 :)الحاوي قاٍ املاٚزدٟ يفٚ

لف مل يجز ، وكان الجعؾ باصَل والضؿان إن كان بشرط الجعؾ فاسدا بخَلف ما 

ٕن الجعؾ إكؿا يستحؼ يف مؼابؾة طؿؾ ، ولقس الضؿان  ;قالف إسحاق بـ راهقيف

 هاطؿَل فَل يستحؼ بف جعَل .

مل يظفر يل وجف التحريؿ، وٓ يدخؾ يف قرض جر :  لوقال أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل

كػًعا; ٕكف استبدل طؿؾف مـ إرادة الثقاب إىل إرادة شلء مـ الدكقا، وهذا العؿؾ 

لقس طبادة محضة، بؾ هل فعؾ خقر مـ طؿؾف إرادة الثقاب أجر طؾقف، ومـ طؿؾ 
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 أطؾؿ. ذلؽ مؼابؾ أجرة; حرم كػسف الثقاب، ولف أجرتف التل أرادها، واهلل

وأما إدطاء اْلمجاع فَل إمجاع بالؿسللة مع مخالػة اْلمام إسحاق بـ راهقيف، 

 ما ذكره إسحاق، واهلل أطؾؿ. ًاألظيس
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ـِ ُشَعقِْب  (181) ـْ َطْؿِرو ْب ـْ َأبِقفِ  ،َوَط   ،َط

ِ
ِه َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ـْ َجدِّ ََّل »: ملسو هيلع هللا ىلصَط

. َرَواُه البَقَْفِؼلُّ بِنِْسـَادٍ َضِعقٍػ.«َكَػاَلَة فِي َحدٍّ 
(1)

 

  املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 مع ذكر بعض املسائل امللحقة

 َع٢ٓ ايهفاي١. د:1ر َطأي١

صَلقفا طـد الػؼفاء طىل مـ يضؿـ هل بؿعـك الضؿان، ولؽـ أكثر إ ايهفاي١:

 إحضار بدن الؿضؿقن طـف دون التزام ديـف.

 ؟اي١ بايٓفظٌٖ تؿذ ايهف د:2ر َطأي١

 هنا مؿا يصدق طؾقفا معـك لة بالـػس; ٕاطامة أهؾ العؾؿ طىل صحة الؽػ

لة، ويصدق طىل الؽػقؾ أكف زطقؿ، واستدل بعضفؿ بؼقلف تعاىل: امطؾؼ الؽػ

 ﴾ڍ ڌ   ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک﴿

.«والزطقم غارم»: ، وبعؿقم ققلف [٦٦يوسف:]
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، مـ صريؼ بؼقة بـ القلقد طـ طؿر بـ أبل طؿر الؽَلطل 7/88. أخرجف البقفؼل )ضعٝف (2)

قال ابـ طدي: طؿر بـ أبل طؿر مـؽر الحديث طـ الثؼات.  الدمشؼل طـ طؿرو بـ شعقب بف.

مجفقل، ٓ أطؾؿ يروي طـف غقر بؼقة كؿا يروي طـ سائر الؿجفقلقـ. وذكر حديث  وقال أيًضا:

وقال البقفؼل طؼب الحديث: تػرد بف بؼقة طـ أبل محؿد طؿر بـ  . الؽامؾالباب يف ترمجتف مـ 

 هأبل طؿر الؽَلطل، وهق مـ مشايخ بؼقة الؿجفقلقـ، ورواياتف مـؽرة، واهلل أطؾؿ. ا

 س، ومل يصرح بالتحديث، وروايتف طـ الؿجاهقؾ واهقة.وبؼقة أيًضا مدل قلت:

 (، طـ أبل أمامة بنسـاد حسـ.4676أخرجف أبق داود ) (3)



 451 فتذ ايعالّ يف دزاض١ أحادٜح بًٛغ املساّ 

 
 دم صحة الؽػالة بالـػس، وهق وذهب ابـ حزم، وبعض الشافعقة إىل ط

اهلل;  هب داود الظاهري، واستدل ابـ حزم طىل ذلؽ بلكف شرط لقس يف كتابذم

فؾؿ يستطع اْلتقان بف، فنما أن يؾزم بالؿال الذي  اففق باصؾ، وبلكف إذا كػؾ إكساكً 

يف ذمتف، أو يف صؾبف، وهق جقر وتؽؾقػ بالحرج، وإما أن تؼقلقا: لقس طؾقف 

 ك لؾؽػالة حقـئٍذ.شلء; فَل معـ

اري، ثؿ خبا تؼدم مـ إدلة، وهق اختقار ال; لؿًالصٌاب قٌل اجلويٌز :ُ قلت

شقخ اْلسَلم، وابـ الؼقؿ، ثؿ الشقكاين، ثؿ الشقخ ابـ طثقؿقـ رمحة اهلل طؾقفؿ.
(1)

 

 إذا مل ٜطتطع ايهفٌٝ إٔ ٜأتٞ باملهفٍٛ فٌٗ ٜػسّ دٜٓ٘؟ د:3ر َطأي١

 قل مالؽ إذا مل يؼقد، ويؼقل: أكا مذهب أمحد وأصحابف أكف يغرم ديـف، وهق ق

ة.  ضامـ القجف خاصَّ

 .ومذهب الحـػقة،والشافعقة أكف ٓ يغرم; ٕكف مل يؾتزم بالديـ 

 .«والزطقم غارم»: ; لعؿقم ققلف قٌل أمحدًالصحٍح 

ويصدق طىل الؽػقؾ أكف زطقؿ;  (5/344 :)السقؾيف   قاٍ ايظٛناْٞ

: ، وهق ققلف فالؿؽػقل بقجف فقؾزمف ما يؾزم الزطقؿ إذا تعذر إحضار

 .«والزطقم غارم»

تعذر طؾقف إحضار مـ تؽػؾ بقجفف; لزمف ضؿان ما  فؽػقؾ القجف إذا قاٍ:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/345-.)السقؾ (2348 )الؿحىل (8/:7- )الؿغـلاكظر:  (2)
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اكظر و ،الؿراد كتفكا طؾقف هبذا الحديث; إن كان الذي طؾقف مؿا يتعؾؼ بالؿال.

 الؿصارد السابؼة.

 إذا َات املهفٍٛ، فٌٗ ٜربأ ايهفٌٝ؟ د:4ر َطأي١

َسَؼَطْت  ;َؿْؽُػقُل بِفِ ـإَذا َماَت الْ  (8/216 :)غـلالؿيف   قاٍ ابٔ قدا١َ

ْعبِلُّ  ،َوبَِفَذا َقاَل ُشَرْيٌح  .اْلَؽَػاَلُة، َوَلْؿ َيْؾَزْم اْلَؽِػقَؾ َشْلءٌ  ـُ َأبِل  ،َوالشَّ اُد ْب َوَحؿَّ

. افِِعلُّ : َيِجُب َطَؾك َوالؾَّقُْث  ،َوَمالٌِؽ  ،َوَقاَل اْلَحَؽؿُ  ُسَؾقَْؿاَن، َوَأُبق َحـِقَػَة، َوالشَّ

، َفنَِذا  اْلَؽِػقِؾ ُغْرُم َما َطَؾقِْف. َنَّ اْلَؽِػقَؾ َوثِقَؼٌة بَِحؼٍّ
ِ

ـِ ُشَرْيٍح; ٕ ـْ اْب َوُحؽَِل َذلَِؽ َط

ـُ  ْي ـْ َطَؾقِْف الدَّ ـْ ِجَفِة َم
َرْت مِ َر إْحَضاُرهُ  ;َتَعذَّ َكَُّف َتَعذَّ

ِ
ـِ َوٕ ْه ـْ اْلَقثِقَؼِة َكالرَّ

 ;اْستَْقَفك مِ

 َغاَب. َؾِزَم َكِػقَؾُف َما َطَؾقِْف َكَؿا َلقْ فَ 

ـْ الْ  قاٍ ابٔ قدا١َ: َؿْؽُػقِل بِِف، َفبَِرَئ اْلَؽِػقُؾ، َكَؿا ـَوَلـَا َأنَّ اْلُحُضقَر َسَؼَط َط

ـِ  ْي ـْ الدَّ
َْصِؾ، َفبَِرَئ اْلَػْرعُ ، َلْق َبِرَئ مِ ْٕ ـْ ا ـْ َأْجؾِِف َسَؼَط َط

َنَّ َما اْلتََزَمُف مِ
ِ

، َوٕ

ـِ إَذا َقَضك الْ  امِ ، َأْو ُأْبِرَئ مِـُْف، َوَفاَرَق َما إَذا َغاَب ـَكالضَّ ـَ ْي َفنِنَّ  ;َؿْضُؿقُن َطـُْف الدَّ

ُف ُطؾَِّؼ بِِف الْ ْسؼُ اْلُحُضقَر َلْؿ يَ  ; َفنِكَّ ـَ ْه  هاَؿاُل، َفاْستُْقفَِل مِـُْف.ـْط َطـُْف، َوُيَػاِرُق الرَّ

، واهلل أطؾؿ.القٌل األًل أقسب :وقال أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل ل
(1)

  

 إذا عني يف ايهفاي١ تطًُٝ٘ يف َهإ، فأحكسٙ يف غريٙ؟ د:5ر َطأي١

  ذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل أكف ٓ يبرأ مـ الؽػالة حتك يسؾؿف يف الؿؽان

 .وهق ققل مجاطة مـ الحـابؾة وأبل يقسػ، ومحؿد وبعض الشافعقة ،الذي طقـف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/216-217.)الؿغـلاكظر:  (2)
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 الؿؽان  أي مؽان كان، ويف ذلؽ وقال بعضفؿ: يبرأ متك أحضره إلقف يف

 سؾطان، وهق ققل بعض الحـابؾة، وبعض الشافعقة.

  وقال بعضفؿ: إن كان طؾقف ضرر يف إحضاره بؿؽان آخر; مل يبرأ الؽػقؾ

 بنحضاره فقف، وإٓ برئ. وهق ققل بعض الحـابؾة، والشافعقة.

، واهلل أطؾؿ.أقسب األقٌالوهذا الؼقل  ُ :قلت
(1)

  

  أدٌ إٕ دا٤ ب٘، ٚإال يصَ٘؟إذا تهفٌ بسدٌ إىل د:6ر َطأي١

 لة، ايصح ذلؽ طـد مجاطة مـ أهؾ العؾؿ; ٕكف شرط ٓ يـايف مؼتضك الؽػ

 والضؿان، وهق ققل الحـابؾة، والحـػقة، وأبل يقسػ.

 .ومذهب الشافعل ومحؿد بـ الحسـ طدم صحة ذلؽ; ٕكف مخاصرة وغرر 

فقف الغرر، ، ولقس هق طؼد معاوضة فقؿـع الصٌابهق  ًالقٌل األًل ُ :قلت

وإكؿا هق طؼد تبرع وارتػاق، واهلل أطؾؿ.
(2)

  

 ايهفاي١ ببدٕ َٔ عًٝ٘ حد؟ د:7ر َطأي١

 ا  أكثر أهؾ العؾؿ طىل أكف ٓ تصح الؽػالة ببدن مـ طؾقف حد، سقاء كان حؼًّ

ا ٔدمل كالؼصاص، واستدلقا بحديث  هلل كحد الزاين، والسرقة، أو كان حؼًّ

 الحد مـ الؽػقؾ.طؿرو بـ شعقب، وٕكف ٓ ُيستطاع استقػاء 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/211-212.)الؿغـلاكظر:  (2)

  (8/213.)الؿغـلاكظر:  (3)
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 لة يف الحد الؿتعؾؼ بحؼ أدمل.اوطـ الشافعل ققٌل أكف يجقز أخذ الؽػ 

ُمَعؾًَّؼا أن محزة بـ طؿرو إسؾؿل أخذ طىل رجؾ كػَلء، وكان  البخاريويف 

ب طؾقف البخاري  قد وقع طىل جارية امرأتف، فؾؿ يـؽر طؾقف طؿر صـقعف ذلؽ، وبقَّ

قال ابـ الؿـقر: أخذ  لديقن بإبدان وغقرها[.: ]باب الؽػالة يف الؼرض وا

البخاري الؽػالة بإبدان يف الديقن مـ الؽػالة بإبدان يف الحدود بطريؼ 

 هاإوىل.

: ويؿؽـ أن يػرق بقـ شخص لف الؼدرة التامة  قاٍ ايظٝخ ابٔ عجُٝني

طىل إحضار بدن مـ طؾقف حد، وبقـ شخص طادي ٓ يستطقع، فإول قد يؼال 

 هاحة كػالتف، والثاين ٓ تصح بَل شؽ.بص

 ، ويحؿؾ طؾقف إثر الؿتؼدم، واهلل أطؾؿ.القٌل قٌيٌّوهذا  ُ :قلت

قفا، وبؼل أحؽام مل كذكرها; ٕهنا كلحؽام ؾالؽػالة تـعؼد بؿا يدل ط تنبيه:

 الضؿان الؿتؼدم ذكرها، واهلل أطؾؿ.
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ََُكاَلِة ََال  َباُب الظَِّرَكِة 
َكِة َو شَِّر َِكَاَلِةبَاُب ال  ال

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (188)   ،َط
ِ
َقاَل اهللُ َتَعاَلى: َأَكا َثالُِث »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

رِيَؽْقنِ  . َرَواُه َأُبقَداُود «ِفََم َما َلْم َيُخْن َأَحُدُهََم وَُصاِحَبُه، َفنَِذا َخاَن َخَرْجت ِمْن بَْقـِ  الشَّ

َحُف الَحاكُِؿ. َوَصحَّ
(1)

 

ائِِب الَؿْخُزومِلِّ  (188) ـِ السَّ َفَجاَء  َقبَْؾ البَْعثَةِ  ملسو هيلع هللا ىلصَأكَُّف َكاَن َشِريَؽ الـَّبِلِّ  َوَط

ـُ َماَجفْ . َروَ «َمْرَحًبا بَِلِخي َوَشرِيؽِي»َيْقَم الَػتِْح، َفَؼاَل:  .اُه َأْحَؿُد َوَأُبقَداُود َواْب
(2)

 

ـِ َمْسُعقدٍ  (188)  ْب
ِ
ـْ َطبِْداهلل اٌر َوَسْعدٌ  َقاَل: اْشتََرْكُت  َوَط فِقَؿا  َأَكا َوَطؿَّ

.َوَغقُْرهُ  الَحِديَث. َرَواُه الـََّسائِلُّ ... ُكِصقُب َيْقَم َبْدرٍ 
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، مـ صريؼ محؿد بـ الزبرقان طـ 3/63(، والحاكؿ )4494. أخرجف أبقداود )ضعٝف َسسٌ (2)

بف. وسعقد بـ حقان مجفقل الحال، وقد  يحقك بـ سعقد بـ حقان طـ أبقف طـ أبل هريرة 

اختؾػ يف وصؾ الحديث وإرسالف، فقصؾف ابـ الزبرقان كؿا تؼدم، وأرسؾف جرير بـ طبدالحؿقد 

الدارقطـل، فؾؿ يذكروا )طـ أبل هريرة( وصقب الدارقطـل الؿرسؾ، واهلل أطؾؿ.  وغقره فقؿا ذكره

  (2579 .)اْلرواء(، و 7/833) البدر الؿـقر(، و 22/8لؾدارقطـل ) العؾؾاكظر: 

(، مـ صريؼ مجاهد طـ 3398(، وابـ ماجف )5947(، وأبقداود )4/536. أخرجف أمحد )ضعٝف (3)

بف. والؾػظ هق إحدى روايات أمحد. وإسـاده ضعقػ; لجفالة قائد قائد السائب طـ السائب 

السائب، فنكف ٓ يعرف، وجاء يف بعض الطرق بدون ذكره ففق مـؼطع، والقاسطة هذا الرجؾ 

 الؿبفؿ، واهلل أطؾؿ. 

(، مـ صريؼ 3399(، وابـ ماجف )4499(، وأخرجف أيًضا أبقداود ):8/42أخرجف الـسائل ). ضعٝف (4)

 . بـ طبداهلل بـ مسعقد طـ أبقف بف. وتؿامف: )فؾؿ أجل أكا وطؿار بشلء، وجاء سعد بلسقريـ( أبل طبقدة

 وإسـاده ضعقػ; ٓكؼطاطف بقـ أبل طبقدة وأبقف. 
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  حاديثاملسائل واألحكام املستفادة من األ

 مع ذكر بعض املسائل امللحقة

 تعسٜف ايَػِسن١. د:1ر َطأي١

بػتح الشقـ وكسر الراء، وبؽسر الشقـ، وإسؽان الراء، وبػتح  ايظسن١:

 الشقـ والراء، ثَلث لغات، وأشفرها إوىل، وهل يف الؾغة: آختَلط.

 أو التصرف.هل آجتؿاع يف آستحؼاق،  ٚعٓد ايفكٗاء:

ك شركة إمَل شتراك يف الغـقؿة، ك، كآوآجتؿاع يف آستحؼاق ُيَسؿَّ

 وآشتراك يف الؿقراث.

وآجتؿاع يف التصرف هق الؿعروف بشركة العؼقد، وهق أقسام: شركة 

الِعـان، وشركة إبدان، وشركة الؿضاربة، وشركة القجقه، وشركة الؿػاوضة. 

كؾ واحدة مـفا.وسقليت إن شاء اهلل بقان 
(1)

  

 َػسٚع١ٝ ايػسن١. د:2ر َطأي١

 الشركة مشروطة بدٓلة الؽتاب، والسـة، واْلمجاع.

ے ۓ     ۓ ﮲ ﮳    ﮴  ﮵ ﮶ ﮷ ﮸  ﴿فؼقلف تعاىل:  إٓ:أَا َٔ ايكس

 .[٢٤ص:] ﴾﮹ ﮺ ﮻ ﮼   ﮽ ﮾

أن البراء بـ طازب، وزيد بـ أرقؿ   (35:8:)البخاريفػل  ٚأَا َٔ ايش١ٓ:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (:/4:9-.)الشرح الؿؿتع (8/21: )الؿغـلاكظر:  (2)
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، وذكر بعضفؿ أيًضا أحاديث الباب، وهل ضعقػة  كاكا شريؽقـ يف طفد الـبل

 كؿا َبقَّـَّا.

فؼد كؼؾ غقر واحد اْلمجاع طىل مشروطقة الشركة يف الجؿؾة. ٚأَا اإلمجاع:
(1)

 

 ايػسن١ َٔ دا٥ص ايتؿسف. د:3ر َطأي١

ذكر أهؾ العؾؿ أن الشركة ٓ يصح شلء مـفا إٓ مـ جائز التصرف; ٕكف طؼد 

مؿـ يجقز تصرفف فقف، فَل تجقز مشاركة  طىل التصرف يف الؿال; فَل تصح إٓ

الؿجـقن، وٓ الصبل وٓ الؿحجقر طؾقف لسػفف، وٓ الؿحجقر طؾقف لػؾسف يف 

مالف الؿحجقر طؾقف.
(2)

 

 َػازن١ ايٝٗٛدٟ، ٚايٓؿساْٞ. د:4ر َطأي١

  أكثر أهؾ العؾؿ طىل جقاز مشاركتفؿ بشرط أن ٓ يحصؾ شراء محرم، أو

 الؿسؾؿ البقع والشراء، ومؿـ قال ، وذلؽ بلن يتقىلطؼد محرم كالخؿر، والربا

بذلؽ ططاء، وصاوس، ومجاهد، وإياس، والحسـ، ومالؽ، وأمحد، والثقري 

 وغقرهؿ.

قد طامؾ القفقد بالبقع والشراء، والؿساقاة،  واستدلقا بلنَّ الـبل 

والؿزارطة; فدل طىل جقاز التعامؾ معفؿ، وٕنَّ إصؾ يف الؿعامَلت اْلباحة، 

 باحة إٓ بدلقؾ يدل طىل التحريؿ.وٓ كخرج طـ اْل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/21:.)الؿغـلاكظر:  (2)

  (8/21:.)الؿغـلاكظر:  (3)
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 ابـ  وذهب الشافعل إىل كراهة مشاركتفؿ، وهق ققل الحـػقة; لؿا ثبت طـ

ا، وٓ كصراكقًّا، وٓ مجقسقًّا;  طباس بنسـاد حسـ، أكف قال: ٓ تشارك يفقديًّ

 .، وابـ الؿـذرٕهنؿ يربقن، والربا ٓ يحؾ. أخرجف ابـ أبل شقبة

بلكف محؿقل طىل مـ مؽـفؿ مـ  ابـ طباس  وقد أجاب الجؿفقر طـ أثر

 .، واهلل أطؾؿًالصٌاب قٌل اجلويٌز إلخ..الؿعامَلت الؿحرمة; لؼقلف: ٕهنؿ يربقن..

إذا كاكت الؿشاركة سببًا لؿقدة القفقد والـصارى; فَل تجقز مؿـ  تنبيه:

ومع يحصؾ لف ذلؽ، وكذلؽ ٓ تجقز إن كان يف ذلؽ خضقع مـ الؿسؾؿ لؾؽافر 

.لؽ فإفضؾ هق ترك الؿشاركة معفؿ وآشتراك مع الؿسؾؿقـ، وباهلل التقفقؼخؾق ذ
(1)

  

َٓإ. د:5ر َطأي١  غسن١ ائع

أن يشترك اثـان يف مالقفؿا طىل أن يعؿَل فقف بلبداهنؿا والربح بقـفؿا،  َعٓاٖا:

 وهل جائزة باْلمجاع. ذكره ابـ الؿـذر، وابـ رشد  وغقرمها.

قَت بـ)الِعـان(; ٕهنؿا يتسا ويان بالؿال والتصرف كالػارسقـ إذا سقيا وُسؿِّ

سقاء. وققؾ: ملخقذة مـ  انفؿا يؽقكقر; فننَّ طـاكقفؿا، وتساويا يف السقفرس

(، أي: ضفر، وبدا لف أن يشارك. وضعَّػ هذا الؼقل َـّ  ابـ طثقؿقـ اْلمام  )َط

بلنَّ هذا يؼتضل أن تسؿك بذلؽ مجقع الشركات.
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابـ أبل  (3/887 )أحؽام أهؾ الذمة (2355 )الؿحىل (8/21:-221 )الؿغـلاكظر:  (2)

  (21/626.)إوسط (7/:-21 ،)شقبة

  (:/512.)الشرح الؿؿتع (5/52 )بداية الؿجتفد (8/233- )الؿغـلاكظر:  (3)
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ُٜػرتط إٔ تهٕٛ ٖرٙ ايػس د:6ر َطأي١ ن١ بايدزاِٖ ٚايمدْاْري أّ جيمٛش   ٌٖ 

 إٔ تهٕٛ يف ايعسٚض أّٜكا؟

أما آشتراك بالـؼد، كالدراهؿ، والدكاكقر; فَل خَلف يف جقازه كؿا ذكر ابـ 

 قدامة،وابـ رشد.

 :ايكٍٛ  واختؾػ أهؾ العؾؿ: هؾ يصح آشتراك يف العروض؟ طىل ققلقـ

اق، وأمحد يف ٓ تصح الشركة بالعروض، وهق ققل الشافعل، وإسح األٍٚ:

رواية، وهق الظاهر يف مذهبف طـد أصحابف، وأبل ثقر، وأصحاب الرأي 

وذلؽ ٕنَّ العروض قد تزيد أسعار بعضفا دون بعض، وقد تـؼص،  ;وغقرهؿ

 َل; حصؾ الـزاع وآختَلف.صوقد ٓ يؽقن لفا مثؾ، فنذا تػا

وهق ققل  صحة الشركة يف العروض، وتعتبر ققؿتفا وقت العؼد، ايكٍٛ ايجاْٞ:

 أمحد يف رواية وهق ققل مجاطة مـ أصحابف وابـ أبل لقىل، واختار هذا الؼقلومالؽ، 

، واهلل أطؾؿ.الصٌابهق  ًىرا القٌل قال: وطؾقف العؿؾ. ابـ طثقؿقـ اْلمام 
(1)

  

 ٌٖ ٜػرتط إٔ ٜهٕٛ املاٍ َعًّٛ ايكدز؟ د:7ر َطأي١

َٓ َيُجقُز َأْن يَ  (8/236 :)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ ُؽقَن َرْأُس َماِل َو

ـُ 
َٓ ُيْؿؽِ ُجقِع بِِف ِطـَْد الُؿَػاَصَؾِة، َو ـْ الرُّ

َٓ ُبدَّ مِ َكَُّف 
ِ

َٓ ُجَزاًفا; ٕ ، َو ًٓ ِرَكِة َمْجُفق الشَّ

 هاَمَع اْلَجْفِؾ َواْلُجَزاِف.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اْلكصاف (3612 )الػتح (5/52-53 )بداية الؿجتفد (8/234-235 )الؿغـلاكظر:  (2)

(6/47: )الشرح الؿؿتع (:/518 ،)إوسط (21/621.) 
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 ٌٖ ٜػرتط اتفام اؾٓظ يف املايني؟ د:8ر َطأي١

ا دكاكقر وأخر وذلؽ بلن يدفع  أحدمها دراهؿ وأخر مثؾف دراهؿ، أو أحدمه

 مثؾف دكاكقر.

  فذهب مجاطة مـ أهؾ العؾؿ إىل اشتراط ذلؽ، وهق ققل الشافعل، ومالؽ

يف رواية، والظاهرية، والحـػقة. واحتج الشافعل والظاهرية بلكف ٓ يؿؽـ خؾطف 

 إٓ بذلؽ، وُحؽل طـ مالؽ أن ذلؽ يعتبر صرًفا بغقر تؼابض.

 اط ذلؽ، وهق ققل الحسـ، وابـ وذهب مجاطة مـ أهؾ العؾؿ إىل طدم اشتر

 سقريـ، وأمحد، ومالؽ يف رواية، والثقري، وهق ضاهر اختقار البخاري.

يعـل طدم -لقف الؿملػ إ: الصحقح ما ذهب  ابٔ عجُٝنياإلَاّ  قاٍ

َّٓ يزيد سعر الدكاكقر، وٓ يـؼص بلن يؽقن مؼرًرا مـ قبؾ  -اشتراط ذلؽ بشرط أ

ادة والـؼص; فنكف ٓ يجقز، ويف الققت الحاضر الدولة; فنن كان يؿؽـ فقف الزي

الذهب غقر مؼدر، فبـاًء طىل ذلؽ; فنكف ٓ يصح أن يؽقن أحدمها دكاكقر وأخر 

دراهؿ، إٓ طىل الؼقل الذي أشركا إلقف فقؿا سبؼ أكف يجقز أن يؽقن رأس الؿال 

دكاكقر طرًضا، ولؽـ يؼدر بؼقؿتف; فحقـئذ يمتك بالدكاكقر والدراهؿ لؽل تؼدر ال

 هابدراهؿ.

، وما كان يتغقر الصٌابهق  القٌل تؼدم االشرتاط :قال أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل لو

ؾ بذلؽ صققؿة أحدمها بالجـس أخر، ويتػؼان طىل التػاثؿـف وققؿتف، يـظر 
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الجـس، واهلل أطؾؿ.

(1)
 

 ؟تطاٟٚ املايني يف ايكدزٌٖ ٜػرتط  د:9ر َطأي١

َٓ ُيْشتََرطُ :  قاٍ أبٛ حمُد بٔ قدا١َ ـِ  َو َوبِِف َقاَل  فِل اْلَؼْدِر. َتَساِوي الَؿاَلقْ

ْعبِلُّ  ، َوالشَّ ـُ افِِعلُّ  ،اْلَحَس ، َوالشَّ ْأِي  ،َوالـََّخِعلُّ َوَقاَل َبْعُض  ،َوإِْسَحاُق َوَأْصَحاُب الرَّ

: ُيْشتََرُط َذلَِؽ. افِِعلِّ َْثَؿانِ  َأْصَحاِب الشَّ ْٕ ـْ ِجـِْس ا
ِن مِ َٓ َفَجاَز َطْؼُد  ;َوَلـَا َأكَُّفَؿا َما

ِرَكِة َطَؾقِْفَؿا َكَؿا َلْق َتَساَوَيا. هاالشَّ
(2)

 

 ٌٖ ٜػرتط خًط املايني؟ د:11ر َطأي١

  مذهب الحـابؾة، والحـػقة طدم اشتراط ذلؽ، بؾ تؼع الشركة طـدهؿ ولق

كان مال كؾ واحد مـفؿا معف يف مؽان، والعبرة طـدهؿ بآتػاق والتراضل، 

 وهق ضاهر اختقار الشقكاين.

 مالؽ  واشترط يف مؽان واحد، ولق مل يختؾطا. أن يؽقن الؿآن 

  ومذهب الشافعل، والظاهرية أكف يشترط خؾط الؿالقـ; ٕكف إذا مل يخؾط

 فؿال كؾ واحد متؿقز، ومل تحصؾ شركة، وٓ شركة طـدهؿ إٓ بخؾطف.

.ابـ طثقؿقـ اْلمام  وهق ترجقح ،القٌل األًل -فقؿا يظفر يل- األقسب ُ :قلت
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرح الؿؿتع (2354 )الؿحىل (35:9 )الػتح (8/236-237 )الؿغـلاكظر:  (2)

(:/526- ،)إوسط (21/61:). 

 . (21/619)إوسط (26/326 ،)تؽؿؾة الؿجؿقع (8/237 )الؿغـلاكظر:  (3)

 (2351 )الؿحىل (4/357 )السقؾ (5/53 )بداية الؿجتفد (8/237) الؿغـلاكظر:  (4)

الشرح الؿؿتع (:/526.) 
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 تؿسف َٔ ايػسٜهني.اي د:11ر َطأي١

لؽؾ واحد مـ الشريؽقـ التصرف يف الؿال يف مصؾحة الشركة، ولق بدون 

إذن; ٕن الشركة تغـل طـ اْلذن، وأما تصرف أحدمها يف الؿال بؿا لقس فقف 

مصؾحة، أو ربح; فَل يجقز إٓ بنذن شريؽف، وإن فعؾ بدون إذكف ومل يرض 

، واهلل أطؾؿ. هذا خَلصة لؿا الشريؽ بذلؽ; فقتحؿؾفا الذي تصرف بغقر إذن

ذكروه يف كَلٍم صقيؾ.
(1)

 

َٓإ. د:12ر َطأي١  ايسبذ يف غسن١ ائع

 ،فنذا  ذهب مجاطة مـ أهؾ العؾؿ إىل أن الربح يتؼاسؿف الشركاء كؾٌّ بؼدر مالف

ًٓ ضعػ أخر; أخذ مـ الربح ضعػف، وإذا دفع أحدمها ثؾث  دفع أحدمها ما

قز طـدهؿ إن يتساويا يف الربح مع وٓ يج أخر; أخذ مـ الربح الثؾث، وهؽذا.

تػاضؾفؿا يف الؿال، أو يتػاضَل يف الربح مع تساويفؿا يف الؿال، وهذا مذهب 

 مالؽ، والشافعل، وابـ حزم.

  وذهب آخرون إىل أن الربح طىل حسب ما يصطؾحان طؾقف، سقاء تساويا يف

ة، وهذا الؿال، أو تػاضَل; ٕهنؿا قد يتػاوتان يف إبدان، والعؿؾ، والخبر

 مذهب أمحد، وأبل حـقػة، واختاره الشقكاين.

; ٕن العبرة بالتراضل، واهلل أطؾؿ.الصٌابوهق  ُ :قلت
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (:/514.)الشرح الؿؿتع (8/239- )الؿغـلاكظر:  (2)

  (4/358.)السقؾ (5/54 )بداية الؿجتفد (2353 )الؿحىل (8/249 )الؿغـلاكظر:  (3)
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بـاًء طىل ما اختركاه مـ أنَّ الربح طىل ما اصطؾحا طؾقف; فقُشترط تحديد  تنبيه:

 الربح طـد طؼد الشركة; حتك ٓ يحصؾ الخَلف والـزاع.

 اـطاز٠ يف غسن١ ائعٓإ. د:13ر َطأي١

ِرَكِة  (8/256 :)الؿغـليف   ٍ أبٛ حمُد بٔ قدا١َقا اْلُخْسَراَن فِل الشَّ

َؿا ُمتََساِوًيا فِل اْلَؼْدِر، َفاْلُخْسَراُن َفنِْن َكاَن َماُلفُ  ;َطَؾك ُكؾِّ َواِحٍد مِـُْفَؿا بَِؼْدِر َمالِفِ 

، َوإِْن َكاَن َأْثََلًثا، َفاْلَقِضقَعُة َأْثََل  ـِ ـَ َأْهِؾ  ًثا.َبقْـَُفَؿا كِْصَػقْ َٓ َكْعَؾُؿ فِل َهَذا ِخََلًفا َبقْ

افِِعلُّ َوَغقُْرُهَؿا. اْلِعْؾِؿ.  هاَوبِِف َيُؼقُل َأُبق َحـِقَػَة، َوالشَّ

 غسن١ األبدإ. د:14ر َطأي١

فؿ، كاشتراك الصاكعقـ، يف بليدكوذلؽ بلن يشترك اثـان، أو أكثر فقؿا يؽتسبق

 والصقاديـ، والحطابقـ، والحؿالقـ وغقرهؿ.

 ابـ مسعقد  ذهب أمحد، ومالؽ صحة هذه الشركة، واستدلقا بحديثفؿ

 الذي يف الباب، وفقف ضعٌػ كؿا تؼدم بقاكف.

واستدلقا بلنَّ العبرة هق التراضل، وقد تراضقا طىل آشتراك يف ذلؽ، وهذا 

، وأجازه أبق حـقػة يف الصـاطة دون الؼقل هق ضاهر اختقار الشقكاين 

 آكتساب كآحتطاب.

 حزم بطَلن هذه الشركة; ٕهنا وابـ  الؿـذر، ذهب الشافعل، ووافؼف ابـوم

شركة طىل غقر مال وٓ تخؾط، وٕنَّ أحدمها سقلكؾ مـ مال صاحبف، وفقفا 
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 غرر; ٕكف ربؿا بؼل أحدمها يؽتسب وأخر ٓ يحصؾ طىل شلء.

بلنَّ العبرة هق التراضل، فنذا  -الصٌابوهق - القٌل األًلوأجاب أهؾ 

; صحت الشركة، وهل شركة غقر مؾزمة، فؾؾؿؽتسب إذا رأى صاحبف حصؾ

مؼصًرا أن يػصؾ الشركة، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 ٌٖ تؿذ غسن١ األبدإ َع اختالف ايؿٓا٥ع؟ د:15ر َطأي١

  تؼدم أن إصؾ يف حصقل الشركة هق التراضل، وطىل هذا فتصح شركة

لؽ وبعض إبدان ولق اختؾػت الصـائع، وهق ققل مجاطة مـ الحـابؾة، ومـع ما

.، وهق ضاهر اختقار الشقكاين ًالصٌاب القٌل األًل .الحـابؾة مـ ذلؽ
(2)

 

 ايسبذ يف غسن١ األبدإ. د:16ر َطأي١

والربح يف شركة  (8/224 :)الؿغـليف   قاٍ أبٛ حمُد بٔ قدا١َ

ُيستحؼ بف الربح،  ؾإبدان طىل ما اتػؼقا طؾقف مـ مساواةٍ، أو تػاضٍؾ; ٕنَّ العؿ

 الؿراد. كتفكاالعؿؾ، فجاز تػاضؾفؿا يف الربح الحاصؾ بف. ويجقز تػاضؾفؿا يف

 غسن١ املكازب١. د:17ر َطأي١

سقليت الؽَلم طؾقفا إن شاء اهلل مع بقان مسائؾفا يف باب الؼراض، حقث ذكره 

 . الحافظ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (:/545 ،)الشرح الؿؿتع (4/357 )السقؾ (2353 )الؿحىل (8/222 )الؿغـلاكظر:  (2)

إوسط (21/623.) 

  (4/357.)السقؾ (8/223 )الؿغـلاكظر:  (3)
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 غسن١ ايٛدٛٙ. د:18ر َطأي١

هق أن يشترك اثـان أو أكثر فقؿا يشتروكف بجاهفؿا، وثؼة التجار هبؿا، مـ غقر 

 ل.أن يؽقن لفؿا رأس ما

 والثقري، ومحؿد بـ الحسـ، وإسحاقوهذه الشركة جائزة طـد أمحد ، ،

، وابـ الؿـذر، وسقاء طقـ أحدمها لصاحبف ما يشتريف، أو قدره، أو بل ثقرأو

 وقتف، أو ذكر صـػ الؿال، أو مل يعقـ شقئًا مـ الؿال.

 .وقال أبق حـقػة: ٓ يصح حتك يذكر الققت والؿال، أو صـًػا مـ ذلؽ 

 ؽ، والشافعل مـ هذه الشركة; إٓ أن تجعؾ مـ باب القكالة، ومـع مال

ف يف ذلؽ، ويشترط فقفا طـدهؿ ما يشترط يف القكالة بفققكؾ أحدمها صاح

 طـدهؿ مـ تعققـ الجـس، وقدره، وما أشبف ذلؽ.

تؼدم أن العبرة يف الشركة إكؿا هق يف التراضل،  :قال أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل لو

ابـ اْلمام  ، وهق ضاهر اختقار الشقكاين، ثؿ اختقارالشسكحفتصح ىره هذا  وطىل

.رمحفؿا اهللطثقؿقـ 
(1)

 

 غسن١ املفاٚق١. د:19ر َطأي١

 .اثـان، أو أكثر يف مجقع الشركات الؿتؼدمة هق أن يشترك

  ٕهنؿ أجازوا مجقع الشركات الؿتؼدمة، الصحٍحفتجقز طـد الحـابؾة، وهق ;

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (21/624)إوسط (4/357 )السقؾ (5/56)، بداية الؿجتفد (8/232)، الؿغـلاكظر:  (2)
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 العثقؿقـ رمحة اهلل طؾقفؿا. اْلمام وهق ضاهر اختقار اْلمام الشقكاين، ثؿ

إن أريد بشركة الؿػاوضة اجتؿاع الشركات التل  :قال أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل لو

، وإن أريد هبا إدخال مجقع الؿؽاسب مـ أي وجٍف جائصجتؼدم الؽَلم طؾقفا; ففل 

لؿا فقف مـ الغرر والجفالة،  فاقدجكان، حتك مـ الفبة، والؿقراث، وغقرمها; ففل 

.كثر العؾؿاء، كؿا سقليت يف الؿسللة التالقةوطؾقف أ
(1)

 

إذا أدخٌ ايػسٜهإ يف ايػمسن١ األنطماب ايٓمادز٠، ٚايػساَمات      د:21ر َطأي١

 ايٓادز٠؟

الفبة، والؿقراث، والركاز، والؾؼطة بعد تعريػفا  :َجاٍ األنشاب ايٓادز٠

طاًما، ومثال الغرامات الـادرة أرش الجـاية، وضؿان الغصب، وققؿة الؿتؾػ، 

 لضؿان.وغرامة ا

  فؿذهب أمحد، والشافعل وأصحاهبؿا فساد هذه الشركة وطدم صحتفا; ٕكف

طؼد مل يرد الشرع بؿثؾف، وفقف غرر، وٕنَّ الغرامة الـادرة ربؿا تجحػ بؿال 

الشركة، وٕهنا تعقد بجفالة الربح، وإصؾ، وكؾ شرط يعقد إىل الشركة 

 بجفالة الربح; ففق فاسد مػسد لفا.

 ري، وإوزاطل، وأبق حـقػة، وُحؽل طـ مالؽ.وأجاز ذلؽ الثق 

.، وهق اختقار الشقخ ابـ طثقؿقـ ًالصحٍح  القٌل األًل
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إوسط (:/54: ،)عالشرح الؿؿت (4/357)، السقؾ الجرار (8/284)، الؿغـلاكظر:  (2)

(21/622). 

 . (21/622)إوسط (:/551-553 ،)الشرح الؿؿتع (8/248 )الؿغـلاكظر:  (3)
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 ايػسن١ عكد دا٥ص. د:21ر َطأي١

ـْ اْلُعُؼقدِ  (8/242 :)الؿغـليف   قاٍ أبٛ حمُد بٔ قدا١َ
ِرَكُة مِ َوالشَّ

، َوُجـُقكِِف، ـِ ِريَؽقْ ـْ  اْلَجائَِزةِ َتبُْطُؾ بَِؿْقِت َأَحِد الشَّ
َػِف، َوبِاْلَػْسِخ مِ َواْلَحْجِر َطَؾقِْف لِؾسَّ

َكََّفا َطْؼٌد َجائِزٌ 
ِ

 ها.َفبََطَؾْت بَِذلَِؽ َكاْلَقَكاَلةِ  ،َأَحِدِهَؿا; ٕ

وكقهنا طؼد جائٌز ٓ يبقح لؾشريؽ أن يػسخ الشركة يف وقت يحصؾ  ُ :قلت

 لشريؽف مـ ذلؽ ضرر، فَل ضرر وٓ ضرار، واهلل أطؾؿ.
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ـْ َجا (188)  َوَط

ِ
ـِ َطبِْداهلل َقاَل: َأَرْدت الُخُروَج إَلك َخقْبََر، َفلََتقْت الـَّبِلَّ  ،بِِر ْب

ـُْه َخْؿَسَة َطَشَر َوْسًؼاإَذا َأَتْقت َوكِقؾِي بَِخْقَبَر »َفَؼاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص َرَواُه َأُبقَداُود . «، َفُخْذ ِم

َحُف. َوَصحَّ
(1)

 

ـْ ُطْرَوَة البَاِرقِلِّ وَ  (188)   َط
ِ
َيْشتَِري َلُف  َبَعَث َمَعُف بِِديـَارٍ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهلل

َم.ُأْضِحقًَّة.. . الَحِديَث. َرَواُه الُبَخاِريُّ فِل أَْثـَاِء َحِديٍث، َوَقْد َتَؼدَّ
(2)

 

ـْ َأبِل (188)   ُهَرْيَرَة  َوَط
ِ
َدَقةِ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َبَعَث َرُسقُل اهلل  ُطَؿَر َطَؾك الصَّ

الَحِديَث. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.
(3)

 

ـْ َجابٍِر  (188) ـَ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ  َوَط َأْن َيْذَبَح  َوَأَمَر َطؾِقًّا  َكَحَر َثََلًثا َوِستِّق

البَاقَِل الَحِديَث. َرَواُه ُمْسؾٌِؿ.
(4)

 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (188) ِة الَعِسقػ، َقاَل الـَّبِلُّ  َوَط  َواْغُد َيا ُأَكْقُس »: ملسو هيلع هللا ىلصفِل قِصَّ

الَحِديَث. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.... «اْطَتَرَفْت َفاْرُجْؿَفا َفنِنِ َطَؾى اْمَرَأةِ َهَذا، 
(5)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، ويف إسـاده محؿد بـ إسحاق، وهق مدلس وقد طـعـ، 4743. أخرجف أبقداود )ضعٝف (2)

 فالحديث ضعقػ. 

 ( 915تؼدم تخريجف برقؿ ) (3)

 (. والؾػظ لؿسؾؿ، ولقس طـد البخاري الؾػظ الؿذكقر. 94:) (، ومسؾؿ2579أخرجف البخاري ) (4)

 (. 2329أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (5)

 (. 27:8(، ومسؾؿ )3835أخرجف البخاري ) (6)
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  حاديثاملسائل واألحكام املستفادة من األ

 مع ذكر بعض املسائل امللحقة

 تعسٜف ايٛناي١. د:1ر َطأي١

ََٛناي١:  التػقيض. :بػتح القاو وكسرها، وهل يف الؾغة اي

 قؿا تدخؾف الـقابة.استـابة رجؾ جائز التصرف مـ مثؾف ف ٖٚٞ عٓد ايفكٗاء:

: كؾ مـ صح تصرفف يف شلء بـػسف، وكان مؿا قال ابـ قدامة  

ا كان أو طبًدا، مسؾًؿا  تدخؾف الـقابة; صحَّ أن يقكؾ فقفا رجًَل كان، أو امرأة، حرًّ

 هاكان أو كافًرا.

َؾ بذلؽ مؿـ يصح تصرفف يف  ُ :قلت ويعـل بذلؽ بشرط أن يؽقن الذي ُوكِّ

ػسف أيًضا.ذلؽ الشلء بـ
(1)

  

 غسع١ٝ ايٛناي١. د:2ر َطأي١

 شرطقة القكالة ثابتة يف الؽتاب، والسـة، واْلمجاع.

  ﴾ۋ   ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴿فؼقلف تعاىل:  أَا َٔ ايكسإٓ:

 .[٦3التوبة:]  ﴾ۀ ہ ﴿، وققلف تعاىل: [3٩الكهف:]

 فلحاديث الباب وغقرها كثقرة. ٚأَا َٔ ايش١ٓ:

يف الجؿؾة. فلمجعت إمة طىل جقاز القكالة ٚأَا اإلمجاع:
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (:/437.)الشرح الؿؿتع (8/2:8 )الؿغـلاكظر:  (2)

  (:/432-433.)الشرح الؿؿتع (8/2:7-2:8 )الؿغـلاكظر:  (3)
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 مب تٓعكد ايٛناي١؟ د:3ر َطأي١

تـعؼد القكالة بؽؾ لػظ يدل طؾقفا، كؼقلف: )وكؾتؽ(، أو )فقضتؽ(، 

ويصح التقكقؾ ، أو)أذكت لؽ(، أو )أجزتؽ( أو )إمر إلقؽ(، وما أشبف ذلؽ

ار، أو خقاط، أو يليت ببضاطتف  بالػعؾ طـد بعض أهؾ العؾؿ، كؿـ يدفع ثقبف إىل َقصَّ

 إىل محؾ التاجر.

أنَّ الػعؾ ٓ ُيستػاد مـف بؿجرده التقكقؾ إٓ أن تدل قريـة الحال  ًالري ٌظيس

بلن يباشر العؿؾ فقؿا  ،أو بالػعؾ ،وأما قبقل القكالة; فتصح بالؼقل ،طىل ذلؽ

وكؾ فقف.
(1)

 

 قبٍٛ ايٛناي١ ع٢ً ايفٛز ٚايرتاخٞ. د:4ر َطأي١

اْلَػْقِر  َوَيُجقُز اْلَؼبُقُل َطَؾك (8/315 :)الؿغـليف  قاٍ ابٔ قدا١َ 

َؾُف فِل َبقِْع َشْلٍء ُمـُْذ َسـٍَة، َفقَبِقَعُف. َأْو َيُؼقَل:  َوالتََّراِخل، َكْحُق َأْن َيبُْؾَغُف َأنَّ َرُجًَل َوكَّ

َنَّ َقبُقَل ُوَكََلِء الـَّبِلِّ  َقبِْؾت.
ِ

ةٍ َصِقيَؾٍة; ٕ  ملسو هيلع هللا ىلصَأْو َيْلُمَرُه بِِػْعِؾ َشْلٍء، َفقَْػَعَؾُف َبْعَد ُمدَّ

اُهؿْ لِقَ  ـْ َتْقكِقؾِِف إيَّ ِف، ، َكاَلتِِف َكاَن بِِػْعؾِِفْؿ، َوَكاَن ُمتََراِخقًا َط ُف إْذٌن فِل التََّصرُّ َكَّ
ِ

َوٕ

َباَحةَ  ْذُن َقائٌِؿ، َما َلْؿ َيْرِجْع َطـُْف، َفَلْشبََف اْْلِ .، َواْْلِ افِِعلِّ  هاَوَهَذا ُكؾُُّف َمْذَهُب الشَّ

 بٌ.تعًٝل ايٛناي١ ع٢ً غسط َطتك د:5ر َطأي١

أن يؼقل: إذا قدم الحاج فبع هذا الطعام، وإذاجاء الشتاء فاشتر لـا  َجاي٘:

 فحًؿا. وكحق ذلؽ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (6/429-42:.)اْلكصاف (8/314 )الؿغـلاكظر:  (2)
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أمقركم »: وهذا جائز طـد الحـابؾة، والشافعقة، واستدلقا طىل ذلؽ بؼقلف 

أخرجف البخاري برقؿ  «زيد؛ فنن ُقتل فجعػر؛ فنن قتل فعبد اهلل بن رواحة

، قالقا: وهذا يف معـاه. قالقا: وهق طؼٌد طؿر (، مـ حديث طبداهلل بـ 5372)

فؽان صحقًحا كؿا لق  ;اطُتبر يف حؼ القكقؾ حؽؿف، وهق إباحة التصرف وصحتف

قال: أكت وكقظ يف بقع طبدي إذا قدم الحاج وٕكف لق قال: وكؾتؽ يف شراء كذا يف 

 ومحؾ الـزاع يف معـاه. ،وقت كذا. صحَّ بَل خَلف

صح التقكقؾ، لؽـ إن تصرف; صحَّ تصرفف لقجقد : ٓ يٚقاٍ ايظافعٞ 

اْلذن، وإن كان وكقًَل بجعؾ مسؿك; فسد، ولف أجر الؿثؾ; ٕكف طؼد يؿؾؽ بف 

 التصرف يف الحقاة، فلشبف البقع.

، وٓ دلقؾ لؾشافعل طىل ما قال، واهلل أطؾؿ، وققاسف الصٌاب القٌل األًل ُ :قلت

مع الػارق.
(1)

  

 عٌ.ايٛناي١ تؿذ ظعٌ ٚبػري د د:6ر َطأي١

َوَيُجقُز التَّْقكِقُؾ بَِجْعٍؾ َوَغقِْر  (8/315 :)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ

، َوُطْرَوَة فِل ِشَراِء َشاةٍ، َوَطْؿًرا َوَأَبا  ملسو هيلع هللا ىلصَجْعٍؾ; َفنِنَّ الـَّبِلَّ  َؾ ُأَكقًْسا فِل إَقاَمِة اْلَحدِّ َوكَّ

َرافٍِع فِل َقبُقِل الـَِّؽاِح بَِغقِْر َجْعؾٍ 
(2)

َدَقاِت، َوَيْجَعُؾ َوَكا،  اَلُف لَِؼبِْض الصَّ َن َيبَْعُث ُطؿَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/315.)الؿغـلاكظر:  (2)

، ذكره ابـ إسحاق يف الؿغازي بلم حبقبة  ملسو هيلع هللا ىلصتقكقؾف لعؿرو بـ أمقة الضؿري يف زواجف  (3)

وتقكقؾف ٕبل رافع يف  (، حدثـل أبق جعػر، وهق محؿد بـ طظ بـ الحسقـ مرسًَل.:36)ص

  =(، وطـف الشافعل كؿا 2/459) الؿقصللؽ يف ، أخرجف مابؿقؿقكة بـت الحارث  ملسو هيلع هللا ىلصزواجف 



 472 نتاب ايبٝٛع

 
َدَقاِت، َفـَُمدِّي إَلقْؽ َما ، َلُفْؿ ِطَؿاَلةً  ِف: َلْق َبَعثْتـَا َطَؾك َهِذِه الصَّ َولَِفَذا َقاَل َلُف اْبـَا َطؿِّ

ُيَمدِّي الـَّاُس، َوُكِصقُب َما ُيِصقبُُف الـَّاُس 
(1)

 ها.

 ١ يف نٌ غ٤ٞ؟ٌٖ تؿذ ايٛناي١ املطًك د:7ر َطأي١

ٍف  (8/316 :)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ َّٓ فِل َتَصرُّ َٓ َتِصحُّ اْلَقَكاَلُة إ َو

ْؾتُؽ فِل ُكؾِّ َشْلٍء.; َمْعُؾقمٍ  ٍف  َأْو فِل ُكؾِّ َقؾِقٍؾ َوَكثِقٍر. َفنِْن َقاَل: َوكَّ َأْو فِل ُكؾِّ َتَصرُّ

ُف  َيُجقُز لِل. .; فِقفِ  َأْو فِل ُكؾِّ َمالِل التََّصرُّ َوبَِفَذا َقاَل أَُبق َحـِقَػَة،  َلْؿ َيِصحَّ

. افِِعلُّ ُف َلْػٌظ  َوالشَّ َكَّ
ِ

، َوَيْؿؾُِؽ بِِف ُكؾَّ َما َتـَاَوَلُف َلْػُظُف; ٕ ـُ َأبِل َلقَْؾك: َيِصحُّ َوَقاَل اْب

 َطاٌم، َفَصحَّ فِقَؿا َيتَـَاَوُلُف، َكَؿا َلْق َقاَل: بِْع َمالِل ُكؾَُّف.

ُف َتْدُخُؾ  : ابٔ قدا١َقاٍ  َكَّ
ِ

َوَلـَا َأنَّ فِل َهَذا َغَرًرا َطظِقًؿا، َوَخَطًرا َكبِقًرا; ٕ

ُج كَِساٍء َكثِقَرةٍ. ُؿُفقُر ـَوَيْؾَزُمُف الْ  فِقِف ِهبَُة َمالِِف، َوَصََلُق كَِسائِِف، َوإِْطتَاُق َرقِقِؼِف، َوَتَزوُّ

َْثَؿاُن اْلَعظِقَؿةُ  ْٕ َرُر.اْلَؽثِقَرُة، َوا  ها، َفقَْعُظُؿ الضَّ

.ابـ طثقؿقـ اْلمام  ، وهق اختقارًالصحٍح قٌل اجلويٌز
(2)

 

 إذا قاٍ: اغرت يٞ َا غ٦ت؟ د:8ر َطأي١

َلْؿ  َوإِْن َقاَل: اْشتَِر لِل َما ِشئْت. (8/316 :)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ

َٓ َيْؼِدُر َطَؾك َثَؿـِِف. َكَُّف َقْد َيْشتَِري َما 
ِ

ٕ ; ـْ َأْحَؿَد َما َيُدلُّ َطَؾك وَ  َيِصحَّ َقْد ُرِوَي َط

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ملسو هيلع هللا ىلصطـ ربقعة بـ أبل طبد الرمحـ، طـ سؾقؿان بـ يسار; أن رسقل اهلل  (2/291 )الؿسـديف  =

بالؿديـة،  ملسو هيلع هللا ىلصورجَل مـ إكصار، فزوجاه مقؿقكة بـت الحارث. ورسقل اهلل  ،بعث أبا رافع مقٓه

 وهذا إسـاٌد مرسٌؾ. قبؾ أن يخرج.

 (.739رقؿ ) البؾقغف يف تؼدم تخريج (2)

  (:/48:.)الشرح الؿؿتعواكظر:  (3)
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، َقاَل ُكؾُّ َواِحٍد مِـُْفَؿا لَِصاِحبِِف:  ـِ تِِف; لَِؼْقلِِف فِل َرُجَؾقْ ـْ َشْلٍء )ِصحَّ

َما اْشتََرْيت مِ

ِريَؽ َوالْ ، َوَأْطَجبَفُ  إكَُّف َجائٌِز. (:َفُفَق َبقْـَـَا َنَّ الشَّ
ِ

َراِء َما ُؿَضاِرَب َوكِقََلِن فِل ِش ـَوٕ

َٓ َيْؼِدُر  َشاَء. َٓ َيْشتَِرَي َما  ـِ اْلِؿثِْؾ َفَؿا ُدوِن، َو َّٓ بِثََؿ َفَعَؾك َهَذا َلقَْس َلُف َأْن َيْشتَِرَي إ

َٓ َيَرى الْ ـالْ  َٓ َما  ُؾ َطَؾك َثَؿـِِف، َو  هاَؿْصَؾَحَة َلُف فِل ِشَرائِِف.ـُؿَقكِّ

 ، واهلل أطؾؿ.أقسبلثاكقة، وهل كلن ابـ قدامة يؿقؾ إىل الرواية ا ُ :قلت

 ايعكٛد اييت ال ٜؿذ ايتٛنٌٝ فٝٗا. د:9ر َطأي١

 َٓ َكْعَؾُؿ ِخََلًفا فِل َجَقاِز التَّْقكِقؾِ  (8/2:9 :)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ

َراءِ  َنَّ اْلَحاَج ، فِل اْلبَقِْع َوالشِّ
ِ

َيِة َواْلَخبَِر، َوٕ ْٔ ـْ ا
لِقَؾ َطَؾقِْف مِ َة َداِطقٌَة َوَقْد َذَكْرَكا الدَّ

َٓ ُيْؿؽِـُُف اْلُخُروُج  َراَء، َأْو  ـُ اْلبَقَْع َوالشِّ َٓ ُيْحِس ـْ  ُف َقْد َيُؽقُن مِؿَّ َكَّ
ِ

إَلك التَّْقكِقِؾ فِقِف; ٕ

قِق  ُغ.، إَلك السُّ َٓ َيتََػرَّ ـُ َو ـُ التَِّجاَرَة فِقِف، َوَقْد ُيْحِس َٓ ُيْحِس  َوَقْد َيُؽقُن َلُف َماٌل َو

ِرَكِة، وَ  قاٍ: َؿاِن، َواْلَؽَػاَلِة، َوالشَّ ، َوالضَّ ـِ ْه َيُجقُز التَّْقكِقُؾ فِل اْلَحَقاَلِة، َوالرَّ

ْؾِح، وَ  َجاَرةِ، َواْلَؼْرِض، َوالصُّ اْلَقِديَعِة، َوالُؿَضاَرَبِة، َواْلَجَعاَلِة، َوالُؿَساَقاةِ، َواْْلِ

َدقَ  َكََّفا فِل َمْعـَك اْلبَقِْع فِل َواْلَقِصقَِّة، َواْلِفبَِة، َواْلَقْقِػ، َوالصَّ
ِ

ْبَراِء; ٕ ِة، َواْلَػْسِخ، َواْْلِ

ـْ َذلَِؽ اْختََِلًفا. اْلَحاَجِة إَلك التَّْقكِقِؾ فِقَفا َفقَثْبُُت فِقَفا ُحْؽُؿفُ 
َٓ َكْعَؾُؿ فِل َشْلٍء مِ  هاَو

قد خالػ ابـ حزم يف بعض ما ُذكر، كالفبة، والعػق، واْلبراء،  ُ :قلت

; لؿا ذكره ابـ قدامة.ًالصحٍح اجلٌاشح، وغقرها، والصؾ
(1)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2474.)الؿحىلاكظر:  (2)
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يَجاِب َواْلَؼبُقِل; :  قاٍ ابٔ قدا١َ َوَيُجقُز التَّْقكِقُؾ فِل َطْؼِد الـَِّؽاِح فِل اْْلِ

َنَّ الـَّبِلَّ 
ِ

ـَ ُأَمقََّة، َوَأَبا َرافِعٍ  ملسو هيلع هللا ىلصٕ َؾ َطْؿَرو ْب َنَّ اْلحَ  فِل َقبُقِل الـَِّؽاِح َلُف. َوكَّ
ِ

اَجَة َوٕ

َػُر إَلقْفِ  ;َتْدُطق إَلقْفِ  َٓ ُيْؿؽِـُُف السَّ ـْ َمَؽان َبِعقٍد، 
ِج مِ َؿا اْحتَاَج إَلك التََّزوُّ َفنِنَّ  ;َفنِكَُّف ُربَّ

َج ُأمَّ َحبِقبََة َوِهَل َيْقَمئٍِذ بَِلْرِض اْلَحبََشِة. ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلَّ    َتَزوَّ

َنَّ اْلَحاَجَة َتْدُطق َوَيُجقُز التَّْقكِقُؾ فِل الطَََّلِق، َوالْ 
ِ

ْجَعِة، َواْلَعتَاِق; ٕ ُخْؾِع، َوالرَّ

التَّْقكِقُؾ فِل َتْحِصقِؾ  َوَيُجقزُ ، إَلقِْف، َكُدَطائَِفا إَلك التَّْقكِقِؾ فِل اْلبَقِْع َوالـَِّؽاِح 

 الؿراد. اكتفك .ُؿبَاَحاِت ـالْ 

 ايتٛنٌٝ يف َطايب١ اؿكٛم، ٚإثباتٗا، ٚاحملان١ُ فٝٗا. د:11ر َطأي١

  أهؾ العؾؿ طىل جقاز التقكقؾ يف ذلؽ، سقاء كان الؿقكؾ حاضًرا، أم أكثر

غائبًا صحقًحا، أو مريًضا، وهذا ققل مالؽ، وأمحد، والشافعل، وأبل يقسػ، 

 ومحؿد بـ الحسـ.

  وقال أبق حـقػة: لؾخصؿ أن يؿـع مـ محاكؿة القكقؾ إذا كان الؿقكؾ

 ؾخصؿ طؾقف.حاضًرا غقر غائب; ٕن حضقره يف مجؾس الحؽؿ حؼٌّ ل

بالؿـع، فؾقس هـاك دلقؾ طىل أنَّ مـ حؼ الخصؿ  :ُٚأجٝب عٔ أبٞ حٓٝف١

حضقر خصؿف بعقـف، بؾ هق حؼٌّ تجقز الـقابة فقف; فؽان لف اْلكابة بغقر رضك 

 خصؿف.

، واهلل أطؾؿ.ًالصحٍح قٌل اجلويٌز ُ :قلت
(1)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/2::.)الؿغـلاكظر:  (2)
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 ايتٛنٌٝ يف إثبات اؿدٚد ٚاضتٝفا٥ٗا. د:11ر َطأي١

اب طىل جقاز التقكقؾ يف استقػاء الحدود; لؼقلف: الذي يف الب أكقسدل حديث 

طؾقًّا أن يؼقؿ حد شرب الخؿر طىل  ، وقد وكؾ طثؿان «فنن اطترفت فارمجفا»

القلقد بـ طؼبة، فقكؾ طظٌّ طبد اهلل بـ جعػر يف ذلؽ، فجؾده، وطظٌّ حاضرٌ 
(1)

 ،

 وهذا الذي يذكره أهؾ العؾؿ.

شافعقة يف ذلؽ بحجة أن الحدود وأما التقكقؾ يف إثبات الحدود فخالػ ال

 يف ذلؽ.يـاُتْدرأ بالشبفات، والتقكقؾ طىل إثباهتا 

بالؿـع مـ ذلؽ; فننَّ التقكقؾ طىل إثباهتا ٓ يـايف أن القكقؾ يدرأ الحد  :ُٚأجٝب

إذا وجد يف ذلؽ شبفة، ثؿ إنَّ حديث أكقس فقف التقكقؾ بنثبات الحد واستقػائف، 

واهلل أطؾؿ.
(2)

 

 ا ٜتعًل بعني املٛنٌ.ايتٛنٌٝ فُٝ د:12ر َطأي١

وذلؽ مثؾ إيؿان، والـذور، والشفادة، واْليَلء، والؾعان، ٓ يصح التقكقؾ 

فقفا طـد أهؾ العؾؿ; ٕهنا تتعؾؼ بالؿقكؾ كػسف، وٓ تصح مـ غقره.
(3)

  

 ٌٖ ٜػرتط حكٛز املٛنٌ عٓد اضتٝفا٤ اؿل؟ د:13ر َطأي١

 حضرة لؽ، وأمحد أن كؾ ما جاز التقكقؾ فقف جاز استقػاؤه يف امذهب م
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2818أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (2)

  (8/311-312.)الؿغـلاكظر:  (3)

  (8/311.)الؿغـلاكظر:  (4)
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 الؿقكؾ وغقبتف.

 مل إلقف أمحد، وهق ققل أبل حـقػة، وبعض ووذهب بعض الحـابؾة، وأ

الشافعقة إىل أكف ٓ يجقز استقػاء الؼصاص يف غقبة الؿقكؾ; ٕكف يحتؿؾ أن يعػق 

الؿقكؾ يف حال غقبتف; فقسؼط، وهذا آحتؿال شبفة تؿـع آستقػاء، والعػق 

 رمحف فقعػق.مـدوب إلقف، فنذا حضر احتؿؾ أن ي

بلنَّ إصؾ أنَّ ما جاز التقكقؾ فقف جاز استقػاؤه يف حضرة  :ُٚأجٝب عٔ ذيو

الؿقكؾ وغقبتف، كالحدود إخرى، وسائر الحؼقق، واحتؿال العػق بعقد، 

والظاهر أكف لق طػا لبعث، وأطؾؿ وكقؾف بعػقه، وإصؾ طدمف; فَل يمثر، أٓ ترى 

يف البَلد، ويؼقؿقن الحدود التل تدرأ  كاكقا يحؽؿقن أن قضاة رسقل اهلل 

بالشبفات مع احتؿال الـسخ؟ وكذلؽ ٓ يحتاط يف استقػاء الحدود بنحضار 

مـ  اكتفك الشفقد مع احتؿال رجقطفؿ طـ الشفادة، أو تغقر اجتفاد الحاكؿ.

الؿغـل (8/314.)  

 ، واهلل أطؾؿ.أقسب ودـقٌل هالك، ًأحويظفر أن 

 فًُٔ حل ايتؿسف؟إذا ٚنٌ ايسدٌ ٚنًٝني،  د:14ر َطأي١

ذكر أهؾ العؾؿ طىل أكف إن وكؾ كؾ واحد مـفؿا باكػراده; كػذ تصرف كؾ 

فؿا مًعا; فَل يـػذ تصرف واحد مـفؿا إٓ بؿقافؼة أخر، ؾَ كَّ وواحد مـفؿا، وإن 

وإن اتػؼا طىل شلء; كػذ تصرففؿا فقف، وإن غاب أحد القكقؾقـ;مل يؽـ لمخر أن 

 يتصرف.
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: وبؿا ذكركاه قال أبق حـقػة، -د أن ذكر معـك ما تؼدمبع-  قاٍ ابٔ قدا١َ

 هاوالشافعل، وٓ كعؾؿ فقف خَلًفا.

ّْا آخس يف ايعٌُ ايرٟ ٚنٌ فٝ٘؟ د:15ر َطأي١  ٌٖ يًٛنٌٝ إٔ ٜٛنٌ إْطا

 حآت: هذه الؿسللة لفا ثَلث

 أن يـفاه الؿقكؾ طـ التقكقؾ; فَل يجقز لف التقكقؾ بَل خَلف. األٚىل:

 ؾقكقؾ يف التقكقؾ; فقجقز لف التقكقؾ بَل خَلف.أن يلذن الؿقكؾ ل ايجا١ْٝ:

 .أن يطؾؼ لف التقكقؾ، وٓ يلذن، وٓ يـفاه يف التقكقؾ ايجايج١:

 :ففذه الحالة لفا ثَلث صقر 

إذا كان العؿؾ مؿا يترفع القكقؾ طـ مثؾف; جاز لف التقكقؾ، مثؾ أن يقكؾف يف  (2

لف إذن يف  تـظقػ بقت، وهذا القكقؾ مثؾف ٓ يعؿؾ هذا العؿؾ، فقؽقن

 التقكقؾ بؼريـة الحال.

إذا كان العؿؾ مؿا يعؿؾف بـػسف، ولؽـف يعجز طـف لؽثرتف; فقجقز لف التقكقؾ  (3

; ٕنَّ تقكقؾف يف طؿٍؾ ٓ يؼدر الصحٍحطـد مجاطة مـ الحـابؾة، والشافعقة، وهق 

طؾقف لقحده يدل طىل إذن الؿقكؾ يف التقكقؾ، وقال بعض الشافعقة، 

ًالقٌل ف التقكقؾ إٓ فقؿا زاد طىل طؿؾف الذي يؼدر طؾقف، والحـابؾة: لقس ل

 .األًل أقسب
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طدا الؼسؿقـ السابؼقـ، وهق أن يقكؾف يف طؿؾ ٓيترفع طـف، ويؼدر طؾقف ما  (4

بـػسف: فؿذهب الشافعل، وأبل حـقػة، وأمحد، وأبل يقسػ أكف ٓ يجقز لف 

ؽ، والقكقؾ التقكقؾ; لعدم وجقد إذن صريح، أو إذن بؼريـة الحال يف ذل

وذهب أمحد يف رواية، وابـ أبل لقىل  لقس لف أن يتصرف إٓ فقؿا أذن لف فقف.

 إىل أكف يجقز لف التقكقؾ إذا مرض، أو غاب.

، وأما إذا مرض، أو غاب; القٌل األًل أقسب :قال أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل لو

كقؾ إذا فؾقس لف أن يقكؾ حتك يستلذن الؿقكؾ; فنن تعذر ذلؽ فقظفر جقاز التق

غؾب طىل الظـ أن يف ذلؽ مصؾحة لؾؿقكؾ، واهلل أطؾؿ.
(1)

  

القصل طىل مال القتقؿ لف أن يقكؾ; ٕنَّ القصل يتصرف بقٓية،  تنبيه:

بدلقؾ أكف يتصرف فقؿا مل يـص لف طىل التصرف فقف، والقكقؾ ٓ يتصرف إٓ فقؿا 

ُكصَّ طؾقف، ومؿـ كص طىل ذلؽ أمحد، والشافعل.
(2)

  

 ٞ ايٓهاح غريٙ يف ايعكد ٌٖ ٜفتكس إىل إذٕ َٛيٝت٘؟ٚي ٌتٛنٝ د:16ر َطأي١

  مذهب مجاطة مـ أهؾ العؾؿ أكف ٓ يشترط إذن مقلقتف، وهق إصح طـد

 ; ٕنَّ القٓية حؼ لف شرًطا; فجاز أن يـقب غقره فقفا.الحـابؾة، ووجٌف لؾشافعقة

  وقال بعض الحـابؾة، والشافعقة: يشترط إذن مقلقتف كؿا يشترط إذهنا إذا

 كؽحفا.أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/318-.)الؿغـلاكظر:  (2)

  (8/31:.)الؿغـلاكظر:  (3)
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، وققاسفؿ غقر صحقح; ٕكـا كؼقل: إن القكقؾ ًالصٌاب القٌل األًل :ُ قلت

ا أيًضا إٓ بنذهنا، واهلل أطؾؿ.فلقس لف تزويج
(1)

  

ٌ زدمممٌ آخمممس يف اـؿممم١َٛ، فٗمممٌ ٜكبمممٌ إقمممسازٙ عًممم٢       نمممإذا ٚ د:17ر َطأي١

 بكبض اؿل؟ َٛنً٘

  َّمذهب الجؿفقر أكف ٓ يؼبؾ إقراره طؾقف; ٕكف لقس مقكًَل يف ذلؽ، وٕن 

 اْلقرار إكؿا يؼبؾ طىل الـػس، ٓ طىل الغقر، وهق ققل أمحد، ومالؽ، والشافعل.

  ،وقال أبق حـقػة: يؼبؾ إقراره يف مجؾس الحؽؿ فقؿا طدا الحدود

 والؼصاص، وهق ققل محؿد بـ الحسـ. 

 .وقال أبق يقسػ: يؼبؾ إقراره يف مجؾس الحؽؿ وغقره 

.ب قٌل اجلويٌزاًالصٌ :ُ قلت
(2)

  

يف اـؿ١َٛ فٌٗ ي٘ إٔ ٜربأ اـؿِ أٚ ٜؿاحل ا ًّإذا ٚنٌ زد د:18ر َطأي١

 ببعض اؿل؟

(: وٓ يؿؾؽ الؿصالحة طـ 8/322) الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ

الحؼ، وٓ اْلبراء مـف بغقر خَلٍف كعؾؿف; ٕنَّ اْلذن يف الخصقمة ٓ يؼتضل شقئًا 

 هامـ ذلؽ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/321.)الؿغـلاكظر:  (2)

  (8/322.)الؿغـلاكظر:  (3)



 :47 نتاب ايبٝٛع

 
 إذا ٚنً٘ يف إثبات حل، فٌٗ ميًو قبك٘؟ د:19ر َطأي١

 لشافعقة أكف ٓ يؿؾؽ قبضف; ٕنَّ التقكقؾ يف إثبات الحؼ مذهب الحـابؾة، وا

ٓ يتـاول اْلذن يف الؼبض لغة، أو طرًفا; إذ لقس كؾ مـ يرضاه لتثبقت الحؼ 

 يرضاه لؼبضف.

  ،وقال أبق حـقػة: يؿؾؽ قبضف; ٕنَّ الؿؼصقد مـ إثبات الحؼ هق قبضف

 وتحصقؾف. وُأجقب بؿا تؼدم ذكره.

ة ـققل الحـابؾة، والشافعقة، ولؽـ إن ضفر بؼري -ؾؿواهلل أط- ًالصٌاب :ُ قلت

الحال أكف يلذن يف إثبات الحؼ، ثؿ قبضف; صح ذلؽ ويؽقن تقكقًَل فقف، 

أطؾؿ. واهلل
(1)

 

ًّ د:21ر َطأي١  يف إثبات اؿل؟ا إذا ٚنً٘ يف قبض حك٘، فٌٗ ٜهٕٛ تٛنٝ

  أكف يؽقن  - وهق أحد القجفقـ لؾحـابؾة والشافعقة -مذهب أبل حـقػة

 ثبات الحؼ; ٕنَّ الحؼ ٓ يؼبض إٓ بعد إثباتف.تقكقًَل يف إ

 .وقال بعض الحـابؾة، والشافعقة: لقس لف إٓ الؼبض; لظاهر التقكقؾ 

; إٓ أن يظفر أكف أراد تقكقؾف يف قبض الحؼ فؼط، أقسب ًالقٌل األًل ُ :قلت

كلن يؽقن وكؾ إكساًكا آخر يف إثبات الحؼ، أو كحق ذلؽ، واهلل أطؾؿ.
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/322.)الؿغـلاكظر:  (2)

  (8/322.)الؿغـلاكظر:  (3)
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ايٛنٌٝ تًف ايطمًع١ أٚ املماٍ بعمد بٝمع ايطمًع١ ٚأْهمس       إذا ادع٢  د:21ر َطأي١

 ذيو املٛنٌ؟

ذكر أهؾ العؾؿ طىل أن القكقؾ يؼبؾ ققلف يف ذلؽ; ٕكف أمقـ، وهذا مؿا يتعذر 

ط،  إقامة البقـة طؾقف، وطؾقف القؿقـ لؾؿقكؾ بذلؽ، وإذا ادطك الؿقكؾ أن القكقؾ فرَّ

ى; فعؾقف البقـة، وإٓ فالؼقل ققل القك قؾ مع يؿقـف.أو تعدَّ
(1)

  

 إذ اختًف املٛنٌ ٚايٛنٌٝ يف ايتؿسف؟ د:22ر َطأي١

أن يؼقل القكقؾ: بعت الثقب وقبضت الثؿـ. فقؼقل الؿقكؾ: مل تبع  َجاي٘:

 الثقب، ومل تؼبض.

  فؿذهب الحـابؾة، والحـػقة، وبعض الشافعقة أن الؼقل ققل القكقؾ; ٕكف

 ممتؿـ طىل ذلؽ.

 الؼقل ققل الؿقكؾ; ٕنَّ القكقؾ بعض الحـابؾة: إنَّ و ،وقال بعض الشافعقة

 يؼر بحؼ غقره.

يف التصرف، فقؼبؾ إقراره فقف، واهلل أطؾؿ. بلكف مقكؾ :ُٚأجٝب
(2)

  

 إذا اختًفا يف قدز ايجُٔ ايرٟ اغرت٣ ب٘ ايٛنٌٝ؟ د:23ر َطأي١

أن يؼقل القكقؾ: اشتريت الؽتاب بللػ. ويؼقل الؿقكؾ: بؾ اشتريتف  َجاي٘:

 بخؿسؿائة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/218.)بداية الؿجتفد (8/325 )الؿغـلاكظر:  (2)

  (8/326.)الؿغـلاكظر:  (3)
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  لؾشافعل أنَّ الؼقل ققل القكقؾ; ٕكف ممتؿـ. فؿذهب الحـابؾة، وهق ققٌل 

  وقال بعض الحـابؾة، وهق ققل لؾشافعل: إن الؼقل ققل الؿقكؾ; إٓ أن

 ـ الذي طقـف لف الؿقكؾ، فقؼدم ققل القكقؾ.ؿيدطل القكقؾ الث

  ،وقال أبق حـقػة: إن كان الشراء يف الذمة; فالؼقل ققل الؿقكؾ; ٕكف غارٌم

شترى بعقـ الؿال; فالؼقل ققل القكقؾ; لؽقكف الغارم; فنكف مطالٌب بالثؿـ، وإن ا

 يطالبف برد ما زاد طىل الخؿسؿائة.

.ًالقٌل األًل أقسب ُ :قلت
(1)

  

 إذا اختًفا يف ؾف١ ايٛناي١؟ د:24ر َطأي١

للػ. أو بللػقـ. قال القكقؾ: بؾ ب أن يؼقل الؿقكؾ: وكؾتؽ يف بقعف َجاي٘:

 ؾ: بؾ كسقئة.كؼًدا. فقؼقل القكق يؼقل الؿقكؾ: وكؾتؽ ببقعف

  فؿذهب الحـابؾة، والشافعل، وأصحاب الرأي، وابـ الؿـذر أنَّ الؼقل ققل

الؿقكؾ، وذلؽ ٕنَّ الؿقكؾ يـػل ما ادطاه القكقؾ، وٕهنؿا اختؾػا يف صػة ققل 

 الؿقكؾ; فؽان الؼقل ققلف يف صػة كَلمف.

 مقـ وطـ أمحد رواية، وهقققل بعض أصحابف، أنَّ الؼقل ققل القكقؾ; ٕكف أ

 يف التصرف; فؽان الؼقل ققلف يف صػتف.

  وقال مالؽ: إن أدركت السؾعة; فالؼقل ققل الؿقكؾ، وإن فاتت; فالؼقل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/326.)الؿغـلاكظر:  (2)
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 ققل القكقؾ; ٕهنا إذ فاتت لزم القكقؾ الضؿان، وإصؾ طدمف.

; ٕكف ممتؿـ، وطىل الؿقكؾ البقـة القٌل قٌل الٌكٍلأنَّ  الظاىس ُ :قلت

 .ذلؽ بخَلف

يـػل ما ادطاه القكقؾ(; فقؿؽـ طؽسف، ويؼال: إن القكقؾ  وأما ققلفؿ: )إكف

 يـػل ما ادطاه الؿقكؾ، وأما استدٓلفؿ أخر; ففق استدٓل بؿحؾ الـزاع. 

.واهلل أطؾؿ ،الصٌاب هق قٌل هالكثؿ ضفر يل أن  ،وققل مالؽ جقد ٓ بلس بف
(1)

  

 إذا اختًف املٛنٌ ٚايٛنٌٝ يف ايسد؟ د:25ر َطأي١

رددت طؾقؽ سؾعتؽ، أو مالؽ. ويـؽر  أن يؼقل القكقؾ: قد َجاي٘:

 ذلؽ. الؿقكؾ

 إذا كاكت القكالة بُِجعؾ: ، والشافعقةفػقف ققٓن لؾحـابؾة 

 أن الؼقل ققل القكقؾ مع يؿقـف; ٕكف ممتؿـ. أحدُٖا:

 أنَّ الؼقل ققل الؿقكؾ; ٕكف مـؽر، والقكقؾ مدطل. ايجاْٞ:

الؼقل ققل القكقؾ; ٕكف وأما إن كاكت القكالة بغقر جعؾ فالحؽؿ طـدهؿ: أنَّ 

أنَّ الؼقل ققلف مطؾًؼا; ٕكف ممتؿـ يف الحالتقـ،  ًالصحٍحأخذ العؿؾ لؿـػعة غقره، 

واهلل أطؾؿ.
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/32:.)الؿغـلاكظر:  (2)

  (7/577-578.)البقان (5/218 )بداية الؿجتفد (8/326 )الؿغـلاكظر:  (3)
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 إذا اختًفا يف أؾٌ ايٛناي١؟ د:26ر َطأي١

وذلؽ بلن يدطل أحدمها التقكقؾ وأخر يـػقف; فالؼقل ققل مـ يـػل القكالة 

مع يؿقـف; ٕنَّ إصؾ طدمفا.
(1)

 

إىل فالٕ ايرٟ يم٘ عًٝم٘ دٜمٔ،     آخس إٔ ٜدفع َااّل زدٌ ٌيٛ ٚن د:27ر َطأي١

 ثِ أْهس ايػسِٜ قبك٘؟

ٓ يؼبؾ ققل القكقؾ طىل الغريؿ; ٕكف لقس أمقـف، وطىل الغريؿ القؿقـ أكف مل 

 يؼبض الؿال مـ القكقؾ، فنذا حؾػ; فؾف مطالبة الؿقكؾ; ٕنَّ ذمتف مل تبرأ.

 ٌٖٚ يًُٛنٌ إٔ ٜسدع ع٢ً ايٛنٌٝ بريو املاٍ؟ د:28ر َطأي١

 ققٓن: فقف 

ؾف يف  األٍٚ: أنَّ لف الرجقع طؾقف، وهق ققل الشافعل، وأمحد يف رواية; ٕكف وكَّ

 قضاٍء يبرئف مـ الديـ، ومل يقجد.

لقس لف الرجقع; إٓ أن يؽقن أمره باْلشفاد، فؾؿ يػعؾ، وهذا ققل  ايجاْٞ:

وذلؽ ٕكف ممتؿـ فؾقس  ;اية، ووجٌف ٕصحاب الشافعلأبل حـقػة، وأمحد يف رو

ر فقؿا وكؾ فقف :دِف ْش إٓ يؿقـف، ووجف ضؿاكف إذا مل يُ  ؾؾؿقكؾ طىل القكقل  .أكف قصَّ

، واهلل أطؾؿ.القٌل أقسبوهذا 
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) الؿغـل (8/327.) 

  (5/218.)بداية الؿجتفد (8/335 )الؿغـلاكظر:  (3)
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يمم٘ عٓممد فممالٕ، ثممِ أْهممس     ا إذا ٚنممٌ زدممٌ آخممَس يف إٔ ٜممٛدع َاّيمم     د:29ر َطأي١

 املٛدع عٓدٙ إٔ ايٛنٌٝ أعطاٙ؟

 ٕصحاب  ـمذهب الحـابؾة أنَّ القكقؾ ٓ يضؿـ، وهق أحد القجفق

افعل; ٕكف ممتؿـ، وٕن العؿؾ طـد الـاس أنَّ الؿقدع طـده ٓ يمخذ طؾقف الش

 وثقؼة يف ذلؽ.

  ٓوقال بعض الحـابؾة، والشافعقة: يضؿـ القكقؾ; ٕن القديعة ٓ تثبت إ

 ببقـة; ففل كالديـ.

يؼبؾ يف الرد  طـده بلكف ٓ يصح الؼقاس طىل الديـ; ٕنَّ ققل الؿقدع :ُٚأجٝب

 ائدة يف آستقثاق بخَلف الديـ.والفَلك; فَل ف

، واهلل أطؾؿ.ًالصٌاب القٌل األًل
(1)

  

 ايٛناي١ عكد دا٥ص. د:31ر َطأي١

ذكر أهؾ العؾؿ أن القكالة طؼد جائز، فؾؽؾٍّ مـ القكقؾ والؿقكؾ أن يػسخ 

 قت يتضرر مـف الؿقكؾ.والقكالة; إٓ أكف ٓ يجقز لؾقكقؾ أن يػسخ القكالة يف 

أحدمها، أو بجـقن أحدمها، أو بحجر طىل  والقكالة تبطؾ بالػسخ، أو بؿقت

سػقف، وأماالؿػؾس إذا حجر طؾقف; فنْن كان هق الؿقكؾ; فتـػسخ القكالة، وإن كان 

هق القكقؾ; فَل تـػسخ القكالة; ٕنَّ الحجر طىل الؿػؾس إكؿا يحجر طىل مالف، ٓ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/336.)الؿغـلاكظر:  (2)
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طىل تصرفف يف مال غقره، واهلل أطؾؿ.

(1)
  

 ٘، أٚ َٛت٘؟إذا تؿسف ايٛنٌٝ بعد عصٍ َٛنً د:31ر َطأي١

 يف مذهب مالؽ، والشافعل، وأمحد  يف هذه الؿسللة ققٓن ٕهؾ العؾؿ

 وغقرهؿ:

إن تصرفف ٓ يـػذ; ٕكف قد طزل، أو قد اكتؼؾ الؿال بالؿقت  فُِٓٗ َٔ قاٍ:

 إىل القرثة.

يصح تصرفف; ٕكف ملذون لف يف التصرف، فَل يؿـع مـ  َِٚٓٗ َٔ قاٍ:

 .قتالتصرف حتك يعؾؿ بالعزل، أو الؿ

وهقققل بعض الحـابؾة، وذكره شقخ اْلسَلم، واختاره  :ٖٚٓاى قٍٛ ثايح

ابـ حزم: أكف يـعزل بالؿقت، وٓ يصح تصرفف، وأما بالعزل; فَل يـعزل حتك 

يعؾؿ، كؿا أكف ٓ يجقز لف التصرف قبؾ التقكقؾ حتك يعؾؿ بالتقكقؾ، وهذا الؼقل 

، واهلل أطؾؿ.ٌال فٍوا ٌظيس يلأقسب األقهق ضاهر اختقار الشقخ ابـ طثقؿقـ وهق 
(2)

  

 ٌٖ تبطٌ ايٛناي١ بايتعدٟ فٝٗا؟ د:32ر َطأي١

  ٓ مذهب الحـابؾة، ووجٌف لؾشافعقة أهنا ٓ تبطؾ; ٕن تعديف فقفا إساءة

تخرجف طـ كقكف ملذوًكا لف يف التصرف، ولؾشافعقة وجٌف أنَّ القكالة تبطؾ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (:/465-.)الشرح الؿؿتع (8/345 )الؿغـلواكظر:  (2)

 الؿحىل (6/446-447 )اْلكصاف (5/217 )ة الؿجتفدبداي (8/345 )الؿغـلاكظر:  (3)

(2476( )2477 )الشرح الؿؿتع (:/466.) 
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 .كالقديعة

دي والخقاكة، والقكالة إذن يف بلن القديعة أماكة مجردة، فـافاها التع :ُٚأجٝب

 التصرف تضؿـت إماكة، فنذا اكتػت إماكة بالتعدي بؼل اْلذن بحالف.

.ًالصحٍح القٌل األًل
(1)

  

 إذا ٚنً٘ يف غسا٤ غ٤ٞ فاغرت٣ غريٙ؟ د:33ر َطأي١

  إصح يف مذهب الحـابؾة، وهق مذهب الشافعقة طدم الصحة; ٕكف تصرف

القٌل ققف طىل إجازة الؿقكؾ، وهذا يف غقر ما أذن لف، وطـ أمحد رواية أكف مق

، واهلل أطؾؿ، وُيْستلكس لف بحديث طروة البارقل الذي يف الباب، أقسب

أطؾؿ. واهلل
(2)

  

 إٕ ٚنً٘ إٔ ٜعكد ي٘ باَسأ٠، فعكد ي٘ بأخس٣؟ د:34ر َطأي١

  ،مذهب أمحد، والشافعل طدم الصحة; ٕكف طؼد لف بامرأة مل يلذن لف فقفا

 .الرضك، والؼبقلوٓبد يف الزواج مـ 

  وقال أبق حـقػة، وأمحد يف رواية: يصح، ويؼػ طىل إجازة الؿقكؾ; ققاًسا

 طىل البقع.

بلنَّ الؿؼصقد هـا أطقان الزوجقـ بخَلف البقع; فنكف يجقز أن يشتري  :ُٚأجٝب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/347.)الؿغـلاكظر:  (2)

  (8/352.)الؿغـلاكظر:  (3)
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.، واهلل أطؾؿالصٌابهق  ًالقٌل األًل لف; فافترقا. الؿشترىلف مـ غقر تسؿقة 

(1)
 

 نٔ املجٌ أٚ َا قدز ي٘؟ٌٖ جيٛش يًٛنٌٝ إٔ ٜبٝع بدٕٚ  د:35ر َطأي١

  ،مذهب الجؿفقر أكف ٓ يجقز لؾقكقؾ أن يبقع بلقؾ مـ الثؿـ الذي قدر لف

أو بلقؾ مـ ثؿـ الؿثؾ إن مل يؼدر لف; إٓ أن يـؼص شقئًا يتغابـ الـاس بؿثؾف; 

 بلس. فَل

  وقال أبق حـقػة: إذا أصؾؼ القكالة; فؾف أن يبقع بلي ثؿـ كان; ٕن لػظف يف

 اْلذن مطؾؼ.

، وٕكف إذا أصؾؼ اكصرف الحؽؿ إىل ما يتعامؾ بف ًالصحٍح قٌل اجلويٌز

 الـاس، واهلل أطؾؿ.

  فنن خالػ القكقؾ، وفعؾ ذلؽ، فؼال بعضفؿ: يػسد تصرفف، وهق مذهب

الشافعل، وأمحد يف رواية. وطـ أمحد رواية أنَّ تصرفف يصح، ويتحؿؾ الـؼص، 

، واهلل أطؾؿ.أقسبوهذا 
(2)

  

 غا٠ بدٜٓاز، فاغرت٣ غاتني نٌ ٚاحمد٠ َٓٗما   إذا ٚنً٘ بػسا٤ د:36ر َطأي١

 أقٌ َٔ دٜٓاز؟ نٓٗا

  مذهب الجؿفقر أنَّ الؿقكؾ ٓ يؾزمف قبقل ذلؽ; ٕكف وكؾف بشراء شاة

واحدة تعادل الديـار، بخَلف ما إذا اشترى لف شاة تساوي ديـاًرا، وأخرى أقؾ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/353.)الؿغـلواكظر:  (2)

  (5/218.)بداية الؿجتفد (8/358-359 )الؿغـلاكظر:  (3)
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زمف الؼبقل; مـ ذلؽ، أو اشترى شاتقـ كؾ واحدة مـفؿا تساوي ديـاًرا; فنكف يؾ

 ٕكف اشترى لف ما صؾب وزيادة.

  وقال أبق حـقػة: يؼع لؾؿقكؾ إحدى الشاتقـ بـصػ ديـار، وإخرى

 لؾقكقؾ.

، واهلل أطؾؿ.ًالصٌاب قٌل اجلويٌز :ُ قلت
(1)

  

إذا اغرت٣ ايٛنٌٝ ملٛنً٘ غ٦ّٝا بإذْ٘، فٌٗ ٜٓتكٌ املًمو إىل   د:37ر َطأي١

 املٛنٌ َباغس٠؟

  الؿقكؾ مباشرة; ٕن الؿؾؽ لف، وٕنَّ مذهب الجؿفقر أن الؿؾؽ يـتؼؾ إىل

 القكقؾ يتصرف لؿقكؾف.

  وقال أبق حـقػة: يدخؾ يف مؾؽ القكقؾ، ثؿ يـتؼؾ إىل الؿقكؾ; ٕنَّ حؼقق

 العؼد تتعؾؼ بالقكقؾ.

بعدم التسؾقؿ، فحؼقق العؼد مـفا ما يؽقن مـ شروط العؼد،  :ُٚأجٝب عٓ٘

كذلؽ; فَل تتعؾؼ بالقكقؾ، ثؿ إكف  فتتعؾؼ بالعاقد، وهق القكقؾ، ومـفا ما ٓ يؽقن

ة أيـتؼض طؾقف ذلؽ بتقكقؾ الزواج; فنكف ٓيصح أن يؼال: إكف يؿؾؽ الؿر

 الؿقكؾ. قبؾ

، وبـاًء طىل ما اختاره أبق حـقػة هفـا; فنكف أجاز لؾؿسؾؿ فالصحٍح قٌل اجلويٌز

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/362.)الؿغـلاكظر:  (2)
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تقكقؾ الذمل يف شراء الخؿر، والخـزير، قال: ٕكف يدخؾ يف مؾؽ الذمل، وٓ 

 يـتؼؾ إىل مؾؽ الؿسؾؿ; ٕكف ُٓيباح لف. 

وقد ردَّ طؾقف أهؾ العؾؿ، وبقـقا خطله، وباهلل التقفقؼ.
(1)

  

إذا بماع ايٛنٝمٌ ْطم١٦ٝ بمإذٕ املٛنمٌ، فٗمٌ يًُٛنمٌ املطايبم١          د:38ر َطأي١

 بايدٜٔ؟

  مذهب الحـابؾة، والشافعقة أنَّ لف أن يطالبف بالديـ; ٕكف مؾؽف وحؼف، وقال

ن حؼقق العؼد تتعؾؼ بالقكقؾ دوكف، ولفذا يتعؾؼ بف أبق حـقػة: لقس لف ذلؽ; ٕ

 مجؾس الصرف والخقار.

عؾؼ ، فتتمـ شروط العؼدبـؼض ققاسف; ٕنَّ إمقر التل ذكرها  :ُٚأجٝب عٓ٘

 .بالعاقد، وهق القكقؾ

; ففق حؼٌّ لؾؿقكؾ، ومال مـ أمقالف; فؽاكت لف الؿطالبة بف، وٓ وأما الثؿـ

بف، وإكؿا تتعؾؼ بالؿقكؾ، وهل تسؾقؿ الثؿـ، وقبض كسؾؿ أن حؼقق العؼد تتعؾؼ 

 .الؿبقع، والرد بالعقب

فلما ثؿـ ما اشتراه يف الذمة; فنكف ثبت يف ذمة الؿقكؾ أصًَل، ويف ذمة القكقؾ 

تبًعا، كالضامـ، ولؾبائع مطالبة مـ شاء مـفؿا.
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/365.)الؿغـلاكظر:  (2)

  (8/365-366.)الؿغـلاكظر:  (3)



 491 فتذ ايعالّ يف دزاض١ أحادٜح بًٛغ املساّ 

 
 ٌٖ يًٛنٌٝ إٔ ٜػرتٟ َٔ ْفط٘، ٚنريو ايٛؾٞ؟ د:39ر َطأي١

 أكف ٓ يجقز لفؿا ذلؽ; ٕنَّ العرف يف  لثقري، وامذهب أمحد، والشافعل

التقكقؾ أن يبقع لغقره، وٕكف لق باع لـػسف; لؾحؼتف التفؿة; لتـايف الغرضان; فنن 

، وهذا ققل أبل حـقػة البائع يرغب يف رفع السعر، والؿشتري يرغب يف خػضف

 ، وثبت طـ ابـ مسعقد يف القكقؾ دون القصل، وهل رواية طـ مالؽ.

ٓبـ الؿـذر  إوسط(، و:2758) صحقح، كؿا يف مصـػ طبد الرزاق بنسـاد

(، مـ صريؼ صؾة بـ زفر العبسل، قال: جاء رجؾ مـ مهدان طىل 21/466)

فرس أبؾؼ إىل طبد اهلل بـ مسعقد، وقال: إن رجًَل أوصك إيل بتركتف، وإن هذا 

 ا.الػرس مـ تركتف، أفلشتريف؟ قال: ٓ، وٓ تستؼرض مـ أمقالفؿ شقئ

 .وطـ الشافعل وأبل حـقػة: أكف يجقز لألب شراء مال ابـف الطػؾ مـ كػسف 

 صحة ذلؽ بشرط أن ٓ يحابل  يف رواية: ومذهب مالؽ، وإوزاطل، وأمحد

يف السقق، أو أكثر، وقال بذلؽ أبق حـقػة يف القصل  كػسف، ويشتري بثؿـف

 القكقؾ. دون

، واهلل أطىل وأطؾؿ.سبًىرا القٌل أق :قال أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل لو
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (21/466)إوسط (5/217 ،)بداية الؿجتفد (8/339 )الؿغـلاكظر:  (2)
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 َباُب اإِلِقَراِر
ِر  بَاُب اإِلِقَرا

 ]فِقِف الَِّذي َقبَْؾُف َوَما َأْشبََفُف[

ـْ َأبِل َذرٍّ  (188) ا ُقلِ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل لِل الـَّبِلُّ  َط . «الَحقَّ َوَلْو َكاَن ُمرا

ـُ حِ  َحُف اْب َحِديٍث َصِقيٍؾ. فِلبَّاَن َصحَّ
(1)

 

  املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 مع ذكر بعض املسائل امللحقة

 تعسٜف اإلقساز. د:1ر َطأي١

، وهق اطتراف اْلكسان بؿا طؾقف مـ حؼقق مالقة، أو  اإلقساز: مصدر أقرَّ يؼرُّ

 بدكقة، أو غقر ذلؽ، وإصؾ فقف الؽتاب، والسـة، واْلمجاع.

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ   ڻ ڻ  ﴿ؼقلف تعاىل: ف أَا َٔ ايكسإٓ:

ڻ  ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ    ھ ھے ے 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، ضؿـ حديث صقيؾ، ويف إسـاده إبراهقؿ 472. أخرجف ابـ حبان )صخٝح َٔ ٚج٘ آخس بٓخٛٙ (2)

 ابـ هشام الغساين، كذبف أبق حاتؿ وأبقزرطة.

بسبع... فذكرها، وفقف: وأمرين أن أققل بالحؼ  بؾػظ: أمرين خؾقظ  وصحَّ طـ أبل ذر 

ا.  ولق كان ُمرًّ

 (465 ،)طؿؾ الققم والؾقؾة(، والـسائل يف :55(، وابـ حبان ):6/26أخرجف أمحد )

(، ومدار صرقف طىل محؿد بـ واسع طـ 2:/21(، والبقفؼل )8846) إوسطوالطبراين يف 

 العؾؾاهلل بـ الصامت طـ أبل ذر، وهذا إسـاد صحقح، وقد رواه طـف كذلؽ مجاطة، اكظر طبد

 (. 7/372لؾدارقطـل )
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تعاىل:  ف، وققل[٨3آل عمران:] ﴾ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴﮵  ﮶ ﮷

 .[33٢التوبة:]   ﴾ڎ ڈ ڈ﴿

الذي  أبل هريرةفحديث أبل ذر الؿذكقر قريبًا، وحديث  ٚأَا َٔ ايش١ٓ:

فا بقـ أنَّ جارية ُوِجَدت قد ُرضَّ رأس الصحقحقـقبؾف، وحديث أكس يف 

ا، فلخذ القفقدي، فلقر، فلمر رسقل اهلل  أن ُيرض  حجريـ، فذكرت يفقديًّ

رأسف بقـ حجريـ.
(1)

 

فنن إئؿة أمجعقا طىل صحة اْلقرار. ٚأَا اإلمجاع:
(2)

  

 ممٔ ٜؿذ اإلقساز؟ د:2ر َطأي١

(: وٓ يصح اْلقرار إٓ 8/373) الؿغـليف   قاٍ أبٛ حمُد بٔ قدا١َ

والؿجـقن، واْلـُؿبَْرَسُؿ، والـائؿ، والؿغؿك طؾقف;  مـ طاقؾ، مختار، فلما الطػؾ،

فَل يصح إقرارهؿ، ٓ كعؾؿ يف هذا خَلًفا.
(3)

  

 ٌٖ ٜؿذ اإلقساز َٔ ايؿيب املُٝص؟ د:3ر َطأي١

كتاب ]أما إذا كان محجقًرا طؾقف; فَل يصح إقراره، وقد تؼدم بقان ذلؽ يف 

 .[الحجر

  حـقػة أكف يصح وأما إذا كان ملذوًكا لف يف التصرف: فؿذهب أمحد، وأبل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.28( )2783(، ومسؾؿ برقؿ )3524أخرجف البخاري برقؿ ) (2)

  (8/373.)الؿغـلاكظر:  (3)

  (5/282.)السقؾ( مع التؽؿؾة، 31/3:1) الؿفذبواكظر:  (4)
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 إقراره فقؿا أذن لف فقف; ٕكف يصح تصرفف، فقصح إذكف فقف وإقراره.

 .وقال  وقال بعض الحـابؾة: يصح إقراره يف الشلء القسقر دون الؽثقر

 كف غقر بالغ، وهق مرفقع طـف الؼؾؿ.ٕالشافعل: ٓ يصح إقراره بحال; 

ذلؽ صحة تصرفف إذا  بلكف يرفع طـف قؾؿ التؽؾقػ واْلثؿ، وٓ يـايف :ُٚأجٝب

أذن لف يف ذلؽ، ويدل طىل صحة تصرفف كؿاتؼدم يف باب الحجر ققلف تعاىل: 

 ، ومـ صح تصرفف صح إقراره.[٦النساء:]  ﴾ې  ې﴿

، واهلل أطؾؿ.ًالصٌاب القٌل األًل :ُ قلت
(1)

  

 ٌٖ ٜؿذ إقساز َٔ شاٍ عكً٘ بايطهس ٚغريٙ؟ د:4ر َطأي١

ق كالؿجـقن ٓ يسؿع إقراره أما إذا زال طؼؾف بسبب مباح، أو معذور فقف; فف

 بَل خَلف.

  وأما إذا زال بؿعصقة كالسؽران: فؿذهب الشافعقة، وكثقر مـ الحـابؾة أكف

 يصح إقراره، وتجري أفعالف مجرى فعؾ الصاحل; طؼقبًة لف.

  وذهب مجاطة مـ الحـابؾة وغقرهؿ إىل أكَّف ٓ يصح إقراره; ٕكف فاقد العؼؾ

، ورجحف الشقخ ابـ الصٌاب، وهق مة كالؿجـقن، وهق اختقار ابـ قدا

.، وهق مؼتضك ترجقح اْلمام القادطل طثقؿقـ 
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/374.)غـلالؿاكظر:  (2)

  (7/781.)الشرح الؿؿتع( مع التؽؿؾة، 31/3:1) الؿفذب (8/374 )الؿغـلاكظر:  (3)
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 ٌٖ ٜؿذ إقساز املهسٙ؟ د:5ر َطأي١

ا اْلُؿْؽَرُه َفََل :  قاٍ أبٛ حمُد بٔ قدا١َ َيِصحُّ إْقَراُرُه بَِؿا ُأْكِرَه َطَؾك  َوَأمَّ

ْقَراِر بِِف. افِِعلِّ  اْْلِ  ،َخَطلُ ـُرفَِع َطْن ُأمَّتِي الْ » :ملسو هيلع هللا ىلص ُسقِل اهلللَِؼْقِل رَ  ;َوَهَذا َمْذَهُب الشَّ

ِـّْسَقانُ  «َوَما ُاْسُتْؽرُِهوا َطَؾْقهِ  ،َوال
(1)

، َفَؾْؿ َيِصحَّ ،  َكَُّف َقْقٌل ُأْكِرَه َطَؾقِْف بَِغقِْر َحؼٍّ
ِ

َوٕ

ْقَراِر لَِرُجٍؾ، َفَلَقرَّ لَِغقِْرِه، َأْو َوإِْن أََقرَّ بَِغقِْر َما ُأْكِرَه َطَؾقِْف، مِثُْؾ َأْن ُيْؽَرَه َطَؾك اْْلِ ، َكاْلبَقْعِ 

ـْ الْ 
ْقَراِر بَِطََلِق اْمَرَأةٍ، َفَلَقرَّ بَِطََلِق ُأْخَرى، َأْو ـبِـَْقٍع مِ َؿاِل، َفقُِؼرَّ بَِغقِْرِه، َأْو َطَؾك اْْلِ

َكَُّف أََقرَّ بَِؿا َلْؿ ُيْؽَرْه َطَؾقِْف، فَ  ;َأَقرَّ بِِعتِْؼ َطبْدٍ 
ِ

ٕ ;  هاَكَؿا َلْق أََقرَّ بِِف اْبتَِداًء. ،َصحَّ َصحَّ

، أو وصًػا طقـًا إذا أكره طىل شلء فلقر بخَلفف : ابٔ عجُٝنياإلَاّ  قاٍ

 ;; مامل كعؾؿ أكف يريد الؿبالغة مـ أجؾ الػؽاك والخَلص مؿـ أكرهفأخذ بنقراره

، «إكَم الطَمل بالـقات، وإكَم لؽل امرئ ما كوى»: ملسو هيلع هللا ىلصؼقل رسقل اهلل لوذلؽ 

«إكَم أقضي بـحو ما أسؿع»وققلف: 
(2)

، ومـ سؿع هذا وطؾؿ أن الرجؾ يريد 

هاالؿبالغة ٓ يؿؽـ أن يققعف طؾقف.
(3)

 

 ٌٖ ٜؿذ إقساز ايعبد؟ د:6ر َطأي١

  ،أما إذا أقرَّ طىل كػسف بؿا يقجب الؼصاص بالـػس فؿذهب أمحد، وزفر

اره; ٕكف والؿزين، وداود، والطبري أكف ُيسؼط حؼَّ سقده بنقراره، فَل يؼبؾ إقر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.:4رقؿ ) جامع العؾقم والحؽؿاكظر تخريجف يف  (2)

 (.2499رقؿ ) البؾقغسقليت يف  (3)

( مع 31/3:1) الؿفذب (7/77:-781 )الشرح الؿؿتع (8/375 )الؿغـلاكظر:  (4)

 تؽؿؾة.ال
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يصبح إقراًرا طىل مال غقره; فننَّ العبد مؿؾقك لسقده، وٕكف متفؿ بالتقاصم مع 

 رجؾ يف ذلؽ لقعػق طـف، ويخرج مـ مؾؽ سقده.

 مالؽ، والشافعل، وأبل حـقػة، وأصحاهبؿ أنَّ إقراره يف الؼصاص  بومذه

بؿا يقجب ُيؼبؾ، وهق ققل بعض الحـابؾة، وذلؽ ٕكف بالٌغ، طاقٌؾ يؼر طىل كػسف 

الؿقاصلة طىل ما ذكر  الؼصاص، فقؼبؾ مـف، وهذا يؼدم طىل حؼ السقد، واحتؿال

 ، قال: ويـبغل طىل هذاالؿغـليف  بعقدة، ويـػصؾ طـفا بؿا قالف ابـ قدامة 

الؼقل أن ٓيصح طػق ويل الجـاية طىل مال إٓ باختقار سقده; لئَل يػضل إىل 

 .إيجاب الؿال طىل سقده بنقرار غقره

إكف يؼبؾ إقراره يف الؼصاص، وٓ ُيؼاد إٓ بعد العتؼ،  ٚقد قاٍ ايظٛناْٞ:

وأما إذا ثبت طؾقف ما يقجب الؼصاص غقر اْلقرار; فُقؼام طؾقف مباشرة، وهذا 

التػصقؾ ٓ دلقؾ طؾقف فقؿا يظفر; ٕنَّ الحد ُيؼام بالبقـة وباْلقرار كؿا هق معؾقم يف 

مقضعف، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

  فالصحٍح أقر العبد طىل كػسف بؿا يقجب الؿال، أو الحد بدون الؼتؾ; أما إذا

أكف يؼبؾ إقراره يف الحد، فُقؼام طؾقف، كنقراره بالسرقة، وهق مذهب الحـابؾة، 

والشافعقة، وقال أبق حـقػة، وبعض الحـابؾة: إذا مل يقافؼف السقد طىل اْلقرار; فَل 

: لحد، وهذا غقر صحقح; لؼقلف ُيؼام طؾقف الحد; ٕن ذلؽ شبفة يدرأ هبا ا

 .«فنن اطترفت فارمجفا»

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/52.)الحاوي الؽبقر (5/284 )السقؾ (8/375-376 )الؿغـلاكظر:  (2)
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  ;أكف يؼبؾ إقراره، ولؽـ الؿال ٓ يتعؾؼ فالصحٍح وأما إقراره بؿا يقجب الؿال

 .برقبتف، ويتبع بف بعد العتؼ، وهذا مذهب الحـابؾة، ومذهب الشافعقة، واختاره الشقكاين

 ذا كذبف السقد، ومل ، هذا فقؿا إوذهب بعض الحـابؾة إىل أكف يتعؾؼ برقبتف

يصدقف، أما إذا صدقف السقد، أو قامت طىل ذلؽ البقـة; ففق متعؾؼ برقبة العبد، 

فنما أن يػديف السقد ويتحؿؾ طـف أرش الجـاية، وإما أن يبقعف ويعطقفؿ مـف أرش 

الجـاية أو يدفع العبد لفؿ مؼابؾ جـايتف ففق مخقر بقـ هذه إمقر الؿذكقرة.
(1)

 

 ٔ يف املسض املدٛف.اإلقساز بايدٜ د:7ر َطأي١

 بالديـ لغقر وارث; فقصح اْلقرار طـد أكثر أهؾ العؾؿ  إذا كان اْلقرار

وطامتفؿ، خَلًفا لبعض الحـابؾة يف أكف ٓ يؼبؾ كؿا ٓ يؼبؾ لؾقارث، وقال 

، وققاسفؿ طىل محؾ كزاع ٓ ًالصٌاب قثٌلو بعضفؿ: ٓ يؼبؾ بزيادة طىل الثؾث.

ٓ يف اْلقرار. القصقةيف  يصح، والزيادة طىل الثؾث مؿـقع
(2)

  

إذا أقممس ألدممٓيب يف َسقمم٘ املدممٛف بممدٜٔ ٚعًٝمم٘ دٜممٔ ثابممت يف         د:8ر َطأي١

 ؿهِ؟ا ؾخت٘، ٚقام املاٍ، فُا

  مذهب مالؽ، والشافعل، وأبل ثقر، وبعض الحـابؾة أنَّ الؿال يؼسؿ بقـفؿ

 بالسقية كؾٌّ طىل قدر ديـف; ٕهنا كؾفا ديقن ثابتة طؾقف.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (5/284 )السقؾ (6/53 )الحاوي (6/235- )اْلكصاف (8/376 )الؿغـلاكظر:  (2)

الشرح الؿؿتع (:/428-.) 

 ( مع التؽؿؾة.31/3:4) الؿفذب (8/442 )الؿغـلاكظر:  (3)
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 الثقري، وأصحاب الرأي أكف يبدأ بديـ الصحة; ومذهب أمحد، والـخعل، و

ٕن ثبقتف أققى مـ ثبقت الديـ أخر، وهذا الؼقل غقر صحقح، وٓ دلقؾ 

.ًالصٌاب القٌل األًلطؾقف، 
(1)

  

 إذا أقس يٛازخ يف َسق٘ املدٛف بدٜٔ؟ د:9ر َطأي١

  ،ذهب مجٌع مـ أهؾ العؾؿ إىل أنَّ اْلقرار ٓ يؼبؾ، وهق ققل شريح، والـخعل

اري، والؼاسؿ، وسامل، والحـابؾة، والحـػقة، وققٌل لؾشافعل; ٕكف ويحقك إكص

 ؼبؾ.إططاء الؿال لقارث، وذلؽ ٓ يجقز، وهق مقضع هتؿة; فَل يُ 

  ،ومذهب مجاطة مـ أهؾ العؾؿ صحة اْلقرار وقبقلف، وهق ققل ططاء

والحسـ، وإسحاق، وأبل ثقر، والشافعل، وقال بف مالؽ، وققده بؿا إذا مل يتفؿ 

 اره.بنقر

طىل طدم صحة  تدل ; إٓ أن تظفر قرائـ ققيةًالصٌاب قثٌل إقسازه :ُ قلت

اْلقرار; فَل يؼبؾ.
(2)

  

 إذا أقس الَسأت٘ مبٗس َجًٗا، أٚ دْٚ٘؟ د:11ر َطأي١

ْمَرَأتِِف بَِؿْفِر :  (8/444)الؿغـليف   قاٍ أبٛ حمُد بٔ قدا١َ
ِ

َوإِْن أََقرَّ ٓ

َٓ ، ْؿ َجِؿقًعاَصحَّ فِل َقْقلِِف  ;مِثْؾَِفا َأْو ُدوَكفُ  ْعبِلَّ َقاَل:  َّٓ الشَّ َٓ َكْعَؾُؿ فِقِف ُمَخالًِػا إ

ُف إْقَراٌر لَِقاِرٍث. َكَّ
ِ

َؼ َسبَبُُف، َوُطؾَِؿ ُوُجقُدُه،  َيُجقُز إْقَراُرُه َلَفا; ٕ َوَلـَا َأكَُّف إْقَراٌر بَِؿا َتَحؼَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( مع الشرح.31/3:4) الؿفذب (8/443 )الؿغـلاكظر:  (2)

 ( مع الشرح.31/3:4) الؿفذب (8/443 )الؿغـلاكظر:  (3)
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فِ  َفَلْشبََف َما َلقْ  ;َوَلْؿ ُتْعَؾْؿ اْلبََراَءُة مِـْفُ  ٍَة، َفلََقرَّ بَِلكَُّف َلْؿ ُيَقفِّ ـٌ بِبَقِـّ َوَكَذلَِؽ إْن ، َكاَن َطَؾقِْف َدْي

َنَّ اْلَؼْقَل َقْقُل الْ 
ِ

ـِ مِثْؾِِف; ٕ ـْ َواِرثِِف َشقْئًا، َفَلَقرَّ َلُف بِثََؿ
ُؿَؼرِّ َلُف، فِل َأكَُّف َلْؿ ـاْشتََرى مِ

 هاَيْؼبِْض َثَؿـَُف.

 ٢ً َٛزث٘؟إذا أقس ايٛازخ بدٜٔ ع د:11ر َطأي١

ـٍ َطَؾك  اْلَقاِرُث  إَذا َأَقرَّ  :  (8/439)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ بَِدْي

َؿقِِّت، َكَؿا َلْق أََقرَّ بِِف ـَوَيتََعؾَُّؼ َذلَِؽ بِتَِرَكِة الْ  ُقبَِؾ إْقَراُرُه، بَِغقِْر ِخََلٍف َكْعَؾُؿُف. ;َمْقُروثِفِ 

َٓ َيْؾَزُمُف َأَداُء ؾِّ خَ يُ  َفنِْن َلؿْ  ;َؿقُِّت َقبَْؾ َمْقتِفِ ـالْ  ُف  َكَّ
ِ

ْػ َتِرَكًة، َلْؿ ُيْؾَزْم اْلَقاِرُث بَِشْلٍء; ٕ

ـُ بَِفاَوإِْن َخؾَّ ، َدْيـِِف إَذا َكاَن َحقًّا ُمْػؾًِسا، َفَؽَذلَِؽ إَذا َكاَن َمقِّتًا ْي  ;َػ َتِرَكًة، َتَعؾََّؼ الدَّ

َّٓ َذلَِؽ، َوإِْن َأَحبَّ اْستِْخََلَصَفا َفنِْن َأَحبَّ اْلَقاِرُث َتْسؾِقَؿَفا فِل ا ، َلْؿ َيْؾَزْمُف إ ـِ ْي لدَّ

ـْ َمالِفِ 
ـِ مِ ْي  هاَفَؾُف َذلَِؽ. ;َوإِيَػاَء الدَّ

 إذا أقس ٚازخ ٚاحد بريو، ٚمل ٜكس بك١ٝ ايٛزث١؟ د:12ر َطأي١

  ذهب مجاطة مـ أهؾ العؾؿ إىل أن الذي أقرَّ يؾزمف مـ الديـ بؼدر مقراثف; فنن

ف كصػ الديـ، وإن ورث الربع، فعؾقف ربع الديـ....، ورث الـصػ، فعؾق

وهؽذا، وهذا ققل الـخعل، والحسـ، والحؽؿ، وأمحد، وإسحاق، وأبل طبقد، 

 وأبل ثقر، والشافعل يف الؼديؿ.

  وقال الشافعل، وأصحاب الرأي: يؾزمف مجقع الديـ; فنن كان ٓ يػل مقراثف

ركتف، فَل يستحؼ القراث مـفا إٓ ما بف; فعؾقف مجقع مقراثف; ٕنَّ الديـ يتعؾؼ بت

 .فضؾ مـ الديـ



 :49 نتاب ايبٝٛع

 
بلكف أقرَّ بلن الديـ طىل الؿقت; فقتعؾؼ الديـ بالتركة كؾفا; فؾزمف مـفا  :ُٚأجٝب

، واهلل أطؾؿ.الصٌابهق  ًالقٌل األًل بؼدر مقراثف.
(1)

  

 االضتجٓا٤ يف اإلقساز. د:13ر َطأي١

 يف الجؿؾة.أما إذا استثـك شقئًا مـ جـس ما أقر بف; فجائز بَل خَلف 

  وأما إذا كان آستثـاء مـ غقر الجـس: فؿذهب أمحد، وُزفر، ومحؿد بـ

الحسـ أكف ٓ يصح، وحجتفؿ أن آستثـاء إخراٌج لؿا تـاولف الؾػظ إول، فَل 

 حاجة لَلستثـاء الؿـؼطع هفـا.

  ومذهب مالؽ، والشافعل صحة آستثـاء الؿـؼطع; ٕكف مستعؿؾ يف

، أقسبؾغة، وٕكف قد يتـاولف الؾػظ إول تبًعا ٓ أصًَل، وهذا الؼرآن، والسـة، وال

 واهلل أطؾؿ.

وقد اشترط أهؾ العؾؿ يف آستثـاء أن يؽقن متصًَل باْلقرار، ويصح 

آستثـاء بؽؾ أدواتف.
(2)

  

 اضتجٓا٤ ايهٌ. د:14ر َطأي١

: وٓ يصح استثـاء الؽؾ بغقر  (8/384)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ

 زمف ما أقر بف.يعـل: ويؾ هاخَلف.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/439.)الؿغـلواكظر  (2)

  (8/379-381 ،383.)الؿغـلواكظر:  (3)
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ويظفر أن مثؾ هذا ٓ يؼقلف إٓ هازل; فَل يؾزم باْلقرار حتك يتبقـ أكف  ُ :قلت

 يؼر بذلؽ، واهلل أطؾؿ.

 اضتجٓا٤ األنجس. د:15ر َطأي١

  :ڱ ڱ ڱ ڱ ﴿الجؿفقر طىل صحة آستثـاء، واستدلقا بؼقلف تعاىل

، فؼالقا: استثـك الغاويـ، [٤٢احلجر:] ﴾ں ں ڻ ڻ  ڻ ڻ ۀ

 ـ.وهؿ أكثر مـ الؿخؾصق

  ;هق  ٕنَّ الؿستعؿؾ يف الؾغةومذهب الحـابؾة طدم صحة هذا آستثـاء

دخقل الؿَلئؽة يف أحدُٖا: طـ أية بجقابقـ:  ، وأجابقااستثـاء إقؾ ٓ إكثر

أن آستثـاء مـؼطع، والؿعـك: لؽـ مـ اتبعؽ مـ  :ٚايجاْٞ. ﴾ڱ﴿ققلف 

 .قبؾف مـ الذي أقسبالغاويـ لؽ طؾقفؿ سؾطان. وهذا الجقاب 

وٓ يؾزم مـ كقكف مل يستعؿؾ يف الؾغة أكف إذا استعؿؾف إكسان يف اْلقرار  ُ :قلت

أكف ٓ يصح مـف; ٕنَّ اْلقرار راجٌع إىل ما أراده هق كػسف بنقراره، فؾق قال: لف طظ 

إٓ ثؿاكقـ. وهق يريد اْلقرار بالعشريـ فؼط، فؽقػ كؾزمف بالثؿاكقـ بحجة أن  مائة

 يف الؾغة، واهلل أطؾؿ.هذا لقس مستعؿًَل 
(1)

  

اختؾػ الحـابؾة طىل ققلقـ فقؿا إذا استثـك الـصػ. تنبيه:
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/3:3-.)الؿغـلاكظر:  (2)

(3) الؿغـل (8/3:4.) 



 4:2 نتاب ايبٝٛع

 
ٖٞ ذيمممو، ثمممِ     َمممٔ اٗد د:16ر َطأي١ ٔعمممٞ عًٝممم٘ غممم٤ْٞ فكممماٍ: قمممد نمممإ يممم٘ عًممم

 قكٝت٘؟

  ذهب أمحد يف رواية، والشافعل يف ققٍل إىل أكف لقس بنقرار; ٕكف إقرار مؼرون

 بؿا يـافقف.

 إىل أكف يعتبر  -وهق ققل أبل حـقػة-عل يف ققٍل وذهب أمحد يف رواية، والشاف

بذلؽ، ثؿ ادطك الؼضاء; فنن جاء ببقـة أكف قد قضك، وإٓ فؾف  إقراًرا; ٕكف أقرَّ 

 يؿقـ الؿـؽر، وهق صاحب الؿال.

.، واهلل أطؾؿأقسب ًىرا القٌل
(1)

  

ٖٞ أيف. ٚضهت؟ د:17ر َطأي١  يٛ قاٍ: نإ ي٘ عً

 أكف  -وهق ققٌل لؾشافعل- مذهب الحـابؾة، وأبل حـقػة، وبعض الشافعقة

 يؾزمف إلػ; ٕكف أقر بلكف كان طؾقف، ومل يدع الؼضاء، بؾ سؽت.

  ومذهب الشافعل يف الؼقل أخر أكف ٓ يؾزمف; ٕكف أخبر طـ ذلؽ بزمـ

 الؿاضل، ومل يذكر طىل كػسف شقئًا يف الحال.

ٓ تـايف  ; فنن ادطك الؼضاء ُقبَِؾ ادَِّطاؤه; ٕنَّ دطقاهًالقٌل األًل أقسب

إقراره; فنن مل يـؽر صاحب الؿال; فَل إشؽال، وإن أكؽر ذلؽ; فعؾقف القؿقـ.
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/387.)الؿغـلاكظر:  (2)

  (8/388.)الؿغـلاكظر:  (3)



 4:3 فتذ ايعالّ يف دزاض١ أحادٜح بًٛغ املساّ 

 
 زدٛع املكس عٔ إقسازٙ. د:18ر َطأي١

طـد أهؾ  رجقطف يف حؼ أدمققـ، وحؼ اهلل تعاىل يف غقر الحدود ٓ ُيؼبؾ

  العؾؿ; ٕكف قد أقر طىل كػسف بذلؽ، وهق طاقؾ بالغ.

 ا.فقف خَلفً  ؿٓ كعؾ قاٍ ابٔ قدا١َ:

مـا ومـفؿ. إكف اتػاقما معـاه:  ٚقاٍ ابٔ حزّ
(1)

  

 بدزِٖ، فهِ ًٜصَ٘؟ ِٖ، ثِ أقٖسزإذا أقس بد د:19ر َطأي١

 هؿ آخر. رمذهب الجؿفقر أكف يؾزمف درهؿ واحد; إٓ أن يؼقل يف الثاين: د

وقال أبق حـقػة: يؾزمف درمهان. وهق ققل ضعقٌػ.
(2)

 

ٖٞ دزِٖ، بٌ دزُٖإ. د:21ر َطأي١  إذا قاٍ ي٘: عً

 طـد الحـابؾة، والشافعقة; ٕكف أضرب طـ الدرهؿ، واطترف  يؾزمف درمهان

ًٓ بدرهؿ، وٓ يؼبؾ رجقطف  بدرمهقـ. وقال داود وُزفر: يؾزمف ثَلثة; ٕكف أقرَّ أو

 طـف، ثؿ أقر بدرمهقـ.

بلكف مل يرجع طـ اْلقرار بدرهؿ، ولؽـف أضاف إلقف  :ٚأجاب اجلُٗٛز

 باْلقرار. ادرمهً

واهلل أطؾؿ.، الصٌابهق  ًقٌل اجلويٌز
(3)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2489.)الؿحىل (8/389 )الؿغـلاكظر:  (2)

  (8/396.)الؿغـلاكظر:  (3)

  (8/397.)الؿغـلاكظر:  (4)



 4:4 نتاب ايبٝٛع

 
ٍ      :إذا قاٍ د:21ر َطأي١ ّٓا. أٚ قما ٖٞ أيمف دزٖمِ إال اطمٝ ٖٞ أيمف     :ي٘ عًم يم٘ عًم

ُّ  . فبُاذا ٜفطس املبِٗ؟اإال اطني دزٖ

  قال بعض الحـابؾة، وأبق ثقر: الؿبفؿ يؽقن أيًضا مـ الدراهؿ; ٕنَّ إصؾ

 أنَّ آستثـاء يؽقن مـ الجـس.

 بؾ وهق مبفؿ حتك يػسره. وقال مالؽ، والشافعل، وبعض الحـابؾة: ٓ يؼ

فإصؾ أكف مـ جـسف، واهلل أطؾؿ. ;; إٓ أكف إذا تعذر ذلؽأقسبوهذا 
(1)

  

 اإلقساز باجملٍٗٛ. د:22ر َطأي١

َصحَّ إْقَراُرُه، َوَلِزَمُف  َأْو َكَذا. َوإَِذا َقاَل: لُِػََلٍن َطَؾلَّ َشْلٌء. : قاٍ ابٔ قدا١َ

َٓ ِخََلَف فِقِف، َوُيَػا َتْػِسقُرُه. َٓ َتِصحُّ َمْجُفقَلًة; لَِؽْقِن َوَهَذا  ْطَقى، َحقُْث  ِرُق الدَّ

ْقَراُر َطَؾقْفِ  ْطَقى َلُف َواْْلِ  ها.الدَّ

ٓ ُيؼبؾ التػسقر إٓ إن كان يحتؿؾف الؾػظ الؿبفؿ. تنبيه:
(2)

  

ٖٞ َاٍ. فٌٗ ٜكبٌ تفطري د:23ر َطأي١  بايكًٌٝ؟ ٙإذا قاٍ: ي٘ عً

 ل وكثقره; ٕنَّ كؾف يطؾؼ مذهب أمحد، والشافعل أكف ُيؼبؾ تػسقره بؼؾقؾ الؿا

 طؾقف مال.

  :ڱ ڱ  ﴿وقال أبق حـقػة: ٓ يؼبؾ تػسقٌر بغقر الؿال الزكقي; لؼقلف تعاىل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/3:6.)الؿغـلاكظر:  (2)

  (8/414-415.)الؿغـلاكظر:  (3)



 4:5 فتذ ايعالّ يف دزاض١ أحادٜح بًٛغ املساّ 

 
 .[330التوبة:]  ﴾ڱ ڱ

  والثالث ما يؼطع بف السارق، كؿا تؼدموطـ مالؽ ثَلثة أوجف، وجفان ،

 ويصح مفًرا.

، واهلل أطؾؿ.ًالصٌاب القٌل األًل :ُ قلت
(1)

  

َٞٓ َاٍ نجري.إذا قاٍ: ي٘ ع د:24ر َطأي١ ً 

  مذهب أمحد، والشافعل أكف يجقز تػسقره بالؼؾقؾ والؽثقر; ٕنَّ الؼؾقؾ قد

 ثقًرا طـد بعض الـاس.كيؽقن 

 .وطـ أبل حـقػة: أقؾف طشرة دراهؿ، وطـف: مائتا درهؿ، وهق ققل صاحبقف 

 .وطـ الؿالؽقة أققال كالؿسللة السابؼة 

ن أقرَّ بؿبؾغ ٓ يصؾح يف ، ويظفر مـ كَلمفؿ أكف إًالصٌاب القٌل األًل

أنَّ ذلؽ ٓ يؼبؾ، بؾ ٓ يصح إٓ ما كان يصح أن  كثقرأكف  أن يطؾؼ طؾقف طرففؿ

، ولق بالـسبة لبعض الـاس، واهلل أطؾؿ.كثقرُيطؾؼ طؾقف 
(2)

  

 يٛ قاٍ: ي٘ عٓدٟ زٖٔ. فكاٍ املايو: بٌ ٚدٜع١. د:25ر َطأي١

هنا رهـ، ولؽـ طىل الؿالؽ; ٕنَّ ذلؽ أقر أهنا مؾؽ أخر، وادَّطك أ ليؼدم قق

طاه أخر أو يـؽر وثقؼتف بالرهـالؿالؽ القؿقـ; ٕكف بذل .ؽ يـؽر الديـ الذي ادَّ
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/416.)الؿغـلاكظر:  (2)

  (6/417.)الؿغـلاكظر:  (3)

  (8/421.)الؿغـلاكظر:  (4)



 4:6 نتاب ايبٝٛع

 
 بٛازخ ثايح، فٌٗ ٜكبٌ إقسازٙ؟ نِيإذا أقس أحد ايٛازَث د:26ر َطأي١

الـََّسُب  َٓ َيثْبُُت  : (8/425-426)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ

َٓ َيتَ  َنَّ الـََّسَب 
ِ

ْجَؿاِع; ٕ َٓ بِاْْلِ ـُ إْثبَاُتُف فِل َحؼِّ الُؿِؼرِّ ُدوَن الُؿـْؽِِر، َو
ُض، َفََل ُيْؿؽِ بَعَّ

َنَّ أََحَدُهَؿا ُمـْؽٌِر، َوَلْؿ ُتقَجْد َشَفاَدٌة َيثْبُُت بَِفا الـََّسُب، 
ِ

ِفَؿا; ٕ ـُ إْثبَاُتُف فِل َحؼِّ
ُيْؿؽِ

  َأْكثَِر أَْهِؾ اْلِعْؾِؿ. َوَلؽِـَُّف ُيَشاِرُك الُؿِؼرَّ فِل اْلِؿقَراِث، فِل َقْقلِ 

َٓ ُيَشاِرُكُف.  : افِِعلُّ . َوَقاَل الشَّ ـَ ـِ ِسقِري ـْ اْب   َوُحؽَِل َذلَِؽ َط

َكَُّف َلْؿ َيثْبُْت َكَسبُُف، َفََل َيِرُث، 
ِ

وا َجِؿقًعا; ٕ َوَقاَل إْبَراِهقُؿ: َلقَْس بَِشْلٍء َحتَّك ُيِؼرُّ

 الـََّسِب. َكَؿا َلْق َأَقرَّ بِـََسٍب َمْعُروِف 

َؿاُل، َكَؿا ـَفَؾِزَمُف الْ  ;َوَلـَا َأكَُّف أََقرَّ بَِسبَِب َماٍل َلْؿ ُيْحَؽْؿ بِبُْطََلكِفِ  قاٍ ابٔ قدا١َ:

َخُر. ْٔ ، َفَلْكَؽَر ا ـٍ  هاَلْق َأَقرَّ بِبَقٍْع َأْو َأَقرَّ بَِدْي

 ، واهلل أطؾؿ.الصٌابهق  قٌل اجلويٌز :قال أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل لو

 نِ جيب ع٢ً املكس إٔ ٜعطٞ َٔ أقس ي٘؟ د:27ر َطأي١

  الجؿفقر مـ أهؾ العؾؿ طىل أنَّ طؾقف أن يعطقف ما فضؾ يف يده طـ مقراثف

 .بحساب أنَّ الؿؼر لف وارث

وهذا ققل ابـ أبل لقىل، ومالؽ، وأمحد، وإسحاق، والثقري، وأبل طبقد، 

 وأبل ثقر وغقرهؿ.

  بقارث; فنْن كان أًخا; لزمف دفع وقال أبق حـقػة: إذا كاكا اثـقـ، فلقر أحدمها



 4:7 فتذ ايعالّ يف دزاض١ أحادٜح بًٛغ املساّ 

 
ـؽر أخذ ما ٓ ؿكصػ ما يف يده، وإن أقرَّ بلخت; لزمف ثؾث ما يف يده; ٕنَّ ال

 يستحؼ مـ التركة كالغاصب، فقتؼاسؿان ما بؼل كؿا لق مل يؽـ مقجقًدا.

، والقارث أخذه بحؼ، وٕنَّ  :ُٚأجٝب عٔ ذيو بلن الغاصب يلخذه بغقر حؼٍّ

ؼ الؿؼر لف كصقبف مـ التركة، فقعطقف ما كان يف يده مـفا; أخر بنقراره استح

.فالصٌاب قٌل اجلويٌز
(1)

  

 قؿا إذا مل تقجد بقـة، ومل يقجد إٓ اْلقرار.فهذه الؿسللة والتل قبؾفا  تنبيه:

 اإلقساز ايرٟ ٜجبت ب٘ ايٓطب. د:28ر َطأي١

  مذهب أمحد، والشافعل، وأبل يقسػ أكف يثبت بنقرار مجقع القرثة، سقاء

رثة واحًدا، أو مجاطة، ذكًرا أو أكثك; ٕن القارث يؼقم مؼام الؿقت يف كان الق

 مقراثف، وديقكف، والديقن التل طؾقف، وبقـاتف ودطاويف، وكذلؽ يف الـسب.

 .وقال أبق حـقػة: ٓ يثبت إٓ بنقرار رجؾقـ، أو رجؾ وامرأتقـ 

  طىل غقره.وقال مالؽ: ٓ يثبت إٓ بنقرار اثـقـ كالشفادة; فنكف يحؿؾ الـسب 

وٕكف ققٌل ٓ  ،بلكف حؼٌّ يثبت باْلقرار; فؾؿ يعتبر فقف العدد كالديـ :ُٚأجٝب

تعتبر فقف العدالة; فؾؿ يعتبر العدد فقف، كنقرار الؿقروث، واطتباره بالشفادة ٓ 

اكتفك مؾخًصا  يصح; ٕكف ٓ يعتبر فقف الؾػظ، وٓ العدالة، ويبطؾ باْلقرار بالديـ.

  (8/427-428.)الؿغـلمـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/426.)الؿغـلاكظر:  (2)
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 ، واهلل أطؾؿ.القٌل األًلهق  ًالصٌاب :ُ قلت

 :طرَط اإلقرار بالهشب

أن يؽقن الؿؼر بف مجفقل الـسب; فَل يؼبؾ اْلقرار بنكسان لف كسب معؾقم  (2

 بخَلف ذلؽ.

 ; فَل يؼبؾ اْلقرار، وٓبد مـ البقـات.، فنذا ُوجد مـازعأن ٓ يـازع فقف مـازع (3

 أن يؿؽـ الصدق فقؿا أقر فقف. (4

ن يؽقن الؿؼر بف مؿـ ٓ ققل لف، كالؿجـقن، والصبل، ومؿـ لف ققل أ (5

 كالؿؽؾػ بشرط أن يصدق الؿؼر بذلؽ.

ع القرثة; فَل يثبت الـسب إذا كػاه بعضفؿ.قأن يؽقن الؿؼر مج (6
(1)

 

 إذا أقس إْطإ بٓطب َٕٝت. د:29ر َطأي١

  ،إن كان صغقًرا، أو مجـقًكا: فؿذهب الحـابؾة، والشافعل أكف يثبت الـسب

 .بالشروط السابؼة والؿقراث

 .ولؾحـابؾة احتؿال أكف يثبت كسبف وٓ يرث 

 .وقال أبق حـقػة: ٓ يثبت كسبف وٓ يرث 

ح اْلقرار يصح; إٓ إذا وجدت قرائـ تدل أنَّ  ابـ طثقؿقـ اْلمام  ورجَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/428-.)الؿغـلاكظر:  (2)
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 طىل طدم صدقف، فَل يؼبؾ.

 ، واهلل أطؾؿ.أقسب األقٌالوهذا 

 :عض الحـابؾة أكف يصح كذلؽ. فؿذهب الشافعل، وب وأما إن كان كبقًرا

ولؾحـابؾة وجٌف أكف ٓ يصح; ٕنَّ كسب الؿؽؾػ ٓ يثبت إٓ بتصديؼف، 

 يقجد. ومل

 .بلكف تعذر هفـا، وأصبح غقر مؽؾػ :ُٚأجٝب

، واهلل أطؾؿ.كالري قثلو  القٌل ىيناأنَّ  ًالظاىس
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (ط/أثار.-7/789) الشرح الؿؿتع (8/434 )الؿغـلاكظر:  (2)
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َِِة  َباُب الَعاِر
ِة ِرَي  بَاُب العَا

ـِ ُجـْدُ  (181) ـْ َسُؿَرَة ْب   ٍب َط
ِ
َطَؾى الَقِد َما »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

َيهُ  َأَخَذْت  َحُف الَحاكُِؿ.«َحتَّى ُتَمدِّ . َرَواُه َأْحَؿُد َوإَْرَبَعُة. َوَصحَّ
(1)

 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (188)   ،َوَط
ِ
إَلى َمِن  َأدِّ الََماَكةَ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

ـَك ـَفُ  ،التِّْرمِِذيُّ ، وَ َرَواُه َأُبقَداُود «، َوََّل َتُخْن َمْن َخاَككاْئَتَؿ َحُف  ،َوَحسَّ َوَصحَّ

اِزّي  .الَحاكُِؿ، َواْستَـَْؽَرُه َأُبقَحاتٍِؿ الرَّ
(2)

 

ـِ ُأَمقََّة  (118) ـْ َيْعَؾك ْب  قَ  ،َوَط
ِ
 إَذا َأَتْتك ُرُسؾِي»: ملسو هيلع هللا ىلصاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

اٌة؟ َقاَل:  «َفَلْططِِفْم َثََلثِقَن دِْرًطا ٌة ُمَمدَّ ٌة َمْضُؿقَكٌة، َأْو َطاِريَّ ، َأَطاِريَّ
ِ
ُقْؾت: َيا َرُسقَل اهلل

اةٌ » ٌة ُمَمدَّ ـُ ِحبَّاَن. ،َأُبقَداُودَ وَ  ،َرَواُه َأْحَؿدُ . «بَْل َطاِريَّ َحُف اْب ، َوَصحَّ َوالـََّسائِلُّ
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (6894 ،)الؽبرى(، والـسائل يف 4672(، وأبقداود )24، 23، 6/9. أخرجف أمحد )ضعٝف (2)

 لحسـ طـ سؿرة بف.(، مـ صريؼ ا3/58(، والحاكؿ )3511(، وابـ ماجف )2377والترمذي )

  وإسـاده ضعقػ; ٕن الحسـ مل يسؿع مـ سؿرة إٓ حديث العؼقؼة ثؿ هق مدلس ومل يصرح بالتحديث.

(، مـ صريؼ صؾؼ بـ 3/57(، والحاكؿ )2375(، والترمذي )4646. أخرجف أبقداود )ضعٝف (3)

 غـام قال حدثـا شريؽ وققس طـ أبل حصقـ طـ أبل صالح طـ أبل هريرة بف. 

(: مل يرو هذا الحديث غقره. وقال: روى حديًثا مـؽًرا، 2225ٓبـف ) العؾؾأبقحاتؿ كؿا يف قال 

ثؿ ذكرلف شقاهد مـ حديث  -(: تػرد بف صؾؼ 4/31:-321) التؾخقصفذكره. قال الحافظ يف 

ثؿ قال: قال الشافعل: هذا الحديث لقس  -وٓ تصؾح لؾتؼقية  -أكس وأبل بـ كعب وأبل أمامة 

. وقال ابـ الجقزي: ٓ يصح مـ مجقع صرقف، وكؼؾ طـ اْلمام أمحد أكف قال: هذا حديث بثابت

  (3/213-214 .)العؾؾ الؿتـاهقةواكظر ه باصؾ ٓ أطرفف مـ وجف يصح. ا

(، 5/333(، وأمحد )6887( )6888) الؽبرى(، والـسائل يف 4677. أخرجف أبقداود )صخٝح (4)

ام طـ قتادة طـ ططاء طـ صػقان بـ يعىل طـ أبقف، والؾػظ (، مـ صريؼ مه5831وابـ حبان )

 ٕبل داود والـسائل. وإسـاده صحقح طىل شرط الشقخقـ. 
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ـِ ُأَمقََّة  (118) ـْ َصْػَقاَن ْب .  اْستََعاَر مِـُْف ُدُروًطا ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ الـَّبِلَّ  ،َوَط ـٍ َيْقَم ُحـَقْ

ُد؟ َقا ٌة َمْضُؿوَكةٌ »َل: َفَؼاَل: َأَغْصٌب َيا ُمَحؿَّ ،  ،. َرَواُه َأُبقَداُود«بَْل َطاِريَّ َوالـََّسائِلُّ

َحُف الَحاكِؿُ  .َوَصحَّ
(1)

 

ـِ َطبَّاٍس  (118) ـِ اْب .َوَأْخَرَج َلُف َشاِهًدا َضِعقًػا َط
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، والحاكؿ :4/521( )688) الؽبرى(، والـسائل يف 4673. أخرجف أبقداود )ضعٝف (2)

 (، مـ صريؼ شريؽ طـ طبدالعزيز بـ رفقع طـ أمقة بـ صػقان طـ أبقف بف.3/58)

اده ضعقػ; لضعػ شريؽ وجفالة حال أمقة بـ صػقان، وقد روي الحديث طىل أوجف وإسـ

 .مختؾػة، فؿـفا ما تؼدم

 ومـفؿ مـ رواه طـ طبدالعزيز بـ رفقع طـ ابـ أبل مؾقؽة طـ طبدالرمحـ بـ صػقان مرسًَل. 

 .ومـفؿ مـ رواه طـ جرير طـ طبدالعزيز بـ رفقع طـ أكاس مـ آل طبداهلل بـ صػقان مرسًَل 

 ومـفؿ مـ رواه طـ طبدالعزيز طـ ططاء طـ كاس مـ آل صػقان مرسًَل. 

شرح مشؽؾ ( وجزم بذلؽ الطحاوي يف 3/9) التاريخوقد أشار إىل اضطرابف البخاري يف 

 الجقهر الـؼل طىل ســ البقفؼلوابـ طبدالبر وابـ التركؿاين يف  ، (22/3:3-3:7)أثار

(7/:1.) 

صػقان يف ذكر اشتراط الضؿان، كؿا اختؾػ يف إساكقد، وقد بقـ  اختؾػ يف حديث تنبيه:

 ذلؽ الطحاوي يف الؿصدر الؿذكقر سابًؼا.

(، ويف إسـاده إسحاق بـ طبدالقاحد الؼرشل، وهق شديد الضعػ، قال 3/58أخرجف الحاكؿ ) (3)

 أبقطظ الحافظ: متروك، وقال الذهبل: واٍه. 

(، ويف إسـاده أمحد بـ :5-4/59أخرجف الحاكؿ ) ولف شاهد مـ حديث جابر بـ طبداهلل:

طبدالجبار العطاردي، قال الدارقطـل: ٓ بلس بف، وضعػف بؼقة الحػاظ أو أكثرهؿ. وكذبف مطقـ 

 الحضرمل، ودافع طـف الخطقب، ومثؾ هذا ٓ تطؿئـ الـػس لَلستشفاد بف. 

 قف مرسًَل. (، مـ صريؼ جعػر بـ محؿد طـ أب:7/9ولف شاهد مرسؾ طـد البقفؼل )

 ومحؿد بـ طظ غالب روايتف طـ التابعقـ، فؿرسؾف ضعقػ، واهلل أطؾؿ. قلت:
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  حاديثاملسائل واألحكام املستفادة من األ

 مع ذكر بعض املسائل امللحقة

 ايعاز١ٜ. تعسٜف د:1ر َطأي١

َّ قػائفا، ثؿ تديد القاء وتخػقػفا، هل إباحة كػع طقـ تبؼك بعد اسبتش ١:ايعاز

 يردها طىل مالؽفا.

قت طارية، ققؾ: مـ طار الشلء إذا ذهب وجاء، ومـف ققؾ لؾبطال: طقَّار  وُسؿِّ

وققؾ: مـ الُعري وهق التجرد; لتجردها مـ العقض. لتردده يف بطالتف.
(1)

 

 َػسٚع١ٝ ايعاز١ٜ. د:2ر َطأي١

 استحباهبا الؽتاب، والسـة، واْلمجاع.َدلَّ طىل مشروطقتفا، و

، [٧املاعون:] ﴾ڍ ڌ﴿فؼقلف تعاىل:  أَا َٔ نتاب اهلل عز ٚجٌ:

 فذمَّ تعاىل مـ يؿـعفا.

طـد أبل الؿتؼدم  فلحاديث الباب، ومعفا حديث أبل أمامة ٚأَا َٔ ايش١ٓ:

 .«والعارية ممداة»، وهق حديث حسـ، وفقف: ( وغقره4676داود )

 د أمجع العؾؿاء طىل مشروطقتفا; لألدلة الؿتؼدمة.فؼ ٚأَا اإلمجاع:

 ٌٖ ػب ايعاز١ٜ؟ د:3ر َطأي١

  :لقس يف الَمل حقٌّ »أكثر أهؾ العؾؿ طىل طدم وجقهبا، واستدلقا بحديث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، (5/681)تقضقح إحؽام (5/537)، روضة الطالبقـ (8/451)، الؿغـلاكظر:  (2)

اْلكصاف (7/:5.) 
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«سوى الزكاة

(1)
أمر  ، ولؽـ ُيغـل طـف حديث صؾحة بـ طبقد اهلل أنَّ الـبل 

 .متػؼ طؾقف «تتطوعَّل إَّل أن »قال:  إطرابل بالزكاة، فؼال: هؾ طظَّ غقرها؟

  وذهب ابـ حزم، ثؿ شقخ اْلسَلم إىل وجقب العارية لؿـ كان محتاًجا

ڍ ﴿: إلقفا، وهق طـفا غـل، ويلمـ طىل طاريتف طـد الؿستعقر; لظاهر أية

، فػقفا ذم لؿـ يؿـع، وقد صح طـ ابـ مسعقد أكف قال: كـا كعد ﴾ڌ

 أخرجف أبقداود . ق طىل طفد رسقل اهلللْ ر والدَّ دْ الؿاطقن طارية الؼِ 

 .(، وغقرمها4/313(، وابـ أبل شقبة )2768)

بلكف قد اختؾػ يف تػسقرها، فؼد فسرت بالزكاة،  :ٚأجاب اجلُٗٛز عٔ اآل١ٜ

 وبتػاسقر أخرى.

 أخرجف ابـ أبل شقبة وقد صحَّ التػسقر السابؼ طـ ابـ طباس أيًضا، ُ :قلت

 .( بنسـاد صحقح4/314)

 خَلًفا لفذا. ـ أحد مـ الصحابة : وٓ كعؾؿ ط قاٍ ابٔ حزّ

أهنا الزكاة فنن ققؾ: قد ُروي طـ طظ  قاٍ:
(2)

. قؾـا: كعؿ، ومل يؼؾ: لقست 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طقر، ، ويف إسـاده: أبق محزة مقؿقن إ( مـ حديث فاصؿة بـت ققس :289أخرجف ابـ ماجف ) (2)

وفقف ضعػ، وقد اختؾػ يف لػظف، ويف إسـاده، فؼد رواه بعض الثؼات طـ الشعبل مرسًَل، وهق 

  (3891.)التؾخقصالصحقح كؿا يف 

حدثـل ابـ الؿثـك، قال: ثـا محؿد بـ ، [8]سقرة: الؿاطقن، آية رقؿ: أخرجف ابـ جرير يف تػسقر  (3)

 :﴾الؿاطقن﴿: ح، طـ مجاهد، قال: قال طظ جعػر، قال: ثـا شعبة، طـ طبد اهلل بـ أبل كجق

، ويروي طـف بقاسطة وهذا إسـاد صحقح، وقد ققؾ: إن مجاهًدا مل يسؿع مـ طظ  (.الزكاة)

 .التاريخ الؽبقرأثبت سؿاطف مـف كؿا يف  طبد الرمحـ بـ أبل لقىل، ولؽـ قد وجدكا البخاري 
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 العارية. ثؿ قد جاء طـف أهنا العارية; فقجب مجع ققلقف.

ح ابـ جرير  ُ :قلت ، األقسبأنَّ أية تشؿؾ إمريـ، وهق  وقد رجَّ

أطؾؿ. واهلل
(1)

 

 .فع١ َباح١تؿذ ايعاز١ٜ يف نٌ َٓ د:4ر َطأي١

مباحة، وٓ يجقز باْلمجاع إطارة  ذكر أهؾ العؾؿ أن العارية تجقز يف كؾ مـػعة

 أمة لَلستؿتاع هبا.

 طارهتا رها لؿحرم، أو امرأة; جاز، وأما إوأما إطارهتا لؾخدمة; فنْن أطا

; لخقف كفشتَ ٕجـبل; فَل يجقز طـد كثقر مـ أهؾ العؾؿ إذا كاكت شابة تُ 

 كت طجقًزا، أو قبقحة، فلجازها بعضفؿ.الػتـة، وأما إن كا

ح الشقخ ابـ طثقؿقـ  طدم الجقاز أيًضا; لخقف الػتـة. ورجَّ
(2)

 

 عاز٠ ايعبد املطًِ يًهافس.إ د:5ر َطأي١

  ًٓ لؾؿسؾؿ طـد  قال مجاطة مـ أهؾ العؾؿ بعدم جقاز ذلؽ; ٕنَّ فقف إذٓ

، [3٤3النساء:] ﴾ڦ ڦ   ڄ ڄ  ڄ ڄ ڃ﴿الؽافر، وقد قال تعاىل: 

.ًالساجح األًلبالؽراهة، وبعضفؿ بالجقاز،  وقال بعضفؿ
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2762.)الؿحىل (7/:6)، اْلكصاف (8/451-452)، الؿغـلاكظر:  (2)

  (8/456-.)الؿغـل (5/538)، روضة الطالبقـ (7/:6)، اْلكصافاكظر:  (3)

  (8/457.)الؿغـل (5/539)، روضة الطالبقـ (7/:6)، اْلكصافاكظر:  (4)
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ُٜعترب يف اِي د:6ر َطأي١  ري؟ٔعَُُاذا 

ُيعتبر يف الؿعقر أن يؽقن جائز التصرف يف العقـ الؿعارة، وطىل هذا فَل تصح 

إطارة الؿحجقر طؾقف لجـقٍن، أو ِصَغٍر، أو َسَػٍف، أو َفَؾٍس، ويجقز لؾؿستلجر أن 

تػاع.يعقر العقـ الؿمجرة; ٕكف مالٌؽ لَلك
(1)

  

 مب تٓعكد ايعاز١ٜ؟ د:7ر َطأي١

ذكر أهؾ العؾؿ أهنا تـعؼد بؽؾ فعٍؾ، أو لػٍظ يدل طؾقفا، مثؾ ققلف: )أطرتؽ 

هذه(، أو: )أبحتؽ آكتػاع هبذه(، أو: )خذ هذا فاكتػع بف(، أو يسللف شقئًا يـتػع بف، 

ؾتصرف، فصحَّ بالؼقل والػعؾ الدال طؾقف.لفقسؾؿف إياه; ٕكف إباحة 
(2)

 

 ايعاز١ٜ إذا مل ٜتعد أٚ ٜفسط فٝٗا؟ٌٖ تكُٔ  د:8ر َطأي١

 :يف هذه الؿسللة ققٓن ٕهؾ العؾؿ 

، وجاء طـ أبل هريرة طـ ابـ طباس  أهنا تضؿـ. صح ذلؽ ايكٍٛ األٍٚ:

.ويف إسـاده مجفقل، وهق ققل ططاء، والشافعل، وأمحد، وإسحاق ، 

واستدلقا طىل ذلؽ بحديث سؿرة، وأبل هريرة، وصػقان الؿذكقرة يف 

، قالقا: فلمر بتلديتفا، وذلؽ يدل طىل أكف يضؿـفا «العارية ممداة»، وبحديث: الباب

 إذا تعذر تلديتفا بتؾػفا.

ط، وهق ققل الحسـ،  ايكٍٛ ايجاْٞ: أهنا ٓ تضؿـ إٓ إذا تعدى، أو فرَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/537.)روضة الطالبقـ (8/456 )الؿغـلاكظر:  (2)

  (5/53:-541.)الروضة (8/456 )الؿغـلاكظر:  (3)
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والـخعل، والشعبل، وطؿر بـ طبدالعزيز، والثقري، وأبل حـقػة، ومالؽ، 

 اهرية، ورواية طـ أمحد.وإوزاطل، وابـ شبرمة، والظ

طىل ذلؽ بحديث يعىل بـ أمقة الذي يف الباب، فػقف تػريؼ بقـ  واستدلقا

الؿضؿقكة، والؿمداة، قالقا: وٓ يؾزم مـ كقن العارية يجب تلديتفا أن تؽقن 

ۆ   ۆ ۈ ۈ ٴۇ ﴿مضؿقكة; وإٓ لقجب ضؿان القديعة أيًضا; لؼقلف تعاىل: 

بنذن الؿعقر، ورضاه،  أخذها الؿستعقر، قالقا: وقد [5٨النساء:] ﴾ۋ ۋ  ۅ

 فؿا وجف تضؿقـف إذا مل يتعد فقفا؟

لقس »واستدل بعضفؿ بحديث طؿرو بـ شعقب، طـ أبقف، طـ جده مرفقًطا: 

 .«ضَمن لِّ غِ طؾى الؿستعقر غقر الؿُ 

 ـقَّ ، ويف إسـاده ضعقػان، وبَ (2:/7) ؾ: أي الؿتفؿ. أخرجف البقفؼلغِ والؿُ 

 قػف طىل شريح.أنَّ الراجح و البقفؼل

ابـ الؼقؿ، ثؿ الشقخ ابـ طثقؿقـ رمحفؿا اهلل،  اْلماموهذا الؼقل اختاره  ُ :قلت

، واهلل أطؾؿ.الصٌابوهق 
(1)

  

 ٌٖٚ ٜكُٔ إذا اغرتط ذيو املعري؟ د:9ر َطأي١

 صحقح; ٕكف يشترط  أما الذيـ قالقا بالضؿان; ففذا آشتراط طـدهؿ جائز

 ما هق لف تقكقًدا.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (7/215 )اْلكصاف (5/542 )الروضة (2763 )الؿحىل (8/452 )الؿغـلاكظر:  (2)

الشرح الؿؿتع (5/498 ،ط/أثار )إوسط (22/464-.) 
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  الضؿان; فؿؼتضك ققل أكثرهؿ أكف ٓ يضؿـ وأما الذيـ يؼقلقن بعدم

 بآشتراط كؿا تؼدم يف باب شروط البقع.

 كان الضؿان طىل وذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل أكف إذا شرط الؿعقر الضؿان ;

الؿستعقر، ذكره ابـ حزم طـ طثؿان البتل، وقتادة، وقال بف بعض الحـابؾة، 

، قخ اْلسَلم ابـ تقؿقة رواية طـ أمحد، واختار هذا ش اْلكصافوذكره يف 

، واهلل أطؾؿ; لؼقلف الصٌاب، وهق ورجح هذا الؼقل الشقخ ابـ طثقؿقـ 

 :«وطؾقف يحؿؾ حديث صػقان الذي يف الباب «الؿسؾؿون طؾى شروصفم ،

ثبقتف، واهلل أطؾؿ.بإن ُسؾَِّؿ 
(1)

 

إذا اشترط الؿستعقر أكف لقس طؾقف ضؿان، فالذيـ يؼقلقن: )إكف لقس  تنبيه:

قف الضؿان( فالشرط طـدهؿ صحقح; ٕكف يشترط ما هق لف تقكقًدا، وأما الذيـ طؾ

يؼقلقن: )إن الضؿان طؾقف( فقؼقلقن: شرصف غقر صحقح. وهق ققل أمحد، 

والشافعل، وطـ أمحد رواية بصحة آشتراط.
(2)

 

 إذا تًف غ٤ٞ َٔ أدصا٤ ايعاز١ٜ؟ د:11ر َطأي١

 التل أجزائفا مـ شلءٌ  تؾػ وإن (8/454 :)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ

 أجزاؤه ضؿـت مجؾتف ضؿـ ما ٕن ;ضؿاهنا فعؾقف بآستعؿال تذهب ٓ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرح الؿؿتع (2763 )الؿحىل (7/215-216 )اْلكصاف (8/453- )الؿغـلاكظر:  (2)

 . (22/467)إوسط( ط/أثار، 5/498)

  (5/542.)روضة الطالبقـاكظر الؿصادر السابؼة، و (3)
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 ،والؼطقػة ،الؿـشػة ؿؾخك ستعؿالبآ تذهب التل أجزاؤها وأما ،قبصكالؿغ

 طقـ أجزاء ٕهنا ;ضؿاكف يجب: أحدمها ،وجفان فػقف ،ؾبسفي الثقب وخػ

 قبؾ العقـ تؾػت قل ضؿاهنا يجب أجزاء وٕهنا ،ةضؿقكم ؽاكتف مضؿقكة

 وهق ،يضؿـفا ٓ: والثاين .إجزاء كسائر وحدها تؾػت إذا فتضؿـ ;ستعؿالفاا

 ها.كالؿـافع ضؿاكف يجب فَل ;تضؿـف ستعؿالآ يف اْلذن ٕن ;الشافعل ققل

أما ما تؾػ بسبب آستعؿال الؿلذون فقف; فؾقس  :قال أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل لو

ر ذلؽ; فعؾقف الضؿان إذا تعدى، واهلل أطؾؿ.طؾقف شلء، وأما ما تؾػ بغق
(1)

  

 اإلعاز٠ املطًك١ ٚاملكٝد٠. د:11ر َطأي١

َطاَرُة ُمْطَؾًؼا  (8/457 :)الؿغـليف   قاٍ أبٛ حمُد بٔ قدا١َ َوَتُجقُز اْْلِ

َكََّفا إَباَحٌة، َفَجاَز فِقَفا َذلَِؽ، َكنَِباَحِة 
ِ

َنَّ اْلَجَفاَلَة إ الطََّعاِم.َوُمَؼقًَّدا; ٕ
ِ

كََّؿا ُتَمثُِّر فِل َوٕ

ِزَمةِ   .اْلُعُؼقدِ الَلَّ

ـْ  ;َفنَِذا َأَطاَرُه َشقْئًا ُمْطَؾًؼا قاٍ:
ْكتَِػاُع بِِف فِل ُكؾِّ َما ُهَق ُمْستَِعدٌّ َلُف مِ

ِ
ُأبِقَح َلُف آ

ْكتَِػاعِ 
ِ

َيبْـَِل، َوَيْػَعَؾ فِقَفا َفَؾُف َأْن َيْزَرَع فِقَفا، َوَيْغِرَس، وَ  ;َفنَِذا َأَطاَرُه َأْرًضا ُمْطَؾًؼا، آ

ْذَن ُمْطَؾٌؼ. َنَّ اْْلِ
ِ

ْكتَِػاِع; ٕ
ِ

ـْ آ
ٌة َلُف مِ  هاُكؾَّ َما ِهَل ُمَعدَّ

أكف إذا أطاره يف شلء مؼقد; فَل يـتػع بف إٓ يف ذلؽ  :ثؿ ذكر كَلًما معـاه

، وفقؿا هق أقؾ ضرًرا مـف، واهلل أطؾؿ.الؿؼقدالشلء 
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (6/217.)اْلكصافواكظر:  (2)

  (5/546.)روضة الطالبقـواكظر:  (3)



 519 فتذ ايعالّ يف دزاض١ أحادٜح بًٛغ املساّ 

 
 ت١، ٌٖٚ ي٘ ايسدٛع فُٝٗا؟ك١ ٚاملؤقًاإلعاز٠ املط د:12ر َطأي١

تًَة;  (8/45:- :)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ ِة ُمْطَؾَؼًة َوُمَمقَّ َوَتُجقُز اْلَعاِريَّ

َكََّفا إَباَحٌة، َفَلْشبََفْت إَباَحَة الطََّعاِم.
ِ

ِة َأيَّ َوْقٍت َشاَء،  ٕ ُجقُع فِل اْلَعاِريَّ َولِْؾُؿِعقِر الرُّ

تَةً  َسَقاٌء َكاَكْت ُمْطَؾَؼةً  ُجقِع فِقفِ  ;َأْو ُمَمقَّ ُر بِالرُّ َوبَِفَذا ، َماَلْؿ َيْلَذْن فِل َشْغؾِِف بَِشْلِء َيتََضرَّ

افِِعلُّ  تَةً  :َوَقاَل َمالٌِؽ  ،َقاَل َأُبق َحـِقَػَة َوالشَّ ُجقُع َقبَْؾ  ;إْن َكاَكْت ُمَمقَّ َفَؾقَْس َلُف الرُّ

َنَّ الْ  ;ةٌ اْلَقْقِت، َوإِْن َلْؿ ُتَمقَّْت َلُف ُمدَّ 
ِ

ًة ُيـْتََػُع بَِفا فِل مِثْؾَِفا; ٕ ُؿِعقَر َقْد ـَلِزَمُف َتْرُكُف ُمدَّ

ُجقَع فِقَفا  ـُ فِل َيِدِه بَِعْؼٍد ُمبَاٍح، َفَؾْؿ َيْؿؾِْؽ الرُّ ةٍ، َوَصاَرْت اْلَعقْ َمؾََّؽُف اْلَؿـَْػَعَة فِل ُمدَّ

 َؿالِِؽ.ـبَِغقِْر اْختِقَاِر الْ 

َفَؾْؿ َيْؿؾِْؽَفا  ;ُؿْستَْؼبََؾَة َلْؿ َتْحُصْؾ فِل َيِدهِ ـَؿـَافَِع الْ ـَوَلـَا َأنَّ الْ  قاٍ ابٔ قدا١َ:

ـُ فِل َيِدهِ  َطاَرةِ، َكَؿا َلْق َلْؿ َتْحُصْؾ اْلَعقْ  بتصرف يسقر. ها.بِاْْلِ

; ٓنَّ العارية إباحة آكتػاع بالؿعار، وٓ كعؾؿ ًالصحٍح قٌل اجلويٌز ُ :قلت

أن يرجع يف ذلؽ.دلقًَل يؿـعف 
(1)

  

 ٌٖ يًُطتعري إٔ ٜعري ايعاز١ٜ؟ د:13ر َطأي١

 :يف هذه الؿسللة ققٓن ٕهؾ العؾؿ 

لقس لف أن يعقر، وهق ققل الحـابؾة، ووجف لؾشافعقة; ٕكف إكؿا أذن لف  األٍٚ:

 آكتػاع بـػسف، ومل يلذن لغقره، وإصؾ حرمة مال الؿسؾؿ; إٓ بطقب كػسف.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/547-54:.)روضة الطالبقـواكظر:  (2)
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ؽف طىل ل حـقػة، ووجٌف لؾشافعقة; ٕكف ُيَؿؾِّ لف أن يعقر، وهق ققل أبايجاْٞ: 

حسب ما مؾؽف; فجاز كؿا لؾؿستلجر أن يمجر. وقال مالؽ: إذا مل يعؿؾ هبا إٓ 

 الذي كان يعؿؾ هبا الذي ُأطقرها; فَل ضؿان طؾقف.

 ، واهلل أطؾؿ.الساجحهق  ًاألًل ُ :قلت

; فنن فعؾ شقئًا محؾ الخَلف فقؿا إذا مل يلذن لف يف اْلطارة، أو يـفاه تنبيه:

مـ ذلؽ فإمر واضٌح.
(1)

  

 ٌٖ ٖٞ عاز١ٜ، أٚ اضت٦ذاز؟ إذا اختًف املعري ٚاملطتعري د:14ر َطأي١

ِة َوَراكُِبَفا،  (8/467 :)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ ابَّ َوإَِذا اْختََؾَػ َربُّ الدَّ

ٌة. اكُِب: ِهَل َطاِريَّ ُة َباقِقًَة َلْؿ  .َؿالُِؽ: َبْؾ اْكتََرْيتَفاـَوَقاَل الْ  َفَؼاَل الرَّ ابَّ َفنِْن َكاَكْت الدَّ

ةٍ لِِؿثْؾَِفا  ;َتـُْؼْص  ْختََِلُف َطِؼقَب اْلَعْؼِد، َأْو َبْعَد ُمِضلِّ ُمدَّ
ِ

ـْ َأْن َيُؽقَن آ
َلْؿ َيْخُؾ مِ

َْصَؾ َطَدُم َطؼْ  ;َأْجرٌ  ْٕ َنَّ ا
ِ

اكِِب; ٕ َجاَرةِ، َفنِْن َكاَن َطِؼقَب اْلَعْؼِد، َفاْلَؼْقُل َقْقُل الرَّ ِد اْْلِ

ٌة. َكََّفا َطاِريَّ
ِ

َة إَلك َمالِؽَِفا; ٕ ابَّ اكِِب مِـَْفا، َفقَْحؾُِػ، َوَيُردُّ الدَّ ِة الرَّ َوَكَذلَِؽ  َوَبَراَءُة ذِمَّ

ٌة.ـإْن ادََّطك الْ  اكُِب: َبْؾ اْكتََرْيتَفا َؿالُِؽ أَكََّفا َطاِريَّ ِؽ َمَع َؿالِ ـَفاْلَؼْقُل َقْقُل الْ  .َوَقاَل الرَّ

ةٍ لِِؿثْؾَِفا َأْجٌر، َفادََّطك الْ  َيِؿقـِِف; لَِؿا َذَكْرَكا. ْختََِلُف َبْعَد ُمِضلِّ ُمدَّ
ِ

َؿالُِؽ ـَوإِْن َكاَن آ

َجاَرةَ  ـْ َمالٍِؽ  َفاْلَؼْقُل َقْقُلُف َمَع َيِؿقـِِف. ،اْْلِ ْأِي:  ،َوُحؽَِل َذلَِؽ َط َوَقاَل َأْصَحاُب الرَّ

اكِِب.اْلَؼْقُل َقْقُل ا افِِعلِّ  لرَّ َػَؼا َطَؾك َتَؾِػ الْ  ;َوُهَق َمـُْصقُص الشَّ َكَُّفَؿا اتَّ
ِ

َؿـَافِِع َطَؾك ـٕ

اكِِب، َوادََّطك الْ  َْصُؾ َطَدُم ُوُجقبِِف.ـمِْؾِؽ الرَّ ْٕ ِة  َؿالُِؽ ِطَقًضا َلَفا، َوا َوَبَراَءُة ذِمَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/217-218.)اْلكصاف (8/458 )الؿغـلاكظر:  (2)
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اكِِب مِـْفُ  َؿـَافِِع إَلك ــَا َأكَُّفَؿا اْختََؾَػا فِل َكقِْػقَِّة اْكتَِؼاِل الْ َولَ  َفَؽاَن اْلَؼْقُل َقْقَلُف. ;الرَّ

اكِِب  ، َفَؼاَل الْ ـَفَؽاَن اْلَؼْقُل َقْقَل الْ  ;مِْؾِؽ الرَّ ـٍ َؿالُِؽ: ـَؿالِِؽ، َكَؿا َلْق اْختََؾَػا فِل َطقْ

َخُر: َوَهبْتـِقَفا. بِْعتَُؽَفا. ْٔ َنَّ الْ  َوَقاَل ا
ِ

َْطقَاِن فِل اْلِؿْؾِؽ َؿـَافَِع تَ ـَوٕ ْٕ  ،ْجِري َمْجَرى ا

َْطقَانِ  ْٕ َوَما  َؿالِِؽ، َكَذا َهاُهـَا.ـَكاَن اْلَؼْقُل َقْقَل الْ  ;َواْلَعْؼِد َطَؾقَْفا، َوَلْق اْختََؾَػا فِل ا

َػَؼا َطَؾك َأنَّ الْ  َؿْسَلَلِة.ـَذَكُروُه َيبُْطُؾ بَِفِذِه الْ  َكَُّفَؿا اتَّ
ِ

َٓ ـَوٕ اكِِب َؿـَافَِع   َتـْتَِؼُؾ إَلك الرَّ

َّٓ بِـَْؼِؾ الْ  َْطقَاِن، َفقَْحؾُِػ ـإ ْٕ ْكتَِؼاِل، َكا
ِ

َؿالِِؽ َلَفا، َفقَُؽقُن اْلَؼْقُل َقْقَلُف فِل َكقِْػقَِّة آ

َْجَر.ـالْ  ْٕ َكَُّفؿَ  َؿالُِؽ، َوَيْستَِحؼُّ ا
ِ

ا َلْق َوفِل َقْدِرِه َوْجَفاِن; َأَحُدُهَؿا: َأْجُر اْلِؿثِْؾ; ٕ

َػَؼا َطَؾك ْختََِلِف فِل َأْصؾِِف  ;ُوُجقبِِف، َواْختََؾَػا فِل َقْدِرهِ  اتَّ
ِ

َوَجَب َأْجُر اْلِؿثِْؾ، َفَؿَع آ

َكَُّف َوَجَب بَِؼْقِل الْ ـَوالثَّاكِل: الْ  َأْوَلك.
ِ

ك; ٕ َؿالِِؽ َوَيِؿقـِِف، َفَقَجَب َما َحَؾَػ ـُؿَسؿَّ

َْصِؾ. ْٕ ف.ا كتفكاَطَؾقِْف، َكا  لؿراد بـصِّ

.ما ذكره ابـ قدامة  تسجٍحهق  الري ٌظيس يل :قال أتٌػثد اهلل غفس اهلل لو
(1)

 

 إذا اختًفا فكاٍ املايو َغَؿِبَتٗا. ٚقاٍ اآلخس: بٌ أعستٓٝٗا؟ د:15ر َطأي١

طؼقب العؼد; فَل معـك لَلختَلف، ويلخذ  فأما إذا كان هذا الخَل

ف. الؿالؽ  حؼَّ

 :  قاٍ ابٔ قدا١َ
ِ

ةٍ لِِؿثْؾَِفا َأْجٌر، َوإِْن َكاَن آ ْختََِلُف َبْعَد ُمِضلِّ ُمدَّ

ْختََِلُف فِل ُوُجقبِِف، َواْلَؼْقُل َقْقُل الْ 
ِ

افِِعلِّ  َؿالِِؽ.ـَفآ َوَكَؼَؾ  ،َوَهَذا َضاِهُر َقْقِل الشَّ

َنَّ الْ ـالْ 
ِ

اكِِب; ٕ ِطل َطَؾقْفِ ـُؿَزكِّل َطـُْف َأنَّ اْلَؼْقَل َقْقُل الرَّ َْصُؾ َبَراَءُة  َؿالَِؽ َيدَّ ْٕ ِطَقًضا، ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/553-554.)الروضةواكظر:  (2)
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ـْ اْلقَِد َأكََّفا بَِحؼٍّ 

َنَّ الظَّاِهَر مِ
ِ

تِِف مِـُْف، َوٕ  َفَؽاَن اْلَؼْقُل َقْقَل َصاِحبَِفا. ;ذِمَّ

ْمـَا فِل اْلَػْصِؾ الَِّذي :  (8/469)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ َوَلـَا َما َقدَّ

َ  ;َقبَْؾ َهَذا، َبْؾ َهَذا َأْوَلك
ِ

َػَؼا َطَؾك أَنَّ الْ ٕ اكِِب، َوَها ُهـَا َلْؿ ـكَُّفَؿا َثؿَّ اتَّ َؿـَافَِع مِْؾٌؽ لِؾرَّ

اكُِب ـَفنِنَّ الْ  ;َيتَِّػَؼا َطَؾك َذلَِؽ  اكِِب، َوالرَّ َؿالَِؽ ُيـْؽُِر اْكتَِؼاَل اْلِؿْؾِؽ فِقَفا إَلك الرَّ

ِطقِف، َواْلَؼْقُل َقْقُل الْ  َ ـَيدَّ ْٕ َنَّ ا
ِ

ْكتَِؼاِل، َفقَْحؾُِػ، َوَيْستَِحؼُّ ُؿـْؽِِر; ٕ
ِ

ْصَؾ َطَدُم آ

َْجَر. ْٕ هاا
(1)

  

 إذا اختًفا يف ايسد، فاٖدعاٙ املطتعري ٚأْهسٙ املعري؟ د:16ر َطأي١

يف هذه الحالة يؽقن الؼقل ققل الؿعقر; ٕهنؿا اتػؼا أهنا طارية يف يد 

، وأكؽر الؿستعقر، واختؾػا يف رجقطفا إىل يد الؿعقر، فادَّطك ذلؽ الؿستعقر

الؿعقر، والبقـة طىل الؿدطل، والقؿقـ طىل مـ أكؽر.
(2)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5 /554-555.)وضة الطالبقـرواكظر:  (2)

  (6/485.)حاشقة الروض الؿربع( ط/أثار، 5/4:6) الشرح الؿؿتعواكظر:  (3)
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 َباُب الَغِصِب
 بَاُب الَغِصِب

ـِ َزْيٍد  (118) ـْ َسِعقِد ْب   ،َط
ِ
َمِن اْقَتَطَع ِشْبًرا ِمَن »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسقَل اهلل

اُه َيْوَم الِؼَقاَمِة ِمْن َسْبِع َأرَ صَ  الَْرِض ُضْؾًَم  َقُه اهللُ إيَّ . ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.«ِضقَن وَّ
(1)

 

  املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 مع ذكر بعض املسائل امللحقة

 تعسٜف ايػؿب. د:1ر َطأي١

، واستثـك بعض أهؾ العؾؿ مـ  ايغصب: هق آستقَلء طىل حؼِّ الغقر بغقر حؼٍّ

ربل لؿال الؿسؾؿ; فنكف لقس مؼصقًدا يف هذا الباب; فنكف ٓ التعريػ استقَلء الح

خَلف أكف ٓ يضؿـ بالتؾػ، والخَلف يف وجقب ردِّه.
(2)

 

 حهِ ايػؿب. د:2ر َطأي١

ٌم تحريًؿا قطعقًّا بالؽتاب، والسـة، واْلمجاع.  محرَّ

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ   ﴿فؼقلف تعاىل:  أَا َٔ ايكسإٓ:

 .[٢٩النساء:] ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ

 أبل بؽرة  سعقد بـ زيد الؿتؼدم مع حديث يثفحد ٚأَا َٔ ايش١ٓ:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2721(، ومسؾؿ )42:9أخرجف البخاري ) (2)

  (8/49.)الشرح الؽبقر (8/471 )الؿغـل (7/224-225 )اْلكصافاكظر:  (3)
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الذي تؼدم يف آخر باب  الذي يف آخر الباب، وحديث أبل محقد الساطدي 

 الصؾح.

 فلمجع الؿسؾؿقن طىل تحريؿ غصب أمقال الؿسؾؿقـ. ٚأَا اإلمجاع:

ُٙ»َع٢ٓ قٛي٘:  د:3ر َطأي١ ٜٖا ُ٘ اهلُل إ َٖٛق  .«َط

  ذكر الحافظ يفالػتح (3563اختَلف العؾؿاء يف ) تػسقرها، وذكر مخسة 

 أققال أقرهبا ققٓن:

; فتؽقن يف طـؼف ـأكف يؽؾػ محؾ ما غصب مـ إرض إىل سبع أرضق :أٚهلُا

 كالطقق.

; فتؽقن كؾ أرض لف طـد أكف يخسػ بف يقم الؼقامة إىل سبع أرضقـ ثاُْٝٗا:

بؾػظ:   (3565،)البخاريطـد  هذا حديث ابـ طؿر  ويميدذلؽ كالطقق، 

ه؛ خسف به يوم الؼقامة إلى سبع من أخذ » ، «أرضقنمن الرض شقًئا بغقر حؼِّ

 واهلل أطؾؿ.

 غؿب ايعكاز َٔ األزاقٞ ٚايدٚز. د:4ر َطأي١

  ،ذهب مجفقر العؾؿاء إىل أنَّ الغصب يتصقر، ويؿؽـ يف إراضل والدور

 .واستدلقا بحديث الباب

  وذهب أبق حـقػة، وأبق يقسػ إىل أكف ٓ يتصقر غصبفا، وٓ تضؿـ

، وإن أتؾػفا; ضؿـفا باْلتَلف; ٕكف ٓ يقجد فقفا الـؼؾ والتحقيؾ; بالغصب
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 القد طىل فلشبف ما لق حال بقـف وبقـ متاطف، فتؾػ الؿتاع، والغصب طـدهؿ إثبات

 .يد الؿالؽ، وٓ يؿؽـ ذلؽ يف العؼارالؿال طدواًكا طىل وجف تزول بف 

 الباب، فؼقاسفؿ بلنَّ ققاسفؿ مصادٌم لؾـص الصريح الذي يف :ٚأجاب اجلُٗٛز

فاسد آطتبار، وٕكف يؿؽـ آستقَلء طؾقف طىل وجٍف يحقل بقـف وبقـ الؿالؽ، مثؾ 

أن يسؽـ الدار ويؿـع مالؽفا مـ دخقلفا، فلشبف ما لق أخذ الدابة والؿتاع، وأما 

إذا حال بقـف وبقـ متاطف; فنكف مل يستقل طىل مالف، فـظقره هـا أن يحبس الؿالؽ، 

 طىل داره.وٓ يستقيل 

ُئ الظالؿقـ طىل  وقد أكؽر أهؾ العؾؿ طىل أبل حـقػة ققلف هذا الذي ُيَجرِّ

: وما كعؾؿ ْلبؾقس داطقة الؿحىليف  غصب أمقال الـاس، حتك قال ابـ حزم 

َؾَؿة طىل غصب دور الـاس، وأراضقفؿ، ثؿ يبقح  يف اْلسَلم أكثر مؿـ يطؾؼ الظَّ

فؿ ضؿان ما تؾػ مـفا، كعقذ باهلل مـ لفؿ كراءها، وغؾَّتفا، وٓ يرى طؾق

هذا. مثؾ
(1)

  

ـْ  (8/476 :)الؿغـليف  قال ابـ قدامة  تنبيه:
َٓ َيْحُصُؾ اْلَغْصُب مِ َو

َلْؿ َيْضَؿـَْفا بُِدُخقلِِف، َسَقاٌء َدَخَؾَفا  ;هِ إْكَساٍن َأْو َدارَ  َغقِْر اْستِقََلٍء، َفَؾْق َدَخَؾ َأْرَض 

. بِنِْذكِِف َأْو َغقْرِ  ـْ َوَقاَل َبْعُض َأْصَحاِب  إْذكِِف، َوَسَقاٌء َكاَن َصاِحُبَفا فِقَفا أَْو َلْؿ َيُؽ

ـْ َصاِحُبَفا فِقَفا : إْن َدَخَؾَفا بَِغقِْر إْذكِِف، َوَلْؿ َيُؽ افِِعلِّ َضِؿـََفا، َسَقاٌء َقَصَد َذلَِؽ،  ;الشَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (2373 )الؿحىل (7/226 )اْلكصاف (4/459 )السقؾ (8/475 )الؿغـلاكظر:  (2)

(2374 )البداية (5/237.) 
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َـّ َأكََّفا َداُرُه، أَْو َداٌر ُأذَِن َلُف فِل اِخِؾ َثبَتَْت َطَؾقَْفا بَِذلَِؽ،  َأْو َض َنَّ َيَد الدَّ

ِ
ُدُخقلَِفا; ٕ

ُف َغقُْر  .َفنِنَّ اْلَغْصَب إْثبَاُت اْلقَِد اْلَعادَِيِة، َوَهَذا َقْد َثبَتَْت َيُدهُ  ;َفقَِصقُر َغاِصبًا َوَلـَا أَكَّ

 ها.كِفِ َفَؾْؿ َيْضَؿـَْفا، َكَؿا َلْق َدَخَؾَفا بِنِذْ  ;ُمْستَْقٍل َطَؾقَْفا

; ٕنَّ الصقر التل ذكرها الشافعقة لقس فقفا غصب، وٓ ًالصحٍح قٌل احلناتلح

 استقَلء، واهلل أطؾؿ.

 َاذا ًٜصّ ايػاؾب بػؿب٘؟ د:5ر َطأي١

يؾزمف رد الغصب مادام باققًا طـده مل يتؾػ بغقر خَلف طـد أهؾ العؾؿ; لؼقلف 

 :«قوم قبل ؛ فؾقتحؾؾه مـه الت له مظؾؿة لحد من طرضه، أو شيءمن كاك

طـ أبل  (،:355) الحديث، رواه البخاري «...درهم، وَّل َّل يؽون ديـار أن

 . هريرة

وأما إذا كان قد تؾػ; فقؾزمف بدلف طـد مجقع أهؾ العؾؿ.
(1)

  

ُٜػؿب ايهًب، ٌٖٚ ٜكُٔ إذا تًف؟ د:6ر َطأي١  ٌٖ 

ذ تػع بف كؽؾب الصقد والؿاشقة، وُأِخ ذكر أهؾ العؾؿ أن الؽؾب إذا كان مؿا يـ

 ; فنكف مغصقٌب، وٓ يجقز ذلؽ طـدهؿ، ويؾزم رده.بغقر حؼٍّ 

  واختؾػقا هؾ يضؿـ إذا تؾػ؟ وهؾ لصاحبف أن يلخذ أجر مـػعتف؟ طىل

حـاه  يف تؾؽ الؿسللة  وجفقـ; بـاء طىل الخَلف يف بقعف، وإجارتف، والذي رجَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/236.)البداية (8/3:-41 )الشرح الؽبقر (8/472-476 )الؿغـلاكظر:  (2)
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أكف ٓ يضؿـف إذا تؾػ، وٓ يمخذ مـف ُأجرة  فالساجحطدم جقاز بقعف وإجارتف; 

 وطىل ذلؽ أكثر الحـابؾة، ومجاطة مـ الشافعقة. كػعف،

ولؾحاكؿ أن يضؿـف بؿثؾف، أو يعاقبف بلخذ طقضف طىل ذلؽ; تعزيًرا،  ُ :قلت

واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 غؿب اـُس َٔ ايرَٞ. د:7ر َطأي١

  لٍّ مخًرا; لزمف ردها طـد أكثر أهؾ العؾؿ; ٕهنؿ يؼرون طىل مـ غصب طىل ذمِّ

فنن أتؾػفا الغاصب فؿذهب أمحد،  شرهبا إذا مل يتظاهروا بالشرب والبقع;

والشافعل أكف ٓ يؾزمف البدل، ٓ الؿثؾ، وٓ الؼقؿة; ٕكف يصبح شراًء لؾخؿر، 

طـ ذلؽ، وٕنَّ ما حرم آكتػاع بف; مل يجب ضؿاكف، وٕنَّ  وقد هنك الـبل 

 أهؾ الذمة مخاصبقن بػروع الشريعة، وإكؿا يؼرون لؾذمة والعفد.

 ػة أكف يجب ضؿاهنا إذا أتؾػفا; ٕنَّ طؼد الذمة إذا ومذهب مالؽ، وأبل حـق

أدمل، و قد َطَصَؿ مخر الذمل; بدلقؾ أنَّ الؿسؾؿ يؿـع َطَصَؿ طقـًا ققمفا، كـػس 

 مـ إتَلففا; فقجب أن يؼقمفا، وٕهنا مال لفؿ يتؿقلقكف.

بعدم التسؾقؿ بعصؿتفا; ٕهنا متك أضفرت حؾَّ إراقتفا، ثؿ لق  :ُٚأجٝب عِٓٗ

صقمقن غقر ت معصقمة; ما لزم تؼقيؿفا; فننَّ كساء أهؾ الحرب وصبقاهنؿ معكاك

 كف مال طـدهؿ.نمال طـدهؿ( يـتؼض بالعبد الؿرتد; ف متؼقمقـ. وققلفؿ: )إهنا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/227-228.)اْلكصاف (8/44 )الشرح الؽبقر (8/538 )الؿغـلاكظر:  (2)
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أن أهؾ  :ققلف: )يـتؼض بالعبد الؿرتد; فنكف مال طـدهؿ( مراده بذلؽ ُ :قلت

 يؼال: إكف مال لفؿ فقعصؿ، الذمة لق كان ٕحدهؿ طبد مسؾؿ ارتد; فنكف يؼتؾ، وٓ

 ويترك. 

ولؽـ يـبغل لقيل أمر الؿسؾؿقـ تلديبف بؿا  الؼقل بلهنا ٓ ُتضؿـ، ًاألقسب

واهلل أطؾؿ. يزجره ويزجر غقره طـ إطادة التعدي طىل أهؾ الذمة،
(1)

 

لق غصب مـ مسؾؿ مخًرا يحرم ردها، ويجب إراقتفا. تنبيه:
(2)

 

 يٛ غؿب دًد َٝت١؟ د:8ر َطأي١

ؾد الؿقتة يطفر بالدباغ; ٓ يجقز غصب جؾد الؿقتة، ويؾزمف طىل الؼقل بلن ج

رده; فنن تؾػ; فعؾقف الضؿان إن كان قد ُدبغ طـد إكثر، وإن مل يؽـ ُدبغ طـد 

، واهلل أطؾؿ.قسٌةبعض أهؾ العؾؿ، وهق 
(3)

  

 يٛ اضتٛىل ع٢ً ُحسٍّ، فٌٗ ٜعترب َػؿّٛبا ٜٚكُٔ إذا َات؟ د:9ر َطأي١

َٓ َيثْبُُت اْلَغْصُب  (8/53: :)ـلالؿغيف   قاٍ أبٛ حمُد بٔ قدا١َ َو

ـُ بِاْلَغْصِب  َٓ َيْضَؿ ُف  ; َفنِكَّ ْتََلِف.فِقَؿا َلقَْس بَِؿاٍل، َكاْلُحرِّ ـُ بِاْْلِ َوإِْن َأَخَذ  ، إكََّؿا َيْضَؿ

َكَُّف َلقَْس بَِؿاٍل.
ِ

ا، َفَحبََسُف َفَؿاَت ِطـَْدُه، َلْؿ َيْضَؿـُْف; ٕ ُمْؽَرًها، َلِزَمُف  َوإِْن اْستَْعَؿَؾفُ  ُحرًّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الؿحىل (7/228)، اْلكصاف (8/44)، الشرح الؽبقر (8/535-)، الؿغـلاكظر:  (2)

(2378.) 

(3) الشرح الؽبقر (8/46)، اْلكصاف (7/228.) 

  (7/228-229.)اْلكصاف (8/47)، الشرح الؽبقر (8/538)، الؿغـلاكظر:  (4)
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َمٌة، َفَؾِزَمُف َضَؿاُكَفا َكَؿـَافِِع اْلَعبِْد. َكَُّف اْستَْقَفك َمـَافَِعُف، َوِهَل ُمتََؼقِّ

ِ
َوإِْن  َأْجُر مِثْؾِِف; ٕ

ًة لِِؿثْؾَِفا َأْجٌر، َفِػقِف َوْجَفانِ  َُا :َحبََسُف ُمدَّ ُٖ َ ـَيْؾَزُمُف َأْجُر تِْؾَؽ الْ  :َأَحُد
ِ

ةِ; ٕ َت ُؿدَّ ُف َفقَّ كَّ

 َمـَْػَعتَُف، َوِهَل َماٌل َيُجقُز َأْخُذ اْلِعَقِض َطـَْفا، َفَضِؿـَْت بِاْلَغْصِب، َكَؿـَافِِع اْلَعبِْد.

ْٞٔ َٓ َيِصحُّ َغْصُبُف، َفَلْشبََفْت ثِقَاَبُف إَذا َبؾِقَْت َطَؾقِْف  :َٚايٖجا َكََّفا َتابَِعٌة لَِؿا 
ِ

َٓ َيْؾَزُمُف; ٕ

َكََّفا َتؾَِػْت َتْحَت َيَدْيِف، َفَؾْؿ َيِجْب َضَؿاُكَفاَوَأْصَرا
ِ

 ...َفُف، َوٕ

َكََّفا َتابَِعٌة لَِؿا َلْؿ َتثْبُْت  ;َوَلْق َحبََس اْلُحرَّ َوَطَؾقِْف ثِقَاٌب  قاٍ:
ِ

َلْؿ َيْؾَزْمُف َضَؿاُكَفا; ٕ

 ،َوَهَذا ُكؾُُّف َمْذَهُب َأبِل َحـِقَػةَ ، قًرااْلقَُد َطَؾقِْف فِل اْلَغْصِب، َوَسَقاٌء َكاَن َكبِقًرا أَْو َصغِ 

. افِِعلِّ هاَوالشَّ
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (25/338 )الؿفذب (7/22:-231)، اْلكصاف (8/47-48)، الشرح الؽبقرواكظر:  (2)

  (6/23.)ضةالرومع التؽؿؾة، 
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ـْ َأَكٍس  (118) ، َفَلْرَسَؾْت إْحَدى َكاَن ِطـَْد َبْعِض كَِسائِفِ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ  ،َوَط

ـَ َمَع َخادِ  َفاِت الُؿْممِـِق َفا،  ٍم َلَفا بَِؼْصَعٍة فِقَفا َصَعاٌم، َفَؽَسَرِت ُأمَّ الَؼْصَعَة، َفَضؿَّ

ُسقِل، َوَحبََس  «ُكُؾوا»َوَجَعَؾ فِقَفا الطََّعاَم َوَقاَل:  ِحقَحَة لِؾرَّ َوَدَفَع الَؼْصَعَة الصَّ

َرَواُه الُبَخاِريُّ . الَؿْؽُسقَرةَ 
(1)

َوالتِّْرمِِذيُّ  ،
(2)

اِرَبَة طَ  ك الضَّ ائَِشَة، َوَزاَد: َفَؼاَل ، َوَسؿَّ

َحُف.«َصَعاٌم بَِطَعاٍم، َوإَِكاٌء بِنَِكاءٍ »: ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلُّ   . َوَصحَّ

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 إذا تًف املػؿٛب يصّ ايػاؾب بدي٘، فٌٗ ٖٛ املجٌ، أّ ايك١ُٝ؟ د:1ر َطأي١

 (: وأما ما يجب فقف الضؿان:5/236) بداية الؿجتفديف   قاٍ ابٔ زطد

ففق كؾ مال أتؾػت طقـف، أو تؾػت طـد الغاصب طقـف بلمر مـ السؿاء، أو سؾطت 

القد طؾقف، وتؿؾؽ، وذلؽ فقؿا يـؼؾ ويحقل باتػاق. واختؾػقا فقؿا ٓ يـؼؾ وٓ 

 هايحقل مثؾ العؼار.

 ثؿ كؼؾ الخَلف طـ أبل حـقػة، وقد تؼدم.

وتتؼارب  وما تتؿاثؾ أجزاؤه (8/473 :)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ

صػاتف كالدراهؿ، والدكاكقر، والحبقب، وإدهان; ضؿـ بؿثؾف بغقر خَلف. قال 

ابـ طبد البر: كؾ مطعقم، مـ ملكقل، أو مشروب، فؿجؿع طىل أكف يجب طىل 

 هامستفؾؽف مثؾف، ٓ ققؿتف.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 3592أخرجف البخاري برقؿ ) (2)

 (، وإسـاده صحقح. :246أخرجف الترمذي ) (3)
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وسائر الؿؽقَلت، والؿقزوكات كذلؽ تضؿـ بالؿثؾ طـد أكثر أهؾ  ُ :قلت

  (5/237.)البدايةاتِّػاًقا كؿا يف العؾؿ، وكؼؾف ابـ رشد 

  وأما غقر الؿؽقَلت، والؿقزوكات مـ العروض، والحققاكات: فؿذهب

الجؿفقر مـ الػؼفاء طىل أكف يضؿـفا بالؼقؿة; ٕهنا تتػاوت بتػاوت الصػات 

 .القسقرة، فاطتبرت الؼقؿة

وم من أطتق شرًكا له يف طبد ق»ومؿا استدلقا بف طىل اطتبار الؼقؿة حديث: 

الحديث. «...حصصفم طؾقه ققؿة طدل، فلططى شركاءه
(1)

 

 ـ، وُكؼؾ طـ الشافعل، وأكؽره الحافظ يف قومذهب الؽقفقالػتح وهق ،

ققل طبقداهلل بـ الحسـ العـبري، والظاهرية أكف يجب طؾقف فقفا الؿثؾ أيًضا، 

، ودافع طـ وهذا الؼقل كصره ابـ حزم، واختاره شقخ اْلسَلم ابـ تقؿقة 

  (7/44:.)هتذيب الســبؽَلم كػقس كؿا يف  ذا الؿذهب ابـ الؼقؿ ه

الذي يف الباب، وقد أورد طؾقف  واستدل أهؾ هذا الؼقل بحديث أكس 

، واستدلقا أيًضا بحديث الػتحبعض اْلشؽآت اكظرها مع الجقاب طؾقفا يف 

ه وططأ»: ، ثؿ قالمـ رجٍؾ سـا مـ اْلبؾاستسؾػ  ، أنَّ الـبل  هريرةأبل 

ِـّه ـاا مثل ِس «ِس
(2)

، وقالقا: الؿثؾ أقرب، وإن تػاوت شقئًا يسقًرا مـ الؼقؿة; فننَّ 

، وآطتبار بالؿثؾقة أقرب; ْليصال الحؼ لصاحبف مـفا. ٌـّ  التؼقيؿ تخؿقـ وض

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(، مـ حديث ابـ طؿر 2612(، ومسؾؿ برقؿ )3633أخرجف البخاري برقؿ ) (2)

 (، والؾػظ لؾبخاري.2712(، ومسؾؿ برقؿ )3417أخرجف البخاري برقؿ ) (3)



 532 نتاب ايبٝٛع

 
يف الؿصدر الؿذكقر  وأما حديثفؿ الذي استدلقا بف فؼد بقَـّ ابـ الؼقؿ 

: هذا لقس مؿا كحـ فقف يف شلء; فننَّ هذا لقس مـ بطَلن آستدٓل فقف، فؼال

باب ضؿان الؿتؾػات بالؼقؿة، بؾ هق مـ باب تؿؾؽ مال الغقر بالؼقؿة، كتؿؾؽ 

الشؼص الؿشػقع بثؿـف; فننَّ كصقب الشريؽ يؼدر دخقلف يف مؾؽ الؿعتؼ، ثؿ 

يعتؼ طؾقف بعد ذلؽ، والؼائؾقن بالسراية متػؼقن طىل أن يعتؼ كؾف طىل مؾؽ 

 هاؿعتؼ، والقٓء لف دون الشريؽ.ال

حف ،الساجحهق  ًىرا القٌل :ُ قلت .واهلل أطؾؿ ،ابـ طثقؿقـ اْلمام  وقد رجَّ
(1)

 

 َا اؿهِ إذا تعرز ع٢ً ايػاؾب إٔ ٜأتٞ باملجٌ؟ د:2ر َطأي١

 ذكر أهؾ العؾؿ أنَّ الغاصب إذا تعذر طؾقف ذلؽ; وجبت طؾقف الؼقؿة.

 :واختؾػقا يف قدر الؼقؿة يف أي وقت يعتبر 

تعتبر ققؿتف يف يقم التعذر، وهق مذهب الحـابؾة; ٕنَّ الؼقؿة  اٍ بعضِٗ:فك

 وجبت يف الذمة حقـ اكؼطاع الؿثؾ، فاطتبرت الؼقؿة حقـئٍذ.

 تجب ققؿتف يقم قبض البدل واستقػائف، قال بف بعض الحـابؾة. ٚقاٍ بعضِٗ:

 .العثقؿقـ اْلمام  واختاره

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هتذيب الســ (3592 )الػتح (5/237 )ة الؿجتفدبداي (8/473-474 )الؿغـلاكظر:  (2)

(7/44: )اْلكصاف (7/291 )الشرح الؽبقر (8/42 ،:4 )السقؾ الجرار (4/472 )

الروضة (6/29- )الشرح الؿؿتع (5/535 )الؿحىل (2371 )مجؿقع الػتاوى 

(31/674 )آختقارات (.276)ص 
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شافعل: تجب ققؿتف يقم أبق حـقػة، ومالؽ، وأكثر أصحاب ال ٚقاٍ

 الؿحاكؿة; ٕنَّ الؼقؿة مل تـتؼؾ إىل ذمتف إٓ حقـ حؽؿ هبا الحاكؿ.

ٌ٘ يقم الغصب إىل يقم اْلطقاز، قال  أن طؾقف أقصك ققؿة مـ :ٚيًظافع١ٝ ٚج

 .السقؾالـقوي: هق أصح إوجف طـد الشافعقة وهق مؼتضك اختقار الشقكاين يف 

، وهق قريب مـ ققل مـ قال: األقسبهق   ما رجحف اْلمام العثقؿقـ ُ :قلت

وإن طؿؾ الؼاضل بؼقل الشافعقة الذي اختاره  .تجب ققؿتف يقم الؿحاكؿة

.; فؾف وجف شرطل، واهلل أطؾؿالشقكاين 
(1)

 

 إذا تًف َا يٝظ ي٘ َجٌ، فُت٢ تعترب قُٝت٘؟ د:3ر َطأي١

  ذهب مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ إىل أنَّ الؿثؾ يعتبر بققم الغصب، وهق مذهب

الققت الذي أزال يده طـف فقف;  هق وأبل حـقػة، وأمحد يف رواية; ٕكف مالؽ،

 فقؾزمف الؼقؿة حقـئٍذ، وهذا اختقار شقخ اْلسَلم.

  وقال بعض أهؾ العؾؿ: تعتبر الؼقؿة يقم التؾػ، وهق مذهب أمحد، وطؾقف

 الققت الذي وجب فقف الضؿان. هق أكثر أصحابف; ٕكف

  ومذهب الشافعل ققؿة مـ يقم غصبف إىل تؾػف. أكف يؾزمف أقصك 

: وإوىل أن يؽقن مضؿقًكا بلوفر الؼقؿ مـ السقؾيف   قاٍ ايظٛناْٞ

وقت الغصب إىل وقت التؾػ; ٕنَّ هذه مظؾؿة، فنذا زادت ققؿة ذلؽ الشلء يف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ط/أثار، 5/537) الشرح الؿؿتع (8/:4)، شرح الؽبقرال (8/516)، الؿغـلاكظر:  (2)

الروضة (6/31.) 
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 هابعض إوقات; فؿـ الجائز أكف لق كان باققًا بقد الؿالؽ لباطف هبذه الزيادة.

، وهق أكف يجب طؾقف أقسبلذي طؾقف أكثر أصحابف مذهب أمحد ا ُ :قلت

الضؿان طىل ققؿتفا يقم تؾػفا، ٕكف حقـئٍذ وجب طؾقف الضؿان، وٕن العقـ 

واهلل أطؾؿ.الؿغصقبة وإن زاد ثؿـفا; فؼد يبقعفا الؿالؽ، وقد ٓ يبقعفا، 
(1)

 

 إذا ٚددٖا قد تػريت ْٚكؿت؟ د:4ر َطأي١

ف كاقًص  ا ُخقَِّر بقـ أن يلخذها مع أرش ذكر الشقكاين أنَّ الؿالؽ إذا وجد حؼَّ

 الـؼص، أو يلخذ ققؿتفا و يتركفا لؾغاصب.

ا:  ٚقاٍ ابٔ قدا١َ ـَ َسِؿقـًَة، َأْو َذاَت ِصـَاَطٍة، َأْو َتَعؾََّؿ  َفَلمَّ إْن َغَصَب اْلَعقْ

َٓ َكْعَؾُؿ فِقِف  ِصَفا.اْلُؼْرآَن َوَكْحَقُه، َفَفَزَلْت َوَكِسقَْت َفـََؼَصْت قِقَؿتَُفا َفَعَؾقِْف َضَؿاُن َكؼْ 

َر فِل قِقَؿتَِفا، َفَقَجَب َضَؿاُكُف، َكَؿا َلْق  ـْ َحاِل َغْصبَِفا َكْؼًصا َأثَّ َكََّفا َكَؼَصْت َط
ِ

ِخََلًفا; ٕ

ـْ َأْطَضائَِفا.
 هاَأْذَهَب ُطْضًقا مِ

وبؿثؾ ققل الشقكاين قال شقخ اْلسَلم.
(2)

 

 ا؟إذا ْكـ ضعس ايعني املػؿٛب١، ٖٚٞ ع٢ً حاهل د:5ر َطأي١

  مذهب الجؿفقر أنَّ هذا الـؼص ٓ يضؿـف الغاصب; ٕكف كؼص حصؾ

 بدون تعديف، وبلمقر خارجة طـف.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الؿفذب (6/36 )روضة الطالبقـ (4/472 )السقؾ (8/514-515 )الؿغـلاكظر:  (2)

(25/339 )الشرح الؿؿتع (5/537 ط/أثار)آختقارات (.276)ص 

  (31/674.)ػتاوىال (8/493 )الؿغـل (4/461 )السقؾاكظر:  (3)
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  ،وذهب أبق ثقر، وأمحد يف رواية إىل أكف يضؿـ الـؼص الحاصؾ يف السؾعة

 .اْلكصافكؿا يف  واختاره بعض الحـابؾة، مـفؿ شقخ اْلسَلم 

وٓ يخػاك أنَّ ارتػاع  :لسقؾا، فؼال يف واختار هذا الؼقل الشقكاين 

السعر يزيد يف ققؿة ذلؽ الؿغصقب فقق ما كاكت طؾقف حال الغصب، ومـ 

الجائز أن يبقعفا الؿالؽ وقت حصقل زيادة السعر; فؽان يف الغصب مـ هذه 

الحقثقة تػقيٌت لؿـػعٍة لؾؿالؽ متعؾؼة بالعقـ، فقضؿـفا كؿا يضؿـ أرش الـؼص، 

 هاب حؼقؼ بالتشديد طؾقف; ٕكف اختار لـػسف التعدي.وصاحب القد الظالؿة الغاص

.، واهلل أطؾؿاألقسب فٍوا ٌظيس يل ابـ طثقؿقـ وهقاْلمام  وقد رجح هذا الؼقل
(1)

 

 ايسد إىل َٛقع ايػؿب. د:6ر َطأي١

َدهُ  (8/517- :)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ َلِزَمُف  ;َفنِْن َغَصَب َشقْئًا، َفبَعَّ

ُه، َوإِْن َغِرَم َطؾَ  َكَُّف َجـَك بِتَبِْعقِدِه، َفَؽاَن َضَرُر َذلَِؽ َطَؾقْفِ َردُّ
ِ

َفنِْن ; قِْف َأْضَعاَف قِقَؿتِِف; ٕ

ِه، َوَتَسؾَّْؿُف مِـِّل َهاُهـَا. َٓ  َقاَل اْلَغاِصُب: ُخْذ مِـِّل َأْجَر َردِّ ـْ قِقَؿتِِف َو
َأْو َبَذَل َلُف َأْكثََر مِ

هُ  َكََّفا ُمَعاَوَضةٌ َؿاـَلْؿ َيْؾَزْم الْ  ;َيْستَِردُّ
ِ

َوإِْن  َفََل ُيْجبَُر َطَؾقَْفا، َكاْلبَقِْع. ،لَِؽ َقبُقُل َذلَِؽ; ٕ

َكَُّف  َؿالُِؽ: َدْطُف لِل فِل َمَؽاكِِف الَِّذي َكَؼْؾتَُف إَلقِْف.ـَقاَل الْ 
ِ

ُه; ٕ َلْؿ َيْؿؾِْؽ اْلَغاِصُب َردَّ

ا ـْ َدْيـِِف.َوإِْن َلْؿ َيؼْ  ،َفَسَؼطَ  ،َأْسَؼَط َطـُْف َحؼًّ
ُه لِل إَلك  بَْؾُف، َكَؿا َلْق أَْبَرَأُه مِ َوإِْن َقاَل: ُردَّ

ُف َيْؾَزُمُف َجِؿقُع الْ  َبْعِض الطَِّريِؼ. َكَّ
ِ

َؿْطُؾقُب، ـَؿَساَفِة، َفَؾِزَمُف َبْعُضَفا الْ ـَلِزَمُف َذلَِؽ; ٕ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرح الؿؿتع (7/257 )اْلكصاف (4/466 )السقؾ (8/495 )الؿغـلاكظر:  (2)

  (8/7:.)الشرح الؽبقر (25/338 )تؽؿؾة الؿجؿقع(ط/أثار، 5/525)



 536 نتاب ايبٝٛع

 
دِّ َوإِْن َصَؾَب مِـُْف َحْؿَؾُف إ َطـُْف َما َأْسَؼَطُف. َوَسَؼطَ  َلْؿ  ;َلك َمَؽان آَخَر فِل َغقِْر َصِريِؼ الرَّ

ـْ الْ 
; ـَيْؾَزْم اْلَغاِصَب َذلَِؽ، َسَقاٌء َكاَن َأْقَرَب مِ ـْ ُه إَلقِْف َأْو َلْؿ َيُؽ َؿَؽاِن الَِّذي َيْؾَزُمُف َردُّ

ُف ُمَعاَوَضٌة. َكَّ
ِ

هِ  ٕ َلْؿ ُيْجبَْر َطَؾك إَجاَبتِِف;  .َوإِْن َقاَل: َدْطُف فِل َمَؽاكِِف، َوَأْططِـِل َأْجَر َردِّ

هالَِذلَِؽ.
(1)

 

 فٛا٥د ايعني املػؿٛب١. د:7ر َطأي١

  مذهب أمحد، والشافعل رمحفؿا اهلل أنَّ الػقائد كؾفا لؾؿالؽ، ولقس

لؾغاصب مـفا شلء، سقاء كاكت الػقائد متصؾة أم مـػصؾة; ٕهنا كؿاء مالف، 

 .، واختار هذا الؼقل الشقكاين وفرع مـف

 أبل حـقػة أنَّ الػقائد لؾغاصب; ٕكف ضامـ ويف الحديث: ومذهب مالؽ، و

«الخراج بالضَمن»
(2)

 البداية، ويف مذهب مالؽ تػاصقؾ يف ذلؽ ُتراجع مـ 

(5/241-). 

  ويف الؿسللة ققل ثالث: أهنؿا شركاء يف الربح، وهق رواية طـ أمحد، واختاره

لف ققة فقؿا إذا زادت وققل شقخ اْلسَلم وابـ الؼقؿ شقخ اْلسَلم، وابـ الؼقؿ، 

ؽقن تاجر هبا فحصؾ لف مـفا العقـ زيادات كبقرة، وزيادات مـػصؾة; كلن ي

مع بذلف الجفقد الؽبقرة يف ذلؽ، فقجعؾ الؼاضل كسبة مـ إرباح  الؽثقر الؿال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرح الؽبقر ،ط/أثار  (5/516)الشرح الؿؿتع (4/461)، السقؾ الجرارواكظر:  (2)

(8/49-.) 

 (.914برقؿ ) البؾقغدم تخريجف يف تؼ (3)
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لؾغاصب مؼابؾ جفقده، مع إرضاء الؿغصقب طؾقف، ويؼارب إمر بقـفؿا 

 باْلصَلح والتراضل.

فؼد خرج طىل صقرة مباحة، وهل الشراء، ثؿ  «لخراج بالضَمنا»وأما حديث: 

الرد بالعقب، فَل يؾحؼ هبذه الصقرة صقرة الغصب; ٕكف متعدي وضامل، 

أطؾؿ. واهلل
(1)

 

 إذا تًفت ايصٜاد٠ بعد ٚدٛدٖا، فٌٗ ٜكُٓٗا ايػاؾب؟ د:8ر َطأي١

  مذهب أمحد والشافعل أكف يضؿـفا كضؿان إصؾ; ٕهنا مؾؽ لصاحبفا

 كؿا تؼدم.

 ضك مذهب مالؽ، وأبل حـقػة أكف ٓ يضؿـفا; ٕكف يؿؾؽفا، إٓ أنَّ ومؼت

 مالًؽا يؼقل: إذا كان ولًدا وماتت إم; ففق مخقٌَّر بقـ أخذ الؼقؿة، أو القلد.

 أن يضؿـ كصقب الؿالؽ مـعؾقف ف يف الؿسللة السابؼة; وطىل الؼقل الثالث 

الزيادة; ٕهنؿ شركاء كؿا تؼدم.
(2)

 

 َا أْفك٘ يف ايعني املػؿٛب١ حت٢ منت؟ٌٖ يًػاؾب غسا١َ  د:9ر َطأي١

أنَّ الغاصب لقس لف شلء مـ ذلؽ; ٕكف متعدي، وهق ققل  العؾؿ أهؾذكر 

 أمحد، والشافعل، والؿالؽقة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  (8/492-493الؿغـل (5/241 )البداية (2/4:2-4:3 )مدارج السالؽقـواكظر:  (2)

499 ،513 )الشرح الؿؿتع (5/517 ،526 ط/أثار)السقؾ (4/463.) 

  (8/495.)الؿغـلاكظر: الؿصارد السابؼة، و (3)
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( ُمعؾًَل ذلؽ: ٕن يده يد -4/463) السقؾيف   قاٍ ايظٛناْٞ

مـ فعؾف يف العقـ مؿا يقجب زيادهتا طدوان طىل طدوان، وٓ يتخؾص  وماطدوان، 

فعؾف فقفا مظؾؿتف ويبرأ مـ غصبف إٓ بنرجاع تؾؽ العقـ إىل مالؽفا، وإن زادت لؿا 

الب مع رد طَ بؾ هق مُ  ،وما لؾغاصب ولؾؿطالبة بذلؽ ،أضعاف أضعاف ققؿتفا

ت طىل الؿالؽ هذه قَّ ٕكف فَ  ;العقـ الؿغصقبة برد أجرة مثؾفا يف مدة الغصب

 هاوطىل أمقال العباد الؿعصقمة. ،لشرعطىل ا وجرأةً  ،اوطدواكً  ،االؿـػعة تعديً 

 إذا خًط ايػاؾُب املػؿَٛب بػريٙ؟ د:11ر َطأي١

إذا خؾطف بشلء ُيستطاع تؿققزه مـف; لزمف ذلؽ، وُأجرة التؿققز طؾقف، وإن 

، ويلخذ كؾ باعيُ كاكت كثقرة، وإن خؾطف بشلء ٓ يتؿقز مـف; ففؿ فقف شركاء، 

وإن كؼص سعره  واحد مـفؿ حصتف، ولؾؿغصقب طؾقف أن يطالب بؿثؾ حؼف،

بسبب الخؾط; ضؿـ ذلؽ الغاصب.
(1)

  

إذا اضمممممتددّ ايػاؾمممممب ايػممممم٤ٞ املػؿمممممٛب بايبٓممممما٤ عًٝممممم٘، أٚ     د:11ر َطأي١

 اـٝاط١ ب٘، أٚ َا أغب٘ ذيو.

 ؼض البـاء; ٕكف مغصقٌب يؿؽـ رده.مذهب الجؿفقر أكف يؾزمف رده، ويـ 

 وقال أبق حـقػة: لقس لف إٓ ققؿتف; ٕكف قد صار تبًعا لؿؾؽ الغاصب ،

ضر بؼؾعف. والذي يظفر يل واهلل أطؾؿ أكف أن كان لف مثقؾ; فقجزئ رد يستو

الؿثقؾ، وأن مل يقجد لف مثقؾ; فؾف كؼض البـاء ْلطادة الحؼ; إٓ أن يرضل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/4:.)الؽبقر الشرح (8/523)، الؿغـلاكظر:  (2)
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الغاصب الؿغصقب طؾقف بالؿال وكحقه، وباهلل التقفقؼ.

(1)
 

 إذا غؿب غ٦ّٝا فعٌُ فٝ٘ َا ٜػري او٘ حت٢ ؾاز غ٦ّٝا آخس؟ د:12ر َطأي١

ؾف باًبا، أو الحب يجعؾف زرًطا، أو الحديد يجعؾف وذلؽ كالخشب يجع

 سؽاكقـ، أو أواين.

  فؿذهب الجؿفقر أنَّ الؿالؽ لف الحؼ فقفا، وإن تغقر اسؿفا، وإن كؼص

 ققؿتفا; فؾف أرش الـؼص.

  ومذهب أبل حـقػة أكف لقس لف فقفا حؼ، وهق ققل بعض الؿالؽقة; ٕهنا قد

 لف إٓ بدلفا.تغقرت وصارت شقئًا آخر، وطىل هذا فؾقس 

  ويف الؿسللة ققل ثالث يف مذهب أمحد وغقره أنَّ الؿالؽ ُيخقَّر بقـ أخذه مع

أرش الـؼص إن كؼص، وبقـ إقراره لؾغاصب وأخذ بدلف، وهذا الؼقل اختاره 

يف الؿسللة،  الصحٍحشقخ اْلسَلم، وهق مؼتضك اختقار الشقكاين، وهق 

أطؾؿ. واهلل
(2)

 

 ٚ فسّضا فؿاد عًٝ٘؟إذا غؿب نًب ؾٝد فؿاد ب٘، أ د:13ر َطأي١

أنَّ الصقد لؾؿالؽ; ٕكف مـ كسب مالف، فلشبف صقد  :الساجح يف ىره ادلسألح

أنَّ  فالساجحالػرس  صقده طىلالعبد، هذا يف حالة صقد الؽؾب، وأما يف حالة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/4:-51.)الشرح الؽبقر (8/518 )الؿغـلاكظر:  (2)

 الؿحىل (31/673 )مجؿقع الػتاوى (5/23: )بداية الؿجتفد (8/498 )الؿغـلاكظر:  (3)

(2372.) 



 :53 نتاب ايبٝٛع

 
الصقد لؾغاصب، وطؾقف أجرة الػرس; ٕنَّ الػرس مل يصد بـػسف، فلشبف ألة التل 

سفؿ; فننَّ طىل الغاصب فقفا إجرة طىل الصحقح أيًضا، ُيصاد هبا كالؼقس، وال

والصقد لف، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 إذا أٖدس ايػاؾُب املػؿَٛب؟ د:14ر َطأي١

ِفَؿا َشاَء َأْجَر مِثْؾَِفا:  قاٍ ابٔ قدا١َ ـُ َأيِّ ـَ  ;َولَِؿالِؽِِف َتْضِؿق َفنِْن َضؿَّ

ُف َدَخَؾ  ;ُؿْستَْلِجَر، َلْؿ َيْرِجْع بَِذلَِؽ ـالْ  َكَّ
ِ

ـُ الْ ٕ ُف َيْضَؿ َّٓ أَْن ـفِل اْلَعْؼِد َطَؾك َأكَّ َؿـَْػَعَة، إ

َياَدةِ َوَيْسُؼَط َطـُْف الْ ـَيِزيَد َأْجُر اْلِؿثِْؾ َطَؾك الْ  ك فِل اْلَعْؼِد، َفقَْرِجَع بِالزِّ ك ـُؿَسؿَّ ُؿَسؿَّ

ـُ فِل َيِد َوإِْن تَ ، َرَجَع بِفِ  ;َوإِْن َكاَن َدَفَعُف إَلك اْلَغاِصِب ، فِل اْلَعْؼدِ  ؾَِػْت اْلَعقْ

ـْ َشاَء مِـُْفَؿا قِقَؿتََفاـالْ  َم الْ  ;ُؿْستَْلِجِر، َفؾَِؿالِؽَِفا َتْغِريُؿ َم ُؿْستَْلِجَر َفَؾُف ـَفنِْن َغرَّ

، َوَلْؿ  ـَ ـُ اْلَعقْ َٓ َيْضَؿ َكَُّف َدَخَؾ َمَعُف َطَؾك َأكَُّف 
ِ

ُجقُع بَِذلَِؽ َطَؾك اْلَغاِصِب; ٕ الرُّ

َلُف َبَدٌل فِل ُمَؼاَبَؾِة َما َغِرَم، َهَذا إَذا َلْؿ َيْعَؾْؿ بِاْلَغْصِب، َوإِْن َطؾَِؿ َلْؿ َيْرِجْع  َيْحُصْؾ 

َؿاُن َطَؾقْفِ  ُف َدَخَؾ َطَؾك َبِصقَرةٍ، َوَحَصَؾ التََّؾُػ فِل َيِدِه، َفاْستََؼرَّ الضَّ َكَّ
ِ

، َطَؾك َأَحٍد; ٕ

َْجَر  ْٕ َم اْلَغاِصَب ا َْجِر َطَؾك الْ  ;َواْلِؼقَؿةَ َوإِْن َغرَّ ْٕ ُؿْستَْلِجِر َطَؾك ُكؾِّ َحاٍل، ـَرَجَع بِا

َّٓ َفََل.ـَوَيْرِجُع بِاْلِؼقَؿِة إْن َكاَن الْ  افِِعلِّ  ُؿْستَْلِجُر َطالًِؿا بِاْلَغْصِب، َوإِ  ،َوَهَذا َقْقُل الشَّ

ـِ فِل اْلَػْصِؾ ُكؾِِّف. ـِ اْلَحَس ِد ْب ـْ  َوُمَحؿَّ َْجَر لِْؾَغاِصِب  َوُحؽَِل َط ْٕ َأبِل َحـِقَػَة َأنَّ ا

اِر. َْجَر ِطَقُض الْ  ُدوَن َصاِحِب الدَّ ْٕ َنَّ ا
ِ

َؿْؿُؾقَكِة لَِربِّ ـَؿـَافِِع الْ ـَوَهَذا َفاِسٌد; ٕ

َْجَزاِء. ْٕ اِر، َفَؾْؿ َيْؿؾِْؽَفا اْلَغاِصُب، َكِعَقِض ا الدَّ
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/69.)الشرح الؽبقر(ط/أثار :5/51) الشرح الؿؿتع (8/4:1 )الؿغـلاكظر:  (2)

  (6/:.)روضة الطالبقـ (8/4:8 )لؿغـلااكظر:  (3)



 541 فتذ ايعالّ يف دزاض١ أحادٜح بًٛغ املساّ 

 
يف  فيف بٝعمم٘، فتًمم ا ًّممٌ زدنَّممَٚإذا أٚدع ايػاؾممُب املػؿممَٛب، أٚ   د:15ر َطأي١

 أٜدُٜٗا؟

َؾ َرُجًَل فِل َبقِْعِف، َوَدَفَعُف ـَوإِْن َأْوَدَع الْ :  قاٍ ابٔ قدا١َ َؿْغُصقَب، َأْو َوكَّ

ِفَؿا َشاءَ  ;إَلقِْف، َفتَؾَِػ فِل َيِدهِ  ـُ َأيِّ ا اْلَغاِصُب  ،َفؾِْؾَؿالِِؽ َتْضِؿق ـَ  ;أَمَّ َفأِلَكَُّف َحاَل َبقْ

ـَ مِْؾؽِِف، َوَأْثبََت اْلقََد اْلَعادَِيَة َطَؾقِْف، َوالْ َؿالِِؽ َوبَ ـالْ  ْثبَاتِِفَؿا  ،ُؿْستَْقَدعُ ـقْ َواْلَقكِقُؾ ِْلِ

ـِ ; َأْيِديِفَؿا َطَؾك مِْؾٍؽ َمْعُصقٍم بَِغقِْر َحؼٍّ  َم اْلَغاِصَب، َوَكاَكا َغقَْر َطالَِؿقْ َفنِْن َغرَّ

َؿاُن َطَؾقْفِ  ;بِاْلَغْصِب  َمُفَؿااْستََؼرَّ الضَّ َرَجَعا َطَؾك  ;، َوَلْؿ َيْرِجْع َطَؾك َأَحٍد، َوإِْن َغرَّ

ـْ 
َٓ َيْضَؿـَا َشقْئًا مِ َكَُّفَؿا َدَخََل َطَؾك َأْن 

ِ
َْجِر; ٕ ْٕ ـْ اْلِؼقَؿِة َوا

اْلَغاِصِب بَِؿا َغِرَما مِ

ا َضِؿـَا َؿاُن َوإِْن َطؾَِؿا َأكَّ ، َذلَِؽ، َوَلْؿ َيْحُصْؾ َلُفَؿا َبَدٌل َطؿَّ َفا َمْغُصقَبٌة اْستََؼرَّ الضَّ

َؿاُن  ـْ َغقِْر َتْغِريٍر بِِفَؿا، َفاْستََؼرَّ الضَّ
َنَّ التََّؾَػ َحَصَؾ َتْحَت َأْيِديِفَؿا مِ

ِ
َطَؾقِْفَؿا; ٕ

َم اْلَغاِصَب  َلْؿ َيْرِجَعا بِِف. ;َفنِْن َغِرَما َشقْئًا ;َطَؾقِْفَؿا َنَّ التََّؾَػ َرَجَع َطَؾقِْفَؿا;  ;َوإِْن َغرَّ
ِ

ٕ

َها إَلك َمالِؽَِفا،  َحَصَؾ فِل َأْيِديِفَؿا. َوإِْن َجَرَحَفا اْلَغاِصُب، ُثؿَّ َأْوَدَطَفا، َأْو َردَّ

َكَُّف ُهَق الْ  ;َفتَؾَِػْت بِاْلَجْرِح 
ِ

َؿاُن َطَؾك اْلَغاِصِب بُِؽؾِّ َحاٍل; ٕ َفَؽاَن  ;ُؿتْؾُِػ ـاْستََؼرَّ الضَّ

َؿاُن َطَؾقْفِ  ْتََلِف فِل َيِدِه.الضَّ ، َكَؿا َلْق َباَشَرَها بِاْْلِ
(1)

 

 إذا أعاز ايعني املػؿٛب١؟ د:16ر َطأي١

ـَ الَؿْغُصقَبَة،  (6/4:9 :)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ َوإِْن َأَطاَر اْلَعقْ

ِفَؿا َشاَء أَْجَرَها َوقِقَؿتََفا ;َفتَؾَِػْت ِطـَْد الُؿْستَِعقرِ  ـُ َأيِّ َم فَ  ;َفؾِْؾَؿالِِؽ َتْضِؿق نِْن َغرَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (6/:.)الروضة (8/4:8-4:9 )الؿغـلاكظر:  (2)



 542 نتاب ايبٝٛع

 
َم اْلَغاِصَب  ;الُؿْستَِعقَر َمَع ِطْؾِؿِف بِاْلَغْصِب  َرَجَع َطَؾك  ;َلْؿ َيْرِجْع َطَؾك أََحٍد، َوإِْن َغرَّ

َمفُ  الُؿْستَِعقِر. ـْ َطؾَِؿ بِاْلَغْصِب َفَغرَّ ُف َقبََضَفا  ;َوإِْن َلْؿ َيُؽ َكَّ
ِ

ٕ ; ـِ َلْؿ َيْرِجْع بِِؼقَؿِة اْلَعقْ

َْجِر؟ فِقِف َوْجَفانِ  ُؽقَن َمْضُؿقَكًة َطَؾقِْف.َطَؾك َأْن تَ  ْٕ ـْ ا
 :َوَهْؾ َيْرِجُع بَِؿا َغِرَم مِ

َُا ُٖ َكَُّف َدَخَؾ َطَؾك أَ  :َأَحُد
ِ

ْٔٞ َمْضُؿقَكٍة َطَؾقِْف. نَّ الَؿـَافَِع َلُف َغقْرُ َيْرِجُع; ٕ َٓ  :َٚايٖجا

َكَُّف اْكتََػَع بَِفا، َفَؼْد اْستَقْ 
ِ

ـْ َيْرِجُع; ٕ
َفك َبَدَل َما َغِرَم، َوَكَذلَِؽ اْلُحْؽُؿ فِقَؿا َتؾَِػ مِ

ْستِْعَؿاِل.
ِ

َْجَزاِء بِآ ْٕ ـْ َيْقِم التََّؾِػ،  ا
ـُ َوْقَت اْلَؼبِْض َأْكثََر قِقَؿًة مِ َوإَِذا َكاَكْت اْلَعقْ

 َ
ِ

ٕ ; ـِ ـَ اْلِؼقَؿتَقْ َْكثََر، َفقَـْبَِغل َأْن َيْرِجَع بَِؿا َبقْ ْٕ ـَ ا َٓ َيْضَؿـُُف، َفَضِؿ كَُّف َدَخَؾ َطَؾك َأكَُّف 

ـَُف َأْيًضا; ; َوَلْؿ َيْستَْقِف َبَدَلفُ  َها الُؿْستَِعقُر َطَؾك اْلَغاِصِب َفؾِْؾَؿالِِؽ َأْن ُيَضؿِّ َفنِْن َردَّ

فِ  َت اْلِؿْؾَؽ َطَؾك َمالِؽِِف بِتَْسؾِقِؿِف إَلك َغقِْر ُمْستَِحؼِّ ُف َفقَّ َكَّ
ِ

َؿاُن َطَؾك َوَيْستَؼِ ، ٕ رُّ الضَّ

 هااْلَغاِصِب إْن َحَصَؾ التََّؾُػ فِل َيَدْيِف، َوَكَذلَِؽ اْلُحْؽُؿ فِل الُؿقَدِع َوَغقِْرِه.

ُف َقبََضَفا َطَؾك َأْن َتُؽقَن َمْضُؿقَكًة َطَؾقْفِ وققلف: ) َكَّ
ِ

( هذا بـاء طىل أنَّ العارية ٕ

 قست مضؿقكة; إٓ إذا اشترطأهنا ل ًالساجحمضؿقكة كؿا تؼدم الخَلف يف ذلؽ، 

ذلؽ كؿا تؼدم، وطىل هذا فحؽؿ العارية كحؽؿ القديعة الؿتؼدم يف الؿسللة 

السابؼة، واهلل أطؾؿ.
(1)

  

 إذا ٖٚب ايػاؾُب املػؿَٛب؟ د:17ر َطأي١

َؿْغُصقَب ـَوإِْن َوَهَب الْ  (8/4:9-4:: :)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ

َؿا ;لَِعاَلٍؿ بِاْلَغْصِب  ـِ أَْو ـُن َطَؾك الْ اْستََؼرَّ الضَّ ـْ قِقَؿِة اْلَعقْ
ُؿتَِّفِب، َفَؿْفَؿا َغِرَم مِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (6/:.)الروضةواكظر:  (2)



 543 فتذ ايعالّ يف دزاض١ أحادٜح بًٛغ املساّ 

 
ُه َأَحٌد،  ;َأْجَزائَِفا َنَّ التََّؾَػ َحَصَؾ فِل َيَدْيِف، َوَلْؿ َيُغرَّ

ِ
َلْؿ َيْرِجْع بِِف َطَؾك َأَحٍد; ٕ

ةِ ُمَؼامِِف فِل َيَدْيِف، َوَأْرُش َكْؼِصِف إْن َحَص  َفؾَِصاِحبَِفا  ;َوإِْن َلْؿ َيْعَؾؿْ  َؾ.َوَكَذلَِؽ َأْجُر ُمدَّ

ِفَؿا َشاءَ  ـُ َأيِّ ـَ الْ  ;َتْضِؿق ـِ ـَفنِْن َضؿَّ ُؿتَِّفَب، َرَجَع َطَؾك اْلَقاِهِب بِِؼقَؿِة اْلَعقْ

ُه. َكَُّف َغرَّ
ِ

َْجَزاِء; ٕ ْٕ َخِر. :َوَقاَل أَُبق َحـِقَػةَ  َوا ْٔ ـَ َلْؿ َيْرِجْع َطَؾك ا ُفَؿا ُضؿِّ ـَا َأنَّ َولَ  َأيُّ

ـْ قِقَؿتَِفا، َكِؼقَؿِة ـالْ 
، َفقَِجُب أَْن َيْرِجَع بَِؿا َغِرَم مِ ـُ ُؿتَِّفَب َدَخَؾ َطَؾك أَْن ُتَسؾََّؿ َلُف اْلَعقْ

دِ  َٓ َْو ْٕ ُجقِع بَِضَؿاكِِف. ;ا ُف َواَفَؼـَا َطَؾك الرُّ ُْجَرةُ  َفنِكَّ ْٕ ا ا َوَأْرُش اْلبََؽاَرةِ،  ،َؿْفرُ ـَوالْ  ،َفَلمَّ

ـَُف اْلَقاِهَب، َفَفْؾ َيْرِجُع ، َفْؾ َيْرِجُع بِِف الُؿتَِّفُب َطَؾك اْلَقاِهِب؟ فِقِف َوْجَفانِ فَ  َوإِْن َضؿَّ

 هاُؿتَِّفِب؟ فِقِف َوْجَفاِن.ـبِِف َطَؾك الْ 

يف الؿسللة أكف يتحؿؾفا الغاصب إذا مل يعؾؿ الؿتَّفب; ٕكف هق  ًالصحٍح ُ :قلت

ه يف ذلؽ، واهلل   أطؾؿ.الذي غرَّ

 إذا غؿب ايسدٌ داز١ٜ، فٛط٦ٗا؟ د:18ر َطأي١

َأنَّ  :َوُجْؿَؾُة َذلَِؽ  (8/4:2 :)الؿغـليف   قاٍ أبٛ حمُد بٔ قدا١َ

َٓ مِْؾَؽ ـاْلَغاِصَب إَذا َوصَِئ اْلَجاِرَيَة الْ  َكََّفا َلقَْسْت َزْوَجًة َلُف َو
ِ

َؿْغُصقَبَة، َفُفَق َزاٍن; ٕ

ـٍ  َٓ ُشبَْفَة مِْؾٍؽ، َفنِْن َكاَن َطالًِؿا بِالتَّ  ;َيِؿق َٓ مِْؾَؽ َلُف، َو َكَُّف 
ِ

َكك; ٕ ْحِريِؿ َفَعَؾقِْف َحدُّ الزِّ

افِِعلُّ  َوَطَؾقِْف َمْفُر مِثْؾَِفا، َسَقاٌء َكاَكْت ُمْؽَرَهًة َأْو ُمَطاِوَطًة. َٓ َمْفَر  :َوَقاَل الشَّ

َنَّ الـَّبِلَّ 
ِ

ـْ َمْفِر اْلبَغِ  ملسو هيلع هللا ىلصلِْؾُؿَطاِوَطِة; ٕ .َكَفك َط قِِّد، َفََل َيْسُؼُط  لِّ َوَلـَا َأنَّ َهَذا َحؼٌّ لِؾسَّ

قِِّد َمَع إْكَراِهَفا َكَُّف َحؼٌّ َيِجُب لِؾسَّ
ِ

 ;بُِؿَطاَوَطتَِفا، َكَؿا َلْق َأذَِكْت فِل َقْطِع َيِدَها، َوٕ

ةِ َفقَِجُب َمَع ُمَطاَوَطتَِفا، َكَلْجِر َمـَافِِعَفا، َواْلَخبَُر َمْحُؿقٌل َطَؾك الْ   ها.ُحرَّ
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أما الحرة فالجؿفقر طىل أنَّ لفا الؿفر إذا ُأكرهت،  :قال أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل لو

إذا وجب لفا الؿفر يف الزواج مؼابؾ استحَلل الػرج;  فولقس لفا إذا صاوطت; ٕك

 فألن يجب مع اْلكراه مـ باب أوىل.

 حرم يقجب وخالػ أبق حـقػة، وابـ حزم فؾؿ يجعَل لفا مفًرا; ٕكف وطء م

 الحد، والؿفر جاء يف القطء الحَلل.

الؿؼصقد بف  «هنك طـ مفر البغل»، وحديث: ًالصحٍح قٌل اجلويٌز

 الؿطاوطة; بدلقؾ تسؿقتفا )َبِغل(.

وأما إمة فالذي يظفر أهنا إذا صاوطت; استحؼ السقد أرش كؼص ققؿتفا، 

فؿ: شقخ وهق أرش البؽارة، وهذا ققل بعض الشافعقة، وبعض الحـابؾة مـ

اْلسَلم; إٓ أنَّ شقخ اْلسَلم ٓ يرى لفا الؿفر يف حالة اْلكراه، وٓ يرى إٓ أرش 

 البؽارة يف الحالتقـ.

أن لؾسقد الؿفر يف حالة اْلكراه، وأرش البؽارة  -واهلل أطؾؿ-والذي يظفر يل 

 يف حالة الؿطاوطة، واهلل أطؾؿ.

َكَُّف َبَدُل ُجْزٍء مِـَْفاَوَيِجُب َأْرُش َبَؽاَرتَِفا:  قاٍ ابٔ قدا١َ
ِ

َوَيْحتَِؿُؾ َأْن ، ; ٕ

َنَّ َمْفَر اْلبِْؽِر َيْدُخُؾ فِقِف َأْرُش اْلبََؽاَرةِ 
ِ

َولَِفَذا َيِزيُد َطَؾك َمْفِر الثَّقِِّب  ،َٓ َيِجَب; ٕ

ـْ َتْػِقيِت اْلبََؽاَرةِ. ;َطاَدةً 
ـُُف مِ َْجِؾ َما َيتََضؿَّ

ِ
 هإ

أنَّ الؿؽرهة لؾؿالؽ لفا الؿفر، وأرش  الري ٌظيس :اهلل لوقال أتٌ ػثد اهلل غفس 
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 البؽارة داخؾ فقف، وهق ققل بعض الحـابؾة، والشافعقة.

ـْ َكَؿائَِفا :  قاٍ ابٔ قدا١َ
َكَُّف مِ

ِ
َوإِْن َحَؿَؾْت َفاْلَقَلُد َمْؿُؾقٌك لَِسقِِّدَها; ٕ

 َ
ِ

َٓ َيْؾَحُؼ َكَسبُُف بِاْلَقاصِِئ; ٕ ـْ ِزًككَوَأْجَزائَِفا، َو
ُف مِ ُه  ;َفنِْن َوَضَعتُْف َحقًّا; كَّ َوَجَب َردُّ

َٓ َكْعَؾُؿ َحقَاَتُف َقبَْؾ َهَذا. ;َمَعَفا، َوإِْن َأْسَؼَطتُْف َمقِّتًا َكَّـَا 
ِ

ٕ ; ـْ َهَذا َقْقُل  َلْؿ َيْضَؿ

افِِعلِّ ِطـَْد َأْصَحابِِف. ـْ َمْذَهِب الشَّ
َقاَل اْلَؼاِضل َأُبق وَ  اْلَؼاِضل، َوُهَق الظَّاِهُر مِ

: َيِجُب َضَؿاُكُف بِِؼقَؿتِِف َلْق َكاَن َحقًّا. ـِ َكَُّف َيْضَؿـُُف َلْق  اْلُحَسقْ
ِ

ٕ ; افِِعلُّ َكصَّ َطَؾقِْف الشَّ

ْتََلِف  ـَ بِاْْلِ . ;َسَؼَط بَِضْرَبتِِف، َوَما ُضِؿ ـِ  َضِؿـَُف اْلَغاِصُب بِالتََّؾِػ فِل َيِدِه، َكَلْجِر اْلَعقْ

َْوَلك َوا َكَُّف الَِّذي َيْضَؿـُُف بِِف  - َتَعاَلك إْن َشاَء اهلل -ْٕ
ِ

ِف; ٕ َأْن َيْضَؿـَُف بُِعْشِر قِقَؿِة ُأمِّ

َْجَزاءِ  بِاْلِجـَاَيِة، َفقَْضَؿـُُف بِفِ  ْٕ  ها.فِل التََّؾِػ، َكا

، أقسب األقٌالوهذا الذي اختاره ابـ قدامة هق : قال أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل لو

 اهلل أطؾؿ.و

ُمِّ  ;َوإِْن َوَضَعتُْف َحقًّا:  قاٍ ْٕ َفنِْن َماَت ; َحَصَؾ َمْضُؿقًكا فِل َيِد اْلَغاِصِب َكا

َدةِ ، َضِؿـَُف بِِؼقَؿتِفِ  ;َبْعَد َذلَِؽ  َٓ ُمُّ بِاْلِق ْٕ ـَ َكْؼَصَفا، َوَلْؿ َيـَْجبِْر  ;َوإِْن َكَؼَصْت ا َضِؿ

ا بِاْلَقَلِد.  َيـَْجبُِر َكْؼُصَفا بَِقَلِدَها. :َوَقاَل َأُبق َحـِقَػةَ  ،فِِعلُّ َوبَِفَذا َقاَل الشَّ

َفََل َيـَْجبُِر بِِف َكْؼٌص َحَصَؾ  ;َؿْغُصقِب مِـْفُ ـَوَلـَا َأنَّ َوَلَدَها مِْؾُؽ الْ :  قاٍ

َدةِ  َٓ  ها.بِِجـَاَيِة اْلَغاِصِب، َكالـَّْؼِص اْلَحاِصِؾ بَِغقِْر اْلِق

 أكف يضؿـ الـؼص، وٓ يـجبر بالقلد. الصٌاب :اهلل لو قال أتٌ ػثد اهلل غفس
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ـَ َمقِّتًا ،َوإِْن َضَرَب اْلَغاِصُب َبْطـََفا:  قاٍ َفَعَؾقِْف ُطْشُر قِقَؿِة  ;َفَلْلَؼْت اْلَجـِق

ِف. ِفَؿا  ُأمِّ ـُ َأيِّ ، َفِػقِف مِثُْؾ َذلَِؽ، َولِْؾَؿالِِؽ َتْضِؿق َفنِْن  ;َشاءَ َوإِْن َضَرَب َبْطـََفا أَْجـَبِلٌّ

ـَ اْلَغاِصَب  اِرَب  ;َضؿَّ ـَ الضَّ اِرِب، َوإِْن َضؿَّ َلْؿ َيْرِجْع َطَؾك َأَحٍد;  ;َرَجَع َطَؾك الضَّ

َؿاُن َطَؾقِْف. ْتََلَف ُوِجَد مِـُْف، َفاْستََؼرَّ الضَّ َنَّ اْْلِ
ِ

َفَعَؾقِْف قِقَؿُتَفا  ;َوإِْن َماَتْت اْلَجاِرَيةُ  ٕ

َٓ َيْدُخُؾ فِقِف  َأْكثََر َما َكاَكْت. َدتَِفا، َو َٓ َوَيْدُخُؾ فِل َذلَِؽ َأْرُش َبَؽاَرتَِفا، َوَكْؼِص ِو

ْكَراِه َأْو  َْحَؽاِم ُكؾَِّفا َحاَلُة اْْلِ ْٕ َٓ َمْفُر مِثْؾَِفا، َوَسَقاٌء فِل َهِذِه ا َضَؿاُن َوَلِدَها، َو

َكََّفا ُحُؼقٌق لَِسقِِّدَها، َفََل ـالْ 
ِ

ا ُحُؼقُق اهلل َتْسُؼُط بُِؿَطاَوَطتَِفا.ُؿَطاَوَطِة; ٕ َتَعاَلك،  َوَأمَّ

ْثِؿ، َوالتَّْعِزيِر فِل َمْقِضٍع َيِجُب  َفنِْن َكاَكْت ُمَطاِوَطًة َطَؾك اْلَقْطِء،  ;َكاْلَحدِّ َطَؾقَْفا، َواْْلِ

ـْ َأْهؾِِف، َواْْلِ  ;َطالَِؿًة بِالتَّْحِريؿِ 
َّٓ َفََل َفَعَؾقَْفا اْلَحدُّ إَذا َكاَكْت مِ ها.ْثُؿ، َوإِ

(1)
 

 إذا غؿب اؾاز١ٜ َعتكّدا دٛاش ذيو، فٛط٦ٗا؟ د:19ر َطأي١

دة قجاهًَل بالحؽؿ; لؽقكف قريب طفد بنسَلم، أو كاشئًا ببادية بعكلن يؽقن 

يخػك طؾقف مثؾ هذا، أو تؽقن مؾًؽا لذمِلٍّ فظـ جقاز ذلؽ، أو اطتؼد أهنا جاريتف، 

 فلخذها، ثؿ تبقـ أهنا غقرها.

َنَّ اْلَحدَّ ُيْدَرُأ  (8/4:3- :)الؿغـليف   ١قاٍ ابٔ قداَ
ِ

َفََل َحدَّ َطَؾقِْف; ٕ

ُبَفاِت، َوَطَؾقِْف الْ  ْطتَِؼادِِه َأكََّفا ;َفاْلَقَلُد ُحرٌّ  ;َوإِْن َحَؿَؾْت  َؿْفُر، َوَأْرُش اْلبََؽاَرةِ.ـبِالشُّ
ِ

ٓ 

بَْفِة. َكَُّف َلْؿ َيْعَؾْؿ  ;ْن َوَضَعتُْف َمقِّتًاَوإِ  مِْؾُؽُف، َوَيْؾَحُؼُف الـََّسُب لَِؿْقِضِع الشُّ
ِ

َلْؿ َيْضَؿـُْف; ٕ

َْجِؾ اْلَحقُْؾقَلِة.
ِ

َكَُّف َلْؿ َيُحْؾ َبقْـَُف َوَبقْـَُف، َوإِكََّؿا َوَجَب َتْؼِقيُؿُف ٕ
ِ

َوإِْن َوَضَعتُْف  َحقَاَتُف، َوٕ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (6/6:-71.)روضة الطالبقـ (7/26:-272)، اْلكصاف (8/4:2-4:3)، الؿغـلاكظر:  (2)
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َكَُّف فَ  ;َحقًّا

ِ
ـُ َتْؼِقيُؿُف َفَعَؾقِْف قِقَؿُتُف َيْقَم اْكِػَصالِِف; ٕ

َٓ ُيْؿؽِ ُف بِاْطتَِؼادِِه، َو َت َطَؾقِْف ِرقَّ قَّ

َنَّ َذلَِؽ 
ِ

ُل َحاِل إْمَؽاِن َتْؼِقيِؿِف، َوٕ َكَُّف أَوَّ
ِ

َل َحاِل اْكِػَصالِِف; ٕ َم َطَؾقِْف َأوَّ َحْؿًَل، َفُؼقِّ

ـَ َسقِِّدِه.  ;اِصُب َبْطـََفا، َفَلْلَؼْت َجـِقـًا َمقِّتًاَوإِْن َضَرَب اْلغَ  َوْقُت اْلَحقُْؾقَلِة َبقْـَُف َوَبقْ

اِرُب مِـَْفا  َٓ َيِرُث الضَّ بِِؾ، َمْقُروَثًة َطـُْف،  ـْ اْْلِ
ٌة َطبٌْد أَْو َأَمٌة، قِقَؿُتَفا َخْؿٌس مِ َفَعَؾقِْف ُغرَّ

قِِّد ُطْشُر قِقَؿِة ُأمِّ  ا، َوَطَؾقِْف لِؾسَّ ُف َأْتَؾَػ َجـِقـًا ُحرًّ َكَّ
ِ

ا اْطتََؼَب َشقْئًا; ٕ ْسَؼاَط َلؿَّ َنَّ اْْلِ
ِ

ِف; ٕ

ْرَب  قِِّد َضَؿاُن الْ  ;الضَّ َؿَؿالِقِؽ، َولَِفَذا َلْق َوَضَعتُْف ـَفالظَّاِهُر ُحُصقُلُف بِِف، َوَضَؿاُكُف لِؾسَّ

ْمـَاُه َمْؿُؾقًكا. اِرُب َأْجـَبِقًّا َحقًّا َققَّ ٌة دَِيُة الْ  ;َوإِْن َكاَن الضَّ َكَُّف َفَعَؾقِْف ُغرَّ
ِ

ٕ ; ـِ اْلُحرِّ َجـِق

َكَُّف 
ِ

ِف; ٕ قِِّد ُطْشُر قِقَؿِة ُأمِّ تِِف، َوَتُؽقُن َمْقُروَثًة َطـُْف، َوَطَؾك اْلَغاِصِب لِؾسَّ يَّ َمْحُؽقٌم بُِحرِّ

قِِّد، َوَحَصَؾ التََّؾُػ فِل َيَدْيفِ ـَيْضَؿـُُف َضَؿاَن الْ  ُف َطَؾك السَّ َت ِرقَّ  .َؿَؿالِقِؽ، َوَقْد َفقَّ

َدةِ، َوقِقَؿتَِفا إْن َتؾَِػْت، َما ـَواْلُحْؽُؿ فِل الْ  َٓ َْجِر، َوَكْؼِص اْلِق ْٕ َْرِش، َوا ْٕ َؿْفِر، َوا

ـَ َفََل  َدمِقِّق ْٔ َنَّ َهِذِه ُحُؼقُق ا
ِ

ٕ ; ـِ ، نِ َتْسُؼُط بِاْلَجْفِؾ َواْلَخطَ  َمَضك إَذا َكاَكا َطالَِؿقْ

َيةِ   ها.َكالدِّ

أن  الصحٍح(. تؼدم أن َؿْفُر، َوَأْرُش اْلبََؽاَرةِ ـَوَطَؾقِْف الْ )ققل ابـ قدامة:  ُ :قلت

 أرش البؽارة داخؾ يف الؿفر، واهلل أطؾؿ.

 إذا باع ايػاؾب اؾاز١ٜ إلْطإ آخس، فٛط٦ٗا؟ د:21ر َطأي١

 ;اْلَجَفاَلةَ  اْلـُؿْشتَِري إَذا ادََّطك (8/4:4- :)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ

َنَّ  َوَيِجُب َردُّ ، ُقبَِؾ مِـْفُ 
ِ

ِفَؿا َشاَء بَِردَِّها; ٕ اْلَجاِرَيِة إَلك َسقِِّدَها، َولِْؾَؿالِِؽ ُمَطاَلبَُة َأيِّ
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، َوَقْد َقاَل الـَّبِلُّ  هُ » :ملسو هيلع هللا ىلصاْلَغاِصَب َأَخَذَها بَِغقِْر َحؼٍّ «َطَؾى اْلَقِد َما َأَخَذْت َحتَّى َتُردَّ

(1)
 ،

َنَّ َماَل ُؿْشتَِري َأَخَذ َماَل َغقِْرِه بَِغقِْر َح ـَوالْ 
ِ

ؼٍّ َأْيًضا، َفقَْدُخُؾ فِل ُطُؿقِم اْلَخبَِر، َوٕ

َكَُّف ـُؿْشتَِرَي الْ ـَوَيْؾَزُم الْ  َتَعاَلك. َٓ ِخََلَف فِقِف بَِحْؿِد اهللَوَهَذا ، َغقِْرِه فِل َيِدهِ 
ِ

َؿْفُر; ٕ

َدةِ. ، َوَكْؼُص ِف َأْرُش اْلبََؽاَرةِ َوصَِئ َجاِرَيَة َغقِْرِه بَِغقِْر كَِؽاٍح، َوَطَؾقْ  َٓ َوإِْن َوَلَدْت  اْلِق

ُف َيَطُل َمْؿُؾقَكتَُف، َفَؿـََع َذلَِؽ اْكِخََلَق اْلَقَلِد َرقِقًؼا،  ;مِـْفُ  ْطتَِؼادِِه َأكَّ
ِ

ٓ ; َفاْلَقَلُد ُحرٌّ

ُفْؿ َطَؾك َسقِِّدِهْؿ بِ  َت ِرقَّ َكَُّف َفقَّ
ِ

 اْطتَِؼادِهِ ِحؾَّ اْلَقْطِء.َوَيْؾَحُؼُف َكَسبُُف، َوَطَؾقِْف فَِداُؤُهْؿ; ٕ

ِحقُح  َْصَحاُب.ـفِل الْ  َوَهَذا الصَّ ْٕ ـْ َأْحَؿَد  َؿْذَهِب، َوَطَؾقِْف ا ـُ َمـُْصقٍر َط َوَقْد َكَؼَؾ اْب

َكَُّفْؿ َكاُكقا فِل َحاِل ـَأنَّ الْ 
ِ

قِِّد َبَدُلُفْؿ; ٕ دِِه، َوَلقَْس لِؾسَّ َٓ َٓ َيْؾَزُمُف فَِداُء َأْو ُؿْشتَِرَي 

ـْ َلُفْؿ قِقَؿٌة ِحقـَئٍِذ. َبِ  اْلُعُؾقِق َأْحَراًرا، َوَلْؿ َيُؽ
ِ

ٕ ًٓ ُل َأْحَسبُُف َقْق  ل َطبِْد اهللَقاَل اْلَخَلَّ

ُف َيْػِديِفْؿ. َل، َوَالَِّذي َأْذَهُب إَلقِْف َأكَّ ٍد،  َأوَّ ـُ ُمَحؿَّ ـُ َمـُْصقٍر َأْيًضا، َوَجْعَػُر ْب َوَقْد َكَؼَؾُف اْب

افِِعلِّ  ،ُل َأبِل َحـِقَػةَ َوُهَق َققْ  َوبَِفَذا َقاَل  َوَيْػِديِفْؿ بِبََدلِِفْؿ َيْقَم اْلَقْضِع. ،َوالشَّ

افِِعلُّ  َنَّ َوَلَد الْ ـَيِجُب َيْقَم الْ  :َوَقاَل أَُبق َحـِقَػةَ  ،الشَّ
ِ

َٓ َيْضَؿـُُف ـُؿَطاَلبَِة; ٕ َؿْغُصقَبِة 

َّٓ بِالْ  َفَؾْؿ َيِجْب، َوَقْد َذَكْرَكا فِقَؿا  ;ُؿَطاَلبَِة َلْؿ َيْحُصْؾ َمـْعٌ ـَؿـِْع، َوَقبَْؾ الْ ـِطـَْدُه إ

ـَ َتْؼِقيُؿُف. ُل َحاٍل َأْمَؽ َكَُّف َأوَّ
ِ

ُم َيْقَم َوْضِعِف; ٕ  َمَضك َأكَُّف َيْحُدُث َمْضُؿقًكا، َفُقَؼقَّ

 َهاُهـَا َأكَُّف َيْػِديِفْؿ بِِؿثْؾِِفْؿ. َواْختََؾَػ َأْصَحاُبـَا فِقَؿا َيْػِديِفْؿ بِِف، َفـََؼَؾ اْلِخَرقِلِّ 

َػاِت، َواْلِجـْسِ  ، َوالصِّ ِـّ ُف َأَراَد بِِؿثْؾِِفْؿ فِل السِّ ُُكقثِقَِّة،  ،َوالظَّاِهُر َأكَّ ْٕ ِة َوا ُكقِريَّ َوالذُّ

ـْ  ِفْؿ فِل اْلِؼقَؿِة.َوَقاَل َأُبق َبْؽٍر َطبُْد اْلَعِزيِز: َيْػِديِفْؿ بِِؿثْؾِ  ،َوَقْد َكصَّ َطَؾقِْف أَْحَؿدُ  َوَط

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.989برقؿ ) البؾقغتؼدم تخريجف يف  (2)
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ُف َيْػِديِفْؿ بِِؼقَؿتِِفْؿ. افِِعلِّ  ،َوُهَق َقْقُل َأبِل َحـِقَػةَ  َأْحَؿَد ِرَواَيٌة َثالِثٌَة َأكَّ َوُهَق َأَصحُّ  ،َوالشَّ

ـُ بِِؼقَؿتِِف َكَسائِِر الْ  إْن َشاَء اهلل ، َفُقْضَؿ َنَّ اْلَحقََقاَن َلقَْس بِِؿثْؾِلٍّ
ِ

َماِت، ـَتَعاَلك; ٕ ُؿتََؼقِّ

ُف َلْق َأْتَؾَػُف َضِؿـَُف بِِؼقَؿتِفِ  َكَّ
ِ

 ها.َوٕ

م، وإٓ  :قال أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل لو إن استطاع أن يضؿـ لف بالؿثؾ ففق ُمَؼدَّ

 فعؾقف الؼقؿة، واهلل أطؾؿ.

َوُكؾُّ َضَؿاٍن َيِجُب َطَؾك  (8/4:6-4:7 :)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ

َنَّ َيَد اْلَغاِصِب  ;ُؿْشتَِريـالْ 
ِ

ـْ َشاَء مِـُْفَؿا; ٕ َفؾِْؾَؿْغُصقِب مِـُْف َأْن َيْرِجَع بِِف َطَؾك َم

ـْ َأْجِر الْ ، ُؿْشتَِريـَسبَُب َيِد الْ 
تِل َكاَكْت فِل َيِدِه، ـَوَما َوَجَب َطَؾك اْلَغاِصِب مِ ةِ الَّ ُؿدَّ

َنَّ َذلَِؽ َكاَن َقبَْؾ َيِد  َفنِكَُّف َيْرِجُع بِفِ  ;َأْو َكْؼٍص َحَدَث ِطـَْدهُ 
ِ

َطَؾك اْلَغاِصِب َوْحَدُه; ٕ

ُؿْشتَِرَي بَِؿا َوَجَب فِل َيِدِه، َوَأَخَذُه مِـُْف، َفَلَراَد ـَؿالُِؽ الْ ـَفنَِذا َصاَلَب الْ ، ُؿْشتَِريـالْ 

ُجقَع بِِف َطَؾك اْلَغاِصِب، َكَظْرتـالْ  َراِء َطؾَِؿ ُؿْشتَرِ ـَفنِْن َكاَن الْ  ;ُؿْشتَِري الرُّ ـَ الشِّ ي ِحق

ـْ َغقِْر َتْغِريٍر،  ;َأكََّفا َمْغُصقَبةٌ 
َؿاِن ُوِجَد فِل َيِدِه مِ َنَّ ُمقِجَب الضَّ

ِ
َلْؿ َيْرِجْع بَِشْلٍء; ٕ

َٓ َيْرِجُع بِِف، َوُهَق قِقَؿتَُفا إْن َتؾَِػْت  :َوإِْن َلْؿ َيْعَؾْؿ َفَذلَِؽ َطَؾك َثََلَثِة َأْضُرٍب  َضْرٌب 

َكَُّف َدَخَؾ َمَع اْلبَائِِع َطَؾك َأكَُّف  فِل
ِ

ـْ َأْجَزائَِفا; ٕ
َيِدِه، َوَأْرُش َبَؽاَرتَِفا، َوَبَدُل ُجْزٍء مِ

، َفنَِذا َضِؿـَفُ  ـِ َوَضْرٌب َيْرِجُع بِِف، َوُهَق َبَدُل  َلْؿ َيْرِجْع بِِف. ;َيُؽقُن َضامِـًا لَِذلَِؽ بِالثََّؿ

َٓ َيُؽقَن اْلَقَلُد َمْضُؿقًكا اْلَقَلِد إَذا َوَلَدْت مِـْ  َكَُّف َدَخَؾ َمَعُف فِل اْلَعْؼِد َطَؾك َأْن 
ِ

ُف; ٕ

ْرُع َأْتَؾَػُف بُِحْؽِؿ َبقِْع اْلَغاِصِب مِـُْف،  ـْ ِجَفتِِف إْتََلٌف، َوإِكََّؿا الشَّ
َطَؾقِْف، َوَلْؿ َيْحُصْؾ مِ

َدةِ. َٓ فِقِف، َوُهَق َمْفُر مِثْؾَِفا َوَأْجُر َكْػِعَفا، َفَفْؾ َوَضْرٌب ُاْخُتؾَِػ  َوَكَذلَِؽ َكْؼُص اْلِق
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َُا :َيْرِجُع بِِف َطَؾك اْلَغاِصِب؟ فِقِف ِرَواَيتَانِ  ُُٖ َكَُّف  ;َقْقُل اْلِخَرقِلِّ  َوُهقَ ، َيْرِجُع بِفِ  :إْحَدا

ِ
ٕ

ُف َرَجَع بِِف، َكبََدِل اْلَقَلِد، َدَخَؾ فِل اْلَعْؼِد َطَؾك َأْن ُيتْؾَِػُف بَِغقِْر ِطَقٍض، َفنَِذا َغِرَم ِطَقَض 

َدةِ. َٓ . َوَكْؼِص اْلِق افِِعلِّ ١َُٝ َوَهَذا َأَحُد َقْقَلْل الشَّ ِْ َٓ َيْرِجُع بِِف، َوُهَق اْختِقَاُر أَبِل  :َٚايجَّا

ُف َغِرَم َما اْستَْقَفك َبَدَلُف، َفََل َيْرِجُع بِِف، كَ  ;َوَقْقُل َأبِل َحـِقَػةَ  ،َبْؽرٍ  َكَّ
ِ

ِؼقَؿِة اْلَجاِرَيِة، ٕ

افِِعلِّ  .َوَبَدِل َأْجَزائَِفا ِف َطَؾك اْلَغاِصِب  ،َوَهَذا اْلَؼْقُل الثَّاكِل لِؾشَّ  ،َوإِْن َرَجَع بَِذلَِؽ ُكؾِّ

َٓ َيْرِجُع بِِف َطَؾك اْلَغاِصِب، إَذا َرَجَع بِِف َطَؾك وَ  ،ُؿْشتَِريـَفُؽؾُّ َما َلْق َرَجَع بِِف َطَؾك الْ 

 ;ُؿْشتَِريـَوُكؾُّ َما َلْق َرَجَع بِِف َطَؾك الْ  ُؿْشتَِري.ـِصِب َرَجَع بِِف اْلَغاِصُب َطَؾك الْ اْلَغا

 ُؿْشتَِري.ـُؿْشتَِري َطَؾك اْلَغاِصِب إَذا َغِرَمُف اْلَغاِصُب، َلْؿ َيْرِجْع بِِف َطَؾك الْ ـَرَجَع بِِف الْ 

َها َحامًَِل  ـْ اْلَقْض  ،َوَمتَك َردَّ
َنَّ التََّؾَػ  ;عِ َفَؿاَتْت مِ

ِ
َفنِكََّفا َمْضُؿقَكٌة َطَؾك اْلَقاصِِئ; ٕ

ـْ ِجَفتِفِ 
 ها.بَِسبٍَب مِ

َٓ َيْرِجُع بِِف، َوُهَق قِقَؿتَُفا إْن َتؾَِػْت فِل َيِدِه، ققل ابـ قدامة: ) ُ :قلت َضْرٌب 

َكَُّف َدَخَؾ 
ِ

ـْ َأْجَزائَِفا; ٕ
َمَع اْلبَائِِع َطَؾك أَكَُّف َيُؽقُن َضامِـًا َوَأْرُش َبَؽاَرتَِفا، َوَبَدُل ُجْزٍء مِ

، َفنَِذا َضِؿـَفُ  ـِ أن أرش البؽارة، والؿفر يرجع  الصحٍح(. َلْؿ َيْرِجْع بِفِ  ;لَِذلَِؽ بِالثََّؿ

 واهلل أطؾؿ.بف طىل الغاصب; ٕكف غره، 

َّا ٚأطعُ٘ غريٙ؟ د:21ر َطأي١  إذا غؿب طعا

ا َغَصَب َصَعاًما، إذَ  (8/529 :)الؿغـليف   قاٍ أبٛ حمُد بٔ قدا١َ

ـَ َمالِِف،  ;َفَلْصَعَؿُف َغقَْرهُ  َنَّ اْلَغاِصَب َحاَل َبقْـَُف َوَبقْ
ِ

ِفَؿا َشاَء; ٕ ـُ َأيِّ َفؾِْؾَؿالِِؽ َتْضِؿق

ـْ َيِد َضامِـِِف بَِغقِْر إْذِن َمالِؽِفِ  كُِؾ َأْتَؾَػ َماَل َغقِْرِه بَِغقِْر إْذكِِف، َوَقبََضُف َط ْٔ َن َفنِْن َكا ;َوا
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كُِؾ َطالًِؿا بِاْلَغْصِب  ْٔ َؿاُن َطَؾقِْف; لَِؽْقكِِف أَْتَؾَػ َماَل َغقِْرِه بَِغقِْر إْذٍن َطالًِؿا  ;ا اْستََؼرَّ الضَّ

ـَ اْلَغاِصَب  ـْ َغقِْر َتْغِريٍر، َفنَِذا َضؿَّ
كَِؾ  ;مِ ْٔ ـَ ا َلْؿ َيْرِجْع َطَؾك  ;َرَجَع َطَؾقِْف، َوإِْن َضؿَّ

كُِؾ بِاْلَغْصِب َكَظْرَكا; َفنِْن َكاَن اْلَغاِصُب َقاَل َلُف: ُكْؾفُ  َوإِْن َلؿْ  َأَحٍد. ْٔ َفنِكَُّف  ;َيْعَؾْؿ ا

كَِؾ  َصَعامِل. ْٔ َٓ َيْؾَزُم ا َؿاَن َباٍق َطَؾقِْف، َوَأكَُّف  ْطتَِرافِِف بَِلنَّ الضَّ
ِ

َؿاُن َطَؾقِْف; ٓ اْستََؼرَّ الضَّ

َُا :َفِػقِف ِرَواَيتَانِ َوإِْن َلْؿ َيُؼْؾ َذلَِؽ،  َشْلٌء. ُُٖ كِِؾ. :إْحَدا ْٔ َؿاُن َطَؾك ا َوبِِف  َيْستَِؼرُّ الضَّ

ـَ َما َأْتَؾَػ، َفَؾْؿ َيْرِجْع بِِف َطَؾك  َكَُّف َضِؿ
ِ

افِِعلُّ فِل اْلَجِديِد; ٕ َقاَل أَُبق َحـِقَػَة، َوالشَّ

١َُٝ َأَحٍد. ِْ َؿاُن َطَؾك اْلَغاِصِب  :َٚايجَّا َٓ َيْستَِؼرُّ الضَّ كَِؾ، َوَأْصَعَؿُف َطَؾك َأكَُّف  ْٔ َكَُّف َغرَّ ا
ِ

ٕ ;

; لَِؼْقلِِف فِل الْ  َيْضَؿـُُف. َؿْفِر َوُكؾُّ ـُؿْشتَِري لأِْلََمِة: َيْرِجُع بِالْ ـَوَهَذا َضاِهُر َكََلِم اْلِخَرقِلِّ

َؿاُن فَ  َما َغِرَم َطَؾك اْلَغاِصِب. ُفَؿا اْستََؼرَّ َطَؾقِْف الضَّ َفنِْن  ;َلْؿ َيْرِجْع َطَؾك َأَحدٍ  ;َغِرَمفُ َوَأيُّ

 ها.َغِرَمُف َصاِحبُُف َرَجَع َطَؾقْفِ 

أكف ٓ يغرم يف الصقرتقـ; إٓ إذا طؾؿ بلكف مغصقب،  ًالصحٍح ُ :قلت

 أطؾؿ. واهلل

 يًُشائٌ ايشابك١ ٚاختٝازٙ:  تًخٝص ابٔ ايكِٝ

ـْ َلْق َقبََض  وَ  (4/442-444 :)طَلم الؿققعقـأيف   قاٍ
َمْغُصقًبا مِ

ةٍ  ،َغاِصٍب بِبَقْعٍ  ُـّ َأكَُّف َمالٌِؽ لَِذلَِؽ  ،أَْو إَجاَرةٍ  ،أَْو اتَِّفاٍب  ،َأْو َطاِريَّ َأْو َمْلُذوٌن  ،َوُهَق َيُظ

نِ  ،َلُف فِقفِ  َٓ َُا: :َفِػقِف َقْق ُُٖ ِفَؿا َشاَء، َوَهَذا ـأَنَّ الْ  َأَحدُُ ـِ َأيِّ ـَ َتْضِؿق َؿالَِؽ ُمَخقٌَّر َبقْ

افِِعلِّ ـالْ  ـَ  ،َؿْشُفقُر ِطـَْد َأْصَحاِب الشَّ : إْن َضِؿ افِِعلِّ َوَأْحَؿَد، ُثؿَّ َقاَل أَْصَحاُب الشَّ

ـَ َطَؾك اْلَغاِصِب، َوإِْن َلْؿ  ;َوَكاَن َطالًِؿا بِاْلَغْصِب  ،ُؿْشتَِريـالْ  َلْؿ َيْرِجْع بَِؿا َضِؿ



 552 نتاب ايبٝٛع

 
ـَ  ;َيْعَؾؿ ـِ َفنِْن اْلتََزَم َض  ;َكَظْرَت فِقَؿا َضِؿ قؾت: يعـي: إذا -َؿاَكُف بِاْلَعْؼِد َكبََدِل اْلَعقْ

ُه، َبْؾ  ;َوَما َكَؼَص مِـَْفا -تؾػت َنَّ اْلَغاِصَب َلْؿ َيُغرَّ
ِ

َلْؿ َيْرِجْع بِِف َطَؾك اْلَغاِصِب; ٕ

ـِ اْلَؿبِقِع َوَهَذا التَّْعؾِقُؾ ُيقِجُب َأْن َيْرِجَع بَِؿا َزاَد َطؾَ  َدَخَؾ َمَعُف َطَؾك أَْن َيْضَؿـَُف. ك َثَؿ

اُه بِِؼقَؿتِفِ  ـَُف إيَّ َٓ بِاْلِؼقَؿِة، َفنَِذا َضؿَّ ـِ  َكَُّف إكََّؿا اْلتََزَم َضَؿاَكُف بِالثََّؿ
ِ

َرَجَع  ;إَذا َضِؿـَُف; ٕ

ـْ التََّػاُوِت.
ْؾ َلُف فِل ; َفنِْن َلْؿ َيْحُص ْؿ َيْؾتَِزْم َضَؿاَكُف َكَظْرَت َقاُلقا: َوإِْن لَ  بَِؿا َبقْـَُفَؿا مِ

َدةِ  ،َكِؼقَؿِة اْلَقَلدِ  ،ُمَؼاَبَؾتِِف َمـَْػَعةٌ  َٓ  ;َرَجَع بِِف َطَؾك اْلَغاِصِب  ;َوُكْؼَصاِن اْلَجاِرَيِة بِاْلِق

َٓ َيْضَؿـُُف، َوإِْن َحَصَؾْت َلُف بِِف فِل ُمَؼاَبَؾتِِف َمـَْػَعةٌ  ُه َوَدَخَؾ َمَعُف َطَؾك َأكَُّف  َكَُّف َغرَّ
ِ

ٕ، 

 ُ ْٕ نِ  ،َوَأْرِش اْلبََؽاَرةِ  ،َؿْفرِ ـَوالْ  ،ْجَرةِ َكا َٓ َُا: :َفِػقِف َقْق ُُٖ ُه َوَلْؿ  َأَحدُُ َكَُّف َغرَّ
ِ

َيْرِجُع بِِف; ٕ

ِْٞ: َيْدُخْؾ َمَعُف َطَؾك َأْن َيْضَؿـَُف. َكَُّف َحَصَؾ َلُف فِل ُمَؼاَبَؾتِِف َمـَْػَعٌة،  َٚايجَّا
ِ

َٓ َيْرِجُع; ٕ

ـَ  َوَهَذا التَّْعؾِقُؾ  َأْيًضا ُيقِجُب َطَؾك َهَذا اْلَؼْقِل َأْن َيْرِجَع بِالتََّػاُوِت الَِّذي َبقْ

كـالْ  ـِ َضِؿـَُفَؿا; َفنِكَُّف إكََّؿا َدَخَؾ َطَؾك  ،َوَمْفِر اْلِؿثْؾِ  ،ُؿَسؿَّ َذْي َوُأْجَرةِ اْلِؿثِْؾ الؾَّ

َؿاِن بِالْ  َٓ بِِعَقِض اْلِؿثِْؾ، َوالْ ـالضَّ ك،  تِل َحَصَؾْت َلُف إكََّؿا ِهَل بَِؿا َؿـْػَ ـُؿَسؿَّ َعُة الَّ

ـْ الْ 
َماِم َأْحَؿَد َوأَْصَحابِِف َكْحُق َذلَِؽ.ـاْلتََزَمُف مِ ك، َوَمْذَهُب اْْلِ  ُؿَسؿَّ

هُ  ُف َيْرِجُع إَذا َغرَّ َطَؾك اْلَغاِصِب بَِؿا َلْؿ َيْؾتَِزْم َضَؿاَكُف  َوَطْؼُد اْلبَاِب ِطـَْدُهْؿ أَكَّ

ًة،  ـِ َوالْ َخاصَّ َكَُّف َلْؿ  ;َؿـَْػَعةِ ـَفنَِذا َغِرَم َوُهَق ُمقَدٌع َأْو ُمتََّفٌب قِقَؿَة اْلَعقْ
ِ

َرَجَع بِِفَؿا; ٕ

ـِ َوالْ  ـَ َوُهَق ُمْستَْلِجٌر قِقَؿَة اْلَعقْ ـِ  ;َؿـَْػَعةِ ـَيْؾتَِزْم َضَؿاًكا، َوإِْن َضِؿ  ،َرَجَع بِِؼقَؿِة اْلَعقْ

ائِِد طَ  ـْ ِطَقِض الْ َواْلَؼْدِر الزَّ
َٓ َيْرِجُع بَِؿا َضِؿـَُف  َؿـَْػَعِة.ـَؾك َما َبَذَلُف مِ َوَقاَل َأْصَحاُبـَا: 

َكَُّف َدَخَؾ َطَؾك َضَؿاكِِف، َفقَُؼاُل َلُفؿْ 
ِ

ـْ ِطَقِض اْلَؿـَْػَعِة; ٕ
َدَخَؾ َطَؾك َضَؿاكِِف  ،َكَعؿْ  :مِ
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َٓ بِِعَقِض اْلِؿثِْؾ، َوإِْن َكانَ ـبِالْ  ك  ـِ َوالْ  ُؿَسؿَّ ـَ قِقَؿَة اْلَعقْ  .َؿـَْػَعةِ ـُمْشتَِرًيا، َوَضِؿ

ـِ ـَفَؼاُلقا: َيْرِجُع بِِؼقَؿِة الْ  ُف اْلتََزَم َضَؿاَن اْلَعقْ َكَّ
ِ

ٕ ; ـِ َوَدَخَؾ َطَؾك  ،َؿـَْػَعِة ُدوَن قِقَؿِة اْلَعقْ

ُف َيْرِجُع بِ  َؿـَْػَعِة بََِل ِطَقٍض.ـاْستِقَػاِء الْ  ِحقُح أَكَّ ـِ َطَؾك َوالصَّ ـْ قِقَؿِة اْلَعقْ
َؿا َزاَد مِ

ـِ َوالْ  ـَ قِقَؿَة اْلَعقْ ـِ الَِّذي َبَذَلُف، َوإِْن َكاَن ُمْستَِعقًرا َوَضِؿ َرَجَع بَِؿا َغِرَمُف  ;َؿـَْػَعةِ ـالثََّؿ

ـْ َضَؿاِن الْ 
اًكا، َوَلْؿ َيْرِجْع بِ ـمِ َكَُّف َدَخَؾ َطَؾك اْستِقَػائَِفا َمجَّ

ِ
ـْ َؿـَْػَعِة; ٕ

َؿا َضِؿـَُف مِ

ُف َدَخَؾ َطَؾك َضَؿاكَِفا بِِؼقَؿتَِفا. َكَّ
ِ

ٕ ; ـِ  قِقَؿِة اْلَعقْ

َماِم َأْحَؿَد ِرَواَيٌة ُأْخَرى ـْ اْْلِ  ،َأنَّ َما َحَصَؾ َلُف َمـَْػَعٌة ُتَؼابُِؾ َما َغِرمَ  :َوَط

ُْجَرةِ فِل الْ  ،َؿْفرِ ـَكالْ  ْٕ َم َلفُ َوفِل الْ  ،َوفِل اْلِفبَةِ  ،َؿبِقعِ ـَوا ِة، َوَكِؼقَؿِة الطََّعاِم إَذا ُقدِّ  ،َعاِريَّ

ُف اْستَْقَفك اْلِعَقَض  ;َفَلَكَؾفُ  ،َأْو ُوِهَب مِـْفُ  َكَّ
ِ

َٓ َيْرِجُع بِِف; ٕ َفنَِذا َغِرَم ِطَقَضُف َلْؿ  ،َفنِكَُّف 

ُل  ،َيْرِجْع بِفِ  َوَّ ْٕ ِحقُح َقْقُلُف ا َكَُّف َلْؿ َيْدُخْؾ َطَؾك  ;َوالصَّ
ِ

اْستِقَػائِِف بِِعَقٍض، َوَلْق َطؾَِؿ ٕ

ُف َيْستَْقفِقِف بِِعَقِضفِ  قُْػ َأنَّ َصاِحَب اْلبَقِْت  ;َأكَّ أَْو  ،َلْؿ َيْدُخْؾ َطَؾك َذلَِؽ، َوَلْق َطؾَِؿ الضَّ

ُمُف الطََّعامَ  ـَ الْ  ;َغقَْرُه ُيَغرِّ َجاَز، َوَلْؿ  ;َؿالُِؽ َذلَِؽ ُكؾَُّف لِْؾَغاِصِب ـَلْؿ َيْلُكْؾُف، َوَلْق َضِؿ

َّٓ بَِؿا َيْرِجُع َلُف َطَؾقِْف، َفقَْرِجُع َطَؾقِْف إَذا َكاَن ُمْستَْلِجًرا بَِؿا َغِرَمُف  َيْرِجْع َطَؾك اْلَؼابِِض إ

ـْ  ُْجَرةِ. مِ ْٕ  ا

ُْجَرةِ  ْٕ ـْ ا
ًة، َوَطَؾك اْلَؼْقِل الَِّذي اْختَْرَكاُه إكََّؿا َيْرِجُع َطَؾقِْف بَِؿا اْلتََزَمُف مِ َخاصَّ

َخِر إكََّؿا  ْٔ ، َوَطَؾك اْلَؼْقِل ا ـِ ـْ قِقَؿِة اْلَعقْ
َوَيْرِجُع َطَؾقِْف إَذا َكاَن ُمْشتَِرًيا بَِؿا َغِرَمُف مِ

ـْ قِقَؿِة 
، َوَيْرِجُع َطَؾقِْف إَذا َكاَن ُمْستَِعقًرا بَِؿا َغِرَمُف مِ ـِ ـْ الثََّؿ

َيْرِجُع َطَؾقِْف بَِؿا َبَذَلُف مِ
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ـِ  اْلَعقْ

(1)
ك ُهـَاَك، َوإَِذا َكاَن ُمتََّفبًا َأْو ُمقَدًطا َلْؿ َيْرِجْع َطَؾقِْف بَِشْلءٍ  َٓ ُمَسؿًّ َفنِْن  ;; إْذ 

ـْ اْلَغاِصِب ُهَق الْ 
َفََل َشْلَء َلُف بَِؿا اْستََؼرَّ َطَؾقِْف َلْق َكاَن َأْجـَبِقًّا،  ;َؿالُِؽ ـَكاَن اْلَؼابُِض مِ

َٓ َيْستَِؼرُّ َطَؾقِْف َوَما ِسَقاُه َفَعَؾك الْ  ا َما  َٓ َيِجُب َلُف َطَؾك َكْػِسِف َشْلٌء، َوَأمَّ ُف  َكَّ
ِ

َغاِصِب; ٕ

 َفُفَق َطَؾك اْلَغاِصِب َأْيًضا َهاُهـَا. ;َبْؾ َيُؽقُن َقَراُرُه َطَؾك اْلَغاِصِب  ،َلْق َكاَن َأْجـَبِقًّا

:ِْٞ ٍُُ ايجَّا ْٛ ُف َلقَْس لِْؾَؿالِِؽ مُ  َٚاِيَك َؿْغُروِر اْبتَِداًء، َكَؿا َلقَْس َلُف ُمَطاَلبَتُُف َقَراًرا، ـَطاَلبَُة الْ َأكَّ

َماُم َأْحَؿُد فِل الْ  ِحقُح، َوَكصَّ َطَؾقِْف اْْلِ َيْعـِل -ُؿقدِِع إَذا َأْوَدَطَفا ـَوَهَذا ُهَق الصَّ

ـْ َغقِْر َحاَجةٍ  -اْلَقدِيَعةَ 
َٓ  ;َفتَؾَِػْت  ،ِطـَْد َغقِْرِه مِ ُف  ـُ الثَّاكَِل إَذا َلْؿ َيْعَؾْؿ، َفنِكَّ  ُيَضؿِّ

َكَُّف َمْغُروٌر.
ِ

َٓ ُيَطالُِب الْ  َوَذلَِؽ ٕ َؿْغُروَر فِل َجِؿقِع َهِذهِ ـَوَصْرُد َهَذا الـَّصِّ َأكَُّف 

ُف َمْغُروٌر َوَلْؿ َيْدُخْؾ َطَؾك َأكَُّف ُمَطاَلٌب، َفََل ُهَق ا ِحقُح; َفنِكَّ َقِر، َوُهَق الصَّ ْلتََزَم الصُّ

اِرُع َأْلَزَمُف بَِفا، َوَكقَْػ ُيَطالُِب الْ  ،ُؿَطاَلبَةَ ـالْ  َٓ الشَّ َؿْغُروَر َوَيتُْرُك الظَّالَِؿ ـَؿْظُؾقَم الْ ـَو

َٓ ِسقََّؿا إْن َكاَن ُمْحِسـًا بَِلْخِذِه اْلَقدِيَعَة، وَ  ؟ َو ڻ ۀ ۀ ہ  ﴿اْلَغارَّ

 ﴾ى ى ائ ائ  ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ     ۆئ﴿ [٩3التوبة:] ﴾ہ

ـُ اْلَخطَّاِب  َوَهَذا َشْلُن اْلَغارِّ الظَّالِِؿ. ،[٤٢الشورى:] َأنَّ  َوَقْد َقَضك ُطَؿُر ْب

ََمِة إَذا َوصِئََفاـُؿْشتَِرَي الْ ـالْ  ْٕ ًة، َوَأَخَذ مِـُْف َسقُِّدَها  ،َؿْغُروَر بِا ُثؿَّ َخَرَجْت ُمْستََحؼَّ

َ  ;َرَجَع بِِف َطَؾك اْلبَائِعِ  ;َؿْفرَ ـالْ 
ِ

هُ ٕ ُف َغرَّ .كَّ
(2)

َم اهلل  َٓ َيْرِجُع  َوَقَضك َطؾِلٌّ َكرَّ َوْجَفُف َأكَُّف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ يضؿـ الؿستعقر بدون تػريط، وقد تؼدمت الؿسللة يف باب العارية طىل مذهب م كَلمف  (2)

(، والصحقح فقفا أكف ٓ ضؿان طىل الؿستعقر إٓ 9(، رقؿ الؿسللة )991تحت الحديث رقؿ )

 بالتػريط، أو التعدي، واهلل أطؾؿ.

ٌد وهذا إسـا ، بف.( مـ صريؼ جابر الجعػل، طـ الشعبل، طـ طؿر 6/638أخرجف البقفؼل ) (3)

 ; ففق مـؼطع.واٍه; جابر الجعػل متروك، والشعبل مل يدرك طؿر 
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بِفِ 

(1)
َكَُّف اْستَْقَفك ِطَقَضُف. ;

ِ
افِِعلِّ  ٕ ِن لِؾشَّ َٓ َحاَبِة ُهَؿا َقْق ـْ الصَّ َواَيتَاِن َط  ،َوَهاَتاِن الرِّ

َماِم َأْحَؿَد، َوَمالٌِؽ َأَخَذ بِؼَ  ـْ اْْلِ بَِؼْقِل َطؾِلٍّ ْقِل ُطَؿَر، َوَأُبق َحـِقَػَة َأَخَذ َوِرَواَيتَاِن َط

َم اهلل َكَُّف َلْؿ َيْدُخْؾ َطَؾك َأكَُّف َيْستَْؿتُِع بِالْ  ;َوَقْقُل ُطَؿَر َأْفَؼفُ  َوْجَفُف. َكرَّ
ِ

َؿْفِر، َوإِكََّؿا ـٕ

ـِ  ْستِْؿتَاِع بِالثََّؿ
ِ

ـَ َلُف بَِعْؼِد اْلبَقِْع َسََلَمَة َوَقْد َبَذَلُف، َوَأْيًضا َفاْلبَ  ،َدَخَؾ َطَؾك آ ائُِع َضِؿ

ـَ َلُف َسََلَمَة اْلَقَلدِ  اْلَقْطِء َكَؿا َضِؿ
(2)

َيْرِجُع َطَؾقِْف  ;َفَؽَؿا َيْرِجُع َطَؾقِْف بِِؼقَؿِة اْلَقَلدِ  .

ـَُف إيَّ  َؿْفِر.ـبِالْ  ْستِْخَداِم إَذا َضؿَّ
ِ

، ـاَها الْ َفنِْن قِقَؾ: َفَؿا َتُؼقُلقَن فِل ُأْجَرةِ آ ُؿْستَِحؼُّ

؟  .َهْؾ َيْرِجُع بَِفا َطَؾك اْلَغارِّ

َح بَِذلَِؽ اْلَؼاِضل َوَأْصَحاُبُف، َوَقْد َقَضك َأمِقُر  ،ُقْؾـَا: َكَعؿْ  َيْرِجُع بَِفا، َوَقْد َصرَّ

َم اهللاْلُؿمْ  ـَ َطؾِلٌّ َكرَّ ُجَؾ إَذا َوَجَد اْمَرَأتَ  مِـِق أَْو  ،َأْو َطْؿقَاءَ  ،ُف َبْرَصاءَ َوْجَفُف َأْيًضا بَِلنَّ الرَّ

ُه. ;َفَدَخَؾ بَِفا ،َمْجـُقَكةً  ـْ َغرَّ َداُق، َوَيْرِجُع بِِف َطَؾك َم َفَؾَفا الصَّ
(3)

َوَهَذا َمْحُض  

َنَّ اْلَقلِلَّ لَ  ،اْلِؼقَاسِ 
ِ

ِحقِح; ٕ ا َلْؿ ُيْعؾِْؿُف َوَأْتَؾَػ َطَؾقِْف الْ ـَواْلِؿقَزاِن الصَّ ُف َلِزمَ  ;َؿْفرَ ـؿَّ

ف.ُغْرُمفُ   . اكتفك بِـَصِّ

 ٌٖ تؿذ تؿسفات ايػاؾب؟ د:22ر َطأي١

َفاِت  (8/4:: :)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ َفاُت اْلَغاِصِب َكتََصرُّ َوَتَصرُّ

ـِ  َواَيتَقْ ـْ الرِّ
َُا :اْلُػُضقلِلِّ َطَؾك َما َذَكْرَكا مِ ُُٖ ١َُٝ ُبْطََلُكَفا. :إْحَدا ِْ تَُفا  :َٚايجَّا ِصحَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وهق ( مـ صريؼ طظ بـ الحسقـ، طـ جده طظ بـ أبل صالب 6/637أخرجف البقفؼل ) (2)

 .مـؼطع; ٕكف مل يدرك جده طؾًقا 

ا لرجٍؾ آخر. (3)  يعـل بذلؽ: سَلمتف مـ أن يؽقن مستحؼًّ

 (.2122رقؿ ) البؾقغسقليت تخريجف يف  (4)
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َفاِت اْلَغاِصِب  َؿالِِؽ.ـَؾك إَجاَزةِ الْ َوُوُققُفَفا طَ  َوَذَكَر َأُبق اْلَخطَّاِب َأنَّ فِل َتَصرُّ

ََلةِ  ،اْلُحْؽِؿقَِّة ِرَواَيًة َأكََّفا َتَؼُع َصِحقَحًة، َوَسَقاٌء فِل َذلَِؽ اْلِعبَاَداُت، َكالطََّفاَرةِ   ،َوالصَّ

َكاةِ  ، َأْو اْلُعُؼقدُ  ،َوالزَّ َجاَرةِ  ،عِ َكاْلبَقْ  ،َواْلَحجِّ   َوالـَِّؽاِح. ،َواْْلِ

ا َما اْختَاَر الْ ـَوَهَذا َيـْبَِغل َأْن َيتََؼقََّد فِل اْلُعُؼقدِ بَِؿا َلْؿ ُيبْطِْؾُف الْ  َؿالُِؽ ـَؿالُِؽ، َفَلمَّ

ا َما َلْؿ ُيْدِركْ  ;َؿْعُؼقدِ َطَؾقْفِ ـإْبَطاَلُف َوَأْخَذ الْ  َؿالُِؽ، َفَقْجُف ـُف الْ َفَؾْؿ َكْعَؾْؿ فِقِف ِخََلًفا، َوَأمَّ

َفاُتُف، َفِػل اْلَؼَضاِء بِبُْطََلكَِفا  ُتُف، َوَتْؽُثُر َتَصرُّ التَّْصِحقِح فِقِف َأنَّ اْلَغاِصَب َتُطقُل ُمدَّ

َرُر َطَؾك الْ  َؿا َطاَد الضَّ تَِفا َيْؼتَِضل َكْقَن  ;َؿالِِؽ ـَضَرٌر َكثِقٌر، َوُربَّ َفنِنَّ اْلُحْؽَؿ بِِصحَّ

بْ   ها.ِح لِْؾَؿالِِؽ، َواْلِعَقِض بِـََؿائِِف َوِزَياَدتِِف َلُف، َواْلُحْؽُؿ بِبُْطََلكِِف َيْؿـَُع َذلَِؽ الرِّ

إذا اغمممممرت٣ ايػاؾمممممب غممممم٦ّٝا يف ايرَممممم١، ثمممممِ ْكمممممدٙ َمممممٔ َممممماٍ   د:23ر َطأي١

 َػؿٛب؟

َيْحتَِؿُؾ أَْن  :َقاَل َأُبق اْلَخطَّاِب  (8/511 :)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ

ْبُح  َكَُّف اْشتََرى  ،َوُهَق َقْقُل َأبِل َحـِقَػةَ  لِْؾَغاِصِب. َيُؽقَن الرِّ
ِ

افِِعلِّ فِل َأَحِد َقْقَلقِْف; ٕ َوالشَّ

تِفِ  ْبُح َلُف، َوَطَؾقِْف َبَدُل الَؿْغُصقِب. ;لِـَْػِسِف فِل ذِمَّ َراُء َلُف، َوالرِّ َوَهَذا قِقَاُس  َفَؽاَن الشِّ

َكَُّف َكَؿاُء مِْؾؽِفِ  َوَيْحتَِؿُؾ َأنْ  ،َقْقِل اْلِخَرقِلِّ 
ِ

ْبُح لِْؾَؿْغُصقِب مِـُْف; ٕ  ،َفَؽاَن َلفُ  ;َيُؽقَن الرِّ

ـِ الَؿالِ   ها.َضاِهُر الَؿْذَهِب  َوَهَذا ،َكَؿا َلْق اْشتََرى َلُف بَِعقْ

كؿاء العقـ قبؾ تسؾقؿ الؿال الؿغصقب يؽقن يف  :قال أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل لو

 سؾقؿ يؽقن مؾؽ الؿغصقب مـف، واهلل أطؾؿ.مؾؽ الغاصب، وكؿاؤه بعد الت
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إذا عذمممص عمممٔ زد املػؿمممٛب نعبمممد أبمممل، أٚ امممٌ غمممسد، فمممدفع    د:24ر َطأي١

 ايبدٍ، ثِ قدز عًٝ٘؟

ِه،  (8/511 :)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ ـْ َردِّ ـْ َغَصَب َشقْئًا َفَعَجَز َط َم

ٍة َشَرَدْت  ُؿَطاَلبَُة بِبََدلِِف، َفنَِذا َأَخَذُه َمَؾَؽُف، َوَلْؿ ـَفؾِْؾَؿْغُصقِب مِـُْف الْ  ;َكَعبٍْد َأَبَؼ، َأْو َدابَّ

ـَ الْ  َها، َوَيْستَِردُّ قِقَؿتََفا ـَيْؿؾِْؽ اْلَغاِصُب اْلَعقْ َؿْغُصقَبَة، َبْؾ َمتَك َقَدَر َطَؾقَْفا َلِزَمُف َردُّ

اَها. تِل َأدَّ افِِعلُّ  الَّ بِْر ـالٌِؽ: ُيَخقَُّر الْ َوَقاَل َأُبق َحـِقَػَة، َومَ  ،َوبَِفَذا َقاَل الشَّ ـَ الصَّ َؿالُِؽ َبقْ

اَها ـَ َتْضِؿقـِِف إيَّ َها َفقَْستَِردَُّها، َوَبقْ َفقَُزوُل مِْؾُؽُف َطـَْفا، َوَتِصقُر مِْؾًؽا  ،إَلك إْمَؽاِن َردِّ

َّٓ أَْن َيُؽقَن َدَفَع ُدوَن قِقَؿتَِفا بَِؼْقلِِف  َها، إ َٓ َيْؾَزُمُف َردُّ َنَّ لِْؾَغاِصِب، 
ِ

َمَع َيِؿقـِِف; ٕ

ـٌ فِقَؿا ـَؿالَِؽ َمَؾَؽ اْلبََدَل، َفََل َيبَْؼك مِْؾُؽُف َطَؾك الْ ـالْ  َكَُّف َتْضِؿق
ِ

ُؿبَْدِل، َكاْلبَقِْع، َوٕ

 بَِزْيتِِف. َيـْتَِؼُؾ اْلِؿْؾُؽ فِقِف، َفـََؼَؾُف، َكَؿا َلْق َخَؾَط َزْيتَفُ 

َٓ يَ  قاٍ: ـِ َكالتَّالِِػ،  ;ِصحُّ َتَؿؾُُّؽُف بِاْلبَقْعِ َوَلـَا َأنَّ اْلَؿْغُصقَب  َفََل َيِصحُّ بِالتَّْضِؿق

ـْ َيِدِه، َفََل َيْؿؾُِؽُف بَِذلَِؽ، َكَؿا َلْق َكاَن  ُه بُِخُروِجِف َط َر َطَؾقِْف َردُّ ُف َغِرَم َما َتَعذَّ َكَّ
ِ

َوٕ

ـَ اْلبَدَ ـالْ  ًرا، َوَلقَْس َهَذا َجْؿًعا َبقْ َْجِؾ ـِل َوالْ َؿْغُصقُب ُمَدبَّ
ِ

َكَُّف َمَؾَؽ اْلِؼقَؿَة ٕ
ِ

ُؿبَْدِل; ٕ

َٓ َطَؾك َسبِقِؾ اْلِعَقِض، َولَِفَذا إَذا َردَّ الْ  َؿْغُصقَب إَلقِْف، َردَّ اْلِؼقَؿَة َطَؾقِْف، ـاْلَحقُْؾقَلِة، 

َنَّ َحؼَّ َصاِحبِِف اْكؼَ 
ِ

َكَُّف َيُجقُز َبقُْعُف، َوٕ
ِ

ْيَت; ٕ َٓ ُيْشبُِف الزَّ ِه َو ِر َردِّ َطَع َطـُْف، لِتََعذُّ

ها.َأَبًدا
(1)

  

 يلخذ طقـ مالفو يصبر الؿالؽ بالخقار: بقـ أن :قال أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل لو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/299.)اْلكصافواكظر:  (2)
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; إٓ أن يشترط الؿالؽ أن متاطف إذا ، أو الؼقؿة التل صارت يف يدهحقـ وجقده

 ، واهلل أطؾؿ.وجد; ففق أحؼ بف، ويعقد الؼقؿة

يمم٘ أدممس٠ فٗممٌ ٜتخًُممٗا ايػاؾممب َممد٠   إذا نممإ املػؿممٛب مممما د:25ر َطأي١

 َكاّ ايعني يف ٜدٙ؟

  صاحبفا مـ  مَ رَ مذهب أمحد، والشافعل أنَّ طؾقف أجرة مؼامفا يف يده; ٕكف َح

 .آكتػاع بلجرهتا بتعديف، وهذا الؼقل اختاره الشقكاين 

  ،ومذهب أبل حـقػة، ومالؽ، وأمحد يف رواية أنَّ الغاصب ٓ يضؿـ ذلؽ

الؼقؿ بحجة أكف قد يمدي إىل اْلضرار بالغاصب، فربؿا لق تلخر  واختار ذلؽ ابـ

 الغصب طـده اجتاح ذلؽ بؿالف.

، واهلل أطؾؿ.الصٌابهق  القٌل األًل :قال أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل لو
(1)

 

إذا دفع ايػاؾب يًُايو عٛض حك٘ ع٢ً أْ٘ ؾدق١، أٚ ٖب١،  د:26ر َطأي١

 ٌٖ ٜربأ َٓ٘؟

سئؾ طـ رجؾ لف قِبََؾ رجٍؾ َتبَِعٌة، وقد -يف رواية إثرم طـف  قال أمحد 

فؼال: كقػ هذا؟! هذا يرى  -سبقؾ صدقة، أو هدية، فؾؿ يعؾؿ؟فلوصؾفا إلقف طىل 

أكف هدية. يؼقل لف: هذا لؽ طـدي.
(2)

  

َؿْغُصقَب لَِؿالِؽِِف، ـَوإِْن َوَهَب الْ :  (8/52:)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (4/463 ،461.)السقؾ الجرار (4/441 )أطَلم الؿققعقـ (8/528 )الؿغـلواكظر:  (2)

  (8/52:.)الؿغـلواكظر:  (3)



 559 فتذ ايعالّ يف دزاض١ أحادٜح بًٛغ املساّ 

 
ِحق ا، َوَزاَلْت َأْو َأْهَداُه إَلقِْف، َفالصَّ ُف َقْد َسؾََّؿُف إَلقِْف َتْسؾِقًؿا َصِحقًحا َتامًّ َكَّ

ِ
ُح َأكَُّف َيبَْرُأ; ٕ

 .َيُد اْلَغاِصِب 

ِف َطَؾك َسبِقِؾ  َْثَرِم َواِرٌد فِقَؿا إَذا أَْطَطاُه ِطَقَض َحؼِّ ْٕ َوَكََلُم َأْحَؿَد فِل ِرَواَيِة ا

ِة، َفَلَخَذُه الْ  َٓ َطَؾك َسبِقِؾ اْلِعَقِض، َفَؾْؿ َتثْبُْت  َؿالُِؽ َطَؾكـاْلَفِديَّ َهَذا اْلَقْجِف، 

تِل َأَزاَلَفاـالْ  ـَ َمالِِف، َوَأَطاَد َيَدُه الَّ  ها.ُؿَعاَوَضُة، َوَمْسَلَلُتـَا فِقَؿا إَذا َردَّ إَلقِْف َطقْ

إذا اختًف ايػاؾب ٚاملػؿٛب َٓ٘ يف ق١ُٝ املػؿٛب، أٚ ٚدٛد  د:27ر َطأي١

 ايعٝب، أٚ تًف٘؟

َؿالُِؽ َواْلَغاِصُب ـإَذا اْختََؾَػ الْ  (8/531 :)الؿغـليف   قدا١َقاٍ ابٔ 

َْصَؾ َبَراَءُة ـفِل قِقَؿِة الْ  ْٕ َنَّ ا
ِ

ََحِدِهَؿا، َفاْلَؼْقُل َقْقُل اْلَغاِصِب; ٕ َٕ ََة  َٓ َبقِـّ َؿْغُصقِب، َو

ًة، كَ  تِِف، َفََل ُيْؾِزُمُف، َما َلْؿ ُيِؼْؿ َطَؾقِْف بِِف ُحجَّ  . ...َدْيـًا، َفَلَقرَّ بِبَْعِضفِ َؿا َلْق ادََّطك َطَؾقِْف ذِمَّ

ْؾَعةٌ اَل اْلَغاِصُب: َكاَكْت فِقِف َس َوإِْن قَ 
(1)

َفَلْكَؽَر . ٌة، أَْو َطقٌْب ، َأْو أُْصبٌُع َزائِدَ 

َْصَؾ َطَدُم َذلَِؽ ـالْ  ْٕ َنَّ ا
ِ

 .َؿالُِؽ، َفاْلَؼْقُل َقْقُلُف; ٕ

َؿْغُصقِب، َأْو َردِّ مِثْؾِِف أَْو قِقَؿتَُف، َفاْلَؼْقُل َقْقُل ـفِل َردِّ الْ َوإِْن اْختََؾَػا  ثِ قاٍ:

َْصَؾ َطَدُم َذلَِؽ، وَ  ْٕ َنَّ ا
ِ

ِة بِفِ اْلَؿالِِؽ; ٕ مَّ  . اْشتَِغاُل الذِّ

َطاُه اْلَغاِصُب، َوَأْكَؽَرُه الْ   َؿالُِؽ، َفاْلَؼْقُل َقْقُل ـَوإِْن اْختََؾَػا فِل َتَؾِػِف، َفادَّ

ُر إَقاَمُة اْلبَقِّـَِة َطَؾقِْف، َفنَِذا َحَؾَػ َفؾِْؾَؿالِِؽ  ُف َأْطَؾُؿ بَِذلَِؽ، َوَتتََعذَّ َكَّ
ِ

اْلَغاِصِب; ٕ

، َفَؾِزَم َبَدُلَفاـالْ  ـِ َر َردُّ اْلَعقْ َكَُّف َتَعذَّ
ِ

 بتصرف واختصار. كتفكا .ُؿَطاَلبَُة بِبََدلِِف; ٕ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ْؾَعُة: الشجة يف الرأس. (2)  السَّ
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َّا نُعصف د:28ر َطأي١ ٌ أٚ َصَ ،َٔ نطس غ٦ّٝا قس ِ  ،از، أٚ طبم  ،أٚ ؾمٓ

 ٚغري ذيو، فٌٗ ٜكُٔ؟

 فَل يضؿـ. ة أكف ٓ يضؿـ; ٕكف ٓ يحؾ بقعفمذهب الحـابؾة وبعض الشافعق 

  وقال الشافعل: إن كان ذلؽ إذا ُفصؾ يصؾح لـػع مباح، وإذا ُكسر مل يصؾح

ًٓ ومؽسقًرا; ٕكف أتؾػ بالؽسر مالَ  ، وإن كان ققؿةٌ  فُ لف; لزمف ما بقـ ققؿتف مػصق

  يصؾح لؿـػعة مباحة; مل يؾزمف ضؿاكف. وقال أبق حـقػة: يضؿـ.ٓ

.ًالصٌاب القٌل األًل :ُ قلت
(1)

  

 نطس آ١ْٝ اـُس ٌٖ ٜكُٔ؟ د:29ر َطأي١

 فقف روايتان طـ اْلمام أمحد، ومها ققٓن لغقره مـ أهؾ العؾؿ. 

أكف يضؿـ أكقة; إٓ أن يؽسرها اْلمام تعزيًرا، وتشديًدا يف تغققر  ًالصحٍح

أطؾؿ. هللالؿـؽر، وا
2))

 

 إذا فتذ قفّؿا ع٢ً طا٥س، أٚ حٌ عكاٍ داب١ فرٖبت، فٌٗ ٜكُٔ؟ د:31ر َطأي١

 .مذهب أمحد، ومالؽ أكف يضؿـ; ٕكف تسبب يف ذلؽ 

 قجفا بعد ذلؽ فتذهب.ومذهب أبل حـقػة والشافعل أكف ٓ يضؿـ إٓ أن يف 

.ًالصٌاب القٌل األًل :ُ قلت
(3)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (6/28.)روضة الطالبقـ (8/538 )الؿغـلواكظر:  (2)

  (8/539.)الؿغـلاكظر:  (3)

  (8/541.)الؿغـلواكظر:  (4)



 561 فتذ ايعالّ يف دزاض١ أحادٜح بًٛغ املساّ 

 
 ٓ٘؟إذا دٌٗ ايػاؾب زب املاٍ، فهٝف ٜعٝدٙ ٜٚتدًـ َ د:31ر َطأي١

 ِٝقاٍ ابٔ ايك   يفطَلم الؿققعقـأ (3/46 :) َيْعِرُف َٓ ـْ ِطـَْدُه َأْمَقاٌل  َم

َْمَقاِل َفنَِذا  ،َواْلَعَقاِريِّ َوَكْحِقَها ،َكاْلُغُصقِب  ،َأْصَحاَبَفا ْٕ َر َطَؾقِْف َمْعِرَفُة َأْرَباِب ا َتَعذَّ

ُق بَِفا َطـُْفْؿ; َفنِْن  ،َمالٍِؽ وَ  ،َفنِنَّ َمْذَهَب َأبِل َحـِقَػةَ  ;َوَيئَِس مِـَْفا ُف َيتََصدَّ َوَأْحَؿَد َأكَّ

ْمَضاءِ  ;َضَفُروا َبْعَد َذلَِؽ  ـَ اْْلِ ـَ َبقْ ـِ  ،َكاُكقا ُمَخقَِّري ـَ التَّْضِؿق ا َجاَءْت ، َوَبقْ َوَهَذا مِؿَّ

ـَُّة فِل الؾَُّؼَطةِ   الؿراد. كتفكا.بِِف السُّ

 إلباين،واْلمام  ابـ باز،اْلمام  قة، ثؿوهذا ققل شقخ اْلسَلم ابـ تقؿ ُ :قلت

وغقرهؿ رمحة اهلل طؾقفؿ أمجعقـ. ،ابـ طثقؿقـواْلمام  القادطل،واْلمام 
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.276)ص آختقارات (39/6:3-6:6 )مجؿقع الػتاوىواكظر:  (2)
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ـِ َخِديٍج  (118) ـْ َرافِِع ْب   َوَط

ِ
َمْن َزَرَع فِي َأْرِض »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

ْرِع َشْيٌء، َوَلُه َكَػَؼُتهُ  بَِغْقرِ  َقْومٍ  َّٓ «إْذكِِفْم َفَؾْقَس َلُه ِمَن الزَّ . َرَواُه َأْحَؿُد، َوإَْرَبَعُة إ

. َوُيَؼاُل إنَّ  ـَُف التِّْرمِِذيُّ َػُف. الـََّسائِّل، َوَحسَّ الُبَخاِريَّ َضعَّ
(1)

 

َبقِْر  (118) ـِ الزُّ ـْ ُطْرَوَة ْب ـْ أَْص  َوَط
 َقاَل: َقاَل َرُجٌؾ مِ

ِ
: ملسو هيلع هللا ىلصَحاِب َرُسقِل اهلل

 
ِ
ـِ اْختََصَؿا إَلك َرُسقِل اهلل فِل َأْرٍض، َغَرَس َأَحُدُهَؿا فِقَفا َكْخًَل  ملسو هيلع هللا ىلصإنَّ َرُجَؾقْ

 
ِ
بِإَْرِض لَِصاِحبَِفا، َوَأَمَر َصاِحَب الـَّْخِؾ  ملسو هيلع هللا ىلصَوإَْرُض لِْمَخِر، َفَؼَضك َرُسقُل اهلل

ِعْرٍق َلْقَس لِ »َأْن ُيْخِرَج َكْخَؾُف َوَقاَل: 
(2)

ـٌ «َضالٍِم َحقٌّ   .. َرَواُه َأُبقَداُود، َوإِْسـَاُدُه َحَس
(3)

 

ـِ َزْيٍد، َواْخُتؾَِػ  (118) ـْ َسِعقِد ْب ـْ ِرَواَيِة ُطْرَوَة َط
ـِ مِ ـَ َوآِخُرُه ِطـَْد َأْصَحاِب السُّ

ـِ َصَحابِقِِّف.فِل َوْصؾِِف َوإِْرَسالِِف، َوفِل َتْعقِ  ق
(4)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 3577(، وابـ ماجف )2477(، والترمذي )4514(، وأبقداود )4/576. أخرجف أمحد )ضعٝف (2)

ه مـ صرق طـ شريؽ طـ أبل إسحاق طـ ططاء بـ أبل رباح طـ رافع بـ خديج بف. وإسـاد

ضعقػ; لضعػ شريؽ، وطـعـة أبل إسحاق، واكؼطاطف بقـ ططاء ورافع فنكف مل يسؿع مـف كؿا ذكر 

ذلؽ غقر واحد مـ الحػاظ. وقد ضعػ الحديث البخاري فقؿا كؼؾف طـف الخطابل، وكؼؾ طـف 

 الترمذي التحسقـ، وضعػف ابـ طدي والبقفؼل، وأكؽره مقسك بـ هارون الحؿال.

ا صريًحا يشفد لف. وشريؽ قد تقبع، تابعف ققس بـ الربقع وهق ضعقػ ومل أجد لف حديثً  قلت:

 (، فبؼقت العؾة يف آكؼطاع والتدلقس. 7/247أيًضا، أخرجف البقفؼل )

طرق( وأسـد إلقف الظؾؿ; ٕن الظؾؿ حصؾ بف حقـ غرس ل)روي بتـقيـ )طرق( فقؽقن )ضامل( كعًتا  (3)

غقر تـقيـ فقؽقن بتؼدير مضاف محذوف، أي: لقس يف أرض الغقر بغقر إذن. ويروى باْلضافة ب

 لذي طرق ضامل حؼ.

(، مـ صريؼ محؿد بـ إسحاق طـ يحقك بـ 4185. أخرجف أبقداود )ضعٝف، ايساجح إزساي٘ (4)

طروة طـ أبقف بف. وإسـاده ضعقػ; ٕن ابـ إسحاق مدلس ومل يصرح بالسؿاع ثؿ الحديث قد 

 رقطـل أن صريؼ يحقك بـ طروة الؿذكقرة لقست محػقضة. اختؾػ يف إسـاده كؿا سقليت، وذكر الدا

(، والترمذي 6873) الؽبرى(، والـسائل يف 4184. أخرجف أبقداود )ضعٝف، ايساجح إزساي٘ (5)

  =(، كؾفؿ مـ صريؼ طبدالقهاب الثؼػل طـ أيقب طـ هشام بـ طروة طـ أبقف طـ سعقد بـ 2489)



 563 فتذ ايعالّ يف دزاض١ أحادٜح بًٛغ املساّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 زيد بف.  =

(: اكػرد بف طبدالقهاب الثؼػل، واختؾػ فقف طىل 5/525-527) العؾؾيف  قال الدارقطـل 

. وتابعف هشام بـ طروة، فرواه الثقري طـ هشام طـ أبقف قال: حدثـل مـ ٓ أهتؿ طـ الـبل 

 جرير ابـ طبدالحؿقد.

وقال يحقك بـ سعقد إكصاري ومالؽ بـ أكس وطبداهلل بـ إدريس ويحقك بـ سعقد إمقي 

 ([.  (6873الؽبرى. ]قؾت: وزاد الـسائل الؾقث بـ سعد كؿا يف طـ هشام طـ أبقف مرسًَل 

قال: وروي طـ الزهري طـ طروة طـ طائشة، قالف سقيد بـ طبدالعزيز طـ سػقان بـ حسقـ. 

 . ورواه يحقك بـ طروة بـ الزبقر طـ أبقف طـ رجؾ مـ أصحاب الـبل 

 هوالؿرسؾ طـ طروة أصح. ا

أشار إلقف الحافظ الدارقطـل قد رواه طـ الزهري أيًضا وحديث طائشة الؿذكقر الذي  قلت:

 (. 7/253( ومـ صريؼف البقفؼل )2551رقؿ ) مسـد الطقالسلزمعُة بـ صالح كؿا يف 

وهق مـؽر; ٕن سػقان بـ حسقـ وزمعة بـ صالح ضعقػان يف الزهري، وقد خالػا رواية الثؼات 

(: هذا حديث 2/585لقلده ) العؾؾا يف كؿا تؼدم يف كَلم الدارقطـل. وقد قال أبقحاتؿ كؿ

 مـؽر. 

(، مـ صريؼ محؿد بـ 7/253ولؾحديث شاهد مـ حديث سؿرة بـ جـدب: أخرجف البقفؼل )

طبداهلل إكصاري طـ سعقد بـ أبل طروبة طـ قتادة طـ الحسـ طـ سؿرة بـ جـدب مرفقًطا 

 .«من أحاط طؾى شيء ففو أحق به، ولقس لعرق ضامل حق»بؾػظ: 

، فؼد روى الحديث مجاطة طـ سعقد «لقس لعرق ضامل حق»والحديث مشفقر بدون زيادة:  :قلت

 بـ أبل طروبة بدون هذه الزيادة.ا

(، والطحاوي 2126(، وابـ الجارود )6874(، والؽبرى لؾـسائل )8/87اكظر: ابـ أبل شقبة )

اه أيًضا شعبة وهشام (، ورو7974( )7975) الؽبقر(، والطبراين يف 4/379) شرح الؿعاينيف 

 (7976 )الؽبقر(، والطبراين يف 17:طـ طروة بدون الزيادة الؿذكقرة. اكظر: الطقالسل )

 (. 7/259(، والبقفؼل )7978( )7977)

 فالزيادة الؿذكقرة تعتبر شاذة يف حديث سؿرة بـ جـدب، واهلل أطؾؿ.  قلت:

(، مـ صريؼ 438-6/437ولؾحديث شاهد مـ حديث طبادة بـ الصامت: أخرجف أمحد )

إسحاق ابـ يحقك بـ القلقد بـ طبادة بـ الصامت طـ طبادة بـ الصامت قال: إن مـ قضاء رسقل 

  = أكف لقس لعرق ضامل حؼ. اهلل 
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ـْ َأبِل َبْؽَرَة  (111) إْن »َقاَل فِل ُخْطبَتِِف َيْقَم الـَّْحِر بِِؿـًك:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ  ،َوَط

ا فِي َشْفرُِكْم َهَذا فِي بََؾِدُكْم َكُحْرَمِة َيْوِمُؽْم َهَذ  دَِماَءُكْم َوَأْمَواَلُؽْم َطَؾْقُؽْم َحَرامٌ 

.. ُمتََّػٌؼ َطَؾقْفِ «َهَذا
(1)

 

  حاديثاملسائل واألحكام املستفادة من األ

 مع ذكر بعض املسائل امللحقة

ا بعمد حؿماد   ٗإذا غؿب غاؾْب أزّقا فصزعٗما، فأدزنٗما ؾماحب    د:1ر َطأي١

 ايصزع؟

َد َحَصادِ َفَؿتَك َكاَن َهَذا َبعْ  (8/476 :)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ

ْرعَ  َكَُّف َكَؿاُء َمالِِف، َوَطَؾقِْف ، َفنِكَُّف لِْؾَغاِصِب  ;اْلَغاِصِب الزَّ
ِ

َٓ َكْعَؾُؿ فِقِف ِخََلًفا; َوَذلَِؽ ٕ

ُْجَرُة إَلك َوْقِت التَّْسؾِقؿِ  ْٕ  هاَوَضَؿاُن الـَّْؼِص. ،ا

 إذا غؿب أزّقا فب٢ٓ فٝٗا أٚ غسع غسّضا؟ د:2ر َطأي١

إَذا َغَرَس فِل َأْرِض  (8/476 :)الؿغـل يف  قاٍ أبٛ حمُد بٔ قدا١َ

َْرِض َقْؾَع ِغَراِسفِ  ْٕ َلِزَم  ;َأْو بِـَائِفِ  ،َغقِْرِه بَِغقِْر إْذكِِف، َأْو َبـَك فِقَفا، َفَطَؾَب َصاِحُب ا

ـِ ، اْلَغاِصَب َذلَِؽ  ـِ َطْؿِرو ْب ـُ َزْيِد ْب َٓ َكْعَؾُؿ فِقِف ِخََلًفا; لَِؿا َرَوى َسِعقُد ْب ُكَػقٍْؾ، َأنَّ  َو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وإسـاده مـؼطع; ٕن إسحاق مل يدرك طبادة بـ الصامت، ثؿ هق مجفقل الحال، ثؿ إن حديثف  =

 . ؾالؽامهذا غقر محػقظ كؿا ذكر ذلؽ ابـ طدي يف 

 فالحديث أحسـ صرقف مرسؾ طروة بـ الزبقر، وٓ كعؾؿ لف ما يصؾح لتؼقيتف، واهلل أطؾؿ.  قلت:

  (2631 .)إرواء الغؾقؾ(، و -7/877) البدر الؿـقرواكظر: 

 (. :278(، ومسؾؿ )78أخرجف البخاري ) (2)
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 ها.«َلْقَس لِِعْرِق َضالٍِم َحقٌّ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلَّ 

، ُروي بتـقيـ )طرق(; فقؽقن «َلْقَس لِِعْرِق َضالٍِم َحقٌّ » َٚع٢ٓ ٖرٙ اجل١ًُ:

)ضاملٍ( كعتًا لـ)طرق(، وأسـد إلقف الظؾؿ; ٕنَّ الظؾؿ حصؾ بف، ويروى باْلضافة 

.فقؽقن بتؼدير مضاف محذ بغقر تـقيـ  وف، أي: لقس لذي طرق ضاملٍ حؼٌّ

إذا غؿممممب غاؾممممب أزّقمممما ثممممِ أدزنٗمممما زبٗمممما ٚايممممصزع قمممما٥ِ مل        د:3ر َطأي١

 ُٜخؿد؟

  ،قال مجاطة مـ أهؾ العؾؿ: ُيَخقَُّر الؿالؽ بقـ أن يؼر الزرع إىل وقت الحصاد

ولف أجرة الؿثؾ وأرش الـؼص، وبقـ أن يدفع إىل صاحب الزرع كػؼتف ويلخذ 

طبقد وغقرمها، واستدلقا طىل ذلؽ بحديث رافع  الزرع، وهذا مذهب أمحد، وأبل

 ســ أبل داودبـ خديج الذي يف الباب، وبحديث رافع بـ خديج يف ا

ما »رأى زرًطا يف أرض ضفقر، فؼال:  بنسـاد صحقح أنَّ الـبل  (::44)

فخذوا زرطؽم »فؼالقا: إكف لقس لظفقر، ولؽـف لػَلن. قال:  «!أحسن زرع ضفقر

 .«طؾقه كػؼته وردوا

  ومذهب الجؿفقر، وأكثر الػؼفاء طىل أن الؿالؽ يؿؾؽ إجبار الغاصب طىل

، «لقس لعرق ضامل حق»قؾع زرطف كالغرس، والبـاء، واستدلقا بعؿقم حديث: 

وٕكف زرع يف أرض غقره ضؾًؿا; فؾقس لف الحؼ يف إبؼائف يف أرضف بغقر إذكف 

حديثفؿ إول ففق ، وأما الصٌابورضاه، وهذا الؼقل اختاره الشقكاين وهق 

ضعقػ كؿا تؼدم بقاكف يف الباب، وحديثفؿ الثاين لقس فقف أكف زرع بغقر إذن 
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صاحب إرض، أو بعد غصبف إرض، بؾ الظاهر يف الحديث خَلف ذلؽ، 

 ;كان بصقرة مل يرضفا رسقل اهلل  وإضفر يف هذا الحديث أنَّ الؽراء

ذكقر: أفؼر أخاك. أي: أططف، ولذلؽ قال سعقد بـ الؿسقب َطِؼَب الحديث الؿ

أو أكره بالدراهؿ.
(1)

  

 إذا قًع ايػاؾب ايػذس فٌٗ ًٜصَ٘ تط١ٜٛ األزض؟ د:4ر َطأي١

َوإِْذ َقَؾَعَفا َلِزَمُف َتْسِقَيُة  (8/477 :)الؿغـليف   قاٍ أبٛ حمُد بٔ قدا١َ

َكَُّف َضَرٌر َحَصَؾ بِ 
ِ

َْرِض إَلك َما َكاَكْت َطَؾقِْف; ٕ ْٕ ِػْعؾِِف فِل مِْؾِؽ َغقِْرِه، اْلَحْػِر، َوَردُّ ا

 ها.َفَؾِزَمتُْف إَزاَلتُفُ 

 :بعض التفرِعات

َْرِض َأْخَذ :  (8/477)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ ْٕ َوإِْن َأَراَد َصاِحُب ا

َجِر َواْلبِـَاِء بَِغقِْر ِطَقضٍ  ـُ َماِل اْلَغاِصِب، َفَؾؿْ  ;الشَّ ُف َطقْ َكَّ
ِ

ـْ َلُف َذلَِؽ; ٕ َيْؿؾِْؽ  َلْؿ َيُؽ

َْرِض َأْخَذُه، َكَؿا َلْق َوَضَع فِقَفا َأَثاًثا َأْو َحقََقاًكا. ْٕ َب َأْخَذُه بِِؼقَؿتِِف، َوإِْن َصؾَ  َصاِحُب ا

َّٓ اْلَؼْؾعَ  كَوَأب َكَُّف مِْؾُؽُف، َفَؿَؾَؽ َكْؼَؾُف. ;َمالُِؽُف إ
ِ

َٓ ُيْجبَُر َطَؾك أَْخِذ  َفَؾُف اْلَؼْؾُع; ٕ َو

َكََّفا ُمَعاَوَضٌة، َفَؾْؿ ُيْجبَْر َطَؾقَْفا.اْلِؼقَؿِة; 
ِ

َوإِْن اتََّػَؼ َطَؾك َتْعِقيِضِف َطـُْف بِاْلِؼقَؿِة َأْو  ٕ

َػَؼا َطَؾقِْف. ;َجازَ  ;َغقِْرَها َنَّ اْلَحؼَّ َلُفَؿا، َفَجاَز َما اتَّ
ِ

َوإِْن َوَهَب اْلَغاِصُب اْلِغَراَس  ٕ

َْرضِ  ْٕ ـْ َقْؾِعِف، َوَقبَِؾُف الْ  ;َواْلبِـَاَء لَِؿالِِؽ ا
 ،َأَبك َقبُقَلفُ  َوإِنْ  َجاَز. ;َؿالُِؽ ـلِقَتََخؾََّص مِ

ـْ فِقِف  ;َوَكاَن فِل َقْؾِعِف َغَرٌض َصِحقٌح  َم، َوإِْن َلْؿ َيُؽ َلْؿ ُيْجبَْر َطَؾك َقبُقلِِف; لَِؿا َتَؼدَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (4/464.)السقؾ الجرار (8/487- )الؿغـلواكظر:  (2)
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َنَّ 

ِ
ـْ َغقِْر َغَرٍض  َغَرٌض َصِحقٌح اْحتََؿَؾ َأْن ُيْجبََر َطَؾك َقبُقلِِف; ٕ

فِقِف َرْفَع اْلُخُصقَمِة مِ

َض  َنَّ فِقِف إْجبَاًرا َطَؾك َطْؼٍد ُيْعتَبَُر الرِّ
ِ

َٓ ُيْجبََر; ٕ  هافِقِف. اَيُػقُت، َوَيْحتَِؿُؾ أَْن 

 إذا غؿب أزّقا فػسضٗا، فأنست فًُٔ ايجُس٠؟ د:5ر َطأي١

ْرًضا َوإِْن َغَصَب أَ  (8/48: :)الؿغـليف   قاٍ أبٛ حمُد بٔ قدا١َ

َوإِْن َأْدَرَكَفا  َل َلُف.َفِف  ;َفَغَرَسَفا َفَلْثَؿَرْت، َفَلْدَرَكَفا َربَُّفا َبْعَد َأْخِذ اْلَغاِصِب َثَؿَرَتَفا

َكََّفا َثَؿَرُة َشَجِرِه، َفَؽاَكْت َلُف، َكَؿا َلْق َكاَكْت فِل َأْرِضِف، 
ِ

َوالثََّؿَرُة فِقَفا، َفَؽَذلَِؽ; ٕ

َكََّفا َكؿَ 
ِ

 هاَفَؽاَن َلُف، َكَلْغَصاكَِفا َوَوَرقَِفا. ;اُء َأْصٍؾ َمْحُؽقٍم بِِف لِْؾَغاِصِب َوٕ

 ثؿ ذكر طـ الؼاضل أكف قال: هل لرب إرض. وكؼؾف طـ أمحد رواية.

 .واهلل أطؾؿ ولؽـ طؾقف أجرة إرض كؿا تؼدم، ،القٌل األًلهق  ًالساجح :ُ قلت

 ت َػؿٛب١؟إذا اغرت٣ أزّقا فب٢ٓ فٝٗا أٚ غسع ثِ باْ د:6ر َطأي١

َماُم أَْحَؿُد َطَؾك  (4/442 :)طَلم الؿققعقـأيف   قاٍ ابٔ ايكِٝ َكصَّ اْْلِ

ـْ اْشتََرى َأْرًضا َفبَـَك فِقَفا َأْو َغَرَس  ْت  ،َأنَّ َم َفؾِْؾُؿْستَِحؼِّ َقْؾُع َذلَِؽ، ُثؿَّ  ;ُثؿَّ ُاْسُتِحؼَّ

ُف َلقَْس لِْؾُؿْستَِحؼِّ  ُؿْشتَِري َطَؾك اْلبَائِِع بَِؿا َكَؼَص،ـَيْرِجُع الْ  َوَكصَّ فِل َمْقِضٍع آَخَر َأكَّ

ـَ َكْؼَصفُ  َّٓ َأْن َيْضَؿ ـِ  ،َقْؾُعُف إ قْ َوَأْقَرُبُفَؿا  ،ُثؿَّ َيْرِجَع بِِف َطَؾك اْلبَائِِع، َوَهَذا َأْفَؼُف الـَّصَّ

 ،َمْلُذوًكا فِقِف، َوَلقَْس َضالًِؿا بِفِ ُؿْشتَِرَي َغَرَس َوَبـَك ِغَراًسا َوبِـَاًء ـإَلك اْلَعْدِل; َفنِنَّ الْ 

ـَ َلُف َكْؼَصُف، َواْلبَائُِع ُهَق  َفاْلِعْرُق َلقَْس بَِظالٍِؿ، َفََل َيُجقُز لِْؾُؿْستَِحؼِّ َقْؾُعُف َحتَّك َيْضَؿ

ُؿْستَِحؼُّ ـَفنَِذا َأَراَد الْ  ُؿْشتَِرَي بِبِـَائِِف َوِغَراِسفِ ـُؿْستَِحؼَّ بِبَقِْعِف َماَلُف َوَغرَّ الْ ـالَِّذي َضَؾَؿ الْ 
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ـَ لِْؾَؿْغُروِر َما َكَؼَص بَِؼْؾِعِف ُثؿَّ َيْرِجُع بِِف َطَؾك الظَّالِؿِ  ـِ َمالِِف َضِؿ ُجقَع فِل َطقْ  ،الرُّ

ـِ الْ  ـْ َتْضِؿق
ُجقِع َطَؾك اْلَغارِّ  ،َؿْغُرورِ ـَوَكاَن َتْضِؿقـُُف َلُف َأْوَلك مِ ـْ الرُّ

 ها.ُثؿَّ َتْؿؽِقـُُف مِ

 إذا غؿب غذّسا فأنس، فًُٔ ايجُس؟ د:7ر َطأي١

َوإِْن :  (8/48:-491)الؿغـليف   قاٍ عبد اهلل بٔ أمحد بٔ قدا١َ

َجرِ  ;َغَصَب َشَجًرا َفَلْثَؿرَ  َكَُّف َكَؿاُء مِْؾؽِِف،  َفالثََّؿُر لَِصاِحِب الشَّ
ِ

بَِغقِْر ِخََلٍف َكْعَؾُؿُف; ٕ

ـُ مِْؾؽِِف َكؿَ  َجَر َطقْ َنَّ الشَّ
ِ

َوَطَؾقِْف َردُّ الثََّؿِر إْن  ا َوَزاَد َفَلْشبََف َما َلْق َصاَلْت َأْغَصاُكُف.َوٕ

 هاَفَعَؾقِْف َبَدُلُف. ;َكاَن َباقِقًا، َوإِْن َكاَن َتالًِػا

 ثِ طايب٘ ؾاحبٗا بإشايت٘؟ ؿؿٗا،دإذا غؿب داّزا فصٚقٗا، ٚ د:8ر َطأي١

َب َداًرا، َوإِْن َغَص  (8/478 :)الؿغـليف   قاٍ أبٛ حمُد بٔ قدا١َ

َصَفا َقَفا ،َفَجصَّ َفا بِنَِزاَلتِِف، َوفِل إَزاَلتِِف َغَرٌض  ،َوَزوَّ َلِزَمُف إَزاَلُتُف، َوَأْرُش  ;َوَصاَلبَُف َربُّ

ـْ فِقِف َغَرٌض، َفَقَهبَُف اْلَغاِصُب لَِؿالِؽَِفا ُأْجبَِر َطَؾك  ;َكْؼِصَفا إْن َكَؼَصْت، َوإِْن َلْؿ َيُؽ

َنَّ 
ِ

اِر، َفَلْشبََف َقَصاَرَة الثَّْقِب. َقبُقلِِف; ٕ َكََّفا  َذلَِؽ ِصَػٌة فِل الدَّ
ِ

َٓ ُيْجبََر; ٕ َوَيْحتَِؿُؾ َأْن 

َوإِْن َصَؾَب اْلَغاِصُب َقْؾَعُف، َوَمـََعُف  َأْطقَاُن ُمتََؿقَِّزٌة، َفَصاَرْت بَِؿـِْزَلِة اْلُؼَؿاِش.

َفؾِْؾَغاِصِب َقْؾُعُف، َكَؿا َيْؿؾُِؽ َقْؾَع ِغَراِسِف،  ;ْشطِ َؿالُِؽ، َوَكاَن َلُف قِقَؿٌة َبْعَد اْلؽَ ـالْ 

ـْ َلُف قِقَؿٌة، َفِػقِف َوْجَفانِ  َؿالُِؽ قِقَؿتَُف، َأْو َلْؿ َيبُْذْل.ـَسَقاٌء َبَذَل َلُف الْ   :َوإِْن َلْؿ َيُؽ

َُا ُُٖ ـُ َمالِِف. :َأَحدُُ َكَُّف َطقْ
ِ

ِْٞ َيْؿؾُِؽ َقْؾَعُف; ٕ َٓ َيـَْػُع، َٓ َيؿْ  :َٚايجَّا َكَُّف َسَػٌف َيُضرُّ َو
ِ

ؾُِؽ; ٕ

 ها.َفَؾْؿ ُيْجبَْر َطَؾقْفِ 



 569 فتذ ايعالّ يف دزاض١ أحادٜح بًٛغ املساّ 

 
 إذا غؿب أزّقا ٚنػط تسابٗا؟ د:9ر َطأي١

َوإِْن َغَصَب َأْرًضا،  (8/478-479 :)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ

ُه َوَفْرُشُف َطَؾك َما َكاَن، إْن َصَؾبَُف الْ  ;َفَؽَشَط ُتَراَبَفا ، َوَكاَن فِقِف َغَرٌض َؿالُِؽ ـَلِزَمُف َردُّ

. ـِ ـْ فِقِف َغَرٌض، َفَفْؾ ُيْجبَُر َطَؾك َفْرِشِف؟ َيْحتَِؿُؾ َوْجَفقْ َوإِْن  َصِحقٌح، َوإِْن َلْؿ َيُؽ

ـْ إَزاَلِة ـَمـََعُف الْ 
ِه َغَرٌض مِ ُه َوَصَؾَب اْلَغاِصُب َذلَِؽ، َوَكاَن فِل َردِّ َؿالُِؽ َفْرَشُف، َأْو َردَّ

َة َشْغؾَِفا َوَأْجُر َكْؼِصَفا.َضَرٍر، َأْو َض  ُه، َوَطَؾقِْف أَْجُر مِثْؾَِفا ُمدَّ َوإِْن  َؿاٍن، َفَؾُف َفْرُشُف َوَردُّ

َّٓ َأْن َيُؽقَن َقْد َجَعَؾ فِقِف تِبْـًا َلُف،  ;َأَخَذ ُتَراَب َأْرٍض، َفَضَرَبُف لِبِـَاءٍ  َٓ َشْلَء َلُف، إ َردَّ، َو

َٓ َيْحُصُؾ مِـُْف َشْلٌء، َفِػقِف َوْجَفانِ  ُف َوَيْلُخَذ تِبْـَُف.َفقَُؽقَن َلُف َأْن َيُحؾَّ  بِـَاًء  ;َوإِْن َكاَن 

ـْ َلُف قِقَؿٌة. َلِزَمُف َذلَِؽ إَذا  ;َؿالُِؽ بَِحؾِّفِ ـَوإِْن َصاَلبَُف الْ  َطَؾك َكْشِط التَّْزِويِؼ إَذا َلْؿ َيُؽ

ـْ فِقِف غَ  .َكاَن فِقِف َغَرٌض، َوإِْن َلْؿ َيُؽ ـِ اًرا َرٌض َفَعَؾك َوْجَفقْ ا َأْو َفخَّ  ;َوإِْن َجَعَؾُف آُجرًّ

َٓ لِْؾَؿالِِؽ إْجبَاُرهُ  َٓ َأْجَر َلُف لَِعَؿؾِِف، َوَلقَْس َلُف َكْسُرُه، َو ُه، َو َنَّ َذلَِؽ  َلِزَمُف َردُّ
ِ

َطَؾقِْف; ٕ

ـْ إَضاَطِة الْ  ملسو هيلع هللا ىلصْد َكَفك الـَّبِلُّ َٓ ُيِػقُد، َوإِْتََلٌف لِْؾَؿاِل، َوإَِضاَطٌة َلُف، َوقَ  َسَػفٌ   ها.َؿالِ ـَط

 إذا غؿب أزّقا فخفس بٗا ب٦ّسا؟ د:11ر َطأي١

َوإِْن َغَصَب َأْرًضا، َفَحَػَر  (8/479-47: :)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ

َفاـفِقَفا بِئًْرا َفَطاَلبَُف الْ  َ  ;َؿالُِؽ بَِطؿِّ
ِ

َْرِض، َوٕ ْٕ ُف َيُضرُّ بِا َكَّ
ِ

نَّ التَُّراَب َلِزَمُف َذلَِؽ; ٕ

َْرِض. ْٕ ُه، َكُتَراِب ا ـْ َمْقِضِعِف، َفَؾِزَمُف َردُّ
َوَكَذلَِؽ إْن َحَػَر فِقَفا َكْفًرا، أَْو  مِْؾُؽُف، َكَؼَؾُف مِ

َفا، َفَؿـََعُف الْ  َحَػَر بِئًْرا فِل مِْؾِؽ َرُجٍؾ بَِغقِْر إْذكِِف. َؿالُِؽ، ـَوإِْن َأَراَد اْلَغاِصُب َصؿَّ

َفا، بَِلْن َيْسُؼَط َطـُْف َضَؿاُن َما َيَؼُع فِقَفا، أَْو َيُؽقَن َقْد َكَظْركَ  ا; َفنِْن َكاَن َلُف َغَرٌض فِل َصؿِّ



 :56 نتاب ايبٝٛع

 
دُّ;  َكَؼَؾ ُتَراَبَفا إَلك مِْؾِؽ َكْػِسِف، َأْو مِْؾِؽ َغقِْرِه، َأْو َصِريٌؼ َيْحتَاُج إَلك َتْػِريِغِف، َفَؾُف الرَّ

ـْ اْلَغَرضِ 
افِِعلُّ  .لَِؿا فِقِف مِ ـْ َلُف َغَرٌض فِل َصؿِّ اْلبِئِْر، مِثُْؾ  ،َوبَِفَذا َقاَل الشَّ َوإِْن َلْؿ َيُؽ

ا ـَؿْغُصقِب مِـُْف، َوَأْبَرَأُه الْ ـَأْن َيُؽقَن َقْد َوَضَع التَُّراَب فِل مِْؾِؽ الْ  َؿْغُصقُب مِـُْف مِؿَّ

َفا، فِل ـْ َلُف َصؿُّ َٓ َكْػَع فِقِف، َفَؾْؿ  َحَػَر، َوَأذَِن فِقِف، َلْؿ َيُؽ َكَُّف إْتََلٌف 
ِ

ٕ ; ـِ َأَحِد اْلَقْجَفقْ

ـْ َلُف فِْعُؾُف، َكَؿا َلْق َغَصَب ُكْؼَرةً  َيُؽ
(1)

  ، َفَطبََعَفا َدَراِهَؿ، ُثؿَّ َأَراَد َجْعَؾَفا ُكْؼَرًة.

افِِعقَِّة. ،ُؿَزكِلُّ ـَوالْ  ،َوبَِفَذا َقاَل أَُبق َحـِقَػةَ  َفا.وَ  َوَبْعُض الشَّ  َقاَل َبْعُضُفْؿ: َلُف َصؿُّ

َؿاِن بِنِْبَراِء الْ  ـْ الضَّ
َٓ َيبَْرُأ مِ َكَُّف 

ِ
ا َلْؿ  ;َؿالِِؽ ـَوُهَق اْلَقْجُف الثَّاكِل َلـَا; ٕ ُف إْبَراٌء مِؿَّ َكَّ

ِ
ٕ

ـْ َحؼِّ َغقِْرِه َوُهَق اْلَقاقُِع فِقَفا.
  َيِجْب َبْعُد، َوُهَق َأْيًضا إْبَراٌء مِ

َٓا َْرضِ  :ََٚي ْٕ ي، َفنَِذا َرِضَل َصاِحُب ا َؿاَن إكََّؿا َلِزَمُف لُِقُجقدِ التََّعدِّ َزاَل  ;َأنَّ الضَّ

ي  ا َلْؿ َيِجْب، َوإِكََّؿا ُهَق إْسَؼاُط التََّعدِّ َؿاُن، َوَلقَْس َهَذا إْبَراًء مِؿَّ ي، َفَزاَل الضَّ التََّعدِّ

َفا; َوَهَؽَذا َيـْبَِغل َأْن يَ  بِِرَضائِِف بِِف. ـْ َصؿِّ
ـْ َمـََعُف مِ

ْبَراِء، َوَلؽِ ْظ بِاْْلِ ُؽقَن إَذا َلْؿ َيتََؾػَّ

ـُ ِرَضاُه بَِذلَِؽ. ُف َيتََضؿَّ َكَّ
ِ

 هإ

 إذا غؿب غاؾب عبّدا، ثِ د٢ٓ عًٝ٘ دٓا١ٜ َكدز٠ ايد١ٜ؟ د:11ر َطأي١

  الصحقح مـ كَلم أهؾ العؾؿ أنَّ الغاصب يضؿـ أكثر إمريـ مـ أرش

; ٕنَّ سبب ضؿان كؾ واحد مـفؿا ُوِجَد; فقجب الـؼص، أو دية ذلؽ العضق

أكثرمها، ودخؾ أخر فقف; فننَّ القد والجـاية ُوِجدا مجقًعا.
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ػضة التل مل ُتصـَّع َبْعُد.هل سبقؽة ال (2)

  (8/483.)الؿغـلاكظر:  (3)
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 إذا د٢ٓ ع٢ً ايعبد غري ايػاؾب؟ د:12ر َطأي١

َوإِْن َغَصَب َطبًْدا، َفَؼَطَع آَخُر  (8/484 :)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ

ِفَؿا  ;َيَدهُ  ـُ َأيِّ َنَّ اْلَجاكَِل َقَطَع َيَدُه، َواْلَغاِصُب َحَصَؾ الـَّْؼُص َفؾِْؾَؿالِِؽ َتْضِؿق
ِ

َشاَء; ٕ

ـَ اْلَجاكَِل  َٓ َيْرِجُع َطَؾك َأَحٍد;  ;فِل َيِدِه، إْن َضؿَّ َٓ َغقُْر، َو َفَؾُف َتْضِؿقـُُف كِْصَػ قِقَؿتِِف 

ا َوَجَب َطَؾقِْف. ـُْف َأْكثََر مِؿَّ ُف َلْؿ ُيَضؿِّ َكَّ
ِ

ـُ ا ٕ ْلَغاِصُب َما َزاَد َطَؾك كِْصِػ اْلِؼقَؿِة َوَيْضَؿ

َٓ َيْرِجُع َطَؾك َأَحٍد. ـْ الـِّْصِػ، َو
 إْن َكَؼَص َأْكثَُر مِ

ـَ اْلَغاِصِب  قاٍ: َنَّ َما  ;َوإِْن اْختَاَر َتْضِؿق
ِ

ٕ ; ـِ َْمَرْي ْٕ َفؾَِربِّ اْلَعبِْد َتْضِؿقـُُف بَِلْكثَِر ا

َؿْقُجقدِ مِـُْف، ُثؿَّ َيْرِجُع اْلَغاِصُب َطَؾك اْلَجاكِل بِـِْصِػ ـالْ  ُوِجَد فِل َيِدِه َفُفَق فِل ُحْؽؿِ 

َكََّفا َأْرُش ِجـَاَيتِِف، َفََل َيِجُب َطَؾقِْف أَْكثَُر مِـَْفا.
ِ

 بتصرف واختصار. كتفكااْلِؼقَؿِة; ٕ

 إذا غؿب عبّدا فذ٢ٓ عًٝ٘ دٓا١ٜ َكدز٠ بكُٝت٘ نا١ًَ؟ د:13ر َطأي١

 ػف، أو ذكره، أو أذكقف...وذلؽ مثؾ أن يؼطع يديف، أو أك

  ،فؿذهب الجؿفقر طىل أكف تؾزمف الؼقؿة كؾفا وَردُّ العبد، وهق ققل أمحد

طـ  ومالؽ، والشافعل; ٕنَّ الؿتؾػ بعضف، فَل يؼػ ضؿاكف طىل زوال الؿؾؽ

 .مجؾتف

  وقال أبق حـقػة، والثقري: يخقر الؿالؽ بقـ أن يصبر، وٓ شلء لف، وبقـ

ين; ٕكف ضؿان مال، فَل يبؼك مؾؽ صاحبف طؾقف مع أخذ ققؿتف ويؿؾؽف الجا

 ضؿاكف لف.

، واهلل أطؾؿ.الصٌاب قٌل اجلويٌز :قال أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل لو
(1)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/484.)الؿغـلواكظر:  (2)
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 إذا د٢ٓ ايعبد املػؿٛب، فُٔ ٜكُٔ دٓاٜت٘؟ د:14ر َطأي١

 ;َؿْغُصقُب ـَوإِْن َجـَك اْلَعبُْد الْ  (8/485 :)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ

َكَُّف َكْؼٌص فِل اْلَعبِْد اْلَجاكِلَفِجـَاَيتُُف َمْضؿُ 
ِ

لَِؽْقِن َأْرِش اْلِجـَاَيِة  ;قَكٌة َطَؾك اْلَغاِصِب; ٕ

َوَسَقاٌء فِل َذلَِؽ َما  .َيتََعؾَُّؼ بَِرَقبَتِِف، َفَؽاَن َمْضُؿقًكا َطَؾك اْلَغاِصِب َكَسائِِر َكْؼِصفِ 

َٓ َيْؾَزُمُف أَ ، َؿاَل ـُيقِجُب اْلِؼَصاَص َأْو الْ  ـْ الـَّْؼِص الَِّذي َلِحَؼ اْلَعبْدَ َو
َوإِْن ، ْكثَُر مِ

ـْ ُجْؿَؾِة ِجـَاَياتِِف،  ;َجـَك َطَؾك َسقِِّدهِ 
َكََّفا مِ

ِ
َفِجـَاَيُتُف َمْضُؿقَكٌة َطَؾك اْلَغاِصِب َأْيًضا; ٕ

. ،َفَؽاَن َمْضُؿقًكا َطَؾك اْلَغاِصِب  َْجـَبِلِّ ْٕ  هاَكاْلِجـَاَيِة َطَؾك ا

ؾممب، فٗممٌ يمم٘ إٔ اَقممَدز عًمم٢ َمماٍ يًػ عًٝمم٘ َمماٍ ثممَِممٔ ُغٔؿممَب  د:15ر َطأي١

 ٜأخرٙ ٜٚكآؾ٘ عك٘؟

هذه الؿسللة تسؿك طـد أهؾ العؾؿ بؿسللة )الظػر(، وفقفا خَلف بقـ أهؾ 

 العؾؿ.

  فؼد ذهب مجٌع مـ أهؾ العؾؿ إىل أنَّ لف أن يلخذ ذلؽ الؿال، ويلخذ مالف

ابـ سقريـ، وططاء، الؿغصقب مـف، ويرد طؾقف الباقل مـف إن بؼل، وهذا ققل 

والـخعل، والشعبل، والشافعل، والبخاري، والظاهرية، وقال بف مجٌع مـ 

 الؿال مـ جـس مالف، أو مـ غقر جـسف. الؿالؽقة، وسقاء كان ذلؽ

 ﴾ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې﴿واستدلقا طىل ذلؽ بؼقلف تعاىل: 

ک ک  ﴿، وققلف: [٤3الشورى:] ﴾ھ ھ ے ے﴿، وققلف: [3٢٦النحل:]
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 .[3٩٤البقرة:] ﴾گ ڳک ک   گ گ گ 

  واختؾػ الـؼؾ طـ الحـػقة، فـؼؾ طـفؿ الحافظ ابـ حجر  أهنؿ يجقزون

ذلؽ فقؿا كان مثؾقًّا، ٓ فقؿا كان متؼقًما; لؿا يخشك فقف مـ الحقػ، وكؼؾ طـفؿ 

 ف.سأهنؿ أجازوه فقؿا إذا كان مـ جـ ابـ الؼقؿ 

 أدِّ الماكة »: وضاهر مذهب أمحد، ومالؽ أهنا ٓ تجقز، واستدلقا بحديث

.«إلى من ائتؿـك، وَّل ختن من خاكك
(1)

 

  وذهب ابـ الؼقؿ  إىل أكف إن كان سبب الحؼ ضاهًرا كالـؽاح، والضقافة

 يجقز الظػر بف، وإن كان السبب خػقًّا; فَل يجقز; ٕكف مقضع هتؿة وخقاكة.

; لؿا تؼدم مـ إدلة، وقد استدل البخاري القٌل األًلهق  ًالصٌاب :ُ قلت

 خذي من ماله بالؿعروف ما »هـد بـت طتبة:  طائشة يف قصة طىل ذلؽ بحديث

«يؽػقك ويؽػي بـقك
(2)

، وحديث طؼبة بـ طامر يف شلن الذيـ ٓ يضقػقن، قال: 

.«خذوا مـفم حق الضقافة الذي يـبغي هلم»
(3)

 

: واتػؼقا طىل أن محؾ الجقاز الػتحيف  قال الحافظ ابـ حجر  تنبيه:

ٓ يف العؼقبات البدكقة; لؽثرة الغقائؾ يف ذلؽ، قال: ومحؾ الجقاز يف  يف إمقال

ـَ الغائؾة، كـسبتف إىل السرقة، وكحق ذلؽ.
هاإمقال أيًضا ما إذا ُأمِ

(4)
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.:98رقؿ ) البؾقغتؼدم تخريجف يف  (2)

 (.2248رقؿ ) البؾقغسقليت تخريجف يف  (3)

 (.2838(، ومسؾؿ برقؿ )2572أخرجف البخاري برقؿ ) (4)

  (3/91.)إغاثة الؾفػان (2395 )الؿحىل (3572 )الػتحاكظر:  (5)
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 َباُب الظُِّفَعِة
شُِّفَعِة  بَاُب ال

(118)  
ِ
ـِ َطبِْداهلل ـْ َجابِِر ْب   َط

ِ
ْػَعةِ ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقَضك َرُسقُل اهلل فِل ُكؾِّ َما  : بِالشُّ

َفِت  َلْؿ ُيْؼَسْؿ، َفنَِذا َوَقَعِت  ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف، َوالؾَّْػُظ . الطُُّرُق َفََل ُشْػَعةَ  الُحُدوُد َوُصرِّ

.لِْؾُبَخاِريِّ 
(1)

 

ْػَعُة فِل ُكؾِّ ِشْركٍ : َوفِل ِرَواَيِة ُمْسؾِؿٍ  َٓ َيْصُؾُح الشُّ َأْن  : أَْرٍض، َأْو َرْبٍع، َأْو َحائٍِط، 

 .َيبِقَع َحتَّك َيْعِرَض َطَؾك َشِريؽِفِ 

: َقَضك الـَّبِلُّ  ْػَعِة فِل ُكؾِّ َشْلءٍ  ملسو هيلع هللا ىلصَوفِل ِرَواَيِة الطََّحاِويِّ َوِرَجاُلُف ثَِؼاٌت.. بِالشُّ
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فنذا وقعت »(. ولقس طـد مسؾؿ 246( )245( )2719(، ومسؾؿ )3368أخرجف البخاري ) (2)

 .«الحدود...

( فؼال حدثـا محؿد بـ خزيؿة قال ثـا 5/237) شرح الؿعاين. أخرجف الطحاوي يف ضعٝف (3)

ف مرفقًطا. ورجال ب يقسػ بـ طدي قال ثـا ابـ إدريس طـ ابـ جريج طـ ططاء طـ جابر 

إسـاده كؾفؿ ثؼات، إٓ أن يقسػ بـ طدي قد شذَّ يف إسـاده ومتـف; فؼد رواه الثؼات طـ ابـ 

ْػَعُة فِي ُكلِّ ِشْركٍ »إدريس، طـ ابـ جريج، طـ أبل الزبقر، طـ جابر بالؾػظ إول:  وجعؾقا  «...الشُّ

  (4/74.)الضعقػة يف شقخ ابـ جريج أبا الزبقر كؿا أبان ذلؽ اْلمام إلباين 

شػقع الشريك »: ويف الباب مرسؾ صحقح مـ مراسقؾ ابـ أبل مؾقؽة قال: قال رسقل اهلل 

 (، بنسـاد صحقح إىل ابـ أبل مؾقؽة.:7/21البقفؼل )أخرجف  «يف كل شيء

ًٓ طـ ابـ طباس، أخرجف البقفؼل ) (، مـ صريؼ أبل محزة السؽري طـ :7/21وقد روي مقصق

 رفقع طـ ابـ أبل مؾقؽة طـ ابـ طباس بف.طبدالعزيز بـ 

(: خالػف شعبة وإسرائقؾ وطؿرو بـ أبل ققس وأبقبؽر بـ 5/333) الســقال الدارقطـل يف 

طقاش فرووه طـ طبدالعزيز بـ رفقع طـ ابـ أبل مؾقؽة مرسًَل وهق الصقاب، ووهؿ أبقمحزة يف 

  = إسـاده. 
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 ستفادة من احلديثاملسائل واألحكام امل

 َا ٖٞ ايػفع١؟ د:1ر َطأي١

ملخقذة مـ الشػع، وهق الزوج، ضد الػرد، فنذا أضقػ إىل  ايظفع١ يف ايًغ١:

 الػرد آخر فؼد ُشِػَع.

هل اكتزاع الشريؽ حصة شريؽف الؿـتؼؾة إىل غقره بِِعَقض بؿثؾ  ٚيف ايظسع:

 ذلؽ العقض، وهل ثابتة بالسـة واْلمجاع.

 .فلحاديث الباب أَا َٔ ايش١ٓ:

فؼد أمجع العؾؿاء طىل ثبقت الشػعة يف الجؿؾة، ومل يـؼؾ  ٚأَا اإلمجاع:

الخَلف إٓ طـ أبل بؽر إصؿ الؿعتزيل، وٓ ُيعتدُّ بخَلفف.
(1)

  

 ايػفع١ يف األزض. د:2ر َطأي١

  الشػعة تثبت يف إرض طـد أهؾ العؾؿ، وكؼؾ ابـ قدامة، وشقخ اْلسَلم

 .ةوغقرمها طدم الخَلف يف ذلؽ طـد مـ أثبت الشػع

 .بقـؿا كؼؾ ابـ حزم طـ طثؿان البتل، والحسـ الخَلَف يف ذلؽ 

ثبقت الشػعة فقفا; لألدلة الؿذكقرة يف الباب، واهلل أطؾؿ. ًالصحٍح
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.:7/21قفؼل )وقال البقفؼل: هذا هق الصقاب مرسؾ. اكظر: الب =

  (3368.)الػتح (8/546 )الؿغـلاكظر:  (2)

 (.278)ص آختقارات الػؼفقة (26:6 )الؿحىل (8/54: )الؿغـلاكظر:  (3)
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 ٌٖ تجبت ايػفع١ يف ايػسع ٚايبٓا٤ ٚايصزع تبّعا يألزض؟ د:3ر َطأي١

أما الغرس والبـاء الذي ُيباع مع إرض; فنكف يمخذ بالشػعة تبًعا لألرض 

 ٍف ُيعرف طـد مـ أثبت الشػعة. قالف ابـ قدامة.بغقر خَل

  وأما الزرع، والثؿرة الظاهرة فػل ثبقت الشػعة فقفا خَلف إذا بقعت مع

فؿذهب أمحد، والشافعل أهنا ٓ تمخذ بالشػعة مع إصؾ; ٕكف ٓ  إرض

تبًعا; فَل يمخذ بالشػعة، كؼؿاش الدار، وطؽسف البـاء  ; إٓيدخؾ يف البقع

 والغراس.

  ومذهب مالؽ، وأبل حـقػة أهنا تمخذ بالشػعة مع أصقلفا; ٕكف متصؾ بؿا

 فقف الشػعة، فقثبت فقف الشػعة تبًعا كالبـاء والغراس.

 ، أم هل خاصة يف إرض؟شلءٍ سقليت قريبًا بقان هؾ الشػعة يف كؾ  ُ :قلت

وطىل هذا فالشػعة ثابتة يف الزرع  ;أهنا تثبت يف كؾ مشترك مل يؼسؿ ًالصحٍح

والثؿار، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 ٌٖ تجبت ايػفع١ يف غري األزض ٚايدٚز َٔ املٓكٛالت ٚغريٖا؟ د:4ر َطأي١

 :يف هذه الؿسللة أققال ٕهؾ العؾؿ 

ٓ شػعة يف ذلؽ، سقاء كان مؿا يـؼؾ كالحققان، والثقاب، والسػـ،  :األٍٚ

ققل والحجارة، والزرع، والثؿار، أو ٓ يـؼؾ كالبـاء والغراس إذا بقع مػرًدا، وهذا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/211.)البقان (8/54:- )الؿغـلاكظر:  (2)
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 الحـابؾة، والشافعقة، وأصحاب الرأي.

، ُروي طـ الحسـ، والثقري، وإوزاطل، ٓ شػعة يف الؿـؼقٓت :ايجاْٞ

 وإسحاق، وُروي طـ مالؽ، وططاء.، والعـبري، وقتادة، وربقعة

الشػعة يف كؾ شلء، وهق ققل مالؽ يف رواية، ورجع إلقف ططاء، وهق  ايجايح:

 ـ حزم، واستدلقا برواية الطحاوي الذي يف الباب.ققل ابـ أبل مؾقؽة، ورجحف اب

طـ اْلمام أمحد رواية أنَّ الشػعة ثابتة أيًضا فقؿا ٓ يـؼسؿ كالحجارة،  ايسابع:

 وهق بؿعـك الذي قبؾف. والسقػ، والحققان.

أنَّ الشػعة ثابتة يف كؾ شلء، ويف رواية  الصٌاب :قال أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل لو

فنذا وقعت »: ، وقد استدل أهؾ الؼقل إول بؼقلف «يؼسميف كل مامل »مسؾؿ: 

 .، فؼالقا: هذا يدل طىل أنَّ الؿراد بف إرض فؼط«الحدود ووُصرفت الطرق...

وُأجقب بلنَّ هذا التعؾقؾ ٓ يستػاد مـف تخصقص العؿقم القارد، وإكؿا ُيستػاد 

وصرفت الطرق،  مـف أنَّ الؿشترك فقف إن كان أرًضا فَل شػعة إذا وقعت الحدود،

واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 َا ال ميهٔ قطُت٘ نايدنإ ايؿػري، ٚايطسٜل ايكٝك١؟ د:5ر َطأي١

  مـ أهؾ العؾؿ مـ مـع الشػعة يف ذلؽ; ٕنَّ إثبات الشػعة يف ذلؽ يضر

بالبائع; ٕكف ٓ يؿؽـف أن يتخؾص مـ إثبات الشػعة يف كصقبف بالؼسؿة، وقد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (26:6( )2722.)الؿحىل (8/551 )الؿغـلواكظر:  (2)
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قد يؿتـع البقع; فتسؼط الشػعة; يؿتـع الؿشتري ٕجؾ الشػقع; فقتضرر البائع، و

فقمدي إثباهتا إىل كػقفا، وٕنَّ إثبات الشػعة لدفع الضرر طـ الشريؽ الذي 

ة، وٓ يقجد هذا فقؿا  يؾحؼف بالؿؼاسؿة لؿا يحتاج إلقف مـ إحداث مرافؼ خاصَّ

ٓ يـؼسؿ. وهذا الؼقل قالف يحقك بـ سعقد، وربقعة، والشافعل، وأمحد، ومالؽ 

 ؿا.يف رواية طـف

  ،وذهب صائػة مـ أهؾ العؾؿ إىل ثبقت الشػعة يف ذلؽ، وهق ققل الثقري

وابـ سريج، وأبل حـقػة، وأمحد، ومالؽ يف رواية طـفؿا; لعؿقم حديث جابر 

الذي يف الباب، وٕنَّ الشػعة تثبت ْلزالة الضرر الذي يحصؾ بالؿشاركة، 

 والضرر هفـا أكثر; ٕكف ٓ يؿؽـ التخؾص مـف بالؼسؿة.

ابـ طثقؿقـ اْلمام  ، وهق ترجقح شقخ اْلسَلم، ثؿالصٌابهق  ىرا القٌلً

رمحفؿا اهلل.
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشرح ( 278)ص آختقارات (41/492- )جؿقع الػتاوىم (8/551 )الؿغـلاكظر:  (2)

 .الؿؿتع
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ـِ َمالٍِؽ  (188) ـْ َأَكِس ْب  : َقاَل  َوَط

ِ
اِر َأَحقُّ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسقُل اهلل َجاُر الدَّ

ارِ  ـُ ِحبَّاَن َوَلُف ِطؾٌَّة.. َرَواُه الـََّسائِّل، َوَصحَّ «بِالدَّ َحُف اْب
(1)

 

ـْ َأبِل َرافٍِع  (188)  : َقاَل  َوَط
ِ
.«الَجاُر َأَحقُّ بَِصَؼبِهِ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسقُل اهلل

(2)
 

ٌة. ،َأْخَرَجُف البَُخاِريُّ  َوفِقِف قِصَّ
(3)

 

ـْ َجابٍِر  (188)   َوَط
ِ
، الَجاُر َأَحقُّ بُِشْػَعِة َجاِرهِ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

.َرَواُه َأْحَؿُد َوإَْرَبَعُة َوِرَجاُلُف ثَِؼاٌت  «ُر ِبَفا َوإِْن َكاَن َغائًِبا إَذا َكاَن َصرِيُؼُفََم َواِحًداـَْتظَ يُ 
(4)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، مـ صريؼ طقسك بـ 6293. مل يخرجف الـسائل مـ حديث أكس، وأخرجف ابـ حبان )ضعٝف (2)

(: روى طقسك بـ يقكس طـ سعقد 2479يقكس حدثـا سعقد طـ قتادة طـ أكس بف. قال الترمذي )

مثؾف، وروي طـ سعقد طـ قتادة طـ الحسـ طـ  ـبل بـ أبل طروبة طـ قتادة طـ أكس طـ الا

. والصحقح طـد أهؾ العؾؿ حديث الحسـ طـ سؿرة، وٓ كعرف حديث سؿرة طـ الـبل 

 هقتادة طـ أكس إٓ مـ حديث طقسك بـ يقكس. ا

  (3/319.)إتحاف الؿفرةوأطؾف أيًضا الدارقطـل كؿا يف  قلت:

(: هق معؾقل، وإكؿا الؿحػقظ طـ قتادة 3/318) وقال الحافظ ابـ حجر يف الؿصدر الؿذكقر

 طـ الحسـ طـ سؿرة. 

(، والـسائل يف 4628(، وأبقداود )6/9أما حديث سؿرة بـ جـدب فؼد أخرجف أمحد ) قلت:

الؽبرى  كؿا يفالتحػة (5/7:( وابـ الجارود ،)مـ صرق طـ قتادة طـ الحسـ طـ 755 )

ف ضعػ; ٕكف مـ رواية الحسـ طـ سؿرة، وهق مدلس سؿرة بف. ففذا اْلسـاد هقالؿحػقظ، وفق

 ومل يسؿع مـ سؿرة غقر حديث العؼقؼة، ولؽـ الحديث صحقح بشاهده الذي بعده. 

 حديث أبل رافع تؼدم يف )أ( و)ب( قبؾ حديث أكس الذي قبؾف. (3)

 (. 3369أخرجف البخاري برقؿ ) (4)

(، والترمذي 35:5، وابـ ماجف )(4629(، وأبقداود )4/414. أخرجف أمحد )ضعٝف َعٌ (5)

(، كؾفؿ مـ صريؼ طبدالؿؾؽ بـ أبل :3/33) التحػةكؿا يف  الؽبرى(، والـسائل يف :247)

  = سؾقؿان العرزمل طـ ططاء طـ جابر بف.



 :57 نتاب ايبٝٛع

 

  حاديثاملسائل واألحكام املستفادة من األ

 مع ذكر بعض املسائل امللحقة

 ٌٖ تجبت ايػفع١ فُٝا قد قطِ َٔ األزاقٞ ٚايدٚز؟ د:1ر َطأي١

 ،ذهب أكثر العؾؿاء إىل أنَّ إراضل إذا قسؿت فَل شػعة، وهق ققل أمحد 

فنذ »: هؿ، واستدلقا بحديث جابر رومالؽ، والشافعل، وإسحاق وغق

 .«وُصرفت الطرق؛ فَل شػعةووقعت الحدود، 

 أن الشػعة تثبت بالجقار، وهق ققل ابـ ىلؾ العؾؿ إوذهب مجاطٌة مـ أه 

 لحاديث الباببشبرمة، والثقري، وابـ أبل لقىل، وأصحاب الرأي، واستدلقا 

 .الؿؼقدة بالجقار

  ؿ إذا ِس قُ  فقؿا ؿا مل يؼسؿ، أوفقوذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل أن الشػعة تؽقن

ئر، أو ما أشبف بؼقت بعض الحؼقق الؿتعؾؼة بإرض مل تؼسؿ، كطريٍؼ، أو ب

ذلؽ، وهق ققل العـبري، وسقار الؼاضققـ، واختاره شقخ اْلسَلم ابـ تقؿقة، 

يف هذه الؿسللة; ٕنَّ فقف مجًعا بقـ  الصٌابوابـ الؼقؿ، وهق ققل ابـ حزم، وهق 

، وققلف أيًضا يف حديث جابر  إدلة الؿتؼدمة، ويدل طؾقف حديث جابر الذي ُأِطؾَّ

 الشػعة فقػفؿ مـف أهنا إذا مل تبقـ الطرق وتؼسؿ; فؾف «قووُصرفت الطر»: لإو. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقد أكؽر طىل طبدالؿؾؽ هذا الحديث، ومؿـ أكؽره شعبة وابـ معقـ وأمحد بـ حـبؾ وغؿزه  =

، وكذلؽ هتذيب الســو  أطَلم الؿققعقـطـ الحديث يف  البخاري، وقد دافع ابـ الؼقؿ 

يف  إلباين( وصححف اْلمام 5/285) كصب الرايةكؿا يف  التـؼقحابـ طبدالفادي يف 

اْلرواء وقد ذكره شقخـا .  يفأحاديث معؾة ضاهرها الصحة ( 9:-8:ص .) 
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أحدٖا: تقجقفات:  ؿاالؾذيـ يف الباب فؾف وأما حديث أبل رافع، وأكس 

الجار طىل  ؾيحؿثاْٝٗا:  أن يحؿؾ طىل الجار الذي يشترك معف يف الطريؼ.

طىل  قف جار يف الؾغة، وقد أكشدوا بعض إبقات الدالةؾؼ طؾالشريؽ; فالشريؽ يط

أن الؿراد هبا الحث طىل اْلحسان إىل الجقران، ومعرفة حؼققفؿ، ثايجٗا: ذلؽ. 

إول يدل طىل أكف ٓ شػعة  وٓ يصؾح محؾفا طىل اْلصَلق; ٕنَّ حديث جابر 

لؾجار إذا وقعت الحدود، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

ًّ د:2ر َطأي١  بعٛض؟ا ٌٖ ٜػرتط يف ايػفع١ إٔ ٜهٕٛ املًو َٓتك

 قس فقف شػعة، ومل يذكروا يف ذلؽ خَلًفا.ؼؾ باْلرث فؾتيـ ماأما 

  واختؾػقا فقؿا يـتؼؾ بالفبة، والصدقة: فؿذهب الجؿفقر مـ أهؾ العؾؿ أكف

ٓ شػعة فقف كالؿـتؼؾ باْلرث، وهق ضاهر اختقار شقخ اْلسَلم ابـ تقؿقة، 

 ورجحف ابـ حزم; ٕنَّ الشػعة جاءت فقؿا اكتؼؾ بعقض.

 وُحؽل طـ ابـ أبل لقىل، ورجحف الشقخ أنَّ فقف الشػعة :رواية ؽوطـ مال ،

 ر الشريؽ بذلؽ.ٕن العؾة مقجقدة يف ذلؽ، وهق تضرابـ طثقؿقـ; 

أمر باستئذان الشريؽ إذا  ; ٕنَّ الـبل أقسب القٌل األًليظفر يل أنَّ  ُ :قلت

أراد البقع ٓ إذا أراد الفبة، أو الصدقة، واهلل أطؾؿ.
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (41/494 )الػتاوى (3/241-242 )أطَلم الؿققعقـ (8/547 )الؿغـلاكظر:  (2)

آختقارات ( 278)صالؿحىل (2722.) 

  (26:6.)الؿحىل( 279)ص آختقارات (8/554 )الؿغـلاكظر:  (3)
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ًّ د:3ر َطأي١   املاٍ؟ا بعٛض غريإذا نإ ايػكـ َٓتك

، وهق البقع بؿال; فَل خَلف يف ثبقت الشػعة مايل أما ما كان مـتؼًَل بعقض

فقف، ومثؾف كؾ طؼد جرى مجرى البقع، كالصؾح الذي بؿعـك البقع، وقد أشركا إلقف 

 يف باب الصؾح، وكالصؾح طـ الجـايات الؿقجبة لؾؿال.

 العؿد، فػقف  وأما ما يـتؼؾ بعقض غقر مايل، كؿفٍر، وخؾٍع، وصؾٍح طـ دم

 ققٓن ٕهؾ العؾؿ:

ثقر،  ٓ شػعة فقف، وهق ققل بعض الحـابؾة، والحسـ، والشعبل، وأبل األٍٚ:

ُتفؿ يف ذلؽ أنَّ الشػعة جاءت يف  وأصحاب الرأي، وابـ الؿـذر، وابـ حزم، وحجَّ

 البقع كؿا أشركا يف الؿسللة السابؼة.

ؾؿ، مـفؿ: ابـ أبل لقىل، ثبقت الشػعة، وهق مذهب مجاطة مـ أهؾ الع ايجاْٞ:

فلشبف وذلؽ ٕكف مـتؼؾ بعقض  ;وابـ شبرمة، ومالؽ، والشافعل، وبعض الحـابؾة

.فقؿا يظفر، واهلل أطؾؿ الصٌابابـ طثقؿقـ وهق اْلمام  وهذا الؼقل رجحف البقع.
(1)

 

 إذا أقس ايبا٥ع بايبٝع، ٚأْهس املػرتٟ؟ د:4ر َطأي١

 تري، وهذا ققل أبل لؾشػقع أن يلخذ بالشػعة، وٓ ضرر مـ إكؽار الؿش

حـقػة، والؿزين، وبعض الحـابؾة، ومـفؿ مـ قال: لقس لف إخذ; ٕن البقع مل 

 يثبت بسبب إكؽار الؿشتري، وهذا ققل مالؽ، وأبل شريح، وبعض الحـابؾة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرح الؿؿتع (26:6)، الؿحىل (7/3:1)، اْلكصاف (8/555)، الؿغـلاكظر:  (2)

  (21/5:9.)إوسط( ط/أثار، 5/576)
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أنَّ لف إخذ بالشػعة، ويسؾؿ الؿال إىل البائع، وٓ يحتاج إىل  :ًالري ٌظيس

محاكؿة الؿشتري، واهلل أطؾؿ.
(1)

  

 ٌٖ تجبت ايػفع١ إذا نإ يف ايبٝع خٝاز؟ د:5ر َطأي١

 ة يف ذلؽ; ٕهنا ُتسؼط عإذا كان الخقار لؾبائع، أو لفؿا مجقًعا فَل تثبت الشػ

وأما إن كان الخقار لؾؿشتري فؼط: فذهب أبق حـقػة،  حؼ البائع مـ الخقار.

قد وبعض الحـابؾة، وهق ققل لؾشافعل إىل أن الشػعة تثبت لؾشريؽ; ٕنَّ البقع 

 اكعؼد، والشػعة ٓ ُتسؼط حؼ الؿشتري مـ الثؿـ.

 الحـابؾة، وابـ حزم، وهق ققٌل لؾشافعل أنَّ الشػعة ٓ و مالؽ، ومذهب

تثبت ما دام الخقار مقجقًدا، والبقع مل يتؿ بعد، وإن كان الخقار مـ الؿشتري 

 فؼط; ٕنَّ لؾؿشتري الحؼ يف إرجاطفا إىل صاحبفا، وقد يؽقن لف يف ذلؽ حظ.

، وباهلل التقفقؼ.الصحٍح القٌل األًل :قال أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل لو
(2)

 

إذا أظٗممس املػممرتٟ إٔ ايممجُٔ بهممرا فممرتى ايػممسٜو ايػممفع١ ثممِ     د:6ر َطأي١

 بإ بأقٌ َٔ ذيو؟

 ،وهق  ذكر أهؾ العؾؿ أنَّ حؼ الشريؽ مـ الشػعة ٓ يسؼط; ٕكف ُغرَّ بذلؽ

ل: يحؾػ أكف ما ترك إٓ فؼا ،وزاد اْلمام مالؽ ققل أصحاب الؿذاهب إربعة،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/3:2.)اْلكصاف (8/563 )لالؿغـاكظر:  (2)

 (25/41: )الؿفذب (7/3:2 )اْلكصاف (2721 )الؿحىل (8/558 )الؿغـلاكظر:  (3)

الروضة (6/85 ،)إوسط (21/5:3.) 
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ٕكف خدع يف الثؿـ. ومل يشترط التحؾقػ بؼقة أهؾ العؾؿ، وخالػ يف الؿسللة 

، واهلل أطؾؿ.ًالصحٍح قٌل هالك ابـ أبل لقىل فؼال: ٓ شػعة لف.
(1)

 

 إٔ ٜػفع بٓؿف ايػكـ املبٝع؟ وٜسإذا أزاد ايػ د:7ر َطأي١

  ،وبعض لقس لف ذلؽ طـد مجاطة مـ أهؾ العؾؿ، مـفؿ: محؿد بـ الحسـ

الشافعقة، وبعض الحـابؾة; ٕنَّ فقف تبعقض لؾؿبقع ويف ذلؽ ضرر طىل الؿشتري 

 وٓ ُيزال الضرر بالضرر.

  ;وقال بعضفؿ: لف ذلؽ، وهق ققل أبل يقسػ، وبعض الشافعقة والحـابؾة

 ٕنَّ الشػعة يف الؿبقع كؾف حؼ لف، فؾف أن يترك بعض حؼف ويلخذ بعضف.

، واهلل أطؾؿ.القٌل األًل أقسب :لوقال أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل 
(2)

 

و غسٜه٘ بايبٝع فًِ ٜػفع فٌٗ ي٘ ايػمفع١ بعمد   ٜإذا آذٕ ايػس د:8ر َطأي١

 ايبٝع؟

  ،مذهب الجؿفقر أنَّ الشػعة ٓ تسؼط; ٕهنا ٓ تجب طـدهؿ إٓ بعد البقع

 قالقا: فنسؼاصف لفا كان قبؾ وجقهبا; فَل تسؼط.

 الحديث إىل أهنا  وذهب الثقري،والحؽؿ، وأبق طبقد، ومجاطة مـ أهؾ

أمر بآستئذان، وٓ فائدة مـ آستئذان إن كاكت الشػعة  تسؼط; ٕنَّ الـبل 

ٓ تسؼط، وهذا ققل الطحاوي، وابـ حزم، وابـ الؼقؿ، وشقخف شقخ اْلسَلم، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (21/5:6.)إوسط (8/567 ،)الؿغـلاكظر:  (2)

  (7/36:.)اْلكصاف (25/436 )الؿفذب (8/56: )الؿغـلاكظر:  (3)
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حف الصـعاين،  وهق رواية طـ أمحد، وقال بف إسحاق، والحسـ بـ حل، ورجَّ

ؾؿ.، واهلل أطالصٌابوالشقكاين، وهق 
(1)

 

إذا بماع أحمد ايػممسٜهني ثمِ بماع اآلخممس فٗمٌ يم٘ ايػممفع١ بعمد بٝممع         د:9ر َطأي١

 ْؿٝب٘؟

  أما إذا باع كصقبف كامًَل فؿذهب الجؿفقر أكف ٓ شػعة لف; ٕنَّ سبب الشػعة

 .قد خرج مـ يده

 مل يعؾؿ; ٕكف حؼ لف فَل يسؼط إٓ  أو َطؾِؿَ  وذهب ابـ حزم إىل أن لف الشػعة

 ، واهلل أطؾؿ.ًالصحٍح قٌل اجلويٌزؽ، طالًؿا بذل إذا أسؼطف بـػسف

  ،أن لف  ًالساجحواختؾػ الجؿفقر إذا كان البقع لبعض كصقبف طىل ققلقـ

 الحؼ يف الشػعة، وٓ تسؼط طؾقف; ٕكف مازال شريًؽا، واهلل أطؾؿ.

  ،لف  ففؾواختؾػ الجؿفقر فقؿا إذا باع كصقبف قبؾ أن يعؾؿ أن شريؽف قد باع

، أقسبف الشػعة. ومـفؿ مـ قال: لقس لف ذلؽ، وهذا فؿـفؿ مـ قال: ل ؟الشػعة

واهلل أطؾؿ.
(2)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اْلكصاف (8/625-626 )الؿغـل (26:5 )الؿحىل (21/596 ،)إوسطاكظر:  (2)

(7/367 )سبؾ السَلم. 

( مع الشرح، 25/436) الؿفذب (7/38: )اْلكصاف (8/56:- )الؿغـلاكظر:  (3)

الؿحىل (2712 )حاشقة ابـ طابديـ (:/463.) 
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ـِ ُطَؿَر  (188) ـِ اْب ـِ الـَّبِلِّ  َوَط ْػَعُة َكَحلِّ الِعَؼالِ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَط ـُ «الشُّ . َرَواُه اْب

اُر َوَزادَ  . َوإِْسـَاُدُه َضِعقٌػ.«َوََّل ُشْػَعَة لَِغائٍِب »: َماَجْف َوالبَزَّ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 ٌٖ ايػفع١ ع٢ً ايفٛز، أّ ع٢ً ايرتاخٞ؟ د:1ر َطأي١

  ٓذهب مجاطة مـ أهؾ العؾؿ إىل أن الشػعة طىل الػقر; فنْن بادر بالشػعة، وإ

تسؼط طؾقف، وهذا ققل ابـ شبرمة، والبتل، وإوزاطل، وأبل حـقػة، والعـبري، 

 رواية، والشافعل يف أحد ققلقف، واستدلقا بحديث ابـ طؿر  وأمحد يف

ػعة لؿن شال»الؿذكقر يف الباب، وبحديٍث اشتفر طـد الػؼفاء وٓ أصؾ لف: 

 ، وقالقا: إذا قؾـا طىل التراخل حصؾ الضرر طىل الؿشتري.«واثبفا

 مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ إىل أنَّ الشػعة طىل التراخل، وهق ققل مالؽ،  وذهب

د يف رواية، والشافعل يف ققل لف، والثقري، وابـ أبل لقىل، وابـ حزم وأمح

وغقرهؿ; لعدم وجقد دلقؾ صحقح يدل طىل الػقرية، وإصؾ أكف حؼ لف; فَل 

. واختؾػ همٓء ما هق آخر وقت لفذا تزول إٓ برضاه، أو ما يدل طؾقف

رك لؾشػعة غقر التراخل؟ فؼال مالؽ: تـؼطع بسـة. وطـف: بؿضل مدة ُيعؾؿ أكف تا

راغب فقفا. وهذا ققل أمحد طىل الرواية الثاكقة، وبعض أصحابف. وقال ابـ أبل 

لقىل، وأبق ثقر، والشافعل: مؼدر بثَلثة أيام. وقال ابـ حزم: طىل التراخل بدون 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صريؼ محؿد بـ الحارث البصري طـ محؿد بـ  (، مـ3611. رواه ابـ ماجف )ضعٝف جدِّا (2)

ا; ٕن محؿًدا البقؾؿاين متروك،  طبدالرمحـ البقؾؿاين طـ أبقف طـ ابـ طؿر بف. وإسـاده ضعقػ جدًّ

 وأباه ضعقػ، ومحؿد ابـ الحارث ضعقػ وبعضفؿ تركف.
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 تحديد، ولق بؼقت سبعقـ طاًما.

، أو يف هذه الؿسللة أن الشػعة طىل التراخل حتك يسؼطفا بـػسف الساجح ُ :قلت

وأما تحديد اكتفاء وقت الشػعة; فلمره إىل  يظفر مـف ما يدل طىل طدم رغبتف فقفا،

واهلل أطؾؿ. تحديد الؼاضل; فقحدد مدة ٓ ضرر فقفا طىل الطرفقـ،
(1)

 

 ٌٖ يًػا٥ب غفع١؟ د:2ر َطأي١

ْلَغائَِب َلُف ا:  (8/572-573)الؿغـليف   قاٍ أبٛ حمُد بٔ  قدا١َ

، َوَطَطاءٍ ، أَْهِؾ اْلِعْؾؿِ فِل َقْقِل َأْكثَِر  ُشْػَعةٌ  ـِ ـْ ُشَرْيٍح، َواْلَحَس َوبِِف َقاَل ، ُرِوَي َذلَِؽ َط

ْأِي  ، َوَأْصَحاُب الرَّ ، َواْلَعـْبَِريُّ افِِعلُّ ، َوالشَّ َْوَزاِطلُّ ْٕ ، َوا ، َمالٌِؽ، َوالؾَّقُْث، َوالثَّْقِريُّ

: َلقَْس لِْؾَغائِِب ُشْػَعةٌ  ـْ الـََّخِعلِّ َّٓ  .َوُرِوَي َط ، إ ، َواْلبَتِّلُّ َوبِِف َقاَل اْلَحاِرُث اْلُعْؽؾِلُّ

ْػَعِة َلُف َيُضرُّ بِالْ  َنَّ إْثبَاَت الشُّ
ِ

ـْ اْستِْؼَراِر مِْؾؽِِف ـلِْؾَغائِِب اْلَؼِريِب; ٕ
ُؿْشتَِري، َوَيْؿـَُع مِ

فِِف َطَؾك َحَسِب اْختِقَاِرهِ  ـْ َأْخِذهِ  ;َوَتَصرُّ
 .َخْقًفا مِ

ْػَعُة ِفقََم َلْم ُيْؼَسمْ » :َوَلـَا ُطُؿقُم َقْقلِِف  ١:قاٍ ابٔ قداَ ََحاِديِث  «الشُّ ْٕ  َوَسائُِر ا

ْرِث  ْػَعَة َحؼٌّ َمالِلٌّ ُوِجَد َسبَُبُف بِالـِّْسبَِة إَلك اْلَغائِِب، َفقَثْبُُت َلُف، َكاْْلِ َنَّ الشُّ
ِ

 ها. ..َوٕ

 إذا عًِ ايػسٜو بايبٝع ٖٚٛ يف ضفس؟ د:3ر َطأي١

 لشافعل يف ققٍل أنَّ طؾقف اْلشفاد طىل الؿطالبة بالشػعة; فنن مذهب أمحد، وا

 مل يػعؾ فَل شػعة لف.

  َه.ذرط َت بَ وطـ الشافعل وجٌف أكف ٓ يحتاج إىل اْلشفاد; ٕكف ث 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (21/5:1)إوسط (7/355 ،)اْلكصاف (26:7 )الؿحىل (8/564 )الؿغـلاكظر:  (2)
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  وقال الؼاضل الحـبظ: إن سار طؼب طؾؿف إىل البؾد الذي فقف الؿشتري مـ

ره أكف لؾطؾب، وهق ققل غقر إشفاد; احتؿؾ أن ٓ تبطؾ شػعتف; ٕنَّ ضاهر سق

 أصحاب الرأي، والعـبري، وققل لؾشافعل.

  وقال أصحاب الرأي: لف مـ إجؾ بعد العؾؿ قدر السقر; فنن مضك إجؾ

 قبؾ أن يبعث، أو يطؾب; بطؾت شػعتف.

 .وقال العـبري: لف مسافة الطريؼ ذاهبًا وجائقًا 

وٓ يؾزمف اْلشفاد لعذره  ،لو الشفؼحأنَّ  الساجح :قال أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل لو

الظاهر; فنن تقسر لف الرجقع، أو التقكقؾ يف الشػعة، وإٓ فقشػع طـد رجقطف، ولق 

تلخر، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

(: وٓ خَلف يف أكف إذا طجز طـ 8/574) الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ

 هااْلشفاد يف سػره أن شػعتف ٓ تسؼط; ٕكف معذور يف تركف.

 ؟ػسٜو بايبٝع حت٢ باع املػرتٟ آلخسإذا مل ٜعًِ اي د:4ر َطأي١

ِػقُع بِاْلِخقَاِر، إْن َشاَء َفَسَخ  (8/576 :)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ الشَّ

ِف  ْػَعَة َوَجبَْت َلُف َقبَْؾ َتَصرُّ َنَّ الشُّ
ِ

ِل بِثََؿـِِف; ٕ َوَّ ْٕ اْلبَقَْع الثَّاكَِل َوَأَخَذُه بِاْلبَقِْع ا

َكَُّف َشِػقٌع  الُؿْشتَِري، َوإِْن َشاءَ 
ِ

ـْ الُؿْشتَِري الثَّاكِل; ٕ
ْػَعِة مِ َفُف َوَأَخَذ بِالشُّ َأْمَضك َتَصرُّ

َْخُذ بَِؿا َشاَء مِـُْفَؿا. ْٕ ، َفَؽاَن َلُف ا ـِ  فِل اْلَعْؼَدْي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/358-.)اْلكصاف (8/573 )الؿغـلاكظر:  (2)
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مثؾ ذلؽ إذا تبايع ثَلثة، ثؿ ذكر أكف إن شػع بالعؼد إول رجع  ثؿ ذكر 

 يرجع بؿالف طىل الثاين...، وهؽذا.الثاين بؿالف طىل إول، والثالث 

َٓ َكْعَؾُؿ فِل َهَذا ِخََلًفا ثِ قاٍ: ، ، َو ، َواْلَعـْبَِريُّ افِِعلُّ َوبِِف َيُؼقُل َمالٌِؽ، َوالشَّ

ْأِي.  هاَوَأْصَحاُب الرَّ
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 ةَكَحِلامُل ِلاِئَشامَل ِضِعَب ِرِكْ ِذِف ْلِصَف

 يؿدق١؟إذا تؿسف املػرتٟ يف ايػكـ بػري ايبٝع ناهلب١ ٚا د:1ر َطأي١

  َّمذهب الجؿفقر أن لؾشػقع فسخ هذا التصرف وإخذ بالشػعة; ٕن

الؿشتري تعدى يف تصرفف الؿذكقر; لؽقكف يبطؾ حؼ الشػقع مـ الشػعة، وهق 

 ققل مالؽ، والشافعل، وأمحد يف رواية، وأصحاب الرأي، وابـ حزم وغقرهؿ.

  مؾؽف بؿا ٓ وطـ اْلمام أمحد رواية أنَّ الشػعة تسؼط; ٕكف أخرجفا طـ

، واهلل أطؾؿ.الصٌابهق  ًالقٌل األًلشػعة فقف. 
(1)

  

 ٌٖ يًؿػري غفع١؟ د:2ر َطأي١

َوُجْؿَؾُة َذلَِؽ أَكَُّف إَذا بِقَع فِل  (8/581 :)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ

ِغقِر ِشْؼٌص  ِة اْلُػَؼَفاِء، مِـُْفؿْ  ;َشِرَكِة الصَّ ْػَعُة، فِل َقْقِل َطامَّ ، ا :َثبَتَْت َلُف الشُّ ـُ ْلَحَس

ْأِي. ، َوَأْصَحاُب الرَّ اٌر، َواْلَعـْبَِريُّ ، َوَسقَّ افِِعلُّ ، َوالشَّ َْوَزاِطلُّ ْٕ  َوَطَطاٌء، َوَمالٌِؽ، َوا

َٓ ُشْػَعَة َلُف. ـُ َأبِل َلقَْؾك:  ، َواْلَحاِرِث اْلُعْؽؾِلِّ  َوَقاَل اْب ـْ الـََّخِعلِّ َنَّ  ;َوُرِوَي َذلَِؽ َط
ِ

ٕ

َٓ يُ  بِلَّ  ـُ اْكتَِظاُرُه َحتَّك َيبُْؾغَ الصَّ
َٓ ُيْؿؽِ َْخُذ، َو ْٕ ْضَراِر ; ْؿؽِـُُف ا ـْ اْْلِ

لَِؿا فِقِف مِ

َْخَذ.ـبِالْ  ْٕ َٓ َيْؿؾُِؽ ا َٓ َيْؿؾُِؽ اْلَعْػَق  ـْ  َنَّ َم
ِ

َْخُذ; ٕ ْٕ  ُؿْشتَِري، َوَلقَْس لِْؾَقلِلِّ ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الؿفذب (26:8)، الؿحىل (7/37:-381)، اْلكصاف (8/577)، الؿغـلاكظر:  (2)

 ( مع الشرح.-25/445)
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ََحادِيِث  قاٍ ابٔ قدا١َ: ْٕ َ  ،َوَلـَا ُطُؿقُم ا

ِ
ـْ َوٕ َرِر َط َزاَلِة الضَّ ُف ِخقَاٌر ُجِعَؾ ِْلِ كَّ

دِّ بِاْلَعقِْب.ـالْ  بِلِّ َكِخقَاِر الرَّ َْخُذ. َؿاِل، َفقَثْبُُت فِل َحؼِّ الصَّ ْٕ ـُ ا
َٓ ُيْؿؽِ َغقُْر  َوَقْقُلُفْؿ: 

َٓ و َؿِعقَب.ـَصِحقٍح; َفنِنَّ اْلَقلِلَّ َيْلُخُذ بَِفا، َكَؿا َيُردُّ الْ  َيبُْطُؾ  ُيْؿؽِـُُف اْلَعْػُق.َقْقُلُفْؿ: 

دِّ بِاْلَعقِْب  . ;بِاْلَقكِقِؾ فِقِف، َوبِالرَّ دُّ َٓ ُيْؿؽِـُُف اْلَعْػُق، َوُيْؿؽِـُُف الرَّ بِلِّ  َنَّ  َفنِنَّ َولِلَّ الصَّ
ِ

َوٕ

، َوَكَظًرا َلُف، َوفِل اْلَعْػِق َتْضقِقٌع وَ  بِلِّ َْخِذ َتْحِصقًَل لِْؾِؿْؾِؽ لِؾصَّ ْٕ ِف، فِل ا َتْػِريٌط فِل َحؼِّ

ِف،  َنَّ اْلَعْػَق إْسَؼاٌط لَِحؼِّ
ِ

ـْ مِْؾِؽ َما فِقِف اْلَحظُّ مِْؾُؽ َما فِقِف َتْضقِقٌع، َوٕ
َٓ َيْؾَزُم مِ َو

ـْ مِْؾِؽ اْلَقلِلِّ اْستِقَػاَء َحؼِّ الْ 
َٓ َيْؾَزُم مِ َْخَذ اْستِقَػاٌء َلُف، َو ْٕ ُؿَقلَّك َطَؾقِْف، مِْؾُؽ ـَوا

 هاَسائِِر ُحُؼققِِف َوُدُيقكِِف. بَِدلِقؾ ;َؼاصِفِ إْس 

إذا تممسى ايممٛيٞ ايػممفع١ فًممِ ٜػممفع، فٗممٌ يًؿممػري ايػممفع١ بعممد   د:3ر َطأي١

 نربٙ؟

  ،قال مجاطة مـ أهؾ العؾؿ: لف الشػعة بعد الؽبر، سقاء طػا القيل، أم مل يعُػ

وسقاء كان الحظ يف إخذ، أو يف الترك. وهذا ققل أمحد يف رواية، وإوزاطل، 

 وُزفر، ومحؿد بـ الحسـ، وهق ققٌل لؾشافعل.

 تصرف القيل كافذ، ولقس لف ، وبعض الحـابؾةوقال أبق حـقػة، وأبق يقسػ :

بعد ذلؽ الشػعة، ٕن مل يحصؾ تصرف يف مال الصبل، وإكؿا ترك الشراء، وهذا 

 كؿا لق ترك شراء شلء يحتاجف الصبل.

 لقيل بإحظ، وكان إحظ وقال بعض أهؾ العؾؿ: لف الشػعة إذا مل يتصرف ا

الشافعل، وبعض الحـابؾة، واختاره شقخ و مذهب الؿالؽقة،هق إخذ، وهق 
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; ٕنَّ الصبل محجقر طؾقف، وتصرفات ولقف الصحٍحاْلسَلم، وابـ حزم، وهق 

إٓ أن يؽقن القيل مل  كافذة طؾقف يف البقع والشراء وغقرها، فؽذلؽ يف الشػعة،

ٱ ٻ ٻ  ﴿لؼقلف تعاىل:  حؼ يف إسؼاط الحؼ،يتصرف بإحظ، فؾقس لف ال

 .وحؼققف مـ جـس مالف، ﴾ٻ ٻ پ پ پ

هذا الذي اختركاه فقؿا إذا أدرك كصقبف قبؾ اكتؼالف إىل يد أخرى بالبقع،  تنبيه:

أو تغقرت أسعار  أو تحقلت العقـ إىل شلٍء آخر، أو كاكت أرًضا فبـل طؾقفا،

واهلل أطؾؿ. إراضل تغقًرا كبقًرا،
(1)

   

َٕٓ األحم يًٝتِٝ ايػفع١ فػفع، فٌٗ يم٘ ْككمٗا    د:4ر َطأي١ إذا زأ٣ ايٛيٞ أ

 بعد نربٙ؟

ا اْلَقلِلُّ  (8/582 :)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ بِلِّ َحظٌّ  ;َفلَمَّ َفنِْن َكاَن لِؾصَّ

ـِ اْلِؿثْؾِ  َراُء َرِخقًصا، أَْو بِثََؿ َْخِذ بَِفا، مِثُْؾ أَْن َيُؽقَن الشِّ ْٕ بِلِّ  ،فِل ا َماٌل لِِشَراِء  َولِؾصَّ

،  ;اْلَعَؼارِ  َْخَذ بَِؿا فِقِف اْلَحظُّ ْٕ ْحتِقَاَط َلُف، َوا
ِ

َنَّ َطَؾقِْف آ
ِ

ْػَعِة; ٕ َْخُذ بِالشُّ ْٕ َلِزَم َولِقَُّف ا

، َوَلْؿ َيْؿؾِْؽ َكْؼَضُف َبْعَد اْلبُُؾقِغ فِل َقْقِل َأْكثَ  ;َفنَِذا َأَخَذ بَِفا بِلِّ ِر َأْهِؾ َثبََت اْلِؿْؾُؽ لِؾصَّ

ْأِي. :اْلِعْؾِؿ، مِـُْفؿْ  ، َوَأْصَحاُب الرَّ افِِعلُّ : َلقَْس لِْؾَقلِلِّ  َمالٌِؽ، َوالشَّ َْوَزاِطلُّ ْٕ َوَقاَل ا

، َوإِكََّؿا َيْلُخ  َْجـَبِلِّ ْٕ َْخَذ بَِفا، َكا ْٕ َٓ َيْؿؾُِؽ اْلَعْػَق َطـَْفا، َفََل َيْؿؾُِؽ ا ُف  َكَّ
ِ

َْخُذ بَِفا; ٕ ْٕ ُذ ا

بِلُّ إَذا َكبَِر.بِفَ  ـْ الْ  ا الصَّ َرِر َط َزاَلِة الضَّ ُف ِخقَاٌر ُجِعَؾ ِْلِ َكَّ
ِ

َٓ َيِصحُّ َهَذا; ٕ َؿاِل، ـَو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الؿبسقط لؾسرخسل (26:9 ،)الؿحىل (7/367 )اْلكصاف (8/582 )الؿغـلواكظر:  (2)

(25/391 ،)لؽقيتقةالؿقسقطة الػؼفقة ا (54/311.) 
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دِّ بِاْلَعقِْب، َوَقْد َذَكْرَكا َفَساَد قِقَاِسِف  ، َكالرَّ بِلِّ اْلـَؿْذُكقر فِل َفَؿَؾَؽُف اْلَقلِلُّ فِل َحؼِّ الصَّ

ابِؼَ   ها.ةِ اْلـَؿْسَلَلِة السَّ

الحؽؿ يف الؿجـقن، والسػقف كحؽؿ الصبل فقؿا تؼدم. تنبيه:
(1)

 

 إذا اغرت٣ إْطإ غكّؿا بعسض، ثِ ٚدد ايبا٥ع يف ايعسض عّٝبا؟ د:5ر َطأي١

  مـ أهؾ العؾؿ مـ يؼقل: البائع أحؼ بإخذ مـ الشػقع; ٕنَّ حؼ البائع

أقدم، ويف تؼديؿ حؼ الشػقع إضرار بالبائع بنسؼاط حؼف يف الػسخ الذي 

تحؼف، والضرر ٓ يزال بالضرر، هذا ققل الحـابؾة، ووجٌف لؾشافعقة، وقالقا يف اس

 .القجف أخر: يؼدم حؼ الشػقع; ٕنَّ حؼف أسبؼ

العقب، وهق  دبؿـع ذلؽ; ٕنَّ حؼ البائع استـد إىل وجق :ُٚأجٝب عِٓٗ

مقجقد حال البقع، والشػعة تثبت بالبقع; فؽان حؼ البائع سابًؼا، ويف الشػعة 

 .بطالف، فؾؿ تثبتإ

، أطـل أنَّ البائع أحؼ بالػسخ، واهلل أطؾؿ.ًالصحٍح القٌل األًل
(2)

  

إذا نمإ املػمرتٟ قممد غمسع، أٚ بٓم٢ يف ايػممكـ ايمرٟ ٜطممتخل       د:6ر َطأي١

 فٝ٘ ايػفع١؟

ر  (8/586-:)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ َطَؾك َوْجٍف ُمبَاٍح  َذلَِؽ  ُيتََصقَّ

ـْ َثَؿـِِف، َأْو َأْن ُيْظِف  :فِل َمَسائَِؾ مِـَْفا
َر الُؿْشتَِري َأكَُّف ُوِهَب َلُف، أَْو َأكَُّف اْشتََراُه بَِلْكثََر مِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (26:9.)الؿحىل (8/585 )الؿغـلاكظر:  (2)

  (8/578.)الؿغـلاكظر:  (3)
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َْخِذ بَِفا، َفقَتُْرُكَفا َوُيَؼاِسُؿُف، ُثؿَّ َيبْـِل الُؿْشتَِري  ْٕ ـْ ا

ِػقَع مِ ا َيْؿـَُع الشَّ َغقَْر َذلَِؽ مِؿَّ

  َوَيْغِرُس فِقِف.

ئِبًا َفقَُؼاِسَؿُف َوكِقُؾُف، أَْو َصِغقًرا َفقَُؼاِسَؿُف َولِقُُّف، َوَكْحُق َذلَِؽ، َأْن َيُؽقَن َغا :َومِـَْفا

ْػَعِة. ِغقُر، َفقَْلُخُذ بِالشُّ َوَكَذلَِؽ إْن َكاَن َغائِبًا َأْو َصِغقًرا،  ُثؿَّ َيْؼَدُم اْلَغائُِب، أَْو َيبُْؾُغ الصَّ

ِغقُر، َفَلَخَذُه َفَطاَلَب الُؿْشتَِري اْلَحاكَِؿ بِاْلِؼْسَؿةِ  ، َفَؼاَسَؿ، ُثؿَّ َقِدَم اْلَغائُِب، َوَبَؾَغ الصَّ

ْػَعِة َبْعَد َغْرِس الُؿْشتَِري َوبِـَائِفِ  َفنِنَّ لِْؾُؿْشتَِري َقْؾَع َغْرِسِف َوبِـَائِِف إْن اْختَاَر  ;بِالشُّ

َكَُّف مِْؾُؽُف، َفنَِذا َقَؾَعُف َفَؾقَْس َطَؾقِْف َتْسقِ 
ِ

َْرِض.َذلَِؽ; ٕ ْٕ َٓ َكْؼِص ا َذَكَرُه  َيُة اْلَحْػِر، َو

ُف َغَرَس َوَبـَك فِل مِْؾؽِفِ  اْلَؼاِضل. َكَّ
ِ

ٕ ; افِِعلِّ  .َوُهَق َمْذَهُب الشَّ

ـف الـؼص.  ثؿ ذكر طـ بعض الحـابؾة أكف ضؿَّ

ـَ َثََل  َفنِْن َلْؿ َيْختَرْ  قاٍ: ِػقُع بِاْلِخقَاِر َبقْ َتْرِك  :َثِة َأْشقَاءَ الُؿْشتَِري اْلَؼْؾَع، َفالشَّ

ـَ َقْؾِع اْلَغْرِس  َْرِض، َوَبقْ ْٕ ـَ َدْفِع قِقَؿِة اْلِغَراِس َواْلبِـَاِء َفقَْؿؾُِؽُف َمَع ا ْػَعِة، َوَبقْ الشُّ

ـُ َلُف َما َكَؼَص بِاْلَؼْؾِع. ـُ َأبِ  َواْلبِـَاِء، َوَيْضَؿ ، َواْب َْوَزاِطلُّ ْٕ ، َوا ْعبِلُّ ل َوبَِفَذا َقاَل الشَّ

اٌر، َوإِْسَحاُق. ، َوَسقَّ ، َواْلبَتِّلُّ افِِعلُّ ـُ أَبِل  َلقَْؾك، َوَمالٌِؽ، َوالؾَّقُْث، َوالشَّ اُد ْب َوَقاَل َحؿَّ

َكَُّف  ،ُسَؾقَْؿاَن، َوالثَّْقِريُّ 
ِ

َٓ َشْلَء َلُف; ٕ ْأِي: ُيَؽؾُِّػ الُؿْشتَِري اْلَؼْؾَع، َو َوَأْصَحاُب الرَّ

 ها.َغقُْرُه أَْخَذُه، َفَلْشبََف اْلَغاِصَب  َبـَك فِقَؿا اْستََحؼَّ 

 ، واهلل أطؾؿ.قٌل اجلويٌز أقسب :قال أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل لو

بلنَّ الغاصب غرس وبـك يف حؼ غقره، ومؾؽ غقره،  عٔ ايكٍٛ ايجاْٞ: ُٚأجٝب
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.وأما الؿشتري فؼد غرس وبـك يف حؼف

(1)
 

َوَلْؿ َيْذُكْر أَْصَحاُبـَا َكقِْػقََّة  (8/588 :)الؿغـليف  قال ابـ قدامة  تنبيه:

ُم َخالِقًَة  ;ُوُجقِب اْلِؼقَؿةِ  ُم َوفِقَفا اْلِغَراُس َواْلبِـَاُء، ُثؿَّ ُتَؼقَّ َْرَض ُتَؼقَّ ْٕ َفالظَّاِهُر أَنَّ ا

ِػقُع إلَ  ك الُؿْشتَِري إْن مِـُْفَؿا، َفقَُؽقُن َما َبقْـَُفَؿا قِقَؿَة اْلَغْرِس َواْلبِـَاِء، َفقَْدَفُعُف الشَّ

َنَّ َذلَِؽ ُهَق الَِّذي َزاَد بِاْلَغْرِس َواْلبِـَاِء.
ِ

هاَأَحبَّ َأْو َما َكَؼَص مِـُْف إْن اْختَاَر اْلَؼْؾَع; ٕ
(2)

  

 ٚإٕ نإ املػرتٟ شزع شزّعا؟ د:7ر َطأي١

  أما الزرع فذكر أهؾ العؾؿ أنَّ لؾشػقع إخذ بالشػعة، ويبؼك زرع الؿشتري

 األقسبً، ه ٓ يتباقك، وٓ أجرة طؾقف طـد كثقر مـفؿضرر إىل أوان الحصاد; ٕنَّ 

أن طؾقف إجرة طىل بؼائف يف مؾؽ الشػقع بعد الشػعة، ٓ طىل ما مضك; إٓ أن 

; ٕكف زرطف يف مؾؽف. وقال بعضفؿ: طؾقف إجرة. واستظفره يتراضقا طىل تركفا

بف الؿرداوي. ابـ رجب، وصقَّ
(3)

 

 كط ايػفع١؟إذا تًف بعض ايػكـ، فٌٗ تط د:8ر َطأي١

  مذهب الجؿفقر أنَّ لؾشػقع أخذ الباقل بحصتف مـ الثؿـ، وقال أبقحـقػة

: إذا كان التؾػ بغقر فعؾ آدمل، بؾ سؿاوي; فؾقس لف -وهق ققٌل لؾشافعل-

 الشػعة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إوسط (25/448 ،)الؿفذب (7/387)، اْلكصاف (26:8)، الؿحىلواكظر:  (2)

(21/5:7-.) 

  (7/388.)اْلكصافواكظر:  (3)

  (7/386.)اْلكصاف (8/588 )الؿغـلاكظر:  (4)
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; ٕنَّ لؾشػقع الحؼ بالشػعة، فؿا هق الدلقؾ طىل ًالصحٍح قٌل اجلويٌز

سؼقصفا بذهاب بعض الشؼص، واهلل أطؾؿ.
(1)

  

 ايجُٔ ايرٟ ٜأخر ب٘ ايػفٝع؟ د:9ر َطأي١

 :٘ففق الذي استؼر طؾقف العؼد، فؾق تبايعا بؼدر، ثؿ َغقَّراه يف زمـ  أَا نُٝت

الخقار بزيادة أو كؼص; ثبت ذلؽ التغقر يف حؼ الشػقع; ٕنَّ حؼ الشػقع إكؿا 

يثبت إذا تؿَّ العؼد، فلما إذا اكؼضك الخقار واكبرم العؼد، فزادا أو كؼصا; مل يؾحؼ 

لعؼد; ٕنَّ الزيادة بعده هبة، والـؼص إبراء، وٓ يثبت ذلؽ يف حؼ الشػقع، هذا ا

 ققل الحـابؾة، والشافعقة.

 .وقال أبق حـقػة: يثبت الـؼص يف حؼ الشػقع دون الزيادة 

  وقال مالؽ: إن بؼل ما يؽقن ثؿـًا; أخذ بف، وإن حطَّ إكثر; أخذه بجؿقع

 الثؿـ إول.

; ٕنَّ ثؿـ الؿبقع يحصؾ طـد استؼرار العؼد، لالقٌل األًهق  ًالصٌاب

أطؾؿ. واهلل
(2)

 

 :ُٔفنن كان مثؾقًّا كالدراهؿ، والدكاكقر، فقعطقف مثؾفا، وإن  ٚأَا نٝف١ٝ ايج

الشػعة، وطؾقف ققؿتفا. وقال الحسـ،  لف كان غقر مثظ، فالجؿفقر طىل أنَّ 

ار: ٓ شػعة لف.  وسقَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/377.)اْلكصاف (8/589- )الؿغـلاكظر:  (2)

  (7/394.)اْلكصاف (8/591-592 )الؿغـلاكظر:  (3)
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ؿ يتقسعقن فقؿا ٓ مثؾ لف، وقد أشركا أهن، إٓ قٌل اجلويٌزهق  ًالصحٍح ُ :قلت

، والصحقح أن ما كان مثؾف، أو مؼارًبا لف بتػاوت يسقر يجزئ، سابًؼا إىل ذلؽ 

أطؾؿ. واهلل
(1)

 

 يقم اكؼضاء الخقار واستؼرار العؼد طـد الحـابؾة،  ووقت الؼقؿة الؿعتبر هق

 .الصحٍح وهق والشافعقة

 .وقال مالؽ: طؾقف الؼقؿة يقم الؿحاكؿة 

 .ولؾحـابؾة وجٌف بلكف وقت وجقب الشػعة
(2)

  

 ؟افٌٗ ٜطتخك٘ ايػفٝع َؤدًّا إذا نإ ايجُٔ َؤدًّ د:11ر َطأي١

  ذهب مجاطة مـ أهؾ العؾؿ إىل أكف يستحؼف ممجًَل; ٕنَّ الشػقع تابع

لؾؿشتري يف قدر الثؿـ، وصػتف، والتلجقؾ مـ صػتف، وقالقا: يستحؼف إن كان 

ٓ يؾحؼ الؿشتري الضرر بذلؽ، وهذا ققل  مؾقئًا، وإٓ أقام ضؿقـًا مؾقئًا حتك

أمحد، ومالؽ، وإسحاق، وقال بف ابـ حزم; إٓ أكف مل يشترط كقكف مؾقئًا. وقال 

. ًٓ  الثقري: ٓ يلخذها إٓ بالـؼد حا

  أو يـتظر مضل ، ًٓ وقال الشافعل، وأبق حـقػة: ٓ يلخذها إٓ بالثؿـ حا

 ئٍذ.ـإجؾ، ثؿ يلخذها حق

، واهلل أطؾؿ.أقسب لًالقٌل األً ُ :قلت
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/396.)اْلكصاف (26:: )الؿحىل (8/591 )الؿغـلاكظر:  (2)

  (7/396.)اْلكصاف (8/592 )الؿغـلاكظر:  (3)

  (21/5:5.)إوسط (7/396 ،)اْلكصاف (2711 )الؿحىل (8/593 )الؿغـلاكظر:  (4)



 598 نتاب ايبٝٛع

 
إذا نمممممإ ايػمممممسٜو َعطمممممّسا ال ٜطمممممتطٝع إٔ ٜمممممدفع ايمممممجُٔ      د:11ر َطأي١

 يًُػرتٟ، فٌٗ ٜػفع؟

ذكر أهؾ العؾؿ أنَّ الشريؽ ٓ يشػع إذا كان ٓ يؼدر طىل الشػعة، ولق ألزمـا 

الؿشتري; لؽان الضرر القاضح واقًعا بف، وٓ يزال الضرر بالضرر، ومثؾف لق 

 طقًضا; فننَّ الؿشتري ٓ يؾزمف قبقل ذلؽ. أحضر ضؿقـًا، أو رهـًا، أو

 الحال، فؼال أمحد، ومالؽ:  يف وإن كان الشػقع طـده مال، ولؽـف تعذر طؾقف

 يـتظر يقًما أو يقمقـ. 

  ابـ شبرمة، والثقري: يـتظر ثَلثة أيام. وقال 

  .وقال الحـػقة: ٓ يشػع إٓ بحضقر الثؿـ 

  يف  الصقابوهق الؿرداوي: وطـ أمحد: يرجع ذلؽ إىل رأي الحاكؿ. قال

 وقتـا هذا.

ٓ  ، واهلل أطؾؿ، فقحدد لف الحاكؿ مدة تؽػقف يف ذلؽأزجح األقٌالوهذا  ُ :قلت

; فنن مل يلت بالؿال سؼطت الشػعة.يحصؾ طىل الؿشتري فقفا ضررٌ 
(1)

 

 أؿ١ًٝ إلضكاط ايػفع١. د:12ر َطأي١

اصمون يف أن يظفروا يف البقع شقئًا ٓ يمخذ بالشػعة معف، ويتق َع٢ٓ احل١ًٝ:

الباصـ طىل خَلفف، مثؾ أن يشتري شؼًصا يساوي طشرة دكاكقر بؿائة ديـار، ثؿ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/395.)اْلكصاف (8/594 )الؿغـلواكظر:  (2)



 599 فتذ ايعالّ يف دزاض١ أحادٜح بًٛغ املساّ 

 
ؿشتري طبًدا ققؿتف مائة، ليؼضقف طشرة دكاكقر، أو مائة درهؿ، أو يشتري البائع مـ ا

برئف البائع يف ذمتف، ثؿ يبقعف الشؼص بإلػ، أو يشتري شؼًصا بللػ، ثؿ ي بللٍػ 

 الصقر. مـ تسعؿائة، وغقر ذلؽ مـ

  فؿذهب كثقر مـ أهؾ العؾؿ أن الحقؾة ٓ ُتسؼط الشػعة، بؾ لؾشػقع أن يلخذ

بالثؿـ الذي أخذ الؿشتري بف يف حؼقؼة إمر، وهق ققل أمحد، وابـ أبل شقبة، 

والجقزجاين، وأبل أيقب، وأبل حـقػة، وهق ترجقح شقخ اْلسَلم، وابـ الؼقؿ; 

 ؾ.قَ لألدلة الؽثقرة يف تحريؿ الحِ 

 أصحاب الرأي، والشافعل: يجقز ذلؽ، وتسؼط بف الشػعة; ٕكف مل  وقال

 يلخذ بؿا وقع البقع; فؾؿ يجْز كؿا لق مل يؽـ حقؾة.

، واهلل أطؾؿ.ًالصٌاب القٌل األًل
(1)

 

 ٢ ايػفٝع ٚقٛع اؿ١ًٝ، ٚأْهس ذيو املػرتٟ؟َعإذا اٖد د:13ر َطأي١

ؿقـ.إن كان لؾشػقع طىل ذلؽ بقـة، وإٓ فالؼقل ققل الؿشتري،وطؾقف الق
(2)

 

 إذا اختًف ايػفٝع ٚاملػرتٟ يف ايجُٔ؟ د:14ر َطأي١

إذا مل يؽـ ٕحدمها بقـة; فالذي طؾقف أهؾ العؾؿ أنَّ الؼقل ققل الؿشتري، 

وطؾقف القؿقـ.
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.279)ص آختقارات (8/596-597 )الؿغـلواكظر:  (2)

  (8/599.)الؿغـلاكظر:  (3)

  (5/67.)البداية (25/458 )الؿفذب (7/398 )اْلكصاف (8/59: )الؿغـلاكظر:  (4)



 :59 نتاب ايبٝٛع

 
 إذا باع ْؿٝب٘ ٚي٘ أنجس َٔ غسٜو؟ د:15ر َطأي١

 :اختؾػ أهؾ العؾؿ يف كقػقة الشػعة لؾشركاء طىل ققلقـ 

ن كان ٕحدهؿ الـصػ، يشػع الشركاء كؾ واحد بؼدر كصقبف; فن األٍٚ:

ولمخر الربع; كان لصاحب الـصػ مـ الشؼص ضعػ أخر، وهذا ققل 

الحسـ، وابـ سقريـ، وططاء، ومالؽ، وأمحد، وإسحاق، وسقار، وأبل طبقد، 

 وأحد ققيل الشافعل; ٕكف حؼٌّ يستػاد بالؿؾؽ; فؽان طىل قدر أمَلكفؿ.

ـ; شػعا فقف بالـصػ، وإن يشػع الشركاء بالتساوي، فنذا كاكا اثـق ايجاْٞ:

يستحؼ  -قؾَّ كصقبف أو كثر-قا ثَلثة; شػعقا فقف بالثؾث; ٕنَّ كؾ واحد مـفؿ ككا

الشػعة إذا اكػرد بؽؾ إرض، فنذا اجتؿعقا كاكت بقـفؿ بالسقية; ٕنَّ لؽؾ واحد 

مـفؿ الحؼ بشركتف. وهذا ققل الـخعل، والشعبل، وابـ شبرمة، والثقري، وابـ 

رواية طـ  أحد ققيل الشافعل، والظاهرية، وهقوالبتل، والعـبري، وأبل لقىل، 

 .، وقال بف ابـ الؿـذرأمحد

، واهلل أطؾؿ.الصٌابهق  ًىرا القٌل :قال أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل لو
(1)

 

ثمِ بماع أحمد     ،فُات أحدُٖا عٔ ابمٓني  ،يٛ نإ ألخٜٛٔ أزض د:16ر َطأي١

 االبٓني ْؿٝب٘، فًُٔ ايػفع١؟

  هذه الصقرة وما يشبففا: إن آبـ أخر أحؼ يؼقل بعض أهؾ العؾؿ يف

بالشػعة; ٕنَّ شركتف أخص مـ طؿف مـ حقث إن سبب شركتف مع أخقف واحد. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (25/437)الؿفذب (7/36:-371 )اْلكصاف (271: )الؿحىل (8/5:8 )الؿغـلاكظر:  (2)



 5:1 فتذ ايعالّ يف دزاض١ أحادٜح بًٛغ املساّ 

 
أكف شريؽ لعؿف يف الشػعة، وهق  ًاألصح، وهذا ققل مالؽ، والشافعل يف الؼديؿ

، والشافعل، وأبل حـقػة، وقال بف الؿزين; ٕن كؾ واحد مـفؿا مذهب أمحد

لؽؾ واحد مـفؿا كالخَلف الؿتؼدم يف ع، والخَلف يف قدر ما شريؽ لؾبائ

الؿسللة السابؼة.
(1)

 

فمممممرتى بعكمممممِٗ  ،َمممممٔ اغمممممرت٣ غكّؿممممما َمممممٔ أزض َػمممممرتن١ د:17ر َطأي١

 ايػفع١، ٚأزاد بعكِٗ ايػفع١؟

حػظ طـف مـ ككؾ مـ   (21/5:6:)إوسطيف   قاٍ اإلَاّ ابٔ املٓرز

ؿ بعضفؿ الشػعة، أهؾ العؾؿ يؼقل: مـ اشترى شؼصا مـ أرض مشتركة، فسؾ

وأراد بعضفؿ أن يلخذ، فؾؿـ أراد إخذ أن يلخذ الحصة التل بقعت كؾفا، أو 

يدع، ولقس لف أن يلخذ بؼدر حؼف، ويترك ما بؼل. كذلؽ قال مالؽ، وهق مذهب 

 هالشافعل، وبف قال أصحاب الرأي.ا

 إذا نإ املػرتٟ غسّٜها، فٌٗ يًػسٜو اآلخس ايػفع١؟ د:18ر َطأي١

  ،شػعة لمخر; ٕنَّ الؿشتري شريٌؽ، وٓ والبتلقال الحسـ، والشعبل ٓ :

 ضرر طىل أخر; لؽقن شركة الؿشتري مقجقدة مـ قبؾ الشراء.

  ،ومذهب إكثر أنَّ لف الشػعة بؼدر كصقبف، وهق ققل الحـابؾة، والحـػقة

واهلل أطؾؿ، وتؼدم الخَلف يف قدر كصقبف. أقسبوالشافعقة، وابـ حزم، وهذا 
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( مع الشرح.25/437 ،438) الؿفذب (8/5:9 )الؿغـلاكظر:  (2)

 (25/437 )الؿفذب (2716)، الؿحىل (7/372)، اْلكصاف (8/5::)، الؿغـلاكظر:  (3)

 مع الشرح.



 5:2 نتاب ايبٝٛع

 
ٌ َممٔ زدًممني غكّؿمما، فٗممٌ يًػممفٝع إٔ ٜػممفع       إذا اغممرت٣ زدمم  د:19ر َطأي١

 بٓؿٝب أحدُٖا فكط؟

  َّمذهب الحـابؾة، والشافعقة أنَّ لؾشػقع أن يشػع بـصقب أحدمها فؼط; ٕن

 البقع وإن كان صػؼة واحدة ففؿا طؼدان; ٕكف اشترى مـ كؾ واحد كصقبف.

  ٓومذهب أبل حـقػة، ومالؽ، وبعض الحـابؾة أكف لقس لف الشػعة إ

أن الصػؼة  ًالصحٍح بقـ حتك ٓ تتبعض الصػؼة طىل الؿشتري فقتضرر. بالـصق

إذا كاكت بتبعضفا يحصؾ الضرر طىل الؿشتري; فؾقس لف الشػعة إٓ بالـصقبقـ، 

وإن كاكت بتبعضفا ٓ يحصؾ ضرر طىل الؿشتري; فقجقز لف أن يشػع بـصقب 

، واهلل أطؾؿ.أحدمها
(1)

 

ٜه٘ ايػفع١ يف ْؿٝب إذا اغرت٣ اثٓإ ْؿٝب ٚاحد، فٌٗ يػس د:21ر َطأي١

 ٚاحد َِٓٗ فكط؟

  ،أكثر العؾؿاء طىل أنَّ لف الشػعة يف كصقب واحد مـفؿ، وبف قال أمحد، ومالؽ

والشافعل، وأبق حـقػة يف إحدى الروايتقـ طـف، وقال يف إخرى: يجقز ذلؽ 

ًقٌل بعد الؼبض، وٓ يجقز قبؾ الؼبض; ٕنَّ قبؾ الؼبض تتبعض صػؼة البائع، 

ان أراداها مشتركة، ويحصؾ الضرر ; إٓ أكف إذا كان الؿشتريالصٌاب هق اجلويٌز

طؾقفؿا يف تبعقض السؾعة، فالذي يظفر أكف يف هذه الحال لقس لف أن يشػع إٓ يف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (25/436 )الؿفذب (7/375)، اْلكصاف (2718)، الؿحىل (8/615)، الؿغـلاكظر:  (2)

 مع الشرح.



 5:3 فتذ ايعالّ يف دزاض١ أحادٜح بًٛغ املساّ 

 
، واهلل أطؾؿ.الؿبقع كامًَل 

(1)
  

 عٗد٠ ايػفٝع ع٢ً املػرتٟ، أّ ايبا٥ع؟ د:21ر َطأي١

 ا فعىل مـ يرجع؟ومعـك العفدة: أي إذا وجد بالشؼص طقبًا، أو خرج مستحؼًّ 

  فؿذهب الحـابؾة، والشافعقة، والؿالؽقة أكف يرجع طىل الؿشتري، والؿشتري

 يرجع طىل البائع; ٕنَّ الشػقع أخذه مـ الؿشتري.

 .وقال ابـ أبل لقىل، والبتل: يرجع طىل البائع; ٕكف هق الؿالؽ إصظ 

 .وقال أبق حـقػة: يرجع طىل مـ أخذه مـف  

، واهلل أطؾؿ.صحٍحالهق  ًالقٌل األًل
(2)

 

 إذا َات ايػفٝع قبٌ ايطًب بايػفع١، فٌٗ تٛزخ عٓ٘؟ د:22ر َطأي١

  ذهب مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ إىل أنَّ الشػعة تسؼط، وٓ تقرث طـف، وهق ققل

الحسـ، وابـ سقريـ، والشعبل، والـخعل، والثقري، وأمحد، وإسحاق، 

 لقرثتف، جعؾ الخقار لؾشريؽ ٓ والظاهرية، وأصحاب الرأي; ٕنَّ الـبل 

 فنذا مات ومل يطالب; سؼطت.

  وقال بعض أهؾ العؾؿ: ٓ تسؼط، بؾ لؾقرثة أن يطالبقا بالشػعة; ٕهنا مـ

الؿتعؾؼة هبا، وهذا ققل  حؼقق إرض، وقد ورثقا إرض، فقتبعفا الحؼقق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/373.)اْلكصاف (8/615 )الؿغـل (2718 )الؿحىلاكظر:  (2)

  (5/66.)بداية الؿجتفد (7/3:4 )اْلكصاف (8/619 )الؿغـلاكظر:  (3)



 5:4 نتاب ايبٝٛع

 
; الساجح، وهق مالؽ، والشافعل، والعـبري، واختاره الشقخ ابـ طثقؿقـ 

فَل تسؼط بالؿقت، واهلل أطؾؿ. ٕهنا حؼ مـ الحؼقق;
(1)

 

إذا صالب الشريؽ بالشػعة، ثؿ مات; ورثت بَل خَلف كؿا ذكر ذلؽ  تنبيه:

 ابـ قدامة يف الؿصدر الؿتؼدم.

 إذا َات املفًظ ٌٖ تٓتكٌ ايػفع١ إىل ايٛزث١ إذا نإ قد طايب؟ د:23ر َطأي١

  مذهب الحـابؾة، والشافعقة أهنا تـتؼؾ إىل القرثة; ٕهنا حؼ مـ حؼقق

فؿ، فَل يسؼط حؼف لؽقكف مػؾًسا، وحؼقق الغرماء متعؾؼة بالتركة، ولقست مقرث

 حؼققفؿ واجبة يف طقـ التركة.

 وقال أبق حـقػة: ٓ شػعة لؾقرثة; ٕنَّ الحؼ اكتؼؾ إىل الغرماء. 

بعدم التسؾقؿ بلنَّ التركة اكتؼؾت إىل الغرماء، بؾ هل لؾقرثة; بدلقؾ أكف  :ُٚأجٝب

كؿا أشركا  هبا حؼفؿحؼفؿ فؼط، وإكؿا يتعؾؼ الغرماء إٓ  أططللؿا ثؿـفا  لق زاد

 ، واهلل أطؾؿ.الساجحهق  ًالقٌل األًل، إىل ذلؽ

 أٚ ايػسا٤ ٌٖ ٜطكط حك٘ َٔ ايػفع١؟ تٛنٌ ايػفٝع يف ايبٝع د:24ر َطأي١

  مـ أهؾ العؾؿ مـ قال: ٓ تسؼط الشػعة، سقاء كان وكقًَل لؾبائع أو

 .لؾؿشتري، وهذا ققل الشافعل، وبعض الحـابؾة

  دون الؿشتري; ٕكف ربؿا حابك  لؾبائع ومـفؿ مـ قال: تسؼط إذا كان وكقًَل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الؿحىل (7/392 )اْلكصاف( مع الشرح، 25/455) الؿفذب (8/621 )الؿغـلاكظر:  (2)

(2714 )الشرح الؿؿتع (5/595.ط/أثار) 
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 يف الثؿـ; ٕكف سقشػع. وهذا ققل بعض الشافعقة، وبعض الحـابؾة.

 .ومـفؿ مـ قال: تسؼط إذا كان وكقًَل لؾؿشتري، وهق ققل الحـػقة 

َّل »ؼدم: أهنا تسؼط مطؾًؼا; ٕكف يعؾؿ بالبقع وأقره، ويف الحديث الؿت ًالصحٍح

، واهلل أطؾؿ.«حيل له أن يبقع حتى يمذن شريؽه
(1)

 

 ٌٖ يًهافس ع٢ً املطًِ غفع١؟ د:25ر َطأي١

  ذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل أكف ٓ شػعة لؾؽافر طىل الؿسؾؿ، وهق ققل

، وذلؽ ٕكف يصقر لف السؾطة طىل الؿسؾؿ، والؽافر الحسـ، والشعبل، والحـابؾة

َّل شػعة »بعضفؿ بحديث: ذلقؾ ٓ يجعؾ لف سؾطة طىل الؿسؾؿ، واستدل 

 ، والدارقطـل(7/219) ، وهق حديث ضعقٌػ باصؾ، أخرجف البقفؼل«لـصراين

مـ حديث أكس، ويف إسـاده: كائؾ بـ كجقح، تؽؾؿ فقف  ، (23/72)العؾؾيف 

ب الدارقطـل،  الدارقطـل، وابـ طدي، وهذا الحديث مؿا أكؽر طؾقف، وقد صقَّ

 أبق حاتؿ يف الحديث: باصؾ.والبقفؼل أكف مـ ققل الحسـ، وقال 

  وذهب إكثر إىل أن لؾذمل شػعة طىل الؿسؾؿ; لعؿقم إحاديث، وكؿا أن

لف الرد بالعقب طىل الؿسؾؿ; ٕن هذا مـ حؼققف، فؽذلؽ هفـا، وهق ققل 

شريح، والـخعل، وإياس، وطؿر بـ طبد العزيز، ومحاد، والثقري، ومالؽ، 

، واهلل أطؾؿ.الصٌابهق  ًىرا القٌل والشافعل، والعـبري، وأصحاب الرأي.
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (6/8:.)الروضة (7/366 )اْلكصاف (8/626-627 )الؿغـلاكظر:  (2)

  (7/3:6.)اْلكصاف (8/635 )الؿغـلاكظر:  (3)
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 ايػفع١ بػسن١ ايٛقف. د:26ر َطأي١

أن تؽقن إرض بقـ رجؾقـ أحدمها مالؽ، وأخر كصقبف مقققف  صٛزتٗا:

 طؾقف، فنذا أراد الؿالؽ أن يبقع كصقبف، ففؾ لشريؽ الققػ أن يشػع؟

  أكثر الحـابؾة، والشافعقة أكف ٓ شػعة لف; لؽقكف لقس بؿالؽ. وقال بعض

ابؾة، والشافعقة: لف الشػعة; لقجقد الضرر الحاصؾ يف حؼ الؿالؽ، وهذا الحـ

، واهلل أطؾؿ.الصحٍح، وهق ابـ طثقؿقـ اْلمام  الؼقل رجحف
(1)

 

 ٌٖ ايُٓا٤ ٚايػ١ً يًُػرتٟ، أّ يًػفٝع؟ د:27ر َطأي١

 إذا كاكت مـػصؾة; ففل لؾؿشتري طـد أهؾ العؾؿ.

  حمجاطة مـ الػؼفاء إىل أهنا لؾشػوإن كاكت متصؾة فذهب اْلمام  قع، ورجَّ

تري، فقعطقف الشػقع ققؿة الزيادة، وهق مؼتضك ققل أهنا لؾؿش ابـ طثقؿقـ 

(.7الجؿفقر كؿا تؼدم يف الؿسللة )
(2)

 

 غفع١ فٝ٘؟إذا باع غكّؿا َٚع٘ غ٤ٞ آخس ال  د:28ر َطأي١

 مذهب الجؿفقر أنَّ الشػقع لف أن يلخذ الشؼص بحصتف مـ الثؿـ. 

 زم: يلخذ الؽؾ، أو يترك الؽؾ حتك وقال البتل، وسقار، والعـبري، وابـ ح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشرح ( مع الشرح، 25/412) الؿفذب (7/378 )اْلكصاف (8/586 )الؿغـلاكظر:  (2)

  (5/587.)الؿؿتع

الشرح  (25/449 )الؿفذب (8/588-589 )الؿغـل (7/378 )اْلكصافاكظر:  (3)

  (5/592.)الؿؿتع
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، واهلل أطؾؿ.الصٌابهق  ًقٌل اجلويٌز ٓ يبعض الصػؼة.

(1)
 

َٕٓ ايػكـ َػرت٣ د:29ر َطأي١  ٚقاٍ اآلخس: إمنا ٖٛ ٖب١؟ ،إذا ادَٓع٢ ايػفٝع أ

طىل الشريؽ البقـة طىل ققلف، وإٓ فالؼقل ققل أخر مع يؿقـف، وطىل هذا 

طامة أهؾ العؾؿ.
(2)

 

 متٓع ايػفع١؟ٌٖ اإلقاي١ يف ايبٝع  د:31ر َطأي١

وأمجع كؾ مـ كحػظ   (21/5:7:)إوسطيف   قاٍ اإلَاّ ابٔ املٓرز

طـف مـ أهؾ العؾؿ فقؿـ اشترى شؼًصا، ولؾشؼص شػقع; فلقالف البائع، وصؾب 

الشػقع شػعتف، أن الشػقع أحؼ بشػعتف بالثؿـ الذي باع ذلؽ بف. كذلؽ قال 

 هاهلل بـ الحسـ، وأصحاب الرأي.ا مالؽ، وطبقد

 .بداية الؿجتفداْلمجاع طىل أنَّ اْلقالة ٓ تبطؾ الشػعة كؿا يف  أيًضا كؼؾ ابـ رشدو

 أو ،الؿشتري البائع قايؾ فنن (8/578 :)الؿغـليف   ٚقاٍ ابٔ قدا١َ

 سابؼ حؼف ٕن ;بالشػعة وإخذ والرد ،اْلقالة فسخ فؾؾشػقع ;بعقب طؾقف رده

 فؾؾشػقع ;البقع وفسخا ،الثؿـ طىل الػاتح وإن ،معفؿا إخذ يؿؽـف وٓ ،طؾقفؿا

 حؾػ الذي بالثؿـ بالبقع مؼر البائع ٕن ;البائع طؾقف حؾػ بؿا الشؼص يلخذ أن

 مل بنكؽاره الؿشتري حؼ بطؾ فنذا ،بذلؽ الشػعة باستحؼاق لؾشػقع ومؼر ،طؾقف

 ها.أسبؼ فؼح ٕن ;ويلخذ فسخفؿا يبطؾ أن ولف ،بذلؽ الشػقع حؼ يبطؾ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/586.)الشرح الؿؿتع (2715 )الؿحىل (8/593-594 )الؿغـلاكظر:  (2)

  (25/455.)الؿفذب (7/39: )اْلكصافاكظر:  (3)
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 ضاَباُب الِكَر
ِقَراض  بَاُب ال

ـْ ُصَفقٍْب  (188) ، الَبْقُع إَلى َثََلٌث فِقِفنَّ الَبَرَكةُ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ  ،َط

ِعقرِ لِْؾَبْقِت، ََّل لِْؾَبْقعِ  ـُ َماَجْف بِ «َأَجٍل، َوالُؿَؼاَرَضُة، َوَخْؾُط الُبرِّ بِالشَّ نِْسـَادٍ . َرَواُه اْب

َضِعقٍػ.
(1)

 

ـِ ِحَزاٍم  (188) ـْ َحؽِقِؿ ْب ُجؾِ  َوَط ُف َكاَن َيْشتَِرُط َطَؾك الرَّ ًٓ  َأكَّ إَذا َأْطَطاُه َما

َٓ َتْحِؿَؾُف فِل َبْحرٍ  َٓ َتْجَعَؾ َمالِل فِل َكبٍِد َرْصبٍَة، َو َٓ َتـِْزَل بِِف فِل ُمَؼاَرَضًة: َأْن  ، َو

ـٍ َمِسقؾٍ  اَرُقْطـِلُّ  ;َبْط ـْ َذلَِؽ َفَؼْد َضِؿـْت َمالِل. َرَواُه الدَّ
َوِرَجاُلُف  ،َفنِْن َفَعْؾت َشقْئًا مِ

.ثَِؼاٌت 
(2)

 

ـْ  :الُؿَقصَّنِ َوَقاَل َمالٌِؽ فِل  ـْ َأبِقِف َط ـِ َيْعُؼقَب َط ـِ ْب ْحَؿ ـِ َطبِْدالرَّ ـِ الَعََلِء ْب  َط

ْبَح َبقْـَُفَؿا ِه: إكَُّف َطِؿَؾ فِل َماٍل لُِعثَْؿاَن َطَؾك َأنَّ الرِّ .َوُهَق َمْقُققٌف َصِحقٌح . َجدِّ
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ؿ طـ طبدالرحقؿ بـ داود طـ كصر بـ الؼاس(، مـ صريؼ :339. رواه ابـ ماجف )اضعٝف جدِّ (2)

ا; فنن كصًرا وطبدالرحقؿ وصالًحا كؾفؿ صالح  بـ صفقب طـ أبقف بف. وإسـاده ضعقػ جدًّ

 ترمجة كصر بـ الؼاسؿ. التفذيبمجفقلقن، بؾ قال البخاري: مقضقع. 

لفقعة (، مـ صريؼ ابـ 7/222(، وأخرجف أيًضا البقفؼل )4/74. أخرجف الدارقطـل )صخٝح (3)

وحققة ابـ شريح طـ محؿد بـ طبدالرمحـ إسدي طـ طروة بـ الزبقر طـ حؽقؿ بـ حزام بف. 

 وإسـاده صحقح، ابـ لفقعة مؼرون بحققة، فَل يضر، والراوي طـف طـد البقفؼل طبداهلل بـ وهب. 

ل ويعؼقب الحرقل مجفق، ( باْلسـاد الؿذكقر3/799) الؿقصل. أخرجف مالؽ يف ال بأض ب٘ (4)

 .، فَل بلس يف تحسقـف مع التسامح، واهلل أطؾؿالحال، ولؽـف يحؽل قصة حصؾت لف مع طثؿان 
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  حاديثاملسائل واألحكام املستفادة من األ

 مع ذكر بعض املسائل امللحقة

 .تعسٜف ايكساض د:1ر َطأي١

ًٓ يتجر لف فقف طىل أن ٗاء:َعٓاٙ عٓد ايفك ما حصؾ  أن يدفع رجٌؾ إىل آخر ما

مـ الربح بقـفؿا طىل حسب ما يشترصاكف. أهؾ الحجاز يسؿقكف )قراًضا(. وأهؾ 

 العراق يسؿقكف )مضاربة(.

، فؼقؾ: هق مشتؼ مـ الؼطع; فؽلن صاحب الؿال اقتطع فأَا تشُٝت٘ قساًضا

 مـ مالف قطعة وسؾؿفا إىل العامؾ، واقتطع لف قطعة مـ الربح.

قازكة، يؼال: تؼارض الشاطران، إذا وازن وققؾ: اشتؼاقف مـ الؿساواة، والؿ

 كؾ واحد مـفؿا أخر بشعره وهفـا مـ العامؾ العؿؾ ومـ أخر الؿال; فتقازكا.

وتسؿقتف )مضاربة( ملخقذ مـ الضرب يف إرض، وهق السػر فقفا لؾتجارة، قال 

، ويحتؿؾ أن يؽقن مـ ضرب كؾ [٢3املزمل:]  ﴾چ چ چ چ ﴿تعاىل: 

ح بسفؿ.واحد مـفا يف الرب
(1)

  

 َػسٚع١ٝ ايكساض. د:2ر َطأي١

(: الؼراض كان يف الجاهؾقة، وكاكت 2478) الؿحىليف   قاٍ ابٔ حزّ

معاش لفؿ مـ غقرها، وفقفؿ الشقخ الؽبقر الذي ٓ يطقؼ  ٓقريش أهؾ تجارة 

قن الؿال طُ عْ و الشغؾ والؿرض يُ وُ ذَ السػر، والؿرأة، والصغقر، والقتقؿ، فؽاكقا وَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/243-244.)الؿغـلاكظر:  (2)



 ::5 نتاب ايبٝٛع

 
 ،ذلؽ يف اْلسَلم ملسو هيلع هللا ىلصفلقر رسقل اهلل  ،ك مـ الربحؿَّ َس بجزء مُ  مضاربة لؿـ يتجر بف

ولق وجد فقف خَلف ما التػت  ،ا ٓ خَلف فقف متقؼـً وطؿؾ بف الؿسؾؿقن طؿًَل 

 ملسو هيلع هللا ىلصوقد خرج وطؾؿف بذلؽ،  ملسو هيلع هللا ىلصٕكف كؼؾ كافة بعد كافة إىل زمـ رسقل اهلل  ;إلقف

يف قراض بؿال خديجة 
(1)

 ها.

(: وأمجع أهؾ العؾؿ طىل جقاز 8/244) الؿغـليف   ٚقاٍ ابٔ قدا١َ

 هاالؿضاربة يف الجؿؾة.

(: كؾ أبقاب الػؼف لقس 273)ص مراتب اْلمجاعيف   ٚقاٍ ابٔ حزّ

حاشا الؼراض، فؿا  -وهلل الحؿد-مـفا باب إٓ ولف أصٌؾ يف الؼرآن والسـة كعؾؿف 

كان ف أكف لبتة، ولؽـف إمجاع صحقح مجرد، والذي كؼطع طؾقأوجدكا لف أصًَل فقفؿا 

ه.ملسو هيلع هللا ىلصيف طصر الـبل  .الؿراد كتفكا، فلقرَّ
(2)

  

ذلؽ، وٓ مخالػ لفؿ، كحؽقؿ بـ  وقد صحَّ طـ بعض الصحابة ُ :قلت

حزام، وابـ طؿر، وقضك بف طؿر، وفعؾف طثؿان كؿا يف الباب.
(3)

  

 تكدٜس ْؿٝب ايعاٌَ. د:3ر َطأي١

 عؾؿ لؾؿضاربة تؼدير كصقب العامؾ مـ الربح.اشترط أهؾ ال

ِة الْ  (8/251 :)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ ـْ َشْرِط ِصحَّ ُؿَضاَرَبِة ـَوَم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ملسو هيلع هللا ىلص. أمجع أهؾ السقر طىل ذكر ذلؽ طـ الـبل َظٗٛز (2)

  (5/36.)بداية الؿجتفدواكظر:  (3)

  (7/221-222.)ســ البقفؼلاكظر:  (4)
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ْرِط، َفَؾْؿ ُيَؼدَّ  ُف بِالشَّ ُف َيْستَِحؼُّ َكَّ

ِ
َّٓ بِِف.َتْؼِديُر َكِصقِب اْلَعامِِؾ; ٕ َوَلْق َقاَل: ُخْذ َهَذا  ْر إ

ْبِح،  َؿاَل ُمَضاَرَبًة.ـالْ  ـْ الرِّ
ْبُح ُكؾُُّف لَِربِّ الْ َوَلْؿ ُيَسؿِّ لِْؾَعامِِؾ َشقْئًا مِ َؿاِل، ـَفالرِّ

،  َكصَّ َطَؾقِْف َأْحَؿُد. َواْلَقِضقَعُة َطَؾقِْف، َولِْؾَعامِِؾ َأْجُر مِثْؾِِف. َوُهَق َقْقُل الثَّْقِريِّ

ْأِي. ، َوإِْسَحاَق، َوَأبِل َثْقٍر، َوَأْصَحاِب الرَّ افِِعلِّ ،  َوالشَّ ـَ ـُ ِسقِري ، َواْب ـُ َوَقاَل اْلَحَس

ـِ وَ  ْبُح َبقْـَُفَؿا كِْصَػقْ : الرِّ َْوَزاِطلُّ ْٕ ْبُح َبقْـَـَا. َكَؿا ;ا ـَ  َلْق َقاَل: َوالرِّ َوُأِجقَْب بِاْلَػْرِق َبقْ

، َفََل َتِصحُّ اْلـُؿَضاَرَبُة،  ًٓ ْبح; َفَصاَر َمجفق ْد الرِّ ، َفَؿْسَلَلُة اْلبَاِب َلؿ ُيَحدَّ ـِ ْقَرَتقْ الصُّ

ا َقْقُلُف: ) ْبُح َبقْـَـَاالَوَأمَّ ْح فِقَفا َأَحُدُهَؿا (; َفُفَق إَِضاَفٌة رِّ إَلقِْفَؿا إَضاَفًة َواِحَدًة، َلْؿ َيتََرجَّ

َخِر، َفاْقتََضك التَّْسِقَيةَ  ْٔ  بتصرف. اكتفك.َطَؾك ا

َقاُب َأكَُّف  (2/497-498 :)طَلم الؿققعقـأيف   ابٔ ايكِٝ قاٍٚ الصَّ

َػاِسَدةِ بِِرْبِح اْلِؿثِْؾ، َفُقْعَطك اْلَعامُِؾ َما َجَرْت اْلَعاَدُة َأْن ُيْعَطاُه ُؿَضاَرَبِة الْ ـَيِجُب فِل الْ 

ا كِْصَػُف َأْو ُثُؾثَُف. ،مِثُْؾفُ  ِة الْ  إمَّ ًرا َمْضُؿقًكا فِل ذِمَّ ا أَْن ُيْعَطك َشقْئًا ُمَؼدَّ َؿالِِؽ َكَؿا ـَفَلمَّ

َجاَرةِ َواْلَجَعاَلةِ  ـْ َقاَلُف، َوَسبَُب َغَؾطِِف َضـُُّف َأنَّ َهِذِه َففَ  ;ُيْعَطك فِل اْْلِ َذا َغَؾٌط مِؿَّ

ِحقِح الْ  ،إَجاَرةٌ  ا ـَفَلْطَطاُه فِل َفاِسِدَها ِطَقَض اْلِؿثِْؾ َكَؿا ُيْعطِقِف فِل الصَّ ك، َومِؿَّ ُؿَسؿَّ

ـَ أَ  ـُ َغَؾَط َهَذا اْلَؼْقِل َأنَّ اْلَعامَِؾ َقْد َيْعَؿُؾ َطْشَر ِسـِق ْو َأْكثََر، َفَؾْق ُأْططَِل ُأْجَرَة ُيبَقِّ

ـْ ـُأْططَِل َأْضَعاَف َرأِْس الْ  ;اْلِؿثْؾِ 
َّٓ ُجْزًءا مِ َٓ َيْستَِحؼُّ إ ِحقَحِة  َؿاِل، َوُهَق فِل الصَّ

ُف فِل  ْبِح إْن َكاَن ُهـَاَك ِرْبٌح، َفَؽقَْػ َيْستَِحؼُّ فِل اْلَػاِسَدةِ َأْضَعاَف َما َيْستَِحؼُّ الرِّ

 ها.ِحقَحةِ الصَّ 

وهذا الذي قرره ابـ الؼقؿ قال بف مالؽ يف رواية، واختاره الشقخ ابـ طثقؿقـ 
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 واهلل أطؾؿ.الصٌاب، وهق ، 

 (6/495.)اْلكصافثؿ رأيت شقخ اْلسَلم يؼقل هبذا الؼقل كؿا يف 
(1)

  

ٚطًممب َٓمم٘ إقمماف١ َمماٍ إيٝمم٘،  ا إذا دفممع زب املمماٍ إىل ايعاَممٌ َاّيمم د:4ر َطأي١

 نجس؟ثِ ٜعٌُ ٚيًعاٌَ زبذ أ

  ،مذهب الحـابؾة جقاز ذلؽ، ويؽقن شركة وقراًضا; ٕهنؿا تساويا يف الؿال

 بالعؿؾ; فجاز أن يـػرد بزيادة الربح. واكػرد أحدمها

  ومذهب الشافعقة أنَّ ذلؽ ٓ يصح; ٕنَّ الشركة إذا وقعت طىل الؿال كان

 الربح تابًعا لف دون العؿؾ.

 والعؿؾ كؿا أكف حاصؾ هبؿا. بؿـع ذلؽ; فنن الربح تابع لؾؿال :ُٚأجٝب

، بؾ لق جعَل الربح الصٌاب هرىة احلناتلح: قال أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل لو

د بالسقية مع وجقد العؿؾ مـ أحدها، أو جعؾ لؾعامؾ أقؾ; جاز ذلؽ إذا وج

َّا ذلؽ يف ب اب الشركة.التراضل كؿا بقَـّ
(2)

 

 عاٌَ؟إذا قدز ؾاحب املاٍ ْؿٝب٘ َٔ ايسبذ ٚمل ٜكدز ْؿٝب اي د:5ر َطأي١

 فػقف ققٓن:، وذلؽ كلن يؼقل: تاجر هبذا الؿال، ويل ثؾث الربح

تصح الؿضاربة، ولؾعامؾ بؼقة الربح، وهق ققل مجاطة مـ الحـابؾة،  األٍٚ:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بداية  (2481 )الؿحىل (5/382 )الشرح الؿؿتع (8/291-292 )غـلالؿواكظر:  (2)

  (5/42.)الؿجتفد

  (8/246.)الؿغـلواكظر:  (3)
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ومجاطة مـ الشافعقة، وأبل ثقر، وأصحاب الرأي; ٕنَّ الربح لفؿا ٓ يستحؼف 

 ػفقم الؾػظ.غقرمها، فنذا قدر كصقب أحدمها مـف; فالباقل لمخر مـ م

ٓ تصح; ٕنَّ العامؾ إكؿا يستحؼ بالشرط، ومل يشترط لف شلء، وهذا  ايجاْٞ:

.الصٌابهق  ًالقٌل األًلققل بعض الحـابؾة، وبعض الشافعقة، 
(1)

 

إذا قاٍ: خر ٖرا املاٍ فاٖتٔذِس بم٘، ٚايمسبذ نًم٘ يمو. أٚ: ٚايمسبذ       د:6ر َطأي١

 نً٘ يٞ؟

لربح كؾف لؽ( أنَّ هذا ُيَعدُّ ذكر أهؾ العؾؿ أكف إن قال: )خذ هذا الؿال، وا

قرًضا ٓ قراًضا. وإذا قال: )والربح كؾف يل( ُيعدُّ إيضاًطا، ٓ قراًضا.
(2)

  

 إذا قاٍ: خر ٖرا املاٍ َكازب١، ٚايسبذ نً٘ يو. أٚ: نً٘ يٞ؟ د:7ر َطأي١

  ;مذهب أمحد، والشافعل أنَّ هذا ٓ يصح; ٕكف شرط يـايف مؼتضك الؿضاربة

 لربح.فننَّ مؼتضاها آشتراك يف ا

 حـقػة أكف يصح، ويؽقن قرًضا، أو إيضاًطا كؿا تؼدم يف التل  ومذهب أبل

 قبؾفا.

  ومذهب مالؽ أكف يصح، وتؽقن مضاربة صحقحة، والشرط يف الربح

 ٕحدمها يجري مجرى الفبة.

إن قصد أن يؽقن )قرًضا( أو )إيضاًطا( كان ذلؽ  :قال أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل لو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (6/498.)اْلكصاف (8/252-253 )الؿغـلاكظر:  (2)

  (8/253.)الؿغـلاكظر:  (3)
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فالساجح قٌل عبرة بالؿعاين ٓ بإلػاظ، وإن قصد مضاربة; كؿا قال أبق حـقػة، وال

، واهلل أطؾؿ.هالك
(1)

 

إذا قازب زدًني، فكاٍ: يهُا نرا ٚنرا َمٔ ايمسبذ. ٚمل ٜمبني     د:8ر َطأي١

 نِ يهٌ ٚاحد َُٓٗا؟

ـِ  (8/254 :)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ ًٓ إَلك اْثـَقْ َوَيُجقُز َأْن َيْدَفَع َما

ـِ ـَفنِْن َشَرَط لَ  ;َواِحدٍ ُمَضاَرَبًة فِل َطْؼٍد  ْبِح َبقْـَُفَؿا كِْصَػقْ ـْ الرِّ
َوإِْن ، َجازَ  ;ُفَؿا ُجْزًءا مِ

ْبِح. ـْ الرِّ
ـْ َكقَْػ  َقاَل: َلُؽَؿا َكَذا َوَكَذا مِ َنَّ إْصََلَق فَ  ;َوَلْؿ ُيبَقِّ

ِ
ُفَق َبقْـَُفَؿا كِْصَػاِن; ٕ

ْبُح َبقْـَـَا.َقْقلِِف َبقْـَُفَؿا َيْؼتَِضل التَّْسِقَيَة،  ََحِدِهَؿا  َكَؿا َلْق َقاَل لَِعامِؾِِف: َوالرِّ
ِ

َوإِْن َشَرَط ٕ

ْبِح َولِْمَخِر ُرْبَعُف، َوَجَعَؾ اْلبَاقَِل َلفُ  افِِعلُّ  ،َوبَِفَذا َقاَل أَُبق َحـِقَػةَ  َجاَز. ;ُثُؾَث الرِّ  .َوالشَّ

َكَُّفَؿا َشِريَؽانِ 
ِ

َٓ َيُجقُز; ٕ فِل اْلَعَؿِؾ بِلَْبَداكِِفَؿا، َفََل َيُجقُز َتَػاُضُؾُفَؿا  َوَقاَل َمالٌِؽ: 

َْبَداِن. ْٕ ْبِح َكَشِريَؽْل ا  فِل الرِّ

َٓا ـْ  :ََٚي
ـِ َطْؼَداِن، َفَجاَز أَْن َيْشتَِرَط فِل َأَحِدِهَؿا أَْكثََر مِ ْثـَقْ

ِ
َأنَّ َطْؼَد اْلَقاِحِد َمَع آ

َخِر، َكَؿا َلْق اْكَػَرَد. ْٔ َ  ا
ِ

اِن بِاْلَعَؿِؾ َوُهَؿا َيتََػاَضََلِن فِقفِ َوٕ َفَجاَز  ;كَُّفَؿا َيْستَِحؼَّ

. ـِ َِجقَرْي ْٕ َْبَداِن،  َتَػاُضُؾُفَؿا فِل اْلِعَقِض َكا ْٕ َٓ ُكَسؾُِّؿ ُوُجقَب التََّساِوي فِل َشِرَكِة ا َو

قْـَُفَؿا َأنَّ َذلَِؽ َطْؼٌد َواِحٌد، َوَهَذاِن ُثؿَّ اْلَػْرُق بَ ، َبْؾ ِهَل َكَؿْسَلَلتِـَا فِل َجَقاِز َتَػاُضؾِِفَؿا

 هاَطْؼَداِن.

 ، واهلل أطؾؿ.مذهب أمحد، والشافعلًالصحٍح  ُ :قلت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/38.)بداية الؿجتفد (6/497 )اْلكصاف (8/253 )الؿغـلاكظر:  (2)
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إذا قازض اثٓمإ ٚاحمّدا مبماٍ هلُما، ٚغمسط يم٘ نمٌ ٚاحمد زّعما           د:9ر َطأي١

 غري زبذ ؾاحب٘؟

اْثـَاِن  َض َوإِْن َقارَ  (8/254 :)الؿغـليف   قاٍ أبٛ حمُد ابٔ قدا١َ

َوإِْن َشَرَط  َجاَز. ;َوإَِذا َشَرَصا َلُف ِرْبًحا ُمتََساِوًيا مِـُْفَؿا َجاَز. ;ا بَِلْلٍػ َلُفَؿاَواِحدً 

َخُر الثُُّؾَث  ْٔ َجاَز، َوَيُؽقُن َباقِل ِرْبِح َماِل ُكؾِّ َواِحٍد مِـُْفَؿا  ;َأَحُدُهَؿا َلُف الـِّْصَػ، َوا

ـِ  َوإِْن َشَرَصا َكْقَن اْلبَاقِل لَِصاِحبِِف. ْبِح َبقْـَُفَؿا كِْصَػقْ ـْ الرِّ
َوَهَذا َمْذَهُب  َلْؿ َيُجْز. ;مِ

افِِعلِّ  ـْ َأبِل َحـِقَػةَ  َوَكََلُم اْلَؼاِضل َيْؼتَِضل َجَقاَزُه. ،الشَّ  ،َوَأبِل َثْقرٍ  ،َوُحؽَِل َذلَِؽ َط

 ْٔ ـْ ِرْبِح َمالِِف الـِّْصُػ، َوا
َفنَِذا  َخَر َيبَْؼك َلُف الثُُّؾثَاِن.َوَلـَا َأنَّ َأَحَدُهَؿا َيبَْؼك َلُف مِ

ـْ ِرْبِح َمالِِف بَِغقِْر َطَؿٍؾ، َفَؾْؿ 
اْشتََرَصا التََّساِوي َفَؼْد َشَرَط َأَحُدُهَؿا لِْمَخِر ُجْزًءا مِ

 هاُؿـَْػِردِ.ـَكَؿا َلْق َشَرَط ِرْبَح َمالِِف الْ ، َيُجزْ 

 ؟!معرفتف بالؿؼدار بعد وما الؿاكع مـ ذلؽ إذا صابت كػسف بذلؽ ُ :قلت

ت كؿا تؼدم السقؾققل أبل ثقر، وأبل حـقػة، وهق ترجقح الشقكاين يف  فالصحٍح

 اْلشارة إىل ذلؽ يف كتاب الشركة.

 إذا غسط أحدُٖا يٓفط٘ َع ايسبذ دزاِٖ َع١ًَٛ؟ د:11ر َطأي١

َرَكاِء  (8/257 :) قاٍ ابٔ قدا١َ ُف َمتَك َجَعَؾ َكِصقَب َأَحِد الشُّ َوُجْؿَؾُتُف أَكَّ

َراِهَؿ َمْعُؾقَمًة، َأْو َجَعَؾ َمَع َكِصقبِِف َدَراِهَؿ، مِثُْؾ أَْن َيْشتَِرَط لِـَْػِسِف ُجْزًءا َوَطْشَرَة دَ 

ِرَكُة. ;َدَراِهؿَ  ـُ الْ  َبَطَؾْت الشَّ ـْ َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ  :ُؿـِْذرِ ـَقاَل اْب
ـْ َكْحَػُظ َطـُْف مِ

َأْجَؿَع ُكؾُّ مِ

ـْ  إَذا َشَرَط َأَحُدُهَؿا َأْو كََِلُهَؿا لِـَْػِسِف َدَراِهَؿ َمْعُؾقَمًة.َطَؾك إْبَطاِل اْلِؼَراِض  َومِؿَّ
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َْوَزاِطلُّ  ،َحِػْظـَا َذلَِؽ َطـُْف َمالٌِؽ  ْٕ ، َوَأُبق َثْقرٍ  ،َوا افِِعلُّ ْأِي. ،َوالشَّ  َوَأْصَحاُب الرَّ

:  قاٍ: ـِ َُاَوإِكََّؿا َلْؿ َيِصّح َذلَِؽ لَِؿْعـَقَقْ ُُٖ ُف إَذا َشَرَط َدَراِهَؿ َمْعُؾقَمًة،  :َأَحدُُ َأكَّ

َٓ َيْرَبَحَفا،  ْبِح، َواْحتََؿَؾ َأْن  َٓ َيْرَبَح َغقَْرَها، َفقَْحُصَؾ َطَؾك َجِؿقِع الرِّ اْحتََؿَؾ َأْن 

ـْ َرْأِس الْ 
ـْ ُشِرَصْت َلُف الدَّ  َؿاِل ُجْزًءا.ـَفقَْلُخَذ مِ  َراِهُؿ.َوَقْد َيْرَبُح َكثِقًرا، َفقَْستَِضرُّ َم

ِْٞ َر َكْقُكَفا  :َٚايجَّا ا َتَعذَّ َْجَزاِء، َلؿَّ ْٕ َة اْلَعامِِؾ َيـْبَِغل َأْن َتُؽقَن َمْعُؾقَمًة بِا أَنَّ ِحصَّ

َْجَزاءُ  ْٕ َكَؿا َلْق ُجِفَؾ اْلَؼْدُر فِقَؿا ُيْشتََرُط َأْن  ،َفَسَدْت  ;َمْعُؾقَمًة بِاْلَؼْدِر، َفنَِذا ُجِفَؾْت ا

َؿا َتَقاَكك فِل  ُؾقًما بِِف.َيُؽقَن َمعْ  َنَّ اْلَعامَِؾ َمتَك َشَرَط لِـَْػِسِف َدَراِهَؿ َمْعُؾقَمًة، ُربَّ
ِ

َوٕ

ـْ 
ْبِح; لَِعَدِم َفائَِدتِِف فِقِف َوُحُصقِل َكْػِعِف لَِغقِْرِه، بِِخََلِف َما إَذا َكاَن َلُف ُجْزٌء مِ َصَؾِب الرِّ

ْبِح.  هاالرِّ

(: وٓ خَلف بقـ العؾؿاء أكف 5/37) ية الؿجتفدبدايف   ٚقاٍ ابٔ زطد

إذا اشترط أحدمها لـػسف مـ الربح شقئًا زائًدا غقر ما اكعؼد طؾقف الؼراض أنَّ ذلؽ 

. ًٓ  هآ يجقز; ٕكف يصقر ذلؽ الذي اكعؼد طؾقف الؼراض مجفق

َٕٓ يٞ زبمذ ٖمرٙ ايطمًع١،     د:11ر َطأي١ إذا اغرتط ؾاحب املاٍ ع٢ً ايعاٌَ: أ

 ؟، أٚ اآلخساآلخس٠أٚ ٖرا ايػٗس، ٚيو 

فع إلقف ألػقـ مضاربة طىل (: وإن د8/257) الؿغـليف   ابٔ قدا١َ قاٍ

أنَّ لؽؾ واحد مـفؿا ربح ألػ، أو طىل أنَّ ٕحدمها ربح أحد الثقبقـ، أو ربح 

; فسد الشرط إحدى السػرتقـ، أو ربح تجارتف يف شفر، أو طام بعقـف وكحق ذلؽ

لؽ الؿعقـ دون غقره، وقد يربح يف غقره دوكف، والؿضاربة; ٕكف قد يربح يف ذ
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فقختص أحدمها بالربح، وذلؽ يخالػ مقضقع الشركة، وٓ كعؾؿ يف هذا 

 هاخَلًفا.

 ٌٖ يًُكازب إٔ ٜبٝع ْط١٦ٝ إذا أطًل زب املاٍ اإلذٕ؟ د:12ر َطأي١

  ،ذهب مجاطة مـ أهؾ العؾؿ إىل أكف لقس لف ذلؽ، وهق ققل مالؽ، والشافعل

آحتقاط، وف لقس لف التصرف إٓ طىل وجف الحظ، وأمحد يف رواية، وذلؽ ٕك

 ويف الـسقئة تغرير بالؿال.

  ،وقال بعض أهؾ العؾؿ: لف ذلؽ، وهق ققل أمحد يف رواية، وبعض الحـابؾة

وقال بف أبق حـقػة;ٕنَّ اْلذن يف التجارة يـصرف إىل التجارة الؿعتادة، وهذا طادة 

 لـََّساء أكثر.التجار، وٕكف يؼصد بف الربح، والربح يف ا

; إٓ أْن يتعامؾ كسقئة مع إكسان القٌل الثانً أظيس :قال أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل لو

.; فعىل العامؾ غرم ذلؽ إْن مل يؽـ لف إذن فقف، واهلل أطؾؿبذلؽ مؿاصؾ معروف
(1)

 

، يف الؿسللة السابؼة إذا قال لف: )اطؿؾ برأيؽ(، أو )كقػ شئت( تنبيه:

  (8/258.)الؿغـليبقع كسقئة، ومـعف الشافعل.  فلجاز لف الحـابؾة أن

 املاٍ يًتذاز٠ ب٘؟بٌٖ ي٘ إٔ ٜطافس  د:13ر َطأي١

  َفَ ـْ اختؾػ أهؾ العؾؿ فقؿا إذا أصؾؼ رب الؿال اْلذن ومل يلمر بالسػر، أو ي ،

 هؾ لؾؿضارب أن يسافر بف، أم ٓ؟

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/41.)بداية الؿجتفد (8/258 )الؿغـلاكظر:  (2)
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  مـفؿ مـ قال: لف السػر،و هق ققل مالؽ، ووجٌف لؾحـابؾة، وُحؽل طـ أبل

ٕنَّ طادة التجار جرت بذلؽ، ومطؾؼ اْلذن يـصرف إىل ما جرت بف  حـقػة;

 العادة.

  ومـفؿ مـ قال: لقس لف ذلؽ، وهق ققل الشافعل، ووجٌف لؾحـابؾة; ٕنَّ يف

 السػر تغريًرا بالؿال، وخطًرا.

 ، واهلل أطؾؿ.ًالقٌل األًل أزجح ُ :قلت

َػُر فِل َوَلقَْس لَ  : (8/259-25:)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ ُف السَّ

ـِ َجِؿقًعا. َمْقِضعٍ  َػِر ُمْطَؾًؼا َمُخقٍف، َطَؾك اْلَقْجَفقْ َلْؿ  ;َوَكَذلَِؽ َلْق ُأذَِن َلُف فِل السَّ

َٓ إَلك َبَؾٍد َمُخقٍف  َػُر فِل َصِريٍؼ َمُخقٌف، َو ـْ َلُف السَّ ـٌ لَِؿا  ;َيُؽ
َفنِْن َفَعَؾ َفُفَق َضامِ

َكَُّف ُمتََعدٍّ 
ِ

 هابِِػْعِؾ َما َلقَْس َلُف فِْعُؾُف. َيتَْؾُػ; ٕ

 ٌٖ ْفك١ ايعاٌَ ع٢ً ْفط٘ َٔ َاي٘، أٚ َٔ َاٍ املكازب١؟ د:14ر َطأي١

  ،مـ أهؾ العؾؿ مـ قال: كػؼتف يف مال كػسف، وهق ققل ابـ سقريـ، ومحاد

وأمحد، والشافعل، والظاهرية; ٕهنا كػؼة تخصف، فؽاكت طؾقف كـػؼة الحضر، 

ربح الجزء الؿسؿك، فَل يؽقن لف غقره، وٕكف وٕكف دخؾ طىل أكف يستحؼ مـ ال

 مل يربح سقى ما أكػؼف. االربح; إذبأفضك إىل أكف يختص  ;لق استحؼ الـػؼة

  مال الؿضاربة يف السػر، وهق ققل مالؽ،  يفومـفؿ مـ قال: كػؼتف

وإسحاق، وأبل ثقر، وإوزاطل، وأبل حـقػة; ٕنَّ سػره ٕجؾ الؿال، فؽاكت 
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ال.كػؼتف مـف كلجر   الحؿَّ

 .وقال الحسـ، والـخعل: كػؼتف مـ مجقع الؿال، ومل يؼقداه يف السػر 

، وهق ضاهر اختقار شقخ الصٌاب القٌل األًل :قال أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل لو

ا  ،اْلكصافاْلسَلم كؿا يف  وما يتعؾؼ بالسػر; فنن احتاج إىل كػؼة زائدةٍ طؿَّ

واهلل أطؾؿ. ؿضاربة،يحتاجف يف حال إقامتف; جعؾفا يف مال ال
(1)

 

 ٌٖ يًُكازب إٔ ٜبٝع بأضعاز َٓدفك١؟ د:15ر َطأي١

ُؿَضاِرِب ُحْؽُؿ ـَوُحْؽُؿ الْ  : (8/261)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ

ا  َٓ َيْشتَِرَي بَِلْكثََر مِـُْف، مِؿَّ ـِ اْلِؿثِْؾ، َو ـْ َثَؿ
َٓ اْلَقكِقِؾ، فِل َأكَُّف َلقَْس َلُف َأْن َيبِقَع بَِلَقؾَّ مِ

ـُ الـَّاُس بِِؿثْؾِفِ َيتَ  ـُ الـَّْؼَص;  ;َغاَب ـْ َأْحَؿَد َأنَّ اْلبَقَْع َيِصحُّ َوَيْضَؿ َفنِْن َفَعَؾ، َفَؼْد ُرِوَي َط

َرَر َيـَْجبُِر بَِضَؿاِن الـَّْؼص. َنَّ الضَّ
ِ

ٕ  ; افِِعلِّ َواْلِؼقَاُس أَنَّ اْلبَقَْع َباصٌِؾ، َوُهَق َمْذَهُب الشَّ

ُف َبقٌْع لَ  َكَّ
ِ

ٕ. َْجـَبِلِّ ْٕ َر َردُّ الْ  :َفَعَؾك َهَذا ْؿ ُيْمَذْن َلُف فِقِف، َفَلْشبََف َبقَْع ا ـَ  ;َؿبِقعِ ـإْن َتَعذَّ َضِؿ

ُه إْن َكاَن َباقِقًا ُه َوَجَب َردُّ ـَ َردُّ  هاَأْو قِقَؿتُُف إْن َكاَن َتالًِػا. ،الـَّْؼَص َأْيًضا، َوإِْن َأْمَؽ

 املكازب١؟ ٌٖ يًُكازب إٔ ٜطأ أ١َ َٔ َاٍ د:16ر َطأي١

  ه بعضفؿ زاكقًا، مـفؿ: ابـ حزم، وقال ٓ يجقز لف ذلؽ طـد أهؾ العؾؿ، وطدَّ

بف بعض الحـابؾة، والشافعقة فقؿا إذا مل يظفر بالؿال ربح، وطؾقف الحد طـد 

 اْلمام ابـ حزم.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بداية الؿجتفد (6/4::)، اْلكصاف (2481)، الؿحىل (8/25:)، الؿغـلواكظر:  (2)

(5/3:.) 
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  ومذهب أمحد، وإسحاق، وسػقان وغقرهؿ أكف إن ضفر يف الؿال ربح أنَّ طؾقف

، وأمف أم ولد، وطؾقف ققؿتفا، وإن مل  الؿفر والتعزير، وإن محؾت مـف; فقلده حرٌّ

، وإن محؾت مـف; فقلده رققؼ; لعدم يظفر يف الؿال ربح; فعؾقف الؿفر والتعزير

 ، واهلل أطؾؿ.أقسبوجقد شبفة الؿؾؽ هفـا، وققل الشافعقة 

يف الؿسللة،  قٌل أمحد أصح أنَّ  الذي يظفر يل :قال أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل لو

أطؾؿ. واهلل
(1)

 

 ٌٖ يًُايو إٔ ٜطأ اؾاز١ٜ اييت اغرتاٖا ايعاٌَ يًتذاز٠؟ د:17ر َطأي١

َكَُّف  (8/266 :) قاٍ ابٔ قدا١َ
ِ

ََمِة َأْيًضا; ٕ ْٕ َوَلقَْس لَِربِّ الَؿاِل َوْطُء ا

ـْ الُؿَضاَرَبِة َوالتََّؾِػ 
ُضَفا لِْؾُخُروِج مِ َفََل  ;َعَؾ َفنِْن فَ  ;َيـُْؼُصَفا إْن َكاَكْت بِْؽًرا، َوُيَعرِّ

َكََّفا َمْؿُؾقَكتُُف.
ِ

 ،َصاَرْت ُأمَّ َوَلِدِه، َوَوَلُدُه ُحرٌّ َكَذلَِؽ  ;َوإِْن َطؾَِؼْت مِـْفُ  َحدَّ َطَؾقِْف; ٕ

ـْ الُؿَضاَرَبِة، َوُتْحَسُب قِقَؿُتَفا، َوُيَضاُف إَلقَْفا َبِؼقَُّة اْلَؿالِ 
َفنِْن َكاَن فِقِف  ;َوَتْخُرُج مِ

تُُف مِـُْف.َفؾِْؾعَ  ;ِرْبٌح  هاامِِؾ ِحصَّ
(2)

  

وإن كان الؿال قد ضفرت فقف إرباح الظاهرة; فؼد صار العامؾ شريًؽا  ُ :قلت

 فقفا، ويجري طىل صاحب الؿال ما يجري طىل العامؾ يف الؿسللة السابؼة.

ذكروا أكف لقس لؾعامؾ، وٓ لرب الؿال تزويج إمة; ٕكف يـؼصفا،  

جاز.وإن اتػؼا طىل ذلؽ; 
(3)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (6/248-249.)الروضة (2488 )الؿحىل (8/266 )الؿغـلاكظر:  (2)

   (6/248.)الروضةواكظر:  (3)

  (6/249.)الروضة (8/267 )الؿغـلاكظر:  (4)
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 ٌٖ يًُكازب إٔ ٜدفع املاٍ إىل غريٙ يٝكازب ب٘؟ د:18ر َطأي١

َوَلقَْس لِْؾُؿَضاِرِب َدْفُع  (8/267 :)الؿغـليف   قاٍ أبٛ حمُد بٔ قدا١َ

َْثَرِم، َوَحْرٍب، َوَطبِْداهلل َؿاِل إَلك آَخَر ُمَضاَرَبًة.ـالْ  ْٕ ، َكصَّ َطَؾقِْف َأْحَؿُد، فِل ِرَواَيِة ا

َّٓ َفََل.ـَلُف َربُّ الْ  َقاَل: إْن َأذِنَ  َج اْلَؼاِضل َوْجًفا فِل َجَقاِز َذلَِؽ  َؿاِل، َوإِ بِـَاًء  ;َوَخرَّ

ـْ َغقِْر إْذِن الْ 
ِؾ.ـَطَؾك َتْقكِقِؾ اْلَقكِقِؾ مِ   ُؿَقكِّ

ـِ  َٓ َيِصحُّ َهَذا التَّْخِريُج، َوقِقَاُسُف َطَؾك اْلَقكِقِؾ ُمْؿتَـٌِع لَِقْجَفقْ َُا :َو ُُٖ َأكَُّف  :َأَحدُُ

ـْ َكْقكِِف ـإكََّؿا َدَفَع إَلقِْف الْ  َؿاَل َهاُهـَا لُِقَضاِرَب بِِف، َوبَِدْفِعِف إَلك َغقِْرِه ُمَضاَرَبًة َيْخُرُج َط

ِْٞ ُمَضاِرًبا بِِف، بِِخََلِف اْلَقكِقِؾ. َٓ ـَأنَّ َهَذا ُيقِجُب فِل الْ  :ايجَّا ا لَِغقِْرِه، َو َؿاِل َحؼًّ

 .َحؼٍّ فِل َماِل إْكَساٍن بَِغقِْر إْذكِفِ َيُجقُز إيَجاُب 

افِِعلُّ  ،َوبَِفَذا َقاَل أَُبق َحـِقَػةَ  قاٍ: ـْ َغقِْرِهْؿ ِخََلَفُفْؿ. ،َوالشَّ َٓ َأْطِرُف َط  هاَو

(: ومل يختؾػ همٓء الؿشاهقر 5/42) بداية الؿجتفد يف  قاٍ ابٔ زطد

راض إىل مؼارض آخر أكف مـ فؼفاء إمصار أكف إن دفع العامؾ رأس مال الؼ

ضامـ إن كان خسران، وإن كان ربح; فذلؽ طىل شرصف، ثؿ يؽقن لؾذي طؿؾ 

شرصف طىل الذي دفع إلقف، فققفقف حظف مؿا بؼل مـ الؿال، وقال الؿزين طـ 

 هاإٓ أجرة مثؾف; ٕكف طؿؾ طىل فساد. فالشافعل: لقس ل

غقره مضاربة; جاز إذا أذن رب الؿال لؾؿضارب أن يدفع الؿال إىل  تنبيه:

 الؿغـل هاخَلًفا. فذلؽ، قال ابـ قدامة: كصَّ طؾقف أمحد، وٓ أطؾؿ فق

(8/268.) 
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َكممازب١ ٜٚعُممٌ ا ٖممٌ يًُكممازب إٔ ٜأخممر َممٔ إْطممإ آخممس َاّيمم   د:19ر َطأي١

 يسدًني؟

، سقاء أذن أم مل أما إذا مل يؽـ طىل إول ضرر; فقجقز بَل خَلف

 طؾقف ضرر.يلذن،وكذلؽ يجقز إذا أذن بَل خَلف، وإن كان 

  َّوأما إذا مل يلذن، وكان طؾقف ضرر: فؿذهب الحـابؾة طدم جقاز ذلؽ; ٕن

الؿضاربة ُيؼَصد هبا الحظ والـؿاء، فنذا فعؾ ما يؿـعف مل يؽـ لف، ويف الحديث: 

 .«َّل ضرر وَّل ضرار»

  وقال أكثر الػؼفاء: يجقز; ٕكف طؼد ٓ يؿؾؽ بف مـافعف كؾفا; فؾؿ يؿـع مـ

 ق مل يؽـ فقف ضرر، وكإجقر الؿشترك.الؿضاربة كؿا ل

; ٕنَّ الؿضارب ربؿا ُيشغؾ طـ الؿضاربة إوىل والؿسللة ُٚأجٝب بايفسم

 مػروضة يف ذلؽ، وأما إذا مل يشغؾ ومل يحصؾ ضرر; فقجقز.

، وهق اختقار شقخ اْلسَلم، الصحٍح قٌل احلناتلح: قال أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل لو

 أنَّ مذهب الحـابؾة أكف إن فعؾ ذلؽ فقضؿ ربحف ابـ طثقؿقـ; إٓاْلمام  ثؿ

الحاصؾ مـ الؿضاربة الثاكقة إىل مال الؿضاربة إوىل، واختار شقخ اْلسَلم 

 وآخرون أكف ٓ يؾزمف الضؿ، وهق اختقار الشقخ ابـ طثقؿقـ، وإكؿا يلثؿ طىل تعديف.

بعض أكف يغرم إذا فات طىل رب الؿال إول  واحتؿؾ الشقخ ابـ طثقؿقـ 

الؿصالح، كسؾعة كاكت ستباع بسعر ثؿقـ، فذهبت الػرصة يف ذلؽ، أو ما أشبف 
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، واهلل أطؾؿ.الصٌابذلؽ، وهذا هق 

(1)
 

 إذا تعد٣ املكازب ٚفعٌ َا يٝظ ي٘ فعً٘؟ د:21ر َطأي١

  طامة أهؾ العؾؿ طىل أنَّ الؿضارب يصبح ضامـًا لؾؿال، وقال بف حؽقؿ بـ

 حزام كؿا يف الباب.

 أكف ٓ ضؿان طؾقف. وُروي طـ الحسـ، والزهري 

; ٕكف متصرف يف ماِل غقره بغقر إذكف فؾزمف الضؿان ًالصحٍح قٌل اجلويٌز

 كالغاصب.

  واختؾػ أهؾ العؾؿ فقؿا إذا اشترى مامل يمذن لف فقف، فربح: لؿـ الربح؟ طىل

 أققال:

أنَّ الربح لرب الؿال، قال بف أبق قَلبة، وكافع، وأمحد، وهق ضاهر  األٍٚ:

 ة.مذهب الشافعق

ـ يتصدقا بالربح، وهق ققل الشعبل، والـخعل، والحؽؿ، ومحاد، واب ايجاْٞ:

شبرمة، وداود، وابـ حزم، وأمحد يف رواية، قال بعض أصحابف: هق طىل سبقؾ 

 القرع، وهق لرب الؿال يف الؼضاء. وهق ققل إوزاطل.

، فَل يؿـع كقن الربح ب ايجايح: قـفؿا طىل ما الربح طىل ما شرصاه; ٕكف كقُع َتَعدٍّ

 شرصاه، وهذا ققل مالؽ، وإياس.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (5/382-383.)الشرح الؿؿتع (6/4:6- )اْلكصاف (8/26: )الؿغـلواكظر:  (2)
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طـ أمحد رواية أكف كتصرف الػضقيل، والراجح طـ أمحد يف تصرف  ايسابع:

 .الػروعجازة الؿالؽ، واستظفره ابـ مػؾح يف إالػضقيل أكف مقققف طىل 

; فنْن أجاز الؿالؽ ذلؽ العؿؾ; أقسب األقٌالوهذا الؼقل يظفر يل أكف  ُ :قلت

ؿا طىل ما شرصاه، وإن مل يجزه; فالبقع فاسد، ويرجع فقف إذا استطقع، فالربح بقـف

فنذا مل يستطع ذلؽ فقتصدق بالربح طىل سبقؾ القرع; وإٓ فالربح لصاحب الؿال; 

، واهلل أطؾؿ.مالف ٕكف كؿاء
(1)

 

 َت٢ ٜطتخل ايعاٌَ ايسبذ؟ د:21ر َطأي١

ؼُّ أَْخَذ َٓ َيْستَحِ  اْلـُؿَضاِرُب  : (8/276)الؿغـل يف  قاٍ ابٔ قدا١َ

ْبِح َحتَّك ُيَسؾَِّؿ َرْأَس الْ  ـْ الرِّ
ِف، َوَمتَك َكاَن فِل الْ ـَشْلٍء مِ َؿاِل ُخْسَراٌن ـَؿاِل إَلك َربِّ

ةٍ َواِحَدةٍ، َأْو  ;َوِرْبٌح  ْبُح فِل َمرَّ ْبِح، َسَقاٌء َكاَن اْلُخْسَراُن َوالرِّ ـْ الرِّ
ُجبَِرْت اْلَقِضقَعُة مِ

َخُر فِل ُأْخَرى; اْلُخْسَراُن فِل َصْػؼَ  ْٔ ْبُح فِل ُأْخَرى، َأْو َأَحُدُهَؿا فِل َسْػَرةٍ َوا ٍة َوالرِّ

ـْ َرْأِس الْ  ْبِح ُهَق اْلَػاِضُؾ َط َنَّ َمْعـَك الرِّ
ِ

َٓ ، َؿاِل، َوَما َلْؿ َيْػُضْؾ َفَؾقَْس بِِرْبِح ـٕ َو

ها.َكْعَؾُؿ فِل َهَذا ِخََلًفا
(2)

  

 بذ؟َت٢ ميًو ايعاٌَ ْؿٝب٘ َٔ ايس د:22ر َطأي١

  مـفؿ مـ قال: يؿؾؽف بظفقره، ولق مل يؼسؿ، وهذا مذهب الحـابؾة، وبف قال

أبق حـقػة; ٕنَّ الربح إذا وجد، مؾؽف بحؽؿ الشرط الصحقح الذي بقـفؿ وهذا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (2486.)الؿحىل (6/236 )الروضة (6/496 )اْلكصاف (8/273 )الؿغـلاكظر:  (2)

   (5/3:.)بداية الؿجتفدواكظر:  (3)
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 ققٌل لؾشافعل.

  ومـفؿ مـ قال: ٓ يؿؾؽف إٓ بالؼسؿة، وهق ققل مالؽ، وأمحد يف رواية; ٕكف

 ن يؽقن شريًؽا لرب الؿال كشريؽل العـان.لق مؾؽف ٓختصَّ بربحف ووجب إ

  أكف يؿؾؽفا بالؿحاسبة،  -ومـفؿ شقخ اْلسَلم-واختار بعض الحـابؾة

والػسخ قبؾ الؼسؿة  -هق وجقد رأس الؿال دراهؿ ودكاكقر-والتـضقض 

 والؼبض.

، واهلل أطؾؿ، ولؽـ الؿؾؽ ٓ القٌل األًل أزجح :قال أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل لو

لؿحاسبة التامة، والتـضقض، وقد جزم بذلؽ غقر واحد مـ الحـابؾة، يستؼر إٓ با

.بؾ قال ابـ رجب: هق الؿـصقص صريًحا طـ اْلمام أمحد 
(1)

  

 ٌٖ يسب املاٍ إٔ ٜػرتٟ يٓفط٘ َٔ ضًع املكازب١؟ د:23ر َطأي١

  مـ أهؾ العؾؿ مـ قال: ٓ يصح شراؤه مـفا، وهق ققل الشافعل، وأمحد يف

 اؤه، كشرائف مـ وكقؾف.رواية; ٕكف مؾؽف، فَل يصح شر

  ومـفؿ مـ قال: يصح، وهق ققل مالؽ، وإوزاطل، وأبل حـقػة، وأمحد يف

رواية; ٕكف قد تعؾؼ هبا حؼ الؿضارب، ويشتري بؿثؾ ما يشتري غقره; لتعؾؼ 

، واهلل أطؾؿ.الصٌابهق  ًىرا القٌلحؼ الؿضارب بف، 
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (6/514-515.)اْلكصاف (8/276 )الؿغـلاكظر:  (2)

   (5/41.)البداية (6/4:8 )اْلكصاف (8/277-278 )الؿغـلاكظر:  (3)



 626 نتاب ايبٝٛع

 
 ٌٖ يًُكازب إٔ ٜػرتٟ يٓفط٘ َٔ ضًع املكازب١؟ د:24ر َطأي١

ُؿَضاِرُب لِـَْػِسِف ـَوإِْن اْشتََرى الْ  (8/278 :)الؿغـليف   بٔ قدا١َاقاٍ 

ـْ َماِل الْ 
. ;َؿاِل ِرْبٌح ـُؿَضاَرَبِة، َوَلْؿ َيْظَفْر فِل الْ ـمِ َوبِِف َقاَل  ،َكصَّ َطَؾقِْف َأْحَؿدُ  َصحَّ

َْوَزاِطلُّ  ،َوالثَّْقِريُّ  ،َمالٌِؽ  ْٕ ـْ أَبِل َحـِقَػَة. َوُحؽَِل َذلَِؽ  ،َوإِْسَحاُق  ،َوا َوَقاَل َأُبق  َط

َكَُّف َشِريٌؽ.
ِ

َفَصحَّ ِشَراُؤُه َلُف، َكَؿا َلْق اْشتََرى  ;َوَلـَا َأكَُّف مِْؾٌؽ لَِغقِْرهِ  َثْقٍر: اْلبَقُْع َباصٌِؾ; ٕ

ؾِفِ  ـْ ُمَقكِّ
 ها.اْلَقكِقُؾ مِ

 حؽؿ ربح; ٕكف يصبح يف لحتك وإن ضفر يف الؿا، الصحٍح قٌل اجلويٌز ُ :قلت

.أنَّ الشريؽ يجقز لف أن يشتري بسعر ما يبقع لغقره، واهلل أطؾؿ ًالصحٍح الشريؽ،
(1)

 

 إٕ َات املكازب ٚأَٛاٍ املكازب١ يٝطت َتُٝص٠ َٔ أَٛاي٘؟ د:25ر َطأي١

  مذهب أمحد  أكَّفا تصقر ديـًا يف ذمتف تقىف مـ تركتف، وإن كان مػؾًسا; كان

قس طىل الؿضارب شلء; صاحب الؿال مع الغرماء أسقة، وقال الشافعل: ل

.ًالصحٍح قٌل أمحد ٓحتؿال أن يؽقن الؿال قد هؾؽ.
(2)

  

إذا تبني يًُكازب إٔ يف ٜدٙ زّعا، فٗمٌ يم٘ إٔ ٜأخمر َٓم٘ بػمري       د:26ر َطأي١

 إذٕ ؾاحب املاٍ؟

ْبَح إَذا َضَفَر فِل الْ :  قاٍ ابٔ قدا١َ َلْؿ َيُجْز لِْؾُؿَضاِرِب أَْخُذ  ;ُؿَضاَرَبةِ ـالرِّ

ـَ أَْهِؾ اْلِعْؾِؿ ِخََلًفا. َؿاِل.ـقِْر إْذِن َربٍّ الْ َشْلٍء مِـُْف بِغَ  َوإِكََّؿا َلْؿ  َٓ َكْعَؾُؿ فِل َهَذا َبقْ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (6/4:9.)اْلكصافواكظر:  (2)

   (8/282.)الؿغـلواكظر:  (3)
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ُُمقٍر َثََلَثٍة: َٕ َٖا َيْؿؾِْؽ َذلَِؽ  ْبَح ِوَقاَيٌة لَِرْأِس الْ أ :َأَحد ـُ اْلُخْسَراَن ـنَّ الرِّ َؿاِل، َفََل َيْلَم

ْبُح َج  ـْ َأْن َيُؽقَن ِرْبًحا.الَِّذي َيُؽقُن َهَذا الرِّ نَّ أَ  :َٚايجَّاِْٞ ابًِرا َلُف، َفقَْخُرُج بَِذلَِؽ َط

ـْ َلُف ُمَؼاَسَؿُة َكْػِسِف.ـَربَّ الْ  ;  :ايجَّاِيح َؿاِل َشِريُؽُف، َفَؾْؿ َيُؽ َأنَّ مِْؾَؽُف َطَؾقِْف َغقُْر ُمْستَِؼرٍّ

ـْ َيِدِه بُِجبَْرا َكَُّف بَِعْرِض َأْن َيْخُرَج َط
ِ

َؿاِل فِل ـَوإِْن َأذَِن َربُّ الْ  َؿاِل.ـِن َخَساَرةِ الْ ٕ

َٓ َيْخُرُج َطـُْفَؿا. ;َأْخِذ َشْلءٍ  َنَّ اْلَحؼَّ َلُفَؿا، 
ِ

هاَجاَز; ٕ
(1)

 

 إذا تعذال قط١ُ ايسبذ قبٌ االْتٗا٤ َٔ ايتذاز٠؟ د:27ر َطأي١

َوإِْن َصَؾَب َأَحُدُهَؿا  (8/283 :)الؿغـليف   قاٍ أبٛ حمُد بٔ قدا١َ

ْبِح ُدوَن َرْأِس الْ قِْس  َخرُ ـَؿَة الرِّ ْٔ َم َقْقُل الْ  ;َؿاِل، َوَأَبك ا َكَُّف إْن َكاَن َربَّ ـُقدِّ
ِ

ُؿْؿتَـِِع; ٕ

ـُ اْلُخْسَراَن فِل َرْأِس الْ ـالْ  َٓ َيْلَم ُف  ْبِح، َوإِْن َكاَن اْلَعامَِؾ ـَؿاِل، َفأِلَكَّ  ;َؿاِل، َفقَْجُبُرُه بِالرِّ

َٓ َيْلمَ  ُف  َٓ َيْؼِدُر َطَؾقِْف.َفنِكَّ  ;َوإِْن َتَراَضقَا َطَؾك َذلَِؽ  ـُ َأْن َيْؾَزَمُف َردُّ َما أََخَذ فِل َوْقٍت 

َػَؼا َطَؾك قِْسَؿِة َجِؿقِعِف َأْو َبْعِضِف، أَْو َطَؾك أَْن َيْلُخَذ  َنَّ اْلَحؼَّ َلُفَؿا، َوَسَقاٌء اتَّ
ِ

َجاَز; ٕ

 ;َؿاِل ُخْسَراٌن، َأْو َتؾَِػ ُكؾُّفُ ـُثؿَّ َمتَك َضَفَر فِل الْ  ُؾقًما ُيـِْػُؼُف.ُكؾُّ َواِحٍد مِـُْفَؿا َشقْئًا َمعْ 

ا َأَخَذُه، أَْو كِْصِػ ُخْسَراِن الْ  ـِ مِؿَّ َْمَرْي ْٕ ْبَح ـَلِزَم اْلَعامَِؾ َردُّ َأَقؾِّ ا َؿاِل، إَذا اْقتََسَؿا الرِّ

ـِ  ا ،َوبَِفَذا َقاَل الثَّْقِريُّ  ،كِْصَػقْ َٓ َتُجقُز َوالشَّ ، َوإِْسَحاُق، َوَقاَل َأُبق َحـِقَػَة:  فِِعلُّ

ـُ الْ  َؿاِل َماَلُف.ـاْلِؼْسَؿُة َحتَّك َيْستَْقفَِل َربُّ الْ  ْبَح، َوَلْؿ  :ُؿـِْذرِ ـَقاَل اْب إَذا اْقتََسَؿا الرِّ

ْبَح َحتَّك  َؿاِل َرْأَس َمالِِف، َفَلْكثَُر أَْهِؾ اْلِعْؾِؿ َيُؼقُلقَن:ـَيْؼبِْض َربُّ الْ  َيُردُّ اْلَعامُِؾ الرِّ

 َؿاِل َماَلُف.ـَيْستَْقفَِل َربُّ الْ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (5/3:.)بداية الؿجتفد (8/282-283 )الؿغـلاكظر:  (2)
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ُفَؿا أَْن َيْؼتَِسَؿا َبْعَضُف، ـَفَجاَز لَ  ;َؿاَل َلُفَؿاـَوَلـَا َطَؾك َجَقاِز اْلِؼْسَؿِة، َأنَّ الْ  قاٍ:

. ـِ ِريَؽقْ ْبِح َقبَْؾ الْ َفَجاَز َلُفَؿا قِ  ;َأْو َكُؼقَل: إكَُّفَؿا َشِريَؽانِ  َكالشَّ َؾِة، َص ُؿَػاـْسَؿُة الرِّ

 هاَكَشِريَؽْل اْلِعـَاِن.

لربح ( أنَّ العامؾ ٓ يرد ا5/41وضاهر كَلم مالؽ فقؿا كؼؾف ابـ رشد ) ُ :قلت

 بعد أخذه، وإن حصؾت الخسارة.

; إٓ أْن يػسخا الؿضاربة ويلخذ صاحب الؿال مالف، ًالصحٍح قٌل اجلويٌز

 طىل هذه الصقرة، وقد يحؿؾ ققل مالؽ  ثؿ يعؼدا مضاربة أخرى،

 أطؾؿ. واهلل

 ؟-اـطسإ-إذا غسط ع٢ً ايعاٌَ غ٦ّٝا َٔ ايٛقٝع١  د:28ر َطأي١

ُؿَضاِرِب ـَمتَك َشَرَط َطَؾك الْ  (8/287 :)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ

ـْ اْلَقِضقَعةِ ـَضَؿاَن الْ 
ْرُط َباصٌِؾ. ;َؿاِل، َأْو َسْفًؿا مِ َواْلَعْؼُد  ،ِخََلًفآَ َكْعَؾُؿ فِقِف  َفالشَّ

ـْ َأْحَؿَد أَنَّ  ،َوُهَق َقْقُل أَبِل َحـِقَػَة، َوَمالٍِؽ  َكصَّ َطَؾقِْف أَْحَؿُد. َصِحقٌح. َوُرِوَي َط

َكَُّف َشْرٌط َفاِسٌد، َفَلْفَسَد الْ  اْلَعْؼَد َيْػُسُد بِِف.
ِ

ٕ ; افِِعلِّ ـْ الشَّ ُؿَضاَرَبَة، ـَوُحؽَِل َذلَِؽ َط

ََحِدِهَؿا َفْضَؾ َدَراِهَؿ.َكَؿا َلْق َشرَ  َٕ  َط 

ُل ـَوالْ  قاٍ: َوَّ ْٕ ْبِح ، َؿْذَهُب ا ُر فِل َجَفاَلِة الرِّ َٓ ُيَمثِّ َفَؾْؿ َيْػُسْد بِِف،  ;َوَلـَا َأكَُّف َشْرٌط 

رْ  ُؿَضاَرَبِة.ـَكَؿا َلْق َشَرَط ُلُزوَم الْ  ُف إَذا َفَسَد الشَّ َكَّ
ِ

َراِهَؿ; ٕ ُط َثبَتَْت َوُيَػاِرُق َشْرَط الدَّ
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ْبِح َمْجُفقَلًة. ُة ُكؾِّ َواِحٍد مِـُْفَؿا فِل الرِّ هاِحصَّ

(1)
  

إذا غمممسط زب املمممماٍ عًممم٢ ايعاَممممٌ إٔ ال ٜػمممرتٟ إال َممممٔ زدممممٌ     د:29ر َطأي١

 بعٝٓ٘، أٚ ضًع١ بعٝٓٗا؟

  مـ أهؾ العؾؿ مـ مـع هذا الشرط، وهق ققل مالؽ، والشافعل; ٕن يف ذلؽ

 بة مـ الربح.تضققًؼا طىل العامؾ، ويؿـع مؼصقد الؿضار

 :الشرط صحقح، وهق مذهب أمحد، وأبل حـقػة; ٕهنا  ومـفؿ مـ قال

ة ٓ تؿـع الربح بالؽؾقة، ولصاحب الؿال مـ ذلؽ قصد  مضاربة خاصَّ

، واهلل أطؾؿ.الصٌاب هق ًىرا القٌللؾؿحافظة طىل مالف، وما أشبف ذلؽ. 
(2)

  

 تٛقٝت املكازب١. د:31ر َطأي١

 ًالساجح جٌاش للة السابؼة، الخَلف يف ذلؽ كالخَلف السابؼ يف الؿس

، وطؾقف طؿؾ الـاس الققم، ولقس مع مـ مـع مـ التقققت حجة.التٌقٍت
(3)

 

 إذا نإ ع٢ً زدٌ يسدٌ دٜٔ، فٌٗ ي٘ إٔ جيعً٘ َكازب١؟ د:31ر َطأي١

  مذهب مجفقر العؾؿاء الؿـع مـ ذلؽ، بؾ حؽاه ابـ الؿـذر إمجاًطا، والسبب

الديـ فقػضل ذلؽ إىل يف ذلؽ طـد مالؽ أكف قد يػعؾ ذلؽ لعجز الرجؾ طـ 

تلخقر مع زيادة، وهق الربا. وطؾؾ غقره بلنَّ ما يف ذمة الرجؾ مضؿقًكا طؾقف; 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/38.)البدايةواكظر: (2)

   (5/38.)دايةالب (8/288 )الؿغـلاكظر:  (3)

   (247:.)الؿحىل (6/49: )اْلكصاف (5/38 )البداية (8/288 )الؿغـلاكظر:  (4)
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 فؾقس لف أن يحقلف إىل أماكة لقست مضؿقكة طؾقف بدون قبض صاحبف.

  وذهب بعض الحـابؾة إىل جقاز ذلؽ، وكصر ذلؽ ابـ الؼقؿ. 

َيُجقُز،  َأكَّفُ ُل الثَّاكِل: َواْلَؼقْ  (4/461- :)طَلم الؿققعقـأكؿا يف   فكاٍ

 َٓ ـْ َجَقاِز َذلَِؽ، َو
ْرِطقَِّة َما َيْؿـَُع مِ ِة الشَّ َدِلَّ ْٕ لِقِؾ، َوَلقَْس فِل ا اِجُح فِل الدَّ َوُهَق الرَّ

ـْ ِرًبا
َٓ ُوُققًطا فِل َمْحُظقٍر مِ ْرِع، َو ـْ َقَقاِطِد الشَّ

 ،َيْؼتَِضل َتْجِقيُزُه ُمَخاَلَػَة َقاِطَدةٍ مِ

َٓ قَِؿارٍ  ِريَعِة  ،َو ـِ الشَّ َٓ َمْػَسَدَة فِل َذلَِؽ بَِقْجٍف َما; َفََل َيؾِقُؼ بَِؿَحاِس َٓ َبقِْع َغَرٍر، َو َو

ـْ َمَحاِسـَِفا َوُمْؼتََضاَها.ـالْ 
 َؿـُْع مِـُْف، َوَتْجِقيُزُه مِ

ْكَساِن لِـَْػِس )ُفْؿ: ـَوَقْقلُ  قاٍ: ـُ إْبَراَء اْْلِ ُف َيتََضؿَّ َكََلٌم فِقِف إْجَؿاٌل  (ِف بِِػْعِؾ َكْػِسفِ إكَّ

ُؿْستَِؼؾُّ بِنِْبَراِء َكْػِسِف، َوبِاْلِػْعِؾ الَِّذي بِِف َيبَْرُأ، َوَهَذا إيَفاٌم; َفنِكَُّف إكََّؿا ـُيقِهُؿ َأكَُّف ُهَق الْ 

ـْ  ـِ مِ ْي ، َفلَيُّ ُمبَاَشَرةِ اْلِػْعِؾ الَِّذي َتَض  َبِرَئ بَِؿا َأذَِن َلُف َربُّ الدَّ ـِ ْي ـْ الدَّ
ـَ َبَراَءَتُف مِ ؿَّ

ـُ َبَراَءَتُف؟ َفَؽقَْػ  ُف َيتََضؿَّ ، َوُمْستَِحؼُّ ـِ ْي َمْحُذوٍر فِل َأْن َيْػَعُؾ فِْعًَل َأذَِن َلُف فِقِف َربُّ الدَّ

َٓ َيَؼُع مِثُْؾُف فِ  ْؿـِقَِّة التَّبَِعقَِّة َما  َْحَؽاِم الضِّ ْٕ َؿتْبُقَطاِت، َوَكَظائُِر ـل الْ ُيـْؽُِر َأْن َيَؼَع فِل ا

َؾفُ  ـْ أَْن ُتْذَكَر؟ َحتَّك َلْق َوكَّ
ـِ  ،َذلَِؽ َأْكثَُر مِ ْي ـْ الدَّ

َئ َكْػَسُف مِ َجاَز  ;َأْو َأذَِن َلُف َأْن ُيبَرِّ

َؾ الْ  ـَ َأنْ  ،َؿْرَأَة َأْن ُتَطؾَِّؼ َكْػَسَفاـَوَمَؾَؽ َذلَِؽ، َكَؿا َلْق َوكَّ َصؾِِّؼل  :َيُؼقَل  َفَليُّ َفْرٍق َبقْ

 .َكْػَسؽ إْن ِشئْت، َأْو َيُؼقَل لَِغِريِؿِف: َأْبِري َكْػَسؽ إْن ِشئْت

ٌَ: قاٍ: ِٕ ٔقٝ ِة، َفنَِذا َأْخَرَج  َفِإ مَّ ، َبْؾ ُهَق ُمْطَؾٌؼ ُكؾِّلٌّ َثابٌِت فِل الذِّ ـُ َٓ َيتََعقَّ ـُ  ْي َفالدَّ

ًٓ َواْشتََرى بِفِ  َق بِفِ  ،َما ـِ َلْؿ ُيَعقِّـْفُ  َلؿْ  ،َأْو َتَصدَّ ْي ، َوَربُّ الدَّ ـُ ْي ـْ َأْن َيُؽقَن ُهَق الدَّ  ;َيتََعقَّ

ٌَ: َفُفَق َباٍق َطَؾك إْصََلقِِف. ـْ َأْفَرادِِه َصاَبَؼُف َصحَّ َأْن  ٔقٝ
ِة ُمْطَؾٌؼ، َوُكؾُّ َفْردٍ مِ مَّ ُهَق فِل الذِّ
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بِّ  ـَ َطـُْف َوُيْجِزَئ، َوَهَذا َكنِيَجاِب الرَّ َقبََة الْ  ُيَعقَّ اَرةِ ـَتَعاَلك الرَّ َفنِكََّفا  ;ُؿْطَؾَؼَة فِل اْلَؽػَّ

ـْ َأيُّ َرَقبٍَة َطقَّـََفا الْ 
ٍَة، َوَلؽِ َتَلدَّى  ;ُؿْطَؾِؼ ـُؿَؽؾَُّػ َوَكاَكْت ُمَطابَِؼًة لَِذلَِؽ الْ ـَغقُْر ُمَعقَـّ

َ  :َوَكظِقُرُه َهاُهـَا، بَِفا اْلَقاِجُب  ةِ  ،فُ َأنَّ َأيَّ َفْردٍ َطقَـّ مَّ ـَ  ;َوَكاَن ُمَطابًِؼا لَِؿا فِل الذِّ َتَعقَّ

ـُ ِطـْدَ  َوَتَلدَّى بِِف اْلَقاِجُب. ََداِء إَلك َربِِّف، َوَكَؿا َيتََعقَّ ْٕ ـُ ِطـَْد ا التَّْقكِقِؾ  َوَهَذا َكَؿا َيتََعقَّ

ـْ ُهَق فِل ذِمَّ  ـُ ِطـَْد َتْقكِقؾِِف لَِؿ َفُ فِل َقبِْضِف; َفَفَؽَذا َيتََعقَّ أَْو  ،ُثؿَّ ُيَضاِرَب بِفِ  ،تِِف َأْن ُيَعقِـّ

َق  َّٓ َفَؿا اْلَػْرُق  ،َوَهَذا َمْحُض اْلِػْؼفِ  ،أَْو َيْشتَِرَي بِِف َشقْئًا ،َيتََصدَّ َوُمقَجُب اْلِؼقَاِس، َوإِ

َؾ اْلَغقَْر فِل َقبِْضفِ  ِِف إَذا َوكَّ ـَ َتَعقُـّ َراءِ  ،َبقْ ِق بِ  ،َوالشِّ َؾ  ،فِ أَْو التََّصدُّ ـَ َتْعقِقـِِف إَذا َوكَّ َوَبقْ

َق بِِف؟ َفَفْؾ ُيقِجُب التَّْػِريَؼ فِْؼٌف َأْو  َُف َوُيَضاِرَب َأْو َيتََصدَّ تِِف َأْن ُيَعقِـّ ـْ ُهَق فِل ذِمَّ َم

ََحِدِهَؿا ،ُفَؿاـَمْصَؾَحٌة لَ 
ِ

اِرِع َفقَِجُب ُمَراَطاُتَفا؟ ،َأْو ٕ  هاَأْو ِحْؽَؿٌة لِؾشَّ

قل مالؽ )يػضل إىل الربا( غقر صحقح; ٕنَّ الزيادة إن حصؾت ففل وق ُ :قلت

 حصؾت بعؼد الؿضاربة، ومل تحصؾ مؼابؾ التلخقر، فتـبف.

، واهلل أطؾؿ.الصٌابوما رجحف ابـ الؼقؿ هق 
(1)

  

 إذا ٚنً٘ يف قبض دٜٔ َٔ زدٌ آخس، ثِ ٜكازب٘ ب٘؟ د:32ر َطأي١

بعؿؾ شلء زائد طىل مـع مـ ذلؽ مالؽ وغقره; ٕكف فقف اشتراًصا طىل العامؾ 

طؿؾف الؿؼرر شرًطا بؼراضف، وأجاز إكثر هذه الصقرة; ٓكتػاء العؾؾ التل ذكرت 

، واهلل أطؾؿ.الصٌابيف الؿسللة السابؼة، وهذا هق 
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (6/49:-4:1 )اْلكصاف (4/461-463 )أطَلم الؿققعقـ (8/293 )الؿغـلواكظر:  (2)

البداية (5/37.) 

  (5/37.)بداية الؿجتفد (8/293 )الؿغـلواكظر:  (3)
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إذا نممإ يسدممٌ عًمم٢ آخممس َمماٍ َػؿممٛب، فمماتفل َعمم٘ عًمم٢ إٔ     د:33ر َطأي١

 جيعً٘ َكازب١؟

 ل إىل  غصب;مذهب أمحد، وأبل حـقػة أكف يصح، ويزول ضؿان ال ٕكف ُحقِّ

، والؿضاربة لقس فقفا ضؿان طىل العامؾ بدون صاحب الؿال مضاربة برضك

 تػريط وتعدي.

  وقال الشافعل، وبعض الحـابؾة: ٓ يزول ضؿان الغصب; ٕكف قد ثبت طؾقف

 جارة طـ كقكف مغصقًبا مضؿقًكا.تالضؿان لغصبف، فَل يخرج بنذكف لف يف ال

، وباهلل التقفقؼ.القٌل األًل أزجحأن  -واهلل أطؾؿ-ويظفر يل  ُ :قلت
(1)

 

 املكازب١ َٔ ايعكٛد اؾا٥ص٠. د:34ر َطأي١

ـْ اْلُعُؼقدِ اْلَجائَِزةِ، ـَوالْ  (8/283 :)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ
ُؿَضاَرَبُة مِ

ِفَؿا َكاَن، َوبَِؿْقتِِف، َوُجـُقكِِف، َواْلَحْجِر َطَؾقِْف لَِس  َكَُّف َتـَْػِسُخ بَِػْسِخ َأَحِدِهَؿا، َأيِّ
ِ

َػٍف; ٕ

ٌف فِل َماِل َغقِْرِه بِنِْذكِِف، َفُفَق َكاْلَقكِقِؾ. ِف َوَبْعَدُه. ُمتََصرِّ ـَ َما َقبَْؾ التََّصرُّ َٓ َفْرَق َبقْ  َو

َٓ ِرْبَح فِقفِ ـَفنَِذا اْكَػَسَخْت َوالْ  ُف، َوإِْن َكاَن فِقِف ِرْبٌح  ;َؿاُل َكاضٌّ  ْبَح  ;َأَخَذُه َربُّ َقَسَؿا الرِّ

 هاَطَؾك َما َشَرَصاُه.

أنَّ  طىلأمجع العؾؿاء  (5/39-3: :)بداية الؿجتفديف   قاٍ ابٔ زطد

الؾزوم لقس مـ مقجبات طؼد الؼراض، وأنَّ لؽؾ واحد مـفؿا فسخف; مامل يشرع 

العامؾ يف الؼراض. واختؾػقا إذا شرع العامؾ، فؼال مالؽ: هق ٓزم، وهق طؼد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بـقن أمـاء كاكقا يف الؼراض مثؾ أبقفؿ، وإن مل  يقرث; فنن مات وكان لؾؿؼارض

يؽقكقا أمـاء; كان لفؿ أن يلتقا بلمقـ. وقال الشافعل، وأبق حـقػة: لؽؾ واحد 

فؿالؽ ألزمف بعد الشروع يف العؿؾ  مـفؿ الػسخ إذا شاء، ولقس هق طؼد يقرث.

يف العؿؾ لؿا فقف مـ ضرر ورآه مـ العؼقد الؿقرثة. والػرقة الثاكقة شبفت الشروع 

 هابؿا بعد الشروع يف العؿؾ.

، وٓ يؾزم إٓ بقجقد ضرر يف ػقد جائصٌأكف  الساجح: قال أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل لو

الػسخ طىل أحدمها; فقصبح ٓزًما حتك يزول الضرر، واهلل أطؾؿ.
(1)

  

 إذا فطدا املكازب١ ٚاملاٍ عسض، فطًب أحدُٖا ايبٝع؟ د:35ر َطأي١

َؿاُل َطْرٌض، ـَوإِْن اْكَػَسَخْت َوالْ  (8/284 :)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ

َػَؼا َطَؾك َبقِْعِف َأْو َقَسَؿفُ  َنَّ اْلَحؼَّ لَ  ;َفاتَّ
ِ

َٓ َيْعُدوُهَؿا.ـَجاَز; ٕ َوإِْن َصَؾَب اْلَعامُِؾ  ُفَؿا، 

 َؿاِل َطَؾك اْلبَقِْع.ـُأْجبَِر َربُّ الْ  ;َؿاِل ِرْبٌح ـَؿاِل، َوَقْد َضَفَر فِل الْ ـاْلبَقَْع، َوَأَبك َربُّ الْ 

َّٓ بِاْلبَقِْع. ;َوالثَّْقِريِّ  ،َوُهَق َقْقُل إِْسَحاَق  َٓ َيْظَفُر إ ْبِح، َو َنَّ َحؼَّ اْلَعامِِؾ فِل الرِّ
ِ

َوإِْن  ٕ

َٓ َحؼَّ َلُف فِقِف، َوَقْد َرِضقَُف َمالُِؽُف َكَذلَِؽ َفَؾْؿ  ;َلْؿ َيْظَفْر ِرْبٌح  َكَُّف 
ِ

ُيْجبَْر َطَؾك َلْؿ ُيْجبَْر; ٕ

. َبقِْعِف. افِِعلِّ   َوَهَذا َضاِهُر َمْذَهِب الشَّ

َؿا َزاَد فِقِف َزائٌِد، َأْو  َكَُّف ُربَّ
ِ

َوَقاَل َبْعُضُفْؿ: فِقِف َوْجٌف آَخُر، َأكَُّف ُيْجبَُر َطَؾك اْلبَقِْع; ٕ

ـِ اْلِؿثْؾِ  .َفقَُؽقُن لِْؾَعا ;َرِغَب فِقِف َراِغٌب، َفَزاَد َطَؾك َثَؿ  مِِؾ فِل اْلبَقِْع َحظٌّ

َٓ ُيْعَؾُؿ ـَوَلـَا َأنَّ الْ  قاٍ: ـِ اْلَػْسِخ، َوَذلَِؽ  ْبَح إَلك ِحق ُؿَضاِرَب إكََّؿا اْستََحؼَّ الرِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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َٓ َتَرى أَنَّ الْ  َّٓ بِالتَّْؼِقيِؿ، َأ َكاَن لِْؾُؿِعقِر  ;ُؿْشتَِرَي ـَأْو َبـَك، َأْو الْ  ،ُؿْستَِعقَر إَذا َغَرَس ـإ

ِػقِع َأْن َيْدَفَعا قِقَؿَة َذلَِؽ َوال َكَُّف ُمْستَِحؼٌّ لأِْلَْرِض، َفَفاُهـَا َأْوَلك. ;شَّ
ِ

هإ
(1)

  

َوإِْن َصَؾَب اْلَعامُِؾ اْلبَقَْع، َوَأَبك َربُّ اْلـَؿاِل، َوَقْد َضَفَر ققل ابـ قدامة: ) ُ :قلت

( يظفر يل واهلل أطؾؿ: أكف لقس ٓزًما عِ فِل اْلـَؿاِل ِرْبٌح; ُأْجبَِر َربُّ اْلـَؿاِل َطَؾك اْلبَقْ 

طىل رب الؿال البقع; ٕكف يؿؽـ أن يعرف الربح بؿجرد التؼقيؿ، ثؿ يؾزمف إططاء 

 .العامؾ حؼف

ٍن دصاّفا؟ د:36ر َطأي١  املكازب١ مبا

ـْ َشْرِط الْ  (8/294 :)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ ُؿَضاَرَبِة َأْن َيُؽقَن ـَوَم

َٓ ُجَزاًفا، َوَلْق َشاَهَداهُ  ،اْلِؿْؼَدارِ َؿاِل َمْعُؾقَم ـَرْأُس الْ  ًٓ َو َٓ َيُجقُز أَْن َيُؽقَن َمْجُفق  .َو

. افِِعلُّ ْأِي: َيِصحُّ إَذا َشاَهَداُه، َواْلَؼْقُل  َوبَِفَذا َقاَل الشَّ َوَقاَل أَُبق َثْقٍر، َوَأْصَحاُب الرَّ

َكَّفُ 
ِ

ـُ َربِّ الْ  َقْقُل اْلَعامِِؾ َمَع َيِؿقـِِف فِل َقْدِرِه; ٕ  ;َؿاِل، َواْلَؼْقُل َقْقُلُف فِقَؿا فِل َيَدْيفِ ـَأمِق

 َؿْعِرَفِة بِِف.ـَفَؼاَم َذلَِؽ َمَؼاَم الْ 

ُف َمْجُفقٌل  قاٍ: َوَذلَِؽ  ،ُؿَضاَرَبُة بِِف، َكَؿا َلْق َلْؿ ُيَشاِهَداهُ ـَفَؾْؿ َتِصحَّ الْ  ;َوَلـَا َأكَّ

َٓ َيْدِري بَِؽْؿ َيْرِجعُ  ُف  َكَّ
ِ

َكَُّف ُيْػِضل إَلك الْ ـِطـْد الْ  ٕ
ِ

ْختََِلِف ـُؿَػاَصَؾِة، َوٕ
ِ

ُؿـَاَزَطِة َوآ

، َكَؿا َلْق َكاَن فِل اْلؽِقِس. ;فِل مِْؼَداِرهِ  َؾِؿ، َوبَِؿا إَذا  َفَؾْؿ َيِصحَّ َوَما َذَكُروُه َيبُْطُؾ بِالسَّ

 هاَلْؿ ُيَشاِهَداُه.

إن دفعف إلقف تقكقًَل لف بلن يحسبف  ققل أمحد، والشافعل، ولؽـ ًالصحٍح ُ :قلت
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ويعده، ثؿ يتضاربان طؾقف; فقصح، ولعؾَّ هذه الصقرة هل التل أرادها أبق ثقر 

 ومـ معف، واهلل أطؾؿ.

 َا ٖٞ ايتؿسفات اييت ػب ع٢ً ايعاٌَ؟ د:37ر َطأي١

متػؼقن طىل أنَّ  والجؿقع (5/41 :)بداية الؿجتفديف   قاٍ ابٔ زطد

يف طؼد الؼراض ما يتصرف فقف الـاس غالبًا يف  العامؾ إكؿا يجب لف أن يتصرف

 ها.-يعـل يف تجاراهتؿ-أكثر إحقال 

َوَطَؾك اْلَعامِِؾ َأْن َيتََقلَّك بِـَْػِسِف  (8/274 :)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ

ُه الْ  َّٓ ـْ َكْشِر الثَّْقِب، ،ُؿَضاِرُب بِـَْػِسفِ ـُكؾَّ َما َجَرْت اْلَعاَدُة َأْن َيتََق
َوَصقِِّف، َوَطْرِضِف  مِ

، َواْكتَِؼادِِه، َوَشدِّ ـَطَؾك الْ  ـِ ُؿْشتَِري، َوُمَساَوَمتِِف، َوَطْؼِد اْلبَقِْع َمَعُف، َوَأَخَذ الثََّؿ

ـُْدوِق، َوَكْحِق َذلَِؽ  َكَُّف  .اْلؽِقِس، َوَختِْؿِف، َوإِْحَراِزِه فِل الصُّ
ِ

َٓ َأْجَر َلُف َطَؾقِْف; ٕ َو

ْبِح فِل ُمَؼاَبَؾتِفِ ُمْستَِحؼٌّ لِؾ َنَّ ; رِّ
ِ

ًة; ٕ َْجُر َطَؾقِْف َخاصَّ ْٕ ـْ َيْػَعُؾ َذلَِؽ، َفا َفنِْن اْستَْلَجَر َم

َٓ َيؾِقِف اْلَعامُِؾ فِل اْلَعاَدةِ  اْلَعَؿَؾ َطَؾقِْف. ا َما  َؿتَاِع، َوَكْؼؾِِف إَلك ـمِثُْؾ الـَِّداِء َطَؾك الْ  ،َفَلمَّ

ـْ َيْعَؿُؾُف. اْلَخاِن، َفَؾقَْس َطَؾك َنَّ  ;َكصَّ َطَؾقِْف أَْحَؿدُ  اْلَعامِِؾ َطَؿُؾُف، َوَلُف َأْن َيْؽتَِرَي َم
ِ

ٕ

ِة اْشتَِراصِِف، َفُرِجَع فِقِف إَلك اْلُعْرِف. ;ُؿَضاَرَبِة َغقُْر َمْشُروطٍ ـاْلَعَؿَؾ فِل الْ   هالَِؿَشؼَّ

 إذا تًف املاٍ قبٌ ايتؿسف فٝ٘؟ د:38ر َطأي١

َراءِ  (8/287 :)ـلالؿغيف   قاٍ ابٔ قدا١َ  ;إَذا َتؾَِػ الَؿاُل َقبَْؾ الشِّ

َؿاِل الَِّذي َتَعؾََّؼ اْلَعْؼُد بِِف، َوَما اْشتََراُه َبْعَد َذلَِؽ ـاْكَػَسَخْت الُؿَضاَرَبُة; لَِزَواِل الْ 

ـُ َطَؾقْفِ  ِزٌم َلُف، َوالثََّؿ َٓ ـِ َسَقاٌء َطؾَِؿ بِتََؾِػ الَؿاِل  ،لِْؾُؿَضاَرَبِة، َفُفَق  َأْو  ،َقبَْؾ َكْؼِد الثََّؿ
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ـِ  ،َجِفَؾ َذلَِؽ  َُا ،َوَهْؾ َيِؼُػ َطَؾك إَجاَزةِ َربِّ الَؿاِل؟ َطَؾك ِرَواَيتَقْ ُٖ  ;إْن َأَجاَزهُ  :إِحَدا

ـُ َطَؾقِْف، َوالْ  ١َُٝ: َلِزَم اْلَعامَِؾ. ;َوإِْن َلْؿ ُيِجْزهُ ، ُؿَضاَرَبُة بَِحالَِفاـَفالثََّؿ ْٔ َعامِِؾ ُهَق لِؾْ  َٚايٖجا

َراُء  ;َفنِْن اْشتََرى لِْؾُؿَضاَرَبِة َشقْئًا، َفتَؾَِػ الَؿاُل َقبَْؾ َكْؼِدهِ  َطَؾك ُكؾِّ َحاٍل. َفالشِّ

ـُ ُدوَن ـلِْؾُؿَضاَرَبِة، َوَطْؼُدَها َباٍق، َوَيْؾَزُم َربَّ الْ  ، َوَيِصقُر َرْأَس الَؿاِل الثََّؿ ـُ َؿاِل الثََّؿ

َوَّ  ْٕ َنَّ ا
ِ

ِف فِقِف.التَّالِِػ; ٕ افِِعقَِّة. َل َتؾَِػ َقبَْؾ التََّصرُّ ـْ وَ  َوَهَذا َقْقُل َبْعِض الشَّ مِـُْفْؿ َم

ـْ َأبِل َحـِقَػةَ  َؿاِل َهَذا َوالتَّالُِػ.َقاَل: َرأُْس ال . ،َوُحؽَِل َذلَِؽ َط ـِ ـِ اْلَحَس ِد ْب  َوُمَحؿَّ

ـْ َرْأِس الْ  ;ِف فِقفِ َوَلـَا َأنَّ التَّالَِػ َتؾَِػ َقبَْؾ التََّصرُّ  قاٍ:
ـْ مِ َؿاِل، َكَؿا َلْق ـَفَؾْؿ َيُؽ

َراِء. ـِ بَِؿاِل ال َوَلقْ  َتؾَِػ َقبَْؾ الشِّ ـِ اْشتََرى َطبَْدْي َكاَن  ;ُؿَضاَرَبِة، َفتَؾَِػ أََحُد اْلَعبَْدْي

ـْ الرِّ 
َكَُّف َتؾَِػ ْبِح، َوَلْؿ َيـُْؼْص َرْأُس الَتَؾُػُف مِ

ِ
ِف فِقِف.َؿاِل بِتََؾِػِف; ٕ َوإِْن  َبْعَد التََّصرُّ

َفنِْن َدَفَع إَلقِْف َربُّ ; ُؿَضاَرَبُة; لَِزَواِل َمالَِفا ُكؾِّفِ اِن كََِلُهَؿا، اْكَػَسَخْت الَتؾَِػ اْلَعبْدَ 

َْلُػ َرْأَس الْ  ;َؿاِل َبْعَد َذلَِؽ َأْلًػاـالْ  ْٕ ُوإَلك الَؿاِل، َوَلْؿ ُيَضؿَّ ـَكاَن ا ْٕ َلك; ُؿَضاَرَبِة ا

َكََّفا اْكَػَسَخْت لَِذَهاِب َمالَِفا.
ِ

هإ
(1)

  

 ٜتذس ب٘ َع َاٍ ايكساض؟ا ٌٖ يًُكازض إٔ ٜطتدٜٔ َاّي د:39ر َطأي١

 قاٍ ابٔ زطد   يفبداية الؿجتفد (5/41 واختؾػقا يف العامؾ :)

، فقتجر بف مع مال الؼراض، فؼال مالؽ: ذلؽ ٓ يجقز. وقال  ًٓ يستديـ ما

جائز، ويؽقن الربح بقـفؿا طىل شرصفؿا. وحجة الشافعل، وأبق حـقػة: ذلؽ 

مالؽ أكف كؿا ٓ يجقز أن يستديـ طىل الؿؼارضة كذلؽ ٓ يجقز أن يلخذ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (6/513.)اْلكصاف (5/3: )البدايةواكظر:  (2)
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 هافقفا. ديـًا

، والؼقاس الذي ذكره ابـ الساجح قٌل الشافؼً :قال أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل لو

 رشد ققاس فاسد; لقجقد الػرق بقـ إصؾ والػرع، واهلل أطؾؿ.

 ٤ ٜٓفطذ ايكساض؟بأٟ غٞ د:41ر َطأي١

َـّ ـَوأَيُّ الْ  (8/285 :)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ ـِ َماَت َأْو ُج  ;ُؿتََؼاِرَضقْ

ُف َطْؼٌد َجائٌِز، َفاْكَػَسَخ بَِؿْقِت َأَحِدِهَؿا َوُجـُقكِِف، َكالتَّْقكِقؾِ  َكَّ
ِ

َفنِْن ; اْكَػَسَخ اْلِؼَراُض; ٕ

 ;َؿاُل َكاضٌّ ـَؿاِل، َفَلَراَد اْلَقاِرُث َأْو َولِقُُّف إْتَؿاَمُف، َوالْ ـالْ  َؿْقُت َأْو اْلُجـُقُن بَِربِّ ـَكاَن الْ 

ْبِح َرْأَس الْ ـَجاَز، َوَيُؽقُن َرْأُس الْ  ـْ الرِّ
تُُف مِ ـْ ـَؿاِل َوِحصَّ

ُة اْلَعامِِؾ مِ َؿاِل، َوِحصَّ

ْبِح َشِرَكًة َلُف ُمَشاَطٌة. َٓ َتْؿـَُع;  الرِّ َشاَطُة  َٓ َوَهِذِه اْْلِ ِريَؽ ُهَق اْلَعامُِؾ، َوَذلَِؽ  َنَّ الشَّ
ِ

ٕ

َف.  َيْؿـَُع التََّصرُّ

َوُهَق ، ًضا َوَأَراُدوا إْتَؿاَمُف، َفَظاِهُر َكََلِم َأْحَؿَد َجَقاُزهُ َؿاُل َطرَ ـَوإِْن َكاَن الْ  قاٍ:

افِِعلِّ  َٓ َيُجق ...،َمـُْصقُص الشَّ َنَّ اْلِؼَراَض َقْد َوَذَكَر اْلَؼاِضل َوْجًفا آَخَر، أَكَُّف 
ِ

ُز; ٕ

َنَّ الْ  َؿْقِت، َوَهَذا اْبتَِداُء قَِراٍض َطَؾك ُطُروٍض.ـَبَطَؾ بِالْ 
ِ

َؿاَل ـَوَهَذا اْلَقْجُف أَْققَُس; ٕ

ْبِح َشِرَكًة َلُف َيْختَصُّ  ـْ الرِّ
ُة اْلَعامِِؾ مِ ا َكاَن اْبتَِداَء قَِراٍض، َوَكاَكْت ِحصَّ َلْق َكاَن َكاضًّ

َؿاِل ـَكاَن َرْأُس الْ  ;بَِخَساَرةٍ َأْو َتَؾٍػ  قًِصاَؿاُل َكاـَوإِْن َكاَن الْ  َؿاِل.ـُدوَن َربِّ الْ بَِفا 

ْزَكا اْبتَِداَء اْلِؼَراِض َهاُهـَا َوبِـَاَءُهَؿا َطَؾك ـالْ  َؿْقُجقدِ مِـُْف َحاَل اْبتَِداِء اْلِؼَراِض، َفَؾْق َجقَّ

ُة الْ  ;اْلِؼَراضِ  ُتفَ َلَصاَرْت ِحصَّ ٍة بِِف، َوِحصَّ ْبِح َغقَْر ُمْختَصَّ ـْ الرِّ
ْبِح ؿَ َعامِِؾ مِ ـْ الرِّ

ا مِ

ـْ قِقَؿتِِفَؿا، فِقَؿا إَذا َكاَن الْ  ُمْشتََرَكةً 
َؿاُل ـَبقْـَُفَؿا، َوُحِسبَْت َطَؾقِْف اْلُعُروض بَِلْكثََر مِ

َٓ َيُجقُز فِل اْلِؼَراِض بََِل ِخََلٍف.  َكاقًِصا، َوَهَذا 
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، َوَأَراَد اْبتَِداَء اْلِؼَراِض َمَع َواِرثِِف َأْو َولِقِّفِ إِ وَ  قاٍ: َـّ َفنِْن  ;ْن َماَت اْلَعامُِؾ َأْو ُج

ا، َجاَز َكَؿا ُقْؾـَا فِقَؿا إَذا َماَت َربُّ الْ  َلْؿ َيُجْز اْبتَِداُء  ;َوإِْن َكاَن َطْرًضا ،َؿالِ ـَكاَن َكاضًّ

َّٓ َطَؾك اْلَقْجِف ا َم اْلِؼَراِض إ ُز اْبتَِداَء اْلِؼَراِض َطَؾك اْلُعُروِض، بَِلْن ُتَؼقَّ لَِّذي ُيَجقِّ

َنَّ الَِّذي َكاَن مِـُْف اْلَعَؿُؾ َقْد ـاْلُعُروض، َوُيْجَعَؾ َرْأُس الْ 
ِ

َؿاِل قِقَؿتََفا َيْقَم اْلَعْؼِد; ٕ

، َوَذَهَب َطَؿُؾُف، َوَلْؿ َيْخُؾْػ أَْصًَل َيبْـِل  َـّ بتصرف  كتفكا.َطَؾقِْف َواِرُثفُ َماَت، َأْو ُج

وتؾخقص.
(1)

  

 َت٢ ٜهٕٛ ايكُإ يف اـطاز٠ ع٢ً ايعاٌَ؟ د:41ر َطأي١

ذكر أهؾ العؾؿ أنَّ الضؿان طىل العامؾ فقؿا إذا تعدى، أو فرط، وٓ ضؿان 

طؾقف فقؿا سقى ذلؽ.
(2)

  

 ٌٖ تؿذ املكازب١ بايعسٚض؟ د:42ر َطأي١

 أما الؿضاربة بالدراهؿ والدكاكقر ففل جائزة باْلمجاع.

 ػقا: هؾ تصح الؿضاربة بالعروض، أم ٓ؟ فؿذهب الجؿفقر طدم واختؾ

 .جقاز ذلؽ

 ،وإوزاطل وأجازه ابـ أبل لقىل. 

يؼبض  أنَّ رأس الؿال إذا كان طروًضا; كان غرًرا; ٕكف :ٚحج١ اجلُٗٛز

العرض وهق يساوي ققؿة ما ويرده، وهق يساوي ققؿة غقرها، فقؽقن رأس الؿال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (2487.)الؿحىلواكظر:  (2)

  (5/36.)البداية (2484 )الؿحىلاكظر:  (3)
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 ًٓ إٓ أن يؽقكقا ققمقا  ،لؿا فقف مـ الغرر ;قٌل اجلويٌزًالصحٍح  ،والربح مجفق

وأما إن ، العروض يف حال الشراكة، وجعؾقا رأس الؿال هق ما ققمت بف العروض

كان رأس الؿال هق الثؿـ الذي بقعت بف العروض فؼد أجاز ذلؽ أهؾ العؾؿ.
(1)

  

إذا فطدت املكازب١ يتدًف بعض غسٚطٗا، أٚ َما أغمب٘ ذيمو،     د:43ر َطأي١

 عًٝ٘ َٔ أحهاّ؟فُاذا ٜرتتب 

 يترتب طىل فسادها أحؽام:

تـػذ تصرفات الؿضارب; ٕنَّ لف إذًكا يف ذلؽ، فنذا بطؾ العؼد بؼل  أحدٖا:

 اْلذن، فؿؾؽ بف التصرف كالقكقؾ.

اختؾػ أهؾ العؾؿ يف إرباح الحاصؾة بعد فساد الؿضاربة، وقد تؼدم  ايجاْٞ:

 .[31يف الؿسللة رقؿ ]كؼؾ الخَلف يف ذلؽ 

الضؿان فقؿا يتؾػ، كحؽؿ الضؿان يف الؿضاربة الصحقحة، وهق  :ايجايح

مذهب أمحد، والشافعل.
(2)

  

 إذا اختًف ايعاٌَ ٚزب املاٍ يف ؾف١ اإلذٕ؟ د:44ر َطأي١

 مثؾ أن يؼقل العامؾ: أذكت يف البقع بخؿسة دراهؿ. قال: بؾ بعشرة.

  فؿذهب أمحد، وأبل حـقػة أنَّ الؼقل ققل العامؾ; ٕكف ممتؿـ، وٕنَّ رب

 ال يدطل طؾقف زيادة ويـؽرها.الؿ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    (8/296.)البقان (6/49: ،)اْلكصاف (5/36 )البداية (2479 )الؿحىلاكظر:  (2)
   (6/493-494.)اْلكصاف (6/236 )الروضة (8/291-292 )الؿغـلاكظر:  (3)
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  ومذهب الشافعل، وبعض الحـابؾة أن الؼقل ققل رب الؿال; ٕنَّ إصؾ

 طدم اْلذن، وٕنَّ الؼقل ققل رب الؿال يف أصؾ اْلذن، فؽذلؽ يف صػتف.

، واهلل أطؾؿ.ًالقٌل األًل أقسب ُ :قلت
(1)

  

 يٛ اختًف ايعاٌَ ٚزب املاٍ يف قدز ايٓؿٝب َٔ ايسبذ؟ د:45ر َطأي١

  كصػ الربح. قال رب الؿال: بؾ الثؾث.يليؼقل العامؾ: شرصت مثؾ أن 

  ذهب كثقر مـ أهؾ العؾؿ إىل أنَّ الؼقل ققل رب الؿال; ٕكف يـؽر زيادة

طك طؾقف، وهذا ققل أمحد، وإسحاق، والثقري، وابـ الؿبارك، وأبل ثقر،  ُتدَّ

 وأصحاب الرأي.

 فؿ الؿثؾ، أو زيادة وقال بعض أهؾ العؾؿ: الؼقل ققل العامؾ إذا ادَّطك س

 يتغابـ الـاس هبا، وهذا ققل مالؽ، وأمحد يف رواية.

 .ومذهب الشافعل أهنؿا يتحالػان، ويتػاسخان، ولف أجرة الؿثؾ 

 .وقال الؾقث: لف قراض مثؾف 

ما مل تظفر قريـة تؼقي جاكب العامؾ; فقؽقن  ،القٌل األًلهق  ًاألقسب ُ :قلت

طؾؿ.واهلل أ ،الؼقل ققلف كؿا قال مالؽ 
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (6/524.)اْلكصاف (8/296 )الؿغـلاكظر:  (2)

  (5/43.)البداية (8/296 )الؿغـلاكظر:  (3)
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 املاٍ، فأْهس ذيو زب املاٍ؟ ع٢ ايعاٌَ زٖدإذا ادَٖ د:46ر َطأي١

  مذهب أمحد، وبعض الشافعقة أنَّ الؼقل ققل رب الؿال; ٕكف مـؽر لؿا

طك طؾقف.   ُيدَّ

 .وقال بعض الشافعقة: الؼقل ققل العامؾ; ٕكف ممتؿـ 

، واهلل أطؾؿ.ًاألقسب القٌل األًل
(1)

 

ز زأع املمماٍ، أٚ تًفمم٘، أٚ يف  إذا اختًممف ايعاَممٌ ٚزب املمماٍ يف قممد   د:47ر َطأي١

 اإلذٕ بػسا٤ غ٤ٞ؟

ـٌ فِل َماِل  (8/295- :)الؿغـليف   قاٍ ابٔ قدا١َ َواْلَعامُِؾ َأمِق

َٓ َيْختَصُّ بِـَْػِعِف، َفَؽاَن َأمِقـًا،  ٌف فِل َماِل َغقِْرِه بِنِْذكِِف،  ُف ُمتََصرِّ َكَّ
ِ

الُؿَضاَرَبِة; ٕ

ًة، َوَها ُهـَا الَؿـَْػَعُة َبقْـَُفَؿا.َوَفاَرَق الُؿْس  .َكاْلَقكِقؾِ  ُف َقبََضُف لَِؿـَْػَعتِِف َخاصَّ  تَِعقَر; َفنِكَّ

  َقْقُلُف فِل َقْدِر َرْأِس الَؿاِل. اْلَؼْقُل  :َفَعَؾك َهَذا

ـُ الُؿـِْذرِ  ـْ َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ َأنَّ اْلَؼْقَل َققْ  :َقاَل اْب
ـْ َكْحَػُظ َطـُْفْؿ مِ ُل َأْجَؿَع ُكؾُّ َم

ْأِي، َوبِِف  اْلَعامِِؾ فِل َقْدِر َرْأِس الَؿاِل. ، َوإِْسَحاُق، َوَأْصَحاُب الرَّ َكَذا َقاَل الثَّْقِريُّ

ِطل َطَؾقِْف َقبَْض َشْلٍء، َوُهَق ُيـْؽُِرُه، َواْلَؼْقُل َقْقُل الُؿـْؽِِر. َكُؼقُل. َكَُّف َيدَّ
ِ

 َوٕ

ـْ َتَؾِػ الَؿالِ  َوَكَذلَِؽ اْلَؼْقُل َقْقُلُف فِقَؿا قاٍ:
ِطقف مِ َطك  ،َيدَّ َأْو َخَساَرةٍ فِقِف، َوَما ُيدَّ

َنَّ 
ِ

ُف اْشتََراُه لِـَْػِسِف َأْو لِْؾُؿَضاَرَبِة; ٕ ِطل أَكَّ ـْ ِخقَاَكٍة َوَتْػِريٍط، َوفِقَؿا َيدَّ
َطَؾقِْف مِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (6/523.)اْلكصاف (8/297 )الؿغـلاكظر:  (2)
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ْختََِلَف َهاُهـَا فِل كِقَّتِِف، َوُهَق َأْطَؾُؿ بَِؿا َكَقاُه.

ِ
 آ

ـْ ِشَرائِِف. :قاٍ َفَلْكَؽَر  َوَلْق اْشتََرى َطبًْدا، َفَؼاَل َربُّ الَؿاِل: ُكـْت َكَفقْتُؽ َط

َْصَؾ َطَدُم الـَّْفِل. ْٕ َنَّ ا
ِ

َٓ َكْعَؾُؿ فِقِف ِخََلًفا. اْلَعامُِؾ، َفاْلَؼْقُل َقْقُلُف; ٕ هاَوَهَذا ُكؾُُّف 
(1)

  

)الؼقل ققل أحدمها(; فالؿراد مجقع الؿسائؾ التل تؼدمت وققؾ فقفا:  تنبيه:

 ف.ـبَّ تَ بذلؽ طـد أهؾ العؾؿ مع القؿقـ، فَ 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (6/256-.)الروضةكظر: وا (2)
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ِّ ًُِٛغ امَلَسا ِِٗسُع َأَحأدٜٔح ُب  644 َف

 
ًِِرُض َأَحاِدِِح ُبُلُِغ امَلَراِم  َف

ـِ  إَلك إََماَكةَ  َأدِّ   ::4 .......................................................    اْئَتَؿـَؽ َم

 ::4 .................................................................    ُرُسؾِل َأَتْتؽ إَذا

 468 ..........................................................    بَِخْقَبرَ  َوكِقؾِل َأَتْقت إَذا

 52 ..........................................................    ََلَبةَ ِخ  َٓ  َفُؼْؾ  َباَيْعَت  إَذا

ُجََلنِ  َتَباَيعَ  إَذا  6 ..................................................................    الرَّ

 214 ...............................................................    بِالِعقـَةِ  َتَباَيْعُتؿْ  إَذا

ارٌ  َأَكا اْشَتَرْكت  455 ......................................................    َوَسْعدٌ  َوَطؿَّ

اهُ  َأْطِطفِ   345 .......................................................................    إيَّ

؟ َأَطَؾْقفِ  ـٌ  436 .....................................................................    َدْي

 79 .............................................................    َهَؽَذا؟ َخْقَبرَ  َتْؿرِ  َأُكؾُّ 

 9 ............................................................    بِالِخَقارِ  َوالُؿْبَتاعُ  الَبائِعُ 

 579 ........................................................    َجاِرهِ  بُِشْػَعةِ  َأَحؼُّ  الَجارُ 

 579 ..............................................................    بَِصَؼبِفِ  َأَحؼُّ  الَجارُ 

َهُب  َهِب  الذَّ  58 .......................................................    بَِقْزنٍ  َوْزًكا بِالذَّ

َهُب  َهِب، الذَّ ةُ  بِالذَّ ةِ  َوالِػضَّ  58 .................................................    بِالِػضَّ

َبا  55 ...........................................................    َباًبا َوَسْبُعقنَ  َثََلَثةٌ  الرِّ

ْػَعةُ   574 ............................................................    ِشْركٍ  ُكؾِّ  فِل الشُّ

ْػَعةُ   586 ............................................................    الِعَؼالِ  َكَحؾِّ  الشُّ



 645 فتذ ايعالّ يف دزاض١ أحادٜح بًٛغ املساّ 

 
ْؾُح  ـَ  َجائِزٌ  الصُّ ـَ  َبْق  3:9 .....................................................    الُؿْسؾِِؿق

 84 .........................................................    بِِؿْثؾٍ  مِْثًَل  بِالطََّعامِ  الطََّعامُ 

 2:6 .............................................................    بِـََػَؼتِفِ  ُيْرَكُب  الظَّْفرُ 

َّٓ  َتِحؾُّ  َٓ  الَؿْسَلَلةَ  إنَّ  ََحدِ  إ  3:8 ..............................................    َثََلَثةِ  ِٕ

 511 ..................................................    ُدُروًطا مِـْفُ  َعارَ اْستَ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأنَّ 

زَ  َأنْ  َأَمَرهُ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأنَّ   8: ..................................................    َجْقًشا ُيَجفِّ

 :52 ...............................................    كَِسائِفِ  َبْعضِ  ِطـْدَ  َكانَ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأنَّ 

ـَ  َثََلًثا َكَحرَ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأنَّ   468 ..................................................    َوِستِّق

ـْ  َكَفك ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأنَّ   245 .....................................    َل ُتْزهِ  َحتَّك الثَِّؿارِ  َبْقعِ  َط

ـْ  َكَفك ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأنَّ   8: .......................................    بِالَحَقَقانِ  الَحَقَقانِ  َبْقعِ  َط

ـْ  َكَفك ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأنَّ   245 .....................................    َيْسَقدَّ  َحتَّك الِعـَِب  َبْقعِ  َط

ـْ  َكَفك ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأنَّ   231 ........................................    بِالَؽالِئِ  الَؽالِئِ  َبْقعِ  َط

 564 ..............................................    َحَرامٌ  َطَؾْقُؽؿْ  َوَأْمَقاَلُؽؿْ  ِدَماَءُكؿْ  إنْ 

 468 ...............................................    بِِديـَارٍ  َمَعفُ  َبَعَث  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقَل  َأنَّ 

 387 ..........................................    َماَلفُ  ُمَعاذٍ  َطَؾك َحَجرَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقَل  َأنَّ 

َص  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقَل  َأنَّ   236 .............................................    الَعَراَيا فِل َرخَّ

َص  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقَل  َأنَّ   236 .........................................    الَعَراَيا َبْقعِ  فِل َرخَّ

ُجؾِ  َطَؾك ْشَتِرطُ يَ  َكانَ  َأكَّفُ   5:8 .....................................................    الرَّ

َؿا  374 .............................................................    َمَتاًطا َباعَ  َرُجؾٍ  َأيُّ

َصُب  َأَيـُْؼُص   227 .......................................................    َيبَِس؟ إَذا الرُّ



ِّ ًُِٛغ امَلَسا ِِٗسُع َأَحأدٜٔح ُب  646 َف

 
َدَقةِ  َطَؾك ُطَؿرَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َبَعَث   468 ..........................................    الصَّ

ُققا  384 ...................................................................    َطَؾْقفِ  َتَصدَّ

َـّ  َثََلٌث   5:8 ..............................................................    الَبَرَكةُ  فِقِف

ارِ  َجارُ  ارِ بِال َأَحؼُّ  الدَّ  579 ...........................................................    دَّ

 389 ................................................    ُأُحدٍ  َيْقمَ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلِّ  َطَؾك ُطِرْضُت 

ـَا  389 ................................................   ُقَرْيَظةَ  َيْقمَ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلِّ  َطَؾك ُطِرْض

 ::4 .............................................................    َأَخَذْت  َما الَقدِ  َطَؾك

ـِ  َثالُِث  َأَكا: َتَعاَلك اهللُ  َقاَل  ِريَؽْق  455 ..............................................    الشَّ

ْػَعةِ : ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َقَضك  574 ..................................................    بِالشُّ

ا َكانَ  َوَلقْ  الَحؼَّ  ُقؾِ   492 ..........................................................    ُمرًّ

 345 ............................................................    َمـَْػَعةً  َجرَّ  َقْرضٍ  ُكؾُّ 

 :26 ...........................................    ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقلِ  َمعَ  الَؿَغاكِؿَ  ُكِصقُب  ُكـَّا

 91 ...............................................................    ُتْػَصَؾ  َحتَّك ُتَباعُ  َٓ 

َهَب  َتبِقُعقا َٓ  َهِب  الذَّ  58 .........................................................    بِالذَّ

 :44 ................................................................    َحدٍّ  فِل َكَػاَلةَ  َٓ 

ْمَرأَ  َيُجقزُ  َٓ   3:3 ...........................................................    َططِقَّةٌ  ةٍ ِٓ

ْمِرئٍ  َيِحؾُّ  َٓ   :41 ..............................................    َأِخقفِ  َطَصا َيْلُخذَ  َأنْ  ِٓ

ـُ  َيْغَؾُؼ  َٓ  ْه ـْ  الرَّ  2:6 ......................................................    َصاِحبِفِ  مِ

 :41 ..............................................................    َجاَرهُ  َجارٌ  َيْؿـَعْ  َٓ 

ـَ  اِشل ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َلَع  225 ..........................................    َوالُؿْرَتِشل الرَّ



 647 فتذ ايعالّ يف دزاض١ أحادٜح بًٛغ املساّ 

 
ـَ  َبا آكَِؾ : ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َلَع  55 .....................................................    الرِّ

ـْ  بِْعت قْ لَ   256 .........................................................    َثَؿًرا َأِخقؽ مِ

 383 .........................................................    ِطْرَضفُ  ُيِحؾُّ  الَقاِجدِ  َللُّ 

 562 ...........................................................    َحؼٌّ  َضالِؿٍ  لِِعْرٍق  َلْقَس 

 455 ..........................................................    َوَشِريؽِل بَِلِخل َمْرَحًبا

 427 ................................................................    ُضْؾؿٌ  الَغـِلِّ  َمْطُؾ 

ـِ   259 ..................................................................    َكْخًَل  اْبَتاعَ  َم

ـْ   294 ...............................................    َهاَأَداءَ  ُيِريدُ  الـَّاسِ  َأْمَقاَل  َأَخذَ  َم

ـْ   361 .............................................................    بَِعْقـِفِ  َماَلفُ  َأْدَركَ  َم

ـْ   :26 .............................................................    َتـَؿرٍ  فِل َأْسَؾَػ  َم

ـْ   374 ..............................................................    َماَت  َأوْ  َأْفَؾَس  َم

ـِ  ـَ  ِشْبًرا اْقَتَطعَ  َم  523 ...............................................    ُضْؾًؿا إَْرضِ  مِ

ـْ   562 ..........................................................    َقْقمٍ  َأْرضِ  فِل َزَرعَ  َم

ـْ  َِخقفِ  َشَػعَ  َم  223 ..........................................................   َشَػاَطةً  ِٕ

ـِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َكَفك  227 .................................................    الُؿَزاَبـَةِ  َط

ـْ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َكَفك  245 ...........................    َصََلُحَفا َيْبُدوَ  َحتَّك الثَِّؿارِ  َبْقعِ  َط

ـْ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َكَفك ْبَرةِ  َبْقعِ  َط  82 ................................................    الصُّ

ـْ  لَِدْيـِفِ  َتَركَ  َهْؾ   436 .......................................................    َقَضاٍء؟ مِ

 468 ...................................................................    ُأَكْقُس  َيا َواْغدُ 

 2:2 .................................................    َبزٌّ  َلفُ  َقِدمَ  ُفََلًكا إنَّ  اهللِ، َرُسقَل  َيا



ََُطا٥ٌٔ َُُٛقَٛعأت ٚاِي ِِٗسُع اِي  648 َف

 

ًِِرُض اِلَمُُضَُعاِت َاِلَمَشاِئل  َف

َّاِر َباُب  6 .......................................................................... اخِل

 6 ......................................................... [: خقار الؿجؾس.2مسللة ]

 7 .......................................................... [: ضابط التػرق.3مسللة ]

 7 ........................................ «.َأْو ُيَخقُِّر َأَحُدُهَؿا أَخرَ »[: ققلف: 4مسللة ]

 9 .................................. [: الؿراد بالتػرق الؿذكقر تػرق إبدان.2مسللة ]

 9 ............................ [: حؽؿ التػرق مـ أجؾ أٓ يػسخ أخر البقع.3مسللة ]

 21 ................................................................ امُلِلَحَكة امَلَشاِئِل َبِعُض

 21 ............................................ [: العؼقد التل يدخؾفا الخقار.2مسللة ]

 22 .......................................................... [: خقار الشرط.3مسللة ]

 22 ................................................ [: وقت ذكر شرط الخقار.4مسللة ]

 23 ........................................ [: هؾ لخقار الشرط مدة معؾقمة؟5مسللة ]

 24 ...................................................... ر.[: ابتداء مدة الخقا6مسللة ]

 24 .............................................. [: إذا شرط الخقار ٕجـبل؟7مسللة ]

 25 ................. [: إذا شرصا الخقار إىل الؾقؾ أو إىل غد فؿتك تـتفل الؿدة؟8مسللة ]

 26 .............................. [: إذا شرط الخقار أبًدا، أو إىل مدة مجفقلة؟9مسللة ]

 27 ............................... [: إذا شرط الخقار إىل الحصاد، أو العطاء؟:مسللة ]

 27 .................. ا فسخ أن ُيعؾِؿ صاحبف؟[: هؾ ُيشترط لؿـ لف الخقار إذ21مسللة ]

 28 ......................................... [: ضؿان الؿبقع يف مدة الخقار.22مسللة ]



 649 فتذ ايعالّ يف دزاض١ أحادٜح بًٛغ املساّ 

 
 29 .................... [: ما يحصؾ مـ غَلت الؿبقع وكؿائف يف مدة الخقار.23مسللة ]

 29 ............... [: تصرف أحد الؿتبايعقـ بالؿبقع ببقعف، أو وقػف، أو هبتف.24مسللة ]

 31 ..................................... [: تصرف البائع والؿشتري بالعتؼ.25مسللة ]

 32 ..........................................الجارية يف مدة الخقار.[: وطء 26مسللة ]

 34 ................................... [: إذا قال لعبده: إذا بعتؽ فلكت حر؟27مسللة ]

 35 .............................................. [: إخػاء العقب يف السؾعة.28مسللة ]

 35 ............................................ [: حؽؿ البقع إذا بقَّـ العقب.29مسللة ]

 35 ............................. [: إذا أخػك العقب وباطف، ففؾ يصح البقع؟:2مسللة ]

 36 .................................... [: ضابط العقب الذي ُترد بف السؾعة.31مسللة ]

 36 .......................... [: إذا وجد يف السؾعة طقًبا، ففؾ لف رد السؾعة؟32لة ]مسل

 37 ................................................... [: معـك أرش العقب.33مسللة ]

 37 ............................................ [: إذا تعذر الرد فؿا الحؽؿ؟34مسللة ]

 38 ............ [: إذا كان الحظ الذي اشتراه قد تؾػ طؾقف، فؾؿ يستطع رده؟35مسللة ]

 38 ................ [: إذا باع الؿعقب، ففؾ لف أخذ إرش مـ البائع إول؟36مسللة ]

 39 ....... [: هؾ تصرف الؿشتري بالؿعقب ببقع، أو استفَلٍك يؼطع خقاره؟37مسللة ]

[: إذا اشترى شخص طبًدا أو أمًة، ثؿ طتؼ العبد أو مات، ثؿ طؾؿ الؿشتري 38مسللة ]

 :3 ................................................................. فقف طقًبا بعد ذلؽ؟

 41 ................... [: رد الؿعقب هؾ يػتؼر إىل رضك البائع، أو حضقره؟39مسللة ]

 41 ......................... ب طىل الػقر، أم طىل التراخل؟[: هؾ خقار العق:3مسللة ]

 42 .......................[: إن كان الؿبقع جارية، فعؾؿ بالعقب بعد وصئفا؟41مسللة ]



ََُطا٥ٌٔ َُُٛقَٛعأت ٚاِي ِِٗسُع اِي  :64 َف

 
[: إذا حصؾ يف الؿبقع طقٌب آخر طـد الؿشتري، ففؾ لف رده بالعقب إول؟42مسللة ]

 .................................................................................... 44 

 45 .............. [: إذا طؾؿ الؿشتري بالعقب قبؾ أن يشتريف ففؾ لف الخقار؟43مسللة ]

 45 ........... طقٌب آخر طـد الؿشتري يف حظ الذهب والػضة. [: لق حصؾ44مسللة ]

 45 ......... [: إذا حصؾ يف الؿبقع العقب بعد قبض الؿشتري لذلؽ الؿبقع.45مسللة ]

 46 ..................................... [: إذا َتَعقََّب يف يد البائع بعد العؼد؟46مسللة ]

 47 ...................................[: الؿبقع الذي يطؾع طىل طقبف بؽسره.47مسللة ]

 47 ........................... ره قسؿان.[: الؿبقع الذي يطؾع طىل طقبف بؽس48مسللة ]

 48 .................. [: إذا باع الؿشتري بعض الؿعقب، ثؿ ضفر طىل طقب؟49مسللة ]

 49 ............................... [: إذا اشترى طقـقـ فقجد إحدامها معقبة؟:4مسللة ]

[: إذا اشترى اثـان شقًئا فقجداه معقًبا، أو اشترصا الخقار فرضل أحدمها دون 51مسللة ]

 :4 ............................................................................ أخر؟

 51 ............................... العقب؟[: إذا ورث اثـان طـ أبقفؿا خقار 52مسللة ]

 51 ................................................... [: هؾ يقرث الخقار؟53مسللة ]

 52 ........................................................... [: خقار الغبـ.2مسللة ]

 53 ......................................................... [: خقار التدلقس.3مسللة ]

 54 ...........................................................................الرَِّبا باب

 55 ............................................................ [: حرمة الربا.2مسللة ]

 56 ................... [: هؾ يحرم التعامؾ بالربا مع الحربل ويف دار الحرب؟3مسللة ]

 58 ........................................ [: إصـاف التل يجري فقفا الربا.2مسللة ]



 651 فتذ ايعالّ يف دزاض١ أحادٜح بًٛغ املساّ 

 
 65 ............................................................ سام الربا.[: أق3مسللة ]

 :6 .............. [: وهؾ يجقز بقع البر أو الشعقر بالذهب أو الػضة إىل أجؾ؟4مسللة ]

 :6 ........................................... [: هؾ يجري الربا يف الػؾقس؟5مسللة ]

 72 ................. [: هؾ يجري الربا يف إوراق الـؼدية، والعؿؾة الؿعدكقة؟6مسللة ]

 73 .............................. [: بؿاذا يعتبر التساوي يف إصـاف الربقية؟7مسللة ]

قز بقع البر بالبر وزًكا؟ وكذلؽ الشعقر والتؿر، والؿؾح إذا بقع كؾ [: هؾ يج8مسللة ]

 75 ................................................................ واحد مـفؿ بجـسف؟

 76 ............ [: هؾ يجقز بقع الذهب بالذهب كقَل، أو الػضة بالػضة كقَل؟9مسللة ]

[: هؾ يدخؾ الربا فقؿا كان جـسف مؽقَل، أو مقزوًكا إذا كان قؾقَل ٓ يتلتك فقف :مسللة ]

 77 .................................................................... الؽقؾ والقزن؟

 77 ............................................ [: معرفة الؿؽقؾ والؿقزون.21ة ]مسلل

 78 ........................... [: هؾ شراء إسفؿ التجارية يدخؾ يف الربا؟22مسللة ]

 79 ......................... [: هؾ جـس التؿر والبر وغقرمها يشؿؾ أكقاطفا؟2مسللة ]

 :7 ........................... [: ققلف يف الحديث: وقال يف الؿقزان مثؾ ذلؽ.3مسللة ]

 82 ...................................... [: بقع الصـػ الربقي بجـسف جزاًفا.2مسللة ]

 82 ......................... ا اختؾػت إصـاف ففؾ يجقز بقعفا جزاًفا؟[: إذ3مسللة ]

 84 ............................. [: هؾ البر والشعقر جـٌس واحد، أم جـسان؟2مسللة ]

 86 ................................................... امُلِلَحَكِة امَلَشاِئل َبِعِض ِذِكِر ِفْ َفِصْل

 86 ........................... [: بقع الحـطة بدققؼ الحـطة، أو الشعقر بدققؼف.2مسللة ]

 87 .................................................. [: بقع الحـطة بالسقيؼ.3مسللة ]
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 87 ........... مـ الحـطة بدققٍؼ آخر مـ الحـطة أو سقيؼ بسقيؼ. [: بقع دققٍؼ 4مسللة ]

 88 ................................................... [: بقع الدققؼ بالسقيؼ.5مسللة ]

 89 ........................................... [: بقع الدققؼ بالخبز مـ جـسف.6مسللة ]

 89 ............................................ [: بقع الخبز بالخبز مـ جـسف.7مسللة ]

[: بقع ربقي بجـسف ومع أحدمها شلء آخر مـ غقر جـسف، أو معفؿا كؾقفؿا؟2مسللة ]

 .................................................................................... 91 

 93 ............................ ا حؽؿ بقع الػضة مع سؾعة أخرى بذهب؟[: م3مسللة ]

[: بقع الحظ الؿصـع بجـسف مـ الدكاكقر، أو الػضة هؾ يجقز فقف التػاضؾ، أم 4مسللة ]

 94 ................................................................................ ٓ؟

 98 .............................................. ِبالصَِّرف امُلَتَعّلَكِة امَلَشاِئِل َبِعِض ِفْ َفِصْل

 98 ....................................[: هؾ التؼابض شرط لصحة الصرف؟2مسللة ]

لػقرية أم هق طىل التراخل ماداما يف الؿجؾس مل [: هؾ ُيشترط يف الؼبض ا3مسللة ]

 99 ............................................................................ يتػرقا؟

[: إذا صارف رجٌؾ آخَر فلطاد إلقف ما يؼابؾ كصػ ما قدمف ففؾ يبطؾ الصرف 4مسللة ]

 :9 ........................................................ كامَل، أم يصح فقؿا أططاه؟

[: هؾ يجقز لؾؿصطرف أن يدفع إىل الصارف ديـاًرا ويصرف مـف كصػ ديـار 5مسللة ]

 1: ................................ لـصػ أخر طـده وديعة؟بخؿسة دراهؿ، ويجعؾ ا

 1: .................................................. [: هؾ يف الصرف خقار؟6مسللة ]

 2: .......................................... [: دفع العربقن يف شراء الذهب.7مسللة ]

فقلخذ  -وإلػ صرففا مثَل مائة وثؿاكقن ألًػا-[: لق دفع رجؾ ألػ دوٓر 8مسللة ]
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 2: .................... ذهًبا بؿا يقازي مائة ومخسقـ ألًػا، فؿا الحؽؿ يف الؿال الؿتبؼل؟

ُيشترط يف الصرف حضقر العقـقـ أم يصح ولق كاكا غائبقـ، ثؿ يرسَلن [: هؾ 9مسللة ]

 3: .............................................................................. إلقفا؟

[: هؾ يصح أن يتصارفا يف مجؾس، ثؿ يؼقمان مجقًعا إىل مجؾس آخر لقؼابضف؟:مسللة ]

 .................................................................................... :4 

 4: .... [: إذا كان لرجؾ يف ذمة رجؾ ذهٌب فجاء وقضاه دراهَؿ، ففؾ يصح؟21مسللة ]

م، ولمخـر طؾقف دكاكقر فاصطرفا بؿا يف هطىل آخـر درا[: إذا كــــان لرجــؾ 22مسللة ]

 4: .......................................................... ذمتفؿا، ففؾ يجقز ذلؽ؟

 5: ........... [: إذا اشترى ذهًبا أو فضًة بشقؽ ففؾ يعتبر هذا تؼابًضا أم ٓ؟23مسللة ]

 5: ................................................ [: الحقآت الؿصرفقة.24مسللة ]

 9: .............................[: التػاضؾ والـسقئة يف غقر إجـاس الربقية.2مسللة ]

 :: ............................................. الؾحؿ بالحققان. [: حؽؿ بقع3مسللة ]

 214 ........................................................... [: بقع العقـة.2مسللة ]

 217 ................. [: إن اشترى السؾعة ثؿ باطفا مـف بـػس الثؿـ، أو أكثر؟3مسللة ]

 217 ............ [: إذا تغقرت السؾعة، ففؾ لف بقعفا مـ البائع بلقؾ مـ ثؿـفا؟4مسللة ]

 217 ........................ [: إن باطفا بعرض ثؿ اشتراها بـؼد، أو العؽس؟5مسللة ]

راها البائع مـ غقر الؿشتري بعد أن باطفا الؿشتري لشخص آخر؟[: لق اشت6مسللة ]

 .................................................................................. 218 

ؾ البائع مـ يشتريفا؟7مسللة ]  218 .......................................... [: إذا وكَّ

 219 ..[: هؾ يدخؾ يف العقـة أن يبقع السؾعة كؼًدا، ثؿ يشتريفا بلكثر مـف كسقئة؟8مسللة ]
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ق.9مسللة ]  :21 ............................................................. [: التَّقرُّ

 221 ................................................. [: هؾ يبطؾ بقع العقـة؟:مسللة ]

[: مـ باع صعاًما إىل أجٍؾ، فؾؿا حؾ إجؾ أخذ مـف بالثؿـ الذي يف ذمتف 21] مسللة

 221 .......................................................... صعاًما قبؾ قبض الثؿـ؟

 229 [: بقع الرصب بالقابس، كالرصب بالتؿر، والحب الرصب بالحب القابس.2مسللة ]

صب بؿثؾف رصًبا مـ إصـاف الربقية.3مسللة ]  229 ......................... [: بقع الرَّ

 231 .................................................... لديـ.[: بقع الديـ با2مسللة ]

 234 ............................ [: بقع الديـ الذي يف ذمة رجؾ بؿال حاضر.3مسللة ]

َِا ِفْ الرُِّخَصِة َباُب ِِّع الَعَرا  236 ............................................. اأُلوُُصُِ  َََب

 236 ........................................................ [: تػسقر العرايا.2مسللة ]

 238 .................................................... [: حؽؿ بقع العرايا.3مسللة ]

 239 ................................. [: ما هق الؼدر الذي تجقز فقفا العرايا؟4مسللة ]

 :23 ........... ري أكثر مـ مخسة أوسؼ بلكثر مـ صػؼة؟[: هؾ يجقز أن يشت5مسللة ]

 241 ........................................... [: ماذا ُيشترط يف بقع العرايا؟6مسللة ]

 243 ...................................... [: هؾ تؽقن العرية يف غقر الـخؾ؟7مسللة ]

 246 ............................................. [: بقع الثؿرة قبؾ أن تخؾؼ.2مسللة ]

 246 ............................ [: بقع الثؿار بعد ضفقرها قبؾ بدو صَلحفا.3مسللة ]

 247 .................... .-الـخؾة-مع إصؾ [: بقع الثؿرة قبؾ بدو صَلحفا 4مسللة ]

 248 .......................... [: بقع الثؿرة قبؾ بدو صَلحفا لؿالؽ إصؾ.5مسللة ]

 248 ................................................. [: ضابط بدو الصَلح.6مسللة ]
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[: بقع الؼثاء، والخقار، والباذكجان، وما أشبففا هؾ يجقز بقع أكثر مـ لؼطة.7مسللة ]

 .................................................................................. 249 

 :24 ...............................[: إذا اشتراها بلصقلفا، ففؾ يجقز ذلؽ؟8مسللة ]

 251 ........ قع الثؿار بعد بدو صَلحفا هؾ ُيشترط فقفا الؼطع أو التبؼقة؟[: ب9مسللة ]

 251 ................................................ [: طىل مـ سؼل الثؿرة؟:مسللة ]

 252 .................. [: هؾ يجقُز لؿشتري الثؿرة بقعفا وهل يف شجرها؟21مسللة ]

ز بقع مجقع ثؿار الشجرة؟22مسللة ] [: بدو الصَلح يف بعض الثؿر مـ الشجرة هؾ ُيَجقِّ

 .................................................................................. 253 

دا الصَلح يف شجـــرة، فـفؾ يجــقز بقع جــؿقع ثؿـــر إشجار [: إذا ب23مسللة ]

 253 .................................................. يف ذلؽ البستان مـ ذلؽ الـقع؟

[: هؾ يؽقن بدو الصَلح يف كقع يجقز بقع إكقاع إخرى مـ كػس 24مسللة ]

 254 ......................................................................... الجـس؟

 255 ........... [: هؾ بدو الصَلح يف بستان يؽقن صَلًحا لسائر البساتقـ؟25مسللة ]

 256 ...................................................... الجائحة.[: معـك 2مسللة ]

[: إذا بقعت الثؿرة بعد بدو الصَلح، ثؿ أصقب بآفة سؿاوية قبؾ أوان الجذاذ؟3مسللة ]

 .................................................................................. 256 

 258 ....................... [: هؾ الجائحة يف الثؿار فؼط، أم تشؿؾ الزروع؟4مسللة ]

 258 .............................. [: إذا استلجر أرًضا فزرطفا، فتؾػ الزرع؟5مسللة ]

 259 ......................................................... [: معـك التلبقر.2مسللة ]

 :25 ................................................ وفقفا ثؿر.[: بقع الـخؾ 3مسللة ]
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 261 ......................... [: الثؿرة إذا استثـاها البائع، ففؾ يؾزمف قطعفا؟4مسللة ]

 262 ..................................... [: إذا أبر بعض الـخؾ دون بعض؟5مسللة ]

 262 .............. [: إذا أبرت بعض ثؿرة الـخؾة القاحدة دون ثؿرها أخر؟6مسللة ]

 263 ....................................... [: إذا احتاجت الثؿرة إىل السؼل؟7مسللة ]

 263 .................... العطش بتبؼقة الثؿر طؾقفا؟[: إذا خقػ طىل إصقل 8مسللة ]

 264 ..................[: إذا باع شجًرا وفقف ثؿر لؾبائع، فحدثت ثؿرة أخرى؟9مسللة ]

 265 ............................ [: إذا باع أرًضا وفقفا زرٌع ٓ يحصد إٓ مرة.:مسللة ]

 265 ....................... [: إذا باع أرًضا وفقفا زرع يجز مرة بعد أخرى؟21مسللة ]

 266 ........ والشجر الؿقجقد فقفا؟[: إذا باع أرًضا، ففؾ يدخؾ فقفا البـاء 22مسللة ]

 266 .............................. [: هؾ بقع الغراس والبـاء يتبعف إرض؟23مسللة ]

 267 ................................ [: إذا باع داًرا، ففؾ يتبعفا كؾ ما فقفا؟24مسللة ]

 267 ............................................ [: إذا باع أرًضا وفقفا كـز؟25مسللة ]

 268 .................................... [: إذا باع أرًضا وفقفا بئر، أو طقـ؟26مسللة ]

 269 ............................ أو أمًة ولفا ُحظ؟[: إذا باع طبًدا، ولف مال، 27مسللة ]

َُاُب  :26 ..................................................... ََالرَِّيِو ََالَكِرِض الشََّلِم َأِب

َؾؿ.2مسللة ]  :26 ....................................................... [: تعريػ السَّ

 271 .................................................... [: مشروطقة السؾؿ.3مسللة ]

 271 ....................................................... [: شروط السؾؿ.4مسللة ]

 272 ........................................ [: هؾ يصح السؾؿ يف الجقاهر؟5مسللة ]

َؾؿ يف الخبز وما مستف الـار.6مسللة ]  272 ....................................... [: السَّ
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 273 ........................................ : هؾ يصح السؾؿ يف الحققان؟[7مسللة ]

 274 ..................................................... [: السؾؿ يف الؾحؿ.8مسللة ]

 274 ....................................... [: السؾؿ يف الرؤوس وإصراف.9مسللة ]

 276 ................... [: هؾ يصح السؾؿ فقؿا يؽال وزًكا، وفقؿا يقزن كقًَل؟:مسللة ]

 276 ...................... [: السؾؿ يف غقر الؿؽقؾ والؿقزون مـ إصعؿة.21مسللة ]

 278 ........................................... [: هؾ يصح السؾؿ الحال؟22مسللة ]

 279 .......................... [: السؾؿ إىل الحصاد، أو الجزاز، وما أشبفف.23مسللة ]

ـًا؟24مسللة ]  279 .................................... [: هؾ يشترط يف الؿدة وقًتا معق

 :27 .................. [: وهؾ يشترط أن يؽقن الشلء مقجقًدا طـد العؼد؟25مسللة ]

 :27 ................ [: إذا أْسَؾَؿ يف شلء مقجقد، ثؿ طدم يف وقت التسؾقؿ.26مسللة ]

 281 ................................... يف بستان معقـ؟[: هؾ يصح السؾؿ 27مسللة ]

 282 .................................... [: إذا قبض بعض الثؿـ ثؿ تػرقا؟28مسللة ]

 283 .......................... [: هؾ يشترط يف السؾؿ تعققـ مؽان الؼبض؟29مسللة ]

[: لق أن شخًصا أسؾؿ رجَل يف صعام يقفقف إياه يف مؽة، فقجده يف غقر مؽة، :2مسللة ]

 284 .................................. وأططاه، وأططاه كراء محؾف إىل مؽة، فؿا الحؽؿ؟

 284 .......................................... قع الؿسؾؿ فقف قبؾ قبضف.[: ب31مسللة ]

 285 ................................... [: اْلشراك والتقلقة يف الؿسؾؿ فقف.32مسللة ]

 285 ............... [: إذا كان لف يف ذمة رجؾ مال، ففؾ يجقز جعؾف سؾًؿا؟33مسللة ]

 286 .................... [: هؾ يصح أن يسؾؿ طروًضا مؼابؾ ماٍل إىل أجؾ؟34مسللة ]

 286 ................................................... [: اْلقالة يف السؾؿ.35مسللة ]
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 287 ............. ؾ لف أن يلخذ بدل الؿال طقًضا طـف حاضًرا؟[: إذا أقالف فف36مسللة ]

 288 [: إذا أسؾؿ يف جـسقـ سؾًؿا واحًدا مـ غقر بقان ثؿـ كؾ واحد مـفؿا؟37مسللة ]

[: إذا أسؾؿ يف شلء واحد طىل أن يؼبضف أجزاًء معؾقمة يف أوقات متػرقة 38مسللة ]

 289 ......................................................................... معؾقمة؟

 289 ................. فقف قبؾ حؾقل إجؾ؟[: إذا أدَّى الؿسَؾُؿ إلقف الؿسَؾَؿ 39مسللة ]

 :28 ....... [: إذا أدَّى الؿسؾُؿ إلقف الؿسؾَؿ فقف بصػة أجقد مؿا تعاقدا طؾقف؟:3مسللة ]

 :28 ........................... [: إذا جاءه بإجقد وصؾب زيادة يف الثؿـ؟41مسللة ]

 291 ............ مـ أسؾؿ يف شلء معقـ فجاء إجؾ فلراد إبدالف بغقره؟ [:42مسللة ]

ؾؿ؟ [: هؾ يجقز أخذ الرهـ، أو43مسللة ]  292 ........................ الؽػقؾ يف السَّ

 294 ..................................................... [: تعريػ الؼرض.2مسللة ]

 294 ................................................... [: مشروطقة الؼرض.3مسللة ]

 294 .................................................. [: فقؿ يؽقن الؼرض؟4مسللة ]

ُف الؿستْؼِرض بالؼرض؟5مسللة ]  295 ....................................... [: َتَصرُّ

 295 ....................................................... [: حؽؿ الؼرض.6مسللة ]

 295 .................................... [: الؼرض يؽقن مـ جائز التصرف.7مسللة ]

 296 .............................................. [: هؾ طؼد الؼرض ٓزم؟8مسللة ]

 296 ........................................... [: هؾ يف طؼد الؼرض خقار؟9مسللة ]

 297 ........................................... [: قرض الؿؽقؾ والؿقزون.:مسللة ]

 297 .............................................. [: هؾ تؼرض الجقاهر؟21مسللة ]

 297 .............................................. [: قرض العبقد واْلماء.22مسللة ]
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 299 .................................................. [: استؼراض الخبز.23مسللة ]

 299 ...... [: استؼراض الؿؽقؾ والؿقزون جزاًفا بدون معرفة كقؾف ووزكف؟24مسللة ]

 299 ...: استؼراض غقر الؿؽقؾ والؿقزون كالحققاكات وإمتعة والثقاب.[25مسللة ]

 :29 .............................. [: الؿستؼرض هؾ يرد الؿثؾ، أو الؼقؿة؟26مسللة ]

 2:2 ........................ [: التلجقؾ إىل مقسرة يف البقع والؼرض والسؾؿ؟2مسللة ]

 2:6 .......................................................[: تعريػ الرهـ.2مسللة ]

 2:7 ................. [: هؾ يشرع الرهـ يف الحضر، أم هق خاص يف السػر؟3مسللة ]

 2:8 .................................................. [: هؾ الرهـ واجب؟4مسللة ]

 2:8 ............................................ [: الرهـ مـ جائز التصرف.5مسللة ]

 2:8 ........................................ [: هؾ طؼد الرهـ ٓزم أم جائز؟6مسللة ]

 2:9 .................................................... [: متك يؾزم الرهـ؟7مسللة ]

 2:9 ............................. [: هؾ استدامة الؼبض شرط لؾزوم الرهـ؟8مسللة ]

 ::2 .................................................[: كقػقة الؼبض لؾرهـ.9مسللة ]

 ::2 ................................. مت قبؾ الؼبض؟[: إذا رهـف داًرا، فاهند:مسللة ]

 ::2 ........................................... [: التقكقؾ يف قبض الرهـ.21مسللة ]

 311 .................................. [: إذا أرهـ طقـقـ، فتؾػت إحدامها؟22مسللة ]

 311 ........................... [: إذا أزيؾ الرهـ مـ يد الؿرهتـ بغقر حؼ؟23مسللة ]

 311 ..................................................[: متك يسؾؿ الرهـ؟24مسللة ]

 312 ............................................. [: ما جاز بقعف جاز رهـف.25مسللة ]

ؿرهتـ شقًئا يف يد الؿرهتـ كعارية، أو وديعة، أو غصًبا؟[: إذا رهـ الراهـ ال26مسللة ]
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 .................................................................................. 312 

[: إذا رهـف الـؿغصقب والعارية والـؿؼبقض يف بقع فاسد، ففؾ يزول 27مسللة ]

 312 ........................................................................ الضؿان؟

 314 ........................................... [: هؾ يصح رهـ الؿشاع؟28مسللة ]

 314 ....................................................... [: رهـ الؿدبر.29مسللة ]

 315 .................................................... [: رهـ الؿؽاتب.:2مسللة ]

 315 ........................ بصػة تحؾ قبؾ حؾقل الحؼ؟ [: مـ طؾؼ طتؼف31مسللة ]

 316 ............................................[: رهـ الجارية مع ولدها.32مسللة ]

 317 ................. [: هؾ يرهـ يف الديـ الذي لقس بثابت كديـ الؽتابة؟33مسللة ]

 317 ..................................... [: رهـ الثؿرة قبؾ بدو صَلحفا؟34مسللة ]

 317 ......................................... [: رهـ الثؿرة قبؾ خروجفا.35مسللة ]

 318 ............................................. [: رهـ ما يف بطـ الشاة؟36مسللة ]

 319 ................................................... [: رهـ الؿصحػ.37مسللة ]

 :31 ............................................. [: استعارة الشلء لقرهـف.38مسللة ]

 :31 ... [: هؾ يمخذ الرهـ يف غقر الديـ كالعارية، والؿغصقب وما أشبفف؟39مسللة ]

 :31 ............................... [: الرهـ لؾديـ بديـ يف ذمة رجؾ آخر.:3مسللة ]

 321 .............................. [: الرهـ لؾديـ بؿـافع يلخذها الؿرهتـ.41مسللة ]

 321 ............................................. عد فترة.[: رهـ ما يػسد ب42مسللة ]

 322 .............. [: جعؾ الرهـ إول رهـًا لديـ آخر طـد الؿرهتـ كػسف؟43مسللة ]

 322 .................... [: إذا أدَّى بعض الديـ، ففؾ مـ حؼف أخذ الرهـ؟44مسللة ]
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 323 ...................... [: إمساك السؾعة رهـًا بؼقؿتفا، أو ببعض ققؿتفا؟45مسللة ]

 325 ......................................... [: رهـ العبد الؿسؾؿ لؽافر؟46مسللة ]

 325 ....................................... هـ طىل يدي طدل؟[: جعؾ الر47مسللة ]

 326 .............. [: هؾ لؾراهـ، أو الؿرهتـ أن يـؼؾ الرهـ مـ يد العدل؟48مسللة ]

 327 .......................................... [: إذا أراد العدل رد الرهـ؟49مسللة ]

 327 ............................................. [: هؾ لؾعدل بقع الرهـ؟:4مسللة ]

 328 ......................................... [: الثؿـ الذي يبقع العدل بف؟51مسللة ]

ـرهــ، أو قال: )برهـ إحدى [: إذا باع إىل أجؾ بشرط رهـــ، ولـؿ يعقـ ال52مسللة ]

 328 ................................................................ هذه الشقاه( مثًَل؟

 329 .......................... [: إذا باطف بشرط أن يليت برهـ، فؾؿ يلت بف؟53مسللة ]

 329 ..................................... [: الرهـ بشرط أن يبقعف الؿرهتـ.54مسللة ]

 :32 ............................ [: شرط أن يبقعف العدل طـد حؾقل الحؼ؟55مسللة ]

 :32 ................................. [: إذا اشترط ما يـايف مؼتضك الرهـ؟56مسللة ]

 :32 ................................ [: وهؾ يػسد الرهـ مع فساد الشرط؟57مسللة ]

 331 ....... [: إذا اشترط طؾقف إذا حؾ الديـ ومل يقفف فالرهـ لف بالديـ بقًعا؟58مسللة ]

 332 .................................[: إذا شرط الؿرهتـ أن يـتػع بالرهـ؟59مسللة ]

 332 ............................. [: اكتػاع الؿرهتـ بالؿركقب والؿحؾقب.:5مسللة ]

 333 ............................. يًضا؟[: وهؾ يستخدم العبد مؼابؾ كػؼتف أ61مسللة ]

 334 ....................... [: اكتػاع الؿرهتـ مـ الرهـ الذي لقس لف ممكة؟62مسللة ]

 334 .................... [: إذا أذن الراهـ لؾؿرهتـ يف آكتػاع بغقر طقض؟63مسللة ]
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 335 ......................... [: إذا اكتػع الؿرهتـ مـ الرهـ بلجرة لؾراهـ؟64مسللة ]

 335 .............................. [: إذا اكتػع الؿرهتـ مـ الرهـ بغقر إذن؟65مسللة ]

 335 .............................. ؿرهتـ وطء الجارية الؿرهقكة؟[: هؾ لؾ66مسللة ]

 336 ................................... [: اكتػاع الراهـ برهـف وتصرفف فقف.67مسللة ]

 337 ............................. [: هؾ يجقز لؾراهـ وطء أمتف الؿرهقكة؟68مسللة ]

 337 ..................................... [: هؾ لف وصمها إذا أذن الؿرهتـ؟69مسللة ]

 337 .............................. [: هؾ يـػذ طتؼ الراهـ لعبده الؿرهقن؟:6مسللة ]

 338 ............. صئفا بغقر إذن الؿرهتـ، فحؿؾت؟[: إذا رهـ جارية، ثؿ و71مسللة ]

 339 .....................................[: إذا زوج الراهـ أمتف الؿرهقكة؟72مسللة ]

 339 ............................................... [: كؿاء الرهـ وغَلتف؟73مسللة ]

 :33 ..... [: ممكة الرهـ مـ حقث الـػؼة، والؿعالجة، والحػظ، وما أشبفف؟74مسللة ]

 341 .... [: إذا تؾػ الرهـ بدون تعدي أو تػريط مـ الؿرهتـ، فؿـ يضؿـف؟75مسللة ]

 342 ........ [: إذا وضع طىل يدي طدل، فتؾػ بدون تعدي مـف، أو تػريط؟76مسللة ]

 342 ...................................... [: إذا مات الراهـ، أو الؿرهتـ؟77مسللة ]

 342 ........................ [: إذا اختؾػ الراهـ والؿرهتـ يف قدر الرهـ؟78مسللة ]

 343 ....................... [: إن اختؾػا يف قدر الديـ الذي رهـ مـ أجؾف؟79مسللة ]

 344 .................................... يقف الراهـ؟[: إذا حؾ الديـ ومل :7مسللة ]

 345 ........... [: قضاء الؿؼترض لؾؿؼرض بلفضؾ مؿا أخذ مـف بغقر شرط.2مسللة ]

 346 ...................... [: إذا قضك الؿؼترض الؿؼرض أقؾ مؿا أخذ مـف؟3مسللة ]

 347 .............................. [: إذا أقرضف وشرط طؾقف زيادة، أو هدية؟4مسللة ]
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 347 ........................ [: إذا أقرضف وشرط طؾقف أن يؼضقف يف بؾد آخر؟5مسللة ]

 348 ............................ أقرضف بشرط أن يؽتب لف هبا ُسْػَتَجة؟[: إذا 6مسللة ]

 349 ............... [: إن كتب لف هبا سػتجة، أو قضاه يف بؾد آخر بغقر شرط؟7مسللة ]

 349 .................... [: إذا أهدى الؿؼترض لؾؿؼرض، ففؾ يلخذ الفدية؟8مسللة ]

 351 ....................... [: حؾقل ديـ الَؿِديـ إذا مات، وإن كان ممجَل؟9مسللة ]

 352 ............................. بدل قرضف؟[: هؾ لؾؿؼترض أن يلخذ شقًئا :مسللة ]

 352 .................................. [: تعجقؾ الديـ بشرط وضع بعضف.21مسللة ]

 354 ................................................... [: اقتراض الؿـافع.22مسللة ]

[: إذا اقترض رجؾ مـ آخر أمقآ ورققة أو فؾقًسا، ثؿ ألغك السؾطان تؾؽ 23مسللة ]

 355 .......................................................................... العؿؾة؟

 356[: إذا اقترض رجؾ مـ آخر أمقآ ورققة، أو فؾقًسا، ثؿ كؼصت ققؿتفا؟24مسللة ]

 358 .............. [: إذا اقترض كصراين مـ كصراين مخًرا ثؿ أسؾؿ أحدمها؟25مسللة ]

[: إذا قال رجؾ ٔخر: استؼرض يل مـ فَلن ألػ درهؿ، ولؽ طشرة دراهؿ، 26مسللة ]

 358 ..................................................................... فؿا الحؽؿ؟

 359 ...... [: إذا ردَّ الؿؼترض الؼرض بعقـف طىل الؿؼرض ففؾ يؾزمف قبقلف؟27مسللة ]

ِِّص َباُب  :35 ............................................................ ََاحَلِجر التَِّفِل

 361 ................................ [: إحؽام التل تتعؾؼ بؿـ صار مػؾًسا.2مسللة ]

 362 ....................................... [: متك يبدأ الحجر طىل الؿػؾس؟3مسللة ]

 363 ..................................... [: تصرف الؿحجقر طؾقف بالػؾس؟4مسللة ]

 364 ......... [: تصرف الؿػؾس بذمتف، كلن يشتري، أو يضؿـ ديـًا إىل أجؾ.5مسللة ]
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 364 ............................................ [: إقرار الؿػؾس بديـ آخر.6مسللة ]

ذا اشترى الؿػؾس بإجؾ، ومل يعؾؿ الذي باطف أكف مػؾس، ثؿ طؾؿ، ففؾ لف [: إ7مسللة ]

 365 ..........................................................................الػسخ؟

 365 ................... [: مـ وجد متاطف بعقـف ففق أحؼ بف مـ سائر الغرماء.8مسللة ]

 366 .... [: إذا بذل الغرماء الثؿـ لصاحب السؾعة لقتركفا، ففؾ يؾزمف قبقلف؟9مسللة ]

 367 ........ سؾعة إذا كان قد تؾػ بعضفا؟[: هؾ يستحؼ البائع الرجقع يف ال:مسللة ]

 367 ................ [: إذا كؼصت مالقة الؿبقع بذهاب صػٍة مع بؼاء العقـ؟21مسللة ]

 368 [: إن اشترى مـف زيًتا، فخؾطف بزيت آخر، أو قؿًحا، فخؾطف بؼؿح آخر.22مسللة ]

 369 ................ [: إن كان الؿػؾس قد طؿؾ يف الؿتاع طؿًَل غقَّر اسؿف؟23مسللة ]

 369 .................................. رى ثقًبا فصبغف، ثؿ أفؾس؟[: إن اشت24مسللة ]

َؿـ والؽَِبر؟25مسللة ]  :36 ........................ [: إذا زاد الؿبقع زيادة متصؾة كالسِّ

 :36 ...................... [: الزيادة الؿـػصؾة كالثؿرة، والقلد، والؽسب؟26مسللة ]

 371 .................. [: إذا كان الؿبقع أرًضا فبـاها، أو غرسفا، ثؿ أفؾس؟27مسللة ]

 371 ......................... أو مرهقكة؟ [: إذا كاكت العقـ َمبقعة مل تؼبض،28مسللة ]

 371 ............................. [: إذا كان ديـ الؿرهتـ دون ققؿة الرهـ؟29مسللة ]

[: إذا أخرج الؿشتري الؿتاع ببقع، أو هبة، ثؿ رجع إلقف، ثؿ أفؾس، ففؾ :2مسللة ]

 372 .......................................................... الؿالؽ إول أحؼ فقف؟

[: إذا كان الؿبقع شؼًصا مشػقًطا، ففؾ البائع أحؼ بف، أم الشػقع الشريؽ إذا 31مسللة ]

 372 .............................................................. قد طؾؿ بالبقع؟كان 

 375 [: إذا أفؾس الرجؾ وطـده متاع قد أدَّى بعض ثؿـف، ففؾ صاحبف أحؼ بف؟2مسللة ]
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 375 ............ [: إذا مات الرجُؾ مػؾًسا، ففؾ صاحب الؿتاع أحؼ بؿتاطف؟3مسللة ]

 376 ........... [: إذا كان صاحب العقـ مل يحؾ ديـف، ففؾ هق أحؼ بف، أم ٓ؟4مسللة ]

 377 .............................. الؿمجؾ بسبب الػؾس؟[: هؾ يحؾ الديـ 5مسللة ]

 378 ............................................ [: هؾ يحؾ الديـ بالؿقت؟6مسللة ]

[: مـ أثبت أن لف حًؼا بعد أن حجر طؾقف، أو جـك الؿػؾس جـاية بعد الحجر؟7مسللة ]

 .................................................................................. 379 

[: لق قسؿ الحاكؿ مالف، ثؿ ضفر غريؿ آخر لف ديـ طؾقف قد حؾ قبؾ الحجر؟8مسللة ]

 .................................................................................. 379 

 :37 ............................................. [: هؾ يترك لؾؿػؾس كػؼة؟9مسللة ]

 :37 ..................................... [: هؾ تباع طؾقف داره التل يسؽـفا؟:مسللة ]

[: إذا فرق مال الؿػؾس، ومل يبؼ مـف شلء، ففؾ يجبر أن يجعؾ كػسف أجقًرا 21مسللة ]

 381 .................................................................. لبعض غرمائف؟

 382 ............................... [: هؾ يجبر طىل قبقل الفدية والصدقة؟22مسللة ]

 382 .... رى؟[: إذا تديـ ديقًكا أخرى بعد فؽ الحجر طـف، ثؿ أفؾس مرة أخ23مسللة ]

 383 ............ [: إذا أبك القاجد الغـل أن يؼضل الديـ، فؽقػ ُيْصـَع معف؟2مسللة ]

 384 .......... [: مـ ثبت إطساره طـد الحاكؿ، ففؾ يجقز مطالبتف ومَلزمتف؟2مسللة ]

 384 ............................... [: مـ طؾقف ديـ، َفُطقلِب بف، فؾف حآت.3مسللة ]

 386 ................... [: مـ أراد السػر، وطؾقف ديـ يستحؼ قبؾ مدة السػر.4مسللة ]

 :38 .................................................. [: الحجر طىل الصبل.2مسللة ]

 :38 .................................................. [: متك يدفع إلقف مالف؟3مسللة ]
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 391 ................. [: هؾ يعتبر يف زوال الحجر طـ الصبل حؽؿ الحاكؿ؟4مسللة ]

 391 ...................... [: هؾ حؽؿ القتقؿة يف زوال الحجر كحؽؿ القتقؿ؟5مسللة ]

 392 .............................................. [: تصرف القتقؿ والصبل.6مسللة ]

 392 ................................................... [: بَِؿ يحصؾ البؾقغ؟7مسللة ]

 394 ................................................ [: ما الؿؼصقد بالرشد؟8لة ]مسل

 394 .................................................. [: كقػقة معرفة الرشد.9مسللة ]

 395 ................................................[: الحجر طىل الؿجـقن.:مسللة ]

 395 ....................... [: الحجر طىل السػقف الذي ٓ يحسـ التصرف.21مسللة ]

 397 ......................... [: متك يثبت الحجر طىل السػقف، ومتك يزول؟22مسللة ]

 397 ....... ، فؿـ ضؿان مـ؟[: مـ طامؾ السػقف فلتؾػ السػقف ذلؽ الؿال23مسللة ]

 398 ....................... [: إذا أقر السػقف بؿا يقجب الحد أو الؼصاص؟24مسللة ]

 399 ............................... [: هؾ يؼع الطَلق مـ الؿحجقر طؾقف؟25مسللة ]

 399 ............................................. [: هؾ يؼع طتؼف إذا أطتؼ؟26مسللة ]

 399 .................................. [: هؾ يصح كؽاح السػقف إذا تزوج؟27مسللة ]

 :39 ............ مـ الجـايات؟[: إذا أقر السػقف بديـ، أو بؿا يقجب الؿال 28مسللة ]

 3:1 .......... [: ويل القتقؿ هؾ لف أن يلكؾ مـ مال القتقؿ مؼابؾ ققامف طؾقف؟29مسللة ]

 3:2 ................. [: العؿؾ يف مال القتقؿ بالتجارة، والؿضاربة وغقرها؟:2مسللة ]

 3:3 ........................... [: تصرف الؿرأة الرشقدة الؿتزوجة يف مالفا؟2مسللة ]

 3:5 .............................. [: تصدق الؿرأة مـ مال زوجفا بغقر إذكف.3مسللة ]

 3:6 .............................................................. امُلِلَحَكة امَلَشاِئِل َبِعُض
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 3:6 ............................. [: هؾ يؿؾؽ العبد التصرف يف مالف، أم ٓ؟2مسللة ]

 3:9 ....................................................................... الصُِّلِح َباُب

 ::3 ...................................................... [: تعريػ الصؾح.2مسللة ]

 411 ......................................... [: هؾ هذا الصؾح بقع أم إبراء؟3مسللة ]

 412 ....................................... [: إن صالح طـ الـُؿـْؽِر أجـبل؟4مسللة ]

 412 .................. ل; لتؽقن الؿطالبة لـػسف؟[: إن صالح إجـبل الؿدط5مسللة ]

؟6مسللة ] ًٓ  415 ..... [: إذا تصالح الؿدطل والؿدطك طؾقف طىل ديـ ممجؾ ببعضف حا

[: إذا تدلت أغصان شجرة طىل مؾؽ الجار، كبقتف، وحائطف، فتصالحا طىل 7مسللة ]

 416 ......................................................... تركفا مع طقض معؾقم؟

 417 ...................... [: إذا صالحف طىل إقرارها بجزء معؾقم مـ ثؿرها؟8مسللة ]

 418 ............................................... [: الصؾح طىل الؿجفقل.9سللة ]م

 419 ........ [: إذا كان لف طؾقف ديـ حال فصالحف طىل إسؼاط بعضف وتلجقؾف؟:مسللة ]

 :41 ........ [: إذا أراد الجار أن يغرز خشبة يف جدار جاره، ففؾ لف أن يؿـعف؟2مسللة ]

 422 .................................. [: وضع الخشب طىل جدار الؿسجد.3مسللة ]

 422 .......... بقـفؿا كؾ واحد يدطقف لـػسف؟[: إذا اختؾػ الجاران يف حائط 4مسللة ]

 423 ............ [: إذا تـازع صاحب العؾق والسػؾ يف حقائط البقت وسؼػف؟5مسللة ]

[: إذا اهندم الحائط الؿشترك فلراد أحدمها أن يبـقف ففؾ يؾزم أخر طىل بـائف 6مسللة ]

 424 ............................................................................ معف؟

 424 ................................................... [: إذا اهندم السؼػ؟7مسللة ]

ٕسػؾ، ففؾ يؾزمف البـاء إذا صؾب صاحب [: إذا اهندمت حقطان البقت ا8مسللة ]
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 425 ........................................................................... العؾق؟

 425 ............... [: إذا صالب صاحب السػؾ بالبـاء، وأبك صاحب العؾق؟9مسللة ]

َُاَلِة َباُب  427 ............................................................ ََالضََّماِى احَل

 427 ..................................................... [: تعريػ الحقالة.2مسللة ]

 427 ............................... [: هؾ ُيشترط يف صحتفا رضك اْلُؿحقؾ؟3مسللة ]

 429 ................ لؿحتال والؿحال طؾقف؟[: هؾ يشترط يف صحتفا رضك ا4مسللة ]

 :42 ......... [: هؾ يشترط تؿاثؾ الحؼقـ الذي طـد الؿحقؾ والؿحال طؾقف؟5مسللة ]

 :42 .................................. [: هؾ يشترط أن يؽقن الؿال معؾقًما؟6مسللة ]

 431 ................................ [: هؾ يشترط أن يحقؾف طىل ديـ مستؼر؟7مسللة ]

ا [: إذا أحال الرجؾ شخًصا لقس لف طؾقف حؼ إىل مـ لف طؾقف حؼ، وكذ8مسللة ]

 431 ......................................................................... العؽس؟

 432 ................. [: إذا اجتؿعت شروط الحقالة، ففؾ تبرأ ذمة الؿحقؾ؟9مسللة ]

[: إذا رضل الؿحتال باْلحالة ومل يشترط القسار، ففؾ لف الرجقع إىل الؿحقؾ؟:مسللة ]

 .................................................................................. 432 

[: إذا اشترط الؿحال أن يؽقن الؿحال طؾقف مؾقًئا ففؾ يصح شرصف، وهؾ لف 21مسللة ]

 434 .......................................................... ؟الرجقع إذا بان معسًرا

 434 .............. [: إذا أحال الؿحال طؾقف إىل إكسان آخر ففؾ يصح ذلؽ؟22مسللة ]

[: إذا أذن رجؾ ٔخر أن يلخذ ديـف مـ فَلن، ثؿ اختؾػا هؾ هل وكالة، أم 23مسللة ]

 434 .......................................................................... حقالة؟

 435 .................. [: إذا قال: أحؾتؽ بالؿال الذي طـد زيد، ثؿ اختؾػا؟24مسللة ]
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 435 ............................................ [: إذا قال: أحؾتؽ بديـؽ.25مسللة ]

 437 ..................................................... [: تعريػ الضؿان.2مسللة ]

 437 .................................................. [: مشروطقة الضؿان.3مسللة ]

 438 .............. [: هؾ ُيشترط يف الضؿان رضك الضامـ والؿضؿقن طـف؟4مسللة ]

 438 ..................................... [: هؾ يشترط رضك الؿضؿقن لف؟5مسللة ]

 439 ......................................... [: هؾ يصح ضؿان الؿجفقل؟6مسللة ]

 439 ................................................... [: ضؿان ما مل يجب.7مسللة ]

 :43 ................................................. .[: الضؿان طـ الؿقت8مسللة ]

 :43 ......................[: الديـ الذي ٓ يمول إىل الؾزوم، هؾ يضؿـ فقف؟9مسللة ]

 441 ..... [: الضؿان طىل طقـ مضؿقكة كالؿغصقب، والؿؼبقض ببقع فاسد؟:مسللة ]

 442 .................................. [: الضؿان مـ إكسان جائز التصرف.21مسللة ]

 442 ............................... [: هؾ يسؼط الديـ طـ الؿضؿقن طـف؟22مسللة ]

 443 ........... طىل الؿضؿقن طـف؟ -أدَّى الديـ إذا  -[: هؾ يرجع الضامـ 23مسللة ]

[: إذا اشترط الضامـ أن يلخذ الؿضؿقُن لف بحؼف الؿضؿقَن طـف، أو يلخذ 24مسللة ]

 445 .............................. الؿظَّ مـفؿا دون الؿعسر، أو الحاضر دون الغائب؟

ًٓ ضؿاًكا ممجًَل؟25مسللة ]  446 .......................... [: إذا ضؿـ ضامـ َدْيـًا حا

 446 .......... طـ إكسان، ثؿ مات أحدمها؟ [: إذا ضؿـ ضامـ ديـا ممجَل26مسللة ]

 447 ................. [: إذا أبرأ صاحب الديـ الضامـ، أو الؿضؿقن طـف؟27مسللة ]

 447 .............................. [: هؾ يدخؾ يف الضؿان والؽػالة خقاٌر؟28مسللة ]

 448 .............. [: هؾ يجقز لؾضامـ أن يلخذ مـ الؿضؿقن طـف جعًَل؟29مسللة ]
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 :44 ....................................................... [: معـك الؽػالة.2مسللة ]

 :44 ........................................... بالـػس؟[: هؾ تصح الؽػالة 3مسللة ]

 451 ................ [: إذا مل يستطع الؽػقؾ أن يليت بالؿؽػقل ففؾ يغرم ديـف؟4مسللة ]

 452 ................................. [: إذا مات الؿؽػقل، ففؾ يبرأ الؽػقؾ؟5مسللة ]

 452 ............... [: إذا طقـ يف الؽػالة تسؾقؿف يف مؽان، فلحضره يف غقره؟6مسللة ]

 453 ....................... [: إذا تؽػؾ برجؾ إىل أجؾ إن جاء بف، وإٓ لزمف؟7مسللة ]

 453 ........................................... [: الؽػالة ببدن مـ طؾقف حد؟8لة ]مسل

ََُكاَلِة الظَِّرَكِة َباُب  455 ............................................................. ََال

 456 ......................................................[: تعريػ الَشِركة.2مسللة ]

 456 ................................................... [: مشروطقة الشركة.3مسللة ]

 457 ........................................... [: الشركة مـ جائز التصرف.4مسللة ]

 457 ........................................ [: مشاركة القفقدي، والـصراين.5مسللة ]

 458 ........................................................ [: شركة الِعـَان.6مسللة ]

هؾ ُيشترط أن تؽقن هذه الشركة بالدراهؿ والدكاكقر أم يجقز أن تؽقن يف [: 7مسللة ]

 459 ..................................................................العروض أيًضا؟

 459 ............................ [: هؾ يشترط أن يؽقن الؿال معؾقم الؼدر؟8مسللة ]

 :45 ................................ [: هؾ يشترط اتػاق الجـس يف الؿالقـ؟9مسللة ]

 461 ................................ [: هؾ يشترط تساوي الؿالقـ يف الؼدر؟:مسللة ]

 461 ..........................................الؿالقـ؟ [: هؾ يشترط خؾط21مسللة ]

 462 ............................................ [: التصرف مـ الشريؽقـ.22مسللة ]
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 462 ............................................. [: الربح يف شركة الِعـَان.23مسللة ]

 463 .......................................... [: الخسارة يف شركة الِعـان.24مسللة ]

 463 ..................................................... [: شركة إبدان.25مسللة ]

 464 ......................[: هؾ تصح شركة إبدان مع اختَلف الصـائع؟26مسللة ]

 464 ............................................ [: الربح يف شركة إبدان.27مسللة ]

 464 ................................................... [: شركة الؿضاربة.28سللة ]م

 465 ..................................................... [: شركة القجقه.29مسللة ]

 465 .................................................. [: شركة الؿػاوضة.:2مسللة ]

 466[: إذا أدخؾ الشريؽان يف الشركة إكساب الـادرة، والغرامات الـادرة؟31مسللة ]

 467 ................................................. [: الشركة طؼد جائز.32مسللة ]

 469 ...................................................... [: تعريػ القكالة.2مسللة ]

 469 ...................................................... ة.[: شرطقة القكال3مسللة ]

 :46 .................................................... [: بؿ تـعؼد القكالة؟4مسللة ]

 :46 ................................... [: قبقل القكالة طىل الػقر والتراخل.5مسللة ]

 :46 .................................... [: تعؾقؼ القكالة طىل شرط مستؼبؾ.6مسللة ]

 471 ..................................... [: القكالة تصح بجعؾ وبغقر جعؾ.7مسللة ]

 472 .............................. [: هؾ تصح القكالة الؿطؾؼة يف كؾ شلء؟8مسللة ]

 472 ............................................ شئت؟[: إذا قال: اشتر يل ما 9مسللة ]

 473 .................................... [: العؼقد التل ٓ يصح التقكقؾ فقفا.:مسللة ]

 474 .............. [: التقكقؾ يف مطالبة الحؼقق، وإثباهتا، والؿحاكؿة فقفا.21مسللة ]
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 475 .............................. [: التقكقؾ يف إثبات الحدود واستقػائفا.22مسللة ]

 475 .................................. [: التقكقؾ فقؿا يتعؾؼ بعقـ الؿقكؾ.23مسللة ]

 475 ..................... ؾ طـد استقػاء الحؼ؟[: هؾ يشترط حضقر الؿقك24مسللة ]

 476 ...................... [: إذا وكؾ الرجؾ وكقؾقـ، فؾؿـ حؼ التصرف؟25مسللة ]

 477 ...........[: هؾ لؾقكقؾ أن يقكؾ إكساًكا آخر يف العؿؾ الذي وكؾ فقف؟26مسللة ]

 478 .......... [: تقكقؾ ويل الـؽاح غقره يف العؼد هؾ يػتؼر إىل إذن مقلقتف؟27مسللة ]

ة، ففؾ يؼبؾ إقراره طىل مقكؾف بؼبض [: إذا وكؾ رجؾ آخر يف الخصقم28مسللة ]

 479 ........................................................................... الحؼ؟

[: إذا وكؾ رجًَل يف الخصقمة ففؾ لف أن يبرأ الخصؿ أو يصالح ببعض 29مسللة ]

 479 ........................................................................... الحؼ؟

 :47 .......................... [: إذا وكؾف يف إثبات حؼ، ففؾ يؿؾؽ قبضف؟:2مسللة ]

 :47 .......... [: إذا وكؾف يف قبض حؼف، ففؾ يؽقن تقكقًَل يف إثبات الحؼ؟31مسللة ]

[: إذا ادطك القكقؾ تؾػ السؾعة أو الؿال بعد بقع السؾعة وأكؽر ذلؽ 32مسللة ]

 481 ........................................................................ الؿقكؾ؟

 481 ........................... [: إذ اختؾػ الؿقكؾ والقكقؾ يف التصرف؟33مسللة ]

 481 .................... [: إذا اختؾػا يف قدر الثؿـ الذي اشترى بف القكقؾ؟34مسللة ]

 482 ......................................... [: إذا اختؾػا يف صػة القكالة؟35مسللة ]

 483 ............................... لؿقكؾ والقكقؾ يف الرد؟[: إذا اختؾػ ا36مسللة ]

 484 .........................................[: إذا اختؾػا يف أصؾ القكالة؟37مسللة ]

ًٓ إىل فَلن الذي لف طؾقف ديـ، ثؿ أكؽر 38مسللة ] [: لق وكؾ رجؾ آخر أن يدفع ما
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 484 .................................................................... الغريؿ قبضف؟

 484 ................... [: وهؾ لؾؿقكؾ أن يرجع طىل القكقؾ بذلؽ الؿال؟39مسللة ]

ًٓ لف طـد فَلن، ثؿ أكؽر الؿقدع طـده أن [: إذا وكؾ رجؾ آخَر يف أن :3مسللة ] يقدع ما

 485 ................................................................... القكقؾ أططاه؟

 485 ................................................. [: القكالة طؼد جائز.41مسللة ]

 486 ....................... [: إذا تصرف القكقؾ بعد طزل مقكؾف، أو مقتف؟42مسللة ]

 486 .................................... [: هؾ تبطؾ القكالة بالتعدي فقفا؟43مسللة ]

 487 .............................. [: إذا وكؾف يف شراء شلء فاشترى غقره؟44مسللة ]

 487 ........................ [: إن وكؾف أن يعؼد لف بامرأة، فعؼد لف بلخرى؟45] مسللة

 488 ........... [: هؾ يجقز لؾقكقؾ أن يبقع بدون ثؿـ الؿثؾ أو ما قدر لف؟46مسللة ]

[: إذا وكؾف بشراء شاة بديـار، فاشترى شاتقـ كؾ واحدة مـفا ثؿـفا أقؾ مـ 47مسللة ]

 488 ........................................................................... ديـار؟

كف، ففؾ يـتؼؾ الؿؾؽ إىل الؿقكؾ [: إذا اشترى القكقؾ لؿقكؾف شقًئا بنذ48مسللة ]

 489 ......................................................................... مباشرة؟

 :48 .. [: إذا باع القكقؾ كسقئة بنذن الؿقكؾ، ففؾ لؾؿقكؾ الؿطالبة بالديـ؟49مسللة ]

 491 ................. [: هؾ لؾقكقؾ أن يشتري مـ كػسف، وكذلؽ القصل؟:4مسللة ]

 492 .......................................................................اإِلِقَراِر َباُب

 492 ...................................................... [: تعريػ اْلقرار.2مسللة ]

 493 .................................................. ؟[: مؿـ يصح اْلقرار3مسللة ]

 493 ................................. [: هؾ يصح اْلقرار مـ الصبل الؿؿقز؟4مسللة ]
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 494 ......................... [: هؾ يصح إقرار مـ زال طؼؾف بالسؽر وغقره؟5مسللة ]

 495 ............................................. [: هؾ يصح إقرار الؿؽره؟6مسللة ]

 495 ............................................... [: هؾ يصح إقرار العبد؟7مسللة ]

 497 ................................. [: اْلقرار بالديـ يف الؿرض الؿخقف.8مسللة ]

ضف الؿخقف بديـ وطؾقف ديـ ثابت يف صحتف، وضاق [: إذا أقر ٕجـبل يف مر9مسللة ]

 497 .............................................................. الؿال، فؿا الحؽؿ؟

 498 ............................. [: إذا أقر لقارث يف مرضف الؿخقف بديـ؟:مسللة ]

 498 ................................ [: إذا أقر ٓمرأتف بؿفر مثؾفا، أو دوكف؟21مسللة ]

 499 ................................... [: إذا أقر القارث بديـ طىل مقرثف؟22مسللة ]

 499 ..................... يؼر بؼقة القرثة؟[: إذا أقر وارث واحد بذلؽ، ومل 23مسللة ]

 :49 ................................................[: آستثـاء يف اْلقرار.24مسللة ]

 :49 ...................................................... [: استثـاء الؽؾ.25مسللة ]

 4:1 ..................................................... [: استثـاء إكثر.26مسللة ]

ِطل طؾقف شلٌء فؼال: قد كان لف طظَّ ذلؽ، ثؿ قضقتف؟27مسللة ]  4:2 ......... [: مـ ادُّ

 4:2 ................................. [: لق قال: كان لف طظَّ ألػ. وسؽت؟28مسللة ]

 4:3 ............................................ جقع الؿؼر طـ إقراره.[: ر29مسللة ]

 4:3 .......................... [: إذا أقر بدرهؿ، ثؿ أقرَّ بدرهؿ، فؽؿ يؾزمف؟:2مسللة ]

 4:3 .................................. [: إذا قال لف: طظَّ درهؿ، بؾ درمهان.31مسللة ]

[: إذا قال: لف طظَّ ألػ درهؿ إٓ مخسقـًا. أو قال: لف طظَّ ألػ إٓ مخسقـ 32مسللة ]

 4:4 ...................................................... درمهًا. فبؿاذا يػسر الؿبفؿ؟
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 4:4 ................................................. [: اْلقرار بالؿجفقل.33مسللة ]

 4:4 ..................... [: إذا قال: لف طظَّ مال. ففؾ يؼبؾ تػسقره بالؼؾقؾ؟34مسللة ]

 4:5 ........................................... [: إذا قال: لف طظَّ مال كثقر.35مسللة ]

 4:5 .................... [: لق قال: لف طـدي رهـ. فؼال الؿالؽ: بؾ وديعة.36مسللة ]

ـِ بقارث ثالث، ففؾ يؼبؾ إقرار37مسللة ]  4:6 ............... ه؟[: إذا أقر أحد القارَثق

 4:6 ........................... [: كؿ يجب طىل الؿؼر أن يعطل مـ أقر لف؟38مسللة ]

 4:7 ...................................... [: اْلقرار الذي يثبت بف الـسب.39مسللة ]

 4:8 .......................................... [: إذا أقر إكسان بـسب مقٍت.:3مسللة ]

َِِة َباُب  ::4 ...................................................................... الَعاِر

 512 ...................................................... [: تعريػ العارية.2مسللة ]

 512 .................................................... مشروطقة العارية. :[3مسللة ]

 512 ................................................... [: هؾ تجب العارية؟4مسللة ]

 514 .................................... [: تصح العارية يف كؾ مـػعة مباحة.5مسللة ]

 514 .......................................... [: إطارة العبد الؿسؾؿ لؾؽافر.6مسللة ]

 515 ................................................. [: ماذا ُيعتبر يف اْلُؿِعقر؟7مسللة ]

 515 .................................................... [: بؿ تـعؼد العارية؟8مسللة ]

 515 .......................... [: هؾ تضؿـ العارية إذا مل يتعد أو يػرط فقفا؟9مسللة ]

 516 ................................. الؿعقر؟[: وهؾ يضؿـ إذا اشترط ذلؽ :مسللة ]

 517 ................................... [: إذا تؾػ شلء مـ أجزاء العارية؟21مسللة ]

 518 ......................................... [: اْلطارة الؿطؾؼة والؿؼقدة.22مسللة ]
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 519 ................. [: اْلطارة الؿطؾؼة والؿمقتة، وهؾ لف الرجقع فقفؿا؟23مسللة ]

 519 ..................................... [: هؾ لؾؿستعقر أن يعقر العارية؟24مسللة ]

 :51 .......... ية، أو استئجار؟[: إذا اختؾػ الؿعقر والؿستعقر هؾ هل طار25مسللة ]

 521 ......... [: إذا اختؾػا فؼال الؿالؽ َغَصْبَتفا. وقال أخر: بؾ أطرتـقفا؟26مسللة ]

طاه الؿستعقر وأكؽره الؿعقر؟27مسللة ]  522 ................. [: إذا اختؾػا يف الرد، فادَّ

 523 ....................................................................... الَغِصِب َباُب

 523 ..................................................... [: تعريػ الغصب.2مسللة ]

 523 ...................................................... [: حؽؿ الغصب.3مسللة ]

اهُ »لف: [: معـك قق4مسللة ] َقُف اهلُل إيَّ  524 ..........................................«.َصقَّ

 524 .................................. [: غصب العؼار مـ إراضل والدور.5مسللة ]

 526 ...........................................[: ماذا يؾزم الغاصب بغصبف؟6مسللة ]

 526 ........................... [: هؾ ُيغصب الؽؾب، وهؾ يضؿـ إذا تؾػ؟7مسللة ]

 527 ............................................ [: غصب الخؿر مـ الذمل.8مسللة ]

 528 ................................................. [: لق غصب جؾد مقتة؟9مسللة ]

، ففؾ يعتبر مغصقًبا ويضؿـ إذا مات؟[: لق استقىل :مسللة ]  528 ............. طىل ُحرٍّ

 :52 .... [: إذا تؾػ الؿغصقب لزم الغاصب بدلف، ففؾ هق الؿثؾ، أم الؼقؿة؟2مسللة ]

 532 ..................... [: ما الحؽؿ إذا تعذر طىل الغاصب أن يليت بالؿثؾ؟3مسللة ]

 533 ........................... [: إذا تؾػ ما لقس لف مثؾ، فؿتك تعتبر ققؿتف؟4مسللة ]

 534 ......................................ا قد تغقرت وكؼصت؟[: إذا وجده5مسللة ]

 534 .................... [: إذا كؼص سعر العقـ الؿغصقبة، وهل طىل حالفا؟6مسللة ]



 677 فتذ ايعالّ يف دزاض١ أحادٜح بًٛغ املساّ 

 
 535 ............................................. [: الرد إىل مقضع الغصب.7مسللة ]

 536 .............................................. [: فقائد العقـ الؿغصقبة.8مسللة ]

 537 ............... [: إذا تؾػت الزيادة بعد وجقدها، ففؾ يضؿـفا الغاصب؟9مسللة ]

 537 ......... لعقـ الؿغصقبة حتك كؿت؟[: هؾ لؾغاصب غرامة ما أكػؼف يف ا:مسللة ]

 538 ............................... [: إذا خؾط الغاصُب الؿغصقَب بغقره؟21مسللة ]

[: إذا استخدم الغاصب الشلء الؿغصقب بالبـاء طؾقف، أو الخقاصة بف، أو ما 22مسللة ]

 538 ....................................................................... أشبف ذلؽ.

 539 ........ [: إذا غصب شقًئا فعؿؾ فقف ما يغقر اسؿف حتك صار شقًئا آخر؟23مسللة ]

 539 ................ صب كؾب صقد فصاد بف، أو فرًسا فصاد طؾقف؟[: إذا غ24مسللة ]

ر الغاصُب الؿغصقَب؟25مسللة ]  :53 ...................................... [: إذا أجَّ

ؾ رجًَل يف بقعف، فتؾػ يف أيديفؿا؟26مسللة ] [: إذا أودع الغاصُب الؿغصقَب، أو َوكَّ

 .................................................................................. 541 

 541 .......................................... [: إذا أطار العقـ الؿغصقبة؟27مسللة ]

 542 .................................... [: إذا وهب الغاصُب الؿغصقَب؟28مسللة ]

 543 ..................................[: إذا غصب الرجؾ جارية، فقصئفا؟29مسللة ]

 546 .....................[: إذا غصب الجارية معتؼًدا جقاز ذلؽ، فقصئفا؟:2مسللة ]

 547 ..................... [: إذا باع الغاصب الجارية ْلكسان آخر، فقصئفا؟31مسللة ]

 :54 .................................... [: إذا غصب صعاًما وأصعؿف غقره؟32مسللة ]

 555 ......................................[: هؾ تصح تصرفات الغاصب؟33مسللة ]

 556 ...... إذا اشترى الغاصب شقًئا يف الذمة، ثؿ كؼده مـ مال مغصقب؟[: 34مسللة ]



ََُطا٥ٌٔ َُُٛقَٛعأت ٚاِي ِِٗسُع اِي  678 َف

 
[: إذا طجز طـ رد الؿغصقب كعبد أبؼ، أو مجؾ شرد، فدفع البدل، ثؿ قدر 35مسللة ]

 557 ............................................................................ طؾقف؟

[: إذا كان الؿغصقب مؿا لف أجرة ففؾ يتحؿؾفا الغاصب مدة مؼام العقـ يف 36مسللة ]

 558 ............................................................................. يده؟

لؾؿالؽ طقض حؼف طىل أكف صدقة، أو هبة، هؾ يبرأ مـف؟ [: إذا دفع الغاصب37مسللة ]

 .................................................................................. 558 

[: إذا اختؾػ الغاصب والؿغصقب مـف يف ققؿة الؿغصقب، أو وجقد 38مسللة ]

 559 ................................................................. العقب، أو تؾػف؟

[: مـ كسر شقًئا محرًما كؿعزف، أو مزمار، أو صبؾ، أو صـؿ، وغقر ذلؽ، 39مسللة ]

 :55 ..................................................................... ففؾ يضؿـ؟

 :55 ....................................... ر هؾ يضؿـ؟[: كسر آكقة الخؿ:3مسللة ]

 :55 .... [: إذا فتح قػًصا طىل صائر، أو حؾ طؼال دابة فذهبت، ففؾ يضؿـ؟41مسللة ]

 561 ......... [: إذا جفؾ الغاصب رب الؿال، فؽقػ يعقده ويتخؾص مـف؟42مسللة ]

 564 [: إذا غصب غاصٌب أرًضا فزرطفا، فلدركفا صاحبفا بعد حصاد الزرع؟2مسللة ]

 564 ........................... فقفا أو غرس غرًسا؟[: إذا غصب أرًضا فبـك 3مسللة ]

 565 ....... [: إذا غصب غاصب أرًضا ثؿ أدركفا رهبا والزرع قائؿ مل ُيحصد؟4مسللة ]

 566 .................. [: إذا قؾع الغاصب الشجر ففؾ يؾزمف تسقية إرض؟5مسللة ]

 567 ..................... [: إذا غصب أرًضا فغرسفا، فلثؿرت فؾؿـ الثؿرة؟6مسللة ]

 567 ............... باكت مغصقبة؟ [: إذا اشترى أرًضا فبـك فقفا أو غرس ثؿ7مسللة ]

 568 ................................. [: إذا غصب شجًرا فلثؿر، فؾؿـ الثؿر؟8مسللة ]



 679 فتذ ايعالّ يف دزاض١ أحادٜح بًٛغ املساّ 

 
 568 ........ [: إذا غصب داًرا فزوقفا، وجصصفا، ثؿ صالبف صاحبفا بنزالتف؟9مسللة ]

 569 .......................................[: إذا غصب أرًضا وكشط تراهبا؟:مسللة ]

 569 ..................................... [: إذا غصب أرًضا فحػر هبا بئًرا؟21مسللة ]

 :56 .......... ثؿ جـك طؾقف جـاية مؼدرة الدية؟[: إذا غصب غاصب طبًدا، 22مسللة ]

 571 ...................................[: إذا جـك طىل العبد غقر الغاصب؟23مسللة ]

 571 .............. [: إذا غصب طبًدا فجـك طؾقف جـاية مؼدرة بؼقؿتف كامؾة؟24مسللة ]

 572 ..................... [: إذا جـك العبد الؿغصقب، فؿـ يضؿـ جـايتف؟25مسللة ]

ب، ففؾ لف أن يلخذه ويؼاّصف [: مـ ُغِصَب طؾقف مال ثؿ َقَدر طىل مال لؾغاص26مسللة ]

 572 ........................................................................... بحؼف؟

 574 ...................................................................... الظُِّفَعِة َباُب

 575 ...................................................... [: ما هل الشػعة؟2مسللة ]

 575 .................................................. [: الشػعة يف إرض.3مسللة ]

 576 ............. [: هؾ تثبت الشػعة يف الغرس والبـاء والزرع تبًعا لألرض؟4مسللة ]

 576 ..... [: هؾ تثبت الشػعة يف غقر إرض والدور مـ الؿـؼقٓت وغقرها؟5مسللة ]

 577 ............... [: ما ٓ يؿؽـ قسؿتف كالدكان الصغقر، والطريؼ الضقؼة؟6مسللة ]

 :57 ................. [: هؾ تثبت الشػعة فقؿا قد قسؿ مـ إراضل والدور؟2مسللة ]

 581 ................[: هؾ يشترط يف الشػعة أن يؽقن الؿؾؽ مـتؼًَل بعقض؟3مسللة ]

 582 ........................... [: إذا كان الشؼص مـتؼًَل بعقض غقر الؿال؟4مسللة ]

 582 ................................ أقر البائع بالبقع، وأكؽر الؿشتري؟ [: إذا5مسللة ]

 583 .............................. [: هؾ تثبت الشػعة إذا كان يف البقع خقار؟6مسللة ]



ََُطا٥ٌٔ َُُٛقَٛعأت ٚاِي ِِٗسُع اِي  :67 َف

 
[: إذا أضفر الؿشتري أن الثؿـ بؽذا فترك الشريؽ الشػعة ثؿ بان بلقؾ مـ 7مسللة ]

 583 ........................................................................... ذلؽ؟

 584 .................... [: إذا أراد الشريؽ أن يشػع بـصػ الشؼص الؿبقع؟8مسللة ]

 584 .... شريؽ شريؽف بالبقع فؾؿ يشػع ففؾ لف الشػعة بعد البقع؟[: إذا آذن ال9مسللة ]

 585 ... [: إذا باع أحد الشريؽقـ ثؿ باع أخر ففؾ لف الشػعة بعد بقع كصقبف؟:مسللة ]

 586 .............................. [: هؾ الشػعة طىل الػقر، أم طىل التراخل؟2مسللة ]

 587 .................................................. [: هؾ لؾغائب شػعة؟3مسللة ]

 587 ................................. سػر؟ [: إذا طؾؿ الشريؽ بالبقع وهق يف4مسللة ]

 588 .................. [: إذا مل يعؾؿ الشريؽ بالبقع حتك باع الؿشتري ٔخر؟5مسللة ]

 :58 ................................................. امُلِلَحَكة امَلَشاِئِل َبِعِض ِذِكِر ِفْ َفِصْل

 :58 ..........[: إذا تصرف الؿشتري يف الشؼص بغقر البقع كالفبة والصدقة؟2مسللة ]

 :58 .................................................. [: هؾ لؾصغقر شػعة؟3مسللة ]

 591 ...... فؾؿ يشػع، ففؾ لؾصغقر الشػعة بعد كبره؟ [: إذا ترك القيل الشػعة4مسللة ]

 592 [: إذا رأى القيل أنَّ إحظ لؾقتقؿ الشػعة فشػع، ففؾ لف كؼضفا بعد كبره؟5مسللة ]

 593 ..... [: إذا اشترى إكسان شؼًصا بعرض، ثؿ وجد البائع يف العرض طقًبا؟6مسللة ]

ستحؼ فقف الشػعة؟[: إذا كان الؿشتري قد غرس، أو بـك يف الشؼص الذي ي7مسللة ]

 .................................................................................. 593 

 595 ....................................... [: وإن كان الؿشتري زرع زرًطا؟8مسللة ]

 595 ......................... [: إذا تؾػ بعض الشؼص، ففؾ تسؼط الشػعة؟9مسللة ]

 596 ......................................... [: الثؿـ الذي يلخذ بف الشػقع؟:مسللة ]



 681 فتذ ايعالّ يف دزاض١ أحادٜح بًٛغ املساّ 

 
 597 ................. [: إذا كان الثؿـ ممجًَل ففؾ يستحؼف الشػقع ممجًَل؟21مسللة ]

يستطقع أن يدفع الثؿـ لؾؿشتري، ففؾ يشػع؟[: إذا كان الشريؽ معسًرا ٓ 22مسللة ]

 .................................................................................. 598 

 598 ............................................ [: الِحقؾة ْلسؼاط الشػعة.23مسللة ]

َطك الشػقع وققع الحقؾة، وأكؽر ذلؽ الؿشتري؟24مسللة ]  599 .............. [: إذا ادَّ

 599 ............................ [: إذا اختؾػ الشػقع والؿشتري يف الثؿـ؟25مسللة ]

 :59 ..................................[: إذا باع كصقبف ولف أكثر مـ شريؽ؟26مسللة ]

[: لق كان ٕخقيـ أرض، فؿات أحدمها طـ ابـقـ، ثؿ باع أحد آبـقـ 27]مسللة 

 :59 ............................................................ كصقبف، فؾؿـ الشػعة؟

[: مـ اشترى شؼًصا مـ أرض مشتركة، فترك بعضفؿ الشػعة، وأراد بعضفؿ 28مسللة ]

 5:1 ......................................................................... الشػعة؟

 5:1 ............. [: إذا كان الؿشتري شريًؽا، ففؾ لؾشريؽ أخر الشػعة؟29مسللة ]

اشترى رجؾ مـ رجؾقـ شؼًصا، ففؾ لؾشػقع أن يشػع بـصقب أحدمها [: إذا :2مسللة ]

 5:2 ............................................................................ فؼط؟

[: إذا اشترى اثـان كصقب واحد، ففؾ لشريؽف الشػعة يف كصقب واحد مـفؿ 31مسللة ]

 5:2 ............................................................................ فؼط؟

 5:3 ............................. [: طفدة الشػقع طىل الؿشتري، أم البائع؟32مسللة ]

 5:3 ............. ث طـف؟[: إذا مات الشػقع قبؾ الطؾب بالشػعة، ففؾ تقر33مسللة ]

 5:4 .... [: إذا مات الؿػؾس هؾ تـتؼؾ الشػعة إىل القرثة إذا كان قد صالب؟34مسللة ]

 5:4 ........ [: تقكؾ الشػقع يف البقع أو الشراء هؾ يسؼط حؼف مـ الشػعة؟35مسللة ]



ََُطا٥ٌٔ َُُٛقَٛعأت ٚاِي ِِٗسُع اِي  682 َف

 
 5:5 ..................................... [: هؾ لؾؽافر طىل الؿسؾؿ شػعة؟36مسللة ]

 5:6 ............................................. [: الشػعة بشركة الققػ.37مسللة ]

 5:6 ............................ والغؾة لؾؿشتري، أم لؾشػقع؟ [: هؾ الـؿاء38مسللة ]

 5:6 ........................ [: إذا باع شؼًصا ومعف شلء آخر ٓ شػعة فقف؟39مسللة ]

 5:7 .... [: إذا ادَّطك الشػقع أنَّ الشؼص مشترى، وقال أخر: إكؿا هق هبة؟:3مسللة ]

 5:7 ................................... [: هؾ اْلقالة يف البقع تؿـع الشػعة؟41مسللة ]

 5:8 ...................................................................... الِكَراض َباُب

 5:9 .................................................... .[: تعريػ الؼراض2مسللة ]

 5:9 .................................................. [: مشروطقة الؼراض.3مسللة ]

 ::5 ................................................ [: تؼدير كصقب العامؾ.4مسللة ]

ًٓ وصؾب مـف إضافة مال إلقف، ثؿ يعؿؾ 5مسللة ] [: إذا دفع رب الؿال إىل العامؾ ما

 612 .............................................................. ولؾعامؾ ربح أكثر؟

 612 ...... [: إذا قدر صاحب الؿال كصقبف مـ الربح ومل يؼدر كصقب العامؾ؟6مسللة ]

 613 .قال: خذ هذا الؿال فاتَِّجْر بف، والربح كؾف لؽ. أو: والربح كؾف يل؟ [: إذا7مسللة ]

 613 ......... [: إذا قال: خذ هذا الؿال مضاربة، والربح كؾف لؽ. أو: كؾف يل؟8مسللة ]

[: إذا ضارب رجؾقـ، فؼال: لؽؿا كذا وكذا مـ الربح. ومل يبقـ كؿ لؽؾ واحد 9مسللة ]

 614 ...........................................................................مـفؿا؟

ن واحًدا بؿال لفؿا، وشرط لف كؾ واحد ربًحا غقر ربح [: إذا قارض اثـا:مسللة ]

 615 ......................................................................... صاحبف؟

 615 ................... [: إذا شرط أحدمها لـػسف مع الربح دراهؿ معؾقمة؟21مسللة ]



 683 فتذ ايعالّ يف دزاض١ أحادٜح بًٛغ املساّ 

 
[: إذا اشترط صاحب الؿال طىل العامؾ: أنَّ يل ربح هذه السؾعة، أو هذا 22مسللة ]

 616 .................................................. الشفر، ولؽ أخرة، أو أخر؟

 617 ............ يبقع كسقئة إذا أصؾؼ رب الؿال اْلذن؟[: هؾ لؾؿضارب أن 23مسللة ]

 617 ................................. [: هؾ لف أن يسافر بالؿال لؾتجارة بف؟24مسللة ]

 618 .......... [: هؾ كػؼة العامؾ طىل كػسف مـ مالف، أو مـ مال الؿضاربة؟25مسللة ]

 619 ........................... [: هؾ لؾؿضارب أن يبقع بلسعار مـخػضة؟26مسللة ]

 619 .......................بة؟[: هؾ لؾؿضارب أن يطل أمة مـ مال الؿضار27مسللة ]

 :61 .......... [: هؾ لؾؿالؽ أن يطل الجارية التل اشتراها العامؾ لؾتجارة؟28مسللة ]

 621 ................ [: هؾ لؾؿضارب أن يدفع الؿال إىل غقره لقضارب بف؟29مسللة ]

ًٓ مضاربة ويعؿؾ لرجؾقـ؟:2مسللة ] [: هؾ لؾؿضارب أن يلخذ مـ إكسان آخر ما

 .................................................................................. 622 

 623 ........................ ف فعؾف؟[: إذا تعدى الؿضارب وفعؾ ما لقس ل31مسللة ]

 624 ......................................... [: متك يستحؼ العامؾ الربح؟32مسللة ]

 624 ................................ [: متك يؿؾؽ العامؾ كصقبف مـ الربح؟33مسللة ]

 625 ............... [: هؾ لرب الؿال أن يشتري لـػسف مـ سؾع الؿضاربة؟34مسللة ]

 626 ............... [: هؾ لؾؿضارب أن يشتري لـػسف مـ سؾع الؿضاربة؟35مسللة ]

 626 ..... ؿضاربة لقست متؿقزة مـ أمقالف؟[: إن مات الؿضارب وأمقال ال36مسللة ]

[: إذا تبقـ لؾؿضارب أن يف يده ربًحا، ففؾ لف أن يلخذ مـف بغقر إذن صاحب 37مسللة ]

 626 ........................................................................... الؿال؟

 627 .................... [: إذا تعجَل قسؿة الربح قبؾ آكتفاء مـ التجارة؟38مسللة ]



ََُطا٥ٌٔ َُُٛقَٛعأت ٚاِي ِِٗسُع اِي  684 َف

 
 628 ................ ؟-الخسران-[: إذا شرط طىل العامؾ شقًئا مـ القضقعة 39مسللة ]

[: إذا شرط رب الؿال طىل العامؾ أن ٓ يشتري إٓ مـ رجؾ بعقـف، أو سؾعة :3مسللة ]

 629 .......................................................................... بعقـفا؟

 629 .................................................. [: تقققت الؿضاربة.41مسللة ]

 629 ........... [: إذا كان طىل رجؾ لرجؾ ديـ، ففؾ لف أن يجعؾف مضاربة؟42مسللة ]

 631 ................ [: إذا وكؾف يف قبض ديـ مـ رجؾ آخر، ثؿ يضاربف بف؟43مسللة ]

ذا كان لرجؾ طىل آخر مال مغصقب، فاتػؼ معف طىل أن يجعؾف مضاربة؟[: إ44مسللة ]

 .................................................................................. 632 

 632 ...................................... [: الؿضاربة مـ العؼقد الجائزة.45مسللة ]

 633 ........... [: إذا فسخا الؿضاربة والؿال طرض، فطؾب أحدمها البقع؟46مسللة ]

 634 ............................................. [: الؿضاربة بؿاٍل جزاًفا؟47مسللة ]

 635 .......................... عامؾ؟[: ما هل التصرفات التل تجب طىل ال48مسللة ]

 635 ................................... [: إذا تؾػ الؿال قبؾ التصرف فقف؟49مسللة ]

ًٓ يتجر بف مع مال الؼراض؟:4مسللة ]  636 ........... [: هؾ لؾؿؼارض أن يستديـ ما

 637 .........................................[: بلي شلء يـػسخ الؼراض؟51مسللة ]

 638 ........................ [: متك يؽقن الضؿان يف الخسارة طىل العامؾ؟52مسللة ]

 638 .................................... [: هؾ تصح الؿضاربة بالعروض؟53مسللة ]

[: إذا فسدت الؿضاربة لتخؾػ بعض شروصفا، أو ما أشبف ذلؽ، فؿاذا 54مسللة ]

 639 .......................................................... يترتب طؾقف مـ أحؽام؟

 639 ...................... [: إذا اختؾػ العامؾ ورب الؿال يف صػة اْلذن؟55مسللة ]



 685 فتذ ايعالّ يف دزاض١ أحادٜح بًٛغ املساّ 
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 يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ

 سسٜجٝا ٚؾكٗٝا َع شنط بعض املػا٥ٌ املًشك١

 

 تأليف

 البعداىي أبي عبداهلل حمند بً علي بً حزاو الفضلي
 يف زاض اذتسٜح بسَاز
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 2  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 

 

 

 

 



َٚاإِلَداَض٠ٔ  3  َباُب امٝلَػاٜقا٠ٔ 

  

 

 

 

 

 

 



 4  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

  

 

 

 

 

 

 

 



َٚاإِلَداَض٠ٔ  5  َباُب امٝلَػاٜقا٠ٔ 

 

 َواإِلَداَرٔةأة َباُب امُلَشاَق
ُب املُشَاَق ٔةأة بَا اَر  َواإلَِد

ـِ ُطَؿَر  (698) ـِ اْب   ،َط
ِ
بَِشْطِر َما َيْخُرُج  َطاَمَؾ َأْهَؾ َخقْبَرَ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهلل

ـْ َثَؿٍر َأْو َزْرعٍ 
 ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.. مِـَْفا مِ

ُهْؿ بِ  َفَسَلُلقا َوفِل ِرَواَيٍة َلُفَؿا: َطَؿَؾَفا َوَلُفْؿ كِْصُػ  اَفا َطَؾك َأْن َيْؽُػقَأْن ُيِؼرَّ

 ؿَ ثَّ ال
ِ
ـَا»: ملسو هيلع هللا ىلصِر، َفَؼاَل َلُفْؿ َرُسقُل اهلل َِشْئ ََما ََعَؾكََذلَِؽ َبَِفا ُكْؿ وا بَِفا، َحتَّك «ُكِؼرُّ . َفَؼرُّ

 .َأْجََلُهْؿ ُطَؿُر 

 
ِ
َكْخَؾ َخقْبََر َوَأْرَضَفا َطَؾك أَْن  َدَفَع إَلك َيُفقدِ َخقْبَرَ  ملسو هيلع هللا ىلصَولُِؿْسؾٍِؿ: َأنَّ َرُسقَل اهلل

ـْ َأْمَقالِِفْؿ، َوَلُفْؿ َشْطُر َثَؿِرَها.
َيْعتَِؿُؾقَها مِ

َ(1)
 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

ع  ِكتاب البيو

 تعطٜـ املػاقا٠. ص:1ط َػأي١

ؼل، وهل دف ع الشجر إىل آخر: لقؼقم بسؼقف، وطؿؾ سائر ما ملخقذة مـ السَّ

قت )مساقاة(: ٕهنا مػاطؾة مـ السؼل:  يحتاج إلقف بجزء مشاع مـ الثؿرة، وُسؿِّ

ٕنَّ أهؾ الحجاز أكثر حاجة شجرهؿ إىل السؼل: ٕهنؿ يستؼقن مـ أبار، 

فسؿقت بذلؽ.
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1551(، ومسؾؿ )2338( )2329أخرجف البخاري ) (1)

  (5/421.)اإلكصاف (7/527 )الؿغـلاكظر:  (2)



 6  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
 َؿطٚع١ٝ املػاقا٠. ص:2ط َػأي١

الؿساقاة، وهق إصؾ يف هذا دلَّ حديث ابـ طؿر الؿذكقر طىل مشروطقة 

الباب، وقال بؿشروطقة ذلؽ طامة أهؾ العؾؿ مـ الصحابة، والتابعقـ ومـ 

 بعدهؿ.

  وخالػ أبق حـقػة، وُزفر، فؾؿ يجقزا ذلؽ: ٕهنا إجارة بثؿرة مل تخؾؼ، أو

بلن القفقد أصبحقا طبقًدا  إجارة بثؿرة مجفقلة، وتلولقا حديث ابـ طؿر 

يعطقفؿ  مـ باب الؿساقاة، وإكؿا الـبل  ـبل فؾقس طؿؾ ال لؾـبل 

 الـصػ كػؼة طؾقفؿ، ومـفؿ مـ ردَّه: لؿخالػتف لؾؼقاس.

وقد ردَّ أهؾ العؾؿ طؾقف، وبقـقا ُبْعَد ققلف طـ الصقاب، وكحـ كبرأ إىل اهلل مـ 

مثؾ هذه إققال الؿخالػة لألحاديث الصريحة، وباهلل التقفقؼ.
(1)

 

 ٝع األؾذاض املجُط٠؟ٌٖ تؿطع املػاقا٠ يف مج ص:3ط َػأي١

  ذهب داود الظاهري إىل أهنا ٓ تجقز إٓ يف الـخقؾ: ٕنَّ الـبل  ساقك

 يفقد خقبر طىل ذلؽ.

  وذهب الشافعل إىل جقازها يف الـخقؾ، والعـب: ٕنَّ الزكاة تجب يف

 ثؿرهتؿا.

  وذهب طامة أهؾ العؾؿ إىل أنَّ الؿساقاة تجقز يف كؾ شجر يثؿر، واستدلقا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/535.)الؿغـلاكظر:  (1)



َٚاإِلَداَض٠ٔ  7  َباُب امٝلَػاٜقا٠ٔ 

عؿقم حديث ابـ طؿر الؿذكقر يف الباب: ففق يشؿؾ كؾ ثؿر، وٓ طىل ذلؽ ب 

تؽاد بؾدة ذات أشجار تخؾق مـ شجر غقر الـخقؾ، وٕنَّ الحاجة تدطق إىل 

الؿساقاة يف غقر الـخقؾ والعـب، ووجقب الزكاة لقس مـ العؾؾ الؿجقزة 

لؾؿساقاة، وٓ أثر لذلؽ فقفا.
(1)

 

 مثط هلا؟ ٌٖ تؿطع املػاقا٠ يف األؾذاض اييت ال ص:4ط َػأي١

َجِر،  (7/531 :)الؿغـليف   قاي ابّ قداًٞ ـْ الشَّ
َٓ َثَؿَر َلُف مِ ا َما  َوَأمَّ

ْػَصاِف  ـَْقَبرِ  ،َواْلَجْقزِ  ،َكالصَّ َْرزِ  ،َوَكْحِقِهَؿا، َأْو َلُف َثَؿٌر َغقُْر َمْؼُصقدٍ، َكالصَّ ْٕ َفََل  :َوا

.َوبِِف َقاَل َما ُؿَساَقاُة َطَؾقِْف.ـَتُجقُز الْ  افِِعلُّ ُف َلقَْس  لٌِؽ، َوالشَّ َكَّ
ِ
َٓ َكْعَؾُؿ فِقِف ِخََلًفا: ٕ َو

َٓ فِل َمْعـَك الْ  َنَّ الْ ـبَِؿـُْصقٍص َطَؾقِْف، َو
ِ
ـْ ـَؿـُْصقِص، َوٕ

ُؿَساَقاَة إكََّؿا َتُؽقُن بُِجْزٍء مِ

ا ُيْؼَصُد  َّٓ أَْن َيُؽقَن مِؿَّ َٓ َثَؿَرَة َلُف، إ ، َوَهَذا 
َواْلَقْردِ،  ،َكالتُّقِت  ،َأْو َزْهُرهُ  ،َوَرُقفُ الثََّؿَرةِ

َكَُّف فِل َمْعـَك الثََّؿرِ ـَفاْلِؼقَاُس َيْؼتَِضل َجَقاَز الْ 
ِ
 َطَؾقِْف: ٕ

ُر ُكؾَّ  :ُؿَساَقاةِ َكَُّف َكَؿاٌء َيتََؽرَّ
ِ
ٕ

ـُ َأْخُذُه َوالْ 
هاَلُف مِثُْؾ ُحْؽِؿِف.ُؿَساَقاُة َطَؾقِْف بُِجْزِء مِـُْف، َفقَثْبُُت ـَطاٍم، َوُيْؿؽِ

(2)
  

 ٌٖ تضض املػاقا٠ ع٢ً مثط٠ قس ظٗطت؟ ص:5ط َػأي١

  ،ذهب إكثر إىل الجقاز، وهق ققل مالؽ، وأبل يقسػ، ومحؿد، وأبل ثقر

وأمحد يف رواية، وهق ققٌل لؾشافعل: ٕهنا إذا جازت يف الؿعدومة مع كثرة الغرر 

 فقفا: فؿع وجقدها وقؾة الغرر فقفا أوىل.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/422.)اإلكصاف (7/535 )الؿغـلاكظر:  (1)

 (ط/أثار.4/289) الشرح الؿؿتع (5/422 )فاإلكصاواكظر:  (2)



 8  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

   طدم الجقاز، وهق رواية طـ أمحد، وققٌل لؾشافعل: ٕكف وذهب بعضفؿ إىل

لقس بؿـصقص طؾقف، وٓ يف معـك الؿـصقص، ومال إلقف ابـ قدامة، وُيراجع 

 كَلمف.

، وهق ضاهر اختقار الشقخ ابـ طثقؿقـ، انقىل األول أقزبأنَّ  وانذي يظهز يل

واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 حتسٜس ْضٝب ايعاٌَ َٔ ايجُط٠. ص:6ط َػأي١

ؿساقاة طـد أهؾ العؾؿ تحديد كصقب العامؾ مشاًطا مـ ُيشترط يف صحة ال

مع  الثؿرة، كالـصػ، أو الثؾث، أو الربع، أو ما أشبف ذلؽ، كؿا فعؾ الـبل 

 أهؾ خقبر.

وطىل هذا فننَّ َطْؼَد الؿساقاة طىل جزء مبفٍؿ كالسفؿ، والجزء، والـصقب، 

سؿة بقـفؿا، ولق ساقاه والحظ وكحقه ٓ يجقز: ٕكف إذا مل يؽـ معؾقًما مل تؿؽـ الؼ

طىل آُصٍع معؾقمة، أو جعؾ مع الجزء الؿعؾقم آصًعا: مل َيجز: ٕكف ربؿا مل يحصؾ 

ذلؽ، أو مل يحصؾ غقره، فقستضر ربُّ الشجر، وربؿا كثر الحاصؾ فقستضر 

العامؾ، وإن شرط لف ثؿر كخَلت بعقـفا مل يجز: ٕهنا قد ٓ تحؿؾ: فتؽقن الثؿرة 

د ٓ تحؿؾ غقرها: فتؽقن الثؿرة كؾفا لؾعامؾ.كؾفا لرب الؿال، وق
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ط/أثار، 4/288) الشرح الؿؿتع (4/38 )بداية الؿجتفد (7/531- )الؿغـلاكظر:  (1)

الروضة (5/152.) 

 (7/532-533.)الؿغـلاكظر:  (2)



َٚاإِلَداَض٠ٔ  9  َباُب امٝلَػاٜقا٠ٔ 

ٌٖ تضض املػاقا٠ ع٢ً ايؿذط ايذصٟ عًذ٢ ايػذٍٝٛ ٚاألْٗذاض َٚذا       ص:7ط َػأي١ 

 ال حيتاز إىل غكٞ؟

ـْ ـَوَتِصحُّ الْ  (7/538 :)الؿغـليف   قاي ابّ قداًٞ
ُؿَساَقاُة َطَؾك اْلبَْعِؾ مِ

َجِر، َكَؿا َتُجقُز فِقَؿا َيْحتَاُج إَلك َسْؼٍل. َٓ َكْعَؾُؿ فِقِف ِخََلًفا ، َوبَِفَذا َقاَل َمالٌِؽ  الشَّ َو

ُز الْ  ـْ ُيَجقِّ
َنَّ اْلَحاَجَة َتْدُطق إَلك الْ ـِطـَْد مِ

ِ
ُؿَعاَمَؾِة فِل َذلَِؽ، َكُدَطائَِفا إَلك ـُؿَساَقاَة: ٕ

 ه.اَرَطةِ ُؿَزاـُؿَعاَمَؾِة فِل َغقِْرِه، َفُقَؼاُس َطَؾقِْف، َوَكَذلَِؽ اْلُحْؽُؿ فِل الْ ـالْ 

 مباشا ٜٓعكس عكس املػاقا٠؟ ص:8ط َػأي١

ُؿَساَقاُة بَِؾْػِظ ـَوَتِصحُّ الْ  (7/538 :)الؿغـليف   قاي ابّ قداًٞ

َْلَػاِظ، َكْحِق: َطاَمْؾُتؽ، َوَفاَلْحتؽ، َواْطَؿْؾ فِل  ُؿَساَقاةِ،ـالْ  ْٕ ـْ ا
َوَما ُيَمدِّي َمْعـَاَها مِ

َنَّ اْلَؼْصَد الْ ُبْستَاكِل َهَذا َحتَّك َتْؽُؿَؾ َثَؿَرتُ 
ِ
َؿْعـَك، َفنَِذا َأَتك بِِف بَِليِّ ـُف، َوَما َأْشبََف َهَذا: ٕ

َوإِْن َقاَل: اْستَْلَجْرُتؽ لِتَْعَؿَؾ لِل فِل َهَذا اْلَحائِِط، َحتَّك  ،َصحَّ َكاْلبَقْعِ  :َلْػٍظ َدلَّ َطَؾقْفِ 

.َفِػقِف َوْجَفا َتْؽُؿَؾ َثَؿَرُتُف، بِـِْصِػ َثَؿَرتِِف. َٓ َيِصحُّ َذَكَرُه َأُبق اْلَخطَّاِب:  ِن: َأَحُدُهَؿا 

ِزَمًة،  َٓ َجاَرَة ُيْشتََرُط َلَفا َكْقُن اْلِعَقِض َمْعُؾقًما، َواْلَعَؿِؾ َمْعُؾقًما، َوَتُؽقُن  َنَّ اإْلِ
ِ
ٕ

. ُؿَساَقاُة بِِخََلفِِف.ـَوالْ  َكَُّف ُمَمدٍّ لِ َوُهَق أَقْ  َوالثَّاكِل َيِصحُّ
ِ
ْؾَؿْعـَك، َفَصحَّ بِِف اْلَعْؼُد قُس: ٕ

َْلَػاِظ الْ  ْٕ  ه.اُؿتََّػِؼ َطَؾقَْفاـَكَسائِِر ا

العبرة بالؿعـك ٓ بالؾػظ: فنن كاكا قاصديـ  :قال أتى عثد اهلل غفز اهلل نه

مساقاة: فتصح، واهلل أطؾؿ، وهق ترجقح ابـ الؼقؿ، وطزاه لؾجؿفقر.
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2/4.)أطَلم الؿققعقـ (4/38 )البداية (5/422-423 )اإلكصافواكظر:  (1)



 15  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
 املاٍ؟َا ٖٞ األعُاٍ اييت تًعّ ايعاٌَ ٚضب  ص:9ط َػأي١

يذكر أهؾ العؾؿ أنَّ طىل العامؾ إطؿال التل فقفا صَلح الثؿرة وزيادهتا مـ 

إطؿال التل ٓ تتلبد، مثؾ السؼل، والحرث، وتؼؾقؿ الشجر، وقطع الحشائش 

 الؿضرة، وما أشبف ذلؽ.

وطىل رب الؿال ما فقف حػظ إصؾ، كسد الحقطان، وإكشاء إهنار، وحػر 

 الؼديؿة، أو الحديثة، وشراء ما يؾؼح بف، وما أشبف ذلؽ. البئر، وتجفقز آٓتف

، وما ذكره هق الذي تعارف الـاس طؾقف، زفانعُوالعؿدة يف ذلؽ هق  :ُ قهت

واهلل أطؾؿ.
(1)

 

إشا قذذذاٍ ضب األضإ: إشا غذذذكٝت٘ بهًؿذذذ١ ؾًذذذو ايٓضذذذـ  ٚإٕ      ص:11ط َػأي١

 ٜهٔ بهًؿ١ ؾًو ايجًح. ٚحنٛ شيو؟

ا فؾؽ  .الـصػ، وإن زرطتف شعقًرا فؾؽ الثؾث ومثؾ ذلؽ إذا قال: إذا زرطتف برًّ

  فػل هذه الؿسللة ققٓن لؾحـابؾة أشفرمها الؿـع: ٕكف يمدي إىل جفالة

 .العؿؾ، وجفالة الؼدر

: لعدم وجقد دلقؾ يؿـع ذلؽ، ولقس يف ذلؽ ضؾٌؿ، وٓ اجلىاسهق  وانصحيح

غرر، وٓ ربا، واهلل أطؾؿ.
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/159.)الروضة (4/36 )البداية (7/539 )الؿغـلر: اكظ (1)

  (5/434.)اإلكصاف (7/535 ،536 )الؿغـلاكظر:  (2)



َٚاإِلَداَض٠َٔباُب امٝلَػا  11  ٜقا٠ٔ 

 طغ٘.املػاقا٠ ع٢ً ؾذٍط صػري  أٚ ع٢ً ؾذط ٜػ ص:11ط َػأي١ 

 َوإَِذا َساَقاُه َطَؾك َودِيِّ الـَّْخؾِ  (7/552 :)الؿغـليف   قاي ابّ قداًٞ

ـْ  -صغاره-
ةٍ َيْحِؿُؾ فِقَفا َغالِبًا، َوَيُؽقُن َلُف فِقَفا ُجْزٌء مِ َجِر، إَلك ُمدَّ َأْو ِصَغاِر الشَّ

ـْ أَ  :الثََّؿَرةِ َمْعُؾقمٌ 
َكَُّف َلقَْس فِقِف َأْكثَُر مِ

ِ
ٕ : ، َصحَّ نَّ َطَؿَؾ اْلَعامِِؾ َيْؽُثُر، َوَكِصقبَُف َيِؼؾُّ

تََفا َٓ َيْؿـَُع ِصحَّ  ه.اَوَهَذا 

َوإِْن َساَقاُه َطَؾك َشَجٍر َيْغِرُسُف، َوَيْعَؿُؾ فِقِف َحتَّك َيْحِؿَؾ،  (7/552 :) ٗقاي

ـْ الثََّؿَرةِ َمْعُؾقمٌ 
فِقِف َكَؿا َلْق َساَقاُه َطَؾك  َواْلُحْؽؿُ  َصحَّ َأْيًضا. :َوَيُؽقُن َلُف ُجْزٌء مِ

َاُه. َجِر، َطَؾك َما َبقَـّ هاِصَغاِر الشَّ
(1)

  

 ٌٖ عكس املػاقا٠ ٚاملعاضع١ الظّ  أّ دا٥ْع؟ ص:12ط َػأي١

  مذهب أمحد، وبعض أصحاب الحديث أنَّ الؿساقاة والؿزارطة مـ العؼقد

قال:  الجائزة، واستدلقا طىل ذلؽ بحديث معامؾة أهؾ خقبر: فننَّ الـبل 

، وٕكف طؼد طىل جزء مـ كؿاء الؿال: فؽان جائًزا «ركؿَهباَعؾكَذلؽَماَشئـاكؼ»

كالؿضاربة، وفارق اإلجارة: ٕهنا بقع، فؽاكت ٓزمة، قالقا: ولق كان طؼًدا 

 ٓزًما: لؾزم بقان الؿدة وتحديدها.

  ومذهب أكثر الػؼفاء أهنا طؼد ٓزم: ٕكف طؼد معاوضة، فؽان ٓزًما

ق كان جائًزا لرب الؿال فسخف إذا أدركت الثؿرة، فقسؼط حؼ كاإلجارة، وٕكف ل

 .اإلكصافكؿا يف  العامؾ، فقستضر، واختار هذا الؼقل شقخ اإلسَلم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ط/أثار.  (4/288)الشرح الؿؿتعواكظر:  (1)
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   ،وقال بعض الحـابؾة: هل جائزة مـ جفة العامؾ، ٓزمة مـ جفة الؿالؽ

 كاإلجارة.

 الشرح الؿؿتعققل الجؿفقر كؿا يف  واختار الشقخ ابـ طثقؿقـ 

(، فؼال: وهذا هق الصحقح، وطؾقف طؿؾ الـاس الققم: ٕكـا لق قؾـا: إكف 9/453)

طؼد جائز: كثر الضرر والـزاع بقـ الـاس، وٕنَّ العامؾ ربؿا يتحقؾ فقليت إىل 

صاحب الؿؾؽ، ويلخذ مـف الؿؾؽ مساقاة يف مقسؿ الؿساقاة، فنذا زال الؿقسؿ 

ن الؿالؽ أططك العامؾ هذا جاء إىل الؿالؽ وفسخ، وكذلؽ بالعؽس ربؿا يؽق

الؿؾؽ لقعؿؾ فقف، فنذا زادت إسفؿ لؾؿَلك فسخفا، وأططاه أجرة الؿثؾ، 

 هفالصقاب أن الؿساقاة طؼد ٓزم، ويتعقـ فقفا تحديد الؿدة.ا

أهنؿا إن كان اشترصا طـد  -واهلل أطؾؿ- يظهز يل :قال أتى عثد اهلل غفز اهلل نه

س ذلؽ: فقؽقن طؼًدا ٓزًما، وإٓ ففق طؼد العؼد آستؿرار، أو كان طرف الـا

جائز كالؿضاربة: فننَّ صاحب الشجر قد يرى طامًَل أفضؾ مـ إول، فقرغب 

 قال تعاىل: ، أو يشغؾ، فقريد الترك،ؿرضفقف، والعامؾ قد يؽسؾ طـ العؿؾ، أو ي

 .[1الؿائدة:] ﴾ژ ژ ڑ ڑ ک ﴿

قبؾ ضفقر الثؿرة: فنن كان أكف إن كان الػسخ وقد ذكر الؼائؾقن بلكف  طؼد جائز 

أن يؼال: لف كصقب الؿثؾ.  واألقزب ،الؿثؾ: فعؾقف لؾعامؾ أجرة مـ رب الشجر

 وإن كان الػسخ مـ العامؾ فَل شلء لف.



َٚاإِلَداَض٠ٔ  13  َباُب امٝلَػاٜقا٠ٔ 

وإن كان الػسخ بعد ضفقر الثؿرة مـ العامؾ، وتـازل طـ حؼف: فَل إشؽال،  

بقـفؿا، ويؾزم وأما إن مل يتـازل طـ حؼف، أو أراد رب إرض الػسخ: فالثؿرة 

 العامؾ إتؿام العؿؾ يف هذه ا لصقرة، وذكر ذلؽ ابـ حزم أيًضا.

وكـبف أيًضا أنَّ العؼد يصبح ٓزًما إذا كان يف الػسخ ضرر طىل العامؾ، أو رب 

الؿال، واهلل أطؾؿ.
(1)

  

 ٌٖ ٜؿرتط يًُػاقا٠ حتسٜس املس٠؟ ص:13ط َػأي١

 ساقاة مـ أما مذهب الجؿفقر ففق اشتراط التحديد: ٕهنؿ يرون طؼد الؿ

تحديدها، وٓ تـػسخ طـدهؿ بالؿقت، بؾ يؼقم  طـدهؿ العؼقد الَلزمة: فقجب

 القارث مؼام مقرثف: ٕكف طؼد ٓزم.

  ومذهب الحـابؾة يف إشفر، وهق ققل الظاهرية طدم اشتراط ذلؽ: ٕنَّ طؼد

الؿساقاة طـدهؿ جائز كالؿضاربة: فنن كؾ واحد مـفؿا يؿؾؽ فسخفا متك شاء، 

، واهلل أطؾؿ.انصىاب وهذا هق
(2)

  

إٕ ؾذذطط ايعاَذذٌ عًذذ٢ ضب املذذاٍ إٔ ٜعُذذٌ َعذذ٘ بعذذض األعُذذاٍ     ص:14ط َػأي١

 اييت جتب عًٝ٘  ٚايعهؼ؟

  مذهب أمحد، والشافعل، ومالؽ أكف ٓ يصح اشتراط ذلؽ، وٓ تصح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بداية الؿجتفد (1335 )الؿحىل (5/427 )اإلكصاف (7/542 )الؿغـلواكظر:  (1)

(4/39.) 

  (4/36.)البداية (7/545- )الؿغـلاكظر:  (2)
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الؿساقاة بذلؽ: ٕنَّ الؿساقاة التل أباحفا الشرع جاءت بلن يؽقن طىل أحدمها  

لصبح الشرط مخالًػا لؿؼتضك العؼد، واستثـك الشجر وأخر طؾقف العؿؾ، ف

 مالؽ إطؿال القسقرة.

  أكف يصح: ٕكف شرط ٓ يخؾ  -وهق رواية طـ أمحد-ولؾحـابؾة وجٌف

بؿصؾحة العؼد، وٓ مػسدة فقف، وٓ يمدي إىل الجفالة، أو الغرر، أو الربا، وما 

خ اإلسَلم، ، واهلل أطؾؿ. وهق مؼتضك اختقار شقانقىل أرجحأشبف ذلؽ، وهذا 

وابـ الؼقؿ رمحة اهلل طؾقفؿا.
(1)

 

 إشا ؾطط ايعاٌَ ع٢ً ضب املاٍ إٔ ٜعٌُ َع٘ غًُاْ٘؟ ص:15ط َػأي١

َوإِْن َشَرَط َأْن َيْعَؿَؾ َمَعُف ِغْؾَؿاُن  (7/541 :)الؿغـليف   قاي ابّ قداًٞ

َنَّ َطَؿَؾُفْؿ َكَعَؿؾِ ـَؿاِل، َفُفَق َكَشْرِط َطَؿِؾ َربِّ الْ ـَربِّ الْ 
ِ
َفنِنَّ َيَد اْلُغََلِم َكقَِد  :فِ َؿاِل: ٕ

ُه. َٓ َُا َوَقاَل َأُبق اْلَخطَّاِب: فِقِف َوْجَفاِن: َمْق ُٖ ْٔٞ َكَؿا َذَكْرَكا. :ٜأَسُس َنَّ  :َٚايٖجا
ِ
َيُجقُز: ٕ

ِب، َوَكَؿا َيُجقُز فِل ا َٓ و ْلِؼَراِض ِغْؾَؿاَكُف َماُلُف، َفَجاَز َأْن َتْعَؿَؾ َتبًَعا لَِؿالِِف، َكثَْقِر الدُّ

ا َربُّ الْ  ،َأْن َيْدَفَع إَلك اْلَعامِِؾ َبِفقَؿًة َيْحِؿُؾ َطَؾقَْفا  ََل َيُجقُز َجْعُؾُف َتبًَعا.فَ َؿاِل ـَوَأمَّ

. ـِ ـِ اْلَحَس ِد ْب ، َوُمَحؿَّ افِِعلِّ  :َفنَِذا َشَرَط ِغْؾَؿاًكا َيْعَؿُؾقَن َمَعفُ  َوَهَذا َقْقُل َمالٍِؽ، َوالشَّ

َفِفَل َطَؾك َربِّ  :َفنِْن َأْصَؾَؼا، َوَلْؿ َيْذُكَرا َكَػَؼتَُفؿْ  َطَؾك َما َيْشتَِرَصاِن َطَؾقِْف. َفـََػَؼتُُفؿْ 

.، َؿالِ ـالْ  افِِعلُّ َٓ َيـْبَِغل َأْن ـَوَقاَل َمالٌِؽ: َكَػَؼتُُفْؿ َطَؾك الْ  َوبَِفَذا َقاَل الشَّ ُؿَساقِل، َو

َنَّ ـَيْشُرَصَفا َطَؾك َربِّ الْ 
ِ
ـْ َيْعَؿُؾُف َطَؾقِْف، ـاْلَعَؿَؾ َطَؾك الْ  َؿاِل: ٕ ُؿَساقِل، َفُؿْمَكُة َم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (4/38-39.)البداية (7/545 )الؿغـلواكظر:  (1)



َٚاإِلَداَض٠ٔ  15  َباُب امٝلَػاٜقا٠ٔ 

 َكُؿْمَكِة ِغْؾَؿاكِِف. 

ْصََلِق، َكَؿا َلْق  :َؿالِ ـَوَلـَا َأكَُّف َمْؿُؾقُك َربِّ الْ  قاي: َفَؽاَكْت َكَػَؼتُُف َطَؾقِْف ِطـَْد اإْلِ

َرهُ  َٓ ُيْشتََرُط َتْؼِديُرَها َجاَز، :َفنِْن َشَرَصَفا َطَؾك اْلَعامِؾِ  :َأجَّ .، َو افِِعلُّ  َوبِِف َقاَل الشَّ

َٓ َيْؾَزُمُف، َفَقَجَب َأْن  َكَُّف اْشتََرَط َطَؾقِْف َما 
ِ
: ُيْشتََرُط َتْؼِديُرَها: ٕ ـِ ـُ اْلَحَس ُد ْب َوَقاَل ُمَحؿَّ

ُروِط.  َيُؽقَن َمْعُؾقًما َكَسائِِر الشُّ

ُف َلْق َوَجَب  قاي: َٓ َيِجُب ذِْكُر ِصَػاتَِفا :َتْؼِديُرَهاَوَلـَا أَكَّ : َلَقَجَب ذِْكُر ِصَػاتَِفا، َو

 هاَفَؾْؿ َيِجْب َتْؼِديُرَها.

قىل أمحد، يف الؿسائؾ الؿذكقرة  انزاجح :قال أتى عثد اهلل غفز اهلل نه

 ، واهلل أطؾؿ.وانشافعي

 ٌٖ يًعاٌَ إٔ ٜعاٌَ غريٙ ع٢ً األضإ  أٚ ايؿذط؟ ص:16ط َػأي١

َوإَِذا َساَقك َرُجًَل، َأْو َزاَرَطُف،  (7/551 :)الؿغـل يف  قاي ابّ قداًٞ

َجرِ  َْرِض َوالشَّ ْٕ َوبَِفَذا َقاَل أَُبق ُيقُسَػ،  َلْؿ َيُجْز َذلَِؽ. :َفَعاَمَؾ اْلَعامُِؾ َغقَْرُه َطَؾك ا

.، َوَأُبق َثْقرٍ  ـٍ ـْ ـفِل الْ  َوَلـَا أَكَُّف َطامٌِؾ  َوَأَجاَزُه َمالٌِؽ إَذا َجاَء بَِرُجٍؾ َأمِق
َؿاِل بُِجْزٍء مِ

ُف إكََّؿا َأذَِن َلُف فِل اْلَعَؿِؾ فِقفِ ـَفَؾْؿ َيُجْز َأْن ُيَعامَِؾ َغقَْرُه فِقِف، َكالْ  :َكَؿائِفِ  َكَّ
ِ
 :ُؿَضاِرِب، َوٕ

 هاَفَؾْؿ َيُجْز َأْن َيْلَذَن لَِغقِْرِه، َكاْلَقكِقِؾ.

، ولؽـ إذا طامؾ العامؾ اناتهحانصحيح مذهة احل :قال أتى عثد اهلل غفز اهلل نه

 غقره طىل سبقؾ آستئجار: فالظاهر جقازه، وإجرة طىل العامؾ، واهلل أطؾؿ.
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ٖذذٌ زذذذٛظ إٔ ٜؿذذذرتط أسذذذسُٖا يٓؿػذذ٘ زضاٖذذذِ َعًَٛذذذ١ ظٜذذذاز٠    ص:17ط َػأي١

 ع٢ً ايعكس؟

(: واتػؼقا طىل أكف ٓ يجقز فقفا 4/37) بداية الؿجتفديف   قاي ابّ رشد

 أن يشترط أحدمها طىل صاحبف زيادة دراهؿ، أو دكاكقر.اشتراط مـػعة زائدة، مثؾ 

 الؿراد. اكتفك

(: إذا شرط جزًءا معؾقًما مـ 7/551) الؿغـليف   ٗقاي ابّ قداًٞ

 هالثؿرة، ودراهؿ معؾقمة، كعشرة وكحقها: مل يجز بغقر خَلف.ا

 إشا غاقاٙ ع٢ً أضإ خطاد١ٝ  ؾع٢ً َٔ ارتطاز؟ ص:18ط َػأي١

َوإِْن َساَقاُه َطَؾك َأْرٍض  (7/555 :)ؿغـلاليف   قاي أب٘ حمٌد بّ قداًٞ

ُف َيِجُب ـَفاْلَخَراُج َطَؾك َربِّ الْ  :َخَراِجقَّةٌ  َقبَِة، بَِدلِقِؾ أَكَّ َكَُّف َيِجُب َطَؾك الرَّ
ِ
َسَقاٌء  ،َؿاِل: ٕ

َجَرُة َأْو َلْؿ ُتثِْؿرْ  َنَّ اْلَخَراَج َيِجُب ُأْجَرًة لأِْلَْرضِ ، َأْثَؿَرْت الشَّ
ِ
َفَؽاَن َطَؾك َربِّ  :َوٕ

َْرِض، َكَؿا َلْق اْستَْلَجَر َأْرًضا َوَزاَرَع َغقَْرُه فِقَفا ْٕ افِِعلُّ ، ا  ه.اَوبَِفَذا َقاَل الشَّ

ا إْن اْستَْلَجَر َأْرًضا (7/551 :)الؿغـليف   ٗقاي َفَؾُف َأْن ُيَزاِرَع َغقَْرُه  :َفلَمَّ

َكََّفا َصاَرْت َمـَافُِعَفا مُ 
ِ
ًة َلُف، َفَؿَؾَؽ اْلُؿَزاَرَطَة فِقَفا، َكالْ فِقَفا: ٕ ُْجَرُة ـْستََحؼَّ ْٕ َؿالِِؽ، َوا

 ه.اَكَؿا َذَكْرَكا فِل اْلَخَراِج  ،َطَؾك اْلُؿْستَْلِجِر ُدوَن اْلُؿَزاِرعِ 
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 املػاقا٠ ٚاملعاضع١ يف األضإ املٛقٛؾ١. ص:19ط َػأي١ 

َأْن ُيَزاِرَع فِل  َولِْؾَؿْقُققِف َطَؾقْفِ  (7/551 :)الؿغـليف   قاي ابّ قداًٞ

ا َمالٌِؽ لَِرَقبَِة َذلَِؽ، َأْو بَِؿـِْزَلِة الْ  َكَُّف إمَّ
ِ
َٓ  َؿالِِؽ.ـاْلَقْقِػ، َوُيَساقَِل َطَؾك َشَجِرِه: ٕ َو

ـْ َأَجاَز الْ   ه.اَأْطَؾؿُ  َوَاهللُ ، ُؿَزاَرَطةَ ـُؿَساَقاَة َوالْ ـَكْعَؾُؿ فِل َهَذا ِخََلًفا ِطـَْد َم

 ٌ سضت٘ َٔ ايجُط٠؟َت٢ ميًو ايعاَ ص:21ط َػأي١

  مذهب الحـابؾة أنَّ العامؾ يؿؾؽ حصتف مـ الثؿرة بظفقرها، وهق أحد ققيل

الشافعل، وهق الؿذهب طـد أصحابف: ٕنَّ آشتراط صحقح، فقثبت مؼتضاه 

كسائر الشروط الصحقحة، ومؼتضاه كقن الثؿرة بقـفؿا طىل كؾ حال: ٕكف لق مل 

 ة، وٓ مؾؽفا كإصؾ.يؿؾؽفا قبؾ الؼسؿة: لؿا وجبت الؼسؿ

  أكف يؿؾؽفا بالؿؼاسؿة، كالؼراض. -يف ققٍل لف-وذهب الشافعل 

بلنَّ الؼراض أيًضا يؿؾؽف بالظفقر، ويستؼر الؿؾؽ بالؿؼاسؿة كؿا  ُٗأجٚب:

 تؼدم.

، ويـبـل طؾقف أكف يؾزم كؾ واحد مـفؿا زكاة كصقبف انصحيحهق  وانقىل األول

الـصاب إٓ بجؿعفا: مل تجب: ٕنَّ الخؾطة ٓ  إذا بؾغت حصتف كصاًبا، وإن مل تبؾغ

 .انصحيحتمثر يف غقر الؿقاشل طىل 

وهذا ققل ابـ حزم أيًضا.
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1338.)الؿحىل (5/165 )الروضة (7/549 )الؿغـلاكظر:  (1)



 18  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
 إشا اختًـ ايعاٌَ َع صاسب األضإ؟ ص:21ط َػأي١

  الخَلف بقـ العؾؿاء يف مسللة اختَلف العامؾ مع رب إرض، أو الشجر

ؼدم ترجقحف كالخَلف الؿتؼدم يف باب الؼراض بقـ العامؾ ورب الؿال، وما ت

هفـا، واهلل أطؾؿ. انزاجح هـالؽ ففق
(1)

  

 إشا ؾػست املػاقا٠  أٚ املعاضع١؟ ص:22ط َػأي١

  الخَلف يف ذلؽ كالخَلف يف الؿضاربة الػاسدة، فلكثر العؾؿاء يجعؾقن

 .الربح والثؿرة لرب الشجر، أو إرض، ولؾعامؾ أجرة مثؾف

 فؿ مثؾف، وهق والذي اختاره شقخ اإلسَلم، وابـ الؼقؿ، وابـ حزم أنَّ لف س

 .ققل مالؽ يف رواية طـف، وهق اختقار اإلمام ابـ طثقؿقـ

أطؾؿ. ، واهللانصحيحوهق 
(2)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/547-.)الؿغـل (5/433 )اإلكصافاكظر:  (1)

 ؽؿقةالطرق الح (1339 )الؿحىل( 151)ص آختقارات (4/39 )البدايةاكظر:  (2)

 (.251)ص
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ـِ َققٍْس  (698) ـْ َحـَْظَؾَة ْب ـَ َخِديٍج لْ لَ َقاَل: َس  َوَط ـْ كَِراِء  ُت َرافَِع ْب َط

َٓ َبْلَس بِِف، إكََّؿا َكاَن الـَّاُس ُيَماِجُروَن َطَؾك َطْفِد  إَْرضِ  ِة، َفَؼاَل:  َهِب َوالِػضَّ بِالذَّ

 
ِ
ْرِع، َفقَْفؾُِؽ َهَذا  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقِل اهلل ـَ الزَّ

َطَؾك الَؿاذَِياَكاِت، َوَأْقبَاِل الَجَداِوِل، َوَأْشقَاَء مِ

َّٓ َهَذا َوَيْسَؾُؿ َهَذا، َوَيْسَؾُؿ َهَذا َوَيْفؾُِؽ  ـْ لِؾـَّاِس كَِراٌء إ َفؾَِذلَِؽ َزَجَر  :َهَذا، َوَلْؿ َيُؽ

ا َشْلٌء َمْعُؾقٌم َمْضُؿقٌن َفََل َبْلَس بِفِ  َرَواُه ُمْسؾٌِؿ.. َطـُْف، َفَلمَّ
(1)

 

ـْ كَِراِء إَْرضِ  ـْ إْصََلِق الـَّْفِل َط
 .َوفِقِف َبقَاٌن لَِؿا ُأْجِؿَؾ فِل الُؿتََّػِؼ َطَؾقِْف مِ

اِك  (696) حَّ ـِ الضَّ ـْ َثابِِت ْب   ،َوَط
ِ
ـِ الُؿَزاَرَطةِ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهلل  َكَفك َط

[َوَأَمرَ ]
(2)

َرَواُه ُمْسؾٌِؿ َأْيًضا.. بِالُؿَماَجَرةِ  
(3)

 

 نياملسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 ع١.تعطٜـ املعاض ص:1ط َػأي١

 .هل دفع إرض إىل مـ يزرطفا ويعؿؾ فقفا والزرع بقـفؿا بـصقب مشاع معؾقم

 َؿطٚع١ٝ املعاضع١. ص:2ط َػأي١

  أكثر العؾؿاء طىل مشروطقة الؿزارطة، والعؿدة يف الجقاز حديث ابـ طؿر

 الذي يف أول الباب.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 116( )1547أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)

  .صحقح مسؾؿساقطة مـ )أ(، و)ب(، وثبقهتا أصح كؿا يف  (2)

 (. 119( )1549أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (3)



 25  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
ـْ   قاي اهبدارٜ

[: 8]َباب: َصِحقِْحفِ فِل كِتَاِب اْلَحْرِث َواْلـُؿَزاَرَطِة مِ

ْطِر َوَكْحِقه ـْ َأبِل َجْعَػرٍ ، َباب اْلـُؿَزاَرَطِة بِالشَّ ـُ ُمْسؾٍِؿ َط َما  :َقاَل  ،َوَقاَل َققُْس ْب

ُبعِ ـبِالْ  َّٓ َيْزَرُطقَن َطَؾك الثُُّؾِث َوالرُّ ِ ـُ  ،َوَزاَرَع َطؾِل   ،َؿِديـَِة َأْهُؾ َبقِْت ِهْجَرةٍ إ َوَسْعُد ْب

ـُ  َوَطبُْد اهلل ،َمالٍِؽ  َمْسُعقدٍ ْب
(1)

ـُ َطبْدِ  ، َوآُل َأبِل  ،َوُطْرَوةُ  ،َواْلَؼاِسؿُ  ،اْلَعِزيزِ  َوُطَؿُر ْب

ـَ  ،َوآُل َطؾِلٍّ  ،َوآُل ُطَؿرَ  ،َبْؽرٍ  ـُ ِسقِري َْسَقدِ  .َواْب ْٕ ـُ ا ـِ ْب ْحَؿ ُكـُْت  :َوَقاَل َطبُْدالرَّ

ْرعِ  ـَ َيِزيَد فِل الزَّ ـِ ْب ْحَؿ إِْن َجاَء ُطَؿُر  :ُطَؿُر الـَّاَس َطَؾك َوَطاَمَؾ  .ُأَشاِرُك َطبَْدالرَّ

ـْ ِطـِْدهِ 
ْطرُ  :بِاْلبَْذِر مِ  هَكَذا.ا َفَؾُفؿْ  :َوإِْن َجاُءوا بِاْلبَْذرِ  ،َفَؾُف الشَّ

ومؿـ قال بذلؽ سعقد بـ الؿسقب، والزهري، وصاوس، وأبق يقسػ،  ُ :قهت

 رهؿ.ومحؿد، وهق ققل أمحد، وإسحاق، والؾقث، والبخاري، والظاهرية وغق

  وذهب بعض الػؼفاء إىل طدم مشروطقة ذلؽ، وهق ققل أبل حـقػة كؼقلف يف

الؿساقاة، وقال بف مالؽ، والشافعل: إٓ أنَّ مالًؽا والشافعل أجازا الؿزارطة مع 

الؿساقاة تبًعا بلن تؽقن أقؾ مـ الثؾث طـد مالؽ، وبلن تؽقن الؿساقاة إغؾب 

 طـد الشافعل.

حديث ثابت بـ الضحاك الذي يف الباب،  :ارطةوحجتفؿ يف الؿـع مـ الؿز

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( مـ ثَلث صرق طـف، 6/337(، وابـ أبل شقبة )155-8/99أخرجف طبد الرزاق ) أثر طظ  (1)

 يتؼقى بعضفا ببعض.

حدثـا أبق إحقص، طـ ( 6/337هلل بـ مسعقد: أخرجفؿا ابـ أبل شقبة )وأثر سعد وطبد ا

. إبراهقؿ بـ مفاجر، طـ مقسك بـ صؾحة، قال: كان سعد، وابـ مسعقد يزارطان بالثؾث والربع

إسـاده حسـ: لضعػ يف حػظ إبراهقؿ بـ مفاجر، وبؼقة رجالف ثؼات. وأخرجف طبد الرزاق 

 الؿفاجر بف. ( طـ الثقري، طـ إبراهقؿ بـ8/99)
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 (1548 ،)صحقح مسؾؿوحديث رافع ابـ خديج طـ بعض طؿقمتف كؿا يف  

طـ أمر كان لـا كافًعا، وصقاطقة اهلل ورسقلف أكػع لـا، هناكا  ملسو هيلع هللا ىلصقال: هناكا رسقل اهلل 

أن كحاقؾ بإرض فـؽريفا طىل الثؾث والربع، والطعام الؿسؿك، وأمر رب 

واستدلقا طىل الؿـع  أن َيزرطفا، أو ُيزرطفا، وكره كراءها وما سقى ذلؽ.إرض 

هنك طـ الؿخابرة. أنَّ الـبل  الصحقحقـبحديث جابر يف 
(1)

 

ار،  ٗاملدابزٝ: الؿزارطة، مشتؼة مـ الَخبَار وهل إرض الؾقـة، والخبقر إكَّ

 وققؾ: الؿخابرة معامؾة أهؾ خقبر.

، وهق ترجقح كثقر مـ الؿحؼؼقـ، مـفؿ: شقخ ألولانقىل اهق  انصىاب ُ :قهت

 اإلسَلم ابـ تقؿقة، وابـ الؼقؿ، والشقكاين، والصـعاين وغقرهؿ.

وقد أجاب ابـ الؼقؿ طىل حديث رافع بـ خديج الذي استدلقا بف مـ وجقه، 

 ( بعد أن أورد الؿذهب إول.-5/58) هتذيب الســفؼال يف 

حتك مات، ثؿ  ملسو هيلع هللا ىلصد طؿؾ بف الـبل : وهذا أمر صحقح مشفقر، وق قاي

خؾػاؤه الراشدون مـ بعده حتك ماتقا، ثؿ أهؾقهؿ بعدهؿ، ومل يبؼ بالؿديـة أهؾ 

مـ بعده، ومثؾ هذا يستحقؾ أن  ملسو هيلع هللا ىلصبقت إٓ طؿؾقا بف، وطؿؾ بف أزواج الـبل 

إىل أن قبضف اهلل، وكذلؽ  ملسو هيلع هللا ىلصيؽقن مـسقًخا: ٓستؿرار العؿؾ بف مـ الـبل 

الراشديـ بف، فـسخ هذا مـ أمحؾ الؿحال، وأما حديث استؿرار طؿؾ خؾػائف 

أكف حديث يف غاية آضطراب والتؾقن،  أسسٖا:رافع بـ خديج فجقابف مـ وجقه: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1536(، ومسؾؿ برقؿ )2381أخرجف البخاري برقؿ ) (1)



 22  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

قال اإلمام أمحد: حديث رافع بـ خديج ألقان. وقال أيًضا: حديث رافع ضروب.  

حديث وقد ُحؽل لف -أنَّ الصحابة أكؽروه طىل رافع، قال زيد بـ ثابت  ايجاْٞ:

إنَكانَ»رجؾقـ قد اقتتَل، فؼال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أكا أطؾؿ بذلؽ مـف، وإكؿا سؿع الـبل -رافع

«هذاَشلكؽؿ؛َفالَتؽرواَالؿزارع
(1)

طـ طؿرو بـ ديـار قال: قؾت  البخاري، ويف 

هنك طـفا؟ قال: إنَّ  ملسو هيلع هللا ىلصلطاوس: لق تركت الؿخابرة: فنهنؿ يزطؿقن أنَّ الـبل 

أنَيؿـحَ»مل يـف طـفا، ولؽـ قال:  ملسو هيلع هللا ىلصنَّ الـبل أخبرين أ -يعـل ابـ طباس-أطؾؿفؿ 

.«أحدكؿَأخاهَأرضفَخقرَلفَمـَأنَيلخذَعؾقفاَخراًجاَمعؾقًما
(2)

  

أنَّ يف بعض ألػاظ حديث رافع ما ٓ يؼقل بف أحٌد، وهق الـفل طـ  ايجايح:

 كراء الؿزارع طىل اإلصَلق.

ومحؾ  مـ تلمؾ حديث رافع، ومجع صرقف، واطتبر بعضفا ببعض، ايطابع:

مـ  ملسو هيلع هللا ىلصمجؿؾفا طىل مػسرها، ومطؾؼفا طىل مؼقدها: طؾؿ أنَّ الذي هنك طـف الـبل 

ذلؽ َأْمٌر َبقّـِ الػساد، وهق الؿزارطة الظالؿة الجائرة: فنكف قال: كـا كؽري إرض 

طىل أنَّ لـا هذه ولفؿ هذه، فربؿا أخرجت هذه ومل تخرج هذه.
(3)

ويف لػظ لف: كان  

قال: وهذا مـ أبقـ ما يف حديث رافع  -ديث البابفذكر ح-الـاس يماجرون 

وأصحف، وما فقف مـ مجؿؾ، أو مطؾؼ، أو مختصر فُقحؿؾ طىل هذا الؿػسر  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، بنسـاد 2461(، وابـ ماجف )7/55(، والـسائل )3395(، وأبق داود )5/182أخرجف أمحد ) (1)

 حسـ.

 (.1555(، ومسؾؿ برقؿ )2335أخرجف البخاري برقؿ ) (2)

 .(117( )1547(، ومسؾؿ برقؿ )2332أخرجف البخاري برقؿ ) (3)
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الؿبقـ الؿتػؼ طؾقف لػًظا وحؽًؿا. قال الؾقث بـ سعد: الذي هنك طـف رسقل اهلل  

أمر إذا كظر إلقف ذو البصقرة بالحَلل والحرام طؾؿ أكف ٓ يجقز. وقال ابـ  ملسو هيلع هللا ىلص

الؿـذر: قد جاءت إخبار طـ رافع بعؾؾ تدل طىل أنَّ الـفل كان لتؾؽ العؾؾ، فَل 

 تعارض إذن بقـ حديث رافع، وأحاديث الجقاز بقجف. 

أكف لق قدر معارضة حديث رافع ٕحاديث الجقاز، وامتـع الجؿع  ارتاَؼ:

ستحقؾ بقـفؿا: لؽان مـسقًخا قطًعا بَل ريب: ٕكف ٓبد مـ كسخ أحد الخبريـ، وي

إىل أن ُتقفِّل، واستؿر  ملسو هيلع هللا ىلصكسخ أحاديث الجقاز: ٓستؿرار العؿؾ هبا مـ الـبل 

 طؿؾ الخؾػاء الراشديـ هبا، وهذا أمر معؾقم طـد مـ لف خبرة بالـؼؾ. 

أنَّ الذي يف حديث رافع إكؿا هق الـفل طـ كرائفا بالثؾث والربع، ٓ طـ  ايػازؽ:

 .اطة: فننَّ اإلجارة شلٌء والؿزارطة شلءالؿزارطة، ولقس هذا بؿخالػ لجقاز الؿزر

أنَّ ما يف الؿزارطة مـ الحاجة إلقفا والؿصؾحة، وققام أمر الـاس  ايػابع:

طؾقفا يؿـع مـ تحريؿفا والـفل طـفا: ٕنَّ ما كان كذلؽ: فننَّ الشارع ٓ يحرمف، 

اة، وٓ يـفك طـف: لعؿقم مصؾحتف، وشدة الحاجة إلقف، كؿا يف الؿضاربة، والؿساق

بؾ الحاجة يف الؿزارطة آكد مـفا يف الؿضاربة: لشدة الحاجة إىل الزرع، وإرض 

 ٓ يـتػع هبا إٓ بالعؿؾ هبا بخَلف الؿال.

وكذلؽ الجقاب طـ حديث جابر سقاء، وقد تؼدم يف بعض صرقف أهنؿ  قاي:
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ي كاكقا يختصقن بلشقاء مـ الزرع مـ الِؼْصرِّ
(1)

، ومـ كذا ومـ كذا. قال الـبل 

«مـَكانَلفَأرض؛َفؾقزرعفا،َأوَلقحرثفاَأخاه»: ملسو هيلع هللا ىلص
(2)

، ففذا مػسر مبقـ ذكر فقف 

سبب الـفل، وأصؾؼ يف غقره مـ إلػاظ، فقـصرف مطؾؼفا إىل هذا الؿؼقد الؿبقـ، 

 باختصار. كَلمف  كتفكا ويدل طىل أنَّ هذا هق الؿراد بالـفل.

ديث رافع، وجابر وحديث ثابت بـ الضحاك ُيحؿؾ طىل ما محؾ طؾقف ح ُ :قهت

مـ الؿزارطة الؿحرمة، أو ُيحؿؾ طىل أنَّ الـفل طـ ذلؽ طىل سبقؾ الؽراهة ٓ 

التحريؿ كؿا بقـف ابـ طباس، واهلل أطؾؿ.
(3)

 

 ادتُع بني املعاضع١ ٚاملػاقا٠. ص:3ط َػأي١

  الذيـ تؼدم ذكرهؿ أهنؿ يجقزون الؿزارطة يجقزون الجؿع بقـفا وبقـ

طامؾ أهؾ  ثؿرة، أو أكثر: ٕنَّ الـبل الؿساقاة، سقاء كان الزرع أقؾ مـ ال

 خقبر طىل إمريـ.

  وذهب الشافعل، ومالؽ إىل جقاز ذلؽ بشرط أن يؽقن الزرع تبًعا، فحدده

مالؽ بالثؾث فؿا دون، وحدده الشافعل بدون إغؾب ومحؾفؿ طىل ذلؽ الجؿع 

بقـ أحاديث الـفل، وبقـ حديث ابـ طؿر يف معامؾة أهؾ خقبر، وهذا الجؿع 

 لقس بصحقح وٓ دلقؾ طؾقف، وقد تؼدم الجقاب طـ أحاديث الـفل، واهلل أطؾؿ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .الـفايةهق ما يبؼك مـ الحب يف السـبؾ. كؿا يف  (1)

 ( مـ ]كتاب البققع[.95أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (2)

 الػتح (5/56-62)، هتذيب الســ (7/555)، الؿغـل (5/434)، اإلكصافواكظر:  (3)

شرح مسؾؿ. 
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 ٌٖ ٜؿرتط يف املعاضع١ إٔ ٜهٕٛ ايبصض َٔ ضب األضإ؟ ص:4ط َػأي١ 

  اشترط ذلؽ مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ، وهق الؿشفقر يف مذهب أمحد، وقال بف

إسحاق، والشافعل، وابـ سقريـ، وقاسقا ذلؽ طىل الؿضاربة، وطؾؾ بعضفؿ 

نَّ البذر إذا كان مـ العامؾ: أصبح كلكف باع البذر مـ صاحب إرض الؿـع بل

 بؿجفقل مـ الطعام كسقئة، وهق ٓ يجقز.

  وذهب مجاطة مـ أهؾ العؾؿ إىل طدم اشتراط ذلؽ، وأجازوا أن يؽقن البذر

مـ كؾ واحد مـفؿا طىل ما تراضقا، وهذا ققل أمحد يف رواية، وأبل يقسػ، 

ح  ذلؽ ابـ قدامة، وشقخ اإلسَلم، وابـ الؼقؿ، وبعض أهؾ الحديث ورجَّ

 والؿرداوي واختاره ابـ حزم.

 ٕهؾ خقبر، فؾؿ يـؼؾ أن الـبل  واستدلقا طىل ذلؽ بؿعامؾة الـبل 

كان يدفع إلقفؿ البذر، وهق ضاهر ققل طؿر الذي تؼدم كؼؾف يف ترمجة البخاري يف 

، واهلل أطؾؿ.انصىابأول الؿزارطة، وهق 
(1)

 

ٕ ٜذذسؾع األضإ إىل ضدذذٌ ٜػطغذذٗا أؾذذذاّضا  ٚايػذذطؽ   ٖذذٌ زذذٛظ أ  ص:5ط َػأي١

 بُٝٓٗا؟

ُؿَغاَرَسُة ِطـَْدَكا ـَتُجقُز الْ  (4/19 :)أطَلم الؿققعقـيف   قاي ابّ اهقٍٚ

َْشَجاِر َكَذا  ،َطَؾك َشَجِر اْلَجْقِز َوَغقِْرِه، بَِلْن َيْدَفَع إَلقِْف َأْرَضفُ  ْٕ ـْ ا
َوَيُؼقَل: اْغِرْسَفا مِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شرح الؿؿتعال (1332 )الؿحىل (5/436 )اإلكصاف (7/562- )الؿغـلواكظر:  (1)

 (.155)ص آختقارات الػؼفقة( ط/أثار، 4/297)
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ْبُح َوَكَذا، وَ   اْلَغْرُس َبقْـَـَا كِْصَػاِن، َوَهَذا َكَؿا َيُجقُز أَْن َيْدَفَع إَلقِْف َماَلُف َيتَِّجُر فِقِف، َوالرِّ

ْرُع َبقْـَُفَؿا، َوَكَؿا َيْدَفعُ إَلقِْف َأْرَضُف َيْزَرطُ  َبقْـَُفَؿا كِْصَػاِن، َوَكَؿا َيْدَفعُ  إَلقِْف  َفا، َوالزَّ

 .، َوالثََّؿُر َبقْـَُفَؿااَشَجَرًة َيُؼقُم َطَؾقْف

َواتَِّػاُق  ،َواْلِؼقَاُس  ،َقْد َدلَّ َطَؾك َجَقاِزَها الـَّصُّ  ،َفُؽؾُّ َذلَِؽ َشِرَكٌة َصِحقَحةٌ  قاي:

َحاَبةِ  َٓ ُسـٍَّة،  ،الصَّ ـْ كِتَاٍب، َو
َوَمَصالُِح الـَّاِس، َوَلقَْس فِقَفا َما ُيقِجُب َتْحِريَؿَفا مِ

َٓ إْجَؿاٍع، وَ  َٓ َمْعـًك َصِحقٍح ُيقِجُب َفَساَدَهاَو َٓ َمْصَؾَحٍة، َو ه .آَ قِقَاٍس، َو

 بتصرف، واكظر بؼقة كَلمف: فنكف مػقد.

(: ولق دفع أرضف إىل 148)ص آختقاراتكؿا يف   ٗقاي شٚخ اإلصالَ

رجؾ يغرسفا بجزء مـ الغراس: صح كالؿزارطة، واختاره أبق حػص العؽبري، 

 هؼف، وهق ضاهر مذهب أمحد.اوالؼاضل يف تعؾق

ويحتاج يف هذه الؿسللة إىل تحديد الؿدة التل  :قال أتى عثد اهلل غفز اهلل نه

يـتػع هبا مـ الشجر: حتك ٓ يبؼك مالف يف أرض غقره بدون تحديد أجؾ: 

 غرر. فذلؽ

إشا زؾذذذع األضإ إىل َذذذٔ ٜعضعٗذذذا  أٚ ٜػطغذذذٗا  ٚاألضإ  ٚايؿذذذذط  ص:6ط َػأي١

 بُٝٓٗا؟

َوإِْن َدَفَعَفا َطَؾك َأنَّ  (7/553 :)الؿغـليف   ًٞقاي أب٘ حمٌد بّ قدا

َجَر َبقْـَُفَؿا َْرَض َوالشَّ ْٕ َوبَِفَذا َقاَل َمالٌِؽ،  ِحًدا.ُؿَعاَمَؾُة َفاِسَدٌة َوْجًفا َواـَفالْ  :ا

ٌد. ، َوَأُبق ُيقُسَػ، َوُمَحؿَّ افِِعلُّ َكَُّف َشَرطَ  َوالشَّ
ِ
َٓ َكْعَؾُؿ فِقِف ُمَخالًِػا: ٕ ُفَؿا فِل اْشتَِراكَ  َو
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َْصؾِ   ْٕ َجَر َوالـَِّخقَؾ  :ا َْصُؾ َوالثََّؿَرُة َبقْـَُفَؿا، أَْو : َفَػَسَد َكَؿا َلْق َدَفَع إَلقِْف الشَّ ْٕ لِقَُؽقَن ا

ْرِع َبقْـَُفَؿا.ـَشَرَط فِل الْ  َْرِض َوالزَّ ْٕ  هاُؿَزاَرَطِة َكْقَن ا

يٓضذـ  ؾٗذٌ يذ٘    إشا زؾع ضدٌ آلخط أضّضا ٚقاٍ: غاقٝتو عًذ٢ ا  ص:7ط َػأي١

 إٔ ٜعضعٗا أّٜضا؟

 ًٞقاي ابّ قدا   يفالؿغـل (7/561 :) ا إْن َقاَل: َساَققْتُؽ َطَؾك َفَلمَّ

َجِر بِالـِّْصِػ. َْرَض  الشَّ ْٕ َلْؿ َتْدُخْؾ فِل اْلَعْؼِد، َوَلقَْس لِْؾَعامِِؾ أَْن  :َوَلْؿ َيْذُكْر ا

.وَ  َيْزَرَع. افِِعلُّ اِخِؾ َزْرُع اْلبَقَاضِ  َوَقاَل  بَِفَذا َقاَل الشَّ َفنِْن  :َمالٌِؽ، َوَأُبق ُيقُسَػ: لِؾدَّ

َْرِض أَكَُّف َيْزَرُع  :َتَشاَرَصا َأنَّ َذلَِؽ َبقْـَُفَؿا ْٕ َفُفَق َجائٌِز، َوإِْن اْشتََرَط َصاِحُب ا

اِخَؾ  :َلْؿ َيِصحَّ  :اْلبَقَاَض  َنَّ الدَّ
ِ
َْرِض، َفتِْؾَؽ ِزيَ  ٕ ْٕ  اَدٌة اْزَداَدَها َطَؾقِْف.َيْسِؼل لَِربِّ ا

 ه.اَفَؾْؿ َيْدُخْؾ فِقِف، َكَؿا َلْق َكاَكْت َأْرًضا ُمـَْػِرَدةً  :َوَلـَا َأنَّ َهَذا َلْؿ َيتَـَاَوْلُف اْلَعْؼدُ 

 ققل أمحد، والشافعل رمحفؿا اهلل. وانصىاب ُ :قهت

ٕٖ يؿالٕ ايكٛع١ املع١ٓٝ َٔ األضإ. ص:8ط َػأي١  املعاضع١ ع٢ً أ

َوإِْن َزاَرَطُف َطَؾك َأنَّ لَِربِّ  (7/566 :)الؿغـل يف  قاي ابّ قداًٞ

ََحِدِهَؿا َزْرَع َكاِحقٍَة، 
ِ
َْرِض َزْرًطا بَِعقْـِِف، َولِْؾَعامِِؾ َزْرًطا بَِعقْـِِف، مِثَْؾ َأْن َيْشتَِرَط ٕ ْٕ ا

َقاقِل وَ  ا ُمـَْػِرًدا، َولِْمَخِر َزْرَع ُأْخَرى، َأْو َيْشتَِرَط َأَحُدُهَؿا َما َطَؾك السَّ اْلَجَداِوِل، إمَّ

َنَّ اْلَخبََر َصِحقٌح فِل الـَّْفِل َطـُْف َغقُْر  :َأْو َمَع َكِصقبِفِ 
ِ
َفُفَق َفاِسٌد بِنِْجَؿاِع اْلُعَؾَؿاء: ٕ

َخِر، َفقَـْ  ْٔ ََحِدِهَؿا ُدوَن ا
ِ
ـَ ٕ ُف ُيَمدِّي إَلك َتَؾِػ َما ُطقِّ َكَّ

ِ
َٓ َمـُْسقٍخ، َوٕ َػِرُد ُمَعاَرٍض َو

 هاَأَحُدُهَؿا بِاْلَغؾَِّة ُدوَن َصاِحبِِف.
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 إداض٠ األضإ. ص:9ط َػأي١

  أما إجارهتا بالذهب والقرق: فجائز طـد طامة أهؾ العؾؿ: لحديث رافع بـ

 خديج الذي يف الباب، وكذلؽ حديث ثابت بـ الضحاك.

 وكره ذلؽ الحسـ، وصاوس. 

  ومـع مـ ذلؽ ابـ حزم: لؿا جاء يف بعض إحاديث يفقـالصحقح  َّأن

أمر مـ مل يزرع أرضف أن يؿـحفا أخاه، قال: فنن أبك: فؾقؿسؽ  الـبل 

أرضف.
(1)

 

أنَّ هذا طىل سبقؾ آستحباب وإفضؾقة كؿا بقـ ذلؽ  :وأجاب الجؿفقر

 .وانصحيح قىل اجلمهىر، ابـ طباس 

 ك حاضًرا مـ غقر جـس الؿزروع فلجازه الجؿفقر  .وأما إجارهتا بطعام مسؿَّ

   مالؽ.ومـعف 

 وأما إن كان مـ جـسف: فؿـعف مالؽ، وأمحد يف رواية. 

  ٕنَّ هذه إجارة، ولقست مـ باب بقع انصحيحوأجازه الجؿفقر، وهق :

الطعام بالطعام.
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( مـ ]كتاب البققع[ مـ 152( )89(، ومسؾؿ برقؿ )2341( )2345أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

 .حديث جابر بـ طبداهلل، وأبل هريرة 

  (1335.)الؿحىل (7/569-575 )الؿغـلاكظر:  (2)
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 تأدري األضإ جبع٤ َؿاع مما خيطز َٓٗا. ص:11ط َػأي١ 

  أكثر أهؾ العؾؿ طىل الؿـع مـ ذلؽ: ٕهنا إجارة بشلء مجفقل، ومـ شرط

 ن معؾقًما.طقض اإلجارة أن يؽق

  ،وجاء طـ أمحد رواية بالجقاز، ومحؾفا ابـ قدامة طىل ما إذا قصد الؿزارطة

ت، وإن أصؾؼا طؾقف لػظ انصىابوهذا هق  ، أهنؿا إن قصدا بذلؽ الؿزارطة: صحَّ

مجفقل:  اإلجارة، وقصدا أهنا إجارة: فَل تصح: ٕنَّ اإلجارة ٓزمة، والعقض

فَل يصح، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/572.)الؿغـلاكظر:  (1)



 35  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 

ـِ  (699) ـِ َطبَّاٍس َوَط  َقاَل: ا اْب
ِ
َوَأْطَطك الَِّذي َحَجَؿُف  ملسو هيلع هللا ىلصْحتََجَؿ َرُسقُل اهلل

.. َأْجَرُه، َوَلْق َكاَن َحَراًما َلْؿ ُيْعطِفِ  َرَواُه الُبَخاِريُّ
(1)

 

ـِ َخِديٍج  (999) ـْ َرافِِع ْب   َوَط
ِ
اِمَََكْسُبَ»: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل الَحجَّ

.. َرَواُه ُمْسؾِؿٌ «َخبِقٌثَ
(2)

 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (999)   َوَط
ِ
:َ»: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ََوَجؾَّ ََعزَّ َاهللُ َقاَل

ََخْصُؿُفؿَْ ََأَكا ََفَلَكَؾَََثاَلَثٌة ا، َُحرًّ َبَاَع ََوَرُجٌؾ ََغَدَر، َُثؿَّ َبِل ََأْعَطك ََرُجٌؾ َالِؼَقاَمِة: َيْقَم

ُفََوَلْؿَُيْعطِِفََأْجَرهَُ ـْ ـَُف،ََوَرُجٌؾَاْسَتْلَجَرََأِجقًرا،ََفاْسَتْقَفكَِم . َرَواُه ُمْسؾٌِؿ.«َثَؿ
(3)

 

ـِ َطبَّاٍس  (999) ـِ اْب   َوَط
ِ
ََماََأَخْذُتْؿََعَؾْقِفََإنََّ»َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهلل َأَحؼَّ

.«كَِتاُبَاهللَََِأْجًرا . َأْخَرَجُف البَُخاِريُّ
(4)

 

ـِ ُطَؿَر  (999) ـِ اْب   َوَط
ِ
َقْبَؾَََأْعُطقاَاألَِجقَرََأْجَرهَُ»: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

ََعَرُقفَُ ـُ َماَجفْ «َأْنََيِجػَّ .. َرَواُه اْب
(5)

 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة ] (999) .ِطـَْد َأبِل َيْعَؾك َوالبَقَْفِؼلِّ  َوفِل البَاِب َط
(6)
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 ( بـحقه. 1577(. وهق طـد مسؾؿ طؼب حديث )2153خرجف البخاري برقؿ )أ (1)

 (. 41( )1568أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (2)

 (. 2227كذا قال الحافظ، وهق وهؿ، والصقاب أكف مـ أفراد البخاري ) (3)

 (. 5737أخرجف البخاري برقؿ ) (4)

 بـ أسؾؿ، وهق شديد الضعػ.  (، ويف إسـاده طبدالرمحـ بـ زيد2443. أخرجف ابـ ماجف )ضعٝـ (5)

(، مـ صريؼ طبداهلل بـ جعػر السعدي طـ 6/121(، والبقفؼل )6682يعىل ) . أخرجف أبقضعٝـ (6)

سفقؾ طـ أبقف طـ أبل هريرة. وإسـاده ضعقػ لضعػ طبداهلل بـ جعػر، وتابعف الثقري طـد أبل 

  =قف طبدالعزيز بـ أبان وهق متروك. ( وٓ تـػع متابعتف: ٕن يف اإلسـاد إل7/142) الحؾقةكعقؿ يف 
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، َوُكؾَُّفا ِضَعاٌف. (999) بََراكِلُّ َوَجابٍِر ِطـَْد الطَّ
َ(1)

]
(2)

 

ـْ َأبِل َسِعقٍد الُخْدِريِّ  (998) ََأِجقًرا»َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصـَّبِلَّ َأنَّ ال َوَط َاْسَتْلَجَر ـِ ََم

َُأْجَرَتفَُ ََلُف ـْ َصِريِؼ َأبِل «َفْؾُقَسؿِّ
اِق. َوفِقِف اْكِؼَطاٌع، َوَوَصَؾُف البَقَْفِؼلُّ مِ زَّ . َرَواُه َطبُْدالرَّ

.َحـِقَػةَ 
(3)
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(، 6/2235(، وابـ طدي )4/142) مشؽؾ أثارولف صريؼ أخرى: أخرجف الطحاوي يف  =

(، كؾفؿ مـ صريؼ محؿد بـ طؿار الؿمذن طـ الؿؼبري طـ أبل هريرة. وابـ 6/121والبقفؼل )

لحديث يعرف (: ا4/135) كصب الرايةطؿار هذا حسـ الحديث، ولؽـ قال ابـ صاهر كؿا يف 

، وقال: هذه إحاديث تعرف الؽامؾبابـ طؿار هذا ولقس بالؿحػقظ. وأورده ابـ طدي يف 

 بؿحؿد بـ طؿار.

( ويف إسـاده شرقل بـ 5/33( ومـ صريؼف الخطقب )34) الصغقر. أخرجف الطبراين يف ضعٝـ (1)

ار الؽؾبل، كَلمها ضعقػ، وشقخ الطبراين أمحد بـ محؿد بـ  قطامل ومحؿد بـ زياد بـ زبَّ

 الصؾت: مجفقل.

(، وابـ طدي يف 3/1126) إمقالولؾحديث شاهد مرسؾ: أخرجف ابـ زكجقيف يف 

الؽامؾ (5/1825 مـ صريؼ طثؿان بـ طثؿان الغطػاين طـ زيد بـ أسؾؿ طـ ططاء بـ يسار )

الحديث  مرسًَل بف. وطثؿان الغطػاين مختؾػ فقف، وقال الحافظ: صدوق ربؿا وهؿ. وقد صحح

  (1498 .)اإلرواءيف   إلبايناإلمام 

 ما بقـ الؿعؼقفقـ ساقط مـ )ب(. (2)

( مـ صريؼ معؿر والثقري طـ محاد بـ أبل سؾقؿان طـ 8/235. أخرجف طبدالرزاق )ضعٝـ (3)

الـخعل طـ أبل سعقد وأبل هريرة أو أحدمها... فذكره مرفقًطا. وهق مـؼطع: ٕن الـخعل مل يسؿع 

( مـ صريؼ أبل حـقػة طـ محاد طـ الـخعل طـ 6/125مـ الصحابة. ووصؾف البقفؼل ) مـ أحد

 إسقد طـ أبل هريرة بف. وخالػف محاد بـ سؾؿة فرواه طـ محاد طـ الـخعل طـ أبل سعقد. 

فرواية القصؾ مـؽرة: ٕن أبا حـقػة ضعقػ، وقد خالػف الثؼات فجعؾقه مـؼطًعا. وقد رواه  قلت:

(. ورجح 32-7/31طـ الـخعل طـ أبل سعقد مقققًفا، أخرجف كذلؽ الـسائل )شعبة طـ محاد 

 ( الققػ، فؼال: الصحقح مقققف طـ أبل سعقد. 1118ٓبـ أبل حاتؿ ) العؾؾأبقزرطة كؿا يف 



 32  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
 ديث حااملسائل واألحكام املستفادة من األ

 مع ذكر بعض املسائل امللحقة

 تعطٜـ اإلداض٠. ص:1ط َػأي١

ل الثقاب أجًرا:  اإلداض٠ يف ايًػ١: مشتؼة مـ إجر، وهق العقض، ومـف ُسؿِّ

 ٕكف إكراٌم مـ اهلل طز وجؾ لؾعبد طىل صاطتف، أو صبره طىل الؿصائب والؿعاصل.

هل طؼٌد طىل مـػعة معؾقمة، أو طؿؾ معؾقم بعقض معؾقم. ٚيف ايؿطع:
(1)

 

 َؿطٚع١ٝ اإلداض٠. ص:2ط َػأي١

 دلَّ طىل مشروطقتفا الؽتاب، والسـة، وإمجاع الؿسؾؿقـ.

، [6الطَلق:] ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴿فؼقلف تعاىل:  أًا ًّ اهقزآْ:

ۇ     ۇ ۆ ۆ ۈ    ۈ   ٴۇ ۋ ۋ    ۅ ۅ ۉۉ ې  ﴿وققلف: 

 ﴾ڇ   ڇ ڇ ڍ ڍ ﴿وققلف:  ،[27الؼصص:] ﴾ې ې ې ى

 .[77الؽفػ:]

 أنَّ رسقل اهلل  حديث طائشة أحاديث الباب، ومعفا  ومً السية:

يتًااستلجر رجًَل  يِؾ َهادًِيا ِخرِّ مِـ َبـِل الدِّ
(2)

ـَ َهاجر إىل الؿديـة-  . رواه -ِحق

يرطك الغـؿ طىل قراريط ٕهؾ مؽة. أخرجف  (، وكان الـبل 2264البخاري )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/283-284.)الشرح الؽبقر (8/6 )الؿغـلاكظر:  (1)

يُت  (2)  .الَؿاِهُر بِاْلِفَداَيةِ  :اْلِخرِّ
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 .(، طـ أبل هريرة 2262البخاري أيًضا ) 

مشروطقة اإلجارة يف الجؿؾة: إٓ ما  فؼد أمجع الؿسؾؿقن طىل ٚأَا اإلمجاع:

ُحؽل طـ إصؿ مـ الؿـع، وهق طـ الحؼ أصؿ.
(1)

  

 ٌٖ اإلداض٠ تعترب بّٝعا؟ ص:3ط َػأي١

  أصؾؼ كثقر مـ الػؼفاء أهنا تعتبر بقًعا، وأكؽر ذلؽ ابـ حزم ٕهنا لق :

كاكت بقًعا: لؽان بقًعا لؿا ٓ يقجد ولؾؿعدوم، وهذا ٓ يجقز، وحجة الجؿفقر 

، وأخر يبذل الؿـافع.يف كقهنا بق ًٓ  ًعا أهنا طبارة طـ معاوضة، فلحدهؿ يبذل ما

إْن َأَرْدُتْؿ بِِف اْلبَقَْع  (2/4-6 :)أطَلم الؿققعقـيف   قاي ابّ اهقٍٚ

َٓ َطَؾك اْلَؿـَافِعِ  َْطقَاِن  ْٕ ْؿ َفُفَق َباصٌِؾ، َوإِْن َأَرْدتُ  :اْلَخاصَّ الَِّذي َيُؽقُن اْلَعْؼُد فِقِف َطَؾك ا

ـٍ  ا َطَؾك َطقْ ا َطَؾك َمـَْػَعةٍ  ،بِِف اْلبَقَْع اْلَعامَّ الَِّذي ُهَق ُمَعاَوَضٌة إمَّ َفنِنَّ : َفَصِحقٌْح: َوإِمَّ

َز الْ  اِرَع َجقَّ َْطقَانِ ـَفنِْن قِْسُتْؿ َبقَْع الْ  :ُؿَعاَوَضَة َطَؾك الَؿْعُدومِ ـالشَّ ْٕ  :َؿـَافِِع َطَؾك َبقِْع ا

ـُ َأْن ُيْعَؼَد َطَؾقَْفا فِل َحاِل ُوُجقدَِها ـل َغاَيِة اْلَػَسادِ: َفنِنَّ الْ َفَفَذا قِقَاٌس فِ 
َٓ ُيْؿؽِ َؿـَافَِع 

ْرُع: َفنِنَّ الـَّبِلَّ  َق َبقْـََفا اْلِحسُّ َوالشَّ َْطقَاِن، َوَقْد َفرَّ ْٕ َر  ملسو هيلع هللا ىلصَأْلبَتََّة، بِِخََلِف ا َأَمَر َأْن ُيَمخَّ

َْطقَا ْٕ تِل َلْؿ ُتْخَؾْؼ إَلك َأْن ُتْخَؾَؼ اْلَعْؼُد َطَؾك ا ـَ  ،ِن الَّ ـِق ـْ َبقِْع السِّ َوَحبََؾ  ،َكَؿا َكَفك َط

ـْ الْ   َواْلَحبِّ  ،َوالثََّؿِر َقبَْؾ َأْن َيبُْدَو َصََلُحفُ  ،اْلَحبََؾةِ  ، َوَكَفك َط  ،َؿََلقِقِح ـَحتَّك َيْشتَدَّ

ـِ ـَوالْ  َّٓ ـُع مِثُْؾُف فِل الْ َوَكْحِق َذلَِؽ، َوَهَذا َيْؿتَـِ  ،َؿَضامِق ـُ َأْن ُتبَاَع إ
َٓ ُيْؿؽِ َؿـَافِِع: َفنِكَُّف 

.اكتفك الؿراد بتصرف.فِل َحاِل َطَدمَِفا
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/282.)الشرح الؽبقر (8/5 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (15/9.)تؽؿؾة الؿجؿقع (1286 )الؿحىل (8/7 )الؿغـلواكظر:  (2)



 34  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
 اإلداض٠ تٓعكس َٔ دا٥ع ايتضطف. ص:4ط َػأي١

ٕكف تصرٌف مايل: فؾؿ يـعؼد إٓ مـ جائز التصرف، كسائر التصرفات.
(1)

 

 األيؿاظ اييت تٓعكس بٗا اإلداض٠. ص:5ط َػأي١

اإلجارة، والؽراء، وما يف معـامها، كلن يؼقل مؾؽتؽ كػع هذه العقـ  تـعؼد بؾػظ

 وهؾ تـعؼد بؾػظ البقع، كلن يؼقل: بعتؽ مـافعفا لؿدة كذا؟ لؿدة كذا بؼدر كذا.

  ،اكعؼادها: ٕنَّ العبرة بالؿعـك. وانصحيحفقف وجفان لؾحـابؾة، والشافعقة 

ـِ إْن ـقُؼ: َأنَّ الْ َوالتَّْحؼِ : اإلكصافكؿا يف  قاي شٚخ اإلصالَ  ُؿتََعاقَِدْي

تِل َطَرَف بِِف الْ  :َؿْؼُصقدَ ـَطَرَفا الْ  َْلَػاِظ الَّ ْٕ ـْ ا
ُؿتََعاقَِداِن ـاْكَعَؼَدْت بَِليِّ َلْػٍظ َكاَن مِ

َْلَػاِظ الْ  َوَهَذا َطام  فِل َجِؿقِع اْلُعُؼقدِ:، َمْؼُصقَدُهَؿا
ِ
ا ٕ اِرَع َلْؿ َيُحدَّ َحدًّ ُعُؼقدِ، َفنِنَّ الشَّ

 هاَبْؾ َذَكَرَها ُمْطَؾَؼًة.

( كػس كَلم شقخ اإلسَلم 2/4) أطَلم الؿققعقـيف  وذكر ابـ الؼقؿ 

َْلَػاِظ اْلَػاِرِسقَّةِ بـصف، ثؿ قال:  ْٕ ـْ ا
ومِقَّةِ  ،َفَؽَؿا َتـَْعِؼُد اْلُعُؼقُد بَِؿا َيُدلُّ َطَؾقَْفا مِ  ،َوالرُّ

ـَ  َفاْكِعَؼاُدَها :َوالتُّْركِقَّةِ  َٓ َفْرَق َبقْ َْلَػاِظ اْلَعَربِقَِّة َأْوَلك َوَأْحَرى، َو ْٕ ـْ ا
بَِؿا َيُدلُّ َطَؾقَْفا مِ

ـِ  ،الـَِّؽاِح َوَغقِْرِه، َوَهَذا َقْقُل ُجْؿُفقِر اْلُعَؾَؿاِء َكَؿالٍِؽ  َوَأبِل َحـِقَػَة، َوُهَق َأَحُد اْلَؼْقَلقْ

َّٓ َطَؾك َهَذا اْلَؼْقلِ َقاَل َشقُْخـَا:  فِل َمْذَهِب َأْحَؿَد. َٓ َتُدلُّ إ  .َبْؾ ُكُصقُص أَْحَؿَد 

اكتفك الؿراد.
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/173.)الروضة (7/285 )الشرح الؽبقراكظر:  (1)

  (2/4-6.)أطَلم الؿققعقـ (5/173 )الروضة (6/4 )اإلكصاف (8/7 )الؿغـلواكظر:  (2)



َٚاإِلَداَض٠ٔ  35  َباُب امٝلَػاٜقا٠ٔ 

 ٌٖ املعكٛز عًٝ٘ باإلداض٠ ايعني  أّ املٓاؾع؟ ص:6ط َػأي١ 

 ًٞقاي ابّ قدا   يفالؿغـل (8/7 :) َْوَهَذا َقْقُل  .َؿـَافِعُ ـالَؿْعُؼقَد َطَؾقِْف ال

.مِـُْفْؿ: َمالٌِؽ،  ،َأْكثَِر أَْهِؾ اْلِعْؾؿِ  افِِعلِّ َوَذَكَر  َوَأُبق َحـِقَػَة، َوَأْكثَُر َأْصَحاِب الشَّ

َكََّفا الَؿْقُجقَدُة، َواْلَعْؼُد ُيَضاُف إَلقَْفا، َفقَُؼقُل: 
ِ
ٕ : ـُ َبْعُضُفْؿ أَنَّ الَؿْعُؼقَد َطَؾقِْف اْلَعقْ

  .َكَؿا َيُؼقُل: بِْعتَُؽَفا .ْرُتؽ َداِريَأجَّ 

َْطقَاِن، َوَلـَا َأنَّ الَؿْعُؼقَد طَ  ْٕ َؾقِْف ُهَق الُؿْستَْقَفك بِاْلَعْؼِد، َوَذلَِؽ ُهَق الَؿـَافُِع ُدوَن ا

، َوَما َكاَن اْلِعَقُض فِل  ـِ ـُ ُدوَن اْلَعقْ َْجَر فِل ُمَؼاَبَؾِة الَؿـَْػَعِة، َولَِفَذا ُتْضَؿ ْٕ َنَّ ا
ِ
َوٕ

ـِ ُمَؼاَبَؾتِِف، َفُفَق الَؿْعُؼقُد َطَؾقِْف، َوإِكََّؿا ُأِض  َكََّفا َمَحؾُّ الَؿـَْػَعِة  :قَػ اْلَعْؼُد إَلك اْلَعقْ
ِ
ٕ

ه.اَوَمـَْشُمَها
(1)

  

َٓت املس٠. ص:7ط َػأي١ ٓٔٝ  إشا ٚقعت اإلداض٠ ع٢ً َس٠; ُع

َجاَرةُ  إَذا َوَقَعْت  (8/8 :)الؿغـليف   قاي ابّ قداًٞ ةٍ  اإْلِ َيِجُب  :َطَؾك ُمدَّ

ابَِطُة  :َٓ ِخََلَف فِل َهَذا َكْعَؾُؿفُ وَ ، َكَشْفٍر َوَسـَةٍ  ،َأْن َتُؽقَن َمْعُؾقَمةً  َة ِهَل الضَّ َنَّ الُؿدَّ
ِ
ٕ

َفُة َلفُ   َطَؾقِْف، الُؿَعرِّ
 ه.اَفَقَجَب َأْن َتُؽقَن َمْعُؾقَمةً  :لِْؾَؿْعُؼقدِ

 مب حتػب املس٠؟ ص:8ط َػأي١

إصؾ يف حساب الؿدة يف اإلجارة وغقرها هل إشفر الفَللقة، قال اهلل طز 

﮴ ﴿وجؾ:  ، وطىل هذا: [189البؼرة:] ﴾﮵ ﮶ے  ے ۓۓ ﮲ ﮳ 

 فنذا أصؾؼت الؿدة َفُتحؿؾ طىل سـة إهؾة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/257-258.)وضةالرواكظر:  (1)



 36  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

وإن ققدها بسـة طددية، أو سـة بإيام: كان لف ثَلثؿائة وستقن يقًما، وإذا  

جعَل الؿدة سـة رومقة، أو شؿسقة، أو فارسقة، أو قبطقة، وكاكا يعؾؿان ذلؽ: 

ف. جاز، وإن كان أحدمها يجفؾ ذلؽ: مل يصح: ٕنَّ  اكتفك  الؿدة مجفقلة يف حؼِّ

 (8/8-9.)الؿغـلالؿراد بتصرف مـ 
(1)

 

 إشا اغتأدط غ١ٓ ٖالي١ٝ َٔ أثٓا٤ ايؿٗط؟ ص:9ط َػأي١

أما إن استلجر سـة هَللقة أول الفَلل: فقعد اثـل طشر شفًرا بإهؾة، سقاء 

ا، وٓ إشؽال يف ذلؽ.  كان الشفر كاقًصا، أم تامًّ

 ء الشفر فػقف ققٓن:وأما إن استلجر سـة هَللقة مـ أثـا 

يعدُّ ما بؼل مـ الشفر، ثؿ يعدُّ بعده إحدى طشر شفًرا بإهؾة، ثؿ  األٗي:

يؽؿؾ الشفر إول بالعدد ثَلثقـ يقًما، وهذا ققل أمحد، وأبل حـقػة، والشافعل 

يف رواية طـفؿ، واختاره شقخ اإلسَلم: إٓ أكف قال: يؽؿؾ الشفر إول بعدده 

 الذي استؼر طؾقف.

أكف َيستقيف الجؿقع بالعدد: ٕهنؿا مدة ُيْستَقىف بعضفا بالعدد: فقجب  جاُٛ:اه

استقػاء مجقعفا بف، كؿا لق كاكت الؿدة شفًر واحًدا، وٕنَّ الشفر إول يـبغل أن 

يؽؿؾ مـ الشفر الذي يؾقف فقحصؾ ابتداء الشفر الثاين يف أثـائف، فؽذلؽ كؾ شفر 

 ـقػة، والشافعل يف رواية طـفؿ.يليت بعده، وهق ققل أمحد، وأبل ح

، واهلل أطؾؿ: ٕنَّ الشفر إول تعذر إتؿامف بالفَلل، وانقىل األول أقزب ُ :قهت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/197.)الروضةواكظر كحقه يف  (1)



َٚاإِلَداَض٠ٔ  37  َباُب امٝلَػاٜقا٠ٔ 

 
فلتؿؿـاه بالعدد، وأمؽـ استقػاء ما طداه بالفَلل: فقجب ذلؽ: ٕكف إصؾ.
(1)

 

 ٌٖ َس٠ اإلداض٠ ٜؿرتط إٔ تًٞ ايعكس؟ ص:11ط َػأي١

 لفؿ أن يعؼدا إجارة السـة  مذهب أمحد، وأبل حـقػة أكف ٓ يشترط ذلؽ، بؾ

الؼادمة: ٕهنا مدة يجقز العؼد طؾقفا مع غقرها: فجاز العؼد طؾقفا مػردة مع 

 طؿقم الـاس كالتل تظ العؼد.

  ومذهب الشافعل أكف يشترط ذلؽ: ٕكف طؼد طىل ما ٓ يؿؽـ تسؾقؿف يف

رها لؿ ـ هق الحال: فلشبف إجارة العقـ الؿغصقبة، وأجاز الشافعل ذلؽ إذا أجَّ

 مستلجٌر لفا.

، وٓ دلقؾ طىل انصىابهق  انقىل األول :قال أتى عثد اهلل غفز اهلل نه

ذلؽ. اشتراط
(2)

 

إذا كاكت اإلجارة ٓ تظ العؼد: فَل بد مـ ذكر ابتدائفا: ٕكف أحد  تيبيُ:

  (8/15.)الؿغـلصريف العؼد: فاحتقج إىل معرفتف كآكتفاء. 

 و غ١ٓ  أٚ غت١ أؾٗط؟إشا أطًل اإلداض٠  ؾكاٍ: أدطت ص:11ط َػأي١

 ًٞقاي ابّ قدا   يفالؿغـل (8/15 :) َفَؼاَل: َأَجْرُتؽ َسـَةً ، َوإِْن أَْصَؾَؼ، 

ـِ اْلَعْؼِد. ،َصحَّ : َأْو َشْفًرا ـْ ِحق
 َوَهَذا َقْقُل َمالٍِؽ، َوَأبِل َحـِقَػَة. َوَكاَن اْبتَِداُؤُه مِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (6/41-42.)اإلكصاف (5/197 )الروضة (8/8 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (8/9.)الؿغـلاكظر:  (2)



 38  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

افِِعلُّ   َٓ ، َوَقاَل الشَّ ْفَر، َوَيْذُكَر َأيَّ َسـٍَة  َوَبْعُض َأْصَحابِـَا:  َل الشَّ َيِصحُّ َحتَّك ُيَسؿِّ

ـِ َسِعقٍد: إَذا اْستَْلَجَر َأِجقًرا َشْفًرا َفََل  :ِهَل: َفنِنَّ أَْحَؿَد َقاَل فِل ِرَواَيِة إْسَؿاِطقَؾ ْب

ْفَر. َل الشَّ ـْ ُشَعقْ  َوَلـَا َقْقُل اهلل َيُجقُز َحتَّك ُيَسؿِّ ۋ ۋ    ﴿ : ٍب َتَعاَلك إْخبَاًرا َط

ةٍ َلقَْس  ،َوَلْؿ َيْذُكْر اْبتَِداَءَها، [27الؼصص:] ﴾ۅ ۅ ۉ َكَُّف َتْؼِديٌر بُِؿدَّ
ِ
َوٕ

بََب الْ  :ُقْرَبٌة، َفنَِذا َأْصَؾَؼَفا فِقَفا يََلِء، ـَوَجَب َأْن َتؾَِل السَّ َؾِؿ َواإْلِ  السَّ
ةِ ُؿقِجَب، َكُؿدَّ

 ه.اَبةٌ َوُتَػاِرُق الـَّْذَر: َفنِكَُّف ُقرْ 

 ٌٖ ٖٓاى سٙس أع٢ً ملس٠ اإلداض٠؟ ص:12ط َػأي١

 ًٞقاي أب٘ حمٌد بّ قدا   يفالؿغـل (8/15 :) ُر َٓ َتتََؼدَّ ةِ  َو َأْكثَُر ُمدَّ

َجاَرةِ  ـِ الْ  اإْلِ تِل َتبَْؼك فِقَفا َوإِْن َكُثَرْت.ـَبْؾ َتُجقُز إَجاَرُة اْلَعقْ َة الَّ َوَهَذا َقْقُل َكافَِّة  ُؿدَّ

نِ   َْهِؾ اْلِعْؾؿِ أ َٓ ـْ َقاَل: َلُف َقْق ل َمْذَهبِِف َفِؿـُْفْؿ َم
افِِعلِّ اْخَتَؾُػقا فِ َّٓ َأنَّ َأْصَحاَب الشَّ  :إ

َُا ُٖ ِحقُح. َكَؼْقِل َسائِِر َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ. :ٜأَسُس   َوُهَق الصَّ

ْٞٔ َٓ َتْدُطق إَلك َأكْ  :ايٖجا َنَّ اْلَحاَجَة 
ِ
ـْ َسـٍَة: ٕ

ـْ  ثََر مِـَْفا.َٓ َيُجقُز َأْكثََر مِ َومِـُْفْؿ َم

 َٓ َْطقَاَن  ْٕ َنَّ اْلَغالَِب َأنَّ ا
ِ
ـَ َسـًَة: ٕ ـْ َثََلثِق

َٓ َتُجقُز َأْكثََر مِ َقاَل: َلُف َقْقٌل َثالٌِث، َأكََّفا 

َْجرُ  ْٕ َْسَعاُر َوا ْٕ  ه.اَتبَْؼك َأْكثََر مِـَْفا، َوَتتََغقَُّر ا

، وٓ دلقؾ طىل التؼققد، ولؽـ يح قىل اجلمهىرانصح :قال أتى عثد اهلل غفز اهلل نه

 : )إذا كاكت الؿدة مؿا يؿؽـ بؼاء الؿماجرةيؼقد ققل الجؿفقر بؿا قالف ابـ حزم 

.والؿستلجر والشلء الؿستلجر إلقفا( وقد أشار إلقف ابـ قدامة يف كَلمف الؿتؼدم
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (6/38.)اإلكصاف (1294 )الؿحىلاكظر:  (1)



َٚاإِلَداَض٠َٔباُب   39  امٝلَػاٜقا٠ٔ 

 َٔ انرت٣ زاب١ إىل ايعؿا٤  ؾُا ٖٞ آخط املس٠؟ ص:13ط َػأي١ 

 قال: آخر الؿدة إىل غروب الشؿس. وهق ققل أمحد،  مـ أهؾ العؾؿ مـ

والشافعل: ٕنَّ صَلة العشاء تعرف يف الشرع بالعشاء أخرة: فدلَّ طىل أنَّ 

 الؿغرب العشاء إوىل.

  ،وقال أبق حـقػة، وأبق ثقر: آخرها زوال الشؿس: ٕن العشاء آخر الـفار

لقديـ: صىل بـا رسقل وآخر الـفار الـصػ أخر مـ الزوال، ويف حديث ذي ا

 إحدى صَليت العشل. يعـل الظفر، والعصر. اهلل 

بلنَّ لػظ )العشل( غقر لػظة )العشاء(: فَل يجقز آحتجاج بلحدمها  ُٗأجٚب:

طىل أخر، حتك يؼقم دلقؾ طىل أنَّ معـك الؾػظقـ واحد، ثؿ لق ثبت أنَّ معـامها 

 ف حؽؿ.واحد فننَّ أهؾ العرف ٓ يعرفقكف: فَل يتعؾؼ ب

مـ الؼقل الثاين: إٓ أنَّ طرف  انقىل األول أقىي :قال أتى عثد اهلل غفز اهلل نه

الـاس يف هذه إيام بؾػظ )العشاء( هق )العشاء أخرة(، وٓ يطؾؼقهنا طىل 

الؿغرب: فالعؿؾ طىل طرففؿ، واهلل أطؾؿ.
(1)

  

 إشا انرتاٖا إىل ايًٌٝ  أٚ إىل ايٓٗاض؟ ص:14ط َػأي١

َفُفَق إَلك  :َوإِْن اْكتََراَها إَلك الؾَّقْؾِ  (8/13 :)لؿغـلايف   قاي ابّ قداًٞ

لِِف، َوَكَذلَِؽ إْن اْكتََراَها إَلك الـََّفارِ  لِفِ  :َأوَّ ، وإن اكتراها هناًرا: َفُفَق إَِلك َفُفَق إَلك َأوَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/12-13.)الؿغـلاكظر:  (1)



 45  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

ْؿِس َوإِِن اْكتََراَها َلقًَْل َفُفَق    الؿراد.ه .اِل اْلَجِؿقعِ َلك ُصُؾقِع اْلَػْجِر فِل َققْ إِ ُغُروِب الشَّ

َّا. ص:15ط َػأي١  عٛإ اإلداض٠ ٜؿرتط إٔ ٜهٕٛ َعًٛ

َجاَرةِ َكْقُكُف  (8/14 :) قاي أب٘ حمٌد بّ قداًٞ ُيْشتََرُط فِل ِطَقِض اإْلِ

َكَُّف ِطَقٌض فِل َطْؼِد ُمَعاَوَضةٍ ، َمْعُؾقًما
ِ
َفَقَجَب َأْن  :َٓ َكْعَؾُؿ فِل َذلَِؽ ِخََلًفا: َوَذلَِؽ ٕ

ـِ فِل اْلبَقْعِ َيُؽقَن مَ   .ْعُؾقًما، َكالثََّؿ

ْؤَيةِ  قاي: َػةِ  ،َوُيْعتَبَُر اْلِعْؾُؿ بِالرُّ َفنِْن َكاَن اْلِعَقُض َمْعُؾقًما : َكاْلبَقِْع َسَقاءً  ،َأْو بِالصِّ

بَْرةِ ـبِالْ   ُدوَن اْلَؼْدِر، َكالصُّ
َ  ،ُؿَشاَهَدةِ

ِ
، أَْشبََفُفَؿا اْلَجَقاُز: ٕ ـِ كَُّف ِطَقٌض اْحتََؿَؾ َوْجَفقْ

َجاَرُة، َكَؿا َلْق َطؾَِؿ َقْدَرهُ  ْٔٞ: .َمْعُؾقٌم َيُجقُز بِِف اْلبَقُْع، َفَجاَزْت بِِف اإْلِ َٓ َيُجقُز:  َٚايٖجا

بَْرةِ، َفََل َيْدِري بَِؽْؿ َيْرِجُع، َفاْشُتِرَط َمْعِرَفُة َقْدِرهِ  َكَُّف َقْد َيـَْػِسُخ اْلَعْؼُد َبْعَد َتَؾِػ الصُّ
ِ
ٕ 

ُل َأْوَلك، ُؿْسَؾِؿ فِقفِ ـَكِعَقِض الْ  َوَّ ْٕ ـَ ...، وَوا َؾِؿ: اْلَػْرُق َبقْ  َوالسَّ
َجاَرةِ َأنَّ اْلَؿـَْػَعَة  اإْلِ

َؾُؿ َيتََعؾَُّؼ بَِؿْعُدوٍم  ـٍ َحاِضَرةٍ، َوالسَّ َؼٌة بَِعقْ َكََّفا ُمتََعؾِّ
ِ
َْطقَاِن: ٕ ْٕ َها ُهـَا ُأْجِرَيْت َمْجَرى ا

ا َذَكْرَكا فِل َهَذا اْلَػْصؾِ َفاْفتََرَقا،  افِِعلِّ َكْحٌق مِؿَّ ..اكتفك بتصرف يسقرَولِؾشَّ
(1)

 

 ضابط َا زٛظ إٔ ٜهٕٛ عّٛضا يف اإلداض٠. ص:16ط َػأي١

 ًٞقاي ابّ قدا   يفالؿغـل (8/14 :) َوُكؾُّ َما َجاَز َثَؿـًا فِل اْلبَقِْع، َجاَز

َكَُّف َطْؼُد ُمَعاَوَض 
ِ
َجاَرةِ: ٕ َفَعَؾك َهَذا َيُجقُز َأْن َيُؽقَن ، ٍة َأْشبََف اْلبَقْعَ ِطَقًضا فِل اإْلِ

اْلِعَقُض َطقْـًا َوَمـَْػَعًة ُأْخَرى، َسَقاٌء َكاَن اْلِجـُْس َواِحًدا، َكَؿـَْػَعِة َداٍر بَِؿـَْػَعِة 

َٓ َبلَْس  َأْن َيْؽتَِرَي بَِطَعاٍم  ُأْخَرى، أَْو ُمْختَؾًِػا، َكَؿـَْػَعِة َداٍر بَِؿـَْػَعِة َطبٍْد، َقاَل َأْحَؿُد: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (6/15-11.)اإلكصافواكظر:  (1)



َٚاإِلَداَض٠ٔ  41  َباُب امٝلَػاٜقا٠ٔ 

، َقاَل اهللُ  َمْقُصقٍف َمْعُؾقٍم.  افِِعلُّ ِف َقاَل الشَّ ـْ ُشَعقٍْب َأكَُّف  َوبَِفَذا ُكؾِّ َتَعاَلك إْخبَاًرا َط

 ،[27الؼصص:] ﴾ۉ ۅ ۅ    ۋ ۋ ٴۇ   ۈ    ۈ ۆ ۆ ۇ     ۇ ﴿َقاَل: 

َجاَرةِ  َٓ َتُجقُز -فِقَؿا ُحؽَِل َطـْفُ - ـِقَػةَ َوَقاَل َأُبق حَ  ،َفَجَعَؾ الـَِّؽاَح ِطَقَض اإْلِ  :

َٓ َيُجقُز َأْن َيْختَؾَِػ ِجـُْس الْ  َؿـَْػَعِة، َكُسْؽـَك َداٍر ـإَجاَرُة َداٍر بُِسْؽـَك ُأْخَرى، َو

ُم الـََّساَء. َنَّ اْلِجـَْس اْلَقاِحَد ِطـِْدِه ُيَحرِّ
ِ
َجاَرَة َوَكِرَه الثَّْقِريُّ اإْلِ   بَِؿـَْػَعِة َبِفقَؿٍة: ٕ

ْأِي،  بَِطَعاٍم َمْقُصقٍف. ِحقُح َجَقاُزُه، َوُهَق َقْقُل إِْسَحاَق، َوَأْصَحاِب الرَّ َوالصَّ

َهِب  َجاَرةِ، َكالذَّ َكَُّف ِطَقٌض َيُجقُز فِل اْلبَقِْع، َفَجاَز فِل اإْلِ
ِ
ٕ : افِِعلِّ َوقِقَاُس َقْقِل الشَّ

ِة. َنَّ الْ  َوَما َقاَلُف َأُبق َحـِقَػةَ  َواْلِػضَّ
ِ
ٕ : َجاَرةِ َلقَْسْت فِل َتْؼِديِر ـَٓ َيِصحُّ َؿـَافَِع فِل اإْلِ

. :الـَِّسقئَِة، َوَلْق َكاَكْت َكِسقئَةً  ـٍ ـٍ بِِدي ُف َيُؽقُن َبقَْع َدْي َكَّ
ِ
ٕ : ـِ هاَما َجاَز فِل ِجـَْسقْ

(1)
  

ٍِ بجًح زضٖا  ْٚػًٗا  ٚصٛؾٗا  ٚؾعطٖا؟ ص:17ط َػأي١ ّٝا يػٓ  يٛ اغتأدط ضاع

َوَلْق اْستَْلَجَر َراِطقًا  (8/15-16 :)الؿغـليف   حمٌد بّ قداًٞقاي أب٘ 

َها . َلْؿ َيُجزْ  :َوَشْعِرَها، َأْو كِْصِػِف، َأْو َجِؿقِعفِ  ،َوُصقفَِفا ،َوَكْسؾَِفا ،لَِغـٍَؿ بِثُُؾِث َدرِّ

َ اَطَؾقِْف َأْحَؿُد فِل ِرَواَيِة َجْعَػِر  َكصَّ 
ِ
ٍد الـََّسائِّل: ٕ ـِ ُمَحؿَّ َٓ ْب َْجَر َغقُْر َمْعُؾقٍم، َو ْٕ نَّ ا

ُجِؾ َيْدَفُع  َيْصُؾُح ِطَقًضا فِل اْلبَقِْع. ـْ الرَّ ـِ َسِعقٍد: َسَلْلت َأْحَؿَد َط َوَقاَل إْسَؿاِطقُؾ ْب

ـْ َوَلٍد َبقْـَُفَؿا
َظَفا، َوَما َوَلَدْت مِ ُجِؾ، َطَؾك َأْن َيْعؾَِػَفا َوَيتََحػَّ َفَؼاَل: ؟ اْلبََؼَرَة إَلك الرَّ

َنَّ  َوبِِف َقاَل َأُبق َأيُّقَب، َوَأُبق َخقْثََؿَة. .َأْكَرُه َذلَِؽ 
ِ
َٓ َأْطَؾُؿ فِقِف ُمَخالًِػا: َوَذلَِؽ ٕ َو

َٓ َيِصحُّ َأْن  َْصُؾ َطَدُمُف، َو ْٕ ، َوا َٓ َٓ ُيْدَرى َأُيقَجُد َأْم  اْلِعَقَض َمْجُفقٌل َمْعُدوٌم، َو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1315.)الؿحىلظر: واك (1)



 42  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 هاَيُؽقَن َثَؿـًا. 

ولؽـ إن جعَل ذلؽ كالؿساقاة، والؿضاربة بلن يؽقن الـؿاء إذا حصؾ  ُ :قهت

يف  بقـفؿا، وإن مل يحصؾ فالقضقعة طىل رب الؿال: فؼد جقز ذلؽ ابـ الؼقؿ 

أطَلم الؿققعقـ (4/19.بعد أن ذكر الصقرة الؿتؼدمة، وصقًرا أخرى تشبففا ) 

َقاُب َجَقاُز َذلَِؽ ُكؾِِّف، َوُهَق مُ :  قاي ِريَعِة  ْؼتََضك ُأُصقلِ َوالصَّ الشَّ

ـْ َباِب الْ 
تِل َيُؽقُن اْلَعامُِؾ فِقَفا َشِريَؽ الْ ـَوَقَقاِطِدَها: َفنِكَُّف مِ َهَذا  ،َؿالِِؽ ـُؿَشاَرَكِة الَّ

ـْ َأْصَحابِـَا بَِؿالِِف، َوَهَذا بَِعَؿؾِِف، َوَما َرَزَق اهللُ 
َأْوَلك  َفُفَق َبقْـَُفَؿا، َوَهَذا ِطـَْد َصائَِػٍة مِ

ْسََلِم: َهِذِه الْ  ، َحتَّك َقاَل َشقُْخ اإْلِ
َجاَرةِ ـْ اإْلِ

ـْ ـبِاْلَجَقاِز مِ
ُؿَشاَرَكاُت َأَحؾُّ مِ

َنَّ الْ 
ِ
َجاَرةِ، َقاَل: ٕ َٓ ـاإْلِ ُؿْستَْلِجَر َيْدَفُع َماَلُف، َوَقْد َيْحُصُؾ َلُف َمْؼُصقُدُه، َوَقْد 

ُر بِ ـَيْحُصُؾ، َفقَُػقُز الْ  ْرعُ  :ُؿْستَْلِجُر َطَؾك اْلَخَطرِ ـَوالْ  ،َؿالِ ـالْ ُؿَمجِّ ، إْذ َقْد َيْؽُؿُؾ الزَّ

َٓ َيْؽُؿُؾ، بِِخََلِف الْ  َقاِء، ـَوَقْد  ـِ فِل اْلَػْقِز َوَطَدمِِف َطَؾك السَّ ِريَؽقْ ُؿَشاَرَكِة: َفنِنَّ الشَّ

اْستََقَيا فِل اْلِحْرَماِن، َوَهَذا َغاَيُة  :َفاَكاَكْت َبقْـَُفَؿا، َوإِْن َمـَعَ  :اْلَػائَِدةَ  إْن َرَزَق اهللُ 

َجاَرةِ َوَتْحِريِؿ َهِذِه الْ  ،اْلَعْدلِ  ِريَعُة بِِحؾِّ اإْلِ  ه.اُؿَشاَرَكاِت ـَفََل َتْلتِل الشَّ

 َت٢ ميًو املؤدط األدط٠ إشا أطًكا ايعكس؟ ص:18ط َػأي١

  مذهب أمحد، الشافعل أنَّ اْلـُؿمجر يؿؾؽ إجرة بؿجرد العؼد، كؿا يؿؾؽ

البائع الثؿـ بالبقع، وٕكف طؼد معاوضة أصؾؼ ذكره: َفقُستَحؼ بؿطؾؼ العؼد 

 كالثؿـ والصداق.



َٚاإِلَداَض٠ٔ  43  َباُب امٝلَػاٜقا٠ٔ 

   :ومذهب مالؽ، وأبل حـقػة أكف يؿؾؽفا بآستقػاء، فؽؾؿا استقىف مـػعَة يقٍم

مؾؽ أجرَتف، وٕكف طقض مل يؿؾؽ معقضف: فؾؿ يجب تسؾقؿف، وطىل هذا فَل 

ك يستقيف الؿستلجر الؿـافع: إٓ أن يطالب يؿؾؽ الؿمجر الؿطالبة بإجرة حت

 ببعض ما استقفاه.

وطىل الؼقل إول يؿؾؽ الؿطالبة بؿجرد العؼد: إٓ أن يشترصا التلجقؾ، وقد 

، [6الطَلق:] ﴾ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿استدل ٕهؾ الؼقل الثاين بؼقلف تعاىل: 

ََفاْسَتْقفََ»يف حديث الباب:  وبؼقلف  ََأِجقًرا، َاْسَتْلَجَر ِفََوَرُجٌؾ َُيَقفِّ ََوَلْؿ ُف ـْ َِم ك

د يف الحديث طىل آمتـاع «َأْجَرهَُ ، فلمر بأية إوىل بنيتائفـ بعد اإلرضاع، وتقطَّ

 مـ دفع إجر بعد العؿؾ: فدلَّ طىل أهنا حالة القجقب.

أنَّ أية لقست صريحة يف ذلؽ، بؾ يحتؿؾ أهنا  ٗأجاب أصحاب اهق٘ي األٗي:

، وكذلؽ [98الـحؾ:] ﴾ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ  ں ں ڱ﴿مثؾ ققلف تعاىل: 

 ڤ ﴿الحديث يحؼؼ أنَّ إمر باإليتاء يف وقٍت ٓ يؿـع وجقبف قبؾف، كؼقلف تعاىل: 

، والصداق يجب قبؾ آستؿتاع، [24الـساء:] ﴾ڦ ڦ ڤ    ڤ ڤ

وهذا هق الجقاب طـ الحديث، ويدل طؾقف أكف إكؿا تقطد طىل ترك اإليػاء بعد 

 يجب إجر شقئًا فشقئًا.الػراغ مـ العؿؾ، وقد قالقا: 

أنَّ أية والخبر إكؿا وردا فقؿـ استمجر طىل طؿؾ، فلما ما  ٗج٘اب آخز:

 وقعت اإلجارة فقف طىل مدة: فَل تعرض لفا بف.



 44  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

، واهلل أطؾؿ، ولؽـ ٓ خَلف أصح، وأقزب مد، وانشافعيـقىل أح ُ :قهت 

 طـدهؿ أنَّ الؿؾؽ ٓ يستؼر إٓ بنستقػاء الؿـافع.

: وٓ كزاع أهنا ٓ تجب إٓ -بعد أن ذكر الؼقلقـ-  صالَقاي شٚخ اإل

 هباستقػاء الؿـػعة، وٓ كزاع يف سؼقصفا بتؾػ الؿـافع قبؾ آستقػاء.ا

وكلكف يريد: ٓ كزاع بقـ الؿذكقريـ يف الؿسللة، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

إذا شرط التلجقؾ: فؾقس لف الؿطالبة حتك يليت إجؾ بَل كزاع بقـ مـ  تيبيُ:

. (35/155)مجؿقع الػتاوىؼدم ذكرهؿ. قالف شقخ اإلسَلم كؿا يف ت
(2)

 

 إشا َضت املس٠  ٚ  ٜٓتؿع املػتأدط َٔ ايعني اييت أخصٖا؟ ص:19ط َػأي١

تِل َوَقَعْت  (8/19 :)الؿغـليف   قاي ابّ قداًٞ ـُ الَّ َوإِْن ُسؾَِّؿْت إَلقِْف اْلَعقْ

َجاَرُة َطَؾقَْفا، َوَمَضْت الْ  َٓ ـاإْلِ ُة، َو ْكتَِػاعِ ُؿدَّ
ِ
ـْ آ َْجُر َوإِْن َلْؿ  : َحاِجَز َلُف َط ْٕ اْستََؼرَّ ا

َنَّ الْ 
ِ
ـِ ـَيـْتَِػْع: ٕ ُف، َفاْستََؼرَّ َطَؾقِْف َبَدُلَفا، َكثََؿ َؿْعُؼقَد َطَؾقِْف َتؾَِػ َتْحَت َيِدِه، َوِهَل َحؼُّ

َجاَرُة َطَؾك َطَؿٍؾ، َفتََسؾََّؿ الْ َوإِْن َكاَكْت ا ُؿْشتَِري.ـَؿبِقِع إَذا َتؾَِػ فِل َيِد الْ ـالْ  َؿْعُؼقَد ـإْلِ

ـُ اْستِقَػاُء الْ 
ٌة ُيْؿؽِ ًة لِقَْرَكبََفا إَلك ـَطَؾقِْف، َوَمَضْت ُمدَّ َؿـَْػَعِة فِقَفا، مِثُْؾ أَْن َيْؽتَِرَي َدابَّ

ـُ ُرُكقُبَفا فِقَفا، َفَؼاَل َأْصَحابُ 
ٌة ُيْؿؽِ ـَا: َيْستَِؼرُّ َطَؾقِْف ِحْؿَص، َفَؼبََضَفا، َوَمَضْت ُمدَّ

َْجرُ  ْٕ َنَّ اْلَؿـَافَِع َتؾَِػْت َتْحَت َيِدِه بِاْختِقَاِرهِ  ،ا
ِ
ٕ : افِِعلِّ َفاْستََؼرَّ  :َوُهَق َمْذَهُب الشَّ

ـُ فِل َيِد الْ  َؿاُن َطَؾقِْف، َكَؿا َلْق َتؾَِػْت اْلَعقْ َجاَرُة َطَؾكـالضَّ  ُؿْشتَِري، َوَكَؿا َلْق َكاَكْت اإْلِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (35/155.)مجؿقع الػتاوى (4/15 )البداية (8/17-18 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (8/19.)الؿغـلواكظر:  (2)
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ةٍ َفَؿَضْت.  َكَُّف  ُمدَّ
ِ
َْجُر َطَؾقِْف َحتَّك َيْستَْقفَِل اْلَؿـَْػَعَة: ٕ ْٕ َٓ َيْستَِؼرُّ ا َوَقاَل َأُبق َحـِقَػَة: 

َْجِر لأِْلَجِ  ْٕ ، َفَؾْؿ َيْستَِؼرَّ َبَدُلَفا َقبَْؾ اْستِقَػائَِفا، َكا ـٍ تٍَة بَِزَم قِر َطْؼٌد َطَؾك َمـَْػَعٍة َغقِْر ُمَمقَّ

 ه.اُؿْشتََركِ ـالْ 

، واهلل أطؾؿ: إٓ أن يؽقن تلخره حصؾ برضك وانقىل األول أقزب ُ :قهت

 الؿمجر.

إشا بذذصيت يذذ٘ ايعذذني املذذؤدط٠  ؾًذذِ ٜأخذذصٖا  ؾٗذذٌ ٜضذذُٔ ٚعًٝذذ٘   ص:21ط َػأي١

 األدط٠؟

ـِ  (8/19 :)الؿغـليف   قاي أب٘ حمٌد بّ قداًٞ  ،َفنِْن َبَذَل َتْسؾِقَؿ اْلَعقْ

ةُ َفَؾْؿ َيْلُخْذَها الُؿْستَلْ  َنَّ الَؿـَافَِع َتؾَِػْت  :ِجُر َحتَّك اْكَؼَضْت الُؿدَّ
ِ
َْجُر َطَؾقِْف: ٕ ْٕ اْستََؼرَّ ا

َْجُر، َكَؿا َلْق َكاَكْت فِل َيِدهِ  ْٕ ، َفاْستََؼرَّ َطَؾقِْف ا
َجاَرةِ ةِ اإْلِ َوإِْن َبَذَل  ،بِاْختِقَاِرِه فِل ُمدَّ

َجاَرةُ  ، َوَكاَكْت اإْلِ ـِ ـُ  َتْسؾِقَؿ اْلَعقْ
ٌة ُيْؿؽِ َطَؾك َطَؿٍؾ، َفَؼاَل َأْصَحاُبـَا: إَذا َمَضْت ُمدَّ

ْستِقَػاُء فِقَفا
ِ
َْجُر. :آ ْٕ َنَّ الَؿـَافَِع َتؾَِػْت  اْستََؼرَّ َطَؾقِْف ا

ِ
ٕ : افِِعلُّ َوبَِفَذا َقاَل الشَّ

َٓ أَْجَر َطَؾقِْف. بِاْختِقَاِرِه. َكَُّف َطْؼٌد َطَؾك َما فِل  َوُهَق أََصحُّ  َوَقاَل َأُبق َحـِقَػَة: 
ِ
ِطـِْدّي: ٕ

ةِ  مَّ ُف َطْؼٌد َطَؾك َمـَْػَعٍة َغقِْر : الذِّ َكَّ
ِ
َفَؾْؿ َيْستَِؼرَّ ِطَقُضُف بِبَْذِل التَّْسؾِقِؿ، َكالُؿْسَؾِؿ فِقِف، َوٕ

َداِق إَذا َبَذلَ  ، َفَؾْؿ َيْستَِؼرَّ ِطَقُضَفا بِاْلبَْذِل، َكالصَّ ـٍ تٍَة بَِزَم ْت َتْسؾِقَؿ َكْػِسَفا َواْمتَـََع ُمَمقَّ

ـْ َأْخِذَها
ْوُج مِ  ه.االزَّ
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إشا سضذذذٌ ايبذذذصٍ  أٚ ايتػذذذًِٝ بعكذذذس ؾاغذذذس  ثذذذِ تطنٗذذذا ٚ        ص:21ط َػأي١

 ٜػتٛف املٓاؾع؟

 ًٞقاي ابّ قدا   يفالؿغـل (8/25 :) ،ٍَوإِْن َكاَن َهَذا فِل إَجاَرةٍ َفاِسَدة

َكََّفا َلْؿ َتتَْؾْػ  :َؾْؿ َيْلُخْذَهاُؿْستَْلِجِر فَ ـَفِػقَؿا إَذا َطَرَضَفا َطَؾك الْ 
ِ
َٓ َأْجَر َطَؾقِْف: ٕ

َٓ فِل مِْؾؽِِف. ةُ ـَوإِْن َقبََضَفا، َوَمَضْت الْ  َتْحَت َيِدِه، َو ـُ اْستِقَػاُء  ،ُؿدَّ
ٌة ُيْؿؽِ َأْو ُمدَّ

ـْ َأْحَؿَد ِرَواَيتَانِ  ،َؿـَْػَعِة فِقَفاـالْ  ، َفَع ـُ
َٓ ُيْؿؽِ َُا :َأْو  ُٖ ةِ  :إِسَسا َطَؾقِْف َأْجُر اْلِؿثِْؾ لُِؿدَّ

َنَّ الْ  .َبَؼائَِفا فِل َيِدهِ 
ِ
ٕ : افِِعلِّ َؿـَافَِع َتؾَِػْت َتْحَت َيِدِه بِِعَقٍض َلْؿ ـَوُهَق َقْقُل الشَّ

١َٝٝ َفَرَجَع إَلك قِقَؿتَِفا، َكَؿا َلْق اْستَْقَفاَها. :ُيَسؾَّْؿ َلفُ  ْٔ َقْقُل َأبِل  َوُهقَ  َٓ َشْلَء َلُف. :َٚايٖجا

ُف َطْؼٌد َفاِسٌد َطَؾك َمـَافَِع َلْؿ َيْستَْقفَِفا َكَّ
ِ
َفَؾْؿ َيْؾَزْمُف ِطَقُضَفا، َكالـَِّؽاِح  :َحـِقَػَة: ٕ

َوبِِف َقاَل  َفَعَؾقِْف َأْجُر اْلِؿثِْؾ. :َؿـَْػَعَة فِل اْلَعْؼِد اْلَػاِسدِ ـاْلَػاِسِد، َوإِْن اْستَْقَفك الْ 

ـْ الْ  ،افِِعلُّ َمالٌِؽ، َوالشَّ 
، مِ ـِ َْمَرْي ْٕ كـَوَقاَل َأُبق َحـِقَػَة: َيِجُب َأَقؾُّ ا َأْو َأْجِر  ،ُؿَسؿَّ

َّٓ بِاْلَعْؼِد.ـبِـَاًء مِـُْف َطَؾك َأنَّ الْ  :اْلِؿثْؾِ  ـُ إ َٓ ُتْضَؿ ـَ  َؿـَافَِع  َوَلـَا َأنَّ َما ُضِؿ

ِحقِح ـبِالْ  ك فِل اْلَعْؼِد الصَّ َؿاُكُف بَِجِؿقِع اْلِؼقَؿِة فِل اْلَػاِسِد، َوَجَب َض  :ُؿَسؿَّ

َْطقَاِن. ْٕ َٓ ُكَسؾُِّؿُف. َكا  هاَأْطَؾُؿ. َوَاهللُ  َوَما َذَكَرُه 

 إشا ٚقعت اإلداض٠ ع٢ً نٌ ؾٗط بؿ٤ٞ َعًّٛ؟ ص:22ط َػأي١

  ،مذهب أمحد، وأبل ثقر، وأصحاب الرأي وغقرهؿ أنَّ اإلجارة صحقحة

د: ٕكف معؾقم يظ العؼد، ولف أجر والشفر إول تؾزم اإلجارة فقف بنصَلق العؼ

معؾقم، وما بعده مـ الشفقر يؾزم العؼد فقف بالتؾبس بف، وهق السؽـك يف الدار 
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مثًَل إن كاكت اإلجارة طىل دار: ٕكف مجفقل حال العؼد، فنذا تؾبس بف تعقـ  

بالدخقل فقف: فصح بالعؼد إول، وإن مل يتؾبس بف، أو فسخ العؼد طـد اكؼضاء 

 ٕول: اكػسخ، وكذلؽ حؽؿ كؾ شفر يليت.الشفر ا

  َّوذهب الشافعل يف إصح مـ ققلقف، والثقري، وبعض الحـابؾة إىل أن

: فقؽقن  ًٓ العؼد باصؾ: ٕنَّ )كؾ( اسٌؿ لؾعدد، فنذا مل يؼدره: كان مبفًؿا مجفق

 فاسًدا، كؿا لق قال: أجرتؽ مدًة، أو أشفًرا.

شفر ٓ تضر: ٕهنا لقست ٓزمة إٓ بلنَّ الجفالة بعدد إ ُٗأجٚب عّ ٓذا:

بالشفر إول، وققاسفؿ غقر صحقح: لقجقد الػارق، وهق الجفالة الؿضرة بػترة 

، وهق ترجقح انصىابهق  وانقىل األول طؼد اإلجارة يف الصقرة الؿؼقس طؾقفا.

شقخ اإلسَلم ابـ تقؿقة، وابـ الؼقؿ رمحة اهلل طؾقفؿا.
(1)

 

ْرُتؽ َداِري  (8/22 :)الؿغـليف  قال ابـ قدامة  تيبيُ: إَذا َقاَل: أَجَّ

ـَ َشْفًرا، ُكؾَّ َشْفٍر بِِدْرَهؿٍ  َنَّ الْ  :ِطْشِري
ِ
َة َمْعُؾقَمٌة، ـَجاَز بَِغقِْر ِخََلٍف َكْعَؾُؿُف: ٕ ُؿدَّ

ٌة َواِحَدٌة،  َكََّفا ُمدَّ
ِ
َفَلْشبََف َما َلْق َوَأْجَرَها َمْعُؾقٌم، َوَلقَْس َلَقاِحٍد مِـُْفَؿا َفْسٌخ بَِحاِل: ٕ

ـَ دِْرَهًؿا. ـَ َشْفًرا بِِعْشِري  هاَقاَل: آَجْرُتؽ ِطْشِري

 ٌٖ اإلداض٠ عكس الظّ  أّ دا٥ع؟ ص:23ط َػأي١

اإلجارة مـ العؼقد الَلزمة طـد أهؾ العؾؿ: إٓ أنَّ أبا حـقػة وأصحابف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أطَلم  (35/217 )مجؿقع الػتاوى (6/25 )اإلكصاف (8/25-21 )الؿغـلواكظر:  (1)

  (3/94 ،354 ،358.)الؿققعقـ
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يجقزون لؾؿستلجر الػسخ إذا حصؾ لف طذر يف كػسف، مثؾ أن يؽتري مجًَل لقحج  

ض، أو تضقع كػؼتف، أو يؽتري دكاًكا لؾبزِّ فقحترق متاطف: ٕنَّ هذا العذر طؾقف فقؿر

يتعذر معف استقػاء الؿـػعة، أشبف ما لق تؾػت العقـ الؿستلجرة، أو مـع مـفا، وهق 

ح هذا اإلمام ابـ طثقؿقـ ضاهر اختقار ابـ حزم  ، وطزاه لشقخ ، ورجَّ

 .اإلسَلم ابـ تقؿقة 

، وهذا طؼٌد طىل [1الؿائدة:] ﴾ک ڑ ﴿اهلل تعاىل: وطؿدة الجؿفقر هق ققل 

معاوضٍة: فؾؿ يـػسخ كالبقع. قالقا: ويؿؽـف أن يمجره، أو يـتػع بف يف شلء آخر، 

 واهلل أطؾؿ.

، ويـبغل لؾؿمجر أن يػسخ انصحيح قىل اجلمهىر :قال أتى عثد اهلل غفز اهلل نه

قـ الؿمجرة، قال تعاىل: العؼد إذا طؾؿ أنَّ الؿستلجر ٓ يستطقع آكتػاع بالع

، وٓ يبعد طـ [2الؿائدة:] ﴾ېئ ۈئ ۈئ  ۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ وئ ەئ﴿

الصقاب إلزام الؿمجر بػسخ اإلجارة إذا مل يؽـ طؾقف ضرر، وطؾقف يحؿؾ ققل 

شقخ اإلسَلم رمحف اهلل، ومـ قال بؼقلف، واهلل أطىل وأطؾؿ.
(1)

 

 إشا تطى املػتأدط ايعني املػتأدط٠ قبٌ اْكضا٤ املس٠؟ ص:24ط َػأي١

َجاَرةُ  (8/23 :)الؿغـليف   حمٌد بّ قداًٞ قاي أب٘ ِزٌم  اإْلِ َٓ َطْؼٌد 

َْجَر، َواْلـُؿْستَْلِجِر اْلـُؿـَافَِع، َفنَِذا َفَسَخ اْلـُؿْستَْلِجُر  ْٕ ِر ا َيْؼتَِضل َتْؿؾِقَؽ اْلـُؿَمجِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرح الؿؿتع (1292 )الؿحىل (4/16- )البداية (8/22-23) الؿغـلاكظر:  (1)

(15/72-.) 



َٚاإِلَداَض٠ٔ  49  َباُب امٝلَػاٜقا٠ٔ 

ْكتَِػاَع اْختِقَاًرا مِ  
ِ
تَِفا، َوَتَرَك آ َجاَرَة َقبَْؾ اْكِؼَضاِء ُمدَّ َْجُر  :ـْفُ اإْلِ ْٕ َجاَرُة، َوا َلْؿ َتـَْػِسْخ اإْلِ

ـْ اْلـُؿـَافِعِ  ِزٌم َلُف، َوَلْؿ َيُزْل مِْؾُؽُف َط  ه.آَ

 اغت٦ذاض ايعكاضات ٚايسٚاب  ٌٖٚ ٜؿرتط َؿاٖستٗا؟ ص:25ط َػأي١

ـَ أَْهِؾ اْلِعْؾِؿ  (8/23-24 :)الؿغـليف   قاي ابّ قداًٞ َٓ ِخََلَف َبقْ َو

ـُ الْ فِل إَباَحِة إَجاَرةِ اْلعَ  ـْ َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ ـَؼاِر، َقاَل اْب
ـْ َكْحَػُظ َطـُْف مِ ُؿـِْذِر: َأْجَؿَع ُكؾُّ َم

َوابِّ َجائٌِز. ٍَة  َطَؾك َأنَّ اْستِئَْجاَر اْلـُؿـَاِزِل َوالدَّ  ُمَعقَـّ
ةٍ َّٓ فِل ُمدَّ َٓ َتُجقُز إَجاَرُتَفا إ َو

ـْ ُمَشاَهَدتِِف وَ 
َٓ ُبدَّ مِ َٓ َيُجقُز  :َتْحِديِدهِ َمْعُؾقَمٍة، َو َّٓ بَِذلَِؽ، َو َٓ َيِصقُر َمْعُؾقًما إ َفنِكَُّف 

َٓ َوْصُػُف. . إْصََلُقُف، َو افِِعلُّ َػةِ  َوبَِفَذا َقاَل الشَّ  َأْجَزأَ. :َوَقاَل َأُبق َثْقٍر: إَذا ُضبَِط بِالصِّ

ْؤَيةِ  ْأي: َلُف ِخقَاُر الرُّ  ه.اَوَقاَل َأْصَحاُب الرَّ

إن استطقع ضبطف بالصػة: أجزأ، كؿا قال أبق ثقر،  :عثد اهلل غفز اهلل نهقال أتى 

 وإٓ فَل يجزئ، كؼقل الحـابؾة، والشافعقة، واهلل أطؾؿ.

ُٖاّ. ص:26ط َػأي١  نطا٤ اذٜت

(: أمجع كؾ مـ كحػظ طـف مـ 8/24) الؿغـلكؿا يف   قاي ابّ املِذر

 هتف، شفقًرا مسؿاة.اأهؾ العؾؿ أنَّ كراء الحؿام جائٌز إذا حدده، وذكر مجقع آل

وكؼؾ ابـ قدامة طـ أمحد أكف سئؾ طـ ذلؽ؟ فؼال: أخشك. وكلكف مل  ُ :قهت

يعجبف، وهذا مـف طىل صريؼ الؽراهة: تـزيًفا، ٓ تحريًؿا، كؿا بقـ ذلؽ أصحابف: 

 ٕكف تبدو فقف العقرات.



 55  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

   َّومذهب مالؽ، والشافعل، وأبل ثقر، وأصحاب الرأي الجقاز: ٕن

ام، وآغتسال بؿائف، وأحقال الؿؽتري إكؿا  يلخذ إجر طقًضا طـ دخقل الحؿَّ

الؿسؾؿقـ محؿقلة طىل السَلمة، وإن وقع مـ بعضفؿ فعؾ ما ٓ يجقز: مل يحرم 

إجر الؿلخقذ مـف، كؿا لق اكترى داًرا لقسؽـفا، فشرب فقفا مخًرا.
(1)

  

 ٌٖ يًُؤدط إٔ ٜٓتؿع بايعني املػتأدط٠؟ ص:27ط َػأي١

ُؿْستَْلِجَر َيْؿؾُِؽ ـَوُجْؿَؾُتُف أَنَّ الْ   (8/25.:)ؿغـلاليف   قاي ابّ قداًٞ

ِر َطـَْفا، ـَؿبِقَع بِاْلبَقِْع، َوَيُزوُل مِْؾُؽ الْ ـُؿْشتَِري الْ ـَؿـَافَِع بِاْلَعْؼِد، َكَؿا َيْؿؾُِؽ الْ ـالْ  ُؿَمجِّ

ـْ الْ  َكََّفا َصاَرْت َفََل َيُجقُز َلُف التََّص  :َؿبِقعِ ـَكَؿا َيُزوُل مِْؾُؽ اْلبَائِِع َط
ِ
ُف فِقَفا: ٕ رُّ

َف فِل الْ  َٓ َيْؿؾُِؽ اْلبَائُِع التََّصرُّ  ه.اَؿبِقعِ ـَمْؿُؾقَكًة لَِغقِْرِه، َكَؿا 

  ٓ :فنذا تصرف الؿمجر بالعقـ الؿستلجرة، فؼال مجاطة مـ أهؾ العؾؿ

تـػسخ اإلجارة بذلؽ، بؾ لؾؿمجر مـ الؿستلجر إجرة الؿسؿاة، ولؾؿستلجر 

ؿمجر أجرة الؿثؾ لؾؿدة التل اكتػع هبا، وهذا ققل مجاطة مـ الحـابؾة، مـ ال

 وقال بعض الحـابؾة، والشافعقة: تـػسخ تؾؽ الؿدة مـ اإلجارة.

 ، واهلل أطؾؿ.وانقىل األول أقزب

 إشا أخص املؤدط ايعني املػتأدط٠ قبٌ متاّ املس٠؟ ص:28ط َػأي١

 قف ما طؼد مذهب الحـابؾةأكف لقس لف شلء مـ إجرة: ٕكف مل يسؾؿ إل

اإلجارة طؾقف: فؾؿ يستحؼ شقئًا كؿا لق استلجره لقحؿؾ لف كتاًبا إىل مقضٍع، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/24-25.)الؿغـلاكظر:  (1)



َٚاإِلَداَض٠ٔ  51  َباُب امٝلَػاٜقا٠ٔ 

فحؿؾف بعض الطريؼ، أو استلجره لقحػر لف طشريـ ذراًطا، فحػر لف طشرًة،  

 وامتـع مـ حػر الباقل.

  ومذهب أكثر الػؼفاء أنَّ لف أجر ما سؽـ إن كان الؿستلَجر داًرا، وكذلؽ

كان الؿستلَجر غقر سؽـ: ٕكف أخذ مؾؽ غقره طىل سبقؾ أجر غقر السؽـ إن 

 الؿعاوضة: فؾزمف طقضف كالؿبقع، وكؿا لق تعذر استقػاء الباقل ٕمٍر غالب.

، واهلل أطؾؿ.نه أجزج ما يستحقه مثههأنَّ  انصحيح :قال أتى عثد اهلل غفز اهلل نه
(1)

 

 إشا تًؿت ايعني املػتأدط٠ ٌٖ تٓؿػذ اإلداض٠؟ ص:29ط َػأي١

 .قبضفا: اكػسخت اإلجارة بغقر خَلف، كؿا ذكر ابـ قدامة إذا تؾػت قبؾ

  وإذا تؾػت بعد الؼبض قبؾ آستعؿال: فتـػسخ أيًضا يف ققل طامة أهؾ

العؾؿ، وخالػ أبق ثقر، فؼال: يستؼر إجر بالؼبض، وهق غؾٌط مـف: ٕنَّ 

 الؿعؼقد طؾقف الؿـافع ٓ العقـ.

  َّاإلجارة تـػسخ فقؿا بؼل مـ  وإذا تؾػت بعد استعؿالفا لؿدة معقـة: فنن

الؿدة دون ما مضك، ويؽقن لؾؿمجر مـ إجر بؼدر ما استُقيف مـ الؿـػعة، 

وهق مذهب أمحد، والشافعل وغقرمها.
(2)

  

إذاحدث طىل العقـ الؿستلجرة ما يؿـع كػعفا أصًَل، أو يؿـع كػعفا  تيبيُ:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (6/55.)اإلكصاف (8/26 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (8/28.)الؿغـلاكظر:  (2)
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عؾؿ، وإذا أمضاها مـ ققيل أهؾ ال انصحيحالؿعؼقد طؾقف: تـػسخ اإلجارة طىل 

الؿستلجر: فعؾقف إجرة كامؾة إٓ أن يتَِّػؼا طىل أقؾ مـ ذلؽ، واهلل أطؾؿ.
(1)

  

إشا ٖذذطب األدذذري  أٚ ؾذذطزت ايسابذذ١  أٚ ٖذذطب املذذؤدط بذذايعني  أٚ        ص:31ط َػأي١

 َٓعٗا  ؾٌٗ تٓؿػذ اإلداض٠؟

َِجقُر، َأْو َشَرَدْت  (8/27 :)الؿغـليف   قاي ابّ قداًٞ ْٕ إَذا َهَرَب ا

ُة، أَْو َأَخَذ الْ الدَّ  ـَ َوَهَرَب بَِفا، أَْو َمـََعُف اْستِقَػاَء الْ ـابَّ ُر اْلَعقْ ـْ َغقِْر ـُؿَمجِّ
َؿـَْػَعِة مِـَْفا مِ

ـْ َيثُْبُت لِْؾُؿْستَْلِجِر ِخقَاُر اْلَػْسِخ: َفنِْن َفَسَخ  :َهَرٍب 
َجاَرُة، َلؽِ َفََل  :َلْؿ َتـَْػِسْخ اإْلِ

َجاَرُة بُِؿِضلِّ الْ  :َسْخ َكََلَم، َوإِْن َلْؿ َيػْ 
ةِ َيْقًما َفقَْقًماـاْكَػَسَخْت اإْلِ َفنِْن َطاَدْت : ُؿدَّ

ـُ فِل َأْثـَاِء الْ  ةِ ـاْلَعقْ ةُ ـَفنِْن اْكَؼَضْت الْ : اْستَْقَفك َما َبِؼَل مِـَْفا :ُؿدَّ اْكَػَسَخْت  :ُؿدَّ

َجاَرُة: لَِػَقاِت الْ  ِة، َوإِْن َكا َؿْعُؼقدِ َطَؾقِْف.ـاإْلِ مَّ َجاَرُة َطَؾك َمْقُصقٍف فِل الذِّ َكْت اإْلِ

ـٍ  ـْ  :َكِخقَاَصِة َثْقٍب، َأْو بِـَاِء َحائٍِط، َأْو َحْؿٍؾ إَلك َمْقِضٍع ُمَعقَّ ـْ َمالِِف َم
ُاْستُْمِجَر مِ

ـْ َمالِفِ  :َيْعَؿُؾُف، َكَؿا َلْق َأْسَؾَؿ إَلقِْف فِل َشْلٍء َفَفَرَب 
ـْ  َفنِْن َلؿْ  :ُاْبتِقَع مِ َثبََت  :ُيْؿؽِ

 :َوَصبََر إَلك َأْن َيْؼِدَر َطَؾقْفِ  :َفََل َكََلَم، َوإِْن َلْؿ َيْػَسَخ  :َفنِْن َفَسَخ : لِْؾُؿْستَْلِجِر اْلَػْسُخ 

َٓ َيُػقُت بَِفَربِِف. ِة  مَّ َنَّ َما فِل الذِّ
ِ
 هاَفَؾُف ُمَطاَلبَتُُف بِاْلَعَؿِؾ: ٕ

 إشا غضبت ايعني  ٌٖ تٓؿػذ اإلداض٠؟ ص:31ط َػأي١

َنَّ فِقِف َتْلِخقَر  (8/35 :)الؿغـليف   قاي ابّ قداًٞ
ِ
لِْؾُؿْستَْلِجِر اْلَػْسُخ: ٕ

فِ  ـِ َسَقاًء، َوإِْن َلْؿ َيْػَسْخ  :َفنِْن َفَسَخ  :َحؼِّ َفاْلُحْؽُؿ فِقِف َكَؿا َلْق اْكَػَسَخ اْلَعْؼُد بِتََؾِػ اْلَعقْ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/29.)الؿغـلاكظر:  (1)



َٚاإِلَداَض٠َٔباُب امٝلَػاٜق  53  ا٠ٔ 

َجاَرةِ   ُة اإْلِ ُجقِع بِالْ  َفَؾفُ  :َحتَّك اْكَؼَضْت ُمدَّ ـَ اْلَػْسِخ َوالرُّ ـَ ـاْلِخقَاُر َبقْ ك، َوَبقْ ُؿَسؿَّ

َنَّ الْ 
ِ
َؿْعُؼقَد َطَؾقِْف َلْؿ َيُػْت ـاْلبََؼاِء َطَؾك اْلَعْؼِد َوُمَطاَلبَِة اْلَغاِصِب بَِلْجِر اْلِؿثِْؾ: ٕ

 .ُمْطَؾًؼا، َبْؾ إَلك َبَدٍل، َوُهَق اْلِؼقَؿةُ 

ُج اْكِػَس  قاي: تِل َتُؼقُل: إنَّ َمـَافَِع َوَيتََخرَّ َواَيِة الَّ اُخ اْلَعْؼِد بُِؽؾِّ َحاٍل َطَؾك الرِّ

. ـُ َٓ ُتْضَؿ ْأِي  اْلَغْصِب  ِعلِّ فِل َذلَِؽ اْختََِلٌف  ،َوُهَق َقْقُل َأْصَحاِب الرَّ
افِ َْصَحاِب الشَّ

ِ
 .َوٕ

ّٓا ثِ ٚدس بٗا عّٝبا   ٜهٔ عًِ ب٘؟ ص:32ط َػأي١  إشا انرت٣ عٝ

َوإَِذا اْكتََرى َطقْـًا، َفَقَجَد بَِفا َطقْبًا  (8/32 :)الؿغـليف   قاي ابّ قداًٞ

ـْ َطؾَِؿ بِفِ  ـُ الْ  َفَؾُف َفْسُخ اْلَعْؼِد بَِغقِْر ِخََلٍف َكْعَؾُؿُف. :َلْؿ َيُؽ ُؿـِْذِر: إَذا اْكتََرى ـَقاَل اْب

ًة بَِعقْـَِفا، َفَقَجَدَها َجُؿقًحا، َأْو َطُضقًضا، أَْو كَ  ا ُػقًراَدابَّ ، َأْو بَِفا َطقٌْب َغقُْر َذلَِؽ مِؿَّ

َجاَرَة، َوإِْن َشاَء َأَخَذَها. :ُيْػِسُد ُرُكقَبَفا َها َوَفَسَخ اإْلِ  َفؾِْؾُؿْؽتَِري اْلِخقَاُر، إْن َشاَء َردَّ

َكَُّف َطقٌْب فِل الْ 
ِ
ْأِي، َوٕ  َطَؾقِْف، فَ ـَوَهَذا َقْقُل َأبِل َثْقٍر، َوَأْصَحاِب الرَّ

َلْثبََت َؿْعُؼقدِ

َْطقَاِن. ْٕ  ه.اَواْلَعقُْب الَِّذي ُيَردُّ بِِف َما َتـُْؼُص بِِف قِقَؿُة اْلَؿـَْػَعةِ  اْلِخقَاَر َكاْلَعقِْب فِل ُبقُقِع ا

 اغت٦ذاض اآلزَٞ اذتط. ص:33ط َػأي١

 دلَّ حديث أبل هريرة الذي يف الباب طىل جقاز ذلؽ.

َدمِلِّ بَِغقِْر َيُجقُز اْستِئْجَ  (8/35 :)الؿغـليف   قاي ابّ قداًٞ ْٔ اُر ا

ـَ َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ، َوَقْد آَجَر ُمقَسك  َواْستَْلَجَر الـَّبِلُّ  َكْػَسُف لِِرَطاَيِة اْلَغـَِؿ. ِخََلٍف َبقْ
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ُفَؿا َطَؾك الطَِّريِؼ  :َوَأُبق َبْؽٍر َرُجًَل  ملسو هيلع هللا ىلص لِقَُدلَّ

(1)
 ه.ا

 االغت٦ذاض يهتاب١ املضشـ. ص:34ط َػأي١

 ًٞقاي ابّ قدا   يفالؿغـل (8/39:) ـْ َيْؽتُُب َلُف َوَيُجقُز َأْن َيْستَْلِجَر َم

ـِ  فِل َقْقِل َأْكثَِر َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ. ،ُمْصَحًػا ـِ َزْيٍد، َوَمالِِؽ ْب ـْ َجابِِر ْب َوُرِوَي َذلَِؽ َط

ـُ الْ  دِيـَاٍر. ، َوَأُبق َثْقٍر َواْب افِِعلُّ : َوقَ  ُؿـِْذِر.ـَوبِِف َقاَل َأُبق َحـِقَػَة، َوالشَّ ـَ ـُ ِسقِري اَل اْب

ُجَؾ َشْفًرا، ُثؿَّ َيْستَْؽتِبَُف ُمْصَحًػا. َوَكِرَه َطْؾَؼَؿُة كِتَاَبَة  َٓ َبْلَس َأْن َيْستَْلِجَر الرَّ

َْجِر.ـالْ  ْٕ ـْ َأْهِؾ  ُؿْصَحِػ بِا
ا َيْختَصُّ َفاِطُؾُف بَِؽْقكِِف مِ ُف َيَرى َأنَّ َذلَِؽ مِؿَّ َوَلَعؾَّ

ََلةِ اْلُؼْرَبِة، َفَؽرِ  َْجَر َطَؾقِْف َكالصَّ ْٕ َوَلـَا َأكَُّف فِْعٌؾ ُمبَاٌح َيُجقُز َأْن َيـُقَب فِقِف اْلَغقُْر  .َه ا

ـْ اْلَغقْرِ  َْجِر َطَؾقِْف، َكؽِتَاَبِة اْلَحِديِث، َوَقْد َجاَء فِل اْلَخبَرِ  :َط ْٕ ََماَ» :َفَجاَز َأْخُذ ا َأَحؼُّ

 ها.«اهللََأَخْذُتْؿََعَؾْقِفََأْجًراَكَِتاُبَ

 االغت٦ذاض يًدس١َ. ص:35ط َػأي١

َوَيُجقُز َأْن َيْستَْلِجَر  (8/43:)الؿغـليف   قاي أب٘ حمٌد بّ قداًٞ

َِجقُر َرُجًَل َأْو اْمَرَأًة،  ْٕ ـْ َيْخِدُمُف ُكؾَّ َشْفٍر، بَِشْلٍء َمْعُؾقٍم، َوَسَقاٌء َكاَن ا لِِخْدَمتِِف َم

ا َأْو َطبًْدا. َٓ َوبَِفَذا َقاَل أَُبق  ُحرًّ ُف َتُجقُز الـِّقَاَبُة فِقِف، َو َكَّ
ِ
، َوَأُبق َثْقٍر: ٕ افِِعلُّ َحـِقَػَة، َوالشَّ

ـْ أَْهِؾ اْلُؼْرَبِة.
َْطقَادَ ـَقاَل َأْحَؿُد: َأِجقُر الْ  َيْختَصُّ َطامُِؾُف بَِؽْقكِِف مِ ْٕ  ،ُؿَشاَهَرةِ َيْشَفُد ا

َٓ ُيْشتَرِ  ؟ َقاَل: َما َلْؿ َيُضّر بَِصاِحبِِف.قِقَؾ َلفُ  ُط َذلَِؽ.َواْلُجُؿَعَة، َو ـِ ْكَعتَقْ ُع بِالرَّ  : َفقَتََطقَّ

ـْ اْلِخْدَمِة، َولَِفَذا َوَقَعْت ُمْستَثْـَاًة 
ََلةِ ُمْستَثْـَاٌة مِ َنَّ َأْوَقاَت الصَّ

ِ
إكََّؿا َأَباَح َلُف َذلَِؽ: ٕ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(، طـ طائشة 2264أخرجف البخاري ) (1)
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ـُ الْ  َوَقاَل  ُؿْعتَؽِِػ بِتَْرِك ُمْعتََؽِػِف َلَفا.ـفِل َحؼِّ الْ   َِجقُر ـاْب ْٕ َٓ َبْلَس َأْن ُيَصؾَِّل ا ُؿبَاَرِك: 

ـَّةِ  ـُ الْ  .َرَكَعاِت السُّ َوَقاَل َأْحَؿُد: َيُجقُز  ُؿـِْذِر: َلقَْس َلُف َمـُْعُف مِـَْفا.ـَوَقاَل َأُبق َثْقٍر، َواْب

َة لِْؾِخْدَمةِ  ََمَة َواْلُحرَّ ْٕ ُجِؾ َأْن َيْستَْلِجَر ا ـْ  ،لِؾرَّ
ـْ الـََّظِر، َلقَْسْت َوَلؽِ َيْصِرُف َوْجَفُف َط

َٓ إَلك  َدًة، َو َٓ َيـُْظُر إَلقَْفا ُمتََجرِّ َٓ َيْخُؾق َمَعَفا فِل َبقٍْت، َو ةِ، َو ََمُة مِثَْؾ اْلُحرَّ ْٕ ا

 َكُحْؽِؿِف َقبَْؾَفا،  َشْعِرَها.
َجاَرةِ َنَّ ُحْؽَؿ الـََّظِر َبْعَد اإْلِ

ِ
ـَ إكََّؿا َقاَل َذلَِؽ: ٕ َق َبقْ َوَفرَّ

َجاَرةِ، َفَؽَذلَِؽ َبْعَدَها. َكَُّفَؿا َيْختَؾَِػاِن َقبَْؾ اإْلِ
ِ
ةِ: ٕ ََمِة َواْلُحرَّ ْٕ  هاا

 إشا َات املهطٟ  أٚ املػتهطٟ  ٌٖ تٓؿػذ اإلداض٠؟ ص:36ط َػأي١

  مذهب الثقري، والؾقث، وأصحاب الرأي، وابـ حزم أنَّ اإلجارة تـػسخ

ؼؾ الؿؾؽ إىل القرثة، وبؿقت بؿقت أحدمها: ٕكف بؿقت الؿؽري يـت

 الؿستؽري يتعذر استقػاء الؿـػعة، والعؼد تؿَّ معف، ٓ مع غقره.

  ومذهب الجؿفقر أنَّ العؼد ٓ يـػسخ، بؾ يستؿر طؾقف حتك تـتفل الؿدة

الؿحددة بإجرة الؿحددة: ٕكف طؼد ٓزم فَل يـػسخ بؿقت العاقد مع سَلمة 

 الؿعؼقد طؾقف كالبقع.

ن العقـ تـتؼؾ إىل مؾؽ القرثة بتسؾقؿ ذلؽ، ولؽـ مع تعؾؼ طـ كق ُٗأجٚب

حؼ آستئجار هبا، فَل يـايف اكتؼالفا استقػاء آستئجار الؿعؼقد طؾقف، وبؿقت 

الؿستؽري ٓ يتعذر استقػاء الؿـػعة، بؾ لقرثتف استقػاؤها: ٕهنا مـ الحؼقق التل 

 يرثقهنا.

ـ لف مـ يؼقم مؼامف يف استقػاء وطىل ققل الجؿفقر: فننَّ الؿؽتري إذا مل يؽ
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الؿـػعة، أو كان غائبًا، كؿـ يؿقت يف سػر، ويخؾػ مجؾف الذي اكتراه، ولقس لف  

طؾقف شلء يحؿؾف، وٓ وارث لف حاضر يؼقم مؼامف: فننَّ اإلجارة تـػسخ، وهذا 

: ٕنَّ هذا أمر غالب يؿـع الؿستلجر مـ آكتػاع بالعقـ أشبف ضاهر كَلم أمحد 

صبت، وٕن بؼاء العؼد ضرر يف حؼ الؿؽري، والؿؽتري: ٕنَّ الؿؽتري ما لق غ

يجب طؾقف الؽراء مـ غقر كػع، والؿؽري يؿتـع طؾقف التصرف يف مالف مع ضفقر 

 امتـاع الؽراء طؾقف.

، وهق ضاهر ترجقح انزاجح قىل اجلمهىرالظاهر أنَّ  :قال أتى عثد اهلل غفز اهلل نه

.اإلمام ابـ طثقؿقـ 
(1)

  

 شا أٖدط املٛقٛف عًٝ٘ َس٠ٟ  ؾُات يف أثٓا٥ٗا؟إ ص:37ط َػأي١

 :يف هذه الؿسللة ققٓن ٕهؾ العؾؿ، ومها وجفان لؾحـابؾة 

أنَّ اإلجارة ٓ تـػسخ: ٕكف أجر مؾؽف يف زمـ وٓيتف: فؾؿ يبطؾ  اهق٘ي األٗي:

 بؿقتف كؿا لق أجر مؾؽف الؿطؾؼ.

تبقـا أكف أجر مؾؽف،  تـػسخ اإلجارة فقؿا بؼل مـ الؿدة: ٕكَّا اهق٘ي اهجاُٛ:

ومؾؽ غقره: فصح مؾؽف دون مؾؽ غقره، وٕنَّ الؿـافع بعد مقتف حؼ لغقره، فَل 

يـػذ طؼده طؾقفا مـ غقر مؾؽ، وٓ وٓية، بخَلف الؿطؾؼ: فننَّ القارث يؿؾؽف 

مـ جفة الؿقروث: فَل يؿؾؽ إٓ ما خؾػف، وأما البطـ الثاين يف الققػ، فقؿؾؽقكف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الؿحىل (4/17 )بداية الؿجتفد (6/65 )اإلكصاف (8/43-44 )الؿغـلواكظر:  (1)

(1291 )البقان (7/375.) 
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ؿا حدث فقفا بعد البطـ إول كان مؾًؽا لفؿ، وهذا الؼقل مـ جفة القاقػ، ف 

، انصحيح، وهق ، وهق ترجقح اإلمام ابـ طثقؿقـ رجحف شقخ اإلسَلم 

واهلل أطؾؿ.
(1)

  

ٞٗ ايضيٖب  أٚ َاي٘ َس٠  ؾبًؼ يف أثٓا٥ٗا؟ ص:38ط َػأي١  إشا آدط ايٛي

 الف مذهب الحـابؾة أنَّ الصبل لقس لف فسخ اإلجارة: ٕنَّ تصرف القيل يف أمق

 كافذ، وهق ققل بعض الشافعقة.

  ومذهب الشافعقة أْن يػرق بقـ ما إذا أجره مدًة يتحؼؼ بؾقغف يف أثـائفا، مثؾ

إن أجره طامقـ، وهق ابـ أربع طشرة سـة: فتبطؾ يف العام السادس طشر: ٕكـا 

كتقؼـ أكف أجره فقفا بعد بؾقغف، وتصح يف الرابع طشر، ويف الخامس طشر طىل 

 ققل مجاطة مـ الحـابؾة. وجٍف، وهذا

  وقال أبق حـقػة: إذا بؾغ الصبل فؾف الخقار بقـ الػسخ واإلمضاء: ٕكف طؼد

طىل مـافعف يف حال ٓ يؿؾؽ التصرف يف كػسف، فنذا مؾؽ: ثبت لف الخقار، كإمة 

 إذا ُأطتؼت تحت طبد.

 بلنَّ ما قاس طؾقف إكؿا ثبت لفا الخقار: ٕهنا طتؼت تحت ٚٝأدٝب عٔ شيو:

: مل يثبت لفا الخقار.  طبد: ٕجؾ العقب، ٓ لؿا ُذكر، ولفذا لق طتؼت تحت حرٍّ

ًٓ تؼققد الؿسللة بالبؾقغ مع الرشد، وأشار  :قال أتى عثد اهلل غفز اهلل نه يـبغل أو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (6/34-35.)اإلكصاف (8/45-46 )الؿغـلاكظر:  (1)
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، ثؿ الذي يظفر أنَّ تصرف القيل كافذ: مامل يحصؾ ققاطدهإىل ذلؽ ابـ رجب يف  

يعؼد طؾقف مدة صقيؾة: فننَّ هذا ُيػضل إىل أن يعؼد ضرر طىل الصبل يف مؾؽف، كلن 

طىل مجقع مـافعف صقل طؿره، وإىل أن يتصرف فقف يف غقر زمـ وٓيتف طؾقف.
(1)

  

ُر ـَوإِْن َماَت اْلَقلِلُّ الْ  (8/47 :)الؿغـليف  قال ابـ قدامة   ُؿَمجِّ

بِلِّ َأْو َمالِِف، َأْو ُطِزَل، َواْكتََؼَؾْت ا َيُة إَلك َغقِْرهِ لِؾصَّ َٓ َكَُّف َتَصرَّ  :ْلِق
ِ
، َف َلْؿ َيبُْطْؾ َطْؼُدُه: ٕ

ُفُف بَِؿْقتِِف َأْو َطْزلِِف، َكَؿا َلْق  َيتِِف، َفَؾْؿ َيبُْطْؾ َتَصرُّ َٓ ِف، فِل َمَحؾِّ ِو ـْ َأْهِؾ التََّصرُّ
َوُهَق مِ

فِِف فِقَؿا َلُف الـََّظُر فِقِف.َماَت َكاضُِر اْلَقْقِػ َأْو ُطِزَل، َأْو َماَت اْلَحاكُِؿ بَ   هاْعَد َتَصرُّ

 إشا أدط عبسٙ َس٠  ثِ أعتل يف أثٓا٥ٗا؟ ص:39ط َػأي١

  مذهب الحـابؾة، والشافعل يف الجديد أنَّ العتؼ يصح، وٓ يبطؾ طؼد

اإلجارة: ٕكف طؼد ٓزم طؼده طىل ما يؿؾؽ، وٓ يـايف العتؼ استقػاء الؿـػعة التل 

 قد طؼدت، وتعؾؼت بعقـ العبد.

 مذهب الشافعل يف الؼديؿ أنَّ العبد يرجع طىل سقده بلجر الؿثؾ: ٕنَّ و

الؿـافع ُتْستَقَفك مـف بسبٍب كان مـ جفة السقد، فرجع بف طؾقف كؿا لق أكرهف بعد 

 طتؼف طىل ذلؽ العؿؾ.

بلهنا مـػعة استحؼت بالعؼد قبؾ العتؼ: فؾؿ يرجع ببدلفا كؿا لق زوج  ُٗأجٚب:

 خقل الزوج هبا: فننَّ ما يستقفقف السقد ٓ يرجع بف طؾقف.أمتف، ثؿ أطتؼفا بعد د

 حـقػة: لؾعبد الخقار بقـ الػسخ، أو اإلمضاء، كالصبل إذا بؾغ.  قال أبقو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/376.)البقان (8/46 )الؿغـلاكظر:  (1)
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إذا كان السقد الؿعتِؼ قد اشترط طىل العبد إتؿام  انقىل األولهق  وانصحيح 

 ، وإن أصؾؼ العتؼ بدون شرط أو ققد: فؾؾعبدالعؿؾ، كؿا حصؾ لسػقـة 

الخقار بقـ أن يتؿ العؿؾ، أو يتركف: إٓ إن حصؾ الضرر بتركف: فقؾزمف اإلتؿام، 

ويرجع طىل سقده بلجرة الؿثؾ كؿا قال الشافعل يف الؼديؿ، واهلل أطؾؿ.
(1)

  

ّٓا ثِ باعٗا بعس تأدريٖا  ؾٌٗ ٜضض ايبٝع؟ ص:41ط َػأي١  إشا أدط عٝ

 جارة طؼد مذهب أمحد، ومالؽ، والشافعل يف أحد ققلقف صحة البقع: ٕنَّ اإل

 طىل الؿـافع: فؾؿ تؿـع الصحة كؿا لق زوج أمتف، ثؿ باطفا.

  وقال الشافعل يف ققٍل لف: إن باطفا لغقر الؿستلجر: مل يصح البقع: ٕنَّ يد

 الؿستلجر حائؾة تؿـع التسؾقؿ، فلشبف بقع الؿغصقب.

: بلنَّ يد الؿستلجر إكؿا هل طىل الؿـافع، والبقع طىل الرقبة ٚٝأدٝب عٔ شيو:

فَل يؿـع ثبقت القد طىل أحدمها تسؾقؿ أخر، كؿا لق باع إمة الؿزوجة، ولئـ 

مـعت التسؾقؿ يف الحال، فَل تؿـع يف الققت الذي يجب التسؾقؿ فقف، وهق طـد 

 اكؼضاء اإلجارة، ويؽػل الؼدرة طىل التسؾقؿ حقـئٍذ كاْلـُؿْسَؾؿ فقف.

 لجر: فنن أجازه جاز، وقال أبق حـقػة: البقع مقققف طىل إجازة الؿست

 وبطؾت اإلجارة، وإن ردَّه بطؾ.

 بلنَّ البقع واقع طىل غقر الؿعؼقد طؾقف يف اإلجارة: فؾؿ تعتبر إجازتف. ُٗأجٚب:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/369-375.) البقان (8/47 )الؿغـلاكظر:  (1)
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، واهلل أطؾؿ، وهق ضاهر اختقار انصحيح انقىل األول :قال أتى عثد اهلل غفز اهلل نه 

شقخ اإلسَلم، وابـ الؼقؿ.
(1)

 

 ط  ؾٌٗ تٓؿػذ اإلداض٠؟إشا باع ايعني َٔ املػتأد ص:41ط َػأي١

 :يف الؿسللة وجفان لؾحـابؾة والشافعقة 

تـػسخ اإلجارة وتبطؾ: ٕنَّ الؿستلجر مؾؽ العقـ، وكؿا أنَّ  الوجُ األول:

 مؾؽ العقـ يؿـع ابتداء اإلجارة: فقؿـع استدامتفا.

وهق ققل أكثرهؿ، أنَّ اإلجارة ٓ تـػسخ وٓ تبطؾ: ٕكف مؾؽ  الوجُ الثاىي:

بعؼد ثؿ مؾؽ الرقبة بعؼد آخر: فؾؿ يتـافقا، كؿا يؿؾؽ الثؿرة بعؼد ثؿ الؿـػعة 

يؿؾؽ إصؾ بعؼد آخر، ولق َأجر الؿقصك لف بالؿـػعة مالؽ الرقبة: صحت 

اإلجارة: فدل طىل أنَّ مؾؽ الؿـػعة ٓ يـايف العؼد طىل الرقبة، وكذلؽ لق استلجر 

ذا فقؽقن إجر باققًا طىل الؿالؽ العقـ الؿستلجرة مـ مستلجرها: جاز، وطىل ه

 الؿشتري، وطؾقف الثؿـ، ويجتؿعان لؾبائع، كؿا لق كان الؿشتري غقره.

 ، واهلل أطؾؿ.انصىابهق  انقىل انثاوي :قال أتى عثد اهلل غفز اهلل نه

الؿسللة مػروضة فقؿا إذا مل يػسخا اإلجارة، وإٓ فالغالب أكف إذا  تيبيُ:

خ اإلجارة، فنذا حصؾ الػسخ لإلجارة استحؼ حصؾ طؼد طىل البقع اتػؼا طىل فس

البائع إجارة العقـ إىل وقت الػسخ، واهلل أطؾؿ.
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أطَلم الؿققعقـ (7/371 )البقان (6/63-64 )اإلكصاف (8/48 )الؿغـلواكظر:  (1)

(2/15-11.) 

  (6/64-65.)اإلكصاف (7/371 )البقان (8/49 )الؿغـلاكظر:  (2)



َٚاإِلَداَض٠ٔ  61  َباُب امٝلَػاٜقا٠ٔ 

 َٔ اغتأدط زاّضا  ؾٌٗ ٜػهٔ بٗا َٔ ؾا٤؟ ص:42ط َػأي١ 

ْؽـَك (8/52 :)الؿغـليف   قاي ابّ قداًٞ ـْ اْستَْلَجَر َطَؼاًرا لِؾسُّ َفَؾُف أَْن  :َم

ـْ َشاَء مِ  ـَ فِقِف َم
َرِر، َأْو ُدوَكُف، َوَيَضُع فِقِف َما َيْسُؽـَُف، َوُيْسؽِ ـْ َيُؼقُم َمَؼاَمُف فِل الضَّ ؿَّ

 َٓ ا  َحاِل َوالطََّعاِم، َوَيْخُزُن فِقَفا الثِّقَاَب َوَغقَْرَها مِؿَّ ـْ الرِّ
ـِ بِِف، مِ اكِ َجَرْت َطاَدُة السَّ

ارِ  َٓ ُيْسؽِـَُفا َما َيُضرُّ بَِفا، مِثَْؾ اْلَؼصَّ َنَّ َذلَِؽ َيُضرُّ بَِفاَيُضرُّ بَِفا، َو
ِ
ٕ : ـَ ي

ادِ ـَ َواْلَحدَّ ، ي

َكََّفا َتُروُث فِقَفا َوُتْػِسُدَها
ِ
ٕ : َوابَّ َٓ َيْجَعُؾ فِقَفا الدَّ ،  ،َو ـَ ْرِجق َٓ َيْجَعُؾ فِقَفا السِّ َو

َٓ َرًحك َٓ َشقْئًا َيُضرُّ بَِفا. ،َو َٓ َيُجقُز َأْن َيْجَعَؾ فِقَفا َشقْئًا َثِؼقًَل  َو ُف َو َكَّ
ِ
 َفْقَق َسْؼٍػ: ٕ

َٓ َيْجَعُؾ فِقَفا َشقْئًا َيُضرُّ بَِفا ُيثِْؼُؾُف َوَيْؽِسُر َخَشبَُف. َّٓ َأْن َيْشتَِرَط َذلَِؽ. :َو َوبَِفَذا َقاَل  إ

ْأِي  ، َوَأْصَحاُب الرَّ افِِعلُّ َٓ َكْعَؾُؿ فِقِف ُمَخالًِػا.، الشَّ  َو

 ايػه٢ٓ؟ إشا انرت٣ زاّضا  ؾٌٗ ٜؿرتط شنط صؿ١ ص:43ط َػأي١

َجاَز إْصََلُق  :َوإَِذا اْكتََرى َداًرا (8/52 :)الؿغـليف   قاي ابّ قداًٞ

َٓ ِصَػتَِفا. ْؽـَك، َو ْكِر السُّ
، َوَأْصَحاِب  اْلَعْؼِد، َوَلْؿ َيْحتَْج إَلك ذِ افِِعلِّ َوَهَذا َقْقُل الشَّ

ْأي. َٓ َيُجقُز، َحتَّك َيُؼقَل:  الرَّ ْؽـَك َوَقاَل َأُبق َثْقٍر:  َنَّ السُّ
ِ
َأبِقُت َتْحتََفا َأَكا َوِطقَالِل: ٕ

َج اْمَرَأةً  ـْ َلُف أَْن ُيْسؽِـََفا َمَعُف. :َتْختَؾُِػ، َوَلْق اْكتََراَها لِقَْسُؽـََفا، َفتََزوَّ َوَلـَا َأنَّ  َلْؿ َيُؽ

ـْ ذِْكِرِه، َكنِصْ  ْؽـَك، َفاْستُْغـَِل َط َّٓ لِؾسُّ َٓ ُتْؽتََرى إ اَر  ـِ فِل َبَؾٍد فِقِف َكْؼٌد الدَّ ََلِق الثََّؿ

 َٓ ْؽـَك َيِسقٌر، َفَؾْؿ َيْحتَْج إَلك َضبْطِِف، َوَما َذَكَرُه  َمْعُروٌف بِِف، َوالتََّػاُوُت فِل السُّ

ـُ َضبْطُ  :َيِصحُّ 
َٓ ُيْؿؽِ تِِفْؿ، َو ـُ َوقِؾَّ ـْ َيْسُؽ  َم

َٓ َيَؽاُد َيْختَؾُِػ بَِؽثَْرةِ َرَر   َفنِنَّ الضَّ

 ه.اَفاْجُتِزَئ فِقِف بِاْلُعْرِف  :َذلَِؽ 
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ُٜطٔنب َٔ ؾا٤؟ ص:44ط َػأي١  إشا انرت٣ ظّٗطا ٜطنب٘  ؾٌٗ ي٘ إٔ 

َفَؾُف َأْن  :َوإَِذا اْكتََرى َضْفًرا لِقَْرَكبَفُ  (8/53 :)الؿغـليف   قاي ابّ قداًٞ

ـْ ُهَق أَ  َٓ ُيْركِبُُف َم ـْ ُهَق َأَخػُّ مِـُْف، َو َنَّ اْلَعْؼَد اْقتََضك ُيْركِبَُف مِثَْؾُف، َوَم
ِ
ْثَؼُؾ مِـُْف: ٕ

اكِِب، َفَؾُف َأْن َيْستَْقفَِل َذلَِؽ بِـَْػِسِف َوَكائِبِِف، َوَلُف أَْن  َرةٍ بَِذلَِؽ الرَّ اْستِقَػاَء َمـَْػَعٍة ُمَؼدَّ

ُف، َوَلقَْس َلفُ  َكَُّف َيْستَْقفِل َبْعَض َما َيْستَِحؼُّ
ِ
َكَُّف  َيْستَْقفَِل َأَقؾَّ مِـُْف: ٕ

ِ
اْستِقَػاُء َأْكثََر مِـُْف: ٕ

ا َطَؼَد َطَؾقْفِ   ه.آَ َيْؿؾُِؽ َأْكثََر مِؿَّ

 والتػاوت القسقر متسامح فقف طـد أهؾ العؾؿ. ُ :قهت

 إشا اؾرتط عًٝ٘ إٔ ال ٜػتٛيف املٓؿع١ إال بٓؿػ٘؟ ص:45ط َػأي١

  مـ أهؾ العؾؿ مـ قال: يصح الشرط. وهق وجٌف لؾشافعقة، وقال بف بعض

وهق اختقار شقخ اإلسَلم: ٕكف قد يؽقن لف غرض يف تخصقصف الحـابؾة، 

 باستقػاء الؿـػعة.

  ومـفؿ مـ قال: ٓ يصح الشرط، وهق ققل الحـابؾة يف إشفر، ووجٌف

لؾشافعقة: ٕكَّف شرٌط يـايف مؼتضك العؼد: فننَّ الؿستلجر قد مؾؽ الؿـػعة، 

 فقعؿؾ هبا ما شاء، والعؼد طـد أكثرهؿ صحقح.

إن كان الؿمجر لف غرض صحقح يف الشرط:  :عثد اهلل غفز اهلل نهقال أتى 

، وإٓ فَل يصح الشرط، والعؼد صحقح طىل كؾ حال، واهلل أطؾؿ. صحَّ
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/353.)البقان( 152)ص آختقارات (8/53-54 )الؿغـلاكظر:  (1)



َٚاإِلَداَض٠ٔ  63  َباُب امٝلَػاٜقا٠ٔ 

 
ه قال شقخ اإلسَلم: فنن تعذر استقػاء الؿـػعة بـػسف: فؾف الػسخ.ا تيبيُ:

آختقارات (.152)ص 

َُٜؤٚدط ايعني اييت اغت ص:46ط َػأي١  أدطٖا؟ٌٖ زٛظ يًُػتأدط إٔ 

  ذهب مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ إىل الجقاز إذا كان قد قبضفا، وهق ققل سعقد بـ

الؿسقب، وابـ سقريـ، ومجاهد، وطؽرمة، وأبل سؾؿة، والـخعل، والشعبل، 

والثقري، والشافعل، وأمحد، وأصحاب الرأي، وهق ترجقح شقخ اإلسَلم، 

 عفا، والتصرف فقفا.وابـ الؼقؿ: ٕنَّ الؿـافع مؾؽف: فجاز لف إهداؤها، وبق

  وطـ أمحد رواية ذكرها بعض أصحابف أكف ٓ يجقز لف ذلؽ: ٕنَّ الـبل 

هنك طـ ربح مامل يضؿـ.
(1)

 

بلنَّ الؿـافع قد دخؾت يف ضؿان الؿستلجر ما دامت العقـ باققة مل  وُأجيب:

افع: تتؾػ: ٕكف ٓ يستقيف الؿـافع إٓ ببؼاء العقـ، وٕكف لق شغؾ طـ آكتػاع بالؿـ

لؽاكت مـ ضؿاكف: فدلَّ طىل أن ضؿان الؿـافع طىل الؿستلجر، ولؽـ ذلؽ 

مشروط ببؼاء العقـ: ٕنَّ الؿـافع والعقـ ٓ تؽقن مؼبقضة إٓ ببؼائفا، وطىل هذا 

، واهلل أطؾؿ.انصحيحهق  فانقىل األولفالؿستلجر قد ربح فقؿا ضؿـ، 
(2)

  

قز لف إجارتف إٓ لؿـ يؼقم طىل ققل الجؿفقر بالجقاز: فنكف ٓ يج تيبيُ:

 مؼامف، أو دوكف يف الضرر: لؿا تؼدم.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.785رقؿ ) البؾقغتؼدم تخريجف يف  (1)

  (5/155-156.)هتذيب الســ( 151)ص اراتآختق (8/54 )الؿغـلاكظر:  (2)
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 ٌٖ يًُػتأدط تأدريٖا قبٌ قبضٗا؟ ص:47ط َػأي١

  َّمذهب الحـابؾة، وأبل حـقػة، وإشفر مـ ققيل الشافعل أكف ٓ يجقز: ٕن

 الؿـافع مؿؾقكة بعؼد معاوضة، فاطتبر يف جقاز العؼد طؾقفا الؼبض، كإطقان.

 شافعقة إىل الجقاز: ٕنَّ قبض العقـ يف اإلجارة ٓ وذهب بعض الحـابؾة، وال

تلثقر لف يف قبض الؿـػعة: فنكف لق استلجر فاهندمت قبؾ استقػاء الؿـػعة: 

 اكػسخت اإلجارة كؿا لق اهندمت قبؾ الؼبض.

، واهلل أطؾؿ، وما ذكروه ٓ يـايف أنَّ قبض العقـ وانقىل األول أقزب ُ :قهت

ذلؽ.سبب لؼبض الؿـػعة، وممثر يف 
(1)

  

 ٌٖ ي٘ إٔ ٜؤٚدط ايعني َٔ َايهٗا؟ ص:48ط َػأي١

  َّمذهب الجؿفقر جقاز ذلؽ، وهق ققل مالؽ، والشافعل، وأمحد: ٕن

الؿـافع قد صارت مؾؽف: فجاز لف بقعفا مؿـ شاء، وٕنَّ كؾ طؼد جاز مع غقر 

 العاقد: جاز مع العاقد.

 ام: فننَّ وذهب أبق حـقػة إىل طدم الجقاز: ٕنَّ ذلؽ يمدي إىل تـاقض إحؽ

ا لؿا  ا لف، فقصقر مستحؼًّ التسؾقؿ مستحؼ طىل الؽراء، فنذا اكتراها: صار مستحؼًّ

 يستحؼ طؾقف.

بلنَّ كؾ واحد مـ آستحؼاققـ حصؾ بعؼد مـػصؾ، وٓ تـاقض  وُأجيب:

ذلؽ. يف
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/354.)البقان (8/55 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (4/16.)البداية (7/354 )البقان (8/55 )الؿغـلاكظر:  (2)



َٚاإِلَداَض٠ٔ  65  َباُب امٝلَػاٜقا٠ٔ 

 ٌٖ يًُػتأدط إٔ ٜؤدط ايعني مببًؼ ظا٥س ع٢ً َا اغتأدطٙ؟ ص:49ط َػأي١ 

 ذلؽ، وهق ققل ططاء، والحسـ،  ذهب كثقٌر مـ أهؾ العؾؿ إىل جقاز

 .والزهري، وأبل ثقر، والشافعل، وأمحد، وابـ الؿـذر، وابـ حزم

: ٕكف طؼد يجقز برأس الؿال: فجاز بزيادة، ابـ تقؿقة واختاره شقخ اإلسَلم

كبقع الؿبقع بعد قبضف، وٕنَّ الؿـافع قد صارت مؾًؽا لف يعؿؾ هبا ما شاء: فؾف 

 بقعفا بؿا يرضقف.

 اطٌة إىل مـع ذلؽ، وهق رواية طـ أمحد، وقال بف مجاطة مـ التابعقـ، وذهب مج

مـفؿ: ابـ الؿسقب، وابـ سقريـ، ومجاهد، وأبق سؾؿة، وطؽرمة، والشعبل، 

 والـخعل: لدخقلفا يف ربح مامل يضؿـ.

  وطـ أمحد رواية ثالثة بلكف يجقز لف الزيادة إذا كان قد زاد شقئًا يف العقـ

أو غقرها: فنن فعؾ بدون زيادة تصدق بالزيادة، وهق ققل الؿمجرة مـ طؿارةٍ، 

 .الثقري، وأبل حـقػة، وُروي طـ الشعبل

 .«مل يضؿـ هنك طـ ربح ما»واستدلقا بالحديث: 

بلنَّ الؿـافع قد دخؾت يف ضؿاكف: فنهنا لق فاتت مـ غقر  ٚٝأدٝب عٔ شيو:

 استقػائف كاكت مـ ضؿاكف: ففق يربح فقؿا ضؿـ.

، واهلل أطىل وأطؾؿ.انصحيحهق  انقىل األول :هلل غفز اهلل نهقال أتى عثد ا
(1)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (6/33 )اإلكصاف (4/15 )البداية (1314( )1315 )الؿحىل (8/56 )الؿغـلواكظر:  (1)

آختقارات (.152)ص 



 66  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
ّٓا ملٓؿع١ َع١ٓٝ ؾٌٗ ي٘ إٔ ٜٓتؿع بٗا يف ؾ٤ٞ آخط؟ ص:51ط َػأي١  إشا اغتأدط عٝ

ـٍ اْستَْلَجَرَها لَِؿـَْػَعةٍ  (8/57 :)الؿغـليف   قاي ابّ قداًٞ َفَؾُف  :َوُكؾُّ َطقْ

َررِ  َؿـَْػَعةِ ـَأْن َيْستَْقفَِل مِثَْؾ تِْؾَؽ الْ  تِل ـَفنِْن َكاَكْت الْ : َوَما ُدوَكَفا فِل الضَّ َؿـَْػَعُة الَّ

َررِ   َطَؾقَْفا فِل الضَّ
َكَُّف َيْستَْقفِل  :َيْستَْقفِقَفا َأْكثََر َضَرًرا، َأْو ُمَخالَِػًة لِْؾَؿْعُؼقدِ

ِ
َلْؿ َيُجْز: ٕ

فُ  ِف، َأْو َغقَْر َما َيْستَِحؼُّ ـْ َحؼِّ
 .َأْكثََر مِ

، َوَأبِل َثْقرٍ َوَهَذا  ثٍ قاي: افِِعلِّ  بتؾخقص. .اكتفكَمْذَهُب الشَّ

 إشا أنط٣ أضّضا يًعضع  ٚ  ٜبني ْٛع١ٝ ايعضع؟ ص:51ط َػأي١

  مذهب أمحد، والشافعل وغقرمها صحة ذلؽ، ولف زرع ما شاء، وُحؽل طـ

ابـ سريج أكف ٓ يصح حتك يبقـ كقطقة الزرع: ٕنَّ ضرره يختؾػ، فؾؿ يصح 

 بدون البقان.

بلكف باإلصَلق قد أباح لف مجقع أكقاع الزرع، شديدها ضرًرا  ِٕ:ُٗأجٚب ع

وانقىل وخػقػفا، وكؿا أكف إذا أجره طىل أشد الزرع ضرًرا: جاز، فؽذلؽ إذا طؿؿ، 

، واهلل أطؾؿ.انصحيحهق  األول
(1)

  

 إشا أنطاٙ األضإ يٝعضع س١ٛٓ  ؾٌٗ ي٘ إٔ ٜعضع غري اذت١ٛٓ؟ ص:52ط َػأي١

 قـف، وما ضرره كضرره أو دوكف، طامة أهؾ العؾؿ طىل أن لف زرع ما ط

يتعقـ طؾقف ما طقـف: إٓ داود، وأهؾ الظاهر: فنهنؿ قالقا: ٓ يجقز لف زرع  وٓ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/59-65.)الؿغـلظر: اك (1)



َٚا  67  إِلَداَض٠َٔباُب امٝلَػاٜقا٠ٔ 

 غقر ما طقـف. 

ولفذا يستؼر طؾقف  :بلنَّ الؿعؼقد، طؾقف مـػعة إرض دون الؼؿح ُٗأجٚب:

العقض بؿضل الؿدة، وإن مل يزرطفا، وإكؿا ذكر الؼؿح لتؼدر بف الؿـػعة: 

 .يتعقـ فؾؿ

.وانصحيح قىل اجلمهىر
(1)

 

.أشد إذا أكراها لؾزرع مل يجز لف أن يغرسفا أو يبـقفا: ٕنَّ ذلؽ ضرره تيبيُ:
(2)

  

 إشا أنطاٖا يًػطاؽ  ؾٌٗ ي٘ إٔ ٜعضعٗا ٜٚبٓٝٗا؟ ص:53ط َػأي١

َوإِْن َأْكَراَها لِْؾِغَراِس: َفِػقِف َما َذَكْرَكا  (8/61 :)الؿغـليف   قاي ابّ قداًٞ

ـْ الْ 
ـْ َضَرِر اْلِغَراِس، َوُهَق َؿَس ـمِ

ْرِع َأَقؾُّ مِ َنَّ َضَرَر الزَّ
ِ
َّٓ َأنَّ َلُف أَْن َيْزَرَطَفا: ٕ ائِِؾ، إ

ـْ ِجـِْسفِ 
َْرضِ  :مِ ْٕ ـِ ا َنَّ ُكؾَّ َواِحٍد مِـُْفَؿا َيُضرُّ بِبَاصِ

ِ
َنَّ َضَرَرُه ، ٕ

ِ
َوَلقَْس َلُف اْلبِـَاُء: ٕ

َْرِض. َفنِكَّفُ  :ُمَخالٌِػ لَِضَرِرهِ  ْٕ  اكتفك الؿراد.َيُضرُّ بَِظاِهِر ا

 إشا غطم ايعضع أٚ ًٖو  ؾُٔ ٜضُٓ٘؟ ص:54ط َػأي١

ْرعُ  (8/63-64 :)الؿغـليف   قاي ابّ قداًٞ َأْو َهَؾَؽ  ،َوَمتَك َغِرَق الزَّ

َٓ ِخقَاَر ـَفََل َضَؿاَن َطَؾك الْ  :أَْو َبْردٍ، أَْو َغقِْرهِ  ،َأْو َجَرادٍ  ،بَِحِريٍؼ  ِر، َو  لِْؾُؿْؽتَِري.ُؿَمجِّ

َٓ َكْعَؾُؿ فِقِف ِخََلًفا َكصَّ َطَؾقِْف َأْحَؿُد. افِِعلِّ ، َو َنَّ التَّالَِػ َغقُْر َوُهَق َمْذَهُب الشَّ
ِ
ٕ :

 َطَؾقْفِ ال
 .الؿراد كتفكا .َؿْعُؼقدِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (4/16.)بداية الؿجتفد (8/65 )الؿغـلاكظر:  (1)

(2) الؿغـل (8/61.) 



 68  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
إشا اغذذتأدط أضّضذذا يًعضاعذذ١ َذذس٠  ؾاْتٗذذت املذذس٠ ٚ  ٜبًذذؼ ايذذعضع     ص:55ط َػأي١

 سضازٙ؟

 ؾ أن يزرع زرًطا جرت العادة بتلخره، أو إذا كان ذلؽ بسبب تػريطف، مث

تلخر يف زرطف، أو ما أشبف ذلؽ، فؿذهب الحـابؾة أنَّ الؿالؽ ُيَخقَّر بقـ أخذ 

الزرع بالؼقؿة، وبقـ تركف، ولف أجر الؿدة الزائدة: تشبقًفا لف بؿـ زرع يف أرض 

 غقره، وقد تؼدمت الؿسللة يف باب الغصب.

  َّلؾؿالؽ إلزام الؿستلجر بنخراج  ومذهب الشافعل، وبعض الحـابؾة أن

 زرطف، أو يتػؼا طىل أحد إمريـ السابؼقـ.

أكف إن كان لؾؿالؽ غرض صحقح بنخراج الزرع: فؾف ذلؽ،  يظهز يل ُ :قهت

هنك طـ إضاطة الؿال،  وإٓ فؾقس لف إٓ أحد إمريـ السابؼقـ: ٕنَّ الـبل 

 .«الَضررَوالَضرار»ويف الحديث: 

 تلخر بغقر تػريط، مثؾ إبطائف لبردٍ أو غقره، فؿذهب الحـابؾة، وأما إذا كان ال

وهق وجٌف لؾشافعقة أنَّ الؿمجر يؾزمف تركف إىل أن يـتفل، ولف الؿسؿك يف العؼد، 

 وأجر الؿثؾ لؿا زاد.

  ،وانقىل ولؾشافعقة وجٌف أكف يؾزمف كؼؾف: ٕنَّ الؿدة الؿعؼقد طؾقفا اكتفت

، واهلل أطؾؿ.األول أقزب
(1)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/64-65.)الؿغـلواكظر:  (1)



َٚاإِلَداَض٠ٔ  69  َباُب امٝلَػاٜقا٠ٔ 

 ٜضض اغت٦ذاض األدري بٛعاَ٘ ٚنػٛت٘؟ ٌٖ ص:56ط َػأي١ 

  ،ذهب مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ إىل جقاز ذلؽ، وهق ققل مالؽ، وإسحاق

وأمحد يف رواية: ٕكف طقض مـػعة، فؼام العرف فقف مؼام التسؿقة، كـػؼة الزوجة، 

 وٕنَّ لؾؽسقة طرًفا، ولإلصعام طرًفا.

  ،وهق مذهب أبل حـقػة: وطـ أمحد رواية أنَّ ذلؽ جائز يف الظئر دون غقرها

 .[233البؼرة:] ﴾ۈ ۈ  ۆ ۆ     ۇ  ۇ ﴿لؼقلف تعاىل: 

  ،وذهب مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ إىل طدم جقاز ذلؽ، وهق ققل أبل يقسػ

والشافعل، ومحؿد، وأبل ثقر، وابـ الؿـذر، وأمحد يف رواية: ٕنَّ مـ شرط 

 إجر أن يؽقن معؾقًما، وهذا مجفقل.

، وهقترجقح شقخ انصىابهق  انقىل األول : نهقال أتى عثد اهلل غفز اهلل

: اإلسَلم، وتؾؿقذه ابـ الؼقؿ رمحة اهلل طؾقفؿا، ورجحف الشقخ ابـ طثقؿقـ 

ٕنَّ هذا العقض معؾقٌم بالعرف، وآختَلف فقف يسقر، واهلل أطؾؿ.
(1)

  

 إشا اغتأدطٙ بٛعاّ  ٚنػ٠ٛ َع١ًَٛ؟ ص:57ط َػأي١

َِجقُر كِْسَقًة :  (8/75)الؿغـليف   قاي أب٘ حمٌد بّ قداًٞ ْٕ َوإِْن َشَرَط ا

َؾؿِ  َوإِْن َلْؿ  َجاَز َذلَِؽ ِطـَْد اْلَجِؿقِع. :َوَكَػَؼًة َمْعُؾقَمًة َمْقُصقَفًة، َكَؿا ُيقَصُػ فِل السَّ

َٓ كِْسَقةً  ئُْر. َفـََػَؼتُُف َوكِْسَقُتُف َطَؾك َكْػِسِف. :َيْشتَِرْط َصَعاًما َو ـُ  َوَكَذلَِؽ الظِّ  َقاَل اْب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 آختقارات (3/358 )أطَلم الؿققعقـ (1326 )الؿحىل (8/68-69 )الؿغـلاكظر:  (1)

 (ط/أثار.4/355) الشرح الؿؿتع( 151)ص



 75  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

ـْ َأَحٍد ِخََلًفا فِقَؿا َذَكْرت.ـالْ   َٓ َأْطَؾُؿ َط  هاُؿـِْذِر: 

 إشا اغتػ٢ٓ األدري عٔ ايٛعاّ  أٚ عذع عٔ أنً٘؟ ص:58ط َػأي١

ـْ َصَعاِم  (8/75 :)الؿغـليف   قاي ابّ قداًٞ َِجقُر َط ْٕ َوإِْن اْستَْغـَك ا

ـْ ـالْ  ِر بَِطَعاِم َكْػِسِف، َأْو َغقِْرِه، َأْو َطَجَز َط َْكِؾ لَِؿَرٍض َأْو َغقِْرهِ ُؿَمجِّ ْٕ َلْؿ َتْسُؼْط  :ا

َكََّفا ِطَقٌض، َفََل َتْسُؼُط بِاْلِغـَك َطـُْف، َكالدَّ ـَكَػَؼتُُف، َوَكاَن َلُف الْ 
ِ
 هاِؿ.هِ ارَ ُؿَطاَلبَُة بَِفا: ٕ

 اغت٦ذاض ايساب١ بعًؿٗا. ص:59ط َػأي١

  مـعف كثقٌر مـ الػؼفاء: ٕكف تلجقر بعقض مجفقل، وأجاز ذلؽ أمحد يف

اية، وهق اختقار شقخ اإلسَلم، وابـ الؼقؿ: ٕنَّ طؾػفا معروف الؼدر بالعادة، رو

، واهلل أطؾؿ.وهذا أقزبوالتػاوت يسقر، 
(1)

 

 إشا زؾع إىل ضدٌ َتاعا  ؾكاٍ: بع٘ بهصا  ؾُا اظززت ؾٗٛ يو؟ ص:61ط َػأي١

  ،أجاز ذلؽ مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ، وهق ققل ابـ سقريـ، والشعبل، وشريح

بنسـاد رجالف  محد، وثبت ذلؽ طـ ابـ طباس والزهري، وإسحاق، وأ

ثؼات، وفقف طـعـة ُهشقؿ. قال ابـ قدامة: ٓ يعرف لف يف طصره مخالػ، وٕهنا 

ك بالعؿؾ طؾقفا: أشبف دفع مال الؿضاربة.  طقـ تـؿَّ

  :وكره ذلؽ الـخعل، ومحاد، وأبق حـقػة، والثقري، والشافعل، وابـ الؿـذر

 والعدم. ٕكف أجر مجفقل يحتؿؾ القجقد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشرح ( 151آختقارات )ص (3/358 )أطَلم الؿققعقـ (6/16 )اإلكصاف: اكظر (1)

 (ط/أثار.4/356) الؿؿتع



َٚاإِلَداَض٠ٔ  71  َباُب امٝلَػاٜقا٠ٔ 

، واهلل أطؾؿ.انقىل األول أقزب :قال أتى عثد اهلل غفز اهلل نه 
(1)

 

 اغت٦ذاض ايع٦ط ٚؾطٚط شيو. ص:61ط َػأي١

ٹ ٹ ٹ ﴿أمجع أهؾ العؾؿ طىل جقاز استئجار الظئر: لؼقلف تعاىل: 

 ، ولف أربعة شروط:[6الطَلق:] ﴾ٹ ڤ

 أن تؽقن مدة الرضاع معؾقمة: ٕكف ٓ يؿؽـ تؼديره إٓ هبا. األٗي:

معرفة الصبل بالؿشاهدة: ٕنَّ الرضاع يختؾػ باختَلف الصبل يف  ُٛ:اهجا

 كبره وصغره.

 .مقضع الرضاع: ٕكف يختؾػ، فقشؼ طؾقفا يف بقتف ويسفؾ طؾقفا يف بقتفا اهجاهح:

معرفة العقض، وكقكف معؾقًما كؿا سبؼ. اهزابع:
(2)

  

 إشا َاتت املطضع١  أٚ ايٛؿٌ؟ ص:62ط َػأي١

 جارة تـػسخ لػقات الؿـػعة هبَلك مذهب الحـابؾة، والشافعل أنَّ اإل

 محؾفا، وتعذر استقػاء الؿعؼقد طؾقف.

  وقال بعض الحـابؾة: إن ماتت الؿرضعة ٓ تـػسخ، ويجب يف مالفا أجر مـ

 ترضعف تؿام الققت.

، واهلل أطؾؿ.انصىابهق  وانقىل األول
(3)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/213.)ابـ أبل شقبة (8/71 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (8/73.)الؿغـلاكظر:  (2)

  (8/76.)الؿغـلاكظر:  (3)
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 َٔ انرت٣ زاب١ إىل َٛضٍع  ؾذاٚظٙ. ص:63ط َػأي١

 جر الؿثؾ لؿا زاد طـد أكثر أهؾ العؾؿ، أما إجر فعؾقف إجر الؿسؿك، وأ

 وهق ققل أمحد، والشافعل وغقرهؿ. 

 .وقال بف مالؽ إذا جاوز هبا إىل مسافة بعقدة 

  ٓ وقال أبق حـقػة، والثقري: ٓ أجر طؾقف لؿا زاد: ٕنَّ الؿـافع طـدمها

 تضؿـ بالغصب.

لسبعة.، وهق الؼقل إول، وكؼؾ طـ الػؼفاء اوانصحيح قىل اجلمهىر ُ :قهت
(1)

 

إذا تؾػت الـاقة يف حال تعديف: فقجب طؾقف ققؿتفا، وكذلؽ طؾقف  تيبيُ:

الضؿان إن تؾػت بعد إرجاطفا إىل صاحبفا، إذا كان سبب تؾػفا هق التعدي الذي 

مـ أققال أهؾ العؾؿ، ويف الؿسللة أققال مختؾػة. انزاجح طؿؾف، هذا هق
(2)

  

 َٔ انرت٣ ذتُٛي١ ؾ٤ٞ  ؾعاز عًٝ٘؟ ص:64ط َػأي١

 ٕجر الؿسؿك وأجر الزيادة بؿثؾفا، وهق ققل أمحد والشافعل وغقرمهاطؾقف ا.
(3)

 

 ٌٖ ي٘ إٔ ٜهرتٟ ايساب١ َس٠ غعات٘؟ ص:65ط َػأي١

  ،أكثر أهؾ العؾؿ أكف ٓ يجقز أن يؽتري الدابة مدة غزاتف، وهق ققل أمحد

والشافعل، وإوزاطل، وأصحاب الرأي، وذلؽ ٕنَّ الؿدة مجفقلة، كؿا لق 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/172.)ابـ أبل شقبة (8/77-78 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (8/78-79.)الؿغـلاكظر:  (2)

  (8/85.)الؿغـلاكظر:  (3)
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 تجارة.اكتراها لؿدة سػره يف  

 .وأجاز ذلؽ مالؽ: ٕكف قد طرف وجف الغزو 

: لؿا تؼدم، واهلل أطؾؿ.وانصحيح قىل اجلمهىر
(1)

  

 إشا أنطاٙ يف غعات٘ نٌ ّٜٛ بسضِٖ؟ ص:66ط َػأي١

  أجاز ذلؽ أمحد، وأبق ثقر، وأصحاب الرأي: ٕنَّ كؾ يقم معؾقم مدتف

 وأجرتف: فصحَّ كؿا لق قال: أجرتؽ شفًرا كؾ يقم بدرهؿ.

 افعل: ٕنَّ مدة اإلجارة مجفقلة.ومـع مـ ذلؽ الش 

 فانصحيحبلنَّ جفالة الؿدة هفـا ٓ تمدي إىل غرر، أو ضؾؿ، أو ربا:  ُٗأجٚب:

، واهلل أطؾؿ.اجلىاس
(2)

  

إشا قذذاٍ: إٕ خٛذذت ٖذذصا ايجذذٛب ايٝذذّٛ ؾًذذو زضٖذذِ  ٚإٕ خٛتذذ٘      ص:67ط َػأي١

 غّسا ؾًو ْضـ زضِٖ؟

 شافعل، مـع مـ ذلؽ مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ، وهق ققل مالؽ، والثقري، وال

وأمحد يف رواية، وإسحاق، وأبل ثقر: ٕكف طؼد واحد اختؾػ فقف العقض 

 بالتؼديؿ والتلخقر: فؾؿ يصح كالبقعتقـ يف بقعة.

  وذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل جقاز ذلؽ، وهق ققل أمحد يف رواية، وأبل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (6/19.)اإلكصاف (8/84 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (6/25.)اإلكصاف (8/84 )الؿغـلواكظر:  (2)
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ح ذلؽ ابـ الؼقؿ.   يقسػ، ومحؿد، والحارث العؽظ. ورجَّ

َٓ ُسـٌَّة  (3/413 :)أطَلم الؿققعقـيف   قاي َٓ َيُدلُّ َطَؾك ُبْطََلكِِف كِتَاٌب َو

َٓ قِقَاٌس  َٓ إْجَؿاٌع َو  .َو

ٌر، َفالثَّابُِت :  ٗقاي تَُف، َوإِْن َكاَن فِقِف كَِزاٌع ُمتََلخِّ ُة َتْؼتَِضل ِصحَّ َدِلَّ ْٕ َبْؾ َهِذِه ا

َٓ ُيْعَؾُؿ َطـُْفْؿ فِقِف كَِزا َحاَبِة الَِّذي  ـْ الصَّ  َصِحقِحفِ ٌع َجَقاُزُه َكَؿا َذَكَرُه اْلبَُخاِريُّ فِل َط

ـْ َيْزَرُطَفا ُف َدَفَع َأْرَضُف إَلك َم ـْ ُطَؿَر َأكَّ ـْ ِطـِْدِه َفَؾُف  ،َط
َوَقاَل: إْن َجاَء ُطَؿُر بِاْلبَْذِر مِ

.َكَذا، َوإِْن َجاُءوا بِاْلبَْذِر َفَؾُفْؿ َكَذا
(1)

َٓ َمْحُذوَر فِل  َوَلْؿ ُيَخالِْػُف َصَحابِل    َواِحٌد، َو

 َٓ َٓ َجَفاَلَة َتُعقُد إَلك اْلَعَؿِؾ َو َٓ َأْكَؾ َماٍل بِاْلبَاصِِؾ، َو َٓ َغَرَر، َو َٓ َخَطَر، َو َذلَِؽ، َو

َِجقِر َأيَّ َذلَِؽ أََحبَّ أَنْ  :إَلك اْلِعَقضِ  ْٕ ًا، َواْلِخقََرُة إَلك ا َّٓ ُمَعقَـّ َٓ َيَؼُع إ ُف   :َيْستَْقفَِل  َفنِكَّ

ٍة  :َفَعَؾ، َفُفَق َكَؿا َلْق َقاَل  ـْ َهِذِه الثِّقَاِب َفِؼقَؿُتُف َكَذا، َأْو َأيُّ َدابَّ
َأيُّ َثْقٍب أََخْذتف مِ

 اكتفك الؿراد. .َركِبْتَفا َفُلْجَرُتَفا َكَذا

كؿا رجحف ابـ الؼقؿ، وأما  انقىل انثاويهق  انصىاب :قال أتى عثد اهلل غفز اهلل نه

البقعتان يف بقعة فلصح إققال فقفا أهنا )بقع العقـة(، وقد تؼدم الؽَلم طىل ذلؽ يف 

أوائؾ كتاب البققع.
(2)

 

مثؾ الخَلف السابؼ ما لق قال: إذا ركبت هذه الدابة إىل أرض كذا:  تيبيُ:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

([، ووصؾف البقفؼل 8يف ]كتاب الحرث والؿزارطة/باب رقؿ ) صحقحفطؾؼف البخاري يف  (1)

، (، مـ وجفقـ مـؼطعقـ طـ طؿر 3/354) تغؾقؼال(، وابـ أبل شقبة كؿا يف 6/135)

 وإثر بالطريؼقـ حسـ، واهلل أطؾؿ.

  (6/18.)اإلكصاف (8/86 )الؿغـلاكظر:  (2)
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فعؾقؽ كذا، وإىل أرض كذا: طؾقؽ كذا. ومثؾفا إن قال: إن زرطت هذه إرض  

ئة، وإن زرطتفا شعقًرا: فلجرهتا مخسقن. وكحق ذلؽ.حـطة: فلجرهتا ما
(1)

  

 ايعكب١. ٤انرتا ص:68ط َػأي١

َوُهَق َمْذَهُب ، َيِصحُّ كَِراُء اْلَعَؼبَةِ  (8/96 :)الؿغـليف   قاي ابّ قداًٞ

َكَّفُ 
ِ
ُكقُب فِل َبْعِض الطَِّريِؼ، َيْرَكُب َشقْئًا َوَيْؿِشل َشقْئًا: ٕ ، َوَمْعـَاَها: الرُّ افِِعلِّ إَذا  الشَّ

ا  َجاَز اْكتَِراُؤَها فِل اْلَجِؿقِع، َجاَز اْكتَِراُؤَها فِل اْلبَْعِض. ـْ َكْقكَِفا َمْعُؾقَمًة، إمَّ
َٓ ُبدَّ مِ َو

َماِن، مِثَْؾ أَْن َيْرَكَب َلقًَْل َوَيْؿِشَل َكَفاًرا، َوُيْعتَبَ  ا بِالزَّ َرَها بَِػَراِسَخ َمْعُؾقَمٍة، َوإِمَّ ُر َأْن ُيَؼدِّ

قِْر ُدوَن َزَماِن الـُُّزوِل.فِل   :َوإِْن اتََّػَؼا َطَؾك َأْن َيْرَكَب َيْقًما َوَيْؿِشَل َيْقًما َهَذا َزَماُن السَّ

َوَيْحتَِؿُؾ  ،اْحتََؿَؾ َأْن َيُجقَز، َوُيْحَؿُؾ َطَؾك اْلُعْرِف  :َفنِْن اْكتََرى ُطْؼبًَة، َوَأْصَؾَؼ : َجازَ 

َنَّ َذلَِؽ 
ِ
ٕ : َٓ َيِصحَّ . َأْن  ًٓ َػَؼا َطَؾك  َيْختَؾُِػ، َوَلقَْس َلُف َضابٌِط، َفقَُؽقُن َمْجُفق َوإِْن اتَّ

اٍم، َأْو َما َزاَد َوَكَؼَص  اٍم، َوَيْؿِشَل َثََلَثَة َأيَّ  هاَجاَز. :َأْن َيْرَكَب َثََلَثَة َأيَّ

أكف إذا أصؾؼ ٓ تصح اإلجارة: لؾجفالة، ولعدم وجقد طرف  انصحيح ُ :قهت

 ذلؽ، واهلل أطؾؿ.يـضبط يف 

 ٌٖ ٜؿرتط يف ايتأدري يًطنٛب ضؤ١ٜ ايطانب؟ ص:69ط َػأي١

  ،مذهب الحـابؾة أكف ٓ يشترط، ويؿؽـ ذلؽ بالقصػ، فقؼقم مؼام الرؤية

 .إذا وصػف بؿا يختؾػ بف يف الطقل والؼصر، والفزال والسؿـ، والصحة والؿرض

 القصػوقال الشافعل وبعض الحـابؾة: ٓبد مـ الرؤية: ٕنَّ ذلؽ ٓ يـضبط ب. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اكظر الؿصادر السابؼة. (1)
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إن ضبط بالقصػ، ولق مع تػاوت يسقر: جاز،  :قال أتى عثد اهلل غفز اهلل نه 

وإٓ فَل. واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 اغتهطا٤ ايب١ُٝٗ يًدي. ص:71ط َػأي١

  ،مذهب أكثر الػؼفاء الؿـع مـ ذلؽ، وهق مذهب الحـابؾة، والشافعل

 والحـػقة، والظاهرية، وقالقا: هذا بقع ما مل ير، ومل يقصػ، بؾ بقع معدوم مل

يقجد، واإلجارة تؽقن طىل الؿـافع دون إطقان، وهذه أطقان. قالقا: وإجارة 

 الظئر لؾرضاع طىل خَلف الؼقاس: جازت لؾحاجة.

  والرخصة يف ذلؽ هق مذهب مالؽ يف الجؿؾة وغقره، وهق اختقار شقخ

اإلسَلم، وابـ الؼقؿ، والشقكاين رمحة اهلل طؾقفؿ: ققاًسا طىل إجارة الظئر، وهق 

 .الشقخ ابـ طثقؿقـ  ترجقح

(: والصقاب -35/198) مجؿقع الػتاوىكؿا يف   قاي شٚخ اإلصالَ

طىل الجقاز بعقضفا  الدالةان اإلجارة الؿسمول طـفا جائزة: فنن إدلة الشرطقة 

ومؼايستفا تتـاول هذه اإلجارة، ولقس مـ إدلة ما يـػك ذلؽ: فنن ققل الؼائؾ: 

لؼقاس( كَلم فاسد: فنكف لقس يف كتاب اهلل إجارة )إن إجارة الظئر طىل خَلف ا

 ٹ ٹ ٹ ٹ﴿مـصقص طؾقفا يف شريعتـا إٓ هذه اإلجارة كؿا قال تعاىل: 

والسـة  ،[233البؼرة:] ﴾ۈ ۈ  ۆ ۆ     ۇ  ۇ﴿ :وقال،[6الطَلق:] ﴾ڤ

كؿا تؽقن مخالػة لؾؼقاس لق طارضفا ققاس كص إو ، طىل جقازهآَّ مة دَ وإمجاع إ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/97.)الؿغـلاكظر:  (1)
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وققل الؼائؾ: )اإلجارة  ،ققستفا ما يـاقض هذهأ سائر الـصقص وولقس يف ،آخر 

إكؿا تؽقن طىل الؿـافع دون إطقان( لقس هق ققل هلل، وٓ لرسقلف، وٓ الصحابة، 

وٓ إئؿة، وإكؿا هقققل قالتف صائػة مـ الـاس، فقؼال لفمٓء: ٓ ُكَسؾِّؿ أن 

ة تؽقن طىل ما يتجدد، ويحدث، اإلجارة ٓ تؽقن إٓ طىل الؿـافع فؼط، بؾ اإلجار

ويستخؾػ بدلف مع بؼاء العقـ، كؿقاه البئر وغقر ذلؽ، سقاء كان طقـًا أو مـػعة، 

كؿا أن الؿقققف يؽقن ما يتجدد وما تحدث فائدتف شقئًا بعد شلء، سقاء كاكت 

الػائدة مـػعة أو طقـا، كالتؿر، والؾبـ، والؿاء الـابع. وإذا ققؾ: هق بقع معدوم. 

كعؿ، ولقس يف أصقل الشرع ما يـفك طـ بقع كؾ معدوم، بؾ الؿعدوم الذي ققؾ: 

يحتاج إىل بقعف، وهق معروف يف العادة: يجقز بقعف كؿا يجقز بقع الثؿرة بعد بدو 

صَلحفا: فنن ذلؽ يصح طـد مجفقر العؾؿاء كؿا دلت طؾقف السـة: مع أن إجزاء 

 ليجقز بقع الؿؼاثوكذلؽ التل مل تخؾؼ بعد معدومة، وقد دخؾت يف العؼد، 

 هاوالحؿد هلل. ،واهلل أطؾؿ ،وغقرها طىل هذا الؼقل

، واهلل أطؾؿ.انزاجحوما رجحف شقخ اإلسَلم هق  ُ :قهت
(1)

 

 ٌٖ ٜضُٔ األدري إشا تًـ ؾ٤ٞ حتت ٜسٙ بعًُ٘؟ ص:71ط َػأي١

.  إجقر كقطان: مشتََرك، وخاص 

ثقب، وبـاء ففق الذي يؼع العؼد معف طىل طؿؾ معقـ، كخقاصة  فأًا املشرَتن:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- (35/197مجؿقع الػتاوى (1/276- )أطَلم الؿققعقـ (6/29 )اإلكصافاكظر:  (1)

255 )الؿحىل (1296 ،)زاد الؿعاد (5/826 ،)الشرح الؿؿتع (4/325 ،ط/أثار)

الؿغـل (8/129-135.) 
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حائط، ومحؾ شلء إىل مؽان معقـ، وما أشبف ذلؽ، أو طىل مدة ٓ يستحؼ فقفا  

ًٓ ٓثـقـ، وثَلثة، وأكثر يف  ل ُمشتََرًكا: ٕكف يتؼبؾ أطؿا مجقع كػعف، كالطبقب، وُسؿِّ

 وقت واحد.

ففق الذي ُيستلجر لؾخدمة، أو لؾعؿؾ يف بـاٍء، أو خقاصة، أو  وأما اخلاص:

ا: ٓختصاص الؿستلجر بـػعف يف تؾؽ الؿدة رطاية يقًما،  ل خاصًّ أو شفًرا، وُسؿِّ

 دون سائر الـاس.

  فلما إجقر الؿشترك، فذهب مجاطة مـ أهؾ العؾؿ إىل أكف يضؿـ ما جـت

يداه، فالحائؽ ضامـ إذا أفسد حقاكتف، والطباخ ضامـ لؿا أفسد مـ صبقخف، 

ققل شريح، والحسـ،  والخباز ضامـ لؿا أتؾػ مـ خبزه...، وهؽذا. وهذا

والحؽؿ، وأمحد، ومالؽ، والشافعل يف ققل، وأبل حـقػة، واستدلقا طىل ذلؽ 

أكف كان يضؿـ إَُجراء، ويؼقل: ٓ يصؾح الـاس إٓ ذلؽ. وسـده  بلثر طظ 

 مـؼطع.

َِجقِر الْ :  قاي ابّ قداًٞ ْٕ َنَّ َطَؿَؾ ا
ِ
َد ُؿْشتََرِك َمْضُؿقٌن َطَؾقِْف، َفَؿا َتَقلَّ ـَوٕ

َِجقِر اْلَخاصِّ  ْٕ  ،مِـُْف َيِجُب َأْن َيُؽقَن َمْضُؿقًكا، َكاْلُعْدَواِن بَِؼْطِع ُطْضٍق، بِِخََلِف ا

لِقُؾ َطَؾك َأنَّ َطَؿَؾُف َمْضُؿقٌن َطَؾقْفِ  َّٓ بِاْلَعَؿِؾ، َوَأنَّ  :َوالدَّ َٓ َيْستَِحؼُّ اْلِعَقَض إ َأكَُّف 

ـْ َلُف َأْجٌر فِقَؿا َطِؿَؾ فِقِف، َوَكاَن َذَهاُب  :َبْعَد َطَؿؾِفِ  الثَّْقَب َلْق َتؾَِػ فِل ِحْرِزهِ  َلْؿ َيُؽ

ـْ َضَؿاكِِف، بِِخََلِف اْلَخاصِّ 
ـَ الْ  :َطَؿؾِِف مِ ُف إَذا َأْمَؽ ـْ اْستِْعَؿالِفِ ـَفنِكَّ

 :ُؿْستَْلِجَر مِ

ةِ َوإِْن َلْؿ َيْعَؿْؾ، َومَ ـاْستََحؼَّ اْلِعَقَض بُِؿِضلِّ الْ  ـْ ُؿدَّ
ـْ َشْلٍء َفتَؾَِػ مِ

ا َطِؿَؾ فِقِف مِ
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 هاَلْؿ َيْسُؼْط َأْجُرُه بِتََؾِػِف. :ِحْرِزهِ  

  وذهب ططاء، وصاوس، والـخعل، وابـ سقريـ، وزفر، والشافعل يف الؼقل

أخر إىل أنَّ إجقر الؿشترك ٓ يضؿـ إٓ بالتعدي، أو التػريط: ٕهنا طقـ 

 ؿقكة كالعقـ الؿستلجرة.مؼبقضة بعؼد اإلجارة: فؾؿ تصر مض

: ٕنَّ حؼقق الؿسؾؿ ٓ تسؼط انقىل األول أرجح :قال أتى عثد اهلل غفز اهلل نه

بـسقان آخر، أو َخَطئف، واهلل أطؾؿ.
(1)

  

وأما إن تؾػ طىل إجقر الؿشترك بلخذه مـ حرزه: فَل ضؿان طؾقف طـد أكثر 

.مام ابـ طثقؿقـ أهؾ العؾؿ ولف إجر طـد بعض أهؾ العؾؿ وهق اختقار اإل
(2)

 

  وأما إجقر الخاص وهق الذي ُيستلجر مدًة: فَل ضؿان طؾقف مامل يتعد، وهق

مذهب أمحد، ومالؽ، وأصحاب الرأي، وهق ضاهر مذهب الشافعل، ولف ققل 

أخر: أن مجقع إُجراء يضؿـقن: ٕثر طظ السابؼ، وهق مـؼطع، ومع ذلؽ فؼد 

: ٕنَّ وانصحيح قىل اجلمهىرجقر الؿشترك، جاء طـف رواية أخرى بالتؼققد بإ

إجقر الخاص كائٌب طـ الؿالؽ يف صرف مـافعف إىل ما أمره بف: فؾؿ يضؿـ مـ 

غقر تعد، كالقكقؾ والؿضارب، فلما ما يتؾػ بتعديف: فقجب ضؿاكف، مثؾ الخباز 

 الذي يسرف يف القققد، أو يؾزقف قبؾ وقتف، أو يتركف بعد وقتف حتك يحترق: ٕكف

  (8/156.)الؿغـلتؾػ بتعديف: فضؿـف كغقر إجقر.اكتفك مؾخًصا مـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1325.)الؿحىل (8/153-154 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (6/68.)اإلكصاف (8/112 )الؿغـلاكظر:  (2)
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إشا زؾع ضدٌ إىل ارتٝاط ثّٛبذا  ٚقذاٍ: إٕ نذإ ٜضذًض قُّٝضذا       ص:72ط َػأي١

 ؾاقٛع٘؟

إَذا َدَفَع إَلك َخقَّاٍط َثْقًبا، َفَؼاَل:  (8/158 :)الؿغـليف   قاي ابّ قداًٞ

 َفَعَؾقِْف َضَؿاُكُف. :َوَقَطَعُف، َفَؾْؿ َيْؽِػ  َل: ُهَق ُيْؼَطُع.َفَؼا .َفاْقَطْعفُ  :إْن َكاَن ُيْؼَطُع َقِؿقًصا

َلْؿ  :َفَؾْؿ َيْؽِػفِ  ،َفَؼَطَعفُ  َقاَل: اْقَطْعُف. َوإِْن َقاَل: ُاْكُظْر َهَذا َيْؽِػقـِل َقِؿقًصا؟ َقاَل: َكَعْؿ.

. ـْ ْأِي. َيْضَؿ ، َوَأْصَحاُب الرَّ افِِعلُّ   َوبَِفَذا َقاَل الشَّ

َٓ َضَؿاَن َطَؾقِْف فِل الْ  َوَقاَل  ُوَلكـَأُبق َثْقٍر:  ْٕ ُه فِل ا َكَُّف َلْق َكاَن َغرَّ
ِ
ٕ : ـِ  :َؿْسَلَلتَقْ

ُه فِل الثَّاكِقَةِ  ُوَلك بَِشْرِط كَِػاَيتِِف، َفَؼَطَعُف بُِدوِن  .َلَؽاَن َقْد َغرَّ ْٕ َوَلـَا َأكَُّف إكََّؿا َأذَِن َلُف فِل ا

َؿاُن فِل َشْرصِِف، َوفِل الثَّ  ـْ َغقِْر َشْرٍط، َفاْفتََرَقا، َوَلْؿ َيِجْب َطَؾقِْف الضَّ
اكِقَِة َأذَِن َلُف مِ

ُوَلك ْٕ َنَّ إْذَكُف ُمَؼقٌَّد بَِشْرِط كَِػاَيتِِف، َفََل َيُؽقُن  :ا
ِ
ْذِن فِل َقْطِعِف: ٕ لِتَْغِريِرِه، َبْؾ لَِعَدِم اإْلِ

 هاْرُط، بِِخََلِف الثَّاكِقَِة.إْذًكا فِل َغقِْر َما ُوِجَد فِقِف الشَّ 

 ايعني املػتأدط٠ أَا١ْ يف ٜس املػتأدط. ص:73ط َػأي١

ـُ الْ  (8/114 :)الؿغـليف   قاي ابّ قداًٞ ُؿْستَْلَجَرُة َأَماَكٌة فِل َيِد ـَواْلَعقْ

َْثَرُم: َسِؿْعت أَ  َلْؿ َيْضَؿـَْفا. :ُؿْستَْلِجِر، إْن َتؾَِػْت بَِغقِْر َتْػِريطٍ ـالْ  ْٕ  َبا َطبِْد اهللَقاَل ا

ـَ ُيْؽُروَن الْ  ِذي ـْ الَّ ـْ الْ  ،ُؿظِؾَّ ـُيْسَلُل َط
َة، َفقَْذَهُب مِ ٍق رَ ُؿْؽتَِري بَِس ـَأْو اْلَخقَْؿَة إَلك َمؽَّ

 َٓ ؟ إَذا َذَهَب  ـُ ، َوَكقَْػ َيْضَؿ ـَ َٓ َيْضَؿ ؟ َقاَل: َأْرُجق َأْن  ـُ َأْو بَِذَهاٍب، َهْؾ َيْضَؿ

. ـُ َٓ َكْعؾَ  َيْضَؿ َفا  ،ُؿ فِل َهَذا ِخََلًفاَو ْستِقَػاِء َمـَْػَعٍة َيْستَِحؼُّ
ِ
ـَ ٓ َكَُّف َقبََض اْلَعقْ

ِ
َوَذلَِؽ ٕ

 ه.اَفَؽاَكْت َأَماَكةً  :مِـَْفا
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وطىل الؿستلجر البقـة طىل تؾػف بدون تػريط، أو تعدي، وإن مل يؽـ لف  تيبيُ:

 بقـة، وٓ لؾؿمجر بقـة: فالؼقل ققل الؿستلجر مع يؿقـف.

 ٌٖ يًُػتأدط ضطب ايساب١؟ ص:74ط َػأي١

  ،أكثر أهؾ العؾؿ طىل أن يضرهبا الضرب الؿعتاد، وهق ققل أمحد، ومالؽ

والشافعل، وإسحاق وغقرهؿ، وٓ يضؿـ طـدهؿ إن أصاهبا شلء بسبب 

 الضرب الؿعتاد.

  وقال أبق حـقػة، والثقري: يضؿـ: ٕكف تؾػ بجـايتف كغقر الؿستلجر، وقال

 لؾغَلم: ٕكف يؿؽـ تلديبف بغقر الضرب.بف الشافعل يف ضرب الؿعؾؿ 

بلنَّ هذا تؾػ مـ فعؾ مستحؼ: فؾؿ يضؿـ، وفارق غقر  ٗأجاب اجلٌٔ٘ر:

الؿستلجر: ٕكف متعد، وققل الشافعل )يؿؽـ تلديب الغَلم بغقر الضرب( ٓ 

يصح: فننَّ العادة خَلفف، ولق أمؽـ التلديب بدون الضرب: لؿا جاز الضرب: إذ 

ستغـك طـف، وإن أسرف يف هذا كؾف، أو زاد طىل ما يحصؾ الِغـَك فقف ضرر وإيَلم يُ 

بف، أو ضرب مـ ٓ طؼؾ لف مـ الصبقان: فعؾقف الضؿان: ٕكف متعد حصؾ التؾػ 

  (8/116.)الؿغـلمؾخصا مـ ه بعدواكف.ا

 ٌٖ ٜضُٔ اذتذاّ ٚارتتإ ٚايٛبٝب إشا سضٌ َِٓٗ إتالف؟ ص:75ط َػأي١

 ُأمروا بف: مل يضؿـقا بشرصقـ: ذكر أهؾ العؾؿ أنَّ همٓء إذا فعؾقا ما

 أن يؽقكقا ذوي حذٍق يف صـاطتفؿ، ولفؿ هبا بصارة ومعرفة. أحدٌٓا:

أن ٓ تجـل أيديفؿ، فقتجاوزوا ما يـبغل أن يؼطع، فنذا وجد هذان  اهجاُٛ:
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الشرصان: مل يضؿـقا، وإن تخؾػ أحدمها: ضؿـ. وهذا مذهب الحـابؾة،  

قدامة: ٓ كعؾؿ فقف خَلًفا. والشافعقة، وأصحاب الرأي، وقال ابـ
(1)

  

 سهِ أدط٠ اذتذاّ. ص:76ط َػأي١

  ،مجفقر العؾؿاء طىل أهنا حَلل، وهق ققل مالؽ، والشافعل، وأمحد

، واستدل طىل ذلؽ وأصحاب الرأي وآخريـ. وهق ققل ابـ طباس 

احتجؿ، وأططك الذي حجؿف أجًرا.  بالحديث الؿذكقر يف الباب: أنَّ الـبل 

 .أططاه الـبل  قال: ولق كان حراًما ما

  وطـ أمحد رواية بتحريؿفا، وطدم صحة آستئجار طىل ذلؽ، وقال بذلؽ

 .بعض أصحابف

  وكره ذلؽ الحسـ، والـخعل، وحجة هذا الؼقل حديث رافع الؿذكقر يف

.«أصعؿفَكاضحؽَورققؼؽ»وحديث:  ،«كسبَالحجامَخبقث»الباب: 
(2)

 

حف ابـ قدامة، ىرانصحيح قىل اجلمه :قال أتى عثد اهلل غفز اهلل نه ، وقد رجَّ

 واستدل بحديث ابـ طباس الؿذكقر.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/117.)الؿغـلاكظر:  (1)

(، وغقرهؿ مـ 5/436(، وأمحد )1277رمذي )(، والت3422أخرجف أبق داود ) حضّ هغريٖ. (2)

صريؼ: حرام بـ سعد، أو ساطدة بـ محقصة، طـ جده، وروايتف طـف مرسؾة كؿا ذكر ذلؽ ابـ 

  (11/78.)التؿفقدطبدالبر يف 

(، وأبق 1284(، والحؿقدي )15579( )14295ولف شاهد مـ حديث جابر أخرجف أمحد )

ح بالتحديث يف (، مـ صر4/135(، والطحاوي )2114يعىل ) يؼ: أبل الزبقر، طـ جابر، وقد صرَّ

 بعض الؿقاضع: فنسـاده حسـ.
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اِم:  ملسو هيلع هللا ىلصَوَقْقُل الـَّبِلِّ  (8/118-119 :)الؿغـليف   قاي فِل َكْسِب اْلَحجَّ

 :إْذ َغقُْر َجائٍِز َأْن ُيْطِعَؿ َرقِقَؼُف َما َيْحُرُم أَْكُؾفُ  :َدلِقٌؾ َطَؾك إَباَحِة َكْسبِفِ  «َأْصِعْؿُفََرقِقَؼؽ»

َمُف اهللفَ  قِقَؼ آَدمِقُّقَن، َيْحُرُم َطَؾقِْفْؿ َما َحرَّ َْحَراِر،  نِنَّ الرَّ ْٕ َتَعاَلك، َكَؿا َيْحُرُم َطَؾك ا

َٓ َدلِقَؾ َطَؾقِْف، َوَتْسِؿقَُتُف َكْسبًا  ٌؿ  ـْ َغقِْر اْستِئَْجاٍر َتَحؽُّ
َوَتْخِصقُص َذلَِؽ بَِؿا ُأْططِقَُف مِ

َٓ َيْؾَزُم مِـْ  ك الـَّبِلُّ َخبِقثًا  ، َمَع  ملسو هيلع هللا ىلصُف التَّْحِريُؿ، َفَؼْد َسؿَّ ـِ الثُّقَم َواْلبََصَؾ َخبِقثَقْ

ـَاَطِة. ملسو هيلع هللا ىلصَوإِكََّؿا َكِرَه الـَّبِلُّ  ،إَباَحتِِفَؿا  الصِّ
 َذلَِؽ لِْؾُحرِّ َتـِْزيًفا َلُف: لَِدَكاَءةِ َهِذهِ

ـْ َأْحَؿَد َكص  فِل َتْحِريِؿ َكْسِب اْلحَ  قاي: ْستِئَْجاِر َطَؾقَْفا، َوَلقَْس َط
ِ
َٓ آ اِم، َو جَّ

ـُ ُكْعطِقف َكَؿا َأْطَطك الـَّبِلُّ  ا ُسئَِؾ ـلَ  ملسو هيلع هللا ىلصَوَكُؼقُل َلُف َكَؿا َقاَل الـَّبِلُّ  ،ملسو هيلع هللا ىلصَوإِكََّؿا َقاَل: َكْح ؿَّ

ـْ َأْكؾِِف َكَفاُه، َوَقاَل:  قِقَؼَ»َط ََوالرَّ َالـَّاِضَح ل َجِؿقِع َوَهَذا َمْعـَك َكََلمِِف فِ ، «أْعؾِْػُف

َواَياِت َوَلقَْس َهَذا َصِريًحا فِل َتْحِريِؿِف َبْؾ فِقِف َدلِقٌؾ َطَؾك إَباَحتِفِ  اكتفك الؿراد. .الرِّ
(1)

  

 االغت٦ذاض ع٢ً ارتتإ. ص:77ط َػأي١

ْستِئَْجاُر َطَؾك اْلِختَانِ  (8/117 :)الؿغـليف   قاي ابّ قداًٞ
ِ
، َوَيُجقُز آ

ؾْ ـَوالْ  ، َوَقْطِع السِّ
ُف فِْعٌؾ ُيْحتَاُج إَلقِْف، َمْلُذوٌن فِقِف  َعِة.ُؿَداَواةِ َكَّ

ِ
َٓ َكْعَؾُؿ فِقِف ِخََلًفا: َوٕ

َْفَعاِل الْ  :َشْرًطا ْٕ ْستِئَْجاُر َطَؾقِْف َكَسائِِر ا
ِ
 هاُؿبَاَحِة.ـَفَجاَز آ

 سهِ أدط٠ ايهػاح يًشؿٛش ٚغريٖا. ص:78ط َػأي١

ُجُؾ َكْػَسُف َوُيْؽَرُه َأْن يُ  (8/132 :)الؿغـليف   قاي ابّ قداًٞ ْمِجَر الرَّ

َنَّ الـَّبِلَّ ـُ لَِؽْسِح اْلؽُ 
ِ
اِمََخبِقٌثَ»َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصِػ، َوُيْؽَرُه َلُف َأْكُؾ َأْجِرِه: ٕ ، «َكْسُبَاْلَحجَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1356.)الؿحىل (2278 )الػتح (6/45 )اإلكصافواكظر:  (1)
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ـْ َأْكؾِِف، َفَفَذا َأْوَلك  ، ُثؿَّ أََتاهُ ، َوَكَفك اْلُحرَّ َط ـِ َطبَّاٍس، َأنَّ َرُجًَل َحجَّ ـْ اْب ، َوَقْد ُرِوَي َط

َفَؼاَل َلُف: إكِّل َرُجٌؾ َأْكـُُس، َفَؿا َتَرى فِل َمْؽَسبِل؟ َقاَل: َأيَّ َشْلٍء َتْؽـُُس؟ َقاَل: 

ْجت؟ َقاَل: َكَعؿْ  .اْلَعِذَرةَ  ؽ  .َقاَل: َومِـُْف َحَجْجت، َومِـُْف َتَزوَّ َقاَل: أَْكَت َخبِقٌث، َوَحجُّ

ْجت َخبِقٌث  ـُ َمـُْصقٍر، فِل َأْو َكْحَق . َخبِقٌث، َوَما َتَزوَّ  ُسـَـِفِ َهَذا، َذَكَرُه َسِعقُد ْب

َنَّ 
ِ
َجاَرُة فِل اْلُجْؿَؾِة، َفَجائَِزٌة: ٕ ا اإْلِ َنَّ فِقِف َدَكاَءًة، َفُؽِرَه، َكاْلِحَجاَمِة، َفَلمَّ

ِ
 بَِؿْعـَاُه، َوٕ

َجارَ  َفَقَجَب إَباَحتَُفا،  :ةِ اْلَحاَجَة َداِطقٌَة إَلقَْفا، َفََل َتـَْدفُِع بُِدوِن إَباَحِة اإْلِ

 ه.اَكاْلِحَجاَمةِ 

(، وأثر 1318) الؿحىلققل طامة أهؾ العؾؿ كؿا يف  وانقىل تاجلىاس ُ :قهت

 .الؿحىلابـ طباس إسـاده صحقح كؿا يف 

 ٌٖ ٜضُٔ ايطاعٞ إشا تًؿت بعض ايؿٝاٙ؟ ص:79ط َػأي١

اِطل فِقؿَ  (8/123 :)الؿغـليف   قاي ابّ قداًٞ ا َتؾَِػ َٓ َضَؿاَن َطَؾك الرَّ

ـْ الْ 
َٓ َكْعَؾُؿ فِقِف ِخ  :َؿاِشقَةِ ـمِ ، َو ُف ُرِوَي َطـُْف َأكَُّف َما َلْؿ َيتََعدَّ : َفنِكَّ ْعبِلِّ ـْ الشَّ َّٓ َط ََلًفا إ

اِطَل  ـَ الرَّ ، َكالْ  ،َضؿَّ ـْ َغقِْر َتَعدٍّ
ـْ مِ ـٌ َطَؾك ِحْػظَِفا، َفَؾْؿ َيْضَؿ ُف ُمْمَتَؿ ُؿقَدِع، ـَوَلـَا َأكَّ

 َ
ِ
ـِ الْ َوٕ ، َكاْلَعقْ ـْ َغقِْر َتَعدٍّ

َجاَرةِ، َفَؾْؿ َيْضَؿـَْفا مِ ـٌ َقبََضَفا بُِحْؽِؿ اإْلِ ، ُؿْستَْلَجَرةِ ـكََّفا َطقْ

ائَِؿِة، َأْو َيْغُػَؾ َطـَْفا ـْ السَّ يِف، َفقَْضَؿـُُف بَِغقِْر ِخََلٍف، مِثُْؾ أَْن َيـَاَم َط ا َما َتؾَِػ بِتََعدِّ ، َفَلمَّ

ـْ َكَظِرِه َوِحْػظِِف، َأْو َيْضِرَبَفا َضْرًبا ُيْسِرُف فِقِف، َأْو َأْو يَ  تُْرَكَفا َتتَبَاَطُد مِـُْف، َأْو َتِغقُب َط

ْرِب  ًيا...فِل َغقِْر َمْقِضِع الضَّ ا ُيَعدُّ َتْػِريًطا َوَتَعدِّ  ه.ا، َوَأْشبَاِه َهَذا مِؿَّ
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 ضابط َا زٛظ إداضت٘. ص:81ط َػأي١ 

يـتػع هبا مـػعة مباحة مع بؼائفا بحؽؿ يجقز إجارة كؾ طقـ يؿؽـ أن 

  (8/125.)الؿغـلإصؾ. 

 ضابط ملا ال زٛظ إداضت٘. ص:81ط َػأي١

َّٓ اْلُحرَّ  (8/133 :)الؿغـليف   قاي ابّ قداًٞ  ،َما َيْحُرُم َبقُْعُف، إ

رَ ـَوالْ  ،َوُأمَّ اْلَقَلدِ  ،َواْلَقْقَػ  َبقُْعَفا، َوَما َطَدا َذلَِؽ  َفنِكَُّف َيُجقُز إَجاَرُتَفا، َوإِْن َحُرمَ  :ُؿَدبَّ

بِِؼ، َواْلَجَؿِؾ  ْٔ َٓ َيْؼِدُر َطَؾك َتْسؾِقِؿِف، َكاْلَعبِْد ا ـْ  َفََل َتُجقُز إَجاَرُتُف، َسَقاٌء َكاَن مِؿَّ

اِرَدةِ، َوالْ  ، َواْلبَِفقَؿِة الشَّ َٓ َيْؼِدُر َطَؾك اْكتِزَ ـالـَّادِّ ـْ  ـْ َغقِْر َغاِصبِِف مِؿَّ
اِطِف َؿْغُصقِب مِ

ـْ َتْسؾِقُؿ الْ  :مِـْفُ 
َٓ ُيْؿؽِ َكَُّف 

ِ
َٓ َتُجقُز إَجاَرُتُف: ٕ  َطَؾقِْف.ـَفنِكَُّف 

ا ُتْجَفُؾ  َؿْعُؼقدِ َوإِْن َكاَن مِؿَّ

َٓ َتُجقُز إَجاَرُتُف فِل َضاِهِر الْ  :ِصَػُتفُ  ُف  َٓ َكْػَع فِقِف، َكِسبَاِع  َؿْذَهِب.ـَفنِكَّ ـْ  َأْو َكاَن مِؿَّ

َٓ َتْصُؾُح اْلبَ  تِل  قِْر الَّ  ه.اْصطِقَادِ لَِلَفائِِؿ، َأْو الطَّ

 إداض٠ اذتًٞ. ص:82ط َػأي١

  أكثر أهؾ العؾؿ طىل جقاز إجارة الحظ، سقاء آجره مـ جـسف، أو مـ غقر

جـسف، وقال بعض الحـابؾة: ٓ يجقز إجارتف مـ جـسف: ٕهنا تحتؽ 

جر يف مؼابؾتفا، بآستعؿال، فقذهب مـفا أجزاء، وإن كاكت يسقرة، فقحصؾ إ

 ومؼابؾة آكتػاع: فقػضل إىل بقع ذهٍب بذهب، وشلء آخر.

بلنَّ إجر إكؿا هق مؼابؾ آكتػاع: حصؾ كؼص، أو مل  ٚٝأدٝب عٔ شيو:
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.وانصحيح قىل اجلمهىريحصؾ، 

(1)
  

 اغت٦ذاض زاض يٝضًٞ ؾٝٗا ٚتتدص َػذّسا. ص:83ط َػأي١

َجاُر َداٍر َيتَِّخُذَها َوَيُجقُز اْستِئْ  (8/128 :)الؿغـليف   قاي ابّ قداًٞ

. َمْسِجًدا ُيَصؾِّل فِقِف. افِِعلُّ َنَّ فِْعَؾ  َوبِِف َقاَل َمالٌِؽ، َوالشَّ
ِ
ٕ : َٓ َيِصحُّ َوَقاَل َأُبق َحـِقَػَة: 

َجاَرُة لَِذلَِؽ. َٓ َيُجقُز اْستِْحَؼاُقُف بَِعْؼِد إَجاَرةٍ بَِحاٍل، َفََل َتُجقُز اإْلِ ََلةِ  نَّ َوَلـَا أَ  الصَّ

ـِ َمَع َبَؼائَِفا ـْ اْلَعقْ
ـُ اْستِقَػاُؤَها مِ

ـِ َلَفا،  :َهِذِه َمـَْػَعٌة ُمبَاَحٌة، ُيْؿؽِ َفَجاَز اْستِئَْجاُر اْلَعقْ

ََلةَ  ْؽـَك، َوُيَػاِرُق الصَّ َٓ َتْدُخُؾَفا الـِّقَاَبُة، بِِخََلِف الْ  :َكالسُّ  ه.اِجدِ َؿْس ـَفنِكََّفا 

َّا.تأدري ايساض ملٔ ٜتدصٖا ن ص:84ط َػأي١  ٓٝػ١  أٚ ٜؿعٌ ؾٝٗا ستط

 ًٞقاي أب٘ حمٌد بّ قدا  (8/133 :) ُجِؾ إَجاَرُة َداِرِه َٓ َيُجقُز لِؾرَّ َو

ـْ َيتَِّخُذَها َكـِقَسًة، َأْو بِقَعةً  َوبِِف َقاَل  َأْو َيتَِّخُذَها لِبَقِْع اْلَخْؿِر، َأْو اْلِؼَؿاِر. ،لَِؿ

َقادِ  َوَقاَل َأُبق َحـِقَػَة: إنْ  اْلَجَؿاَطُة.  َفََل َبْلَس َأْن ُتْمِجَرُه لَِذلَِؽ. :َكاَن َبقُْتؽ فِل السَّ

  َوَخاَلَػُف َصاِحبَاُه، َواْختََؾَػ َأْصَحاُبُف فِل َتْلِويِؾ َقْقلِِف.

مٌ   َطبِْدِه لِْؾُػُجقِر. :َوَلـَا َأكَُّف فِْعٌؾ ُمَحرَّ
َجاَرُة َطَؾقِْف، َكنَِجاَرةِ اْكتََرى َوَلْق  َفَؾْؿ َتُجْز اإْلِ

ـْ ُمْسؾٍِؿ َداِرِه، َفَلَراَد َبقَْع اْلَخْؿِر فِقَفا
ل  مِ اِر َمـُْعُف. :ذِمِّ َوبَِذلَِؽ َقاَل  َفؾَِصاِحِب الدَّ

 َواْلَجبَؾِ  ،الثَّْقِريُّ 
َقادِ ْأي: إْن َكاَن َبقُْتُف فِل السَّ َفَؾُف َأْن َيْػَعَؾ َما  :َوَقاَل َأْصَحاُب الرَّ

ٌم َجاَز الْ َوَلـَا أَكَّ  َشاَء. َقادِ، َكَؼتِْؾ  :َؿـُْع مِـُْف فِل اْلِؿْصرِ ـُف فِْعٌؾ ُمَحرَّ َفَجاَز فِل السَّ

َمِة.ـالـَّْػِس الْ   هاُؿَحرَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (6/17.)اإلكصاف (8/125-126 )الؿغـلواكظر:  (1)
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 إداض٠ ايؿشٌ يًضطاب. ص:85ط َػأي١ 

  أكثر أهؾ العؾؿ طىل طدم الجقاز: ٕنَّ الـبل  ،هنك طـ طسب الػحؾ

ئؾ كتاب البققع.وطـ بقع ضراب الجؿؾ، وقد تؼدم الؽَلم طىل ذلؽ يف أوا
(1)

 

 ٌٖ زٛظ إداض٠ املؿاع؟ ص:86ط َػأي١

  مـع مـ ذلؽ أبق حـقػة، وُزفر، وهق إشفر طـد الحـابؾة، إٓ أن يمجره مـ

 شريؽف: ٕكف ٓ يؼدر طىل تسؾقؿف.

  ومذهب الجؿفقر جقاز ذلؽ، وهق مذهب مالؽ، والشافعل، وأمحد يف

جازت إجارتف، رواية، والظاهرية، وأصحاب الرأي: ٕكف معؾقم يجقز بقعف: ف

، واهلل أطؾؿ.انصىابهق  وهذا انقىل
(2)

  

 اغت٦ذاض ايهًب. ص:87ط َػأي١

  فقف وجفان لؾحـابؾة، والشافعقة، والراجح مـع ذلؽ: ٕكَّف يحرم بقعف، فَل

تجقز إجارتف، واهلل أطؾؿ.
(3)

  

 إداض٠ املضشـ. ص:88ط َػأي١

  ،جقاز ذلؽ: ٕكف  وانزاجحفقف ققٓن ٕهؾ العؾؿ، ومها وجفان لؾحـابؾة

.بؾ مستحب: فتجقز إجارتف، واهلل أطؾؿ ـد الجؿفقر، وفقف كػٌع مباٌح عف طيجقز بق
(4)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1356.)الؿحىل (8/135 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (1324.)الؿحىل (6/31-32 )إلكصافا (8/134 )الؿغـلاكظر:  (2)

  (1355.)الؿحىل (6/24- )اإلكصاف (8/133-134 )الؿغـلاكظر:  (3)

  (8/134-135.)الؿغـلاكظر:  (4)
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 تأدري املػًِ ْؿػ٘ يًصَٞ. ص:89ط َػأي١

إن مل يؽـ فقف إذٓل لف: فجائٌز طـد أهؾ العؾؿ، كلن يستلجره لقخقط لف ثقًبا، أو 

يبـل لف جداًرا، أو ما أشبف ذلؽ، وإن كان فقف إذٓل لـػسف طـد الذمل: فَل يجقز، 

.ه لخدمتف، وقد كصَّ طىل ذلؽ أمحد، والشافعل يف ققٍل لف، واهلل أطؾؿكلن يستلجر
(1)

 

 إداض٠ املػًِ ع٢ً إداض٠ أخٝ٘. ص:91ط َػأي١

 ملسو هيلع هللا ىلص(: ومـ ذلؽ أنَّ الـبل 1/258) أطَلم الؿققعقـيف   قاي ابّ اهقٍٚ

هنك أن يبقع الرجؾ طىل بقع أخقف، أو يخطب طىل خطبتف، ومعؾقٌم أنَّ الؿػسدة التل 

قع، والخطبة مقجقدة يف اإلجارة: فَل يحؾ لف أن يمجر طىل إجارتف، هنك طـفا يف الب

وإن قدر دخقل اإلجارة يف لػظ البقع العام، وهق بقع الؿـافع، فحؼقؼتفا غقر حؼقؼة 

 هالبقع، وأحؽامفا غقر أحؽامف.ا

 ٌٖ حتٌ األدط٠ املؤد١ً مبٛت املػتأدط؟ ص:91ط َػأي١

ؾفا  (6/77اإلكصافكؿا يف   قاي شٚخ اإلصالَ ابّ تٌٚٚٞ (: لق أجَّ

ٕنَّ حؾفا مع  -وإن قؾـا بحؾقل الديـ بالؿقت  -فؿات الؿستلجر: مل تحؾ إجرة 

 هتلخقر استقػاء الؿـػعة ضؾؿ.ا

إشا انذذرت٣ زاّضا ٚؾٝٗذذا ؾذذذط٠  ؾٗذذٌ ميًذذو مثطٖذذا ٚتذذسخٌ يف      ص:92ط َػأي١

 ايهطا٤؟

(: ومـ  استلجر داًرا وفقفا 1323) الؿحىلكؿا يف   قاي ابّ حشَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1/276.)أحؽام أهؾ الذمة (8/135 )الؿغـلاكظر:  (1)
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لفا يف الؽراء أصًَل، َقؾَّ خطرها أم كثر، ضفر محؾفا أو مل يظفر، شجرة: مل يجز دخق 

صاب أو مل يطب: ٕهنا قبؾ أن تخؾؼ الثؿرة، وقبؾ أن تطقب ٓ يحؾ فقفا طؼد 

أصًَل إٓ الؿساقاة فؼط، وبعد ضفقر الطقب ٓ يجقز فقفا إٓ البقع ٓ اإلجارة: ٕن 

والبقع تؿؾؽ بف العقـ والرقبة:  اإلجارة ٓ تؿؾؽ هبا العقـ، وٓ تستفؾؽ أصًَل،

ففق بقع بثؿـ مجفقل، وإجارة بثؿـ مجفقل: ففق حرام مـ كؾ جفة، وهق ققل 

 هأبل حـقػة، والشافعل، وأبل سؾقؿان.ا

تؼدمت مسللة استؽراء البفقؿة لؾبـ، وهذه الؿسللة تشبففا، وقد كصَّ  ُ :قهت

 ، واهلل أطؾؿ.واألحىط تزكها، السقؾ الجرارالشقكاين طىل جقازها يف 

 تٓك١ٝ ايبايٛع١ ٚايهٓـ ع٢ً املهطٟ  أّ املػتهطٟ؟ ص:93ط َػأي١

  أما طـد بداية آستئجار ففل طىل صاحب الدار: ٕكف يؾزمف تؿؽقـ

الؿستلجر مـ آكتػاع، وهذا مـ ذلؽ، وأما إن امتألت بػعؾ الؿستؽري، فلكثر 

أبق ثقر  أهؾ العؾؿ طىل أنَّ ذلؽ طىل الؿستلجر: ٕكف هق الذي أحدثفا، وخالػ

.وانصحيح قىل اجلمهىرفجعؾ ذلؽ طىل رب الدار، 
(1)

 

  وإذا اكؼضت اإلجارة والحؿام يحتاج إىل تـظقػ، أو يف الدار زبؾ مـ فعؾ

وأصحاب  ،الساكـ: فعؾقف كؼؾف وتـظقػف، وهق ققل أمحد، والشافعل، وأبل ثقر

الرأي.
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (6/54.)اإلكصاف (4/16 )البداية (1316 )الؿحىل (8/33 )الؿغـلاكظر:  (1)

(2) الؿغـل (8/34.) 
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 اإلداض٠ ايؿاغس٠. ص:94ط َػأي١

فسخت، وإن مل تدرك: فقستحؼ أجرة اإلجارة الػاسدة إن أدركت قبؾ العؿؾ: 

مثؾف طـد أهؾ العؾؿ.
(1)

  

 األدط٠ َكابٌ تعًِٝ ايكطإٓ. ص:95ط َػأي١

  ،مـع مـ ذلؽ وكرهف صائػة مـ أهؾ العؾؿ إذا كان مشروًصا، مـفؿ: الحسـ

وابـ سقريـ، وصاوس، والشعبل، والـخعل، وأمحد يف رواية، وأبق حـقػة 

الصامت أكف طؾؿ رجًَل مـ وغقرهؿ، واستدلقا طىل مـع ذلؽ بحديث طبادة بـ 

، فؼال: ملسو هيلع هللا ىلصأهؾ الصػة قرآًكا: فجاءه بعد ذلؽ بؼقس أهداه لف، فذكر ذلؽ لؾـبل 

َفاقبؾفا» َالـار؛ َمـ َققًسا َاهلل َيؼؾدك َأن ك َسرَّ ( 3416، أخرجف أبق داود )«إن

(، ويف 6/125(، والبقفؼل )2/41(، والحاكؿ )2157(، وابـ ماجف )3417)

، إحدامها فقفا إسقد بـ ثعؾبة مجفقٌل، والؿغقرة إسـاده اختَلٌف طىل صريؼقـ

بـ زياد فقف ضعٌػ، وأكؽره طؾقف الحاكؿ، وابـ طبد البر. والطريؼ الثاكقة، وهل ا

، فقفا: بشر بـ طبد اهلل بـ يسار، مجفقل الحال. ًٓ  أحسـ حا

(، والبقفؼل 2158وجاء بـحقه طـ أبل بـ كعب، أخرجف ابـ ماجف )

ؼ طبد الرمحـ بـ سؾؿ، طـ ططقة الؽَلبل، طـ ُأبل، (، وهق مـ صري6/126)

  وطبد الرمحـ مجفقل، وططقة مل يسؿع مـ ُأبل.

(، وقال ُدحقؿ: ٓ 6/126وجاء طـ أبل الدرداء بـحقه، أخرجف البقفؼل )

 چ چ چ  چ ڃ          ڃ ڃ﴿واستدلقا طىل الؿـع بؼقلف تعاىل:  أصؾ لف.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (1351.)الؿحىلاكظر:  (1)



َٚاإِلَداَض٠ٔ  91  َباُب امٝلَػاٜقا٠ٔ 

 
 أية. [15هقد:] ﴾  ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

 ب صائػة مـ أهؾ العؾؿ إىل جقاز أخذ إجرة طىل ذلؽ، وهق ققل أبل وذه

قَلبة، ومالؽ، والشافعل، وأمحد يف رواية، وأبل ثقر، وابـ الؿـذر، واختار هذا 

الؼقل اإلمام ابـ باز، واإلمام ابـ طثقؿقـ، واإلمام السعدي، وكؼؾ صاحب 

تقضقح إحؽام .واستدل همٓء  طـ شقخ اإلسَلم أكف أجاز ذلؽ لؾحاجة

َأخذتؿَعؾقفَ»الذي يف الباب:  طىل الجقاز بحديث ابـ طباس  إنَأحؼَما

َكتابَاهلل َالؼرآن»وبحديث:  «أجرا َمعؽَمـ َبام «زوجتؽفا
(1)

، قالقا: فجعؾ 

تعؾقؿفا الؼرآن طقًضا ومفًرا لؾـؽاح، وقالقا: إجرة لقست طىل قراءتف الؼرآن 

 وتعؾقؿف، وإكؿا طىل تعبف واكشغالف.

ٕحاديث التل استدل هبا أهؾ الؼقل إول فقفا ضعٌػ، وتخالػ حديث وا

الصحقحقـ  وتـايف ققلف :«َفؽافئقه َمعروًفا؛ َإلقؽؿ َصـع «مـ
(2)

، ويف 

 .والؼائؾقن بالتحريؿ قالقا بالتحريؿ إذا شرط ،إحاديث أكف أهدى لف الؼقس بدون شرط

لتعؾقؿ: جاز لف أن يلخذ مـ شغؾ طـ الؽسب با :قال أتى عثد اهلل غفز اهلل نه

إجرة مؼابؾ تعبف، واكشغالف، وإفضؾ ترك ذلؽ، ومـ مل يشغؾ وٓ يحتاج إىل 

م، واهلل أطؾؿ. الؿال: فقؽره ذلؽ يف حؼف، وُيخشك طؾقف مـ القققع يف الؿحرَّ
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.972برقؿ ) البؾقغسقليت تخريجف يف  (1)

 (.1465برقؿ ) البؾقغسقليت تخريجف يف  (2)

 (15/95 )فتاوى الؾجـة (15/9- )الشرح الؿؿتع (8/136-139 )الؿغـلاكظر:  (3)

تقضقح إحؽام (5/59.) 
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 إشا اختًـ املؤدط ٚاملػتأدط يف قسض األدط٠؟ ص:96ط َػأي١

 لؿشتري أهنؿا مذهب أمحد، والشافعل أن حؽؿفؿا كحؽؿ البائع وا

 يتحالػان، وتػسخ اإلجارة إن كان قبؾ الشروع، وإٓ فعؾقف أجرة الؿثؾ.

  وقال أبق حـقػة: إن كان قبؾ العؿؾ: فقتحالػان، وإن كان بعد العؿؾ: فالؼقل

 ققل الؿستلجر فقؿا بقـف وبقـ أجر مثؾف.

 .وقال أبق ثقر: الؼقل ققل الؿستلجر: ٕكف مـؽر لؾزيادة يف إجر 

 عض الحـابؾة: الؼقل ققل الؿالؽ: ٕنَّ يف حديث اختَلف وقال ب

 .«فالؼقلَماَيؼقلَربَالسؾعة»الؿتبايعقـ: 

: ٕنَّ اإلجارة معاوضة كالبقع.األقزبهق  وانقىل األول
(1)

  

 إشا اختًؿا يف املس٠؟ ص:97ط َػأي١

كلن يؼقل الؿالؽ: أجرتؽفا سـة. وقال الؿستلجر: سـتقـ. فالؼقل ققل 

دة.الؿالؽ: ٕكف مـؽر لؾزيا
(2)

  

 إشا اختًؿا يف ايتعسٟ يف ايعني املػتأدط٠؟ ص:98ط َػأي١

الؼقل ققل الؿستلجر: ٕكف ممتؿـ طؾقفا، فلشبف الؿقدع طـده.
(3)

  

وهـاك صقر أخرى يف آختَلف يعرف الراجح فقفا بؼقاسفا طىل مسائؾ 

 الخَلف الؿتؼدمة يف أبقاب سابؼة، واهلل أطؾؿ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/141.)لالؿغـاكظر:  (1)

  (8/142.)الؿغـلاكظر:  (2)

(3) الؿغـل (8/142.) 



َٚاإِلَداَض٠ٔ  93  َباُب امٝلَػاٜقا٠ٔ 

 

 َفِصْل ٔفي اجلَعاَلة

 تعطٜؿٗا. ص:1ط َػأي١

ة مـ الَجعؾ، والَجعؾ معـاه وضع الشلء، والجعالة مثؾثة الجقؿ، هل َفَعال

وهل طـد الػؼفاء التزام مـ مطؾؼ التصرف طقًضا معؾقًما لؿـ يعؿؾ لف طؿًَل 

، مدة معؾقمة، أو مجفقلة. ًٓ معؾقًما، أو مجفق
(1)

  

 َؿطٚع١ٝ ادتعاي١. ص:2ط َػأي١

 ڦ  ڦ ڦ  ڤ ڤ ڤ﴿استدل أهؾ العؾؿ طىل مشروطقتفا بؼقلف تعاىل: 

أكف  الصحقحقـيف  ، وبحديث أبل سعقد الخدري [72يقسػ:] ﴾ڄ ڦ

، وجعؾقا لف جعًَل  .فلقره رسقل اهلل  -قطقع شقاه  -رقك سقَد َحلٍّ
(2)

 

، كرد أبؼ، والضالة،  ًٓ والحاجة تدطق إىل ذلؽ: فننَّ العؿؾ قد يؽقن مجفق

، وقد ٓيجد مـ يت ًٓ برع بف: فدطت وكحقها، وٓ تـعؼد اإلجارة فقف: لؽقكف مجفق

 الحاجة إىل إباحة ذلؽ.

(: ومجؾة ذلؽ أنَّ الجعالة يف رد 8/323) الؿغـليف   ٗقاي ابّ قداًٞ

الضالة، وأبؼ وغقرمها جائزة، وهق ققل أبل حـقػة، ومالؽ، والشافعل، وٓ 

هكعؾؿ فقف مخالًػا.ا
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/457.)حاشقة البقان (15/344 )الشرح الؿؿتعاكظر:  (1)

 (.2251(، ومسؾؿ برقؿ )5736أخرجف البخاري برقؿ ) (2)

  (4/23.)بداية الؿجتفدواكظر:  (3)
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 ايؿطم بني ادتعاي١ ٚاإلداض٠. ص:3ط َػأي١

ن يؽقن العؿؾ، أو العامؾ معؾقًما، الجعالة طؼد جائز، فَل يؾزم فقفا أ

واإلجارة طؼد ٓزم: فقجب فقفا أن يؽقن العؿؾ والعامؾ معؾقًما، وكذلؽ 

الجعالة ٓ يؾزم فقفا تحديد الؿدة: ٕكف طؼد جائٌز، بخَلف اإلجارة فقجب فقفا 

تحديد الؿدة.
(1)

 

 ٌٖ يًذاعٌ ٚايعاٌَ ايؿػذ َت٢ ؾا٤ا؟ ص:4ط َػأي١

 ترك العؿؾ متك شاء: ٕكف غقر مؾزم بف، وٓ ذكر أهؾ العؾؿ أنَّ العامؾ لف أن ي

يستحؼ شقئًا، ولؾجاطؾ أيًضا أن يػسخ ما التزمف مـ العقض إن كان ذلؽ قبؾ 

إتؿام العؿؾ، ولقس لف فسخف بعد إتؿام العؿؾ، ويجب طؾقف العقض الذي 

، وخالػ ابـ حزم فؾؿ يؾزمف [1الؿائدة:] ﴾ڑ ک ﴿التزمف: لؼقلف تعاىل: 

 .اجلمهىر وانصحيح قىلبذلؽ، 

وذكر أهؾ العؾؿ أن الجاطؾ إذا تراجع طؿا التزم إن كان قبؾ شروع العامؾ يف 

العؿؾ: فَل شلء طؾقف، وإن كان بعد شروطف يف العؿؾ فعؾقف لف أجرة الؿثؾ إن 

طؿؾ لف بعض مؼصقده الذي يؼصده، وأما إذا مل يستػد مـف شقئًا: فَل يؾزمف، 

أطؾؿ. واهلل
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (15/344.)الؿؿتعالشرح  (7/457 )البقان (8/323 )الؿغـلاكظر:  (1)

تػسقر  (15/351-352 )الشرح الؿؿتع (7/412 )البقان (8/324 )الؿغـلاكظر:  (2)

  (9/232.)الؼرصبل



َٚاإِلَداَض٠َٔباُب امٝلَػاٜق  95  ا٠ٔ 

َّا؟ٌٖ ٜؿرتط يف ايعٛإ أ ص:5ط َػأي١   ٕ ٜهٕٛ َعًٛ

َٓ ُبدَّ أَْن َيُؽقَن اْلِعَقُض  (8/324 :)الؿغـليف   قاي ابّ قداًٞ َو

ـِ ، َمْعُؾقًما ـْ َوْجَفقْ
ـَ اْلَعَؿِؾ مِ َُا :َواْلَػْرُق َبقْـَُف َوَبقْ ُٖ َأنَّ اْلَحاَجَة َتْدُطق إَلك َكْقِن  :ٜأَسُس

َٓ َيْعَؾَؿ َمْقِضعَ  ، بَِلْن  ًٓ َٓ َحاَجَة َتْدُطق إَلك َجَفاَلِة  اْلَعَؿِؾ َمْجُفق بِِؼ، َو ْٔ ِة َوا الَّ الضَّ

ْٔٞ .اْلِعَقضِ  ِزًما، َفَؾْؿ َيِجْب َكْقُكُف َمْعُؾقًما، َواْلِعَقُض  :َٚايٖجا َٓ َٓ َيِصقُر  َأنَّ اْلَعَؿَؾ 

ِزًما بِنِْتَؿاِم اْلَعَؿؾِ  َٓ ْن َتُجقَز اْلَجَعاَلُة َمَع َوَيْحتَِؿُؾ أَ  َفَقَجَب َكْقُكُف َمْعُؾقًما. :َيِصقُر 

ـْ َردَّ َطبِْدي  َٓ َتْؿـَُع التَّْسؾِقَؿ، َكْحَق أَْن َيُؼقَل: َم َجَفاَلِة اْلِعَقِض إَذا َكاَكْت اْلَجَفاَلُة 

تِل َفَؾُف ُثُؾثَُفا ـْ َردَّ َضالَّ بَِؼ َفَؾُف كِْصُػُف، َوَم ْٔ َمِقُر . ا ْٕ فِل َفنِنَّ َأْحَؿَد َقاَل: إَذا َقاَل ا

ـْ َجاَء بَِعَشَرةِ ُرُءوسٍ  ُف  .َجازَ : َفَؾُف َرْأٌس  :اْلَغْزِو: َم ـْ َيُدلُّ َوَقاُلقا: إَذا َجَعَؾ ُجْعًَل لَِؿ

ارِ  ـْ َماِل اْلُؽػَّ
،  :َطَؾك َقْؾَعٍة، َأْو َصِريٍؼ َسْفٍؾ، َوَكاَن اْلُجْعُؾ مِ ًٓ َجاَز َأْن َيُؽقَن َمْجُفق

َُفا اْلعَ  ُج َهاُهـَا مِثُْؾُف.َكَجاِرَيٍة ُيَعقّـِ ا إْن َكاَكْت اْلَجَفاَلُة َتْؿـَُع التَّْسؾِقؿَ  امُِؾ َفُقَخرَّ َلْؿ  :َفَلمَّ

 ه.اَتِصحَّ اْلَجَعاَلُة َوْجًفا َواِحًدا

إىل جقاز الجعالة بـصقب شائع ٓ يؿـع  وقد ذهب ابـ الؼقؿ  ُ :قهت

 (1/385.)أطَلم الؿققعقـالتسؾقؿ، كؼقلف: مـ رد طبدي: فؾف كصػف. 
(1)

 

 إشا عًل ادتعاي١ بهٕٛ ايعٌُ يف َس٠ َع١ًَٛ  أٚ َهإ َعًّٛ؟ ص:6ط َػأي١

َوإِْن َكاَن اْلَعَؿُؾ َمْعُؾقًما، مِثَْؾ َأْن  (8/324 :)الؿغـليف   قاي ابّ قداًٞ

ـْ اْلبَْصَرةِ، َأْو َبـَك لِل َهَذا اْلَحائَِط، َأْو َخاطَ 
ـْ َردَّ َطبِْدي مِ ا، َفَؾُف َقِؿقِصل َهذَ  َيُؼقَل: َم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/458.)البقان (8/324 )الؿغـلواكظر:  (1)
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َكَُّف إَذا َصحَّ َمَع اْلَجَفاَلِة َفَؿَع اْلِعْؾِؿ َأْوَلك. .َكَذا 
ِ
ٕ : ةٍ َمْعُؾقَمٍة،  َصحَّ َؼُف بُِؿدَّ َوإِْن َطؾَّ

ـْ اْلِعَراِق فِل َشْفٍر، َفَؾُف دِيـَاٌر.
ـْ َردَّ لِل َطبِْدي مِ ـْ َخاَط َقِؿقِصل َهَذا  َفَؼاَل: َم أَْو َم

َنَّ الْ  ُف دِْرَهٌؿ.فِل اْلقَْقِم، َفؾَ 
ِ
ٕ : َة إَذا َجاَزْت َمْجُفقَلًة، َفَؿَع التَّْؼِديِر َأْوَلكـَصحَّ  ه.اُؿدَّ

وقد مـع مـ التؼدير بالؿدة مالؽ، وبعض الشافعقة: لحصقل الغرر، وهق 

 يؽثر يف هذه التؼديرات.

.اجلىاسهق  وانصحيح ُ :قهت
(1)

  

اٚت ادتعايذذ١ ٖذذٌ زذذٛظ إٔ زعذذٌ ادتعايذذ١ يٛاسذذس بعٝٓذذ٘  أٚ ٜؿذذ     ص:7ط َػأي١

 بني ٚاسس ٚآخط؟

َوَيُجقُز َأْن َيْجَعَؾ  (8/325 :)الؿغـليف   قاي أب٘ حمٌد بّ قداًٞ

َفََل  اْلُجْعَؾ فِل اْلَجَعاَلِة لَِقاِحٍد بَِعقْـِِف، َفقَُؼقَل َلُف: إْن َرَدْدت َطبِْدي َفَؾَؽ دِيـَاٌر.

ُه ِسَقاُه. ـْ َيُردُّ ـْ َردَّ َطبِْدي َوَيجُ  َيْستَِحؼُّ اْلُجْعَؾ َم ، َفقَُؼقَل: َم ـٍ قُز َأْن َيْجَعَؾُف لَِغقِْر ُمَعقَّ

هُ  َفَؾُف دِيـَاٌر. ـْ َردَّ ِه َشقْئًا َمْعُؾقًما، ، اْستََحؼَّ اْلُجْعَؾ  :َفَؿ َوَيُجقُز َأْن َيْجَعَؾ لَِقاِحٍد فِل َردِّ

. َخَر َأْكثََر مِـُْف َأْو َأَقؾَّ
ِ
ـِ ِطَقًضا، َولَِسائِِر الـَّاِس ِطَقًضا َوَيُجقُز َأْن َيْجَعَؾ لِ  َؤ ْؾُؿَعقَّ

َجاَرةِ ُمْختَؾًِػا َمَع التََّساِوي فِل اْلَعَؿِؾ،  َْجُر فِل اإْلِ ْٕ َكَُّف َيُجقُز َأْن َيُؽقَن ا
ِ
آَخَر: ٕ

 ه.اَفَفاُهـَا َأْوَلك

 إشا قاٍ: َٔ ضز ضاييت ؾً٘ زٜٓاض  ؾذا٤ بٗا ثالث١؟ ص:8ط َػأي١

ـْ َردَّ ُلَؼَطتِل َفَؾُف دِيـَارٌ َفنِْن قَ :  قاي ابّ قداًٞ َفَردََّها َثََلَثٌة، َفَؾُفْؿ ، اَل: َم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (4/23.)البداية (7/458 )البقانواكظر:  (1)
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َكَُّفْؿ اْشتََرُكقا فِل اْلَعَؿِؾ الَِّذي ُيْستََحؼُّ بِِف اْلِعَقُض، َفاْشتََرُكقا  
ِ
يـَاُر َبقْـَُفْؿ َأْثََلًثا: ٕ الدِّ

َجاَرةِ. َْجِر فِل اإْلِ ْٕ َها دِيـَاًرا، َفَردََّها ُهَق َفنِْن َجعَ ..: فِل اْلِعَقِض، َكا َؾ لَِقاِحٍد فِل َردِّ

: َرَدْدَكا ُمَعاَوَكًة َلفُ  َٓ َٓ َشْلَء َلُفَؿا، َوإِْن : َوآَخَراِن َمَعُف، َوَقا اْستََحؼَّ َجِؿقَع اْلُجْعِؾ، َو

َْكُػِسـَا.
ِ
: َرَدْدَكاُه لِـَْلُخَذ اْلِعَقَض ٕ َٓ َكَُّف َطِؿَؾ َفََل َشْلَء َلُفَؿا، َوَلُف ثُ  َقا

ِ
ُؾُث اْلُجْعِؾ: ٕ

ـْ 
َكَُّفَؿا َطِؿََل مِ

ِ
َخَراِن َشقْئًا: ٕ ْٔ ُثُؾَث اْلَعَؿِؾ، َفاْستََحؼَّ ُثُؾَث اْلُجْعِؾ، َوَلْؿ َيْستَِحؼَّ ا

. َغقِْر ُجْعٍؾ. افِِعلِّ ُف َمْذَهُب الشَّ َٓ َأْطَؾُؿ فِقِف ِخََلًفا. َوَهَذا ُكؾُّ  هاَو

َجاَرةِ  (8/327 :)الؿغـليف   قال ابـ قدامة  َواْلَجَعاَلُة ُتَساِوي اإْلِ

َجاَرةِ  َجاَز َأْن َيُؽقَن ِطَقًضا فِل  :فِل اْطتِبَاِر اْلِعْؾِؿ بِاْلِعَقِض، َوَما َكاَن ِطَقًضا فِل اإْلِ

َٓ َفََل، َوفِل َأنَّ َما َجاَز َأْخُذ اْلِعَقِض َطَؾقِْف فِل اإْلِ  َْطَؿالِ اْلَجَعاَلِة، َوَما  ْٕ ـْ ا
 :َجاَرةِ مِ

َجاَرةِ، مِثُْؾ  ُْجَرةِ َطَؾقِْف فِل اإْلِ ْٕ َٓ َيُجقُز أَْخُذ ا َجاَز َأْخُذُه َطَؾقِْف فِل اْلَجَعاَلِة، َوَما 

ْمرِ  ،اْلِغـَاءِ  َٓ َيُجقُز َأْخُذ اْلُجْعِؾ َطَؾقْفِ  ،َوالزَّ َماِت،   ه.اَوَسائِِر الُؿَحرَّ

اسبٗا بػذذري ايتذذعاّ صذذاسبٗا جبعذذٌ   َذذٔ ضز يكٛذذ١ٟ  أٚ ضذذاي١ٟ يضذذ  ص:9ط َػأي١

 ؾٌٗ ٜػتشل عّٛضا؟

ًة، َأْو َطِؿَؾ لَِغقِْرِه َطَؿًَل َغقَْر َردِّ :  قاي ابّ قداًٞ ـْ َردَّ ُلَؼَطًة َأْو َضالَّ َوَم

بِِؼ، بَِغقِْر ُجْعؾٍ  ْٔ ُف َطَؿٌؾ َيْستَحِ  َلْؿ َيْستَِحؼَّ ِطَقًضا. :ا َكَّ
ِ
ؼُّ بِِف َٓ َكْعَؾُؿ فِل َهَذا ِخََلًفا: ٕ

َجاَرةِ  َفنِْن اْختََؾَػا : اْلِعَقَض َمَع الُؿَعاَوَضِة، َفََل َيْستَِحؼُّ َمَع َطَدمَِفا، َكاْلَعَؿِؾ فِل اإْلِ

َفاْلَؼْقُل َقْقُلُف َمَع  :َؿالُِؽ ـَفَلْكَؽَر الْ  فِل اْلُجْعِؾ، َفَؼاَل: َجَعْؾت لِل فِل َردِّ ُلَؼَطتِل َكَذا.

 َ ْٕ َنَّ ا
ِ
َػَؼا َطَؾك اْلِعَقِض، َواْختََؾَػا فِل َقْدِرهِ  ،ْصَؾ َمَعفُ َيِؿقـِِف: ٕ َفاْلَؼْقُل َقْقُل  :َوإِْن اتَّ
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ائِِد الْ ـالْ   َْصَؾ َطَدُم الزَّ ْٕ َنَّ ا
ِ
َنَّ اْلَؼْقَل َقْقُلُف فِل َأْصِؾ ـَؿالِِؽ: ٕ

ِ
ُؿْختََؾَػ فِقِف، َوٕ

 ه.ااْلِعَقِض، َفَؽَذلَِؽ فِل َقْدِرهِ 

الشافعل أهنؿا إذا اختؾػا يف الؼدر تحالػا، وهق ققل بعض  ومذهب ُ :قهت

، واهلل أطؾؿ.وهذا أقزبالحـابؾة، فنذا تحالػا: وجب لف أجر الؿثؾ، 
(1)

  

واختؾػ أهؾ العؾؿ يف العبد أبؼ، هؾ يستحؼ مـ رده طقًضا بغقر التزام 

 صاحبف بذلؽ؟

 ذلؽ  فؿذهب مالؽ، وأصحاب الرأي، وأمحد يف رواية أكف يستحؼ طىل

طقًضا، وقال بف شريح، وطؿر بـ طبد العزيز، واستدلقا طىل ذلؽ بلكف قد قال 

، واستدلقا بؿرسؾ ابـ بذلؽ بعض الصحابة كعؿر، وطظ، وابـ مسعقد 

يف أبؼ إذا جاء بف خارًجا مـ  أبل مؾقؽة، وطؿرو بـ ديـار قآ: جعؾ الـبل 

حثًّا طىل رد أبؼقـ،  الحرم طشرة دراهؿ. وٕنَّ يف شرط الجعؾ يف درهؿ

 وصقاكة لفؿ طـ الرجقع إىل دار الحرب.

  ومذهب الشافعل، وأمحد يف رواية أكف ٓ يستحؼ إٓ بالتزام صاحبف بذلؽ

 كالجؿؾ الشارد وغقره، وقال بذلؽ الـخعل، وابـ الؿـذر.

َْصَؾ َطَدُم اْلقُ : َوُهَق  قاي ابّ قداًٞ ْٕ َنَّ ا
ِ
ِة: ٕ حَّ ُجقِب، َأْقَرُب إَلك الصِّ

َٓ اْلِؼقَاُس ـَواْلَخبَُر الْ  ْجَؿاُع فِقِف َو  :َؿْرِويُّ فِل َهَذا ُمْرَسٌؾ، َوفِقِف َمَؼاٌل، َوَلْؿ َيثْبُْت اإْلِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/413.)البقان (8/328 )الؿغـلاكظر:  (1)
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ْرِع لَِفِذِه الْ   ُف َلْؿ َيثْبُْت اْطتِبَاُر الشَّ َؼْت َأْيًضاـَؿْصَؾَحِة الْ ـَفنِكَّ َٓ َتَحؼَّ َفنِكَُّف  :َؿْذُكقَرةِ فِقِف، َو

َّٓ فِل الْ  َس الظَّاِهرُ َلقْ  َؿْجُؾقِب مِـَْفا، إَذا َكاَكْت َقِريبًَة، َوَهَذا ـَهَرَبُفْؿ إَلك َداِر اْلَحْرِب إ

 ه.اَبِعقٌد فِقِفؿْ 

: لعدم وجقد دلقؾ صحقح يعتؿد طؾقف يف ذلؽ، انصىابهق  وهذا انقىل ُ :قهت

لقؾ، وأما آثار وإصؾ حرمة أمقال الـاس، فَل كؾزمفؿ بشلء مـ أمقالفؿ إٓ بد

الصحابة، فلثر طؿر لف سـدان أحدمها مـؼطع، وأخر فقف: الحجاج بـ أرصاة، 

وأثر ابـ مسعقد لف إسـادان أحدمها فقف مجفقل حال، وأخر مبفؿ، وأثر طظ فقف: 

 الحارث إطقر، والحجاج بـ أرصاة.

عبد واختؾػ الؼقل يف هذه أثار يف تحديد الؿؼدار الذي يستحؼ مـ رد ال

أبؼ، وقد اختؾػ أهؾ الؼقل إول يف ذلؽ طىل أققال ُتراجع مـ الؿصادر التل 

يغـقـا طـ ذكر إققال، واهلل أطؾؿ. واختياروا نهقىل انثاويسـذكرها، 
(1)

 

إشا قاٍ: َٔ ضز عبسٟ َٔ بًس نصا ؾً٘ زٜٓاض. ؾطزٙ َذٔ ْضذـ    ص:11ط َػأي١

 ايٛطٜل؟

ـْ َبَؾِد َوإِْن َقا (8/326 :)الؿغـليف   قاي ابّ قداًٞ
ـْ َردَّ َطبِْدي مِ َل: َم

ـْ كِْصِػ َصِريِؼ َذلَِؽ اْلبََؾدِ . َكَذا َفَؾُف دِيـَارٌ 
ُه إْكَساٌن مِ َكَُّف  :َفَردَّ

ِ
اْستََحؼَّ كِْصَػ اْلُجْعِؾ: ٕ

ـْ َردَّ َطبَْديَّ َفَؾُف دِيـَارٌ ، َطِؿَؾ كِْصَػ اْلَعَؿؾِ  َفَؾُف  :َؿاَفَردَّ َأَحَدهُ . َوَكَذلَِؽ َلْق َقاَل: َم

ـِ  ُف َردَّ كِْصَػ اْلَعبَْدْي َكَّ
ِ
يـَاِر: ٕ ه.اكِْصُػ الدِّ

(2)
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (3/475-471.)كصب الراية (7/459 ،)البقان (1327 ،)الؿحىل (8/328- ،)الؿغـلاكظر:  (1)

  (7/411.)البقانواكظر:  (2)
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 َباُب ِإِحَيأء امَلَوأت

َوأت ٔء امَل ُب إِحِيَا  بَا
ِع  ِكَتابُ الُبُيو

ـْ َطائَِشَة  (998) ـْ ُطْرَوَة َط ََلْقَسْتَ»َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ  ،َط ََأْرًضا َر ََعؿَّ ـْ َم

َبَِفاأِلََحدٍَ .«،ََفُفَقََأَحؼُّ . َقاَل ُطْرَوُة: َوَقَضك بِِف ُطَؿُر فِل ِخََلَفتِِف. َرَواُه الُبَخاِريُّ
(1)

 

ـِ َزْيٍد  (996) ـْ َسِعقِد ْب ـِ الـَّبِلِّ  َوَط ََمْقَتةًَ»َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَط ََأْحَقاََأْرًضا ـْ َفِفَلَََم

، َوَقاَل «َلفَُ ـَُف التِّْرمِِذيُّ َواْخُتؾَِػ . َوُهَق َكَؿا َقاَل . ُرِوَي ُمْرَسًَل : . َرَواُه الثَََّلَثُة، َوَحسَّ

ـُ   ْب
ِ
ُل.وَ ، َطْؿٍروفِل َصَحابِقِِّف: َفِؼقَؾ َجابٌِر، َوقِقَؾ َطائَِشُة، َوقِقَؾ َطبُْداهلل اِجُح إَوَّ الرَّ

(2)
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2335أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

. أما حديث سعقد بـ زيد فتؼدم تخريجف يف )باب الغصب( وذكركا حديث صشٝض بؿٛاٖسٙ (2)

 ن الصقاب يف الحديث أكف مـ مراسقؾ طروة بـ الزبقر. طائشة طـد ذلؽ التخريج، وتؼدم أ

 الؽبرى(، والـسائل يف 381، 326، 313، 338، 3/354وأما حديث جابر، فلخرجف أمحد )

(، 2615(، والدارمل )2195(، وأبقيعىل )1379(، والترمذي )5756( )5758( )5757)

 غقرهؿ. (، و5255( )5253( وابـ حبان )4776) إوسطوالطبراين يف 

(: اختؾػ فقف طىل هشام بـ طروة، فروتف طـف صائػة طـ 22/285) التؿفقدقال ابـ طبدالبر يف 

أبقف مرسًَل وهق أصح ما ققؾ فقف إن شاء اهلل، وروتف صائػة طـ هشام طـ أبقف طـ سعقد بـ زيد، 

 بـ وروتف صائػة طـ هشام طـ وهب بـ كقسان طـ جابر، وروتف صائػة طـ هشام طـ طبقداهلل

طبدالرمحـ بـ رافع، وبعضفؿ يؼقل فقف: طـ هشام طـ طبقداهلل بـ طبدالرمحـ بـ رافع طـ جابر، 

 هوبعضفؿ يؼقل فقف: طـ هشام بـ طروة طـ طبقداهلل بـ أبل رافع طـ جابر، وفقف اختَلف كثقر.ا

وأي حالة رجحت مـ هذه إوجف فنهنا ٓ تخرج طـ حقز آستشفاد، فالحديث صحقح  قهت:

 بشاهده الذي قبؾف مـ حديث طائشة، والذي سقليت إن شاء اهلل مـ حديث سؿرة.

 ولف صريؼ أخرى طـ جابر مـ غقر صريؼ هشام.

(: حدثـا يقكس ويحقك بـ أبل بؽقر قآ: حدثـا محاد بـ سؾؿة طـ 3/356فؼد أخرجف أمحد )

ففق يجعؾ الحديث  أبل الزبقر طـ جابر. وهذا إسـاد حسـ لقٓ طـعـة أبل الزبقر. ومع ذلؽ

 صحقًحا، ويؽقن لف أصؾ طـ جابر، واهلل أطؾؿ.

  =( مـ صريؼ مسؾؿ بـ خالد 655) إوسطوأما حديث طبداهلل بـ طؿرو، فلخرجف الطبراين يف 
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 نياملسائل واألحكام املستفادة من احلديث

ففق مصدر )أحقا(، وأما الؿقات: ففق ما ٓ حقاة فقف، شبفت  أًا اإلحٚاء:

 طؿارة إرض وزراطتفا بالحقاة، وتعطقؾفا بالؿقت.

: طبَّروا بالؿقات دون الؿقتة: ٕنَّ إرض الؿقتة  قاي اإلًاَ ابّ عجٌٚني

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿ؿا قال تعاىل: قد ُيراد هبا ما ٓ كبات فقفا ك

، فعبروا طـ إرض هـا بالؿقات: لؾػرق بقـفا [ 33يس:] ﴾گ ک  ک    ک

 هوبقـ إرض التل لقس فقفا كبات.ا

هل إرض الؿـػؽة طـ آختصاصات،  ٚتعطٜـ املٛات عٓس ايؿكٗا٤:

 ومؾؽ معصقم.

فؼقلـا: )آختصاصات( هل كؿجاري السققل، ومقاضع الحطب، ومقاضع 

 لؿراطل، والؿصالح العامة، وأفـقة الدور.ا

وققلـا: )مؾؽ معصقم(، أي: مؿؾقكة بنحقاء، أو إرث، أو شراء لؾؿعصقم 

ل، والؿعاهد، والؿستلمـ. مِّ  مالف وهق الؿسؾؿ، ويشؿؾ أيًضا الذِّ

ُٜش٢ٝ. ص:1ط َػأي١  أقػاّ املٛات ايصٟ 

 الؿقات قسؿان:

 طؿارة. مامل يجر طؾقف مؾؽ ٕحد، ومل يقجد فقف أثر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الزكجل طـ هشام، طـ أبقف، طـ طبداهلل بـ طؿرو بف. وهذه الرواية مـؽرة: ٕن مسؾؿ بـ خالد  =

 الػف الثؼات كؿا تؼدم. ضعقػ، وقد تػرد هبذا اإلسـاد وخ
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ففذا ُيؿؾؽ باإلحقاء بغقر خَلف بقـ الؼائؾقـ باإلحقاء، وإخبار التل تؼدمت  

 تتـاولف.

 ما جرى طؾقف مؾؽ مالؽ، وهق ثَلثة أكقاع:

 مالف مؾؽ معقـ، وهق ضربان: ايٓٛع األٍٚ:

ـ ما ُمؾَِؽ بشراٍء، أو ططقة، ففذا ٓ ُيؿؾؽ باإلحقاء بغقر خَلف، قال اب األٗي:

طبد البر: أمجع العؾؿاء طىل أنَّ ما ُطِرف بؿؾؽ مالؽ غقر مـؼطع أكف ٓ يجقز ٕحد 

 غقر أربابف.

ما ُمؾِؽ باإلحقاء، ثؿ ترك حتك دثر، وطاد مقاًتا: ففق كالذي قبؾف يف  اهجاُٛ:

الحؽؿ طـد أهؾ العؾؿ، وخالػ مالؽ فؼال: إذا أحقا هذا: َمَؾَؽُف: لعؿقم الحديث: 

َأرًضا» َأحقا َلفَمـ َففل ، وٕنَّ أصؾ هذه إرض مباح، فنذا تركت حتك «مقتة

 تصقر مقاًتا: طادت إىل اإلباحة، كؿـ أخذ ماًء مـ هنر ثؿ رده فقف.

بلنَّ هذه أرٌض يعرف مالؽفا: فؾؿ تؿؾؽ باإلحقاء، كالتل  ُٗأجٚب عوٕٚ:

مؾؽت بشراٍء، أو ططقة، والخبر مؼقد بغقر الؿؿؾقك، فػل حديث طائشة زيادة: 

، وهذا يؼقد مطؾؼ حديثف، ثؿ حديثف مخصقص بؿا مؾؽ بشراٍء، أو «لقستَألحد»

ططقة، فقؼاس طؾقف محؾ الـزاع، وما ذكروه يبطؾ بالؿقات إذا أحقاه إكسان، ثؿ 

باطف، فتركف الؿشتري حتك طاد مقاًتا، وبالؾؼطة إذا مؾؽفا، ثؿ ضاطت مـف، 

 ويخالػ ماء الـفر: فنكف استفؾؽ.
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يقجد فقف آثار مؾؽ قديؿ جاهظ، كآثار الروم، ومساكـ  ما ايٓٛع ايجاْٞ: 

 ثؿقد، وكحقها.

ففذا يؿؾؽ باإلحقاء: ٕنَّ ذلؽ الؿؾؽ ٓ حرمة لف، وقد ُروي طـ صاوس، 

َلؽؿ»أكف قال:  طـ الـبل  َبعد َهق َثؿ َولرسقلف َاألرضَهلل أخرجف  «عادي

طبقد: قال أبق  «عاديَاألرض»(، وهق حديث مرسؾ، وققلف: 6/143البقفؼل )

التل كان هبا ساكـ يف آباد الدهر، فاكؼرضقا، فؾؿ يبؼ مـفؿ أكقس، وإكؿا كسبفا إىل 

طاد: ٕهنؿ كاكقا مع تؼدمفؿ ذوي ققة، وبطش، وآثار كثقرة، فـسب كؾ أثر قديؿ 

 إلقفا.

: ويحتؿؾ أنَّ كؾ ما فقف أثر الؿؾؽ، ومل يعؾؿ زوالف أكف ٓ  قاي ابّ قداًٞ

الؿسؾؿقـ أخذوه طامًرا، فاستحؼقه، فصار مقققًفا بققػ  يؿؾؽ: ٕكَّف يحتؿؾ أنَّ 

 هطؿر لف: فؾؿ يؿؾؽ كؿا لق طؾؿ مالؽف.ا

لٍّ غقر معقـ. ايٓٛع ايجايح:  ما جرى طؾقف الؿؾؽ يف اإلسَلم لؿسؾؿ، أو ذِمِّ

 ًٞقاي ابّ قدا  فظاهر كَلم الخرقل أهنا ٓ تؿؾؽ باإلحقاء، وهق :

ـف أبق داود وغقره: لؿا روى كثقر بـ طبداهلل إحدى الروايتقـ طـ أمحد، كؼؾفا ط

مـَ»يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصبـ طؿرو بـ طقف، طـ أبقف، طـ جده قال: سؿعت رسقل اهلل ا

َمقاًتاَيفَغقرَحؼَمسؾؿ؛َففلَلف َأرًضا ، وٕنَّ هذه إرض لفا مؾؽ: فؾؿ «أحقا

مل  َيُجْز إحقاؤها كؿا لق كان معقـًا: فننَّ مالؽفا إن كان لف ورثة: ففل لفؿ، وإن

 هيؽـ لف ورثة: ورثفا الؿسؾؿقن.ا



 154  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

(، ويف 2335) الػتححديث طؿرو بـ طقف أخرجف إسحاق كؿا يف  ُ :قهت 

ب.  إسـاده: كثقر ابـ طبد اهلل قد ُكذِّ

  ،والؼقل الثاين يف هذه الؿسللة أهنا تؿؾؽ باإلحقاء، وهل رواية طـ أمحد

قات ٓ حؼَّ فقفا لؼقم وقال بف مالؽ، وأبق حـقػة: لعؿقم إخبار، وٕهنا أرٌض م

بلطقاهنؿ: أشبفت مامل يجر طؾقف مؾؽ مالؽ، وٕهنا إن كاكت يف دار اإلسَلم: 

كاز.  ففل كؾؼطة دار اإلسَلم، وإن كاكت يف دار الؽػر: ففل كالرِّ

حف ابـ حزم، وقال: الـظر فقفا  ُ :قهت الؼقل إول قال بف الشافعقة أيًضا، ورجَّ

مـَأعؿرَ»لحديث طائشة:  :-واهلل أطؾؿ- صىاب عانديأقزب إىل انإىل اإلمام، وهق 

، فنذا ُطؾَِؿ أهنا كاكت ٕحد ثؿ مل كجد لف ورثة: فنهنا ترجع إىل «أرًضاَلقستَألحٍد..

بقت الؿال، ُتصرف لؿـ يستحؼفا.
(1)

  

 ٌٖ ٜضض اإلسٝا٤ أّٜضا يف زاض اذتطب؟ ص:2ط َػأي١

س بؿقات، وٕنَّ أما ما كان طامًرا مـ دار الحرب: فَل ُيؿؾؽ باإلحقاء: ٕكف لق

 الشارع أباح تؿؾؽ ديارهؿ بالؼفر والغؾبة كسائر أمقالفؿ.

 وأما إن كان مقاًتا ٓ يعرف لف مالؽ: ففذا يجقز إحقاؤه: لعؿقم إدلة.

وأما إن كان مقاًتا ُطرف أكف كان مؿؾقًكا: فػقف روايتان طـ أمحد، ووجفان 

لق ُوِجَد يف بَلد الشرك ركاز مـ  هفـا أكف يؿؾؽفا باإلحقاء: ٕكف واألقزبلؾشافعقة، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1347.)الؿحىل (7/477-478 )البقان (8/146-148 )الؿغـلواكظر:  (1)
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ضرب الؿشركقـ: لؿؾؽف بالقجقد، وإن كان قد جرى طؾقف مؾؽ مشرك، فؽذلؽ  

.إذا أحقا مقاًتا جرى طؾقف مؾؽ لؿالؽ غقر معروٍف مـ الؿشركقـ، واهلل تعاىل أطؾؿ
(1)

 

 ٌٖ ميًو ايصَٞ باإلسٝا٤ يف زاض اإلغالّ؟ ص:3ط َػأي١

 :يف هذه الؿسللة أققال 

ؽ باإلحقاء يف دار اإلسَلم، وهذا ققل الشافعل، وبعض أكف ٓ يؿؾ األٗي:

الحـابؾة، وصائػة مـ الؿالؽقة، وأهؾ الظاهر، وُحؽل طـ مالؽ. واستدلقا بؿا 

َثؿَهلَلؽؿَمـل»ُروي:  َولرسقلف، ، وقالقا: ذلؽ مـ حؼقق «َمَقتانَاألرضَهلل،

 الدار، والدار لؾؿسؾؿقـ.

ؿ، وهق ققل أمحد، وهق ققل الحـػقة، أكف يؿؾؽ فقفا باإلحقاء كاْلـُؿسؾِ  اهجاُٛ:

وأكثر الؿالؽقة، وُحؽل طـ مالؽ، وطؾقف أكثر الحـابؾة، واستثـك الؿالؽقة ما أحقاه 

 بجزيرة العرب: فنكف ٓ يؿؾؽف.

َلف»واستدل أهؾ هذا الؼقل بعؿقم الحديث:  َففل َمقتة؛ َأرًضا َأحقا ، «مـ

ر أسبابف، وحديثفؿ: وٕنَّ اإلحقاء مـ أسباب الؿؾؽ: فؿؾؽ بف الذمل كسائ

ٓ ُيعرف يف شلء مـ كتب الحديث، وإكؿا لػظف:  «مقتانَاألرضَهللَولرسقلف..»

 ، وهق مرسؾ كؿا تؼدم.«عاديَاألرضَهللَورسقلف،َثؿَهقَلؽؿ»

قالقا: ولق ثبت هذا الؾػظ: مل يؿـع تؿؾؽ الذمل باإلحقاء كؿا يتؿؾؽ 

فننَّ الؿسؾؿقـ إذا مؾؽقا  بآحتشاش، وآحتطاب، وآصطقاد ما هق لؾؿسؾؿقـ:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/478-479.)البقان (8/148 )الؿغـلاكظر:  (1)
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إرض مؾؽقها بؿا فقفا مـ الؿعادن، والؿـافع، وٓ يؿتـع أن يتؿؾؽ الذمل بعض  

فقف مصؾحة ذلؽ، وإقرار اإلمام لفؿ طىل ذلؽ جاٍر مجرى إذكف لفؿ فقف، وٕنَّ 

 وهتقئتفا لَلكتػاع هبا، وٓ كؼص طىل الؿسؾؿقـ يف ذلؽ. لؾؿسؾؿقـ بعؿارة إرض

 أذن لف اإلمام: مؾؽ بف، وإٓ مل يؿؾؽ، وهذا ققل ابـ الؿبارك. إذا اهجاهح:

إن أحقا فقؿا َبُعَد مـ العؿران: مؾؽف، وإن أحقا فقؿا َقُرَب مـ العؿران:  اهزابع:

 مل يؿؾؽف، وإن أذن لف اإلمام، وهذا ققل مطرف، وابـ الؿاجشقن.

 أطؾؿ.، واهللانصىابهق  انقىل انثاوي :قال أتى عثد اهلل غفز اهلل نه
(1)

  

 إشا ًَو ايصَٞ األضإ باإلسٝا٤  ؾٌٗ عًٝ٘ ؾٝٗا خطاز؟ ص:4ط َػأي١

  جاء طـ أمحد أكف قال: طؾقف العشر. وطـف رواية أخرى: لقس طؾقف شلء، وهبذا

، واهلل أطؾؿ.انصىابقالت الحـػقة، وأكثر الؿالؽقة، وهق 
(2)

  

 َا قطب َٔ ايعاَط ٌٖ زٛظ إسٝاؤٙ  ٚمتًه٘ باإلسٝا٤؟ ص:5ط َػأي١

 لف حالتان: ما قرب مـ العامر

 أن يتعؾؼ بؿصالح العامر. احلالة األوىل:

ـْ اْلَعامِِر، َوَتَعؾََّؼ  (8/149 :)الؿغـليف   قاي ابّ قداًٞ
َوَما َقُرَب مِ

تِِف، َفََل َيُجقُز  ،بَِؿَصالِِحفِ  َٓ ـْ ُصُرقِِف، َوَمِسقِؾ َمائِِف، َوَمْطَرِح ُقَؿاَمتِِف، َوُمْؾَؼك ُتَرابِِف َوآ
مِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (8/148- )الؿغـل( -2/715( )298-1/297ٓبـ الؼقؿ ) أحؽام أهؾ الذمةاكظر:  (1)

البقان (7/481 )الؿحىل (1361.) 

  (2/759.)أحؽام أهؾ الذمةاكظر:  (2)
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َوَكَذلَِؽ َما َتَعؾََّؼ بَِؿَصالِِح اْلَؼْرَيِة، َكِػـَائَِفا،  ُه، بَِغقِْر ِخََلٍف فِل الَؿْذَهِب.إْحقَاؤُ  

ْحقَاءِ  َٓ ُيْؿَؾُؽ بِاإْلِ َٓ َكْعَؾُؿ ، َوَمْرَطك َماِشقَتَِفا، َوُمْحتََطبَِفا، َوُصُرقَِفا، َوَمِسقِؾ َمائَِفا،  َو

ـَ َأْهؾِ  ، َوُكؾُّ َمْؿُؾقٍك  ،َوالـَّْفرِ  ،َوَكَذلَِؽ َحِريُؿ اْلبِئْرِ  اْلِعْؾِؿ. فِقِف َأْيًضا ِخََلًفا َبقْ ـِ َواْلَعقْ

ه.آَ َيُجقُز إْحقَاُء َما َتَعؾََّؼ بَِؿَصالِِحفِ 
(1)

  

 أن ٓ يتعؾؼ بف مصالح العامر. احلالة الجاىية:

 :فػقف ققٓن 

الشافعل: يجقز إحقاؤه، ويتؿؾؽ بذلؽ، وهق ققل أمحد يف رواية، و األٗي:

 لعؿقم أحاديث الباب.

ٓ يجقز إحقاؤه، وهق رواية طـ أمحد، وبف قال أبق حـقػة، والؾقث:  اهجاُٛ:

ٕكف  يف مظـة تعؾؼ الؿصؾحة بف: فنكف يحتؿؾ أن يحتاجف إىل فتح باب يف حائطف إىل 

 فـائف، ويجعؾف صريًؼا، أو يخرب حائطف، فقضع آٓت البـاء يف فـائف.

، واهلل أطؾؿ، ومظـة تعؾؼ انصىابهق  انقىل األول :غفز اهلل نه قال أتى عثد اهلل

الؿصؾحة بف ٓ تؿـع جقاز اإلحقاء، واهلل أطؾؿ.
(2)

  

 إشا ٚدس يف األضإ بعس إسٝا٥ٗا َعازٕ  ؾٌٗ ميًهٗا؟ ص:6ط َػأي١

  :أما إذا كاكت الؿعادن جامدة كالذهب، والػضة، والـحاس، وما أشبففا

ق ققل الحـابؾة، والشافعقة، والحـػقة، فنهنا تؽقن مؾًؽا لف طـد الجؿفقر، وه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/475.)البقانواكظر:  (1)

  (8/155.)الؿغـلواكظر:  (2)
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 والظاهرية، وخالػ مالؽ، فؼال: هل لؾسؾطان. 

: بعدم وجقد دلقؾ يدل طىل ققلف، وإصؾ حرمة مال  ٚٝأدٝب عٔ َايٕو

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ    ڤ ٹ ﴿الؿسؾؿ، قال تعاىل: 

 .[29الـساء:] ﴾ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ  ڄ ڦ

َحر»: وقال الـبل  َعؾقؽؿ َوأمقالؽؿ َدماءكؿ، : ، وقال الـبل «امإنَّ

.«مـَأحقاَأرًضاَمقتة؛َففلَلف»
(1)

 

  وأما الؿعادن الجارية، كالـػط، والؼار، وما أشبففا، فظاهر كَلم ابـ حزم يف

الؿحىل  أنَّ مذهب الشافعل، وأبل حـقػة، وداود أكف يؿؾؽفا: ٕكف طؿؿ الؿسللة

فعل، وهذا طـ مذهب الشا البقانيف مجقع الؿعادن، وهق ضاهر كَلم صاحب 

الؼقل رواية طـ أمحد: ٕكف ضفر يف مؾؽف فلصبح مالًؽا لف كؿا تؼدم يف الؿعادن 

 الجامدة.

  :ومذهب مالؽ أنَّ الؿعدن لؾسؾطان، وقالف أمحد يف رواية، قال ابـ قدامة

 أضفرمها ٓ يؿؾؽفا: ٕهنا لقست مـ أجزاء إرض: فَل يؿؾؽفا.

بغل لؾسؾطان أن ُيرضل صاحب إرض الذي يـ :قال أتى عثد اهلل غفز اهلل نه

بالؿؽافاءات الؿالقة، وٓ يلخذها مـف قفًرا، واهلل أطؾؿ.
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/495.)البقان (8/157 )الؿغـل (1349 )الؿحىلاكظر:  (1)

  (5/852.)زاد الؿعاد (6/344- )اإلكصافاكظر الؿصادر السابؼة، و (2)
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إشا ناْت املعازٕ يف َٛات  ؾأضاز إْػذإ أخذص املعذازٕ زٕٚ إسٝذا٤      ص:7ط َػأي١ 

 األضإ؟

 ًٞقاي ابّ قدا   يفالؿغـل (8/154- :) َأنَّ الَؿَعادَِن  :َوُجْؿَؾُة َذلَِؽ

ـْ َغقِْر ُمْمَكٍة، َيـْتَاُبَفا الـَّاُس، َوَيـْتَِػُعقَن َوِهَل الَّ  ،الظَّاِهَرةَ 
تِل ُيقَصُؾ إَلك َما فِقَفا مِ

، ...بَِفا، َكاْلِؿْؾِح، َوالَؿاِء، َواْلؽِبِْريِت، َواْلِؼقِر، َوالُؿقْمقَاِء، َوالـِّْػِط، َواْلُؽْحؾِ 

َٓ َيُجقزُ  ْحقَاِء، َو َٓ ُتْؿَؾُؽ بِاإْلِ َٓ  َوَأْشبَاِه َذلَِؽ،  ـْ الـَّاِس، َو
ََحٍد مِ

ِ
إْقَطاُطَفا ٕ

، َوَتْضقِقًؼا َطَؾقِْفؿْ  ـَ َنَّ فِقِف َضَرًرا بِالُؿْسؾِِؿق
ِ
ٕ : ـَ  .اْحتَِجاُزَها ُدوَن الُؿْسؾِِؿق

أقطعف الؿؾح بؿلرب،  ثؿ استدلَّ طىل ذلؽ بؼصة أبقض بـ محَّال أنَّ الـبل 

فاسترجعف مـف. أخرجف أبق داود  -الجاري-فؼقؾ: يا رسقل اهلل، أقطعتف الؿاء اْلِعدَّ 

(، وهق حديث ضعقٌػ: يف 2475(، وابـ ماجف )1385(، والترمذي )3564)

 إسـاده مجاهقؾ.

ـَ :  ثٍ قاي َنَّ َهَذا َتتََعؾَُّؼ بِِف َمَصالُِح الُؿْسؾِِؿق
ِ
ةُ  َوٕ َفَؾْؿ َيُجْز إْحقَاُؤُه،  :اْلَعامَّ

َٓ إْقَطاُطُف، َكَؿَشاِرِع الْ  .ـاِء، َوُصُرَقاِت الْ ؿَ ـَو ـَ  ُؿْسؾِِؿق

افِِعلِّ :  ثٍ قاي َٓ َأْطَؾُؿ فِقِف ُمَخالًِػا.، َوَهَذا َمْذَهُب الشَّ  هاَو

(: فنن سبؼ واحد إىل شلء مـ 7/487) البقانيف  قاي أب٘ حضني اهعٌزاُٛ

مـَسبؼَإلكَماملَيسبؼَإلقف؛َففقَ»: ملسو هيلع هللا ىلصهذه الؿعادن الظاهرة: أخذه ومؾؽف: لؼقلف 

: فنن أخذ مـفا واكصرف، وجاء غقره وأخذ مـفا واكصرف، وطىل هذا «بفأحؼَ

 يلخذون، واحد بعد واحد...: جاز.
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 -أي: طـد الشافعقة  -وإن جاء واحد وأصال يده طؾقفا فػقف وجفان  قاي:

يزيؾ يده طـفا: ٕكف يصقر  ٚايجاْٞ:ٓ يزيؾ اإلمام يده: ٕكف أحؼ بف.  أسسُٖا:

 هجقز.امتحجًرا، وتحجرها ٓ ي

َإلقف...»أما الحديث:  ُ :قهت َيسبؼ َمامل َإلك َسبؼ فلخرجف أبق داود  «مـ

( مـ حديث أسؿر بـ مضرس، وفقف أربعة مجاهقؾ، يروي أحدهؿ طـ 3571)

 أخر، ففق مسؾسؾ بالؿجاهقؾ: ففق شديد الضعػ.

 الؿغـلوأما القجفان الؾذان ذكرمها ففؿا وجفان لؾحـابؾة أيًضا كؿا يف 

(، وإصح يف ذلؽ أكف يرفع يده طـفا: ٕهنا حؼ طام: فؾقس لف أن 8/159-165)

 يحتجزه طىل مـ دوكف، وإكؿا لف أن يلخذ حاجتف: ففق أحؼ بالسبؼ.

ا الْ  (8/156 :)الؿغـليف   قاي ابّ قداًٞ َؿَعادُِن اْلبَاصِـَُة، َوِهَل ـَفَلمَّ

َّٓ بِاْلَعَؿِؾ َوالْ  َٓ ُيقَصُؾ إَلقَْفا إ تِل  ِة، َواْلَحِديِد، ـالَّ َهِب، َواْلِػضَّ ُؿْمَكِة، َكَؿَعادِِن الذَّ

َصاصِ  ْحقَاِء: لَِؿا َذَكْرَكا  :، َفنَِذا َكاَكْت َضاِهَرةً ...َوالـَُّحاِس، َوالرَّ َلْؿ ُتْؿَؾْؽ َأْيًضا بِاإْلِ

تِل َقبَْؾَفا.   فِل الَّ

ـْ َضاِهَرًة، َفَحَػَرَها إْكَساٌن َوَأْضفَ  َلْؿ َيْؿؾِْؽَفا بَِذلَِؽ، فِل َضاِهِر  :َرَهاَوإِْن َلْؿ َتُؽ

افِِعلِّ ـالْ  َوُهَق َقْقٌل  َوُيْحتََؿُؾ أَْن َيْؿؾَِؽَفا بَِذلَِؽ. ،َؿْذَهِب، َوَضاِهِر َمْذَهِب الشَّ

َّٓ بِاْلَعَؿِؾ َوالْ  َٓ ُيـْتََػُع بِِف إ ُف َمَقاٌت  َكَّ
ِ
ٕ : افِِعلِّ ْحقَ  :ُؿْمَكةِ ـلِؾشَّ َْرِض، َفُؿؾَِؽ بِاإْلِ ْٕ اِء، َكا

ـْ َغقِْر َحاَجٍة إَلك َتْؽَراِر َذلَِؽ اْلَعَؿؾِ 
ْكتَِػاِع بِِف، مِ

ِ
ُف بِنِْضَفاِرِه َتَفقَّلَ لَِل َكَّ

ِ
َفَلْشبََف  :َوٕ

َْرَض إَذا َجاَءَها بَِؿاٍء َأْو َحاَصَفا. ْٕ  ا
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لِ  قاي: َوَّ ْٕ ْحقَاَء الَِّذي ُيْؿَؾُؽ بِِف ُهقَ  :َوَوْجُف ا تِل َتَفقََّل بَِفا  َأنَّ اإْلِ اْلِعَؿاَرُة الَّ

ـْ َغقِْر َتْؽَراِر َطَؿٍؾ، َوَهَذا َحْػٌر َوَتْخِريٌب، َيْحتَاُج إَلك َتْؽَراٍر ـالْ 
ْكتَِػاِع مِ

ِ
ُؿْحقِل لَل

 هاِطـَْد ُكّؾ اْكتَِػاٍع.

أكف يؿؾؽ الؿعادن التل حػر  -واهلل أطؾؿ- يظهز يل :قال أتى عثد اهلل غفز اهلل نه

وأضفرها وصارت يف يده، دون غقرها مؿامل تصؾفا يده، ومامل يظفرها ويصر  طـفا،

يف يده: ففل حؼقق طامة، لإلمام أن يقكؾ مـ يعؿؾ، ويلخذها ٕمَلك الؿسؾؿقـ 

العامة، ويـبغل لقيل أمر الؿسؾؿقـ أن يخص صاحب إرض بؿؽافآت طىل ما 

ضفر يف أرضف، واهلل أطؾؿ.
(1)

  

يف دٛاْب ايؿٛاضع  ٚايٛطقذات  َٚذا    إسٝا٤ بعض األَانٔ اييت ص:8ط َػأي١

 أؾب٘ شيو.

َقاِرعِ  (8/161 :)الؿغـليف   قاي ابّ قداًٞ ـْ الشَّ
 ،َوَما َكاَن مِ

ـَ اْلُعْؿَرانِ  ،َوالطُُّرَقاِت  َحاِب َبقْ ََحٍد إْحقَاُؤُه، َسَقاٌء َكاَن َواِسًعا :َوالرِّ
ِ
َأْو  ،َفَؾقَْس ٕ

َنَّ َذلَِؽ َيْشتَِرُك فِقِف َضقًِّؼا، َوَسَقاٌء َضقََّؼ َطَؾك ال
ِ
ـَّاِس بَِذلَِؽ َأْو َلْؿ ُيَضقِّْؼ: ٕ

ْرتَِػاُق بِاْلُؼُعقدِ  َفَلْشبََف َمَساِجَدُهْؿ. :ُؿْسؾُِؿقَن، َوَتتََعؾَُّؼ بِِف َمْصَؾَحتُُفؿْ ـالْ 
ِ
َوَيُجقُز آ

َٓ ُيَض  َراِء، َطَؾك َوْجٍف  ـْ َذلَِؽ لِْؾبَقِْع َوالشِّ
َٓ َيُضرُّ فِل اْلَقاِسِع مِ قُِّؼ َطَؾك َأَحٍد، َو

َْطَصاِر َطَؾك إْقَراِر الـَّاِس َطَؾك َذلَِؽ، ـبِالْ  ْٕ َْمَصاِر فِل َجِؿقِع ا ْٕ تَِّػاِق َأْهِؾ ا
ِ
ةِ: ٓ َؿارَّ

ـْ َغقِْر إْضَرارٍ 
ُف اْرتَِػاٌق ُمبَاٌح مِ َكَّ

ِ
ـْ َغقِْر إْكَؽاٍر، َوٕ

ْجتِقَ  :مِ
ِ
 .ازِ َفَؾْؿ ُيْؿـَْع مِـُْف، َكآ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/852.)زاد الؿعاد (6/365 )افاإلكص (7/488 )البقانواكظر:  (1)
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ةٍ  قاي: ـْ َباِريَّ

َٓ َضَرَر فِقِف، مِ َوَتاُبقٍت،  ،-حصقر- َوَلُف َأْن ُيَظؾَِّؾ َطَؾك َكْػِسِف، بَِؿا 

ةٍ فِقِف. ،َوكَِساءٍ  ـْ َغقِْر َمَضرَّ
َنَّ اْلَحاَجَة َتْدُطق إَلقِْف مِ

ِ
 َوَكْحِقِه: ٕ

َٓ َغقَْرَها:  ،َوَلقَْس َلُف اْلبِـَاءُ  قاي: ًة َو َكَُّف ُيَضقُِّؼ َطَؾك الـَّاِس، َوَيْعُثُر بِِف َٓ َدكَّ
ِ
ٕ

َؿا ادََّطك مِْؾَؽُف ـالْ  َواِم، َفُربَّ قِْؾ َوالـََّفاِر، َوَيبَْؼك َطَؾك الدَّ ِريُر فِل الؾَّ ُة بِالؾَّقِْؾ، َوالضَّ َؿارَّ

 بَِسبَِب َذلَِؽ.

ابُِؼ َأَحؼُّ بِِف َما َداَم فِقفِ  قاي: َلْؿ َيُجْز لَِغقِْرِه إَزاَلتُُف:  :َرَك َمتَاَطُف فِقفِ َفنِْن َقاَم َوتَ  :َوالسَّ

َنَّ َيَدُه َقْد َزاَلْت 
ِ
ِل َطَؾقِْف، َوإِْن َكَؼَؾ َمتَاَطُف، َكاَن لَِغقِْرِه أَْن َيْؼُعَد فِقِف: ٕ َوَّ ْٕ َنَّ َيَد ا

ِ
ٕ. 

ُف َيِصقُر َكالْ  :َوإِْن َقَعَد َوَأَصاَل  قاي: َكَّ
ِ
ـْ َذلَِؽ: ٕ

ُؿتََؿؾِِّؽ، َوَيْختَصُّ بِـَْػٍع ـُمـَِع مِ

َكَُّف َسبََؼ إَلك َما َلْؿ َيْسبِْؼ إَلقِْف  ُيَساِويف َغقُْرُه فِل اْستِْحَؼاقِِف.
ِ
َٓ ُيَزاَل: ٕ َوَيْحتَِؿُؾ َأْن 

 هاُمْسؾٌِؿ.

( مثؾ ما ذكره ابـ قدامة، 7/495) البقانيف  وذكر العؿراين  ُ :قهت

 ة أكف ٓ يزال طـف، ولق أصال يده طؾقف، واهلل أطؾؿ.يف الؿسللة إخقر وانصحيح

ما ذكركاه يف هذه الؿسللة مؼقد ومستثـك بؿا إذا جعؾ ويلُّ إمر لفذه  تيبيُ:

 إمقر ضقابط يتعامؾ هبا الـاس: فقؽقن الحؽؿ طىل ذلؽ.

 َا ٖٛ ضابط اإلسٝا٤؟ ص:9ط َػأي١

ؿ أكف إحقاء: يف هذه الؿسللة أنَّ اإلحقاء ضابطف ما تعارف الـاس بقـف انصحيح

ٕكف مل يرد يف الشرع تبققـ ضابط اإلحقاء، وٓ ذكر كقػقتف: فقجب الرجقع فقف إىل 
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، وهق ققل أمحد يف وهذا الؼقل كصَّ طؾقف الشافعل ، ما كان إحقاًء يف الُعرف 

اه اإلمام ابـ طثقؿقـ  .رواية، وقال بف ابـ حزم، والشقكاين، وققَّ
(1)

 

َّا  ٚ  حيٝٗا؟إشا غبل إىل األضإ ٚضطب عًٝ ص:11ط َػأي١  ٗا أعال

  مذهب الحـابؾة، والشافعقة، والحـػقة وغقرهؿ أكف ٓ يؿؾؽفا بذلؽ حتك

يحققفا، ويؽقن يف ذلؽ الققت متحجًرا طؾقفا: ففق أحؼ هبا، وقد استدلقا طىل 

َبف»ذلؽ بالحديث:  َأحؼ َففق َإلقف؛ َيسبؼ َمامل َإلك َسبؼ ، وهق حديث «مـ

 مسؾسٌؾ بالؿجاهقؾ كؿا تؼدم.

بقـ اإلحقاء والتحجقر، بؾ جعؾ التحجقر  السقؾيف  ق الشقكاين ومل يػر

مـ اإلحقاء: لؾحديث الؿذكقر. وإضفر هق ققل الجؿفقر بالتػريؼ بقـفؿا.
(2)

 

إذا أصال يده طؾقفا متحجًرا بدون إحقاء أمفؾف السؾطان مدة لقحققفا،  تيبيُ:

قائفا لغقره.أو يرفع يده طـفا: فنن مضت الؿدة ومل يحقفا: أذن يف إح
(3)

 

إشا دذذا٤ إْػذذإ ٚأسٝذذا األضإ ايذذيت قذذس حتذطٖذذا إْػذذإ قبًذذ٘        ص:11ط َػأي١

 ؾٌٗ ميًهٗا؟

  َّيف هذه الؿسللة وجفان لؾحـابؾة، والشافعقة، وإضفر أكف ٓ يؿؾؽفا: ٕن

إول قد ثبتت طؾقفا: ففق أحؼ هبا، وفعؾ اإلكسان أخر ٓ يسؼط حؼ  يد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرح الؿؿتع (1348 )الؿحىل (7/482- )البقان (8/176- )الؿغـلاكظر:  (1)

(15/331 )اإلكصاف (6/349 )السقؾ الجرار (3/227.) 

  (3/228-229.)السقؾ (8/151 ،157- )الؿغـل (7/483-485 )البقاناكظر:  (2)

  (7/485.)البقان (8/153 )الؿغـلاكظر:  (3)
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 إول، واهلل أطؾؿ. 

(: وإن تطاول الزمان يف 7/485) البقانيف   ٌزاُٛقاي أب٘ احلضني اهع

ا أحقاه  ا أن تحققف، وإمَّ ثبقت يد إول طؾقفا: فننَّ السؾطان يستدطقف ويؼقل لف: إمَّ

غقرك. فنن استؿفؾف، فلحقاه: مؾؽف، وإن تركف: زال حؽؿف طـف، وإن مل يتركف وجاء 

هتطاول الؿدة.ا غقره، وأحقاه: مؾؽف وجًفا واحًدا: ٕكف ٓ طذر لف مع
(1)

 

 ٌٖ ي٘ إٔ ٜبٝع َا حتذطٙ؟ ص:12ط َػأي١

  فقف ققٓن لؾحـابؾة، والشافعقة، وإصح طـدهؿ طدم جقاز بقعف: ٕكف لقس

مؾًؽا لف، وقال بعض الحـابؾة، والشافعقة: لف بقعف: ٕكف أحؼ بف، فصار كالؿالؽ، 

 .وهذا الؼقل صححف اإلمام ابـ طثقؿقـ 

ا لف، واهلل أطؾؿ.: ٕكف يبقع انصىابهق  وهذا ُ :قهت حؼًّ
(2)

 

ّْا يٝشٝٞ ي٘ األضإ  ؾأسٝاٖا  ؾُٔ ميًهٗا؟ ص:13ط َػأي١  إشا اغتأدط إْػا

  مذهب الجؿفقر أكف يؿؾؽفا الؿمجر: ٕكف هق الذي قصد اإلحقاء، وأخر

 طامؾ لف.

(: الؿباشرة لؾػعؾ تختؾػ -3/227) السقؾيف   قاي اهش٘كاُٛ

إلحقاء ملمقًرا مـ جفة غقره، باختَلف إغراض والؿؼاصد، فنذا كان الؿباشر ل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/152.)الؿغـل (7/485 )البقان (6/355-356 )اإلكصافاكظر:  (1)

  (7/485.)البقان (8/152 )الؿغـلاكظر:  (2)
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أجقًرا لف: صح ذلؽ، وكان طؿؾف هذا داخًَل يف أكقاع اإلجارات، وٓ ماكع مـ  

ذلؽ، وهؽذا إذا كان الؿباشر وكقًَل: فنكف مل يحقفا لـػسف، بؾ أحقاها لؿقكؾف، 

هولقس هذا مـ إمَلك الؼفرية التل تدخؾ يف مؾؽ مالؽفا شاء أم أبك.ا
(1)

 

 ٝا٤ املٛات إشٕ اإلَاّ؟ٌٖ ٜؿرتط يف إس ص:14ط َػأي١

  ،مذهب الجؿفقر أكف ٓ يشترط ذلؽ: ٕنَّ إحاديث القاردة يف الباب مطؾؼة

لقس فقفا تؼققد ذلؽ بنذن ويل إمر، واشترط ذلؽ أبق حـقػة، واشترصف مالؽ 

، وهق ترجقح ابـ حزم، ثؿ وانصحيح قىل اجلمهىرفقؿا قرب مـ العؿران، 

وغقرهؿ. الشقكاين، ثؿ الشقخ ابـ طثقؿقـ
(2)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (3/228.)السقؾ (7/497 )البقاناكظر:  (1)

 (1347 )الؿحىل (3/226 )السقؾ الجرار (7/475 )البقان (2335 )الػتحاكظر:  (2)

الؿغـل (8/182-.) 
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ـِ َطبَّاٍس  (999) ـِ اْب ـَ َجثَّاَمَة  َوَط ْعَب ْب  ملسو هيلع هللا ىلصَأْخبََرُه َأنَّ الـَّبِلَّ  أَنَّ الصَّ

َهللََِولَِرُسقلِفَِ»َقاَل:  .«اَلَِحَؿكَإالَّ . َرَواُه الُبَخاِريُّ
(1)

 

 ثاملسائل واألحكام املستفادة من احلدي

٢َُ. ص:1ط َػأي١  َع٢ٓ اذٔت

 الرئقس أن(: أصؾ الحؿك طـد العرب 2375) الػتحيف   قاي احلافظ

ًٓ  كزل إذا كان مـفؿ  اكتفك حقث فنىل ،طالٍ  مؽان طىل اكؾبً  استعقى امخصبً  مـز

 ،سقاه فقؿا غقره مع هق ويرطك ،غقره فقف يرطك فَل ،جاكب كؾ مـ محاه صقتف

 اإلحقاء مـ يؿـع أن :ومعـاه ،لؿباحا خَلف وهق ،الؿحؿل الؿؽان هق والحؿك

 ه.اغقرها ويؿـع ،مخصقصة مقاشٍ  فترطاه ،الؽأل فقف لقتقفر :الؿقات ذلؽ مـ

٢َُ إالَّ»قٛي٘:  ص:2ط َػأي١ ٘ٔ ال ٔس َٚٔيَطُغٛٔي  .«هلٔل 

 قاي احلافظ   يفالػتح (2375 :) افِِعّل: َيْحتَِؿؾ َمْعـَك َقاَل الشَّ

 : ـِ َُااْلَحِديث َشقْئَقْ َّٓ َما َحَؿاُه الـَّبِّل َلقَْس  :ٜأَسسٖ ـَ إِ ََحٍد أَْن َيْحِؿل لِْؾُؿْسؾِِؿق
ِ
ٕ

َّٓ َطَؾك مِثْؾ َما َحَؿاُه َطَؾقِْف الـَّبِّل  :َٚاآلَخط، ملسو هيلع هللا ىلص ِ ََحٍد ملسو هيلع هللا ىلصَمْعـَاُه إ
ِ
ل َلقَْس ٕ َوَّ ْٕ ، َفَعَؾك ا

ـْ  ة َبْعده َأْن َيْحِؿل، َوَطَؾك الثَّاكِل َيْختَّص اْلِحَؿك بَِؿ َٓ ـْ اْلُق
َقاَم َمَؼام َرُسقل الؾَّف مِ

ـْ َهَذا أَنَّ َلُف فِل الْ  ،ملسو هيلع هللا ىلص
افِِعّل مِ ة. َوَأَخَذ أَْصَحاب الشَّ ـِ ـَوُهَق اْلَخؾِقَػة َخاصَّ َؿْسَلَلتَقْ

ـِ  اِجح ِطـْدهْؿ الثَّاكِل ،َقْقَلقْ  ه.اَوالرَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2375أخرجف البخاري برقؿ ) (1)
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وهذا الراجح طـد الشافعقة هق ققل أمحد، ومالؽ، وأبل حـقػة،  ُ :قهت 

صح طـف أكف َحَؿك الربذة كؿا يف  ترجقحف بلنَّ طؿر بـ الخطاب واستدلقا طىل 

مصـػ ابـ أبل شقبة (7/767و ،)إمقال ( ٕبل طبقد، وأصؾف يف 356)ص

البخاري (2375 بسـد مـؼطع، وجاء طـ طثؿان أيًضا كؿا يف )ســ البقفؼل 

ية طـف أبق (، ويف إسـاده: أبق سعقد مقىل أسقد، مجفقل، تػرد بالروا6/147)

 كضرة، ومل يمثر تقثقؼف طـ غقر ابـ حبان.

: واشتفر ذلؽ يف الصحابة، فؾؿ يـؽر طؾقفؿا: فؽان  قاي ابّ قداًٞ

 هإمجاًطا.ا

: هذا إثر يدل طىل أنَّ غقر طؼب أثر طؿر، وطثؿان   قاي اهبٚٔقٛ

: ملسو هيلع هللا ىلصلقس لف أن يحؿل لـػسف، وفقف وفقؿا قبؾف دٓلة طىل أن ققل الـبل  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

أراد بف أن ٓ محك إٓ طىل مثؾ ما محك طؾقف رسقلف يف  «الَمحكَإالَهللَولرسقلف»

 هصَلح الؿسؾؿقـ، واهلل أطؾؿ.ا

: ومحؾ الجقاز مطؾًؼا أن ٓ يضر بؽافة  قاي احلافظ ابّ حجز

 هالؿسؾؿقـ.ا

(، طـ 2375محك الـؼقع، وهق طـد البخاري ) اشتفر أنَّ الـبل  

(، وأبقطبقد 6/146(، والبقفؼل )155، 2/91وأخرجف أمحد ) الزهري بَلًغا،

ًٓ طـ ابـ طؿر بنسـاد فقف طبد اهلل العؿري، وهق ضعقٌػ. 745رقؿ ) ( مقصق
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ومحاية طؿر لؾربذة كان مـ أجؾ خقؾ الؿسؾؿقـ الذي يف سبقؾ اهلل.
(1)

 

 ٌٖ يإلَاّ إٔ ٜٓكض َا محاٙ َٔ قبً٘؟ ص:3ط َػأي١

 ؼضف مع بؼاء الحاجة.: فَل يجقز ٕحد كأما ما محاه الـبل 

 فنذا زالت الحاجة فػقف وجفان لؾحـابؾة، والشافعقة. 

 جقاز كؼضف إذا زالت الحاجة. وانصحيح

وأما ما محاه غقره مـ إئؿة: فقجقز كؼضف، وتغققره، واهلل أطؾؿ.
(2)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- (6/146ســ البقفؼل (2375 )الػتح (7/497- )البقان (8/166 )الؿغـلاكظر:  (1)

147 )مصـػ ابـ أبل شقبة (7/767 )إمقال (.-356)ص 

  (7/555-.)البقان (8/167 )الؿغـلاكظر:  (2)
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  ،َوَطـُْف  (999)

ِ
. َرَواُه َأْحَؿُد «اَلََضَرَرََواَلَِضَرارََ»: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

ـُ َماَجفْ  .َواْب
(1)

 

ـْ َحِديِث َأبِل َسِعقٍد مِثُْؾُف، َوُهَق فِل  (999)
ُمْرَسٌؾ. لِ الُؿَقصَّ َوَلُف مِ

(2)
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، مـ صريؼ جابر بـ يزيد الجعػل 2341(، وابـ ماجف )1/313رجف أمحد ). أخسػٔ بؿٛاٖسٙ (1)

ا: ٕن جابر بـ يزيد شديد الضعػ، وقد كذب.   طـ طؽرمة طـ ابـ طباس بف. وإسـاده ضعقػ جدًّ

(، مـ صريؼ إبراهقؿ بـ إسؿاطقؾ بـ أبل 4/228ولؾحديث صريؼ أخرى طـد الدارقطـل )

 ة، طـ ابـ طباس بف. حبقبة، طـ داود بـ الحصقـ، طـ طؽرم

 وإسـاده ضعقػ: لضعػ إبراهقؿ، وٕن رواية داود بـ الحصقـ، طـ طؽرمة مـؽرة. 

 (4/384-385 ،)كصب الراية: ذكرها الزيؾعل يف -هل أحسـفا  -ولؾحديث صريؼ أخرى 

وتبعف الحافظ يف الدراية: وهل أن ابـ أبل شقبة أخرجف طـ معاوية بـ طؿرو، طـ زائدة، طـ 

طـ طؽرمة، طـ ابـ طباس بف. وهذا إسـاد فقف ضعػ: لضعػ رواية سؿاك طـ طؽرمة.  سؿاك،

 والحديث حسـ بشقاهده كؿا سقليت. 

(، مـ 6/69(، والبقفؼل )3/77. مل يخرجف ابـ ماجف، وإكؿا أخرجف الدارقطـل )سػٔ بؿٛاٖسٙ (2)

الؿازين طـ أبقف طـ  صريؼ طثؿان بـ محؿد بـ طثؿان بـ ربقعة طـ الدراوردي طـ طؿرو بـ يحقك

أبل سعقد بف. وهذا إسـاد ضعقػ: لضعػ طثؿان بـ محؿد، ثؿ هق غقر محػقظ، فنن الصحقح 

 ( طـ طؿرو بـ يحقك طـ أبقف مرسًَل. 2/745) الؿقصلفقف اإلرسال، فؼد أخرجف مالؽ يف 

 واحلديث لُ شواٍد: 

(، مـ صريؼ 2345) (، وابـ ماجف5/327أخرجف أمحد ) ،حديث طبادة بـ الصامت :فؿـفا

الػضقؾ بـ سؾقؿان الـؿقري طـ مقسك بـ طؼبة طـ إسحاق بـ يحقك بـ القلقد طـ طبادة بـ 

 الصامت بف.

وهذا إسـاد ضعقػ غقر محػقظ: فنن الػضقؾ بـ سؾقؿان روى طـ ابـ طؼبة مـاكقر، وإسحاق 

 محػقظ. وقال: غقر  الؽامؾبـ يحقك مل يدرك طبادة، وذكر ابـ طدي حديثف هذا يف ا

وقال ابـ رجب: وققؾ إن مقسك بـ طؼبة مل يسؿع مـف، وإكؿا روى هذه إحاديث طـ أبل 

 طقاش إسدي طـف، وأبقطقاش ٓ يعرف. 

 ومـ شقاهده حديث جابر بـ طبداهلل: 

  =( مـ صريؼ ابـ إسحاق طـ محؿد بـ يحقك بـ حبان طـ طؿف واسع 5189أخرجف الطبراين )
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 نياملسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 .«ال ضطض  ٚال ضطاض»: ملسو هيلع هللا ىلصَع٢ٓ قٛي٘  ص:1ط َػأي١

(: وققلف -2/211) حؽؿجامع العؾقم واليف   قاي احلافظ ابّ رجب

َوالَضرار»: ملسو هيلع هللا ىلص  -أطـل الضرر والضرار-اختؾػقا: هؾ بقـ الؾػظتقـ  «الَضرر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بـ حبان طـ جابر.ا =

مـ  الؿراسقؾ: هذا إسـاد مؼارب، وهق غريب، لؽـ أخرجف أبقداود يف ـ رجب قال اب

 رواية طبدالرمحـ بـ مغراء طـ ابـ إسحاق طـ محؿد بـ يحقك طـ طؿف مرسًَل، وهق أصح. 

 ومـ شقاهده حديث ثعؾبة بـ أبل مالؽ:

حاق بـ (، ويف إسـاده يعؼقب بـ محقد بـ كاسب: ضعقػ، وشقخف إس1387أخرجف الطبراين )

 إبراهقؿ قال إلباين: مل أطرفف.

 ومـ شقاهده حديث أبل هريرة: 

وال »(، مـ صريؼ يعؼقب بـ ططاء طـ أبقف طـ أبل هريرة، وزاد 4/228أخرجف الدارقطـل )

 الصحقحقـ، وهذا إسـاده ضعقػ: لضعػ يعؼقب، وأصؾ الحديث يف «يؿـعن ثار ثاره...

الحديث ولقس  «ال يؿـعن ثار ثاره أن يغرز... »ة بؾػظ: مـ رواية إطرج وطؽرمة طـ أبل هرير

 . «ال رضر وال رضار»فقف زيادة 

 (275( )1537 )إوسط(، والطبراين يف 4/227ولف شاهد طـ طائشة طـد الدارقطـل )

 بثَلثة أساكقد يف كؾ إسـاد مـفا كذاب. 

 ذب. وشاهد مـ حديث طؿرو بـ طقف، وفقف حػقده كثقر بـ طبداهلل، وقد ك

قال أبقطبداهلل أحسـ اهلل إلقف: الحديث يرتؼل إىل الحسـ بالؿرسؾقـ وحديث ابـ طباس 

 وحديث ثعؾبة وحديث أبل هريرة، واهلل أطؾؿ. 

أن بعض صرقف تؼقي بعًضا،  -يعـل الـقوي  - : وقد ذكر الشقخ قال الحافظ ابـ رجب 

ديث أسـده الدارقطـل مـ وجقه، ... قال: وقال أبقطؿرو بـ الصَلح: هذا الح وهق كؿا قال

 ومجؿقطفا يؼقي الحديث ويحسـف، وقد تؼبؾف مجاهقر أهؾ العؾؿ واحتجقا بف. 

 الصحقحة(، و2/257-211) جامع العؾقم والحؽؿ(، و2865) تحؼقؼ الؿسـدواكظر: 

  (4/385- .)كصب الراية(، و255)
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فرٌق، أم ٓ؟ فؿـفؿ مـ قال: هق بؿعـك واحد طىل وجف التلكقد، والؿشفقر أنَّ  

إنَّ الضرر هق )آسؿ(، والضرار )الػعؾ(: فالؿعـك أنَّ  ثِ قٌٝ:بقـفؿا فرًقا. 

الضرر أن  ٚقٌٝ:شرع، وإدخال الضرر بغقر حؼ كذلؽ. الضرر كػسف مـتػ يف ال

يدخؾ طىل غقره ضرًرا بؿا يـتػع هق بف، والضرار أن يدخؾ طىل غقره ضرًرا بؿا ٓ 

ح هذا الؼقل صائػة  مـػعة لف بف، كؿـ مـع ما ٓ يضره، ويتضرر بف الؿؿـقع، ورجَّ

يضره، والضرار الضرر أن يضر بؿـ ٓ  ٚقٌٝ:مـفؿ: ابـ طبد البر، وابـ الصَلح. 

إكؿا كػك  ملسو هيلع هللا ىلصأن يضر بؿـ قد أضر بف طىل وجٍف غقر جائز. وبؽؾ حال: فالـبل 

، وهذا طىل كقطقـ:  أن ٓ يؽقن يف ذلؽ غرض  أسسُٖا:الضرر والضرار بغقر حؼٍّ

ثؿ ذكر أمثؾًة طؾقف مع -سقى الضرر بذلؽ، ففذا ٓ ريب يف قبحف، وتحريؿف. 

 .-إدلة

أن يؽقن لف غرض آخر صحقح، مثؾ أن يتصرف  ٚايٓٛع ايجاْٞ:: ثٍ قاي 

يف مؾؽف بؿا فقف مصؾحة لف، فقتعدى ذلؽ إىل ضرر غقره، أو يؿـع غقره مـ آكتػاع 

وهق التصرف يف مؾؽف بؿا  ؾأَا األٍٚ:بؿؾؽف: تقفقًرا لف، فقتضرر الؿؿـقع بذلؽ. 

أرضف يتعدى ضرره إىل غقره: فنن كان طىل غقر القجف الؿعتاد، مثؾ أن يمجج يف 

كاًرا يف يقم طاصػ، فقحترق ما يؾقف: فنكف متعد بذلؽ، وطؾقف الضؿان، وإن كان 

ثؿ ذكر الخَلف وبعض الصقر -طىل القجف الؿعتاد فػقف لؾعؾؿاء ققٓن مشفقران 

وهق مـع الجار مـ آكتػاع  ٚأَا ايجاْٞ: -التل يختؾػ فقفا أهؾ العؾؿ يف ذلؽ

 .-يف ذلؽ ثؿ ذكر الخَلف-بؿؾؽف وآرتػاق بف. 
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 ومؿا يـفك طـ مـعف لؾضرر مـع الؿاء والؽأل.اكتفك بتصرف وتؾخقص. قاي:

 ثؿ ذكر الخَلف يف ذلؽ، وسـذكره إن شاء اهلل طـد آخر حديث يف هذا الباب.

يف هذا الباب فقف تـبقف طىل أن إحقاء  إدخال حديث ابـ طباس  

  أحد.إمقات، يتؿؾؽ بف صاحبف ما لقس يف تؿؾؽف ضرر طىل

ـِ ُجـُْدٍب  (999) ـْ َسُؿَرَة ْب   َوَط
ِ
ََأَحاَطَ»: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ـْ َم

ـُ الَجاُرودِ.«َعَؾكََأْرٍضََفِفَلََلفَََُحائًِطا َحُف اْب . َرَواُه َأُبقَداُود، َوَصحَّ
(1)

 

 احلكم املستفاد من احلديث

الحديث طىل أنَّ مـ شرط اإلحقاء تحقيط حائٍط  استدل بعض الػؼفاء هبذا

طىل إرض، والحديث ٓ يدل طىل اشتراط ذلؽ، وغاية ما يدل طؾقف أنَّ إحاصة 

 .الحائط طىل إرض تعد إحقاًء لألرض، وٓ يؿـع أن إرض ُتحقا بغقر ذلؽ

ه الـاس إحقاًء يؽقن إحقا انزاجحوقد تؼدم أنَّ  ًء يف هذه الؿسللة أنَّ ما طدَّ

 لألرض، واهلل أطؾؿ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، مـ صريؼ الحسـ طـ 1515د )(، وابـ الجارو3577. أخرجف أبقداود )صشٝض بؿٖٛسٙ (1)

سؿرة، والحسـ مل يسؿع مـ سؿرة إٓ حديث العؼقؼة، ولؽـ الحديث صحقح بشقاهده الؿتؼدمة 

 يف أول الباب. 
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ٍؾ  (999) ـِ ُمَغػَّ  ْب

ِ
ـْ َطبِْداهلل َبِْئًرا»َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ  َوَط ََحَػَر ـْ َفَؾُفَََم

ـًاَلاَِمِشَقتِفَِ ـُ َماَجْف بِنِْسـَادٍ َضِعقٍػ.«َأْربَُعقَنَذَِراًعاََعَط . َرَواُه اْب
(1)

 

 نيملستفادة من احلديثاملسائل واألحكام ا

 سطِٜ ايب٦ط. ص:1ط َػأي١

(: حريؿ البئر: هق الؿقضع الؿحقط 1/375) الـفايةيف   قاي ابّ األثري

هبا الذي يؾؼك فقف تراهبا، أي: إنَّ البئر التل يحػرها الرجؾ يف مقات، فحريؿفا 

ل بف: ٕكف يحرم مـع صاحبف مـف، أو  لقس ٕحد أن يـزل فقف، وٓ يـازطف طؾقف، وُسؿِّ

 هٕكف يحرم طىل غقره التصرف فقف.ا

  ر حريؿف وقد اختؾػ الػؼفاء يف تؼدير حريؿ البئر طىل أققال، فؿـفؿ مـ قدَّ

ًٓ مـفؿ بحديث طبد اهلل بـ مغػؾ، وأبل هريرة  بلربعقـ ذراًطا: استدٓ

الؿذكقريـ قريبًا. وهذا الؼقل قال بف أبق حـقػة، وطزاه الصـعاين لؾشافعل أيًضا، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، مـ صريؼ إسؿاطقؾ بـ مسؾؿ الؿؽل، طـ الحسـ، طـ طبداهلل 2486أخرجف ابـ ماجف ). ضعٝـ (1)

 التؾخقصضعػف شديد. وذكر الحافظ يف ابـ مغػؾ بف. وهذا إسـاد شديد الضعػ: ٕن إسؿاطقؾ 

 أن سقاًرا تابع إسؿاطقؾ فرواه طـ الحسـ بف. ولؽـف مل يذكر إسـاده إىل سقار لؾـظر يف حالف. 

 جريم البئر أربعون ذراًعا»( وغقره مرفقًطا 2/494ولف شاهد مـ حديث أبل هريرة طـد أمحد )

 . «أو الشارب، وال يؿـع فضل اخاء لقؿـع به الؽأل ، ألعطان اإلبل والغـم وابن السبقلامن ثواكبفا كؾف

ال يؿـع فضل »بؾػظ:  الصحقحقـوهق مـ صريؼ رجؾ مبفؿ طـ أبل هريرة، والؿعروف يف 

 دون الزيادة التل يف أولف. فالحديث ضعقػ، واهلل أطؾؿ.  «اخاء...

سؿقة الرجؾ ( يف صريؼ مـ صرق حديث أبل هريرة ت6/155) ســ البقفؼلجاء يف  تيبيُ:

 الؿبفؿ ابـ سقريـ، وهل رواية لقست محػقضة، واهلل أطؾؿ. 



 124  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 ـف ما سقليت.والؿشفقر ط 

  وذهب أمحد، وأكثر أصحابف إىل أن حريؿ البئر الؿبتدئ مخسة وطشرون

ذراًطا، وحريؿ البئر الؿعتاد مخسقن ذراًطا، وجاء يف ذلؽ مرسٌؾ صحقٌح إىل 

حريؿَالبئرَالبديَمخسةَوعشرونَذراًعا،َوحريؿَالبئرَ»سعقد بـ الؿسقب رفعف: 

ًٓ طـ أبل 6/155أخرجف البقفؼل ) «العاديَمخسقنَذراًعا (، وقد ُروي مقصق

(، ويف إسـاده محؿد بـ يقسػ 4/225، أخرجف الدارقطـل )هريرة 

اٌع.  الؿؼري، وهق وضَّ

  وذهب الشافعل وأصحابف، وبعض الحـابؾة إىل أن حريؿ البئر هق بؼدر

حاجتف، وطدم اإلضرار بف: فنْن كان يريده لؿاشقة: جعؾ لف بؼدر ما يؽػقف لذلؽ، 

لؾزراطة: فلكثر مـ ذلؽ، وإن كان يريده لؾشرب وآستؼاء:  وإن كان يريده

جعؾ لف أقؾ مـ ذلؽ، وإن كان آخر يريد أن يحػر بئًرا: فؾقس لف أن يحػر 

: لعدم صحة إحاديث أقزب األقىالهق  وهذا انقىلبجقاره، بحقث يضرُّ بف، 

يف هذا الباب، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 سطِٜ ايعني. ص:2ط َػأي١

 دير ذلؽ بخؿسؿائة ذراع، وجاء طـ الزهري أكف مذهب أمحد، وأبل حـقػة تؼ

 قال: سؿعت الـاس يؼقلقن: حريؿ العقـ مخسؿائة ذراع.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 411)ص إمقال (1355 )الؿحىل (7/488- )الحاوي (8/177 )الؿغـلاكظر:  (1)

البقان (7/476.) 
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ولقس طىل ذلؽ دلقٌؾ صحقٌح، وقد اشتفر طـد بعض الػؼفاء حديث بؾػظ:  ُ :قهت 

 قال الزيؾعل: غريب. ويعـل بذلؽ أكف ٓ أصؾ لف. «وحريؿَالعقـَمخسامئةَذراع»

، وبعض الحـابؾة أنَّ حريؿفا قدر ما انشافعي مذهةهق  فانزاجحوطىل هذا 

تدطق الحاجة إلقف، كؿا تؼدم يف البئر: إٓ أنَّ الحاجة يف العقـ أوسع مـفا يف البئر، 

واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 سطِٜ ايساض  ٚأضإ ايعضاع١. ص:3ط َػأي١

(: حريؿ إرض التل لؾزرع ما 6/352) اإلكصافيف   قاي املزداٜٗ

 ، وصرح سبخفا، وكحق ذلؽ.يحتاجف يف سؼقفا، وربط دواهبا

وحريؿ الدار مـ مقات حقلفا: مطرح التراب، والؽـاسة، والثؾج، وماء  قاي:

 هالؿقزاب، والؿؿر إىل الباب.ا

(: وإن كان العامر يجاور مقاًتا 7/475) البقانيف   ٗقاي اهعٌزاُٛ

ٓ فؾصاحب العامر مـ الؿقات الذي يجاور مؾؽف ما ٓ يؿؽـف آكتػاع بالعامر إ

بف، مثؾ الطريؼ، ومسقؾ الؿاء الذي يخرج مـ الدار، وما تحتاج إلقف إرض مـ 

 .مسقؾ الؿاء.اكتفك

الحريؿ إكؿا يؽقن فقؿا إذا جاوره أرٌض مقات، وأما إذا جاوره  تيبيُ:

مؿؾقك كالدور، وإراضل الؿَلصؼة الؿؿؾقكة: فنن مؾؽ كؾ واحد مـفؿ ٓ 

يتجاوز إىل مؾؽ غقره.
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/476.)البقان (6/352 )اإلكصاف (7/488 )الحاويواكظر:  (1)

  (6/353.)كصافاإل (7/475 )البقاناكظر:  (2)
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 ذط٠.سطِٜ ايؿ ص:4ط َػأي١

ذكر مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ أنَّ حريؿ الشجرة قدر صقل غصـفا مـ كؾ جاكب، 

( مـ حديث أبل سعقد الخدري 3645واستدلقا طىل ذلؽ بؿا رواه أبق داود )

 رجَلن يف حريؿ كخؾة، فلمر بجريدةٍ مـ  ملسو هيلع هللا ىلص، قال: اختصؿ إىل رسقل اهلل

رع. فؼضك بذلؽ. جرائدها، فذرطت، فقجدت مخسة أذرٍع، ويف رواية: سبعة أذ

وهق حديث صحقح.
(1)

 

ْٕ ب٦ّطا إىل دذٛاض ب٦ذط أخٝذ٘ ؾتضذطض ب٦ذط األٍٚ ْٚذعح        ص:5ط َػأي١ إشا سؿط إْػا

 َاؤٙ؟

أما إذا كان البئر يف الؿقات: فَل يجقز لمخر أن يحػر يف مؽان قريب يضر 

بصاحبف، فنذا فعؾ، فتضرر صاحبف: يطؿ طؾقف بئره طـد أهؾ العؾؿ: ٕكف ُيعتبر قد 

 لبئر إول.حػر يف حريؿ ا

  ،وأما إذا كان الحافر أخر حػر يف مؾؽف الؿجاور لؾبئر، فؿذهب الشافعل

 وأبل حـقػة أكف يؼر طؾقف: ٕكف حػر يف مؾؽف.

  :ومذهب أمحد، ومالؽ أنَّ أخر ٓ يجقز لف ذلؽ، ويطؿ طؾقف بئره: لحديث

لؽؾقة، إذا كان سبب طؾقف ذهاب الؿاء با أقزب وهذا انقىل، «الَضررَوالَضرار»

وأما إن حصؾ خػة: فقصؾح بقـفؿا.
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (6/352.)اإلكصاف (8/181 )الؿغـل (1352 )الؿحىلاكظر:  (1)

  (8/181.)الؿغـل (7/489 )الحاوي (2/218 )جامع العؾقم والحؽؿاكظر:  (2)



َٛأتَباُب ِإ َٝا٤ٔ امٜل  127  ِس

 
ـْ َأبِقِف َأنَّ الـَّبِلَّ  (999) ـِ َوائٍِؾ َط ـْ َطْؾَؼَؿَة ْب . بَِحْضَرَمْقَت  أَْقَطَعُف َأْرًضا ملسو هيلع هللا ىلصَوَط

ـُ ِحبَّانَ  َحُف اْب ، َوَصحَّ .َرَواُه َأُبقَداُود َوالتِّْرمِِذيُّ
(1)

 

ـِ ُطَؿَر  (999) ـِ اْب َبقَْر ُحْضرَ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ  َوَط َأْقَطَع الزُّ
(2)

َفَرِسِف، َفَلْجَرى  

ْقُطَ»: الَػَرَس َحتَّك َقاَم، ُثؿَّ َرَمك بَِسْقصِِف، َفَؼاَل  َالسَّ َبََؾَغ ََحْقُث . َرَواُه «َأْعُطقُه

د، َوفِقِف َضْعٌػ.َأُبقَداوُ 
(3)

 

 نياملسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 َع٢ٓ اإلقٛاع. ص:1ط َػأي١

هق تعققـ اإلمام قطعة مـ إرض أو غقرها إلكسان لقحققفا، أو يستغؾفا، أو 

 يـتػع هبا، وهق ملخقذ مـ الؼطع، وكلكف يؼطع لف جزًءا مـ تؾؽ العقـ.

 أقػاّ اإلقٛاع. ص:2ط َػأي١

ؽقن إقطاع تؿؾقؽ، بلن يؼطعف أرًضا يحققفا، ذكر أهؾ العؾؿ أنَّ اإلقطاع قد ي

 .فقتؿؾؽفا

وقد يؽقن إقطاع استغَلل، بلن يعطقف أرًضا أو غقرها، فقستغؾفا، ثؿ يعقدها 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 7255(، وابـ حبان )1381(، والترمذي )3559( )3558. أخرجف أبقداود )صشٝض (1)

 قح. بنسـاديـ، أحدمها حسـ، وأخر صح

 .الـفايةُحْضر الػرس، أي: َطْدُوه.  (2)

( مـ صريؼ طبد اهلل بـ طؿر العؿري، طـ كافع، طـ ابـ طؿر بف. 3572. أخرجف أبقداود )ضعٝـ (3)

 وإسـاده ضعقػ: فقف طبداهلل بـ طؿر العؿري، وهق ضعقػ. 
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بعد اكتػاطف مـفا. وقد يؽقن قطع إرفاق
(1)

، بلن يعطقف مؽاًكا يف السقق: لقبقع فقف 

ويشتري.
(2)

 

َٓ َيْؿؾُِؽَفا : -اإلرفاقيف إقطاع - (8/162 )الؿغـليف   قاي ابّ قداًٞ َو

ـْ 
ابِِؼ إَلقَْفا مِ ـْ َغقِْرِه، بَِؿـِْزَلِة السَّ

الُؿْؼَطُع بَِذلَِؽ، َبْؾ َيُؽقُن َأَحؼَّ بِاْلُجُؾقِس فِقَفا مِ

ابَِؼ إَذا َكَؼَؾ َمتَاَطُف َطـَْفا، َفؾَِغقْ  َّٓ فِل َشْلٍء َواِحٍد، َوُهَق َأنَّ السَّ ِرهِ َغقِْر إْقَطاٍع َسَقاًء، إ

َنَّ اْستِْحَؼاَقُف َلَفا بَِسبِْؼِف إَلقَْفا َوُمَؼامِِف فِقَفا، َفنَِذا اْكتََؼَؾ َطـَْفا
ِ
َزاَل  :اْلُجُؾقُس فِقَفا: ٕ

َمامِ  :اْستِْحَؼاُقفُ  َفََل َيُزوُل  :لَِزَواِل الَؿْعـَك الَِّذي اْستََحؼَّ بِِف، َوَهَذا اْستََحؼَّ بِنِْقَطاِع اإْلِ

ُف بِـَ  َٓ لَِغقِْرِه اْلُجُؾقُس فِقِف، َوُحْؽُؿُف فِل التَّْظؾِقِؾ َطَؾك َكْػِسِف بَِؿا َلقَْس َحؼُّ ْؼِؾ َمتَاِطِف، َو

ابِِؼ َطَؾك َما َأْسَؾْػـَاهُ  ـْ اْلبِـَاِء، َوَمـِْعِف إَذا َصاَل ُمَؼاُمُف ُحْؽُؿ السَّ
 ه.ابِـَاًء، َوَمـِْعِف مِ

 ٤ بعس إقٛاعٗا؟ٌٖ ميًو األضإ باإلقٛاع  أّ باإلسٝا ص:3ط َػأي١

  ،مذهب الحـابؾة، والشافعقة أكف ٓ يؿؾؽفا باإلقطاع، ولؽـ يؽقن أحؼ هبا

فنذا أحقاها: مؾؽفا، فاإلقطاع طـدهؿ كالتحجقر، واستدلقا بؿا جاء طـ طؿر بـ 

مل يؼطعؽ لتحجبف دون  الخطاب أكف قال لبَلل بـ الحارث: إنَّ رسقل اهلل 

فا ما قدرت طىل طؿارتف، وُردَّ الباقل. وكان الـاس، وإكؿا أقطعؽ لتعؿر، فخذ مـ

(، وإثر يف إسـاده الحارث بـ بَلل -6/148أقطعف العؼقؼ. أخرجف البقفؼل )

بـ الحارث، وهق مجفقل، وكعقؿ بـ محاد فقف ضعػ، ولف صريؼ أخرى طـد ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سؿل: )إرفاق(: ٕن الؿؼصقد إيصال الرفؼ لصاحبف. (1)

  (5/92.)تقضقح إحؽام (6/357 )اإلكصافاكظر:  (2)



َٛأت َٝا٤ٔ امٜل  129  َباُب ِإِس

(، مـ مراسقؾ طبداهلل بـ أبل بؽر بـ طؿرو بـ حزم، وفقف 6/149البقفؼل ) 

(، وفقف رجؾ مبفؿ: فإثر حسـ 6/149حاق، وصريؼ ثالثة طـده )طـعـة ابـ إس

 بؿجؿقع هذه الطرق، واهلل أطؾؿ.

  وذهب مالؽ إىل أكف يؿؾؽفا بؿجرد اإلقطاع كؿا يفاإلكصاف واستدل ،

كان  لفذا الؼقل بلكف لقس يف حديث وائؾ أكف أحقاها، ومل يـؼؾ أنَّ الـبل 

 يشترط طىل مـ يؼطعفؿ اإلحقاء.

: ٕنَّ الؿؼصقد مـ اإلقطاع هق األقزب األول :تى عثد اهلل غفز اهلل نهقال أ

َلف»اإلحقاء، والشارع طؾؼ التؿؾؽ باإلحقاء:  َففل َمقتة؛ َأرًضا َأحقا ، «مـ

، واهلل أطؾؿ.واستؼرب هذا الؼقل اإلمام ابـ طثقؿقـ 
(1)

 

ف: إذا أقطعف اإلمام ومل يحقفا: فحؽؿف حؽؿ مـ تحجر مقاًتا ومل يحق تيبيُ:

فننَّ اإلمام يؿفؾف، وإن سبؼ أحد إىل إحقائفا قبؾ أن تـتفل مدة اإلمفال: فؾقس لف 

، وٓ يؿؾؽ كؿا تؼدم بقاكف قريبًا.  يف ذلؽ حؼ 

 إقٛاع اإلَاّ بكسض إَهإ اإلسٝا٤. ص:4ط َػأي١

َماُم أََحًدا  (8/165 :)الؿغـليف   قاي ابّ قداًٞ َٓ َيـْبَِغل َأْن َيْؼَطع اإْلِ َو

ـْ الْ 
ـْ َذلَِؽ َتْضقِقًؼا َطَؾك  :اِت َؿقَ ـمِ

َنَّ فِل إْقَطاِطِف َأْكثََر مِ
ِ
َّٓ َما ُيْؿؽِـُُف إْحقَاُؤُه: ٕ إ

َٓ َفائَِدَة فِقفِ  ـْ إْحقَائِفِ : الـَّاِس فِل َحؼٍّ ُمْشتََرٍك َبقْـَُفْؿ، بَِؿا  ـَ َطْجُزُه َط  :َفنِْن َفَعَؾ، ُثؿَّ َتبَقَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرح الؿؿتع (6/357)، اإلكصاف (7/493)، البقان (8/164)، الؿغـلاكظر:  (1)

(15/335.) 
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ـْ اْستَْرَجَعُف مِـُْف، َكَؿا اْس  
ـْ ِطَؿاَرتِِف مِ

ـِ اْلَحاِرِث َما َطَجَز َطـُْف مِ ـْ بََِلِل ْب
تَْرَجَع ُطَؿُر مِ

اُه َرُسقُل اهلل ه.املسو هيلع هللا ىلص اْلَعِؼقِؼ الَِّذي أَْقَطَعُف إيَّ
(1)

  

 إداض٠ اإلقٛاع. ص:5ط َػأي١

(: وما طؾؿت 152)ص آختقارات الػؼفقةكؿا يف   قاي شٚخ اإلصالَ

ة إربعة، وٓ غقرهؿ قال: إجارة اإلقطاطات ٓ أحًدا مـ طؾؿاء اإلسَلم، ٓ إئؿ

 هتجقز، حتك حدث بعض أهؾ زماكـا، فابتدع الؼقل بعدم الجقاز.ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/493.) البقانواكظر:  (1)



َٛأت َٝا٤ٔ امٜل  131  َباُب ِإِس

 
َحاَبِة  (998) ـَ الصَّ

ـْ َرُجٍؾ مِ َفَسِؿْعتُُف  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َغَزْوُت َمَع الـَّبِلِّ  ،َوَط

،ََوالاَمِء،ََوالـَّارَِالـَّاُسَُشَرَكاُءَفِلََثاَلث»َيُؼقُل: 
. َرَواُه َأْحَؿُد َوَأُبقَداُود، «:َفِلَالَؽََلِ

َوِرَجاُلُف ثَِؼاٌت.
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 أقػاّ املٝاٙ ايػري ستطٚظ٠. ص:1ط َػأي١

ـِ ـَٓ َيْخُؾق الْ :  قاي ابّ قداًٞ ـْ َحاَلقْ
ا َأْن َيُؽقَن َجاِرًيا، :َؿاُء مِ  :َأْو َواقًِػا إمَّ

َُا :َفنِْن َكاَن َجاِرًيا َفُفَق َضْرَبانِ  ُٖ  :أَْن َيُؽقَن فِل َكْفٍر َغقِْر َمْؿُؾقٍك، َوُهَق قِْسَؿانِ  :ٜأَسُس

َْكَفاِر  ،َواْلُػَراِت  ،َأْن َيُؽقَن َكْفًرا َطظِقًؿا، َكالـِّقؾِ  (1 ْٕ ـْ ا
َودِْجَؾَة، َوَما أَْشبََفَفا مِ

 َٓ تِل  َٓ َتَزاُحَؿ فِقِف، َولُِؽؾِّ َأَحٍد َأْن اْلَعظِقَؿِة الَّ  َيْستَِضرُّ َأَحٌد بَِسْؼقِِف مِـَْفا، َفَفَذا 

 َيْسِؼَل مِـَْفا َما َشاَء، َمتَك َشاَء، َوَكقْػ َشاَء.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، مـ صريؼ حريز بـ طثؿان طـ أبل 3477(، وأبقداود )5/364. أخرجف أمحد )صشٝض يػريٙ (1)

طـد أبل طبقد يف كتابف  «الـاس»ولػظ  «اخسؾؿون».. فذكره بؾػظ خداش طـ رجؾ مـ الصحابة.

إمقال  يف  إلباينوذكر اإلماماإلرواء  اخسؾؿون»أكف لػظ شاذ، والؿحػقظ لػظ» . 

والحديث يف إسـاده أبقخداش واسؿف حبان بـ زيد الشرطبل تػرد بالرواية طـف حريز بـ طثؿان، 

كؾفؿ ثؼات: ولذلؽ صحح بعض أهؾ العؾؿ الحديث، وبعضفؿ وقد قال أبقداود: مشايخ حريز 

 يؼقل: كَلم أبل داود محؿقل طىل الغالب، وإٓ فبعضفؿ مجفقل الحال. 

 : وطىل كؾٍّ فالحديث صحقح: فنن لف شاهًدا مـ حديث أبل هريرة 

 (، حدثـا محؿد بـ طبداهلل بـ يزيد قال حدثـا سػقان طـ أبل الزكاد2473أخرجف ابـ ماجف )

. وإسـاده «تالث ال يؿـعن: اخاء والؽأل والـار»قال:  طـ إطرج طـ أبل هريرة أن رسقل اهلل 

 صحقح، رجالف رجال الشقخقـ غقر شقخ ابـ ماجف، وهق ثؼة. 
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قَن فِل َمائِِف، َأْو َسقًَْل َيتََشاحُّ  (2  َأْن َيُؽقَن َكْفًرا َصِغقًرا َيْزَدِحُؿ الـَّاُس فِقِف، َوَيتََشاحُّ

اِرَبِة مِـْفُ  َْرِض الشَّ ْٕ ِل الـَّْفِر، َفقَْسِؼل َوَيْحبُِس الْ  :فِقِف َأْهُؾ ا ـْ فِل أَوَّ ُف َيبَْدُأ َم َؿاَء ـَفنِكَّ

َحتَّك َيبُْؾَغ إَلك اْلَؽْعِب، ُثؿَّ ُيْرِسُؾ إَلك الَِّذي َيؾِقِف َفقَْصـَُع َكَذلَِؽ، َوَطَؾك َهَذا إَلك أَْن 

َرَ  ْٕ افِِعلِّ ـَوَهَذا َقْقُل ُفَؼَفاِء الْ  ،اِضل ُكؾَُّفاَتـْتَِفَل ا  .َؿِديـَِة، َوَمالٍِؽ، َوالشَّ

َٓ َكْعَؾُؿ فِقِف ُمَخالًِػا. قاي ابّ قداًٞ:  َو

َْصُؾ فِل َهَذا َما َرَوى َطبُْد اهلل قاي: ْٕ َْكَصاِر َخاَصَؿ  َوا ْٕ ـْ ا
َبقِْر َأنَّ َرُجًَل مِ ْبـ الزُّ

َبقَْر فِل ِشرَ  تِل َيْسُؼقَن بَِفا إَلك الـَّبِلِّ اِج اْلحَ الزُّ ةِ، الَّ َ»: ملسو هيلع هللا ىلصَفَؼاَل  ،ملسو هيلع هللا ىلصرَّ اْسِؼََياَُزبَْقُر،َُثؿَّ

َإَلكََجاِرك َالاَمَء ُجُؾ َفَغِضَب ، «َأْرِسْؾ َن َوْجُف الرَّ تِؽ؟ َفتََؾقَّ ـَ َطؿَّ ، َوَقاَل: َأْن َكاَن اْب

ََحتَّكََيْرِجَعَإَلكَاْلـَجْدرََِياَُزبَْقُر،َاْسِؼ،َثَُ»ُثؿَّ َقاَل:  ،ملسو هيلع هللا ىلص َرُسقِل اهلل َاْحبِْسَالاَمَء ، «ؿَّ

َبقُْر : َفَقَاهلل َيةَ  ،َقاَل الزُّ ْٔ َْحِسُب َهِذِه ا َٕ  ۅ  ۋ  ۋ ٴۇ ۈ﴿َكَزَلْت فِقِف:  إكِّل 

[65الـساء:] ﴾ې ۉ ۉ ۅ
(1)

ْهرِ  َقاَل   : الزُّ  :ملسو هيلع هللا ىلصَكَظْرَكا فِل َقْقِل الـَّبِلِّ يُّ

َاْحبِْسَالاَمَءََحتَّكَ» .: «َيْبُؾَغَإَلكَالَجْدرَُِثؿَّ ـِ  َفَؽاَن َذلَِؽ إَلك اْلَؽْعبَقْ

َْطَؾك ُمْختَؾَِػًة، مِـَْفا ُمْستَْعؾِقَةٌ  قاي: ْٕ  :َومِـَْفا ُمْستَِػَؾةٌ  ،َفنِْن َكاَكْت َأْرُض َصاِحِب ا

ِل الـَّْفرِ َسَؼك ُكؾَّ َواِحَدةٍ مِـُْفَؿا َطَؾك ِحَدتَِفا، َوإِْن اْستََقى اْثـَاِن فِل اْلُؼْرِب  ـْ َأوَّ
 :مِ

ـْ َتَؼُع َلُف اْلُؼْرطَ  َم َم ـْ َأْقَرَع َبقْـَُفَؿا، َفُؼدِّ
، َوإِْن َلْؿ ُيْؿؽِ ـَ  :ةُ اْقتََسَؿا الَؿاَء َبقْـَُفَؿا، إْن َأْمَؽ

ـْ َأَحِدِهَؿا َٓ َيْػُضُؾ َط فِ  :َفنِْن َكاَن الَؿاُء  ـْ َتَؼُع َلُف اْلُؼْرَطُة بَِؼْدِر َحؼِّ ـْ الَؿاِء،  َسَؼك َم
مِ

َخَر ُيَساِويف فِل اْستِْحَؼاِق  ْٔ َنَّ ا
ِ
ُثؿَّ َتَرَكُف لِْمَخِر، َوَلقَْس َلُف َأْن َيْسِؼَل بَِجِؿقِع الَؿاِء: ٕ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2357(، ومسؾؿ برقؿ )2365( )2359أخرجف البخاري برقؿ ) (1)



َٛأت َٝا٤ٔ امٜل  133  َباُب ِإِس

َٓ فِل َأْصِؾ اْلَحؼِّ    ،  .الَؿاِء ، َوإِكََّؿا اْلُؼْرَطُة لِؾتَّْؼِديِؿ فِل اْستِقَػاِء اْلَحؼِّ

ْٞٔ  :اُء اْلَجاِري فِل َكْفٍر َمْؿُؾقٍك، َوُهَق َأْيًضا قِْسَؿانِ ؿَ ـالْ  :ايٖضِطُب ايٖجا

َْصِؾ، مِثَْؾ َأْن َيْحِػَر إْكَساٌن َكْفًرا َصِغقًرا َيتَِّصُؾ بِـَْفٍر  (1 ْٕ َأْن َيُؽقَن الَؿاُء ُمبَاَح ا

َٓ َيْؿؾُِؽُف، َوإِكََّؿا ُهَق َتَحجُّ  ْحقَاِء، َكبِقٍر ُمبَاٍح، َفَؿا َلْؿ َيتَِّصْؾ اْلَحْػُر  ٌر َوُشُروٌع فِل اإْلِ

ْحقَاُء َوَمَؾَؽفُ  َنَّ ، َفنَِذا اتََّصَؾ اْلَحْػُر، َكُؿَؾ اإْلِ
ِ
َسَقاٌء َأْجَرى فِقِف الَؿاَء َأْو َلْؿ ُيْجِر: ٕ

ْكتَِػاِع بِِف ُدوَن ُحُصقِل الَؿـَْػَعِة ، َفقَِصقُر َمالًِؽا 
ِ
ْحقَاَء َيْحُصُؾ بَِلْن ُيَفقِّئَُف لَِل لَِؼَراِر اإْلِ

ـْ ُكؾِّ 
ـِ مِ ق تَقِْف، َوَهَقاُؤُه َحؼ  َلُف، َوَكَذلَِؽ َحِريُؿُف، َوُهَق ُمْؾَؼك الطِّ الـَّْفِر َوَحافَّ

ـْ  ،َجاكٍِب 
َوِطـَْد اْلَؼاِضل أَنَّ َذلَِؽ َغقُْر َمْؿُؾقٍك لَِصاِحِب الـَّْفِر، َوإِكََّؿا ُهَق َحؼ  مِ

افِِعلِّ  يُؿ اْلبِئِْر.ُحُؼقِق اْلِؿْؾِؽ، َوَكَذلَِؽ َحرِ  َوَضاِهُر َقْقِل ، َوَهَذا َمْذَهُب الشَّ

، َأكَُّف َمْؿُؾقٌك لَِصاِحبِِف: لَِؼْقِل َرُسقِل اهلل ََلْؿَُتْؿَؾْؽ؛َ» :ملسو هيلع هللا ىلص اْلِخَرقِلِّ ََأْرًضا ََأْحَقا ـْ َم

 .«َفِفَلََلفَُ

َر َهَذا قاي: قْـَُفْؿ َطَؾك َحَسِب اْلَعَؿِؾ َفُفَق بَ  :َفَؽاَن الـَّْفُر لَِجَؿاَطةِ  ،َفنَِذا َتَؼرَّ

َفََل َكََلَم، َوإِْن َلْؿ َيْؽِػِفْؿ، َوَتَراَضْقا َطَؾك قِْسَؿتِِف  :َوالـََّػَؼِة: َفنِْن َكَػك َجِؿقَعُفؿْ 

قا فِل قِْسَؿتِفِ ، َجازَ  :َأْو َغقِْرَها -الؿـاوبة- ُؿَفاَيَلةِ ـبِالْ  َقَسَؿُف اْلَحاكُِؿ  :َوإِْن َتَشاحُّ

ـْ الـَّْفِر بَِؼْدِر َذلَِؽ، َفتُْمَخُذ َبقْـَفُ 
َنَّ ُكؾَّ َواِحٍد مِـُْفْؿ َيْؿؾُِؽ مِ

ِ
ْؿ َطَؾك َقْدِر َأْمََلكِِفْؿ: ٕ

ـْ  ْؾبٌَة، َأْو َحَجرٌ َخَشبٌَة َص 
ـِ َواْلَقَسِط، َفقُقَضُع َطَؾك َمْقِضٍع ُمْستٍَق مِ َرَفقْ ُمْستَِقي الطَّ

ِم الْ  َْرِض، فِل ُمَؼدَّ ْٕ َعِة َطَؾك َقْدِر  َؿاِء،ـا فِقِف ُحُزوٌز، َأْو ُثُؼقٌب ُمتََساِوَيٌة فِل السَّ

ـْ ُكؾِّ ُجْزٍء َأْو ُثْؼٍب إَلك َساقِقٍَة ُمْػَرَدةٍ لُِؽؾِّ َواِحٍد مِـُْفْؿ، َفنَِذا 
ُحُؼققِِفْؿ، َيْخُرُج مِ
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َؿ َطَؾك َقْدِر  :ْؿ ُمْختَؾَِػةً َفنِْن َكاَكْت َأْمََلُكفُ  :َؿاُء فِل َساقِقَتِِف اْكَػَرَد بِفِ ـَحَصَؾ الْ   ُقسِّ

ََحِدِهْؿ كِْصُػُف، َولِْمَخِر ُثُؾثُُف، َولِْمَخِر ُسُدُسُف، ُجِعَؾ فِقِف ِستَُّة 
ِ
َذلَِؽ، َفنَِذا َكاَن ٕ

فِل َساقِقَتِِف، َولَِصاِحِب الثُُّؾِث اْثـَاِن،  ُصبُّ تَ  ُثُؼقٍب، لَِصاِحِب الـِّْصِػ َثََلَثةٌ 

ُدِس َواِحٌد. َولَِصاِحِب   السُّ

َف فِل َساقِقَتِِف الْ  قاي: ـْ ـَولُِؽؾِّ َواِحٍد مِـُْفْؿ َأْن َيتََصرَّ
، مِ ِة بِِف بَِؿا َأَحبَّ ُؿْختَصَّ

ٍب، َأْو َطبَّاَرةٍ، َوِهَل َخَشبٌَة ـإْجَراِء َغقِْر َهَذا الْ  َٓ َؿاِء فِقَفا، أَْو َطَؿِؾ َرًحك َطَؾقَْفا، أَْو ُدو

َكََّفا ـَصَرَفْل الـَّْفِر، َأْو َقـَْطَرةٍ َيْعُبُر الْ  ُتَؿدُّ َطَؾك
ِ
َفاِت: ٕ ـْ التََّصرُّ

َؿاُء فِقَفا، َوَغقِْر َذلَِؽ مِ

َٓ َحؼَّ لَِغقِْرِه فِقَفا ا الـَّْفُر الْ ، مِْؾُؽُف،  َف فِقِف  :ُؿْشتََركُ ـَفَلمَّ َفَؾقَْس َلَقاِحٍد مِـُْفْؿ َأْن َيتََصرَّ

ـْ َذلِ 
ُف فِل الـَّْفِر الْ بَِشْلِء مِ َكَُّف َيتََصرَّ

ِ
 َوفِل َحِريِؿِف بَِغقِْر إْذِن ُشَرَكائِِف. ،ُؿْشتََركِ ـَؽ: ٕ

ـٍ ـَأْن َيُؽقَن َمـْبَُع الْ  (2 َؿاِء َمْؿُؾقًكا، مِثَْؾ َأْن َيْشتَِرَك َجَؿاَطٌة فِل اْستِـْبَاِط َطقْ

َ  :َوإِْجَرائَِفا
ِ
نَّ َذلَِؽ إْحقَاٌء َلَفا، َوَيْشتَِرُكقَن فِقَفا، َوفِل َفنِكَُّفْؿ َيْؿؾُِؽقَكَفا َأْيًضا: ٕ

َساقِقَتَِفا، َطَؾك َحَسِب َما َأْكَػُؼقا َطَؾقَْفا، َوَطِؿُؾقا فِقَفا، َكَؿا َذَكْرَكا فِل اْلِؼْسِؿ الَِّذي 

َّٓ أَنَّ الْ  ُف ُمبَاٌح َدَخَؾ مِؾْ  :َؿاَء َغقُْر َمْؿُؾقٍك َثؿَّ ـَقبَْؾ َهَذا، إ َكَّ
ِ
َفَلْشبََف َما َلْق َدَخَؾ  :َؽفُ ٕ

ُفَؿا َأكَُّف َغقُْر َمْؿُؾقٍك َأْيًضا. ـِ َأَصحُّ ُج َطَؾك ِرَواَيتَقْ  َصقٌْد ُبْستَاَكف، َوَهاُهـَا ُيَخرَّ

ـْ الْ  قاي:
 ،َؿاِء اْلَجاِري لُِشْربِفِ ـَوَطَؾك ُكؾِّ َحاٍل، َفؾُِؽؾِّ َأَحٍد َأْن َيْستَِؼَل مِ

ـْ َغقِْر  ،ؾِفِ َوُغْس  ،َوُوُضقئِفِ 
ُر فِقِف، مِ َٓ ُيَمثِّ ا  َوَغْسِؾ ثِقَابِِف، َوَيـْتَِػَع بِِف فِل أَْشبَاِه َذلَِؽ، مِؿَّ

ٍط َطَؾقْفِ  َٓ َيِحؾُّ لَِصاِحبِِف الْ ، إْذكِِف، إَذا َلْؿ َيْدُخْؾ إَلقِْف فِل َمَؽان ُمَحقَّ ـْ َذلَِؽ: ـَو
َؿـُْع مِ

ََواَلَ» :ملسو هيلع هللا ىلص َل: َقاَل َرُسقُل اهلللَِؿا َرَوى َأُبق ُهَرْيَرَة، َقا َإَلْقِفْؿ، َاهلل ـُْظُر ََي َاَل َثاَلَثٌة
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ََألِقؿٌَ  ََعَذاٌب ََوَلُفْؿ قِفْؿ، ـََعُفَ»َفذكر مـفؿ: ،«ُيَزكِّ ََفَؿ َبِالطَّرِيِؼ، ََماٍء َبَِػْضِؾ ََكاَن َرُجٌؾ

بِقؾَِ َالسَّ ـَ متػؼ طؾقف. «ابْ
(1)

 

اقِقَُة مُ  ،إَذا َكاَن الـَّْفرُ  قاي: ـَ َجَؿاَطةٍ َأْو السَّ َفنِْن َأَراُدوا إْكَراَءُه َأْو َسدَّ  :ْشتََرًكا َبقْ

 :َكاَن َذلَِؽ َطَؾقِْفْؿ َطَؾك َحَسِب مِْؾؽِِفْؿ فِقفِ  :َبثٍْؼ فِقِف، َأْو إْصََلَح َحائِطِِف، َأْو َشْلٍء مِـْفُ 

ـْ َبْعضٍ 
لِِف مِ ؾُّ فِل إْكَرائِِف َوإِْصََلِحِف، إَلك اْشتََرَك اْلؽُ  :َفنِْن َكاَن َبْعُضُفْؿ َأْدَكك إَلك َأوَّ

ِل، َوَيْشتَِرُك اْلبَاُققَن َحتَّك َيِصُؾقا إَلك  َوَّ ْٕ َٓ َشْلَء َطَؾك ا ِل، ُثؿَّ  َوَّ ْٕ َأْن َيِصُؾقا إَلك ا

ـْ َبْعَدُه َكَذلَِؽ، ُكؾََّؿا اْكتََفك اْلَعَؿُؾ إَلك َمْقِضِع َواِحٍد مِ  ـُْفْؿ، َلْؿ الثَّاكِل، ُثؿَّ َيْشتَِرُك َم

ـْ َطَؾقِْف فِقَؿا َبْعَدُه َشْلٌء. . َيُؽ افِِعلُّ ـْ َأبِل َحـِقَػةَ  َوبَِفَذا َقاَل الشَّ َوَقاَل  ،َوُحؽَِل َذلَِؽ َط

ٌد: َيْشتَِرُك َجِؿقُعُفْؿ فِل إْكَرائِِف ُكؾِّفِ  َكَُّفْؿ َيـْتَِػُعقَن بَِجِؿقِعفِ  :َأُبق ُيقُسَػ، َوُمَحؿَّ
ِ
َفنِنَّ  :ٕ

َل َمَصب  لَِؿائِِف، َوإِْن َلْؿ َيْسِؼ َأْرَضُف.َما  َوَّ ْٕ َل إكََّؿا َيـْتَِػُع بِالْ  َجاَوَز ا َوَّ ْٕ َؿاِء ـَوَلـَا أَنَّ ا

ـْ ُدوَكُف، َفََل ُيَشاِرُكُفْؿ  ْكتَِػاِع بِِف َم
ِ
الَِّذي فِل َمْقِضِع ُشْربِِف، َوَما َبْعَدُه إكََّؿا َيْختَصُّ بِآ

َٓ ُيَشاِرُكُفْؿ فِل َكْػِعفِ فِل ُمْمَكتِفِ  ـْ َجِؿقِعِفْؿ مِـُْف َما َيْحتَاُج  :، َكَؿا  َفنِْن َكاَن َيْػُضُؾ َط

َكَُّفْؿ َيْشتَِرُكقَن فِل اْلَحاَجِة ـَفُؿْمَكُة َذلَِؽ الْ  :إَلك َمْصِرٍف 
ِ
َؿْصِرِف َطَؾك َجِؿقِعِفْؿ: ٕ

ْكتَِػاِع بِفِ 
ِ
لِِف. َفَؽاَكْت ُمْمَكُتفُ  :إَلقِْف، َوآ  الؿغـلاكتفك مؾخًصا مـ  َطَؾقِْفْؿ ُكؾِِّفْؿ، َكَلوَّ

(8/167-176).
(2)

  

الؿاء الذي يف أرٍض مباحة لقس ٕحد أن يتؿؾؽف، وكذلؽ الؽأل، بؾ  تيبيُ:

 هق مشترك بقـ الؿسؾؿقـ، وإحؼ فقف إسبؼ، فإسبؼ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.158(، ومسؾؿ برقؿ )7212أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

  (5/851.)زاد الؿعاد (6/345 )اإلكصافظر: واك (2)
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ؿاء (: وأما ال29/215) مجؿقع الػتاوىكؿا يف   قاي شٚخ اإلصالَ

الذي يؽقن يف إرض الؿباحة، والؽأل الذي يؽقن هبا، ففذا ٓيجقز بقعف باتػاق 

 هالعؾؿاء.ا

املا٤ ايصٟ ب٦طٙ ممًٛن١  أٚ عٝٓ٘ ممًٛن١  ٌٖ ًٜذعّ صذاسبٗا بذصٍ     ص:2ط َػأي١

 املا٤ ايؿاضٌ عٔ سادت٘ ٚساد١ َاؾٝت٘ يػكٞ غريٙ  ٚيػكٞ َاؾ١ٝ غريٙ؟

 قاي ابّ رجب   يفجامع العؾقم والحؽؿ (2/222 وذهب أكثر :)

العؾؿاء إىل أكف ٓ يؿـع فضؾ الؿاء الجاري، والـابع مطؾًؼا، سقاء ققؾ: إنَّ الؿاء 

مؾؽ لؿالؽ أرضف، أم ٓ. وهذا ققل أبل حـقػة، والشافعل، وأمحد، وإسحاق، 

وأبل طبقد وغقرهؿ. والؿـصقص طـ أمحد وجقب بذلف مجاًكا بغقر طقض 

مذهب أبل حـقػة، والشافعل أكف ٓ لؾشرب، وسؼل البفائؿ، وسؼل الزروع، و

يجب بذلف لؾزروع. واختؾػقا هؾ يجب بذلف مطؾًؼا، أو إذا كان بؼرب الؽأل 

وكان مـعف ُمػضقًا إىل مـع الؽأل؟ طىل ققلقـ ٕصحابـا، وأصحاب الشافعل، 

 ويف كَلم أمحد ما يدل طىل اختصاص الؿـع بالؼرب مـ الؽأل.

الَمتـعقاَفضؾَالامء؛َلتؿـعقاَ»ستدلقا بحديث: وا :قال أتى عثد اهلل غفز اهلل نه

«بفَالؽَل
(1)

، وإمر كذلؽ، ولؽـ قد جاءت أحاديث بالـفل طـ مـع فضؾ الؿاء 

طؿقًما، ويشؿؾ الصقرة الؿذكقرة، كحديث الباب، وحديث جابر بـ طبد اهلل يف 

مسؾؿ (1565 وإياس بـ طبد يف ،)ســ أبل داود (3478 هنك الـبل :)ملسو هيلع هللا ىلص 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.37( )1566(، ومسؾؿ برقؿ )2354أخرجف البخاري ) (1)
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 ع فضؾ الؿاء.طـ بق 

 وأما مالؽ فَل يجب طـده بذل فضؾ الؿاء الذي ٓ يؿؾؽ. قاي ابّ رجب:

 .الؿراد كتفكا

: وكذلؽ الؿاء إن كان كابًعا يف أرٍض مباحة: ففق  قاي شٚخ اإلصالَ

مشترك بقـ الـاس، وإن كان تابًعا يف مؾؽ رجؾ: فعؾقف بذل فضؾف لؿـ يحتاج إلقف 

  (29/225.)مجؿقع الػتاوىمـ ه طقض.ا لؾشرب لمدمققـ، والدواب بَل

...رجؾَعؾكَفضؾَماءَ»، وبحديث: «ثالثَالَيؿـعـ...»ثؿ استدل بحديث: 

 الحديث. «يؿـعفَمـَابـَالسبقؾ

ما ذكره شقخ  وانصحيحوققل مالؽ قال بف بعض الحـابؾة، والشافعقة،  ُ :قهت

اإلسَلم، واهلل أطؾؿ.
(1)

  

ٌِ صاسب األضإ؟ايهأل ايصٟ يف أضإ ممًٛن١ ايٓابت ب ص:3ط َػأي١  ػري عُ

  مذهب أمحد يف الؿشفقر، وأبل حـقػة، وأبل طبقد، وهق ققُل بعض أصحاب

مالؽ، والشافعل أكف ٓ يجقز مـع فضؾف، واستدلقا طىل ذلؽ بحديث: 

 .«الؿسؾؿقنَشركاءَيفَثالثة...»

مل ُيِرد ما يـبت يف إرض  ملسو هيلع هللا ىلص: ومعؾقم أنَّ الـبل  قاي شٚخ اإلصالَ

نَّ الـاس يشتركقن يف كؾ ما يـبت يف إرض الؿباحة مـ مجقع الؿباحة فؼط: ٕ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (6/346-.)اإلكصاف (7/553 )البقان (2353 )الػتح (5/855 )زاد الؿعاداكظر:  (1)



 138  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

إكقاع مـ الؿعادن الجارية، كالؼقر، والـػط، والجامدة، كالذهب، والػضة،  

 والؿؾح، وغقر ذلؽ، فُعؾِؿ أنَّ الؿراد ما يـبت يف أرض اإلكسان.

 وقد اتػؼ الؿسؾؿقن طىل أنَّ الؽأل الـابت يف إرض الؿباحة ٗقاي أًٙضا:

مشترك بقـ الـاس، فؿـ سبؼ إلقف: ففق أحؼ بف، وأما الـابت يف إرض الؿؿؾقكة: 

فنكف إن كان صاحب إرض محتاًجا إلقف: ففق أحؼ بف، وإن كان مستغـقًا طـف: فػقف 

ققٓن مشفقران ٕهؾ العؾؿ، وأكثرهؿ يجقزون أخذه بغقر طقض: لفذا الحديث  

 هويجقزون رطقف بغقر طقض.ا -«...الؿسؾؿقنَشركاءَيفَثالثة»يعـل حديث: -

  ومذهب مالؽ، والشافعل يف الؿشفقر طـفؿا جقاز بقع ذلؽ الؽأل، ولف أن

 يؿـعف: ٕكف مؾؽف كبت يف مؾؽف.

 .انقىل األولهق  وانصحيح :قال أتى عثد اهلل غفز اهلل نه

: وأما إذا كان صاحبفا قصد ترك زرطفا: لقـبت فقفا  ٗقاي شٚخ اإلصالَ

هع هذا أسفؾ مـ بقع غقره: ٕنَّ هذا بؿـزلة استـباتف.االؽأل، فبق
(1)

 

ٖذذذذٌ ًٜذذذذعّ صذذذذاسب ايب٦ذذذذط إٔ ٜبذذذذصٍ يًُػذذذذتكٞ ايذذذذسيٛ ٚاذتبذذذذٌ    ص:4ط َػأي١

ّْا؟ ََٖذا  ٚايبهط٠ 

َوَهْؾ َيْؾَزُمُف َأْن  (5/853-854 :)زاد الؿعاديف   قاي احلافظ ابّ اهقٍٚ

ـِ  ،اَواْلَحبَْؾ َمّجاكً  ،َواْلبََؽَرةَ  ،َيبُْذَل َلُف الّدْلقَ  َوُهَؿا  ،َأْو َلُف أَْن َيْلُخَذ ُأْجَرَتُف؟ َطَؾك َقْقَلقْ

َْصَحاِب َأْحَؿد َ فِل ُوُجقِب إَطاَرةِ الْ 
ِ
َؿتَاِع ِطـَْد اْلَحاَجِة إَلقِْف َأْضَفُرُهَؿا ـَوْجَفاِن ٕ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2/222.)جامع العؾقم والحؽؿ (29/218-225 )مجؿقع الػتاوىاكظر:  (1)
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ـْ اْلَؿاُطقنِ  ،َدلِقًَل ُوُجقُبفُ  
 ه.اَوُهَق مِ

 ملا٤ بػري إشٕ؟ٌٖ يًُػتكٞ إٔ ٜسخٌ إىل ايب٦ط ٜٚأخص َٔ ا ص:5ط َػأي١

َٓ  (5/853-854 :)زاد الؿعاديف   قاي ابّ اهقٍٚ َقاَل َبْعُض َأْصَحابِـَا: 

َْخِذ َذلَِؽ بَِغقِْر إْذكِفِ 
ِ
َٓ َأْصَؾ َلُف فِل َكََلِم الّشاِرعِ  .َيُجقُز َلُف ُدُخقُل مِْؾؽِِف ٕ َٓ  ،َوَهَذا  َو

َماِم أَْحَؿدَ   .-م أمحد مايدل طىل الجقازثؿ كؼؾ طـ اإلما- فِل َكََلِم اإْلِ

ُر َطَؾقِْف  َفالّصَقاُب َأّكفُ  ثٍ قاي: َْخِذ َما َلُف أَْخُذه، َوَقْد َيتََعذَّ
ِ
َيُجقُز َلُف ُدُخقُلفا ٕ

ْرِب َوَسْؼِل َبَفائِِؿِف، َوَرْطل اْلَؽأل،  َغالِبًا اْستِئَْذاُن َمالِؽَِفا، َوَيُؽقُن َقِد اْحتَاَج إَِلك الشُّ

 َ ْٕ َّٓ بِنِْذكِفِ َوَمالُِؽ ا ِ ـْ ُدُخقلِفا إ
َكاَن فِل َذلَِؽ إْضَراٌر  ْرِض َغائٌِب، َفَؾْق َمـَْعـَاُه مِ

ْذن ،بِبََفائِِؿفِ  َٓ َفائَِدَة لَِفَذا اإْلِ ـْ  :َوَأْيًضا َفنِّكُف 
َْرِض َمـُْعُف مِ ْٕ َّكُف َلقَْس لَِصاِحِب ا

ِ
ٕ

َوَهَذا َحَراٌم َطَؾقِْف  ،َفَغاَيُة َما ُيَؼّدُر َأّكُف َلْؿ َيْلَذْن َلفُ  ،َبْؾ َيِجُب َطَؾقِْف َتْؿؽِقـُفُ  ،الّدُخقلِ 

ـْ الّدُخقلِ  ،َشْرًطا
ْذِن.  ،َٓ َيِحّؾ َلُف َمـُْعُف مِ َفََل َفائَِدَة فِل َتَقّقِػ ُدُخقلِِف َطَؾك اإْلِ

ـْ أَْخِذ َحّؼِف اّلِذي َجَعَؾُف 
ـْ مِ ّٓ بِالّدُخقلِ َوَأْيًضا َفنِّكُف إَذا َلْؿ َيتََؿّؽ َفُفَق  :َلُف الّشاِرُع إ

َفََل  :َلْق َكاَن ُدُخقُلُف بَِغقِْر إْذكِِف لَِغقَْرةِ َطَؾك َحِريِؿِف َوَطَؾك َأْهؾِفِ وَ  ،َمْلُذوٌن فِقِف َشْرًطا

 ه.اَيُجقُز َلُف الّدُخقُل بَِغقِْر إْذنٍ 

 َع٢ٓ االؾرتاى يف ايٓاض. ص:6ط َػأي١

(: وأما الـفل طـ 2/222) ؿجامع العؾقم والحؽيف   قاي ابّ رجب

مـع الـار: فحؿؾف صائػة مـ الػؼفاء طىل الـفل طـ آقتباس مـفا دون أطقان 

الجؿر، ومـفؿ مـ محؾف طىل مـع الحجارة الؿقرية لؾـار، وهق بعقد، ولق محؾ طىل 
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مـع آستضاءة بالـار، وبذل ما فضؾ طـ حاجة صاحبفا لؿـ يستدفئ هبا، أو  

 هوكحقه: مل يبعد.ا يـضج طؾقفا صعاًما

 وبعضفؿ محؾف طىل ما كان يف الؿقات.
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 َباُب الَوِقٔف
َوقِٔف ُب ال  بَا

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (998)  َط
ِ
َاْكَؼَطَعَ»َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص، َأنَّ َرُسقَل اهلل ََماَتَاإِلْكَساُن إَذا

ََعَؿُؾفَُ ُف ـْ َََع ََيْدُعقََلفََُإالَّ ََوَلٍدََصالٍِح َتَػُعَبِِف،ََأْو ـْ َُي َِعْؾٍؿ ََجاِرَيٍة،ََأْو ََثاَلٍث:ََصَدَقٍة ـْ . «ِم

َرَواُه ُمْسؾٌِؿ.
(1)

 

ـِ ُطَؿَر  (996) ـِ اْب  ملسو هيلع هللا ىلصَأْرًضا بَِخقْبََر، َفَلَتك الـَّبِلَّ  َقاَل: أََصاَب ُطَؿُر  َوَط

،
ِ
ًٓ َقطُّ ُهَق  َيْستَْلمُِرُه فِقَفا َفَؼاَل: َيا َرُسقَل اهلل إكِّل َأَصبْت أَْرًضا بَِخقْبََر َلْؿ ُأِصْب َما

ْقتَبَِفاَإْنَِشْئتََحَبْستََأْصَؾَفا»َأْكَػُس ِطـِْدي مِـُْف، َقاَل:  َق بَِفا «َوَتَصدَّ . َقاَل: َفتََصدَّ

 َٓ َٓ ُيبَاُع َأْصُؾَفا، َو ُف  َق بَِفا فِل الُػَؼَراِء، َوفِل ُطَؿُر: َأكَّ َٓ ُيقَهُب، َفتََصدَّ  ُيقَرُث، َو

 َٓ قِْػ،  بِقِؾ، َوالضَّ ـِ السَّ ، َواْب
ِ
َقاِب، َوفِل َسبِقِؾ اهلل ـْ  الُؼْرَبك، َوفِل الرِّ ُجـَاَح َطَؾك َم

ًٓ َولِقََفا َأْن َيْلُكَؾ مِـَْفا بِالَؿْعُروِف، َوُيْطِعَؿ َصِديًؼا َغقَْر ُمتََؿقِّ  ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف، . ٍل َما

 َوالؾَّْػُظ لُِؿْسؾٍِؿ.

َق بَِلْصؾِفِ  : َتَصدَّ ـْ ُيـَْػُؼ َثَؿُرُه.َوفِل ِرَواَيِة لِْؾُبَخاِريِّ
َٓ ُيقَهُب َوَلؽِ َٓ ُيبَاُع َو  :

(2)
 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (999)   َوَط
ِ
َدَقِة  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َبَعَث َرُسقُل اهلل ُطَؿَر َطَؾك الصَّ

اََخاِلٌدََفَؼِدَاْحَتَبَسََأْدَراَعفَُ»: َوفِقفِ  الَحِديَث  ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف. .«َوَأْعَتاَدُهَِفلََسبِقِؾَاهللَََِفَلمَّ
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1631مسؾؿ برقؿ )أخرجف  (1)

 (. 1632(، ومسؾؿ )2764( )2737أخرجف البخاري ) (2)

 (. 983(، ومسؾؿ )1468أخرجف البخاري ) (3)
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 حاديث املسائل واألحكام املستفادة من األ

 مع ذكر بعض املسائل امللحقة

 تعطٜـ ايٛقـ. ص:1ط َػأي١

هق الحبس، يؼال: وقػت إرض، أقػفا وقًػا، هذه الؾغة  يٛقـ يف ايًػ١:ا

 الػصقحة الؿشفقرة. ويؼال: أوقػتفا يف لغة رديئة، أو شاذة.

هق حبس مالٍؽ لؿالف الؿـتػع بف مع بؼاء طقـف طـ التصرفات  ٚيف ايؿطع:

.برقبتف، وتسبقؾ مـػعتف طىل شلء مـ أكقاع الُؼَرب: ابتغاء وجف اهلل تعاىل
(1)

 

 َؿطٚع١ٝ ايٛقـ. ص:2ط َػأي١

دلَّت أحاديث الباب طىل مشروطقتف: ٓسقؿا الحديث إول الذي فقف دٓلة 

 طىل أنَّ الققػ هلل تعاىل مـ أفضؾ الؼربات إىل اهلل طز وجؾ.

وقد ذهب إىل مشروطقتف طامة أهؾ العؾؿ، بؾ ٓ ُيعؾؿ مـ الصحابة يف ذلؽ 

 مخالػ.

يف الباب: والعؿؾ طىل هذا  طؼب حديث ابـ طؿر الذي  قاي اهرتًذٜ

وغقرهؿ، ٓ كعؾؿ بقـ الؿتؼدمقـ مـفؿ يف  ملسو هيلع هللا ىلصطـد أهؾ العؾؿ مـ أصحاب الـبل 

 هذلؽ اختَلًفا يف إجارة وقػ إرضقـ وغقر ذلؽ.ا

وُكِؼؾ الخَلف يف ذلؽ طـ شريح، وقال: ٓ حبس طـ فرائض اهلل.  ُ :قهت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/57.)البقان (5/97 )تقضقح إحؽام( لؾـقوي، 97)ص تحرير ألػاظ التـبقفاكظر:  (1)
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وكلكف مل تبؾغف إدلة يف ذلؽ.
(1)

 

 عّ؟َت٢ حيضٌ ايٛقـ ًٜٚ ص:3ط َػأي١

  أكثر أهؾ العؾؿ طىل أنَّ الققػ يؾزم بالؾػظ مع الـقة، وٓ يشترط إخراجف طـ

يده، وهذا ققل مالؽ، والشافعل، وأمحد، وأبل يقسػ وغقرهؿ، واستدلقا 

 أكف وقػ أرضف، وصحَّ طـف أكف هق الذي ولقفا حتك مات. بحديث طؿر 

  ٓ يؾزم إٓ بؼبضف وذهب محؿد بـ الحسـ، وأمحد يف رواية إىل أنَّ الققػ

 كالصدقة والفبة.

: ٕكف تبرع يؿـع البقع، والفبة والؿقراث: فؾزم بؿجرده لشبفف واألول أقزب

بالعتؼ، ويػارق الفبة: فنهنا تؿؾقؽ مطؾؼ، والققػ تحبقس إصؾ، وتسبقؾ 

 الؿـػعة ففق بالعتؼ أشبف، فنلحاقف بف أوىل وحديث طؿر ضاهر يف ذلؽ، واهلل أطؾؿ.

 وقال: الققػ لقس بَلزم، بؾ لف الرجقع فقف متك شاء: وأما أبق حـق ، ػة فشذَّ

الَعائُِدَ»: ملسو هيلع هللا ىلصإٓ أن يققػف طـ وصقة. ولقس لف دلقؾ طىل ما قال، وقد قال الـبل 

ََكالَؽْؾِبَ َِهَبتِِف ََقْقئِفََِفِل َفِل ََيُعقُد َُثؿَّ بـ طباس، ويف رواية متػؼ طؾقف طـ ا «َيِؼلُء

ْقءَِ»لؾبخاري:  َالسَّ ََمَثُؾ ـَا ََقْقئِفََِلْقَسََل َفِل ََيْرِجُع ََكالَؽْؾِب َِهَبتِِف َفِل َالَِّذيََيُعقُد ،» ،

وباهلل التقفقؼ.
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السقؾ الجرار (8/58-) البقان (1375 )ســ الترمذي (8/185 )الؿغـلاكظر:  (1)

(3/313-314.) 

مجؿقع  (8/57 )البقان (8/187 )الؿغـل[ 13]كتاب القصايا باب:  الػتحاكظر:  (2)

  (6/31.)الػتاوى
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 ٌٖ ٜضض ايٛقـ بايؿعٌ؟ ص:4ط َػأي١

  الؼرائـ الدالة طؾقف، مذهب أمحد، وأبل حـقػة أنَّ الققػ يحصؾ بالػعؾ مع

مثؾ أن يبـل مسجًدا ويلذن لؾـاس يف الصَلة فقف، أو يجعؾ مؼبرة، ويلذن 

 لؾؿسؾؿقـ يف الدفـ فقفا.

  ،وأما الشافعل فؿذهبف طدم حصقل الققػ إٓ بالؼقل، وُحؽل طـ أمحد

وكػك ذلؽ ابـ قدامة. واحتجقا بلن هذا تحبقس أصؾ طىل وجف الؼربة: فقجب 

 لػٍظ كالققػ طىل الؿساكقـ.أن ٓ يصح بدون 

بلنَّ العرف جاٍر يف مسللتـا بذلؽ، وفقف دٓلة طىل الققػ:  ٚٝأدٝب عٔ شيو:

 فجاز أن يثبت بف كالؼقل.

وأما الققػ طىل الؿساكقـ: فؾؿ تجر بف طادة بغقر لػظ، ولق جرت طؾقف 

ح الشقكاين  قػ، أكف ٓ يؾزم الققػ بالػعؾ إٓ إن كقى الق العادة: لجاز، ورجَّ

.انصحيحوهذا هق 
(1)

 

 أيؿاظ ايٛقـ. ص:5ط َػأي١

 ذكر أهؾ العؾؿ أنَّ الققػ لف ألػاظ صريحة، وألػاظ لقست صريحة.

وقػت، وحبَّست، وسبؾت. ومل يعتبر لفا أكثر الػؼفاء الـقة،  فالصرحية مثل:

 .«إكامَاألعاملَبالـقات»: ملسو هيلع هللا ىلصأكف يشترط لفا لؼقلف  وانصحيح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (3/324.)السقؾ (8/74 )البقان (8/195-191 )الؿغـلاكظر:  (1)
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مت، وأبدت والكياية مثل: . وهذه الثَلث ٓ يؼع هبا تصدقت، وحرَّ

الققػ إٓ مع الـقة، أو يؼرن هبا حؽؿ الققػ كلن يؼقل: تصدقت هبا صدقة ٓ 

تباع، وٓ تقرث. وما أشبف ذلؽ.
(1)

  

 ٌٖ ٜؿتكط ايٛقـ إىل قبٍٛ املٛقٛف عًٝ٘؟ ص:6ط َػأي١

أما إن كان الققػ لجفة طامة غقر معقـة: فَل يػتؼر إىل قبقل الؿقققف طؾقف 

 طـد أهؾ العؾؿ.

 ؾػقا فقؿا إذا وقػف لؿعقـ طىل ققلقـ، ومها وجفان لؾحـابؾة والشافعقة، واخت

أكف يشترط قبقل الؿقققف طؾقف، كالفبة، والقصقة، وٓ يشترط يف  وانصحيح

 الؼبقل أن يؽقن طىل الػقر.

(: وإذا اشترط 173)ص آختقارات الػؼفقةكؿا يف   قاي شٚخ اإلصالَ

يـبغل أن يشترط الؿجؾس، بؾ يؾحؼ بالقصقة،  الؼبقل يف الققػ طىل الؿعقـ: فَل

والقكالة، فقصح معجًَل، أو ممجًَل يف الؼقل والػعؾ، فلخُذ ِريِعف قبقُلف، ويـبغل 

أكف لق رده بعد قبقلف كان لف ذلؽ. والصقاب الذي طؾقف محؼؼقا الػؼفاء يف مسللة 

ـؼطع آبتداء، بؾ الققػ طىل الؿعقـ إذا مل يؼبؾ، أو ردَّه أنَّ ذلؽ لقس كالققػ الؿ

ًٓ واحًدا، ثؿ إن قبؾ الؿقققف طؾقف، وإٓ اكتؼؾ إىل مـ بعده  الققػ هـا صحقح قق

كؿا لق مات، أو تعذر استحؼاقف لػقات فقف: إذ الطبؼة الثاكقة تتؾؼك الققػ مـ 

القاقػ ٓ مـ الؿقققف طؾقف.اكتفك.
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/5.)فاإلكصا (8/189 )الؿغـل (8/73 )البقان (2773 )الػتحاكظر:  (1)

  (7/25.)اإلكصاف (8/63 )البقان (3/385 )أطَلم الؿققعقـ (8/187 )الؿغـلواكظر:  (2)
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 ٌٖ ٜعٍٚ ًَو ايٛاقـ َٔ ايعني املٛقٛؾ١؟ ص:7ط َػأي١

 شفقر مـ مذهب الشافعل، ومذهب أبل حـقػة أنَّ الؿؾؽ مذهب أمحد، والؿ

يزول: ٕكف سبب يزيؾ التصرف يف الرقبة والؿـػعة: فلزال الؿؾؽ كالعتؼ، ولق 

 كان مؾؽف: لجاز لف بقعف، وهبتف كالؿؾؽ الؿطؾؼ.

  ومذهب مالؽ، وأمحد يف رواية، وققل لؾشافعل، أكف ٓ يزول مؾؽ القاقػ

 طـ العقـ الؿقققفة.

:فائدة الخَلف أكَّا إذا حؽؿـا ببؼاء مؾؽف: لزمتف مراطاتف،  قداًٞ قاي ابّ

 هوالخصقمة فقف، ويحتؿؾ أن يؾزمف أرش جـايتف بخَلف غقر الؿالؽ.ا

، واهلل أطؾؿ.انقىل األول أظهز :قال أتى عثد اهلل غفز اهلل نه
(1)

  

 ٌٖ ٜٓتكٌ املًو يًعني إىل املٛقٛف عًِٝٗ. ص:8ط َػأي١

 ىل الؿقققف طؾقفؿ، وهق ققٌل لؾشافعل: ٕهنؿ ضاهر مذهب أمحد أكف يـتؼؾ إ

 يؿؾؽقن الؿـػعة، فؿؾؽقا العقـ تبًعا.

  وطـ أمحد رواية أكف ٓ يـتؼؾ إلقفؿ، وهق إصح مـ ققيل الشافعل، وقال بف

 أبق حـقػة يف الققػ الَلزم: ٕهنؿ مؾؽقا الؿـافع فؼط، وإصؾ ٓ يتبع الػرع.

 ، واهلل أطؾؿ.انقىل أظهز وأصح وهذا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/74.)البقان (8/186- )الؿغـلاكظر:  (1)
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وطىل هذا فالؿؾؽ يـتؼؾ هلل
(1)

وهذا ققل الشافعل كصَّ  -وكؾ شلء مؾؽ هلل- 

طؾقف، وهق ققل أمحد يف رواية، واهلل أطؾؿ، ورجحف الشقكاين.
(2)

 

 ٌٖ ٜضض ٚقـ املٓكٍٛ؟ ص:9ط َػأي١

أما إشقاء التل ٓ تـؼؾ كإراضل والدور، فقصح وقػفا طـد أهؾ العؾؿ، وٓ 

 إشؽال يف ذلؽ.

 قل كالحققان، والسَلح...، وما أشبففا. فالجؿفقر واختؾػقا يف وقػ الؿـؼ

وأماَخالد؛َفنكؽؿَتظؾؿقنَخالًدا،َ»طىل صحة الققػ فقفا، واستدلقا بحديث: 

َاهلل َسبقؾ َيف َوأعتاده َأدراعف َاحتبس ، وإطتاد مجع طتد، وهق ما يعده «فؼد

 الرجؾ مـ الخقؾ والسَلح لؾجفاد.

 محؿد بـ الحسـ: ٓ يصح  وقال أبق حـقػة: ٓ يصح وقػ الحققان. وقال

 وقػ الخقؾ.

  وطـ أمحد رواية: ٓ يصح وقػ غقر الؿـؼقل. وهق ققل أبل يقسػ، ومالؽ

.وانصحيح قىل اجلمهىريف رواية يف الؽراع والسَلح. 
(3)

 

 ٚقـ املؿاع. ص:11ط َػأي١

  ،مجفقر العؾؿاء طىل صحة وقػ الؿشاع، وهق ققل مالؽ، والشافعل، وأمحد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 معـاه: زوال أيدي البشر طـ مؾؽ هذه العقـ الؿقققفة. (1)

  (3/322.)السقؾ (8/188 )الؿغـل (8/75 )البقان (7/37 )اإلكصافاكظر:  (2)

  (7/7.)اإلكصاف (8/65- )البقان (8/231- )الؿغـلاكظر:  (3)
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ب أصاب مائة سفؿ بخقبر، فاستلذن الـبل وأبل يقسػ: ٕنَّ طؿر بـ الخطا 

  ،فقفا، فلمره بققػفا، وهذا صػة الؿشاع، وٕكف يصح بقعف: فقصح وقػف

 وٕنَّ إصؾ اإلباحة، وٓ دلقؾ طىل الؿـع.

 .ومـع مـ ذلؽ محؿد بـ الحسـ: بـاء طىل ما اختاره مـ اشتراط الؼبض 

ع، كؿا ٓ يؿـع ذلؽ يف بعدم تسؾقؿ آشتراط، وإن ُسؾِّؿ: فَل يؿـ وُأجيب:

البقع، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 ٌٖ ٜضض ٚقـ اذتًٞ يًبؼ ٚايعاض١ٜ؟ ص:11ط َػأي١

  الؿشفقر يف مذهب أمحد صحة الققػ، وهق مذهب الشافعل: ٕهنا طقـ

يؿؽـ آكتػاع هبا مع بؼائفا دائًؿا: فصحَّ وقػفا كالعؼار، وٕكف يصح تحبقس 

 أصؾفا، وتسبقؾ الؿـػعة.

 بعض الحـابؾة: أكف ٓ يصح. وطـ أمحد رواية، واختارها 

َواَيِة َأنَّ التََّحؾَِّل َلقَْس ُهَق الَؿْؼُصقَد :  قاي ابّ قداًٞ َوَوْجُف َهِذِه الرِّ

َْثَؿانِ  ْٕ ـْ ا
َْصؾِلَّ مِ ْٕ َراِهَؿ. :ا َكاكِقَر َوالدَّ  َفَؾْؿ َيِصحَّ َوْقُػَفا َطَؾقِْف، َكَؿا َلْق َوَقَػ الدَّ

َُوُل ُهَق الَؿْذهَ  ْٕ ِة، َواْلَعاَدُة َوا ـْ الَؿَؼاِصِد الُؿِفؿَّ
ُب: لَِؿا َذَكْرَكاُه َوالتََّحؾِّل مِ

 ه.ابِفِ  َجاِرَيةٌ 

أباح الشرع لؾؿسؾؿة التحظ بالذهب وغقره مـ  :قال أتى عثد اهلل غفز اهلل نه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (3/315.)السقؾ الجرار (7/7 )اإلكصاف (8/63 )البقان (8/233 )الؿغـلاكظر:  (1)
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الؿجقهرات، وطؾقف فقشرع هذا الققػ: ٕن فقف مـػعة مباحة، وفقف إدخال  

ات، ولؽـ ٓ يقصك بؿثؾ هذا الققػ الذي تؼؾ السرور طىل بعض الؿسؾؿ

مـػعتف.
(1)

 

 ٚقـ َا ال تبك٢ عٝٓ٘ إشا اْتؿع ب٘؟ ص:12ط َػأي١

ْكتَِػاُع  (8/229 :)الؿغـليف   قاي ابّ قداًٞ
ِ
ـُ آ

َٓ ُيْؿؽِ َوُجْؿَؾُتُف أَنَّ َما 

َراِهِؿ، َوالْ  َكاكِقِر َوالدَّ ْؿِع َوَأْشبَاِهِف، ؿَ ـَؿْطُعقِم َوالْ ـبِِف َمَع َبَؼاِء َطقْـِِف، َكالدَّ ْشُروِب، َوالشَّ

ـْ َمالٍِؽ،  َّٓ َشقْئًا ُيْحَؽك َط ِة اْلُػَؼَفاِء َوَأْهِؾ اْلِعْؾِؿ، إ َٓ َيِصحُّ َوْقُػُف فِل َقْقِل َطامَّ

، فِل َوْقِػ الطََّعاِم، َأكَُّف َيُجقُز. َْوَزاِطلِّ ْٕ َوَلقَْس  ،َوَلْؿ َيْحؽِِف َأْصَحاُب َمالٍِؽ  َوا

ْتََلِف بَِصحِ  َّٓ بِاإْلِ َٓ ُيـْتََػُع بِِف إ َْصِؾ َوَتْسبِقُؾ الثََّؿَرةِ، َوَما  ْٕ َنَّ اْلَقْقَػ َتْحبِقُس ا
ِ
قِح: ٕ

ـْ َأَجاَز  َٓ َيِصحُّ فِقِف َذلَِؽ. َكاكِقِر: َيِصحُّ َوْقُػَفا، َطَؾك َقْقِل َم َراِهِؿ َوالدَّ َوقِقَؾ فِل الدَّ

َٓ َيِصحُّ  إَجاَرَتُفَؿا. َنَّ تِْؾَؽ الْ َو
ِ
َؿْؼُصقَد الَِّذي ُخؾَِؼْت َلُف ـَؿـَْػَعِة َلقَْسْت الْ ـ: ٕ

ـُ فِل اْلَغْصِب  َٓ ُتْضَؿ َْثَؿاُن، َولَِفَذا  ْٕ َجِر َطَؾك  :ا َفَؾْؿ َيُجْز اْلَقْقُػ َلُف، َكَقْقِػ الشَّ

ْؿِع لِقَتَجَ  ، َوالشَّ ـِ ق َؾ بِِف.َكْشِر الثِّقَاِب َواْلَغـَِؿ َطَؾك َدْوِس الطِّ  هاؿَّ

واختار بعض الحـابؾة صحة وقػ الدراهؿ: لقـتػع هبا يف الؼرض وكحقه، 

: ولق وقػ آختقارات، وقال كؿا يف اإلكصافواختاره شقخ اإلسَلم كؿا يف 

 الدراهؿ طىل الؿحتاجقـ: مل يؽـ جقاز هذا بعقًدا.

وهق  : ولق تصدق بدهـ طىل مسجد لقققد فقف: جاز، ٗقاي شٚخ اإلصالَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/7-.)اإلكصاف (8/235 )الؿغـلاكظر:  (1)
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مـ باب الققػ، وتسؿقتف وقًػا بؿعـك أكف وقػ طىل تؾؽ الجفة ٓ يـتػع بف يف  

هغقرها، ٓ تلباه الؾغة، وهق جائٌز يف الشرع.ا
(1)

  

 ٌٖ ٜضض ٚقـ ايهًب؟ ص:13ط َػأي١

  ح شقخ اإلسَلم ابـ تقؿقة فقف ققٓن يف مذهب الشافعقة، والحـابؾة، ورجَّ

  دلقؾ يؿـع ذلؽ. ، واهلل أطؾؿ: لعدم وجقدانصىابصحة وقػف، وهق
(2)

 

 ٚقـ أّ ايٛيس. ص:14ط َػأي١

  فقف أيًضا ققٓن يف مذهب الشافعقة والحـابؾة، وإضفر الجقاز: ٕنَّ الراجح

جقاز بقعفا كؿا تؼدم يف كتاب البققع: فقجقز وقػفا، واهلل أطؾؿ.
(3)

  

ٚقذذذذـ غذذذذري املعذذذذني نذذذذذنأسس ٖذذذذصٜٔ ايعبذذذذسٜٔ  أٚ أضّضذذذذا َذذذذٔ         ص:15ط َػأي١

 األضاضٞ(.

 م صحة ذلؽ: ٕكف تؿؾقؽ مـجز: فؾؿ يصح مذهب الشافعقة، والحـابؾة طد

 يف طقـ غقر معقـة، كالبقع والفبة.

  ولؾحـابؾة احتؿاٌل يف الصحة، وهق اختقار بعضفؿ، ومـفؿ: شقخ اإلسَلم

.وهق ترجقح الشقكاين، ثؿ اإلمام ابـ طثقؿقـ ، 

(: ولقس مثؾ هذا يـبغل أن 3/315) السقؾيف   قاي اإلًاَ اهش٘كاُٛ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(175)ص آختقارات (7/15-11 )اإلكصافاكظر:  (1)

  (8/62.)البقان (7/9 )اإلكصافاكظر:  (2)

  (7/8.)اإلكصاف (8/62 )البقاناكظر:  (3)
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ـ الصحة: فنكف إذا قال: وقػت أرًضا مـ إراضل التل أمؾؽفا. كان يؽقن ماكًعا م 

متؼرًبا واقًػا بؿجرد صدور هذا مـف، وبعد ذلؽ التعققـ إلقف يف أيِّ أرض أراد مـ 

أمَلكف، ومـ زطؿ أنَّ يف هذا الققػ ماكًعا يؿـع مـ صحتف: فالدلقؾ طؾقف، وإن مل 

 هيف رد طؾقف.ايؽـ إٓ مجرد الرأي الؿبـل طىل الفباء، فرأ

واألظهز قىل وقد قال بعض الحـابؾة: يخرج الؿبفؿ بالؼرطة،  ُ :قهت

فنن مل يؼدر طىل معرفة مراد القاقػ: فقعؿؾ بالؼرطة، واهلل أطؾؿ. :انشىكاوي
(1)

 

 ٌٖ ٜؿرتط يف صش١ ايٛقـ إٔ ٜهٕٛ ع٢ً طاع١؟ ص:16ط َػأي١

 اطة(: وٓ يصح الققػ إٓ طىل ما فقف ص8/63)  البقانيف   قاي اهعٌزاُٛ

كالققػ طىل أوٓده أو طىل قرابتف، أو الػؼراء والؿساكقـ، وصؾبة العؾؿ، وكالققػ 

 هطىل الؿساجد، والسؼايات، والؼـاصر، والؿؼابر: لؿا ذكركا مـ أخبار الصحابة.ا

(: وكذلؽ يجب طىل اإلمام أن 3/557) زاد الؿعاديف   ٗقاي ابّ اهقٍٚ

ر التل اتخذت أوثاًكا، ولف أن يؼطعفا يفدم هذه الؿشاهد التل بـقت طىل الؼبق

لؾؿؼاتؾة، أو يبقعفا ويستعقـ بلثؿاهنا طىل مصالح الؿسؾؿقـ، وكذلؽ الحؽؿ يف 

أوقاففا: فنْن وقػفا: فالققػ طؾقفا باصؾ، وهق مال ضائع، فقصرف يف مصالح 

الؿسؾؿقـ: فننَّ الققػ ٓ يصح إٓ يف قربٍة وصاطة هلل ورسقلف، فَل يصح الققػ 

شفد، وٓ قبر يسرج طؾقف، ويعظؿ، ويـذر لف، ويحج إلقف، وُيعبد مـ دون طىل م

اهلل، وُيتَّخذ وثـًا مـ دوكف، وهذا مؿا مل يخالػ فقف أحٌد مـ أئؿة اإلسَلم، ومـ اتبع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/62-63.)البقان (7/8 )اإلكصافاكظر:  (1)



 152  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 هسبقؾفؿ.ا 

: ومـفا أنَّ الققػ ٓ -يف الؽَلم طىل مسجد الضرار- (3/572 ) ٗقاي

 ه يصح وقػ هذ الؿسجد.ايصح طىل غقر بِرٍّ وٓ قربة، كؿا مل

(: وقد اتػؼ 31/11) مجؿقع الػتاوىكؿا يف   ٗقاي شٚخ اإلصالَ

إئؿة طىل أكف ٓ يشرع بـاء هذه الؿشاهد طىل الؼبقر، وٓ اإلطاكة طىل ذلؽ بققػ 

 هوٓ غقره.ا

(: وٓ يصح الققػ طىل معصقة، 8/234) الؿغـليف   ٗقاي ابّ قداًٞ

 كتفكا والؽـائس، وكتب التقراة واإلكجقؾ: ٕنَّ ذلؽ معصقة. كبقت الـار، والبِقَع،

 الؿراد

(: هذا الققػ الذي -3/315) السقؾ الجراريف   ٗقاي اهش٘كاُٛ

ب فقف رسقل اهلل  أصحابف هق الذي يتؼرب بف إىل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصجاءت بف الشريعة، ورغَّ

اهبا، فَل طز وجؾ حتك يؽقن مـ الصدقة الجارية التل ٓ يـؼطع طـ فاطؾفا ثق

يصح أن يؽقن مصرفف غقر قربة: ٕنَّ ذلؽ خَلف مقضقع الققػ الشرطل، لؽـ 

 الؿراد. كتفكا الؼربة تقجد يف كؾ ما أثبت فقف الشرع أجًرا لػاطؾف كائـًا ما كان.

 ٚقـ املػًِ ع٢ً بعض أٌٖ ايص١َ؟ ص:17ط َػأي١

وكذلؽ وقػ الؿسؾؿ  (1/351 :)أحؽام أهؾ الذمةيف   قاي ابّ اهقٍٚ

 ،نكف يصح مـف ما وافؼ حؽؿ اهلل ورسقلف، فقجقز أن يؼػ طىل معقـ مـفؿف :طؾقفؿ

 ،ا يف آستحؼاقا وشرصً وكحقه، وٓ يؽقن الؽػر مقجبً  ،وبـل فَلن ،أو طىل أقاربف
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استحؼقا ذلؽ وإن بؼقا طىل  :أو قرابتف ،أو أبقف ،ا مـف، فؾق وقػ طىل ولدهوٓ ماكعً  

 .فنن أسؾؿقا فلوىل بآستحؼاق :كػرهؿ

ومقاضع كػرهؿ التل يؼقؿقن فقفا  ،وبقعفؿ ،وأما الققػ طىل كـائسفؿ قاي:

يف ذلؽ أطظؿ اإلطاكة لفؿ طىل  فننَّ  :فَل يصح مـ كافر وٓ مسؾؿ :شعار الؽػر

اكتفك الؿراد، واكظر بؼقة .لديـ اهلل والتؼقية طؾقف، وذلؽ مـاٍف  ،والؿساطدة ،الؽػر

 كَلمف: فنكف مػقد.

طىل جقاز الققػ طىل الؿعقـ مـفؿ بؼقلف تعاىل:  واستدل شقخ اإلسَلم 

 ڇ  چ چ چ     چ ڃ﴿، وققلف تعاىل: [15لؼؿان:] ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ﴿

    ﴾ک ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ   ڍ ڇ ڇ ڇ

 ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ  چ چ چ﴿، وبؼقلف تعاىل: [8الؿؿتحـة:]

 گ گ گ ک  کک ک ڑ   ڑ ژ ژ ڈڈ  ڎ    ڎ ڌ

 الصحقحقـبـت أبل بؽر يف وحديث أسؿاء  ،[272البؼرة:]﴾ڳ ڳ ڳڳ گ

فا قدمت طؾقفا وهل مشركة، فؼال الـبل  «ِصؾِلَأمَِّؽَ»: أنَّ أمَّ
(1)

.اكتفك.
(2)

 

 ٌٖٚ تضض أٚقاف أٌٖ ايص١َ؟ ص:18ط َػأي١

وقػقه هؿ،  ما(: أما 1/299) أحؽام أهؾ الذمةيف   قاي ابّ اهقٍٚ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1553(، ومسؾؿ برقؿ )2625أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

 (8/64-65 )البقانواكظر: (: فنكف مػقد، 31/31-32) مجؿقع الػتاوىواكظر كَلمف يف  (2)

الؿغـل (8/236.) 
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لصدقة فقـظر فقف: فنن أوقػقه طىل معقـ، أو جفة يجقز لؾؿسؾؿ الققػ طؾقفا، كا 

طىل الؿساكقـ، والػؼراء، وإصَلح الطرق، والؿصالح العامة، أو طىل أوٓدهؿ، 

وأكسالفؿ، وأطؼاهبؿ: ففذا الققػ صحقٌح، حؽؿف حؽؿ وقػ الؿسؾؿقـ طىل هذه 

الجفات، لؽـ إن َشَرَط يف استحؼاق إوٓد وإقارب بؼاءهؿ طىل الؽػر: فنن 

شرط، ومل يجز لؾحاكؿ أن يحؽؿ بؿقجبف أسؾؿقا: مل يستحؼقا شقئًا، مل يصح هذا ال

، وهق ملسو هيلع هللا ىلصباتػاق إمة: فنكف مـاقض لديـ اإلسَلم، مضاد لؿا بعث اهلل بف رسقلف 

أبؾغ يف ذلؽ مـ أن يؼػ طىل أوٓده ما دامقا ساطقـ يف إرض بالػساد مرتؽبقـ 

لؿعاصل اهلل، فؿـ تاب مـفؿ: أخرج مـ الققػ، ومل يستحؼ مـف شقئًا وهذا ٓ 

 مسؾؿ. يجقزه

 ثؿ تؽؾؿ طىل مـ وقػ مـفؿ طىل مساكقـ أهؾ الذمة.

فقصػ الؽػر  :الؿسؽـة ٓ بقصػ الؽػريجقز الدفع إلقفؿ بقصػ  فقاي:

وٓ هق شرط يف الدفع كؿا يظـف الغالط أقبح الغؾط  ،لقس بؿاكع مـ الدفع إلقفؿ

 .قوإن أسؾؿ ففق أوىل بآستحؼا ،وحقـئذ فقجقز الدفع إلقف بؿسؽـتف ،وأفحشف

فجعؾ الؽػر  ،اوبقـ أٓ يؽقن ماكعً  ،افالػرق بقـ أن يؽقن الؽػر جفة ومقجبً 

وحؽؿف وكقكف غقر ماكع مقافؼ  ،مضاد لديـ اهلل تعاىل :ا لَلستحؼاقجفة مقجبً 

ڃ چ     چ چ چ  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ   ڍ      ڌ ڌ ڎ ڎ ﴿ :لؼقلف تعاىل

ک ک  گ گ گ گ  ڳ ڳ ڳ      *ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک    
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 .[9 - 8الؿؿتحـة:] ﴾ںڻ ڻ ڻ  ڻ  ۀ ۀڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ں 

فنن اهلل سبحاكف لؿا هنك يف أول السقرة طـ اتخاذ الؿسؾؿقـ الؽػار أولقاء، 

هؿ واإلحسان إلقفؿ مـ الؿقآة  وقطع الؿقدة بقـفؿ وبقـفؿ: تقهؿ بعضفؿ أن بِرَّ

 والؿقدة، فبقـ اهلل سبحاكف أن ذلؽ لقس مـ الؿقآة الؿـفل طـفا، وأكف مل يـف طـ

 .ذلؽ، بؾ هق مـ اإلحسان الذي يحبف ويرضاه، وكتبف طىل كؾ شلء

وإكؿا الؿـفل طـف تقيل الؽػار، واإللؼاء إلقفؿ بالؿقدة، وٓ ريب أنَّ جعؾ 

الؽػر باهلل وتؽذيب رسقلف مقجبًا، وشرًصا يف آستحؼاق مـ أطظؿ مقآة الؽػار 

قذه مـ أوقاف الؽػار، الؿـفل طـفا: فَل يصح مـ الؿسؾؿ، وٓ يجقز لؾحاكؿ تـػ

فلما إذا وقػقا ذلؽ فقؿا بقـفؿ ومل يتحاكؿقا إلقـا وٓ استػتقكا طـ حؽؿف: مل 

هيتعرض لفؿ فقف وحؽؿف حؽؿ طؼقدهؿ وأكؽحتفؿ الػاسدة.ا
(1)

  

 ايٛقـ ع٢ً اذٜتِطبٞ. ص:19ط َػأي١

(: وٓ يصح الققػ طىل الؿرتد، 1/236) الؿغـليف   قاي ابّ قداًٞ

مقالفؿ مباحة يف إصؾ، ويجقز أخذها مـفؿ بالؼفر وٓ طىل الحربل: ٕنَّ أ

والغؾبة، فؿا يتجدد لفؿ أوىل، والققػ ٓ يجقز أن يؽقن مباَح إخذ: ٕكف 

 هتحبقس إصؾ.ا

ک ک  گ گ گ گ  ڳ ڳ ڳ     ﴿ويدل طؾقف ققلف تعاىل:  ُ :قهت

.﴾ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ں ںڻ ڻ ڻ  ڻ  ۀ ۀ
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/234-235.)الؿغـل (8/64 )البقانواكظر:  (1)

  (7/15.)اإلكصافواكظر:  (2)
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 ايٛقـ ع٢ً األغٓٝا٤ ؾكط. ص:21ط َػأي١

 َقاي شٚخ اإلصال   كؿا يفمجؿقع الػتاوى (31/31- وتـازطقا :)يف 

 وانصحيحالققػ طىل جفة مباحة، كالققػ طىل إغـقاء، طىل ققلقـ مشفقريـ، 

الذى دلَّ طؾقف الؽتاب، والسـة، وإصقل: أكف باصؾ أيًضا: ٕن اهلل سبحاكف قال 

ف شرع فلخبر سبحاكف أك ،[7الحشر:] ﴾ں ڱ ڱ ڱ  ڱ   ڳ  ڳ ﴿يف مال الػلء: 

 ًٓ ؾؿ أكف سبحاكف عُ فَ  : بقـ إغـقاء دون الػؼراءما ذكره لئَل يؽقن الػلء متداو

فؼد جعؾ الؿال  :فؿـ جعؾ الققػ لألغـقاء فؼط :يؽره هذا ويـفك طـف ويذمف

هلل يف أمره  وهذا مضاد   ،ا بعد بطـ دون الػؼراءفقتداولقكف بطـً  ،دولة بقـ إغـقاء

،َ»أكف قال:  ملسو هيلع هللا ىلصطـ الـبل  الســ وىف ،فَل يجقز ذلؽ ،وديـف الَسبؼَإالَيفَُخػٍّ

«أوَحافر،َأوَكصؾ
(1)

فنذا كان قد هنك طـ بذل السبؼ إٓ فقؿا يعقـ طىل الطاطة  ،

والجفاد، مع أكف بذل لذلؽ يف الحقاة، وهق مـؼطع غقر ممبد، فؽقػ يؽقن إمر 

ـٌ يف أصقل الشريعة مـ وجفقـ:  ن بذل الؿال ٓ أ أسسُٖا:يف الققػ، وهذا َبقِّ

يجقز إٓ لؿـػعة يف الديـ، أو الدكقا، وهذا أصٌؾ متػؼ طؾقف بقـ العؾؿاء، ومـ 

خرج طـ ذلؽ: كان سػقًفا، َوُحِجر طؾقف طـد مجفقر العؾؿاء الذيـ يحجرون 

 طىل السػقف.

فؿـ الؿعؾقم أن القاقػ ٓ يـتػع بققػف يف الدكقا كؿا يـتػع بؿا يبذلف يف  قاي:

ارة، والـؽاح، وهذا أيًضا ٓ يـتػع بف يف الديـ إن مل يـػؼف يف سبقؾ اهلل، البقع، واإلج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1315رقؿ ) البؾقغسقليت تخريجف يف  (1)
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وسبقؾ اهلل صاطتف وصاطة رسقلف: فننَّ اهلل إكؿا يثقب العباد طىل ما أكػؼقه فقؿا يحبف،  

وزوجتف  ،اإلكسان طىل كػسف وولدهوأما مآ يحبف: فَل ثقاب يف الـػؼة طؾقف، وكػؼة 

 جاكب.طؾقفا أطظؿ مـ الثقاب طىل التطقطات طىل إ فؾفذا كان الثقاب :واجبة

وإذا كان كذلؽ: فالؿباحات التل ٓ يثقب الشارع طؾقفا، ٓ يثقب طىل  قاي:

آكػاق فقفا والققػ طؾقفا، وٓ يؽقن يف الققػ طؾقفا مـػعة وثقاب يف الديـ، 

قاقػ يف وٓ مـػعة يف الققػ طؾقفا يف الدكقا، فالققػ طؾقفا خاٍل مـ اكتػاع ال

الديـ والدكقا: فقؽقن باصًَل، وهذا ضاهر يف إغـقاء، وإن كان قد يؽقن ُمستحبًّا، 

بؾ واجبًا، فنكؿا ذاك إذا أططقا بسبب غقر الِغـَك، مـ الؼرابة، والجفاد، والديـ 

أن الققػ يؽقن فقؿا يمبد طىل الؽػار وكحقهؿ، وفقؿا  ايٛد٘ ايجاْٞ:وكحق ذلؽ. 

هذا لق أن فقف مـػعة راجحة وإٓ كان يؿـع مـف القاقػ: ٕكف يؿـع مـف التقارث، و

فقف حبس الؿال طـ أهؾ الؿقاريث ومـ يـتؼؾ إلقفؿ، وهذا ملخُذ مـ قال: )ٓ 

حبس طـ فرائض اهلل(، لؽـ هذا الؼقل ُتِرَك لؼقل طؿر وغقره، وما يف ذلؽ مـ 

س الؿال، الؿصؾحة الراجحة، فلما إذا مل يؽـ فقف مصؾحة راجحة، بؾ قد حب

ففذا ٓ يجقز تـػقذه بَل  :وهق مل يـتػع بف ،فؿـعف القارث وسائر الـاس أن يـتػع بف

.بتؾخقص يسقره .اريب
(1)

 

وهذا الؼقل الذي اختاره شقخ اإلسَلم طزاه ابـ الؼقؿ لؾجؿفقر كؿا يف 

أطَلم الؿققعقـ (1/314).
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.31/49واكظر أيًضا ) (1)

  (7/12.)اإلكصافواكظر:  (2)
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 ادتٗات اييت ٜضطف إيٝٗا ايٛقـ. ص:21ط َػأي١

ؿ ذلؽ شقخ اإلسَلم  إىل ثَلثة أقسام:  قسَّ

ب  األٗي: طؿؾ يتؼرب بف إىل اهلل تعاىل، وهق القاجبات، والؿستحبات التل رغَّ

فقفا، وحضَّ طىل تحصقؾفا، فؿثؾ هذا يجب القفاء بف، ويؼػ  رسقل اهلل 

 استحؼاق الققػ طىل حصقلف يف الجؿؾة.

شتراط هنل تحريؿ، أو هنل تـزيف، فا طؿٌؾ قد هنك طـف رسقل اهلل  اهجاُٛ:

ماَكانَمـَشرٍطَلقسَ»مثؾ هذا العؿؾ باصٌؾ باتػاق العؾؿاء. ثؿ استدل بحديث: 

 الحديث. «يفَكتابَاهلل؛َففقَباصؾ...

وما كان مـ الشروط مستؾزًما وجقد ما هنك طـف الشارع: ففق بؿـزلة ما  قاي:

رح هنك طـف، وما طؾؿ ببعض إدلة الشرطقة أكف هنك طـف: ففق بؿـزلة ما طؾؿ أكف ص

بالـفل طـف، لؽـ قد يختؾػ اجتفاد العؾؿاء يف بعض إطؿال هؾ هق مـ باب 

 الؿـفل؟ فقختؾػ اجتفادهؿ يف ذلؽ الشرط بـاء طىل هذا.

طؿٌؾ لقس بؿؽروه يف الشرع، وٓ مستحب، بؾ هق مباح مستقي  اهجاهح:

الطرفقـ، ففذا قال بعض العؾؿاء بقجقب القفاء بف، والجؿفقر مـ العؾؿاء مـ 

ؾ الؿذاهب الؿشفقرة وغقرهؿ طىل أكف شرٌط باصؾ، وٓ يصح طـدهؿ أن أه

يشترط إٓ ما كان قربة إىل اهلل تعاىل، وذلؽ أنَّ اإلكسان لقس لف أن يبذل مالف إٓ لؿا 

 فقف مـػعة يف الديـ، أو الدكقا.

فنذا اشترط الؿقصل، أو القاقػ طؿًَل، أو صػة ٓ ثقاب فقفا: كان  قاي:
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حصقؾفا سعقًا فقؿا ٓ يـتػع بف يف دكقاه وآخرتف، ومثؾ هذا ٓ يجقز، السعل فقفا بت 

وهق إكؿا مؼصقده يف الققػ التؼرب إىل اهلل تعاىل، والشارع أطؾؿ مـ القاقػقـ بؿا 

يتؼرب بف إىل اهلل تعاىل، فالقاجب أن يعؿؾ يف شروصفؿ بؿا شرصف اهلل، ورضقف يف 

، «إالَيفَكصؾ،َأوَخػ،َأوَحافرَالَسبؼ»قد قال:  ملسو هيلع هللا ىلصشروصفؿ، وإن كان الـبل 

وطؿؾ هبذا الحديث فؼفاء الحديث ومتابعقهؿ، فـُفل طـ بذل الؿال يف الؿسابؼة 

إٓ يف مسابؼة ُيستعان هبا طىل الجفاد الذي هق صاطة هلل تعاىل، فؽقػ يجقز أن 

هيبذل الجعؾ الؿمبد لؿـ يعؿؾ دائًؿا طؿًَل لقس صاطة هلل تعاىل.ا
(1)

  

 ػ٘  ؾٌٗ ٜضض؟إشا ٚقـ ع٢ً ْؿ ص:22ط َػأي١

  ذهب الشافعل، وأمحد يف رواية، وأكثر الؿالؽقة إىل أنَّ الققػ ٓ يصح: ٕن

والؿـػعة، وٓ يجقز أن يؿؾؽ كػسف مـ كػسف كؿا يف  ،الققػ تؿؾقٌؽ لؾرقبة

 والفبة. البقع

  ،وذهب مجاطة مـ أهؾ العؾؿ إىل صحة ذلؽ، وهق ققل أمحد يف رواية

ققل ابـ أبل لقىل، وابـ شبرمة، وأبل يقسػ، واختارها مجاطة مـ أصحابف، وهق 

وابـ سريج، واستدلقا بلنَّ طؿر اشترط لؿـ ولقفا أن يلكؾ مـفا، ثؿ ولقفا بـػسف، 

وطثؿان أوقػ بئر رومة طىل كػسف والؿسؾؿقـ
(2)

ا يـتػع  ، وكؿا أكف يؼػ وقًػا طامًّ

ابـ تقؿقة بف، فؽذلؽ إذا خصَّ كػسف بآكتػاع، وهذا الؼقل رجحف شقخ اإلسَلم 

 ثؿ الشقكاين ،. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (31/58-61.)مجؿقع الػتاوىاكظر:  (1)

 ف قريًبا إن شاء اهلل.سقليت تخريج (2)
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: وطؾقف العؿؾ يف زماكـا وقبؾف طـد حؽامـا اإلكصافيف   قاي املزداٜٗ

مـ أزمـة متطاولة، وهق الصقاب، وفقف مصؾحة طظقؿة، وترغقب يف فعؾ الخقر، 

 هوهق مـ محاسـ الؿذهب.ا

، واهلل أطؾؿ، ثؿ إن كان الرجؾ قد ذكر جفة الققػ انصحيح هق وهذا انقىل

عد كػسف اكصرف إلقفا، كلن يؼقل: )وقػتف طىل كػسل، ثؿ طىل الؿساكقـ( ففق بعد ب

مقتف يـصرف إىل الؿساكقـ، وإن مل يذكر جفة الققػ بعد كػسف: فحؽؿف حؽؿ 

الققػ الؿـؼطع طىل ما سقليت إن شاء اهلل تعاىل.
(1)

 

 إشا اؾرتط ايٛاقـ يف ايٛقـ إٔ ٜٓؿل ع٢ً ْؿػ٘ َٓ٘؟ ص:23ط َػأي١

 لقىل، وابـ شبرمة، وأبل يقسػ، وابـ سريج صحة  مذهب أمحد، وابـ أبل

الققػ والشرط، واستدلقا بحديث طؿر الؿتؼدم، فؼد اشترط لؿـ ولقفا ذلؽ، 

ا كالؿساجد، والسؼايات، والؿؼابر  ثؿ ولقفا بـػسف، وٕكف إذا أوقػ وقًػا طامًّ

 كان لف آكتػاع بف: فؽذلؽ هفـا.

 أكف ٓ يصح الققػ: ٕكف  وذهب مالؽ، والشافعل، ومحؿد بـ الحسـ إىل

إزالة الؿؾؽ، فؾؿ يجز اشتراط كػعف لـػسف، وٕنَّ ما يـػؼف طىل كػسف مجفقل: 

 فؾؿ يصح اشتراصف، كؿا لق باع شقئًا واشترط أن يـتػع بف.

، وٓ كعؾؿ دلقًَل يؿـع انصىابهق  انقىل األول :قال أتى عثد اهلل غفز اهلل نه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السقؾ  (8/66 )البقان (7/16-17 )اإلكصاف (2773 )الػتح (8/194 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (3/319.)الجرار
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قست معاوضة حتك يشترط أن تؽقن ذلؽ، وحجة الؿاكعقـ لقست ققية، ول 

معؾقمة، واهلل أطؾؿ. ومثؾف إن شرط الـػؼة طىل أهؾف مـف.
(1)

  

 املٓاؾع يًُٛقٛف عًِٝٗ إشا   ٜؿرتط. ص:24ط َػأي١

ـْ َوَقَػ َشقْئًا َوْقًػا َصِحقًحا، َفَؼْد  (8/191 :) قاي أب٘ حمٌد بّ قداًٞ َم

ـْ اْلَقاقِِػ مِْؾُؽُف، َومِْؾُؽ َمـَافِِعفِ َصاَرْت َمـَافُِعُف َجِؿقُعَفا لِْؾَؿْقُققِف َطَؾقِْف،   :َوَزاَل َط

، َفقَْدُخَؾ  ـَ َّٓ أَْن َيُؽقَن َقْد َوَقَػ َشقْئًا لِْؾُؿْسؾِِؿق فِل  َفَؾْؿ َيُجْز َأْن َيـْتَِػَع بَِشْلٍء مِـَْفا، إ

ـُ فِقَفا، َأْو بِئًْرا  :بََرةً َفَؾُف َأْن ُيَصؾَِّل فِقِف، َأْو َمؼْ  :ُجْؿَؾتِِفْؿ، مِثُْؾ َأْن َيِؼَػ َمْسِجًدا ْف َفَؾُف الدَّ

ـَ  ـَ ـَفَؾُف َأْن َيْستَِؼَل مِـَْفا، َأْو ِسَؼاَيًة، َأْو َشقْئًا َيُعؿُّ الْ  :لِْؾُؿْسؾِِؿق َفقَُؽقُن  :ُؿْسؾِِؿق

انَ  َٓ َكْعَؾُؿ فِل َهَذا ُكؾِِّف ِخََلًفا. َكَلَحِدِهْؿ. ـِ َطػَّ ـْ ُطثَْؿاَن ْب ُف َسبََّؾ   َوَقْد ُرِوَي َط َأكَّ

ِء الْ  َٓ ـَ ـبِئَْر ُروَمَة، َوَكاَن َدْلُقُه فِقَفا َكِد ُؿْسؾِِؿق
(2)

 ه.ا

 إشا ٚقـ ع٢ً ايؿكطا٤  ثِ اؾتكط  ؾٌٗ ٜسخٌ يف ايٛقـ؟ ص:25ط َػأي١

 مـ ققيل العؾؿاء رمحفؿ اهلل أكف يدخؾ يف الققػ: ٕكف يشؿؾف صػة  انصحيح

الشافعقة، وبعض الحـابؾة، الجفة التل وقػ الققػ فقفا، وهق ققل الؿالؽقة، و

واهلل أطؾؿ.
(3)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/18.)اإلكصاف (2773 )الػتح (8/191-192 )الؿغـلاكظر:  (1)

معؾًؼا برقؿ  البخاري(، وأصؾف يف 3615( )3659(، والـسائل )3753أخرجف الترمذي ) (2)

 (، وهق حديث حسـ.2778)

  (44/145.)الؿقسقطة الػؼفقة الؽقيتقة (7/18 ،)اإلكصافاكظر:  (3)
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 إشا ٚقـ ايٛقـ ع٢ً زتٍٗٛ نطدٌ  ٚاَطأ٠  أٚ َا أؾبٗ٘؟ ص:26ط َػأي١

أن  فمثؾذكر مجاطة مـ أهؾ العؾؿ أنَّ هذا الققػ باصٌؾ: ٕكف مل يبقـ وجفف، و

يؼقل: وقػت داري طىل أوٓدي، وٓ أوٓد لف، أو طىل رجال، أو طىل محؾ هذه 

: ٕن الققػ تؿؾقؽ لؾرقبة والؿـػعة، فؾؿ يصح طىل مـ فَل يصح الققػ :الؿرأة

.ٓ يؿؾؽ، كؿا ٓ يصح البقع واإلجارة مـ غقر مؾؽ
(1)

  

 ايٛقـ ع٢ً ايعبس  ٚأّ ايٛيس. ص:27ط َػأي١

  ،مـع مـ ذلؽ مجاطة مـ الػؼفاء بحجة أنَّ العبد وأم القلد ٓ يؿؾؽان

صحة الققػ طؾقفؿا، وطدم اشتراط أن يؽقن الققػ لؿـ يؿؾؽ،  وانصحيح

واهلل أطؾؿ.
(2)

  

 ايٛقـ ع٢ً اذتٌُ ابتسا٤ّ ال تبّعا. ص:28ط َػأي١

  مذهب الشافعقة، والصحقح مـ مذهب الحـابؾة أكف ٓ يصح: ٕنَّ الققػ

 تؿؾقؽ كاجز، فَل يصح إلكسان يحتؿؾ وجقده وطدمف.

 .وذهب بعض الحـابؾة إىل صحة ذلؽ 

إن كان قاصًدا بذلؽ تعؾقؼ الققػ طىل سَلمة الجـقـ: فقصقر مـ  ُ :قهت

لققػ الؿعؾؼ، وسقليت حؽؿف، وإٓ فَل يجقز، واهلل أطؾؿ.ا
(3)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/68.)البقان (7/19 )اإلكصافاكظر:  (1)

  (7/19-25.)اإلكصافاكظر:  (2)

  (7/21.)اإلكصاف (8/63 )البقاناكظر:  (3)
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 ايٛقـ ع٢ً ايب١ُٝٗ. ص:29ط َػأي١ 

  :إصح طـد الحـابؾة طدم صحة الققػ طؾقفا، وهق ققل بعض الشافعقة

 ٕهنا ٓ تؿؾؽ.

  َّوإصح طـد الشافعقة صحة الققػ طؾقفا، وهق ققل بعض الحـابؾة: ٕن

ف طؾقفا، وهل وإن مل تؿؾؽ، لؽـ تؽقن ذلؽ كالققػ طىل مالؽفا: إٓ أكف يـػؼ مـ

 .مختصة بف

.السقؾكؿا يف  ، وهق ضاهر ترجقح الشقكاين انصحيحهق  وهذا انقىل
(1)

 

 تعًٝل ايٛقـ ع٢ً ؾطٕط. ص:31ط َػأي١

مثؾ أن يؼقل: )إن جاء والدي مـ سػره فلرضل وقػ( أو )إذا جاء شفر 

 رمضان فبستاين وقػ( وما أشبف ذلؽ.

 دم صحة ذلؽ، بؾ قال ابـ قدامة: ٓ كعؾؿ فؿذهب الحـابؾة، والشافعقة ط

 فقف خَلًفا.

  وقد اختار بعض الحـابؾة الصحة كؿا يفاإلكصاف  ،مـفؿ: شقخ اإلسَلم

 .وابـ الؼقؿ

: لعدم وجقد دلقؾ يؿـع مـ ذلؽ، واهلل أطؾؿ.انصحيحوهذا هق 
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (3/316.)السقؾ (7/22 )اإلكصاف (8/65 )البقاناكظر:  (1)

 أطَلم الؿققعقـ (8/216-217 )الؿغـل (8/85 )البقان (7/22 )اإلكصافاكظر:  (2)

(4/14.) 
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 إشا اؾرتط يف ايٛقـ إٔ ٜبٝع٘  أٚ ٜٗب٘  أٚ ٜطدع ؾٝ٘ َت٢ ؾا٤؟ ص:31ط َػأي١

َوإِْن َشَرَط َأْن َيبِقَعُف َمتَك َشاَء، َأْو  (8/192 :)الؿغـليف   ًٞقاي ابّ قدا

َٓ اْلَقْقُػ. :َيَفبَُف، أَْو َيْرِجَع فِقفِ  ْرُط، َو َكَُّف ُيـَافِل  َلْؿ َيِصحَّ الشَّ
ِ
َٓ َكْعَؾُؿ فِقِف ِخََلًفا: ٕ

ْرُط، َويَ  ُمْؼتََضك اْلَقْقِػ. ُروِط  :ِصحَّ اْلَقْقُػ َوَيْحتَِؿُؾ َأْن َيْػُسَد الشَّ بِـَاًء َطَؾك الشُّ

 هااْلَػاِسَدةِ فِل اْلبَقِْع.

وقد أجاز الؿالؽقة أن يشترط ذلؽ بؿا إذا احتاج إىل بقعف، ثؿ قالقا: طؾقف أن 

 يثبت بالبقـة احتقاجف، أو يحؾػ: فؾف بعد ذلؽ بقعف، والرجقع فقف.

صدقة مؼقدة بؿا يريد، وٓ  يؿؽـف أن يجعؾ العقـ :قال أتى عثد اهلل غفز اهلل نه

يـقيفا وقًػا، وٓ يصح الققػ مع الشرط الؿذكقر، واهلل الؿستعان.
(1)

 

 إشا ؾطط يٓؿػ٘ ارتٝاض يف ايٛقـ؟ ص:32ط َػأي١

 :َوإِْن َشَرَط اْلِخقَاَر فِل اْلَقْقِػ  (8/192 :)الؿغـليف   قاي ابّ قداًٞ

افِِعلُّ  َكصَّ َطَؾقِْف َأْحَؿُد. ،َفَسدَ  :  .َوبِِف َقاَل الشَّ َوَقاَل َأُبق ُيقُسَػ فِل ِرَواَيٍة َطـُْف: َيِصحُّ

َنَّ اْلَقْقَػ َتْؿؾِقُؽ الْ 
ِ
َجاَرةِ.ـٕ  َؿـَافِِع، َفَجاَز َشْرُط اْلِخقَاِر فِقِف، َكاإْلِ

ُف َشْرٌط ُيـَافِل ُمْؼتََضك اْلَعْؼدِ  قاي: ، َكَؿا َلْق َشَرَط َأنَّ َلُف َبقْ  :َوَلـَا أَكَّ َعُف َفَؾْؿ َيِصحَّ

ُف إَزاَلُة مِْؾٍؽ هلل َكَّ
ِ
َكَُّف  :َتَعاَلك َمتَك َشاَء، َوٕ

ِ
َفَؾْؿ َيِصحَّ اْشتَِراُط اْلِخقَاِر فِقِف َكاْلِعتِْؼ، َوٕ

َجاَرةَ ، َلقَْس بَِعْؼِد ُمَعاَوَضٍة، َفَؾْؿ َيِصحَّ اْشتَِراُط اْلِخقَاِر فِقِف، َكاْلِفبَةِ  َفنِكََّفا  :َوُيَػاِرُق اإْلِ

َنَّ اْلِخقَاَر إَذا َدَخَؾ فِل اْلَعْؼِد َمـََع ُثبُقَت  َطْؼدُ 
ِ
ـْ اْلبَقِْع، َوٕ

ُمَعاَوَضٍة، َوِهَل َكْقٌع مِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (44/145.)الؿقسقطة الػؼفقة الؽقيتقة (7/24 ،)اإلكصافواكظر:  (1)
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ِف، َوَهاُهـَا َلْق َثبََت اْلِخقَارُ   َلثَبََت َمَع ُثبُقِت  :ُحْؽِؿِف َقبَْؾ اْكِؼَضاِء اْلِخقَاِر َأْو التََّصرُّ

َف، َفاْفتََرَقاُحْؽِؿ اْلَقْقِػ، َوَلْؿ َيْؿـَْع ا ه.التََّصرُّ
(1)

 

 إشا ٚقـ ع٢ً َٔ ال زٛظ ثِ ع٢ً َٔ زٛظ؟ ص:33ط َػأي١

هذا الققػ يسؿقف الػؼفاء )مـؼطع آبتداء( ومثالف أن يؼقل: وقػتف طىل 

ولدي، ثؿ طىل الػؼراء. وٓ ولد لف، أو يؼقل: وقػتف طىل رجؾ، ثؿ طىل الػؼراء. أو 

 أو ما أشبف ذلؽ.يؼػف طىل معصقة، أو بدطة، ثؿ طىل الػؼراء، 

  ،فالصحقح مـ مذهب الشافعقة، وقال بف بعض الحـابؾة أنَّ الققػ صحقح

، واهلل أطؾؿ.انصىابويـؼؾ الققػ يف الحال إىل الجفة الجائزة، وهذا هق 
(2)

  

ًٓ مؿا يجقز الققػ فقف:  تيبيُ: إذا وقػف طىل جفة باصؾة، ومل يذكر مآ

باصؾ. فالققػ
(3)

  

   ؾاْكطضت  ؾإىل َٔ ٜعٛز ايٛقـ؟إشا ٚقـ ع٢ً د١ٗ دا٥ع٠ ص:34ط َػأي١

هذا الققػ يسؿقف الػؼفاء )مـؼطع آكتفاء( ومثالف أن يؼقل: وقػت هذا طىل 

أوٓدي. فقؿقت أوٓده. أو طىل فَلن الػؼقر، وأوٓده. فقؿقت ذلؽ الرجؾ 

ويـؼرض كسؾف، وٓ يؼقل يف الصقرتقـ: ثؿ لؾؿساكقـ، أو ما أشبف ذلؽ مـ 

 حؽؿ العادة.الجفات التل ٓ تـؼطع ب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/24.)اإلكصافواكظر:  (1)

  (8/75-71.)بقانال (8/214 )الؿغـل (7/28 )اإلكصافاكظر:  (2)

(3) الؿغـل (8/214.) 



 166  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

   ففذا الققػ صحقح يف مذهب أمحد، ومالؽ، وأبل يقسػ، والشافعل يف

، ويؿؽـ كؼؾف إىل  ققٍل: ٕكف تصرف معؾقم الؿصرف، وابتداؤه معؾقم: فصحَّ

 غقره بعد اكؼراضف.

  َّوذهب محؿد بـ الحسـ، والشافعل يف ققل إىل أنَّ الققػ باصؾ: ٕن

ًعا صار وقًػا طىل مجفقل: فؾؿ يصح، كؿا الققػ مؼتضاه التلبقد، فنذا كان مـؼط

 لق كان مجفقل آبتداء أيًضا.

، وٓ دلقؾ مع مـ أبطؾف، انصىابهق  انقىل األول :قال أتى عثد اهلل غفز اهلل نه

 واهلل أطؾؿ.

  واختؾػ أهؾ الؼقل إول يف مصرف هذا الققػ طـد اكؼراض الؿقققف

الققػ يرجع مؾًؽا إىل القاقػ إن  طؾقفؿ، فؼال أبق يقسػ، ومالؽ يف رواية: إنَّ 

كان باققًا، أو ورثتف إن كان مقتًا: ٕكف جعؾفا صدقة طىل مسؿك: فَل تؽقن 

 غقره. طىل

  وذهب أمحد، والشافعل إىل أكف يرجع إىل أقارب القاقػ: ٕهنؿ أوىل الـاس

 بصدقتف، وهق ققل مالؽ.

 قة. وطـف وطـ أمحد رواية: يـصرف إىل الؿساكقـ، وهق ققل بعض الشافع

 رواية أخرى: أكف يجعؾ يف بقت الؿال.

أهنا تـصرف إىل الؿساكقـ، ويؼدم أقارب  انصحيح :قال أتى عثد اهلل غفز اهلل نه
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القاقػ الػؼراء مـفؿ دون إغـقاء: ٕكَّا خصصـاهؿ بالققػ: لؽقهنؿ أوىل الـاس  

 . بـ قدامةبصدقتف وأوىل الـاس بصدقتف هؿ الػؼراء دون إغـقاء، وهذا ترجقح ا

: يـبغل أن يصرف يف مصرف مؿاثؾ لذلؽ الؿصرف  ٗقاي اهش٘كاُٛ

 الذي كان الصرف إلقف.

 هكقػ يعقد ما قد صار مؾًؽا هلل لؾقاقػ أو وارثف.ا ٗقاي:

ويؿؽـ أيًضا أن تصرف طىل صؾبة العؾؿ، أو طىل جفة طامة، أو ما أشبف  ُ :قهت

الثقاب. ذلؽ، واهلل أطؾؿ بالصقاب، وبف التقفقؼ، ومـف
(1)

  

 إشا   ٜهٔ يًٛاقـ أقاضب؟ ص:35ط َػأي١

ـْ لِْؾَقاقِِػ َأَقاِرُب، َأْو  (8/213 :)الؿغـليف   قاي ابّ قداًٞ َفنِْن َلْؿ َيُؽ

ـِ َوْقًػا َطَؾقِْفؿْ ـَوالْ  ُصِرَف إَلك اْلُػَؼَراءِ  :َكاَن َلُف َأَقاِرُب َفاْكَؼَرُضقا َنَّ اْلَؼْصَد  :َؿَساكِق
ِ
ٕ

ََقاِرَب َطَؾك الْ بِِف الثََّقاُب الْ  ْٕ ْمـَا ا َواِم، َوإِكََّؿا َقدَّ ـِ ـَجاِري َطَؾقِْف َطَؾك َوْجِف الدَّ  :َؿَساكِق

ـُ أَْهٌؾ لَِذلَِؽ، َفُصِرَف إَلقِْفؿْ ـَفالْ  :لَِؽْقكِِفْؿ ُأوَلك، َفنَِذا َلْؿ َيُؽقُكقا  ه.اَؿَساكِق

كان مـ الػؼراء تؼدم أن الؿساكقـ والػؼراء مؼدمقن طىل إقارب، فنن  ُ :قهت

والؿساكقـ مـ هؿ مـ إقارب: صاروا أوىل: فنن مل يقجد: ففق لعؿقم الػؼراء 

والؿساكقـ.
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (16/445-)التؿفقد (7/29 )اإلكصاف (8/69 )البقان (8/211- )الؿغـلاكظر:  (1)

  (3/322.)السقؾط/مرتبة، 

 (ط/مرتبة.16/446) التؿفقدواكظر:  (2)
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 إشا قاٍ: ٚقؿت ٖصا هلل  أٚ: صسق١ َٛقٛؾ١. ٚ  ٜبني غبًٝ٘؟ ص:36ط َػأي١

  مذهب مالؽ، والحـابؾة، والشافعل يف ققٍل، وأبل يقسػ، ومحؿد صحة

: ]باب إذا قال: صحقحف، فؼد بقب يف الققػ، وهق مذهب البخاري 

 أرضل، أو بستاين صدقة هلل طـ أمل. ففق جائز، وإن مل يبقـ لؿـ ذلؽ[.

 ... تقفقت أمف أن سعد بـ طبادة  ثؿ استدل بحديث ابـ طباس 

الحديث، وفقف: أشفدك أنَّ حائطل الؿخراف صدقة طـفا.
(1)

 

 ة مصرفف، وذهب الشافعل يف ققٍل لف إىل أنَّ الققػ ٓ يصح حتك يعقـ جف

 .وإٓ ففق باٍق طىل مؾؽف

  :وقال بعض الشافعقة: إن قال: وقػتف. وأصؾؼ: ففق محؾ الخَلف، وإن قال

 .وقػتف هلل. خرج طـ مؾؽف جزًما

حديث أبل صؾحة، أكف قال: إنَّ أرضل بقرحاء صدقة هلل، فضعفا يا  :ودلقؾف

... الحديث. رسقل اهلل، حقث أراك اهلل
(2)

 

، ويصرف الققػ إىل انصىابهق  انقىل األول :ز اهلل نهقال أتى عثد اهلل غف

مصرف الققػ الؿـؼطع بعد اكؼراض الؿقققف طؾقفؿ، وإىل مصالح الؿسؾؿقـ، 

واهلل أطؾؿ.
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1638برقؿ ) مسؾؿ(، وأصؾف يف 2756أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

 .(، مـ حديث أكس بـ مالؽ 998(، ومسؾؿ برقؿ )1461بخاري برقؿ )أخرجف ال (2)

  (7/33-34.)اإلكصاف (8/72 )البقان (8/213 )الؿغـل (2756 )الػتحاكظر:  (3)
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 إشا قاٍ: ٚقؿت ٖصا ايساض غ١ٓ؟ ص:37ط َػأي١ 

َوإِْن َطؾََّؼ اْكتَِفاَءُه َطَؾك َشْرٍط،  (8/217 :)الؿغـليف   قاي ابّ قداًٞ

.َكْحَق َقْقلِِف:  َلْؿ َيِصحَّ فِل أََحِد  َداِري َوْقٌػ إَلك َسـٍَة، َأْو إَلك أَْن َيْؼَدَم اْلَحاجُّ

َكَُّف ُيـَافِل ُمْؼتََضك اْلَقْقِػ 
ِ
ٕ : ـِ َكَُّف  َفنِنَّ ُمْؼتََضاُه التَّْلبِقُد. :اْلَقْجَفقْ

ِ
ٕ : َخِر َيِصحُّ ْٔ َوفِل ا

ْكتَِفاِء، َفَلْشبََف َما َلْق وَ 
ِ
ْكتَِفاءِ ُمـَْؼطُِع آ

ِ
تِِف َهاُهـَا،  :َقَػُف َطَؾك ُمـَْؼطِِع آ َفنِْن َحَؽْؿـَا بِِصحَّ

ْكتَِفاِء.
ِ
 هاَفُحْؽُؿُف ُحْؽُؿ ُمـَْؼطِِع آ

(: التقققت يخالػ ما يؼتضقف الققػ 3/323) السقؾيف  الشقكاين  قاي

 مـ التحبقس الؿمبد.

 -متـ إزهار يعـل ققل صاحب-وأما ققلف )ويتلبد ممقتف(  ثٍ قاي:

 هفظاهٌر، وٓ يؽقن وقًػا إٓ بذلؽ.ا

 .لؾؼقل الثاين الذي ذكره ابـ قدامة  ففذا ترجقح مـ الشقكاين 

َاألعاملَ»: لحديث: انىقف املؤقت صحيحواهلل أطؾؿ أنَّ - ويظهز يل ُ :قهت إكام

أكف يرجع إىل مالؽف، وهق مؼتضك مذهب  فانصحيح، وإذا اكتفت الؿدة «بالـقات

 لؽ، وأبل يقسػ: لؿا تؼدم ذكره طـفؿ يف مسللة ]الققػ الؿـؼطع الؿـتفل[.ما

. ،َوإِْن َقاَل: َهَذا َوْقٌػ َطَؾك َوَلِدي َسـَةً :  قاي ابّ قداًٞ ـِ  ُثؿَّ َطَؾك الَؿَساكِق

َة َحقَاتِل، ُثؿَّ ُهَق َبْعَد َمقْ ، َصحَّ  تِل َوَكَذلَِؽ إْن َقاَل: َهَذا َوْقٌػ َطَؾك َوَلِدي ُمدَّ

. ـِ ْكتَِفاِء. لِْؾَؿَساكِق
ِ
ْبتَِداِء َوآ

ِ
ُف َوْقٌػ ُمتَِّصُؾ آ َكَّ

ِ
ٕ : َوإِْن َقاَل: َوْقٌػ َطَؾك  َصحَّ
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دِيـالْ   َٓ ، ُثؿَّ َطَؾك َأْو ـِ ، َوَيُؽقُن َوْقًػا َطَؾك الْ  .َؿَساكِق ، َوُيْؾَغك َقْقُلُف: ـَصحَّ ـِ َؿَساكِق

دِي َٓ َنَّ الْ : َطَؾك َأْو
ِ
َٓ اْكِؼَراَض َلُفْؿ.َؿَساكِ ـٕ ـَ  هاق

(1)
 

 ٌٖ زٛظ يًُٛقٛف عًٝ٘ أٚ ايٛاقـ إٔ زاَعا األ١َ املٛقٛؾ١؟ ص:38ط َػأي١

[ الؽَلم طىل مسللة الؿؾؽ لؾؿقققف، ورجحـا أنَّ 7تؼدم يف الؿسللة رقؿ ]

الؿؾؽ يزول مـ القاقػ، وٓ يؿؾؽف الؿقققف طؾقف، بؾ هق مؾؽ هلل، وطىل هذا 

ؾقف أن يجامعا إمة الؿقققفة: ٕهنا لقست فَل يجقز لؾقاقػ وٓ لؾؿقققف ط

مؾًؽا لقاحد مـفؿا، وقد وافؼ طىل ذلؽ أيًضا مـ قال: الؿؾؽ لؾؿقققف طؾقف 

 بحجة أكف مؾؽ ضعقػ كاقص.

يعـل الؿقققف - َفنِْن َوصَِئ  (8/227 :)الؿغـليف   قاي ابّ قداًٞ

َٓ َمْفَر طَ  -طؾقف بَْفِة، َو َٓ َيِجُب َفََل َحدَّ َطَؾقِْف: لِؾشُّ ُف َلْق َوَجَب َلَقَجَب َلُف، َو َكَّ
ِ
َؾقِْف: ٕ

ـْ َوْطِء ُشبَْفةٍ 
ُف مِ َكَّ

ِ
ٕ : َوَطَؾقِْف قِقَؿُة اْلَقَلِد،  ،لإِْلِْكَساِن َشْلٌء َطَؾك َكْػِسِف، َواْلَقَلُد ُحر 

 .اكتفك الؿراد.ُيْشتََرى بَِفا َطبٌْد َمَؽاَكفُ 

، فلتت بقلد: فالقلد حر، وطؾقف الؿفر وإذا وصئفا القاقػ، أو أجـبل بشبفة

ٕهؾ الققػ وققؿة القلد يشتري هبا طبًدا، وإن تؾػت إمة بسبب ذلؽ: فعؾقف 

 ققؿتفا يشتري هبا مثؾفا.

، وسقليت وهذا أقزبولؾحـابؾة احتؿال أنَّ الؿقققف طؾقف يؿؾؽ ققؿة القلد، 

بقان ذلؽ إن شاء اهلل.
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/34-.)اإلكصاف (8/217 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (8/76.)البقان (7/37-38 )اإلكصافاكظر:  (2)
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 ملٛقٛؾ١.عتل ايعبس املٛقٛف  أٚ األ١َ ا ص:39ط َػأي١ 

كص مجاطة مـ الػؼفاء طىل طدم صحة طتؼ العبد، أو إمة الؿقققفقـ: بحجة 

 تعؾؼ بف حؼ غقره، وٕن الققػ ٓزم، فَل يؿؽـ إبطالف.أكف 

ًٓ طـف ققؿة صحيح، ومشزوعواهلل أطؾؿ أن طتؼفؿا - ويظهز يل ، ويققػ بد

 العبد أو إمة يف كػس الؿـػعة، أو فقؿا هق أفضؾ مـفا.

لقس لؾقاقػ، وٓ لؾؿقققف طؾقف أن يعتؼا العبد، أو إمة تبرًطا بدون  :تيبيُ

طقض: ٕكف قد صار وقًػا هلل، وزالت إمَلك طؾقف مـ البشر.
(1)

 

 تعٜٚر األ١َ املٛقٛؾ١. ص:41ط َػأي١

  :أكف يجقز تزويجفا كؿا  أسسُٖا:يف هذه الؿسللة وجفان لؾحـابؾة والشافعقة

ا: ٕكف طؼد طىل كػعفا يف العؿر، فقػضل يجقز إجارهتا. الثاين: ٓ يجقز تزويجف

إىل تػقيت كػعفا يف حؼ البطـ الثاين، وٕنَّ الـؽاح يتعؾؼ بف حؼقق مـ وجقب 

تؿؽقـ الزوج مـ استؿتاطفا ومبقتفا طـده، فتػقت خدمتفا يف الؾقؾ طىل البطـ 

الثاين: إٓ أن تطؾب التزويج، فقتعقـ تزويجفا: ٕكف حؼ لفا صؾبتف، فتتعقـ 

ابة إلقف،وما فات مـ الحؼ بف: فات تبًعا إليػائفا حؼفا، فقجب ذلؽ، كؿا اإلج

 يجب تزويج إمة غقر الؿقققفة إذا صؾبت ذلؽ.

، واهلل أطؾؿ.انقىل انثاوي أقزب وهذا :قال أتى عثد اهلل غفز اهلل نه
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/76.)البقان (8/228 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (7/39.)اإلكصاف (8/76 )البقان (8/226 )الؿغـلاكظر:  (2)
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 َٔ ٜتٛىل تعٚزٗا؟ ص:41ط َػأي١

 قققف أما مـ قال: الؿؾؽ لؾؿقققف طؾقف: فقؼقلقن: يتقىل تزويجفا الؿ

أنَّ  انصحيحطؾقف. ومـ قال: الؿؾؽ لؾقاقػ. قال: التزويج لف. وأما طىل الؼقل 

الؿؾؽ هلل: فقزوجفا الحاكؿ بنذن الؿقققف طؾقف، ويجب لف مفرها.
(1)

  

 إشا ٚيست األ١َ َٔ ظٚدٗا؟ ص:42ط َػأي١

  يف ولد إمة، وكذا ولد البفقؿة وجفان لؾشافعقة، والحـابؾة، هؾ يؽقن وقًػا

قن مؾًؽا لؾؿقققف طؾقف؟ وملخذ الؼقل إول، وهق ققل مجفقر تبًعا ٕمف؟ أم يؽ

الحـابؾة أكف فرع طـ أصؾ: فقتبع أصؾف. وملخذ الؼقل الثاين أكف مـ كؿاء الققػ: 

 ، واهلل أطؾؿ.وهذا انقىل أقزبففق كثؿرة الشجرة، وكسب العبد، 

.واهلل أطؾؿالشاة أو إمة إذا ُوِقَػت حامًَل: فالحؿؾ يتبعفا يف الققػ،  تيبيُ:
(2)

  

 إشا د٢ٓ ايعبس املٛقٛف; ؾع٢ً َٔ أضش دٓاٜت٘؟ ص:43ط َػأي١

إن كاكت الجـاية تقجب الؼصاص: وَجَب، سقاء كاكت الجـاية طىل الؿقققف 

طؾقف، أو طىل غقره: فنن قتؾ: بطؾ الققػ فقف، وإن ُقطَِع: كان باققف وقًػا، كؿا لق 

 تؾػ بػعؾ اهلل تعاىل.

 يؿؽـ تعؾؼفا برقبتف: ٕكف ٓ يؿؽـ بقعفا، وإن كاكت الجـاية مقجبة لؾؿال: مل 

ا مـ قال: الؿؾؽ لؾؿقققف طؾقف. فؼالقا: إرش طؾقف. ومـ قال: الؿؾؽ  فلمَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/39.)اإلكصاف (8/77 )البقاناكظر:  (1)

  (7/45.)اإلكصاف (8/76 )البقاناكظر:  (2)



ـٔ َٛٞق  173  َباُب اي

 
أهنا لقست مؾًؽا  انصحيحلؾقاقػ. فنكف يؼقل: إرش طىل القاقػ. وطىل الؼقل 

لقاحد مـفؿا: فؿـفؿ مـ قال: إرش يؽقن يف كسب هذا العبد الجاين. وققؾ: 

قت الؿال. ومـفؿ مـ قال: طىل القاقػ أيًضا. ويظفر يل، واهلل أطؾؿ، أن يف ب

الجـاية إن كاكت خطًل: فتؽقن يف بقت الؿال، وإن كاكت طؿًدا: فتؽقن مـ كسب 

العبد، وإذا كرر العبد الجـاية طؿًدا فؾؾؼاضل أن يعزره، واهلل أطؾؿ.
(1)

  

 إشا ُدين ع٢ً ايعبس املٛقٛف جبٓا١ٜ تٛدب َااٟل؟ ص:44ط َػأي١

َوإِْن ُجـَِل َطَؾك اْلَقْقِػ ِجـَاَيٌة  (8/226 :)الؿغـليف   ي ابّ قداًٞقا

َنَّ َمالِقَّتَُف َلْؿ َتبُْطْؾ، َوَلْق َبَطَؾْت َمالِقَُّتُف َلْؿ َيبُْطْؾ َأْرُش اْلِجـَاَيِة  :ُمقِجبٌَة لِْؾَؿالِ 
ِ
َوَجَب: ٕ

َوَجبَْت قِقَؿتُُف، َوَلقَْس لِْؾَؿْقُققِف  :َفنِْن ُقتَِؾ  :َطَؾقْفِ  َفنِنَّ اْلُحرَّ َيِجُب َأْرُش اْلِجـَاَيةِ  :َطَؾقْفِ 

َٓ َيْختَصُّ بَِفا َكَُّف 
ِ
 .َؿْجـِلِّ َطَؾقِْف َيُؽقُن َوْقًػاـَوُيْشتََرى بَِفا مِثُْؾ الْ  ،َطَؾقِْف اْلَعْػُق َطـَْفا: ٕ

افِِعقَِّة: َيْختَصُّ الْ  إكَُّف َيْؿؾُِؽ  بِاْلِؼقَؿِة إْن ُقْؾـَا: َؿْقُققُف َطَؾقْفِ ـَوَقاَل َبْعُض الشَّ

َكَُّف َبَدُل مِْؾؽِِف. :َؿْقُققَف ـالْ 
ِ
ٕ 

َٓ َيْختَصُّ بِفِ  قاي: ُؿْشتََرِك ـَفَؾْؿ َيْختَصَّ بِبََدلِِف، َكاْلَعبِْد الْ  :َوَلـَا َأكَُّف مِْؾُؽ 

ْختَِصاِص َضاِهرٌ ـَوالْ 
ِ
ـِ الثَّاكِل َفنِكَّفُ  :َؿْرُهقِن، َوَبقَاُن َطَدِم آ َفَؾْؿ  :َيتََعؾَُّؼ بِِف َحؼُّ اْلبَْط

َٓ َكْعَؾُؿ َقْدَر َما َيْستَِحؼُّ َهَذا مِـُْف َفـَْعُػَق َطـْفُ  َيُجْز إْبَطاُلُف. ـْ َشْلٍء  :َو َفَؾْؿ َيِصحَّ اْلَعْػُق َط

ه.امِـْفُ 
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/45-41.)اإلكصاف (8/79-85 )البقان (8/225 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (8/77.)البقانواكظر:  (2)
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ٖذذٌ عًذذ٢ املٛقذذٛف عًٝذذ٘ ظنذذا٠ إشا نذذإ حتذذت ٜذذسٙ ؾذذ٤ٞ زذذب   ص:45ط َػأي١

 ؾٝ٘ ايعنا٠؟

َوُجْؿَؾُة َذلَِؽ َأنَّ  (8/228 :)الؿغـليف   أب٘ حمٌد بّ قداًٞ قاي

اْلَقْقَػ إَذا َكاَن َشَجًرا َفَلْثَؿَر، َأْو َأْرًضا َفُزِرَطْت، َوَكاَن اْلَقْقُػ َطَؾك َقْقٍم بَِلْطقَاكِِفْؿ، 

ـْ الثََّؿَرةِ َأْو اْلَحبِّ كَِصاٌب 
كَ  :َفَحَصَؾ لِبَْعِضِفْؿ مِ َوبَِفَذا َقاَل َمالٌِؽ،  اُة.َفِػقِف الزَّ

افِِعلُّ  ـْ َصاُوسٍ  ،َوالشَّ َْرَض َلقَْسْت  :َٓ َزَكاَة فِقفِ  :َوَمْؽُحقلٍ  ،َوُرِوَي َط ْٕ َنَّ ا
ِ
ٕ

.ـَفَؾْؿ َتِجْب َطَؾقِْفْؿ َزَكاٌة فِل اْلَخاِرِج مِـَْفا َكالْ  :َمْؿُؾقَكًة َلُفؿْ  ـِ  َؿَساكِق

ُف اْستََغؾَّ  قاي: ـْ َأْرِضِف َأْو َشَجِرهِ كَِصاًبا، َفَؾِزَمتُْف َزَكاُتُف، َكَغقِْر اْلَقْقِػ.َوَلـَا أَكَّ
 مِ

ُف فِقَفا بَِجِؿقِع  ، َلُف التََّصرُّ َْصُؾ، َوالثََّؿَرَة َصْؾٌؼ، َواْلِؿْؾُؽ فِقَفا َتام  ْٕ ُؼُف أَنَّ اْلَقْقَػ ا ُيَحؼِّ

َفاِت، َوُتقَرُث َطـْفُ  َكاةُ َفتَِجُب فِقَفا  :التََّصرُّ  .الزَّ

ا الْ  قاي: ـُ َفََل َزَكاَة َطَؾقِْفْؿ فِقَؿا َيْحُصُؾ فِل َأْيِديِفْؿ، َسَقاٌء َحَصَؾ فِل ـَأمَّ َؿَساكِق

َٓ َزَكاَة َطَؾقِْفْؿ َقبَْؾ  ـْ اْلُحبُقِب َوالثَِّؿاِر، أَْو َلْؿ َيْحُصْؾ، َو
َيِد َبْعِضِفْؿ كَِصاٌب مِ

َنَّ اْلَقْقَػ َطَؾك الْ َتْػِريِؼَفا، َوإِْن َبَؾَغْت ُكُص 
ِ
ـُ َلَقاِحٍد مِـُْفْؿ، ـبًا: ٕ َٓ َيتََعقَّ ـِ  َؿَساكِق

ْفُع إَلك َغقِْرِه، َوإِكََّؿا َثبََت اْلِؿْؾُؽ فِقِف  بَِدلِقِؾ َأنَّ ُكؾَّ َواِحٍد مِـُْفْؿ َيُجقُز ِحْرَماُكُف َوالدَّ

ْفِع َواْلَؼبْضِ  تِفِ  :بِالدَّ ـْ َغؾَّ
مِْؾًؽا ُمْستَْلَكًػا، َفَؾْؿ َتِجْب َطَؾقِْف فِقِف َزَكاٌة،  لَِؿا ُأْططِقَُف مِ

َكاةِ، َوَكَؿا َلْق َوَهبَُف أَْو اْشتََراهُ  ـْ الزَّ
َوَفاَرَق اْلَقْقَػ َطَؾك َقْقٍم  ،َكَالَِّذي ُيْدَفُع إَلقِْف مِ

ـُ لُِؽؾِّ َواِحٍد مِـُْفْؿ َحؼ  فِل َكْػعِ : بَِلْطقَاكِِفؿْ  تَِفا، َولَِفَذا َيِجُب  َفنِكَُّف ُيَعقَّ َْرِض َوَغؾَّ ْٕ ا
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َٓ َيُجقُز ِحْرَماُكُف. هاإْطَطاُؤُه، َو

(1)
  

ولق كان الؿقققف ماشقة: فبـاؤه طىل الؿؾؽ إن قؾـا: الؿؾؽ لؾؿقققف طؾقف. 

: فَل زكاة فقفا.انصحيحففل طؾقف، وإن قؾـا: الؿؾؽ هلل. وهق 
(2)

  

 ايٓؿك١ ع٢ً ايٛقـ. ص:46ط َػأي١

(: وإذا احتاج 8/155) البقانيف   صامل اهعٌزاُٛقاي اإلًاَ حيٟٚ بّ 

الققػ إىل كػؼتف بلن كان حققاًكا، أو أرًضا تحتاج إىل طؿارة: فنن شرط القاقػ أنَّ 

كػؼة ذلؽ مـ غؾة الققػ: أكػؼ طؾقفا مـ غؾتفا، وما بؼل صرف إىل أهؾ الققػ. 

محؾ طىل ذلؽ، قال ابـ الصباغ: وإن شرط القاقػ أن تؽقن كػؼتفا مـ مالف...: 

وإن أصؾؼ ذلؽ: أكػؼ طؾقف مـ غؾتف: ٕكف ٓ يؿؽـ آكتػاع بف إٓ بذلؽ: فنن 

. فنن قؾـا: إن الؿؾؽ فقف يـتؼؾ إىل اهلل تعاىل...:  ـَ
بطؾت مـػعتف بلن كان طبًدا: َفَزمِ

أكػؼ طؾقف مـ بقت الؿال، كالحر الؿعسر. وإن قؾـا: إن الؿؾؽ فقف يـتؼؾ إىل 

ج: إن مؾؽ القاقػ باق الؿقققف طؾقف: ك اكت كػؼتف طؾقف. وإن قؾـا بالؼقل الؿخرَّ

هطؾقف...: وجبت كػؼتف طؾقف.ا
(3)

  

 ايٓعط يف ايٛقـ. ص:47ط َػأي١

َوَيـُْظُر فِل  (8/236-237 :)الؿغـليف   قاي أب٘ حمٌد بّ قداًٞ

َنَّ ُطَؿَر 
ِ
ـْ َشَرَصُف اْلَقاقُِػ: ٕ ؾِقف َما َطاَشْت، َجَعَؾ َوْقَػُف إَلك َحْػَصَة تَ  اْلَقْقِػ َم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/41.)اإلكصافواكظر:  (1)

  (7/41.)اإلكصاف (8/75 )البقاناكظر:  (2)

  (7/42،65.)اإلكصاف (8/238 )الؿغـلواكظر:  (3)
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ـْ َأْهؾَِفا. 
ْأِي مِ َنَّ َمْصِرَف اْلَقْقِػ ُيتْبَُع فِقِف َشْرُط اْلَقاقِِػ،  ُثؿَّ إَلك َذِوي الرَّ

ِ
َوٕ

َفنِْن  :َفُفَق َلفُ  :َجاَز، َوإِْن َجَعَؾُف إَلك َغقِْرهِ  :َفنِْن َجَعَؾ الـََّظَر لِـَْػِسفِ : َفَؽَذلَِؽ الـَّاضُِر فِقفِ 

ْكَساٍن َفَؿاَت َلْؿ َيجْ  ََحٍد، َأْو َجَعَؾُف إِلِ
ِ
َكَُّف مِْؾُؽُف ـَكَظَر فِقِف الْ  :َعْؾُف ٕ

ِ
َؿْقُققُف َطَؾقِْف: ٕ

اْختَاَرُه  َوَيْحتَِؿُؾ َأْن َيـُْظَر فِقِف اْلَحاكُِؿ. ،ُؿْطَؾِؼ ـَوَكْػُعُف َلُف، َفَؽاَن َكَظَرُه إَلقِْف َكِؿْؾؽِِف الْ 

ـُ َأبِل ُمقَسك. ـِ َطَؾك َأنَّ اْلِؿْؾَؽ َهْؾ َيـْتَِؼُؾ فِقِف َويَ  اْب ْحتَِؿُؾ َأْن َيُؽقَن اْلَقْجَفاِن َمبْـِقَّقْ

 .َتَعاَلك؟ َؿْقُققِف َطَؾقِْف، َأْو إَلك اهللـإَلك الْ 

ا اْلَقْقُػ َطَؾك الْ  قاي: ـِ َوالْ ـَوَأمَّ ـُ ـَؿَساكِق
َٓ ُيْؿؽِ ـْ  َؿَساِجِد َوَكْحِقَها، أَْو َطَؾك َم

ـٌ َيـُْظُر فِقِف. :ُهْؿ َواْستِقَعاُبُفؿْ َحْصرُ  َكَُّف َلقَْس َلُف َمالٌِؽ ُمتََعقِّ
ِ
 َفالـََّظُر فِقِف إَلك اْلَحاكِِؿ: ٕ

َٓ ُيْؿؽِـُُف َتَقلِّل الـََّظَر بِـَْػِسِف. َنَّ اْلَحاكَِؿ 
ِ
هاَوَلُف َأْن َيْستَـِقَب فِقِف: ٕ

(1)
 

 َضطف ايٛقـ. ص:48ط َػأي١

حقث شرصف القاقػ إذا كان وقًػا صحقًحا مصرف الققػ طـد أهؾ العؾؿ 

 الذي يف الباب. شرطقًّا، ويدل طىل ذلؽ حديث طؿر بـ الخطاب 

 إشا أٚقـ ؾ٦ّٝا ٚقاٍ: يف غبٌٝ اهلل؟ ص:49ط َػأي١

(: وإن وقػ شقًئا يف سبقؾ اهلل كان ذلؽ 8/82) البقانيف   قاي اهعٌزاُٛ

م، وقال أمحد: الحج يف وقًػا طىل الغزاة طـد كشاصفؿ دون  الؿرتبقـ يف ديقان اإلما

سبقؾ اهلل. دلقؾـا: أن مطؾؼ كَلم أدمل محؿقل طىل الؿعفقد يف الشرع، وقد ثبت 

 هأن سفؿ )سبقؾ اهلل( يف الصدقات مصروف إلقفؿ فؽذلؽ الققػ الؿطؾؼ.ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (3/383.)أطَلم الؿققعقـ (8/155-151 )البقانواكظر:  (1)
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إمر يف ذلؽ راجع إىل مؼصقد القاقػ إن كان باققًا، وإٓ فعرف أهؾف  ُ :قهت 

وبؾده، واهلل أطؾؿ.
(1)

  

 يٛقـ ع٢ً أٚالزٙ.ا ص:51ط َػأي١

(: وإن وقػ طىل أوٓده: دخؾ فقف 8/83) البقانيف   قاي اهعٌزاُٛ

أوٓده مـ صؾبف الذكقر واإلكاث، والُخـاثك: ٕنَّ الجؿقع ولده، وٓ يدخؾ أوٓد 

البـقـ، وٓ أوٓد البـات: ٕنَّ ولده حؼقؼة هق ولد صؾبف، وإن كان لف محؾ استحؼ 

لف دون الحادثة قبؾ اكػصالف: ٕكف ٓ يسؿك ولًدا إٓ مـ غؾة الحادث بعد اكػصا

 هبعد آكػصال.ا

أما ققلف )ٓ يدخؾ أوٓد البـقـ( فؼد خالػ فقف أمحد، وقال بدخقلفؿ  ُ :قهت

أنَّ ذلؽ راجع إىل قصد القاقػ: فنن  وانذي يظهز (8/195 ،)الؿغـلكؿا يف 

 طرفف وأهؾ بؾده، واهلل أطؾؿ. كان باققًا سئؾ طـ كقتف، وإن كان قد مات: فقرجع إىل

ا َوَمْقِضُع اْلِخََلِف ال (8/196 :)الؿغـليف   قاي ابّ قداًٞ ُؿْطَؾِؼ، َفَلمَّ

ـِ  َلٍة َتْصِرُف إَلك أََحِد اْلَؿْحَؿَؾقْ َٓ ُف ُيْصَرُف إَلقِْف بَِغقِْر ِخََلٍف مِثُْؾ أَْن  :َمَع ُوُجقدِ َد َفنِكَّ

ـْ ُصْؾبِفِ  َيُؼقَل: َطَؾك َوَلِد ُفََلٍن.
دِ  :َوُهْؿ َقبِقَؾٌة َلقَْس فِقِفْؿ َوَلٌد مِ َٓ ُف ُيْصَرُف إَلك َأْو َفنِكَّ

دِ بَِغقِْر ِخََلٍف. َٓ َْو ْٕ دِي، َأْو َوَلِدي. ا َٓ ـْ  َوَكَذلَِؽ إْن َقاَل: َطَؾك أَْو
َوَلقَْس َلُف َوَلٌد مِ

 . .. ُصْؾبِفِ 

دِِه لُِصْؾبِِف بِاْلَقْقِػ، مِثُْؾ َأْن َوإِْن اْقتََرَكْت بِِف َقِريـٌَة تَ  َقاَي: َٓ ْؼِضل َتْخِصقَص َأْو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/259-215.)الؿغـلواكظر:  (1)
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ـَ َيُؾقَكـِل. َيُؼقَل: َطَؾك َوَلِدي لُِصْؾبِل.  ِذي ِل  :َوَكْحَق َهَذا َأْو الَّ َوَّ ْٕ ـِ ا ُف َيْختَصُّ بِاْلبَْط َفنِكَّ

 هاُدوَن َغقِْرِهْؿ.

 إشا ٚقـ ع٢ً أٚالز أٚالزٙ ؾٌٗ ٜسخٌ ؾِٝٗ أٚالز بٓات٘؟ ص:51ط َػأي١

 أما أوٓد البـقـ فقدخؾقن يف ذلؽ بغقر خَلف.

  ،واختؾػ أهؾ العؾؿ يف أوٓد البـات: هؾ يدخؾقن أم ٓ؟ فؿذهب مالؽ

ومحؿد بـ الحسـ أهنؿ ٓ يدخؾقن. وقال أمحد فقؿـ وقػ طىل ولده: ما كان 

 مـ ولد البـات: فؾقس لفؿ فقف شلء.

ى إىل هذه قاي ابّ قداًٞ الؿسللة، ويحتؿؾ  : هذا الـص يحتؿؾ أن يعدَّ

 هأن يؽقن مؼصقًرا طىل مـ وقػ طىل ولده، ومل يذكر ولد ولده.ا

گ گ  گ ڳڳ ڳ  ﴿وحجة أصحاب هذا الؼقل ققلف تعاىل: 

، فدخؾ فقفا أوٓد البـقـ ومل يدخؾ أوٓد البـات، [11الـساء:] ﴾ڳ ڱ ڱ

د وٕكف لق وقػ طىل ولد رجؾ، وقد صاروا قبقؾة: دخؾ فقف ولد البـقـ دون ول

البـات بآتػاق: فؽذلؽ قبؾ أن يصقروا قبقؾة، وٕن ولد البـات مـسقبقن إىل 

 آبائفؿ دون أمفاهتؿ، قال الشاطر:

 بـــوكـــا بـــو أبـائـــــا وبـاةـــــا            بـــوهــن أبـــــاء الـرثــال األباعـــد

  َّالبـات  ومذهب الشافعل، وأبل يقسػ،وبعض الحـابؾة أهنؿ يدخؾقن: ٕن

مـ أوٓده: فلوٓدهـ أوٓد إوٓد حؼقؼة: فقجب أن يدخؾقا يف الؾػظ: لتـاول 
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الؾػظ لفؿ، وقد ذكر اهلل طقسك يف ذرية كقح طؾقفؿا السَلم، وهق مـ ولد بـتف،  

َسقد»لؾحسـ:  وقال الـبل  َهذا َابـل «إن
(1)

 ہ﴿، وقال تعاىل: 

 ت.، ودخؾ يف ذلؽ حَلئؾ أبـاء البـا[23الـساء:] ﴾ہ

يرجع ذلؽ إىل القاقػ وقصده: فنن كان مقجقًدا  :قال أتى عثد اهلل غفز اهلل نه

ُسئؾ طـ كقتف، وإن مل يؽـ مقجقًدا وقد مات: فقرجع إىل ُطْرفف، وأهؾ بؾده: فنن 

كاكقا يريدون بالؾػظ الؿذكقر أن يدخؾقا أوٓد البـات: دخؾقا، وإن مل يؼصدوهؿ: 

وإن مل يعؾؿ لفؿ طرف: فالظاهر هق ققل الشافعل  فَل يدخؾقا يف ذلؽ، واهلل أطؾؿ،

 ومـ معف: ٕنَّ ضاهر الؾػظ يدل طؾقف، وباهلل التقفقؼ.

.َومِْثُؾ الخَلِف الؿذكقر إذا قال: طىل طؼبل أو كسظ أو ذريتل، وما أشبف ذلؽ
(2)

  

محؾ الخَلف الؿذكقر فقؿا إذا مل يقجد ما يدل طىل تعققـ أحد  تيبيُ:

وجد ما يصرف الؾػظ إىل أحدمها اكصرف إلقف. إمريـ، فلما إن
(3)

  

 إشا ٚقـ ع٢ً بٓٝ٘ ؾكط  ؾُا اذتهِ؟ ص:52ط َػأي١

: وإن وقػ طىل بـقف أو بـل فَلن ففق لؾذكقر الؿؼـعيف   قاي ابّ قداًٞ

ة.ا  هخاصَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ديث أبل بؽرة (، مـ ح2754أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

 جَلء إففام (7/74-75 )اإلكصاف (8/84-85 )البقان (8/252- )الؿغـلاكظر:  (2)

  (1656.)الؿحىل( -152)ص

  (8/254.)الؿغـلاكظر:  (3)
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(: هذا طـد الجؿفقر، وبف قال 6/255) الشرح الؽبقرصاحب قاي 

ق، وأبق ثقر: هق لؾذكر وإكثك الشافعل، وأصحاب الرأي، وقال الحسـ، وإسحا

مجقًعا: ٕكف لق وقػ طىل بـل فَلن، أو أوصك لفؿ وهؿ قبقؾة: دخؾ فقف الذكر 

وإكثك. وقال الثقري: إن كاكقا ذكقًرا وإكاًثا: ففق بقـفؿ، وإن كـ بـات ٓ ذكر 

معفـ: فَل شلء لفـ: ٕكف متك اجتؿع الذكقر واإلكاث غؾب لػظ التذكقر، ودخؾ 

 كاث كؾػظ الؿسؾؿقـ.فقف اإل

ی ی جئ ﴿ولـا أنَّ لػظ البـقـ يختص بالذكقر قال تعاىل:  قاي:

  ﴾ک ک گ گ گ گ  ڳ﴿، وقال تعاىل: [153الصافات:] ﴾حئ

، قال: وإكؿا دخؾقا يف آسؿ إذا صاروا قبقؾة: ٕنَّ آسؿ كؼؾ فقفؿ طـ [16الزخرف:]

ن. إذا اكتسبت إىل الؼبقؾة، الحؼقؼة إىل العرف، ولفذا تؼقل الؿرأة: أكا مـ بـل فَل

 وٓ تؼقل ذلؽ إذا اكتسبت إىل أبقفا.

فلما إن وقػ طىل بـاتف، أو أوصك لفـ: دخؾ فقف البـات دون غقرهـ،  قاي:

وٓ يدخؾ فقفـ الخـثك الؿشؽؾ: ٕكف ٓ يعؾؿ كقكف أكثك، ٓ كعؾؿ يف ذلؽ 

 هخَلًفا.ا

ة بالـظر إىل الدخقل يف ذكر الؿسلل الشارح  :قال أتى عثد اهلل غفز اهلل نه

الؾػظ، أم ٓ؟ وٓ إشؽال يف ذلؽ. وأما طـ حؽؿ هذه الؿسللة: فبالـسبة لؾقصقة 

لؾبـات: فنكف ٓ يجقز تخصقصفـ بالقصقة طـ الذكقر طـد أهؾ العؾؿ كؿا سقليت 
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 بقاكف إن شاء اهلل يف كتاب القصايا. 

ثر أهؾ العؾؿ طىل وأما الققػ: فظاهر كؼؾ الشارح، وابـ قدامة وغقرمها أن أك

ف بالذكقر دون اإلكاث، أو العؽس، أو أططاه بعض الذكقر  صحة الققػ وإن خصَّ

 دون بعض.

(: والتسقية بقـ القلد فرٌض يف 1654) الؿحىليف   هلّ قاي ابّ حشَ

«اعدلقاَبقـَأوالدكؿ»: ملسو هيلع هللا ىلصالحبس: لؼقل رسقل اهلل 
(1)

: فنن خصَّ بف بعض بـقف: 

ف، برهان  فالحبس صحقح، ويدخؾ سائر القلد يف الغؾة، والسؽـك مع الذي خصَّ

، أحدمها: تحبقس إصؾ، ملسو هيلع هللا ىلصذلؽ أهنؿا فعَلن متغايران بـص كَلم رسقل اهلل 

فبالؾػظ تحبقسف يصح هلل تعاىل بائـًا طـ مال الؿحبس. والثاين: التسبقؾ والصدقة: 

م القلد فنن وقع فقفا حقػ: رد، ومل يبطؾ خروج إصؾ محبًسا هلل طز وجؾ ما دا

أحقاء، فنذا مات الؿخصقص بالحبس: رجع إىل مـ طؼب إلقف بعده، وخرج سائر 

 هالقلد طـف: ٕنَّ الؿحاباة قد بطؾت، وباهلل التقفقؼ.ا

(: وأما إوقاف التل يراد 3/316) السقؾيف   ٗقاي  اإلًاَ اهش٘كاُٛ

فق باصؾ مـ هبا قطع ما أمر اهلل بف أن يقصؾ، ومخالػة فرائض اهلل طز وجؾ: ف

أصؾف ٓ يـعؼد بحال، وذلؽ كؿـ يؼػ طىل ذكقر أوٓده دون إكاثفؿ، وما أشبف 

ذلؽ: فننَّ هذا مل يرد التؼرب إىل اهلل، بؾ أراد الؿخالػة ٕحؽام اهلل طز وجؾ، 

والؿعاكدة لؿا شرطف لعباده، وجعؾ هذا الققػ الطاغقيت ذريعة إىل ذلؽ الؿؼصد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.925رقؿ ) البؾقغسقليت تخريجف يف  (1)
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ذكر، فؿا أكثر وققطف يف هذه إزمـة.اكتفك الؿراد،  الشقطاين، فؾقؽـ هذا مـؽ طىل 

 واكظر بؼقة كَلمف: فنكف مػقد.

ح بطَلن هذا الققػ اإلمام الروضةوقد تابعف طىل ذلؽ صديؼ يف  ، وقد رجَّ

(ط/أثار، واستدل 4/578) الشرح الؿؿتعكؿا يف  ابـ طثقؿقـ 

 ق الراجح، واهلل أطؾؿ.، وهذا ه«اتؼقاَاهللَواعدلقاَبقـَأوالدكؿ»بالحديث: 

مصرف الققػ طىل شرط القاقػ مـ حقث الؼسؿة طىل الؿقققف  تيبيُ:

طؾقفؿ، ويف التؼديؿ والتلخقر، والجؿع والترتقب، والتسقية، والتػضقؾ، ويف 

 الـاضر فقف، واإلكػاق طؾقف، وسائر أحقالف.

 )الؼسؿة طىل الؿقققف طؾقف(، أي: يف تؼدير آستحؼاق.َٚكضٛزْا بذ

)التؼديؿ والتلخقر(، أي: البداءة ببعض أهؾ الققػ، وتلخقر ملكضٛز بذٚا

 البعض.

 )الجؿع( مجع آستحؼاق مشترًكا يف حالة واحدة.ٚاملكضٛز بذ

)الترتقب( جعؾ استحؼاق بطـ مرتبًا طىل آخر، وهق مع )التلخقر( ٚاملكضٛز بذ

فنن بؼل فضؾ: ففق  متؼارب، لؽـ الؿراد بالتلخقر أكف ٓ يسؼط إٓ إذا مل يبؼ فضؾ:

 لف، وأما يف )الترتقب( ففق طدم استحؼاق الؿمخر مع وجقد الؿؼدم.

 )التسقية( جعؾ الريع بقـ أهؾ الققػ متساوًيا.ٚاملكضٛز بذ
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)التػضقؾ( جعؾف متػاوًتا.ٚاملكضٛز بذ

(1)
 

يختؾػ أهؾ العؾؿ يف الؿراد ببعض ألػاظ القاقػ، فؿـفؿ مـ  تيبيُ آخر:

هق  واألقزب .الشرطل، ومـفؿ مـ يعقدها إىل الؿعـك الؾغقييعقدها إىل الؿعـك 

 أطؾؿ. ققل مـ يعقدها إىل الؿعـك العريف طـد صاحب الققػ، واهلل

(: التحؼقؼ أنَّ لػظ 176)ص آختقاراتكؿا يف   قاي شٚخ اإلصالَ

القاقػ، والؿقصل، والـاذر، والحالػ، وكؾ طاقد، ُيحؿؾ طىل مذهبف وطادتف يف 

غتف التل يتؽؾؿ هبا، وافؼ لغة العرب، أو لغة الشارع، أو ٓ، والعادة الؿستؿرة خطابف ول

 هوالعرف الؿستؼر يف الققػ يدل طىل شرط القاقػ أكثر مؿا يدل لػظف ٓستػاضتف.ا

 ايٛقـ يف َطإ املٛت. ص:53ط َػأي١

َوُجْؿَؾُتُف َأنَّ اْلَقْقَػ فِل َمَرِض  (8/215- :)الؿغـليف   قاي ابّ قداًٞ

ٌع، َفاْطتُبَِر فِل َمَرِض  الَؿْقِت، َكَُّف َتبَرُّ
ِ
ـْ ُثُؾِث الَؿاِل: ٕ

بَِؿـِْزَلِة اْلَقِصقَِّة، فِل اْطتِبَاِرهِ مِ

ـْ الثُُّؾِث، َكاْلِعتِْؼ َواْلِفبَةِ 
ـْ الثُُّؾِث  ،الَؿْقِت مِ

ـْ َغقِْر ِرَض  :َوإَِذا َخَرَج مِ
اْلَقَرَثِة  كَجاَز مِ

ائُِد َطَؾك  :لثُُّؾِث َوَلِزَم، َوَما َزاَد َطَؾك ا َلِزَم اْلَقْقُػ مِـُْف فِل َقْدِر الثُُّؾِث، َوَوَقَػ الزَّ

َنَّ َحؼَّ ، إَجاَزةِ اْلَقَرَثةِ 
ِ
ـَ بُِؾُزوِم اْلَقْقِػ: َوَذلَِؽ ٕ َٓ َكْعَؾُؿ فِل َهَذا ِخََلًفا ِطـَْد اْلَؼائِؾِق

َع بِِزَياَدةٍ َطَؾك الثُُّؾِث، َكاْلَعَطاَيا الَقَرَثِة َتَعؾََّؼ بِالَؿاِل بُِقُجقدِ الَؿَرِض، َفؿَ  ـََع التَّبَرُّ

هاَواْلِعتِْؼ.
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/85-.)البقان (8/197- )الؿغـل (7/51 )اإلكصافاكظر:  (1)

  (8/95.)البقانواكظر:  (2)
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 َاشا ٜضٓع بايٛقـ إشا تعًٛت َٓاؾع٘؟ ص:54ط َػأي١

  مذهب أمحد  وأصحابف جقاز بقع الققػ إذا تعطؾت مـافعف، ومل يؿؽـ

كؼؾف إىل مؽان آخر يـتػع بف، ثؿ يشتري بالؿال وقًػا مشاهبًا لف، يشتريف ثؿ يؼػف 

احب الققػ إول، وهذا اختقار شقخ اإلسَلم، وابـ الؼقؿ، والشقكاين لص

وغقرهؿ: ٕنَّ الؿؼصقد مـ الققػ هق آكتػاع بف، واستؿرار ذلؽ صدقة 

لصاحبف، فنذا تعطؾ ذلؽ: فننَّ الؿصؾحة هل بقع ذلؽ الققػ حتك يشتري بف ما 

 يـتػع بف.

 لحديث طؿر ومذهب مالؽ، والشافعل أكف ٓ يجقز بقع شلء مـ ذلؽ :

 الذي يف الباب.

، وحديث طؿر لقس فقف أنَّ الؿـافع إذا تعطؾت انصحيحهق  وانقىل األول ُ :قهت

ح الؼقل إول اإلمام ابـ باز، واإلمام ابـ  أن الققػ ٓ يجقز بقعف، وقد رجَّ

طثقؿقـ، واإلمام القادطل رمحفؿ اهلل.
(1)

 

(: ويجقز تغققر 176) آختقاراتكؿا يف  قال شقخ اإلسَلم  

شرط القاقػ إىل ما هق أصؾح مـف، وإن اختؾػ ذلؽ باختَلف الزمان والؿؽان، 

 هوحتك ولق وقػ طىل الػؼفاء، واحتاج الـاس إىل الجفاد: ُصرف إىل الجـد.ا

الققػ مؾؽ  أن(: قد تؼرر 3/336) السقؾيف   ٗقاي اإلًاَ اهش٘كاُٛ

فَل يـظر فقف إىل جاكب القاقػ إٓ مـ جفة  هلل، محبس لَلكتػاع بف، وما كان هؽذا:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (3/336.)السقؾ (7/94- )اإلكصاف (8/225 )الؿغـلاكظر:  (1)
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العـاية بؿصقر ثقاب وقػف إلقف طىل أكؿؾ القجقه وأتؿفا، مفؿا كان ذلؽ مؿؽـًا،  

ومعؾقم أن آستبدال بالشلء إىل ما هق أصؾح مـف باطتبار الغرض الؿؼصقد مـ 

ـٌ سائٌغ شرًطا وطؼًَل: ٕكف جؾب  الققػ والػائدة الؿطؾقبة مـ شرطقتف: حس

صؾحة خالصة طـ الؿعارض، وقد طرفـاك غقر مرة أن مـ طرف هذه الشريعة م

وهفـا قد وجد  ،مبـقة طىل جؾب الؿصالح ودفع الؿػاسدكؿا يـبغل وجدها 

وهق وجقد  ،وهق جؾب الؿصؾحة بظفقر إرجحقة واكتػاء الؿاكع الُؿْؼتَِضل

 هافؾؿ يبؼ شؽ وٓ ريب يف حسـ آستبدال. :الؿػسدة

(: ومـ 179)ص آختقاراتكؿا يف  قال شقخ اإلسَلم  

، ثؿ ضفر طؾقف ديـ، ومل يؿؽـ وفاء الديـ إٓ ببقع شلء مـ  وقػ وقًػا مستؼَلًّ

الققػ، وهق يف مرض الؿقت بِقَع باتػاق العؾؿاء، وإن كان الققػ يف الصحة، 

 ففؾ يباع لقفاء الديـ؟ فقف خَلف يف مذهب أمحد وغقره، وبقعف ققي.

: وضاهر كَلم أبل العباس: )ولق كان الديـ حادًثا آختقاراتيف جامع  قاي

باع الؿدبر  ملسو هيلع هللا ىلصبعد الققػ(، قال: ولقس هذا بلبؾغ مـ التدبقر، وقد ثبت أن الـبل 

 هيف الديـ، واهلل أطؾؿ.ا

 إشا أتًـ أسس ايٛقـ؟ ص:55ط َػأي١

مـ أققال أهؾ  انصحيحوهق مقققف مؽان إول طىل  طؾقف ضؿاكف بالبدل،

ؾؿ.الع
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/77.)البقاناكظر:  (1)
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 َباُب اهٔلَبٔة َوالُعِنَرى والرُِّقَبى

والرُّقِبَى ُعِنَرى  َوال ُب اهلَٔبٔة   بَا

 تعطٜـ اهلب١. ص:1ط َػأي١

(: الفبة، وصدقة التطقع، والفدية، 8/157) حاشقة البقانصاحب  قاي

والعطقة، مـ أكقاع البر متؼاربة، يجؿعفا تؿؾقٌؽ بَل طقض: فنن تؿحض فقفا 

بنططاء محتاٍج: ففل صدقة، وإن محؾت إىل مؽان  صؾب التؼرب إىل اهلل تعاىل

الُؿفَدى إلقف إكراًما، وإطظاًما، وتقدًدا: ففل هدية، وإٓ ففبة، فؽؾ صدقة وهدية 

 هوططقة هبة، وٓ يـعؽس، هذا ما ذكره أصحابـا يف حدودها.ا

مصدر وهب يفب، واسؿ الػاطؾ واهب، واسؿ الؿػعقل مقهقب،  واهلبة:

 : متفب.والؿقهقب لف يؼال لف

: الصدقة ما يعطك لقجف اهلل طبادة محضة مـ غقر  قاي شٚخ اإلصالَ

قصد يف شخص معقـ، وٓ صؾب غرض مـ جفتف، لؽـ يقضع يف مقاضع 

الصدقة كلهؾ الحاجات، وأما الفدية فقؼصد هبا إكرام شخص معقـ، إما لؿحبة، 

يثقب طؾقفا، يؼبؾ الفدية و ملسو هيلع هللا ىلصوإما لصداقة، وإما لطؾب حاجة، ولفذا كان الـبل 

فَل يؽقن ٕحد طؾقف مِـَّة، وٓ يلكؾ أوساخ الـاس التل يتطفرون هبا مـ ذكقهبؿ، 

 (31/269.)مجؿقع الػتاوىه وهل الصدقات.ا
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.245)ص تحرير ألػاظ التـبقفواكظر:  (1)



َُِط٣ ٚايٗطٞقَب٢ َٚايُع  187  َباُب اهٔلَب١ٔ 

 أُٜٗا أؾضٌ اهلس١ٜ أّ ايضسق١؟ ص:2ط َػأي١ 

 مجؿقع الػتاوىطؼب التعريػ السابؼ يف   قاي شٚخ اإلصالَ

ٓ أن يؽقن يف الفدية معـك تؽقن (: وإذا تبقـ ذلؽ فالصدقة أفضؾ: إ31/269)

يف حقاتف محبة لف، ومثؾ  ملسو هيلع هللا ىلصبف أفضؾ مـ الصدقة، مثؾ اإلهداء لرسقل اهلل 

 هاإلهداء لؼريب يصؾ بف رمحف، وأٍخ لف يف اهلل، ففذا قد يؽقن أفضؾ مـ الصدقة.ا

 َت٢ تًعّ اهلب١؟ ص:3ط َػأي١

 :يف هذه الؿسللة ققٓن ٕهؾ العؾؿ 

، وهق ققل مالؽ، وأبل ثقر، وأمحد يف أهنا تؾزم بتؾػظف بذلؽ اهق٘ي األٗي:

رواية فقؿا إذا كان مؽقًَل، أو مقزوًكا، وهق ققل الظاهرية، واستدلقا طىل ذلؽ 

، وقاسقه طىل العتؼ والققػ بجامع أنَّ كَلًّ «العائدَيفَهبتفَكالؽؾب...»بحديث: 

 مـفا إزالة مؾؽ بغقر طقض.

ا مـ الؿفدى إلقف، أو ٓ تؾزم الصدقة والفدية إٓ بؼبضف اهق٘ي اهجاُٛ:

الؿتصدق طؾقف، أو وكقؾفؿا، وهذا ققل أمحد، والشافعل، والثقري، وأبل حـقػة، 

 والحسـ بـ صالح، وُطزي إىل أكثر العؾؿاء.

واستدلقا طىل ذلؽ بلكف قد صحَّ طـ أبل بؽر الصديؼ، وطؿر بـ الخطاب 

ا: وٓ يعرف وغقرمها، قالق ســ البقفؼلمالؽ، و مقصنالؼقل بذلؽ كؿا يف 

العائدَ»لفؿا مخالػ مـ الصحابة. قالقا: وٓ دلقؾ طىل أهنا تؾزم بالتؾػظ، والخبر: 
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َهبتف  ٓ يخالػف: ٕكف ٓ يطؾؼ طؾقفا هبة حتك يؼبضفا، وٓ يصح الؼقاس  «يف

 الؿذكقر: ٕنَّ الققػ إخراج مؾؽ إىل اهلل تعاىل والعتؼ إسؼاط حؼٍّ ولقس بتؿؾقؽ.

، وهق ترجقح شقخ انصىابهق  انقىل انثاوي :ز اهلل نهقال أتى عثد اهلل غف

اإلسَلم، ثؿ اإلمام ابـ طثقؿقـ، والؾجـة الدائؿة.
(1)

  

 ٌٖ يًٛاٖب ارتٝاض قبٌ ايكبض؟ ص:4ط َػأي١

طىل الؼقل الذي اختركاه أن الفبة ٓ تؾزم إٓ بالؼبض: فالقاهب بالخقار قبؾ 

 الؼبض، إن شاء أقبضفا وأمضاها، وإن شاء رجع فقفا ومـعفا.

فنن قبضفا الؿقهقب لف بغقر إذكف مل تتؿ الفبة، ومل يصح الؼبض طـد الحـابؾة، 

، وُحؽل طـ أبل حـقػة أكف إذا قبضفا يف الؿجؾس صح، وهى األقزبوالشافعقة، 

وإن مل يلذن لف: ٕنَّ الفبة قامت مؼام اإلذن يف الؼبض: لؽقهنا دالة طىل رضاه 

 بالتؿؾقؽ الذي ٓ يتؿ إٓ بالؼبض.

ا طىل القاهب: فَل يصح التسؾقؿ  ب عٔ شيو:ٚٝأدٝ بلنَّ التسؾقؿ لقس مستحؼًّ

 إٓ بنذكف، وٓ يصح جعؾ الفبة إذًكا يف الؼبض بدلقؾ ما بعد الؿجؾس.

رجقطف: ولق أذن القاهب يف الؼبض ثؿ رجع طـ اإلذن أو رجع يف الفبة: صحَّ 

ت. ٕنَّ ذلؽ لقس بؼبض وإن رجع بعد الؼبض مل يـػع رجقطف: ٕنَّ  الفبة تؿَّ
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (2/752 )الؿقصل (1628 )الؿحىل (8/114 )البقان (8/245-244 )الؿغـلاكظر:  (1)

البقفؼل (6/175.) 

  (7/113.)اإلكصاف (8/115 )البقان (8/242 )الؿغـلاكظر:  (2)



َُِط٣ ٚايٗطٞقَب٢ َٚايُع  189  َباُب اهٔلَب١ٔ 

 إشا َات ايٛاٖب  أٚ املٖٛٛب ي٘؟ ص:5ط َػأي١ 

أما إذا كان الؿقت بعد الؼبض فَل إشؽال: ٕهنا قد صارت يف مؾؽ 

 الؿقهقب لف.

  وأما إذا كان الؿقت قبؾ الؼبض: فؿذهب الحـابؾة بطَلن الفبة، وهق ققل

بعض الشافعقة: ٕكَّف إن كان الذي مات هق القاهب: فؼد اكتؼؾ الؿؾؽ إىل 

لقرثة، وإن كان الذي مات هق الؿقهقب لف: فَل يؿؾؽفا: ٕكف هق الذي ُوهب ا

 لف، وهق الذي يعتبر قبضف.

  وقال أبق الخطاب الحـبظ، وأكثر الشافعقة: إذا مات القاهب: قام وارثف

مؼامف يف اإلذن يف الؼبض والػسخ: ٕكف طؼد مآلف إىل الؾزوم: فؾؿ يـػسخ 

 لخقار.بالؿقت كالبقع الؿشروط فقف ا

: ٕنَّ مؾؽ القاهب زال انصحيح هق انقىل األول :قال أتى عثد اهلل غفز اهلل نه

بؿقتف، وهذا الخَلف الؿذكقر هق مػرع طـ الؼقل الذي اختركاه أنَّ الفبة ٓ تؾزم 

إٓ بالؼبض. وأما مـ يؼقل: إنَّ الفبة تؾزم بالعؼد: فَل إشؽال طـدهؿ يف صحة 

دمها.الفبة، وكػقذها، وإن مات أح
(1)

 

 إشا ٖٚب٘ ؾ٦ّٝا يف ٜس املتٗب نايٛزٜع١ ٚاملػضٛب؟ ص:6ط َػأي١

  ٓذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل أنَّ الفبة تؾزمف بؿجرد العؼد، والتؾػظ بذلؽ، و

يشترط ُمضل مدة يتلتك فقفا الؼبض، وهق ققل أمحد يف رواية، وققٌل يف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/117-.)البقان (7/115 )اإلكصاف (8/243 )الؿغـلاكظر:  (1)
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 الشافعل. مذهب 

 ل بعض وقال بعضفؿ: يشترط ُمضل مدة يتلتك فقفا الؼبض، وهق قق

، واهلل أطؾؿ.وانقىل األول أظهزالحـابؾة، والشافعقة، 
(1)

  

 ٌٖ ٜؿرتط يف اهلب١ اإلزاب ٚايكبٍٛ؟ ص:7ط َػأي١

  ،اشترط ذلؽ بعض الػؼفاء مـ الشافعقة، والحـابؾة، ومذهب مالؽ

والؿشفقر طـ أمحد، وطؾقف أكثر أهؾ العؾؿ طدم اشتراط ذلؽ، بؾ تصح الفبة 

ػاظ، وهق ترجقح شقخ اإلسَلم، وابـ الؼقؿ بالؿعاصاة، وبؿا يدل طؾقفا مـ إل

وغقرهؿ.
(2)

 

 ضابط ايكبض. ص:8ط َػأي١

الؼبض يف الفبة كالؼبض يف البقع، فػقؿا ٓ يـؼؾ، فبالتخؾقة بقـف وبقـف، وفقؿا 

يـؼؾ بـؼؾف، وفقؿا يتـاول بتـاولف.
(3)

  

 ٌٖ تضض ٖب١ املؿاع؟ ص:9ط َػأي١

  ٓ أجاز ذلؽ أكثر أهؾ العؾؿ، ومـع مـ ذلؽ أصحاب الرأي بحجة أكف

: ي ًٓ ؼبض، وأبك ذلؽ الجؿفقر، فؼالقا: بؾ يؿؽـ قبضف بالتخؾقة، وإن كان مـؼق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/114.)اإلكصاف (8/244 )الؿغـلاكظر:  (1)

أطَلم  (31/277- )مجؿقع الػتاوى (8/113 )البقان (8/245- )الؿغـلاكظر:  (2)

  (2/4.)عقـالؿقق

  (8/247.)الؿغـلاكظر:  (3)



َُِط٣ ٚايٗطٞقَب٢ َٚايُع  191  َباُب اهٔلَب١ٔ 

 
فبتسؾقؿ الؽؾ إلقف، أو تقكقؾ الشريؽ بؼبضف.
(1)

  

 اهلب١ ؾُٝا ال ميهٔ تػًُٝ٘. ص:11ط َػأي١

  مذهب الحـابؾة، والحـػقة، والشافعقة أكف ٓ تصح الفبة فقؿا ٓ يؿؽـ

غقر غاصبف مؿـ ٓ يؼدر تسؾقؿف، كالعبد أبؼ، والجؿؾ الشارد، والؿغصقب ل

 طىل أخذه: ٕنَّ الفبة يشترط فقفا الؼبض، وهذا ٓ ُيستطاع قبضف.

: واشتراط الؼدرة طىل آختقاراتكؿا يف   هلّ قاي شٚخ اإلصالَ

 هالتسؾقؿ هـا فقف كظر بخَلف ا لبقع.ا

وهق ققل أبل ثقر، ومؼتضك ققل مالؽ، فؼد أجاز هبة الؿعدوم كؿا  ُ :قهت

، واهلل أطؾؿ: ٕنَّ الفبة لقست طؼد معاوضة حتك يشترط ذا انقىل أقزبوهسقليت، 

فقف ذلؽ، وهنل طـ ذلؽ يف البقع: لقجقد الغرر، وٓ غرر هفـا، وباهلل التقفقؼ.
(2)

  

 ٌٖ تضض ٖب١ ايؿ٤ٞ اجملٍٗٛ؟ ص:11ط َػأي١

  مذهب أمحد، والشافعل، وأبل حـقػة طدم صحة ذلؽ: ٕكَّف طؼد تؿؾقؽ

 : فَل يصح يف الؿجفقل كالبقع.كاجز ٓ يصح طـدهؿ بالشروط

  ز أن يفب غقره ما ورثف مـ ومذهب مالؽ أكف تصح هبة الؿجفقل، حتك جقَّ

فَلن، وإن مل يعؾؿ قدره، وإن مل يعؾؿ أُثؾٌث هق أم ربع. وذلؽ ٕكف تبرع: فقصح 

 يف الؿجفقل كالـذر والقصقة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1633.)الؿحىل (8/119 )البقان (8/247 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (7/124.)اإلكصاف( 183)ص آختقارات (8/248-249 )الؿغـلاكظر:  (2)
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 ه: ومذهب مالؽ يف هذا أرجح.ا قاي شٚخ اإلصالَ

مل يحصؾ غرر كبقر طىل القاهب، كؿخالػة القاقع لؿا  : مابانصىاوهق  ُ :قهت

غؾب طىل ضـف مخالػة كبقرة، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 ٖب١ املعسّٚ ايصٟ   ٜٛدس بعُس؟ ص:12ط َػأي١

  ،كلن يفبف ثؿرة شجره يف هذا العام، أو ما ستؾد شاتف بعد طام، وما أشبف ذلؽ

 .فؿـع مـ ذلؽ أمحد، والشافعل، وأبق حـقػة

 حف شقخ اإلسَلم، وهق وأجاز ذلؽ مالؽ، ور ، وأدلة الػريؼقـ هل انصحيحجَّ

كػس إدلة السابؼة يف الؿسللة الؿاضقة، وهق اختقار ابـ الؼقؿ أيًضا.
(2)

  

 ٖب١ اذتٌُ ٖٚٛ يف بٛٔ أَ٘  ٚايًدي ٖٚٛ يف ايضطع. ص:13ط َػأي١

  مـع مـ ذلؽ أيًضا أمحد، والشافعل، وأبق حـقػة وغقرهؿ: ٕكف مجفقل

 معجقز طـ تسؾقؿف.

 ؽ صحة ذلؽ: لؿا تؼدم، وهق اختقار شقخ اإلسَلم، وابـ الؼقؿ ومذهب مال

.انصىابوغقرمها، وهق 
(3)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الػتاوى (7/123 )اإلكصاف( 183)ص آختقارات (8/249-255 )الؿغـلاكظر:  (1)

(31/275.) 

 أطَلم الؿققعقـ( 183)ص آختقارات (31/275 )الػتاوى (8/249 )الؿغـلاكظر:  (2)

(2/9.) 

 (.183)ص آختقارات (8/249 )الؿغـلاكظر:  (3)



َُِط٣ ٚايٗطٞقَب٢ َٚايُع  193  َباُب اهٔلَب١ٔ 

 تعًٝل اهلب١ ع٢ً ؾطط. ص:14ط َػأي١ 

  قال مجاطة مـ الػؼفاء بعدم صحة الفبة: ٕكف تؿؾقؽ كاجز، فقـايف ذلؽ

 تعؾقؼفا بالشرط كالبقع.

  وذكر بعض الحـابؾة جقاز ذلؽ، واختاره شقخ اإلسَلم انصىاب، وهق ،

وٓ كسؾؿ لفؿ ققاسفؿ: فنكف ققاٌس طىل محؾ  ،كعؾؿ دلقًَل يؿـع ذلؽ وٓ

أيًضا. كزاع
(1)

 

 تعًٝل اهلب١ بؿطط ٜٓايف ايتًُو املًٛل. ص:15ط َػأي١

َوإِْن َشَرَط فِل اْلِفبَِة ُشُروًصا  (8/255 :)الؿغـليف   قاي ابّ قداًٞ

َٓ َتبِقَعُف، َأْو ُتـَافِل ُمْؼتََضاَها، َكْحَق أَْن َيُؼقَل: َوَهبْتُؽ َهَذا، بَِشرْ  َٓ َتَفبَُف، َأْو  ِط َأْن 

ْرطُ  َيِصحُّ  : َلؿْ بَِشْرِط َأْن َتَفبَُف َأْو َتبِقَعُف، َأْو بَِشْرِط َأْن َتَفَب ُفََلًكا َشقْئًا ِة  ،الشَّ َوفِل ِصحَّ

ُروِط اْلَػاِسَدةِ فِل اْلبَقِْع.  هااْلِفبَِة َوْجَفاِن، بِـَاًء َطَؾك الشُّ

(: الشرط باصٌؾ بَل كزاع، 7/124) اإلكصافيف   ٜقاي املزداٗ

 هوالصحقح مـ الؿذهب صحة الفبة.ا

( حؽؿ ما إذا 775تؼدم يف البققع تحت حديث ) :قال أتى عثد اهلل غفز اهلل نه

اشترط ذلؽ يف الؿبقع، وقد اختركا هـالؽ ققل شقخ اإلسَلم، وابـ الؼقؿ بلنَّ ذلؽ 

 صحقح.جائز وصحقح إذا كان لؾبائع غرض 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/122.)البقان (8/255 )الؿغـل (7/124 )اإلكصافاكظر:  (1)
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هفـا أوىل بصحة الشرط إذا كان لؾقاهب غرض صحقح: ٕنَّ البقع  :ُ وأقىل 

طؼد معاوضة، والفبة طؼد تبرع، ومثال الغرض الصحقح أن يؼقل: أهب لؽ هذا 

الؿسجؾ بشرط أن ٓ هتبف لػَلن الؿبتدع. واهلل أطىل وأطؾؿ.
(1)

  

 إشا ٖٚب أ١َٟ  أٚ ؾا٠ٟ  ٚاغتج٢ٓ َا يف بٛٓٗا؟ ص:16ط َػأي١

َوإِْن َوَهَب  (8/255 :)الؿغـليف   بّ قداًٞ املقدصٛ قاي أب٘ حمٌد

ـْ  :َأَمًة َواْستَثْـَك َما فِل َبْطـَِفا َأْطتََؼ َأَمًة َواْستَثْـَك َما  َصحَّ فِل قِقَاِس َقْقِل أَْحَؿَد، فِل َم

ُمِّ ُدوَن َما فِل َبْطـَِفا، َفَلْشبََف الْ  ْٕ َع بِا َكَُّف َتبَرَّ
ِ
َوبِِف َيُؼقُل فِل اْلِعتِْؼ  ِعتَْؼ.فِل َبْطـَِفا: ٕ

، َوإِْسَحاُق، َوَأُبق َثْقٍر. ْأِي: َتِصحُّ اْلِفبَُة، َوَيبُْطُؾ  الـََّخِعلُّ َوَقاَل َأْصَحاُب الرَّ

ْستِثْـَاُء.
ِ
ُؿـَْػِصِؾ، ـَلُف، َكالْ  َؿْقُهقُب ـَفَؾْؿ َيْؿؾِْؽ الْ  :َأكَُّف َلْؿ َيَفْب اْلَقَلدَ  ،َوَلـَا آ

 ه.اُؿقَصك بِفِ ـَوَكالْ 

 تكٝٝس اهلب١ بايٛقت. ص:17ط َػأي١

 .مـع مـ ذلؽ كثقر مـ الػؼفاء: ٕكف طؼد تؿؾقؽ لعقـ فَل يصح ممقتًا كالبقع 

  وذكر بعض الحـابؾة الجقاز، واختاره شقخ اإلسَلم انصىاب، وهق :

ٕكف شرط ٓ يـايف دلقًَل شرطقًّا، والؿسؾؿقن طىل شروصفؿ، ويدل طىل صحتف 

مـ ققيل العؾؿاء أيًضا كؿا سقليت  انصحيحشترط رجقطفا طىل صحة الُعْؿَرى الؿ

بقاكف إن شاء اهلل.
(2)
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  (8/122.)البقان (1627 )الؿحىلواكظر:  (1)

  (7/125.)اإلكصاف (8/255 )الؿغـلظر: اك (2)
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 إشا نإ ي٘ زٜٔ يف ش١َ إْػإ  ؾٖٛب٘ ي٘؟ ص:18ط َػأي١ 

َوإَِذا َكاَن َلُف  (8/255 :)الؿغـليف   قاي أب٘ حمٌد بّ قداًٞ املقدصٛ

، َفَقَهبَُف َلُف، َأْو أَْبَرْأُه مِـْفُ  ـٌ ِة إْكَساٍن َدْي ُف مِـْفُ فِل ذِمَّ ُة اْلَغِريِؿ  :، َأْو أََحؾَّ ، َوَبِرَئْت ذِمَّ َصحَّ

ُف إْسَؼاٌط، َفَؾْؿ َيْػتَِؼْر إَلك اْلَؼبُقِل، َكنِْسَؼاِط  َكَّ
ِ
مِـُْف، َوإِْن َردَّ َذلَِؽ، َوَلْؿ َيْؼبَْؾُف: ٕ

ْػَعةِ  ،اْلِؼَصاصِ   َوالطَََّلِق. ،َوَحدِّ اْلَؼْذِف، َوَكاْلِعتِْؼ  ،َوالشُّ

ْقت بِِف َطَؾقْؽ.َوإِ  َدَقِة،  :َصحَّ  ْن َقاَل: َتَصدَّ ْبَراِء بَِؾْػِظ الصَّ َفنِنَّ اْلُؼْرآَن َوَرَد فِل اإْلِ

َوإِْن َقاَل:  ،[92الـساء:] ﴾ٹ ٹ     ٿ ٿ        ٿ ٿ ٺ﴿َتَعاَلك:  بَِؼْقِل اهلل

َنَّ اهلل َطَػْقت َلؽ َطـُْف.
ِ
ٕ :   ۇئ ۇئ   وئ وئ ەئ ەئ     ائ ﴿َتَعاَلك َقاَل:  َصحَّ

َداِق  ،[237البؼرة:] ﴾ۆئ ۆئ ـْ الصَّ
ْبَراَء مِ  َوإِْن َقاَل: َأْسَؼْطُتُف َطـْؽ. ،َيْعـِل بِِف اإْلِ

َكَُّف َأَتك بَِحِؼقَؼِة الؾَّْػِظ اْلَؿْقُضقِع َلُف.
ِ
ٕ : اُه. َصحَّ َكَُّف  َوإِْن َقاَل: َمؾَّْؽتُؽ إيَّ

ِ
ٕ : َصحَّ

اُه.  هابَِؿـِْزَلِة ِهبَتِِف إيَّ

وهذا واضٌح إن شاء اهلل، وقد قال ابـ حزم: ٓ يصح ذلؽ بؾػظ  :ُ قهت

)الفبة(: ٕنَّ الفبة ٓ تؽقن إٓ يف مقجقد طـده، وهذا معدوم، وٓ يجقز طـده 

 بؾػظ اإلططاء، وإكؿا يجقز بؾػظ اإلبراء، واإلسؼاط، والقضع، والتصدق.

 لػاظ، واهلل أطؾؿ.وققلف غقر صحقح: ٕنَّ العبرة بالؿعاين يف هذا الباب ٓ بإ

بسؼقط الديـ وإن مل يؼبؾ الَؿديـ هذه الفبة،  وأما ققل ابـ قدامة 

كظر. فػقف
(1)
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 إشا ٖٚب ايسٜٔ يػري َٔ ٖٛ يف شَت٘  أٚ باع٘ إٜاٙ؟ ص:19ط َػأي١

 ًٞقاي ابّ قدا   يفالؿغـل (7/251 :) ـْ ُهَق ـَ لَِغقِْر َم ْي َوإِْن َوَهَب الدَّ

تِِف، َأْو َباَطُف إيَّ  . :اهُ فِل ذِمَّ ،  َلْؿ َيِصحَّ َوبِِف َقاَل فِل اْلبَقِْع َأُبق َحـِقَػَة، َوالثَّْقِريُّ

ـْ الَِّذي ُهَق  َوإِْسَحاُق.
َقاَل َأْحَؿُد: إَذا َكاَن َلؽ َطَؾك َرُجٍؾ َصَعاٌم َقْرًضا، َفبِْعُف مِ

َٓ َكِسقئٍَة، وَ  ـْ َغقِْرِه بِـَْؼٍد َو
َٓ َتبِْعُف مِ إَِذا َأْقَرْضت َرُجًَل َدَراِهَؿ أَْو َطَؾقِْف بِـَْؼٍد، َو

ـْ َغقِْرهِ َطرَ 
ـُ  ًضا بَِؿا َلؽ َطَؾقِْف.َدَكاكِقَر، َفََل َتْلُخْذ مِ ْي : إْن َكاَن الدَّ افِِعلُّ َوَقاَل الشَّ

ـْ َتْس  :َطَؾك ُمْعِسٍر، َأْو ُمَؿاصٍِؾ، َأْو َجاِحٍد َلفُ  ُف َمْعُجقٌز َط َكَّ
ِ
ؾِقِؿِف، َلْؿ َيِصحَّ اْلبَقُْع: ٕ

نِ  ،َباذٍِل َلفُ  قْئٍ َوإِْن َكاَن َطَؾك َمؾِ  َٓ َُا :َفِػقِف َقْق ُٖ َكَُّف اْبتَاَع بَِؿاٍل َثابٍِت  :ٜأَسُس
ِ
ٕ : َيِصحُّ

، َأْو َيتََؼاَبَضاِن  ـٍ تِِف، َوُيْشتََرُط َأْن َيْشتَِرَيُف بَِعقْ ِة، َفَصحَّ َكَؿا َلْق اْشتََرى فِل ذِمَّ مَّ فِل الذِّ

. :ؾِسِ فِل الَؿجْ  ـٍ ـٍ بَِدْي َوَلـَا َأكَُّف َغقُْر َقادٍِر َطَؾك َتْسؾِقِؿِف، َفَؾْؿ  لِئََلَّ َيُؽقَن َبقَْع َدْي

بِِؼ. ،َيِصحَّ  ْٔ  َكبَقِْع ا

َٓ َغَرَر  قاي: َكَُّف 
ِ
ٕ : ، َكاْلبَقِْع، َوُيْحتََؿُؾ َأْن َتِصحَّ َٓ َتِصحَّ ا ِهبَتُُف َفقُْحتََؿُؾ أَْن  َفَلمَّ

َْطقَاِن.فِقَفا طَ  ْٕ ، َكِفبَِة ا َٓ اْلَقاِهِب، َفتَِصحُّ  هاَؾك الُؿتََّفِب، َو

: ٕكف ٓ غرر جىاسهافَل شؽ طـدي يف  اهلثحا أمَّ  :قال أتى عثد اهلل غفز اهلل نه

: ٕكف لق باطف لغقر مـ ما قالف أمحد  فانصحيح :ا البقعفقفا طىل أحد الطرفقـ. وأمَّ 

بـؼٍد دخؾ يف الصرف بدون مؼابضة، وذلؽ ربا، وإن هق يف ذمتف: فنن كان كؼًدا 

كان طرًضا بـؼد، أو كؼٍد بعرض: فؼد يدخؾ يف )ربح مامل يضؿـ(، وهق مـفل طـف. 

 مل يؿؽـ تسؾقؿف، أو يف الغرر. وقد يدخؾ يف ما
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 ايربا٠٤ َٔ اجملٍٗٛ ٌٖ تضض؟ ص:21ط َػأي١ 

 كان  مذهب الحـابؾة أهنا تصح إذا مل يؽـ لفؿا سبقؾ إىل معرفتف، قالقا: فنن

ُيستطاع معرفة قدر الؿال: فَل تصح البراءة حتك يعؾؿ قدر الؿال، وكذلؽ إن 

َطؾِؿ الذي طؾقف الحؼ بؼدر الؿال، وكتؿ ذلؽ مـ صاحب الحؼ: خقًفا مـ أكف 

 إذا طؾؿ بؼدره مل يسؿح بنبرائف مـف: فَل يصح طـدهؿ أيًضا.

 لقس ومذهب أبل حـقػة، ومالؽ صحة ذلؽ مطؾًؼا: ٕكف تبرع بحؼف، و

 بؿعاوضة حتك يشترط معرفة الؼدر.

  :ومذهب الشافعل طدم الصحة مطؾًؼا، إٓ أن يؼقد اإلبراء فقؼقل مثًَل

 أبرأتؽ مـ درهؿ إىل ألػ. وحجتف وجقد الغرر يف ذلؽ، و قاسف طىل البقع.

، واهلل أطؾؿ.انصىابهق  قىل احلاناتهح :قال أتى عثد اهلل غفز اهلل نه
(1)

 

ٖٔب يًٛؿٌ ٖب١  ص:21ط َػأي١ ُٚ  ؾُٔ ٜكبضٗا ي٘؟إشا 

َوُجْؿَؾُة َذلَِؽ َأنَّ  (8/252-253 :)الؿغـليف   قاي أب٘ حمٌد املقدصٛ

ِف، َوَولِقُُّف َيُؼقُم  ـْ َأْهِؾ التََّصرُّ
ُف َلقَْس مِ َكَّ

ِ
َٓ َقبُقُلُف: ٕ َٓ َيِصحُّ َقبُْضُف لِـَْػِسِف، َو ْػَؾ  الطِّ

َكَُّف َأْشَػُؼ َطَؾقِْف، َوَأْقَرُب إَلقِْف، َوإِْن َمَؼاَمُف فِل َذلَِؽ: َفنِْن َكاَن َلُف َأٌب أَ 
ِ
، َفُفَق َولِقُُّف: ٕ ـٌ مِق

ََب َأَقاَمُف ُمَؼاَم َكْػِسِف، َفَجَرى  ْٕ َنَّ ا
ِ
، َفَقلِقُُّف َوِصقُُّف: ٕ ، َوَلُف َوِصل  ـُ َمِق ْٕ َماَت أَُبقُه ا

َُب َغقَْر َمْلُمقنٍ  َمْجَرى َوكِقؾِِف. ْٕ ـْ َغقِْر  ،لِِػْسِؼ  :َوإِْن َكاَن ا َأْو ُجـُقٍن، َأْو َماَت َط
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، َفَلمِقـُُف اْلَحاكُِؿ.  ـُ اْلَحاكِِؿ َيُؼقُم َمَؼاَمُف،  َوِصلٍّ ِء الثَََّلَثِة، َوَأمِق َٓ َٓ َيؾِل َماَلُف َغقُْر َهُم َو

، َفقَُؼقُم ُكؾُّ َواِحٍد مِـُْفْؿ َمَؼاَم ال َِب َواْلَقِصلُّ ْٕ بِلِّ فِل اْلَؼبُقِل َوَكَذلَِؽ َوكِقُؾ ا صَّ

 .َواْلَؼبِْض إْن ُاْحتِقَج إَلقْفِ 

ـْ قاي: 
َنَّ اْلَؼبَْض إكََّؿا َيُؽقُن مِ

ِ
َٓ َأْطَؾُؿ فِقِف ِخََلًفا: ٕ ، َو افِِعلِّ َوَهَذا َمْذَهُب الشَّ

ْرعِ ـالْ   ا َغقُْرُه َفََل كِقَاَبَة َلُف.َفَصحَّ َقبُْضُف َلُف، َأمَّ  :ُؿتََّفِب َأْو َكائِبِِف، َواْلَقالِل َكائٌِب بِالشَّ

َنَّ اْلَحاَجَة  قاي:
ِ
ـْ َغقِْرِهْؿ ِطـَْد َطَدمِِفْؿ: ٕ

َوَيْحتَِؿُؾ َأْن َيِصحَّ اْلَؼبُْض َواْلَؼبُقُل مِ

َٓ  :َداِطقٌَة إَلك َذلَِؽ  َٓ َحاكَِؿ فِقِف، َوَلقَْس َلُف َأٌب َو بِلَّ َقْد َيُؽقُن فِل َمَؽان  َفنِنَّ الصَّ

َدَقاِت َوِص  ـْ الصَّ َٓ ِغـَك بِِف َط ، َوَيُؽقُن َفِؼقًرا  َفنِْن َلْؿ َيِصحَّ َقبُْض َغقِْرِهْؿ َلُف، اْكَسدَّ  :ل 

ـْ ُمَراَطاةِ  َباُب ُوُصقلَِفا إَلقِْف،
ـْ اْلَفََلِك َأْوَلك مِ َفقَِضقُع َوَيْفَؾُؽ، َوُمَراَطاُة ِحْػظِِف َط

َيةِ  َٓ ـْ َأَقاِربِِف َوَغقِْرِهْؿ. َفَعَؾك َهَذا لأِْلُمِّ : اْلِق
ـْ َيؾِقِف مِ  اكتفك اْلَؼبُْض َلُف، َوُكؾِّ َم

.باختصار يسقر
(1)

  

 إشا ٖٚب األب البٓ٘ ايضػري; قاّ َكاَ٘ يف ايكبض ٚايكبٍٛ. ص:22ط َػأي١

ـْ  (8/254 :)الؿغـلكؿا يف   قاي ابّ املِذر
ـْ َكْحَػُظ َطـُْف مِ َأْجَؿَع ُكؾُّ َم

ُجَؾ إَذا َوَهَب لَِقَلِدِه الطِّْػِؾ َداًرا بَِعقْـَِفا، َأْو َطبًْدا بَِعقْـِِف، َوَقبََضُف َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ َطَؾك  َأنَّ الرَّ

ٌة. ـْ َكْػِسِف، َوَأْشَفَد َطَؾقِْف، أَنَّ اْلِفبََة َتامَّ
هاَلُف مِ

(2)
  

، َوَأْص :  قاي ابّ قداًٞ افِِعلِّ ، َوالشَّ ْأِي.َهَذا َقْقُل َمالٍِؽ، َوالثَّْقِريِّ  َحاِب الرَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/122-.)البقانواكظر:  (1)

 .(155)ص اإلمجاعواكظر:  (2)
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 .-يعـل مع مذهبفؿ- 

ا َيْػتَِؼُر إَلك َقبْضٍ ـُثؿَّ إْن َكاَن الْ   قاي: َقْد َوَهبْت )ُاْكُتِػَل بَِؼْقلِِف:  :َؿْقُهقُب مِؿَّ

ْبـِل، َوَقبَْضتف َلفُ 
ِ
ـْ اْلَؼبُقِل َكَؿا َذَكْرَكا. (:َهَذا ٓ ُف ُيْغـِل َط َكَّ

ِ
َٓ ُيْغـِل َقْقُلُف:  ٕ َقْد )َو

ـْ اْلَؼبِْض.(: بِْؾتفقَ  َٓ ُيْغـِل َط َنَّ اْلَؼبُقَل 
ِ
َٓ َيْػتَِؼُر ُاْكُتِػَل بَِؼْقلِِف: َقْد  ٕ ا  َوإِْن َكاَن مِؿَّ

ْبـِل.
ِ
ِغقِر  َوَهبْت َهَذا ٓ ْبـِِف الصَّ

ِ
َِب ٓ ْٕ : َأْجَؿَع اْلُػَؼَفاُء َطَؾك َأنَّ ِهبََة ا ـُ َطبِْد اْلبَرِّ َقاَل اْب

 َٓ ـْ اْلَؼبِْض، َوإِْن َولِقََفا فِل ِحْجِرِه  ْشَفاَد فِقَفا ُيْغـِل َط  َيْحتَاُج إَلك َقبٍْض، َوَأنَّ اإْلِ

ـِ الْ  ـْ اْب ، َط ْهِريِّ ـْ الزُّ ـْ َكَحَؾ ـَأُبقُه: لَِؿا َرَواُه َمالٌِؽ، َط ُؿَسقِِّب، أَنَّ ُطثَْؿاَن َقاَل: َم

ـَ َذلَِؽ، َوَأْشَفَد َطَؾك َكْػِسِف، َفِفَل  َوَلًدا َلُف َصِغقًرا، َلْؿ َيبُْؾْغ َأْن َيُحقزَ  كِْحَؾًة، َفَلْطَؾ

.َجائَِزٌة، َوإِْن َولِقََفا أَُبقهُ 
(1)

 

ـْ أَْن َيُؼقَل: َقْد َقبِْؾتف. قاي:
َٓ ُبدَّ فِل ِهبَِة اْلَقَلِد مِ َوَهَذا َمْذَهُب  َوَقاَل اْلَؼاِضل: 

 َٓ َنَّ اْلِفبََة ِطـَْدُهْؿ 
ِ
ٕ : افِِعلِّ َّٓ بِنِيَجاٍب َوَقبُقٍل.الشَّ   َتِصحُّ إ

َٓ  قاي: ـْ َلْػِظ اْلَؼبُقِل، َو َلتََفا ُتْغـِل َط َٓ َْحَقاِل َوَد ْٕ ـَ ا
ـْ َقبُْؾ َأنَّ َقَرائِ

َوَقْد َذَكْرَكا مِ

َٓ ُيِػقُد َمْعـً  ـْ َكْقِن اْلَؼابِِؾ ُهَق اْلَقاِهُب، َفاْطتِبَاُر َلْػٍظ 
ـْ َغقِْر َأَدلَّ َطَؾك اْلَؼبُقِل مِ

ك مِ

َٓ َمْعـَك َلُف، َمَع ُمَخاَلَػتِِف لَِظاِهِر َحاِل الـَّبِلِّ  ٌؿ  ْرِع بِِف َتَحؽُّ  الشَّ
 هاَوَصَحاَبتِِف. ملسو هيلع هللا ىلصُوُرودِ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ الزهري، (، مـ صريؼ: مالؽ، ويقكس بـ يزيد، وسػقان بـ طققـة، ط6/175أخرجف البقفؼل ) (1)

 (، طـ ابـ طققـة، بف. وإسـاده صحقح.6/41بف، وأخرجف ابـ أبل شقبة )
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ـِ َبِشقٍر  (999) ـِ الـُّْعَؿاِن ْب   َط

ِ
َفَؼاَل: إكِّل  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َأَباُه َأَتك بِِف َرُسقَل اهلل

  َكَحْؾت اْبـِل َهَذا ُغََلًما َكانَ 
ِ
ََوَلِدكََكَحْؾتف»: ملسو هيلع هللا ىلصلِل، َفَؼاَل َرُسقُل اهلل  «ِمْثَؾََهَذا؟ََأُكؾَّ

 
ِ
، َفَؼاَل َرُسقُل اهلل َٓ  ملسو هيلع هللا ىلص. َوفِل َلْػٍظ: َفاْكَطَؾَؼ أَبِل إَلك الـَّبِلِّ «َفاْرِجْعفَُ»: ملسو هيلع هللا ىلصَفَؼاَل: 

ِفْؿ؟»لِقُْشِفَدُه َطَؾك َصَدَقتِل، َفَؼاَل:  َبَِقَلِدكَُكؾِّ ، َقاَل:  «َأَفَعْؾتََهَذا َٓ ُؼقاَاهللََ»َقاَل  اتَّ

ََأْواَلدُِكؿَْ ـَ َدَقةَ «َواْعِدُلقاَبَْق  ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.. . َفَرَجَع َأبِل، َفَردَّ تِْؾَؽ الصَّ

كََأْنََيُؽقُكقاََأيََ». ُثؿَّ َقاَل: «َفَلْشِفْدََعَؾكََهَذاََغْقرِي»َوفِل ِرَواَيٍة لُِؿْسؾٍِؿ َقاَل:  ُسرُّ

ََسَقاًء؟ .«َفاَلَإَذنَْ»َقاَل: َبَؾك، َقاَل:  «َلؽَفِلَالبِرِّ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 سهِ ايتؿضٌٝ بني األٚالز يف ايع١ٝٛ. ص:1ط َػأي١

  ،ذهب مجاطٌة مـ العؾؿاء إىل وجقب العدل بقـ إوٓد يف العطقة، والفبة

ل صاوس، وطروة، ومجاهد، والثقري، وابـ وتحريؿ التػضقؾ بقـفؿ، وهق قق

الؿبارك، وأمحد، وإسحاق، والبخاري، واستدلقا طىل ذلؽ بحديث الـعؿان بـ 

، «الَتشفدينَعؾكَجقر»: الصحقحقـبشقر الذي يف الباب، ويف رواية لف يف 

، وهق ققل بعض «الَأشفدَإالَعؾكَحؼ»( مـ حديث جابر: 1624ولؿسؾؿ )

 الؿالؽقة.

 قر إىل أنَّ العدل بقـ إوٓد مستحب ولقس واجبًا، وهق ققل وذهب الجؿف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(. والؾػظ الثاين لػظ رواية 17( )13( )9( )1623(، ومسؾؿ )2587( )2586أخرجف البخاري ) (1)

 مسؾؿ، ويف البخاري كحقه. 
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شريح، وجابر بـ زيد، والحسـ بـ صالح، ومالؽ، والؾقث، والشافعل،  

ؾ: صح وُكره. واحتجقا طىل ذلؽ بؼقلف يف  وأصحاب الرأي، وقالقا: إذا َفضَّ

َغقري»حديث الـعؿان:  ذكر هذا بعضفؿ، واستدل لفؿ أيًضا  «أشفدَعؾكَهذا

( بنسـاد ضاهره الصحة: 3685رواه الـسائل ) «أالَسقيتَبقـفؿ»: لف بؼق

 فنن ضاهره أكف مـ باب إفضؾقة.

واستدلقا أيًضا طىل ذلؽ بلنَّ أبا بؽر كحؾ طائشة ابـتف جذاذ طشريـ وسًؼا 

 ( بنسـاد صحقح.2/752) الؿقصندون سائر ولده. أخرجف مالؽ يف 

: لصراحة ألػاظ الحديث انصىابهق  ىل األولانق :قال أتى عثد اهلل غفز اهلل نه

اه الـبل  َأوالدكؿ»جقًرا، وقال:  يف ذلؽ، فؼد سؿَّ َبقـ الَ»، وقال: «اعدلقا

 ، وهذا يدل طىل أنَّ التػضقؾ باصؾ.«أشفدَإالَعؾكَحؼ

، ثؿ ابـ الؼقؿ، ثؿ الصـعاين، ثؿ وهق ترجقح شقخ اإلسَلم ابـ تقؿقة 

واإلمام ابـ طثقؿقـ، واإلمام القادطل رمحة اهلل الشقكاين، ثؿ الؾجـة الدائؿة، 

 طؾقفؿ أمجعقـ.

وقد أجاب الجؿفقر طـ حديث الـعؿان بتلويَلت ضعقػة، أوردها الحافظ 

 مع الرد طؾقفا. الػتحيف 

: أجاب طروة طـ الػتح، فؼال الحافظ يف وأما أثر أبل بؽر الصديؼ 

 قصة طائشة بلن إخقهتا كاكقا راضقـ بذلؽ.
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: ويحتؿؾ أن يؽقن قد كحؾفا، وكحؾ غقرها مـ ولده، أو ابّ قداًٞ قاي 

 كحؾفا وهق يريد أن يـحؾ غقرها.

ويتعقـ محؾف طىل أحد هذه القجقه: ٕنَّ محؾف طىل مثؾ محؾ الـزاع مـفل  قاي:

طـف، وأقؾ أحقالف الؽراهة، والظاهر مـ حال أبل بؽر اجتـاب الؿؽروهات، وأما 

َ»ققلف:  يدل طىل أنَّ هذا إمر لؾتقبقخ، ولقس لإلباحة،  «غقريفلشفدَعؾكَهذا

ويدل طىل ذلؽ بؼقة ألػاظ الحديث، وكقػ يجقز أن يلمره بتلكقده باإلشفاد مع 

 أمره برده، وتسؿقتف إياه جقًرا. َوَحْؿُؾ الحديث طىل هذا محٌؾ لحديث الـبل 

 طىل التـاقض والتضاد.

َبقـفؿ»وأما ققلف:  َسقيت فظ: هذا جقد، لقٓ ورود تؾؽ ، فؼال الحا«أال

إلػاظ الزائدة طىل هذه الؾػظة، وٓسقؿا أنَّ تؾؽ الرواية بعقـفا وردت بصقغة 

ـَفؿ»إمر أيًضا حقث قال:  َبَْق  ه.ا«َسقِّ

(، وأمحد 3686والرواية الثاكقة صحقحة أيًضا، وهل طـد الـسائل ) ُ :قهت

( وغقرمها.4/268)
(1)

  

 ١ باط١ً؟إشا ؾضٌ بعض ٚيسٙ  ؾٌٗ اهلب ص:2ط َػأي١

بعد أن ذكر الؼائؾقـ - (2587 )الػتحيف   قاي احلافظ ابّ حجز

: ثؿ الؿشفقر طـ همٓء أهنا باصؾة، وطـ أمحد أهنا تصح، ويجب أن -بالقجقب

 هيرجع.ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2587.)الػتح (8/256-257 )الؿغـلواكظر:  (1)
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ومؿـ قال بالبطَلن طروة بـ الزبقر، وإسحاق، وهق ققل أمحد يف رواية،  ُ :قهت 

، بق حػص، وشقخ اإلسَلم واختار هذا بعض أصحابف مـفؿ: ابـ بطة، وأ

ح ذلؽ الصـعاين، والشقكاين: ٕنَّ الـبل  اها جقًرا، وقال:  ورجَّ الَأشفدَ»سؿَّ

، وهذا اختقار اإلمام ابـ «مـَعؿؾَعؿاًلَلقسَعؾقفَأمركاَففقَرد»، و«إالَعؾكَحؼ

، وطىل هذا الؼقل فنكف يجب طؾقف الرجقع فقفا: فنن مل يػعؾ حتك طثقؿقـ 

 أن يرتجعقا ما وهبف.مات: فؾؾقرثة 

والرواية إخرى التل طـد أمحد أهنا تصح، وطؾقف الرجقع، فنذا مات فؾقس 

لؾقرثة الرجقع، وهق ققل الجؿفقر: ٕهنؿ ٓ يرون تحريؿ التػضقؾ، واستدل 

، فؼالقا: هذا يدل طىل صحة الفبة، فقحتاج إىل «فارجعف»لفذا الؼقل بؼقلف: 

 فقفا. رجقع

: ويف آحتجاج بذلؽ كظر، والذي يظفر أن ػتحاليف   قاي احلافظ

، أي: ٓ تؿض الفبة الؿذكقرة، وٓ يؾزم مـ ذلؽ تؼدم «ارجعف»معـك ققلف 

 الفبة. صحة

، واهلل أطىل وأطؾؿ.انقىل تانثطالن أظهز :قال أتى عثد اهلل غفز اهلل نه
(1)

  

ل ابـ الؼائؾقن بجقاز التػضقؾ يؽرهقن ذلؽ، ويستحبقن التسقية، قا تيبيُ:

(: وٓ خَلف بقـ أهؾ العؾؿ يف استحباب 8/259) الؿغـليف  قدامة 

 هالتسقية حتك قال إبراهقؿ: كاكقا يستحبقن أن يسقوا بقـفؿ حتك يف الُؼبَؾ.ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.186)ص آختقارات (8/275 )الؿغـل (2587) الػتحاكظر:  (1)
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 ضابط ايعسٍ بني األٚالز. ص:3ط َػأي١

  ذهب مجاطة مـ أهؾ العؾؿ إىل أنَّ العدل يف العطقة أن يعطقفؿ كالؿقراث

هذا ققل ططاء، وشريح، ومحؿد بـ الحسـ، وأمحد، لؾذكر مثؾ حظ إكثققـ، و

وإسحاق، وبعض الشافعقة، والؿالؽقة، وهذا الؼقل اختاره شقخ اإلسَلم، وابـ 

الؼقؿ، والشقخ ابـ باز، والشقخ ابـ طثقؿقـ، وهق ضاهر اختقار الشقكاين يف 

وبؾ الغؿام وطؿدهتؿ أنَّ هذه قسؿة اهلل لؾؿقراث، وٓ أطدل مـ قسؿة اهلل ،

وجؾ، والفبة والعطقة لألوٓد هل طبارة طـ تعجقؾ لؿا سقستحؼقكف بعد  طز

 مقت مقرثفؿ: فَل يصح مخالػة الؼسؿة الؿذكقرة بسبب التعجقؾ.

  وذهب مجاطة مـ أهؾ العؾؿ إىل أنَّ العدل يف العطقة أن يسقي بقـفؿ يف مؼدار

استدل أهؾ و العطاء، وهذا ققل مالؽ، والشافعل، وأبل حـقػة، وابـ الؿبارك.

َبقـفؿ»هذا الؼقل برواية الـسائل الؿتؼدمة:  سقواَبقـَ»، واستدلقا بحديث: «سقِّ

َلػضؾتَالـساء َأحًدا؛ َكـتَمػضاًل َفؾق َالعطقة، َيف أخرجف الطبراين  «أوالدكؿ

(، مـ صريؼ: سعقد بـ يقسػ الرحبل، طـ 6/177(، والبقفؼل )11997)

مرفقًطا بف، وهق حديث  يحقك بـ أبل كثقر، طـ طؽرمة، طـ ابـ طباس 

ضعقٌػ مـؽر، وسبب ضعػف سعقد بـ يقسػ: فنكف ضعقػ، قال ابـ أبل طدي 

 هيف ترمجتف: لقس لف أكؽر مـ هذا الحديث.ا

معضًَل، أخرجف  وقد خالػف إوزاطل فرواه طـ يحقك بـ أبل كثقر طـ الـبل 

.ؾؿكذلؽ سعقد بـ مـصقر وغقره، فرواية سعقد بـ يقسػ مـؽرة، واهلل أط
(1)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (345.)الضعقػةواكظر  (1)
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سقَ»، وأما رواية: -واهلل أطؾؿ- انقىل األول أقزب :قال أتى عثد اهلل غفز اهلل نه 

ففل رواية ضاهر إسـادها آحتجاج، ولؽـ أكثر صرق الحديث فقف إمر  «بقـفؿ

بالعدل، ولق سؾؿ صحتفا: لؽان الؿراد هبا إمر بالتسقية يف العطقة دون تعرض 

لؾؿؼدار، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 ٜؿٌُ األَط بايعسٍ يف ايع١ٝٛ غري األٚالز َٔ األقاضب؟ٌٖ  ص:4ط َػأي١

(: ولقس طؾقف التسقية بقـ سائر 8/265) الؿغـليف   قاي ابّ قداًٞ

أقاربف، وٓ إططاؤهؿ طىل قدر مقاريثفؿ، سقاء كاكقا مـ جفة واحدة، كنخقة 

 هوأخقات، وأطؿام وبـل طؿ، أو مـ جفات كبـات وأخقات وغقرهؿ.ا

(: وٓ يجب التسقية 185)ص آختقاراتكؿا يف   الَٗقاي شٚخ اإلص

 هبقـ سائر إقارب الذيـ ٓ يرثقن كإطؿام واإلخقة مع وجقد إب.ا

 ٌٖ زب ع٢ً األّ أّٜضا ايعسٍ يف ايع١ٝٛ ألٚالزٖا؟ ص:5ط َػأي١

(: وإم يف الؿـع مـ الؿػاضؾة بقـ 8/261) الؿغـليف   قاي ابّ قداًٞ

َبقـَأوالدكؿ»: ملسو هيلع هللا ىلصل إوٓد، كإب: لؼقل الـب َاهللَواعدلقا ، وٕهنا أحد «اتؼقا

القالديـ، فؿـعت التػضقؾ كإب، وٕن ما يحصؾ بتخصقص إب بعض ولده 

مـ الحسد والعداوة يقجد مثؾف يف تخصقص إم بعض ولدها، فثبت لفا مثؾ 

 هحؽؿف يف ذلؽ.ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 آختقارات (5/114 )تقضقح إحؽام (2587 )الػتح (8/259 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (8/159.)البقان (13/186 )التؿفقد( 184)ص
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ـِ َطبَّاٍس  (999) ـِ اْب ََكالَؽْؾِبَالَعائَِ»: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل الـَّبِلُّ  ،َوَط َِهَبتِِف َفِل َُد

ََيُعقُدَفِلََقْقئِفَِ  . ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.«َيِؼلُءَُثؿَّ

ْقءَِ»: َوفِل ِرَواَيٍة لِْؾُبَخاِريِّ  ـَاََمَثُؾَالسَّ فِلَِهَبتِِفََكالَؽْؾِبََيْرِجُعَفِلََ،َالَِّذيََيُعقدََُلْقَسََل

.«َقْقئِفَِ
(1)

 

ـِ ُطَؿَر، (999) ـِ اْب  َوَط

ـِ َطبَّاسٍ  (999) ـِ الـَّبِلِّ  َواْب :  ملسو هيلع هللا ىلص، َط َٓ َلَِرُجٍؾَُمْسؾِؿٍَ»َقا َأْنَُيْعطَِلََاَلََيِحؾُّ

َالَقالَِ ََيْرِجَعَفِقَفا،َإالَّ َحُف «َدَفِقاَمَُيْعطِلََوَلَدهَُالَعطِقََّةَُثؿَّ . َرَواُه َأْحَؿُد، َوإَْرَبَعُة، َوَصحَّ

ـُ ِحبَّاَن، َوالَحاكِؿُ  ، َواْب .التِّْرمِِذيُّ
(2)

 

 حاديثاملسائل واألحكام املستفادة من األ

 سهِ ضدٛع غري األب يف ٖبت٘. ص:1ط َػأي١

  ،ذهب مجاطة مـ أهؾ العؾؿ إىل تحريؿ ذلؽ، وهق ققل أمحد، والشافعل

ل ثقر وغقرهؿ، واستدلقا طىل ذلؽ بالحديثقـ الؿذكقريـ، وطزا الحافظ وأب

 هذا الؼقل لؾجؿفقر.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 8( )1622(، ومسؾؿ )2622( )2589أخرجف البخاري ) (1)

(، 6/267(، والـسائل )2132(، والترمذي )3539(، وأبقداود )1/237أمحد ). أخرجف سػٔ (2)

(، كؾفؿ مـ صريؼ حسقـ الؿعؾؿ 2/46(، والحاكؿ )5123(، وابـ حبان )2377وابـ ماجف )

طـ طؿرو بـ شعقب طـ صاوس طـ ابـ طؿر وابـ طباس فذكره. وإسـاده حسـ، رجالف ثؼات إٓ 

 طؿرو بـ شعقب: فنكف حسـ الحديث. 
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   وذهب بعضفؿ إىل أنَّ القاهب لف الرجقع: إٓ إن كاكت الفبة لذي رحؿ، أو

أثقب طؾقفا، فؾقس لف الرجقع يف إحدى هاتقـ الحالتقـ، وهذا ققل الـخعل، 

 والثقري، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

َماملَيثبَعؾقفا»ا طىل ذلؽ بحديث: واحتجق َففقَأحؼَهبا؛ ، «مـَوهبَهبة

وهق حديث ضعقػ مرفقًطا، وسـبقـ إن شاء اهلل سبب ضعػف يف آخر هذا الباب، 

مالؽ أكف قال: مـ وهب هبة  مقصنكؿا يف  ولؽـ صحَّ طـ طؿر بـ الخطاب 

وهب هبة أراد أراد هبا صؾة رحؿ، أو طىل وجف الصدقة: فنكف ٓ يرجع فقفا، ومـ 

 (.2/754هبا الثقاب: ففق طىل هبتف يرجع فقفا إذا مل يرض مـفا. رواه مالؽ )

، وققل طؿر يحؿؾ طىل انصىابهق  انقىل األول :قال أتى عثد اهلل غفز اهلل نه

، أو طرًفا، واهلل أطؾؿ. ًٓ مـ اشترط ذلؽ قق
(1)

  

 ضدٛع األب يف اهلب١. ص:2ط َػأي١

 ء، سقاء كان لؼصد التسقية أو لغقر لف الرجقع يف الفبة طـد مجفقر العؾؿا

ذلؽ، وهق ققل مالؽ، والشافعل، وأمحد، وإسحاق، وإوزاطل، وأبل ثقر، 

واستدلقا بحديث الـعؿان ابـ بشقر الذي يف أول الباب، وبحديث ابـ طباس، 

 .«..إالَالقالدَفقامَُيعطلَولده»وابـ طؿر الؿتؼدم: 

 ل أصحاب الرأي، والثقري، وذهب بعضفؿ إىل أكف لقس لف الرجقع، وهق قق

 .«العائدَيفَهبتفَكالعائدَيفَققئف»والعـبري، وأمحد يف رواية: لحديث: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2622.)الػتح (8/277 )الؿغـلاكظر:  (1)
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بلكف طام  مخصقص بلدلة الجؿفقر الؿتؼدمة،  ُٗأجٚب عّ اصتدالهلٍ ٓذا:

، واهلل أطؾؿ.انصىابهق  وقىل اجلمهىر
(1)

  

 ٌٖ يألّ ايطدٛع يف اهلب١ اييت ٚ ٖبتٗا يٛيسٖا؟ ص:3ط َػأي١

  ،وبعض الحـابؾة أنَّ لفا الرجقع كإب، وهق ققل ابـ مذهب الشافعل

 .حزم، وطزاه الحافظ لؾجؿفقر

َولده»واستدلقا طىل ذلؽ بالحديث:  َيعطل َفقام َالقالد ، فلدخؾقها يف «إال

جـس )القالد(: تغؾقبًا. وبعضفؿ شركفا يف هذا الحؽؿ بالؼقاس، وقالقا: لفا الحؼ 

 مـ أوٓدها كإب وأكثر.

 ثر أصحابف أن إم لقس لفا الرجقع: ٕنَّ إب هق الذي ومذهب أمحد وأك

«أكتَومالؽَألبقؽ»يؽتسب، وولده مـ كسبف، ويف الحديث: 
(2)

، وٕنَّ إم مل 

 يلت كص يف جقاز الرجقع لفا يف ذلؽ.

  :وقال مالؽ: إن كان أبقه حقًّا فؾفا الرجقع، وإن كان مقتًا فَل رجقع لفا

 ٓزمة كصدقة التطقع. ٕهنا هبة لقتقؿ، وهبة القتقؿ

.انقىل األولهق  -واهلل أطؾؿ- انزاجح ُ :قهت
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2578.)الػتح (8/261-262 )الؿغـلاكظر:  (1)

رقؿ  اإلرواءحديث حسـ، جاء طـ مجاطة مـ الصحابة، وهق ثابت بطرقف وشقاهده، اكظر:  (2)

(838.) 

 (3/355 )السقؾ (7/145 )اإلكصاف (2587 )الػتح (8/263 )الؿغـلاكظر:  (3)

الؿحىل (1629.) 
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 ٖب١ ايطدٌ يعٚدت٘ ٚاملطأ٠ يعٚدٗا  ٌٖ هلُا ايطدٛع ؾٝٗا؟ ص:4ط َػأي١ 

أما الزوج فؾقس لف الرجقع طـد أهؾ العؾؿ، وقال ابـ قدامة: طىل ققلفؿ 

 مجقًعا.

 وأما الزوجة فاختؾػ أهؾ العؾؿ هؾ لفا الرجقع أم ٓ؟ طىل أققال:

 ؿذهب الجؿفقر أهنا لقس لفا الرجقع، وهق ققل طؿر بـ طبد العزيز، ف

والـخعل، وربقعة، ومالؽ، والثقري، والشافعل، وأبل ثقر، وأمحد يف رواية، 

، وحديث: «العائدَيفَهبتفَكالعائدَيفَققئف»والبخاري وغقرهؿ: لعؿقم حديث: 

 .«الَحيؾَألحدَأنَيعطلَالعطقة،َثؿَيرجعَفقفا»

 الشعبل، وأمحد يف رواية إىل أنَّ لفا الرجقع.وذهب شريح، و 

( مـ صريؼ: سؾقؿان الشقباين طـ محؿد بـ 9/115وأخرج طبد الرزاق )

طبد اهلل الثؼػل طـ طؿر قال: إنَّ الـساء ُيْعطقـ رغبة ورهبة، فليؿا امرأة أططت 

 زوجفا فشاءت أن ترجع رجعت. قال الحافظ: إسـاده مـؼطع.

ؿر طـ الزهري قال: رأيت الؼضاة يؼقؾقن الؿرأة وأخرج طبد الرزاق طـ مع

 فقؿا وهبت لزوجفا، وٓ يؼقؾقن الزوج فقؿا وهب ٕمرأتف.

  ها وخدطفا، وهق صحقح وطـ شريح، والزهري أنَّ لفا الرجقع إن كان غرَّ

 طـفؿا.

 .وطـ أمحد رواية: إن كان الؿقهقب مفرها، وسللفا: فؾفا الرجقع، وإٓ فَل 
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ها، وخدطفا، وزخرف لفا الؼقل: فؾفا  :فز اهلل نهقال أتى عثد اهلل غ  إن كان َغرَّ

الرجقع: وإٓ فَل، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 ؾطٚط ضدٛع األب يف اهلب١. ص:5ط َػأي١

ذكر الؼائؾقن بلنَّ لألب الرجقع يف الفبة شروًصا يف ذلؽ، ويف بعضفا 

 اختَلف:

 أن تؽقن الفبة باققة يف مؾؽ آبـ. الشرط األول:

بعد أن ذكر هذا - (8/264 )الؿغـليف   ٞقاي أب٘ حمٌد بّ قداً

ـْ مِْؾؽِِف، بِبَقٍْع َأْو ِهبَةٍ : -الشرط َلْؿ  :َأْو إْرٍث َأْو َغقِْر َذلَِؽ  ،َأْو َوْقٍػ  ،َفنِْن َخَرَجْت َط

َكَُّف إْبَطاٌل لِِؿْؾِؽ َغقِْر اْلَقلَ 
ِ
ُجقُع فِقَفا: ٕ ـْ َلُف الرُّ  ِد.َيُؽ

َأْو إْرٍث َوَكْحِق  ،َأْو َوِصقَّةٍ  ،َأْو ِهبَةٍ  ،َسبٍَب َجِديٍد، َكبَقْعٍ َوإِْن َطاَدْت إَلقِْف بِ  قاي:

ـْ قِبَِؾ َأبِقِف،  :َذلَِؽ 
َكََّفا َطاَدْت بِِؿْؾٍؽ َجِديٍد َلْؿ َيْستَِػْدُه مِ

ِ
ُجقَع فِقَفا: ٕ َلْؿ َيْؿؾِْؽ الرُّ

ـْ مَ   .ْقُهقًبا َلفُ َفََل َيْؿؾُِؽ َفْسَخُف َوإَِزاَلتَُف، َكَالَِّذي َلْؿ َيُؽ

ُؿْشتَِري، َفِػقِف ـَأْو َفَؾِس الْ  ،َوإِْن َطاَدْت إَلقِْف بَِػْسِخ اْلبَقِْع، لَِعقٍْب، َأْو إَقاَلةٍ  قاي:

َُا :َوْجَفانِ  ُٖ بََب الْ  :ٜأَسُس َنَّ السَّ
ِ
ُجقَع: ٕ ُؿِزيَؾ اْرَتَػَع، َوَطاَد اْلِؿْؾُؽ ـَيْؿؾُِؽ الرُّ

ِل، َفَلْش  َوَّ ْٕ بَِب ا ْرِط.ـبََف َما َلْق َفَسَخ اْلبَقَْع بِِخقَاِر الْ بِالسَّ ْٔٞ َؿْجؾِِس أَْو ِخقَاِر الشَّ  :َٚايٖجا

ـْ اْكتََؼَؾ إَلقِْف َطَؾقِْف،  َنَّ اْلِؿْؾَؽ َطاَد إَلقِْف َبْعَد اْستِْؼَراِر مِْؾِؽ َم
ِ
ُجقَع: ٕ َٓ َيْؿؾُِؽ الرُّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/113-115.)مصـػ طبد الرزاق (2588 )الػتح (8/278 )الؿغـلاكظر:  (1)
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ْرِط، َأْو ِخقَاِر َفلَ  َفَلْشبََف َما َلْق َطاَد إَلقِْف بِِفبٍَة.  ا إْن َطاَد إَلقِْف لِْؾَػْسِخ بِِخقَاِر الشَّ مَّ

َنَّ اْلِؿْؾَؽ َلْؿ َيْستَِؼرَّ َطَؾقْفِ 
ِ
ُجقُع: ٕ  ه.ااْلَؿْجؾِِس، َفَؾُف الرُّ

 : لعؿقم الحديث، واهلل أطؾؿ.نه انزجىع فيهاأنَّ  انذي يظهز ُ :قهت

 لد.أن تؽقن الفبة باققة يف تصرف الق الشرط الجاىي:

وذلؽ كؿا إذا رهـ العقـ الؿقهقبة، أو أفؾس وحجر طؾقف: فَل يؿؾؽ إب 

ًٓ لحؼ غقر القلد: فنْن زال الؿاكع مـ التصرف فؾف  الرجقع فقفا: ٕنَّ يف ذلؽ إبطا

الرجقع.
(1)

 

 أن ٓ يتعؾؼ هبا رغبة لغقر القلد. الشرط الجالح:

ف، فقعطقكف السؾع وذلؽ مثؾ أن يفب ولده شقئًا، فقرغب الـاس يف معامؾت

ديـًا، أو رغبقا يف مـاكحتف، فزوجقه إن كان ذكًرا، أو تزوجت إكثك لذلؽ، فػل 

 هذه الؿسللة ققٓن:

اشتراط ذلؽ: فنْن حصؾ ذلؽ فؾقس لف الرجقع، وهذا ققل مالؽ،  األٗي:

الَضررَ»وأمحد يف رواية، وإسحاق: ٕكف تعؾؼ بف حؼ غقر آبـ، ويف الحديث: 

 وهذا ضاهر اختقار شقخ اإلسَلم.، «والَضرار

إالَ»ٓ يشترط ذلؽ، ولف الرجقع، وإن حصؾ ذلؽ: لعؿقم حديث:  اهجاُٛ:

 ، وهق ققل أمحد يف رواية، وابـ حزم.«القالدَفقامَيعطلَولده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/264-.)الؿغـلاكظر:  (1)
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ؾؿ أكف إن كان إب يع -واهلل أطؾؿ- انذي يظهز يل :قال أتى عثد اهلل غفز اهلل نه 

أطؾؿ. فَل رجقع لف وإٓ فؾف أن يرجع، واهللفقهب لف ذلؽ مـ أجؾ ذلؽ:  ذلؽ
(1)

  

 أن ٓ تزيد العقـ الؿقهقبة زيادة متصؾة. الشرط الرابع:

وذلؽ مثؾ سؿـ الشاة، وكبر العبد، أو الشجر، وما أشبف ذلؽ، فػل اشتراط 

 ذلؽ ققٓن ٕهؾ العؾؿ:

اشتراط ذلؽ: فؾقس لف الرجقع إذا حصؾ ذلؽ، وهق مذهب أبل  األٗي:

أمحد يف رواية، وذلؽ ٕنَّ الزيادة مؾؽ لؾقلد، فؾؿ يؿؾؽ القالد الرجقع حـقػة، و

فقفا، وإذا امتـع الرجقع فقفا امتـع الرجقع يف إصؾ: لئَل يػضل إىل سقء 

 الؿشاركة، وضرر التشؼقص.

طدم اشتراط ذلؽ، ولف الرجقع فقفا إذا حصؾ ذلؽ فقفا، وهذا  اهجاُٛ:

هنا زيادة يف الؿقهقب، فؾؿ تؿـع الرجقع مذهب الشافعل، وأمحد يف رواية: ٕ

 كالزيادة قبؾ الؼبض، وكالزيادة الؿـػصؾة.

أنَّ الزيادة إذا كاكت كثقرة وكبقرة: فَل  انذي يظهز :قال أتى عثد اهلل غفز اهلل نه

رجقع لف: ٕهنا أشبفت الفبة إذا تغقرت إىل شلء آخر، كالخشب يجعؾف باًبا، 

الرجقع، وما هفـا شبقف بف، وأما إن كاكت الزيادة والحب يجعؾف زرًطا: فؾقس لف 

 قؾقؾة: فؾف الرجقع، واهلل أطؾؿ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.186)ص آختقارات (2587 )الػتح (1629 )الؿحىل (8/266 )الؿغـلاكظر:  (1)
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الزيادة الؿـػصؾة كقلد الشاة إذا محؾت طـد القلد، ثؿ ولدت، ٓ تؿـع  تيبيُ:

الرجقع: فؾؾقالد أن يرجع يف إم، وأما ولد الشاة ففق لؾقلد طـد أكثر أهؾ العؾؿ: 

ؾؿ.ٕهنا حصؾت يف مؾؽف، واهلل أط
(1)

  

 إٕ تًـ بعض ايعني  أٚ ْكضت قُٝتٗا  ؾٌٗ يألب ايطدٛع؟ ص:6ط َػأي١

ذكر أهؾ العؾؿ أنَّ لف الرجقع: ٕكف مل يتعؾؼ فقفا حؼ لؾقلد، بؾ كؼص مـفا، 

ولقس طىل آبـ ضؿان فقؿا تؾػ مـفا: ٕهنا تتؾػ طىل مؾؽف.
(2)

  

ٓ يػتؼر الرجقع يف الفبة إىل حؽؿ حاكؿ طـد أمحد، والشافعل  

، خَلًفا ٕبل حـقػة.انصحيحغقرمها، وهق و
(3)

  

 ٌٖ ٜؿتكط ايطدٛع إىل تًؿغ  أٚ ٜكع ايطدٛع بايؿعٌ؟ ص:7ط َػأي١

أما إذا تؾػظ ببعض إلػاظ الدالة طىل الرجقع: وقع الرجقع طـد الحـابؾة، 

 والشافعقة وغقرهؿ.

وأما إن أخذ ما وهبف لقلده: فنْن كقى بف الرجقع كان رجقًطا، والؼقل ققلف يف 

، وإن مل ُيْعَؾؿ: هؾ كقى الرجقع أو ٓ؟ وكان ذلؽ بعد مقت إب: فنن مل كقتف

تقجد قريـة تدل طىل الرجقع: مل يحؽؿ بؽقكف رجقًطا: ٕنَّ إخذ يحتؿؾ الرجقع 

 وغقره، فَل كزيؾ حؽًؿا يؼقـقًّا بلمر مشؽقك فقف.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1635.)الؿحىل (8/266-267 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (7/141.)اإلكصاف (8/268 )الؿغـلاكظر:  (2)

  (7/269.)الؿغـلاكظر:  (3)
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   وإن اقتركت بف قرائـ تدل طىل الرجقع فػقف خَلف: فؿـفؿ مـ قال: يؽقن

جقًطا. وهق ققل بعض الحـابؾة: حؽًؿا بدٓلة الؼرائـ. ومـفؿ مـ قال: ٓ ر

 يؽقن رجقًطا. تؼديًؿا لحؽؿ إصؾ، وهق ققل الشافعل، وبعض الحـابؾة.

أكف يحؽؿ بؽقكف رجقًطا، واهلل أطؾؿ. واألقزب
(1)

  

ـْ َغقْ  (8/269 :)الؿغـليف  قال ابـ قدامة  
ُجقَع مِ ِر َوإِْن َكَقى الرُّ

َٓ َقْقلٍ  َكَُّف إْثبَاُت اْلِؿؾِِؽ َطَؾك َماٍل  :فِْعٍؾ َو
ِ
ُجقُع َوْجًفا َواِحًدا: ٕ َلْؿ َيْحُصْؾ الرُّ

 الـِّقَِّة، َكَسائِِر اْلُعُؼقدِ. ،َمْؿُؾقٍك لَِغقِْرهِ 
دِ ُجقَع بَِشْرٍط،  َفَؾْؿ َيْحُصْؾ بُِؿَجرَّ َوإِْن َطؾََّؼ الرُّ

ْفِر َفَؼدْ َفَؼاَل: إَذا َجاَء َرْأُس  َٓ  .َرَجْعت فِل اْلِفبَةِ  الشَّ َنَّ اْلَػْسَخ لِْؾَعْؼِد 
ِ
ٕ : َلْؿ َيِصحَّ

َٓ َيِؼُػ اْلَعْؼُد َطَؾقِْف.  هاَيِؼُػ َطَؾك َشْرٍط، َكَؿا 

 ٌٖ يًٛايس إٔ ٜأخص َٔ َاٍ ٚيسٙ ٜٚتًُه٘؟ ص:8ط َػأي١

  مذهب أمحد وأصحابف أنَّ لؾقالد أن يلخذ مـ مال ولده ما شاء، ويتؿؾؽف مع

لحاجة وطدمفا، صغقًرا كان القلد أو كبقًرا، بشرط أن ٓ يجحػ بآبـ وَيضرَّ ا

 بف، أو يلخذ شقئًا تتعؾؼ بف حاجتف، وأن ٓ يلخذ مـ مال ولٍد ويعطقف ٔخر.

، وهق حديث ثابت «أكتَومالؽَألبقؽ»: دلقؾفؿ طىل أنَّ لف إخذ ققلف 

َمـََإن»لف صرق يصح هبا، واستدلقا بحديث:  طـ الـبل  َأكؾتؿ أصقبَما

.، وهق حديث ثابت أيًضا«كسبؽؿ،َوإنَأوالدكؿَمـَكسبؽؿ
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2655.)الػتح (8/269 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (838( )1626.)اإلرواءواكظر تخريج الحديثقـ يف  (2)
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الَ»واستدلقا بلكف لقس لف أن يجحػ بف أو يلخذ ما تعؾؼت بف حاجتف بحديث:  

. واستدلقا بلكف لقس لف أن يلخذ مـ ولد ويعطل آخر بلكف مـفل «ضررَوالَضرار

 طـ التػضقؾ يف الفبة، ففذا مـ باب أوىل.

 الؼقل هق اختقار شقخ اإلسَلم، وتؾؿقذه ابـ الؼقؿ رمحة اهلل طؾقفؿا. وهذا

  وذهب مالؽ، والشافعل، وأبق حـقػة إىل أنَّ إب لقس لف إخذ مـ مال

 ولده بغقر حاجة، وإذا احتاج: فؾقس لف إخذ إٓ بؼدر حاجتف.

َوأعراضؽؿَعؾقؽؿَحرام..»واستدلقا بحديث:  َوأمقالؽؿ، «إنَدماءكؿ،
(1)

 ،

.«الَحيؾَمالَامرئَمسؾؿَإالَبطقبَمـَكػسف»بحديث: و
(2)

 

القلد يؿؾؽ مالف، ولقس لألب مـف إٓ حاجتف  :قال أتى عثد اهلل غفز اهلل نه

وكػايتف: فننَّ الشرع جعؾ لألب يف الؿقراث السدس، وهق يف حال مقت ولده 

لده أحقج مـف لؾؿال يف حال حقاتف: فدل طىل أكف لقس لألب أن يلخذ مـ مال و

أكثر مـ حاجتف إٓ بطقب كػس مـف، وأما الحديثان الؾذان استدل هبؿا أهؾ الؼقل 

إول فؿحؿقل طىل قدر الحاجة: مجًعا بقـ إدلة، واهلل أطؾؿ.
(3)

  

 ٌٖ يالبٔ َٛايب١ أباٙ بايسٜٔ؟ ص:9ط َػأي١

  مذهب أمحد، والزبقر بـ بؽار، وسػقان بـ طققـة وغقرهؿ أكف لقس لف مطالبة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.888برقؿ ) البؾقغتؼدم تخريجف يف  (1)

  (.864برقؿ ) البؾقغتؼدم تخريجف يف  (2)

  (3/99.)بدائع الػقائد (34/69 )مجؿقع الػتاوى (8/272 )الؿغـلاكظر:  (3)
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 .«أكتَومالؽَألبقؽ»ؾحديث السابؼ: أبقف بديـ طؾقف: ل 

  ومذهب مالؽ، والشافعل، وأبل حـقػة أنَّ لف ذلؽ: ٕكف مالف، وهق ديـ

 ثابت: فجاز مطالبتف، كديـ غقر إب.

بلنَّ الؿال أحد كقطل الحؼقق: فؾؿ يؿؾؽ مطالبة أبقف  ٚأداب أٌٖ ايكٍٛ األٍٚ:

 الحؼ طىل ولده.هبا كحؼقق إبدان، ويػارق إب غقره بؿا ثبت لف مـ 

، إذا كان إب مقسًرا، انصىابهق  انقىل انثاوي :قال أتى عثد اهلل غفز اهلل نه

وتؽقن الؿطالبة برفؼ، وإحسان، وأدب ، والذي يظفر أن الذيـ مـعقا مؼصقدهؿ 

بالؿطالبة الؿؿـقطة هق اإلغَلظ يف ذلؽ، والؿخاصؿة طؾقف، وأما التعريض 

: فنكف لف ذلؽ يف -واهلل أطؾؿ-ققر، فؾف ذلؽ والسمال الؿصحقب بإدب، والتق

 مال أبقف، فؿالف الذي هق ديـ طـد أبقف مـ باب أوىل، وباهلل التقفقؼ.

،  (8/274-275 :)الؿغـليف  قال ابـ قدامة   ـُ ْب
ِ
َوإِْن َماَت آ

ـُ إَلك َوَرَثتِفِ  ْي َِب بِ  :َفاْكتََؼَؾ الدَّ ْٕ ـْ َلُف َلْؿ َيْؿؾُِؽقا ُمَطاَلبََة ا َنَّ َمْقُروَثُفْؿ َلْؿ َيُؽ
ِ
ِف: ٕ

َُب  ُؿَطاَلبَُة، َفُفْؿ َأْوَلك.ـالْ  ْٕ َنَّ َدْيـَُف َلْؿ  :َوإِْن َماَت ا
ِ
ـُ فِل َتِرَكتِِف بَِدْيـِِف: ٕ ْب

ِ
َرَجَع آ

َرْت الْ  َِب، َوإِكََّؿا َتَلخَّ ْٕ ـْ ا  هاُؿَطاَلبَُة.ـَيْسُؼْط َط

 ًه٘؟تضطف األب يف َاٍ ٚيسٙ قبٌ مت ص:11ط َػأي١

ـِ  (8/275 :)الؿغـليف   قاي أب٘ حمٌد ْب
ِ
َُب فِل َماِل آ ْٕ َف ا َوإِْن َتَصرَّ

ُفُف. :َقبَْؾ َتَؿؾُّؽِفِ  َِب لَِعبِْد  َلْؿ َيِصحَّ َتَصرُّ ْٕ َٓ َيُجقُز ِطتُْؼ ا َكصَّ َطَؾقِْف َأْحَؿُد، َفَؼاَل: 
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َٓ َيِصحُّ  اْبـِِف، َما َلْؿ َيْؼبِْضُف.  َٓ َبقُْعُف َلُف:  َفَعَؾك َهَذا،  َٓ ِهبَتُُف لَِؿالِِف، َو ـْ َدْيـِِف، َو
إْبَراُؤُه مِ

ُفُف فِقِف، َوَيِحؾُّ َلُف َوْطُء  ـِ َتام  َطَؾك َماِل َكْػِسِف، َفَصحَّ َتَصرُّ ْب
ِ
َنَّ مِْؾَؽ آ

ِ
َوَذلَِؽ ٕ

َجَقاِريفِ 
(1)

َٓ َيُجقُز َوْطُء اْلَجاِرَيِة َلْؿ َيِحؾَّ َلُف ا :، َوَلْق َكاَن اْلِؿْؾُؽ ُمْشتََرًكا ْلَقْطُء، َكَؿا 

َٓ ـالْ  اُه، َفَؼبَْؾ اْكتَِزاِطَفا  تِل َوَهبََفا إيَّ ـِ الَّ ُؿْشتََرَكِة، َوإِكََّؿا لأِْلَِب اْكتَِزاُطُف مِـُْف، َكاْلَعقْ

َيةٍ  َٓ ُف فِل مِْؾِؽ َغقِْرِه بَِغقِْر ِو َكَُّف َيتََصرَّ
ِ
ُفُف: ٕ ـُ َصِغقًرا ،َيِصحُّ َتَصرُّ ْب

ِ
َلْؿ  :َوإِْن َكاَن آ

ـْ اْلَحظِّ 
ِغقِر فِقِف، َوَلقَْس مِ َٓ َحظَّ لِؾصَّ َف بَِؿا  َٓ َيْؿؾُِؽ التََّصرُّ َكَُّف 

ِ
َيِصحَّ َأْيًضا: ٕ

 ه.اإْسَؼاُط َدْيـِِف، َوِطتُْؼ َطبِْدهِ، َوِهبَُة َمالِفِ 

 ٌٖ يألب إٔ ٜٛأ داض١ٜ ٚيسٙ؟ ص:11ط َػأي١

ـِ (: َقاَل َأْحَؿُد: 8/276) غـلالؿيف   قاي ابّ قداًٞ ْب
ِ
 :َٓ َيَطُل َجاِرَيَة آ

َّٓ َأْن َيْؼبَِضَفا. ُف إَذا َوصِئََفا َقبَْؾ َتَؿؾُّؽَِفا َيْعـِل َيتََؿؾَُّؽَفا. إ َكَّ
ِ
َفَؼْد َوصِئََفا  :َوَذلَِؽ ٕ

، َوإِْن َتَؿؾََّؽَفا، َلْؿ َيِحؾَّ  ـٍ َٓ مِْؾَؽ َيِؿق َلُف َوْصُمَها َحتَّك َيْستَبِْرَئَفا:  َوَلقَْسْت َزْوَجًة َو

َكَُّف اْبتَِداُء مِْؾٍؽ 
ِ
ْستِبَْراُء فِقِف، َكَؿا َلْق اْشتََراَها :ٕ

ِ
ـُ َقْد َوصِئََفا ،َفَقَجَب آ ْب

ِ
 :َوإِْن َكاَن آ

ـْ َوْجفَ  :َوإِْن َوصِئََفا َقبَْؾ َتَؿؾُّؽَِفا ،َلْؿ َتِحؾَّ َلُف بَِحالٍ 
ًما مِ : َكاَن ُمَحرَّ ـِ َُاقْ ُٖ َأكَُّف  :ٜأَسُس

ْٔٞ َوصِئََفا َقبَْؾ مِْؾؽَِفا. ـُ َوصِئََفا أَكَُّف َوصِئََفا َقبَْؾ اْستِبَْرائَِفا. :َٚايٖجا ْب
ِ
 :َوإِْن َكاَن آ

َمْت بَِقْجِف َثالٍِث  َؾقِْف: َفنِْن َفَعَؾ، َفََل َحدَّ طَ  :َوِهَل أَكََّفا َصاَرْت بَِؿـِْزَلِة َحؾِقَؾِة اْبـِفِ  ،ُحرِّ

ََوَماُلؽَ»َفَؼاَل:  َأَضاَف َماَل اْلَقَلِد إَلك َأبِقِف، ملسو هيلع هللا ىلصَفنِنَّ الـَّبِلَّ  :لُِشبَْفِة اْلِؿْؾِؽ  َأْكَت

ـْ َوْطٍء اْكتََػك َطـُْف  :َوإِْن َوَلَدْت مِـْفُ ، «أِلَبِقؽ
َكَُّف مِ

ِ
ٕ : َصاَرْت ُأمَّ َوَلٍد َلُف، َوَوَلُدُه ُحر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يعـل بذلؽ آبـ: لف أن يطل جقاري كػسف: فقدل طىل أن مؾؽف مؾؽ تام.  (1)
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بَِف.  َٓ قِقَؿِة وَ  اْلَحدُّ لِؾشَّ ـْ قِقَؿتَِفا، َو
ـِ ُمَطاَلبَُتُف بَِشْلٍء مِ ْب

ِ
َتِصقُر ُأمَّ َوَلٍد َلُف، َوَلقَْس لَِل

َٓ َمْفِرَها  ه.اَوَلِدَها َو

 اهلب١ يف َطإ املٛت  ٌٖ تٓؿص؟ ص:12ط َػأي١

اْلَعَطاَيا فِل َمَرِض الَؿْقِت بَِؿـِْزَلِة  (8/271 :) قاي أب٘ حمٌد بّ قداًٞ

َٓ َتـُْػُذ فِل َحؼِّ اْلَقِصقَِّة فِل َأكَّ  َْجـَبِلٍّ إْجَؿاًطا، َفَؽَذلَِؽ 
ِ
ـْ الثُُّؾِث إَذا َكاَكْت ٕ

َفا ُتْعتَبَُر مِ

ـْ َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ َأنَّ ُحْؽَؿ اْلِفبَاِت  اْلَقاِرِث.
ـْ َأْحَػُظ َطـُْف مِ ـُ الُؿـِْذِر: أَْجَؿَع ُكؾُّ َم َقاَل اْب

، الَؿَدكِلاْلَقاِهُب ُحْؽُؿ اْلَقَصاَيا، َهَذا َمْذَهُب  فِل الَؿَرِض الَِّذي َيُؿقُت فِقفِ 

افِِعلِّ َواْلُؽقفِلِّ   ..اكتفك الؿرادَوالشَّ

، أن  طؿران بـ حصقـودلقؾ الؿسللة حديث  :قال أتى عثد اهلل غفز اهلل نه

رجَل أطتؼ ستة مؿؾقكقـ لف طـد مقتف، مل يؽـ لف مال غقرهؿ، فدطا هبؿ رسقل اهلل 

أثَلثا، ثؿ أقرع بقـفؿ، فلطتؼ اثـقـ، وأرق أربعة، وقال لف ققٓ ، فجزأهؿ ملسو هيلع هللا ىلص

(.1668. أخرجف مسؾؿ برقؿ )شديدا
(1)

 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/87.)اإلشرافواكظر  (1)
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ـْ َطائَِشَة  (999)   ،َوَط

ِ
، َوُيثِقُب َيْؼبَُؾ الَفِديَّةَ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَلْت َكاَن َرُسقُل اهلل

.الُبَخاِريُّ َرَواُه . َطَؾقَْفا
(1)

 

ـِ َطبَّاٍس  (999) ـِ اْب   ،َوَط
ِ
، َفَلَثاَبُف َكاَقةً  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َوَهَب َرُجٌؾ لَِرُسقِل اهلل

، َفَزاَدُه، َفَؼاَل:  «َرِضقت؟»َطَؾقَْفا، َفَؼاَل:  َٓ ، َفَزاَدُه، َفَؼا «َرِضقت؟»َقاَل:  َٓ َل: َقاَل: 

ـُ ِحبَّاَن. «َرِضقت؟» َحُف اْب َقاَل: َكَعْؿ. َرَواُه َأْحَؿُد، َوَصحَّ
(2)
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 (. مـ صريؼ طقسك بـ يقكس طـ هشام طـ أبقف طـ طائشة بف. 2585أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

 يذكر وكقع ومحاضر.. طـ طائشة.  ثؿ قال البخاري: مل

 وقال أبقداود: تػرد بقصؾف طقسك بـ يقكس، وهق طـد الـاس مرسؾ. 

 وقال أمحد: كان طقسك بـ يقكس يسـد حديث الفدية، والـاس يرسؾقكف. 

 (2585 ،)الػتح. اكظر: التتبعوكذلؽ قال يحقك بـ معقـ. وذكره الدارقطـل يف 

 كس. ترمجة طقسك بـ يق التفذيبو

(، مـ صريؼ يقكس الؿمدب طـ محاد 6384(، وابـ حبان )1/295. أخرجف أمحد )سػٔ يػريٙ (2)

لؼد »: بـ زيد طـ طؿرو بـ ديـار طـ صاوس طـ ابـ طباس بف. ويف آخره: فؼال رسقل اهلل ا

ب ًة إال من قريش أو أكصاري أو تؼػيَّته  أ  ال   ن  مهؿت أ  
 . «ب  هه

، ولؽـف معؾ، فؼد رواه مجاطة مـ أصحاب محاد طـ محاد بنسـاده وهذا اإلسـاد ضاهره الصحة

 ( وهق إصح. 11/33) العؾؾبدون ذكر )ابـ طباس( قال الدارقطـل يف 

كشػ ويميده أن ابـ طققـة تابع محاد بـ زيد طىل رواية اإلرسال. أخرجف البزار كؿا يف  قهت:

 (. 1552(، والحؿقدي )1939) إستار

أن ابـ صاوس تابع طؿرو بـ ديـار، فرواه طـ صاوس مرسَل. أخرجف طبدالرزاق  ويميده أيًضا

 (. فالصحقح أن الحديث مـ مراسقؾ صاوس، واهلل أطؾؿ. 16521)

 : ولف شاهد مـ حديث أبل هريرة 

( مـ صريؼ ابـ طققـة طـ 1551(، والحؿقدي )7363(، وأمحد )16522أخرجف طبدالرزاق )

 ل هريرة بف. ولػظ أمحد وطبدالرزاق مختصر. ابـ طجَلن طـ سعقد طـ أب

وهذا اإلسـاد فقف ضعػ بسبب رواية ابـ طجَلن طـ الؿؼبري، وقد ضعػفا الؼطان والـسائل. 

  =ولؽـ ابـ طجَلن قد تقبع. فؼد رواه أبقمعشر كجقح بـ طبدالرمحـ طـ سعقد الؿؼبري طـ أبل 
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 نياملسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 ٌٖ اهلب١ املًٛك١ تكتضٞ ايجٛاب؟ ص:1ط َػأي١

  مذهب الشافعل، وأمحد، وأبل حـقػة وغقرهؿ أهنا ٓ تؼتضل الثقاب، سقاء

هنا ططقة طىل وجف التبرع، فؾؿ تؼتض كاكت إلكسان مثؾف، أو دوكف، أو أطىل مـف: ٕ

ثقاًبا، كالصدقة والقصقة: فنن طقضف طـفا كاكت هبة مبتدأة، ٓ طقًضا، أيفؿا 

أصاب طقبًا مل يؽـ لف الرد. وإن خرجت مستحؼة: أخذها صاحبفا ومل يرجع 

 الؿقهقب لف ببدلفا.

 تؼتضل  ومذهب مالؽ، والشافعل يف ققٍل أنَّ الفبة إن كاكت ٕطىل مـف: فنهنا

الثقاب، واستدلقا بحديث الباب، وبؼقل طؿر: ومـ وهب هبة أراد هبا الثقاب: 

( بنسـاد 2/754ففق طىل هبتف يرجع فقفا إذا مل يرض مـفا. أخرجف مالؽ )

 صحقح.

، ولقس يف أدلتفؿ ما يدل طىل ما ذكروه، بؾ انصىابهق  وانقىل األول ُ :قهت

و طرًفا، واهلل أطؾؿ.هل محؿقلة طىل مـ اشترط الثقاب لػًظا، أ
(1)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ف أكف أثابف )ست بؽرات( أخرجف أمحد هريرة بـحقه، ولقس فقف تؽرار اإلثابة ثَلث مرات، بؾ فق =

(، طـ يزيد بـ هارون طـ أبل معشر بف. وأبقمعشر ضعقػ. وتابعف أيًضا أيقب بـ أبل 7918)

مسؽقـ أبقالعَلء فرواه طـ سعقد الؿؼبري طـ أبل هريرة، كؿا رواه أبقمعشر. وأيقب بـ أبل 

 مسؽقـ صدوق لف أوهام. 

يرة هبذه الطرق، ويزداد ققة بؿرسؾ صاوس الؿتؼدم، الحديث حسـ طـ أبل هر قال أتىعثداهلل:

 واهلل أطؾؿ. 

  (8/285.)الؿغـلاكظر:  (1)



َُِط٣ ٚايٗطٞقَب٢ َٚايُع  221  َباُب اهٔلَب١ٔ 

 إشا اؾرتط ع٢ً ٖبت٘ ايجٛاب  ٚ  ٜبني َكساض ايجٛاب؟ ص:2ط َػأي١ 

  ،مذهب الشافعل، والظاهرية، وأبل ثقر، وبعض الحـابؾة أنَّ الفبة ٓ تصح

 وٓ يجقز ذلؽ: ٕهنا باشتراط ذلؽ صارت بقًعا بعقٍض مجفقل.

 لؼقل ومذهب مالؽ، وأبل حـقػة، وهقضاهر كَلم أمحد أهنا تصح، وهق ا

الؼديؿ لؾشافعل، وقال بف مـ التابعقـ ططاء، والؼاسؿ، وأبق الزكاد، وآخرون، 

وهق ققل شريح، وربقعة، واستدلقا بحديث ابـ طباس الذي يف الباب، وبلثر 

، قالقا: فعؾقف أن يثقبف حتك يرَضك: «الؿسؾؿقنَعؾكَشروصفؿ»طؿر، وبحديث: 

 رجع فقفا.فنن مل يػعؾ، أو مل يستطع: فؾصاحب الفبة أن ي

 ، واهلل أطؾؿ.انصىابهق  انقىل وهذا ُ :قهت

قال أمحد: إذا تغقرت العقـ الؿقهقبة بزيادة أو كؼصان، ومل يثبف مـفا:  

فَل أرى طؾقف كؼصان ما كؼص طـده إذا ردَّه إىل صاحبف، إٓ أن يؽقن ثقًبا لبسف، أو 

ؼص: فَل شلء طؾقف، غَلًما استعؿؾف، أو جارية استخدمفا، فلما غقر ذلؽ إذا ك

فؽان طـدي مثؾ الرهـ، الزيادة والـؼصان لصاحبف.
(1)

  

َّا؟ ص:3ط َػأي١  إشا اؾرتط ع٢ً ٖبت٘ ثٛاّبا َعًٛ

 :َفنِْن َشَرَط فِل اْلِفبَِة َثَقاًبا َمْعُؾقًما (8/285 :)الؿغـليف   قاي ابّ قداًٞ

. ُف َتْؿؾِقٌؽ بِِعَقِض َمْعؾُ  َصحَّ َكَّ
ِ
قٍم، َفُفَق َكاْلبَقِْع، َوُحْؽُؿَفا ُحْؽُؿ َكصَّ َطَؾقِْف َأْحَؿُد: ٕ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1628.)الؿحىل (2585 )الػتح (8/285-281 )الؿغـلاكظر:  (1)
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ْػَعةِ   ْرِك، َوُثبُقِت اْلِخقَاِر َوالشُّ ْأِي. ،اْلبَقِْع، فِل َضَؿاِن الدَّ  َوبَِفَذا َقاَل َأْصَحاُب الرَّ

َكَُّف َشَرَط فِل اْلِفبَِة َما ُيـَافِل ُمْؼتَ 
ِ
ٕ : َٓ َيِصحُّ ُف  افِِعلِّ َقْقٌل أَكَّ َْصَحاِب الشَّ

ِ
 َضاَها.َوٕ

َفنِكَُّف َلْق  َؿا َلْق َقاَل: َمؾَّْؽتُؽ َهَذا بِِدْرَهٍؿ.كَ  ،َفَصحَّ  :َوَلـَا َأكَُّف َتْؿؾِقٌؽ بِِعَقضٍ  قاي:

َوَقاَل َأُبق اْلَخطَّاِب: َوَقْد  َصاَر َبقًْعا. :َكاَن ِهبًَة، َوإَِذا َذَكَر اْلِعَقَض  :َأْصَؾَؼ التَّْؿؾِقَؽ 

ـْ َأْحَؿَد مَ  ا َيْؼتَِضل أَْن ُيَغؾََّب فِل َهَذا ُحْؽُؿ اْلِفبَِة، َفََل َتثْبُُت فِقَفا َأْحَؽاُم ُرِوَي َط

ُة بِفِ ـاْلبَقِْع الْ   ه.اُؿْختَصَّ

 استحب أهؾ العؾؿ اإلثابة طىل الفدية وإن مل يشترط: ٕنَّ الـبل  

بل أنَّ الـ وغقره مـ حديث ابـ طؿر  ســ أبل داودكان يػعؾ ذلؽ، ويف 

  :َفؽافئقه»قال «ومـَصـعَإلقؽؿَمعروًفا
(1)

، وهذا يغـل طـ حديث طائشة 

 الذي يف الباب، واهلل أطؾؿ.

ـ حديث طائشة  : لألحاديث أقزب: فَل إكؽار طؾقف، بؾ هق ومـ حسَّ

الفدية: ولبعض إحاديث الثابتة التل فقفا أنَّ الـبل  الؿتؽاثرة يف قبقل الـبل 

 التقفقؼ. أثاب طؾقفا، وباهلل 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1465برقؿ ) البؾقغسقليت يف  (1)



َُِط٣ ٚايٗطٞقَب٢ َٚايُع  223  َباُب اهٔلَب١ٔ 

 
ـْ َجابٍِر  (998)   ،َوَط

ِ
َُوِهَبْتََلفَُ»: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ـْ . «الُعْؿَرىَلَِؿ

ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.
َ(1)

 

ََأْعَؿَرَُعْؿَرىََفِفَلََأْمِسُؽقاََعَؾْقُؽْؿََأْمَقاَلُؽؿَْ»: َولُِؿْسؾِؿٍ  ـْ ُفََم ،ََواَلَُتْػِسُدوَها،ََفنِكَّ

ًتا،ََولَِعِؼبِفَِ .«لِؾَِّذيَُأْعِؿَرَهاََحقًّاََوَمقِّ
(2)

 

 : َوفِل َلْػظٍ 
ِ
تِل َأَجاَزَها َرُسقُل اهلل َأْن َيُؼقَل: ِهَل َلؽ  ملسو هيلع هللا ىلصإكََّؿا الُعْؿَرى الَّ

ا إَذا َقاَل: ِهَل َلؽ َما ِطْشت َفنِكََّفا َتْرِجُع إَلك َصاِحبَِفا. َولَِعِؼبِؽ، َفَلمَّ
(3)

 

َبِل َداُود
ِ
َُتْعِؿُروا»: َوالـََّسائِلُّ  ،َوٕ ََواَل َُتْرقُِبقا، ََشقَْاَل َُأْرقَِب ـْ ََفَؿ َُأْعِؿَرَ، ََأْو ًئا،

.«َشْقًئا؛ََفُفَقَلَِقَرَثتِفَِ
(4)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 تعطٜـ ايعُط٣ ٚايطقب٢. ص:1ط َػأي١

ُِط٣:  أن يؼقل الرجؾ: أطؿرتؽ داري هذه. أو: هل لؽ ُطْؿري. صٛض٠ ايُع

قت  أو: طؿرك. أو: ما طشت. أو: مدة حقاتؽ. أو: ما حققت. أو كحق هذا، ُسؿِّ

 تؼققدها بالعؿر.ُطْؿرى ل

أرقبتؽ هذه الدار. أو: هل لؽ حقاتؽ طىل أكؽ إن مت  ٚايٗطٞقب٢ إٔ ٜكٍٛ:

، وإن مت قبؾؽ ففل لؽ ولعؼبؽ. فؽلكف يؼقل: هل ٔخركا مقًتا.  قبظ طادت إيلَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 25( )1625(، ومسؾؿ )2625أخرجف البخاري ) (1)

 (. 26( )1625أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (2)

 (. 23( )1625أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (3)

 (، وإسـاده صحقح. 6/273(، والـسائل )3556أخرجف أبقداود ) (4)
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قت رقبك: ٕنَّ كؾ واحد مـفؿا يرقب مقت صاحبف. وبذلؽ ُسؿِّ
(1)

 

 َؿطٚع١ٝ ايعُط٣. ص:2ط َػأي١

 -العؿرى والرقبك  - َوكََِلُهَؿا (8/282 :)ـلالؿغيف   قاي ابّ قداًٞ

َنَّ الـَّبِلَّ 
ِ
ٕ : َٓ َتِصحُّ ـْ َبْعِضِفْؿ َأكََّفا   ملسو هيلع هللا ىلصَجائٌِز فِل َقْقِل َأْكثَِر َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ، َوُحؽَِل َط

 .َكَفك َطـَْفا

َأِلَْهؾَِفا،َاْلُعْؿَرىََجائِزََ»: ملسو هيلع هللا ىلصَوَلـَا َما َرَوى َجابٌِر، َقاَل: َقاَل َرُسقُل الؾَّف  قاي: ٌة

ْقَبكََجائَِزٌةَأِلَْهؾَِفا . «َوالرُّ َرَواُه َأُبق َداُود، َوالتِّْرمِِذيُّ
(2)

 

ْطََلِم َلُفؿْ  َقاَي: ا الـَّْفُل، َفنِكََّؿا َوَرَد َطَؾك َسبِقِؾ اإْلِ كَُّؽْؿ إْن َأَطَؿْرُتْؿ َأْو َأْرَقبْتُْؿ أ :َفَلمَّ

َفنِكَُّف  :َوِسقَاُق اْلَحِديِث َيُدلُّ َطَؾقْفِ  َلْؿ َيُعْد إَلقُْؽْؿ مِـُْف َشْلٌء.ِب، وَ ُؿْرقَ ـِر َوالْ َيُعْد لِْؾُؿْعؿَ 

ًتا،ََولَِعِؼبِفَِ»َقاَل:  َُأْعِؿَرَهاََحقًّاََوَمقِّ ـْ ََأْعَؿَرَُعْؿَرى؛ََفِفَلَلَِؿ ـْ  ها.«َفَؿ

ة َاْلعُ  (2625 :)الػتحيف   ٗقاي احلافظ ْؿَرى َوَذَهَب َاْلُجْؿُفقُر إَِلك ِصحَّ

بَِرّي  َّٓ َما َحَؽاُه َأُبق َالطَّقِِّب الطَّ ـْ َبْعِض َالـَّاسِ  إِ ـْ َداُود َوَصائَِػةـَوالْ  ،َط  ،َؿاَوْردِّي َط

تَِفا ـَ َحْزٍم َقاَل بِِصحَّ َـّ اِْب
 ه.اَوُهَق َشقُْخ َالظَّاِهِريَّةِ  ،َلؽِ

َُط  أٚ ٖٞ ٖب١ َٓاؾع؟ ص:3ط َػأي١ ُُِع  ٌٖ ايعُط٣ تٓكٌ املًو إىل اٞي

  الجؿفقر أنَّ العؿرى تـؼؾ الؿؾؽ إىل الؿعؿر، وهبذا قال جابر بـ مذهب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.245)ص تحرير ألػاظ التـبقف (2625 )الػتح (8/282 )الؿغـلاكظر:  (1)

ـ أبل هشقؿ، أخبركا داود، ط( مـ صريؼ 1351(، والترمذي برقؿ )3558أخرجف أبق داود برقؿ ) (2)

 (.1625برقؿ ) مسؾؿبف، وإسـاده طىل شرط مسؾؿ، وأصؾف يف  الزبقر، طـ جابر



ُِ َٚايُع  225  َط٣ ٚايٗطٞقَب٢َباُب اهٔلَب١ٔ 

طبد اهلل، وابـ طؿر، وابـ طباس، وشريح، ومجاهد، وصاوس، والثقري،  

 والشافعل، وأمحد، وأصحاب الرأي.

َعؾقؽؿَ»واستدلقا طىل ذلؽ بحديث جابر الذي يف الباب:  أمسؽقا

( 1625أخرجف مسؾؿ ) «فالعؿرىَلؿـَوهبتَل»الحديث، وحديث:  «أمقالؽؿ...

 (، وبرواية أبل داود، والـسائل الؿتؼدمة.25)

  َّوذهب الؼاسؿ بـ محؿد، ومالؽ، والؾقث، والشافعل يف الؼديؿ إىل أن

العؿرى تؿؾقؽ لؾؿـافع، وٓ تؿؾؽ هبا رقبة الؿعؿر بحال، بؾ ترجع إىل 

ض طؼب صاحبفا، وإذا قال: لؽ ولعؼبؽ. فترجع إلقف، أو إىل ورثتف بعد اكؼرا

اْلـُؿْعَؿر. قال ابـ إطرابل: مل يختؾػ العرب يف العؿرى، والرقبك، واإلفؼار، 

واإلخبال، والؿـحة، والعرية، والعارية، والسؽـك، واإلصراق أهنا طىل مؾؽ 

أرباهبا، ومـافعفا لؿـ جعؾت لف. وٕنَّ التؿؾقؽ ٓ يتلقت، كؿا لق باطف إىل مدة، 

 طىل تؿؾقؽ الؿـافع: ٕكف يصح تقققتف.فنذا كان ٓ يتلقت: محؾ ققلف 

: لظاهر إحاديث التل ٓ انقىل األولهق  -واهلل أطؾؿ- وانصىاب ُ :قهت

تحتؿؾ تلويؾفا وإخراجفا طـ ضاهرها، وُأجقب طـ ققل ابـ إطرابل: بلهنا طـد 

العرب تؿؾقؽ الؿـافع. بلنَّ ذلؽ ٓ يضر إذا كؼؾفا الشارع إىل تؿؾقؽ الرقبة، كؿا 

لصَلة مـ الدطاء إىل إفعال الؿـظقمة، وكؼؾ الظفار واإليَلء مـ الطَلق إىل كؼؾ ا

 أحؽام مخصقصة.

وققلفؿ: إنَّ التؿؾقؽ ٓ يتلقت. ُيجاب طـف بلنَّ الشرع جاء بجقاز تلققت 
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الؿؾؽ إذا اشترط يف هذه الحالة، واهلل أطؾؿ.
(1)

  

 إشا قٝس ايتعُري باذتٝا٠. ص:4ط َػأي١

 ما حققت. أو ما أشبف ذلؽ. كلن يؼقل: هل لؽ ما طشَت. أو:

  فؿذهب مالؽ، وأمحد يف رواية، وابـ أبل ذئب، وأبل ثقر، وداود، ومجاطة

مـ الشافعقة أنَّ الشرط يصح، وترجع إىل صاحبفا، وقال بذلؽ مـ التابعقـ: 

الزهري، والؼاسؿ ابـ محؿد، وأبق سؾؿة. قال الؼاسؿ بـ محؿد: ما أدركت 

 فؿ.الـاس إٓ طىل شروصفؿ يف أمقال

والدلقؾ طؾقف حديث جابر الذي يف الباب، وقد ققؾ: إكف مقققف طؾقف. وهذا 

َشروصفؿ»، ويدل طؾقف حديث: اختقار شقخ اإلسَلم  َعؾك ، «الؿسؾؿقن

 وطزاه الحافظ إىل أكثر العؾؿاء.

  ،وذهب الشافعل، وأمحد يف رواية، وأبق حـقػة إىل أهنا ٓ ترجع إىل صاحبفا

القاردة بلنَّ العؿرى جائزة، وبرواية أبل داود، وإن ققد ذلؽ: لألحاديث 

والـسائل إخقرة، وأما التػصقؾ الؿذكقر يف الباب ففق مـ ققل جابر بـ طبد 

 بجقاز الرقبك مع أنَّ فقفا شرًصا بذلؽ. اهلل، ولقس مرفقًطا، وقد قضك الـبل 

دلة، وقضاء : مجًعا بقـ إانصىابهق  انقىل األول :قال أتى عثد اهلل غفز اهلل نه

بـػقذ الرقبك محؿقل طىل ما إذا مل يتحؼؼ شرصف، واهلل أطؾؿ. الـبل 
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2625.)الػتح (8/283-284 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (2625.)الػتح (8/285 )الؿغـلاكظر:  (2)



َُِط٣ ٚايٗطٞقَب٢ َٚايُع  227  َباُب اهٔلَب١ٔ 

 إشا قاٍ صاسب ايساض: غهٓاٖا يو عُطى.؟ ص:5ط َػأي١ 

ا إَذا َقاَل: ُسْؽـَك  (8/288 :)الؿغـليف   قاي أب٘ حمٌد بّ قداًٞ َأمَّ

اِر َلؽ ُطُؿَرك ِزٍم:  :َذلَِؽ  َأْو َكْحقَ  ُاْسُؽـَْفا ُطُؿَرك. :َأوْ  .َهِذِه الدَّ َٓ َفَؾقَْس َذلَِؽ بَِعْؼٍد 

َماِن َشقْئًا َفَشقْئًا، َفََل  َكَُّف فِل التَّْحِؼقِؼ ِهبَُة الَؿـَافِِع، َوالَؿـَافُِع إكََّؿا ُتْستَْقَفك بُِؿِضلِّ الزَّ
ِ
ٕ 

َّٓ فِل َقْدِر َما َقبََضُف مِـَْفا ْؽـَك. ،َتْؾَزُم إ ُجقُع َمتَك َشاَء، َولِْؾُؿْس  َواْستَْقَفاُه بِالسُّ ـِ الرُّ
ؽِ

ُفَؿا َماَت  َباَحةُ  :َوَأيُّ  :َأْكثَُر اْلُعَؾَؿاِء، مِـُْفؿْ وَ  ََجَؿاَطُة َأْهِؾ اْلَػتَْقى  َوبَِفَذا َقاَل  ،َبَطَؾْت اإْلِ

ْأِي. ، َوإِْسَحاُق، َوَأْصَحاُب الرَّ افِِعلُّ ، َوالشَّ ، َوالثَّْقِريُّ ، َوالـََّخِعلُّ ْعبِلُّ  الشَّ

َكََّفا فِل  قاي:
ِ
، َوَطَطاٌء، َوَقتَاَدُة: ِهَل َكاْلُعْؿَرى، َتُؽقُن َلُف َولَِعِؼبِِف: ٕ ـُ َوَقاَل اْلَحَس

َقبَة، َوَهِذهِ  َمْعـَك اْلُعْؿَرى، َفقَثْبُُت فِقَفا مِثُْؾ ُحْؽِؿَفا. َوُأِجقَْب بَِلنَّ اْلُعْؿَرى ِهبَة لِؾرَّ

 .إَِباَحة الَؿـَافِِع.اكتفك بتصرف يسقر

 أسهاّ ايطقب٢. ص:6ط َػأي١

ْقبَك ِهَل َأْن َيُؼقَل: َهَذا َلؽ   (8/287:)الؿغـليف   قاي ابّ قداًٞ َوالرُّ

، َوإِْن مِتَّ َقبَْؾؽ َفُفَق َلؽ ِخِرَكا  :َوَمْعـَاهُ ، ُطُؿَرك، َفنِْن مِتَّ َقبْؾِل َرَجَع إَللَّ
ِ
ِهَل ٔ

قَْت رُ  َرَها ُمَجاِهٌد. ُسؿِّ َنَّ ُكؾَّ َواِحٍد مِـُْفَؿا َيْرُقُب َمْقَت َمْقًتا. َوَكَذلَِؽ َفسَّ
ِ
ْقبَك ٕ

 َصاِحبِِف. 

ُف َقاَل: ِهَل َأْن َيُؼقَل: ِهَل َلؽ َحقَاَتؽ، َفنَِذا مِتَّ َفِفَل  ـْ َأْحَؿَد َأكَّ َوَقْد ُرِوَي َط

َم ذِْكُرُه،  . َواْلُحْؽُؿ فِقَفا َطَؾك َما َتَؼدَّ َوَأكََّفا َكاْلُعْؿَرى إَذا لُِػََلٍن، َأْو ِهَل َراِجَعٌة إَللَّ
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ْقبَك َسَقاءٌ َشَرَط َطْقَدَها إَلك اْلُؿْعَؿِر. َوَقاَل َطؾِل   : اْلُعْؿَرى َوالرُّ

(1)
. َوَقاَل 

ـْ ُأْرقَِب َشقْئًا َفُفَق َطَؾك َسبِقؾ اْلِؿقَراِث   َصاُوٌس: َم

ْقبَك َوِصقٌَّة. َيْعـِل َأنَّ َمْعـَاهَ  : الرُّ ْهِريُّ  ا إَذا مِتُّ َفَفَذا َلؽ.َوَقاَل الزُّ

ْقبَك َباصَِؾٌة: لَِؿا ُرِوَي أَنَّ الـَّبِلَّ  ، َوَمالٌِؽ َوَأُبق َحـِقَػَة: الرُّ ـُ َأَجاَز  ملسو هيلع هللا ىلصَوَقاَل اْلَحَس

ْقبَك اْلُعْؿَرى، َوَأْبَطَؾ الرُّ
(2)

َنَّ َمْعـَاَها َأكََّفا لِْمِخِر مِـَّا، َوَهَذا َتْؿؾِقٌؽ ُمَعؾٌَّؼ 
ِ
. َوٕ

َٓ َيُجقُز َتْعؾِقُؼ التَّْؿؾِقِؽ بِاْلَخَطِر. بَِخطَ   ٍر، َو

َٓ ُكَسؾُِّؿ َأنَّ َمْعـَاَها َما  :َوَلـَا َٓ َكْعِرُفُف، َو َْخبَاِر، َوَحِديُثُفْؿ  ْٕ ـْ ا
َما َرَوْيـَاُه مِ

َكاْلُعْؿَرى َسَقاًء، َفتَُؽقُن  َلؽ َحقَاَتؽ، َفنِْن مِتَّ َرَجَعْت إَللَّ  َذَكُروُه، َبْؾ َمْعـَاَها َأكََّفا

ـُ َتْلكِقَدَها َطَؾك  ُف َزاَد َشْرَصَفا لَِقَرَثِة اْلُؿْرَقِب، إْن َماَت اْلُؿْرَقُب َقبَْؾُف، َوَهَذا ُيبَقِّ َّٓ َأكَّ إ

 هااْلُعْؿَرى.

 ايعُط٣ يف غري ايعكاض؟ ص:7ط َػأي١

 ،ارِ َوَتِصحُّ اْلُعْؿَرى فِل َغقِْر اْلَعؼَ  (8/287 :)الؿغـليف   قاي ابّ قداًٞ

ْت فِل َذلَِؽ، َكَسائِِر اْلِفبَاِت. َكََّفا َكْقُع ِهبٍَة، َفَصحَّ
ِ
ـْ اْلَحقََقاِن، َوالـَّبَاِت: ٕ

  مِ

ُجِؾ َيْعُؿُر اْلَجاِرَيةَ  ـْ َأْحَؿَد فِل الرَّ َقاَل  َفََل َأَرى َلُف َوْصَلَها. :َوَقْد ُرِوَي َط

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( طـ ابـ جريج، طـ معؿر، طـ ابـ أبل كجقح، طـ 9/196طبد الرزاق )أخرجف  صحٚح: (1)

وهذا إسـاٌد صحقٌح، رجالف رجال الشقخقـ،  .«الرقبك بؿـزلة العؿرى» قال: مجاهد، طـ طظ

 سؿاطف مـ طظ رضل اهلل طـف. التاريخ الؽبقرومجاهد قد أثبت البخاري يف 

أما إجازة العؿرى فؼد تؼدمت إحاديث الؽثقرة الدالة طؾقف، وأما إبطال الرقبك: فَل كعؾؿ دلقًَل َ(2)

 ل طـ الرقبك كؿا تؼدم، وهق طىل سبقؾ اإلرشاد وبقان الحؽؿ، كؿا بقـاه.طؾقف، وإكؿا ورد الـف
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ـْ َوْطءِ   ـْ َطَؾك َصِريِؼ  :اْلَجاِرَيةِ  اْلَؼاِضل: َلْؿ َيتََققَّْػ َأْحَؿُد َط
لَِعَدِم اْلِؿْؾِؽ فِقَفا، َلؽِ

ِة اْلُعْؿَرى، َوَجَعَؾَفا َبْعُضُفْؿ  َنَّ اْلَقْطَء اْستِبَاَحُة َفْرٍج، َوَقْد ُاْختُؾَِػ فِل ِصحَّ
ِ
اْلَقَرِع: ٕ

 هاَكاَن َجائًِزا. َؿـَافِِع، َفَؾْؿ َيَر َلُف َوْصَلَها لَِفَذا، َوَلْق َوصِئََفاـَتْؿؾِقَؽ الْ 

َقبة َكَسائِِر  (2625 قاي احلافظ ُف إَِلك الرَّ (: َفاْلُجْؿُفقُر َأكَّف َيتََقجَّ

ر َطبًْدا َفَلْطتََؼُف اْلـَؿْقُهقُب َلَف: َكَػَذ، بِِخََلِف اْلَقاِهِب. اْلِفبَاِت،  َحتَّك َلْق َكاَن اْلـُؿعؿَّ

 اكتفك الؿراد.
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ـْ ُطَؿَر  (998) ، َفَلَضاَطُف  ُت َقاَل: َحَؿؾْ  َوَط

ِ
َطَؾك َفَرٍس فِل َسبِقِؾ اهلل

  ُت لْ لَ َصاِحُبُف، َفَظـَـْت َأكَُّف َبائُِعُف بُِرْخٍص، َفَس 
ِ
ـْ َذلَِؽ، َفَؼاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقَل اهلل اَلَ»َط

. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.الَحِديَث  ...«َتْبَتْعُف،ََوإِْنََأْعَطاَكُفَبِِدْرَهؿٍَ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 محؾُت طىل فرس. قولُ:

معـاه: أكف تصدق بف طىل إكسان لقجاهد بف يف سبقؾ اهلل، ولقس الؿؼصقد أكف 

  (2623.)الػتحأوقػف يف سبقؾ اهلل: إذ لق كان كذلؽ مل يجز بقعف. 

 سهِ ايطدٛع يف ايضسق١. ص:1ط َػأي١

فننَالعائدَيفَصدقتفَكالؽؾبَيعقدَيفَ»طـد الشقخقـ:  يث طؿر تؿام حد

 ، وهذا يدل طىل طدم جقاز الرجقع يف الصدقة.«ققئف

(: وأما الصدقة: فاتػؼقا طىل أكف ٓ يجقز 2623) الػتحيف   قاي احلافظ

هالرجقع فقفا بعد الؼبض.ا
(2)

  

 ٌٖ زٛظ ايطدٛع ؾٝٗا بايؿطا٤؟ ص:2ط َػأي١

 كؿا يف الحديث. ، فـفاه الـبل أراد ذلؽ طؿر بـ الخطاب 

: محؾ الجؿفقر هذا طىل الـفل يف صقرة الشراء طىل التـزيف،  قاي احلافظ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1625(، ومسؾؿ )2623أخرجف البخاري ) (1)

  (8/264( )8/279.)الؿغـلواكظر أيًضا  (2)
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 هومحؾف ققٌم طىل التحريؿ، قال الؼرصبل وغقره: وهق الظاهر.ا 

( يرجح جقاز ذلؽ، ولؽـف محؾ 699) الؿحىلوٓبـ حزم بحٌث يف  ُ :قهت

والذي يظفر أنَّ الـفل لؾتحريؿ: إٓ أن حديث طؿرطىل الققػ، وقد تؼدم ما فقف، 

أنَّ ذلؽ لقس لؾتحريؿ كؿا  -واهلل أطؾؿ-يشتريف بسعر السقق بدون محاباة، فقظفر 

قال الجؿفقر، وباهلل التقفقؼ.
(1)

  

إذا رجع لف بالقراثة: جاز ذلؽ طـد طامة أهؾ العؾؿ وأكثرهؿ كؿا يف  تيبيُ:

 الؿصادر السابؼة.

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1625.)شرح مسؾؿ (2623 )الػتحاكظر:  (1)
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ـْ َأبِل ُهَرْيرَ  (996) ـِ الـَّبِلِّ  َة َوَط ََتَحابُّقا»َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَط . َرَواُه «َتَفاُدْوا

.إََدِب الُؿْػَردِ الُبَخاِريُّ فِل  ـٍ ، َوَأُبق َيْعَؾك بِنِْسـَادٍ َحَس
(1)

 

ـْ َأَكٍس  (999)   ،َوَط
ِ
َاهلَِديَّةََ»: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ََفنِنَّ َََتَفاُدْوا، َتُسؾُّ

ِخقَؿةََ اُر بِنِْسـَادٍ َضِعقٍػ.. «السَّ َرَواُه البَزَّ
(2)

 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (999)   َوَط
ِ
،َاَلََياَكَِساَءَالُؿْسؾاَِمِتَ»: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

ََجَ ََشاةٍََتْحِؼَرنَّ ـَ .. ُمتََّػٌؼ َطَؾقْفِ «اَرٌةَلَِجاَرتَِفا،ََوَلْقَفِْرِس
(3)

 

 حاديثاملسائل واألحكام املستفادة من األ

 ؾضٌ ايتٗازٟ. ص:1ط َػأي١

ُيستػاد مـ إحاديث السابؼة فضقؾة التفادي، وأكف مـ أفعال الخقر، ويؽقن 

ؾ أنَّ سببًا لؾؿحبة، واإلخاء، وقد ثبت مـ حديث طبادة بـ الصامت، ومعاذ بـ جب

َيفَّ،َ»قال:  الـبل  َوالؿتزاوريـ َيفَّ، َلؾؿتحابقـ َوجبتَحمبتل َتعالك: َاهلل قال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( مـ صريؼ ضؿام بـ 6148) (، وأبقيعىل594) إدب الؿػرد. أخرجف البخاري يف سػٔ يػريٙ (1)

إسؿاطقؾ طـ مقسك بـ وردان طـ أبل هريرة بف. وضؿام بـ إسؿاطقؾ قال فقف ابـ معقـ 

والـسائل: ٓ بلس بف. وقال أبقحاتؿ: صدوق. وقال أمحد: صالح الحديث. وقال الدارقطـل: 

، ويشفد لف وأورد فقف حديثف هذا. فالحديث يحتؿؾ التحسقـ الؽامؾمتروك. وذكره ابـ طدي يف 

 الحديث الذي بعده. 

( مـ صريؼ محقد بـ محاد بـ أبل الخقار، 1937) كشػ إستار. رواه البزار كؿا يف سػٔ يػريٙ (2)

 التفذيبطـ طائذ بـ شريح، طـ أكس بف. وهذا إسـاد ضعقػ: لضعػ محقد وطائذ كؿا يف 

 . والحديث حسـ بشاهده الذي قبؾف. الؿقزانو

 (. 1535(، ومسؾؿ )2566اري )أخرجف البخ (3)
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 وغقره، وهق حديث صحقح. (5/236) أخرجف أمحد «والؿتباذلقـَيفَّ 

 ٌٖ تكبٌ ٖساٜا املؿطنني؟ ص:2ط َػأي١

ب البخاري يف  يف كتاب الفبة ]باب قبقل الفدية مـ  صحقحفبقَّ

كان يؼبؾ هداياهؿ، فؼد ُأهديت  الـبل  الؿشركقـ[. ثؿ استدل طىل ذلؽ بلنَّ 

، فؼبؾفا، وأكؾ مـفا يف خقبر. وأهدى مؾؽ أيؾة لؾـبل  بغؾة  إلقف شاة فقفا سؿ 

 بقضاء، وأهدى لف ُأكقدر دومة ُجبَّة سـدس.

 وأخرج البخاري ومسؾؿ مـ حديث طبد الرمحـ بـ أبل بؽر أنَّ الـبل 

، فؼال: ٓ، بؾ بقع...الحديث.«بقًعاَأمَهبةًَ»قال لرجؾ مشرك أقبؾ بغـؿ: 
(1)

 

َوَكَلكَُّف َأَشاَر إَِلك َضْعػ َاْلَحِديث  (2615 :)الػتحيف   قاي احلافظ

ة َالْ  ـْ  َؿَغاِزيـالْ َوُهَق َما َأْخَرَجُف ُمقَسك ْبـ ُطْؼبَة فِل  ،ُؿْشِركـَاْلَقاِرد فِل َردِّ َهِديَّ َط

ْحَؿـ بْ  ،اِْبـ ِشَفاب ـْ َطبْدَالرَّ ـْ أَْهِؾ َاْلِعْؾِؿ َأنَّ َطامِر ْبـ َط
ـ َكْعب ْبـ َمالِؽ َوِرَجال مِ

َِسـَّة ْٕ َفلَْهَدى  ،َوُهَق ُمْشِركٌ  ملسو هيلع هللا ىلص َقِدَم َطَؾك َرُسقِل َاهلل ،َمالِؽ َالَِّذي ُيْدَطك ُمََلِطب َا

لَاَلََأْقَبُؾََهِديَّةَُمْشرِك» :َفَؼاَل  ،َلفُ  «إِكِّ
(2)

ُف ُمْرَسؾَاْلَحِديث ِرَجالف ثَِؼات إِ   َوَقْد  ،َّٓ أَكَّ

. َوفِل َاْلبَاِب َحِديث ِطقَاض ْبـ  َٓ َيِصحُّ ْهِريِّ َو ـْ َالزُّ َأْخَرَجُف  ِحَؿارَوَصَؾُف َبْعُضُفْؿ َط

ـْ َيِزيد بـ َطبْدَاهلل ،َوَالتِّْرمِِذّي َوَغقُْرُهَؿا ،َأُبق َداُود ـْ َصِريؼ َقتَاَدَة َط
ـْ ِطقَاٍض  ،مِ َط

. َقاَل:  «َأْسَؾْؿَت؟»َفَؼاَل:  ،َكاَقةً  ملسو هيلع هللا ىلصلِؾـَّبِلِّ  ْيُت َقاَل: َأْهدَ  َٓ ََزبِْدَ»ُقْؾت:  ـْ لَُكِفقُتََع إِكِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2556(، ومسؾؿ برقؿ )2618أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

 (، وهق مرسؾ.631) إمقال(، وأبق طبقد يف 5/382وأخرجف أيًضا طبدالرزاق ) (2)
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ـََ «َاْلـُؿْشرِكِق

(1)
اِي َوُسُؽقِن الْ  ، ْبُد بَِػتِْح َالزَّ َدةِ ـَوالزَّ ْفد :ُؿَقحَّ َحُف َالتِّْرمِِذيُّ  .َالرَّ  ،َصحَّ

ٍة َطَؾك َاْلَجَقازِ ُؿَصـِّ ـَواْبـ ُخَزْيَؿة. َوَأْوَرَد َالْ  َة َأَحادِيَث َدالَّ َفَجَؿَع َبقْـََفا  ،ُػ ِطدَّ

بَِريُّ  ة :َالطَّ ْمتِـَاَع فِقَؿا ُأْهِدَي َلُف َخاصَّ
ِ
ـَ  ،بَِلنَّ َآ َوفِقِف  .َواْلَؼبُقل فِقَؿا ُأْهِدَي لِْؾُؿْسؾِِؿق

ِة َاْلَجَقاِز َما َوَقَعْت  :َكَظرٌ  ـْ ُجْؿَؾِة َأدِلَّ
َنَّ مِ

ِ
ة، َوَجَؿَع َغقُْرُه بَِلنَّ ٕ ة فِقِف َلُف َخاصَّ َاْلَفِديَّ

دَ  تِِف َالتََّقدُّ ـْ ُيِريُد بَِفِديَّ ْمتِـَاَع فِل َحؼِّ َم
ِ
ةَ ـَوالْ  ،َآ َٓ ـْ ُيْرَجك  ،ُؿَقا َواْلَؼبُقَل فِل َحّؼ َم

ْسََلمِ  ـْ  ،بَِذلَِؽ َتْلكِقُسُف َوَتْللِقُػُف َطَؾك َاإْلِ
ِل. َوقِقَؾ َوَهَذا أَْقَقى مِ َوَّ ْٕ ُيْحَؿُؾ َاْلَؼبُقُل  :َا

َْوَثان. َوقِقَؾ  ْٕ ـْ َأْهِؾ اَ ـْ َكاَن َم دُّ َطَؾك َم ـْ َأْهِؾ َاْلؽِتَاِب، َوالرَّ
ـْ َكاَن مِ َيْؿتَـُِع  :َطَؾك َم

َُمَراءِ  ْٕ ـْ َا
ـْ اِدََّطك كَ  ،َذلَِؽ لَِغقِْرِه مِ ـْ َخَصائِِصِف. َومِـُْفْؿ َم

َؿـْع ـْسَخ َالْ َوَأنَّ َذلَِؽ مِ

َْجِقَبُة َالثَََّلَثُة َضِعقَػة ،بَِلَحادِيِث َاْلَؼبُقل ْٕ ـْ َطَؽَس. َوَهِذهِ اَ َٓ  :َومِـُْفْؿ َم َفالـَّْسُخ 

ْحتَِؿالِ 
ِ
َٓ َالتَّْخِصقص. ،َيثُْبُت بِآ  هاَو

(: 9/216الحديث يحتؿؾ التحسقـ بطرقف، ولؽـ قال البقفؼل ) ُ :قهت

 داياهؿ أصح، وأكثر، وباهلل التقفقؼ.وإخبار يف قبقل ه

ُٜٗس٣ يًُؿطى؟ ص:3ط َػأي١  ٌٖ 

ب اإلمام البخاري  ]باب الفدية لؾؿشركقـ[. ثؿ استدل  صحقحفيف  بقَّ

 ڎ ڌ ڌ      ڍ   ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ  چ چ چ     چ ڃ﴿طىل ذلؽ بؼقلف تعاىل: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، مـ صريؼ: طؿران الؼطان، طـ قتادة، طـ يزيد بـ 1577(، والترمذي )3557أخرجف أبق داود ) (1)

 قر، طـ طقاض بف، وهذا إسـاد ضعقػ: لضعػ طؿران.طبداهلل بـ الشخ

(، مـ وجف آخر طـ طقاض، فذكره، وهق مـؼطع: ٕنَّ الحسـ مل يدرك 4/162وأخرجف أمحد )

 .طقاض بـ محار 



َُِط٣ ٚايٗطٞقَب٢ َٚايُع  235  َباُب اهٔلَب١ٔ 

 
 .[8الؿؿتحـة:]    ﴾ک ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ

ة، فلرسؾ هبا طؿر إىل أططك طؿر حؾَّ  ، أنَّ الـبل وبحديث ابـ طؿر 

أٍخ لف مـ أهؾ مؽة قبؾ أن يسؾؿ.
(1)

 

وبحديث أسؿاء بـت أبل بؽر قالت: قدمت طظَّ أمل وهل مشركة يف طفد 

قؾت: إنَّ أمل قدمت وهل راغبة،  ، فاستػتقت رسقل اهلل رسقل اهلل 

.«كعؿ،َصؾلَأمؽ»أفلصؾ أمل؟ قال: 
(2)

 

فدى لؾحربققـ مـفؿ الذيـ ربؿا ُيستػاد مـ أدلة البخاري أكف ٓ يُ  ُ :قهت

استخدمقا الفدية يف التؼقي هبا طىل حرب الؿسؾؿقـ، واهلل أطؾؿ.
(3)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2568(، ومسؾؿ برقؿ )2619أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

 (.1553(، ومسؾؿ برقؿ )2625أخرجف البخاري برقؿ ) (2)

  (2619.)الػتح (14/38-39 )مسؾؿشرح واكظر:  (3)
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ـِ ُطَؿَر  (999) ـِ اْب ـِ الـَّبِلِّ  ،َوَط َبَِفا»: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَط ََوَهَبَِهَبًةََفُفَقََأَحؼُّ ـْ َماَََم

ـْ ُطَؿَر «َؾْقَفاَلْؿَُيَثْبَعََ ـِ ُطَؿَر َط ـْ ِرَواَيِة اْب
َحُف، َوالَؿْحُػقُظ مِ . َرَواُه الَحاكُِؿ، َوَصحَّ

َقْقُلُف.
(1)

 

كان يؼبؾ »: تؼدم الؽَلم طىل مباحث الحديث طـد حديث طائشة 

 (.924برقؿ ) «الفدية، ويثقب طؾقفا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، ويف إسـاده إسحاق بـ محؿد بـ خالد الفاشؿل، قال الذهبل يف 2/52أخرجف الحاكؿ ) (1)

الؿقزان روى طـف الحاكؿ واهتؿف. وقال الحاكؿ طؼب هذا الحديث: طىل شرط الشقخقـ ومل :

 يخرجاه إٓ أن يؽقن الحؿؾ فقف طىل شقخـا.

: الحؿؾ فقف طؾقف بَل ريب، وهذا الؽَلم معروف مـ ققل طؿر غقر سانالؾيف  قال الحافظ 

 همرفقع. ا

 أطَلم الؿققعقـوقد رجح وقػف طىل طؿر البخاري والدارقطـل والبقفؼل كؿا يف  قهت:

(2/315- .) 

 مصـػ طبدالرزاق(، و 2/754) مقصل مالؽوقد ثبت طـ طؿر مـ غقر وجف. اكظر 

(9/156-.) 

(، ويف إسـاده إبراهقؿ بـ 2387ديث طـ أبل هريرة مرفقًطا: أخرجف ابـ ماجف )وجاء هذا الح

 إسؿاطقؾ بـ مجؿع وهق ضعقػ، فالحديث ٓ يصح مرفقًطا، وصح مقققًفا طىل طؿر، واهلل أطؾؿ. 



١ٜٔٛ  237  َباُب ايُّٜك

 

 َباُب اللَُّكَطٔة

طَٔة ُب اللَُّك  بَا

ذي يؾتؼط، وهل بضؿ الَلم، وفتح الؼاف طىل اسؿ لؾشلء ال اللقطة:

 الؿشفقر طـد أهؾ الؾغة والؿحدثقـ.

وقال طقاض: ٓ يجقز غقره، وقد ذكر الخؾقظ أهنا بتسؽقـ الؼاف. قال 

إزهري: هق الؼقاس، لؽـ الذي سؿع مـ العرب، وأمجع طؾقف أهؾ الؾغة 

ؼطة بػتحفا، وقد كظؿ والحديث الػتح، وفقف لغتان أخريان: ُلؼاصة، بضؿ الَلم، ولَ 

 إربعة ابـ مالؽ، فؼال:

طــة               وُلـؼ طــة مـا القــط قد لـؼطـــه طــة ول ـؼ  ُلـؼاصــة وُلـؼ 
(1)

 

 ٌٖ األؾضٌ االيتكاط  أّ عسَ٘؟ ص:1ط َػأي١

 :اختؾػ أهؾ العؾؿ يف هذه الؿسللة 

إفضؾ الترك. وهق ققل جابر بـ زيد، والربقع بـ خثقؿ،  فٌٍِٔ ًّ ٙق٘ي:

وططاء، وهق مذهب أمحد، وحؽل طـ مالؽ، وصحَّ طـ ابـ طؿر أكف ترك لؼطًة 

: وذلؽ ٕنَّ الؿؾتؼط يعرض كػسف ٕكؾ الحرام، مصـػ ابـ أبل شقبةكؿا يف 

 وتضققع القاجب مـ تعريػفا، وأداء إماكة فقفا: فؽان تركف أوىل، وأسؾؿ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/295.)الؿغـل([ 45]كتاب الؾؼطة ) الػتحاكظر:  (1)



 238  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
فإفضؾ أخذها،  إذا وجدها بؿضقعة، وأمـ طىل كػسف طؾقفا: ٗقاي بعضٍٔ:

وهق ققل أبل الخطاب الحـبظ، وققل لؾشافعل، وُحؽل طـ الشافعل ققٌل أكف 

، فنذا [71التقبة:] ﴾گ گ  گ گ ک﴿يجب أخذها: لؼقلف تعاىل: 

كان ولقف: وجب طؾقف حػظ مالف، كؿا يجب طؾقف أن يحػظ بدن أخقف إذا خشل 

 طؾقف الفَلك، وهذا ققل ابـ حزم أيًضا.

، ويعرفف: ٕنَّ فقف حػظ مال  إنْ  ٗقاي ًاهم: كان شقئًا لف باٌل: يلخذه أحب إيلَّ

 الؿسؾؿ طؾقف، فؽان أوىل مـ تضققعف، وتخؾقصف مـ الغرق.

: إٓ أن يخشك طؾقفا مـ الضقاع، األفضم تزكها :قال أتى عثد اهلل غفز اهلل نه

أطؾؿ. ويلمـ كػسف طؾقفا، ويمدي ما طؾقف فقفا: فإفضؾ أخذها وتعريػفا، واهلل
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1383.)الؿحىل (7/453- )بـ أبل شقبةا (7/525 )البقان (8/291 )الؿغـلاكظر:  (1)



١ٜٔٛ  239  َباُب ايُّٜك

 
ـْ َأَكٍس  (999) ََأكِّلَ»بِتَْؿَرةٍ فِل الطَِّريِؼ َفَؼاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َمرَّ الـَّبِلُّ  َط َلْقاَل

َدَقةَِ َالصَّ ـَ . ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.«أَلََكْؾتَفاََأَخاُفََأْنََتُؽقَنَِم
(1)

 

 ألحكام املستفادة من احلديثاملسائل وا

 ٜػري ايًك١ٛ. ص:1ط َػأي١

أما ما كان مثؾ التؿرة، والؽسرة مـ الخبز، وما أشبف ذلؽ: فنكف ٓ بلس بلخذه 

 وآكتػاع بف بغقر تعريػ، ودلقؾف حديث أكس الؿذكقر قريبًا.

: وٓ كعؾؿ فقف خَلًفا بقـ أهؾ العؾؿ يف إباحة أخذ القسقر  قاي ابّ قداًٞ

 هوآكتػاع بف.ا

  .وأما التعريػ فاختؾػقا فقف: فؿذهب الحـابؾة أهنا ٓ تحتاج إىل تعريػ

 وقال بعضفؿ: يؾزمف التعريػ. 

  .وقال آخرون: يؾزمف تعريػف مدة يظـ فقفا صؾب صاحب الؾؼطة لفا

 ، وهذا محؾف فقؿا إذا مل يعؾؿ صاحبفا، واهلل أطؾؿ.واألظهز انقىل األول

  الؾؼطة: فؿذهب مالؽ، وأبل حـقػة أكف ثؿ اختؾػ أهؾ العؾؿ يف تحديد يسقر

ٓ يجب تعريػ ما ٓ يؼطع بف السارق، وهق أقؾ مـ ربع ديـار طـد مالؽ، وأقؾ 

 مـ طشرة دراهؿ طـد أبل حـقػة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1571(، ومسؾؿ )2431أخرجف البخاري ) (1)
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: كاكقا ٓ يؼطعقن يف الشلء التافف.واستدلقا بؼقل طائشة 

(1)
 

 حدده  ولؾشافعقة يف الؿسللة ثَلثة أوجف: فؿـفؿ مـ قال: ديـار. ومـفؿ مـ

 بدرهؿ، ومـفؿ مـ حدده بربع ديـار.

  ومذهب أمحد طدم التحديد بشلء مـ ذلؽ، قال ابـ قدامة: مل يرد بؿا ذكروه

كص  وٓ هق يف معـك ما ورد الـص بف، وٕنَّ التحديد والتؼدير ٓ يعرف 

 هبالؼقاس، وإكؿا يمخذ مـ كص أو إمجاع، ولقس فقؿا ذكروه كص  وٓ إمجاع.ا

، ومامل يحدد شرًطا اطتبر فقف العرف، فؿا كان انصىابهق  انقىل وهذا ُ :قهت

مؿا ٓ تتبعف أكػس أوساط الـاس: ففق لؼطة يسقرة لفا حؽؿ التؿرة والؽسرة، واهلل 

وهذا ترجقح اإلمام ابـ باز، والؾجـة الدائؿة، واإلمام ابـ طثقؿقـ،  ،أطؾؿ

التقفقؼ. وباهلل
(2)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( بـحقه، وبقَّـ أكف مـ ققل طروة، وأدرج يف الحديث.8/255أخرجف البقفؼل ) (1)

 شرح مسؾؿ (6/378 )اإلكصاف (7/514 ،518- )البقان (8/295 )الؿغـلاكظر:  (2)

(12/22 )فتاوى الؾجـة. 
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ـِ َخالٍِد الجُ  (999) ـْ َزْيِد ْب َفَسَلَلُف  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َجاَء َرُجٌؾ إَلك الـَّبِلِّ  َفـِلِّ َوَط

ـِ الؾَُّؼَطِة، َفَؼاَل:  ََوِوَكاَءَها»َط َِعَػاَصَفا ََصاِحُبَفا،ََاْعرِْف ََجاَء ََفنِْن ـًَة، ََس ْفَفا ََعرِّ ُثؿَّ

ََفَشْلُكؽَبَِفا ْئِبَ» ُة الَغـَِؿ؟ َقاَل:. َقاَل: َفَضالَّ «َوإاِلَّ َلِؾذِّ . َقاَل: «ِهَلََلؽََأْوَأِلَِخقؽََأْو

ُة اإِلبِِؾ؟ َقاَل:  َجَرَ»َفَضالَّ َماََلؽََوَلَفا؟ََمَعَفاَِسَؼاُؤَهاََوِحَذاُؤَها،ََترُِدَالاَمَءََوَتْلُكُؾَالشَّ

. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.«َحتَّكََيْؾَؼاَهاََربَُّفا
(1)

 

 َقاَل:  َوَطـُْف  (999)
ِ
َ»: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسقُل اهلل ََضال  ََفُفَق َآَوىََضالًَّة ـْ ََلْؿََم ََما ،

ْفَفا . َرَواُه ُمْسؾٌِؿ.«ُيَعرِّ
(2)

 

ـِ ِحَؿاٍر  (999) ـْ ِطقَاِض ْب   ،َوَط
ِ
ََوَجَدَُلَؼَطًةَ»: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ـْ َم

ََجاَءَلٍََفْؾُقْشِفْدََذَوْيََعْدَ َاَلََيْؽُتْؿ،ََواَلَُيَغقِّْب،ََفنِْن ،ََوْلَقْحَػْظَِعَػاَصَفاََوِوَكاَءَها،َُثؿَّ

ََيَشاءَُ ـْ ََم َُيْمتِقِف
َاهللِ ََماُل ََفُفَق ََوإاِلَّ َبَِفا، ََأَحؼُّ ََفُفَق َّٓ . َرَواُه َأْحَؿُد «َربَُّفا َوإَْرَبَعُة إ

ـُ ِحبَّاَن. ، َواْب
ـُ الَجاُرودِ ـُ ُخَزْيَؿَة، َواْب َحُف اْب ، َوَصحَّ التِّْرمِِذيَّ

(3)
 

ـِ ُطثَْؿاَن التَّقِْؿلِّ  (998) ـِ ْب ْحَؿ ـْ َطبِْدالرَّ ـْ ُلَؼَطِة  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ  َوَط َكَفك َط

َرَواُه ُمْسؾٌِؿ.. الَحاجِّ 
(4)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1722(، ومسؾؿ )91أخرجف البخاري ) (1)

 (. 1725أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (2)

 الؽبرى(، والـسائل يف 1759(، وأبقداود )4/266( )162-4/161. أخرجف أمحد )صشٝض (3)

( كؾفؿ مـ صريؼ 671(، وابـ الجارود )4894(، وابـ حبان )2555(، وابـ ماجف )5858)

بـ الشخقر، طـ مطرف، طـ طقاض بف. وإسـاده صحقح طىل  خالد الحذاء، طـ يزيد بـ طبداهلل

 ( إىل ابـ خزيؿة. 12/636) اإلتحافشرط مسؾؿ. ومل يعزه الحافظ يف 

 (. 1724أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (4)
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ـِ َمْعِدي (998) ـِ الِؿْؼَداِم ْب   ِرَب كَ  َوَط

ِ
َاَلَ»: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل َأاَل

ََكاٍبَ َُذو ََمالَََِيِحؾُّ ـْ َِم َؼَطُة َالؾُّ ََواَل ، َاألَْهؾِلُّ َالِحاَمُر ََواَل َباِع، َالسِّ ـَ ََأْنََِم َإالَّ ُمَعاَهٍد،

ـَْفا . َرَواُه َأُبقَداُود.«َيْسَتْغـَِلََع
(1)

 

 حاديث املسائل واألحكام املستفادة من األ

 مع ذكر بعض املسائل امللحقة

 ايتعطف ع٢ً صؿات ايًك١ٛ. ص:1ط َػأي١

(: واختؾػ يف هذه الؿعرفة 2427) الػتحيف   قاي احلافظ ابّ حجز

: لظاهر إمر، وققؾ: يستحب. وقال طىل ققلقـ لؾعؾؿاء، أضفرمها القجقب

 هبعضفؿ: يجب طـد آلتؼاط ويستحب بعده.ا

أمر بذلؽ كؿا يف حديث  : ٕنَّ الـبل انصحيحهق  وانقىل تانىجىب ُ :قهت

زيد بـ خالد، وطقاض بـ محار الؿتؼدمقـ،وكذا يف حديث أبل بـ كعب يف 

الصحقحقـ.
(2)

 

سك تؾؽ الصػات. وأما الصػات واستحب أهؾ العؾؿ كتابة الصػات: لئَل يـ

والعدد،  -وهق الرباط-والقكاء  -وهق القطاء-التل يتعرف طؾقفا ففل العػاص 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، مـ صريؼقـ طـ 131-4/135(، وأخرجف أيًضا أمحد )3854. أخرجف أبقداود )صشٝض (1)

ام بـ معدي كرب بف. وإسـاده صحقح، وطبدالرمحـ طبدالرمحـ بـ أبل طقف الجرشل، طـ الؿؼد

ـُ حبان، والعجظ.   الجرشل روى طـف مجع ووثؼف الدارقطـل كؿا يف سمٓت السؾؿل، واب

 (.1723(، ومسؾؿ برقؿ )2437( )2426أخرجف البخاري برقؿ ) (2)
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والجـس، والؼدر، كؿا جاء يف إحاديث الؿتؼدمة، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 اإلؾٗاز عًٝٗا سني زسٖا. ص:2ط َػأي١

  ذهب أكثر أهؾ العؾؿ إىل استحباب اإلشفاد طىل الؾؼطة: لحديث طقاض بـ

 ي يف الباب، وهق ققل أمحد، ومالؽ، والشافعل.محار الذ

  وذهب أبق حـقػة إىل جقب اإلشفاد، واستدل طىل هذا الؼقل بحديث

طقاض بـ محار، فػقف إمر بذلؽ، وإمر يؼتضل القجقب: إٓ أن يصرفف طـ 

ذلؽ صارف. وقال أبق حـقػة، وُزفر: إذا مل يشفد طؾقفا ضؿـفا: ٕكف إذا مل يشفد: 

 أكف أخذها لـػسف. كان الظاهر

مل يلمر بف زيد بـ  واستدل الجؿفقر طىل أنَّ اإلشفاد مستحب  أنَّ الـبل 

خالد الجفـل، وٓ أبل بـ كعب، مع أنَّ الؿؼام مؼام فتقى وتعؾقؿ: فدلَّ طىل أكف 

لقس طىل سبقؾ القجقب، وأما الضؿان فَل يضؿـ إٓ بالتػريط طـد الجؿفقر، 

، واهلل أطؾؿ.انصىابوهق 
(2)

 

 سهِ تعطٜـ ايًك١ٛ. ص:3ط َػأي١

أما إذا مل تؽـ يسقرة، وأراد تؿؾؽفا: فقجب طؾقف التعريػ باإلمجاع، قالف 

 بذلؽ يف إحاديث الؿتؼدمة. الـقوي وغقره. ويدل طؾقف أمر الـبل 

  وأما إذا مل تؽـ يسقرة، وأراد حػظفا، ومل يرد تؿؾؽفا: فؿذهب إكثر طىل أكف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/357-359.)الؿغـل (7/523-524 )البقان (2427 )الػتحاكظر:  (1)

  (13/215.)التؿفقد (4/114 )بداية الؿجتفد (8/358 )الؿغـل اكظر: (2)
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محد، وإصح مـ القجفقـ طـد الشافعقة، يجب تعريػفا أيًضا، وهق مذهب أ 

ولؾشافعل ققل أكف ٓ يجب طىل مـ أراد حػظفا لصاحبفا. وقال بف بعض 

الشافعقة، وهذا ققل ضعقٌػ: ٕنَّ إدلة طامة، وٕكف لق مل يجب التعريػ: لؿا 

جاز آلتؼاط: ٕنَّ بؼاءها يف مؽاهنا إًذا أقرب إىل وصقلفا إىل صاحبفا، إما بلن 

فا يف الؿقضع الذي ضاطت فقف فقجدها، وإما بلن يجدها مـ يعرففا، وأخذ يطؾب

ت إمر: فقحرم. هذا لفا يػقِّ
(1)

 

 يف قسض ايتعطٜـ. ص:4ط َػأي١

  أكثر أهؾ العؾؿ وطامتفؿ طىل أنَّ تعريػفا يؽقن لؿدة سـة، واستدلقا طىل

ذلؽ بحديث زيد بـ خالد الذي يف الباب، وقال أبق أيقب الفاشؿل: ما دون 

درمهًا يعرففا ثَلثة أيام إىل سبعة أيام. وقال الحسـ بـ صالح: ما دون  الخؿسقـ

طشرة دراهؿ يعرففا ثَلثة أيام. وقال الثقري يف الدرهؿ: يعرفف أربعة أيام. وقال 

 إسحاق: ما دون الديـار يعرفف مجعة أو كحقها.

واستدل الجؿفقر بحديث زيد بـ خالد كؿا تؼدم، وقد جاء يف حديث أبل بـ 

أمره أن يعرففا ثَلثة أحقال. أخرجف الشقخان. أنَّ الـبل  كعب
(2)

 

أنَّ الراوي قد شؽ، فؼال كؿا يف بعض  وقد ُأجيب عيُ بأجوبة ميَا:

الروايات: ٓ أدري ثَلثة أطقام، أم طاًما واحًدا. وهق سؾؿة بـ كفقؾ، ولؽـ أكثر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شرح مسؾؿ (7/525-526 )البقان (4/111 )البداية (8/292 )الؿغـلاكظر:  (1)

(12/22.) 

 تؼدم تخريجف قريًبا. (2)
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 .ح مسؾؿصحقصرق الحديث بدون شؽ والشؽ صرأ لف بعد طشرة أطقام كؿا يف  

ر يف التعريػ، فلمره باإلطادة، وفقف كظر. وقال ابـ  وبعضفؿ أجاب بلكف قصَّ

 الؿـذر: قد ثبت اإلمجاع طىل خَلف هذا الحديث، فقستدل باإلمجاع طىل كسخف.

ويؿؽـ أن يحؿؾ ذلؽ طىل القرع، فؿـ أحب أن يتقرع: فقعرففا ثَلثة  ُ :قهت

، واهلل أطؾؿ، وباهلل التقفقؼ.ل اجلمهىرقى يف املسأنح وانصحيحأطقام، واهلل أطؾؿ، 
(1)

 

 َت٢ ٜبسأ ٚقت ايتعطٜـ؟ ص:5ط َػأي١

ُف َيِجُب َأْن  :إَذا َثبََت َهَذا (8/293 :)الؿغـليف   قاي ابّ قداًٞ َفنِكَّ

ْلتَِؼاَط، َوَتُؽقَن ُمتََقالِقًَة فِل َكْػِسَفا
ِ
ـَُة َتؾِل آ َنَّ الـَّبِلَّ  :َتُؽقَن َهِذِه السَّ

ِ
َأَمَر  ملسو هيلع هللا ىلصٕ

َنَّ اْلَؼْصَد بِالتَّْعِريِػ ُوُصقُل بِ 
ِ
َْمُر َيْؼتَِضل اْلَػْقَر، َوٕ ْٕ ـَ ُسئَِؾ َطـَْفا، َوا تَْعِريِػَفا ِحق

َنَّ اْلَخَبِر إَلك َصاِحبَِفا َوَذلَِؽ َيْحُصُؾ بِالتَّْعِريِػ َطِؼقَب َض 
ِ
فِل  َصاِحَبَفا َقاِطَفا ُمَتَقالًِقا: ٕ

ه.ابِفِ  التَّْعِريِػ  َفا َوَيْطُؾُبَفا َطِؼقَب َضقَاِطَفا َفقَِجُب َتْخِصقُص اْلَغالِِب إكََّؿا َيتََققَّعُ 
(2)

  

 ظَٔ ايتعطٜـ. ص:6ط َػأي١

ذكر أهؾ العؾؿ أكَّف يعرف بالـفار دون الؾقؾ، ودون أوقات الخؾقة، ويؽقن يف 

الققم وإسبقع الذي وجدها فقف، أكثر: ٕنَّ الطؾب فقفا أكثر، وٓ يجب فقؿا بعد 

 .ذلؽ متقالقًا

(: قال العؾؿاء: يعرففا يف كؾ يقم 2427) الػتحيف   ٗقاي احلافظ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (12/22.)شرح مسؾؿ (2429 )الػتح (7/526 )البقان (8/293 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (7/526.)البقاناكظر: و (2)
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مرتقـ، ثؿ مرة، ثؿ يف كؾ أسبقع، ثؿ يف كؾ شفر.اكتفك.
(1)

  

 َهإ ايتعطٜـ. ص:7ط َػأي١

مؽاكف طـد أهؾ العؾؿ يف إسقاق، وأبقاب الؿساجد، والجقامع، يف الققت 

ٕنَّ الؿؼصقد  الذي يجتؿعقن فقف، كلدبار الصؾقات، ويف مجامع الـاس، وذلؽ

هق إشاطة ذكرها وإضفارها لقظفر طؾقفا صاحبفا فقجب تحري مجامع  الـاس.
(2)

 

 ٌٖ ي٘ إٔ ٜػتٓٝب يف ايتعطٜـ؟ ص:8ط َػأي١

َولِْؾُؿْؾتَِؼِط أَْن َيتََقلَّك  (8/295 :)الؿغـليف   قاي أب٘ حمٌد بّ قداًٞ

َّٓ إْن اْحتَاَج إَلك أَْجٍر، َفنِْن َوَجَد مُ  :َذلَِؽ بِـَْػِسِف، َوَلُف َأْن َيْستَـِقَب فِقفِ  ًطا بَِذلَِؽ، َوإِ تَبَرِّ

ْأِي. ُؿْؾتَِؼِط.ـَفُفَق َطَؾك الْ  افِِعلُّ َوَأْصَحاُب الرَّ َواْختَاَر َأُبق اْلَخطَّاِب َأكَُّف  َوبَِفَذا َقاَل الشَّ

َْجِر َطَؾك مَ  :إْن َقَصَد اْلِحْػَظ لَِصاِحبَِفا ُدوَن َتَؿؾُّؽَِفا ْٕ  .الِؽَِفاَرَجَع بِا

ِف ـَوَلـَا َأنَّ َهَذا َأْجٌر َواِجٌب َطَؾك الْ  قاي: َفَؽاَن َطَؾقِْف، َكَؿا َلْق َقَصَد  :ُؿَعرِّ

َكَُّف َلْق َولِقَُف بِـَْػِسفِ 
ِ
ـْ َلُف َأْجٌر َطَؾك َصاِحبَِفا، َفَؽَذلَِؽ إَذا اْستَْلَجَر  :َتَؿؾَُّؽَفا، َوٕ َلْؿ َيُؽ

َفَفاَوَقاَل َمالِ ...، َطَؾقْفِ  ـْ َطرَّ َكَؿا َلْق َدَفَع  ،َفََل ُغْرَم َطَؾقْفِ  :ٌؽ: إْن َأْطَطك مِـَْفا َشقْئًا لَِؿ

ـْ َحِػَظَفا  .اكتفك باختصار يسقر.مِـَْفا َشقْئًا لَِؿ

، واهلل أطؾؿ.انقىل األولهق  وانصحيح
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/527.)البقان (8/294 )الؿغـلواكظر:  (1)

 (ط/مرتبة.13/212) التؿفقد (7/528 )البقان (8/294 )الؿغـل (2427 )الػتحاكظر:  (2)

  (2427.)الػتح (7/529- )البقان (8/295 )الؿغـلاكظر:  (3)
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 نٝؿ١ٝ ايتعطٜـ. ص:9ط َػأي١ 

و دكاكقر، أو هق أن يذكر جـسفا ٓ غقر، فقؼقل: مـ ضاع مـف ذهب، أو فضة، أ

ثقاب، وكحق ذلؽ، وٓ يصػفا: ٕكف لق وصػفا َلَعؾَِؿ صػتفا مـ يسؿعفا: فَل تبؼك 

صػتفا دلقًَل طىل مؾؽفا: لؿشاركة غقر الؿالؽ يف ذلؽ، وٕكف ٓ يلمـ أن يدطقفا 

بعض مـ سؿع صػتفا.
(1)

 

 إشا عٖطف املًتكط ايًك١ٛ سٛاٟل ؾٌٗ ميًهٗا ًَتكٛٗا؟ ص:11ط َػأي١

 كف يؿؾؽفا، وهق ققل ططاء، والشافعل، وأمحد، أكثر أهؾ العؾؿ طىل أ

وإسحاق، وابـ الؿـذر، ومـ التابعقـ أيًضا الشعبل، والـخعل، وصاوس، 

 وطؽرمة، وكؼؾ طـ بعض الصحابة.

وإالَ»،ويف لػظ: «فننَملَتعرف؛َفاستـػؼفا»واستدلقا بحديث زيد بـ خالد: 

 .«فاكتػعَهبا»، ويف لػظ: «ففلَكسبقؾَمالؽ

، ويف لػظ: «فاستـػؼفا»، ويف حديث أبل بـ كعب: «كؽَهبافشل»ويف لػظ: 

 .«..،َوإالَففقَمالَاهللَيمتقفَمـَيشاء»، ويف حديث طقاض بـ محار: «فاستؿتعَهبا»

  ،وقال مالؽ، والحسـ بـ صالح، والثقري، وأصحاب الرأي: ٓ يؿؾؽفا

حديث بؾ يتصدق هبا، فنذا جاء صاحبفا خقَّره بقـ إجر، والغرم، واستدلقا ب

ثالثةَأحقال؛َفننَ»، ويف رواية: «عرففاَحقاًلَ»طـد الدارقطـل:  أبل هريرة 

َغرمفا َوإال َباألجر، َفرضل َرهبا َجاء َفنذا َهبا، َتصدق َوإال َرهبا ، وهق «جاء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/529.)البقان (8/295 )الؿغـلاكظر:  (1)
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 حديٌث مقضقع، يف إسـاده: يقسػ بـ خالد السؿتل، وهق كذاب. 

تعريػ: لحديث: واستثـك أبق حـقػة، ومالؽ إن كان فؼقًرا، فؾف تؿؾؽفا بعد ال

َيشاء» َمـ َيمتقف َاهلل َمال ، قالقا: وما يضاف إىل اهلل تعاىل إكؿا يتؿؾؽف مـ «ففق

 يستحؼ الصدقة.

 : لظاهر إدلة، وحديثفؿ طـ أبل هريرة قىل اجلمهىرهق  وانصىاب

تالٌػ، ودطقاهؿ يف حديث طقاض أنَّ ما يضاف إىل اهلل تعاىل ٓ يتؿؾؽف إٓ مـ 

هان لفا، وٓ دلقؾ طؾقفا: فننَّ إشقاء كؾفا تضاف إىل اهلل يستحؼ الصدقة ٓ بر

، [33الـقر:] ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ ﴿تعاىل خؾًؼا ومؾًؽا، قال اهلل تعاىل: 

 .قالف ابـ قدامة 

كؼؾ ابـ رشد طـ مالؽ كؼقل الجؿفقر، ثؿ رأيت ابـ طبد البر يف  تيبيُ:

التؿفقد (13/212كؼؾ طـ مالؽ أكف قال: الغـل أحب إىل ) أن يتصدق هبا بعد 

الحقل.
(1)

 

ُّذذذا      ص:11ط َػأي١ ٖذذذٌ تذذذسخٌ ايًكٛذذذ١ يف ًَذذذو املًذذذتكط بتُذذذاّ اذتذذذٍٛ سه

 ناملرياخ  أّ بتًُه٘؟

  مـ أهؾ العؾؿ مـ قال: تدخؾ يف مؾؽف حؽًؿا كالؿقراث. وهق ققل أمحد يف

ويف  «وإالَففلَكسبقؾَمالؽ»: ضاهر مذهبف وقال بف بعض الشافعقة: لؼقلف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 البداية (12/28 )شرح مسؾؿ (7/531-532 )البقان (8/299-355 )الؿغـلاكظر:  (1)

(4/111.) 
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 .«ففلَلؽ»لػظ:  

 ؿ إىل أهنا ٓ تدخؾ يف مؾؽف: إٓ أن يتؿؾؽفا، وهق إصح طـد وذهب بعضف

الشافعقة، وقال بف بعض الحـابؾة، وهق ققل مالؽ، وأبل حـقػة يف الػؼقر: لؼقلف 

 ، فلغراه بتؿؾؽفا. «وإالَفشلكؽَهبا»يف حديث زيد بـ خالد: 

: ٕنَّ إوامر التل يف حديث زيد إكؿا هل أرجحيظفر يل أكف  انقىل وهذا

ما الذي  لإلباحة: ٕكف جقاب لسمال الرجؾ طـ أخذ الؾؼطة، فبقَـّ لف الـبل 

َلؽ»يجقز لف تؿؾؽف، وما شروط ذلؽ. ويؽقن ققلف:  ، أي: فقباح لؽ «ففل

تؿؽؾفا وأخذها، وتػارق الؿقراث بلنَّ الؿقراث يـتؼؾ الؿؾؽ إلقف ولقس طؾقف 

 واهلل أطؾؿ.ضؿان مطؾًؼا، وأما الؾؼطة فقضؿـفا إذا جاء صاحبفا. 

، انصحيحوهؾ يػتؼر تؿؾؽفا إىل الؼقل، أو التصرف، أم يؽػل الـقة؟ الثالث هق 

ورجحف الحافظ، وهق ققل بعض الشافعقة.
(1)

 

إذا مؾؽفا الؿؾتؼط ففق طـد أهؾ العؾؿ مؾؽ مراطك يزول بؿجلء  تيبيُ:

يف حديث زيد بـ خالد:  صاحبفا، ويضؿـ لف بدلفا إن تعذر ردها: لؼقلف 

هاَإلقفول»  .«تؽـَوديعةَعـدك؛َفننَجاءَصاحبفاَيقًماَمـَالدهر؛َفلدِّ

وخالػ الؽرابقسل، وداود، لؽـ وافؼ داود الجؿفقر إذا كاكت العقـ قائؿة. 

الػتح (2429.) 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2429.)الػتح (12/23 )شرح مسؾؿ (7/535 ،532 )البقان (8/355 )الؿغـلاكظر:  (1)
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 إشا أخط ايتعطٜـ عٔ اذتٍٛ األٍٚ َع إَهاْ٘؟ ص:12ط َػأي١

ـْ  (8/297 :)الؿغـليف  قاي ابّ قداًٞ  َر التَّْعِريَػ َط اْلَحْقِل إَذا َأخَّ

ِل، َمَع إْمَؽاكِفِ  َوَّ ْٕ َنَّ الـَّبِلَّ  :ا
ِ
َْمُر َيْؼتَِضل اْلُقُجقَب. ملسو هيلع هللا ىلصَأثَِؿ: ٕ ْٕ َوَقاَل  َأَمَر بِِف فِقِف، َوا

ـِ ِحَؿاٍر:  َُيَغقُِّبَ»فِل َحِديِث ِطقَاِض ْب ََواَل ََيْؽُتُؿ َٓ ، «اَل َنَّ َذلَِؽ َوِسقَؾٌة إَلك َأْن 
ِ
َوٕ

َفنِنَّ الظَّاِهَر َأكَُّف َبْعَد اْلَحْقِل َيقَْلُس مِـَْفا، َوَيْسُؾق َطـَْفا، َوَيتُْرُك  :اَيْعِرَفَفا َصاِحُبفَ 

ـْ َأْحَؿَد: ، َصَؾبَِفا ِل، فِل الَؿـُْصقِص َط َوَّ ْٕ ـْ اْلَحْقِل ا َوَيْسُؼُط التَّْعِريُػ بِتَْلِخقِرِه َط

َٓ َتْحُصُؾ َبْعَد الْ  َنَّ ِحْؽَؿَة التَّْعِريِػ 
ِ
لِ ٕ َوَّ ْٕ َوإِْن َتَرَكُف فِل َبْعِض اْلَحْقِل،  ،َحْقِل ا

َف َبِؼقَّتَُف.  َطرَّ

ُف َواِجٌب، َفََل َيْسُؼُط بِتَْلِخقِرهِ  قاي: َكَّ
ِ
ِرِه: ٕ َٓ َيْسُؼَط التَّْعِريُػ بِتََلخُّ ُج َأْن  َوَيتََخرَّ

ـْ َوْقتِِف، َكاْلِعبَاَداِت َوَسائِِر اْلَقاِجبَاِت  َنَّ ، َط
ِ
التَّْعِريَػ فِل اْلَحْقِل الثَّاكِل َيْحُصُؾ بِِف  َوٕ

ْتقَاُن بِِف: لَِؼْقِل الـَّبِلِّ ـالْ 
ـْ اْلُؼُصقِر، َفقَِجُب اإْلِ

ََأَمْرُتُؽْؿَ» :ملسو هيلع هللا ىلصَؿْؼُصقُد َطَؾك َكْقٍع مِ إَذا

َاْسَتَطْعُتؿَْ ََما ُف ـْ َِم ََفْلُتقا َر التَّْعِريَػ َبْعَض  :«بَِلْمرٍ اْلَحْقِل، َأَتك  َفَعَؾك َهَذا إْن أَخَّ

ـْ اْلَحْقِل الثَّاكِل.
ُف مِ  بِالتَّْعِريِػ فِل َبِؼقَّتِِف، َوَأَتؿَّ

َنَّ  قاي:
ِ
َل: ٕ َوَّ ْٕ َٓ َيْؿؾُِؽَفا بِالتَّْعِريِػ فِقَؿا َطَدا اْلَحْقَل ا  ، ـِ َوَطَؾك كََِل اْلَؼْقَلقْ

ِل، َولَ  َوَّ ْٕ  ْؿ ُيقَجْد.َشْرَط اْلِؿْؾِؽ التَّْعِريُػ فِل اْلَحْقِل ا

لِ  قاي: َوَّ ْٕ َلْؿ َيْؿؾِْؽَفا َأْيًضا بِالتَّْعِريِػ  :َوَلْق َتَرَك التَّْعِريَػ فِل َبْعِض اْلَحْقِل ا

ْرِط َكَعَدِم َجِؿقِعفِ  ْرَط َلْؿ َيْؽُؿْؾ، َوَطَدُم َبْعِض الشَّ َنَّ الشَّ
ِ
 ه.افِقَؿا َبْعَدُه: ٕ
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، فقلثؿ لؾتلخقر، ال يسقظنَّ التعريػ أ انذي يظهز :قال أتى عثد اهلل غفز اهلل نه 

ويجب طؾقف التعريػ، ولقس لف التؿؾؽ، واهلل أطؾؿ، وأفتت الؾجـة الدائؿة بعدم 

 (.15/471التؿؾؽ )

 إشا أٖخط ايتعطٜـ يف اذتٍٛ األٍٚ يعذٍع؟ ص:13ط َػأي١

 :أما اإلثؿ فؾقس طؾقف أثؿ،و هؾ لف التؿؾؽ؟ فقف وجفان لؾحـابؾة 

مع إمؽاكف: ٕنَّ تعريػف يف الحقل سبب  أن حؽؿف حؽؿ ما لق تركف أحدٌٓا:

 الؿؾؽ، والحؽؿ يـتػل ٓكتػاء سببف، سقاء اكتػك لعذر، أو لغقر طذر.

أكف يعرفف يف الحقل الثاين، ويؿؾؽف: ٕكف مل يمخر التعريػ طـ وقت  اهجاُٛ:

 إمؽاكف: فلشبف ما لق طرفف يف الحقل إول.

: ٕن الشرع مل يبح يس نه أن يتمهكهنأكف  األقزب :قال أتى عثد اهلل غفز اهلل نه

لؾؿؾتؼط أن يتؿؾؽفا إٓ بشرط تعريػفا، ومل يحصؾ الشرط: فسؼط الؿشروط، 

واهلل أطؾؿ.
(1)

  

 ٌٖ سهِ ايعطٚإ نشهِ األمثإ ؾُٝا تكسّ؟ ص:14ط َػأي١

  أكثر أهؾ العؾؿ طىل طدم الػرق يف ذلؽ بقـ إثؿان، والعروض، وهق ققل

العروض ٓ تؿؾؽ بالتعريػ، وهق ققل  أمحد يف رواية. وطـف رواية أخرى: أنَّ 

 .أكثر الحـابؾة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/298-299.)الؿغـلاكظر:  (1)
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   واختؾػقا فقؿا يصـع هبا؟ فبعضفؿ قال: يعرففا أبًدا. وبعضفؿ قال: يخقر بقـ

تعريػفا أبًدا، أو دفعفا لؾحاكؿ. وبعضفؿ قال: يتصدق هبا بعد الحقل: ٕنَّ 

 الخبر ورد يف إثؿان، والعروض لقست كإثؿان.

، «سئؾَعـَالؾؼطة..» «مـَوجدَلؼطة...»م الحديث: واستدل الجؿفقر بعؿق

، واهلل أطؾؿ.انصحيحورجح هذا ابـ قدامة، وهق 
(1)

  

َّا ع٢ً متًهٗا بػري تعطٜـ  ثِ عطؾٗا؟ ص:15ط َػأي١  إشا ايتكط يك١ٛ عاظ

إَذا اْلتََؼَط ُلَؼَطًة، َطاِزًما  (8/357 :)الؿغـليف   قاي ابّ قداًٞ املقدصٛ

َٓ َيِحؾُّ َلُف َأْخُذَها بَِفِذِه الـِّقَِّة، َفنَِذا  :َتْعِريٍػ َطَؾك َتَؿؾُّؽَِفا بَِغقِْر  ًما، َو َفَؼْد َفَعَؾ ُمَحرَّ

َفَفا:  :َأَخَذَها َٓ َيْؿؾُِؽَفا َوإِْن َطرَّ َلِزَمُف َضَؿاُكَفا، َسَقاٌء َتؾَِػْت بِتَْػِريٍط أَْو بَِغقِْر َتْػِريٍط، َو

ُف َأَخَذ َماَل َغقِْرِه َطَؾك  َكَّ
ِ
َٓ َيُجقُز َلُف أَْخُذُه، َفَلْشبََف اْلَغاِصَب.ٕ َكصَّ َطَؾك  َوْجٍف 

 .َأْحَؿدُ  َهَذا

ْلتَِؼاِط، َوَقْد ُوِجَد،  قاي:
ِ
َنَّ مِْؾَؽَفا بِالتَّْعِريِػ َوآ

ِ
َوَيْحتَِؿُؾ َأْن َيْؿؾَِؽَفا: ٕ

ْحتَِشاشِ 
ِ
ْصطِقَادِ َوآ

ِ
َخَؾ َحائًِطا لَِغقِْرِه بَِغقِْر إْذكِِف، َفاْحتَشَّ َفنِكَُّف َلْق دَ  :َفقَْؿؾُِؽَفا بِِف، َكآ

ًما، َكَذا َهاُهـَا :َأْو اْصَطاَد مِـُْف َصقًْدا َنَّ ُطُؿقَم الـَّصِّ  ،َمَؾَؽُف، َوإِْن َكاَن ُدُخقُلُف ُمَحرَّ
ِ
َوٕ

َكَّـَا َلْق اْطتَ ـَيتَـَاَوُل َهَذا الْ 
ِ
بَْرَكا كِقََّة التَّْعِريِػ َوْقَت ُؿْؾتََؼَط، َفقَثْبُُت ُحْؽُؿُف فِقِف، َوٕ

ْلتَِؼاطِ 
ِ
ـَ اْلَعْدلِ  :آ ْفتََرَق اْلَحاُل َبقْ بِلِّ  ،َواْلَػاِسِؼ  ،َٓ َنَّ اْلَغالَِب  ،َوالصَّ

ِ
ِػقف: ٕ َوالسَّ

ـْ َغقِْر َتْعِريٍػ 
ْلتَِؼاُط لِؾتََّؿؾُِّؽ مِ

ِ
ِء آ َٓ  ه.اَطَؾك َهُم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/353.)الؿغـلاكظر:  (1)
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دون تراٍخ: فؾف تؿؾؽفا، ويلثؿ طىل إن طرففا بدون تؼصقر طؼب أخذها ب ُ :قهت 

 كقتف إوىل، واهلل أطؾؿ.

(: التؼاط الؾؼطة ٓ يػتؼر 12/28) شرح مسؾؿيف  قال الـقوي  

 هإىل حؽؿ حاكؿ، أو إذن السؾطان باإلمجاع.ا

إشا دا٤ ضدٌ ٚٚصـ ايًك١ٛ بضؿاتٗا  ؾٌٗ ًٜعَ٘ زؾعٗذا إيٝذ٘    ص:16ط َػأي١

 بػري ب١ٓٝ؟

  أكف يؾزمف دفعفا إلقف بغقر بقـة، وهق ققل مالؽ، ذهب مجٌع مـ أهؾ العؾؿ إىل

وأمحد، والبخاري، وأبل طبقد، وداود، وابـ الؿـذر، وغقرهؿ، واستدلقا بؿا جاء 

فننَجاءَأحدَخيبرَبعددها،َووعائفا،َ»يف حديث أبل بـ كعب طـد مسؾؿ وغقره: 

 .«ووكائفا؛َفلعطفاَإياه

ة زادها محاد بـ سؾؿة، وهل : وققل أبل داود: إنَّ هذه الزياد قاي احلافظ

زيادة غقر محػقضة. فتؿسؽ هبا مـ حاول تضعقػفا: فؾؿ ُيصب، بؾ هل صحقحة، 

 هوقد طرفت مـ وافؼ محاًدا طؾقفا، ولقست شاذة.ا

وقد أخرجفا أيًضا مسؾؿ مـ صريؼ الثقري، وزيد بـ أكقسة مع محاد بـ  ُ :قهت

ا أشار الحافظ إىل ذلؽ، سؾؿة، كؾفؿ طـ سؾؿة بـ كفقؾ بالزيادة الؿذكقرة، كؿ

صحقح وهذه الزيادة أيًضا مذكقرة يف حديث زيد بـ خالد الجفـل يف رواية يف 

 .البخاري، وبـحقها يف مسؾؿ
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   ومذهب الشافعل، وأبل حـقػة أكف ٓ يؾزمف إططاؤه إياها إٓ ببقـة، ويجقز لف

ء دفعفا أن يدفعفا إلقف إذا غؾب طىل ضـف صدقف. وقال أصحاب الرأي: وإن شا

 .«البقـةَعؾكَالؿدعل»: إلقف، وأخذ كػقًَل بذلؽ: لؼقلف 

: إن صحت الؾػظة: مل يجز مخالػتفا، وهل فائدة ققلف:  قاي اخلطابٛ

 ، وإٓ فآحتقاط مع مـ مل يَر الرد إٓ بالبقـة.«اعرفَعػاصفا...»

الف، طىل أكف أمره بذلؽ: لئَل تختؾط بؿ «اعرفَعػاصفا...»ويتلول ققلف:  قاي:

أو لتؽقن الدطقى فقفا معؾقمة، َوَذَكر غقُره مـ فقائد ذلؽ أيًضا أن يعرف صدق 

الؿدطل مـ كذبف، وأنَّ فقف تـبقًفا طىل حػظ القطاء وغقره: ٕنَّ العادة جرت بنلؼائف إذا 

 .أخذت الـػؼة، وأكف إذا كبف طىل حػظ القطاء كان فقف تـبقف طىل حػظ الؿال مـ باب أوىل

 ه: قد صحت هذه الزيادة: فتعقـ الؿصقر إلقفا.ا قاي احلافظ

، واهلل أطؾؿ.انصىابهق  انقىل األول :قال أتى عثد اهلل غفز اهلل نه
(1)

 

 إشا عطف بعض ايضؿات زٕٚ بعض؟ ص:17ط َػأي١

 قاي احلافظ   يفالػتح (2427 واختؾػقا فقؿا إذا طرف بعض :)

قال ابـ  الصػات دون بعض بـاء طىل الؼقل بقجقب الدفع لؿـ طرف الصػة،

الؼاسؿ: ٓبد مـ ذكر مجقعفا. وكذا قال أصبغ، لؽـ قال: ٓ يشترط معرفة 

العدد. وققل ابـ الؼاسؿ أققى: لثبقت ذكر العدد يف الرواية إخرى، وزيادة 

 هالحافظ حجة.ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2426.)الػتح (12/25 )شرح مسؾؿ (8/359 )لالؿغـاكظر:  (1)
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 إشا دا٤ اثٓإ ٜسعٝإ ايًك١ٛ ٚٚصؿاٖا؟ ص:18ط َػأي١ 

 ػ أهنا لف، الحـابؾة أكف يؼرع بقـفؿا، فؿـ وقعت لف الؼرطة حؾ الصحقح طـد

وسؾؿت إلقف، وهؽذا إن أقاما بقـتقـ: أقرع بقـفؿا، فؿـ وقعت لف الؼرطة حؾػ 

 ودفعت إلقف. ذكره الؼاضل الحـبظ. 

 .وقال أبق الخطاب الحـبظ: تؼسؿ بقـفؿا 

ورجح ابـ قدامة الؼقل إول، وقال: هق أصح، وأشبف بلصقلـا فقؿا إذا 

 تداطقا طقـًا يف يد غقرمها.

، واهلل أطؾؿ.انصىابوهق  ُ :قهت
(1)

  

إشا ٚصـ أسْس ايًك١ٛ  ؾسؾعٗا إيٝ٘  ثِ دا٤ آخط بايب١ٓٝ أْٗذا   ص:19ط َػأي١

 ًَه٘؟

ذكر أهؾ العؾؿ أن صاحب البقـة مؼدم طىل الذي وصػ: ٕنَّ حجة البقـة 

 أققى مـ حجة القصػ.

  قالقا: فنن كاكت قد دفعت إىل الذي وصػ: اكتزطت مـف، وأططل صاحب

 فا، فؼقٓن:البقـة: فنن كان قد أتؾػ

لصاحبفا تضؿقـ مـ شاء مـ القاصػ، أو الؿؾتؼط، وهق مذهب  األٗي:

 الحـابؾة، والشافعقة، والحـػقة، ويستؼر طىل القاصػ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/311.)الؿغـلاكظر:  (1)
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ٓ يؾزم الؿؾتؼط شلء، وٓ يضؿـ، وهق ققل بعض الحـابؾة، وبعض  اهجاُٛ:

: ٕكف مل يػرط، وقد فعؾ ما ُأمر بف.انصحيحالؿالؽقة، وأبل طبقد، وهق 
(1)

  

 ٌٖ يًًُتكط إٔ ٜسؾعٗا إىل َٔ ازعاٖا بسٕٚ ٚصـ ٚال ب١ٓٝ؟ ص:21ط َػأي١

ٍع لُِؾَؼَطٍة، َفَؾْؿ  (8/312 :)الؿغـليف   قاي ابّ قداًٞ َوَلْق َجاَء ُمدَّ

ًَة أَكََّفا َلفُ  َٓ َأَقاَم َبقّـِ  َلْؿ َيُجْز َدْفُعَفا إَلقِْف، َسَقاٌء َغَؾَب َطَؾك َضـِِّف ِصْدُقُف أَوْ  :َيِصْػَفا، َو

ـْ َلْؿ ُيثْبِْت أَكَُّف َصاِحبَُفا، َكاْلَقدِيَعةِ  َكََّفا أََماَكٌة، َفَؾْؿ َيُجْز َدْفُعَفا إَلك َم
ِ
َفنِْن  :َكِذُبُف: ٕ

َةً  َلِزَم اْلَقاِصَػ  :َدَفَعَفا، َفَجاَء آَخُر َفَقَصَػَفا، َأْو َأَقاَم َبقّـِ
(2)

َتَفا   ُف َفقَّ َكَّ
ِ
َغَراَمُتَفا َلُف: ٕ

َكَُّف أََخَذ َماَل َغقِْرِه، َولَِصاِحبَِفا َطَؾك مَ 
ِ
ِطقَفا: ٕ ُجقُع َطَؾك ُمدَّ الِؽَِفا بِتَْػِريطِِف، َوَلُف الرُّ

ـَفُ  ـُ آِخِذَها، َفنَِذا َضؿَّ ِطقَفا َلْؿ َيْرِجْع َطَؾك َأَحٍد. :َتْضِؿق  :َوإِْن َلْؿ َيْلِت َأَحٌد َيدَّ

َكََّفا َفؾِْؾُؿْؾتَِؼِط ُمَطاَلبَُة آِخِذَها بِفَ 
ِ
اَها، َوٕ ُمُف إيَّ ـُ َمِجلَء َصاِحبَِفا، َفقَُغرِّ َٓ َيْلَم ُف  َكَّ

ِ
ا: ٕ

ـْ َغاِصبَِفا، َكاْلَقدِيَعةِ 
ه.اَأَماَكٌة فِل َيِدِه، َفَؿَؾَؽ أَْخَذَها مِ

(3)
  

 ايًك١ٛ يف أثٓا٤ اذتٍٛ أَا١ْ يف ٜس املًتكط. ص:21ط َػأي١

أهؾ العؾؿ: فنن تؾػت الؾؼطة يف الحقل أماكة يف يد الؿؾتؼط بَل خَلف بقـ 

بغقر تػريطف: فَل ضؿان طؾقف كالقديعة، ومتك جاء صاحبفا أخذها بزيادهتا 

الؿتصؾة والؿـػصؾة: ٕهنا كؿاء مؾؽف، وإن أتؾػفا الؿؾتؼط، أو تؾػت بتػريطف: 

ضؿـفا بؿثؾفا إن كاكت مـ ذوات إمثال، وبؼقؿتفا إن مل يؽـ لفا مثؾ، قال ابـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/311.)الؿغـلاكظر:  (1)

 كذا وقع يف الؿغـل، ولعؾ الصقاب: )الُؿؾتؼَط(.  (2)

  (8/536.)البقانواكظر:  (3)
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خَلًفا. قدامة: ٓ أطؾؿ يف هذا

(1)
 

 َا اذتهِ إشا تًؿت ع٢ً صاسبٗا بعس اذتٍٛ؟ ص:22ط َػأي١

الذيـ قالقا: تدخؾ الؾؼطة يف مؾؽ الؿؾتؼط بؿضل الحقل حؽًؿا كالؿقراث، 

فننَجاءَ»فالحؽؿ طـدهؿ أهنا تتؾػ طىل الؿؾتؼط، وأما صاحبفا إذا جاء فؾف بدلفا: 

 .«صاحبفاَيقًماَمـَالدهر؛َفلدهاَإلقف

الؾؼطة يف مؾؽف إٓ أن يتؿؾؽفا: فالحؽؿ طـدهؿ أكف  وأما الذيـ قالقا: ٓ تدخؾ

إن كان قد تؿؾؽفا فؽؿا قال إولقن، وإن مل يؽـ قد تؿؾؽفا: فَل يضؿـ إٓ 

 .انصىاببالتػريط، وهذا هق 

وأما مـ قال: ٓ يتؿؾؽفا الؿؾتؼط كالحسـ، والـخعل، ومالؽ، وأبل يقسػ، 

تػريط تؿؾؽ، أو مل يتؿؾؽ. وقال وأبل حـقػة، فالحؽؿ طـدهؿ أكف ٓ يضؿـ إٓ بال

داود: إذا تؿؾؽ العقـ، ثؿ أتؾػفا: مل يضؿـفا. وُحؽل رواية طـ أمحد.
(2)

 

َّذذذا  ثذذذِ باعٗذذذا  ؾٛدذذذسٖا صذذذاسبٗا بعذذذس   ص:23ط َػأي١ إشا عطؾٗذذذا املًذذذتكط عا

 بٝعٗا  أٚ ٖبتٗا؟

ـَ َبْعَد  (8/314 :)يف الؿغـل  قاي أب٘ حمٌد املقدصٛ َوإِْن َوَجَد اْلَعقْ

ـْ  ُجقُع فِقَفا، َوَلُف  :َأْو ِهبٍَة َأْو َكْحِقِهَؿا ،مِْؾِؽ الُؿْؾتَِؼِط بِبَقْعٍ  ُخُروِجَفا مِ ـْ َلُف الرُّ َلْؿ َيُؽ

َف الُؿْؾتَِؼِط َوَقَع َصِحقًحا: لَِؽْقكَِفا َصاَرْت فِل مِْؾؽِِف. َنَّ َتَصرُّ
ِ
َوإِْن  َأْخُذ َبَدلَِفا: ٕ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/532.)البقان (8/313 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (7/533-.)البقان (2429 )ػتحال (8/313 )الؿغـلاكظر:  (2)
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َكَُّف  :َأْو َغقِْر َذلَِؽ  ،َأْو ِشَراءٍ  ،َػْسٍخ َصاَدَفَفا َقْد َرَجَعْت إَلك الُؿْؾتَِؼِط بِ  
ِ
َفَؾُف أَْخُذَها: ٕ

ـَ َمالِِف فِل َيِد ُمْؾتَِؼطِفِ   ه.اَفَؽاَن َلُف َأْخُذهُ  :َوَجَد َطقْ

 إشا أخص ايًك١ٛ  ثِ ضزٖا إىل َٛضعٗا  ؾٌٗ ٜضُٔ؟ ص:24ط َػأي١

  مذهب الحـابؾة، والشافعقة أنَّ طؾقف الضؿان، وهق ققل صاوس: ٕهنا أماكة

 حصؾت يف يده: فؾزمف حػظفا، فنذا ضقعفا: لزمف ضؿاهنا كؿا لق ضقع القديعة.

  ومذهب مالؽ أكف ٓ يضؿـ: لؿا رواه يفمقصئف (2/759 بنسـاد )

صحقح طـ طؿر أكف قال لرجؾ وجد بعقًرا فلخذه: أرسؾف حقث وجدتف. ولؿا 

بؼرة قد ( طـ جرير بـ طبداهلل أكف رأى 4/365(، وأمحد )1725روى أبق داود )

 لحؼت ببؼره، فطردها حتك تقارت.

بلنَّ أثر طؿر كان يف ضالة ٓ يحؾ التؼاصفا،  ٚقس ٝأدٝب عٔ اغتسالٍ َايو:

وهل اإلبؾ، وحديث جرير فقف ضعٌػ: ٕنَّ يف إسـاده الضحاك بـ الؿـذر، وهق 

(، وطىل صحتف: فنكف 1563) اإلرواءيف  مجفقل، وقد ضعػف اإلمام إلباين 

 البؼرة، وٓ أخذها غَلمف، إكؿا لحؼت بالبؼر مـ غقر فعؾف وٓ اختقاره. مل يلخذ

لق ققؾ: )إكف ٓ يضؿـ لق أطادها يف الحال، أو يف  :قال أتى عثد اهلل غفز اهلل نه

مدة يسقرة ٓ يتققع فقفا رجقع صاحبفا، ويضؿـ يف غقر ذلؽ(: لؽان قريبًا، 

أطؾؿ. واهلل
(1)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/521.)البقان (8/315 )الؿغـلاكظر:  (1)
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 بػري تؿطٜط؟إٕ ضاعت ايًك١ٛ َٔ ًَتكٛٗا  ص:25ط َػأي١ 

َٓ  (8/316الؿغـليف   قاي ابّ قداًٞ َكََّفا َأَماَكٌة فِل (: 
ِ
َضَؿاَن َطَؾقِْف: ٕ

لِ : َيِدهِ  َوَّ ْٕ ـْ ا
َكَُّف َقْد َثبََت  :َفنِْن اْلتََؼَطَفا آَخُر، َفَعَرَف أَكََّفا َضاَطْت مِ

ِ
َها إَلقِْف: ٕ َفَعَؾقِْف َردُّ

لِ  َٓ  ،َلُف َحؼُّ التََّؿقُّ قَاعِ  ،َيُة التَّْعِريِػ َوِو َفنِْن َلْؿ َيْعَؾْؿ : َواْلِحْػِظ، َفََل َيُزوُل َذلَِؽ بِالضَّ

ـْ َغقِْر 
َنَّ َسبََب اْلِؿْؾِؽ ُوِجَد مِـُْف مِ

ِ
، َمَؾَؽَفا: ٕ ًٓ َفَفا َحْق الثَّاكِل بِاْلَحاِل َحتَّك َطرَّ

 َٓ ِل، َو َوَّ ْٕ ٌم ُطْدَواٍن، َفقَثْبُُت اْلِؿْؾُؽ بِِف َكا َنَّ اْلِؿْؾَؽ ُمَؼدَّ
ِ
ُل اْكتَِزاَطَفا: ٕ َوَّ ْٕ َيْؿؾُِؽ ا

ـْ الثَّاكِل، َوَلقَْس َلُف ُمَطاَلبَُة 
َطَؾك َحؼِّ التََّؿؾُِّؽ، َوإَِذا َجاَء َصاِحبَُفا َفَؾُف َأْخُذَها مِ

طْ  َكَُّف َلْؿ ُيَػرِّ
ِ
ِل: ٕ َوَّ ْٕ  ه.اا

 ا؟إشا غضبٗا غاصب َٔ املًتكط ٚعطؾٗا  ؾٌٗ ميًهٗ ص:26ط َػأي١

ـْ  (8/316 :)الؿغـليف   قاي ابّ قداًٞ
ا إْن َغَصبََفا َغاِصٌب مِ َفَلمَّ

َفَفاـالْ  َكَُّف ُمْعتٍَد بَِلْخِذَها :ُؿْؾتَِؼِط، َفَعرَّ
ِ
َوَلْؿ ُيقَجْد مِـُْف  ،َلْؿ َيْؿؾِْؽَفا، َوْجًفا َواِحًدا: ٕ

ـْ ُجْؿَؾِة السَّ  :َسبَُب َتَؿؾُّؽَِفا
ْلتَِؼاَط مِ

ِ
 هابَِب، َوَلْؿ ُيقَجْد مِـُْف.َفنِنَّ آ

 َٔ اصٛاز مسه١ ؾٛدس ؾٝٗا دٖٛط٠؟ ص:27ط َػأي١

إن كاكت الجقهرة مؿا ٓ يقجد يف البحر طىل ذلؽ الشؽؾ، كلن يجدها 

مصـعة، أو دكاكقر، أو ما أشبفف: فحؽؿفا حؽؿ الؾؼطة، وإن كاكت الجقهرة مؿا 

فقجدها يستخرج مـ البحر ففل مؾؽ لؾصقاد: فنن باطفا الصقاد ومل يعؾؿ، 

الؿشتري يف بطـفا: ففل لؾصقاد، كصَّ طؾقف أمحد: ٕكف لق طؾؿ ما يف بطـفا مل يرض 
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بزوال مؾؽف طـفا.
(1)

 

 إشا صاز صّٝسا عًٝ٘ عال١َ ايتًُو؟ ص:28ط َػأي١

، َفَقَجَدُه  (8/318 :)الؿغـليف   قاي ابّ قداًٞ ًٓ َوإِْن َصاَد َغَزا

ا َيُدلُّ َطَؾك ُثبُقِت اْلقَِد َمْخُضقًبا، َأْو فِل ُطـُِؼِف ِحْرٌز، َأْو فِل أُ  ُذكِِف ُقْرٌط، َوَكْحَق َذلَِؽ مِؿَّ

َنَّ َذلَِؽ َدلِقٌؾ َطَؾك َأكَُّف َكاَن َمْؿُؾقًكا
ِ
 ه.اَطَؾقِْف، َفُفَق ُلَؼَطٌة: ٕ

َذذٔ أخذذصت ثٝابذذ٘ َذذٔ اذتُذذاّ ٚٚدذذس بذذسهلا  أٚ أخذذص ْعًذذ٘ َذذٔ       ص:29ط َػأي١

 املػذس ٚٚدس بسي٘؟

ـْ ( طـ أمحد أكف قال 8/319-325) الؿغـليف  كؼؾ ابـ قدامة  فِقَؿ

َق بَِفا. :َيْلُخْذَها َٓ  ُسِرَقْت ثِقَاُبُف َوَوَجَد َغقَْرَها: َفَفا َسـًَة، ُثؿَّ َتَصدَّ  َفنِْن أََخَذَها َطرَّ

ـَ َمالِؽَِفا ُمَعاَوَضٌة وَ  قاي: َنَّ َساِرَق الثِّقَاِب َلْؿ َتْجِر َبقْـَُف َوَبقْ
ِ
إكََّؿا َقاَل َذلَِؽ: ٕ

ـْ ثِقَابِِف، َفنَِذا َأَخَذَهاتَ  َفَؼْد أََخَذ َماَل َغقِْرِه، َوَلْؿ َيْعِرْف َصاِحبَُف،  :ْؼتَِضل َزَواَل مِْؾؽِِف َط

ُفُف َكالؾَُّؼَطةِ   .َفُقَعرِّ

َفنِْن َكاَكْت َثؿَّ َقِريـٌَة َتُدلُّ َطَؾك  :َوَيْحتَِؿُؾ َأْن ُيـَْظَر فِل َهَذا قاي ابّ قداًٞ:

ِرَقِة، ـْ الْ  السَّ
َٓ َتْشتَبُِف َطَؾك ـبَِلْن َتُؽقَن ثِقَاُبُف َأْو َمَداُسُف َخقًْرا مِ ا  َؿتُْروَكِة، َوَكاَكْت مِؿَّ

ِخِذ بِثِقَابِِف َوَمَداِسِف، َفََل َحاَجَة إَلك التَّْعِريِػ  ْٔ َنَّ التَّْعِريَػ إكََّؿا ُجِعَؾ فِل الْ  :ا
ِ
َؿاِل ـٕ

ِف، لِقَعْ  ـْ َربِّ ائِِع َط ا الضَّ َؾَؿ بِِف َوَيْلُخَذُه، َوَتاِرُك َهَذا َطالٌِؿ بِِف َراٍض بِبََدلِِف ِطَقًضا َطؿَّ

َٓ َيْعتَِرُف َأكَُّف َلُف، َفََل َيْحُصُؾ فِل َتْعِريِػِف َفائَِدٌة، َفنًِذا َلقَْس ُهَق بَِؿـُْصقٍص  َأَخَذُه، َو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/317.)الؿغـلاكظر:  (1)
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َٓ فِل َمْعـَك الْ   َٖا :ـَُع بَِفا َثََلَثُة َأْوُجفٍ َؿـُْصقِص، َوفِقَؿا َيْص ـَطَؾقِْف، َو ُق  :ٜأَسُس ُف َيتََصدَّ َأكَّ

ْٔٞ بِِف َطَؾك َما َذَكْرَكا. ًٓ  :ايٖجا َنَّ َصاِحبََفا فِل الظَّاِهِر َتَرَكَفا َلُف َباذِ
ِ
ُف ُيبَاُح َلُف َأْخُذَها: ٕ أَكَّ

اَها َلفُ  ا َأَخَذُه، َفَصاَر َكالْ  :إيَّ ـْ َقَفَر  ُؿبِقِح َلفُ ـِطَقًضا َطؿَّ َأْخَذَها بِؾَِساكِِف، َفَصاَر َكَؿ

ُف َيْرَفُعَفا إَلك اْلَحاكِِؿ، لِقَبِقَعَفا  :ايٖجأيُح إْكَساًكا َطَؾك َأْخِذ َثْقبِِف، َوَدَفَع إَلقِْف دِْرَهًؿا. َأكَّ

ـْ َمالِِف.  َوَيْدَفَع إَلقِْف َثَؿـََفا ِطَقًضا َط

ـْ ُسِرَقْت ثِقَاُبُف، َواْلَقْجُف الثَّاكِل أَْقَرُب  قاي: َنَّ فِقِف َكْػًعا لَِؿ
ِ
ْفِؼ بِالـَّاِس: ٕ إَلك الرِّ

ْثِؿ، َوِحْػًظا لَِفِذِه  ـْ اإْلِ
اِرِق بِالتَّْخِػقِػ َطـُْف مِ بُِحُصقِل ِطَقٍض َطـَْفا، َوَكْػًعا لِؾسَّ

قَاِع، َوَقْد َأَباَح َبْعُض َأْهِؾ الْ ـالثِّقَاِب الْ  ـْ الضَّ
ـْ َلُف َطَؾك إْكَساٍن َحؼ  َؿتُْروَكِة مِ ِعْؾِؿ لَِؿ

ـْ  ـْ  مِ ـْ َطَؾقِْف اْلَحؼُّ بَِؼْدِر َما َطَؾقِْف، إَذا َطَجَز َط ـْ َماِل َم
ـٍ َأْو َغْصٍب، َأْن َيْلُخَذ مِ َدْي

ـْ َطَؾقِْف اْلَحؼُّ بَِلْخِذِه َأْوَلك.  اْستِقَػائِِف بَِغقِْر َذلَِؽ، َفُفـَا َمَع ِرَضاِء َم

ِخَذ لِؾثِّقَاِب إكََّؿا َأَخَذَها َضـًّا مِـُْف أَكََّفا وَ  قاي: ْٔ ٌة َطَؾك َأنَّ ا إِْن َكاَكْت َثؿَّ َقِريـٌَة َدالَّ

ـْ الْ ـثِقَاُبُف، مِثُْؾ َأْن َتُؽقَن الْ 
ا َتْشتَبُِف بَِفا، ـَؿتُْروَكُة َخقًْرا مِ  َأْو َمثََؾَفا، َوِهَل مِؿَّ

َؿْلُخقَذةِ

َفَفا َهاُهـَاَفقَـْبَِغل َأْن ُيعَ  تِل  ،رِّ َْوُجُف الَّ ْٕ َوَبْعَد التَّْعِريِػ إَذا َلْؿ ُتْعَرْف، َفِػقَفا ا

َم.اكتفك َذَكْرَكاَها ...، َوَلؽِـ َلُف َأْن َيْلُخَذ بَِؼْدِر قِقَْؿِة ثِقَابِِف، َواْلبَاقِل َيْصـَُع بَِفا َما َتَؼدَّ

 بتصرف يسقر يف إخقر.

 ط؟َا اذتهِ إشا َات املًتك ص:31ط َػأي١

إذا مات الؿؾتؼط والؾؼطة مقجقدة بعقـفا: قام وارثف مؼامف يف إتؿام تعريػفا إن 

مات قبؾ الحقل، ويؿؾؽفا بعد إتؿام التعريػ: فنن مات بعد الحقل ورثفا 
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القارث كسائر أمقال الؿقت، ومتك جاء صاحبفا: أخذها مـ القارث كؿا يلخذها  

غريؿ لؾؿقت بؿثؾفا إن كاكت مـ الؿقروث: فنن كاكت معدومة العقـ فصاحبفا 

مـ ذوات إمثال، أو بؼقؿتفا إن مل تؽـ كذلؽ، فقلخذ ذلؽ مـ تركتف إن اتسعت 

لذلؽ، وإن ضاقت التركة: زاحؿ الغرماء ببدلفا.
(1)

  

 إشا ٚدس ايضيب ٚاجملٕٓٛ ٚايػؿٝ٘ يك١ٛ  ؾُا اذتهِ؟ ص:31ط َػأي١

بِلَّ َوُجْؿَؾُة َذلَِؽ أَنَّ ا (8/333 :)الؿغـليف   قاي ابّ قداًٞ  ،لصَّ

ِػقَف، إَذا اْلتََؼَط َأَحُدُهْؿ ُلَؼَطةً  ،َؿْجـُقنَ ـَوالْ  َْخبَاِر،  :َوالسَّ ْٕ َثبَتَْت َيُدُه َطَؾقَْفا: لُِعُؿقِم ا

ْحتَِطاِب.
ِ
ْصطِقَادِ َوآ

ِ
ٌب، َفَصحَّ مِـُْف، َكآ َنَّ َهَذا َتَؽسُّ

ِ
َوإِْن َتؾَِػْت فِل َيِدِه بَِغقِْر  َوٕ

َكَُّف َأَخَذ َما َلُف َأْخُذُه.َفََل  :َتْػِريطٍ 
ِ
َضِؿـََفا فِل  :َوإِْن َتؾَِػْت بِتَْػِريطِفِ   َضَؿاَن َطَؾقِْف: ٕ

ََماَكةِ  :َوإَِذا َطؾَِؿ بَِفا َولِقُّفُ  َمالِِف. ْٕ ـْ َأْهِؾ اْلِحْػِظ َوا
ُف َلقَْس مِ َكَّ

ِ
َفنِْن  :َلِزَمُف َأْخُذَها: ٕ

.َتَرَكَفا فِل َيِدِه َضِؿـََفا:  بِلِّ َكَُّف َيْؾَزُمُف ِحْػُظ َما َيتََعؾَُّؼ بِِف َحؼُّ الصَّ
ِ
َوَهَذا َيتََعؾَُّؼ بِِف  ٕ

َنَّ َواِجَدَها 
ِ
َفَفا: ٕ ، َطرَّ ُف، َفنَِذا َتَرَكَفا فِل َيِدِه َكاَن ُمَضقًِّعا َلَفا، َوإَِذا َأَخَذَها اْلَقلِلُّ َحؼُّ

ـْ َأْهِؾ التَّْعِريِػ، َفنَِذا 
ُة التَّْعِريِػ َلقَْس مِ َنَّ  :اْكَؼَضْت ُمدَّ

ِ
َدَخَؾْت فِل مِْؾِؽ َواِجِدَها: ٕ

 .الؿراده .اَسبََب اْلِؿْؾِؽ َتؿَّ َشْرُصُف، َفقَثْبُُت اْلِؿْؾُؽ َلُف، َكَؿا َلْق اْصَطاَد َصقًْدا

 إشا ٚدس ايعبس يك١ٛ  ؾٌٗ ي٘ أخصٖا بػري إشٕ غٝسٙ؟ ص:32ط َػأي١

  أن يؾتؼط بغقر إذن سقده، ويصح مذهب الحـابؾة، وأبل حـقػة أنَّ لؾعبد

التؼاصف: لعؿقم الخبر، وٕكف يؿؾؽ بف الصبل، ويصح مـف: فالعبد كذلؽ، وٕنَّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/322.)الؿغـلاكظر:  (1)
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آلتؼاط تخؾقص مال مـ الفَلك: فجاز مـ العبد بغقر إذن سقده، كنكؼاذ الؿال  

 الغريؼ، والؿغصقب، وهذا ققل الشافعل.

 ار الؿزين: ٕنَّ آلتؼاط ولؾشافعل ققل آخر: أكف ٓ يصح التؼاصف، وهق اختق

يؼتضل أماكة ووٓية يف مدة التعريػ، وتؿؾًؽا بعقض يف ذمتف، والعبد لقس مـ 

 أهؾ إماكة والقٓية، وٓ ذمة لف يستقيف الحؼ مـفا: فؾؿ يصح.

: إٓ أنَّ الؾؼطة مقققفة بنذن سقده: ٕنَّ الؾؼطة وانصحيح انقىل األول ُ :قهت

كشغال بذلؽ، ولقس لؾعبد أن يـشغؾ بذلؽ إٓ بنذن تحتاج إىل تعريػ، وبعض آ

سقده: فنن التؼط بغقر إذن سقده فنما أن يجقزه السقد: فَل إشؽال، وإما أن ٓ 

 يجقزه طىل ذلؽ: فقـبغل لؾعبد إطادهتا، واهلل أطؾؿ.

فعىل هذا إذا طؾؿ السقد بؾؼطة العبد: كان لف اكتزاطفا مـف: ٕهنا مـ كسب 

اع كسبف مـ يده، فنذا اكتزطفا بعد أن طرففا العبد: مؾؽفا،و إن العبد، ولؾسقد اكتز

ًٓ كامًَل، وإن كان العبد قد طرففا بعض الحقل:  كان مل يعرففا: طرففا سقده حق

ففا السقد تؿامف: فنن اختار السقد إقرارها يف يد طبده: كظرت: فنن كان العبد  طرَّ

فا كؿا يستعقـ بف يف حػظ مالف، وإن أمقـًا: جاز، وكان السقد مستعقـًا بعبده يف حػظ

كان العبد غقر أمقـ: كان السقد مػرًصا بنقرارها يف يده، ولزمف ضؿاهنا. وإن أطتؼ 

السقد طبده بعد آلتؼاط: فؾف اكتزاع الؾؼطة مـ يده: ٕهنا مـ كسبف، وأكسابف 

لسقده.
(1)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/549-.)البقان (8/335 )الؿغـلاكظر:  (1)
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 ٌٖ يًصَٞ إٔ ًٜتكط؟ ص:33ط َػأي١

ْلتَِؼاِط َكالُؿْسؾِِؿ.َوال (8/336 :)الؿغـليف   قاي ابّ قداًٞ
ِ
لُّ فِل آ مِّ  ذِّ

ـْ 
َكَُّف َلقَْس مِ

ِ
ْسََلِم: ٕ ْلتَِؼاُط فِل َداِر اإْلِ

ِ
ـْ َقاَل: َلقَْس َلُف آ افِِعلِّ َم ـْ َأْصَحاِب الشَّ

َومِ

ََماَكِة. ْٕ ْح  :َوَلـَا َأكََّفا َكْقُع اْكتَِساٍب  َأْهِؾ ا
ِ
ـْ َأْهؾَِفا، َكاْلَحشِّ َوآ

َوَما  تَِطاِب.َفَؽاَن مِ

بِلِّ َوالَؿْجـُقنِ  ََماَكِة. :َذَكُروُه َيبُْطُؾ بِالصَّ ْٕ إَذا َثبََت  َفنِكَُّف َيِصحُّ اْلتَِؼاُصُفَؿا، َمَع َطَدِم ا

ًٓ َكامًَِل، َمَؾَؽَفا َكالُؿْسؾِِؿ، َوإِْن َطؾَِؿ بَِفا اْلَحاكُِؿ َأْو  :َهَذا َؼَطَة َحْق َف الؾُّ َفنِكَُّف إْن َطرَّ

َها فِل َيِدهِ ا ْؾَطاُن، َأَقرَّ َٓ ، لسُّ َكَّـَا 
ِ
ُفَفا: ٕ ًٓ ُيْشِرُف َطَؾقِْف، َوُيَعرِّ َوَضؿَّ إَلقِْف ُمْشِرًفا َطْد

ـْ اْلَقاِجِب َطَؾقِْف 
َٓ َكلَْمـُُف َأْن ُيِخؾَّ فِل التَّْعِريِػ بَِشْلٍء مِ ـُ اْلَؽافَِر َطَؾك َتْعِريِػَفا، َو َكْلَم

َوَيْحتَِؿُؾ َأْن ُتـَْزَع  الُؿْشِرِف َطَؾقِْف، َفنَِذا َتؿَّ َحْقُل التَّْعِريِػ َمَؾَؽَفا الُؿْؾتَِؼُط. فِقِف، َوَأْجرُ 

َكَُّف َغقُْر َمْلُمقٍن َطَؾقَْفا.
ِ
، َوُتقَضَع َطَؾك َيِد َطْدٍل: ٕ لِّ مِّ ـْ َيِد الذِّ

هامِ
(1)

  

 إشا ايتكٛٗا َػًِ ؾاغل يٝؼ بأَني؟ ص:34ط َػأي١

 الحاكؿ، أو السؾطان هبا: أقرها يف يده، وضؿ إلقف  يصح التؼاصف، وإن طؾؿ

مشرًفا يشرف طؾقف، ويتقىل تعريػفا كؿا تؼدم يف الذمل، وهق ققل الحـابؾة، وأبل 

 حـقػة، وققل لؾشافعل.

  والؼقل أخر لؾشافعل أهنا تـزع مـ يده، وتقضع يف يد طدل يتقىل الحػظ

.وانقىل األول أرجحوالتعريػ، 
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/556.)البقانواكظر:  (1)

  (8/337.)الؿغـلاكظر:  (2)
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 ٌ تًتكط؟ضاي١ ايػِٓ ٖ ص:35ط َػأي١ 

  :َأوَ»مجفقر العؾؿاء طىل جقاز التؼاصفا: لحديث َألخقؽ، َأو َلؽ، هل

، وطـ أمحد رواية: لقس لغقر «خذها،َفنكامَهلَلؽ...»، ويف رواية زيادة: «لؾذئب

اإلمام التؼاصفا. وقال الؾقث: ٓ أحب أن يؼرهبا إٓ أن يحقزها لصاحبفا: ٕكف 

 .«؛َففقَضالمـَآوىَضالة»حققان أشبف اإلبؾ: ولحديث: 

َيعرففا»، ويف حديثفؿ: وانصحيح قىل اجلمهىر ، والؼقاس طىل اإلبؾ ٓ «مامل

ق الـبل  بقـ الجقابقـ. يصح: لقجقد الػارق، وقد فرَّ
(1)

  

 ٌٖ تعطف إشا أخصٖا؟ ص:36ط َػأي١

  الجؿفقر مـ أهؾ العؾؿ طىل تعريػفا كغقرها مـ الؾؼطات: لحديث زيد بـ

 .«ضالَماملَيعرففامـَآوىَضالة؛َففقَ»خالد الذي يف مسؾؿ 

  ومذهب الشافعل أكف ٓ يجب تعريػفا إذا وجدت يف الػَلة، وهق مذهب

 مالؽ.

، سقاء كاكت يف فَلة، أو يف قرية طامرة: لعؿقم وانصحيح قىل اجلمهىر

الحديث القارد فقفا، واهلل أطؾؿ.
(2)

 

كؼؾ الحافظ طـ الشافعل أن لف أخذها بدون تعريػ إذا كاكت يف  تيبيُ:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/545-541.)البقان (8/337- )الؿغـلاكظر:  (1)

 التؿفقد (8/339 )الؿغـل (7/541 )البقان (2427 )الػتح (8/337 )الؿغـلاكظر:  (2)

(13/216.) 
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: أنَّ مذهب الشافعقة التعريػ: فالظاهر أن البقانوضاهر كَلم صاحب  الػَلة، 

 لفؿ يف ذلؽ ققلقـ.

 ٌٖ زٛظ ايتكاطٗا يًتًُو بعس ايتعطٜـ؟ ص:37ط َػأي١

  مذهب الجؿفقر جقاز ذلؽ: لؼقلف :«َ،خذها،َفنكامَهلَلؽ،َأوَألخقؽ

وانصحيح قىل ، ومؼتضك ققل الؾقث أهنا كاإلبؾ أكف ٓ يجقز ذلؽ، «أوَلؾذئب

.هىراجلم
(1)

  

 َاشا ٜضٓع املًتكط بايؿا٠؟ ص:38ط َػأي١

 :هق مخقر بقـ ثَلثة أمقر طىل خَلٍف بقـ أهؾ العؾؿ يف بعضفا 

 أوال: أنلَا.

أما إذا كاكت الشاة يف فَلة، أو صحراء، أو مقضع بعقد مـ العؿران مخقف 

طؾقفا: فؾف أكؾفا باإلمجاع. قال ابـ طبد البر: أمجعقا طىل أنَّ ضالة الغـؿ يف الؿقضع 

 ؿخقف طؾقفا لف أكؾفا.ال

، فجعؾفا لف «هلَلؽ،َأوَألخقؽ،َأوَلؾذئب»: واستدلقا طىل ذلؽ بؼقلف 

ى بقـف وبقـ الذئب، والذئب ٓ يستلين يف أكؾفا، وٕنَّ يف أكؾفا يف  يف الحال، وسقَّ

 الحال إغـاء طـ اإلكػاق طؾقفا، فربؿا تلخرت طـده، فاستغرقت الـػؼة ققؿة الشاة.

ففا، فؿتك جاء صاحبفا: غرمفا لف يف ققل ومتك أراد أكؾف ا: حػظ صػتفا، وطرَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/337-.)الؿغـلاكظر:  (1)
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طامة أهؾ العؾؿ إٓ مالًؽا: فنكف قال: ُكْؾَفا وٓ غرم طؾقؽ لصاحبفا، وٓ تعريػ.  

: فنكف لقس فقف ذكر التعريػ، «هلَلؽ،َأوَألخقؽ،َأوَلؾذئب»واستدل بالحديث: 

 ؿاء مالًؽا طىل ققلف.أو الغرامة. قال ابـ طبد البر: مل يقافؼ أحد مـ العؾ

مـَآوىَضالة؛َففقَ»: بلنَّ التعريػ ثابٌت بؼقلف  ٚقس ٝأدٝب عٔ َايو:

، وقد جاء مـ حديث طؿرو بـ شعقب طـ أبقف طـ جده طـد أبل «ضالَماملَيعرففا

-4/135(، والطحاوي )8/84(، والـسائل )1289(، والترمذي )1715داود )

َباغقفا»(: 136 َيلتقفا َحتك احبسَعؾكَ»ل لؼطة الشاة، ويف رواية: يعـ «امجعفا

 .«أخقؽَضالتف

بعدم ذكر الغرامة أهنا مػفقمة مـ التعريػ كؿا وجبت  ٚٝأدٝب عٔ َايو:

يف لؼطة الذهب والػضة، وقد استدل لؼقل مالؽ بلنَّ الَلم لؾتؿؾقؽ بؼقلف: 

 .«لؽ هل»

َم َلقَْسْت لِؾتَّْؿؾِقِؽ :  قاي احلافظ َٓ َيْؿؾُِؽ  :َوُأِجقَب بَِلنَّ الَلَّ ْئَب  َنَّ الذِّ
ِ
ٕ

 َوإِكََّؿا َيْؿؾُِؽَفا الُؿْؾتَِؼط َطَؾك َشْرِط َضَؿاكَِفا.

ََخَذَها :ُؿْؾتَِؼطـَوَقْد َأْجَؿُعقا َطَؾك َأكَُّف َلْق َجاَء َصاِحُبَفا َقبَْؾ َأْن َيْلُكَؾَفا الْ  قاي: َٕ: 

اةِ َفَدلَّ َطَؾك َأكََّفا َباقِقَة َطَؾك مِْؾؽ َصاِحبَِفا ـَ َقْقلِِف فِل الشَّ َٓ َفْرق َبقْ ِهَلََلؽ،ََأْوَ» :، َو

ْئِبَ َلِؾذِّ ََأْو ـَ َقْقلِِف فِل الؾَُّؼَطةِ  ،«أِلَِخقؽ، َُخْذَها» :َوَبقْ ََأْو َبْؾ ُهَق َأْشبَُف  «َشْلكؽَبَِفا،

َٓ َغقَْرُه، َوَمَع َذلَِؽ  :بِالتََّؿؾُِّؽ  َكَُّف َلْؿ ُيْشِرْك َمَعُف ذِْئبًا َو
ِ
َفَؼاُلقا فِل الـََّػَؼِة َيْغَرُمَفا إَِذا ٕ

َف فِقَفا  ه.اُثؿَّ َجاَء َصاِحبَفا ،َتَصرَّ
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   وأما إذا كاكت الشاة يف الؿصر والؼرية العامرة فاختؾػ أهؾ العؾؿ يف جقاز

أكؾفا، فؿذهب مالؽ، والشافعل أكف ٓ يجقز أكؾفا: ٕكف يؿؽـف بقعفا، بخَلف 

 ابـ الؿـذر.الصحراء، وهق ققل أبل طبقد، و

  ،ومذهب الحـابؾة أنَّ لف أكؾفا، فؽؿا جاز أكؾفا يف الصحراء: جاز يف الؿصر

بدون تػريؼ بقـ الصحراء، والؿصر، وٕنَّ أكؾفا  «هلَلؽ...»ويف الحديث: 

معؾؾ بؿا ذكر مـ آستغـاء طـ اإلكػاق طؾقفا، وهذا يف الؿصر أشد مـف يف 

 الصحراء.

(، فؼال: وهق -3/659) زاد الؿعاديف  ورجح هذا الؼقل ابـ الؼقؿ 

أفؼف وأقرب إىل مصؾحة الؿؾتؼط والؿالؽ: إذ قد يؽقن تعريػفا سـة مستؾزًما 

لتغريؿ مالؽفا أضعاف ققؿتفا إن قؾـا: يرجع طؾقف بـػؼتفا. وإن قؾـا: ٓ يرجع. 

استؾزم تغريؿ الؿؾتؼط ذلؽ. وإن ققؾ: يدطفا وٓ يؾتؼطفا. كاكت لؾذئب وتؾػت، 

ارع ٓ يلمر بضقاع إمقال... واكظر بؼقة كَلمف. وهق ضاهر اختقار الؾجـة والش

.انصحيح(، وهق 15/469الدائؿة )
(1)

  

 ثاىّيا: إمشانَا واليفكة عليَا.

ذكر أهؾ العؾؿ أنَّ لؾؿؾتؼط أن يؿسؽفا طـده ويـػؼ طؾقفا: فنن أكػؼ طؾقفا 

 متبرًطا: فَل يرجع بالـػؼة طىل صاحبفا.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شرح مسؾؿ (7/543 )البقان (4/112 )البداية (8/339-345 )الؿغـلاكظر:  (1)

(12/23 )الػتح (2427.) 
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   أكػؼ طؾقفا قاصًدا الرجقع بالـػؼة طىل صاحبفا هؾ لف ذلؽ، واختؾػقا إذا

 ٓ؟ أم

فذهب طؿر بـ طبد العزيز إىل أنَّ لف الرجقع، وهق رواية طـ أمحد، وقال بف 

 مالؽ. وذهب الشعبل إىل أكف ٓ يرجع، وهق ققل الشافعل، وأمحد يف رواية.

ولؽـ يحسب  ، وهق ضاهر اختقار الؾجـة الدائؿة،وانقىل األول أظهز ُ :قهت

طؾقف مـ الـػؼة ما استػاده مـ الؾبـ، والصقف، وما أشبف ذلؽ، واهلل أطؾؿ.
(1)

  

 ثالجَا: أٌ يبيعَا، و حيفظ ثـنيَا.

ذكر أهؾ العؾؿ أنَّ لؾؿؾتؼط أن يبقعفا ويحػظ ثؿـفا، وقال بعض أصحاب 

الشافعل: يبقعفا بنذن اإلمام. والظاهر أكف ٓ يشترط ذلؽ، واهلل أطؾؿ.
(2)

  

إذا أكؾفا: ثبتت ققؿتفا يف ذمتف، وٓ يؾزمف طزلفا: لعدم الػائدة يف  يبيُ:ت

ذلؽ: فنهنا ٓ تـتؼؾ مـ الذمة إىل الؿال الؿعزول، ولق طزل شقئًا، ثؿ أفؾس: كان 

 صاحب الؾؼطة أسقة الغرماء، ومل يختص بالؿال الؿعزول.

الغرماء: وإن باطفا وحػظ ثؿـفا وجاء صاحبفا: أخذه، ومل يشاركف أحد مـ 

ٕكف طقـ مالف ٓ شلء لؾؿػؾس فقف.
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التؿفقد (15/461- )فتاوى الؾجـة (1354 )الؿحىل (8/345 )الؿغـلاكظر:  (1)

 ط/مرتبة. (13/219)

  (7/543.)البقان (8/345 )الؿغـلاكظر:  (2)

  (8/341.)الؿغـلاكظر:  (3)
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إذا اختار أكؾفا: فَل يـبغل لف التعجؾ طـد أهؾ العؾؿ، بؾ يـتظر  تيبيُ آخر:

 أياًما قؾقؾة رجاء وجقد صاحبفا.

إحؽام الؿتؼدمة يف الشاة تجري طىل كؾ حققان صغقر مؿؾقك  تيبيُ ثالث:

، وابـ آوى، والذئب، وولد ٓ يؿتـع بـػسف مـ صغار السباع، وهل الثعؾب

إسد، وكحقها، فؿا ٓ يؿتـع مـفا كػصَلن اإلبؾ، وطجقل البؼر، وأفَلء الخقؾ، 

والدجاج، وإوز، وكحقها: فحؽؿف كلحؽام الشاة الؿتؼدمة.
(1)

  

 ٌٖ زٛظ ايتكاط ضاي١ اإلبٌ؟ ص:39ط َػأي١

أما إذا وجدها يف صحراء: فَل يؾتؼطفا طـد أكثر أهؾ العؾؿ خَلًفا لؾحـػقة: 

نهنؿ قالقا: إوىل التؼاصفا كالشاة، ودلقؾ الجؿفقر حديث زيد بـ خالد الجفـل ف

 الذي يف الباب.

  واختؾػقا: هؾ يؾتؼطفا إذا وجدها يف قرية؟ فؿذهب أمحد، وإوزاطل، وأبل

 .طبقد، والشافعل يف ققل، وأبل طبقد وغقرهؿ أهنا ٓ تؾتؼط: لعؿقم الدلقؾ الؿذكقر

 وهق ققل  ،ذها ويعرففا، وهق ققل لؾشافعلوقال مالؽ، والؾقث: يلخ

 حـقػة. أبل

 ،لحديث زيد بـ خالد :يجقز لف ذلؽ وٓ ،أكف ٓ يؾتؼطفا وانصحيح

أطؾؿ. واهلل
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/543.)البقان (8/337 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (7/538 ،543.)البقان (2427 )الػتح (8/343 )الؿغـلاكظر:  (2)
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 ارتٌٝ ٚايبػاٍ ٚايبكط ٚاذتُري  ٌٖ تًتكط؟ ص:41ط َػأي١ 

  ألحؼ الحـابؾة، والشافعقة هذه إمقر الؿذكقرة باإلبؾ: لؽبرها، فتؿتـع مـ

 صغار السباع.

 لؽ أهنا تؾتؼط وتعرف. وأكؽر ابـ قدامة إلحاق الحؿقر باإلبؾ، ومذهب ما

 وقال: إلحاقفا بالشاة أوىل: لؼؾة صبرها طىل الؿاء، وطدم امتـاطفا مـ السباع.

طدم التؼاط اإلبؾ بؿا لقس مقجقًدا يف الحققاكات  طؾؾ الـبل  ُ :قهت

، ا  أقزبفعدو اإلحلالؿذكقرة: فنن اإلبؾ يصبر طىل ما ٓ يصبر طؾقف غقره، 

أطؾؿ. واهلل
(1)

  

 إشا خايـ إْػإ ٚايتكط بعرّيا; ؾُا اذتهِ؟ ص:41ط َػأي١

  يؽقن ضامـًا لف، وطؾقف أن يعرفف، ويبحث طـ صاحبف، ولقس لف تؿؾؽف: ٕكف

 متعدي، وإن أطاده إىل مؽاكف: فَل يزال ضامـًا طـد أمحد، والشافعل.

 حقح أكف ومذهب مالؽ، وأبل حـقػة أكف ٓ يضؿـف، وجاء طـ طؿر بنسـاد ص

 (2/759.)الؿقصنأمر رجًَل بنرسالف حقث وجده. أخرجف مالؽ يف 
(2)

  

ّْا حيؿعٗا يضاسبٗا؟ ص:42ط َػأي١  ٌٖ يإلَاّ إٔ زعٌ يًضٛاٍ َها

ِة  (8/345 :)الؿغـليف   قاي ابّ قداًٞ الَّ َولإِْلَِماِم َأْو َكائِبِِف َأْخُذ الضَّ

َنَّ ُطَؿرَ 
ِ
َحَؿك َمْقِضًعا ُيَؼاُل َلُف الـَِّؼقُع لَِخقِْؾ   َطَؾك َوْجِف اْلِحْػِظ لَِصاِحبَِفا: ٕ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (ط/مرتبة.13/216-217) التؿفقد (7/538 )البقان (8/344 )الؿغـلاكظر:  (1)

 (ط/مرتبة.13/217-218) التؿفقد (8/345 )الؿغـلاكظر:  (2)
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َنَّ لإِْلَِماِم َكَظًرا فِل ِحْػِظ َماِل اْلَغائِِب، َوفِل َأْخِذ َهِذهِ ـالْ  
ِ
، َوٕ َقالِّ ـَ َوالضَّ ُؿَجاِهِدي

ـْ اْلَفََلِك. َنَّ ُطَؿَر  ِحْػٌظ َلَفا َط
ِ
َٓ َيْؾَزُمُف َتْعِريُػَفا: ٕ ـْ ُيعَ  َو .َلْؿ َيُؽ َقالَّ ُف الضَّ  رِّ

ةٌ  ـْ َكاَكْت َلُف َضالَّ ُف إَذا ُطِرَف َذلَِؽ، َفَؿ َكَّ
ِ
، َفنَِذا  :َوٕ َقالِّ َفنِكَُّف َيِجلُء إَلك َمْقِضِع الضَّ

َكََّفا َضاِهَرٌة بَ 
ِ
َػِة: ٕ َٓ َيْؽتَِػل فِقَفا بِالصِّ ََة َطَؾقَْفا َوَأَخَذَها، َو تَُف أََقاَم اْلبَقّـِ ـَ َطَرَف َضالَّ قْ

ـْ َغقِْر أَْهؾَِفا
ـْ َرآَها مِ  ه.االـَّاِس، َفقَْعِرُف ِصَػاتَِفا َم

( مـ صريؼ الزهري طـف: ففق مـؼطع، 2/759أثر طؿر أخرجف مالؽ ) ُ :قهت

 .ولؽـ ٓ بلس إن شاء اهلل لإلمام أن يػعؾ ذلؽ إذا رأى يف ذلؽ مصؾحة، واهلل أطؾؿ

 ًُو؟ٌٖ زٛظ إلْػإ ايتكاط ايبعري يًشؿغ ال يًت ص:43ط َػأي١

  أجاز ذلؽ بعض الشافعقة، ومـعف الحـابؾة، وبعض الشافعقة وغقرهؿ، وهق

: لعؿقم الحديث، واهلل أطؾؿ.انصحيح
(1)

 

ُٜدؿذذذ٢ عًٝذذذ٘ َذذذٔ نبذذذاض ايػذذذباع  أٚ      ص:44ط َػأي١ إٕ ٚدذذذس بعذذذرّيا يف َهذذذإ 

 قطّٜبا َٔ زاض اذتطب؟

َوإِْن َوَجَدَها فِل َمْقِضٍع َيَخاُف  (8/346 :)الؿغـليف   قاي ابّ قداًٞ

ََسَد َيْػتَِرُسَفا إْن طَ  ْٕ ّـِ َأنَّ ا َؾقَْفا بِِف، مِثُْؾ َأْن َيِجَدَها بَِلْرِض َمْسبََعٍة، َيْغؾُِب َطَؾك الظَّ

ـْ أَْهؾَِفا، َأْو بَِؿْقِضٍع َيْستَِحؾُّ  َقِرْيبًاُتِرَكْت بِِف، َأْو 
ـْ َداِر اْلَحْرِب، َيَخاُف َطَؾقَْفا مِ

مِ

َٓ َمْرًطكُؿْس ـَأْهُؾُف َأْمَقاَل الْ  َٓ َماَء بَِفا َو ٍة  يَّ ، َكَقادِي التَّقِْؿ، َأْو فِل َبرِّ ـَ َْوَلك  :ؾِِؿق ْٕ َفا

ـْ اْلَفََلِك، َفَلْشبََف 
َنَّ فِقِف إْكَؼاَذَها مِ

ِ
َٓ َضَؿاَن َطَؾك آِخِذَها: ٕ َجَقاُز َأْخِذَها لِْؾِحْػِظ، َو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/543.)البقان (8/346 )الؿغـلاكظر:  (1)
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ـْ َغَرٍق َأْو َحِريٍؼ  
َماِم، َوَبِرَئ  :َصَؾْت فِل َيِدهِ َفنَِذا َح  ،َتْخؾِقَصَفا مِ َسؾََّؿَفا إَلك َكائِِب اإْلِ

ْرَع َلْؿ َيِرْد بَِذلَِؽ فِقَفا. َنَّ الشَّ
ِ
َٓ َيْؿؾُِؽَفا بِالتَّْعِريِػ: ٕ ـْ َضَؿاكَِفا، َو

 هامِ

َذذذذٔ تذذذذطى زابتذذذذ٘ مبًٗهذذذذ١ عُذذذذّسا  ؾأخذذذذصٖا إْػذذذذإ ؾأطعُٗذذذذا    ص:45ط َػأي١

 ٚغكاٖا ٚخًضٗا  ؾٌٗ ميًهٗا؟

 العؾؿ إىل أكف يؿؾؽفا بذلؽ: إٓ أن يؽقن تركفا لقرجع  ذهب مجاطة مـ أهؾ

إلقفا، أو ضؾت مـف، وهق ققل الحسـ، والشعبل، والحسـ بـ صالح، والؾقث، 

 .وأمحد، وإسحاق، واختاره ابـ تقؿقة 

(، مـ صريؼ: طبقد اهلل بـ 3524وقد استدل بعض همٓء بؿا رواه أبق داود )

مـَوجدَدابةَقدَعجزَ»قال:  رسقل اهلل  محقد بـ طبد الرمحـ، طـ الشعبل، أنَّ 

، قال طبقد اهلل: قؾت لؾشعبل: مـ «عـفاَأهؾفا،َفسقبقها،َفلخذها،َفلحقاها؛َففلَلف

 .حدثؽ هبذا؟ قال: غقر واحد مـ أصحاب رسقل اهلل 

وطبقد اهلل بـ محقد مجفقل الحال، وقد خالػف مطرف بـ صريػ، فرواه طـ 

 ثؼة: فالظاهر أنَّ رفعف ٓ يثبت، واهلل أطؾؿ.الشعبل مقققًفا طؾقف، ومطرف 

 ،وقال مالؽ: هل لؿالؽفا إول، وأخر متبرع بالـػؼة ٓ يرجع بشلء 

 وطزاه الخطابل لؾجؿفقر، وهق ققل ابـ حزم.

، وهق ترجقح -واهلل أطؾؿ- انقىل األول أقزب :قال أتى عثد اهلل غفز اهلل نه
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.اإلمام ابـ طثقؿقـ 

(1)
 

 ا ؾدًض٘ إْػإ ٌٖ ميًه٘؟إشا أيك٢ َتاّع ص:46ط َػأي١

 :َوإِْن َتَرَك َمتَاًطا، َفَخؾََّصُف إْكَسانٌ  (8/348 :)الؿغـليف   قاي ابّ قداًٞ

َٓ ُيْخَشك َطَؾقِْف التََّؾُػ، َكاْلَخْشقَِة َطَؾك  َٓ ُحْرَمَة َلُف فِل َكْػِسِف، َو ُف  َكَّ
ِ
َلْؿ َيْؿؾِْؽُف: ٕ

بَاُع، َوالَؿتَاُع َيبَْؼك َفنِنَّ اْلَحقََقاَن  :اْلَحقََقانِ  َيُؿقُت إَذا َلْؿ ُيْطَعْؿ َوُيْسَؼك، َوَتْلُكُؾُف السِّ

َنَّ اْلَعبَْد فِل  :َوإِْن َكاَن الَؿتُْروُك َطبًْدا َحتَّك َيْرِجَع إَلقِْف َصاِحبُُف.
ِ
َلْؿ ُيْؿَؾْؽ بَِلْخِذِه: ٕ

ـِ الَّ  ََماكِ ْٕ  تِل َيِعقُش فِقَفا، بِِخََلِف البَِفقَؿِة.اْلَعاَدةِ ُيْؿؽِـُُف التََّخؾُُّص إَلك ا

َوَلُف َأْخُذ اْلَعبِْد َوالَؿتَاِع لِقَُخؾَِّصُف لَِصاِحبِِف، َوَلُف َأْجُر مِثْؾِِف فِل َتْخؾِقِص  قاي:

 اكتفك الؿراد.الَؿتَاِع.

 َا أيكاٙ ضناب ايػؿ١ٓٝ يًتدؿٝـ عٓٗا؟ ص:47ط َػأي١

اُب اْلبَْحِر َفَلمَّ  (8/348-349 :)الؿغـليف   قاي ابّ قداًٞ ا َما َأْلَؼاُه ُركَّ

ًٓ ِسَقى ُطُؿقِم َقْقلِِفْؿ الَِّذي  :فِقفِ  َْصَحابِـَا فِقِف َقْق
ِ
ـْ اْلَغَرِق، َفَؾْؿ َأْطَؾْؿ ٕ

َخْقًفا مِ

ـْ َأَخَذُه. َوَيْحتَِؿُؾ َأْن َيْؿؾَِؽ  َذَكْرَكاُه. ـِ َسْعٍد. َهَذا َم َوبِِف َقاَل  َوُهَق َقْقُل الؾَّقِْث ْب

ـْ َأْخَرَجفُ  ـُ فِقَؿ َْهؾِِف. ،اْلَحَس
ِ
ُه  َقاَل: َوَما َكَضَب َطـُْف الَؿاُء َفُفَق ٕ ـُ الُؿـِْذِر: َيُردُّ َوَقاَل اْب

َٓ ُجعَؾ َلُف. َم. َوُمْؼتََضك  َطَؾك َأْصَحابِِف، َو افِِعلِّ َواْلَؼاِضل: لَِؿا َتَؼدَّ َوَيْؼتَِضقف َقْقُل الشَّ

َماِم َأبِل ـْ َطبِْد اهلل َقْقِل اإْلِ
ـْ َأْكَؼَذُه َأْجَر مِثْؾِِف: لَِؿا َذَكْرَكا َوَوْجُف َما َذَكْرَكاُه مِ ، َأنَّ لَِؿ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (3/136 )معامل الســ (1354 )الؿحىل (6/198 )البقفؼل (8/347 )الؿغـلاكظر:  (1)

الػتاوى (35/415 )الشرح الؿؿتع (4/538.) 
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ـْ   ْحتَِؿاِل َأنَّ َهَذا َماٌل َأْلَؼاُه َصاِحُبُف فِقَؿا َيتَْؾُػ بِتَْركِِف فِقِف اْختِقَاًرا مِـُْف، َفَؿَؾَؽُف َم
ِ
آ

ْتََلفِِف، َفَؾْؿ َيُجْز، َأَخَذُه، َكَالَِّذي َأْلَؼْقُه رَ  َنَّ فِقَؿا َذَكُروُه َتْحِؼقًؼا إِلِ
ِ
ْغبًَة َطـُْف، َوٕ

ْتََلِف   ه.اَكُؿبَاَشَرتِِف بِاإْلِ

 إشا اْهػطت ايػؿ١ٓٝ ؾأخطز بعض َتاعٗا إْػإ  ؾٌٗ ميًه٘؟ ص:48ط َػأي١

ِػقـَُة،  (8/349 :)الؿغـليف   قاي أب٘ حمٌد ا إْن اْكَؽَسَرْت السَّ َفَلمَّ

َٓ َشْلَء لِؾَِّذي ـُف َقْقٌم، َفَؼاَل َمالٌِؽ: َيْلُخُذ أَْصَحاُب الْ َفَلْخَرَج  َؿتَاِع َمتَاَطُفْؿ، َو

ـِ الُؿـِْذِر، َواْلَؼاِضل. َأَصاُبقُه. ، َواْب افِِعلِّ َوَطَؾك قِقَاِس َكصِّ َأْحَؿَد  َوَهَذا َقْقُل الشَّ

 ه.اَيُؽقُن لُِؿْستَْخِرِجِف َأْجُر اْلِؿثْؾِ 

  (35/415.)مجؿقع الػتاوىاره شقخ اإلسَلم كؿا يف وإخقر اخت

َّا نايؿٛان٘؟ ص:49ط َػأي١  إشا ايتكط إْػإ َا ال ٜبك٢ عا

  ،مذهب الحـابؾة، والشافعقة أكف مخقر بقـ أكؾفا، أو بقعفا وحػظ ثؿـفا

واشترط الشافعقة إذن الحاكؿ يف البقع: إٓ أن يعجز، ومتك أراد أكؾفا، أو بقعفا: 

 يعرففا طاًما: فنن جاء صاحبفا أدى إلقف.فنكف يحػظ صػاهتا، ثؿ 

  ومذهب مالؽ، والثقري، وأصحاب الرأي أكف يتصدق هبا لصاحبفا: فنن

 جاء ضؿـفا.

، واهلل أطؾؿ.وانصحيح مذهة احلاناتهح
(1)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/547.)البقان (8/341- )الؿغـلاكظر:  (1)
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وأما إذا كاكت الثؿرة مؿا يبؼك بالتجػقػ كالعـب، والرصب، فقـظر إحظ  

ؽ، وإن كان بغقر التجػقػ: فؾف أن لصاحبف: فنن كان إحظ بالتجػقػ: لزمف ذل

يػعؾ ما تؼدم.
(1)

 

 إشا ايتكٛٗا ثِ بًػ٘ إٔ صاسبٗا دعٌ ؾٝٗا دعال؟ ص:51ط َػأي١

َذا اْلتََؼَطَفا َقبَْؾ َأْن َيبُْؾَغُف اْلُجْعُؾ، إِ  (8/332 :)الؿغـليف   قاي ابّ قداًٞ

ُجْعٍؾ، َفََل َيْستَِحؼُّ َشقْئًا، َكَؿا َلْق  َفَؼْد اْلتََؼَطَفا بَِغقِْر ِطَقٍض، َوَطِؿَؾ فِل َماِل َغقِْرِه بَِغقْرِ 

  اْلتََؼَطَفا َوَلْؿ َيْجَعْؾ َربَُّفا فِقَفا َشقْئًا.

ُؿْؾتَِؼَط َبْعَد ُبُؾقِغِف اْلُجْعَؾ: َفنِكَُّف إكََّؿا َبَذَل َمـَافَِعُف بِِعَقٍض ُجِعَؾ َلُف، َوَفاَرَق ال

َِجقِر إَذا َطِؿَؾ بَ  ْٕ ُف، َكا َوَسَقاٌء َكاَن اْلتَِؼاُصُف َلَفا َبْعَد اْلُجْعِؾ َأْو َقبَْؾُف: ، ْعَد اْلَعْؼدِ َفاْستََحؼَّ

ـْ َغقِْر ِطَقٍض،  ،لَِؿا َذَكْرَكا
دَّ َواِجٌب َطَؾقِْف مِ َنَّ الرَّ

ِ
َٓ َيْستَِحؼُّ َأْخَذ اْلُجْعِؾ بَِردَِّها: ٕ َو

ـْ اْلَقاِجِب، َكَسائِ   ه.اِر اْلَقاِجبَاِت َفَؾْؿ َيُجْز َأْخُذ اْلِعَقِض َط

 يك١ٛ اذتطّ ٚاذتاز. ص:51ط َػأي١

  ذهب مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ إىل أن حؽؿفا كحؽؿ سائر الؾؼطات، وهق ققل

مالؽ، وأبل حـقػة، وأمحد يف رواية، والشافعل يف ققل، وهق ققل سعقد بـ 

  .الؿسقب

 .واستدلقا بعؿقم حديث زيد، وطقاض 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/548.)البقان (8/342 )الؿغـلاكظر:  (1)
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   ،وٓ يجقز التؼاصفا لؾتؿؾؽ وذهب مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ إىل أهنا ٓ تؿؾؽ

َلؿـشد»يف لؼطة مؽة:  وإكؿا تـشد أبًدا: لؼقلف  َإال َلؼطتفا َحتؾ «وال
(1)

 ،

هنك  ولحديث طبد الرمحـ بـ طثؿان التقؿل الؿذكقر يف الباب: أنَّ الـبل 

طـ لؼطة الحاج، وهذا ققل أمحد يف رواية، والشافعل يف ققل، وأبل طبقد، وابـ 

 مفدي، وابـ حزم وغقرهؿ.

َلؿـشد»، وقد أجابقا طـ الحديث: انصىابهق  وهذا انقىل أكف أراد  «إال

تعظقؿ حرمتفا، فـص طىل ذلؽ تلكقًدا، والذي يظفر أكف استثـك الؿـشد، أي أكف ٓ 

 لإلكشاد، واهلل أطؾؿ.يجقز التؼاصفا إٓ
(2)

 

 َٔ ٚدس يك١ٛ شَٞ  ؾٌٗ عًٝ٘ تعطٜؿٗا؟ ص:52ط َػأي١

إصؾ أنَّ الؿؾتؼط ٓ يعؾؿ هؾ الؾؼطة لؿسؾؿ أو لذمل، ولؽـ قد تتصقر 

الؿسللة فقؿا إذا وجدها يف مؽان يتقارد طؾقف أهؾ الذمة فؼط، فقجب طؾقف فقفا ما 

طىل ذلؽ حديث  يجب طؾقف يف لؼطة الؿسؾؿ: ٕنَّ أمقالفؿ محترمة. وقد دلَّ 

 الؿؼدام الذي يف آخر الباب.

 َٔ ٚدس يك١ٛ يف زاض اذتطب؟ ص:53ط َػأي١

ا إْن َكاَن َدَخَؾ َداَرُهْؿ بَِلَمانٍ  (8/321 :)الؿغـليف   قاي ابّ قداًٞ  :َفَلمَّ

َمٌة َطَؾقِْف، َفنَِذا َلْؿ تُ  َنَّ َأْمَقاَلُفْؿ ُمَحرَّ
ِ
َفَفا فِل َداِرِهْؿ: ٕ َمَؾَؽَفا َكَؿا  :ْعَرْف َفقَـْبَِغل َأْن ُيَعرِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.722رقؿ ) البؾقغتؼدم تخريجف يف  (1)

  (1724.)شرح مسؾؿ (918 )الؿحىل (8/355 )الؿغـلاكظر:  (2)



 278  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

ْسََلمِ   َؿْؼِسِؿ َبْعَد التَّْعِريِػ: ـَصَرَحَفا فِل الْ  :َوإِْن َكاَن فِل اْلَجقْشِ  ،َيْؿؾُِؽَفا فِل َداِر اإْلِ

ةِ اْلَجقِْش، َفَلْشبََفْت ُمبَاَحاِت َداِر اْلَحْرِب إَذا َأَخَذ مِـَْفا َشقْئًا. َكَُّف َوَصَؾ إَلقَْفا بُِؼقَّ
ِ
ٕ 

ًصا، َفَقَجَد ُلَؼَطةً َوإِ  َنَّ َأْمَقاَلُفْؿ  :ْن َدَخَؾ إَلقِْفْؿ ُمتََؾصِّ
ِ
ْسََلِم: ٕ َفَفا فِل َداِر اإْلِ َطرَّ

َٓ َتْحتَاُج  ُمبَاَحٌة َلُف، ُثؿَّ َيُؽقُن ُحْؽُؿَفا ُحْؽَؿ َغـِقَؿتِِف. َوَيْحتَِؿُؾ َأْن َتُؽقَن َغـِقَؿًة َلُف، 

 ه.اإَلك َتْعِريٍػ 

(: إذا وجد الؿال يف بَلد كػار 15/454) الؾجـة الدائؿةفتاوى ويف 

حربققـ: مؾؽف، وٓ يجب طؾقف تعريػف: إٓ إذا ترتب طىل ذلؽ ما يضره، وإذا 

فف كؿا يعرف ما وجده يف بَلد الؿسؾؿقـ.  وجده يف بَلد كػار غقر حربققـ: طرَّ

رئاسة الشقخ به وباهلل التقفقؼ، وصىل اهلل طىل كبقـا محؿد وآلف وصحبف وسؾؿ.ا

 .باز  ابـ
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 َفِصْل ٔفي َأِحَهاِو اّللٔكِيط

هق الطػؾ الؿـبقذ، والؾؼقط بؿعـك الؿؾؼقط، والتؼاصف واجب  ايًكٝط:

، وٕنَّ فقف إحقاء كػس: [2الؿائدة:] ﴾ۇئ وئ وئ ەئ ﴿كػائل: لؼقلف تعاىل: 

مـ  فنن تركف الجؿقع: أثَؿ كؾُّ فؽان واجبًا كنصعامف إذا اضطر، وإكجائف مـ الغرق: 

 .طؾؿ بف فتركف مع إمؽان أخذه

 ايًكٝط سط. ص:1ط َػأي١

  ٕنَّ إصؾ يف : ، وٓ يحؽؿ طؾقف بِِرقٍّ ُة أهؾ العؾؿ طىل أنَّ الؾؼقط حر  طامَّ

أدمققـ الحرية، وإكؿا الرق لعارض، فنذا مل يعؾؿ ذلؽ العارض: فؾف حؽؿ 

 إصؾ.

 وإن كان أر ، اد أن يسترقف: وشذَّ الـخعل، فؼال: إن التؼطف لؾحسبة: ففق حر 

 فؾف ذلؽ. وهذا الؼقل ٓ دلقؾ طؾقف.

( طـ الزهري، طـ سـقـ أبل مجقؾة أكف 2/738) مقصئفوقد روى مالؽ يف 

َوَجَد مـبقًذا يف زمان طؿر بـ الخطاب، قال: فجئت بف إىل طؿر بـ الخطاب، 

فؼال: ما محؾؽ طىل أخذ هذه الـسؿة؟ فؼال: وجدهتا ضائعة، فلخذهتا. فؼال لف 

يػف: يا أمقر الؿممـقـ، إكف رجؾ صالح. فؼال لف طؿر: أكذلؽ؟ قال: كعؿ. قال طر

، ولؽ وٓؤه، وطؾقـا كػؼتف. وإسـاده صحقح.  طؿر: اذهب ففق حر 
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( طـ سػقان، طـ 8/355) الؿغـلوقد أخرجف سعقد بـ مـصقر كؿا يف  

 . ... الزهري بف، وفقف: فؼال طريػل

 ايٓؿك١ ع٢ً ايًكٝط. ص:2ط َػأي١

تؼط باإلمجاع، كؼؾف ابـ الؿـذر، وهل واجبة طىل بقت الؿال، كؿا ٓ تؾزم الؿؾ

تؼدم يف أثر طؿر: وطؾقـا كػؼتف. وإن تعذر طىل بقت الؿال: ففق واجب طىل 

 الؿسؾؿقـ وجقًبا كػائقًّا.

ومـ أكػؼ مـفؿ متبرًطا: فَل شلء لف، وإن أكػؼ قاصًدا الرجقع طىل الطػؾ إذا 

 كبر، وأيسر: ففؾ لف الرجقع؟

 إذا كان بلمر الحاكؿ: فؾف الرجقع، ويؾزم الؾؼقط ذلؽ، وهق ققل الثقري،  أما

 والشافعل، وأصحاب الرأي، والحـابؾة وغقرهؿ.

  وأما إن أكػؼ بغقر أمر الحاكؿ فػقف خَلف بقـ أهؾ العؾؿ، قال أمحد: تمدى

الـػؼة مـ بقت الؿال. وقال شريح، والـخعل: يرجع طؾقف بالـػؼة إذا أشفد طؾقف. 

ل طؿر بـ طبد العزيز: يحؾػ ما أكػؼ احتساًبا: فنن حؾػ استُسعل. وقال وقا

الشعبل، ومالؽ، والثقري، وإوزاطل، وأبق حـقػة، ومحؿد بـ الحسـ، 

والشافعل، وابـ الؿـذر: هق متبرع، ٓ يرجع بشلء كؿا لق تبرع بف. قال ابـ 

ـ كان القجقب قدامة: ولـا أكف أدى ما وجب طىل غقره: فؽان لف الرجقع طىل م

 هطؾقف.ا
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: فنن مل يؽـ بقت الؿال مـتظًؿا: فؽؿا قال طؿر انصىابهق  مدـقىل أح ُ :قهت 

بـ طبدالعزيز، واهلل أطؾؿ.
(1)

  

ُٚٔدس َع ايًكٝط َاٍ  ؾٌٗ ٖٛ يًكٝط؟ ص:3ط َػأي١  إشا 

ذكر أهؾ العؾؿ أنَّ ما وجد مع الؾؼقط يؽقن لف، ويـػؼ طؾقف مـف، وهق ققل 

الرأي وغقرهؿ، وذلؽ ٕنَّ الطػؾ يؿؾؽ، ولف يد  الحـابؾة، والشافعقة، وأصحاب

صحقحة: بدلقؾ أكف يرث ويقرث، ويصح أن يشتري لف ولقف ويبقع، وإذا ثبت هذا 

فؽؾ ما كان متصًَل بف، أو متعؾًؼا بؿـػعتف: ففق تحت يده. ويثبت بذلؽ مؾًؽا لف يف 

كان قريبًا مـف، الظاهر، وأما الؿـػصؾ طـف: فنن كان بعقًدا مـف: فؾقس يف يده. وإن 

لقس هق  أسسُٖا:كثقب مقضقع إىل جاكبف، فػقف وجفان طـد الحـابؾة، والشافعقة: 

لف: ٕكف مـػصؾ طـف: ففق كالبعقد. والثاين: هق لف، وهق أصح طـد الحـابؾة: ٕنَّ 

 الظاهر أكف ُتِرك لف: ففق بؿـزلة ما هق تحتف، وٕنَّ الؼريب مـ البالغ يؽقن يف يده.

يعؿؾ يف هذه الؿسللة بالؼرائـ، واهلل أطؾؿ. :ثد اهلل غفز اهلل نهقال أتى ع
(2)

 

لؾؿؾتؼط أن يـػؼ طىل الؾؼقط مـ الؿال الذي وجده معف، ولؽـ  تيبيُ:

يتصرف فقف بالتل هل أحسـ كالقتقؿ، وإن مل يستلذن الحاكؿ طىل الصحقح، وهق 

كؿ.ققل الحـابؾة، واشترط الشافعقة، وبعض الحـابؾة استئذان الحا
(3)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (ط/مرتبة.13/225) التؿفقد (8/355-356 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (8/9-.)البقان (8/356 )الؿغـلاكظر:  (2)

  (8/357-358.)الؿغـلاكظر:  (3)
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٢َٓ ايًكٝط دٓا١ٜ ؾُٔ ٜتشًُٗا؟ ص:4ط َػأي١  إشا َد

إن كاكت الجـاية مؿا تحؿؾفا العاقؾة، كؼتؾ الخطن: فقتحؿؾفا طـف بقت الؿال: 

ٕنَّ مقراثف لف، وكػؼتف طؾقف، وإن كاكت الجـاية مؿا ٓ تتحؿؾفا العاقؾة: فحؽؿف 

ف، وإن فقفا حؽؿ غقر الؾؼقط: إن كاكت تقجب الؼصاص وهق بالغ طاقؾ: اقتص مـ

كاكت مقجبة لؾؿال ولف مال: استقىف مـف، وإٓ كاكت يف ذمتف حتك يقسر.
(1)

  

ٓٔٞ ع٢ً ايًكٝط  ؾًُٔ أضش ادتٓا١ٜ؟ ص:5ط َػأي١  إشا ُد

  ،إن جـك طؾقف يف الـػس جـاية تقجب الدية: ففل لبقت الؿال: ٕكف وارثف

وإن كان طؿًدا محًضا: فاإلمام مخقر بقـ استقػاء الؼصاص إن رآه أحظ 

، والعػق طىل الؿال، وهبذا قال الشافعل، وابـ الؿـذر، وهق مذهب لؾؿَلققط

الحـابؾة، وأبل حـقػة: إٓ أنَّ أبا حـقػة يخقره بقـ الؼصاص، والؿصالحة: لؼقلف 

 :«فالسؾطانَوللَمـَالَوللَلف».
(2)

 

  وإن جـك طؾقف فقؿا دون الـػس جـاية تقجب إرش قبؾ بؾقغف: فؾقلقف أخذ

ؿًدا مقجبة لؾؼصاص، ولؾؼقط ماٌل يؽػقف: وقػ إمر طىل إرش، وإن كاكت ط

بؾقغف لقؼتص، أو يعػق، سقاء كان طاقًَل، أو معتقًها، وإن مل يؽـ لف مال وكان 

طاقًَل: اكتُظِر بؾقغف أيًضا، وإن كان معتقًها: فؾؾقيل  العػق طىل مال يلخذه لف: ٕنِّ 

يدوم بف، والعاقؾ لف حال  الؿعتقه لقس لف حال معؾقمة مـتظرة: فننَّ ذلؽ قد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/353.)الؿغـلاكظر:  (1)

 (.977رقؿ ) البؾقغسقليت تخريجف يف  (2)
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مـتظرة: فافترقا، ويف الحال التل يـتظر بؾقغف: فنن الجاين يحبس حتك يبؾغ  

 الؾؼقط، فقستقيف لـػسف، وهذا مذهب الحـابؾة، والشافعقة.

  وقد ُروي طـ أمحد رواية أخرى: أنَّ لإلمام استقػاء الؼصاص لف، وهق

إلمام استقػاؤه طـ الؾؼقط، مذهب أبل حـقػة: ٕكف أحد كقطل الؼصاص فؽان ل

 كالؼصاص يف الـػس.

ح ابـ قدامة الؼقل إول: ٕكف قصاص ٓ يتحتؿ استقػاؤه: فققػ طىل  ورجَّ

ققلف كؿا لق كان بالًغا غائبًا، وفارق الؼصاص يف الـػس: فننَّ الؼصاص لقس هق لف 

إكؿا هق لقارثف، واإلمام الؿتقيل لف.
(1)

  

 ٌٖٚ ٜطث٘؟ ٌٖ يًًُتكط ع٢ً ايًكٝط ٚال٤  ص:6ط َػأي١

  ،ذهب شريح، وإسحاق إىل أنَّ لف طؾقف القٓء، وهق ضاهر اختقار ابـ الؼقؿ

الؿتؼدم: وٓؤه لؽ. وبلنَّ كعؿة الؿؾتؼط طىل  واستدلقا طىل ذلؽ بلثر طؿر 

 الؾؼقط أكبر مـ كعؿة السقد طىل طبده.

 (، وغقره: أنَّ الـبل2956واستدلقا بحديث واثؾة بـ إسؼع طـد أبل داود )

  :َالعـتَ»قال َالذي َوولدها َولؼقطفا، َعتقؼفا، َمقاريث: َثالثة َالؿرأة حتقز

، وهق حديث ضعقػ، مـ صريؼ: طؿر بـ رؤبة التغؾبل طـ طبد القاحد «فقف

الـصري، وطؿر ضعقٌػ، وروى مـاكقر طـ طبد القاحد، وهذا الحديث مـفا كؿا 

 .الؽامؾيف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/353-.)الؿغـلاكظر:  (1)
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  قط ٓ وٓء ٕحد طؾقف، ومقراثف وذهب مجفقر العؾؿاء، وطامتفؿ إىل أنَّ الؾؼ

، فحصر القٓء لؾسقد طىل طبده «إكامَالقالءَلؿـَأعتؼ»: لبقت الؿال: لؼقلف 

الؿعتؼ، قالقا: وأثر طؿر محؿقل طىل أكف أراد القٓية، أي: وٓية الحػظ 

، واهلل أطؾؿ.انصىابهق  وهذا انقىلوالرطاية. 
(1)

  

 انِ يف ٜسٙ؟إشا نإ املًتكط غري أَني  ؾٌٗ ٜكطٙ اذت ص:7ط َػأي١

 :لؾحـابؾة ققٓن 

أكف يؼر يف يده، ويؿـع مـ السػر بف: لئَل يدطل رقف ويبقعف، ويشفد  أحدٌٓا:

 طؾقف، ويضؿ إلقف مـ يشرف طؾقف.

إكف ُيـزع مـ يده، وهذا مذهب الشافعل: ٕكف لقس يف حػظ الؾؼقط إٓ  اهجاُٛ:

 بـ قدامة رمحف اهلل:القٓية، وٓ وٓية لػاسؼ، ويػارق الؾؼطة مـ أوجف ذكرها ا

َيُة.  :َأَحُدَها َٓ َّٓ اْلِق َؼَطِة َمْعـَك اْلَؽْسِب، َوَلقَْس َها ُهـَا إ  َأنَّ فِل الؾُّ

َؼَطَة َلْق اْكتََزْطـَاَها مِـُْف َرَدْدَكاَها إَلقِْف َبْعَد اْلَحْقِل، َفاْحتَْطـَا َطَؾقْفَ  :َوالثَّاكِل ا َأنَّ الؾُّ

ْكتَِزاعُ  ْيفِ َمَع َبَؼائَِفا فِل َيدَ 
ِ
ْكتَِزاِع مِـُْف بَِحاٍل َفَؽاَن آ

ِ
َٓ ُتَردُّ إَلقِْف َبْعَد آ  َأْحَقَط.  َوَها ُهـَا 

ْحتِقَاُط َطَؾقِْف بَِلْن َيْستَْظِفَر  :َوالثَّالُِث 
ِ
ـُ آ

َأنَّ اْلَؿْؼُصقَد َثؿَّ ِحْػُظ اْلَؿاِل، َوُيْؿؽِ

ِة  َأْو َيـِْصَب  َطَؾقِْف فِل التَّْعِريِػ  يَّ ُفَفا، َوَها ُهـَا اْلَؿْؼُصقُد ِحْػُظ اْلُحرِّ ـْ ُيَعرِّ اْلَحاكُِؿ َم

ِطل ِرقَُّف فِل َبْعِض اْلبُْؾَداِن، َأْو  َكَُّف َقْد َيدَّ
ِ
ْستِْظَفاِر َطَؾقِْف: ٕ

ِ
َٓ َسبِقَؾ إَلك آ َوالـََّسِب، َو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٓبـ الؼقؿ شرح حديث واثؾة. هتذيب ســ أبل داود (8/358- )الؿغـلاكظر:  (1)
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َؼَطَة إكََّؿا ُيْحتَ   َنَّ الؾُّ
ِ
َماِن، َوٕ ْحتِقَاِط َطَؾقَْفا َطاًما فِل َبْعِض الزَّ

ِ
اُج إَلك ِحْػظَِفا َوآ

ْحتِقَاِط َطَؾقِْف فِل َجِؿقِع َزَماكِفِ 
ِ
ه.اَواِحًدا، َوَهَذا ُيْحتَاُج إَلك آ

(1)
 

 إشا اختًـ اثٓإ يف يكٝط  نٌ ٚاسس ٜسعٞ ايتكاط٘؟ ص:8ط َػأي١

مع إذا مل يؽـ ٕحدمها بقـة، كظركا: فنن كان الؾؼقط يف يد أحدمها: فالؼقل ققلف 

يؿقـف، وإن كان يف أيديفؿا مًعا، أو يف يد غقرمها: ُأقرع بقـفؿا، فؿـ خرجت لف 

 الؼرطة حؾػ وُسؾِّؿ إلقف.

 وهؾ يؼدم أحدمها إذا وصػف بشلء مستقر يف جؾده؟

  مـفؿ مـ قدمف بالصػة، وهق ققل أبل حـقػة، وبعض الحـابؾة مـفؿ ابـ

وإول أققى، واهلل أطؾؿ.قدامة، ومـفؿ مـ مل يؼدم بالصػة، وهق الشافعل. 
(2)

 

 إشا ازع٢ ضدٌ ْػب ايًكٝط  ؾٌٗ ًٜشل ب٘؟ ص:9ط َػأي١

ِطل َرُجًَل ـإِْن َكاَن الْ  (8/367-368 :)الؿغـليف   قاي ابّ قداًٞ ُؿدَّ

ا ـَ َأْهِؾ اْلِعْؾؿِ  :ُمْسؾًِؿا ُحرًّ َ  َلِحَؼ َكَسبُُف بِِف، بَِغقِْر ِخََلٍف َبقْ
ِ
ـَ َأْن َيُؽقَن مِـُْف: ٕ نَّ إَذا َأْمَؽ

َة َطَؾك َغقِْرهِ فِقفِ  َٓ َمَضرَّ تَِّصاِل َكَسبِِف، َو
ِ
ْقَراَر َمْحُض َكْػٍع لِؾطِّْػِؾ ٓ َفُؼبَِؾ، َكَؿا َلْق  :اإْلِ

ِزَطُف َفَؾُف َأْن َيـْتَ  :َوإِْن َكاَن َغقَْرهُ  ُؿِؼرُّ بِِف ُمْؾتَِؼَطُف، ُأقِرَّ فِل َيِدِه.ـُثؿَّ إْن َكاَن الْ  َأَقرَّ َلُف بَِؿاٍل.

ـْ الْ 
َكَُّف َقْد َثبََت أَكَُّف َأُبقُه، َفقَُؽقُن َأَحؼَّ بَِقَلِدِه، َكَؿا َلْق َقاَمْت بِِف َبقِّـٌَة.ـمِ

ِ
َوإِْن  ُؿْؾتَِؼِط: ٕ

ِطل َلُف َطبًْداـَكاَن الْ  . :ُؿدَّ َنَّ لَِؿائِِف ُحْرَمًة، َفَؾِحَؼ بِِف َكَسُبُف َكاْلُحرِّ
ِ
َوَهَذا  َلِحَؼ بِِف َأْيًضا: ٕ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/365-361.)الؿغـلاكظر:  (1)

  (8/366.)الؿغـلاكظر:  (2)
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  َٓ ُف َمْشُغقٌل بِِخْدَمِة َسقِِّدِه، َو َكَّ
ِ
َٓ َتثْبُُت َلُف َحَضاَكٌة: ٕ ُف  افِِعلِّ َوَغقِْرِه، َغقَْر َأكَّ َقْقُل الشَّ

تِِف،  يَّ َنَّ الطِّْػَؾ َمْحُؽقٌم بُِحرِّ
ِ
َٓ َطَؾك َسقِِّدِه: ٕ َٓ َماَل َلُف، َو َكَُّف 

ِ
َتِجُب َطَؾقِْف َكَػَؼتُُف: ٕ

قًّاـَوإِْن َكاَن الْ  َؿاِل.ـتَُؽقُن َكَػَؼُتُف فِل َبقِْت الْ فَ  ِطل ذِمِّ ـْ اْلَعبِْد  :ُؿدَّ
ُف َأْقَقى مِ َكَّ

ِ
َلِحَؼ بِِف: ٕ

َٓ  َفنِكَُّف َيثْبُُت َلُف بِالـَِّؽاِح َواْلَقْطِء فِل اْلِؿْؾِؽ. :فِل ُثبُقِت اْلِػَراشِ  َوَقاَل أَُبق َثْقٍر: 

 َ
ِ
  كَُّف َمْحُؽقٌم بِنِْسََلمِِف.َيْؾَحُؼ بِِف: ٕ

ـُ َأْن َيُؽقَن مِـُْف، َوَلقَْس فِل إْقَراِرِه  :َوَلـَا
أَكَُّف َأَقرَّ بِـََسِب َمْجُفقِل الـََّسِب، ُيْؿؽِ

ـْ الـََّس  :إَذا َثبََت َهَذا ُؿْسؾِِؿ.ـإْضَراٌر بَِغقِْرِه، َفقَثْبُُت إْقَراُرُه، َكالْ 
ُف َيْؾَحُؼ بِِف مِ َٓ َفنِكَّ ِب 

َٓ َحؼَّ َلُف فِل َحَضاَكتِِف. ، َو ـِ ي افِِعلُّ فِل َأَحِد َقْقَلقِْف: َيتْبَُعُف فِل دِيـِِف:  فِل الدِّ َوَقاَل الشَّ

َّٓ أَكَُّف ُيَحاُل َبقْـَفُ  َنَّ ُكؾَّ َما َلِحَؼُف فِل َكَسبِِف َيْؾَحُؼ بِِف فِل دِيـِِف، َكاْلبَقِّـَِة، إ
ِ
ا أَنَّ َوَبقْـَُف، َوَلـَ  ٕ

لِّ فِل ُكْػِرِه، َكَؿا َلْق َكاَن َمْعُروَف الـََّسِب:  مِّ َهَذا ُحؽَِؿ بِنِْسََلمِِف، َفََل ُيْؼبَُؾ َقْقُل الذِّ

َكَُّف َلْق َتبَِعُف فِل 
ِ
ِف، َوٕ دَِها، َكَدْطَقى ِرقِّ َكََّفا َدْطَقى ُتَخالُِػ الظَّاِهَر، َفَؾْؿ ُتْؼبَْؾ بُِؿَجرَّ

ِ
َوٕ

.دِيـِِف لَ  قِّ َكَُّف َيُؽقُن إْضَراًرا بِِف، َفَؾْؿ ُتْؼبَْؾ، َكَدْطَقى الرِّ
ِ
ا  ْؿ ُيْؼبَْؾ إْقَراُرُه بِـََسبِِف: ٕ َأمَّ

َرِر، َفُؼبَِؾ َقْقُلُف فِقِف. ـْ الضَّ ٌة َط ، َفَؿْصَؾَحٌة َطاِريَّ ـِ ي بَاِطِف فِل الدِّ ُد الـََّسِب بُِدوِن اتِّ  ُمَجرَّ

َٓ َيُجقُز َقبُقُلفُ  َررِ  َو ِخَرةِ  ،فِقَؿا ُهَق َأْطَظُؿ الضَّ ْٔ ْكقَا َوا ه.اَواْلِخْزِي فِل الدُّ
(1)

  

 إشا اٖزعت اَطأ٠٠ ْػب ايًكٝط  ؾٌٗ ًٜشل بٗا؟ ص:11ط َػأي١

 :يف هذه الؿسللة أققال 

تؼبؾ دطقاها ويؾحؼفا كسبف، وهق ققل أمحد يف رواية، وبعض الشافعقة:  األٗي:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (6/361.)اإلشرافواكظر:  (1)
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كإب، وٕكف يؿؽـ أن يؽقن مـفا كؿا ٕهنا أحد إبقيـ، فقثبت الـسب بدطقاها  

يؿؽـ أن يؽقن مـ الرجؾ، بؾ أكثر: ٕهنا تليت بف مـ زوج ووطء بشبفة، ويؾحؼفا 

 ولدها مـ الزكك دون الرجؾ، وهق ضاهر اختقار ابـ قدامة.

إن كان لفا زوج: مل يثبت الـسب بدطقاها: إلفضائف إىل إلحاق الـسب  اهجاُٛ:

رضاه، أو إىل أنَّ امرأتف وصئت بزكك، أو بشبفة، ويف ذلؽ بزوجفا بغقر إقراره، وٓ 

ضرر طؾقف، فَل يؼبؾ ققلفا فقؿا يؾحؼ الضرر بف. وإن مل يؽـ لفا زوج: قبؾت 

 دطقاها: لعدم هذا الضرر، وهذا أيًضا وجٌف ٕصحاب الشافعل، ورواية طـ أمحد.

ا والحالة إن كان لفا إخقة، أو كسب معروف ٓ تصدق إٓ ببقـة: ٕهن اهجاهح:

 كذلؽ ٓ تخػك وٓدهتا طؾقفؿ، ويتضررون بنلحاق الـسب هبا.

ٓ يثبت الـسب بدطقاها مطؾًؼا، وهق ققل الثقري، والشافعل، وأبل  اهزابع:

ثقر، وأصحاب الرأي، وادَّطك ابـ الؿـذر اإلمجاع طؾقف: ٕهنا يؿؽـفا إقامة البقـة 

طىل القٓدة: فَل يؼبؾ ققلفا بؿجرده.
(1)

  

 اٖزع٢ اثٓإ ْػب ايًكٝط؟ إشا ص:11ط َػأي١

 ًٞقاي ابّ قدا   يفالؿغـل (8/375 :)  َطاُه ُمْسؾٌِؿ َوَكافٌِر، َأْو ُحر إَذا ادَّ

. َفُفَؿا َسَقاٌء. :َوَطبْدٌ  افِِعلُّ ـْ ـَوَقاَل َأُبق َحـِقَػَة: الْ  َوبَِفَذا َقاَل الشَّ
ُؿْسؾُِؿ َأْوَلك مِ

ـْ ا
، َواْلُحرُّ َأْوَلك مِ لِّ مِّ ، الذِّ لِّ مِّ َنَّ َطَؾك الؾَِّؼقِط َضَرًرا فِل إْلَحاقِِف بِاْلَعبِْد َوالذِّ

ِ
ْلَعبِْد: ٕ

 ُؿْسؾِِؿ َأْوَلك، َكَؿا َلْق َتـَاَزُطقا فِل اْلَحَضاَكِة.ـَفَؽاَن إْلَحاُقُف بِاْلُحرِّ الْ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (6/361.)اإلشراف (8/369-375 )الؿغـلاكظر:  (1)



 288  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
ْت َدْطَقاُه، فَ  :َوَلـَا أَنَّ ُكؾَّ َواِحٍد مِـُْفْؿ إَذا اْكَػَردَ  قاي: َتَساَوْوا  :نَِذا َتـَاَزُطقاَصحَّ

. ـَ َْحَراِر الُؿْسؾِِؿق ْٕ ْطَقى، َكا ُؼ  فِل الدَّ َٓ َيتََحؼَّ َرِر  ـْ الضَّ
َٓ َكْحُؽُؿ  :َوَما َذَكُروُه مِ َفنِكَّـَا 

َٓ ُكْػِرِه. ِف َو ُم فِل اْلَحَضاكَ  بِِرقِّ َٓ ُيْشبُِف الـََّسُب اْلَحَضاَكَة، بَِدلِقِؾ َأكَّـَا ُكَؼدِّ ِة الُؿقِسَر َو

ُمُفَؿا فِل َدْطَقى الـََّسِب  َٓ ُكَؼدِّ ، َو  ه.اَواْلَحَضِريَّ

وطىل هذا فنذا ادطاه اثـان، وكان ٕحدمها بقـة، ولقس يف يد واحد مـفؿا 

فجؿفقر العؾؿاء طىل أكف يعرض طىل الؼافة مع الرجؾقـ، أو مع طصبتفؿا طـد 

 فؼدمها، فـؾحؼف بؿـ ألحؼتف بف مـفؿا.

دخؾ طؾقفؿ  أنَّ الـبل  الصحقحقـيف ذلؽ حديث طائشة يف والحجة 

َالؿدلجلَكظرَآكًػاَإلكَ»يقًما مسروًرا تبرق أسارير وجفف، فؼال:  َجمزًزا أملَتريَأنَّ

َبعضَهذهَاألقدامَمـَبعض .«زيدَوأسامف،َفؼال:َإنَّ
(1)

 

 ، وٓ اطتؿد طؾقف.فؾقٓ جقاز آطتؿاد طىل الؼافة: لؿا ُسرَّ الـبل 

إنَجاءتَبفَأكحؾَجعًدا،َسابغَاأللقتقـ،َ»يف ولد الؿَلطـة:  ال الـبل وق

لقالَماَمضكَمـَ»، فجاءت بف كذلؽ، فؼال: «خدلجَالساققـ؛َففقَلؾذيَرماهاَبف

َشلن َوهلا َلل َلؽان َاهلل؛ (، طـ طبداهلل بـ 4747أخرجف البخاري ) «كتاب

 . طباس

ًا بعتبة:  يف ابـ أمة زمعة حقـ رأى بف شبًفا وقال الـبل  احتجبلَمـفَياَ»بقّـِ

«سقدة
(2)

 ، فعؿؾ بالشبف يف حجب سقدة طـف.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1416رقؿ ) البؾقغسقليت إن شاء اهلل يف  (1)

 .(، مـ حديث طائشة 1457(، ومسؾؿ برقؿ )6817اري برقؿ )أخرجف البخ (2)
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   وذهب أصحاب الرأي إىل أكف ٓ يعتؿد حؽؿ الؼافة، ويؾحؼ بالؿدطققـ

كؾقفؿا: ٕنَّ الحؽؿ بالؼافة تعقيؾ طىل مجرد الشبف بالظـ والتخؿقـ، واستدلقا 

َكزعف...»بحديث:  «لعؾَعرًقا
(1)

د طؾقف: لرجؿ الؿَلطـة، ، وقالقا: لق كان يعتؿ

 وٕلحؼ ابـ أمة زمعة بزمعة.

َكزعف...»طـ حديث:  ٗأجاب اجلٌٔ٘ر َعرًقا بلكف حجة طؾقفؿ: ٕنَّ  «لعؾ

إكؽار الرجؾ ولده لؿخالػة لقكف، وطزمف طىل كػقف لذلؽ يدل طىل أنَّ العادة خَلفف، 

بف  لحؼف الـبل وأنَّ يف صباع الـاس إكؽاره، وأنَّ ذلؽ إكؿا يقجد كادًرا، وإكؿا أ

لقجقد الػراش، وتجقز مخالػة الظاهر لدلقؾ، وٓ يجقز تركف مـ غقر دلقؾ، 

وٕنَّ ضعػ الشبف طـ كػل الـسب ٓ يؾزم مـف ضعػف طـ إثباتف: فننَّ الـسب 

يحتاط إلثباتف، ويثبت بلدكك دلقؾ، ويؾزم مـ ذلؽ التشديد يف كػقف، وأكف ٓ يـتػل 

الحد لؿا اكتػك بالشبفة ٓ يثبت إٓ بلققى دلقؾ: فَل  إٓ بلققى إدلة، وكؿا أنَّ 

يؾزم حقـئٍذ مـ الؿـع مـ كػقف بالشبف يف الخبر الؿذكقر أن ٓ يثبت بف الـسب يف 

 مسللتـا.

مل يعؿؾ بالشبف  وأما ققلفؿ يف ابـ الؿَلطـة، ويف ابـ أمة زمعة: فننَّ الـبل 

هق إيؿان يف ابـ الؿَلطـة، هبؿا: ٕهنؿا طقرضا بؿا هق أققى مـ الشبف، و

والػراش يف ابـ أمة زمعة، وترك العؿؾ بالبقـة لؿعارضة ما هق أققى مـفا ٓ 

 يقجب اإلطراض طـفا إذا خؾت طـ الؿعارض.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1151برقؿ ) البؾقغسقليت يف  (1)
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أنَّ  وانذي يظهزوقد قال بؼقل أبل حـقػة إسحاق: إٓ أكف قال: يؼرع بقـفؿا. 

، واهلل أطؾؿ.قىل اجلمهىرهق  انصىاب
(1)

  

ـٕ أّ ٜؿرتط اثٓإ؟ٌٖ ٜهؿٞ  ص:12ط َػأي١  قٍٛ قا٥

(: واختؾػقا يف أكف هؾ ُيؽتػك 15/41) شرح مسؾؿيف   قاي اهِٜ٘ٗ

بقاحد، وإصح طـد أصحابـا آكتػاء بقاحد، وبف قال ابـ الؼاسؿ الؿالؽل، 

وقال مالؽ: يشترط اثـان. وبف قال بعض أصحابـا، وهذا الحديث يدل لَلكتػاء 

 قصة زيد وأسامة.يعـل حديث طائشة يف ه بقاحد.ا

آكتػاء بقاحد. وانصحيحوالؼقٓن وجفان طـد الحـابؾة،  ُ :قهت
(2)

 

(: واتػؼ الؼائؾقن 15/41) شرح مسؾؿيف  قال الـقوي  تيبيُ:

 هبالؼائػ طىل أكف يشترط فقف العدالة.ا

 ٌٖ إشا أذتكت٘ ايكاؾ١ بهاؾط  أٚ ضقٝل حيهِ بهؿطٙ ٚضقِّ٘؟ ص:13ط َػأي١

َأْو  ،َوإِْن َأْلَحَؼتُْف اْلَؼاَفُة بَِؽافِرٍ  (8/376 :)الؿغـليف   قاي ابّ قداًٞ

اِر، َفََل  :َرقِقٍؼ  ْسََلَم َثبَتَا َلُف بَِظاِهِر الدَّ َة َواإْلِ يَّ َنَّ اْلُحرِّ
ِ
َٓ ِرقِِّف: ٕ َلْؿ ُيْحَؽْؿ بُِؽْػِرِه َو

، َكَؿا َلْؿ َيُزْل َذلَِؽ بِ  ّـِ بَِف َوالظَّ  الشَّ
دِ ـْ الْ َيُزوُل َذلَِؽ بُِؿَجرَّ

ْطَقى مِ دِ الدَّ  ُؿـَْػِردِ.ـُؿَجرَّ

لِْؾَحاَجِة إَلك إْثبَاتِِف، َولَِؽْقكِِف َغقَْر ُمَخالٍِػ  :َوإِكََّؿا َقبِْؾـَا َقْقَل اْلَؼائِِػ فِل الـََّسِب 

ـْ الْ 
ْطَقى مِ دِ الدَّ َٓ َحاَجَة ـلِؾظَّاِهِر، َولَِفَذا اْكتََػقْـَا فِقِف بُِؿَجرَّ ِف ُؿـَْػِردِ، َو إَلك إْثبَاِت ِرقِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (15/41-42.)شرح مسؾؿ (8/371- )الؿغـلاكظر:  (1)

  (8/375-376.)الؿغـلاكظر:  (2)
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 ه.اَوُكْػِرِه، َوإِْثبَاُتُفَؿا ُيَخالُِػ الظَّاِهرَ  

 إشا اٖزعاٙ اثٓإ  ؾأذتكت٘ بُٗا ايكاؾ١؟ ص:14ط َػأي١

  مـ أهؾ العؾؿ مـ قال: يؾحؼ هبؿا، ويؽقن ابـفؿا، ويرثاكف، ويرثفؿا، وهق

ققل الحـابؾة، وأبل ثقر، وطـد أصحاب الرأي أكف يؾحؼ هبؿا بؿجرد الدطقى، 

هذا الؼقل طـ طؿر، وجاء طـ طظ. وصحَّ 
(1)

  

  وقال الشافعل: ٓ يؾحؼ بلكثر مـ واحد: فقسؼط ققلفؿ، وٓ يحؽؿ لفؿا

 بذلؽ. وهق ققل مالؽ.

، واهلل أطؾؿ.انصىابهق  وقىل انشافعي :قال أتىعثداهلل غفز اهلل نه
(2)

 

، وطـ طـد الحـابؾة يؾتحؼ بؿـ ألحؼتف الؼافة، وإن كاكقا أكثر مـ اثـقـ تيبيُ:

بعضفؿ ٓ يؾحؼ بلكثر مـ اثـقـ، وهق ققل أبل يقسػ، وقال بعضفؿ: ٓ يؾحؼ 

بلكثر مـ ثَلثة، وهق ققل محؿد بـ الحسـ أيًضا.
(3)

  

 إشا   تٛدس قاؾ١  ٚال ب١ٓٝ؟ ص:15ط َػأي١

  إذا ادَّطاه اثـان ومل تقجد بقـة، أو قافة، أو وجد قافة: فؾؿ يؾحؼقه بقاحد

ققالفؿ، فؼال بعض الحـابؾة: يترك حتك مـفؿا، أو أشؽؾ طؾقفؿ، أو تعارضت أ

يبؾغ، فقـتسب إىل مـ أحب مـفؿا: ٕن الصبل يؿقؾ بطبعف إىل قرابتف. وهق ققل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (6/25-27.)اإلرواءاكظر:  (1)

  (15/42.)شرح مسؾؿ (8/377 )الؿغـلاكظر:  (2)

(3) ؿغـلال (8/378-.) 
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 الشافعل. وقال الشافعل يف الؼديؿ: يترك حتك يؿقز. 

 .وقال أصحاب الرأي: يؾحؼ بالؿدطققـ بؿجرد الدطقى 

 لحـابؾة: ٕنَّ ورجح ابـ قدامة أكف ٓ يـسب لقاحد مـفؿا، وهق ققل بعض ا

 دطقامها قد تعارضتا، وٓ حجة لقاحد مـفؿا: فؾؿ تثبت كؿا لق ادطقا رقَّف.

وققلفؿ: )إنَّ الصبل يؿقؾ بطبعف إىل قرابتف( قال ابـ قدامة: إكؿا يؿقؾ إىل 

قرابتف بعد معرفتف بلهنا قرابتف، فالؿعرفة بذلؽ سبب الؿقؾ، وأيضا قد يؿقؾ إىل مـ 

ها لف.اأحسـ، وإن مل يؽـ قريبً 
(1)

  

 إشا اٖزع٢ إْػإ ضٓم ايًكٝط؟ ص:16ط َػأي١

إن كان لف بقـة طىل ذلؽ: حؽؿ هبا، وإن مل تؽـ لف بقـة: فَل شلء لف: ٕهنا 

أنَّ دطقى  أسسُٖا:دطقى تخالػ الظاهر، ويػارق دطقى الـسب مـ وجفقـ، 

أنَّ دطقى  ٚايجاْٞ:الـسب ٓ تخالػ الظاهر، ودطقى الرق مخالػة لؾظاهر. 

ا طؾقف، فؾؿ تؼبؾ بؿجردها.الـسب ُيثب  ُت هبا حؼ  لؾؼقط، ودطقى الرق ُتثبُِت حؼًّ

  فننَّ أقرَّ الؾؼقط بالرق: فنن كان قد اطترف لـػسف بالحرية: فَل يؼبؾ إقراره

 بالرق، وإن كان مل يعترف لـػسف بالحرية قبُؾ، فػقف خَلٌف بقـ أهؾ العؾؿ.

 وقال بف أصحاب الرأي، فؿـفؿ مـ قال: يؼبؾ إقراره. وهق وجٌف لؾحـابؾة ،

ومـفؿ مـ قال: ٓ يؼبؾ، وهق وجٌف لؾحـابؾة، وصححف ابـ قدامة، وهق ققل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/379-385.)الؿغـلاكظر:  (1)
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 الؼاسؿ، وابـ الؿـذر، ولؾشافعقة وجفان كؿا تؼدم. 

وصحح ابـ قدامة هذا الؼقل: ٕكف يبطؾ بف حؼ اهلل تعاىل يف الحرية الؿحؽقم 

الطػؾ الؿـبقذ ٓ يعؾؿ رق  هبا: فؾؿ يصح، كؿا لق أقرَّ قبؾ ذلؽ بالحرية، وٕنَّ 

كػسف، وٓ حريتفا، ومل يتجدد لف حال يعرف بف رق كػسف: ٕكف يف تؾؽ الحال مؿـ 

 ٓ يعؼؾ، ومل يتجدد لف رق بعد التؼاصف: فؽان إقراره باصًَل.

، واهلل أطؾؿ، واختاره ابـ الؿـذر كؿا يف انصحيحوما رجحف ابـ قدامة هق  ُ :قهت

اإلشراف (6/367.) 

أهؾ العؾؿ يجعؾقن حؽؿ الؾؼقط يف ديـف بحسب الدار الذي وجد  يُ:تيب

فقفا: فنن وجد يف دار الؿسؾؿقـ: حؽؿ لف باإلسَلم، وإن وجد يف دار الحرب، 

وفقفؿ مسؾؿقن: حؽؿ لف باإلسَلم تغؾقبًا لحؽؿ اإلسَلم، وإن وجد يف دار 

ٕحؽام أن الحرب، ولقس فقفؿ مسؾؿقن: فقحؽؿ طؾقف بالؽػر. ومؼصقدهؿ هبذه ا

يعامؾ بإحؽام الدكققية بلحؽام الؿسؾؿ، أو الؽافر، مـ غسؾف، ودفـف، وقبره مع 

الؿسؾؿقـ، أو الؿشركقـ.
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/351-352.)الؿغـل (8/12- )البقاناكظر:  (1)
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 َباُب الَفَرأئِض
ُب الَفَرائِٔض  بَا

ـِ َطبَّاٍس  (996) ـِ اْب   َط
ِ
َالَػَرائَِضَ»: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل َألِحُؼقا

. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.«،ََفاَمَبَِؼَلََفُفَقَأِلَْوَلكََرُجٍؾََذَكرٍَبَِلْهؾَِفا
(1)

 

ـِ َزْيٍد  (999) ـْ ُأَساَمَة ْب َالَؽافَِرَ»َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ  ،َوَط ،َاَلََيرُِثَالُؿْسؾُِؿ

. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.«ُرَالُؿْسؾِؿَََواَلََيرُِثَالَؽافَِ
(2)

 

ـِ َمْسُعقدٍ  (999) ـِ اْب ـٍ َوُأْخٍت َفَؼَضك الـَّبِلُّ  َوَط  ملسو هيلع هللا ىلصفِل بِـٍْت َوبِـِْت اْب

ّـِْصُػ  ـَِة ال ْب
ِ
ُدُس  لَل ـِ السُّ ْب

ِ
ـَِة آ ْب

ِ
ـِ َومَ  َوٓ ُؾَثْق .َرَواُه الُبَخاِريُّ .َبِؼَل َفِؾأْلُْخِت  اَتْؽِؿَؾَة الثُّ

(3)
 

ـِ  (999)  ْب
ِ
ـْ َطبِْداهلل    َطْؿٍروَوَط

ِ
اَلََيَتَقاَرُثََأْهُؾَ»: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

ـَِ َتْق َّٓ . َرَواُه َأْحَؿُد، َوإَْرَبَعُة، «ِمؾَّ ،إِ التِّْرمِِذيُّ
(4)

َوَأْخَرَجُف الَحاكُِؿ بَِؾْػِظ ُأَساَمةَ  
(5)

 ،

.َوَرَوى الـََّسائِّل َحِديَث ُأَساَمَة بَِفَذا الؾَّْػظِ 
(6)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1615(، ومسؾؿ )6732أخرجف البخاري ) (1)

 (. 1614(، ومسؾؿ )6764أخرجف البخاري ) (2)

 (. 6736أخرجف البخاري برقؿ ) (3)

 (4/82 ،)الؽبرى(، والـسائل يف 2911(، وأبقداود )195، 2/178. أخرجف أمحد )سػٔ (4)

 (، مـ صرق طـ طؿرو بـ شعقب بف. وإسـاده حسـ. 2731وابـ ماجف )

(، مـ صريؼ الخؾقؾ بـ مرة، طـ قتادة، طـ طؿرو بـ 4/345. أخرجف الحاكؿ )ؾاش غري ستؿٛظ (5)

ـ شعقب بف. والخؾقؾ بـ مرة ضعقػ، ولعؾ هذا الؾػظ مـ أخطائف، فؼد رواه أصحاب طؿرو ب

شعقب طـ طؿرو بالؾػظ الؿتؼدم مـفؿ حبقب الؿعؾؿ، وطامر إحقل، فالحديث بالؾػظ الؿذكقر 

 . ٓ يثبت مـ حديث طبداهلل بـ طؿرو 

(، مـ صريؼ هشقؿ طـ الزهري طـ طظ 4/82) الؽبرى. أخرجف الـسائل يف ؾاش غري ستؿٛظ (6)

  =، وهشقؿ قد تػرد هبذا «وارث أهل مؾتنيال يت»ابـ الحسقـ طـ طؿرو بـ طثؿان طـ أسامة مرفقًطا: 
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ـٍ  (999) ـِ ُحَصقْ ـْ ِطْؿَراَن ْب ، َفَؼاَل: إنَّ ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َجاَء َرُجٌؾ إَلك الـَّبِلِّ  َوَط

ـْ مِقَراثِِف؟ َفَؼاَل: 
ـَ اْبـِل َماَت، َفَؿا لِل مِ ُدُسَلََ»اْب ا َولَّك َدَطاُه، َفَؼاَل: «ؽَالسُّ . َفَؾـؿَّ

ا َولَّك َدَطاُه، َفَؼاَل: «َلؽَُسُدٌسَآَخُرَ» ُدَسَاآلَخَرَُصْعَؿةٌَ». َفَؾـؿَّ َالسُّ . َرَواُه َأْحَؿُد «إنَّ

ـْ ِرَواَيِة الَحَس 
، َوُهَق مِ َحُف التِّْرمِِذيُّ ـْ ِطْؿَراَن، َوقِقَؾ: َوإَْرَبَعُة، َوَصحَّ ـِ البَْصِريِّ َط

ُف َلْؿ َيْسَؿْع مِـُْف. إكَّ
(1)

 

ـْ َأبِقِف َأنَّ الـَّبِلَّ  (999) ـِ ُبَرْيَدَة َط ـِ اْب ُدَس  ملسو هيلع هللا ىلصَوَط  السُّ
ةِ ـْ  َجَعَؾ لِْؾَجدَّ إَذا َلْؿ َيُؽ

. َروَ  اُه ُدوَكَفا ُأم  ، َوَققَّ
ـُ الَجاُرودِ ـُ ُخَزْيَؿَة، َواْب َحُف اْب ، َوَصحَّ اُه َأُبقَداُود َوالـََّسائِلُّ

ـُ  . اْب َطِديٍّ
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «ال يرث اخسؾم الؽافر... »الؾػظ، فؼد رواه اصحاب الزهري، طـ الزهري بالؾػظ الؿتؼدم:  =

الؿسـد ومـفؿ مالؽ وطؼقؾ ويقكس وابـ طققـة ومعؿر وابـ الفاد وابـ جريج وآخرون كؿا يف 

  (1/124 .)الجامع

(، والـسائل 2599(، والترمذي )2896، وأبقداود )(4/436( )4/428. أخرجف أمحد )ضعٝـ (1)

 (، كؾفؿ مـ صريؼ مهام بـ يحقك، طـ قتادة، طـ الحسـ، طـ طؿران بف. 6337) الؽبرىيف 

وإسـاده ضعقػ: ٕكف مـؼطع، فنن الحسـ مل يسؿع مـ طؿران بـ حصقـ، جزم بذلؽ غقر واحد 

 . تحػة التحصقؾيف مـ الحػاظ، مـفؿ: ابـ الؿديـل، وأمحد، وأبقحاتؿ كؿا 

(، وابـ الجارود 4/73) الؽبرى(، والـسائل يف 2895. أخرجف أبقداود )صشٝض يػريٙ (2)

( مـ صريؼ أبل الؿـقب طبقداهلل بـ طبداهلل العتؽل، 4/1637) الؽامؾ(، وابـ طدي يف 965)

سقـ. وقد أورد طـ طبداهلل بـ بريدة، طـ أبقف بف. وأبقالؿـقب مختؾػ فقف، وحديثف يحتؿؾ التح

مع أحاديث أخرى ثؿ قال: وٕبل الؿـقب هذا أحاديث غقر ما  الؽامؾابـ طدي حديثف هذا يف 

 ويظفر مـ كَلمف أكف مل يقرد أحاديثف طىل سبقؾ اإلكؽار واهلل أطؾؿ.ه ذكرت وهق طـدي ٓ بلس بف.ا

 ولف شاهد مـ حديث الؿغقرة بـ شعبة ومحؿد بـ مسؾؿة: 

(، وابـ 2894(، وأبقداود )4/225( ومـ صريؼف أمحد )2/513) صئفمقأخرجف مالؽ يف 

  =(، طـ الزهري طـ طثؿان بـ 4/75) الؽبرى(، والـسائل يف 2151(، والترمذي )2724ماجف )



 296  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
ـِ َمْعِديْ  (999) ـِ الِؿْؼَداِم ْب   ِرَب ؽَ َوَط

ِ
الَخاُلَ»: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

َاَلََواِرَثََلفَََُواِرُثَ ـْ ـَُف أَُبق. أَ «َم ، َوَحسَّ ُزْرَطَة  ْخَرَجُف َأْحَؿُد، َوإَْرَبَعُة ِسَقى التِّْرمِِذيِّ

ـُ ِحبَّاَن. َحُف الَحاكُِؿ، َواْب اِزّي، َوَصحَّ الرَّ
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إسحاق بـ خرشة طـ قبقصة بـ ذؤيب قال: جاءت الجدة إىل أبل بؽر تسللف مقراثفا، فؼال لفا  =

شقًئا، فارجعل حتك أسلل  ا طؾؿت لؽ يف سـة رسقل اهلل أبقبؽر: مالؽ يف كتاب اهلل شلء، وم

أططاها السدس، فؼال  الـاس، فسلل الـاس، فؼال الؿغقرة بـ شعبة: حضرت رسقل اهلل 

أبقبؽر: هؾ معؽ غقرك؟ فؼام محؿد بـ مسؾؿة إكصاري فؼال مثؾ ما قال الؿغقرة، فلكػذه لفا 

ىل طؿر تسللف مقراثفا، فؼال: مالؽ يف كتاب اهلل أبقبؽر، ثؿ جاءت الجدة إخرى مـ قبؾ إب إ

شلء، وما كان الؼضاء الذي قضل بف إٓ لغقرك، وما أكا بزائد يف الػرائض شقًئا، ولؽـ هق ذلؽ 

 السدس، فنن اجتؿعتؿا فقف ففق بقـؽؿا، وأيتؽؿا خؾت بف ففق لفا. 

يسؿع مـ أبل بؽر، وهذا الحديث ققي لقٓ أن قبقصة مل يدرك هذه الؼصة، فنكف مل  قهت:

ويحتؿؾ أكف أخذها مـ الؿغقرة أو محؿد بـ مسؾؿة. ومع ذلؽ فالحديث شاهد ققي لحديث 

 : بريدة. ولف شاهد آخر مـ حديث ابـ طباس 

 (، ويف إسـاده شريؽ الؼاضل ولقث بـ أبل سؾقؿ ومها ضعقػان. 2725أخرجف ابـ ماجف )

 فالحديث بطرقف يؽقن صحقًحا، واهلل أطؾؿ. 

 الؽبرى(، والـسائل يف 2955( )2899(، وأبقداود )134، 4/131. أخرجف أمحد )سػٔ (1)

(، كؾفؿ مـ صريؼ بديؾ 4/344(، والحاكؿ )6535(، وابـ حبان )2738(، وابـ ماجف )4/77)

بـ مقسرة طـ طظ بـ أبل صؾحة طـ راشد بـ سعد طـ أبل طامر الفقزين طـ الؿؼدام مرفقًطا: ا

ه، رسوله، وربام قال: فنلقـا، وأكا وراث من ال وارث لواهلل  تته، ومن ةرك كالا فنىلمن ةرك مااًل فؾور»

هذا إسـاد رجالف ثؼات، إٓ طؾقًّا . «أعؼل عـه وأرته، واخلال وارث من ال وارث له، يعؼل عـه ويرته

 فنكف حسـ الحديث، وقد خقلػ يف إسـاد الحديث. 

طـ راشد بـ سعد طـ ابـ طائذ طـ الؿؼدام. ورواه داود طؼب الحديث: رواه الزبقدي  قال أبق

 همعاوية بـ صالح طـ راشد بـ سعد قال سؿعت الؿؼدام. ا

 (4/73 ،)الؽبرى(، والـسائل يف 4/133أما رواية معاوية بـ صالح فلخرجفا أمحد ) قهت:

  =( مـ صرق طـ معاوية بـ صالح طـ راشد بـ سعد قال 4/398) شرح الؿعاينوالطحاوي يف 
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ـِ َسْفٍؾ  (999) ـْ َأبِل ُأَماَمَة ْب : ُطَؿُر إَلك َأبِل ُطبَقَْدَة  َمِعل َقاَل: َكتََب  َوَط

 
ِ
ََمْقَلكََلفَُ»: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهلل َاَل ـْ ََمْقَلكََم ََوَرُسقُلُف َاَلَاهللُ ـْ ََم ََواِرُث ََوالَخاُل ،

ََلفَُ ـَُف التِّْرمِِذيُّ «َواِرَث َحُف ، . َرَواُه َأْحَؿُد َوإَْرَبَعُة، ِسَقى َأبِل َداُود، َوَحسَّ َوَصحَّ

ـُ  .ِحبَّانَ  اْب
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ؿعت الؿؼدام بف. وهذا إسـاد حسـ، وراشد بـ سعد قد صرح بالسؿاع طـد الطحاوي، وأما س =

(، مـ صريؼ إسحاق 6536طـد أمحد والـسائل فبالعـعـة. وأما رواية الزبقدي فقصؾفا ابـ حبان )

بـ إبراهقؿ بـ العَلء الزبقدي طـ طؿرو بـ الحارث الزبقدي قال حدثـا راشد بـ سعد أن ابـ ا

ثف أن الؿؼدام حدثفؿ بف. واإلسـاد ضعقػ أو أشد بسبب إسحاق بـ إبراهقؿ، فنكف طائذ حد

 ضعقػ أو أشد، وشقخف مجفقل، ومل أجدها طـد غقر ابـ حبان. 

(، مـ صريؼ ثقر بـ يزيد طـ راشد 6357) الؽبرىوفقف خَلف رابع: فؼد أخرجف الـسائل يف 

 مرسًَل. وثقر بـ يزيد ثؼة. بـ سعد طـ الـبل ا

الحديث اختؾػ فقف طىل أربعة أوجف، ويظفر أن هذه إوجف ٓ  ال أتىعثداهلل غفز اهلل نه:ق

تقجب فقف آضطراب: إلمؽان الجؿع بقـ الروايات: فنن رواية ابـ أبل صؾحة ومعاوية بـ صالح 

لقس فقفؿا خَلف إٓ يف ذكر )أبل طامر الفقزين( وقد صرح معاوية بـ صالح يف إسـاده بالسؿاع 

د الطحاوي. فنن كان التصريح بالسؿاع محػقًضا فقؽقن راشد بـ سعد سؿعف مـ أبل طامر طـ

الفقزين ثؿ سؿعف مـ الؿؼدام ويؽقن مـ الؿزيد يف متصؾ إساكقد، وقد أشار إىل ذلؽ الطحاوي. 

وإن مل يؽـ التصريح بالسؿاع محػقًضا، فتؽقن رواية طظ بـ أبل صؾحة أرجح لزيادتف يف اإلسـاد 

 (، وتبعف طىل ذلؽ ابـ الؼطان. 3422) العؾؾ، وقد رجح ذلؽ الدارقطـل يف طؾؾف كؿا يف رجًَل 

ورواية الزبقدي التل ذكرها أبقداود إن صحت طـ الزبقدي، فَل تخالػ ما تؼدم، ويؽقن لراشد 

بـ سعد فقف شقخان، وقد جزم بذلؽ ابـ حبان. وأما رواية اإلرسال، وهل أققى رواية فقؿا يظفر، ا

، وأحقاًكا يرسؾف. فنن صح ما ذكركاه، وإٓ  -أطـل راشًدا  -فقؿؽـ محؾفا طىل أكف  ًٓ كان يرويف مقصق

 .فَل يؼؾ طـ أن يؽقن حسـًا بشاهده الذي بعده مـ حديث طؿر 

 (6351 ،)الؽبرى(، والـسائل يف 2153(، والترمذي )46، 1/28. أخرجف أمحد )سػٔ يػريٙ (1)

(، كؾفؿ مـ صريؼ طبدالرمحـ بـ الحارث بـ طقاش بـ 6537ـ حبان )(، واب2737وابـ ماجف )

أبل ربقعة طـ حؽقؿ بـ حؽقؿ بـ طباد بـ حـقػ طـ أبل أمامة بـ سفؾ بـ حـقػ بف. وهذا 

  =اإلسـاد ضعقػ: ٕن طبدالرمحـ فقف ضعػ يسقر، وحؽقؿ بـ حؽقؿ مجفقل الحال، وبعض أهؾ 
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ـْ َجابٍِر  (998) ـِ الـَّبِلِّ  َوَط َثَ»َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَط َُورِّ َالَؿْقُلقُد َاْسَتَفؾَّ . َرَواُه «إَذا

ـُ ِحبَّاَن. َحُف اْب َأُبقَداُود، َوَصحَّ
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تؼدم، وهق شاهد ققي لحديث الؿؼدام.  العؾؿ يحسـ حديث هذيـ الرجؾقـ، وإضفر ما =

 الؽبرى(، والـسائل يف 2154: أخرجف الترمذي )ولف شاهد ثاٍن مـ حديث طائشة 

( 6/215(، والبقفؼل )4/84(، والدارقطـل )4/397) شرح الؿعاين(، والطحاوي يف 6318)

( وصحح 1755) واءاإلريف  إلباينوأطؾف الدارقطـل والبقفؼل بالققػ، ودافع طـف اإلمام 

 الحديث بؿجؿقع صرقف.

مـ صريؼ طؿرو بـ مسؾؿ، طـ صاوس، طـ طائشة، واختؾػ فقف طىل  حديث طائشة  قهت:

طؿرو بـ مسؾؿ، وطؿرو بـ مسؾؿ هق الجـدي، فقف ضعػ، وصاوس مل يسؿع مـ طائشة، وقد 

وس، طـ أبقف، ( كا سػقان، طـ ابـ صا171روي مرسًَل مـ وجٍف أققى أخرجف سعقد بـ مـصقر )

قال: ...، فذكره مرسًَل. وهذه الطريؼ أققى مـ الطريؼ إوىل بَلشؽ:  أنَّ رسقل اهلل 

 البدر الؿـقر. واكظر فالراجح هق مرسؾ صاوس، وهق شاهد ققي لحديث طؿر، والؿؼدام 

(7/195-199 .) 

 هأكف قال: لقس فقف حديث ققي.ا كؼؾ طـ ابـ معقـ  تيبيُ:

مف طىل كػل الؼقة طـ حديث بذاتف، وأما بؿجؿقطفا ففل ققية كؿا بقـاه، واهلل ويحؿؾ كَل قهت:

  (7/198 .)البدر الؿـقرأطؾؿ. 

 . . مل يخرجف أبقداود مـ حديث جابر، وإكؿا أخرجف مـ حديث أبل هريرة صشٝض بؿٛاٖسٙ (1)

الحاكؿ (، و6532(، وابـ حبان )1558(، وابـ ماجف )1532وحديث جابر أخرجف الترمذي )

 (، مـ صريؼ أبل الزبقر طـ جابر بف.-4/348)

: هذا حديث قد اضطرب الـاس فقف، فرواه بعضفؿ طـ أبل الزبقر طـ جابر قال الترمذي 

مرفقًطا. ورواه أشعث بـ سقار وغقر واحد طـ أبل الزبقر طـ جابر مقققًفا، وروى  طـ الـبل 

 هقًفا، وكلن هذا أصح مـ الحديث الؿرفقع.امحؿد بـ إسحاق طـ ططاء بـ أبل رباح طـ جابر مقق

(، 2751لؽـ لف صريؼ أخرى طـ جابر مؼروًكا بالؿسقر بـ مخرمة. أخرجف ابـ ماجف ) قهت:

( بنسـاد صحقح مـ صريؼ مروان بـ محؿد، طـ سؾقؿان بـ بَلل 4596) إوسطوالطبراين يف 

ال يرث الصبي جتى يستفل »ظ: طـ يحقك بـ سعقد طـ سعقد طـ جابر والؿسقر بف. مرفقًطا بؾػ

  = وإسـاده صحقح. «صارًحا
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ِه َقا (998) ـْ َجدِّ ـْ َأبِقِف َط ـِ ُشَعقٍْب َط ـْ َطْؿِرو ْب  َوَط

ِ
: ملسو هيلع هللا ىلصَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

َالِؿقَراِثََشْلءٌَ» ـَ ، «َلْقَسَلِْؾَؼاتِِؾَِم ـُ َطبِْدالبَرِّ اُه اْب اَرُقْطـِّل، َوَققَّ . َرَواُه الـََّسائِّل، َوالدَّ

َقاُب َوْقُػُف َطَؾك  ُف الـََّسائِّل، َوالصَّ رَ ؿَ طُ َوَأَطؾَّ
(1)

.
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعدما ذكر الطريؼ الؿذكقرة  (، فؼال 13/359لؾدارقطـل ) العؾؾثؿ وجدت الحديث يف  =

مـ صريؼ مروان بـ محؿد، بف: ووهؿ فقف، والصحقح طـ سؾقؿان بـ بَلل، طـ يحقك بـ سعقد، 

 قال:...، مرسًَل.  طـ جابر، والؿسقر، وسعقد بـ الؿسقب: أنَّ رسقل اهلل

(، 6/257(، ومـ صريؼف البقفؼل )2925ولف شاهد مـ حديث أبل هريرة: أخرجف أبقداود )

 بنسـاد حسـ لقٓ أن فقف طـعـة ابـ إسحاق.

ولف شاهد مـ مرسؾ سعقد بـ الؿسقب وآخر مـ مرسؾ مؽحقل، فلما مرسؾ سعقد فتؼدم ذكر 

 الصحقحة(. اكظر: 3133ل فلخرجف الدارمل )إسـاده يف كَلم الدارقطـل، وأما مرسؾ مؽحق

  (6532 .)تحؼقؼ ابـ حبان(، و 1757) اإلرواء(، و 153( )152)

وقع يف إصؾ ويف )ب(: )طؿرو( والذي أثبتـاه هق الصقاب كؿا يف الـسخة )أ( وكؿا يف التخريج،  (1)

 واهلل أطؾؿ.

(، مـ صريؼ 4/96والدارقطـل )  (6367،)الؽبرى. أخرجف الـسائل يف سػٔ بؿٛاٖسٙ (2)

إسؿاطقؾ بـ طقاش طـ ابـ جريج ]وطـد الـسائل: ويحقك بـ سعقد وذكر آخر ثَلثتفؿ[ طـ طؿرو 

بـ شعقب طـ أبقف طـ جده بف. وهذا اإلسـاد فقف ضعػ: ٕن إسؿاطقؾ بـ طقاش روايتف ضعقػة ا

 طـ غقر أهؾ بؾده، وهذه مـفا، وقد خقلػ يف إسـاد هذا الحديث: 

(، والـسائل يف 17782( ومـ صريؼف طبدالرزاق )2/867) الؿقصلرواه مالؽ يف  فؼد

الؽبرى (6368 طـ يحقك بـ سعقد طـ طؿرو بـ شعقب طـ طؿر طـ رسقل اهلل ،) .قال  بف

 (: وهق الصقاب وحديث إسؿاطقؾ خطل. 6/341) التحػةالـسائل طؼب هذا الحديث كؿا يف 

 (347 ،)مسـد أمحدوايتف: هشقؿ بـ بشقر ويزيد بـ هارون كؿا يف وقد تابع مالًؽا طىل ر قهت:

مصـػ ابـ أبل (، وأبقخالد إمحر كؿا يف 17783) مصـػ طبدالرزاقوسػقان الثقري كؿا يف 

(. وطىل هذا فحديث طبداهلل بـ طؿرو معؾ ولقس بؿحػقظ، والصقاب أكف مـ 11/358) شقبة

. ولحديث طؿر : ٕن طؿرو بـ شعقب مل يدرك طؿر حديث طؿر، وحديث طؿر إسـاده مـؼطع

(، ولقسا بؿحػقضقـ. ولحديث طؿر شاهد مـ حديث 96-4/95إسـادان آخران طـد الدارقطـل )

  =(، مـ صريؼ أمحد بـ محؿد بـ إزهر كا أبقمحة كا أبققرة 4/96ابـ طباس: أخرجف الدارقطـل )
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ـِ الَخطَّاِب  (996) ـْ ُطَؿَر ْب   َوَط

ِ
َماَ»َيُؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َسِؿْعت َرُسقَل اهلل

ََأِوَالَقَلُدَ ََكانََََأْحَرَزَالَقالُِد ـْ ََم ـُ مَ «َفُفَقَلَِعَصَبتِِف ، َواْب اَجْف، . َرَواُه َأُبقَداُود، َوالـََّسائِلُّ

. ـُ َطبِْدالبَرِّ ، َواْب ـُ الَؿِديـِلِّ َحُف اْب َوَصحَّ
(1)

 

ـِ ُطَؿَر  (999)  ْب
ِ
ـْ َطبِْداهلل   َوَط

ِ
الَقاَلُءَُلـْحَؿٌةَ»: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

َالـََّسِبَ افِِعلِّ . رَ «اَلَُيَباُعََواَلَُيقَهُبَََكُؾْحَؿِة ـْ َصِريِؼ الشَّ
ِد  ،َواُه الَحاكُِؿ مِ ـْ ُمَحؿَّ َط

ـِ ا ـِ الَحَس . ،ْب ُف البَقَْفِؼلُّ ـُ ِحبَّاَن، َوَأَطؾَّ َحُف اْب ـْ َأبِل ُيقُسَػ، َوَصحَّ َط
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذا اإلسـاد ضعقػ: ٕن أمحد بـ محؿد طـ سػقان طـ لقث طـ صاوس طـ ابـ طباس مرفقًطا. وه =

 فقف ضعػ، وكذلؽ لقث وأبقمحة حديثف يحتؿؾ التحسقـ. 

( مـ 6/225( ومـ صريؼف البقفؼل )17787ولحديث ابـ طباس إسـاد آخر طـد طبدالرزاق )

وطؿرو بـ برق  ،بف صريؼ معؿر طـ طؿرو بـ برق طـ طؽرمة طـ ابـ طباس طـ الـبل 

  (3/85 .)التؾخقصضعقػ كؿا يف 

(، بنسـاد صحقح طـف طـ 6/219ولف شاهد مـ مراسقؾ سعقد بـ الؿسقب. أخرجف البقفؼل )

 الؿراسقؾوأخرجف أبقداود يف . «يرث قاةل عؿد وال حطل شقًئا من الديةال »قال:  الـبل 

( وذكر أن مجاطة رووه مقققًفا طىل سعقد بـ الؿسقب. والحاصؾ مؿا تؼدم أن الحديث 365)

 إىل الحسـ ويصؾح لؾحجقة، واهلل أطؾؿ. يرتؼل 

(، مـ صرق، طـ 2732(، وابـ ماجف )4/75) الؽبرى(، والـسائل يف 2917رواه أبقداود ) (1)

وضاهر  ،، بفحسقـ الؿعؾؿ، طـ طؿرو بـ شعقب طـ أبقف طـ جده طـ طؿر بـ الخطاب 

(، طـ حسقـ 4/75ل )لؾـسائ الؽبرىإسـاده الحسـ، ولؽـ رواه معتؿر بـ سؾقؿان كؿا يف 

 الؿعؾؿ، طـ طؿرو بـ شعقب، قال: قال طؿر:...، فذكره مرسًَل.

(، طـ محقد الطقيؾ، قال: الـاس يتفؿقن طؿرو 8/77) تحػة إشرافوأسـد أبق داود كؿا يف 

بـ شعقب يف هذا الحديث. وإسـاده صحقح، وأشار أمحد، والبقفؼل إىل إطَلل الحديث بؿخالػتف ا

  (15/353.)الســ الؽبرى (9/724 ،)البدر الؿـقرر مـ الػتقا بخَلفف. اكظر: ما ثبت طـ طؿ

(، مـ صريؼ الشافعل طـ 15/292(، ومـ صريؼف البقفؼل )4/231. أخرجف الحاكؿ )ضعٝـ (2)

  =محؿد بـ الحسـ طـ أبل يقسػ طـ طبداهلل بـ ديـار طـ طبداهلل بـ طؿر بف. وهذا إسـاد ضعقػ: 



 351  َباُب ايٜؿَطا٥ِٔض

 
ـْ َأَكٍس  (999) ـْ َأبِل قََِلَبَة َط   َوَط

ِ
َأَفْرُضُؽْؿََزْيُدَ»: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

ََثابٍِتَا ـُ ـُ «بْ ، َواْب َحُف التِّْرمِِذيُّ . َأْخَرَجُف َأْحَؿُد، َوإَْرَبَعُة ِسَقى َأبِل َداُود، َوَصحَّ

ِحبَّاَن، َوالَحاكُِؿ، َوُأِطؾَّ بِاإِلْرَساِل.
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هق قد خالػ الحػاظ والثؼات، فنهنؿ يرووكف طـ طبداهلل بـ ديـار طـ ابـ  لضعػ أبل يقسػ، ثؿ =

 طؿر مرفقًطا بؾػظ: )هنك طـ بقع القٓء وهبتف(. 

ومؿـ رواه كذلؽ مالؽ والسػقاكان وشعبة وطبقداهلل بـ طؿر وإسؿاطقؾ بـ جعػر وسؾقؿان بـ 

طؾقف البقفؼل بالخطل،  بَلل ومجع آخرون. فرواية الحديث بالؾػظ الؿذكقر مـؽرة. وقد حؽؿ

  (15/292 .)ســ البقفؼلوالؾػظ الؿذكقر جاء مـ مراسقؾ الحسـ كؿا يف 

 (8287 ،)الؽبرى(، والـسائل يف 3791(، والترمذي )3/184. أخرجف أمحد )ضعٝـ َطغٌ (1)

(، مـ صريؼ خالد الحذاء، طـ أبل 3/422(، والحاكؿ )7131(، وابـ حبان )155وابـ ماجف )

أرجم أمتي بلمتي أبوبؽر، وأشدها يف دين اهلل عؿر، وأصدقفا »طـ أكس بف. ولف بؼقة ولػظف:  قَلبة،

ؿفا باحلالل واحلرام معاذ بن ثبل، وأقرؤها لؽتاب اهلل أيب، وأعؾؿفا بالػرائض ؾجقاء عثامن، وأع

 . «زيد بن تابت، ولؽل أمة أمني وأمني هذه األمة أبوعبقدة بن اجلراح

(: إذا كظرت إىل سـد هذا الحديث وجدهتؿ رجال 57)ص أحاديث معؾةيف  قال شقخـا 

( بعد ذكره مـ صريؼ طبدالقهاب الثؼػل طـ خالد 6/215) الصحقح، ولؽـ البقفؼل 

الحذاء يؼقل: ورواه بشر بـ الؿػضؾ وإسؿاطقؾ ابـ طؾقة ومحؿد بـ أبل طدي طـ خالد الحذاء 

يف أبل طبقدة فنهنؿ وصؾقه يف آخره فجعؾقه طـ أكس  مرسًَل، إٓ ققلف طـ أبل قَلبة طـ الـبل 

 وكؾ همٓء الرواة أثبات، واهلل أطؾؿ. طـ الـبل 

( بعد ذكر حديث خالد الحذاء، طـ أبل قَلبة، طـ أكس 7/93) الػتحيف  وقال الحافظ 

صقل قال: وإسـاده صحقح إٓ أن الحػاظ قالقا: إن الصقاب يف أولف اإلرسال، والؿق طـ الـبل 

ثؿ رأيت ، . اكتفك كَلم الشقخ «لؽل أمة أمقـا... إن و»مـف ما اقتصر طؾقف البخاري، يعـل آخره 

 (، وذكر صرقف، وأكثرها مرسؾ مـ مراسقؾ أبل قَلبة.2676) العؾؾالدارقطـل قد ذكره يف 

(: وهق حديث ضعقػ، ٓ أصؾ 31/342) مجؿقع الػتاوىكؿا يف  وقال شقخ اإلسَلم 

 معروًفا بالػرائض.   يؽـ َزْيٌد طىل طفد الـبل لف، ومل
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 حاديث املسائل واألحكام املستفادة من األ

 حقةمع ذكر بعض املسائل املل

 تعطٜـ ايؿطا٥ض. ص:1ط َػأي١

مجع فريضة، ملخقٌذ مـ الَػْرض، وهق الحزُّ والؼطع لغًة، ويليت  ايؿطا٥ض:

ه يف صرفف، حقث يضع  بؿعـك التؼدير، فؿـ إول ققلفؿ: )َفَرَض الؼقس( إذا حزَّ

القتر، وققلفؿ: )فرض لػَلن كذا مـ مالف(، أي: أقطعف. ومـ الثاين ققلف تعاىل: 

 ، أي: قدرتؿ. ويليت بؿعاٍن أخرى مؼاربة.[237البؼرة:] ﴾ائ ى ى﴿

هق طؾٌؿ يعرف بف  ٚيف اصٛالح ايؿكٗا٤ ٚايؿطضٝني ي٘ تعطٜؿات أسػٓٗا:

مـ يرث ومـ ٓ يرث، ومؼدار ما لؽؾ وارث.
(1)

 

 اذتح ع٢ً تعًُ٘. ص:2ط َػأي١

جاءت أحاديث يف الحض طىل تعؾؿ الػرائض، مـفا: حديث طبد اهلل بـ 

العؾؿَثالثة،َوماَسقىَذلؽَ»مرفقًطا:  (،2868طؿرو بـ العاص طـد أبل داود )

، ويف إسـاده: طبد الرمحـ بـ «ففقَفضؾ،َآيةَحمؽؿة،َوسـةَقائؿة،َوفريضةَعادلة

زياد اإلفريؼل، وطبدالرمحـ بـ رافع، ومها ضعقػان، فالحديث ضعقػ، وأخرج 

َالػرائض،َوعؾؿقه؛َفنكفَ»: ( مـ حديث أبل هريرة 2719ابـ ماجف ) تعؾؿقا

، ويف إسـاده: حػص بـ «هقَيـسك،َوهقَأولَشلءَيـتزعَمـَأمتلكصػَالعؾؿ،َو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (6723.)الػتح، لؾػقزان( 13-12)ص التحؼقؼات الؿرضقةاكظر:  (1)
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 طؿر بـ أبل العطاف متروك. 

ويف الباب أحاديث أخرى فقفا ضعػ، وبعضفا شديد الضعػ، ويغـل طـ 

 تعؾَؿف. هذه إدلِة إدلُة العامة يف الحث طىل صؾب العؾؿ وهق فرض كػاية، أطـل

 اذتكٛم املتعًك١ بايرتن١. ص:3ط َػأي١

ؾ، وحافر بالؿعروف إن مل إخراج  أٚهلا:  مغسِّ
، وأجرةِ ـٍ ممن التجفقز مـ كػ

 يقجد متطقع بذلؽ.

الحؼقق الؿتعؾؼة بعقـ التركة، كالديـ الذي بف الرهـ، وإرش  ثاْٝٗا:

 الؿتعؾؼ برقبة العبد الجاين.

 الديـ الؿطؾؼ الذي ٓ يتعؾؼ بعقـ التركة، وإكؿا يتعؾؼ بذمة الؿقت. ثايجٗا:

 قصقة بالثؾث فؿا دون لغقر وارث.إخراج ال ضابعٗا:

 اإلرث، وهق تؼسقؿ ما بؼل مـ الؿال لقرثة الؿقت. خاَػٗا:

وهذه الخؿسة الحؼقق طىل الترتقب الذي ذكركا طـد أهؾ العؾؿ إٓ أهنؿ 

 اختؾػقا يف إول والثاين.

  فؿذهب أمحد ما ذكركاه، وذهب مالؽ، والشافعل، وأصحاب الرأي إىل

ة بعقـ التركة طىل ممن التجفقز، ووجُف ذلؽ أنَّ هذه تؼديؿ الحؼقق الؿتعؾؼ

الحؼقق متعؾؼة بعقـ الؿال قبؾ أن يصقر تركة، وإصؾ أنَّ كؾ حؼ يؼدم يف 

 الحقاة يؼدم يف القفاة.

ووجُف مذهب أمحد الؼقاس طىل الؿػؾس: فننَّ حاجتف لؾـػؼة والؽسقة مؼدمة 
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 طىل حؼقق الغرماء، وققل أمحد أضفر، واهلل أطؾؿ. 

إذا مل يخؾػ الؿقت تركة: فؿمكة تجفقزه طىل مـ تؾزمف كػؼتف يف حال  تيبيُ:

حقاتف: فنن مل يؽـ لف أحد تؾزمف كػؼتف: فعىل بقت الؿال إن كان الؿقت مسؾًؿا: فنن 

 مل يؽـ بقت مال: فعىل مـ طؾؿ بحالف مـ الؿسؾؿقـ وجقًبا كػائقًّا.

طىل القصقة، وجاء يف ذلؽ  أمجع أهؾ العؾؿ طىل أنَّ الديـ مؼدم تيبيُ آخر:

قضك  : أنَّ الـبل ( وغقره مـ حديث طظ 2594حديث طـد الترمذي )

ب، لؽـ قال الترمذي:  بالديـ قبؾ القصقة. ويف إسـاده: الحارث إطقر، وقد ُكذِّ

 العؿؾ طؾقف طـد أهؾ العؾؿ.

كر بؼ قلف: وقد تؽؾؿ أهؾ العؾؿ طىل سبب تؼديؿ اهلل لؾقصقة طىل الديـ يف الذِّ

 .[11الـساء:] ﴾ۇئ ۇئ وئ   وئ ەئ ەئ ائ ﴿

 وذنروا أقواال مً أحشيَا:

يـ: فنكف إكؿا يؼع غالبًا بعد  (1 أنَّ القصقة تؼع طىل سبقؾ البر والصؾة بخَلف الدَّ

 الؿقت بـقع تػريط، فققعت البداءة بالقصقة: لؽقهنا أفضؾ.

مسؽقـ، وأحسـ مـ الذي قبؾف ما ققؾ: إنَّ القصقة غالبًا ما تؽقن حؼ فؼقر و (2

يـ غالبًا ما يؽقن لغـل غريؿ يطؾبف بؼقة، والـبل  َلصاحبَ»يؼقل:  والدَّ إنَّ

، فبدأ بالقصقة لَلهتؿام هبا، ولئَل يػرط فقفا.«الحؼَمؼااًلَ
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( لؾػقزان.35-27)ص التحؼقؼات الؿرضقةاكظر كتاب  (1)
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 أضنإ اإلضخ. ص:4ط َػأي١ 

 ڇ ڇ  چ چ﴿يطؾؼ طىل البؼقة والعاقبة، ومـف ققلف تعاىل:  اإلضخ يف ايًػ١:

.«ثةَاألكبقاءالعؾامءَور»: ، وققلف [6مريؿ:] ﴾ڇ
(1)

 

هق حؼ  قابٌؾ لؾتجزؤ ثبت لؿستحؼ بعد الؿقت مـ كان لف ذلؽ:  ٚيف ايؿطع:

لؼرابة بقـفؿا أو كحقها.
(2)

  

 وأرناىُ ثالثة:

 الؿقرث، أو الؿؾحؼ بف كالؿػؼقد. أسسٖا:

 .القارث وهق الحل بعد الؿقرث الؿستحؼ لإلرث أو الؿؾحؼ بإحقاء ثاْٝٗا:

الحؼ الؿقروث. ثايجٗا:
(3)

 

 ؾطٚط اإلضخ. ص:5ط َػأي١

 ٓ يتؿ التقارث إٓ بثَلثة شروط طـد أهؾ العؾؿ:

تحؼؼ مقت الؿقرث، أو إلحاقف بإمقات حؽًؿا كالؿػؼقد إذا حؽؿ  أسسٖا:

 بذلؽ الؼاضل بعد مدة آكتظار.

 تحؼؼ حقاة القارث بعد مقت الؿقرث ولق لحظة. ثاْٝٗا:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وغقرمها مـ حديث أبل الدرداء، 5/196(، وأمحد )2682قطعة مـ حديث أخرجف الترمذي ) (1)

 ه ضعػ، ولؽـ لف شقاهد يصح هبا.ويف إسـاد

 لؾـقوي. تحرير ألػاظ التـبقف(، 6)ص الرائداكظر:  (2)

  (1/22.)العذب الػائض( 7)ص الرائداكظر:  (3)



 356  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

و وٓء، أو قرابة مع العؾؿ بالجفة الؿؼتضقة لإلرث، مـ زوجقة، أ ثايجٗا: 

تعقـ جفة الؼرابة.
(1)

 

 أغباب اإلضخ. ص:6ط َػأي١

 أمجع أهؾ العؾؿ طىل ثَلثة أسباب، واختؾػقا يف أسباب أخرى.

 .أوال: األسباب اجملنع عليَا

 يف مـظقمتف الؿشفقرة، فؼال: كظؿفا محؿد بـ طظ الرحبل 

ــــ ــــورى تالت ــــىاث ال ــــباب م  هأس

 

ـــــك ــــد ربــ ـــــلٌّ يػق ـــــهه الوراتــ  ـ

ـــــ  ـــــي كؽ ــــــوه  سبـاٌح ووالء وك

 

ــــبب ــــث س ــــدهن لؾؿواري ــــا بع  م

 ، فؼال:طؿدة الػارضوكظؿفا الشقخ صالح البفقيت الحـبظ يف كتابف  

ــــب ــــد وث ــــاح ق ــــا بـؽ  اإلرث إم

 

ـــب ـــة الـس ـــو كؾحؿ ـــالوالء وه  أو ب

ــــــساب  ــــــفا اكتــ ــــــة لـ  أو بؼرابـ

 

ـــــباب ـــــة األس ـــــذه الثالتــــ  ففــ

دلقؾ التقارث بالقٓء مـ السـة، وهق دلقؾ الـؽاح والـسب يف الؼرآن، و ُ :قهت 

 .متػؼ طؾقف مـ حديث طائشة  «إكامَالقالءَلؿـَأعتؼ»: ققلف 

 الشبب األول: اليهاح.

 ﴾ڀ ڀ     پ  پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿دلقؾف ققلف تعاىل: 

أية، وهق طؼد الزوجقة الصحقح، وإن مل يحصؾ وطء وٓ خؾقة،  [12الـساء:]

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2/23-.)العذب الػائض( 36لؾػقزان )ص التحؼقؼات( 7)ص الرائداكظر:  (1)
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 ويتقارث بف مـ الجاكبقـ. 

أنَّ اهلل طز وجؾ حؽؿ بالتقارث بقجقد الزواج،  :ى حص٘هٕ بدْٗ اه٘طءٗدهٚ

 مـ حديث معؼؾ بـ سـان أنَّ الـبل  الســومل يؼقد ذلؽ بؿـ دخؾ هبا، ويف 

قضك يف َبْرَوع بـت واشؼ، مات طـفا زوجفا قبؾ أن يدخؾ هبا، أنَّ لفا مثؾ مفر 

قحكسائفا، وطؾقفا العدة ولفا الؿقراث. وهق حديث صح
(1)

.
(2)

 

ََُدٛف؟ ص:7ط َػأي١  ايٓهاح إشا سضٌ يف َطإ 

  مجفقر العؾؿاء طىل صحتف، وصحة التقارث بف: ٕكف كؽاح صحقح لقس

 هـاك ما يبطؾف، فنذا صح الـؽاح: ثبت التقارث.

  َّومذهب مالؽ وأصحابف طدم صحة الـؽاح: فَل تقارث بف، وحجتفؿ أن

الثؾث حتك ٓ يضر مـع الؿريض مرًضا مخقًفا مـ التصدق بلكثر مـ  الـبل 

 بالقرثة، ففذا الزواج فقف إضرار بالقرثة.

 .وقال إوزاطل: الـؽاح صحقح، وٓ مقراث بقـفؿا 

  ،وقال الؼاسؿ بـ محؿد، والحسـ: إن قصَد اإلضرار بقرثتف: فالـؽاح باصؾ

 وإٓ ففق صحقح.

(: ولق تزوج يف مرض 196)ص آختقاراتيف   قاي شٚخ اإلصالَ

 تـؼقص إرث غقرها، وأقرت بف: وِرَثتُْف: ٕن لف أن يقصل بالثؾث.مقتف مضارة: ل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1531برقؿ ) البؾقغسقليت تخريجف يف  (1)

  (9/191-192.)الؿغـل( 38)ص التحؼقؼات( 8)ص الرائد (1/26 )العذب الػائض: اكظر (2)
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ك بقصايا أخرى، وتزوجت الؿرأة بزوج لقلخذ الـصػ: ففذا  قاي: ولق وصَّ

 هالؿقضع فقف كظر: فننَّ الؿػسدة هل يف هذا.ا

، وٓ دلقؾ طىل بطَلكف، قىل اجلمهىرهق  انصحيح :قال أتى عثد اهلل غفز اهلل نه

لتقارث بف: إٓ أن الحالة التل ذكرها شقخ اإلسَلم رمحف اهلل، وهل وٓ طىل طدم ا

ما إذا ضفرت الؿػسدة، وقصد اإلضرار: فقعؿؾ بؿا ذكره، واهلل أطؾؿ.
(1)

  

ٝ٘ا ٌٖ تطخ؟ ص:8ط َػأي١  املًٛك١ طالٟقا ضدع

(: إذا صؾؼ الرجؾ امرأتف صَلًقا 9/194) الؿغـليف   قاي ابّ قداًٞ

 يف كان سقاء ،العدة يف مادامت بقـفؿا التقارث يسؼط مل :طدهتا يفيؿؾؽ رجعتفا 

 ،وطؿر ،بؽر أبل طـ ذلؽ وروي ،كعؾؿف خَلف بغقر ،الصحة أو ،الؿرض

 ،صَلقف يؾحؼفا زوجة الرجعقة ٕن وذلؽ : مسعقد وابـ ،وطظ ،وطثؿان

 وٓ ،شفقد وٓ ،ويل وٓ ،رضاها بغقر بالرجعة مساكفاإ ويؿؾؽ ،وإيَلؤه ،وضفاره

ه.اجديد صداق
(2)

 

ّٓا ٌٖ تطخ؟ ص:9ط َػأي١  املًٛك١ طالٟقا با٥

(: وإن صؾؼفا يف الصحة 9/194) الؿغـليف   قاي أب٘ حمٌد بّ قداًٞ

 هصَلًقا بائـًا، أو رجعقًّا، فباكت باكؼضاء طدهتا: مل يتقارثا إمجاًطا.ا

 وذلؽ ٕهنا مل َتُعْد زوجًة لف. ُ :قهت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1/26 ،35.)العذب الػائض (9/19 )الؿغـلواكظر:  (1)

 (.33)ص التحؼقؼات (1/28 )العذب الػائضواكظر:  (2)
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 إشا طًل اَطأت٘  ؾأباْٗا يف َطإ شتٛف؟ ص:11ط َػأي١ 

بؼصد حرماهنا مـ الؿقراث، كلن تؽقن صؾبت الطَلق بـػسفا،  أما إذا مل يتفؿ

 أو هـاك أسباب ضاهرة يف الطَلق: فنكف يؼع الطَلق وٓ ترث.

  واختؾػ أهؾ العؾؿ فقؿا إذا صؾؼفا يف مرض مخقف مع اهتامف بؼصد

 حرماهنا طىل أققال:

لشافعل يف ٓ ترث مـف مطؾًؼا: ٕهنا مل َتُعْد زوجة لف، وهذا ققل ا اهق٘ي األٗي:

 .الجديد، والظاهرية، وقال بف مـ الصحابة طبد اهلل بـ الزبقر 

ترث مـف إذا تقيف، وهل يف العدة، وٓ ترث إذا تقيف بعد اكؼضاء  اهق٘ي اهجاُٛ:

العدة، وهذا ققل شريح، والشعبل، وابـ سقريـ، وطروة، والشافعل يف الؼديؿ، 

ف متفؿ بؼصد حرماهنا: َفُعقمَِؾ وأمحد يف رواية، وهق مذهب الحـػقة، وذلؽ ٕك

 بـؼقض قصده، وققد ذلؽ بالعدة: تشبقًفا بالرجعقة.

ترث مـف وإن مات بعد اكتفاء العدة: إٓ أن تؽقن قد تزوجت  اهق٘ي اهجاهح:

بآخر، فَل ترث مـف، وهذا ققل أمحد، وإسحاق، وأبل طبقد، وقال بف مجاطة مـ 

ومحقد، وابـ أبل لقىل وغقرهؿ، وذلؽ التابعقـ، مـفؿ: الحسـ، وططاء، والشعبل، 

ٕنَّ تقريثفا بعد تزوجفا بآخر يؾزم أن ترث مـ زوجقـ يف آن واحد، والؿرأة ٓ 

 ترث كذلؽ باإلمجاع.

أهنا ترث مطؾًؼا مـف، مات يف العدة أو بعدها، تزوجت أم مل  اهق٘ي اهزابع:
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 تتزوج، وهذا مذهب مالؽ وأصحابف. 

قريث بلنَّ هذا الؼقل صح طـ كبار الصحابة وقد استدل مجقع الؼائؾقـ بالت

، وقالقا: مل يخالػفؿا أحد يف طصرمها، وإكؿا جاء مـفؿ: طؿر، وطثؿان 

الخَلف مـ طفد ابـ الزبقر. وجاء هذا الؼقل ـ أطـل التقريث ـ طـ ُأبل، وطائشة 

 بنسـاديـ ضعقػقـ.

 مرض (: ومـ صؾؼ امرأتف يف197)ص آختقاراتيف   ٗقاي شٚخ اإلصالَ

مقتف بؼصد حرماهنا مـ الؿقراث: ورثتف إذا كان الطَلق رجعقًّا إمجاًطا، وكذا إن 

 ، ومل يعرفكان بائـًا طـد مجفقر أئؿة اإلسَلم، وقضك بف طؿر بـ الخطاب 

 هوإكؿا ضفر الخَلف يف خَلفة ابـ الزبقر.ا ،طـ أحد مـ الصحابة يف ذلؽ خَلٌف 

 (1/215- ،)أطَلم الؿققعقـ ورجح هذا الؼقل تؾؿقذه ابـ الؼقؿ يف

  (1972.)الؿحىلواكتصر ابـ حزم لؾؼقل إول، وأصال آحتجاج طؾقف كؿا يف 

: ٕهنا لقست زوجة لف، وإن انقىل األول أقزب :قال أتى عثد اهلل غفز اهلل نه

، واهلل أطؾؿ.ضفر قصد الحرمان فالعؿؾ طىل ما أفتك بف طؿر 
(1)

  

 شتٛف  ثِ صض  ثِ َات بعس ايضش١؟إشا طًل اَطأت٘ يف َطإ  ص:11ط َػأي١

  مذهب الجؿفقر صحة الطَلق، وأهنا ٓ ترث: ٕنَّ الطَلق وقع يف غقر

 مرض الؿقت.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؿحىلال (7/362- )ســ البقفؼل( -34)ص التحؼقؼات (9/195 )الؿغـلاكظر:  (1)

(1972 )مصـػ ابـ أبل شقبة (6/659-.) 
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   وُروي طـ الـخعل، والشعبل، والثقري، وُزفر أهنا ترثف: ٕكف صَلق قصد بف

 الػرار مـ الؿقراث: فؾف كػس الحؽؿ السابؼ.

، واهلل أطؾؿ.قىل اجلمهىرهق  وانصحيح
(1)

  

اشترط بعض الجؿفقر لؿقراث الؿطؾؼة البائـة أن ٓ ترتد قبؾ مقت  يبيُ:ت

مطؾؼفا، ثؿ تسؾؿ فقؿقت وهل مسؾؿة، وهق ققل أبل حـقػة، والشافعل، وبعض 

الحـابؾة، ومل يشترط ذلؽ مالؽ، وبعض الحـابؾة. وإن كان الؿرتد هق الُؿَطؾِّؼ: 

رثف.ورثتف طـد الحـابؾة، والحـػقة، وقال الشافعل: ٓ ت
(2)

  

 إشا طًكٗا يف َطض٘ قبٌ ايسخٍٛ بٗا؟ ص:12ط َػأي١

 :يف هذه الؿسللة أربعة أققال 

لفا الصداق والؿقراث، وطؾقفا العدة، وهق ققل الحسـ، وططاء، وأبل  األٗي:

 طبقد، وأمحد يف رواية.

 .وهق ققل ططاء، وأمحد يف رواية ،وٓ طدة طؾقفا لفا الصداق والؿقراث اهجاُٛ:

كصػ الصداق، وطؾقفا العدة، وهق ققل مالؽ، وأمحد لفا الؿقراث و اهجاهح:

 يف رواية.

ٓ مقراث لفا، وٓ طدة طؾقفا، ولفا كصػ الصداق، وهق ققل أكثر  اهزابع:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1972.)الؿحىل (9/196- )الؿغـلاكظر:  (1)

  (9/198.)الؿغـلاكظر:  (2)
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 ۅ ۅ ۋ ۋ﴿أهؾ العؾؿ، ومـفؿ: الشافعل، وأمحد يف رواية: لؼقلف تعاىل: 

 ڇ ﴿، وقال تعاىل: [237البؼرة:] ﴾ائ ى ى ې ې  ې ې ۉ ۉ

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ     ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

.[49إحزاب:] ﴾گ
(1)

  

 الشبب الجاىي: الوالء.

يطؾؼ طىل الـصرة، ويطؾؼ طىل الؼرابة، والؿؼصقد بف هفـا: وٓء  الوالء لغة:

 العتؼ، وهق طصقبة سببفا كعؿة الؿعتؼ طىل رققؼف بالعتؼ.

والقٓء يرث بف الؿعتؼ الذي باشر العتؼ، ثؿ طصبتف الؿتعصبقن بلكػسفؿ ٓ 

قرهؿ، وٓ مع غقرهؿ، دون العتقؼ: فَل يرث مـ معتؼف، فالقٓء يقرث بف مـ بغ

جاكب واحد، وهق جاكب الؿعتؼ. وهذا السبب ُمجَؿٌع طؾقف، ودلقؾف الحديث: 

.«إكامَالقالءَلؿـَأعتؼ»
(2)

 

 الشبب الجالح: اليشب.

و والؿراد بف الؼرابة، وهل: آتصال بقـ إكساكقـ بآشتراك يف وٓدة قريبة أ

بعقدة، وتشؿؾ إصقل، وهؿ أباء وإمفات، وإجداد والجدات، والػروع، 

وهؿ: إوٓد، وأوٓد البـقـ وإن كزلقا، والحقاشل، وهؿ: اإلخقة وبـقهؿ وإن 

 كزلقا، والعؿقمة وإن طؾقا، وبـقهؿ وإن كزلقا.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/197.)الؿغـلاكظر:  (1)

 (.8)ص الرائد (1/26 )العذب الػائض( 42)ص التحؼقؼاتاكظر:  (2)
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وهذا السبب يقرث بف مـ الجاكبقـ تارة، ومـ أحدمها تارة أخرى.
(1)

  

 .: األسباب املدتلف فيَاثاىّيا
 السبب األول: جَة اإلسالو.

 :اختؾػ أهؾ العؾؿ هؾ يرث هبا بقت الؿال، أم ٓ؟ طىل ثَلثة أققال 

لقس ذلؽ سببًا مـ أسباب اإلرث، اكتظؿ بقت الؿال، أم مل  اهق٘ي األٗي:

 ی ىئ ىئ ىئ﴿يـتظؿ، وهق مذهب الحـابؾة، والحـػقة: لؼقلف تعاىل: 

، فقرد الباقل طىل «مـَتركَمااًلَفؾقرثتف»: ، وققلف [6اب:إحز/75إكػال:] ﴾ی

أصحاب الػروض، أو يقرث لذوي إرحام إن وجدوا، والرد طـدهؿ مؼدم طىل 

تقريث ذوي إرحام، وقد ثبت طـ طؿر، وابـ مسعقد تقريث ذوي إرحام طـد 

ســ ابـ (، و11/265) مصـػ ابـ أبل شقبةطدم وجقد غقرهؿ، كؿا يف 

 (.165( )154رقؿ ) قرمـص

يرث بقت الؿال مطؾًؼا، اكتظؿ أم مل يـتظؿ، وهق مذهب مالؽ،  اهق٘ي اهجاُٛ:

وأكثر أصحابف، وإوزاطل، وأبل ثقر، والشافعل يف الؼديؿ، وبعض أصحابف، 

أكاَ»واستدلقا بالحديث الذي يف الباب، حديث الؿؼدام، وهق حديث حسـ: 

َوأر َعـف َأعؼؾ َوراثَلف، ٓ يرث لـػسف، بؾ  ، قالقا: وهق «ثفوارثَمـَال

 .يصرفف لؾؿسؾؿقـ، وهذا قضاء زيد بـ ثابت 

يرث بقت الؿال إذا كان مـتظًؿا، وإٓ فقرد طىل القرثة، وهق  اهق٘ي اهجاهح:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.8)ص الرائد (1/27 )العذب الػائض( 43)ص التحؼقؼاتاكظر:  (1)
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 ققٌل لؾشافعل يف الجديد، وهق إصح طـد الشافعقة، وقال بف بعض الؿالؽقة. 

اختَلففؿ يف هذا السبب هق يف حالة  يظفر أنَّ  :قال أتى عثد اهلل غفز اهلل نه

وجقد أرحام وارثقـ وغقر وارثقـ، وأما طـد طدم وجقد أرحام: فنكف يرجع إىل 

 اإلمام يصرفف حقث رأى الؿصؾحة يف ذلؽ، واهلل أطؾؿ.

وقد استدل الؼائؾقن بتؼديؿ ذوي إرحام طىل بقت الؿال بأية السابؼة، 

، [33اء:الـس] ﴾ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ﴿وبؼقلف تعاىل: 

اه سابًؼا.«الخالَوارثَمـَالَوراثَلف»: وبؼقلف   ، وهق حديث حسـ كؿا بقَـّ

وأجاب الؼائؾقن بتؼديؿ بقت الؿال طىل ذوي إرحام الغقر وارثقـ بلنَّ 

َالػرائضَ»أيتقـ مجؿؾتان، مبقـتان بآيات الؿقاريث، وبالحديث:  ألحؼقا

ػف، وبعض«بلهؾفا... فؿ يؼقل: الخال ُيعَطك ، وأما الحديث فبعضفؿ ضعَّ

الؿقراث: لفذا الحديث، وٓ يؾزم تعؿقؿ ذوي إرحام، وهذا الدلقؾ أخص مـ 

 الدطقى.

تؾحؼ الػرائض بلهؾفا فرًضا، وتعصقبًا: فنن بؼل  :قال أتى عثد اهلل غفز اهلل نه

شلٌء ففق مردود طؾقفؿ، وإن مل يقجد ورثة مطؾًؼا: فالؿال لبقت الؿال إن مل يقجد 

رحام: فنن وجد ذووا أرحام ففؿ أحؼ بف: لحديث الؿؼدام الؿتؼدم، ولمية ذووا أ

، ولؼضاء طؿر، [6/إحزاب:75إكػال:] ﴾ىئ ىئ  ىئ ی ی﴿الؿتؼدمة 
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، واهلل أطؾؿ.وابـ مسعقد 

(1)
 

 السبب الثاىي: ذووا األرحاو.

 والؿؼصقد بف يف هذا الباب: )مـ ٓ يرث بالػرض، أو التعصقب(.

وقد  (:-72)ص تسفقؾ الػرائضيف كتابف   ٌنيقاي اإلًاَ اهعجٚ

 :اختؾػ العؾؿاء يف تقريث ذوي إرحام

والشافعل: ٓ يرثقن. وقال أبق حـقػة وأمحد: يرثقن، بشرط أن ٓ ؽ فؼال مال

وطظ ،يقجد طاصب وٓ ذو فرض ُيَرُد طؾقف، وهذا مروي طـ طؿر
(2)

وأبل  ،

طبقدة
(3)

: لؼقلف تعاىل: الصقابهؿ، وهق وغقر ،وططاء ،وطؿر بـ طبد العزيز ،

، [75ٕكػال: مـ أية]ا ﴾ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب﴿

َمـفؿ»: ملسو هيلع هللا ىلصولؼقل الـبل  َأختَالؼقم : ملسو هيلع هللا ىلص. رواه البخاري ومسؾؿ، وققلف «ابـ

 . رواه أمحد وأبق داود وابـ ماجف.«الخالَوارثَمـَالَوارثَلفَيعؼؾَعـفَويرثف»

مجؿؾة كأية، وإما يف فرد واحد  وكصقص الؽتاب والسـة يف تقريثفؿ إما

 مـفؿ كالحديث، فؿـ َثؿَّ اختؾػ الؼائؾقن بتقريثفؿ طىل ثَلثة أققال:

كان أوىل بالؿقراث  اطتبار قرب الدرجة: فؿـ كان أقرب إىل القارث أحدٓا:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.44)ص التحؼقؼات (4/396،399 )اإلشراف (1/27( )2/21 )العذب الػائضاكظر:  (1)

( مـ صريؼ رجؾ، طـ طظ رضل اهلل طـف. وهذا إسـاٌد 11/261أخرجف ابـ أبل شقبة ) .ضعٚف (2)

 رجؾ مبفؿ. ضعقػ: ٕن الراوي طـ طظ 

ل اهلل طـف الذي يف الباب: فنكف سلل طؿر طـ تقريث هق يف ضؿـ الحديث الؿرفقع طـ طؿر رض (3)

 .الخال: فذكر لف الحديث الؿرفقع، فلخذ بف أبق طبقدة 
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ىئ ىئ ىئ ی ی ﴿مـ أي جفة كاكت، وحجة هذا الؼقل ققلف تعاىل: 

 قرب أوىل.، ومتك اطتبركا إولقية كان إ﴾ی ی جئ

اطتبار قرب الجفة، وهذا مذهب أبل حـقػة فقجعؾ الجفات  اهق٘ي اهجاُٛ:

ثؿ طؿقمة، فؿتك كان يف الجفة إوىل وارث مـ  ،ثؿ أخقة ،ثؿ أبقة ،أربعًا: بـقة

ا طىل اإلرث بالتعصقب، ذوي إرحام مل يرث أحد مـ الجفة التل بعدها ققاًس 

 .6ج 232ص "الؿغـل"الف يف ويسؿك هذا الؿذهب مذهب أهؾ الؼرابة، ق

فقـزل كؾ واحد مـ ذوي إرحام مـزلة مـ أدىل  :اطتبار التـزيؾ اهق٘ي اهجاهح:

، وهذا هق بف، ثؿ يؼسؿ الؿال بقـ الؿدىل هبؿ، فؿا صار لؽؾ واحد أخذه الؿديل

 الؿشفقر مـ مذهب اإلمام أمحد.

رضقان اهلل  اتحانصحهق الثابت طـ  هذا انقىل :قال أتى عثد اهلل غفز اهلل نه

، 154(، وابـ مـصقر )11/265: فؼد ثبت طـد ابـ أبل شقبة )عمم تهفيُطؾقفؿ: 

جعؾ العؿة بؿـزلة إب، ، قسؿ الؿال بقـ طؿة وخالة، أكف ( طـ  طؿر 165و

 ـ، ولؾخالة الثؾث.قلؾعؿة الثؾث، جعؾ والخالة بؿـزلة إم

 سابؼقـ.وثبت ذلؽ أيًضا طـ ابـ مسعقد، كؿا يف الؽتابقـ ال

 السبب الثالث: املواالة واملعاقدة.

قةِ  وهق ما كان يػعؾف أهؾ الجاهؾقة حقث كان الرجؾ مـفؿ إذا رغب يف ُأخُّ

ة، والتقارث، فقؼقل لف: دمل دمؽ، وهدمل  آخر طاقده وتحالػقا طىل إُخقَّ
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 هدمؽ، وترثـل وأرثؽ، وُتطؾب بل، وُأصؾب بؽ. 

 ى﴿ؽ هق الؿراد بؼقلف تعاىل: وقد حصؾ بذلؽ تقارث يف اإلسَلم، وذل

 .[ 33الـساء:] ﴾ەئ  ائ ائ ى

 :واختؾػقا هؾ بؼل التقارث فقف، أو كسخ هذا السبب؟ طىل ققلقـ 

أن اإلرث بف مل يـسخ، وإن وجد وارث مـ ذوي إرحام: ففق أوىل  األٗي:

 مـفؿ، فقرث الحؾقػ طـد طدم وجقدهؿ، وهق ققل الحـػقة، وأمحد يف رواية.

، ﴾ی ی ىئ  ىئ ىئ﴿التقارث بف مـسقخ بؼقلف تعاىل: أنَّ  اهجاُٛ:

وهذا مذهب إكثر، ومـفؿ: مالؽ، وأمحد يف الرواية الؿشفقرة، والشافعل 

 وغقرهؿ، وهق الراجح.

فؿـفؿ مـ قال بالـسخ، ومـفؿ مـ قال:  ﴾ائ  ەئ﴿وأما أية: 

الؿراد هبا كصقبفؿ مـ الـصرة، والؿعقكة، والـصقحة، وهق ققل ابـ طباس 

فتح الؿـان ـ، والذي يظفر هق الؼقل بـسخفا، وقد قرركا ذلؽ يف كتابـا وآخري

وهلل الحؿد والؿـة. فقؿا صحَّ مـ مـسقخ الؼرآن
(1)

  

 السبب الرابع: إسالمُ على يديُ.

 اختؾػ أهؾ العؾؿ هؾ يرث الرجؾ مـ أسؾؿ طىل يديف أم ٓ؟ 

 قف وٓء، وهق فذهب مجفقر العؾؿاء إىل طدم التقارث بذلؽ، وٓ يؽقن لف طؾ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/255.)الؿغـل( 45)ص التحؼقؼاتواكظر:  (1)
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ققل الحسـ، والشعبل، وأمحد، والشافعل، ومالؽ، وأصحاب الرأي، واستدلقا  

 ، وٕنَّ أسباب التقارث لقست مقجقدة فقف.«إكامَالقالءَلؿـَأعتؼ»بحديث: 

  ،وذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل أنَّ لف طؾقف القٓء ويرثف، وهق ققل إسحاق

قث، وطؿر بـ طبدالعزيز، وهق وأمحد يف رواية، وقال بف صاوس، وربقعة، والؾ

 .، وكؼؾ طـ طؿر ضاهر اختقار ابـ الؼقؿ 

ســ (، و2918) ســ أبل داودواستدل همٓء بحديث تؿقؿ الداري يف 

( وغقرمها، أكف قال: يا رسقل اهلل، ما السـة يف الرجؾ يسؾؿ طىل 2112) الترمذي

 .«مماتفهقَأولكَالـاسَبؿحقاهَو»يدي الرجؾ مـ الؿسؾؿقـ؟ قال: 

( مـ رواية راشد بـ سعد قال: قال رسقل 251وبؿا رواه سعقد بـ مـصقر )

 .«مـَأسؾؿَعؾكَيديفَرجؾ؛َففقَمقالهَيرثفَويديَعـف»: اهلل 

ســ (، و6/2397( )2/559وجاء مـ حديث أبل أمامة طـد ابـ طدي )

 .«مـَأسؾؿَعؾكَيديفَرجؾ؛َفؾفَوالؤه»( مرفقًطا: 255) ابـ مـصقر

 عضفؿ إىل أكف يرثف إذا طؼؾ طـف، وإن مل يعؼؾ طـف مل يرثف، وهق ققل وذهب ب

 سعقد بـ الؿسقب.

  وقال يحقك بـ سعقد: إن كان مـ أهؾ الحرب: ورثف، وإن كان مـ أهؾ

 الذمة: فَل.

: لعدم صحة أدلة أهؾ انقىل األولهق  انزاجح :قال أتى عثد اهلل غفز اهلل نه
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داري ٓ يثبت: ففق مـ صريؼ: قبقصة بـ ذؤيب الؼقل الثاين: فننَّ حديث تؿقؿ ال 

وقد ُروي طـ قبقصة مرسًَل، وُروي  جامع التحصقؾطـف، ومل يسؿع مـف كؿا يف 

حف الترمذي، وهق  بدون ذكر قبقصة مـ رواية طبد اهلل ابـ مقهب طـ تؿقؿ، ورجَّ

أولكَ» مـؼطع أيًضا، ومع ذلؽ فالحديث لقس بصريح يف التقراث: فنن ققلف 

يحتؿؾ أن يؽقن بؿعـك الـصرة، والؿعاوكة، وما أشبف ذلؽ: فَل يعارض  «اسالـ

 .«إكامَالقالءَلؿـَأعتؼ»: ققلف 

وأما مرسؾ راشد بـ سعد: ففق مع إرسالف يف إسـاده: إحقص بـ حؽقؿ 

 العـسل، وهق ضعقٌػ.

وأما حديث أبل أمامة فػل إسـاده طـد ابـ طدي: جعػر بـ الزبقر، وهق 

َديف، متروك، وقد  كذب، وتابعف طـد ابـ مـصقر، وابـ طدي معاوية بـ يحقك الصَّ

 وهق شديد الضعػ.

َأعتؼ»ففذه إحاديث ٓ تؼقى طىل معارضة حديث:  َلؿـ َالقالء : «إكام

 ، وهق ترجقح اإلمام البخاري وآخريـ، وباهلل التقفقؼ.قىل اجلمهىرهق  فانصحيح

ريؼ: إسحاق بـ أبل (، مـ ص259وما كؼؾ طـ طؿر أخرجف ابـ مـصقر )

( بنسـاد فقف ضعٌػ، 15/574فروة، وهق كذاب، وأخرجف ابـ أبل شقبة )

واكؼطاع.
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التحؼقؼات (6757 )الػتح (9/254 )الؿغـل (4/184-186 )هتذيب الســاكظر:  (1)

  (15/574.)ابـ أبل شقبة (1/78 )ســ ابـ مـصقر( 47-46)ص
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 السبب اخلامس: االلتقاط.

َء َطَؾقْفِ  (9/255 :)الؿغـليف   قاي ابّ قداًٞ َٓ َٓ َو فِل  َوالؾَِّؼقُط ُحر  

َْمَصاِر. ْٕ َءُه لُِؿْؾتَِؼطِِف.َوُرِوَي طَ  َقْقِل اْلُجْؿُفقِر، َوُفَؼَفاِء ا َٓ َوبِِف َقاَل  ـْ ُطَؿَر َأنَّ َو

قُْث، َوإِْسَحاُق. ـْ إْبَراِهقَؿ: إْن َكَقى َأْن َيِرَث مِـُْف َفَذلَِؽ. الؾَّ ـْ الـَّبِلِّ  َوَط َوَقْد ُرِوَي َط

ـَْتََعَؾْقفَِاْلـَؿْرَأُةََتُحقُزََثاَلَثَةََمَقاِريَث:ََلِؼقَطَفا،ََوَعتِقَؼَفا،ََوَوَلَدَهاَالََّ» :ملسو هيلع هللا ىلص  .«ِذيَاَلَع

ََأْعَتَؼَ» :ملسو هيلع هللا ىلصَوَلـَا َقْقُل الـَّبِلِّ  قاي: ـْ َلَِؿ َاْلَقاَلُء َكَُّف َلقَْس بَِؼَراَبةٍ ، «إكَّاَم
ِ
َٓ  ،َوٕ َو

َٓ ذِي كَِؽاٍح  ،َطتِقٍؼ  ، َواْلَحِديُث فِقِف َكََلٌم. :َو َْجـَبِلِّ ْٕ  هاَفََل َيِرُث َكا

ؿسللة، يف باب الؾؼطة، فصؾ يف أحؽام قد تؼدم الترجقح يف هذه ال ُ :قهت

 (: فراجع ذلؽ.6الؾؼقط، رقؿ الؿسللة: )
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 َفِصْل ٔفي َمَوأىِع اإِلِرخ

 الرحبقةأمجع أهؾ العؾؿ طىل أنَّ الؿقراث يؿـعف ثَلثة مقاكع، كظؿفا صاحب 

 بؼقلف:

ــــؿىاث ــــن ال ــــا م ــــؿـع الشخ  وي

 

ـــــالث ـــــؾل تـ ـــــن عـ ـــــدة مـ  واجــ

ـــــت  ـــــل واحـ ـــــنرق وقتـــ  الف ديــ

 

ـــــالقؼني ـــــؾقس الشــــ  كـ  فـــــاففم ف

 
 املاىع األول: الرِّم.

العبقدية، وشرًطا: طجٌز حؽؿل يؼقم باإلكسان بسبب الؽػر،  الرِّقُّ لغة:

بؿعـك أنَّ الشارع حؽؿ طىل هذا اإلكسان بعدم كػاذ تصرفف بسبب كػره باهلل، ٓ 

 بسبب طدم حسـ التصرف كؿا يف الصبل والؿجـقن.

اكع مـ الجاكبقـ، ٓ َيرث وٓ ُيقرث، وسبب طدم إول: أكف إذا والرق م

ورث شقئًا: مؾؽف السقد: ٕكف مؾؽ لسقده، وسبب طدم الثاين: أكف ٓ مؾؽ لف، ولق 

: مؾؽ: فؿؾؽف كاقٌص غقر مستؼر، يزول إىل سقده بزوال مؾؽف طـ رقبتف: لؼقلف 

، وهذا الحؽؿ طؾقف طامة «الؿبتاعمـَباعَعبًداَولفَمال؛َفاملفَلؾبائعَإالَأنَيشترطَ»

.الؿغـلالعؾؿاء: إٓ شقئًا مـ الخَلف ُحؽل طـ الحسـ، وصاوس كؿا يف 
(1)

 

 -العبد الذي مل يتعؾؼ بف سبب الحرية-الؿدبر، وأم القلد، كالِؼـ  تيبيُ:

ًرا، وأم القلد الؿؿؾقكة يجقز لسقدها  ٕهنؿ رققؼ بدلقؾ أنَّ الـبل  باع مدبَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/123.)الؿغـل (1/32 )العذب الػائض (51 )التحؼقؼاتاكظر:  (1)
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الؿؾؽ، وتزويجفا وإجارهتا، وحؽؿفا حؽؿ إمة يف مجقع  وصمها: بحؽؿ 

أحؽامفا: إٓ فقؿا يـؼؾ الؿؾؽ فقفا، أو يراد لف كالرهـ، فػل ذلؽ خَلف.
(1)

  

 َٔ بعض٘ سٓط  ٌٖ ٜطخ أّ ال؟ ص:1ط َػأي١

  ،مـ أهؾ العؾؿ مـ جعؾ حؽؿف كحؽؿ العبد الخالص، وهق ققل مالؽ

ٌط: ٕكف لقس لؿالؽ باققف طىل ما والشافعل يف الؼديؿ. قال ابـ  الَّؾبَّان: هذا غؾ

 ُطتِؼ مـف مؾؽ، وٓ وٓء وٓ هق ذو رحؿ.

  ومـ أهؾ العؾؿ مـ قال: هق كالحر: فَل يرثف مالُؽ باققف، وإكؿا مقراثف

لقرثتف، وهق ققل الحسـ، وجابر بـ زيد، والشعبل، والـخعل، والحؽؿ، 

 ومحاد، وابـ أبل لقىل، والثقري، وأبل يقسػ، ومحؿد.

  مـ قال: يقرث طـف وٓ يرث، وهق ققل صاوس، وطؿرو بـ ديـار، ومـفؿ

 وأبل ثقر، والشافعل يف الجديد.

  ومـفؿ مـ قال: يرث ويقرث طـف، ويحجب بؼدر ما فقف مـ الحرية، وهق

 ققل أمحد، وطثؿان البتل، وابـ الؿبارك، والؿزين، وأهؾ الظاهر.

هق ضاهر اختقار اإلمام ، واهلل أطؾؿ. وأقزب األقىالهق  وهذا انقىل األخري

 .ابـ طثقؿقـ 

السقد طىل  إن كان قد هايلإن كان كسب الؿبعض بجزئف الحر، مثؾ  تيبيُ:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/124.)الؿغـلاكظر:  (1)



 323  َباُب ايٜؿَطا٥ِٔض

مـػعتف، فاكتسب يف أيامف، أو ورث شقئًا ببعضف الحر، أو كان قد قاسؿ سقده يف  

ف حقاتف، فتركتف كؾفا لقرثتف، ٓ حؼَّ لؿالؽ باققف فقفا. وقال ققم: مجقع ما خؾَّػف بقـ

 وبقـ سقده.

: قال ابـ الؾبان: هذا غؾط: ٕن الشريؽ إذا استقىف حؼف  قاي ابّ قداًٞ

مـ كسبف مرة: مل يبؼ لف حؼ يف الباقل، وٓ سبقؾ لف طىل ما كسبف بـصػف الحر، كؿا 

لق كان بقـ شريؽقـ، فاقتسؿا كسبف: مل يؽـ ٕحدمها حؼ يف حصة أخر، والعبد 

همـف.ا يخؾػ أحد الشريؽقـ فقؿا طتؼ
(1)

 

 املهاَتب ٌٖ ٜطخ ٜٚٛضخ عٓ٘ أّ ال؟ ص:2ط َػأي١

 أما قبؾ تلدية شلء مـ الؽتابة فحؽؿف حؽؿ العبد طـد أهؾ العؾؿ.

  وأما بعد تلديتف بعض ما كقتب طؾقف: فػقف خَلف مبـل طىل الخَلف يف

ا وبعضف طبًدا، أم أكف يبؼك  الؿؽاَتب إذا أدَّى بعض الؽتابة، هؾ يصقر بعضف حرًّ

ي مجقع مال الؽتابة؟ وسـتؽؾؿ طىل هذه الؿسللة إن شاء اهلل يف طبًدا حتك يمد

كتاب العتؼ، فؿـ قال بإول: فحؽؿف حؽؿ الؿبعض، ومـ قال بالثاين: فؼالقا: 

ٓ يرث مـ غقره. واختؾػقا هؾ يرثف غقره أم ٓ؟ فؿذهب الشافعل، وأمحد يف 

إذا مات وطـده ما رواية أنَّ الؽتابة تـػسخ، ويؽقن الؿال لؾسقد. وقال مجاطة: 

ا يرُث وُيقرث، فنذا مات: ُيعطك السقد بؼقة الؽتابة،  يمدي الؽتابة: فنكف يؽقن حرًّ

والباقل لقرثتف. وهذا ققل أمحد يف رواية، وهق ققل ابـ الؿسقب، وأبل سؾؿة، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (51-52.)التحؼقؼات (9/126- )الؿغـلاكظر:  (1)
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والـخعل، والشعبل، وشريح، والحسـ، ومـصقر، وهق ققل مالؽ، وأبل  

طبًدا ما دام حقًّا، ومالًؽا جعؾ مـ كان معف يف حـقػة، إٓ أن أبا حـقػة جعؾف 

كتابتف أحؼ مؿـ مل يؽـ معف.
(1)

 

 املاىع الجاىي: الكتل.
 أما إذا كان الؼتؾ طؿًدا: فننَّ الؼاتؾ ٓ يرث مـ الؿؼتقل شقئًا.

ـْ : أَ  قاي ابّ قداًٞ
َٓ َيِرُث مِ ْجَؿَع َأْهُؾ اْلِعْؾِؿ َطَؾك َأنَّ َقاتَِؾ اْلَعْؿِد 

ـِ الْ  :ْؼتُقِل َشقْئًاؿَ ـالْ  ـْ َسِعقِد ْب َّٓ َما ُحؽَِل َط َثاُه، َوُهَق ـإ ـِ ُجبَقٍْر، إكَُّفَؿا َورَّ ُؿَسقِِّب َواْب

َٓ َتْعِقيَؾ  َنَّ آَيَة اْلِؿقَراِث َتتَـَاَوُلُف بُِعُؿقمَِفا، َفقَِجُب اْلَعَؿُؾ بَِفا فِقِف، َو
ِ
َرْأُي اْلَخَقاِرِج: ٕ

لِقِؾ َطَؾك ِخََلفِِف.َطَؾك َهَذا اْلَؼْقلِ   ها: لُِشُذوذِِه، َوقِقَاِم الدَّ

َالؿقراثَشلء»والدلقؾ طؾقف هق حديث:  َمـ ، وهق حديث «لقسَلؾؼاتؾ

َّاه سابًؼا. وأما إذا كان الؼتؾ خطل، فاختؾػ فقف أهؾ العؾؿ. ـٌ كؿا بقَـّ  حس

  :فؿذهب الجؿفقر أكف ٓ يرث مـف أيًضا، قال بف مجٌع مـ التابعقـ، مـفؿ

شريح، وصاوس، وطروة، وجابر بـ زيد، والـخعل، وهق مذهب أمحد، 

 والشافعل، والثقري، وأصحاب الرأي، واستدلقا بعؿقم الحديث السابؼ.

  وذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل أكف يرث مـ الؿال دون الدية، قال بف مجٌع مـ

التابعقـ مـفؿ: سعقد بـ الؿسقب، وططاء، والحسـ، ومجاهد، والزهري، وهق 

ل إوزاطل، وابـ أبل ذئب، ومالؽ، وأبل ثقر، وابـ الؿـذر، وداود: ٕنَّ قق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.53-52)ص التحؼقؼات (9/124-126 )الؿغـلاكظر:  (1)
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مقراثف ثابت بالؽتاب، والسـة، وتخصص قاتؾ العؿد بعدم الؿقراث باإلمجاع:  

 فقجب البؼاء طىل ضاهره فقؿا سقاه.

واستدل بعضفؿ لفذا الؼقل بحديث طؿرو بـ شعقب طـ أبقف طـ جده، أنَّ 

َترثَمـَديةَ»تح مؽة: قال يقم ف رسقل اهلل  َوالؿرأة الَيتقارثَأهؾَمؾتقـ،

َقتؾَ َفنن َصاحبف؛ َأحدمها َيؼتؾ َمامل َوماهلا؛ َديتفا َمـ َيرث َوهق َومالف، زوجفا

أحدمهاَصاحبفَملَيرثَمـَديتفَومالفَشقًئا،َوإنَقتؾَأحدمهاَصاحبفَخطًلَورثَمـَ

َيرثَمـَديتف َومل بـ (، وا2736، وهق حديث حسـ، أخرجف ابـ ماجف )«مالف،

(، مـ صريؼ: ]محؿد[4/72(، والدارقطـل )967الجارود )
(1)

بـ سعقد، طـ  

 طؿرو بـ شعقب بف.

 هطؼب هذا الحديث: محؿد بـ سعقد الطائػل ثؼة.ا قاي اهدارقطين 

َـّ بعضفؿ أكف الؿصؾقب: فحؽؿ طىل الحديث بالقضع كعبد الحؼ  وقد ض

ضعقػ ســ ابـ (، و4674) الضعقػةإشبقظ، وتبعف اإلمام إلباين كؿا يف 

 (، وكلهنؿا مل يطَّؾِعا طىل ققل الدارقطـل، وباهلل التقفقؼ.544) ماجة

انقىل هق  فانزاجحوهذا الحديث كص  يف الؿسللة:  :قال أتى عثد اهلل غفز اهلل نه

، واهلل أطؾؿ.انثاوي
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يف  رود ]طؿر[، وصقابف ]محؿد[ كؿا بقـ ذلؽ الذهبل وقع طـد ابـ ماجف، وابـ الجا (1)

الؽاشػ. 

 ( لؾػقزان.-53)ص التحؼقؼات (1/39- )العذب الػائض (9/155- )الؿغـلاكظر:  (2)
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ؾ بحؼ، طـد الشافعل، وأمحد يف رواية أنَّ الؼاتؾ ٓ يرث، ولق كان الؼت تيبيُ:

ا، أو دفاًطا طـ كػسف، وطـ أبل  كالعادل يؼتؾ الباغل، أو الؼتؾ قصاًصا، أو حدًّ

حـقػة وأصحابف أنَّ الؼتؾ الذي يؿـع الؿقراث ما باشر الؼاتؾ فقف الؼتؾ دون ما كان 

أنَّ الؼاتؾ ٓ  وانصحيحفقف سببًا كحػر بئر، أو وضع حجر يف الطريؼ: فؼتؾ مقرثف. 

حؼ، وهق ما كان مضؿقًكا بؼقد، وهق ققل يف مذهب أمحد،  يرث يف كؾ قتؾ بغقر

 (1)وهق مؼتضك مذهب مالؽ.

 املاىع الجالح: اختالف الديً.
 ايتٛاضخ بني املػًِ ٚايهاؾط. ص:3ط َػأي١

 أمجع أهؾ العؾؿ طىل أنَّ الؽافر ٓ يرث الؿسؾؿ.

  واختؾػقا: هؾ يرث الؿسؾؿ مـ الؽافر أم ٓ؟ فذهب طامة أهؾ العؾؿ ومجفقرهؿ

 .الؾذيـ يف الباب اإلرث: لحديث أسامة، وطبد اهلل بـ طؿرو  إىل طدم

  وصحَّ طـ معاذ، ومعاوية  ثا الؿسؾؿ مـ الؽافر كؿا يف مصـػ أهنؿا ورَّ

، وقال بف مجٌع مـ التابعقـ، مـفؿ: مسروق، وسعقد بـ الؿسقب، ابـ أبل شقبة

ركا إلقفؿا، والـخعل، وقال بف إسحاق، وكلهنؿ مل يبؾغفؿ الحديثان الؾذان أش

: طىل ، ويؿؽـ أن يحؿؾ ققل معاوية، ومعاذ قىل اجلمهىرهق  وانصحيح

ا مـ بقت الؿال، وهق أوىل بؿال قريبف الؽافر،  أهنؿا أططقا الؿسؾؿ: لؽقكف مستحؼًّ

 (2)واهلل أطؾؿ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.55-54)ص التحؼقؼات (9/152 )الؿغـلاكظر:  (1)

 ط/الرشد. (15/555-552)ابـ أبل شقبة (9/154 )الؿغـل (6764 )الػتحاكظر:  (2)
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 ٌٖ ٜطخ املػًِ َٔ ايهاؾط إشا نإ ي٘ عًٝ٘ ٚال٤؟ ص:4ط َػأي١ 

 الؽافر، وهق ققل طؿر  جاء طـ بعض أهؾ العؾؿ تقريث الؿسؾؿ مـ الؿقىل

 بـ طبد العزيز، وأمحد يف رواية، وبف قال أهؾ الظاهر، وكؼؾ طـ مالؽ.ا

الَيرثَ»( مرفقًطا: 4/74واستدل لفذا الؼقل بحديث جابر طـد الدارقطـل )

، وهق حديث ُروي مرفقًطا ومقققًفا، «الؿسؾؿَالـصراين؛َإالَأنَيؽقنَعبدهَأوَأمتف

 مصـػ طبد الرزاقصحقح طـف مقققًفا، كؿا يف  والراجح وقػف طىل جابر، وهق

.(. وقد رجح الؿقققف الدارقطـل طؼب الحديث6/18)
(1)

  

  :ومجفقر العؾؿاء والػؼفاء طىل أنَّ السقد ٓ يرث طتقؼف مع اختَلف الديـ

لعؿقم حديث أسامة، وطبد اهلل بـ طؿرو، وكؿا أنَّ اختَلف الديـ مـع التقارث 

لقٓء: فقؿـعف بالقٓء مـ باب أوىل: ٕكف إذا مـع بالـسب، وهق أققى مـ ا

 .انصحيحإققى: فإضعػ أوىل، وهذا الؼقل صححف ابـ قدامة، وهق 

وأما حديث جابر: ففق مقققف، ولقس فقف حجة: ٕكف ذكر العبد وإمة، 

وٓخَلف يف أن السقد يلخذ مال طبده وأمتف إذا ماتا، واهلل أطؾؿ.
(2)

  

 املػًِ إشا أغًِ قبٌ ايكػ١ُ؟ٌٖ ٜطخ ايهاؾط َٔ  ص:5ط َػأي١

  ،ذهب مجٌع مـ أهؾ العؾؿ إىل أكف يرث، وهق ققل جابر بـ زيد، والحسـ

مـَ»ومؽحقل، وقتادة، وإياس، وإسحاق، وأمحد يف رواية، واستدلقا بحديث: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1715.)اإلرواءواكظر:  (1)

  (6765.)الػتح (9/217 )الؿغـلاكظر:  (2)
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َُقِسَؿَيفَالجاهؾقة؛َففقَعؾكَماَ»، وبحديث: «أسؾؿَعؾكَشلءَففقَلف  كؾََقَسٍؿ

 .«م؛َففقَعؾكَاإلسالمُقسؿ،َوكؾَقسؿَأدركفَاإلسال

  وذهب مجٌع مـ أهؾ العؾؿ، بؾ أكثرهؿ إىل أكف ٓ يرث، وهق ققل سعقد بـ

الؿسقب، وططاء، وصاوس، والزهري، وسؾقؿان بـ يسار، والـخعل، والحؽؿ، 

وأبل الزكاد، وهق مذهب مالؽ، والشافعل، وأصحاب الرأي، واختاره اإلمام 

َالؽا»: البخاري وغقره: لؼقلف  َيرث َالؿسؾؿال ، والتركة تـتؼؾ إىل «فر

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ  ڀ پ پ﴿القارثقـ بؿقت مقرثفؿ، قال تعاىل: 

 ﴾پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿، وقال تعاىل: [176الـساء:] ﴾ٿ ٿ ٺ

 .انصىاب هق وهذا انقىل، [12الـساء:]

َلف» ٚأَا سسٜح: َففق ، فؼد أخرجف سعقد بـ مـصقر «مـَأسؾؿَعؾكَشلء؛

للتـا، بؾ يظفر أنَّ معـاه كؿعـك الحديث ( مرسًَل، ولقس بصريح يف مس1/76)

كؾََقَسٍؿَ»(، وغقره: 2914الذي بعده، وهق حديث ابـ طباس طـد أبل داود )

: فنكف حديث صحقح، ولؽـ معـاه: أنَّ ما ُقِسَؿ مـ إمقال يف «ُقِسَؿَيفَالجاهؾقة...

حؽام الجاهؾقة تؼر طىل ما قسؿ كؿا تؼر أكؽحتفؿ، ومامل يؼسؿ: فنكف يؼسؿ طىل أ

الشرع، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

ومثؾ الحؽؿ السابؼ الرققؼ إذا ُأطتِؼ قبؾ الؼسؿة: فنكف ٓ يرث طـد  تيبيُ:

مجفقر الػؼفاء مـ الصحابة، ومـ بعدهؿ، وكؼؾ الخَلف يف ذلؽ طـ مؽحقل، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.-57)ص التحؼقؼات (6764 )الػتح (9/165 )الؿغـلاكظر:  (1)
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، وكان يؾزم مـ انصىابهق  وقىل اجلمهىروقتادة أهنؿا ورثا مـ أطتؼ قبؾ الؼسؿة، 

ققا ورث الؽافر إذا أس ؾؿ قبؾ الؼسؿة أن يقرث العبد إذا ُأطتؼ قبؾ الؼسؿة، وقد فرَّ

بقـفؿا بؿا ٓ يقجب التػريؼ.
(1)

  

 ٌٖ ٜتٛاضخ أٌٖ ايهؿط بعضِٗ َٔ بعض؟ ص:6ط َػأي١

أما إذا كاكت مؾتفؿ واحدة كالقفقدية، أو الـصراكقة: فنهنؿ يتقارثقن. قال ابـ 

 قدامة: ٓ كعؾؿ بقـ أهؾ العؾؿ فقف خَلًفا.

لؽ مػفقم حديث أسامة، وطبد اهلل بـ طؿرو، وورث صالب والدلقؾ طىل ذ

وطؼقؾ أبا صالب دون جعػر، وطظ: ٕهنؿا كاكا مسؾؿقـ، وكان طؼقؾ وصالب 

.الصحقحكافريـ كؿا يف 
(2)

 

  وأما إذا اختؾػت أدياهنؿ، فػقف خَلف بقـ أهؾ العؾؿ، فؿذهب الشافعل،و

تقارثقن: ٕنَّ الؽػر كؾف مؾة أبل حـقػة، وداود، وأمحد يف رواية وآخريـ أهنؿ ي

 ﴿، وقال تعاىل: [73إكػال:] ﴾ے ے ھ ھ  ھ﴿واحدة، قال تعاىل: 

، وهذا الؼقل طزاه الحافظ [125البؼرة:] ﴾پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ

 لؾجؿفقر.

  ،وذهب مجاطة مـ أهؾ العؾؿ إىل أنَّ الؽػر ثَلث مؾؾ: القفقدية، والـصراكقة

اب لفؿ، وهذا ققل شريح، وططاء، وطؿر وديـ مـ طداهؿ، يجؿعفؿ أهنؿ ٓ كت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/161.)الؿغـلواكظر:  (1)

 (.1351(، ومسؾؿ رقؿ )1588رقؿ ) البخارياكظر:  (2)
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بـ طبد العزيز، والضحاك، والحؽؿ، والثقري، والؾقث، ووكقع، ومالؽ، ا 

 .«الَيتقارثَأهؾَمؾتقـ»وبعض الحـابؾة، واستدلقا بحديث: 

  :ڀ ڀ ڀ﴿والؿشفقر يف مذهب أمحد أنَّ الؽػر مؾؾ كثقرة: لؼقلف تعاىل 

، فػرق بقـ [17الحج:] ﴾ٿ ٿ ٿ    ٺ ٺ ٺ ٺ

لؿؾؾ الؿذكقرة، وهذا ققل الزهري، وربقعة، وإسحاق، وصائػة مـ أهؾ ا

 .«الَيتقارثَأهؾَمؾتقـ»الؿديـة، والبصرة. واستدلقا أيًضا بالحديث: 

َْقَقاِل إْن َشاَء اهللُ :  قاي ابّ قداًٞ ْٕ  .َتَعاَلك َوُهَق َأَصحُّ ا

 واستدل بالحديث الؿذكقر.

ـِ مِ  قاي: َنَّ ُكؾَّ َفِريَؼقْ
ِ
ـٍ َوٕ َٓ اتَِّػاَق فِل دِي َة َبقْـَُفْؿ، َو َٓ َٓ ُمَقا َفَؾْؿ َيِرْث  :ـُْفْؿ 

ارِ  ـَ َواْلُؽػَّ  .َبْعُضُفْؿ َبْعًضا، َكالُؿْسؾِِؿق

ـْ َطؾِلٍّ  قاي: ـْ  :َوَقْد ُرِوَي َذلَِؽ َط ـَ َأبِل َخالٍِد َرَوى َط َفنِنَّ إْسَؿاِطقَؾ ْب

ـْ َطؾِلٍّ  ، َط ْعبِلِّ ُف  الشَّ َوَلْؿ ُيْعَرْف َلُف ُمَخالٌِػ فِل  َجَعَؾ اْلُؽْػَر مَِؾًَل ُمْختَؾَِػًة.َأكَّ

َحاَبةِ   هاَفقَُؽقُن إْجَؿاًطا. :الصَّ

وهق ترجقح اإلمام ابـ طثقؿقـ،  -واهلل أطؾؿ- انصىابهق  وهذا انقىل

 وفضقؾة الشقخ صالح الػقزان حػظف اهلل وطافاه.

ؿراد أهؾ الديـ القاحد : فال[73إكػال:] ﴾ے ے ھ ﴿وأما أية: 

مـفؿ، أو الؿراد أهنؿ يتقالقن ويتـاصرون ضد الؿسؾؿقـ، ويدل طىل ذلؽ ققلف 
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 ﴾ڀ ڀ ڀ پ  پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿تعاىل: 

 أية. [113البؼرة:]

واحد  ﴾پ﴿: فننَّ ققلف: [125البؼرة:] ﴾پ پ پ﴿وأما ققلف تعاىل: 

ئؾ: أخذ طـ طؾؿاء الديـ بالؾػظ ُأضقػ إىل ما يػقد الؽثرة بالؿعـك، كؼقل الؼا

.الػتحكؿا يف  الؿػفؿطؾؿفؿ. يريد طؾؿ كؾٍّ مـفؿ. أجاب بذلؽ الؼرصبل يف 
(1)

 

جاء طـ مجاطة مـ الػؼفاء أهنؿ يشترصقن يف تقريث الؽػار بعضفؿ  تيبيُ:

مـ بعض أن يؽقن دارهؿ واحًدا، كلن يؽقكقا حربققـ فؼط، أو ذمققـ: فَل تقارث 

، وهق ققل الشافعل وأصحابف، والحـػقة، وبعض طـدهؿ بقـ ذملٍّ وحر بلٍّ

 .الحـابؾة

ورجح ابـ قدامة طدم اشتراط ذلؽ، وهق ققل مجاطة مـ الحـابؾة، والؿالؽقة: 

أطـل حديث أسامة وطبداهلل بـ -لعدم وجقد دلقؾ طىل هذا الشرط، وإحاديث 

، واهلل بانصىاهق  وهذا انقىلطامة تشؿؾ الذمل، والحربل، والؿستلمـ،  -طؿرو

وهق ترجقح الػقزان. ،أطؾؿ
(2)

 

 َرياخ املطتس. ص:7ط َػأي١

ـَ َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ  (9/159 :)الؿغـليف   قاي ابّ قداًٞ َٓ َكْعَؾُؿ ِخََلًفا َبقْ

َٓ َيِرُث َأَحًدا.ـفِل َأنَّ الْ  َٓ  ُؿْرَتدَّ  ْأِي، َو ، َوَأْصَحاِب الرَّ افِِعلِّ َوَهَذا َقْقُل، َمالٍِؽ َوالشَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (6764.)ػتحال (9/156-157 )الؿغـلاكظر:  (1)

 (.64-63)ص التحؼقؼات (9/157-159 )الؿغـلاكظر:  (2)
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َٓ َيِرُث ُمْسؾًِؿا َكْعَؾؿُ   ُف  َكَّ
ِ
ـْ َغقِْرِهْؿ ِخََلَفُفْؿ: َوَذلَِؽ ٕ ََيرُِثَ» :ملسو هيلع هللا ىلصلَِؼْقِل الـَّبِلِّ  :َط اَل

َٓ ُيَؼرُّ َطَؾك ُكْػِرِه، ، «َكافٌِرَُمْسؾاًِمَ َكَُّف 
ِ
ٕ : ـِ ي َكَُّف ُيَخالُِػُف فِل ُحْؽِؿ الدِّ

ِ
َٓ َيِرُث َكافًِرا: ٕ َو

َٓ كَِؽاُح  َفَؾْؿ َيثْبُْت َلُف ُحْؽؿُ  َٓ َتِحؾُّ َذبِقَحُتُفْؿ، َو ـِ الَِّذي اْكتََؼَؾ إَلقِْف، َولَِفَذا  ي أَْهِؾ الدِّ

ـِ أَْهِؾ اْلؽِتَاِب. َنَّ الْ  كَِسائِِفْؿ، َوإِْن اْكتََؼُؾقا إَلك دِي
ِ
ُؿْرَتدَّ َتُزوُل َأْمََلُكُف الثَّابِتَُة َلُف ـَوٕ

َٓ َيثْ  َلْؿ  :َوَلْق اْرَتدَّ ُمتََقاِرَثاِن، َفَؿاَت أََحُدُهَؿا ُبُت َلُف مِْؾٌؽ َأْوَلك.َواْستِْؼَراُرَها، َفأَلَْن 

َخرُ  ْٔ َٓ َيِرُث.ـَفنِنَّ الْ  :َيِرْثُف ا  هاُؿْرَتدَّ 

كػك ابـ قدامة طؾؿف بالخَلف، وقد وجدت  :قال أتى عثد اهلل غفز اهلل نه

ن الؿرتد حؽؿف كحؽؿ خَلًفا طـ داود الظاهري، وتبعف ابـ حزم: فنهنؿ يجعؾق

الؽافر، فؿقراثف لقرثتف مـ الؽػار، وققَّد ابـ حزم ذلؽ بؿالف الذي مل يظػر بف 

 .وبؾ الغؿامالؿسؾؿقن، وهذا ضاهر اختقار الشقكاين كؿا يف 

الؿرتد ٓ ُيَؼرُّ طىل ديـف، وهق حَلل الدم والؿال،  :قال أتى عثد اهلل غفز اهلل نه

يبف الؽافر، وٓ يؿـع أيًضا أنَّ الؽافر الؿرتد إذا مات وهذا ٓ يؿـع أن يرث مـ قر

بقـ ضفراين الؽافريـ الحربققـ أهنؿ يرثقن مالف: ٕكـا مل كظػر بف كؿا أشار إىل ذلؽ 

 ابـ حزم، واهلل أطؾؿ.

وأما إذا ارتد، ولحؼ بلهؾ الذمة: فَل يؼرون طىل أخذ مالف، بؾ هق يفٌء 

، ومـ ذلؽ طدم إيقاء الؿرتديـ، لؾؿسؾؿقـ، وأهؾ الذمة مؾزمقن بعفدهؿ

وكصرهؿ، والحػاظ طىل أمقالفؿ، واهلل أطؾؿ.
(1)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2/385.)وبؾ الغؿام (1744 )الؿحىلاكظر:  (1)
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إشا َذذات املطتذذس  أٚ قتذذٌ عًذذ٢ ضزتذذ٘  َٚايذذ٘ بذذني املػذذًُني  ؾًُذذٔ        ص:8ط َػأي١ 

 َاي٘؟

  يف  الصحقحمـ أهؾ العؾؿ مـ قال: يؽقن مالف فقئًا لبقت الؿسؾؿقـ، وهق

شافعل، وأبق ثقر، وابـ مذهب أمحد، وقال بف ربقعة، ومالؽ، وابـ أبل لقىل، وال

َالؿسؾؿ»الؿـذر. وحجة همٓء حديث:  َوالَالؽافر ، «الَيرثَالؿسؾؿَالؽافر،

 ، والؿرتد كافر.«الَيتقارثَأهؾَمؾتقـ»وققلف: 

 .وبؾ الغؿام، ورجحف الشقكاين يف الؿحىلوهذا الؼقل كصره ابـ حزم يف 

 حَّ هذا مـ فعؾ وذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل أنَّ مقراثف لقرثتف الؿسؾؿقـ، ص

، وبف قال مجٌع مـ التابعقـ، مـفؿ: سعقد بـ الؿسقب، وأبق الشعثاء، طظ 

والحسـ، وططاء، والشعبل، والحؽؿ، وطؿر بـ طبد العزيز، وهق مذهب 

إوزاطل، والثقري، وإسحاق، والحـػقة، وبعض الحـابؾة، واستثـك بعضفؿ 

 .الؿال الذي اكتسبف يف ردتف، فؼالقا: يؽقن فقئًا

  ،وذهب داود الظاهري إىل أنَّ الؿال لقرثتف مـ أهؾ الديـ الذي ارتد إلقف

وهق رواية طـ أمحد، وهذا الؼقل غقر صحقح: ٕنَّ مالف بقـ أضفر الؿسؾؿقـ، 

هق  فانصحيحوالؿرتد ٓ يؼر طىل كػره، ولقس لف أحؽام أهؾ الذمة بعد ارتداده: 

بغل لقيل الؿسؾؿقـ أن يعطقف ورثة ققل مـ قال: إكف يؽقن فقئًا لبقت الؿال، ويـ

 : ٕهنؿ أحؼ الـاس بذلؽ الؿال.الؿرتد مـ الؿسؾؿقـ كؿا فعؾ طظ 

وقد اختار شقخ اإلسَلم وتؾؿقذه ابـ الؼقؿ رمحة اهلل طؾقفؿا أنَّ مقراث الؿرتد 



 334  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

، وٕكف أوىل مـ الطَلق يف الؿرض لقرثتف الؿسؾؿقـ: ٕنَّ هذا هق قضاء طظ  

 الؿخقف.

كؿا تؼدم، وهق ترجقح ابـ قدامة،  انصىابهق  انقىل األولأنَّ  ظهزوانذي ي

ورجحف اإلمام ابـ طثقؿقـ، واستدل طىل ذلؽ بالحديث الؿتؼدم، ورد طىل 

آستدٓل بػعؾ بعض الصحابة بلكف لقس بنمجاع حتك يؾزم الؼقل بف، وأجاب 

ف: لؽقكف لقس بحجة، قال: ويحتؿؾ أكف صرفف لقرثت الشقكاين بلنَّ فعؾ طظ 

كان وايل الؿسؾؿقـ، فصرفف لفؿ ٓ طىل سبقؾ الؿقراث، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 إشا ذتل املطتس بساض اذتطب  ؾُاش ٜضٓع مباي٘ إشا   ميت بعُس؟ ص:9ط َػأي١

  :مذهب أمحد، ومالؽ، والشافعل رمحة اهلل طؾقفؿ أنَّ مالف يققػ، فنذا أسؾؿ

 ُدفِع إلقف، وإن مات: صار فقئًا.

 ف إىل مـ يصرف إلقف إذا مات: فنن طاد إىل اإلسَلم: وأما الحـػقة فقصرفقك

فؾف ما وجد مـ مالف، وٓ يرجع طىل ورثتف بشلء مؿا أتؾػقه. وقال ابـ حزم: 

 يلخذه بقت الؿال فقئًا، وٓ ُيعاد إلقف، وإن أسؾؿ. واهلل أطؾؿ.

، واهلل أطؾؿ.انقىل األول أقزب :قال أتى عثد اهلل غفز اهلل نه
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشرح  (3/254 )أطَلم الؿققعقـ( 196)ص آختقارات (9/162- )الؿغـلاكظر:  (1)

 ســ ابـ مـصقر( ط/الرشد 11/354) مصـػ ابـ أبل شقبة(ط/أثار، 5/155) الؿؿتع

(1/155- )مصـػ طبد الرزاق (15/338- )الؿحىل (1744 )وبؾ الغؿام (2/385.) 

  (1744.)الؿحىل (9/164- )الؿغـلاكظر:  (2)
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ًَ الرَِّداِلَفِصْل ٔفي َب ًَ ٔم ٌِ الَواِرٔثِي  َيا

 أمجع أهؾ العؾؿ طىل تقريث مخسة طشر صـًػا مـ الرجال:

 .[11الـساء:] ﴾ڳ گ  گ گ﴿آبـ: لؼقلف تعاىل:  األول:

 گ  گ گ﴿ابـ آبـ وإن كزل بؿحض الذكقر: لؼقلف تعاىل:  الثاىي:

 أية. ﴾ڳ

 أية.﴾ۓ ۓ ے ے ھ﴿إب: لؼقلف تعاىل:  الثالث:

الجد مـ قِبَِؾ إب وإن طَل بؿحض الذكقر: ٕكف يدخؾ يف لػظ  رابع:ال

 إب، فقتـاولف الـص الؿتؼدم.

  ڀ پ پ ﴿إخ الشؼقؼ، وإخ ٕب: لؼقلف تعاىل:  اخلامس والسادس:

، وقد [176الـساء:] ﴾ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ    ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

ويدل طىل ذلؽ أيًضا ققلف  ب.أمجعقا طىل أنَّ الؿراد بإخ هفـا الشؼقؼ، أو ٕ

 :«ألحؼقاَالػرائضَبلهؾفاَفامَبؼلَفَلولكَرجؾَذكر». 

 ک   ک ک ڑ ڑ ژ             ژ ڈ﴿إخ ٕم: لؼقلف تعاىل:  السابع:

، وأمجع العؾؿاء طىل أنَّ الؿراد بف [12الـساء:] ﴾ڳ ڳ گ   گ گ گ ک

.هفـا إخ ٕم، وقد قرأ بذلؽ سعد بـ أبل وقاص 
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[ مـ سقرة الـساء، والبقفؼل 12(، وابـ جرير يف تػسقر ]آية:11/416أخرجف ابـ أبل شقبة ) (1)

 اهلل بـ ربقعة بـ قاكػ، وهق مجفقل.(، ويف إسـاده: الؼاسؿ بـ طبد6/223)
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َبؼلَ»: ابـ إخ الشؼقؼ وإن كزل بؿحض الذكقر: لؼقلف  ثامً:ال فام

 .«فَلولكَرجؾَذكر

 ابـ إخ ٕب وإن كزل بؿحض الذكقر، ودلقؾف الحديث السابؼ. التاسع:

العؿ الشؼقؼ، والعؿ ٕب وإن طؾقا، ودلقؾف الحديث  العاشر واحلادي عصر:

 السابؼ.

، وابـ العؿ ٕب وإن كزٓ، ابـ العؿ الشؼقؼ الثاىي عصر والثالث عصر:

 دلقؾف الحديث السابؼ.

 ﴾پ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿الزوج: لؼقلف تعاىل:  الرابع عصر:

 .[12الـساء:]

إكامَ»: الؿعتؼ، وطصبتف الؿتعصبقن بلكػسفؿ: لؼقلف  اخلامس عصر:

 .«القالءَلؿـَأعتؼ

 : الرحبقةويؿؽـ إمجال همٓء إىل طشرة كؿا قال صاحب 

 عرشــــه والوارتــــون مــــن الرثــــال

 

ــــــتفره ــــــة مش ــــــامؤهم معروف    أس

 االبــــن وابــــن االبــــن مفــــام كــــزال 

 

ــــــال ــــــه وإن ع ــــــد ل   واألب واجل

 واألخ مــــــن أي اجلفــــــات كاكــــــا 

 

ــــــا ــــــه الؼر ك ــــــزل اهلل ب ــــــد أك  ق

ــــاألب  ــــه ب ــــدا إلق ــــن األخ اخ  واب

 

ــــذب ــــقس باخؽ ــــاال ل ــــؿع مؼ  فاس

ــــه  ــــن أبق ــــم م ــــن الع ــــم واب  والع

 

ــــه ــــاز والتـبق ــــذي اإلن ــــؽر ل  فاش

ــــــزوج وا  ــــــوالءوال ــــــل ذو ال  خعت

 

ـــــــمالء ـــــــذكور ه ـــــــة ال  فجؿؾ
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ًَ اليَِّشاء ٌِ الَواِرَثأت ٔم  َفِصْل ٔفي َبَيا

 أمجع أهؾ العؾؿ طىل تقريث طشر مـ الـساء:

 .﴾ڳ گ  گ گ﴿البـت: لؼقلف تعاىل:  إحداًٍ:

 بـت آبـ وإن كزل أبق ها بؿحض الذكقر: لمية السابؼة. الثاىية:

 يف إب. إم: لؾدلقؾ السابؼ الثالثة:

الجدة مـ جفة إم، وأمفاهتا الؿدلقات بنكاث ُخؾَّص: لحديث  الرابعة:

 بريدة وشقاهده الذي يف الباب.

الجدة مـ جفة إب وأمفاهتا الؿدلقات بنكاث ُخؾَّص، وقد  اخلامسة:

خالػ داود الظاهري يف أمفاهتا كؿا سقليت بقاكف إن شاء اهلل يف بقان أصحاب 

 السدس.

دة الؿدلقة بَِلِب إب، أو جد أطىل، فقفا خَلف بقـ العؾؿاء، الج تيبيُ:

 وسـتؽؾؿ طىل ذلؽ إن شاء اهلل ٓحًؼا.

إخت الشؼقؼة، والدلقؾ آية الؽَللة التل يف آخر الـساء، وحديث  السادسة:

 ابـ مسعقد الذي يف الباب.

 إخت ٕب، والدلقؾ آية الؽَللة التل يف آخر سقرة الـساء. السابعة:
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 إخت ٕم، والدلقؾ آية الؽَللة التل يف أوائؾ سقرة الـساء. لثامية:ا

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿الزوجة: لؼقلف تعاىل:  التاسعة:

 أية. [12الـساء: ] ﴾ڃ

 .«إكامَالقالءَلؿـَأعتؼ»الؿعتؼة: لؾحديث:  العاشرة:

ويؿؽـ إمجال العشر مع الجدة الؿختؾػ فقفا إىل سبع، كؿا قال صاحب 

الرحبقة: 

ـــــن الـســـــاء ســـــبع ـــــات م  والوارت

 

ــــرش  ـــىهن  ال ـــى رش ـــط أكث ــــم يع  ل

 بــــــت وبــــــت ابـــــن وأم  مــــــشػؼه 

 

ـــــــه ــــــــدة ومعتؼ ــــــــة وث  وزوث

 واألحـــت مـــن أي اجلفـــات  كاكـــت 

 

ـــــــــت ـــــــــدّتن  باك ـــــــــذه ع  فف
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 َفِصْل ٔفي َأِىَواِع اإِلِرٔخ

 اإلرخ ىوعاٌ: فرض، وتعصيب.

د إٓ بالرد، وٓ هق الـصقب الؿؼدر شرًطا لقارث خاص ٓ يزي ؾايؿطإ:

 يـؼص إٓ بالعقل.

 هق اإلرث بغقر تؼدير. ٚايتعضٝب:

 والقرثة يـؼسؿقن مـ حقث اإلرث هبؿا إىل أربعة أقسام:

إخ ٕم، -مـ يرث بالػرض فؼط، وهؿ سبعة: إم وولداها  األول:

 والجدة مـ جفة إم، والجدة مـ جفة إب، والزوج، والزوجة. -وإخت ٕم

يرث بالتعصقب فؼط، وهؿ اثـا طشر: آبـ، وابـ آبـ و إن مـ  الثاىي:

كزل، وإخ الشؼقؼ، وإخ ٕب، وابـ إخ الشؼقؼ، وابـ إخ ٕب وإن كزٓ، 

والعؿ الشؼقؼ، والعؿ ٕب وإن طؾقا، وابـ العؿ الشؼقؼ، وابـ العؿ ٕب وإن 

 كزٓ، والؿعتؼ، والؿعتؼة.

صقب تارة، ويجؿع بقـفؿا تارة،ومها مـ يرث بالػرض تارة، وبالتع الثالث:

إب، والجد: فنهنؿا يرثان السدس فؼط مع وجقد ابـ الؿقت، وابـ ابـف وإن 

كزل، ويرثان بالتعصقب طـد طدم وجقد الػرع القارث، ويرثان بالػرض 
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والتعصقب طـد وجقد بـت الؿقت، أو بـت ابـف إذا بؼل بعد قسؿة الػروض أكثر  

 مـ السدس.

رث بالػرض تارة، وبالتعصقب أخرى، وٓ يجؿع بقـفؿا أبًدا، مـ ي الرابع:

وهؿ أربعة: البـت فلكثر، وبـت آبـ فلكثر، وإخت الشؼقؼة فلكثر، وإخت 

ٕب فلكثر: فنهنـ يرثـ بالػرض إذا مل يقجد لؽؾ واحدة مـفـ معصبفا، فنذا وجد 

معصبفا: ورثت معف بالتعصقب.
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التحؼقؼات ،(115-114لؾشـشقري مع حاشقتف لؾباجقري )ص شرح الرحقبةاكظر:  (1)

 (.-75)ص
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ٌِ الُفُر  وِض امُلَكدََّرٔة ٔفي الشَِّرِعَفِصْل ٔفي َبَيا

الػروض الؿؼدرة يف الشرع ستة، وهل: الـصػ، الربع، الثؿـ، الثؾثان، 

 الثؾث، السدس.

 : قاي حمٌد بّ عوٛ اهزحيب

ــــا ــــانََمه َاإلرثَكقع ــــلنَّ ــــؿَب َواعؾ

َ

ــــا ـــاَقسؿ ـــكَم ـــرضَوتعصـــقبَعؾ َف

َ ــــتف ــــابََس ــــ َالؽت ــــالػرضَيفَك َف

َ

ـــــف ـــــرضَيفَاإلرثَســـــقاهاَالبت َالَف

َ َثــــؿَكصــــػَالربــــعَكصــــػَوربــــع

َ

ـــــ َالشــــرع َوالثؾــــثَوالســــدسَب

َ ـــــــــتامم ـــــــــاَال ـــــــــانَومه َوالثؾث

َ

َفـــــاحػظَفؽــــــؾَحـــــافظَإمــــــام

َ  أصحاب اليصف:

 يرث الـصَػ مخسُة أفراد بنمجاع أهؾ العؾؿ.

الزوج، ويستحؼف إذا مل يؽـ لؾزوجة فرٌع وارث: لؼقلف تعاىل:  أحدٍه:

 .[12الـساء:] ﴾ڀ ڀ     پ  پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿

، وتستحؼف إذا كاكت واحدة، ولقس لفا معصب، وهق أخقها: البـت الثاىي:

 .[11الـساء:] ﴾ھ   ھ ہ   ہ ہ﴿لؼقلف تعاىل: 

بـت آبـ، وتستحؼف إذا كاكت مـػردة، ومل يقجد فرٌع وارث أطىل  الثالث:
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 مـفا، ومل يقجد لفا معصب، وهق أخقها، أو ابـ طؿفا، والدلقؾ أية السابؼة. 

وتستحؼف إذا كاكت مـػردة، ومل يقجد فرع وارث، أو  إخت الشؼقؼة، الرابع:

أصؾ وارث مـ الذكقر، ومل يقجد معصبفا، وهق إخ الشؼقؼ، والدلقؾ آية 

 الؽَللة يف آخر سقرة الـساء.

إخت ٕب، وتستحؼف طـد اكػرادها، ومل يقجد فرع وارث، أو  اخلامس:

قجد معصبفا وهق أصؾ وارث مـ الذكقر، ومل يقجد أشؼاء، أو شؼائؼ، ومل ي

 أخقها، والدلقؾ أية السابؼة.

 أصحاب الربع:

 يرث الربَع صـػان بنمجاع أهؾ العؾؿ:

الزوج، ويستحؼف طـد وجقد فرع وارث لؾزوجة، ودلقؾف ققلف  أحدٍنا:

 .[12الـساء:] ﴾ٿ    ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ﴿تعاىل: 

قلف الزوجة، وتستحؼف طـد طدم وجقد فرع وارث لؾزوج، ودلقؾف ق الثاىي:

 .[ 12الـساء: ] ﴾ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿تعاىل: 

 أصحاب الجنً:

أمجع أهؾ العؾؿ طىل أنَّ الثؿـ ٓ يستحؼف إٓ الزوجة، أو الزوجات طـد وجقد 

 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ﴿فرع وارث لؾزوج: لؼقلف تعاىل: 

 .[12الـساء:] ﴾ڇ
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 أصحاب الجلجني: 

 أمجع أهؾ العؾؿ طىل أنَّ أصحاب الثؾثقـ أربعة أصـاف:

َـّ اثـتقـ فلكثر: لؼقلف تعاىل:  األول:  ڻ ڻ ڻ   ں             ں ڱ﴿البـات إذا ك

 ، وقد ُكؼؾ طـ ابـ طباس [11الـساء:] ﴾ھ   ھ ہ   ہ ہ ۀہ ۀ ڻ

أكف جعؾ لَلثـتقـ الـصػ، ومل كجده طـف مسـًدا، وقد حؽؿ ابـ قدامة طىل هذه 

 الرواية بالشذوذ.

َـّ  ـَ والدلقؾ طىل أهن ُـّ اثـتقـ: سبب كزول أية، فؼد جاء ال يستَِحْؼ ثؾثقـ إن ك

( وغقره أهنا كزلت يف شلن ابـتل سعد بـ 2592مـ حديث جابر طـد الترمذي )

َالثؾثقـ»: الربقع، فؼال الـبل  ، ويف إسـاده ابـ طؼقؾ، وفقف «اعطَابـتلَسعد

 ضعٌػ، ولؽـ اشتفر طـد أهؾ العؾؿ أنَّ هذا هق سبب كزولفا.

ىل أنَّ لفؿا الثؾثقـ بالؼقاس طىل إختقـ، وذلؽ ٕنَّ اهلل واستدل بعضفؿ ط

 ڦ ڦ        ڦ ڤ﴿سبحاكف وتعاىل كصَّ طىل إختقـ دون إخقات، فؼال: 

وكصَّ طىل البـات دون البـتقـ، فلخذكا حؽؿ كؾ واحدة  ،[176الـساء:] ﴾ڄ ڄ ڦ

: فالبـات مـ الصقرتقـ الؿسؽقت طـفا مـ إخرى، فنذا أططك إختقـ الثؾثقـ

 مـ باب أوىل: ٕهنؿا أمس رمحًا، وأققى سببًا يف اإلرث مـ إختقـ.

وقالقا أيًضا: ققَّد اهلل الـصػ لؾبـت يف حالة كقهنا واحدة: فدل بؿػفقمف طىل 

أكف ٓ يؽقن لفا إٓ يف حال وحدهتا، فنذا كان معفا مثؾفا فنما أن تـؼصفا طـ 
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 ہ﴿ذلؽ يبطؾ الػائدة يف ققلف تعاىل: الـصػ، وهذا ُمحال، أو يشتركان فقف و

: فتعقـ الؼسؿ الثالث، وهق اكتؼال الػرض مـ الـصػ إىل ما فققف، ﴾ہ   ہ

 وهق الثؾثان.

وقالقا أيًضا: آثـتان إما أن يؽقن لفؿا مجقع الؿال لؽؾ واحدة الـصػ، وهذا 

لفؿا  ٓ يصح: ٕنَّ الثَلث لقس لفـ إٓ الثؾثان، فؽقػ الثـتان؟ وإما أن يؽقن

الـصػ، وهذا يخالػ شرط أن تؽقن واحدة، فاكتػك الـصػ واكتػك الجؿقع: 

 فؾؿ يبؼ إٓ الثؾثان.

 .؟﴾ڻ ڻ﴿إذا تؼرر ذلؽ فؿا الػائدة يف ققلف تعاىل: 

بلنَّ الػائدة يف ذلؽ اإلفادة بلنَّ الػرض ٓ يزيد  أداب بعض أٌٖ ايعًِ:

 إخرى.بزيادهتـ طىل آثـتقـ كؿا زاد بزيادة القاحدة طىل
(1)

  

َـّ اثـتقـ فلكثر، ومل يؽـ لفـ معصب، وهق  وتستحؼ البـات الثؾثقـ إذا ك

 أخقهـ.

بـات آبـ وإن كزلـ بشرط أن يؽـ اثـتقـ فلكثر كالبـات، وبشرط  الثاىي:

طدم وجقد فرع وارث أطىل مـفا، وبشرط طدم وجقد معصبفا، وهق أخقها، أو 

 ابـ طؿفا.

 ڦ ڦ ڦ  ڦ ڤ﴿ن فلكثر: لؼقلف تعاىل: إختان الشؼقؼتا الثالث:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجؿقع  (1/375- )أطَلم الؿققعقـ (1/358- )أضقاء البقان (9/11- )الؿغـلاكظر:  (1)

  (31/349-.)الػتاوى
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، ويلخذن الثؾثقـ بشرط أن يؽـ اثـتقـ فلكثر، وبشرط طدم وجقد إصؾ ﴾ڄ ڄ

 ٻ ٻ ٻ ٻ﴿القارث مـ الذكقر، أو الػرع القارث: لؼقلف تعاىل: 

، والؽَللة فسرها مجٌع مـ الصحابة بلكف مـ لقس لف ولد وٓ [176الـساء:] ﴾پ

 ق أخقهـ الشؼقؼ.والد، وبشرط طدم الؿعصب، وه

إختان ٕب فلكثر: لمية السابؼة، ويستحؼـف بـػس الشروط السابؼة  الرابع:

 مع زيادة شرٍط وهق طدم وجقد أخ شؼقؼ، أو أخت شؼقؼة فلكثر.

 أصحاب الجلح:

 يرث الثؾث صـػان ٓ ثالث لفؿا باإلمجاع.

مـ إم، وتستحؼف طـد طدم وجقد الػرع القارث، أو مجع  الصيف األول:

ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﴿اإلخقة، والدلقؾ طىل ذلؽ ققلف تعاىل: 

﮴        ﮵ ﮶ ﮷﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁                

 .[11الـساء:] ﴾

والجؿع مـ اإلخقة يحجبقهنا إىل السدس، سقاء كاكقا ذكقًرا، أو إكاًثا، 

فا اثـان أشؼاء، أو ٕب أو ٕم: لعؿقم أية الؿتؼدمة يف ذلؽ، وأقؾ طدد يحجب

 .طـد طامة أهؾ العؾؿ

( أكف ٓ 1715) الؿحىلوُكِؼَؾ الخَلف طـ ابـ طباس، وكصره ابـ حزم يف 

وأقؾ الجؿع ثَلثة،  ﴾﴿يرى الحجب إٓ بثَلثة فصاطًدا: ٕنَّ أية فقفا: 
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وقال لعثؿان بـ طػان: لقس إخقان إخقة يف لسان ققمؽ: َفؾَِؿ تحجب هبؿا  

ع أن أرد شقئًا كان قبظ وتقارث الـاس بف. وهذا إثر أخرجف إم؟ فؼال: ٓ أستطق

(، والبقفؼل 4/335[ مـ سقرة الـساء، والحاكؿ )11ابـ جرير يف ]آية: 

 (، ويف إسـاده: شعبة مقىل ابـ طباس، وهق ضعقػ.6/227)

 وأداب اجلنَور بأدوبة ميَا:

ـامها، وإن أنَّ هذا وارد يف الؾغة مـ التللقػ بقـ الؽَلمقـ يتؼارب مع (1

اختؾػا يف بعض وجقهفؿا، كؼقلفؿ: ضربت مـ طبد اهلل، وطؿرو رؤوسفؿا، 

وأوجعت مـ أخقيؽ ضفقرمها. وذلؽ أشد استػاضة مـ ققلفؿ: أوجعت 

: أوجعت ضفريفؿا... قالف ابـ جرير. ًٓ  مـفؿا ضفرمها. وإن كان مؼق

، قال بعض أهؾ العؾؿ: أقؾ الجؿع اثـقـ. صحَّ ذلؽ طـ زيد بـ ثابت  (2

وكؼؾ طـ مجاطة مـ أهؾ الؾغة، واستدلقا بؽثقر مـ أيات التل فقفا إرادة 

 آثـقـ بصقغة الجؿع.

أنَّ لػظ )اإلخقة( كؾػظ )الذكقر( و)اإلكاث( و)البـقـ(، وهذا كؾف قد  (3

   ڇ﴿يطؾؼ، ويراد بف الؿتعدد أطؿ مـ أن يؽقن تعدًدا بقاحد، أو أكثر، كحق: 

 .[4ؾؽ:الؿ] ﴾           ڇ         ڇ

أنَّ استعؿال آثـقـ يف الجؿع بؼريـة، واستعؿال الجؿع يف آثـقـ بؼريـة  (4

 چ ڃ ڃ ڃ  ڃ ڄ﴿جائٌز، بؾ واقع، وأيًضا فنكف سبحاكف قال: 
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 ، وهذا يتـاول )أخ وأخت( بغقر خَلف.[176الـساء:] ﴾چ چ چ

أنَّ اإلخقة إكؿا حجبقها إىل السدس: لزيادة مقراثفؿ طىل مقراث القاحد،  (5

فذا لق كاكت واحدة، أو أًخا واحًدا: لؽان لفا الثؾث معف، فنذا كان اإلخقة ول

ولد إم: كان فرضفؿ الثؾث، اثـقـ كاكا أو مائة، فآثـان والجؿاطة يف ذلؽ 

َـّ أخقات ٕب، أو ٕب وأم: فػرض الثـتقـ وما زاد  سقاء، وكذلؽ لق ك

الثؾث إىل السدس واحد، فحجبفا طـ الثؾث إىل السدس باثـقـ كحجبفا طـ 

 بثَلثة سقاء ٓ فرق بقـفؿا ألبتة.

 ڱ ڳ ﴿أنَّ اهلل طز وجؾ قال فقؿا زاد طىل إخ أو إخت مـ إم:  (6

، فذكرهؿ بصقغة الجؿع مع [12الـساء:] ﴾ڻ ڻ ں ں  ڱ ڱ ڱ

كقهنؿ قد يؽقكقن اثـقـ: فدل طىل أنَّ صقغة الجؿع يف الػرائض تتـاول العدد 

 ا.الزائد طىل القاحد مطؾؼً 

، واكظر الردود الؿتؼدمة يف انصحيح قىل اجلمهىر :قال أتى عثد اهلل غفز اهلل نه

أطَلم الؿققعقـ (1/359-361.) 

وهؿ اإلخقة وإخقات ٕم، إذا كاكقا اثـقـ فلكثر: اشتركقا  الصيف الثاىي:

، ﴾ڻ ڻ ں ں  ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ﴿يف الثؾث: لؼقلف تعاىل: 

ـد طامة أهؾ العؾؿ.ويشتركقن بالسقية ذكرهؿ وأكثاهؿ ط
(1)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/27.)الؿغـلاكظر:  (1)
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ٖذذٌ اإلخذذ٠ٛ اوذٛبذذٕٛ بؿذذدط حيذبذذٕٛ األّ َذذٔ ايجًذذح إىل       ص:1ط َػأي١

 ايػسؽ؟

  أكثر أهؾ العؾؿ طىل أهنؿ يحجبقن إم مـ الثؾث إىل السدس، وإن مل يؽقكقا

 وارثقـ، كلن يؽقن معفؿ أٌب حجبفؿ.

  وذهب شقخ اإلسَلم  إىل أن اإلخقة الؿحجقبقـ بإب ٓ يحجبقن

ؾ لفا حقـئذ الثؾث: ٕهنؿ حجبقها إىل السدس لقلخذوه لفؿ: إم طـ شلء، ب

 فنن كاكقا محجقبقـ مل يحجبقها.

: لعؿقم أية الؿتؼدمة، وأما ما جاء طـ طؿر، قىل اجلمهىرهق  وانصحيح

وبعض السؾػ أهنؿ قالقا: مـ ٓ يرث ٓ يحجب.
(1)

  

الؿقراث  فلكثر أهؾ العؾؿ يحؿؾقن ذلؽ طىل أنَّ الؿراد: مـ لقس لف أهؾقة

 .بالؽؾقة كالؽافر والرققؼ دون مـ ٓ يرث: ٓكحجابف بؿـ هق أقرب مـف، واهلل أطؾؿ

واختار السعدي ققل شقخ اإلسَلم.
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، والبقفؼل 138(، وسعقد بـ مـصقر )11/275ابـ أبل شقبة ) جف طـ طؿر أخر (1)

(، مـ صريؼ: أكس بـ سقريـ، طـ طؿر، وهق مـؼطع: ٕن أكس بـ سقريـ مل يدرك طؿر 6/223)

 وجاء هذا الؼقل طـ طظ ،( وطبدالرزاق -11/275، أخرجف ابـ أبل شقبة ،)

(، ولف 6/223(، والبقفؼل )2951( )2955(، والدارمل )148(، وابـ مـصقر )15/281)

ذكر يف كَلمف القفقد، والـصارى، والؿجقس، والؿؿؾقكقـ، وهمٓء  صرق يحسـ هبا، ولؽـف 

 محجقبقن بؿاكع مـ مقاكع اإلرث كؿا تؼدم.

 (.91)ص التحؼقؼات (2/429 )جامع العؾقم والحؽؿاكظر:  (2)
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 ايػطاٜٚٔ ٚايعُطٜتني؟ ص:2ط َػأي١ 

اشترط مجفقر أهؾ العؾؿ لؿقراث إم الثؾث أن ٓ تؽقن الؿسللة إحدى 

قتَا غراويـ: العؿريتقـ، ومها: )زوٌج وأم  وأٌب(، أو )زوجة فلكثر  وأم  وأٌب( وُسؿِّ

ٓشتفارمها كالؽقكب إغر، وسؿقتا طؿريتقـ كسبة إىل طؿر: ٕكف أول مـ قضك 

 فقفؿا.

 وقد اتػؼ العؾؿاء طىل أنَّ الزوج يلخذ الـصػ، والزوجة تلخذ الربع.

 :واختؾػقا يف مؼدار كصقب إم مؿا بؼل بعد أحد الزوجقـ طىل ثَلثة أققال 

نَّ لألم ثؾث الباقل يف الؿسللتقـ، وهق يف مسللة الزوج )سدس( أ اهق٘ي األٗي:

ويف مسللة الزوجة )ربع(، وهذا ققل الجؿفقر، ومـ الصحابة طؿر، وابـ مسعقد، 

، وهق ثابت طـفؿ، وحجة الجؿفقر فقف أنَّ إب وإم إذا وزيد بـ ثابت 

لحال كذلؽ فقؿا اكػردا بالؿال كان لألم الثؾث، ولألب الباقل: فقجب أن يؽقن ا

 بؼل بعد الزوجقـ.

وقالقا أيًضا: لق أططقـاها الثؾث كامًَل يف الؿسللتقـ: لزم إما تػضقؾ إم طىل 

إب يف مسللة الزوج،وإما أكف ٓ يػضؾ طؾقفا التػضقؾ الؿعفقد يف الػرائض يف 

إذا  مسللة الزوجة: مع أنَّ إب وإم يف درجة واحدة، والؼاطدة أنَّ الذكر وإكثك

كاكا يف درجة واحدة فنما أن يتساويا كؿا يف اإلخقة ٕم، وإما أن يؽقن لؾذكر 

 ضعػ ما لألكثك كؿا يف أوٓد الؿقت ذكقًرا وإكاًثا، وأخقتف لغقر أم ذكقًرا وإكاًثا.
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﮾ ﴿أنَّ ققلف تعاىل:  وأققى دلقؾ لؾجؿفقر هق ما ذكره ابـ الؼقؿ 

لخذ الثؾث بشرط اكػرادمها بالؿقراث، فجعؾ يف أية أكف ققٌد ُأريد بف أهنا ت ﴾﮿

شرًصا لَلكػراد، وبؼل مع طدم إوٓد يف حالة طدم  ﴾﮿ ﮾﴿ققلف: 

آكػراد، وٓ يؽقن إٓ مع الزوجة، أو الزوج: فؾفا ثؾث الؿال الباقل: ٕنَّ الباقل 

 بؿعـاه.ه بعد أخذ الزوج، أو الزوجة الػرض كالؿال رأًسا.ا

﮾ ﴿: إن ققلف -وهق أحسـ–وقد يؼال فؼال:  وأما ابـ رجب 

، أي: مؿا ورثف إبقان، ومل يؼؾ: )فألمف الثؾث مؿا ترك( كؿا يف السدس، ﴾﮿

والؿعـك: أكف إذا مل يؽـ لف ولد، وكان ٕبقيف مـ مالف مقراث: فؾألم ثؾث ذلؽ 

 الؿقراث الذي يختص بف إبقان، ويبؼك الباقل لألب. واكظر بؼقة كَلمف.

أنَّ لألم الثؾث كامًَل يف الؿسللتقـ، صحَّ هذا الؼقل طـ ابـ  اهق٘ي اهجاُٛ:

 ﮺ ﮹﴿، وهق ققل ُشريح، والظاهرية، واستدلقا بعؿقم ققلف تعاىل: طباس 

: فأية طامة، سقاء اكػردا أم اجتؿعا [11الـساء:] ﴾﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻

 مع غقرهؿ.

طامة أكف ٓ يدل طىل آكػراد، بؾ هل  ﴾﮿ ﮾﴿همٓء طـ ققلف  وأجاب

تشؿؾ حالة آكػراد، وحالة طدم آكػراد، وقد سلل ابـ طباس زيد بـ ثابت: 

ا طىل  أتؼقلف برأيؽ؟ أم تجده يف كتاب اهلل؟ قال زيد: أققل برأيل، وٓ أفضؾ ُأمًّ

 .أب. فؾق كاكت أية تدل طىل ما قالقه: ٓستدل بذلؽ زيد بـ ثابت 
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تؽقن مقتة: فقؽقن الؿال  أنَّ إم قد ﴾﮿ ﮾﴿وأما الػائدة مـ ققلف: 

 لألب، فـصَّ طىل أهنا ترث ذلؽ يف حالة وجقدها.

: والحجة مع ابـ طباس: لقٓ اكعؼاد اإلمجاع مـ  ٗقاي ابّ قداًٞ

 هالصحابة طىل مخالػتف.ا

 ٓ إمجاع مع مخالػة حبر مـ أحبار إمة. :قال أتى عثد اهلل غفز اهلل نه

 يرثف إبقان، ففذا الؼقد ٓ دلقؾ طؾقف.وأما ققلفؿ: )فؾفا الثؾث(، أي: مؿا 

        ﴿: والعجب أهنؿ مجؿعقن معـا طىل أنَّ ققلف تعاىل:  قاي ابّ حشَ

 أنَّ ذلؽ مـ رأس الؿال، ٓ مؿا يرثف إبقان. ﴾      

وهذا تحؽٌؿ يف الؼرآن، وإقدام طىل تؼقيؾ اهلل ما مل يؼؾ، وكعقذ باهلل مـ  قاي:

 ههذا.ا

لألم ثؾث الباقل يف مسللة الزوج كؿا يؼقل الجؿفقر، ولفا  جاهح:اهق٘ي اه

، وهذا الؼقل مـؼقل طـ الثؾث كامًَل يف مسللة الزوجة كؿا يؼقل ابـ طباس 

محؿد بـ سقريـ، وهذا التػصقؾ ٓ دلقؾ طؾقف.
(1)

 

 أصحاب الشدس:

 يرث السدس سبعة أفراد بنمجاع أهؾ العؾؿ، وهؿ:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أطَلم الؿققعقـ( -92)ص التحؼقؼات (1716 )الؿحىل (9/23-24 )الؿغـلاكظر:  (1)

(1/357 )جامع العؾقم والحؽؿ (2/428 )مجؿقع الػتاوى (31/343-.) 
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 ے ھ﴿لػرع القارث: لؼقلف تعاىل: إب، ويستحؼف طـد وجقد ا (1

 .[11الـساء:] ﴾﮷ ﮵﮶         ﮴ ﮲﮳  ۓ ۓ ے

إم، وتستحؼف طـد وجقد فرع وارث: لمية السابؼة، وطـد وجقد مجع مـ  (2

 .﴾               ﴿اإلخقة: لؼقلف تعاىل: 

الجد، ويستحؼف طـد طدم وجقد إب، ووجقد فرع وارث: ٕكف أٌب تشؿؾف  (3

 ؼة.أية الساب

بـت آبـ، وتستحؼ السدس طـد طدم وجقد معصبفا، وهق أخقها، أو ابـ  (4

طؿفا، وطـد طدم وجقد الػرع القارث إطىل مـفا مـ الذكقر، أو مـ اإلكاث 

َـّ اثـتقـ فلكثر، وٓ تستحؼف إٓ بقجقد بـت أطىل مـفا، ودلقؾ ذلؽ  إذا ك

ث الباب. واستدل ، وقد تؼدم يف أحاديالبخاريحديث ابـ مسعقد الذي يف 

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ   ں      ں ڱ﴿طىل ذلؽ بؼقلف تعاىل:  ابـ قدامة 

 .[11الـساء:] ﴾ۀ

َـّ : قاي  ِف ـِ  َفَػَرَض لِْؾبَـَاِت ُكؾِّ َـّ ، الثُُّؾثَقْ ُف ـِ ُكؾُّ ْب
ِ
ْؾِب، َوَبـَاُت آ َوَبـَاُت الصُّ

دِ  َٓ َْو ْٕ ـْ ا
َـّ الثُُّؾثَاِن بَِػرْ  :كَِساٌء مِ َٓ َيِزْدَن َطَؾقِْف.َفَؽاَن َلُف ْت بِـُْت  ِض اْلؽِتَاِب،  َواْختُصَّ

ْسُؿ ُمتَـَاِوٌل َلَفا َحِؼقَؼًة، َفقَبَْؼك لِْؾبَِؼقَِّة َتَؿاُم 
ِ
ُف َمْػُروٌض َلَفا، َوآ َكَّ

ِ
ْؾِب بِالـِّْصِػ: ٕ الصُّ

ـِ  ُدُس َتْؽِؿَؾُة ال: الثُُّؾثَقْ َـّ السُّ .َولَِفَذا َقاَل اْلُػَؼَفاُء: َلُف ـِ  هاثُُّؾثَقْ

إذا وجد بـت ابـ أخرى مع أختفا شاركتفا يف السدس إذا تقفرت  تيبيُ:

 الشروط. بؼقة
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إخت ٕب فلكثر، وتستحؼف طـد وجقد شؼقؼة تلخذ الـصػ فرًضا، وطـد  (5 

طدم وجقد الؿعصب، وهق أخقها، وطـد طدم وجقد الػرع القارث، وإصؾ 

ذن الثؾثقـ، وتسؼط إخت القارث مـ الذكقر، وإذا وجدت شؼقؼتان أخ

، ﴾ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڤ﴿ٕب، والدلقؾ طىل ذلؽ ققلف تعاىل: 

، والؿراد هبذه أية ولد إبقيـ، ﴾ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿وقال قبؾفا: 

 وولد إب بنمجاع العؾؿاء.

أنَّ اهلل تعاىل فرض لألخقات الثؾثقـ، فنذا أخذه  ٗٗجٕ اهدالهٞ ًّ اآلٙٞ:

اهلل تعاىل لألخقات شلء يستحؼف إخت ٕب: فنن الشؼقؼتان مل يبؼ مؿا فرضف 

كاكت واحدة مـ إبقيـ فؾفا الـصػ بـص الؽتاب، وبؼل مـ الثؾثقـ الؿػروضة 

لألخقات سدس يؽؿؾ بف الثؾثان: فقؽقن لألخقات ٕب: ولذلؽ قال الػؼفاء: 

 لفـ السدس تؽؿؾة الثؾثقـ.

 آبـ مع البـت.وأمجع أهؾ العؾؿ طىل ما تؼدم، وقاسف بعضفؿ طىل بـت 

ولد إم، ويستحؼف طـد اكػراده مع طدم وجقد الػرع القارث، وإصؾ  (6

القارث مـ الذكقر، ويدل طؾقف باإلمجاع آية الؽَللة التل يف أول سقرة الـساء، 

 ويستقي يف ذلؽ الذكر وإكثك.

الجدة، وتستحؼ السدس طـد طدم وجقد إم، أو جدة أقرب مـفا:  (7

يف الباب، وشقاهده الؿذكقرة، وأمجع أهؾ العؾؿ طىل أهنا لحديث بريدة الذي 
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ٓ تستحؼ السدس إٓ طـد طدم وجقد إم، أو جدة أقرب مـفا يف الجؿؾة،  

وإذا كاكت أكثر مـ جدة بدرجة واحدة اشتركـ يف السدس باإلمجاع، ولقس 

 لفـ أكثر مـ السدس.

 عسز َٔ ٜطخ َٔ ادتسات. ص:3ط َػأي١

جدتقـ: أم إم، وأم آب، ويؾتحؼ ٓ خَلف بقـ أهؾ العؾؿ يف تقريث 

 بإوىل أمفا وإن طؾت بؿحض اإلكاث بَل خَلف أيًضا.

  ويؾتحؼ بالثاكقة أمفا وإن طؾت بؿحض اإلكاث طـد طامة أهؾ العؾؿ خَلًفا

ث أم أم إب: ٕكف ٓ يرثفا فَل ترثف،  : وانصحيح قىل اجلمهىرلداود: فنكف ٓ ُيقرِّ

 مقراثفا كغقرها مـ الجدات.ٕهنا جدة مدلقة بقارث: فصح 

  واختؾػ أهؾ العؾؿ يف أم أب إب، هؾ هل مـ القارثات أم ٓ؟ فؿذهب

 الجؿفقر أهنا  ترث: ٕهنا جدة ُمدلقة بقارث.

  ومذهب الؿالؽقة أهنا ٓ ترث: ٕنَّ بقـفا وبقـ الؿقت ذكريـ، وٕنَّ آثـتقـ

ابـ أبل ذئب، وأبل ثقر، الؿتؼدمتقـ مها القاردتان بالسـة واإلمجاع، وهق ققل 

 وربقعة، وآخريـ.

: ٕهنا جدة ُمدلقة بقارث فقـالفا الـص الؿتؼدم يف قىل اجلمهىرهق  وانصحيح

 حديث الباب.

  ،واختؾػ الجؿفقر فقؿا طَل مـ جفة الذكقر، كلم أِب الجد، وأم جد الجد
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م فؿذهب الشافعقة، والحـػقة أهنا ترث: ٕهنا أدلت بقارث، وطزاه شقخ اإلسَل 

 لألكثريـ، وهق وجٌف يف مذهب أمحد.

  ومذهب أمحد آقتصار طىل الثَلث الجدات الؿتؼدمة، واستدل بؿرسؾ

ث ثَلث جدات: جدتقؽ مـ قِبَؾ أبقؽ،  إبراهقؿ الـخعل أنَّ الـبل  ورَّ

، قىل األكثزهق  وانصحيحوجدة مـ قبؾ أمؽ. وهق ققل إسحاق، وإوزاطل، 

اإلمام ابـ طثقؿقـ، والشقخ صالح الػقزان وهق ترجقح اإلمام ابـ باز، و

ق: فعؾقف الدلقؾ الصحقح طىل ذلؽ. رمحة اهلل طؾقفؿ، ومـ فرَّ
(1)

  

 ادتس٠ املسي١ٝ بإٔب غري ٚاضخ. ص:4ط َػأي١

 وهل كؾ جدة أدلت بلب بقـ ُأمقـ، كلم أِب إم،وأم أبِل أم إب، وهؽذا.

َة َوأَْجَؿَع َأْهُؾ اْلعِ  (9/57 :)الؿغـليف   قاي ابّ قداًٞ ْؾِؿ َطَؾك َأنَّ اْلَجدَّ

، َكُلمِّ أَِب ـالْ  ـِ قْ ـَ ُأمَّ ةٍ َأْدَلْت بَِلٍب َبقْ َٓ َتِرُث، َوِهَل ُكؾُّ َجدَّ ُؿْدلِقََة بَِلٍب َغقِْر َواِرٍث 

ـِ َطبَّاسٍ  ـْ اْب َّٓ َما ُحؽَِل َط ، إ ُمِّ ْٕ ا
(2)

ـِ َزْيدٍ  ، ـَ َأكَّفُ  ،َوُمَجاِهدٍ  ،َوَجابِِر ْب ـِ ِسقِري ْؿ َواْب

َٓ َكْعَؾُؿ اْلقَْقَم بِِف َقائًَِل، َوَلقَْس بَِصِحقٍح: َفنِكََّفا ُتْدلِل  َقاُلقا: َتِرُث.  ، َوُهَق َقْقٌل َشاذ 

ََجاكِِب  ْٕ  ه.ابَِغقِْر َواِرٍث، َفَؾْؿ َتِرْث َكا

ثفا. وقد خالػ ابـ حزم فقرَّ
(3)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجؿقع  (5/18 )الشرح الؿؿتع( -152)ص التحؼقؼات (9/55-56 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (31/352-353.)الػتاوى

 .مل كجد لف سـًدا طـ ابـ طباس  (2)

  (1735.)الؿحىلاكظر:  (3)
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 ادتس٠ املسي١ٝ باألب  ٌٖ تطخ َع ٚدٛز األب؟ ص:5ط َػأي١

  أهؾ العؾؿ إىل تقريثفا مع وجقد ابـفا، ثبت ذلؽ طـ طؿر، ذهب مجاطة مـ

، وهق ققل شريح، والحسـ، وابـ وطؿران، وأبل مقسك، وابـ مسعقد 

سقريـ، وجابر بـ زيد، والعـبري، وأمحد، وإسحاق، وابـ الؿـذر، وجاء مرفقًطا 

 مصـػ طبدالرزاق(، و83) ســ ابـ مـصقرمـ مرسؾ ابـ سقريـ كؿا يف 

ســ ابـ (، ويف إسـاده ضعػ، والراجح أكف مـ ققلف كؿا يف 15/277)

(، واستدل أصحاب هذا الؼقل بحديث بريدة 156( )97( )95رقؿ ) مـصقر

 الذي يف الباب.

  ،ومذهب مالؽ، والشافعل، وبعض الحـابؾة، والحـػقة، وأبل ثقر

بـ وإوزاطل، والثقري وآخريـ أهنا ٓ ترث بقجقده، وهق الؿشفقر طـ زيد 

ثابت، وجاء طـ طظ، وطثؿان وٓ يثبت طـفؿا، وحجتفؿ أهنا أدلت بف فتسؼط 

 طـد وجقده كغقرها مـ القرثة.

، وهق ترجقح شقخ اإلسَلم، قال: وققل مـ قال: انقىل األولهق  وانصحيح

)مـ أدىل بشخص سؼط بف( باصٌؾ صرًدا وطؽًسا، باصؾ صرًدا بقلد إم مع إم، 

طؿفؿ، وولد إخ مع طؿفؿ، وأمثال ذلؽ مؿا فقف سؼقط  وطؽًسا بقلد آبـ مع

شخص بؿـ مل ُيدِل بف، وإكؿا العؾة أكف يرث مقراثف: فؽؾ مـ ورث مقراث شخص 

يؼؿـ مؼام إم:  -يعـل مـ قِبَؾ إب-سؼط بف إذا كان أقرب مـف، والجدات 
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فقسؼطـ هبا، وإن مل يدلقـ هبا.
(1)

  

دذس٠ يًُٝذت َذٔ دٗذ١      إشا ادتُعت دس٠ َٔ دٗتني يًُٝذت َذع   ص:6ط َػأي١

 ٚاسس٠؟

وذلؽ كلن يتزوج بـت خالتف، أو بـت طؿتف، فقـجبان ولًدا، فجدتف: أمُّ أم أمف 

فؾق مات إكسان  هل جدتف أم أم أبقف يف حالة )بـت الخالة(، وقس الثاكقة طؾقفا.

 وترك جدتف أم أم أمف هل أم أم أبقف مع جدةٍ أخرى هل أم أِب أبقف؟

 أنَّ الجدة ذات الجفتقـ ترث ثؾثل السدس، فذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل 

والثاكقة تلخذ ثؾثًا فؼط، وهق مذهب أمحد وطؾقف أكثر أصحابف، وهق ققل يحقك 

بـ آدم، والحسـ بـ صالح، ومحؿد بـ الحسـ، والحسـ بـ زياد، وُزفر ا

وآخريـ، وذلؽ ٕنَّ لفا قرابتقـ فقرثت بؽؾ واحدة مـفؿا كابـ العؿ إذا كان 

 ًخا ٕم.زوًجا أو أ

  وذهب مجاطة مـ أهؾ العؾؿ إىل أهنا ترث مقراث جدة واحدة، والسدس

بقـفؿا كصػان، وهق ققل مالؽ، والشافعل، والثقري، وأبل يقسػ، ورجحف 

ابـ حزم: وذلؽ ٕهنا جدة واحدة، ولقست كابـ العؿ إذا كان زوًجا: فننَّ لف 

قـ، فلشبف إخ مـ قرابتقـ مختؾػتقـ، وأما الجدة ففل قرابة واحدة مـ جفت

، واهلل أطؾؿ.انصىابهق  وهذا انقىلإب وإم، 
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ســ  (11/331- )الؿصـػ ٓبـ أبل شقبة( 157)ص التحؼقؼات (9/65 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (1/57-.)ابـ مـصقر

  (1735.)الؿحىل( 159-158)ص التحؼقؼات (9/59 )الؿغـلاكظر:  (2)
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 إشا ادتُعت دس٠ قطٜب١ َع دس٠ بعٝس٠؟ ص:7ط َػأي١

ا لؾؼريبة أو جدًة لفا: فلمجع أهؾ العؾؿ طىل أنَّ الؿقراث  أما إذا كاكت البعقدة أُمًّ

 لؾُؼْرَبك وتسؼط الُبْعَدى هبا.

فالؿقراث لفا، وتحجب البعدى وأن كاكتا مـ جفتقـ والؼربك مـ جفة إم: 

يف ققل طامتفؿ إٓ ما ُروي طـ ابـ مسعقد
(1)

، ويحقك بـ آدم، وشريؽ أنَّ 

 الؿقراث بقـفؿا.

وأما إذا كاكت الؼربك مـ جفة إب، ففؾ تحجب البعدى مـ جفة إم، كلم 

 إب، و أم أم إم؟

 :فقف ققٓن 

قل الشافعل، والحـػقة، أهنا تحجبفا، ويؽقن الؿقراث لؾؼربك، وهق ق األٗي:

 ورواية طـ أمحد.

هق بقـفؿا، وهق ققل مالؽ، وإوزاطل، وققٌل لؾشافعل، ورواية طـ  اهجاُٛ:

أمحد: ٕنَّ إب الذي ُتديل بف الجدة ٓ يحجب الجدة مـ قبؾ إم: فالتل ُتديل بف 

ب أوىل أن ٓ تحجب، وفارقت الجدة التل مـ قبؾ إم: فنهنا ُتديل بإم وتحج

 مجقع الجدات.

أنَّ الجدات أمفات، ويرثـ مقراث إم طـد طدم  :ٗٗجٕ اهق٘ي األٗي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، والدارمل15/276(، وطبدالرزاق )6/237(، والبقفؼل )11/325أخرجف ابـ أبل شقبة ) (1)

 (، وهق أ ثر ثابت طـف بؿجؿقع صرقف.2946)
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وجقدها: فجفة مقراثفـ مجقًعا هل إمقمة، فنذا اجتؿعـ فالؿقراث ٕقرهبـ،  

كأباء وإبـاء، واإلخقة والبـات، وكؾ قبقؾ إذا اجتؿعقا فالؿقراث ٕقرهبؿ، 

 ، واهلل أطؾؿ.انصىابهق  وهذا انقىل

أما كقن إب ٓ ُيْسِؼط الجدة التل مـ قبؾ إم: فألهنا ٓ ترث مقراثف، إكؿا و

ا: ولذلؽ أسؼطتفـ إم، وباهلل التقفقؼ. ترث مقراث إم لؽقهنا أمًّ
(1)

  

 ٌٖ ٜطخ اإلخ٠ٛ َع ٚدٛز ادتس؟ ص:8ط َػأي١

 ژ   ژ ڈ﴿أما اإلخقة مـ إم َفقُْحَجبقن بالجد باإلمجاع: لؼقلف تعاىل: 

، [12الـساء:] ﴾ڳ ڳ گ   گ گ گ ک ک   ک ک ڑ ڑ

 والؽَللة مـ ٓ ولد لف وٓ والد، والجد أٌب.

  واختؾػ أهؾ العؾؿ يف اإلخقة إشؼاء، واإلخقة ٕب هؾ يرثقن مع الجد

أم ٓ؟ فذهب صائػة مـ أهؾ العؾؿ إىل طدم تقريثفؿ وحجبفؿ بالجد: ٕنَّ الجد 

 ک ک ک ک  ڑ ڑ ﴿أٌب فقحجب مـ يحجبف إب، قال تعاىل: 

 ٻ       ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿، وقال تعاىل: [27إطراف:] ﴾گ گ

 ، يف آيات آخرى.[38يقسػ:] ﴾پ

وهذا الؼقل ثبت طـ أبل بؽر الصديؼ، وطبد اهلل بـ طباس، وطبد اهلل بـ 

، وهق ققل أمحد يف رواية، وبعض الحـابؾة، وبعض الشافعقة، والحـػقة،  الزبقر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.156-155)ص التحؼقؼات (9/58-59 )الؿغـلاكظر:  (1)
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 ؼقؿ، وهق ققل الظاهرية.واختاره البخاري، وشقخ اإلسَلم، وابـ ال 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  ﴿ويدل طىل ذلؽ آية الؽَللة يف آخر الـساء: 

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 

فؼد  ،[176]الـساء: ﴾چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

 لؽ هفـا.سؿاه اهلل كَللة: فؽؿا وافؼقا طىل ذلؽ يف اإلخقة ٕم: لزمفؿ ذ

  وذهب مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ إىل تقريث اإلخقة مع الجد، بحجة أكف مل يلت

فقفؿ معف كص، وبلهنؿ ُيدلقن إىل الؿقت بإب كؿا ُيديل الجد إلقف بإب، وهذا 

، وهق ققل الؿالؽقة، وأكثر الحـابؾة، الؼقل اشتفر طـ طؿر، وزيد بـ ثابت 

 أمحد، ثؿ اختؾػقا يف كقػقة تقريثفؿ معف.والشافعقة، وهل الرواية الؿشفقرة طـ 

، واهلل أطؾؿ.انقىل األولهق  وانصىابولفؿ تػاصقؾ يطقل ذكرها، 
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (6738 )الػتح (6/246-248 )ســ البقفؼل (1731 )الؿحىل (9/66 )الؿغـلاكظر:  (1)

التحؼقؼات ( 139)صالرائد يف طؾؿ الػرائض ( 31-35)صأطَلم الؿققعقـ (1/374 )

ؿقع الػتاوىمج (31/342.) 
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ًِ َيِرُخ ٔبالٓتِعٔصِئب ٌِ َم  َفِصْل ٔفي َبَيا

ب، ملخقٌذ مـ العصب بؿعـك الشد،  التعصيب لغة: ب يعصِّ مصدر طصَّ

 ٕهنا محقطة بالرأس وتشده. واإلحاصة والتؼقية، ومـف: العصائب، وهل العؿائؿ:

قا طصبة: ٕهنؿ  والَعَصبَُة مجع طاصب، وطصبة الرجؾ: قرابتف ٕبقف، ُسؿُّ

طصبقا بف، أي: أحاصقا بف، فإب صرف، وآبـ صرف، وإخ جاكب، والعؿ 

 جاكب. وققؾ: سؿقا بذلؽ لتؼقي بعضفؿ ببعض.

ػ بالحؽؿ، هق مـ يرث بغقر تؼدير مـ القارثقـ، وهذا تعري واصطالًحا:

وهق أسؾؿ مـ كثقر مـ التعاريػ التل يراد هبا ضبط العصبة فَل تسؾؿ مـ آكتؼاد، 

واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 أقػاّ ايعضب١. ص:1ط َػأي١

 تـؼسؿ العصبة إىل قسؿقـ: طصبة بـسب، وطصبة بسبب.

 أوال: العصبة باليشب، وتيكشه إىل ثالثة أقشاو:
 اهقضٍ األٗي: عصبٞ باهِفط.

الؿجؿع طىل إرثفؿ إٓ الزوج، وإخ مـ إم، وهؿ القارثقن مـ الرجال 

وهؿ اثـا طشر: آبـ وابـ آبـ وإن كزل، وإب والجد مـ قبؾ إب وإن طَل، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( لؾػقزان.111)ص التحؼقؼات الؿرضقةواكظر:  (1)
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وإخ الشؼقؼ وإخ ٕب، وابـ إخ الشؼقؼ وإن كزل، وابـ إخ ٕب وإن كزل،  

وابـ والعؿ الشؼقؼ وإن طَل، والعؿ ٕب وإن طَل، وابـ العؿ الشؼقؼ وإن كزل، 

 العؿ ٕب وإن كزل. ومل كذكر الؿعتؼ: ٕنَّ طصقبتف بسبب ٓ بـسب.

 أسهاّ ايعضب١ بايٓؿؼ. ص:2ط َػأي١

 هلا ثالثة أحكاو:

    ٹ ٿ﴿مـ اكػرد مـفؿ أخذ مجقع الؿال: لؼقلف تعاىل طـ إخ:  أسسٖا:

، فؼد ورث إخ مجقع الؿال مـ أختف إذا مل يؽـ لفا [176الـساء:] ﴾ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

ابـف، وإب والجد أوىل: لؼرهبؿ، وققس طؾقف بـق اإلخقة وإطؿام، ولد، وآبـ و

 وبـقهؿ، والؿقايل بجامع التعصقب.

إذا كان مع صاحب فرض، أو فروض أخذ ما أبؼتف الػروض: لحديث  ثاْٝٗا:

 .«ألحؼقاَالػرائضَبلهؾفا...»: ابـ طباس 

يؿؽـ معف إذا استغرقت الػروض التركة سؼط إٓ آبـ: فنكف ٓ  ثايجٗا:

آستغراق، وإب والجد: فنهنؿا يرثان طـد ذلؽ بالػرض السدس.
(1)

 

 دٗات ايتعضٝب. ص:3ط َػأي١

ة، ثؿ العؿقمة، ثؿ ذو القٓء، وقد مجعت يف  ة، ثؿ إُُخقَّ جفة البـقة، ثؿ إُُبقَّ

 بقٍت:

ال  ا ُذو ال ـــو  ــٌة و   لَتتهَؿـــهُبـُـــــَوٌة ُأُبـــــَوٌة ُأُحـــــَوه           ُعُؿوم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/22-23.)الؿغـل( 21)ص الرائد( 117)ص التحؼقؼاتاكظر:  (1)
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ويدخؾ يف البـقة )ابـ آبـ وإن كزل(، ويف إبقة )الجد وإن طَل(، ويف  

 إخقة )ابـ إخ وإن كزل( ويف العؿقمة )ابـ العؿ وإن كزل(.

وبعض أهؾ العؾؿ جعؾ )الجدودة( مع )إخقة(، ثؿ بعدهؿ )بـق إخقة( 

اب يف الؿسللة، بـاًء طىل تقريثفؿ الجد مع إخقة، وقد تؼدم بقان الصق

أطؾؿ. واهلل
(1)

 

 ادتُاع ايعضب١. ص:4ط َػأي١

إذا اجتؿع طاصبان، واستقيا يف الجفة والدرجة والؼقة: اشتركقا يف الؿال 

م إقرب يف  ، ُقدِّ بالسقية، أو فقؿا أبؼت الػروض، وإن اختؾػا يف الجفة، كلٍخ وطؿٍّ

 طىل حسب ترتقب الجفات السابؼة. -وهق إخ-الجفة 

فة: كظركا يف الدرجة، وهق الؼرب إىل الؿقت فقؼدم إقرب، وإن اتػؼا يف الج

 كلن يترك أًخا ٕبقف، وابـ أخقف الشؼقؼ، فقستحؼ الؿاَل إُخ ٕب.

وإن اتػؼا يف الجفة والدرجة: كظركا يف الؼقة، كفالؽ طـ شؼقؼ وأخ ٕب، 

 فقستحؼ الؿاَل الشؼقُؼ.

 : قاي اجلعربٜ

م تُ  ي 
ــده ـةه الَتؼ  ف  ه بهاجل  ـال  ف  ع   اث 

ال ُؼَوةه ُم بـه ي 
ـده ا الَتؼ  مُه  ـد  ع  ب               و 

ـهه بـه ــَم بهُؼر 
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.22)ص الرائد( 118)ص التحؼقؼاتاكظر:  (1)

 (.22)ص الرائد( -118)ص التحؼقؼاتاكظر:  (2)
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 اهقضٍ اهجاُٛ: اهعصبٞ باهغري.

 أي: طصبة بقاسطة غقره، وهؿ أربعة أصـاف، هـ ذوات الـصػ، والثؾثقـ.

بـت الصؾب واحدة فلكثر، بآبـ واحد فلكثر: لؼقلف تعاىل:  إحداًٍ:

 .[11الـساء:] ﴾ڱ ڱ ڳ  ڳ ڳڳ گ  گ گ﴿

بابـ آبـ فلكثر،  -وإن كزلت بؿحض الذكقر-بـت آبـ فلكثر  الثاىية:

سقاء كان أخاها، أو ابـ طؿفا الؿساوي لفا يف الدرجة: لمية السابؼة. وطىل هذا 

ســ كؿا يف  ،طامة أهؾ العؾؿ، وثبت ذلؽ طـ زيد بـ ثابت، وطائشة 

(، والبقفؼل 15/252) ػ طبد الرزاقمصـ(، و2937، و2935) الدارمل

مـ صريؼ إبراهقؿ الـخعل طـف، ومل يسؿع مـف.  (، وجاء طـ طظ 6/235)

 أخرجف ابـ أبل شقبة.

: فجعؾ الؿال لؾذكر دون إكثك. أخرجف طـف طبد وخالػ ابـ مسعقد 

 ( بنسـاد صحقح.15/251الرزاق )

ف؟ كفالؽ طـ بـتقـ، وهؾ يعصبفا ابـ آبـ إكزل مـفا إذا احتاجت إلق

 وبـت ابـ، وابـ ابـ ابـ؟ فقف خَلف بقـ أهؾ العؾؿ:

  فجؿفقر العؾؿاء، وطامة الػؼفاء جعؾقه معصبًا لفا: ٕنَّ أية تشؿؾف

، وإذا كان أبقه يعصبفا، ﴾ڱ ڱ ڳ  ڳ ڳڳ گ  گ گ﴿

وهق أقرب إىل الؿقت: ففق مـ باب أوىل، وهذا الؼقل ثبت طـ زيد بـ ثابت 
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 ظ ، وكؼؾ طـ ط .بنسـاد مـؼطع: فنكف مـ صريؼ إبراهقؿ الـخعل طـف 

  وذهب داود، وأبق ثقر، وابـ حزم إىل أن الؿال لؾذكر دون بـت آبـ

َفَلولكَ»: إقرب مـف، واستدلقا طىل ذلؽ بحديث ابـ طباس  َبؼل فام

 .«ذكر رجؾ

 وأجاب الجؿفقر بتخصقص طؿقم الحديث بأية الؿتؼدمة.

، ومـ بعدهؿ مـ الػؼفاء، مجهىر انصحاتحقـ ما ذهب إلقف يف الؿسللت وانصحيح

 گ  گ گ﴿والؿحدثقـ أكف يعصبفا ويتؼاسؿان لؾذكر مثؾ حظ إكثققـ: لمية 

.﴾ڱ ڱ ڳ  ڳ ڳڳ
(1)

  

        ڃ ڄ﴿إخت الشؼقؼة فلكثر، بإخ الشؼقؼ فلكثر: لؼقلف تعاىل:  الثالثة:

خ مـ إب ، وٓ يعصب إ[176الـساء:] ﴾چ چ چ چ ڃ ڃ   ڃ

 إخت الشؼقؼة إمجاًطا: ٕكف ٓ يساويفا يف الـسب: لؽقهنا أققى مـف.

إخت ٕب فلكثر مع إخ ٕب فلكثر، ويدل طىل ذلؽ أية  الرابعة:

 السابؼة.

  ـُ مسعقد وخالػ اب
(2)

يف حالة استؽؿال الشؼائؼ والبـات الثؾثقـ،  

وابـ حزم، واختؾػ فقف طىل  فجعؾ الباقل لؾذكقر دون اإلكاث، وتبعف أبق ثقر،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مصـػ طبد الرزاق (15/395- )آستذكار )1729 )حىلالؿ (9/12- )الؿغـلاكظر:  (1)

 . (11/249)مصـػ ابـ أبل شقبة (6/235) البقفؼل(، و15/252)

 ( بنسـاد صحقح طـف.2896(، والدارمل )11/247أخرجف ابـ أبل شقبة ) (2)
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داود، وخالػ أيًضا يف مسللة )أخت شؼقؼة، وأخت ٕب، و أخ ٕب( فجعؾ  

لؾشؼقؼة الـصػ، وجعؾ لألخت ٕب إضر هبا مـ الؿؼاسؿة، أو السدس.
(1)

 

  ومذهب الجؿفقر مـ الصحابة ومـ بعدهؿ أهنا طصبة بلخقفا، تؼاسؿف

 ڃ   ڃ        ڃ ڄ﴿ققلف تعاىل:  : لعؿقمانصحيحلؾذكر مثؾ حظ إكثققـ، وهق 

  (2).﴾چ چ چ چ ڃ

ابـ إخ ٓ يعصب إخت ٕب، وإن احتاجت إلقف طـد أهؾ العؾؿ،  تيبيُ:

، وإن كزل، وابـ إخ لقس بلٍخ،  ـٌ ـِ اب ـَ آب بؾ يلخذ هق الباقل، وذلؽ ٕنَّ اب

 وذلؽ كفالؽ طـ شؼقؼتقـ، وأخت ٕب، وابـ أخ ٕب.

  :الرحبقة صاحب قاي

ولـقس ابـن األخ بالـؿــعـصب           مـن مثؾــه أو فوقــه فـي الــسب
(3)

 

 اهقضٍ اهجاهح: اهعصبٞ ًع اهغري.

ومها صـػان: إخت الشؼقؼة فلكثر مع البـت، أو بـت آبـ، وإن كزلت 

بؿحض الذكقر، وإن كثرن، وكذلؽ إخت ٕب فلكثر مع البـت، أو بـت آبـ 

 قر وإن كثرن.وإن كزلـ بؿحض الذك

 :الرحبقة قاي صاحب

 واألحـــوات إن ةؽــن  بـــات           فـفــن مـعفــن  مــعصبــــات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مل يثبت طـف ذلؽ كؿا تؼدم. (1)

  (15/427-.)ذكارآست (9/16- )الؿغـل (1725 )الؿحىلاكظر:  (2)

  (9/17-18.)الؿغـلاكظر:  (3)
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 :-وهق أضبط- ٗقاي غريٖ

 واألحـــوات ال ألم  عصبــات           مـع بــات االبـن أو مـع  البــات

نَّ الؿتؼدم يف الباب: أ صحقح البخاريودلقؾ ذلؽ حديث ابـ مسعقد يف 

قضك يف بـٍت وبـت ابـ وأخت: لؾبـت الـصػ، وٓبـة آبـ السدس،  الـبل 

 وما بؼل فؾألخت.

ففذا الحديث دلقؾ ضاهٌر طىل أنَّ إخت طصبة يف حالة وجقد البـات، وقد 

 أخذ بذلؽ طامة أهؾ العؾؿ مـ الصحابة ومـ بعدهؿ.

  وخالػ يف ذلؽ ابـ طباس إخقات ، وكلكف مل يبؾغف الحديث، فلسؼط

طـد وجقد البـات، وهق ثابٌت طـف. وصحَّ أنَّ ابـ الزبقر كان يؼقل بذلؽ، ثؿ 

 رجع طـف. وأخذ بؼقل ابـ طباس داود الظاهري.

 ٺ ڀ ڀ ڀ  ڀ پ پ﴿طىل ققلف بؼقلف تعاىل:  واستدل ابـ طباس 

 ، فؾؿ يجعؾ لألخت شقئًا إٓ مع طدم القلد.[176الـساء:] ﴾ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

بلنَّ أية لقس فقفا ما يؿـع إرث  : الٍ ابٔ عباؽٚٝأدٝب عٔ اغتس

إخت بالتعصقب مع البـت، وإكؿا فقفا مـع إرثفا بالػرض: ٕكف شرط ٕخذها 

 الـصػ فرًضا طدم القلد.

: أخذ الباقل بدٓلة الؼرآن، والسـة،  ثؿ إكف لق كان مع إكاث القلد أٌخ لغقر أمٍّ

، ومل [176الـساء:] ﴾ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ    ٹ ٿ ﴿واإلمجاع مع أنَّ اهلل سبحاكف قال: 
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 ڀ ڀ ڀ  ڀ پ پ﴿يؿـع ذلؽ مقراثفا مـفا إذا كان القلد أكثك، ففؽذا ققلف: 

ٓ يؿـع أن ترث غقر الـصػ مع أكقثة القلد، أو  ﴾ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

 ترث الباقل إذا كان كصًػا: ٕنَّ هذا غقر الذي أططاها إياه فرًضا مع طدم القلد.

 ؿا إذا كان مع إخت طاصٌب ذكر، هؾ تؼدم إخت واختؾػ أهؾ العؾؿ فق

 َأِم العاصب الذكر؟

  فذهب إسحاق بـ راهقيف، وابـ حزم إىل أكف يؼدم العاصب الذكر، وإن كان

َفَلولكَ»: بعقًدا مـ الؿقت: لحديث ابـ طباس  َالػرائض؛ َأبؼت فام

 .«ذكر رجؾ

 ـات مؼدمة طىل وذهب مجفقر العؾؿاء والػؼفاء إىل أنَّ إخت العاصبة بالب

العصبة الذكقر إٓ أخاها فنهنا تؼاسؿف، واستدلقا بحديث ابـ مسعقد الؿتؼدم، 

 وخصصقا بف حديث ابـ طباس الؿذكقر.

إذا كان أخقها ٓ يسؼطفا، بؾ تشاركف: فؿـ باب أوىل أن ٓ  ٗقاي اجلٌٔ٘ر:

 يسؼطفا طاصٌب أبعد مـف، بؾ تؼدم طؾقف.

ا يف هذه الؿسللة كصر فقف ققل بحث مػقٌد  ولؾعَلمة ابـ الؼقؿ  جدًّ

وهق تابع يف ذلؽ لشقخف شقخ اإلسَلم  أطَلم الؿققعقـالجؿفقر: فراجعف مـ 

جامع العؾقم يف  ورجح ذلؽ أيًضا الحافظ ابـ رجب  ،ابـ تقؿقة 
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، واهلل أطؾؿ.أقزب، وهق والحؽؿ

(1)
 

ـِ أَْجَؿَع أَْهُؾ اْلِعْؾِؿ طَ  (9/15 :)قال ابـ قدامة   ْب
ِ
َؾك َأنَّ َبـَاِت آ

ـْ َيْحُجبُُف اْلبَـَاُت، َوفِل َجْعِؾ  َـّ لَِؿ ، َوَحْجبِِف َـّ َـّ فِل إْرثِِف بَِؿـِْزَلِة اْلبَـَاِت ِطـَْد َطَدمِِف

َـّ طَ  ََخَقاِت َمَعُف ْٕ ـِ َص ا ـَ الثُُّؾثَقْ َـّ إَذا اْستَْؽَؿْؾ ُف ـْ َأْسَػَؾ َسَؼَط مَ  :بَاٌت، َوفِل َأكَّ

 ه.اَـّ مِـْفُ 

 ثاىّيا: العصبة بالشبب.

هق الؿعتؼ صاحب القٓء، ذكًرا كان أم أكثك، وطصبتف الؿتعصبقن بلكػسفؿ، 

فؽؾ مـ أطتؼ طبًدا، أو أمًة إطتاًقا مـجًزا، أو معؾًؼا بصػة، ووجد الؿعؾؼ طؾقف، أو 

يف  دبَّره، أو أطتؼ طؾقف بالؽتابة، أو طتؼ بسبب تؿثقؾف بف، أو ما أشبف ذلؽ، أو أطتؼف

زكاة، أو كػارة، أو كذر: ثبت لف القٓء طىل العتقؼ بسبب هذا العتؼ، وكؿا يثبت 

لؾؿعتؼ القٓء طىل العتقؼ بطريؼ الؿباشرة كذلؽ يثبت لف القٓء طىل فرع العتقؼ 

بطريؼ السراية مـ أوٓده وحػدتف وإن كزلقا: ٕهنؿ فرع مـ أطتؼف، والػرع يتبع 

ويف ذلؽ مسائؾ وقققد يليت بقاهنا إن شاء اهلل يف  أصؾف: أشبف ما لق باشر طتؼفؿ،

باب القٓء، كسلل اهلل طز وجؾ أن يقفؼـا إلتؿام هذا الؽتاب، وأن يـػع بف مملَػف 

وسائر الؿسؾؿقـ.
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جامع العؾقم  (31/348 )مجؿقع الػتاوى (1/364-369 )أطَلم الؿققعقـاكظر:  (1)

 (11/244- )ابـ أبل شقبة (1713 )الؿحىل (9/9 )الؿغـل (2/425-423 )والحؽؿ

التحؼقؼات (.-114)ص 

  (9/243( )9/239-245.)ـلالؿغ( 119)ص التحؼقؼاتواكظر:  (2)
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 ٌٖ ع٢ً املهاَتب ٚال٤ إشا أعتل ْؿػ٘؟ ص:5ط َػأي١

  جاء طـ بعض أهؾ العؾؿ أهنؿ قالقا: ٓ وٓء طؾقف، وهق ققل طؿرو بـ

 ثقر، وقال قتادة، ومؽحقل: ٓ وٓء طؾقف: إٓ أن يشترط.ديـار، وأبل 

  وطامة الػؼفاء طىل أنَّ لؾسقد طؾقف القٓء: ٕكف هق الؿعتؼ لؾؿؽاَتب، وٕكف

ُمـِْعؿ طؾقف: فننَّ مال العبد وكسبف لسقده، فجعؾ ذلؽ لف، ثؿ باطف بف حتك طتؼف، 

الؿؽاتبقـ يدطقن فؽان هق الؿعتؼ، وقد اشتفر بقـ الصحابة ومـ بعدهؿ أنَّ 

مقايل مؽاتبقفؿ، فقؼال: أبق سعقد مقىل أبل أسقد، وسقريـ مقىل أكس، وسؾقؿان 

: فننَّ قصتفا أهنؿ بـ يسار مقىل مقؿقكة، ويدل طىل ذلؽ حديث بريرة ا

 كاتبقها وهؿ يريدون القٓء، وأكف كان لفؿ لق مل تشترها طائشة، واهلل أطؾؿ.

التقفقؼ. ، وباهللانصىابهق  وقىل اجلمهىر
(1)

  

 إشا َات املعَتل ٚخًـ أبا َعٔتٔك٘ ٚابٔ َعٔتٔك٘؟ ص:6ط َػأي١

  ذهب مجاطة مـ أهؾ العؾؿ إىل أنَّ لألب السدس، والباقل لؾقلد، وهق ققل

شريح، والـخعل، وأمحد، وإسحاق، والعـبري، وإوزاطل، وأبل يقسػ: ٕنَّ 

يف  آبـ وإب كَلمها طصبة ٓ يسؼط أحدمها أخر، وإكؿا يتػاضَلن

 الؿقراث، فؽذلؽ يف اإلرث بالقٓء.

  ،وذهب أكثر الػؼفاء إىل أنَّ الؿال لَلبـ، وهق ققل سعقد بـ الؿسقب

وططاء، والشعبل، والحسـ، والحؽؿ، وقتادة، ومحاد، ومالؽ، والثقري، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/225-226.)الؿغـلاكظر:  (1)
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والشافعل، وأبل حـقػة، ومحؿد وغقرهؿ: ٕنَّ آبـ أقرب العصبة، وإب  

انقىل  . وهذآ يرث بالقٓء ذو الػرض بحالوالجد يرثان معف بالػرض، و

، واهلل أطؾؿ.أقزب
(1)

 

 إشا َات املعَتل ٚخًـ أخا َعٔتٔك٘ ٚدٖس َعٔتٔك٘؟ ص:7ط َػأي١

  ل الجد أًبا أن يجعؾ الؿال لؾجد: ٕكف أقرب طصبة مـ مؼتضك ققل مـ كزَّ

 .انصىابإخ، وهذا هق 

  ققل ططاء، وذهب مجاطة مـ أهؾ العؾؿ إىل أنَّ الؿال بقـفؿا كصػان، وهق

 والؾقث، وإوزاطل، وأمحد، وققٌل لؾشافعل، وأبل يقسػ، ومحؿد.

 .وقال مالؽ: لألخ. وهق ققٌل لؾشافعل
(2)

  

ُُعٔتل  ص:8ط َػأي١ ُُعَتُل َٔ اٞي  ؟-صاسب ايٛال٤-ٌٖ ٜطخ اٞي

  طامة أهؾ العؾؿ طىل أنَّ التقارث بالقٓء ٓ يؽقن إٓ لؾُؿعتِؼ: لؼقلف :

 .«إكامَالقالءَلؿـَأعتؼ»

 وس، وشريح بتقريثف، واختار هذا شقخ اإلسَلم، واستدل لفذا وقال صا

( وغقره، قال: مات رجؾ 2156طـد الترمذي ) الؼقل بحديث ابـ طباس 

 ومل يترك وارًثا إٓ طبًدا هق أطتؼف، فلططاه الـبل  طىل طفد رسقل اهلل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/246-.)الؿغـلاكظر:  (1)

  (9/247.)الؿغـلاكظر:  (2)
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مقراثف. وهق مـ صريؼ: طؿرو بـ ديـار طـ طقسجة طـ ابـ طباس، ُروي  

 ًٓ د بالرواية طـف طؿرو بـ ديـار، وقال البخاري: مقصق  ومرسًَل، وطقسجة تػرَّ

مل يصح حديثف. وقال أبق حاتؿ، والـسائل: لقس بالؿشفقر. وقال الذهبل يف 

الؿغـل يعرف. وذكره العؼقظ يف ٓ :الضعػاء ،وساق لف هذا الحديث ،

 وقال: ٓ ُيتابع طؾقف. ووثؼف أبق زرطة.

ؼب هذا الحديث: العؿؾ طـد أهؾ العؾؿ يف هذا الباب ط ٗقاي اهرتًذٜ 

 هأنَّ مقراثف يجعؾ يف بقت الؿسؾؿقـ.ا

مقراثف لبقت الؿسؾؿقـ، ولق صحَّ الحديث: لؽان  :قال أتى عثد اهلل غفز اهلل نه

ًٓ طىل أنَّ الـبل  هق وايل الؿسؾؿقـ، فصرفف ذلؽ الؿصرف لؿا بقـفؿا  محؿق

لؽ، واهلل أطؾؿ.مـ القٓء، ٓ ٕكف يستحؼ بذ
(1)

  

 ًٖو ٖايو ٚتطى ابين عِ أسسُٖا أر ألّ؟ ص:9ط َػأي١

  ،مجفقر الػؼفاء طىل أنَّ إخ ٕم يلخذ السدس، ويتؼاسؿان الباقل كصػقـ

 وهق مذهب مالؽ، والشافعل، وأمحد وغقرهؿ.

  ،وذهب بعض الػؼفاء إىل تؼديؿ إخ ٕم: ٕهنؿا استقيا يف قرابة إب

شؼقؼ وأٍخ ٕب، وهذا ققل شريح، والحسـ،  وفضؾف هذا بإم: فصار كلخٍ 

 وابـ سقريـ، وططاء، والـخعل، وأبل ثقر.

، واهلل أطؾؿ.انقىل األولهق  وانصىاب
(2)

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.195)ص آختقارات (9/253 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (9/35-.)الؿغـلاكظر:  (2)
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 ًٖهت اَطأ٠ ٚتطنت ابين عِ أسسُٖا ظٚز؟ ص:11ط َػأي١ 

  إذا هؾؽت امرأٌة وتركت ابـل طؿ أحدمها زوج: فؾؾزوج الـصػ، والباقل

: فؾؾزوج الـصػ، ولألخ  بقـفؿا كصػان طـد الجؿقع: فنن كان أخر أًخا مـ أمٍّ

.السدس، والباقل بقـفؿا طـد الجؿفقر، وقضك بف طظ 
(1)

 

  وجاء طـ ابـ مسعقد
(2)

 ىئ﴿أنَّ الباقل لألخ: ٕكف مجع قرابتقـ:  

، وهق ققل الحسـ، وأبل ثقر، وأهؾ [ 75إكػال: ] ﴾      ی ی ىئ  ىئ

 الظاهر.

.لبخاري ، وهق اختقار اقىل اجلمهىرهق  وانصحيح
(3)

 

وقد أمجعقا يف ثَلثة إخقة لألم أحدهؿ ابـ طؿٍّ أنَّ لؾثَلثة الثؾث،  

  (6745.)الػتحوالباقل ٓبـ العؿ. قالف الحافظ يف 

 املؿٖطٜن١. ص:11ط َػأي١

ا، وإخقة ٕم، وإخقة أشؼاء. صٛضتٗا:  أن هتؾؽ امرأٌة وتترك زوًجا، وُأمًّ

 :ٕنَّ أهؾ الػرائض استغرققا  فاختؾػ أهؾ العؾؿ هؾ يسؼط اإلخقة إشؼاء

 التركة، أم أهنؿ يشركقن اإلخقة ٕم يف كصقبفؿ: ٕهنؿ يشتركقن معفؿ يف إم؟

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، والبقفؼل 252-11/251(، وابـ أبل شقبة )135) ســفأخرجف سعقد بـ مـصقر يف  (1)

 (، ولف صريؼان يحسـ هبؿا.6/239)

 ( بنسـاد صحقح.11/252أخرجف ابـ أبل شقبة ) (2)

  (6745.)الػتح (9/33 )الؿغـلاكظر:  (3)
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لؾزوج الـصػ )ثَلثة أسفؿ(، ولألم السدس  :فالؿسللة أصؾفا مـ ستة 

 )سفؿ( ولإلخقة ٕم الثؾث )سفؿان(، وٓ يبؼك شلء مـ السفام.

 كقن اإلخقة ٕم: ٕهنؿ يشتركقن فذهب مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ إىل أهنؿ يشر

 .معفؿ يف إم

، وهق مذهب وهق ثابت طـ طؿر، وزيد بـ ثابت وطبد اهلل بـ مسعقد 

 مالؽ، والشافعل، وإسحاق وغقرهؿ.

  وذهب مجاطة مـ أهؾ العؾؿ إىل أنَّ إشؼاء يسؼطقن وٓ يرثقن: ٕهنؿ

 .طصبة، وقد استغرقت الػروض التركة فؾؿ يبؼ لفؿ شلء

مـ صرق يؼقي بعضفا بعًضا، وجاء طـ ابـ  لؼقل ثبت طـ طظ وهذا ا

مسعقد بنسـاد حسـ، ولعؾف كان يؼقل هبذا ثؿ رجع إىل الؼقل إول، وهق ققل 

الشعبل، والعـبري، وأمحد، ويحقك بـ آدم، وشريؽ، وكعقؿ بـ محاد، وأبل ثقر، 

 وابـ الؿـذر، وأصحاب الرأي.

طز وجؾ أططك اإلخقة ٕم الثؾَث يشتركقن : ٕنَّ اهلل انصىابهق  وهذا انقىل

فقف، فؾق أدخؾـا معفؿ إشؼاء: لؽـا قد أكؼصـاهؿ طـ حؼفؿ الذي أططاهؿ اهلل 

إياه، وٕنَّ اهلل تعاىل جعؾ لإلخقة ٕم أحؽاًما يف آية الؽَللة التل يف أول سقرة 

لـساء، الـساء، وجعؾ لألشؼاء أحؽاًما أخرى يف آية الؽَللة التل يف آخر سقرة ا

فؾقس لـا أن كجؿع بقـ مـ فرق اهلل بقـفؿ يف إحؽام، وهذا الؼقل اختاره شقخ 
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اإلسَلم وتؾؿقذه ابـ الؼقؿ رمحة اهلل طؾقفؿا.
(1)

 

ًٓ  تيبيُ: لق كان مؽان ولد إبقيـ طصبة مـ ولد إب: سؼط ولد إب قق

َـّ أخقات ٕبقيـ أو ٕب، ُيعطك فرضفـ، وتعقل الؿ سللة.واحًدا، وإن ُك
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- (1/355أطَلم الؿققعقـ (31/339-345 )مجؿقع الػتاوى (9/24- )الؿغـلاكظر:  (1)

356 )ابـ أبل شقبة (11/258 )الســ الؽبرى (6/257 )الدارمل (2925- ) طبد

  (25-.)ســ ابـ مـصقر (15/249 )الرزاق

(2) الؿغـل (9/26.) 
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 َفِصْل ٔفي احَلِذٔب

هق الؿـع، يؼال: حجبف إذا مـعف، والحاجب هق الؿاكع، ومـف  احلجب لغة:

 الحجاب، وهق ما يستر الشلء.

مـع مـ قام بف سبب اإلرث مـ اإلرث بالؽؾقة، أو مـ  واحلجب اصطالًحا:

قْف.  أوفر َحظِّ

 أْٛاع اذتذب. ص:1ط َػأي١

 الحجب كقطان:

بر طؾقف بالؿاكع، وقد تؼدم الؽَلم طىل حجٌب بالقصػ، وهقالؿع األول:

 مقاكع اإلرث، وهل الرق، والؼتؾ، واختَلف الديـ.

 حجب بالشخص، ويـؼسؿ إىل قسؿقـ: والثاىي:

 الكشه األول: حذُب ىكصاٌ.

وهق مـع مـ قام بف سبب اإلرث مـ أوفر حظقف، ويدخؾ طىل مجقع القرثة، 

 ثة ازدحامات.وهق طىل سبعة أضرب، أربعة مـفا اكتؼآت، وثَل

 أًا االُتقاالت فٔٛ أربعٞ:

اكتؼال مـ فرض إىل فرض أقؾ مـف،وهذا يؽقن يف حؼ مـ لف فرضان،  أسسٖا:
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 وهؿ مخسة: الزوجان، وإم، وبـت آبـ، وإخت مـ إب. 

اكتؼال مـ التعصقب إىل الػرض، وهذا يؽقن يف حؼ إب والجد  ايجاْٞ:

 فؼط.

التعصقب، وهذا يف حؼ ذوات الـصػ اكتؼال مـ الػرض إىل  ايجايح:

 والثؾثقـ، فنذا وجد معصبفا: حجبفا مـ الػرض إىل التعصقب.

اكتؼال مـ تعصقب إىل تعصقب، وهذا يؽقن يف حؼ العصبة مع الغقر:  ايطابع:

فننَّ لألخت مثًَل مع البـت الباقل، وهق الـصػ، ولق كان معفا أخقها: كان الباقل 

 ققـ.بقـفؿا لؾذكر مثؾ حظ إكث

 ٗأًا االسدحاًات فٔٛ ثالثٞ:

ازدحاٌم يف الػرض، وهذا يؽقن يف حؼ سبعة مـ القرثة، وهؿ  أسسٖا:

الجدات، والزوجات، والعدد مـ البـات، ومـ بـات آبـ، وإخقات الشؼائؼ، 

 وإخقات ٕب، والعدد مـ ولد إم.

ا وجد ازدحام يف التعصقب، وهذا يؽقن يف حؼ كؾ طاصب بـػسف إذ ايجاْٞ:

 معف مـ هق مثؾف.

ازدحام يف العقل، وهذا يؽقن يف حؼ أصحاب الػروض إذا تزامحقا  ايجايح:

يف الػريضة القاحدة: ٕكف لقس بعضفؿ بلحؼ باإلرث مـ بعض، فقؾحؼ الـؼص 

 مجقعفا حتك يتؿؽـ مـ قسؿتفا.
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 الكشه الجاىي: حذب احلرماٌ. 

لعصبة بعضفؿ هق أن يسؼط الشخص غقره مـ اإلرث بالؽؾقة، كحجب ا

ببعض، ويؿؽـ تلتقف طىل مجقع القرثة: إٓ ستة وهؿ: إبقان، والزوجان، 

 والقلدان.

 أقػاّ ايٛضث١ بايٓػب١ إيٝ٘. ص:2ط َػأي١

 هؿ طىل أربعة أقسام:

 ٓ ُيحجب وٓ َيحجب، وهؿ الزوجان. أسسٖا:

 يحجب غقره وٓ ُيحجب، وهؿ إبقان والقلدان. ايجاْٞ:

 حجبقن، وهؿ أوٓد إم.يحجبفؿ غقُرهؿ، وٓ يَ  ايجايح:

 ُيحَجب، وَيحجب غقره، وهؿ بؼقة القرثة. ايطابع:

 وسـذكر مجقع القرثة الذيـ يحجبقن حجب حرمان مع بقان مـ يحجبفؿ:

 الجد، يحجبف إب، وكؾ جدٍّ أقرب. (1

 الجدة، تحجبفا إم، وكؾ جدة أقرب. (2

 ابـ آبـ، يحجبف آبـ، وكؾ ابـ ابـ أقرب. (3

آبـ، وكؾ ابـ ابـ أقرب، والبـتان فلكثر: إٓ إذا كان  بـت آبـ، يحجبفا (4

 هـاك معصب لفا كؿا تؼدم ذكره يف باب التعصقب.
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إخ الشؼقؼ، يحجبف آبـ، وابـ آبـ وإن كزل، وإب والجد طىل  (5 

 الصحقح.

إخت الشؼقؼة، يحجبفا آبـ، وابـ آبـ وإن كزل، وإب والجد طىل  (6

 الصحقح.

آبـ، وابـ آبـ وإن كزل، وإب والجد طىل  إخ ٕب، يحجبف (7

 الصحقح، وإخ الشؼقؼ، وإخت الشؼقؼة العاصبة مع الغقر طـد الجؿفقر.

إخت ٕب، يحجبفا كؾ مـ تؼدم ذكره يف الذي قبؾفا، وزيادة طىل ذلؽ  (8

 الشؼقؼتان فلكثر طـد استؽؿال الثؾثقـ، وطدم وجقد معصب.

وإن كزل، وإب والجد طىل الصحقح،  ابـ إخ الشؼقؼ، يحجب بآبـ (9

وإخ الشؼقؼ وإخ ٕب، وإخت ٕب العاصبة مع الغقر طـد الجؿفقر، 

 وإخت الشؼقؼة العاصبة مع الغقر أيًضا.

 ابـ إخ ٕب، بالثؿاكقة الؿتؼدمة، وابـ إخ الشؼقؼ. (15

 العؿ الشؼقؼ، بالتسعة الؿتؼدمة، وابـ إخ ٕب. (11

 ؿتؼدمة، وبالعؿ الشؼقؼ.العؿ ٕب، بالعشرة ال (12

 ابـ العؿ الشؼقؼ، باإلحدى طشرة الؿتؼدمة، وبالعؿ ٕب. (13

 ابـ العؿ ٕب، بآثـل طشرة الؿتؼدمة، وبابـ العؿ الشؼقؼ. (14

 ولد إم، بالػرع القارث، وإصؾ القارث مـ الذكقر. (15
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 الؿعتِؼ، يحجبف كؾ مـ تؼدم ذكره تحت ابـ العؿ ٕب مع ابـ العؿ ٕب. (16

وإدلة طىل ذلؽ تؼدم ذكرها أثـاء الؿسائؾ  :د اهلل غفز اهلل نهقال أتى عث

الؿتؼدمة، وباهلل التقفقؼ.
(1)

  

 ٌٖ املُٓٛع َٔ اإلضخ حيذب غريٙ؟ ص:3ط َػأي١

  فَل يحجب غقره يف  -ماكع مـ مقاكع اإلرث-مـ كان محجقًبا بالقصػ

ومؿـ قال بذلؽ طظ بـ أبل  ،ققل طامة أهؾ العؾؿ مـ الصحابة والتابعقـ

وزيد بـ ثابت، وهق ثابت طـفؿ، وهق ققل شريح، وطروة، وقتادة،  ،صالب 

 وابـ سقريـ، وأبل الزكاد، والثقري، ومالؽ، والشافعل، وأمحد، وأبل حـقػة.

  وخالػ يف الؿسللة ابـ مسعقد، وهق ثابت طـف، ومـ وافؼف: فحجبقا

بالؽافر، والؼاتؾ، والرققؼ، وبف قال أبق ثقر، وداود، ولعؾفؿ تؿسؽقا 

 چ ڃ ڃ﴿ ،﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ﴿ققلف تعاىل:  ؿقمبع

 ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ﴿، [12الـساء:] ﴾چ چ چ

 .[11الـساء:] ﴾﮷ ﮶

بعدم وجقد دلقؾ طىل التػريؼ بقـ مـ ذكروا وبقـ غقرهؿ،  ٚأداب ادتُٗٛض:

 گ  گ گ﴿وأيات الؿذكقرة ُأريد هبا ولد مـ أهؾ الؿقراث بدلقؾ أكف قال: 

فؾؿ يدخؾ يف أيات الذي حجب  ،[11الـساء:] ﴾ڱ ڱ ڳ  ڳ ڳڳ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.135-125)ص التحؼقؼات( 27-25)ص الرائداكظر:  (1)
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بؿاكع مـ مقاكع اإلرث، واهلل أطؾؿ.
(1)

  

 ايعٍٛ. ص:4ط َػأي١

لف معاٍن أقرهبا إىل الؿؼصقد يف الباب هق آرتػاع، يؼال: طال  اهع٘ي يف اهوغٞ:

 الؿقزان إذا ارتػع.

هق زيادة يف السفام، وكؼص يف إكصبة، وذلؽ بلْن يستغرق  ٗيف االصطالح:

م الؿسللة، ويبؼك بعضفؿ مل يحصؾ طىل مجقع السفام التل أهؾ الػروض مجقع سفا

 يستحؼفا، فتزاد سفام أصؾ الؿسللة: فقؼؾ كصقب كؾ واحد.

  فؿذهب طامة أهؾ العؾؿ مـ الصحابة والتابعقـ ومـ بعدهؿ هق الؼقل

بالعقل: لقصقر الـؼص طىل مجقع أهؾ الػروض كؾ  بحسبف، وأول مـ أفتك بذلؽ 

، وقال الؿحىل، وســ البقفؼلثابت طـف كؿا يف ، وهق طؿر بـ الخطاب 

، وهق ثابت بف مـ الصحابة طظ بـ أبل صالب، وزيد بـ ثابت، وابـ مسعقد 

، والحجة يف ذلؽ أنَّ ســ ابـ مـصقر، ومصـػ ابـ أبل شقبةطـفؿ كؿا يف 

ا مل يؽـ هـاك دلقؾ  إدخال الـؼص طىل أحدهؿ دون أخر يحتاج إىل دلقؾ، فؾؿَّ

طىل تؼديؿ أحدهؿ طىل أخر: ألحؼ الـؼص هبؿ مجقًعا طىل حسب فروضفؿ، 

كؿا يػعؾ بالؿػؾس يف تقزيع مالف بقـ الغرماء، والؿديقن الذي استغرقت ديقكف 

 تركتف وزادت: فنهنؿ ُيعطقن الديقن أسقة بقـفؿ كؾ  بحسب ديـف.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جامع العؾقم والحؽؿ( ط/العؾؿقة 5/375) آستذكار (9/175-176 )الؿغـلاكظر:  (1)

(2/429 )البحر الرائؼ (8/575 )بداية الؿجتفد (4/138 .ط/دار الحديث ) هناية

  (9/35.)الؿطؾب
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   وخالػ يف هذه الؿسللة ابـ طباس كؿا يف ،ســ ابـ مـصقرو ، ســ

وغقرمها، فؽان يؼقل كؿا صح طـف: يؼدم مـ قدمف اهلل، ويمخر مـ  البقفؼل

أخره اهلل. ومعـك ذلؽ أنَّ الذي يـتؼؾ مـ فرض إىل فرض هق الذي قدمف اهلل، 

 فُقعطك إولقنوالذي يـتؼؾ مـ فرض إىل تعصقب هق الؿمخر: فعىل هذا 

 فروضفؿ، ويعطك أخرون الباقل.

محؿد بـ الحـػقة، وططاء، وداود، وابـ حزم،  باس وقد قال بؼقل ابـ ط

، وهق اختقار شقخ اإلسَلم، وابـ الؼقؿ، والشقكاين يف ققلف وانصحيح قىل اجلمهىر

إخقر، وباهلل التقفقؼ.
(1)

 

 األصٍٛ ايعا١ً٥. ص:5ط َػأي١

أصقل الؿسائؾ سبعة: )اثـان، ثَلثة، أربعة، ستة، ثؿاكقة، اثـا طشر، أربعة 

فا هل ثَلثة أصقل، وهل: الستة، وآثـا طشر، وإربعة وطشرون(، التل تعقل مـ

 والعشرون.

 فتعقل إىل السبعة، والثؿاكقة، والتسعة، والعشرة. أًا اهضتٞ:

 فتعقل إىل ثَلثة طشر، وإىل مخسة طشر، وإىل سبعة طشر. :ٗأًا االثِا عشز

فتعقل إىل سبعة وطشريـ فؼط. ٗأًا األربعٞ ٗاهعشزْٗ:
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وبؾ الغؿام( -165)ص التحؼقؼات (1718 )الؿحىل (9/28-29 )الؿغـلاكظر:  (1)

(2/388 )الســ الؽبرى (6/253 )ســ ابـ مـصقر (33-38 )ابـ أبل شقبة 

(11/282- )طبد الرزاق (15/258.) 

 (.48-47)ص الرائدؾة لذلؽ يف واكظر إمث (2)
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 ايطز. ص:6ط َػأي١ 

ؽس العقل، وهق يف الؾغة: الرجقع، ويف آصطَلح هق صرف الرد هق ط

 الباقل طـ الػروض طىل ذوي الػروض بؼدر فروضفؿ طـد طدم وجقد طصبة.

 :وقد اختؾػ أهؾ العؾؿ يف مسللة الرد طىل ققلقـ 

الؼقل بالرد طىل أصحاب الػروض غقر الزوجقـ، وهق ثابت  اهق٘ي األٗي:

، ســ ابـ مـصقر، ومصـػ ابـ أبل شقبة، كؿا يف طـ طبد اهلل بـ مسعقد 

، وٓ يثبت طـف: إٓ أنَّ ابـ مسعقد كان ٓ يرد طىل زوج وٓ وجاء طـ طظ 

زوجة، وٓ طىل أخت ٕب مع أخت شؼقؼة، وٓ طىل ولد إم مع إم، وٓ طىل 

 ابـة ابـ مع البـت، وٓ طىل جدة مع ذي سفؿ.

الحـػقة، وبعض الشافعقة، والثقري، والؼقل بالرد قال بف أمحد وأصحابف، و

 ومجٌع مـ التابعقـ.

 واستدل الكائلوٌ بالرد مبا يلي:
: فقؽقن [ 75إكػال: ] ﴾ی ی ىئ  ىئ ىئ﴿طؿقم ققلف تعاىل:  (1

القرثة أوىل مـ بقت الؿال: ٕكف لسائر الؿسؾؿقـ، وذوو الرحؿ أحؼ مـ 

 إجاكب طؿًَل بالـص.

متػؼ طؾقف طـ أبل هريرة  «ومـَتركَمااًلَففقَلقرثتف»: ققلف  (2
(1)

 ،

 وهذا الـص يشؿؾ الؿال الؿتبؼل بعد أخذ ذوي الػروض فرضفؿ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.867برقؿ ) البؾقغتؼدم يف  (1)
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الصحقحقـحديث سعد بـ أبل وقاص يف  (3

(1)
 .وٓ يرثـل إٓ ابـٌة يل: 

، (: أنَّ امرأة أتت الـبل 1149) صحقح مسؾؿحديث بريدة يف  (4

وجبَأجرك،َ»فؼال: فؼالت لف: إين تصدقت طىل والديت بقلقدة، وإهنا ماتت، 

 .«وردهاَعؾقؽَالؿقراث

طدم الؼقل بالرد، وما بؼل بعد الػروض إذا مل يقجد طاصٌب:  اهق٘ي اهجاُٛ:

، وجاء مـ قضاء أبل بؽر بسـد ففق لبقت الؿال، وهذا ققل زيد بـ ثابت 

: فنكف مـ صريؼ الشعبل طـف، ومل يدركف، وهق مصـػ ابـ أبل شقبةمـؼطع كؿا يف 

 ، والشافعل، وبعض الحـابؾة، وإوزاطل، وابـ حزم.مذهب مالؽ

 واستدلوا مبا يلي:

 ﴾ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ  ڀ پ پ ﴿ققلف تعاىل:  (1

، ومـ قال بالرد: فنكف يعطقفا الؿال كامًَل مخالًػا ٕمر اهلل تعاىل يف [176الـساء:]

 هذه أية.

الؿذكقرة  لقس فقؿا ذكروا دلقؾ صريح يعتؿد طؾقف يف مسللة الرد، وأدلتفؿ (2

كصقص مجؿؾة فسرهتا الـصقص التل فقفا بقان الؿؼادير، وإكصبة لؽؾ 

وارث، فَل تػقد إثبات الرد، وحديث سعد لقس فقف التعرض لؾرد وطدمف، ومل 

يذكر سعد أن ابـتف سترث مجقع مالف، بؾ فقف أكف كػك أن يؽقن هـاك وارٌث 

دة أيًضا لقس بصريح: غقرها، ومل يتعرض لؾؿؼدار الذي ستلخذه. وحديث بري

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.952برقؿ ) البؾقغسقليت يف  (1)
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َعؾقؽَالؿقراث»لؼقلف:   ، فؼد رجعت إلقفا القلقدة مقراًثا بالػرض ٓ «وردها

ا: فالحديث محتؿؾ.  ردًّ

، وقد تؼدم تخريجف، قالقا: «أكاَوارثَمـَالَوارثَلف»واستدلقا بحديث:  (3

 وبؼقة الؿال لقس لف وارث: فقؽقن لبقت الؿال.

طىل الزوجقـ: ٕهنؿ لقسقا مـ ذوي الؼائؾقن بالرد ٓ يرون الرد  تيبيُ:

إرحام، وكؼؾ ابـ قدامة آتػاق طىل ذلؽ، بقـؿا طزي إىل شقخ اإلسَلم الرد طىل 

، «ومـَتركَمااًل؛َففقَلقرثتف»مجقع أصحاب الػروض: ٕهنؿا يشؿؾفؿا الحديث: 

وهق اختقار اإلمام طبد الرمحـ السعدي، وقال: الصحقح أكف يرد طىل الزوجقـ 

مـ أهؾ الػروض: لعدم الدلقؾ البَقّـِ طىل أنَّ الرد مخصقص بغقر  كغقرمها

: فنكف كؿا ٓ [75إكػال:] ﴾ی ی ىئ  ىئ ىئ﴿الزوجقـ، وأما ققلف تعاىل: 

يدل طىل أهنؿ القارثقن بالػرض دون الزوجقـ: فَل يدل طىل أهنؿ الؿخصقصقن 

 .تػسقرهمـ ه بالرد.ا

مـ طدمف: لألدلة الؿتؼدمة،  نزد أقىيانقىل تا :قال أتى عثد اهلل غفز اهلل نه

أكاَوارثَمـَ»، وحديثفؿ: «مـَتركَمااًلَفؾقرثتف»: ٓسقؿا حديث أبل هريرة 

َوارثَلف ققد ذلؽ بؿـ ٓ وارث لف، وهفـا لف  ٓ حجة لفؿ فقف: ٕكف  «ال

 وارث: ففق أحؼ بالؿال مـ غقره.

  لف(.)إكـا أططقـا صاحب الػرض أكثر مؿا فرض اهلل وأما قوهله:

بلنَّ صاحب الػرض قد يلخذ أكثر مـ فرضف مـ جفة  فأجيب عيُ:
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التعصقب، أو جفة أخرى مـ الؼرابة، فؽذلؽ ٓ يؿـع ذلؽ هفـا أن يلخذ أكثر مـ  

ا، واهلل أطؾؿ.  فرضف ردًّ

أكف ٓ  وانصحيحوأما بالـسبة لؾرد طىل الزوجقـ: فؾؿ يؼؾ بف أحد مـ السؾػ، 

 ؽ مـ السؾػ.يرد طؾقفؿا: لعدم الؼقل بذل

 أما(: -87)ص تسفقؾ الػرائضيف كتابف   قاي اإلًاَ اهعجٌٚني

: باتػاق مـ أهؾ العؾؿ، إٓ أكف روي طـ الؿغـلالزوجان فَل يرد طؾقفؿا: قال يف 

مـ  أو ذا رحؿ فلططاه لذلؽ، أو أططاه ،طثؿان أكف رد طىل زوج، ولعؾف كان طصبة

أن أهؾ الرد  -إن شاء اهلل  -وسبب ذلؽ  ٓ طىل سبقؾ الؿقراث، ،بقت الؿال مال

َْرَحاِم ﴿تعاىل:  اهلل ققلكؾفؿ مـ ذوي إرحام فقدخؾقن يف طؿقم  ْٕ َوُأوُلقا ا

والزوجان خارجان مـ  ،[75ٕكػال: مـ أيةا] ﴾َبْعُضُفْؿ َأْوَلك بِبَْعٍض فِل كِتَاِب الؾَّفِ 

 . اكتفك كَلمف."ذلؽ

وتؼرير  ،الزوجقـ غقر واحد مـ الػرضققـ وقد كؼؾ اإلمجاع طىل طدم الرد طىل

 :أن اهلل فرض لذوي الػروض فروضفؿ الؿغـلالدلقؾ الذي قالف صاحب 

فقجب أن ٓ يعطك أحد فقق فرضف وٓ يـؼص مـف إٓ بدلقؾ، وقد قام الدلقؾ طىل 

أكف يـؼص مـف طـد التزاحؿ كؿا سبؼ يف العقل، وقام الدلقؾ طىل أكف يعطك الؼريب 

َْرَحاِم ﴿ققلف تعاىل: وهق  ،ـ الػرض طـد طدم العاصبما فضؾ ط ْٕ َوُأوُلقا ا

الزوجان ٓ دلقؾ طىل  فبؼل ،[75ٕكػال: مـ أية]ا ﴾َبْعُضُفْؿ َأْوَلك بِبَْعٍض فِل كِتَاِب الؾَّفِ 

 إططائفؿا فقق ما فرض اهلل لفؿا.
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 مختصر الػتاوىويف   (31/338:)فتاوى شقخ اإلسَلموأما ما وقع يف  

أهنا  :وبـتاً  ،وأماً  ،يف امرأة خؾػت زوجاً  (197)ص آختقاراتويف ( 425)ص

، (ولألم سفؿان ،ولؾزوج ثَلثة أسفؿ ،لؾبـت ستة أسفؿ) :تؼسؿ طىل أحد طشر

 بالرد، كلبل حـقػة وأمحد. اكتفك.وهذا طىل ققل مـ يؼقل 

 ثة:ويف ذلؽ كظر مـ وجقه ثَل ،فنن ضاهر هذه الؼسؿة أكف يرد طىل الزوج

أن الشقخ صرح بلهنا مبـقة طىل ققل مـ يؼقل بالرد. وقد طؾؿ أن  األٗي:

الؼائؾقـ بالرد ٓ يرون الرد طىل الزوجقـ، فؼسؿة الؿسللة الؿذكقرة طـدهؿ مـ 

 .(ولألم ثَلثة ،ولؾبـت تسعة ،لؾزوج أربعة) :ستة طشر

مع أن إصحاب مل يـؼؾقا طـ الشقخ أكف يرى الرد طىل الزوجقـ  اهجاُٛ:

قال طـ الؿسللة  "مختصر الػتاوى"اطتـائفؿ بآرائف واطتبارهؿ لفا، بؾ إن صاحب 

 الؿذكقرة: إن فقفا كظرًا.

 ،رد فقفؿا أحد الزوجقـوإن الشقخ كػسف ذكر يف مقضع آخر مسللتقـ  اهجاهح:

 ومل يرد طؾقفؿا.

 اوأختً  ،يف رجؾ مات وترك زوجة-  (31/359)مجؿقع الػتاوىفػل 

 ،ولألخت الـصػ ،قال الشقخ: لؾزوجة الربع -ث بـات أخ ٕبقيفوثَل ،ٕبقيـ

وٓ شلء لبـات إخ. والربع الثاين إن كان هـاك طصبة ففق لؾعصبة، وإٓ ففق 

 هاففق لبقت الؿال. :مردود طىل إخت طىل أحد ققيل العؾؿاء وطىل أخر

: -أختيف امرأة خؾػت زوجًا وابـ -  (31/358)مجؿقع الػتاوىوقال يف 

وهق ققل أبل  ،فػل أحد إققال لف الباقل أن لؾزوج الـصػ وأما ابـ إخت:
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وهق ققل  ،وأمحد يف الؿشفقر طـف، ويف الؼقل الثاين لبقت الؿال ،وأصحابف ،حـقػة 

كثقر مـ أصحاب الشافعل، قال: وأصؾ الؿسللة تـازع العؾؿاء يف ذوي إرحام الذيـ 

مالؽ والشافعل وأمحد يف رواية: أن مـ ٓ وٓ تعصقب، فؿذهب  ،ٓ فرض لفؿ

 ،وارث لف بػرض وٓ تعصقب يؽقن مالف لبقت مال الؿسؾؿقـ. ومذهب أكثر السؾػ

 .ثؿ ذكر دلقؾ ذلؽ ،هاوأمحد يف الؿشفقر طـف يؽقن لذوي إرحام. ،وأبل حـقػة

ولق كان يراه  ،فلكت ترى أن الشقخ مل يرد طىل الزوجقـ يف هاتقـ الؿسللتقـ

ؾقفؿا ٓستحؼاقفؿا الرد يف مثؾ هذه الحال لق كاكا مـ أهؾف. والظاهر أن لرد ط

 واهلل أطؾؿ. ،الؿسللة إوىل التل ضاهرها الرد طىل الزوج سفق أو َسبَْؼُة قؾؿ

كف إذا مل يؽـ وارث بؼرابة إ :-يف مسللة الرد طىل الزوجقـ-ويؿؽـ أن يؼال 

 مـ صرفف إىل بقت الؿال الذي فنكف يرد طىل الزوجقـ: ٕن ذلؽ أوىل ،وٓ وٓء

فنن بقـ الزوجقـ مـ آتصال الخاص ما لقس لعؿقم  :يؽقن لعؿقم الؿسؾؿقـ

الؿسؾؿقـ فقؽقكان أحؼ بؿا بؼل بعد فرضفؿا مـ بقت الؿال. ويحتؿؾ أن يحؿؾ 

 .اكتفك طىل هذا ما روي طـ أمقر الؿممـقـ طثؿان.

فَل حاجة إىل تلويؾف  ، مل كؼػ لف طىل إسـادٍ:إثر طـ طثؿان  ُ :قهت

وتقجقفف، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بداية  (11/275- )ابـ أبل شقبة( -251)ص التحؼقؼات (9/48- )الؿغـلاكظر:  (1)

 ســ ابـ مـصقر( 59-587)ص الرسالة (6/244 )ســ البقفؼل (4/169 )الؿجتفد

 (.-112رقؿ )
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 َفِصْل ٔفي َمَشأئَل َتَتَعّلُل ٔبٔنِيَرأخ امُلالٔعية َوَولدٍا

 تٛاضخ ايعٚدني املتالعٓني. ص:1ط َػأي١

(: ويـؼطع التقارث بقـ الزوجقـ، 9/115) الؿغـليف   قاي ابّ قداًٞ

 هٓ كعؾؿ بقـ أهؾ العؾؿ يف هذه الجؿؾة خَلًفا.ا

ق الحاكُؿ بقـفؿا.يعـل إذا   تؿَّ الؾعان بقـفؿا، وفرَّ

 إشا َات أسس املتالعٓني قبٌ متاّ ايًعإ؟ ص:2ط َػأي١

 .مذهب الجؿفقر أنَّ أخر يرث: ٕنَّ الؾعان مل يتؿ 

 .ؾ الزوج: مل يتقارثا  وقال الشافعل: إذا كؿَّ

  وإن ، وقال مالؽ: إذا مات الزوج بعد لعاكف: مل ترث إٓ إذا مل تَلطـ وُتَحدُّ

 لزوجة: ورثفا.ماتت ا

  (9/115.)الؿغـل، واهلل أطؾؿ. انقىل أقزبوهذا 

 إشا َات أسسِٖ قبٌ تؿطٜل اذتانِ؟ ص:3ط َػأي١

  ،مجاطة مـ أهؾ العؾؿ طىل طدم التقارث، قال بف الزهري، وربقعة، ومالؽ

 وُزفر، وداود، وأمحد يف رواية. 
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  .وقال بعض أهؾ العؾؿ: يتقارثان. وهق ققل الحـػقة، وأمحد يف رواية 

طدم التقارث إذا تؿَّ الؾعان، واهلل أطؾؿ. وانصحيح ُ :قهت
(1)

  

 إشا ؾٖطم اذتانِ قبٌ متاّ ايًعإ؟ ص:4ط َػأي١

 لقس لؾحاكؿ ذلؽ، وٓ تؼع الػرقة، وٓ يـؼطع التقارث طـد الجؿفقر. 

  .خَلًفا لؾحـػقة، حقث قالقا: إن تَلطـا ثَلًثا: فتؼع الػرقة، وٓ تقارث

.وانصحيح قىل اجلمهىر
(2)

 

 الٔعٔ ايٛيس ايصٟ ْؿاٙ عٔ ْؿػ٘؟ٌٖ ٜطخ امل ص:5ط َػأي١

(: اتػؼقا طىل أكف ٓ مقراث بقـ 6748) الػتحيف   قاي احلافظ ابّ حجز

 هالقلد، وبقـ الذي كػاه.ا

واستثـك أهؾ العؾؿ حالة رجقع الؿَلطـ،وتؽذيب كػسف فقجؾد الحد، 

 ويـسب إلقف ولده.

َٔ املالع١ٓ؟ ص:6ط َػأي١  َٔ ٜطخ اب

ضفؿ، كالزوجة، وإخ ٕم، وهذا ٓ ترثف أمف، ويرثف ذوو الػرض مـف فرو

.يعؾؿ فقف خَلف كؿا ذكر ابـ قدامة 
(3)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/115.)الؿغـلاكظر:  (1)

(2) الؿغـل (9/115.) 

  (9/114-115.)الؿغـلاكظر:  (3)
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 َٔ ِٖ عضبت٘ ايصٜٔ ٜأخصٕٚ َا أبكت ايؿطٚإ؟ ص:7ط َػأي١ 

 يـؼطع تعصقبف مـ جفة الؿَلطـ باإلمجاع.

 واختؾػ أهؾ العؾؿ يف طصبتف:

  ،فؿـفؿ مـ قال: طصبتف طصبة أمف، وهذا ققل جابر بـ زيد، وططاء

 .اد، وأمحد يف رواية، وصحَّ طـ ابـ طباس والـخعل، والحؽؿ، ومح

  ومـفؿ مـ قال: أمف طصبتف: فنن مل تؽـ: فعصبتف طصبة أمف، وهق ققل

مؽحقل، والشعبل، والحسـ، وابـ سقريـ، والثقري، وأمحد يف رواية، وثبت 

 .هذا الؼقل طـ طظ بـ أبل صالب، وابـ مسعقد 

َمقاريث:َ»ويف الؿسللة حديث واثؾة بـ إسؼع مرفقًطا:  َثالثة َالؿرأة حتقز

َفقف َالعـت َالذي َوولدها َوعتقؼفا، ، وهق حديث ضعقٌػ مـؽٌر، وقد «لؼقطفا،

 تؼدم.

بؿقراث ابـ الؿَلطـة ٕمف، ولقرثتفا مـ بعده.  وحديث: قضك الـبل 

(، مـ صريؼ: طقسك بـ مقسك، أبل 6/259(، والبقفؼل )2958رواه أبق داود )

 الحارث، طـ طؿرو بـ شعقب، طـ أبقف طـ جده. محؿد الؼرشل، طـ العَلء ابـ

وطقسك بـ مقسك حسـ الحديث، فظاهر اإلسـاد الحسـ: إٓ أنَّ الفقثؿ بـ 

محقد، وهق أحػظ مـ طقسك بـ مقسك رواه طـ العَلء طـ طؿرو بـ شعقب، طـ 

 معضًَل. الـبل 
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 ( مـ الـسخة الؿحؼؼة، وبقَـّ الؿحؼؼ3157) ســفأخرج ذلؽ الدارمل يف  

أنَّ الـسخ الؿطبقطة ِزْيَد فقفا )طـ أبقف طـ جده( ولقست مقجقدة يف 

 الؿخطقصات.

وصح طـ مؽحقل مرسًَل بؿثؾ حديث طؿرو بـ شعقب طـ أبقف طـ جده، 

(، وهق معضؾ، وأخرج أبق 6/259(، والبقفؼل )2895أخرجف أبق داود برقؿ )

د اهلل بـ طبقد، ( مـ صريؼ: طب6/259(، والبقفؼل )352) الؿراسقؾداود يف 

، «عصبتفَعصبةَأمف»قال يف ابـ الؿَلطـة:  طـ رجؾ مـ أهؾ الشام، أنَّ الـبل 

وهق حديث ضعقٌػ: ٕنَّ فقف مبفًؿا وٓ كستطقع الجزم بلكف تابعل، بؾ يحتؿؾ أكف 

تابع تابعل، وطبد اهلل بـ طبقد ققؾ: هق إكصاري، وهق مجفقل. وققؾ: هق 

الؾقثل، وهق ثؼة.
(1)

  

ح ابـ الؼقؿ  وقد هذا الؼقل اطتؿاًدا طىل مجؿقع ما تؼدم ذكره يف هذا  رجَّ

 الباب.

  وذهب مجفقر أهؾ العؾؿ إىل أن طصبتف بقت الؿال، فترث مـف أمف ما فرض

اهلل لفا، وإذا وجد صاحب فرض آخر ُأططل فرضف، وما بؼل يجعؾ يف بقت 

ب، وطروة، ، وقال بف سعقد بـ الؿسقالؿال، وهذا ققل زيد بـ ثابت 

وسؾقؿان بـ يسار، والزهري، وربقعة، ومالؽ، والشافعل، والحـػقة: لعؿقم 

فبقَـّ  اهلل تعاىل  ،أية [11الـساء:] ﴾﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ﴿أية: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( بتحؼقؼ الزهراين.418)ص الؿراسقؾاكظر: كتاب  (1)
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 مقراث إم، ومل يخص إم الؿَلطـة بحؽؿ آخر. 

قالقا: وإحاديث القرادة يف ذلؽ ٓ تؼقى لَلحتجاج هبا، وقد جاء يف آخر 

ة أكف ـَّ ثؿ جرت السُّ يف قصة الؿتَلطـقـ:  الصحقحقـسفؾ بـ سعد يف حديث 

. جاء يف بعض الروايات أكف قالفا سفؾ، ويف يرثفا، وترث مـف ما فرض اهلل لفا

 بعض الروايات أهنا مـ ققل الزهري، فقحتؿؾ أنَّ كؾقفؿا قالفا.

بـ أبل صالب طظ  ما قانهيف الؿسللة  انصحيح :قال أتى عثد اهلل غفز اهلل نه

، وذلؽ يتقافؼ مع مسللة الرد، ومع مسللة تقريث ذوي اهلل بـ مسعقد  وطبد

إرحام، وباهلل التقفقؼ.
(1)

 

 ٚيس ايعْا. ص:8ط َػأي١

 ًٞقاي ابّ قدا   يفالؿغـل (9/122 :) َكك َواْلُحْؽُؿ فِل مِقَراِث َوَلِد الزِّ

َْقَقاِل، ُؿََل ـفِل َجِؿقِع َما َذَكْرَكا، َكاْلُحْؽِؿ فِل َوَلِد الْ  ْٕ ـْ ا
َطـَِة، َطَؾك َما َذَكْرَكا مِ

ـَ  َّٓ َأنَّ اْلَحَس ْختََِلِف، إ
ِ
َكك َسائُِر الْ اَوآ ـَ َصالٍِح َقاَل: َطَصبَُة َوَلِد الزِّ : ـْب ـَ ُؿْسؾِِؿق

ُف َلقَْسْت فَِراًشا، بِِخََلِف َوَلِد الْ  َنَّ ُأمَّ
ِ
َيِة َبقْـَُفَؿا: َواْلُجْؿُفقُر َطَؾك التَّْسقِ  ُؿََلَطـَِة.ـٕ

َّٓ أَنَّ َوَلَد الْ  ـْ َأبِقِف، إ
ْكِؼَطاِع َكَسِب ُكؾِّ َواِحٍد مِـُْفَؿا مِ

ِ
ـَ ـُؿََلَطـَِة َيْؾَحُؼ الْ ـٓ ُؿََلِط

اكَِل فِل َقْقِل اْلُجْؿُفقرِ  َٓ َيْؾَحُؼ الزَّ َكك  ـُ  ،إَذا اْستَْؾَحَؼُف، َوَوَلُد الزِّ ، َواْب ـُ َوَقاَل اْلَحَس

ـَ  َوَقاَل إْبَراِهقُؿ: َيْؾَحُؼُف إَذا ُجؾَِد  : َيْؾَحُؼ اْلَقاصَِئ إَذا ُأقِقَؿ َطَؾقِْف اْلَحدُّ َوَيِرُثُف.ِسقِري

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ســ  (5315( )6748 )الػتح (11/334- )ابـ أبل شقبة (9/116 )الؿغـلاكظر:  (1)

رقؿ  الؿراسقؾ (2598 )ســ أبل داود (4/177- )هتذيب الســ (4/1934- )الدارمل

  (6/259.)ســ البقفؼل( تحؼقؼ الزهراين، 352)
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، َأْو َمَؾَؽ الْ   ـِ  َوَقاَل إِْسَحاُق: َيْؾَحُؼُف. َؿْقُصقَءَة.ـاْلَحدَّ ـْ ُطْرَوَة، َوُسَؾقَْؿاَن ْب َوُذكَِر َط

َٓ َأَرى َبْلًسا إَذا زَ  َوَرَوى َطؾِلُّ  َيَساٍر َكْحُقُه. ـْ َأبِل َحـِقَػَة، َأكَُّف َقاَل:  ـُ َطاِصٍؿ، َط َكك ْب

ُجُؾ بِالْ  َجَفا َمَع َحْؿؾَفا، َوَيْسُتَر َطَؾقَْفا، َواْلَقَلُد َوَلٌد ـالرَّ َؿْرَأةِ َفَحَؿَؾْت مِـُْف، َأْن َيتََزوَّ

ُف إَذا ُولَِد َطَؾك فِرَ  ،َلفُ  َطاُه آَخرُ  :اٍش َرُجؾٍ َوَأْجَؿُعقا َطَؾك َأكَّ َٓ َيْؾَحُؼُف، َوإِكََّؿا  َفادَّ ُف  َأكَّ

َلِْؾِػَراِش،َ» :ملسو هيلع هللا ىلصَوَلـَا َقْقُل الـَّبِلِّ  اْلِخََلُف فِقَؿا إَذا ُولَِد َطَؾك َغقِْر فَِراٍش. اْلَقَلُد

َاْلـَحَجُرَ َٓ َيْؾَحُؼ بِِف إَذا َلْؿ َيْستَْؾِحْؼفُ ، «َولِْؾَعاِهرِ ُف  َكَّ
ِ
ْؿ َيْؾَحْؼ بِِف بَِحاٍل، َكَؿا َفؾَ  :َوٕ

ـْ اْطتَبََرُه. ُف فَِراًشا، َأْو َكَؿا َلْق َلْؿ ُيْجَؾْد اْلَحدَّ ِطـَْد َم  هاَلْق َكاَكْت ُأمُّ

 ٍٚقاي ابّ اهق   يفزاد الؿعاد (5/425- :)الحديُث  دلَّ  فؼد: ققؾ فنن 

 استؾحؼ لق تؼقلقن فؿا لؾػراش، القلد أن وطىل القلد، استؾحاق حؽؿ طىل

 الـسب؟ أحؽامُ  لف ويثبُت  كسبُف، يؾحُؼف هؾ ُيعارضف، ُهـاك فِراش ٓ اولدً  الزاكك

 يذهُب  راهقيف بـ إسحاق فؽان فقفا، العؾؿ أهُؾ  اختؾػ جؾقؾة مسللة هذه: ققؾ

كك مِـ الؿقلقدَ  أن إىل طقف فراش طىل امقلقدً  يؽـ مل إذا الزِّ  وادطاه صاحبف، يدَّ

لو بف، ُألِحَؼ  :الزاكك  طـد بذلؽ حؽؿ أكف طىل «القلدَلؾػراش»: ملسو هيلع هللا ىلص الـبك ققل أوَّ

 رواه البصرى، الحسـ مذهب وهذا تؼدم، كؿا الػراش وصاحب الزاين تـاُزع

: فؼال ،ولَدها فادَّطك ا،ولدً  فقلدت بامرأة، زكك رجؾٍ  ىف بنسـاده، إسحاق طـف

 طـفؿا ذكر ساري بـ وسؾقؿانَ  الزبقر، بـ طروة مذهُب  وهذا القلد، ويؾزُمف ُيجؾد

عِ  ومل بلمف زكك وأكف لف، ابـ أكف يزطؿ غَلم إىل أتك رجؾ أيُّؿا: قآ أهنؿا  ذلؽ َيدَّ

 أوٓدَ  ُيؾِقطُ  كان الخطاب بـ طؿر بلن سؾقؿان، واحتج ابـُف، ففق أحد، الغَلمَ 
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 ا،ووضقًح  ققة تراه كؿا الؿذهُب  وهذا اإلسَلم، ىف ادطاهؿ بؿـ الجاهؾقة 

ُل  الؿذهب هذا وصاحُب ، «القلدَلؾػراش» مِـ كثرُ أ الجؿفقر مع ولقس  قائؾ أوَّ

 بلمف، يؾحؼ كان إذا وهق الزاكققـ، أحدُ  إَب  فنن :يؼتضقف الصحقح والؼقاُس  بف،

 زكت كقهنا مع أمف أقارب وبقـ بقـف الـسب ويثبت ويرُثفا، وترثف إلقفا ويـسب

 فؿا ابـُفؿا، أكف طىل واتػؼا ف،فق اشتركا وقد الزاكققـ، ماء مِـ القلدُ  ُوِجدَ  وقد بف،

ِطفِ  مل إذا بإب لحققف مِـ ؿاكِعُ ـال  جريج قال وقد الؼقاس، محُض  ففذا غقُره؟ يدَّ

ف زكت الذى لؾغَلم َفالنَالراعك»: بالراطك أمُّ َغالم؟َقال:  وهذا ،«مـَأبقكَيا

 ها.الؽذُب  فقف ُيؿؽـ ٓ اهلل مـ إكطاق

(.1122واكظر ما ذكركاه طـد الحديث رقؿ )
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (4/1996.)ســ الدارمل (11/348- )ابـ أبل شقبة (1744 )الؿحىلواكظر:  (1)
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 َفِصْل ٔفي ٔذِنِر َمَشأئَل ُأِخَرى

 ايػطق٢  ٚاهلس٢َ  ٚاذتطق٢  َٚٔ أؾبِٗٗ. ص:1ط َػأي١

والؿؼصقد مـ ذكر همٓء أهنؿ يؿقتقن مجاطة وبقـفؿ تقارث، وٓ يدرى 

 السابؼ مـفؿ مـ الَلحؼ.

  فقف اختَلف طـد أهؾ ًٓ والحؽؿ يف همٓء الذيـ ٓ ُيدرى مـ مات مـفؿ أو

 العؾؿ:

 يرث كؾ واحد مـفؿ مـ أخر مع بؼقة ورثتف: إٓ أكف ٓ فؿـفؿ مـ قال :

يرث مـف إٓ مـ قديؿ مالف دون حديثف الذي ورثف مـ مقت معف، هذا الؼقل ثبت 

، وقال بف شريح، وإبراهقؿ، والشعبل، وإياس، وططاء، والحسـ، طـ طؿر 

 وابـ أبل لقىل، وأمحد، وإسحاق.

 وكؾ واحد مـفؿ يرثف بؼقة ومـفؿ مـ قال: ٓ يرث واحد مـفؿ أخر ،

، وهق ثابت طـف، وكؼؾ طـ غقره مـ ورثتف، وهذا ققل زيد بـ ثابت 

الصحابة، وقال بف طؿر بـ طبد العزيز، وأبق الزكاد، والزهري، وإوزاطل، 

 ومالؽ، والشافعل، وأمحد يف رواية، والحـػقة.

ؿقرث، أنَّ مـ شروط اإلرث أن يعؾؿ حقاة القارث بعد مقت ال :ٗحجتٍٔ
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، واهلل أطؾؿ.انصىابهق  وهذا انقىلوالشرط هفـا مػؼقد، 

(1)
 

 تٛضٜح ارتٓج٢. ص:2ط َػأي١

 الخـثك هق مـ لف آلة الذكقرة، وآلة إكقثة، أو لف ثؼب ٓ يشبف واحًدا مـفؿا.

وحؽؿ الخـثك أكف إذا تؿقز بلن يؽقن البقل مـ إحدى ألتقـ دون إخرى: 

بقل مـ آلة الذكر: ورث طىل أكف ذكر، وإن فقحؽؿ لف هبا طـد أهؾ العؾؿ: فنن كان ي

كان مـ آلة إكثك: ورث طىل أكف أكثك. ذكر ذلؽ ابـ الؿـذر، وغقره مـ أهؾ 

 العؾؿ.

  :فنن بال مـفؿا مجقًعا: اطتُبر إسبؼ طـد مجفقر أهؾ العؾؿ، وإن طدم السابؼ

فاطتبر بعضفؿ إكثر، وهق ققل أمحد يف رواية، وإوزاطل، وصاحبل أبل 

 ـقػة، ووجٌف لؾشافعقة.ح

 .وقال بعضفؿ: ٓ يعتبر بإكثر، وهق ققل الشافعقة، وبعض الحـابؾة 

ويظفر أن ٓ اطتبار بإكثر، وٓ بإسبؼ، واهلل أطؾؿ. ُ :قهت
(2)

  

وإذا مل يتؿقز الخـثك أذكٌر هق أو أكثك؟ وقػ إمر حتك يبؾغ فتتبقـ فقف 

حتقج إىل قسؿ الؿقراث قبؾ ذلؽ: طَلمات الرجال، أو طَلمات الـساء، وإذا ا

ُقسؿ الؿقراث طىل تؼديريـ، طىل تؼدير كقكف أكثك، وطىل تؼدير كقكف ذكًرا، ثؿ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابـ أبل  (4/1974- )ســ الدارمل (1/84 )ســ ابـ مـصقر (9/175 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (11/342-.)شقبة

  (9/15.)الؿغـلاكظر:  (2)
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ُيعطك هق وبؼقة القرثة أقؾ الـصقبقـ مـ الؿسللتقـ، ويققػ الباقل حتك يتبقـ  

 إمر.

  وإن مات قبؾ البؾقغ، وأيس القرثة مـ التبقـ: فجؿاطة مـ أهؾ العؾؿ

كصػ مقراث ذكر، وكصػ مقراث أكثك، وهذا ققل الشعبل، وابـ  يؼقلقن: يرث

 أبل لقىل، وأمحد، والثقري، والؿالؽقة، وأهؾ الؿديـة، وأهؾ مؽة.

 .وورثف أبق حـقػة بلسقأ حالتقف، وأططك الباقل القرثة أخريـ 

  وأططاه الشافعل، وأبق ثقر، وداود، وابـ جرير القؼقـ، ووقػ الباقل حتك

 و يصطؾحقا.يتبقـ إمر، أ

والؼقل إول هق الذي يظفر، وهق ترجقح اإلمام ابـ طثقؿقـ، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 تٛضٜح اذتٌُ. ص:3ط َػأي١

إذا مات اإلكسان طـ محٍؾ يرثف: وقػ إمر حتك يقضع ويتبقـ: فنن صالب 

القرثة بالؼسؿة قبؾ ذلؽ: ُأجقبقا لفا، فُقعطك مـ ٓ يـؼصف الحؿؾ شقئًا مقراثف 

ؼصف طىل بعض التؼادير أقؾ ما يصقبف مـ تؾؽ التؼادير، ومـ كامًَل، وُيعطك مـ يـ

يسؼط بتؼدير مـ تؼادير الحؿؾ ٓ ُيعطك شقئًا. وإذا كان لؾحؿؾ شريٌؽ مقجقٌد يف 

 الػرض، أو التعصقب، هؾ يدفع لف شلء؟

  أكثر أهؾ العؾؿ طىل أكف يققػ لؾحؿؾ شلء ويدفع لشركائف الباقل، وهق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/115-.)الؿغـلاكظر:  (1)
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 ، والؾقث، والحـػقة وآخريـ.ققل أمحد، والشافعل يف رواية 

  وقال بعض أهؾ العؾؿ: ٓ يدفع لؾشركاء شلء: ٕنَّ الحؿؾ ٓ حدَّ لف، وهق

ققٌل لؾشافعل وإرجح طـد الؿالؽقة.
(1)

  

  اختؾػ الؼائؾقن بالققػ كؿ يققػ؟ فذهب مجاطة مـ أهؾ العؾؿ إىل أكف

ومحؿد بـ يققػ كصقب ذكريـ، أو أكثققـ، أيفؿا كان أكثر، وهق ققل أمحد، 

 الحسـ.

 .وقال شريؽ: كصقب أربعة، وهق ققل أبل حـقػة، والشافعل 

 .وقال الؾقث، وأبق يقسػ: كصقب غَلم 

: ٕنَّ وٓدة اثـقـ يحصؾ بؽثرة، فاحتقط لف دون ما انقىل األولهق  وانصىاب

فققف، واهلل أطؾؿ.
(2)

  

 ؾطٚط تٛضٜح اذتٌُ. ص:4ط َػأي١

 يرث الحؿؾ بشرصقـ:

جقًدا حال الؿقت، ويعؾؿ ذلؽ باطتبار أقؾ مدة أن يعؾؿ أكف كان مق األٗي:

 الحؿؾ، وهل ستة أشفر، وباطتبار أكثره.

  .واختؾػقا يف أكثره، فؿـفؿ مـ قال: سـتقـ. ومـفؿ مـ قال: ثَلث سـقات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/177.)الؿغـلاكظر:  (1)

  (9/177-178.)الؿغـلاكظر  (2)
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 ومـفؿ مـ قال: أربع سـقات. ومـفؿ مـ قال: مخس. 

وذكر بعضفؿ أكف مل يقجد محٌؾ يف أكثر مـ أربع سـقات، فاطتبروها، 

 أطؾؿ. واهلل

ُف حقًّا حقاًة مستؼرة: لؾحديث الذي يف الباب:  اهجاُٛ: إذاَاستفؾَ»أن تضعف ُأمُّ

، وقد اتػؼ أهؾ العؾؿ طىل أهنا إذا وضعتف مقتًا: مل يرث، واتػؼقا طىل «الؿقلقدَورث

 أكف إذا استفؾ صارًخا: ورث.

 رث واختؾػقا فقؿا سقى آستفَلل، فذهب مجٌع مـ أهؾ العؾؿ إىل أكف ٓ ي

حتك يستفؾ صارًخا، وهق ققل سعقد بـ الؿسقب، وططاء، وشريح، والحسـ، 

وابـ سقريـ، والـخعل، وهق ققل مالؽ، وأبل طبقد، وأمحد يف الؿشفقر طـف، 

 وإسحاق.

  ،وذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل تقريثف إذا حدث مـف أيُّ صقٍت ُتعؾؿ بف حقاتف

 ؼاسؿ، وأمحد يف رواية.كالعطاس، والبؽاء وغقرمها، وهق ققل الزهري، وال

  وذهب مجٌع مـ أهؾ العؾؿ إىل تقريثف إذا ُطؾِؿت حقاتف بصقٍت، أو بحركٍة، أو

برضاٍع، أو بغقر ذلؽ، وهق ققل الثقري، وإوزاطل، والشافعل، وأبل حـقػة، 

: ٕنَّ الؿؼصقد هق العؾؿ بحقاتف، انصىابهق  وهذا انقىلوداود، وابـ حزم، 

واهلل أطؾؿ. وذلؽ يحصؾ بؽؾ ما ُذكر،
(1)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1748.)الؿحىل (9/179- )الؿغـلاكظر:  (1)
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 إشا خطز بعض٘ ؾاغتٌٗ  ثِ َات بتُاّ اْؿضاي٘؟ ص:5ط َػأي١ 

 .مذهب أمحد، والشافعل أكف ٓ يرث 

 .ومذهب الحـػقة أكف يرث إذا استفؾ بعد خروج أكثره 

  لظاهر الحديث. :أقزبومذهب الظاهرية أكف يرث، ولق خرج أقؾف، وهذا
(1)

 

 َرياخ املؿكٛز. ص:6ط َػأي١

 إىل اجتفاد الحاكؿ، سقاء كان الغالب  مذهب الجؿفقر أنَّ مـ ُفِؼد يرجع فقف

يف حالف الفَلك أو السَلمة، فقضرب الحاكؿ مدة يـتظر فقفا الؿػؼقد، وٓ يؼسؿ 

ث إن كان وارًثا إٓ طـد حؽؿ الحاكؿ بؿقتف.  مالف، أو ُيقرَّ

  ومذهب أمحد  :أكف إن كان الغالب يف حالف الفَلك يـتظر أربع سـقات

: ُقسؿ مالف، وأما مـ كان الغالب طىل حالف السَلمة: فنن مل يظفر لف خبر بعد ذلؽ

فعـف روايتان رواية كؼقل الجؿفقر، ورواية أكف يـتظر تؿام تسعقـ سـة، وٓ دلقؾ 

 طىل هذا التحديد.

ح اإلمام ابـ طثقؿقـ  ، واهلل أطؾؿ.انصىاب، وهق قىل اجلمهىرورجَّ
(2)

 

َِٜطُخ املؿكَٛز َٔ َات قبٌ سهِ اذتانِ مبٛت٘؟ ص:7ط َػأي١  ٌٖ 

واتػؼ الػؼفاء طىل أكف ٓ يرث  (9/188 :)الؿغـليف   اي ابّ قداًٞق

 ه.االؿػؼقد إٓ إحقاء مـ ورثتف يقم قسؿ مالف ٓ مـ مات قبؾ ذلؽ الققم ولق بققم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1748.)الؿحىل (9/181 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (5/92.)الشرح الؿؿتع (9/187 )الؿغـلاكظر:  (2)
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 َٔ َات ٚيف ٚضثت٘ َؿكٛز؟ ص:8ط َػأي١

  ،مذهب أمحد، وأكثر الػؼفاء طىل أكف ُيعطك كؾ وارث مـ ورثتف القؼقـ

 ره، أو تؿضل مدة آكتظار.ويققػ الباقل حتك يتبقـ أم

  ،وقال بعض الشافعقة: يؼسؿ الؿال طىل الؿقجقديـ: ٕهنؿ متحؼؼقن

ث مع الشؽ. .وانصحيح قىل اجلمهىر والؿػؼقد مشؽقك فقف: فَل ُيقرَّ
(1)

  

 ٌٖ األغري عٓس ايعسٚ ناملؿكٛز؟ ص:9ط َػأي١

  إذا اكؼطع خبره ومل ُتعؾؿ حقاتف: ففق كالؿػؼقد، وإن طؾؿت حقاتف َوِرَث طـد

 .رجؿفقال

  وُحؽل طـ سعقد بـ الؿسقب أكف ٓ يرث: ٕكف طبٌد، وُحؽل ذلؽ طـ

 .الـخعل، وقتادة

، والؽػار ٓ يؿؾؽقن إحرار، وهذا الؼقل الؿحؽل وانصحيح انقىل األول

طـفؿ غريب.
(2)

  

ٍْ يًُؿكٛز َٔ َٝت ٜطثذ٘  ؾًذِ ٜتذبني أَذط املؿكذٛز        ص:11ط َػأي١ إشا ٚقـ َا

 ٚسهِ اذتانِ مبٛت٘؟

  قال: الؿال لقرثة الؿػؼقد، وٓ يرد لقرثة إول، وهق مـ أهؾ العؾؿ مـ

 الصحقح يف مذهب الحـابؾة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/189.)الؿغـلاكظر:  (1)

  (9/191.)الؿغـلاكظر:  (2)
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   ومـفؿ مـ يؼقل: يرد لقرثة إول، وهق وجٌف يف مذهب الحـابؾة، واختاره

، انقىل أقزبابـ قدامة، وهق مذهب الؿالؽقة، والشافعقة، والحـػقة، وهذا 

لَلحؼ: فَل تقارث بقـفؿا والحجة فقف أكف مل يعؾؿ السابؼ مـفؿ مقًتا مـ ا

كالغرقك، والفدمك، والحرقك، وهق ترجقح الػقزان، واهلل أطؾؿ.
(1)

  

 تٛضٜح اجملٛؽ. ص:11ط َػأي١

أما الؿجقس ومـ جرى مجراهؿ مؿـ يـؽح ذوات الؿحارم إذا أسؾؿقا، فَل 

خَلف بقـ العؾؿاء ُيعؾؿ أهنؿ ٓ يرثقن بـؽاح ذوات الؿحارم، فلما غقره مـ 

دوا صحتف، وأقروا طؾقف بعد إسَلمفؿ: تقارثقا بف، سقاء إكؽحة: فؽؾ كؽاح اطتؼ

وجد بشروصف الؿعتبرة يف كؽاح الؿسؾؿقـ، أو مل يقجد، وما ٓ يؼرون طؾقف بعد 

 إسَلمفؿ ٓ يتقارثقن بف.

والؿجقس وغقرهؿ يف هذا سقاء، فؾق صؾؼ الؽافر امرأتف ثَلًثا، ثؿ كؽحفا، ثؿ 

ا طؾقف،  ومل يتقارثا بف، وكذلؽ إن مات أحدمها قبؾ أسؾؿا، ومات أحدمها: مل ُيؼرَّ

إسَلمفؿا: مل يتقارثا يف ققل الجؿقع، وهـاك ُصقٌر أخرى يختؾػ فقفا أهؾ العؾؿ 

ان طؾقف إذا أسؾؿا، أو تحاكؿا إلقـا، وسقليت ذكره يف  بـاء طىل آختَلف فقؿا ُيؼرَّ

 مقضعف إن شاء اهلل.

 ٌٖٚ ٜتٛاضخ اجملٛؽ بأنجط َٔ قطاب١؟ ص:12ط َػأي١

  مـ أهؾ العؾؿ إىل أهنؿ يتقارثقن بجؿقع الؼرابات إن أمؽـ ذلؽ، ذهب مجٌع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( لؾػقزان.-234)ص التحؼقؼاتاكظر:  (1)



 454  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

، وهق ققل إسحاق، وداود، ويحقك بـ آدم، والشافعل يف كصَّ طؾقف أمحد  

، ومل يثبت طـفؿا: ققل، والحـػقة، وُكؼؾ هذا الؼقل طـ طظ، وابـ مسعقد 

، ـ الدارملسـو مصـػ ابـ أبل شقبةفننَّ يف اإلسـاد رجًَل ُمبفًؿا كؿا يف 

 واختار هذا الؼقل ابـ الَّؾبَّان.

  وذهب الحسـ، والزهري، وإوزاطل، ومالؽ، والؾقث، ومحاد، وهق

الصحقح طـ الشافعل أكف يرث بلققى الؼرابتقـ، وهل التل ٓ تسؼط بحال، 

وكؼؾ هذا الؼقل طـ زيد ابـ ثابت، واحتجقا بلهنؿا قرابتان ٓ يقرث هبؿا يف 

 ث هبؿا يف غقره، كؿا لق أسؼطت إحدامها إخرى.اإلسَلم، فَل يقر

واستدل أهؾ الؼقل إول بلنَّ اهلل تعاىل أططك إم الثؾث، وأططك إخت 

الـصػ، فنذا كاكت إم أختًا: وجب إططاؤها ما َفرض اهلل لفا يف أيتقـ، وٕهنؿا 

رجح قرابتان ترث بؽؾ واحدة مـفؿا مـػردة، ٓ تحجب إحدامها إخرى وٓ ت

هبا، فترث هبؿا مجتؿعتقـ، كزوج هق ابـ طؿ، أو ابـ طؿ هق أخ مـ أم، وكذوي 

 إرحام الؿدلقـ بؼرابتقـ.

بلنَّ ققاسفؿ فاسد: ٕنَّ الؼرابتقـ يف  ٚأدابٛا ع٢ً قٝاؽ أٌٖ ايكٍٛ ايجاْٞ:

 .إصؾ تسؼط إحدامها إخرى إذا كاكتا يف شخصقـ، فؽذلؽ إذا كاكتا يف شخص

قرث هبؿا يف اإلسَلم( مؿـقٌع: فنكف إذا وجد ذلؽ مـ وطء وققلفؿ: )ٓ يُ 

شبفة يف اإلسَلم: ورث هبؿا، ثؿ إن امتـاع اإلرث هبؿا يف اإلسَلم: لعدم 

وجقدمها، ولق تصقر وجقدمها: لقرث هبؿا، بدلقؾ أكف قد ورث بـظقرمها يف ابـ 
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، هق زوج، أو أخ مـ أم.   طؿٍّ

ا جقًدا يبقـ فقف أنَّ الراجح هق التقريث ثؿ كؼؾ ابـ قدامة طـ ابـ الؾبان كَلمً 

بالؼرابتقـ، وفقف إلزامات مػسدة لؼقل مـ قال بالتقريث بلققى الؼرابتقـ.
(1)

 

ماَأحرزَالقالد،َأوَالقلدَففقَلعصبتفَمـَ»حديث طؿر الذي يف الباب  تيبيُ:

 ديد.ستليت دراستف إن شاء اهلل تعاىل يف ]كتاب العتؼ[، وباهلل التقفقؼ، والتس «كان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/165-167.)الؿغـلاكظر مجقع ما تؼدم يف  (1)
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 َباُب الَوَصاَيا

َوصَايَا ُب ال  بَا

ـِ ُطَؿَر  (999) ـِ اْب   َط
ِ
َاْمرٍِئَُمْسؾِؿٍَ»َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهلل َلُفََشْلٌءَََماََحؼُّ

َدَ ـْ ََوَوِصقَُّتُفََمْؽُتقبٌَةَِع َإالَّ ـِ . ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.«هَُُيرِيُدََأْنَُيقِصَلَفِقِفََيبِقُتََلْقَؾَتْق
(1)

 

ـِ َأبِل َوقَّاٍص  (999) ـْ َسْعِد ْب ، َأَكا ُذو َماٍل،  َوَط
ِ
َقاَل: ُقْؾت َيا َرُسقَل اهلل

ُق بِثُُؾثَْل َمالِل؟ َقاَل:  َّٓ اْبـٌَة لِل َواِحَدٌة، َأَفَلَتَصدَّ َٓ َيِرُثـِل إ ُق «اَلَ»َو . ُقْؾت: أََفَلَتَصدَّ

ُق بُِثُؾثِِف؟ َقاَل: . «اَلَ»بَِشْطِرِه؟ َقاَل:  ،َإكَّؽَإْنََتَذْرَالثُُّؾُث،ََوالثُُّؾُثََكثِقٌرَ»ُقْؾت: أََفَلَتَصدَّ

ُػقَنَالـَّاَسَ ََأْنََتَذَرُهْؿََعاَلًةََيَتَؽػَّ ـْ . ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.«َوَرَثَتؽََأْغـَِقاَءََخْقٌرَِم
(2)

 

ـْ َطائِ  (999) ، إنَّ ُأمِّلملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُجًَل َأَتك الـَّبِلَّ  َشَة َوَط
ِ
 ، َفَؼاَل: َيا َرُسقَل اهلل

ْقت  َقْت، أََفَؾَفا َأْجٌر إْن َتَصدَّ اْفُتؾِتَْت َكْػُسَفا َوَلْؿ ُتقِص، َوَأُضـَُّفا َلْق َتَؽؾََّؿْت َتَصدَّ

. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف، َوالؾَّْػُظ لُِؿْسؾٍِؿ.«َعؿَْكََ»َطـَْفا؟ َقاَل: 
(3)

 

ـْ َأبِل ُأَماَمَة البَاِهؾِلِّ  (999)  َقاَل  َوَط
ِ
َ»َيُؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلص: َسِؿْعت َرُسقَل اهلل إنَّ

فَُ ََحؼَّ ََحؼٍّ َذِي َُكؾَّ ََأْعَطك ََقْد ََوِصقََّاهللَ ََفاَل َلَِقاِرٍثَ، َّٓ «َة . َرَواُه َأْحَؿُد َوإَْرَبَعُة إ

ـُ الَجاُرودِ  ـُ ُخَزْيَؿَة، َواْب اُه اْب ، َوَققَّ ـَُف َأْحَؿُد، َوالتِّْرمِِذيُّ .الـََّسائِّل، َوَحسَّ
(4)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1627(، ومسؾؿ )2738أخرجف البخاري ) (1)

 (. 1628(، ومسؾؿ )1295أخرجف البخاري ) (2)

 (. 1554سؾؿ )(، وم1388أخرجف البخاري ) (3)

(، والترمذي 3565(، وأبقداود )5/267. أخرجف أمحد )سػٔ بصات٘  صشٝض بؿٛاٖسٙ (4)

  =(، كؾفؿ مـ صريؼ إسؿاطقؾ بـ طقاش طـ 949(، وابـ الجارود )2713(، وابـ ماجف )2125)



َٜا ََٛصا  457  َباُب اي

 
ـِ َطبَّاٍس  (999) ـْ َحِديِث اْب

اَرُقْطـِلُّ مِ ََأْنَ»: ، َوَزاَد فِل آِخِرهِ َوَرَواُه الدَّ إالَّ

.«اَءَالَقَرَثةََُيَشَ ـٌ . َوإِْسـَاُدُه َحَس
(1)

 

ـِ َجبٍَؾ  (998) ـْ ُمَعاذِ ْب ََعَؾْقُؽؿَْ»: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل الـَّبِلُّ  َوَط َق ََتَصدَّ َاهللَ َإنَّ

ـَْدََوفََ ـَاتُِؽؿَْبُِثُؾِثََأْمَقالُِؽْؿَِع اَرُقْطـِلُّ «اتُِؽْؿَِزَياَدًةَفِلََحَس .. َرَواُه الدَّ
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شرحبقؾ بـ مسؾؿ قال: سؿعت أبا أمامة فذكره. وإسـاده حسـ، إسؿاطقؾ بـ طقاش إذا روى طـ  =

ـ حديثف، وهذا مـفا، والحديث لف شقاهد كثقرة، فؼد جاء مـ حديث ابـ طباس  أهؾ بؾده ُحسِّ

وطؿرو بـ خارجة وطبداهلل بـ طؿرو وأكس بـ مالؽ وجابر بـ طبداهلل وطظ بـ أبل صالب 

، وبعض هذه الشقاهد تصؾح لؾتؼقية. اكظر تخريجفا وطبداهلل بـ طؿر والبراء وزيد بـ أرقؿ 

 ، فالحديث صحقح بشقاهده، واهلل أطؾؿ. ( لؾعَلمة إلباين 1655) اإلرواءيف كتاب 

 (341 ،)الؿراسقؾ(، وأخرجف أيًضا أبقداود يف 152، 4/97. رواه الدارقطـل )ظٜاز٠ ضعٝؿ١ (1)

(، كؾفؿ مـ صريؼ حجاج طـ ابـ جريج طـ ططاء الخراساين طـ ابـ 6/263والبقفؼل )

 بف.  طباس

 ه اين مل يدرك ابـ طباس ومل يره. اقال أبقداود: ططاء الخراس

وفقف مع ذلؽ ضعػ، وقد رواه يقكس بـ راشد طـ ططاء الخراساين طـ طؽرمة طـ ابـ  قهت:

 (، فذكر القاسطة )طؽرمة(. 152، 4/98طباس بف. أخرجف الدارقطـل )

يعـل الؿـؼطع الذي قبؾف. ه (: والؿعروف الؿرسؾ.ا3/62) التؾخقصلؽـ قال الحافظ يف 

(، ولؽـ يف إسـاده سفؾ بـ 4/98رويت الزيادة يف حديث طبداهلل بـ طؿرو طـد الدارقطـل )وقد 

 طؿار وهق كذاب.

(، ويف إسـاده: إسؿاطقؾ 6/264وجاءت يف بعض صرق حديث طؿرو بـ خارجة طـد البقفؼل )

 بـ مسؾؿ الؿؽل، وهق شديد الضعػ. ا

  (6/97 .)اإلرواءيف  طىل هذه الزيادة بالـؽارة  إلباينوقد حؽؿ اإلمام 

(، مـ صريؼ إسؿاطقؾ بـ طقاش، طـ طتبة بـ محقد البصري، 4/155. أخرجف الدارقطـل )ضعٝـ (2)

طـ الؼاسؿ، طـ أبل أمامة، طـ معاذ بف. وإسـاده ضعقػ: لضعػ طتبة بـ محقد، وإسؿاطقؾ بـ 

 طقاش ضعقػ يف روايتف طـ غقر أهؾ بؾده، وهذا مـفا. 



 458  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
ْرَداِء. (998) ـْ َحِديِث َأبِل الدَّ

اُر مِ َوَأْخَرَجُف َأْحَؿُد، َوالبَزَّ
(1)

 

ـْ َحِديِث َأبِل ُهَرْيَرَة  (996)
ـِ َماَجْف مِ ي َواْب ـْ َقْد ُيَؼقِّ

، َوُكؾَُّفا َضِعقَػٌة، َلؽِ

 َأْطَؾُؿ.َواهللُ . َبْعُضَفا َبْعًضا
(2)

 

 حاديث املسائل واألحكام املستفادة من األ

 مع ذكر بعض املسائل امللحقة

 تعطٜـ ايٛصاٜا. ص:1ط َػأي١

مجع وصقة، كعطايا وططقة، وهل بالتصرف بعد الؿقت، والقصقة بالؿال هل 

 .اإلكصاف( مع 7/172) الؿؼـعالتبرع بف بعد الؿقت. قالف ابـ قدامة يف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( مـ صريؼ 1382) كشػ إستار(، والبزار كؿا يف 441-6/445رجف أمحد ). أخضعٝـ د٘سا (1)

 أبل بؽر بـ أبل مريؿ، طـ ضؿرة بـ حبقب، طـ أبل الدرداء. 

وأبقبؽر بـ أبل مريؿ إىل الضعػ الشديد أقرب، وضؿرة بـ حبقب مل يذكر لف سؿاع مـ أبل 

 رواية طـف.  هتذيب الؽؿالالدرداء، بؾ مل يذكر لف صاحب 

 (، ويف إسـاده صؾحة بـ طؿرو الحضرمل، وهق متروك. 2759. أخرجف ابـ ماجف )ضعٝـ د٘سا (2)

 ولف شاهد آخر مـ حديث خالد بـ طبقد السؾؿل: 

( مـ صريؼ إسؿاطقؾ بـ طقاش طـ طؼقؾ بـ مدرك طـ الحارث بـ 4129أخرجف الطبراين )

طؼقًَل مجفقل الحال، والحارث  خالد بـ طبقد السؾؿل طـ أبقف رفعف بف. وإسـاده ضعقػ: فنن

 مجفقل العقـ، ووالده مختؾػ يف صحبتف. 

 ولُ شاٍد مً حديث أبي بكر: 

ب ( ويف إسـاده حػص بـ طؿر بـ مقؿقن العدين الؿؾؼب 2/794) الؽامؾأخرجف ابـ طدي يف 

 )فرخ( قال الـسائل: لقس بثؼة. وقال ابـ طدي: طامة حديثف غقر محػقظ. 

 إىل الحجقة هبذه الشقاهد، واهلل أطؾؿ.  فالحديث ٓ يرتؼل



َٜا ََٛصا  459  َباُب اي

 َؿطٚعٝتٗا. ص:2ط َػأي١ 

 روطقة القصايا الؽتاب، والسـة، واإلمجاع.دلَّ طىل مش

، [11الـساء:] ﴾ۇئ ۇئ وئ   وئ ەئ ەئ ائ﴿فؼقلف تعاىل:  أما مً القرآٌ:

    ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ  ۅ ۋ  ۋ ٴۇ﴿وققلف تعاىل: 

 .[185البؼرة:] ﴾ى ى

 فإحاديث كثقرة، مـفا ما تؼدم ذكره يف الباب. وأما مً السية:

ة القصقة.وأمجع العؾؿاء، بؾ الؿسؾؿقن طىل مشروطق
(1)

 

ٖذذذذذذٌ زذذذذذذب عًذذذذذذ٢ اإلْػذذذذذذإ إٔ ٜٛصذذذذذذٞ َذذذذذذٔ َايذذذذذذ٘ يًؿكذذذذذذطا٤    ص:3ط َػأي١

 ٚاوتادني؟

  ذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل وجقب القصقة، وهق ققل الظاهرية، واستدلقا

أية،  ﴾ې ې ې ۉ ۉ ۅ  ۅ ۋ  ۋ ٴۇ﴿بؼقلف تعاىل: 

 وبحديث ابـ طؿر الذي يف الباب.

 ة القاردة يف وذهب الجؿفقر مـ أهؾ العؾؿ إىل استحباب القصقة: لألدل

الباب وغقرها، واستدلقا طىل طدم القجقب بحديث أبل أمامة الذي يف الباب: 

َحؼَّف؛َفالَوصقةَلقارث» َاهللَقدَأعطكَكؾَذيَحؼٍّ ، وبلنَّ كثقًرا مـ الصحابة «إنَّ

 ومـ بعدهؿ ماتقا ومل يقصقا.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/147-.)البقان (8/113 )الشرح الؽبقر (8/389 )الؿغـلاكظر:  (1)



 415  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

   ٓ وذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل وجقب القصقة لؾقالديـ، وإقربقـ الذيـ

الَوصقةَ»ن، واستدلقا بأية السابؼة، وقالقا: خصصت بالحديث الؿتؼدم: يرثق

، فبؼل غقرهؿ مـ إقربقـ الذي ٓ يرثقن طىل الحؽؿ السابؼ، وهق «لقارث

 وجقب القصقة.

وهذا الؼقل قال بف مسروق، وصاوس، وإياس، وقتادة، وابـ جرير، 

 .وإسحاق، وبعض الحـابؾة، واختاره اإلمام ابـ طثقؿقـ 

أنَّ أية الؿذكقرة مـسقخة بآية  -واهلل أطؾؿ- وانذي يظهز يل :ُ قهت

أنَّ اهلل قد أططك كؾ ذي حؼ حؼف: فدل طىل أنَّ  الؿقاريث، وقد بقَـّ الـبل 

 إقربقـ الذيـ ٓ يرثقن لقس لفؿ حؼ واجب، واهلل أطؾؿ.

 وحديث ابـ طؿر محؿقٌل طىل تلكد القصقة، أو طىل القصقة القاجبة التل

أوجبفا العؾؿاء، وهل أن يؽقن طؾقف حؼقق مـ ديقن، أو ودائع، أو غقرها، ولقس 

يف ذلؽ بقـة، وٓ شفقد: فقجب طؾقف حقـئٍذ أن يقصل هبا حتك ٓ تضقع حؼقق 

، فعؾَّؼ القصقة بنرادتف: فدل «يريدَأنَيقصل»الـاس، ويف حديث ابـ طؿر قال: 

طىل طدم القجقب.
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1749( )1751 )الؿحىل (8/114-115 ،)الشرح الؽبقر (8/395- )الؿغـلاكظر:  (1)

تػسقر الؼرصبل (2/259 )اإلكصاف (7/178 )الشرح الؿؿتع (4/638ٔط/ا ).ثار 



َٜا ََٛصا  411  َباُب اي

 
 .﴾ې ې ۉ ﴿قٛي٘ تعاىل:  ص:4ط َػأي١

لخقر هفـا الؿراد بف الؿال بَل خَلف، قالف الؼرصبل، وقد استحب أهؾ العؾؿ ا

ًٓ كثقًرا أن يقصل وكرهقا لؿـ لف مال قؾقؾ أن يقصل، وأحبقا لف أن  لؿـ ترك ما

 يترك الؿال ٕوٓده، وورثتف.

 .واختؾػ أهؾ العؾؿ يف تحديد الؽثقر مـ الؼؾقؾ 

ويف مؼدار الؿال الذي تؼع :  (1/182)زاد الؿسقريف   قاي ابّ اجل٘سٜ

أكف ألػ درهؿ فصاطدًا، روي طـ طظ أسسٖا: :هذه القصقة فقف ستة أققال
(1)

 ،

أكف سبعؿائة درهؿ فؿا فققفا، رواه صاووس طـ ابـ طباس. ٚايجاْٞ:وقتادة. 
(2)

 

ستقن ديـارًا فؿا فققفا، رواه طؽرمة طـ ابـ طباس. :ٚايجايح
(3)

أكف الؿال  ٚايطابع: 

 .لػاضؾ طـ كػؼة العقال. قالت طائشة لرجؾ سللفا: إين ُأريد القصقةالؽثقر ا

قالت: كؿ طقالؽ؟ قال: أربعة. قالت: هذا  .فؼالت: كؿ مالؽ؟ قال: ثَلثة آٓف

فدطف لعقالؽ. ،شلء يسقر
(4)

أكف مـ ألػ درهؿ إىل مخسؿائة، قالف  ٚارتاَؼ: 

 هار طـ الزهري.أكف الؼؾقؾ والؽثقر، رواه معؿ ٚايػازؽ:إبراهقؿ الـخعل. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، مـ 2/455[ مـ سقرة البؼرة، والدارمل )185أخرجف ابـ جرير يف تػسقر ]آية: أثر طظ  (1)

 : فاإلسـاد ضعقػ مـؼطع.صريؼ: طروة، طـ طظ، وطروة مل يسؿع مـ طظ 

(، مـ صريؼ: ابـ جريج، طـ لقث، طـ صاوس، 255رقؿ ) التػسقرأخرجف سعقد بـ مـصقر يف  (2)

اه، وابـ جريج مل يصرح بالسؿاع، ولقث هق ابـ أبل سؾقؿ ضعقػ. وأخرجف طـ ابـ طباس بؿعـ

 (، مـ كػس القجف.11/257(، وابـ أبل شقبة )6/275البقفؼل )

 [ مـ سقرة البؼرة.185]آية: الدر الؿـثقرأخرجف طبد بـ محقد كؿا يف  (3)

(، مـ 6/275ؼل )(، والبقف11/258(، وابـ أبل شقبة )248أخرجف سعقد بـ مـصقر برقؿ ) (4)

 صريؼ: أبل معاوية، طـ محؿد بـ شريؽ، طـ ابـ أبل مؾقؽة، طـ طائشة بف، وهذا إسـاد صحقح.



 412  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

َٓ ُتْستََحبُّ اْلَقِصقَُّة.وكؼؾ ابـ قدامة طـ أمحد أكف قال:   َْلِػ  ْٕ  إَذا َتَرَك ُدوَن ا

ـْ  ـْ َأبِل  َصاُوس: اْلَخقُْر َثَؿاُكقَن دِيـَاًرا.َوَط َحـِقَػَة: اْلَؼؾِقُؾ أَْن ُيِصقَب َأَقؾُّ اْلَقَرَثِة َوَط

 َسْفًؿا َخْؿُسقَن دِْرَهًؿا.

ُف َمتَك َكاَن الْ :  قداًٞ قاي ابّ ـْ ـَوَالَِّذي َيْؼَقى ِطـِْدي َأكَّ َٓ َيْػُضُؾ َط َؿتُْروُك 

َنَّ الـَّبِلَّ 
ِ
ـْ اْلَقِصقَِّة بَِؼْقلِِف:  ملسو هيلع هللا ىلصِغـَك اْلَقَرَثِة، َفََل ُتْستََحبُّ اْلَقِصقَُّة: ٕ

َأْنَ»َطؾََّؾ اْلَؿـَْع مِ

ََأْنََتَدَعُفْؿََعاَلةًََتْتُرَكََوَرَثَتَؽََأْغـَِقاَء،ََخْقٌرَمَِ َنَّ إْطَطاَء اْلَؼِريِب الْ ، «ـْ
ِ
ُؿْحتَاِج َخقٌْر ـَوٕ

اُه،  ، َفَؿتَك َلْؿ َيبُْؾْغ اْلِؿقَراُث ِغـَاُهْؿ، َكاَن َتْرُكُف َلُفْؿ َكَعطِقَّتِِفْؿ إيَّ َْجـَبِلِّ ْٕ ـْ إْطَطاِء ا
مِ

ـْ  َفِعـَْد َهَذا َيْختَؾُِػ اْلَحاُل بِاْختََِلِف اْلَقَرَثِة  قِْرِهؿْ اْلَقِصقَِّة بِِف لِغَ  َفقَُؽقُن َذلَِؽ َأْفَضَؾ مِ

ـْ الفِل َكثَْرتِِفْؿ َوقِؾَّتِِفْؿ، َوِغـَاُهْؿ َوَحاَجتِِفْؿ، َفََل 
 هاَأْطَؾُؿ. َوَاهللُ ، َؿالِ  َيتََؼقَُّد بَِؼْدٍر مِ

 اإلكصافوإشفر يف مذهب الحـابؾة أنَّ ذلؽ يرجع إىل العرف كؿا يف 

(7/178.)
(1)

 

َٓ َيْستَْقِطَب  (8/393 :)الؿغـليف  قال ابـ قدامة   َْوَلك أَْن  ْٕ َوا

ـُ َطبَّاٍس: َلْق ، «َوالثُُّؾُثََكثِقٌرَ» :ملسو هيلع هللا ىلصَوإِْن َكاَن َغـِقًّا: لَِؼْقِل الـَّبِلِّ  ،الثُُّؾَث بِاْلَقِصقَّةِ  َقاَل اْب

ـْ الثُُّؾِث 
قا مِ ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.، «الثُُّؾُثََكثِقٌرَ»َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصنَّ الـَّبِلَّ َفنِ  :َأنَّ الـَّاَس َغضُّ

(2)
 

َْفَضُؾ َأْن  (8/394 :)الؿغـليف  قال ابـ قدامة   ْٕ َوا

َٓ َيِرُثقَن، إَذا َكاُكقا ُفَؼَراءَ  ـَ  ِذي ََقاِربِِف الَّ
ِ
ِة أَْهِؾ اْلِعْؾؿِ  ،َيْجَعَؾ َوِصقَّتَُف ٕ  .فِل َقْقِل َطامَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/392.)الؿغـل (1/182 )زاد الؿسقر (2/259 )تػسر الؼرصبلواكظر:  (1)

 (.1629(، ومسؾؿ برقؿ )2743أخرجف البخاري برقؿ ) (2)



َٜا ََٛصا  413  َباُب اي

ـَ اْلُعَؾَؿاِء َطؾِْؿُت   َٓ ِخََلَف َبقْ  : ـُ َطبِْد اْلبَرِّ  ه...افِل َذلَِؽ إَذا َكاُكقا َذِوي َحاَجةٍ  َقاَل اْب

 إشا أٚص٢ يػري شٟٚ ايكطب٢ اوتادني؟ ص:5ط َػأي١

  يسار أكثر أهؾ العؾؿ طىل صحة القصقة وهق ققل سامل، وططاء، وسؾقؿان بـ

 ، وإوزاطل، والحـػقة وغقرهؿ.ومالؽ، الشافعل، وأمحد، وإسحاق، والثقري

 (1668 :)صحقح مسؾؿواستدلقا طىل ذلؽ بحديث طؿران بـ حصقـ يف 

أنَّ رجًَل أطتؼ ستة مؿالقؽ لف طـد مقتف مل يؽـ لف مال غقرهؿ، فدطا هبؿ رسقل اهلل 

 .شديًدا ًٓ  فجزأهؿ أثَلًثا، فلطتؼ اثـقـ، وأرقَّ أربعة، وقال لف قق

 جًَل مـ إكصار أوصك طـد مقتف فلطتؼ ستة مؿؾقكقـ.أن ر ٚيف ضٚا١ٜ عٓسٙ:

وصقتف يف  ففذا الرجؾ مـ إكصار، والظاهر أنَّ لف قرابة، وأمضك الـبل 

 الثؾث لغقر قرابتف، وهذا الحديث مؿا يدل أيًضا طىل طدم وجقب القصقة لؾؼرابة.

 .وُحؽل طـ صاوس، والضحاك أكف يـزع مـفؿ، ويرد إىل قرابتف 

 بـ الؿسقب، والحسـ، وجابر بـ زيد إىل أنَّ الؿقصك لفؿ  وذهب سعقد

يف  ُيعطقن ثؾث القصقة، والباقل يرد إىل الؼرابة، ومال إىل هذا ا بـ الؼقؿ 

مػتاح دار السعادة. 

، والؼقٓن إخقران مبـقان طىل وجقب القصقة انقىل األولهق  وانصحيح

لألقارب.
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2/34.)مػتاح دار السعادة (1753 )الؿحىل (8/395 )الؿغـلاكظر:  (1)
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 ايٛص١ٝ بأنجط َٔ ايجًح. ص:6ط َػأي١

 ؾؿاء طىل أكف ٓ يجقز القصقة بلكثر مـ الثؾث، واستدلقا طىل ذلؽ مجفقر الع

الذي يف الباب، وبحديث طؿران بـ حصقـ  بحديث سعد بـ أبل وقاص 

 الؿتؼدم يف الؿسللة السابؼة.

وسقاء كان لف ورثة أو مل يؽـ، وهذا ققل أمحد، والشافعل، ومالؽ، 

ـ بـ حل، وآخرون. ولؽـ وإوزاطل، والظاهرية، وقال بف ابـ شبرمة، والحس

 مالًؽا تسامح فقؿا إذا زادت الدرهؿ والدرمهقـ وكحقه.

  ،وذهب مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ إىل أنَّ مـ ٓ وارث لف لف أن يقصل بؿالف كؾف

، وقال بف مسروق، وطبقدة صحَّ هذا الؼقل طـ طبد اهلل بـ مسعقد 

، وقال بف السؾؿاين، والحسـ، وشريؽ، وهق إشفر يف مذهب الحـابؾة

 إسحاق، واختاره ابـ الؼقؿ، والشقكاين ورجحف اإلمام ابـ طثقؿقـ.

وحجة همٓء أنَّ الؿـع مـ الزيادة طـ الثؾث إكؿا كان مـ أجؾ القرثة، كؿا 

 .يدل طؾقف حديث سعد بـ أبل وقاص 

ا، ولقست  ، وإن كان سببف خاصًّ وأجاب أهؾ الؼقل إول بلنَّ الحديث طام 

القرثة وطدمف، فؼد يؽقن وارثف أغـك مـف، ولقس لف مع ذلؽ القصقة العؾة يف غـك 

بلكثر مـ الثؾث، وقد يؽقن لف وارث ٓ يلخذ مـ مالف إٓ السدس، ومع ذلؽ 

 فؾقس لف أن يقصل بلكثر مـ الثؾث بؿقافؼة مـ الؿخالػقـ.



َٜا ََٛصا  415  َباُب اي

 إٓ أنَّ لف أن يقصل بؿالف كؾف يف حالة طدم أقزب انقىل األولأنَّ  فانذي يظهز 

وجقد وارث طـد طدم اكتظام بقت الؿال، كؿا هق الحال يف يقمـا هذا، واهلل 

الؿستعان.
(1)

 

 إشا أشٕ ايٛضث١ ملٛضثِٗ إٔ ٜٛصٞ بأنجط َٔ ايجًح؟ ص:7ط َػأي١

  ذهب مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ إىل أكف يؾزمفؿ ذلؽ، ولقس لفؿ الرجقع بعد

قىل، مقتف، وهق ققل ططاء، والحسـ، والزهري، وربقعة، ومحاد، وابـ أبل ل

 وإوزاطل: ٕهنؿ قد طػقا طـ حؼفؿ.

  ،وذهب صائػٌة إىل أكف ٓ يؾزمفؿ، بؾ لفؿ الرجقع بعد مقتف، وهق ققل شريح

وصاوس، والحؽؿ، والـخعل، والشعبل، والثقري، والحسـ بـ حل،و أمحد، 

زوا لفؿ الرجقع: ٕنَّ الؿال  والشافعل، وأبل ثقر، وابـ الؿـذر، والحـػقة، وجقَّ

ؾ إلقفؿ بؿقت مقرثفؿ، فآطتبار بنجازهتؿ يف ذلؽ الققت ٓ قبؾ إكؿا يـتؼ

 ذلؽ.

  وقال بعض أهؾ العؾؿ: ٓ يجقز لفؿ ذلؽ: ٕنَّ الؿقرث ٓ يجقز لف أن

يقصل بلكثر مـ الثؾث، ولقس لؾقرثة حؼ  قبؾ مقتف حتك يجقزوه: فننَّ الؿال ٓ 

حزم، وأسـد طـ ابـ يـتؼؾ إلقفؿ إٓ بالؿقت، وهذا ققل الؿزين، وداود، وابـ 

 مسعقد أكف أكؽر ذلؽ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السقؾ الجرار (4/39 )أطَلم الؿققعقـ (7/185- )اإلكصاف (1755 )الؿحىلاكظر:  (1)

(4/473-474 )الشرح الؿؿتع (4/642 )الؿغـل (8/516.) 
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   :وقال مالؽ: إن أذكقا يف مرض مقتف: فَل رجقع لفؿ، وإن أذكقا يف صحتف

 فؾفؿ الرجقع.

آطتبار بنجازهتؿ بعد مقتف: ٕهنؿ حقـئٍذ يؿؾؽقن  :قال أتى عثد اهلل غفز اهلل نه

الؿال، وأما قبؾ ذلؽ فَل اطتبار بنجازهتؿ، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 ١ يٛاضخ.ايٛصٝ ص:8ط َػأي١

 تؼدم الـفل طـ ذلؽ يف حديث أبل أمامة الذي يف الباب.

ك (8/396 :)الؿغـليف   قاي ابّ قداًٞ ْكَسانُ  إَذا َوصَّ لَِقاِرثِِف  اإْلِ

ـَ اْلُعَؾَؿاِء.، َلْؿ َتِصحَّ  :بَِقِصقٍَّة، َفَؾْؿ ُيِجْزَها َسائُِر اْلَقَرَثةِ  ـُ  بَِغقِْر ِخََلٍف َبقْ َقاَل اْب

: َأْجَؿَع َأْهُؾ اْلِعْؾِؿ َطَؾك َهَذا.ُؿـْ ـالْ  ـُ َطبِْد اْلبَرِّ ـْ َرُسقِل  ِذِر، َواْب َْخبَاُر َط ْٕ َوَجاَءْت ا

ََقْدَ»َيُؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلص َفَرَوى َأُبق ُأَماَمَة، َقاَل َسِؿْعت َرُسقَل اهلل ،بَِذلَِؽ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َاهلل إنَّ

ََحؼَُّف؛ََفاَلََوِصقََّةََلَقَ َذِيََحؼٍّ  ها.«اِرٍثََأْعَطكَُكؾَّ

 واختؾػ أهؾ العؾؿ فقؿا إذا أجازها القرثة، هؾ تصح القصقة أم ٓ؟

  فذهب الجؿفقر إىل أهنا تصح بنجازة القرثة، واستدلقا بالزيادة الؿذكقرة

 .«إالَأنَجيقزَالقرثة»، ويف لػظ: «إالَأنَيشاءَالقرثة»يف الباب: 

 رية إىل أنَّ وذهب بعض الحـابؾة، وبعض الشافعقة مـفؿ: الؿزين، والظاه

القصقة باصؾة: ٕهنا مـفل طـفا، وٓ تصح إذا أجازها القرثة: إٓ أن يعطقه ططقة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/183.)اإلكصاف (1755 )الؿحىل (8/455- )الؿغـلاكظر:  (1)



َٜا ََٛصا  417  َباُب اي

 
فقؿا  انقىل أقزبمبتدأة، وهذا ققل الشافعل، وُحؽل رواية طـ أمحد، وهذا 

مـَعؿؾَ»يؼقل:  يظفر، واهلل أطؾؿ: لعدم صحة الزيادة الؿذكقرة، والـبل 

.«عؿاًلَلقسَعؾقفَأمركا؛َففقَرد
(1)

 

 إشا أٚص٢ يهٌ ٚاضخ مبكساض سك٘؟ ص:9ط َػأي١

  ذكر أهؾ العؾؿ أنَّ القصقة تصح إذا مل يعقـ، وأما إذا طقَـّ بعض مالف، فػقف

أكف ٓ يصح: ٕنَّ يف التعققـ تػقيتًا لبعض  وانصحيحوجفان لؾحـابؾة، والشافعقة، 

إغراض، والقرثة تعؾؼت حؼققفؿ بجؿقع الؿال، وهذا ترجقح اإلمام ابـ 

.طثقؿقـ 
(2)

 

ّٓذا  أٚ أٚصذ٢ بكضذا٤ زٜٓذ٘  أٚ      ص:11ط َػأي١ إشا أغكط يف ٚصٝت٘ عٔ ٚاضث٘ زٜ

 عؿا عٔ بعض ادتٓاٜات؟

(: وإن أسؼط طـ وراثف ديـًا، أو 8/397) الؿغـليف   قاي ابّ قداًٞ

أوصك بؼضاء ديـف، أو أسؼطت الؿرأة صداقفا طـ زوجفا، أو طػا طـ جـاية 

 مقجبفا الؿال: ففق كالقصقة.

اص، وقؾـا: القاجب الؼصاص طقـا. سؼط إىل غقر بدل. وإن طػا طـ الؼص

وإن قؾـا: القاجب أحد شقئقـ. سؼط الؼصاص، ووجب الؿال. وإن طػا طـ حد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 آختقارات (7/183- )اإلكصاف (1752 )الؿحىل (8/396 )الؿغـلاكظر:  (1)

 (.193)ص

 الؿغـل (4/643 )الشرح الؿؿتع (8/159 )البقان (7/184 )اإلكصافاكظر:  (2)

(8/397-.) 
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 الؼذف، سؼط مطؾؼا.  

وإن وصك لغريؿ وارثف، صحت القصقة. وكذلؽ إن وهب لف. وهبذا قال 

ـتػع هبذه وقال أبق يقسػ: هق وصقة لؾقارث: ٕن القارث ي. الشافعل وأبق حـقػة

 القصقة وتستقىف ديقكف مـفا. 

أكف وصك ٕجـبل، فصح، كؿا لق وصك لؿـ طادتف اإلحسان إىل وارثف.  :ولـا

وإن وصك لقلد وارثف، صح، فنن كان يؼصد بذلؽ كػع القارث، مل يجز فقؿا بقـف 

 ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ﴿ :وجؾ وبقـ اهلل تعاىل. قال صاوس، يف ققلف طز

أن يقصل لقلد ابـتف، وهق يريد ابـتف. رواه سعقد. قال ابـ طباس: قال:  ،[182]البؼرة: 

الجـػ يف القصقة واإلضرار فقفا مـ الؽبائر
َ(1)

 . اكتفك الؿراد.

 إشا ٖٚص٢ يٛاضث٘ ٚأدٓيب بجًح َاي٘؟ ص:11ط َػأي١

  مؼتضك مذهب الجؿفقر أنَّ القرثة إذا أجازوا القصقة لؾقارث أنَّ الثؾث

قزوا القصقة لؾقارث: فؾألجـبل بقـفؿا سدسان،كؾ لف سدس، وإن مل يج

 السدس، وتبطؾ القصقة لؾقارث.

  ٓومؼتضك مذهب مـ أبطؾقا القصقة لؾقارث أنَّ القصقة هفـا ٓ تصح إ

وأما القارث فالقصقة لف باصؾة، وإن  -كصػ الثؾث-لألجـبل، فقُعطك السدس 

ؿ.، واهلل أطؾأقزبأحب القرثة أن يعطقه ططقة مبتدأة مـفؿ فؾفؿ ذلؽ، وهذا 
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( بلساكقد صحقحة. 12أخرجف ابـ الؿـذر، وابـ جرير، وابـ أبل حاتؿ يف تػسقر سقرة الـساء )آية: (1)

  (8/451.)ؿغـلالاكظر:  (2)



َٜا ََٛصا  419  َباُب اي

 
ك لفؿا بلكثر مـ الثؾث يؿضك لألجـبل كصقبف إن كان ثؾثًا فؿا  تيبيُ: إذا وصَّ

دون، وأما القارث فالقصقة لف ٓ تصح، وإن شاء القرثة أططقه مـفؿ ما شاؤوا، 

 .انصحيحهذا هق 

ومذهب الجؿفقر أنَّ القرثة إن أجازوا القصقة بلكثر مـ الثؾث، والقصقة 

طىل حسب القصقة، وإن أبطؾقا الزائد طـ الثؾث مـ غقر لؾقراث: فالؿال بقـفؿا 

 تعققـ: فالثؾث الباقل بقـفؿا كصػان.

الجؿفقر الذيـ يرون صحة القصقة بلكثر مـ الثؾث، ولؾقارث  تيبيُ آخر:

بنجازة القرثة، يعتبرون يف اإلجازة أْن تؽقن مـ جائز التصرف، فلما الصبل، 

تصح اإلجازة مـفؿ: ٕهنا تبرع بالؿال: والؿجـقن، والؿحجقر طؾقف لسػٍف: فَل 

فؾؿ تصح مـفؿ كالفبة. وأما الؿحجقر طؾقف لػؾس: فنن قؾـا: اإلجازة هبة: مل تصح 

ت. قالف ابـ قدامة،   وانصحيحمـف: ٕكف لقس لف هبة مالف، وإن قؾـا: هل تـػقذ: صحَّ

أهنا هبة، واهلل أطؾؿ.
(1)

  

 ايٛقت املعترب ب٘ يًٛص١ٝ. ص:12ط َػأي١

َٓ َكْعَؾُؿ ِخََلًفا  (8/457-458 :)الؿغـليف   قدصٛقاي أب٘ حمٌد امل

ـَ َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ فِل َأنَّ اْطتِبَاَر اْلَقِصقَِّة بِالْ  ـَ ـَبقْ قِق  َلُف ُمتََػرِّ
 َؿْقِت، َفَؾْق َأْوَصك لِثَََلَثِة إْخَقةٍ

َٓ َوَلَد َلُف، َوَماَت َقبَْؾ  -يعـل أحدهؿ شؼقؼ وأخر ٕب، والثالث ٕم- َأْن ُيقَلَد  َو

ـْ اْلَقَرَثةِ  :َلُف َوَلدٌ 
َجاَزةِ مِ َّٓ بِاإْلِ َِب، إ ْٕ ـْ ا

َِخ مِ ْٕ َوإِْن ُولَِد َلُف ، َلْؿ َتِصحَّ اْلَقِصقَُّة لَِغقِْر ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/457.)الؿغـلاكظر:  (1)



 425  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

ـٌ   ـْ َغقِْر إَجاَزةٍ، إَذا َلْؿ َتتََجاَوْز اْلَقِصقَُّة الثُُّؾَث. :اْب
ْت اْلَقِصقَُّة َلُفْؿ َجِؿقًعا مِ  َصحَّ

، َفَؿاَت اْبـُُف َقبَْؾ َمْقتِفِ  اي:ق ـٌ َِخقِف  :َوَلْق َأْوَصك َلُفْؿ، َوَلُف اْب
ِ
َلْؿ َتُجْز اْلَقِصقَُّة ٕ

ـْ َأبِقِف.
َِخقِف مِ

ِ
ِف، َوَجاَزْت ٕ ـْ ُأمِّ

َِخقِف مِ
ِ
ٕ َٓ ـْ َأَبَقْيِف، َو

ـِ  مِ ََبَقْي ْٕ ـْ ا
َُخ مِ ْٕ َفنِْن َماَت ا

َكَُّف َصاَر َواِرًثا.َلْؿ َتجُ  :َقبَْؾ َمْقتِفِ 
ِ
َِب َأْيًضا: ٕ ْٕ ـْ ا

 ْز اْلَقِصقَُّة لأِْلَِخ مِ

ْمَرأَةٍ  قاي:
ِ
َجَفا َوَلْق َأْوَصك ٓ َلْؿ َتُجْز َوِصقَُّتُفَؿا  :َأْجـَبِقٍَّة، َأْو َأْوَصْت َلُف، ُثؿَّ َتَزوَّ

ـْ اْلَقَرَثِة.
َجاَزةِ مِ َّٓ بِاإْلِ َؼَفاَوإِْن َأْوَصك َأَحُدُهَؿا لِْم  إ  :َجاَزْت اْلَقِصقَّةُ  :َخِر، ُثؿَّ َصؾَّ

َكَُّف َصاَر َغقَْر َواِرٍث 
ِ
 ه.إ

وقد خالػ ابـ حزم، فجعؾ آطتبار بحال القصقة فقؿا إذا كان وارًثا، ثؿ 

صار غقر وارٍث، فلبطؾفا.
(1)

 

 املٛص٢ ي٘ ٌٖ ميًهٗا بػري قبٍٛ ناملرياخ؟ ص:13ط َػأي١

 ؼبقل: ٕكف حر  يؿؾؽ، وإصؾ أكف ٓ مجفقر العؾؿاء طىل أكف ٓ يؿؾؽفا إٓ بال

يؿؾؽ شقئًا إٓ بنرادتف، ومل يلت شلء يؿؾؽف حؽًؿا غقر الؿقراث، فقبؼك طىل 

ى الحؽؿ إىل غقره إٓ بدلقؾ.  ذلؽ، وٓ يعدَّ

 .وجاء طـ أمحد رواية، وبف قال بعض الحـابؾة، أكف يؿؾؽفا قفًرا كالؿقراث 

 ، واهلل أطؾؿ.انقىل األولهق  وانصىاب

إذا كان الؿقصك لف طاًما غقر معقـ: مل يعتبر قبقلفؿ. بيُ:تي
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الؿحىل (1754.) 

 (ط/دار الؿعرفة.2/336) بداية الؿجتفد (8/172 )البقان (8/418 )الؿغـلاكظر:  (2)



َٜا ََٛصا  421  َباُب اي

 ٚقت اعتباض ايكبٍٛ ٚايطز. ص:14ط َػأي١ 

(: ويجقز الؼبقل طىل 8/419) الؿغـليف   قاي ابّ قداًٞ املقدصٛ

الػقر والتراخل، وٓ يؽقن إٓ بعد مقت الؿقصل: ٕكف قبؾ ذلؽ مل يثبت لف حؼ، 

هولذلؽ مل يصح رده.ا
(1)

  

 ١ ؾُٔ َت٢ ٜجبت ي٘ املًو؟إشا قبٌ ايٛصٝ ص:15ط َػأي١

  إصح يف مذهب الحـابؾة أكف يثبت لف الؿؾؽ مـ حقـ الؼبقل: ٕكف بؼبقلف

دخؾ يف مؾؽف، وٓ يسبؼ الؿؾؽ الؼبقل: ٕنَّ الؼبقل سبب الؿؾؽ، وهذا ققل 

 مالؽ، والحـػقة، وُروي طـ الشافعل.

 ر ولؾحـابؾة وجٌف أكف يثبت لف الؿؾؽ مـ حقـ مات الؿقصل، وهذا ضاه

مذهب الشافعل: ٕنَّ الؿقصك بف ٓ يثبت الؿؾؽ فقف لؾقرثة، وٓ يبؼك لؾؿقت: 

َّا أكف مؾؽ لفؿ مستؼر،  ٕكف صار مجاًدا ٓ يؿؾؽ: ففق مؾؽ ُمراَطك، فبؼبقلفؿ تبقَـّ

 ، واهلل أطؾؿ.انقىل أقزبوهذا 

وقد تردد اإلمام ابـ طثقؿقـ بقـ هذيـ الؼقلقـ، فؾؿ يجزم بالراجح مـفؿا كؿا 

 .الشرح الؿؿتع يف

  ولؾشافعل ققٌل ثالث: أنَّ القصقة تؿؾؽ بالؿقت، ويحؽؿ بذلؽ قبؾ

الؼبقل.
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/172.)البقانواكظر:  (1)

  (7/194-.)اإلكصاف (8/172 )البقان (8/419 )الؿغـلاكظر:  (2)



 422  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
 إشا ضٖز املٛص٢ ي٘ ايٛص١ٝ؟ ص:16ط َػأي١

 لفذه الؿسللة حآت:

أن يردها قبؾ مقت الؿقصل: فَل يعتبر بالرد هفـا: ٕنَّ القصقة مل  األوىل:

 تؼع بعد، فلشبف رد الؿبقع قبؾ إيجاب البقع.

أن يردها بعد الؿقت قبؾ الؼبقل، فقصح الرد وتبطؾ القصقة، قال ابـ  :الثاىية

 .قدامة: ٓ كعؾؿ فقف خَلًفا. ولعؾف أراد طـد مـ يعتبر الؼبقل والرد يف تؿؾؽ القصقة

 .أن يرد بعد الؼبقل والؼبض فَل يصح الرد، بؾ تؽقن مـف هبًة لفا أحؽامفا الثالثة:

لؼبض، فؿـفؿ مـ قال: يصح الرد. وهق أن يرد بعد الؼبقل وقبؾ ا الرابعة:

 وجٌف لؾشافعقة، وهق الؿـصقص طـ الشافعل، واحتؿاٌل لؾحـابؾة.

أكف ٓ يصح الرد يف غقر  :والظاهر طـد الحـابؾة، وهق ققل بعض الشافعقة

 الؿؽقؾ والؿقزون: ٕنَّ الؿؽقؾ والؿقزون طـدهؿ ٓ يستؼر مؾؽف طؾقف قبؾ قبضف.

وإن مل يؼبضف، ولقس الؼبض بشرط ؼد دخؾ يف مؾؽف، أكف إذا قبؾف: ف وانصحيح

، واهلل أطؾؿ.ؿؾؽف: فعىل هذا فحؽؿف حؽؿ الحالة الثالثةتيف 
(1)

 

 إشا َات املٛص٢ ي٘ قبٌ إٔ ٜكبٌ أٚ ٜطز؟ ص:17ط َػأي١

  ،قال بعض أهؾ العؾؿ: يؼقم وارثف مؼامف، وهق إضفر يف مذهب الحـابؾة

أن يردوا الؿبقع بالعقب: لحديث: واختاره الِخَرقل، وابـ قدامة، كؿا أنَّ لؾقرثة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/193.)اإلكصاف (8/173 )البقان (8/415 )الؿغـلاكظر:  (1)



َٜا ََٛصا  423  َباُب اي

 ، وهذا مـ حؼقق الؿال.«مـَتركَمااًل؛َفؾقرثتف» 

  وقال بعضفؿ: تبطؾ القصقة، وهق اختقار بعض الحـابؾة: ٕنَّ الخقار كان

، واهلل أطؾؿ.وانقىل األول أقزبلؾؿقصك لف دون غقره. 
(1)

 

 ايٛص١ٝ املكٝس٠ ٚاملًٛك١. ص:18ط َػأي١

يف مرضل هذا، أو يف هذه البؾدة، أو يف القصقة الؿؼقدة مثؾ أن يؼقل: إن مت 

 سػري هذا: فثؾثل لؾؿساكقـ.

 لزيد. والؿطؾؼة أن يؼقل: إن مت: فثؾثل لؾؿساكقـ، أو

 فالقصقة الؿطؾؼة تصح بَل إشؽال يف الثؾث وما دون، ويف غقر وارث.

 والقصقة الؿؼقدة إن مات فقؿا ققَّد: فتصح، وٓ إشؽال.

 ذلؽ السػر: فتبطؾ القصقة، وهقوإن مل يؿت يف ذلؽ الؿرض، أو يف  

الحسـ، والثقري، والشافعل، وأمحد، وأبل ثقر، وأصحاب الرأي،  ققل

 .انصحيح وهق

  َّومل يؽتب ففق كذلؽ، وإن كتب كتاًبا، ثؿ صح ، ًٓ وقال مالؽ: إن قال قق

 مـ مرضف، وأقرَّ الؽتاب: فقصقتف بحالفا مامل يـؼضفا.

، واهلل أطؾؿ.وانصحيح انقىل األول
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/194.)اإلكصاف (8/417- )الؿغـلاكظر:  (1)

  (8/422.)الؿغـلاكظر:  (2)



 424  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
 إشا أٚص٢ جبع٤ َبِٗ َٔ َاي٘  ؾهِ خيطز عٓ٘؟ ص:19ط َػأي١

أَْو  ،َوإِْن َأْوَصك بُِجْزءٍ  (8/426 :)الؿغـليف   قاي أب٘ حمٌد بّ قداًٞ

ـْ َمالِفِ  ،أَْو َكِصقٍب  ،َحظٍّ 
َوبِِف  َٓ َأْطَؾُؿ فِقِف ِخََلًفا. َأْطَطاُه اْلَقَرَثُة َما َشاُءوا. :َأْو َشْلٍء مِ

ـُ الْ َقاَل َأُبق َحـِق ، َواْب افِِعلُّ َنَّ ُكؾَّ َشْلٍء ُجْزءٌ ـَػَة، َوالشَّ
ِ
 ،َوَكِصقٌب  ،ُؿـِْذِر، َوَغقُْرُهْؿ: ٕ

ـْ َمالِل، َأْو ُاْرُزُققهُ )َوَكَذلَِؽ إْن َقاَل:  َوَشْلٌء. ،َوَحظ  
َٓ (: َأْطُطقا ُفََلًكا مِ َنَّ َذلَِؽ 

ِ
ٕ

ْرعِ  َٓ فِل الشَّ  هاَفَؽاَن َطَؾك إْصََلقِِف. :َحدَّ َلُف فِل الؾَُّغِة، َو

 إشا أٚص٢ مبجٌ ْضٝب أسس ٚضثت٘؟ ص:21ط َػأي١

 لفذه الؿسللة حالتان:

 أن يؽقن ورثتف متساويـ يف الؿقراث. األوىل:

  فؿذهب الجؿفقر أكف ُيعطك مثؾ كصقب أحدهؿ مضاًفا إىل الػريضة: فنن

 كان ترك ثَلثة أوٓد: فلصؾ الؿسللة مـ ثَلثة أسفؿ، فتجعؾ الؿسللة مـ أربعة

 أسفؿ، فُقعطك كؾ واحد مـفؿ سفًؿا، وُيعطك الؿقصك لف سفًؿا.

  ،ومذهب مالؽ، وأبـ أبل لقىل، وُزفر، وداود أكف ُيعطك مثؾ كصقب أحدهؿ

 ثؿ يؼسؿ الباقل بقـ القرثة.

: ٕكف طىل ققل همٓء سُقعطك أكثر مـ مقراث ومذهة اجلمهىر أقزب

 ية بقـفؿ.أحدهؿ، والظاهر مـ طبارة الؿقصل أكف أراد التسق

 أن يؽقن القرثة مختؾػقـ يف الؿقراث. الثاىية:



َٜا ََٛصا  425  َباُب اي

   ،فؿذهب الجؿفقر أكف ُيعطك مثؾ كصقب أقؾفؿ مقراًثا، ُيزاد طىل فريضتفؿ

 وقال مالؽ: يـظر إىل طدد رؤوسفؿ، فُقعطك سفًؿا مـ طددهؿ.

، ولقس لؿالٍؽ دلقؾ طىل ققلف.قىل اجلمهىرهق  وانصىاب
(1)

 

 إشا أٚص٢ بٓضٝب ٚاضث٘؟ ص:21ط َػأي١

  أوصل بؿثؾ كصقب وارثل(: فتصح، بعض أهؾ العؾؿ: هق كؼقلف: )قال

وُيعطك مثؾ كصقبف، هذا ققل مالؽ، وبعض الشافعقة، وبعض الحـابؾة، وقال بف 

 ابـ أبل لقىل، وُزفر، وداود.

  ،وقال بعضفؿ: ٓ تصح القصقة: ٕكَّف أوصك بحؼ غقره، فالقصقة باصؾة

 .وهق ققل الحـػقة: لظاهر العبارة وهق وجٌف لؾحـابؾة، وطؾقف أكثر الشافعقة،

يف الؿسللة: أن الؾػظ الؿذكقر إن كان يراد بف يف العرف: )بؿثؾ  وانصحيح

، وإن مل يؽـ فقف طرف، أو طؾؿ أكف قصد انصحيحهق  فانقىل األولكصقب وارثف( 

القصقة بحؼ وارثف: فَل يصح كؼقل أصحاب الؼقل الثاين، واهلل أطؾؿ.
(2)

 

 ٚاضث٘ يؿالٕ؟ إشا أٚص٢ بضعـ ْضٝب ص:22ط َػأي١

 .ُة أهؾ العؾؿ طىل أكف ُيعطك مثؾقف: ٕنَّ ضعػ الشلء مثؾقف  طامَّ

  م: ُيعطك مثؾف: ٕنَّ ضعػ الشلء مثؾف، قال وقال أبق طبقد الؼاسؿ بـ سَلَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/238-239.)البقان(، واكظر 8/426-427) الؿغـلواكظر كَلم ابـ قدامة يف  (1)

  (8/239.)البقان (8/428 )الؿغـلاكظر:  (2)



 426  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
 ٺ ٺ ﴿، وقال تعاىل: [35إحزاب:] ﴾ۈئ   ۈئ ۆئ  ۆئ﴿تعاىل: 

 .[265البؼرة:] ﴾ٿ

 ﴾ی ی ىئ  ىئ ىئ ېئ﴿بؼقلف تعاىل:  ٚٝأدٝب عٔ شيو:

 ڦ   ڦ ﴿، وققلف: [37سبل:] ﴾ۅ ۋ  ۋ ٴۇ   ۈ ۈ﴿، وبؼقلف: [75اإلسراء:]

 .[39الروم:] ﴾ۉ ۉ ۅ ﴿، وققلف: [38إطراف:] ﴾ڄ ڄ ڄ

فقُستػاد مـ ذلؽ أن الضعػ بؿعـك الؿثؾقـ، وأما أيات الؿذكقرة: فَل 

ن إشؽال فقفا: فنن الضعػ يف حالة التثـقة: فؿا زاد يليت بؿعـك الؿثؾ، فقؼال: لػَل

 مِثََْل فَلن، وضعػا فَلن، وثَلثة أمثال فَلن، وثَلثة أضعاف فَلن، وهؽذا.

، واهلل أطؾؿ.قىل اجلمهىرهق  فانصحيحوطىل هذا 
(1)

 

 ايٛص١ٝ يًُٝت. ص:23ط َػأي١

  ،مذهب الجؿفقر أنَّ القصقة ٓ تصح، وهق ققل أبل حـقػة، والشافعل

 لف.وأمحد، وقال بف ابـ حزم: ٕكف مجاد ٓ يؿؾؽ: فَل تصح القصقة 

  وقال مالؽ: إن طؾؿ أكف مقت: فتصح القصقة لف، وهل لقرثتف بعد قضاء

 ديقكف، وتـػقذ وصاياه: ٕنَّ الغرض كػعف هبا، وهبذا يحصؾ لف الـػع.

: والؼقل الراجح أهنا تصح لؾؿقت ٓ طىل سبقؾ  قاي اإلًاَ ابّ عجٌٚني

ا أوصك لؿقت ٓ التؿؾقؽ: ٕنَّ الؿقت ٓ يؿؾؽ، وكؾ أحد يعرف أنَّ اإلكسان إذ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/245.)البقان (8/428 )لؿغـلااكظر:  (1)



َٜا ََٛصا  427  َباُب اي

يريد أن يشترى لف صعاٌم يلكؾف، أو شراٌب يشربف، أو لباٌس يؾبسف، وإكؿا يريد أن  

يصرف يف أطؿال الخقر لفذا الؿقت، لؽـ لق قال: أكا أريد تؿؾقؽ الؿقت. قؾـا: 

القصقة غقر صحقحة: ٕكف تَلطب: ٕنَّ الؿقت ٓ يؿؾؽ، بؾ يـتؼؾ مؾؽف إذا مات 

هإىل غقره.ا
(1)

 

 ات املٛص٢ ي٘ قبٌ َٛت املٛصٞ؟إشا َ ص:24ط َػأي١

  ،تبطؾ القصقة طـد أكثر أهؾ العؾؿ، وهق ققل الزهري، ومحاد، وربقعة

 .انصحيحوأصحاب الؿذاهب إربعة، وابـ حزم، وغقرهؿ، وهق 

  وجاء طـ الحسـ أكف قال: تؽقن لقلد الؿقصك لف. وقال ططاء: إن طؾؿ

مات بعد طؼد القصقة، بؿقتف ومل يحدث شقئًا: ففل لقارث الؿقصك لف: ٕكف 

فقؼقم القارث مؼامف، كؿا لق مات بعد مقت الؿقصل، وقبؾ الؼبقل.
(2)

 

 ايٛص١ٝ يًشٌُ. ص:25ط َػأي١

ا اْلَقِصقَُّة لِْؾَحْؿِؾ، َفَصِحقَحٌة  (8/456 :)الؿغـليف   قاي ابّ قداًٞ َوَأمَّ

، َوالشَّ  َٓ َكْعَؾُؿ فِقِف ِخََلًفا، َوبَِذلَِؽ َقاَل الثَّْقِريُّ ، َوإِْسَحاُق، َوَأُبق َثْقٍر، َأْيًضا،  افِِعلُّ

ـْ َحقُْث َكْقُكَفا 
َنَّ اْلَقِصقََّة َجَرْت َمْجَرى اْلِؿقَراِث، مِ

ِ
ْأِي: َوَذلَِؽ ٕ َوَأْصَحاُب الرَّ

ْكَساِن َبْعَد َمْقتِِف، إَلك الُؿقَصك َلُف، بَِغقِْر ِطَقٍض، َكاْكتَِؼالِِف إَلك ـاْكتَِؼاَل الْ  ـْ اإْلِ
َؿاِل مِ

ـْ اْلِؿقَراِث  :َواْلَحْؿُؾ َيِرُث ...، اِرثِفِ وَ 
َنَّ اْلَقِصقََّة َأْوَسُع مِ

ِ
 :َفتَِصحُّ اْلَقِصقَُّة َلُف، َوٕ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (ط/أثار.4/661) الشرح الؿؿتع (1757 )الؿحىل (8/413 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (7/193.)اإلكصاف (1757 )الؿحىل (8/413 )الؿغـلاكظر:  (2)



 428  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

ـِ َواْلَعبِْد، بِِخََلِف اْلِؿقَراِث   ي َفنِْن اْكَػَصَؾ اْلَحْؿُؾ  ...:َفنِكََّفا َتِصحُّ لِْؾُؿَخالِِػ فِل الدِّ

ُف ُيْحتََؿُؾ  َبَطَؾْت اْلَقِصقَُّة: :َمقِّتًا َكَّ
ِ
َٓ َيِرُث، َوٕ َكَُّف 

ِ
ـَ اْلَقِصقَِّة، َفََل  ٕ َٓ َيُؽقَن َحقًّا ِحق َأْن 

ؽِّ  ْت اْلَقِصقَُّة َلفُ  :َوإِْن َوَضَعتُْف َحقًّا، ...َتثْبُُت َلُف اْلَقِصقَُّة َواْلِؿقَراُث بِالشَّ إَذا  ،َصحَّ

ـْ ِستَِّة َأْشُفٍر َأْو ..، وَ َحَؽْؿـَا بُِقُجقدِِه َحاَل اْلَقِصقَِّة.
ََقؾَّ مِ

ِ
ُيْعتَبَُر َذلَِؽ َبَلْن َتَضَعُف ٕ

ـْ فَِراًشا لَِسقٍِّد َأْو َزْوٍج.اكتفك بتصرف. َأْكثَر إَِذا َلْؿ َتُؽ
(1)

  

 إشا أٚص٢ ملا غتشٌُ ؾال١ْ؟ ص:26ط َػأي١

  مذهب الحـابؾة، ومجاطة مـ الشافعقة طدم صحة ذلؽ: ٕهنا وصقة لؿعدوٍم

 .ٓ يؿؾؽ

  وانصحيح انقىل األولالشافعقة: يصح. وقال بعض.
(2)

 

 إشا أٚص٢ ذتٌُ أَطأ٠ٕ ؾٛيست شنّطا ٚأْج٢؟ ص:27ط َػأي١

َوإَِذا َأْوَصك لَِحْؿِؾ اْمَرَأةٍ،  (8/458 :)الؿغـليف   قاي ابّ قداًٞ

َنَّ َذلَِؽ َططِقٌَّة َوِهبٌَة،  :َفَقَلَدْت َذَكًرا َوُأْكثَك
ِ
ِة: ٕ ِقيَّ َفَلْشبََف َما َلْق َفاْلَقِصقَُّة َلُفَؿا بِالسَّ

َدتِِفَؿا. َٓ َوإِْن  َفُفَق َطَؾك َما َقاَل، َكاْلَقْقِػ. :َوإِْن َفاَضَؾ َبقْـَُفَؿا َوَهبَُفَؿا َشقْئًا َبْعَد ِو

َفَقَلَدْت  َفَؾَفا دِيـَاٌر. :َفَؾُف دِيـَاَراِن، َوإِْن َكاَن فِقِف َجاِرَيةٌ  :َقاَل: إْن َكاَن فِل َبْطـَِفا ُغََلمٌ 

ْرَط ُوِجَد فِقِف.غُ  َنَّ الشَّ
ِ
ك َلُف بِِف: ٕ َوإِْن  ََلًما َوَجاِرَيًة، َفؾُِؽؾِّ َواِحٍد مِـُْفَؿا َما َوصَّ

َوَلْق َقاَل: إْن َكاَن َحْؿُؾَفا، أَْو إْن َكاَن َما فِل  َفَؾُف َوِصقَّتُُف. :َوَلَدْت َأَحَدُهَؿا ُمـَْػِرًدا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/164.)البقانواكظر:  (1)

  (8/165.)البقان (8/458 )الؿغـلاكظر:  (2)



َٜا ََٛصا  429  َباُب اي

 :َفَقَلَدْت َأَحَدُهَؿا ُمـَْػِرًدا َفَؾَفا دِيـَاٌر. :اِن، َوإِْن َكاَكْت َجاِرَيةً َفَؾُف دِيـَارَ : َبْطـَِفا ُغََلًما 

َنَّ َأَحَدُهَؿا َلقَْس ُهَق  :َوإِْن َوَلَدْت ُغََلًما َوَجاِرَيةً  َفَؾُف َوِصقَُّتُف.
ِ
َفََل َشْلَء َلُفَؿا: ٕ

.، َجِؿقَع اْلَحْؿؾِ  ـِ َٓ ُكؾَّ َما فِل اْلبَْط ْأِي، َوَأْصَحاُب  َوبَِفَذا َو َقاَل أَْصَحاُب الرَّ

، َوَأُبق َثْقٍر. افِِعلِّ  هاالشَّ

...( إىل آخره. َوإِْن َوَلَدْت ُغََلًما َوَجاِرَيةً ققلف: ) :قال أتى عثد اهلل غفز اهلل نه

فقف أن العبرة بؿؼصقد الؼائؾ: فنن طؾؿ أكف ما يريد أن يعطقفؿ إٓ يف حالة  انصحيح

س لفؿ شلء، وإن كان مراده إططاؤهؿ يف حال اكػرادهؿ، اكػراد أحدهؿ: فؾق

 واجتؿاطفؿ فقعطقن كصقب القلد، ويؽقن بقـفؿ لؾذكر مثؾ حظ إكثققـ.

 :ما ذكركاه مـ أهنؿ يعطقن كصقب الذكر فاألقزبوإن مل يعؾؿ الؿراد مـ ققلف، 

اه وزيادة، وا  .هلل أطؾؿٕكف قد رضل بنخراج ديـاريـ مـ كصقبف، وٕكف قد وجد ما سؿَّ

 إشا أٚص٢ بجُط٠ ؾذط٠  أٚ غ١ً زاض  أٚ خس١َ عبٕس؟ ص:28ط َػأي١

  ك بذلؽ يف مدةٍ معؾقمة، أو بجؿقع مذهب الجؿفقر صحة ذلؽ، سقاء وصَّ

الثؿرة والؿـػعة يف الزمان كؾف، وهق ققل مالؽ، والثقري، والشافعل، وأمحد، 

 وإسحاق، وأبل ثقر، وأصحاب الرأي.

 شبرمة، وابـ طبد البر إىل أكف ٓ تصح  وذهب ابـ أبل لقىل، وابـ حزم، وابـ

القصقة بالؿـػعة: ٕهنا مـتؼؾة لؿؾؽ القارث: فَل وصقة فقؿا يقجد يف 

 غقره. مؾؽ



 435  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

وأجاب الجؿفقر بلكف يصح تؿؾقؽفا بعؼد الؿعاوضة، فتصح القصقة هبا  

 كإطقان.

وُيعتبر طـد الجؿفقر خروجفا مـ ثؾث الؿال: فنن مل تخرج مـ الثؾث: ُأجقز 

 ا بؼدر الثؾث، وهبذا قال الشافعل، وأمحد.مـف

وقال مالؽ: إذا أوصك بخدمة طبده سـة: فؾؿ يخرج مـ الثؾث، فالقرثة 

 بالخقار: بقـ تسؾقؿ خدمتف سـة، وبقـ تسؾقؿ ثؾث الؿال.

وقال أصحاب الرأي، وأبق ثقر: إذا أوصك بخدمة طبده سـة: فننَّ العبد يخدم 

حتك يستؽؿؾ الؿقصك لف سـة: فنن أراد القرثة  الؿقصك لف يقًما، والقرثة يقمقـ،

 َبقع العبد بِقَْع طىل هذا.

وأجاب الجؿفقر بلهنا وصقة صحقحة: فقجب تـػقذها طىل صػتفا إن 

 خرجت مـ الثؾث، أو بؼدر ما يخرج مـ الثؾث مـفا كسائر القصايا.

 ، واهلل أطؾؿ.األقزبهق  مد، وانشافعيـوقىل أح

 نٝؿ١ٝ تكِٜٛ املٓؿع١. ص:29ط َػأي١

إَذا َثبََت َهَذا، َفَؿتَك ُأِريَد  (8/459-465 :)الؿغـليف   ابّ قداًٞ قاي

ةٍ  :َتْؼِقيُؿَفا َم الْ  :َفنِْن َكاَكْت اْلَقِصقَُّة ُمَؼقََّدًة بُِؿدَّ َؿـَْػَعِة ـُؿقَصك بَِؿـَْػَعتِِف َمْسُؾقَب الْ ـُققِّ

ُم الْ ـتِْؾَؽ الْ  ، ُثؿَّ ُتَؼقَّ
ةِ ةِ َفُقـَْظُر َكْؿ قِقَؿُتَفا.ـَؽ الْ َؿـَْػَعُة فِل تِؾْ ـُؿدَّ َوإِْن َكاَكْت  ُؿدَّ

َقبَُة بَِؿـَْػَعتَِفا َجِؿقًعا، َوُيْعتَبَُر  ُم الرَّ َماِن ُكؾِِّف، َفَؼْد قِقَؾ: ُتَؼقَّ اْلَقِصقَُّة ُمْطَؾَؼًة فِل الزَّ



َٜا ََٛصا  431  َباُب اي

َٓ َمـَْػَعةَ   َنَّ َطبًْدا 
ِ
ـْ الثُُّؾِث: ٕ

َٓ  ُخُروُجَفا مِ َٓ قِقَؿَة َلُف َغالِبًا.َلُف، َوَشَجًرا    َثَؿَر َلُف، 

َقبَُة َطَؾك اْلَقَرَثِة، َوالْ  ُم الرَّ َم  ُؿقَصك َلُف.ـَؿـَْػَعُة َطَؾك الْ ـَوقِقَؾ: ُتَؼقَّ َوِصَػُة َذلَِؽ َأْن ُيَؼقَّ

َٓ َمـْػَ  اْلَعبُْد بَِؿـَْػَعتِِف، َفنَِذا قِقَؾ: قِقَؿتُُف مِاَئٌة.  َعَة فِقِف؟ َفنَِذا قِقَؾ: َطَشَرٌة.قِقَؾ: َكْؿ قِقَؿُتُف 

هاَؿـَْػَعِة تِْسُعقَن.ـَطؾِْؿـَا َأنَّ قِقَؿَة الْ 
(1)

  

إذا أراد الؿقصك لف إجارة العبد، والدار يف الؿدة التل أوصل لف  تيبيُ:

بـػعفا: جاز، وبف قال الشافعل، وأمحد، وقال أبق حـقػة: ٓ يجقز إجارة الؿـػعة 

 كف إكؿا أوصك لف باستقػائفا.الؿستحؼة بالقصقة: ٕ

ا: فجاز أخذ العقض طـفا   وأجاب الجؿفقر بلكف يؿؾؽ مـػعتف مؾًؽا تامًّ

بإطقان كؿا لق مؾؽفا باإلجارة.
(2)

  

 ايٓؿك١ ع٢ً ايعبس ٚاذتٝٛإ املٛص٢ بٓؿع٘. ص:31ط َػأي١

  مـ أهؾ العؾؿ مـ قال: الـػؼة طىل مالؽ الرقبة، وهق ققل مجاطة مـ

ضفر طـد الشافعقة: ٕكف مؾؽ لفؿ، فقجبت الـػؼة الحـابؾة، وأبل ثقر، وإ

 طؾقفؿ كالعبد الذي ٓ يـػع.

  وذهب بعض الشافعقة والحـابؾة، وأصحاب الرأي إىل أنَّ الـػؼة طىل مالؽ

 الؿـػعة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بداية الؿجتفد (2738 )الػتح (1757 )الؿحىل (8/255 ،256 ،274 )البقانواكظر:  (1)

 (ط/دار الؿعرفة.2/335)

  (8/465.)الؿغـلاكظر:  (2)



 432  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

َكَُّف  َأَصحُّ إْن َشاَء اهللهذا الؼقل، فؼال: َوَهَذا  ورَجح ابـ قدامة  
ِ
َتَعاَلك: ٕ

َنَّ َكْػَعُف َلُف، َفَؽاَن َطَؾقِْف  :ك التَّْلبِقدِ َيْؿؾُِؽ َكْػَعُف َطؾَ 
ِ
ْوِج، َوٕ َفَؽاَكْت الـََّػَؼُة َطَؾقِْف، َكالزَّ

ُه، َكالْ  َٓ َكْػَع َلُف َضَرٌر ـَؿالِِؽ لَ ـُضرُّ ـْ  ُؼُف َأنَّ إيَجاَب الـََّػَؼِة َطَؾك َم ُفَؿا َجِؿقًعا، ُيَحؼِّ

ٌد، َفقَِصقُر َمْعـَك اْلَقِصقَّ  ُه.ُمَجرَّ  ِة: َأْوَصقْت َلؽ بِـَْػِع َطبِْدي، َوَأْبَؼقْت َطَؾك َوَرَثتِل ُضرَّ

َخَر بَِرَقبَتِِف، َكاَن َمْعـَاُه: َأْوَصقْت لَِفَذا بِـَْػِعِف، َولَِفَذا 
ِ
ْكَساٍن، َؤ ك بِـَْػِعِف إَلِ َوإِْن َوصَّ

ِه. ْرُع َيـِْػل َهَذا بَِؼْقلِِف: بُِضرِّ ََواَلَ» َوالشَّ ََضَرَر َولَِذلَِؽ َجَعَؾ اْلَخَراَج  .«َِضَرارََاَل

َؿانِ  ـْ َلُف َكْػُعُف. :بِالضَّ ُه َطَؾك َم َفنِنَّ َكْػَعُف فِل اْلَحِؼقَؼِة  :ُؿْستَْلَجرَ ـَوَفاَرَق الْ  لِقَُؽقَن ُضرُّ

ـْ َمـَافِِعِف.لِْؾُؿَمجِّ  َْجَر ِطَقًضا َط ْٕ َكَُّف َيْلُخُذ ا
ِ
َوَهَذا  ُف فِل َكْسبِِف.َوقِقَؾ: َتِجُب َكَػَؼتُ  ِر: ٕ

ـْ َمـَافِِعِف، َفنَِذا ُصِرَف فِل ـَراِجٌع إَلك إيَجابَِفا َطَؾك َصاِحِب الْ 
َنَّ َكْسبَُف مِ

ِ
َؿـَْػَعِة: ٕ

ُؿقَصك بَِفا إَلك الـََّػَؼِة، َفَصاَر َكَؿا َلْق ُصِرَف إَلقِْف ـَؿـَْػَعُة الْ ـَكَػَؼتِِف، َفَؼْد ُصِرَفْت الْ 

ـْ   هاَمالِِف ِسَقاُه. َشْلٌء مِ

، وهق الؿتعارف طؾقف طـد الـاس.انصىابوما صححف ابـ قدامة هق  ُ :قهت
(1)

 

 إشا أضاز ايٛضث١ إعتام ايعبس أٚ بٝع٘؟ ص:31ط َػأي١

َوإَِذا َأْطتََؼ  (8/461-462 :)الؿغـليف   قاي أب٘ حمٌد املقدصٛ

َٓ َيْرِجُع َطَؾك الْ  َطتََؼ، َوَمـَْػَعُتُف َباقِقٌَة لِْؾُؿقَصك :اْلَقَرَثُة اْلَعبْدَ   ُؿْعتِِؼ بَِشْلٍء.ـَلُف بَِفا، َو

َٓ َيْؿؾُِؽَفا. :َؿـَْػَعةِ ـَوإِْن َأْطتََؼُف َصاِحُب الْ  َقبَِة، َوُهَق  َنَّ اْلِعتَْؼ لِؾرَّ
ِ
َوإِْن  َلْؿ ُيْعتَْؼ: ٕ

َنَّ َما َفؾِ  :َؿـَْػَعِة َمـَافَِعُف لِْؾَعبِْد، َوَأْسَؼَطَفا َطـْفُ ـَوَهَب َصاِحُب الْ 
ِ
ْكتَِػاُع بِِف: ٕ

ِ
ْؾَقَرَثِة آ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/465-461.)الؿغـلاكظر:  (1)
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َقبَِة َبقَْع اْلَعبْدِ  ،ُيقَهُب لِْؾَعبِْد َيُؽقُن لَِسقِِّدهِ   َفَؾُف َذلَِؽ، َوُيبَاُع  :َوإِْن َأَراَد َصاِحُب الرَّ

 .ُؿْشتَِري َمَؼاَم اْلبَائِِع، فِقَؿا َلُف َوَطَؾقْفِ ـَؿـَْػَعِة، َوَيُؼقُم الْ ـَمْسُؾقَب الْ 

َكَُّف  قاي:
ِ
َكَُّف ُيْؿؽِـُُف إْطتَاُقُف  :َطبٌْد َمْؿُؾقٌك، َتِصحُّ اْلَقِصقَُّة بِفِ ٕ

ِ
َفَصحَّ َبقُْعُف َكَغقِْرِه، َوٕ

ُؤُه بِِعتِْؼِف، بِِخََلِف اْلَحَشَراِت. َٓ ـْ َيـَْجرُّ َو ِء َم َٓ ئِِف، َوَجرُّ َو َٓ اكتفك َوَتْحِصقُؾ َو

 بتصرف.

ا طىل مـ   مـع مـ بقعف: ٕكف مسؾقب الؿـػعة، فلشبف الحشرات.قال ذلؽ ردًّ

 إشا أٚص٢ بٛصاٜا َتعسز٠ جتاٚظت ايجًح؟ ص:32ط َػأي١

   ُة أهؾ العؾؿ طىل أهنؿ يتحاصقن فقفا، ويدخؾ الـؼص طؾقفؿ مجقًعا، كؾ طامَّ

بؼدر ما ُأوصل لف، وذلؽ ٕنَّ القصايا ططايا معؾؼة بالؿقت، فؽاكت كؾفا يف 

 خر آخر.وقت واحد: فَل يؼدم واحد، ويم

  ،ُأططل، ثؿ الثاين : ًٓ وقال ابـ حزم: يبدأ بإول فإول، فؿـ أوصل لف أو

 حتك يستؽؿؾ الثؾث.

 وهذا الؼقل غقر صحقح: لؿا ذكركاه قريبًا، واهلل أطؾؿ.

  واختؾػ أهؾ العؾؿ إذا كان يف القصايا طتؼ، هؾ يؼدم العتؼ والباقل

 ة؟بالحصص، أم أن العتؼ يعؿؾ كسائر القصايا بالحص

فؼال بإول بعض أهؾ العؾؿ، مـفؿ: شريح، ومسروق، وقتادة، والزهري، 

ومالؽ، وأمحد يف رواية، والثقري، وإسحاق، والشافعل يف ققل: ٕنَّ اهلل طز وجؾ 
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ب فقف: فقؼدم لتلكده.   حثَّ طىل العتؼ، ورغَّ

وقال بالثاين ابـ سقريـ، والشعبل، وأبق ثقر، وأمحد يف رواية، والشافعل يف 

انقىل قل: ٕهنؿ تساووا يف سبب آستحؼاق، فتساووا فقف كسائر القصايا، وهذا ق

، واهلل أطؾؿ.أقزب
(1)

 

ٌْ جتاٚظ ٚصٝت٘ ايجًح َٓؿطّزا؟ ص:33ط َػأي١  إشا نإ يف املٛص٢ هلِ ضد

  مذهب الجؿفقر أهنؿ يتحاصقن، وُيعطك بؼدر ما ُأوصل لف، وإن تجاوز

ؾؽ الؿػاضؾة مـ الثؾث، الثؾث: ٕكف فاضؾ بالقصقة بذلؽ الؼدر، فاطتبرت ت

 وكؿا اطتبركا الزيادة طىل الثؾث متػرقة: اطتبركاها إن كاكت طـد واحد.

  وقال أبق ثقر، وابـ ا لؿـذر، وأبق حـقػة: ٓ يضرب الؿقصك لف يف حال الرد

انقىل بلكثر مـ الثؾث: ٕنَّ ما جاوز الثؾث باصٌؾ، فؽقػ يضرب لف بف. وهذا 

، واهلل أطؾؿ.قزية
(2)

 

 ٚص٢ يٛيس ؾالٕ  ؾٌٗ ٜسخٌ ؾِٝٗ اإلْاخ؟إشا أ ص:34ط َػأي١

ا إَذا َأْوَصك لَِقَلِدهِ  (8/448 :)الؿغـليف   قاي ابّ قداًٞ َأْو لَِقَلِد  ،َأمَّ

ُكقرِ  :ُفََلنٍ  ُف لِؾذُّ َكاِث  ،َفنِكَّ ْسَؿ َيْشَؿُؾ  َواْلَخـَاَثك. ،َواإْلِ
ِ
َنَّ آ

ِ
َٓ ِخََلَف فِل َذلَِؽ: ٕ

 ﴾ڱ ڱ ڳ  ڳ ڳڳ گ  گ گ﴿َعاَلك: تَ  َقاَل اهلل اْلَجِؿقَع.

ُْكثَك  ،[91الؿممـقن:] ﴾ڀ ڀ پ   پ پ﴿َوَقاَل َتَعاَلك: ، [11الـساء:] ْٕ َكَر َوا َكَػك الذَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1764.)الؿحىل (7/184 )اإلكصاف (8/577 ،446 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (8/444.)الؿغـلاكظر:  (2)
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َكاِث َواْلَخـَاَثك. َأْو َبـِل ُفََلٍن. ،َجِؿقًعا، َوإِْن َقاَل: لِبَـِلَّ   ُكقِر ُدوَن اإْلِ َهَذا َقْقُل  َفُفَق لِؾذُّ

ْأِي. َوبِفِ  اْلُجْؿُفقِر. ، َوَأْصَحاُب الرَّ افِِعلُّ ، َوإِْسَحاُق، َوَأُبق  َقاَل الشَّ ـُ َوَقاَل اْلَحَس

َكَُّف َلْق َأْوَصك لِبَـِل ُفََلٍن َوُهْؿ َقبِقَؾةٌ 
ِ
ُْكثَك َجِؿقًعا: ٕ ْٕ َكِر َوا َدَخَؾ فِقِف  :َثْقٍر: ُهَق لِؾذَّ

ُْكثَك. ْٕ َكُر َوا : إْن َكا الذَّ َٓ  :ُكقا ُذُكقًرا َوإَِكاًثاَوَقاَل الثَّْقِريُّ َـّ َبـَاٍت  َفُفَق َبقْـَُفْؿ، َوإِْن ُك

َكاُث َغَؾَب َلْػُظ التَّْذكِقِر،  ُكقُر َواإْلِ ُف َمتَك اْجتََؿَع الذُّ َكَّ
ِ
ٕ : َـّ ، َفََل َشْلَء َلُف َـّ َذَكَر َمَعُف

. ـَ ـَ َوالُؿْشِركِق َكاُث، َكَؾْػِظ الُؿْسؾِِؿق  َوَدَخَؾ فِقِف اإْلِ

ُكقَر، َقاَل اهلل اي:ق ـَ َيْختَصُّ الذُّ  جئ ی ی﴿َتَعاَلك:  َوَلـَا َأنَّ َلْػَظ اْلبَـِق

 ﴾ڳ  گ گ گ گ ک ک﴿َوَقاَل َتَعاَلك: ، [153الصافات:] ﴾حئ

، [14آل طؿران:] ﴾ہ    ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿َوَقاَل: ، [16الزخرف:]

َٓ ، [46الؽفػ:] ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿َوَقاَل:   َيْشتَُفقَن َوَقْد َأْخبََر َأكَُّفْؿ 

 ڄ  ڄ ڦ*  ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ﴿َفَؼاَل: ، اْلبَـَاِت 

َيةَ  [ 58 - 57الـحؾ: ] ﴾ڄ ْٔ ْسَؿ ، ا
ِ
َنَّ آ

ِ
ْسِؿ إَذا َصاُروا َقبِقَؾًة: ٕ

ِ
َوإِكََّؿا َدَخُؾقا فِل آ

ـْ  ـْ اْلَحِؼقَؼِة إَلك اْلُعْرِف، َولَِفَذا َتُؼقُل اْلَؿْرَأُة: َأَكا مِ إَذا  َبـِل ُفََلٍن. ُكِؼَؾ فِقِفْؿ َط

َٓ َتُؼقُل َذلَِؽ إَذا اْكتََسبَْت إَلك َأبِقَفا. اْكتََسبَْت إَلك اْلَؼبِقَؾِة،  َو

 إشا أٚص٢ يبٓات ؾالٕ ٌٖ ٜسخٌ ؾٝ٘ ايصنٛض؟ ص:35ط َػأي١

َـّ َدَخَؾ  (8/455 :)الؿغـليف   قاي ابّ قداًٞ َكاُث ُدوَن َغقِْرِه  .فِقِف اإْلِ

َـّ اْلُخـْثَك الْ َٓ َكْعَؾُؿ فِقِف ِخََلًفا، وَ  َٓ َكْعَؾُؿ َكْقَكُف ُأْكثَكـَٓ َيْدُخُؾ فِقِف َكَّا 
ِ
 ه.اُؿْشؽُِؾ: ٕ
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 إشا أٚص٢ يٛيس ؾالٕ  ؾٌٗ ٜسخٌ أٚالز أٚالزٙ؟ ص:36ط َػأي١

َوإِْن َأْوَصك لَِقَلِد ُفََلٍن، َأْو لِبَـِل  (8/455 :)الؿغـليف   قاي ابّ قداًٞ

دِهِ َففُ  :َوَلْؿ َيُؽقُكقا َقبِقَؾةً ، ُفََلنٍ  َٓ ُد َأْو َٓ ا َأْو َفنِْن َكاَكْت َقِريـٌَة  :َق لَِقَلِدِه لُِصْؾبِِف، َوَأمَّ

دِِه، أَْو َقاَل:  َٓ ُد َأْو َٓ َّٓ َأْو َتُدلُّ َطَؾك ُدُخقلِِفْؿ، مِثُْؾ َأْن ُيقِصَل لَِقَلِد ُفََلٍن َوَلقَْس َلُف إ

َٓ ُيْعَطك َوَلُد اْلبَـَاِت َشقْئًا. ُؾقا َوَلَد ُفََلٍن َطَؾك  َّٓ َوَلَد ُفََلٍن.َأْو َقاَل: إ َو َأْو َفضَّ

َنَّ الؾَّْػَظ َيْحتَِؿُؾُفْؿ، َواْلَؼِريـََة َصاِرَفٌة َلُف إَلقِْفْؿ، َفَصاَر  :َوَكْحَق َذلَِؽ  َغقِْرِهْؿ.
ِ
َدَخُؾقا: ٕ

 َكالتَّْصِريِح بِِفْؿ.

ـُ  َشْلَء َلُفْؿ.َوإِْن َدلَّْت اْلَؼِريـَُة َطَؾك إْخَراِجِفْؿ، َفََل  َلْؿ  :َوإِْن اْكتََػْت اْلَؼَرائِ

ْؾِب  ـْ َوَلِد الصُّ َنَّ اْسَؿ اْلَقَلِد َحِؼقَؼًة ِطبَاَرٌة َط
ِ
 .َيْدُخُؾقا فِل اْلَقِصقَِّة: ٕ

 ڳ  ڳ ڳڳ گ  گ گ﴿َتَعاَلك:  َفنِْن قِقَؾ: َفَؼْد َدَخُؾقا فِل َقْقِل اهلل

 .[11الـساء:] ﴾ڱ ڱ

َكاِث ُقْؾـَا: إكََّؿا دَ  ْؾِب، َوَدَخُؾقا َمَع اإْلِ ـْ َوَلِد الصُّ
ـٌ مِ ـْ َثؿَّ اْب َخُؾقا فِقِف إَذا َلْؿ َيُؽ

 َٓ ـْ اْلبَـَاِت، َطَؾك َما ُذكَِر َتْػِصقُؾُف فِل اْلَػَرائِِض، َو َطَؾك َأكَُّفْؿ إكََّؿا َيِرُثقَن َما َفَضَؾ َط

ـُ َذلَِؽ َها ُهـَا، َفاْكتََػك ُدُخقُلُفؿْ 
 .ُيْؿؽِ

ك لَِقَلِد ُفََلٍن، أَْو َبـِل ُفََلٍن، َوُهْؿ َقبِقَؾٌة، َكبَـِل  (8/455 :) ٗقاي َوإِْن َوصَّ

َكرُ  :َهاِشٍؿ َوَبـِل َتِؿقؿٍ  ُْكثَك ،َدَخَؾ فِقِفْؿ الذَّ ْٕ ُجِؾ َمَعُف،  ،َواْلُخـْثَك ،َوا َوَيْدُخُؾ َوَلُد الرَّ

 َ
ِ
َٓ َيْدُخُؾ فِقِف َوَلُد َبـَاتِِفْؿ: ٕ  َتَعاَلك: نَّ َذلَِؽ اْسٌؿ لِْؾَؼبِقَؾِة َذَكِرَها َوُأْكثَاَها، َقاَل اهللَو
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  ڦ ڦ﴿َوَقاَل:  ُيِريُد اْلَجِؿقَع. [75اإلسراء:] ﴾گ ک       ک ک ﴿، ﴾ڄ ڄ﴿

 .[16الجاثقة:] ﴾ڄ  ڦ ڦ

َٓ َيـْتَِسبُقَن إَلك اْلؼَ  قاي: َكَُّفْؿ 
ِ
َٓ َيْدُخُؾ َوَلُد اْلبَـَاِت فِقِفْؿ: ٕ  هابِقَؾِة.َو

ألػاظ الؿقصل، والقاقػ، ُيراَطك فقفا طرففؿا: فنن كان لفؿا  تيبيُ مَه:

م طىل حؼقؼتف الؾغقية: لؼقلف  َاألعاملَ»: طرف يف الؾػظ الؿذكقر: ُقدِّ إكام

: فنن كان طرففؿ ٓ يخالػ معـاه الؾغقي: فَل «بالـقات،َوإكامَلؽؾَامرئَماَكقى

 ف يغـقـا طـ مسائؾ كثقرة ذكروها يف هذا الباب.وهذا التـبق إشؽال، واهلل أطؾؿ.

 إشا أٚص٢ دتُاع١ ال ميهٔ سضطِٖ ٚاغتٝعابِٗ؟ ص:37ط َػأي١

 كلن يقصل لؼبقؾة طظقؿة، كبـل هاشؿ، أو لؾػؼراء، أو لؾؿساكقـ.

  فؿذهب أمحد، والشافعل أكف يصح، ويجزئ طـد أمحد أن تصرف، ولق

 كف أقؾ الجؿع.لقاحد مـفؿ، وطـد الشافعل ٓ تجزئ ٕقؾ مـ الثَلثة: ٕ

  وقال أبق حـقػة، والشافعل يف ققل: ٓ تصح القصقة لؾؼبقؾة: ٕكف ٓ يؿؽـ

حصرهؿ، وٓ ُطْرَف لؿا ُيعطك لفؿ يف الشرع، بخَلف الػؼراء، كذا طؾَّؾ 

 الشافعقة، وطؾؾ الحـػقة بدخقل إغـقاء معفؿ: فَل تؽقن قربة.

إططائفؿ: فُقعطك قؾقًَل أو بلكف ٓ يشترط أن يستقطبفؿ، وٓ حدَّ يف  وُأجيب:

كثقًرا طىل حسب ما يراه الؿقصك إلقف، كؿا يصـع ذلؽ مع الػؼراء، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/233.)البقان (8/455 )الؿغـلظر: اك (1)



 438  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
 ٌٖ يًُٛصٞ إٔ ٜطدع عٔ ايٛص١ٝ؟ ص:38ط َػأي١

أمجع أهؾ العؾؿ طىل أنَّ لؾؿقصل أن يرجع طـ القصقة: إٓ القصقة بالعتؼ، 

ؽ أهنا مل تخرج مـ كؼؾ اإلمجاع طىل ذلؽ ابـ حزم، وابـ قدامة وغقرمها، ووجف ذل

 مؾؽف وهل ططقة معؾؼة بالؿقت: فؾؿ تؼع.

 واختلفوا يف الوصية باإلعتام:

  ،فذهب إكثر إىل أن لف الرجقع، وهق ققل ططاء، وجابر بـ زيد، والزهري

ومالؽ، والشافعل، وأمحد، وإسحاق، وأبل ثقر، وذلؽ ٕهنا وصقة كغقرها، 

 فا قبؾ تـجقزها.وهل ططقة تـجز بالؿقت: فجاز لف الرجقع طـ

  وذهب مجاطة مـ أهؾ العؾؿ إىل أكف لقس لف الرجقع يف ذلؽ، وهق ققل

الشعبل، وابـ سقريـ، وابـ شبرمة، والـخعل: ٕكَّف إطتاق بعد الؿقت، فؾؿ 

 يؿؾؽ تغققره كالتدبقر.

بلنَّ التدبقر تعؾقؼ بشرٍط: فؾؿ يؿؾؽ تغققره كتعؾقؼف طىل صػة يف  وُأجيب:

كحـ فقف مـ القصقة بالعتؼ: فنكف مل يعتؼف بشرط مستؼبؾ الحقاة، فػارق ما 

 كالتدبقر، واهلل أطؾؿ.

، وباهلل التقفقؼ.انصىابهق  وقىل اجلمهىر
(1)

 

 إشا أٚص٢ ببٝت يعٜس  ثِ أٚص٢ ب٘ يبهط؟ ص:39ط َػأي١

  ،قال الجؿفقر: ٓ يؽقن رجقًطا يف القصقة إوىل، ويؽقن البقت بقـفؿا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.192)ص مراتب اإلمجاع (8/296 )البقان (8/468 )الؿغـلاكظر:  (1)
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فعل، وأمحد، وإسحاق، وابـ الؿـذر، وهق ققل ربقعة، ومالؽ، والثقري، والشا 

وأصحاب الرأي: ٕنَّ الؾػظ لقس بظاهر يف الرجقع طـ القصقة لألول، بؾ 

 يحتؿؾ أكف أراد التشريؽ بقـفؿا، فَل يترك أمر متقؼـ بلمر مشؽقك فقف.

 وهق ققل أبل الشعثاء، والحسـ،  .وقال بعض أهؾ العؾؿ: هق لمخر مـفؿا

 ا هذا الؾػظ مـف رجقًطا.وططاء، وصاوس، وداود، وجعؾق

مل تظفر قريـة طىل أكف أراد الرجقع طـ القصقة  : ماوانزاجح قىل اجلمهىر

لألول.
(1)

  

 إشا قاٍ: َا أٚصٝت ب٘ يؿالٕ  ؾٗٛ يؿالٕ؟ ص:41ط َػأي١

يعـل أكف - َهَذا َقْقُلُفْؿ َجِؿقًعا (8/467 :)الؿغـليف   قاي ابّ قداًٞ

،  -لمخر مـفؿا افِِعلُّ ْأِي. َوَأُبق َثْقٍر.َوبِِف َقاَل الشَّ َوُهَق َأْيًضا َطَؾك  َوَأْصَحاُب الرَّ

، َوَطَطاٍء، َوَصاُوٍس. ـِ  َمْذَهِب اْلَحَس

ِل بِِذْكِرِه َأنَّ َما َأْوَصك بِِف  َوَّ ْٕ ـْ ا ُجقِع َط َح بِالرُّ َكَُّف َصرَّ
ِ
َٓ َكْعَؾُؿ فِقِف ُمَخالًِػا: ٕ َو

 هاَمْرُدوٌد إَلك الثَّاكِل.

(: وحؽك الشقخ أبق إسحاق وجًفا 8/297) البقانيف   ٛٗقاي اهعٌزاُ

 هآخر أكف يؽقن بقـفؿا وإول أصح.ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/296.)البقان (8/465 )الؿغـلاكظر:  (1)



 445  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
 مب حيضٌ ايطدٛع يف ايٛص١ٝ؟ ص:41ط َػأي١

ـْ َقْقٍل، َأْو فِْعٍؾ، َكَلْن َيُؼقَل: 
ُجقُع بَِؿا َدلَّ َطَؾقِْف مِ َرَجْعت فِل َيْحُصُؾ الرُّ

 َأْو َفُفَق لَِقَرَثتِل. أَْو َما َأْوَصقْت بِِف لُِػََلٍن َفُفَق لُِػََلٍن. أَْو َأْبَطْؾتَفا، أَْو َغقَّْرهتَا.، َوِصقَّتِل

َق بِِف، َأْو َباَطُف، َأْو  َأْو فِل مِقَراثِل. َوإِْن َأَكَؾُف، أَْو َأْصَعَؿُف، َأْو َأْتَؾَػُف، أَْو َوَهبَُف، َأْو َتَصدَّ

َؾُف َوَلبَِسفُ  ٍؾ َفَػصَّ  َفُفَق ُرُجقٌع. :، َأْو َجاِرَيًة َفلَْحبََؾَفا َأْو َما َأْشبََف َهَذاَكاَن َثْقًبا َغقَْر ُمَػصَّ

ـْ أَْهِؾ اْلِعْؾِؿ، َأكَُّف إَذا َأْوَصك لَِرُجٍؾ 
ـْ َأْحَػُظ َطـُْف مِ ـُ الُؿـِْذِر: َأْجَؿَع ُكؾُّ َم َقاَل اْب

َق بِِف،  َأْو َوَهبَُف، َأْو بَِجاِرَيٍة َفَلْحبََؾَفا، َأْو بَِطَعاٍم َفَلَكَؾُف، َأْو بَِشْلٍء َفَلْتَؾَػُف، َأْو َتَصدَّ

 .َأْوَلَدَها، َأكَُّف َيُؽقُن ُرُجقًطا

ُف َأَخَذ َبَدَلُف بِِخََلِف  َكَّ
ِ
ْأي َأنَّ َبقَْعُف َلقَْس بُِرُجقٍع: ٕ ـْ َأْصَحاِب الرَّ َوُحؽِل َط

ُف َأَزاَل ُمْؾَؽُف َطـَْف: َفَؽانَ   ُرُجقًطا، َكَؿا َلْق َوَهبَُف. اْلـِفبَِة، َوُأِجقَْب بَِلكَّ

ك بِبَقِْعِف، َأْو َأْوَجَب اْلِفبَةَ  َؿْقُهقُب ـَفَؾْؿ َيْؼبَْؾَفا الْ  :َوإِْن َطَرَضُف َطَؾك اْلبَقِْع، َأْو َوصَّ

َكَُّف َيُدلُّ َطَؾك اْخ 
ِ
َرُه، َكاَن ُرُجقًطا: ٕ ك بِنِْطتَاقِِف، َأْو َدبَّ تِقَاِرِه َلُف، َأْو َكاَتبَُف، َأْو َوصَّ

ُجقِع بَِعْرِضِف َطَؾك اْلبَقِْع، َوإِيَجابِِف لِْؾِفبَِة، َوَوِصقَّتِِف بِبَقِْعِف َأْو إْطتَاقِفِ  ك  :لِؾرُّ لَِؽْقكِِف َوصَّ

َكَُّف ُيـَْجزُ 
ِ
ـْ اْلَقِصقَِّة: ٕ

ُوَلك، َواْلؽِتَاَبُة َبقٌْع، َوالتَّْدبِقُر َأْقَقى مِ ْٕ  بَِؿا ُيـَافِل اْلَقِصقََّة ا

 ه.اُؿقَصك َلفُ ـَؿْقِت، َفقَْسبُِؼ َأْخَذ الْ ـبِالْ 

( مبـل طىل الؼقل بعتؼفا َأْو بَِجاِرَيٍة َفلَْحبََؾَفاققلف: ) :قال أتى عثد اهلل غفز اهلل نه

يف كَل الؿسللتقـ طدم طتؼفا بذلؽ كؿا سقليت  وانصحيحبؿقت سقدها أو بالقٓدة، 
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بقاكف إن شاء اهلل يف كتاب العتؼ.
(1)

 

 ٖٚص٢ بؿ٤ٞ  ثِ اغتعًُ٘ مبا ٜػريٙ عٔ ساي٘؟ إٕ ص:42ط َػأي١

  مثؾ أن يقصل بَِحبٍّ ثؿ يطحـف، أو بدققؼ فقعجـف، أو بخبٍز فقػتّف: فقؽقن

ذلؽ رجقًطا: ٕكف أزال اسؿف، وطرضف لَلستعؿال: فدلَّ طىل رجقطف، وهق ققل 

 الحـابؾة والشافعقة.

 ك بؽتان، أو قطـ فغزلف، أو بغزل فـسجف، أو بثقب فؼطعف، أو شاة  وإن وصَّ

 فذبحفا: كان رجقًطا، وهق ققل الحـابؾة، والشافعقة، وأصحاب الرأي.

  ٓ وقال بعض الحـابؾة، والشافعقة: لقس برجقٍع، وهق ققل أبل ثقر: ٕكف

 يزيؾ آسؿ.

: ولـا أكف طرضف لَلستعؿال: فؽان رجقًطا كالتل قبؾفا،  قاي ابّ قداًٞ

، والغزل ٓ يسؿك  وٓ يصح ققلف: إكف ٓ يزيؾ آسؿ: ًٓ فننَّ الثقب ٓ يسؿك غز

هكتاًكا.ا
(2)

  

إشا أٚص٢ جبع٤ َؿذاع َذٔ َايذ٘  ؾٗذٌ ٜعتذرب بذ٘ عٓذس ايٛصذ١ٝ           ص:43ط َػأي١

 أٚ عٓس املٛت؟

مثؾ أن يؼقل: )أوصقت بثؾث مايل لؾػؼراء والؿساكقـ(، ففؾ يخرج ثؾث مالف 

 .؟الؿقجقد طـد القصقة، أم ثؾث مالف الؿقجقد حال مقتف، وإن كان قد زاد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/296 ،297 ،298.)البقان (8/468 )الؿغـل واكظر: (1)

  (8/299-355.)البقان (8/469 )الؿغـلاكظر:  (2)



 442  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

   مذهب الجؿفقر أكف يعتبر بالؿال الذي هق مقجقد يف حال الؿقت: ٕهنا

ططقة مـجزة طـد الؿقت، وهق مذهب أمحد، ومالؽ، والشافعل، وأبل ثقر، 

 وإوزاطل، وأصحاب الرأي.

  وقال بعض الشافعقة: الؿعتبر طـد القصقة: ٕكف وقت العؼد، وهق ققل ابـ

ًٓ بعد  القصقة مل تتعؾؼ بف القصقة، وأما إن كؼص حزم، فعـدهؿ إذا استػاد ما

 الؿال، فؼال ابـ حزم: يخرج ثؾث ما آل إلقف الؿال، ومل يعتبره يف حال القصقة.

: ٕهنا ططقة ممخرة، وكؾ إكسان يعؾؿ أنَّ مالف قىل اجلمهىرهق  وانصحيح

سقزيد أو سقـؼص، فؾؿا مل يحدد، ويعقـ الؿقَصك بف: دلَّ طىل أكف قصد ثؾث ما 

ن طؾقف مالف، واهلل أطؾؿ.سقؽق
(1)

 

 ٌٖ ختطز ايٛص١ٝ َٔ ز١ٜ املٛصٞ َع أصٌ َاي٘ إٕ َات َكتٛال؟ ص:44ط َػأي١

  ،ذهب مجاطة مـ أهؾ العؾؿ إىل أنَّ القصقة تشؿؾ الؿال كامًَل، وفقف الدية

فقخرج الؿسؿك مـ ذلؽ كؾف، وهق ققل الحسـ، والـخعل، وإوزاطل، 

ولفذا فنهنا تؼسؿ  :فؽاكت مؾؽفوأمحد، ومالؽ، وذلؽ ٕنَّ الدية طقض لـػسف: 

 بقـ القرثة طىل حسب الؿقراث: فدل طىل أهنا مـ ضؿـ تركتف.

  وذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل أنَّ القصقة تخرج مـ غقر الدية، وهق ققل

مؽحقل، وشريؽ، وأبل ثقر، وداود، وإسحاق، وأمحد يف رواية، وقال بف مالؽ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- (7/245اإلكصاف (8/159-165 )البقان (8/549 )الؿغـل (1754 )الؿحىلاكظر:  (1)

246 )الشرح الؽبقر (8/213.) 



َٜا ََٛصا  443  َباُب اي

بعد مقت الؿقصل: بدلقؾ أن سببفا يف قتؾ العؿد: ٕنَّ الدية إكؿا تجب لؾقرثة  

 .الؿقت فَل يجقز وجقهبا قبؾف: ٕنَّ الحؽؿ ٓ يتؼدم سببف وقد زال مؾؽف بالؿقت

ح اإلمام ابـ طثقؿقـ   الؼقل إول، وهق أضفر: لؿا ذكركاه. وقد رجَّ

َكََّفا َبَدُل َكْػِسِف، َوَكْػُس فؼال:  وقد مال إىل ذلؽ ابـ قدامة 
ِ
لَِؽ َلُف، َفَؽذَ  فُ ٕ

َنَّ َبَدَل َأْصَرافِِف فِل َحاَل َحقَاتِِف َلُف، َفَؽَذلَِؽ َبَدُلَفا َبْعَد َمْقتِفِ 
ِ
َولَِفَذا َكْؼِضل  :َبَدُلَفا، َوٕ

ـْ َأْمََلكِِف َما اْستَْغـَك 
ُز مِـَْفا إْن َكاَن َقبَْؾ َتْجِفقِزِه، َوإِكََّؿا َيُزوُل مِ مِـَْفا ُدُيقَكُف، َوُيَجفَّ

ا َما َتَعؾََّؼْت بِِف َحاَجُتُف َفََل.َطـُْف، فَ  َد َلُف مِْؾٌؽ َبْعَد الْ  َلمَّ ُف َيُجقُز َأْن َيتََجدَّ َكَّ
ِ
َؿْقِت، ـَوٕ

ـْ َكَصَب َشبََؽًة َفَسَؼَط فِقَفا َصقٌْد َبْعَد َمْقتِفِ  ُف ُيْؿَؾُؽ بَِحقُْث ُتْؼَضك ُدُيقُكُف مِـُْف،  :َكَؿ َفنِكَّ

ُز، َفَؽَذلَِؽ دَ  ـْ َحاَجتِِف، َفَلْشبََفْت َقَضاَء دَ  يـُُف:َوُيَجفَّ
َنَّ َتـِْػقَذ َوِصقَّتِِف مِ

ِ
هايـِِف.ٕ

(1)
  

 ٌٖ تسخٌ ايٛص١ٝ ؾُٝا   ٜعًِ ب٘ َٔ َاي٘؟ ص:45ط َػأي١

  إذا كان الؿقصك بف مشاًطا-مذهب الجؿفقر أهنا تدخؾ فقؿا مل يعؾؿ بف- 

 ؿا.ٕكف مـ مالف، فقدخؾ كالؿعؾقم، وهذا ققل أمحد، والشافعل وأصحاهب

  وذهب مالؽ  إىل أكف ٓ يدخؾ يف القصقة ما ٓ يعؾؿ بف مـ مالف، إٓ إن

 كان هـاك شلٌء يتققعف ويرجقه: فقدخؾ.

  ،وُحؽل طـ أبان بـ طثؿان، وطؿر بـ طبد العزيز، وربقعة أكف ٓ يدخؾ

واختاره ابـ حزم وكصره، قال: ٕكف أصؾؼ ثؾث مالف ومل يعؾؿ بذلؽ الؿال: 

 فقماخذ بعؾؿف.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/246-.)اإلكصاف (8/548 )الؿغـل (1754 )الؿحىلاكظر:  (1)



 444  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

: ٕكف ططقة ممخرة كاجزة بالؿقت، وكؾ إكسان يعؾؿ أنَّ انصحيح انقىل األولو 

مالف ربؿا يزيد وربؿا يؼؾ، ومع ذلؽ إصَلقف بغقر تحديد وتعققـ يدل طىل دخقلف، 

وباهلل التقفقؼ.
(1)

 

 نتاب١ ايٛص١ٝ ٚاإلؾٗاز عًٝٗا؟ ص:46ط َػأي١

ٓ استحبَّ أهؾ العؾؿ كتابَة القصقة، واإلشفاد طؾقفا حتك ٓ هتؿؾ، أو 

 يؿضقفا القرثة، ويدل طىل آستحباب حديث ابـ طؿر الذي يف أول الؽتاب.

ويؿؽـ أن يؼال بقجقب ذلؽ طؾقف إن كاكت القصقة بحؼقق واجبة  ُ :قهت

طؾقف لقس فقفا بقـات، وهق يعؾؿ أنَّ ورثتف لـ يبالقا هبا: فقـبغل لف الؽتابة، 

 واإلشفاد، وباهلل التقفقؼ.

 هتٛب١ بسٕٚ إؾٗاز؟ٌٖ ٜعتُس ع٢ً ايٛص١ٝ امل ص:47ط َػأي١

َوَوِصقَُّتفَ»َواْستََدلَّ بَِؼْقلِِف:  (2738 :)الػتحيف   قاي احلافظ ابّ حجز

ـْده َِع ْطتَِؿاد َطَؾك اْلؽِتَاَبة َواْلَخطّ  «َمْؽُتقبَة
ِ
َوَلْق َلْؿ َيْؼتَِرن َذلَِؽ  ،َطَؾك َجَقاز آ

د  َفاَدةِ، َوَخصَّ َأْحَؿد َوُمَحؿَّ افِِعقَّة َذلَِؽ بِاْلَقِصقَّةِ ْبـ َكْصر مِ ابِالشَّ لُِثبُقِت  :ـْ الشَّ

َْحَؽام، َوَأَجاَب اْلُجْؿُفقر بَِلنَّ اْلؽِتَاَبة ُذكَِرْت لَِؿا فِقَفا  ْٕ ـْ ا
اْلَخبَر فِقَفا ُدون َغقْرَها مِ

ـْ َضبْط الْ 
ـْده»َؿْشُفقد بِِف، َقاُلقا: َوَمْعـَك ـمِ صَِفا. َوَقاَل بَِشرْ  :َأْي  ،«َوَوِصقَّتفََمْؽُتقبَةَِع

ْشَفاد فِقِف ُبْعدـالْ  : إِْضَؿار اإْلِ بَِريُّ  ه.اُؿِحّب الطَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الؿحىل (7/245 )اإلكصاف (8/212 )الشرح الؽبقر (8/549 )الؿغـلاكظر:  (1)

(1754.) 



َٜا ََٛصا  445  َباُب اي

، ولؽـ إذا اكتػت انصىابهق  قىل أمحد، واته وصز :قال أتى عثد اهلل غفز اهلل نه 

التفؿة بلن تؽقن طـد الؿقت بخطف الؿعؾقم، وأما إذا حصؾت ريبة: فَل يعؿؾ هبا، 

واهلل أطؾؿ.
(1)

  

ٖٞ مبا يف ٖصٙ ايٛضق١؟ إشا نتب ٚص١ٟٝ  ص:48ط َػأي١  ثِ قاٍ: اؾٗسٚا عً

  ذهب مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ إىل أهنا ٓ تصح حتك يسؿعقا مـ فقف، أو يؼرؤوها

طؾقف، ويؼرها، وهق ققل الحسـ، وأبل قَلبة، والشافعل، وأبل ثقر، وأصحاب 

 الرأي، وأمحد يف رواية.

 والؾقث، وذهب مجٌع مـ أهؾ العؾؿ إىل صحتفا، وهق ققل مؽحقل، ومالؽ ،

، ويـبغل انصحيحوإوزاطل، وأبل طبقد، وإسحاق، وبعض الحـابؾة، وهذا هق 

إزالة ما يتطرق إىل القرقة مـ آشتباه حقث أمؽـ بؼراءهتا طؾقف.
(2)

  

 ٚص١ٝ ايضيب؟ ص:49ط َػأي١

الطػؾ الذي دون السبع ٓ تجقز وصقتف، وٓ تصح يف ققل طامة أهؾ العؾؿ، 

ذا وافؼت الحؼ جازت. بؿعـك إذا تصرف وكؼؾ خَلٌف طـ إياس أكف قال فقؿا إ

 تصرًفا يتصرفف الرشقد.

  واختؾػ أهؾ العؾؿ يف الصبل الذي فقق ذلؽ، فؿـفؿ مـ صححفا، وققَّد

ذلؽ بلن يعؼؾ ما يقصل، وهق ققل مالؽ، والشافعل يف ققل، وطـ مالؽ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/475.)الؿغـلواكظر:  (1)

  (8/471.)الؿغـلاكظر:  (2)



 446  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

التؼققد بتسع. وطـ أمحد بسبع، وطـف بعشر وهق إشفر يف مذهبف، وطـ  

 بؾغ اثـتل طشرة. إسحاق: إذا

  وذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل طدم صحة وصقتف حتك يبؾغ، وهق ققل

وهذا الحسـ، ومجاهد، وأصحاب الرأي، والشافعل يف ققٍل، والظاهرية، 

: ٕنَّ الصبل محجقر طؾقف كؿا تؼدم يف باب الحجر، وٓ يـػؽ انصحيحهق  انقىل

مـ سائر التصرفات طـف الحجر حتك يبؾغ، وُيمكس مـف الرشد: فالقصقة هل 

التل ُمـع مـفا الصبل، وكؿا ٓ يصح وقػف، وبقعف، وشراؤه بؿا مل يلذن ولقف: 

فؽذلؽ القصقة، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

ٕ٘. ص:51ط َػأي١  اوذٛض عًٝ٘ ٔيَػٜؿ

 .ُكِؼؾ طـ إكثريـ صحة وصقتف: ٕنَّ القصقة تصرٌف رشقد: َفُؼبَِؾ مـف 

  تصح: ٕكَّف إىل أهنا ٓ -وهق ققٌل لؾشافعل-وذهب بعض الحـابؾة 

 طؾقف ٓ يصح تصرفف بالبقع والفبة: فَل يصح تصرفف بالقصقة. محجقر

، واهلل أطؾؿ.انقىل أقزبوهذا 
(2)

 

 ٚص١ٝ األخطؽ. ص:51ط َػأي١

 وصقة إخرس تصح باإلشارة إذا ُفِفؿت مـف طـد أهؾ العؾؿ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1762.)الؿحىل (8/558- )الؿغـل (2738 )الػتحاكظر:  (1)

  (8/165-161.)البقان (8/515 )الؿغـلاكظر:  (2)



َٜا ََٛصا  447  َباُب اي

   فلما الـاصؼ إذا اطتؼؾ لساكف: فؿـع بعضفؿ وصقتف باإلشارة: ٕكف غقر

وهذا ققل مجاطة مـ الحـابؾة، بف قال الثقري، وإوزاطل، مليقس مـ كطؼف، 

 وأبق حـقػة.

  وقال الشافعل، وابـ الؿـذر: تصح وصقتف: ٕكف غقر قادر طىل الؽَلم: فلشبف

، واهلل أطؾؿ.انصحيحإخرس، وهذا هق 
(1)

  

 ٚص١ٝ ايعبس. ص:52ط َػأي١

ك َطبْدٌ  (8/511 :)الؿغـليف   قاي أب٘ حمٌد بّ قداًٞ ْو أَ  ،َوإِْن َوصَّ

رٌ  ،ُمَؽاَتٌب  َٓ  َأْو ُأمُّ َوَلٍد َوِصقًَّة، ُثؿَّ َماُتقا َطَؾك ،َأْو ُمَدبَّ ُف  َكَّ
ِ
، َفََل َوِصقََّة َلُفْؿ: ٕ قِّ الرِّ

ًٓ  :ُثؿَّ َماُتقا َوَلْؿ ُيَغقُِّروا َوِصقَّتَُفؿْ  ،َوإِْن َأْطتَُؼقُهؿْ  َماَل َلُفْؿ. َنَّ َلُفْؿ َقْق
ِ
ْت: ٕ َصحَّ

َٓ َماَل َلُفْؿ، َواْلَقِصقَُّة َتِصحُّ َمَع َطَدِم َصِحقًحا َوأَ  ًة، َوإِكََّؿا َفاَرُققا اْلُحرَّ بَِلكَُّفْؿ  ْهؾِقًَّة َتامَّ

َٓ َشْلَء َلُف، ُثؿَّ اْستَْغـَك.ـالْ  ك اْلَػِؼقُر الَِّذي    َؿاِل، َكَؿا َلْق َوصَّ

 :َفَعتََؼ َوَماَت  .ثِل لُِػََلٍن َوِصقَّةً َوإِْن َقاَل أََحُدُهْؿ: َمتَك َطتَْؼت ُثؿَّ مِّت، َفُثؾُ 

ْت َوِصقَّتُُف. ٌد، َوَأُبق َثْقٍر. َصحَّ ـْ َغقِْرِهْؿ  َوبِِف َقاَل َأُبق ُيقُسَػ، َوُمَحؿَّ َٓ َأْطَؾُؿ َط َو

 هاِخََلَفُفْؿ.

  وخالػ ابـ حزم، فؾؿ يصحح وصقة العبد: ٕنَّ مالف إذا مات لسقده: فَل

.وانصحيح قىل اجلمهىرذلؽ، مال لف يقرث، فالقصقة ك
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/511.)الؿغـلاكظر:  (1)

  (1763.)الؿحىلاكظر:  (2)



 448  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
 ٚص١ٝ املػًِ يًصَٞ. ص:53ط َػأي١

، ـَوَتِصحُّ َوِصقَُّة الْ  (8/512 :)الؿغـليف   قاي ابّ قداًٞ لِّ مِّ ُؿْسؾِِؿ لِؾذِّ

. لِّ مِّ لِّ لِؾذِّ مِّ لِّ لِْؾُؿْسؾِِؿ، َوالذِّ مِّ ـْ ُشَرْيٍح، ـُرِوَي إَجاَزُة َوِصقَِّة الْ  َوالذِّ لِّ َط مِّ ُؿْسؾِِؿ لِؾذِّ

ْأِي. ، َوإِْسَحاَق، َوأَْصَحاِب الرَّ افِِعلِّ ، َوالشَّ ، َوالثَّْقِريِّ ْعبِلِّ ـْ َغقِْرِهْؿ  َوالشَّ َٓ َكْعَؾُؿ َط َو

 ه.اِخََلَفُفؿْ 

(: والقصقة لؾذمل جائزٌة، وٓ كعؾؿ 1756) الؿحىليف   ٗقاي ابّ حشَ

«يفَكؾَكبٍدَرصبةَأجر»: ملسو هيلع هللا ىلصيف هذا خَلًفا، وقد قال رسقل اهلل 
(1)

 ه.ا

 ٚص١ٝ املػًِ يًهاؾط اذتطبٞ؟ ص:54ط َػأي١

  مذهب أمحد، ومالؽ، والشافعل صحة ذلؽ: ٕنَّ طؿر كسا أًخا لف مشرًكا

، وأسؿاء فؾؿ يـؽر ذلؽ الـبل  الصحقحقـكؿا يف  بحؾة أططاه الـبل 

 «كعؿ»بـت أبل بؽر قالت: يا رسقل اهلل، أتتـل أمل وهل راغبة، أفلصؾفا؟ قال: 

ـ الحديثقـمتػؼ طؾقفؿا، فػل هذي
(2)

صؾة أهؾ الحرب وبرهؿ. وكؿا تصح  

 ہ     ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿الفبة لفؿ: تصح القصقة، واستدلقا بعؿقم أية: 

 .[12الـساء:] ﴾ہ

 :ڃ چ     چ چ ﴿ ومـع الحـػقة، وبعض الشافعقة مـ ذلؽ: لؼقلف تعاىل

چ  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ   ڍ      ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(، مـ حديث أبل هريرة 2244مسؾؿ )(، و2363أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

 تؼدم تخريجفؿا يف ]باب الفبة[. (2)
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ڱ ڱ ڱ  ک ک  گ گ گ گ  ڳ ڳ ڳ  ڳ  * ک    

 .[9-8]الؿؿتحـة: ﴾ڱ  ں ںڻ ڻ ڻ  ڻ  ۀ ۀ

بلن أية حجة طؾقفؿ يف الذيـ مل يؼاتؾقا مـ أهؾ الحرب،  ُٗأجٚب عوٍٚٔ:

وأما الؿؼاتؾ فنكؿا هنك طـ تقلقف، ومل يـف طـ بره وصؾتف، وإن احتجقا بالؿػفقم، 

لؽ، فالحـػقة ٓ يحتجقن بف، والؿـطقق مـ إحاديث التل أوردكاها مؼدم طىل ذ

واهلل أطؾؿ.
(1)

 

ٓ تصح القصقة لؾؽافر بسَلح، وٓ مصحػ، وٓ طبد مسؾؿ. تيبيُ:
(2)

 

ْت َوِصقَُّة  (8/512 :)الؿغـليف  قال ابـ قدامة   َوإَِذا َصحَّ

لِّ  مِّ لِّ َأْوَلك. :الُؿْسؾِِؿ لِؾذِّ مِّ لِّ لِؾذِّ مِّ لِّ لِْؾُؿْسؾِِؿ َوالذِّ مِّ َٓ تَ  َفَقِصقَُّة الذِّ َّٓ بَِؿا َو ِصحُّ إ

ـْ ُثُؾثِفِ  ،َتِصحُّ بِِف َوِصقَُّة الُؿْسؾِِؿ لِْؾُؿْسؾِؿِ 
َْجـَبِلٍّ بَِلْكثََر مِ

ِ
 :َوَلْق َأْوَصك لَِقاِرثِِف، َأْو ٕ

 هاَوَقَػ َطَؾك إَجاَزةِ اْلَقَرَثِة، َكالُؿْسؾِِؿ َسَقاء.

 ايٛص١ٝ مبعض١ٝ ٚؾعٌ ستطّ. ص:55ط َػأي١

َٓ َتِصحُّ اْلَقِصقَُّة  (8/514 :)لالؿغـيف   قاي أب٘ حمٌد بّ قداًٞ َو

ٍم، ُمْسؾًِؿا َكاَن الْ  ك بِبِـَاِء َكـِقَسةٍ ـبَِؿْعِصقٍَة َوفِْعٍؾ ُمَحرَّ قًّا، َفَؾْق َوصَّ أَْو  ،ُؿقِصل أَْو ذِمِّ

ْكَػاِق َطَؾقِْفَؿا ، َوَأُبق َوبَِفَذا َقاَل الشَّ  َكاَن َباصًَِل. :َبقِْت َكاٍر، َأْو ِطَؿاَرتِِفَؿا، َأْو اإْلِ افِِعلُّ

. ،َثْقرٍ  ْأِي: َيِصحُّ  َوَأَجاَز أَُبق َحـِقَػَة اْلَقِصقََّة بَِلْرِضِف ُتبْـَك َكـِقَسًة. َوَقاَل َأْصَحاُب الرَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/161.)البقان (8/512 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (8/161.)البقان (8/513 )الؿغـلاكظر:  (2)
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ْأِي َأْن ُيقِصَل بِِشَراِء َخْؿرٍ  َوَخاَلَػُف َصاِحبَاُه.  ، َأْو َخـَاِزيرَ  ،َوَأَجاَز َأْصَحاُب الرَّ

َق بَِفا ِة. َوَيتََصدَّ مَّ َكََّفا َمْعِصقٌَة،  َطَؾك أَْهِؾ الذِّ
ِ
َمٌة: ٕ َوَهِذِه َوَصاَيا َباصَِؾٌة، َوَأْفَعاٌل ُمَحرَّ

ك بَِعبِْدِه َأْو أََمتِِف لِْؾُػُجقرِ   ه.اَفَؾْؿ َتِصحَّ اْلَقِصقَُّة بَِفا، َكَؿا َلْق َوصَّ

 إشا أٚص٢ يعبسٙ جبع٤ َؿاع َٔ َاي٘؟ ص:56ط َػأي١

 ح القصقة: فنن خرج العبد مـ القصقة: طتؼ، قال مجاطة مـ أهؾ العؾؿ: تص

واستحؼ باققفا، وإن مل يخرج: طتؼ مـف بؼدر القصقة، وهق ققل الحسـ، وابـ 

سقريـ، والحـابؾة، وقال بف أصحاب الرأي: إٓ أهنؿ قالقا: إن مل يخرج مـ 

 الثؾث استسعل يف باققف.

 بح وصقة وقال الشافعل: ٓ تصح القصقة إٓ أن يقصل بعتؼف: ٕهنا تص

 لؾقرثة.

  وقال ابـ حزم: تصح، ويؿؾؽ العبد ذلؽ الؿال، وٓ يعتؼ إٓ أن يقصل

 بعتؼف.

، إٓ أن يؼصد الؿقصل بالقصقة طتؼف أقزب األقىالهق  وقىل انشافعي ُ :قهت

مـ الثؾث، أو ما وصك بف، واهلل أطؾؿ.
(1)

  

 إشا أٚص٢ يعبسٙ بؿ٤ٞ َعني َٔ َاي٘؟ ص:57ط َػأي١

 صح: ٕكَّف يصبح كلكف أوصك لؾقرثة، وهق ققل أكثر أهؾ العؾؿ طىل أهنا ٓ ت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1763.)الؿحىل (8/518 )الؿغـلاكظر:  (1)
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، انصحيحالشافعل، وأمحد، وإسحاق، والثقري، وأصحاب الرأي، وهذا هق 

 أطؾؿ. واهلل

 .وقال بعضفؿ: تصح، وهق ققل مالؽ، وأبل ثقر، وأمحد يف رواية 

 .وقال الحسـ، وابـ سقريـ: إن شاء القرثة أجازوا، وإن شاءوا َردُّوا
(1)

 

 بطقبت٘؟ إشا أٚص٢ يًعبس ص:58ط َػأي١

  ،قال أكثر أهؾ العؾؿ هق تدبقر: فقعتؼ إن محؾف الثؾث، وهق ققل مالؽ

والحـابؾة، وأصحاب الرأي: ٕنَّ معـك القصقة لف برقبتف طتؼف: لعؾؿف بلكف ٓ 

 يؿؾؽ رقبتف: فصارت القصقة بف كـاية طـ إطتاقف بعد مقتف.

  ،قىل اجلمهىروانصحيح وقال أبق ثقر: القصقة باصؾة: ٕكف ٓ يؿؾؽ رقبتف ،

واهلل أطؾؿ.
(2)

  

 ايٛص١ٝ يًُهاَتب. ص:59ط َػأي١

ك لُِؿَؽاَتبِِف،  (8/519 :)الؿغـليف   قاي أب٘ حمٌد بّ قداًٞ َوإِْن َوصَّ

:  :َأْو ُمَؽاَتِب َواِرثِِف، َأْو ُمَؽاَتِب َأْجـَبِلٍّ  ـٍ ، َسَقاٌء َأْوَصك َلُف بُِجْزٍء َشائٍِع َأْو ُمَعقَّ َصحَّ

 َٓ َنَّ َوَرَثتَُف 
ِ
َٓ َيْؿؾُِؽقَن َماَلُف.ٕ قَن الُؿَؽاَتَب، َو  ها َيْستَِحؼُّ

 إشا أٚص٢ يعبس غريٙ  ممٔ ال ٜطث٘؟ ص:61ط َػأي١

  :تصح القصقة لعبد غقره، وتؽقن وصقة لؾسقد، والؼبقل يف ذلؽ إىل العبد

ٕنَّ العؼد مضاف إلقف، فلشبف ما لق وهبف شقئًا، فنذا قبؾ: ثبت لسقده: ٕكف مـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/519.)الؿغـلاكظر:  (1)

 . (8/519)الؿغـلاكظر:  (2)
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ؾسقد، وٓ تػتؼر يف الؼبقل إىل إذن السقد: ٕكف كسب طبده، وكسب العبد ل 

كسب: فصحَّ مـ غقر إذن سقده كآحتطاب، هذا ققل الحـابؾة، وأصحاب 

 الرأي، والشافعل.

  ،وٕصحاب الشافعل وجٌف أكف يػتؼر إىل إذن السقد: ٕكف تصرف مـ العبد

 فلشبف بقعف، وشراءه.

إىل اإلذن، كؼبقل الفبة بلكف تحصقؾ ماٍل بغقر طقض: فؾؿ يػتؼر  ُٗأجٚب:

، واهلل أطؾؿ.وانقىل األول أقزبوتحصقؾ الؿباح. 
(1)

  

 ايٛص١ٝ يعبس ٚاضث٘؟ ص:61ط َػأي١

ك لَِعبِْد َواِرثِِف، َفِفَل  (8/525 :)الؿغـليف   قاي ابّ قداًٞ َوإِْن َوصَّ

افِعِ  َكاْلَقِصقَِّة لَِقاِرثِِف، َيِؼُػ َطَؾك إَجاَزةِ اْلَقَرَثِة. ، َوَأُبق َحـِقَػَة.َوبِِف َقاَل الشَّ َوَقاَل  لُّ

ـْ َيِدِه، َفنَِذا  :َمالٌِؽ: إْن َكاَن َيِسقًرا
َنَّ اْلَعبَْد َيْؿؾُِؽ، َوإِكََّؿا لَِسقِِّدِه َأْخُذُه مِ

ِ
َجاَز: ٕ

ك َلُف بَِشْلٍء َيِسقرٍ  ُف َقَصَد بَِذلَِؽ اْلَعبَْد ُدوَن َسقِِّدِه. :َوصَّ ِصقٌَّة لَِعبِْد َوَلـَا َأكََّفا وَ  ُطؾَِؿ َأكَّ

َٓ اْطتِبَاَر بِفِ  :َواِرثِفِ  ـْ مِْؾِؽ اْلَعبِْد َمْؿـُقٌع، َو
 :َفَلْشبََفْت اْلَقِصقََّة بِاْلَؽثِقِر، َوَما َذَكُروُه مِ

ُف َمَع َهَذا اْلَؼْصِد َيْستَِحؼُّ َسقُِّدُه َأْخَذُه، َفُفَق َكاْلَؽثِقِر.  هاَفنِكَّ

َُٜشٖر عٓ٘  ص:62ط َػأي١  ب٘؟إشا أٚص٢ بجًج٘ إٔ 

  ذهب كثقٌر مـ أهؾ العؾؿ إىل أن ثؾثف يصرف لف يف الحج: فنن كان واجبًا

كظركا: إن كان الثؾث يؽػل لؾحجة القاجبة: فَل بلس، وٓ إشؽال، وإن كان 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/525.)الؿغـلاكظر:  (1)
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الثؾث يؽػل ٕكثر مـ حجة: ُحجَّ طـف تطقًطا بعد الػريضة، وإن كان الثؾث أقؾ  

رأس الؿال: ٕكف ديـ هلل، وديـ  مـ ممكة الحجة القاجبة: فقتؿؿ الؼدر الؽايف مـ

، [12الـساء:] ﴾ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿اهلل أحؼ أن ُيؼَضك، وقال تعاىل: 

وهذا ققل ططاء، وصاوس، والحسـ، وسعقد بـ الؿسقب، والزهري، 

 والشافعل، وأمحد، وإسحاق.

  ك بالحج: فؿـ ثؾثف، وإٓ فؾقس طىل ورثتف وقال بعض أهؾ العؾؿ: إن وصَّ

 سقريـ، والـخعل، والشعبل، ومحاد، والثقري، وأبل حـقػة. شلٌء وهذا ققل ابـ

: لؿا ذكركاه، وقد تؼدمت اإلشارة إىل ذلؽ يف انصىابهق  وانقىل األول

 ]كتاب الحج[.

  ف: صرف فقفا، وإن كان وإن كان الحج تطقًطا: فنن كان الثؾث يؽػل حجَّ

حقث  يؽػل أكثر: صرف فقفا، وإن كان ٓ يؽػل حجًة كامؾة: يحج طـف مـ

 .انصحيحيبؾغ. قالف أمحد، والعـبري، وهق 

 .ار، وبعض الحـابؾة وقال بعضفؿ: ُيعان بف يف الحج، وهق ققل سقَّ
(1)

 

 ٌٖ تػتأشٕ املطأ٠ يف ٚصٝتٗا ظٚدٗا  أٚ أباٖا؟ ص:63ط َػأي١

(: ووصقة الؿرأة البؽر ذات إب، 1765) الؿحىليف   قاي ابّ حشَ

زة كقصقة الرجؾ، أحبَّ إب أو وذات الزوج، البالغة، والثقب ذات الزوج جائ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/541-542.)الؿغـلاكظر:  (1)
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ا   الزوج، أو كرها، وٓ معـك إلذهنؿا يف ذلؽ: ٕنَّ اهلل تعاىل أمر بالقصقة أمًرا طامًّ

لؾؿممـقـ، وهق لػظ يعؿ الرجال والـساء، ومل يخص اهلل طز وجؾ فقف أحًدا مـ 

 هقفقؼ.اأحد، وما كان ربؽ كسقًّا، وما كعؾؿ يف ذلؽ خَلًفا مـ أحد، وباهلل تعاىل الت

 ايٛص١ٝ يًكاتٌ. ص:64ط َػأي١

  قال بعض أهؾ العؾؿ: تصح القصقة. وهق ققل مالؽ، وأبل ثقر، وأمحد يف

 رواية، وأضفر ققيل الشافعل، وابـ الؿـذر: ٕنَّ الفبة لف تصح: فصحت القصقة.

  َّوقال بعضفؿ: ٓ تصح القصقة لف، وهق ققل الثقري، وأصحاب الرأي: ٕن

 القصقة: فالقصقة أوىل. الؼتؾ يؿـع الؿقراث، وهق آكد مـ

  ك لف قبؾف، ثؿ صرأ ، وإن وصَّ ك لف بعد َجرحف: صحَّ وقال بعضفؿ: إن وصَّ

الؼتؾ طىل القصقة: أبطؾفا، قالف أبق الخطاب الحـبظ مجًعا بقـ ققيل أمحد، وهق 

ققل الحسـ بـ صالح، واستحسـف ابـ قدامة: ٕنَّ القصقة بعد الجرح صدرت 

طرأ طؾقفا ما يبطؾفا بخَلف ما إذا تؼدمت: فننَّ الؼتؾ مـ أهؾفا يف محؾفا، ومل ي

صرأ طؾقفا، فلبطؾفا: ٕكف يبطؾ ما هق آكد مـفا.
(1)

 

 َٔ ٝأٚٔصٞ ي٘ بؿ٤ٞ ؾًٗو شيو ايؿ٤ٞ  أٚ ًٖو املاٍ؟ ص:65ط َػأي١

أَْجَؿَع َأْهُؾ اْلِعْؾِؿ  (8/571 :)الؿغـليف   قاي أب٘ حمٌد بّ قداًٞ

ـْ َطؾِْؿـَا َقْقَلُف، َطَؾك أَ  َفََل  :نَّ الُؿقَصك بِِف إَذا َتؾَِػ َقبَْؾ َمْقِت الُؿقِصل َأْو َبْعَدهُ مِؿَّ

ـْ أَْهِؾ  َشْلَء لِْؾُؿقَصك َلُف.
ـْ أَْحَػُظ َطـُْف مِ ـُ الُؿـِْذِر، َفَؼاَل: أَْجَؿَع َم َكَذلَِؽ َحَؽاُه اْب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/162-.)البقان (8/521-522 )الؿغـلاكظر:  (1)



َٜا ََٛصا  455  َباُب اي

ُجَؾ إَذا ُأوِصَل َلُف بَِشْلٍء، َفَفَؾَؽ َذلِ   َٓ َشْلَء َلُف فِل اْلِعْؾِؿ َطَؾك َأنَّ الرَّ ْلُء، َأْن  َؽ الشَّ

َٓ َغقُْر، َوَقْد  :َسائِِر َماِل الَؿقِِّت  َنَّ الُؿقَصك َلُف إكََّؿا َيْستَِحؼُّ بِاْلَقِصقَِّة 
ِ
َوَذلَِؽ ٕ

، َوَقْد َذَهَب  ـٍ ُف، َكَؿا َلْق َتؾَِػ فِل َيِدهِ  :َتَعؾََّؼْت بُِؿَعقَّ  .اكتفك الؿراد.َفَذَهَب َحؼُّ

ؾؽ الؿال غقر الؿقصك بف: فنن كان ذلؽ بعد الؿقت: فَل شلء وإن ه

لؾقرثة، والقصقة كافذة، وإن كان قبؾ الؿقت: استحؼ الؿقصك لف ثؾث القصقة، 

والباقل لؾقرثة، واهلل أطؾؿ.
(1)

  

ّْا  ؾتػريت قُٝت٘  ٚأصبض  ص:66ط َػأي١ َٔ ٝأٚٔصٞ ي٘ بؿ٤ٞ  ؾًِ ٜأخصٙ ظَا

 أنجط َٔ ايجًح؟

ْطتِبَاَر فِل قِقَؿِة (: ا8/572) الؿغـليف   قاي أب٘ حمٌد بّ قداًٞ
ِ
ٓ

ـْ الثُُّؾِث، َأْو َطَدِم ُخُروِجَفا، بَِحاَلِة الْ ـالْ 
َكََّفا َحاُل ـُؿقَصك بِِف َوُخُروِجَفا مِ

ِ
َؿْقِت: ٕ

، َوَأْصَحاِب ال َؿاِل فِقَفا.ـُلُزوِم اْلَقِصقَِّة، َفُتْعتَبَُر قِقَؿُة الْ  افِِعلِّ ْأِي.َوُهَق َقْقُل الشَّ َٓ  رَّ َو

 :َؿْقِت ُثُؾَث التَِّرَكِة، أَْو ُدوَكفُ ـُؿقَصك بِِف َوْقَت الْ ـَفُقـَْظُر: َفنِْن َكاَن الْ  َأْطَؾُؿ فِقِف ِخََلًفا.

ُف الْ  ًٓ  ُؿقَصك َلُف ُكؾَُّف.ـَكَػَذْت اْلَقِصقَُّة، َواْستََحؼَّ َفنِْن َزاَدْت قِقَؿتُُف َحتَّك َصاَر ُمَعادِ

َٓ َشْلَء لِْؾَقَرَثِة لَِسائِِر ا ُف ِسَقاُه، َفُفَق لِْؾُؿقَصك َلُف،  لَؿاِل َأْو َأْكثََر مِـُْف َأْو َهَؾَؽ الَؿاُل ُكؾُّ

ـَ الْ : فِقفِ  ـْ الثُُّؾِث ـَفنِْن َكاَن ِحق َفنِْن : َفؾِْؾُؿقَصك َلُف مِـُْف َقْدُر ُثُؾِث الَؿالِ  :َؿْقِت َزائًِدا َط

َوإِْن  َفؾِْؾُؿقَصك َلُف كِْصُػُف. :َوإِْن َكاَن ُثُؾثَقْفِ  ْؾُؿقَصك َلُف ُثُؾثَاُه.َفؾِ  :َكاَن كِْصَػ الَؿالِ 

َزاَد، َأْو َفنِْن َكَؼَص َبْعَد َذلَِؽ َأْو : َفؾِْؾُؿقَصك َلُف ُخُؿَساهُ  :َكاَن كِْصَػ الَؿاِل َوُثُؾثَفُ 

ـَ اْلَؿْقِت.َفَؾقَْس لِْؾُؿقَصك َلُف ِسقَ  :َؿاِل َأْو َزادَ َكَؼَص َسائُِر ال  هاى َما َكاَن َلُف ِحق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/572.)الؿغـلاكظر:  (1)



 456  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
 َٔ أعتل عبٝسٙ يف َطإ َٛت٘ ٚيٝؼ ي٘ غٛاِٖ؟ ص:67ط َػأي١

  ٓحؽؿ العتؼ يف مرض الؿقت حؽؿ القصقة، ٓ يجقز مـف إٓ ثؾث الؿال: إ

أن يجقزه القرثة، وهذا ققل مجفقر الػؼفاء: لحديث طؿران بـ حصقـ أنَّ رجًَل 

ؽـ لف مال غقرهؿ، فدطا هبؿ الـبل مـ إكصار أطتؼ ستة َأْطبُد طـد مقتف مل ي

 شديًدا. أخرجف ًٓ ، فلقرع بقـفؿ، فلطتؼ اثـقـ، وأرقَّ أربعة، وقال لف قق

 (.1668مسؾؿ )

  وقال مسروق فقؿـ أطتؼ طبده يف مرض مقتف، وٓ مال لف غقره: أجقزه

برمتف، شلء جعؾف هلل ٓ أرده. ولعؾف مل يبؾغف الحديث الؿتؼدم، واهلل أطؾؿ.
(1)

  

ْٕ بؿذذ٤ٞ غذذري َعذذني نعبذذٕس َذذٔ عبٝذذسٙ  أٚ ؾذذا٠   إش ص:68ط َػأي١ ا أٚصذذ٢ إْػذذا

 َٔ غُٓ٘؟

  قال بعض أهؾ العؾؿ: تصح، ويؼرع، فقلخذ الؿقصك لف ما خرجت بف

 الؼرطة، وهذا ققل إسحاق، وأمحد.

 .وقال بعضفؿ: يعطقف القرثة ما أحبقا، وهق ققل الشافعل، وأمحد يف رواية 

 ف طشر شقاه، شارك القرثة وقال مالؽ: لف جزء مشاع بؼدره: فنن كان ل

 بالعشر، وهؽذا.

 الؿغـل، ويدل طؾقف حديث طؿران الؿتؼدم.انقىل األولهق  وانصحيح

(8/565.) 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/563-564.)الؿغـلاكظر:  (1)



َٜا ََٛصا  457  َباُب اي

 ايٛص١ٝ إىل ضدٌ بايتضطف ٚايٛال١ٜ ع٢ً َٔ ي٘ عًٝ٘ ٚال١ٜ. ص:69ط َػأي١ 

َف َبْعَد َمْقتِِف، فِقَؿا َكانَ اْلَقِصقَُّة إَِلك َرُجٍؾ ِهَل أَْن َيْجَعَؾ  ُف  َلُف التََّصرُّ َلُف التََّصرُّ

َها، َوَتْػِريِؼ َوِصقَّتِِف، 
ـْ َقَضاِء ُدُيقكِِف، َواْقتَِضائَِفا، َوَردِّ اْلَقَدائِِع، َواْستِْرَدادِ

فِقِف، مِ

بْقَاِن َوالْ  ـْ الصِّ
َيُة َطَؾقِْفْؿ مِ َٓ ـَ َلُف اْلِق ِذي دِِه الَّ َٓ َيِة َطَؾك َأْو َٓ ـِ ـَواْلِق ـْ َلْؿ  ،َؿَجاكِق َوَم

ِف فِقَفا بَِؿا َلُفْؿ اْلَحظُّ فِقِف.ُيمْ   َكْس ُرْشُدُه، َوالـََّظُر َلُفْؿ فِل َأْمَقالِِفْؿ بِِحْػظَِفا، َوالتََّصرُّ

ْخَقةِ  ـْ اإْلِ
دِهِ مِ َٓ ، َوَغقِْر َأْو ـَ اِشِدي َيَة َلُف َطَؾقِْفْؿ، َكاْلُعَؼََلِء الرَّ َٓ َٓ ِو ـْ  ا َم  ،َفَلمَّ

َْطَؿامِ  ْٕ دَ  َوَسائِرِ  ،َوا َٓ َْو ْٕ ـْ َطَدا ا َيَة  :َم َٓ َٓ ِو ُف  َكَّ
ِ
َفََل َتِصحُّ اْلَقِصقَُّة َطَؾقِْفْؿ: ٕ

. قالف ابـ قدامة، ثؿ َؿَؿاِت ـلِْؾُؿقِصل َطَؾقِْفْؿ فِل اْلَحقَاةِ، َفََل َيُؽقُن َذلَِؽ لِـَائِبِِف َبْعَد الْ 

َٓ َكْعَؾُؿ فِل َهَذا ُكؾِِّف ِخََلًفا.قال:    (8/555.)الؿغـله اَو

 تبعٝض ايٛص١ٝ. ص:71ط َػأي١

بلن يجعؾ لرجؾ تصرًفا بشلء، ؤخر بشلء آخر، مثؾ أن يقصل إىل إكسان 

 بتػريؼ وصقتف، وإىل آخر بؼضاء ديـف، وإىل آخر بحػظ أوٓده.

 .فؿذهب الحـابؾة، والشافعقة صحة ذلؽ 

  : وقال أبق حـقػة: مـ ُأوِصل لف بشلء يصقر وصقًّا يف كؾ ما يؿؾؽف القصلُّ

 هذه وٓية تـتؼؾ مـ إب بؿقتف: فَل تتبعض كقٓية الجد. ٕنَّ 

بلكف استػاد التصرف باإلذن مـ جفة الؿقصل: فؽان مؼصقًرا  وُأجيب عيُ:

طىل ما أذن فقف، كالقكقؾ، ووٓية الجد استػادها بؼرابتف، وهل ٓ تتبعض، واإلذن 



 458  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
يتبعض، فافترقا.
(1)

  

 ايٛص١ٝ إىل ضدًني. ص:71ط َػأي١

ـِ  (8/551 :)الؿغـليف   قاي ابّ قداًٞ َوَيُجقُز َأْن ُيقِصَل إَلك َرُجَؾقْ

َف ُمـَْػِرًدا، َفقَُؼقَل: َأْوَصقْت  َمًعا فِل َشْلٍء َواِحٍد، َوَيْجَعَؾ لُِؽؾِّ َواِحٍد مِـُْفَؿا التََّصرُّ

ِف. َكَُّف َجَعَؾ ُكؾَّ َواِحدٍ  إَلك ُكؾِّ َواِحٍد مِـُْؽَؿا َأْن َيـَْػِرَد بِالتََّصرُّ
ِ
مِـُْفَؿا َوِصقًّا ُمـَْػِرًدا،  ٕ

ْكِػَرادِ.
ِ
َفُف َطَؾك آ ،  َوَهَذا َيْؼتَِضل َتَصرُّ ـِ َفا ُمْجتَِؿَعقْ َوَلُف َأْن ُيقِصَل إَلقِْفَؿا لِقَتََصرَّ

َكَُّف َلْؿ َيْجَعْؾ َذلَِؽ إَلقِْف، َوَلْؿ يَ 
ِ
ِف: َوٕ ْكِػَراُد بِالتََّصرُّ

ِ
ْرَض َوَلقَْس لَِقاِحٍد مِـُْفَؿا آ

  بِـََظِرِه َوْحَدُه.

َٓ َأْطَؾُؿ فِقِفَؿا ِخََلًفا. قَرَتاِن   َوَهاَتاِن الصُّ

ِف. َوإِْن َأْصَؾَؼ َفَؼاَل: َأْوَصقْت إَلقُْؽَؿا فِل َكَذا. ْكِػَراُد بِالتََّصرُّ
ِ
ََحِدِهَؿا آ َٕ  َفَؾقَْس 

. افِِعلُّ  َوبِِف َقاَل َمالٌِؽ، َوالشَّ

ُض، َفَؿَؾَؽ ُكؾُّ َواِحٍد َوَقاَل: أَُبق ُيقُسَػ  َٓ َتتَبَعَّ َيَة  َٓ َنَّ اْلَقِصقََّة َواْلِق
ِ
: َلُف َذلَِؽ: ٕ

ـِ فِل َتْزِويِج ُأْختِِفَؿا. ََخَقْي ْٕ ْكِػَراَد بَِفا َكا
ِ
 مِـُْفَؿا آ

ََحِدِهَؿا :َوَلـَا َأكَُّف َشَرَك َبقْـَُفَؿا فِل الـََّظرِ  قاي ابّ قداًٞ: َٕ ـْ  ْكِػَراُد،  َفَؾْؿ َيُؽ
ِ
آ

. ـِ َيَة إَلقِْفَؿا بِاْجتَِؿاِطِفَؿا  :َوَما َقاَلُف َأُبق ُيقُسَػ َكُؼقُل بِفِ  َكاْلَقكِقَؾقْ َٓ َفنِكَُّف َجَعَؾ اْلِق

 َّٓ َفا إ َٓ َيتََصرَّ ـِ بَِلْن  َح لِْؾَقِصقَّقْ ، أَْو َصرَّ ـِ َؾ َوكِقَؾقْ َضًة، َكَؿا َلْق َوكَّ َفَؾقَْسْت ُمتَبَعِّ

ـِ ُمجْ  ـِ ، تَِؿَعقْ قَرَتقْ ـِ الصُّ  ه.اُثؿَّ َيبُْطُؾ َما َقاَلُف بَِفاَتقْ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/551.)الؿغـلاكظر:  (1)



َٜا ََٛصا  459  َباُب اي

 األٚصاف اييت تٓبػٞ يف املٛص٢ إيٝ٘. ص:72ط َػأي١ 

َتِصحُّ اْلَقِصقَُّة إَلك  (8/552 :)الؿغـليف   قاي أب٘ حمٌد بّ قداًٞ

ُجِؾ اْلَعاقِؾِ  َٓ َتِصحُّ  .اْلَعْدِل إْجَؿاًطا ،اْلُحرِّ  ،ُؿْسؾِؿِ ـالْ  ،الرَّ َٓ صِْػٍؾ، َو إَلك َمْجـُقٍن، َو

َٓ َوِصقَُّة ُمْسؾٍِؿ إَلك َكافِرٍ  َنَّ الْ ، َو
ِ
ـْ ـبَِغقِْر ِخََلٍف َكْعَؾُؿُف: ٕ

ْػَؾ َلقَْسا مِ َؿْجـُقَن َوالطِّ

ـْ أَْهِؾ اْلقِ 
ِف فِل َأْمَقالِِفَؿا، َفََل َيؾِقَاِن َطَؾك َغقِْرِهَؿا، َواْلَؽافَِر َلقَْس مِ َيِة َأْهِؾ التََّصرُّ َٓ

 هاَطَؾك ُمْسؾٍِؿ.

 ايٛص١ٝ إىل ايؿاغل. ص:73ط َػأي١

  قال مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ: ٓ تصح. وهق ققل مالؽ، والشافعل، وأمحد يف

 رواية: ٕكف غقر طدل: فؾقس بؿلمقن.

  وقال أمحد يف رواية: تصح. قال أصحابف: ويجعؾ طؾقف أمقـ. وقال أبق

 حـقػة: تصح، ويـػذ تصرفف، وطىل الحاكؿ طزلف.

(: قد يقجد 4/674-675) الشرح الؿؿتعيف   اإلًاَ ابّ عجٌٚنيقاي 

فاسٌؼ، لؽـف أمقـ مـ جفة الؿال، ولـػرض أكف يشرب الدخان، فشرب الدخان 

إصرار طىل صغقرة، إًذا هق فاسؼ، إذا كان هذا الشارب لؾدخان رجًَل طاقًَل، أمقـًا، 

شؽ، ولفذا كؼقل: إنَّ  رشقًدا، ففؾ كؼقل: ٓ تصح القصقة إلقف؟ يف هذا كظر ٓ

اشتراط العدالة فقف تػصقؾ: فنن كاكت العدالة تخدش يف تصرفف: ففل شرٌط، وإن 

ا لقس فقف أي إشؽال: فنهنا  ًفا تامًّ كاكت ٓ تخدش يف تصرفف، وهق قد تصرف تصرُّ
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هٓ تشترط، هذا هق الصحقح.ا

(1)
  

 إشا ططأ عًٝ٘ ايؿػل؟ ص:74ط َػأي١

 مؼامف أمقـًا. وهق ققل بعض  قال بعضفؿ: تزول وٓيتف، ويؼقؿ الحاكؿ

 الحـابؾة، والثقري، والشافعل، وإسحاق.

  وقال بعضفؿ: يضؿ إلقف أمقـ. وهق ققل الحسـ، وابـ سقريـ، وبعض

 الحـابؾة.

أيفؿا رآه الؼاضل أصؾح: فعؾف، وباهلل التقفقؼ. :قال أتى عثد اهلل غفز اهلل نه
(2)

  

 ايٛص١ٝ إىل ايعبس. ص:75ط َػأي١

 يف هذه الؿسللة ثَلثة أققال: 

أهنا تصح، وهق ققل مالؽ، وبعض الحـابؾة، سقاء كان طبد كػسف، أو  أحدٓا:

 طبد غقره.

ٓ تصح، وهق ققل الشافعل، وأبل يقسػ، ومحؿد: ٕنَّ العبد  اهجاُٛ:

 مؿؾقك لغقره: فَل تؽقن لف وٓية.

تصح إىل طبد كػسف دون طبد غقره، وهذا ققل الـخعل، وابـ شبرمة،  اهجاهح:

 ال بف أبق حـقػة إذا مل يؽـ مـ ورثتف رشقد.وإوزاطل، وق

، ولؽـ تعتبر بنذن السقد: فنن مل انقىل األوليف هذه الؿسللة هق  وانصىاب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/554.)الؿغـلواكظر:  (1)

  (8/555.)الؿغـلاكظر:  (2)



َٜاَباُب  ََٛصا  461  اي

يلذن فَل تصح القصقة: ٕنَّ العبد سقشغؾ وقتًا غقر قصقر لتصريػ هذه القصقة،  

فقؼطع جزًءا مـ القصقة يػقتف طىل سقده، فَلبد مـ إذن السقد.
(1)

 

 املطأ٠؟ايٛص١ٝ إىل  ص:76ط َػأي١

  ،أكثر أهؾ العؾؿ طىل صحة القصقة إلقفا، وهق ققل ُشريح، ومالؽ

والثقري، وإوزاطل، والحسـ بـ صالح، وأمحد، وإسحاق، والشافعل، وأبل 

 ثقر وأصحاب الرأي.

 .وقال ططاء: ٓ تصح: ٕهنا ٓ تؽقن قاضقة، فَل تؽقن وصقة كالؿجـقن 

اء ُيعتبر لف الؽؿال يف الخؾؼة، بلنَّ هذا الؼقاس فاسد: ٕنَّ الؼض وُأجيب:

بخَلف  «لـَيػؾحَققٌمَولقاَأمرهؿَامرأة»: والقٓية فقفا طامة، وقد قال الـبل 

، وُيعتبر طـدهؿ أْن تؽقن رشقدة.فانصىاب قىل اجلمهىرمسللتـا: 
(2)

  

 ايٛص١ٝ إىل ايضيب ايعاقٌ. ص:77ط َػأي١

بِلُّ اْلعَ  (8/553 :)الؿغـليف   قاي ابّ قداًٞ ا الصَّ اقُِؾ، َفََل َأْطَؾُؿ َوَأمَّ

َفاَدةِ  ـْ َأْهِؾ الشَّ
ُف َلقَْس مِ َكَّ

ِ
َٓ َتِصحُّ اْلَقِصقَُّة إَلقِْف: ٕ ـْ َأْحَؿَد، َفقُْحتََؿُؾ َأكَُّف  ا َط فِقِف َكصًّ

َيِة بَِطِريِؼ ا َٓ ـْ َأْهِؾ اْلِق
ـْ مِ َّٓ بِنِْذٍن، َفَؾْؿ َيُؽ ُفُف إ َٓ َيِصحُّ َتَصرُّ ْقَراِر، َو

َْوَلك.َواإْلِ ْٕ 

ُف َمْقًلك َطَؾقِْف، َفََل َيُؽقُن َوالِقًا، َكالطِّْػِؾ َوالْ  َكَّ
ِ
. َوَهَذا َمْذَهُب  َؿْجـُقِن.ـَوٕ افِِعلِّ  الشَّ

ِحقُح إْن َشاَء اهلل َنَّ ـَوَقاَل اْلَؼاِضل: قِقَاُس الْ  .َوُهَق الصَّ
ِ
ُة اْلَقِصقَِّة إَلقِْف: ٕ َؿْذَهِب ِصحَّ

ِة َوَكاَلتِِف. َأْحَؿَد َقْد َكصَّ   هاَوَطَؾك َهَذا ُيْعتَبَُر أَْن َيُؽقَن َقْد َجاَوَز اْلَعْشَر. َطَؾك ِصحَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (4/675.)الشرح الؿؿتع (8/553 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (8/552.)الؿغـلاكظر:  (2)
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ـُ مـ  :قال أتى عثد اهلل غفز اهلل نه  تصح القصقة إىل الصبل، ولؽـف ٓ ُيَؿؽَّ

التصرف فقفا حتك يبؾغ ويمكس مـف الرشد، وقبؾ ذلؽ يجعؾ طىل القصقة رجًَل 

 ، واهلل أطؾؿ.أمقـًا بتعققـ الحاكؿ

 ٚص١ٝ ايهاؾط إىل املػًِ. ص:78ط َػأي١

الذي طؾقف أهؾ العؾؿ أهنا تصح إذا مل تؽـ تركتف مخًرا، أو خـزيًرا، أو كحقه مؿا 

حرم بعقـف.
(1)

  

 ٚص١ٝ ايهاؾط إىل ايهاؾط. ص:79ط َػأي١

  ،يف ديـف. وهق ققل بعض الشافعقة ًٓ قال بعض أهؾ العؾؿ: تصح إن كان طد

 ف يظ بالـسب، فقظ بالقصقة.والحـابؾة، وقال بف أصحاب الرأي: ٕك

  ،مـ الػاسؼ، وهق ققل أبل ثقر ًٓ وقال بعضفؿ: ٓ تصح: ٕكف أبعد حا

 ووجٌف لؾحـابؾة، والشافعقة.

.، وهق اختقار الشقخ ابـ طثقؿقـ صحتها هق وانذي يظهز
(2)

 

 ٌٖ يًُٛص٢ إيٝ٘ إٔ ٜطز ايٛص١ٝ إيٝ٘ ٚال ٜكبًٗا؟ ص:81ط َػأي١

 د، والشافعل، ولف أن يعزل كػسف متك لف أن يردها ولف أن يؼبؾفا يف مذهب أمح

 شاء مع الؼدرة والعجز يف حقاة الؿقصل وبعد مقتف.

  وقال أبق حـقػة، وأمحد يف رواية: لقس لف طزل كػسف بعد الؿقت، وزاد أبق

 حـقػة: ولقس لف أيًضا يف حقاتف بدون إطَلم الؿقصل: ٕكف يغره بذلؽ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/553.)الؿغـلاكظر  (1)

  (4/673.)الشرح الؿؿتع (8/553 )الؿغـلاكظر:  (2)



َٜا ََٛصا  463  َباُب اي

لف أن يعزل كػسف ولق بعد الؿقت،  أنَّ  انصحيح :قال أتى عثد اهلل غفز اهلل نه 

ولؽـ إذا فعؾ ذلؽ بعد الؿقت يجب طؾقف أن ٓ يضقع ما ُأوصل إلقف بف، وذلؽ 

بلن يطؾب مـ الحاكؿ أن يؼقؿ بدلف أمقـًا، أو مـ لف شلن يف ذلؽ، واهلل أطؾؿ.
(1)

  

ٌٍ ٚأشٕ ي٘ إٔ ٜٛصٞ إىل َٔ ٜؿا٤؟ ص:81ط َػأي١ ٌْ إىل ضد  إشا أٚص٢ ضد

 ىل مـ يشاء: ٕكف رضل باجتفاده، وهذا ققل تصح القصقة، ولف أن يقصل إ

 أكثر أهؾ العؾؿ.

  وُحؽل طـ الشافعل أكف قال يف أحد الؼقلقـ: لقس لف أن يقصل: ٕكف يظ

 بتقلقف، فَل يصح أن يقصل كالقكقؾ.

بلكف ملذون لف يف التصرف: فجاز لف أن يلذن لغقره كالقكقؾ إذا أمر  وُأجيب:

 القجف الؿذكقر.بالتقكقؾ، والقكقؾ حجة طؾقف مـ 

 :وأما إذا أوصك إلقف وأصؾؼ، ومل يلذن لف يف اإليصاء فػقف ققٓن 

لف أن يقصل إىل غقره، وهق ققل مالؽ، وأبل حـقػة، والثقري، وأبل  األٗي:

يقسػ، وأمحد يف رواية: ٕكف جعؾ التصرف إلقف، ومـ التصرف أن يجعؾ وصقًّا 

 لتؼصقر.يؼقم مؼامف إذا خاف الؿقت، أو خشل مـ كػسف ا

لقس لف ذلؽ، وهق ققل الشافعل، وإسحاق، وأمحد يف رواية: ٕكف أذن  اهجاُٛ:

 لف ومل يلذن لغقره، كالقكقؾ.

، واهلل أطؾؿ.انقىل األول أقزبأن  وانذي يظهز
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/557.)الؿغـلاكظر:  (1)

  (8/558.)الؿغـلاكظر:  (2)
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 إشا اختًـ ايٛصٝإ عٓس َٔ زعٌ املاٍ؟ ص:82ط َػأي١

 ل مل مـ أهؾ العؾؿ مـ قال: يجعؾ يف مؽان تحت أيديفؿا مجقًعا: ٕنَّ الؿقص

 يلمـ أحدمها طىل حػظف، وٓ التصرف فقف، وهذا مذهب الحـابؾة.

 .وقال مالؽ: يجعؾ طـد أطدلفؿا 

 .وقال أصحاب الرأي: يؼسؿ بقـفؿا. وهق الؿـصقص طـ الشافعل 

، واهلل أطؾؿ.وانقىل األول أقزب
(1)

  

إذا مات الرجؾ، وٓ وصل لف، فقـصب الحاكؿ رجًَل يتقىل ذلؽ وإن كان  

بؾد كائقة، ولقس هـاك حاكؿ: فقجقز لرجؾ مـ الؿسؾؿقـ أن يتقىل ذلؽ، بؾ يجب يف 

طؾقف. وجقًبا كػائقًّا طىل مـ طؾؿ بالحال، وكان طىل الؿقت ما يستحؼ أن يقىل
(2)

  

ك إكسان وطؾقف ديقن تستغرق مالف: بطؾت القصقة، وُقضقت  تيبيُ: إن وصَّ

  (1768.)الؿحىلالديقن. 

ؿطٜذذل َذذاٍ عًذذ٢ أبذذٛاب ايذذرب  أٚ عًذذ٢ بعذذض       إشا ٝأٚصذذٞ إيٝذذ٘ بت  ص:83ط َػأي١

 املػتشكني  ؾٌٗ ي٘ األخص َٓ٘؟

  قال أمحد، ومالؽ، والشافعل: لقس لف ذلؽ: ٕكف ُأمر بتقزيعف، فَل يبؼل طـده

 شقئًا.

  لف أن يلخذ مـف إذا -وهق احتؿاٌل لؾحـابؾة-وقال أبق ثقر، وأصحاب الرأي :

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/565.)الؿغـلاكظر:  (1)

  (8/561( )8/559.)غـلالؿاكظر:  (2)



َٜا ََٛصا  465  َباُب اي

 تـاولف لػظ الؿقصل. 

  ًٓ آخر: أن يـظر إىل قرائـ إحقال: فنن دلت طىل أكف  وذكر ابـ قدامة احتؿا

أراد أخذه مـف، مثؾ أن يؽقن مـ مجؾة الؿستحؼقـ الذيـ يصرف إلقفؿ ذلؽ، أو 

 طادتف إخذ مـ مثؾف: فؾف إخذ مـف، وإٓ فَل.

، وهق الـظر إىل قرائـ إحقال، وإذا طدمت الؼرائـ: جيدهذا الؼقل  ُ :قهت

مـ معف، والقرع الترك، وباهلل التقفقؼ.ققل أبل ثقر، و فانصحيح
(1)

  

 ايتربعات املٓذع٠ ٌٖ حتػب َٔ ايجًح  أّ َٔ ضأؽ املاٍ؟ ص:84ط َػأي١

مثؾ العتؼ، والفبة الؿؼبقضة، والصدقة، والققػ، واإلبراء، والؿحاباة، 

والعػق طـ الجـاية الؿقجبة لؾؿال إذا كاكت هذه التبرطات يف الصحة: ففل مـ 

 رأس الؿال بَل خَلف.

 اكت يف مرٍض مخقٍف اتصؾ بف الؿقت: ففل مـ ثؾث الؿال طـد وإن ك

 ، وقد تؼدم.مسؾؿالجؿفقر، واستدلقا بحديث طؿران بـ حصقـ الذي يف 

  ،وذهب ابـ حزم إىل أنَّ سائر تبرطات الؿريض صحقحة مـ رأس الؿال

وكؼؾ ابـ قدامة طـ أهؾ الظاهر أهنؿ قالقا ذلؽ يف الفبة الؿؼبقضة، وضاهر كؼؾف 

قا ذلؽ هبا.أهن  ؿ خصُّ

، واهلل أطؾؿ.قىل اجلمهىرهق  وانصحيح
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/561.)الؿغـلاكظر:  (1)

 (.1768طؼب الؿسللة ) الؿحىل (8/473-474 )الؿغـلاكظر:  (2)
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َِ تٛاؾل ايعٛاٜا يف َطإ املٛت ايٛص١ٝ  ٚمب ختايؿٗا؟ ص:85ط َػأي١  ٔب

 ميَا: ،توافكَا بأمور
 يؼػ كػقذها طىل خروجفا مـ الثؾث، أو إجازة القرثة. (1

 أهنا ٓ تصح لقارث: إٓ بنجازة القرثة. (2

 .فضقؾتفا كاقصة طـ فضقؾة الصدقة يف الصحة (3

 خروجفا مـ الثؾث معتبٌر حال الؿقت ٓ قبؾف، وٓ بعده. (4

 وختالف الوصايا بأمور، وٍي:

 أنَّ العطقة ٓزمة يف حؼ الؿعطل لقس لف الرجقع فقفا. (1

قبقلفا طىل الػقر يف حال حقاة الؿعطل، وكذلؽ ردها، والقصايا ٓ حؽؿ  (2

 لؼبقلفا وٓ ردها إٓ بعد الؿقت.

، وهق ققل أمحد، والشافعل، انصحيحالعطقة تؼدم طىل القصقة طىل  (3

 والجؿفقر، واستثـك أبق حـقػة، وأبق يقسػ، وُزفر العتؼ.

العطايا إذا طجز الثؾث طـ مجقعفا بدئ بإول فإول، سقاء كان إول  (4

 .انصحيحطتًؼا أو غقره، وهق ققل أمحد، والشافعل، وهق 

كاكت مـ وقال أبق حـقػة: الجؿقع سقاء إذا كاكت مـ جـس واحد، وإن 

مت، وإن تلخرت: سقى بقـفا وبقـ العتؼ.  أجـاس، وكاكت الؿحاباة متؼدمة: ُقدِّ

 وقال أبق يقسػ: يؼدم العتؼ: تؼدم أو تلخر.



َٜا ََٛصا  467  َباُب اي

، واهلل أطؾؿ.قىل أمحد، وانشافعيهق  انصىاب :قال أتى عثد اهلل غفز اهلل نه 
(1)

 

 َا يعّ املطٜض َٔ سكٛم يف َطض٘  ٚال ميهٓ٘ زؾعٗا ٚإغكاطٗا؟ ص:86ط َػأي١

ـْ ـَوَما َلِزَم الْ  (8/487 :)الؿغـليف   ابّ قداًٞ قاي
َؿِريَض فِل َمَرِضِف مِ

َٓ ُيْؿؽِـُُف َدْفُعُف َوإِْسَؼاُصُف، َكَلْرِش  ـِ َحؼٍّ  اْلِجـَاَيِة، َوِجـَاَيِة َطبِْدِه، َوَما َطاَوَض َطَؾقِْف بِثََؿ

ـُ الـَّاُس بِِؿثْؾِفِ  ـْ َرأِْس الَؿاِل.َفُفَق  :اْلِؿثِْؾ، َوَما َيتََغاَب
َوَهَذا ِطـَْد  َٓ َكْعَؾُؿ فِقِف ِخََلًفا. مِ

ْأِي. افِِعلِّ َوَأْصَحاِب الرَّ  هاالشَّ

 ضابط املطإ املدٛف. ص:87ط َػأي١

  هق الؿرض الذي يسبب الؿقت، وٓ يستغرب الـاس الؿقت بسببف، ويرجع

يف معرفتف إىل ققل أهؾ الؿعرفة بذلؽ، وهؿ إصباء، واشترط بعض الػؼفاء أن 

قبقلف مـ القاحد كؿا هق ققل بعضفؿ، واشترط بعضفؿ  وانصحيحيؽقكقا اثـقـ، 

. ًٓ  أن يؽقن طد

: ٓ ُيشترط ذلؽ، بؾ يؼبؾ ققل الحاذق الؿاهر  ٗقاي اهشٚخ ابّ عجٌٚني

هيف هذا الشلن وإن مل يؽـ مسؾًؿا.ا
(2)

  

 ٌٖ ع١ٝٛ اذتاٌَ َٔ ايجًح  أّ ضأؽ املاٍ؟ ص:88ط َػأي١

 ـ الثؾث إذا صار لفا ستة أشفر، وهق ققل مـ أهؾ العؾؿ مـ قال: ططقتفا م

 مالؽ، والحـابؾة. وطـ أمحد، وإسحاق إذا أثؼؾت.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/474-476.)الؿغـلاكظر:  (1)

 (ط/أثار.4/618) الشرح الؿؿتع (8/495-491 )الؿغـلاكظر:  (2)



 468  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

   وقال مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ: إذا ضرهبا الؿخاض: فعطقتفا مـ الثؾث: ٕهنا يف

ذلؽ الحقـ يف مرض مخقف، وهذا ققل الـخعل، ومؽحقل، ويحقك 

ق ضاهر مذهب إكصاري، وإوزاطل، والعـبري، وبعض الحـابؾة، وه

 الشافعل، وصححف ابـ قدامة.

  وقال بعضفؿ: ططقتفا كعطقة الصحقح مـ رأس الؿال، وإن ضرهبا

 الؿخاض، وهق ققل الحسـ، والزهري، والشافعل يف ققل، وابـ حزم.

، واهلل أطؾؿ.وانقىل انثاوي أقزب ُ :قهت
(1)

  

 ع١ٝٛ املكاتٌ يف أضإ املعطن١ َٔ ايجًح  أّ َٔ ضأؽ املاٍ؟ ص:89ط َػأي١

 ائػة مـ أهؾ العؾؿ يف الؿرض الؿخقف إذا التحؿ الحرب، ألحؼ ص

واختؾطت الطائػتان لؾؼتال، وكاكت كؾ صائػة مؽافئة لألخرى، أو مؼفقرة، فلما 

 .الؼاهرة بعد ضفقرها فؾقست خائػة

وكذلؽ إذا مل يختؾطقا، بؾ كاكت كؾ واحدة مـفؿا متؿقزة، سقاء كان بقـفؿا 

الة خقف، وٓ فرق طـدهؿ بقـ كقن الطائػتقـ رمٌل بالسفام، أو مل يؽـ: فؾقست ح

متػؼتقـ يف الديـ، أو مػترقتقـ، وهذا ققل أمحد، ومالؽ، وإوزاطل، والثقري، 

 وققٌل لؾشافعل.

  :ولؾشافعل ققٌل أكف لقس بؿخقف: ٕكف لقس بؿريض، وقال ابـ حزم

 ططقتف كعطقة الصحقح.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1767طؼب الؿسللة ) الؿحىل (8/491 )الؿغـلاكظر:  (1)



َٜا ََٛصا  469  َباُب اي

 
ثر: فقؾحؼ بف.بلنَّ تققع التؾػ هفـا كتققع الؿرض، أو أك وُأجيب:

(1)
 

 ٌٖ ًٜتشل ب٘ إشا قسّ يٝكتٌ؟ ص:91ط َػأي١

  مذهب الحـابؾة، والشافعل يف ققٍل أكف يؾحؼ بالؿرض الؿخقف، وهق

، وذهب ابـ حزم إىل أن ططقتف كعطقة الصحقح، وهق ققٌل لؾشافعل.انصحيح
(2)

 

ٖذٌ ًٜتشذذل بذذصيو إشا متذذٛز ايبشذذط ٚاضذذٛطب عًذذِٝٗ ٖٚذذِ يف    ص:91ط َػأي١

 غؿ١ٓٝ؟

 :َفنِْن َكاَن َساكِـًا :إَذا َركَِب اْلبَْحرَ  (8/493 :)الؿغـليف   قاي ابّ قداًٞ

َج َواْضطَ  يُح اْلَعاِصُػ َفَؾقَْس بَِؿُخقٍف، َوإِْن َتَؿقَّ َفنِنَّ : َفُفَق َمُخقٌف  :َرَب َوَهبَّْت الرِّ

ةِ اْلَخْقِف بَِؼْقلِِف ُسبَْحاَكُف:  اهلل  ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿َتَعاَلك َوَصَػُفْؿ بِِشدَّ

      ڍ ڇ ڇ ڇ   ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ      ڄ ڄ       ڄ

    گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ   ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ

 ها.[22يقكس:] ﴾گ

 ٌٖ األغري ٚاوبٛؽ عٛٝت٘ َٔ ايجًح؟ ص:92ط َػأي١

  قال مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ: إذا كان مـ العادة قتؾف: ففق خائػ، ططقتف مـ

سـ، والشافعل الثؾث، وإٓ فَل، وهذا ققل أمحد، ومالؽ، وابـ أبل لقىل، والح

 .انصحيحيف ققٍل، وأبل حـقػة، وهق 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1767طؼب الؿسالة ) الؿحىل (8/492 )الؿغـلاكظر:  (1)

 (.1767طؼب الؿسللة ) الؿحىل (8/493 )الؿغـلاكظر:  (2)



 475  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

   ومـفؿ مـ قال: ططقتف مـ الثؾث مطؾًؼا، ومل يؼقد ذلؽ بؿا إذا كان مـ العادة

قتؾف، هذا ققل الزهري، والثقري، وإسحاق، وبعض الحـابؾة، وحؽاه ابـ 

 الؿـذر طـ أمحد، وتلولف الؼاضل طىل التػصقؾ الؿتؼدم.

 ازي ططقتف مـ الثؾث.وقال مالؽ، والشعبل: الغ 

 .وقال مسروق: إذا وضع رجؾف يف الغرز: فعطقتف مـ الثؾث 

 .وقال ابـ حزم: ططقتف مـ رأس الؿال
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1767طؼب الؿسللة ) الؿحىل (8/493-394 )الؿغـلاكظر:  (1)



َٛٔزَٜع١ٔ  471  َباُب اي

 

 َباُب الَؤديَعٔة
عَٔة دٔي َو ُب ال  بَا

ـِ ُشَعقٍْب  (999) ـْ َطْؿِرو ْب ـْ  ،َط ـْ َأبِقِف َط هِ  ،َط ـِ الـَّبِلِّ  ،َجدِّ َ»َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَط ـْ َم

ـُ َماَجْف، «َفَؾْقَسََعَؾْقِفََضاَمنٌََُأودَِعََودِيَعةًَ .ٌػ قَضعِ  هُ إْسـَادُ وَ . َأْخَرَجُف اْب
(1)

 

َكاةِ. َم فِل آِخِر الزَّ َدَقاِت َتَؼدَّ  َوَباُب َقْسِؿ الصَّ

 َلك.َوَباُب َقْسِؿ الَػْلِء َوالَغـِقَؿِة َيْلتِل َطِؼَب الِجَفادِ إْن َشاَء اهلُل َتَعا

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 تعطٜـ ايٛزٜع١. ص:1ط َػأي١

هل فعقؾة مـ: ودع الشلء إذا تركف، أي: متروكة طـد الؿقدع. اشتؼاقفا مـ 

السؽقن: ٕهنا ساكـة طـد الؿقَدع، ومستؼرة طـده. وققؾ: مشتؼة مـ الحػظ 

طة: ٕهنا يف َدَطٍة طـد الؿقدع. والدَّ
(2)

  

 َؿطٚعٝتٗا. ص:2ط َػأي١

 روطة، دلَّ طؾقفا الؽتاب، والسـة، واإلمجاع.القديعة مش

 ﴾ۅ  ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ   ۆ﴿فؼقلف تعاىل:  أما مً القرآٌ:

، وققلف سبحاكف: [ 283البؼرة: ] ﴾ٿ ٿ ٺ ٺ ﴿، وققلف طز وجؾ: [58الـساء:]

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اح، طـ (، مـ صريؼ أيقب بـ سقيد الرمظ، طـ الؿثـك بـ الصب2451. أخرجف ابـ ماجف )ضعٝـ (1)

 طؿرو ابـ شعقب بف. وإسـاده ضعقػ: لضعػ أيقب والؿثـك. 

  (6/471.)البقان (9/256 )الؿغـلاكظر:  (2)



 472  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
 .[75طؿران: آل] ﴾ۀ ڻ    ڻ    ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ﴿

َائت»حديث الباب، وحديث:  ومً السية: َمـ َإلك َاألماكة ، وفقف «ؿـؽأدِّ

 بدون كؽقر مـف. كَلم، وقد تؼدم،وجرى ذلؽ يف طصره 

 فؼد أمجعت إمة طىل جقاز ذلؽ. وأما اإلمجاع:

: وُيستحبُّ لؾرجؾ قبقل القديعة إذا طؾؿ مـ كػسف حػظ إماكة: لؼقلف 

(، طـ أبل 2699أخرجف مسؾؿ ) «واهللَيفَعقنَالعبدَماَكانَالعبدَيفَعقنَأخقف»

.هريرة 
(1)

 

القديعة إذا ُأخذت: فؾؽؾ واحد مـفؿا أن يرجع طـ ذلؽ، فؾصاحبفا  يبيُ:ت

أخذها متك شاء، ولؾؿقَدع أن يردها متك شاء: ففل طؼد جائز الطرفقـ.
(2)

  

 إشا تًؿت ايٛزٜع١ َٔ غري تعسٟ ٚال تؿطٜط َٔ املَٛزع؟ ص:3ط َػأي١

  ُة أهؾ العؾؿ طىل أنَّ الؿقدع لقس طؾقف ضؿان: ٕكف ممتؿـ محسـ يف طامَّ

ل القديعة: فؾقس لـا أن كضؿـف تؾػفا بغقر تعديف وتػريطف، وٓ دلقؾ أيًضا طىل قبق

 تضؿقـف.

  وطـ أمحد رواية أهنا إن تؾػت القديعة مـ بقـ مالف: ضؿـ، وإن تؾػت مع

ـ أكًسا  مالف: مل يضؿـ. وجاء طـ طؿر بـ الخطاب  وديعة  أكف ضؿَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/53.)الشرح الؽبقر (6/471-472 )البقان (9/256 )الؿغـلاكظر:  (1)

(2) الؿغـل (9/256.) 



َٛٔزَٜع١ٔ  473  َباُب اي

. أخرجف ابـ أبل شقبة تؾػت طؾقف بسبب أكف مل يػؼد معفا شقئًا مـ مالف 

 (، بنسـاد صحقح.6/451)

محؿقل طىل أنَّ أكًسا ُوِجَد  ، وتضؿقـ طؿر ٕكس وانصحيح قىل اجلمهىر

مـف تػريط يف حػظفا، واهلل أطؾؿ.
(1)

  

 إشا اؾرتط ا ملٛٔزع ع٢ً املَٛزع ايضُإ؟ ص:4ط َػأي١

ك إَذا َشَرَط َربُّ اْلَقدِيَعِة َطؾَ  (9/258 :)الؿغـليف   قاي ابّ قداًٞ

ـٌ َلَفا. الُؿْستَْقَدِع َضَؿاَن اْلَقدِيَعِة، َفَؼبَِؾُف َأْو َقاَل: أََكا
. َضامِ ـْ َقاَل َأْحَؿُد فِل  َلْؿ َيْضَؿ

ـٌ َلَفا)الُؿقَدِع: إَذا َقاَل: 
َوَكَذلَِؽ ُكؾُّ َما َأْصُؾُف  َفََل َشْلَء َطَؾقِْف. :َفُسِرَقْت (، أََكا َضامِ

ََماَكُة، َكالُؿَضاَربَ  ْٕ ، َواْلَقَكاَلِة.ا ـِ ْه ِرَكِة، َوالرَّ ،  ِة، َوَماِل الشَّ َوبَِفَذا َقاَل الثَّْقِريُّ

َكَُّف َشْرُط َضَؿاِن َما َلْؿ ُيقَجْد َسبَُب 
ِ
ـُ الُؿـِْذِر: َوَذلَِؽ ٕ ، َوإِْسَحاُق، َواْب افِِعلُّ َوالشَّ

 ه.اَؾُػ فِل َيِد َمالِؽِفِ َضَؿاكِِف، َفَؾْؿ َيْؾَزْمُف، َكَؿا َلْق َشَرَط َضَؿاَن َما َيتْ 

ـف، واهلل أطؾؿانصحيحوهذا هق  ُ :قهت .، وقد كؼؾ ابـ رشد طـ بعضفؿ أكف ضؿَّ
(2)

  

ٌْ ٚزٜع١ ٚ  ٜعني ي٘ املٛٔزع َهإ سؿعٗا؟ ص:5ط َػأي١  إشا أٚزع ضد

ذكر أهؾ العؾؿ أنَّ طؾقف أن يحػظفا يف حرز مثؾفا: فنن مل يحػظفا يف حرز مثؾفا 

 فنكف يضؿـ.

 ؿقدِع مؽاًكا لحػظفا: فقؾزم الؿقَدع أن يحػظفا فقؿا أمره بف، وأما إن طقَـّ ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1389.)الؿحىل (9/54-55 )الشرح الؽبقر (9/257 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (4/118.)بداية الؿجتفد (9/55 )الشرح الؽبقر (9/258 )الؿغـلاكظر:  (2)



 474  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

سقاء كان حرز مثؾفا، أو مل يؽـ: فنن أحرزها يف دوكف: ضؿـف، وإن أحرزها  

بؿثؾف، أو أطىل: مل يضؿـ طـد صائػة مـ أهؾ العؾؿ، وهق ققل الشافعقة، وبعض 

، وقال بعض الحـابؾة: يضؿـ.انصحيحالحـابؾة، وهق 
(1)

  

ٖٝ ص:6ط َػأي١ ّْا ْٚٗاٙ عٔ إخطادٗا َٓ٘؟إٕ ع  ٔ ي٘ َها

  إن أخرجفا لغشقان شلء الغالب مـف الفَلك، كحريؼ، أو غزو، أو هنب، وما

أشبفف: فَل يضؿـ بنخراجفا، وإن تركفا، فتؾػت: يضؿـ يف مذهب الحـابؾة، 

ر يف حػظفا.  وبعض الشافعقة: ٕكف قصَّ

  ،األول أقزبووقال بعض الشافعقة: ٓ يضؿـ: ٕكف مؿتثؾ ما أُمر بف. 

  وإن قال لف: ٓ تخرجفا وإن خػت طؾقفا. فقجد ما يخاف طؾقفا مـف

مل يضؿـ طـد الحـابؾة وبعض الشافعقة، وقال بعضفؿ: يضؿـ.  :فلخرجفا

أطؾؿ. واهلل
(2)

 

 إشا تًؿت ايٛزٜع١ املٓٗٞ عٔ إخطادٗا بػبب إخطادٗا؟ ص:7ط َػأي١

 ،أو سقؾ، أو ما  يضؿـ الؿقَدع بنخراجفا: فنِن ادَّطك أكف أخرجفا لغشقان كار

أشبف ذلؽ: فالؼقل ققلف مع يؿقـف، وٓ ضؿان طؾقف، وهق مذهب الحـابؾة، 

والشافعقة وغقرهؿ.
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/56-57.)الشرح الؽبقر (6/477- )البقان (9/259 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (6/478.)البقان (9/57-58 )الشرح الؽبقراكظر:  (2)

  (9/58.)الشرح الؽبقراكظر:  (3)
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 إشا أٚزع٘ ب١ُٝٗ  ؾٌٗ ًٜعّ املَٛزع عًؿٗا؟ ص:8ط َػأي١ 

 .مذهب الشافعل والحـابؾة أكف يؾزمف طؾػفا: لحرمة الحققان 

 لعؾػ طىل ومذهب أبل حـقػة، وبعض الحـابؾة أكف ٓ يؾزمف طؾػفا: ٕنَّ ا

 الؿالؽ: ففق الؿػرط.

: ٕنَّ مـ حػظ القديعة إذا كاكت هبقؿة أن يسؼقفا انقىل األولهق  وانصحيح

 ويعؾػفا، ولؽـ لؾؿقَدع أن يرجع بالـػؼة طىل صاحبفا إذا مل يؽـ متطقًطا بذلؽ.

وأما إذا أودطف البفقؿة، وأمره بعؾػفا، فلخذها بذلؽ فقؾزمف: لحرمة الحققان، 

 ديعة بذلؽ.وٕخذه الق

وهؾ يرجع بالـػؼة طىل الؿقدِع؟ يرجع ذلؽ طىل ما يتػؼان طؾقف: فنن مل يتػؼا: 

 فؾف الرجقع إٓ أن يؽقن محتسبًا متطقًطا بالـػؼة.

وأما إذا أودطف البفقؿة وهناه طـ طؾػفا: مل يجز لف ترك طؾػفا وسؼقفا: ٕنَّ 

نْن طؾػفا وسؼاها كان لؾحققان حرمة يف كػسف، فقجب إحقاؤه لحؼ اهلل تعاىل: ف

كالذي قبؾف، وإن تركفا حتك تؾػت: مل يضؿـفا طـد الحـابؾة، وأكثر الشافعقة: َٕن 

 التعدي حصؾ يف حؼ اهلل: فقلثؿ، وأما يف حؼ أدمل فؾؿ يتعد، بؾ فعؾ ما أمره بف.

  ،وذهب بعض الشافعقة، وابـ الؿـذر إىل أكف يضؿـ: ٕكف إضاطة لؾؿال

 ، واهلل أطؾؿ.واألقزب انقىل األوليعة، وتػريط يف حػظ القد

إذا طجز الؿقَدع طـ العؾػ يف الصقرة الؿتؼدمة: فعؾقف أن يعقد  تيبيُ:



 476  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

القديعة إىل صاحبفا، أو وكقؾف: فنن طجز طـفؿا: رفع إمر إىل الحاكؿ فقػعؾ  

الحاكؿ إحظ لصاحب القديعة، إما ببقعفا وحػظ ثؿـفا، أو ببقع بعضفا لقـػؼ 

ًٓ لقـػؼ طؾقفا،  طىل البعض أخر، أو يستديـ لف حتك يرجع، وهذا إذا مل يجد لف ما

واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 إشا زؾع ايٛزٜع١ إىل إْػإ آخط  ؾٌٗ ٜضُٔ؟ ص:9ط َػأي١

  إن كان ذلؽ لغقر طذر: فؿذهب الجؿفقر أكف يضؿـ: ٕكف خالػ الؿقدِع يف

أمحد،  مراده، وقصده: فنكف دفعفا إلقف لقحػظفا، ومل يرض لفا غقره، وهق مذهب

 ومالؽ، والشافعل، وأصحاب الرأي وغقرهؿ.

  وقال ابـ أبل لقىل: ٓ ضؿان طؾقف: ٕنَّ طؾقف حػظفا، وإحرازها، وقد

 ، واهلل أطؾؿ.انصىابهق  وقىل اجلمهىرأحرزها طـد غقره وحػظفا بف. 

  وأما إن كان ذلؽ لعذر، مثؾ أن يؽقن أراد السػر، أو خاف طؾقفا طـد كػسف

، أو غقره: فنْن قدر طىل صاحبفا، أو وكقؾف يف قبضفا: مل يجز مـ حرٍق، أو غرٍق 

لف دفعفا إىل غقره: فنن فعؾ: ضؿـفا، وإن مل يؼدر طىل صاحبفا، أو وكقؾف: فؾف 

دفعفا إىل الحاكؿ، سقاء كان بف ضرورة إىل السػر، أو مل يؽـ: ٕكف متبرع 

ا مع قدرتف طىل بنمساكفا، والحاكؿ يؼقم مؼام صاحبفا طـد غقبتف، وإن أودطف

 الحاكؿ: ضؿـفا طـد الشافعقة، وأكثر الحـابؾة.

  وقال بعض الحـابؾة: ٓ يضؿـف ويجقز لف إيداطفا: ٕكف قد يؽقن أحػظ وأحب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/59-65.)الشرح الؽبقر (6/495- )البقان (9/274-275 )ـلالؿغاكظر:  (1)
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.إىل صاحبفا. وإن مل يؼدر طىل الحاكؿ، فلودطفا ثؼة: مل يضؿـفا: لقجقد الحاجة

(1)
  

 ٌٖ ع٢ً ايجاْٞ ايضُإ إشا أخص ٖصٙ ايٛزٜع١؟ ص:11ط َػأي١

كان الثاين يعؾؿ بالحال: فقده يد معتدي: فعؾقف الضؿان، ولؾؿقدِع أما إذا 

أن يضؿـ إول أو الثاين، ويستؼر الضؿان طىل الثاين  -رب القديعة-إول 

 كالؿغصقب.

  ٕكف انصحيحوأما إذا كان الثاين ٓ يعؾؿ بالحال: فؾقس لف تضؿقـ الثاين طىل :

 وأبل حـقػة، ومالؽ. دخؾ يف العؼد طىل أكف أمقـ، وهذا ققل أمحد،

  ومذهب الشافعل، وبعض الحـابؾة أنَّ لف تضؿقـ الثاين: ٕهنا تؾػت تحت

ب هذا ابـ قدامة  .يده ولؽـ الثاين يرجع طىل إول فقستؼر الضؿان طىل إول، وصقَّ

، وهق ترجقح ابـ الؼقؿ، وقد تؼدم انصحيحهق  انقىل األولأنَّ  وانذي يظهز

كؼؾ كَلمف يف باب الغصب.
(2)

 

 إشا زؾع ايٛزٜع١ إىل َٔ حيؿغ َاي٘ ناَطأت٘ ٚغالَ٘؟ ص:11ط َػأي١

  ذهب أمحد، ومالؽ، وأبق حـقػة إىل أكف ٓ يضؿـ: ٕكف حػظفا بؿا يحػظ بف

 مالف.

  ،وقال الشافعل: يضؿـ: ٕكف سؾؿ القديعة إىل مـ مل يرض بف صاحبفا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/259-261.)الؿغـلاكظر:  (1)

 (4/118 )بداية الؿجتفد (9/64-65 )الشرح الؽبقر (9/259-265 )الؿغـلاكظر:  (2)

البقان (6/487-488.) 
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 فضؿـفا كؿا لق سؾؿفا ٕجـبل. 

بل مل يحػظفا، بؾ أودطفا طـد غقره فننَّ مـ دفعفا إىل إجـ :ُٗأجٚب باهفزق

وانصحيح قىل بغقر إذن بخَلف مسللتـا: فنهنا مل تخرج مـ كقهنا وديعة طـده، 

، واهلل أطؾؿ.مانك، وأمحد
(1)

  

 ٌٖ يًَُٛزع إٔ ٜػاؾط بايٛزٜع١؟ ص:12ط َػأي١

َػَر بَِفا َوَقْد َكَفاُه  (9/261 :)الؿغـليف   قاي ابّ قداًٞ َوإِْن َأَراَد السَّ

ـْ َذلَِؽ  َؿالُِؽ ـالْ  َـّ الطَِّريَؼ  :َط
ـْ َكَفاُه، َلؽِ َكَُّف ُمَخالٌِػ لَِصاِحبَِفا، َوإِْن َلْؿ َيُؽ

ِ
َضِؿـََفا: ٕ

َط فِل ِحْػظَِفا. :َمُخقٌف، َأْو اْلبََؾَد الَِّذي ُيَسافُِر إَلقِْف َمُخقٌف  ُف َفرَّ َكَّ
ِ
َوإِْن َلْؿ  َضِؿـََفا: ٕ

ـْ َكَذلَِؽ  َػُر  :َيُؽ َػِر َأْو َلْؿ  بَِفا.َفَؾُف السَّ َكصَّ َطَؾقِْف أَْحَؿُد، َسَقاٌء َكاَن بِِف َضُروَرٌة إَلك السَّ

. ـْ افِِعلُّ إْن َساَفَر بَِفا َمَع اْلُؼْدَرةِ َطَؾك َصاِحبَِفا،  َوبَِفَذا َقاَل َأُبق َحـِقَػَة. َيُؽ َوَقاَل الشَّ

ـٍ  ،َأْو َوكِقؾِِف، َأْو اْلَحاكِؿِ  ، َأْشبََف َما َلْق َضِؿـَفَ  :َأْو َأمِق
ـْ َغقِْر َضُروَرةٍ

َكَُّف ُيَسافُِر بَِفا مِ
ِ
ا: ٕ

َػُر َمُخقًفا  .َكاَن السَّ

َفَؾْؿ َيْضَؿـَْفا، َكَؿا َلْق َكَؼَؾَفا فِل  :َوَلـَا َأكَُّف َكَؼَؾَفا إَلك َمْقِضٍع َمْلُمقنٍ  : قاي

ُف َساَفَر بَِفا َسَػًرا َغقَْر َمخُ  َكَّ
ِ
 َأْشبََف َما َلْق َلْؿ َيِجْد َأَحًدا َيتُْرُكَفا ِطـَْدُه. :قٍف اْلبََؾِد، َوٕ

ُف َمتَك َساَفَر بَِفا َمَع اْلُؼْدَرةِ َطَؾك َمالِؽَِفا، َأْو َكائِبِِف بَِغقِْر إْذكِفِ  َفُفَق  :َوَيْؼَقى ِطـِْدي َأكَّ

ُت َطَؾك َصاِحبَِفا إمْ  َكَُّف ُيَػقِّ
ِ
َؿاُن: ٕ ٌط َطَؾقِْف الضَّ  ..،َؽاَن اْستِْرَجاِطَفا، َوُيَخاصُِر بَِفاُمَػرِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 البقان (4/118 )دبداية الؿجتف (9/64 )الشرح الؽبقر (9/265 )الؿغـلاكظر:  (1)

(6/487.) 
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ُت إْمَؽاَن   َٓ ُيَػقِّ ـُ َهَذا اْلَخَطَر، َو َٓ َيْضَؿ ْذِن فِل إْمَساكَِفا َطَؾك َوْجٍف  ـْ اإْلِ
َٓ َيْؾَزُم مِ َو

ـُ َذلَِؽ  ْذُن فِقَؿا َيتََضؿَّ
َها َطَؾك َصاِحبَِفا اإْلِ ا َمَع َغقْبَِة الَؿالِِؽ وَ  ،َردِّ َوكِقؾِِف، َفَؾُف َفَلمَّ

َكَُّف َمْقِضُع َحاَجتِفِ 
ِ
َػُر بَِفا إَذا َكاَن أَْحَػَظ َلَفا: ٕ . ،السَّ  هاَفقَْختَاُر فِْعَؾ َما فِقِف اْلَحظُّ

، وهق مذهب مالؽ: ٕنَّ انصىابهق  قىل انشافعيأنَّ  وانذي يظهز :ُ قهت

بغقر السػر،  السػر هبا مظـة لضقاطفا، فَل يسافر هبا إٓ إن طجز طـ حػظفا

أطؾؿ. واهلل
(1)

  

 إشا خًط ايٛزٜع١ مبا ال تتُٝع َٓ٘ َٔ َاي٘؟ ص:13ط َػأي١

  مذهب الحـابؾة، والشافعقة، وأصحاب الرأي أكف يضؿـفا، سقاء خؾطفا

بؿثؾفا، أو دوهنا، أو أجقد مـ جـسفا، أو مـ غقر جـسفا: ٕنَّ هذا مـف تعدي يف 

 .القديعة، وإخراج لفا طـ حالفا، وفقت طىل كػسف ردها

  وُحؽل طـ مالؽ أكف ٓ يضؿـ إٓ أن يؽقن خؾطفا بدوهنا: ٕكف ٓ يؿؽـف

، واهلل أطؾؿ.وانقىل األول أقزبردها إٓ كاقصة، 
(2)

  

 إشا غأٍ املٛٔزُع ايٛزٜع١ٜ  ؾأب٢ املَٛزع إٔ ٜعٛٝ٘ بػري عصض؟ ص:14ط َػأي١

َٓ ِخََلَف فِل ُوُجقِب  (9/268 :)الؿغـليف   قاي أب٘ حمٌد بّ قداًٞ

ـَ َأَداُؤَها إَلقِْف بَِغقِْر َضُروَرةٍ، َوَقْد َأَمَر اهللُ  ،َقِديَعِة َطَؾك َمالِؽَِفاَردِّ الْ   إَذا َصَؾبَِفا، َفَلْمَؽ

 .﴾ۅ  ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ   ۆ﴿َتَعاَلك بَِذلَِؽ، َفَؼاَل َتَعاَلك: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (4/118.)بداية الؿجتفد (9/65 )الشرح الؽبقر (9/261-262 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (9/258.)الؿغـلاكظر:  (2)
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ـْ َدْفِعَفا فِل َهِذِه اْلَحاِل، َفتَؾَِػْت  قاي:

َ  :َفنِْن اْمتَـََع مِ
ِ
 :كَُّف َصاَر َغاِصبًاَضِؿـََفا: ٕ

مٍ   َفلَْشبََف اْلَغاِصَب. :لَِؽْقكِِف َأْمَسَؽ َماَل َغقِْرِه بَِغقِْر إْذكِِف بِِػْعٍؾ ُمَحرَّ

ـْ َدْفُعَفا إَلقْفِ  قاي:
ا إْن َصَؾبَِفا فِل َوْقٍت َلْؿ ُيْؿؽِ لُِبْعِدَها، َأْو لَِؿَخاَفٍة فِل  :َفَلمَّ

ـْ  َنَّ  :َحْؿؾَِفا، َأْو َغقِْر َذلَِؽ  َصِريِؼَفا، َأْو لِْؾَعْجِز َط
ِ
ًيا بِتَْرِك َتْسؾِقِؿَفا: ٕ ـْ ُمتََعدِّ َلْؿ َيُؽ

َّٓ ُوْسَعَفا. اهللَ  َٓ ُيَؽؾُِّػ َكْػًسا إ  َلْؿ َيْضَؿـَْفا: لَِعَدِم ُطْدَواكِِف. :َوإِْن َتؾَِػْت  َتَعاَلك 

 :َأْو َأَكامَ  .َفنِكِّل َجائِعٌ  :، َأْو آُكَؾ َأْمِفُؾقكِل َحتَّك أَْقِضَل َصََلتِل :َوإِْن َقاَل  قاي:

 ه.اُأْمِفَؾ بَِؼْدِر َذلَِؽ  .َفنِكِّل ُمْؿتَؾٌِئ  :َأْو َيـَْفِضَؿ َطـِّل الطََّعامُ  .َفنِكِّل َكاِطٌس 

 إٕ َات املَٛزع ٚعًٝ٘ ٚزٜع١  ٚ  تٛدس بعٝٓٗا؟ ص:15ط َػأي١

 لديقن مذهب الجؿفقر أنَّ الؿقدِع ُيعَطك وديعتف مـ التركة: فنن ازدمحت ا

طىل التركة: فقؽقن مع بؼقة الغرماء أسقة: ٕنَّ كؾ ذلؽ حؼقق واجبة طؾقف حؾت 

 بؿقتف.

 .وقال الـخعل: إماكة قبؾ الديـ، وقال الحارث الُعُؽؾِّل: الديـ قبؾ إماكة 

.وانصحيح قىل اجلمهىر
(1)

  

 إشا اٗزٔعٞ ع٢ً ضدٌ ٚزٜع١ ؾأْهط  ثِ أقٖط ٚاٖزع٢ ايتًـ؟ ص:16ط َػأي١

ىل رجؾ وديعة، فلكؽر: فالؼقل ققلف مع يؿقـف: فنن جاء الؿدطل إذا ادُِّطل ط

بالبقـة: لزم الؿـؽر ضؿان القديعة: فنن قال بعد أن أكؽر: )كعؿ، أودطـل، ولؽـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/275.)الؿغـلاكظر  (1)



َٛٔزَٜع١ٔ  481  َباُب اي

تؾػت طظَّ بغقر تػريط(: مل يؼبؾ ققلف يف ذلؽ طـد أهؾ العؾؿ. وهق ققل أمحد،  

ٌب: ومالؽ، والشافعل، وإوزاطل، وإسحاق، وأصحاب الرأي: ٕ كف ُمؽذَّ

 إلكؽاره إول، معترف طىل كػسف بالؽذب الؿـايف لألماكة.

وإن أقرَّ أهنا تؾػت بعد جحقده: مل يسؼط طـف الضؿان: ٕكف خرج بالجحقد 

طـ إماكة: فصار ضامـًا كؿـ ُصقلَِب بالقديعة، فامتـع مـ ردها. وإن أقام بقـة 

 بتؾػفا بعد الجحقد: مل يسؼط طـف الضؿان لذلؽ.

 وإن أقام البقـة بتؾػفا قبؾ الجحقد مـ الحرز، ففؾ تؼبؾ بقـتف؟

  :مـفؿ مـ قال: ٓ تؼبؾ مـف: ٕكف مؽذب لفا بنكؽاره اإليداع. ومـفؿ مـ قال

يؼبؾ مـف، وتسؿع بقـتف: ٕنَّ الؿقَدع لق اطترف بذلؽ: سؼط حؼف، فتسؿع البقـة 

، واهلل أطؾؿ.وهذا أرجحبف، 
(1)

  

 يتًـ  ؾٌٗ ٜكبٌ قٛي٘؟إشا اٖزع٢ املَٛزع ا ص:17ط َػأي١

، َواْلَؼْقُل َقْقُلُف  (9/273 :)الؿغـليف   قاي ابّ قداًٞ ـٌ َوالُؿقَدُع َأمِق

ـْ َتَؾِػ اْلَقدِيَعةِ 
ِطقِف مِ ـْ َأْحَػُظ  بَِغقِْر ِخََلٍف. فِقَؿا َيدَّ ـُ الُؿـِْذِر: أَْجَؿَع ُكؾُّ َم َقاَل اْب

ـْ أَْهِؾ اْلِعْؾِؿ َطَؾك َأنَّ ا
لُؿقَدَع إَذا َأْحَرَز اْلَقدِيَعَة، ُثؿَّ َذَكَر َأكََّفا َضاَطْت، َأنَّ َطـُْف مِ

 هاَوَقاَل َأْكثَُرُهْؿ: َمَع َيِؿقـِِف. اْلَؼْقَل َقْقُلُف.

 إشا اٖزع٢ املَٛزع ضز ايٛزٜع١ يضاسبٗا  ؾأْهط املايو شيو؟ ص:18ط َػأي١

 رد كؿا مذهب الجؿفقر أنَّ الؼقل ققل الؿقَدع: ٕكف ممتؿـ، فقؼبؾ ققلف يف ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/271.)الؿغـلاكظر:  (1)



 482  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 يؼبؾ ققلف يف التؾػ. 

  وقال مالؽ: إن كان دفعفا إلقف بغقر بقـة: فقؼبؾ ققلف، وإن كان دفعفا إلقف

 ببقـة: فعؾقف البقـة يف ردها، وإٓ فالؼقل ققل الؿالؽ مع يؿقـف.

، وهق اختقار ابـ حزٍم، والشقكاين.وانصحيح قىل اجلمهىر
(1)

  

ؾأْهط صاسب ايٛزٜعذ١   إشا قاٍ املَٛزع: زؾعتٗا إىل ؾالٕ بأَطى. ص:19ط َػأي١

 شيو؟

  ،مـ أهؾ العؾؿ مـ قال: الؼقل ققل الؿالؽ. وهق ققل مالؽ،والثقري

 والعـبري، والشافعل، وأصحاب الرأي: ٕنَّ إصؾ طدم اإلذن: فؾف تضؿقـف.

  ،وقال بعضفؿ: الؼقل ققل الؿقَدع: ٕكف ممتؿـ، فؽؿا يمخذ بؼقلف يف التؾػ

فـا، وهذا ققل ابـ أبل لقىل، وأمحد، وابـ ويف ردها إىل صاحبفا: يؼبؾ ققلف ه

حزم، ورجحف الشقكاين، وهق الذي يظفر: ٕنَّ القديعة مبـقة طىل آئتؿان، 

ـٌ بػعؾف: فقؼبؾ ققلف مامل يظفر مـف خقاكة، واهلل أطؾؿ. والؿمتؿـ ُمحس
(2)

 

 إشا تعس٣ ع٢ً بعض ايٛزٜع١  ؾٌٗ ٜضُٓٗا نًٗا أّ بعضٗا؟ ص:21ط َػأي١

يـؼصفا تؾػ بعضفا، كالـعؾ القاحدة، والؽتاب  أما إذا كاكت القديعة مؿا

القاحد مـ مخسة أجزاء، وما أشبف ذلؽ: فنكف يضؿـفا كؾفا إن مل يستطع أن يليت 

 بؿثؾ الذي أتؾػف.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (3/344.)السقؾ الجرار (1392 )الؿحىل (9/274 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (3/344.)السقؾ (1392 )الؿحىل (9/273 )الؿغـلاكظر:  (2)
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وأما إن كاكت القديعة مؿا ٓ يـؼصفا تؾػ بعضفا، كلن يستقدع مخس شقاه،  

 :فقذبح واحدة مـفا

 فتصبح عض الذي تعدى فقف: فؿذهب أمحد، والشافعل، أكف يضؿـ ذلؽ الب

، وهق شاة مـ ضؿاكف، وإن ردَّ مثؾفا، وإن مل يػرط بحػظفا: لتعديف بذبحفا

 اختقار ابـ حزم، والشقكاين.

  وقال مالؽ: ٓ ضؿان طؾقف إذا ردَّه، أو مثؾف. وقال أصحاب الرأي: إن مل

 يـػؼ ما أخذه وردَّه: مل يضؿـ، وإن أكػؼف ثؿ رده، أو مثؾف: ضؿـ.

: ٕنَّ الضؿان قد تعؾؼ بذمتف بلخذه، بدلقؾ مد، وانشافعيـح قىل أحوانصحي

أكف لق تؾػ يف يده قبؾ رده: ضؿـف، فَل يزول الضؿان إٓ برده إىل صاحبف 

 كالؿغصقب، أو بنخبار صاحبفا بؿا حصؾ.

الخَلف الؿذكقر يف استؿرار الضؿان طؾقف هق حاصؾ أيًضا فقؿا إذا  تيبيُ:

اء ببدلفا.أتؾػ القديعة كؾفا، وج
(1)

 

 إشا اغتعٌُ ايٛزٜع١ بطنٛب  أٚ يبؼ  أٚ َا أؾبٗ٘  ثِ ضزٖا؟ ص:21ط َػأي١

ى َفَؾبَِس الثَّْقَب، َوَركَِب  (9/279 :)الؿغـليف   قاي ابّ قداًٞ َوَلْق َتَعدَّ

َها إَلك مَ  َن فِقَفا، ُثؿَّ َردَّ َة، َأْو َأَخَذ اْلَقدِيَعَة لِقَْستَْعِؿَؾَفا، َأْو لُِقَخزِّ ابَّ ْقِضِعَفا بِـِقَِّة الدَّ

ََماَكةِ  ْٕ َؿاِن. :ا ـْ الضَّ
. َلْؿ َيبَْرأْ مِ افِِعلُّ َكَُّف  َوبَِفَذا َقاَل الشَّ

ِ
َوَقاَل َأُبق َحـِقَػَة: َيبَْرُأ: ٕ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (3/344.)السقؾ (1391 )الؿحىل (4/118 )البداية (9/277- )الؿغـلاكظر:  (1)



 484  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

ي. :ُمْؿِسٌؽ َلَفا بِنِْذِن َمالِؽَِفا   َفَلْشبََف َما َقبَْؾ التََّعدِّ

ْستِئَْؿاُن، َكَؿا َلْق َجَحَدَها ُثؿَّ َأَقرَّ بَِفا،  :َوَلـَا َأكَُّف َضِؿـََفا بُِعْدَوانٍ  قاي:
ِ
َفبََطَؾ آ

 هاَوبَِفَذا َيبُْطُؾ َما َذَكُروُه.

 ضدٌ يف ٜسٙ ٚزٜع١ اٖزعاٖا ضدالٕ؟ ص:22ط َػأي١

إن أقرَّ هبا ٕحدمها: ُسؾِّؿت إلقف: فنكف لق ادَّطاها لـػسف كان الؼقل ققلف، فنذا 

يحؾػ لمخر: ٕكف مـؽر لحؼف: فنن  أقرَّ هبا لغقره: وجب أن يؼبؾ، ويؾزمف أن

 حؾػ: برئ، وإن كؽؾ: لزمف أن يغرم لف ققؿتفا: ٕكف فقهتا طؾقف.

وإن أقرَّ هبا لفؿا مجقًعا: ففل بقـفؿا، ويؾزمف القؿقـ لؽؾ واحد مـفؿا يف 

ـَ الؿستحؼ  كصػفا. وإن قال: هل ٕحدمها ٓ أطرفف طقـًا. فاطترفا لف بجفؾف تعقَّ

 قف. وإن ادَّطقا معرفتف: فعؾقف القؿقـ أكف ٓ يعؾؿ ذلؽ.لفا: فَل يؿقـ طؾ

  فنذا حؾػ، فؿذهب الحـابؾة أكف يؼرع بقـفؿا، فؿـ خرجت لف الؼرطة حؾػ

 أهنا لف، وتسؾؿ إلقف.

  وقال الشافعل: يتحالػان ويققػ الشلء بقـفؿا حتك يصطؾحا. وهق ققل

 ابـ أبل لقىل.

 ابـ الؿـذر طـ ابـ أبل لقىل،  ولؾشافعل ققل آخر أهنا تؼسؿ بقـفؿا، وحؽاه

وهق ققل الحـػقة، قالقا: ويضؿـ الؿستقَدع كصػفا لؽؾ واحد مـفؿا: ٕكف 

ت ما استقدع بجفؾف، ولؾؿالؽقة ققٓن كؼقل الشافعل، والحـػقة.  فقَّ



َٛٔزَٜع١ٔ  485  َباُب اي

 
 َفَقَجَب  :َوَلـَا أَكَُّفَؿا َتَساَوَيا فِل اْلَحؼِّ فِقَؿا َلقَْس بَِلْيِديِفَؿا:  قاي ابّ قداًٞ

َّٓ َأَحُدُهَؿا،  ـْ الثُُّؾِث إ
ـِ إَذا َأْطتََؼُفَؿا فِل َمَرِضِف َفَؾْؿ َيْخُرْج مِ َأْن ُيْؼَرَع َبقْـَُفَؿا، َكاْلَعبَْدْي

َػَر بِنِْحَدى كَِسائِفِ  ـَ َلْؿ  ،َأْو َكَؿا َلْق َأَراَد السَّ َوَقْقُل َأبِل َحـِقَػَة َلقَْس بَِصِحقٍح: َفنِنَّ اْلَعقْ

إْذ  :َفََل َضَؿاَن َطَؾقِْف، َوَلقَْس فِل َجْفؾِِف َتْػِريطٌ  :، َوَلْق َتؾَِػْت بَِغقِْر َتْػِريٍط مِـْفُ َتتَْؾْػ 

َٓ َيْجَفَؾ  َٓ َيـَْسك َو ه.اَلقَْس فِل ُوْسِعِف َأْن 
(1)

 

 إشا تعس٣ املَٛزع بايٛزٜع١  ؾاٖتَذَط بٗا  ؾطبض؟ ص:23ط َػأي١

 قاي ابّ رشد   يفبداية الؿجتفد (4/119قا :) ل مالؽ، والؾقث، وأبق

 طـ ا لؾؿال فضًَل وإن كان غاصبً  ،صاب لف الربح :الؿال إذا ردَّ يقسػ، ومجاطٌة: 

ومحؿد بـ الحسـ: يمدي  ،وزفر ،وقال أبق حـقػة ا طـده.طً دَ قْ تَ ْس أن يؽقن مُ 

وقال ققم:  صؾ والربح.وقال ققم: لرب القديعة إ .ويتصدق بالربح ،صؾإ

 ه.اوقال ققم: البقع القاقع يف تؾؽ التجارة فاسد .ربحصؾ والهق مخقر بقـ إ

  وقد قال الحـابؾة يف الؿغصقب، والقديعة إذا اتجر بف: فالؿال والربح

لؾؿالؽ: ٕكف كؿاء مالف، وهق الؿشفقر طـ أمحد، وطـف: يتصدق بالربح، وطـ 

 أبل حـقػة، والشافعل يف ققٍل: الربح لؾغاصب.

أنَّ الربح بقـفؿا كالؿضاربة الشرطقة،  انصحيح :قال أتى عثد اهلل غفز اهلل نه

أطؾؿ. واهلل
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (4/118.)البداية (6/555- )البقان (9/276-277 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (6/196( )6/197-198.)اإلكصاف (7/399-455 )الؿغـلواكظر:  (2)



 486  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
 ايٛزٜع١ تعترب َٔ دا٥ع ايتضطف. ص:24ط َػأي١

ـْ َجائِِز  (9/279 :)الؿغـليف   قاي ابّ قداًٞ
َّٓ مِ يَداُع إ َٓ َيِصحُّ اإْلِ َو

ِف  َٓ َيُزوُل  َضِؿـََفا :َأْو َمْعتُقٌه إْكَساًكا َودِيَعةً  ،َفنِْن َأْوَدَع صِْػٌؾ  :التََّصرُّ بَِؼبِْضَفا، َو

َها إَلقِْف، َوإِكََّؿا َيُزوُل بَِدْفِعَفا إَلك َولِقِِّف الـَّاضِِر َلُف فِل َمالِِف، َأْو اْلَحاكِ  َؿاُن َطـُْف بَِردِّ : ؿِ الضَّ

بِلُّ ُمَؿقًِّزا َ  :َفنِْن َكاَن الصَّ
ِ
ِف فِقِف: ٕ ُف َكاْلبَالِِغ َصحَّ إيَداُطُف لَِؿا ُأذَِن َلُف فِل التََّصرُّ كَّ

َلْؿ َيْضَؿـَْفا،  :َفنِْن َأْوَدَع َرُجٌؾ ِطـَْد َصبِلٍّ َأْو َمْعتُقٍه َودِيَعًة، َفتَؾَِػْت : بِالـِّْسبَِة إَلك َذلَِؽ 

َط فِل ِحْػظَِفا  ،َضِؿـََفا فِل َقْقِل اْلَؼاِضل :َفنِْن َأْتَؾَػَفا، أَْو َأَكَؾَفا: َسَقاٌء َحِػَظَفا َأْو َفرَّ

.وَ  افِِعلِّ َٓ َضَؿاَن َطَؾقِْف. َضاِهِر َمْذَهِب الشَّ ـْ َقاَل:  ـْ َأْصَحابِـَا َم
َوُهَق َقْقُل أَبِل  َومِ

َٓ َتَرى َأكَُّف َلْق دَ  ُف َسؾََّطُف َطَؾك إْتََلفَِفا بَِدْفِعَفا إَلقِْف، َفََل َيْؾَزُمُف َضَؿاُكَفا، َأ َكَّ
ِ
َفَع َحـِقَػَة: ٕ

ق  .ـًا، َفَقَقَع َطَؾقَْفا، َكاَن َضَؿاُكُف َطَؾك َطاقَِؾتِفِ إَلك َصِغقٍر ِسؽِّ

يَداعِ  قاي: يَداِع، َكاْلبَالِِغ. :َوَلـَا َأنَّ َما َضِؿـَُف بِنِْتََلفِِف َقبَْؾ اإْلِ َٓ  َضِؿـَُف َبْعَد اإْلِ َو

ـِ َوإِكََّؿا اْستَْحَػَظُف  َيِصحُّ َقْقُلُفْؿ: إكَُّف َسؾََّطُف َطَؾك إْتََلفَِفا. ق ؽِّ اَها، َوَفاَرَق َدْفَع السِّ  :إيَّ

 هاَفنِكَُّف َسبٌَب لإِْلِْتََلِف، َوَدْفُع اْلَقدِيَعِة بِِخََلفِِف.

 إشا غضبت ايٛزٜع١ ع٢ً املَٛزع؟ ص:25ط َػأي١

ـْ ال َوإِنْ  (9/285 :)الؿغـليف   قاي ابّ قداًٞ
ُؿقَدِع ُغِصبَْت اْلَقدِيَعُة مِ

ـْ َيِدِه، َأْو ُأْكِرَه َطَؾك َتْسؾِقِؿَفا َفَسؾََّؿَفا بِـَْػِسِف: َفََل َضَؿاَن َطَؾقِْف، َسقَ  :َقْفًرا
اٌء ُأِخَذْت مِ

ـْ َيِدِه َقْفًرا.
ْكَراَه ُطْذٌر َلُف ُيبِقُح َلُف َدْفَعَفا، َفَؾْؿ َيْضَؿـَْفا، َكَؿا َلْق ُأِخَذْت مِ َنَّ اإْلِ

ِ
 هإ

 (ه7/11/1241مت حبمد اهلل ومانته يف يىو اجلمعح املىافق )
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َِِرُس َأَحأدئح ُبُلوِغ امَلَراِو  َف

 35 ............................................................    ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  اْحَتَجؿَ 

َث  الَؿْقُلقدُ  اْسَتَفؾَّ  إَذا  298 .......................................................    ُورِّ

 141 ...............................................    َطَؿُؾفُ  َطـْفُ  اْكَؼَطعَ  اإِلْكَسانُ  َماَت  إَذا

 241 ........................................................    َوِوَكاَءَها ِطَػاَصَفا اْطِرْف 

 35 ...............................................................    َأْجَرهُ  إَِجقرَ  َأْطُطقا

ْقطُ  َبَؾغَ  َحْقُث  َأْطُطقهُ   127 ........................................................    السَّ

ـُ  َزْيدُ  َأَفْرُضُؽؿْ   351 ..........................................................    َثابٍِت  ْب

 255 ...............................................................    َكَحْؾتف َوَلِدك َأُكؾَّ 

 َّٓ  457 ..............................................................    الَقَرَثةُ  َيَشاءَ  َأنْ  إ

 َٓ  242 .............................................................    َكاٍب  ُذو َيِحؾُّ  َٓ  َأ

 456 ............................................................    َكثِقرٌ  َوالثُُّؾُث  الثُُّؾُث،

 294 .........................................................    بَِلْهؾَِفا الَػَرائَِض  َألِحُؼقا

 296 ...................................................................    َواِرُث  لَخاُل ا

 256، 143 ..................................................    َكالَؽْؾِب  ِهَبتِفِ  فِل الَعائِدُ 

ـْ  الُعْؿَرى  223 ..........................................................   َلفُ  ُوِهَبْت  لَِؿ

ـْ  َمْقَلك َوَرُسقُلفُ  اهللُ   297 ...............................................    َلفُ  َمْقَلك َٓ  َم

 131 .........................................................    َثََلث فِل ُشَرَكاءُ  الـَّاُس 



 488  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

ءُ   َٓ  355 ...................................................    الـََّسِب  َكُؾْحَؿةِ  ُلـْحَؿةٌ  الَق

 223 ........................................................    َأْمَقاَلُؽؿْ  َطَؾْقُؽؿْ  َأْمِسُؽقا

 35 ......................................................    َأْجًرا َطَؾْقفِ  َأَخْذُتؿْ  َما َأَحؼَّ  إنَّ 

َق  اهللَ  إنَّ   457 ...........................................................    َطَؾْقُؽؿْ  َتَصدَّ

فُ  َحؼٍّ  ذِي ُكؾَّ  َأْطَطك َقدْ  اهللَ  إنَّ   456 ...............................................    َحؼَّ

 127 .......................................................    َأْرًضا َأْقَطَعفُ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأنَّ 

ُدَس  ةِ لِْؾَجدَّ  َجَعَؾ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأنَّ   295 ..............................................    السُّ

ـْ  َكَفك ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأنَّ   241 ...............................................    الَحاجِّ  ُلَؼَطةِ  َط

 5 ..............................................    َخْقَبرَ  َيُفقدِ  إَلك َدَفعَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقَل  َأنَّ 

 5 ..................................................   َخْقَبرَ  َأْهَؾ  َطاَمَؾ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقَل  َأنَّ 

ـِ  َكَفك ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقَل  َأنَّ   19 ...............................................   الُؿَزاَرَطةِ  َط

 141 ........................................................    ْصَؾَفاأَ  َحَبْست ِشْئت إنْ 

َؿا تِل الُعْؿَرى إكَّ  223 ........................................    ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َأَجاَزَها الَّ

 232 ..................................................................    َتَحابُّقا َتَفاُدْوا

ةَ  َفنِنَّ  َتَفاُدْوا،  232 ..............................................................    الَفِديَّ

ـَ  َرافِعَ  َسَلْلُت  ـْ ( ) َخِديٍج  ْب  19 ...................................    إَْرضِ  كَِراءِ  َط

ا  141 ....................................................    َأْدَراَطفُ  اْحتََبَس  َفَؼدِ  َخالِدٌ  َفَلمَّ

ْبـَةِ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  َفَؼَضك
ِ
 294 ...................................................    الـِّْصُػ  لَل

 35 ..............................................    َخْصُؿُفؿْ  َأَكا َثََلَثةٌ : َوَجؾَّ  َطزَّ  اهللُ  َقاَل 

ةَ  َيْؼَبُؾ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َكانَ   219 .................................................    الَفِديَّ



ِّ ًِٝٛؽ امٜلَطا ِِٗطُؽ ٜأَسأزٜٔح ُب  489  ٜؾ

امِ  َكْسُب    35 .............................................................    َخبِقٌث  الَحجَّ

 235 ....................................................    بِِدْرَهؿٍ  َأْطَطاَكفُ  َوإِنْ  َتْبَتْعُف، َٓ 

َٓ  ُبقا،ُتْرقِ  َٓ   223 ...........................................................    ُتْعِؿُروا َو

َّٓ  ِحَؿك َٓ   116 ........................................................    َولَِرُسقلِفِ  هللِ  إ

َٓ  َضَررَ  َٓ   119 ..............................................................    ِضَرارَ  َو

ـِ  َأْهُؾ  َيَتَقاَرُث  َٓ  َتْق  294 ...........................................................    مِؾَّ

 256 ............................................................   ُمْسؾِؿٍ  لَِرُجؾٍ  َيِحؾُّ  َٓ 

 294 .........................................................    الَؽافِرَ  الُؿْسؾِؿُ  َيِرُث  َٓ 

ُدُس  َلؽ  295 ....................................................................    السُّ

 َٓ ـَ  َتُؽقنَ  َأنْ  َأَخاُف  لَأكِّ  َلْق َدَقةِ  مِ  239 ...........................................    الصَّ

ـَ  لِْؾَؼاتِؾِ  َلْقَس   299 ..................................................    َشْلءٌ  الِؿقَراِث  مِ

ْقءِ  َمَثُؾ  َلـَا َلْقَس   256، 143 ......................................................    السَّ

 355 .........................................................    الَقَلدُ  َأوِ  الَقالِدُ  َأْحَرزَ  َما

 456 .............................................................    ُمْسؾِؿٍ  اْمِرئٍ  َحؼُّ  َما

ـْ   122 ................................................................    َحائًِطا َأَحاطَ  َم

ـْ   155 .............................................................    َمْقَتةً  َأْرًضا اَأْحقَ  َم

ـِ   31 .................................................................    َأِجقًرا اْسَتْلَجرَ  َم

ـْ   471 .................................................................    َوِديَعةً  ُأوِدعَ  َم

ـْ  ةً  آَوى َم  241 ........................................................    َضال   َفُفقَ  َضالَّ

ـْ   123 ....................................................................    بِْئًرا َحَػرَ  َم



 495  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

ـْ   رَ  َم ََحدٍ  َلْقَسْت  َأْرًضا َطؿَّ ِٕ    ..................................................... 155 

ـْ   241 ...............................................    َطْدلٍ  َذَوْي  َفْؾُقْشِفدْ  ُلَؼَطةً  َوَجدَ  َم

ـْ   236 .....................................................    بَِفا َأَحؼُّ  َفُفقَ  ِهَبةً  َوَهَب  َم

 219 .................................................    َكاَقةً  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  لَِرُسقلِ  َرُجٌؾ  َوَهَب 

ل إنَّ  اهللِ، َرُسقَل  َيا  456 ...........................................................    ُأمِّ

 232 ..............................................................    الُؿْسؾَِؿاِت  كَِساءَ  َيا
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َِِرُس اِلَنوُضوَعأت واِلَنَشأئل  َف

 5 .............................................................. أة َواإِلَداَرٔةَباُب امُلَشاَق

 5 ....................................................... [: تعريػ الؿساقاة.1مسللة ]

 6 ..................................................... [: مشروطقة الؿساقاة.2مسللة ]

 6 ...........................[: هؾ تشرع الؿساقاة يف مجقع إشجار الؿثؿرة؟3مسللة ]

 7 ......................... [: هؾ تشرع الؿساقاة يف إشجار التل ٓ ثؿر لفا؟4مسللة ]

 7 ................................ [: هؾ تصح الؿساقاة طىل ثؿرة قد ضفرت؟5مسللة ]

 8 ........................................ [: تحديد كصقب العامؾ مـ الثؿرة.6مسللة ]

[: هؾ تصح الؿساقاة طىل الشجر الذي طىل السققل وإهنار وما ٓ يحتاج إىل 7مسللة ]

 9 .............................................................................. سؼل؟

 9 .............................................. [: بؿاذا يـعؼد طؼد الؿساقاة؟8مسللة ]

 15 ......................... [: ما هل إطؿال التل تؾزم العامؾ ورب الؿال؟9مسللة ]

سؼقتف بؽؾػة فؾؽ الـصػ، وإن مل يؽـ بؽؾػة  [: إذا قال رب إرض: إذا15مسللة ]

 15 .......................................................... فؾؽ الثؾث. وكحق ذلؽ؟

 11 ...................... [: الؿساقاة طىل شجٍر صغقر، أو طىل شجر يغرسف.11مسللة ]

 11 ......................... [: هؾ طؼد الؿساقاة والؿزارطة ٓزم، أم جائٌز؟12مسللة ]

 13 .................................. [: هؾ يشترط لؾؿساقاة تحديد الؿدة؟13مسللة ]

ب الؿال أن يعؿؾ معف بعض إطؿال التل تجب [: إن شرط العامؾ طىل ر14مسللة ]
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 13 ................................................................... طؾقف، والعؽس؟ 

 14 ................ [: إذا شرط العامؾ طىل رب الؿال أن يعؿؾ معف غؾؿاكف؟15مسللة ]

 15 .................. [: هؾ لؾعامؾ أن يعامؾ غقره طىل إرض، أو الشجر؟16مسللة ]

 16 ... [: هؾ يجقز أن يشترط أحدمها لـػسف دراهؿ معؾقمة زيادة طىل العؼد؟17مسللة ]

 16 ...................... [: إذا ساقاه طىل أرض خراجقة، فعىل مـ الخراج؟18مسللة ]

 16 ............................ [: الؿساقاة والؿزارطة يف إرض الؿقققفة.19مسللة ]

 17 ................................. [: متك يؿؾؽ العامؾ حصتف مـ الثؿرة؟25مسللة ]

 17 .............................. [: إذا اختؾػ العامؾ مع صاحب إرض؟21مسللة ]

 18 ................................... [: إذا فسدت الؿساقاة، أو الؿزارطة؟22مسللة ]

 19 ...................................................... [: تعريػ الؿزارطة.1] مسللة

 19 ................................................... [: مشروطقة الؿزارطة.2مسللة ]

 24 ....................................... [: الجؿع بقـ الؿزارطة والؿساقاة.3مسللة ]

 25 ............... [: هؾ يشترط يف الؿزارطة أن يؽقن البذر مـ رب إرض؟4مسللة ]

 25 . [: هؾ يجقز أن يدفع إرض إىل رجؾ يغرسفا أشجاًرا، والغرس بقـفؿا؟5مسللة ]

 26 . إرض إىل مـ يزرطفا، أو يغرسفا، وإرض، والشجر بقـفؿا؟ [: إذا دفع6مسللة ]

[: إذا دفع رجؾ ٔخر أرًضا وقال: ساققتؽ طىل الـصػ، ففؾ لف أن يزرطفا 7مسللة ]

 27 ............................................................................. أيًضا؟

 27 ..................... [: الؿزارطة طىل أنَّ لػَلن الؼطعة الؿعقـة مـ إرض.8مسللة ]

 28 ........................................................ [: إجارة إرض.9مسللة ]

 29 ........................... ض بجزء مشاع مؿا يخرج مـفا.[: تلجقر إر15مسللة ]
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 32 ....................................................... [: تعريػ اإلجارة.1مسللة ] 

 32 ..................................................... [: مشروطقة اإلجارة.2مسللة ]

 33 ................................................ [: هؾ اإلجارة تعتبر بقًعا؟3مسللة ]

 34 ...................................... [: اإلجارة تـعؼد مـ جائز التصرف.4مسللة ]

 34 ........................................ [: إلػاظ التل تـعؼد هبا اإلجارة.5مسللة ]

 35 .......................... عقـ، أم الؿـافع؟[: هؾ الؿعؼقد طؾقف باإلجارة ال6مسللة ]

 35 .............................. [: إذا وقعت اإلجارة طىل مدة: ُطقِّـَت الؿدة.7مسللة ]

 35 ..................................................... [: بؿ تحسب الؿدة؟8مسللة ]

 36 .................................[: إذا استلجر سـة هَللقة مـ أثـاء الشفر؟9مسللة ]

 37 ................................ [: هؾ مدة اإلجارة يشترط أن تظ العؼد؟15مسللة ]

 37 ................. ستة أشفر؟ [: إذا أصؾؼ اإلجارة، فؼال: أجرتؽ سـة، أو11مسللة ]

 38 .................................... [: هؾ هـاك حد  أطىل لؿدة اإلجارة؟12مسللة ]

 39 ....................... [: مـ اكترى دابة إىل العشاء، فؿا هل آخر الؿدة؟13مسللة ]

 39 .................................... [: إذا اكتراها إىل الؾقؾ، أو إىل الـفار؟14مسللة ]

 45 ............................. [: طقض اإلجارة يشترط أن يؽقن معؾقًما.15مسللة ]

 45 .......................... طقًضا يف اإلجارة.[: ضابط ما يجقز أن يؽقن 16مسللة ]

 41 ....... [: لق استلجر راطًقا لغـٍؿ بثؾث درها، وكسؾفا، وصقففا، وشعرها؟17مسللة ]

 42 .......................... [: متك يؿؾؽ الؿمجر إجرة إذا أصؾؼا العؼد؟18مسللة ]

 44 .......... [: إذا مضت الؿدة، ومل يـتػع الؿستلجر مـ العقـ التل أخذها؟19مسللة ]

 45 . ، فؾؿ يلخذها، ففؾ يضؿـ وطؾقف إجرة؟[: إذا بذلت لف العقـ الؿمجرة25مسللة ]



 494  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 46 [: إذا حصؾ البذل، أو التسؾقؿ بعؼد فاسد، ثؿ تركفا ومل يستقف الؿـافع؟21مسللة ] 

 46 ....................... [: إذا وقعت اإلجارة طىل كؾ شفر بشلء معؾقم؟22مسللة ]

 47 ..................................... [: هؾ اإلجارة طؼد ٓزم، أم جائز؟23مسللة ]

 48 ............... لؿستلجرة قبؾ اكؼضاء الؿدة؟[: إذا ترك الؿستلجر العقـ ا24مسللة ]

 49 ............... [: استئجار العؼارات والدواب، وهؾ يشترط مشاهدهتا؟25مسللة ]

ام.26مسللة ]  49 ........................................................ [: كراء الَحؿَّ

 55 ............................. [: هؾ لؾؿمجر أن يـتػع بالعقـ الؿستلجرة؟27مسللة ]

 55 ................... [: إذا أخذ الؿمجر العقـ الؿستلجرة قبؾ تؿام الؿدة؟28مسللة ]

 51 ...................... العقـ الؿستلجرة هؾ تـػسخ اإلجارة؟ [: إذا تؾػت29مسللة ]

[: إذا هرب إجقر، أو شردت الدابة، أو هرب الؿمجر بالعقـ، أو مـعفا، 35مسللة ]

 52 .............................................................. ففؾ تـػسخ اإلجارة؟

 52 .............................. [: إذا غصبت العقـ، هؾ تـػسخ اإلجارة؟31مسللة ]

 53 ........................ [: إذا اكترى طقـًا ثؿ وجد هبا طقًبا مل يؽـ طؾؿ بف؟32مسللة ]

 53 ............................................... [: استئجار أدمل الحر.33مسللة ]

 54 ........................................ [: آستئجار لؽتابة الؿصحػ.34مسللة ]

 54 .................................................. [: آستئجار لؾخدمة.35مسللة ]

 55 ............... [: إذا مات الؿؽري، أو الؿستؽري، هؾ تـػسخ اإلجارة؟36مسللة ]

ر الؿقققف طؾقف مدًة، فؿات يف أثـائفا؟37مسللة ]  56 ........................ [: إذا أجَّ

، أو مالف مدة، فبؾغ يف أثـائفا؟[: إذا آجر القيلُّ الصب38مسللة ]  57 .................... لَّ

 58 ................................ [: إذا أجر طبده مدة، ثؿ أطتؼ يف أثـائفا؟39مسللة ]
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 59 ..................[: إذا أجر طقـًا ثؿ باطفا بعد تلجقرها، ففؾ يصح البقع؟45مسللة ] 

 65 .................... [: إذا باع العقـ مـ الؿستلجر، ففؾ تـػسخ اإلجارة؟41مسللة ]

 61 ............................ هبا مـ شاء؟[: مـ استلجر داًرا، ففؾ يسؽـ 42مسللة ]

 61 ...................... [: إذا اكترى داًرا، ففؾ يشترط ذكر صػة السؽـك؟43مسللة ]

 62 ..................... [: إذا اكترى ضفًرا يركبف، ففؾ لف أن ُيركِب مـ شاء؟44مسللة ]

 62 ...................... [: إذا اشترط طؾقف أن ٓ يستقيف الؿـػعة إٓ بـػسف؟45مسللة ]

ر العقـ التل استلجر46مسللة ]  63 ................. ها؟[: هؾ يجقز لؾؿستلجر أن ُيَمجِّ

 64 .................................. [: هؾ لؾؿستلجر تلجقرها قبؾ قبضفا؟47مسللة ]

ر العقـ مـ مالؽفا؟48مسللة ]  64 .................................... [: هؾ لف أن يمجِّ

 65 ............ [: هؾ لؾؿستلجر أن يمجر العقـ بؿبؾغ زائد طىل ما استلجره؟49مسللة ]

 66 ....... [: إذا استلجر طقـًا لؿـػعة معقـة ففؾ لف أن يـتػع هبا يف شلء آخر؟55مسللة ]

 66 ......................... : إذا أكرى أرًضا لؾزرع، ومل يبقـ كقطقة الزرع؟[51مسللة ]

 66 .......... [: إذا أكراه إرض لقزرع حـطة، ففؾ لف أن يزرع غقر الحـطة؟52مسللة ]

 67 ....................... [: إذا أكراها لؾغراس، ففؾ لف أن يزرطفا ويبـقفا؟53مسللة ]

 67 ................................ [: إذا غرق الزرع أو هؾؽ، فؿـ يضؿـف؟54مسللة ]

 68 . لؾزراطة مدة، فاكتفت الؿدة ومل يبؾغ الزرع حصاده؟[: إذا استلجر أرًضا 55مسللة ]

 69 .......................... [: هؾ يصح استئجار إجقر بطعامف وكسقتف؟56مسللة ]

 69 ................................. [: إذا استلجره بطعام، وكسقة معؾقمة؟57مسللة ]

 75 ..................... [: إذا استغـك إجقر طـ الطعام، أو طجز طـ أكؾف؟58مسللة ]

 75 ............................................... [: استئجار الدابة بعؾػفا.59مسللة ]



 496  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 75 ......... [: إذا دفع إىل رجؾ متاطا، فؼال: بعف بؽذا، فؿا ازددت ففق لؽ؟65مسللة ] 

 71 ........................................ [: استئجار الظئر وشروط ذلؽ.61مسللة ]

 71 ....................................... [: إذا ماتت الؿرضعة، أو الطػؾ؟62مسللة ]

 72 .................................. [: مـ اكترى دابة إىل مقضٍع، فجاوزه.63مسللة ]

 72 ................................. [: مـ اكترى لحؿقلة شلء، فزاد طؾقف؟64مسللة ]

 72 ................................... ؾ لف أن يؽتري الدابة مدة غزاتف؟[: ه65مسللة ]

 73 .................................... [: إذا أكراه يف غزاتف كؾ يقم بدرهؿ؟66مسللة ]

[: إذا قال: إن خطت هذا الثقب الققم فؾؽ درهؿ، وإن خطتف غًدا فؾؽ 67مسللة ]

 73 ...................................................................... كصػ درهؿ؟

 75 ........................................................ [: اكتراء العؼبة.68مسللة ]

 75 ........................ [: هؾ يشترط يف التلجقر لؾركقب رؤية الراكب؟69مسللة ]

 76 ................................................ [: استؽراء البفقؿة لؾبـ.75لة ]مسل

 77 ................... [: هؾ يضؿـ إجقر إذا تؾػ شلء تحت يده بعؿؾف؟71مسللة ]

 85 ... [: إذا دفع رجؾ إىل الخقاط ثقًبا، وقال: إن كان يصؾح قؿقًصا فاقطعف؟72مسللة ]

 85 .............................. [: العقـ الؿستلجرة أماكة يف يد الؿستلجر.73مسللة ]

 81 ......................................... ؟[: هؾ لؾؿستلجر ضرب الدابة74مسللة ]

 81 ........ [: هؾ يضؿـ الحجام والختان والطبقب إذا حصؾ مـفؿ إتَلف؟75مسللة ]

 82 ................................................. [: حؽؿ أجرة الحجام.76مسللة ]

 83 ...............................................[: آستئجار طىل الختان.77مسللة ]

 83 .............................. [: حؽؿ أجرة الؽساح لؾحشقش وغقرها.78مسللة ]
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 84 ........................... [: هؾ يضؿـ الراطل إذا تؾػت بعض الشقاه؟79مسللة ] 

 85 .............................................. يجقز إجارتف. [: ضابط ما85مسللة ]

 85 .......................................... [: ضابط لؿا ٓ يجقز إجارتف.81مسللة ]

 85 ......................................................... [: إجارة الحظ.82مسللة ]

 86 .............................. [: استئجار دار لقصظ فقفا وتتخذ مسجًدا.83مسللة ]

 86 .................[: تلجقر الدار لؿـ يتخذها كـقسة، أو يػعؾ فقفا محرًما.84مسللة ]

 87 .............................................. [: إجارة الػحؾ لؾضراب.85مسللة ]

 87 ............................................ ز إجارة الؿشاع؟[: هؾ يجق86مسللة ]

 87 ..................................................... [: استئجار الؽؾب.87مسللة ]

 87 .................................................... [: إجارة الؿصحػ.88مسللة ]

 88 .......................................... [: تلجقر الؿسؾؿ كػسف لؾذمل.89مسللة ]

 88 ....................................... [: إجارة الؿسؾؿ طىل إجارة أخقف.95مسللة ]

 88 ......................... [: هؾ تحؾ إجرة الؿمجؾة بؿقت الؿستلجر؟91مسللة ]

 88 .... ؾ يؿؾؽ ثؿرها وتدخؾ يف الؽراء؟[: إذا اكترى داًرا وفقفا شجرة، فف92مسللة ]

 89 .................. [: تـؼقة البالقطة والؽـػ طىل الؿؽري، أم الؿستؽري؟93مسللة ]

 95 .................................................... [: اإلجارة الػاسدة.94مسللة ]

 95 .......................................... [: إجرة مؼابؾ تعؾقؿ الؼرآن.95مسللة ]

 92 ....................... [: إذا اختؾػ الؿمجر والؿستلجر يف قدر إجرة؟96مسللة ]

 92 .................................................. ة؟[: إذا اختؾػا يف الؿد97مسللة ]

 92 ............................ [: إذا اختؾػا يف التعدي يف العقـ الؿستلجرة؟98مسللة ]



 498  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 93 .................................................................. َفِصْل ٔفي اجلَعاَلة 

 93 ............................................................... [: تعريػفا.1مسللة ]

 93 ..................................................... [: مشروطقة الجعالة.2مسللة ]

 94 .......................................... [: الػرق بقـ الجعالة واإلجارة.3مسللة ]

 94 ................................ [: هؾ لؾجاطؾ والعامؾ الػسخ متك شاءا؟4مسللة ]

 95 ............................... قض أن يؽقن معؾقًما؟[: هؾ يشترط يف الع5مسللة ]

 95 ......... [: إذا طؾؼ الجعالة بؽقن العؿؾ يف مدة معؾقمة، أو مؽان معؾقم؟6مسللة ]

[: هؾ يجقز أن يجعؾ الجعالة لقاحد بعقـف، أو يػاوت الجعالة بقـ واحد 7مسللة ]

 96 ............................................................................. وآخر؟

 96 ....................... [: إذا قال: مـ رد ضالتل فؾف ديـار، فجاء هبا ثَلثة؟8مسللة ]

لؼطًة، أو ضالًة لصاحبفا بغقر التزام صاحبفا بجعؾ، ففؾ يستحؼ [: مـ رد 9مسللة ]

 97 ............................................................................ طقًضا؟

 99 .. [: إذا قال: مـ رد طبدي مـ بؾد كذا فؾف ديـار. فرده مـ كصػ الطريؼ؟15مسللة ]

 155 ................................................................. َباُب ِإِحَيأء امَلَوأت

 151 .......................................... [: أقسام الؿقات الذي ُيحقك.1مسللة ]

 154 .............................. لحرب؟[: هؾ يصح اإلحقاء أيًضا يف دار ا2مسللة ]

 155 ........................... [: هؾ يؿؾؽ الذمل باإلحقاء يف دار اإلسَلم؟3مسللة ]

 156 .............. [: إذا مؾؽ الذمل إرض باإلحقاء، ففؾ طؾقف فقفا خراج؟4مسللة ]

 156 .............. [: ما قرب مـ العامر هؾ يجقز إحقاؤه، وتؿؾؽف باإلحقاء؟5مسللة ]

 157 ................ [: إذا وجد يف إرض بعد إحقائفا معادن، ففؾ يؿؾؽفا؟6مسللة ]
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[: إذا كاكت الؿعادن يف مقات، فلراد إكسان أخذ الؿعادن دون إحقاء إرض؟7مسللة ] 

 .................................................................................. 159 

[: إحقاء بعض إماكـ التل يف جقاكب الشقارع، والطرقات، وما أشبف ذلؽ.8مسللة ]

 .................................................................................. 111 

 112 ................................................[: ما هق ضابط اإلحقاء؟9مسللة ]

 113 .............. ا؟[: إذا سبؼ إىل إرض وضرب طؾقفا أطَلًما، ومل يحقف15مسللة ]

[: إذا جاء إكسان وأحقا إرض التل قد تحجرها إكسان قبؾف، ففؾ يؿؾؽفا؟11مسللة ]

 .................................................................................. 113 

 114 .......................................... [: هؾ لف أن يبقع ما تحجره؟12مسللة ]

 114 ........ [: إذا استلجر إكساًكا لقحقل لف إرض، فلحقاها، فؿـ يؿؾؽفا؟13مسللة ]

 115 ........................... [: هؾ يشترط يف إحقاء الؿقات إذن اإلمام؟14مسللة ]

 116 ....................................................... [: معـك الِحَؿك.1لة ]مسل

َّٓ هللِ َولَِرُسقلِفِ »[: ققلف: 2مسللة ]  116 .................................... «.ٓ ِحَؿك إ

 118 ................................ [: هؾ لإلمام أن يـؼض ما محاه مـ قبؾف؟3مسللة ]

 125 ............................... «.ٓ ضرر، وٓ ضرارملسو هيلع هللا ىلص: »[: معـك ققلف 1مسللة ]

 123 .......................................................... [: حريؿ البئر.1مسللة ]

 124 ......................................................... [: حريؿ العقـ.2مسللة ]

 125 ........................................ ر، وأرض الزراطة.[: حريؿ الدا3مسللة ]

 126 ...................................................... [: حريؿ الشجرة.4مسللة ]

 126 ... [: إذا حػر إكساٌن بئًرا إىل جقار بئر أخقف فتضرر بئر إول وكزح ماؤه؟5مسللة ]



 555  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 127 ....................................................... [: معـك اإلقطاع.1مسللة ] 

 127 ...................................................... [: أقسام اإلقطاع.2مسللة ]

 128 ............... [: هؾ يؿؾؽ إرض باإلقطاع، أم باإلحقاء بعد إقطاطفا؟3مسللة ]

 129 .................................... [: إقطاع اإلمام بؼدر إمؽان اإلحقاء.4لة ]مسل

 135 ...................................................... [: إجارة اإلقطاع.5مسللة ]

 131 .......................................... [: أقسام الؿقاه الغقر محروزة.1مسللة ]

[: الؿاء الذي بئره مؿؾقكة، أو طقـف مؿؾقكة، هؾ يؾزم صاحبفا بذل الؿاء 2مسللة ]

 136 ............. الػاضؾ طـ حاجتف وحاجة ماشقتف لسؼل غقره، ولسؼل ماشقة غقره؟

 137 ..... [: الؽأل الذي يف أرض مؿؾقكة الـابت بغقر طؿِؾ صاحب إرض؟3سللة ]م

اًكا؟4مسللة ] [: هؾ يؾزم صاحب البئر أن يبذل لؾؿستؼل الدلق والحبؾ والبؽرة َمجَّ

 .................................................................................. 138 

 139 ........... [: هؾ لؾؿستؼل أن يدخؾ إىل البئر ويلخذ مـ الؿاء بغقر إذن؟5مسللة ]

 139 .............................................. [: معـك آشتراك يف الـار.6مسللة ]

 141 ...................................................................... َباُب الَوِقٔف

 142 ...................................................... [: تعريػ الققػ.1مسللة ]

 142 .................................................... [: مشروطقة الققػ.2مسللة ]

 143 .......................................... [: متك يحصؾ الققػ ويؾزم؟3مسللة ]

 144 ............................................ [: هؾ يصح الققػ بالػعؾ؟4مسللة ]

 144 ....................................................... [: ألػاظ الققػ.5مسللة ]

 145 ........................... [: هؾ يػتؼر الققػ إىل قبقل الؿقققف طؾقف؟6مسللة ]
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 146 ..........................القاقػ مـ العقـ الؿقققفة؟[: هؾ يزول مؾؽ 7مسللة ] 

 146 ......................... [: هؾ يـتؼؾ الؿؾؽ لؾعقـ إىل الؿقققف طؾقفؿ.8مسللة ]

 147 ............................................ [: هؾ يصح وقػ الؿـؼقل؟9مسللة ]

 147 ..................................................... [: وقػ الؿشاع.15مسللة ]

 148 ............................. [: هؾ يصح وقػ الحظ لؾبس والعارية؟11مسللة ]

 149 .................................. [: وقػ ما ٓ تبؼك طقـف إذا اكتػع بف؟12مسللة ]

 155 ........................................... : هؾ يصح وقػ الؽؾب؟[13مسللة ]

 155 ..................................................... [: وقػ أم القلد.14مسللة ]

 155 .. [: وقػ غقر الؿعقـ كـ)أحد هذيـ العبديـ، أو أرًضا مـ إراضل(.15مسللة ]

 151 ................... [: هؾ يشترط يف صحة الققػ أن يؽقن طىل صاطة؟16مسللة ]

 152 ............................... [: وقػ الؿسؾؿ طىل بعض أهؾ الذمة؟17مسللة ]

 153 ..................................... أهؾ الذمة؟[: وهؾ تصح أوقاف 18مسللة ]

 155 ............................................... [: الققػ طىل الَحْربل.19مسللة ]

 156 .......................................... [: الققػ طىل إغـقاء فؼط.25مسللة ]

 158 ................................. [: الجفات التل يصرف إلقفا الققػ.21مسللة ]

 159 .................................... [: إذا وقػ طىل كػسف، ففؾ يصح؟22مسللة ]

 165 ................ [: إذا اشترط القاقػ يف الققػ أن يـػؼ طىل كػسف مـف؟23مسللة ]

 161 ............................. الؿـافع لؾؿقققف طؾقفؿ إذا مل يشترط.[: 24مسللة ]

 161 ............. [: إذا وقػ طىل الػؼراء، ثؿ افتؼر، ففؾ يدخؾ يف الققػ؟25مسللة ]

 162 ......... [: إذا وقػ الققػ طىل مجفقل كرجؾ، وامرأة، أو ما أشبفف؟26مسللة ]



 552  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 162 ....................................... [: الققػ طىل العبد، وأم القلد.27مسللة ] 

 162 ................................... تبًعا.[: الققػ طىل الحؿؾ ابتداًء ٓ 28مسللة ]

 163 ................................................ [: الققػ طىل البفقؿة.29مسللة ]

 163 ........................................... [: تعؾقؼ الققػ طىل شرٍط.35مسللة ]

 164 ...... [: إذا اشترط يف الققػ أن يبقعف، أو يفبف، أو يرجع فقف متك شاء؟31مسللة ]

 164 .................................. [: إذا شرط لـػسف الخقار يف الققػ؟32مسللة ]

 165 ....................... [: إذا وقػ طىل مـ ٓ يجقز ثؿ طىل مـ يجقز؟33مسللة ]

 165 ........ [: إذا وقػ طىل جفة جائزة، فاكؼرضت، فنىل مـ يعقد الققػ؟34مسللة ]

 167 ......................................... [: إذا مل يؽـ لؾقاقػ أقارب؟35مسللة ]

 168 ......... [: إذا قال: وقػت هذا هلل، أو: صدقة مقققفة. ومل يبقـ سبقؾف؟36مسللة ]

 169 ..................................... [: إذا قال: وقػت هذا الدار سـة؟37مسللة ]

 175 .... قف طؾقف أو القاقػ أن يجامعا إمة الؿقققفة؟[: هؾ يجقز لؾؿقق38مسللة ]

 171 ........................... [: طتؼ العبد الؿقققف، أو إمة الؿقققفة.39مسللة ]

 171 ............................................. [: تزويج إمة الؿقققفة.45مسللة ]

 172 ................................................ [: مـ يتقىل تزويجفا؟41مسللة ]

 172 ........................................ [: إذا ولدت إمة مـ زوجفا؟42مسللة ]

 172 .................... ـ أرش جـايتف؟[: إذا جـك العبد الؿقققف: فعىل م43مسللة ]

ًٓ؟44مسللة ]  173 ................... [: إذا ُجـل طىل العبد الؿقققف بجـاية تقجب ما

[: هؾ طىل الؿقققف طؾقف زكاة إذا كان تحت يده شلء يجب فقف الزكاة؟45مسللة ]

 .................................................................................. 174 
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 175 ................................................. [: الـػؼة طىل الققػ.46مسللة ] 

 175 ................................................... [: الـظر يف الققػ.47مسللة ]

 176 ....................................................[: مصرف الققػ.48مسللة ]

 176 ................................. [: إذا أوقػ شقًئا وقال: يف سبقؾ اهلل؟49] مسللة

 177 .................................................[: الققػ طىل أوٓده.55مسللة ]

 178 ............ [: إذا وقػ طىل أوٓد أوٓده ففؾ يدخؾ فقفؿ أوٓد بـاتف؟51مسللة ]

 179 ................................ [: إذا وقػ طىل بـقف فؼط، فؿا الحؽؿ؟52مسللة ]

 183 ........................................... [: الققػ يف مرض الؿقت.53مسللة ]

 184 ............................. الققػ إذا تعطؾت مـافعف؟[: ماذا يصـع ب54مسللة ]

 185 ............................................. [: إذا أتؾػ أحد الققػ؟55مسللة ]

 186 .................................................... َباُب اهٔلَبٔة َوالُعِنَرى والرُِّقَبى

 186 ........................................................ [: تعريػ الفبة.1مسللة ]

 187 ...................................... [: أيفؿا أفضؾ الفدية أم الصدقة؟2مسللة ]

 187 ...................................................... [: متك تؾزم الفبة؟3مسللة ]

 188 ..................................... [: هؾ لؾقاهب الخقار قبؾ الؼبض؟4مسللة ]

 189 .................................. [: إذا مات القاهب، أو الؿقهقب لف؟5لة ]مسل

 189 .................. [: إذا وهبف شقًئا يف يد الؿتفب كالقديعة والؿغصقب؟6مسللة ]

 195 .............................. [: هؾ يشترط يف الفبة اإليجاب والؼبقل؟7مسللة ]

 195 ....................................................... [: ضابط الؼبض.8مسللة ]

 195 ...............................................[: هؾ تصح هبة الؿشاع؟9مسللة ]



 554  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 191 ........................................ [: الفبة فقؿا ٓ يؿؽـ تسؾقؿف.15مسللة ] 

 191 ................................... [: هؾ تصح هبة الشلء الؿجفقل؟11مسللة ]

 192 ................................... [: هبة الؿعدوم الذي مل يقجد بعُد؟12مسللة ]

 192 ................ [: هبة الحؿؾ وهق يف بطـ أمف، والؾبـ وهق يف الضرع.13مسللة ]

 193 ............................................. [: تعؾقؼ الفبة طىل شرط.14مسللة ]

 193 ............................[: تعؾقؼ الفبة بشرط يـايف التؿؾؽ الؿطؾؼ.15مسللة ]

 194 ........................ : إذا وهب أمًة، أو شاًة، واستثـك ما يف بطـفا؟[16مسللة ]

 194 ................................................ [: تؼققد الفبة بالققت.17مسللة ]

 195 ............................. [: إذا كان لف ديـ يف ذمة إكسان، فقهبف لف؟18مسللة ]

 196 ................... [: إذا وهب الديـ لغقر مـ هق يف ذمتف، أو باطف إياه؟19مسللة ]

 197 .................................... [: البراءة مـ الؿجفقل هؾ تصح؟25مسللة ]

 197 ...............................[: إذا ُوِهب لؾطػؾ هبة فؿـ يؼبضفا لف؟21مسللة ]

 198 ......... [: إذا وهب إب ٓبـف الصغقر: قام مؼامف يف الؼبض والؼبقل.22مسللة ]

 255 ................................ [: حؽؿ التػضقؾ بقـ إوٓد يف العطقة.1مسللة ]

 252 .............................. [: إذا فضؾ بعض ولده، ففؾ الفبة باصؾة؟2مسللة ]

 254 ........................................... [: ضابط العدل بقـ إوٓد.3مسللة ]

 255 ......... [: هؾ يشؿؾ إمر بالعدل يف العطقة غقر إوٓد مـ إقارب؟4لة ]مسل

 255 .................. [: هؾ يجب طىل إم أيًضا العدل يف العطقة ٕوٓدها؟5مسللة ]

 256 ...................................... [: حؽؿ رجقع غقر إب يف هبتف.1مسللة ]

 257 ................................................ [: رجقع إب يف الفبة.2مسللة ]
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 258 ....................... قلدها؟[: هؾ لألم الرجقع يف الفبة التل و هبتفا ل3مسللة ] 

 259 .......... [: هبة الرجؾ لزوجتف والؿرأة لزوجفا، هؾ لفؿا الرجقع فقفا؟4مسللة ]

 215 .........................................[: شروط رجقع إب يف الفبة.5مسللة ]

 213 ......... [: إن تؾػ بعض العقـ، أو كؼصت ققؿتفا، ففؾ لألب الرجقع؟6مسللة ]

 213 .................. [: هؾ يػتؼر الرجقع إىل تؾػظ، أو يؼع الرجقع بالػعؾ؟7مسللة ]

 214 .......................... [: هؾ لؾقالد أن يلخذ مـ مال ولده ويتؿؾؽف؟8مسللة ]

 215 ........................................ [: هؾ لَلبـ مطالبة أباه بالديـ؟9مسللة ]

 216 ............................. [: تصرف إب يف مال ولده قبؾ تؿؾؽف؟15مسللة ]

 217 ..................................... [: هؾ لألب أن يطل جارية ولده؟11مسللة ]

 218 .................................. [: الفبة يف مرض الؿقت، هؾ تـػذ؟12مسللة ]

 225 ................................... تؼتضل الثقاب؟[: هؾ الفبة الؿطؾؼة 1مسللة ]

 221 .................. [: إذا اشترط طىل هبتف الثقاب، ومل يبقـ مؼدار الثقاب؟2مسللة ]

 221 .................................... [: إذا اشترط طىل هبتف ثقاًبا معؾقًما؟3مسللة ]

 223 ............................................ [: تعريػ العؿرى والرقبك.1مسللة ]

 224 ................................................... [: مشروطقة العؿرى.2مسللة ]

 224 .............. بة مـافع؟[: هؾ العؿرى تـؼؾ الؿؾؽ إىل اْلُؿْعَؿر، أو هل ه3مسللة ]

 226 ...............................................[: إذا ققد التعؿقر بالحقاة.4مسللة ]

 227 .......................... [: إذا قال صاحب الدار: سؽـاها لؽ طؿرك.؟5مسللة ]

 227 ....................................................... [: أحؽام الرقبك.6مسللة ]

 228 .............................................. [: العؿرى يف غقر العؼار؟7مسللة ]



 556  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 235 ............................................ [: حؽؿ الرجقع يف الصدقة.1مسللة ] 

 235 ..................................... [: هؾ يجقز الرجقع فقفا بالشراء؟2مسللة ]

 232 ....................................................... [: فضؾ التفادي.1لة ]مسل

 233 ...........................................[: هؾ تؼبؾ هدايا الؿشركقـ؟2مسللة ]

 234 ................................................. [: هؾ ُيفدى لؾؿشرك؟3مسللة ]

 237 ...................................................................... َباُب اللَُّكَطٔة

 237 ..................................... [: هؾ إفضؾ آلتؼاط، أم طدمف؟1مسللة ]

 239 ......................................................... [: يسقر الؾؼطة.1مسللة ]

 242 .......................................... [: التعرف طىل صػات الؾؼطة.1مسللة ]

 243 .......................................... ـ يجدها.[: اإلشفاد طؾقفا حق2مسللة ]

 243 ................................................ [: حؽؿ تعريػ الؾؼطة.3مسللة ]

 244 ..................................................... [: يف قدر التعريػ.4مسللة ]

 245 .............................................[: متك يبدأ وقت التعريػ؟5مسللة ]

 245 ....................................................... [: زمـ التعريػ.6مسللة ]

 246 ...................................................... [: مؽان التعريػ.7مسللة ]

 246 ....................................... [: هؾ لف أن يستـقب يف التعريػ؟8مسللة ]

 247 ...................................................... [: كقػقة التعريػ.9مسللة ]

ًٓ ففؾ يؿؾؽفا مؾتؼطفا؟[: 15مسللة ] ف الؿؾتؼط الؾؼطة حق  247 .............. إذا طرَّ

[: هؾ تدخؾ الؾؼطة يف مؾؽ الؿؾتؼط بتؿام الحقل حؽًؿا كالؿقراث، أم 11مسللة ]

 248 ......................................................................... بتؿؾؽف؟
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 255 ..................... [: إذا أخر التعريػ طـ الحقل إول مع إمؽاكف؟12مسللة ] 

ر التعريػ يف الحقل إول لعجٍز؟13مسللة ]  251 ........................... [: إذا أخَّ

 251 ..................... [: هؾ حؽؿ العروض كحؽؿ إثؿان فقؿا تؼدم؟14للة ]مس

 252 .......... [: إذا التؼط لؼطة طازًما طىل تؿؾؽفا بغقر تعريػ، ثؿ طرففا؟15مسللة ]

[: إذا جاء رجؾ ووصػ الؾؼطة بصػاهتا، ففؾ يؾزمف دفعفا إلقف بغقر بقـة؟16مسللة ]

 .................................................................................. 253 

 254 ...............................[: إذا طرف بعض الصػات دون بعض؟17مسللة ]

 255 ............................ [: إذا جاء اثـان يدطقان الؾؼطة ووصػاها؟18مسللة ]

 255 .. [: إذا وصػ أحٌد الؾؼطة، فدفعفا إلقف، ثؿ جاء آخر بالبقـة أهنا مؾؽف؟19مسللة ]

 256 ....... [: هؾ لؾؿؾتؼط أن يدفعفا إىل مـ ادطاها بدون وصػ وٓ بقـة؟25مسللة ]

 256 .......................... [: الؾؼطة يف أثـاء الحقل أماكة يف يد الؿؾتؼط.21مسللة ]

 257 ...................... [: ما الحؽؿ إذا تؾػت طىل صاحبفا بعد الحقل؟22للة ]مس

[: إذا طرففا الؿؾتؼط طاًما، ثؿ باطفا، فقجدها صاحبفا بعد بقعفا، أو هبتفا؟23مسللة ]

 .................................................................................. 257 

 258 ................ [: إذا أخذ الؾؼطة، ثؿ ردها إىل مقضعفا، ففؾ يضؿـ؟24مسللة ]

 259 ......................... [: إن ضاطت الؾؼطة مـ مؾتؼطفا بغقر تػريط؟25مسللة ]

 259 .............. [: إذا غصبفا غاصب مـ الؿؾتؼط وطرففا، ففؾ يؿؾؽفا؟26مسللة ]

 259 .............................. [: مـ اصطاد سؿؽة فقجد فقفا جقهرة؟27مسللة ]

 265 ................................. [: إذا صاد صقًدا طؾقف طَلمة التؿؾؽ؟28مسللة ]

[: مـ أخذت ثقابف مـ الحؿام ووجد بدلفا، أو أخذ كعؾف مـ الؿسجد ووجد 29مسللة ]



 558  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 265 ............................................................................ بدلف؟ 

 261 ....................................... ا الحؽؿ إذا مات الؿؾتؼط؟[: م35مسللة ]

 262 ............. [: إذا وجد الصبل والؿجـقن والسػقف لؼطة، فؿا الحؽؿ؟31مسللة ]

 262 ................ [: إذا وجد العبد لؼطة، ففؾ لف أخذها بغقر إذن سقده؟32مسللة ]

 264 .............................................. [: هؾ لؾذمل أن يؾتؼط؟33مسللة ]

 264 ................................ [: إذا التؼطفا مسؾؿ فاسؼ لقس بلمقـ؟34مسللة ]

 265 ............................................. ة الغـؿ هؾ تؾتؼط؟[: ضال35مسللة ]

 265 .............................................. [: هؾ تعرف إذا أخذها؟36مسللة ]

 266 .......................... [: هؾ يجقز التؼاصفا لؾتؿؾؽ بعد التعريػ؟37مسللة ]

 266 ......................................... [: ماذا يصـع الؿؾتؼط بالشاة؟38مسللة ]

 275 ...................................... [: هؾ يجقز التؼاط ضالة اإلبؾ؟39مسللة ]

 271 ........................ [: الخقؾ والبغال والبؼر والحؿقر، هؾ تؾتؼط؟45مسللة ]

 271 ........................ [: إذا خالػ إكسان والتؼط بعقًرا: فؿا الحؽؿ؟41] مسللة

 271 ............. [: هؾ لإلمام أن يجعؾ لؾضقال مؽاًكا يحػظفا لصاحبفا؟42مسللة ]

 272 ................. [: هؾ يجقز إلكسان التؼاط البعقر لؾحػظ ٓ لؾتؿؾؽ؟43مسللة ]

[: إن وجد بعقًرا يف مؽان ُيخشك طؾقف مـ كبار السباع، أو قريًبا مـ دار 44مسللة ]

 272 ......................................................................... الحرب؟

[: مـ ترك دابتف بؿفؾؽة طؿًدا، فلخذها إكسان فلصعؿفا وسؼاها وخؾصفا، 45مسللة ]

 273 .................................................................... ففؾ يؿؾؽفا؟

 274 ........................... [: إذا ألؼك متاًطا فخؾصف إكسان هؾ يؿؾؽف؟46مسللة ]
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 274 ............................. [: ما ألؼاه ركاب السػقـة لؾتخػقػ طـفا؟47مسللة ] 

 275 ...... إكسان، ففؾ يؿؾؽف؟[: إذا اكؽسرت السػقـة فلخرج بعض متاطفا 48مسللة ]

 275 .......................... [: إذا التؼط إكسان ما ٓ يبؼك طاًما كالػقاكف؟49مسللة ]

 276 ................... [: إذا التؼطفا ثؿ بؾغف أن صاحبفا جعؾ فقفا جعَل؟55مسللة ]

 276 ............................................... [: لؼطة الحرم والحاج.51مسللة ]

 277 ............................ [: مـ وجد لؼطة ذمل، ففؾ طؾقف تعريػفا؟52مسللة ]

 277 ..................................... ار الحرب؟[: مـ وجد لؼطة يف د53مسللة ]

 279 ......................................................... َفِصْل ٔفي َأِحَهاِو اّللٔكِيط

 279 .......................................................... [: الؾؼقط حر.1مسللة ]

 285 ................................................... [: الـػؼة طىل الؾؼقط.2مسللة ]

 281 ............................. [: إذا ُوِجد مع الؾؼقط مال، ففؾ هق لؾؼقط؟3مسللة ]

 282 ................................. [: إذا َجـَك الؾؼقط جـاية فؿـ يتحؿؾفا؟4مسللة ]

 282 ............................ الجـاية؟[: إذا ُجـِل طىل الؾؼقط، فؾؿـ أرش 5مسللة ]

 283 ............................ [: هؾ لؾؿؾتؼط طىل الؾؼقط وٓء، وهؾ يرثف؟6مسللة ]

 284 ................. [: إذا كان الؿؾتؼط غقر أمقـ، ففؾ يؼره الحاكؿ يف يده؟7مسللة ]

 285 ...................[: إذا اختؾػ اثـان يف لؼقط، كؾ واحد يدطل التؼاصف؟8مسللة ]

 285 .......................... [: إذا ادطك رجؾ كسب الؾؼقط، ففؾ يؾحؼ بف؟9مسللة ]

 286 ....................... : إذا ادَّطت امرأٌة كسب الؾؼقط، ففؾ يؾحؼ هبا؟[15مسللة ]

 287 ....................................... [: إذا ادَّطك اثـان كسب الؾؼقط؟11مسللة ]

 295 .............................. [: هؾ يؽػل ققل قائٍػ أم يشترط اثـان؟12مسللة ]



 515  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 295 ............ [: هؾ إذا ألحؼتف الؼافة بؽافر، أو رققؼ يحؽؿ بؽػره ورقِّف؟13مسللة ] 

طاه اثـان، فللحؼتف هب14مسللة ]  291 ................................ ؿا الؼافة؟[: إذا ادَّ

 291 .......................................... [: إذا مل تقجد قافة، وٓ بقـة؟15مسللة ]

 292 ........................................ [: إذا ادَّطك إكسان رّق الؾؼقط؟16مسللة ]

 294 .................................................................... َباُب الَفَرأئِض

 352 .................................................... [: تعريػ الػرائض.1مسللة ]

 352 ................................................... [: الحث طىل تعؾؿف.2مسللة ]

 353 ............................................ [: الحؼقق الؿتعؾؼة بالتركة.3مسللة ]

 355 ....................................................... [: أركان اإلرث.4مسللة ]

 355 ...................................................... [: شروط اإلرث.5مسللة ]

 356 ...................................................... [: أسباب اإلرث.6مسللة ]

 357 ................................. [: الـؽاح إذا حصؾ يف مرض َمُخقف؟7مسللة ]

 358 ..................................... [: الؿطؾؼة صَلًقا رجعقًّا هؾ ترث؟8مسللة ]

 358 ........................................ [: الؿطؾؼة صَلًقا بائـًا هؾ ترث؟9مسللة ]

 359 ........................... [: إذا صؾؼ امرأتف، فلباهنا يف مرض مخقف؟15مسللة ]

 315 .... إذا صؾؼ امرأتف يف مرض مخقف، ثؿ صح، ثؿ مات بعد الصحة؟[: 11مسللة ]

 311 ............................... [: إذا صؾؼفا يف مرضف قبؾ الدخقل هبا؟12مسللة ]

 321 ..............................................................َفِصْل ٔفي َمَوأىِع اإِلِرخ

 322 ..................................... [: مـ بعضف حّر، هؾ يرث أم ٓ؟13مسللة ]

 323 .............................. [: الؿؽاَتب هؾ يرث ويقرث طـف أم ٓ؟14مسللة ]
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 326 ...................................... الؿسؾؿ والؽافر.[: التقارث بقـ 15مسللة ] 

 327 .................. [: هؾ يرث الؿسؾؿ مـ الؽافر إذا كان لف طؾقف وٓء؟16مسللة ]

 327 ................. [: هؾ يرث الؽافر مـ الؿسؾؿ إذا أسؾؿ قبؾ الؼسؿة؟17مسللة ]

 329 ......................... [: هؾ يتقارث أهؾ الؽػر بعضفؿ مـ بعض؟18مسللة ]

 331 ..................................................... [: مقراث الؿرتد.19مسللة ]

 333 ؾ طىل ردتف، ومالف بقـ الؿسؾؿقـ، فؾؿـ مالف؟[: إذا مات الؿرتد، أو قت25مسللة ]

 334 ..... [: إذا لحؼ الؿرتد بدار الحرب، فؿاذ يصـع بؿالف إذا مل يؿت بعُد؟21مسللة ]

ًَ الرَِّداِل ًَ ٔم ٌِ الَواِرٔثِي  335 ................................................ َفِصْل ٔفي َبَيا

ًَ اليَِّشاء ٌِ الَواِرَثأت ٔم  337 ................................................. َفِصْل ٔفي َبَيا

 339 .............................................................. َفِصْل ٔفي َأِىَواِع اإِلِرٔخ

ٌِ الُفُروِض امُلَكدََّرٔة ٔفي الشَِّرِع  341 ........................................... َفِصْل ٔفي َبَيا

[: هؾ اإلخقة الؿحجقبقن بشخص يحجبقن إم مـ الثؾث إىل السدس؟22مسللة ]

 .................................................................................. 348 

 349 ............................................. [: الغراويـ والعؿريتقـ؟23مسللة ]

 354 ........................................ [: طدد مـ يرث مـ الجدات.24مسللة ]

 355 ..................................... [: الجدة الؿدلقة بلٍب غقر وارث.25مسللة ]

 356 ................... [: الجدة الؿدلقة بإب، هؾ ترث مع وجقد إب؟26مسللة ]

[: إذا اجتؿعت جدة مـ جفتقـ لؾؿقت مع جدة لؾؿقت مـ جفة واحدة؟27مسللة ]

 .................................................................................. 357 

 358 ............................. [: إذا اجتؿعت جدة قريبة مع جدة بعقدة؟28مسللة ]



 512  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 359 .................................. [: هؾ يرث اإلخقة مع وجقد الجد؟29مسللة ] 

ًِ َيِر ٌِ َم  361 ............................................... ُخ ٔبالٓتِعٔصِئبَفِصْل ٔفي َبَيا

 361 ....................................................... [: أقسام العصبة.1مسللة ]

 362 .............................................. [: أحؽام العصبة بالـػس.2مسللة ]

 362 ................................................... [: جفات التعصقب.3مسللة ]

 363 ..................................................... [: اجتؿاع العصبة.4مسللة ]

 375 ............................... [: هؾ طىل الؿؽاَتب وٓء إذا أطتؼ كػسف؟5مسللة ]

 375 ........................ [: إذا مات الؿعَتؼ وخؾػ أبا معتِِؼف وابـ معتِِؼف؟6مسللة ]

 371 ...................... [: إذا مات الؿعَتؼ وخؾػ أخا معتِِؼف وجدَّ معتِِؼف؟7مسللة ]

 371 ...................... ؟-صاحب القٓء-[: هؾ يرث اْلُؿعَتُؼ مـ اْلُؿعتِؼ 8مسللة ]

 372 .......................... [: هؾؽ هالؽ وترك ابـل طؿ أحدمها أخ ٕم؟9مسللة ]

 373 ........................ [: هؾؽت امرأة وتركت ابـل طؿ أحدمها زوج؟15مسللة ]

َكة.11مسللة ]  373 .......................................................... [: الؿشرَّ

 376 ................................................................ .َفِصْل ٔفي احَلِذٔب

 376 ...................................................... [: أكقاع الحجب.1مسللة ]

 378 ............................................ [: أقسام القرثة بالـسبة إلقف.2مسللة ]

 385 ............................... [: هؾ الؿؿـقع مـ اإلرث يحجب غقره؟3مسللة ]

 381 .............................................................. [: العقل.4مسللة ]

 382 ..................................................... [: إصقل العائؾة.5مسللة ]

 383 .................................................................[: الرد.6مسللة ]



ََُػا٥ٌٔ َُُٛضَٛعأت ٚاٞي ِِٗطُؽ اٞي  513  ٜؾ

 389 ................................ .ِيَرأخ امُلالٔعية َوَولدٍاَفِصْل ٔفي َمَشأئَل َتَتَعّلُل ٔبٔن 

 389 ........................................ [: تقارث الزوجقـ الؿتَلطـقـ.1مسللة ]

 389 ........................... [: إذا مات أحد الؿتَلطـقـ قبؾ تؿام الؾعان؟2مسللة ]

 389 ................................. [: إذا مات أحدهؿ قبؾ تػريؼ الحاكؿ؟3مسللة ]

ق الحاكؿ قبؾ تؿام الؾعان؟4مسللة ]  395 .................................... [: إذا فرَّ

 395 ........................ د الذي كػاه طـ كػسف؟[: هؾ يرث الؿَلِطـ القل5مسللة ]

ـَ الؿَلطـة؟6مسللة ]  395 .............................................. [: مـ يرث اب

 391 .................... [: مـ هؿ طصبتف الذيـ يلخذون ما أبؼت الػروض؟7مسللة ]

 393 ............................................................ [: ولد الزكا.8مسللة ]

 396 ...................................................... َفِصْل ٔفي ٔذِنِر َمَشأئَل ُأِخَرى

 396 ......................... [: الغرقك، والفدمك، والحرقك، ومـ أشبففؿ.1مسللة ]

 397 ...................................................... خـثك.[: تقريث ال2مسللة ]

 398 ...................................................... [: تقريث الحؿؾ.3مسللة ]

 399 .............................................. [: شروط تقريث الحؿؾ.4مسللة ]

 451 ..................... [: إذا خرج بعضف فاستفؾ، ثؿ مات بتؿام اكػصالف؟5مسللة ]

 451 ..................................................... [: مقراث الؿػؼقد.6مسللة ]

 452 ................. [: هؾ َيِرُث الؿػؼقَد مـ مات قبؾ حؽؿ الحاكؿ بؿقتف؟7مسللة ]

 452 .......................................... [: مـ مات ويف ورثتف مػؼقد؟8مسللة ]

 452 .................................... [: هؾ إسقر طـد العدو كالؿػؼقد؟9مسللة ]

[: إذا وقػ ماٌل لؾؿػؼقد مـ مقت يرثف، فؾؿ يتبقـ أمر الؿػؼقد، وحؽؿ 15مسللة ]



 514  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 453 ...................................................................الحاكؿ بؿقتف؟ 

 453 ................................................. [: تقريث الؿجقس.11مسللة ]

 454 ............................ [: وهؾ يتقارث الؿجقس بلكثر مـ قرابة؟12مسللة ]

 456 ..................................................................... َباُب الَوَصاَيا

 458 ..................................................... ريػ القصايا.[: تع1مسللة ]

 459 ......................................................... [: مشروطقتفا.2مسللة ]

 459 .....[: هؾ يجب طىل اإلكسان أن يقصل مـ مالف لؾػؼراء، والؿحتاجقـ؟3مسللة ]

 415 ........................................ .﴾ې ې ۉ ﴿[: ققلف تعاىل: 4مسللة ]

 413 ............................ [: إذا أوصك لغقر ذوي الؼربك الؿحتاجقـ؟5مسللة ]

 414 ............................................. [: القصقة بلكثر مـ الثؾث.6مسللة ]

 415 ...................ذن القرثة لؿقرثفؿ أن يقصل بلكثر مـ الثؾث؟[: إذا أ7مسللة ]

 416 ...................................................... [: القصقة لقارث.8مسللة ]

 417 .................................. [: إذا أوصك لؽؾ وارث بؿؼدار حؼف؟9مسللة ]

[: إذا أسؼط يف وصقتف طـ وارثف ديـًا، أو أوصك بؼضاء ديـف، أو طػا طـ 15مسللة ]

 417 ................................................................ بعض الجـايات؟

ك لقارثف وأجـبل بثؾث م11مسللة ]  418 ............................... الف؟[: إذا وصَّ

 419 ..........................................[: الققت الؿعتبر بف لؾقصقة.12مسللة ]

 425 ...................... [: الؿقصك لف هؾ يؿؾؽفا بغقر قبقل كالؿقراث؟13مسللة ]

 421 .......................................... [: وقت اطتبار الؼبقل والرد.14مسللة ]

 421 .......................... [: إذا قبؾ القصقة فؿـ متك يثبت لف الؿؾؽ؟15مسللة ]



ِِٗطُؽ  ََُػا٥ٌٜٔؾ َُُٛضَٛعأت ٚاٞي  515  اٞي

 422 ........................................ [: إذا ردَّ الؿقصك لف القصقة؟16مسللة ] 

 422 ........................... إذا مات الؿقصك لف قبؾ أن يؼبؾ أو يرد؟[: 17مسللة ]

 423 ......................................... [: القصقة الؿؼقدة والؿطؾؼة.18مسللة ]

 424 .................... [: إذا أوصك بجزء مبفؿ مـ مالف، فؽؿ يخرج طـف؟19مسللة ]

 424 ................................ [: إذا أوصك بؿثؾ كصقب أحد ورثتف؟25مسللة ]

 425 .......................................... [: إذا أوصك بـصقب وارثف؟21مسللة ]

 425 ............................ وارثف لػَلن؟[: إذا أوصك بضعػ كصقب 22مسللة ]

 426 .................................................... [: القصقة لؾؿقت.23مسللة ]

 427 .......................... [: إذا مات الؿقصك لف قبؾ مقت الؿقصل؟24مسللة ]

 427 ................................................... [: القصقة لؾحؿؾ.25مسللة ]

 428 ...................................... [: إذا أوصك لؿا ستحؿؾ فَلكة؟26مسللة ]

 428 ........................ [: إذا أوصك لحؿؾ أمرأٍة فقلدت ذكًرا وأكثك؟27مسللة ]

 429 ................. ، أو غؾة دار، أو خدمة طبٍد؟[: إذا أوصك بثؿرة شجرة28مسللة ]

 435 ............................................... [: كقػقة تؼقيؿ الؿـػعة.29مسللة ]

 431 ......................... [: الـػؼة طىل العبد والحققان الؿقصك بـػعف.35مسللة ]

 432 ................................. [: إذا أراد القرثة إطتاق العبد أو بقعف؟31مسللة ]

 433 .........................[: إذا أوصك بقصايا متعددة تجاوزت الثؾث؟32مسللة ]

 434 ......... ؿقصك لفؿ رجٌؾ تجاوز وصقتف الثؾث مـػرًدا؟[: إذا كان يف ال33مسللة ]

 434 .................... [: إذا أوصك لقلد فَلن، ففؾ يدخؾ فقفؿ اإلكاث؟34مسللة ]

 435 ...................... [: إذا أوصك لبـات فَلن هؾ يدخؾ فقف الذكقر؟35مسللة ]



 516  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 436 .................... [: إذا أوصك لقلد فَلن، ففؾ يدخؾ أوٓد أوٓده؟36مسللة ] 

 437 ................. رهؿ واستقعاهبؿ؟[: إذا أوصك لجؿاطة ٓ يؿؽـ حص37مسللة ]

 437 ............................... [: هؾ لؾؿقصل أن يرجع طـ القصقة؟38مسللة ]

 438 ........................... [: إذا أوصك ببقت لزيد، ثؿ أوصك بف لبؽر؟39مسللة ]

 439 .......................... [: إذا قال: ما أوصقت بف لػَلن، ففق لػَلن؟45مسللة ]

 439 ..................................... [: بؿ يحصؾ الرجقع يف القصقة؟41مسللة ]

ك بشلء، ثؿ استعؿؾف بؿا42مسللة ]  445 ................... يغقره طـ حالف؟ [: إن وصَّ

[: إذا أوصك بجزء مشاع مـ مالف، ففؾ يعتبر بف طـد القصقة، أو طـد 43مسللة ]

 441 ......................................................................... الؿقت؟

 442 . [: هؾ تخرج القصقة مـ دية الؿقصل مع أصؾ مالف إن مات مؼتقٓ؟44مسللة ]

 443 ......................... [: هؾ تدخؾ القصقة فقؿا مل يعؾؿ بف مـ مالف؟45مسللة ]

 443 ..................................... واإلشفاد طؾقفا؟[: كتابة القصقة 46مسللة ]

 444 ...................... [: هؾ يعتؿد طىل القصقة الؿؽتقبة بدون إشفاد؟47مسللة ]

 444 ............ [: إذا كتب وصقًة، ثؿ قال: اشفدوا طظَّ بؿا يف هذه القرقة؟48مسللة ]

 445 ..................................................... [: وصقة الصبل؟49مسللة ]

 446 .............................................. [: الؿحجقر طؾقف لَِسَػٍف.55مسللة ]

 446 ................................................... [: وصقة إخرس.51مسللة ]

 447 ....................................................... وصقة العبد.[: 52مسللة ]

 447 .............................................. [: وصقة الؿسؾؿ لؾذمل.53مسللة ]

 448 ..................................... [: وصقة الؿسؾؿ لؾؽافر الحربل؟54مسللة ]



ََُػا٥ٌٔ َُُٛضَٛعأت ٚاٞي ِِٗطُؽ اٞي  517  ٜؾ

 449 ...................................... [: القصقة بؿعصقة وفعؾ محرم.55مسللة ] 

 449 .............................. [: إذا أوصك لعبده بجزء مشاع مـ مالف؟56مسللة ]

 455 .............................. [: إذا أوصك لعبده بشلء معقـ مـ مالف؟57مسللة ]

 455 ............................................ لؾعبد برقبتف؟[: إذا أوصك 58مسللة ]

 451 ................................................. [: القصقة لؾؿؽاَتب.59مسللة ]

 451 .................................[: إذا أوصك لعبد غقره، مؿـ ٓ يرثف؟65مسللة ]

 452 ................................................ [: القصقة لعبد وارثف؟61مسللة ]

 452 .................................... [: إذا أوصك بثؾثف أن ُيَحجَّ طـف بف؟62مسللة ]

 453 ..................... [: هؾ تستلذن الؿرأة يف وصقتفا زوجفا، أو أباها؟63مسللة ]

 453 .................................................... القصقة لؾؼاتؾ. [:64مسللة ]

 454 ............ [: مـ ُأوِصل لف بشلء ففؾؽ ذلؽ الشلء، أو هؾؽ الؿال؟65مسللة ]

[: مـ ُأوِصل لف بشلء، فؾؿ يلخذه زماًكا، فتغقرت ققؿتف، وأصبح أكثر مـ 66مسللة ]

 455 .......................................................................... الثؾث؟

 455 ....................[: مـ أطتؼ طبقده يف مرض مقتف ولقس لف سقاهؿ؟67مسللة ]

 456 بشلء غقر معقـ كعبٍد مـ طبقده، أو شاة مـ غـؿف؟ [: إذا أوصك إكسانٌ 68مسللة ]

 456 ......... [: القصقة إىل رجؾ بالتصرف والقٓية طىل مـ لف طؾقف وٓية.69مسللة ]

 457 ................................................... [: تبعقض القصقة.75مسللة ]

 457 .................................................[: القصقة إىل رجؾقـ.71مسللة ]

 458 ............................. [: إوصاف التل تـبغل يف الؿقصك إلقف.72مسللة ]

 459 ................................................ ىل الػاسؼ.[: القصقة إ73مسللة ]



 518  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 459 ............................................... [: إذا صرأ طؾقف الػسؼ؟74مسللة ] 

 465 .................................................. [: القصقة إىل العبد.75مسللة ]

 465 ................................................. [: القصقة إىل الؿرأة؟76مسللة ]

 461 .......................................... [: القصقة إىل الصبل العاقؾ.77مسللة ]

 461 ...........................................[: وصقة الؽافر إىل الؿسؾؿ.78مسللة ]

 462 ............................................ [: وصقة الؽافر إىل الؽافر.79مسللة ]

 462 ................... لؾؿقصك إلقف أن يرد القصقة إلقف وٓ يؼبؾفا؟[: هؾ 85مسللة ]

 462 .......... [: إذا أوصك رجٌؾ إىل رجٍؾ وأذن لف أن يقصل إىل مـ يشاء؟81مسللة ]

 463 ......................... [: إذا اختؾػ القصقان طـد مـ يجعؾ الؿال؟82مسللة ]

[: إذا ُأوصل إلقف بتػريؼ مال طىل أبقاب البر، أو طىل بعض الؿستحؼقـ، ففؾ 83مسللة ]

 464 .................................................................... مـف؟ لف إخذ

 465 ...... [: التبرطات الؿـجزة هؾ تحسب مـ الثؾث، أم مـ رأس الؿال؟84مسللة ]

 465 ........... [: بَِؿ تقافؼ العطايا يف مرض الؿقت القصقة، وبؿ تخالػفا؟85مسللة ]

 466 .. [: ما لزم الؿريض مـ حؼقق يف مرضف، وٓ يؿؽـف دفعفا وإسؼاصفا؟86مسللة ]

 467 .......................................... [: ضابط الؿرض الؿخقف.87مسللة ]

 467 ....................... [: هؾ ططقة الحامؾ مـ الثؾث، أم رأس الؿال؟88سللة ]م

 468 ..... [: ططقة الؿؼاتؾ يف أرض الؿعركة مـ الثؾث، أم مـ رأس الؿال؟89مسللة ]

 468 ........................................[: هؾ يؾتحؼ بف إذا قدم لقؼتؾ؟95مسللة ]

 469 . [: هؾ يؾتحؼ بذلؽ إذا تؿقج البحر واضطرب طؾقفؿ وهؿ يف سػقـة؟91مسللة ]

 469 .......................... ٕسقر والؿحبقس ططقتف مـ الثؾث؟[: هؾ ا92مسللة ]



ََُػا٥ٌٔ َُُٛضَٛعأت ٚاٞي ِِٗطُؽ اٞي  519  ٜؾ

 471 ..................................................................... َباُب الَؤديَعٔة 

 471 ..................................................... [: تعريػ القديعة.1مسللة ]

 471 ......................................................... [: مشروطقتفا.2مسللة ]

 472 .............. [: إذا تؾػت القديعة مـ غقر تعدي وٓ تػريط مـ الؿقَدع؟3مسللة ]

 473 ............................. [: إذا اشترط ا لؿقِدع طىل الؿقَدع الضؿان؟4مسللة ]

 473 .............. وديعة ومل يعقـ لف الؿقدِع مؽان حػظفا؟ [: إذا أودع رجٌؾ 5مسللة ]

 474 ............................. [: إن طقَّـ لف مؽاًكا وهناه طـ إخراجفا مـف؟6مسللة ]

 474 ..............[: إذا تؾػت القديعة الؿـفل طـ إخراجفا بسبب إخراجفا؟7مسللة ]

 475 ............................ [: إذا أودطف هبقؿة، ففؾ يؾزم الؿقَدع طؾػفا؟8مسللة ]

 476 ......................... آخر، ففؾ يضؿـ؟ [: إذا دفع القديعة إىل إكسان9مسللة ]

 477 ....................... [: هؾ طىل الثاين الضؿان إذا أخذ هذه القديعة؟15مسللة ]

 477 ................. [: إذا دفع القديعة إىل مـ يحػظ مالف كامرأتف وغَلمف؟11مسللة ]

 478 .................................... [: هؾ لؾؿقَدع أن يسافر بالقديعة؟12مسللة ]

 479 .......................... [: إذا خؾط القديعة بؿا ٓ تتؿقز مـف مـ مالف؟13مسللة ]

 479 ......... [: إذا سلل الؿقِدُع القديعَة، فلبك الؿقَدع أن يعطقف بغقر طذر؟14مسللة ]

 485 .................... [: إن مات الؿقَدع وطؾقف وديعة، ومل تقجد بعقـفا؟15مسللة ]

ِطل طىل رجؾ وديعة فلكؽر، ثؿ أقرَّ وادَّطك التؾػ؟16مسللة ]  485 ............. [: إذا ادُّ

 481 ........................... [: إذا ادَّطك الؿقَدع التؾػ، ففؾ يؼبؾ ققلف؟17مسللة ]

 481 ........ [: إذا ادَّطك الؿقَدع رد القديعة لصاحبفا، فلكؽر الؿالؽ ذلؽ؟18مسللة ]

[: إذا قال الؿقَدع: دفعتفا إىل فَلن بلمرك. فلكؽر صاحب القديعة ذلؽ؟19مسللة ]



 525  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

  .................................................................................. 482 

 482 ......... [: إذا تعدى طىل بعض القديعة، ففؾ يضؿـفا كؾفا أم بعضفا؟25مسللة ]
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 يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ
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 تأليف

 ايبعداْٞ أبٞ عبداهلل ذلُد بٔ عًٞ بٔ حزاّ ايفضًٞ
 يف زاض اسبسٜث بسَاد
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 ِكَتاُب النَِّلاِح

 نتاب ايٓهاح

 تعسٜف٘:

الضؿ، والتداخؾ، ومـف ققلفؿ: كؽح الؿطر إرض، وكؽح  ايٓهاح يف ايًػ١:

 وبذرهتا فقفا. الـعاس طقـف، وكؽحت الؼؿح يف إرض إذا حرثتفا،

أصؾ الـؽاح يف لغة العرب: القطء. وققؾ: لؾتزويج كؽاح: ٕكف  قال األصٍشي:

اء.  سبب القطء. وبـحقه قال الَػرَّ

الـؽاح يف كالم العرب بؿعـك القطء، والعؼد  وقال أبو القاطه الضجاجي:

 مجقًعا.

عؼد، وإذا )إذا قالقا: كؽح فالكة، أو بـت فالن(: فالؿراد بف ال وقال الفاسطي:

 قالقا: )كؽح زوجتف(: فالؿراد بف القطء.

: فالظاهر أكف يف الؾغة ُيطؾؼ طىل إمريـ، ويعرف الؿراد بؼرائـ الؽالم، ُ قهت

 كؿا أشار إىل ذلؽ الػارسل.

حؼقؼة يف العؼد، مجاز يف القطء. هذا اختقار إكثر مـ الحـابؾة،  ٚيف ايؿطع:

 والشافعقة وغقرهؿ.



 6 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 
رة وروده يف الؽتاب والسـة لؾعؼد حتك ققؾ: إكف مل يرد يف كث :واحلحة يف رلم

: ٕنَّ [23٢البؼرة:] ﴾مئ ىئ  يئ جب﴿الؼرآن إٓ لؾعؼد، وٓ يرد مثؾ ققلف تعاىل: 

 شرط القطء يف التحؾقؾ إكؿا ثبت يف السـة، وإٓ فالعؼد ٓبد مـف.

يج إٓ يف وقد أفاد أبق الحسقـ بـ فارس أنَّ الـؽاح مل يرد يف الؼرآن إٓ لؾتزو

 : فننَّ الؿراد بف الُحُؾَؿ.[6الـساء:] ﴾ې  ې  ې ى ى ائ﴿ققلف تعاىل: 

  وذهب الحـػقة، وبعض الشافعقة إىل أنَّ الـؽاح هق حؼقؼة يف القطء، مجاز

 يف العؼد. وهق ققل بعض الحـابؾة.

 .وققؾ: هق مشترك بقـفؿا. وهق ققل بعض الشافعقة والحـابؾة 

ٕصؾ يف إصالقف بالـصقص الشرطقة أنَّ الؿراد بف إٓ أنَّ ا األقسةهق  ًىرا

العؼد: إٓ أْن يليت دلقؾ يدل طىل أكف أراد زيادة طىل ذلؽ، وهق القطء، 

أطؾؿ. واهلل
(1)

  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اإلكصاف( 249)ص تحرير ألػاظ التـبقف (9/239 )الؿغـل]كتاب الـؽاح[،  الػتحاكظر:  (1)

(8/4-5.) 
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ـِ َمْسُعقدٍ  (069)  ْب

ِ
ـْ َطبِْداهلل   َط

ِ
َيا َمْعَشَر »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َلـَا َرُسقُل اهلل

َباِب  ـُْؽؿُ  ،الشَّ ـِ اْسَتَطاَع ِم ْج  َم ـُ لِْؾَػْرِج،  ؛الَباَءَة َفْؾَقَتَزوَّ ُف َأَغضُّ لِْؾَبَصرِ، َوَأْحَص َفنِكَّ

ـْ َلْؿ َيْستَ  ْقمِ َوَم ُف َلُف ِوَجاءٌ  ؛طِْع َفَعَؾْقِف بِالصَّ . ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.«َفنِكَّ
(1)

 

 .«ةَ اءَ البَ » قولُ:

  ،اختؾػ العؾؿاء يف تػسقر )الباءة( يف حديث الباب، فؼقؾ: الؿراد هبا الجؿاع

وصححف الـقوي، والؿازري. وقال بعضفؿ: الؿراد بف ممن الـؽاح. وهق اختقار 

ٕنَّ الحديث فقف خطاٌب لؾؼادر طىل القطء، ولذلؽ قال: شقخ اإلسالم. قال: 

ْقمِ فَ » ـْ َلْؿ َيْسَتطِْع َفَعَؾْقِف بِالصَّ  .«َؿ

: اكػصؾ الؼائؾقن بالؼقل إول بلْن قالقا: تؼدير الحديث:  وقال اليووي

 همـ استطاع مـؽؿ الجؿاع: لؼدرتف طىل ممكة الـؽاح: فؾقتزوج.ا

كع مـ الحؿؾ طىل الؿعـك إطؿ بلْن ُيراد : ٓ ما وقال احلافظ ابً ححش

 هبالباءة الؼدرة طىل القطء، وممن التزويج.ا

ْقمِ »وأجاب طىل اإلشؽال يف ققلف:  ـْ َلْؿ َيْسَتطِْع َفَعَؾْقِف بِالصَّ إىل أكف يجقز  «َوَم

أن يرشد مـ ٓ يستطقع الجؿاع إىل ما يفلء لف استؿرار تؾؽ الحالة بالصقم.
(2)

 

 .«ِوَجاء» قولُ:

الِقَجاء بؽسر القاو والؿد، أصؾف الغؿز، والؿؼصقد بف: رض إكثققـ، حتك 

 تـؼطع الشفقة، وإصالق القجاء طىل الصقام مـ مجاز الؿشاهبة.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 14٢٢(، ومسؾؿ )19٢5أخرجف البخاري ) (1)

 (.14٢٢) شرح مسؾؿ (32/6 )مجؿقع الػتاوى( 5٢65) الػتحاكظر:  (2)
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ـِ َمالٍِؽ  (069) ـْ َأَكِس ْب َحِؿَد اهلَل َوَأْثـَك َطَؾقِْف، َوَقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ  ،َوَط

ل» ِـّل َأَكا ُأَصؾِّ ـْ ُسـَّتِل َفَؾْقَس َلؽِ ـْ َرِغَب َط ِـَّساَء، َفَؿ ُج ال ، َوَأَكاُم َوَأُصقُم َوُأْفطُِر َوَأَتَزوَّ

ِـّل . ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.«ِم
(1)

 

ِـّل» قولُ: ـْ ُسـَّتِل َفَؾْقَس ِم ـْ َرِغَب َط  .«َفَؿ

َٓ :  قال احلافظ ـَِّة الطَِّريَؼة  ـْ الُؿَراد بِالسُّ ْغبَة َط  الَّتِل ُتَؼابِؾ اْلَػْرض، َوالرَّ

ْطَراض َطـُْف إَِلك َغقْره، َوالْ  ْلء اإْلِ ـْ َتَرَك َصِريَؼتِل َوَأَخَذ بَِطِريَؼِة َغقِْري) :ُؿَرادـالشَّ  :َم

ْهبَاكِقَّة(َفَؾقَْس مِـِّل َح بَِذلَِؽ إَِلك َصِريؼ الرَّ ـَ اِْبتََدطُ  :، َولؿَّ ِذي قا التَّْشِديد َكَؿا َفنِكَُّفْؿ الَّ

 ملسو هيلع هللا ىلصَوَقْد َطاَبُفْؿ بَِلكَُّفْؿ َما َوفُّقُه بَِؿا اِْلتََزُمقُه، َوَصِريَؼة الـَّبِّل  ،َتَعاَلك َوَصَػُفْؿ اهللُ 

ْؿَحة ْقم ،اْلَحـِقِػقَّة السَّ ى َطَؾك الصَّ ى َطَؾك اْلِؼقَام ،َفُقْػطِر لِقَتََؼقَّ ج  ،َوَيـَام لِقَتََؼقَّ َوَيتََزوَّ

ْفَقةلِؽَ   َوَتْؽثِقر الـَّْسؾ. ،َوإِْطَػاف الـَّْػس ،ْسِر الشَّ

ِـّل»َوَقْقلف  ـْ التَّْلِويؾ ُيْعَذر َصاِحبف فِقفِ  :«َفَؾْقَس ِم
ْغبَة بَِضْرٍب مِ  ،إِْن َكاَكْت الرَّ

ِـّل»َفَؿْعـَك  ـْ الِؿؾَّة (َطَؾك َصِريَؼتِل) :َأْي  ،«َفَؾْقَس ِم َٓ َيْؾَزم َأْن َيْخُرج َط َوإِْن َكاَن  ،َو

ِـّل»َفَؿْعـَك  :إِْطَراًضا َوَتـَطًُّعا ُيْػِضل إَِلك اِْطتَِؼاد َأْرَجِحقَّة َطَؿؾف َلقَْس َطَؾك  «َفَؾْقَس ِم

ـْ اْلُؽْػر. :مِؾَّتِل
َنَّ اِْطتَِؼاد َذلَِؽ َكْقع مِ

ِ
 هإ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 14٢1(، ومسؾؿ )5٢63أخرجف البخاري ) (1)
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(069)  

ِ
ـِ التَّبَتُِّؾ َكْفقًا َيْلُمُرَكا بِالبَاَءةِ، َوَيـْفَ  ملسو هيلع هللا ىلصَوَطـُْف َقاَل: َكاَن َرُسقُل اهلل ك َط

ُجقا الَقُدودَ »َشِديًدا، َوَيُؼقُل:  ل ُمَؽاثٌِر بُِؽؿُ  الَقُلقدَ  َتَزوَّ . َرَواُه «إَْكبَِقاَء َيْقَم الِؼَقاَمةِ  َفنِكِّ

ـُ ِحبَّاَن. َحُف اْب َأْحَؿُد، َوَصحَّ
(1)

 

ـِ ِحبَّاَن َوَلُف َشاِهٌد ِطـْ  (069) ، َواْب ـْ َحِديِث َمْعِؼِؾ َأْيًضا َد َأبِل َداُود، َوالـََّسائِلُّ
مِ

ـِ َيَساٍر.ا ْب
(2)

 

 ديثاحاملسائل واألحكام املستفادة من األ

 ذهِ ايعٚاد. ز:1ش َػأي١

 قّسَؿ العؾؿاُء أحقاَل الرجِؾ يف التزويج إىل أقسام:

طىل كػسف مـ القققع يف التائؼ إلقف، الؼادر طىل ُمَمكِِف، الخائػ  القطه األول:

 الؿعصقة.

: يجب طؾقف الـؽاح يف ققل طامة الػؼفاء: ٕكف يؾزمف  قال ابً قذامة

 هإطػاف كػسف، وصقهنا طـ الحرام، وصريؼف الـؽاح.ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، مـ صريؼ خؾػ بـ 4٢28(، وابـ حبان )3/158. أخرجف أمحد )ذػٔ صرٝس بؿٛاٖسٙ (1)

خؾقػة حدثـل حػص بـ طؿر طـ أكس بـ مالؽ بف. وإسـاده حسـ. وهق صحقح بشقاهده مـفا 

 الذي بعده. 

(، مـ 4٢57( )4٢56ـ حبان )(، واب66-6/65(، والـسائل )2٢5٢. أخرجف أبقداود )صرٝس (2)

صريؼ: يزيد بـ هارون، أخبركا الؿستؾؿ بـ سعقد، طـ مـصقر بـ زادان، طـ معاوية بـ قرة، طـ 

فؼال: إين أصبت امرأة ذات حسب ومجال،  معؼؾ ابـ يسار، بف، ولػظف: )جاء رجؾ إىل الـبل 

 « تزوجوا الودود...»أتاه الثالثة فؼال: ، ثؿ أتاه الثاكقة، فـفاه، ثؿ «ال»وإهنا ٓ تؾد، أفلتزوجفا؟ قال: 

 ، وإسـاده صحقح.فذكره كحديث أكس
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: الؿستطقع الذي يخاف الضرر طىل كػسف، الػتحكؿا يف   وقال القشطيب

زويج ٓ يختؾػ يف وجقب وديـف مـ العزوبة بحقث ٓ يرتػع طـف ذلؽ إٓ بالت

 هالتزويج طؾقف.ا

لقس يف الؿسللة إمجاٌع، بؾ ضاهر الـؼؾ طـ الشافعل يف كتب مذهبف أكف  ُ :قهت

يرى آستحباب، وكذا يف مذهب الؿالؽقة. والؼقل بالقجقب هق مذهب 

 الظاهرية أيًضا، وقال بف أبق طقاكة آسػرائقـل مـ الشافعقة.

ألدلة أمرة بذلؽ كؿا يف أحاديث الباب، : لانصحيحهق  ًانقٌل ثبنٌجٌة

م طـ  وٕكف يخاف طىل كػسف الؿحرم، ومحؾ القجقب فقؿا إذا مل يؿؽـف دفع الؿحرَّ

ا إن كاكت لف مؾؽ يؿقـ: فال يجب طؾقف الزواج كؿا كبف طىل  كػسف إٓ بالزواج، فلمَّ

 (.5٢65) الػتحذلؽ ابـ حزٍم، والشقكاين، وابـ دققؼ العقد كؿا يف 

: الذيـ قالقا بالقجقب ققَُّدوه بؿا إذا مل يـدفع التققان  ال احلافظق

ـَ التزويج.ا  هبالتسري، فنذا مل يـدفع: تعقَّ

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک  ﴿ ودليلُ:

.[3الـساء:] ﴾گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ
(1)

 

 حظقر.الؿالقققع يف معفا مـ لف شفقة يلمـ  القطه الثاىي:

 ب، وهق ققل البايف  اردةالقلف الـؽاح طـد الجؿفقر: لألدلة  فقستحب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1815 )الؿحىل (3/37- )بداية الؿجتفد( 5٢65) الػتح (9/341 )الؿغـلاكظر:  (1)

السقؾ (2/243 )البقان (9/1٢9.) 
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 الؿالؽقة، والحـابؾة، وأصحاب الرأي. 

 وقال ابـ حزم بقجقبف وهق رواية طـ أمحد، وقال الشافعل: التَّخؾِّل لعبادة اهلل

 .[39آل طؿران:] ﴾ڄ ڄ﴿بؼقلف:  طزوجؾ أفضؾ: ٕنَّ اهلل مدح يحقك 

ة القاردة يف الحث طىل الزواج، وقد ذكر بعضفا : لألدلًانصحيح قٌل اجلًيٌز

ڱ  ڱ ں ﴿يف الباب، وٕنَّ ذلؽ مـ ســ الؿرسؾقـ، قال اهلل طز وجؾ: 

، والـؽاح فقف مصالح كثقرة يمجر طؾقفا [38الرطد:] ﴾ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

اإلكسان: فنكف يشتؿؾ طىل تحصقـ الديـ وإحرازه، وتحصقـ الؿرأة وحػظفا، 

، وغقر ذلؽ ـسؾ، وتؽثقر إمة، وتحؼقؼ مباهاة الـبل والؼقام هبا، وإيجاد ال

 مـ الؿصالح الراجح أحدها طىل كػؾ العبادة، فؿجؿقطفا أوىل.

: ففق شرطف، وشرطـا وارد بخالفف: ففق أوىل.وأما ما ُذكر طـ يحقك 
(1)

  

مـ ٓ شفقة لف، إما ٕكف مل يخؾؼ لف شفقة كالِعـِّقـ، أو كاكت  القطه الثالث:

 فذهبت بِؽِبٍَر، أو مرٍض وكحقه. لف شفقة

 :فػقف وجفان لؾحـابؾة 

 يستحب لف الـؽاح: لعؿقم إدلة الحاثَّة طىل الزواج. أحذٍنا:

التخظ لف أفضؾ: ٕكف ٓ يحصؾ مصالح الـؽاح، ويؿـع زوجتف مـ  الثاىي:

التحصقـ بغقره، ويضر هبا، ويحبسفا طىل كػسف، ويعرض كػسف لقاجبات وحؼقق 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/113.)البقان (1815 )الؿحىل (8/7 )اإلكصاف (9/341-343 )الؿغـلاكظر:  (1)



 12 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

ؿؽـ مـ الؼقام هبا، ويشتغؾ طـ العؾؿ والعبادة بؿا ٓ فائدة فقف، وإخبار لعؾف ٓ يت 

 تحؿؾ طىل مـ لف شفقة: لؿا فقفا مـ الؼرائـ الدالة طىل ذلؽ.

وهذا القجف لؾحـابؾة أصح، وهق مذهب الشافعقة، وقد قال بعض الػؼفاء: 

 السقؾ الجراريف  إذا أضرَّ بامرأتف: َحُرَم طؾقف الزواج، وقد ردَّ ذلؽ الشقكاين 

مره بف أبؾ ما  ،حؾ اهلل لفأكسان ترك ما وٓ يؾزم اإل ،هذا التحريؿ ٓ وجف لففؼال: 

يعـل طدم قدرتف طىل القطء يجعؾ - فقف بتجقيز وققع الؿعصقة مـ غقره فُ بَ ورغَّ 

وهذه الؿرأة قد  ،ىل غقرهإفذكب كؾ مذكب طؾقف ٓ يتعداه  -الؿرأة تعؿؾ الؿعصقة

مرها أوتشؽق  ،ف طؾقفامَ رَّ ن تدع ما َح أطؾقفا  واوجٌب  ،اا ومخرجً ا فرًج جعؾ اهلل لف

 ،ملسو هيلع هللا ىلصة التل شؽت زوجفا اىل رسقل اهلل أام الشريعة كؿا وقع ذلؽ مـ الؿرؽَّ اىل ُح 

ن يعػفا أفنذا كان إمساكف لفا مع طجزه طـ  .إكؿا معف كفدبة الثقب :وقالت

ڀ ﴿ :وقد قال اهلل سبحاكف ،امساك لفا ضرارً فذلؽ مـ اإل :ويؽسر سقرة شفقهتا

پ    ﴿ :وقد قال تعاىل ،ا مـ الؿضارة لفايًض أوهق  ،[231البؼرة:] ﴾ڀ ٺ

ويف الشريعة الؿطفرة ما يدل طىل جقاز  ،وهذا مضار لفا ،[6الطالق:] ﴾پ

يضا جقاز أوفقفا  ،«؟ترديـ طؾقف حديؼتفأ» :الػسخ بؿجرد الؽراهة كؿا يف حديث

كف ٓ وجف لؾحؽؿ هبذا التحريؿ بادئ أهبذا تعرف و ،طقاز طـ الـػؼةالػسخ لإل

فنكف قد يتحقل  :وهؽذا ٓ وجف لؾحؽؿ بالتحريؿ طىل طارف التػريط مـ كػسف ،بدء

وبعد هذا كؾف فالطالق بقده إذا استؿر طىل هذا  ف،ترضك الؿرأة بتػريط وقد ،الحال

ا ؿَ ـلِ  :ص مـفن تطؾب الخالأيضا لفا أو ،والطبقعة الـاقصة ،ة الؿذمقمةقَّ جِ الَس 



ٜٓٚهاِح   13 ٔنَتاُب اي

 
هاا.ـَ مْ دَّ قَ 

(1)
  

مـ ٓ شفقة لف يف الجؿاع، وهق قادر طؾقف، فؿـ الػؼفاء مـ  القطه السابع:

أكف ُيستَحبُّ يف حؼف، وذلؽ ٕكف يحصؾ ًانصحيح جعؾ الـؽاح يف حؼ هذا ُمباًحا، 

 مـف الـسؾ، وتحصقـ امرأة، وتشؿؾف إدلة التل فقفا الحث طىل الـؽاح.

طة مـ أهؾ العؾؿ، وهق مذهب الحـػقة، وقال بف بعض وهبذا يؼقل مجا

 الحـابؾة، والؿالؽقة، والشافعقة.

(: والحاصؾ أنَّ الـؽاح سـة 2/245) السقؾيف   قال الؼوكاىي

ممكدة، فال وجف لجعؾ بعض أقسامف ُمباًحا: فننَّ ذلؽ دفع يف وجف إدلة، ورد 

عؿ مـ كان فؼقًرا ٓ يستطقع لؾترغقبات الؽثقرة يف صحاح إحاديث وحساهنا. ك

الؼقام بؿمكة الزوجة: فؾف رخصة يف ترك هذه السـة الحسـة: لؼقلف طزوجؾ: 

.اكتفك الؿراد.[33الـقر:] ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ﴿
(2)

 

الظاهرية يقجبقن الـؽاح طىل كؾ قادر طىل القطء، وطىل ممن  تيبيُ:

الـؽاح.
(3)

  

مـ أمر اإلسالم يف شلء. وقال  : لقست العزبةقال اإلمام أمحد  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.5٢65) الػتح (2/243-244 )السقؾ (9/113 )البقان (9/343- )الؿغـلاكظر:  (1)

 اإلكصاف (9/341 )الؿغـل (2/245 )السقؾ (9/114 )البقان( 5٢65) الػتحاكظر:  (2)

(8/7 )البداية (3/37.) 

  (1815.)الؿحىلاكظر  (3)



 14 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

أيًضا: مـ دطاك إىل غقر التزويج: فؼد دطاك إىل غقر اإلسالم، ولق تزوج بشر كان  

قد تؿَّ أمره.
(1)

 

 ذهِ ا٫ختضا٤. ز:2ش َػأي١

 آختصاء هق صؾب الخصاء، والخصاء هق الشؼ طىل إُكثققـ واكتزاطفؿا.

طىل  طـ سعد بـ أبل وقاص قال: ردَّ رسقل اهلل  الصحقحقـويف 

طثؿان بـ مظعقن التَّبتؾ، ولق أذن لف: ٓختصقـا.
(2)

 

، ملسو هيلع هللا ىلصأيًضا طـ ابـ مسعقد قال: ُكـَّا كغزو مع رسقل اهلل  الصحقحقـويف 

... الحديث. ولقس لـا شلء، فؼؾـا: أٓ كستخصل؟ فـفاكا طـ ذلؽ
(3)

 

 فػل هذيـ الحديثقـ الـفل طـ الِخصاء.

هنل تحريؿ بال خالف يف بـل (: وهق 5٢75) الػتحيف   قال احلافظ

 هآدم.ا

ُٜػترب ايتعٚد بأنثط َٔ ٚاذس٠؟ ز:3ش َػأي١  ٌٖ 

 .إشفر طـد الحـابؾة أن آقتصار طىل واحدة أفضؾ: ٕكف أقرب إىل العدل 

  وذهب بعضفؿ إىل أنَّ الزيادة طىل القاحدة أفضؾ، ويستحب الزيادة، ويجب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/341.)الؿغـلاكظر:  (1)

 (.14٢2(، ومسؾؿ برقؿ )5٢73أخرجف البخاري برقؿ ) (2)

 (.14٢4(، ومسؾؿ برقؿ )5٢75( )5٢71أخرجف البخاري برقؿ ) (3)



ٜٓٚهاِح   15 ٔنَتاُب اي

َب: ]باب العدل، وهذا ققل بعض الحـابؾة، وهق ضاهر تبقيب البخاري،   فؼد بقَّ

كثرة الـساء[، وأسـد تحتف ققل ابـ طباس لسعقد بـ جبقر: تزوج: فننَّ خقر هذه 

إمة أكثرها كساء، وهذا الؼقل أصح لؿـ قدر طىل كػاية زوجاتف، وأمـ طىل 

كػسف مـ الجقر.
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.5٢69) الػتح (8/15-16 )اإلكصافاكظر:  (1)



 16 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 
ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (069) ـِ الـَّبِلِّ  ،َوَط َ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَط ِٕ ـَْؽُح الَؿْرَأُة  : لََِملَِفا ْربَعٍ ُت

ـِ َترِبَْت َيَداكـَولِ  ي . ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف َمَع َبِؼقَِّة «َحَسبَِفا َولَِجََملَِفا َولِِديـَِفا، َفاْضَػْر بَِذاِت الدِّ

بَْعِة. السَّ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 .«َفاَحَسبِ ـلِ »قٛي٘:  ز:1ش َػأي١

بػتح الؿفؿؾتقـ، ثؿ مقحدة، أي: شرففا، والحسب يف إصؾ الشرف 

وا مـاقبفؿ،  بأباء، وبإقارب، ملخقٌذ مـ الحساب: ٕهنؿ كاكقا إذا تػاخروا طدُّ

 ومآثر آبائفؿ، وققمفؿ، وحسبقها، َفُقْحَؽؿ لؿـ زاد طدده طىل غقره.

 الؿراد بالحسب هـا الِػَعال الحسـة. وقيل:

 ؿراد الؿال، وهق مردود: لذكر الؿال قبؾف، وذكره معطقًفا طؾقف.ال وقيل:

(، وصححف ابـ حبان 6/64(، والـسائل )5/353وأما ما أخرجف أمحد )

حساب أهؾ الدكقا أإنَّ »(، مـ حديث بريدة رفعف: 2/163(، والحاكؿ )7٢٢)

 .«الذي يذهبقن إلقف الَمل

فقؼقم الـسب الشريػ  فقحتؿؾ أن يؽقن الؿراد: أكف حسب مـ ٓ حسب لف،

لصاحبف مؼام الؿال لؿـ ٓ كسب لف، أو أنَّ مـ شلن أهؾ الدكقا رفعة مـ كان كثقر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، والـسائل 2/428(، وأمحد )2٢47(، وأبقداود )1466(، ومسؾؿ )5٢9٢أخرجف البخاري ) (1)

 (، ومل يخرجف الترمذي. 1858(، وابـ ماجف )6/68)



ٜٓٚهاِحٔن   17 َتاُب اي

، ولق كان رفقع الـسب كؿا هق   الؿال، ولق كان وضقًعا، وضعة مـ كان ُمِؼالا

مقجقد ُمشاهد.
(1)

  

 .«َترِبَْت َيَداك»قٛي٘:  ز:2ش َػأي١

خبر بؿعـك الدطاء، لؽـ ٓ  أي: َلِصَؼتَا بالتراب، وهل كـاية طـ الػؼر، وهق

ُيراد بف حؼقؼتف، وذكروا لفا معاٍن أخرى هذا أرجحفا.
(2)

 

ُٜطاز ايعٚاد بٗا. ز:3ش َػأي١  ايضؿات املػترػ١ٓ يف املطأ٠ اييت 

ـَة: لفذا الحديث  استحبَّ أهؾ العؾؿ يف الؿرأة أن تؽقن تؼقة، ورطة، َديِّ

ـِ َترِبَْت َيَداك» ي  .«َفاْضَػْر بَِذاِت الدِّ

يًضا أن تؽقن ولقًدا لقست بعاقر: لحديث معؼؾ بـ يسار واستحبقا أ

 الؿتؼدم، وكذا حديث أكس.

واستحبقا أيًضا أن تؽقن ودوًدا، وهل التل تعؿؾ إطؿال التل تحبب زوجفا 

 إلقفا، وتجتـب إطؿال التل تسخطف.

هالَّ بؽًرا تالطبفا »لجابر:  واستحبقا أيًضا أن تؽقن بؽًرا: لؼقلف 

.«وتالطبؽ
(3)

 

واستحبقا أيًضا أن تؽقن ذات كسب: لحديث الباب، وذات مجال حتك يؽقن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.5٢9٢) الػتحاكظر:  (1)

 (.5٢9٢) الػتحاكظر  (2)

 .( مـ ]كتاب الرضاع[ مـ حديث جابر 54(، ومسؾؿ برقؿ )5٢79أخرجف البخاري برقؿ ) (3)



 18 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 ذلؽ سببًا يف آئتالف، ودوام العشرة الحسـة. 

وأباحقا أن يتزوج الرجؾ الؿرأة لؿالفا حتك تؽقن طقًكا لف طىل إوٓد، وتؼؾ 

يـ طىل الؿرأة  صؾبات الؿرأة لزوجفا، وُيؽره لؾؿسؾؿ أن يؼدم غقر ذات الدِّ

.«الدكقا متاع وخقر متاطفا الؿرأة الصالحة»: لحة: لؼقلف الصا
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(، مـ حديث طبداهلل بـ طؿرو بـ العاص 1467أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)



ٜٓٚهاِح   19 ٔنَتاُب اي

 
َج َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَوَطـُْف َأنَّ الـَّبِلَّ  (069) َل إْكَساًكا إَذا َتَزوَّ ، بَاَرَك اهللُ َلؽ»َكاَن إَذا َرفَّ

ـَُؽََم فِل َخْقرٍ  ، . َرَواُه َأْح «َوبَاَرَك َطَؾْقؽ، َوَجَؿَع بَْق َحُف التِّْرمِِذيُّ َؿُد، َوإَْرَبَعُة، َوَصحَّ

ـُ ِحبَّاَن. ـُ ُخَزْيَؿَة، َواْب َواْب
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 ايسعا٤ بايٖطؾا٤ يًُتعٚد. ز:1ش َػأي١

فاء: هق آلتئام، والؿقافؼة، وحسـ العشرة، وهق مـ )رفل الثقب، رفقتف  الرَّ

م وآئتالف مع زوجف، وُيستحب أن ُيدطك رفًقا( وهق دطاء لؾزوج بآلتئا

 .لؾؿتزوج بالدطاء الؿذكقر يف حديث أبل هريرة 

دطا لعبد الرمحـ بـ طقف، ولجابر بـ  أنَّ الـبل  الصحقحقـويف 

.«بارك اهلل لؽ»اهلل بؼقلف لؽؾ واحد مـفؿا:  طبد
(2)

 

فاء والبـقـ. وقد جاء يف بعض إحاديث أنَّ أهؾ الجاهؾقة كاكقا يؼقلقن: بالرَّ 

، وهق «ٓ تؼقلقا هؽذا، وققلقا: بارك اهلل لؽؿ، وبارك طؾقؽؿ»:  فؼال الـبل

 (.176-175)ص آداب الزفاف، كؿا يف حديث يحسـف اإلمام إلباين 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (259 ،)طؿؾ الققم والؾقؾة(، والـسائل يف 213٢)(، وأبقداود 2/381. أخرجف أمحد )ذػٔ (1)

(، مـ صريؼ: طبدالعزيز 4٢52(، وابـ حبان )19٢5(، وابـ ماجف )1٢91والترمذي )

، وهذا إسـاد حسـ طىل شرط الدراوردي، طـ سفقؾ بـ أبل صالح، طـ أبقف، طـ أبل هريرة 

 مسؾؿ. 

 ( مـ ]كتاب الرضاع[.55(، و )1427)(، ومسؾؿ برقؿ 5367( )5155رقؿ ) البخارياكظر:  (2)



 2٢ ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 
(: اختؾػ يف طؾة الـفل طـ ذلؽ، فؼقؾ: 5155) الػتحيف   قال احلافظ

ؾ: لؿا فقف مـ اإلشارة إىل بغض البـات ٕكف ٓ محد فقف وٓ ثـاء، وٓ ذكر هلل. وقق

كره الؾػظ لؿا فقف مـ  ملسو هيلع هللا ىلصلتخصقص البـقـ بالذكر. قال ابـ الؿـقر: الذي يظفر أكف 

ًٓ ٓ دطاًء.ا  همقافؼة الجاهؾقة: ٕهنؿ كاكقا يؼقلقكف تػاؤ

ويستحبُّ أيًضا لؾـساء أن َيدِطقـ هبذا الدطاء لؾؿرأة الؿتزوجة، ويف 

الصحقحقـ ة ُقْؾـ لعائشة طـد زفاففا: طىل الخقر والبركة، وطىل خقر أنَّ الـسق

صائر.
(1)

 

الؾفؿ »ُيستَحبُّ لؾؿتزوج إذا تزوج امرأة أن يلخذ بـاصقتفا، ويؼقل:  

إين أسللؽ مـ خقرها، وخقر ما جبؾتفا طؾقف، وأطقذ بؽ مـ شرها، وشر ما جبؾتفا 

«طؾقف
(2)

عقب طـ أبقف طـ جده ، ثبت ذلؽ بنسـاد حسـ مـ صريؼ: طؿرو بـ ش

 مرفقًطا.

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1422(، ومسؾؿ برقؿ )5156أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

( 24٢) طؿؾ الققم والؾقؾة(، والـسائل يف 1918(، وابـ ماجف )216٢أخرجف أبق داود ) (2)

(263.) 
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ـِ َمْسُعقدٍ  (066)  ْب

ِ
ـْ َطبِْداهلل   ،َوَط

ِ
َد فِل  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َطؾََّؿـَا َرُسقُل اهلل التََّشفُّ

ـْ ُشُرورِ  إنَّ الَحْؿَد هللِ »: الَحاَجةِ   ِم
ُف َوَكْسَتْغِػُرُه َوَكُعقُذ بِاهللِ ـُ ـَا،  َكْحَؿُدُه َوَكْسَتِعق َأْكُػِس

ـْ َيْفدِ  َّٓ اهللُ،  هِ َم َٓ إَلَف إ ـْ ُيْضؾِْؾ َفاَل َهادَِي َلُف، َوَأْشَفُد َأْن  اهللُ َفاَل ُمِضؾَّ َلُف، َوَم

ًدا َطْبُدُه َوَرُسقُلفُ  َرَواُه َأْحَؿُد، َوإَْرَبَعُة، . ، َوَيْؼَرُأ َثاَلَث آَياٍت «َوَأْشَفُد َأنَّ ُُمَؿَّ

ـَُف التِّ  ، َوالَحاكُِؿ.َوَحسَّ ْرمِِذيُّ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 اشبٛب١ قبٌ عكس ايٓهاح. ز:1ش َػأي١

َأْو  ،َوُيْستََحبُّ أَْن َيْخُطَب اْلَعاقِدُ  (9/464 :)الؿغـليف   قال ابً قذامة

ـْ َذلَِؽ ، َغقُْرُه َقبَْؾ التََّقاُجِب، ُثؿَّ َيُؽقَن اْلَعْؼُد َبْعَدهُ 
َتَعاَلك،  َأْن َيْحَؿَد اهللَ  َوُيْجِزُئ مِ

َد، َوُيَصؾَِّل َطَؾك َرُسقِل اهلل ـِ  ُؿْستََحبُّ أَْن َيْخُطَب بُِخْطبَِة َطبِْد اهللـَوالْ  ملسو هيلع هللا ىلص َوَيتََشفَّ ْب

َثـَا  ...-يف حديث الباب يعـل التل رواها طـ الـبل - َمْسُعقدٍ  ُل: َحدَّ َقاَل اْلَخالَّ

ـُ َحـْبٍَؾ إَذا َحَضَر َطْؼَد كَِؽاٍح َأُبق ُسَؾقَْؿاَن إَماُم َصَرُس  َماُم أَْحَؿُد ْب قَس، َقاَل: َكاَن اإْلِ

ـِ َمْسُعقدٍ، َقاَم َوَتَرَكُفْؿ. َلْؿ ُيْخَطْب فِقِف بُِخْطبَِة َطبِْد اهلل ـْ أَبِل َطبِْد الؾَِّف  ْب
َوَهَذا َكاَن مِ

َٓ طَ ـَطَؾك َصِريِؼ الْ  يَجاِب ُؿبَاَلَغِة فِل اْستِْحبَابَِفا،  ـَ إْسَؿاِطقَؾ  :َؾك اإْلِ َفنِنَّ َحْرَب ْب

َع فِل  ـِ َمْسُعقدٍ؟ َفَقسَّ َْحَؿَد: َفقَِجُب َأْن َتُؽقَن ُخْطبَُة الـَِّؽاِح مِثَْؾ َقْقِل اْب
ِ

َقاَل: ُقْؾت ٕ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 1٢5-3/1٢4(، والـسائل )2118(، وأبقداود )393-1/392. أخرجف أمحد )صرٝس (1)

(، وهق حديث صحقح، وقد 183-2/182(، والحاكؿ )1892وابـ ماجف ) (،11٢5والترمذي )

 قادطل واإلمام إلباين رمحة اهلل طؾقفؿا. الصححف اإلمام 



 22 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 .اكتفك الؿراد.َذلَِؽ  

ـْ أَْهِؾ ا (9/465 :) وقال
ْلِعْؾِؿ َطؾِْؿـَاُه، َواْلُخْطبَُة َغقُْر َواِجبٍَة ِطـَْد َأَحٍد مِ

َّٓ َداُود ُف َأْوَجبََفا: لَِؿا َذَكْرَكاُه. :إ ، َيا َرُسقَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلصَوَلـَا َأنَّ َرُجاًل َقاَل لِؾـَّبِلِّ  َفنِكَّ

ْجـِقَفا. ـْ اْلُؼْرآنِ » :ملسو هيلع هللا ىلص َفَؼاَل َرُسقُل اهلل َزوِّ ْجُتَؽَفا بََِم َمَعؽ ِم َوَلْؿ ، ُمتََّػٌؼ َطَؾقْف «َزوَّ

 ه.اُخْطبَةً  َيْذُكرْ 

(: وقد قال أهؾ العؾؿ: إنَّ الـؽاح 11٢5طؼب الحديث )  قال الرتمزي

 هجائز بغقر خطبة، وهق ققل سػقان الثقري، وغقره مـ أهؾ العؾؿ.ا

(: وقد شرصف بعض أهُؾ الظاهر، وهق 5146) الػتحيف   قال احلافظ

.ا  هشاذٌّ
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ـْ َجابٍِر  (069)   َوَط

ِ
، الَؿْرَأةَ  إَذا َخَطَب َأَحُدُكؿُ » :ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

ـَْفا إَلك َما َيْدُطقُه إَلك كَِؽاِحَفا َفْؾَقْػَعْؾ  َفنِنِ  ُظَر ِم ـْ . َرَواُه َأْحَؿُد، «اْسَتَطاَع َأْن َي

َحُف الَحاكِؿُ  .َوَأُبقَداُود، َوِرَجاُلُف ثَِؼاٌت، َوَصحَّ
(1)

 

ـِ الُؿِغقَرةِ وَ  (069) .َلُف َشاِهٌد ِطـَْد التِّْرمِِذيِّ َوالـََّسائِلُّ َط
(2)

 

ـِ َمْسَؾَؿةَ  (060) ِد ْب ـْ َحِديِث ُمَحؿَّ
ـِ ِحبَّاَن مِ ـِ َماَجْف َواْب .َوِطـَْد اْب

(3)
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، والحاكؿ 2٢82(، وأبقداود )36٢، 3/334. أخرجف أمحد )ذػٔ بصات٘، صرٝس بؿٛاٖسٙ (1)

 (4/428 ،)قهؿ واإليفامال(، والبزار كؿا يف 3/14(، وأخرجف أيًضا الطحاوي )2/165)

(، كؾفؿ مـ صريؼ ابـ إسحاق طـ داود بـ الحصقـ طـ واقد طـ جابر بف. وقد 7/84والبقفؼل )

اختؾػ الرواة طىل ابـ إسحاق يف تسؿقة )واقد( فؿـفؿ مـ يؼقل )واقد بـ طؿرو بـ سعد بـ معاذ( 

مجفقل. وإكثر رووه وهذا ثؼة، ومـفؿ مـ يؼقل )واقد بـ طبدالرمحـ بـ سعد بـ معاذ( وهذا 

وسؿقه )ابـ طؿرو( فروايتفؿ أوىل وأرجح. وابـ إسحاق قد صرح بالتحديث طـد أمحد 

 ( والحاكؿ، فالحديث حسـ، وهق صحقح بشقاهده التل بعده. 3/36٢)

(، وغقرمها مـ صرق طـ طاصؿ 8٢-6/97(، والـسائل )1٢87. أخرجف الترمذي )صرٝس (2)

اكظر » زين طـ الؿغقرة بـ شعبة أكف خطب امرأة فؼال الـبل إحقل طـ بؽر بـ طبداهلل الؿ

. وهذا اإلسـاد رجالف ثؼات، وقد قال ابـ معقـ: مل يسؿع بؽر مـ «إلقفا، فنكه أحرى أن يمدم بقـؽام

 ( فاإلسـاد صحقح. 7/139) العؾؾالؿغقرة، ولؽـ خالػف الدارقطـل فلثبت سؿاطف مـف كؿا يف 

(، وغقرمها 4٢42(، وابـ حبان )1864. أخرجف ابـ ماجف )ث صرٝسإغٓازٙ ععٝـ، ٚاسبسٜ (3)

وقد وجد اختالف يف إسـاده، ولعؾف بسبب الحجاج بـ أرصاة فنن آختالف دائر طؾقف، وقد كان 

فقف ضعػ، وهق مدلس ومل يصرح بالتحديث، ويف إسـاده محؿد بـ سؾقؿان بـ أبل حثؿة، وهق 

 (.412-25/41٢) تحؼقؼ الؿسـدمجفقل الحال. اكظر 

. «إذا ألؼي يف قؾب امرئ خطبة المرأة فال بلس أن يـظر إلقفا»ولػظ حديث محؿد بـ مسؾؿة: 

(، 5/424وهق حديث صحقح بشقاهده التل قبؾف. ويف هذا الباب حديث أبل محقد: أخرجف أمحد )

 بـ (، مـ صريؼ زهقر بـ معاوية ثـا طبداهلل915) إوسط(، والطبراين يف 3/14والطحاوي )

إذا خطب »: قال: قال رسقل اهلل  طقسك حدثـل مقسك بـ طبداهلل بـ يزيد طـ أبل محقد 

 .«أحدكم امرأة فال جـاح عؾقه أن يـظر إلقفا إذا كان إكام يـظر إلقفا خلطبتفا وإن كاكت ال تعؾم

 وإسـاده صحقح، رجالف رجال الشقخقـ إٓ مقسك، وهق ثؼة مـ رجال مسؾؿ فؼط. 



 24 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 
ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (099) َج اْمَرَأًة:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ  َولُِؿْسؾٍِؿ َط َقاَل لَِرُجٍؾ َتَزوَّ

، َقاَل:  «ْرَت إَلْقَفا؟َأَكظَ » َٓ .«اْذَهْب َفاْكُظْر إَلْقَفا»َقاَل: 
(1)

 

 حاديثاملسائل واألحكام املستفادة من األ

بؽسر الخاء الؿعجؿة بعدها مفؿؾة، ثؿ مقحدة هل صؾب كؽاح  اخِلْطبة:

 الؿرأة.

 ذهِ ايٓظط إىل َٔ أضاز خٛبتٗا. ز:1ش َػأي١

ؿ طىل مشروطقة الـظر إىل مـ أراد خطبتفا: لألدلة القاردة يف طامة أهؾ العؾ

أحاديث الباب، وكؼؾ ابـ قدامة طدم الخالف يف مشروطقة ذلؽ، والقاقع أكف قد 

وجد خالف، فؼد كؼؾ الطحاوي طـ ققم أكف ٓ يجقز الـظر إلقفا قبؾ العؼد: ٕهنا 

 لقاردة.لقست محرًما لف، وهذا ققٌل شاذ مردود، مخالػ لألحاديث ا

  هؾ هق مستحب أم مباح؟ -أطـل الجؿفقر-واختؾػقا 

، وقال الجؿفقر: لف الـظر إلقفا االستحجبةإىل ضاهر إحاديث هق  ًاألقسة

وإن مل تعؾؿ. ويدل طؾقف حديث أبل محقد الذي ذكركاه يف تخريج أحاديث الباب، 

ٓ يػعؾ ذلؽ : إٓ أكف ًانصحيح قٌل اجلًيٌزوقال مالؽ يف رواية: يشترط إذهنا. 

إٓ بنذن ولقفا: حتك ٓ يتفؿ يف ديـف، وحتك ٓ يتذرع بذلؽ أصحاب الػساد.
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1424مسؾؿ برقؿ ) أخرجف (1)

  (8/17.)اإلكصاف (9/121- ،)البقان (5126 ،)الػتح (9/489 ،)الؿغـلاكظر:  (2)
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 َا ٖٛ املٛعع ايصٟ جيٛظ ايٓظط إيٝ٘ َٔ املطأ٠ املدٛٛب١؟ ز:2ش َػأي١

  ذهب مجفقر العؾؿاء إىل أكف يـظر إىل القجف والؽػقـ فؼط: وطؾؾ بعضفؿ

لؿؼصقد: فننَّ القجف ذلؽ بلهنؿا لقسا بعقرة، وٕنَّ يف الـظر إلقفؿا يحصؾ ا

 مجؿع الؿحاسـ، وبالقد يعؾؿ كعقمة بدهنا.

  وذهب داود، وإوزاطل، وأمحد يف رواية إىل أكف يـظر إىل مجقع جسؿفا طدا

 .أباح الـظر وأصؾؼ: فجاز الـظر إىل مجقع الؿرأة العقرة الؿغؾظة: ٕنَّ الـبل 

 وهذا ققٌل ضعقٌػ.

 ـ يد، أو قدم، أو كحق ذلؽ مع القجفوطـ أمحد رواية إىل ما يظفر غالبًا م. 

، واستؼرب انساجحوهذا اختقار الصـعاين، ورجحف الشقخ ابـ طثقؿقـ، وهق 

 .الصحقحةيف  هذا الؼقل اإلمام إلباين 

ا ـلَ  ملسو هيلع هللا ىلصَما َيْظَفُر َغالِبًا، َأنَّ الـَّبِلَّ  إَِلك َوَوْجُف َجَقاِز الـََّظرِ :  قال ابً قذامة ؿَّ

ـْ َغقِْر ِطْؾِؿَفاَأذَِن فِل ال
ُف َأذَِن فِل الـََّظِر إَلك َجِؿقِع َما َيْظَفُر َطاَدةً  :ـََّظِر إَلقَْفا مِ  :ُطؾَِؿ َأكَّ

ـُ إْفَراُد اْلَقْجِف بِالـََّظِر َمَع ُمَشاَرَكِة َغقِْرِه َلُف فِل الظُُّفقرِ 
َٓ ُيْؿؽِ َكَُّف َيْظَفُر َغالِبًا، إْذ 

ِ
 :َوٕ

اِرِع، َفُلبِقَح الـََّظُر  إَلقِْف َكاْلَقْجِف. َفُلبِقَح الـََّظرُ  َكََّفا اْمَرَأٌة ُأبِقَح َلُف الـََّظُر إَلقَْفا بَِلْمِر الشَّ
ِ

َوٕ

ـْ ُسْػقَانَ  ،َوَقْد َرَوى َسِعقدٌ  َؿَحاِرِم.ـمِـَْفا إَلك َذلَِؽ، َكَذَواِت الْ  ـِ  ،َط ـْ َطْؿِرو ْب َط

ـْ أَبِل َجْعَػٍر َقاَل: ،دِيـَارٍ  ـُ اْلَخطَّاِب اْبـََة َطؾِلٍّ َفَذَكَر مِـَْفا ِصَغًرا،  َط َخَطَب ُطَؿُر ْب

ـْ  .َفَؼاُلقا َلُف: إكََّؿا َردَّك َفَعاِوْدهُ  َفَؼاَل: ُكْرِسُؾ بَِفا إَلقْؽ َتـُْظُر إَلقَْفا َفَرِضقََفا، َفَؽَشَػ َط
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َٓ َأكَّؽ َأمِقُر الُؿمْ  َساقَِفا.  ـَ َلَؾَطْؿت َطقْـَؽ.َفَؼاَلْت: َأْرِسْؾ، َفَؾْق  هامِـِق

ٓ يثبت: ٕنَّ أبا جعػر مل يدرك طؿر، وأبق جعػر هق  وهذا إثر طـ طؿر 

.هتذيب الؽؿالمحؿد بـ طظ بـ الحسقـ كؿا يف مشايخ طؿرو بـ ديـار مـ 
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- (1/156الصحقحة (5126 )الػتح (8/17 )اإلكصاف (9/489- )الؿغـلاكظر:  (1)

157 )أحؽام الـظر (392- )الؿحىل (1877.) 
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ََّظِس ِّ اي ٌٌ ِفٞ َبِعِض َأِحَها  َفِص

 ايٓظط إىل شٚات احملاضّ. ز:1ش َػأي١

 جقز لؾؿحرم أن يـظر مـ ذات محرمف إىل ما يظفر مـ أهؾ العؾؿ مـ قال: ي

غالبًا، كالرقبة، والرأس، والؽػقـ، والؼدمقـ، وكحق ذلؽ، ولقس لف الـظر إىل ما 

يستر غالبًا، كالصدر، والظفر، وكحقمها، وهذا هق إشفر يف مذهب الحـابؾة، 

 وهق وجٌف لؾشافعقة.

 ة والركبة، وهق ققل ومـفؿ مـ قال: يجقز لف الـظر إىل ما طدا ما بقـ ا رَّ لسُّ

 بعض الحـابؾة، ووجٌف لؾشافعقة.

 .ومذهب أبل حـقػة: أكف يـظر إىل القجف، والرأس، والساققـ، والعضديـ 

 .وطـ أمحد رواية: يـظر إىل القجف والؽػقـ 

 .وقال ابـ حزم: يـظر إىل مجقع بدهنا ما طدا العقرة الؿغؾظة 

 اك مـ الـظ  ر إىل ذوات الؿحارم.ومـع الحسـ، والشعبل، والضحَّ

ُف ُيبَاُح الـََّظُر إَلك َما َيْظَفُر َغالِبًا:  قال ابً قذامة ِحقُح أَكَّ  لَِؼْقِل اهلل :َوالصَّ

َيةَ  [31الـقر:] ﴾ہ ہ ہ  ۀ ۀ﴿َتَعاَلك:  ْٔ َوَقاَلْت َسْفَؾُة بِـُْت  ،ا
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َن َيْلِوي َمِعل َوَمَع َأبِل ُحَذْيَػَة فِل إكَّا ُكـَّا َكَرى َسالًِؿا َوَلًدا، َكا ،ُسَفقٍْؾ: َيا َرُسقَل اهلل 

َتَعاَلك فِقِفْؿ َما َطؾِْؿت، َفَؽقَْػ َتَرى فِقِف؟  َوَقْد َأْكَزَل اهللُ  ،َبقٍْت َواِحٍد، َوَيَراكِل َفْضاًل 

 ،َها، َفَؽاَن بَِؿـِْزَلِة َوَلدِ «َأْرِضِعقِف َفَلْرَضَعْتُف َخْؿَس َرَضَعاٍت » :ملسو هيلع هللا ىلصَفَؼاَل َلَفا الـَّبِلُّ 

َرَواُه َأُبق َداُود َوَغقُْرهُ 
(1)

َفنِكََّفا  :َيـُْظُر مِـَْفا إَلك َما َيْظَفُر َغالِبًا َوَهَذا َدلِقٌؾ َطَؾك َأكَُّف َكانَ  ،

َٓ َتْسُتُر َأْصَراَفَفا. (َيَراكِل َفْضاًل )َقاَلْت:  تِل  َوَقاَل اْمُرُؤ  َوَمْعـَاُه فِل ثِقَاِب اْلبِْذَلِة الَّ

 ِس:اْلَؼقْ 

ْت لِ ـَفِجْئت َوقَ  ْْتِ إالَّ ُلْبَس ـلَ            اــَْوٍم ثَِقاَبَ ـْد َكضَّ لِ ــَة الْ ـَدى السِّ  ُؿَتَػضِّ

ْعرُ  َْصَراُف َوالشَّ ْٕ اْطتََؼَدْتُف َوَلًدا، ُثؿَّ  َفَؽاَن َيَراَها َكَذلَِؽ إذِ  :َومِثُْؾ َهَذا َيْظَفُر مِـُْف ا

ُفْؿ الـَّبِلُّ  افِِعلُّ  ا َيْستَِديُؿقَن بِِف َما َكاُكقا َيْعتَِؼُدوَكُف َوَيْػَعُؾقَكُف.َطَؾك مَ  ملسو هيلع هللا ىلصَدلَّ َوَرَوى الشَّ

ُمْسـَِدهِ فِل 
(2)

ـْ َزْيـََب بِـِْت َأبِل َسَؾَؿةَ   َبقْرِ  ،َط ـْ َأْسَؿاَء اْمَرَأةِ الزُّ
 ،أَكََّفا اْرَتَضَعْت مِ

َؾلَّ َوَأَكا َأْمُشُط َرْأِسل، َفقَْلُخُذ بِبَْعِض ُقُروِن َقاَلْت: َفُؽـْت َأَراُه َأًبا، َوَكاَن َيْدُخُؾ طَ 

. . َرْأِسل، َوَيُؼقُل: َأْقبِظ َطَؾلَّ ـُ
َٓ ُيْؿؽِ ـْ َهَذا 

َز مِ َنَّ التََّحرُّ
ِ

َٓ  َوٕ َفُلبِقَح َكاْلَقْجِف، َوَما 

َٓ َتْدُطق إَلك َكَظِرِه، َنَّ اْلَحاَجَة 
ِ

َٓ ُيبَاُح: ٕ ْفَقُة َوُمَقاَقَعُة  َيْظَفُر َغالِبًا  ـُ َمَعُف الشَّ َٓ ُتْمَم َو

ةِ  :َؿْحُظقرِ ـالْ  رَّ َم الـََّظُر إَلقِْف َكَؿا َتْحَت السُّ  ه.اَفُحرِّ

، واهلل أطؾؿ.انقٌل األًلهق  انساجح :ُ نو قبل أثٌ عجد اهلل غفس اهللُ
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اد صحقح.( بنسـ2٢61أخرجف أبق داود برقؿ ) (1)

 ( بنسـاد حسـ.2/25) ترتقب الؿسـدأخرجف الشافعل كؿا يف  (2)

 اإلكصاف (1878 )الؿحىل( 9/129-13٢) البقان (9/491-493 )الؿغـلاكظر:  (3)

(8/19 )أحؽام الـظر ( ٓبـ الؼطان.-312)ص 
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 عابط شات احملطّ. ز:2ش َػأي١

ـسٍب، أو رضاٍع، أو ذات الؿحرم هل كؾ مـ حرم طؾقف كؽاحفا طىل التلبقد، ب

تحريؿ الؿصاهرة بسبب مباح.
(1)

  

 عبس املطأ٠ ٌٖ ي٘ إٔ ٜٓظط إىل غٝست٘، َٚاشا ٜٓظط َٓٗا؟ ز:3ش َػأي١

  ٓمـ أهؾ العؾؿ مـ يؼقل: لؾعبد أن يـظر إىل القجف، والؽػقـ مـ سقدتف، و

 يـظر إىل أكثر مـ ذلؽ. وهذا ققل بعض الحـابؾة، وهق مذهب الحـػقة.

 ذوي الؿحارم، وهذا هق الصحقح طـد  ومـفؿ مـ جعؾ حؽؿف كحؽؿ

 الحـابؾة، وهق ققل بعض الشافعقة، والؿالؽقة.

  ،ومـفؿ مـ قال: حؽؿف مـفا كحؽؿ إجـبل، وهق إصح طـد الشافعقة

 وقال بف بعض الحـابؾة.

  وقال مالؽ: يـظر الغالم القغد إىل شعر سقدتف. وقال: يجقز لؾقغد أن يلكؾ

 الؿـظرة.مع سقدتف، وٓ يجقز ذلؽ لذي 

 الخػقػ العؼؾ، إمحؼ، الضعقػ. َٚع٢ٓ ايٛغس:

 ہ  ۀ ۀ﴿يف هذه الؿسللة ققلف تعاىل:  :ُ نو قبل أثٌ عجد اهلل غفس اهللُ

، [31الـقر:] ﴾﯀ ﮿ ﮾ ﮽﴿إىل ققلف تعاىل:  ﴾ھ ہ ہ ہ

أتك فاصؿة بعبد قد  (، أنَّ الـبل 41٢6) ســ أبل داوديف  وحديث أكس 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الؿغـل (9/493.) 
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ثقب إذا قـعت بف رأسفا مل يبؾغ رجؾقفا، وإذا غطَّت بف وهبف لفا، وطىل فاصؿة  

إكف لقس طؾقؽ »ما تؾؼك، قال:  رجؾقفا مل يبؾغ رأسفا، فؾؿا رأى رسقل اهلل 

 .لشقخـا  الصحقح الؿسـد، والحديث يف «بلس، إكَم هق أبقك، وغالمؽ

 وضاهر أية والحديث أنَّ حؽؿف كحؽؿ ذوي الؿحارم.

ل بعضفؿ أي ة بلنَّ الؿراد بذلؽ العبد الصغقر، وبعضفؿ قال: الؿراد وقد أوَّ

بذلؽ اإلماء. وهذا خالف الظاهر مـ أية، وباهلل التقفقؼ.
(1)

 

ًضا، بعضف لفذه الؿرأة، وبعضف لغقرها، أو بعضف  تيبيُ: إذا كان العبد ُمبَعَّ

: فحؽؿف حؽؿ إجـبل، وٓ يعد مـ محارمفا. أخر حرٌّ
(2)

 

 طأ٠.ْظط ايػ٬ّ إىل امل ز:4ش َػأي١

  ٓـ مـ الـظر إىل الـساء، و أما إذا كان الغالم صػاًلصغقًرا ٓ يؿقز: فنكف ُيَؿؽَّ

 يجب آستتار مـف يف شلء، قالف ابـ قدامة.

  وأما إذا أصبح الصغقر مؿقًزا: فنما أن يؽقن غقر ذي شفقة، وإما أن يؽقن

فؿذهب  -أطـل أكف لقس لف شفقة-مراهًؼا ذا شفقة: فنن كان مـ الـقع إول 

ة، وتحت الركبة. رَّ  الحـابؾة أكف يجقز لف الـظر إىل ما فقق السُّ

 .وطـ أمحد رواية أكف كالؿحرم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 2٢5)ص أحؽام الـظر( -9/13٢) لبقانا( 8/2٢) اإلكصاف (9/494 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (22/111-112.)الػتاوى( -345مع الحاشقة، و)ص

 (.346، 215)ص أحؽام الـظراكظر:  (2)
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   وإن كان مؿـ راهؼ، أو كان مؿقًزا لف شفقة، فؼال مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ

حؽؿف كالبالغ إجـبل، وهق مذهب الؿالؽقة، وبعض الشافعقة، وأمحد يف 

 رواية.

 ؿحارم، وهق مذهب الحـابؾة، وبعض الشافعقة.ومـفؿ مـ جعؾف كذوي ال 

  ۀ ۀ﴿دلقؾ هذه الؿسللة ققلف تعاىل:  :ُ نو قبل أثٌ عجد اهلل غفس اهللُ

          ﴿إىل ققلف:  ﴾ھ ہ ہ ہ ہ

 .[31الـقر:] ﴾ 

يف تػسقر هذه أية: يعـل لصغرهؿ ٓ يػفؿقن   قال احلافظ ابً كثري

خقؿ، وتعطُّػفـ يف الؿشقة، وحركاهتـ، أحقال الـساء، وطقراهتـ مـ كال مفـ الرَّ

وسؽـاهتـ، فنذا كان الطػؾ صغقًرا ٓ يػفؿ ذلؽ: فال بلس بدخقلف طىل الـساء، 

فلما إن كان مراهًؼا، أو قريبًا مـف بحقث يعرف ذلؽ ويدريف، ويػرق بقـ الشقهاء، 

ـ مـ الدخقل طىل الـساء، وقد ثبت يف  طـ  قـالصحقحوالحسـاء: فال ُيَؿؽَّ

قالقا: يا رسقل اهلل، أفرأيت  «إياكؿ والدخقل طؾك الـساء»أكف قال:  ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 

 .«الحؿق الؿقت»الحؿق؟ قال: 

الطػؾ الذي يؿقز إذا كان بدون شفقة: فحؽؿف  :ُ نو قبل أثٌ عجد اهلل غفس اهللُ

حؽؿ الؿحارم، والذي يؿقز، وهق ذو شفقة فحؽؿف حؽؿ إجـبل، ويظفر أكف يف 

بالتػريؼ بقـفؿ  ملسو هيلع هللا ىلصلعاشرة يف الغالب يصقر ذا شفقة: ولذلؽ أمر الـبل سـ ا
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بالؿضاجع، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 ايٓظط إىل ايبٓت ايضػري٠. ز:5ش َػأي١

إذا كاكت البـت صػؾة صغقرة ٓ تصؾح لؾـؽاح، وكاكت مؿـ ٓ ُتْشتََفك: 

لِصغِرها، فقجقز الـظر إلقفا، وإن كاكت مؿـ ُتشتفك: فحؽؿفا حؽؿ الؽبقرة 

ة.إجـبق
(2)

 

 ْظط ايطجٌ إىل املطأ٠ ا٭جٓب١ٝ. ز:6ش َػأي١

(: ٓ خػاء يف تحريؿ الـظر 321)ص أحؽام الـظريف   قال ابً القطاٌ

مـ إجـبل إىل ما طدا وجففا، وكػقفا، وقدمقفا، كالصدر، والبطـ، والعـؼ، 

ة، والظفر، هذه مقاضع ٓ يجقز لف الـظر إىل شلء مـفا  رَّ والشعر، وما فقق السُّ

 هذا ما ٓ خالف فقف.اأصاًل، وه

  واختؾػ أهؾ العؾؿ يف كظر الرجؾ إىل وجففا، وكػقفا، وقدمقفا، فذهب

إىل أكف ٓ يجقز لف أن يـظر إىل شلء مـفا، وهق وجٌف لؾشافعقة، وهق  أمحد 

 ققل مالؽ.

 ﴾ې ې  ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ﴿ودلقؾ هذا الؼقل ققلف تعاىل: 

إذا كان إلحداكـ مؽاتب، »، واستدلقا بحديث أم سؾؿة مرفقًطا: [53إحزاب:]

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (8/22- )اإلكصاف (9/496 )الؿغـل( 231)ص أحؽام الـظر (9/128 )البقاناكظر:  (1)

تػسقر الؼرصبل (12/237.) 

 البقان( 32٢)ص أحؽام الـظر (8/23 )اإلكصاف( 9/5٢1-5٢2) الؿغـلاكظر:  (2)

(9/127.) 
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«فؿؾؽ ما يمدي؛ فؾتحتجب مـف

(1)
، وحديثفا قالت: كـت قاطدة أكا وحػصة، 

(، 4112رواه أبق داود ) «احتجبـ مـف»: فاستلذن ابـ أم مؽتقم، فؼال الـبل 

 وغقره، ومها ضعقػان: ٕنَّ يف إسـادمها: كبفان مقىل أم سؾؿة، وهق مجفقل.

( أنَّ الػضؾ 1218) صحقح مسؾؿيث جابر يف واسُتِدلَّ لفذا الؼقل بحد

يصرف وجف  جعؾ يـظر إىل امرأة يف حجة القداع، وتـظر إلقف، وجعؾ الـبل 

 الػضؾ إىل الشؼ أخر.

طـ كظرة الػجلة؟  أكف سلل الـبل  واستدلقا بحديث جرير بـ طبد اهلل 

لعظ  (، وقال الـبل 2159أن يصرف بصره، أخرجف مسؾؿ ) فلمره الـبل

 :«أخرجف أبق  «ٓ تتبع الـظرة الـظرة؛ فننَّ لؽ إولك، ولقست لؽ أخرة

 (، وهق حديث حسـ لغقره.2148داود )

ويف إباحة الـظر إىل الؿرأة إذا أراد أن يتزوجفا دلقؾ طىل التحريؿ طـد طدم 

ره ابـ مسعقد   ڱ ڱ   ڱ ڳ      ڳ ڳ﴿ ذلؽ، وهذا الؼقل يقافؼ ما فسَّ

: الظاهرة هل الثقاب.[31الـقر:] ﴾ڱ
(2)

 

  وذهب مجٌع مـ الػؼفاء إىل جقاز الـظر إىل وجف الؿرأة إجـبقة، وكػقفا، إذا

مل يؽـ ذلؽ بشفقة، ومل يخػ طىل كػسف مـ الػتـة، وهق ققل الشافعل، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1431.)البؾقغسقليت تخريجف يف  (1)

كذلؽ  ابـ أبل شقبةأخرجف ابـ جرير يف تػسقر أية الؿذكقرة بنسـاد صحقح، وهق طـد  (2)

(4/283.) 



 34 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

وإوزاطل، وأبل ثقر، وبعض الؿالؽقة، وأمحد يف رواية، والحـػقة، ولؾحـػقة  

 وجٌف بزيادة الؼدمقـ.

قال  ﴾ڱ ڱ ڱ   ڱ ڳ      ڳ ڳ﴿ستدلقا طىل ذلؽ بؼقلف تعاىل: وا

: هق القجف، والؽػان. صحَّ ذلؽ طـف، وصحَّ أيًضا طـ ابـ طؿر ابـ طباس 

 كؿا يف ،مصـػ ابـ أبل شقبة (4/283-284و ،)تػسقر ابـ جرير. 

 يا أسَمء، إنَّ الؿرأة إذا بؾغت الؿحقض مل يصؾح أن»واستدلقا أيًضا بحديث: 

، وأشار إىل وجفف وكػقف. وهق حديث ضعقٌػ، فؼد «يرى مـفا إٓ هذا وهذا

د بـ بشقر، طـ ق(، مـ صريؼ: سع7/86(، والبقفؼل )41٢4أخرجف أبق داود )

 ، فذكره.قتادة، طـ خالد بـ دريؽ، طـ طائشة 

وإسـاده ضعقػ: ٕكف مـؼطع، فخالد بـ دريؽ مل يدرك طائشة، قالف أبق داود، 

بشقر ضعقٌػ ٓ سقؿا يف روايتف طـ قتادة، وقد ُخقلِػ، فؼد رواه هشام وسعقد ابـ 

(، 424ٕبل داود رقؿ ) الؿراسقؾ، كؿا يف الدستقائل طـ قتادة، طـ الـبل 

 وهشام الدستقائل مـ أثبت الـاس يف قتادة: فالراجح أكف مـ مراسقؾ قتادة.

( مـ 7/86ولف شاهد مـ حديث أسؿاء بـت طؿقس، أخرجف البقفؼل )

صريؼ: ابـ لفقعة، طـ طقاض بـ طبد اهلل أكف سؿع إبراهقؿ بـ طبقد بـ رفاطة يخبر 

إكف لقس لؾؿرأة الؿسؾؿة أن »طـ أبقف، أضـف طـ أسؿاء بـت طؿقس، فذكره، وفقف: 
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َّٓ هذا، وهذا ، وأخذ بؽػقف«يبدو مـفا إ

(1)
، فغطك هبؿا ضفر كػقف حتك مل يبد مـ 

قف طىل صدغقف حتك مل يبد إٓ وجفف. قال البقفؼل: كػقف إٓ أصابعف، ثؿ كصب كػ

 إسـاده ضعقػ.

يف إسـاده طقاض بـ طبد اهلل، وهق الػفري، قال فقف أبق حاتؿ: لقس  ُ :قهت

بالؼقي. وقال ابـ معقـ: ضعقػ. وقال البخاري: مـؽر الحديث. ووثؼف ابـ 

 يصؾح حبان، ويف إسـاده أيًضا ابـ لفقعة، وهق مشؽقك يف وصؾف: فالحديث ٓ

 لؾتؼقية، واهلل أطؾؿ.

فؼال أهؾ هذا الؼقل: قد ُأبقح لؾؿرأة إضفار كػقفا ووجففا: فدلَّ طىل أكف 

 يجقز الـظر إلقفؿا.

بلكف لق ُسؾِّؿ باإلباحة فال يؾزم مـف جقاز الـظر لؿا يحصؾ مـ الػتـة  ٚٝأجٝب:

 ڇ  ڇ ڇ﴿بصرف البصر، بؾ قال تعاىل:  العظقؿة، وقد أمر الـبل 

ما تركت بعدي فتـة »: ، وقال الـبل [3٢الـقر:] ﴾ڌ ڍ ڍ ڇ

.«أضرَّ طؾك الرجال مـ الـساء
(2)

 

يف هذه الؿسللة أكف ٓ يجقز لؾرجؾ أن يـظر إىل شلء مـ بدن الؿرأة  فبنصٌاة

إجـبقة، ويف حديث طبد اهلل بـ مسعقد طـد الترمذي مرفقًطا، وهق حديث 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .الطبراين، والصقاب )بؽؿقف( كؿا يف البقفؼلكذا يف  (1)

 (.274٢(، ومسؾؿ برقؿ )5٢96البخاري برقؿ )أخرجف  (2)



 36 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

، وهق ترجقح ابـ الؼقؿ «ا الشقطانالؿرأة طقرة، فنذا خرجت استشرفف»صحقح:  

 وشقخف شقخ اإلسالم ،.
(1)

 

 ْظط املطأ٠ إىل ايطجٌ ا٭جٓيب. ز:7ش َػأي١

  ٓ ،ذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل أكف ٓ يجقز لفا أن تـظر إىل الرجؾ إجـبل

إىل العقرة مـف، وٓ إىل غقر العقرة، مـ غقر حاجة شرطقة، وهذا ققل بعض 

وي لؾجؿفقر كؿا سقليت يف كالمف: لؼقلف تعاىل: الحـابؾة، والشافعقة، وطزاه الـق

 .[31الـقر:] ﴾گ گ گ   ک ک﴿

(، والترمذي 4112واستدلقا طىل ذلؽ أيًضا بحديث أم سؾؿة طـد أبل داود )

ـُ ُأمِّ  ،َوِطـَْدُه َمقُْؿقَكةُ  (، وغقرمها قالت: ُكـُْت قاطدة ِطـد الـَّبل 2778) َفَلْقبََؾ اْب

ـْفُ » :َفَؼاَل الـَّبِلُّ  ،ْعَد َأْن ُأمِْرَكا بِاْلِحَجاِب َوَذلَِؽ بَ  ،َمْؽتُقمٍ  َيا  :َفُؼْؾـَا ،«اْحَتِجَبا ِم

َٓ َيْعِرُفـَا ،َرُسقَل اهلل َٓ ُيبِْصُرَكا َو  ،َأَفَعْؿَقاَواِن َأْكُتََم » :َفَؼاَل الـَّبِلُّ  .َأَلقَْس َأْطَؿك 

 قف: كبفان مقىل أم سؾؿة، وهق مجفقل.وهق حديث ضعقٌػ، ف .«؟!َأَلْسُتََم ُتْبِصَراكِفِ 

  وذهب بعضفؿ إىل أهنا يجقز لفا الـظر إىل ما طدا العقرة، وهذا ققل بعض

 الحـابؾة، والشافعقة، وهق مذهب الحـػقة، وهق ققل بعض الؿالؽقة.

  وقال بعضفؿ: يجقز لفا الـظر إىل ما يجقز لؾرجؾ أن يـظر مـ ذوات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 321ٓبـ الؼطان )ص الـظر يف أحؽام الـظر (9/123 )البقان (9/498- )الؿغـلاكظر:  (1)

139 ،142-144 )الػتاوى (22/1٢9-( )21/251 )أداب الشرطقة (1/28٢ ) أطالم

  (2/7( )3/151.)الؿققعقـ
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هق رواية طـ أمحد بؼقلف: ُيباح لفا الـظر الؿحارم، وهق ققل بعض الؿالؽقة، و 

 مـف إىل ما يظفر غالبًا.

  وطـ أمحد رواية بؽراهة الـظر إىل وجفف، وبدكف، وقدمف، واختاره شقخ

 .اإلكصافاإلسالم كؿا يف 

أهنا   ويف مسللة كظر الؿرأة إىل الرجؾ أحاديث، فؿـفا: حديث طائشة

كاكت تـظر إىل الحبش يؾعبقن يف الؿسجد.
(1)

 

بلنَّ وفد  الػتحبلهنا كاكت صغقرة، وردَّ ذلؽ الحافظ يف  وقذ ُأجيب عيُ:

ب البخاري يف  الحبشة كان متلخًرا، وطائشة يف السادسة طشرة مـ طؿرها، وبقَّ

صحقحف .]باب كظر الؿرأة إىل الحبش، وكحقهؿ مـ غقر ريبة[ 

يف بقت ابـ أم اطتدي »قال لفا:  ومـفا حديث فاصؿة بـت ققس، أنَّ الـبل 

.«ك، تضعقـ ثقابؽ، وٓ يراكمؽتقم؛ فنكف رجؾ أطؿ
(2)

 

 ومـفا حديث أنَّ الػضؾ كان يـظر إىل الؿرأة وتـظر إلقف، فصرف الـبل 

وجف الػضؾ، ومل يـف الؿرأة طـ ذلؽ.
(3)

 

وقد استدل الؼائؾقن بالتحريؿ مـ حقث الـظر بلنَّ الؿعـك الؿحرم لؾـظر هق 

الؿرأة أبؾغ: فنهنا أشد شفقة، وأقؾ طؼاًل، فتسارع الػتـة  خقف الػتـة، وهذا يف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.-17( )892ومسؾؿ برقؿ ) (،949أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

 ( مـ صرق كثقرة.148٢أخرجف مسؾؿ ) (2)

 .( مـ حديث جابر 1218أخرجف مسؾؿ ) (3)



 38 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 إلقفا أكثر. 

واستدل الؼائؾقن بجقاز الـظر مـ حقث الـظر بلنَّ الـساء لق مـعـ الـظر: 

 لقجب طىل الرجال الحجاب كؿا وجب طىل الـساء: لئال يـظرن إلقفؿ.

ح الـقوي  قـ، الؼقل بالؿـع، وأجاب طـ حديث طائشة بجقاب وقد رجَّ

قال: أققامها أكف لقس فقف أهنا كظرت إىل وجقهفؿ، وأبداهنؿ، وإكؿا كظرت إىل 

لعبفؿ وحراهبؿ، وٓ يؾزم مـ ذلؽ تعؿد الـظر إىل البدن، وإن وقع الـظر بال قصد 

 هصرفتف يف الحال.ا

 مجؿقع الػتاوىإىل اختقار هذا الؼقل كؿا يف  وقد أشار شقخ اإلسالم 

(15/396.) 

أنَّ ذلؽ قبؾ التحريؿ، وأنَّ طائشة كاكت صغقرة، وقد تؼدم  ثاىي:واجلواب ال

 ما فقف.

بلنَّ الحديث ُيستػاد مـف جقاز كظر الؿرأة إىل مجؾة  وأجاب الصـعاين 

الـاس مـ دون تػصقؾ ٕفرادهؿ كؿا تـظرهؿ إذا خرجت لؾصالة يف الؿسجد، 

 ]باب الؿساجد[. سبؾ السالموطـد الؿالقاة يف الطرقات. 

 وأجاب اليووي عً حذيث فاطنة بيت قيع:

َوَقْد اِْحتَجَّ َبْعض الـَّاس (: 96/1٢) صحقح مسؾؿكؿا يف شرح   فقال

َْجـَبِّل بِِخاَلِف َكَظره إَِلقَْفا، َوَهَذا َقْقل َضِعقػ، ـبَِفَذا َطَؾك َجَقاز َكَظر الْ  ْٕ َؿْرَأة إَِلك ا
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ِحقح الَِّذي َطَؾقِْف ُجْؿُفقر   ُف َيْحُرم َطَؾك اْلَؿْرَأة الـََّظر َبْؾ الصَّ َحاَبة َأكَّ اْلُعَؾَؿاء َوَأْكثَر الصَّ

َْجـَبِّل َكَؿا َيْحُرم َطَؾقِْف الـََّظر إَِلقَْفا ْٕ  ڇ ڇ  ڇ ڇ﴿لَِؼْقلِِف َتَعاَلك:  :إَِلك ا

َنَّ اْلِػتْـَة ُمْشتََرَكة ،﴾گ گ گ   ک ک﴿ ﴾ڍ
ِ

َوَكَؿا  ،َوٕ

ْفتِتَان بَِفا 
ِ

ـَّة َحِديث َكبَْفان َمْقَلك ُأّم َيَخاف آ ـْ السُّ
ْفتِتَان بِِف، َوَيُدّل َطَؾقِْف مِ

ِ
َتَخاف آ

 ...، فذكر الحديث الؿتؼدم.َسَؾَؿة

ا َحِديث َفاصَِؿة بِـْت َققْس َمَع اِْبـ ُأّم َمْؽتُقم ، َفَؾقَْس فِقِف إِْذن َلَفا فِل  قال: َوَأمَّ

ـْ َكَظر َغقْرَها َوِهَل َمْلُمقَرة بَِغضِّ َبَصرَها َفقُْؿؽِـَفا الـََّظر إَِلقِْف َبْؾ فِقِف َأكَّفَ 
ا َتْلَمـ ِطـْده مِ

ة ـْ الـََّظر باَِل َمَشؼَّ ْحتَِراز َط
ِ

 ه.اآ

اكتػك بصرف وجف الػضؾ  وأما حديث الػضؾ فقُجاب طـف بلنَّ الـبل 

واحد طـ أن يصرف وجف الؿرأة أيًضا، وفعؾف ذلؽ يدل طىل أكف ٓ يجقز لؽؾ 

 مـفؿا الـظر إىل أخر، واهلل أطؾؿ.

ان تيبيُ: .كظر الؿرأة إىل طقرة الرجؾ إجـبل محرم باإلمجاع، قالف ابـ الؼطَّ
(1)

 

 عٛض٠ ايطجٌ َٔ ايطجٌ، ٚعٛض٠ املطأ٠ َٔ املطأ٠. ز:8ش َػأي١

طقرة الؿرأة مـ الؿرأة كعقرة الرجؾ مـ الرجؾ، وقد ذكركا الخالف يف طقرة 

الرجؾ يف شروط الصالة.
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سبؾ ( 96/6/184( )1٢) شرح مسؾؿ (9/126 )البقان( 9/5٢6) الؿغـلاكظر:  (1)

 (.-353)ص الـظر يف أحؽام الـظر (8/25 )اإلكصاف (1/323-324 )السالم

 أحؽام الـظر (8/23-24 )اإلكصاف( 9/5٢4-5٢5) الؿغـل( 9/13٢) لبقانااكظر:  (2)

(271 ،131 ،286.) 



 4٢ ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 
 ْظط نٌ ٚاذس َٔ ايعٚجني إىل عٛض٠ اٯخط. ز:9ش َػأي١

 يجقز لؽؾ واحد مـ الزوجقـ الـظر إىل مجقع بدن صاحبف بال خالف.

  ويجقز لف طـد طامتفؿ الـظر إىل الػرج أيًضا: إٓ أكف كرهف مجاطٌة مـ

 .الحـابؾة، والشافعقة

 .وقال بعض الشافعقة: ٓ يجقز 

 ء، بؾ بعضفا مقضقع.وقد جاءت أدلة يف تحريؿ ذلؽ ٓ يصح مـفا شل

أكف يجقز لف الـظر بال كراهة، وهق ققل الؿالؽقة، والحـػقة، وإشفر ًانصحيح 

طـد الحـابؾة، وبعض الشافعقة: لحديث هبز بـ حؽقؿ، طـ أبقف، طـ جده مرفقًطا: 

( 4٢17أخرجف أبق داود ) «احػظ طقرتؽ إٓ مـ زوجؽ، أو ما مؾؽت يؿقـؽ»

يغتسؾ هق والؿرأة مـ كسائف مـ إكاء واحد. بنسـاد حسـ، وقد كان الـبل 
(1)

 

ويجقز أيًضا لؾسقد أن يـظر إىل مجقع بدن أمتف، والعؽس. تيبيُ:
(2)

  

ٖٚد ايػٝس أَت٘؟ ز:11ش َػأي١  إشا ظ

َج َأَمتَفُ  (9/497 :)الؿغـليف   قال ابً قذامة َحُرَم َطَؾقِْف  :َفنِْن َزوَّ

ْستِْؿتَاُع، َوالـََّظُر مِـَْفا إَلك َما بَ 
ِ

ـْ آ ـَ ُشَعقٍْب َرَوى َط َنَّ َطْؿَرو ْب
ِ

ْكبَِة: ٕ ةِ َوالرُّ رَّ ـَ السُّ قْ

ِه، َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ـْ َجدِّ َج َأَحُدُكْؿ َخادَِمفُ » :ملسو هيلع هللا ىلص َأبِقِف، َط ُظْر إَلك َما  ؛إَذا َزوَّ ـْ َفاَل َي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أحؽام الـظر (9/496- )الؿغـل (9/131 )البقان (8/31-32 )اإلكصافاكظر:  (1)

 (.3٢2)ص

 اكظر الؿصادر السابؼة. (2)
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ْكَبةِ   َوَفْقَق الرُّ

ةِ رَّ ُف َطْقَرةٌ  ؛ُدوَن السُّ ق َداُودَرَواُه َأبُ  «َفنِكَّ
(1)

َوَمْػُفقُمُف إَباَحُة الـََّظِر إَلك َما  ،

َٓ اْختاَِلَف  ْستِْؿتَاِع بَِفا َفاَل َشؽَّ فِقِف َو
ِ

ا َتْحِريُؿ آ َفنِكََّفا َقْد َصاَرْت ُمبَاَحًة  :َطَداُه، َوَأمَّ

ـِ  َٓ َتِحؾُّ اْلَؿْرَأُة لَِرُجَؾقْ ْوِج، َو  ،ْثُؿ َوالتَّْعِزيُر، َوإِْن َوَلَدْت َفنِْن َوصِئََفا، َلِزَمُف اإْلِ  :لِؾزَّ

َْجـَبِقَِّة. ْٕ َكََّفا فَِراٌش لَِغقِْرِه، َفَؾْؿ َيْؾَحْؼُف َوَلُدَها، َكا
ِ

َٓ َيْؾَحُؼُف اْلَقَلُد: ٕ  هاَفَؼاَل َأْحَؿُد: 

 ايٓظط إىل ايعحٛظ. ز:11ش َػأي١

َٓ ُيْشتََفك(: 9/5٢٢) الؿغـليف   قال ابً قذامة تِل  مِثُْؾَفا،  َواْلَعُجقُز الَّ

   ڤ    ڤ ٹ ٹ ٹ﴿َتَعاَلك:  َٓ َبلَْس بِالـََّظِر إَلك َما َيْظَفُر مِـَْفا َغالِبًا: لَِؼْقِل اهلل

 ﴾ڃ ڄ ڄ   ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ  ڤ

 ه.ا[6٢الـقر:]

 ٹ ٹ﴿وققلف: يف تػسقر هذه أية:   قال احلافظ ابً كثري

ة، والضحاك: هـ الؾقايت بـ ُجبَقْر، وُمَؼاتؾ بـ َحقَّان، وقتاداقال سعقد  ﴾ٹ

أي: مل يبؼ لفـ  ،﴾ڤ  ڤ   ڤ    ڤ﴿اكؼطع طـفـ الحقض ويئسـ مـ القلد 

ف إىل التزويج،   ڄ ڄ   ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ﴿َتشقُّ

 .﴾ڃ

قال  أي: لقس طؾقفا مـ الحرج يف التستر كؿا طىل غقرها مـ الـساء.

قال: الجؾباب،  ﴾ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿ :مسعقد ابـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تؼدم تخريجف يف ]كتاب الصالة[. (1)



 42 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 
.الرداء أو

(1)
 

طـ ابـ طباس وكذا ُروي
(2)

، وابـ طؿر
(3)

، ومجاهد، وسعقد بـ جبقر، وأبل 

  وإبراهقؿ الـََّخِعّل، والحسـ، وقتادة، والزهري، وإوزاطل، وغقرهؿ. ،الشعثاء

 وقال أبق صالح: تضع الجؾباب، وتؼقم بقـ يدي الرجؾ يف الدرع والخؿار.

يؼقل: ٓ يتبرجـ بقضع  ﴾ڃ ڄ ڄ﴿وقال سعقد بـ جبقر: 

  أن يرى ما طؾقفا مـ الزيـة. الجؾباب،

، أي: وترك وضعفـ لثقاهبـ، [6٢الـقر:] ﴾چ چ ڃ ڃ﴿وققلف: 

 ه.ا[6٢الـقر:]﴾ڇ ڇ  چ﴿وإن كان جائًزا خقر، وأفضؾ لفـ 

حف ابـ الؼطان. ُ :قهت وأضاف بعضفؿ جقاز وضع الخؿار، ورجَّ
(4)

  

قهاء التل ٓ تُ  تيبيُ: . ْشتََفكألحؼ بعض الػؼفاء بالؼقاطد مـ الـساء الشَّ

، والشقهاء ﴾ڤ  ڤ   ڤ    ڤ﴿وهذا الؼقل لقس طؾقف دلقؾ، واهلل طز وجؾ قال: 

لقست كذلؽ، ولعؾ الشقهاء ُيػتـ هبا بعض الـاس، وكؿا ققؾ: لؽؾ ساقطة 

 ٓقطة. وباهلل التقفقؼ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تػسقر أية الؿذكقرة بنسـاد صحقح.أخرجف ابـ جرير يف  (1)

 ( بنسـاديـ أحدمها صحقح، وأخر ضعقػ.8/2641أخرجف ابـ أبل حاتؿ ) (2)

 ( بنسـاد فقف: ابـ لفقعة.8/2641أخرجف ابـ أبل حاتؿ ) (3)

 (.251-248)ص أحؽام الـظر تػسقر ابـ كثقرو تػسقر ابـ جريراكظر:  (4)
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 ٌٖ تظٗط املطأ٠ ظٜٓتٗا يًٓػا٤ ايهاؾطات؟ ز:12ش َػأي١

ک ک گ گ گ ﴿يؼقل اهلل طز وجؾ يف كتابف الؽريؿ: 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ  گ ڳ ڳ

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 

ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ 

﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁         

         ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 

 أية. [31الـقر:] ﴾ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ جئ حئ مئ

فـفك اهلل طز وجؾ الؿممـة طـ إبداء الزيـة، واستثـك )زيـًة(، فلجاز إضفارها 

 لفا إضفار الزيـة لؿـ ذكر يف أية.لألجاكب، وأباح 

 .غقر الزيـة الثاكقة وهل الباصـة -وهل الظاهرة-فدلَّ ذلؽ طىل أنَّ الزيـة إوىل 

(: -22/1٢9) مجؿقع الػتاوىكؿا يف   قال ػيخ اإلطالو ابً تينية

قد تـازطقا يف الزيـة الظاهرة طىل ققلقـ، فؼال ابـ مسعقد ومـ وافؼف:  والسؾػ

اب. وقال ابـ طباس ومـ وافؼف: هل يف القجف والقديـ، مثؾ الؽحؾ هل الثق

والخاتؿ.
(1)

وطىل هذيـ الؼقلقـ تـازع الػؼفاء يف الـظر إىل الؿرأة إجـبقة، فؼقؾ:  

يجقز الـظر لغقر شفقة إىل وجففا ويديفا. وهق مذهب أبل حـقػة، والشافعل، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .تؼدم تخريج إثريـ قريًبا (1)



 44 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

فنن كؾ شلء مـفا  :أمحد وهق ضاهر مذهب .ٓ يجقز :وققؾوققل يف مذهب أمحد.  

. وحؼقؼة إمر أن اهلل جعؾ الزيـة زيـتقـ: زيـة مالؽوهق ققل ،طقرة حتك ضػرها

ز لفا إبداء زيـتفا الظاهرة لغقر الزوج، وذوي  ضاهرة، وزيـة غقر ضاهرة، وجقَّ

الؿحارم، وكاكقا قبؾ أن تـزل آية الحجاب، كان الـساء يخرجـ بال جؾباب يرى 

ديفا، وكان إذ ذاك يجقز لفا أن تظفر القجف والؽػقـ، وكان الرجؾ وجففا وي

حقـئذ يجقز الـظر إلقفا: ٕكف يجقز لفا إضفاره، ثؿ لؿا أكزل اهلل طزوجؾ آية 

 ہ ۀ   ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ﴿الحجاب بؼقلف: 

حجب الـساء طـ الرجال، وكان ذلؽ لؿا تزوج زيـب  [59إحزاب:] ﴾ہ

ساء أن يـظرن، ولؿا اصطػك صػقة بـت حقل بـت جحش، فلرخك الستر، ومـع الـ

بعد ذلؽ طام خقبر، قالقا: إْن حجبفا ففل مـ أمفات الؿممـقـ، وإٓ ففل مؿا 

مؾؽت يؿقـف. فحجبفا. متػؼ طؾقف، فؾؿا أمر اهلل أن ٓ يسللـ إٓ مـ وراء حجاب، 

 وأمر أزواجف، وبـاتف، وكساء الؿممـقـ أن يدكقـ طؾقفـ مـ جالبقبفـ، والجؾباب

هق الؿالءة، وهق الذى يسؿقف ابـ مسعقد وغقره الرداء، وتسؿقف العامة اإلزار، 

وهق اإلزار الؽبقر الذى يغطل رأسفا وسائر بدهنا وقد حؽك أبقطبقد وغقره أهنا 

 ،فؽـ الـساء يـتؼبـ ،ومـ جـسف الـؼاب ،طقـفاتدكقف مـ فقق رأسفا فال تظفر إٓ 

ملمقرات  ّـَ فنذا كُ  ،وٓ تؾبس الؼػازيـ ،الؿحرمة ٓ تـتؼب أنَّ  الصحقحوىف 

كان القجف  :وهق ستر القجف أو ستر القجف بالـؼاب ،فـرَ عْ لئال يُ  :بالجؾباب

 :يحؾ لألجاكب الـظر لفؿا بؼ ،والقدان مـ الزيـة التك أمرت أٓ تظفرها لألجاكب
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بـ طباس ذكر أول او ،بـ مسعقد ذكر آخر إمريـاف ،إٓ إىل الثقاب الظاهرة 

 إمريـ.

احتراز طـ الـساء الؿشركات، فال تؽقن  ﴾﮼  ﮻﴿: وققلف:  ثه قال

الؿشركة قابؾة لؾؿسؾؿة، وٓ تدخؾ معفـ الحؿام، لؽـ قد ُكـ الـسقة القفقديات 

يدخؾـ طىل طائشة وغقرها، فقريـ وجففا ويديفا، بخالف الرجال: فقؽقن هذا يف 

مِقَّات، و لقس لؾذمقات أن يطؾعـ طىل الزيـة الزيـة الظاهرة يف حؼ الـساء الذِّ

الباصـة، ويؽقن الظفقر والبطقن بحسب ما يجقز لفا إضفاره، ولفذا كان أقارهبا 

هتبدي لفـ الباصـة، ولؾزوج خاصة لقست لألقارب.ا
(1)

 

 ْظط ايطجٌ ايصٟ ٫ ؾ٠ٛٗ ي٘ إىل ايٓػا٤. ز:13ش َػأي١

 ہ ہ ہ ہ  ۀ ۀ﴿قال اهلل طزوجؾ يف كتابف الؽريؿ: 

 .[31الـقر:] ﴾      ﯁ ﴿إىل ققلف:  ﴾ھ

يف تػسقرها: يعـل كإُجراء، وإتباع الذيـ لقسقا   قال احلافظ ابً كثري

يشتفقهنـ. بلكػاء، وهؿ مع ذلؽ يف طؼقلفؿ َوَلٌف وَخَقث، وٓ هؿَّ لفؿ إىل الـساء، وٓ 

.قال ابـ طباس: هق الؿغػؾ الذي ٓ شفقة لف
(2)

وقال  وقال مجاهد: هق إبؾف. 

هق الؿخـَّث الذي ٓ يؼقم إربف. وكذلؽ قال غقر واحٍد مـ السؾػ.اطؽرمة: ه
(3)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.-233)ص أحؽام الـظر تػسقر ابـ جريرو  تػسقر ابـ كثقرواكظر:  (1)

أخرجف ابـ جرير، وابـ أبل حاتؿ يف تػسقر أية الؿذكقرة، وفقف اكؼطاع بقـ طظ بـ أبل صؾحة،  (2)

 وابـ طباس، وفقف: طبداهلل بـ صالح كاتب الؾقث، وفقف ضعػ.

 (.23٢-229)ص الـظر يف أحؽام الـظرواكظر:  (3)



 46 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 
 ْظط ايطجٌ إىل ا٭َطز. ز:14ش َػأي١

 أنَّ الـظر إىل إمرد طىل ثالثة أقسام: ذكر شقخ اإلسالم 

 ما يؼرن بف الشفقة: ففق حرام بآتػاق. األول:

وابـتف ما يجزم أكف ٓ شفقة معف، كـظر الرجؾ القرع إىل ابـف الحسـ،  الثاىي:

الحسـة، وأمف، ففذا ٓ يؼرن بف شفقة: إٓ أن يؽقن الرجؾ مـ أفجر الـاس، ومتك 

 اقتركت بف الشفقة حرم.

الـظر إلقف مـ غقر شفقة، لؽـ مع خقف ثقراهنا، قال: فقف وجفان يف  الثالث:

أكف ٓ يجقز. والثاين:  -وهق الؿحؽل طـ كص الشافعل  -مذهب أمحد، أصحفؿا 

 صؾ طدم ثقراهنا، فال يحرم بالشؽ، بؾ قد يؽره.يجقز: ٕنَّ إ

: وإول هق الراجح، وإصؾ أنَّ كؾ ما كان سببًا لؾػتـة ٓ يجقز:  قال

هفننَّ الذريعة إىل الػساد يجب سدها إذا مل يعارضفا مصؾحة راجحة.ا
(1)

 

أحسـ كتاب مملػ يف مسائؾ الـظر هق كتاب ابـ الؼطان  تيبيُ

ؽام الـظر بحاسة البصرالـظر يف أح  فجزى اهلل مملػف خقًرا، ومـ أحب أن

يتقسع يف فروع هذه الؿسائؾ فؾقراجع الؽتاب الؿذكقر، وغقره مـ كتب أهؾ 

 العؾؿ، وباهلل التقفقؼ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.-272)ص أحؽام الـظر( 251-21/25٢) الػتاوىاكظر:  (1)
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ـِ ُطَؿَر  (099) ـِ اْب   ،َوَط

ِ
 بَْعُضُؽؿَٓ َيْخُطْب »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف، «الَخاصُِب  َحتَّك َيْتُرَك الَخاصُِب َقْبَؾُف، َأْو َيْلَذَن َلفُ  َطَؾك ِخْطَبِة َأِخقفِ 

. َوالؾَّْػُظ لِْؾُبَخاِريِّ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 اشٔبٛب١ ع٢ً خٛب١ ا٭ر املػًِ. ز:1ش َػأي١

 يف ذلؽ ثالث حآت:ذكر أهؾ العؾؿ أنَّ 

أن تسؽـ إىل الخاصب لفا، فتجقبف، أو تلذن لقلقفا يف إجابتف،  احلالة األوىل:

الؿذكقر يف  وتزويجف، ففذا يحرم طىل غقر خاصبفا خطبتفا: لحديث ابـ طؿر 

الصحقحقـيف  الباب، وجاء بـحقه طـ أبل هريرة 
(2)

، وطـ طؼبة بـ طامر 

  يفصحقح مسؾؿ (1414.) 

: وٓ كعؾؿ يف هذا خالًفا بقـ أهؾ العؾؿ: إٓ أنَّ ققًما محؾقا  ل ابً قذامةقا

 هالـفل طىل الؽراهة، والظاهر أوىل.ا

أن ترده، وٓ تركـ إلقف، ففذه يجقز خطبتفا طـد كثقر مـ أهؾ  احلالة الثاىية:

، فذكرت العؾؿ، ويستدلقن طىل ذلؽ بحديث فاصؿة بـت ققس أهنا أتت الـبل 

أما معاوية فصعؾقك ٓ مال »: عاوية، وأبا جفؿ خطباها، فؼال رسقل اهلل أنَّ م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1412(، ومسؾؿ )5142أخرجف البخاري ) (1)

 (.1413(، ومسؾؿ برقؿ )5144أخرجف البخاري برقؿ ) (2)
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أخرجف مسؾؿ  «لف، وأما أبق جفؿ فال يضع طصاه طـ طاتؼف، اكؽحل أسامة 

 بعد إخبارها إياه بخطبة معاوية، وأبل جفؿ لفا. (، فخطبفا الـبل 148٢)

يشاء أحد أن يؿـع  قالقا: ويف تحريؿ خطبتفا طىل هذا القجف إضرار هبا: فنكف ٓ

 الؿرأة الـؽاح إٓ مـعفا بخطبتف إياها.

أما إذا ُردَّ: فال إشؽال، وأما كقهنا مل تركـ إلقف،  :ُ نو قبل أثٌ عجد اهلل غفس اهللُ

 .ومثؾف إذا مل ُيعؾؿ هؾ ُقبِؾ أم ُردَّ؟ فال يجقز الخطبة طىل خطبتف: لظاهر إحاديث

: وأشار الـقوي وغقره إىل أكف ٓ وأما حديث فاصؿة بـت ققس، فؼال الحافظ

 ملسو هيلع هللا ىلصحجة فقف: ٓحتؿال أن يؽقكا خطبا مًعا، أو مل يعؾؿ الثاين بخطبة إول، والـبل 

أشار بلسامة، ومل يخطب، وطىل تؼدير أن يؽقن خطب، فؽلكف لؿا ذكر لفا ما يف 

 همعاوية، وأبل جفؿ ضفر مـفا الرغبة طـفؿا، فخطبفا ٕسامة.ا

 يجقز الخطبة إذا مل يحصؾ الرد مع طدم الركقن أبق ومؿـ كصَّ طىل أكف ٓ

 محؿد بـ حزم، والشقكاين، ثؿ اإلمام ابـ طثقؿقـ رمحفؿ اهلل.

ىل هذه إخر لتحريؿ خطبة أ: فقققع الخطبة ُمْؼتٍَض  قال الؼوكاىي

وىل يحصؾ وبؿجرد وققع الخطبة إ -حتك يترك الخاصب أو يلذن لف- الغاية

ىل إذا اكتفك الحال إلؽـ  ،م مل يعؾؿأمـ الؿرأة  كخر بالرضٔسقاء طؾؿ ا ،التحريؿ

وهق  ،لعروض ماكع مـ ثبقهتا :فتؾؽ الخطبة كلهنا مل تؽـ ،مـفا كطدم وققع الرض

 ك.طدم الرض
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 ملسو هيلع هللا ىلصحاديث الؼاضقة بتحريؿ الخطبة وبقـ ما وقع مـف وٓ مـافاة بقـ إ قال:

بق جفؿ أن خطبفا أـ زيد بعد سامة بأمـ الؿشقرة طىل فاصؿة بـت ققس بلن تـؽح 

ـ لفا قَّ بَ وَ  ،ن استشارتفأبؾ أشار طؾقفا بف بعد  ،مل يخطبفا ٕسامة ملسو هيلع هللا ىلصٕكف  :ومعاوية

 ،اب لؾـساءرَّ كف َض أو ،ن معاوية صعؾقك وأبا جفؿ ٓ يضع طصاه طـ طاتؼفأ

 .مر القفا يف ذلؽوإ

صحقح مسؾؿويف رواية يف 
(1)

ن أفؿا وسامة قد كان خطبفا معأن أ :وغقره 

وهذا يقضح لؽ طدم آختالف بقـ  ،بف ملسو هيلع هللا ىلصفلشار طؾقفا الـبل  ،الثالثة خطبقها

 هاة.بحاديث تحريؿ الخطبة طىل الخطأو ،هذا الحديث

أن يقجد مـ الؿرأة ما يدل طىل الرضك، والسؽقن تعريًضا ٓ  احلالة الثالثة:

 تصريًحا.

 بعض  وهق ققل ،فظاهر مذهب أمحد وأصحابف أكف ٓ يجقز خطبتفا

 الشافعقة.

  ،وذهب بعض الحـابؾة، والشافعقة إىل جقاز ذلؽ، وهق مذهب الؿالؽقة

 والحـػقة.

: لظاهر إحاديث، واهلل أطؾؿ.انقٌل األًلهق ًانصحيح 
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.47( )148٢) مسؾؿاكظرها يف  (1)

- (2/245قؾالس (1884 )الؿحىل (5142 )الػتح (9/567-568 )الؿغـلاكظر:  (2)

246 )اإلكصاف (8/35-36.) 
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إشا خٛب إْػإ عًى٢ خٛبى١ أخٝى٘، حىِ ذضىٌ بعىس شيىو ظٚاد،         ز:2ش َػأي١

 ؾٌٗ ٜضس ايعٚاد؟

 فصحقح: ٕنَّ التحريؿ  مجفقر العؾؿاء طىل أكف يلثؿ طىل صـقعف، وأما زواجف

 إكؿا هق لؾخطبة ٓ لؾزواج.

  ومذهب الظاهرية طدم صحة الزواج، وهق رواية طـ أمحد، ورواية طـ

ًانصحيح قٌل مالؽ. وطـ مالؽ رواية: أكف يػسخ قبؾ الدخقل ٓ بعده. 

.اجلًيٌز
(1)

 

(: ٓ ُيؽره لؾقيل الرجقع طـ 9/571) الؿغـليف  قال ابـ قدامة  

 هابة إذا رأى الؿصؾحة لفا يف ذلؽ.ااإلج

َٚٞ ٚايهاؾط؟ ز:3ش َػأي١  اشبٛب١ ع٢ً خٛب١ ايٚص

  ذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل أنَّ التحريؿ الؿذكقر خاصٌّ بالخطبة طىل

 الؿممـ، وأما الخطبة طىل خطبة الؽافر: فجائزة.

يف حديث طؼبة بـ  ، وبؼقلف «طؾك خطبة أخقف»واستدلقا طىل ذلؽ بؼقلف: 

الؿممـ أخق الؿممـ؛ فال حيؾ لؿممـ أن » (1414 )مسؾؿ صحقحيف  طامر 

 .«خيطب طؾك خطبة أخقف

وهذا الؼقل قال بف أمحد، وإوزاطل، ومجاطٌة مـ الشافعقة، وابـ الؿـذر، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/253.)تقضقح إحؽام (4/38 )البداية (5142 )الػتح( 9/57٢) الؿغـلاكظر:  (1)
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 والخطابل، واستظفره الشقكاين. 

  وذهب الجؿفقر إىل أكف ٓ يجقز أن يخطب طىل خطبة الذمل، وأنَّ الحديث

 خرج مخرج الغالب.

، فؼال: وهذا الؼقل أصح، أكف ٓ ح هذا الؼقل اإلمام ابـ طثقؿقـ ورجَّ 

يجقز أن يخطب طىل خطبة غقر الؿسؾؿ إذا مل يؽـ حربقاا: فنن كان حربقاا فؾقس لف 

حؼ: فنن كان معاهًدا، أو مستلمـًا، أو ذمقاا فؾف حؼ، ويؿتـع ذلؽ يف حؼف: ٕكف مـ 

طبـا طىل خطبة غقر الؿسؾؿ: فننَّ هذا فقف باب حؼقق العؼد لؾعاقد، كؿا أكـا لق خ

مضرة طىل اإلسالم: ٕنَّ غقر الؿسؾؿقـ حقـئٍذ يتصقرون اإلسالم ديـًا وحشقاا، 

وديـ اطتداء طىل الغقر، وطدم احترام الحؼقق، فؿا دام هذا الرجؾ خطبفا، وهق 

 هكػٌء لفا يف ديـفا: فال يجقز أن كعتدي طؾقف.ا

، واهلل أطؾؿ بالصقاب.انقٌل األًلتميد  ًظبىس األدنة ُ :قهت
(1)
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  (2634.)الـقؾ (5142 )الػتح (9/571 )الؿغـلاكظر:  (1)



 52 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 

ٌِ امُلًَِحَكة  َبِعُض امَلَشاِئ

 خٛب١ املعتس٠. ز:1ش َػأي١

(: قال ابـ ططقة: أمجعت إمة طىل 3/188) تػسقرهيف   قال القشطيب

 هأنَّ الؽالم مع الؿعتدة بؿا هق كص يف تزوجفا، وتـبقف طؾقف ٓ يجقز.ا

 ف تػصقٌؾ يليت ذِْكُره.أما ققلف )وتـبقف( يشؿؾ التعريض، وفق ُ :قهت

 ايتعطٜض باشٔبٛب١ يًُعتس٠. ز:2ش َػأي١

َوُربَّ َراِغٍب  لتَّْعِريُض َأْن َيُؼقَل: إكِّل فِل مِثْؾِؽ َلَراِغٌب.: ا قال ابً قذامة

دٍ  فِقؽ. ـُ ُمَحؿَّ َوإِكِّل فِقِؽ  التَّْعِريُض َأْن َيُؼقَل: إكَّؽ َطَؾلَّ َلَؽِريَؿٌة. :َوَقاَل اْلَؼاِسُؿ ْب

: َأْكِت َجِؿقَؾٌة. َأْو ِرْزًقا. ،َلَسائٌِؼ إَلقْؽ َخقًْرا َوإِنَّ اهللَ  .َلَراِغٌب  ْهِريُّ َوَأْكِت  َوَقاَل الزُّ

َٓ َتْسبِِؼقـَا بِـَْػِسؽ. َمْرُغقٌب فِقؽ. َٓ َتُػقتِقـَا بِـَْػِسؽ. َوإِْن َقاَل:  َأْو إَذا َحَؾْؾت  أَْو 

 هاَجاَز. :َوَكْحَق َذلَِؽ  َفآذِكِقـِل.

مشروطقة التعريض لؾؿعتدة إكؿا هق يف طدة  :ُ نو أثٌ عجد اهلل غفس اهللُ قبل

القفاة، أو الؿطؾؼة البائـ، وأما الؿطؾؼة الرجعقة: فال يشرع يف حؼفا التعريض: 

ٕهنا ٓ تزال زوجة لؾغقر.
(1)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1524.)الػتحواكظر:  (1)
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إشا خٛبٗا يف عستٗا، أٚ عٖطض ذٝث ٫ جيٛظ ي٘، حِ ْهرٗا بعس  ز:3ش َػأي١

 ايعس٠.

َض  (9/574 :)الؿغـل يف  قال ابً قذامة َح بِاْلِخْطبَِة، َأْو َطرَّ َفنِْن َصرَّ

َجَفا َبْعَد ِحؾَِّفا َوَقاَل َمالٌِؽ:  َصحَّ كَِؽاُحُف. :فِل َمْقِضٍع َيْحُرُم التَّْعِريُض، ُثؿَّ َتَزوَّ

ُجَفا. ُؼَفا َتْطؾِقَؼًة، ُثؿَّ َيتََزوَّ َنَّ َهَذا الْ  ُيَطؾِّ
ِ

َم َلْؿ ُيَؼاِرْن اْلَعْؼَد، ـَوَهَذا َغقُْر َصِحقٍح: ٕ ُؿَحرَّ

َجَفا. َدًة ُثؿَّ َتَزوَّ ْر فِقِف، َكَؿا فِل الـَِّؽاِح الثَّاكِل، َأْو َكَؿا َلْق َرآَها ُمتََجرِّ  هاَفَؾْؿ ُيَمثِّ
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اِطِديِّ  (099) ـِ َسْعٍد السَّ ـْ َسْفِؾ ْب   َقاَل: َجاَءِت  َوَط

ِ
اْمَرَأٌة إَلك َرُسقِل اهلل

 ملسو هيلع هللا ىلص
ِ
 ِجئْت َأَهُب َلؽ َكْػِسل، َفـََظَر إَلقَْفا َرُسقُل اهلل

ِ
َد ملسو هيلع هللا ىلص، َفَؼاَلْت: َيا َرُسقَل اهلل ، َفَصعَّ

 
ِ
َبُف، ُثؿَّ َصْلَصَل َرُسقُل اهلل ا َرَأِت  ملسو هيلع هللا ىلصالـََّظَر فِقَفا َوَصقَّ ُف َلْؿ َيؼْ  َرْأَسُف، َفَؾـؿَّ ِض الَؿْرَأُة َأكَّ

ـْ َلؽ بَِفا  ، إْن َلْؿ َتُؽ
ِ
ـْ َأْصَحابِِف، َفَؼاَل: َيا َرُسقَل اهلل

فِقَفا َشقْئًا َجَؾَسْت، َفَؼاَم َرُجٌؾ مِ

ْجـِقَفا، َقاَل:  ـْ َشْلٍء؟»َحاَجٌة َفَزوِّ ـَْدك ِم ، َفَؼاَل:  «َفَفْؾ ِط
ِ
 َيا َرُسقَل اهلل

ِ
، َواهلل َٓ َفَؼاَل: 

  «ْر َهْؾ َتِجُد َشْقًئا؟اْذَهْب إَلك َأْهؾِؽ، َفاْكظُ »
ِ
َٓ َواهلل َيا  َفَذَهَب، ُثؿَّ َرَجَع، َفَؼاَل: 

 
ِ
 َما َوَجْدت َشقْئًا، َفَؼاَل َرُسقُل اهلل

ِ
ـْ َحِديدٍ »: ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقَل اهلل  «اْكُظْر، َوَلْق َخاَتًَم ِم

ـْ  َٓ َخاَتًؿا مِ ، َو
ِ
 َيا َرُسقَل اهلل

ِ
َٓ َواهلل ـْ َهَذا  َفَذَهَب، ُثؿَّ َرَجَع َفَؼاَل: 

َحِديٍد، َوَلؽِ

  -َقاَل َسْفٌؾ: َما َلُف ِرَداٌء  -إَزاِري 
ِ
ـَُع »: ملسو هيلع هللا ىلصَفَؾَفا كِْصُػُف، َفَؼاَل َرُسقُل اهلل َما َتْص

ـْ َطَؾْقَؽ  ـُْف َشْلٌء، َوإِْن َلبَِسْتُف َلْؿ َيُؽ ـْ َطَؾْقَفا ِم . «َشْلءٌ  بِنَِزاِرك؟ إْن َلبِْسَتُف َلْؿ َيُؽ

ُجُؾ   َفَجَؾَس الرَّ
ِ
قًا َفَلَمَر بِِف َفُدِطَل  ملسو هيلع هللا ىلص، َحتَّك إَذا َصاَل َمْجؾُِسُف َقاَم، َفَرآُه َرُسقُل اهلل  ُمَقلِّ

ا َجاَء َقاَل: َلفُ  ـَ الُؼْرآِن؟»، َفَؾـؿَّ َقاَل: َمِعل ُسقَرُة َكَذا، َوُسقَرُة َكَذا،  «َماَذا َمَعؽ ِم

َدَها َفَؼاَل:  ـْ َضْفرِ َقْؾبِؽ؟»َطدَّ َـّ َط ْؽُتؽَفا بََِم  ؛اْذَهْب »َقاَل:  .َقاَل: َكَعؿْ  «َتْؼَرُؤُه َفَؼْد َمؾَّ

ـَ الُؼْرآنِ  . ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف، َوالؾَّْػُظ لُِؿْسؾٍِؿ.«َمَعؽ ِم
(1)

 

ـَ الُؼْرآنِ »َوفِل ِرَواَيٍة َلُف:  ْؿَفا ِم ْجُتَؽَفا، َفَعؾِّ .«اْكَطؾِْؼ َفَؼْد َزوَّ
(2)

 

ـَ الُؼْرآنِ َأمْ »: َوفِل ِرَواَيٍة لِْؾُبَخاِريِّ  .«َؽـَّاَكَفا بََِم َمَعؽ ِم
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . والؾػظ لفؿا، ولقس لؿسؾؿ فؼط. (76( )1425(، ومسؾؿ )5٢87( )5٢3٢أخرجف البخاري ) (1)

 (. 77( )1425أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (2)

 . «أمؾؽـاكفا»(. لؽـ بؾػظ: 5121أخرجف البخاري برقؿ ) (3)



ٜٓٚهاِح   55 ٔنَتاُب اي

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (099)  َبِل َداُود َط
ِ

َقاَل: ُسقَرَة البََؼَرةِ،  «َتْحَػُظ؟ َما»َقاَل:  َوٕ

تِل َتؾِقَفا، َقاَل:  ـَ آَيةً »َوالَّ ْؿَفا ِطْشرِي .«ُقْؿ َفَعؾِّ
(1)

 

 دييناملسائل واألحكام املستفادة من احل

 أضنإ ايعكس. ز:1ش َػأي١

ٓ يـعؼد إٓ باإليجاب والؼبقل:  -أطـل طؼد الـؽاح-كر أهؾ العؾؿ أنَّ العؼد ذ

ٕنَّ ماهقة العؼد مركبة مـفؿا.
(2)

  

 ٌٖ يإلجياب صٝػ١ َع١ٓٝ؟ ز:2ش َػأي١

  ذهب مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ إىل أنَّ العؼد ٓ يـعؼد إٓ بؾػظ الـؽاح، أو

هذيـ الؾػظقـ مها  التزويج، وهذان الؾػظان ُمجؿع طىل اكعؼاد الـؽاح هبؿا: ٕنَّ 

، وققلف [37إحزاب:]  ﴾ژ ڈ ڈ  ڎ ڎ ڌ﴿الؾذان وردا يف الؼرآن 

، [22الـساء:] ﴾چ ڃ ڃ ڃ ڃ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ﴿تعاىل: 

وهذا ققل مجاطة مـ التابعقـ، مـفؿ سعقد بـ الؿسقب، وططاء، والزهري، وقال 

 بف ربقعة، والشافعل، وأمحد، وابـ حزم وآخرون.

 أهؾ العؾؿ إىل أنَّ الـؽاح يـعؼد بؽؾ لػظ يدل طؾقف،  وذهب مجاطٌة آخرون مـ

ويعده الـاس كؽاًحا، وهق ققل مالؽ، وأبل حـقػة، وأمحد يف رواية، وقال بف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، ويف إسـاده ِطْسؾ بـ سػقان وهق ضعقػ، وقد خالػ الثؼات 2112. أخرجف أبقداود )ععٝـ (1)

 يف ألػاظ الحديث، فروايتف ضعقػة مـؽرة. 

 ( مع حاشقة سؾقؿان آل الشقخ.3/1٢) الؿؼـع (9/459 )لؿغـلااكظر:  (2)



 56 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

الثقري، وداود، وأبق طبقد، وطزاه ابـ الؼقؿ لؾجؿفقر، ورجحف شقخ اإلسالم،  

 وابـ الؼقؿ.

الَِّذي َطَؾقِْف  (8/43 :)اإلكصافكؿا يف   قال ػيخ اإلطالو ابً تينية

ْكَؽاِح )َأْكثَُر اْلُعَؾَؿاِء َأنَّ الـَِّؽاَح َيـَْعِؼُد بَِغقِْر َلْػِظ   .(التَّْزِويِج )وَ  (،اإْلِ

َماِم َأْحَؿَد ـَوُهَق الْ  َقاَل: ـْ اإْلِ َوقِقَاُس َمْذَهبِِف َوَطَؾقِْف ُقَدَماُء  َؿـُْصقُص َط

َماَم َأْحَؿَد : َأْصَحابِفِ  ُف َيـَْعِؼُد بَِؼْقلِفِ  َفنِنَّ اإْلِ َجَعْؾت ) :َكصَّ فِل َغقِْر َمْقِضٍع َطَؾك َأكَّ

َٓ َتْزِويٌج  (،ِطتَْؼؽ َصَداَقؽ َمامِ  ،َوَلقَْس فِل َهَذا الؾَّْػِظ إْكَؽاٌح َو ـْ اإْلِ  َوَلْؿ ُيـَْؼْؾ َط

. َأْحَؿَد  ـِ ْػَظقْ ـِ الؾَّ ُف بَِفَذْي ـْ  َأكَُّف َخصَّ ـْ َقاَل مِ ُل َم َماِم َأْحَؿَد  َوَأوَّ َأْصَحاِب اإْلِ

  ُف َيْختَصُّ بَِؾْػِظ ْكَؽاِح )فِقَؿا َطؾِْؿت أَكَّ ـُ َحامٍِد. (التَّْزِويِج )وَ  (اإْلِ َوَتبَِعُف َطَؾك  اْب

ـْ َجاَء َبْعَدهُ   ه.الَِسبَِب اْكتَِشاِر ُكُتبِِف، َوَكثَْرةِ َأْصَحابِِف َوَأْتبَاِطفِ  :َذلَِؽ اْلَؼاِضل َوَم

، «أمؾؽـاكفا»تدل أصحاب هذا الؼقل بحديث الباب، فؼد جاء بؾػظ: وقد اس

 .«مؾؽتؽفا»وبؾػظ: 

وقد ردَّ أصحاب الؼقل إول طىل ذلؽ بلنَّ أكثر صرق الحديث بؾػظ 

 التزويج، فلطؾُّقا إلػاظ إخرى.

، وٓ معارضة بقـفؿا حتك يرجح الصحقحقـوُيجاب طـ ذلؽ بلهنا ثابتة يف 

 خرى.أحدمها طىل إ

والعبرة بالعؼقد بالؿعاين التل تدل طىل اإليجاب والؼبقل، ولقس العبرة 
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.، وهق ترجقح اإلمام ابـ طثقؿقـ انصٌاةهق  فبنقٌل انثبَيبؿجرد الؾػظ، 

(1)
 

، وهق ققل انصحيحوكذلؽ الؼبقل يـعؼد بؽؾ لػظ يدل طؾقف أيًضا طىل  تيبيُ:

 الجؿفقر كؿا يف الؿصارد السابؼة.

اطىىىب يًىىىٛيٞ: أظٚجىىىت؟ قىىىاٍ: ْعىىىِ، أقبًىىىت؟ ؾكىىىاٍ        إشا قىىىاٍ اشب  ز:3ش َػأي١

 اشباطب: ْعِ؟

  ٓ :يـعؼد الـؽاح طـد الجؿفقر، وهق مذهب الحـابؾة أيًضا، وقال الشافعل

 يـعؼد حتك يؼقل معف: زوجتؽ ابـتل. ويؼقل الزوج: قبؾت هذا التزويج.

: ٕنَّ العبرة بالؿعـك، وقد دلَّ الؾػظ الؿذكقر طىل ًانصحيح قٌل اجلًيٌز

إليجاب والؼبقل، وقال بعض الحـابؾة: السمال يؽقن مضؿًرا يف الجقاب، ُمعاًدا ا

فقف، فقؽقن معـك )كعؿ( مـ القيل: )زوجتف ابـتل(، ومعـك )كعؿ( مـ الؿتزوج: 

)قبؾت هذا التزويج(، وٓ احتؿال فقف: فقجب أن يـعؼد بف.
(2)

  

 يٛ قاٍ: ظٚجتو ابٓيت. ؾكاٍ: قبًت؟ ز:4ش َػأي١

 هؾ العؾؿيصح الـؽاح طـد أكثر أ. 

  وطـ الشافعل ققٌل: ٓ يصح حتك يؼقل: قبؾت هذا التزويج. وققلف الثاين

.انصٌاة، وهق كقٌل اجلًيٌز
(3)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1/291-292( )2/4-5 )أطالم الؿققعقـ (8/43 )اإلكصاف( 9/46٢) الؿغـلاكظر:  (1)

الػتح (5149 )البداية (3/25- )تقضقح إحؽام (5/257 )البقان (9/233.) 

  (9/234.)البقان (8/46-47 )اإلكصاف (9/459 )الؿغـلاكظر:  (2)

  (9/459-.)الؿغـل (9/234 )البقاناكظر:  (3)



 58 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 
 إشا قاٍ اشباطب: ظٚجين ابٓتو. ؾكاٍ ايٛيٞ: ظٚجتو؟ ز:5ش َػأي١

 وكذا لق قال: َتزوجت ابـتؽ. فقؼقل: زوجتؽ.

 ؿتك فؿذهب الحـابؾة طدم صحة ذلؽ: ٕنَّ الؼبقل إكؿا يؽقن لإليجاب، ف

: لعدم معـاه. ًٓ  وجد قبؾف مل يؽـ قبق

  ومذهب مالؽ، والشافعل، وأبل حـقػة صحة ذلؽ، واستدلقا طؾقف بؼصة

ب طؾقف البخاري ]باب إذا قال الخاصب لؾقيل:  القاهبة الذي يف الباب، وقد بقَّ

زوجـل فالكة. فؼال: قد زوجتؽ بؽذا وكذا. جاز الـؽاح، وإن مل يؼؾ لؾزوج: 

 ه [.اأرضقت أو قبؾت

، وإحقط إطادة الؼبقل.انصحيحهق  ًىرا انقٌل
(1)

  

 ٌٖ ٜٓعكس ايٓهاح بػري ايعطب١ٝ ملٔ ٜكسض ع٢ً ايعطب١ٝ؟ ز:6ش َػأي١

  إشفر يف مذهب الحـابؾة طدم صحة العؼد بغقر العربقة لؿـ يحسـفا، وهق

 إشفر طـد الشافعقة أيًضا.

  :ابـ قدامة، والؼقل الثاين هق الصحة، وهق ققل مجاطة مـ الحـابؾة، مـفؿ

وهق ققل بعض الشافعقة، وهق مؼتضك ققل  الشرح الؽبقروصاحب 

، واهلل أطؾؿ.انصٌاةالجؿفقر، ورجحف شقخ اإلسالم، وابـ الؼقؿ، وهق 
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5141.)الػتح (9/234-235 )البقان (8/48 )اإلكصاف (9/462 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (8/45.)اإلكصاف (2/4 )أطالم الؿققعقـ (9/235 )البقان (9/461 )الؿغـلاكظر:  (2)
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 إشا تطاخ٢ ايكبٍٛ عٔ اإلجياب؟ ز:7ش َػأي١

يَجاِب (: إِ 9/463) الؿغـليف   قال ابً قذامة ـْ اإْلِ  :َذا َتَراَخك اْلَؼبُقُل َط

، َما َنَّ ُحْؽَؿ الَؿْجؾِِس ُحْؽُؿ  َصحَّ
ِ

َداَما فِل الَؿْجؾِِس، َوَلْؿ َيتََشاَغاَل َطـُْف بَِغقِْرِه: ٕ

َحاَلِة اْلَعْؼِد، بَِدلِقِؾ اْلَؼبِْض فِقَؿا ُيْشتََرُط اْلَؼبُْض فِقِف، َوُثبُقِت اْلِخقَاِر فِل ُطُؼقدِ 

َقا َقبَْؾ اْلَؼبُقِل، : الُؿَعاَوَضاِت  َٓ ُيقَجُد َمْعـَاهُ َفنِْن َتَػرَّ يَجاُب: َفنِكَُّف  َفنِنَّ  :َبَطَؾ اإْلِ

. ًٓ ِق، َفاَل َيُؽقُن َقبُق ـْ ِجَفتِِف بِالتََّػرُّ
ْطَراَض َقْد ُوِجَد مِ َوَكَذلَِؽ إْن َتَشاَغاَل َطـُْف بَِؿا  اإْلِ

ـْ قَ  ْشتَِغاِل َط
ِ

ـْ اْلَعْؼِد َأْيًضا بِآ َكَُّف ُمْعِرٌض َط
ِ

هابُقلِِف.َيْؼَطُعُف: ٕ
(1)

 

 ٌٖ يف عكس ايٓهاح خٝاض؟ ز:8ش َػأي١

َٓ َيثُْبُت فِل الـَِّؽاِح  (9/464 :)الؿغـليف   قال أبو حمنذ ابً قذامة َو

ْرطِ ـِخقَاٌر، َوَسَقاٌء فِل َذلَِؽ ِخقَاُر الْ  َٓ َكْعَؾُؿ َأَحًدا َخاَلَػ فِل ، َؿْجؾِِس َوِخقَاُر الشَّ َو

َنَّ اْلَحاَجَة غَ 
ِ

، َوفِْؽرٍ  :قُْر َداِطقٍَة إَلقْفِ َهَذا، َوَذلَِؽ ٕ َّٓ َبْعَد َتَروٍّ َٓ َيَؼُع فِل اْلَغالِِب إ  ،َفنِكَُّف 

ـْ َصاِحبِِف، َوالْ  ـِ َط ْوَجقْ ـْ الزَّ
ه.اَؿْعِرَفِة بَِحالِفِ ـَوَمْسَلَلِة ُكؾِّ َواِحٍد مِ

(2)
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/48.)اإلكصاف (9/236 )البقانواكظر:  (1)

  (9/237.)البقانواكظر:  (2)



 6٢ ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 
َبقْرِ  (099) ـِ الزُّ  ْب

ِ
ـِ َطبِْداهلل ـْ َطامِِر ْب ـْ َأبِقفِ  ،َوَط  أَ  ،َط

ِ
: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصنَّ َرُسقَل اهلل

ِـَّؽاَح » ـُقا ال َحُف الَحاكُِؿ. ،. َرَواُه َأْحَؿدُ «َأْطؾِ َوَصحَّ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 إع٬ٕ ايٓهاح. ز:1ش َػأي١

(: وُيستحبُّ إطالن الـؽاح، 9/467)  قال أبو حمنذ بً قذامة

. قال أمحد: ُيستحبُّ أن يظفر الـؽاح، ويضرب فقف بالدف والضرب فقف بالدف

 هحتك يشتفر، وُيعرف...ا

وقد اشترط بعضفؿ لصحة الـؽاح إطالكف، وهق ققل مالؽ، وبعض الحـابؾة، 

ومذهب أمحد، والشافعل، وأبل حـقػة طدم اشتراط ذلؽ، وإكؿا ُيؽره طـدهؿ 

قة، واهلل أطؾؿ.، والحديث الؿذكقر ٓ يػقد الشرصأظيسكتؿاكف، وهذا 
(2)

  

ضرب الدف خاصٌّ بالـساء إذا وجد فرح، أو سرور، كالـؽاح،  تيبيُ:

والعقد، وما أشبففا، وأما الرجال: فقحرم طؾقفؿ استعؿالف: ٕكف تشبف بالـساء، 

وٕنَّ الرخصة جاءت فقف لؾـساء فؼط.
(3)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، ويف إسـاده طبداهلل بـ إسقد الؼرشل، 2/183(، والحاكؿ )4/5. أخرجف أمحد )ذػٔ يػريٙ (1)

 . الثؼاتاكػرد بالرواية طـف طبداهلل بـ وهب، وقال أبقحاتؿ: شقخ، وذكره ابـ حبان يف 

(، 1٢88(، والترمذي )3/418رجف أمحد )ولف شاهد مـ حديث محؿد بـ حاصب: أخ

فصل ما بني احلالل »(، بنسـاد حسـ مرفقًطا بؾػظ: 1896(، وابـ ماجف )6/127والـسائل )

 . فالحديث حسـ هبذا الشاهد، واهلل أطؾؿ. «والصوت يف الـؽاح ،واحلرام الدف

  (9/469.)الؿغـلواكظر:  (2)

  (14/159.)الؿغـلواكظر:  (3)
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ـْ َأبِقِف  (099) ـِ َأبِل ُمقَسك َط ـْ َأبِل ُبْرَدَة ْب   َقاَل: َوَط

ِ
: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسقُل اهلل

َّٓ بَِقلِل  » ـُ  «َٓ كَِؽاَح إ ، َواْب ، َوالتِّْرمِِذيُّ ـُ الَؿِديـِلِّ َحُف اْب َرَواُه َأْحَؿُد َوإَْرَبَعُة، َوَصحَّ

.ِحبَّاَن. َوُأِطؾَّ بِاإِلْرَسالِ 
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 1879(، وابـ ماجف )11٢1(، والترمذي )2٢85(، وأبقداود )4/394خرجف أمحد ). أصرٝس (1)

 . (، ومل يخرجف الـسائل 4٢83وابـ حبان )

والحديث مداره طىل أبل إسحاق السبقعل. فرواه طـف إسرائقؾ، طـ أبل بردة، طـ أبل مقسك بف 

 . ًٓ  مقصق

ـ يقكس وأبقطقاكة وشريؽ وتابعف طىل ذلؽ مجاطة وهؿ: يقكس بـ أبل إسحاق وطقسك ب

 : وتؿام العشرة مـ أصحاب أبل إسحاق. الـؽتالـخعل وزهقر بـ معاوية. قال الحافظ يف 

 وقد رواه شعبة وسػقان طـ أبل إسحاق طـ أبل بردة مرساًل. 

 ًٓ وقد رجح أكثر الحػاظ الرواية الؿقصقلة مع أن شعبة وسػقان أحػظ مـ كؾ مـ رواه مقصق

كان لف خاصقة يف جده أبل إسحاق حتك قال طبدالرمحـ بـ مفدي وقد ققؾ لف: إن إٓ أن إسرائقؾ 

شعبة وسػقان يققػاكف طىل أبل بردة، فؼال: إسرائقؾ طـ أبل إسحاق أحب إيلَّ مـ سػقان وشعبة. 

وكؼؾ البقفؼل طـ حجاج بـ مـفال ققلف: قؾـا لشعبة: حدثـا أحاديث أبل إسحاق، قال: سؾقا طـفا 

كف أثبت فقفا مـل. وقد صحح رواية إسرائقؾ طظ بـ الؿديـل والبخاري والذهظ إسرائقؾ: فن

 والترمذي. 

 وقد ذكر الترمذي أن شعبة وسػقان أخذاه طـ أبل إسحاق يف مجؾس واحد. 

فؼال: حدثـا محؿقد بـ غقالن ثـا أبقداود ثـا شعبة قال سؿعت سػقان الثقري يسلل أبا إسحاق 

 ؟ فؼال: كعؿ. «ال كؽاح إال بويل»: قال رسقل اهلل يؼقل:  أسؿعت أبا بردة 

: فشعبة وسػقان إكؿا أخذاه مًعا يف مجؾس واحد. وتقسع الحاكؿ يف الـؽتقال الحافظ يف 

( وأشار إلقف ابـ 3/8-9) معاين أثارذكر صرق الحديث، وقد رجح الؿرسؾ الطحاوي يف 

دم، ويشفد لف الحديث الذي سقليت طـ ( والذي يظفر أن ققل أكثر الحػاظ مؼ5/1958طدي )

 الـؽت طىل ابـ الصالح(، و 283-32/28٢) تحؼقؼ الؿسـد. واكظر: طائشة 

(2/6٢6-6٢7 .) 
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ـِ  (096) ـِ َمْرُفقًطا:  َوَرَوى اإِلَماُم َأْحَؿُد َط ـِ الُحَصقْ ـْ ِطْؿَراَن ْب ـِ َط َٓ »الَحَس

ـِ  َّٓ بَِقلِل  َوَشاِهَدْي كَِؽاَح إ
(1)

».
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هذا الحديث لقس مقجقًدا يف الؿخطقصتقـ، وهق زيادة مـ الؿطبقع. (1)

( 7/125ؼل )(، والبقف18/42مل يخرجف أمحد مـ حديث طؿران بـ حصقـ ، وهق طـد الطبراين ) (2)

مـ حديث طبداهلل بـ محرر طـ قتادة طـ الحسـ طـ طؿران بف. وإسـاده شديد الضعػ: ٕن 

 طبداهلل بـ محرر متروك.

ا أو غقر محػقضة.  وقد جاءت زيادة )وشاهديـ( يف مجؾة مـ إحاديث وكؾفا ضعقػة جدا

 الؽامؾا يف (، وابـ طدي كؿ556٢) إوسطفؼد جاء مـ حديث جابر طـد الطبراين يف 

 (، ويف إسـاده محؿد بـ طبقداهلل العرزمل وهق متروك.6/2113)

 (، ويف إسـاده يزيد الرقاشل وهق متروك.7/2566وجاء مـ حديث أكس طـد ابـ طدي )

 (، ويف إسـاده الربقع بـ بدر وهق متروك.11343وجاء مـ حديث ابـ طباس طـد الطبراين )

 (، وهق باصؾ كؿا قال ابـ طدي.1/197وجاء مـ حديث طظ طـد ابـ طدي )

لؾطبراين  إوسطوجاء مـ حديث أبل هريرة بنسـاد فقف سؾقؿان بـ أرقؿ وهق متروك كؿا يف 

( فقف الؿغقرة بـ مقسك الؿزين، قال 7/175لؾبقفؼل ) الؽبرى(، وإسـاد آخر كؿا يف 6362)

 البخاري: مـؽر الحديث. ووثؼف ابـ طدي.

(، وهق مـ صريؼ ققس بـ 5561) إوسطسك طـد الطبراين يف وجاء مـ حديث أبل مق

الربقع وهق ضعقػ، وقد خالػ الثؼات يف روايتف طـ أبل إسحاق، فنهنؿ يرووكف بدون زيادة 

 )وشاهديـ( ففل زيادة مـؽرة.

(، وإسـاد 227-3/226لؾدارقطـل ) الســوجاء مـ حديث طائشة بنسـاد فقف كذاب كؿا يف 

(: إٓ أن زيادة )وشاهديـ( لقست 4٢75) صحقح ابـ حبانحة كؿا يف آخر ضاهره الص

محػقضة، فؼد ذكرها ما يؼارب أربعة مـ الرواة طىل اختالف يف الرواية طـ بعضفؿ يف ذكرها، 

وخالػفؿ ما يؼارب تسعة طشر راوًيا مـ الحػاظ والثؼات ودوهنؿ، وهذا الذي ذكركاه هق مختصر 

يسر اهلل صبعف وكػعـا  فتح البارييف تحؼقؼـا لؾؿجؾد التاسع مـ  -هللبحؿد ا-لؾبحث الذي حرركاه 

 بف يف الدكقا وأخرة.
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ـْ َطائَِشةَ  (099)    َوَط

ِ
ََم اْمَرَأةٍ َكَؽَحْت بَِغْقرِ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَلْت: َقاَل َرُسقُل اهلل َأيُّ

ـْ َفْرِجَفا، َفنِنِ  َولِقَِّفاإْذِن   َفـَِؽاُحَفا بَاصٌِؾ، َفنِْن َدَخَؾ بَِفا َفَؾَفا الَؿْفُر بََِم اْسَتَحؾَّ ِم

َٓ َولِلَّ َلفُ  ـْ  ْؾَطاُن َولِلُّ َم َحُف َأُبق . َأْخَرَجُف إَْربَ «اْشَتَجُروا َفالسُّ َّٓ الـََّسائِّل، َوَصحَّ َعُة إ

ـُ ِحبَّاَن، َوالَحاكُِؿ. َطَقاَكَة، ، َواْب
(1)

 

 ديثاحاملسائل واألحكام املستفادة من األ

 مع ذكر بعض املسائل امللحقة

ٌٖ ٜؿىط  إٔ ٜهىٕٛ يًُىطأ٠ ٚيىٞ ًٜىٞ تعٚجيٗىا بهىّطا ناْىت، أٚ          ز:1ش َػأي١

ّٝٔٓبا، صػري٠ٟ، أٚ نبري٠؟  َح

 فقر، واستدلقا طؾقف بحديث أبل مقسك، وطائشة هذا شرٌط طـد الجؿ ،

 الؿذكقريـ يف الباب.

 هٓ أطرف طـ أحد مـ الصحابة خالف ذلؽ.ا وقال ابً امليزس:

فنن زوجت كػسفا: فزواجفا باصؾ. وجاء طـ بعضفؿ أهنؿ  قال اجلنَوس:

قالقا: تلثؿ، والزواج مقققف طىل إجازة القيل، وهق ققل ابـ سقريـ، والؼاسؿ، 

 لحسـ بـ صالح، وأبل يقسػ، وإوزاطل.وا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وابـ حبان 1879(، وابـ ماجف )11٢2(، والترمذي )2٢83. أخرجف أبقداود )ذػٔ (1)

(، وإسـاده حسـ، وقد أطؾ بلن الزهري وهق الذي روى الحديث سئؾ طـف فؾؿ يعرفف ، 4٢74)

لحديث بلن هذه لقست بعؾة، فنن الؿحدث قد يحدث بالحديث ثؿ يـساه، واهلل وأجاب أهؾ ا

 واإلمام القادطل رمحة اهلل طؾقفؿا. إلباينأطؾؿ. وقد حسـ الحديث اإلمام 
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   ،وذهب أبق حـقػة إىل أنَّ لفا أن تزوج كػسفا، كؿا أنَّ لفا أن تبقع وتشتري

 وهذا فقؿا إذا كاكت رشقدة بالغة.

 .وطـ مالؽ رواية أنَّ لفا أن تزوج كػسفا إذا كاكت غقر شريػة 

 :الثقب » وذهب داود الظاهري إىل أكف يشترط يف البؽر دون الثقب: لحديث

 (.1421أخرجف مسؾؿ ) «أحؼ بـػسفا مـ ولقفا

: لألحاديث الصريحة يف ذلؽ، وققاس أبل حـقػة ًانصحيح قٌل اجلًيٌز

، أي: يف اإلذن «الثقب أحؼ بـػسفا»فاسد: لؿعارضتف الـصقص الصحقحة وحديث: 

ٓ يف القٓية طـد طامة أهؾ العؾؿ، وقد خالػف ابـ حزم الظاهري ووافؼ الجؿفقر.
(1)

 

 يستػاد مـ أحاديث الباب بقاُن شرٍط مـ شروط صحة الـؽاح، وهق: تيبيُ:

أن يؽقن لؾؿرأة ويلٌّ يتقىل تزويجفا صغقرة كاكت أو كبقرة،  ايظسط األٍٚ:

 بؽًرا، أو ثقبًا.

 إشا تعٚجت املطأ٠ تعٚجٟيا ؾاغّسا ؾٌٗ تًٛل إشا أضازٚا تعٚجيٗا ٯخط؟ ز:2ش َػأي١

 ؾؼفا إول، أو يػسخ كؽاحفا، مذهب أمحد أهنا ٓ تزوج مـ آخر حتك يط

 وإذا امتـع مـ صالقفا فسخ طؾقف الحاكؿ: ٕكف كؽاح وجد آختالف يف صحتف.

  ،ومذهب الشافعل أكف ٓ حاجة إىل فسخ، وٓ صالق: ٕكف كؽاح غقر مـعؼد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1825 )الؿحىل (3/44 )بداية الؿجتفد( 513٢) الػتح (9/345 )الؿغـلاكظر:  (1)

اإلكصاف (8/64 )البقان (9/152.) 
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 كالـؽاح يف العدة. 

 بلنَّ الـؽاح يف العدة مجؿع طىل طدم اكعؼاده. ٚٝأجٝب:

، ًدـيرىت أحالعؿؾ طىل  ًاألحٌط، ييرىت انشبفعهق ًانصحيح 

أطؾؿ. واهلل
(1)

  

 إشا زخٌ بٗا ايطجٌ يف ايعٚاد ايؿاغس؟ ٌٖ يًُطأ٠ ؾ٤ٞ ز:3ش َػأي١

  الؿـصقص طـ أمحد  أنَّ لفا الؿفر الؿسؿك: ٕنَّ يف بعض ألػاظ حديث

استحؾ  فؾفا الؿفر بَم» «وهلا الذي أططاها بَم أصاب مـفا»: طائشة 

 .«فرجفا مـ

 فر الؿثؾ. وهق مذهب الشافعل، ووجٌف لؾحـابؾة، وقال بعضفؿ: لفا م

َل بف، وُتعَطك مؼابؾ  َج رواية طـ أمحد: ٕنَّ العؼد باصٌؾ، فال طبرة بؿا ُسؿِّ وُخرِّ

 آستحالل.

  ك، أو مفر الؿثؾ: ٕهنا رضقت بف إن وقال أبق حـقػة: لفا إقؾ مـ الؿسؿَّ

 كان الؿسؿك هق إقؾ.

، واهلل أطؾؿ. ثؿ وجدُت ابـ الؼقؿ نقٌل األًلاإىل ضاهر الحديث هق  ًاألقسة

(.5/1٢5) الزادقد صحح هذا الؼقل كؿا يف 
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/351.)الؿغـلاكظر:  (1)

  (9/352.)الؿغـلاكظر:  (2)
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 إشا خ٬ بٗا ٚمل ٜسخٌ بٗا، ؾٌٗ هلا ؾ٤ٞ؟ ز:4ش َػأي١

  َّأكثر أهؾ العؾؿ طىل أكف لقس لفا شلء إٓ بالدخقل هبا، وطـ أمحد رواية أن

.قٌل اجلًيٌزًانصحيح الؿفر يستؼر لفا بالخؾقة ققاًسا طىل العؼد الصحقح، 
(1)

  

 تطتٝب ١ٜ٫ٚ ا٭ٚيٝا٤ ع٢ً املطأ٠ يف ايٓهاح. ز:5ش َػأي١

  أكثر أهؾ العؾؿ طىل أنَّ ترتقبفا طىل الـحق أيت، وهق: إب، ثؿ الجد وإن

طدا إخ ٕم -طال، ثؿ آبـ، ثؿ ابـ آبـ وإن كزل، ثؿ اإلخقة، ثؿ أبـاؤهؿ 

 ثؿ العؿقمة، ثؿ أبـاؤهؿ. -وابـف

 يصٛز:ٖٚٓاى خالٌف يف بعض ا
 ميَا: أٌ بعض أٍل العله قذَّو والية االبً على األب.

  وهذا إشفر طـ مالؽ، وقال بف إسحاق، والعـبري، وابـ الؿـذر، وأبق

يقسػ، وأبق حـقػة، كؿا هق مؼدم طؾقف يف العصبة يف الؿقاريث. واستثـك بعض 

 الؿالؽقة البـت التل تربت بحجر أبقفا: فؼدمقا إب فقفا طىل آبـ.

  ،وأجاب الجؿفقر بلنَّ إب أطؾؿ بؿصؾحة ابـتف مـ ولدها، وأكؿؾ كظًرا

وأشد شػؼة، ويؿؽـ أن ُيؼال أيًضا: إنَّ وٓية إب ثابتة طىل الؿرأة قبؾ أن تليت 

 بقلد، فـؼؾفا إىل القلد يحتاج إىل دلقؾ صحقح، واهلل أطؾؿ.

 وهقآبـ،  أنَّ وٓية إب مؼدمة طىل وٓية ورجح اإلمام ابـ طثقؿقـ 

 ، واهلل أطؾؿ.األقسة عندي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/353.)الؿغـلاكظر:  (1)
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َوَلْق قِقَؾ: إنَّ   (5/452:)الػتاوى الؽبرىكؿا يف   وقال ػيخ اإلطالو

ًفا َْقَرِب َقَراَبتِِف َلَؽاَن ُمتََقجِّ
ِ

َيِة الـَِّؽاِح َكَؿا إَذا َأْوَصك ٕ َٓ ََب َسَقاٌء فِل ِو ْٕ ـَ َوا ْب
ِ

  ها.آ

 ؟وميَا: ٍل االبً مقذو على اجلذ

  فؿذهب أمحد، والشافعل وغقرمها أنَّ الجد مؼدم: ٕكف يف حؽؿ إب. وطـ

 أمحد رواية بتؼديؿ آبـ وهق مؼتضك ققل مالؽ ومـ معف يف الؿسللة التل قبؾفا.

 وميَا: ٍل اجلذ مقذو على األخ؟

  فإكثر طىل أنَّ الجد مؼدم طؾقف: ٕكف أٌب، وهق ققل الشافعل، وأمحد، وأبل

 الؿالؽقة. حـقػة، وبعض

 .وطـ أمحد رواية أنَّ إخ مؼدم طىل الجد، وهق ققل مالؽ 

  وطـ أمحد رواية ثالثة: أنَّ إخ، والجد سقاء: ٓستقائفؿا يف الؿقراث

 .ًانصحيح قٌل اجلًيٌزبالتعصقب، وهق ققل محؿد بـ الحسـ، وأبل يقسػ. 

ٌْ ال والية لألبياء. ٌَّ الؼافعي، وابً حضو يشياٌ أ  وميَا: أ

ٓ أن يؽقكقا مجعقا مع البـقة طصبة أخرى، كلن يؽقن مقىل، أو ابـ طؿ، أو ما إ

 أشبفف: بحجة أكف لقس مـ قبقؾة الؿرأة وطاقؾتفا.

  طىل خالف بقـفؿ كؿا تؼدم هؾ  -وخالػفؿ الجؿفقر، فؼالقا: لف القٓية

ٕكف يرث بالتعصقب، ويرث القٓء، وفرطفؿ  -وٓيتف مؼدمة طىل إب، أم ٓ؟ 

ذي قاسقا طؾقف مختؾػ فقف: فنكف ُيعتبر مـ طاقؾتفا طـد بعض أهؾ العؾؿ، وقد ال

 وافؼ الؿزين مـ الشافعقة ققل الجؿفقر.
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وميَا: أىَه اختلفوا يف تقذيه الؼقيق مً اإلخوة، واألعناو، وأبيائَه على مً  

 أدىل باألب فقط.

 فلكثر أهؾ العؾؿ طىل تؼديؿ الشؼقؼ، وهق مذهب مالؽ، والشافعل يف 

الجديد، وأبل حـقػة، وأمحد يف رواية، وصححف ابـ قدامة: ٕنَّ الشؼقؼ أقرب 

 إىل الؿرأة: ٕكف مؼدم طىل أخر بالؿقراث، وبالقٓء.

  ،وقال بعضفؿ: مها سقاء يف القٓية. وهق ققل أبل ثقر، وأمحد يف رواية

 والشافعل يف الؼديؿ.

زوجفا ولقفا مـ إب مع  الشؼقؼ ٓ شؽ أكف أوىل بالقٓية، ولؽـ لق ُ :قهت

وجقد الشؼقؼ: فال تطؿئـ الـػس إىل إبطال هذا الـؽاح، ٕن الجفة واحدة، وٕن 

 تؼديؿفؿ لقس مجؿًعا طؾقف، وٓ كعؾؿ دلقاًل طىل آشتراط، واهلل أطؾؿ.

 وميَا: أىَه اختلفوا يف الوالية ملً ، إرا مل يلً للنشأة عصبة؟

 يؽـ لفا طصبة ٓ مـ جفة الـسب، وٓ مـ فؿذهب الجؿفقر أنَّ الؿرأة إذا مل 

جفة القٓء: فننَّ ولقفا الحاكؿ، وهق ققل مالؽ، وأمحد، والشافعل، ورواية طـ 

 أبل حـقػة.

  وطـ أبل حـقػة رواية أنَّ كؾ مـ يرث بػرض، أو تعصقب يؾقفا. فدخؾ يف

 كالمف هذا إخ ٕم.

  وذهب الشقكاين بالؿرأة، ويظ أمرها  إىل أنَّ القٓية لؽؾ مـ لف قرابة

أشدُّ مـ طؾقف الغضاضة إذا تزوجت بغقر كػء، فعـده إخ ٕم أوىل مـ ابـ 
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 العؿ، وكذا الخال أوىل مـ ابـ ابـ العؿ، وما أشبف ذلؽ. 

وطامة أهؾ العؾؿ كؿا تؼدم قاسقا القٓية يف الـؽاح طىل مسللة مقراث  ُ :قهت

 ، واهلل أطؾؿ.سةًقٌذلى أقالقٓء والعصقبة: إٓ يف حؼ إب، 

فالسؾطان ولل مـ ٓ »فنذا مل يؽـ لؾؿرأة طصبة: فقلقفا السؾطان: لحديث: 

.«ولل لف
(1)

 

 إٕ مل ٜٛجس يًُطأ٠ ٚيٞ، ٫ٚ شٚ غًٛإ؟ ز:6ش َػأي١

َٓ ُذو  (9/362 :)الؿغـليف   قال ابً قذامة َفنِْن َلْؿ ُيقَجْد لِْؾَؿْرَأةِ َولِلٌّ َو

ـْ َأْحَؿَد َما َيدُ  ُجَفا َرُجٌؾ َطْدٌل بِنِْذكَِفاُسْؾَطاٍن، َفَع  .لُّ َطَؾك َأكَُّف ُيَزوِّ

قَِّة َفَؾْؿ :  ثه قال َوَوْجُف َذلَِؽ َأنَّ اْشتَِراَط اْلَقلِلِّ َهاُهـَا َيْؿـَُع الـَِّؽاَح بِاْلُؽؾِّ

َٓ ُمـَاِسَب َلَفا. ـْ  َٓ يَ  َيُجْز، َكاْشتَِراِط الُؿـَاِسِب فِل َحؼِّ َم ُف  َّٓ َوُرِوَي َأكَّ ُجقُز الـَِّؽاُح إ

َْخبَاِر. ْٕ : لُِعُؿقِم ا  هابَِقلِلٍّ

، وبذلؽ أفتك شقخـا َقٌل ًدـًثقٌل اإليبو أح :ُ نو قبل أثٌ عجد اهلل غفس اهللُ

 .اإلمام القادطل، والؾجـة الدائؿة لإلفتاء برئاسة ابـ باز 

 ايٛناي١ يف ٖصٙ اي١ٜ٫ٛ. ز:7ش َػأي١

مـ العؼقد طـد أهؾ العؾؿ: ٕكف يجقز التقكقؾ يف الـؽاح كؿا يجقز يف غقره 

 طؼد معاوضة: فجاز التقكقؾ فقف كالبقع.

  ،وقال بعض الشافعقة: ٓ يجقز تقكقؾ غقر إب والجد: ٕنَّ وٓيتف باإلذن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بداية  (9/164-168 )البقان (5/152- )الشرح الؿؿتع (9/355-359 )الؿغـلاكظر:  (1)

 (.513٢) الػتح (3/48- )الؿجتفد
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 فؾؿ َيُجْز التقكقؾ لف كالقكقؾ. 

بلنَّ وٓيتف ثابتة قبؾ إذهنا، وإكؿا إذهنا شرط لصحة تصرفف،  ٚٝأجٝب عٔ شيو:

اكؿ، وٓ خالف يف أنَّ لؾحاكؿ أن يستـقب يف التزويج مـ غقر إذن فلشبف وٓية الح

الؿرأة، وٕكَّفا ٓ وٓية لفا طىل كػسفا، فؽقػ يصح لـائبفا مـ قبؾفا.
(1)

  

ووكقؾ القيل يؼقم مؼامف طـد أهؾ العؾؿ، فقكقؾ إب أحؼ مـ إخ، ولف 

أحؽام إب يف هذا الباب.
(2)

  

 ايتٛنٌٝ املًٛل ٚاملكٝس. ز:8ش َػأي١

التقكقؾ طـد أهؾ العؾؿ مطؾًؼا، وُمؼقًدا، فالؿؼقد التقكقؾ يف تزويج رجؾ  يجقز

 بعقـف، والؿطؾؼ التقكقؾ يف تزويج مـ يرضاه، أو مـ شاء.

 .ومـع بعض الشافعقة التقكقؾ الؿطؾؼ، وقالقا بعدم صحتف 

.ًانصحيح جٌاش ذنك يطهقًبوالتػصقؾ بقـ الؿطؾؼ والؿؼقد ٓ دلقؾ طؾقف، 
(3)

  

 ر١ ايتٛنٌٝ يف اي١ٜ٫ٛ إىل إشٕ املطأ٠؟ٌٖ ٜؿتكط ص ز:9ش َػأي١

  اشترط بعض الشافعقة يف التقكقؾ أن تلذن الؿرأة، وذلؽ يف حالة تزويج غقر

ها.  الؿجبرة طـدهؿ، وهل الثقب، والبؽر إذا كان ولقفا غقر أبقفا وجدِّ

، سقاء كان الؿقكؾ أًبا، أو غقره: نيس ثشسطٍأنَّ ذلؽ  ًانصحيح عند أىم انعهى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/363.)الؿغـلاكظر:  (1)

  (9/191.)البقانواكظر:  (2)

  (9/191.)البقان (9/363 )الؿغـلاكظر:  (3)
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ـ القيل يف حؼ مـ حؼققف: فجاز بغقر إذن الؿرأة، كنذن الحاكؿ.ٕكف إذن م

(1)
 

 ٌٖ تػتؿاز ١ٜ٫ٚ ايٓهاح بايٛص١ٝ؟ ز:11ش َػأي١

  ذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل أنَّ وٓية الـؽاح ُتستػاد بالقصقة كؿا ُتستػاد

بالتقكقؾ، وهق ققل الحسـ، ومحاد، ومالؽ، وأمحد يف رواية، وربقعة، وقالقا: 

 ية الؿال: فؽذلؽ يجقز لف القصقة بقٓية التزويج.كؿا يجقز لف القصقة بقٓ

  وذهب أكثر أهؾ العؾؿ إىل أنَّ وٓية الـؽاح ٓ ُتستػاد بالقصقة، بؾ هل ثابتٌة

بالشرع، فنذا مات إول، أو طضؾ: اكتؼؾت إىل أخر، وهذا ققل الشعبل، 

والـخعل، والثقري، وأبل حـقػة، والشافعل، وابـ الؿـذر، وأمحد، وبعض 

 ؿالؽقة، والظاهرية.ال

 .وقال بعض الحـابؾة: يجقز: إن مل يؽـ لفا طصبة 

ح اإلمام ابـ طثقؿقـ  انري ، وهق قٌل اجلًيٌزالؼقل الثاين، وهق  وقد رجَّ

، واهلل أطؾؿ.يظيس
(2)

  

 صؿات ايٛيٞ. ز:11ش َػأي١

ٓ خالف يف اطتبار أن يؽقن طاقاًل، فال تصح القٓية مـ الصغقر الذي ٓ 

ف لؽبره، وكذا السػقف طىل يعؼؾ، وكذا الؿجـقن،  وكذا الشقخ الذي قد خرَّ

 مـ ققيل العؾؿاء. انصحيح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/191.)البقان (9/364 )الؿغـلاكظر:  (1)

 (.513٢) الػتح (1825 )الؿحىل (3/48 )بداية الؿجتفد (9/365 )الؿغـلاكظر:  (2)
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وأما اإلغؿاء فال يزيؾ القٓية: ٕكف يزول طـ قرب، فلشبف الـقم.
(1)

  

ُّا؟ ز:12ش َػأي١  ٌٖ ٜؿط  إٔ ٜهٕٛ ايٛيٞ َػً

الذي طؾقف أهؾ العؾؿ أكف لقس لؾؽافر وٓية طىل الؿسؾؿة: ٕنَّ اهلل تعاىل يؼقل: 

 ڄ   ڦ ڦ﴿، وقال تعاىل: [71التقبة:] ﴾گ گ  گ گ ک﴿

، وقد كؼؾ ابـ الؿـذر اإلمجاع طىل ذلؽ، [141الـساء:] ﴾ڃ ڄ ڄ  ڄ

وكؼؾ أبق الخطاب طـ الحـابؾة وجًفا أنَّ لؾذمل وٓية طىل أم ولده إذا أسؾؿت، 

وهق ققل غقر صحقح.
(2)

  

ُٜؿط  إٔ ٜهٕٛ بايّػا؟ ز:13ش َػأي١  ٌٖ 

 هلل طز وجؾ حجر طىل الصبل مجفقر العؾؿاء طىل اشتراط ذلؽ: ٕنَّ ا

التصرف يف مالف حتك يبؾغ ويمكس مـف الرشد: فقٓية الـؽاح أوىل بذلؽ مـ 

 وٓيتف طىل الؿال.

 .وطـ أمحد رواية أنَّ لف القٓية إذا بؾغ طشًرا: ٕكف يف هذا السـ يؿقز 

، واهلل أطؾؿ.ًاألقسة قٌل اجلًيٌز
(3)

 

 ٌٖ ُتؿط  ايعساي١؟ ز:14ش َػأي١

 فال وٓية طـدهؿ ذهب بعُض أهؾ العؾؿ إىل ، ًٓ  اشتراط أن يؽقن طد

لؾػاسؼ، وهذا ققل أمحد يف رواية، والشافعل يف ققٍل: ٕكف إذا كان فاسًؼا: فنكف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/171.)البقان (9/366 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (9/367 ،377.)الؿغـلاكظر:  (2)

  (8/71.)اإلكصاف (9/169 )البقان (9/367 )الؿغـلظر: اك (3)
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 ربؿا زوجفا بؿـ ٓ طدالة لف. 

  وذهب مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ إىل طدم اشتراط ذلؽ، بؾ يصح طـدهؿ لؾػاسؼ

الؽافر، فػفؿ مـف أنَّ وٓية  أن يزوج ولقتف: ٕنَّ اهلل طز وجؾ كػك القٓية طـ

 الػاسؼ ثابتة.

 وقد اختار اإلمام ابـ طثقؿقـ أنَّ الػاسؼ إذا كان فسؼف يحؿؾف طىل طدم الؿبآة

بقلقتف وتزويجفا مـ الػساق، وبؿـ ٓ تريد: فال تصح مـف القٓية، وأما إن كان 

 ف، واهلل أطؾؿ.فاسًؼا فسًؼا ٓ يحؿؾف طىل التساهؾ يف مثؾ هذه إمقر: فتصح وٓيت

، وٓ يجقز لف أن صحيحة ثبثتةأن وٓية الػاسؼ طىل ابـتف  ًانصحيح ُ :قهت

: لؼقلف يزوجفا بؽافر، أو قاصع صالة، أو بؿـ يؽقن سببًا يف ضقاطفا وفسؼفا

  ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ﴿، وققلف: [2الؿائدة:] ﴾ۇئ وئ وئ ەئ﴿تعاىل: 

ح تزويجف إياها ، والؿرأة لفا أن ترفض، فعـد ذلؽ ٓ يص[6التحريؿ:] ﴾ۅ  ۅ

 بؿـ ٓ تريده.

طدم اشتراط العدالة يف وٓية الحضاكة  وقد رجح اإلمام ابـ الؼقؿ 

 تشترط ٓ أكف الصقاب (5/461 :)زاد الؿعادكؿا يف  والـؽاح: فؼال 

 وغقرهؿ، والشافعل ،أمحد أصحاب شرصفا وإن ا،قطعً  الحاضـ يف العدالة

 العامل، أصػال لضاع :العدالة الحاضـ يف اشترط ولق، البعد غاية يف واشتراصفا

 أن إىل اإِلسالم قام حقـ مـ يزل ومل العـُت، واشتد إمة، طىل الؿشؼة ولعظؿت
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 كقهنؿ مع الدكقا، يف أحدٌ  لفؿ يتعرض ٓ بقـفؿ الػساق أصػال الساطة تؼقمَ  

 يف وهذا بػسؼف؟ أحدمها أو أبقيف مـ الطػؾ اكتزاع اإِلسالم يف وقع ومتك ،إكثريـ

 خالفف طىل وإطصار إمصار سائر يف الؿتصؾ العؿؾ واستؿرارُ  ،والعسر الحرج

 وإطصار، إمصار يف القققع دائؿُ  فنكف :الـؽاح وٓية يف العدالة اشتراط بؿـزلة

 يف الػسُؼ  يزل ومل فساق، ذلؽ يؾقن الذيـ إولقاء أكثر أن مع والبقادي، والؼرى

 لف، وحضاكتف ابـف تربقة مـ افاسؼً  الصحابة مـ أحدٌ  وٓ ،ملسو هيلع هللا ىلص الـبِل  يؿـع ومل الـاس،

قتف، تزويجف مِـ وٓ  فنكف :الػساق مـ كان ولق الرجؾ بلن شاهدة والعادةُ  مقلِّ

رَ  وإن بجفده، لفا الخقر طىل ويحرص ُيضقعفا، وٓ ٓبـتف، يحتاط  خالف ُقدِّ

 الطبقعل، لباطثبا ذلؽ يف يؽتػل والشارع الؿعتاد، إىل بالـسبة قؾقؾ ففق ذلؽ،

 أهؿ مـ لألمة هذا بقانُ  لؽان :الـؽاح ووٓية الحضاكة، مسؾقَب  الػاسؼ كان ولق

 وتقارثقا كؼؾقه، مؿا كثقر طىل امؼّدمً  بف العؿؾِ  وتقارث بـؼؾف، إمة واطتـاء إمقر،

 الِػسؼ كان ولق ،بخالفف العؿؾ واتصاُل  تضققُعف طؾقفؿ يجقز فؽقػ بف، العؿؾ

 أوٓده وبقـ بقـف فرق كبقرًة، أتك أو ا،مخرً  شرب أو زكك مـ لؽان :الحضاكة يـايف

ها.أطؾؿ واهلل ،غقره لفؿ والتؿس الصغار،
(1)

 

ُٜؿط  إٔ ٜهٕٛ ٚيٝٗا ُذ٘طا؟ ز:15ش َػأي١  ٌٖ 

  ا، وٓ تجقز طـدهؿ وٓية اشترط مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ أن يؽقن القيل ُحرا

 ية لف.العبد: ٕكف مؿؾقٌك ٓ يتصرف إٓ بنذن سقده: فال وٓ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرح الؿؿتع (8/72 )اإلكصاف( 9/17٢) البقان (9/368 )الؿغـلواكظر:  (1)

(5/151.) 



ٜٓٚهاِحٔنَت   75 اُب اي

 
  ُيشترط -انصٌاةوهق ققل بعض الحـابؾة، وهق -وقال بعض أهؾ العؾؿ ٓ :

ا، بؾ يجقز لؾعبد أن يزوج ولقتف: لعدم وجقد دلقؾ يؿـع ذلؽ،  أن يؽقن ُحرا

وكقكف ٓ يتصرف إٓ بنذن سقده ففذا يف إمقر الؿتعؾؼة بف، وأما هذا إمر فؿتعؾؼ 

ضرر طىل السقد يؾحؼف بذلؽ، واهلل أطؾؿ. بقلقتف، وإكؿا هق يظ العؼد فؼط وٓ
(1)

  

 َٔ ًٜٞ تعٜٚخ ا٭١َ؟ ز:16ش َػأي١

أما إن كاكت مؿؾقكة لرجؾ، ففق الذي يظ تزويجفا بال خالف طـد أهؾ 

 العؾؿ: ٕكف هق الذي يؿؾؽفا، فؽؿا يؿؾؽ بقعفا وهبتفا: فقؿؾؽ تزويجفا.

  بنذن وأما إن كاكت مؿؾقكة ٓمرأة، فؼال بعضفؿ: يظ تزويجفا ويل سقدهتا

سقدهتا. وهق ققل أمحد، والشافعل، وقال بف ابـ حزم، وذلؽ ٕنَّ الؿرأة ٓ 

 ٓ تزوج الؿرأةُ »: تزوج كػسفا وٓ غقرها، ويف الحديث الثابت طـ الـبل 

«أَة، وٓ تزوج الؿرأة كػسفاالؿر
(2)

، فبؼل أن يؽقن ولقفا ويل سقدهتا: ٕكف هق 

 ، فؽذلؽ ٕمتفا.الذي يزوج السقدة، ويظ طؼد الـؽاح لفا

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿واستدل ابـ حزم طىل ذلؽ بأية: 

، فلمر اهلل بنكؽاح العبقد واإلماء، وإمر متقجٌف إىل مـ يـؽح [32الـقر:] ﴾پ

 إحرار أيًضا: ٕنَّ إمر واحد، وٓ يصػق لف هذا آستدٓل.

  رواية.ومـفؿ مـ قال: ُتقلِّل أمر أمتفا رجاًل يزوجفا، وهق ققل أمحد يف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/148.)الشرح الؿؿتع (9/169 )البقان( 8/7٢) اإلكصاف (9/367 )الؿغـلاكظر:  (1)

 (.98٢برقؿ ) البؾقغسقليت يف  (2)



 76 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

  .وقال أبق حـقػة: تزوجفا سقدهتا 

، واهلل أطؾؿ.انصٌاةهق  ًانقٌل األًل
(1)

  

 إشا ناْت املطأ٠ عتٝك١ ٫َطأ٠؟ ز:17ش َػأي١

  ة: فنن مل يؽـ لفا ويل مـ الـسب، فقزوجفا مـ يظ كؽاحفا أولقاؤها: ٕهنا ُحرَّ

يزوج مقٓهتا، وهق ققل أمحد يف رواية، وذلؽ ٕهنؿ هؿ الذيـ يعؼؾقن طـفا، 

 ثقهنا بالتعصقب طـد طدم سقدهتا.وير

 .وطـ أمحد رواية أخرى أنَّ لؿقٓهتا التقكقؾ يف التزويج 

، واهلل أطؾؿ.ًانقٌل األًل أقسة
(2)

  

 إٕ نإ يٮ١َ غٝسإ؟ ز:18ش َػأي١

َفُفَق  :َوإَِذا َكاَن لأِْلََمِة َمْقًلك (9/373 :)الؿغـليف   قال ابً قذامة

َيِة َولِقَُّفا، َوإِْن َكاَن َلَفا َمْقَلقَ  َٓ ْستِْؼاَلُل بِاْلِق
ِ

َيُة َلُفَؿا، َوَلقَْس َلَقاِحٍد مِـُْفَؿا آ َٓ اِن، َفاْلِق

َّٓ كِْصَػَفا َٓ َيْؿؾُِؽ إ َكَُّف 
ِ

ْؾَطاِن َأْن ، بَِغقِْر إْذِن َصاِحبِِف: ٕ ـْ لِؾسُّ َوإِْن اْشتََجَرا َلْؿ َيُؽ

ٌف فِ  َنَّ َتْزِويَجَفا َتَصرُّ
ِ

ةِ ـل الْ َيـُقَب َطـُْفَؿا: ٕ َفنِنَّ كَِؽاَحَفا َحؼٌّ  :َؿاِل، بِِخاَلِف اْلُحرَّ

ََمِة َحؼٌّ لَِسقِِّدَها، َوَكْػُعُف َطائٌِد إَلقِْف، َفَؾْؿ َيثْبُْت  ْٕ َلَفا، َوَكْػَعُف َطائٌِد إَلقَْفا، َوكَِؽاُح ا

ْؾَطاِن َطـُْف فِقفِ   ه.الِؾسُّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1833.)الؿحىل( 9/37٢) الؿغـلاكظر:  (1)

  (9/372.)الؿغـلاكظر:  (2)



ٜٓٚهاِح   77 ٔنَتاُب اي

ت إمة بالزواج: لحاجتفا ولؽـ لؾسؾطان إلزامفؿا بتزويجفا إذا صالب ُ :قهت 

 الشرطقة لف، ويؿفؾفؿا فترة، ٓ ضرر فقفا طؾقفؿا، وٓ طىل إمة.

 إشا ناْت املعتك١ هلا َٛيٝإ؟ ز:19ش َػأي١

َفنِْن َأْطتََؼاَها َوَلَفا َطَصبٌَة  (9/373 :)الؿغـليف   قال ابً قذامة

ـْ َلَفا َطَص  َٓ َيْستَِؼؾُّ ُمـَاِسٌب، َفُفَق َأْوَلك مِـُْفَؿا، َوإِْن َلْؿ َيُؽ بٌَة، َفُفَؿا َولِقَّاَها، َو

َيتَُف َطَؾك كِْصِػَفا َٓ َنَّ ِو
ِ

َؼاَم َفنِْن اْشتََجَرا أََقاَم اْلَحاكُِؿ مَ  :َأَحُدُهَؿا بِالتَّْزِويِج: ٕ

ا َلَفاـالْ  ًة، َوَصاَر كَِؽاُحَفا َحؼا َكََّفا َصاَرْت ُحرَّ
ِ

ُؿْعتُِؼ أَْو ـلْ َوإِْن َكاَن ا، ُؿْؿتَـِِع مِـُْفَؿا: ٕ

ـِ ـالْ  ْبـَقْ
ِ

، َفأِلََحِدِهَؿا  ،ُؿْعتَِؼُة َواِحًدا، َوَلُف َطَصبَتَاِن فِل َدَرَجٍة َواِحَدةٍ، َكآ ـِ ََخَقْي ْٕ َأْو ا

ْستِْؼاَلُل بِتَْزِويِجَفا، َكَؿا َيْؿؾُِؽ َتْزِويَج َسقَِّدتَِفا.
ِ

 هاآ

 ٌٖ يًُػًِ ١ٜ٫ٚ ع٢ً ايهاؾط٠؟ ز:21ش َػأي١

 أكف ٓ وٓية لؾؿسؾؿ طىل الؽافرة: إٓ أن يؽقن سؾطاًكا، طامة أهؾ العؾؿ طىل 

، وٕنَّ [73إكػال:] ﴾ے ے ھ ھ  ھ﴿أو سقًدا: لؼقلف تعاىل: 

 مختؾػل الديـ ٓ يرث أحدمها أخر، وٓ يعؼؾ طـف: فؾؿ يؾ طؾقف.

  وكؼؾ ابـ حزم طـ ابـ وهب صاحب مالؽ أكَّف أجاز وٓية الؿسؾؿ طىل ابـتف

ر هذا الؼقل اإلمام ابـ طثقؿقـ: ٕنَّ الضرر الحاصؾ مـ وٓية الؽافرة، واختا

الؽافر طىل الؿسؾؿة لقس مقجقًدا فقؿا إذا كان الؿسؾؿ هق القيل طىل الؽافرة، 

، واهلل أطؾؿ.ًىرا انقٌل أقسة
(1)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.5/15٢) الشرح الؿؿتع (1837 )الؿحىل (9/377 )الؿغـلاكظر:  (1)



 78 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 
 إشا تعٚد املػًِ ش١َٝ، ؾُٔ ٜهٕٛ ٚيٝٗا؟ ز:21ش َػأي١

  ققل الشافعل، إكثر طىل أن ولقفا هؿ طصبتفا، وإن كاكقا كافريـ، وهق

 وأبل حـقػة، وبعض الحـابؾة.

 .وقال بعض الحـابؾة: يزوجفا الحاكؿ 

، واهلل أطؾؿ.ًانصحيح انقٌل األًل
(1)

 

ٖٚد ايٛيٞ ا٭بعس َٔ غري عصٍض َع ٚجٛز ا٭قطب؟ ز:22ش َػأي١  إشا ظ

  ،مذهب الحـابؾة، والشافعقة طدم صحة ذلؽ الزواج، وهق ققل أبل طبقد

تاره ابـ حزم، واستدلقا طىل ذلؽ بحديث وأبل ثقر، وهق رواية طـ مالؽ، واخ

، وولقفا هق «أيَم امرأة كؽحت بغقر إذن ولقفا؛ فـؽاحفا باصؾ»: طائشة 

إقرب. وقال ابـ حزم ما معـاه: الـاس كؾفؿ يـتفل كسبفؿ إىل آدم، فؾق ققؾ 

بجقاز تزويج إبعد مع وجقد إقرب: لؽان يجقز لؽؾ رجؾ أن يزوج أي 

ؿ أكف ٓ يجقز أن يزوج إبعد، ولق بدرجة واحدة مع وجقد مـ امرأة. قال: َفُعؾِ 

 هق أقرب مـف.

  وطـ اإلمام مالؽ أنَّ الزواج صحقح، ويؼػ طىل إجازة القيل، وطـف: إن كان

 كػًما أمر الحاكؿ القيل باإلجازة: فنْن أبك صار طاضاًل، وأجاز طؾقف الحاكؿ.

، واهلل أطؾؿ.ًانصحيح انقٌل األًل
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/78.)اإلكصاف (32/18 )مجؿقع الػتاوى (9/378 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (9/174.)البقان (3/49 )البداية (8/79- )اإلكصاف (9/378- )الؿغـلاكظر:  (2)



ٜٓٚهاِح   79 ٔنَتاُب اي

 
 ايٛيٞ ٚيٝت٘ عٔ ايعٚاد؟ إشا عغٌ ز:23ش َػأي١

جفا الحاكؿ بآتػاق، واختؾػقا إذا كان لفا  إذا مل يؽـ لفا طصبة آخرون: زوَّ

 طصبة مـ يزوجفا؟

  ،فؿـفؿ مـ قال: يؼدم الحاكؿ طىل العصبة أخريـ، وهق ققل الشافعل

فنن اشتجروا فالسؾطان ولل مـ ٓ »وأمحد يف رواية، وقال بف شريح: لحديث: 

نَّ ذلؽ حؼٌّ طؾقف امتـع مـ أدائف: فؼام الحاكؿ مؼامف، كؿا لق كان ، وٕ«ولل لف

 طؾقف ديـ فامتـع مـ قضائف.

  ،وذهب مجاطٌة آخرون إىل أنَّ ولقفا العصبة الذي يؾقف، وهق مذهب أمحد

والؿشفقر طـ أبل حـقػة: ٕنَّ التزويج تعذر مـ جفة إقرب، فؿؾؽف إبعد، 

، وٕكف يػسؼ بال ّـَ عضؾ، فتـتؼؾ القٓية طـف كؿا لق شرب الخؿر: فنن كؿا لق ُج

ج الحاكؿ، والحديث الؿذكقر حجة لفمٓء: لؼقلف:  طضؾ إولقاء كؾفؿ: زوَّ

، وهذه لفا ويل، ويؿؽـ محؾف طىل ما إذا طضؾ «السؾطان ولل مـ ٓ ولل لف»

 ضؿقر مجع يتـاول الؽؾ. «فنن اشتجروا»الؽؾ: ٕن ققلف: 

ـْ ُوُجقٍه َثاَلَثةٍ َوالْ :  قال ابً قذامة
ـَ مِ ْي َيُة ُتَخالُِػ الدَّ َٓ َٖا :ِق َأكََّفا َحؼٌّ  :ٜأَذُس

ـُ َحؼٌّ َطَؾقِْف. ْي ، َوالدَّ ْٔٞ لِْؾَقلِلِّ َيُة َتـْتَِؼُؾ لَِعاِرٍض  :ايٖثا َٓ َٓ َيـْتَِؼُؾ َطـُْف، َواْلِق ـَ  ْي َأنَّ الدَّ

ـْ ُجـُقِن اْلَقلِلِّ 
َٓ ُيْعتَبَُر فِل َبَؼائِِف اْلَعَداَلُة،  :ايٖثأيُث تِِف.َأْو َمقْ  ،َأْو فِْسِؼفِ ، مِ ـَ  ْي أَنَّ الدَّ

َيُة ُيْعتَبَُر َلَفا َذلَِؽ  َٓ  .طـد مجاطة مـ أهؾ العؾؿ، يعـل ه.اَواْلِق



 8٢ ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

، وإحقط أن يستلذكقا الحاكؿ أقسة انقٌل انثبَي :ُ نو قبل أثٌ عجد اهلل غفس اهللُ 

زوجفا الثاين بنذن الحاكؿ: خروًجا مـ الخالف، يف كؼؾ القٓية إىل الثاين، فق

أطؾؿ. واهلل
(1)

 

 َع٢ٓ ايعغٌ. ز:24ش َػأي١

هق مـع الؿرأة مـ التزويج بؽػئفا إذا صؾبت ذلؽ، ورغب كؾ واحد مـفؿا يف 

قال:  ( مـ حديث معؼؾ بـ يسار 513٢) صاحبف. روى البخاري 

فؼؾت لف:  زوجت أختًا يل مـ رجؾ، فطؾؼفا، حتك إذا اكؼضت طدهتا جاء يخطبفا،

زوجتؽ، وأفرشتؽ، وأكرمتؽ، فطؾؼتفا، ثؿ جئت تخطبفا، ٓ واهلل، ٓ تعقد إلقؽ 

أبًدا. وكان رجاًل ٓ بلس بف، وكاكت الؿرأة تريد أن ترجع إلقف، فلكزل اهلل تعاىل 

، فؼؾت: أن أفعؾ يا رسقل اهلل، قال: [232البؼرة:] ﴾ژ ڈ﴿أية:  هذه

.«فزوجفا إياه»
(2)

  

 قطب َٔ أٚيٝا٥ٗا ٚتعصض ايٛصٍٛ إيٝ٘؟إشا غاب ا٭ ز:25ش َػأي١

  ،لألبعد أن يزوجفا طـد أكثر أهؾ العؾؿ، وهق مذهب مالؽ، وأمحد

 حـقػة.  وأبل

  .ًانصحيح قٌل اجلًيٌزوقال الشافعل: يزوجفا الحاكؿ.
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (32/33.)مجؿقع الػتاوى (9/175 )البقان (9/382-383 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (9/383.)الؿغـلواكظر:  (2)

 (.3/5٢) البداية (9/176 )البقان (8/74 )اإلكصاف (9/385 )الؿغـلاكظر:  (3)
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 إشا اجتُع أنثط َٔ ٚيٞ يف زضج١ ٚاذس٠؟ ز:26ش َػأي١

َْولِ (: 9/43٢) الؿغـليف   قال ابً قذامة ْٕ َرَجِة، إَذا اْستََقى ا قَاُء فِل الدَّ

َنَّ الـَّبِلَّ 
ِ

َْوَلك َتْؼِديُؿ َأْكبَِرِهْؿ َوَأْفَضؾِِفْؿ: ٕ ْٕ َْطَؿاِم َوَبـِقِفْؿ، َفا ْٕ ْخَقةِ َوَبـِقِفْؿ، َوا  َكاإْلِ

َم إَلقِْف ُمَحقَِّصةُ ـلَ  ملسو هيلع هللا ىلص ا َتَؼدَّ ـُ َسْفٍؾ، َفتََؽؾََّؿ  ،َوُحَقيَِّصةُ  ،ؿَّ ـِ ْب ْحَؿ َوَطبُْد الرَّ

ـُ َسْفٍؾ، َوَكاَن َأْصَغَرُهْؿ، َفَؼاَل الـَّبِلُّ  دُ َطبْ  ـِ ْب ْحَؿ «َكبِّْر َكبِّْر » :ملسو هيلع هللا ىلصالرَّ
(1)

ْم  :َأْي ،  َقدِّ

َْكبََر، َفتََؽؾََّؿ ُحَقيَِّصُة. ْٕ ْم ا َْكبََر، َقدِّ ْٕ َْكبَرَ  ا ْٕ ُمقا ا قا َوَلْؿ ُيَؼدِّ ُأْقِرَع َبقْـَُفْؿ:  :َوإِْن َتَشاحُّ

ُفْؿ  َنَّ َحؼَّ
ِ

 اْستََقى فِل اْلَؼَراَبِة.ٕ

َج ُكُػًما بِنِْذِن الْ  قال: َْصَغَر ـَفنِْن َبَدَر َواِحٌد مِـُْفْؿ َفَزوَّ ْٕ ، َوإِْن َكاَن ُهَق ا َؿْرَأةِ، َصحَّ

َيةِ ـالْ  َٓ ـْ َولِلٍّ َكامِِؾ اْلِق
َكَُّف َتْزِويٌج َصَدَر مِ

ِ
 َؿْػُضقَل الَِّذي َوَقَعْت اْلُؼْرَطُة لَِغقِْرِه: ٕ

قَتِِف، َفَصحَّ َكَؿا َلْق اْكَػَرَد. َزاَلِة الْ  بِنِْذِن ُمَقلِّ ِة.ـَوإِكََّؿا اْلُؼْرَطُة إِلِ  هاُؿَشاحَّ

وهق ققل بعض الشافعقة، وقال بعضفؿ: ٓ تصح: ٕنَّ الؼرطة إذا  ُ :قهت

، واهلل أطؾؿ.انصحيحهق  ًيرىت احلنبثهةخرجت لف تعقـت لف القٓية. 
(2)

 

 ٕ ٜعٚجٗا َٔ ْؿػ٘ إٕ ناْت ممٔ ُتباح ي٘؟ٌٖ يٛيٞ املطأ٠ أ ز:27ش َػأي١

أجاز أهؾ العؾؿ لقيل الؿرأة أن يزوجفا مـ كػسف إن كان مؿـ تباح لف، 

 ک ک ک ڑ ڑ ژ   ژ  ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ﴿واستدلقا بؼقلف تعاىل: 

 ، وُطؾَِؿ أكف إذا أقسط يف صداقفا جاز لف الزواج مـفا.[3الـساء:] ﴾گ ک

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1188رقؿ ) البؾقغسقليت يف  (1)

  (9/166.)البقان (8/85-86 )اإلكصاف( 9/43٢) الؿغـلاكظر:  (2)



 82 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 يف ايعكس بٓؿػ٘، أّ ٜٛنٌ غريٙ بصيو؟ٚاختًـ أٌٖ ايعًِ ٌٖ ي٘ إٔ ًٜٞ طط 

  فذهب إكثر إىل أكف يجقز لف أن يظ صريف العؼد بـػسف، وفعؾ ذلؽ

طبدالرمحـ بـ طقف، وهق ثابٌت طـف
(1)

، وهق ققل الحسـ، وابـ سقريـ، 

وربقعة، والثقري، وإسحاق، ومالؽ، وأبل حـقػة، وأمحد، والبخاري، وأبل 

ريـ: ٕكف هق ولقفا، فصحَّ أن يزوج كػسف ثقر، وابـ الؿـذر، وابـ حزم وآخ

 مـفا، وٓ ماكع مـ ذلؽ.

  ،وذهب بعضفؿ إىل أكف ٓ يصح تزويجف لـػسف، وهق ققل الشافعل، وداود

ؾ  الؿحىلوُزفر، وأمحد يف رواية، وصحَّ طـ الؿغقرة بـ شعبة كؿا يف  أكف وكَّ

خاصب وويل، وهفـا إكساًكا يزوجف مـ مقلقتف. وحجتفؿ أنَّ الـؽاح ٓ يصح إٓ ب

 الخاصب هق القيل: فال يصح ذلؽ.

، وفعؾ الؿغقرة بـ شعبة ٓ يدل طىل اشتراط انقٌل األًلهق  ًانصٌاة ُ :قهت

ذلؽ، والقكقؾ إكؿا هق قائٌؿ مؼام الؿقكؾ، فال فرق، ولذلؽ فنن بعضفؿ يؼقل: 

إكؿا يزوجفا إياه الحاكؿ. وهذا مخالػ لػعؾ الصحابة.
(2)

 

ٖٚد ْؿػ٘،  ز:28ش َػأي١  ؾهٝـ ٜكٍٛ يف ايعكس؟إشا ظ

  ذهب بعض الحـابؾة إىل أنَّ طؾقف أن يقجب، ثؿ يؼبؾ، فقؼقل: )زوجت

 كػسل مـ فالكة(، ثؿ يؼقل: )وقبؾت هذا التزويج(.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( بنسـاد 8/472( مـ كتاب الـؽاح[، ووصؾف ابـ سعد )37]باب ) صحقحفطؾؼف البخاري يف  (1)

 صحقح.

  (9/188.)البقان (1838 )الؿحىل (5131 )الػتح (9/374- )الؿغـلاكظر:  (2)
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   وذهب مالؽ، وأبق حـقػة، وبعض الحـابؾة إىل أكف يؽػقف أن يؼقل: )زوجت

 كػسل فالكة، أو تزوجت فالكة(.

يجاب والؼبقل، وقد فعؾ ذلؽ : ٕكف لػظ يتضؿـ اإلانصحيحهق  ًىرا

الرمحـ بـ طقف كؿا تؼدم. طبد
(1)

  

ُٜؿط  يًٓهاح ؾاٖسإ؟ ز:29ش َػأي١  ٌٖ 

  اشترط ذلؽ بعض أهؾ العؾؿ، واستدلقا بإحاديث القاردة يف الباب، وقد

تؼدم أهنا ضعقػة، وهذا ققل سعقد بـ الؿسقب، والحسـ، والـخعل، وجابر بـ 

 فعل، وأصحاب الرأي، وأمحد.زيد، وقتادة، والثقري، وإوزاطل، والشا

  وطـ أمحد  ،رواية أكف يصح بغقر شفقد، وهق ققل طبد الرمحـ بـ مفدي

ويزيد بـ هارون، والعـبري، وأبل ثقر، وابـ الؿـذر، وذلؽ لعدم صحة 

إحاديث القاردة بذلؽ، واستدل بعضفؿ بؼصة القاهبة، وردَّ ذلؽ الحافظ بلكف 

 رق الحديث.كان يف الؿجؾس رجال كؿا يف بعض ص

  وقال الزهري، ومالؽ، وشقخ اإلسالم: إذا أطؾـ الـؽاح: فال ُيشترط. وإذا

 مل يشفد: فالبد طـدهؿ مـ إطالن الـؽاح، وٓ يصح بدوكف.

، وهق ترجقح شقخـا مؼبؾ، والشقخ انساجحهق  انقٌل انثبَيأنَّ  ًانري يظيس

ابـ طثقؿقـ رمحة اهلل طؾقفؿا.
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/374-.)الؿغـلواكظر:  (1)

  (5149.)الػتح (5/159- )الشرح الؿؿتع (9/347 )الؿغـلاكظر:  (2)



 84 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 ٜٔ:فسٚع عًى اطرتاط ايظاٖد 

الذيـ اشترصقا الشاهديـ اشترصقا أن يؽقكا مسؾؿقـ: إٓ أنَّ أبا حـقػة يؼقل: 

 إذا كاكت الؿرأة ذمقة: صحَّ شفادة ذمققـ.

 وٓ يـعؼد الـؽاح بشفادة الػاسؼ طـد الشافعل، وأمحد يف رواية.

 وطـ أمحد رواية باكعؼاده، وهق ققل أبل حـقػة.

 كثرهؿ، ويـعؼد طـد أصحاب الرأي.وٓ يـعؼد بشفادة رجؾ وامرأتقـ طـد أ

 ويـعؼد بشفادة العبديـ طـد الحـابؾة، وٓ يـعؼد طـد الشافعل، وأبل حـقػة.

ويـعؼد بشفادة إطؿك طـد الحـابؾة، وبعض الشافعقة، خالًفا لبعضفؿ. وٓ 

يـعؼد طـدهؿ بشفادة الصبقان، وأجازه بعض الحـابؾة لؾؿراهؼ العاقؾ.
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/99-.)اإلكصاف (9/221- )البقان (9/349-351 )الؿغـلاكظر:  (1)
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ـْ َأبِل ُهرَ  (099)   ،ْيَرَة َوَط

ِ
ُؿ َحتَّك »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهلل ـَْؽُح إَيِّ َٓ ُت

ـَْؽُح البِْؽُر َحتَّك ُتْسَتْلَذنَ ُتْسَتْلَمَر  َٓ ُت ، َوَكقَْػ إْذُكَفا؟ َقاَل:  «، َو
ِ
َأْن »َقاُلقا: َيا َرُسقَل اهلل

ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف. «َتْسُؽت
(1)

 

ـِ َطبَّاسٍ  (090) ـِ اْب ـَْػِسَفا»َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ   َوَط ـْ َولِقَِّفا  الثَّقُِّب َأَحؼُّ بِ ِم

. َرَواُه ُمْسؾٌِؿ.«َوالبِْؽُر ُتْسَتْلَمُر َوإِْذُكَفا ُسُؽقُتَفا
(2)

 

. َرَواُه َأُبقَداُود «، َوالَقتِقَؿُة ُتْسَتْلَمُر لِْؾَقلِلِّ َمَع الثَّقِِّب َأْمٌر  َلْقَس »: َوفِل َلْػظٍ 

ـُ ِحبَّانَ  َحُف اْب ، َوَصحَّ .َوالـََّسائِلُّ
(3)

 

 ناملسائل واألحكام املستفادة من احلديي

 ضػري٠، ٌٖ ٜؿتكط إىل إشْٗا؟تعٜٚخ ايطجٌ ابٓت٘ ايبهط اي ز:1ش َػأي١

كؼؾ بعض أهؾ العؾؿ اإلمجاع طىل أنَّ لف أن يزوجفا مـ الُؽػء بغقر إذٍن، 

ج ابـتف طائشة  واستدلقا طىل ذلؽ بلنَّ أبا بؽر الصديؼ   مـ الـبل  زوَّ

وهل صغقرة يف السادسة مـ طؿرها، وهل يف هذا السـ ٓ يعتبر إذهنا: ٕهنا ٓ 

 وٓ تعؼؾ ذلؽ. تعؾؿ معـك الزواج،

ز لألب  وقد كؼؾ ابـ حزم، والطحاوي الخالف طـ ابـ شبرمة بلكف مل ُيَجقِّ

، واهلل أطؾؿ.ًانصحيح قٌل اجلًيٌزتزويج الصغقرة، 
(4)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1419(، ومسؾؿ )5136أخرجف البخاري ) (1)

 (. 1421أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (2)

 (، وإسـاده صحقح. 4٢89حبان )(، وابـ 6/84(، والـسائل )21٢٢أخرجف أبقداود ) (3)

  (1822.)الؿحىل (9/178 )البقان (5133 )الػتح (9/398 )الؿغـلاكظر:  (4)



 86 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 
ٓ خقار لؾصغقرة إذا بؾغت طـد الجؿفقر خالًفا ٕبل حـقػة. تيبيُ:

(1)
  

ُٜؿط  إشْٗا؟ ز:2ش َػأي١  إشا ناْت ايضػري٠ قس بًػت ايتاغع١، ؾٌٗ 

 فقر العؾؿاء طىل أنَّ حؽؿفا حؽؿ التل مل تبؾغ التاسعة، فقجقز لألب أن مج

يزوجفا بغقر إذهنا حتك تبؾغ. واستدلقا بحديث طائشة الؿتؼدم، وألحؼقا هبا مـ 

 جاوزت التاسعة بجامع طدم البؾقغ.

  وقال بعضفؿ: ٓ يجقز تزويجفا إذا بؾغت التاسعة بدون إذهنا، وهق ققل

، أصحابف، واختار ذلؽ شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة  أمحد يف رواية، وبعض

وذلؽ أنَّ الصغقرة مل ُيعتبر إذهنا: لؽقهنا مؿـ ٓ ُيعتبر لفا إذن: لصغرها، فلما إذا 

 بؾغت التاسعة فؿثؾفا ُيعتبر مـفا اإلذن.

إذا كاكت البـت قد بؾغت ِسـاا تعؼؾ هذه إمقر  :ُ نو قبل أثٌ عجد اهلل غفس اهللُ

.واهلل أطؾؿ «والبؽر ُتستلذن، وإذهنا صَمهتا»ا كالبالغة لعؿقم الحديث: فُقعتبر إذهن
(2)

 

ُٜعترب إشْٗا؟ ز:3ش َػأي١  ايضػري٠ ايٝت١ُٝ ٌٖ 

  ،ذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل أنَّ ويل الصغقرة القتقؿة لف أن يزوجفا بغقر إذهنا

وهق ققل أبل حـقػة، وابـ شبرمة، وإوزاطل، وقال بف بعض التابعقـ، ولؽـ 

طـدهؿ إذا بؾغت، وهق رواية طـ أمحد، وقال بف أبق يقسػ، وٓ خقار  لفا الخقار

 لفا طـده.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1421.)شرح مسؾؿاكظر:  (1)

 (.2٢4)ص آختقارات (8/52 )اإلكصاف( 9/4٢4) الؿغـلاكظر:  (2)
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   ،وقال بعض أهؾ العؾؿ: لقس لف أن يزوجفا بغقر إذهنا، وهق ققل مالؽ

والشافعل، وأمحد يف رواية، والثقري، وأبل طبقد، وابـ حزم وغقرهؿ، واستدلقا 

طائشة تزويج إب ٓبـتف  طىل ذلؽ بلنَّ إصؾ اطتبار إذن البؽر، فخصَّ حديث

الصغقرة، فبؼل غقر إب طىل آستئذان: إٓ أنَّ الشافعل استثـك الجد فجعؾف 

 كإب.

  وقال بعض أهؾ العؾؿ: يجقز أن يزوجفا بنذهنا إذا بؾغت التاسعة، وٓ خقار

لفا إذا بؾغت، وهق ققل أمحد يف رواية، ومجاطة مـ أصحابف، واختاره شقخ 

، وكالمها يف قا طىل ذلؽ بحديث أبل هريرة، وأبل مقسك اإلسالم، واستدل

الصحقح الؿسـد :«وإن أبت؛ ت ففق إذهنا،تالقتقؿة ُتستلمر يف كػسفا؛ فنن سؽ 

.«فال جقاز طؾقفا
(1)

 

أكف يجقز تزويج القتقؿة: لؼقلف تعاىل:  انصحيح :ُ نو قبل أثٌ عجد اهلل غفس اهللُ

 ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ﴿أية، وققلف تعاىل:  ﴾ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ﴿

 أية. [127الـساء:] ﴾    ائ ى ى ې       ې ې ې ۉ ۉ     ۅ ۅ ۋ

وأما اطتبار اإلذن فالذي يظفر أكف ُيعتبر إذا بؾغت ِسـاا تعؼؾ فقف أمقر الـؽاح، 

 وإن مل تؽـ قد بؾغت: لؾحديث الؿتؼدم.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 11٢9(، والترمذي )2٢93(، وأبق داود )2/259، فلخرجف أمحد )أما حديث أبل هريرة  (1)

(، 4/394، فلخرجف أمحد )( بنسـاد حسـ، وأما حديث أبل مقسك 6/87والـسائل )

 (.1256( )817رقؿ ) الصحقح الؿسـد( بنسـاد صحقح، واكظر: 2191والدارمل )



 88 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

وأما قبؾ ذلؽ فالذي يظفر أكف لقس لؾقيل تزويجفا إٓ أن يرى لفا يف الزواج  

صؾحة ضاهرة، كؿا أكف ٓ يجقز لف أن يـػؼ مالفا إٓ فقؿا لفا فقف مصؾحة ضاهرة، م

 فنذا زوجفا كذلؽ فال خقار لفا إذا بؾغت كتزويج إب، واهلل أطؾؿ.

ولؽـ لفا أن تػسخ إذا كرهت ذلؽ الزواج، وباهلل التقفقؼ.
(1)

 

 ؟ٌٖ يٮب إجباض ايبهط ايبايػ١ ع٢ً ايٓهاح، ٚتعٚجيٗا َٔ غري إشْٗا ز:4ش َػأي١

  اختؾػ أهؾ العؾؿ يف هذه الؿسللة، فذهب مجاطة مـ أهؾ العؾؿ إىل أنَّ إب

الثقب »يجقز لف تزويجفا بغقر إذهنا وإن كرهت، واستدلقا طىل ذلؽ بحديث: 

، فؿػفقمف أنَّ إب أحؼ بالبؽر مـ كػسفا، وأما حديث: «أحؼ بـػسفا مـ ولقفا

آستحباب، وبعضفؿ محؾف طىل فبعضفؿ محؾف طىل  «ٓ تـؽح البؽر حتك ُتستلذن»

، وهذا الؼقل «حتك ُتستلمر ٓ تـؽح القتقؿة»القتقؿة، وقالقا: يبقـف الحديث أخر 

 قال بف ابـ أبل لقىل، والشافعل، وإسحاق، وأمحد يف رواية.

  وذهب مجٌع مـ أهؾ العؾؿ إىل أكف ٓ يجقز لألب أن يزوجفا بغقر إذهنا، وهذا

د يف رواية، وأبل طبقد، وأبل ثقر، وداود، وابـ ققل إوزاطل، والثقري وأمح

الؿـذر، والبخاري، وأصحاب الرأي، واختار هذا الؼقل شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

 .وتؾؿقذه الحافظ ابـ الؼقؿ رمحفؿ اهلل، وطزا ابـ الؼقؿ هذا الؼقل لجؿفقر السؾػ

، «ٓ تـؽح البؽر حتك ُتستلذن»واستدل أصحاب هذا الؼقل بحديث: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 8/6٢) اإلكصاف( 4/12٢) الؿػفؿ( 9/2٢6) شرح مسؾؿ( 9/4٢2) الؿغـلاكظر:  (1)

اوىمجؿقع الػت (32/45-47 ،49-5٢ )زاد الؿعاد (5/1٢٢.) 
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 «...والبؽر يستلمرها أبقها»: صحقح مسؾؿيف  يث ابـ طباس وبحد 

فتاة  أنَّ  :الحديث، وبحديث ابـ طباس وبريدة وغقرمها، وهق حسـ بؿجؿقع صرقف

.، فخقَّرها رسقل اهلل زوجفا أبقها، وهل كارهة، فذكرت ذلؽ لؾـبل 
(1)

 

ا، فلجادا، وقد تؽؾؿ شقخ اإلسالم، وابـ الؼقؿ طىل هذه الؿسللة كالًما جقدً 

ومؿا ذكراه أنَّ الؿخالػ يؼقل: )لقس لألب أن يلخذ ديـاًرا واحًدا مـ مال ابـتف 

وهل كارهة بدون حاجة(، فؽقػ يحرم ذلؽ، ويجقز لف أن يجعؾفا مع بضعفا 

 تحت إكسان تبغضف، وٓ تريده صقال حقاهتا؟!

قق وأيًضا الحديث الذي استدل بف الؿخالػ إكؿا أفاده بالؿػفقم، والؿـط

ٌم طؾقف، بؾ قد ذكر رسقل اهلل  يف كػس الحديث أنَّ البؽر ُتستلذن، وأمر  ُمَؼدَّ

ل الحديث يدل طىل جقاز التزويج بغقر استئذان، وقد  بذلؽ، فؽقػ ُيؼال: إنَّ أوَّ

دلَّ آخر الحديث طىل وجقب آستئذان، فدلَّ طىل أنَّ التخصقص بلنَّ الثقب أحؼ 

قر آستئذان، وهق أنَّ البؽر لؽقهنا تستحقل ٓ ُتطالب بـػسفا أراد بف أمًرا آخر غ

ا الثقب فال  بالزواج، بؾ تخطب طـد أبقفا، فؽان هق أحؼ هبا مـ هذا القجف، وأمَّ

تستحقل كاستحقاء البؽر، فؼد تخطب إىل كػسفا، وتقافؼ: فقجب طىل إب أن 

 طؾؿ.يزوجفا إذا كان خاصبفا كػًما، وإن مل يؽـ راضقًا بذلؽ، واهلل أ

، وباهلل التقفقؼ.انصٌاةهق  ًانقٌل انثبَي
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.982رقؿ ) البؾقغسقليت تخريجف يف  (1)

 الػتح (32/22- )مجؿقع الػتاوى (5/95- )زاد الؿعاد (9/399- )الؿغـلاكظر:  (2)

(5136 )البقان (9/179-.) 



 9٢ ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 
 ٌٖ يػري ا٭ب إجباض ايبهط ايبايػ١ ٚتعٚجيٗا بػري إشْٗا؟ ز:5ش َػأي١

ٓ يجقز لغقر إب تزويج البؽر البالغة بغقر إذهنا طـد طامة أهؾ العؾؿ، وكؼؾ 

طىل ذلؽ اإلمجاع: لألدلة الؿتؼدمة.
(1)

  

 ٌٖ جيٛظ تعٜٚخ ايثٝب بػري اغت٦صاْٗا؟ ز:6ش َػأي١

أهؾ العؾؿ طىل أكف ٓ يجقز تزويج الثقب إٓ بنذهنا، سقاء كان القيل أًبا أو طامة 

الَّؾذيـ يف الباب، وكذا يدل طىل ذلؽ  غقره: لحديث ابـ طباس، وأبل هريرة 

َجفا صحقح البخاريحديث الخـساء بـت خدام يف  وهل ثقب  أنَّ أباها َزوَّ

 كؽاحف. كارهة، فردَّ الـبل 

والـخعل تجقيز ذلؽ، وققلفؿ ٓ دلقؾ طؾقف، وهق وجاء طـ الحسـ، 

مخالػ لؼقل طامة أهؾ العؾؿ.
(2)

  

إشا ناْىىت ايثٝىىب صىىػري٠ مل تبًىىىؼ، ؾٗىىٌ جيىىٛظ يىىٮب تعٚجيٗىىىا        ز:7ش َػأي١

 بػري إشْٗا؟

  ذهب بعُض أهؾ العؾؿ إىل أكف ٓ يجقز تزويجفا بغقر إذهنا: لعؿقم حديث

لشافعل، وأبل يقسػ، الَّؾذيـ يف الباب، وهق ققل ا أبل هريرة، وابـ طباس 

 ومحؿد، وبعض الحـابؾة، وابـ حزم.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/181.)البقان( 32/4٢) مجؿقع الػتاوىاكظر:  (1)

 الؿحىل( 9/4٢6) الؿغـل (5136 )الػتح (9/182 )البقان (5136 )الػتحاكظر:  (2)

(1822.) 
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   وقال مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ: يجقز لف تزويجفا بغقر إذهنا: لحديث طائشة

  أهنا زوجت وهل بـت ست سـقـ بغقر إذهنا، ومل يعتبر إذهنا ٓ ٕهنا بؽر، بؾ

أبل ٕهنا ٓ تعؼؾ معـك ذلؽ إمر، فؽذلؽ الثقب، وهذا ققل مالؽ، وداود، و

 حـقػة، وبعض الحـابؾة.

: ويتخرج وجٌف ثالث لؾحـابؾة أنَّ ابـة تسع سـقـ يزوجفا  قال ابً قذامة

 بنذهنا، ومـ دون ذلؽ فعىل ما ُذكر مـ الخالف.

، واهلل أطؾؿ.قٌل يبنك ًيٍ يعو أقسة :ُ نو قبل أثٌ عجد اهلل غفس اهللُ
(1)

 

 َا ٖٛ املعترب يف إشٕ ايثٝب؟ ز:8ش َػأي١

(: أما الثقب فال كعؾؿ بقـ أهؾ 9/4٢7) الؿغـليف   قال ابً قذامة

ا يف الؼؾب، وهق  العؾؿ خالًفا يف أنَّ إذهنا الؽالم لؾخبر، وٕنَّ الؾسان هق الؿعبر طؿَّ

الؿعتبر يف كؾ مقضع اطتبر فقف اإلذن، غقر أشقاء يسقرة أققؿ فقفا الصؿت مؼامف 

 هلعارض.ا

 َا ٖٛ املعترب يف إشٕ ايبهط؟ ز:9ش َػأي١

طىل أنَّ الؿعتبر يف إذن البؽر هق السؽقت، ٓ فرق يف ذلؽ طامة أهؾ العؾؿ 

بقـ كقن القيل أًبا، أو غقره: لعؿقم حديث الباب، وقال بعض أصحاب الشافعل: 

 يف صؿتفا يف حؼ غقر إب وجفان.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5136.)الػتح (9/182-183 )البقان (1822 )الؿحىل( 9/4٢7) الؿغـلاكظر:  (1)



 92 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 
(: وهذا شذوٌذ طـ أهؾ العؾؿ، 9/4٢8) الؿغـليف   قال ابً قذامة

افعل طـ إضافتف إلقف، وجعؾف مذهبًا وترك لؾسـة الصحقحة الصريحة، ُيصان الش

 ه.اوٓ يعرج مـصػ طىل هذا الؼقل ملسو هيلع هللا ىلصلف مع كقكف مـ أتبع الـاس لسـة رسقل اهلل 

 إشا أشْت ايبهط بايٓٛل؟ ز:11ش َػأي١

طامة أهؾ العؾؿ طىل أهنا إذا أذكت بالؽالم: جاز أيًضا، واطتبر مـفا اإلذن: ٕنَّ 

حصؾ الؿؼصقد، وخالػ الؿؼصقد مـ الحديث هق معرفة إذهنا، فنذا تؽؾؿت بف 

ابـ حزم الظاهري، فؾؿ يعد ذلؽ إذًكا، وهذا مـ مجقده الؿؿؼقت.
(1)

 

ّْا؟ ز:11ش َػأي١  إشا عرهت ايبهط أٚ بهت، ؾٌٗ ٜعترب إش

 مـ أققال أهؾ العؾؿ أنَّ ذلؽ ُيعتبر إذًكا ما مل تظفر قريـة تدل طىل أنَّ  انساجح

البؽاء، أو الضحؽ حاصؾ لعدم الرغبة يف ذلؽ، واهلل أطؾؿ.
(2)

 

ُٜعتىىرب اإلشٕ بايػىىهٛت أٚ         ز:12ش َػأي١ َىىٔ صىىاضت حّٝبىىا بىىٛ ٤ٕ ذىىطاّ، ؾٗىىٌ 

 ايه٬ّ؟

  ،ذهب مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ إىل أنَّ الؿعتبر هق كطؼفا، وهق ققل أمحد

والشافعل، ومحؿد، وأبل يقسػ: ٕهنا صارت ثقبًا فقشؿؾفا طؿقم الحديث 

 الؿذكقر يف الباب.

 ق ققل مالؽ، وأبل وذهب مجاطٌة آخرون إىل أنَّ حؽؿفا حؽؿ البؽر، وه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1835.)الؿحىل (9/181- )البقان( 9/4٢9) الؿغـلاكظر:  (1)

  (5136.)الػتح (9/182 )البقان( 9/4٢9) الؿغـلاكظر:  (2)
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حـقػة، واختاره ابـ حزم، وابـ الؼقؿ كؿا أن حؽؿفا حؽؿ البؽر يف الحدود،  

وٕنَّ آستحقاء حاصؾ فقفا، وقال ابـ الؼقؿ: بؾ آستحقاء طـدها أشد بسبب 

، واهلل أطؾؿ.ًىرا انقٌل أقسةالجريؿة التل وقعت فقفا. 
(1)

 

 إشا شٖبت بهاضتٗا بػري مجاع؟ ز:13ش َػأي١

أن حؽؿفا كحؽؿ البؽر طـد إئؿة إربعة،  م ابـ تقؿقة ذكر شقخ اإلسال

، وٓ يـبغل الخالف يف ذلؽ: فننَّ الؿرأة قد تذهب بؽارهتا بسبب انصحيحوهذا هق 

وثبة، أو بسبب الؽِبَر، وكثرة الحقض، أو بسبب سؼقط، أو ما أشبف ذلؽ، فال تزال 

الؿرأة تستحقل كغقرها مـ إبؽار، واهلل أطؾؿ.
(2)

  

ٞٗ ع٢ً إشٕ املطأ٠؟ٌٖ  ز:14ش َػأي١ َِٗس ايٛي ُِٜؿ  ُٜؿط  إٔ 

 قال ػيخ اإلطالو   كؿا يفمجؿقع الػتاوى (32/41 لقس ذلؽ :)

شرًصا يف صحة العؼد طـد مجاهقر العؾؿاء، وإكؿا فقف خالف شاذ يف مذهب 

الشافعل، وأمحد، والؿشفقر يف الؿذهبقـ كؼقل الجؿفقر أنَّ ذلؽ ٓ ُيشترط: 

 هان الؼقل ققلفا مع يؿقـفا، ومل يثبت الـؽاح.افنن أكؽرت الزوجة: ك

الؼقل ققلفا فقؿا إذا أكؽرت قبؾ دخقل الزوج هبا، وأما بعد ذلؽ: فال،  ُ :قهت

 ولعؾ الخالف الذي ذكره شقخ اإلسالم هق فقؿا إذا كان قبؾ الدخقل، واهلل أطؾؿ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الؿحىل الطرق الحؽؿقة( 9/41٢) الؿغـل (32/29 ،42 )مجؿقع الػتاوىاكظر:  (1)

(1822 )البقان (9/183.) 

  (32/29.)مجؿقع الػتاوى (9/411 )الؿغـلاكظر:  (2)
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إشا اختًـ ايىعٚد ٚاملىطأ٠ يف إشْٗىا يًىٛيٞ، ؾىايعٚد ٜسعٝى٘ ٚاملىطأ٠         ز:15ش َػأي١

 ٙ؟تٓهط

  أما إذا كان هذا الخالف واقًعا قبؾ الدخقل، فلكثر الػؼفاء طىل أنَّ الؼقل ققل

 الؿرأة مع يؿقـفا، خالًفا لُزَفر.

  وأما إذا كان الخالف واقًعا بعد الدخقل، فذكر بعض الحـابؾة أنَّ الؼقل ققل

الزوج. وإشفر طـد الحـابؾة أنَّ الؿرأة ٓ تستحؾػ، بؾ الؼقل ققلفا بدون 

أهنا تستحؾػ، وهق مؼتضك مذهب الجؿفقر. ًاألظيسقـ، يؿ
(1)

  

إذا أبت الؿرأة أن تحؾػ: فال يثبت الـؽاح طـد الحـابؾة، ويثبت طـد  تيبيُ:

أبل يقسػ، ومحؿد، وكذلؽ طـد الشافعل بعد أن يحؾػ الزوج أيًضا.
(2)

  

 ٌٖ يٛيٞ اجمل١ْٛٓ إٔ ٜعٚجٗا بػري إشْٗا؟ ز:16ش َػأي١

ا إن كاكت مؿـ تزوج بغقر إ ذهنا لق كاكت طاقؾة: فقجقز تزويجفا لق كاكت أمَّ

مجـقكة بغقر إذٍن طـد أهؾ العؾؿ كالؿجـقكة الصغقرة، وطـد مـ يؼقل: إنَّ البؽر 

البالغة يجقز لألب أن يزوجفا بغقر إذهنا، فعـدهؿ أيًضا يجقز ذلؽ يف الؿجـقكة 

 مـ باب أوىل.

 ،ا إن كاكت مؿـ ٓ تزوج إٓ بنذهنا لق كاكت طاقؾة كالثقب الؽبقرة، أو  وأمَّ

 البؽر البالغة طـد مـ يؼقل بذلؽ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/411.)الؿغـلاكظر:  (1)

  (9/411.)الؿغـلاكظر:  (2)
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 فإما أٌ يلوٌ وليَا األب: 

  فقجقز لف طـد الشافعل، وأبل حـقػة، وبعض الحـابؾة: ٕهنا ٓ تعؼؾ اإلذن

 فحؽؿفا حؽؿ الصغقرة.

  وقال بعض الحـابؾة: لقس لف تزويجفا: ٕهنا وٓية إجبار، ولقس طىل الثقب

 .انقٌل األًلهق  ًانصحيحابـ حزم، وٓية إجبار، وهق ققل 

 وإما إٌ يلوٌ وليَا احلاكه:

  فؿـفؿ مـ قال: لف تزويجفا إذا رأى مـفا حاجة إىل الزواج، ورأى لفا

الؿصؾحة يف ذلؽ، وهق ققل بعض الحـابؾة، والحـػقة، والشافعقة، إٓ أنَّ 

 الشافعقة استثـقا الصغقرة.

 ٕ :نَّ هذه وٓية إجبار، فال تثبت ومـفؿ مـ قال: لقس لف تزويجفا مطؾًؼا

لغقر إب، وٕهنا ٓ تزوج إٓ بنذهنا وإذهنا متعذر، وهذا ققل مجاطة مـ 

 الحـابؾة، وابـ حزم.

 ، واهلل أطؾؿ.انقٌل األًلهق  ًانصٌاة

 وأما إذا كاٌ وليَا غري األب واحلاكه، كاإلخوة واألعناو:

 ققل الؼاضل،  فؼال بعض أهؾ العؾؿ: ٓ يزوجفا غقر الحاكؿ، وهق

 والشافعل وأصحابف.

  ،ومـفؿ مـ قال: لف تزويجفا إذا رأوا مـفا الرغبة، وكان لفا يف ذلؽ مصؾحة



 96 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 وهق ققل الحـػقة، وبعض الحـابؾة. 

، واهلل أطؾؿ.ًىرا أقسة
(1)

  

ُٜعتىرب إشْٗىا، ؾٗىٌ ٜضىس        ز:17ش َػأي١ إشا ظٚجت املطأ٠ بػري إشْٗا، ٖٚىٞ ممىٔ 

 ايعكس؟

 زواج مـفل طـف. وهذا مذهب الشافعل،  مـفؿ مـ يؼقل: العؼد باصٌؾ: ٕكف

والؿشفقر طـ أمحد، وهق ققل أبل طبقد، وأبل ثقر، وهق ضاهر اختقار البخاري، 

جفا  واستدلقا طىل ذلؽ بحديث خـساء بـت خدام طـد البخاري أنَّ أباها زوَّ

، فردَّ كؽاحفا، وٕنَّ الـفل يؼتضل الػساد، وقد وهل كارهة، فلتت الـبل 

 «...ٓ تـؽح البؽر حتك ُتستلذن، وٓ تـؽح إيؿ حتك ُتستلمر»: قال الـبل 

 الحديث.

  :وذهب مالؽ، وأبق حـقػة، وأمحد يف رواية إىل أنَّ العؼد مقققف طىل إجازهتا

فنْن أجازتف ففق صحقح، وإن مل تجزه: ففق باصؾ، واستدلقا طىل ذلؽ بحديث 

أنَّ أباها زوجفا وهل  ، فذكرت، أنَّ جارية بؽًرا أتت الـبل ابـ طباس 

. أخرجف أمحد وغقره، وقد أطؾَّف بعض الحػاظ كارهة، فخقَّرها رسقل اهلل 

، فؼالت: يا رسقل باإلرسال كؿا سقليت، وجاء طـ بريدة أنَّ فتاة أتت الـبل 

اهلل، إن أبل زوجـل مـ ابـ أخقف: لقرفع بل خسقستف. فجعؾ إمر إلقفا، فؼالت: 

ولؽـ أردت أن تعؾؿ الـساء إن لقس لمباء مـ إمر  قد أجزت ما صـع أبل،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/185.)البقان (9/412- )الؿغـلاكظر:  (1)
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شلء. أخرجف ابـ ماجف وغقره
(1)

، وضاهره الصحة: إٓ أكف قد ُأِطؾَّ باإلرسال 

 أيًضا، أطؾف بذلؽ الدارقطـل.

أنَّ قدامة  -وهق حديث صحقح- وقد ُيستدل لفؿ أيًضا بحديث ابـ طؿر 

جف مـ ابـة أخقف طثؿان بـ مظعقا ن، وذهب الؿغقرة فلرغب أمفا بـ مظعقن زوَّ

بالؿال، فرغبت يف تزويجف، ورغبت البـت بؿا رغبت فقف إم، فاختؾػقا إىل رسقل 

، قال: فاكتزطت «هل يتقؿة، وٓ تـؽح إٓ بنذهنا»: ، فؼال رسقل اهلل اهلل 

 مـل بعد أن مؾؽتفا، وزوجقها الؿغقرة بـ شعبة.

، واهلل أطؾؿ.انساجح وهق، السقؾيف  وهذا الؼقل رجحف الشقكاين 
(2)

  

 ٌٖ جيٛظ تعٜٚخ ايػ٬ّ ايضػري؟ ز:18ش َػأي١

  طامة أهؾ العؾؿ طىل أكف يجقز لألب أن يزوج غالمف الصغقر، وكؼؾ ابـ

الؿـذر، وابـ قدامة طدم الخالف يف ذلؽ، وجاء طـ ابـ طؿر بنسـاد صحقح 

ج غالمف الصغقر. (7/143ســ البقفؼلكؿا يف   ( أكف زوَّ

  ،فؾؿ ُيِجْز تزويج الصغقر: ٕنَّ الدلقؾ جاء بالصغقرة، ومل وخالػ ابـ حزٍم

 يلِت يف الصغقر.

  :وقال الجؿفقر: إذا كان ذلؽ جائًزا يف الصغقرة فؿـ باب أوىل يف الصغقر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.982سقليت تخريج الحديثقـ قريًبا رقؿ ) (1)

 الؿحىل (5138 )الػتح( 9/4٢6) الؿغـل (32/29،42 )مجؿقع الػتاوىاكظر:  (2)

(1822 )الؿؼـع (3/23.مع الحاشقة ) 



 98 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

ٕنَّ الصغقر يؿؾؽ الخروج مـ ذلؽ بالطالق، ولقس طؾقف يف ذلؽ كؼص  

 بخالف الؿرأة.

عدم الخالف قبؾف، ، وابـ حزم محجقج بانصٌاةهق  ًقٌل اجلًيٌز

أطؾؿ. واهلل
(1)

  

ّٖا، ؾٌٗ يٮب تعٚجي٘؟ ز:19ش َػأي١  إشا نإ ايضػري َعتٛ

  أجاز ذلؽ الحـابؾة: ٕكف إذا جاز لف ذلؽ وهق طاقؾ فؿـ باب أوىل وهق

معتقه، وقال الشافعل: ٓ يجقز: ٕكف يؾزم طؾقف بالزواج حؼقق مع طدم حاجتف، 

 فؾؿ يجزئف كبؼقة إولقاء.

.، واهلل أطؾؿًيرىت احلنبثهة أقسة
(2)

  

 إشا نإ اجملٕٓٛ نبرّيا بايّػا، ؾٌٗ ٜعٚج٘ بػري إشْ٘؟ ز:21ش َػأي١

 .يجقز تزويجف يف مذهب أمحد، ومالؽ 

  وقال الشافعل، وبعض الحـابؾة: ٓ يزوجف إٓ إذا ضفرت مـف الرغبة يف

 الـساء.

  وقال أبق بؽر الحـبظ: ٓ يزوج مطؾًؼا: ٕكف رجؾ، فال ُيجبر طىل الـؽاح

 كالعاقؾ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/415-.)غـلالؿ (9/179- )الشرح الؽبقر (9/211 )البقان (1822 )الؿحىلاكظر:  (1)

 اكظر الؿصادر السابؼة. (2)
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  ال ُزَفر: إن صرأ طؾقف الجـقن بعد البؾقغ: مل يجز تزويجف، وإن كان وق

 مستداًما: جاز.

  وقال مالؽ، والحـابؾة: لقس ذلؽ لغقر إب: ٕكف أشػؼ بقلده، وأطؾؿ

 بؿصؾحتف. وقال ابـ حامد الحـبظ، والشافعقة: لؾحاكؿ أيًضا تزويجف.

الؿجـقن أن يزوجف إذا رأى لف أنَّ لقيل  انصحيح :ُ نو قبل أثٌ عجد اهلل غفس اهللُ

مصؾحة يف ذلؽ، سقاء كان أًبا، أو غقره، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 إشا تعٚد يضػري، أٚ صبٕٓٛ ؾُٔ ٜكبٌ ايٓهاح؟ ز:21ش َػأي١

َج لَِصِغقرٍ  (9/417 :)الؿغـليف   قال ابً قذامة  :َأْو َمْجـُقنٍ  ،َوإِْن َتَزوَّ

ُف َيْؼبَُؾ لَ  َٓ َيُجقزُ ـَفنِكَّ ـْ َأْهِؾ  ُفَؿا الـَِّؽاَح، َو
َكَُّفَؿا َلقَْسا مِ

ِ
َأْن َيْلَذَن َلُفَؿا فِل َقبُقلِِف: ٕ

ِف. ـَ َطْشٍر، َوُهَق ُمَؿقٌِّز، َفِؼقَاُس اْلَؿْذَهِب َجَقاُز َتْػِقيِض  التََّصرُّ َوإِْن َكاَن اْلُغاَلُم اْب

ُض َأْمرُ  ُه لِـَْػِسِف، َكَؿا ُيَػقَّ َّٓ َكَُّف َيْؿؾُِؽ إيَؼاَع  اْلَؼبُقِل إَلقِْف، َحتَّك َيتََق
ِ

اْلبَقِْع إَلقِْف، َوٕ

اَلِق بِـَْػِسِف. َج َلُف اْلَقلِلُّ  الطَّ َواَيِة  :َوإِْن َتَزوَّ َجاَز، َكَؿا َيُجقُز َأْن َيْبَتاَع َلُف، َوَهَذا َطَؾك الرِّ

ِة َبقِْعِف َوُوُققِع َصاَلقِِف. تِل َتُؼقُل بِِصحَّ َٓ َيِصحُّ  الَّ  ه.اَفَفَذا َأْوَلك :َذلَِؽ مِـْفُ  َوإِْن ُقْؾـَا: 

 ٌٖ جيٛظ يًٛيٞ إٔ ٜتعٚد ي٘ بعٜاز٠ ع٢ً َٗط املثٌ؟ ز:22ش َػأي١

 .مذهب الشافعل طدم جقاز ذلؽ، وقال بف الؼاضل  مـ الحـابؾة 

  ٓ ومذهب الحـابؾة الجقاز، ورجحف ابـ قدامة، فؼال: الغالب أنَّ الؿرأة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/18-182.)الشرح الؽبقر (9/211 )البقان (9/415- )الؿغـلاكظر:  (1)



 1٢٢ ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

ؾفا، فقتعذر القصقل إلقف ترضك بتزويج مجـقن إٓ أن ترغب بزيادة طىل مفر مث 

هبدون ذلؽ.ا
(1)

  

 احملحٛض عًٝ٘ يػؿ٘، ٌٖ ٜعٚج٘ ٚيٝ٘ بػري إشْ٘؟ ز:23ش َػأي١

ِػقف أن يزوجف إذا طؾؿ حاجتف إىل الـؽاح: ٕكف كصب لؿصؾحتف،  طىل ويل السَّ

وهذا مـ مصالحف: ٕكف يصقن بف ديـف، وطرضف، وكػسف: فنكف ربؿا تعرض بترك 

ؽ العرض، وسقاء طؾؿ حاجتف بؼقلف، أو بغقر التزويج لإلثؿ بالزكك، والحد، وهت

ققلف، وسقاء كاكت حاجتف إىل آستؿتاع أو إىل الخدمة، فقزوجف امرأة لتحؾ لف: 

 ٕكف يحتاج إىل الخؾقة هبا.

وإن مل يؽـ لؾسػقف حاجة إىل الزواج: مل يجز تزويجف: ٕكف يؾزمف بالـؽاح 

، والسؽـك: فقؽقن تضققًعا لؿالف، حؼقًقا، مـ الؿفر، والـػؼة، والِعْشَرة، والؿبقت

وكػسف مـ غقر فائدة: فؾؿ يجز، كتبذير مالف.
(2)

  

 ٚإشا أضاز تعٚجي٘، ؾٌٗ ٜؿط  إٔ ٜػتأشْ٘؟ ز:24ش َػأي١

  إشفر طـد الحـابؾة طدم اشتراط ذلؽ، فقصح التزويج إذا زوجف مـ غقر

 إذكف، وهق وجٌف لؾشافعقة.

 ،واهلل انصٌاةوهق  ولؾحـابؾة وجٌف يف اشتراط ذلؽ، وهق وجٌف لؾشافعقة ،

أطؾؿ: ٕكف يؿؾؽ الطالق، فؾؿ يجبر طىل الـؽاح كالرشقد، وكالعبد الؽبقر، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/418.)الؿغـلاكظر:  (1)

  (9/212.)البقان (9/419 )الؿغـلاكظر:  (2)



ٜٓٚهاِح   1٢1 ٔنَتاُب اي

وذلؽ ٕنَّ إجباره طىل الـؽاح مع مؾؽ الطالق مجرد إضرار: فنكف يطؾؼ، فقؾزمف  

الصداق مع فقات الـؽاح، وٕكف قد يؽقن لف غرض يف امرأة وٓ يؽقن لف يف 

هفا: مل تحصؾ لف الؿصؾحة مـفا، وفات طؾقف أخرى، فنذا ُأجبر طىل مـ يؽر

غرضف مـ إخرى، فقحصؾ مجرد ضرر مستغـك طـف، وإكؿا جاز ذلؽ يف حؼ 

الؿجـقن، والطػؾ: لعدم إمؽان القصقل إىل ذلؽ مـ ققلفؿا، ومل يتعذر ذلؽ 

هفـا: فقجب أن ٓ يػقت ذلؽ طؾقف.
(1)

  

ٕصح، وقد تؼدمت إذا تزوج السػقف بغقر إذن، فقصح زواجف طىل ا تيبيُ:

الؿسللة يف باب الحجر.
(2)

  

 إشا ظٚد ايػٝس أَت٘، ؾٌٗ ٜؿط  إٔ ٜػتأشْٗا؟ ز:25ش َػأي١

  كؼؾ ابـ قدامة  طدم الخالف طىل أكف ٓ يشترط استئذاهنا، وأكف إذا

زوجفا بغقر إذٍن: لزمفا الـؽاح: ٕنَّ مـافعفا مؿؾقكة لف، والـؽاح طؼد طىل 

ؾؽ آستؿتاع هبا، وهبذا فارقت العبد، مـػعتفا، فلشبف طؼد اإلجارة، ولذلؽ م

وٕكف يـتػع بتزويجفا لؿا يحصؾ لف مـ مفرها، وولدها، ويسؼط طـف مـ كػؼتفا، 

 وكسقهتا، بخالف العبد.

وقد خالػ ابـ حزٍم يف ذلؽ، فلدخؾ إمة يف طؿقم إحاديث،  ُ :قهت

.ًانساجح قٌل اجلًيٌز
(3)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/212-.)البقان( 9/419-42٢) الؿغـلاكظر:  (1)

 (.9/42٢) الؿغـلواكظر:  (2)

  (9/189.)الشرح الؽبقر (9/422 )الؿغـلاكظر:  (3)



 1٢2 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 
 جي٘؟ايعبس ايضػري ايصٟ مل ٜبًؼ ٌٖ يػٝسٙ تعٚ ز:26ش َػأي١

  طامة أهؾ العؾؿ طىل أنَّ لؾسقد تزويج طبده الصغقر: ٕكف إذا مؾؽ تزويج ابـف

الصغقر فعبده مع مؾؽف لف وتؿام وٓيتف طؾقف أوىل، وكذلؽ الحؽؿ يف طبده 

، وخالػ بعض الشافعقة فؾؿ يجقزوا ذلؽ.انصحيحالؿجـقن، وهذا هق 
(1)

  

 ٌٖ يًػٝس تعٜٚخ عبسٙ ايبايؼ ايعاقٌ بػري إشْ٘؟ ز:27ش َػأي١

 ذهب أمحد، والشافعل يف ققٍل أنَّ السقد ٓ يؿؾؽ إجبار طبده: ٕكف مؽؾػ م

يؿؾؽ الطالق، فال يجبر طىل الـؽاح كالحر، وٕنَّ الـؽاح خالص حؼف، وكػعف 

 لف، فلشبف الحر.

  وذهب مالؽ، وأبق حـقػة، والشافعل يف ققٍل إىل أنَّ لف إجبار طبده طىل

 ﴾پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿الزواج: لؼقلف تعاىل: 

، وٕكف يؿؾؽ رقبتف، فؿؾؽ إجباره طىل الـؽاح كإمة، وٕكف يؿؾؽ [32الـقر:]

 إجارتف، فلشبف إمة.

بلن إمر بنكؽاحف مختصٌّ بحال صؾبف: بدلقؾ ططػف طىل إيامك،  ٚٝأجٝب:

وإكؿا يزوجـ طـد الطؾب، ومؼتضك إمر القجقب، وإكؿا يجب تزويجف طـد 

مـافع بضعفا وآستؿتاع هبا بخالف العبد، ويػارق صؾبف، وأما إمة: فنكف يؿؾؽ 

 الـؽاح اإلجارة: ٕهنا طؼد طىل مـافع بدكف، وهق يؿؾؽ استقػاءها.

.ًانساجح انقٌل األًل
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.9/19٢) الشرح الؽبقر (9/425 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (9/217.)البقان (9/424- )الؿغـلاكظر:  (2)



ٜٓٚهاِح   1٢3 ٔنَتاُب اي

 
 إشا طًبت ا٭١َ َٔ غٝسٖا تعٚجيٗا، ؾٌٗ جيرب ع٢ً شيو؟ ز:28ش َػأي١

 ٕنَّ  -إذا كان يطمها-ٓ ُيجبر طىل تزويجفا: ٕنَّ طؾقف ضرًرا يف تزويجفا 

وصلها يدفع حاجتفا: فنن كان ٓ يطمها لؽقهنا محرمة طؾقف، أو ٓ يرغب يف 

وصئفا: ُأجبر طىل تزويجفا، أو وصئفا إن كاكت محؾؾة لف، أو إزالة مؾؽف طـفا: ٕكف 

ولقفا، فلجبر طىل تزويجفا.
(1)

  

 ٌٖ يًػٝس إٔ ٜعٚد أَت٘ مبعٝب؟ ز:29ش َػأي١

ؿتاع: فؾقس لف ذلؽ: ٕنَّ إذا كان العقب طقبًا يرد بف الـؽاح، ويمثر يف آست

، والُعـَِّة، وآمتـاِع مـ العبد دون  ذلؽ حؼ لفا، ولذلؽ مؾؽت الػسخ بالَجبِّ

، وفارق بقعفا مـ الؿعقب: ٕكف ٓ ُيراد لالستؿتاع، ولفذا -يعـل يف اإليالء-السقد 

 ئف.مؾؽ شراء إمة الؿحرمة طؾقف ومل تؿؾؽ إمة الػسخ لعقبف وٓ ُطـَّقتف، وٓ إيال

ـْ َمِعقٍب َفَفْؾ  (9/424 :)الؿغـليف   قال ابً قذامة
َجَفا مِ َوإِْن َزوَّ

: َفنِْن ُقْؾـَا ـِ ؟ َطَؾك َوْجَفقْ . :َيِصحُّ َوإِْن َكاَكْت َصِغقَرًة َفَفْؾ َلُف  َفَؾَفا اْلَػْسُخ. َيِصحُّ

. ،اْلَػْسُخ فِل اْلَحالِ  ـِ افِِعلِّ َهَؽَذا َأْو َيـْتَظُِر ُبُؾقَغَفا؟ َطَؾك َوْجَفقْ  ه.اَوَمْذَهُب الشَّ

 مؿا تؼدم ُيستػاد: تيبيُ:

 وهق: أكف ُيشترط رضك الزوجقـ حقث يعتبر ذلؽ. :ايظسط ايجاْٞ

 تعققـ الزوجقـ. ايظسط ايجايح َٔ طسٚط ايٓهاح:

ُيشترط لصحة الـؽاح تعققـ الزوجقـ: ٕنَّ كؾ طاقد ومعؼقد طؾقف يجب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/423.)الؿغـلاكظر:  (1)



 1٢4 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

قع، وطىل هذا فعؾقف تؿققز الؿرأة الؿـؽقحة بنشارة، أو تعققـفؿا كالؿشتََرى، واْلـَؿب 

تسؿقة، أو صػة، أو غقر ذلؽ.
(1)

  

َٚٚد بػريٖا؟ ز:31ش َػأي١  إشا خٛب اَطأ٠ ٜؾُع

َنَّ اْلَؼبُقَل  (9/481 :)الؿغـليف   قال ابً قذامة
ِ

َٓ َيـَْعِؼُد الـَِّؽاُح: ٕ

يَجاُب فِقِف، َفَؾؿْ  ـْ ُوِجَد اإْلِ ، َكَؿا َلْق َساَوَمُف بِثَْقٍب َوَأْوَجَب  اْكَصَرَف إَلك َغقِْر َم َيِصحَّ

. َلْؿ َيِصحَّ  :ُؿْشتَِري، َفَؾْق َطؾَِؿ اْلَحاَل َبْعَد َذلَِؽ، َفَرِضَل ـاْلَعْؼَد فِل َغقِْرِه بَِغقِْر ِطْؾِؿ الْ 

ُجقُه ُأْختََفا، ُثؿَّ َطؾَِؿ َبْعُد: ُق َبقْـَُفَؿا،  َقاَل َأْحَؿُد فِل َرُجٍؾ َخَطَب َجاِرَيًة، َفَزوَّ ُيَػرَّ

َداِق  تِل َخَطبََفا بِالصَّ ُز إَلقِْف ُأْختََفا الَّ ُه، َوُيَجفِّ َكَُّف َغرَّ
ِ

َداُق َطَؾك َولِقَِّفا: ٕ َوَيُؽقُن الصَّ

لِ  َوَّ ْٕ ُز إَلقِْف أُ )َوَقْقُلُف: . َفنِْن َكاَكْت تِْؾَؽ َقْد َوَلَدْت مِـُْف، َيْؾَحُؼ بِِف اْلَقَلدُ  :ا  (ْختََفاُيَجفِّ

َنَّ اْلَعْؼَد  - َأْطَؾؿُ  َوَاهللُ  -َيْعـِل 
ِ

ةِ َهِذِه إْن َكاَن َأَصاَبَفا: ٕ بَِعْؼٍد َجِديٍد، َبْعَد اْكِؼَضاِء ِطدَّ

يَجاَب َصَدَر فِل إْحَداُهَؿا َواْلَؼبُقَل  َنَّ اإْلِ
ِ

الَِّذي َطَؼَدُه َلْؿ َيِصحَّ فِل َواِحَدةٍ مِـُْفَؿا: ٕ

ُْخَرى ْٕ َٓ فِل تِْؾَؽ  فِل ا َفنِْن اتََّػُؼقا َطَؾك َتْجِديِد َطْؼٍد فِل  :َفَؾْؿ َيـَْعِؼْد فِل َهِذِه َو

تَُفَؿا َكانَ   ه.اَجازَ  :إْحَداُهَؿا َأيَّ

 إشا تعٚد اَطأ٠ ؾباْت َٔ ضباضَ٘؟ ز:31ش َػأي١

 :الذي طؾقف أهؾ العؾؿ اكػساخ الـؽاح بدون صالق، واختؾػقا فقؿا يتعؾؼ بالؿفر

 قل، والؼاسؿ، وسامل، وإوزاطل، والثقري، فذهب الـخعل، ومؽح

ومالؽ، والشافعل، وأبق طبقد، وابـ الؿـذر إىل أن لفا الؿفر كاماًل بؿا استحؾ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/227-.)البقان (9/481-482 )الؿغـلاكظر:  (1)



ٜٓٚهاِح   1٢5 ٔنَتاُب اي

 مـ فرجفا. 

وقال صاوس: لفا كصػ الؿفر. وقال الشعبل: ٓ شلء لفا. وقال أصحاب 

 الرأي: لفا إقؾ مـ صداق مثؾفا، أو ما سؿل لفا مـ الؿفر.

ك لفا مـ الؿفر كاماًل، إن  أنَّ  انصحيح :ُ نو  غفس اهللُقبل أثٌ عجد اهلل لفا ما سؿَّ

ك لفا، ويدل طىل ذلؽ حديث طائشة  ك لفا، أو مفر أمثالفا: إن مل يؽـ سؿَّ كان سؿَّ

 ََم اْمَرَأةٍ َكَؽَحْت بَِغْقرِ إْذِن َولِقَِّفا َفـَِؽاُحَفا بَاصٌِؾ، َفنِْن َدَخَؾ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، أن الـبل َأيُّ

َٓ َولِلَّ َلفُ بِفَ  ـْ  ْؾَطاُن َولِلُّ َم ـْ َفْرِجَفا، َفنِِن اْشَتَجُروا َفالسُّ  «ا َفَؾَفا الَؿْفُر بََِم اْسَتَحؾَّ ِم

أخرجف أمحد، وأبق داود، وهق حديث صحقح.
(1)

  

 إشا تعٚد اَطأ٠ ٜؾُعؾَّت إيٝ٘ غريٖا؟ ز:32ش َػأي١

فِل َرُجٍؾ  َوَقاَل َأْحَؿدُ  (9/481 :)الؿغـليف   قال أبو حمنذ بً قذامة

َج اْمَرَأًة َفُلْدِخَؾْت َطَؾقِْف ُأْخُتَفا: َلَفا الْ  ُْختَِفا الْ ـَتَزوَّ
ِ

 َؿْفُر.ـَؿْفُر بَِؿا َأَصاَب مِـَْفا، َوٕ

تِل بَِفا َبَرٌص أَْو  قِقَؾ: َيْؾَزُمُف َمْفَراِن؟ َقاَل: َكَعْؿ، َوَيْرِجُع َطَؾك َولِقَِّفا، َهِذهِ مِثُْؾ الَّ

.ؾِلٌّ َيُؼقُل: َلقَْس َطَؾقِْف ُغْرمٌ طَ . ُجَذامٌ 
(2)

َوَهَذا َيـْبَِغل َأْن َيُؽقَن فِل اْمَرَأةٍ َجاِهَؾٍة  

َمٌة َطَؾقِْف، َوَأْمَؽـَتُْف ، بِاْلَحاِل َأْو بِالتَّْحِريؿِ  ا إَذا َطؾَِؿْت َأكََّفا َلقَْسْت َزْوَجًة، َوَأكََّفا ُمَحرَّ َأمَّ

ـْ َكْػِسَفا، َفاَل َيـْبَغِ 
ا إْن َجِفَؾْت مِ َكََّفا َزاكِقٌَة ُمَطاِوَطٌة، َفَلمَّ

ِ
ل َأْن َيِجَب َلَفا َصَداٌق: ٕ

ـْ َطؾِلٍّ  َؿْفُر، َوَيْرِجعُ ـَفَؾَفا الْ  :اْلَحاَل  ُه، َوُرِوَي َط ـْ َغرَّ ـِ  بِِف َطَؾك َم فِل َرُجَؾقْ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.4/1٢7) الػؼف طىل الؿذاهب إربعة (8/399- )إوسطاكظر:  (1)

 (.1٢11برقؿ ) البؾقغسقليت يف  (2)



 1٢6 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

  ُ ْٕ ، َفُزفَّْت ُكؾُّ اْمَرأَةٍ إَلك َزْوِج ا ـِ َجا اْمَرَأَتقْ َداُق، َوَيْعتَِزُل ُكؾُّ َتَزوَّ ْخَرى: َلُفَؿا الصَّ

ُتَفا ، َوإِْسَحاُق  ،َوبِِف َقاَل الـََّخِعلُّ . َواِحٍد مِـُْفَؿا اْمَرَأَتُف َحتَّك َتـَْؼِضَل ِطدَّ افِِعلُّ  ،َوالشَّ

ْأِي   ه.اَوَأْصَحاُب الرَّ

( مـ صريؼ: خالس طـ طظ، 6/3٢4أثر طظ أخرجف ابـ أبل شقبة ) ُ :قهت

( مـ 8/399د ققؾ: إكف مل يسؿع مـف، وإكؿا هل صحقػة. وأخرجف ابـ الؿـذر )وق

 بف. ومحؿد بـ سامل متروك. ، صريؼ محؿد بـ سامل، طـ الشعبل، طـ طظ

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (099)   ،َوَط
ِ
ُج الَؿْرَأُة »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل َٓ ُتَزوِّ

ُج الَؿْرَأُة َكْػَسَفاالَؿْرَأةَ  َٓ ُتَزوِّ اَرُقْطـِّل، َوِرَجاُلُف ثَِؼاٌت.«، َو ـُ َماَجْف، َوالدَّ . َرَواُه اْب
(1)

 

 احلكم املستفاد من احلديث

استدل أهؾ العؾؿ هبذا الحديث طىل أنَّ الؿرأة ٓ يجقز لفا أن تزوج كػسفا 

وطىل أنَّ الؿرأة ٓ تصؾح لقٓية الـؽاح،  -ػة خالًفا ٕبل حـق -وإن كاكت رشقدة 

 وإكؿا هل خاصة بالرجال، وقد تؼدم ذكر هذه الؿسللة سابًؼا، فراجعفا.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، مـ صريؼ مجقؾ بـ الحسـ العتؽل، 3/227(، والدارقطـل )1882. أخرجف ابـ ماجف )صرٝس (1)

 ثـا محؿد بـ مروان العؼقظ، ثـا هشام بـ حسان، طـ محؿد بـ سقريـ، طـ أبل هريرة بف. 

 ـ أجؾ محؿد بـ مروان ومجقؾ، فنهنؿا حسـا الحديث. وإسـاده حسـ م

(، والبقفؼل 228-3/227والحديث لف إسـادان آخران صحقحان: اكظر الدارقطـل )

. والراجح وقػفا طىل أبل هريرة. «فنن الزاكقة هي التي تزوج كػسفا»( إٓ أن فقف زيادة: -7/11٢)

  (1841 .)اإلرواءاكظر 



ٜٓٚهاِح   1٢7 ٔنَتاُب اي

 
ـِ ُطَؿَر  (099) ـِ اْب ـْ َكافٍِع َط   َوَط

ِ
َغارِ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َكَفك َرُسقُل اهلل ـِ الشِّ ، َط

َغارُ  َجُف أَخُر اْبـَتَُف، َوَلقَْس َبقْـَُفَؿا َصَداٌق : َوالشِّ ُجُؾ اْبـَتَُف َطَؾك أَْن ُيَزوِّ َج الرَّ . َأْن ُيَزوِّ

ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.
(1)

 

ـْ َكاَلِم َكافٍِع.
َغاِر مِ ـْ َوْجٍف آَخَر َطَؾك َأنَّ َتْػِسقَر الشِّ

َػَؼا مِ  َواتَّ

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 ب تػ١ُٝ ٖصا ايٓهاح ؾػاّضا.غب ز:1ش َػأي١

ل بف هذا  قيل: ملخقٌذ مـ الػراغ، فقؼال: مؽان شاغر، أي: فارغ. وُسؿِّ

 الـؽاح: ٕكف فارغ مـ الؿفر.

ل بف  وقيل: ملخقٌذ مـ الرفع، يؼال: شغر الؽؾب إذا رفع رجؾف لقبقل، وُسؿِّ

لؽ.هذا الـؽاح: لرفع الؿفر، وتشبقًفا لف بػعؾ الؽؾب: لؼبحف. وققؾ غقر ذ
(2)

  

 َا ذهِ ٖصا ايٓهاح إشا خ٬ َٔ ايضسام؟ ز:2ش َػأي١

 هذه الصقرة متػؼ طىل أهنا شغار، ومحرم.

  واختؾػقا يف صحة العؼد، فلكثر أهؾ العؾؿ طىل فساد، وبطالن هذا الـؽاح

إذا خال مـ الصداق بلن يجعؾ بضع إحدامها مفًرا لألخرى، وهق ققل مالؽ، 

 مـفٌل طـف والـفل يؼتضل الػساد. مٌ ٕكف محر :افعل وإسحاق وغقرهؿوالش ،وأمحد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1415(، ومسؾؿ )696٢) (5112أخرجف البخاري ) (1)

 (.42/1٢) الؿغـل( 9/2٢٢) شرح مسؾؿ)مادة َشَغَر(  لسان العرباكظر:  (2)



 1٢8 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

   .وقال بعض أهؾ العؾؿ: يصح الـؽاح، وطىل كؾ واحد أن يدفع مفر الؿثؾ

وهق ققل ططاء، وطؿرو بـ ديـار، ومؽحقل، والزهري، والثقري، والحـػقة، 

والؾقث، وأمحد يف رواية: ٕنَّ التحريؿ بسبب طدم وجقد الؿفر، فنذا فرض مفر 

 ريؿ.الؿثؾ اكتػت طؾة التح

  ،وطـ مالؽ رواية أنَّ الـؽاح يػسخ قبؾ الدخقل: فنن دخؾ هبا فال فسخ

 ولفا مفر الؿثؾ، وهق ققل إوزاطل.

، وطؾقف فنذا حصؾ ذلؽ: دفع لفا انصٌاةهق  انقٌل األًلأنَّ  ًانري يظيس

الؿفر، وجدد العؼد، واهلل أطؾؿ.
(1)

  

 إشا جع٬ صساٟقا، ؾٌٗ ٜسخٌ يف ايترطِٜ؟ ز:3ش َػأي١

 ومـفؿ: أمحد يف الؿشفقر، والشافعل وغقرمها أكف ٓ ُيَعدُّ مذهب الجؿفقر ،

ِشَغاًرا، وإن اشترط ذلؽ: صالؿا قد جعؾقا لؽؾ واحدة الصداق، واستدلقا طىل 

 .«ولقس بقـفَم صداق»يف الباب، وفقف:  ذلؽ بحديث ابـ طؿر 

ف بلنَّ التػسقر مـ كالم كافع، وُأجقب بلكف أطؾؿ بؿعـك ما روى، ولعؾ ٚٝأجٝب:

 أخذه طـ ابـ طؿر.

(، وبحديث 6/184طـد طبد الرزاق ) واستدل الجؿفقر بحديث أكس 

(، وإسـاد إول ضعقػ: ٕكف مـ رواية: معؿر 7/2٢٢طـد البقفؼل ) جابر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (8/157 )اإلكصاف( 9/2٢1) شرح مسؾؿ (5112 )الػتح (1852 )الؿحىلاكظر:  (1)

الؿغـل (9/42 )إوسط (8/36٢.) 



ٜٓٚهاِح   1٢9 ٔنَتاُب اي

طـ ثابت، وإسـاد الثاين صحقح، ويف كؾ مـفؿا ضفقر يف الؾػظ، أنَّ الؿؼصقد مـ  

كصٌّ يف ذلؽ،  ث جابر ذلؽ بضع إحدامها طقض ومفر لألخرى، بؾ حدي

، ولػظ حديث «أختَف بلختف الرجَؾ  والشغار أن يزوج الرجُؾ »فؾػظ حديث أكس: 

والشغار أن يـؽح هذه هبذه بغقر صداق، بضع هذه صداق هذه، وبضع »جابر: 

 .«هذه صداق هذه

مف الشرع، وٕنَّ هذه  وقالوا أيًضا: هذا هقالشغار الذي كان يف الجاهؾقة وحرَّ

التل تتػؼ مع الؿعـك الُّؾغقي، وهل الصقرة الؿجؿع طؾقفا، وما  الصقرة هل

 طداها مختؾػ فقف: فال تدخؾ يف التحريؿ إٓ بدلقؾ صحقح صريح.

  وقال بعض أهؾ العؾؿ: إنَّ هذه الصقرة تدخؾ يف كؽاح الشغار. وهق ققل

مالؽ، والِخَرقِل، والظاهرية، وهق رواية طـ أمحد، واختارها بعض أصحابف، 

هنك » (1416 :)صحقح مسؾؿيف  دلقا طىل ذلؽ بحديث أبل هريرة واست

غار، وهق أن يؼقل الرجُؾ لؾرجؾ: أزوجؽ ابـتل وتزوجـل  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل  طـ الشِّ

 .«ابـتؽ. أو: أزوجؽ أختل وتزوجـل أختؽ

وقالقا: لقس يف هذا الحديث ذكر )لقس بقـفؿا صداق(. وُأجقب بلنَّ هذه 

 (6/112 )ســ الـسائلالرواة، فؼد جاء يف الزيادة أيًضا مـ تػسقر بعض 

التصريح بلنَّ التػسقر مـ كالم طبقد اهلل بـ طؿر الؼقاريري، وقد بقّـَ ذلؽ الحافظ 

 .الػتحيف 

وطدم ذكره لفا ٓ يدل طىل أكف ٓ يرى ذلؽ شرًصا: ٕكف قد يؽقن أراد بؽالمف 



 11٢ ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 خرى.إول اشتراط ذلؽ، أطـل أن يؽقن بضع إحدامها صداًقا لأل 

 (4/94 ،)مسـد أمحدواستدلقا أيًضا بحديث معاوية بـ أبل سػقان يف 

(: أنَّ العباس بـ طبد اهلل بـ طباس أكؽح طبد الرمحـ بـ 2٢75) ســ أبل داودو

الحؽؿ ابـتف طىل أن يـؽحف ابـتف، وكاكا جعال صداًقا، فؽتب معاوية يلمر بالتػريؼ 

 .ملسو هيلع هللا ىلصطـف رسقل اهلل  بقـفؿا، وقال: لفذا الشغار الذي هنك

بلنَّ الؿؼصقد مـف جعال ذلؽ الزواج صداًقا، أطـل  ٚٝأجٝب عٔ ٖصا اسبسٜث:

الؿبادلة، وذلؽ بلنَّ الؿػعقل الثاين محذوف، والتؼدير: )وكاكا جعاله صداًقا(، 

 (.737٢) مسـدهويميده أنَّ أبا يعىل أخرج الحديث هبذا الؾػظ يف 

أنَّ هذا محرم، وإن كان قد جعال صداًقا، ففذا وطىل التسؾقؿ بلنَّ مراد معاوية 

قد خالػف مجفقر أهؾ العؾؿ، بؾ مل يـؼؾ طـ أحد مـ الصحابة  َفْفٌؿ مـف 

 .اإلكؽار، وقد كاكقا متقافريـ يف الؿديـة يف طفد معاوية 

ح اإلمام ابـ باز  ح اإلمام القادطل، واإلمام  وقد رجَّ الؼقل الثاين، ورجَّ

 ، وباهلل التقفقؼ.أقسة ًىٌإول،  ابـ طثقؿقـ الؼقل

يف جقاز ذلؽ أن يزوجفا مـ ُكػٍء بؿفر  وقد اشترط اإلمام ابـ طثقؿقـ 

مثؾفا، وأن يراطل مصؾحتفا.
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرح الؿؿتع (8/157 )كصافاإل (1852 )الؿحىل( 44/1٢) الؿغـلاكظر:  (1)

 إوسط (5112 )الػتح (18/427 )فتاوى الؾجـة( ط/ابـ الجقزي 12/174)

(8/362.) 



ٜٓٚهاِح   111 ٔنَتاُب اي

 
ُٜعترب املٗط املػ٢ُ؟ ز:4ش َػأي١  إشا قًٓا بضر١ ايعكس، ؾٌٗ 

 أما إذا كان الؿفر الؿسؿك هق مفر مثؾفا: فقُعتبر.

 الؿسؿك، ويجب لفا مفر الؿثؾ.  وإن كان دون ذلؽ، فؼال بعضفؿ: يػسد

 وهق مذهب الشافعل، ووجٌف لؾحـابؾة. ولؾحـابؾة وجٌف أكف يثبت لفا الؿسؿك.

، واهلل أطؾؿ.ًانقٌل األًل أقسة
(1)

  

إشا جعىى٬ ٚاذىىس٠ بىىأخط٣، ٚمل ٜػىىُٝا صىىساٟقا، ٚمل ٜكىى٫ٛ: ٖىىصٙ       ز:5ش َػأي١

 بضسام ٖصٙ؟

 يصحمذهب الحـابؾة، والؿـصقص طـ الشافعل أكف ُيَعدُّ شغاًرا، و ٓ. 

  ،ًانصحيح وإصح طـد الشافعقة صحتف، ويؽقن لؽؾ واحدة مفر الؿثؾ

.انقٌل األًل
(2)

 

 إشا ؾٖطى ايبغع َع ؾ٤ٞ َٔ املاٍ، ؾحعٌ شيو صساٟقا؟ ز:6ش َػأي١

  ،ًىٌ انصحيحمذهب الحـابؾة فساد الـؽاح، وهق وجٌف لؾشافعقة. 

  ،ًاألًل أقسةولؾشافعقة وجٌف أكف صحقح، ولفا مفر الؿثؾ.
(3)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/273.)البقان( 44-45/1٢) الؿغـلاكظر:  (1)

  (5112.)الػتح( 43/1٢) الؿغـل (9/273 )البقاناكظر:  (2)

  (8/157.)اإلكصاف( 44/1٢) الؿغـل (9/274 )البقاناكظر:  (3)



 112 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 

ـِ َطبَّاٍس َوطَ  (099) َفَذَكَرْت: َأنَّ َأَباَها  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلَّ  َأنَّ َجاِرَيًة بِْؽًرا َأَتِت  ـِ اْب

 
ِ
َجَفا َوِهَل َكاِرَهٌة، َفَخقََّرَها َرُسقُل اهلل ـُ َماَجْف،. ملسو هيلع هللا ىلصَزوَّ  َرَواُه َأْحَؿُد َوَأُبقَداُود، َواْب

َوُأِطؾَّ بِاإِلْرَساِل.
(1)

 

 احلكم املستفاد من احلديث

استدل هبذا الحديث مـ قال: إنَّ الؿرأة إذا زوجت بغقر إذهنا أنَّ كؽاحفا 

: لحديث انصحيحمقققف طىل إجازهتا. وهق مذهب مالؽ، وأمحد يف رواية، وهق 

 .(978الباب، وقد تؼدم ذكر الخالف ودراستف يف هذه الؿسللة تحت حديث )

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، مـ صريؼ جرير 1875(، وابـ ماجف )2٢96(، وأبقداود )2469. أخرجف أمحد )ذػٔ يػريٙ (1)

بـ حازم طـ أيقب طـ طؽرمة طـ ابـ طباس بف. وقد حؽؿ طؾقف مجاطة مـ الحػاظ بالخطل، وأن ا

ح اإلرسال جريًرا أخطل يف وصؾ الحديث، والؿحػقظ طـ أيقب طـ طؽرمة مرساًل، وقد رج

 الســ(، والبقفؼل يف 2٢97) ســف(، وأبقداود يف 1/417) العؾؾأبقحاتؿ وأبقزرطة كؿا يف 

فؼالت: يا رسقل  (، وغقرهؿ، ويشفد لفذا الحديث حديث بريدة أن فتاة أتت الـبل 7/117)

ت ما صـع اهلل، إن أبل زوجـل مـ ابـ أخقف لقرفع بل خسقستف. فجعؾ إمر إلقفا قالت: قد أجز

( ويف 1874أبل، ولؽـ أردت أن تعؾؿ الـساء أن لقس لمباء مـ إمر شلء. أخرجف ابـ ماجف )

( إرسالف، وهذا الؿرسؾ يصؾح 15/89) «العؾؾ»إسـاده اختالف، وقد رجح الدارقطـل يف 

 لؾتؼقية.



ٜٓٚهاِح   113 ٔنَتاُب اي

 
ـْ َسُؿَرَة  (099) ـِ َط ـِ الَحَس ـِ الـَّبِلِّ  َوَط َجَفا »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَط  َزوَّ

ََم اْمَرَأةٍ َأيُّ

ـُْفََم  َولِقَّانِ  ِل ِم .«َفِفَل لِْْلَوَّ ـَُف التِّْرمِِذيُّ . َرَواُه َأْحَؿُد َوإَْرَبَعُة َوَحسَّ
(1)

 

 ائل واألحكام املستفادة من احلديثاملس

 إشا ظٚد املطأ٠ٜ ٚيٝإ قس أشْت يهٌ ٚاذس َُٓٗا؟ ز:1ش َػأي١

دلَّ الحديث الؿتؼدم طىل أهنا لألول مـفؿا، والحديث وإن كان ضعقًػا: إٓ أنَّ 

طؼب الحديث: ٓ كعؾؿ بقـ أهؾ العؾؿ خالًفا  العؿؾ طؾقف، فؼد قال الترمذي 

 يف هذا.

فقؿا إذا كان الثاين قد دخؾ هبا، فؼآ: هق أوىل. خالػ مالؽ، وططاء  ُ :قهت

وخالػفؿ طامة العؾؿاء، فؼالقا: هل لألول مطؾًؼا: ٕنَّ طؼد الثاين صادف امرأة 

متزوجة: ففق طؼد باصؾ، واهلل أطؾؿ.
(2)

  

ذكر بعض العؾؿاء أنَّ الثاين إذا دخؾ هبا فؾفا طؾقف مفر الؿثؾ، وُتردُّ  تيبيُ:

لف وصمها حتك تـؼضل طدهتا مؿـ وصئفا، والؿؼصقد بالعدة طىل إول، وٓ يحؾ 

آستبراء.
(3)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، كؾفؿ (7/314(، والـسائل )111٢(، والترمذي )2٢88(، وأبقداود )5/8. رواه أمحد )ععٝـ (1)

رووه مـ صريؼ الحسـ طـ سؿرة، ورواية الحسـ طـ سؿرة ضعقػة: ٕن الصحقح أكف ما سؿع 

 مـف إٓ حديث العؼقؼة، ففق مـؼطع. ومل يخرج الحديث ابـ ماجف. 

  (9/429.)الؿغـلواكظر:  (2)

  (9/431.)الؿغـل اكظر (3)



 114 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 
 إشا جٌٗ ا٭ٍٚ َُٓٗا؟ ز:2ش َػأي١

  قال مجاطٌة مـ العؾؿاء: يػسخ الحاكُؿ الـؽاحقـ مجقًعا، ثؿ تتزوج مـ شاءت

 مـفؿا، وهق ققل مالؽ، وأمحد، وأبل حـقػة.

 ر صاحبف وطـ أمحد رواية أخرى أكف يؼرع بقـفؿا، فؿـ خرجت لف الؼرطة أم

 بالطالق، ثؿ يجدد العؼد.

  وقال الثقري، وأبق ثقر: يجبرمها السؾطان طىل أن يطؾؼ كؾ واحد مـفؿا

ق بقـفؿا. وهذا قريب مـ الؼقل إول: ٕكف تعذر إمضاء العؼد  صؾؼة: فنن أبقا فرَّ

 الصحقح: فقجب إزالة الضرر بالتػريؼ.

  تعذر إمضاؤه.وقال الشافعل، وابـ الؿـذر: الـؽاح مػسقٌخ: ٕكف 

 وهذا ٓ يصح: ٕنَّ العؼد الصحقح ٓ يبطؾ بؿجرد تعذر تعققـف.

  ،وُروي طـ ُشريح، وطؿر بـ طبد العزيز، ومحاد بـ أبل سؾقؿان أهنا ُتَخقَّر

 فليفؿا اختارتف ففق زوجفا.

وهذا لقس بصحقح: فننَّ أحدمها لقس بزوج لفا إٓ أن يريدوا بؼقلفؿ: إهنا إذا 

ق الحاكؿ بقـفا وبقـ أخر، ثؿ َطَؼَد لؾؿختار كؽاحفا: ففذا اختارت أحدمها  فرَّ

 حسـ، وطؾقف ففق راجع إىل الؼقل إول.

يف هذه الؿسللة أكف يجب طىل الؿرأة الخروج مـ الـؽاحقـ، ثؿ ًانصحيح 
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تختار مـ شاءت، فقعؼد لفا بف.
(1)

  

 إشا اٖزع٢ نٌ ٚاذس َُٓٗا أْ٘ ايػابل بايعكس؟ ز:3ش َػأي١

 ادَّطك ذلؽ إٓ ببقـة طـد أهؾ العؾؿ، وٓ يؼبؾ إقرار الؿرأة  ٓ ُيؼبؾ ققل مـ

ًاألظيس قٌل ٕحدمها طـد الحـابؾة، وأما الشافعقة فقرون قبقل إقرارها، 

: إٓ أن ُتظِفر بقـة طىل ذلؽ.احلنبثهة
(2)

  

 إشا ٚقع ايعكسإ يف ٚقت ٚاذس؟ ز:4ش َػأي١

باصالن، هذه مسللة افتراضقة يبعد وققطفا ولق فرض وققع ذلؽ: فالعؼدان 

واهلل أطؾؿ.
(3)

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/432.)الؿغـلاكظر:  (1)

 . (9/433)الؿغـلاكظر:   (2)

  (9/433-.)الؿغـلاكظر:  (3)
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ـْ َجابٍِر  (099)   :َقاَل  ،َوَط
ِ
َج »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسقُل اهلل ََم َطْبٍد َتَزوَّ بَِغْقرِ إْذِن  َأيُّ

، َوَصحَّ «َمَقالِقِف َأْو َأْهؾِِف َفُفَق َطاِهٌر  َحُف، َوَكَذلَِؽ . َرَواُه َأْحَؿُد، َوَأُبقَداُود، َوالتِّْرمِِذيُّ

ـُ ِحبَّاَن. اْب
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 ٌٖ جيٛظ يًعبس إٔ ٜٓهس بػري إشٕ غٝسٙ؟ ز:1ش َػأي١

يحرم طىل العبد أن يـؽح بغقر إذن سقده، وٓ يجقز لف ذلؽ باإلمجاع، كؼؾف ابـ 

 الؿـذر وغقره: ٕكف مؿؾقك لغقره، وتصرفف بذلؽ تصرف يف مؾؽ الغقر بغقر إذن.

 ٌٖ ٜضس ايٓهاح إشا تعٚد بػري إشٕ؟ٚ ز:2ش َػأي١

 .مذهب أمحد، والشافعل طدم صحتف: ٕكف كؽاح محرم 

 .ومذهب مالؽ، وأبل حـقػة، وأمحد يف رواية أكف مقققف طىل إجازة سقده 

: ٕنَّ يف ذلؽ شبفا بالؿرأة التل انقٌل أقسة ىرا :ُ نو قبل أثٌ عجد اهلل غفس اهللُ

صحة الـؽاح باإلجازة، واهلل أطؾؿ. حانساجتزوج بغقر إذهنا، وتؼدم أنَّ 
(2)

 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، مـ حديث طبداهلل بـ 1111(، والترمذي )2٢78(، وأبقداود )3/3٢1. رواه أمحد )ععٝـ (1)

 محؿد بـ طؼقؾ، وهق مختؾػ فقف والراجح ضعػف، وقد تػرد هبذا الحديث.

 الحديث مل أجده يف صحقح ابـ حبان. تيبيُ:

 (.9/16٢) البقان (1832 )الؿحىل (9/436 )الؿغـلاكظر:  (2)
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ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (099)   َوَط

ِ
ـَ الَؿْرَأِة » َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهلل َٓ ُيْجَؿُع بَْق

تَِفا ـَ الَؿْرَأةِ َوَخاَلتَِفاَوَطؿَّ َٓ بَْق .. ُمتََّػٌؼ َطَؾقْفِ «، َو
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 ذبطِٜ ازبُع بني املطأ٠ ٚعُتٗا، ٚبني املطأ٠ ٚخايتٗا يف ايعٚاد. ز:1ش َػأي١

 دلَّ حديث الباب طىل تحريؿ ذلؽ.

ـُ الْ  (9/522 :)الؿغـليف   قال ابً قذامة ُؿـِْذِر: َأْجَؿَع َأْهُؾ ـَقاَل اْب

َّٓ أَنَّ َبْعَض َأْهِؾ اْلبَِدِع  - بَِحْؿِد اهلل -قِف َوَلقَْس فِ  .اْلِعْؾِؿ َطَؾك اْلَؼْقِل بِفِ  اْختاَِلٌف، إ

ُمقا َذلَِؽ، َوَلْؿ َيُؼقُلقا  افَِضُة َواْلَخَقاِرُج َلْؿ ُيَحرِّ َٓ ُتَعدُّ ُمَخاَلَػتُُف ِخاَلًفا، َوُهْؿ الرَّ ـْ  مِؿَّ

ـْ  ـَِّة الثَّابِتَِة َط  .ملسو هيلع هللا ىلصالـبل  بِالسُّ

َٓ َفرْ :  ثه قال اِت آَبائَِفا ُثؿَّ  ِة، َحِؼقَؼًة َأْو َمَجاًزا، َكَعؿَّ ـَ اْلَخاَلِة َواْلَعؿَّ َق َبقْ

ّـَ  ، َوإِْن َطَؾْت َدَرَجُتُف ّـَ تِِف َٓ َفاتَِفا َوَخا اِت ُأمَّ تِِفْؿ، َوَطؿَّ َٓ ـْ َكَسٍب َكاَن َذلَِؽ  ،َوَخا
مِ

ـْ َرَضاعٍ 
ََحِدِهَؿا ،َأْو مِ

ِ
َٓ َيُجقُز ٕ ـِ  َخَر، َلْق َكاَن أََحُدُهَؿا  َفُؽؾُّ َشْخَصقْ ْٔ َج ا َأْن َيتََزوَّ

َٓ َيُجقُز اْلَجْؿُع َبقْـَُفَؿا َْجِؾ اْلَؼَراَبِة، 
ِ

َخُر ُأْكثَك ٕ ْٔ لِتَْلدَِيِة َذلَِؽ إَلك َقطِقَعِة  :َذَكًرا َوا

ـَ ا  َبقْ
َاُفِس َواْلَغقَْرةِ ـْ التّـَ

ِحِؿ اْلَؼِريبَِة، لَِؿا فِل الطِّبَاِع مِ َرائِرِ الرَّ َٓ َيُجقُز اْلَجْؿُع  ،لضَّ َو

ـِ  ُْختَقْ ْٕ ـْ ا
ُمَّ إَلك اْبـَتَِفا أَْقَرُب مِ ْٕ َنَّ ا

ِ
َفا فِل اْلَعْؼِد لَِؿا َذَكْرَكاُه: َوٕ ـَ اْلَؿْرَأةِ َوُأمِّ ، َبقْ

ـِ  ُْختَقْ ْٕ ـَ ا  .ه.اَفاْلَؿْرَأُة َوبِـُْتَفا َأْوَلك :َفنَِذا َلْؿ ُيْجَؿْع َبقْ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 14٢8(، ومسؾؿ )51٢9أخرجف البخاري ) (1)
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 املطأ٠ ٚبٓت عُٗا، أٚ بٓت خاهلا.ازبُع بني  ز:2ش َػأي١

ذكر أهؾ العؾؿ أنَّ ذلؽ جائز، وأكثرهؿ طىل أكف ٓ كراهة يف ذلؽ: لؼقلف تعاىل: 

 .[24الـساء:] ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿

  وكره ذلؽ جابر بـ زيد، وططاء، والحسـ، وسعقد بـ طبد العزيز، وأمحد يف

 .رواية: لقجقد الؼطقعة بقـفؿا، ومها ذوا رحؿ

، واهلل أطؾؿ.ظيسًانقٌل األًل أ
(1)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.51٢5) الػتح (9/524 )الؿغـلاكظر:  (1)
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َِّشاِء َٔ اي َِ  َّ ُٗ َِْهاُح  ِّ  َفِصٌ ِفٞ ِذِنِس امُلَحسَّ

ـا جؾ وطال يف كتابف الؽريؿ:  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿يؼقل ربُّ

ڍ  * ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ 

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 

﮲  ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ      *﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮳ ﮴ 

 .[24-22]الـساء: ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ  پپ

ّٔ سبع بايٓشب:  يف ٖرٙ اآلٜات تٓصٝص عًى حتسِٜ مخص عظسة اَسأة، ٖٚ

ّـَ كؾ مـ اكتسبت إلقفا بقٓدة، سقاء وقع طؾقفا اسؿ  (1 إمفات: وُه

ن إم حؼقؼة، وهل التل ولدتؽ، أو مجاًزا، وهل التل ولدت مـ ولدتؽ وإ

ّـَ أو غقر وارثات.  طؾت مـ قبؾ إم، أو مـ قبؾ إب، وارثات ُك



 12٢ ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 
ؾب، وبـات  (2 ّـَ كؾ أكثك اكتسبت إلقؽ بقٓدة، كابـة الصُّ البـات: وُه

 البـقـ والبـات، وإن كزلت درجتفـ، وراثات، أو غقر وارثات.

إخقات: مـ الجفات الثالث، مـ إبقيـ، أو مـ إب، أو مـ  (3

 طؾقفـ.إم، وٓ تػريع 

العؿات: أخقات إب مـ الجفات الثالث، وأخقات إجداد مـ  (4

 قِبَؾ إب، ومـ قِبَؾ إم، قريبًا كان الجد أو بعقًدا، وراًثا أو غقر وارث.

الخآت: أخقات إم مـ الجفات الثالث، وأخقات الجدات وإن  (5

، فؽذلؽ كؾ أخت لجدة خالة مح مة.طؾقن، وقد ذكركا أنَّ كؾَّ جدةٍ ُأمٌّ  رَّ

بـات إخ: كؾ امرأة اكتسبت إىل أخ بقٓدة: ففل بـت أخ محرمة، مـ  (6

 أي جفة كان إخ.

بـات إخت: كؾ امرأة اكتسبت إىل أخت بقٓدة: ففل بـت أخت  (7

 محرمة مـ أي جفة كاكت إخت.

ّٔ اثٓتإ:  َٚٓٗٔ َٔ ُحسَِّت بشبب ايسضاع، ٖٚ

ّـَ الاليت أرضعـؽ، وأ (8 مفاهتـ، وجداهتـ إمفات الؿرضعات: وُه

 وإن طؾت درجتفـ طىل ما ذكر يف الـسب.
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َفا، أو أرضعتفا  (9 إخقات مـ الرضاطة: وهل كؾ امرأة أرضعتؽ ُأمُّ

ُأمُّؽ، أو أرضعتؽ وأرضعتفا امرأة أخرى: ففل أختؽ محرمة طؾقؽ.
(1)

  

ّٔ أزبع: ُٖ  َٚٓٗٔ َٔ حسَت بشبب املصاٖسة، ٚ

كؾ أم لفا، قريبة أو بعقدة، أمفات الـساء، فؿـ تزوج امرأة حرم طؾقف  (1٢

بؿجرد العؼد، هذا ققل مجفقر العؾؿاء مـ الصحابة ومـ بعدهؿ، وهق ققل 

أصحاب الؿذاهب إربعة وغقرهؿ، واستدلقا طىل ذلؽ بؼقلف تعاىل: 

 ، والؿعؼقد طؾقفا مـ كسائف: فتدخؾ يف طؿقم أية.﴾گ گ﴿

: ٓ تحرم إٓ مـ صريؼ: ِخالس بـ طؿرو طـف أكف قال وقد جاء طـ طظ 

بالدخقل بابـتفا، كؿا ٓ تحرم ابـتفا إٓ بالدخقل بإم، وجاء أيًضا طـ زيد بـ 

ثابت أهنا ٓ تحرم إٓ بالدخقل هبا، أو بؿقهتا، وهق مـ صريؼ: قتادة طـ سعقد بـ 

 الؿسقب.

ففذان إثران فقفؿا كظر: ٕنَّ ِخالس بـ طؿرو مل يسؿع مـ طظ، وقتادة 

ـ سعقد، وقد ضعػ روايتف طـف ابـ الؿديـل بسبب ذلؽ كؿا يف شديد التدلقس ط

التفذيب  ،ًانصحيح قٌل اجلًيٌزولق صحَّ إثران طـفؿا ففذا اجتفاد مـفؿا.
(2)

 

بـت امرأتف التل دخؾ هبا: وهل الربقبة، وهل كؾ بـت لؾزوجة قريبة أو  (11

ن زيد بـ ثابت بعقدة، وٓ تحرم إٓ بالدخقل هبا يف ققل طامة أهؾ العؾؿ: إٓ أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/513-515.)الؿغـلاكظر:  (1)

  (2/626-.)تػسقر ابـ الؿـذر( -4/3٢5) الدر الؿـثقر (9/515 )الؿغـلاكظر:  (2)
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ُروي طـف باإلسـاد الؿتؼدم أهنا تحرم طؾقف أيًضا إذا ماتت إم، وإن مل يدخؾ  

 ڻ ں﴿: لؼقلف تعاىل: ًانصحيح قٌل اجلًيٌز ،هبا، وهق رواية طـ أمحد

  ﴾ہ ۀ ۀ     ڻ ڻ ڻ

بـت الربقبة، وبـت الربقب وإن كزلـ، بآتػاق، قال شقخ اإلسالم  (12

  كؿا يفمجؿقع الػتاوى (32/65 :)وهل  ،وتحرم طؾقف بـت امرأتف

وبـت الربقب أيضا حرام: كؿا كص طؾقف  ،وبـت بـتفا وإن سػؾت ،الربقبة

 ه. اإئؿة الؿشفقرون: الشافعل وأمحد وغقرمها وٓ أطؾؿ فقف كزاطا

 ٌٖ ذبطّ عًٝ٘ ايطبٝب١ إشا مل تهٔ يف ذحطٙ؟ ز:1ش َػأي١

 حجره: لؼقلف ذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل أهنا ٓ تحرم طؾقف إذا مل تؽـ يف 

، فؼالقا: هذا ققد يف أية، فال ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ﴿تعاىل: 

تحرم طؾقف إٓ إذا كاكت يف حجره، وهذا الؼقل صحَّ طـ طظ بـ أبل صالب 

 :إهنا لق مل تؽـ ربقبتل يف »، وهق ققل الظاهرية، واستدلقا طؾقف أيًضا بحديث

.«حجري ما حؾَّت لل
(1)

 

 م طؾقف وإن مل تؽـ يف حجره، وقالقا: الؼقد وذهب مجفقر العؾؿاء إىل أهنا تحر

يف أية خرج مخرج الغالب، وٓ مػفقم لف. واستدلقا طىل التحريؿ الؿطؾؼ 

 .«فال تعرضـ طؾلَّ بـاتؽـ وٓ أخقاتؽـ»يف كػس الحديث السابؼ:  بؼقلف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(، طـ أم حبقبة 1449رقؿ )(، ومسؾؿ ب51٢1أخرجف البخاري برقؿ ) (1)



ٜٓٚهاِح   123 ٔنَتاُب اي

بلكف هنك طـ ذلؽ: ٕكف ٓ يجقز الجؿع بقـ إختقـ، وبقـ الؿرأة  ٚٝأٔجٝب: 

استدلقا طىل ذلؽ بحديث طؿرو بـ شعقب طـ أبقف طـ جده مرفقًطا: وبـتفا، و

«أيَم رجؾ كؽح امرأة، فدخؾ هبا؛ فال حيؾ لف كؽاح ابـتفا»
(1)

، فؼالقا: مػفقمف أكف إن 

 كان قد دخؾ هبا: مل تحؾ لف ربقبتف، ومل يذكر ققد كقهنا يف الحجر.

، «ما حؾَّت لل للق مل تؽـ ربقبت»وقالقا: حديث أم حبقبة قد جاء بؾػظ: 

.«ت لللق مل أكؽح أم سؾؿة؛ ما حؾَّ »وبؾػظ: 
(2)

 

لق مل تؽـ »وُأجقب بلنَّ الحديث واحٌد، والؼصة واحدة، وأكثر الطرق بؾػظ: 

: فدلَّ طىل أنَّ الروايات إخرى اختصار مـ بعض «ربقبتل يف حجري ما حؾَّت لل

 الرواة.

أن يؽقن معتبًرا، قال: ولقٓ  وقد اطترف الحافظ ابـ حجر بلنَّ هذا الؼقد يشبف

اإلمجاع الحادث يف الؿسللة، وكدرة الؿخالػ لؽان إخذ بف أوىل: ٕنَّ التحريؿ 

جاء مشروًصا بلمريـ: أن تؽقن يف الحجر، وأن يؽقن الذي يريد التزويج قد دخؾ 

 هبإم.ا

أنَّ ققلفؿ )خرج مخرج الغالب( لقس  وقد اطترف اإلمام العثقؿقـ 

 الغالب أنَّ البـت ٓ تؽقن يف حجر زوج أمفا. بصحقح: ٕنَّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، مـ صريؼ: ابـ لفقعة، طـ طؿرو بـ شعقب، بف.1117أخرجف الترمذي ) (1)

: هذا حديث ٓ يصح مـ قِبؾ إسـاده، وإكؿا رواه ابـ لفقعة، والؿثـك بـ الترمذي  

 الصباح، طـ طؿرو بـ شعقب، والؿثـك بـ الصباح، وابـ لفقعة يضعػان يف الحديث.

 (.5123( )51٢6برقؿ ) البخاريان يف الؾػظ (2)
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، ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ں﴿ثؿ استدل طىل أنَّ الؼقد غقر معتبر بؼقلف: 

 فذكر اكتػاء ققد الدخقل، ومل يـبف طىل اكتػاء ققد الحجر: فدلَّ طىل طدم اطتباره.

ثؿ ضفر يل أن الؼقد الؿعتبر هق الدخقل طىل إم فؼط، وأما كقهنا يف حجره 

 ڻ ڻ ڻ ں﴿ا يف التحريؿ: ٕن اهلل طز وجؾ قال: فؾقس شرصً 

، فدل طىل أن هذا الؼقد هق الؿعتبر، إلطادتف، دون إطادة الؼقد الثاين، ﴾ڻ

وٕكف حتك وإن كاكت يف حجره: فؽقػ سقراها يف أول لقؾة يدخؾ طىل أمفا، وهل 

يف  يف أول إمر لقست يف حجره: فقؾزم مـ ذلؽ أهنا تحتجب مـف أياًما حتك تصقر

 حجره، وٓ أطؾؿ قائال بذلؽ، واهلل أطؾؿ.

ح شقخـا مؼبؾ القادطل، واإلمام إلباين رمحفؿا اهلل الؼقل إول،  وقد رجَّ

ح الؼقل الثاين العثقؿقـ، والؾجـة الدائؿة رمحة اهلل طؾقفؿ. ورجَّ
(1)

 

َُُرٚطّ. ز:2ش َػأي١  عابط ايسخٍٛ اٞي

  َصحَّ طـ ابـ طباس  لجؿاعا ﴾    ڻ ڻ ﴿أنَّ الؿراد بؼقلف
(2)

 ،

وهق ققل صاوس، وطؿرو بـ ديـار، وطبد الؽريؿ الجزري، وبعض الحـابؾة، 

 .انصٌاةوالشافعل يف ققٍل، وهق اختقار البخاري، وهذا هق 

  :أو كشٍػ ، وقد ذهب الجؿفقر إىل أكف إن باشرها بشفقةٍ، بتؼبقٍؾ، أو مسٍّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرح الؿؿتع( 51٢6) الػتح (9/516-517 )الؿغـل( 186٢) الؿحىلاكظر:  (1)

(5/2٢1-2٢2 )البقان (9/241-.) 

 ( بنسـاد صحقح.4/4٢6) تغؾقؼ التعؾقؼأخرجف طبدالرزاق كؿا يف  (2)
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، واهلل أطؾؿ.ًانقٌل األًل أقسةحرمت طؾقف ابـتفا. 

(1)
 

إبـاء: يعـل زوجة ابـف، وابـ ابـتف، وابـ ابـف وإن كزلقا، حالئؾ  (13

 ھ     ہ ہ ہ﴿وتحرم بؿجرد العؼد طؾقفا: لؼقلف تعاىل: 

 الؿغـل، قال ابـ قدامة: وٓ كعؾؿ يف هذا خالًفا. ﴾ھ

(9/518.) 

زوجات إب: يحرم طىل الرجؾ امرأة أبقف قريبًا كان أو بعقًدا، وارًثا  (14

 ڄ ڄ ڦ ڦ﴿، أو رضاع: لمية الؿتؼدمة أو غقر وارث، مـ كسٍب 

، وسقاء يف هذا امرأة أبقف، أو امرأة جده ٕبقف، أو [22الـساء:] ﴾ڄ

جده ٕمف، َقُرَب أو َبُعَد، ولقس يف هذا بقـ أهؾ العؾؿ خالف ُيعؾؿ، قال 

 ذلؽ ابـ قدامة.

ـْ َوصِئََفا (9/518 :)الؿغـليف   قال ابً قذامة أَُبقُه، َأْو  َوَيْحُرُم َطَؾقِْف َم

ـْ َوصِئََفا فِل َطْؼِد كَِؽاٍح. ـٍ َأْو ُشبَْفٍة، َكَؿا َيْحُرُم َطَؾقِْف َم ـُ  اْبـُُف، بِِؿْؾِؽ َيِؿق َقاَل اْب

ـْ َحِػْظـَا َذلَِؽ َطـُْف َطَطاءٌ ـالْ  َضاُع بَِؿـِْزَلِة الـََّسِب، َومِؿَّ  ،ُؿـِْذِر: اْلِؿْؾُؽ فِل َهَذا َوالرَّ

ـُ َوالْ  ،َوَصاُوٌس  ـَ  ،َحَس ـُ ِسقِري َْوَزاِطلُّ  ،َوالثَّْقِريُّ  ،َوَقتَاَدةُ  ،َوَمْؽُحقٌل  ،َواْب ْٕ َوَأُبق  ،َوا

ـْ َأَحٍد ِخاَلَفُفؿْ  ،َوَأُبق َثْقرٍ  ،ُطبَقْدٍ  َٓ َكْحَػُظ َط ْأِي، َو  ه.اَوَأْصَحاُب الرَّ

ّٔ َٔ حسَت بشبب اجلُع: َٗٓٚ 

ت أختفا زوجة لف، وهل أخت الزوجة، فتحرم طىل زوج أختفا ما دام (15

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.51٢6) الػتحمـ الـساء[  24]آية:  تػسقر الؼرصبل (9/517 ،531 )الؿغـلاكظر:  (1)
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فنذا ماتت، أو صؾؼت واكتفت طدهتا: حؾَّت لف: فنن تزوجفؿا يف طؼد واحد 

فسد: ٕكف ٓ مزية ٕحدامها طىل إخرى، وسقاء طؾؿ بذلؽ حال العؼد أو 

بعده: فنن تزوج إحدامها بعد إخرى: فـؽاح إوىل صحقح: ٕكف مل 

يحصؾ الجؿع، ولقس يف هذا يحصؾ فقف مجع، وكؽاح الثاكقة باصؾ: ٕنَّ بف 

  (9/519.)الؿغـلاختالف، قالف ابـ قدامة. 

والؿرأة الخامسة طشرة هل الؿتزوجة، ففل حرام: لؽقهنا زوجة  (16

 ٻ﴿إلكسان آخر، فنذا خرجت مـ طصؿتف حؾَّت: لؼقلف تعاىل: 

 أية. [24الـساء:]  ﴾ٻ ٻ

 ىمجؿقع الػتاوكؿا يف  قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة  

(32/66:) 

 ،وأمفات الـساء ،بـات الؿحرمات محرمات: إٓ بـات العؿات والخآت

ها .وهذا مؿا ٓ أطؾؿ فقف كزاطا ،وحالئؾ أباء وإبـاء
(1)

 

 ٌٖ ايٛ ٤ بٓهاح ؾب١ٗ ذبضٌ ؾٝ٘ ذط١َ املضاٖط٠؟ ز:3ش َػأي١

(: مـ وصَئ امرأة 32/66) مجؿقع الػتاوىكؿا يف   قال ػيخ اإلطالو

ا: فنكف يؾحؼ بف الـسب، ويثبت فقف حرمة الؿصاهرة باتػاق بؿا يعتؼده كؽاًح 

 هالعؾؿاء فقؿا أطؾؿ.ا

  (9/528.)الؿغـلوقد كؼؾ آتػاق أيًضا ابـ الؿـذر، وابـ قدامة كؿا يف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/525.)الؿغـل (32/66 )مجؿقع الػتاوىاكظر:  (1)
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ٌْ باَطأ٠، ؾٌٗ ذبطّ ٖصٙ املطأ٠ ع٢ً أبٝى٘، ٚابٓى٘، ٖٚىٌ     ز:4ش َػأي١ إشا ظ٢ْ ضج

 ذبطّ عًٝ٘ أَٗا ٚبٓتٗا؟

 ت حرمة الؿصاهرة بذلؽ، وهق ققل الحسـ، مـ أهؾ العؾؿ مـ يؼقل: تثب

وططاء، وصاوس، ومجاهد، والشعبل، والـخعل، والثقري، وإوزاطل، 

وأمحد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وجاء طـ ابـ مسعقد، وطؿران بـ حصقـ 

 ما يدل طىل هذا الؼقل، ويف اإلسـاديـ ضعٌػ.

واستدلقا بحديث ضعقػ، وهق حديث ابـ مسعقد طـد الدارقطـل 

، وٓ يثبت ٓ «ٓ يـظر اهلل إلك رجؾ كظر إلك فرج امرأة وابـتفا»(: 3/269)

  (9/527.)الؿغـلمرفقًطا، وٓ مقققًفا، ولفؿ يف ذلؽ بعض الؼقاسات كؿا يف 

  وذهب مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ إىل أنَّ ذلؽ ٓ يحرم، صحَّ ذلؽ طـ ابـ طباس

وة، والزهري، ، وهق ققل سعقد بـ الؿسقب، ويحقك بـ يعؿر، وطر

 ومالؽ، والشافعل، وأبل ثقر، وابـ الؿـذر، وطزاه الحافظ لؾجؿفقر.

واستدلقا طىل ذلؽ بلنَّ سقاق أيات يدل طىل تحريٍؿ اكَعَؼَد بؿصاهرة، 

 ہ﴿، وققلف: ﴾ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ﴿وبـؽاح: لؼقلف: 

، وهذه ﴾گ گ﴿، وهذه لقست حؾقؾة لف، وققلف: ﴾ہ

 لقست مـ كسائف. وهذه ﴾ڱ ڱ﴿لقست مـ كسائف، وققلف: 

 .، وهق ترجقح اإلمام ابـ طثقؿقـ انصٌاةهق  ًىرا انقٌل
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: قد أمجع أهؾ الػتقى مـ إمصار طىل أكف ٓ يحرم طىل  قال ابً عبذ الرب

هالزاين تزوج مـ زكك هبا: فـؽاح أمفا وابـتفا أجقز.ا
(1)

  

 ايًٛا  بايػ٬ّ ٌٖ حيطّ؟ ز:5ش َػأي١

 والعقاذ باهلل-لرجؾ بالغالم العجب أن بعض أهؾ العؾؿ يؼقل: إذا ٓط ا- 

حرمت طؾقف أمف وابـتف، وُكؼؾ هذا الؼقل طـ الثقري، وإوزاطل، وأمحد. وطامة 

.انصٌاةأهؾ العؾؿ، ومجفقرهؿ يؼقلقن بعدم التحريؿ، وهذا هق 
(2)

  

 ٌٖ ذبطّ ايبٓت َٔ ايع٢ْ ٚا٭خت َٔ ايع٢ْ؟ ز:6ش َػأي١

 ل ققلف تعاىل: طامة أهؾ العؾؿ طىل التحريؿ: ٕنَّ أية تشؿؾ ذلؽ، أطـ

 .[23الـساء:] ﴾ڎ   ڌ ڌ ڍ﴿

  وُكؼؾ طـ الشافعل طدم التحريؿ: ٕهنا ٓ تـسب إلقف شرًطا، وٓ يجري

التقارث بقـفؿا، وٓ تؾزمف كػؼتفا. وقد دافع بعض أهؾ العؾؿ طـ الشافعل، 

.وبقـقا أكف ٓ يرى الجقاز، وإكؿا أصؾؼ الؽراهة، وأراد بذلؽ التحريؿ
(3)

 

 ١ بسٕٚ ايؿطد؟إشا باؾط أجٓبٝ ز:7ش َػأي١

 إن كاكت الؿباشرة لغقر شفقة: مل تـتشر حرمة الؿصاهرة بال خالف.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 البقفؼل (6/83- )الؿصـػ( 5/2٢2-2٢3) الشرح الؿؿتع (9/526 )الؿغـلاكظر:  (1)

(7/168-17٢.) 

 (.51٢5) الػتح (9/528 )الؿغـلاكظر:  (2)

 (.5/569-57٢) زاد الؿعاد (1/42- )م الؿققعقـأطال (9/529 )الؿغـلاكظر:  (3)
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   وإن كاكت الؿباشرة لشفقة: فػقف خالف، وطـ أمحد: ٓ يحرم. وهق ققل مـ

.انصٌاةيؼقل: الزكك ٓ يحرم. وهق 
(1)

  

 إشا خ٬ با٭جٓب١ٝ بسٕٚ َباؾط٠؟ ز:8ش َػأي١

تـتشر حرمة بذلؽ.كؼؾ ابـ قدامة طدم الخالف طىل أهنا ٓ تحرم، وٓ 
(2)

 

إذا خال بامرأة تزوجفا بغقر شفقة: فال تـتشر حرمة الؿصاهرة مـ  تيبيُ:

جفة ابـتفا طـد أكثر أهؾ العؾؿ.
(3)

  

 إشا تعٚد اَطأ٠ٟ َع خايتٗا، أٚ عُتٗا؟ ز:9ش َػأي١

إن تزوجفؿا مًعا يف وقت واحد: فالعؼدان باصالن، وإن تؼدمت إحدامها: 

ٕخرى باصؾ.فالعؼد طىل الؿتؼدمة صحقح، وطىل ا
(4)

  

 ٌٖ جيٛظ إٔ جيُع بني اَطأ٠ ٚبٓت ظٚجٗا ا٭ٍٚ َٔ غريٖا؟ ز:11ش َػأي١

  ذكر أهؾ العؾؿ أنَّ ذلؽ جائز، وٓ ماكع بدلقؾ صحقح مـ ذلؽ، وصح طـ

معؾًؼا، ووصؾف  البخاريطبداهلل بـ جعػر أكف تزوج بـت طظ وزوجتف كؿا يف 

بعضفؿ أكف كره  ، وجاء طـالػتحالبغقي، وابـ مـصقر، وابـ سعد كؿا يف 

ًانصحيح اجلٌاش ثدًٌ ذلؽ، ُروي ذلؽ طـ الحسـ، وطؽرمة، وابـ أبل لقىل، 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/531.)الؿغـلاكظر:  (1)

  (9/533.)الؿغـلاكظر:  (2)

  (9/533.)الؿغـلاكظر:  (3)

  (9/534.)الؿغـلاكظر:  (4)
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.[24الـساء:] ﴾ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿: لؼقلف تعاىل: كساىة 
(1)

  

 ازبُع بني ا٭ختني مبًو ايُٝني. ز:11ش َػأي١

أما مجرد التؿؾؽ فقجقز أن يتؿؾؽ إختقـ، وإم وابـتفا، والؿرأة وخالتفا 

 بغقر خالف.

 جيوش لُ اجلنع بييَنا يف الوطء؟ واختلفوا ٍل

  ،فذهب مجٌع مـ أهؾ العؾؿ إىل طدم الجقاز، وهق ققل جابر بـ زيد

وصاوس، والحؽؿ، ومحاد، والشعبل، وابـ سقريـ، وهق مذهب مالؽ، 

والشافعل، وأمحد، وإوزاطل، وأبل حـقػة. ومـع مـ ذلؽ مـ الصحابة طظ، 

 وهق ثابت طـفؿ.، ، وكره ذلؽ طؿر، وطائشة وابـ مسعقد 

  وقال طثؿان بـ طػان .أحؾتف آية، وحرمتف آية، وما أحب أن أفعؾ ذلؽ :

 وهق ثابت طـف أيًضا.

     ے ے ھ ھ﴿واستدل الؼائؾقن بالتحريؿ بعؿقم ققلف تعاىل: 

 .[23الـساء:] ﴾﮳ ﮲ ۓ   ۓ

  وذهب إىل جقاز ذلؽ الظاهرية، وصحَّ طـ ابـ طباس واستدلقا ،

، [3٢/الؿعارج:6الؿممـقن:]﴾ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿ بعؿقم ققلف تعاىل:

، وطـ أمحد رواية بالؽراهة، فؼد [24الـساء:] ﴾پ پ پ ٻ﴿وققلف: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.51٢5) الػتح (9/543 )الؿغـلاكظر:  (1)
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تعارض طؿقمان كؿا هق ضاهر، والؿحؼؼقن مـ أهؾ العؾؿ طىل الترجقح بقـ  

العؿقمقـ يف مثؾ هذه الحالة، وإبؼاء العؿقم الراجح طىل طؿقمف، وتخصقص 

 العؿقم الؿرجقح.

دفع إيفام آضطراب طـ طىل ذلؽ بؽالم جقد يف  الشـؼقطل  وقد تؽؾؿ

ح طؿقم ققلف تعاىل: آيات الؽتاب  ﴾ے ے ھ ھ﴿، ورجَّ

أهنا سقؼت يف محؾ بقان الؿحرمات، وأية إخرى سقؼت يف  َٓٗا:ٕمقر، 

أنَّ إصؾ يف الػروج التحريؿ، فال  َٚٓٗا:معرض وصػ الؿتؼقـ الؿػؾحقـ. 

 ڦ ڦ  ڦ﴿أنَّ طؿقم  َٚٓٗا:صحقح ٓ معارض لف.  يحؾ فرج إٓ بدلقؾ

قد ُخصَّ باإلمجاع إذا مؾؽ أختقـ مـ الرضاع، أو أًما وابـتفا مـ  ﴾ڦ

 ھ﴿الرضاع، أو الؿرأة وخالتفا مـ الرضاع...: فضعػ طؿقمف، بخالف طؿقم 

، األقسة هق فبنقٌل ثبدلنع: فنكف مل يخص، وطىل هذا ﴾ے ے ھ

واهلل أطؾؿ.
(1)

 

الحؽؿ، ومحاد، والـخعل إىل أكف إن كان يؿؾؽ أختقـ: فال ذهب  تيبيُ:

يؼرب واحدة مـفؿا، وهق ققل ابـ حزم،وأكثر أهؾ العؾؿ طىل أنَّ لف أن يطل واحدة 

هق  ًىرامـفؿا دون إخرى: ٕكف يف هذه الحالة مل يجؿع بقـفؿا بالػراش. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تػسقر ابـ  (7/164- )لبقفؼلا( -4/31٢) الدر الؿـثقر (9/537- )الؿغـلاكظر:  (1)

تػسقر  (12728- )مصـػ طبدالرزاق (4/169- )ابـ أبل شقبة (1556-1559 )الؿـذر

 [ مـ سقرة الـساء.23]آية: تػسقر ابـ أبل حاتؿو ابـ جرير
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، واهلل أطؾؿ.انصحيح 
(1)

  

 خط٣؟إشا ٚط٧ إذساُٖا، حِ أضاز إٔ ٜٛأ ا٭ ز:12ش َػأي١

  لقس لف ذلؽ حتك يحرم إوىل طىل كػسف بتزويجفا، أو إخراجفا طـ مؾؽف

، وقال بف الحسـ، وإوزاطل، ببقع، أو هبة، وهق ققل طظ، وابـ طؿر 

 والشافعل، وأمحد، وإسحاق، وٓ تحؾ لف برهـفا.

 وقال قتادة: إن استبرأها: حؾَّت لف أختفا. 

، واهلل أطؾؿ.ًانصحيح قٌل اجلًيٌز
(2)

  

 إشا ناتب إذساُٖا، ؾٌٗ ذبٌ ي٘ ا٭خط٣؟ ز:13ش َػأي١

  :الحـابؾة طىل أنَّ ذلؽ ٓ ُيِحؾُّ لف إخرى إن كان وصئ إوىل التل كاتبفا

ٕنَّ الؽتابة ٓ تخرجفا مـ مؾؽف إٓ بعد إداء، وٓحتؿال رجقطفا إلقف، 

 فلشبفت الؿرهقكة.

  إوىل بسبب ٓ ومذهب الشافعقة أنَّ الثاكقة تحؾ لف: ٕكف أصبح مؿـقًطا مـ

 يؼدر طىل دفعف، فلشبف تزويجفا.

، واهلل أطؾؿ.ًانصحيح انقٌل األًل
(3)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/538.)الؿغـل (1857 )الؿحىلاكظر:  (1)

  (4/168-169.)ابـ أبل شقبة (-4/31٢) الدر الؿـثقر (9/539 )الؿغـلاكظر:  (2)

  (9/539.)الؿغـلاكظر:  (3)
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ُٜؿىىط  اغىتربا٤ ض ٗىىا       ز:14ش َػأي١ إشا أخىطد َىٔ ٚط٦ٗىىا َىٔ ًَهىى٘، ؾٗىٌ 

 ذت٢ ذبٌ أختٗا؟

  اشترط ذلؽ مجاطٌة مـ الػؼفاء مـ الحـابؾة وغقرهؿ، ومل يشترط ذلؽ أبق

ىل اشتراط ذلؽ.: لعدم وجقد دلقؾ طانصٌاةيقسػ، ومحؿد، وهق 
(1)

  

٘ٔ )ا٭ختني(، ؾُا اسبهِ؟ ز:15ش َػأي١ ِٝ َََت  إٕ ٚط٧ ٜأ

القطء الثاين محرم طؾقف، وٓ حدَّ طؾقف: ٕنَّ وصله يف مؾؽف، وٕكف مختؾػ يف 

 حؽؿفا، ولف سبقؾ إىل استباحتفا.

  ثؿ إنَّ الحـابؾة يرون أكف ٓ يحؾ لف واحدة مـفؿا حتك يحرم إخرى طىل

 كػسف ويستبرئفا.

 افعقة، وبعض الحـابؾة فقؼقلقن: إوىل باققة طىل ِحؾِّفا: ٕن القطء وأما الش

 الحرام ٓ يحرم الحالل إٓ أنَّ الؼاضل قال: ٓ يطمها حتك يستبرئ الثاكقة.

، واهلل أطؾؿ.ًانصحيح قٌل انشبفعية
(2)

  

إشا ظاٍ ًَه٘ عٔ املٛطى٠٤ٛ، ؾىٛط٧ أختٗىا، حىِ عىازت ا٭ٚىل إىل       ز:16ش َػأي١

 ًَه٘؟

 َم إخرى طىل كػسف إلقس لف أن يطل  مذهب الحـابؾة أكف حدامها حتك ُيَحرِّ

 بنخراجفا مـ مؾؽف، أو تزويجفا.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/479 ،539.)الؿغـلاكظر:  (1)

  (9/539-.)الؿغـلاكظر:  (2)
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   وقال أصحاب الشافعل: ٓ تحرم طؾقف واحدة مـفؿا: ٕنَّ إوىل مل تبؼ

ك ما زالت تحؾ ولَ فراَشا: فلشبف ما لق وصئ أمًة، ثؿ اشترى أختفا، فعىل هذا فإُ 

م إوىل طىل كػسف. لف، فنذا أراد أن يطل الذي رجعت  إىل مؾؽف: حرَّ

، واهلل أطؾؿ.قٌل انشبفعية أقسة ُ :قهت
(1)

  

.انصحيحالتحريؿ يحصؾ بالجؿاع طىل  تيبيُ:
(2)

  

 إشا ٚط٧ أ١َٟ، حِ أضاز إٔ ٜتعٚد بأختٗا؟ ز:17ش َػأي١

  يصح الـؽاح طـد بعض أهؾ العؾؿ، وهق ققل مالؽ يف رواية، وكؼؾ طـ ٓ

فراًشا، فؾؿ يجز أن ترد طىل فراش إخت أمحد: ٕنَّ الـؽاح تصقر بف الؿرأة 

 كالقطء، وٕكف فعٌؾ يف إخت يـايف إباحة أختفا الؿػترشة: فؾؿ َيُجْز كالقطء.

  م أختفا. وهق مذهب أبل وقال بعضفؿ: يصح الـؽاح، وٓ ُتباح لف حتك ُيحرِّ

حـقػة، وكؼؾ طـ أمحد: ٕكف سبب ُيستباح بف القطء، فجاز أن يرد طىل وطء 

 وٓ يبقح كالشراء. إخت،

  َّوقال الشافعل: يصح الـؽاح، وتحؾ لف الؿـؽقحة، وتحرم طؾقف أختفا: ٕن

الـؽاح أققى.
(3)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.9/54٢) الؿغـلاكظر:  (1)

  (9/541.)الؿغـلاكظر:  (2)

  (9/541-.)الؿغـلاكظر:  (3)
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 ْهاح ذطا٥ط أٌٖ ايهتاب. ز:18ش َػأي١

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ﴿قال اهلل تعاىل: 

ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ 

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی 

 .[5]الؿائدة: ﴾جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب

أهؾ العؾؿ طىل جقاز كؽاح حرائر أهؾ الؽتاب: لفذه أية، بشرط أن فعامة 

كؿا يف  تؽقن طػقػة، وقد كؼؾ اإلمجاع طىل ذلؽ، ولؽـ قد صح طـ ابـ طؿر 

صحقح البخاري (5285 :أكف كان يؿـع مـ ذلؽ، ويؼقل: قال تعاىل )﴿ڄ 

ة: قال: وٓ أطؾؿ مـ الشرك أطظؿ مـ أن تؼقل الؿرأ [221البؼرة:] ﴾ڄ ڄ

 )رهبا طقسك(.

ومحؾ بعضفؿ ققل ابـ طؿر أكف كان يلمر بالتـزه طـ ذلؽ. قال أبق طبقد: 

الؿسؾؿقن الققم طىل الرخصة.
(1)

  

 َٔ ِٖ أٌٖ ايهتاب؟ ز:19ش َػأي١

هؿ أهؾ التقراة، واإلكجقؾ، وإن كان ذلؽ بعد التبديؾ، والتحريػ، والـسخ، 

ومع ذلؽ  فؼد كان التحريػ والتبديؾ والـسخ حاصؾ يف طفد رسقل اهلل 

ُأبقحت كساؤهؿ.
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5285.)الػتح (9/545- )الؿغـلاكظر:  (1)

 (5/218 )الشرح الؿؿتع (32/187-188 )مجؿقع الػتاوى (9/546 )الؿغـل: اكظر (2)

فتاوى الؾجـة. 
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 ْػا٤ اجملٛؽ. ز:21ش َػأي١

َٓ  (9/547 :)الؿغـليف   قال ابً قذامة َوَلقَْس لِْؾَؿُجقِس كِتَاٌب، َو

َٓ كَِؽاُح كَِسائِِفْؿ. َّٓ َأَبا  َكصَّ َطَؾقِْف َأْحَؿُد. َتِحؾُّ َذَبائُِحُفْؿ، َو ِة اْلُعَؾَؿاِء، إ َوُهَق َقْقُل َطامَّ

ُف أَ  :َثْقرٍ  ُـّقا بِِفْؿ ُسـََّة َأْهِؾ اْلؽَِتاِب » :ملسو هيلع هللا ىلصَباَح َذلَِؽ: لَِؼْقِل الـَّبِلِّ َفنِكَّ «ُس
(1)

َكَُّف ، 
ِ

َوٕ

َج َمُجقِسقَّةً  ُيْرَوى َأنَّ ُحَذْيَػَة َتَزوَّ
(2)

وَن بِاْلِجْزَيِة، َفَلْشبَُفقا اْلقَُفقَد ،  َكَُّفْؿ ُيِؼرُّ
ِ

َوٕ

 َوالـََّصاَرى.

َوَقْقلف: ، [221البؼرة:]﴾ڄ ڄ ڄ﴿َعاَلك: تَ  َوَلـَا َقْقُل اهلل:  قال

ـْ ، [1٢الؿؿتحـة:] ﴾ېئ ۈئ ۈئ   ۆئ﴿ ـْ َذلَِؽ فِل َأْهِؾ اْلؽِتَاِب، َفَؿ
َص مِ َفَرخَّ

ُـّقا بِِفْؿ ُسـََّة َأْهِؾ اْلؽَِتاِب » :ملسو هيلع هللا ىلصَطَداُهْؿ َيبَْؼك َطَؾك اْلُعُؿقِم، َوَقْقلف  َدلِقٌؾ َطَؾك أَكَُّف  «ُس

َٓ َغقْرُ  ملسو هيلع هللا ىلصَؿا َأَراَد بِِف الـَّبِلُّ َٓ كِتَاَب َلُفْؿ، َوإِكَّ  ـِ دَِمائِِفْؿ، َوإِْقَراِرِهْؿ بِاْلِجْزَيِة   .فِل َحْؼ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.13٢5رقؿ ) البؾقغسقليت تخريجف يف  (1)

مـ  (9/449 ،)الؿحىل(، وابـ حزم يف 8/476) إوسطابـ الؿـذر يف  أخرجف .ععٝـ (2)

 الحسـ: أن حذيػة تزوج امرأة مجقسقة. صريؼ

الحسـ مل يسؿع مـ حذيػة، وقد ضعػ هذا إثر ابـ طبد البر يف ـاٌد ضعقٌػ: فنن هذا إسو

التؿفقد (2/128.) 

ومعبد مل  ( طـ معبد الجفـل، قال: رأيت امرأة حذيػة مجقسقة.7/173) البقفؼلســ ويف  

 ، وكان رأًسا يف الؼدرية، قال طـف الحسـ: ضال، مضؾ. حذيػة يدرك

 يتف: ففذا غقر ثابت، والؿحػقظ أكف كؽح يفقدية، واهلل أطؾؿ.قال البقفؼل طؼب روا

 (9/449 ،)الؿحىل(، وابـ حزم يف 8/476) إوسطولف صريؼ أخرى طـد ابـ الؿـذر يف 

 طـ الحسـ: أن حذيػة تزوج امرأة مجقسقة.

 . (2/128)التؿفقدوالحسـ مل يسؿع مـ حذيػة، وقد ضعػ هذا إثر ابـ طبد البر يف 



ٜٓٚهاِح   137 ٔنَتاُب اي

 
ـْ  قال: ـْ َرَوى َط َػ َأْحَؿُد ِرَواَيَة َم َج َمُجقِسقًَّة، َوَضعَّ َوَلْؿ َيثْبُْت َأنَّ ُحَذْيَػَة َتَزوَّ

َج َمُجقِسقًَّة. ًة. َوَقاَل: ُحَذْيَػَة َأكَُّف َتَزوَّ َج َيُفقدِيَّ ـْ  أَُبق َوائٍِؾ َيُؼقل: َتَزوَّ َوُهَق َأْوَثُؼ مِؿَّ

َج َمُجقِسقًَّة. ىوَ رَ  ُف َتَزوَّ  َطـُْف َأكَّ

ـْ ُحَذْيَػةَ وَ  قال: ْحتَِجاُج بِِف َمَع ُمَخالَِػتِِف اْلؽِتَاَب  :َلْق َثبََت َذلَِؽ َط
ِ

 ،َفاَل َيُجقُز آ

ا إْقَراُرُهْؿ بِاْلِجْزَيةِ وَ . َوَقْقَل َسائِِر اْلُعَؾَؿاءِ  ـَا َغؾَّبْـَا ُحْؽَؿ التَّْحِريِؿ لِِدَمائِِفْؿ،  :َأمَّ َفأِلَكَّ

 ه.اَفقَِجُب َأْن ُيَغؾََّب ُحْؽُؿ التَّْحِريِؿ فِل َذَبائِِحِفْؿ َوكَِسائِِفؿْ 

 ْػا٤ ايضاب٦ني. ز:21ش َػأي١

ابِئُقَن َفاْختَ  (9/546- :)الؿغـليف   قال ابً قذامة ا الصَّ َؾَػ فِقِفْؿ َوَأمَّ

ـْ الـََّصاَرى.
ـْ َأْحَؿَد َأكَُّفْؿ ِجـٌْس مِ َؾُػ َكثِقًرا، َفُرِوَي َط ،  السَّ افِِعلُّ َوَكصَّ َطَؾقِْف الشَّ

ُف َقاَل: َبَؾَغـِل َأكَُّفْؿ َيْسبِتُقَن. َوَطؾََّؼ اْلَؼْقَل فِقِفْؿ فِل َمْقِضٍع آَخَر. ـْ َأْحَؿَد َأكَّ  َوَط

ِء إَذا ُيْش  َٓ ِحقُح فِقِفْؿ َأكَُّفْؿ إْن َكاُكقا ُيَقافُِؼقَن الـََّصاَرى أَْو  بُِفقَن اْلقَُفقَد.َفَفُم َوالصَّ

ـْ َواَفُؼقُه، َوإِْن َخاَلُػقُهْؿ  اْلقَُفقَد فِل َأِصْؾ دِيـِِفْؿ، َوُيَخالُِػقَكُفْؿ فِل ُفُروِطِف، َفُفْؿ مِؿَّ

ـِ  ي  هاَفَؾقَْس ُهْؿ مِـُْفْؿ. :فِل َأِصْؾ الدِّ

 ٥ط ايهؿاض غري أٌٖ ايهتاب.غا ز:22ش َػأي١

 ٓ خالف بقـ أهؾ العؾؿ يف تحريؿ كسائفؿ، وذبائحفؿ، قالف ابـ قدامة 

  (9/548.)الؿغـلكؿا يف 



 138 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 
 إشا نإ أذس أبٟٛ املطأ٠ يٝؼ نتابٝا؟ ز:23ش َػأي١

  جاء طـ بعض أهؾ العؾؿ أهنا ٓ تحؾ، وقال بف أمحد يف رواية، وقال بذلؽ

كتابل، وقال بعض الحـابؾة: تحؾ: ٕهنا أيًضا الشافعل فقؿا إذا كان إب غقر 

.ًىرا أقسةتدخؾ يف طؿقم أية، 
(1)

 

إشا تطنت ايهتاب١ٝ زٜٓٗىا بعىس ايىعٚاد ٚاْتكًىت إىل زٜىٔ نؿىط        ز:24ش َػأي١

 آخط؟

ًٓ الؽتابل إذا اكتؼؾ إىل غقر ديـ أهؾ الؽتاب مل يؼر طؾقف بال خالف، وهؾ  أو

 يؼر إذا اكتؼؾ إىل ديـ أهؾ الؽتاب أخر؟

 ٓ :يؼر. وهق ققٌل لؾشافعل، ورواية طـ أمحد.قال بعضفؿ  

 .وقال بعضفؿ: يؼر. وهق ققٌل لؾشافعل، ورواية طـ أمحد، والحـػقة 

وطىل الؼقل إول قال بعضفؿ: ٓ يؼبؾ مـف بعد ذلؽ إٓ اإلسالم. قالف أمحد، 

 والشافعل يف ققل. وقال بعضفؿ: يؼبؾ مـف اإلسالم، وكؾ ديـ يؼر أهؾف طؾقف.

هذه إققال يحتاج إىل تحرير، وطىل ُكؾٍّ فالؽتابقة إذا فارقت  والترجقح بقـ

ديـ أهؾ الؽتاب إىل غقر ديـ أهؾ الؽتاب فتحرم طىل زوجفا، ويـػسخ كؽاحفا، 

وٓ مفر لفا.
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/549.)الؿغـلاكظر:  (1)

 (.552-9/55٢) الؿغـلاكظر:  (2)
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 ٌٖ ذبٌ ا٭١َ ايهتاب١ٝ يًُػًِ؟ ز:25ش َػأي١

  :ڤ ڤ﴿كرهف الحسـ، وأباح ذلؽ طامة العؾؿاء: لعؿقم ققلف تعاىل  

.[3٢/الؿعارج:6الؿممـقن:] ﴾ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڤ
(1)

 

 ٌٖ ذبٌ اإلَا٤ املؿطنات يًُػًُني؟ ز:26ش َػأي١

  :ڄ ڄ ڄ ڄ﴿مـع مـ ذلؽ كثقر مـ العؾؿاء: لؼقلف تعاىل 

 .[221البؼرة:] ﴾ڃ

  وذهب بعضفؿ إىل الجقاز، وهق ققل صاوس، وآخريـ، واستدلقا طىل

، وٕنَّ [3٢/الؿعارج:6الؿممـقن:] ﴾ڦ ڦ ڦ  ڦ﴿الجقاز بعؿقم ققلف تعاىل: 

متقاتر طـف أكف قاتؾ مشركل العرب وأسر مـفؿ، وسبك كساءهؿ،  ـبل ال

، والعجب مـ كثرة انصٌاةهق  ًىرا انقٌلوكان الصحابة يتسرون هبـ، 

الؿخالػ، وأية التل استدلقا هبا الؿراد هبا الزواج: مجًعا بقـ إدلة، وهذا 

.ترجقح اإلمام ابـ طثقؿقـ 
(2)

  

 َا ذهِ ايتعٚد بأ١َ نتاب١ٝ؟ ز:27ش َػأي١

  مجفقر العؾؿاء طىل الؿـع مـ ذلؽ، وهق ضاهر مذهب أمحد، وقال بذلؽ

الحسـ، والزهري، ومؽحقل، ومالؽ، والشافعل، والثقري، وإوزاطل، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الؿغـل (9/552.) 

  (9/228-.)الشرح الؿؿتع (9/552 )الؿغـلاكظر:  (2)



 14٢ ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 
 .[25الـساء:] ﴾ک ک ک﴿والؾقث، وإسحاق، ودلقؾ ذلؽ ققلف تعاىل: 

  وأجاز ذلؽ أبق حـقػة، وأبق مقسرة، وأمحد يف رواية، وردَّ الخالل هذه

، واستدلقا طىل ذلؽ بلهنا كؿا تحؾ بؿؾؽ القؿقـ: فتحؾ لف بالـؽاح الرواية

 كالؿسؾؿة.

وُأجقب طـ ذلؽ بالػارق، بلنَّ الؿسؾؿة ٓ يمدي ذلؽ إىل استرقاق الؽافر 

ولدها: ٕنَّ الؽافر ٓ يؼر مؾؽف طىل مسؾؿة، والؽافرة تؽقن مؾًؽا لؾؽافر، ويؼر 

يحصؾ هذا الػارق كلن تؽقن مؾؽف طؾقفا، وولدها مؿؾقك لسقدها، ولق مل 

مؿؾقكة لرجؾ مسؾؿ: لؿا حؾت أيًضا لظاهر أية الؿتؼدمة، وٓ يجقز معارضتفا 

بالؼقاس.
(1)

  

 ٌٖٚ جيٛظ يًعبس املػًِ ايتعٚد با٭١َ ايهتاب١ٝ؟ ز:28ش َػأي١

  ک ک   ک﴿أجاز ذلؽ الحـػقة، وبعض الشافعقة: ٕنَّ أية﴾ 

 الؿخاصب هبا إحرار.

 ـ الشافعقة وغقرهؿ الؿـع مـ ذلؽ أيًضا: ومذهب الحـابؾة، ومجاطة م

م طىل العبد  م طىل الحر تزويجف ٕجؾ ديـف: ُحرِّ لعؿقم الدلقؾ، وٕنَّ ما ُحرِّ

، واهلل أطؾؿ.ًىرا أقسةكالؿجقسقة. 
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/268.)البقان (9/554- )الؿغـلاكظر:  (1)

  (9/268.)البقان (9/554-555 )الؿغـلاكظر:  (2)
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 ْهاح اسبط املػًِ ا٭١َ املػ١ًُ. ز:29ش َػأي١

  مجفقر أهؾ العؾؿ طىل جقاز ذلؽ إذا وجد الشرصان الؾذان ذكرمها اهلل يف

ومها طدم الؼدرة طىل كؽاح الحرة، والثاين خقف العـت. والصبر أفضؾ:  كتابف،

إىل  ﴾ژ ڈ    ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ﴿لؼقلف تعاىل: 

، فنذا طدم [25الـساء:] ﴾ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۆۈ ۆ  ۇ  ۇ ڭ﴿ققلف: 

أحد هذيـ الشرصقـ مل يحؾ لف كؽاحفا، وهق ققل ططاء، وصاوس، وجابر بـ 

ل، ومالؽ، والشافعل، وأمحد، زيد، والزهري، وطؿرو بـ ديـار، ومؽحق

 وإسحاق.

  وذهب مجاهد إىل جقاز كؽاح إمة وإن كان مقسًرا، وقال بف أبق حـقػة إذا

 مل يؽـ تحتف حرة.

 .وأجاز ذلؽ قتادة، والثقري لؿـ خاف العـت، وإن وجد الطَّْقل 

: لظاهر أية، واهلل أطؾؿ.اجلًيٌز قٌلهق  ًانصحيح
(1)

 

 إشا أٜػط بعس ايعٚاد بأ١َ؟ ز:31ش َػأي١

  مذهب الشافعل، وأمحد يف ضاهر مذهبف أنَّ الـؽاح ٓ يـػسخ: ٕكف قد اكعؼد

 طىل وجٍف صحقح، فال يػسخ إٓ بدلقؾ صحقح.

  َّوذهب بعض الحـابؾة، والشافعقة، مـفؿ: الؿزين إىل أنَّ الـؽاح يـػسخ: ٕن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 طـد أية الؿتؼدمة. تػسقر ابـ كثقر سقر الؼرصبلتػ (9/555 )الؿغـلاكظر:  (1)



 142 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 الشرط فؼد، كلكؾ الؿقتة لؾؿضطر إذا وجد إكؾ الحالل. 

الطَّقل أحد شرَصل إباحة كؽاح إمة، فؾؿ تعتبر استدامتف، بلنَّ َفْؼَد  ٚٝأجٝب:

كخقف العـت، ويػارق أكؾ الؿقتة: فننَّ أكؾفا بعد الؼدرة ابتداٌء لألكؾ، وهذا ٓ 

يبتدئ الـؽاح إكؿا يستديؿف، وآستدامة لؾـؽاح تخالػ ابتداءه، بدلقؾ أنَّ العدة، 

.والردة، وأمـ العـت يؿـعـ ابتداءه دون استدامتف
(1)

  

ٌُ؟ ز:31ش َػأي١  إشا تعٚد اسبط حبط٠ ع٢ً أ١َ قس تعٚجٗا قب

  قال بعضفؿ: يبطؾ كؽاحف بإمة. ُكؼؾ طـ ابـ طباس
(2)

، وهق ققل 

 مسروق، وإسحاق، والؿزين، وأمحد يف رواية.

  وقال آخرون: ٓ يبطؾ كؽاحف بإمة وٓ يـػسخ. وهق ققل سعقد بـ

ب الرأي، وثبت هذا الؿسقب، وططاء، والشافعل، وأمحد يف رواية، وأصحا

(، 3/285، طـد الدارقطـل )الؼقل طـ أمقر الؿممـقـ طظ بـ أبل صالب 

( مـ صرق يحسـ هبا، وهذا أرجح، ووجُف الؼقلقـ ما تؼدم 7/175والبقفؼل )

يف الؿسللة السابؼة.
(3)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/558-559.)الؿغـلاكظر:  (1)

: - (4/149 )إوسط يف الؿـذر ابـ صريؼف ومـ –( 4/149أخرجف ابـ أبل شقبة ) .صحيح (2)

 وإسـاده صحقح. طبد إطىل، طـ سعقد، طـ قتادة، طـ جابر بـ زيد، طـ ابـ طباس بف. طـ

( طـ ابـ طققـة، طـ طؿرو بـ ديـار، طـ 7/176(، والبقفؼل )7/168الرزاق )طبد وأخرجف 

 أيًضا. وإسـاده صحقح ابـ طباس.

  (9/559.)الؿغـلاكظر:  (3)
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 ٌٖ ي٘ إٔ ٜٓهس أنثط َٔ أ١َ َع ٚجٛز ايؿططني؟ ز:32ش َػأي١

 ري، ومالؽ، وأمحد، قال بعض أهؾ العؾؿ: لف ذلؽ. وهق ققل الزه

 وأصحاب الرأي: لعؿقم أية.

  َّوقال بعضفؿ: لقس لف ذلؽ. وهق ققل قتادة، والشافعل، وابـ الؿـذر: ٕن

 مـ لف زوجة يؿؽـف وصمها ٓ يخشك العـت.

وُأجقب بلنَّ الؿسللة مقضقطة فقؿـ يخشك العـت، فنذا حصؾ ذلؽ ُأبقح لف: 

واهلل أطؾؿ.، انقٌل األًلهق  فبنصٌاةلعؿقم أية، 
(1)

  

 ْهاح ايعبس ا٭١َ املػ١ًُ. ز:33ش َػأي١

أجاز ذلؽ أهؾ العؾؿ: ٕنَّ كؾقفؿا رققؼ، وٕنَّ ضاهر أية أهنا خطاب 

 لألحرار.

 ٌٖٚ ي٘ إٔ ٜٓهرٗا ع٢ً اسبط٠؟ ز:34ش َػأي١

 .مـع مـ ذلؽ أصحاب الرأي، وأمحد يف رواية، وأجازه إكثر
(2)

  

 ْهاح ايعبس ٫َٛت٘؟ ز:35ش َػأي١

بد لسقدتف باصؾ، كؼؾ ذلؽ ابـ الؿـذر أمجع أهؾ العؾؿ طىل أنَّ كؽاح الع

أكف هؿَّ أن يؼقؿ الحد طىل مـ  لتػاوت الؼققمقة، وصح طـ طؿر  وغقره:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.9/56٢) الؿغـلاكظر:  (1)

 (.-9/56٢) الؿغـل (9/268 )البقاناكظر:  (2)



 144 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 
كؽحت طبدها.
(1)

  

 إشا تعٚد ايعبس حبط٠ حِ ًَهت٘؟ ز:36ش َػأي١

ذكر أهؾ العؾؿ أنَّ كؽاحفا يـػسخ، ومجفقرهؿ طىل أكف ٓ يعد صالًقا، وهق 

وزاطل: تحتسب تطؾقؼة: فؾق وقال الحسـ، والزهري، وقتادة، وإ ،انصحيح

تزوجفا بعد ذلؽ يبؼك لف تطؾقؼتان.
(2)

  

 ْهاح ايطجٌ أَت٘؟ ز:37ش َػأي١

ٓ يصح الـؽاح طـد أهؾ العؾؿ: إٓ أن يعتؼفا، ثؿ يتزوجفا: ٕنَّ كقهنا أمة 

تحتف أطظؿ مـ كقهنا زوجة.
(3)

  

 إشا تعٚد أ١َ حِ ًَهٗا؟ ز:38ش َػأي١

 :إذا اشترى امرأتف  يـػسخ الـؽاح طـد أكثر أهؾ العؾؿ: إٓ أنَّ الحسـ قال

 لؾعتؼ، فلطتؼفا حقـ مؾؽفا: ففؿا طىل كؽاحفؿا.

  ،وأجاب الجؿفقر بلنَّ الػسخ أسبؼ: ٕكف يحصؾ بؿجرد اكتؼالفا إىل مؾؽف

 والعتؼ حاصؾ بعد ذلؽ يف غقر مؾؽ.

.ًانساجح قٌل اجلًيٌز
(4)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.7/2٢7) طبدالرزاقمصـػ  (9/337 )الشرح الؽبقر (9/269 )البقاناكظر:  (1)

  (9/338-339.)الشرح الؽبقر (9/269 )البقاناكظر:  (2)

  (9/337.)الشرح الؽبقر (9/269 )البقاناكظر:  (3)

  (9/338.)الشرح الؽبقر (9/269 )البقاناكظر:  (4)
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 تعٚد ايطجٌ أ١َ ٚيسٙ، ٚٚيس ٚيسٙ. ز:39ش َػأي١

  أكت ومالؽ ٕبقؽ»حديث: مـع مـ ذلؽ الشافعقة، والحـابؾة: لشبفة». 

  :أكت ومالؽ »وأجاز أهؾ العراق ذلؽ: ٕهنا لقست مؾًؽا لف، وحديث

«ٕبقؽ
(1)

محؿقل طىل أكف ُيباح لؾقالد أن يلخذ مـ مال ولده بدون إجحاف  

، والؿراد بذلؽ فقؿا إذا مل يطل القلد ًىرا انقٌل أقسةفقؿا ٓ يحتاجف القلد. 

حراًما طىل والده: ٕهنا حؾقؾة القلد،  أمتف: فنن كان قد وصئفا: صارت

أطؾؿ. واهلل
(2)

  

 ْهاح ايطجٌ أ١َ أبٝ٘. ز:41ش َػأي١

أجاز أهؾ العؾؿ لؾقلد أن يتزوج بلمة أبقف التل مل يؿسفا أبقه، ولألب أيًضا أن 

ـُ إمَة، أو البـُت العبَد: اكػسخ  يزوج مؿؾقكف بابـتف، فنذا مات إب وورث آب

الـؽاح كؿا تؼدم.
(3)

 

 أ١َ ايطجٌ ع٢ً ٚايسٙ ٚٚيسٙ؟ َت٢ ذبطّ ز:41ش َػأي١

 أما إذا وصئفا حرمت طىل والده، وولده بال خالف.

 وأما إذا مل يطلها: فؾؾقالد والقلد تؿؾؽفا، وهؾ لف وصمها؟ فقف خالف.

  مـفؿ مـ قال: إن جردها: فؾقس لفؿا ذلؽ. وهق ققل الحسـ، وُروي طـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تؼدم تخريجف يف ]باب الفبة[. (1)

  (9/337.)الشرح الؽبقر (9/269 )البقاناكظر:  (2)

  (9/338.)الشرح الؽبقراكظر:  (3)



 146 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 بسـد مـؼطع. طؿر  

 :حرمت. وهق ققل مسروق. ومـفؿ مـ قال: إذا لؿسفا، وكظر إلقفا 

  ،ومـفؿ مـ قال:إذا باشر، أو قبَّؾ: حرمت طؾقفؿا. وهق ققل مجاهد

 والـخعل، وابـ أبل لقىل، والشافعل.

  ،ومـفؿ مـ قال: إذا كظر إىل طقرهتا: حرمت. وهق مروي طـ طامر بـ ربقعة

 وقال بف أبق حـقػة، والثقري.

 ساق، والشعر، والصدر. ومـفؿ مـ قال: إذا كظر إىل شلء مـ محاسـفا كال

 وهق ققل مالؽ.

 .ومـفؿ مـ قال: تحرم بؿجرد تؿؾؽفا. وهق ققل ابـ حزم 

 .ومـفؿ مـ قال: يحرمفا القطء. وهق ققل الحسـ، وقتادة 

، واهلل أطؾؿ.األخري أقسة األقٌالأنَّ  ًيظيس
(1)

  

 ايعٚاد بأنثط َٔ أضبع. ز:42ش َػأي١

لطائػة مـ الشقعة:  ٓ يجقز الزواج بلكثر مـ أربع طـد أهؾ السـة، خالًفا

، فلباح اهلل [3الـساء:] ﴾گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ   ژ﴿لؼقلف تعاىل: 

إربع يف سقاق آمتـان، فلفاد الحصر بلربع، ولق جاز بلكثر: لذكره اهلل طزوجؾ، 

( وغقره: أنَّ غقالن بـ 7/183طـد البقفؼل ) ويف حديث طبد اهلل بـ طؿر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1859.)الؿحىلاكظر:  (1)
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أن يختار مـفـ أربًعا. وهق  قل اهلل سؾؿة أسؾؿ وتحتف تسع كسقة، فلمره رس 

حديث صحقح.
(1)

  

 ٌٖ يًعبس إٔ ٜتعٚد بأضبع؟ ز:43ش َػأي١

  ذهب بعُض أهؾ العؾؿ إىل أكف ٓ يجقز لف الزواج بلكثر مـ اثـتقـ، صحَّ ذلؽ

، وجاء طـ طظ، وطبد الرمحـ بـ طقف، ومل يثبت طـفؿا، وهق طـ طؿر 

لشافعقة، وأمحد، ققل ططاء، والحسـ، والشعبل، وقتادة، والثقري، وا

وأصحاب الرأي، واستدلقا طىل ذلؽ بػتقى طؿر ومـ معف، قالقا: وٓ ُيعؾؿ لفؿ 

 مخالػ.

  ٓوقال بعض أهؾ العؾؿ: لف أن يـؽح أربع زوجات كالحر: لعؿقم الدلقؾ، و

دلقؾ صحقًحا يخصف، وهق ققل الؼاسؿ، وسامل، وصاوس، ومجاهد، والزهري، 

، واهلل أطؾؿ.ًىرا انقٌل أقسة، وربقعة، ومالؽ، وأبل ثقر، وداود
(2)

  

 ٌٖ يًعبس إٔ ٜتػط٣؟ ز:44ش َػأي١

  لؾعبد أن يتسرى بنذن سقده، صحَّ ذلؽ طـ ابـ طؿر، وطـ ابـ طباس ،

وهق ققل الشعبل، والـخعل، والزهري، ومالؽ، وإوزاطل، والشافعل يف 

 ققل، وأمحد.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.9/3٢9) الشرح الؽبقر (9/471 )الؿغـلاكظر:  (1)

 ابـ أبل شقبة (7/274- )طبد الرزاق( 182٢) الؿحىل (9/472 )الؿغـلاكظر:  (2)

(4/144 )الشرح الؽبقر (9/31٢.) 
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   وكره ذلؽ ابـ سقريـ، ومحاد، والثقري، والشافعل يف ققل، وأصحاب

 أي.الر

: ٕنَّ العبد يؿؾؽ بتؿؾقؽ سقده لف: فنذن سقده لف انقٌل األًلهق  ًانصحيح

.[3٢/الؿعارج:6الؿممـقن:] ﴾ڦڦڦڦ﴿تؿؾقؽ لف تؾؽ إمة فقدخؾ يف طؿقم 
(1)

 

 ٌٖ ي٘ إٔ ٜتػط٣ بأنثط َٔ أ١َ؟ ز:45ش َػأي١

 أنَّ لف أن يتسرى بؿا شاء إذا أذن لف السقد، وإذا أذن السقد وأصؾؼ: مل  انصحيح

 حدة طـد الحـابؾة، وأصحاب الرأي، وقال أبق ثقر: لف أن يزيد.يزد طىل وا

بلنَّ اإلذن الؿطؾؼ يتـاول أقؾ ما يؼع طؾقف آسؿ يؼقـًا، وما زاد  :وُأجيب

، واهلل أطؾؿ.أقسة ًقٌل احلنبثهةمشؽقك فقف، فقبؼك طىل إصؾ، 
(2)

 

 إشا أباذت ا٭ّ، أٚ ا٭خت يًطجٌ إٔ ٜٛأ جاضٜتُٗا؟ ز:46ش َػأي١

طىل أكف ٓ يحؾ لف ذلؽ، وأهنا حرام طؾقف، وصح ذلؽ طـ ابـ أكثر أهؾ العؾؿ 

، وهق ققل الزهري، وطؿرو بـ ديـار، ومالؽ، وإوزاطل، والثقري، طؿر 

 وابـ الؿـذر.

وقال بعض أهؾ العؾؿ: تصقر لف رقبتفا، وتباح لف، وهق ققل الحسـ، 

، الػتقى بذلؽ والشعبل، والحؽؿ، ومحاد، وصاوس. وثبت طـ ابـ طباس 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ابـ أبل شقبة (7/214-215 )طبد الرزاق( 182٢) الؿحىل (9/474 )الؿغـلاكظر:  (1)

(4/174 ،)إوسط (9/12.) 

  (9/475.)الؿغـلاكظر:  (2)
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 وجعؾ الرقبة لصاحبتفا. 

، وهق ققل الشافعل، وأمحد أيًضا: انصحيح انتحسيى :ُ نو قبل أثٌ عجد اهلل غفس اهللُ

ٹ ٹ ٹ ﴿ٕهنا لقست مؾؽ يؿقـف ففق متعد، ومؾقم: لؼقلف تعاىل 

ڃ ڃ  *ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ * ٹ

.﴾ڃ ڃ چ چ چ
(1)

 

 ا٭ٚىل؟َا ُذٚطّ ْهاذٗا ٭جٌ ازبُع، ٌٖ ٜػتُط ايٓهاح إشا طًل  ز:47ش َػأي١

 كزواج أخت زوجتف، أو خالتفا، أو طؿتفا، أو الزواج بخامسة.

فنذا كان الطالق رجعقاا: استؿر التحريؿ طـد أهؾ العؾؿ. وأما إذا كان الطالق 

 بائـًا، أو فسًخا، فؼقٓن:

 :ما زال التحريؿ باققًا، وٓ يجقز لف كؽاحفا، ُروي طـ طظ، وابـ  األول

طباس، وزيد بـ ثابت
(2)

هق ققل سعقد بـ الؿسقب، ومجاهد، والـخعل، ، و

والثقري، وأمحد، وأصحاب الرأي: ٕنَّ هذا مروي طـ الصحابة، وٕنَّ العدة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (12/364.)البقان(، 8/4٢2) إوسطواكظر:  (1)

أثار القاردة طـ همٓء الصحابة أهنؿ قالقا: ٓ يتزوج حتك تـؼضل طدة التل صؾؼ، ولقس فقف  (2)

(، مـ صريؼ: 4/2/243أخرجف ابـ أبل شقبة ) البائـة والرجعقة، وأثر طظ  تػصقؾ بقـ

حجاج، طـ الشعبل، طـ طظ، وحجاج هق ابـ أرصاة مدلس، والشعبل مل يسؿع مـ طظ إٓ حديًثا 

 واحًدا، كؿا ذكر ذلؽ الدارقطـل.

 ( بنسـاد صحقح، وأثر زيد -4/2/243أخرجف ابـ أبل شقبة ) وأثر ابـ طباس 

 ( بنسـاد صحقح.4/2/242رجف ابـ أبل شقبة )أخ
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 مـ حؼقق الزوج. 

 :يجقز لف الزواج، وهق ققل الؼاسؿ، وطروة، وططاء، وابـ أبل لقىل،  الثاىي

د بـ ومالؽ، والشافعل، وأبل ثقر، وأبل طبقد، وابـ الؿـذر، وُروي طـ زي

ثابت
(1)

 : ٕهنا مل تبؼ يف طصؿتف.

، واهلل أطؾؿ.انصٌاةهق  ًىرا انقٌل
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، ويف إسـاده: محؿد بـ سامل الفؿداين، وهق متروك.1747أخرجف سعقد بـ مـصقر ) (1)

  (9/478.)الؿغـلواكظر:  (2)



ٜٓٚهاِح   151 ٔنَتاُب اي

 
ـْ ُطثَْؿاَن  (096)   ،َوَط

ِ
ـْؽُِح الُؿْحرِمُ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل َٓ  َٓ َي َو

ـْؽُِح  .َرَواُه ُمْسؾِؿٌ  ،«ُي
(1)

 

َٓ يَ »: َوفِل ِرَواَيٍة َلفُ  ـُ ِحبَّانَ «ْخُطُب َو َٓ ُيْخَطُب َطَؾْقفِ »: . َوَزاَد اْب «َو
(2)

. 

ـِ َطبَّاٍس  (099) ـِ اْب َج الـَّبِلُّ  َوَط .َوُهَق ُمْحِرٌم. ُمتََّػٌؼ َطَؾقْفِ  َمْقُؿقَكةَ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َتَزوَّ
(3)

 

ـْ َمقُْؿقَكَة َكْػِسفَ  (099) َجَفا َوُهَق َحاَلٌل  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ  ا َولُِؿْسؾٍِؿ َط .َتَزوَّ
(4)

 

 حاديثاملسائل واألحكام املستفادة من األ

 ذهِ ْهاح احملطّ. ز:1ش َػأي١

(، 716تؼدم الؽالم طىل هذه الؿسللة يف ]كتاب الحج[ تحت حديث )

 ذلؽ الـؽاح، وباهلل التقفقؼ. ورجحـا تحريؿ ذلؽ، وبطالن

 ُيستػاد مـ الؿسائؾ الؿتؼدمة شرط مـ شروط صحة الـؽاح، وهق: تيبيُ:

ُيشترط لصحة العؼد أن تؽقن الؿرأة التل ُيراد التزوج هبا  ايظسط ايسابع:

 مباحة لؾرجؾ الؿتزوج.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 14٢9أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)

قف بـ (، ويف إسـاده فؾقح بـ سؾقؿان فقف ضعػ، وطبدالجبار بـ كب4124) صحقحفأخرجف يف  (2)

ومع ذلؽ فؼد جاء الحديث مـ صريؼفؿا بدون هذه الزيادة كؿا يف الطحاوي  وهب وهق مجفقل.

 (، ففل زيادة ضعقػة غقر محػقضة، واهلل أطؾؿ. 4125(، وابـ حبان )2/268)

 (. 141٢(، ومسؾؿ )1837أخرجف البخاري ) (3)

ارة، طـ يزيد بـ إصؿ، طـ (، مـ صريؼ: جرير بـ حازم، طـ أبل فز1411أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (4)

وقد أطؾف مجاطٌة مـ الحػاظ باإلرسال ورجحقا أن الصقاب يف الحديث طـ يزيد بـ  مقؿقكة بف.

 إصؿ مرساًل، ومـفؿ: البخاري والدارقطـل وغقرهؿ.

 (.716ولؾحديث شقاهد يصح هبا. اكظر شرح كتاب الحج تحت حديث )



 152 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 
ـِ َطامٍِر  (090) ـْ ُطْؼبََة ْب   َوَط

ِ
ُروطِ  إنَّ َأَحؼَّ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل  الشُّ

. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.«َأْن ُيَقفَّك بِِف َما اْسَتْحَؾْؾُتْؿ بِِف الُػُروَج 
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 ايؿطٚ  يف ايٓهاح. ز:1ش َػأي١

الشروط يف الـؽاح تخالػ شروط الـؽاح: فننَّ شروط الـؽاح مـ وضع 

 الشروط يف الـؽاح مـ وضع العاقد.الشارع، و

وشروط الـؽاح يتققػ طؾقفا صحة الـؽاح، وأما الشروط فقف فال تتققػ 

 طؾقفا صحتف، إكؿا يتققػ طؾقفا لزومف، فؾؿـ فات شرصف فسخ الـؽاح.

وشروط الـؽاح ٓ يؿؽـ إسؼاصفا، والشروط يف الـؽاح يؿؽـ إسؼاصفا مؿـ 

هل لف مـ الؿتعاقديـ.
(2)

  

ط يف الـؽاح ما يجب القفاء بف طـد أهؾ العؾؿ بال خالف، وهل ومـ الشرو

اشتراط ما يؼتضقف العؼد بـػسف، كلن تشترط الؿرأة طىل الرجؾ أن يـػؼ طؾقفا، أو 

يعاشرها بالؿعروف، أو يشترط الرجؾ طىل الؿرأة أن ٓ تخرج مـ بقتف إٓ بنذكف، 

 وما أشبف ذلؽ.

أهؾ العؾؿ، وٓ اطتبار فقفا،  ومـ الشروط يف الـؽاح ما هل باصؾة طـد

كاشتراط زواج الؿرأة بزواج أخرى بدون مفر، أو اشتراط الزواج إىل أجؾ، أو 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1418(، ومسؾؿ )5151أخرجف البخاري ) (1)

  (5/233.)الشرح الؿؿتعاكظر:  (2)
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ومـ الشروط ما هل مختؾػ فقفا، هؾ تؾزم أم ٓ؟  اشتراط الزواج لؾتحؾقؾ فؼط. 

وسقليت إن شاء اهلل ذكر صقر مـ ذلؽ.
(1)

 

 اؾطا  املطأ٠ ط٬م أختٗا. ز:2ش َػأي١

طـ أبل  الصحقحقـبتحريؿ هذا الشرط كؿا يف  جاء الحديث طـ الـبل 

، ولتـؽح، فنكَم هلا ما ٓ تسلل الؿرأة صالق أختفا؛ لتستػرغ صحػتفا»: هريرة 

.«هنك أن تشترط الؿرأة صالق أختفا»، ويف رواية طـدمها: «قدر هلا
(2)

 

فعامة أهؾ العؾؿ طىل أنَّ هذا الشرط باصؾ، وقال أبق الخطاب الحـبظ: يصح 

: ٕنَّ لفا فقف فائدة. وهق ققل ضعقػ: ٕكف معارض لؾـص والـفل يؼتضل الشرط

الػساد.
(3)

 

اؾىىطا  املىىطأ٠ إٔ ٫ ٜػىىاؾط بٗىىا َىىٔ بًىىسٖا، أٚ ٜتىىعٚد عًٝٗىىا، أٚ       ز:3ش َػأي١

 ٜتػط٣ عًٝٗا؟

  مـ أهؾ العؾؿ مـ قال: يقىف لفا بشرصفا ولفا الػسخ إن مل يػ. وهق ققل

ـ زيد، وإوزاطل، وأمحد، ُشريح، وطؿر بـ طبد العزيز، وصاوس، وجابر ب

أكف سئؾ طـ رجؾ تزوج  وإسحاق، ومالؽ، وصحَّ طـ طؿر بـ الخطاب 

امرأة وشرط لفا دارها، ثؿ أراد آكتؼال، فؼال طؿر: لفا شرصفا، مؼاصع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/158.)اإلكصاف (9/484 ،488 )الؿغـل (5151 )الػتحاكظر:  (1)

 (.14٢8(، ومسؾؿ برقؿ )2723( )5152أخرجف البخاري برقؿ ) (2)

 اإلكصاف (5151 ،5152 )الػتح (9/347 )الشرح الؽبقر (9/485- )الؿغـلاكظر:  (3)

(8/154 )لؿؿتعالشرح ا (5/235.) 



 154 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

الحؼقق طـد الشروط. وصحَّ أيًضا طـ طؿرو بـ العاص بـحق ذلؽ، وجاء طـ  

 .سعد، ومعاوية 

ُة أصحاب هذا الؼق الذي يف الباب،  ل حديث طؼبة بـ طامر وحجَّ

.«الؿسؾؿقن طؾك شروصفؿ»وحديث: 
(1)

 

  ،وذهب مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ إىل أنَّ الشرط باصؾ، وهق ققل الزهري، وقتادة

وهشام، والؾقث، والثقري، والشافعل، وأبل حـقػة، ومالؽ يف رواية وغقرهؿ. 

 الؿفر الؿسؿك، فقػسد وطـد الشافعل، وأبل حـقػة أنَّ هذا الشرط يمثر طىل

 الؿسؿك، ويثبت مفر الؿثؾ، وجاء الؼقل بالبطالن طـ طظ بسـد ضعقػ.

«ما كان مـ شرٍط لقس يف كتاب اهلل؛ ففق باصؾ»واستدل همٓء بحديث: 
(2)

 ،

ًٓ إٓ شرًصا أحؾَّ حرا»وبحديث:  م حال .«ًما، أو حرَّ
(3)

 

ِحّؾف، وإباحتف(، وٓ بلنَّ الؿؼصقد )لقس يف كتاب اهلل  ٚٝأجٝب عٔ ا٭ٍٚ:

، وأما يقجد دلقؾ يف تحريؿ الشروط الؿذكقرة مـ كتاب اهلل، أو سـة رسقلف 

ًٓ »حديث:  م حال  الؼقاطد الـقراكقة، فؼد أجاب طـف شقخ اإلسالم يف «أو حرَّ

 بجقاب كػقس جقد.

لف أن يبقح ما حرمف اهلل، وٓ  لقس(: إِنَّ الؿشترط 221-22٢)ص  فقال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.861رقؿ ) البؾقغتؼدم تخريجف يف  (1)

 (.775برقؿ ) البؾقغتؼدم تخريجف يف  (2)

 (.861رقؿ ) البؾقغتؼدم تخريجف يف  (3)
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احف اهلل: فننَّ شرَصف حقـئٍذ يؽقن مبطاًل لحؽؿ اهلل، و كذلؽ لقس لف أن يحرم ما أب 

يسؼط ما أوجبف اهلل، و إكؿا الؿشترط لف أن يقجب بالشرط مامل يؽـ واجبًا بدوكف، 

فؿؼصقد الشروط وجقب مامل يؽـ واجبًا، وٓ حراًما، وطدم اإليجاب لقس كػقًا 

وكؾ شرط صحقح فالبد أن يػقد لإليجاب حتك يؽقن الؿشترط مـاقًضا لؾشرع، 

وجقب: مامل يؽـ واجبًا: فننَّ الؿتبايعقـ يجب لؽؾ مـفؿا طىل أخر مـ اإلقباض 

مامل يؽـ واجبًا، و يباح أيًضا لؽؾ مـفؿا مامل يؽـ مباًحا، ويحرم طىل كؾ مـفؿا 

مامل يؽـ حراًما، وكذلؽ كؾ مـ الؿتآجريـ والؿتـاكحقـ، وكذلؽ إذا اشترط 

 ،فنكف يجب :الؿرأة زيادة طىل مفر مثؾفابقع، أو رهـًا، أو اشترصت صػة يف الؿ

 ؽ.باح هبذا الشرط مامل يؽـ كذلويُ  ،ويحرم

وقد تقهؿ بعض الـاس أنَّ هذا الحديث متـاقض، ولقس كذلؽ، بؾ كؾ  قال:

ما كان حراًما بدون الشرط فالشرط ٓ يبقحف، كالربا، وكالقطء يف مؾؽ الغقر، 

 قر الؿعتؼ.وكثبقت القٓء لغ

وأما ما كان ُمباًحا بدون الشرط: فالشرط يقجبف، كالزيادة يف الؿفر،  قال:

والثؿـ، والرهـ، وتلخقر آستقػاء: فنن الرجؾ لف أن يعطل الؿرأة، ولف أن يتبرع 

بالرهـ، وباإلكظار وكحق ذلؽ، فنًذا شرصف صار واجبًا، وإذا وجب: فؼد حرمت 

ًٓ بدو ًٓ مع طدم الشرط: فنن الؿطالبة التل كاكت حال كف: ٕن الؿطالبة مل تؽـ حال

ًٓ وحراًما مطؾًؼا: فالشرط ٓ  الشارع مل يبح مطالبة الؿديـ مطؾًؼا، فؿا كان حال

 هيغقره.ا



 156 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

، وهق ترجقح شقخ اإلسالم ابـ انقٌل األًليف هذه الؿسللة هق  فبنصٌاة 

ؿقفؼ لؾصقاب.تقؿقة، وابـ الؼقؿ، ثؿ اإلمام ابـ طثقؿقـ وغقرهؿ، واهلل ال
(1)

 

ِٕ ٫ َٗط يًُطأ٠؟ ز:4ش َػأي١  إشا اؾط  ايطجٌ أ

  ،مذهب الشافعقة، والحـػقة، وضاهر مذهب الحـابؾة أنَّ الشرط ٓ يصح

ولفا الؿفر، وٓ يبطؾ العؼد: ٕنَّ العؼد يصح إذا مل يسؿِّ الؿفر، فؽذلؽ إذا 

 شرط كػقف.

  َّالزواج بال  وذهب بعض العؾؿاء إىل أنَّ الشرط باصؾ، والـؽاح باصؾ: ٕن

، وققلف [5٢إحزاب:] ﴾ې ۉ ۉ ۅ ۅ﴿مفر ٓ يجقز: لؼقلف تعاىل: 

، وهذا ققل مجاطة [24الـساء:] ﴾ٹ ٹ ٹ ٿ      ٿ ٿ ﴿تعاىل: 

 مـ الحـابؾة، واختاره شقخ اإلسالم.

يعـل شقخ اإلسالم فقؿا -(: واختار 8/163)  اإلكصافصاحب  قال

ققل أكثر السؾػ، وقد استدل لفذا الؼقل فساد العؼد، وأكف  -إذا شرط أْن ٓ مفر

 ببطالن كؽاح الشغار بسبب طدم الؿفر.

، واهلل أطؾؿ.انصٌاة، وهق وقد اختار هذا الؼقل اإلمام ابـ طثقؿقـ 
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجؿقع  (8/152- )اإلكصاف (9/345- )الشرح الؽبقر (9/484- )الؿغـلاكظر:  (1)

أطالم ( 22٢،239)ص الـقاركقة الؼقاطد( 29/176( )32/164-166 ،17٢) الػتاوى

( 4/2٢٢) ابـ أبل شقبة (5151 )الػتح( 5/1٢7) زاد الؿعاد (3/355 )الؿققعقـ

مصـػ طبدالرزاق (6/227- )ســ ابـ مـصقر (1/182- )ســ البقفؼل (7/149- )

زاد الؿعاد (5/117-.) 

  (5/249-.)الشرح الؿؿتع (8/163 )اإلكصاف (32/157-158 )مجؿقع الػتاوىاكظر:  (2)
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ِٕ ٫ ْؿك١ هلا عًٝ٘، ٚنصا عسّ ايٛ ٤؟ ز:5ش َػأي١  إشا ؾط  ايعٚد أ

ء (: وقد اتػؼ طىل وجقب القفا5/1٢6) زاد الؿعاديف   قال ابً القيه

بتعجقؾ الؿفر، أو تلجقؾف، والضؿقـ، والرهـ بف، وكحق ذلؽ، وطىل طدم القفاء 

 هباشتراط ترك القطء، واإلكػاق، والخؾق طـ الؿفر، وكحق ذلؽ.ا

قد خالػ شقخف شقخ اإلسالم، فاختار صحة الشرط بذلؽ: ٕكف حؼ  ُ :قهت

ح هذا الؼقل الشقخ ابـ طثقؿقـ، وهق   .ساجحانأسؼط برضك مستحؼف، وقد رجَّ

م الـؽاح بدوكف، واهلل أطؾؿ،  وأما الخؾق طـ الؿفر فؾؿ يجز: ٕنَّ الشرع حرَّ

ومثؾ ما تؼدم ما إذا شرط أن يؼسؿ لفا أقؾ مـ ضرهتا.
(1)

 

 إشا ؾط  أذسُٖا اشبٝاض؟ ز:6ش َػأي١

  أكثر العؾؿاء طىل طدم صحة الشرط: ٕنَّ الـؽاح ٓ يحصؾ إٓ بعد

  الـؽاح، بؾ جاء يف البقع.آستخبار، وٕكف مل يلت دلقؾ يف شرطقتف يف

  ،وذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل صحة الشرط وشرطقتف، وهق ققل أبل ثقر

 وشقخ اإلسالم، ثؿ اإلمام ابـ طثقؿقـ.

، وبعؿقم حديث طؼبة «الؿسؾؿقن طؾك شروصفؿ»واستدلقا بعؿقم حديث: 

، واهلل أطؾؿ.ًىرا انقٌل أقسةالذي يف الباب. 
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرح الؿؿتع( 9/25٢) الؿغـل( 219)ص آختقارات (8/163 )اإلكصافواكظر:  (1)

(5/25٢.) 

 (.251-5/25٢) الشرح الؿؿتع (8/163 )اإلكصاف (3/43 )بداية الؿجتفداكظر:  (2)



 158 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 
ت بىىاملٗط إىل ٚقىىت نىىصا، ٚإ٫ ؾىى٬  إشا ؾىىط  عًىى٢ ايطجىىٌ: إشا أتٝىى  ز:7ش َػأي١

 ْهاح بٝٓٓا؟

  أكثر العؾؿاء أيًضا طىل طدم صحة الشرط: ٕكف تعؾقؼ لؾعؼد، وهذه العؼقد

 يـبغل أن تؽقن ٓزمة كافذة.

  وذهب بعضفؿ إىل صحة ذلؽ، وهق مؼتضك ققل مـ تؼدم ذكرهؿ يف

 الؿسللة السابؼة، ورواية طـ أمحد، واستدلقا بؿا تؼدم.

 ئلوٌ بعدو صحة الصسط ٍل يبطل العقد، أو ال؟واختلف القا

  فؿـفؿ مـ قال: يبطؾ العؼد. وهق رواية طـ أمحد، وقال بف الشافعل، وأبق

 طبقد، وكحقه طـ مالؽ.

  ،ومـفؿ مـ قال: ٓ يبطؾ العؼد. وهق رواية طـ أمحد، وقال بف إسحاق

 وإوزاطل، والثقري، وأبق حـقػة، وهق ققل ططاء، والزهري.

ذا الخالف يف صحة العؼد وفساده يصؾح ذكره يف الؿسللة التل وه ُ :قهت

قبؾفا، والتل بعدها، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 تعًٝل ايعكس بؿط  َػتكبٌ. ز:8ش َػأي١

مثؾ ققلف: )زوجتؽ إذا جاء رأس الشفر( إذا قصد بف اإلكشاء مع التعؾقؼ، ٓ 

فا(، أو ما أشبف ذلؽ.  مجرد القطد، أو ققلف: )زوجتؽ إن َرِضقَْت ُأمُّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشرح  (32/158 )الػتاوىمجؿقع  (9/488 )الؿغـل( 9/36٢) الشرح الؽبقراكظر:  (1)

  (5/253.)الؿؿتع
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  ب الجؿفقر أكف ٓ يصح: ٕنَّ العؼد يؽقن ٓزًما، وبتعؾقؼف بشرط فؿذه

 مستؼبؾ ٓ يؽقن كذلؽ.

  ،اها ابـ رجب وطـ أمحد رواية بصحة العؼد، واختارها شقخ اإلسالم، وققَّ

ؿقن طؾك الؿسؾ»: لحديث: انصٌاةوهق ترجقح الشقخ ابـ طثقؿقـ، وهق 

.، ولحديث طؼبة الذي يف الباب، واهلل أطؾؿ«شروصفؿ
(1)

 

 إشا ؾط  ايطجٌ يف املطأ٠ ٚصٟؿا َعترّبا، ؾباْت خب٬ؾ٘؟ ز:9ش َػأي١

(: ثؿ 238)ص الؼقاطد الـقراكقةكؿا يف   قال ػيخ اإلطالو ابً تينية

شرط أحد الزوجقـ يف أخر صػة مؼصقدة كالؿال، و الجؿال، و البؽارة،  لق

طـد وكحق ذلؽ: صح ذلؽ، ومؾؽ الؿشترط الػسخ طـد فقاتف يف أصح الروايتقـ 

أمحد، وهق أصح وجفل أصحاب الشافعل، و ضاهر مذهب مالؽ

والرواية إخرى ٓ يؿؾؽ الػسخ إٓ يف شرط الحرية و الديـ، ويف  قال:

 شرط الـسب طىل هذه الرواية وجفان.

وسقاء كان الؿشترط هق الؿرأة يف الرجؾ، أو الرجؾ يف الؿرأة، بؾ  قال:

الػؼفاء مـ أصحاب أمحد و غقرهؿ، وما اشتراط الؿرأة يف الرجؾ أوكد باتػاق 

 هذكره بعض أصحاب أمحد بخالف ذلؽ ٓ أصؾ لف.ا

ا إَِذا اْشتََرَط  (5/184-185زاد الؿعاديف   وقال ابً القيه (: وَأمَّ

اَلَمَة، َأْو َشَرَط اْلـَجَؿاَل،  ـّ  ،َفبَاَكْت َشْقَهاءَ السَّ ْت َفبَاكَ  ،أَْو َشْرَصَفا َشاّبًة َحِديثََة الّس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/162.)اإلكصاف (9/358 )الشرح الؽبقر (9/488 )الؿغـلاكظر:  (1)



 16٢ ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

َفَؾُف اْلَػْسُخ  :َفبَاَكْت َثقّبًا ،َأْو بِْؽًرا ،َفبَاَكْت َسْقَداءَ  ،َأْو َشَرَصَفا َبقَْضاءَ  ،َطُجقًزا َشْؿَطاءَ  

 فِل َذلَِؽ ُكّؾِف.

َؿْفُر َوُهَق ُغْرٌم ـَوإِْن َكاَن َبْعَدُه َفَؾَفا الْ  ،َفاَل َمْفَر َلَفا :َفنِْن َكاَن َقبَْؾ الّدُخقلِ  قال:

َأْو َرَجَع َطَؾقَْفا بِِف إْن  ،َسَؼَط َمْفُرَها :َولِقَّفا إْن َكاَن َغّرُه َوإِْن َكاَكْت ِهَل اْلَغاّرةُ َطَؾك 

ـِ َطـْفُ  ،َكاَكْت َقبََضتْفُ  َوُهَق َأْققَُسُفَؿا  ،َوَكّص َطَؾك َهَذا أَْحَؿُد فِل إْحَدى الّرَواَيتَقْ

ُهَؿا بُِلُصقلِِف فِقَؿا إَذا َكانَ  َٓ يعـل - ُؿْشتَِرَط. َوَقاَل َأْصَحاُبفُ ـالّزْوُج ُهَق الْ  َوَأْو

ّٓ فِل َشْرِط اْلُحّرّيِة إَذا  -الحـابؾة إَذا َشَرَصْت فِقِف ِصَػًة َفبَاَن بِِخاَلفَِفا َفاَل ِخقَاَر َلَفا إ

 .َوفِل َشْرِط الـَّسِب إَذا َباَن بِِخاَلفِِف َوْجَفانِ  ،َفَؾَفا اْلِخقَارُ  :َباَن َطبًْدا

ـَ اْشتَِراصِِف َواْشتَِراصَِفا قال: َٓ َفْرَق َبقْ َبْؾ  ،َوَاّلِذي َيْؼتَِضقِف َمْذَهُبُف َوَقَقاِطُدُه َأّكُف 

ـْ الْ  :إْثبَاُت اْلِخقَاِر َلَفا إَذا َفاَت َما اْشتََرَصتُْف َأْوَلك
ـُ مِ َٓ َتتََؿّؽ َّكَفا 

ِ
ُؿَػاَرَقِة ـٕ

ـْ اْلِػَراِق بَِغقِْرهِ  َفنَِذا َجاَز َلفُ  ،بِالّطاَلِق 
َفأَلَْن َيُجقَز َلَفا اْلَػْسُخ  ،اْلَػْسُخ َمَع َتَؿّؽـِِف مِ

َٓ َتِشقـُُف  ،َمَع َطَدِم َتَؿّؽـَِفا َأْوَلك َوإَِذا َجاَز َلَفا اْلَػْسُخ إَذا َضَفَر الّزْوُج َذا ِصـَاَطٍة َدكِقئٍَة 

َٓ فِل ِطْرِضِف َوإِّكَؿا َتْؿـَ  ا َفنَِذا َشَرَصتُْف َشابا  ،ُع َكَؿاَل َلّذتَِفا َواْستِْؿتَاِطَفا بِفِ فِل دِيـِِف َو

َفَؽقَْػ ُتْؾَزُم  ،َأْسَقدَ  ،َأْخَرَس  ،أَْصَرَش  ،َأْطَؿك ،َفبَاَن َشقًْخا ُمَشّقًها :َجِؿقاًل َصِحقًحا

ـْ اْلَػْسِخ؟
 بِِف َوُتْؿـَُع مِ

ْمتِـَاِع َوالتّـَاُقِض وَ 
ِ

ـْ اْلِؼقَاِس َوَقَقاِطِد الّشْرعِ َهَذا فِل َغاَيِة آ  َوبَِاهلل ،اْلُبْعِد َط

ه.االتّْقفِقُؼ 
(1)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.219)ص آختقارات (9/362 )الشرح الؽبقرواكظر:  (1)
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 إشا تعٚد اَطأ٠ ع٢ً إٔ حيخ بٗا؟ ز:11ش َػأي١

وقالت الحـابؾة  (:-1/3٢9) أطالم الؿققعقـيف   قال اإلماو ابً القيه

ووجب مفر الؿثؾ،  ،والشافعقة: لق تزوجفا طىل أن يحج هبا مل تصح التسؿقة

 .ما هق ىلتسؿقة طىل ما إذا تزوجفا طىل شلء ٓ يدروقاسقا هذه ا

ثؿ قالت الشافعقة: لق تزوج الؽتابقة طىل أن يعؾؿفا الؼرآن جاز، وقاسقه طىل 

جقاز إسؿاطفا إياه، فؼاسقا أبعد ققاس، وتركقا محض الؼقاس، فنهنؿ صرحقا 

 بلكف لق استلجرها لقحؿؾفا إىل الحج جاز، وكزلت اإلجارة طىل العرف، فؽقػ

 صح أن يؽقن مقرد العؼد اإلجارة وٓ يصح أن يؽقن صداقا؟ 

فؼؾتؿ: لق تزوجفا طىل أن يرد طبدها أبؼ مـ مؽان  ،ثؿ كاقضتؿ أبقـ مـاقضة

كذا وكذا صح مع أكف قد يؼدر طىل رده وقد يعجز طـف؟ فالغرر الذي يف هذا إمر 

 .أطظؿ مـ الغرر الذي يف محؾفا إىل الحج بؽثقر

وقد تؼبؾ التعؾقؿ وقد  وجفا طىل أن يعؾؿفا الؼرآن أو بعضف صح.وقؾتؿ: لق تز

 .ٓ تؼبؾف، وقد يطاوطفا لساهنا وقد يلبك طؾقفا

وقؾتؿ: لق تزوجفا طىل مفر الؿثؾ صحت التسؿقة مع اختالفف ٓمتـاع مـ 

يساويفا مـ كؾ وجف أو لؼربف وإن اتػؼ مـ يساويفا يف الـسب فـادر جدا مـ 

وإحقال التل يؼؾ الؿفر بسببفا ويؽثر فالجفالة التل يف يساويفا يف الصػات 

 .حجف هبا دون هذا بؽثقر
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ومعؾقم أن يف القسط  وقؾتؿ: لق تزوجفا طىل طبد مطؾؼ صح ولفا القسط. 

 .مـ التػاوت ما فقف

طىل أن يشتري لفا طبد زيد صحت التسؿقة، مع أكف غرر . وقؾتؿ: لق تزوجفا

 أمر غقر مؼدور لف، وهق رضك زيد ببقعف، فػقف ضاهر، إذ تسؾقؿ الؿفر مقققف طىل

 .مـ الخطر ما يف رد طبدها أبؼ، وكالمها أطظؿ خطرا مـ الحج هبا

وقؾتؿ: لق تزوجفا طىل أن يرطك غـؿفا مدة صح، ولقس جفالة محالهنا إىل 

 .الحج بلطظؿ مـ جفالة أوقات الرطل ومؽاكف

وٓ تعرف مـصقصة  طىل أن هذه الؿسللة بعقدة مـ أصقل أمحد وكصقصف

طـف، بؾ كصقصف طىل خالففا، قال يف رواية مـفا، فقؿـ تزوج طىل طبد مـ طبقده 

جاز، وإن كاكقا طشرة طبقد يعطل مـ أوسطفؿ، فنن تشاحا أقرع بقـفؿا، قؾت: 

وتستؼقؿ الؼرطة يف هذا؟ قال: كعؿ، وقؾتؿ: لق خالعفا طىل كػالة ولدها طشر سـقـ 

عام واإلدام والؽسقة، فقا لؾعجب، أيـ جفالة هذا مـ صح، وإن مل يذكر قدر الط

 ه.اجفالة محالهنا إىل الحج؟

 يٛ اؾططت املطأ٠ إٔ ٜكِٝ ٚيسٖا َعٗا، ٜٚٓؿل عًٝ٘؟ ز:11ش َػأي١

: ولق اشترصت مؼام ولدها طـدها، وكػؼتف طىل الزوج  قال ػيخ اإلطالو

عامف كان مثؾ اشتراط الزيادة يف الصداق، ويرجع ذلؽ إىل الُعرف، كإجقر بط
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هوكسقتف.ا

(1)
 

 يٛ اؾططت املطأ٠ إٔ ٫ تػًِ ْؿػٗا إ٫ بعس َس٠ َع١ٓٝ؟ ز:12ش َػأي١

: ققاس الؿذهب صحتف، كاشتراط تلخقر التسؾقؿ يف  قال ػيخ اإلطالو

هالبقع واإلجارة، وكؿا لق اشترصت أن ٓ يخرجفا مـ دارها.ا
(2)

 

 ٌٖ ايٛؾا٤ بايؿطٚ  ع٢ً غبٌٝ ا٫غترباب، أّ ايٛجٛب؟ ز:13ش َػأي١

 ؾؿ إىل أنَّ ذلؽ طىل سبقؾ آستحباب، وهق إشفر طـد ذهب بعض أهؾ الع

 .الػتحالحـابؾة، وأشار إىل ذلؽ الحافظ يف 

  ،وذهب بعضفؿ إىل القجقب كسائر العؼقد، وهق اختقار مجاطٍة مـ الحـابؾة

حف الشقخ ابـ طثقؿقـ، وهق  : لؼقلف تعاىل: انصٌاةمـفؿ: شقخ اإلسالم، ورجَّ

.[34اإلسراء:] ﴾ۈ ۆ﴿ ،[1الؿائدة:] ﴾ک ڑ﴿
(3)

  

 ايٛقت املعترب يف شنط ايؿطٚ . ز:14ش َػأي١

: هؾ الشروط التل قبؾ العؼد تؽقن صحقحة ٓزمة سئؾ شقخ اإلسالم 

 كالؿؼاِركة لؾعؼد؟

الحؿد هلل، كعؿ تؽقن صحقحة ٓزمة إذا مل يبطالها حتك قاركت  ؾأجاب قا٬٥:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (32/165.)مجؿقع الػتاوى( 219)ص آختقارات (8/163 )اإلكصافاكظر:  (1)

 (.219)ص آختقارات (8/156 )افاإلكصاكظر:  (2)

 الػتح( ط/ابـ الجقزي 12/164-165) الشرح الؿؿتع (8/155 )اإلكصافاكظر:  (3)

(5151.) 
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رمها يف مجقع طؼد العؼد، هذا ضاهر مذهب اإلمام أبل حـقػة، واإلمام مالؽ، وغق 

 العؼقد، وهق وجٌف يف مذهب الشافعل.

 وهؽذا يطرده مالؽ، وأمحد يف العبادات. قال:

 ويف مذهب أمحد ققل ثاٍن، أنَّ الشروط الؿتؼدمة ٓ تمثر. قال:

وأما طامة كصقص أمحد، وقدماء أصحابف، ومحؼؼل الؿتلخريـ طىل أنَّ  قال:

قبؾ العؼد إذا مل يػسخاها حتك طؼد الشروط الؿقاصلة التل تجري بقـ الؿتعاقديـ 

العؼد: فننَّ العؼد يؼع مؼقًدا هبا، وطىل هذا جقاب أمحد يف مسائؾ الحقؾ يف البقع، 

واإلجارة، والرهـ، والؼرض، وغقر ذلؽ، وهذا كثقر مقجقد يف كالمف، وكالم 

 واكظر بؼقة كالمف. ،هأصحابف.ا

وأما الشروط بعد العؼد فال تؾزم طـد أهؾ العؾؿ.
(1)

 

 ٌٖ َا اعتازٙ ايٓاؽ ؾطٟطا يف ايٓهاح ٜكّٛ َكاّ ايتًؿظ ب٘؟ ز:15ش َػأي١

( يؼرر أنَّ 5/118) زاد الؿعادبحٌث كػقس يف  لؾحافظ ابـ الؼقؿ 

الؿشروط طرًفا كالؿشروط لػًظا، ومؿا استدل بف حديث الؿسقر بـ مخرمة يف 

الصحقحقـ  أنَّ بـل هشام بـ الؿغقرة استلذكقا رسقل اهلل قا يف أن يـؽح

ٓ آذن هلؿ، ثؿ ٓ آذن هلؿ، فنكَم فاصؿة بضعة مـل يريبـل ما »: ابـتفؿ طؾقاا، فؼال 

: ثؿ ذكر صفًرا لف، فلثـك طؾقف، البخاري، ويف رواية يف «راهبا، ويمذيـل ما آذاها

.«حدثـل فصدقـل، ووطدين فقىف لل»فؼال: 
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/233.)الشرح الؿؿتع (8/152 )اإلكصاف (32/166- )مجؿقع الػتاوىاكظر:  (1)

 (.2449(، ومسؾؿ رقؿ )523٢( )311٢رقؿ ) البخارياكظر:  (2)
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ـْ َهَذا َأنَّ اْلَؿْشُروَط ُطرْ  :قال 

ًفا َكاْلَؿْشُروِط َلْػًظا، َوَأنَّ َطَدَمُف َفقُْمَخُذ مِ

ـْ 
َٓ ُيْخِرُجقَن كَِساَءُهْؿ مِ ـْ َطاَدةِ َقْقٍم َأكَُّفْؿ 

ُيَؿؾُِّؽ اْلَػْسَخ لُِؿْشتَِرصِِف، َفَؾْق ُفِرَض مِ

ْت َطاَدُتُفْؿ بِ  ـْ َذلَِؽ اْلبَتََّة َواْستََؿرَّ
ـُقَن َأْزَواَجُفْؿ مِ َٓ ُيَؿؽِّ َذلَِؽ َكاَن دَِياِرِهْؿ َو

َأنَّ  َكاْلَؿْشُروِط َلْػًظا، َوُهَق ُمطَِّرٌد َطَؾك َقَقاِطِد َأْهِؾ اْلَؿِديـَِة، َوَقَقاِطِد أمحد 

اٍل  ـْ َدَفَع َثْقَبُف إَِلك َغسَّ ُْجَرَة َطَؾك َم ْٕ ْرَط اْلُعْرفِلَّ َكالؾَّْػظِلِّ َسَقاٌء، َولَِفَذا َأْوَجبُقا ا الشَّ

اٍر، َأوْ  ُْجَرةِ، َأْو َدَخَؾ  َأْو َقصَّ ْٕ َطِجقـَُف إَِلك َخبَّاٍز، أَْو َصَعاَمُف إَِلك َصبَّاٍخ َيْعَؿُؾقَن بِا

ُْجَرةِ َوَكْحَق َذلَِؽ، َوَلْؿ َيْشُرْط  ْٕ ـْ َطاَدُتُف َيْغِسُؾ بِا ـْ َيْغِسُؾُف مِؿَّ اَم أَِو اْستَْخَدَم َم اْلَحؿَّ

ُف َيْؾَزُمُف ُأْجرَ  ُج َلُفْؿ ُأْجَرَة َأكَّ َٓ َيتََزوَّ ـْ َبقٍْت 
ُة اْلِؿثِْؾ. َوَطَؾك َهَذا، َفَؾْق ُفِرَض َأنَّ اْلَؿْرَأَة مِ

ٌة بَِذلَِؽ، َكاَن  ـْ َذلَِؽ، َوَطاَدُتُفْؿ ُمْستَِؿرَّ
ـُقَكُف مِ َٓ ُيَؿؽِّ ًة َو ُجُؾ َطَؾك كَِسائِِفْؿ َضرَّ الرَّ

 َكاْلَؿْشُروِط َلْػًظا.

ةِ َطَؾقَْفا َطاَدًة لَِشَرفَِفا َوَكَذلَِؽ َلْق َكاَكْت مِؿَّ  رَّ ـُ إِْدَخاَل الضَّ َٓ ُتَؿؽِّ ـْ َيْعَؾُؿ أَكََّفا 

ِج َطَؾقَْفا َكاْلَؿْشُروِط َلْػًظا َسَقاٌء.  َوَحَسبَِفا َوَجاَلَلتَِفا، َكاَن َتْرُك التََّزوُّ

، َواْبـَُة َسقِِّد َوَلدِ  ـَ ـَ أََحؼُّ الـَِّساِء  َوَطَؾك َهَذا َفَسقَِّدُة كَِساِء اْلَعاَلِؿق آَدَم َأْجَؿِعق

َٓ َتْلِسقًسا.  هابَِفَذا، َفَؾْق َشَرَصُف َطؾِلٌّ فِل ُصْؾِب اْلَعْؼِد َكاَن َتْلكِقًدا 

أخبر أنَّ ذلؽ يمذي فاصؿة، ويريبفا،  ووجف تضؿـ الحديث لذلؽ أكف 

َجف فاصؿة  ، ويريبف، ومعؾقٌم قطًعا أكف وأكف يمذيف  أن ٓ  طىل إكؿا زوَّ

يمذيفا، وٓ يريبفا، وٓ يمذي أباها وٓ يريبف، وإن مل يؽـ هذا مشترًصا يف صؾب 

صفره  العؼد: فنكف مـ الؿعؾقم بالضرورة أكف إكؿا دخؾ طؾقف، ويف ذكره 
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، وهتققج أخر، وثـاءه طؾقف بلكف حدثف فصدقف، ووطده فقىف لف تعريٌض بعظ  

ف يف حؽؿ مـ جرى مـف وطٌد لف بلن ٓ يريبفا، وٓ لف طىل آقتداء بف، وهذا ُيشعر بلك

 يمذيفا، ففقجف طىل القفاء لف كؿا وىف لف صفره أخر.

والعبرة بالؿعـك ٓ بؿجرد الؾػظ، فنذا حصؾ  :ُ نو قبل أثٌ عجد اهلل غفس اهللُ

 الؿعـك بؿا تعارف طؾقف الـاس كػك ذلؽ، واهلل أطؾؿ.

ّ ٖىىىىىٛ عًىىىىى٢ إشا ربًىىىىىـ ايؿىىىىىط ، ؾٗىىىىىٌ ٜؿػىىىىىذ عًىىىىى٢ ايؿىىىىىٛض أ  ز:16ش َػأي١

 ايطاخٞ؟

ذكر أهؾ العؾؿ أكف يستحؼ الػسخ إٓ أن يسؼط حؼف مـ الػسخ بؼقٍل، أو فعٍؾ 

يدل طؾقف، واهلل أطؾؿ.
(1)

  

 إشا ؾط  ٚصٟؿا ؾباْت بٛصـ طبايـ، ٚيهٓ٘ أؾغٌ؟ ز:17ش َػأي١

ة، أو شرصفا كتابقة، فباكت مسؾؿة.  مثؾ لق شرصفا أمًة، فباكت حرَّ

  كافٌذ، وٓ فسخ لف، وقال أبق بؽر فلكثر الحـابؾة طىل أنَّ الـؽاح صحقح

الحـبظ: لف الخقار: ٕكف قد يؽقن لف غرض يف ذلؽ.
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/156.)اإلكصافاكظر:  (1)

  (8/164-165.)اإلكصافاكظر:  (2)
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ـِ إَْكَقِع  (009) ـْ َسَؾَؿَة ْب   َوَط

ِ
َص َرُسقُل اهلل َطاَم َأْوَصاٍس  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َرخَّ

اٍم، ُثؿَّ َكَفك َطـَْفا، ثَ ُؿتَْعةِ ـفِل الْ  َرَواُه ُمْسؾٌِؿ.. اَلَثَة َأيَّ
(1)

 

ـْ َطؾِلٍّ  (009)   ،َوَط
ِ
ـِ الُؿتَْعةِ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َكَفك َرُسقُل اهلل َطاَم َخقْبََر. ُمتََّػٌؼ  َط

.َطَؾقْفِ 
(2)

 

(009)  
ِ
ـْ  ملسو هيلع هللا ىلصَوَطـُْف َأنَّ َرُسقَل اهلل ـْ َأْكِؾ الُحُؿِر إَْهؾِقَِّة  ُمتَْعِة الـَِّساءِ  َكَفك َط َوَط

.َيْقَم َخقْبَرَ 
(3)

َّٓ َأَبا َداُود  بَْعُة إ .َأْخَرَجُف السَّ
(4)

 

ـْ َأبِقِف  (009) ـِ َسبَْرَة َط ـْ َربِقِع ْب   َوَط
ِ
ـْت »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهلل ل ُك إكِّ

ـْ  َأذِْكت َلُؽؿْ  َم َذلَِؽ إَلك َيْقِم الِؼَقاَمِة، َفَؿ ِـَّساِء، َوإِنَّ اهللَ َقْد َحرَّ ـَ ال ْستِْؿَتاِع ِم
ِ
فِل آ

 َّ
ِ
َٓ َتْلُخُذوا م َـّ َشْلٌء َفْؾُقَخؾِّ َسبِقَؾَفا، َو ُف ـْ َدُه ِم ـْ َـّ َشْقًئاَكاَن ِط ا آَتْقُتُؿقُه

(1)
. َأْخَرَجُف «

ـُ ِحبَّانَ  ـُ َماَجْف َوَأْحَؿُد َواْب .ُمْسؾٌِؿ َوَأُبقَداُود َوالـََّسائِلُّ َواْب
(5)

 

 ديثاحاملسائل واألحكام املستفادة من األ

 اجلُع بني األحادٜح املتكدَة:

تحريؿ كان يقم قد ُتْشؽِؾ إحاديث طىل بعض الـاس: فننَّ يف بعضفا أنَّ ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 18( )14٢5أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)

 (. 14٢7(، ومسؾؿ )4216أخرجف البخاري ) (2)

 هذا الحديث لقس مقجقًدا يف الؿخطقصتقـ. (3)

 (،1121(، والترمذي )-6/125(، والـسائل )1/79(. وأمحد )5115أخرجف البخاري برقؿ ) (4)

  (، بتؼديؿ ققلف: )يقم خقبر( طؼب ققلف: )الـساء(.1961(، وابـ ماجف )14٢7وأخرجف مسؾؿ برقؿ )

(، أمحد 1962(، وابـ ماجف )6/126(، والـسائل )2٢73(، وأبقداود )14٢6أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (5)

  .(، وأخرجف أبقداود مختصًرا، ويف بعض صرقف: أن ذلؽ طام الػتح4147(، وابـ حبان )3/4٢5)



 168 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

خقبر، ويف بعضفا طام أوصاس، ويف بعضفا طام الػتح، وٓ إشؽال يف ذلؽ: فؼد  

مجع أهؾ العؾؿ بقـفا بلنَّ تحريؿ الؿتعة حصؾ يقم خقبر بعد أن كاكت مباحة، ثؿ 

ص فقفا طام الػتح ثالثة أيام كؿا يف حديث سبرة، ثؿ هنك طـفا إىل يقم الؼقامة،  ُرخِّ

 «طام أوصاس»فال ُيعارض حديث سبرة: ٕنَّ  «ام أوصاسط»وأما حديث سؾؿة: 

هق كػسف طام الػتح: ٕنَّ الققعتقـ لقس بقـفؿا إٓ فترة يسقرة.
(1)

  

 َع٢ٓ ْهاح املتع١ ٚذهُ٘. ز:1ش َػأي١

مف رسقل  كؽاح الؿتعة هق الزواج بامرأة إىل أجؾ معقـ، وقد كان مباًحا ثؿ حرَّ

ؾ العؾؿ، وكؼؾ طـ ابـ طباس إىل يقم الؼقامة: ففق كؽاح محرم طـد أه اهلل 

  أكف كان يػتل بجقاز ذلؽ، وهق ثابت طـف كؿا يفالصحقحقـ
(2)

 

 وقد أكؽر طؾقف الصحابة، مـفؿ: طظ، وابـ طؿر، وابـ الزبقر وغقرمها،
(3)

 ،

وقد جاء يف بعض الروايات أكف إكؿا أباحفا لؾضرورة كالؿقتة، والدم، ولحؿ 

هبذه الػتقى، فرجع طـ ذلؽ، فؼد أخرج أبق الخـزير، فتقسع الـاس يف أخذهؿ 

( بنسـاد صحقح طـ الربقع بـ سبرة قال: ما مات ابـ طباس حتك 4٢57طقاكة )

 رجع طـ هذه الُػتقا.

أكف كان يرى الؿتعة، ثؿ ثبت طـف الرجقع  وقد جاء طـ ابـ جريج أيًضا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.181-9/18٢) شرح مسؾؿ (5115 )الػتحواكظر:  (1)

 (.14٢7(، ومسؾؿ رقؿ )5116رقؿ ) البخارياكظر  (2)

رقؿ  مصـػ طبدالرزاق(، 14٢6( )14٢7(، ومسؾؿ رقؿ )5115رقؿ ) البخارياكظر  (3)

(14٢33.) 
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 (.4٢87أيًضا ) مستخرج أبل طقاكةكؿا يف  

تؿتعـا طىل »(: 14٢5) صحقح مسؾؿيف  وقد جاء مـ حديث جابر 

، ففذا محؿقل طىل أنَّ «...، وأبل بؽر، حتك هنك طـفا طؿرطفد رسقل اهلل 

بعض الصحابة مل يبؾغفؿ الـفل، فاستؿروا طىل ذلؽ حتك أضفر الـفل طؿر بـ 

 .الخطاب 

وقد ذهب بعض أهؾ البدع إىل الؼقل بـؽاح الؿتعة، وهؿ الشقعة، والرافضة، 

 عفؿ طىل ذلؽ إٓ اتباع الفقى، وخالففؿ ٓ ُيعتد بف.ولقس م

 ،[24الـساء:] ﴾ڦ ڦ ڦ ڤ    ڤ ڤ ڤ﴿أما ققلف تعاىل: 

فالؿؼصقد بف طـد أكثر الؿػسريـ طؼد الـؽاح الؿعروف، أي: إذا تزوج بامرأة فؾُقْعطفا 

رها بـؽاح الؿتعة، ولؽـ  مفرها، وسقاق أية التل قبؾفا يدل طىل ذلؽ، وبعضفؿ فسَّ

صقا طىل أكف مـسقخ بإحاديث الؿشفقرة يف تحريؿ الؿتعة، واهلل أطؾؿ.ك
(1)

 

ٓ يصح الـؽاح إذا حصؾ طـد طامة أهؾ العؾؿ، إٓ ُزفر فؼال: يبطؾ  تيبيُ:

الشرط، ويصح الـؽاح. وققلف باصؾ.
(2)

  

 إشا تعٚجٗا بػري ؾط ، ٚيهٔ يف ْٝت٘ تًٛٝكٗا بعس أجٌ َعني؟ ز:2ش َػأي١

 وأكف لقس بـؽاح متعة: ٕكف لقس كؽاًحا مجفقر العؾؿاء طىل جقاز ذلؽ ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الؿعاد زاد( -46/1٢) الؿغـل (9/179- )شرح مسؾؿ (5115 )الػتحواكظر:  (1)

(5/111-112.) 

(2) الؿغـل (1٢/46-.) 



 17٢ ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

اًل، وٕكف قد يستؿر معفا بعد الزواج إذا وجد الراحة معفا، وٕنَّ كؽاح   ممجَّ

الؿتعة الذي جاء تحريؿف كان كؽاًحا ممجاًل، وكؿا أنَّ الرجؾ يـقي صالق الؿرأة 

 إذا مل تقافؼف طىل ما يريده، فؽذلؽ يجقز هذا.

 إىل تحريؿ ذلؽ: ٕنَّ فقف معـك الؿتعة مـ  وذهب مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ

، وهذا الؼقل قال بف الزهري، «إكَم إطَمل بالـقات»يؼقل:  التلجقؾ، والـبل 

، والػقزان، وأكثر الحـابؾة، وأفتت بف الؾجـة الدائؿة، وفقفؿ اإلمام ابـ باز 

اختار ، بقـؿا  ققاطده الػؼفقةوغقرمها، وأشار إىل ترجقحف ابـ طثقؿقـ يف 

  يفالشرح الؿؿتع  ،أكف لقس بـؽاح متعة، بؾ يحرم ٕجؾ الغش والخقاكة

مجؿقع وهذا قريب، واختار شقخ اإلسالم ققل الجؿفقر، وصححف كؿا يف 

.الػتاوى
(1)

 

 ْهاْح َؾَطٜ  ؾٝ٘ ط٬قٗا يف ٚقت َعني؟ ز:3ش َػأي١

 :مذهب أمحد بطالكف: ٕكف يف معـك كؽاح الؿتعة، وقال الشافعل، وأبق حـقػة 

، واهلل أطؾؿ.ًانصحيح قٌل أمحديصح الـؽاح، ويبطؾ الشرط. 
(2)

  

(: قال الؼاضل: واتػؼ 9/181) شرح مسؾؿيف  قال الـقوي  

العؾؿاء طىل أنَّ هذه الؿتعة كاكت كؽاًحا إىل أجؾ ٓ مقراث فقفا، وفراقفا يحصؾ 

 هباكؼضاء إجؾ مـ غقر صالق.ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجؿقع  (8/161 )اإلكصاف (9/182 )شرح مسؾؿ (9/48-49 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (18/442-.)فتاوى الؾجـة (5/247 )الشرح الؿؿتع (32/147 )الػتاوى

  (8/161.)اإلكصاف( 49/1٢) الؿغـلاكظر:  (2)
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ـِ َمْسُعقدٍ  ـِ َوطَ  (009)  َقاَل  اْب

ِ
ـَ َرُسقُل اهلل . َوالُؿَحؾََّؾ َلفُ  الـُؿحؾ ملسو هيلع هللا ىلص: َلَع

َحفُ  ، َوالتِّْرمِِذيُّ َوَصحَّ .َرَواُه َأْحَؿُد، َوالـََّسائِلُّ
(1)

 

ـْ َطؾِلٍّ  (009) َّٓ الـََّسائِّل.. َوفِل البَاِب َط َأْخَرَجُف إَْرَبَعُة إ
(2)

 

 نام املستفادة من احلديياملسائل واألحك

 ْهاح ايترًٌٝ ٚذهُ٘. ز:1ش َػأي١

هق أن يشترط طؾقف طـد الزواج، أو يشترط هق بـػسف أن يتزوجفا حتك يحؾفا 

لػالن، وهق زوجفا إول الذي قد بتَّ صالقفا، ففذا الزواج محرم، وباصؾ طـد 

 طامة أهؾ العؾؿ. وقال أبق حـقػة: يصح الـؽاح، ويبطؾ الشرط.

، أكف قال: ِسػاح. وقال ، وقد صحَّ طـ ابـ طؿر ًيٌزًانصحيح قٌل اجل

: ٓ ُأوَتك بُِؿَحؾٍِّؾ، وٓ ُمَحؾٍَّؾ لف إٓ رمجتفؿا. وهق ثابت طـف أيًضا.طؿر 
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، مـ صرق طـ 112٢(، والترمذي )6/149(، والـسائل )1/448. أخرجف أمحد )صرٝس (1)

 الثقري، طـ أبل ققس، طـ هزيؾ بـ شرحبقؾ، طـ طبداهلل بـ مسعقد بف. 

 . وإسـاده صحقح، ورجالف رجال الشقخقـ، وقد صححف شقخـا القادطل 

قر (، مـ صريؼ الحارث إط1935(، وابـ ماجف )1119(، والترمذي )2٢76أخرجف أبقداود ) (2)

 طـ طظ بف. وإسـاده شديد الضعػ: ٕن الحارث قد كذب. 

وقد جاء يف الباب أحاديث، جاء أيًضا الحديث الؿذكقر طـ ابـ طباس وجابر وطؼبة بـ طامر 

حتك ﴿طـد ققلف تعاىل:  الدر الؿـثقروالسققصل يف  تػسقرهوأبل هريرة. ذكرها ابـ كثقر يف 

 . ﴾تـؽح زوًجا غقره

فا ضعػ إٓ أن الضعػ فقفا لقس بشديد ففل تصؾح لؾتؼقية، وحديث ابـ ويف كؾ حديث مـ

 مسعقد هق أصح حديث يف هذا الباب. 

 طبد الرزاق (2/49- )ســ ابـ مـصقر (9/278 )البقان( 49/1٢) الؿغـلواكظر:  (3)

(6/265- )البقفؼل (7/2٢8-.) 



 172 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 
 إشا ٣ْٛ ايترًٌٝ يف ْؿػ٘ َٔ غري ؾط  يف ايعكس؟ ز:2ش َػأي١

  ،أكثر أهؾ العؾؿ طىل التحريؿ أيًضا والبطالن، وهق ققل الحسـ، والـخعل

قتادة، والؾقث، ومالؽ، والثقري، وأمحد، وإسحاق، وهق ضاهر ققل والشعبل، و

 ، ويشؿؾف طؿقم الحديث الذي يف الباب.ابـ طؿر، وطثؿان، وابـ طباس 

  ومذهب الشافعل، وأبل حـقػة صحة العؼد، واستدلقا طىل ذلؽ بلثر طؿر

يـ مل أكف أقرَّ كؽاًحا حصؾ فقف ذلؽ، وهق أثر ضعقٌػ: ٕكف مـؼطع: فننَّ ابـ سقر

يدرك طؿر، ومحؾف أهؾ العؾؿ طىل أنَّ الرجؾ مل يؼصد التحؾقؾ كؿا يظفر مـ 

(.7/2٢9) البقفؼلسقاق الؼصة، وهل يف 
(1)

 

إشا ؾىىىط  عًٝىىى٘ ايترًٝىىىٌ قبىىىٌ ايعكىىىس، ؾٓىىى٣ٛ بايعكىىىس غىىىري َىىىا     ز:3ش َػأي١

 ؾططٛا؟

(: فنن شرط طؾقف أن يحؾفا قبؾ 53/1٢) الؿغـليف   قال ابً قذامة

غقر ما شرصقا طؾقف، وقصد كؽاح رغبة: صحَّ العؼد: ٕكف خال العؼد، فـقى بالعؼد 

 هطـ كقة التحؾقؾ وشرصف، فصحَّ كؿا لق مل يذكر ذلؽ.ا

 إشا قضست املطأ٠ ايترًٌٝ، ٚمل ٜكضس شيو ايعٚد؟ ز:4ش َػأي١

  أكثر أهؾ العؾؿ طىل أكف ٓ طبرة بؼصد الؿرأة، وٓ بؼصد ولقفا: ٕنَّ الذي

، ويف الحديث: «لعـ الؿحؾؾ»ث: يؼع مـف الطالق هق الزوج، ويف الحدي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ســ ابـ مـصقر (8/159 )صافاإلك (9/279 )البقان( 51/1٢) الؿغـلاكظر:  (1)

(2/49- )طبد الرزاق (6/265- )البقفؼل (7/2٢8-.) 
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.«أتريديـ أن ترجعل إلك رفاطة؟»

(1)
 

  ،وجاء طـ الحسـ، والـخعل أنَّ الـؽاح فاسد إذا قصد ذلؽ الؿرأة

 ولقفا.  أو

.ًانقٌل األًل أزجح
(2)

  

ببحث صقيؾ، وكالم سديد يف كتابف الؿػقد  وقد مال إلقف شقخ اإلسالم 

بقان الدلقؾ يف بطالن التحؾقؾ (، ثؿ بقّـَ 529-493)ص  أنَّ الؿرأة لفا

 مراتب يف الـقة:

أْن تـقي أنَّ هذا الزوج الثاين إْن صؾؼفا، أو مات طـفا، أو فارقفا بغقر  األوىل:

 -يعـل الزوج إول  -ذلؽ: تزوجت بإول، أو يـقي الؿطؾؼ ذلؽ أيًضا 

 ففذا قصٌد محض لـػس ما أباحف اهلل. قال:

أن يػارقفا مـ غقر معصقة، وٓ خديعة تقجب فراقفا، أن تتسبب إىل  الثاىية:

كلن تطؾب مـف الطالق، أو آختالع: فنن كاكت الؿرأة تخاف أٓ تؼقؿ حدود اهلل 

جاز لفا ذلؽ: فنن كاكت مل تـق هذا الػعؾ إٓ بعد العؼد ففل كسائر الؿختؾعات، 

كقع مـ  وإن كاكت حقـ العؼد تـقي ذلؽ ففل غارة لؾرجؾ، مدلسة طؾقف، وهذا

 الخالبة، بؾ مـ أقبح الخالبة.

 أن العؼد صحقح مع تحريؿ ذلؽ الػعؾ مـ الؿرأة. ثؿ بقّـَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( يف بعض صرقف.997قطعة مـ حديث الباب رقؿ ) (1)

 (.53/1٢) الؿغـلاكظر:  (2)
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أن تتسبب إىل فرقتف بؿعصقة مثؾ أن تـشز طؾقف، أو تسلء الِعْشَرة، أو  الثالثة:

 غقر ذلؽ.

    مت  خت حت جت يب  ىب﴿وتحريؿ هذا ٓ ريب فقف، وقد قال اهلل تعاىل:  قال:

 ، وهذه تـقي أن ٓ تؼقؿ حدود اهلل.[23٢لبؼرة:ا] ﴾ىث مث جث  يت ىت

ثؿ بقّـَ أن الحال يف هذه الصقرة أنَّ العؼد صحقح مـ جفة الرجؾ، فاسد مـ 

جفة الؿرأة: فقحرم طؾقفا آكتػاع بؿا حصؾ لفا يف هذا العؼد مع حؾ آكتػاع 

 لؾزوج.

و تباشر أن تػعؾ ما يقجب فرقتفا، مثؾ أن ترضع امرأة لف صغقرة، أ السابعة:

أباه، أو ابـف، فنذا كاكت قد قصدت ذلؽ حقـ العؼد: فننَّ هذه بؿـزلة الؿحؾؾ، 

 وذلؽ ٓ يؼدح يف صحة العؼد بالـسبة لؾزوج.

أن تؼصد وقت العؼد الػرقة بسبب تؿؾؽف بغقر رضا الزوج، مثؾ  اخلامطة:

أن تتزوج بػؼقر تـقي صؾب فرقتف بعد الدخقل هبا بسبب اإلطسار: ففذه إىل 

 لؿحؾؾ أقرب مـ التل قبؾفا: إذ السبب هـا مؿؾقك لفا شرًطا.ا

: ففذه الؿراتب التل ذكركاها يف كقة الؿرأة ٓبدَّ مـ مالحظتفا،  ثه قال

وٓ تحسبـ أنَّ كالم اإلمام أمحد أو غقره مـ إئؿة أنَّ )كقة الؿرأة لقست بشلء( 

ؽ بلهنا ٓ تؿؾؽ الػرقة، يعؿ ما إذا كقت أن تػارقف بطريؼ تؿؾؽف: فنهنؿ طؾؾقا ذل

 وهذه العؾة مـتػقة يف هذه الصقرة. اكتفك بتصرف واختصار.
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 يٛ أقاَت عٓس ايعٚد ايثاْٞ، ؾٌٗ حيتاد إىل اغت٦ٓاف عكس؟ ز:5ش َػأي١

ـْ (: 528)ص بقان الدلقؾيف كتابف   قال ػيخ اإلطالو  ِطـْدَ  َأَقاَمْت  َلقْ  َلؽِ

ْوِج  ُجؾِ  فِل َكَؿا َطْؼدٍ  اْستِئْـَاِف  إَلك َيْحتَاُج  َفَفْؾ  ،الزَّ ُجُؾ  َطؾِؿَ  َوَلقْ  ؟الُؿَحؾِّؾِ  الرَّ  أَنَّ  الرَّ

ـْ  َكانَ  َهَذا   ؟َمَعَفا الُؿَؼامُ  َيَسُعفُ  َفَفْؾ ، َطَؾقْفِ  ُمِؼقَؿةٌ  َوِهَل  كِقَّتَِفا مِ

ْوُج  َمْؿُؾقَكةٌ  الـَِّؽاِح  فِل اْلَؿْرَأةَ  َفنِنَّ  :َكَظرٌ  فِقفِ  َهَذا  ُكؾٌّ  َكانَ  َوإِنْ ، الَؿالُِؽ  ُهقَ  َوالزَّ

ـْ  ـِ  مِ ْوَجقْ ّـَ ، َطَؾقْفِ  َوَمْعُؼقًدا َطاقًِدا الزَّ
ْوِج  َطَؾك اْلَغالَِب  َلؽِ  َواْلَغالَِب  ،َمالٌِؽ  َأكَّفُ  الزَّ

ْكَسانِ  َوكِقَّةُ  ،َمْؿُؾقَكةٌ  َأكََّفا الَؿْرَأةِ  َطَؾك رُ  َٓ  َقدْ  اإْلِ رُ ُيمَ  َكَؿا، َغقِْرهِ  مِْؾِؽ  إْبَطالِ  فِل ُتَمثِّ  ثِّ

ـًا َكانَ  َوإِنْ ، مِْؾؽِفِ  إْبَطالِ  فِل ـْ  ُمتََؿؽِّ مٍ  بَِطِريٍؼ  َذلَِؽ  مِ ُجُؾ ، ُمَحرَّ  التَّْحؾِقَؾ  َكَقى إَذا َفالرَّ

َْحَؽامِ  َسائِرُ  َفاْكتََػْت  :َلفُ  اْلِؿْؾُؽ  َيثْبُْت  َفَؾؿْ  ،اْلِؿْؾَؽ  ُيـَافِل َما َقَصدَ  َفَؼدْ  ْٕ  َوإَِذا، َتبًَعا ا

 فِل َكْػَسَفا َمؾََّؽتْفُ  َقدْ  َوِهَل  ،لِْؾِؿْؾِؽ  ُهقَ  َكَقى َفَؼدْ  بِاْلُػْرَقةِ  َتْلتَِل  َأنْ  َأةُ الَؿرْ  َكَقْت 

بَِب  ُوُجقدِ  َمعَ  َحِؼقَؼةً  َقَصَدهُ  إَذا َلفُ  َيْحُصُؾ  َواْلِؿْؾُؽ ، الظَّاِهرِ  ّـَ ، َضاِهًرا السَّ
 كِقَّتََفا َلؽِ

رُ  ةً  َجاكِبَِفا فِل ُتَمثِّ لِ  ِحؾَُّفا الـَِّؽاِح  بَِفَذا َلَفا َيْحُصُؾ  َفاَل  َخاصَّ  َأنْ  َتْؼِصدْ  َلؿْ  َحقُْث  :لأِْلَوَّ

 َوَقدْ  ،َغقَْرهُ  َزْوًجا َتـْؽَِح  بَِلنْ  اْلِحؾُّ  َطؾََّؼ  َقدْ  َواْلُؼْرآنُ  ُتـَْؽَح  َأنْ  َقَصَدْت  َوإِكََّؿا َتـْؽَِح 

مَ   كَِؽاٌح  ُهـَاكَ  َيُؽقنَ  َأنْ  تَِضلَيؼْ ، [23٢البؼرة:] ﴾جب يئ  ىئ مئ﴿: َقْقَلفُ  َأنَّ  َتَؼدَّ

ـْ  َحِؼقَؼةً  ـْ  َلؿْ  ُمَحؾِّاًل  َكانَ  َفنَِذا، َحِؼقَؼةً  َزْوٌج  ُهقَ  لَِزْوٍج  ِجَفتَِفا مِ  َتقًْسا َبْؾ  ،َزْوًجا َيُؽ

 ه.اُمْستََعاًرا

يؿقؾ إىل صحة العؼد، فؾق غقَّرِت الؿرأُة كقتَفا،  فشقخ اإلسالم  ُ :قهت

د احتقاًصا فال وأحبت الؿؼام مع الزو ج الثاين: فال يحتاج إىل تجديد العؼد، ولق ُجدِّ
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بلس، وأما إذا استؿرت طىل كقتفا فال يجقز لؾزوج أن يستؿتع هبا بعد أن يعؾؿ  

 .حالتفا، ولف حؼ الػسخ هبذا العقب العظقؿ

 وأما إذا طؾؿ الزوج بحال الؿرأة حقـ العؼد: فالعؼد باصؾ، واهلل أطؾؿ.
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ـْ َأبِل هُ  (006)   َرْيَرَة َوَط

ِ
اكِل»: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ـْؽُِح الزَّ  َٓ َي

َّٓ ِمْثَؾفُ  َرَواُه َأْحَؿُد، َوَأُبقَداُود، َوِرَجاُلُف ثَِؼاٌت. .«الَؿْجُؾقُد إ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 ايعهؼ. ذهِ ايعٚاد مبٔ تبني ظْاٖا، ٚنصا ز:1ش َػأي١

  ذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل أكف يحرم طىل العػقػ أن يتزوج بزاكقة مل تتب مـ

 ڃ  ڃ﴿هذه الجريؿة، وكذا العؽس، واستدلقا بحديث الباب، وبؼقلف تعاىل: 

 ﴾ژ  ڈ ڈ ڎ ڌڎ  ڌ ڍ  ڍ ڇ   ڇ ڇ ڇ  چ چ چ چ

 ، وهذا مذهب أمحد، وإسحاق، وأبل طبقد وغقرهؿ.[3الـقر:]

 ٺ ٺ ٺ﴿ىل جقاز ذلؽ، واستدلقا بؼقلف تعاىل: وذهب مجفقر العؾؿاء إ 

، [32الـقر:] ﴾ٻ ٻ ٱ﴿، وبعؿقم ققلف تعاىل: [24الـساء:] ﴾ٿ ٺ

وقالقا: أية الؿذكقرة لقس فقفا دلقؾ طىل الؿـع مـ الـؽاح، فؿـفؿ مـ قال: 

، ومـفؿ مـ قال: لقس الؿراد بذلؽ ﴾ٻ ٻ ٱ﴿هل مـسقخة بأية: 

ٓ يجقز لؾزاين تزوجفا، والزاكقة ٓ يجقز لفا تزوج الـؽاح، بؼريـة أنَّ الؿشركة 

، أي: ٓ يزين: فالؿعـك )الزاين ٓ ﴾چ ڃ﴿الؿشرك، قالقا: فالؿؼصقد بؼقلف 

 يزين إٓ بزاكقة أو مشركة( وهذا مذهب مالؽ، والشافعل، وأبل حـقػة وغقرهؿ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طبد القارث، طـ حبقب، حدثـل (، مـ صريؼ 2٢52(، وأبقداود )2/324. أخرجف أمحد )ذػٔ (1)

بف. وإسـاده حسـ، رجالف ثؼات، إٓ  الؿؼبري، طـ أبل هريرةطؿرو بـ شعقب، طـ سعقد 

 . الصحقح الؿسـديف  بـ شعقب: فنكف حسـ الحديث، وقد حسـف شقخـا  طؿرو
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ح شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة، والحافظ ابـ الؼقؿ الؼقل إول.   وقد رجَّ

َوَأّما كَِؽاُح الّزاكِقَِة َفَؼْد َصّرَح  (5/114 :)زاد الؿعاديف   ابً القيه قال

ـْ َكَؽَحَفا َفُفَق إّما َزانٍ  ،ُسبَْحاَكُف َوَتَعاَلك بِتَْحِريِؿِف فِل ُسقَرةِ الـّقرِ  اهللُ  َأْو  ،َوَأْخبََر َأّن َم

َفنِْن َلْؿ َيْؾتَِزْمُف  :َٓ  َأوَ  ،ُف َوَيْعتَِؼَد ُوُجقَبُف َطَؾقْفِ َفنِّكُف إّما َأْن َيْؾتَِزَم ُحْؽَؿُف ُسبَْحاكَ  :ُمْشِركٌ 

ُثّؿ َصّرَح  ،َفُفَق َزانٍ  :َوإِْن اْلتََزَمُف َواْطتََؼَد ُوُجقَبُف َوَخاَلَػفُ  ،َفُفَق ُمْشِركٌ  :َوَلْؿ َيْعتَِؼْدهُ 

َٓ َيْخَػك َأنّ  ،[3 :]الـّقرُ  ﴾ژ  ڈ ڈ ڎ﴿ :َفَؼاَل  ،بِتَْحِريِؿفِ  َيِة  َو ْٔ َدْطَقى َكْسِخ ا

ـْ َأْضَعِػ َما ُيَؼاُل  [34:]الـّقرُ  ﴾ٻ ٻ ٱ﴿ :بَِؼْقلِفِ 
َوَأْضَعُػ مِـُْف َحْؿُؾ  ،مِ

َيةِ  :الـَّؽاِح َطَؾك الّزَكك ْٔ ّٓ بَِزاكِقٍَة َأْو ُمْشِرَكٍة ) :إْذ َيِصقُر َمْعـَك ا َٓ َيْزكِل إ الّزاكِل 

 ّٓ َٓ َيْزكِل بَِفا إ ـْ مِثِْؾ َهَذا َوَكاَلُم اهلل ( َزاٍن َأْو ُمْشِركٌ َوالّزاكِقَُة   .َيـْبَِغل َأْن ُيَصاَن َط

ْحَصانِ  قال: َماِء بَِشْرِط اإْلِ  ،َكقَْػ َوُهَق ُسبَْحاَكُف إّكَؿا َأَباَح كَِؽاَح اْلَحَرائِِر َواإْلِ

 ڻ ڻ   ں ں ڱ ڱ ڱ﴿ :َفَؼاَل  ،َوُهَق اْلِعّػةُ 

نِّكَؿا َأَباَح كَِؽاَحَفا فِل َهِذهِ اْلَحاَلِة فَ  ،[25:]الـَّساءُ ﴾ہ  ۀ ۀ ڻ ڻ

َلِة الْ  ،ُدوَن َغقِْرَها َٓ ـْ َباِب َد
َْصِؾ َطَؾك  :َؿْػُفقمِ ـَوَلقَْس َهَذا مِ ْٕ َْبَضاَع فِل ا ْٕ َفنِّن ا

 ،ِؾ التّْحِريؿِ َفقُْؼتََصُر فِل إَباَحتَِفا َطَؾك َما َوَرَد بِِف الّشْرُع َوَما َطَداُه َفَعَؾك َأْص  ،التّْحِريؿِ 

 [26الـقر:] ﴾ۋ ٴۇ ۈ ۈ﴿ :َوَأْيًضا َفنِّكُف ُسبَْحاَكُف َقاَل 

ـْ  َواكِل، َوَهَذا َيْؼتَِضل أَنَّ َم .َواْلَخبِقْثَاُت: الزَّ ـّ ـّ َفُفَق َخبِقٌث مِثُْؾُف  َتَزّوَج بِِف

ـْ َأْقبَِح اْلَؼبَائِِح أَْن َيُؽقَن الّرُجُؾ َزْوَج َبِغّل  قال: َوُقبُْح َهَذا ُمْستَِؼّر  ،َوَأْيًضا َفِؿ
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ـُ َأْن ُتْػِسَد  ،فِل فَِطِر اْلَخْؾِؼ   َٓ ُيْمَم َوُهَق ِطـَْدُهْؿ َغاَيُة الَؿَسبِّة. َوَأْيًضا: َفنِّن اْلبَِغّل 

ـْ َغقِْرهِ 
ًدا مِ َٓ  َوالتّْحِريُؿ َيثْبُُت بُِدوِن َهَذا. ،َطَؾك الّرُجِؾ فَِراَشُف َوُتَعّؾَؼ َطَؾقِْف َأْو

ـَ الَؿْرَأةِ اّلتِل َوَجَدَها ُحبَْؾك  ملسو هيلع هللا ىلصْيًضا: َفنِّن الـّبِّل َوأَ  ـَ الّرُجِؾ َوَبقْ َفّرَق َبقْ

ـْ  الّزَكك مِ
(1)

. 

ـَ َأبِل َمْرَثٍد اْلَغـَِقّي اْستَْلَذَن الـّبِّل  :َوَأْيًضا أَْن َيتََزّوَج َطـَاَق  ملسو هيلع هللا ىلصَفنِّن َمْرَثَد ْب

(2)َٓ َتـْؽِْحَفا :َوَقاَل  ،آَيَة الـّقرِ  ملسو هيلع هللا ىلص ُسقُل اهللَفَؼَرَأ َطَؾقِْف رَ  ،َوَكاَكْت َبِغقّا
 ه.ا

ففذا بحٌث مػقٌد، مختصٌر فقف الؽػاية يف هذه الؿسللة إن شاء اهلل تعاىل، وما 

 .انصٌاةرجحف ابـ الؼقؿ هق 

وقد استػاد بعض كالمف مـ شقخف شقخ اإلسالم، وهق ترجقح اإلمام ابـ 

 .طؾقفؿا، وباهلل التقفقؼطثقؿقـ، واإلمام القادطل رمحة اهلل 

وكؿا يحرم طىل الرجؾ الزواج بالزاكقة: فقحرم أيًضا طىل الؿرأة أن 

بزاين. تتزوج
(3)
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( مـ صريؼ 7/157(، والبقفؼل )2131(، وأبق داود )693أخرجف سعقد بـ مـصقر ) ععٝـ. (1)

 ،ملسو هيلع هللا ىلصفرفع ذلؽ إىل الـبل  ،ا وجدها حبىلامرأة فؾؿا أصاهب أن رجال تزوجسعقد بـ الؿسقب مرساًل، 

. ففق مرسؾ ضعقػ، وقد وصؾف إبراهقؿ بـ أبل وجؾدها مائة ،وجعؾ لفا الصداق ،فػرق بقـفؿا

 يحقك، وجعؾف طـ بصرة الغػاري، وهق متروك. 

( بنسـاد 7/153(، والبقفؼل )6/66ل )والـسائ (،2٢51وأبق داود )(، 3177أخرجف الترمذي ) (2)

 بـ شعقب، طـ أبقف، طـ جده. حسـ، طـ طؿرو

  (9/562.)الؿغـل(، واكظر: 32/1٢9-125) مجؿقع الػتاوىاكظر بحث شقخ اإلسالم يف  (3)
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ُٜؿط  إٔ تعتس بعس ايع٢ْ َع ايتٛب١؟ ز:2ش َػأي١  ٌٖ 

لؽـ مالؽ (: 32/11٢) مجؿقع الػتاوىكؿا يف   قال ػيخ اإلطالو

لؽـ إذا  ،ذا كاكت حاماًل وأبق حـقػة يجقز العؼد قبؾ آستبراء إ ،يشترط آستبراء

 :اوالشافعل يبقح العؼد والقطء مطؾؼً  ، ٓ يجقز وصلها حتك تضعكاكت حاماًل 

وأبقحـقػة يػرق  ،هذا ملخذه ،وحؽؿف ٓ يؾحؼف كسبف ،ٕن ماء الزاين غقر محترم

 ،اا لقس مـف قطعً فنن الحامؾ إذا وصئفا استؾحؼ ولدً  :بقـ الحامؾ وغقر الحامؾ

لؽـ مالؽ  ،انصٌاةوهق  ،ومالؽ وأمحد يشترصان آستبراء ،بخالف غقر الحامؾ

والرواية إخرى طـ أمحد هل التل  ،وأمحد يف رواية يشترصان آستبراء بحقضة

 .مـ ثالث حقض أكف ٓبدَّ  :طؾقفا كثقر مـ أصحابف كالؼاضل أبل يعىل وأتباطف

 ،طؾقفا طدة فنن هذه لقست زوجة يجب :والصحقح أكف ٓ يجب إٓ آستبراء فؼط

وتؾؽ ٓ يجب طؾقفا إٓ  ،ولقست أطظؿ مـ الؿستبرأة التل يؾحؼ ولدها سقدها

وإن قدر أهنا حرة كالتل أطتؼت بعد وطء سقدها وأريد  ،ففذه أوىل ،آستبراء

وٓ  ،فنن هذه طؾقفا استبراء طـد الجؿفقر :تزويجفا إما مـ الؿعتؼ وإما مـ غقره

كالؿقصقءة بشبفة التل يؾحؼ ولدها بالقاصئ مع وهذه الزاكقة لقست  ،طدة طؾقفا

 هاا.أن يف إيجاب العدة طىل تؾؽ كزاطً 

اإلستبراء  :يؼال لف (ٓ حرمة لؿاء الزاين) :مـ قال(: و32/112)  وقال

فنن اإلكسان لقس لف أن يستؾحؼ  :بؾ لحرمة ماء الثاين ،مل يؽـ لحرمة ماء إول

 هاوكاكت قد طؾؼت مـ الزاين. وكذلؽ إذا مل يستبرئفا ،ا لقس مـفولدً 
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ٓ حيؾ لرجؾ يممـ باهلل والققم أخر أن يسؼل ماءه زرع »ويف الحديث  ُ :قهت 

«غقره
(1)

(: أنَّ الـبل 1441) صحقح مسؾؿيف  ، ويف حديث أبل الدرداء 

 ُف ُيرِيُد َأْن يُ » :َفَؼاَل  ،اْمَرَأةٍ ُمِجحٍّ َطَؾك َباِب ُفْسَطاطٍ  َطَؾك َأَتك  «؟ؾِؿَّ بَِفاَلَعؾَّ

ـًا َيْدُخُؾ َمَعُف َقْبَرهُ » :ملسو هيلع هللا ىلص َفَؼاَل َرُسقُل اهلل .َكَعؿْ  :َفَؼاُلقا ُف َلْع ـَ َكْقَػ  ،َلَؼْد َهَؿْؿُت َأْن َأْلَع

َٓ َيِحؾُّ َلفُ  ُثُف َوُهَق  َٓ َيِحؾُّ َلفُ  ،ُيَقرِّ  «؟َكْقَػ َيْسَتْخِدُمُف َوُهَق 

العؼد إذا حصؾ صحقح، ولؽـ يػتل بلنَّ  وقد كان شقخـا مؼبؾ القادطل 

ٓ يؼرهبا حتك يستبرئفا، وإن كاكت حاماًل فال يؼرهبا حتك تضع، وهق ققٌل قريب، 

واهلل أطؾؿ.
(2)

  

 إشا ذضًت ايتٛب١ َٔ ايطجٌ ٚاملطأ٠، ؾٌٗ ذبٌ يًصٟ ظ٢ْ بٗا؟ ز:3ش َػأي١

  أكثر أهؾ العؾؿ طىل الحؾ والجقاز: لعدم وجقد دلقؾ يؿـع ذلؽ، وكؿا تحؾ

هذا الؼقل طـ طؿر، وابـ طباس، وجابر ، وجاء طـ  لغقره تحؾ لف، وصحَّ 

 غقرهؿ.

  وجاء طـ ابـ مسعقد، وطائشة .أهنؿا ٓ يزآن زاكققـ ما اجتؿعا 

والذي يظفر أهنؿا أرادا قبؾ التقبة كؿا جاء ما يدل طىل ذلؽ يف أثر ابـ 

مسعقد، واهلل أطؾؿ.
(3)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.111٢رقؿ ) البؾقغسقليت تخريجف يف  (1)

  (3/62.)هتذيب الســ (9/562- )الؿغـلواكظر:  (2)

 (.7/2٢2-2٢6) مصـػ طبدالرزاق (9/564 )الؿغـلاكظر:  (3)
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ٌٍ، أٚ ظ٢ْ ظٚجٗا، ؾٌٗ ٜٓؿػذ ايٓ ز:4ش َػأي١  هاح؟إشا ظْت اَطأ٠ٝ ضج

  طامة أهؾ العؾؿ طىل أنَّ الـؽاح ٓ يـػسخ، وجاء طـ مؽحقل أكف ٓ يحؾ لف

ق بقـفؿا، ولقس لفا شلء. وجاء طـ طظ آجتؿاع معفا، وقال جابر  : يػرَّ

  ق بقـفؿا، وصحَّ طـ ابـ طباس أكف أمر الرجؾ بػراقفا، وقال ابـ  أكف فرَّ

 : ٓ يؼرهبا.طؿر 

 ؽ مثؾ هذه. قال ابـ الؿـذر: لعؾ مـ كره هذه قال أمحد: ٓ أرى أن يؿس

الؿرأة إكؿا كرهفا طىل غقر وجف التحريؿ: فقؽقن مثؾ ققل أمحد هذا. قال أمحد: 

 وٓ يطمها حتك يستبرئفا بثالث ِحقَض.

: وإَْوَلك أكف يؽػل استبراؤها بحقضة واحدة: ٕهنا تؽػل قال ابً قذامة 

ا طتؼت بؿقت سقدها، أو بنطتاق سقدها، فقؽػل يف استبراء اإلماء، ويف أم القلد إذ

ههفـا، والؿؼصقد هفـا مجرد آستبراء، وقد حصؾ بحقضة، فتؽػل.ا
(1)

 

 إشا عًِ ايطجٌ َٔ جاضٜت٘ ايٝؿُحٛض؟ ز:5ش َػأي١

  ،قال أمحد: ٓ يطمها: لعؾفا تؾحؼ بف ولًدا لقس مـف. وهق ققل الحسـ

 .سقريـ وابـ

 رئفا، وصحَّ فعؾ ذلؽ طـ ابـ ومذهب الجؿفقر أكف لف أن يطلها بعد أن يستب

، وسعقد بـ الؿسقب.طباس 
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (6/82.)ابـ أبل شقبة (9/258 )البقان (9/565 )الؿغـلاكظر:  (1)

 (.7/2٢8) طبدالرزاق( 6/8٢) ابـ أبل شقبة (9/566 )الؿغـلاكظر:  (2)
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 إشا ظ٢ْ بأخت اَطأت٘، أٚ أَٗا، ؾٌٗ ذبطّ عًٝ٘ اَطأت٘؟ ز:6ش َػأي١

  ،جاء طـ بعض أهؾ العؾؿ أهنؿ قالقا: تحرم طؾقف امرأتف، جاء طـ الحسـ

 وجاء طـ ابـ مسعقد، وطؿران.

أبل سؾقؿ.  وٓ يثبت طـفؿا، فػل كال اإلسـاديـ ضعػ: فإول فقف: لقث بـ

 وأخر مـ صريؼ: قتادة طـ طؿران، ومل يسؿع مـف.

  وصحَّ طـ ابـ طباس  وهق انصحيحأنَّ ذلؽ ٓ يحرم طؾقف امرأتف، وهق ،

ققل صائػة مـ أهؾ العؾؿ.
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (6/83-84.)ابـ أبل شقبةواكظر:  (1)



 184 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 
ـْ َطائَِشَة  (009) َجَفا َرُجٌؾ ُثؿَّ  َوَط َقاَلْت: َصؾََّؼ َرُجٌؾ اْمَرَأَتُف َثاَلًثا َفتََزوَّ

َؼَفا قَ   َصؾَّ
ِ
َجَفا، َفَسَلَل َرُسقَل اهلل ُل َأْن َيتََزوَّ  ملسو هيلع هللا ىلصبَْؾ َأْن َيْدُخَؾ بَِفا، َفَلَراَد َزْوُجَفا إَوَّ

ـْ َذلَِؽ، َفَؼاَل:  ، َحتَّك َيُذوَق أَخُر »َط ُل  َٓ ـْ ُطَسْقَؾتَِفا َما َذاَق إَوَّ  . ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف،«ِم

َوالؾَّْػُظ لُِؿْسؾٍِؿ.
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 إشا طَّل ايطجٌ اَطأت٘ ح٬ّحا، ؾُت٢ حيٌ ي٘ تعٚجٗا؟ ز:1ش َػأي١

ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ ﴿قال اهلل طز وجؾ يف كتابف الؽريؿ: 

جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج مج جح مح 

 .[23٢البؼرة:] ﴾جخ حخ

 قن لؾزوج إول الزواج هبا إن تزوجفا رجؾ ومجفقر العؾؿاء وطامتفؿ يبقح

 الؿذكقر  آخر ودخؾ هبا، ويستدلقن طىل اشتراط الدخقل هبا بحديث طائشة

 يف الؽتاب، فتبقـ أنَّ الؿراد بالـؽاح الؿذكقر يف أية هق العؼد مع القطء.

  وقد اشترط الحسـ حصقل اإلكزال، وٓ دلقؾ طىل هذا الشرط: فننَّ ذوق

اد بف حالوة الجؿاع، وقد يحصؾ اإلكزال مـ غقر مجاع، وقد العسقؾة الؿر

 يحصؾ الجؿاع بغقر إكزال.

  وذهب سعقد بـ الؿسقب إىل أنَّ العؼد بزوج آخر كؽاح رغبة يؽػل يف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 115( )1433(، ومسؾؿ )5261أخرجف البخاري ) (1)
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ًانصحيح قٌل ،  إحاللفا لألول: لظاهر أية، وكلكف مل يبؾغف حديث طائشة

.اجلًيٌز
(1)

 

 ألٍٚ بجالثة طسٚط:ُٜشتفاد َٔ اآلٜة ٚاحلدٜح أْٗا حتٌ ي

 أن تـؽح زوًجا غقره، فال يحؾفا وطء السقد إن كاكت أمة. ا٭ٍٚ:

غار،  ايثاْٞ: أن يؽقن الـؽاح صحقًحا، فال يحؾفا كؽاٌح محرٌم كـؽاح الشِّ

 والتحؾقؾ وغقرمها طـد مجفقر العؾؿاء، خالًفا لؾحؽؿ، والشافعل يف الؼقل الؼديؿ.

جفا، وهق ققل طامة العؾؿاء كؿا تؼدم.أن يدخؾ هبا، ويطلها يف فر ايثايث:
(2)

 

؟  ًٓ اختؾػ أهؾ العؾؿ يف شرٍط رابٍع، وهق: هؾ ُيشترط أن يؽقن القطء حال

 بؿعـك أكف لق جامعفا يف رمضان وهق صائؿ، أو يف حال إحرامف، فال تحؾ لألول؟

اشترط ذلؽ مالؽ، وأكثر الحـابؾة، ومل يشترصف الشافعل، وأبق حـقػة، 

، وصححف ابـ قدامة: ٕكف قد حصؾ مجاع يف طؼد صحقح، واإلثؿ وبعض الحـابؾة

، واهلل أطؾؿ.ًىٌ األقسةطؾقف بؿباشرة الجؿاع يف غقر وقت ِحؾِّف، 
(3)
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 (.548/1٢) الؿغـل (5317 )الػتحاكظر:  (1)

 (.549/1٢) الؿغـلاكظر:  (2)

 (.-549/1٢) الؿغـلاكظر:  (3)
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َٝاِز َٚاخِل  َباُب ايَهَفاَءِة 

ـِ ُطَؿَر  (009) ـِ اْب   َط
ِ
الَعَرُب بَْعُضُفْؿ َأْكَػاُء »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

اًمابَْعضٍ  َّٓ َحائًِؽا َأْو َحجَّ . َرَواُه الَحاكُِؿ، َوفِل «، َوالَؿَقالِل بَْعُضُفْؿ َأْكَػاُء بَْعٍض، إ

، َواْستَـَْؽَرُه َأُبقَحاتِؿٍ  .إْسـَادِِه َراٍو َلْؿ ُيَسؿَّ
(1)

 

ـِ َجبَ  (000) ـْ ُمَعاذِ ْب اِر َط ٍؾ بَِسـٍَد ُمـَْؼطٍِع.َوَلُف َشاِهٌد ِطـَْد البَزَّ
(2)

 

ـْ َفاصَِؿَة بِـِْت َققٍْس  (9999) . «اْكؽِِحل ُأَساَمةَ »َقاَل َلَفا:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ  َوَط

َرَواُه ُمْسؾِؿ.
(3)

 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (9999) ، َأْكؽُِحقا َأبَا َيا بَـِل بََقاَضةَ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ  ،َوَط

ـٍْد، َواْكؽُِحقا إَلْقفِ  اًما «ِه َرَواُه َأُبقَداُود، َوالَحاكُِؿ بَِسـٍَد َجقٍِّد.. َوَكاَن َحجَّ
(4)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. وهق الؿستدرك(، مـ صريؼ الحاكؿ، ومل أجده يف 7/134. أخرجف البقفؼل )ععٝـ باطٌ (1)

، وفقف طـعـة ابـ جريج. وسئؾ طـف أبقحاتؿ فؼال: كذب ٓ أصؾ  ضعقػ: ٕن يف إسـاده مـ مل يسؿَّ

(. وجاء مـ حديث 1869) اإلرواءٓ تخؾق مـ متروك أو كذاب. اكظرها يف  لف. ولؾحديث صرق

 (، ويف إسـاده: الحؽؿ بـ طبداهلل إيظ يروي الؿقضقطات. 7/135طائشة طـد البقفؼل )

( مـ صريؼ سؾقؿان بـ أبل الجقن، 3/62-63) القهؿ واإليفام. أخرجف البزار كؿا يف ععٝـ (2)

د بـ معدان، طـ معاذ مرفقًطا بف. وهذا إسـاد ضعقػ: ٕن خالد بـ طـ ثقر بـ يزيد، طـ خال

 معدان مل يسؿع مـ معاذ، وسؾقؿان ٓ يعرف. 

 (. 148٢أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (3)

محاد بـ سؾؿة، طـ محؿد بـ ( مـ صريؼ 2/164(، والحاكؿ )21٢2. رواه أبقداود )ذػٔ (4)

 حسـ.  بف، وهذا إسـاد طؿرو، طـ أبل سؾؿة، طـ أبل هريرة
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 حاديثاملسائل واألحكام املستفادة من األ

 اعتباض ايهؿا٠٤ يف ايطجٌ املتعٚد. ز:1ش َػأي١

َص ابـ الؼقؿ   زاد الؿعاديف هذه الؿسللة بؽالم كػقس  لخَّ

(5/158-161). 

 چ  چ چ چ ڃ ڃ    ڃ ڃ ڄ﴿َتَعاَلك:  َقاَل اهللُ :  فقال

 ٴۇ ۈ﴿ :َوَقاَل َتَعاَلك ،[13 :]اْلُحُجَراُت  ﴾ڌ ڌ ڍ ڍ   ڇ ڇڇ ڇ

 ،[71:]التّْقَبةُ  ﴾گ گ  گ گ ک﴿ :َوَقاَل  ،[1٢:]اْلُحُجَراُت  ﴾ۋ

 ٺ ڀٺ ڀ ڀ  ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿َوَقاَل َتَعاَلك: 

 .[195:ِطْؿَرانَ  ]آُل  ﴾ٺ ٺ

َبَْقَض » :ملسو هيلع هللا ىلصَوَقاَل  ِٕ  َٓ َٓ لَِعَجِؿّل َطَؾك َطَربِّل َو َٓ َفْضَؾ لَِعَربِّل َطَؾك َطَجِؿّل َو

ـْ ُتَراٍب  ،َطَؾك َأْسَقدَ  ـْ آَدَم َوآَدُم ِم ـّاُس ِم ّٓ بِالّتْؼَقى ال َْسَقَد َطَؾك َأبَْقَض إ
ِٕ  َٓ «َو

(1)
، 

ُؿّتُؼقَن َحْقُث َكاُكقا ـَأْولَِقائِل الْ  إنَّ  ،ُفاَلٍن َلْقُسقا لِل بَِلْولَِقاءَ  إّن آَل بَـِل» :ملسو هيلع هللا ىلصَوَقاَل 

ـَ َكاُكقا .«َوَأْي
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يف  ( بنسـاد صحقح طـ صحابل مبفؿ، وصححف شقخـا القادطل 5/411أخرجف أمحد ) (1)

الصحقح الؿسـد ( 1523رقؿ.) 

، وبؼقة لػظف: (، طـ طؿرو بـ العاص 215(، ومسؾؿ برقؿ )599٢برقؿ ) البخاريأولف يف  (2)

، فؼد أخرجف أمحد «ادتؼون... إنَّ أولقائي»، وأما ققلف: «...، إكام ويل اهلل وصالح ادممـني»

(، وإسـاده صحقح، وصححف شقخـا القادطل 93)ص السـة(، وابـ أبل طاصؿ يف 5/235)

  يفالصحقح الؿسـد (11٢8.) 



 188 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

ُف َوُخُؾَؼفُ » قال: ملسو هيلع هللا ىلصَطـُْف  التّْرمِِذّي َوفِل   ـَ ـْ َتْرَضْقَن دِي َفَلْكؽُِحقُه  ؛إَذا َجاَءُكْؿ َم

َْرِض َو  ْٕ ـٌَة فِل ا ـْ فِْت ّٓ َتْػَعُؾقُه َتُؽ َوإِْن َكاَن فِقِف؟  ،َقاُلقا: َيا َرُسقَل اهلل «َفَساٌد َكبِقٌر إ

ُف َوُخُؾَؼفُ » :َفَؼاَل  ـَ ـْ َتْرَضْقَن دِي َثاَلَث َمّراٍت. «َفَلْكؽُِحقهُ  ؛إَذا َجاَءُكْؿ َم
(1)

 

ـْدٍ » :لِبَـِل َبقَاَضةَ  ملسو هيلع هللا ىلص بِلُّ َوَقاَل الـَّ   ،َحّجاًما َوَكانَ  ،«َوَأْكؽُِحقا إَلْقفِ  ،َأْكؽُِحقا َأبَا ِه

هُ  ملسو هيلع هللا ىلصَوَزّوَج الـّبِّل  َٓ ـِ َحاِرَثَة َمْق ـْ َزْيِد ْب
َوَزّوَج  ،َزْيـََب بِـَْت َجْحٍش اْلُؼَرِشقَّة مِ

ـْ ُأَساَمَة اْبـِفِ 
ـُ َرَباٍح بُِلْخِت َطبِْد  ،َفاصَِؿَة بِـَْت َققٍْس اْلِػْفِرّيَة اْلُؼَرِشقَّة مِ َوَتَزّوَج باَِلُل ْب

ـِ طَ  ـِ ْب  ﴾ۉ ۉ ۅ ۅ﴿َتَعاَلك:  َوَقْد َقاَل اهللُ  ،ْقٍف الّرْحَؿ

 .[3:]الـَّساءُ  ﴾ک ک ڑ ڑ ژ   ژ﴿َوَقْد َقاَل َتَعاَلك:  ،[26:]الـّقرُ 

ـِ فِل اْلَؽَػاَءةِ َأْصاًل  ملسو هيلع هللا ىلصَفَاّلِذي َيْؼتَِضقِف ُحْؽُؿُف  ًٓ  ،اْطتِبَاُر الّدي ُج وَّ َفاَل ُتزَ  ،َوَكَؿا

َٓ َطِػقَػةٌ  ،ُمْسؾَِؿٌة بَِؽافِرٍ  َوَلْؿ َيْعتَبِْر اْلُؼْرآُن َوالّسـُّة فِل اْلَؽَػاَءةِ َأْمًرا َوَراَء  ،بَِػاِجرٍ  َو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، مـ صريؼ: طبداهلل بـ مسؾؿ بـ هرمز، طـ محؿد، وسعقد 1٢85. أخرجف الترمذي )ععٝـ (1)

ـاد ضعقػ: لضعػ طبداهلل بـ مسؾؿ، وجفالة ابـل طبقد، طـ أبل حاتؿ الؿزين، بف. وهذا إس

(، مـ صريؼ: -2/164(، والحاكؿ )1٢84محؿد، وسعقد. ولف صريؼ أخرى طـد الترمذي )

 ، بف.طبدالحؿقد بـ سؾقؿان، طـ محؿد بـ طجالن، طـ ابـ وثقؿة، طـ أبل هريرة 

طجالن،  : قد خقلػ طبدالحؿقد بـ سؾقؿان: فرواه الؾقث بـ سعد، طـ ابـالترمذي  

: وحديث الؾقث أشبف، ومل يعد -يعـل البخاري-مرساًل. قال محؿد  ملسو هيلع هللا ىلصطـ أبل هريرة، طـ الـبل 

 هحديث طبدالحؿقد محػقًضا.ا

 فالراجح أنَّ الحديث مـؼطع: ٕنَّ ابـ طجالن مل يدرك أبا هريرة.  ُ:قهت

مطر،  (، ويف إسـاده: طؿار بـ5/1728، طـد ابـ طدي )وقد جاء الحديث طـ ابـ طؿر 

 كذاب متروك، وقال ابـ طدي: يف أحاديثف طـ مالؽ بقاصقؾ.

 فالحديث ضعقػ، وٓ يرتؼل إىل الحسـ، واهلل أطؾؿ.  ُ:قهت
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َٓ ِصـَاَطةٌ  ،َوَلْؿ َيْعتَبِْر َكَسبًا ،ُؿْسؾَِؿِة كَِؽاَح الّزاكِل اْلَخبِقِث ـَفنِّكُف َحّرَم َطَؾك الْ  :َذلَِؽ    ،َو

َٓ ِغـًك َٓ ُحّرّيةً  ،َو ـّ كَِؽاَح اْلُحّرةِ الـِّسقبَِة اْلَغـِقِّة إَذا َكاَن َطِػقًػا َفَجّقَز لِْؾَعبِْد الْ  :َو ِؼ

ـَ كَِؽاَح اْلُؼَرِشقّات ،ُمْسؾًِؿا ـَ كَِؽاَح  ،َوَجّقَز لَِغقِْر اْلُؼَرِشقّق َولَِغقِْر اْلَفاِشِؿقّق

 ُؿقِسَراِت.ـَولِْؾُػَؼَراِء كَِؽاَح الْ  ،اْلَفاِشِؿقّاِت 

إّكَفا  :َفَؼاَل َمالٌِؽ فِل َضاِهِر َمْذَهبِفِ  ،فِل َأْوَصاِف اْلَؽَػاَءةِ َوَقْد َتـَاَزَع اْلُػَؼَفاُء 

ـَ اْلُعقُقِب.
اَلَمُة مِ ُة، َوالسَّ يَّ ، َواْلُحرِّ ـُ ْي يـ. َوفِل ِرَواَيٍة َطـُْف: إِكَّفا َثاَلَثة: الدِّ  الدِّ

. ـُ ـُ  :ِرَواَيٍة َطـْفُ  َوَقاَل َأْحَؿُد فِل َوَقاَل َأُبق َحـِقَػَة: ِهَل الـَّسُب َوالّدي ِهَل الّدي

ـُ  :َوالـَّسُب َخاّصًة. َوفِل ِرَواَيٍة ُأْخَرى: ِهَل َخْؿَسةٌ   ،َواْلُحّرّيةُ  ،َوالـَّسُب  ،الّدي

إْحَداُهَؿا: أَّن اْلَعَرَب  :َؿاُل. َوإَِذا ُاْطُتبَِر فِقَفا الـَّسُب َفَعـُْف فِقِف ِرَواَيتَانِ ـَوالْ  ،َوالّصـَاَطةُ 

ّٓ ُقَرِشّل  :ْؿ لِبَْعٍض َأْكَػاٌء. الثّاكِقَةُ َبْعُضفُ  َٓ ُيَؽافُِئُفْؿ إ َٓ  ،َأّن ُقَرْيًشا  َوَبـُق َهاِشٍؿ 

ّٓ َهاِشِؿّل.   ُيَؽافُِئُفْؿ إ

ـُ   ،َوالّصـَاَطةُ  ،َواْلُحّرّيةُ  ،َوالـَّسُب  ،َوَقاَل َأْصَحاُب الّشافِِعّل: ُيْعتَبَُر فِقَفا الّدي

ـْ الْ 
 ،اْطتِبَاُرُه فِقَفا :ُؿـَّػَرةِ. َوَلُفْؿ فِل اْلقََساِر َثاَلَثُة َأْوُجفٍ ـُعقُقِب الْ َوالّساَلَمُة مِ

َفاْلَعَجِؿّل َلقَْس ِطـَْدُهْؿ ُكْػئًا  ،ُؿُدِن ُدوَن َأْهِؾ اْلبََقادِيـَواْطتِبَاُرُه فِل َأْهِؾ الْ  ،َوإِْلَغاُؤهُ 

َٓ َغقُْر اْلُؼَرِشّل لِْؾُؼَرِش  ،لِْؾَعَربِّل  َٓ َغقُْر اْلَفاِشِؿّل لِْؾَفاِشِؿقّةِ  ،قّةِ َو َٓ َغقُْر الْ  ،َو ُؿـْتَِسبَِة ـَو

ـْ َلقَْس ُمـْتَِسبًا إَلقِْفَؿاـإَلك اْلُعَؾَؿاِء َوالّصَؾَحاِء الْ  ـَ ُكْػئًا لَِؿ َٓ اْلَعبُْد ُكْػئًا  ،َؿْشُفقِري َو

َْصؾِ  ،لِْؾُحّرةِ  ْٕ َٓ اْلَعتِقُؼ ُكْػئًا لُِحّرةِ ا ـْ َلْؿ  ،َو ـْ َمّس الّرّق َأَحَد آَبائِِف ُكْػئًا لَِؿ َٓ َم َو

ـْ آَبائَِفا
َٓ َأَحًدا مِ ُّمَفاِت َوْجَفانِ  ،َيَؿّسَفا ِرّق َو ْٕ ـْ بِِف َطقٌْب  ،َوفِل َتْلثِقِر ِرّق ا َٓ َم َو



 19٢ ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 ،اَن ُمـَّػًرا َكاْلَعَؿكَوكَ  ،َفنِْن َلْؿ َيثْبُْت اْلَػْسُخ  :ُمثْبٌِت لِْؾَػْسِخ ُكْػئًا لِؾّسؾِقَؿِة مِـْفُ  

َٓ  ،َفَقْجَفاِن. َواْختَاَر الّروَياكِّل َأّن َصاِحبَُف َلقَْس بُِؽْػءٍ  ،َوَتْشِقيِف اْلِخْؾَؼةِ  ،َواْلَؼْطعِ  َو

َٓ  ،َواْلَخقّاِط َوَكْحِقِهَؿا ،َواْلَحاِرُس ُكْػئًا لِبِـِْت التّاِجرِ  ،َواْلَحائُِؽ  ،اْلَحّجامُ  َو

َٓ اْلَػاِسُؼ ُكْػئًا لِْؾَعِػقَػةِ  ،بِـِْت اْلَعالِؿِ الُؿْحتَِرُف لِ  َٓ الْ  ،َو ـْ  ،ُؿبْتَِدُع لِؾّسـّقّةِ ـَو
َوَلؽِ

َْولِقَاِء. ْٕ  اْلَؽَػاَءُة ِطـَْد اْلُجْؿُفقِر ِهَل َحّؼ لِْؾَؿْرَأةِ َوا

َيٌة فِل  ،ُثّؿ اْختََؾُػقا َٓ ـْ َلُف ِو اْلَحاِل. َوَقاَل َفَؼاَل أَْصَحاُب الّشافِِعّل: ِهَل لَِؿ

َْولِقَاِء َقِريُبُفْؿ َوَبِعقُدُهؿْ  :َأْحَؿُد فِل ِرَواَيةٍ  ْٕ ـْ َلْؿ َيْرَض مِـُْفؿْ  ،َحّؼ لَِجِؿقِع ا َفَؾُف  :َفَؿ

 ،َفاَل َيِصّح ِرَضاُهْؿ بِنِْسَؼاصِفِ  ،إّكَفا َحّؼ اهلل :اْلَػْسُخ. َوَقاَل َأْحَؿُد فِل ِرَواَيٍة َثالِثَةٍ 

ـْ َطؾَ 
َٓ ُتْعتَبَُر اْلُحّرّيةُ َوَلؽِ َٓ اْلقََسارُ  ،ك َهِذِه الّرَواَيِة  َٓ الّصـَاَطةُ  ،َو َٓ الـَّسُب  ،َو  ،َو

ـُ َفَؼطْ  ـْ  :إّكَؿا ُيْعتَبَُر الّدي َٓ َأَحٌد مِ الُعَؾَؿاِء إِنَّ كَِؽاَح اْلَػِؼقِر  َفنِّكُف َلْؿ َيُؼْؾ َأْحَؿُد َو

َٓ لِْؾُؿقِسَرةِ َباصٌِؾ، َوإِْن َرِض  َٓ َيُؼقُل ُهَق َو َأَحٌد: إّن كَِؽاَح اْلَفاِشِؿقِّة لَِغقِْر  قَت، َو

ـْ  :َوإِّكَؿا َكبّْفـَا َطَؾك َهَذا .َواْلُؼَرِشقِّة لَِغقِْر اْلُؼَرِشّل َباصٌِؾ  ،اْلَفاِشِؿّل 
َّن َكثِقًرا مِ

ِ
ٕ

َأْو لِْمَدمِّل؟ َوُيْطؾُِؼقَن َمَع  َهْؾ ِهَل َحّؼ هلل :َأْصَحابِـَا َيْحُؽقَن اْلِخاَلَف فِل اْلؽَِػاَءةِ 

ـْ التَّساُهِؾ َوَطَدِم التّْحِؼقِؼ  .َؿْذُكقَرةُ ـإّن اْلَؽَػاَءَة ِهَل اْلِخَصاُل الْ  :َقْقلِِفؿْ 
َوفِل َهَذا مِ

ف. .اكتفك كالمف َما فِقفِ   بـِصِّ

أنَّ الصحقح أنَّ الؿعتبر بالؽػاءة هق الديـ، أما أصاًل  وخالصة ما تقذو:

: فعامة أهؾ العؾؿ طىل اطتباره ف ًٓ ؿجؿع طؾقف: فال تزوج الؿسؾؿة بؽافر، وأما كؿا

إٓ أنَّ محؿد بـ الحسـ مل يعتبر الديـ إٓ أن يؽقن مؿـ يسؽر، ويخرج، ويسخر 
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 مـف الصبقان. 

ومجفقر أهؾ العؾؿ ٓ يعدون الؽػاءة شرًصا لؾـؽاح، بؾ شرًصا لؾزومف، وطـ 

 لصحتف، وقد أشار إىل ذلؽ ابـ الؼقؿ كؿا تؼدم. أمحد رواية أنَّ ذلؽ شرًصا

وحؼ الػسخ طـد الجؿفقر لؾؿرأة وإولقاء، ولؽـ طـد الشافعل، ومالؽ أنَّ 

، وطـد أمحد: مجقع إولقاء مـ َقُرَب  ًٓ الػسخ لألولقاء الذيـ يستحؼقن العؼد حا

 مـفؿ، ومـ َبُعَد.

 مل يؽـ لؾباققـ الػسخ.وقال أبق حـقػة: إذا رضقت الؿرأة، وبعض إولقاء 

طىل أنَّ الػسخ بؽؾ فسؼ محؾ كظر، وأشار إىل  وقد كبَّف اإلمام ابـ طثقؿقـ 

أنَّ الػسؼ الذي يػسخ فقف ما فقف ضرر طىل الؿرأة يف ديـفا، ومثَّؾ طىل ذلؽ بشرب 

 الخؿر.

وتؼدم اطتبار أن يؽقن طػقًػا، وباهلل التقفقؼ. ُ :قهت
(1)
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ـْ َطائَِشةَ  (9999) ـَ َطتََؼْت  َطَؾك َزْوِجَفا َبِريَرةُ  ْت رَ قِّ َلْت: ُخ َقا  َوَط ُمتََّػٌؼ . ِحق

َطَؾقِْف فِل َحِديٍث َصِقيٍؾ.
 (1)

 

: َأنَّ َزْوَجَفا َكاَن َطبًْداَولُِؿْسؾٍِؿ َطـَْفا 
(2)

ا ، َوفِل ِرَواَيٍة َطـَْفا: َكاَن ُحرا
(3)

. 

ُل َأْثبَُت.َوا  َٕوَّ

ـِ َطبَّاٍس  (9999) ـِ اْب ِطـَْد البَُخاِريِّ َأكَُّف َكاَن َطبًْدا. ،َوَصحَّ َط
(4)

 

 ناملسائل واألحكام املستفادة من احلديي

١ََٔ إشا عتكت ذبت عبس. ز:1ش َػأي١  خٝاض اٜ٭

دلَّ حديُث الباب طىل أنَّ لفا الخقار، وقد ُكِؼؾ طىل ذلؽ اإلمجاع، كؼؾف ابـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 14( )15٢4(، ومسؾؿ )5٢97أخرجف البخاري ) (1)

 (. 13( )11( )15٢4أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (2)

(. قال طبدالرمحـ بـ الؼاسؿ: وكان زوجفا 12( )15٢4ت يف مسؾؿ، وإكؿا يف مسؾؿ برقؿ )لقس (3)

ا، قال شعبة: ثؿ سللتف طـ زوجفا فؼال: ٓ أدري.   حرا

( مـ صريؼ إسقد طـ طائشة، وفقف: قال إسقد: 6754) صحقحفوقد أخرج البخاري يف 

ا. هؽذا مـ ققلف.   وكان زوجفا حرا

 ل إسقد مـؼطع، وققل ابـ طباس رأيتف طبًدا أصح. قال البخاري: قق

ا( أمحد ) (، وابـ أبل شقبة 6/42وقد أخرج الرواية الؿقصقلة طـ طائشة بزيادة )كان حرا

 أن الرواية الؿقصقلة مدرجة وأن الصحقح أكف مـ ققل إسقد.  ( وقد بقـ الحافظ 4/395)

، فترجح رواية  ًٓ مـ قال: كان طبًدا بالؽثرة، وأيًضا فآل الؿرء قال: وطىل تؼدير أن يؽقن مقصق

ـُ أختفا، وتابعفؿا غقرمها، فروايتفؿا أوىل  ـُ أخل طائشة، وطروَة اب أطرف بحديثف، فنن الؼاسَؿ اب

  (5284.)الػتحه مـ رواية إسقد، فنهنؿا أقعد بعائشة وأطؾؿ بحديثفا، واهلل أطؾؿ. ا

ا إما أن ت  ُ:قهت  ؽقن مدرجة مـ ققل إسقد، أو تؽقن ومهًا، واهلل أطؾؿ.فالرواية بلكف كان حرا

  (5284.)الػتحوقد أشار الدارقطـل، والبخاري إىل ترجقح رواية مـ قال: إكف كان طبًدا. 

 (. 5283أخرجف البخاري برقؿ ) (4)
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د البر، وابـ قدامة، وابـ بطال، وابـ الؼقؿ وغقرهؿ.الؿـذر، وابـ طب

(1)
 

 إشا عتكت ا٭١َ ذبت ُذطٍّ؟ ز:2ش َػأي١

  ،ذهب مجفقر العؾؿاء إىل أكف ٓ خقار لفا، وهق ققل سعقد، والحسـ، وططاء

وسؾقؿان بـ يسار وغقرهؿ، وهق مذهب مالؽ، والشافعل، وأمحد يف الؿشفقر 

ُتفؿ أنَّ الحديث القراد جاء فقؿا  إذا كاكت أمة تحت طبد: فنهنا حقـ طـف، وحجَّ

ا:  طتؼت زالت الؽػاءة، وأصبح ٓ ُيؽافئفا: ٕكف طبٌد، وأما إذا كان زوجفا ُحرا

 فنكف يؽافئفا، فال خقار لفا.

  وذهب مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ إىل أنَّ لفا الخقار، وهق ققل صاوس، وابـ

أمحد، سقريـ، ومجاهد، والثقري، وهق ققل أصحاب الرأي، ورواية طـ 

واختاره شقخ اإلسالم، وابـ الؼقؿ، وقآ: إنَّ سبب تخققر إمة هق كقهنا 

مؾؽت كػسفا: فنهنا يف حال كقهنا أمة مؾؽ لغقرها، وٓ طبرة بنذهنا، فؾؿا مؾؽت 

.  كػسفا اطتبر إذهنا، وٓ فرق يف ذلؽ بقـ أن تؽقن تحت طبد، أو ُحرٍّ

َهَذا َيْرِجُع إَلك َأّن اْلَؽَػاَءَة (، َت َكاقِصٍ َكُؿَؾْت َتحْ ) : َقْقُلفؿ: قال ابً القيه

ْبتَِداءِ 
ِ

َؿْرَأُة َكَؿا ُتَخقُّر ـَفنَِذا َزاَلْت ُخقَّرْت الْ  ،ُمْعتَبََرٌة فِل الّدَواِم َكَؿا ِهَل ُمْعتَبََرٌة فِل آ

ـِ  ،إَذا َباَن الّزْوُج َغقَْر ُكْػٍء َلَفا ـْ َوْجَفقْ
ََُوَهَذا َضِعقٌػ مِ ُٖ َأّن ُشُروَط الـَّؽاِح  ا:ٜأَذُس

َٓ ُيْشتََرُط َأْن َتُؽقَن ـَوَكَذلَِؽ َتَقابُِعُف الْ  ،َٓ ُيْعتَبَُر َدَواُمَفا َواْستِْؿَراُرَها ُؿَؼاِرَكُة لَِعْؼِدهِ 

ْبتَِداِء ُدوَن الدّ ـِرَضك الّزْوَجِة َغقِْر الْ  َفنِنَّ  :َتَقابَِع فِل الّدَوامِ 
ِ

 ،َوامِ ُؿْجبََرةِ َشْرٌط فِل آ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ْحَرامِ  ،َوالّشاِهَدانِ  ،َوَكَذلَِؽ اْلَقلِّل   ـْ َيْؿـَُع  ،َواْلِعّدةِ  ،َوَكَذلَِؽ َماكُِع اإْلِ َوالّزَكك ِطـَْد َم

ـْ اْشتَِراِط اْلَؽَػاَءةِ  :إّكَؿا َيْؿـَُع اْبتَِداَء اْلَعْؼِد ُدوَن اْستَِداَمتِفِ  ،كَِؽاَح الّزاكِقَةِ 
َفاَل َيْؾَزُم مِ

ْٔٞ:َفا. َها َوَدَوامُ اْستِْؿَرارُ  اْشتَِراطٍ  اْبتَِداءَ  َأّكُف َلْق َزاَلْت اْلَؽَػاَءُة فِل أَْثـَاِء الـَّؽاِح  ايٓثا

َلْؿ َيثْبُْت اْلِخقَاُر َطَؾك َضاِهِر  :أَْو ُحُدوِث َطقٍْب ُمقِجٍب لِْؾَػْسِخ  ،بِِػْسِؼ الّزْوِج 

َْص  ،َؿْذَهِب ـالْ  ْٕ َحاِب َوَمْذَهُب َمالٍِؽ. َوَأْثبََت اْلَؼاِضل اْلِخقَاَر َوُهَق اْختِقَاُر ُقَدَماِء ا

إْن َحَدَث  :َوَقاَل الّشافِِعّل  ،َوَيْؾَزُمُف إْثبَاُتُف بُِحُدوِث فِْسِؼ الّزْوِج  ،بِاْلَعقِْب اْلَحادِِث 

. :َوإِْن َحَدث بِالّزْوَجةِ  ،َثبََت اْلِخقَارُ  :بِالّزْوِج  ـِ كظر بؼقة الؿراد، واه اَفَعَؾك َقْقَلقْ

 بحثف يف هذه الؿسللة: فنكف مػقد.

: وقد ُيؼال: إْن كان سقدها قد أكرهفا طىل  قال اإلماو ابً عثينني

 هالزواج: ُخقِّرت، وإن كاكت مل ُتؽره ورضقت بف: فال خقار لفا.ا

بريرة هؾ كاكت راضقة بزوجفا  مل يسلل الـبل  :ُ نو قبل أثٌ عجد اهلل غفس اهللُ

حف شقخ حقـ العؼد، أم أُ  كرهت طؾقف؟ فدلَّ طىل طدم اطتبار ذلؽ، وما رجَّ

، واهلل أطؾؿ.انصٌاةاإلسالم، وابـ الؼقؿ هق 
(1)

  

 إشا اختاضت املطأ٠ ايؿطام، ؾٌٗ ٖٛ ؾػذ، أٚ ط٬م؟ ز:3ش َػأي١

  ،أكثر أهؾ العؾؿ طىل أكف ُيَعدُّ فسًخا ٓ صالًقا، وجاء طـ مالؽ، وإوزاطل

لفؿ طىل ذلؽ دلقؾ صحقح، وضاهر حديث والؾقث أكف ُيَعدُّ صؾؼة بائـة، ولقس 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 زاد الؿعاد (5/258- )الشرح الؿؿتع( 69/1٢) الؿغـل (5282) الػتحاكظر:  (1)

(5/169- )آختقارات (.223)ص 



َٝاِض  َٚاشٔب  195 َباُب ايٜهٜؿا٠ٔ٤َ 

 
.بريرة يدل طىل أكف فسخ، والطالق بقد الرجؾ وإمر هفـا بقد الؿرأة، واهلل أطؾؿ

(1)
 

 ٌٖ خٝاض املطأ٠ ع٢ً ايؿٛض، أّ ع٢ً ايطاخٞ؟ ز:4ش َػأي١

  قال أصحاب الرأي: خقار الؿرأة ما دامت يف مجؾس الحؽؿ: فنْن فارقتف فال

 خقار لفا.

 ا يؿتد ثالثة أيام. وطـف ققل آخر أكف طىل الػقر. وطـف وطـ الشافعل أنَّ خقاره

ققل ثالث أكف طىل التراخل. وهذا الؼقل قال بف مالؽ، وإوزاطل، وأمحد، وقال 

بف مـ التابعقـ: كافع، وسؾقؿان بـ يسار، والزهري، وقتادة وغقرهؿ. وصحَّ طـ 

 وغقره. مقصن مالؽما يدل طؾقف كؿا يف  ابـ طؿر، وحػصة 

خقَّرها ومل يحدد لفا أجاًل، وٕكف حؼ  : ٕنَّ الـبل انصٌاةهق  انقٌل ًىرا

ثبت  لفا، فال يزول هذا الحؼ يف وقت معقـ إٓ بدلقؾ، وٕنَّ ابـ طؿر، وحػصة 

.طـفؿا الؼقل بف، قال ابـ طبد البر: ٓ أطؾؿ لفؿا مخالًػا مـ الصحابة. واهلل أطؾؿ
(2)

 

 ٝاضٖا؟إشا أَهٓت٘ َٔ ْؿػٗا، ؾٌٗ ٜػكط خ ز:5ش َػأي١

 إن كاكت تعؾؿ أنَّ لفا الخقار شرًطا: فقسؼط خقارها.

: اتػؼقا طىل أهنا إن أمؽـتف مـ وصئفا: سؼط  قال احلافظ ابً ححش

 هخقارها.ا

 .الؿقصنوصحَّ طـ ابـ طؿر، وحػصة الؼقل بف كؿا يف 
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 (.79، 7٢/1٢) الؿغـل (5282 )الػتحاكظر:  (1)

  (2/562-563.)مقصل مالؽ (5/173 )زاد الؿعاد( -71/1٢) الؿغـل (5284 )الػتحاكظر:  (2)



 196 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

   وأما إن كاكت ٓ تعؾؿ أنَّ لفا الخقار، فإكثر طىل أنَّ لفا الخقار، وٓ يسؼط

ذلؽ، وهق ققل إوزاطل، والثقري، ومحاد، وططاء، وإسحاق، والشافعل، ب

 ومجاطة مـ الحـابؾة.

  ٓوقال مجاطٌة مـ الحـابؾة، وبعض الشافعقة: يسؼط خقارها وإن مل تعؾؿ، و

، وهق ترجقح ابـ الؼقؿ، واهلل أطؾؿ.انقٌل األًلهق  ًانصٌاةدلقؾ طىل ذلؽ، 
(1)

  

 أذسُٖا ٖٚٛ َعػط؟ إشا ناْت ا٭١َ يٓؿػني، ٚأعتل ز:6ش َػأي١

  مذهب الشافعل، وأمحد يف رواية أْن ٓ خقار لفا: ٕهنا لقست حرة كامؾة

 أثبت الخقار لؿـ كؿؾ لفا الحرية. الحرية، والـبل 

  ،وطـ أمحد رواية أنَّ لفا الخقار: ٕهنا أكؿؾ مـ العبد: فنهنا ترث وتقرث

 وتحجب بؼدر ما فقفا مـ الحرية.

 أطؾؿ.، واهللًانقٌل األًل أقسة
(2)

  

ٝ٘ا، حِ عتكت، ؾٌٗ هلا ايؿػذ؟ ز:7ش َػأي١  إشا طًكٗا ط٬ٟقا ضجع

  مجاطٌة مـ الحـابؾة طىل أنَّ لفا الػسخ: ٕهنا ما زالت يف طصؿتف، ولف حؼ

 ، إرجاطفا: فنِن اختارت الػسخ بطؾت الرجعة، وإن اختارت البؼاء معف: صحَّ

 وسؼط الخقار، وتبؼك طىل طدهتا.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2/562-563.)الؿقصل (5/173 )زاد الؿعاد( 72/1٢) الؿغـل (5284 )الػتحاكظر:  (1)

 (.74-75/1٢) الؿغـلاكظر:  (2)



َٝاِض  َٚاشٔب  197 َباُب ايٜهٜؿا٠ٔ٤َ 

  الحـابؾة إىل أكف ٓ طبرة بآختقار يف زمـ  وذهب الشافعل، ومجاطٌة مـ

العدة: ٕكف زمـ هل صائرة فقف إىل بقـقكة: فآختقار مؿتـع، قالقا: فنن اختارت 

 البؼاء: فال يسؼط خقارها، وما زال لفا الخقار إذا ارتجعفا.

، وهق اختقار ابـ الؼقؿ، واهلل أطؾؿ.انصحيحهق  ًانقٌل األًل
(1)

  

 ا ظٚجٗا قبٌ إٔ تؿػذ؟إشا عتكت أ١َ ؾًٛكٗ ز:8ش َػأي١

  مذهب مجاطة مـ الحـابؾة، والشافعقة وققع الطالق: ٕهنا قبؾ الػسخ ما

زالت امرأة لف، وهق اختقار ابـ الؼقؿ، وقال مجاطة مـ الحـابؾة، والشافعقة: 

يققػ الطالق: فنن مل تػسخ وقع، وإن فسخت تبَقَـَّا أنَّ الطالق وقع طىل غقر 

.يح انقٌل األًلًانصحامرأة لف: فال يؼع. 
(2)

  

 َاشا عٔ املٗط إشا ؾػدت؟ ز:9ش َػأي١

إذا كان الػسخ بعد الدخقل هبا: فالؿفر ثابت، وهق لؾسقد، إن شاء أقره 

ك، أم مفر الؿثؾ؟  بقدها، وإن شاء أخذه. وهؾ القاجب الؿفر الؿسؿَّ

  ،القاجب هق الؿفر الؿسؿك: ٕكف كؽاح صحقح، وهذا مذهب الحـابؾة

ان دخؾ هبا قبؾ العتؼ: فالقاجب الؿفر الؿسؿك، وقال أصحاب الشافعل: إن ك

 وإن كان دخؾ هبا بعد العتؼ: فالقاجب مفر الؿثؾ، وهذا التػصقؾ ٓ دلقؾ طؾقف.

  ،وإذا كان الػسخ قبؾ الدخقل هبا: فال مفر لفا وٓ لؾسقد، وهق مذهب أمحد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/173.)زاد الؿعاد( 77/1٢) الؿغـلاكظر:  (1)

  (5/174.)الزاد( 78/1٢) الؿغـلاكظر:  (2)



 198 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 والشافعل، وطـ أمحد رواية أنَّ لؾسقد كصػف. 

يدخؾ هبا، ومل يطؾؼفا، بؾ كان الػسخ مـ قبؾفا،  : ٕكف ملًانصحيح انقٌل األًل

واهلل أطؾؿ.
(1)

  

إذا اختارت الؿعتؼة زوجفا بشرط أن يزيد يف الؿفر: صح شرصفا،  تيبيُ:

والزيادة لفا، ولقست لؾسقد.
(2)

  

فسخ الؿعتؼة ٓ يحتاج إىل حؽؿ حاكؿ: ٕكف أمٌر مجؿع طؾقف غقر  

فنن كاكت تحت ُحرٍّ احتاج إىل ذلؽ. مجتفد فقف، هذا إذا كاكت تحت طبد:
(3)

  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/174-175.)الزاد( 76/1٢) الؿغـلاكظر:  (1)

 (.8٢/1٢) الؿغـل اكظر: (2)

 (.79/1٢) الؿغـلظر: اك (3)



َٝاِض  َٚاشٔب  199 َباُب ايٜهٜؿا٠ٔ٤َ 

 
ْيَؾِؿلِّ  (9999) ـِ َفقُْروَز الدَّ اِك ْب حَّ ـِ الضَّ ـْ َأبِقِف  ،َوَط َقاَل: ُقْؾت: َيا َرُسقَل  ،َط

 
ِ
 إكِّل َأْسَؾْؿت َوَتْحتِل ُأْختَاِن، َفَؼاَل َرُسقُل اهلل

ِ
َتُفََم ِشْئت»: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ْؼ َأيَّ . َرَواُه «َصؾِّ

ُف  ، َوَأَطؾَّ اَرُقْطـِّل، َوالبَقَْفِؼلُّ ـُ ِحبَّاَن، َوالدَّ َحُف اْب َّٓ الـََّسائِّل، َوَصحَّ َأْحَؿُد، َوإَْرَبَعُة إ

. الُبَخاِريُّ
(1)

 

ـْ َأبِقِف  (9999) ـْ َسالٍِؿ َط ـَ َسَؾَؿَة أَْسَؾؿَ  َوَط ، َوَلُف َطْشُر كِْسَقةٍ، َأنَّ َغقْاَلَن ْب

ـَ َمَعُف، َفَلَمَرُه الـَّبِلُّ  ،  ملسو هيلع هللا ىلصَفَلْسَؾْؿ ّـَ َأْرَبًعا. َرَواُه َأْحَؿُد، َوالتِّْرمِِذيُّ أَْن َيتََخقََّر مِـُْف

، َوَأُبقُزْرَطةَ  ُف الُبَخاِريُّ ـُ ِحبَّاَن، َوالَحاكُِؿ، َوَأَطؾَّ َحُف اْب ، َوَأُبقَحاتٍِؿ.َوَصحَّ
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وابـ ماجف 113٢( )1129(، والترمذي )2243(، وأبقداود )4/232. أخرجف أمحد )ععٝـ (1)

(، كؾفؿ مـ صريؼ 7/184(، والبقفؼل )3/273(، والدارقطـل )4155(، وابـ حبان )1951)

 أبل وهب الجقشاين، طـ الضحاك بـ فقروز، طـ أبقف، بف. 

: التاريخ الؽبقرأبل وهب والضحاك، وقال البخاري يف  وإسـاده ضعقػ: لجفالة حال

الضحاك بـ فقروز الديؾؿل طـ أبقف روى طـف أبق وهب الجقشاين ٓ يعرف سؿاع بعضفؿ مـ 

 هبعض. ا

(، 2/192(، والحاكؿ )4156(، وابـ حبان )1128(، والترمذي )2/13. أخرجف أمحد )صرٝس (2)

، طـ أبقف بف. والحديث ضاهر إسـاده الصحة، ولؽـ كؾفؿ مـ صريؼ معؿر، طـ الزهري، طـ سامل

قد أطؾف البخاري وأبقزرطة وأبقحاتؿ، وكذلؽ مسؾؿ، وأمحد، والترمذي. فؿـفؿ مـ يعؾف 

 بآختالف يف إساكقد، ومـفؿ مـ يرجح إرسالف، وهؿ إكثر. 

 لف إسـاد آخر سـده صحقح، ولقس مـ صريؼ الزهري:   ُ:قهت

(، مـ صريؼقـ صحقحقـ إىل أبل بريد 272، 3/271، والدارقطـل )(7/183أخرجف البقفؼل )

طؿرو بـ يزيد الجرمل ثـا سقػ بـ طبقداهلل الجرمل ثـا سرار أبقطبقدة العـزي طـ أيقب طـ كافع 

وسامل طـ ابـ طؿر فذكره. وفقف )تسع كسقة(. وهذا إسـاد صحقح رجالف ثؼات، وقد صححف 

 هذا فالحديث صحقح إن شاء اهلل، وباهلل التقفقؼ. ، فعىل الجامع الصحقحيف  شقخـا 



 2٢٢ ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 
ـِ َطبَّاٍس  (9996) ـِ اْب ـِ  اْبـَتَُف َزْيـََب  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َردَّ الـَّبِلُّ  َوَط َطَؾك َأبِل الَعاِص ْب

ِل، َوَلْؿ ُيْحِدْث كَِؽاًحا ـَ بِالـَِّؽاِح إَوَّ بِقِع، َبْعَد ِستِّ ِسـِق اُه َأْحَؿُد، َوإَْرَبَعُة َروَ . الرَّ

َحُف َأْحَؿُد، َوالَحاكُِؿ. َّٓ الـََّسائِّل، َوَصحَّ إ
(1)

 

ِه أَنَّ الـَّبِلَّ  (9999) ـْ َجدِّ ـْ َأبِقِف َط ـِ ُشَعقٍْب َط ـْ َطْؿِرو ْب َردَّ اْبـَتَُف َزْيـََب  ملسو هيلع هللا ىلصَوَط

ـِ َطبَّاٍس َأْجَقُد إْسـَاًدا، َطَؾك َأبِل الَعاِص بِـَِؽاٍح َجِديٍد. َقاَل التِّْرمِِذيُّ َحِديُث ابْ 

ـِ ُشَعقٍْب  .َوالَعَؿُؾ َطَؾك َحِديِث َطْؿِرو ْب
(2)

 

ـِ َطبَّاٍس  (9999) ـِ اْب َجْت، َفَجاَء َزْوُجَفا َفَؼاَل  َقاَل: أَْسَؾَؿِت  َوَط اْمَرأٌَة َفتََزوَّ

 إكِّل ُكـْت َأْسَؾْؿت
ِ
 َيا َرُسقَل اهلل

ِ
ـْ  ملسو هيلع هللا ىلص، َوَطؾَِؿْت بِنِْساَلمِل َفاْكتََزَطَفا َرُسقُل اهلل

مِ

لِ  َها إَلك َزْوِجَفا إَوَّ ـُ َماَجْف، . َزْوِجَفا أَخِر َوَردَّ َرَواُه َأْحَؿُد، َوَأُبقَداُود، َواْب

ـُ ِحبَّاَن، َوالَحاكُِؿ. َحُف اْب َوَصحَّ
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وابـ ماجف 1143(، والترمذي )224٢(، وأبقداود )1/217. أخرجف أمحد )ذػٔ بؿٛاٖسٙ (1)

(، مـ صريؼ ابـ إسحاق، طـ داود بـ الحصقـ، طـ 3/237( )2/2٢٢(، والحاكؿ )2٢٢9)

الحصقـ، طـ طؽرمة، وابـ  طؽرمة طـ ابـ طباس بف. وإسـاده ضعقػ: لضعػ رواية داود بـ

 إسحاق قد صرح بالتحديث طـد الترمذي والحاكؿ يف الؿقضع الثاين. 

(، 8/32(، وابـ سعد )21٢7ولؽـ لف شاهد مـ مرسؾ الشعبل: أخرجف سعقد بـ مـصقر )

 (. فالحديث حسـ بشقاهده. 8/32بنسـاد صحقح. وآخر مـ مرسؾ قتادة: أخرجف ابـ سعد )

(، مـ صريؼ 2٢1٢(، وابـ ماجف )2٢8-2/2٢7(، وأمحد )1142مذي ). أخرجف الترععٝـ (2)

حجاج بـ أرصاة طـ طؿرو بـ شعقب بف. وإسـاده ضعقػ: ٕن حجاًجا مدلس، وفقف ضعػ ومل 

 يصرح بالتحديث. 

وقال أمحد طؼب الحديث: هذا حديث ضعقػ، أو قال: واٍه، ومل يسؿعف الحجاج مـ طؿرو بـ 

طبقداهلل العرزمل، والعرزمل ٓ يساوي حديثف شقًئا، والحديث شعقب إكؿا سؿعف مـ محؿد بـ 

 هأقرمها طىل الـؽاح إول.ا الصحقح الذي روي أن الـبل 

  =(، وابـ حبان 2٢٢8(، وابـ ماجف )2238(، وأبقداود )1/232. أخرجف أمحد )ععٝـ (3)



َٝاِض  َٚاشٔب  2٢1 َباُب ايٜهٜؿا٠ٔ٤َ 

 
 حاديث األ املسائل واألحكام املستفادة من

 مع ذكر بعض املسائل امللحقة

 إحاديث الؿتؼدمة متعؾؼة بلكؽحة الؿشركقـ، ويف ذلؽ مسائؾ:

 ٌٖ ُتٜكٗط أْهر١ املؿطنني إشا أغًُٛا؟ ز:1ش َػأي١

- (32/174مجؿقع الػتاوىكؿا يف   قال ػيخ اإلطالو ابً تينية

س الققم، (: كاكت مـاكحفؿ يف الجاهؾقة طىل أكحاء متعددة، مـفا: كؽاح الـا175

وذلؽ الـؽاح يف الجاهؾقة صحقح طـد مجفقر العؾؿاء، وكذلؽ سائر مـاكح أهؾ 

الشرك التل ٓ تحرم يف اإلسالم، ويؾحؼفا أحؽام الـؽاح الصحقح مـ اإلرث، 

واإليالء، والؾعان، والظفار، وغقر ذلؽ. وُحؽل طـ مالؽ أكف قال: كؽاح أهؾ 

صؾؼ الؽافر ثالًثا مل يؼع بف صالق، الشرك لقس بصحقح. ومعـك هذا طـده أكف لق 

ولق صؾؼ الؿسؾؿ زوجتف الذمقة ثالًثا، فتزوجفا ذمل ووصئفا: مل يحؾفا طـده، ولق 

 وصئ ذمل ذمقة بـؽاح: مل يصر بذلؽ محصـًا.

وأكثر العؾؿاء يخالػقكف يف هذا، وأما كقكف صحقًحا يف لحقق الـسب،  قال:

، فؾقس هق بؿـزلة وطء الشبفة، بؾ وثبقت الػراش: فال خالف فقف بقـ الؿسؾؿقـ

ان طىل  ا طىل كؽاحفؿا باإلمجاع، وإن كاكا ٓ ُيَؼرَّ لق أسؾؿ الزوجان الؽافران ُأقِرَّ

 .وطء شبفة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ك، طـ (، كؾفؿ مـ صريؼ سؿا1144(، وأخرجف أيًضا الترمذي )2/2٢٢(، والحاكؿ )4159) =

 طؽرمة، طـ ابـ طباس بف. وإسـاده ضعقػ: لضعػ رواية سؿاك طـ طؽرمة، فنهنا مضطربة. 



 2٢2 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 
وقد احتُجَّ هبذا الحديث
(1)

 .طىل أنَّ كؽاح الجاهؾقة صحقح 

 ڎ﴿، وققلف: [4الؿسد:] ﴾ڱ ڱ  ڱ﴿واحتجقا بؼقلف تعاىل: 

وقالقا: قد سؿاها اهلل )امرأة(، وإصؾ يف ، [11/التحريؿ:9الؼصص:] ﴾ڈ

 هاإلصالق الحؼقؼة، واهلل أطؾؿ.ا

(: والصقاب أنَّ أكؽحتفؿ الؿحرمة 224)ص آختقاراتكؿا يف   وقال

يف ديـ اإلسالم حرام مطؾًؼا، إذا مل يسؾؿقا طققبقا طؾقفا، وإن أسؾؿقا ُطِػل لفؿ 

 طـ ذلؽ: لعدم اطتؼادهؿ تحريؿف.

لصحة والػساد، والصقاب أهنا صحقحة مـ وجفقـ: فنن ُأريد واخُتؾِػ يف ا

بالصحة إباحة التصرف، فنكؿا ُيباح لفؿ بشرط اإلسالم، وإن ُأريد كػقذه وترتقب 

أحؽام الزوجقة طؾقف مـ حصقل الحؾ بف لؾؿطؾؼ ثالًثا، ووققع الطالق فقف، 

 وثبقت اإلحصان بف: فصحقح.اكتفك الؿراد.

وَن (: 5/1٢) ؿغـلاليف   وقال ابً قذامة اِر َصِحقَحٌة، ُيَؼرُّ أَْكؽَِحُة اْلُؽػَّ

ـْ َيُجقُز اْبتَِداُء كَِؽاِحَفا فِل  َطَؾقَْفا إَذا أَْسَؾُؿقا َأْو َتَحاَكُؿقا إَلقْـَا، إَذا َكاَكْت اْلَؿْرَأُة مِؿَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كان الؿشركقن طىل مـزلتقـ ، قال: ( طـ ابـ طباس 5286يعـل بف ما أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

أهؾ طفد، ٓ  لأهؾ حرب، يؼاتؾفؿ ويؼاتؾقكف، ومشرك لوالؿممـقـ: كاكقا مشرك ملسو هيلع هللا ىلصمـ الـبل 

مـ أهؾ الحرب مل تخطب حتك تحقض وتطفر، فنذا  فؿ وٓ يؼاتؾقكف، وكان إذا هاجرت امرأةيؼاتؾ

صفرت حؾ لفا الـؽاح، فنن هاجر زوجفا قبؾ أن تـؽح ردت إلقف، وإن هاجر طبد مـفؿ أو أمة 

وإن هاجر طبد أو  -ثؿ ذكر مـ أهؾ العفد مثؾ حديث مجاهد  -ففؿا حران، ولفؿا ما لؾؿفاجريـ 

قال ططاء، طـ ابـ طباس: كاكت قريبة بـت أبل . كقـ أهؾ العفد مل يردوا، وردت أثؿاهنؿأمة لؾؿشر

أمقة طـد طؿر بـ الخطاب، فطؾؼفا فتزوجفا معاوية بـ أبل سػقان، وكاكت أم الحؽؿ بـت أبل 

 .سػقان تحت طقاض بـ غـؿ الػفري، فطؾؼفا فتزوجفا طبد اهلل بـ طثؿان الثؼػل



َٝاِض  َٚاشٔب  2٢3 َباُب ايٜهٜؿا٠ٔ٤َ 

َٓ ُيْعتَ   َٓ ُيـَْظُر إَلك ِصَػِة َطْؼِدِهْؿ َوَكقِْػقَّتِِف، َو بَُر َلُف ُشُروُط أَْكؽَِحِة اْلَحاِل، َو

يَجاِب َواْلَؼبُقِل، َوَأْشبَاِه َذلَِؽ ـالْ  ُفقدِ، َوِصقَغِة اإْلِ ، َوالشُّ ـْ اْلَقلِلِّ
، مِ ـَ باَِل . ُؿْسؾِِؿق

ـَ الْ  .ـِخاَلٍف َبقْ ـَ ـِ إَذا  ُؿْسؾِِؿق ْوَجقْ : أَْجَؿَع اْلُعَؾَؿاُء َطَؾك َأنَّ الزَّ ـُ َطبِْد اْلبَرِّ َقاَل اْب

ـْ َبقْـَُفَؿا  :ُؿَؼاَم َطَؾك كَِؽاِحِفَؿاـَؾَؿا َمًعا، فِل َحاٍل َواِحَدةٍ، َأنَّ َلُفَؿا الْ َأْس  َما َلْؿ َيُؽ

َٓ َرَضاعٌ  وا  ،ملسو هيلع هللا ىلص َوَقْد َأْسَؾَؿ َخْؾٌؼ فِل َطْفِد َرُسقِل اهلل ،َكَسٌب َو َوَأْسَؾَؿ كَِساُؤُهْؿ، َوُأقِرُّ

َٓ َكقِْػقَّتِِف، َوَهَذا  ملسو هيلع هللا ىلص ْؿ َرُسقُل اهللَطَؾك َأْكؽَِحتِِفْؿ، َوَلْؿ َيْسَلْلفُ  ـْ ُشُروِط الـَِّؽاِح، َو َط

ـْ ُيـَْظُر فِل اْلَحاِل، َفنَِذا َكاَكْت الْ 
ُروَرةِ، َفَؽاَن َيِؼقـًا، َوَلؽِ َؿْرَأُة ـَأْمٌر ُطؾَِؿ بِالتََّقاُتِر َوالضَّ

، وَ  :َطَؾك ِصَػٍة َيُجقُز َلُف اْبتَِداُء كَِؽاِحَفا َٓ َيُجقُز اْبتَِداُء كَِؽاِحَفا، ُأقِرَّ ـْ  إِْن َكاَكْت مِؿَّ

بَِب، أَْو الْ ـَكَلَحِد الْ  َماِت بِالـََّسِب أَْو السَّ ةِ، َوالْ ـُؿَحرَّ ةِ، َواْلَقَثـِقَِّة، ـُؿْعتَدَّ ُؿْرَتدَّ

َؼِة َثاَلًثاـَؿُجقِسقَِّة، َوالْ ـَوالْ  َجَفا فِل ا، َلْؿ ُيَؼرَّ  :ُؿَطؾَّ ةِ، َوَأْسَؾَؿا َبْعَد َوإِْن َتَزوَّ ْلِعدَّ

َكََّفا َيُجقُز اْبتَِداُء كَِؽاِحَفا
ِ

ا : ٕ  ه.ااْكِؼَضائَِفا، ُأقِرَّ

 إشا أغًِ ايهاؾط ٚذبت٘ أنثط َٔ أضبع ْػ٠ٛ أغًُٔ َع٘؟ ز:2ش َػأي١

 لقس لف إمساك أكثر مـ أربع كسقة بال خالف طـد أهؾ العؾؿ.

 ّـَ يف  ومذهب الجؿفقر أكف يختار مـفـ أربًعا، ويػارق سائرهـ سقاء تزوجُف

طؼد واحد أو يف طؼقد، وسقاء اختار إوائؾ أو إواخر، واستدلقا طىل ذلؽ 

بحديث غقالن ابـ سؾؿة الذي يف الباب، وٕنَّ كؾ طدد جاز لف ابتداء العؼد 

طؾقف: جاز لف إمساكف بـؽاح مطؾؼ يف حال الشرك، كؿا لق تزوجفـ بغقر 

محد، وإسحاق، والؾقث، وإوزاطل، وهذا ققل مالؽ، والشافعل، وأ شفقد.



 2٢4 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 وغقرهؿ. والثقري 

  وقال أبق حـقػة، وأبق يقسػ: إن كان تزوجفـ يف طؼد: اكػسخ كؽاح

مجقعفـ، وإن كان يف طؼقد: فـؽاح إوائؾ صحقح، وكؽاح ما زاد طىل أربع 

باصؾ: ٕنَّ العؼد إذا تـاول أكثر مـ أربع فتحريؿف مـ صريؼ الجؿع: فال يؽقن 

 ًرا بعد اإلسالم كؿا لق تزوجت الؿرأة زوجقـ يف حال الؽػر ثؿ أسؾؿقا.فقف ُمخقَّ 

بلنَّ ققاسفؿ مخالػ لؾحديث القارد، وٕنَّ أكؽحة الؽػار ٓ ُيشترط  ٚٝأجٝب:

فقفا أن تؽقن طىل شروط العؼد طـد الؿسؾؿقـ كؿا تؼدم تؼريره، وأما تزوج الؿرأة 

تف مؾؽ غقرها، وإن مجعت بقـفؿا: مل بزوجقـ: فننَّ كؽاح الثاين باصؾ: ٕهنا مؾؽ

يصح: ٕهنا مل تؿؾؽف مجقع بضعفا، وٕنَّ ذلؽ لقس بشائع طـد أحد مـ أهؾ 

إديان، وٕنَّ الؿرأة لقس لفا اختقار الـؽاح وفسخف، بخالف الرجؾ.اكتفك 

(.14-15/1٢) الؿغـلمؾخًصا مـ 
(1)

 

 إشا أب٢ إٔ خيتاض َٓٗٔ أضبّعا؟ ز:3ش َػأي١

 ،ُأْجبَِر بِاْلَحبْسِ  :َفنِْن أََبك(: 15/1٢) الؿغـليف   قال ابً قذامة

َنَّ َهَذا َحؼٌّ َطَؾقِْف ُيْؿؽِـُُف إيَػاُؤُه، َوُهَق ُمْؿتَـٌِع مِـُْف، َفُلْجبَِر 
ِ

َوالتَّْعِزيِر إَلك َأْن َيْختَاَر: ٕ

ـِ  ْي ُؿقلِل إَذا ـا ُيَطؾُِّؼ َطَؾك الْ َوَلقَْس لِْؾَحاكِِؿ َأْن َيْختَاَر َطـُْف، َكؿَ  ،َطَؾقِْف، َكنِيَػاِء الدَّ

ْوَجاُت بِاْختِقَاِرِه  ـُ الزَّ ، َوإِكََّؿا َتتََعقَّ ـٍ َنَّ اْلَحؼَّ َهاُهـَا لَِغقِْر ُمَعقَّ
ِ

ـْ الطَّاَلِق: ٕ
اْمتَـََع مِ

َٓ َيْعِرُفُف اْلَحاكِؿُ  نِنَّ اْلَحؼَّ فَ  :ُؿقلِلـَفقَـُقُب َطـُْف فِقِف، بِِخاَلِف الْ  :َوَشْفَقتِِف، َوَذلَِؽ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2/331.)أطالم الؿققعقـ (5/115 )الزادواكظر:  (1)



َٚاشٔب   2٢5 َٝاِضَباُب ايٜهٜؿا٠ٔ٤َ 

 
ـُ اْلَحاكُِؿ إيَػاَءهُ ـالْ 

ـَ ُيْؿؽِ ه.اُؿَعقَّ
(1)

  

 إشا َات قبٌ إٔ خيتاض؟ ز:4ش َػأي١

ٓ يؼقم القارث مؼامف يف آختقار: لؿا ذكركاه قريبًا، وطىل مجقعفـ العدة: ٕنَّ 

الزوجات مل يتعقـ مـفـ، فؿـ كاكت حاماًل فعدهتا بقضعف، ومـ كاكت آيسة، أو 

أشفر وطشر، ومـ كاكت مـ ذوات الُؼروء فعدهتا أصقل  صغقرة فعدهتا أربعة

إجؾقـ، مـ ثالثة قروء، أو أربعة أشفر وطشر: لتؼضل العدة بقؼقـ، هذا مذهب 

الحـابؾة، والشافعقة.
(2)

  

 إشا نإ ايصٟ أغًِ صػرّيا، ٚذبت٘ أنثط َٔ أضبع ْػ٠ٛ؟ ز:5ش َػأي١

 (: وإن226)ص آختقاراتكؿا يف   قال ػيخ اإلطالو ابً تينية

أسؾؿ الؽافر، ولف ولد صغقر: تبعف يف اإلسالم، فنذا كان تحت الصغقر أكثر مـ 

أربع كسقة، فؼال الؼاضل: لقس لقلقف آختقار مـفـ: ٕكف راجع إىل الشفقة، 

: الؿجرد: يققػ إمر حتك يبؾغ فقختار. وقال يف الجامعواإلرادة. ثؿ قال يف 

 ك ُيراهؼ، ويبؾغ أربع طشرة سـة.حتك يبؾغ طشر سـقـ. وقال ابـ طؼقؾ: حت

الققػ هـا ضعقػ: ٕنَّ الػسخ واجب، فقؼقم القيل مؼامف  قال ػيخ اإلطالو:

يف التعققـ، كؿا يؼقم مؼامف يف تعققـ القاجب طؾقف مـ الؿال يف الزكاة 

هوغقرها.ا
(3)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/335.)البقانواكظر:  (1)

  (9/339.)البقان( 16/1٢) الؿغـلاكظر:  (2)

 (.15-16/1٢) الؿغـل (8/217 )اإلكصافواكظر:  (3)



 2٢6 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 
َِ حيضٌ ا٫ختٝاض؟ ز:6ش َػأي١  ٔب

ؽاح همٓء(، يحصؾ آختقار بؿا يدل طؾقف مـ الؽالم بلن يؼقل: )اخترت ك

أو )اخترت همٓء(، أو )أمسؽتفـ(، أو )اخترت حبسفـ(، أو )إمساكفـ(، أو 

( وما أشبف ذلؽ. ّـَ (، أو )َثبَّتُّ كؽاحف ّـَ  )أمسؽت كؽاحف

 وإن قال لؿا زاد طىل إربع: )فسخت كؽاحفـ( فسخ، وكان اختقاًرا لألربع.

عقة أنَّ ذلؽ ُيَعدُّ وأما إذا صؾؼ إحداهـ، أو بعضفـ، فؿذهب الحـابؾة، والشاف

 اختقاًرا لفا: ٕنَّ الطالق ٓ يؽقن إٓ يف زوجة.

 ه: وققؾ: لقس اختقاًرا لفا.ا اإلكصافقال صاحب 

إكَم »: : لؼقلف انصٌاة، وهق وهق ترجقح شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

.«إطَمل بالـقات
(1)

  

ـابؾة، وإن قال: )فارقت همٓء( فقؼع الػسخ فقفـ طـد مجاطة مـ الح

خالًفا لطائػة مـفؿ. انصحيحوالشافعقة، وهق 
(2)

  

 وإن وصئ إحداهـ، ففؾ ُيَعدُّ اختقاًرا لفا؟

  خالًفا  انصحيحأكثر الحـابؾة، والشافعقة طىل أكف يعد اختقاًرا لفا، وهق

مـفؿ. لطائػة
(3)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 آختقارات( 8/22٢) اإلكصاف (9/335-336 )البقان( 16-17/1٢) الؿغـلاكظر:  (1)

 (.32/3٢2) وىمجؿقع الػتا( 227)ص

  (8/221.)اإلكصاف( 17/1٢) الؿغـل (9/336 )البقاناكظر:  (2)

 اكظر الؿصادر السابؼة. (3)



َٝاِض  َٚاشٔب  2٢7 َباُب ايٜهٜؿا٠ٔ٤َ 

 
 إشا اختاض أضبّعا، ؾٌٗ ع٢ً ايباقٝات عس٠؟ ز:7ش َػأي١

ّـَ أَْرَبًعا، َوَفاَرَق : (18/1٢) الؿغـليف   قال ابً قذامة َوإَِذا اْختَاَر مِـُْف

ْختِقَارِ  :اْلبََقاقَِل 
ِ

ّـَ مِـُْف بِآ ّـَ بِ ُف َكَّ
ِ

ـِ اْختَاَر: ٕ ـْ ِحق
ّـَ مِ ُتُف َوَيْحتَِؿُؾ َأْن َتُؽقَن . َفِعدَّ

ّـَ بِنِْساَلمِِف، َوإِكََّؿا َيتَبَقَّ  ّـَ بِ ُف َكَّ
ِ

ـِ أَْسَؾَؿ: ٕ ـْ ِحق
ّـَ مِ ُتُف ـُ َذلَِؽ بِاْختِقَاِرِه، َفقَثْبُُت ِطدَّ

َخُر َحتَّك  ْٔ ـِ َوَلْؿ ُيْسؾِْؿ ا ْوَجقْ ْساَلِم، َكَؿا إَذا َأْسَؾَؿ َأَحُد الزَّ ـِ اإْلِ ـْ ِحق
ُحْؽُؿُف مِ

، َوطِ  ّـَ ـْ َغقِْر َلْػٍظ فِقِف
َكََّفا َتثْبُُت بِنِْساَلمِِف مِ

ِ
ّـَ َفْسٌخ: ٕ ُتَفا َوُفْرَقُتُف ّـَ اْكَؼَضْت ِطدَّ ُتُف دَّ

ةِ الْ  ـْ اْكَػَسَخ كَِؽاُحَفا َكَذلَِؽ ـَكِعدَّ
َة مِ َنَّ ِطدَّ

ِ
 ه.اُؿَطؾََّؼاِت: ٕ

، وكذا ابـ حزم أنَّ الػسقخ لقس فقفا طدة، إكؿا قرر شقخ اإلسالم  ُ :قهت

العدة يف الطالق، والؿتقىف طـفا زوجفا، وإكؿا طؾقفا أن تستبرئ بحقضة: إٓ أنَّ 

لؿختؾعة، وردَّ طؾقف شقخ اإلسالم.ابـ حزٍم استثـك ا
(1)

 

 تفسٜعات:

، َوُقْؾـَا بِتَْعِجقِؾ (: 19/1٢) الؿغـليف   قال ابً قذامة ّـَ إَذا َأْسَؾَؿ َقبَْؾُف

ـِ  ي ةِ. َفاَل َكاَلَم. :اْلُػْرَقِة بِاْختاَِلِف الدِّ ـَ  َوإِْن ُقْؾـَا: َيِؼُػ َطَؾك اْكِؼَضاِء اْلِعدَّ َوَلْؿ ُيْسؾِْؿ

ّـَ َحتَّ  ُتُف يـَانِ  :ك اْكَؼَضْت ِطدَّ ّـَ ُمـُْذ اْختََؾَػ الدِّ ّـَ بِ ُف َّا َأكَّ ّـَ َقبَْؾ  :َتبَقّـَ َؼُف َفنِْن َكاَن َقْد َصؾَّ

ّـَ  تِِف ، َوإِْن  :اْكِؼَضاِء ِطدَّ ـَ ّـَ إَذا أَْسَؾْؿ ، َوَلُف كَِؽاُح َأْرَبٍع مِـُْف ّـَ َّا َأنَّ َصاَلَقُف َلْؿ َيَؼْع بِِف َتبَقّـَ

ّـَ كَ  ، َأْو َضاَهَر، َأْو َقَذَف  :اَن َوصِئَُف ّـَ َّا َأكَُّف َوصَِئ َغقَْر كَِسائِِف، َوإِْن آَلك مِـُْف َتبَقَّـَّا َأنَّ  :َتبَقّـَ

َفنِْن َأْسَؾَؿ : َذلَِؽ َكاَن فِل َغقِْر َزْوِجِف، َوُحْؽُؿُف ُحْؽُؿ َما َلْق َخاَصَب بَِذلَِؽ َأْجـَبِقَّةً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (32/329-335.)مجؿقع الػتاوى (1952( )1992 )الؿحىلاكظر:  (1)



 2٢8 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

ّـَ فِل   ةِ َبْعُضُف َّا أَكََّفا َزْوَجتُُف، َفَقَقَع َصاَلُقُف بَِفا، َوَكاَن َوْصُمُه َلَفا َوْصئًا  :اْلِعدَّ َتبَقّـَ

َؼتِِف. ْمَرأَتِِف.ـَوإِْن َكاَكْت الْ  لُِؿَطؾَّ
ِ

َؼُة َغقَْرَها، َفَقْصُمُه َلَفا َوْطٌء ٓ َوَكَذلَِؽ إْن َكاَن  ُؿَطؾَّ

، َأْو َأَقؾُّ فِل  ،إِْن َصؾََّؼ اْلَجِؿقعَ وَ  ،َوْصُمُه َلَفا َقبَْؾ َصاَلقَِفا ّـَ َفلَْسَؾَؿ َأْرَبُع كِْسَقةٍ مِـُْف

، َوَلْؿ ُتْسؾِْؿ اْلبََقاقِل ّـَ تِِف ْوِجقَُّة فِل الْ  :ِطدَّ َْت الزَّ ، ـَتَعقّـَ ّـَ ُؿْسؾَِؿاِت، َوَوَقَع الطَّاَلُق بِِف

َج  :َفنَِذا َأْسَؾَؿ اْلبََقاقِل ّـَ  َفَؾُف َأْن َيتََزوَّ ُف َلْؿ َيَؼْع َصاَلُقُف بِِف َكَّ
ِ

ٕ : ّـَ  ه.ابِِف

هذه التػريعات مبـقة طىل اطتبار فسخ  :ُ نو قبل أثٌ عجد اهلل غفس اهللُ

الؽافر، أو الؽافرة إذا أسؾؿ أحدمها باكتفاء العدة، ويف الؿسللة خالٌف يليت  كؽاح

 بقاكف إن شاء اهلل.

 ت٢ ٜػًِ ايباقٞ؟إشا أغًِ بعغٗٔ، ؾٌٗ ي٘ تأخري ا٫ختٝاض ذ ز:8ش َػأي١

إَذا َأْسَؾَؿ َوَتْحتَُف َثَؿاِن كِْسَقةٍ ، (: 2٢/1٢) الؿغـليف   قال ابً قذامة

ّـَ ، َوَلُف اْلُقُققُف إَلك َأْن ُيْسؾَِؿ اْلبََقاقِل . ّـَ ، َفَؾُف اْختِقَاُرُه  َفَلْسَؾَؿ َأْرَبٌع مِـُْف

ـَ ، ُثؿَّ َأْسَؾَؿ  تِل َأْسَؾْؿ اْلبَاقِقَاُت ، َفَؾُف اْختِقَاُر اْلَؿقِّتَاِت ، َوَلُف اْختِقَاُر َفنِْن َماَت الالَّ

ْختِقَاَر َلقَْس بَِعْؼِد ، 
ِ

َنَّ آ
ِ

ِء : ٕ َٓ ِء : َوَبْعِض َهُم َٓ اْلبَاقِقَاِت ، َوَلُف اْختِقَاُر َبْعِض َهُم

ْطتِبَارُ 
ِ

ّـَ ، َوآ ِل فِقِف َوَّ ْٕ ْختِقَاِر بَِحاِل ُثبُقتِِف ، َوَحاَل  َوإِكََّؿا ُهَق َتْصِحقٌح لِْؾَعْؼِد ا
ِ

فِل آ

ّـَ َأْحقَاءَ   ه.اُثبُقتِِف ُك

 إشا اختاض ْهاح َٔ أغًُت، ٚإشا ؾػذ ْهاح َٔ أغًُت؟ ز:9ش َػأي١

، (: 2٢/1٢) الؿغـليف   قال ابً قذامة ّـَ َوإِْن َأْسَؾَؿْت َواِحَدُة مِـُْف



َٝاِض  َٚاشٔب  2٢9 َباُب ايٜهٜؿا٠ٔ٤َ 

َوإِْن  َطَؾك َهَذا اْلَقْجِف، اْكَػَسَخ كَِؽاُح اْلبََقاقِل. َجاَز، َفنَِذا اْختَاَر َأْرَبًعا َفَؼاَل: اْختَْرهتَا. 

َنَّ اْلَػْسَخ إكََّؿا َيُؽقُن فِقَؿا َزاَد  َقاَل لِْؾُؿْسؾَِؿِة: اْختَْرت َفْسَخ كَِؽاِحَفا.
ِ

ٕ : َلْؿ َيِصحَّ

َْرَبعِ  ْٕ ـْ ُجْؿَؾِة ا
ْختِقَاُر لأِْلَْرَبِع، َوَهِذهِ مِ

ِ
َْرَبِع، َوآ ْٕ َّٓ َأْن ُيِريَد بِاْلَػْسِخ َطَؾك ا ، إ

َكَُّف كِـَاَيٌة، َوَيُؽقُن َصاَلُقُف َلَفا اْختِقَاًرا َلَفا
ِ

 َوإِْن َقاَل: اْختَْرت ُفاَلَكَة. ،الطَّاَلَق، َفقََؼُع: ٕ

ْختِقَارِ 
ِ

ُف َلقَْس بَِقْقٍت لاِل َكَّ
ِ

ٕ : َكََّفا َجاِرَيٌة إلَ  :َقبَْؾ َأْن ُتْسؾَِؿ، َلْؿ َيِصحَّ
ِ

لَّ َبقْـُقَكٍة، َفاَل ٕ

ْختِقَاُر، َلْؿ َيُجْز  َيِصحُّ إْمَساُكَفا.
ِ

ا َلْؿ َيُجْز آ َكَُّف َلؿَّ
ِ

َوإِْن َفَسَخ كَِؽاَحَفا، َلْؿ َيـَْػِسْخ: ٕ

َفنِْن أَْسَؾَؿْت  :َفُفَق َمْقُققٌف  َوإِْن َكَقى بِاْلَػْسِخ الطَّاَلَق، َأْو َقاَل: َأْكِت َصالٌِؼ. اْلَػْسُخ.

َّٓ  :َوَلْؿ ُيْسؾِْؿ ِزَياَدٌة َطَؾك َأْرَبٍع، َأْو أَْسَؾَؿ ِزَياَدٌة َفاْختَاَرَها َّا ُوُققَع الطَّاَلِق بَِفا، َوإِ َتبَقّـَ

 ه.اَفاَل 

 ٌٖ ي٘ ا٫ختٝاض ٖٚٛ ضبطّ حبخ أٚ عُط٠؟ ز:11ش َػأي١

  انصحيحمـع بعض الشافعقة والحـابؾة ذلؽ، وأكثرهؿ طىل جقاز ذلؽ، وهق :

.ولقس ابتداًء فلشبف الرجعة، واهلل أطؾؿ ؽاح وتعققـ لؾؿـؽقحةاستدامة لؾـٕكف 
(1)

 

 إشا أغًِ ٚذبت٘ أختإ؟ ز:11ش َػأي١

  مذهب الجؿفقر أكف يختار مـفـ واحدة، ويػارق إخرى، وهق ققل

الحسـ، وإوزاطل، والشافعل، وأمحد، ومالؽ، وإسحاق، وأبل طبقد، 

ؼ أيتفَم شئت»واستدلقا طىل ذلؽ بحديث الباب:  نَّ أكؽحة الؽػار ، وٕ«َصؾِّ

 صحقحة، وإكؿا حرم الجؿع يف اإلسالم، فقزيؾف بتطؾقِؼ واحدةٍ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/338.)البقان( 21/1٢) الؿغـلاكظر:  (1)



 21٢ ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

  .وقال أبق حـقػة هفـا كؼقلف يف الزيادة طىل إربع 

، ويدل طؾقف أيًضا حديث غقالن بـ سؾؿة: فنكف يدل ًانصحيح قٌل اجلًيٌز

عف يف طىل التخققر، وإن كان الؽافر قد تزوج واحدة يحرم طؾقف مجعفا مع مـ م

اإلسالم، ومع ذلؽ أمره طؾقف الصالة والسالم بآختقار، وهق كؿا لق صؾؼ أختفا 

قبؾ إسالمف، ثؿ أسؾؿ، وإخرى يف ِحبَالف، وهؽذا الحؽؿ يف الؿرأة وطؿتفا، 

والؿرأة وخالتفا: ٕنَّ الؿعـك يف الجؿقع واحد.
(1)

  

 إشا أغًِ ٚذبت٘ أّ ٚابٓتٗا، ؾأغًُٔ َع٘؟ ز:12ش َػأي١

ؿا: حرمتا طؾقف طىل التلبقد، تحرم إم ٕهنا أم زوجتف، إذا كان قد دخؾ هب

والبـت: ٕكف ربقبتف مـ زوجتف التل دخؾ هبا، قال ابـ الؿـذر: أمجع طىل هذا كؾ 

 مـ كحػظ طـف مـ أهؾ العؾؿ.

وهذا ققل الحسـ، وطؿر بـ طبد العزيز، وقتادة، ومالؽ، وأهؾ الحجاز، 

د ومـ تبعفؿ، وكذلؽ إن دخؾ بإم والثقري، وأهؾ العراق، والشافعل، وأمح

ًٓ بلمفا، وإم حرمت بؿجرد العؼد طىل  وحدها: ٕنَّ البـت تؽقن ربقبتف مدخق

 ابـتفا، وأما إن كان دخؾ بالبـت وحدها فقثبت كؽاحفا، ويػسد كؽاح أمفا.

  وإذا كان مل يدخؾ بقاحدة مـفـ فؿذهب أمحد، والشافعل يف ققٍل، والؿزين

م، ويثبت كؽاح البـت: ٕنَّ إم تحرم بؿجرد العؼد طىل أكف يػسد كؽاح إ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.22/1٢) الؿغـلاكظر:  (1)



َٝاِض  َٚاشٔب  211 َباُب ايٜهٜؿا٠ٔ٤َ 

 
، والبـت ٓ تحرم إٓ [23الـساء:] ﴾گ گ﴿البـت، قال تعاىل: 

 بالدخقل بلمفا.

  وقال الشافعل يف ققٍل: يختار أيتفؿا شاء: ٕنَّ طؼد الشرك إكؿا يثبت لف

 حؽؿ الصحة إذا اكضؿ إلقف آختقار.

)إكؿا يصح العؼد باكضؿام آختقار إلقف( غقر  ، وققلفؿ:ًانصحيح انقٌل األًل

صحقح: فننَّ أكؽحة الؽػار صحقحة يثبت لفا أحؽام الصحة، وكذلؽ لق اكػردت 

كان كؽاحفا صحقًحا ٓزًما مـ غقر اختقار، ولفذا فقض إلقف آختقار، وٓ يصح 

أن يختار مـ لقس كؽاحفا صحقًحا.
(1)

  

 إشا أغًِ ايطجٌ ٚذبت٘ أضبع إَا٤؟ ز:13ش َػأي١

 ّـَ زوجات لف، فؾف أن يختار  إذا أسؾؿ الرجؾ وتحتف إماء، فلسؾؿـ معف، وُك

واحدة مـفـ إن كان طادًما لؾطقل خائًػا مـ الَعـت: فنن كاكت ٓ تعػف فؾف أن 

 يزيد واحدة، وهؽذا، وهق ققل أمحد، والشافعل.

 .وإن طدم فقف الشرصان: يـػسخ الـؽاح طـد أمحد، والشافعل وغقرمها 

 يـػسخ: ٕكَّف استدامة كؽاح ولقس ابتداًء.وقال أبق ثقر ٓ : 

وأجاب الجؿفقر بلنَّ أكؽحة الؽػار ُيَؼرُّ مـفا ما يجقز ابتداؤه، وهذا ٓ يجقز 

ابتداؤه: فال يؼر طؾقف.
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.23-24/1٢) الؿغـلاكظر:  (1)

 (.27-28/1٢) الؿغـلاكظر:  (2)



 212 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 
 إشا نإ ٚاجّسا يًٍٛٛ، حِ أغًُٔ بعس إٔ أعػط؟ ز:14ش َػأي١

قِل، ِجٌد لِؾطَّ َوَلْق َأْسَؾَؿ َوُهَق َوا(: 28/1٢) الؿغـليف   قال ابً قذامة

َنَّ َشَرائَِط الـَِّؽاِح ُتْعتَبَرُ 
ِ

ٕ : ّـَ ، َفَؾُف أَْن َيْختَاَر مِـُْف ـَ ـَ َحتَّك َأْطَسَر، ُثؿَّ َأْسَؾْؿ  َفَؾْؿ ُيْسؾِْؿ

ْساَلِم، َوُهَق ِحقـَئٍِذ َطادٌِم لِؾطَّ  ْختِقَاِر، َوُهَق َوْقُت اْجتَِؿاِطِفْؿ َطَؾك اإْلِ
ِ

قِل فِل َوْقِت آ

ْختِقَاُر. :لِْؾَعـَِت  ٌػ َخائِ 
ِ

ـَ َحتَّك َأْيَسرَ  َفَؽاَن َلُف آ  :َوإِْن َأْسَؾَؿ َوُهَق ُمْعِسٌر، َفَؾْؿ ُيْسؾِْؿ

ْختِقَاُر: لَِذلَِؽ 
ِ

ـْ َلُف آ  ه.اَلْؿ َيُؽ

بعد أن ذكر - (5/135 )زاد الؿعاديف  قال الحافظ ابـ الؼقؿ  

ـِ إَذا : -بآثاًرا، وأحاديث تدل طىل مسائؾ البا ـَ َهَذا اْلُحْؽُؿ َأّن الّزْوَجقْ َفتََضّؿ

ْساَلِم َهْؾ َوَقَع  ،َأْسَؾَؿا َمًعا َفُفَؿا َطَؾك كَِؽاِحِفَؿا ـْ َكقِْػقِّة ُوُققِطِف َقبَْؾ اإْلِ َٓ ُيْسَلُل َط َو

ـْ الْ  ؟ َما َلْؿ َيُؽ َٓ َكَؽَحَفا َوِهَل فِل ِطّدةٍ  َوَقدْ  ،ُؿبْطُِؾ َقائًِؿا َكَؿا إَذا َأْسَؾَؿاـَصِحقًحا َأْم 

ـْ َغقِْرهِ 
َأْو  ،َأْو ُمَمّبًدا َكَؿا إَذا َكاَكْت َمْحَرًما َلُف بِـََسٍب  ،أَْو َتْحِريًؿا ُمْجَؿًعا َطَؾقْفِ  ،مِ

َٓ َيُجقُز َلُف اْلَجْؿُع َبقْـََفا ،َرَضاعٍ  ،  أَْو َكاَكْت مِّؿا  ـِ ُْختَقْ ْٕ ـْ َمَعُف، َكا ـَ َم ِس َواْلَخؿْ َوَبقْ

ـّ  َفنَِذا َأْسَؾَؿا َوَبقْـََفا َوَبقْـَُف َمْحَرمِقٌّة  ،َفَفِذِه َثاَلُث ُصَقٍر أَْحَؽاُمَفا ُمْختَؾَِػةٌ  ،َوَما َفْقَقُف

ـْ َكَسٍب 
أَْو  ،َأْو َخاَلتَِفا ،َأْو َطّؿتَِفا ،َأْو َكاَكْت ُأْخَت الّزْوَجةِ  ،َأْو َصْفرٍ  ،َأْو َرَضاعٍ  ،مِ

ـْ َيْحُرُم اْلجَ  ُّمةِ  :ْؿُع َبقْـََفا َوَبقْـََفاَم ْٕ ـْ إْن َكاَن التّْحِريُؿ  ،ُفّرَق َبقْـَُفَؿا بِنِْجَؿاِع ا
َلؽِ

َْجِؾ اْلَجْؿعِ 
ِ

ـَ إْمَساِك َأّيتِفَؿا َشاءَ  :ٕ  .ُخقَّر َبقْ

َقْد َأْو فِل ِطّدةٍ وَ  ،َأْو باَِل ُشُفقدٍ  ،َوإِْن أَْسَؾَؿا َوَقْد َطَؼَداُه باَِل َولِّل : ثه قال 

َوَكَذلَِؽ إْن  ،ا َطَؾقْفِ رَّ قِ أُ  :َأْو َطَؾك َخامَِسٍة َكَذلَِؽ  ،َأْو َطَؾك ُأْخٍت َوَقْد َماَتْت  ،اْكَؼَضْت 
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 ه.اا َطَؾقْفِ رَّ قِ أُ  :ُثّؿ َأْسَؾَؿا ،َواْطتََؼَداُه كَِؽاًحا ،َحْربِقّةً  َقَفَر َحْربِلٌّ  

 إشا أغًِ ايهاؾطإ َّعا يف ٚقت ٚاذس؟ ز:15ش َػأي١

ـِ إَذا َأْسَؾَؿا َمًعا، َفُفَؿا (: إِ 7/1٢) الؿغـليف   قال ابً قذامة ْوَجقْ نَّ الزَّ

ُخقِل َأْو َبْعَدُه. ـَ َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ فِل َهَذا  َطَؾك الـَِّؽاِح، َسَقاٌء َكاَن َقبَْؾ الدُّ َوَلقَْس َبقْ

ـْ  .اْختاَِلٌف بَِحْؿِد اهلل ُف إْجَؿاٌع مِ ـُ َطبِْد اْلبَرِّ َأكَّ َكَُّف َلْؿ  َذَكَر اْب
ِ

َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ: َوَذلَِؽ ٕ

ـٍ ال يف ُيقَجْد مِـُْفْؿ اْختاَِلٌف   ه.اِدي

ْساَلِم َدْفَعًة َواِحَدةً  قال: ُظُفَؿا بِاإْلِ لِئَالَّ َيْسبَِؼ َأَحُدُهَؿا َصاِحبَُف،  :َوُيْعتَبَُر َتَؾػُّ

َفنِنَّ ُحْؽَؿ  :ؾِِس، َكاْلَؼبِْض َوَكْحِقهِ َؿجْ ـَوَيْحتَِؿُؾ أَْن َيِؼَػ َطَؾك الْ  ،َفقَْػُسَد الـَِّؽاُح 

ْساَلِم ـالْ  َكَُّف َيبُْعُد اتَِّػاُقُفَؿا َطَؾك الـُّْطِؼ بَِؽؾَِؿِة اإْلِ
ِ

َؿْجؾِِس ُكؾِِّف ُحْؽُؿ َحاَلِة اْلَعْؼِد، َوٕ

ـَ ُكؾِّ ُمْسؾِ  :َدْفَعًة َواِحَدًة، َفَؾْق ُاْطُتبَِر َذلَِؽ  َّٓ فِل َلَقَقَعْت اْلُػْرَقُة َبقْ ُخقِل، إ ـِ َقبَْؾ الدُّ َؿقْ

ْجَؿاعُ  اذِّ الـَّادِِر، َفقَبُْطُؾ اإْلِ  ه.االشَّ

 طدم اطتبار تؾػظفؿا مجقًعا كؿا سقليت يف الؿسللة التل تؾقفا. انصحيح ُ :قهت

 إشا أغًِ أذس ايعٚجني قبٌ اٯخط، ؾُا اسبهِ؟ ز:16ش َػأي١

 :يف هذه الؿسللة ثالثة أققال 

سخ بؿجرد إسالم إول مـفؿا، وهق ققل : أنَّ الـؽاح يـػالقول األول

أكف قال:  الحسـ، وططاء، وصاوس، وطؽرمة، وقتادة، وصح طـ ابـ طباس 

 إذا أسؾؿت الـصراكقة قبؾ زوجفا بساطة حرمت طؾقف.
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وقال هبذا الؼقل أيًضا الحؽؿ، والثقري، وأبق ثقر، وهق ضاهر اختقار  

ل، وأب ق بؽر، وكصره ابـ حزم، واستدل البخاري، وأمحد يف رواية اختارها الخالَّ

   ۆئ﴿، وبؼقلف تعاىل: [1٢الؿؿتحـة:] ﴾ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ﴿همٓء بؼقلف تعاىل: 

، واستدلقا بحديث طؿرو بـ شعقب القارد [1٢الؿؿتحـة:]    ﴾ېئ ۈئ ۈئ

 الباب. يف

وأبق حـقػة يؼقل هبذا الؼقل: إٓ أكف ٓ يػسخ الـؽاح حتك يعرض طىل أخر 

 مثؾف ققل مالؽ فقؿا إذا كان الرجؾ هق الذي أسؾؿ.اإلسالم فقلبك، و

أنَّ الـؽاح ٓ يـػسخ حتك تـؼضل طدة الؿرأة: فنن أسؾؿ أخر  القول الثاىي:

قبؾ اكؼضائفا: ففؿا طىل كؽاحفؿا، وإن أسؾؿ بعد اكؼضائفا: وقعت الػرقة مـ 

 حقـ اختؾػ الديـان، وإن أحبَّا آجتؿاع فبعؼد جديد.

والؾقث، والحسـ بـ صالح، وإوزاطل، والشافعل،  وهذا ققل الزهري،

وإسحاق، والؿشفقر طـ أمحد، ومالؽ، وحجتفؿ يف ذلؽ أنَّ الػسخ ٓ يحصؾ 

بؿجرد اإلسالم، فؼد حصؾ إسالم مجع مـ الؽػار مع تػاوٍت بقـ إسالم الزوجقـ 

طىل أكؽحتفؿ ومل يجدد طؼًدا، ومـفؿ أبق العاص بـ  مـفؿ، فلقرهؿ الـبل 

أطاد طؾقف ابـتف زيـب بدون طؼد جديد، وكذلؽ ما اشتفر يف  ع: فننَّ الـبل الربق

السقرة أنَّ صػقان بـ أمقة أسؾؿ بعد امرأتف بـحق شفر، وكذلؽ أسؾؿت أم حؽقؿ 

قبؾ زوجفا طؽرمة بـ أبل جفؾ، وأسؾؿ أبق سػقان بـ حرب، وحؽقؿ بـ حزام، 

م الػتح قبؾ أزواجفؿ، ومل ُيْعَؾؿ وأبق سػقان بـ الحارث، وطبد اهلل بـ أبل أمقة طا
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ق بقـ أحٍد مؿـ أسؾؿ، وبقـ امرأتف، أو أمرمها بتجديد العؼد. أن الـبل    فرَّ

أنَّ الـؽاح مقققف، وإن اكؼضت العدة، وهق ققل الـخعل،  القول الثالث:

ومحاد بـ أبل سؾقؿان، ورواية طـ الزهري، وطـ طظ، وطؿر ما يدل طؾقف
(1)

 ،

 .سالم، وتؾؿقذه ابـ الؼقؿ واختاره شقخ اإل

ـِ إَذا  (5/136 :)زاد الؿعاديف   قال ابً القيه ـَ َأّن َأَحَد الّزْوَجقْ َوَتَضّؿ

َخِر َلْؿ َيـَْػِسْخ الـَّؽاُح بِنِْساَلمِفِ  ْٔ َفنِّكُف  :َفّرَقْت اْلِفْجَرُة َبقْـَُفَؿا َأْو َلْؿ ُتَػّرْق  ،َأْسَؾَؿ َقبَْؾ ا

َخَر بِنِْساَلمِِف َقطّ  ملسو هيلع هللا ىلص ُسقَل اهللَٓ ُيْعَرُف َأّن رَ  ْٔ ـِ َسبََؼ أََحُدُهَؿا ا  ،َجّدَد كَِؽاَح َزْوَجقْ

ـْ َأَحٍد مِـُْفْؿ  ،َوَلْؿ َيَزْل الّصَحاَبُة ُيْسؾُِؿ الّرُجُؾ َقبَْؾ اْمَرَأتِِف َواْمَرَأُتُف َقبَْؾفُ  َوَلْؿ ُيْعَرْف َط

َهَذا مِّؿا ُيْعَؾُؿ َأّكُف َلْؿ  ،َوَتَساَوَقا فِقِف َحْرًفا بَِحْرٍف  ،َواْمَرَأُتفُ  اْلبَتَّة أَّكُف َتَؾّػَظ بِنِْساَلمِِف ُهقَ 

 .َيَؼْع اْلبَتّةَ 

َٓ إْجَؿاعٍ  قال: ـْ َكّص َو
ـِ اْلِعّدةِ َفاَل َدلِقَؾ َطَؾقِْف مِ َوَقْد َذَكَر  ،َوَأّما ُمَراَطاُة َزَم

ـُ َسَؾَؿةَ  ـْ َقتَاَدةَ  ،َحّؿاُد ْب ـْ َسعِ  ،َط ـِ الْ َط ـَ أَبِل َصالٍِب ـقِد ْب َقاَل  ُؿَسقِّب أَّن َطؾِّل ْب

ـِ ُيْسؾُِؿ َأَحُدُهَؿا: ُهَق َأْمَؾُؽ بُِبْضِعَفا َما َداَمْت فِل َداِر ِهْجَرتَِفا.  ـِ اْلَؽافَِرْي فِل الّزْوَجقْ

ـِ َصِريٍػ  ،َذَكَر ُسْػقَاُن ْبـ ُطقَقْـَةوَ  ـْ ُمَطّرِف ْب ـْ الّشْعبِّل  ،َط ُهَق َأَحّؼ بَِفا  :ـْ َطؾِّل طَ  ،َط

ـْ مِْصِرَها
َما َلْؿ َيْخُرْج مِ

(2)
ـُ َأبِل َشقْبَةَ  ـِ ُسَؾقَْؿانَ  ،. َوَذَكر َ اْب ـْ ُمْعتَِؿِر ْب ـْ  ،َط َط

ـْ الّزْهِرّي  ،َمْعَؿرٍ  ّٓ َأْن ُيَػّرَق  :َط إْن َأْسَؾَؿْت َوَلْؿ ُيْسؾِْؿ َزْوُجَفا َفُفَؿا َطَؾك كَِؽاِحِفَؿا إ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سقليت إن شاء اهلل ذكر إثريـ يف كالم ابـ الؼقؿ طـ قريب.  (1)

 إسـاده صحقح: لقٓ طـعـة قتادة، واإلسـاد الثاين صحقح رجالف ثؼات.  اإلسـاد إول طـ طظ  (2)
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 .ـَُفَؿا ُسْؾَطانٌ َبقْ  

ََحادِيِث  قال: ْٕ ـْ ا
َٓ ُيْعَرُف اْطتِبَار اْلِعّدةِ فِل َشْلٍء مِ َٓ َكاَن الـّبِّل  ،َو َيْسَلُل  ملسو هيلع هللا ىلصَو

َٓ ـالْ  ْساَلَم َلْق َكاَن بُِؿَجّردِِه ُفْرَقةً  ،َؿْرَأَة َهْؾ اْكَؼَضْت ِطّدُتَفا َأْم  َٓ َرْيَب َأّن اإْلِ َلْؿ  :َو

ـْ ُفْرَقًة  َوإِّكَؿا َأَثُرَها فِل َمـِْع  ،َفاَل َأَثَر لِْؾِعّدةِ فِل َبَؼاِء الـَّؽاِح  ،َبْؾ َبائِـَةً  ،َرْجِعقّةً َتُؽ

ْساَلُم َقْد َكّجَز اْلُػْرَقَة َبقْـَُفَؿا ،كَِؽاِحَفا لِْؾَغقْرِ  ـْ َأَحّؼ بَِفا فِل اْلِعّدةِ  :َفَؾْق َكاَن اإْلِ  ،َلْؿ َيُؽ

ـْ اّلِذي َدّل َطؾَ 
 :َفنِْن َأْسَؾَؿ َقبَْؾ اْكِؼَضاِء ِطّدتَِفا :َأّن الـَّؽاَح َمْقُققٌف  ملسو هيلع هللا ىلصقِْف ُحْؽُؿُف َوَلؽِ

ـْ َشاَءْت  :َوإِْن اْكَؼَضْت ِطّدُتَفا ،َفِفَل َزْوَجُتفُ   :َوإِْن أََحبّْت اْكتََظَرْتفُ  ،َفَؾَفا َأْن َتـْؽَِح َم

ـْ َغقِْر َحاَجةٍ 
 .إَلك َتْجِديِد الـَّؽاِح  َفنِْن َأْسَؾَؿ َكاَكْت َزْوَجتَُف مِ

َٓ َكْعَؾُؿ َأَحًدا َجّدَد لإِْلِْساَلِم كَِؽاَحُف اْلبَتّةَ  قال: ـِ  ،َو إّما  :َبْؾ َكاَن اْلَقاقُِع َأَحَد َأْمَرْي

 امَّ أَ وَ  ،َوإِْن َتَلّخَر إْساَلُمَفا َأْو إْساَلُمفُ  ،َوإِّما َبَؼاُؤَها َطَؾقْفِ  ،اْفتَِراُقُفَؿا َوكَِؽاُحَفا َغقَْرهُ 

َمَع  :َقَضك بَِقاِحَدةٍ مِـُْفَؿا ملسو هيلع هللا ىلص َفاَل َكْعَؾُؿ أَّن َرُسقَل اهلل ،ُمَراَطاُة اْلِعّدةِ  َتـِْجقُز اْلُػْرَقِة، َأوْ 

ـّ  ـْ الّرَجاِل َوَأْزَواِجِف
ـْ َأْسَؾَؿ فِل َطْفِدِه مِ ـْ  ،َكثَْرةِ َم

ـِ مِ َوُقْرِب إْساَلِم َأَحِد الّزْوَجقْ

َخِر َوُبْعدِ  ْٔ َٓ إْقَراُرُه  ،هِ مِـْفُ ا ـِ َطَؾك كَِؽاِحِفَؿا َوإِْن َتَلّخَر إْساَلُم  ملسو هيلع هللا ىلصَوَلْق الّزْوَجقْ

ـِ اْلَػتِْح  َخِر َبْعَد ُصْؾِح اْلُحَدْيبِقَِة َوَزَم ْٔ ـْ ا ْساَلِم  :َأَحِدِهَؿا َط َلُؼْؾـَا بِتَْعِجقِؾ اْلُػْرَقِة بِاإْلِ

ـْ َغقِْر اْطتِبَاِر ِطّدةٍ 
 ۈئ   ۆئ﴿ :َوَقْقلِفِ  ،﴾ې ۉ ۉ     ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ﴿َتَعاَلك:  لَِؼْقلِفِ  :مِ

 .﴾ېئ ۈئ

ـْ اّلِذي ُأْكِزَل َطَؾقِْف َقْقُلُف َتَعاَلك: قال:
 ٴۇ﴿: َوَقْقُلفُ  ﴾ېئ ۈئ ۈئ   ۆئ﴿ َوَلؽِ
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 .َلْؿ َيْحُؽْؿ بِتَْعِجقِؾ اْلُػْرَقةِ  :﴾ې ۉ ۉ     ۅ ۅ ۋ ۋ

 ثؿ ذكر إسالم طدد مـ الصحابة قبؾ أزواجفؿ.

ـْ َأْسَؾَؿ فِل َغاَيِة اْلبُْطاَلنِ َوَج  ثه قال: ـْ َأَجاَب بِتَْجِديِد كَِؽاِح َم ـْ  ،َقاُب َم
َومِ

ْساَلِم  ،باَِل ِطْؾؿٍ  ملسو هيلع هللا ىلص اْلَؼْقِل َطَؾك َرُسقِل اهلل ـِ فِل التَّؾّػِظ بَِؽؾَِؿِة اإْلِ َواّتَػاُق الّزْوَجقْ

ْكتَِػاِء.
ِ

ـْ َيِؼُػ اْلُػْرَقَة َطَؾك  َوَيؾِل َمًعا فِل َلْحَظٍة َواِحَدةٍ َمْعُؾقُم آ َهَذا اْلَؼْقَل َمْذَهُب َم

َوَلْق َصّحْت َلْؿ َيُجْز اْلَؼْقُل  ،َوإِْن َكاَكْت ُمـَْؼطَِعةً  ،إْذ فِقِف آَثارٌ  :اْكِؼَضاِء اْلِعّدةِ َمَع َما فِقفِ 

ـُ ُشبُْرَمةَ  ْسؾُِؿ الّرُجُؾ َقبَْؾ يُ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َكاَن الـّاُس َطَؾك َطْفِد َرُسقلِ  :بَِغقِْرَها. َقاَل اْب

 ،َفِفَل اْمَرَأُتفُ  :َؿْرَأةِ ـَفَلّيُفَؿا َأْسَؾَؿ َقبَْؾ اْكِؼَضاِء ِطّدةِ الْ  ،َؿْرَأُة َقبَْؾ الّرُجؾِ ـَوالْ  ،َؿْرَأةِ ـالْ 

 .َفاَل كَِؽاَح َبقْـَُفَؿا :َوإِْن َأْسَؾَؿ َبْعَد اْلِعّدةِ 

، وٓ يعؾؼف باكتفاء أثر طؿر الذي يدل طىل أكف يؼقل بالققػ ثؿ ذكر 

 العدة.

ـِ َسَؾَؿةَ  قال: ـْ َصِريِؼ َحّؿادِ ْب
ـْ أَّيقَب َوَقتَاَدةَ  ،َثبََت َطـُْف مِ ـِ  ،َط ـْ اْب كاَِلُهَؿا َط

ـَ  ـْ َطبِْداهلل ،ِسقِري ـِ َيِزيَد اْلَخْطِؿّل  َط ـُ  ،َكْصَراكِقّا َأْسَؾَؿْت اْمَرَأُتفُ  َأنَّ  ،ْب َفَخقَّرَها ُطَؿُر ْب

إْن َشاَءْت َفاَرَقتُْف َوإِْن َشاَءْت أََقاَمْت َطَؾقْفِ  :اِب اْلَخطّ 
(1)

. َوَمْعُؾقٌم بِالّضُروَرةِ َأّكُف 

ـَ اْكتَِظاِرِه إَلك أَْن ُيْسؾِؿَ  َوَكَذلَِؽ  .َأْو ُتَػاِرَقفُ  ،َفتَُؽقَن َزْوَجُتُف َكَؿا ِهَل  :إّكَؿا َخقَّرَها َبقْ

َوإِْن  ،َفِفَل اْمَرَأُتفُ  :إْن َأْسَؾؿَ  :َفَؼاَل ُطَؿُر  ،َؿْت اْمَرَأُتفُ َصّح َطـُْف َأّن َكْصَراكِقّا أَْسؾَ 

ـِ الـّْعَؿاِن ، َوَكَذلَِؽ َفُػّرَق َبقْـَُفَؿا ،َفَؾْؿ ُيْسؾِؿْ  .َق َبقْـَُفَؿاُفرِّ  :َلْؿ ُيْسؾِؿْ  َقاَل لُِعبَاَدَة ْب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إسـاده صحقح، رجالف رجال الشقخقـ.  (1)



 218 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

ّٓ َكَزْطتَفا مِـْؽإّما أَْن تُ  :َوَقْد أَْسَؾَؿْت اْمَرَأُتفُ  ،التّْغؾِبِّل    ه.اَفـََزَطَفا مِـْفُ  ،َفَلَبك .ْسؾَِؿ َوإِ

 مجؿقع الػتاوىكؿا يف  وهذا هق الذي قرره شقخ اإلسالم  ُ :قهت

ـَ 32/176( )32/337-338) أنَّ الـؽاح ٓ يـػسخ باإلسالم، وٓ  (، وبقَّ

ن تـؽح: باكؼضاء العدة، بؾ هق مقققف حتك تـؽح زوًجا غقره: فنْن أسؾؿ قبؾ أ

 ففق أحؼ هبا، وهل امرأتف.

أنَّ مـ أسؾؿ مـفؿا فال يـػسخ الـؽاح  آختقاراتكؿا يف  وضاهر كالمف 

 مطؾًؼا، بؾ هق مقققف: فنن أسؾؿ أخر وأحبَّا أن يؽقكا طىل كؽاحفا: فؾفؿا ذلؽ.

(: وإذا أسؾؿت الزوجة، والزوج 226)ص آختقاراتكؿا يف   قال

ؾ الدخقل أو بعد الدخقل: فالـؽاح باٍق مامل تـؽح غقره، وإمر كافٌر، ثؿ أسؾؿ قب

إلقفا، وٓ حؽؿ لف طؾقفا، وٓ حؼ لفا طؾقف، وكذا إن أسؾؿ قبؾفا، ولقس لف 

 هففل امرأتف إن اختار.ا -ولق قبؾ الدخقل أو بعده-حبسفا، فؿتك أسؾؿت 

الشقكاين  ، وهق اختقار الصـعاين، واستحسـفانصحيحهق  ًانقٌل األخري ُ :قهت

حف اإلمام ابـ طثقؿقـ، والشقخ طبد الرمحـ السعدي رمحفؿ اهلل،  واختاره، ورجَّ

وباهلل التقفقؼ.
(1)

 

 إشا أغًِ أذسُٖا قبٌ ايسخٍٛ؟ ز:17ش َػأي١

  طامة أهؾ العؾؿ طىل أنَّ الـؽاح يـػسخ بؿجرد اإلسالم: إٓ أن أبا حـقػة

هل التل  يشترط أن يعرض طىل أخر اإلسالم، وكذا مالؽ إن كاكت الؿرأة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.8/1٢) الؿغـل (2/332- )أطالم الؿققعقـ (939 )الؿحىل (5288 )الػتحواكظر:  (1)
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أسؾؿت: ٕنَّ غقر الؿدخقل هبا ٓ طدة طؾقفا، واختار شقخ اإلسالم أنَّ الـؽاح  

، وهق انقٌل انثبنث يف ادلسأنة انسبثقةمقققف، وهق مؼتضك ققل أصحاب 

.انساجح
(1)

 

 ٌٖ تػترل املٗط إشا ذضًت ايؿطق١ بعس ايسخٍٛ؟ ز:18ش َػأي١

دخقل: فننَّ لؾؿرأة ذكر أهؾ العؾؿ أنَّ الػرقة إذا حصؾت بنسالم أحدمها بعد ال

ك صحقًحا ففق  الؿفر كاماًل: ٕكف استؼر بالدخقل فؾؿ يسؼط بشلء: فنْن كان مسؿا

لفا: ٕنَّ أكؽحة الؽػار صحقحة يثبت لفا أحؽام الصحة، وإن كان محرًما وقد 

قبضتف يف حال الؽػر: فؾقس لفا غقره: ٕكـا ٓ كتعرض لؿا مضك مـ أحؽامفؿ، 

: فؾفا مفر مثؾفا.وإن مل تؼبضف وهق حرام
(2)

 

 إشا ذضًت ايؿطق١ بإغ٬ّ أذسُٖا قبٌ ايسخٍٛ؟ ز:19ش َػأي١

  .إذا كان الؿسؾؿ مـفؿا هل الزوجة، فؼال مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ: ٓ شلء لفا

وهق ققل الحسـ،والزهري، وابـ شبرمة، ومالؽ، وإوزاطل، والشافعل، 

يـ، وذلؽ حصؾ وأمحد يف رواية، ووجُف هذا الؼقل أنَّ الػرقة سببفا اختالف الد

 بػعؾ الؿرأة: فال شلء لفا.

  وذهب بعضفؿ إىل أنَّ لفا كصػ الؿفر إذا كاكت هل الؿسؾؿة، وهق ققل

قتادة، والثقري، وأمحد يف رواية، وأبل حـقػة: ٕنَّ الػرقة حصؾت مـ قبؾف بنبائف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.226)ص آختقارات( 6/1٢) الؿغـلاكظر:  (1)

 (.11 ،34/1٢) الؿغـلاكظر:  (2)



 22٢ ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 اإلسالم، وامتـاطف مـف، وهل فعؾت ما فرض اهلل طؾقفا. 

 رجؾ: فؾؾؿرأة كصػ الؿفر طـد الجؿفقر، وإن كان الؿسؾؿ مـفؿا هق ال

 وهق ققل مـ تؼدم ذكرهؿ يف بداية الؿسللة: ٕكف هق الؿتسبب بالػرقة بنسالمف.

  .وطـ أمحد رواية: ٓ شلء لفا: ٕهنا هل الؿتسببة بالػرقة بنبائفا اإلسالم 

أما اهلل طز وجؾ أمر بـصػ الؿفر يف حال الطالق، و :ُ نو قبل أثٌ عجد اهلل غفس اهللُ

يف حال اكػساخ الـؽاح بسبب اإلسالم فال كعؾؿ دلقاًل طىل إيجابف، واهلل أطؾؿ.
(1)

  

 َا ٖٛ قسض ايعس٠ املصنٛض٠ يف املػا٥ٌ ايػابك١؟ ز:21ش َػأي١

  هبا، وهل ًٓ الجؿفقر يعتبروهنا كعدة الؿطؾؼة ثالث حقض، إن كاكت مدخق

م، وابـ مـ ذوات إقراء، وأبق حـقػة يعتبرها حقضة، وهق اختقار شقخ اإلسال

 حزم وغقرمها.

(: وقد روى 32/336) مجؿقع الػتاوىكؿا يف   قال ػيخ اإلطالو

كان الؿشركقن طىل مـزلتقـ مـ الـبل طـ ابـ طباس قال:  صحقحفالبخاري يف 

 ،ومشركل أهؾ طفد ،يؼاتؾفؿ ويؼاتؾقكف ،والؿممـقـ كاكقا مشركل أهؾ حرب ،ملسو هيلع هللا ىلص

مل تخطب حتك  :رت امرأة مـ أهؾ الحربوكان إذا هاج ،ٓ يؼاتؾفؿ وٓ يؼاتؾقكف

 :فنن هاجر زوجفا قبؾ أن تـؽح :حؾ لفا الـؽاح :فنذا صفرت ،تحقض وتطفر

ثؿ ذكر  ،ولفؿا ما لؾؿفاجريـ ،انرَّ ففؿا حُ  :فنن هاجر طبد مـفؿ أو أمة :ت إلقفدَّ رُ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.211-8/21٢) اإلكصاف (9/359 )البقان( 7/1٢) الؿغـلاكظر:  (1)
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 :أو أمة لؾؿشركقـ أهؾ العفد ،وإن هاجر طبد ،يف أهؾ العفد مثؾ حديث مجاهد 

 وردت أثؿاهنؿ. دوا،يرمل 

فػل هذا الحديث أنَّ الؿفاجرة مـ دار الحرب إذا حاضت، ثؿ صفرت:  قال:

حؾ لفا الـؽاح، فؾؿ يؽـ يجب طؾقفا إٓ آستبراء بحقضة، ٓ بثالثة قروء، وهل 

معتدة مـ وطء زوج، لؽـ زال كؽاحف طـفا بنسالمفا، فػل هذا أنَّ الػرقة 

امرأة الؽافر إكؿا يقجب استبراًء بحقضة، وهل الحاصؾة باختالف الديـ، كنسالم 

فسخ مـ الػسقخ، لقست صالًقا، ويف هذا كؼض لعؿقم مـ يؼقل: كؾ فرقة يف 

الحقاة بعد الدخقل تقجب ثالثة قروء. وهذه حرة مسؾؿة، لؽـفا معتدة مـ وطء 

.الؿراده كافر.ا
(1)

  

خ اإلسالم أخرجف أثر ابـ طباس الذي ذكره شق :ُ نو قبل أثٌ عجد اهلل غفس اهللُ

 ( مـ صريؼ: ابـ جريج، طـ ططاء، طـ ابـ طباس بف.5286البخاري برقؿ )

وهذا إثر قد أطؾف بعض الحػاظ، وهق أبق مسعقد الدمشؼل، وتبعف طىل 

ذلؽ آخرون، وجزمقا بلنَّ ططاًء الؿذكقر هق الخراساين، وأنَّ ابـ جريج مل يسؿع 

ا، وططاء الخراساين مـف التػسقر، وإكؿا أخذه مـ ابـف طثؿان ، وطثؿان ضعقٌػ جدا

 مل يسؿع مـ ابـ طباس.

، ولؽـ ٓ كعؾؿ دلقاًل صحقًحا طىل أهنا تعتد طدة الؿطؾؼة،  فإثر ُمعؾٌّ

، وباهلل التقفقؼ.ما ذكره شقخ اإلسالم  فبألقسة
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (32/111 ،176.)مجؿقع الػتاوىواكظر:  (1)

  (5286.)الػتحواكظر:  (2)



 222 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 
 ٌٖ عًٝ٘ ايٓؿك١ عًٝٗا أحٓا٤ ايعس٠؟ ز:21ش َػأي١

 إلسالم: فؿؼتضك ققلفؿ أكف أما الذيـ يؼقلقن بلنَّ الـؽاح يـػسخ بؿجرد ا

لقس لفا كػؼة طؾقف: ٕهنا لقست زوجة لف، وأما الذيـ يؼقلقن: الـؽاح يققػ 

حتك تـتفل العدة. فقؼقلقن: إذا كاكت غقر مدخقل هبا: فال كػؼة أيًضا، وإن كان 

ًٓ هبا: فؾفا الـػؼة إذا كاكت هل الؿسؾؿة، وٓ كػؼة لفا إذا كان هق  مدخق

الؿسؾؿ.
(1)

  

الؿسائؾ السابؼة فقؿا إذا كاكت الؿرأة الؽافرة لقست كتابقة، أما إذا  :تيبيُ

كاكت كتابقة، وأسؾؿ زوجفا: أقر الـؽاح: لجقاز زواج الؿسؾؿ بالؽتابقة.
(2)

  

 تعٚد شَٞ ش١َٝ بػري صسام، أٚ بسٕٚ تػُٝت٘؟ ز:22ش َػأي١

قًَّة، َطؾَ (: 35/1٢) الؿغـليف   قال ابً قذامة لٌّ ذِمِّ َج ذِمِّ َٓ إَذا َتَزوَّ ك َأْن 

ـْ ذِْكِرهِ  ُخقِل، َوإِْن ـَفَؾَفا الْ  :َصَداَق َلَفا، َأْو َسَؽَت َط ُؿَطاَلبَُة بَِػْرِضِف، إْن َكاَن َقبَْؾ الدُّ

.ـَفَؾَفا َمْفُر اْلِؿثِْؾ، َكَؿا فِل كَِؽاِح الْ  :َكاَن َبْعَدهُ  ـَ . ُؿْسؾِِؿق افِِعلُّ َوَقاَل  َوبَِفَذا َقاَل الشَّ

َٓ َمْفَر َلَفاَأُبق َحـِقَػةَ  َجَفا َطَؾك َأْن  ـْ ذِْكِرِه،  :: إْن َتَزوَّ َفاَل َشْلَء َلَفا، َوإِْن َسَؽَت َط

َُا :َفِػقِف ِرَواَيتَانِ  ُٖ َؿْفَر ـَواْحتَجَّ بَِلنَّ الْ  َلَفا َمْفُر اْلِؿثِْؾ. ِخَط٣:َٚاٝ٭ َٓ َمْفَر َلَفا. :إِذَسا

فَ  َيِجُب لَِحؼِّ اهلل َٓ ُيَطاَلُب بَِحؼِّ َتَعاَلك َوَحؼِّ لُّ  مِّ َفا، َوالذِّ ا، َوَقْد َأْسَؼَطْت َحؼَّ

 َتَعاَلك. اهلل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/358.)البقان( 11/1٢) الؿغـلاكظر:  (1)

(2) الؿغـل (1٢/32.) 
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ـْ َتْسِؿقَةٍ  قال: َفقَِجُب لِْؾَؿْرَأةِ فِقِف َمْفُر اْلِؿثِْؾ  :َوَلـَا َأنَّ َهَذا كَِؽاٌح َخاَل َط

ضةـَكالْ   َتِصقَر َكالَؿْقُهقَبِة لِئَالَّ  :ُؿْسؾَِؿِة، َوإِكََّؿا َوَجَب الَؿْفُر فِل َحؼِّ الُؿػقَّ

. لِّ مِّ  هاَوالُؿبَاَحِة، َوَهَذا ُيقَجُد فِل َحؼِّ الذِّ

 إشا تطاؾعٛا إىل اسبانِ يف ابتسا٤ ايعكس؟ ز:23ش َػأي١

إَذا اْرَتَػُعقا إَلك (: 36/1٢) الؿغـليف   قال أبو حمنذ بً قذامة

َّٓ بُِش  :اْلَحاكِِؿ فِل اْبتَِداِء اْلَعْؼدِ  ْجُفْؿ إ : لَِؼْقِل اهللـُروِط كَِؽاِح الْ َلْؿ ُيَزوِّ ـَ  ُؿْسؾِِؿق

 : َوَجؾَّ  ۈ ۆ﴿َوَقْقُلُف:  ،[42الؿائدة:] ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ﴿َطزَّ

َٓ َحاَجَة إَلك َطْؼِدِه، بِِخاَلِف َذلَِؽ  ،[49الؿائدة:] ﴾ۋ ۋ  ٴۇ ۈ َكَُّف 
ِ

 .َوٕ

ْض لَِؽقِْػقَِّة َطْؼِدِهْؿ، َلْؿ  :َوإِْن َأْسَؾُؿقا، َأْو َتَراَفُعقا إَلقْـَا َبْعَد اْلَعْؼدِ  قال: َكتََعرَّ

ُهَؿا، ـَوَكَظْرَكا فِل اْلَحاِل: َفنِْن َكاَكْت الْ  ـْ َيُجقُز َطْؼُد الـَِّؽاِح َطَؾقَْفا اْبتَِداًء، أََقرَّ َؿْرأَُة مِؿَّ

َٓ َيُجقُز اْبتَِداُء كَِؽاِحَفا، َكَذَواِت َمْحَرمِفِ  ـْ  َق َبقْـَ  :َوإِْن َكاَكْت مِؿَّ  هاُفَؿا.َفرَّ

ٌٖ ٜتعًل بأْهر١ ايهؿىاض ايٛى٬م، ٚاإلٜى٤٬، ٚايظٗىاض، ٚغريٖىا       ز:24ش َػأي١

 َٔ ا٭ذهاّ؟

اِر َتتََعؾَُّؼ بَِفا (: 36-37/1٢) الؿغـليف   قال ابً قذامة َوَأْكؽَِحُة اْلُؽػَّ

ياَلِء، َوُوُجقِب  ـْ ُوُققِع الطَّاَلِق، َوالظَِّفاِر، َواإْلِ
ِحقِح، مِ َؿْفِر، ـالْ  َأْحَؽاُم الـَِّؽاِح الصَّ

ْحَصاِن، َوَغقِْر َذلَِؽ. ِل َواإْلِ َوَّ ْٕ ْوِج ا َباَحِة لِؾزَّ  َواْلَؼَسِؿ، َواإْلِ

ارِ  قال: ـْ َأَجاَز َصاَلَق اْلُؽػَّ ،  :َومِؿَّ ْهِريُّ ، َوالزُّ ، َوالـََّخِعلُّ ْعبِلُّ َطَطاٌء، َوالشَّ



 224 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

افِعِ   ، َوالشَّ َْوَزاِطلُّ ْٕ ، َوا اٌد، َوالثَّْقِريُّ ْأِي َوَحؿَّ ، َوَأْصَحاُب الرَّ ، ، لُّ ـُ ْزُه اْلَحَس َوَلْؿ ُيَجقِّ

 َوَقتَاَدُة، َوَربِقَعُة، َوَمالٌِؽ.

ـْ َبالٍِغ َطاقٍِؾ فِل كَِؽاٍح َصِحقٍح  قال:
 :َفَقَقَع، َكَطاَلِق الُؿْسؾِؿِ  :َوَلـَا َأكَُّف َصاَلٌق مِ

َة أَْكؽَِحتِِفْؿ. َٓ ُكَسؾُِّؿ ِصحَّ ا: َدلِقُؾ َذلَِؽ َأنَّ الؾََّف َتَعاَلك َأَضاَف الـَِّساَء ُقْؾـَ  َفنِْن قِقَؾ: 

َوَحِؼقَؼُة ، ﴾ڈ ڎ﴿َوَقاَل: ، ﴾ڱ ڱ  ڱ﴿َفَؼاَل:  ،إَلقِْفؿْ 

َضاَفِة َتْؼتَِضل َزْوِجقًَّة َصِحقَحةً  ـْ »: ملسو هيلع هللا ىلصَوَقاَل الـَّبِلُّ ، اإْلِ َٓ ِم ـْ كَِؽاٍح،  ُولِْدت ِم

«ِسَػاٍح 
(1)

تُفَ ،  . :اَوإَِذا َثبََت ِصحَّ ـَ  هاَثبَتَْت َأْحَؽاُمَفا، َكَلْكؽَِحِة الُؿْسؾِِؿق

 إشا اضتس أذس ايعٚجني، ؾٌٗ ٜٓؿػذ ايٓهاح؟ ز:25ش َػأي١

  أما إذا كان ارتداد أحدمها قبؾ الدخقل: فقـػسخ بؿجرد الردة طـد طامة أهؾ

 العؾؿ، واختار شقخ اإلسالم أكف مقققف حتك تـؽح زوًجا غقره.

 دخقل، فإكثر طىل تعجؾ الػرقة، وأما إذا كان ارتداد أحدمها بعد ال

ويـػسخ الـؽاح بؿجرد الردة، وهق ققل مالؽ، وأبل حـقػة، وأمحد يف رواية، 

والحسـ، وطؿر بـ طبد العزيز، والثقري، وُزفر، وأبل ثقر، وابـ الؿـذر، 

 حزم. وابـ

  وقال بعضفؿ: مقققف إىل اكؼضاء العدة. وهق ققل الشافعل، وأمحد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وابـ جرير 13273. أحسـ صرقف مرسؾ أبل جعػر الباقر، أخرجف طبدالرزاق )ععٝـ (1)

 (.7/19٢(، والبقفؼل )6/1917(، وابـ أبل حاتؿ )12/97)

(، وقد حسـف 1914) اإلرواءقية، اكظرها يف ولف صرٌق أخرى شديدة الضعػ ٓ تصؾح لؾتؼ

 بؿجؿقع صرقف. اإلمام إلباين 



َٝاِض  َٚاشٔب  225 َباُب ايٜهٜؿا٠ٔ٤َ 

 رواية. يف 

اإلسالم أكف مقققف حتك تـؽح زوًجا غقره. وهق أصح إققال،  واختار شقخ

واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 إشا اضتس ايعٚجإ َّعا؟ ز:26ش َػأي١

الحؽؿ فقفا كالحؽؿ يف الؿسللة السابؼة: إٓ أنَّ أبا حـقػة يؼقل هفـا: ٓ 

يـػسخ الـؽاح.
(2)

 

 ٌٖ ي٘ ايٛ ٤ ذاٍ ضزت٘؟ ز:27ش َػأي١

فنن وصلها: فؾفا طؾقف  إذا ارتد الزوجان، أو أحدمها: فال يحؾ لف وطء الؿرأة:

مفر الؿثؾ لفذا القطء مع الؿفر إول، وإن أسؾؿا: فال مفر طؾقف.
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 آختقارات( 191-32/19٢) مجؿقع الػتاوى( 38-39/1٢) الؿغـلاكظر:  (1)

 (.226)ص

 (.226)ص آختقارات( 4٢/1٢) الؿغـلاكظر:  (2)

 (.41-4٢/1٢) الؿغـلاكظر:  (3)
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ـِ ُطْجَرةَ  (9990) ـِ َكْعِب ْب ـْ َزْيِد ْب   ،َوَط

ِ
َج َرُسقُل اهلل ـْ َأبِقِف َقاَل: َتَزوَّ  ملسو هيلع هللا ىلصَط

ا َدَخَؾْت َطَؾقِْف َوَوَضَعْت ثِقَاَبَفا ـْ َبـِل ِغَػاٍر، َفَؾـؿَّ
، َرَأى بَِؽْشِحَفاالَعالِقََة مِ

(1)
َبقَاًضا،  

َداِق «َحِؼل بَِلْهؾِؽـ، َوالْ َبِسل ثَِقابَِؽ الْ »َفَؼاَل:  َرَواُه الَحاكُِؿ، َوفِل . ، َوَأَمَر َلَفا بِالصَّ

ـُ َزْيٍد، َوُهَق َمْجُفقٌل، َواْخُتؾِ  َػ َطَؾقِْف فِل َشقِْخِف اْختاَِلًفا َكثِقًرا.إْسـَاَدُه َجِؿقُؾ ْب
(2)

 

ـَ الَخطَّاِب  (9999) ـِ الُؿَسقِِّب َأنَّ ُطَؿَر ْب ـْ َسِعقِد ْب َؿا َرُجٍؾ  َوَط َقاَل: َأيُّ

َج اْمَرَأةً  َداُق َفَدَخَؾ بَِفا َفَقَجَدَها َبْرَصاَء، َأْو َمْجـُ  َتَزوَّ قَكًة، أَْو َمْجُذوَمًة َفَؾَفا الصَّ

ـُ  ـُ َمـُْصقٍر، َوَمالٌِؽ، َواْب ُه مِـَْفا. َأْخَرَجُف َسِعقُد ْب ـْ َغرَّ اَها، َوُهَق َلُف َطَؾك َم بَِؿِسقِسِف إيَّ

َوِرَجاُلُف ثَِؼاٌت. َأبِل َشقْبََة.
(3)

 

ـْ َطؾِلٍّ َكْحَقُه، َوَزاَد:  (9999) َوبَِفا َقْرنٌ َوَرَوى َسِعقٌد َأْيًضا َط
(4)

، َفَزْوُجَفا 

ـْ َفْرِجَفا.
َفا َفَؾَفا الَؿْفُر بَِؿا اْستََحؾَّ مِ بِالِخقَاِر، َفنِْن َمسَّ

(5)
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، والخاصرتان مها جاكبا البطـ مـ القؿقـ والشؿال.الَؽْشُح: هق الخاصرة (1)

(، مـ صريؼ أبل معاوية الضرير، طـ مجقؾ بـ زيد الطائل، 4/34. أخرجف الحاكؿ )ععٝـ جسّٓا (2)

ا: بسبب مجقؾ بـ زيد، فؼد قال فقف ابـ معقـ  طـ زيد بـ كعب... بف. وإسـاده ضعقػ جدا

، التفذيبقال ابـ حبان: واهل الحديث. كؿا يف والـسائل: لقس بثؼة. وقال أبقحاتؿ: ضعقػ. و

 ثؿ قال هفـا: مجفقل!  التفذيبوالعجب أن هذه إققال ذكرها الحافظ يف 

(، وابـ أبل شقبة 2/526(، ومالؽ )1/212) الســ. أخرجف سعقد بـ مـصقر يف صرٝس (3)

ا اإلسـاد رجالف ( مـ صريؼ يحقك بـ سعقد، طـ سعقد بـ الؿسقب، طـ طؿر بف. وهذ4/175)

ثؼات حػاظ، وسعقد بـ الؿسقب اختؾػ يف سؿاطف مـ طؿر، والصحقح أكف سؿع مـف يسقًرا، وقد 

 : إذا مل يؼبؾ سعقد طـ طؿر فؿـ يؼبؾ؟! قال أمحد 

 : شلٌء يؽقن يف فرج الؿرأة كالسـ يؿـع مـ الَقْطء ويؼال لف: الَعَػؾة.الـفايةقال يف  (4)

( طـ سػقان، طـ مطرف، طـ الشعبل، طـ طظ بف. 1/213ـ مـصقر ). أخرجف سعقد بصرٝس (5)

  =، وذكر الدارقطـل وهذا اإلسـاد صحقح، رجالف ثؼات، وقد اختؾػ يف سؿاع الشعبل مـ طظ 
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 املسائل واألحكام املستفادة من األحاديث 

 مع ذكر بعض املسائل امللحقة

 ٌٖ ٜؿػذ ايٓهاح بٛجٛز عٝب يف ايطجٌ أٚ املطأ٠؟ ز:1ش َػأي١

 اح بعقب البتة، بؾ الـؽاح صحقح، وٓ مذهب الظاهرية أكف ٓ يػسخ الـؽ

 يخرج مـف إٓ بطالق أو خؾع.

  ،وطامة أهؾ العؾؿ طىل مشروطقة فسخ الـؽاح: لقجقد طقب يؿـع آستؿتاع

واختؾػقا يف اطتبار هذه العققب، فعـد أبل حـقػة يػسخ الـؽاح إذا كان الرجؾ 

 مجبقًبا، أو طـقـًا، وٓ يػسخ يف غقر ذلؽ مـ العققب.

  الشافعل، ومالؽ، وأمحد يػسخ الـؽاح بالجـقن، والبرص، والجذام، وطـد

ْب، والُعـَّة، وزاد أمحد: أن تؽقن الؿرأة رتؼاء.  والؼرن، والجَّ

 لحؿ كابت يف فرج الؿرأة يؿـع الجؿاع. َٚع٢ٓ ايكطٕ:

 هل التل مؾتئٌؿ فرجفا. َٚع٢ٓ ايطتكا٤:

  بعض العققب يف الػسخ، واختؾػ الشافعقة، والحـابؾة فقؿا بقـفؿ يف اطتبار

مـ ذلؽ: كتـ الػرج، والػؿ، واكخراق مخرجل البقل والؿـل يف الػرج، 

والؼروح السقالة يف الػرج، والبقاسقر، والـاصقر، وآستحاضة، واستطالق 

 البقل وغقر ذلؽ، فؾفؿ فقفا وجفان.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أكف مل يسؿع مـف إٓ حديًثا واحًدا، وإصح أكف قد سؿع مـف مجؾة مـ أثار، فؼد صرح بسؿاطف مـ  =

 . مصـػ ابـ أبل شقبة، وســ ابـ مـصقريف  يف طدد مـ أثار، كؿا طظ 
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   وطـ بعض الشافعقة كؿا يفزاد الؿعاد  أنَّ الػسخ يحصؾ بؽؾ طقب ترد

 ارية يف البقع.بف الج

كؾ طقب يـػر الزوج أخر مـف، وٓ يحصؾ بف مؼصقد  وقال ابً القيه:

الـؽاح مـ الرمحة، والؿقدة: يقجب الخقار، وهق أوىل مـ البقع، وطـ ُشريح، 

 .الزادوالزهري ما يقافؼ ذلؽ كؿا يف 

 هوترد الؿرأة بؽؾ طقب يـػر طـ كؿال آستؿتاع.ا وقال ػيخ اإلطالو:

، واطتبار العقب راجٌع إىل العرف، انقٌل أقسةهذا  :ُ نو عجد اهلل غفس اهللُ قبل أثٌ

 واهلل أطؾؿ.

وأما الدلقؾ طىل جقاز الػسخ بالعققب: فأِلنَّ العؼد الؿطؾؼ اقتضك سالمتفا 

 مـ ذلؽ، وإخػاء هذه العققب غش وخداع.

(: 238)ص الؼقاطد الـقراكقة الػؼفقةكؿا يف   قال ػيخ اإلطالو

ؽ يقجب العؼد الؿطؾؼ سالمة الزوج مـ الجب، والعـة طـد طامة الػؼفاء، وكذل

وكذلؽ يقجب طـد الجؿفقر سالمتفا مـ مقاكع القطء، كالرتؼ، وسالمتفا مـ 

الجـقن، والجذام، والبرص، وكذلؽ سالمتفا مـ العققب التل تؿـع كؿالف، 

ذهب أمحد كخروج الـجاسات مـف، أو مـفا، وكحق ذلؽ يف أحد القجفقـ يف م

وغقره دون الجؿال، وكحق ذلؽ، ومقجبف كػاءة الرجؾ أيًضا دون ما زاد طىل 
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هذلؽ.ا

(1)
  

 إشا ذسث ايعٝب بأذسُٖا بعس ايعكس؟ ز:2ش َػأي١

  ٓ :مـ أهؾ العؾؿ مـ قال: يثبت الخقار. وهق وجٌف لؾحـابؾة، ومـفؿ مـ قال

 خقار، وهق وجٌف لؾحـابؾة، وقال بف مالؽ.

 وج فؾفا الخقار، وإن حدث بالؿرأة فؾفؿ وقال الشافعقة: إن حدث بالز

 وجفان كإولقـ.

أكف ٓ خقار لف، وٓ لفا: ٕنَّ العؼد اكعؼد طىل ما أراده كؾ واحد  ًانصحيح

مـفؿا، والعقب حدث بعده: فال غرر، وٓ غش، وٓ خداع يقجب الػسخ، ولؽـ 

لؾزوج أن يطؾؼ، ولؾؿرأة أن تخالع، وباهلل التقفقؼ.
(2)

  

ِٔ عٝىىىب         ٖىىىٌ ٜػىىىترل اي  ز:3ش َػأي١ َٔىىى ِٔ بىىى٘ عٝىىىب جيٝىىىع ايؿػىىىذ  ََىىى ؿػىىىذ 

 صاذب٘؟

  إذا كان العقب لقس مـ جـس طقب أخر: فؾف الػسخ، وإن كان مـ جـسف

فػقف وجفان طـد الحـابؾة، والشافعقة، والذي يظفر أنَّ لؽؾ واحد مـفؿا الػسخ: 

ٕنَّ كػس اإلكسان تعاف مـ طقب غقره، وإن كان بف مثؾف.
(3)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (32/172 )مجؿقع الػتاوى( -56/1٢) الؿغـل (5/182- )زاد الؿعاداكظر:  (1)

آختقارات (.222)ص 

  (9/295-296.)البقان (5/182 )الزاد( 61-6٢/1٢) الؿغـلاكظر:  (2)

 (.6٢/1٢) الؿغـل (9/295 )البقاناكظر:  (3)
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 صاذب٘ ذاٍ ايعكس؟إشا عًِ أذسُٖا عٝب  ز:4ش َػأي١

(: ومـ شرط ثبقت الخقار هبذه 61/1٢) الؿغـليف   قال ابً قذامة

العققب أن ٓ يؽقن طالًؿا هبا وقت العؼد، وٓ يرضك هبا بعده: فنْن طؾؿ هبا يف 

العؼد، أو بعده فرضل: فال خقار لف، ٓ كعؾؿ فقف خالًفا: ٕكف رضل بف، فلشبف 

همشتري العقب.ا
(1)

  

قب يسقًرا، فبان كثقًرا: فال خقار لف أيًضا إٓ أن يؽقن ُخِدع بذلؽ، وإن ضـ الع

فلخبروه أكف يسقٌر، فبان كثقًرا، وإن كثر بعد اختقاره: فال خقار لف، وإن رأى طقبًا 

آخر غقر ما رضل بف: فؾف الخقار، واهلل أطؾؿ.
(2)

  

 ٌٖ ٖصا اشبٝاض ع٢ً ايؿٛض، أّ ع٢ً ايطاخٞ؟ ز:5ش َػأي١

  َّخقار العقب ثابٌت طىل التراخل، ٓ يسؼط حتك  ضاهر مذهب الحـابؾة أن

يقجد مـف ما يدل طىل الرضك بف مـ الؼقل، أو آستؿتاع مـ الزوج، أو التؿؽقـ 

 مـ الؿرأة.

  ومذهب الشافعل، واختاره الؼاضل أبق يعىل الحـبظ أكف طىل الػقر: ٕكف

 خقار طقب ٓ يحتاج إىل كظر، وتلمؾ.

دلقؾ يدل طىل أكف طىل الػقر، وباهلل التقفقؼ. ، وٓانقٌل األًلهق  ًانصحيح
(3)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/296.)البقانواكظر:  (1)

  (9/296.)البقان( 61/1٢) الؿغـلاكظر:  (2)

 (.61-62/1٢) الؿغـل (9/297 )البقاناكظر:  (3)
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 ٌٖ تػترل املطأ٠ املٗط إشا ؾػذ ايٓهاح؟ ز:6ش َػأي١

  إذا كان الػسخ قبؾ الدخقل: فال مفر لفا طؾقف: ٕنَّ الؿرأة إن كاكت هل التل

فسخت: فالػرقة جاءت مـ جفتفا، وإن كان الزوج هق الذي فسخ: فنكؿا فسخ 

لعقب، وهذا هق مذهب الحـابؾة، والشافعقة لؿعـك مـ جفتفا، وهق تدلقسفا با

 وغقرهؿ.

  وإن كان الػسخ بعد الدخقل: فؾفا الؿفر طـد أهؾ العؾؿ بؿا استحؾ مـ

ه، هذا هق ققل طؿر  كؿا يف الباب، وهق ققل  فرجفا، ويرجع طىل مـ غرَّ

الزهري، وقتادة، ومالؽ، وأمحد، والشافعل يف الؼديؿ، واستدلقا بلثر طؿر، 

ه هق الغاش، فقتحؿؾ أضرار جـايتف.وٕنَّ مـ   غرَّ

  ه: ٕكف ضؿـ ما وقال أبق حـقػة، والشافعل يف الجديد: ٓ يرجع طىل مـ غرَّ

استقىف بدلف، وهق القطء، فال يرجع بف طىل غقره، كؿا لق كان الؿبقع معقبًا 

 كؿا يف الباب. فلتؾػف، وذكروا أنَّ هذا ققل طظ 

لقس فقف التصريح بؿا ذكروا،   ظ، وققل طانقٌل األًلهق  ًانصحيح

أطؾؿ. واهلل
(1)

  

 ٌٖ هلا املٗط املػ٢ُ، أّ َٗط املثٌ؟ ز:7ش َػأي١

 .ضاهر ققل طؿر، وطظ أنَّ لفا الؿفر الؿسؿك، وهق ضاهر ققل الجؿفقر 

 .وقال الشافعل: لفا مفر الؿثؾ، وكؼؾ رواية طـ أمحد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/298-299.)البقان( 64-65/1٢) الؿغـلاكظر:  (1)
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، واهلل أطؾؿ.ًانصحيح انقٌل األًل 
(1)

  

 ع٢ً ٚيٝٗا؟ ٌٖ ايػطّ ع٢ً املطأ٠، أّ ز:8ش َػأي١

  :إن كان القيل َطؾَِؿ بالعقب: فالتغرير مـف، فقتحؿؾ الؿفر، وإن مل يعؾؿ

كؿا تؼدم، وهق  انصحيحفالتغرير مـ الؿرأة، فقرجع طؾقفا بجؿقع الصداق طىل 

 ققل الحـابؾة.

  وقال الزهري، وقتادة: إن طؾؿ القيل: غرم، وإن مل يعؾؿ: استحؾػ باهلل ما

 طؾؿ، وهق طىل الزوج.

 ا، أو أًخا وق  -يعـل الذيـ يجقز لفؿ رؤيتفا-ال الؼاضل: إن كان أًبا، أو جدا

فالتغرير مـفؿ، وإن كان ولقاا أبعد: فالتغرير مـفا. وهق ققل مالؽ، إٓ أنَّ مالًؽا 

يؼقل: يرد طىل الؿرأة قدر ما تستحؾ بف: لئال تصقر مقهقبة. ولؾشافعل ققٓن 

كؼقل الؼاضل، وكؼقل مالؽ.
(2)

 

 كٗا قبٌ ايسخٍٛ، حِ عًِ أْ٘ نإ بٗا عْٝب؟إٕ طَّ ز:9ش َػأي١

  مذهب الحـابؾة، والشافعقة أنَّ طؾقف كصػ الصداق، وٓ يرجع بف: ٕكف

رضل بنزالة الؿؾؽ، والتزام كصػ الصداق، وإن مات، أو ماتت قبؾ العؾؿ 

بالعقب: فؾفا الصداق كاماًل، وٓ يرجع طىل أحد.
(3)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/298.)البقان( 63-64/1٢) الؿغـلاكظر:  (1)

 (.9/299-3٢٢) البقان( 65/1٢) الؿغـلاكظر:  (2)

 (.9/3٢1) البقان( 66/1٢) الؿغـلاكظر:  (3)
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 يٓؿك١؟إشا ؾػذ ايٓهاح، ؾٌٗ هلا ايػه٢ٓ ٚا ز:11ش َػأي١

 لقس لفا سؽـك، وٓ كػؼة طـد أهؾ العؾؿ: إذا مل تؽـ حاماًل.

  َّوإن كاكت حاماًل، فػقف وجفان طـد الحـابؾة، والشافعقة، والذي يظفر أن

طؾقف الـػؼة بسبب محؾفا مـ أجؾ الجـقـ، واهلل أطؾؿ.
(1)

  

ٌٖ يٮب إٔ ٜىعٚد ابٓتى٘ مبعٝىب ٫ تطعىاٙ، ٖٚىٌ يى٘ َٓعٗىا َىٔ          ز:11ش َػأي١

 َعٝب تبػٝ٘؟

َوَلقَْس َلُف َتْزِويُج َكبِقَرةٍ بَِؿِعقِب (: 67/1٢) الؿغـليف   ابً قذامة قال

َكََّفا َتْؿؾُِؽ اْلَػْسَخ إَذا َطؾَِؿْت بِِف َبْعَد اْلَعْؼِد،  بَِغقِْر ِرَضاَها.
ِ

بَِغقِْر ِخاَلٍف َكْعَؾُؿُف: ٕ

ْمتِـَاُع َأْوَلك.
ِ

َج َمعِ  َفآ َِٔفَؾُف َمـُْعَفا فِل  :قبًاَوإِْن َأَراَدْت َأْن َتتََزوَّ ِٝ َٗ َِٛج َقاَل  .ٜأَذٔس اٞي

اَطَة َتْؽَرُهُف إَذا َدَخَؾْت َطَؾقِْف:  :َأْحَؿدُ  ، َوإِْن َرِضقت السَّ ـٍ َجَفا بِِعـِّق َما ُيْعِجُبـِل َأْن ُيَزوِّ

ـْ َذلَِؽ َما ُيْعِجُبـَا
ّـَ مِ ّـَ الـَِّؽاَح، َوُيْعِجبُُف ـْ َشْلكِِف

َنَّ مِ
ِ

َرَر فِل َهَذا َوذَ  ،ٕ َنَّ الضَّ
ِ

لَِؽ ٕ

ـْ التََّخؾُِّص إَذا َكاَكْت َطالَِؿًة فِل 
ـُ مِ َٓ َيتََؿؽَّ َضك َغقُْر َمْقُثقٍق بَِدَوامِِف، َو َدائٌِؿ، َوالرِّ

َؼاِق َواْلَعَداَوةِ  َؿا َأْفَضك إَلك الشِّ ُر َولِقَُّفا َوَأْهُؾَفا :اْبتَِداِء اْلَعْؼِد، َوُربَّ ، َفَؿَؾَؽ َفقَتََضرَّ

ـْ َلقَْس بُِؽْػٍء. ْٔٞ اْلَقلِلُّ َمـَْعَفا، َكَؿا َلْق َأَراَدْت كَِؽاَح َم َنَّ  :َٚايٖثا
ِ

َلقَْس َلُف َمـُْعَفا : ٕ

ـْ كَِؽاِح الْ  اْلَحؼَّ َلَفا.
ـْ كَِؽاِح ـَوَقاَل اْلَؼاِضل: َلُف َمـُْعَفا مِ

َؿْجـُقِن، َوَلقَْس َلُف َمـُْعَفا مِ

ًة. َؿْجبُقِب ـالْ  َنَّ َضَرَرُهَؿا َطَؾقَْفا َخاصَّ
ِ

ٕ : ـِ َْبَرِص َوالْ  َواْلِعـِّق ْٕ َؿْجُذوِم ـَوفِل ا

َُا :َوْجَفانِ  ُٖ َرَر َطَؾقَْفا، َفَلْشبََفا  :ٜأَذُس َنَّ اْلَحؼَّ َلَفا، َوالضَّ
ِ

َٓ َيْؿؾُِؽ َمـَْعَفا: ٕ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.66/1٢) الؿغـلاكظر:  (1)
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.ـالْ   ـَ ْٔٞ َؿْجبُقَب َواْلِعـِّق َنَّ َطَؾقِْف َضَرًرا مِـْفُ َلُف َمـُْعَفا:  :َٚايٖثا
ِ

َفنِكَُّف ُيَعقَُّر بِِف، َوُيْخَشك  :ٕ

َٓ ُيَؽافِئَُفا. ـْ  يِف إَلك اْلَقَلِد، َفَلْشبََف التَّْزِويَج بَِؿ افِِعلِّ  َتَعدِّ َْوَلك  ،َوَهَذا َمْذَهُب الشَّ ْٕ َوا

َنَّ َطَؾقَْفا فِقفِ 
ِ

َقِر: ٕ َضَرًرا َدائًِؿا، َوَطاًرا َطَؾقَْفا َوَطَؾك  َأنَّ َلُف َمـَْعَفا فِل َجِؿقِع الصُّ

 ه.اَأْهؾَِفا، َفَؿَؾَؽ َمـَْعَفا مِـُْف، َكالتَّْزِويِج بَِغقِْر ُكْػءٍ 

إذا كان يف الرجؾ طقب ٓ يعقد طىل الؿرأة بضرر: فؾقس لؾقيل أن  ُ :قهت

 واهلل أطؾؿ. ،يؿـعفا

ِغقَرةِ َوَلقَْس لِقَ (: 66/1٢) الؿغـليف   وقال ابً قذامة لِلِّ الصَّ

ِغقرِ  َكَُّف َكاضٌِر َلُفْؿ بَِؿا فِقِف  ،َوالصَّ
ِ

ـْ بِِف َأَحُد َهِذِه اْلُعقُقِب: ٕ ََمِة َتْزِويُجُفْؿ مِؿَّ ْٕ َوَسقِِّد ا

َٓ َحظَّ َلُفْؿ فِل َهَذا اْلَعْؼدِ  ، َو َجُفْؿ َمَع اْلِعْؾِؿ بِاْلَعقِْب  :اْلَحظُّ َلْؿ َيِصحَّ  :َفنِْن َزوَّ

َٓ َيُجقُز َطْؼُدُه، َفَؾْؿ َيِصحَّ َكَؿا َلْق َباَع َطَؼاَرُه لَِغقِْر ِغبَْطةٍ الـِّ  َكَُّف َطَؼَد َلُفْؿ َطْؼًدا 
ِ

 ،َؽاُح: ٕ

َٓ َحاَجةٍ  َٓ َيْعَؾُؿ َطقْبَُف،  :َوإِْن َلْؿ َيْعَؾْؿ بِاْلَعقِْب . َو ، َكَؿا َلْق اْشتََرى َلُفْؿ َمِعقبًا  َصحَّ

، َواْلَحظُّ فِل  َوَيِجُب َطَؾقْفِ  َنَّ َطَؾقِْف الـََّظَر َلُفْؿ بَِؿا فِقِف اْلَحظُّ
ِ

اْلَػْسُخ إَذا َطؾَِؿ: ٕ

اُه،  ،اْلَػْسِخ  َٓ َيْؿؾُِؽ َتْزِويَجُفْؿ إيَّ ـْ  َجُفْؿ مِؿَّ َكَُّف َزوَّ
ِ

َٓ َيِصحَّ الـَِّؽاُح: ٕ َوَيْحتَِؿُؾ َأْن 

َجُفْؿ مِؿَّ  ، َكَؿا َلْق َزوَّ ه.اـْ َيْحُرُم َطَؾقِْفؿْ َفَؾْؿ َيِصحَّ
(1)

  

 تعٚد اَطأ٠ ع٢ً أْٗا ذط٠، ؾباْت بعس شيو أ١َٟ؟ ز:12ش َػأي١

 أنَّ الـؽاح ٓ يػسد بؿجرد التغرير، ولؽـ إن كان الزوج مؿـ يحرم  انصحيح

طؾقف كؽاح اإلماء: فنكف يػرق بقـفؿا، ويػسد الـؽاح مـ أجؾ ذلؽ، وهذا مذهب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.9/3٢1-3٢2) البقانواكظر:  (1)



َٝاِض  َٚاشٔب  235 َباُب ايٜهٜؿا٠ٔ٤َ 

الشافعل ققل بػساده بؿجرد أمحد، وأبل حـقػة، والشافعل يف ققل، وطـ  

 التغرير، وهق ققل مرجقح.

  وإن كان الزوج مؿـ ُيباح لف كؽاح إمة لتقفر الشروط يف إباحتفا لف: فالعؼد

صحقح، ويخقر بقـ الػسخ والؿؼام معفا، قال بذلؽ أمحد، والشافعل، وأما أبق 

ذلؽ، : ٕكف غر بًد، ًانشبفعيـًانصحيح قٌلُ أححـقػة فقؼقل: ٓ خقار لف. 

وطؾقف فقف ضرر.
(1)

  

 إشا  ًت َٓ٘ قبٌ عًُ٘ بصيو؟ ز:13ش َػأي١

  طامة أهؾ العؾؿ طىل أنَّ أوٓده أحرار، وقال ابـ قدامة بال خالف :

هكعؾؿف.ا
(2)

  

ًانصحيح قٌل  (1884 ،)الؿحىلكؿا يف  قد خالػ ابـ حزم  ُ :قهت

وٌع مغرور، : ٕنَّ ترققؼ إوٓد إضرار بإب بغقر جـاية مـف، بؾ هق مخداجلًيٌز

 وابـ حزم محجقج بنمجاع مـ قبؾف إن صحَّ اإلمجاع.

 ٌٖ يًػٝس ؾسا٤ َكابٌ ا٭٫ٚز؟ ز:14ش َػأي١

  طامة أهؾ العؾؿ طىل أنَّ لؾسقد الػداء مؼابؾ تػقيت رقِّ إوٓد: فنِنَّ إوٓد

، وثبت ذلؽ طـف، وجاء مـ كؿاء أمتف، وقد قضك بذلؽ طؿر بـ الخطاب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.446، 9/44٢) الؿغـلاكظر:  (1)

(2) الؿغـل (9/441.) 



 236 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 أصحاب الؿذاهب إربعة.طـ غقره مـ الصحابة، وهق ققل  

  وطـ أمحد رواية خالف الؿشفقر طـف، أكف لقس طؾقف فداؤهؿ، بؾ هؿ أحرار

.ًانصحيح قٌل اجلًيٌزبغقر فداء. 
(1)

  

 ٌٖ ٜطجع باملٗط ٚايؿسا٤ ع٢ً َٔ غٖطٙ؟ ز:15ش َػأي١

  مذهب أمحد، والشافعل يف الؼديؿ، ومالؽ أكف يرجع بالؿفر والػداء طىل مـ

ه، وهق الؿـؼقل طـ طؿر   : ٕكف مغرور فال يضؿـ بجـاية غقره.غرَّ

  ،وطـ أمحد رواية أكف يرجع بالػداء، وٓ يرجع بالؿفر، وهق ققل الثقري

وأبل ثقر، وأصحاب الرأي، والشافعل يف الجديد: ٕكف قد أصاب مـفا 

 الؿفر. مؼابؾ

 ، واهلل أطؾؿ.انقٌل األًلهق  ًانصحيح

ه: فال  يدفع لف مفًرا، وٓ فدية: ٕكف ٓ فعىل هذا: فنن كان السقد هق الذي غرَّ

فائدة يف أن يجب لف ما يرجع بف طؾقف، وإن كان الغرور مـ إمة فػقف ققٓن طـد 

 الحـابؾة وغقرهؿ:

 يتعؾؼ بذمتفا إىل بعد العتؼ، فتتبع بف. أذسُٖا:

يتعؾؼ برقبتفا، والسقد مخقٌَّر بقـ فدائفا بؼقؿتفا، أو يسؾؿفا إلقف.  ٚاٯخط:

، واهلل أطؾؿ.انصٌاةهق  ًىرا انقٌل
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/277-.)مصـػ طبد الرزاق (1884 )الؿحىل (9/441 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (1884.)الؿحىل (9/444-445 )لؿغـلااكظر:  (2)



َٝاِض  َٚاشٔب  237 َباُب ايٜهٜؿا٠ٔ٤َ 

 
ذكر الشافعل، والؼاضل أبق يعىل الحـبظ أنَّ الغرور الؿقجب لؾرجقع  تيبيُ:

هق أن يؽقن اشتراط الحرية يف العؼد بلن يؼقل: )زوجتؽ طىل أهنا حرة(، وهذا 

ققل غقر صحقح، ومؼتضك ققل الجؿفقر طدم اطتبار ذلؽ.
(1)

  

 أذطاض؟إشا نإ املػطٚض عبّسا، ؾٌٗ أ٫ٚزٙ  ز:16ش َػأي١

طـد أهؾ العؾؿ: ٕكف وصئ زوجتف معتؼًدا  انصحيححؽؿف حؽؿ الحر طىل 

ا، وقال أبق حـقػة: أوٓده رققؼ كحال والديفؿا، وٓ دلقؾ  حريتفا: فؽان ولده ُحرا

لف طىل ذلؽ.
(2)

  

 تعٚجت املطأ٠ ضج٬ ع٢ً أْ٘ ذط، ؾبإ عبّسا؟ ز:17ش َػأي١

 روط الـؽاح، طـد أهؾ العؾؿ أن الـؽاح صحقح إذا كؿؾت فقف ش انصحيح

وكان ذلؽ بنذن سقده، ولؾؿرأة الخقار بقـ الػسخ واإلمضاء، ولؾؿرأة الخقار 

أيًضا إذا كاكت أمة كؿا لؾعبد الخقار إذا ُغرَّ بلمة.
(3)

  

 نِ تػترل املطأ٠ َٔ املٗط إشا ؾػذ ايٓهاح؟ ز:18ش َػأي١

َوُكؾُّ  (9/44 :) قال أبو حمنذ عبذ اهلل بً أمحذ بً حمنذ بً قذامة

ُخقلِ َمْقِضٍع َحؽَ  َق َبقْـَُفَؿا َقبَْؾ الدُّ َفاَل َمْفَر َلَفا، َوإِْن َكاَن َبْعَدُه  :ْؿـَا بَِػَسادِ اْلَعْؼِد َفُػرِّ

ْختاَِلِف.ـَفَؾَفا َمْفُر اْلِؿثِْؾ، َأْو الْ 
ِ

ـْ آ
ْمـَا مِ ك، َطَؾك َما َقدَّ َوُكؾُّ َمْقِضٍع ُفِسَخ  ُؿَسؿَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/445-446.)الؿغـلاكظر:  (1)

 (.9/45٢) الؿغـلاكظر:  (2)

  (6/46.)ابـ أبل شقبة (7/261 )مصـػ طبد الرزاق (9/448 )الؿغـلاكظر:  (3)



 238 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

تِفِ   ُخقِل، َفاَل َشْلَء َلَفا، َوإِْن َكاَن َبْعَدُه َفَؾَفا  الـَِّؽاُح َمَع اْلَؼْقِل بِِصحَّ َقبَْؾ الدُّ

كـالْ   ه.اُؿَسؿَّ

 ايٛقت املعترب يف تكِٜٛ ايؿسا٤. ز:19ش َػأي١

  مذهب أمحد، والشافعل أنَّ الؿعتبر يف تؼقيؿف هق وقت وٓدتف: ٕكف محؽقم

بحريتف مـ حقـ يقضع: فقجب أن يضؿـ حقـئٍذ: ٕكف فات رقف حقـئٍذ، وٕنَّ 

الؼقؿة التل تزيد بعد القضع مل تؽـ مؿؾقكة لؿالؽ إمة، فؾؿ يضؿـفا، وهق 

 ققل ابـ أبل لقىل، وضاهر ققل طؿر.

  ومذهب مالؽ، وأبل حـقػة أكف يضؿـفؿ بؼقؿتفؿ يقم الخصقمة: ٕكف إكؿا

 يضؿـفؿ بالؿـع، ومل يؿـعفؿ إٓ حال الخصقمة.

 ، واهلل أطؾؿ.انقٌل األًل أقسةملخذ أهؾ  ُ :قهت

.:  قال ابً قذامة ـٌ تِِف، َوُهَق َجـِق يَّ َّٓ  َفنِْن قِقَؾ: َفَؼْد َكاَن َمْحُؽقًما بُِحرِّ ُقْؾـَا: إ

ـْ َتْضِؿقـُُف ِحقـَئِذٍ 
ُف َلْؿ ُيْؿؽِ ِل  :َأكَّ صِّاَلِع َطَؾقِْف، َفَلْوَجبْـَا َضَؿاَكُف فِل َأوَّ

ِ
لَِعَدِم قِقَؿتِِف َوآ

ـُ َتْضِؿقـُُف، وَ 
هاُهَق َحاُل اْلَقْضِع.َحاٍل ُيْؿؽِ

(1)
 

 ٌٖ ٜؿسِٜٗ بايك١ُٝ، أّ باملثٌ؟ ز:21ش َػأي١

  أكثر الػؼفاء طىل أكف يػديفؿ بالؼقؿة: ٕنَّ العبقد طـدهؿ لقسقا مـ ذوات

 إمثال.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1884.)الؿحىل (7/279- )طبد الرزاق (9/442 )الؿغـلاكظر:  (1)



َٝاِض  َٚاشٔب  239 َباُب ايٜهٜؿا٠ٔ٤َ 

  .وطـ أمحد رواية أكف يػديفؿ بؿثؾفؿ طبقًدا، وهق ضاهر ققل طؿر 

ؿثؾف: فنن وقد تؼدم يف البققع تؼرير هذه الؿسللة، وهق أنَّ الؿتؾػ يضؿـ ب

طجز طـ ذلؽ فبؼقؿتف حتك يف الحققاكات والعبقد، وهق ترجقح شقخ اإلسالم، 

، واهلل أطؾؿ.انصٌاةوابـ الؼقؿ، وهق 
(1)

 

ُٚٔيَس ذٝ٘ا حِ َات؟ ز:21ش َػأي١  َٔ 

  ٓطـ مالؽ، وأبل حـقػة: ٓ يضؿـ، وٓ ُيْػدى: ٕكف ٓ يجب طؾقف الػداء إ

 هق ققل الثقري، وأبل ثقر.يقم الخصقمة: فنن مات قبؾ ذلؽ فال فدية طؾقف، و

  ،ًىرا ومذهب أمحد، والشافعل أكف ُيْػدى: ٕنَّ الؼقؿة تجب حقـ القضع

.أقسة
(2)

 

السؼط ومـ ولد لدون ستة أشفر ٓ يضؿـ أيًضا طـد أمحد،  تيبيُ:

والشافعل.
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/277-.)طبد الرزاق (1884 )الؿحىل (9/442 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (1884.)الؿحىل (9/443 )الؿغـلاكظر:  (2)

  (9/443.)الؿغـل اكظر: (3)



 24٢ ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 
ـِ الُؿَسقِِّب َأْيًضا (9999) ـْ َصِريِؼ َسِعقِد ْب

 ـِ فِل الِعـِّق َقاَل: َقَضك ُطَؿُر  ،َومِ

َؾ َسـًَة، َوِرَجاُلُف ثَِؼاٌت. َأْن ُيَمجَّ
(1)

 

  املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 مع ذكر بعض املسائل امللحقة

ٓٚني. ز:1ش َػأي١  َع٢ٓ ائع

(: العـقـ هق 9/3٢2) البقانيف   بً طامل العنشاىي ىقال اإلماو حيي

ّـَ الرجؾ العاجز ط ـ الجؿاع، وربؿا يشتفل الجؿاع وٓ يـالف، واشتؼاقف مـ )ط

الشلَء( إذا اطترض: ٕنَّ ذكره يعـ، أي: يعترض طـ يؿقـ الػرج وشؿالف: فال 

هيؼصده. وققؾ: اشتؼ مـ طـان الدابة، أي: أكف يشبفف يف الؾقـ.ا
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. ضاهر ققل الحافظ: )ومـ صريؼ...( أكف رواه سعقد بـ مـصقر، ومل أجده يف صرٝس بٛطق٘ (1)

ســف( مـ صريؼ قتادة، طـ سعقد بـ 7/226(، والبقفؼل )4/2٢7، وقد أخرجف ابـ أبل شقبة ،)

 الؿسقب، طـ طؿر بـ الخطاب بف. 

 قال البقفؼل: ورواه معؿر طـ ابـ الؿسقب طـ طؿر. 

سعقد بـ الؿسقب اختؾػ يف سؿاطف مـ طؿر، والراجح أكف سؿع مـف يسقًرا، والراجح أكف   ُ:قهت

ف اطتـك بعؾؿ طؿر: حتك قال سؿع مـف يسقًرا، ومع ذلؽ فقصح حديثف طـ طؿر طـد طامة الؿحدثقـ: ٕك

 . اإلمام أمحد: إذا مل يؼبؾ سعقد طـ طؿر: فؿـ يؼبؾ. وقتادة مدلس ٓسقؿا طـ سعقد، ولؽـف قد تقبع

 ( مـ صريؼ ابـ أبل لقىل طـ الشعبل طـ طؿر. 4/2٢7ولألثر صريؼ أخرى طـد ابـ أبل شقبة )

 ر. واإلسـاد ضعقػ: لضعػ ابـ أبل لقىل واكؼطاطف بقـ الشعبل وطؿ

( مـ صريؼ أشعث طـ الحسـ طـ طؿر، وهق مـؼطع 4/2٢6ولف صريؼ ثالثة: طـد ابـ أبل شقبة )

 . أطؾؿ ( ويف إسـاده مبفؿ. فإثر صحقح هبذه الطرق، واهلل4/2٢7أيًضا. وصريؼ رابعة: طـده )

 (.82/1٢) الؿغـلواكظر:  (2)



َٝاِض  َٚاشٔب  241 َباُب ايٜهٜؿا٠ٔ٤َ 

 
١ٖٓ؟ ز:2ش َػأي١  اسبهِ ع٢ً َٔ ب٘ ايُع

  بف الخقار لؾزوجة يف فسخ الـؽاح طامة أهؾ العؾؿ طىل أنَّ ذلؽ طقب يثبت

بعد مدة تضرب لؾرجؾ يختبر هبا: فنن استطاع فقفا الجؿاع، وإٓ ثبت الخقار 

 .لؾزوجة، وصحَّ هذا الؼقل طـ طؿر، وابـ مسعقد 

بنسـاديـ ضعقػقـ، وأخذ بف مجفقر العؾؿاء،  وجاء طـ الؿغقرة وطظ 

، وٓ يؽقن ذلؽ [229البؼرة:] ﴾ھ ہ﴿واستدلقا طىل ذلؽ بؼقلف تعاىل: 

بغقر وطء،وٕنَّ اهلل تعاىل أوجب طىل الؿقيل أن يػلء، أو يطؾؼ: لؿا يؾحؼفا مـ 

 الضرر بامتـاطف مـ القطء، والضرر حاصؾ يف امرأة العـقـ بلطظؿ مـ ذلؽ.

  وقال داود الظاهري وأصحابف، وكؼؾ طـ الحؽؿ: هل امرأتف، وٓ يمجؾ

ِدل لفؿ بحديث امرأة طبدالرمحـ بـ ولقس ذلؽ بعقب يػسخ بف الـؽاح. واستُ 

بقر حقـ شؽت إىل رسقل اهلل  أكف ٓ يستطقع مجاطفا، فؾؿ يػرق الـبل  الزَّ

 .بقـفؿا، ومل يجعؾ أجاًل 

، وبقـ أهنا كاشز تريد وُأجقب بلنَّ طبد الرمحـ قد أكؽر ذلؽ طـد الـبل 

 رفاطة، وأكف قد جامعفا، فؾؿ يثبت كقكف طـقـًا.

، وأما مسللة التلجقؾ سـة فؾقس طؾقف دلقؾ صحقح جلًيٌزًانصحيح قٌل ا

يعتؿد: فالظاهر أنَّ طؿر فعؾف مـ اجتفاده، وتبعف طىل ذلؽ ابـ مسعقد، وذكر 

الػؼفاء أنَّ العؾة يف ذلؽ أكف تؿر طؾقف الػصقل إربعة ويتبقـ أن طجزه طـ القطء 



 242 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

بـ أبل ربقعة أكف  لقس بسبب اختالف إهقية طؾقف، وجاء طـ الحارث بـ طبد اهلل 

أجؾ طشرة أشفر.
(1)

 

الذي يظفر أنَّ التلجقَؾ أمٌر اجتفادي يجتفد فقف  :ُ نو غفس اهللُقبل أثٌعجد اهلل 

ؾ، وإن طؾؿ أنَّ هذا طـقـ مـ أصؾ خؾؼتف،  الحاكؿ: فنن رأى يف ذلؽ مصؾحة أجَّ

ة ولـ يستطقع الجؿاع: فال يؾزم أن يمجؾف، وكذا إن تضررت الؿرأة بتلجقؾ الؿد

فقؼصرها طىل أربعة أشفر، وهق حد اإليالء، واهلل أطؾؿ.
(2)

  

 إشا اْكغت املس٠ ٚمل ٜٛأ؟ ز:3ش َػأي١

الؿرأة بعد ذلؽ بالخقار بقـ الػسخ، أو البؼاء معف، وإن اختارت الػسخ: 

فقـبغل أن يؽقن بحؽؿ حاكؿ: لقجقد شلء مـ آختالف يف ذلؽ، وٓ ُيشترط 

 .انصحيحطىل 

 انصحيحالشافعل، وهق ويؽقن ذلؽ فسًخا طـد أمحد، و. 

 .وقال مالؽ، وأبق حـقػة، والثقري: يػرق الحاكؿ بقـفؿا، وتؽقن صؾؼة
(3)

  

إذا أراد الزواج هبا مرة أخرى فقجقز ذلؽ بعؼد جديد، ومفر  تيبيُ:

جديد.
(4)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.-9/3٢4) البقان( -82/1٢) الؿغـلاكظر:  (1)

  (5/263.)الشرح الؿؿتعر: واكظ (2)

 (.-9/3٢7) البقان( 84/1٢) الؿغـلاكظر:  (3)

(4) الؿغـل (1٢/84.) 



َٝاِض  َٚاشٔب  243 َباُب ايٜهٜؿا٠ٔ٤َ 

 
الخصل إن كان ٓ يستطقع الجؿاع فحؽؿف حؽؿ العـقـ. :آخس تيبيُ

(1)
  

َُت املطأ٠ ع١ٓ ايعٚد ٚقت ز:4ش َػأي١ ًٔ  ايعكس؟ إشا َع

  :يمجؾ وهل زوجتف، وٓ خقار لفا، وهذا ققل أكثر أهؾ العؾؿ، مـفؿ ٓ

ططاء، والثقري، وأمحد، والشافعل يف الؼديؿ، وأصحاب الرأي: وذلؽ ٕهنا قد 

طؾؿت بالعقب، وتزوجت بف طالؿة بف، فسؼط خقارها: فنن كرهتف بعد ذلؽ فؾفا 

 الخؾع.

 ًانصحيح انقٌل قار بعد التلجقؾ. وقال الشافعل يف الجديد: يمجؾ، ولفا الخ

.األًل
(2)

  

إشا عًُىىت أْىىى٘ عىىىٓني بعىىىس ايىىسخٍٛ، ؾػىىىهتت عىىىٔ املٛايبىىى١، حىىىِ     ز:5ش َػأي١

 طايبت؟

ه: لفا الؿطالبة بعد ذلؽ، ٓ كعؾؿ يف هذا اختالًفا.ا قال ابً قذامة
(3)

 

ّٓا؟ ز:6ش َػأي١  إشا قايت: ضعٝت ب٘ عٓٝ

 لؽ قبؾ يسؼط خقارها طـد أهؾ العؾؿ، وقال الشافعل يف الجديد: إن قالت ذ

اكؼضاء الؿدة: فال يسؼط خقارها، وإن قالت ذلؽ بعد الؿدة: سؼط خقارها: ٕنَّ 

 قبؾ اكؼضاء الؿدة لقس مقصـًا لؾخقار.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الؿغـل (1٢/85.) 

 (.9/3٢9) البقان( 86/1٢) الؿغـلاكظر:  (2)

(3) الؿغـل (1٢/86.) 
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بلهنا أسؼطت حؼفا مع طؾؿفا بالعقب، وإكؿا الؿدة مـ أجؾ  وُأجيب عيُ:

.ًانصحيح قٌل اجلًيٌزالرجؾ ومعرفة ثبقت العقب فقف، 
(1)

  

ّٓا؟إشا ٚط٦ٗا َط٠ ٚاذس٠،  ز:7ش َػأي١  حِ عحع، ٌٖ ٜهٕٛ عٓٝ

  أكثر أهؾ العؾؿ طىل أكف ٓ ُيعدُّ طـقـًا: ٕن العـقـ ٓ يستطقع الجؿاع، وهذا

 قدر طؾقف.

 .وقال أبق ثقر: حؽؿف حؽؿ العـقـ 

يف ققل الػؼفاء )إذا جامع الرجؾ مرة واحدة فؾقس - قال ابً عثينني 

ث بال ريب، فؽثقر مـ : هذا ققل ضعقٌػ يخالػ القاقع: فننَّ العـة تحد-بعـقـ(

الـاس ُيصاب بؿرض يػؼده الشفقة هنائقاا، يبدأ بلن ٓ يشتفقفا إصالًقا، وٓ يـتشر 

ذكره، وهذه هل العـة، ففذا الذي حدث لف ذلؽ كؼقل لفا تصبر معف؟! واهلل يؼقل: 

 ڄ ڄ  ڦ ڦ * ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ   ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ﴿

 .[227-226البؼرة:] ﴾ڃ ڄ ڄ

ر، ومل يعزم ٓ هذا، وٓ هذا: فننَّ الحاكؿ يػسخ الـؽاح، وإن مضت أربعة أشف

أو يطؾؼفا طؾقف، فؽقػ كؼقل هذا يف هذه الؿسللة، وكحـ كعؾؿ طؾؿ القؼقـ أنَّ 

أنَّ العـة تحدث، وأهنا إذا  فالصقابزوجفا لـ يجامعفا، ثؿ كؼقل: ٓ خقار لفا؟ 

هحدثت فؾؾزوجة الخقار.ا
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.87/1٢) الؿغـلاكظر:  (1)

 (.-9/3٢8) البقان (5/264-265 )الشرح الؿؿتع( 88/1٢) الؿغـلاكظر:  (2)



َٝاِض  َٚاشٔب  245 َباُب ايٜهٜؿا٠ٔ٤َ 

 
ّٓا؟ ز:8ش َػأي١  َت٢ خيطد عٔ نْٛ٘ عٓٝ

طء الذي يخرج بف طـ العـة هق تغققب الحشػة يف الػرج: ٕنَّ إحؽام الق

الؿتعؾؼة بالقطء تتعؾؼ بتغققب الحشػة: فؽان وصًل صحقًحا: فنن كان الذكر 

مؼطقع الحشػة، فنيالج قدر الحشػة، وهق ققل بعض الحـابؾة، والشافعقة، وقال 

بعضفؿ: بتغققب الباقل.
(1)

 

امرأًة قبؾ زواجف هبذه الؿرأة، ففؾ يخرج طـ  إن كان الرجؾ قد وصئ تيبيُ:

طدم خروجف مـ ذلؽ: لؿا تؼدم ذكره قبؾ  ًانساجحكقكف طـقـًا؟ فقف خالف، 

مسللة.
(2)

 

 اجملبٛب ٌٖ ٜ٪جٌ؟ ز:9ش َػأي١

الؿجبقب هق الؿؼطقع الذكر، وٓ يمجؾ طـد أهؾ العؾؿ، والعـقـ إن ُجبَّ 

مـ حقـف. ذكره يف الؿدة: فال يـتظر اكؼضاء الؿدة، بؾ لفا الخقار
(3)

  

ّٓا؟ ز:11ش َػأي١  إشا اختًـ ايطجٌ َع املطأ٠ يف نْٛ٘ عٓٝ

  إن تزوجفا بؽًرا، فتراها الـساء الؿلمقكات، الثؼات: فنن رأيـفا بؽًرا فالؼقل

ققلفا، ويمجؾ الرجؾ، وقد أفتك بذلؽ أمحد، وإسحاق، والشافعل، والثقري، 

 وأصحاب الرأي.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.9/3٢5) البقان( 88-89/1٢) الؿغـلاكظر:  (1)

 (.89/1٢) الؿغـلاكظر:  (2)

 (.9٢/1٢) الؿغـلاكظر:  (3)
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  رجؾ. وهق ققل الثقري، وإن تزوجفا ثقبًا، فجؿاطة يؼقلقن: الؼقل ققل ال

 والشافعل، وإسحاق، وأمحد يف رواية، وأصحاب الرأي.

  ،وطـ أمحد رواية: يخؾق معفا، ويخرج ماءه طىل شلء: فنن فعؾ فؾقس بعـقـ

 والؼقل ققلف، وإٓ فؼقلفا.

 .وطـ أمحد رواية: الؼقل ققلفا مع يؿقـفا 

 رجؾ وقال بعضفؿ: يزوج أخرى ملمقكة مـ بقت الؿال حتك ترى هؾ ال

 طـقـ، أم ٓ.

: ٕكف مدطك طؾقف، انقٌل يف ذنك قٌل انسجم أنَّ  -واهلل أطؾؿ- ًانري يظيس يل

وهق مـؽر، وٕن إصؾ يف طامة الرجال الؼدرة طىل ذلؽ: فؿـ ادطك طىل أحدهؿ 

خالف ذلؽ فعؾقف البقـة: فنن مل تؽـ بقـة كؿا يف مسللتـا فعؾقف القؿقـ، ولؾؿرأة أن 

والخؾع: فؼد جعؾ اهلل لفا مـ ذلؽ مخرًجا.تتخؾص مـف بالػسخ 
(1)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.9/3٢6) البقان( -92/1٢) الؿغـلاكظر:  (1)



َٓٚػا٤ٔ   247 َباُب ٔعِؿَط٠ٔ اي

 
 

َِّشاِء  َباُب ِعِظَسِة اي

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (9999)   َط
ِ
ـْ َأَتك اْمَرَأًة فِل »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل َمْؾُعقٌن َم

ـْ ُأِطؾَّ بِاإِلْرَساِل.. َرَواُه َأُبقَداُود وَ «ُدبُرَِها
، َوالؾَّْػُظ َلُف، َوِرَجاُلُف ثَِؼاٌت َلؽِ الـََّسائِلُّ

(1)
 

ـِ َطبَّاٍس  (9999) ـِ اْب   َوَط
ِ
ـُْظُر اهللُ إَلك »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل َٓ َي

ـُ ِحبَّانَ  ،َوالـََّسائِلُّ  ،َرَواُه التِّْرمِِذيُّ  .«َأًة فِل ُدبُرَِهااْمَر  َأوِ  ،َأَتك َرُجاًل  َرُجؾٍ   ،َواْب

.بِالَقْقِػ  َوُأِطؾَّ 
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، مـ صريؼ 9٢15) الؽبرى(، والـسائل يف 2162. أخرجف أبقداود )صرٝس بؿٛاٖسٙ (1)

بـ أبل صالح طـ الحارث بـ مخؾد طـ أبل هريرة بف. وإسـاده ضعقػ: ٕن الحارث  سفقؾ

(، وابـ 6462مجفقل الحال، ومل أجد مـ أطؾف باإلرسال. ولف صريؼ أخرى: أخرجف أبقيعىل )

( مـ صريؼ يحقك بـ زكريا بـ أبل زائدة طـ مسؾؿ بـ خالد طـ 6/2313) الؽامؾطدي يف 

طـ أبقف طـ أبل هريرة بف. وإسـاده ضعقػ: لضعػ مسؾؿ بـ خالد،  العالء بـ طبدالرمحـ

 فالحديث حسـ هبذيـ الطريؼقـ وهق صحقح بشقاهده التل بعده.

( 2/272الؾػظ الذي ذكره الحافظ ٕبل داود والـسائل، وقد أخرج الحديث أمحد ) تيبيُ:

ظر اهلل إىل رجل أتى ال يـ»(، وآخرون بؾػظ: 1923(، وابـ ماجف )9٢14(، والـسائل )2/344)

 . «امرأته يف دبرها

(، وابـ 9٢٢1) الؽبرى(، والـسائل يف 1165. أخرجف الترمذي )ايطاجس ٚقؿ٘ ٚي٘ ذهِ ايطؾع (2)

(، مـ صريؼ أبل خالد إمحر، طـ الضحاك بـ طثؿان، طـ مخرمة بـ سؾقؿان، طـ 42٢3حبان )

حسـ، إٓ أن وكقًعا خالػ أبا خالد إمحر كريب، طـ ابـ طباس بف مرفقًطا. وهذا إسـاد ضاهره ال

(، وهذه الرواية أرجح: 9٢٢2) الؽبرىفرواه طـ الضحاك بنسـاده مقققًفا. أخرجف الـسائل يف 

 ٕن وكقًعا ثؼة حافظ، وأبا خالد حسـ الحديث.

 ه(: وهق أصح طـدهؿ مـ الؿرفقع.ا3/371) التؾخقصيف  الحافظ  

  = ويف الباب أحاديث يف الـفل طـ ذلؽ:  ولؽـ لف حؽؿ الرفع.  ُ:قهت
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

إن اهلل ال يستحقي من احلق، ال تلتوا الـساء »فؼد جاء مـ حديث خزيؿة بـ ثابت مرفقًطا بؾػظ:  =

 (، وغقره، ويف إسـاده مجفقل حال. 5/213. أخرجف أمحد )«يف أدبارهن

بـ سالم  (، ويف إسـاده مسؾؿ655وجاء بـحقه مـ حديث طظ بـ صؾؼ. أخرجف أمحد برقؿ )

 الحـػل، وهق مجفقل. 

الذي يليت امرأته يف دبرها هي الؾوصقة »وجاء مـ حديث طبداهلل بـ طؿرو بـ العاص بؾػظ: 

(، وقد روي مقققًفا طىل طبداهلل بـ طؿرو وهق أصح، ورجح 2/21٢. أخرجف أمحد )«الصغرى

 (. 223ذلؽ ابـ كثقر يف تػسقر سقرة البؼرة آية )

مرفقًطا بؾػظ:  تػسقر ابـ كثقربـ طؿرو. أخرجف الػريابل كؿا يف  وجاء مـ حديث طبداهلل

ويف إسـاده ابـ . «كاكح ادرأة يف دبرها» ومـفؿ «سبعة ال يـظر اهلل إلقفم يوم الؼقامة وال يزكقفم...»

 لفقعة وطبدالرمحـ بـ زياد اإلفريؼل، وكالمها ضعقػ.

 ، والراجح وقػف طىل ابـ مسعقد. كثقر تػسقر ابـوجاء مـ حديث طبداهلل بـ مسعقد كؿا يف 

تػسقر ابـ وجاء مـ حديث طؿر بؿثؾ حديث خزيؿة. والراجح وقػف طىل طؿر أيًضا كؿا يف 

 . كثقر

( أكف أتك رسقل 1/297) مسـد أمحدوجاء مـ حديث طؿر بنسـاد يحتؿؾ التحسقـ. كؿا يف 

قال: حقلت رحظ البارحة، قال:  «؟ما الذي أهؾؽك»فؼال: يا رسقل اهلل هؾؽت، قال:  اهلل 

أقبل وأدبر واتق »أية. فؼال:  ﴾كَِساُؤُكؿ َحْرٌث َلُؽؿ﴿فؾؿ يرد طؾقف شقًئا، فلوحك اهلل إىل رسقلف: 

 . «الدبر واحلقضة

ى حائًضا أو امرأة يف دبرها أو كاهـًا فصدقه، فؼد كػر بام أكزل تمن أ»وجاء طـ أبل هريرة مرفقًطا 

( وغقره مـ صريؼ حؽقؿ إثرم طـ أبل تؿقؿة الفجقؿل 476، 2/4٢8محد ). أخرجف أ«عذ حمؿد

طـ أبل هريرة بف. وهذا الحديث قد أطؾ، فنن البخاري يؼقل يف أبل تؿقؿة: ٓ يعرف لف سؿاع مـ 

أبل هريرة. وحؽقؿ إثرم ثؼة، ولؽـ قال البخاري: ٓ يتابع طىل حديثف هذا. وقال البزار: حدث 

 . الؽامؾؽر، يعـل هذا الحديث. وذكره ابـ طدي يف طـف محاد بحديث مـ

(: وذهب مجاطة مـ أئؿة الحديث كالبخاري 4526) الػتحيف  قال الحافظ ابـ حجر 

والذهظ والبزار والـسائل وأبل طظ الـقسابقري إىل أكف ٓ يثبت فقف شلء. قؾت: لؽـ صرقفا كثقرة 

 هفؿجؿقطفا صالحة لالحتجاج بف.ا

يؼؾ طـ درجة الصحة،  أرادوا طدم ثبقت شلء بذاتف، وأما مجؿقطفا فال لعؾفؿ  ُ:قهت

 أطؾؿ. واهلل
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 ناملسائل واألحكام املستفادة من احلديي

 ذهِ إتٝإ املطأ٠ يف زبطٖا. ز:1ش َػأي١

ْوَجِة فِل (: 226/1٢) الؿغـليف   قال ابً قذامة َٓ َيِحؾُّ َوْطُء الزَّ َو

ُبرِ  َطؾِلٌّ  :مِـُْفؿْ  ،فِل َقْقِل َأْكثَِر أَْهِؾ اْلِعْؾؿِ  الدُّ
(1)

، َوَطبُْد اهلل
(2)

ْرَداءِ  ، َوَأُبق الدَّ
(3)

ـُ  ، َواْب

َطبَّاسٍ 
(4)

ـُ َطْؿٍرو ، َوَطبُْد اهلل ْب
(5)

، َوَأُبق ُهَرْيَرةَ 
(6)

ـُ الْ  . ُؿَسقِِّب، ـَوبِِف َقاَل َسِعقُد ْب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 223-222: آية) البؼرة سقرة مـ كثقر ابـ تػسقر يف كؿا –أخرجف الثقري يف جامعف  .ععٝـ (1)

 أبل طـ مسعقد، بـ الرمحـ طبد حدثـا: قال هبرام، بـ الصؾت طـ( 4/253) شقبة أبل وابـ -

 .فذكره... اطؾقا  رجٌؾ  سلل: قال ،- الجقيرية أبل أو - الؿعتؿر

 وهق –(: والصقاب طـ الصؾت بـ هبرام، طـ أبل الجقيرية 7/198) الســقال البقفؼل يف 

 .«الخ... اطؾقا  رجؾ سلل: قال الؿعتؿر، أبل طـ – مسعقد بـ الرمحـ طبد

 ضعقػ.  الؿعتؿر هق حـش بـ الؿعتؿر، وهق وأبق  ُ:قهت

( مـ صريؼ إسؿاطقؾ بـ إبراهقؿ، 7/199(، والبقفؼل )4/252أخرجف ابـ أبل شقبة ) .ععٝـ (2)

 طـ أبل طبد اهلل الشؼري، طـ أبل الؼعؼاع، طـ ابـ مسعقد بف.

 . ، مل يذكر فقف جرًحا، وٓ تعدياًل: ففق مجفقل الحالالجرح والتعديؾيف  ترمجتفوأبق الؼعؼاع 

( 7/199(، والبقفؼل )11/554) الؿسـد(، وأمحد يف 4/252أخرجف ابـ أبل شقبة ). صرٝس (3)

 . وإسـاده صحقح، رجالف كؾفؿ ثؼات مـ صريؼ قتادة، طـ طؼبة بـ وساج، طـ أبل الدرداء بف.

( مـ صريؼ 5378) الشعب(، والبقفؼل يف 9٢٢2) الؽبرىأخرجف الـسائل يف  .صرٝس (4)

 .فذكرهأبقف، أن رجاًل سلل ابـ طباس...  الرزاق، قال: أخبركا معؿر، طـ ابـ صاوس، طـ طبد

  وإسـاده صحقح طىل شرط الشقخقـ.

َعب(، والبقفؼل يف 4/252أخرجف ابـ أبل شقبة ) .صرٝس (5) ( مـ صريؼ طبد إطىل، 5381) الشُّ

 طـ سعقد، طـ قتادة، طـ أبل أيقب، طـ طبد اهلل بـ طؿرو بف.

 . ق الؿراغل، إزدي، وثؼف الـسائلوإسـاده صحقح، رجالف كؾفؿ ثؼات، وأبق أيقب ه

  =( مـ صريؼ حػص، 9٢18) الؽبرى(، والـسائل يف 4/252أخرجف ابـ أبل شقبة ) يػريٙ. ذػٔ (6)



 25٢ ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

ْحؿَ   ـُ َطبِْد الرَّ ـُ َوَأُبق َبْؽِر ْب ْأي، َواْب ، َوَأْصَحاُب الرَّ افِِعلُّ ، َوُمَجاِهٌد، َوِطْؽِرَمُة، َوالشَّ ـِ

ـِ َأْسَؾَؿ، َوَكافٍِع، َوَمالٍِؽ. ُؿـِْذِر.ـالْ  ـِ ُطَؿَر، َوَزْيِد ْب ـْ اْب  َوُرِوَيْت إَباَحتُُف َط

ـْ َمالٍِؽ َأكَُّف َقاَل: َما َأْدَرْكت َأَحًدا أَْقتَِدي بِِف فِ  فِل َأكَُّف  َيُشؽُّ  ل دِيـِلَوُرِوَي َط

ـْ َأْصَحاِب َمالٍِؽ ُيـْؽُِروَن َذلَِؽ  َحاَلٌل.
 .َوَأْهُؾ اْلِعَراِق مِ

ـْ َأَحؾَُّف بِ  قال:  ﴾ې ې ې ې ۉ ۉ  ۅ﴿َتَعاَلك:  ُؼقِل اهللَواْحتَجَّ َم

 ﴾ڤ  ڤ ڤ * ٹ ٹ ٹ ٹ﴿َوَقْقلِِف ُسبَْحاَكُف: ، [223البؼرة:]

 .[3٢]الؿعارج:، [6الؿممـقن:]

 ثؿ ذكر إدلة السابؼة يف تحريؿ ذلؽ.

أكف ُسئؾ طـ ذلؽ، فؼال: تسللـل طـ الؽػر.  صحَّ طـ ابـ طباس  ُ :قهت

أكف قال: محاش الـساء حرام. وصحَّ طـ أبل الدرداء  وصح طـ ابـ مسعقد 

 أكف قال: وهؾ يػعؾ ذلؽ إٓ كافر.

غرى. أكف قال: هل الؾقصق وصحَّ طـ طبد اهلل بـ طؿرو بـ العاص  ة الصُّ

 أكف قال: كػر. ويف إسـاده: لقث بـ أبل سؾقؿ. وجاء طـ أبل هريرة 

أكف قال: ٓ تلتقا الـساء يف أدبارهـ. وصحَّ طـ ابـ طؿر  وصحَّ طـ طؿر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بـ أبل سؾقؿ ضعقػ.ا هق ولقث طـ لقث، طـ مجاهد، طـ أبل هريرة. =

 ( مـ صريؼ أبل تؿقؿة الفجقؿل، طـ أبل هريرة4/253ابـ أبل شقبة ) طـد ولف صريؼ أخرى

، .بف 

 وإثر بالطريؼقـ حسـ.  .«ٓ كعرف ٕبل تؿقؿة سؿاًطا مـ أبل هريرة»قال البخاري: 
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  أف، هؾ يػعؾ ذلؽ أحٌد مـ الؿسؾؿقـ؟! ويف رواية: أيػعؾ ، ، أكف قال: ُأفٍّ

 ذلؽ مممـ؟!

ـ كثقر يف تػسقر سقرة البؼرة طـد أية وكؾ هذه أثار ذكرها الحافظ اب

 الؿذكقرة.

( أكف 4527يف إباحة ذلؽ أخرجف البخاري ) والذي ُكِؼَؾ طـ ابـ طؿر 

قال: تدري فقؿا ُأكزلت؟  ﴾...ۉ ۉ  ۅ﴿قال لـافع حقـ قرأ طؾقف أية: 

بحذف الؿجرور، وزاد إسحاق، وابـ  البخاريقال: ٓ. قال: يلتقفا يف. كذا يف 

 غقرمها: يف أدبارهـ.جرير و

قد تؼدم -: وقد رويـا طـ ابـ طؿر خالف ذلؽ  قال احلافظ ابً كثري

صريًحا، وأكف ٓ ُيباح، وٓ يحؾ كؿا سقليت، وإن كان قد ُكِسب هذا الؼقل  -ذكره

إىل صائػة مـ فؼفاء الؿديـة وغقرهؿ، وطزاه بعضفؿ إىل اإلمام مالؽ يف كتاب 

السر صح ذلؽ طـ اإلمام مالؽ.وأكثر الـاس يـؽر أن ي 

أحاديث كثقرة، وآثاًرا يف تحريؿ ذلؽ، ثؿ ذكر أثر ابـ طؿر يف  ثؿ ذكر 

 تحريؿ ذلؽ.

وهذا إسـاد صحقح، وكصٌّ صريح مـف بتحريؿ ذلؽ، فؽؾ ما ورد طـف  ثه قال:

 مؿا يحتؿؾ ويحتؿؾ: ففق مردود إىل هذا الؿحؽؿ.

حرام، وقال أبق بؽر بـ وروى معؿر بـ طقسك، طـ مالؽ أنَّ ذلؽ  ثه قال:



 252 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

زياد الـقسابقري: حدثـل إسؿاطقؾ بـ حصـ، حدثـل إسرائقؾ بـ روح، قال:  

سللت مالؽ بـ أكس: ما تؼقل يف إتقان الـساء يف أدبارهـ؟ فؼال: ما أكتؿ ققٌم 

طرب، هؾ يؽقن الحرث إٓ مقضع الزرع، ٓ تعدوا الػرج. قؾت: يا أبا طبد اهلل، 

.اإهنؿ يؼقلقن: إكؽ تؼقل  ، يؽذبقن طظَّ  هذلؽ؟! قال: يؽذبقن طظَّ

 .لسان الؿقزانإسرائقؾ بـ روح ٓ ُيدرى مـ هق كؿا يف  ُ :قهت

: ففذا هق الثابت طـف، وهق ققل أبل حـقػة، والشافعل،  قال ابً كثري

وأمحد، وأصحاهبؿ قاصبة، وهق ققل سعقد بـ الؿسقب، وأبل سؾؿة، وطؽرمة، 

قر، وطروة بـ الزبقر، ومجاهد بـ جبر، والحسـ وصاوس، وططاء، وسعقد بـ جب

وغقرهؿ مـ السؾػ، أهنؿ أكؽروا ذلؽ أشد اإلكؽار، ومـفؿ مـ ُيطؾِؼ طىل فاطؾف 

الؽػر، وهق مذهب مجفقر العؾؿاء، وقد ُحؽِل يف هذا شلء طـ بعض الػؼفاء مـ 

 أهؾ الؿديـة حتك َحَؽقه طـ اإلمام مالؽ، ويف صحتف طـف كظر.اكتفك الؿراد مـ

التػسقر. 

فالؿؼصقد بف أكف يجقز أن يلتقفا يف  ﴾ې ې ې ې﴿أما أية  ُ :قهت

 (1435 )صحقح مسؾؿفرجفا مـ أمامفا وخؾػفا، ويبقـ ذلؽ حديث جابر يف 

يف سبب كزولفا أنَّ القفقد كاكت تؼقل: إذا أتك الرجؾ امرأتف مـ دبرها يف قبؾفا: 

 كان القلد أحقل، فـزلت أية.

أباح إتقاهنا يف مقضع القلد، وهق الؿراد بالحرث، ٓ يف الحش واهلل طزوجؾ 
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 الذي هق مقضع إذى. 

: ومـ هفـا كشل -بعد أن ذكر إدلة يف تحريؿ ذلؽ-  قال ابً القيه

الغؾط طىل مـ ُكِؼؾ طـف اإلباحة مـ السؾػ، وإئؿة: فنهنؿ أباحقا أن يؽقن الدبر 

بر ٓ يف الدبر، فاشتبف طىل السامع )مـ( صريًؼا إىل القطء يف الػرج، فقطل مـ الد

بـ)يف(، ومل يظـ بقـفؿا فرًقا، ففذا الذي أباحف السؾػ وإئؿة: فغؾط طؾقفؿ 

هالغالط أقبح الغؾط، وأفحشف.ا
(1)

 

 املباؾط٠ بني اإليٝتني بػري إ٬ٜد. ز:2ش َػأي١

(: وٓ بلس بالتؾذذ بقـ اإللقتقـ 228/1٢) الؿغـليف   قال ابً قذامة

: ٕنَّ السـة إكؿا وردت بتحريؿ الدبر، ففق مخصقص بذلؽ، وٕكف مـ غقر إيالج

هحرم ٕجؾ إذى، وذلؽ مخصقص بالدبر: فاختص التحريؿ بف.ا
(2)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (32/265-268 )مجؿقع الػتاوى (4526 )الػتح (4/256-263 )زاد الؿعاداكظر:  (1)

تػسقر ابـ كثقر :[ مـ سقرة البؼرة، 223]آيةالؿغـل (1٢/226 )البقان (9/5٢4.) 

 (.9/5٢5) لبقاناواكظر:  (2)



 254 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 
ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (9999) ـِ الـَّبِلِّ  َوَط ـُ بِاهللِ َوالَقْقِم »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَط ـْ َكاَن ُيْمِم َم

ـْ ِضؾَ  أِخرِ  ـَ ِم َـّ ُخؾِْؼ ُف ِـَّساِء َخْقًرا، َفنِكَّ ٍع، َوإِنَّ َفاَل ُيْمذِي َجاَرُه، َواْسَتْقُصقا بِال

ؾَ  ِع َأْطاَلُه، َفنِْن َذَهْبت ُتِؼقُؿُف َكَسْرتف، َوإِْن َتَرْكتف َلْؿ َيَزْل َأْطَقَج، َأْطَقَج َشْلٍء فِل الضِّ

ِـَّساِء َخْقًراَفاْسَتْقُصقا بِ  .«ال . ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف، َوالؾَّْػُظ لِْؾُبَخاِريِّ
(1)

 

اْسَتْؿَتْعت بَِفا اْسَتْؿَتْعت بَِفا َوبَِفا ِطَقٌج، َوإِْن َذَهْبت ُتِؼقُؿَفا  َفنِنِ »: َولُِؿْسؾِؿٍ 

 .«َكَسْرهتَا َوَكْسُرَها َصاَلُقَفا

 احلكم املستفاد من احلديث

َـّ » قولُ: ُف ـْ ِضؾَ َفنِكَّ ـَ ِم  .«عٍ ُخؾِْؼ

(: وفقف دلقؾ لؿا يؼقلف الػؼفاء، أو بعضفؿ أنَّ 57/1٢)  قال اليووي

 ﴾ڀ   ڀ ڀ پ پ پ پ﴿حقاء ُخؾَِؼت مـ ضؾع آدم، قال اهلل تعاىل: 

 هأهنا ُخؾِؼت مـ ِضَؾع.ا ملسو هيلع هللا ىلص، وبقّـَ الـبل [1الـساء:]

ـ شلء : فؽان الؿعـك أنَّ الـساء ُخؾِؼـ مـ أصؾ خؾؼ، م قال احلافظ

معقج، وهذا ٓ يخالػ الحديث الؿاضل مـ تشبقف الؿرأة بالضؾع، بؾ ُيستػاد مـ 

 ههذا كؽتة التشبقف، وأهنا طقجاء مثؾف: لؽقن أصؾفا مـف.ا

(: ويف هذا الحديث مالصػة الـساء، واإلحسان 57/1٢)  قال اليووي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 47( )62( )1468(، ومسؾؿ )5186، 5185أخرجف البخاري ) (1)



َٓٚػا٤ٔ   255 َباُب ٔعِؿَط٠ٔ اي

ـ إلقفـ، والصبر طىل طقج أخالقفـ، واحتؿال ضعػ طؼقلفـ، وكراهة صالقف 

 هبال سبب، وأكف ٓ يطؿع باستؼامتفا، واهلل أطؾؿ.ا

(: ويف الحديث الـدب إىل الؿداراة: 5186) الػتحيف   قال احلافظ

ٓستؿالة الـػقس، وتللػ الؼؾقب، وفقف سقاسة الـساء بلخذ العػق مـفـ، والصبر 

ن طـ طىل طقجفـ، وأنَّ مـ رام تؼقيؿفـ فاتف آكتػاع هبـ مع أكف ٓ غـك لإلكسا

امرأة يسؽـ إلقفا، ويستعقـ هبا طىل معاشف، فؽلكف قال: آستؿتاع هبـ ٓ يتؿ إٓ 

 هبالصبر طؾقفـ.ا



 256 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 
ـْ َجابٍِر  (9996) ا َقِدْمـَا الَؿِديـَةَ  َغَزاةٍ،فِل  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: ُكـَّا َمَع الـَّبِلِّ  َوَط  َفَؾـؿَّ

ِعَثُة،  -َيْعـِل ِطَشاًء  - ْقاًل َأْمِفُؾقا َحتَّك َتْدُخُؾقا لَ »َذَهبْـَا لِـَْدُخَؾ، َفَؼاَل:  لَِؽْل َتْؿَتِشَط الشَّ

.. ُمتََّػٌؼ َطَؾقْفِ «ةُ قبَ َوَتْسَتِحدَّ الُؿغِ 
(1)

 

 :   .«َفاَل َيْطُرْق َأْهَؾُف َلْقاًل  الَغْقَبةَ  إَذا َأَصاَل َأَحُدُكؿُ »َوفِل ِرَواَيٍة لِْؾُبَخاِريِّ

 احلكم املستفاد من احلديث

الطُّروق بالضؿ لؾؿفؿؾة، قال أهؾ الؾغة: هق الؿجلء بالؾقؾ مـ سػر، أو مـ 

ل  غقره طىل غػؾة، ويؼال لؽؾ آت بالؾقؾ صارق، وٓ يؼال بالـفار إٓ مجاًزا، وُسؿِّ

 يحتاج غالبًا إىل دق الباب.أيت بالؾقؾ صارًقا: ٕكف 

تؼققده بطقل الغقبة، يشقر إىل أنَّ  «الَغْقَبةَ  إَذا َأَصاَل َأَحُدُكؿُ »وققلف يف الحديث: 

طؾة الـفل إكؿا تقجد حقـئٍذ، فالحؽؿ يدور مع طؾتف وجقًدا وطدًما، والعؾة يف ذلؽ 

ِعَثُة، َوَتْسَتحِ »هل ما ُذكِر يف الحديث  : فننَّ الرجؾ قد «ةُ قبَ دَّ الُؿغِ لَِؽْل َتْؿَتِشَط الشَّ

يجد امرأتف طىل غقر ُأهبة مـ التـظػ، والتزيـ الؿطؾقب مـ الؿرأة: فقؽقن ذلؽ 

سببًا لـػرتف طـفا، ويمخذ مـ ذلؽ كراهة مباشرة الؿرأة يف الحال التل تؽقن فقفا 

 غقر متـظػة: لئال يطؾع مـفا طىل ما يؽقن سببًا لـػرتف طـفا.

ـ العؾؾ يف الـفل طـ ذلؽ أن يؽقن الحامؾ لف طىل ذلؽ وذكر أهؾ العؾؿ م

، لؽـ قال صحقح مسؾؿتخقهنؿ، والتؿاس طثرهتؿ، وجاء ذلؽ يف رواية يف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1928(، ومسؾؿ طؼب حديث )5244( )5245أخرجف البخاري ) (1)



َٓٚػا٤ٔ   257 َباُب ٔعِؿَط٠ٔ اي

سػقان: ٓ أدري هذا يف الحديث أم ٓ؟ فالظاهر أهنا زيادة مدرجة، فؼد رواه شعبة  

 طـ شقخ سػقان بدون الزيادة.

ؼدومف ٓ يتـاولف الـفل، واهلل أطؾؿ.وُطؾَِؿ مـ الحديث أنَّ مـ أطؾؿ أهؾف ب
(1)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .شرح مسؾؿو الػتحاكظر شرح الحديث مـ  (1)



 258 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 
ـْ َأبِل َسِعقٍد الُخْدِريِّ  (9999)   َوَط

ِ
إنَّ َشرَّ الـَّاِس »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

ـَْد اهللِ  ُجُؾ ُيْػِضل إَلك اْمَرَأتِِف، َو  ِط ِزَلًة َيْقَم الِؼَقاَمِة الرَّ ـْ َهاَم ـُْشُر ِسرَّ . «ُتْػِضل إَلْقِف، ُثؿَّ َي

َأْخَرَجُف ُمْسؾٌِؿ.
(1)

 

 احلكم املستفاد من احلديث

َوفِل َهَذا اْلَحِديث َتْحِريؿ إِْفَشاء  (1437 :)شرح مسؾؿيف   قال اليووي

ْستِْؿتَاع، َوَوْصػ َتَػاِص 
ِ

ـْ ُأُمقر آ
ُجؾ َما َيْجِري َبقْـف َوَبقْـ اِْمَرَأتف مِ َوَما  ،قؾ َذلَِؽ الرَّ

ـْ الْ 
ـْ َقْقلـَيْجِري مِ

د ذِْكر اْلِجَؿاع ،َؿْرَأة فِقِف مِ ا ُمَجرَّ َفنِْن َلْؿ  :َأْو فِْعؾ َوَكْحقه. َفَلمَّ

ـْ فِقِف َفائَِدة َٓ إَِلقِْف َحاَجة َفَؿْؽُروه ،َتُؽ َكَُّف ِخاَلف الْ  :َو
ِ

ـْ » :ملسو هيلع هللا ىلصُؿُروَءة. َوَقْد َقاَل ـٕ َم

ِخر هللَكاَن ُيْمِمـ بِاَ  ْٔ «َفْؾَقُؼْؾ َخْقًرا َأْو لَِقْصُؿت ؛َواْلَقْقم ا
(2)

أَْو  ،َوإِْن َكاَن إَِلقِْف َحاَجة ،

ـْ  ،بَِلْن ُيـْؽِر َطَؾقِْف إِْطَراضف َطـَْفا ،َتَرتََّب َطَؾقِْف َفائَِدة ِطل َطَؾقِْف اْلَعْجز َط َأْو َتدَّ

َْفَعَؾُف َأَكا َوَهِذهِ » :ملسو هيلع هللا ىلصذِْكره َكَؿا َقاَل َفاَل َكَراَهة فِل  :َأْو َكْحق َذلَِؽ  اْلِجَؿاع َٕ ل  «إِكِّ
(3)

، 

َبِل َصْؾَحة:  ملسو هيلع هللا ىلصَوَقاَل 
ِ

ْقَؾة؟»ٕ «َأْطَرْسُتْؿ الؾَّ
(4)

«اْلَؽْقس اْلَؽْقس»َوَقاَل لَِجابٍِر:  ،
(5)

، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، (. مـ صريؼ طؿر بـ محزة طـ طبدالرمحـ بـ سعد طـ أبل سعقد بف1437أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)

 وطؿر بـ محزة ضعقػ، ضعػف ابـ معقـ، والـسائل، وقال أمحد: أحاديثف مـاكقر.

 أكف مؿا استـؽر طؾقف.  الؿقزانوهذا الحديث ذكر الذهبل يف 

 .(، طـ أبل هريرة 47(، ومسؾؿ برقؿ )6٢18أخرجف البخاري برقؿ ) (2)

 .(، مـ حديث طائشة 35٢أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (3)

 .(، طـ أكس 2144(، ومسؾؿ برقؿ )547٢برقؿ ) أخرجف البخاري (4)

 (، مـ ]كتاب الرضاع[.57(، ومسؾؿ برقؿ )5245أخرجف البخاري ) (5)



َٓٚػا٤ٔ   259 َباُب ٔعِؿَط٠ٔ اي

 هاَأْطَؾؿ. َوَاهللُ  

لعؾ »قال:  وقد جاء يف تحريؿ ذلؽ حديث آخر وهق أنَّ الـبل  ُ :قهت

فلرم الؼقم،  «ل ما يػعؾ بلهؾف، ولعؾ امرأًة ختبر بَم فعؾت مع زوجفارجاًل يؼق

فال »: فؼالت امرأة: يا رسقل اهلل، إهنؿ لقػعؾقن، وإهنـ لقػعؾـ، فؼال الـبل 

 .«تػعؾقا، فنكَم ذلؽ مثؾ شقطان لؼل شقطاكة يف صريٍؼ فغشقفا والـاس يـظرون

ويف إسـاده: شفر  ( مـ حديث أسؿاء بـت يزيد،457-6/456أخرجف أمحد )

تعجقؾ بـ حقشب، فقف ضعٌػ، وحػص بـ أبل حػص السراج، ترمجتف يف ا

 ، وهق مجفقل الحال.الؿـػعة

( مـ حديث أبل هريرة، والراوي طـ أبل 1٢977ولف شاهد طـد أمحد )

 مبفؿ. هريرة 

 كشػ إستارولف شاهد مـ حديث أبل سعقد، أخرجف البزار كؿا يف 

 الؿقزانده شقخ البزار: روح بـ حاتؿ أبق غسان، ترمجتف يف (، ويف إسـا145٢)

 ، قال ابـ معقـ: لقس بشلء.الؾسانو

ـ اإلمام إلباين  بؿجؿقع هذه  آداب الزفافهذا الحديث يف  وقد حسَّ

الطرق، وهق كذلؽ، واهلل أطؾؿ.
(1)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.144-143)ص آداب الزفافاكظر:  (1)



 26٢ ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 
ـِ ُمَعاِوَيةَ  (9999) ـْ َحؽِقِؿ ْب ـْ َأبِقِف  َوَط  َما َحؼُّ َقاَل: ُقْؾت: يَ  َط

ِ
ا َرُسقَل اهلل

َٓ َتْضرِِب  ُتْطِعُؿَفا إَذا َأَكْؾت»َزْوِج َأَحِدَكا َطَؾقِْف؟ َقاَل:   َوَتْؽُسقَها إَذا اْكَتَسْقت، َو

َّٓ فِل الَبْقِت  َٓ َتْفُجْر إ َٓ ُتَؼبِّْح، َو ـُ . َرَواُه َأْحَؿُد، َوَأبُ «الَقْجَف َو ، َواْب قَداُود، َوالـََّسائِلُّ

ـُ ِحبَّاَن، َوالَحاكُِؿ. َحُف اْب َماَجْف، َوَطؾََّؼ البَُخاِريُّ َبْعَضُف، َوَصحَّ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 عطب ايعٚج١ إشا ْؿعت. ز:1ش َػأي١

، فقف دٓلة طىل جقاز الضرب «وٓ تضرب القجف»ققلف طؾقف الصالة والسالم: 

 ڤ  ٹ ٹ﴿لقجف، وذلؽ مؼقد بؿا إذا كشزت: لؼقلف تعاىل: يف غقر ا

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ    ڦ ڤ ڤ ڤ

 .[34الـساء:] ﴾ڃ

ويدل طىل جقاز ضرهبـ يف هذه الحال حديث إياس بـ طبد اهلل بـ أبل ذباب، 

، فجاء طؿر بـ الخطاب إىل رسقل اهلل «ٓ تضربقا إماء اهلل»قال:  أنَّ الـبل 

 ص يف ضرهبـ، فجاء فؼال: يا رسقل اهلل، ذ ئرن الـساء طىل أزواجفـ، فرخَّ

أخرجف أبق داود  «لقس أولئؽ بخقاركؿ»: كساء يشؽقن أزواجفـ، فؼال الـبل 

 (، والحديث حسـ لغقره.1985(، وابـ ماجف )2146)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وابـ ماجف 918٢) الؽبرى(، والـسائل يف 2142(، وأبقداود )4/447. أخرجف أمحد )ذػٔ (1)

(. وإسـاده حسـ، وطؾؼ البخاري بعضف يف 2/188كؿ )(، والحا4175(، وابـ حبان )185٢)

 ( مـ كتاب الـؽاح. 92)باب: 



َٓٚػا٤ٔ   261 َباُب ٔعِؿَط٠ٔ اي

 (1218 :)صحقح مسؾؿوكذلؽ يدل طىل جقاز ذلؽ حديث جابر يف  

قكف؛ فنن فعؾـ فاضربقهـ ضربًا غقر وهلـ طؾقؽؿ أن ٓ يقصئـ فرشؽؿ أحًدا تؽره»

، ويف حديث طؿرو بـ إحقص الجشؿل، وهق حديث حسـ: «مبرح

َـّ طقان طـدكؿ لقس متؾؽقن مـفـ شقًئا غقر » واستقصقا بالـساء خقًرا، فنكَم ه

ذلؽ؛ إٓ أن يلتقـ بػاحشة مبقـة؛ فنن فعؾـ، فاهجروهـ يف الؿضاجع، 

( 1163أخرجف الترمذي ) «فـ سبقاًل واضربقهـ؛ فنن أصعـؽؿ فال تبغقا طؾق

 ( وغقره.3٢87)

وُيستػاد مـ هذيـ الحديثقـ أكف ٓ يجقز الضرب الشديد، وإكؿا هق ضرب 

خقاركؿ »: تلديب خػقػ، ومع جقاز ذلؽ: فإوىل اجتـاب ذلؽ: لؼقلف 

(، مـ حديث طبداهلل بـ طؿرو بـ 1978أخرجف ابـ ماجف ) «خقاركؿ لـسائفؿ

 .«لقس أولئؽ بخقاركؿ»، وققلف يف الذي يضربقن: العاص بنسـاد حسـ

وهؾ إباحة ضرهبا يف حال الـشقز مؼقد بؿا إذا مل يـػع معفا الؿقطظة والفجر؟ 

 أم يجقز أن يضرهبا بدون أن يعظفا ويفجرها؟

  فقف ققٓن ٕهؾ العؾؿ، ومها وجفان طـد الحـابؾة، والشافعقة، وضاهر

يدل طىل جقاز ضرهبا مباشرة، حديث جابر، وطؿرو بـ إحقص، وإياس 

وأية ضاهرها أن يبدأ بالؿقطظة، ثؿ الفجر، ثؿ الضرب: ٕكف رتب طىل 



 262 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 
إسفؾ، ثؿ إشد فإشد، وهق ضاهر اختقار ابـ كثقر، والؼرصبل.
(1)

 

 .«٫َٚ ُتٜكٚبِس»قٛي٘:  ز:2ش َػأي١

يف شرحف: أي ٓ تسؿعفا الؿؽروه، وٓ تشتؿفا بلن يؼقل  قال املغشبي 

 (.3/567ه )، وما أشبفف مـ الؽالم.ا)قبحؽ اهلل(

 ٖحطإ املطأ٠ إشا آشت ظٚجٗا؟ ز:3ش َػأي١

 ڤ ڤ﴿دلَّ حديث الباب طىل جقاز هجر الؿرأة، وكذلؽ أية: 

كساءه شفًرا، اطتزل يف مشربة لف. والحصر يف حديث  وهجر الـبل  ﴾ڦ

َّٓ فِل الَبْقِت »معاوية  َٓ َتْفُجْر إ  البقت.يف غقر  غقر ٓزم، فؼد هجر الـبل  «َو

َواْلَحّؼ َأنَّ َذلَِؽ َيْختَؾِػ بِاْختاَِلِف (: 52٢2) الػتحيف   قال احلافظ

ـْ اْلِفْجَران فِل َغقْرَها، َوبِاْلَعْؽسِ 
َْحَقال، َفُربََّؿا َكاَن اْلِفْجَران فِل اْلبُقُقت َأَشّد مِ ْٕ  ،ا

لَِضْعِػ  :َوُخُصقًصا الـَِّساء ،ُػقسِ َبْؾ اْلَغالِب أَنَّ اْلِفْجَران فِل َغقْر اْلبُقُقت آَلؿ لِؾـُّ 

، َواْختََؾَػ َأْهؾ التَّْػِسقر فِل الْ  ّـَ ُف َتْرك ـُكُػقسف ُؿَراد بِاْلِفْجَراِن، َفاْلُجْؿُفقر َطَؾك َأكَّ

ـْ اْلِفْجَران
َية، َوُهَق مِ ْٔ ّـَ َطَؾك َضاِهر ا َقاَمة ِطـْده ّـَ َواإْلِ ُخقل َطَؾقِْف  َوُهَق اْلُبْعد، ،الدُّ

َٓ ُيَضاِجعَفا.  ُف  ٌََوَضاِهره َأكَّ قَفا َضْفره :َؿْعـَكـالْ  :َٚٔقٝ ٌَ .ُيَضاِجعَفا َوُيَقلِّ َيْؿتَـِع  :َٚٔقٝ

ـْ ِجَؿاطَفا
ٌَ .مِ َٓ ُيَؽؾِّؿَفا :َٚٔقٝ ٌَ .ُيَجامِعَفا َو ـْ  ﴾ڤ﴿ :َٚٔقٝ  ُمْشتَّؼ مِ

ّـَ فِل اْلَؼْقلأَ  :َأْي  ،َوُهَق اْلَؽاَلم اْلَؼبِقح ،بَِضؿِّ اْلَفاء ،اْلُفْجر ٌَ .ْغؾُِظقا َلُف ُمْشتَّؼ  :َٚٔقٝ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تػسقر ابـ كثقر والؼرصبل( 52٢4) الػتح (9/528- )البقان( -259/1٢) الؿغـلاكظر:  (1)

 مـ سقرة الـساء[. 34]آية:



َٓٚػا٤ٔ   263 َباُب ٔعِؿَط٠ٔ اي

ـْ اْلِفَجار 
َرَبَطُف،  :َأْي  ،َهَجَر اْلبَِعقر :ُيَؼال ،َوُهَق اْلَحبْؾ الَِّذي ُيَشّد بِِف اْلبَِعقر ،مِ

ّـَ فِل اْلُبقُقت) :َؿْعـَكـَفالْ  ّـَ  ،َأْوثُِؼقُه اُه، َواْس  (َواْضِرُبقُه بَِريُّ َوَققَّ تََدلَّ َلُف َقاَلُف الطَّ

اُه اِْبـ اْلَعَربِّل َفَلَجادَ   ه.اَوَوهَّ

أكف مشتؼ مـ الفجران، وضاهر أية أكف يترك مضاجعتفا،  انصحيح ُ :قهت

 أطؾؿ. واهلل

(9990)  
ِ
ـِ َطبِْداهلل ـْ َجابِِر ْب ُجُؾ : إَذا َأَتك الرَّ القَُفقُد َتُؼقُل  َقاَل: َكاَكِت  َوَط

ـْ ُدُبِرَها فِل ُقبُؾَِفا َكاَن الَقَلُد َأْحَقَل، َفـََزَلْت 
 ې ۉ ې ۉ  ۅ﴿: اْمَرَأَتُف مِ

. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف، َوالؾَّْػُظ لُِؿْسؾٍِؿ.﴾ې ې
(1)

 

 احلكم املستفاد من احلديث

فقف إباحة إتقان الرجؾ ٓمرأتف يف قبؾفا مـ أي جاكب شاء: ولذلؽ قال اهلل 

، ومقضع القلد هق قبؾفا، وطىل هذا طامة أهؾ العؾؿ، وقد ﴾ې ې﴿تعاىل: 

 تؼدم يف بداية الباب اإلشارة إىل ذلؽ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1435(، ومسؾؿ )4528أخرجف البخاري ) (1)



 264 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 
ـِ َطبَّاٍس  (9999) ـِ اْب   َقاَل: َقاَل َرُسقُل  َوَط

ِ
إَذا َأَراَد  َلْق َأنَّ َأَحَدُكؿْ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ِـِّب َأْن َيْلتَِل َأْهَؾُف َقاَل: بِْسِؿ ا ْقَطاَن، َوَج ـَا الشَّ ْب ِـّ ـَا، َفنِكَُّف  هللِ، الؾُفؿَّ َج ْقَطاَن َما َرَزْقت الشَّ

ْقَطاُن َأبًَدا ُه الشَّ ـَُفََم َوَلٌد فِل َذلَِؽ َلْؿ َيُضرَّ ْر بَْق . ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.«إْن ُيَؼدَّ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

ُٙ ايٖؿ»قٛي٘:  ز:1ش َػأي١ َُٜغٖط  ِِ ُٕ ٜأَبّساٜي ٜٛا ِٝ». 

 اتػؼقا طىل طدم محؾ الـػل طىل العؿقم يف أكقاع الضرر.

 :ثؿ اختؾػقا يف الؿؼصقد 

 ڱ﴿الؿعـك: مل يسؾط طؾقف، بؾ يؽقن مـ مجؾة العباد الذيـ ققؾ فقفؿ:  فقيل:

 .[42الحجر:] ﴾ں ں ڱ ڱ ڱ

الؿراد: ٓ يطعـف يف بطـف. واستبعده الحافظ: لؿـابذتف لؾحديث  وقيل:

 حقح، ولقس تخصقصف بلوىل مـ تخصقص هذا الحديث.الص

 الؿراد: مل يصرطف. وقيل:

 مل يضره يف بدكف. وقيل:

 ٓ يػتـف طـ ديـف إىل الؽػر. وقيل:

 مل يضره يف مشاركة أبقف يف مجاع أمف. وقيل:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1434ؾؿ )(، ومس5165أخرجف البخاري ) (1)



َٓٚػا٤ٔ   265 َباُب ٔعِؿَط٠ٔ اي

 .واستؼرب الحافظ الؼقل إخقر، وفقف كظر 

فنهنؿا بؿعـك واحد،  :ريـــري قجم األخــ، ًانٌل األًلـانقق ـه سـيـًاألظ

أطؾؿ. واهلل
(1)

  

فقف استحباب التسؿقة، واإلتقان بالدطاء الؿذكقر طـد إرادة  

 الققاع، واهلل أطؾؿ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الػتح (5165.) 



 266 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 
ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (9999) ـِ الـَّبِلِّ  َوَط ُجُؾ اْمَرَأَتفُ » َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَط إَلك  إَذا َدَطا الرَّ

ْتَفا الَؿاَلئَِؽُة َحتَّك ُتْصبَِح  ـَ َطَؾقِْف، َوالؾَّْػُظ  . ُمتََّػٌؼ «فَِراِشِف َفَلبَْت َأْن َتِجلَء، َلَع

. لِْؾُبَخاِريِّ
(1)

 

ـَْفا» :َولُِؿْسؾِؿٍ  ََمِء َساِخًطا َطَؾْقَفا َحتَّك َيْرَضك َط  .«َكاَن الَِّذي فِل السَّ

 حلديثاملسائل واألحكام املستفادة من ا

 اَتٓاع املطأ٠ َٔ ايؿطاش إشا زعاٖا ظٚجٗا. ز:1ش َػأي١

دلَّ حديُث الباب طىل أنَّ ذلؽ محرم طىل الزوجة إن مل يؽـ لفا طذر، بؾ دلَّ 

الحديث طىل أنَّ ذلؽ مـ كبائر الذكقب، وسقاء كان ذلؽ لقاًل، أو هناًرا، ويدل طىل 

  ( مـ حديث صؾؼ بـ طظ116٢(، والترمذي )4/22ذلؽ ما رواه أمحد )

، «إذا دطا الرجؾ امرأتف؛ فؾتلتف وإن كاكت طؾك التـقر»: قال: قال رسقل اهلل 

 وهق حديث حسـ.

والذي كػسل بقده ما »وأيًضا رواية مسؾؿ التل أشار إلقفا الحافظ، ولػظفا: 

مـ رجؾ يدطق امرأتف إلك فراشف فتلبك طؾقف إٓ كان الذي يف السَمء ساخًطا طؾقفا 

 .«حتك يرضك طـفا

خرج  « َحتك تصبح»، وققلف: «َفَباَت »ىل هذا فؼقلف يف حديث الباب: وط

 مخرج الغالب، واختؾػ أهؾ العؾؿ يف الؿسللة أتقة، وهل:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1436(، ومسؾؿ )5193أخرجف البخاري ) (1)



َٓٚػا٤ٔ   267 َباُب ٔعِؿَط٠ٔ اي

 
 طاع١ ايعٚج١ يعٚجٗا يف اشبس١َ َٚضاحل ايبٝت. ز:2ش َػأي١

  ، مجفقر العؾؿاء طىل أنَّ ذلؽ لقس واجبًا طؾقفا، وإكؿا هق مستحبٌّ

كؿا اقتضك آستؿتاع ٓ آستخدام، ومعروف، وإحسان: ٕنَّ طؼد الـؽاح إ

وبذل الؿـافع، وإحاديث وردت يف تقطد مـ طصت زوجفا يف الػراش ٓ يف 

 غقره، وهذا ققل مالؽ، وأمحد، والشافعل، وأبل حـقػة، والظاهرية.

  ،وذهب مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ إىل وجقب خدمتفا لزوجفا، وهق ققل أبل ثقر

اين، وأصبغ، وُروي طـ مالؽ، ورجح ذلؽ وأبل بؽر بـ أبل شقبة، والجقزج

 شقخ اإلسالم، وابـ الؼقؿ، ثؿ اإلمام إلباين رمحة اهلل طؾقفؿ.

لق كـت آمًرا أحًدا أن يسجد ٕحد؛ »واستدل الؼائؾقن بالقجقب بحديث: 

 (، طـ أبل هريرة 1159أخرجف الترمذي ) «ٕمرت الؿرأة أن تسجد لزوجفا

، وهذا هق [228البؼرة:] ﴾ڱ ڱ  ڱ ڳ ڳ﴿بنسـاد حسـ، وققلف تعاىل: 

 الؿعروف طـد مـ خاصبفؿ اهلل سبحاكف وتعاىل بؽالمف.

وأما ترفقف الؿرأة، وققام الرجؾ بخدمة البقت وكـسف، والطحـ، والعجـ، 

ـَ اْلـُؿـَْؽِر.  والغسقؾ، والػرش: َفِؿ

، وإذا مل تخدمف [34الـساء:] ﴾ٻ ٻ ٻ ٱ﴿واستدلقا بؼقلف تعاىل: 

اَمُة طؾقف.الؿرأة، بؾ ي  ؽقن هق الخادم لفا: ففل الَؼقَّ



 268 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 
«اتؼقا اهلل يف الـساء، فنكَم هـ طقان طـدكؿ»: واستدلقا بؼقلف 

(1)
 ،

 والعاين: إسقر، ومرتبة إسقر خدمة مـ هق تحت يده.

ما  واستدلقا طىل ذلؽ أيًضا بحديث فاصؿة أهنا شؽت إىل رسقل اهلل 

حك، وسللتف خادًما، فع آستعاكة طىل ذلؽ  ؾؿفا رسقل اهلل تؾؼك مـ الرَّ

ْكِر،، ومل يؼؾ الـبل  ٓ خدمة طؾقفا، وإكؿا هل طؾقؽ يا طظ. ذكر أكثر  بالذِّ

 .زاد الؿعاديف  إدلة الؿتؼدمة الحافظ ابـ الؼقؿ 

(: وتـازع 34/9٢) مجؿقع الػتاوىكؿا يف   وقال ػيخ اإلطالو

اش الؿـزل، ومـاولة الطعام والشراب، طؾقفا أن تخدمف يف مثؾ فر هؾالعؾؿاء: 

والخبز، والطحـ، والطعام لؿؿالقؽف، وهبائؿف، مثؾ طؾػ دابتف، وكحق ذلؽ؟ 

فؿـفؿ مـ قال: ٓ تجب الخدمة. وهذا الؼقل ضعقٌػ كضعػ ققل مـ قال: ٓ 

تجب طؾقف العشرة والقطء. فان هذا لقس معاشرة لف بالؿعروف، بؾ الصاحب يف 

اإلكسان وصاحبف يف الؿسؽـ إن مل يعاوكف طىل مصؾحتف: مل  السػر الذى هق كظقر

يؽـ قد طاشره بالؿعروف. وققؾ وهق الصقاب: وجقب الخدمة: فنن الزوج 

، وطىل العاين والعبد ملسو هيلع هللا ىلصسقدها يف كتاب اهلل، وهل طاكقة طـده بسـة رسقل اهلل 

ـْ همٓء مـ قال: تجب الخدمة القسق
رة. الخدمة، وٕن ذلؽ هق الؿعروف، ثؿ مِ

ومـفؿ مـ قال: تجب الخدمة بالؿعروف. وهذا هق الصقاب: فعؾقفا أن تخدمف 

فخدمة البدوية  ،ويتـقع ذلؽ بتـقع إحقال ،الخدمة الؿعروفة مـ مثؾفا لؿثؾف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، وهق حديث حسـ.(، مـ حديث طؿرو بـ إحقص 3٢87أخرجف الترمذي ) (1)



َٓٚػا٤ٔ   269 َباُب ٔعِؿَط٠ٔ اي

 ها.الضعقػةوخدمة الؼقيف لقست كخدمة  ،لقست كخدمة الؼروية 

ستؿتاع ٓ ، وأما ققلفؿ: إنَّ طؼد الـؽاح اقتضك آانصٌاةهق  ًىرا انقٌل

آستخدام: فؿردود بلنَّ آستؿتاع حاصؾ لؾؿرأة أيًضا بزوجفا، والؿفر يف مؼابؾة 

 البضع: فؽاكت الـػؼة، والؽسقة، والؿسؽـ يف مؼابؾ الخدمة، واهلل أطؾؿ.

(: هذا، ولقس فقؿا سبؼ 29٢)ص آداب الزفافيف   قال اإلماو األلباىي

استحباب مشاركة الرجؾ لفا يف ذلؽ إذا  مـ وجقب خدمة الؿرأة لزوجفا ما يـايف

وجد الػراغ والققت، بؾ هذا مـ حسـ الؿعاشرة بقـ الزوجقـ، ولذلؽ قالت 

يؽقن يف مفـة أهؾف، فنذا حضرت الصالة خرج إىل  ملسو هيلع هللا ىلص: كان  السقدة طائشة

الصالة. رواه البخاري
(1)

ه.ا
(2)

 

 ٌٖ جيب ع٢ً ايطجٌ ايٛ ٤؟ ز:3ش َػأي١

 قف، وهق ققل أبل حـقػة: ٕكف حؼ لف، مذهب الشافعل أنَّ القطء ٓ يجب طؾ

فال يجب طؾقف كسائر حؼققف، وكلنَّ الؿراد طـدمها: أكف ٓ يجب طؾقف إٓ مرة 

 يستؼر هبا الصداق. وقال الؼاضل أبق يعىل: ٓ يجب إٓ أن يتركف لإلضرار.

  ،ومذهب أمحد، ومالؽ، وإكثر وجقبف: ٕكف حؼ لفا كؿا هق حؼ لف

جب، والعـة، ووقت لؿـ آىل أربعة أشفر، ثؿ يػلء، ولذلؽ مؾؽت الػسخ بال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.676أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

- (5/186زاد الؿعاد( 34/89-9٢) مجؿقع الػتاوى( -225/1٢) الؿغـلواكظر:  (2)

189 )انالبق (9/5٢1 )آداب الزفاف (.-286)ص 



 27٢ ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 يطؾؼ. أو 

، واختؾػ أهؾ هذا الؼقل يف الضابط لقجقب انصٌاةهق  ًىرا انقٌل

 ڭ ۓ ﴿الجؿاع، فؼال ابـ حزم: يجب طؾقف يف كؾ صفر مرة: لؼقلف تعاىل: 

. وقال أمحد: أذهُب إىل أربعة أشفر، [222البؼرة:] ﴾ۇ ۇ  ڭ ڭ ڭ

 كاإليالء.

عض الحـابؾة أكف ٓ حدَّ فقف، فقرجع فقف إىل الُعرف، والُعرف أن يطلها واختار ب

بؼدر حاجتفا وصاقتف، وهذا الؼقل اختاره شقخ اإلسالم، وابـ الؼقؿ رمحة اهلل 

 .[19الـساء:] ﴾ۉ ۉ﴿طؾقفؿا: لؼقلف تعاىل: 

: والصحقح الذي تدل طؾقف أكثر كصقص أمحد، وطؾقف  قال ػيخ اإلطالو

ما يقجبف العؼد لؽؾ واحد مـ الزوجقـ طىل أخر كالـػؼة،  أكثر السؾػ أنَّ 

وآستؿتاع، والؿبقت لؾؿرأة، وكآستؿتاع لؾزوج لقس بؿؼدر، بؾ الؿرجع يف 

 ذلؽ إىل العرف.

فنذا تـازع الزوجان فقف: فرض الحاكؿ ذلؽ باجتفاده، كؿا فرضت  قال:

أصحاب أمحد القطء الصحابة مؼدار القطء لؾزوج بؿرات معدودة، ومـ قدر مـ 

الؿستحؼ، ففق كتؼدير الشافعل الـػؼة: إذ كالمها تحتاجف الؿرأة، ويقجبف العؼد، 

 هوتؼدير ذلؽ ضعقػ طـد طامة الػؼفاء.ا

: أما الؼقل بلكف ٓ يجب طؾقف، فؼال ابـ الؼقؿ  :ُ نو قبل أثٌ عجد اهلل غفس اهللُ
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 ﴾ڱ ڱ  ڱ ڳ ڳ﴿إكف مـ أضعػ إققال: ٕنَّ اهلل تعاىل يؼقل: 

 .[229البؼرة:] ﴾ھ ہ﴿، وققلف: [228البؼرة:]

وأما ققل ابـ حزم: إكف يجب يف كؾ ُصفر مرة. فؾقس بصحقح: ٕنَّ إمر يف 

إكؿا هق لإلباحة: إذ كان محرًما طؾقف إتقاهنا أثـاء الحقض،  ﴾ڭ﴿أية 

 أطؾؿ. واهلل

 .والؼقل بتقققتف أربعة أشفر لقس بضعقػ

ذا الؼقل وإن كان أقرب مـ الذي قبؾف: فؾقس : وهلؽـ قال ابـ الؼقؿ 

أيًضا بصحقح: فنكف غقر الؿعروف الذي لفا وطؾقفا، وأما جعؾ مدة اإليالء أربعة 

أشفر: فـظًرا مـف سبحاكف وتعاىل لألزواج: فننَّ الرجؾ قد يحتاج إىل ترك وطء 

فجعؾ امرأتف مدًة لعارٍض مـ سػٍر، أو تلديٍب، أو راحة كػس، أو اشتغال بؿفؿ، 

اهلل سبحاكف وتعاىل لف أجاًل أربعة أشفر، وٓ يؾزم مـ ذلؽ أن يؽقن القطء ممقتًا 

 هبلربعة أشفر مرة.ا

، واهلل أطؾؿ.انصٌاةوما رجحف شقخ اإلسالم، وابـ الؼقؿ هق  ُ :قهت
(1)

 

 ٌٖ ٜ٪جط ايطجٌ إشا جاَع اَطأت٘، ٚيٝؼ ي٘ ؾ٠ٛٗ؟ ز:4ش َػأي١

ُجُؾ َأْن  :َأْحَؿدُ  َوُسئَِؾ (: 241/1٢) الؿغـليف   قال ابً قذامة ُيْمَجُر الرَّ

، َيْحتَِسُب اْلَقَلَد، َوإِْن َلْؿ ُيْردِ اْلَقَلَد؟ َيْلتَِل َأْهَؾُف َوَلقَْس َلُف َشْفَقٌة؟ َفَؼاَل: إي َوَاهلل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٓبـ  روضة الؿحبقـ( 189٢) الؿحىل (8/353 )اإلكصاف( 239/1٢) الؿغـلاكظر:  (1)

  (29/173-174( )28/383-384.)مجؿقع الػتاوى( 217-212الؼقؿ )ص
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َٓ ُيْمَجُر؟ َوَهَذا َصِحقٌح    ُسقَل اهللَفنِنَّ أََبا َذرٍّ َرَوى َأنَّ رَ  :َيُؼقُل: َهِذِه اْمَرأٌَة َشابٌَّة، لَِؿ 

َأُكِصقُب َشْفَقَتـَا َوُكْمَجُر؟  ،َيا َرُسقَل اهلل :ُقْؾت، «ُمَباَضَعُتؽ َأْهَؾؽ َصَدَقةٌ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص

ِف، َكاَن َطَؾْقِف ِوْزٌر؟»َقاَل:  َقاَل:  َقاَل: ُقْؾت: َبَؾك. «َأَرَأْيت َلْق َوَضَعُف فِل َغْقرِ َحؼِّ

« َٓ قَِّئِة، َو « َتْحَتِسُبقَن بِاْلَخْقرِ َأَفَتْحَتِسُبقَن بِالسَّ
(1)

ُف َوِسقَؾٌة إَلك اْلَقَلِد، َوإِْطَػاِف ،  َكَّ
ِ

َوٕ

 ه.اَكْػِسِف َواْمَرَأتِِف، َوَغضِّ َبَصِرِه، َوُسُؽقِن َكْػِسِف، َأْو إَلك َبْعِض َذلَِؽ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البختري مل (، مـ صريؼ: أبل البختري، طـ أبل ذر، وهذا مـؼطع: ٕنَّ أبا 5/154أخرجف أمحد ) (1)

 ( بؿعـاه: ففق حديث صحقح.1٢٢6( )53) مسؾؿيسؿع مـ أبل ذر، ولؽـ الحديث أصؾف يف 
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ـِ ُطَؿَر  (9999) ـِ اْب ـَ الَقاِصَؾةَ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ  َوَط ، َوالُؿْستَْقِصَؾة، َلَع

ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.. َوالَقاِشَؿَة، َوالُؿْستَْقِشَؿة
 (1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 َع٢ٓ ٚصٌ ايؿعط ٚذهُ٘. ز:1ش َػأي١

ففل الزيادة يف الشعر بشعر آخر، أو بغقر شعر طـد مجاطة  أما الوصل:

 الػؼفاء. مـ

 التل تصؾ الشعر لـػسفا، أو لغقرها.هل  والواصلة:

 هل التل تطؾب فعؾ ذلؽ، أو يػعؾ هبا برضاها. واملطتوصلة:

 ( يف شرح حديث معاوية أنَّ الـبل 5932) الػتحيف   قال احلافظ

 .«إكَم هؾؽت بـق إسرائؾ حقـ اختذ هذه كساؤهؿ»قال: 

ة لِْؾُجْؿُفقِر فِل َمـْع وَ  قال: ْعر بَِشْلٍء آَخرَوَهَذا اْلَحِديث ُحجَّ َسَقاء  ،ْصؾ الشَّ

، َوُيَميِّدُه َحِديث َجابِر َٓ َؿْرَأة ـَأْن َتِصؾ الْ  ملسو هيلع هللا ىلص َزْجر َرُسقل اهلل :َكاَن َشْعًرا َأْم 

َأْخَرَجُف ُمْسؾِؿ. .بَِشْعِرَها َشقْئًا
(2)

  

ـْ اْلُػَؼَفاء َأنَّ  ،َوَذَهَب الؾَّقْث
ـْ َكثِقر مِ ـْ َذلَِؽ ـالْ َوَكَؼَؾُف َأُبق ُطبَقَْدة َط

ُؿْؿتَـِع مِ

ـْ ِخْرَقة َوَغقْرَها
ْعر مِ ا إَِذا َوَصَؾْت َشْعرَها بَِغقِْر الشَّ ْعِر، َوَأمَّ ْعر بِالشَّ َفاَل  :َوْصؾ الشَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2124(، ومسؾؿ )5937أخرجف البخاري ) (1)

  (2126.)صحقح مسؾؿاكظر:  (2)
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َيْدُخؾ فِل الـَّْفل، َوَأْخَرَج أَُبق َداُوَد بَِسـٍَد َصِحقح
(1)

  َٓ ـْ َسِعقد ْبـ ُجبَقْر َقاَل:  َط

اء ،َجْؿع َقْرَمؾ :َواْلَؼَرامِؾ ،َوبِِف َقاَل َأْحَؿد .َبْلس بِاْلَؼَرامِؾ  :بَِػتِْح اْلَؼاف َوُسُؽقن الرَّ

، َوالْ  ـْ َحِريرـَكبَات َصِقيؾ اْلُػُروع َلقِـّ
َأْو ُصقف ُيْعَؿؾ َضَػائِر  ،ُؿَراد بِِف ُهـَا ُخقُقط مِ

 .َؿْرَأة َشْعرَهاـَتِصؾ بِِف الْ 

ْعر َمْستُقًرا َبْعد َؾ َبْعضفْؿ َبقْـ َما إِ َوَفصَّ  ـْ َغقْر الشَّ
ْعر مِ َذا َكاَن َما َوَصَؾ بِِف الشَّ

ْعر ْعر، َوَبقْـ َما إَِذا َكاَن َضاِهًرا، َفَؿـََع َقْقم  ،َطْؼده َمَع الشَّ ـْ الشَّ
ـّ َأكَُّف مِ بَِحقُْث ُيَظ

ـْ التَّْدلِقس
ل َفَؼْط لَِؿا فِقِف مِ َوَّ ْٕ َسَقاء  ،ـْ َأَجاَز اْلَقْصؾ ُمْطَؾًؼاَوُهَق َقِقّي، َومِـُْفْؿ مَ  ،ا

ة  ،َكاَن بَِشْعٍر آَخر ْوج َوبِنِْذكِِف، َوَأَحادِيث اْلبَاب ُحجَّ َأْو بَِغقِْر َشْعر إَِذا َكاَن بِِعْؾِؿ الزَّ

 ه.اَطَؾقْفِ 

 َع٢ٓ ايٛؾِ ٚذهُ٘. ز:2ش َػأي١

َٛؾِ: بػتح القاو، وسؽقن الؿعجؿة، هق أن يغرز يف العضق إبرة، أو غقرها،  اي

يسقؾ الدم، ثؿ يحشل بـقرة، أو غقرها، فقخضر، وقد يؽقن يف القد وغقرها حتك 

مـ الجسد، وقد يػعؾ ذلؽ كؼًشا، وقد يجعؾ دوائر، وقد يؽتب اسؿ الؿحبقب، 

 أو يجعؾ صقرة خقؾ، أو شؿس، وكحق ذلؽ.

ٌم: لؾعـ القارد فقف كؿا يف حديث الباب، وقد جاء الؾعـ أيًضا يف  وهذا ُمَحرَّ

الصحقحقـ
(2)

طـ ابـ مسعقد. 
(3)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، ويف إسـاده: شريؽ الؼاضل، وهق ضعقػ سلء الحػظ.4171أخرجف أبق داود ) (1)

 (.2125(، ومسؾؿ رقؿ )4886)رقؿ  البخارياكظر:  (2)

  (5931.)الػتحاكظر:  (3)
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ُٖٓط ٚذهُ٘. ز:3ش َػأي١  َع٢ٓ اي

 .والؿتـؿصات : لعـ الـامصاتطـ ابـ مسعقد أنَّ الـبل  الصحقحقـجاء يف 

إزالة شعر الحاجبقـ: لترفقعفؿا، أو تسقيتفؿا، والـامصة: هل التل  ايُٓاظ:

 .تػعؾف، والؿتـؿصة هل التل يػعؾ هبا ذلؽ. وقد ذهب بعضفؿ إىل أنَّ الـفل لؾتـزيف

(: ويف هذه إحاديث حجة لؿـ قال: 5937) الػتحيف   قال احلافظ

يحرم القصؾ يف الشعر، والقشؿ، والـؿص طىل الػاطؾ والؿػعقل بف، وهل حجة 

طىل مـ محؾ الـفل فقف طىل التـزيف: ٕنَّ دٓلة الؾعـ طىل التحريؿ مـ أققى 

 هالدٓٓت، بؾ طـد بعضفؿ أكف مـ طالمات الؽبقرة.ا

 ايتؿًخ ٚذهُ٘. َع٢ٓ ز:4ش َػأي١

لعـ الؿتػؾجات  أنَّ الـبل  طـ ابـ مسعقد  الصحقحقـجاء يف 

 لؾحسـ، والؿغقرات خؾؼ اهلل.

هل التل تطؾب الػؾج، أو تصـعف، والػؾج هق اكػراج ما بقـ الثـقتقـ  املتؿًح١:

والتػؾج أن يػرج ما بقـ الؿتالصؼقـ بالؿبرد وكحقه، وهق مختص طادة بالثـايا، 

 ات، ويستحسـ مـ الؿرأة، فربؿا صـعتف الؿرأة التل تؽقن أسـاهنا متالصؼة:والرباطق

ويسؿك تحديد إسـان: ، لتصقر متػؾجة، وقد تػعؾف الؽبقرة تقهؿ أهنا صغقرة

.القشر، وقد ثبت الـفل طـف أيًضا يف بعض صرق حديث ابـ مسعقد 
(1)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الػتح (5931.) 
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ـْ ُج  (9999) اَمةَ دَ َوَط
(1)

  : َحَضْرتَقاَلْت  بِـِْت َوْهٍب  
ِ
فِل  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقَل اهلل

ـِ الِغقَؾةِ »ُأَكاٍس، َوُهَق َيُؼقُل:  َلَؼْد َهَؿْؿُت َأْن َأْكَفك َط
(2)

وِم َوَفاِرَس،   ـََظْرت فِل الرُّ َف

َدهُ  َٓ َدُهْؿ َفاَل َيُضرُّ َذلَِؽ َأْو َٓ ـِ الَعْزِل، َفَؼاَل «ْؿ َشْقًئاَفنَِذا ُهْؿ ُيِغقُؾقَن َأْو . ُثؿَّ َسَلُلقُه َط

 
ِ
. َرَواُه ُمْسؾٌِؿ.«َذلَِؽ الَقْأُد الَخِػلُّ » :ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقُل اهلل

(3)
 

ـْ  (9999) ، إنَّ لِل  َأبِل َسِعقٍد الُخْدِريِّ  َوَط
ِ
َأنَّ َرُجاًل َقاَل: َيا َرُسقَل اهلل

َجاُل، َوإِنَّ القَُفقَد  َجاِرَيًة، َوَأَكا َأْطِزُل َطـَْفا، َوَأَكا َأْكَرهُ  أَْن َتْحِؿَؾ، َوَأَكا ُأِريُد َما ُيِريُد الرِّ

ْغَرى، َقاَل: َحدَّ تَ  ، َلْق َأَراَد اهللُ َأْن َيْخُؾَؼُف الَقُفقدُ  َكَذبَِت »ُث: َأنَّ الَعْزَل الَؿْقُءوَدُة الصُّ

،  «َما اْسَتَطْعت َأْن َتْصرَِففُ  َرَواُه َأْحَؿُد، َوَأُبقَداُود، َوالؾَّْػُظ َلُف، ، َوالـََّسائِلُّ

، َوِرَجاُلُف ثَِؼاٌت  .َوالطََّحاِويُّ
(4)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وغقره. صحقح مسؾؿيف الؿخطقصتقـ بالذال الؿعجؿة والصقاب أكف بالؿفؿؾة كؿا يف  (1)

 قال صاحب الـفاية: هق أن يجامع الرجؾ زوجتف وهل مرضع، وكذلؽ إذا محؾت وهل مرضع. (2)

 (. 1442أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (3)

(، 9٢81) الؽبرى(، والـسائل يف 2171(، وأبقداود )33، 53، 3/51. أخرجف أمحد )ذػٔ (4)

( مـ صرق طـ يحقك بـ أبل كثقر طـ محؿد بـ طبدالرمحـ 3/31) شرح الؿعاينوالطحاوي يف 

 بـ ثقبان طـ أبل مطقع بـ رفاطة طـ أبل سعقد بف. وإسـاده ضعقػ: ٕن أبا مطقع مجفقل. ا

 (3/32 ،)شرح الؿعاين(، والطحاوي يف 222-4/221سـاد آخر طـد ابـ أبل شقبة )ولف إ

 وإسـاده حسـ لقٓ أن فقف طـعـة ابـ إسحاق. 

( وإسـاده 32-3/31(، والطحاوي )1453) كشػ إستارولف إسـاد آخر طـد البزار كؿا يف 

 أطؾؿ. ٓ بلس بف. فالحديث بؿجؿقع هذه الطرق ثابت طـ أبل سعقد، واهلل 

 (، بنسـاد حسـ. 9٢91) الؽبرىولف شاهد مـ حديث أبل هريرة. أخرجف الـسائل يف 
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ـْ  (9999)   َجابٍِر  َوَط

ِ
، َوالُؼْرآُن ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: ُكـَّا َكْعِزُل َطَؾك َطْفِد َرُسقِل اهلل

.ـَْفك َطـُْف َلـََفاَكا َطـُْف الُؼْرآُن. ُمتََّػٌؼ َطَؾقْفِ ـِْزُل، َوَلْق َكاَن َشقْئًا يُ يَ 
(1)

 

 
ِ
 .َفَؾْؿ َيـَْفـَا ملسو هيلع هللا ىلصَولُِؿْسؾٍِؿ: َفبََؾَغ َذلَِؽ َكبِلَّ اهلل

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 َع٢ٓ ايػ١ًٝ. ز:1ش َػأي١

الؾَُّغة: )اْلِغقَؾة( ُهـَا  َقاَل َأْهؾ (1442 :)شرح مسؾؿيف   قال اليووي

)اْلِغقَال( بَِؽْسِر و ،َوُيَؼال َلَفا: اْلَغقْؾ بَِػتِْح اْلَغقْـ َمَع َحْذف اْلَفاء ،بَِؽْسِر اْلَغقْـ

 .اْلَغقْـ

َوِهَل اْلَغقْؾ، َفَؼاَل  ،ُؿَراد بِاْلِغقَؾِة فِل َهَذا اْلَحِديثـَواْختََؾَػ اْلُعَؾَؿاء فِل الْ  قال:

َْصَؿِعّل  ،ُؿَقصَّلـالْ  َمالِؽ فِل ْٕ ـْ َأْهؾ الؾَُّغة ،َوا
َأْن ُيَجامِع اِْمَرَأتف َوِهَل  :َوَغقْره مِ

ُجؾ َوَأْغقََؾ، إَِذا َفَعَؾ َذلَِؽ  ،ُمْرِضع قت: ُهَق َأْن  .ُيَؼال مِـُْف: َأَغاَل الرَّ ؽِّ َوَقاَل اِْبـ السِّ

 ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل اْلُعَؾَؿاء: َسبَب َهّؿف  َغاَلْت َوأَْغقََؾت.ُيَؼال مِـُْف:  ،َؿْرَأة َوِهَل َحامِؾـُتْرِضع الْ 

َصِبَّاء َيُؼقُلقَن: إِنَّ َذلَِؽ  ْٕ ِضقع. َقاُلقا: َوا بِالـَّْفِل َطـَْفا َأكَُّف َيَخاف مِـُْف َضَرر اْلَقَلد الرَّ

َلْؿ َيـَْف َطـَْفا،  ملسو هيلع هللا ىلصنِكَُّف فَ  :َواْلَعَرب َتْؽَرهُف َوَتتَِّؼقف. َوفِل اْلَحِديث َجَقاز اْلِغقَؾة ،الؾَّبَـ َداء

ـَ َسبَب َتْرك الـَّْفل  ه.اَوَبقَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(. ولقس طـد البخاري: ولق كان شقًئا يـفك طـف... 144٢(، ومسؾؿ )52٢9أخرجف البخاري ) (1)

 وهذه الزيادة صرح مسؾؿ يف روايتف أهنا مـ ققل سػقان. 



 278 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 
 إؾهاٍ بني اسبسٜثني ا٭ٚيني: ز:2ش َػأي١

  اختؾػ أهؾ العؾؿ يف تقجقف ققلف :« ُّيعـل العزل،  «َذلَِؽ الَقْأُد الَخِػل

ْغَرىوتؽذيبف لؾقفقد يف تسؿقتف:   .الَؿْقُءوَدُة الصُّ

 مـ ضعَّػ حديث أبل سعقد. ؾُِٓٗ

 ضعَّػ حديث جدامة بلكف معارض بؿا هق أكثر صرًقا مـف. مـ َِٚٓٗ

 مـ ادَّطك أنَّ حديث جدامة مـسقخ. َِٚٓٗ

ح حديث جدامة بثبقتف يف  َِٚٓٗ  .الصحقحمـ رجَّ

ْغَرىققلفؿ ) َِٚٓٗ َٔ قاٍ: ( يؼتضل أكف وأٌد ضاهر، لؽـف الَؿْقُءوَدُة الصُّ

: «الَقْأُد الَخِػلُّ »ال ُيعارض ققلف: صغقر بالـسبة إىل دفـ الؿقلقد بعد وضعف حقاا، ف

فنكف يدل طىل أكف لقس يف حؽؿ الظاهر، فال يترتب طؾقف حؽؿ، وإكؿا جعؾف َوْأًدا مـ 

 جفة اشتراكفؿا يف قطع القٓدة.

ر َمَعُف :  وقال ابً القيه َٓ ُيتََصقَّ الَِّذي َكَذَبْت فِقِف اْلقَُفقد َزْطؿفْؿ َأنَّ اْلَعْزل 

َٓ َيْؿـَع  ،َوَجَعُؾقُه بَِؿـِْزَلِة َقْطع الـَّْسؾ بِاْلَقْأدِ، َفَلْكَذهبؿْ  ،اًل اْلَحْؿؾ َأْص  ُف  َوَأْخبََر أَكَّ

اُه َوْأًدا  :َخَؾَؼُف، َوإَِذا َلْؿ ُيِرْد َخْؾؼف اْلَحْؿؾ إَِذا َشاَء اهللُ  ـْ َوْأًدا َحِؼقَؼة، َوإِكََّؿا َسؿَّ َلْؿ َيُؽ

ـْ اْلَحْؿؾ :اَمةدَ َخِػقاا فِل َحِديث ُج 
ُجؾ إِكََّؿا َيْعِزل َهَرًبا مِ َنَّ الرَّ

ِ
َفَلْجَرى َقْصده  ،ٕ

ّـَ اْلَػْرق َبقْـفَؿا َأنَّ اْلَقْأد َضاِهر بِالْ 
ُؿبَاَشَرةِ اِْجتََؿَع فِقِف اْلَؼْصد ـلَِذلَِؽ َمْجَرى اْلَقْأد، َلؽِ
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ه.اَؽ َوْصػف بَِؽْقكِِف َخِػقااَفؾَِذلِ  :َواْلِػْعؾ، َواْلَعْزل َيتََعؾَّؼ بِاْلَؼْصِد َصْرًفا

(1)
  

 ذهِ ايععٍ. ز:3ش َػأي١

هق أن ُيجامع الرجؾ زوجتف، أو أمتف، فنذا قارب اإلكزال كزع، وأكزل  ايععٍ:

 خارج الػرج.

  وقد كرهف أهؾ العؾؿ، وثبت ذلؽ طـ طؿر، وطظ، وابـ مسعقد، وابـ طؿر

 لألحاديث القاردة يف كراهتف مـفا: حديث أبل سعقد الخدري يف :

الصحقحقـ  أنَّ الـبل  :َولَِؿ يػعؾ ذلؽ أحدكؿ؛ »ُسئؾ طـ العزل؟ فؼال

«فنكف لقس مـ كػٍس خمؾققة إٓ اهلل خالؼفا
(2)

، ولحديث جدامة، وأبل سعقد 

ـِ يف الباب. ؾَذي  الَّ

صقا فقف، واستدلقا طىل ذلؽ بحديث  ومع كراهتف فؼد أجازه أهؾ العؾؿ، ورخَّ

 بل سعقد أيًضا الذي يف الباب: وٕنَّ الـبل جابر الذي يف الباب، وبحديث أ

 ، ومل يؼؾ: ٓ يػعؾ ذلؽ أحدكؿ. وٕنَّ الـبل «ومل يػعؾ ذلؽ أحدكؿ»قال: 

اطزل طـفا إن شئت؛ فنكف سقلتقفا ما »استلذكف رجٌؾ يف العزل طـ جاريتف فؼال لف: 

ر هلا أخرجف  «اقد قؾت لؽ إكف سقلتقفا ما قدر هل»: ، ثؿ إهنا محؾت، فؼال «ُقدِّ

 (.1439مسؾؿ برقؿ )

  وأجازه بعض أهؾ العؾؿ بال كراهة إذا كان لذلؽ حاجة، كلن تؽقن زوجتف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.521٢) الػتحاكظر:  (1)

 (.1438(، ومسؾؿ برقؿ )2229بخاري برقؿ )أخرجف ال (2)



 28٢ ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

ق، واهلل أطؾؿ. وقد ثبت فعؾف طـ طظ، وسعد،   أمًة فقخشك طىل ولده مـ الرِّ

 .وزيد، وابـ طباس وخباب بـ إرت 

 تؼدم وقد ذهب ابـ َحْزم إىل طدم جقاز العزل مطؾًؼا: لحديث جدامة، و

أنَّ العزل جائٌز مع الؽراهة، إٓ أْن تدطق الحاجة إلقف: ًانصحيح الجقاب طـف، 

فال ُيؽره، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 ٌٖ جيٛظ ي٘ ايععٍ عٔ ظٚجت٘ بػري إشْٗا؟ ز:4ش َػأي١

  ة فلكثر العؾؿاء طىل اطتبار إذهنا، وٓ يجقز طـدهؿ أن أما إن كاكت زوجتف ُحرَّ

(، مـ حديث طؿر بـ الخطاب 1/31يعزل طـفا إٓ بنذهنا: لؿا روى أمحد )

  أنَّ الـبل  هنك أن يعزل طـ الحرة إٓ بنذهنا. وهق حديث ضعقٌػ، يف

إسـاده: ابـ لفقعة، وهق ضعقػ. وقالقا: لؾحرة حؼ يف القلد، وطؾقفا ضرر يف 

العزل، وكؼص يف آستؿتاع، وقد كؼؾ ابـ طبد البر طدم الخالف طىل هذا 

 الؼقل، ولقس بصحقح.

 د يف ذلؽ خالف، فؼد قال مجاطٌة مـ الحـابؾة، والشافعقة بجقاز فؼد وج

العزل بغقر إذهنا، قالقا: ٕنَّ حؼفا يف القطء دون اإلكزال: بدلقؾ أكف يخرج بف مـ 

فقؿا يظفر، واهلل أطؾؿ. ًىرا انقٌل أقسةالػقئة، والعـة، 
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1438 )شرح مسؾؿ( 521٢) الػتح( 9/5٢7) البقان( 228-229/1٢) الؿغـلاكظر:  (1)

الؿحىل (1911 )مجؿقع الػتاوى (32/1٢8 ،)إوسط (9/115-.) 

 (.52٢9) الػتح( 9/5٢8) البقان( 23٢/1٢) الؿغـلاكظر:  (2)
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   ،وهق ققل وأما إن كاكت زوجتف أمة: فؾف أن يعزل بغقر إذهنا طـد الجؿفقر

 مالؽ، والشافعل، وأمحد.

  وقال أبق يقسػ، ومحؿد، وأمحد يف رواية: ُيعتبر إذهنا: ٕنَّ لفا حًؼا يف

 آستؿتاع، والعزل يؿـع كؿاَلف.

، وقد استدل بعضفؿ بالحديث الؿتؼدم، وهق قٌل اجلًيٌزهق ًانصحيح 

أيًضا،  ضعقػ، وُيغـل طـف إحاديث الؿتؼدمة يف جقاز العزل مع وجقد الحاجة

 وهق خقفف مـ استرقاق ولده.

  ،واختؾػ الجؿفقر هؾ ُيشترط إذن السقد لف يف ذلؽ، فاشترصف الؿالؽقة

 والحـابؾة، وأبق حـقػة: ٕنَّ لؾسقد حؼ يف القلد.

  ومذهب الشافعقة، وأمحد يف رواية طدم اشتراط ذلؽ: ٕنَّ العزل ٓ يؿـع

، واهلل أطؾؿ.انصٌاةالحؿؾ، وهق 
(1)

 

 ٜععٍ عٔ أَت٘؟ٌٖ ي٘ إٔ  ز:5ش َػأي١

  ة أهؾ العؾؿ طىل أن لؾسقد أن يعزل طـ أمتف بغقر إذهنا: ٕنَّ حؼفا مـ طامَّ

القطء أقؾ مـ حؼ الزوجة، ولذلؽ ٓ تؿؾؽ الؿطالبة بالؼسؿ، وٓ الػقئة، ويدل 

ر هلا»: طىل ذلؽ حديث جابر  رواه  «اطزل طـفا إن شئت؛ فنكف سقلتقفا ما ُقدِّ

 قد الذي يف الؽتاب.(، وحديث أبل سع1439مسؾؿ )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/347.)اإلكصاف( 52٢9) الػتح( 9/5٢7-5٢8) البقان( 23٢/1٢) غـلالؿاكظر:  (1)



 282 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

   وذهب ابـ حزم إىل طدم جقاز ذلؽ، وهق وجٌف ضعقػ لؾشافعقة: لعؿقم

 حديث جدامة.

، وتؼدم تقجقف حديث جدامة، وهق محؾف طىل الؽراهة: ًانصحيح قٌل اجلًيٌز

مجًعا بقـف وبقـ إدلة إخرى.
(1)

  

إٕ نىىىىإ ٜعىىىىعٍ عىىىىٔ ظٚجتىىىى٘، أٚ أَتىىىى٘ ؾرًُىىىىت، ؾٗىىىىٌ ًٜركىىىى٘     ز:6ش َػأي١

 ايٓػب؟

العؾؿ أكف يؾحؼف الـسب: ٕنَّ العزل ٓ يؿـع الحؿؾ كؿا يف حديث ذكر أهؾ 

جابر الؿتؼدم، وحديث أبل سعقد الذي يف الؽتاب، واهلل أطؾؿ.
(2)

  

 تعُس إغكا  ازبٓني ٖٚٛ ْٛؿ١. ز:7ش َػأي١

  ه مجاطٌة مـ الػؼفاء كالعزل، وقالقا: كؿا جاز العزل وهق صرف الـطػة طدَّ

تؼرارها يف الرحؿ. وهق ققل أكثر طـ دخقلفا الرحؿ: فقجقز إخراجفا بعد اس

 الشافعقة، والحـابؾة.

  ٕنَّ العزل لقس فقف إسؼاط شلء، إكؿا أقسةومـع مـ ذلؽ بعضفؿ، وهق :

هق تسبب إىل مـع اكعؼاده، وقد ٓ يؿتـع اكعؼاده بالعزل إذا أراد اهلل خؾؼف، وأما 

وبالغ بعض  اإلسؼاط ففق أشد: ٕنَّ الجـقـ إذا استؼر يف الرحؿ اكعؼد ولًدا.

 مل يـػخ فقف الروح. الػؼفاء فلجازوا اإلسؼاط ما

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.23٢/1٢) الؿغـل( 9/5٢7) البقان( 52٢9) الػتحاكظر:  (1)

 (.23٢/1٢) الؿغـلاكظر:  (2)
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ص صائػة مـ الػؼفاء لؾؿرأة يف إسؼاط  قال احلافظ ابً سجب : وقد رخَّ

ـَ  ما يف بطـفا ما مل يـػخ فقف الروح، وجعؾقه كالعزل، وهق ققل ضعقػ: ٕنَّ الجـق

كؿا تسبب إىل مـع ولٌد اكعؼد، وربؿا تصقر، ويف العزل مل يقجد ولد بالؽؾقة، وإ

 اكعؼاده، وقد ٓ يؿتـع اكعؼاده بالعزل إذا أراد اهلل خؾؼف.

ح أصحابـا بلكف إذا صار القلد طؾؼة: مل يجز لؾؿرأة إسؼاصف: ٕكف  قال: وقد صرَّ

هولًدا اكعؼد، بخالف الـطػة: فنهنا مل تـعؼد بعد، وقد ٓ تـعؼد ولًدا.ا
(1)

  

 ذهِ ا٫غتُٓا٤. ز:8ش َػأي١

(: ويحرم آستؿـاء، وهق 9/5٢6) البقانيف   قال اإلماو العنشاىي

إخراج الؿاء الدافؼ بقده، وبف قال أكثر أهؾ العؾؿ، وقال ابـ طباس: كؽاح إمة 

ص فقف طـد  خقر مـف، وهق خقر مـ الزكك. وُروي أنَّ طؿرو بـ ديـار رخَّ

. دلقؾـا ققلف تعاىل: آضطرار، وخقف الفؾؽة، وبف قال أمحد ابـ حـبؾ 

أكف أباح  أذسُٖا:فؿـفا دلقالن:  ﴾ڤ  ڤ ڤ * ٹ ٹ ٹ ٹ﴿

 ٚايثاْٞ:آستؿتاع بالػرج بالزوجة، أو مؾؽ القؿقـ، وهذا لقس بقاحد مـفؿا. 

، [3٢/الؿعارج:6الؿممـقن:] ﴾چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿ققلف تعاىل: 

 وآستؿـاء وراء ذلؽ.

 هوٕنَّ فقف قطع الـسؾ، وآمتـاع مـ التزويج.ا قال:

-7/39٢( وطبد الرزاق )7/199ـ طباس أخرجف البقفؼل )أثر اب ُ :قهت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1/157.)جامع العؾقم والحؽؿ( 5/6٢8) تقضقح إحؽام( 52٢9) الػتحاكظر:  (1)
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( مـ صريؼ: أبل يحقك طـ ابـ طباس بف، وأبق 9/125(، وابـ الؿـذر )391 

يحقك هق مِصدع إطرج فقف ضعػ، قال ابـ حبان: يخالػ إثبات، ويروي 

 الؿـاكقر، ومل يقثؼف معتبر.

(، 7/39٢) مصـػ طبد الرزاقكؿا يف  وقد جاء طـ ابـ طؿر 

( أكف قال يف الؿستؿـل: هق كائؽ كػسف. ويف 9/125ٓبـ الؿـذر ) إوسطو

 إسـاده: طبد اهلل بـ طثؿان بـ خثقؿ، وحديثف يحتؿؾ التحسقـ.

ومـ مل »: لمية الؿذكقرة، ولحديث: انقٌل ثبنتحسيىهق  ًانصحيح ُ :قهت

 .، وهق ترجقح ابـ الؿـذر «يستطع؛ فعؾقف بالصقم؛ فنكف لف وجاء

ـِ َمالٍِؽ وَ  (9996) ـْ َأَكِس ْب بُِغْسٍؾ  َكاَن َيُطقُف َطَؾك كَِسائِفِ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ  َط

َأْخَرَجاُه، َوالؾَّْػُظ لُِؿْسؾٍِؿ.. َواِحدٍ 
(1)

 

 احلكم املستفاد من احلديث

أن يطقف طىل كسائف بغسؾ واحد، وهذا  يستػاد مـ الحديث أكف ُيشرع لؾرجؾ

محؿقل طىل ما إذا رضقت بذلؽ صاحبة الـقبة، أو كان بعد اكتفائف مـ الؼسؿ، أو 

ا لجؿقع كسائف مل يخص واحدة مـفـ.  طـد قدومف مـ سػر، فجعؾ يقًما طاما

وأما ما يتعؾؼ بالغسؾ، أو القضقء بقـ الِجؿاطقـ فؼد تؼدم الؽالم طىل ذلؽ 

 (.111طفارة[ تحت حديث )يف ]كتاب ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. ولػظ البخاري: كان يطقف طىل كسائف يف لقؾة واحدة. 3٢9(، ومسؾؿ )284)أخرجف البخاري  (1)
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ََُتَعًَِّكٌة ِبايَباِب ًَِحَكٌة  َُ  ٌُ  َََشاِئ

 تػًِٝ املطأ٠ يعٚجٗا إشا طًبٗا. ز:1ش َػأي١

َج اْمَرَأًة مِثُْؾَفا ُيقَصُل، (: 222/1٢) الؿغـليف   قال ابً قذامة إَذا َتَزوَّ

َلِزَمُف َتَسؾُُّؿَفا،  :َؾقْفِ َوإِْن َطَرَضْت َكْػَسَفا طَ  ،َوَجَب َذلَِؽ  :َفَطَؾَب َتْسؾِقَؿَفا إَلقْفِ 

ْكَظارَ ، َوَوَجبَْت َكَػَؼُتَفا ًة َجَرْت اْلَعاَدُة َأْن ُتْصؾَِح  :َوإِْن َصَؾبََفا، َفَسَلْلت اإْلِ ُأْكظَِرْت ُمدَّ

َنَّ َذلَِؽ َيِسقٌر َجَرْت اْلَعاَدُة بِِؿثْؾِِف، َوَقدْ 
ِ

ـِ َوالثَّاَلَثِة: ٕ َقاَل الـَّبِلُّ  َأَمَرَها فِقَفا، َكاْلقَْقَمقْ

ِعَثُة، َوَتْسَتِحدَّ الْ » :ملسو هيلع هللا ىلص ِـَّساَء َلْقاًل، َحتَّك َتْؿَتِشَط الشَّ «ُؿَغقََّبةُ ـَٓ َتْطُرُققا ال
(1)

ـْ ، 
َفَؿـََع مِ

ِم ُصْحبَتِِف َلَفا، َفَفاُهـَا َأْوَلك ْن ُثؿَّ إ، الطُُّروِق، َوَأَمَر بِنِْمَفالَِفا لُِتْصؾَِح َأْمَرَها: َمَع َتَؼدُّ

ةً  َنَّ الـَّبِلَّ  :َكاَكْت ُحرَّ
ِ

َػُر بَِفا: ٕ َكاَن ُيَسافُِر  ملسو هيلع هللا ىلصَوَجَب َتْسؾِقُؿَفا َلقاًْل َوَكَفاًرا، َوَلُف السَّ

َّٓ َأْن َيُؽقَن َسَػًرا َمُخقًفا، َفاَل َيْؾَزُمَفا َذلَِؽ  َلْؿ َيْؾَزْم  :َوإِْن َكاَكْت َأَمةً  ،بِـَِسائِِف، إ

َّٓ بِا َكََّفا َمْؿُؾقَكٌة ُطِؼَد َطَؾك إْحَدى َمـَْػَعتَقَْفا، َفَؾْؿ َيْؾَزْم َتْسؾِقُؿَفا فِل َتْسؾِقُؿَفا إ
ِ

لؾَّقِْؾ: ٕ

ه.اَغقِْر َوْقتَِفا
(2)

  

 ٌٖ جيرب ظٚجت٘ ع٢ً ايػػٌ َٔ اسبٝض ٚايٓؿاؽ ٚازبٓاب١؟ ز:2ش َػأي١

قال أهؾ العؾؿ: لف أن يجبر زوجتف طىل الغسؾ مـ الحقض، والـػاس، سقاء 

أو ذمقة: ٕكف يؿـع آستؿتاع الذي هق حؼ لف، فؿؾؽ إجبارها طىل كاكت مسؾؿة، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1٢16رقؿ ) البؾقغتؼدم تخريجف يف  (1)

  (9/495-496.)البقانواكظر:  (2)
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 إزالة ما يؿـع حؼف. 

وقال أبق حـقػة: لقس لف إجبار الذمقة. وأما الغسؾ مـ الجـابة: فنن كاكت 

 مسؾؿة فال إشؽال يف أنَّ لف أن يجبرها طىل ذلؽ: لقجقب الصالة طؾقفا.

 قٓن:وأما الذمقة، ففؾ لف إجبارها طىل ذلؽ فقف ق 

لف إجبارها، وهق وجٌف لؾحـابؾة، ووجٌف لؾشافعقة: ٕنَّ الـػس تعاف  أحذٍنا:

 مـ ٓ يغتسؾ مـ الجـابة.

لقس لف إجبارها، وهق ققل مالؽ، والثقري، ووجٌف لؾحـابؾة،  الثاىي:

والشافعقة: ٕنَّ القطء ٓ يؼػ طؾقف: فنكف مباح بدوكف، وٕن الغسؾ طبادة، وٓ 

ال فائدة فقف.يصح مـ الذمقة: ف
(1)

  

ٌٖ ي٘ إٔ جيربٖا ع٢ً قط ا٭ظؿاض، ٚذًل ؾىعط ايعاْى١، ْٚتىـ     ز:3ش َػأي١

 اإلبط؟

  ،أنَّ لف أن يجبرها طىل ذلؽ: ٕنَّ إزالة ًانصحيح فقف خالف بقـ أهؾ العؾؿ

هذه إمقر الؿذكقرة مـ تؿام آستؿتاع، وبؼاؤها يؿـع مـ ذلؽ.
(2)

 

 ٌٖ ي٘ إٔ ميٓعٗا َٔ أنٌ َا ي٘ ضا٥ر١ نط١ٜٗ؟ ز:4ش َػأي١

 أنَّ لف مـعفا مـ ذلؽ إذا أحبَّ أن يعاشرها قبؾ زوال  اجحًانسقف خالف، ف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/497.)البقان( 223/1٢) الؿغـلاكظر:  (1)

 (.423/1٢) الؿغـل (9/498 )البقاناكظر:  (2)
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ذلؽ الريح، وأما إن كان إكؾ يف وقٍت بعقد طـ وقت الؿعاشرة يزول الريح  

قبؾ ذلؽ: فال يؿـعفا.
(1)

  

 طاع١ ايعٚد َكس١َ ع٢ً طاع١ ايٛايسٜٔ. ز:5ش َػأي١

إذا (: الؿرأة 32/261) مجؿقع الػتاوىكؿا يف   قال ػيخ اإلطالو

تزوجت كان زوجفا أمؾؽ هبا مـ أبقيفا، وصاطة زوجفا طؾقفا أوجب، قال اهلل 

 .[34الـساء:] ﴾ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ  ٺ﴿تعاىل: 

 ثؿ ذكر أحاديث كثقرة يف بقان حؼ الزوج طىل امرأتف.

، وقال زيد بـ ثابت: الزوج ملسو هيلع هللا ىلصوإحاديث يف ذلؽ كثقرة طـ الـبل  ثه قال:

[25يقسػ:] ﴾ڑ ژ ژ ڈ﴿اىل: سقد يف كتاب اهلل، وقرأ ققلف تع
(2)

، وقال 

: فؾقـظر أحدكؿ طـد مـ يرق كريؿتف. طؿر بـ الخطاب: الـؽاح ِرقٌّ
(3)

 

استقصقا بالـساء خقًرا؛ فنكَم هـ »أكف قال:  ملسو هيلع هللا ىلصويف الترمذي وغقره طـ الـبل 

«طـدكؿ طقان
(4)

، فالؿرأة طـد زوجفا تشبف الرققؼ، وإسقر: فؾقس لفا أن تخرج 

نذكف، سقاء أمرها أبقها، أو أمفا، أو غقر أبقيفا باتػاق إئؿة، وإذا مـ مـزلف إٓ ب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.423/1٢) الؿغـل (9/498 )البقاناكظر:  (1)

أخرجف ابـ جرير طـد تػسقر أية الؿذكقرة بدون قراءة أية، مـ صريؼ: الحسـ، طـ زيد بـ  (2)

، هتذيب الؽؿالثابت، والحسـ ٓ كعؾؿ لف سؿاًطا مـ زيد، بؾ مل يذكر الؿزي لف رواية طـف كؿا يف 

  تقجد لف ترمجة.ويف اإلسـاد شقخ ابـ جرير الؿثـك بـ إبراهقؿ أمظ، مل

 مل أجده. (3)

 تؼدم تخريجف قريًبا. (4)
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أراد الرجؾ أن يـتؼؾ هبا إىل مؽان آخر مع ققامف بؿا يجب طؾقف، وحػظ حدود اهلل  

فقفا، وهناها أبقها طـ صاطتف يف ذلؽ: فعؾقفا أن تطقع زوجفا دون أبقيفا: فنن 

ـ صاطة مثؾ هذا الزوج، ولقس لفا أن إبقيـ مها ضالؿان، لقس لفؿا أن يـفقاها ط

تطقع أمفا فقؿا تلمرها بف مـ آختالع مـف، أو مضاجرتف حتك يطؾؼفا، مثؾ أن 

تطالبف مـ الـػؼة، والؽسقة، والصداق بؿا تطؾبف لقطؾؼفا: فال يحؾ لفا أن تطقع 

واحًدا مـ أبق يفا يف صالقف إذا كان ُمتَّؼقًا هلل فقفا.اكتفك الؿراد.
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.224/1٢) الؿغـل( 9/5٢٢) البقانواكظر:  (1)
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 ُب ايصََّداِمبَا

 َباُب ايصََّداِم

ـْ َأكَ  (9999) ـِ َمالٍِؽ  سِ َط ـِ الـَّبِلِّ  ب ُف َأْطتََؼ َصِػقَّةَ  ملسو هيلع هللا ىلصَط َوَجَعَؾ ِطتَْؼَفا  َأكَّ

ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.. َصَداَقَفا
(1)

 

ُف َقا (9999) ـِ َأكَّ ْحَؿ ـِ َطبِْدالرَّ ـْ َأبِل َسَؾَؿَة ْب : ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلِّ َزْوَج َطائَِشَة  ُت لْ لَ َل: َس َوَط

 
ِ
َْزَواِجِف اْثـَتَْل َطْشَرَة ُأوقِقًَّة ملسو هيلع هللا ىلصَكْؿ َكاَن َصَداُق َرُسقِل اهلل

ِ
؟ َقاَلْت: َكاَن َصَداُقُف ٕ

ا، َقاَلْت  ؟ َقاَل: قُ : َوَكشا ، َقاَلْت: كِْصُػ ُأوقِقٍَّة، َفتِْؾَؽ َأَتْدِري َما الـَّشُّ َٓ ْؾت: 

 
ِ
َْزَواِجفِ  ملسو هيلع هللا ىلصَخْؿُسِؿاَئِة دِْرَهٍؿ، َفَفَذا َصَداُق َرُسقِل اهلل

ِ
َرَواُه ُمْسؾٌِؿ.. ٕ

(2)
 

ـِ َطبَّاٍس  (9990) ـِ اْب َج َطؾِلٌّ َفاصَِؿَة، َقاَل َلُف  َوَط ا َتَزوَّ  َقاَل: َلـؿَّ
ِ
َرُسقُل اهلل

ـَ دِْرُطَؽ »َقاَل: َما ِطـِْدي َشْلٌء، َقاَل:  «َأْططَِفا َشْقًئا»: ملسو هيلع هللا ىلص الُحَطِؿقَّةُ  َفَلْي
(3)

. َرَواُه «؟

َحُف الَحاكُِؿ. ، َوَصحَّ َأُبقَداُود، َوالـََّسائِلُّ
(4)

 

 حاديثاملسائل واألحكام املستفادة من األ

 ايضسام. ز:1ش َػأي١

دق : إلشعاره بصدق رغبة الزوج يف هق بػتح الصاد وكسرها، ملخقٌذ مـ الصِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 85(، ومسؾؿ يف كتاب الـؽاح رقؿ )5٢86أخرجف البخاري ) (1)

 (.1426أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (2)

ن الدروع، هذا أشبف هل مـسقبة إىل بطـ مـ طبدالؼقس يؼال لفؿ: حطؿة بـ محارب كاكقا يعؿؾق (3)

 .الـفايةإققال، وققؾ غقر ذلؽ. 

(، وإسـاده صحقح طىل شرط البخاري. 6/13٢(، والـسائل )2125. أخرجف أبقداود )صرٝس (4)

 . مستدرك الحاكؿومل أجده يف 
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الزوجة. ويؼال لف: َصُدقة بػتح الصاد، وضؿ الدال، وُصْدقة بضؿ الصاد، وسؽقن  

الدال، وهق اسؿ لؿا يعطقف الرجؾ لؾؿرأة مؼابؾ الزواج، واستحالل الػرج، ولف 

 ثؿاكقة أسؿاء مجؿقطة يف ققل الشاطر:

ـر ثم عؼــُر عــالئقصـداق ومفـر كحؾـة وفريضـة           حــباء وأجـ
(1)

 

 ٌٖ ٭قً٘ ٚأنثطٙ ذٙس؟ ز:2ش َػأي١

  پ﴿أما أكثره: فال حد لف طـد أهؾ العؾؿ، وُكِؼؾ إمجاًطا، قال تعاىل: 

 .[2٢الـساء:] ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ

تزوج أم كؾثقم  ( وغقره، أن طؿر بـ الخطاب 7235وأخرج ابـ الؿـذر )

د بـ أسؾؿ، وفقف بلربعقـ ألػ درهؿ، ويف إسـاده طبد اهلل بـ زي بـت طظ 

 ضعػ.

( بنسـاد صحقح طـ ابـ طؿر أكف أصدق صػقة بـت أبل 7236وأخرج برقؿ )

 طبقد طشرة آٓف درهؿ.

( بنسـاد صحقح طـف أكف كان يزوج بـات أخقف طىل طشرة 7237وأخرج برقؿ )

 آٓف درهؿ.

، أكف تزوج ( بنسـاد صحقح طـ الحسـ بـ طظ 2739وأخرج برقؿ )

 ا مائة جارية، مع كؾ جارية ألػ درهؿ.امرأة فلرسؾ إلقف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.97/1٢) الؿغـل( -256)ص تحرير ألػاظ التـبقف (4/5 )البدر التؿاماكظر:  (1)
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أكف تزوج  ( مـ صريؼ ابـ سقريـ طـ ابـ طباس 724٢وأخرج برقؿ ) 

 شؿقؾة السؾؿقة طىل طشرة آٓف درهؿ.

، أكف تزوج طىل طشرة ( بنسـاد صحقح طـ أكس 7241وأخرج برقؿ )

 آٓف درهؿ.

  َّٕقؾف، وهق  وأما أقؾف فاختؾػ فقف أهؾ العؾؿ، فذهب أكثرهؿ إىل أكف ٓ حد

ققل الحسـ، وططاء، وطؿرو بـ ديـار، وابـ أبل لقىل، والثقري، وإوزاطل، 

والؾقث، والشافعل، وأمحد، وإسحاق، وأبل ثقر، وداود وغقرهؿ، واستدلقا طىل 

الصحقحقـذلؽ بحديث أكس يف 
(1)

أنَّ طبد الرمحـ تزوج طىل وزن كقاة مـ  

رت بثالثة دراهؿ، وققؾ: مخسة دراهؿ، وبحديث سفؾ بـ سعد:  ذهب ُقدِّ

، ثؿ زوجف بؿا معف مـ الؼرآن، وتزوجت أم سؾقؿ «التؿس ولق خامتًا مـ حديد»

أبا صؾحة بنسالمف
(2)

 ، وتزوج طظ فاصؿة بدرع.

وقالقا: مل يلت كصٌّ يف تحديد أقؾف، واستدل بعضفؿ بحديث طامر بـ ربقعة، 

ؾَذيـ سقلتقان يف الؽتاب،  ومها ضعقػان، وجاء يف حديث جابر وجابر بـ طبد اهلل الَّ

بالؼبضة مـ التؿر،  ملسو هيلع هللا ىلص(: ُكـَّا كستؿتع طىل طفد رسقل اهلل 16( )14٢5طـد مسؾؿ )

 والدققؼ. وهذا يف كؽاح الؿتعة قبؾ كسخف.

 .وقال مالؽ: أقؾف ثالثة دراهؿ: ٕكف حد قطع القد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1٢39رقؿ ) البؾقغسقليت يف  (1)

 ، وهق حديث صحقح.(، مـ حديث أكس بـ مالؽ 3341( )334٢أخرجف الـسائل ) (2)
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  ،ولف  وقال أبق حـقػة: أقؾف طشرة دراهؿ. ٕكف حد قطع القد يف السرقة طـده

 حديث ضعقٌػ سقليت.

 .وقال ابـ شبرمة: حده مخسة دراهؿ 

 .وقال الـخعل: أربعقن درمهًا. وطـف طشرون 

 .وطـ سعقد بـ جبقر: مخسقن درمهًا 

ف، وهق ترجقح شقخ اإلسالم، وابـ الؼقؿ، ؾِّ ٕقَ  دَّ أكف ٓ َح ًانصحيح 

والصـعاين، والشقكاين وغقرهؿ.
(1)

 

 ٠ ٚايٝػاض؟َا ٖٛ املكساض املػترب عٓس ايكسض ز:3ش َػأي١

والؿستحب  (32/194 :)مجؿقع الػتاوىكؿا يف   قال ػيخ اإلطالو

يف الصداق مع الؼدرة والقسار أن يؽقن مجقع طاجؾف وآجؾف ٓ يزيد طىل مفر أزواج 

ا مـ وكان ما بقـ أربعؿائة إىل مخسؿائة بالدراهؿ الخالصة كحقً  ،الـبل وٓ بـاتف

فؼد استـ بسـة رسقل  :فعؾ ذلؽ ـْ مَ  ملسو هيلع هللا ىلص ففذه سـة رسقل اهلل ،اتسعة طشر ديـارً 

 ملسو هيلع هللا ىلصكان صداقـا إذ كان فقـا رسقل اهلل  :قال أبق هريرة  ،يف الصداق ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 ،مسـدهرواه اإلمام أمحد يف  .وذلؽ أربعؿائة درهؿ ،وصبؼ بقديف ،طشر أواق

ســفوهذا لػظ أبل داود يف 
(2)

كؿ كان صداق  :قؾت لعائشة :وقال أبق سؾؿة ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مجؿقع الػتاوى (5/176- )زاد الؿعاد (5149 )الػتح( 99/1٢) الؿغـلاكظر:  (1)

(32/192- )هتذيب الســ (3/49- )أطالم الؿققعقـ (1/277( )2/33٢ )البقان 

(9/369- ،)إوسط (8/328.) 

 (، وإسـاده صحقح، ومل يخرجف أبق داود.3348(، والـسائل )2/367أخرجف أمحد ) (2)
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 ؟ملسو هيلع هللا ىلص هللرسقل ا 

 ثؿ ذكر حديث الباب.

امرأًة مـ كسائف وٓ ُأْصِدَقت  ملسو هيلع هللا ىلصوقال طؿر: ما أصدق رسقل اهلل  ثه قال:

امرأة مـ بـاتف أكثر مـ اثـتل طشرة أوققة. قال الترمذي حديث صحقح.
(1)

 

 ملسو هيلع هللا ىلصفؿـ دطتف كػسف إىل أن يزيد صداق ابـتف طىل صداق بـات رسقل اهلل  قال:

 :أفضؾ كساء العالؿقـ يف كؾ صػة ّـَ هُ وَ  ،يف كؾ فضقؾةخقر خؾؼ اهلل  ّـَ الؾقايت هُ 

فلما  ،وهذا مع الؼدرة والقسار ،وكذلؽ صداق أمفات الؿممـقـ ،ففق جاهؾ أمحؼ

فال يـبغل لف أن يصدق الؿرأة إٓ ما يؼدر طىل وفائف مـ غقر  :الػؼقر وكحقه

 هامشؼة.

 اغترباب ربؿٝـ ايضسام. ز:4ش َػأي١

السـة  (32/192-194 :)لػتاوىمجؿقع اكؿا يف   قال ػيخ اإلطالو

 فؼد روت طائشة  ،وبـاتف ملسو هيلع هللا ىلص وأن ٓ يزيد طىل كساء الـبل ،تخػقػ الصداق

«أن أطظؿ الـساء بركة أيسرهـ مموكة» :أكف قال ملسو هيلع هللا ىلص طـ الـبل
(2)

بـ طباس اوطـ  ،

«خقرهـ أيسرهـ صداقا» :قال ملسو هيلع هللا ىلصطـ الـبل 
(3)

قال  قال: يوطـ الحسـ البصر ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( بنسـاد صحقح.1114أخرجف الترمذي برقؿ ) (1)

(، ويف إسـاده: طقسك بـ مقؿقن القاسطل، وهق متروك، واكظر 6/145( )6/82أخرجف أمحد ) (2)

الضعقػة (1117.) 

(، مـ صريؼ: رجاء بـ الحارث، طـ مجاهد، طـ ابـ 111٢1( )111٢٢أخرجف الطبراين ) (3)

 طباس، بف، وهذا إسـاد ضعقػ: رجاء بـ الحارث ضعػف ابـ معقـ وغقره.
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وخطب طؿر بـ  ،«وٓ تغالقا يف الؿفقر ،لـساء الرجالألزمقا ا» :ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل  

ة يف مَ رُ ؽْ فنهنا لق كاكت مَ  :أٓ ٓ تغالقا يف مفقر الـساء :فؼال ،الخطاب الـاس

وٓ  ،مرأة مـ كسائفاما أصدق  ،ملسو هيلع هللا ىلصكان أوٓكؿ الـبل  :أو تؼقى طـد اهلل ،الدكقا

مذي حديث قال التر .وققةأمرأة مـ بـاتف أكثر مـ اثـتل طشرة اصدقت أُ 

.صحقح
(1)

ويعجز طـ  ،ن كؼدهإ فِ بِ  ا يضرُّ ويؽره لؾرجؾ أن يصدق الؿرأة صداقً  

 إين تزوجت إمرأةً  :فؼال ،ملسو هيلع هللا ىلص جاء رجؾ إىل الـبل :قال أبق هريرة ،اوفائف إن كان ديـً 

 :ملسو هيلع هللا ىلص فؼال الـبل .طىل أربع أواق :قال «؟طؾك كؿ تزوجتفا» :فؼال ،مـ إكصار

 ،ما طـدكا ما كعطقؽ ،تقن الػضة مـ طرض هذا الجبؾفؽلكَم تـح ،طؾك أربع أواق»

فبعث  ،ا إىل بـل طبسفبعث بعثً  :قال ،«ولؽـ طسك أن كبعثؽ يف بعث تصقب مـف

صحقحفرواه مسؾؿ يف  .ذلؽ الرجؾ فقفؿ
(2)

 ،اوإوققة طـدهؿ أربعقن درمهً ،

وطـ أبل طؿرو إسؾؿل أكف ذكر  ،وهل مجؿقع الصداق لقس فقف مؼدم وممخر

 :قال «؟كؿ أصدقت» :فؼال ،يستعقـف يف صداقفا ملسو هيلع هللا ىلص ف تزوج إمرأة فلتك الـبلأك

رواه  «لق كـتؿ تغرفقن الدراهؿ مـ أوديتؽؿ ما زدتؿ» :فؼال .مائتل درهؿ :فؼؾت

مسـدهاإلمام أمحد يف 
(3)

وهق يـقي أن ٓ يعطقفا  ،ا يف ذمتفا كثقرً وإذا أصدقفا ديـً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 3349(، والـسائل )21٢6(، وأبق داود )-1/4٢(، وكذلؽ أمحد )1114أخرجف الترمذي ) (1)

ابـ سقريـ، قال: كبئت طـ  (، وإسـاده صحقح. وقد وقع يف بعض صرقف طـ1887وابـ ماجة )

أبل العجػاء، طـ طؿر...، فذكره، وضاهره آكؼطاع، لؽـ ابـ سقريـ قد صرح بالسؿاع طـد أمحد 

 (، فقحؿؾ طىل القجفقـ.1/48)

 (.1424أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (2)

(، مـ حديث أبل حدرد إسؾؿل بنسـاد صحقح، ولقس هق مـ حديث 3/448أخرجف أمحد ) (3)

 سؾؿل، فتـبف!.أبل طؿرو إ
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 ا.كان ذلؽ حرامً  :إياه 

والرياء مـ تؽثقر الؿفر لؾرياء  ،والخقالء ،ؾف بعض أهؾ الجػاءوما يػع قال:

ففذا  :وهق يـقي أن ٓ يعطقفؿ إياه ،وهؿ ٓ يؼصدون أخذه مـ الزوج ،والػخر

 طـ الشريعة. خارٌج  ،لؾسـة مخالٌػ  قبقٌح  ،مـؽرٌ 

 ،ؾ كػسففؼد محَّ :وهق يف الغالب ٓ يطقؼف ،وإن قصد الزوج أن يمديف قال:

وأهؾ الؿرأة قد آذوا  ،وارهتاكف بالديـ ،عرض لـؼص حسـاتفوت ،وشغؾ ذمتف

هاصفرهؿ وضروه.
(1)

  

 ٌٖ ٜضس إٔ ٜهٕٛ ايضسام َٓؿع١؟ ز:5ش َػأي١

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿الصداق يصح بالؿال بال خالف: لؼقلف تعاىل: 

، وهؾ يؽقن بالؿـافع، كالبـاء، والخقاصة، والحراثة، [24الـساء:] ﴾ٹ

 .والرطل، والتعؾقؿ وغقرها؟

 ر، وهق ققل مالؽ، والشافعل، وأمحد.أجازه الجؿفق 

 . ًٓ  وقال أبق حـقػة: مـافع الحر ٓ تؽقن صداًقا: ٕهنا لقست ما

وأجاب الجؿفقر طؾقف بلهنا كؿا يجقز العقض طـفا يف اإلجارة: فجازت 

( مؿـقع: فنهنا تجقز الؿعاوضة طـفا  ًٓ صداًقا كؿـػعة العبد، وققلفؿ: )لقست ما

 ًٓ  : فؼد ُأجريت مجرى الؿال يف هذا، فؽذلؽ الـؽاح.وهبا، ثؿ إن مل تؽـ ما

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1٢1/1٢) الؿغـلواكظر:  (1)
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    ۋ ۋ ٴۇ   ۈ    ۈ ۆ ۆ ۇ     ۇ ﴿واستدلقا طىل الجقاز بؼقلف تعاىل: 

 .[27الؼصص:] ﴾ۉ ۅ ۅ

، واهلل أطؾؿ، وُيعتبر فقف أن تؽقن الؿـػعة معؾقمة انصٌاةهق  ًقٌل اجلًيٌز

الؿؼدار.
(1)

 

 تعٚجٗا ع٢ً إٔ حيخ بٗا؟ ز:6ش َػأي١

  طدم صحة الؿفر الؿسؿك، ولفا صداق مثؾفا، ولفا مذهب أمحد، والشافعل

 قبؾ الدخقل الؿتعة: ٕنَّ الحؿالن مجفقل.

  وهق ققل -ومذهب مالؽ، والثقري، وإوزاطل، وأصحاب الرأي

الجقاز والصحة، وٓ جفالة يف ذلؽ: ٕكف معؾقم ُطرًفا، والتػاوت  -الـخعل

الدخقل هبا: فنن مالًؽا،  ، وإن صؾؼفا قبؾأقسةيسقر يف ذلؽ، واهلل أطؾؿ، وهذا 

وإوزاطل، وأبا طبقد يؼقلقن: طؾقف كصػ ققؿة الحؿالن. وقال إوزاطل وأبق 

طبقد: وطؾقف الـػؼة والؽسقة. يعـقان لؾحج.
(2)

  

 تعٚجٗا ع٢ً إٔ ٜعًُٗا َٔ ايكطإٓ؟ ز:7ش َػأي١

  مذهب الشافعل، وأمحد، والبخاري الجقاز، واستدلقا طىل ذلؽ بحديث

 .«زوجتؽفا بَم معؽ مـ الؼرآن»هبة، قال: سفؾ بـ سعد يف قصة القا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/178-179.)الزاد (9/374 )البقان( 1٢2/1٢) الؿغـلاكظر:  (1)

  (8/345.)إوسط(، -1٢2/1٢) الؿغـلاكظر:  (2)
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يف رواية: فعؾؿفا مـ  صحقح مسؾؿقالقا: والؿؼصقد تعؾقؿفا كؿا جاء يف  

 الؼرآن. وهذه الزيادة ذكرها زائدة بـ قدامة.

وقد روى الحديث مجٌع طـ أبل حازم بدون هذه الزيادة، وهؿ ما يؼارب 

: مالؽ، والسػقاكان، ومعؿر، (، ومـفؿ7/281) الؿسـد الجامعالعشرة كؿا يف 

 أبل حازم وآخرون، فػل ثبقت هذه الزيادة كظر. بـ ومحاد، وطبدالعزيز

، ويف إسـاده: «قؿ فعؾؿفا طشريـ آية»قالقا: وقد جاء يف حديث أبل هريرة: 

 طسؾ بـ سػقان، وهق ضعقػ أيًضا، وقد تؼدم.

الرجؾ، ولؽقكف  قالقا: وإذا مل يؽـ الؿؼصقد هق التعؾقؿ: كان تزويًجا لصالح

 ۅ﴿حافًظا، وٓ مـػعة لؾؿرأة مـ ذلؽ: فتؽقن كالؿقهقبة، وقد قال تعاىل: 

 .[5٢إحزاب:] ﴾ې ۉ ۉ ۅ

  ،وذهب مجٌع مـ أهؾ العؾؿ إىل الؿـع مـ ذلؽ، وهق ققل مالؽ، والؾقث

وأبل حـقػة، وإسحاق، وأمحد يف رواية: ٕنَّ الػروج ُتستباح بإمقال، والؼرآن 

أجرة، وٕنَّ التعؾقؿ مـ الؿعؾؿ والؿتعؾؿ مختؾػ، وٓ يؽاد  ٓ يمخذ طؾقف

 يـضبط، فلشبف الشلء الؿجفقل.

ة بذلؽ الرجؾ، وٓ دلقؾ  وأجاب همٓء طـ حديث سفؾ بـ سعد بلهنا خاصَّ

 صحقًحا طىل الخصقصقة.

، أي: لؿا معؽ مـ الؼرآن، «زوجتؽفا بَم معؽ مـ الؼرآن»وقال بعضفؿ 
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 والؿفر يبؼك يف ذمتف. 

أصدق طـف. ولفؿ تلويالت أخرى كؿا  قال بعضفؿ: يحتؿؾ أنَّ الـبل و

 وغقره. الػتحيف 

أكف يجقز أن يؽقن الصداق تعؾقؿفا الؼرآن: ٕهنا مـػعة أحب إىل ًانصحيح 

الؿرأة العاقؾة الصالحة مـ الؿال، بؾ زاد بعض أهؾ العؾؿ فؼالقا: يجقز أن يزوج: 

آن دون أن يشترط مـف التعؾقؿ، ويؽقن مفر الؿرأة لؽقكف طالًؿا، ولؽقكف حافًظا لؾؼر

ما صحَّ طـد  ومثؾ هذا الحديث طـدهؿاكتػاطفا مـ طؾؿ هذا الرجؾ وأخالقف. 

أنَّ أم سؾقؿ تزوجت أبا صؾحة  ( وغقره مـ حديث أكس 334٢الـسائل )

 إسالمف. طىل

ـَ َوَتَضؿّ  : -بعد أن ذكر حديث أم سؾقؿ وحديث القاهبة-  قال ابً القيه

ـْ َمْفِرَها ،َأّن الَؿْرَأَة إَذا َرِضقَْت بِِعْؾِؿ الّزْوِج 
 ،َجاَز َذلَِؽ  :َوِحْػظِِف لِْؾُؼْرآِن َأْو َبْعِضِف مِ

ـْ اْكتَِػاِطَفا بِاْلُؼْرآِن َواْلِعْؾِؿ ُهَق َصَداُقَفا
َكَؿا إَذا َجَعَؾ الّسقُّد  ،َوَكاَن َما َيْحُصُؾ َلَفا مِ

َوَهَذا ُهَق اّلِذي  ،َوَكاَن اْكتَِػاُطَفا بُِحّرّيتَِفا َومِْؾؽَِفا لَِرَقبَتَِفا ُهَق َصَداَقَفا ،ِطتَْؼَفا َصَداَقَفا

ـْ اْكتَِػاِطَفا بِنِْساَلِم َأبِل َصْؾَحةَ 
َوَهَذا  ،َوَبْذلَِفا َكْػَسَفا َلُف إْن َأْسَؾؿَ  ،اْختَاَرْتُف ُأّم ُسَؾقٍْؿ مِ

ـْ الْ 
َْصِؾ َحؼا  :ِذي َيبُْذُلُف الّزْوُج َؿاِل الّ ـَأَحّب إَلقَْفا مِ ْٕ ا لِْؾَؿْرَأةِ َفنِّن الّصَداَق ُشِرَع فِل ا

ـِ  ،َفنَِذا َرِضقَْت بِاْلِعْؾؿِ  ،َتـْتَِػُع بِفِ  َكاَن َهَذا  :َوقَِراَءتِِف لِْؾُؼْرآنِ  ،َوإِْساَلِم الّزْوِج  ،َوالّدي

ـْ َأْفَضِؾ الْ 
 .َوَأَجّؾَفا ،َوَأْكَػِعَفا ،ُؿُفقرِ ـمِ

ـَ َهِذِه الْ  قال: ـَ الْ  ،َؿْرَأةِ ـَوَلقَْس َهَذا ُمْستَِقًيا َبقْ َؿْقُهقَبِة اّلتِل َوَهبَْت َكْػَسَفا ـَوَبقْ
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ـْ ُدوِن الْ  ،ملسو هيلع هللا ىلصلِؾـّبِّل  
ـَ ـَوِهَل َخالَِصٌة َلُف مِ َفنِّن تِْؾَؽ َوَهبَْت َكْػَسَفا ِهبًَة ُمَجّرَدًة  :ُؿْممِـِق

ـْ َولِّل َوَصَداٍق  ـُ فِقفِ بِِخاَل  ،َط َوإِْن َكاَن َغقَْر  ،َفنِّكُف كَِؽاٌح بَِقلِّل َوَصَداٌق  :ِف َما َكْح

ـْ الْ ـَفنِّن الْ  :َمالِّل  ـْ َكْػِعفِ ؿَ ـلِ  :َؿالِ ـَؿْرَأَة َجَعَؾتُْف ِطَقًضا َط
َوَلْؿ َتَفْب  ،ا َيْرِجُع إَلقَْفا مِ

ـْ مَ 
تِلالَِفا بِِخاَلِف َكْػَسَفا لِؾّزْوِج ِهبًَة ُمَجّرَدًة َكِفبَِة َشْلٍء مِ  اهللُ  َخصَّ  اْلـَؿْقُهقَبِة الَّ

ََحادِيِث  ،ملسو هيلع هللا ىلصبَِفا َرُسقَلُف  ْٕ ه.اَهَذا ُمْؼتََضك َهِذهِ ا
(1)

 

إذا تزوجفا طىل تعؾقؿ الؼرآن، أو بعضف، فؿـ قال بجقاز ذلؽ اشترط  تيبيُ:

أن يعقـ الؿؼدار الذي يعؾؿفا، أو الؿدة التل يعؾؿفا فقفا.
(2)

  

 ٚجيعٌ عتكٗا صساقٗا؟ ،تعٚد أَتٌٖ٘ ٜضس إٔ ٜ ز:8ش َػأي١

  بعد ذكره حديث أكس-( 5٢86) الػتحيف   قال احلافظ ابً ححش

 ـْ اْلُؼَدَماء: -الذي يف أول الباب
 ،َسِعقد ْبـ الُؿَسقِّب :َوَقْد َأَخَذ بَِظاِهِرهِ مِ

َْمَصار ،َوَصاُوٌس  ،َوإِْبَراِهقؿ ْٕ ـْ ُفَؼَفاء ا
ْهِرّي، َومِ  ،َوَأُبق ُيقُسػ ،ِرّي الثَّقْ  :َوالزُّ

 ،َصحَّ اْلَعْؼد :إَِذا َأْطتََؼ َأَمتف َطَؾك َأْن َيْجَعؾ ِطتْؼَفا َصَداقَفا :َوإِْسَحاق، َقاُلقا ،َوَأْحَؿد

 .َؿْفر َطَؾك َضاِهر اْلَحِديثـَوالْ  ،َواْلِعتْؼ

ـْ َضاِهر اْلَحِديث بَِلْجِقَبةٍ  قال:  :اْلَحِديثك َضاِهِر إِلَ َأْقَرهبَا  ،َوَأَجاَب اْلبَاُققَن َط

جَفا ُف َأْطتََؼَفا بَِشْرِط َأْن َيتََزوَّ َجَفا  ،َفَقَجبَْت َلُف َطَؾقَْفا قِقَؿتَفا :َأكَّ َوَكاَكْت َمْعُؾقَمة َفتََزوَّ

ـْ َخَصائِصفاَوَقاَل آَخُروَن: َبْؾ َجَعَؾ َكْػس اْلِعتْؼ َمْفرً . بَِفا
ـْ َجَزَم  ،، َوَلؽِـَُّف مِ َومِؿَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الػتح (9/377 )البقان( -1٢3/1٢) الؿغـل (5/178-179 )زاد الؿعاداكظر:  (1)

(5149.) 

(2) البقان (9/377 )الؿغـل (1٢/1٢5.) 
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.ـَؽ الْ بَِذلِ   َجَفا) :َوَقاَل آَخُروَن: َقْقلف َؿاَوْردِيُّ ُثؿَّ  ،َأْطتََؼَفا :َمْعـَاهُ  (َأْطتََؼَفا َوَتَزوَّ

ا َلْؿ َيْعَؾؿ أَكَُّف َساَق َلَفا َصَداًقا َقاَل  َجَفا، َفَؾؿَّ َلْؿ ُيْصِدقَفا  :َأْصَدقَفا َكْػسَفا، أَْي  :َتَزوَّ

َداقَشقْئًا فِقَؿا َأْطَؾؿ، َوَلْؿ َيـْ  . َوقِقَْؾ: َقاَل َذلَِؽ َأَكس بِـَاًء َطَؾك َضـِِّف، ِػ َأْصؾ الصَّ

ْحتَِؿاِل َأكَُّف َأْطَطاَها بَِغقِْر ِطْؾِؿِف. 
ِ

َْمُر َكَذلَِؽ: ٓ ْٕ َوَيْحتَِؿؾ َأْن َيُؽقن َأْطتََؼَفا َوَلقَْس ا

. َوقِقَْؾ: ملسو هيلع هللا ىلصَؽ، َوَهَذا َخاّص بِالـَّبِلِّ َفَؾِزَمَفا اْلَقَفاء بَِذلِ  ،بَِشْرِط َأْن َيـْؽِحَفا بَِغقِْر َمْفر

َداق ـْ َصَداًقا، َكَؼْقلِِفْؿ  ،َمْعـَاُه أَنَّ اْلِعتْؼ َيِحّؾ َمَحّؾ الصَّ ـْ )َوإِْن َلْؿ َيُؽ اْلُجقع َزاد َم

اَلِح، َٓ َزاَد َلفُ  ـُ الصَّ ْوَضةَوَتبَِعُف الـََّقِوّي فِل ( َقاَلُف اب  .الرَّ

َْوُجِف، َوَأَقَربَِفا إَِلك  واستؼرب الحافظ هذا ْٕ الؼقل، فؼال: َوَهَذا اْلَقُجُف َأَصحُّ ا

 َلْػِظ اْلَحِدْيِث.اكتفك بتصرف واختصار.

 ٚسبب تأًِٜٚٗ يًحدٜح أَسإ:

وهق محال: لتـاقض -أن طؼدها طىل كػسفا إما أن يؼع قبؾ طتؼفا  أذسُٖا:

وإما بعد  -والرق ضدهالحؽؿقـ: الحرية والرق: فنن الحرية حؽؿفا آستؼالل 

العتؼ: فقزول حؽؿ الجبر طـفا بالعتؼ، فقجقز أن ٓ ترضك، وحقـئٍذ ٓ تـؽح إٓ 

 برضاها.

وهذا محال: -إذا ُجِعَؾ العتؼ صداًقا، فنما أن يتؼرر العتؼ حالة الرق  ايثاْٞ:

أو حالة الحرية: فقؾزم أسبؼقتف طىل العؼد: فقؾزم وجقد العتؼ حالة  -لتـاقضفؿا

ا، أو فرض ط دمف، وهق محال: ٕنَّ الصداق ٓبد أن يتؼدم تؼرره طىل الزوج إما كصا

 حؽًؿا: حتك تؿؾؽ الزوجة صؾبف. ذكر ذلؽ الؼرصبل.
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طـ إول: بلنَّ العؼد يؽقن بعد العتؼ، فنذا وقع   وأجاب الصوكاىي

 مـفا آمتـاع: لزمفا السعاية بؼقؿتفا، وٓ محذور يف ذلؽ.

: وتعؼب ما ادطاه مـ آستحالة بجقاز تعؾقؼ افظ وطـ الثاين قال الح

الصداق طىل شرٍط إذا وجد استحؼتف الؿرأة، كلن يؼقل: تزوجتؽ طىل ما 

سقستحؼ يل طـد فالن، وهق كذا، فنذا حؾ الؿال الذي وقع العؼد طؾقف: 

 هاستحؼتف.ا

 َصِػقّةَ  ملسو هيلع هللا ىلصَوَتَزّوَج  (1/112- :)زاد الؿعاديف   قال احلافظ ابً القيه

ـِ ِطْؿَراَن َأِخل ُمقَسك ـْ َوَلِد َهاُروَن ْب
ـِ َأْخَطَب َسقِّد َبـِل الـِّضقِر مِ َفِفَل  :بِـَْت ُحقَّل ْب

ـَ  ،َوَزْوَجُة َكبِّل  ،اْبـَُة َكبِّل  ـْ َأْجَؿِؾ كَِساِء اْلَعاَلِؿق
ـْ  ،َوَكاَكْت مِ

َوَكاَكْت َقْد َصاَرْت َلُف مِ

 ،َفَصاَر َذلَِؽ ُسـًّة لأِْلََمِة إَلك َيْقِم اْلِؼقَاَمةِ  ،َجَعَؾ ِطتَْؼَفا َصَداَقَفاَفَلْطتََؼَفا وَ  ،الّصِػّل َأَمةً 

 :َفنَِذا َقاَل  ،َفتَِصقُر َزْوَجتَُف بَِذلَِؽ  :َوَيْجَعُؾ ِطتَْؼَفا َصَداَقَفا ،َأْن َيْعتَِؼ الّرُجُؾ َأَمتَفُ 

َصّح  .َجَعْؾت ِطتَْؼ َأَمتِل َصَداَقَفا :َقاَل  َأوْ  .َأْطتَْؼت َأَمتِل َوَجَعَؾْت ِطتَْؼَفا َصَداَقَفا

ـْ َغقِْر اْحتِقَاٍج إَلك َتْجِديِد َطْؼدٍ  ،اْلِعتُْؼ َوالـَّؽاُح 
َٓ َولِّل  ،َوَصاَرْت َزْوَجتَُف مِ َوُهَق  ،َو

ـْ أَْهِؾ اْلَحِديِث  ،َضاِهُر َمْذَهِب أَْحَؿدَ 
 .َوَكثِقٍر مِ

بِِف فِل الـَّؽاِح  َوُهَق مِّؿا َخّصُف اهللُ  ،ملسو هيلع هللا ىلصبِالـّبِّل  َوَقاَلْت َصائَِػٌة َهَذا َخاّص  قال:

ََمةِ  ْٕ ـْ َواَفَؼُفؿْ  .ُدوَن ا َئِّؿِة الثّاَلَثِة َوَم ْٕ َّوُل  ،َوَهَذا َقْقُل ا ْٕ َّن  :َوالّصِحقُح اْلَؼْقُل ا
ِ

ٕ

ْختَِصاِص َحتّك َيُؼقَم َطَؾقِْف َدلِقٌؾ 
ِ

َْصَؾ َطَدُم آ ْٕ ُف َلّؿا َخّصُف بِـَِؽاِح ُسبَْحاكَ  َوَاهللُ  ،ا

َْحَزاُب  ﴾ې ۉ ۉ ۅ ۅ﴿اْلَؿْقُهقَبِة َلُف َقاَل فِقَفا:  ْٕ َوَلْؿ َيُؼْؾ َهَذا  ،[5٢:]ا
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َٓ َقاَلُف َرُسقُل اهلل ،ُؿْعتََؼةِ ـفِل الْ   ُّمِة بِِف فِل َذلَِؽ  ملسو هيلع هللا ىلص َو ْٕ ُسبَْحاَكُف  َفَاهلل ،لِقَْؼَطَع َتَلّسل ا

ـْ َتبَـّاهُ  َأَباَح َلُف كَِؽاَح اْمَرَأةِ  ـْ َتبَـّْقهُ  :َم ُّمِة َحَرٌج فِل كَِؽاِح َأْزَواِج َم ْٕ  ،لِئاَّل َيُؽقَن َطَؾك ا

ـْ اهلل :َفَدّل َطَؾك َأّكُف إَذا َكَؽَح كَِؽاًحا  َوَرُسقلِِف كصٌّ  َفأِلُّمتِِف التَّلّسل بِِف فِقِف َما َلْؿ َيْلِت َط

ْختَِصاصِ 
ِ

 .َذا َضاِهرٌ َوهَ  ،َوَقْطِع التَّلّسل ،بِآ

ـَْفا: َجَقاُز ِطْتِؼ الّرُجِؾ َأَمَتفُ  (3/349 :)قال   ،َوَجْعِؾ ِطْتِؼَفا َصَداًقا َلَفا ،َومِ

َٓ ُشُفقدٍ  ،َوَيْجَعُؾَفا َزْوَجَتُف بَِغْقِر إْذكَِفا َٓ َولِّل َغْقِرهِ  ،َو َٓ َلْػِظ إْكَؽاٍح  ،َو َٓ َتْزِويٍج  ،َو َو

َٓ َأَشاَر إَلك َذلِؽ ،َوَلْؿ َيِؼْؾ َقّط َهَذا َخاّص بِل ،بَِصِػّقةَ  ملسو هيلع هللا ىلصَكَؿا َفَعَؾ  َمَع ِطْؾِؿِف  :َو

َٓ َيْصُؾُح لَِغْقِرهِ  ،بِاْقتَِداِء ُأّمتِِف َبفْ  ـْ الّصَحاَبِة إّن َهَذا 
َبْؾ َرَوْوا اْلِؼّصَة  ،َوَلْؿ َيُؼْؾ َأَحٌد مِ

ُّمةِ  ْٕ َٓ  ،َوَلْؿ َيْؿـَُعقُهؿْ  ،َوَكَؼُؾقَها إَلك ا ْقتَِداِء بِِف فِل َذلَِؽ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َرُسقُل  َو
ِ

ـْ آ
 .مِ

َوَمـَْػَعَة  ،َفنِّكُف َيْؿؾُِؽ َرَقبَتََفا :َواْلِؼقَاُس الّصِحقُح َيْؼتَِضل َجَقاَز َذلَِؽ  ثه قال:

ـْ مِْؾِؽ الّرَقبَِة َوَيْستَبِْؼَل مِْؾَؽ الؿَ  :َوِخْدَمتَِفا ،َوْصئَِفا
َأْو  ،ـَْػَعةِ َفَؾُف أَْن ُيْسِؼَط َحّؼُف مِ

َفنَِذا أَْخَرَج الَؿالُِؽ  ،َكْقًطا مِـَْفا َكَؿا َلْق َأْطتََؼ َطبَْدُه َوَشَرَط َطَؾقِْف َأْن َيْخِدَمُف َما َطاَش 

ـْ َمـَْػَعتِفِ 
ـْ َذلَِؽ فِل َطْؼِد اْلبَقْعِ  :َرَقبََة مِْؾؽِِف َواْستَثْـَك َكْقًطا مِ

َفَؽقَْػ ُيْؿـَُع  ،َلْؿ ُيْؿـَْع مِ

 .مِـُْف فِل َطْؼِد الـَّؽاِح 

ّٓ بَِعْؼِد كَِؽاٍح َولؿَّ  َٓ ُتْستَبَاُح إ ـٍ  ،ا َكاَكْت َمـَْػَعُة اْلُبْضِع  َوَكاَن  ،َأْو مِْؾِؽ َيِؿق

ـِ َطـَْفا ـْ َضُروَرةِ اْستِبَاَحِة َهِذهِ الَؿـَْػَعِة َجْعُؾَفا  :إْطتَاُقَفا ُيِزيُؾ مِْؾَؽ اْلقَِؿق
َكاَن مِ

ـْ  َسقُّدَها َكاَن َيؾِلَزْوَجًة وَ  َفاْستَثْـَك لِـَْػِسِف َما  ،َشاَء بَِغقِْر ِرَضاَهاكَِؽاَحَفا، َوَبقَْعَفا مِؿَّ

ـْ َضُروَرتِِف َطْؼُد الـَّؽاِح َمَؾَؽفُ َولؿَّ  ،َكاَن َيْؿؾُِؽُف مِـَْفا
َّن َبَؼاَء مِْؾؽِِف  :ا َكاَن مِ

ِ
ٕ
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ّٓ بِفِ   َٓ َيتِّؿ إ  ،ا َمْحُض اْلِؼقَاِس الّصِحقِح الُؿَقافِِؼ لِؾّسـَِة الّصِحقَحةِ َفَفذَ  ،الُؿْستَثْـَك 

 ه.اَأْطَؾؿُ  َوَاهللُ 

مػقد جقد، وبف يتبقـ أن ٓ  كالم ابـ الؼقؿ  :ُ نو قبل أثٌ عجد اهلل غفس اهللُ

حجة لؾجؿفقر يف أنَّ هذا الحديث مخالػ لؾؼقاس، بؾ هق أصؾ بـػسف، 

 ومخصقص مؿا ذكروه، واهلل أطؾؿ.

ذا الؼقل هق ترجقح شقخ اإلسالم، والشقكاين، والصـعاين، وهل فتقى وه

طؾؿائـا يف هذا العصر، كالعالمة ابـ باز، واإلمام ابـ طثقؿقـ، واإلمام القادطل 

رمحة اهلل طؾقفؿ.
(1)

 

 ٌٖ ٜضس ايعٚاد بسٕٚ تػ١ُٝ املٗط؟ ز:9ش َػأي١

ققلف  اتػؼ أهؾ العؾؿ طىل صحة الزواج الذي مل يسؿَّ بف الؿفر، ويدل طىل ذلؽ

 [236البؼرة:] ﴾ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ   ہ ۀ     ۀ ڻ ڻ ڻ﴿تعاىل: 

(، 1٢3٢أية، وكذلؽ حديث معؼؾ بـ سـان الذي سقليت يف الؽتاب برقؿ )

وإفضؾ طـد أهؾ العؾؿ تسؿقة الؿفر، وإذا مل يسؿِّ الؿفر، وصؾؼفا قبؾ الدخقل 

اع، وأفضؾ استحؼت الؿتعة فؼط، وقؾـا: إن التسؿقة أفضؾ: ٕكف أقطع لؾـز

لؾؿرأة: ٕهنا إن صؾؼت قبؾ الدخقل استحؼت كصػف، وإذا مل يسؿَّ الؿفر، فتستحؼ 

مفر الؿثؾ طـد مقجب استحؼاقف.
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (9/383- )البقان (11/271 )الؿغـل (9/221- )شرح مسؾؿ( 5٢86) الػتحاكظر:  (1)

آختقارات ( 233)صكقؾ إوصار وسبؾ السالم. 

 (5149 )الػتح (29/344 )مجؿقع الػتاوى( 97 ،137/1٢) الؿغـلاكظر:  (2)

 (ط/السالم.9/264)
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 تأجٌٝ ايضسام ٚتعحًٝ٘. ز:11ش َػأي١

 أجاز أهؾ العؾؿ أن يؽقن الصداق معجاًل، وممجاًل إىل أجؾ مسؿك.

  حؾقلف.وإن كان ممخًرا بدون تعققـ أجؾ: فاختؾػقا يف صحتف، ويف وقت 

َٓ  (3/92- :)أطالم الؿققعقـيف  قال اإلماو ابً القيه  َر  إِنَّ اْلُؿَمخَّ

ِحقُح، َوُهَق َمـُْصقُص َأْحَؿَد،  ؼُّ اْلُؿَطاَلبَةُ ْستَحَ يُ  َّٓ بَِؿْقٍت أَْو ُفْرَقٍة ، َهَذا ُهَق الصَّ بِِف إ

ـْ َأْصَحابِِف: إذَ 
ُف َقاَل فِل ِرَواَيِة َجَؿاَطٍة مِ َٓ َيِحؾُّ َفنِكَّ ِجِؾ  ْٔ َجَفا َطَؾك اْلَعاِجِؾ َوا ا َتَزوَّ

َّٓ بَِؿْقٍت َأْو ُفْرَقٍة، َواْختَاَرُه ُقَدَماُء ُشقُقِخ اْلَؿْذَهِب َواْلَؼاِضل َأُبق َيْعَؾك،  ِجُؾ إ ْٔ ا

عْ  ـُ َتقِْؿقََّة، َوُهَق َقْقُل الـََّخِعلِّ َوالشَّ ْساَلِم اْب ـِ َسْعٍد، َوُهَق اْختِقَاُر َشقِْخ اإْلِ بِلِّ َوالؾَّقِْث ْب

َوَلُف فِقِف ِرَساَلٌة َكتَبََفا إَلك َمالٍِؽ ُيـْؽُِر َطَؾقِْف ِخاَلَف َهَذا اْلَؼْقِل َسـَْذُكُرَها بِنِْسـَادَِها 

ـُ  ـُ َأبِل ُسَؾقَْؿانَ  ،َوَلْػظَِفا، َوَقاَل اْلَحَس اُد ْب  ،يُّ َوُسْػقَاُن الثَّْقرِ  ،َوَأُبق َحـِقَػةَ  ،َوَحؿَّ

ـُ ُمَعاِوَيَة: َيِصحُّ  ، َوَقاَل إَياُس ْب ٓا ِجُؾ لَِجَفاَلِة َمِحؾِِّف، َوَيُؽقُن َحا ْٔ َوَأُبق ُطبَقْد: َيبُْطُؾ ا

ـْ َبَؾِدَها: 
َج َطَؾقَْفا َأْو ُيْخِرَجَفا مِ َّٓ َأْن ُيَػاِرَقَفا َأْو َيتََزوَّ َداُق إ َٓ َيِحؾُّ الصَّ ِجُؾ، َو ْٔ ا

ـْ َوْقِت َفَؾَفا ِحقـَئِ 
َْوَزاِطلُّ : َيِحؾُّ َبْعَد َسـٍَة مِ ْٕ ٍذ اْلُؿَطاَلبَُة بِِف ، َوَقاَل َمْؽُحقٌل َوا

افِِعلُّ  ُخقِل، َوَقاَل الشَّ َوَأُبق اْلَخطَّاِب: َتْػُسُد التَّْسِؿقَُة َوَيِجُب َمْفُر اْلِؿثِْؾ لَِجَفاَلِة  ،الدُّ

ا َمْذَهُب َمالٍِؽ َفَؼاَل َطبُْد اْلَؿؾِِؽ:  اْلِعَقِض بَِجَفاَلِة َأَجؾِِف َفتَْرِجعُ  إَلك َمْفِر اْلِؿثِْؾ، َوأَمَّ

ًرا َوَكاَن َمالٌِؽ َيُؼقُل:  ـْ اْلَؿْفِر ُمَمخَّ
َكاَن َمالٌِؽ َوَأْصَحاُبُف َيْؽَرُهقَن َأْن َيُؽقَن َشْلٌء مِ

َداُق فِقَؿا َمَضك َكاِجٌز ُكؾُُّف، َفنِْن َوَقَع مِـْفُ  ًرا َفاَل ُأِحبُّ َأْن َيُطقَل  إكََّؿا الصَّ َشْلٌء ُمَمخَّ

ـِ  ـْ اْب َْرَبِع، َوَط ْٕ ـِ َوا ـَتَقْ ـِ اْلَؼاِسِؿ َتْلِخقَرُه إَلك السَّ ـْ اْب ََجُؾ فِل َذلَِؽ، َوَحَؽك َط ْٕ ا
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ـَِة، َوَطـُْف إنْ   ـَ َسـًَة ُفِسَخ، وَ  َوْهٍب إَلك السَّ ـْ ِطْشِري
ََجُؾ َطَؾك َأْكثََر مِ ْٕ ـِ َزاَد ا ـْ اْب َط

ـَ  تِّق ـَ َوالسِّ ـَ ُفِسَخ، َوَطـُْف إَلك اْلَخْؿِسق َْرَبِعق ْٕ  .اْلَؼاِسِؿ إَذا َجاَوَز ا

ِحقُح َما َطَؾقِْف أَْصَحاُب َرُسقِل اهلل:  ثه قال ابً القيه ِة  ملسو هيلع هللا ىلص َوالصَّ ـْ ِصحَّ
مِ

ـِ الْ ، التَّْسِؿقَةِ  ـْ الْ ـَوَطَدِم َتْؿؽِق
َّٓ بَِؿْقٍت  ُؿَطاَلبَِة بِفِ ـَؿْرَأةِ مِ َأْو ُفْرَقٍة، َحَؽاُه الؾَّقُْث  ،إ

ـْ اْلُعُؼقدِ َيـَْصِرُف إَلك ـَفنِنَّ الْ  :َواْلِػْؼفِ  ،إْجَؿاًطا مِـُْفْؿ، َوُهَق َمْحُض اْلِؼقَاسِ 
ُؿْطَؾَؼ مِ

ـِ َكَؿا فِل الـَّْؼدِ ـاْلُعْرِف َواْلَعاَدةِ ِطـَْد الْ  ةِ  ،ُؿتََعاقَِدْي ؽَّ ػَ  ،َوالسِّ َواْلَقْزِن، َواْلَعاَدُة  ،ةِ َوالصِّ

َْزَواِج بِتَْرِك الْ  ْٕ ـَ ا َّٓ بِالْ ـَجاِرَيٌة َبقْ َداِق إ َأْو اْلِػَراِق، َفَجَرْت  ،َؿْقِت ـُؿَطاَلبَِة بِالصَّ

َْمثَِؾِة بَِذلَِؽ، َوَأْيًضا َفنِنَّ َطْؼَد الـَِّؽاِح  ْٕ َم ذِْكُر ا ْرِط َكَؿا َتَؼدَّ ُيَخالُِػ اْلَعاَدُة َمْجَرى الشَّ

ـْ اْلُعُؼقدِ َطَؾك الْ ـَسائَِر اْلُعُؼقدِ، َولَِفَذا َكاَفاُه التَّْققِقُت الْ 
َؿـَافِِع، َبْؾ ـُؿْشتََرُط فِل َغقِْرِه مِ

َداُق ِطَقُضُف َوُمَؼابُِؾُف: َفَؽاَكْت  تِِف، َوالصَّ َرةٍ فِل ِصحَّ ةِ َبَؼائِِف َغقَْر ُمَمثِّ َكاَكْت َجَفاَلُة ُمدَّ

تِِف، َفَفَذا َمْحُض اْلِؼقَاسِ َجَفالَ  َرةٍ فِل ِصحَّ تِِف َغقَْر ُمَمثِّ  .ُة ُمدَّ

ا تِْؾَؽ التَّْؼِديَراُت الْ  قال: َؿْذُكقَرُة َفقَْؽِػل فِل َطَدِم اْطتِبَاِرَها َطَدُم َدلِقٍؾ ـَوَأمَّ

ـْ َتْؼدِ 
يٍر َأْزَيَد َطَؾقِْف َأْو َأْكَؼَص مِـُْف، َوَما َواِحٍد َيُدلُّ َطَؾقَْفا، ُثؿَّ َلقَْس َتْؼِديٌر مِـَْفا بَِلْوَلك مِ

 هاَغقُْر ُمْعتَبٍَر. َفُفقَ  :َكاَن َهَذا َسبِقَؾفُ 

هذا فقؿا إذا كان لفؿ طرف، وأما إذا مل يؽـ  :ُ نو قبل أثٌ عجد اهلل غفس اهللُ

طرف فقرجع إىل الققت الؿحدد: إن حددوا وقتًا، وإٓ فعـد الؿطالبة  لفؿ



 3٢6 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 
هلل أطؾؿ.وآستطاطة، وا

(1)
 

َّا؟ ز:11ش َػأي١ ُٖٞ يف ايٓهاح صساٟقا ضبط  إشا َغ

 قال ابً قذامة   يفالؿغـل (1٢/116 :) ك فِل الـَِّؽاِح َصَداًقا إَذا َسؿَّ

ًما، َكاْلَخْؿِر َواْلِخـِْزيرِ   ،َكصَّ َطَؾقِْف أَْحَؿدُ  َفالتَّْسِؿقَُة َفاِسَدٌة َوالـَِّؽاُح َصِحقٌح. :ُمَحرَّ

ةُ  ْأِي  :مِـُْفؿْ  ،اْلُػَؼَفاءِ  َوبِِف َقاَل َطامَّ ، َوَأْصَحاُب الرَّ افِِعلُّ ، َوالشَّ َْوَزاِطلُّ ْٕ ، َوا ، الثَّْقِريُّ

ـْ َأبِل ُطبَقٍْد َأنَّ الـَِّؽاَح َفاِسدٌ  ُف إْن َكاَن َبْعَد ، ...َوُحؽَِل َط ـْ َمالٍِؽ َأكَّ َوُحؽَِل َط

ُخقلِ  ُف كَِؽاٌح ُجِعَؾ  :َثبََت الـَِّؽاُح، َوإِْن َكاَن َقبَْؾفُ  :الدُّ ـْ َأْفَسَدُه بَِلكَّ ُفِسَخ، َواْحتَجَّ َم

َغاِر. ًما، َفَلْشبََف كَِؽاَح الشِّ َداُق فِقِف ُمَحرَّ  الصَّ

ُف كَِؽاٌح َلْق َكاَن ِطَقُضُف َصِحقًحا قال: َفَقَجَب أَْن َيُؽقَن  ،َكاَن َصِحقًحا :َوَلـَا َأكَّ

َٓ َوإِْن َكاَن ِطَقُضُف َفاِس  ،َصِحقًحا َكَُّف َطْؼٌد 
ِ

، َوٕ ًٓ ًدا، َكَؿا َلْق َكاَن َمْغُصقًبا َأْو َمْجُفق

َٓ َيِزيُد  َنَّ َفَساَد اْلِعَقِض 
ِ

َيْػُسُد بَِجَفاَلِة اْلِعَقِض، َفاَل َيْػُسُد بِتَْحِريِؿِف َكاْلُخْؾِع، َوٕ

 .َذا َفَسدَ َكاَن اْلَعْؼُد َصِحقًحا، َفَؽَذلَِؽ إ :َطَؾك َطَدمِِف، َوَلْق َطِدمَ 

ُخقِل، َفُفَق َبْعَدُه  قال: : َفنِنَّ َما َكاَن َفاِسًدا َقبَْؾ الدُّ َٓ َيِصحُّ ـْ َمالٍِؽ  َوَما ُحؽَِل َط

 .الؿراد كتفكا .َفاِسدٌ 

ومثؾف لق كان الصداق مغصقًبا معؾقًما بغصبف، أو كان الصداق صالق  ُ :قهت

ضرهتا.
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (8/349)إوسط( -115/1٢) الؿغـلر: واكظ (1)

  (8/241 ،245.)اإلكصاف (9/374 )البقاناكظر:  (2)



 3٢7 َباُب ايٖضَساِم 

 
َّا؟ َاشا عًٝ٘ يٛ ناْت ايتػ١ُٝ ؾاغس٠; يهٕٛ ز:12ش َػأي١  ايضسام ضبط

  أكثر أهؾ العؾؿ طىل أنَّ طؾقف لفا مفر الؿثؾ، وهق ققل أصحاب الؿذاهب

إربعة، وذلؽ ٕنَّ فساد العقض يؼتضل رد الؿعقض، وقد تعذر رده: لصحة 

الـؽاح: فقجب رد ققؿتف، وهق مفر الؿثؾ، كؿـ اشترى شقئًا بثؿـ فاسد، فؼبض 

 ققؿتف، هذا الذي ذكره ابـ قدامة  الؿبقع، وتؾػ يف يده: فنكف يجب طؾقف رد

 (.117/1٢) الؿغـلكؿا يف 

  بقـؿا اختار شقخ اإلسالم أنَّ العؼد باصؾ، فؼال  كؿا يف مجؿقع

ك الؿفر بؿا يعؾؿان تحريؿف كخؿر، 379/ (2٢الػتاوى (: وطىل هذا فؾق سؿَّ

وخـزير: بطؾ الـؽاح، كؿا يؼقل ذلؽ مـ يؼقلف مـ أصحاب مالؽ، وهق أحد 

 ه لؼقلقـ يف مذهب أمحد، وهق أشبف بظاهر الؼرآن، وأشبف بؼقاس إصقل.اا

 وبف قال أبق طبقد. ُ :قهت

  ، واختار بعض الحـابؾة أنَّ طؾقف مثؾ الؿغصقب، أو ققؿتف، ومثؾ الخؿر خالا

 .أو طصقًرا

 الشرح الؿؿتعإىل الؼقل إول كؿا يف  ومال اإلمام العثقؿقـ 

: لؿا تؼدم يف الؿسللة السابؼة، انصٌاةوهق (، 3٢7-3٢8، 5/3٢2-3٢3)

أطؾؿ. واهلل
(1)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/341.)إوسط (8/245-246( )8/241 ،)اإلكصافواكظر:  (1)



 3٢8 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

إذا كان الطالق قبؾ الدخقل يف الؿسللة السابؼة: فؼال بعض أهؾ العؾؿ:  فسع: 

ڻ ڻ ڻ ۀ ﴿طؾقف لفا الؿتعة: ٕكف التسؿقة لؾؿفر باصؾة فقشؿؾف ققلف تعاىل: 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ 

بل ثقر، وأصحاب الرأي، وبعض ، وهذا ققل أ﴾﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻

 الحـابؾة.

ضة رضقت بال  وقال الشافعل والحـابؾة: لفا كصػ مفر أمثالفا: ٕن الُؿػقَّ

طقض، وأما التل اشترصت لـػسفا مفرا، فؾؿ ترض إٓ بعقض، ومل يحصؾ لفا 

العقض الذي اشترصتف، فقجب لفا بدل ما فات طؾقفا مـ العقض، وهق مفر 

ن قبؾ الدخقل، وٕن إصؾ وجقب مفر الؿثؾ، ٕكف الؿثؾ، أو كصػف إن كا

ضة  وجب بالعؼد، بدلقؾ أكف يستؼر بالدخقل والؿقت، وإكؿا خقلػ هذا يف الُؿػقَّ

 بالـص القارد فقفا، فػقؿا طداها يبؼك طىل إصؾ.

إشا س٢َٓ يف ايٓهاح صساٟقا صبٗى٫ٛ، أٚ جعىٌ عًى٢ ذهىِ ايىعٚد       ز:13ش َػأي١

َّا؟أٚ ايعٚج١، أٚ َعحّٛظا عٔ تػًُٝ٘، أ  ٚ َعسٚ

(: فلما إذا فسد الصداق: 116/1٢) الؿغـليف   قال ابً قذامة

 هلجفالتف، أو طدمف، أو العجز طـ تسؾقؿف: فننَّ الـؽاح ثابٌت، ٓ كعؾؿ فقف خالًفا.ا

ا، ومل يعؾؿ بذلؽ وقت العؼد. ُ :قهت  ومثؾف إذا كان مستحؼا

 ال غقرهؿ: فقف بدل ومذهب الشافعل، وبعض الحـابؾة أنَّ فقف مفر الؿثؾ، وق



 3٢9 َباُب ايٖضَساِم 

 الؿفر الؿسؿك. 

 وصرد(: 29/4٢8-4٢9) مجؿقع الػتاوىكؿا يف   قال ػيخ اإلطالو

ك الػاسد يف الـؽاح، والؿغصقب، فلوجب مفر الؿثؾ: بـاء  الشافعل هذا يف الؿسؿَّ

طىل أكف كان يجب رد البضع لػساد التسؿقة، فؾؿا مل يؿؽـ رده: رد بدلف، وهق مفر 

والجؿفقر مـ أصحابـا وغقرهؿ وسائر العؾؿاء عض أصحابف.الؿثؾ، وخالػف ب

 :اوهق الصقاب قطعً  ،ٓ بدل البضع ،أو ققؿتف ،أوجبقا بدل الؿفر الؿسؿك مثؾف

واذا مل يجب رد  ،وهق البضع ،فؾؿ يجب رد الؿستحؼ بف ،ٕن الـؽاح هـا مل يػسد

 :ٓ فبدلفوإ ،بؾ القاجب هق إططاء الؿسؿك إن أمؽـ ،البضع مل يجب رد بدلف

وىف  ،وهق أقرب إىل ما تراضقا بف مـ بدل البضع ،فؽان بدل الؿسؿك هق القاجب

وضاهر كالم أمحد أن القاجب  ،ذا فسدت كقجب رد العقـ أو بدلفاإسائر العؼقد 

كالـؽاح الػاسد طىل ضاهر  :اأيًض  كيف الؿشاركة مثؾ الؿضاربة وكحقها الؿسؿ

.اداكتفك الؿروهذا الؼقل أققى. ،الؿذهب
(1)

  

 إٕ طًكٗا قبٌ ايسخٍٛ ، ٚناْت ايتػ١ُٝ ؾاغس٠؟ ز:14ش َػأي١

  مذهب الشافعل، وبعض الحـابؾة أنَّ لفا كصػ مفر الؿثؾ: ٕنَّ ما أوجبف

طؼد الـؽاح يتـصػ بالطالق قبؾ الدخقل، ومفر الؿثؾ قد أوجبف العؼد، 

 فقتـصػ بف الؿسؿك.

 قة فاسدة، وقال أصحاب الرأي، وبعض الحـابؾة: لفا الؿتعة: ٕنَّ التسؿ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/325.)إوسط (3/63 ،)البداية (9/374- )البقانواكظر:  (1)



 31٢ ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

ضة لفا كصػ الصداق إذا صؾؼت قبؾ   ضة والُؿػقَّ فاطتبر لفا بؿفر الؿثؾ، كالُؿػقَّ

 .الدخقل، فؽذلؽ هذه

 .فقؿا إذا كان الصداق محرًما أقسةوهذا 

وأما إذا كان الؿفر الؿسؿك فاسًدا: لؽقكف معدوًما، أو طجز طـ تسؾقؿف، أو 

واهلل أطؾؿ. مغصقًبا: فنكف يجب طؾقف كصػ بدل الؿفر الؿسؿك،
(1)

  

 إشا أصسقٗا عبّسا بعٝٓ٘، ؾبإ َعّٝبا؟ ز:15ش َػأي١

  أجاز أهؾ العؾؿ لؾؿرأة أن ترد العبد الؿعقب، ولفا مـف بدلف، أو تؿسؽف ولفا

 أرش العقب. وقال أبق حـقػة: ٓ ترد يف العقب القسقر.

: ٕكف طقب يرد بف الؿبقع، فرد بف الصداق، كالعقب ًانصحيح قٌل اجلًيٌز

 الؽثقر.

 ع٢ً ايطجٌ يًُطأ٠ قُٝت٘، أٚ َثً٘؟ٌٖٚ  ز:16ش َػأي١

  ،تؼدم أنَّ مذهب الجؿفقر أنَّ العبقد، والحققاكات لقسقا مـ ذوات إمثال

 .فقجب طـدهؿ فقفا الؼقؿة

أنَّ كؾ ما كان لف مثقاًل، ولق مؼارًبا ففق مـ ذوات إمثال،  انصٌاةوتؼدم أنَّ 

ؿقزوكات، أو غقرها، سقاء كان مـ الحققاكات، أو الؿصـقطات، أو الؿؽقالت وال

وما مل: فالؼقؿة، وهق ققل أمحد يف رواية، واختاره شقخ اإلسالم، وتؾؿقذه ابـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.117/1٢) الؿغـلاكظر:  (1)



 311 َباُب ايٖضَساِم 

 
.الؼقؿ، ثؿ اإلمام ابـ طثقؿقـ 

(1)
 

 إشا أصسقٗا عبّسا ؾدطد ُذ٘طا، أٚ َػتركًّا؟ ز:17ش َػأي١

  مـفؿ مـ قال: لفا الؼقؿة. وهق مذهب أمحد، وأبل يقسػ، والشافعل يف

 الؼديؿ.

 ا مفر الؿثؾ. وهق ققل الشافعل يف الجديد.ومـفؿ مـ قال: لف 

  ومـفؿ مـ قال: لفا الؼقؿة يف الؿغصقب، وأما يف الحر فؾفا مفر الؿثؾ، وهق

 ققل أبل حـقػة، ومحؿد.

ا، أو مغصقًبا: فالؿفر فاسد،  :انصٌاةتؼدم أنَّ  ُ :قهت أهنا إن كاكت تعؾؿف حرا

وهق الؿثؾ: فنن مل يقجد  فؾفا مفر الؿثؾ، وإن كاكت ٓ تعؾؿ ذلؽ: فؾفا البدل،

الؿثؾ: فالؼقؿة.
(2)

  

إشا تعٚجٗا ع٢ً إٔ ٜؿطٟ هلا ؾ٦ّٝا بعٝٓ٘، ؾًِ ٜطض صىاذب٘   ز:18ش َػأي١

 ببٝع٘، أٚ تًـ...؟

 أنَّ لفا طؾقف بدلف، وهق الؿثؾ إن وجد، وإٓ فالؼقؿة، وهق ققل أمحد،  انصحيح

وطـ أمحد: لفا الؼقؿة، وقال الشافعل: لفا مفر الؿثؾ، واهلل أطؾؿ.
(3)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أطالم الؿققعقـ( 5/3٢7-3٢8) الشرح الؿؿتع( 1٢8-1٢9/1٢) الؿغـلاكظر:  (1)

(1/322-327( )2/25-26 )هتذيب الســ (6/34٢-341 )آختقارات ( 165)ص

البداية (3/64.) 

  (8/325.)إوسط( -1٢9/1٢) الؿغـلواكظر:  (2)

 (.111/1٢) الؿغـلاكظر:  (3)



 312 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 
إشا ؾػىىس املٗىىط املػىى٢ُ، ؾٗىىٌ جيىىب عًٝىى٘ َٗىىط املثىىٌ، ٚإٕ نىىإ       ز:19ش َػأي١

٢ُٖ؟  أنثط َٔ املػ

 .الجؿفقر طىل أنَّ طؾقف مفر الؿثؾ، وإن كان أكثر مـ الؿسؿك 

  وقال أبق حـقػة وصاحباه: إن كان أكثر مـ الؿسؿك: فعؾقف الؿسؿك، وإن

ٌل ًانصحيح قكان أقؾ: فعؾقف مفر الؿثؾ. وٓ دلقؾ طىل هذا التػصقؾ، 

.اجلًيٌز
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/375.)البقان( 118/1٢) الؿغـلاكظر:  (1)



 313 َباُب ايٖضَساِم 

 
هِ  (9999) ـْ َجدِّ ـْ َأبِقِف َط ـِ ُشَعقٍْب َط ـْ َطْؿِرو ْب   ،َوَط

ِ
ََم »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل َأيُّ

ِـَّؽاِح  َحْت َطَؾك َصَداٍق ؽَ اْمَرَأةٍ كَ  َفُفَق َلَفا، َوَما َكاَن َأْو ِحَباٍء َأْو ِطَدةٍ، َقْبَؾ ِطْصَؿِة ال

ُتُف َأْو ُأْخُتفُ  ـَ ُجُؾ َطَؾْقِف ابْ ـْ ُأْططَِقُف، َوَأَحؼُّ َما ُأْكرَِم الرَّ ِـَّؽاِح، َفُفَق لَِؿ َرَواُه  «بَْعَد ِطْصَؿِة ال

. َّٓ التِّْرمِِذيَّ َأْحَؿُد، َوإَْرَبَعُة إ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 املطأ٠ يٓؿػ٘ ؾ٦ّٝا؟إشا اؾط  أبٛ  ز:1ش َػأي١

  ذهب مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ إىل أنَّ لف أن يشترط ذلؽ، ويؽقن مـ ضؿـ

الؿفر، وهق ققل بعض التابعقـ، مـفؿ: طظ بـ الحسقـ، ومسروق، وهق مذهب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وابـ ماجف 6/12٢(، والـسائل )2129(، وأبقداود )2/182. أخرجف أمحد )ععٝـ (1)

(، مـ صريؼ ابـ جريج طـ طؿرو بـ شعقب بف. وهذا إسـاد ضعقػ: ٕن ابـ جريج مل 1955)

 شرح مشؽؾ أثاريسؿع مـ طؿرو بـ شعقب شقًئا، قالف البخاري، وما جاء طـد الطحاوي يف 

وكذا الـسائل مـ تصريح بالتحديث ففق وهؿ مـ بعض الرواة، وأكثر صرق الحديث ، (4471)

 لقس فقف تصريح بذلؽ. 

(: سؿعت الؿثـك يحدث أكف سؿع طؿرو بـ 1٢74٢قال طبدالرزاق طؼب الحديث السابؼ )

 . شعقب يحدث أكف سؿع هبذا الحديث، قال طؿرو: وأخبرين طروة طـ طائشة طـ الـبل 

(، مـ صريؼ حجاج بـ أرصاة 7/248(، والبقفؼل )6/122حديث طائشة: أمحد ) وقد أخرج

طـ طؿرو بـ شعقب بف. والحجاج ضعقػ ومدلس، وهق يدلس الؿثـك بـ الصباح يف غقرما 

 حديث، والظاهر أكف هـا قد دلسف: ٕن الحديث معروف بالؿثـك كؿا ذكر طبدالرزاق. 

(، وطبدالرزاق 212( )213) الؿراسقؾ وجاء مـ مراسقؾ مؽحقل: أخرجف أبقداود يف

(1٢743 .) 

يف   إلباينوالحديث هبذه الطرق ٓ يؼقى لالحتجاج بف، واهلل أطؾؿ. وقد ضعػف اإلمام 

الضعقػة  .وباهلل التقفقؼ 



 314 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

: فقجقز لألب أن «أكت ومالؽ ٕبقؽ»: أمحد، وإسحاق، والحـػقة: لؼقلف  

 ؼ بف حاجتف.يلخذ مـ مال ولده ما ٓ يجحػ بف، ومل تتعؾ

  وذهب مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ إىل أكف لقس لف ذلؽ، وإذا فعؾ كان الؿال كؾف

لؾؿرأة، وهق ققل ططاء، وصاوس، وطؿر بـ طبد العزيز، ومؽحقل، والثقري، 

 ومالؽ، وأبل طبقد: ٕكف مؾٌؽ لفا فال يمخذ إٓ بطقب كػس مـفا.

 .وقال الشافعل: تػسد التسؿقة، ولفا مفر الؿثؾ 

، واهلل أطؾؿ.انصٌاةهق  انقٌل انثبَي :ُ نو ٌ عجد اهلل غفس اهللُقبل أث
(1)

 

 إشا اؾط  شيو غرُي ا٭ب َٔ ا٭ٚيٝا٤؟ ز:2ش َػأي١

  مذهب أمحد، وإسحاق أنَّ الشرط باصؾ إذا كان ذلؽ مـ غقر إب، وهق

ققل مالؽ، والثقري، ومـ معفؿ يف الؿسللة السابؼة: فالؽؾ طـدهؿ لؾؿرأة مفًرا 

 بجعؾف لؾقيل.لفا، إٓ أْن ترضك 

 .وقالت الحـػقة: الشرط ٓزم، واستدلقا بحديث الباب، وهق حجة طؾقفؿ 

 .وقال الشافعل، وبعض الحـابؾة: لفا مفر الؿثؾ، وتػسد التسؿقة 

، واهلل أطؾؿ.انقٌل األًلهق ًانصحيح 
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 البداية (9/387- )البقان (3/185-186 )معامل الســ( 118/1٢) الؿغـلواكظر:  (1)

(3/64 )إوسط (8/352). 

 اكظر الؿصادر السابؼة. (2)



 315 َساِمَباُب ايٖض 

 
 ٌٖ يٮب إٔ ٜعٚد ابٓت٘ بسٕٚ صسام َثًٗا؟ ز:3ش َػأي١

ْؿَؾُة َذلَِؽ أَنَّ لأِْلَِب َتْزِويَج َوُج  (9/413- :)الؿغـليف   قال ابً قذامة

َوبَِفَذا َقاَل َأُبق  اْبـَتِِف بُِدوِن َصَداِق مِثْؾَِفا، بِْؽًرا َكاَكْت َأْو َثقِّبًا، َصِغقَرًة َكاَكْت َأْو َكبِقَرًة.

: َلقَْس َلُف َذلَِؽ  َحـِقَػَة، َوَمالٌِؽ. افِِعلُّ َكَُّف َطْؼُد  َفنِْن َفَعَؾ َفَؾَفا َمْفرُ  :َوَقاَل الشَّ
ِ

مِثْؾَِفا: ٕ

ـْ قِقَؿِة الْ  ُف َتْػِريٌط فِل َمالَِفا، ـُمَعاَوَضٍة َفَؾْؿ َيُجْز َأْن َيـُْؼَص فِقِف َط َكَّ
ِ

ِض َكاْلبَقِْع، َوٕ ُؿَعقَّ

 َوَلقَْس َلُف َذلَِؽ.

َٓ ُتَغاُلقا فِل َصَدا َوَلـَا َأنَّ ُطَؿَر  قال:  َٓ ِق الـَِّساِء، َفَؿا َخَطَب الـَّاَس َفَؼاَل: أَ

ـْ اْثـَتَْل َطَشَرَة  ملسو هيلع هللا ىلص َأْصَدَق َرُسقُل اهلل
ـْ َبـَاتِِف، َأْكثََر مِ

َٓ أََحًدا مِ ـْ كَِسائِِف، َو
َأَحًدا مِ

ُأوقِقَّةً 
(1)

َحاَبِة، َوَلْؿ ُيـْؽُِروهُ  ، ـْ الصَّ
َػاًقا مِـُْفْؿ َطَؾك َأنَّ  :َوَكاَن َذلَِؽ بَِؿْحَضٍر مِ َفَؽاَن اتِّ

َج بَِذلَِؽ  َلفُ  ـُ الْ  َوإِْن َكاَن ُدوَن َصَداِق اْلِؿثِْؾ. ،َأْن ُيَزوِّ َج َسِعقُد ْب ُؿَسقِِّب اْبـَتَُف ـَوَزوَّ

ـْ الْ 
ـْ َساَداِت ُقَرْيٍش، َشَرًفا َوِطْؾَؿا َودِيـًا، َومِ

، َوُهَق مِ ـِ ـْ ـبِِدْرَهَؿقْ ُف َلْؿ َيُؽ َؿْعُؾقِم َأكَّ

َكَّفُ 
ِ

ـُ ـَلقَْس الْ  َمْفَر مِثْؾَِفا، َوٕ َؽ ـْ الـَِّؽاِح اْلِعَقَض، َوإِكََّؿا اْلَؿْؼُصقُد السَّ
َؿْؼُصقُد مِ

ْزدَِواُج، َوَوْضُع الْ 
ِ

ـُ ـَوآ ـْ َيْؽِػقَفا، َوَيُصقَكَفا، َوُيْحِس َؿْرَأةِ فِل َمـِْصٍب ِطـَْد َم

َِب، َمَع َتَؿاِم َشَػَؼتِِف، َوُبُؾق ْٕ ـْ ا
ـْ ِطْشَرَتَفا، َوالظَّاِهُر مِ

َٓ َيـُْؼُصَفا مِ ِغ َكَظِرِه، َأكَُّف 

َّٓ لِتَْحِصقِؾ الْ  ـْ ـَؿَعاكِل الْ ـَصَداقَِفا إ
َؿْؼُصقَدةِ بِالـَِّؽاِح، َفاَل َيـْبَِغل َأْن ُيْؿـََع مِ

َفنِنَّ  :ُؿَعاَوَضاِت ـَؿْؼُصقدِ بِتَْػِقيِت َغقِْرِه، َوُيَػاِرُق َسائَِر ُطُؼقدِ الْ ـَتْحِصقِؾ الْ 

 ه.اُصقَد فِقَفا اْلِعَقُض، َفَؾْؿ َيُجْز َتْػِقيُتفُ َؿؼْ ـالْ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1٢28تؼدم تخريجف تحت حديث ) (1)



 316 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 
 ٌٖ جيٛظ يػري ا٭ب إٔ ٜعٚد ٚيٝت٘ بسٕٚ صسام َثًٗا؟ ز:4ش َػأي١

َِب،  (9/414- :)الؿغـليف   قال أبو حمنذ بً قذامة ْٕ ا َغقُْر ا َفَلمَّ

ـْ َمْفِر مِثْؾَِفا
َج بُِدوِن َذلَِؽ  َفنِنْ  :َفَؾقَْس َلُف َأْن َيـُْؼَصَفا مِ َنَّ َفَساَد  ، َصحَّ َزوَّ

ِ
الـَِّؽاُح: ٕ

َكَُّف قِقَؿُة ُبْضِعَفا، 
ِ

ُر فِل الـَِّؽاِح، َوَيُؽقُن َلَفا َمْفُر مِثْؾَِفا: ٕ َٓ ُيَمثِّ التَّْسِؿقَِة َوَطَدَمَفا 

 .َوَلقَْس لِْؾَقلِلِّ َكْؼُصَفا مِـُْف، َفَرَجَعْت إَلك َمْفِر اْلِؿثْؾِ 

َنَّ التَّْسِؿقََة َهاُهـَا َفاِسَدٌة: لَِؽْقكَِفا َغقَْر َمْلُذوٍن َؿْفِر طَ ـَوَتَؿاُم الْ  قال:
ِ

ْوِج: ٕ َؾك الزَّ

َجَفا بِؿُ  ْوِج َمْفُر اْلِؿثِْؾ، َكَؿا َلْق َزوَّ َوَطَؾك اْلَقلِلِّ  ٍم.رَّ حَ فِقَفا َشْرًطا، َفَقَجَب َطَؾك الزَّ

ُف الْ  َكَّ
ِ

ُط، َفَؽاَن َطَؾقِْف الضَّ ـَضَؿاُكُف: ٕ ـِ مِثْؾِِف.ُؿَػرِّ َقاَل  َؿاُن، َكَؿا َلْق َباَع َماَلَفا بُِدوِن َثَؿ

َٓ َتْؿؾُِؽ اْلَؿْرَأُة اْلَػْسَخ:  َأْحَؿُد: َأَخاُف َأْن َيُؽقَن َضامِـًا. ، َو َُب مِثَْؾ اْلَقلِلِّ ْٕ َوَلقَْس ا

ُف َقْد َحَصَؾ َلَفا ُوُجقُب َمْفِر مِثْؾَِفا َكَّ
ِ

هاَأْطَؾؿ. َوَاهللُ ، ٕ
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/482.)الشرح الؽبقرواكظر:  (1)



 317 َباُب ايٖضَساِم 

 
ـِ َمْسُعقدٍ  (9999) ـِ اْب ـْ َطْؾَؼَؿَة َط ُف ُس  : َوَط َج اْمَرَأةً ئِ َأكَّ ـْ َرُجٍؾ َتَزوَّ ، َوَلْؿ َؾ َط

ـُ َمْسُعقدٍ: َلَفا مِ  ثُْؾ َصَداِق َيْػِرْض َلَفا َصَداًقا، َوَلْؿ َيْدُخْؾ بَِفا َحتَّك َماَت، َفَؼاَل اْب

َٓ َشَطَط، َوَطَؾقَْفا الِعَدُة، َوَلَفا الِؿقَراُث  َٓ َوْكَس، َو ـُ ِسـَاٍن . كَِسائَِفا،  َفَؼاَم َمْعِؼُؾ ْب

 
ِ
مِثَْؾ َما  -مِـَّا اْمَرَأةٍ -فِل بِْرَوَع بِـِْت َواِشٍؼ  ملسو هيلع هللا ىلصإَْشَجِعلُّ َفَؼاَل: َقَضك َرُسقُل اهلل

ـُ ، َقَضْقت ْرمِِذيُّ  َفَػِرَح بَِفا اْب َحُف التِّ .َجَؿاَطةٌ َو َمْسُعقٍد. َرَواُه َأْحَؿُد َوإَْرَبَعُة، َوَصحَّ
(1)

 

  املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 مع ذكر بعض املسائل امللحقة

 َت٢ متًو املطأ٠ ايضسام؟ ز:1ش َػأي١

  أكثر أهؾ العؾؿ طىل أنَّ الؿرأة تؿؾؽ الصداق بالعؼد، ويدل طؾقف حديث

ضك بف لؾؿرأة بؿقت زوجفا مـ غقر حصقل الدخقل، وكذا ققلف الباب: فنكف ق

 :«ويدل طىل أنَّ الصداق كؾف «إن أططقتفا إزارك؛ جؾست وٓ إزار لؽ ،

 لؾؿرأة، ٓ يبؼك لؾرجؾ مـف شلء.

  وقال مالؽ: تؿؾؽ كصػ الؿسؿك بالعؼد، والـصػ الباقل تؿؾؽف

 بالدخقل: ٕكف لق صؾؼفا قبؾ الدخقل تؿؾؽ كصػف.

 ۀ ۀ  ڻ﴿، ويدل طؾقف أيًضا ققلف تعاىل: قٌل اجلًيٌزهق يح ًانصح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 1145(، والترمذي )2115(، وأبقداود )3/48٢( )28٢-4/279. أخرجف أمحد )صرٝس (1)

(، مـ صريؼ سػقان طـ مـصقر طـ إبراهقؿ طـ طؾؼؿة. وإسـاده صحقح طىل 6/121والـسائل )

 شرط الشقخقـ. 



 318 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 
، فؾقٓ أهنـ مؾؽـف: لؿا أمر بتسؾقؿف إلقفـ، وٕكف طؼد تؿؾؽ بف [4الـساء:] ﴾ہ

العقض بالعؼد، فؿؾؽ فقف العقض كاماًل كالبقع، وسؼقط كصػف بالطالق ٓ يؿـع 

كاكت قد مؾؽت وجقب مجقعف بالعؼد، أٓ ترى أهنا لق ارتدت سؼط مجقعف، وإن 

كصػف.
(1)

  

َُ٘؟ ز:2ش َػأي١ ُِٓ٘ ٚع٢ً َٔ ٜغط َُٔ ٝغ ًٔ ّٓا، ؾ  إٕ نإ ايضسام َعٝ

طىل الؼقل بلهنا تؿؾؽ الصداق بالعؼد: فؾؾؿرأة كؿاؤه وزيادتف، سقاء قبضتف أو 

ا فحال طؾقف الحقل: فزكاتف  ًٓ زكقيا مل تؼبضف، متصاًل كان أو مـػصاًل، وإن كان ما

 طؾقفا.

أو تؾػ: ففق مـ ضؿاهنا، وإن كان ذلؽ قبؾ وإن كؼص بعد قبضفا لف، 

الؼبض: فنْن كان قد مـعفا مـ قبضف، ومل يؿؽـفا مـ قبضف: ففق مـ ضؿاكف: ٕكف 

أكف مـ ضؿاهنا، وقد  ًانساجحبؿـزلة الغاصب، وإن مل يحؾ بقـف وبقـفا فػقف خالف، 

تؼدم بقان ذلؽ يف البققع.
(2)

 

 ملٗط؟إٕ طًل ايعٚد قبٌ ايسخٍٛ، ؾهِ يًُطأ٠ َٔ ا ز:3ش َػأي١

 ى ې ې  ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ﴿قال اهلل تعاىل: 

، وهذا مجؿع طؾقف، لقس يف ذلؽ اختالف.[237]البؼرة:  ﴾ائ ى
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/392.)البقان( 121/1٢) الؿغـلاكظر:  (1)

 (.121-122/1٢) الؿغـلاكظر:  (2)

 .تػسقر الؼرصبلو تػسقر ابـ كثقر( 122/1٢) الؿغـلاكظر:  (3)
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ُّا، أّ باختٝاضٙ؟ ز:4ش َػأي١  ٌٖ ٜسخٌ ايٓضـ يف ًَو ايعٚد ذه

  مذهب الحـابؾة، والؿـصقص طـ الشافعل أكف يدخؾ يف مؾؽف حؽًؿا

أي: لؽؿ ولفـ: ، ﴾ائ ى ى﴿كالؿقراث، وهق ققل ُزَفر: لؼقلف تعاىل: 

فاقتضك ذلؽ أنَّ الـصػ لفا، والـصػ لف بؿجرد الطالق، وٕنَّ الطالق سبب 

 يؿؾؽ بف بغقر طقض، فؾؿ يؼػ الؿؾؽ طىل إزالتف واختقاره كاإلرث.

  ،وقال بعضفؿ: يدخؾ الـصػ يف مؾؽف باختقاره، وهق ققل بعض الحـابؾة

ار ٓ يؼع إٓ باإلرث، وبعض الشافعقة، وأبل حـقػة: ٕنَّ الؿؾؽ مـ غقر اختق

 وهذا لقس بنرث.

 وُأجقب بعدم تسؾقؿ الحصر الؿذكقر.

، واهلل أطؾؿ، وتـبـل طىل ذلؽ مسائؾ ٓ تخػك طىل انقٌل األًلهق ًانصحيح 

الؿتلمؾ، وباهلل التقفقؼ.
(1)

  

 يٛ تعٚد املدتًع١ َٓ٘ يف عستٗا، حِ طًكٗا قبٌ ايسخٍٛ بٗا؟ ز:5ش َػأي١

ُخقلِ  (9/123 :)الؿغـليف   قال ابً قذامة  ،َوَلْق َخاَلَع اْمَرَأَتُف َبْعَد الدُّ

َؼَفا َقبَْؾ ُدُخقلِِف بَِفا، َفَؾَفا فِل الـَِّؽاِح الثَّاكِل كِْصُػ  تَِفا، ُثؿَّ َصؾَّ َجَفا فِل ِطدَّ ُثؿَّ َتَزوَّ

َداِق الْ  ك فِقِف.ـالصَّ افِِعلُّ  ُؿَسؿَّ َنَّ َوَقاَل َأُبق َحـِقَػَة: لَ  ،َوبَِفَذا َقاَل الشَّ
ِ

َفا َجِؿقُعُف: ٕ

 :ُسبَْحاَكفُ  َوَلـَا َقْقُل اهلل َلِزَمُف. :ُحْؽَؿ اْلَقْطِء َمْقُجقٌد فِقِف، بَِدلِقِؾ َأكََّفا َلْق َأَتْت بَِقَلدٍ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/411-412.)البقان (9/122-123 )الؿغـلاكظر:  (1)
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َكَُّف  ،﴾ائ ى ى ې ې  ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ﴿

ِ
َوٕ

َفا فِقفِ  ـْ كَِؽاٍح َلْؿ َيَؿسَّ
َػ بِفِ  :َصاَلٌق مِ َجَفا َبْعَد ـالْ  َفَقَجَب َأْن َيتَـَصَّ َؿْفُر، َكَؿا َلْق َتَزوَّ

ةِ، َوَما َذَكَرُه َغقُْر َصِحقٍح  َٓ  :اْلِعدَّ َٓ َيِؼُػ َطَؾك اْلَقْطِء ِطـَْدُه، َو َفنِْن ُلُحقَق الـََّسِب 

 ه.اَيُؼقُم َمَؼاَمفُ 

 إشا ظاز ايضسام بعس ايعكس، حِ طًل قبٌ ايسخٍٛ؟ ز:6ش َػأي١

القلد، والؽسب، والثؿرة: فالزيادة إن كاكت الزيادة مـػصؾة طـ إصؾ، ك

 لؾؿرأة، ولؾرجؾ كصػ إصؾ.

  وإن كاكت غقر مـػصؾة، كالسؿـ، والتعؾؿ، وما أشبففا: فالؿرأة بالخقار: إن

شاءت دفعت إلقف كصػف زائًدا، وإن شاءت دفعت كصػ ققؿتف بدون الزيادة، 

 .تابعة لؾعقـهؽذا قال أكثر أهؾ العؾؿ، وقال محؿد بـ الحسـ: الزيادة الؿتصؾة 

، واهلل أطؾؿ.ًانصحيح قٌل اجلًيٌز
(1)

  

ِٕ ز:7ش َػأي١  ْكط ايضسام بعس ايعكس؟ إ

تؼدم أنَّ الـؼص مـ ضؿان الؿرأة: فنن كان الـؼص متؿقًزا، كعبديـ تؾػ 

أحدمها: فننَّ الزوج يرجع بـصػ الباقل، وكصػ ققؿة التالػ، أو مثؾ كصػ 

 التالػ إن كان مـ ذوات إمثال.

ر متؿقز كشاة َهُزَلت، وطبٍد متعؾؿ كسل العؾؿ: فالخقار إىل وإن كان الـؼص غق

الزوج إن شاء أخذ كصػف كاقًصا، وتجبر الؿرأة طىل ذلؽ، وإن شاء رجع بـصػ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.-124/1٢) الؿغـلاكظر:  (1)
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 ققؿتف قبؾ الـؼص. وقال محؿد بـ الحسـ: الـؼص يتبع العقـ. 

، واهلل أطؾؿ.ما تؼدمًانصحيح 
(1)

  

ق، وكؼصف، وتغقره، والحؽؿ هـاك مسائؾ طديدة تتعؾؼ بزيادة الصدا تيبيُ:

هفـا كالحؽؿ الؿتؼدم يف البققع، إذا زادت السؾعة، أو كؼصت، أو تغقرت طـد 

الؿشتري، ثؿ وقػ طىل طقب، فلراد الػسخ، وتؼدمت الؿسائؾ يف كتاب البققع، 

فؾقراجع ذلؽ.
(2)

 

 إشا اختًـ ايعٚجإ يف قسض ايضسام؟ ز:8ش َػأي١

 طل مف ر الؿثؾ، أو قريبًا مـف، وهذا مـ أهؾ العؾؿ مـ قال: الؼقل ققل مـ يدَّ

ققل الـخعل، ومحاد، وأبل حـقػة، وأبل طبقد، وأمحد يف رواية: ٕنَّ ضاهر الحال 

 معف: ٕنَّ الغالب هق التزوج بؿفر الؿثؾ.

  وطـ أمحد رواية أنَّ الؼقل ققل الزوج بؽؾ حال، وهق ققل الشعبل، وابـ

أْن يدطل مبؾًغا مستـؽًرا،  أبل لقىل، وابـ شبرمة، وأبل ثقر، وأبل يقسػ: إٓ

وذلؽ ٕنَّ الزوج يـؽر الزيادة، والؿرأة تثبتفا: فالبقـة طىل الؿدطل، وإٓ فالؼقل 

 ققل الؿـؽر، وهق الرجؾ مع يؿقـف.

  :وقال الشافعل: يتحالػان: فنْن حؾػا وجب مفر الؿثؾ، وإن كؽؾ أحدمها

 ثبت ما قالف أخر، وهق ققل الثقري.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.-124/1٢) الؿغـلاكظر:  (1)

  (9/411-.)البقان( 124-131/1٢) الؿغـلواكظر:  (2)



 322 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

   قبؾ الدخقل: تحالػا، وفسخ الـؽاح، وإن كان بعده: وقال مالؽ: إن كان

 فالؼقل ققل الزوج.

، والؼاضل يعؿؾ بؿا رآه انقٌالٌ األًالٌ أزجح :ُ نو قبل أثٌ عجد اهلل غفس اهللُ

أقرب، وأما ققل الشافعل فػقف كظر: ٕكف يمدي إىل إلزام الرجؾ بؿاٍل ٓ تطالبف 

ا، ومخسقـ درمهًا، ومفر مثؾفا مائة الؿرأة بف، كلن يؽقن الخالف بقـ سبعقـ درمهً

درهؿ، ويمدي أيًضا إىل أنَّ الؿرأة تؾزم بؿال والرجؾ يؼر لفا بلكثر مـف، كلن يؽقن 

الخالف بقـ مائة وطشريـ درمهًا، ومائة وأربعقـ، ومفر مثؾفا مائة درهؿ، فتلمؾ 

ذلؽ، وققل مالؽ تػريٌؼ ٓ دلقؾ طؾقف، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 س َُٓٗا َّٗطا بعّٝسا َٔ َٗط املثٌ؟إشا اٖزع٢ نٌ ٚاذ ز:9ش َػأي١

ـْ َمْفِر اْلِؿثِْؾ،  (9/123 :)الؿغـليف   قال ابً قذامة
َفنِْن ادََّطك َأَقؾَّ مِ

َْوَلك َأْن  َوَلْؿ َيْذُكْر َأْصَحاُبـَا َيِؿقـًا ،ُردَّ إَلك َمْفِر اْلِؿثْؾِ  :َوادََّطْت ِهَل َأْكثََر مِـْفُ  ْٕ َوا

ـْ  َيتََحاَلَػا: َفنِنَّ 
ـِ مِ َّٓ بِقَِؿق ِة، َفاَل َيْعِدُل َطـُْف إ حَّ َما َيُؼقُلُف ُكؾُّ َواِحٍد مِـُْفَؿا ُمْحتَِؿٌؾ لِؾصِّ

َكَُّفَؿا َتَساَوَيا فِل َطَدِم الظُُّفقِر، َفقُْشَرُع 
ِ

َطاَوى، َوٕ َصاِحبِِف، َكالُؿـْؽِِر فِل َسائِِر الدَّ

َحاُلُػ، َكَؿا َلْق اْخَتَؾَػ الُؿتَ   ها.َوَهَذا َقْقُل َأبِل َحـِقَػَة، َواْلَباُققَن َطَؾك ُأُصقلِِفؿْ  َباِيَعاِن.التَّ

 إشا أْهط ايعٚد صسام اَطأت٘، ٚاٖزعت شيو عًٝ٘؟ ز:11ش َػأي١

  اها، أو أبرأتف مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ طىل أنَّ الؼقل ققلفا، سقاء ادطك أكف وفَّ

أو بعده، وهق ققل  مـف، أو قال: ٓ تستحؼ طظَّ شقئًا. وسقاء كان قبؾ الدخقل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (8/366)إوسط( 132/1٢) الؿغـلاكظر:  (1)
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سعقد بـ جبقر، والشعبل، وابـ شبرمة، وابـ أبل لقىل، والثقري، والشافعل،  

وأمحد، وإسحاق، وأصحاب الرأي. وذلؽ ٕنَّ إصؾ أنَّ لؾؿرأة طىل زوجفا 

 الصداق، وهق يدطل سؼقصف، وهل تـؽر ذلؽ، والؼقل ققل الؿـؽر مع يؿقـف.

  كان بعد الزفاف: فالؼقل ققل وُحؽل طـ الػؼفاء السبعة، ومالؽ: إن

الزوج، والدخقل بالؿرأة يؼطع الصداق. وقال أصحاب مالؽ: إكؿا قال ذلؽ 

ٕنَّ العادة كاكت يف تعجقؾ الصداق يف الؿديـة، فقحؿؾ ققلف طىل ما إذا كاكت 

العادة كذلؽ.
(1)

 

 إٕ تعٚجٗا بػري تػ١ُٝ صسام، حِ طًكٗا قبٌ ايسخٍٛ؟ ز:11ش َػأي١

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ﴿الؽريؿ:  يؼقل ربـا جؾ وطال يف كتابف

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ 

 .[236]البؼرة: ﴾﮹ ﮺ ﮻

  فذهب الجؿفقر إىل أكف يجب لفا طىل الزوج الؿتعة: لمية الؿتؼدمة، وقال

مالؽ، والؾقث، وابـ أبل لقىل: الؿتعة مستحبة، ولقست واجبة، واستدلقا بؼقلف: 

 إلحسان، ولقست واجبة.، فؼالقا: هذه الؿتعة مـ باب ا﴾﮻﮺ ﮹ ﴿

  ،وطـ أمحد رواية أنَّ لفا كصػ مفر مثؾفا، كؿا أنَّ لفا بالدخقل مفر مثؾفا

 فقتـصػ بالطالق قبؾ الدخقل، كؿا يتـصػ الؿسؿك.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.-134/1٢) الؿغـلاكظر:  (1)
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 ﮺ ﮹﴿: ٓنَّ أية تدل طىل القجقب، وققلف: انصحيحهق  ًانقٌل األًل 

ر القاجبة ٓ يؾزم مـف أنَّ ذلؽ طىل سبقؾ آستحباب: فننَّ إمق ﴾﮻

كالصالة، والزكاة، وبر القالديـ وغقرها، اإلتقان هبا حؼ طىل الؿحسـقـ، وٓ يدل 

 ذلؽ طىل أهنا مستحبة، واهلل أطؾؿ.

، وباهلل التقفقؼ.[18٢]البؼرة:﴾ەئ ەئ ائ﴿ثؿ قد قال يف أية إخرى: 
(1)

 

 إٕ ؾطض هلا بعس ايعكس، حِ طًكٗا قبٌ ايسخٍٛ؟ ز:12ش َػأي١

 ا كصػ الؿفر، ولقس طؾقف الؿتعة. وهق ققل قال مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ: لف

 ۋ﴿ططاء، والشعبل، والـخعل، والشافعل، وأمحد، وأبل طبقد: لؼقلف تعاىل: 

، [237]البؼرة:  ﴾ائ ى ى ې ې  ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

 وهل طامة يف الؿػروض لفا مـ حقـ العؼد، وبعد العؼد.

 ٕكف كؽاح وطـ أمحد رواية: لفا الؿتعة، ويسؼط الؿفر. وهق ققل أبل حـقػة :

 طري طـ التسؿقة لؾصداق فقف: فقجبت بف الؿتعة، كؿا لق مل يػرض لفا.

وُأجقب طـف بعؿقم أية كؿا تؼدم.
(2)

  

ِٔ ٚجب هلا ْضـ املٗط، ٌٖ هلا املتع١ أّٜغا؟ ز:13ش َػأي١ ََ 

  ذهب مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ إىل أنَّ لفا كصػ الؿفر، وٓ متعة لفا طؾقف، وهق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .تػسقر ابـ كثقر (9/471 ،473 )البقان( 139/1٢) الؿغـلاكظر:  (1)

  (9/472.)البقان( 139-14٢/1٢) الؿغـلاكظر:  (2)
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ل الحـػقة، والشافعل وأصحابف: ٕنَّ اهلل تعاىل إشفر طـد الحـابؾة، وهق قق 

أوجب لفا كصػ الؿفر، ومل يذكر لفا الؿتعة، وهق يف مؼام بقان ما يجب لفا، 

بقـؿا أوجب لؾتل مل يسؿَّ لفا الؿتعة: فدل طىل أنَّ مـ حصؾت طىل كصػ الؿفر: 

نَّ فال يجب طىل الزوج لفا متعة، وٕنَّ كصػ الؿفر أفضؾ لفا مـ الؿتعة، وٕ

الؿتعة ُشِرطت جبًرا لخاصرها، ويحصؾ لفا ذلؽ بـصػ الؿفر، وهذا الؼقل 

 صحَّ طـ ابـ طؿر، ومجاهد، وططاء، وجاء طـ غقرهؿ.

  وذهب صائػة مـ أهؾ العؾؿ إىل أنَّ لفا الؿتعة، وهق ققل الحسـ، وابـ

جبقر،و أبل قالبة، والزهري، وقتادة، والضحاك، وأبل ثقر، وأمحد يف رواية: 

 .[241]البؼرة: ﴾ک ک ڑ ژڑ  ژ ڈ﴿قم أية: لعؿ

.، وأية طامة مخصقصة بأية السابؼة، واهلل أطؾؿانقٌل األًلهق ًانصحيح 
(1)

 

 بك١ٝ املًٛكات ٌٖ هلٔ َتع١؟ ز:14ش َػأي١

ك قد  : مـ ُصؾَِّؼت بعد الدخقل، وقد فرض لفا مفًرا، أو لفا مفر مسؿَّ ّـَ َوُه

 ل، وكاكت مػقضة.قبضتف، أو مل تؼبضف، أومـ ُصؾِّؼت بعد الدخق

  ،فذهب مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ إىل أكف ٓ يجب لفا الؿتعة، وهق ققل أبل حـقػة

وأمحد يف رواية، وهق ققل الشافعل يف الؼديؿ: ٕنَّ اهلل تعاىل أمر بالؿتعة لؿـ 

ُصؾِّؼت قبؾ الدخقل، ومل يػرض لفا، فنذا ُفِؼد أحد هذيـ إمريـ: فال متعة، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تػسقر  (7/68-71 )مصـػ طبدالرزاق (9/472 )البقان( 14٢/1٢) الؿغـلاكظر:  (1)

 .كثقر ابـ
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 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ﴿ويف أية إخرى: 

 ﴾ڳ ڳ گ گ  گگ ک ک ک ک ڑ ڑ

 فجعؾ لفـ الؿتعة قبؾ الؿسقس، وقد وجد الؿسقس هفـا. [49]إحزاب:

  ،وذهب مجاطة آخرون إىل أنَّ لفا الؿتعة طىل الزوج، وهق ققل سعقد بـ جبقر

والزهري، وأبل قالبة، وُشريح، وأبل العالقة، والحسـ، ومجاهد، وهق ققل 

الجديد، وأمحد يف رواية، وصحَّ طـ ابـ طؿر، وجاء طـ غقره مـ الشافعل يف 

 الصحابة.

ح هذا الؼقل شقخ اإلسالم: لؼقلف تعاىل:   ڑ ژڑ  ژ ڈ﴿ورجَّ

ًىرا فأية طامة، تشؿؾ الؿطؾؼات الؿذكقرات،  ،[241]البؼرة: ﴾ک ک

، واهلل أطؾؿ، وباهلل التقفقؼ.انصٌاةهق  انقٌل
(1)

  

َٚ ز:15ش َػأي١  ٞ ٚايعبس، ٚيًص١َٝ ٚا٭١َ؟ٌٖ دبب املتع١ ع٢ً ايٚص

ُؿتَْعُة َتِجُب َطَؾك ُكؾِّ َزْوٍج، ـَوالْ (: 142/1٢) الؿغـليف   قال ابً قذامة

ُخقِل، َوَسَقاٌء فِل َذلَِؽ اْلُحرُّ َواْلَعبُْد، َوالْ لُِؽؾِّ َزْوَجٍة ُمَػقَّ  ُؿْسؾُِؿ ـَضٍة َصُؾَؼْت َقبَْؾ الدُّ

 َ ْٕ ُة َوا ، َواْلُحرَّ لُّ مِّ قَُّة.ـَمُة، َوالْ َوالذِّ مِّ َٓ ُمتَْعَة  ُؿْسؾَِؿُة َوالذِّ ـْ َأبِل َحـِقَػَة:  َوُحؽَِل َط

قَِّة. مِّ ْوَجاِن َأْو أََحُدُهَؿا َرقِقًؼا لِؾذِّ : إْن َكاَن الزَّ َْوَزاِطلُّ ْٕ  َفاَل ُمتَْعَة. :َوَقاَل ا

َكََّفا َقائَِؿٌة َمَؼاَم كِ  ،َوَلـَا ُطُؿقُم الـَّصِّ  قال:
ِ

َل، ـْصِػ الْ َوٕ ـْ ُسؿِّ َؿْفِر فِل َحؼِّ َم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (9/472-473 )البقان( 141/1٢) الؿغـل( 7/68-7٢) مصـػ طبد الرزاقاكظر:  (1)

تػسقر ابـ كثقر. 
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ـْ اْلِعَقِض ـَفتَِجُب لُِؽؾِّ َزْوَجٍة َطَؾك ُكؾِّ َزْوٍج َكـِْصِػ الْ  
َنَّ َما َيِجُب مِ

ِ
ك، َوٕ ُؿَسؿَّ

 هاَؿْفِر.ـُؿْسؾُِؿ َواْلَؽافُِر، َواْلُحرُّ َواْلَعبُْد، َكالْ ـَيْستَِقي فِقِف الْ 

.قف الؿتعةوكذلؽ يف كؾ مقضع يجب ف ُ :قهت
(1)

  

 تكسٜط املتع١. ز:16ش َػأي١

  ،أكف ٓ حدَّ ٕطالها، وٓ ٕقؾِّفا، ًانصحيح اختؾػ أهؾ العؾؿ يف تؼدير الؿتعة

بؾ كؾ ما يصؾح أن يؿتع بف فقجزئ بالؿعروف، وطىل الؿقسع أكثر مؿا طىل 

الؿؼتر، فسقاء متعفا بؿاٍل، أو ذهٍب، أو ثقاٍب، أو صعاٍم أو غقره: فنكف يجزئ، 

.واهلل أطؾؿ
(2)

  

ٖٛع١ ٌٖ هلا املٛايب١ بؿطض املٗط؟ ز:17ش َػأي١  امٝلؿ

ضة َلَفا (: 145/1٢) الؿغـليف   قال أبو حمنذ بً قذامة الُؿػقَّ

ـْ الْ ـُؿَطاَلبَُة بَِػْرِض الْ ـالْ 
َٓ َيْخُؾق مِ َنَّ الـَِّؽاَح 

ِ
ُؿَطاَلبَُة ـَفَقَجبَْت َلَفا الْ  :َؿْفرِ ـَؿْفِر: ٕ

افِِعلُّ َوبَِفَذا ، بِبَقَاِن َقْدِرهِ  َٓ َكْعَؾُؿ فِقِف ُمَخالًِػا.، َقاَل الشَّ  َو

ْوَجاِن َطَؾك َفْرِضفِ  قال: َجاَز َما َفَرَضاُه، َقؾِقاًل َكاَن َأْو َكثِقًرا، َسَقاٌء  :َفنِْن اتََّػَؼ الزَّ

ـَ بِِف. ـِ بَِؿْفِر اْلِؿثِْؾ َأْو َغقَْر َطاَلِؿق افِِعلُّ فِل  َكاَكا َطالَِؿقْ َٓ َيِصحُّ َوَقاَل الشَّ َقْقٍل َلُف: 

ـْ َمْفِر  َنَّ َما َيْػِرُضُف َبَدٌل َط
ِ

َّٓ َمَع ِطْؾِؿَفا بَِؿْفِر اْلِؿثِْؾ: ٕ اْلَػْرُض بَِغقِْر َمْفِر اْلِؿثِْؾ إ

 .ُؿبَْدُل َمْعُؾقًماـاْلِؿثِْؾ، َفقَْحتَاُج أَْن َيُؽقَن الْ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/473.)البقانواكظر:  (1)

  (9/476-.)البقان ابـ كثقرو صبلتػسقر الؼر( 143/1٢) الؿغـلاكظر:  (2)
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ُف إَذا َفَرَض َلَفا َكثِقًرا، فَ  قال: ـْ َمالِِف َفْقَق َما َيْؾَزُمُف، َوإِْن َرِضقت َوَلـَا أَكَّ

َؼْد َبَذَل مِ

ـْ َذلَِؽ. :بِاْلقَِسقرِ 
ُف َبَدٌل )َوَقْقُلُفْؿ  َفَؼْد َرِضقت بُِدوِن َما َيِجُب َلَفا، َفاَل ُتْؿـَُع مِ َغقُْر  (إكَّ

َوإِْن َكاَن ، اقًِصا َفُفَق َبْعُضفُ َؿْػُروُض إْن َكاَن كَ ـُؿبَْدِل، َوالْ ـَفنِنَّ اْلبََدَل َغقُْر الْ  :َصِحقٍح 

ًٓ َلَؿا َجاَز َمَع اْلِعْؾِؿ:  :َأْكثََر َفُفَق اْلَقاِجُب َوِزَياَدةٌ  ، َوَلْق َكاَن َبَد ًٓ َفاَل َيِصحُّ َجْعُؾُف َبَد

َبا بِِجـِْسِف ُمتََػاِضاًل  ُف ُيبِْدُل َما فِقِف الرِّ َكَّ
ِ

ٕ. 

ا فِقِف،  قال: ا إْن َتَشاحَّ َفَؾقَْس َلَفا  :َفَػَرَض َلَفا َمْفَر مِثْؾَِفا، أَْو َأْكثََر مِـْفُ َفَلمَّ

َفنِْن َصؾََّؼَفا َقبَْؾ  :َفنِْن َلْؿ َتْرَض بِِف، َلْؿ َيْستَِؼرَّ َلَفا َحتَّك َتْرَضاهُ : ُؿَطاَلبَُة بِِسَقاهُ ـالْ 

َّٓ الْ  ُخقِل، َفَؾقَْس َلَفا إ َٓ َيثْبُُت ـالدُّ َكَُّف 
ِ

َلَفا بَِػْرِضِف َما َلْؿ َتْرَض بِِف، َكَحاَلِة  ُؿتَْعُة: ٕ

ْبتَِداءِ 
ِ

ـْ َمْفِر اْلِؿثْؾِ ، آ
 .ُؿَطاَلبَُة بِتََؿامِفِ ـَفَؾَفا الْ  :َوإِْن َفَرَض َلَفا َأَقؾَّ مِ

َّٓ َمْفَر الْ  قال: ا، َواْرَتَػَعا إَلك اْلَحاكِِؿ، َفَؾقَْس َلُف َأْن َيْػِرَض َلَفا إ ِؿثِْؾ: َوإِْن َتَشاحَّ

َياَدَة َمقٌْؾ َطَؾقِْف، َوالـُّْؼَصاَن مِقٌؾ َطَؾقَْفا، َواْلَعْدُل اْلِؿثُْؾ  َنَّ الزِّ
ِ

َكَُّف إكََّؿا ُيْػَرُض َبَدُل  :ٕ
ِ

ٕ

ْؾَعِة إَذا َتؾَِػْت َفَرَجَعا فِل َتْؼِقيِؿَفا إَلك َأْهِؾ اْلِخبَْرةِ  ُر بِِف، َكالسِّ  َوُيْعتَبَرُ ، اْلُبْضِع، َفقَُؼدَّ

َؾ إَلك إْمَؽاِن َفْرِضفِ  ك  :َوَمتَك َصحَّ اْلَػْرُض ، َمْعِرَفُة َمْفِر اْلِؿثِْؾ لِقُتََقصَّ َصاَر َكالُؿَسؿَّ

َٓ َتِجُب الُؿتَْعُة َمَعفُ  ُػ بِالطَّاَلِق، َو َلِزَم  :َوإَِذا َفَرَضُف اْلَحاكِؿُ ، فِل اْلَعْؼِد فِل َأكَُّف َيتَـَصَّ

 هاَكَؿا َيْؾَزُم َما َحَؽَؿ بِِف.، ِضقَتُْف َأْو َلْؿ َتْرَضفُ َما َفَرَضُف، َسَقاٌء رَ 

 َت٢ جيب املٗط يًُؿٛع١؟ ز:18ش َػأي١

  ،مذهب الحـابؾة، والحـػقة، وبعض الشافعقة أكف يجب الؿفر لفا بالعؼد

 .وهق ققل الثقري، وأبل ثقر، وابـ الؿـذر، وأفتك بذلؽ ابـ مسعقد 
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فنكف لؿا مات زوجفا  واستدلقا بحديث معؼؾ بـ سـان الذي يف الباب: 

استحؼت الؿفر كاماًل: فدلَّ طىل أكف قد دخؾ يف مؾؽفا مـ حقـ العؼد: وٕهنا لق 

 ماتت بعد العؼد بدققؼة: ٓستحؼت ذلؽ.

  وإصح طـد الشافعقة أكف ٓ يجب بالعؼد: ٕكف لق وجب بالعؼد: لتـصػ

وقال بف بالطالق كالؿسؿك يف العؼد، وهق ققل الزهري، ومالؽ، وإوزاطل، 

، أخرجفا طـفؿ طبد الرزاق مـ الصحابة طظ، وزيد بـ ثابت، وابـ طؿر 

 ( بلساكقد صحقحة.8/37٢(، وابـ الؿـذر يف إوسط )1٢889-1٢893)

بلهنا تؿؾؽ الؿطالبة بف: فؽان واجبًا كالؿسؿك، ولق مل يجب بالعؼد:  ٚٝأجٝب:

كؼؾ غقر الؿسؿك لفا بالطالق لؿا استؼر بالؿقت، وإكؿا مل يتـصػ: ٕنَّ اهلل تعاىل 

ل لفا إىل كصػ الؿسؿك لفا، واهلل أطؾؿ،  ًانصحيح إىل الؿتعة كؿا كؼؾ مـ ُسؿِّ

 .انقٌل األًل

ُجُؾ (: 147/1٢) الؿغـليف   قال ابً قذامة َض الرَّ َفَعَؾك َهَذا َلْق َفقَّ

َنَّ  :َأْو َبائِِعَفا ،َكاَن لُِؿْعتِِؼَفا :َؿْفرُ ـالْ  َمْفَر َأَمتِِف، ُثؿَّ َأْطتََؼَفا َأْو َباَطَفا، ُثؿَّ ُفِرَض َلَفا
ِ

ٕ

َضْت الْ  َؿْفَر َوَجَب بِاْلَعْؼِد فِل مِْؾؽِِف.ـالْ  َؿْرَأُة َكْػَسَفا، ُثؿَّ َصاَلبَْت بَِػْرِض ـَوَلْق َفقَّ

 ا َحاَلَة اْلَعْؼِد: لَِؿا َذَكْرَكا.َلَقَجَب َمْفُر مِثْؾِفَ  :َمْفِرَها َبْعَد َتَغقُِّر َمْفِر مِثْؾَِفا، َأْو َدَخَؾ بَِفا

َّٓ فِل  َنَّ اْلُقُجقَب َيْستَـُِد إَلك َحاَلِة اْلَعْؼِد، إ
ِ

افِِعلِّ َطَؾك َذلَِؽ: ٕ َوَواَفَؼ َأْصَحاُب الشَّ

ـِ  تِل َأْطتََؼَفا َأْو َباَطَفا فِل َأَحِد اْلَقْجَفقْ ََمِة الَّ ْٕ ه.اا
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.8/37٢) إوسطاكظر:  (1)
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 ٜعٛٝٗا ؾ٦ّٝا؟ٌٖ جيٛظ ايسخٍٛ باملطأ٠ قبٌ إٔ  ز:19ش َػأي١

  ،ذهب مجٌع مـ أهؾ العؾؿ إىل جقاز ذلؽ، سقاء كاكت مػقضة، أو مسؿك لفا

وهق ققل سعقد بـ الؿسقب، والحسـ، والـخعل، والثقري، والشافعل، وأمحد، 

 وإسحاق، وابـ الؿـذر.

أترضك أن »قال لرجؾ:  أنَّ الـبل  :واستدلقا بحديث طؼبة بـ طامر

قالت:  «أترضقـ أن أزوجؽ فالًكا؟»ال لؾؿرأة: قال: كعؿ. وق «أزوجؽ فالكة؟

كعؿ. فزوج أحدمها صاحبف، قال: فدخؾ هبا الرجؾ ومل يػرض لفا صداًقا، ومل 

(، 2117يعطفا شقئًا، ثؿ حضرتف القفاة، فلططاها سفؿف بخقبر. أخرجف أبق داود )

 وغقره، وهق حديث صحقح.

 شقئًا، وهق ققل  وذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل أكف ٓ يدخؾ هبا حتك يعطقفا

 .الزهري، وقتادة، ومالؽ

ـٍ أكف كره أن يدخؾ هبا حتك يعطقفا شقئًا.  وثبت طـ ابـ طباس  بسـد حس

 (.1/199أخرجف ابـ مـصقر )

ٓبـ الؿـذر، أكف قال: ٓ يحؾ  إوسط، كؿا يف وثبت طـ ابـ طؿر 

، أو كثر.  لؿسؾؿ أن يدخؾ طىل امرأة حتك يؼدم إلقفا ما قؾَّ

محؿقل طىل إفضؾقة، ويؿؽـ  ، وققل ابـ طباس يح انقٌل األًلًانصح

محؾ ققل الزهري ومـ معف طىل ذلؽ: فال يؽقن بقـ الؼقلقـ فرق.
(1)
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  (8/373.)إوسط( 147-148/1٢) الؿغـلاكظر:  (1)
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 يٛ َات أذسُٖا قبٌ اإلصاب١ ٚقبٌ إٔ ٜؿطض هلا ؾ٦ّٝا؟ ز:21ش َػأي١

أما الؿقراث فحاصؾ بقـفؿا بال خالف: ٕنَّ كؾ واحد مـفؿا صار زوًجا 

 لمخر بؿجرد العؼد.

 ما الؿفر، فاختؾػ العؾؿاء فقف، فؿـفؿ مـ قال: لفا مفر كسائفا. وهق ققل وأ

، وابـ شبرمة، وابـ أبل لقىل، والثقري، وإسحاق، وأمحد، ابـ مسعقد 

 والشافعل، واستدلقا بحديث معؼؾ بـ سـان الذي يف الباب.

  ،وقال مجاطة مـ أهؾ العؾؿ: ٓ مفر لفا. وهق ققل الزهري، وربقعة، ومالؽ

وزاطل، كؿا لق صؾؼفا: فنكف لق صؾؼفا ٓ مفر لفا، فؽذلؽ إذا مات طـفا، وإ

 .وصحَّ هذا الؼقل طـ طظ، وابـ طؿر، وزيد بـ ثابت 

 .وقال أبق حـقػة يف الؿسؾؿة كالؼقل إول، ويف الذمقة كالؼقل الثاين 

  وطـ أمحد رواية: لفا كصػ الؿفر. وهق ققل الشافعل، وُكؼؾ طـ  ابـ طباس. 

: لصحة الحديث فقف -أطـل: أنَّ لفا مثؾ مفر كسائفا- انقٌل األًلهق نصحيح ًا

.ومـ خالػ ذلؽ مـ الصحابة لعؾف مل يبؾغف الحديث ولق بؾغف لؼال بف، واهلل أطؾؿ
(1)

 

 َٔ املكضٛز بٓػا٥ٗا؟ ز:21ش َػأي١

 .مذهب أمحد، والشافعل، وأبل حـقػة أنَّ الؿؼصقد أقارهبا 

 لجؿال، والؿال، والشرف.وقال مالؽ: تعتبر بؿـ هل مثؾفا يف ا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.9/4٢1) البقان (6/227-231 )مصـػ ابـ أبل شقبة( 149/1٢) الؿغـلاكظر:  (1)
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ولقس بقـ الؼقلقـ كبقر خالف: ٕنَّ الذيـ قالقا: أقارهبا. يعتبرون أيًضا  

الجؿال، والشرف، والؿال. وققل مالؽ )الشرف( يشؿؾ أن تؽقن ذات كسب 

مثؾفا، وغالبًا ما يؽقن ذلؽ فقؿا إذا كاكت مـ أسرهتا: ولذلؽ فنن أمحد، والشافعل 

ؽقن مـ قبؾ إب، ومل يعتبر ذلؽ ابـ أبل لقىل، وأبق حـقػة، اطتبروا يف الؼرابة أن ت

.ًاألًل أقسةوأمحد يف رواية، 
(1)

  

 َت٢ ٜػتكط املٗط يًُطأ٠ ع٢ً ظٚجٗا؟ ز:22ش َػأي١

  ذهب مجفقر العؾؿاء إىل أنَّ الخؾقة بالؿرأة تقجب الؿفر، وروى ابـ أبل

ون شقبة، وابـ مـصقر وغقرمها طـ زرارة بـ أوىف قال: قضك الخؾػاء الراشد

الؿفديقن أنَّ مـ أغؾؼ باًبا وأرخك ستًرا: فؼد وجب الؿفر، ووجبت العدة. 

مـ  وهذا مـؼطع: ٕنَّ ابـ أوىف مل يدركفؿ، ولؽـ قد صحَّ طـ طؿر، وطظ 

أوجف أخرى طـد ابـ أبل شقبة، وابـ مـصقر، والبقفؼل بؿجؿقطفا، وصحَّ أيًضا 

 .شقبةمصـػ ابـ أبل كؿا يف  هذا الؼقل طـ ابـ طؿر 

ُة أصحاب هذا الؼقل هق فتقى همٓء الصحابة الؿذكقريـ، حتك  وحجَّ

 قالقا: مل يخالػفؿ أحٌد مـ الصحابة: فؽان إمجاًطا.

  وذهب مجاطة مـ أهؾ العؾؿ إىل أكف ٓ يستؼر الؿفر كاماًل إٓ بالقطء، وأما

ل مـ صريؼ: الشعب الخؾقة فال اطتبار فقفا، وهذا الؼقل جاء طـ ابـ مسعقد 

، ويف إسـاده: لقث بـ أبل سؾقؿ، طـف، ومل يسؿع مـف، وجاء طـ ابـ طباس 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/337.)إوسط ( 15٢/1٢) الؿغـلاكظر:  (1)
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( مـ صريؼ طظ بـ أبل 7/255وهق ضعقٌػ، ولف صريؼ أخرى طـد البقفؼل ) 

صؾحة، طـ ابـ طباس، ومل يسؿع مـف، ويف اإلسـاد إلقف أبق صالح كاتب الؾقث، 

واإلفضاء ويف ضعػ، فإثر طـف حسـ، وقد ثبت طـف تػسقر الؿسقس، 

وكحقمها بالجؿاع كؿا سقليت، وقال هبذا الؼقل شريح، والشعبل، وصاوس، 

 وابـ سقريـ، والشافعل يف الجديد، وأمحد يف رواية، وأبق ثقر.

 ې ې  ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ﴿واستدلقا بؼقلف تعاىل: 

ره بذلؽ ابـ [237]البؼرة:  ﴾ائ ى ى ، والؿسقس: هق الجؿاع، وقد فسَّ

طباس
(1)

 وغقره. 

 ﴾ڤ ٹ ٹ   ٹ ٹ ٿ ٿ﴿تدلقا بؼقلف تعاىل: واس

ر ابـ طباس [21]الـساء: اإلفضاء بالجؿاع ، وقد فسَّ
(2)

: فدلَّ طىل أكف قبؾ الجؿاع 

 ٓ يجب الؿفر كاماًل طؾقف.

: مل إىل إدلة، قال شريح  أقسةوهذا الؼقل قال بف الظاهرية، وهق 

زطؿ أكف مل يؿسفا: فؾفا كصػ  اهلل طز وجؾ ذكر يف كتابف باًبا، وٓ ستًرا إذا أسؿع

الصداق.
(3)
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 ( بنسـاد صحقح.4/4٢6) التغؾقؼاق كؿا يف أخرجف طبدالرز (1)

 ( بنسـاد صحقح.4/4٢6) التغؾقؼأخرجف طبدالرزاق كؿا يف  (2)

- (6/146ابـ أبل شقبة (1846 )الؿحىل( -9/4٢1) البقان( 153/1٢) الؿغـلاكظر:  (3)

15٢ )البقفؼل (7/254-255 )ســ ابـ مـصقر (1/2٢2- )إوسط (8/38٢. ) 
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 تفسٜعات عًى َرٖب اجلُٗٛز يف املشأية ايشابكة: 

ذكر الجؿفقر أنَّ لفا حؽؿ الؿدخقل هبا الؿقصقءة مـ تؽؿقؾ الؿفر، 

ووجقب العدة، وتحريؿ أختفا، وأربع سقاها إذا صؾؼفا حتك تـتفل طدهتا، 

ػة، والثقري: ٓ رجعة لف طؾقفا إذا وثبقت الرجعة لف طؾقفا يف طدهتا، وقال أبق حـق

 أقر أكف مل يصبفا.

 قالقا: ولفا طؾقف كػؼة العدة والسؽـك: ٕنَّ ذلؽ لؾؿطؾؼة رجعقاا.

حتك تذوقل »: قالقا: وٓ تثبت هبا اإلباحة لؾزوج الؿطؾؼ ثالًثا: لؼقلف 

، وٓ يثبت بذلؽ اإلحصان: ٕكف ُيعتبر إليجاب الحد، «طسقؾتف، ويذوق طسقؾتؽ

 والحدود ُتدرأ بالشبفات.

وٓ يثبت بذلؽ الغسؾ، وٓ يخرج مـ العـة، وٓ تحصؾ بف الػقئة، وٓ تػسد 

بف العبادات، وٓ تجب بف الؽػارة، وٓ تحرم هبا الربقبة طىل إصح.
(1)

  

ٞٙ؟ ز:23ش َػأي١ ٞٙ أٚ ؾطع  إشا خ٬ بٗا ٖٚٓاى َاْع َٔ ايٛ ٤، ٔذٔػ

 ق ققل ططاء، وابـ أبل قال بعض أهؾ العؾؿ: يؽؿؾ الصداق، ويستؼر. وه

 يف العـقـ. لقىل، والثقري، وأمحد يف رواية، وقضك بف طؿر 

  وقال بعضفؿ: ٓ يؽؿؾ بذلؽ الصداق. وهق ققل شريح، وأبل ثقر، وأمحد

 يف رواية.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.154-155/1٢) الؿغـلاكظر:  (1)
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   وطـ أمحد رواية: إن كان الؿاكع صقًما، أو إحراًما: فال يؽؿؾ الصداق، وإن

 فقؽؿؾ الصداق. كان الؿاكع الجب، أو العـة، أو الرتؼ:

  وقال أبق حـقػة: إن كان الؿاكع مـ جفتفا، أو مـ جفتف بصقِم فرٍض، أو

.إحرام مل يؽؿؾ الصداق وإن كان الؿاكع مـ جفتف بُِجبٍّ أو طـة: استؼر الصداق
1))

 

 إشا ذضًت اشب٠ًٛ ٚأذسُٖا صػري؟ ز:24ش َػأي١

َٓ َوإِْن َخاَل بَِفا، َوِهَل َصغِ (: 157/1٢) الؿغـليف   قال ابً قذامة قَرٌة 

ـُ َوْصُمَها، َأْو َكاَكْت َكبِقَرًة َفَؿـََعتُْف َكْػَسَفا، َأْو َكاَن َأْطَؿك َفَؾْؿ َيْعَؾْؿ بُِدُخقلَِفا 
ُيْؿؽِ

 هاَلْؿ َيْؽُؿْؾ َصَداُقَفا. :َطَؾقْفِ 

 إشا خ٬ بٗا يف ْهاح ؾاغس؟ ز:25ش َػأي١

َٓ  َواْلَخْؾَقُة فِل الـَِّؽاِح (: 157/1٢) الؿغـليف   قال ابً قذامة اْلَػاِسِد 

ـْ الْ 
َداَق َلْؿ َيِجْب بِاْلَعْؼِد َوإِكََّؿا ُيقِجبُُف اْلَقْطُء، َوَلْؿ ـَيِجُب بَِفا َشْلٌء مِ َنَّ الصَّ

ِ
َؿْفِر: ٕ

َْجـَبِقَّةِ  ْٕ ُخقِل، َفَلْشبََف َذلَِؽ اْلَخْؾَقَة بِا ُػ بِالطَّاَلِق َقبِْؾ الدُّ َٓ َيتَـَصَّ  ه.اُيقَجْد، َولَِذلَِؽ 

شا قٖبًٗا، أٚ ْظط إيٝٗا عطٜا١ْ تػتػٌ، أٚ أخىص بٝىسٖا َىٔ غىري     إ ز:26ش َػأي١

 خ٠ًٛ؟

 .طـ أمحد رواية وهل إشفر: يجب طؾقف الؿفر 

 .والجؿفقر طىل أنَّ الؿفر ٓ يؽؿؾ، وٓ يستؼر بذلؽ
(2)
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 (.155-156/1٢) الؿغـلاكظر:  (1)

 (.157-158/1٢) الؿغـلاكظر:  (2)
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 ؟﴾وئ وئ   ۇئ ۇئ  ۆئ ۆئ﴿َٔ ٖٛ املطاز بكٛي٘ تعاىل:  ز:27ش َػأي١

 :اختؾػ أهؾ العؾؿ يف الؿراد بذلؽ طىل ققلقـ 

راد بذلؽ الزوج. وهق ققل سعقد بـ الؿسقب، وُشريح، وسعقد بـ الؿ األول:

جبقر، ومجاهد، وإياس بـ معاوية، وأبل الشعثاء، وابـ سقريـ، والشعبل، 

 وطؽرمة، وكافع، ومؽحقل وغقرهؿ.

وهق مذهب الشافعل يف الجديد، والحـػقة، والثقري، وإوزاطل، وأمحد، 

 وإسحاق، وابـ جرير الطبري وغقرهؿ.

لقا بحديث مـ صريؼ ابـ لفقعة، طـ طؿرو بـ شعقب، طـ أبقف طـ واستد

، وهق حديث ضعقػ: لضعػ ابـ «ولل طؼد الـؽاح الزوج»جده، مرفقًطا: 

 لفقعة، وقد ُروي طـ طؿرو بـ شعقب مرساًل.

وقالقا: الذي بقده طؼدة الـؽاح حؼقؼًة الزوج: فننَّ بقده طؼدها وإبرامفا، 

ف ٓ يجقز لؾقيل أن يفب مـ مال الؿقلقة شقئًا لؾغقر: وكؼضفا، واهندامفا، وكؿا أك

 فؽذلؽ يف الصداق.

 .وهذا الؼقل ثبت طـ طظ بـ أبل صالب، وجبقر بـ مطعؿ، وابـ طباس 

الؿراد بذلؽ ويل الؿرأة، وهق ققل طؾؼؿة، والحسـ، وططاء،  الثاىي:

لقف، وصاوس، والزهري، وربقعة، وزيد بـ أسؾؿ، والـخعل، وطؽرمة يف أحد قق

وابـ سقريـ يف أحد ققلقف، وهق مذهب مالؽ، وققل الشافعل يف الؼديؿ، وأمحد 
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، وسـده أصح مـ الؿروي طـف يف رواية، وصحَّ هذا الؼقل طـ ابـ طباس  

 بالؼقل إول.

 ۋ﴿واستدلقا بلنَّ اهلل تعاىل بدأ بخطاب إزواج طىل الؿقاجفة بؼقلف: 

 ﴾ۆئ ۆئ  ۇئ ۇئ   وئ وئ﴿، ثؿ قال: ﴾ ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

 ، وهذا خطاب غقر حاضر.[237البؼرة:]

، وٓ يؿتـع العدول طـ خطاب انقٌل األًل أقسة :ُ نو قبل أثٌ عجد اهلل غفس اهللُ

 الحاضر إىل خطاب الغائب، وكظقر ذلؽ يف الؼرآن كثقر.

وطىل هذا فؿتك صؾؼ الزوج قبؾ الدخقل: كـصػ الؿفر بقـفؿا: فنن طػا 

لفا الصداق مجقعف، وإن طػت الؿرأة طـ الزوج لفا طـ الـصػ الذي لف كؿؾ 

الـصػ الذي لفا مـف، وتركت لف مجقع الصداق: جاز إذا كان العايف مـفؿا رشقًدا 

جائز التصرف يف مالف، وإن كان صغقًرا، أو سػقًفا: مل يصح طػقه: ٕكف لقس لف 

 التصرف يف مالف هببة، وٓ إسؼاط، وٓ يصح طػق القيل طـ صداق الزوجة أًبا كان

أو غقره، صغقرًة كاكت أو كبقرة، كصَّ طؾقف أمحد يف إشفر طـف، وطـف رواية أنَّ لف 

 ذلؽ، ولؾشافعقة ققٓن كفذيـ.

واشترصقا طىل الؼقل بلنَّ لف العػق شروًصا، وهل أن يؽقن ذلؽ مـ إب، 

وأن تؽقن الؿرأة صغقرة، بؽًرا ُصؾِّؼت قبؾ الدخقل.
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـ سقرة  237طـد أية ] ابـ كثقرو تػسقر الطبري( 162-16٢/1٢) الؿغـلاكظر:  (1)

  (8/376.)إوسطالبؼرة[ 



 338 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 
 ع٢ً ايضيب يف َاي٘؟ٌٖ صسام ايضػري ع٢ً ا٭ب، أّ  ز:28ش َػأي١

  الذي طؾقف مجفقر العؾؿاء: أن الصداق طىل الصغقر يف مالف، وهق ققل

الحسـ، والحؽؿ، وقتادة، والثقري، وإوزاطل، وأمحد، وإسحاق، وابـ 

 الؿـذر، وأصحاب الرأي، والشافعل يف الجديد.

  ٓ وقال مجاطة مـ أهؾ العؾؿ: الصداق طىل إب إن كان الغالم يقم الزواج

 مال لف، وهق ققل مالؽ، وربقعة.

، ولقس لؾقيل أن يزوج الصبل إٓ إذا طؾؿ لف يف ذلؽ ًاألقسة انقٌل األًل

.﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴿مصؾحة شرطقة: لؼقلف تعاىل: 
(1)

 

 ٌٖ يٛيٞ ايضػري، أٚ ايػؿٝ٘، أٚ اجملٕٓٛ إٔ ٜعؿٛ عٔ ايضسام؟ ز:29ش َػأي١

ِغقرِ َوَلْق َباَكْت (: 163/1٢) الؿغـليف   قال ابً قذامة َأْو  ،اْمَرَأُة الصَّ

ِػقفِ  َؿْجـُقِن، َطَؾك َوْجٍف ُيْسِؼُط َصَداَقَفا َطـُْفْؿ، مِثُْؾ َأْن َتْػَعَؾ اْمَرَأُتُف َما ـَأْو الْ  ،السَّ

ةٍ، َأْو بِِصَػٍة َلَطاَلٍق  ،َيـَْػِسُخ بِِف كَِؽاُحَفا ـْ َيـَْػِسُخ كَِؽاُحَفا بَِرَضاِطِف، َأْو ِردَّ ـْ َرَضاِع َم
 مِ

ـْ َيـَْػِسُخ كَِؽاُحَفا بَِرَضاِطِف، َأْو َكْحِق َذلَِؽ  ـْ َأْجـَبِقٍَّة لَِؿ
ِػقِف، َأْو َرَضاٍع مِ ـْ السَّ

َلْؿ  :مِ

َداِق، ِرَواَيًة َواِحَدًة. ـْ الصَّ
ـْ َشْلٍء مِ ـْ َلَقلِقِِّفْؿ اْلَعْػُق َط َٓ َيُجقُز ِطـَْد  َيُؽ َوَكَذلَِؽ 

ًٓ َواحِ  افِِعلِّ َقْق ِغقَرةِ َأنَّ َولِقََّفا َأْكَسبََفا الْ  ًدا.الشَّ ـَ الصَّ َؿْفَر ـَواْلَػْرُق َبقْـَُفْؿ َوَبقْ

 هاَؿْفُر إَلقِْف بِاْلُػْرَقِة.ـبِتَْزِويِجَفا، َوَهاُهـَا َلْؿ ُيْؽِسبُْف َشقْئًا، إكََّؿا َرَجَع الْ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/395.)إوسطاكظر:  (1)



 339 َباُب ايٖضَساِم 

 
 إشا عؿت املطأ٠ عٔ صساقٗا ايصٟ هلا يعٚجٗا؟ ز:31ش َػأي١

ـْ َصَداقَِفا ـَوإَِذا َطَػْت الْ (: 163/1٢) لؿغـلايف   قال ابً قذامة َؿْرَأُة َط

ـْ َبْعِضفِ  ،الَِّذي َلَفا َطَؾك َزْوِجَفا َْمِر فِل  ،َأْو َط ْٕ َأْو َوَهبَتُْف َلُف َبْعَد َقبِْضِف، َوِهَل َجائَِزُة ا

. :َمالَِفا َٓ َكْعَؾُؿ فِقِف ِخاَلًفا: لَِؼْقِل اهلل َجاَز َذلَِؽ َوَصحَّ  ﴾ەئ ەئ     ائ﴿َتَعاَلك:  َو

ْوَجاِت   ه.اَيْعـِل الزَّ

 إشا أصسم املطأ٠ ؾ٦ّٝا حِ ٖٚبت٘ ي٘، حِ طًكٗا قبٌ ايسخٍٛ؟ ز:31ش َػأي١

  ،قال بعض أهؾ العؾؿ: يرجع بـصػ الؿفر الذي أططاها. وهق ققل أبل ثقر

 وققٌل لؾشافعل، وأمحد يف رواية.

 ققٌل وقال بعضفؿ: ٓ يرجع طؾقفا بشلء. وهق ققل مالؽ، والؿزين، و

 .لؾشافعل، وأمحد يف رواية

  وقال الحـػقة: إن كاكت قد قبضتف: فؾف طؾقفا كصػ الؿفر، وأما إن مل تؽـ

 قبضتف: فال شلء لف. 

: ٕكف قد أخذ حؼف الذي قدمف، وٕن ال يسجع عهييب ثشيءأكف  ًانري يظيس يل

الؿرأة ضعقػة العؼؾ يغرها زوجفا، واهلل أطؾؿ.
(1)

  

 ت ب٘ َتاّعا، حِ طًكٗا قبٌ ايسخٍٛ؟إشا أصسقٗا َا٫ ؾاؾط ز:32ش َػأي١

قال مالؽ، وإوزاطل: ترد طؾقف كصػ الؿتاع الذي اشترتف. وزاد مالؽ: إن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/397.)إوسط( 164/1٢) الؿغـلاكظر:  (1)



 34٢ ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 كان الؿتاع مؿا تحتاجف لعرسفا. 

وقال الثقري، والشافعل، وأمحد، وابـ الؿـذر، وأصحاب الرأي: متاطفا لفا، 

ى ى  ﴿: لؼقلف تعاىل: انصحيحهق  ًىرا انقٌلوترد طؾقف كصػ الؿال. 

.﴾ائ
(1)

 

ٖٛع١ َٔ املٗط، ٚنصا ايصٟ سٞ هلا َٗط ؾاغس؟ ز:33ش َػأي١  إشا أبطأت امٝلؿ

  مذهب الحـابؾة وغقرهؿ أكف يصح إبراؤها: ٕنَّ الؿفر واجب، ولؽـ جفؾ

 قدره، والبراءة مـ الؿجفقل صحقحة.

  ضة مل يجب لفا وقال الشافعل: ٓ تصح البراءة. بـاء طىل اختقاره أنَّ الُؿػقَّ

 ؼد، وأنَّ البراءة مـ الؿجفقل ٓ تصح.الؿفر بالع

.ًانصحيح قٌل احلنبثهة
(2)

  

 ٌٖ ٜربأ ايعٚد َٔ ايضسام بتػًُٝ٘ إىل ٚيٝٗا؟ ز:34ش َػأي١

  إذا كاكت رشقدة، فؿذهب أمحد، والشافعل: أكف ٓ يبرأ إٓ بالتسؾقؿ إلقفا، أو

 إىل وكقؾفا، وٓ يبرأ بالتسؾقؿ إىل أبقفا، وٓ إىل غقره، بؽًرا كاكت أو ثقبًا.

قال أبق حـقػة: لف قبض صداق البؽر دون الثقب: ٕنَّ ذلؽ العادة، وٕنَّ البؽر و

 تستحقل، فؼام أبقها مؼامفا كؿا قام مؼامفا يف تزويجفا. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) إوسط (8/393.) 

 (.166/1٢) الؿغـلاكظر:  (2)



 341 َباُب ايٖضَساِم 

وأما الصغقرة التل دون البؾقغ فقبرأ الزوج بدفعف إىل ولقفا يف ققلفؿ مجقًعا. قالف  

.ابـ الؿـذر 
(1)

 

 ت٢ تتػًِ صساقٗا؟ٌٖ يًُطأ٠ إٔ متٓع تػًِٝ ْؿػٗا ذ ز:35ش َػأي١

َفنِْن َمـََعْت َكْػَسَفا َحتَّك َتتََسؾََّؿ (: 171/1٢) الؿغـليف   قال ابً قذامة

ٓا  ـُ الْ  َفَؾَفا َذلَِؽ. :َصَداَقَفا، َوَكاَن َحا ـْ  :ُؿـِْذرِ ـَقاَل اْب
ـْ َكْحَػُظ َطـُْف مِ َوَأْجَؿَع ُكؾُّ َم

ْوِج َطَؾقَْفا، َحتَّك ُيْعطِقََفا َمْفَرَها.َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ َأنَّ لِْؾَؿْرَأةِ أَْن تَ  ـْ ُدُخقِل الزَّ
َوإِْن  ْؿتَـَِع مِ

َداَق َحتَّك َأَتَسؾََّؿَفا. َٓ ُأَسؾُِّؿ إَلقَْفا الصَّ ْوُج:  َداِق  َقاَل الزَّ ْوُج َطَؾك َتْسؾِقِؿ الصَّ ُأْجبَِر الزَّ

، ُثؿَّ ُتْجبَُر ِهَل َطَؾك َتْسؾِقِؿ َكْػِسَفا ًٓ  ها.َأوَّ

إٕ غًُت ْؿػٗا قبىٌ قىبض املٗىط، حىِ أضازت َٓىع ْؿػىٗا ذتى٢         ز:36ش َػأي١

 تكبغ٘؟

  ،قال مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ: لقس لفا ذلؽ، وهق ققل مالؽ، والشافعل

وبعض الحـابؾة، وأبل يقسػ، ومحؿد بـ الحسـ: ٕنَّ التسؾقؿ استؼر بف 

سؾَّؿ البائع العقض برضك اْلـُؿَسؾَّؿ: فؾؿ يؽـ لفا أن تؿتـع مـف بعد ذلؽ، كؿا لق 

 الؿبقع.

  وذهب بعض الحـابؾة، مـفؿ: ابـ حامد، وأبق حـقػة إىل أنَّ لفا ذلؽ: ٕكف

تسؾقؿ يقجبف طؾقفا طؼد الـؽاح، فؿؾؽت أن تؿتـع مـف قبؾ قبض صداقفا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بدائع الصـائع( 8/4٢5) إوسط (9/392 )البقان( 168/1٢) الؿغـلاكظر:  (1)

(2/24٢.) 



 342 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 
حف اإلمام ابـ  طثقؿقـ  .كإول. وهذا الؼقل رجَّ

(1)
  

 إٕ أعػط ايعٚد عٔ املٗط اسباٍ، ؾٌٗ يًُطأ٠ ايؿػذ؟ ز:37ش َػأي١

 ا إذا كان ذلؽ قبؾ الدخقل، فؿذهب الحـابؾة، والشافعقة أنَّ لفا الػسخ.أم 

  :ومذهب مالؽ: أن إمر يختؾػ: فؿـ رجل لف الؿال: لقجقد العؿؾ لف

ًقٌل ضرب لف إجؾ، وإجؾ بعد إجؾ. ومـ مل يرج مـف شلء: فرق بقـفؿا. 

 ، واهلل أطؾؿ.يبنك أقسة

 لؾحـابؾة، والشافعقة. وإن كان ذلؽ بعد الدخقل، فػقف وجفان 

  وقال أبق حـقػة: ٓ يػرق بقـفؿا، بؾ هق غريؿ مـ الغرماء، ولفا أن تؿـع

كػسفا حتك يعطقفا الؿفر، وققل أبل حـقػة يف هذه الؿسللة قريب، واهلل 

أطؾؿ.
(2)

  

 ازبُع يف ايعكس بني ْهاح ٚبٝع؟ ز:38ش َػأي١

 كلن يؼقل الرجؾ: هذا إلػ صداق ٓبـتؽ، وثؿـ لعبدك.

 ؽ مالؽ، وابـ الؼاسؿ، وأبق ثقر، والشافعل يف ققل: لقجقد مـع مـ ذل

 الجفالة: فبطؾ كالبقع.

  وأجازه الحـابؾة، والشافعل يف ققل، وأشفب، وأبق حـقػة: ٕهنؿا طؼدان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ط/ابـ الجقزي.12/317) الشرح الؿؿتع( 171/1٢) الؿغـلاكظر:  (1)

  (8/375.)إوسط( 3/9٢) البداية (9/453 )البقان( 172/1٢) الؿغـلاكظر:  (2)



 343 َباُب ايٖضَساِم 

يصح كؾ واحٍد مـفؿا مـػرًدا: فصح مجعفؿا، كؿا لق باطف ثقبقـ: فنن قال:  

لة مد طجقة. وقالقا: زوجتؽ، ولؽ هذا إلػ بللػقـ. مل يصح: ٕكف كؿسل

، انساجحهق  ًىرا انقٌلالـؽاح يغتػر فقف مـ الجفالة ما ٓ يغتػر يف البقع، 

ولؾؿرأة مفر الؿثؾ، والباقل ققؿة لؾعبد.
(1)

  

 إٕ تعٚجٗا ع٢ً ط٬م اَطأ٠ ي٘ أخط٣؟ ز:39ش َػأي١

 قال ابً قذامة   يفالؿغـل (1٢/177-178 :) َجَفا َطَؾك َوإِْن َتَزوَّ

َوَهَذا اْختِقَاُر َأبِل َبْؽٍر،  َلْؿ َتِصحَّ التَّْسِؿقَُة، َوَلَفا َمْفُر مِثْؾَِفا. :ُف ُأْخَرىَصاَلِق اْمَرَأةٍ لَ 

َنَّ َهَذا َلقَْس بَِؿالٍ 
ِ

      ٿ ٿ﴿َتَعاَلك:  َوإِكََّؿا َقاَل اهللُ ، َوَقْقُل َأْكثَِر اْلُػَؼَفاِء: ٕ

َنَّ الـَّبِلَّ  ،[24الـساء:] ﴾ٿ
ِ

َتْسَلُل اْلَؿْرَأُة َصاَلَق ُأْختَِفا لُِتْؽِػَئ َما َٓ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَوٕ

َر َلَفاـْؽِ فِل َصْحَػتَِفا، َولِتَ  ََم َلَفا َما ُقدِّ «َح، َفنِكَّ
(2)

َٓ َيْصُؾُح َثَؿـًا فِل َبقٍْع،  : َنَّ َهَذا 
ِ

َوٕ

َٓ َأْجًرا فِل إَجاَرةٍ  مَ ـَؿـَافِِع الْ ـَفَؾْؿ َيِصحَّ َصَداًقا، َكالْ  :َو ِة، َفَعَؾك َهَذا َيُؽقُن ُؿَحرَّ

َأْو كِْصُػُف إْن  ،ُحْؽُؿُف ُحْؽَؿ َما َلْق َأْصَدَقَفا َخْؿًرا َوَكْحَقُه، َيُؽقُن َلَفا َمْفُر اْلِؿثْؾِ 

ُخقِل َأْو الْ  َؼَفا َقبَْؾ الدُّ ـْ ُيقِجُبَفا فِل التَّْسِؿقَِة اْلَػاِسَدةِ.ـَصؾَّ  ُؿتَْعِة ِطـَْد َم

ـْ َأْحَؿَد  قال: َكَُّف َشرَ َوَط
ِ

فِْعاًل َلَفا فِقِف  طَ ِرَواَيٌة ُأْخَرى َأنَّ التَّْسِؿقََة َصِحقَحٌة: ٕ

ـْ ُمَؼاَسَؿتَِفا، َوَضَرِرَها، َواْلَغقَْرةِ 
اَحِة بَِطاَلقَِفا مِ ـْ الرَّ

َكْػٌع َوَفائَِدٌة لَِؿا َيْحُصُؾ َلَفا مِ

 ه.اَصِة َقِؿقِصَفامِـَْفا، َفَصحَّ َصَداًقا، َكِعتِْؼ َأبِقَفا، َوِخقَا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (3/63.)البداية( 176/1٢) الؿغـلاكظر:  (1)

 .(، مـ حديث أبل هريرة 14٢8(، ومسؾؿ )5152أخرجف البخاري برقؿ ) (2)
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وققل الشافعل: أن لفا الـصػ إن صؾؼفا قبؾ  :ُ نو قبل أثٌ عجد اهلل غفس اهللُ 

الدخقل. وقال الثقري، وأبق ثقر، وابـ كصر، وابـ الؿـذر، وأصحاب الرأي: لفا 

ك. وهذا   ، واهلل أطؾؿ.انقٌل أقسةالؿتعة فساد الؿفر الؿسؿَّ

 ب٘؟ ايعٜاز٠ يف ايضسام بعس ايعكس، ٌٖ تًرل ز:41ش َػأي١

  مذهب أمحد، وأبل حـقػة أنَّ الزيادة يف الصداق بعد العؼد تؾحؼ بف: فنن

 صؾؼفا قبؾ الدخقل: فؾفا كصػ الصداق كاماًل بالزيادة.

  ومذهب الشافعل أنَّ الزيادة ٓ تؾحؼ بالعؼد: فنن زادها: ففل هبة تػتؼر إىل

 لزيادة.شروط الفبة، وإن صؾؼفا قبؾ الدخقل: فؾف كصػ الصداق إول دون ا

واحتج الشافعل بلنَّ الزوج مؾؽ البضع بالؿسؿك يف العؼد: فؾؿ يحصؾ 

 بالزيادة شلء مـ الؿعؼقد: فال تؽقن طقًضا يف الـؽاح، كؿا لق وهبفا شقئًا.

 ڃ ڄ  ڄ ڄ  ڄ ﴿واستدل ابـ قدامة لؾؼقل إول بؼقلف تعاىل: 

فؽان حال ، وٕنَّ ما بعد العؼد زمـ لػرض الؿفر: [24الـساء:] ﴾چ ڃ ڃ ڃ

 الزيادة كحال العؼد. واكظر بؼقة كالمف.

، واهلل أطؾؿ.انصٌاةهق  ًانقٌل األًل
(1)

  

 اييت تػترل املٗط؟ ز:41ش َػأي١

(: ويجب الؿفر لؾؿـؽقحة 186/1٢) الؿغـليف   قال ابً قذامة

 هكؽاًحا صحقًحا والؿقصقءة يف كؽاح فاسد والؿقصقءة بشبفة بغقر خالف كعؾؿف.ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.178/1٢) الؿغـلاكظر:  (1)
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 تػترل َّٗطا؟املهط١ٖ ع٢ً ايع٢ْ ٌٖ  ز:42ش َػأي١

  الجؿفقر طىل أن لفا الؿفر: لؼقلف :«فؾفا الؿفر بَم استحؾ مـ فرجفا» ،

هنك طـ  ملسو هيلع هللا ىلصففق يشؿؾ الؿؽرهة، وخالػ أبق حـقػة فؼال: ٓمفر لفا: ٕنَّ الـبل 

 مفر البغل.

 .ًانصحيح قٌل اجلًيٌزبلنَّ هذه مؽرهة لقست زاكقة،  ٚٝأجٝب:

 ٌٖٚ هلا أضش ايبهاض٠؟ ز:43ش َػأي١

  والشافعل طىل أنَّ لفا أرش البؽارة.أمحد يف رواية 

  أرش لفا: ٕنَّ -وهق ققل مجاطة مـ أصحابف-وقال أمحد يف رواية ٓ :

الحديث أوجب لفا الؿفر دون إرش، وٕنَّ مفر البؽر أكثر مـ الثقب بسبب 

بؽارهتا. وهذا أرجح، واهلل أطؾؿ.
(1)

  

 ٌٖ تػترل املٛط٠٤ٛ بؿب١ٗ املٗط، ٚإٕ ناْت َٔ احملاضّ؟ ز:44ش َػأي١

  ،مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ طىل أكَّفا تستحؼف، وهق ققل مؽحقل، والـخعل

 والشافعل، وأبل حـقػة.

  وطـ أمحد رواية: ٓ مفر لؾؿحارم. وهق ققل الشعبل. وطـ أمحد رواية: مـ

.ًانصحيح انقٌل األًلتحرم طؾقف ابـتفا: فال مفر لفا. 
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.186/1٢) الؿغـل، واكظر: البققعواكظر ما تؼدم يف باب الغصب مـ  (1)

 (.187/1٢) الؿغـلاكظر:  (2)
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 ٌٖ يًُٛاٚع١ ع٢ً ايع٢ْ َٗط؟ ز:45ش َػأي١

لفا مفر: إٓ أن تؽقن أمة فؿفرها لسقدها إذا زكت  ذكر أهؾ العؾؿ أكف لقس

بغقر إذكف وطؾؿف.
(1)

  

 ٌٖ جيب املٗط بايٛ ٤ يف ايسبط، ٚبايًٛا ؟ ز:46ش َػأي١

(: وٓ يجب الؿفر بالقطء يف 187/1٢) الؿغـليف   قال ابً قذامة

الدبر، وٓ الؾقاط: ٕنَّ الشرع مل يرد ببدلف، وٓ هق إتالف لشلء: فلشبف الؼبؾة، 

 هدون الػرج.اوالقطء 

يىىٛ طًىىل اَطأتىى٘ قبىىٌ ايىىسخٍٛ طًكىى١، ؾظىىٔ أْٗىىا ٫ تىىبني َٓىى٘،     ز:47ش َػأي١

 ؾٛط٦ٗا؟

  مذهب الحـابؾة أكف يؾزمف كصػ الؿسؿك، ومفر الؿثؾ: ٕنَّ الؿػروض

، ووصمه بعد ذلؽ [237البؼرة:] ﴾ ائ ى ى﴿يتـصػ بطالقف: لؼقلف تعاىل: 

 طري طـ العؼد: فقجب مفر الؿثؾ.

 .وقال مالؽ: يؾزمف مفر واحد 

.ًانصحيح انقٌل األًل
(2)

  

 َٔ ْهاذٗا باطٌ، ٌٖ هلا املٗط؟ ز:48ش َػأي١

ْجَؿاعِ (: 188/1٢) الؿغـليف   قال ابً قذامة ـْ كَِؽاُحَفا َباصٌِؾ بِاإْلِ  ،َوَم

َجِة، َوالْ ـَكالْ  ةِ، إَذا َكَؽَحَفا َرُجٌؾ ـُؿَزوَّ َفَقصِئََفا َطالًِؿا بِاْلَحاِل، َوَتْحِريِؿ اْلَقْطِء،  ،ُؿْعتَدَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.187/1٢) الؿغـلاكظر:  (1)

 (.187-188/1٢) الؿغـلواكظر:  (2)
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، َوِهَل ُمَطاِوَطٌة َطَؾقْفِ َوهِ   َكَُّف ِزَكك ُيقِجُب اْلَحدَّ
ِ

َوإِْن ، َل ُمَطاِوَطٌة َطالَِؿٌة، َفاَل َمْفَر َلَفا: ٕ

ةِ  َكَُّف َوْطُء ُشبَْفٍة.ـَفالْ  :َجِفَؾْت َتْحِريَؿ َذلَِؽ، َأْو َكْقَكَفا فِل اْلِعدَّ
ِ

 هاَؿْفُر َلَفا: ٕ

 ٔ املٗط، ٚايٓؿك١؟إشا تعٚد ايعبس بإشٕ غٝسٙ، ؾع٢ً َ ز:49ش َػأي١

(: ٓ يخؾق العبد إما أن يؽقن 9/455-456) البقانيف   قال الِعْنَشاىي

مؽتِسبًا غقر ملذون لف يف التجارة، وإما ملذوًكا لف يف التجارة، أو غقر مؽتسب وٓ 

 ملذون لف يف التجارة.

سبف: فنن كان مؽتسبًا غقر ملذون لف يف التجارة: تعؾؼ الؿفر والـػؼة يف ك قال:

ٕكف ٓ يخؾق إما أن يتعؾؼ بذمة سقده، أو برقبة العبد، أو بذمتف إىل أن يعتؼ، أو 

بؽسبف: فبطؾ أن يؼال: يتعؾؼ بذمة السقد: ٕكف مل يضؿـ ذلؽ، وإكؿا أذن يف 

الـؽاح، وذلؽ لقس بضؿان. وبطؾ أن يؼال: يتعؾؼ ذلؽ برقبة العبد: ٕكف حؼ 

رقبتف ما وجب بغقر رضك مـ لف الحؼ. وجب برضك مـ لف الحؼ، وإكؿا يتعؾؼ ب

وبطؾ أن يؼال: يتعؾؼ بذمتف إىل أن يعتؼ: ٕكف يجب يف مؼابؾة ما يستحؼف مـ 

، فنذا بطؾت هذه إقسام مل يبؼ إٓ تعؾؼف بؽسبف. ًٓ  آستؿتاع حا

إذا ثبت هذا: فعىل السقد تخؾقتف بالـفار لالكتساب، وبالؾقؾ لالستؿتاع:  قال:

ؽاح يتضؿـ ذلؽ، إٓ أن يختار السقد أن يستخدمف هناًرا: فنكف يؾزمف ٕنَّ إذكف بالـ

 كػؼتف، وكػؼة زوجتف، والؿفر.

: إكف يعطل وإن كان العبد ملذوًكا لف يف التجارة...، فؼد قال الشافعل  قال:

مؿا يف يده. واختؾػ أصحابـا فقف، فؿـفؿ مـ قال: يدفع الؿفر، والـػؼة مـ أصؾ 
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لؾتجارة: ٕكف يجقز أن يؼضل مـف ديـ التجارة، والؿفر والـػؼة الؿال الذي يف يده  

ديـ طؾقف لزمف برضك السقد: ففق كديـ التجارة. ومـفؿ مـ قال: ٓ يجقز لف أن 

يدفع الؿفر والـػؼة مـ الؿال الذي بقده لؾتجارة، وإكؿا يدفعفؿا مـ فضؾ الؿال 

الذي اكتسبف قبؾ الـؽاح: الذي بقده لؾتجارة، كؿا ٓ يجقز أن يدفعفؿا مـ الؿال 

 ٕنَّ ذلؽ مال السقد، ومحؾ الـص طىل فضؾ الؿال.

وإن كان العبد غقر مؽتسب، وٓ ملذون لف يف التجارة، فؿـ أيـ يستقيف  قال:

 الؿفر والـػؼة؟ فقفا وجفان: 

يتعؾؼان بذمة العبد إىل أن ُيعتؼ: ٕكف حؼ وجب برضك مـ لف الحؼ:  أذسُٖا:

 استدان شقئًا.  فتعؾؼ بذمتف كؿا لق

يجبان يف ذمة السقد: ٕكف لؿا أذن لف يف الـؽاح مع طؾؿف بقجقب  ايثاْٞ:

 الؿفر والـػؼة، وطؾؿف بحالف: كان ذلؽ رضك مـف بضؿاهنؿا.اكتفك بتصرف.

القجفان طـد الحـابؾة مطؾًؼا، سقاء كان لف كسب، أم ٓ. تيبيُ:
(1)

 

 
(: وفائدة الخالف أكَّا إذا قؾـا: 8/255) اإلكصافيف  قال املشداوي 

)يتعؾؼ بذمة السقد( تجب الـػؼة طؾقف، وإن مل يؽـ لؾعبد كسب، ولقس لؾؿرأة 

الػسخ لعدم الؽسب، ولؾسقد استخدامف، ومـعف مـ التؽسب. وإن قؾـا: )يتعؾؼ 

 بؽسبف( فؾؾؿرأة الػسخ إذا مل يؽـ لف كسب.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) اإلكصاف (8/255.) 



 349 َباُب ايٖضَساِم 

 
 عًٝ٘ َٗط؟ إشا ظٚد ايػٝس عبَسٙ أَت٘، ؾٌٗ ز:51ش َػأي١

قُِّد َطبَْدُه َأَمتَُف، (: 152/1٢) الؿغـليف   قال ابً قذامة َج السَّ إَذا َزوَّ

َٓ َيِجُب َمْفرٌ  قِِّد َطَؾك  :َفَؼاَل اْلَؼاِضل:  َٓ َيِجُب لِؾسَّ ُف َلْق َوَجَب َلَقَجَب لَِسقِِّدَها، َو َكَّ
ِ

ٕ

كـالْ َوَقاَل َأُبق اْلَخطَّاِب: َيِجُب  َطبِْدِه َماٌل. ـْ ُمَسؿا ك، َأْو َمْفُر اْلِؿثِْؾ إْن َلْؿ َيُؽ  :ُؿَسؿَّ

ِر إْثبَاتِِف. ـْ َمْفٍر، ُثؿَّ َيْسُؼُط لِتََعذُّ َٓ َيْخُؾَق الـَِّؽاُح َط َج َوَقاَل َأُبق َطبِْد اهلل َكْل  : إَذا َزوَّ

ـْ َأَمتِِف، َفُلِحبُّ َأْن َيُؽقَن بَِؿْفٍر َوُشُفقدٍ.
َفنِْن َصؾََّؼَفا؟ َقاَل: َيُؽقُن  قِقَؾ: َطبَْدُه مِ

َداُق َطَؾقِْف إَذا ُأْطتَِؼ  َجَفا مِـُْف بَِغقِْر َمْفٍر؟ َقاَل: َقْد اْختََؾُػقا فِقِف،  .الصَّ قِقَؾ: َفنِْن َزوَّ

َفَذَهَب َجابٌِر إَلك أَكَُّف َجائِزٌ 
(1)

 ه.ا

 ًىراوبؼقل الؼاضل قال الشافعل، وبؼقل أبل الخطاب قال أبق حـقػة، 

، واهلل أطؾؿ.أقسة
(2)

  

إذا تزوج العبد بغقر إذن سقده فػل صحتف خالف تؼدم ذكره، وإذا  تيبيُ:

، وققؾ: يتعؾؼ يف ذمتف. وققؾ: القاجب انصحيحوصئفا: فالؿفر يتعؾؼ برقبتف طىل 

ُخُؿسا الؿفر. وققؾ: الؿسؿك. وققؾ: الؿثؾ. والؿرجح طـد الشافعقة أكف يتعؾؼ يف 

ا وجب ذمتف، ولقس ذلؽ ببعق د فقؿا إذا طؾؿت الؿرأة بحالف: ٕكف يصبح حؼا

برضاها، واهلل أطؾؿ، ووجف إول أكف كالجـاية.
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 4/144: أخرجف ابـ أبل شقبة )، ووجدتف طـ ابـ طباس مل أجد إثر طـ جابر  (1)

ٓ بلس أن ، قال: باس ( مـ صريؼقـ طـ ابـ جريج، طـ ططاء، طـ ابـ ط7/127والبقفؼل )

 . وهذا إسـاٌد صحقٌح، وابـ جريج طـعـتف طـ ططاء مؼبقلة.يزوج الرجؾ أمتف طبده بغقر مفر

  (9/461.)البقانواكظر:  (2)

  (9/458.)البقان (8/257 )اإلكصافاكظر:  (3)
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(9999)  

ِ
ـِ َطبِْداهلل ـْ َجابِِر ْب ـْ َأْطَطك فِل َصَداِق »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ  َوَط َم

. َأْخَرَجُف َأُبقَداُود، َوَأَشاَر إَلك َتْرِجقِح َوْقِػِف.«اْسَتَحؾَّ  ْو َتْؿًرا َفَؼدِ َسِقيًؼا، أَ  اْمَرَأةٍ 
(1)

 

ـْ َأبِقِف  (9999) ـِ َربِقَعَة َط ـِ َطامِِر ْب  ْب
ِ
ـْ َطبِْداهلل َأَجاَز كَِؽاَح  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ  َوَط

ـِ  اْمَرَأةٍ  َحُف، َوُخقلَِػ فِل َذلَِؽ.. َطَؾك َكْعَؾقْ ، َوَصحَّ َأْخَرَجُف التِّْرمِِذيُّ
(2)

 

ـِ َسْعٍد  (9999) ـْ َسْفِؾ ْب َج الـَّبِلُّ  َوَط ـْ  َرُجاًل  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َزوَّ
اْمَرَأًة بَِخاَتٍؿ مِ

ِم فِل َأَواِئِؾ الـَِّؽاِح.َأْخَرَجُف الَحاِكُؿ، َوهُ . َحِديدٍ  ِقيِؾ الُؿَتَؼدِّ ـَ الَحِديِث الطَّ
َق َصَرٌف مِ

(3)
 

 احلكم املستفاد من األحاديث

دلَّت إحاديث الؿتؼدمة طىل أكف ٓ حدَّ ٕقؾ الصداق، وقد تؼدم ذكر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، طـ (، مـ صريؼ مقسك بـ مسؾؿ بـ رومان، طـ أبل الزبقر211٢. أخرجف أبقداود )ععٝـ (1)

كؿا بقـ ذلؽ الحافظ يف ( صالح بـ مسؾؿ))مقسك بـ مسؾؿ( والصقاب  الســجابر بف. كذا يف 

التفذيب  وهق ضعقػ، وقال أبقداود طؼب الحديث: رواه طبدالرمحـ بـ مفدي طـ صالح بـ

رومان طـ أبل الزبقر طـ جابر مقققًفا. ورواه أبقطاصؿ طـ صالح بـ رومان طـ أبل الزبقر طـ 

 هكستؿتع بالؼبضة مـ الطعام طىل معـك الؿتعة. ا ر قال: كـا طىل طفد رسقل اهلل جاب

(، 3/445(، وأمحد )1888(، وأخرجف أيًضا ابـ ماجف )1113. أخرجف الترمذي )ععٝـ َٓهط (2)

 مـ صريؼ طاصؿ بـ طبقداهلل طـ طبداهلل بـ طامر بف. 

طاصؿ بـ طبقداهلل فؼال: مـؽر (: سللت أبل طـ 1/424) العؾؾقال ابـ أبل حاتؿ يف 

الحديث، يؼال: إكف لقس لف حديث يعتؿد طؾقف. قؾت: ما أكؽروا طؾقف؟ قال: روى طـ طبداهلل بـ 

 هطامر بـ ربقعة... فذكر الحديث، وهق مـؽر. ا

(، مـ صريؼ طبداهلل بـ مصعب الزبقري طـ أبل حازم 2/178. أخرجف الحاكؿ )ععٝـ َٓهط (3)

ومع ضعػف  الؿقزانوطبداهلل بـ مصعب ضعقػ، ضعػف ابـ معقـ كؿا يف  طـ سفؾ بـ سعد، بف.

فؼد خالػ الثؼات الحػاظ وهؿ أكثر مـ طشرة رووا الحديث طـ أبل حازم بالؾػظ الؿتؼدم يف 

 أوائؾ الـؽاح، وفقف أكف زوجف بؿا معف مـ الؼرآن، ففذا الحديث مـؽر. 
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الؿسللة يف أوائؾ الباب، وهذه إحاديث ضعقػة، وهـاك ما ُيغـل طـفا يف الدٓلة  

 .كؿا تؼدم

ـْ َطؾِلٍّ  (9999) ـْ َطَشَرةِ َدَراِهؿَ  َوَط
َٓ َيُؽقُن الَؿْفُر أََقؾَّ مِ َأْخَرَجُف . َقاَل: 

اَرُقْطـِلُّ َمْقُققًفا، َوفِل َسـَِدِه َمَؼاٌل. الدَّ
(1)

 

 احلكم املستفاد من األثر

ة الحـػقة يف تحديد أقؾ الؿفر بعشرة دراهؿ، وهق ضعقػ ٓ هذا إثر مـ أدل

 (.3/245يثبت، وقد جاء مرفقًطا مـ حديث جابر أخرجف الدارقطـل )

 وهق حديث مقضقع: يف إسـاده: مبشر بـ طبقد، وكان يضع الحديث.

ـِ َطامٍِر  (9996) ـْ ُطْؼبََة ْب   َوَط
ِ
َداِق »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل َخْقُر الصَّ

َحُف الَحاكُِؿ.«َسُرهُ َأيْ  . َأْخَرَجُف َأُبقَداُود، َوَصحَّ
(2)

 

 احلكم املستفاد من احلديث

فقف الحث طىل تقسقر الصداق، وأكف سبب لؾبركة، وقد تؼدم الؽالم طىل ذلؽ 

 يف أول الباب.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ه داود بـ يزيد إودي وهق ضعقػ. (، ويف إسـاد3/245. أخرجف الدارقطـل )ععٝـ (1)

 (، وإسـاده صحقح. 182-2/181(، والحاكؿ )2117. أخرجف أبقداود )صرٝس (2)
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ـْ َطائَِشَة  (9999)  َأنَّ َطْؿَرَة بِـَْت الجَ  َوَط

ِ
ـْ َرُسقِل اهلل

َذْت مِ ـَ  ملسو هيلع هللا ىلصْقِن َتَعقَّ ِحق

َجَفا، َفَؼاَل:  ا َتَزوَّ َؼَفا، َوَأَمَر ُأَساَمَة  «َعاذٍ َلَؼْد ُطْذِت بِؿُ »ُأْدِخَؾْت َطَؾقِْف َتْعـِل َلـؿَّ َفَطؾَّ

ـُ مَ . َفَؿتََّعَفا بِثَاَلَثِة َأْثَقاٍب  .اَجْف، َوفِل إْسـَادِِه َراٍو َمتُْروكٌ َأْخَرَجُف اْب
(1)

 

ِة فِل  (9999) ِحقِح َوَأْصُؾ الِؼصَّ . الصَّ اِطِديِّ ـْ َحِديِث َأبِل ُأَسقٍْد السَّ
مِ

(2)
 

 احلكم املستفاد من احلديث

فقف أنَّ الؿطؾؼة ُتَؿتَّع بثقاٍب، أو ماٍل، أو غقره بالؿعروف، وقد قدمـا الؽالم 

 اب، فراجعفا.طىل أحؽام الؿتعة يف هذا الب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، والراوي الؿتروك هق طبقد بـ الؼاسؿ، وقد كان يضع 2٢37. أخرجف ابـ ماجف )ععٝـ ج٘سا (1)

 الحديث. 

هبي »قال:  ا دخؾ طؾقفا الـبل (. وفقف )أيت بالجقكقة( وفقف )فؾؿ5255أخرجف البخاري برقؿ ) (2)

فلهقى بقده يضع يده طؾقفا لتسؽـ قالت: وهؾ هتب الؿؾؽة كػسفا لؾسققة؟ قال:  «كػسك يل

اكسفا رازققني  ،يا أبا أسقد»ثؿ خرج طؾقـا فؼال:  «قد عذت بؿعاذ»، فؼال: فؼالت: أطقذ باهلل مـؽ

 . «وأحلؼفا بلهؾفا
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َُِة َِٛيٝ  َباُب اي

 تعسيف الولينة:

ة، ملخقذ مـ القمل، وهق آجتؿاع، هذا  القلقؿة اسؿ لؾطعام يف العرس خاصَّ

 الذي طؾقف أكثر أهؾ الؾغة، والػؼفاء.
 باب ايٛيُٝة

هق اسؿ صعام كؾ سرور حادث، وكثر استعؿالف يف العرس.  وقال بعضَه:

 والؼقل إول أصح.

 .ولينة :ن إصعؿة، فطعام العرس يسؿقكفوالعرب يسؿق

 .اخُلْشغ :وصعام القٓدة يسؿقكف

 .العقيقةاسؿ لؾطعام الذي ُيصـع طـد ذبح  :وصعام العؼقؼة

 .ىقيعة :وصعام الؼدوم مـ السػر يسؿقكف

 .اإلعزاس :وصعام الختان يسؿقكف

 .وكرية :وصعام السؽـ يف البقت الجديد يسؿقكف

 .وضينة :قبة يسؿقكفوالطعام الؿتخذ طـد الؿص

 .التحفة :وصعام الزائر يسؿقكف

اسؿ لؽؾ دطقة لسبب كاكت أو لغقر سبب. :واملأدبة
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 البقان( 258)ص تحرير ألػاظ التـبقف( 191/1٢) الؿغـل (5173 )الػتحاكظر:  (1)

(1٢/489.) 
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ـِ َمالٍِؽ  (9990) ـْ َأَكِس ْب ـِ َطْقٍف  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ الـَّبِلَّ  َط ـِ ْب ْحَؿ َرَأى َطَؾك َطبِْدالرَّ

ـْ  َقاَل: «َما َهَذا؟»َأَثَر ُصْػَرةٍ َفَؼاَل: 
ْجُت اْمَرَأًة َطَؾك َوْزِن َكَقاةٍ مِ  إكِّل َتَزوَّ

ِ
َيا َرُسقَل اهلل

َوالؾَّْػُظ لُِؿْسؾٍِؿ.، . ُمتََّػٌؼ َطَؾقْفِ «َفَباَرَك اهللُ َلؽ، َأْولِْؿ َوَلْق بَِشاةٍ »َذَهٍب، َقاَل: 
(1)

 

ـِ ُطَؿَر  (9999) ـِ اْب   َوَط
ِ
ْؿ إَلك إَذا ُدِطَل َأَحُدكُ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.«الَقلِقَؿِة َفْؾَقْلتَِفا
(2)

 

 .«َفْؾُقِجْب ُطْرًسا َكاَن َأْو َكْحَقهُ  ُكْؿ َأَخاهُ إَذا َدَطا َأَحُد »: َولُِؿْسؾِؿٍ 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (9999)   َوَط
ِ
َشرُّ الطََّعاِم َصَعاُم »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

ـْ َلْؿ ُيِجِب الَقلِقَؿةِ  ـْ َيْلبَاَها، َوَم ـْ َيْلتِقَفا، َوُيْدَطك إَلْقَفا َم ـَُعَفا َم ْطَقَة َفَؼْد  : ُيْؿ الدَّ

َأْخَرَجُف ُمْسؾٌِؿ.. «ك اهللَ َوَرُسقَلفُ َطَص 
(3)

 

  َوَطـُْف  (9999)
ِ
َفنِْن َكاَن  إَذا ُدِطَل َأَحُدُكْؿ َفْؾُقِجْب »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

، َوإِْن َكاَن ُمْػطًِرا َفْؾقَ  ُمْسؾٌِؿ َأْيًضا.َأْخَرَجُف  .«ْطَعؿْ َصائًَِم َفْؾُقَصؾِّ
(4)

 

ـْ َحِديِث َجابٍِر َكْحقُ  (9999)
.«، َوإِْن َشاَء َتَركَ َفنِْن َشاَء َصِعؿَ »ُه َوَقاَل: َوَلُف مِ

(5)
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. والؾػظ لفؿا. 1427(، ومسؾؿ )5155أخرجف البخاري ) (1)

 (. 1٢٢( )96( )1429(، ومسؾؿ )5173أخرجف البخاري ) (2)

( 1٢7( )1432(، ومسؾؿ )5177(. وهق يف البخاري )11٢( )1432أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (3)

 مقققًفا. 

 (. 1431مسؾؿ برقؿ )أخرجف  (4)

 (. 143٢أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (5)
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 حاديثاملسائل واألحكام املستفادة من األ

 ذهِ ايٛي١ُٝ. ز:1ش َػأي١

 لحديث أكس مجفقر العؾؿاء، والػؼفاء طىل أكف يستحب لؿـ تزوج أن يقمل :

الذي يف أول الباب، وذلؽ ٕكف صعام لسرور حادث، فلشبف سائر إصعؿة، 

 ويدل طىل آستحباب أكف أمره بالشاة، وٓ خالف يف أهنا ٓ تجب.

  وذهب مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ إىل وجقب القلقؿة طىل مـ تزوج، وهق ققل

 وأمحد يف رواية.الشافعل، ومجاطٍة مـ أصحابف، والظاهرية، وبعض الؿالؽقة، 

، وإمر يؼتضل القجقب: مامل «أومل ولق بشاة»واستدلقا طىل ذلؽ بحديث: 

 يصرفف صارف.

 «ٓبد لؾعرس مـ ولقؿة»( مرفقًطا: 5/359واستدلقا بحديث بريدة طـد أمحد )

 وهق حديث ضعقػ: ٕنَّ يف إسـاده: طبد الؽريؿ بـ سؾقط وهق مجفقل الحال.

، وكقكف ٓ تجب الشاة: فألكف قد جاءت أدلة تدل انقٌل ثبنٌجٌةهق ًانصحيح 

طىل أكف يجزئ أن يقمل بدون الشاة كؿا سقليت إن شاء اهلل.
(1)

 

صعام غقر العرس ٓ يجب طـد أهؾ العؾؿ، َوُكِؼؾ اإلمجاع طىل ذلؽ،  تيبيُ:

.انصحيحوٓ يدخؾ يف ذلؽ الضقافة، ففل واجبة طىل 
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/317.)اإلكصاف (9/481 )البقان( 192-193/1٢) الؿغـل (5166 )الػتحاكظر:  (1)

 (.9/48٢) البقاناكظر:  (2)
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 ٚقت ايٛي١ُٝ. ز:2ش َػأي١

دخقل زوجتف إلقف كؿا يف قصة زيـب بـت جحش، يقمل بعد  كان الـبل 

وصػقة: فاستحب مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ أن تؽقن كذلؽ، وهق ققل مالؽ، وأكثر 

 .انصحيحأصحابف، واختاره الؿاوردي، وشقخ اإلسالم، وهق 

 وهؾ تجزئ قبؾ الدخقل؟

الذي طؾقف العؾؿاء أهنا تجزئ، حتك قال بعضفؿ: تجزئ مـ حقـ العؼد إىل 

 يام العرس. وهق ققل بعض الحـابؾة، والؿالؽقة.اكتفاء أ

واستحب مجاطة مـ الؿالؽقة أن تؽقن قبقؾ الدخقل، قال الحافظ: وطؾقف 

طؿؾ الـاس الققم. وقال الؿرداوي: لؽـ قد جرت العادة فعؾ ذلؽ قبؾ الدخقل 

بقسقر.
(1)

  

 إجاب١ ايسع٠ٛ إىل ايٛي١ُٝ. ز:3ش َػأي١

 قن بلحاديث الباب، وبؼقلف مجفقر العؾؿاء يؼقلقن بقجقب اإلجابة، ويستدل

 :«وحديث «إذا دطاك؛ فلجبف»ومـفا:  «حؼ الؿسؾؿ طؾك الؿسؾؿ ست ،

، وكالمها يف «إجابة الداطل»بسبع، وذكر مـفا:  البراء: أمركا رسقل اهلل 

الصحقحقـ
(2)

 ، ولػظ إول لؿسؾؿ.

  وذهب بعض الشافعقة، والحـابؾة إىل استحباب اإلجابة، ومل يؼقلقا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/317.)اإلكصاف (5166 )الػتحاكظر:  (1)

 (.2٢66)( 2162(، ومسؾؿ برقؿ )1239( )124٢) البخارياكظر:  (2)



 ١َُٔ َٛٔيٝ  357 َباُب اي

 ب، واختاره شقخ اإلسالم، وقال بعض الشافعقة: فرض كػاية.بالقجق 

ومـ مل جيب »: ، وكقػ ٓ يؼال بف بعد ققلف انقٌل األًلهق ًانصحيح 

؟!«الدطقة؛ فؼد طصك اهلل ورسقلف
(1)

  

 إجاب١ ايسع٠ٛ إىل غري ايٛي١ُٝ. ز:4ش َػأي١

  مجفقر العؾؿاء طىل آستحباب: لألحاديث الؿتؼدمة: فنهنا طامة، واستدل

بحديث يدل طىل أنَّ إمر فقفا لالستحباب، وهق ما أخرجف مسؾؿ مـ بعضفؿ 

فارسقًا كان صقب الؿرق،  ( أنَّ جاًرا لرسقل اهلل 2٢37حديث أكس برقؿ )

لعائشة، فؼال: ٓ. فؼال  «وهذه؟»، ثؿ جاء يدطقه، فؼال: فصـع لرسقل اهلل 

لعائشة،  «وهذه؟»: ، فعاد يدطقه، فؼال رسقل اهلل «ٓ»: رسقل اهلل 

: ، ثؿ طاد يدطقه، فؼال رسقل اهلل «ٓ»: فؼال: ٓ. فؼال رسقل اهلل 

 قال: كعؿ. يف الثالثة، فؼاما حتك أتقا مـزلف. «وهذه؟»

 يستدل هبذا الحديث طىل ذلؽ. وقد سؿعت شقخـا مؼباًل القادطل 

 .ولؾشافعقة ققل بالقجقب، وهق ققل العـبري، وابـ حزم 

اهلل أطؾؿ.، وًانقٌل األًل أقسة
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (9/484 )البقان( -193/1٢) الؿغـل(مـ كتاب الـؽاح[  71]باب: ) الػتحاكظر:  (1)

اإلكصاف (8/318 )الؿحىل (1824.) 

( مـ 71)باب: الػتح( 2٢7/1٢) الؿغـل (9/483 )البقان (1824 )الؿحىلاكظر:  (2)

 الـؽاح.



 358 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 
َّا، ؾٌٗ دبب اإلجاب١؟ ز:5ش َػأي١  إشا زعا عُٛ

وذلؽ كؼقلف: يا أيفا الـاس، تعالقا إىل الطعام. أو يؼقل: كؾ مـ طؾؿ بعرسـا 

 فؾقلت. أو ما أشبف ذلؽ.

  :مذهب الحـابؾة طدم وجقب ذلؽ، وكذا الشافعقة، بؾ قال الشافعل

يجب، وٓ  استحب لف أن ٓ يحضر. وكره الحـابؾة حضقره، وطـ بعضفؿ: ٓ

 يستحب. وطـ بعضفؿ: يجب.

قال ٕكس يف طرسف  ، فؼد صحَّ أنَّ الـبل ًانصحيح عدو انكساىة

( مـ ]كتاب الـؽاح[، 94، أخرجف مسؾؿ )«ادع فالًكا، وفالًكا، ومـ لؼقت»بزيـب: 

 ( معؾًؼا.5163والبخاري )

 (5/342-343 :)الشرح الؿؿتعيف   قال اإلماو ابً عثينني

ف ٓ بلس، وأنَّ اإلجابة يف هذه الحالة لقست مؽروهة، بؾ يف ضـل أنَّ والصقاب أك

طدم اإلجابة إىل الؽراهة أقرب: ٕكف إذا دطا الـاس طؿقًما وتخؾػ واحد يؼقل 

 الـاس: هذا متؽبر. 

أكف ٓ تؽره اإلجابة، صحقح أهنا ٓ تجب طىل كؾ واحد: ٕنَّ الدطقة  فبنصٌاة

لؽـفا لقست مؽروهة، ولقست بقاجبة، لؽـ إذا  طامة: ففل تشبف فرض الؽػاية،

هطؾؿ أحد الؿدطقيـ أكف يسر الداطل أن يحضر: فنكف يـبغل لف أن يحضر.ا
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/319.)اإلكصاف (9/484 )البقان( 194/1٢) الؿغـلاكظر:  (1)



 ١َُٔ َٛٔيٝ  359 َباُب اي

 
 إشا زعاٙ شَٞ، ؾٌٗ دبب إجابت٘؟ ز:6ش َػأي١

  مذهب الحـابؾة، والشافعقة طدم وجقب إجابة دطقة الذمل، ويدل طىل ذلؽ

 الحـابؾة.، وكره ذلؽ مجاطة مـ «حؼ الؿسؾؿ طؾك الؿسؾؿ»: ققلف 

 .وطـ بعض الشافعقة وجقب ذلؽ 

، ولؽـ ذلؽ ٓ ُيؽره: ٕكف ربؿا تلثر فلسؾؿ، ًانصحيح عدو ًجٌة اإلجبثة

دطقة القفقد وأكؾ مـ صعامفؿ، وهذا ترجقح اإلمام ابـ  وقد أجاب الـبل 

.طثقؿقـ 
(1)

 

 ٌٖ جيب عًٝ٘ ا٭نٌ إشا أت٢ ايٛي١ُٝ؟ ز:7ش َػأي١

فنن »طـد أهؾ العؾؿ: لحديث الباب:  أما إذا كان صائًؿا فال يجب طؾقف إكؾ

، ويستحب لف أن يدطَق لصاحب «كان مػطًرا؛ فؾقطعؿ، وإن كان صائًؿ؛ فؾقصؾ

 القلقؿة.

  :وأما إذا كان مػطًرا، فؼالت الظاهرية، وبعض الشافعقة: يجب طؾقف أن يلكؾ

 لؾحديث الؿتؼدم: وٕنَّ الغرض مـ دطقتف إىل القلقؿة هق إكؾ.

 كف ٓ يجب طؾقف إكؾ: لحديث جابر يف ومذهب الجؿفقر أ صحقح

إذا دطا أحدكؿ أخاه؛ فؾقجب؛ فنن شاء صعؿ، وإن »الؿذكقر يف الباب:  مسؾؿ

 .«شاء ترك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرح الؿؿتع( 8/32٢) اإلكصاف( 484/1٢) البقان( 195/1٢) الؿغـلاكظر:  (1)

(5/344.) 



 36٢ ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 وقال إولقن: هذا الحديث محؿقل طىل الصائؿ. 

، ولؽـ «إذا ُدطل أحدكؿ إلك صعام وهق صائؿ»وقد جاء طـد ابـ ماجف زيادة: 

أبل ، وصحقح مسؾؿكؿا يف  «وهق صائؿ»يادة: لؾحديث صرق كثقرة بدون ز

.الطحاويو طقاكة
(1)

  

بقـ الحديثقـ بلكف يجب إكؾ إذا حصؾ  وقد مجع اإلمام ابـ طثقؿقـ 

مػسدة بترك إكؾ، واهلل أطؾؿ.
(2)

  

مذهب الحـابؾة، والشافعقة أنَّ إفضؾ لؾصائؿ الؿتطقع أن يصقم  تيبيُ:

 .طىل صاحب الطعام: فقستحب لف الػطرويتؿ صقمف إٓ أن يشؼ ذلؽ 

دطاك أخقك، وتؽؾػ لؽ، أفطر، »وقد جاء حديث طـ أبل سعقد مرفقًطا: 

 .(4/279أخرجف البقفؼل ) «وكؾ، وصؿ يقًما مؽاكف

ويف إسـاده: إسؿاطقؾ بـ أبل أويس وأبقه، وكالمها ضعقػ، ولف صريؼ 

ال لف: محؿد، وهق (، ويف إسـاده: محاد بـ أبل محقد، ويؼ-7/263أخرى طـده )

شديد الضعػ، واختؾػ طؾقف يف إسـاد الحديث، وطىل هذا فإفضؾ أن ٓ يؼطع 

طبادتف الجؾقؾة، وهق معذوٌر شرًطا، وٓ يـبغل أن يشؼ ذلؽ طىل صاحب 

الطعام.
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (4/285.)الؿسـد الجامعواكظر  (1)

  (5/346.)الشرح الؿؿتع( -196/1٢) الؿغـل (5179 )الػتحاكظر:  (2)

  (5179.)الػتح( -196/1٢) الؿغـل (8/322 )اإلكصافاكظر:  (3)



 ١َُٔ َٛٔيٝ  361 َباُب اي

 
 إٕ نإ يف ايسع٠ٛ َٓهط ناشبُط، ٚايعَط، ٚغريٙ؟ ز:8ش َػأي١

 ة، وتغققًرا إن كان يستطقع تغققره: وجب طؾقف الحضقر: إجابة لؾدطق

لؾؿـؽر، وإن كان ٓ يستطقع تغققره: فال يجقز لف الحضقر: ٕنَّ حضقر الؿـؽر 

 ﴾ڳ گ     گ گ گ  ک   ک ک ک﴿ٓ يجقز، قال تعاىل: 

 حئ جئ ی ی ی ی    ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ﴿، وقال تعاىل: [72]الػرقان: 

 وئ ەئ ەئ ائ ائ  ى ى ې ې ﴿، وقال تعاىل: [68]إكعام: ﴾ىئ مئ

 مئ حئ  یجئ ی ی ىئی ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ  ۈئ ۆئ   ۆئ ۇئ ۇئ وئ

 .[14٢]الـساء: ﴾مب خب حب جب يئ ىئ

وإن كان قد حضر، ثؿ طؾؿ بالؿـؽر، وشاهده: فنن استطاع تغققره غقَّره، وإن 

 مل يستطع اكصرف.

  وإن طؾؿ بف ومل يره، ومل يسؿعف: فؾف الجؾقس وآكصراف، وإوىل أن يـظر

 .الؿصؾحة يف ذلؽ. هذا هق مذهب الحـابؾة، والشافعقة

 ال مالؽ: أما الؾفق الخػقػ، كالدف، والَؽبِْر وهق الطبؾ: فال يرجع. وق 

  وقال أبق حـقػة: إذا وجد الؾعب: فال بلس أن يلكؾ. وقال محؿد بـ

 الحسـ: إن كان مؿـ يؼتدى بف: فال أحب أن يشفدها. 

.ًانصحيح انقٌل األًل
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الؿغـل (9/487- )البقان (5/348-351 )الشرح الؿؿتع (8/334- )اإلكصافاكظر:  (1)

(1٢/198 )الشرح الؽبقر (9/571-573.) 



 362 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 
 إشا ضأ٣ يف ايبٝت صّٛضا يًرٝٛإ َعًك١ بايػتٛض ٚغريٖا؟ ز:9ش َػأي١

 الشافعقة، ومجاطٌة مـ الحـابؾة طىل أكف يحرم طؾقف البؼاء يف ذلؽ البقت  أكثر

 حتك ُتزال الصقر.

 .وبعض الحـابؾة، والشافعقة طىل أكف ٓ يحرم 

ٕكثر أهؾ العؾؿ، وهق إصح: ٕكف مـؽر  الؿغـلوالؼقل إول طزاه يف 

.فقجب طؾقف التغققر وطدم الؿشاركة فقف بالجؾقس طـده، واهلل أطؾؿ
(1)

 

 إشا ناْت ازبسض َػط٠ بػري تضاٜٚط شٚات ا٭ضٚاح؟ ز:11ش َػأي١

  مذهب الشافعل جقاز الدخقل، وهق إصح طـد الحـابؾة، ولؽـ الحـابؾة

أنَّ فاصؿة وطؾقاا دطقاه إىل صعام، فؾؿا  يؼقلقن بالؽراهة. وقد ثبت طـ الـبل 

ًقا»بؾغ البقت رجع، وقال:   .«ما كان لـبل أن يدخؾ بقًتا مزوَّ

: ٓنَّ تستقر الجدر مؽروه، ولقس بؿحرم، وأما جٌاش اندخٌلهق  يظيس فبنري

، ففق حديث ضعقٌػ، أخرجف أبق داود «ٓ تستروا الجدر بالثقاب»حديث: 

 (، ثؿ ضعػف، وفقف مجاهقؾ.1485)

وقال بعض الحـابؾة بقجقب اإلجابة يف هذه الحال، وصحَّ طـ أبل أيقب 

بـ طؿر مـ أجؾ ذلؽ يف طرس ساملإكصاري أكف مل يدخؾ بقت طبد اهلل 
(2)

.
 (3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.199/1٢) الؿغـل( -488/1٢) البقان (8/335 )اإلكصافاكظر:  (1)

كؿا يف  القرعالـؽاح[، ووصؾف أمحد يف  ( مـ ]كتاب76رقؿ الباب ) صحقحفطؾؼف البخاري يف  (2)

التغؾقؼ ومسدد كؿا يف ،الؿطالب العالقة (2223( والطبراين ،)وهق أثٌر صحقح.3853 ،) 

 (.2٢3-2٢5/1٢) الؿغـل (8/336-337 )اإلكصاف (9/489 )البقاناكظر:  (3)



 ١َُٔ َٛٔيٝ  363 َباُب اي

 
ـِ َمْسُعقدٍ  (9999) ـِ اْب   َوَط

ِ
لِ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ، َيْقٍم َحؼ   َصَعاُم َأوَّ

ْرمِِذيُّ َواْستَْغَرَبُف، . َرَواُه التِّ «َوَصَعاُم َيْقِم الثَّاكِل ُسـٌَّة، َوَصَعاُم َيْقِم الثَّالِِث ُسْؿَعةٌ 

ِحقِح. َوِرَجاُلُف ِرَجاُل الصَّ
(1)

 

ـِ َماَجْف. (9999) ـْ أََكٍس ِطـَْد اْب َوَلُف َشاِهٌد َط
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل طـ ططاء بـ السائب طـ (، مـ صريؼ زياد بـ طبداهلل البؽائ1٢97. أخرجف الترمذي )ععٝـ (1)

أبل طبدالرمحـ السؾؿل طـ ابـ مسعقد بف. وهذا إسـاد ضعقػ: لضعػ زياد وروايتف طـ ططاء 

 . -أطـل اختالط ططاء  -بعد آختالط 

إٓ مـ حديث زياد  -يعـل حديث ابـ مسعقد  -وقال الترمذي طؼب الحديث: ٓ كعرفف مرفقًطا 

ر الغرائب والؿـاكقر، قال: وسؿعت محؿد بـ إسؿاطقؾ يذكر طـ بـ طبداهلل، وزياد بـ طبداهلل كثقا

 همحؿد بـ طؼبة قال: قال وكقع: زياد بـ طبداهلل مع شرفف يؽذب يف الحديث. ا

قال: هق أشرف مـ أن يؽذب. ومحؿد بـ طؼبة هق السدوسل، ضعػف  التاريخويف   ُ:قهت

 اًدا مل يؽذب.أبقزرطة وترك حديثف، فال يعتؿد يف كؼؾف، والؿعروف أن زي

 (، ويف إسـاده بؽر بـ خـقس وهقمتروك. 261-7/26٢حديث أكس إكؿا هق طـد البقفؼل ) (2)

( ويف إسـاده أبقمالؽ الـخعل 1915وأما ابـ ماجف فنكؿا أخرجف مـ حديث أبل هريرة برقؿ )

 طبدالؿؾؽ بـ الحسقـ وهق متروك. 

 وللحديث طسق أخسى كلَا ضعيفة:

( مـ صريؼ قتادة 3745(، وأبقداود )5/28مـ ثؼقػ، أخرجف أمحد )فؼد جاء مـ حديث رجؾ 

 طـ الحسـ طـ طبداهلل بـ طثؿان الثؼػل طـ رجؾ مـ ثؼقػ يؼال: إن لف معروًفا وأثـك طؾقف فذكره. 

وهذا إسـاد ضعقػ: ٕن طبداهلل بـ طثؿان مجفقل وشقخف مل يسؿ وٓ يعرف هؾ هق صحابل أم 

قكس بـ طبقد طـ الحسـ مرساًل، ورجحف أبقحاتؿ والـسائل أطـل ٓ، وقد خقلػ قتادة، فرواه ي

 اإلرسال.

(، ويف إسـاده مجفقل حال 22/362وجاء مـ حديث وحشل بـ حرب، أخرجف الطبراين )

 ومجفقل طقـ.

(، وفقف: محؿد بـ طبقداهلل العرزمل 11331وجاء مـ حديث ابـ طباس، أخرجف الطبراين )

  (5173 .)الػتحـ مجقع صرقف، واهلل أطؾؿ. واكظر وهق متروك. فالحديث ٓ يثبت م
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 ناملسائل واألحكام املستفادة من احلديي

 ذهِ إجاب١ ايسع٠ٛ يف غري ايّٝٛ ا٭ٍٚ. ز:1ش َػأي١

َباب َحؼِّ ( مـ كتاب الـؽاح[: 71]باب ) صحقحفيف   قال البخاسي

ْطَقةِ  ،َجاَبِة اْلَقلِقَؿةِ إِ  اٍم َوَكْحَقهُ  ،َوالدَّ ـْ َأْوَلَؿ َسبَْعَة َأيَّ َيْقًما  ملسو هيلع هللا ىلصَوَلْؿ ُيَققِّْت الـَّبِلُّ  ،َوَم

ـِ  َٓ َيْقَمقْ  .اكتفك، ثؿ ذكر أحاديث يف إمر بنجابة الدطقة.َو

ام َوَكْحقه( :َقْقلف:  قال احلافظ ابً ححش ـْ َأْوَلَؿ َسبَْعة َأيَّ ُيِشقر إَِلك َما  )َوَم

ـَ َقاَلْت  ـْ َصِريؼ َحْػَصة بِـْت ِسقِري
َج َأبِل َدَطا  :َأْخَرَجُف اِْبـ َأبِل َشقْبَة مِ ا َتَزوَّ َلؿَّ

َْكَصار َدَطا ُأَبّل ْبـ َكْعب ْٕ ا َكاَن َيْقم ا ام، َفَؾؿَّ َحاَبة َسبَْعة َأيَّ َوَزْيد ْبـ َثابِت  ،الصَّ

ا َصِعُؿقا َدَطا ُأَبّل َوَأْثـَك ،ائًِؿاَفَؽاَن ُأَبّل َص  :َوَغقْرمهَا  .َفَؾؿَّ

  (4/2/314.)الؿصـػإسـاده صحقح، وهق يف  ُ :قهت

( ملسو هيلع هللا ىلصَوَلْؿ ُيَققِّت الـَّبِّل ) :َقْقلف قال احلافظ: ـِ َٓ َيْقَمقْ َلْؿ َيْجَعؾ  :َأْي ، َيْقًما َو

يَجاب ًا َيْختَّص بِِف اإْلِ ْستِْحبَابأَْو  ،لِْؾَقلِقَؿِة َوْقتًا ُمَعقّـَ
ِ

ـْ  ،آ
َوُأِخَذ َذلَِؽ مِ

ْصاَلق  ه.ااإْلِ

مذهب الحـابؾة، والشافعقة أنَّ اإلجابة تجب يف الققم إول، وتستحبُّ  ُ :قهت

 يف الققم الثاين، ويف الققم الثالث ٓتستحب.

فِل َؿْدُطّق ـَوَقاَل اْلِعْؿَراكِّل: إِكََّؿا ُتْؽَره إَِذا َكاَن الْ :  قال احلافظ ابً ححش
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وَياكِّل ـالثَّالِث ُهَق الْ   َرُه الرُّ ل، َوَكَذا َصقَّ َوَّ ْٕ َواْستَبَْعَدُه َبْعض  ،َؿْدُطّق فِل ا

ـَ ـالْ  ِري َنَّ إِْصاَلق َكْقكف ِرَياء َوُسْؿَعة ُيْشِعر بَِلنَّ َذلَِؽ ُصـَِع  :َوَلقَْس بِبَِعقدٍ  ،ُؿتََلخِّ
ِ

ٕ

ـْ فِل َذلَِؽ ُمبَاَهاة َغالِبًا،  :َطا فِل ُكّؾ َيْقم فِْرَقةَوإَِذا َكُثَر الـَّاس َفدَ  ،لِْؾُؿبَاَهاةِ  َلْؿ َيُؽ

َْهِؾ  :َؿالِؽِقَّة، َقاَل ِطقَاضـَوإَِلك َما َجـََح إَِلقِْف اْلبَُخاِرّي َذَهَب الْ 
ِ

اِْستََحبَّ َأْصَحابـَا ٕ

َعة َكْقهنَا ُأْسبُقًطا ـْ َلْؿ ُيْدَع َقبْؾف َمَحّؾف إَِذا َدطَ  :َوَقاَل َبْعضفؿْ  :َقاَل  .السَّ ا فِل ُكّؾ َيْقم َم

ر َطَؾقِْفؿْ  َْمر فِل َكَراَهة  .َوَلْؿ ُيَؽرِّ ْٕ وَياكِّل، َوإَِذا َحَؿْؾـَا ا ـْ الرُّ َم َط َوَهَذا َشبِقف بَِؿا َتَؼدَّ

ابِع َوَما َبعْ  ،َوُسْؿَعة ،الثَّالِث َطَؾك َما إَِذا َكاَن ُهـَاَك ِرَياء  ه.اده َكَذلَِؽ َوُمبَاَهاة َكاَن الرَّ

مـ ُدطل مرة أخرى يف الققم الثاين وما بعده فال  :ُ نو قبل أثٌ عجد اهلل غفس اهللُ

يجب طؾقف الحضقر: ٕكف قد أجاب يف الققم إول، وأدَّى القاجب، وإن طؾؿ 

 فقفؿ فخًرا، ورياء، وسؿعة: فقؽره لف الحضقر.

د ُدطل قبؾ ذلؽ، أو حضر: وأما مـ ُدطل يف الققم الثاين، أو الثالث، ومل يؽـ ق

فقجب طؾقف الحضقر، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 ٌٖ جيٛظ زخٍٛ بٝت ؾٝ٘ تضاٜٚط يف غري زع٠ٛ ايٛي١ُٝ؟ ز:2ش َػأي١

ا ُدُخقُل َمـِْزٍل فِقِف ُصقَرةٌ (: 2٢2/1٢) الؿغـليف   قال ابً قذامة  :َفَلمَّ

ـْ َأَجؾِ 
ْطَقةِ مِ ٍم، َوإِكََّؿا ُأبِقَح َتْرُك الدَّ اِطل، بِنِْسَؼاِط ُحْرَمتِِف:  :فِ َفَؾقَْس بُِؿَحرَّ ُطُؼقَبًة لِؾدَّ

يَجادِِه الْ  اِطل اْلُخُروُج فِل ، ُؿـَْؽَر فِل َداِرهِ ـإِلِ ـْ َرآُه فِل َمـِْزِل الدَّ َٓ َيِجُب َطَؾك َم َو

ـِ ِزَيادٍ  تِْر َلْؿ إَذا َرَأى ُصَقًرا  :َضاِهِر َكاَلِم َأْحَؿَد: َفنِكَُّف َقاَل فِل ِرَواَيِة اْلَػْضِؾ ْب َطَؾك السِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.8/32٢) اإلكصاف( -194/1٢) الؿغـل (9/548 )البقان (5173 )الػتحاكظر:  (1)
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ـْ َأْن َيُؽقَن َطَؾك اْلِجَداِر. 
ـَ َدَخَؾ؟ َقاَل: ُهَق َأْسَفُؾ مِ ـْ َرآَها ِحق قِقَؾ: َفنِْن َلْؿ َيَرُه  َيُؽ

ـْ إَذا َرَأى 
َٓ ُتَضقِّْؼ َطَؾقْـَا، َوَلؽِ ـَ َأْيِديِفْؿ، َأَيْخُرُج؟ َفَؼاَل:  َّٓ ِطـَْد َوْضِع اْلِخَقاُن َبقْ إ

َخُفْؿ َوَكَفاُهْؿ.َهَذا وَ  َٓ َيْخُرُج. بَّ ًها،  :َوَهَذا َمْذَهُب َمالٍِؽ  َيْعـِل  َفنِكَُّف َكاَن َيْؽَرُهَفا َتـَزُّ

َمًة. َٓ َيَراَها ُمَحرَّ تُقِر، َأْو  َو َقُر َطَؾك السُّ : إَذا َكاَكْت الصُّ افِِعلِّ َوَقاَل َأْكثَُر أَْصَحاِب الشَّ

َنَّ الْ  َلؿْ  :َما َلقَْس بَِؿْقُصقءٍ 
ِ

ُخقُل: ٕ ـْ ـَيُجْز َلُف الدُّ ُف َلْق َلْؿ َيُؽ َكَّ
ِ

َٓ َتْدُخُؾُف، َوٕ َؿاَلئَِؽَة 

ـْ َأْجؾِفِ 
ْطَقةِ اْلَقاِجبَِة مِ ًما، َلَؿا َجاَز َتْرُك الدَّ  ه.اُمَحرَّ

الؽعبة وفقفا صقر ثؿ استدل ابـ قدامة لترجقح مذهبف بدخقل الـبل 
(1)

 ،

ىل أهؾ الذمة بلن يقسعقا أبقاب كـائِِسفؿيف شروصف ط وبلثر طؿر 
(2)

 ،

 وبِقَِعِفؿ: لقدخؾفا الؿسؾؿقن لؾؿبقت فقفا، والؿارة بدواهبؿ.

ٍم َفَؽَذلَِؽ اْلَؿـَاِزُل :  قال ابً قذامة َنَّ ُدُخقَل اْلَؽـَائِِس َواْلبِقَِع َغقُْر ُمَحرَّ
ِ

َوٕ

 َٓ َقُر َوَكْقُن اْلَؿاَلئَِؽِة  تِل فِقَفا الصُّ َٓ ُيقِجُب َتْحِريَؿ ُدُخقلِِف َطَؾقْـَا، َكَؿا َلْق  الَّ َتْدُخُؾُف 

َٓ َتْصَحُبُفؿْ  َٓ َيْحُرُم َطَؾْقـَا ُصْحَبُة ُرْفَؼٍة فِقَفا َجَرٌس َمَع َأنَّ اْلَؿاَلِئَؽَة   .َكاَن فِقِف َكْؾٌب، َو

ـْ َأْجؾِِف ُطُؼقَبًة لِ  قال:
ْطَقةِ مِ ـْ فِْعؾِِف، َوإِكََّؿا ُأبِقَح َتْرُك الدَّ َػاِطؾِِف، َوَزْجًرا َلُف َط

 ه.اَأْطَؾؿُ  َوَاهللُ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مؽة أبك أن يدخؾ  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل  لؿا قدم، قال:  ( طـ ابـ طباس16٢1أخرجف أيًضا البخاري ) (1)

ة إبراهقؿ وإسؿاطقؾ يف أيديفؿا مـ إزٓم فلخرج صقر ،وفقف ألفة فلمر هبا فلخرجت ،البقت

مل يدخؾ  ملسو هيلع هللا ىلص. وهذا الحديث واضح أكف «قاتؾفؿ اهلل لؼد طؾؿقا ما استؼسَم هبا قط» :ملسو هيلع هللا ىلصفؼال الـبل 

 إٓ بعد أن صفرت الؽعبة مـ الصقر.

اكظر تخريجف يف تحؼقؼـا لؾؿغـل ٓبـ قدامة، كسلل اهلل طز وجؾ أن يقسر صبعف  بٛطق٘. ذػٔ (2)

 (. 17٢٢ كتاب الجزية، تحت الؿسللة رقؿ )وكشره يف
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مـ إطذار يف ترك إجابة الدطقة يف القلقؿة أن يؽقن صعام صاحب  

القلقؿة مـ مؽسب حرام، أو يؽقن الؿدطق يف مؽان بعقد يشؼ طؾقف الحضقر، أو 

 يستلذن الؿدطق مـ الداطل بالتخؾُّػ، فقلذن لف يف ذلؽ.

ـْ  (9996)  َطَؾك َبْعِض كَِسائِفِ  ملسو هيلع هللا ىلصَأْوَلَؿ الـَّبِلُّ  :َقاَلْت  َصِػقََّة بِـِْت َشقْبََة  َوَط

ـْ َشِعقرٍ 
ـِ مِ ْي .. بُِؿدَّ َأْخَرَجُف الُبَخاِريُّ

(1)
 

ـْ َأَكٍس َقاَل: َأَقاَم الـَّبِلُّ  (9999) ـَ َخقْبََر  ملسو هيلع هللا ىلصَوَط َثاَلَث َلقَاٍل ُيبْـَك َطَؾقِْف  َوالَؿِديـَةِ َبقْ

َٓ َلْحٍؿ، َوَما َكاَن  ـْ ُخبٍْز َو
ـَ إَلك َولِقَؿتِِف، َفَؿا َكاَن فِقَفا مِ بَِصِػقََّة، َفَدَطْقُت الُؿْسؾِِؿق

َّٓ َأْن َأَمَر بِإَ  .  ِؼَل ُللْ ْكَطاِع َفبُِسَطْت، فَ فِقَفا إ ـُ ْؿ ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف َطَؾقَْفا التَّْؿُر َوإَقُِط َوالسَّ

. َوالؾَّْػُظ لِؾُبَخاِريِّ
(2)

 

 ناحلكم املستفاد من احلديي

يف هذيـ الحديثقـ دٓلة طىل أنَّ القلقؿة تجزئ بؿا تقسر، وٓ ُيشترط فقفا أن 

أومل »ع أن ٓ يؼؾ طـ شاة: لحديث: يذبح شاة، ولؽـ الؿستحب لؾؿستطق

 .«بشاة ولق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 5172أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

 (. 1365(، ومسؾؿ )5٢85أخرجف البخاري ) (2)
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ـْ  (9999) ـْ َرُجٍؾ مِ  إَذا اْجَتَؿَع َداِطَقاِن َفَلِجْب »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأْصَحاِب الـَّبِلِّ  َوَط

َواُه َأُبقَداُود َوَسـَُدُه َضِعقٌػ.. رَ «الَِّذي َسَبَؼ  َأْقَربَُفََم بَابًا، َفنِْن َسَبَؼ َأَحُدُهََم َفَلِجِب 
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 إشا اجتُع زاعٝإ؟ ز:1ش َػأي١

ـْ (: 196/1٢) الؿغـليف   قال ابً قذامة
َفنِْن َدَطاُه َرُجاَلِن، َوَلْؿ ُيْؿؽِ

َنَّ إَجاَبتَ  :اْلَجْؿُع َبقْـَُفَؿا، َوَسبََؼ أََحُدُهَؿا
ِ

ابَِؼ: ٕ ـَ َدَطاُه، َفَؾْؿ َأَجاَب السَّ ُف َوَجبَْت ِحق

َكََّفا َغقُْر ُمْؿؽِـٍَة َمَع إَجاَبِة 
ِ

َيُزْل اْلُقُجقُب بُِدَطاِء الثَّاكِل، َوَلْؿ َتِجْب إَجاَبُة الثَّاكِل: ٕ

لِ  َوَّ ْٕ ـْ الـَّبِلِّ َأَجاَب َأْقَرَبُفَؿا مِـُْف َباًبا: لَِؿا َرَوى َأُبق َداُود ، بِنِْسـَادِ  :َفنِْن اْستََقَيا :ا ِه َط

ُف َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص الَِّذي  إَذا اْجَتَؿَع َداِطَقاِن َفَلِجْب َأْقَربَُفََم بَابًا، َفنِْن َسَبَؼ َأَحُدُهََم َفَلِجِب »َأكَّ

ـْ َطائَِشَة، َقاَلْت: ُقْؾت: َيا َرُسقَل اهلل، «َسَبَؼ  ، إنَّ لِل َوَرَوى اْلُبَخاِريُّ بِنِْسـَادِِه َط

، َفنِ  ـِ ِفَؿا ُأْهِدي؟ َقاَل َجاَرْي ـْؽ بَابًا» :َلك َأيِّ «َأْقَربُُفََم ِم
(2)

 ، : ـْ أَْبَقاِب اْلبِرِّ
َنَّ َهَذا مِ

ِ
َوٕ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، مـ صريؼ أبل 7/275(، والبقفؼل )5/4٢8(، وكذلؽ أمحد )3756. أخرجف أبقداود )ععٝـ (1)

 .، بفرجؾ مـ أصحاب الـبل  خالد الدآين، طـ أبل العالء إودي، طـ محقد بـ طبدالرمحـ، طـ

بـ  وأبقالعالء إودي هق داود بـ طبداهلل وهق ثؼة، واختؾػ يف أبل خالد الدآين واسؿف يزيد 

طبدالرمحـ، فؼال ابـ معقـ والـسائل وأمحد: ٓ بلس بف. وقال أبقحاتؿ: صدوق ثؼة. وقال ابـ 

حديثف. وقال ابـ سعد: مـؽر  طدي: لف أحاديث صالحة ويف حديثف لقـ إٓ أكف مع لقـف يؽتب

الحديث. وقال ابـ حبان: كثقر الخطل فاحش القهؿ. وقال الحاكؿ: إن إئؿة الؿتؼدمقـ شفدوا لف 

(. والذي يظفر يل أن حديثف التفذيببالصدق واإلتؼان. وقال ابـ طبدالبر: لقس بحجة. )كذا يف 

 . ػرده: فإقرب تضعقػ حديثفٓ يـزل طـ الحسـ، ولؽـف تػرد بالحديث ومثؾف ٓ يحتؿؾ ت

 (.2259أخرجف البخاري برقؿ ) (2)
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َم بَِفِذِه الْ   ِحؿِ  :َفنِْن اْستََقَيا :َؿَعاكِلـَفُؼدِّ ـْ ِصَؾِة الرَّ
 :َأَجاَب َأْقَرَبُفَؿا َرِحًؿا: لَِؿا فِقِف مِ

ـُ الْ  :ـَُفَؿاَأَجاَب َأْديَ  :َفنِْن اْستََقَيا َنَّ اْلُؼْرَطَة ُتَعقِّ
ِ

ُؿْستَِحؼَّ ـَفنِْن اْستََقَيا أَْقَرَع َبقْـَُفَؿا: ٕ

 ه.اِطـَْد اْستَِقاِء اْلُحُؼقِق 

 ًانساجحوقال بعض الحـابؾة، والشافعقة بتؼديؿ الرحؿ طىل الجار،  ُ :قهت

تؼديؿ الجار: لحديث الباب، واهلل أطؾؿ.
(1)

  

رفقٌع طـد أبل داود وغقره، ولقس كؿا أومهف صـقع حديث الباب م تيبيُ:

 أكف مقققف. الحافظ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/485-486.)البقان (8/333-334 )اإلكصافاكظر:  (1)
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ـْ َأبِل ُجَحقَْػَة  (9990)   َوَط

ِ
. َرَواُه «َٓ آُكُؾ ُمتَّؽًِئا»: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

. الُبَخاِريُّ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 ا.ا٭نٌ َته٦ّ ز:1ش َػأي١

 دلَّ حديث الباب طىل كراهة ذلؽ.

 :واخُتؾِػ يف تػسقر آتؽاء 

 هق الؿتؿؽـ يف جؾقسف مـ التربع، وشبفف، الؿعتؿد طىل القصاء تحتف.فقيل: 

، وهق ترجقح اإلمام ابـ ًىرا انقٌل أقسةهق الؿقؾ طىل أحد الشؼقـ.  وقيل:

، واهلل أطؾؿ.طثقؿقـ 
(2)

  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 5399( )5398أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

  (5/382.)الـقؾ (5398 )الػتحاكظر:  (2)
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ـْ  (9999) ـِ َأبِل َسؾَ  َوَط   َؿَة ُطَؿَر ْب

ِ
َيا ُغاَلُم َسؿِّ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل لِل َرُسقُل اهلل

َّا َيؾِقَؽ  اهللَ 
ِ
. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.«َوُكْؾ بَِقِؿقـِؽ َوُكْؾ م

(1)
 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 ذهِ ايتػ١ُٝ ع٢ً ايٛعاّ. ز:1ش َػأي١

: َأْجَؿَع اْلُعَؾَؿاء َطَؾك َقاَل الـََّقِويُّ  (5376 :)الػتحيف   قال احلافظ

لف َعام فِل َأوَّ ْسِؿَقة َطَؾك الطَّ ْستِْحَباب َكَظر،  .اِْستِْحَباب التَّ
ِ

ْجَؿاع َطَؾك آ َوفِل َكْؼؾ اإْلِ

ْستِ 
ِ

َّٓ إِْن ُأِريَد بِآ ُف َراِجح اْلِػْعؾإِ َّٓ َفَؼْد َذَهب َجَؿاَطة إِ  ْحَباِب َأكَّ  ها.َلك ُوُجقب َذلَِؽ َوإِ

َوالّصِحقُح ُوُجقُب  (2/397-398 :)زاد الؿعاديف   قال ابً القيه

َْكؾِ  ْٕ َْمِر بَِفا  ،التّْسِؿقَِة ِطـَْد ا ْٕ َْصَحاِب َأْحَؿَد، َوَأَحادِيُث ا
ِ

ـِ ٕ َوُهَق أََحُد اْلَقْجَفقْ

َٓ إْجَؿاَع يُ  َٓ ُمَعاِرَض َلَفا، َو ـْ َصِحقَحٌة َصِريَحٌة َو َسّقُغ ُمَخاَلَػتََفا َوُيْخِرُجَفا َط

 ه.اَضاِهِرَها، َوَتاِرُكَفا َشِريُؽُف الّشقَْطاُن فِل َصَعامِِف َوَشَرابِفِ 

، وهق ققل الظاهرية، والشقكاين.انصحيحهق  ًانقٌل ثبنٌجٌة
(2)

 

 َٔ ْػٞ ايتػ١ُٝ يف أٚي٘؟ ز:2ش َػأي١

فقؼقل حقـ جاءت أحاديث مجؿقطفا يرتؼل إىل الصحة أنَّ مـ كسل يف أولف، 

جاء ذلؽ مـ حديث ابـ مسعقد، وطائشة، وأمقة بـ  «بسؿ اهلل أولف وآخره»يذكر: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2٢22(، ومسؾؿ )5376أخرجف البخاري ) (1)

 (.1٢23) الؿحىل (5/379 )الـقؾواكظر:  (2)
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.مخشل 

(1)
  

، وقال الـقوي: «بسؿ اهلل»ضاهر إدلة القاردة أنَّ صػة التسؿقة  تيبيُ:

إفضؾ أن يؼقل: )بسؿ اهلل الرمحـ الرحقؿ(، قال الحافظ: ومل أَر لؿا ادَّطاه مـ 

ا.إفضؾقة دلقاًل  خاصا
(2)

  

 ا٭نٌ بايُٝني. ز:3ش َػأي١

ٓ »دلَّ حديث الباب طىل وجقب إكؾ بالقؿقـ، ويدل طؾقف أيًضا حديث: 

، «تلكؾقا بالشَمل، وٓ تشربقا بالشَمل؛ فننَّ الشقطان يلكؾ بشَملف، ويشرب بشَملف

 وسقليت يف آخر الباب.

 (: أنَّ الـبل 2٢21) صحقح مسؾؿوكذا حديث سؾؿة بـ إكقع يف 

 «ٓ استطعت»قال: ٓ أستطقع. قال:  «كؾ بقؿقـؽ»رجاًل يلكؾ بشؿالف قال:  رأى

 ما مـعف إٓ الؽبر، فؿا رفعفا إىل فقف.

وقد قال بالقجقب مجاطٌة مـ الشافعقة، والحـابؾة، وقال بف ابـ العربل، 

والشقكاين وغقرهؿ، وقال الجؿفقر بالؽراهة فؼط.
(3)

 

 ا٭نٌ مما ًٜٝ٘. ز:4ش َػأي١

سـة متػؼ  «كؾ ما يؾقؽ»(: ققلف: 5/298) الؿػفؿيف   قال القشطيب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1965.)اإلرواءاكظر:  (1)

(2) الػتح (5376.) 

  (6/171.)سبؾ السالم( 2٢2٢) شرح مسؾؿ( 5/38٢) الـقؾ (5376 )الػتحاكظر:  (3)
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طؾقفا، وخالففا مؽروه شديد آستؼباح، لؽـ إذا كان الطعام كقًطا واحًدا، وسبب  

آستؼباح أنَّ كؾ آكؾ كالحائز لؿا يؾقف مـ الطعام، فلخذ الغقر لف تعد طؾقف مع ما 

فقف مـ إضفار  يف ذلؽ مـ تؼزز الـػقس مؿا خاضت فقف إيدي وإصابع، ولؿا

الحرص طىل الطعام، والـفؿ، ثؿ هق سقء أدب مـ غقر فائدة إذا كان الطعام كقًطا 

واحًدا، وأما إذا اختؾػت أكقاع الطعام: فؼد أباح ذلؽ العؾؿاء: إذ لقس فقف شلء 

 همـ تؾؽ إمقر الؿستؼبحة.ا

لؿا أومل  أنَّ الـبل  الصحقحقـيف  ويميد حديث الباب حديث أكس 

.«اذكرو اسؿ اهلل، ولقلكؾ كؾ رجؾ ما يؾقف» زيـب قال لؾـاس: طىل
(1)

 

ُدطل إىل صعام، فؽان  أنَّ الـبل  وقد أخرج الشقخان مـ حديث أكس 

باء مـ حقايل الصحػة. معف أكس، قال أكس: فرأيت الـبل  يتتبع الدُّ
(2)

 

ا بقـ طىل ما إذا مل يعرف مـ صاحبف كراهة ذلؽ: مجعً  وقد محؾف البخاري 

 إدلة.

وكؼؾ ابـ بطال طـ مالؽ أكف قال: إنَّ الؿماكؾ ٕهؾف وخدمف ُيباح لف أن يتبع 

شفقتف حقث رآها إذا طؾؿ أنَّ ذلؽ ٓ ُيؽره مـف، فنذا طؾؿ كراهتفؿ لذلؽ مل يلكؾ 

 إٓ مؿا يؾقف.

إىل الطعام: ٕكف طؾؿ أنَّ أحًدا ٓ  ملسو هيلع هللا ىلصوقال أيًضا: إكؿا جالت يد رسقل اهلل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( مـ ]كتاب الـؽاح[، وهق طـد البخاري معؾًؼا.94(، ومسؾؿ )5163أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

 (.2٢41(، ومسؾؿ برقؿ )5436( )5379قؿ )أخرجف البخاري بر (2)
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ؽ مـف، وٓ يتؼذره، بؾ كاكقا يتبركقن بريؼف، ومؿاسة يده، بؾ كاكقا يؽره ذل 

يتبادرون إىل كخامتف، فقتدلؽقن هبا، فؽذلؽ مـ مل يتؼذر مـ مماكؾف يجقز لف أن 

 يلكؾ وحده. وفقف كظر. ملسو هيلع هللا ىلصتجقل يده يف الصحػة. وققؾ: كان الـبل 

 لقس يف الحديث أكف أكؾ الدباء مؿا يظ غقره. وقال ابً حضو:

 قف كظر أيًضا. والذي أجاب بف البخاري هق الجقاب الؿرضل.وف

وقد ذهب ابـ حزم إىل أكف ٓ يجقز لف أن يلكؾ مؿا يظ غقره: لظاهر إمر، 

ولقس ذلؽ ببعقد إذا تلذى صاحبف بذلؽ، واهلل أطؾؿ، وهق مـؼقل طـ الشافعل.
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/381.)الـقؾ( 1٢21) الؿحىل (5379 )الػتحاكظر:  (1)
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ـِ َطبَّاٍس  (9999) ـِ اْب ـْ َثِريٍد، َفَؼاَل: ُأتَِل بَِؼْصعَ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ  َوَط
ُكُؾقا »ٍة مِ

ـْ َجَقاكِبَِفا ـْ َوسْ ِم َٓ َتْلُكُؾقا ِم ـِْزُل فِل َوسْ طِ ، َو . َرَواُه إَْرَبَعُة، «َفاطِ َفا، َفنِنَّ الَبَرَكَة َت

.، َوَسـَُدُه َصِحقٌح َوَهَذا َلْػُظ الـََّسائِلِّ 
(1)

 

 ألحكام املستفادة من احلديثاملسائل وا

 ا٭نٌ َٔ ٚغط ايٛعاّ. ز:1ش َػأي١

دلَّ الحديث طىل الـفل طـ ذلؽ، ومجفقر الػؼفاء طىل الؽراهة، وطـ بعضفؿ 

تحريؿ ذلؽ، ُكؼؾ طـ الشافعل، وقال بف ابـ حزم، وهق اختقار الصـعاين.
(2)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وابـ 4/175) الؽبرى(، والـسائل يف 18٢5(، والترمذي )3772. رواه أبقداود )صرٝس (1)

 . وإسـاده(، مـ صرق طـ ططاء بـ السائب، طـ سعقد بـ جبقر، طـ ابـ طباس 3277ماجف )

صحقح، وططاء وإن كان قد اختؾط ففذا الحديث قد رواه طـف شعبة وسػقان ومها مؿـ سؿع مـف 

 قبؾ اختالصف. 

 (.1٢21) الؿحىل (5/381 )كقؾ إوصار( 6/17٢) سبؾ السالماكظر:  (2)
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ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (9999)   َقاَل: َما َطاَب َرُسقُل  َوَط

ِ
، َكاَن إَذا طُّ َصَعاًما قَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.. اْشتََفك َشقْئًا َأَكَؾُف، َوإِْن َكِرَهُف َتَرَكفُ 
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 عٝب ايٛعاّ. ز:1ش َػأي١

ا اْلَحَرام َفَؽاَن  ،اْلـُؿبَاح الطََّعام َأْي (: 54٢9) الػتحيف   قال احلافظ أَمَّ

ـْ ِجَفة اْلِخْؾَؼة ،َوَيُذّمفُ  ،َيِعقبفُ 
 :َوَيـَْفك َطـُْف، َوَذَهَب َبْعضفْؿ إَِلك َأنَّ اْلَعقْب إِْن َكاَن مِ

ـَْعة ،ُكِرهَ  ـْ ِجَفة الصَّ
َنَّ َصـَْعة اهلل :َوإِْن َكاَن مِ

ِ
َوَصـَْعة  ،َٓ ُتَعاب َلْؿ ُيْؽَره، َقاَل: ٕ

َدمِقِّ  ْٔ ـَ ُتَعاب. ُقْؾت: َوَالَِّذي َيْظَفر التَّْعِؿقؿا اكِع :ق َقاَل  .َفنِنَّ فِقِف َكْسر َقْؾب الصَّ

ـْ آَداب الطََّعام الْ 
َٓ ُيَعاب، َكَؼْقلِفِ ـالـََّقِوّي: مِ َدة أَْن  َقؾِقؾ  ،َحامِض ،َمالِح :ُؿتََلكِّ

 ه.اَوَكْحق َذلَِؽ  ،َغقْر َكاِضج ،َرقِقؼ ،َغؾِقظ ،اْلِؿْؾح

ـْ َجابٍِر  (9999) ـِ الـَّبِلِّ  ،َوَط ََملِ » َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَط ْقَطاَن َٓ َتْلُكُؾقا بِالشِّ ، َفنِنَّ الشَّ

ََملِ  . َرَواُه ُمْسؾٌِؿ.«َيْلُكُؾ بِالشِّ
(2)

 

 احلكم املستفاد من احلديث

شرب هبا، وأنَّ ذلؽ مـ يف هذا الحديث دٓلة طىل تحريؿ إكؾ بالشؿال، وال

 أطؿال الشقطان، وقد تؼدم ذكر الؿسللة قريبًا.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2٢64(، ومسؾؿ )54٢9أخرجف البخاري ) (1)

 (. 2٢19أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (2)



 ١َُٔ َٛٔيٝ  377 َباُب اي

 
ـْ َأبِل َقتَاَدَة  (9999) ْس  إَذا َشرَِب َأَحُدُكؿْ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ  َوَط ـَػَّ َفاَل َيَت

. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.«فِل اإِلَكاءِ 
(1)

 

َبِل َداُود طَ  (9999)
ِ

ـِ َطبَّاٍس َوٕ ـُْػُخ فِقفِ »: َكْحُقُه، َوَزادَ  ـِ اْب َحُف «َوَي . َوَصحَّ

.التِّْرمِِذيُّ 
(2)

 

 دييناملسائل واألحكام املستفادة من احل

 ايٓؿذ يف ايؿطاب ٚايٛعاّ. ز:1ش َػأي١

طـ التـػس يف اإلكاء إكؿا  ملسو هيلع هللا ىلص(: هنقف 5/288) الؿػفؿيف   قال القشطيب

زاق يخرج مـ الػؿ، أو بريح كريفة تتعؾؼ هق لئال يتـػس فقف: فقتؼذر الؿاء بب

 هبالؿاء.ا

(: وهذا الـفل لؾتلدب إلرادة الؿبالغة يف 153) الػتحيف   قال احلافظ

الـظافة: إذ قد يخرج مع الـػس بصاق، أو مخاط، أو بخار رديء، فقؽسبف رائحة 

 هكريفة، فقتؼذر هبا هق أو غقره طـ شربف.ا

(: قال العؾؿاء: والـفل طـ التـػس 267) شرح مسؾؿيف   وقال اليووي

يف اإلكاء هق مـ صريؼ إدب: مخافة مـ تؼذيره، وكتـف، وسؼقط شلء مـ الػؿ، 

 هوإكػ فقف، وكحق ذلؽ، واهلل أطؾؿ.ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 267(، ومسؾؿ )153أخرجف البخاري ) (1)

 (، وإسـاده صحقح. 1888(، والترمذي )3728أخرجف أبقداود ) (2)



 378 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 
(: فقف دٓلة طىل تحريؿ 6/172) سبؾ السالميف   وقال الصيعاىي

 هالـػخ يف اإلكاء.ا

هنك أن يـػخ يف »(، بؾػظ: 1/3٢9أمحُد ) وأخرج حديَث ابـ طباس 

 (592 ،)الصحقح الؿسـد مؿا لقس يف الصحقحقـ، وهق يف «الطعام والشراب

فالـفل يشؿؾ الطعام والشراب.
(1)

  

 بعض اٯزاب اييت مل تتٓاٚهلا ا٭ذازٜث ايػابك١. ز:2ش َػأي١

: مـ أداب يف ذلؽ: الحؿد، والثـاء طىل اهلل بعد إكؾ: لؼقلف  (1

د أن يلكؾ إكؾة فقحؿده طؾقفا، ويشرب الشربة إن اهلل لقرضك طـ العب»

 .(، مـ حديث أكس بـ مالؽ 2734أخرجف مسؾؿ ) «فقحؿده طؾقفا

 ﴾ۇ ڭ﴿غسؾ القديـ قبؾ الطعام لؿـ احتاج ذلؽ: لؼقلف تعاىل:  (2

، [222البؼرة:] ﴾ۋ  ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ﴿، وققلف تعاىل: [4الؿدثر: ]

عام.ومل يثبت حديٌث يف الحث طىل غسؾ القديـ قبؾ الط
(2)

  

أكف غسؾ يديف بعد  غسؾ القديـ بعد الطعام، وقد ثبت طـ الـبل  (3

( وغقره، مـ حديث 269) طؿؾ الققم والؾقؾةالطعام. أخرجف الـسائل يف 

(، مـ حديث 3852) ســ أبل داود، بنسـاد حسـ، ويف أبل هريرة 

ابف مـ كام ويف يده غؿر ومل يغسؾف، فلص»قال:  طـ الـبل  أبل هريرة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/19٢) مـار السبقؾاكظر:  (1)

  (168.)السؾسؾة الضعقػة (1963( )1964 )اإلرواءاكظر:  (2)



 ١َُٔ َٛٔيٝ  379 َباُب اي

 
 ،وإسـاده صحقح.«شلٌء، فال يؾقمـ إٓ كػسف

ُيستحب لف إكؾ بثالث أصابع، وٓ يؿسح يده حتك يؾعؼفا، ثبت  (4

(، مـ حديث 2٢32( )2٢34) صحقح مسؾؿيف  ذلؽ طـ الـبل 

 .أكس بـ مالؽ، وكعب بـ مالؽ 

 صحقح مسؾؿيستحب لعؼ إصابع، والصحػة: لحديث جابر يف  (5

إكؽؿ ٓ »أمر بؾعؼ إصابع والصحػة، وقال:   (: أنَّ الـبل2٢33)

 .«تدرون يف أي صعامؽؿ البركة

يستحب إذا سؼطت الؾؼؿة أن يلخذها، ويؿقط طـفا إذى، ويلكؾفا،  (6

(، مـ 2٢33( )2٢34) صحقح مسؾؿكؿا يف  أمر بذلؽ الـبل 

 .حديث جابر، وأكس 

بؼائف تـبعث يستحب لف أن يزيؾ فضؾ الطعام الذي بقـ أسـاكف: ٕكف ب (7

معجؿ كؿا يف  الريح الؽريفة، وتقهـ إضراس، وثبت طـ ابـ طؿر 

أكف قال: إن فضؾ الطعام الذي يبؼك بقـ إضراس يقهـ  الطبراين

  (1974.)اإلرواءإضراس. وصححف اإلمام إلباين يف 

كؿا  ُيؽره أكؾ الطعام الشديد الحرارة، وقد صحَّ طـ أبل هريرة  (8

(، أكف كان يؼقل: ٓ يمكؾ صعام حتك يذهب 7/28٢) بقفؼلســ اليف 

  (1978.)اإلرواءبخاره. وصححف اإلمام إلباين يف 

ُأيت بصحػة  مرفقًطا أنَّ الـبل  وقد أخرج الطبراين طـ أبل هريرة 



 38٢ ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

، ويف إسـاده: طبد اهلل بـ يزيد «الؾفؿ ٓ تطعؿـا كاًرا»تػقر، فرفع يده مـفا، فؼال:  

وهق ضعقػ، وبالل بـ أبل هريرة، وهق مجفقل، وقد ضعػف اإلمام البؽري، 

  (1978.)اإلرواءإلباين يف 

إكف أطظؿ »أكف قال يف الطعام الذي ذهب فقره:  وقد صحَّ طـ الـبل 

(، مـ 7/28٢(، والبقفؼل )4/118(، والحاكؿ )6/35٢أخرجف أمحد ) «لؾبركة

  (392.)ة الصحقحةالسؾسؾ، وهق يف حديث أسؿاء بـت أبل بؽر 



 ِِ  381 َباُب ايٜكِػ

 
ِِ ُب ايكَِش  بَا

ِِ  َباُب ايَكِش

ـْ َطائَِشةَ  (9996)    َط
ِ
َيْؼِسُؿ َفقَْعِدُل، َوَيُؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَلْت: َكاَن َرُسقُل اهلل

َٓ َأْمؾُِؽ ، َفاَل َتُؾْؿـِل فِقََم َتْؿؾُِؽ الؾُفؿَّ َهَذا َقْسِؿل فِقََم َأْمؾُِؽ » . َرَواُه إَْرَبَعُة، «َو

َح التِّْرمِِذيُّ إْرَساَلُف. ـْ َرجَّ
ـُ ِحبَّاَن َوالَحاكُِؿ، َوَلؽِ َحُف اْب َوَصحَّ

(1)
 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (9999) ـْ َكاَكْت َلُف اْمَرَأَتانِ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلِّ  َأنَّ  َوَط َفََمَل إَلك  َم

ُف َمائٌِؾ  . َرَواُه َأْحَؿُد، َوإَْرَبَعُة، َوَسـَُدُه َصِحقٌح.«إْحَداُهََم َجاَء َيْقَم الِؼَقاَمِة َوِشؼُّ
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 114٢(، والترمذي )7/64(، والـسائل )2134. أخرجف أبقداود )ععٝـ ايطاجس إضغاي٘ (1)

(، كؾفؿ مـ صريؼ محاد بـ سؾؿة 2/187(، والحاكؿ )42٢5(، وابـ حبان )1971اجف )وابـ م

طـ أيقب طـ أبل قالبف طـ طبداهلل بـ يزيد طـ طائشة بف. وقد خقلػ محاد بـ سؾؿة يف إسـاد 

الحديث، فؼد رواه محاد بـ زيد وابـ طؾقة وغقرمها طـ أيقب طـ أبل قالبة مرساًل، ورجح 

لؾترمذي  العؾؾ الؽبقرقزرطة والترمذي وأشار إىل ذلؽ الـسائل. اكظر: الؿرسؾ البخاري وأب

  (25111 .)تحؼقؼ الؿسـد(، و 1/425) طؾؾ ابـ أبل حاتؿ(، و 1/448)

(، وابـ 7/63(، والـسائل )1141(، والترمذي )2133(، وأبقداود )2/295أخرجف أمحد ) (2)

تادة طـ الـضر بـ أكس طـ بشقر بـ هنقؽ طـ (، كؾفؿ مـ صريؼ مهام بـ يحقك طـ ق1969ماجف )

 أبل هريرة بف. وهذا إسـاد ضاهره الصحة رجالف رجال الشقخقـ. 

ولؽـ روى الحديث هشام الدستقائل وسعقد بـ أبل طروبة طـ قتادة قال: كان يؼال: مـ 

هشام  كاكت... فذكره. قال الترمذي طؼب الحديث: إكؿا أسـد هذا مهام بـ يحقك طـ قتادة، ورواه

 هالدستقائل طـ قتادة قال: كان يؼال... وٓ كعرف هذا الحديث مرفقًطا إٓ مـ حديث مهام. ا

( ثؿ رجح حديث مهام فؼال: وحديث 1/449) العؾؾ الؽبقرورواية سعقد ذكرها الترمذي يف 

ص  أحاديث معؾةهذا الحديث يف  مهام أشبف وهق ثؼة حافظ. وقد ذكر شقخـا القادطل 

(4٢7).  



 382 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 
 ناملسائل واألحكام املستفادة من احلديي

 تعسيف القطه وحلنُ:

 الَؼْسؿ: هق بػتح الؼاف، وسؽقن السقـ، مصدر: قسؿت الشلَء َقْسًؿا.

د بف هـا أن يسقي الرجؾ بقـ زوجاتف يف الؿبقت، والـػؼة، والؽسقة، والؿرا

 والعطايا.

ـَ َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ فِل (: 235/1٢) الؿغـلكؿا يف   قال ابً قذامة َٓ َكْعَؾُؿ َبقْ

ْوَجاِت فِل اْلَؼْسِؿ ِخاَلًفا، َوَقْد َقاَل اهللُ  ـَ الزَّ  ۉ﴿َتَعاَلك:  ُوُجقِب التَّْسِقَيِة َبقْ

 ثؿ استدل بحديثل الباب.ه اَؿقِْؾ َمْعُروٌف.ـَوَلقَْس َمَع الْ ، [19الـساء:] ﴾ۉ

 عُاز ايٜكِػِ. ز:1ش َػأي١

قُْؾ : الؿؼـعيف   قال ابً قذامة ـْ َمِعقَْشتُف بِالَّؾقِؾ َوِطَؿاُد اْلَؼْسِؿ الؾَّ َّٓ لِؿ ِ : إ

 َكاْلَحاِرِس.

َنَّ : الؿغـليف   وقال
ِ

يَقاِء،  َٓ ِخاَلَف فِل َهَذا: َوَذلَِؽ ٕ ـِ َواإْلِ َؽ الؾَّقَْؾ لِؾسَّ

ـُ إَلك َأْهؾِِف، َوَيـَاُم فِل فَِراِشِف َمَع َزْوَجتِِف َطاَدًة،  ْكَساُن إَلك َمـِْزلِِف، َوَيْسُؽ َيْلِوي فِقِف اإْلِ

ْشتَِغاِل.
ِ

ِب، َوآ  ڤ ٹ ﴿ :َتَعاَلك َقاَل اهللُ  َوالـََّفاَر لِْؾَؿَعاِش، َواْلُخُروِج، َوالتََّؽسُّ

 - 1٢الـبل:] ﴾ ڃ     ڃ ڃ *   ڄ ڄ ڄ ﴿َوَقاَل َتَعاَلك:  ،[96إكعام: ] ﴾ڤ

الؼصص: ] ﴾ڎ   ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ    ڇ ڇ ڇ ڇ چ﴿ :َوَقاَل  ،[11



 ِِ  383 َباُب ايٜكِػ

 
ـَ كَِسائِِف َلقَْؾًة َوَلقَْؾًة، َوَيُؽقُن فِل الـََّفاِر فِل َمَعاِشِف،  :[73 ُجُؾ َبقْ َفَعَؾك َهَذا َيْؼِسُؿ الرَّ

ـْ َمَعاُشُف بِالؾَّقِْؾ، َوَقَضاِء ُحؼُ  َّٓ َأْن َيُؽقَن مِؿَّ ا ُيبَاُح َلُف، إ قِق الـَّاِس، َوَما َشاَء مِؿَّ

ـْ َأْشبََفُفؿْ  اِس َوَم ِف  :َكاْلُحرَّ ـَ كَِسائِِف بِالـََّفاِر، َوَيُؽقُن الؾَّقُْؾ فِل َحؼِّ َفنِكَُّف َيْؼِسُؿ َبقْ

هاَكالـََّفاِر فِل َحؼِّ َغقِْرِه.
(1)

  

َوالـََّفاُر َيْدُخُؾ فِل اْلَؼْسِؿ َتبًَعا (: -242/1٢) الؿغـليف   ابً قذامة قال

قِْؾ: بَِدلِقِؾ َما ُرِوَي َأنَّ َسْقَدَة َوَهبَْت َيْقَمَفا لَِعائَِشَة. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف. لِؾَّ
(2)

 :َوَقاَلْت َطائَِشةُ  

فِل َبقْتِل، َوفِل َيْقمِل. ملسو هيلع هللا ىلص ُقبَِض َرُسقُل اهلل
(3)

َكَفاًرا. َوَيتْبَُع  ملسو هيلع هللا ىلصَوإِكََّؿا ُقبَِض الـَّبِلُّ  

قَْؾَة الْ  قَْؾ ـاْلقَْقُم الؾَّ ْفِر الؾَّ ُل الشَّ َنَّ الـََّفاَر َتابٌِع لِؾَّقِْؾ، َولَِفَذا َيُؽقُن َأوَّ
ِ

َوَلْق  ،َؿاِضقََة: ٕ

فْ  :َكَذَر اْطتَِؽاَف َشْفرٍ  ِر الَِّذي َقبَْؾُف، َوَيْخُرُج مِـُْف َدَخَؾ ُمْعتََؽَػُف َقبَْؾ ُغُروِب َشْؿِس الشَّ

َبْعَد ُغُروِب َشْؿِس آِخِر َيْقٍم مِـُْف، َفقَبَْدُأ بِالؾَّقِْؾ، َوإِْن َأَحبَّ َأْن َيْجَعَؾ الـََّفاَر ُمَضاًفا 

َٓ َيتََػاَوُت  َنَّ َذلَِؽ 
ِ

بُُف َجاَز: ٕ قِْؾ الَِّذي َيتََعؼَّ  ه.اإَلك الؾَّ

َٜٞكٔػِ املطٜض، ٚاجمل ز:2ش َػأي١  بٛب، ٚايعٓني، ٚاشبضٞ؟ٌٖ 

 ،َؿِريُض ـَوَيْؼِسُؿ الْ (: 236/1٢) الؿغـليف   قال أبو حمنذ بً قذامة

ـُ  ،َؿْجبُقُب ـَوالْ  ، ، َواْلَخِصلُّ  ،َواْلُخـْثَك ،َواْلِعـِّق افِِعلُّ ، َوالشَّ َوبَِذلَِؽ َقاَل الثَّْقِريُّ

َنَّ اْلَؼْسَؿ لأِْلُْكِس، وَ 
ِ

ْأِي: ٕ َٓ َيَطُل.َوَأْصَحاُب الرَّ ـْ  َوَقْد َرَوْت  َذلَِؽ َحاِصٌؾ مِؿَّ

ا َكاَن فِل َمَرِضِف َجَعَؾ َيُدوُر فِل كَِسائِِف، َوَيُؼقُل: ـلَ  ملسو هيلع هللا ىلص َطائَِشُة َأنَّ َرُسقَل اهلل ـَ َأَكا »ؿَّ َأْي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/617.)الشرح الؽبقر( 242/1٢) الؿغـلاكظر:  (1)

 (.1٢6٢رقؿ ) البؾقغسقليت يف  (2)

 (.4451( )4449أخرجف البخاري برقؿ ) (3)



 384 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 
ـَ َأَكا َغًدا؟ َرَواُه اْلُبَخاِريُّ  «َغًدا؟ َأْي

(1)
ّـَ فِل اْلَؽْقِن َفنِْن َشؼَّ َطَؾقِْف َذلَِؽ، اْستَْلَذكَ  : ُف

، َكَؿا َفَعَؾ الـَّبِلُّ  ّـَ  .ملسو هيلع هللا ىلصِطـَْد إْحَداُه

ّـَ بِاْلُؼْرَطةِ  :َفنِْن َلْؿ َيْلَذنَّ َلفُ  قال: ّـَ َجِؿقًعا إْن  ،أََقاَم ِطـَْد إْحَداُه َأْو اْطتََزَلُف

.  هاَأَحبَّ

وإن كاكت واحدة مـفـ تحسـ آطتـاء بف يف مرضف: فال يبعد جقاز  ُ :قهت

، واهلل أطؾؿ.بؼا ئف طـدها، وإن مل يلذنَّ
(2)

  

َٜٞكٔػِ اجملٕٓٛ؟ ز:3ش َػأي١  ٌٖ 

َٓ (: 236/1٢) الؿغـليف   قال ابً قذامة ْوُج َمْجـُقًكا  َفنِْن َكاَن الزَّ

 َٓ ُف  َكَّ
ِ

، َوإِْن َكاَن ُيَخاُف مِـُْف، َفاَل َقْسَؿ َطَؾقِْف: ٕ ّـَ ُيَخاُف مِـُْف، َصاَف بِِف اْلَقلِلُّ َطَؾقِْف

َٓ َفائَِدةٌ يَ  ، ُثؿَّ َأَفاَق ، ْحُصُؾ مِـُْف ُأْكٌس َو ّـَ َوإِْن َلْؿ َيْعِدْل اْلَقلِلُّ فِل اْلَؼْسِؿ َبقْـَُف

تِِف، َفَؾِزَمُف إيَػاُؤُه َحاَل ـالْ  َكَُّف َحؼٌّ َثبََت فِل ذِمَّ
ِ

َؿْجـُقُن، َفَعَؾقِْف َأْن َيْؼِضَل لِْؾَؿْظُؾقَمِة: ٕ

َفاَقةِ   ه.ااإْلِ

ِ  ز:4ش َػأي١ يًُطٜغىىىىىىى١، ٚايطتكىىىىىىىا٤، ٚاسبىىىىىىىا٥ض، ٚايٓؿػىىىىىىىا٤،  ٖىىىىىىٌ ٜكػىىىىىىى

١ََ، ٚايضػري٠؟ ُُِرِط  ٚايى

ْتَؼاِء، (: 236/1٢) الؿغـليف   قال ابً قذامة َوُيْؼَسُؿ لِْؾَؿِريَضِة، َوالرَّ

ِغقَرةِ الْ ـَواْلَحائِِض، َوالـَُّػَساِء، َوالْ  ّـَ َسَقاٌء فِل ـُؿْحِرَمِة، َوالصَّ ُف ـِ َوْصُمَها، َوُكؾُّ ُؿْؿؽِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1٢63رقؿ ) البؾقغسقليت يف  (1)

  (9/36.)إوسطاكظر:  (2)



 ِِ  385 َباُب ايٜكِػ

ـْ َغقِْرِهْؿ  اْلَؼْسِؿ.  َٓ َكْعَؾُؿ َط ْأي، َو ، َوأَْصَحاُب الرَّ افِِعلُّ َوبَِذلَِؽ َقاَل َمالٌِؽ، َوالشَّ

يَقاءُ  ِخاَلَفُفْؿ. َنَّ اْلَؼْصَد اإْلِ
ِ

تِل َضاَهَر مِـَْفا: ٕ ـُ  ،َوَكَذلَِؽ الَّ َؽ ُْكُس، َوُهَق  ،َوالسَّ ْٕ َوا

ّـَ  ه.اَحاِصٌؾ َلُف
(1)

  

 ١ْٛ؟ٌٖ ٜكػِ يًُحٓ ز:5ش َػأي١

ا الْ (: 237/1٢) الؿغـليف   قال ابً قذامة َٓ  :َؿْجـُقَكةُ ـَوَأمَّ َفنِْن َكاَكْت 

َٓ َيْلَمـَُفا َطَؾك  ُف  َكَّ
ِ

ِحقَحِة، َوإِْن َخاَف مِـَْفا، َفاَل َقْسَؿ َلَفا: ٕ ُيَخاُف مِـَْفا، َفِفَل َكالصَّ

َٓ بَِفا َٓ َيْحُصُؾ َلَفا ُأْكٌس َو  ه.اَكْػِسِف، َو

 ٌ ًٜعَ٘ قػِ ا٫بتسا٤؟ٖ ز:6ش َػأي١

ومعـك قسؿ آبتداء أكف يؾزمف أن يبقت طـد امرأتف إذا كان لف واحدة لقؾة مـ 

 كؾ أربع لقال، وإن كان لف أربع كسقة فؽؾ واحدة مـفـ لقؾة مـ كؾ أربع لقال.

وبتعبقر آخر: إن كان لف امرأة لقس لف ترك الؿبقت طـدها أكثر مـ ثالث لقاٍل، 

ان فؾقس لف أن يترك الؿبقت طـد واحدة مـفؿا أكثر مـ لقؾتقـ، وإن كان لف امرأت

 وهؽذا.

  ،فؿذهب أمحد وجقبف، وهق ققل الثقري، وأبل ثقر، مامل يؽـ لف طذر

ا»واستدلقا طىل ذلؽ بحديث:  ، وبؼصة كعب بـ سقر «وإنَّ ٕهؾؽ طؾقؽ حؼًّ

ؼالت: ، فجاءت امرأة فأكف كان جالًسا طـد أمقر الؿممـقـ طؿر بـ الخطاب 

يا أمقر الؿممـقـ، ما رأيت رجاًل قط أفضؾ مـ زوجل، واهلل إكف لقبقت لقؾف قائًؿا، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) إوسط (9/38). 



 386 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

ويظؾ هناره صائًؿا، فاستغػر لفا وأثـك طؾقفا، واستحقت الؿرأة وقامت راجعة،  

فؼال كعب: يا أمقر الؿممـقـ، هال أطديت الؿرأة طىل زوجفا، فؼال: وما ذاك؟ 

ن هذا حالف يف العبادة، فؿتك يتػرغ لفا؟ فبعث فؼال: إهنا جاءت تشؽقه، إذا كا

طؿر إىل زوجفا، فجاء، فؼال لؽعب: اقض بقـفؿا: فنكؽ ففؿت مـ أمرمها مامل 

أففؿ. قال: فنين أرى كلهنا امرأة طؾقفا ثالث كسقة هل رابعتفـ، فلقضل لف بثالثة 

إول أيام ولقالقفـ يتعبد فقفـ، ولفا يقم ولقؾة. فؼال طؿر: واهلل، ما رأيؽ 

بلطجب إيلَّ مـ أخر، اذهب فلكت قاٍض طىل أهؾ البصرة. رواه طؿر بـ شبة يف 

أن لفا صرًقا،  اإلصابةمـ صرق، وذكر الحافظ يف  قضاة البصرةكتاب 

 (.2٢16) اإلرواءوصححفا اإلمام إلباين يف 

  وذهب الشافعل  إىل أكف ٓ يجب قسؿ آبتداء: ٕنَّ الؼسؿ لحؼف، فؾؿ

ا.يج  ب طؾقف، وهق ققل الؼاضل أبل يعىل الحـبظ، قال: إٓ أن يترك القطء ُمِصرا

  وقال الؼاضل، وابـ طؼقؾ كؿا يفاإلكصاف يؾزمف مـ البقتقتة ما يزول :

معف ضرر القحشة، ويحصؾ مـف إُكس الؿؼصقد بالزوجقة بال تقققت، فقجتفد 

 .انصٌاةالحاكؿ. قال الؿرداوي: وهق 

: وقال بعض أهؾ العؾؿ: إكف يجب طؾقف أن يبقت  بً عثيننيوقال اإلماو ا

طـدها بالؿعروف، وٓ يؾزم مـ كقكف ٓ يؾزمف إٓ لقؾة إذا كان طـده أربع كساء أن ٓ 

يجب طؾقف أكثر إذا مل يؽـ لف إٓ واحدة: ٕنَّ كقكف ٓ يؾزمف إٓ لقؾة إذا كان طـده 

ًعا: فالبد أن يؽقن لؽؾ واحدة أربع كساء هق مـ ضرورة العدل، فنذا صرن أرب



 ِِ  387 َباُب ايٜكِػ

مـفـ لقؾة مـ أربع بخالف ما إذا كان ُمْخٍؾ لفا ولقس معفا أحد: فننَّ الحؽؿ  

يختؾػ، فقجب طؾقف أن يبقت طـدها ما جرت بف العادة، والظاهر أنَّ ما جرت بف 

طـد الـزاع والتـازع، وأما الؿشقرة: فنكف  العادة يؽقن مؼارًبا لؿا قضك بف طؿر 

أن ُيشار طىل الزوج، فقؼال: هذه زوجتؽ، وٓ يـبغل لؽ أن هتجرها، واهلل  يـبغل

، [34الـساء:] ﴾ڤ  ٹ ٹ﴿متك؟  ﴾ڦ ڤ ڤ﴿تعاىل يؼقل: 

أما مع طدم خقف الـشقز فال يـبغل أن ُتفجر وٓ لقؾة: إٓ إذا جرى العرف 

هبذلؽ.ا
(1)

 

 إشا غاؾط عٔ اَطأت٘، ؾٌٗ ٜػكط ذكٗا َٔ ايكػِ، ٚايٛ ٤؟ ز:7ش َػأي١

ـْ اْمَرَأتِِف َلُعْذٍر (: 24٢/1٢) الؿغـليف   قذامةقال ابً  َوإِْن َساَفَر َط

َٓ َيِصحُّ كَِؽاُح  :َوَحاَجةٍ  ـْ اْلَؼْسِؿ َواْلَقْطِء، َوإِْن َصاَل َسَػُرُه، َولَِذلَِؽ 
َفا مِ َسَؼَط َحؼُّ

ْمَرَأتِِف َكَػَؼةً ـالْ 
ِ

ـْ َلُف طُ ، َؿْػُؼقدِ إَذا َتَرَك ٓ ُجقعِ َوإِْن َلْؿ َيُؽ ـْ الرُّ
َفنِنَّ َأْحَؿَد  :ْذٌر َماكٌِع مِ

ـْ َزْوَجتِِف؟ َقاَل: ِستََّة  :َذَهَب إَلك َتْققِقتِِف بِِستَِّة َأْشُفرٍ  ُجُؾ َط َفنِكَُّف قِقَؾ َلُف: َكْؿ َيِغقُب الرَّ

َق اْلَحاكُِؿ َبقْـَُفَؿا. :َأْشُفٍر، ُيْؽتَُب إَلقْفِ  َوإِكََّؿا َصاَر إَلك َتْؼِديِرهِ  َفنِْن َأَبك َأْن َيْرِجَع، َفرَّ

ـُ لِ  :بَِفَذا ـِ َأْسَؾَؿ َقاَل: َبقْـََؿا ُطَؿُر ْب ـْ َزْيِد ْب َحِديِث ُطَؿُر َرَواُه َأُبق َحْػٍص، بِنِْسـَادِِه َط

 َوِهَل َتُؼقُل: ،َؿِديـََة، َفَؿرَّ بِاْمَرَأةٍ فِل َبقْتَِفاـاْلَخطَّاِب َيْحُرُس الْ 

ْقُل َواْسَودَّ َج َذا اـَتَطاَوَل هَ   هُ ـَل ُأاَلِعبُ ـؾِقـََلَّ َأْن اَل َخ ــاَل عَ ـَوصَ            هُ ـاكِبُ ــلؾَّ

ك مِ            َدهُ ــــَوْح  ُة اهللـْواَل َخْشقَ ــلَ  َوَواهلل رِّ يـْن هَ ـحَلُ ِ  هُ ــَواكِبُ ــِر َج ـَذا الَّسَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/352.)اإلكصاف (5/365 )الشرح الؿؿتع( -237/1٢) الؿغـلاكظر:  (1)



 388 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

َفَلْرَسَؾ  .، َزْوُجَفا َغائٌِب فِل َسبِقِؾ اهللَفِؼقَؾ َلُف: َهِذِه ُفاَلَكةُ  ؟َفَسَلَل َطـَْفا ُطَؿرُ  

إَلقَْفا اْمَرأًَة َتُؽقُن َمَعَفا، َوَبَعَث إَلك َزْوِجَفا َفَلْقَػَؾُف، ُثؿَّ َدَخَؾ َطَؾك َحْػَصَة، َفَؼاَل: َيا 

ـْ َزْوِجَفا؟ َفَؼاَلْت: ُسبَْحاَن اهللـُبـَقَُّة، َكْؿ َتْصبُِر الْ  ـْ مِثُْؾؽ يَ  !َؿْرَأُة َط ْسَلُل مِثْؾِل َط

ـَ َما َسَلْلُتؽ. .َهَذا َٓ َأكِّل ُأِريُد الـََّظَر لِْؾُؿْسؾِِؿق ِستََّة ، َقاَلْت : َخْؿَسَة َأْشُفرٍ  َفَؼاَل: َلْق

َيِسقُروَن َشْفًرا، َوُيِؼقُؿقَن َأْرَبَعًة،  ،َفَققََّت لِؾـَّاِس فِل َمَغاِزيِفْؿ ِستََّة َأْشُفرٍ  َأْشُفٍر.

ـَ َوَيِسقرُ   .وَن َشْفًرا َراِجِعق

ـْ َذلَِؽ لَِغقِْر ُطْذٍر، َفَؼاَل َبْعُض َأْصَحابِـَا: ُيَراِسُؾُف اْلَحاكِؿُ  قال:
 :َفنِْن َغاَب أَْكثََر مِ

َٓ ُيْػَسُخ كَِؽاُحُف إَذا َتَرَك اْلَقْطَء َوُهَق  َفنِْن أََبك أَْن َيْؼَدَم، َفَسَخ كَِؽاَحُف. ـْ َقاَل:  َوَم

َٓ ، َفاُهـَا َأْوَلكَحاِضٌر، فَ  َّٓ بُِحْؽِؿ  َوفِل َجِؿقِع َذلَِؽ  ـْ َيَراُه إ َيُجقُز اْلَػْسُخ ِطـَْد َم

ُف ُمْختََؾٌػ فِقِف. َكَّ
ِ

 هاَحاكٍِؿ: ٕ

(، وإسـاده ضعقػ: 2/174أثر طؿر أخرجف سعقد بـ مـصقر ) ُ :قهت

( 9/29ل )ٓكؼطاطف: فننَّ زيد بـ أسؾؿ مل يؾؼ طؿر، ولف صريؼ أخرى طـد البقفؼ

مختصًرا، وفقف: أربعة أشفر، أو ستة أشفر. وهق مـ صريؼ: إسؿاطقؾ بـ أبل 

أويس طـ مالؽ، طـ طبد اهلل بـ ديـار، طـ طؿر. وإسؿاطقؾ ضعقػ، وطبد اهلل 

 بـ ديـار مل يؾؼ طؿر.ا

يف تػسقر آية اإليالء: وقد ذكر الػؼفاء وغقرهؿ   وقال احلافظ ابً كثري

 الؿقصنيل بلربعة أشفر إثر الذي رواه مالؽ بـ أكس يف يف مـاسبة تلجقؾ الؿق

 . ... طـ طبد اهلل بـ ديـار قال: خرج طؿر



 ِِ  389 َباُب ايٜكِػ

فذكره كرواية البقفؼل، ثؿ ذكر صريًؼا أخرى مـ صريؼ محؿد بـ إسحاق،  

(، وفقف 26٢) إشرافولقس فقف تحديد الؿدة، وهق طـد ابـ أبل الدكقا يف كتابف 

 ة ابـ إسحاق.مجفقل، واكؼطاع، وطـعـ

( مختصًرا وفقف التحديد بستة 261ولف صريؼ أخرى طـد ابـ أبل الدكقا )

ب،  ا: فنن يف إسـاده الحسـ بـ ديـار، وهق متروك قد ُكذِّ أشفر، ولؽـف ضعقٌػ جدا

 يرويف طـ الحسـ البصري طـ طؿر، وهق مـؼطع.

السػر وصالبت إن مل يؽـ لؾزوج طذر وحاجة يف  :ُ نو قبل أثٌ عجد اهلل غفس اهللُ

الؿرأة برجقطف: فؾفا الػسخ طـد الحاكؿ إذا جاوز مدة أربعة أشفر: ٔية اإليالء، 

واهلل أطؾؿ.
(1)

  

 إشا غاب ايطجٌ يف ّٜٛ بعض ْػا٥٘ ٚيًٝتٗا؟ ز:8ش َػأي١

ـْ ِطـِْد َبْعِض كَِسائِِف (: 243/1٢) الؿغـليف   قال ابً قذامة
َوإِْن َخَرَج مِ

قِْؾ، َأْو آِخِرِه الَِّذي َجَرْت اْلَعاَدُة َفنِْن َكاَن ذَ  :فِل َزَماكَِفا ِل الؾَّ لَِؽ فِل الـََّفاِر َأْو َأوَّ

اَلةِ  ْكتَِشاِر فِقِف، َواْلُخُروِج إَلك الصَّ
ِ

ـَ َيْخُرُجقَن لَِصاَلةِ ـَجاَز: َفنِنَّ الْ  :بِآ ُؿْسؾِِؿق

ا الـَّ  ْكتَِشاِر.اْلِعَشاِء، َولَِصاَلةِ اْلَػْجِر َقبَْؾ ُصُؾقِطِف، َوَأمَّ
ِ

 َفاُر، َفُفَق لِْؾَؿَعاِش َوآ

َٓ َفائَِدَة  قال: َكَُّف 
ِ

َوإِْن َخَرَج فِل َغقِْر َذلَِؽ، َوَلْؿ َيْؾبَْث َأْن َطاَد، َلْؿ َيْؼِض َلَفا: ٕ

ـْ ُشْغؾٍ  ،َقَضاُه َلَفا :َوإِْن أََقامَ  فِل َقَضاِء َذلَِؽ.
َحبٍْس،  َأوْ  ،َسَقاٌء َكاَكْت إَقاَمتُُف َلُعْذٍر مِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فتاوى الؾجـة (8/354-)، اإلكصاف (5/367-368)، الشرح الؿؿتعواكظر:  (1)

(19/338-341.) 
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َفا َقْد َفاَت بَِغقْبَتِِف َطـَْفا.  َنَّ َحؼَّ
ِ

َوإِْن َأَحبَّ أَْن َيْجَعَؾ َقَضاَءُه لَِذلَِؽ  َأْو لَِغقِْر ُطْذٍر: ٕ

ـْ َهِذهِ  ُْخَرى، مِثُْؾ َما َغاَب َط ْٕ ـْ ا َكَُّف  :َغقْبَتَُف َط
ِ

َنَّ التَّْسِقَيَة َتْحُصُؾ بَِذلَِؽ: َوٕ
ِ

َجاَز: ٕ

 َلُف َتْرُك الؾَّقَْؾِة بَِؽَؿالَِفا فِل َحؼِّ ُكؾِّ َواِحَدةٍ مِـُْفَؿا، َفبَْعُضَفا َأْوَلك. إَذا َجازَ 

ُْخَرى :إَذا َثبََت َهَذا قال: ْٕ ـْ َلقَْؾِة ا
ـُ َقَضاُؤُه ُكؾَُّف مِ

َٓ ُيْؿؽِ لِئاَلَّ َيُػقَت َحؼُّ  :َفنِكَُّف 

ـْ  ُْخَرى، َفتَْحتَاَج إَلك َقَضاٍء، َوَلؽِ ْٕ ا  ا ا أَْن َيـَْػِرَد بِـَْػِسِف فِل َلقَْؾٍة، َفقَْؼِضَل مِـَْفا، َوإِمَّ إمَّ

ـْ َلقَْؾةِ 
ا َأْن َيتُْرَك مِ َفا، َوإِمَّ ـْ َحؼِّ

ُؾ َهِذِه بَِؼْدِر َما َفاَت مِ ، َوُيَػضِّ ّـَ ُكؾِّ  َأْن َيْؼِسَؿ َلقَْؾًة َبقْـَُف

ـْ َلقَْؾِة َهِذهِ 
ـْ َواِحَدةٍ مِثَْؾ َما َفاَت مِ

ا َأْن َيْؼِسَؿ الَؿتُْروَك َبقْـَُفَؿا، مِثُْؾ َأْن َيتُْرَك مِ ، َوإِمَّ

ُْخَرى َساَطًة َواِحَدًة، َفقَِصقَر اْلَػائُِت  ْٕ ـْ َلقَْؾِة ا
، َفقَْؼِضَل َلَفا مِ ـِ َلقَْؾِة إْحَداُهَؿا َساَطتَقْ

ه.اَطَؾك ُكؾِّ َواِحَدةٍ مِـُْفَؿا َساَطةً 
(1)

  

 يف ظَٔ ا٭خط٣؟ ايسخٍٛ ع٢ً اَطأ٠ ز:9ش َػأي١

تَِفا فِل َزَمـَِفا(: 244/1٢)  قال ابً قذامة ُخقُل َطَؾك َضرَّ ا الدُّ َفنِْن  :َوَأمَّ

َّٓ لَضُروَرةٍ  ًٓ بَِفا، َفُقِريُد َأْن َيْحُضَرَها، َأْو َكاَن َلقْاًل َلْؿ َيُجْز إ ، مِثْؾ َأْن َتُؽقَن َمـُْزو

َٓ ُبدَّ مِـْفُ  َوإِْن  َلْؿ َيْؼِض. :َفنِْن َفَعَؾ َذلَِؽ، َوَلْؿ َيْؾبَْث َأنَّ َخَرَج  :ُتقِصل إَلقِْف، أَْو َما 

ـْ َلقَْؾتَِفا بَِؼْدِر َما َأَقاَم ِطـَْدَها. :َؿِريَضةُ ـَؿْرَأُة الْ ـْت الْ أَأَقاَم َوَبرَ 
َوإِْن  َقَضك لأِْلُْخَرى مِ

ةٍ  إن مل  اْلَؼَضاِء، َكَؿا َلْق َدَخَؾ َلَضُروَرةٍ َواْلُحْؽُؿ فِل  .َأثِؿَ  :َخَرَج َلَحاَجٍة َغقِْر َضُروِريَّ

َٓ َفائَِدَة فِل َقَضاِء اْلقَِسقرِ  َيؾبْث أْن خرَج مل يؼِض: ُف  َكَّ
ِ

َوإِْن َدَخَؾ َطَؾقَْفا، َفَجاَمَعَفا ، ٕ

ـٍ َيِسقٍر، َفِػقِف َوْجَفاِن:  فِل َزَم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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َُا  ُٖ َٓ  :ٜأَذُس َنَّ اْلَقْطَء 
ِ

َٓ َٓ َيْؾَزُمُف َقَضاُؤُه: ٕ ـُ اْلقَِسقُر  َم  ُيْستََحؼُّ فِل اْلَؼْسِؿ، َوالزَّ

 ُيْؼَضك.

ْٞٔ ُؿَجاَمَعِة، ـَؿْظُؾقَمِة فِل َلقَْؾِة الْ ـَيْؾَزُمُف َأْن َيْؼِضقَُف، َوُهَق َأْن َيْدُخَؾ َطَؾك الْ  :َٚايٖثا

َنَّ اْلقَِسقَر َمَع اْلِجَؿاعِ  :َفُقَجامُِعَفا
ِ

، َفَلْشبََف  لِقَْعِدَل َبقْـَُفَؿا، َوٕ ـُ َؽ َيْحُصُؾ بِِف السَّ

 اْلَؽثِقَر.

ُخقُل فِل الـََّفاِر إَلك الْ  قال: ا الدُّ ـْ ـَوَأمَّ
َؿْرَأةِ فِل َيْقِم َغقِْرَها، َفقَُجقُز لِْؾَحاَجِة، مِ

ـْ َأْمٍر َيْحتَاُج إَلك َمْعِرَفتِِف، َأْو ِزيَ  اَرتَِفا لُِبْعِد َطْفِدِه َدْفِع الـََّػَؼِة، َأْو ِطقَاَدةٍ، َأْو ُسَماٍل َط

 بَِفا، َوَكْحُق َذلَِؽ.

 وسقليت يف الؽتاب. ســ أبل داود، وهق يف ثؿ استدل بحديث طائشة 

ـَ َيْحُصُؾ  قال: َؽ َنَّ السَّ
ِ

َوإَِذا َدَخَؾ إَلقَْفا َلْؿ ُيَجامِْعَفا، َوَلْؿ ُيطِْؾ ِطـَْدَها: ٕ

ُف، َوفِل َٓ َتْستَِحؼُّ ْستِْؿتَاِع مِـَْفا بَِؿا ُدوَن اْلَػْرِج َوْجَفاِن:  بَِذلَِؽ، َوِهَل 
ِ

 آ

َُا ُٖ   َيُجقُز: لَِحِديِث َطائَِشَة. :ٜأَذُس

ْٞٔ ، َفَلْشبََف اْلِجَؿاعَ  :َٚايٖثا ـُ َؽ ُف َيْحُصُؾ َلَفا بِِف السَّ َكَّ
ِ

َفنِْن َأَصاَل : َٓ َيُجقُز: ٕ

ـِ اْلقَِسقِر، َفِػقِف َوْجَفاِن َطَؾك َما َذَكْرَكا.َوإِْن َجاَمَعفَ ، ُؿَؼاَم ِطـَْدَها، َقَضاهُ ـالْ  َم  ا فِل الزَّ

افِِعلِّ َطَؾك َكْحِق َما قال: َٓ َيْؼِضل إَذا َجاَمَع  َوَمْذَهُب الشَّ َّٓ أَكَُّفْؿ َقاُلقا:  َذَكْرَكا، إ

ـٌ َيْؼِضقِف إَذا َصاَل الْ  فِل الـََّفاِر. ُف َزَم  هاقِف إَذا َجاَمَع فِقِف، َكالؾَّقِْؾ.ُؿَؼاُم، َفقَْؼِض ـَوَلـَا َأكَّ
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بؾ لؾشافعقة وجفان يف الؼضاء أيًضا يف الؿسللة إخقرة. ُ :قهت 
(1)

  

إشا أعٛىىىى٢ ايطجىىىىٌ إذىىىىس٣ ْػىىىىا٥٘ َىىىىا٫; يترًًىىىى٘ َىىىىٔ َٜٛٗىىىىا   ز:11ش َػأي١

 ٚيًٝتٗا؟

  ذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل الؿـع مـ ذلؽ، وهق مذهب الشافعل، وأصحاب

زوج أن يزيدها لقؾة، لق دفعت هل إلقف بحجة أكف لقس لؾ :الرأي، وابـ الؿـذر

 مآ.

  وذهب أبق ثقر إىل مشروطقة ذلؽ: ٕكف حؼ لفا تركتف بؿؼابؾ مال: فال بلس

وما ذكره ابـ الؿـذر: أكف لقس لؾزوج أن  ،ًىرا انقٌل أقسةطؾقف يف ذلؽ. 

يزيدها لقؾة لق دفعت هل إلقف مآ: فال إشؽال فقف: ٕن الحؼ لقس لف، وإكؿا 

كسائف: فؾق رضقـ بذلؽ جاز لف ولفـ ذلؽ: ٕن هذه حؼقق، والحؼقق  ةلبؼق

يجقز بقعفا، واهلل أطؾؿ.
(2)

  

 ايتػ١ٜٛ بني ْػا٥٘ يف ايٓؿك١، ٚايهػ٠ٛ. ز:11ش َػأي١

َوَطَؾقِْف أَْن ُيَساِوَي )َضاِهُر َقْقلِِف  (8/363 :)اإلكصافيف   قال املشداوي

ـَ كَِسائِِف فِل اْلَؼْسؿِ  َٓ َيِجُب ( َبقْ ُف  َطَؾقِْف التَّْسِقَيُة فِل الـََّػَؼِة َواْلؽِْسَقةِ إَذا َكَػك  أَكَّ

ُْخَرى. ْٕ َْصَحاُب ، َؿْذَهُب ـَوُهَق الْ ، َوُهَق َصِحقٌح  ا ْٕ قُْخ َتِؼلُّ ، َوَطَؾقِْف ا َوَقاَل الشَّ

ـِ  ي ا َطؾََّؾ اْلؼَ ـَوَقاَل: لَ  : َيِجُب َطَؾقِْف التَّْسِقَيُة فِقِفَؿا َأْيًضا.الدِّ اِضل َطَدَم ؿَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ى َبقْـَُفَؿا) :اْلُقُجقِب بَِؼْقلِفِ   ّـَ فِل الـََّػَؼِة َواْلؽِْسَقةِ َواْلَؼْسِؿ  َوَقْد َسقَّ ُف َنَّ َحؼَّ
ِ

َوَما ، ٕ

عٌ  ـْ َشاءَ : َزاَد َطَؾك َذلَِؽ َفُفَق ُمتََطقِّ َقاَل: ُمقِجُب َهِذهِ اْلِعؾَِّة: َأنَّ  (َفَؾُف أَْن َيْػَعَؾُف إَلك َم

ُف اْلَقاِجُب َلُف أَ  َكَّ
ِ

ـْ َأْرَبٍع: ٕ
 َلقَْؾًة مِ

ُْخَرى.، ْن َيْؼِسَؿ لِْؾَقاِحَدةِ ْٕ هاَوَيبِقُت اْلبَاقَِل ِطـَْد ا
(1)

  

( فتقى يف ذلؽ برئاسة العالمة ابـ 19/2٢5) فتاوى الؾجـة الدائؿةويف 

فا: يجب طىل الزوج العدل بقـ زوجاتف يف الـػؼة، والؽسقة، باز  ، وكصُّ

ؿسؽـ، والفدايا، وغقر ذلؽ مـ إمقر الظاهرة، وٓ يجقز لف أن يعطل واحدة وال

هويؿـع إخرى إٓ برضاها، وطػقها طـ حؼفا.ا
(2)

  

 ايتػ١ٜٛ بني ايٓػا٤ يف ازبُاع. ز:12ش َػأي١

ـَ (: 245/1٢) الؿغـليف   قال أبو حمنذ بً قذامة َٓ َكْعَؾُؿ ِخاَلًفا َبقْ

َٓ تَ  ـَ الـَِّساِء فِل اْلِجَؿاِع، َوُهَق َمْذَهُب َمالِؽَأْهِؾ اْلِعْؾِؿ فِل َأكَُّف   ،ِجُب التَّْسِقَيُة َبقْ

افِِعلِّ  ْفَقُة َوالْ  ،َوالشَّ َنَّ اْلِجَؿاَع َصِريُؼُف الشَّ
ِ

َٓ َسبِقَؾ إَلك التَّْسِقَيِة ـَوَذلَِؽ ٕ َؿقُْؾ، َو

ّـَ فِل َذلَِؽ  ُْخَرى، َقاَل اهللُ َفنِنَّ َقْؾبَُف َقْد َيِؿقُؾ إَلك إْحدَ  :َبقْـَُف ْٕ َتَعاَلك:  اُهَؿا ُدوَن ا

َقاَل َطبِقَدُة  ،[129الـساء: ] ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ   ڄ ڄ  ڄ ڄ﴿

ْؾَؿاكِلُّ   فِل اْلُحبِّ َواْلِجَؿاِع. :السَّ

ـَ َوَأْوَلك: َفنِكَُّف َأْبُؾُغ فِل :َوإِْن َأْمَؽـَْت التَّْسِقَيُة َبقْـَُفَؿا فِل اْلِجَؿاعِ  قال:  َكاَن َأْحَس

 .اْلَعْدلِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.242/1٢) الؿغـلواكظر:  (1)

 .(-19/198واكظر: ) (2)



 394 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 
ـْ اْلُؼبَِؾ،  قال:

ْستِْؿتَاِع فِقَؿا ُدوَن اْلَػْرِج مِ
ِ

ّـَ فِل آ َٓ َتِجُب التَّْسِقَيُة َبقْـَُف َو

َكَُّف إَذا َلْؿ َتِجْب التَّْسِقَيُة فِل اْلِجَؿاِع، َفِػل َدَواِطقِف َأْوَلك
ِ

 ه.اَوالؾَّْؿِس، َوَكْحِقِهَؿا: ٕ

(: وطىل هذا فؾق 5/375) الشرح الؿؿتعيف   قال اإلماو ابً عثينني

قال إكسان: إكف رجؾ غقُر ققي الشفقة إذا جامع واحدة يف الؾقؾة ما يستطقع إن 

يجامع يف الؾقؾة الثاكقة، أو يشؼ طؾقف ذلؽ، فؼال: أمجع ققيت لفذه دون تؾؽ. ففذا 

ٓ  ٓ يجقز: وذلؽ ٕنَّ اإليثار هـا ضاهر، وهق يستطقع أن يعدل، الؿفؿ أكف ما

يؿؽـ الؼسؿ فقف: فنكف ٓ يؽؾػ اهلل كػًسا إٓ وسعفا، وما يؿؽـف: فنكف يجب طؾقف 

هأن يؼسؿ.ا
(1)

  

 ازبُع بني اَطأتني يف َػهٔ ٚاذس. ز:13ش َػأي١

ُجِؾ َأْن َيْجَؿَع َبقْـ (: 234/1٢) الؿغـليف   قال ابً قذامة َوَلقَْس لِؾرَّ

ـٍ َواِحٍد بَِغقِْر ِرَضاهُ  َنَّ َطَؾقِْفَؿا َضَرًرا: اْمَرَأَتقِْف فِل َمْسَؽ
ِ

َؿا، َصِغقًرا َكاَن َأْو َكبِقًرا: ٕ

ـْ اْلَعَداَوةِ َواْلَغقَْرةِ، َواْجتَِؿاُطُفَؿا ُيثِقُر الْ 
ُؿَؼاَتَؾَة، َوَتْسَؿُع ـُؿَخاَصَؿَة َوالْ ـلَِؿا َبقْـَُفَؿا مِ

ُْخَرى، َأْو تَ  ْٕ ُف إَذا َأَتك إَلك ا َجاَز:  :َفنِْن َرِضقَتَا بَِذلَِؽ  :َرى َذلَِؽ ُكؾُّ َواِحَدةٍ مِـُْفَؿا ِحسَّ

َنَّ اْلَحؼَّ َلُفَؿا، َفَؾُفَؿا الْ 
ِ

ُؿَساَمَحُة بِتَْركِِف، َوَكَذلَِؽ إْن َرِضقَتَا بِـَْقمِِف َبقْـَُفَؿا فِل ـٕ

ُْخَرى ْٕ َنَّ فِقِف  َلؿْ  :لَِحاٍف َواِحٍد، َوإِْن َرِضقَتَا بَِلْن ُيَجامَِع َواِحَدًة بَِحقُْث َتَراُه ا
ِ

َيُجْز: ٕ

َوإِْن َأْسَؽـَُفَؿا فِل َداٍر َواِحَدةٍ،  َفَؾْؿ ُيبَْح بِِرَضاُهَؿا. :َوُسُؼقَط ُمُروَءةٍ  ،َوُسْخًػا ،َدَكاَءةً 

ـَ مِثْؾَِفا ،َجازَ  :ُكؾَّ َواِحَدةٍ فِل َبقٍْت   ه.اإَذا َكاَن َذلَِؽ َمْسَؽ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/151.)زاد الؿعادواكظر:  (1)



 ِِ  395 َباُب ايٜكِػ

 
 نِ ٜكػِ يًعٚج١ ا٭١َ َع ايعٚج١ اسبط٠؟ ز:14ش َػأي١

 ٌر مـ أهؾ العؾؿ إىل أكف يؼسؿ لألمة لقؾة، ولؾحرة لقؾتقـ، وهق ققل ذهب كثق

سعقد بـ الؿسقب، ومسروق، والشعبل، والحسـ، وسعقد بـ جبقر، وططاء، 

 .والشافعل، وأمحد، وإسحاق، وأبل طبقد، والثقري، وإوزاطل، وأصحاب الرأي

َج أكف كان يؼقل:  واستدلقا طىل ذلؽ بؿا رواه الدارقطـل طـ طظ  إذا َتَزوَّ

الحرة طىل إمة: قسؿ لألمة لقؾة، ولؾحرة لقؾتقـ. وهذا إثر لف طـد الدارقطـل 

( صريؼان، إحدامها فقفا حجاج بـ أرصاة، وقد طـعـ، والثاكقة فقفا ابـ 3/285)

أبل لقىل سلء الحػظ، وطباد بـ طبد اهلل إسدي، ضعقػ، وهذه الطريؼ قد 

 (: فإثر بالطريؼقـ حسـ.9/34أخرجفا أيًضا ابـ الؿـذر )

 وقالقا: الحرة يجب تسؾقؿفا لقاًل وهناًرا، فؽان حظفا أكثر يف اإليقاء.

  وذهب مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ إىل أكف يسقي بقـ إمة والحرة يف الؼسؿ، وهق

 ﴾ڳ   ڳ  ڳ گ گ﴿ققل مالؽ، والؾقث، والظاهرية: ٕكف يشؿؾفا أية 

.، وقد صقبف اإلمام ابـ طثقؿقـ ٌاةانص، وهذا الؼقل هق [3الـساء: ]
(1)

 

 ٌٖ ٜكػِ يًعٚج١ ايهتاب١ٝ؟ ز:15ش َػأي١

َواْلؽِتَابِقَُّة َسَقاٌء  ،ُؿْسؾَِؿةُ ـَوالْ (: 247/1٢) الؿغـليف   قال ابً قذامة

ٌة كِتَابِقٌَّة، َقَسَؿ لأِْلََمِة لَ  ةٌ َفَؾْق َكاَكْت َلُف اْمَرَأَتاِن، َأمَ  :فِل اْلَؼْسؿِ  ةِ ُمْسؾَِؿٌة، َوُحرَّ قَْؾًة َولِْؾُحرَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (5/374 )الشرح الؿؿتع (1892 )الؿحىل (9/511 )البقان( 246/1٢) الؿغـلاكظر:  (1)

إوسط (9/34). 



 396 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

، َفَؾقَْؾٌة َوَلقَْؾٌة.  ـِ َتقْ ، َوإِْن َكاَكتَا َجِؿقًعا ُحرَّ ـِ  َلقَْؾتَقْ

ـُ الْ  ـَ  :ُؿـِْذرِ ـَقاَل اْب ـْ َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ َطَؾك َأنَّ اْلَؼْسَؿ َبقْ
ـْ َكْحَػُظ َطـُْف مِ َأْجَؿَع ُكؾُّ َم

قَِّة َسَقاءٌ ـالْ  مِّ  .ُؿْسؾَِؿِة َوالذِّ

ـُ الْ َكَذلِ  ـُ  ،ُؿَسقِِّب ـَؽ َقاَل َسِعقُد ْب ْعبِلُّ  ،َواْلَحَس ْهِريُّ  ،َوالـََّخِعلُّ  ،َوالشَّ  ،َوالزُّ

اُد، َوَمالٌِؽ  َْوَزاِطلُّ  ،َوالثَّْقِريُّ  ،َواْلَحَؽُؿ، َوَحؿَّ ْٕ افِِعلُّ  ،َوا ْأِي:  ،َوالشَّ َوَأْصَحاُب الرَّ

وْ  ـْ ُحُؼقِق الزَّ
َنَّ اْلَؼْسَؿ مِ

ِ
َواْلؽِتَابِقَُّة، َكالـََّػَؼِة  ُؿْسؾَِؿةُ ـِجقَِّة، َفاْستََقْت فِقِف الْ َوَذلَِؽ ٕ

ْؽـَك ه.اَوالسُّ
(1)

  

 ٌٖ يٮ١َ إٔ تػكط ذكٗا َٔ ايكػِ بسٕٚ إشٕ غٝسٖا؟ ز:16ش َػأي١

َواْلَحؼُّ فِل اْلَؼْسِؿ لأِْلََمِة ُدوَن (: 247/1٢) الؿغـليف   قال ابً قذامة

ةِ، َوَلقَْس لَِسقِِّدَها َسقِِّدَها، َفَؾَفا َأْن َتَفَب لَ  قَْؾتََفا لَِزْوِجَفا، َولِبَْعِض َضَرائِِرَها، َكاْلُحرَّ

ـَ َحؼٌّ َلَفا ُدوَن َسقِِّدَها،  َؽ يَقاَء َوالسَّ َنَّ اإْلِ
ِ

َٓ َأْن َيَفبَُف ُدوَكَفا: ٕ ْطتَِراُض َطَؾقَْفا، َو
ِ

آ

 ه.اَفَؿَؾَؽْت إْسَؼاَصفُ 

 ظٚجات٘؟ ٌٖ ع٢ً ايطجٌ إٔ ٜكػِ إلَا٥٘ َع ز:17ش َػأي١

ُجِؾ (: 247-248/1٢) الؿغـليف   قال ابً قذامة َٓ َقْسَؿ َطَؾك الرَّ َو

َماِء َكقَْػ َشاَء،  ُخقُل َطَؾك اإْلِ ـْ َكاَن َلُف كَِساٌء َوإَِماٌء، َفَؾُف الدُّ فِل مِْؾِؽ َيِؿقـِِف، َفَؿ

ّـَ إْن َشاَء َكالـَِّساِء، َوإِْن َشاَء َأَقؾَّ  ْستِْؿتَاُع بِِف
ِ

، َوإِْن َشاَء َأْكثََر، َوإِْن َشاَء َساَوى َوآ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/33.)إوسط (9/511 )البقان (1892 )الؿحىلواكظر:  (1)



 ِِ  397 َباُب ايٜكِػ

ّـَ ُدوَن َبْعٍض: بَِدلِقِؾ َقْقِل   ـْ َبْعِضِف
َؾ، َوإِْن َشاَء اْستَْؿتََع مِ َماِء، َوإِْن َشاَء َفضَّ َبقْـ اإْلِ

َماِرَيُة  ملسو هيلع هللا ىلصَوَقْد َكاَن لِؾـَّبِلِّ  ،﴾ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ   ڳ  ڳ گ گ﴿َتَعاَلك:  اهلل

ـْ َيْؼِسُؿ َلُفَؿااْلِؼبْطِقَُّة، َورَ  ْستِْؿتَاِع، ، ْيَحاَكُة، َفَؾْؿ َيُؽ
ِ

َٓ َحؼَّ َلَفا فِل آ ََمَة  ْٕ َنَّ ا
ِ

َوٕ

ُة  َٓ ُتْضَرُب َلَفا ُمدَّ قِِّد َمْجبُقًبا أَْو ِطـِّقـًا، َو َٓ َيثْبُُت َلَفا اْلِخقَاُر بَِؽْقِن السَّ َولَِذلَِؽ 

ـْ إْن اْحتَاَجْت إَلك
ياَلِء، َلؽِ ا بَِقْصئَِفا، أَْو َتْزِويِجَفا، َأْو  :الـَِّؽاِح  اإْلِ َفَعَؾقِْف إْطَػاُفَفا، إمَّ

ه.اَبقِْعَفا
(1)

 

 ٌٖ ٜكػِ يٓػا٥٘ ي١ًٝ ي١ًٝ، أّ ي٘ ايعٜاز٠؟ ز:18ش َػأي١

 لـسائف، وهق أفضؾ الؼسؿ. أما الؼسؿ لقؾة لقؾة ففق فعؾ رسقل اهلل 

 و أكثر، فؿذهب وإن أحب الرجؾ الزيادة طىل ذلؽ بلن يؼسؿ لقؾتقـ لقؾتقـ، أ

 الحـابؾة، والؿالؽقة: أكف ٓ يجقز لف ذلؽ إٓ برضاهـ. واختاره ابـ الؿـذر.

  ومذهب الشافعقة، ومجاطة مـ الحـابؾة أنَّ لف أن يؼسؿ لقؾتقـ لقؾتقـ، وثالًثا

 ثالًثا، وٓ تجقز الزيادة طىل ذلؽ إٓ برضاهـ.

  وذهب ابـ حزم لحديث أم إىل جقاز الؼسؿ إىل سبعة أيام فؿا دون :

،«إن شئِت سبَّعُت لِؽ، وإن سبَّعُت لِؽ؛ سبَّعُت لـسائل»سؾؿة: 
(2)

قال: فصح  

أنَّ لؾزوج أن يسبع وما دون السبع جائز لجقاز السبع: ٕكف بعض السبع، وأما 

الزيادة طىل السبع فؿؿـقع: لؿا ذكركا قبؾ مـ وجقب العدل بقـفـ، فؾق جاز 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (9/39)إوسط( 19٢5) الؿحىل (9/526 )البقانواكظر:  (1)

 (.1٢59رقؿ ) الؽتابسقليت يف  (2)



 398 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

ـد القاحدة ما شاء، ولق أطقاًما، ويؼقل: أكثر مـ سبع: لؽان لف أن يبقت ط 

 هسلقسؿ لألخرى مثؾ ذلؽ، وهذا باصؾ، وضؾؿ.ا

، واهلل أطؾؿ.ًانقٌل األًل أقسة
(1)

 

 إٕ ناْت اَطأتاٙ يف بًسٜٔ َتباعسٜٔ؟ ز:19ش َػأي١

، (: 249/1٢) الؿغـليف   قال ابً قذامة ـِ َفنِْن َكاَكْت اْمَرأََتاُه فِل َبَؾَدْي

ُف اْختَاَر الْ َفَعَؾقِْف اْلَعْدُل َبقْ  َكَّ
ِ

ا ــَُفَؿا: ٕ ُفَؿا َطـُْف بَِذلَِؽ، َفنِمَّ ُؿبَاَطَدَة َبقْـَُفَؿا، َفاَل َيْسُؼُط َحؼُّ

ا َأْن ُيْؼِدَمَفا إَلقِْف َوَيْجَؿَع َبقْـَُفَؿا فِل َبَؾٍد َواِحدٍ  امَِفا، َوإِمَّ  :َأْن َيْؿِضَل إَلك اْلَغائِبَِة فِل َأيَّ

َفا لِـُُشقِزَهاَفنِْن اْمتَـََعْت مِ  ْمَؽاِن، َسَؼَط َحؼُّ َوإِْن َأَحبَّ اْلَؼْسَؿ ، ـْ اْلُؼُدوِم َمَع اإْلِ

ـْ َأْن َيْؼِسَؿ َلقَْؾًة َوَلقَْؾًة، َفقَْجَعَؾ الْ  :َبقْـَُفَؿا فِل َبَؾَدْيِفَؿا
، ـَلْؿ ُيْؿؽِ ـُ

َة بَِحَسِب َما ُيْؿؽِ ُؿدَّ

، َطَؾك َحَسِب َما ُيْؿؽِـُُف، َوَطَؾك َحَسِب َتَؼاُرِب َكَشْفِر َوَشْفٍر، َأْو َأْكثََر، َأْو أَقَ  ؾَّ

ـِ َوَتبَاُطِدِهَؿا  ه.ااْلبََؾَدْي

 إشا غاؾطت املطأ٠ بإشٕ ظٚجٗا، ؾٌٗ هلا ايكػِ ٚايٓؿك١؟ ز:21ش َػأي١

، أو لعؿرة، أو زيارة بنذن زوجفا.  وذلؽ كلن تسافر لَِحجٍّ

 ٌف لؾشافعقةفإصح يف مذهب الحـابؾة أكف ٓ قسؿ لفا وٓ كػؼة، وهق وج. 

  وطـد الحـابؾة والشافعقة وجٌف آخر أكف ٓ يسؼط طؾقف الؼسؿ والـػؼة، وذلؽ

 ٕهنا سافرت بنذكف، فلشبف ما لق سافرت معف.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/512.)البقان (8/363 )اإلكصاف( 248/1٢) الؿغـل( 19٢6) الؿحىلاكظر:  (1)



 ِِ  399 َباُب ايٜكِػ

ووجف الؼقل إول أنَّ الؼسؿ لألكس، والـػؼة لؾتؿؽقـ مـ آستؿتاع، وقد  

 تعذر ذلؽ بسبب مـ جفتفا: فسؼط.

 سؿ فؼط، وٓ تسؼط الـػؼة، ومال إىل واختار بعض الحـابؾة أكف يسؼط الؼ

.أقسة األقٌالذلؽ اإلمام ابـ طثقؿقـ، وهق 
(1)

 

 إن سافرت بغقر إذكف: سؼط حؼفا مـ الؼسؿ والـػؼة طـد أهؾ العؾؿ. تيبيُ:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشرح ( -9/51٢) البقان( 8/369-37٢) اإلكصاف( 251-252/1٢) الؿغـلاكظر:  (1)

  (5/377.)الؿؿتع



 4٢٢ ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 
ـْ َأَكٍس  (9999) ُجُؾ  َوَط َج الرَّ ـَِّة إَذا َتَزوَّ ـَ السُّ

البِْؽَر َطَؾك الثَّقِِّب أََقاَم  َقاَل: مِ

َج الثَّقَِّب َأَقاَم ِطـَْدَها َثاَلًثا، ُثؿَّ َقَسؿَ  ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف، . ِطـَْدَها َسبًْعا، ُثؿَّ َقَسَؿ، َوإَِذا َتَزوَّ

. َوالؾَّْػُظ لِْؾُبَخاِريِّ
(1)

 

ـْ ُأمِّ َسَؾَؿَة  (9990) ا َتَزوَّ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ  َوَط َجَفا أََقاَم ِطـَْدَها َثاَلًثا، َوَقاَل: َلـؿَّ

ُف َلْقَس بِؽ َطَؾك َأْهؾِؽ َهَقانٌ » َسبَّْعت  َوإِْن َسبَّْعت َلِؽ  ، إْن ِشْئت َسبَّْعت َلِؽ إكَّ

. َرَواُه ُمْسؾِؿٌ «لِـَِسائِل
(2)

 

 نمن احلديياملسائل واألحكام املستفادة 

 إشا تعٚد ايطجٌ اَطأ٠ جسٜس٠، ؾهِ ٜكِٝ عٓسٖا قبٌ ايكػِ؟ ز:1ش َػأي١

حديثا الباب كصٌّ يف أنَّ البؽر يؼقؿ طـدها سبًعا، ثؿ يؼسؿ، والثقب يؼقؿ طـدها 

 ثالًثا، ثؿ يؼسؿ، ولؾثقب أن تجعؾف يؼقؿ طـدها سبًعا، ثؿ يؼسؿ لـسائف سبًعا سبًعا.

 بـ مالؽ  وهذا ققل مجفقر العؾؿاء، وهق ققل أكس ،والشعبل ،

والـخعل، ومالؽ، والشافعل، وأمحد، وإسحاق، وأبل ثقر، وأبل طبقد، 

 والظاهرية، وطـ مجاطة مـ الشافعقة أكف يؼضل لؾباقل ما زاد طىل الثالث.

 طـد الثقب لقؾتقـ، وهق ققل وذهب بعضفؿ إىل أكف يؼقؿ طـد البؽر ثالًثا، و

 ، والثقري، وإوزاطل.بـ الؿسقب، والحسـ، وخالس، وكافعسعقد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1461(، ومسؾؿ )5214أخرجف البخاري ) (1)

 (. 146٢أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (2)



 ِِ  4٢1 َباُب ايٜكِػ

 
: واحتج مـ ذهب إىل ققل الحسـ، وابـ الؿسقب بخبر  قال ابً حضو

رويـاه مـ صريؼ طبد الرزاق، طـ ابـ جريج، طـ طؿرو بـ شعقب، ومحؿد بـ 

 .«لؾبؽر ثالث»: ملسو هيلع هللا ىلصإسحاق قآ مجقًعا: قال رسقل اهلل 

 هوهق مرسؾ ٓ حجة فقف: فسؼط هذا الؼقل.ا قال:

 ضؾ، وفقف طـعـة ابـ جريج.بؾ هق مع ُ :قهت

  ،وذهب الحؽؿ، ومحاد، وأبق حـقػة وأصحابف إىل أكف ٓ فضؾ لؾجديدة

 .ويؼسؿ لفا كغقرها

واستدلقا بإدلة القاردة يف وجقب العدل بقـ الزوجات، وققلفؿ باصؾ، 

وأدلتفؿ مخصقصة، وباهلل التقفقؼ.
(1)

  

ٚح٬ّحىا إٕ   إشا تعٚد أ١َٟ، ؾٌٗ ٜكِٝ عٓسٖا غىبّعا إٕ ناْىت بهىّطا،    ز:2ش َػأي١

 ناْت حّٝبا؟

  ،حديث الباب طامٌّ يشؿؾ الحرة وإمة، وهق ققل الحـابؾة، وابـ حزم

 وبعض الشافعقة وغقرهؿ.

  ،ولؾشافعقة ققل أنَّ إمة طىل الـصػ مـ الحرة، وققٌل ثالث: لؾبؽر أربع

، واهلل أطؾؿ.انصحيحهق  ًانقٌل األًلولؾثقب لقؾتان، 
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/31.)إوسط (9/519 )البقان( 19٢4) الؿحىل( 256-257/1٢) الؿغـلاكظر:  (1)

 (.257/1٢) الؿغـل( 19٢4) الؿحىلاكظر:  (2)



 4٢2 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 
أخط٣، حىِ أضاز ايػىؿط قبىٌ إٔ ٜىتِ ذىل       إشا نإ ي٘ اَطأ٠ ؾتعٚد ز:3ش َػأي١

 ازبسٜس٠؟

َج (: 255/1٢) الؿغـليف   قال ابً قذامة إَذا َكاَكْت َلُف اْمَرَأٌة، َفتََزوَّ

َػَر بِِفَؿا َجِؿقًعا َقَسَؿ لِْؾَجِديَدةِ َسبًْعا إْن َكاَكْت بِْؽًرا، َوَثاَلًثا إْن  :ُأْخَرى، َوَأَراَد السَّ

ـَ اْلَؼِديَؿِة. َكاَكْت َثقِّبًا، ُثؿَّ  َػَر بِنِْحَداُهَؿا َيْؼِسُؿ َبْعَد َذلَِؽ َبقْـََفا َوَبقْ أَْقَرَع  :َوإِْن َأَراَد السَّ

َفنِْن َخَرَجْت ُقْرَطُة اْلَجِديَدةِ، َساَفَر بَِفا َمَعُف، َوَدَخَؾ َحؼُّ اْلَعْؼِد فِل َقْسِؿ  :َبقْـَُفَؿا

ُف َكْقُع َقْسٍؿ. َكَّ
ِ

َػِر: ٕ َقَضك  :َساَفَر بَِفا، َفنَِذا َحَضرَ  :إِْن َوَقَعْت اْلُؼْرَطُة لأِْلُْخَرىوَ  السَّ

َكَُّف َساَفَر َبْعَد ُوُجقبِِف َطَؾقْفِ 
ِ

 .لِْؾَجِديَدةِ َحؼَّ اْلَعْؼِد: ٕ

َػِر، َأْقَرَع َبقْـَُفَؿا، َفَساَفَر بِاَلَّتِل قال: ، َوَطَزَم َطَؾك السَّ ـِ َج اْثـَتَقْ َتْخُرُج َلَفا  َوإِْن َتَزوَّ

َػِر، َفنَِذا َقِدمَ  َقَضك لِؾثَّاكِقَِة َحؼَّ اْلَعْؼِد، فِل  :اْلُؼْرَطُة، َوَيْدُخُؾ َحؼُّ اْلَعْؼِد فِل َقْسِؿ السَّ

ِه إَلقَْفا، َفَؾِزَمُف َقَضاُؤُه، َكَؿا لَ  َكَُّف َحؼٌّ َوَجَب َلَفا َقبَْؾ َسَػِرِه َلْؿ ُيَمدِّ
ِ

ٕ : ـِ ْق َأَحِد اْلَقْجَفقْ

ُْخَرى َمَعُف. ْٕ تِل َساَفَر  :َوالثَّاكِل َلْؿ ُيَسافِْر بِا َٓ َيْؼِضقِف: لِئاَلَّ َيُؽقَن َتْػِضقاًل َلَفا َطَؾك الَّ

يَقاءِ  :بَِفا ـْ اإْلِ
َٓ َيْحُصُؾ لِْؾُؿَسافَِرةِ مِ َكَُّف 

ِ
ـِ  ،ٕ َؽ َؿبِقِت ِطـَْدَها، مِثُْؾ َما ـَوالْ  ،َوالسَّ

ُر َقَضاُؤهُ  ،ِر، َفقَُؽقُن َمقْاًل َيْحُصُؾ فِل اْلَحَض   .َفقَتََعذَّ

ُوَلك قال: ْٕ ةٍ َيـَْؼِضل فِقَفا َحؼُّ َطْؼِد ا ـْ َسَػِرِه َقبَْؾ ُمِضلِّ ُمدَّ
ُف فِل  :َفنِْن َقِدَم مِ َأَتؿَّ

تَِؿُؾ فِل َوَيحْ  اْلَحَضِر، َوَقَضك لِْؾَحاِضَرةِ مِثَْؾُف، َوْجًفا َواِحًدا، َوفِقَؿا َزاَد اْلَقْجَفاِن.

ُوَلك َوْجًفا َثالِثًا، َوُهَق َأْن َيْستَْلكَِػ َقَضاَء َحؼِّ اْلَعْؼِد لُِؽؾِّ َواِحَدةٍ مِـُْفَؿا،  ْٕ اْلَؿْسَلَلِة ا

َٓ َيْحتَِسُب َطَؾك الْ  َٓ َيْحتَِسُب بِِف َطَؾقَْفا فِقَؿا َطَدا َحؼِّ ـَو ةِ َسَػِرَها، َكَؿا  ُؿَسافَِرةِ بُِؿدَّ



 ِِ  4٢3 َباُب ايٜكِػ

ْرِع بَِغقِْر  اْلَعْؼِد.  ـْ إْسَؼاِط َحؼِّ اْلَعْؼِد اْلَقاِجِب بِالشَّ
َقاِب مِ َوَهَذا َأْقَرُب إَلك الصَّ

 ه.اُمْسِؼطٍ 

، واهلل أطؾؿ.انظبىسهق  قداية اثٍُ فُ بَ رَ ؼْ وما استَ  ُ :قهت
(1)

  

ٖىىٌ جيىىب عًىى٢ ايطجىىٌ اإلقاَىى١ عٓىىس ازبسٜىىس٠ ٚإٕ مل ٜهىىٔ يىى٘          ز:4ش َػأي١

 اَطأ٠ قبًٗا؟

 قال اإلماو اليووي   يفشرح مسؾؿ (1461 :) ََّواْختََؾَػ اْلُعَؾَؿاء فِل َأن

ْوَجِة اْلَجِديَدة، َوَمْذَهبـَا َوَمْذَهب اْلُجْؿُفقر َأكَُّف َحّؼ َلَفا،  ْوِج َأْو لِؾزَّ َهَذا اْلَحّؼ لِؾزَّ

ـْ َلُف َواْختََؾُػقا فِل اِْختَِص  َؿالِؽِقَّة: َحّؼ َلُف َطَؾك َبِؼقَّة كَِسائِِف.ـَوَقاَل َبْعض الْ  اصف بَِؿ

َزْوَجات َغقْر اْلَجِديَدة. َقاَل اِْبـ َطبْد اْلبَّر: ُجْؿُفقر اْلُعَؾَؿاء َطَؾك أَنَّ َذلَِؽ َحّؼ 

َفاف َٓ  ،لِْؾَؿْرَأةِ بَِسبَِب الزِّ َج » :لُِعُؿقِم اْلَحِديث :َسَقاء َكاَن ِطـْده َزْوَجة َأْم  إَِذا َتَزوَّ

ـْدَها َسبْ  ـْدَها َثاَلًثا ،ًعااْلبِْؽر َأَقاَم ِط َج الثَّقِّب َأَقاَم ِط ـْ َلْؿ «َوإَِذا َتَزوَّ ، َلْؿ َيُخّص َم

ـْ َلُف َزْوَجة.  َيُؽ

 ـْ َلُف َزْوَجة أَْو َزْوَجات َٓ  :َوَقاَلْت َصائَِػة: اْلَحِديث فِقَؿ ـْ  َنَّ َم
ِ

َغقْر َهِذِه ٕ

ُمْستَْؿتَِعة بِِف باَِل  ،ُمتََؿتِّع بَِفا ،كِس َلَفاُممْ  ،َزْوَجة َلُف َفُفَق ُمِؼقؿ َمَع َهِذِه ُكّؾ َدْهره

ـْ َلُف َزْوَجات ،َقاصِع ام لِْؾَجِديَدةِ َتْلكِقًسا َلَفا  :بِِخاَلِف َم َيَّ ْٕ َفنِكَُّف ُجِعَؾْت َهِذهِ ا

َواِحد  ؾُّ َوَتْذَهب ِحْشَؿتَفا َوَوْحَشتَفا مِـُْف، َوَيْؼِضل كُ  ،لِتَْستَِؼّر ِطْشَرهتَا َلفُ  :ُمتَِّصاًل 

ـْ َصاِحبف
تف مِ َح اْلَؼاِضل ِطقَاض  ،مِـُْفَؿا َلذَّ َوَراِن َطَؾك َغقْرَها. َوَرجَّ َٓ َيـَْؼطِع بِالدَّ َو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/524.)البقانواكظر:  (1)



 4٢4 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

ـْ َأْصَحابـَا فِل َفتَاِويف َفَؼاَل: إِكََّؿا َيثْبُت َهَذا اْلَحّؼ  
َهَذا اْلَؼْقل َوبِِف َجَزَم اْلبََغِقيُّ مِ

ـْ ُأْخَرى :ِطـْده ُأْخَرى َيبِقت ِطـْدَهالِْؾَجِديَدةِ إَِذا َكاَن  َٓ َيبِقت  ،َفنِْن َلْؿ َتُؽ َأْو َكاَن 

َٓ َيْؾَزمُف َأْن َيبِقت ِطـْد َزْوَجاتف اِْبتَِداء :ِطـْدَها َفاف، َكَؿا   .َلْؿ َيثْبُت لِْؾَجِديَدةِ َحّؼ الزِّ

ل َأْقَقى َوَّ ْٕ  ه.الُِعُؿقِم اْلَحِديث :ُؿْختَارـَوُهَق الْ  ،َوا

حف طقاض، والبغقي  :ُ نو قبل أثٌ عجد اهلل غفس اهللُ : لؼقلف يف أقسةبؾ ما رجَّ

 .«ثؿ قسؿ»، ولؼقلف «إذا تزوج البؽر طؾك الثقب»الحديث: 

، الػتح، ومال إلقف الحافظ يف السبؾكؿا يف  وهق ترجقح الصـعاين 

وابـ دققؼ العقد، وغقرهؿ.
(1)

 

لقا: لف أن يترك الجؿاطة لإلقامة طـد أفرط بعضفؿ، وبالغقا، فؼا تيبيُ:

زوجتف. وهذا ققل باصٌؾ بعقٌد، فال تعارض بقـ أن يؼقؿ طـدها، ويصظ الجؿاطة. 

 وأبعد مـف مـ قال: لف ترك الجؿعة. كسلل اهلل العافقة والفداية.

(: وأما التخؾػ طـ صالة الجؿاطة، 19٢4) الؿحىليف   قال ابً حضو

ذلؽ، وتقطده  ملسو هيلع هللا ىلصة مـ ديقاكـا وغقره إيجاب رسقل اهلل فؼد ذكركا يف كتاب الصال

بحرق بققت الؿتخؾػقـ طـفا لغقر طذر، وقد تزوج طؾقف الصالة والسالم، 

وأصحابف، فؿا مـفؿ مـ أحد تخؾَّػ يف التسبقع، والتثؾقث طـ صالة الجؿاطة 

هوالجؿعة، وإكؿا هل ضاللة أحدثفا الشقطان.ا
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (4/41.)إحؽام إحؽام (5214 )الػتحاكظر:  (1)

  (4/331.)الـقؾ (4/42 )إحؽام إحؽام (5214) الػتحواكظر:  (2)



 ِِ  4٢5 َباُب ايٜكِػ

 
ٮٚىل حىِ تىعٚد أخىط٣ يف ايًًٝى١     إشا نإ عٓسٙ اَطأتإ، ؾكػِ ي ز:5ش َػأي١

 ايثا١ْٝ قبٌ إٔ ٜكػِ يٮخط٣؟

( َوإَِذا َكاَكْت ِطـَْدُه  5738) (: 258/1٢) الؿغـليف   قال ابً قذامة

َم الْ  َج َثالِثًَة َقبَْؾ َلقَْؾِة الثَّاكِقَِة، َقدَّ َة َؿْزُفقفَ ـاْمَرَأَتاِن، َفبَاَت ِطـَْد إْحَداُهَؿا َلقَْؾًة، ُثؿَّ َتَزوَّ

َفا آَكدُ  َنَّ َحؼَّ
ِ

ُف َثبََت بِاْلَعْؼِد، َوَحؼُّ الثَّاكِقَِة َثبََت بِِػْعؾِِف، َفنَِذا َقَضك َحؼَّ  :بَِؾقَالِقَِفا: ٕ َكَّ
ِ

ٕ

اَها َلقَْؾتََفا، ُثؿَّ َيبِقُت ِطـَْد اْلَجِديَدةِ، ُثؿَّ َيبْتَِدُئ اْلَؼْسؿَ   . اْلَجِديَدةِ، َبَدَأ بِالثَّاكِقَِة، َفَقفَّ

ُف إَذا َوفَّك الثَّاكِقََة َلقَْؾتََفا، َباَت ِطـَْد اْلَجِديَدةِ كِْصَػ َلقَْؾةٍ  ُثؿَّ  ،َوَذَكَر اْلَؼاِضل َأكَّ

ـْ َحؼِّ 
َفا َوكِْصُػَفا مِ ـْ َحؼِّ

قَفا لِؾثَّاكِقَِة كِْصُػَفا مِ َنَّ الؾَّقَْؾَة الَّتِل ُيَقفِّ
ِ

َيبْتَِدُئ اْلَؼْسَؿ: ٕ

ُْخَرى، َفقَ  ْٕ ثْبُُت لِْؾَجِديَدةِ فِل ُمَؼاَبَؾِة َذلَِؽ كِْصُػ َلقَْؾٍة بِنَِزاِء َما َحَصَؾ لُِؽؾِّ َواِحَدةٍ ا

َتقَْفا ـْ َضرَّ
 .مِ

َوَطَؾك َهَذا اْلَؼْقِل َيْحتَاُج َأْن َيـَْػِرَد بِـَْػِسِف فِل كِْصِػ َلقَْؾٍة، َوفِقِف َحَرٌج: َفنِكَُّف ُربََّؿا 

َٓ َيْؼِدُر َطَؾك اْلُخُروِج إَلقِْف فِل كِْصِػ الؾَّقَْؾِة، أَْو َٓ َيِجُد َمَؽاًكا  َيـَْػِرُد فِقِف، َأْو 

َفا بُِدوِن َهَذا ـالْ  ـْ اْلبَِداَيِة بَِفا َبْعَد الثَّاكِقَِة َوَفاٌء بَِحؼِّ
َؿِجلِء مِـُْف، َوفِقَؿا َذَكْرَكاُه مِ

ه.اَفقَُؽقُن َأْوَلك إْن َشاَء اهلل :اْلَحَرِج 
(1)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.9/52٢) البقانواكظر:  (1)



 4٢6 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 
ـْ َطائَِشةَ  (9969) لَِعائَِشَة، َوَكاَن الـَّبِلُّ  َأنَّ َسْقَدَة بِـَْت َزْمَعَة َوَهبَْت َيْقَمَفا  َوَط

ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.. َيْؼِسُؿ لَِعائَِشَة َيْقَمَفا َوَيْقَم َسْقَدةَ  ملسو هيلع هللا ىلص
(1)

 

 حكام املستفادة من احلديثاملسائل واأل

 ٖب١ املطأ٠ يًٝتٗا يعٚجٗا، أٚ يبعض عطا٥طٖا؟ ز:1ش َػأي١

َوَيُجقُز لِْؾَؿْرَأةِ َأْن (: 25٢/1٢) الؿغـليف   قال أبو حمنذ بً قذامة

ّـَ  ـْ اْلَؼْسِؿ لَِزْوِجَفا، َأْو لِبَْعِض َضَرائِِرَها، َأْو َلُف
َفا مِ َّٓ  َتَفَب َحؼَّ َٓ َيُجقُز إ  َجِؿقًعا، َو

َّٓ بِِرَضاُه، َفنَِذا َرِضقَْت ِهَل  َٓ َيْسُؼُط إ ْستِْؿتَاِع بَِفا 
ِ

ُف فِل آ َنَّ َحؼَّ
ِ

ْوِج: ٕ بِِرَضك الزَّ

ْوُج  َٓ َيْخُرُج َطـُْفَؿا :َوالزَّ َنَّ اْلَحؼَّ فِل َذلَِؽ َلُفَؿا، 
ِ

َؿْقُهقَبُة ـَفنِْن َأَبْت الْ  :َجاَز: ٕ

ـْ  :َقبُقَل اْلِفبَةِ  ْستِْؿتَاِع بَِفا َثابٌِت فِل ُكؾِّ  َلْؿ َيُؽ
ِ

ْوِج فِل آ َنَّ َحؼَّ الزَّ
ِ

َلَفا َذلَِؽ: ٕ

َثبََت  :ُؿَزاَحَؿُة بِِفبَتَِفاـُؿَزاَحَؿُة بَِحؼِّ َصاِحبَتَِفا، َفنَِذا َزاَلْت الْ ـَوْقٍت، إكََّؿا َمـََعتُْف الْ 

ْستِْؿتَاِع بَِفا، َوإِْن َكِرَهْت 
ِ

ُف فِل آ ه.اا َلْق َكاَكْت ُمـَْػِرَدةً َكؿَ  ،َحؼُّ
(2)

  

ّٝا؟ ز:2ش َػأي١  إشا ٖٚبت املطأ٠ َٜٛٗا إلذس٣ عطا٥طٖا، ؾٌٗ ي٘ إٔ جيعً٘ تاي

ُثؿَّ إْن َكاَكْت تِْؾَؽ الؾَّقَْؾُة (: 251-25٢/1٢) الؿغـليف   قال ابً قذامة

َٓ َتؾِقَفااَتؾِل َلقَْؾَة الَؿْقُهقَبِة، وَ  َّٓ لَ  :َلك َبقْـَُفَؿا، َوإِْن َكاَكْت  ُة َبقْـَُفَؿا، إ َٓ ْؿ َيُجْز َلُف الُؿَقا

َنَّ الْ 
ِ

َؿْقُهقَبَة ـبِِرَضك اْلبَاقِقَاِت، َوَيْجَعُؾَفا َلَفا فِل اْلَقْقِت الَِّذي َكاَن لِْؾَقاِهبَِة: َوٕ

ـْ َمْقِضِعَفا، َكَؿا  َلْق َكاَكْت َباقِقًَة َقاَمْت َمَؼاَم اْلَقاِهبَِة فِل َلقَْؾتَِفا، َفَؾْؿ َيُجْز َتْغقِقُرَها َط

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1463(، ومسؾؿ )5212أخرجف البخاري ) (1)

  (925.)البقان (5212 )الػتحواكظر:  (2)



 ِِ  4٢7 َباُب ايٜكِػ

َنَّ فِل َذلَِؽ َتْلِخقَر َحؼِّ َغقِْرَها، َوَتْغقِقًرا لَِؾقَْؾتَِفا بَِغقِْر ِرَضاَها 
ِ

 .َفَؾْؿ َيُجزْ  :لِْؾَقاِهبَِة، َوٕ

: لَِعَدِم اْلَػائَِدةِ فِل التَّ أ :َوفِقِف َوْجٌف آِخرُ  قال: ـِ ـَ الؾَّقَْؾتَقْ ُة َبقْ َٓ ُف َيُجقُز الُؿَقا  ْػِريِؼ كَّ

ُل َأَصحُّ  َوَّ ْٕ  ه.اَوا

َقاَل اْلُعَؾَؿاء: إَِذا َوَهبَْت َيْقمَفا  (5212 :)الػتحيف   وقال احلافظ

تَِفا هتَا :لَِضرَّ ْوج َلَفا َيْقم َضرَّ مُف  ،َفَذاكَ  ،َفنِْن َكاَن َتالِقًا لِقَْقمَِفا :َقَسَؿ الزَّ َّٓ َلْؿ ُيَؼدِّ َوإِ

ـْ ُرْتبَتف فِل اْلَؼْس  َّٓ بِِرَض َط ـْ َبِؼَل  كؿ إِ  ه.اَم

(، وقال بعضفؿ: لف أن 9/525) البقانهق ققل أكثر الشافعقة كؿا يف  ُ :قهت

يقايل بقـفؿا.
(1)

 

 إشا ٖٚبت املطأ٠ يًٝتٗا يعٚجٗا؟ ز:3ش َػأي١

 قال الصيعاىي   يفسبؾ السالم (6/183 :) َواْختََؾَػ اْلُػَؼَفاُء إَذا

ْوِج  َْكثَرُ َفؼَ  ،َوَهبَْت َكْقَبتََفا لِؾزَّ ْٕ ـْ َأَراَد، َوَهَذا ُهَق  :اَل ا ْوُج َم َتِصحُّ َوَيُخصُّ بَِفا الزَّ

إْن َقاَلْت َلُف ُخصَّ بَِفا  :َوقِقَؾ  .َتِصقُر َكالَؿْعُدوَمةِ  َبْؾ  ،َلقَْس َلُف َذلَِؽ  :َوقِقَؾ  .الظَّاِهرُ 

ـْ ِشئْت
 ه.ا إَذا َأْصَؾَؼْت َلفُ َٓ  ،َجازَ  .مِ

ْوِج، َفَؾُف َجْعُؾُف (: 25٢/1٢) لؿغـلايف   قال ابً قذامة َوإِْن َوَهبَتَْفا لِؾزَّ

َٓ َضَرَر َطَؾك اْلبَاقِقَاِت فِل َذلَِؽ، إْن َشاَء َجَعَؾُف لِْؾَجِؿقِع، َوإِْن َشاَء  َكَُّف 
ِ

ـْ َشاَء: ٕ لَِؿ

، َوإِْن َشاءَ  ّـَ ّـَ فِقَفا َأْكثَ  َخصَّ بَِفا َواِحَدًة مِـُْف ـْ َبْعضٍ َجَعَؾ َلبَْعِضِف
ه.اَر مِ

(2)
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/152.)زاد الؿعادواكظر:  (1)

  (9/525-526.)البقانواكظر:  (2)



 4٢8 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 
 إشا ٖٚبت يًٝتٗا زبُٝع عطا٥طٖا؟ ز:4ش َػأي١

(: وإن وهبتفا لجؿقع ضرائرها: صحَّ 9/526) البقانيف   قال الِعنشاىي

 هذلؽ، وسؼط قسؿفا، وصارت كلن مل تؽـ.ا

 ٌٖ يًٛاٖب١ ايطجٛع ٚاملٛايب١ بًًٝتٗا؟ ز:5ش َػأي١

 ضك: ٕهنا هبة أكثر الػؼفاء طىل أنَّ لفا الرجقع يف ذلؽ فقؿا يستؼبؾ ٓ فقؿا م

مل تؼبض، وما مضك ففق هبة مؼبقضة: فال رجقع لفا يف ذلؽ، وهذا ققل ططاء، 

 والثقري،  والشافعل، وأمحد.

  وذهب ابـ الؼقؿ  إىل أهنا إن وهبت لف ذلؽ طـ صؾح: فؾقس لفا

 الرجقع.

 َوَلقَْس َلَفا ،َلِزمَ  :َفنَِذا َرِضقَْت بَِذلَِؽ  (5/153 :)زاد الؿعاديف   قال

 الُؿَطاَلبَُة بِِف َبْعَد الّرَضك.

َٓ َيُسقُغ َغقُْرُه َوَقْقُل  ،َهَذا ُمقَجُب الّسـِّة َوُمْؼتََضاَها قال: َوُهَق الّصَقاُب اّلِذي 

ـْ َقاَل  َفنِّن َهَذا َخَرَج  :َفاِسدٌ  .إّن َحّؼَفا َيتََجّدُد َفَؾَفا الّرُجقُع فِل َذلَِؽ َمتَك َشاَءْت  :َم

ـْ  ،َتَعاَلك ُصْؾًحا َوَقْد َسّؿاُه اهللُ  ،َعاَوَضةِ ؿُ ـَمْخَرَج الْ   َفقَْؾَزُم َكَؿا َيْؾَزُم َما َصاَلَح َطَؾقِْف مِ

َفا َبْعَد َذلَِؽ: ـْ َصَؾِب َحؼِّ
ـَْت مِ َْمَقاِل، َوَلْق ُمؽِّ ْٕ َلَؽاَن فِقِف َتْلِخقُر الّضَرِر  اْلُحُؼقِق َوا

ـْ  ،إَلك َأْكَؿِؾ َحاَلتَقْفِ  ـْ َأْقَرِب َأْسبَاِب الْ  ،ُصْؾًحا َوَلْؿ َيُؽ
َوالّشِريَعُة  ،ُؿَعاَداةِ ـَبْؾ َكاَن مِ

ـْ َذلَِؽ  ـْ َطاَلَماِت الْ  ،ُمـَّزَهٌة َط
 ،َوإَِذا َطاَهَد َغَدرَ  ،ُؿـَافِِؼ َأّكُف إَذا َوَطَد َأْخَؾَػ ـَومِ



َِِباُب    4٢9 ايٜكِػ

 ه.اَواْلَؼَضاُء الـّبَِقّي َيُرّد َهَذا 

 (5/379 ،)الشرح الؿؿتعا الؼقل يف هذ وقد اختار اإلمام ابـ طثقؿقـ 

ح الشقكاين ققَل الجؿفقر، وهق ققل ابـ حزم، وهق ضاهر اختقار الصـعاين.  ورجَّ

، واهلل أطؾؿ.أقسةوهق 
(1)

 

إشا تعٚد ايطجٌ حا١ْٝ بؿط  إٔ ٜكػِ هلا ي١ًٝ ٚاذىس٠، ٚيىٮٚىل    ز:6ش َػأي١

 يًٝتني؟

 .قال بعض أهؾ العؾؿ: الشرط باصؾ، وهق ققل الزهري، والثقري 

 كره ذلؽ اإلمام مالؽو. 

  وقال الحسـ بجقازه، وهق مؼتضك ققل الجؿفقر الذيـ أجازوا الصؾح بقـ

الرجؾ وبقـ امرأتف طىل أن تعػق طـ الؼسؿة لفا.
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سبؾ ( 381)ص السقؾ (5212 )الػتح( 251/1٢) الؿغـل (9/526 )البقاناكظر:  (1)

 (.19٢7) الؿحىل (6/184 )السالم

  (9/44.)إوسطاكظر:  (2)



 41٢ ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 
ـْ ُطْرَوةَ  (9969)  َقاَل: َقاَلْت َطائَِشُة   َوَط

ِ
ـَ ُأْختِل َكاَن َرُسقُل اهلل : َيا اْب

ُؾ َبْعَضـَا ملسو هيلع هللا ىلص َّٓ  َٓ ُيَػضِّ ـْ ُمْؽثِِف ِطـَْدَكا، َوَكاَن َقؾَّ َيْقٌم إ
ُهَق وَ َطَؾك َبْعٍض فِل الَؼْسِؿ مِ

تِل ُهَق َيْقُمَفا،  ـْ َغقِْر َمِسقٍس، َحتَّك َيبُْؾَغ الَّ
ـْ ُكؾِّ اْمَرَأةٍ مِ

َيُطقُف َطَؾقْـَا َجِؿقًعا َفقَْدُكق مِ

َحُف الَحاكُِؿ.. قَبِقَت ِطـَْدَهافَ  َرَواُه َأْحَؿُد َوَأُبقَداُود، َوالؾَّْػُظ َلُف، َوَصحَّ
(1)

 

ـْ َطائَِشَة  (9969)   َولُِؿْسؾٍِؿ َط
ِ
 إَذا َصؾَّك الَعْصرَ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَلْت: َكاَن َرُسقُل اهلل

.. َداَر َطَؾك كَِسائِفِ  ّـَ .الَحِديَث . ُثؿَّ َيْدُكق مِـُْف
(2)

 

 ناحلكم املستفاد من احلديي

يف الحديثقـ السابؼقـ دلقؾ طىل أكَّف يجقز لؾرجؾ أن يدخؾ طىل مـ مل يؽـ يف 

يقمفا مـ كسائف، والتلكقس لفا، والؾؿس، والتؼبقؾ بدون إصالة، أو وقاع، وقد تؼدم 

بعض ذلؽ.
(3)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، مـ صريؼ طبدالرمحـ بـ 2/186(، والحاكؿ )2135(، وأبقداود )1٢8-6/1٢7رواه أمحد ) (1)

 أبل الزكاد طـ هشام بـ طروة طـ أبقف بف. 

 ػ، ولؽـ قال ابـ معقـ: إكف أثبت الـاس يف هشام بـ طروة. وطبدالرمحـ بـ أبل الزكاد فقف ضع

 فالحديث صالح لالحتجاج بف، وقد صححف إلباين والقادطل رمحة اهلل طؾقفؿا. 

(. والؾػظ 2568( )2516(. وأخرجف أيًضا البخاري برقؿ )21( )1474أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (2)

 لؿسؾؿ. 

  (4/333.)إوصار كقؾ (6/184-185 )سبؾ السالمواكظر:  (3)



 ِِ  411 َباُب ايٜكِػ

 
ـْ َطائَِشَة  (9969)   َأنَّ  َوَط

ِ
َكاَن َيْسَلُل فِل َمَرِضِف الَِّذي َماَت  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقَل اهلل

ـَ َأَكا َغًدا؟»: فِقفِ  ُيِريُد َيْقَم َطائَِشَة َفَلذَِن َلُف أَْزَواُجُف َيُؽقُن َحقُْث َشاَء، َفَؽاَن فِل  «َأْي

ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.. َبقِْت َطائَِشةَ 
(1)

 

 ملستفاد من احلديثاحلكم ا

دلَّ حديث الباب طىل أنَّ الرجؾ إذا مرض فشؼ طؾقف أن يدور طىل كسائف: فؾف 

البؼاء يف بقت إحداهـ بنذهنـ: فنن مل يلذن فقؼرع بقـفـ، والذي يظفر أنَّ لف البؼاء 

ّـَ مثؾفا، واهلل أطؾؿ، وقد تؼدمت اإلشارة  طـد مـ تحسـ الؼقام طىل مرضف إذا مل يؽ

 لؿسللة.إىل هذه ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2443(، ومسؾؿ )5217أخرجف البخاري ) (1)



 412 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 
(9969)  

ِ
ّـَ  إَذا َأَراَد َسَػًرا ملسو هيلع هللا ىلصَوَطـَْفا َقاَلْت: َكاَن َرُسقُل اهلل تَُف ـَ كَِسائِِف، َفَليَّ أَْقَرَع َبقْ

َخَرَج َسْفُؿَفا َخَرَج بَِفا. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.
(1)

 

 حلديثاملسائل واألحكام املستفادة من ا

 ٌٖ يًطجٌ إشا أضاز ايػؿط إٔ ٜأخص بعض ظٚجات٘ بسٕٚ قطع١؟ ز:1ش َػأي١

(: وإذا أراد السػر: مل يجز 5/151-152) زاد الؿعاديف   قال ابً القيه

 هلف أن يسافر بنحداهـ إٓ بؼرطة.ا

  ،وهذا ققل أكثر أهؾ العؾؿ، وهق مذهب الحـابؾة، والشافعقة، والظاهرية

، وٕنَّ سػره بنحداهـ تػضقؾ لفا، ولقس وغقرهؿ، واستدلقا بحديث الباب

 ذلؽ مـ العدل.

  وذهب مالؽ، وأبق حـقػة إىل أكف يجقز لف السػر بنحداهـ بغقر قرطة: وذلؽ

ٕن بعض الـسقة قد تؽقن أكػع لف يف السػر مـ غقرها، فؾق خرجت الؼرطة لؾتل 

اء ٓ كػع هبا يف السػر: ٕضر بحال الرجؾ، وكذا العؽس قد يؽقن بعض الـس

 أققم ببقت الرجؾ مـ إخرى.

، واهلل أطؾؿ.انقٌل األًلهق ًانصحيح 
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 277٢(، ومسؾؿ )2593أخرجف البخاري ) (1)

  (5211.)الػتح( 19٢4) الؿحىل( -252/1٢) الؿغـلاكظر:  (2)



 ِِ  413 َباُب ايٜكِػ

 
 ٌٖ عًٝ٘ إٔ ٜكغٞ يًُك١ُٝ املس٠ اييت غاؾط ؾٝٗا با٭خط٣. ز:2ش َػأي١

  أما إذا سافر هبا بؼرطة فعامة أهؾ العؾؿ طىل أكف ٓ قضاء طؾقف، وخالػ داود

 لـبل الظاهري فؼال: طؾقف الؼضاء. ولقس ذلؽ بصحقح: فنكف مل ُيـؼؾ طـ ا

أكف كان يؼضل لؾؿؼقؿات، ولق فعؾ ذلؽ: َلـُِؼؾ، وٕكف لق قضك لؾؿؼقؿة: لؽان 

مػضاًل لفا طىل الؿسافرة: ٕكف ٓ يحصؾ لفا مـ السؽـ، والراحة يف السػر كؿا 

ح ابـ حزم ققل الجؿفقر.  يحصؾ لؾؿؼقؿة، ورجَّ

 ػة، وأما إذا سافر بنحداهـ بغقر قرطة، فاختؾػقا يف ذلؽ، فذهب أبق حـق

ومالؽ إىل طدم الؼضاء: ٕنَّ قسؿ الحضر لقس بؿثٍؾ لؼسؿ السػر، فقتعذر 

 مل يؼض. الؼضاء، وٕنَّ الـبل 

  َّـ ومذهب أمحد، والشافعل، والظاهرية أكف يؼضل لؾؿؼقؿة: ٕكف خصَّ بعضف

 .ًىرا انقٌل أقسةبؿدة طىل وجف تؾحؼف التفؿة فقف، وٕكف فضؾ بال قرطة، 

َٓ َيْؾَزَمُف َقَضاُء الْ إ:  قال ابً قذامة ةِ، َوإِكََّؿا ـَذا َثبََت َهَذا، َفقَـْبَِغل أَْن  ُؿدَّ

قِْر، َفَؾْؿ َيْحُصْؾ َلَفا مِـُْف  ا َزَماُن السَّ َيْؼِضل مِـَْفا َما أََقاَم مِـَْفا َمَعَفا بَِؿبِقٍت َوَكْحِقِه، َفلَمَّ

َّٓ التََّعُب َوالْ  ةُ ـإ َحاِضَرةِ فِل ُمَؼاَبَؾِة َذلَِؽ َمبِقتًا ِطـَْدَها، َواْستِْؿتَاًطا َفَؾْق َجَعَؾ لِؾْ  ،َؿَشؼَّ

ه.اَؿقْؾِ ـَلَؿاَل ُكؾَّ الْ  :بَِفا
(1)

 

ْصاَلق  (5211 :)الػتحيف  قال الحافظ  تيبيُ: َٓ َيْخَػك َأنَّ َمَحّؾ اإْلِ َو

َػر َمْقُجقًدا،  َػر َما َداَم اِْسؿ السَّ َفَؾْق َساَفَر إَِلك َبْؾَدة َفَلَقاَم بَِفا فِل َتْرِك اْلَؼَضاء فِل السَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5211.)الػتح( 19٢4) الؿحىل (5/152 )زاد الؿعاد( 253/1٢) الؿغـلاكظر:  (1)



 414 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

َقاَمة :ُثؿَّ َساَفَر َراِجًعا ،َزَماًكا َصِقياًل   ة اإْلِ ُجقع  ،َفَعَؾقِْف َقَضاء ُمدَّ ة الرُّ َوفِل ُمدَّ

افِِعقَّة ِخاَلف تِل َساَفَرْت َوَفاَزْت ـَوالْ  ،ِطـْد الشَّ َؿْعـَك فِل ُسُؼقط اْلَؼَضاء َأنَّ الَّ

حْ  تف َما ُيَؼابِؾ َذلَِؽ بِالصُّ َػر َوَمَشؼَّ ـْ َتَعب السَّ
ُؿِؼقَؿة َطْؽسَفا فِل ـَوالْ  ،بَِة َلِحَؼَفا مِ

ـِ َمًعا َْمَرْي ْٕ  ه.اا

(، والِعؿراين 254/1٢) الؿغـليف  وقد كصَّ طىل ذلؽ أيًضا ابـ قدامة 

  (9/523.)البقانيف 

 تفسٜعات:

إَذا َخَرَجْت اْلُؼْرَطُة (: 253-254/1٢) الؿغـليف   قال ابً قذامة

ّـَ  ْحَداُه َٓ  :إِلِ َنَّ اْلُؼْرَطَة 
ِ

َػُر َوْحَدُه: ٕ َػُر بَِفا، َوَلُف َتْرُكَفا َوالسَّ َلْؿ َيِجْب َطَؾقِْف السَّ

ـْ َتْستَِحؼُّ التَّْؼِديَؿ. ـُ َم َػَر بَِغقِْرَها ُتقِجُب، َوإِكََّؿا ُتَعقِّ َكََّفا َلْؿ َيُجزْ  :َوإِْن َأَراَد السَّ
ِ

ٕ :

ـْ َذلَِؽ  َتَعقَّـَْت بِاْلُؼْرَطِة، َفَؾْؿ َيُجْز اْلُعُدوُل َطـَْفا إَلك َغقِْرَها.
َفا مِ َوإِْن َوَهبَْت َحؼَّ

ْت ِهبَُتَفا َلُف، َكَؿا َلْق َوَهبَْت  :لَِغقِْرَها َنَّ اْلَحؼَّ َلَفا، َفَصحَّ
ِ

ْوُج: ٕ َجاَز إَذا َرِضَل الزَّ

ْوِج: لَِؿا َذَكْرَكا فِل ِهبَِة الؾَّقَْؾِة فِل  َحَضِر.َلقَْؾتََفا فِل الْ  َٓ َيُجقُز بَِغقِْر ِرَضك الزَّ َو

ْوِج، َأْو لِْؾَجِؿقعِ  اْلَحَضِر. َػِر َمَعفُ  َجاَز. :َوإِْن َوَهبَتُْف لِؾزَّ ـْ السَّ
َسَؼَط  :َوإِْن اْمتَـََعْت مِ

ْوُج، َوإِْن َأَبك، َفؾَ  َفا إَذا َرِضَل الزَّ َػِر َمَعُف: لَِؿا َذَكْرَكا.َحؼُّ َوإِْن  ُف إْكَراُهَفا َطَؾك السَّ

ـَ اْلبََقاقِل. ّـَ بَِسَػِر  َرِضَل بَِذلَِؽ، َأْستَْلَكَػ اْلُؼْرَطَة َبقْ ُف ْوَجاُت ُكؾُّ َوإِْن َرِضَل الزَّ

ـْ َغقِْر ُقْرَطةٍ 
َّٓ َأْن  :َواِحَدةٍ َمَعُف مِ ، إ ّـَ َنَّ اْلَحؼَّ َلُف

ِ
ْوُج، َوُيِريَد َجاَز: ٕ َٓ َيْرَضك الزَّ

ـَ َطَؾقَْفا، َفقَُصاُر إَلك اْلُؼْرَطةِ  َػْؼ ـْ اتَّ  ه.اَغقَْر َم
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ـْ  (9969) ـِ َزْمَعَة  َوَط  ْب

ِ
  َطبِْداهلل

ِ
 َٓ َيْجؾُِد َأَحُدُكؿُ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

.«الَعْبدِ  َجْؾَد  اْمَرَأَتفُ  . َرَواُه الُبَخاِريُّ
(1)

 

 احلكم املستفاد من احلديث

فقف الـفل طـ ضرب الرجؾ امرأتف ضرًبا شديًدا، ويدل بؿػفقمف طىل جقاز 

ضرهبا ضرًبا غقر مبرح إذا كاكت تستحؼ ذلؽ، وتستحؼ الضرب إذا كاكت كاشًزا، 

 ڤ ڤ ڤ ڤ  ٹ ٹ﴿طاصقة لزوجفا: لؼقلف تعاىل: 

 أية. [34الـساء:] ﴾ڦ ڦ

وقد تؼدم الؽالم طىل بعض إحؽام الؿتعؾؼة بذلؽ يف باب طشرة الـساء، 

 فراجعف.

 ، أو ال؟مطألة ملحقة: ٍل كاٌ القطه واجًبا على الييب 

 ڀ پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿يؼقل ربـا جؾ وطال يف كتابف الؽريؿ: 

 ، وقد جاء يف هذه أية حديثان.[51إحزاب: ] ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ   ڀ

، قالت: كـت أغار طىل  ما أخرجف الشقخان مـ حديث طائشة :أذسُٖا

، وأققل: أهتب الؿرأة كػسفا؟ فؾؿا أكزل اهلل ملسو هيلع هللا ىلصالاليت يفبـ أكػسفـ لرسقل اهلل 

قؾت: ما أرى ربؽ إٓ يسارع لؽ  ﴾پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿تعاىل: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2855(. وهق يف مسؾؿ أيًضا )52٢4خاري برقؿ )أخرجف الب (1)
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هقاك. يف

(1)
 

ن يستلذن كا ملسو هيلع هللا ىلصقالت: إنَّ رسقل اهلل   ما أخرجاه أيًضا طـ طائشة ايثاْٞ:

، فؼالت لفا معاذة: ﴾ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿يف يقم الؿرأة مـا بعد أن أكزلت هذه أية: 

ما كـت تؼقلقـ؟ قالت: كـت أققل لف: إن كان ذلؽ إيلَّ: فنين ٓ أريد يا رسقل اهلل 

أن أوثر طؾقؽ أحًدا.
(2)

 

، فالحديث إول يدل طىل أنَّ الؿراد بأية القاهبات أكػسفـ لؾـبل 

شاء مـفـ، ويرد مـ شاء، وإذا رغب بقاحدة بعد ردها فال جـاح طؾقف يف  فقؼبؾ مـ

 قبقلفا بعد ذلؽ، وقال بذلؽ مجاطة مـ الؿػسريـ، والػؼفاء.

والحديث الثاين يدل طىل أنَّ الؿراد بأية أكف ٓ حرج طؾقف يف ترك الؼسؿ، 

 وقال بذلؽ مجٌع مـ الؿػسريـ، والػؼفاء.

(: وأكثر العؾؿاء طىل أنَّ هذه 6/4٢7) الؿسقرزاد يف   قال ابً اجلوصي

مصاحبة كسائف كقػ شاء مـ غقر إيجاب الؼسؿة  ملسو هيلع هللا ىلصأية كزلت مبقحة لرسقل اهلل 

 هطؾقف، والتسقية بقـفـ: غقر أكَّف كان يسقي بقـفـ.ا

ومـ مـ سقرة إحزاب[:  51يف تػسقر ]آية:   قال احلافظ ابً كثري

ويف الـساء الاليت طـده، أكف مخقر  ،طامة يف القاهبات هاهـا اختار ابـ جرير أن أية

ـٌ  ،إن شاء قسؿ ،فقفـ ، وفقف ققيٌّ  جقدٌ  وإن شاء مل يؼسؿ. وهذا الذي اختاره حس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1464(، ومسؾؿ برقؿ )4788أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

 (.1476(، ومسؾؿ برقؿ )4789أخرجف البخاري ) (2)
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 ٹ ٹ      ٹ  ٹ ٿ  ٿ ٿ﴿مجع بقـ إحاديث: ولفذا قال تعاىل: 

أي: إذا طؾؿـ أن اهلل قد وضع طـؽ   ،[51إحزاب:] ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ

فنن شئت قسؿت، وإن شئت مل تؼسؿ، ٓ جـاح طؾقؽ يف أي  :الَحَرج يف الؼسؿ

ا مـؽ ٓ أكف طىل سبقؾ القجقب، ذلؽ فعؾت، ثؿ مع هذا أكت تؼسؿ لفـ اختقارً 

ومحؾـ مجقؾؽ يف ذلؽ، واطترفـ بؿـتؽ طؾقفـ يف  ،فرحـ بذلؽ واستبشرن بف

 .اكتفكوطدلؽ فقفـ. ،وإكصافؽ لفـ ،وتسقيتؽ بقـفـ ،قسؿؽ لفـ

أية تشؿؾ إمريـ: بدٓلة الحديثقـ الؿتؼدمقـ،  :ُ نو هلل غفس اهللُقبل أثٌ عجد ا

 واهلل أطؾؿ.
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ِٔ ِٝ َِٚج َٔ ايزَّ ِٝ ٌَ ايظَِّكاُم َب َُا ِإَذا َحَص  َفِصٌ ِفٝ

 إشا اٖزع٢ نٌ َٔ ايطجٌ ٚاملطأ٠ ع٢ً صاذب٘ ايٓؿٛظ؟ ز:1ش َػأي١

إذا وقع بقـ الزوجقـ شؼاق، كظر الحاكؿ: فنن بان لف أكف مـ الؿرأة: ففق 

قز، وقد مضك حؽؿف، وإن بان أكف مـ الرجؾ: مـع مـ ذلؽ، أو أصؾح بقـف كش

 ڀ  ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ  ٻ ٱ﴿وبقـ الؿرأة: لؼقلف تعاىل: 

 .[128]الـساء: ﴾ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ

وإن مل يتبقـ لؾحاكؿ، وادَّطك كؾ واحد طىل أخر الظؾؿ: فقبعث الحاكؿ 

ؿعان مـ الرجؾ والؿرأة، حؽًؿا مـ أهؾ الرجؾ، وحؽًؿا مـ أهؾ الؿرأة، فقس

ويـظران يف أمرمها، ثؿ يػعالن ما يريان الؿصؾحة فقف، مـ مجٍع، أو تػريؼ: لؼقلف 

 ژ        ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ  ڇ ڇ ڇ﴿تعاىل: 

.[35]الـساء: ﴾ک ڑ ڑ   ژ
(1)

 

 ٌٖ ايطج٬ٕ ذهُإ، أّ ٚن٬ٕٝ يًطجٌ ٚاملطأ٠؟ ز:2ش َػأي١

 هق ققل ططاء، ذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل أهنؿا وكقالن لؾزوجقـ، و

والحسـ، وأبل حـقػة، والشافعل يف ققل، وأمحد يف رواية، فال يؿؾؽان التػريؼ 

إٓ بنذهنؿا: وذلؽ ٕنَّ الطالق بقد الزوج، وبذل العقض بقد الؿرأة، فافتؼر إىل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( تػسقر أية مـ ابـ كثقر، والؼرصبل.-9/532) البقان( -263/1٢) الؿغـلاكظر:  (1)
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أكف قال لؾحؽؿقـ: إن رأيتؿا أن تجؿعا مجعتؿا،  رضامها، واستدلقا بلثر طظ  

. وقال وإن رأيتؿا أن تػرقا فرق تؿا، فؼالت الؿرأة: رضقت بؽتاب اهلل يل وطظَّ

الرجؾ: أما الجؿع، فـعؿ، وأما الػرقة فال. فؼال طظ: كذبت، ٓ واهلل، ٓ تبرح 

 حتك ترضك بؿثؾ ما رضقت بف. وإسـاده صحقح.

  وذهب أكثر أهؾ العؾؿ إىل أهنؿا حؽؿان مـ قبؾ الحاكؿ ٓ يػتؼر حؽؿفؿا

، وهق ققل الشعبل،  ؽ طـ طظ، وابـ طباسإىل إذن الزوجقـ، صحَّ ذل

والـخعل، وسعقد بـ جبقر، ومالؽ، وإوزاطل، وإسحاق، وأمحد يف رواية، 

: ٕنَّ اهلل انصحيحوققل لؾشافعل، واختاره شقخ اإلسالم، وابـ الؼقؿ، وهق 

امها حؽؿقـ، ومل يعتبر رضك الزوجقـ، وقد قال طظ  كؿا تؼدم: إن  سؿَّ

مجعتؿا، وإن رأيتؿا أن تػرقا فرقتؿا. وهذا صريح يف أنَّ إمر  رأيتؿا أن تجؿعا

مل يطؾب مـ الرجؾ  إلقفؿا، واستدٓلفؿ بؼقل الرجؾ غقر صحقح: فننَّ طؾقاا 

 أن يلذن، بؾ ألزمف بؼبقل حؽؿ اهلل يف ذلؽ.

ـْ (: -5/19٢) زاد الؿعاديف   قال ابً القيه َواْلَعَجُب ُكّؾ اْلَعَجِب مِّؿ

َٓ َحاكَِؿانِ  َيُؼقُل  ـِ  َوَاهللُ  ،ُهَؿا َوكِقاَلِن  َوَجَعَؾ َكْصبَُفَؿا  ،َتَعاَلك َقْد َكّصبَُفَؿا َحَؽَؿقْ

ـِ  ـِ  ،إَلك َغقِْر الّزْوَجقْ ـْ َأْهؾِِف َوْلتَبَْعْث َوكِقاًل ) :َلَؼاَل  :َوَلْق َكاَكا َوكِقَؾقْ
َفْؾقَبَْعْث َوكِقاًل مِ

ـْ َأْهؾَِفا
ـِ  َوَأْيًضا َفَؾقْ  (،مِ َْهؾِ  :َكاَكا َوكِقَؾقْ ْٕ ـْ ا

، َوَأْيًضا َفنِكَُّف َلْؿ َيْختَّصا بَِلْن َيُؽقَكا مِ

َٓ إَراَدَة  ،﴾ک ڑ ڑ   ژ ژ        ڈ ﴿ :َفَؼاَل  ،َجَعَؾ اْلُحْؽَؿ إَلقِْفَؿا َواْلَقكِقاَلِن 

َٓ ُيَسّؿك َحَؽًؿا فِل ُلَغِة  َوَأْيًضا َفنِنّ  ،إّكَؿا َيتََصّرَفاِن بِنَِراَدةِ ُمَقّكَؾقِْفَؿا ،َلُفَؿا اْلَقكِقَؾ 
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َٓ فِل لَِساِن الّشاِرعِ  ،اْلُؼْرآنِ   َٓ فِل اْلُعْرِف اْلَعامّ  ،َو َٓ اْلَخاّص  ،َو َوَأْيًضا َفاْلَحَؽُؿ  ،َو

ْلَزامِ  َيُة اْلُحْؽِؿ َواإْلِ َٓ ـْ َلُف ِو ـْ َذلَِؽ  ،َم
اْلَحَؽَؿ َوَأْيًضا َفنِّن  ،َوَلقَْس لِْؾَقكِقِؾ َشْلٌء مِ

ـْ َحاكِؿٍ 
َّكُف ِصَػٌة ُمَشبَّفٌة بِاْسِؿ اْلَػاِطِؾ َداّلٌة َطَؾك الثّبُقِت  :َأْبَؾُغ مِ

ِ
ـَ  ،ٕ َٓ ِخاَلَف َبقْ َو

َٓ َيْصُدُق َطَؾك اْلَقكِقِؾ الْ  ،َأْهِؾ اْلَعَربِقِّة فِل َذلَِؽ   ،َؿْحضِ ـَفنَِذا َكاَن اْسُؿ اْلَحاكِِؿ 

ـِ  ؟!ُغ مِـْفُ َفَؽقَْػ بَِؿا ُهَق َأْبؾَ  َوَكقَْػ  ،َوَأْيًضا َفنِّكُف ُسبَْحاَكُف َخاَصَب بَِذلَِؽ َغقَْر الّزْوَجقْ

ـْ الّرُجِؾ َوالَؿْرَأةِ َغقْرُ  ه؟!.اُهَؿاَيِصّح َأْن ُيَقّكَؾ َط
(1)

  

 ٌٖ ٜٓؿص ذهِ اسبهُني يف ازبُع ٚايتؿطٜل؟ ز:3ش َػأي١

ره مـ أهؾ أما حؽؿفؿ يف الجؿع فقـػذ باإلمجاع، قالف ابـ طبد البر، وغق

 العؾؿ.

  واختؾػ أهؾ العؾؿ يف كػقذ حؽؿفؿا بالتػريؼ، فؿذهب الجؿفقر أكف يـػذ

، وٓ يعؾؿ لفؿ مخالػ، وهق ققل يف التػريؼ، وهق ققل طظ، وابـ طباس 

أصحاب الؿذاهب إربعة، وغقرهؿ، إٓ ققل مـ قال: إكف تقكقؾ، فال يـػذ إٓ 

 برضك الزوجقـ.

 د بـ أسؾؿ، وأمحد يف رواية، وأبق ثقر، وابـ وذهب الحسـ، وقتادة، وزي

حزم إىل أكف ٓ يـػذ ققلفؿا يف التػريؼ، وٓ يـػذ إٓ يف الجؿع: ٕنَّ اهلل تعاىل ذكر 

 .﴾ک ڑ ڑ   ژ ژ        ڈ ﴿الجؿع ومل يذكر التػريؼ، فؼال: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- (7/3٢5البقفؼل (1925 )الؿحىل (9/532- )انالبق( 264/1٢) الؿغـلواكظر:  (1)

3٢6.) 
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بلنَّ الصحابة ففؿقا ذلؽ، وبلنَّ إصالق الحؽؿ طؾقفؿا يدل طىل أنَّ  ٚٝأجٝب: 

 ًقٌل اجلًيٌزؿا يؿضل مطؾًؼا، وإكؿا ذكر اهلل اإلصالح فؼط لؾحث طؾقف، حؽؿف

، واهلل أطؾؿ.انصٌاةهق 
(1)

 

 إشا اختًـ اسبهُإ يف اسبهِ؟ ز:4ش َػأي١

: أمجع العؾؿاء طىل أنَّ الحؽؿقـ إذا اختؾػا: فال طبرة  قال ابً عبذ الرب

 هبؼقل أحدمها.ا

.فعىل هذا، فقبعث حؽؿان آخران يف ذلؽ
(2)

 

 ني.ؾطٚ  اسبهُ ز:5ش َػأي١

(: إذا ثبت هذا: فننَّ الحؽؿقـ ٓ 265/1٢) الؿغـليف   قال ابً قذامة

هيؽقكان إٓ طاقؾقـ، بالغقـ، َطْدَلقـ، مسؾَِؿقـ: ٕنَّ هذه مـ شروط العدالة.ا
(3)

  

وُيعتبر أيًضا أن يؽقكا طالَِؿقـ بلسباب الجؿع، والتػريؼ، وأحؽامفؿا. ويعتبر 

ية، وٕنَّ الرجؾ أهؾ رأي وكظر. وٓ يشترط طـد أيًضا فقفؿ الذكقرية: لظاهر أ

أهؾ العؾؿ أن يؽقن مـ إهؾ، ولؽـف طىل سبقؾ إفضؾقة.
(4)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .تػسقر ابـ كثقر (1925 )الؿحىل (9/533 )البقان( 264/1٢) الؿغـلاكظر:  (1)

 طـد أية الؿتؼدمة. تػسقر ابـ كثقراكظر:  (2)

  (9/534.)البقانواكظر:  (3)

  (9/534.)البقان( 265/1٢) الؿغـلاكظر:  (4)
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 َباُب اخُلًِِع
ـُدًِِع ُب اي  بَا

ـِ َطبَّاٍس  (9966) ـِ اْب ـِ َققٍْس أََتِت  َط َفَؼاَلْت: َيا  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلَّ  َأنَّ اْمَرَأَة َثابِِت ْب

ـُ قَ  ، َثابُِت ْب
ِ
، َوَلؽِـِّل َأْكَرُه الُؽْػَر فِل َرُسقَل اهلل ـٍ َٓ دِي قٍْس َما َأِطقُب َطَؾقِْف فِل ُخُؾٍؼ َو

 
ِ
ـَ َطَؾْقِف َحِديَؼَتفُ »: ملسو هيلع هللا ىلصاإِلْساَلِم، َفَؼاَل َرُسقُل اهلل ي   «؟َأَتُردِّ

ِ
َفَؼاَلْت: َكَعْؿ، َفَؼاَل َرُسقُل اهلل

ْؼَفا َتْطؾِقَؼةً  َبؾِ اقْ »: ملسو هيلع هللا ىلص .َوفِل ِرَواَيٍة َلُف: َوَأَمَرُه بَِطاَلقَِفا . َرَواُه الُبَخاِريُّ «الَحِديَؼَة َوَصؾِّ
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(. حدثـا أزهر بـ مجقؾ 5273. أخرجف البخاري برقؿ )بسٕٚ شنط اي٬ٛمصرٝس بؿٛاٖسٙ  (1)

حدثـا طبدالقهاب الثؼػل حدثـا خالد طـ طؽرمة طـ ابـ طباس بف. ثؿ قال البخاري: ٓ يتابع فقف 

 طـ ابـ طباس. 

 ( حدثـا إسحاق القاسطل حدثـا خالد طـ خالد5274والرواية الثاكقة أخرجفا البخاري )

البخاري، والحافظ ذكرها الحذاء طـ طؽرمة فذكره مرساًل. وفقف )وأمره يطؾؼفا( هؽذا لػظف يف 

 . «وصؾؼفا»: قال البخاري: وقال إبراهقؿ بـ صفؿان طـ خالد طـ طؽرمة طـ الـبل بالؿعـك. 

 بلن ذكر )الطالق( مـ صريؼ خالد الحذاء طـ طؽرمة مرساًل.  فلشار البخاري 

 لد الحذاء طىل وجف اإلرسال خالد الطحان وإبراهقؿ بـ صفؿان. فؼد رواه طـ خا

 : وأصحاب الثؼػل غقر أزهر يرسؾقكف. التتبعقال الدارقطـل يف 

ًٓ مـ رواية جرير بـ حازم، ومعؾًؼا مـ  ثؿ أخرج البخاري الحديث بدون ذكر )الطالق( مقصق

طـ أيقب طـ طؽرمة طـ ابـ كالمها  -وقد وصؾفا اإلسؿاطقظ  -رواية إبراهقؿ بـ صفؿان 

 . ثؿ أخرجف مـ رواية محاد بـ زيد طـ أيقب طـ طؽرمة مرساًل. بف طباس

 قال البقفؼل: وكذلؽ رواه وهقب طـ أيقب. 

رواية اإلرسال أققى يف رواية أيقب، أيًضا فنن محاد بـ زيد أثبت مـ  :غفس اهلل نوقبل أثٌعجداهلل 

د والـسائل وابـ طدي وغقرهؿ، وأيًضا وهقب أثبت روى طـ أيقب، كص طىل ذلؽ ابـ معقـ وأمح

: جرير مؾحؼ شرح العؾؾمـ إبراهقؿ بـ صفؿان وجرير بـ حازم يف أيقب، بؾ قال أمحد كؿا يف 

 بـ حازم يروي طـ أيقب طجائب. ا

  =والراوي طـ جرير بـ حازم كؿا يف البخاري والبقفؼل هق طبدالرمحـ بـ غزوان أبقكقح   ُ:قهت
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ـِ َققٍْس اْختََؾَعْت مِـُْف، َفَجَعَؾ  ـَُف: َأنَّ اْمَرَأَة َثابِِت ْب ، َوَحسَّ َبِل َداُود، َوالتِّْرمِِذيِّ

ِ
َوٕ

َتَفا حَ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  قَْضًة.ِطدَّ
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اد( ولف أوهام وأخطاء. ومؿا يؼقي رواية اإلرسال أن محاد بـ زيد ووهقب قد تابعفؿا )قرب الؿؾؼب  =

  (7/313-314 .)ســ البقفؼلطىل اإلرسال أيًضا سعقد بـ أبل طروبة كؿا يف 

 ويؼقي رواية اإلرسال أن قتادة قد تابع أيقب وخالد الحذاء طىل رواية اإلرسال. 

يؼ طبدالقهاب بـ ططاء طـ سعقد بـ أبل طروبة طـ (، مـ صر314-7/313أخرجف البقفؼل )

 قتادة طـ طؽرمة بف مرساًل. 

 قال: وكذلؽ رواه محؿد بـ أبل طدي طـ ابـ أبل طروبة طـ قتادة مرساًل. 

ًٓ 7/313وأخرجف البقفؼل ) (، مـ صريؼ طبدإطىل طـ سعقد بـ أبل طروبة بنسـاده مقصق

 يعـل غقر طبدإطىل.  -طـف  بذكر ابـ طباس فقف، ثؿ قال: وأرسؾف غقره

أن الراجح يف حديث ابـ طباس أكف مـ مراسقؾ طؽرمة، وذكر )الطالق( إكؿا  وخالصة ما تقدو:

هق يف رواية خالد الحذاء فؼط، وأما رواية أيقب وقتادة فؾقس فقفا ذكر )الطالق( إكؿا يف رواية 

 (. قتادة: )فػرق بقـفؿا رسقل اهلل أيقب )وفرق بقـفؿا( ويف رواية: )وأمره فػارقفا( ويف رواية 

 والحديث صحقح بدون ذكر )الطالق( فنن لف شاهًدا مـ حديث حبقبة بـت سفؾ. 

( طـ يحقك بـ سعقد طـ طؿرة بـت طبدالرمحـ أخبرتف طـ 2/564) مقصئفأخرجف مالؽ يف 

  ، وأن رسقل اهللحبقبة بـت سفؾ أهنا أخبرهتا أهنا كـت طـد ثابت بـ ققس بـ شؿاس 

 «من هذه؟»: خرج إىل الصبح فقجد حبقبة بـت سفؾ طـد بابف يف الغؾس فؼال رسقل اهلل 

قالت: ٓ أكا وٓ ثابت لزوجفا، فؾؿا جاء ثابت بـ  «ما شلكك؟»فؼالت: أكا حبقبة بـت سفؾ، فؼال: 

بة: ، فؼالت حبق«هذه حبقبة بـت سفل قد ذكرت ما شاء اهلل أن تذكر»: ققس قال لف رسقل اهلل 

فلخذ مـفا وجؾست يف  «خذ مـفا» لثابت: اهلل  رسقلكؾ ما أططاين طـدي، فؼال  ،يا رسقل اهلل

 أهؾفا. وإسـاده صحقح طىل شرط الشقخقـ. 

ولؾحديث شاهد مـ حديث طؿرو بـ شعقب. وآخر مـ حديث سفؾ بـ أبل حثؿة. وسقليت 

 تخريجف إن شاء اهلل.

(، مـ صريؼ هشام بـ 1185(، والترمذي )2229ود ). أخرجف أبقداععٝـ ٚصس َٔ ٚج٘ آخط (1)

 يقسػ طـ معؿر طـ طؿرو بـ مسؾؿ الجـدي طـ طؽرمة طـ ابـ طباس بف. 

قال أبقداود: وهذا الحديث رواه طبدالرزاق طـ معؿر طـ طؿرو بـ مسؾؿ طـ طؽرمة طـ الـبل 

 همرساًل. ا =  
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ـِ َماَجْف َأنَّ َثابَِت  (9969) ِه ِطـَْد اْب ـْ َجدِّ ـْ َأبِقِف َط ـِ ُشَعقٍْب َط َوفِل ِرَواَيِة َطْؿِرو ْب

 إَذا َدَخَؾ َطَؾلَّ َلبََصْؼُت ا
ِ
َٓ َمَخاَفُة اهلل ـَ َققٍْس َكاَن َدمِقًؿا، َوَأنَّ اْمَرَأَتُف َقاَلْت: َلْق فِل  ْب

َوْجِفِف.
(1)

 

ـْ  (9969) َْحَؿَد مِ
ِ

َل ُخْؾٍع فِل  َوٕ ـِ َأبِل َحثَْؿَة: َوَكاَن َذلَِؽ َأوَّ َحِديِث َسْفِؾ ْب

اإِلْساَلِم.
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بحقضة ٓ يثبت مـ هذا القجف:  والراجح رواية اإلرسال كؿا تؼدم، ولؽـ ذكر آطتداد  ُ:قهت =

وهق -فنن الثؼات الذيـ رووا الحديث طـ طؽرمة مل يذكروا ذلؽ، وخالػفؿ طؿرو بـ مسؾؿ 

 فذكر ذلؽ، فروايتف غقر محػقضة، واهلل أطؾؿ.  -ضعقػ

 ولؽـ قد صح آطتداد بحقضة مـ وجف آخر: 

بـ سعد قال حدثـا طؿل  (، قال أخبركا طبقداهلل بـ سعد بـ إبراهقؿ6/186أخرجف الـسائل )

حدثـا أبل طـ ابـ إسحاق قال حدثـل طبادة بـ القلقد بـ طبادة بـ الصامت طـ ربقع بـت  :قال

 
َّ
معقذ قال قؾت لفا: حدثقـل حديثؽ. قالت: اختؾعت مـ زوجل ثؿ جئت طثؿان، فسللتف ماذا طظ

حتك تحقضل حقضة، قال:  مـ العدة؟ فؼال: ٓ طدة طؾقؽ، إٓ أن تؽقين حديثة العفد بف، فتؿؽثل

يف مريؿ الؿغالقة، كاكت تحت ثابت بـ ققس بـ شؿاس  وأكا متبع يف ذلؽ قضاء رسقل اهلل 

 . الصحقح الؿسـدفاختؾعت مـف. وإسـاده حسـ. وقد حسـف اإلمام القادطل يف 

 (، مـ صريؼ حجاج بـ أرصاة طـ4/3(، وأخرجف أيًضا أمحد )2٢57. أخرجف ابـ ماجف )ععٝـ (1)

طؿرو بـ شعقب طـ أبقف طـ جده قال: كاكت حبقبة بـت سفؾ تحت ثابت بـ ققس بـ شؿاس 

قالت: كعؿ،  «أتردين عؾقه حديؼته؟»: وفقف زيادة )فؼال رسقل اهلل  -فذكره  -وكان رجاًل دمقؿا 

. وهذا اإلسـاد ضعقػ: لضعػ قال: فردت طؾقف حديؼتف، قال: فػرق بقـفؿا رسقل اهلل 

، فنكف مدلس، والحديث صحقح بشقاهده الؿتؼدمة إٓ الؾػظ الذي ذكره الحافظ، حجاج وطـعـتف

 فنكف ٓ شاهد لف. 

(، مـ صريؼ حجاج بـ أرصاة طـ محؿدبـ سؾقؿان بـ أبل حثؿة طـ 4/3. أخرجف أمحد )ععٝـ (2)

طؿف سفؾ بـ أبل حثؿة بف. ولػظف كؾػظ حديث طؿرو بـ شعقب طـ أبقف طـ جده. وفقف الزيادة 

 ل ذكرها الحافظ. وإسـاده ضعقػ أيًضا: لضعػ حجاج وطـعـتف فنكف مدلس. الت
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 حاديثاملسائل واألحكام املستفادة من األ

 تعسٜف اخلًع:

هق فراق الزوجة طىل طقض تبذلف لزوجفا طـد كراهقتفا لف، وخقففا  اشٝبًع:

الؿرأة لباس الرجؾ معـك،  مـ طدم الؼقام بحؼف. وهق ملخقذ مـ خؾع الثقب: ٕنَّ 

، والؿصدر [187البؼرة:] ﴾ٺ ڀ ڀ ڀ  ڀ پ﴿وهق لباسفا معـك، قال تعاىل: 

.بػتح الخاء وأما هفـا ففق مضؿقم )ُخؾع( لؾتػريؼ بقـف وبقـ مصدر الؿحسقس
(1)

  

 َظسٚعٝت٘:

 ، وطـد طامة أهؾ العؾؿ.الخؾع مشروع يف كتاب اهلل، وسـة رسقلف 

          ﯁ ﯀ ﮿ ﴿ف تعاىل: : فؼقلأما مً القسآٌ

 .[229البؼرة: ] ﴾

 فلحاديث الباب، وما ذكركا مـ شقاهدها. وأما مً الطية:

ومل يـؼؾ خالف يف مشروطقتف: إٓ طـ بؽر بـ طبد اهلل الؿزين، واستدل بأية: 

 ڀ ڀ ڀ پ پ  پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿

 ، وزطؿ أهنا كاسخة ٔية الخؾع.[2٢الـساء:] ﴾ڀ

(: وتعؼب مع شذوذه بؼقلف تعاىل يف 5273) الػتحيف   فظقال احلا

  ڀ پ ﴿، وبؼقلف فقفا: [4الـساء: ] ﴾ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ﴿الـساء أيًضا: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الػتح (5273.) 
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أية، وبالحديث، وكلكف مل يثبت طـده، أو مل يبؾغف،  [128الـساء: ] ﴾ڀ ڀ ڀ

رة، وبآيتل واكعؼد اإلمجاع بعده طىل اطتباره، وأنَّ آية الـساء مخصقصة بآية البؼ

هالـساء أخرتقـ.ا
(1)

  

 ٌٖ ٜؿتكط اشبًع إىل اسبانِ، أّ ٜضس بسٕٚ غًٛإ؟ ز:1ش َػأي١

  ،أكثر أهؾ العؾؿ طىل صحة الخؾع بدون سؾطان، صحَّ ذلؽ طـ طؿر

، وهق ققل ُشريح، والزهري، ومالؽ، والشافعل، وأمحد، وطثؿان 

حؽؿ وإسحاق، والبخاري، وغقرهؿ: ٕكف معاوضة بتراضل: فال يػتؼر إىل 

 الحاكؿ، كالبقع والـؽاح، وكؿا يصح الطالق بدون سؾطان فؽذلؽ الخؾع.

  :وقال الحسـ، وابـ سقريـ: ٓ يجقز إٓ طـد السؾطان. واختاره أبق طبقد

 ، فجعؾ الخقف لغقر الزوجقـ.[229البؼرة: ] ﴾    ﯁ ﮿﯀ ﴿لؼقلف: 

 ذلؽ الحال، وُيجاب طـ ذلؽ بلنَّ الؿراد بذلؽ أنَّ الحاكؿ يؼره إذا كان طىل

ًانصحيح انقٌل وٓ يؿـعف، ويحتؿؾ أنَّ الؿراد بف مـ لف صؾة بالزوجقـ مـ الؼرابة، 

.األًل
(2)

  

 ٌٖ ٜؿط  يف صر١ اشبًع ٚجٛز ايؿكام؟ ز:2ش َػأي١

  أكثر أهؾ العؾؿ طىل طدم اشتراط ذلؽ، بؾ يصح الخؾع طـدهؿ ولق كان

وزاطل، الحال بقـفؿا مؾتئًؿا، وهق ققل قتادة، ومالؽ، والثقري، وإ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.7/1٢) البقان( -267/1٢) الؿغـلواكظر:  (1)

 (.15/1٢) البقان( 268/1٢) الؿغـل (5273 )الػتحاكظر:  (2)
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الـساء: ] ﴾ ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ﴿والشافعل، وأمحد، وأبل حـقػة: لؼقلف تعاىل: 

 أية. [4

  ٓوذهب مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ إىل اشتراط ذلؽ، وذلؽ بلن تؽرهف الؿرأة و

ج  ترغب يف معاشرتف، وهق ققل الحسـ، وأبل طبقد، وداود، وابـ الؿـذر، وُخرِّ

 ﮸      ﮷ ﮶ ﮵  ﮴ ﮳  ﮲ ۓ ۓ ے ﴿رواية طـ أمحد: لؼقلف تعاىل: 

البؼرة: ] ﴾          ﯁ ﯀ ﮿ ﮽﮾  ﮼ ﮻ ﮺ ﮹

، وهذا يدل بؿػفقمف طىل أنَّ الجـاح ٓحؼ هبؿا إذا افتدت مـ غقر خقف، [229

 .[229البؼرة: ] ﴾ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ﴿ثؿ غؾظ بالقطقد فؼال: 

 أيَم»( بنسـاد صحقح مرفقًطا: 2226طـد أبل داود ) ويف حديث ثقبان 

، وٕكف «امرأةٍ سللت زوجفا الطالق مـ غقر ما بلس؛ فحرام طؾقفا رائحة الجـة

ٓ »: إضرار هبا، وبزوجفا، وإزالة مصالح الـؽاح بغقر حاجة: فحرم: لؼقلف 

، وهذا الؼقل رجحف ابـ حزم، ثؿ شقخ اإلسالم، ثؿ اإلمام ابـ «ضرر، وٓ ضرار

 طؾؿ.يف هذه الؿسللة، واهلل أ انصٌاةطثقؿقـ، وهق 

: الخؾع الذي جاء بف الؽتاب والسـة أن تؽقن الؿرأة  قال ػيخ اإلطالو

كارهة لؾزوج تريد فراقف فتعطقف الصداق أو بعضف: فداء كػسفا، كؿا يػتدي إسقر 

هوأما إذا كان كؾ مـفؿا مريًدا لصاحبف: ففذا الخؾع محدٌث يف اإلسالم.ا
(1)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشرح  (32/282 )مجؿقع الػتاوى (5273 )الػتح( 268 ،27٢/1٢) الؿغـلاكظر:  (1)

  (1982.)الؿحىل (5/388 ،394 )الؿؿتع



 428 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 
 ٗا ذت٢ تؿتسٟ َٓ٘؟إشا عغٌ ظٚجت٘ ٚعاٖضٖا، َٚٓعٗا َٔ ذكٛق ز:3ش َػأي١

  أكثر أهؾ العؾؿ طىل طدم صحة الخؾع، والعقض مردود ٓ يحؾ لؾزوج مـف

شلء، وهق ققل ططاء، ومجاهد، والشعبل، والـخعل، والؼاسؿ، وطروة، 

والزهري، ومالؽ، والشافعل، وأمحد، وإسحاق، والثقري، وغقرهؿ: لؼقلف 

 ،﴾﮽  ﮼ ﮺﮻ ﮹ ﮸       ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳   ﮲ ۓ ۓ ے ﴿تعاىل: 

   ﮹  ﮸ ﮷   ﮶   ﮵ ﮳﮴ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ﴿وققلف تعاىل: 

 .[19الـساء: ] ﴾﮿     ﮾﮽ ﮼     ﮻ ﮺ 

 .وقال أبق حـقػة: يلثؿ، ويصح الخؾع، والعقض ٓزم 

  وطـ مالؽ، وبعض الحـابؾة: أن الخؾع صحقح، وٓ يحؾ لف ما أخذه: ٕكف

، واهلل أطؾؿ.ًىرا انقٌل أقسةأخذه بغقر حؼ، فقؾزمف رده، 
(1)

 

 بٗا يٓؿٛظٖا تأزّٜبا، حِ خايعت٘، ؾٌٗ ٜضس اشبًع؟إٕ عط ز:4ش َػأي١

  ذكر أهؾ العؾؿ أكَّف يصح الخؾع: ٕنَّ الضرب كان مؼصقًدا لؾتلديب، وٕكف

فعؾ شقئًا مباًحا ٓ يلثؿ طؾقف، وأما إذا ضرهبا ضؾًؿا: لسقء خؾؼف، فقلثؿ، ويصح 

 الخؾع إذا مل يؽـ مؼصقده أن تػتدي كػسفا.

 :يحؾ لف، وٓ يجقز. وخالػ شقخ اإلسالم فؼال ٓ
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.9/1٢) البقان( 272/1٢) الؿغـلاكظر:  (1)

  (8/385.)اإلكصاف( 9/1٢) البقان( 273/1٢) الؿغـلاكظر:  (2)
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 إشا ظْت، ؾعغًٗا; يتؿتسٟ ْؿػٗا َٓ٘، ؾٌٗ ٜضس اشبًع؟ ز:5ش َػأي١

 .[19الـساء: ] ﴾﮿     ﮾﮽ ﮼     ﮻ ﴿قال اهلل طز وجؾ: 

﮼      ﮻ ﴿[: وققلف 19يف تػسقر ]سقرة الـساء آية:  قال احلافظ ابً كثري

قال ابـ مسعقد ﴾﮿     ﮾ ﮽
(1)

، وابـ طباس
(2)

، وسعقد بـ الؿسقب، 

والشعبل، والحسـ البصري، ومحؿد بـ سقريـ، وسعقد بـ جبقر، ومجاهد، 

وطؽرمة، وططاء الخراساين، والضحاك، وأبق قالبة، وأبق صالح، والسدي، وزيد 

بـ أسؾؿ، وسعقد بـ أبل هالل: يعـل بذلؽ الزكك. يعـل إذا زكت: فؾؽ أن ا

تخالعفا، كؿا تسترجع مـفا الصداق الذي أططقتفا وتضاجرها حتك تتركف لؽ، و

 ﮺﮹ ﮸       ﮷ ﮵﮶  ﮴ ﮳   ﮲ ۓ ۓ ے ﴿قال تعاىل يف سقرة البؼرة: 

 أية. ﴾﮽  ﮻﮼ 

وقال ابـ طباس قال:
(3)

 .وطؽرمة، والضحاك: الػاحشة الؿبقـة الـشقز والعصقان 

واختار ابـ جرير أكف يعؿ ذلؽ كؾف: الزكك، والعصقان، والـشقز، وبذاء  قال:

هذا كؾف يبقح مضاجرهتا حتك تبرئف مـ حؼفا، أو  الؾسان، وغقر ذلؽ. يعـل أنَّ 

 هبعضف، ويػارقفا، وهذا جقد، واهلل أطؾؿ.ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بدون إسـاد. تػسقرهذكره ابـ أبل حاتؿ يف  (1)

[، مـ صريؼ: أبل يحقك الؼتات، طـ مجاهد، 19ية:أخرجف ابـ أبل حاتؿ يف تػسقر سقرة الـساء ]آ (2)

 ، وأبق يحقك فقف ضعػ ٓسقؿا يف روايتف طـ مجاهد.طـ ابـ طباس 

ـ 19أخرجف ابـ جرير، وابـ أبل حاتؿ يف تػسقر ]آية: (3) [ مـ سقرة الـساء، ولف ثالث صرق يحسَّ

 بؿجؿقطفا.



 43٢ ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

وخالػ الشافعل يف ، ، وهق ققل الجؿفقرانصٌاةهق  ًانقٌل ثصحة اخلهع 

ققٍل، فؼال: ٓ يصح: ٕكف طقض ُأكرهت طؾقف، أشبف ما مل تزِن. وهق ققاس 

مخالػ لؾـص: ففق فاسد.
(1)

 

 ع بٗا اشبًع.ا٭يؿاظ اييت ٜك ز:6ش َػأي١

يؼع الخؾع بؿا يدل طؾقف مـ إلػاظ مع الـقة، سقاء كان الؾػظ صريًحا مثؾ: 

 .خالعتؽ. أو بؾػظ الؿػاداة، أو الػسخ

أو كان بللػاظ غقر صريحة، مثؾ: بارأتؽ. أو: أبرأتؽ، أو: أبـتؽ. أو غقرها 

 مـ إلػاظ العجؿقة والعربقة. 

 بالؿعاين ٓ بإلػاظ. وكؿا تؼدم يف أبقاب كثقرة أنَّ العبرة

 ٌٖ ٜؿط  إٔ ٜتًؿظ ايعٚد بايكبٍٛ؟ ز:7ش َػأي١

  اشترط ذلؽ بعض الحـابؾة، ومل يشترط ذلؽ بعضفؿ، بؾ قالقا: إذا قبؾ

ًىٌ الزوج العقض: وقعت الػرقة. وهق ققل الحسـ، والـخعل، وغقرمها، 

 ، واهلل أطؾؿأقسة

 ذهبفؿ إىل وأما طىل مؼتضك ققل الجؿفقر يف أن الخؾع صالق: فقحتاج طىل م

أن يتؾػظ بالطالق.
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.9-1٢/1٢) البقان( -273/1٢) الؿغـلاكظر:  (1)

 (.-276/1٢) الؿغـلكظر: ا (2)
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ٓ يشترط رضك الزوج يف صحة الخؾع إذا كان ٓمرأتف الحجة يف  تيبيُ:

الخؾع، وإذا أبك أن يلخذ الؿال ألزمف الحاكؿ بذلؽ، وقد قال بذلؽ مجاطٌة مـ 

ثابت بـ ققس بذلؽ. الحـابؾة: ٕمر الـبل 
(1)

  

 ٛت٘ املطأ٠؟ٌٖ يًطجٌ إٔ ٜأخص ظٜاز٠ ع٢ً َا أعٛاٖا إشا أع ز:8ش َػأي١

  ،أكثر أهؾ العؾؿ طىل صحة الخؾع بلكثر مؿا أصدقفا إذا تراضقا طىل ذلؽ

وهق ققل طؽرمة، ومجاهد، والـخعل، وغقرهؿ مـ التابعقـ، وهق ققل 

أصحاب الؿذاهب إربعة، إٓ أنَّ الحـػقة يؼقلقن: ٓ يلخذ الزيادة: فنن أخذها 

ء طـ طثؿان بنسـاد ٓ بلس تصدق هبا. وققل الجؿفقر صحَّ طـ ابـ طؿر، وجا

 بف، وهق ققل الظاهرية.

      ﯁ ﯀ ﮿ ﴿والحجة ٕصحاب هذا الؼقل ققلف تعاىل: 

 .[229البؼرة: ] ﴾    

  وقال ططاء، وصاوس، والزهري، وطؿرو بـ شعقب: ٓ يلخذ مـفا أكثر مؿا

 أططاها. وُروي طـ طظ كحق ذلؽ، ويف إسـاده ضعٌػ.

(، والبقفؼل 2٢56لؼقل بؿا رواه ابـ ماجف )واستدل ٕصحاب هذا ا

(، مـ رواية طبد إطىل، طـ سعقد بـ أبل طروبة، طـ قتادة، طـ 7/314)

طؽرمة، طـ ابـ طباس بـحق حديث الباب، وفقف زيادة: فلمره أن يلخذ مـفا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (32/283.)مجؿقع الػتاوى (5/411 )الشرح الؿؿتع (8/383 )اإلكصافاكظر:  (1)



 432 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 حديؼتف وٓ يزداد. 

ثؿ  وهذه الرواية الراجح فقفا اإلرسال كؿا بقـا ذلؽ يف تخريج حديث الباب،

إنَّ خالًدا الحذاء، وأيقب رويا الحديث طـ طؽرمة بدون هذه الزيادة، قال أيقب 

 .«وٓ تزداد»(: ٓ أحػظ 7/313-314) ســ البقفؼلكؿا يف 

 «أترديـ طؾقف حديؼتف؟»قال:  واستدلقا بؿرسٍؾ طـ ططاء أنَّ الـبل 

( بنسـاد 7/314أخرجف البقفؼل ) «أما الزيادة فال»قالت: كعؿ، وزيادة. فؼال: 

 صحقح طـف مرساًل.

(، والبقفؼل 3/255واستدل لفؿ بؿرسؾ أبل الزبقر طـد الدارقطـل )

( بؿثؾ مرسؾ ططاء، وإسـاده صحقح إىل أبل الزبقر، ويف آخر الحديث 7/314)

 قال: سؿعف أبق الزبقر مـ غقر واحد.

: فنن كان فقفؿ صحابل: ففق صحقح، وإٓ الػتحيف   قال احلافظ

 يعـل حديث ابـ طباس، ومرسؾ ططاء.ه ضد بؿا سبؼ.افقعت

الطرق الصحقحة يف الحديث لقس فقفا هذه الزيادة، فػل الـػس مـفا  ُ :قهت

: لؽـ لقس فقف دٓلة طىل الشرط، فؼد شلء، وطىل صحتفا فؼال الحافظ 

 يؽقن ذلؽ وقع طىل سبقؾ اإلشارة: رفًؼا هبا.

ف كارهة لف: حؾ لف أن يلخذ: فنكف : إذا كاكت غقر ممدية لحؼ قال الؼافعي

 يجقز لف أن يلخذ مـفا ما صابت بف كػًسا بغقر سبب: فالبسبب أوىل.
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ّـَ الحـابؾة، وإسحاق، وأبا طبقد كرهقا ذلؽ، قٌل اجلًيٌزهق ًانصحيح   ، لؽ

 واستحبقا لف طدم إخذ.

 وقال مالؽ: إن كان الـشقز مـ قِبَِؾ الرجؾ: مل يحؾ لف، ويرد طؾقفا إن أخذ

وتؿضل الػرقة.
(1)

  

 ٌٖ اشبًع إشا جطز عٔ اي٬ٛم ٜعترب ؾػّدا، أّ ط٬ٟقا؟ ز:9ش َػأي١

  ذهب مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ إىل أنَّ الخؾع ُيعتبر صالًقا، فقؼع صؾؼة بائـة، ُروي

ذلؽ طـ سعقد بـ الؿسقب، والحسـ، وططاء، وقبقصة، وُشريح، ومجاهد، 

اطل، والثقري، والـخعل، والشعبل، والزهري، ومؽحقل، ومالؽ، وإوز

 الػتحوأصحاب الرأي، وهق ققل الشافعل يف الجديد، وقد طزاه الحافظ يف 

 لؾجؿفقر.

وحجتفؿ أهنا بذلت العقض لؾػرقة، والػرقة التل يؿؾؽ الزوج إيؼاطفا هل 

الطالق دون الػسخ: فقجب أن يؽقن صالًقا، وٕكف أتك بؽـاية الطالق قاصًدا 

 الؾجـة الدائؿة. فراقفا: فؽان صالًقا، وبف أفتت

  َّوذهب مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ إىل أكف ُيعدُّ فسًخا ٓ صالًقا، وهذا الؼقل صح

، وهق ققل طؽرمة، وصاوس، طـ طثؿان، وابـ طباس، وطبد اهلل بـ الزبقر 

وهق الؿشفقر طـ أمحد، وإسحاق، وأبل ثقر، وهق ققٌل لؾشافعل: وذلؽ ٕهنا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ســ البقفؼل (5273 )الػتح (1982 )الؿحىل( 269-27٢/1٢) الؿغـلاكظر:  (1)

(7/313-314.) 



 434 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 ؽاكت فسًخا كسائر الػسقخ.فرقة خؾت طـ صريح الطالق وكقتف: ف 

ثؿ قال:  ،[229البؼرة: ]﴾ہ ہ ﴿واستدل ابـ طباس طىل ذلؽ بؼقلف تعاىل: 

 مئ حئ جئ    ی ی ی ی ىئ﴿، ثؿ قال: [229البؼرة: ] ﴾      ﴿

، فذكر التطؾقؼتقـ، والخؾع، وتطؾقؼة بعدها: فؾق [23٢البؼرة:] ﴾جب يئ  ىئ

ؼقل إول طـ بعض الصحابة، وٓ الخؾع صالًقا: لؽان أربًعا. وقد كؼؾ ال كان

 طـفؿ. يصح

، أنَّ الخؾع ُيعتبر فسًخا، وهق ترجقح شقخـا مؼبؾ القادطل ًانصحيح 

، وقبؾفؿا شقخ اإلسالم، وابـ الؼقؿ رمحفؿا اهلل، والشقخ اإلمام ابـ طثقؿقـ 

وطزاه شقخ اإلسالم إىل مجفقر فؼفاء الحديث، وإسحاق، وأبل ثقر، وداود، وابـ 

، وابـ خزيؿة.الؿـذر
(1)

 

َوَهَذا اْلِخاَلُف فِقَؿا إَذا (: 275/1٢) الؿغـليف  قال ابـ قدامة  تيبيُ:

ا إْن َبَذَلْت َلُف اْلِعَقَض َطَؾك فَِراقَِفا، َفُفَق  َخاَلَعَفا بَِغقِْر َلْػِظ الطَّاَلِق، َوَلْؿ َيـِْقِه. َفَلمَّ

َٓ اْختاَِلَف فِقفِ  بَِغقِْر َلْػِظ الطَّاَلِق، مِثُْؾ كِـَاَياِت الطَّاَلِق، أَْو َلْػِظ َوإِْن َوَقَع  ،َصاَلٌق، 

َكَُّف كِـَاَيٌة َكَقى ،ُؿَػاَداةِ، َوَكْحِقِهَؿا، َوَكَقى بِِف الطَّاَلَق ـاْلُخْؾِع َوالْ 
ِ

 َفُفَق َصاَلٌق َأْيًضا: ٕ

َفنِْن َلْؿ َيـِْق بِِف الطَّاَلَق، َفُفَق  :الطَّاَلَق، َفَؽاَكْت َصاَلًقا، َكَؿا َلْق َكاَن بَِغقِْر ِطَقضٍ  هبا

َواَيتَانِ  ه.االَِّذي فِقِف الرِّ
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 طبدالرزاق (5/112 )ابـ أبل شقبة (5273 )الػتح( -274/1٢) الؿغـلاكظر:  (1)

(6/485- )الػتاوى (32/289-( )33/153-.) 

 (.17/1٢) الشرح الؽبقرواكظر:  (2)
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 الػتحوقد كؼؾ الطحاوي أيًضا اإلمجاع كؿا يف  :ُ نو قبل أثٌ عجد اهلل غفس اهللُ 

 ( طىل أكف إذا كقى بالخؾع الطالق وقع الطالق وإن مل يتؾػظ بالطالق.5273)

فؼد قال بعض الشافعقة: ٓ يؼع. كؿا يف والقاقع وجقد الخالف،  ُ :قهت

الػتح .وهق ققل بعض الحـابؾة كؿا ذكر ذلؽ شقخ اإلسالم 

ًٓ ثالثًا، وهق أكف فسخ بلي لػظ وقع، بالطالق  بؾ ذكر شقخ اإلسالم  قق

 أو بغقره، ولقس مـ الطالق الثالث.

طدم  : وأصحاب هذا الؼقل مل يشترصقا لػًظا معقـًا، وٓ قال ػيخ اإلطالو

كقة الطالق، وهذا هق الؿـؼقل طـ ابـ طباس وأصحابف، وهق الؿـؼقل طـ أمحد بـ 

حـبؾ، وقدماء أصحابف يف الخؾقع، )ٓ يػرققن(
(1)

بقـ لػظ ولػظ، ٓ لػظ الطالق  

وٓ غقره، بؾ ألػاضفؿ صريحة يف أكف فسخ بلي لػظ كان، أصرح مـ لػظ الطالق 

 يف معـاه الخالص.

فؾؿ يؼؾ طـ أحد مـ السؾػ أكف فرق بقـ لػظ الطالق وأما الشافعل  قال:

وغقره، بؾ لؿا ذكر ققل ابـ طباس وغقره، وأصحابف، ذكر طـ طؽرمة أكف قال: 

كؾؿا أجازه الؿال فؾقس بطالق. قال: وأحسب مـ مل يجعؾف صالًقا إكؿا يؼقل ذلؽ 

 إذا مل يؽـ بؾػظ الطالق.

قمها أهنؿ ٓ يعؾؿقن ومـ هـا ذكر محؿد بـ كصر، والطحاوي، وكح قال:

كزاًطا يف الخؾع بؾػظ الطالق، ومعؾقم أنَّ مثؾ هذا الظـ ٓ يـؼؾ بف مذاهب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ما بقـ الؼقسقـ زيادة مـ طـدي يؼتضقفا السقاق. (1)



 436 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

السؾػ، ويعدل بف طـ ألػاضفؿ وطؾؿفؿ، وأدلتفؿ البقـة يف التسقية بقـ مجقع  

إلػاظ، وأما أمحد فؽالمف َبقِـّ يف أكف ٓ يعتبر لػًظا، وٓ يػرق بقـ لػظ ولػظ، وهق 

بـ طباس يف هذا الؼقل، وبف اقتدى، فتبقـ أنَّ آطتبار طـدهؿ ببذل الؿرأة ُمتَّبٌِع ٓ

 هالعقض وصؾبفا الػرقة.ا

ح شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة  الؼقل بلنَّ الػرقة بعقض تعتبر فسًخا،  وقد رجَّ

سقاء كان بؾػظ الطالق، أو غقره، وكصر هذا الؼقل كصًرا شديًدا، وقد بحث 

ورضل طـف، واكظر لزاًما بحثف يف  رمحف اهلللفاد وأجاد الؿسللة بحثًا صقياًل، ف

مجؿقع الػتاوى (32/289-332 وهذا ترجقح اإلمام ابـ طثقؿقـ ،)  كؿا

(، وهق الذي كديـ اهلل بف، وباهلل التقفقؼ.5/4٢1) الشرح الؿؿتعيف 
(1)

  

 إذا صؾؼ الرجؾ ُمِريًدا الطالق ٓ مـ أجؾ العقض: فقؼع الطالق، وٓ تيبيُ:

 يحؾ لف أخذ العقض وطىل الؿرأة طدة الطالق.

 ٌٖ دبٛظ املدايع١ أحٓا٤ ذٝض املطأ٠؟ ز:11ش َػأي١

مل يستػصؾ امرأة  أجاز أهؾ العؾؿ ذلؽ: ٕكف لقس بطالق، وٕنَّ الـبل 

بـ ققس هؾ هل حائض، أم ٓ؟ ولعدم وجقد دلقؾ طىل طدم جقاز ذلؽ.اثابت 
(2)

 

 نِ ع٢ً املدتًع١ عس٠؟ ز:11ش َػأي١

  الباب أنَّ الؿختؾعة لقس طؾقفا طدة، وإكؿا طؾقفا تؼدم يف تخريج أحاديث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (33/153-154.)الػتاوىواكظر:  (1)

  (33/21.)مجؿقع الػتاوى (5273 )الػتح( 269/1٢) الؿغـلاكظر:  (2)
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يف  آستبراء، قضك بذلؽ طثؿان، وقال: إكف متبع يف ذلؽ قضاء رسقل اهلل  

، وآخر الؼقلقـ طـ ابـ طؿر امرأة ثابت بـ ققس، وهق ققل ابـ طباس 

 ،وهق ققل أبان بـ طثؿان، وطؽرمة، وأمحد يف رواية، وإسحاق بـ راهقيف ،

فؼفاء الحديث، وهق ترجقح شقخ اإلسالم، وابـ الؼقؿ، ثؿ اإلمام  وغقرهؿ مـ

 ابـ طثقؿقـ وغقرهؿ.

  وذهب مجفقر الػؼفاء مـ الشافعقة، والحـابؾة، والؿالؽقة، وأصحاب الرأي

وغقرهؿ إىل أنَّ طدهتا طدة الؿطؾؼة: بـاء طىل ما اختاروه مـ أنَّ الخؾع صالق، 

.ًانصحيح انقٌل األًل
(1)

 

 ع بػري عٛض؟ٌٖ ٜضس اشبً ز:12ش َػأي١

  أجاز ذلؽ بعض أهؾ العؾؿ، وهق ققل مالؽ، وأمحد يف رواية، وهق اختقار

الِخَرقِل وبعض الحـابؾة: ٕكف قطع لؾـؽاح: فصح مـ غقر طقض، كالطالق، 

 وٕكف لق أجاهبا إىل الػسخ بغقر طقض حصؾ الؿؼصقد بالخؾع.

 ب وذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل أكف ٓ يصح الخؾع إٓ بعقض، وهق مذه

الشافعل، وأمحد يف رواية، وأبل حـقػة: ٕكف إذا مل يؽـ هـاك فؾقس هـاك فداء: 

أترديـ »قال:  فعىل هذا فال فرقة إٓ بطالق، أو خؾع كؿا بقـف اهلل، والـبل 

 .«طؾقف حديؼتف؟

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (32/291-292 ،321-323 ،327 ،334-335 ،342 )قع الػتاوىمجؿاكظر:  (1)

(33/1٢.) 



 438 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 
(: وقال شقخ 5/4٢8) الشرح الؿؿتعيف   قال اإلماو ابً عثينني

أنَّ  أذسُٖا:طقض، وطؾؾ ذلؽ بلمريـ: اإلسالم: يصح أن يخالعفا طىل غقر 

 ايثاْٞ:العقض حؼ لؾزوجة، فنذا أسؼطف باختقاره فال حرج، كغقره مـ الحؼقق. 

الحؼقؼة أكف إذا خالعفا، فنكؿا يخالعفا طىل طقض: ٕهنا تسؼط حؼفا مـ اإلكػاق: 

ال ٕكف لق كان الطالق رجعقاا: لؽاكت الـػؼة مدة العدة طىل الزوج، فنذا خالعتف ف

كػؼة طؾقف: فؽلهنا بذلت لف طقًضا ففل قد أسؼطت حؼفا الذي لفا طىل الزوج مـ 

الـػؼة، وهق قد أسؼط الحؼ الذي لف طىل الزوجة مـ الرجعة، فالرجعة حؼ 

 لؾزوج، والـػؼة مدة العدة حؼ لؾزوجة، فنذا رضقا بنسؼاصفؿا يف الخؾع فال ماكع.

ل بأية بلنَّ الغالب أنَّ ، ويجقب طـ آستدٓهؽذا قال شقخ اإلسالم 

 ﴾       ﴿الزوج ٓ يػارق زوجتف إٓ بعقض: لفذا قال تعاىل: 

جقد: ٕكف يف الحؼقؼة خؾع طىل طقض، وهق  ، وما قالف الشقخ [229البؼرة: ]

ا إٓ فقؿا إذا كان الطالق آخر ثالث تطؾقؼات:  الـػؼة، وما قالف الشقخ ضاهر جدا

ث تطؾقؼات: فننَّ الؿطؾؼة ثالًثا لقس لفا طىل زوجفا كػؼة، ٕكف إذا كان آخر ثال

 وحقـئٍذ ٓ يستػقد الزوج، ولؽـ يؼال: إذا رضل هبذا: فالحؼ لف.

كذلؽ إذا خالعفا بغقر طقض، قؾـا: مل يصح، وإذا مل يصح: فنكف إن وقع  قال:

هبؾػظ الطالق، أو كقتف: ففق صالق، وإن وقع بؾػظ الخؾع: فؾقس بشلء.ا
(1)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اإلكصاف( 32/3٢3) الػتاوى( 19/1٢) البقان( 24/1٢) الشرح الؽبقرواكظر:  (1)

(8/397-398.) 
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 املدايع١ ع٢ً عٛض ضبطّ؟ ز:13ش َػأي١

 كلن يخالعفا طىل خـزير، أو مخر، أو مغصقب، وما أشبف ذلؽ.

  فؿذهب مالؽ، وأمحد، وأبل حـقػة أكف ٓ يصح الخؾع: ٕنَّ العقض الؿحرم

 ٓ ققؿة لف: فصار كالخؾع بغقر طقض.

 .وقال الشافعل: يصح الخؾع، ويجب طؾقفا مفر مثؾفا 

(: كذلؽ إذا 5/4٢8) شرح الؿؿتعاليف   قال اإلماو ابً عثينني

خالعفا طىل محرم، كلن تؼقل لف: خالعـل بخـزير طـدها: فال يجقز: ٕكف محرم، 

فال يصح الخؾع، لؽـ بشرط أن يعؾؿا أكف محرم: فنن كاكا ٓ يعؾؿان أكف محرم: 

فننَّ الخؾع يصح، ولف ققؿتف الؿباحة، مثؾ لق خالعفا طىل ولد لفا مـ غقره. قالت: 

: فنن كان ٓ يعؾؿان أكف حر، أخالع ؽ طىل هذا القلد لؽ طبد. فال يجقز: ٕكف حرٌّ

 هفؾف مثؾ ققؿتف طبًدا.ا

، وطؾقفا إطادة مفرها الذي أططاها.اخلهع يصح أنَّ  انصحيح ُ :قهت
(1)

 

 املدايع١ ع٢ً عٍٛض صبٍٗٛ؟ ز:14ش َػأي١

 كلن يخالعفا طىل محؾ شجرهتا، أو أمتفا، أو ما يف بقتفا مـ دراهؿ، أو متاع.

 ؿذهب الحـابؾة، وأصحاب الرأي صحة ذلؽ: وذلؽ ٕنَّ الخؾع إسؼاٌط ف

لحؼف مـ البضع، ولقس فقف تؿؾقؽ شلء، واإلسؼاط تدخؾف الؿسامحة: ولذلؽ 

جاز مـ غقر طقض، بخالف الـؽاح، وٕنَّ هذا لقس معاوضة محضة، وإكؿا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/399.)اإلكصاف( 24/1٢) البقان( 27/1٢) الشرح الؽبقرواكظر:  (1)



 44٢ ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

الغرض مـف التخؾص مـ هذا الزوج، فنذا رضل بلي طقض وهق غقر محرم  

 ا: فؾف ذلؽ.شرطً 

  وذهب أبق ثقر، وبعض الحـابؾة إىل أكف ٓ يصح: ٕكف معاوضة، فال يصح

 بالؿجفقل كالبقع، وهق ققل ابـ حزم.

 .وقال الشافعل: يصح الخؾع، ولف مفر مثؾفا كالـؽاح 

ؾ  ُ :قبل أثٌ عجد اهلل غفس اهللُ نو إْن كان الزوج يعؾؿ الؼدر إقؾ الذي ربؿا تحصَّ

 إشؽال يف ذلؽ، وإن كان ٓ يعؾؿ فالخؾع صحقح، وإن حصؾ طؾقف ورضل بذلؽ فال

.أطؾؿ قح طىل كال القجفقـ، واهللالخالف فؾف الؿفر الذي أططاها فالخؾع صح
(1)

 

طـد الحـابؾة إذا خرج العقض الؿجفقل ٓ شلء: فعؾقفا لؾرجؾ أقؾ  تيبيُ:

 ما يطؾؼ طؾقف آسؿ.

 اشبًع باملٓاؾع. ز:15ش َػأي١

معؾقمة، كلن يخالع الحامؾ طىل كػؼة طدهتا،  يصح الخؾع بالؿـافع إذا كاكت

أو طىل إرضاع ولده، وحضاكتف، أو كػالتف.
(2)

  

 ٌٖ ٜكع ع٢ً املدتًع١ يف عستٗا ط٬م؟ ز:16ش َػأي١

  طامة أهؾ العؾؿ طىل أكف ٓ يؼع طؾقفا يف طدهتا صالق، صحَّ هذا الؼقل طـ

، ، وهق ققل طؽرمة، وجابر بـ زيدطبداهلل بـ طباس، وطبد اهلل بـ الزبقر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرح الؿؿتع( 8/4٢4) اإلكصاف( -32/1٢) رح الؽبقرالش( 24/1٢) البقاناكظر:  (1)

(5/412-413 )الؿحىل (1983.) 

  (32/353.)الػتاوى( 8/4٢2-4٢3) اإلكصاف( 32-3٢/1٢) الشرح الؽبقراكظر:  (2)
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والحسـ، والشعبل، ومالؽ، والشافعل، وأمحد، وإسحاق، وأبل ثقر، وغقرهؿ:  

وذلؽ ٕهنا بالخؾع تبقـ مـف، ولقست امرأة لف حتك يؾحؼفا صالقف، ففل امرأة 

أجـبقة ٓ تحؾ لف إٓ بـؽاح جديد، فلشبفت الؿطؾؼة قبؾ الدخقل، أو الؿـؼضقة 

 طدهتا.

  ،وُروي كحقه طـ سعقد بـ الؿسقب، وذهب أبق حـقػة إىل أكف يؾحؼفا صالقف

وُشريح، وصاوس، والزهري، والحؽؿ، ومحاد، واسُتِدلَّ لفؿ بحديث: 

أخرجف طبد الرزاق معضاًل، وقال  «الؿختؾعة يف صالٍق ما كاكت يف العدة»

ًانصحيح الثقري: مل كجد لف أصاًل. وقال ابـ قدامة: حديثفؿ ٓ كعرف لف أصاًل. 

.قٌل اجلًيٌز
(1)

  

 ٌ ايطجع١ بعس املدايع١؟ٌٖ يًطج ز:17ش َػأي١

َٓ َيثْبُُت فِل (: 278-279/1٢) الؿغـليف   قال أبو حمنذ بً قذامة َو

 :مِـُْفؿْ  ،فِل َقْقِل َأْكثَِر َأْهِؾ اْلِعْؾؿِ  اْلُخْؾِع َرْجَعٌة، َسَقاٌء ُقْؾـَا: ُهَق َفْسٌخ َأْو َصاَلٌق.

ـُ  َْوَزاِطلُّ  ،ثَّْقِريُّ َوال ،َوالـََّخِعلُّ  ،َوَصاُوٌس  ،َوَطَطاءٌ  ،اْلَحَس ْٕ افِِعلُّ  ،َوَمالٌِؽ  ،َوا  ،َوالشَّ

ْهِريِّ  ،َوإِْسَحاُق  ـْ الزُّ ـِ الْ  ،َوُحؽَِل َط ْوُج بِاْلِخقَاِر ـَوَسِعقِد ْب : الزَّ َٓ ُؿَسقِِّب أَكَُّفَؿا َقا

َٓ َرْجَعَة َلفُ  ـَ إْمَساِك اْلِعَقِض َو ْجَعُة. ،َبقْ ِه َوَلُف الرَّ ـَ َردِّ إْن َكاَن  :َقاَل َأُبق َثْقرٍ وَ  َوَبقْ

ْجَعةَ  :اْلُخْؾُع بَِؾْػِظ الطَّاَلِق  َنَّ الرَّ
ِ

ْجَعُة: ٕ ـْ ُحُؼقِق الطَّاَلِق، َفاَل َتْسُؼُط  َفَؾُف الرَّ
مِ

ِء َمَع اْلِعتِْؼ. َٓ  بِاْلِعَقِض، َكاْلَق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.6/487-49٢) مصـػ طبد الرزاق( 278/1٢) الؿغـلاكظر:  (1)



 442 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 
قُن فَِداًء إَذا َخَرَجْت َوإِكََّؿا َيؽُ ، ﴾    ﴿َوَلـَا َقْقُلُف ُسبَْحاَكُف َوَتَعاَلك:  قال:

َنَّ اْلَؼْصَد 
ِ

ْجَعُة، َفِفَل َتْحَت ُحْؽِؿِف، َوٕ ـْ َقبَْضتِِف َوُسْؾَطاكِِف، َوإَِذا َكاَكْت َلُف الرَّ بِِف َط

ـْ الْ  َرِر َط َء: َفنِنَّ  :َؿْرَأةِ، َفَؾْق َجاَز اْرتَِجاُطَفاـإَزاَلُة الضَّ َٓ َرُر، َوَفاَرَق اْلَق َلَعاَد الضَّ

َٓ َيـَْػؽُّ ا ُخقِل، َوإَِذا َأْكَؿَؾ طَ ْلِعتَْؼ  ْجَعِة فِقَؿا َقبَْؾ الدُّ ـْ الرَّ ـُْف، َوالطَّاَلُق َيـَْػؽُّ َط

 ه.ااْلَعَددَ 

َٕٓ ي٘ ايطجع١؟ ز:18ش َػأي١  إشا اؾط  ايطجٌ يف اشبًع أ

  ،مـ أهؾ العؾؿ مـ قال: يصح الخؾع، ويبطؾ الشرط. وهق ققل أبل حـقػة

رواية: وذلؽ ٕكف شرط يـايف مؼصقد الخؾع: إذ أنَّ  ومذهب الحـابؾة، ومالؽ يف

مؼصقد الخؾع هق التخؾص مـ الزوج، وبالشرط يػقت هذا الؿؼصقد، وٕنَّ 

اهلل طز وجؾ مل يجعؾ يف الخؾع رجعة، وقصر الرجعة يف الؿطؾؼة رجعقاا بعد 

مـ طؿؾ طؿاًل »الدخقل، فاشتراط الرجعة يف ذلؽ إحداث وتغققر لؾحؽؿ، و

 .«ف أمركا؛ ففق ردلقس طؾق

  وقال بعضفؿ: يبطؾ الخؾع مع الشرط. وهق ققل الشافعل، وبعض

الحـابؾة: ٕنَّ هذا الشرط يبطؾ الؿؼصقد مـ أصؾف: إذ أكف يجعؾ الخؾع الالزم 

 جائًزا، متك شاء أبطؾف: ففق كؿا لق وقػ شقئًا واشترط أن يبقعف متك شاء.

بصحة الشرط والخؾع، وهق  : وهـاك ققٌل ثالٌث  قال اإلماو ابً عثينني

 طؽس الؼقل الثاين.



ًِٞع   443 َباُب اشٝب

 
ما دام أنَّ هذا الشرط ثبت باختقارمها، وٓ إكراه طؾقف: فإصؾ يف  وقال:

الشروط الصحة، وكقكف يـايف مؼتضك الخؾع ففذا صحقح، ولؽـ الخؾع مـ 

 حؼفا، فنذا رضقت بنسؼاصف: فؾفا الحؼ يف ذلؽ.

: ٕهنا قد تغتر طـد طؼد الخؾع، لؽـ الؿذهب يف هذه هق أقرب إققال قال:

وتقافؼ طىل هذا الشرط، ثؿ تـدم: فالصحقح يف هذه الؿسللة الؿذهب: أنَّ الشرط 

فاسٌد، وأنَّ الخؾع صحقح، وأما مـ قالقا: إنَّ الخؾع ٓ يصح: ٕكف يجب طؾقف أن 

ا، يرد طؾقفا ما أخذ مـفا، ولف أن يراجعفا. فال وجف لف: ٕنَّ العؼد وقع باشتراصفؿ

 هورضامها.ا

، واهلل أطؾؿ.انساجح عنديهق   وما استؼربف اإلمام العثقؿقـ ُ :قهت
(1)

 

 إشا ؾط  يف اشبًع اشبٝاض يًطجٌ، أٚ املطأ٠ ملس٠ َع١ًَٛ؟ ز:19ش َػأي١

  مذهب الحـابؾة أنَّ الخؾع يصح، ويبطؾ شرط الخقار: لؿا تؼدم ذكره يف

 الؿسللة السابؼة.

 أة، وٓ يصح الخقار لؾرجؾ.وقال أبق حـقػة: يصح الخقار إذا كان لؾؿر 

: الذي يظفر أكف يصح الشرط: ٕنَّ هذه الؿسللة  قال اإلماو ابً عثينني

لقست كالؿسللة إوىل، فالرجعة يف الؿسللة إوىل لؾزوج، وأما هذا الخقار لفؿا 

مجقًعا، فؾؽؾٍّ مـفؿا أن يختار، لؽـ قد يؼقل قائؾ: إن الزوج لق اختار: فننَّ الزوجة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.32/3٢٢) مجؿقع الػتاوى( -5/4٢6) ؿؿتعالشرح ال( 279/1٢) الؿغـلاكظر:  (1)



 444 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

طىل مقافؼتف، وحقـئٍذ كعقد إىل أكف كشرط الرجعة تؿاًما إٓ أنَّ الرجعة مـ تجبر  

ًٓ مـ هذا كؾف كسؾؽ شقئًا ٓ خالف فقف،  جاكب واحٍد، وهذا مـ جاكبقـ، لؽـ بد

ًٓ مـ أن أططقفا الدراهؿ وأرد الخؾع، كؼقل: هذه الدراهؿ  وهق العؼد، فـؼقل: بد

 همفر لؽ.ا

يف هذه  قٌل أثي حنيفة أنَّ  -واهلل أطؾؿ- يظيس يل :ُ نو قبل أثٌ عجد اهلل غفس اهللُ

: ٕن الرجؾ ٓ يشترط رضاه: فؾؾؼاضل إلزامف بالخؾع، ولقمل أزجحالؿسللة 

يرض، وطىل هذا فالخقار مـ قبؾ الؿرأة فحسب.
(1)

  

 ٌٖ يٮب خًع ظٚج١ ابٓ٘ ايضػري ٚاي٬ٛم عٓ٘؟ ز:21ش َػأي١

 دة، وأمحد يف رواية، مـ أهؾ العؾؿ مـ قال: لف ذلؽ. وهق ققل ططاء، وقتا

ومالؽ يف الخؾع بعقض: ٕنَّ لف القٓية طؾقف، فؽؿا يؿؾؽ إكؽاحف فقؿؾؽ إزالة 

 الـؽاح.

  ومـفؿ مـ قال: لقس لف ذلؽ. وهق ققل الشافعل، وأبل حـقػة، وأمحد يف

رواية، ومالؽ يف الطالق: ٕنَّ الطالق بقد الزوج: فؽذلؽ الػرقة بالػسخ، وٕكف 

 لغقره إسؼاصف.حؼ لؾصغقر: فؾقس 

، وهق ترجقح شقخ اإلسالم، وصححف ابـ طثقؿقـ، انقٌل األًلهق ًانصحيح 

واهلل أطؾؿ.
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.5/4٢7) الشرح الؿؿتع (8/397 )اإلكصاف( 279/1٢) الؿغـلاكظر:  (1)

 الػتاوى( 254)ص آختقارات (9/421 )الؿغـل( 13/1٢) الشرح الؽبقراكظر:  (2)

(32/359 )الشرح الؿؿتع (5/418-.) 



ًِٞع   445 َباُب اشٝب

 
(: والؼقل يف 14/1٢) الشرح الؽبقركؿا يف  قال ابـ قدامة  تيبيُ:

زوجِة َطبِْدِه الصغقر كالؼقل يف زوجة ابـف الصغقر: ٕكف يف معـاه، فلما غقر إب: 

أة الؿقىل طؾقف، سقاء كان مؿـ يؿؾؽ التزويج، كقصل إب، فؾقس لف تطؾقؼ امر

والحاكؿ طىل ققل ابـ حامد، أو ٓ يؿؾؽف، ٓ كعؾؿ يف هذا خالًفا.
(1)

  

 ٌٖ يٮب خًع ابٓت٘ ايضػري٠ بؿ٤ٞ َٔ َاهلا؟ ز:21ش َػأي١

  ،ذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل أكف لقس لف ذلؽ: ٕكف لقس لف التصرف يف مالفا

ذا حظ، وهذا مذهب كثقر مـ الحـابؾة، إٓ فقؿا فقف الحظ، ولقس يف ه

 والشافعقة.

  وقال بعض أهؾ العؾؿ: لف ذلؽ إذا رأى يف ذلؽ مصؾحة لفا. وهق ققل

مالؽ، وبعض الحـابؾة، والشافعقة. وصحح هذا الؼقل اإلمام ابـ طثقؿقـ: ٕنَّ 

يشؿؾ  [34/اإلسراء:152إكعام: ]﴾ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ققلف تعاىل: 

 مالف، أو يف ديـف، أو يف بدكف، أو يف أي شلء يؽقن.ما كان أحسـ لف يف
(2)

  

 إشا خايعت ايػؿ١ٗٝ. ز:22ش َػأي١

إذا خالعت الؿحجقر طؾقفا لسػففا: فننَّ خؾعفا ٓ يصح: ٕكَّف تصرف يف 

الؿال، وهل محجقرة طـف، بخالف الؿحجقر طؾقفا لػؾس: فنكف يصح خؾعفا.
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/421.)الؿغـلواكظر:  (1)

 (.5/42٢) الشرح الؿؿتع( 11/1٢) البقان( 14/1٢) الشرح الؽبقراكظر:  (2)

  (5/397.)الشرح الؿؿتع( 12/1٢) البقان( 16/1٢) الشرح الؽبقراكظر:  (3)



 446 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 
 ٌٖ ٜضس خًع ا٭جٓيب عٔ املطأ٠؟ ز:23ش َػأي١

 صحتف مـ إجـبل، وهق ققل أصحاب الؿذاهب أكثر أهؾ العؾؿ طىل 

إربعة، كؿا يجقز أن يػتدي إسقرة، وكؿا يجقز أن يبذل إجـبل لسقد العبد 

 طقًضا لقعتؼف.

: ولفذا يـبغل أن يؽقن ذلؽ مشروًصا بؿا إذا كان  قال ػيخ اإلطالو

 هقصده تخؾقصفا مـ رق الزوج: لؿصؾحتفا يف ذلؽ كؿا ُيػتدي إسقر.ا

 هب أبق ثقر، وبعض الحـابؾة إىل أكف ٓ يصح، وهق ققل بعض الشافعقة: وذ

 ٕهنا كاإلقالة، واإلقالة ٓ تصح مـ إجـبل.

(: هق شبقف 32/3٢7) مجؿقع الػتاوىكؿا يف   قال ػيخ اإلطالو

بنطتاق العبد، وفؽ إسقر، ٓ باإلقالة يف البقع: فؾفذا يجقز باتػاق إئؿة بدون 

ؿك، وجقزه إكثرون بلكثر مـ الصدقات، ويجقز أيًضا بغقر جـس الصداق الؿس

هقالة الؿؼصقد هبا تراد العقض.االصداق، ولقست اإلقالة كذلؽ، بؾ اإل
(1)

 

 طبايع١ ا٭١َ. ز:24ش َػأي١

 إذا خالعت إمة زوجفا: صحَّ الخؾع، سقاء كان بنذن سقدها، أم مل يؽـ.

ن كان الخؾع بغقر (: فن15/1٢) الشرح الؽبقركؿا يف   قال ابً قذامة

إذن سقدها طىل شلء يف ذمتفا: فنكف يتبعفا إذا طتؼت: ٕكف رضل بذمتفا، وإن كان 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.14/1٢) البقان( 14/1٢) الشرح الؽبقراكظر:  (1)



ًِٞع   447 َباُب اشٝب

طىل طقـ، فؼال الخرقل: إكف يثبت يف ذمتفا مثؾف، أو ققؿتف إن مل يؽـ مثؾقاا: ٕكف ٓ  

تؿؾؽ العقـ، وما يف يدها مـ شلء: ففق لسقدها: فقؾزمفا، كؿا لق خالعفا طىل طبد 

ا.فخرج ُح  ا، أو مستحؼا  را

وققاس الؿذهب أكف ٓ شلء لف: ٕكف إذا خالعفا طىل طقـ، وهق يعؾؿ أهنا  قال:

أمة: فؼد طؾؿ أهنا ٓ تؿؾؽ العقـ: فقؽقن راضقًا بغقر طقض، فال يؽقن لف شلء 

كؿا لق قال: خالعتؽ طىل هذا الؿغصقب، أو هذا الحر. وكذلؽ ذكر الؼاضل، 

 وهذا ققل مالؽ.

لشافعل: يرجع طؾقفا بؿفر الؿثؾ. كؼقلف يف الخؾع طىل الحر، وقال ا قال:

 والؿغصقب.

وإن كان الخؾع بنذن السقد: تعؾَّؼ العقض بذمتف يف ققاس  قال ابً قذامة:

 الؿذهب كؿا لق أذن لعبده أن يستديـ.

 هويحتؿؾ أن يتعؾؼ برقبة إمة.ا قال:

لفا يف التجارة: أدَّت  (: إن كاكت ملذوًكا13/1٢) البقانيف  وقال الِعنشاىي

الؿال مؿا يف يدها، وإن كاكت مؽتسبة: أدَّت العقض مـ كسبفا، وإن كاكت غقر 

 همؽتسبة وٓ ملذون لفا: ثبت يف ذمتفا إىل أن تعتؼ.ا

 (.13/1٢) البقانولؾشافعقة وجٌف أكف طىل السقد، كؼقل الحـابؾة، كؿا يف 

 .أكف يؽقن يف ذمتفا، واهلل أطؾؿ انصٌاة ُ :قهت



 448 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 
(: وإن خالعتف طىل 16/1٢) الشرح الؽبقرقال ابـ قدامة كؿا يف  تيبيُ:

معقـ بنذن السقد فقف: مؾؽف، وإن أذن يف قدٍر مـ الؿال، فخالعت بلكثر مـف: 

فالزيادة يف ذمتفا، وإن أصؾؼ اإلذن: اقتضك الخؾع بالؿسؿك لفا: فنن خالعت بف، 

تعؾؼت الزيادة بذمتفا كؿا لق طقـ لفا  أو بؿا دوكف: لزم السقد، وإن كان بلكثر مـف:

قدًرا فخالعت بلكثر مـف، وإن كاكت ملذوًكا لفا يف التجارة: سؾؿت العقض مؿا يف 

 هيدها.ا

 اشبًع بسٕٚ ذبسٜس ايعٛض. ز:25ش َػأي١

(: والذي يؼتضقف 252)ص آختقاراتكؿا يف   قال ػيخ اإلطالو

ؾؼا الـؽاح ثبت صداق الؼقاس أهنؿا إذا أصؾؼا الخؾع: صحَّ بالصداق، كؿا لق أص

 هالؿثؾ، فؽذا الخؾع وأوىل.ا

الخؾع ٓ يسؼط ما طىل الرجؾ مـ حؼقٍق لؾؿرأة: إٓ أن تدخؾ تؾؽ  

الحؼقق يف ضؿـ العقض.
(1)

  

 

 هـ(1241/ربيع الثاني/11متَّ حبمد اهلل ومنته يوم الثالثاء املوافق )
 واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الشرح الؿؿتع (5/42٢-421.) 



٬َِّم   449 ٔنَتاُب اي

 

 الِقِكَتاُب الطَّ

 تعسٜف ايطالم:

حؾ القثاق، مشتؼٌّ مـ اإلصالق، وهق اإلرسال، والترك.  اي٬ٛم يف ايًػ١:

 ويؼال: فالن صؾؼ القد يف الخقر، أي: كثقر البذل.

 هق حؾ طؼدة الـؽاح. ٚيف ايؿطع:

وهق أفصح، وُصؾِّؼت  الطاء، وضؿ الالم، وبػتحفا أيًضاوَصُؾؼت الؿرأة، بػتح 

ضؿ أولف، وكسر الالم الثؼقؾة: فنن خػػت ففق خاصٌّ بالقٓدة، والؿضارع أيًضا ب

ففل صالؼ فقفؿا. ر يف القٓدة صْؾًؼا ساكـة الالمفقفا بضؿ الالم، والؿصد
(1)

 

 َظسٚعٝة ايطالم:

 دلَّ طىل مشروطقتف الؽتاب، والسـة، واإلمجاع.

 ﴾ھ ھ ھ ھ ہ  ہہ ہ﴿فؼقلف تعاىل:  أما مً اللتاب:

 .[1الطالق: ] ﴾پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿وقال تعاىل:  ،[229البؼرة:]

 فلحاديث الباب التل سـذكرها. وأما مً الطية:

وأمجع العؾؿاء طىل مشروطقتف يف الجؿؾة.
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.323/1٢) الؿغـل (5251 ،)الػتحاكظر:  (1)

 (.65-66/1٢) البقان( 323/1٢) الؿغـلاكظر:  (2)



 45٢ ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 
ـِ ُطَؿَر  (9960) ـِ اْب   َط

ِ
َأبَْغُض الَحاَلِل إَلك اهللِ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

َح أَُبقَحاتٍِؿ إْرَساَلُف.«الطَّاَلُق  َحُف الَحاكُِؿ، َوَرجَّ ـُ َماَجْف َوَصحَّ . َرَواُه َأُبقَداُود، َواْب
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 ذهِ اي٬ٛم. ز:1ش َػأي١

 الطالق تجري فقف إحؽام الخؿسة:

قيل بعد التربص إذا فقؽقن الطالق واجبًا طىل الزوج يف صقٍر مـفا: صالق الؿ

أبك الػقئة، وصالق الحؽؿقـ يف الشؼاق إذا رأيا ذلؽ، وصالق الؿرأة إذا كاكت غقر 

 .انصحيحطػقػة طىل 

ويؽقن الطالق محرما فقؿا إذا كان بدطقاا، كلن يطؾؼفا يف الحقض، أو يف صفر 

 قد جامعفا فقف.

ىل تحريؿف، : أمجع العؾؿاء يف مجقع إمصار وإطصار ط قال ابً قذامة

 هويسؿك صالق البدطة: ٕنَّ الؿطؾؼ خالػ السـة.ا

ويؽقن الطالق مستحباا إذا رأى يف الزواج ضرًرا طىل الؿرأة، أو كرهت 

الؿرأة، فلرادت الخؾع، فقستحب لف أن يطؾؼفا: إحساًكا إلقفا، أو كاكت الؿرأة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 2/196(، والحاكؿ )2٢18(، وابـ ماجف )2178. أخرجف أبقداود )ععٝـ ايطاجس إضغاي٘ (1)

مـ صريؼ محارب بـ دثار طـ ابـ طؿر. وقد رجح مجاطة مـ الحػاظ أن الصقاب يف الحديث طـ 

(، 1/431لقلده ) العؾؾساًل، رجح ذلؽ أبقحاتؿ كؿا يف مر محارب بـ دثار طـ الـبل 

(، وقال الؿـذري: إن الؿشفقر يف هذا الحديث أكف مرسؾ. 13/225) طؾؾفوكذا الدارقطـل يف 

  (8/65-67 .)البدر الؿـقرواكظر 
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 فاسؼة بغقر الزكك، ومل يستطع تؼقيؿفا. 

احتاج إلقف الرجؾ بعد صبره طىل الؿرأة، ومل يحصؾ  ويؽقن الطالق مباًحا إذا

 الؿؼصقد.

ويؽقن مؽروًها إذا صؾؼفا لغقر حاجة، والحال بقـفؿا مستؼقؿة، جزم بذلؽ 

الشافعقة، وأكثر الحـابؾة، وطـ أمحد رواية يف تحريؿف إذا كان لغقر حاجة، وهق 

 ققل الحـػقة.

(: الطالق إذا مل 32/9٢) مجؿقع الػتاوىكؿا يف   قال ػيخ اإلطالو

 هَتْدُع الحاجة إلقف مـفل طـف باتػاق العؾؿاء، إما هنل تحريؿ، وإما هنل تـزيف.ا

 ه(: إصؾ يف الطالق الحظر وإكؿا ُأبقح مـف قدر الحاجة.ا33/81يف )وقال 

ثؿ استدل بحديث أنَّ إبؾقس يضع طرشف طىل البحر، ويبعث سراياه، فلحبفؿ 

( مـ حديث جابر 2813وامرأتف. أخرجف مسؾؿ برقؿ ) إلقف الذي يػرق بقـ الرجؾ

.وبلنَّ هذا طؿؾ السحرة ،
(1)

 

 ٌٖ جيب ع٢ً ايطجٌ إٔ ٜٛٝع أباٙ يف ط٬م اَطأت٘؟ ز:2ش َػأي١

أنَّ أباه أمره أن يطؾؼ امرأتف،  (، طـ ابـ طؿر 1189ثبت يف الترمذي )

ْؼفا»: فؼال لف الـبل   .«صؾِّ

غقره، أكف سئؾ طـ رجؾ أمرتف (، و5/196وثبت طـ أبل الدرداء طـد أمحد )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اإلكصاف( 77-78/1٢) البقان( 323-324/1٢) الؿغـل (5251 )الػتحواكظر:  (1)

(8/429 )حاشقة ابـ طابديـ (4/427.) 



 452 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

ف أن يػارق امرأتف؟ فؼال: ما أكا بالذي آمرك أن تػارق، وٓ أكا بالذي آمرك أن   أمُّ

القالد أوسط أبقاب الجـة؛ فنن شئت »يؼقل:  تؿسؽ، سؿعت رسقل اهلل 

 .«فلضع ذلؽ الباب أو احػظف

الح العدل إذا وقد كصَّ اإلمام أمحد يف رواية أكف يجب طىل القلد صاطة أبقف الص

 أمره بذلؽ.

(: وإب الصالح إذا أمر ابـف بالطالق لؿا 33/16)  وقال ػيخ اإلطالو

 ملسو هيلع هللا ىلصرآه مـ مصؾحة القلد: فعؾقف أن يطقعف، كؿا قال أمحد وغقره، كؿا أمر الـبل 

 هاهلل بـ طؿر أن يطقع أباه لؿا أمره بطالق امرأتف.ا طبد

( طـ رجؾ متزوج ولف 33/112) الػتاوىكؿا يف  وطئل ػيخ اإلطالو

 أوٓد، ووالدتف تؽره زوجتف، وتشقر طؾقف بطالقفا، ففؾ يجقز لف صالقفا؟

ٓ يحؾ لف أن يطؾؼفا لؼقل أمف، بؾ طؾقف أن يبر أمف، ولقس تطؾقؼ امرأتف  فقال:

 همـ برها، واهلل أطؾؿ.ا

(: ولؽـ 333) شرح رياض الصالحقـيف   قال اإلماو ابً عثينني

يلمر ابـف بطالق زوجتف تجب صاطتف: فننَّ رجاًل سلل اإلمام أمحد، لقس كؾ والد 

فؼال: إنَّ أبل يؼقل: صؾِّؼ امرأتؽ. وأكا ُأِحبُّفا؟ قال: ٓ تطؾؼفا. قال: ألقس الـبل 

قد أمر ابـ طؿر أن يطؾؼ زوجتف لؿا أمره طؿر؟  فؼال لف اإلمام أمحد: وهؾ  ملسو هيلع هللا ىلص

يلمر طبد اهلل بطالق زوجتف إٓ لسبب  أبقك طؿر؟ ٕن طؿر كعؾؿ طؾؿ القؼقـ أكف لـ
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شرطل، وقد يؽقن ابـ طؿر مل يعؾؿف: ٕكف مـ الؿستحقؾ أنَّ طؿر يلمر ابـف بطالق  

زوجتف لقػرق بقـف وبقـ زوجتف بدون سبب شرطل، هذا بعقد، وطىل هذا فنْن أمر 

 أبقك، أو أمؽ بلن تطؾؼ امرأتؽ وأكت تحبفا، ومل تجد طؾقفا ملخًذا شرطقاا: فال

تطؾؼفا: ٕنَّ هذه مـ الحاجات الخاصة التل ٓ يتدخؾ أحد فقفا بقـ اإلكسان 

هوبقـ زوجتف.ا
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.29-31/2٢) فتاوى الؾجـة( 4٢1)ص السقؾ الجرار( -8/43٢) اإلكصافواكظر:  (1)



 454 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 

ـِ ُطَؿَر  (9999) ـِ اْب   َوَط
ِ
َأكَُّف َصؾََّؼ اْمَرَأَتُف، َوِهَل َحائٌِض فِل َطْفِد َرُسقِل اهلل

 ملسو هيلع هللا ىلص
ِ
ـْ َذلَِؽ، َفَؼاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص، َفَسَلَل ُطَؿُر َرُسقَل اهلل َحتَّك  لَقْتُرْكَفا، ُثؿَّ ِجْعَفاُمْرُه َفْؾُقَرا»َط

 ، َتْطُفَر، ُثؿَّ َتِحقَض، ُثؿَّ َتْطُفَر، ُثؿَّ إْن َشاَء َأْمَسَؽ بَْعُد، َوإِْن َشاَء َصؾََّؼ َقْبَؾ َأْن َيَؿسَّ

ِـَّس  ُة الَّتِل َأَمَر اهللُ َأْن َتْطُؾَؼ َلَفا ال .. ُمتََّػٌؼ َطَؾقْفِ «اءُ َفتِْؾَؽ الِعدَّ
(1)

 

ْؼَفا َصاِهًرا َأْو َحاِماًل »: َوفِل ِرَواَيٍة لُِؿْسؾِؿٍ  .«ُمْرُه َفْؾُقَراِجْعَفا، ُثؿَّ ْلُقَطؾِّ
(2)

 

.َتْطؾِقَؼةٌ  َوُحِسبَْت : َوفِل ُأْخَرى لِْؾبَُخاِريِّ 
(3)

 

ا َأْكَت َصؾَّ : َوفِل ِرَواَيٍة لُِؿْسؾِؿٍ  ـُ ُطَؿَر: أَمَّ   ْؼتَفا َواِحَدًة َأوِ َقاَل اْب
ِ
، َفنِنَّ َرُسقَل اهلل ـِ اْثـَتَقْ

ُثؿَّ ُأْمِفَؾَفا َحتَّك َحتَّك َتِحقَض َحقَْضًة ُأْخَرى،  ُأْمِفُؾَفاَأَمَركِل َأْن ُأَراِجَعَفا ُثؿَّ  ملسو هيلع هللا ىلص

َفا َؼَفا َقبَْؾ َأْن َأَمسَّ ْؼتَفا َثاَلًثا فَ َتْطُفَر، ُثؿَّ ُأَصؾِّ ا َأْكَت َصؾَّ َؼْد َطَصقْت َربَّؽ فِقَؿا ، َوَأمَّ

ـْ َصاَلِق اْمَرَأتِؽ
.َأَمَرك بِِف مِ

(4)
 

، َوَلْؿ َيَرَها َشقْئًا، َقاَل  َها َطَؾلَّ ـُ ُطَؿَر: َفَردَّ  ْب
ِ
إَذا »: َوفِل ِرَواَيٍة ُأْخَرى: َقاَل َطبُْداهلل

ْؼ َأْو لُِقْؿِسْؽ  .«َصُفَرْت َفْؾُقَطؾِّ
(5)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1471(، ومسؾؿ )5251أخرجف البخاري ) (1)

 (. 5( )1471أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (2)

 بتطؾقؼف(. 5253أخرجف البخاري برقؿ ) (3)
ا
 (. بؾػظ: )حسبت طظ

 (، وقد تصرف الحافظ يف الؾػظ.3( )1471رقؿ )أخرجف مسؾؿ ب (4)

(. بدون ققلف )ومل يرها شقًئا( بؾ اختصر الحديث، 14( )1471أخرج هذه الرواية مسؾؿ برقؿ ) (5)

  = (، مـ كػس القجف مـ صريؼ أبل الزبقر طـ ابـ طؿر. 2185وهل طـد أبل داود )
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 حلديثاملسائل واألحكام املستفادة من ا 

 عابط اي٬ٛم املؿطٚع. ز:1ش َػأي١

الطالق الؿشروع: هق أن يطؾؼ الرجؾ امرأتف وهل صاهر، ومل يؿسفا يف ذلؽ 

فا: لؼقلف تعاىل:   ٻ ٻ ٱ ﴿الطفر، أو تؽقن حاماًل قد تبقـ محؾفا، وإن كان قد مسَّ

 ، وكذلؽ أحاديث الباب دالة طىل ذلؽ.[1الطالق:] ﴾پ پ ٻ ٻ

صؾَّؼ امرأتف يف صفر مل يصبفا فقف، ثؿ تركفا وٓ خالف بقـ أهؾ العؾؿ أنَّ مـ 

: صالق السـة أن حتك تـؼضل طدهتا أكف مصقب لؾسـة، قال ابـ مسعقد 

 ( بنسـاد صحقح.6/14٢يطؾؼفا مـ غقر مجاع. أخرجف الـسائل )

والسـة أن يطؾؼفا واحدة، وأما أكثر مـ واحدة فخالف السـة، ولق صؾؼفا واحدة 

أيًضا إذا مل يراجع، وهق ققل أمحد، ومالؽ، وإوزاطل، يف كؾ صفر: فخالف السـة 

 والشافعل، وأبل طبقد، وصحَّ طـ ابـ مسعقد، وجاء طـ طظ بسـد مـؼطع.

  وطدَّ ذلؽ بعُضفؿ صالق سـة، وهق ققل أبل حـقػة، والثقري، وابـ مسعقد

يف ققٍل، ولقس لفؿ طىل ذلؽ دلقؾ صحقح يعتؿد طؾقف.
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كؾفا طىل خالف ما قال قال أبقداود: روى هذا الحديث طـ ابـ طؿر مجاطة، وأحاديثفؿ  =

أبقالزبقر. وقال ابـ طبدالبر: ققلف: )ومل يرها شقًئا( مـؽر مل يؼؾف غقر أبل الزبقر. وقال ابـ رجب: 

أكؽر إئؿة العؾؿاء هذه الؾػظة طىل أبل الزبقر. وقال الخطابل: قال أهؾ الحديث: مل يرِو أبقالزبقر 

جامع العؾقم ( ط. السالم، و 9/439) الػتحر: حديًثا أكؽر مـ هذا. وأطؾفا أيًضا الشافعل. اكظ

  (1/187-188 .)والحؽؿ

  (5/4.)مصـػ ابـ أبل شقبة( 326-327/1٢) الؿغـلاكظر:  (1)
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ٗا، أٚ يف طٗىىىىٍط أصىىىابٗا ؾٝىىىى٘، ٚمل  إشا طًىىىل اَطأتىىى٘ ذىىىىاٍ ذٝغىىى    ز:2ش َػأي١

 ٜتبني  ًٗا، ٌٖ ٜكع ط٬ق٘؟

  أكثر أهؾ العؾؿ طىل أنَّ الطالق يؼع، ويلثؿ الرجؾ طىل ذلؽ الطالق، حتك

قال ابـ الؿـذر، وابـ طبد البر: مل يخالػ يف ذلؽ إٓ أهؾ البدع والضالل. 

 عة.ولعؾفؿا طـقا بذلؽ إبراهقؿ ابـ ُطؾقَّف، وهشام بـ الحؽؿ، والشق

أمره بؿراجعتفا.  ، أنَّ الـبل واستدلقا طىل ذلؽ بحديث ابـ طؿر 

 : وُحِسبت طظ تطؾقؼة.وبؼقل ابـ طؿر 

، طـ ابـ أبل ذئب، طـ كافع، طـ ابـ طؿر  جامعفوأخرج ابـ وهب يف 

وفقف: مره فؾقراجعفا، ثؿ يؿسؽفا حتك تطفر، وهل واحدة. وأخرجف أيًضا 

 : يزيد بـ هارون، طـ ابـ أبل ذئب بف.( مـ صريؼ4/9الدارقطـل )

ولؾؿخالػ أن يؼقل: إن ابـ أبل ذئب تػرد هبذه الزيادة طـ كافع، ومل يذكرها 

الثؼات إثبات يف كافع، وهؿ: مالؽ، وطبقد اهلل، والؾقث، ومقسك بـ طؼبة، 

ويحقك بـ سعقد إكصاري، ومعفؿ محؿد بـ إسحاق، وروايتفؿ يف 

الصحقحقـ والســ. 

بقّـَ الؿعؾؿل أنَّ الدارقطـل ففؿ أن مؼصقد ابـ أبل ذئب أن ابـ طؿر صؾؼ و

واحدة ٓ ثالًثا كؿا قال بعضفؿ.
(1)

  

 واستدلقا طىل ذلؽ بلنَّ ابـ طؿر كان يػتل بذلؽ كؿا يف حديث الباب.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.411/1٢) الؿسـد الجامع (4/7-9 )الســاكظر:  (1)
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طـ محؿد بـ سقريـ قال: مؽثت طشريـ سـة  صحقحفوروى مسؾؿ يف  

صؾَّؼ امرأتف ثالًثا وهل حائض، فُلمر أن يراجعفا،  يحدثـل مـ ٓ أهتؿ أنَّ ابـ طؿر

فجعؾُت ٓ أهتؿفؿ، وٓ أطرف الحديث حتك لؼقت أبا غالب يقكس بـ جبقر 

الباهظ، وكان ذا ثبت، فحدثـل أكف سلل ابـ طؿر، فحدثف أكف صؾؼ امرأتف تطؾقؼة 

 وهل حائض، فُلمر أن يراجعفا.

الثالث يدل طىل أكف مل يعرف : استـؽار ابـ سقريـ لرواية  قال ابً سجب

 قائاًل معتبًرا قال: إنَّ الطالق الؿحرم غقر واقع، وأنَّ هذا الؼقل ٓ وجف لف.

ـ قال: ٓ يؼع الطالق الؿحرم: ٕكف يخالػ ما أمر بف؟  قال: وُسئؾ أمحد طؿَّ

 فؼال: هذا ققل سقٍء، رديء.

 ثؿ ذكر قصة ابـ طؿر، وأكف احتسب بطالقف يف الحقض.

ل أبق طبقد: القققع هق الذي طؾقف العؾؿاء مجؿعقن يف مجقع وقا قال:

 هإمصار، حجازهؿ، وهتامفؿ، ويؿـفؿ، وشامفؿ، وطراقفؿ، ومصرهؿ.ا

  وذهب ابـ حزم، وشقخ اإلسالم، وابـ الؼقؿ، والشقكاين إىل طدم وققع

 الطالق.

، واستدلقا طىل ذلؽ برواية أبل الزبقر الؿتؼدمة، وهل رواية مـؽرة كؿا تؼدم

وقد روى الحديث طـ ابـ طؿر كافع، وسامل، وأكس بـ سقريـ، وصاوس، ويقكس 

بـ جبقر، وطبد اهلل بـ ديـار، وسعقد بـ جبقر، ومقؿقن بـ مفران وغقرهؿ، ومل ا
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يذكروا ما ذكره أبق الزبقر، بؾ صرح بعضفؿ طـ ابـ طؿر أهنا حسبت طؾقف  

 بتطؾقؼة.

بنسـاده طـ ابـ طؿر، أنَّ الـبل ( 1552واستدلقا بؿا رواه سعقد بـ مـصقر )

  :وهل رواية ضعقػة، مـؽرة: فنن شقخ سعقد: حديج «لقس ذلؽ بشلء»قال ،

بـ معاوية فقف ضعػ، والراوي طـ ابـ طؿر هق طبد اهلل بـ مالؽ بـ الحارث ا

 الفؿداين مجفقل الحال، وقد خالػ إثبات مـ تالمقذ ابـ طؿر كؿا تؼدم.

ح طـ ابـ طؿر أكف قال: ٓ يعتد هبا. وصحَّ أيًضا واستدلقا طىل ذلؽ بلكف ص

مـ »مثؾ ذلؽ طـ خالس بـ طؿرو، وقالقا: هذا صالق بدطة فال يصح: لحديث: 

 .«طؿؾ طؿاًل لقس طؾقف أمركا ففق رد

 وقالقا: الـؽاح متقؼـ: فال يزول إٓ بقؼقـ مثؾف مـ كتاب، أو سـة، أو إمجاع.

احتسب طؾقف تؾؽ الطؾؼة، بؾ  هلل وقالقا: لقس يف إحاديث أنَّ رسقل ا

 فقف أهنا حسبت مـ صالقف، ومل يذكر مـ الذي احتسبفا طؾقف.

 فالؿؼصقد أن يجتؿعا كؿا كاكا قبؾ الطالق. «فؾقراجعفا»وقالقا: أما ققلف: 

يف الدفاع طـ هذا الؼقل، وأصال الحافظ ابـ حجر  وقد أصال ابـ الؼقؿ 

، واهلل أطؾؿ: ٕنَّ أدلة الؼائؾقـ بعدم القققع يف كصر الؼقل إول، وهق الذي يظفر

 ضعقػة.

وأما ققلفؿ )بلكف صالق محرم مبتدع: فال يؼع( فقؼال: هذا هق إصؾ لق مل 
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 تثبت إحاديث باطتداد تؾؽ الطؾؼة، وأما مع ثبقهتا كؿا تؼدم: ففل ٓزمة. 

وأما ما كؼؾقه طـ ابـ طؿر، وخالس بـ طؿرو، فؼد بقـ وجف ذلؽ الحافظ 

 .ابـ رجب 

ـُ حزم: جامع العؾقم والحؽؿكؿا يف   فقال ا ما حؽاه اب طـ ابـ  وأمَّ

مـ صريؼ محؿد بـ طبد  ا إىل ما رواهمستـدً  ،طؿر أكَّف ٓ يؼع الطالُق يف الحقضِ 

اب الثؼػل، طـ  ،السالم الخشـل إكدلسل د بـ بشار، حدثـا طبد القهَّ ثـا محؿَّ حدَّ

ـِ طؿر يف الرجؾ يطؾؼ امرأتف وهل حائض، ُطبقد اهلل بـ طؿر، طـ كا فع، طـ اب

فننَّ هذا إثَر قد سؼط مـ آخره  :وبنسـاده طـ ِخالس كحقه .قال: ٓ ُيعتَدُّ هبا

ـُ أبل شقبة يف كتابف .لػظة وهل قال: ٓ يعتد بتؾؽ الحقضة كذلؽ رواه أبق بؽر ب
(1)

 

ـُ معقـ، طـ ط اب الثؼػل، وكذا رواه يحقك ب اب أيًض طـ طبد القهَّ ا، وقال: بد القهَّ

ـِ طؿر أنَّ الحقضة التل صؾؼ فقفا  هق غريب مل يحدث بف إٓ اب، ومراُد اب طبُد القهَّ

ا وقد روي ذلؽ أيًض  وهذا هق مراُد ِخالس وغقره. ،االؿرأة ٓ تعتدُّ هبا الؿرأة قرءً 

ـُ الؿسقب، فقهؿ مجاط ـُ ثابت، وسعقد ب ؾػ، مـفؿ: زيُد ب ـَ السَّ ة مـ طـ مجاطٍة م

ـُ حزم فَحَؽقا طـ بعِض مـ سؿقـا أنَّ الطالق يف  ،الؿػسريـ وغقرهؿ كؿا وهؿ اب

 ه.اأطؾؿ الحقض ٓ يؼع، وهذا سبُب ومهفؿ، واهللُ 

 هق الذي حسبفا طؾقف(. وأما ققلفؿ: )مل يصرح ابـ طؿر بلنَّ الـبل 

مِر بِالْ  ملسو هيلع هللا ىلص: إنَّ الـَّبِلَّ  فقال احلافظ ابً ححش ْٔ َوُهَق  ،َعةِ ُؿَراَج ـُهَق ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/5.)مصـػ ابـ أبل شقبةاكظر:  (1)
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ـُ ـالْ   ـِ ُطَؿر فِقَؿا َيْػَعؾ إَِذا َأَراَد َصاَلقَفا َبْعد َذلَِؽ، َوإَِذا َأْخبََر اِْب ْب
ِ

ُطَؿر َأنَّ  ُؿْرِشد ٓ

الَِّذي َوَقَع مِـُْف ُحِسبَْت َطَؾقِْف بِتَْطؾِقَؼٍة َكاَن اِْحتَِؿال َأْن َيُؽقَن الَِّذي َحَسبََفا َطَؾقِْف َغقْر 

ا ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِّل  ة بَِذلَِؽ  ،َبِعقًدا ِجدا  .َمَع اِْحتَِػاف اْلَؼَرائِـ فِل َهِذِه اْلِؼصَّ

 .«هل واحدة»ثؿ ذكر رواية ابـ أبل ذئب، طـ كافع، طـ ابـ طؿر 

َؿِصقر إَِلقِْف. َوَقْد َأْوَرَدُه َبْعض ـَفقَِجب الْ  :َوَهَذا َكّص فِل َمْقِضع اْلِخاَلف قال:

ـِ َح  ـْ َكاَلِم الـَّبِّل  «ِهَل َواِحَدة»َفَلَجاَبُف بَِلنَّ َقْقلف  ،ْزماْلُعَؾَؿاء َطَؾك اِْب
ُف َلقَْس مِ َلَعؾَّ

ُف َكَؼَض َأْصؾفملسو هيلع هللا ىلص ْحتَِؿاِل. :، َفَلْلَزَمُف بَِلكَّ
ِ

َٓ ُيْدَفع بِآ َْصؾ  ْٕ َنَّ ا
ِ

ٕ 

ـْ َأَكسِ  قال: اَرُقْطـِلِّ فِل ِرَواَية ُشْعبَة َط ـَ  َوِطـْد الدَّ ـْ  ،ْبـ ِسقِري ـِ ُطَؿر فِل  َط اِْب

ة  .«َكَعؿْ »َأَفتُْحتََسب بِتِْؾَؽ التَّْطؾِقَؼة؟ َقاَل:  ،َفَؼاَل ُطَؿر: َيا َرُسقل اهلل ،اْلِؼصَّ

(، ورجالف ثؼات: إٓ طبد الؿؾؽ بـ محؿد 4/5هل طـد الدارقطـل ) ُ :قهت

السمال مقجًفا لؾـبل  فجعؾ :قد وهؿالرقاشل: فنكف حسـ الحديث لف أوهام، و

والؿحػقظ يف صرق الحديث مـ أوجٍف  ،ملسو هيلع هللا ىلصقلف: )كعؿ( مـ ققل الـبل ق، وملسو هيلع هللا ىلص

 ، وأكف هق الذي سئؾ طـ ذلؽ.كثقرة، أكف مـ فتقى ابـ طؿر 

ْحَؿـ  -يعـل الدارقطـل- َوِطـْده قال احلافظ: ـِ َطبْد الرَّ ـْ َصِريؼ َسِعقد ب
مِ

ـْ ُطبَقْد الؾَّف ْبـ ُطَؿر ،اْلُجَؿِحلِّ  ـْ َكافِع ،َط ـْ اِ  ،َط ـِ ُطَؿرَط َأنَّ َرُجاًل َقاَل: إِكِّل  ،ْب

َفنِنَّ  :ؽ، َوَفاَرْقَت اِْمَرَأتؽ. َقاَل َفَؼاَل: َطَصقْت َربَّ  .َصؾَّْؼت اِْمَرَأتِل اْلبَتَّة َوِهَل َحائِض

ـَ ُطَؿر َأْن ُيَرا ملسو هيلع هللا ىلص َرُسقل اهلل ـَ ُطَؿر َأْن ُيَراِجع اِْمَرَأتف، َقاَل: إِكَُّف َأَمَر اِْب ِجَعَفا َأَمَر اِْب
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ـْ  .بَِطاَلٍق َبِؼَل َلُف، َوَأْكَت َلْؿ ُتبِْؼ َما َتْرَتِجع بِِف اِْمَرأَتؽ  قَاق َرّد َطَؾك َم َوفِل َهَذا السِّ

ـِ ُطَؿر َطَؾك الْ  ة اِْب ْجَعة فِل قِصَّ  .َؿْعـَك الؾَُّغِقّي ـَحَؿَؾ الرَّ

ؿ (، وإسـاده حسـ، وقد فف8-4/7الحديث إخقر طـد الدارقطـل ) ُ :قهت

ابـ طؿر بآرتجاع الؿعـك الشرطل، وهق الؿخاصب بذلؽ: فبطؾ محؾ الؿراجعة 

 طىل معـك آجتؿاع فؼط، واهلل أطؾؿ.

ح ققل الجؿفقر اإلمام إلباين، وشقخـا مؼبؾ القادطل رمحفؿا اهلل،  وقد رجَّ

ورجح الؼقل الثاين اإلمام ابـ باز، والسعدي، وابـ طثقؿقـ رمحفؿ اهلل.
(1)

 

 تًٛٝل ايػري املسخٍٛ بٗا ٖٚٞ ذا٥ض؟ٌٖ جيٛظ  ز:3ش َػأي١

ـْ َلْؿ َيْدُخْؾ بَِفا (5/219 :)الزاديف   قال ابً القيه َفقَُجقُز  :َوَأّما َم

 ہ ہ ہ   ہ ۀ     ۀ ڻ ڻ ڻ﴿َكَؿا َقاَل َتَعاَلك:  ،َصاَلُقَفا َحائًِضا َوَصاِهًرا

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ﴿َوَقاَل َتَعاَلك:  ،[236:]اْلَبَؼَرةُ  ﴾ھ ھ ھ ھ

َْحَزاُب  ﴾گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ْٕ  :]ا

َٓ ِطّدَة  ،[1 :]الّطاَلُق  ﴾پ پ﴿َوَقْد َدّل َطَؾك َهَذا َقْقُلُف َتَعاَلك:  ،[49 َوَهِذِه 

ـَّساءُ ؾَّ طَ َأْن تُ  َفتِْؾَؽ اْلِعّدُة اّلتِل َأَمَر اهللُ » :بَِؼْقلِفِ  ملسو هيلع هللا ىلص َوَكبَّف َطَؾقِْف َرُسقُل اهلل ،َلَفا  ،«َؼ َلَفا ال

َيتَاِن الّؾتَاِن فِقِفَؿا إَباَحُة الّطاَلِق َقبَْؾ الّدُخقلِ َوَلقْ  ْٔ ـْ  :َٓ َهاَتاِن ا ـْ َصاَلِق َم
َلَؿـََع مِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 5/221-24٢) زاد الؿعاد (1/189- )حؽؿجامع العؾقم وال (5252 )الػتحاكظر:  (1)

مجؿقع الػتاوى (33/2٢-25 ،7٢ ،72 ،98-1٢1 )..،الؿغـل (1٢/327- )البقان 

(1٢/79- )إرواء الغؾقؾ (7/133-.) 
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ه.آَ ِطّدَة َلُف َطَؾقَْفا

(1)
  

 إشا طًل اَطأت٘ ٖٚٞ ذا٥ْض، ٌٖ جيب عًٝ٘ َطاجعتٗا؟ ز:4ش َػأي١

  ذهب صائػة مـ أهؾ العؾؿ إىل وجقب الؿراجعة طؾقف: ٕنَّ الـبل  أمر

بد اهلل بـ طؿر بذلؽ، وهق ققل مالؽ، وداود، وأمحد يف رواية، والذي طؾقف ط

مالؽ، وأكثر أصحابف أكف يجبر مامل َتـَْؼِض طدهتا، وقال أشفب: يجبر يف الحقضة 

 إوىل.

  وذهب مجاطة إىل استحباب الرجعة، وطدم وجقهبا، وهق إضفر يف مذهب

، وأصحاب الرأي: ٕكف صالق ٓ أمحد، وقال بف الثقري، وإوزاطل، والشافعل

فا فقف: فنهنؿ  يرتػع بالرجعة: فؾؿ تجب طؾقف الرجعة فقف، كالطالق يف صفر مسَّ

أمجعقا طىل أنَّ الرجعة ٓ تجب، حؽاه ابـ طبد البر.
(2)

 

إشا ضاجعٗىىىا، ؾٗىىىٌ ميػىىىهٗا ذتىىى٢ تٛٗىىىط َىىىٔ ذٝغىىىٗا ؾكىىىط، أٚ    ز:5ش َػأي١

 ٜٓتظط اسبٝغ١ ا٭خط٣ ٚايٛٗط َٓٗا، حِ ًٜٛل؟

  مـ أهؾ العؾؿ إىل أكف يجب طؾقف إمساكفا حتك تحقض حقضة ذهب مجاطة

أخرى وتطفر مـفا، ثؿ يطؾؼ، وهذا ققل مالؽ، ووجٌف لؾشافعقة، وكؼؾف الحافظ 

 .الؿحررابـ حجر طـ أبل يقسػ، ومحؿد مـ كتب الحـػقة، وطـ ابـ تقؿقة يف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.34٢/1٢) الؿغـل (5/459 )الشرح الؿؿتعواكظر:  (1)

( 3/1٢6) بداية الؿجتفد( 328-329/1٢) الؿغـل (33/98 )مجؿقع الػتاوىاكظر:  (2)

اإلكصاف (8/449.) 
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واستدلقا طىل ذلؽ بحديث ابـ طؿر الذي يف الباب، وهق مـ صريؼ:  

 طـف. كافع

  وذهب مجاطٌة إىل أكف يجقز لف تطؾقؼفا يف الطفر الذي يظ الحقضة التل صؾَّؼ

فقفا، وهق ققل أمحد يف رواية، وأبل حـقػة، وإشفر يف مذهب أمحد الؼقل 

 إول.

والؼقل الثاين قال بف بعض الشافعقة، واستدلقا طىل ذلؽ بلنَّ يقكس بـ جبقر، 

يد بـ أسؾؿ، وأبا الزبقر رووا طـ ابـ طؿر وسعقد بـ جبقر، وأكس بـ سقريـ، وز

 أنَّ الـبل ،  :ٻ ٻ ٱ﴿أمره أن يراجعفا حتك تطفر، وٕكف تشؿؾف أية 

 .[1الطالق: ] ﴾پ پ ٻ ٻ

: رواية الزهري طـ سامل مقافؼة لرواية كافع، وقد  قال احلافظ ابً ححش

 هإذا كان حافًظا.اكبَّف طىل ذلؽ أبق داود، والزيادة مـ الثؼة مؼبقلة، وٓ سقؿا 

أنَّ الرجعة ٓ  َٓٗا:: وذلؽ لقجقه طـد أهؾ العؾؿ،  قال ابً عبذ الرب

تؽاد ُتعؾؿ صحتفا إٓ بالقطء: ٕكف الؿبتغك مـ الـؽاح، وٓ يحصؾ القطء إٓ يف 

الطفر، فنذا وصئفا حرم صالقفا فقف حتك تحقض، ثؿ تطفر، واطتبركا مظـة القطء 

أنَّ الطالق ُكره يف الحقض: لتطقيؾ العدة، فؾق صؾؼفا  َٚٓٗا:ومحؾف ٓ حؼقؼتف. 

طؼقب الرجعة مـ غقر وطٍء كاكت يف معـك الؿطؾؼة قبؾ الدخقل، وكاكت تبـل 

قطع حؽؿ الطالق بالقطء، واطتبر الطفر الذي هق  ملسو هيلع هللا ىلصطىل طدهتا، فلراد الرسقل 
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 الؿراده مقضع القطء، فنذا وصئ: حرم صالقفا حتك تحقض، ثؿ تطفر.ا 

أكف طققب طىل إيؼاطف يف الققت الؿحرم بؿـعف مـف يف الققت الذي  َٚٓٗا:

 ُيباح لف.

: وققؾ: الحؽؿة فقف أن ٓ تصقر الرجعة فقف  قال احلافظ ابً ححش

لغرض الطالق، فنذا أمسؽفا زماًكا يحؾ لف فقف صالقفا ضفرت فائدة الرجعة: ٕكف 

ـ سبب صالقفا قد يطقل مؼامف معفا، فؼد يجامعفا فقذهب ما يف كػسف م

 هفقؿسؽفا.ا

، واهلل أطؾؿ.انقٌل األًل أزجح :ُ نو قبل أثٌ عجد اهلل غفس اهللُ
(1)

 

 ايع١ً َٔ َٓع ط٬م اسبا٥ض. ز:6ش َػأي١

: وتـازطقا يف طؾة مـع صالق الحائض: هؾ هق تطقيؾ  قال ػيخ اإلطالو

العدة كؿا يؼقل أصحاب مالؽ، والشافعل، وأكثر أصحاب أمحد؟ أو لؽقكف حال 

وصئفا، فال تطؾؼ إٓ يف حال الرغبة يف القطء: لؽقن الطالق مؿـقًطا ٓ الزهد يف 

ُيباح إٓ لحاجة كؿا يؼقلف أصحاب أبل حـقػة، وأبق الخطاب مـ أصحاب أمحد؟ 

هأو هق تعبد ٓ يعؼؾ معـاه كؿا يؼقلف بعض الؿالؽقة؟.ا
(2)

  

ؽ العدة التل فتؾ»: : لؼقلف انقٌل األًل أقسة :ُ نو قبل أثٌ عجد اهلل غفس اهللُ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 البداية( -329/1٢) الؿغـل( 8/449-45٢) اإلكصاف (5251 )الػتحاكظر:  (1)

(3/1٢6.) 

(2) مجؿقع الػتاوى (33/99.) 
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 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿، وهق ققلف تعاىل: «أمر اهلل أن تطؾؼ هلا الـساء

 ، وٓ يؿـع ذلؽ أن هـاك طؾاًل أخرى ٓ كعؾؿفا.[1الطالق: ] ﴾ پ

 إشا غأيت٘ املطأ٠ اي٬ٛم يف ٚقت اسبٝض، ؾٌٗ ٜعٍٚ ايترطِٜ؟ ز:7ش َػأي١

  إشفر يف مذهب أمحد، والشافعل أكف يزول التحريؿ، وهق مؼتضك ققل

 ر مـ الؿالؽقة: ٕهنؿ طؾؾقا الؿـع بتطقيؾ العدة.إكث

  وذهب مجاطٌة مـ الحـابؾة، والشافعقة، والؿالؽقة إىل أكف ٓ يزول: ٕنَّ اهلل

هنك طـ هذا الطالق، وكقكف مـ العؾؾ يف ذلؽ طدم تطقيؾ طدة الؿرأة ٓ يؿـع 

، واهلل أطؾؿ.أقسة ًىراوجقد طؾؾ أخرى. 
(1)

 

 ؾل ٚقت ذٝغٗا؟إشا عًل ط٬قٗا بضؿ١، ؾٛا ز:8ش َػأي١

  اختؾػ الػؼفاء يف ذلؽ، فؿـفؿ مـ قال: صالق مباح. ومـفؿ مـ قال: صالق

، واهلل أطؾؿ.أقسهبب ًىرابدطل. ومـفؿ مـ قال: صالق بدطل وٓ إثؿ طؾقف. 
(2)

 

 َت٢ ًٜٛكٗا، باْكٛاع ايسّ، أّ بعس غػًٗا َٔ اسبٝض؟ ز:9ش َػأي١

 ٕ :كف يف ذلؽ الققت مذهب الشافعل، وأمحد أكف يطؾؼفا باكؼطاع الدم إذا شاء

يصح مـفا الصقم، ووجقب الصالة يف ذمتفا، وققؾ: هل يف هذه الحالة أشبفت 

 الجـب، والؿرأة الجـب ٓ يحرم صالقفا.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/448.)اإلكصاف (1/187 )جامع العؾقم والحؽؿاكظر:  (1)

 (.339/1٢) الؿغـل (8/449 )اإلكصافاكظر:  (2)
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   وطـ أمحد رواية أكف ٓ يطؾؼفا إٓ بعد غسؾفا مـ الحقض، كؿا ٓ يحؾ

وصمها، وٓ تصح صالهتا إٓ بذلؽ، وهل لقست كالجـب: فنهنا لق كاكت 

 لحؾَّ وصمها.كالجـب: 

( مـ حديث الؿعتؿر بـ سؾقؿان قال: 3396) ســفوأخرج الـسائل يف 

سؿعت طبقداهلل، طـ كافع، طـ طبد اهلل أكف صؾؼ امرأتف وهل حائض...، فذكر 

فنذا اغتسؾت مـ حقضتفا إخرى؛ فال يؿسفا حتك يطؾؼفا؛ فنن »الحديث، وفقف: 

. وهق طىل «أمر اهلل أن تطؾؼ هلا الـساءشاء أن يؿسؽفا فؾقؿسؽفا؛ فنهنا العدة التل 

 شرط الشقخقـ.

ٌر لؼقلف:  قال ابً القيه  ه، فقجب محؾف طؾقف.ا«فنذا صفرت»: وهق مػسِّ

  وقال أبقحـقػة: إن صفرت ٕكثر الحقض: حؾ صالقفا باكؼطاع الدم، وإن

صفرت لدون أكثره: مل يحؾ صالقفا حتك تغتسؾ، أو تتقؿؿ.
(1)

 

 ذبٝض; يضػطٖا، أٚ نربٖا؟إشا ناْت املطأ٠ ٫  ز:11ش َػأي١

(: وإن كاكت الؿرأة 33/7) مجؿقع الػتاوىكؿا يف   قال ػيخ اإلطالو

مؿـ ٓ تحقض: لصغرها، أو كبرها: فنكف يطؾؼفا متك شاء، سقاء كان وصئفا، أو مل 

يؽـ يطمها: فننَّ هذه طدهتا ثالثة أشفر، فػل أي وقت صؾؼفا لعدهتا: فنهنا ٓ تعتد 

لؽـ مـ العؾؿاء مـ يسؿل هذا )صالق سـة( ومـفؿ مـ ٓ  بؼروء وٓ بحؿؾ،

هيسؿقف صالق سـة، وٓ بدطة.ا
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3/1٢6-1٢7) هتذيب الســاكظر:  (1)

 (.34٢/1٢) الؿغـلواكظر: (2)
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ـِ َطبَّاٍس  (9999) ـِ اْب   َوَط

ِ
َوَأبِل  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َكاَن الطَّاَلُق َطَؾك َطْفِد َرُسقِل اهلل

ـْ ِخ 
ـِ مِ ـُ الَخطَّاِب  اَلَفِة ُطَؿَر َصاَلُق الثَّاَلِث َواِحَدًة، َفَؼاَل ُطَؿرُ َبْؽٍر َوَسـَتَقْ : إنَّ ْب

اْستَْعَجُؾقا فِل َأْمٍر َكاَكْت َلُفْؿ فِقِف أََكاٌة، َفَؾْق َأْمَضقْـَاُه َطَؾقِْفْؿ؟ َفَلْمَضاُه  الـَّاَس َقدِ 

َرَواُه ُمْسؾٌِؿ.. َطَؾقِْفؿْ 
(1)

 

ـِ َلبِق (9999) ـْ َمْحُؿقدِ ْب   ٍد َوَط
ِ
ـْ َرُجٍؾ َصؾََّؼ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: ُأْخبَِر َرُسقُل اهلل َط

ـَ َأُيْؾَعُب بِؽَِتاِب اهللِ »اْمَرَأَتُف َثاَلَث َتْطؾِقَؼاٍت َجِؿقًعا، َفَؼاَم َغْضبَاَن ُثؿَّ َقاَل:  ، َوَأَكا بَْق

ُؼقنَ َحتَّك َقاَم َرُجٌؾ َفَؼا «َأْضُفِرُكؿْ  َٓ َأْقُتُؾُف؟ َرَواُه الـََّساِئلُّ َوُرَواُتُف ُمَقثَّ  َأ
ِ
.َل َيا َرُسقَل اهلل

(2)
 

ـِ َطبَّاٍس  (9999) ـِ اْب   ،َوَط
ِ
َقاَل: َصؾََّؼ َأُبق ُرَكاَكَة ُأمَّ ُرَكاَكَة، َفَؼاَل َلُف َرُسقُل اهلل

. َرَواُه «َقْد َطؾِْؿت، َراِجْعَفا»: إكِّل َصؾَّْؼتَفا َثاَلًثا، َقاَل: ، َفَؼاَل «اْمَرَأَتؽ َراِجعِ »: ملسو هيلع هللا ىلص

َأُبقَداُود.
(3)

 

َْحَؿَد: َصؾََّؼ ُرَكاَكَة اْمَرَأَتفُ 
ِ

فِل َمْجؾٍِس َواِحٍد َثاَلًثا، َفَحِزَن َطَؾقَْفا،  َوفِل َلْػٍظ ٕ

 َفَؼاَل لَ 
ِ
َفا َواِحَدةٌ »: ملسو هيلع هللا ىلصُف َرُسقُل اهلل ـُ إِْسَحاَق، َوفِقِف َمَؼاٌل.«َفنِكَّ . َوفِل َسـَِدِهَؿا اْب

(4)
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1472أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)

(، مـ صريؼ مخرمة بـ بؽقر طـ أبقف قال: سؿعت 143-6/142. أخرجف الـسائل )ععٝـ (2)

 ع.محؿقد بـ لبقد فذكره. وإسـاده ضعقػ: ٕن مخرمة بـ بؽقر مل يسؿع مـ أبقف، ففق مـؼط

 وقال الـسائل: ٓ أطؾؿ أحًدا رواه غقر مخرمة بـ بؽقر طـ أبقف. 

 (، مـ صريؼ ابـ جريج قال أخبرين بعض بـل أبل رافع مقىل الـبل 2196. أخرجف أبقداود )ععٝـ (3)

 .  طـ طؽرمة مقىل ابـ طباس طـ ابـ طباس بف. وهذا إسـاد ضعقػ: ٕن شقخ ابـ جريج مبفؿ مل يسؿا

(، مـ صريؼ ابـ إسحاق حدثـل داود بـ الحصقـ طـ طؽرمة طـ 1/265ه أمحد ). رواععٝـ (4)

ابـ طباس بف. وإسـاده ضعقػ: ٕن رواية داود بـ الحصقـ طـ طؽرمة مـؽرة ضعقػة. كص طىل 

 ذلؽ غقر واحد مـ الحػاظ وإئؿة. 
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ـَ مِـُْف: َأنَّ ُرَكاَكَة َصؾََّؼ اْمَرَأَتُف ُسَفقَْؿةَ   ـْ َوْجٍف آَخَر َأْحَس
لبَتََّة، أ َوَقْد َرَوى َأُبقَداُود مِ

َها إَلقِْف الـَّبِلُّ  َّٓ َواِحَدًة، َفَردَّ  َما َأَرْدت بَِفا إ
ِ
.ملسو هيلع هللا ىلصَفَؼاَل: َواهلل

(1)
 

 حاديثاملسائل واألحكام املستفادة من األ

ٌٖ ازبُع يث٬ث تًٛٝكات يف طٗط مل ميػىٗا ؾٝى٘ طى٬م َبىاح      ز:1ش َػأي١

 أٚ بسع١؟

  مذهب الشافعل، وأبل مـ أهؾ العؾؿ مـ قال: إكف صالق غقر محرم. وهق

ثقر، وأمحد يف رواية، وهق ققل ابـ سقريـ، والشعبل، وكؼؾف ابـ سقريـ طـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ شافع (، مـ صريؼ الشافعل طـ طؿف محؿد بـ طظ ب22٢7( )22٢6. أخرجف أبقداود )ععٝـ (1)

طـ طبداهلل بـ طظ بـ السائب طـ كافع بـ طجقر بـ طبديزيد بـ ركاكة طـ ركاكة فذكره. ويف رواية 

أن ركاكة، فذكره. وهذا إسـاد ضعقػ: ٕن طبداهلل بـ طظ بـ السائب وكافع بـ طجقر كالمها 

 مجفقل الحال. 

رير بـ حازم طـ (، مـ صريؼ ج1177(، والترمذي )22٢8ولف صريؼ أخرى طـد أبل داود )

الزبقر بـ سعقد طـ طبداهلل بـ طظ بـ يزيد بـ ركاكة طـ أبقف طـ جده بف. وهق طـد ابـ ماجف 

(2٢51 .) 

وهذا إسـاد أشد ضعًػا مـ الذي قبؾف: فنن الزبقر بـ سعقد هق الفاشؿل ضعقػ، وشقخف 

. وهذا الحديث التفذيبمجفقل وطظ بـ يزيد أيًضا مجفقل وروايتف طـ ركاكة مرسؾة كؿا يف 

قد أكؽره مجاطة مـ الحػاظ وضعػقه. فؼال البخاري: حديث مضطرب. وقال أمحد: حديث ركاكة 

 لقس بشلء. وقال صرقف ضعقػة. 

 قال العجظ يف الزبقر بـ سعقد: روى حديًثا مـؽًرا يف الطالق. 

بداهلل بـ طظ: ٓ وقال البخاري يف ترمجة طظ بـ يزيد: مل يصح حديثف. وقال العؼقظ يف ترمجة ط

. ســفيتابع طىل حديثف مضطرب اإلسـاد، وآضطراب الذي ذكره إئؿة بقـف الدارقطـل يف 

فؼد أفاد وأجاد يف بحث هذا الحديث كؿا هل  ( لؾعالمة إلباين 2٢63) اإلرواءواكظر: 

 طادتف مجعـا اهلل وإياه يف ضؾف يقم ٓ ضؾ إٓ ضؾف. 
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 (5/11 ،)مصـػ ابـ أبل شقبةطبدالرمحـ بـ طقف، وهق مـؼطع كؿا يف  

  (1953.)الؿحىلوقال بذلؽ ابـ حزم كؿا يف 

ا ٓطـ امرأتف، قال:  كذبت واستدلقا طىل ذلؽ بحديث طقيؿر العجالين َلـؿَّ

. متػؼ طؾقفا يا رسقل اهلل، إن أمسؽتفا. فطؾَّؼفا ثالًثا قبؾ أن يلمره رسقل اهلل 

طؾقف
(1)

 .، ومل يـؽر طؾقف الـبل 

أنَّ امرأة رفاطة قالت: يا رسقل اهلل، إنَّ رفاطة صؾؼـل  ويف حديث طائشة 

َفبَتَّ صالقل. متػؼ طؾقف.
(2)

 

لقفا بثالث تطؾقؼات. أن زوجفا أرسؾ إ ويف حديث فاصؿة بـت ققس 

 (: وٕكف جاز تػريؼف، فقجقز مجعف.148٢أخرجف مسؾؿ )

  وقال مجاطة مـ أهؾ العؾؿ: هق صالق محرم، وبدطة. وهق ققل مالؽ، وأبل

حـقػة، وأمحد يف رواية، وكؼؾ طـ مجاطٍة مـ الصحابة، مـفؿ: طؿر، وطظ، وابـ 

.مسعقد، وابـ طباس، وابـ طؿر، وغقرهؿ 
(3)

ـ التابعقـ: وقال بف م 

 الحسـ، والزهري وغقرمها.

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿واستدلقا طىل ذلؽ بؼقلف تعاىل: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1492(، ومسؾؿ برقؿ )53٢8ؿ )أخرجف البخاري برق (1)

 (.112( )1433(، ومسؾؿ برقؿ )6٢84أخرجف البخاري برقؿ ) (2)

فؾف طـد ابـ مـصقر صريؼان، أحدمها فقف اكؼطاع  كؾفا آثار ثابتة، أساكقدها صحقحة: إٓ أثر طظ  (3)

مصـػ  (2/261-) ،ســ ابـ مـصقربقـ الحؽؿ بـ طتقبة وطظ، والثاين: فقف مبفؿان. اكظر: 

  (5/11-.)ابـ أبل شقبة
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، وققلف: [1الطالق: ] ﴾ ڇ چ چ چ چ  ڃ ڃ ڃ﴿إىل ققلف:  ﴾پ  پ

 .[228البؼرة: ] ﴾ک ک ک ﴿

البؼرة: ] ﴾ھ ھ ھ ھ ہ  ہہ ہ﴿واستدلقا بؼقلف تعاىل: 

 أيات. [229

لبقد الذي يف الؽتاب، وٕكف ضرر واستدلقا طىل ذلؽ بحديث محؿقد بـ 

 وإضرار بـػسف، وامرأتف.

وحديث الؿتالطـقـ غقر ٓزم: ٕنَّ الػرقة مل تؼع بالطالق: فنهنا وقعت بؿجرد 

لعاهنؿا، وطـد الشافعل بؿجرد لعان الزوج، والطالق بعده صالٌق بعد اكػساخ 

 الـؽاح.

ر ثالث تطؾقؼات، وحديث امرأة رفاطة قد جاء يف بعض ألػاضف أكف صؾؼفا آخ

وكذا حديث فاصؿة بـت ققس يف بعض ألػاضف أكف أرسؾ إلقفا بتطؾقؼة كاكت بؼقت 

 مـ صالقفا.

، واهلل أطؾؿ.انساجحهق  ًانقٌل انثبَي
(1)

 

 إشا طًل اَطأت٘ ح٬ّحا، ؾٌٗ ٜكع شيو؟ ز:2ش َػأي١

  أكثر أهؾ العؾؿ طىل وققع الطالق البائـ، فتؼع ثالث تطؾقؼات، وٓ تحؾ

 زوًجا غقره، ٓ فرق يف ذلؽ بقـ قبؾ الدخقل وبعده. بعد ذلؽ حتك تـؽح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/243-245 ،252.)زاد الؿعاد( 331-333/1٢) الؿغـلاكظر:  (1)
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 ھ ھ ھ ہ  ہہ ہ﴿واستدلقا طىل ذلؽ بؼقلف تعاىل: 

 ، فؽؿا يجقز الجؿع بقـ آثـتقـ: يجقز بقـ الثالث.﴾ھ

واستدلقا طىل ذلؽ بحديث سفؾ بـ سعد يف قصة الؿتالطـقـ، وبحديث 

 فاصؿة بـت ققس الؿتؼدم، وكذا حديث امرأة رفاطة.

لقا طىل ذلؽ بحديث محؿقد بـ لبقد، وقالقا: الظاهر أكف أجازها، ومل واستد

 يـؼؾ أكف قال: إكؿا هل واحدة.

واستدلقا طىل ذلؽ بحديث ركاكة الذي فقف أكف صؾؼ امرأتف البتة، فاستحؾػف أكف 

 ما أراد إٓ واحدة. يدل طىل أكف لق قصد ثالًثا ما أطادها إلقف.

 ر الطالق مطؾًؼا.واستدلقا بأيات التل فقفا ذك

قال:  (، أنَّ الـبل 4/2٢واستدلقا طىل ذلؽ بحديث طظ طـد الدارقطـل )

، وهق حديث «مـ صؾَّؼ البتة؛ ألزمـاه ثالًثا، ٓ حتؾ لف حتك تـؽح زوًجا غقره»

 ضعقٌػ، فقف إسؿاطقؾ بـ أمقة الؼرشل، وهق ضعقػ، ويف إسـاده مجاهقؾ.

( بـحق حديث 4/2٢لدارقطـل )طـد ا واستدلقا بحديث معاذ بـ جبؾ 

 ، وفقف أيًضا إسؿاطقؾ بـ أمقة، وهق ضعقػ.طظ 

وصحَّ هذا الؼقل طـ ابـ طباس، وابـ مسعقد، وطؿر بـ الخطاب، وابـ 

 ، كؿا تؼدم.طؿر وغقرهؿ 

  والؼقل الثاين يف هذه الؿسللة مـ ذهب إىل أكف يؼع واحدة رجعقة، وهذا
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ابـ إسحاق. قال ابـ الؼقؿ: وهق ققل  ، وقال بفالؼقل ثابت طـ ابـ طباس  

 صاوس، وطؽرمة، واختقار شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة.

حف ابـ الؼقؿ، ثؿ الشقكاين، والصـعاين، وقال بف كػر يسقر مـ أصحاب  ورجَّ

 مالؽ، وأبل حـقػة، وأمحد، وهق ققل داود.

صحقح الذي ُذكر يف الباب، ويف  واستدل همٓء بحديث ابـ طباس 

ًضا مـ صريؼ صاوس أنَّ أبا الصفباء قال ٓبـ طباس: أتعؾؿ إكؿا كاكت أي مسؾؿ

، وأبل بؽر، وثالًثا مـ إمارة طؿر؟ قال الثالث تجعؾ واحدة طىل طفد الـبل 

 ابـ طباس: كعؿ.

، وأبل وطـده أيًضا بؾػظ: أمل يؽـ الطالق الثالث طىل طفد رسقل اهلل 

 طفد طؿر تتابع الـاس يف الطالق، بؽر واحدة؟ فؼال: قد كان ذلؽ، فؾؿا كان يف

 فلجازه طؾقفؿ.

واستدلقا أيًضا بحديث ابـ طباس يف صالق ركاكة امرأتف ثالًثا، فؼال رسقل 

مـ طؿؾ طؿاًل »، وقالقا: هق صالق بدطة، والبدطة مردودة: «هل واحدة»: اهلل 

 .«لقس طؾقف أمركا ففق رد

  هبا وغقرها، فتؼع الثالث وذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل أكف يػرق بقـ الؿدخقل

يف الؿدخقل هبا، وأما غقر الؿدخقل هبا فتؼع واحدة، قال ابـ الؼقؿ: هذا ققل 

مجاطة مـ أصحاب ابـ طباس، وهق مذهب إسحاق بـ راهقيف فقؿا حؽاه طـف 
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 .اختالف العؾؿاءمحؿد بـ كصر الؿروزي يف كتاب  

طـ غقر واحد، طـ ( مـ صريؼ: أيقب 2199واستدل لفؿ بؿا رواه أبق داود )

صاوس، أنَّ رجاًل ُيؼال لف: أبق الصفباء كان كثقر السمال ٓبـ طباس، قال: أما 

طؾؿت أنَّ الرجؾ كان إذا صؾَّؼ امرأتف ثالًثا قبؾ أن يدخؾ هبا جعؾقها واحدة؟ قال 

ابـ طباس: بىل، كان الرجؾ إذا صؾؼ امرأتف ثالًثا قبؾ أن يدخؾ هبا جعؾقها واحدة 

، وأبل بؽر، وطؿر صدًرا مـ إمارتف، فؾؿا رأى أنَّ الـاس ل اهلل طىل طفد رسق

قد تتابعقا فقفـ قال: أجقزوهـ طؾقفؿ. ويف إسـاده رجٌؾ مبفؿ: ففق ضعقٌػ، وٕنَّ 

مـفؿ: إبراهقؿ  «قبؾ أن يدخؾ هبا»أصحاب صاوس الثؼات رووه طـف بدون ذكر 

الؿذكقرة ضعقػة إن مل تؽـ  بـ مقسرة، وطبد اهلل بـ صاوس، ومها ثؼتان، فالروايةا

 .ضعقػ أبل داودكؿا يف  مـؽرة، وقد ضعػفا اإلمام إلباين 

ـُ بؼقلف )صالؼ(، َفِذْكُر الثالث يصادففا وهل  وقالقا: إنَّ غقر الؿدخقل هبا َتبِقْ

بائـ: فتؾغقا وأما الؿدخقل هبا فتصادففا وهل غقر بائـ: فتؼع، وكؼؾ صاحب 

الؿغـل  ططاء، وصاوس، وسعقد بـ جبقر، وجابر بـ زيد.هذا الؼقل طـ 

  ،وذهب بعض الؿبتدطة إىل طدم وققع الطالق مطؾًؼا، ٓ واحدة وٓ ثالًثا

 وهذا ققل الرافضة، وققل إبراهقؿ بـ ُطؾقَّف، وهشام بـ الحؽؿ الرافضل.

: وبف قال أبق طبقدة، وبعض أهؾ الظاهر، وحجتفؿ أكف  قال الؼوكاىي

 هؼع. والجقاب أنَّ الؿبتدع هق الزيادة طىل الطؾؼة القاحدة.اصالق مبتدع: فال ي
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 بأجٛبة عدٜدة: ٚقد أجاب اجلُٗٛز عًى حدٜح ابٔ عباض  

تضعقػ الحديث بلنَّ صاوًسا شذَّ فقف، ومل يذكر ذلؽ غقره، قال أمحد  أذسٖا:

بلي شلء تدفعف؟ فؼال: أدفعف  طـد أن سللف إثرم طـ حديث ابـ طباس 

 س طـ ابـ طباس مـ وجقه خالفف.برواية الـا

: أخرجف مسؾؿ، وتركف البخاري، وأضـف تركف ســفيف   وقال البيَقي

 لؿخالػتف سائر الروايات طـ ابـ طباس... . وساق الروايات.

ففذه رواية سعقد بـ جبقر، وططاء بـ أبل رباح، ومجاهد، وطؽرمة،  ثه قال:

ـ إياس بـ بؽقر كؾفؿ طـ ابـ وطؿرو بـ ديـار، ومالؽ بـ الحارث، ومحؿد ب

طباس أكف أجاز الثالث وأمضاهـ، قال ابـ الؿـذر: فغقر جائز أن كظـ بابـ طباس 

 هشقئًا ثؿ ُيػتل بخالفف.ا ملسو هيلع هللا ىلصأكف يحػظ طـ الـبل 

وكؼؾ ابـ رجب طـ الجقزجاين أكف قال: هق حديث شاذ. وكؼؾ طـ إسؿاطقؾ 

وصالحف يروي أشقاء : صاوس مع فضؾف أحؽام الؼرآنالؼاضل أكف قال يف 

 مـؽرة، مـفا هذا الحديث.

أنَّ الحديث مـسقخ: ولذلؽ مل يؼؾ بف ابـ طباس: ٕكف طؾؿ يف ذلؽ  ايثاْٞ:

كاسًخا، قالف الشافعل، وأيَّده البقفؼل بؿا أخرجف أبق داود مـ صريؼ: يزيد الـحقي، 

ا وإن طـ طؽرمة، طـ ابـ طباس قال: كان الرجؾ إذا صؾؼ امرأتف ففق أحؼ برجعتف

 .﴾ھ ھ ھ ھ ہ  ہہ ہ ﴿صؾؼفا ثالًثا، فـسخ ذلؽ، وقال: 
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أكف ورد يف صقرة خاصة، قال ابـ سريج: يشبف أن يؽقن ورد يف  ايثايث: 

تؽرير الؾػظ، كلن يؼقل: )أكت صالؼ، أكت صالؼ، أكت صالؼ(، وكاكقا قبُؾ طىل 

ان طؿر، سالمة صدروهؿ ُيؼبؾ مـفؿ أهنؿ أرادوا التقكقد، فؾؿا كثر الـاس يف زم

وكثر الخداع: محؾ طؿر الؾػظ طىل ضاهر التؽرار، وأمضاه طؾقفؿ، وهذا الؼقل 

 ارتضاه الؼرصبل، وقال الـقوي: هق أصح إجقبة.

كان الطالق الذي يققعف الؿطؾؼ أن ثالًثا، »أنَّ الؿؼصقد بالحديث  ايطابع:

ٓ طـ  ففق إخبار طـ القاقع «وأبل بؽر واحدة يققعف طىل طفد رسقل اهلل 

 الؿشروع، بؿعـك أهنؿ كاكقا يطؾؼقن واحدة ثؿ صاروا يف طفد طؿر يطؾؼقن ثالًثا.

هق الذي كان يجعؾ الثالث  لقس يف الحديث أنَّ الـبل  اشباَؼ:

 واحدًة، وٓ أكف طؾؿ بذلؽ، فلقره.

أنَّ الؿؼصقد بالحديث صالق )البتة(، فؽان يؼبؾ ققلفؿ أهنؿ أرادوا  ايػازؽ:

 ا كان طؿر جعؾفا ثالًثا؟واحدة، َفؾؿَّ 

: لصحة دلقؾف، وهق حديث انقٌل انثبَيهق  انساجح :ُ نو قبل أثٌ عجد اهلل غفس اهللُ

 كصٌّ يف الؿسللة.

 ٚأَا أدية اجلُٗٛز فاجلٛاب عٓٗا نُا ًٜٞ:

 ققلفؿ )آيات الطالق تعؿ مـ أوقعفا متػرقة ومجؿقطة(. أ٫ٚ:

الؼرآن لؾػظ الطالق، وذلؽ  : وغاية ما تؿسؽتؿ بف إصالق قال ابً القيه
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ٓ يعؿ جائزه ومحرمف، كؿا ٓ يدخؾ تحتف صالق الحائض، وصالق الؿقصقءة يف  

ُؾقه ما ٓ يطقؼف،  صفرها، ومعؾقم أنَّ الؼرآن مل يدل طىل جقاز كؾ صالق حتك ُتَحؿِّ

وإكؿا دل طىل أحؽام الطالق، والؿبقـ طـ اهلل طز وجؾ بقّـَ حاللف وحرامف. وأما 

ؿالطـ فلجابقا طـف بلنَّ الطالق يف ذلؽ الحقـ لغٌق: ٕنَّ الػرقة قد حديث ال

  هكان ٓ يـػذ هذا الطالق.ا ملسو هيلع هللا ىلصحصؾت يف الؾعان، وقد بقـ ابـ طباس أنَّ الـبل 

وأما حديث امرأة رفاطة الؼرضل فػل بعض الروايات أكف صؾؼفا آخر ثالث 

ققس كؿا تؼدم  ، وكذلؽ حديث فاصؿة بـتالصحقحتطؾقؼات، وهل رواية يف 

 يف الؿسللة السابؼة.

 وأما حديثفؿ يف قصة ركاكة: فضعقٌػ كؿا بقـا، وكذا أحاديثفؿ إخرى.

 وأما ما ذكروه طـ حديث ابـ طباس، فالجقاب طـف كؿا يظ:

 األول: تضعيفَه احلذيث. 

:  هذا الؿسؾؽ مـ أضعػ الؿسالؽ: إذ مل يعرف أحد مـ  قال ابً القيه

ػف، وكؿا ققؾ لإلمام أمحد: بلي شلء ترد  الحػاظ َقَدَح يف هذا الحديث، وٓ ضعَّ

حديث ابـ طباس؟ فؼال: برواية الـاس طـف خالفف. ومل يرده بتضعقػ، وٓ قدح يف 

اٌظ، وكقن البخاري مل يخرج  صحتف، وٓ سبقؾ إىل ذلؽ: ٕنَّ رواتف كؾفؿ أئؿٌة ُحػَّ

ًبا غقر صالح لالستدٓل.لقس دلقاًل طىل كقكف مضطر صحقحفهذا الحديث يف 
(1)

 

ومـ حؽؿ طؾقف بالشذوذ، كالجقزجاين وإسؿاطقؾ الؼاضل لقسقا  ُ :قهت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) إغاثة الؾفػان  وبـحقه يفالزاد. 
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 وٓ غقره مـ الحػاظ الؿتؼدمقـ التتبعوكذا الدارقطـل: فنكف مل يذكره يف  ،بؿرتبة مسؾؿ 

ثؿ إن ابـ طباس قد صحَّ طـف الؼقل بؿا يقافؼ هذا الحديث، فالؼقل الذي يقافؼ 

 ، ولعؾف كان يؼقل بلحد الؼقلقـ فرجع إىل أخر، واهلل أطؾؿ.الحديث أوىل

 الثاىي: دعوى اليظخ. 

تحتاج إىل دلقؾ يثبت ذلؽ، وأما حديث طؽرمة طـ ابـ طباس فؾقس فقف 

حجة، فنكؿا فقف أنَّ الرجؾ كان يطؾؼ امرأتف، ويراجعفا بغقر طدد، فـسخ ذلؽ، 

  اإللزام بالثالث بػؿ واحد؟وقصر طىل ثالث فقفا تـؼطع الرجعة، فليـ ذلؽ يف

ثؿ كقػ يستؿر العؿؾ بالؿـسقخ إىل طفد طؿر مع حاجة الـاس إلقف: لؽقكف 

 مؿا يتعؾؼ بالػروج؟!!

 الثالث: محل احلذيث على تلشاس اللفظ. 

ٓ يساطده سقاق الحديث، وهذا الذي أولقا فقف الحديث مل يتغقر الحؽؿ فقف 

ده وطفد خؾػائف، ومـ يـقيف يف قصد ، وٓ يختؾػ طىل طفبقفاة رسقل اهلل 

التلكقد ٓ يػرق بقـ َبرٍّ وفاجر، وصادق وكاذب، بؾ يرده إىل كقتف، وكذلؽ مـ ٓ 

ا كان أو فاجًرا.  يؼبؾف يف الحؽؿ، ٓ يؼبؾف مطؾًؼا، برا

 الشابع: محلَه احلذيث على املعيى املزكوس. 

 باصٌؾ ٓ تساطده ألػاظ الحديث.

ٌََّ الييب اخلامع: أىُ ليع يف ا   ٍو الزي كاٌ جيعل الثالث واحذة. حلذيث أ

ُسبَْحاَكؽ َهَذا ُبْفتَاٌن َطظِقٌؿ َأْن َيْستَِؿّر َهَذا  :ُيَؼاَل : الزاديف   قال ابً القيه
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ـُ لِتَْغقِقِر َشْرِع اهللـاْلَجْعُؾ اْلَحَراُم الْ   ـْ ُهَق َطَؾقْ  ،َودِيـِفِ  ،ُؿتََضّؿ ِف َوإَِباَحُة اْلَػْرِج لَِؿ

ـْ ُهَق َطَؾقِْف َحاَلٌل َطَؾك َطْفِد َرُسقِل اهلل ،َحَرامٌ  َوَأْصَحابِِف َخقِْر  ملسو هيلع هللا ىلص َوَتْحِريُؿُف َطَؾك َم

َٓ َيْعَؾُؿقَكفُ  ،اْلَخْؾِؼ  َٓ َيْعَؾُؿُف ُهقَ  ،َوُهْؿ َيْػَعُؾقَكُف َو َواْلَقْحُل َيـِْزُل َطَؾقِْف َوُهَق ُيِؼّرُهْؿ  ،َو

ـْ َيْعَؾُؿفُ  ملسو هيلع هللا ىلص ُسقَل اهللَفَفْب َأّن رَ  ،َطَؾقْفِ  َوَكاَن الّصَحاَبُة َيْعَؾُؿقَكُف َوُيبَّدُلقَن دِيـَُف  ،َلْؿ َيُؽ

َٓ ُيْعؾُِؿُف بِفِ  َوَاهلل ،َوَشْرَطفُ  َٓ ُيقِحقِف إَلك َرُسقلِِف َو َرُسقَلُف  ُثّؿ َيتََقّفك اهلل ،َيْعَؾُؿ َذلَِؽ َو

َْمُر َطَؾك َذلَِؽ  ملسو هيلع هللا ىلص ْٕ  .َوا

ـْ َهَذا  :ْق َكاَن َجْعُؾ الثاَّلِث َواِحَدًة َخَطًل َمْحًضالَ  ،َوَتاهلل قال:
َلَؽاَن َأْسَفَؾ مِ

 :َؿْسَلَلَة بَِفقْئَتَِفاـَوَلْق َتَرْكُتْؿ الْ  ،َوالتّْلِويِؾ اّلِذي َتَلّوْلتُُؿقهُ  ،اْلَخَطلِ اّلِذي اْرَتَؽبْتُُؿقهُ 

َدِّلِة وَ  ْٕ ـْ َهِذِه ا
َْجِقَبةِ َلَؽاَن َأْقَقى لَِشْلكَِفا مِ ْٕ  ه.اا

ٌََّ املقصود باحلذيث طالق ألبتة.   الظادغ: قوهله: إ

 .بعقد هذا التلويؾ يخالػ ألػاظ الحديث وٓ يساطده لػظ الحديث مـ قريب أو

ح الؼقل الثاين شقخـا اإلمام مؼبؾ القادطل  ، وهق ترجقح اإلمام وقد رجَّ

ابـ طثقؿقـ، واإلمام ابـ باز رمحة اهلل طؾقفؿا.
(1)

 

فؼد  إغاثة الؾفػان حسـ مرجع لفذه الؿسللة هقكتاب ابـ الؼقؿ وأ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 زاد الؿعاد( -8٢/1٢) البقان (5/62-63 )حاشقة الؿسـد( 334/1٢) الؿغـلاكظر:  (1)

(5/247-27٢ )الػتح (5259 )عقـأطالم الؿقق (3/45- )كقؾ إوصار (4/356- )

هتذيب الســ (3/125-13٢ )إغاثة الؾفػان (1/425- )مجؿقع الػتاوى (33/7-16 ،

71-73 ،81- )ســ ابـ مـصقر (1/261- )الؿحىل (1953 )مصـػ ابـ أبل شقبة 

(5/11- )مصـػ طبدالرزاق (6/39٢- )ســ البقفؼل (7/333- )الداقطـل (4/5- )

 لؿحؿد إشػاق السؾػل. الطالق الثالث بؾػظ واحدرسالة 
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 (.495-1/425تـاول الؿسللة بتقسع مـ كؾ جاكب ) 

مثؾ الخالف السابؼ أن يؼقل: )أكت صالؼ، أكت صالؼ، أكت صالؼ(  تيبيُ:

وأن يؼقل: )صالؼ، وصالؼ، وصالؼ( أو يؼقل: )أكت صالؼ، ثؿ صالؼ، ثؿ صالؼ( أو 

ؼ( ثؿ يؼقل: )أكت صالؼ( ثؿ يؼقل: )أكت صالؼ( أو )أكت صالؼ يؼقل: )أكت صال

- (33/7طشًرا( أو )مائة( وكحق ذلؽ مـ العبارات. قال ذلؽ شقخ اإلسالم 

8( )33/72.) 

وُيستثـك مـ ذلؽ ما إذا أراد بتؽراره ثالًثا التلكقد، ٓ التطؾقؼ ثالًثا: فنكف يؼع 

أكف قال: تؼضك طؾقف بثالث. وهق  واحدة طـد أكثر أهؾ العؾؿ، وصحَّ طـ الثقري

ققل الشافعل.
(1)

 

لق صؾؼفا الثاكقة قبؾ الرجعة: فإمر فقف كالخالف السابؼ حتك  :آخس تيبيُ

ولق كان يف صفر آخر.
(2) 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 زاد الؿعاد (1955 )الؿحىل (5259 )الػتح (6/398 )مصـػ طبد الرزاقاكظر:  (1)

(5/226 )الشرح الؽبقر (1٢/115 )اختالف العؾؿاء ( لؾؿروزي.134)ص 

  (32/311-( )33/67.)مجؿقع الػتاوىاكظر:  (2)
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ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (9999)   َوَط

ِ
َـّ ِجد  »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ُه ، َثاَلٌث ِجدُّ

ْجَعةُ  ِـَّؽاُح، َوالطَّاَلُق، َوالرَّ : ال َـّ ِجد  َحُف «َوَهْزُلُف َّٓ الـََّسائِّل، َوَصحَّ . َرَواُه إَْرَبَعُة إ

الَحاكُِؿ.
(1)

 

ـْ َوْجٍف آَخَر َضِعقٍػ 
ـِ َطِديٍّ مِ ْب

ِ
ِـَّؽاُح »: َوفِل ِرَواَيٍة ٓ .«الطَّاَلُق، َوالَعَتاُق، َوال

(2)
 

امِِت َولِْؾَحاِرِث  (9999) ـِ الصَّ ـْ َحِديِث ُطبَاَدَة ْب
ـِ أَبِل ُأَساَمَة مِ َٓ » :َرَفَعفُ   ْب

ِعُب فِل َثاَلٍث  ـَ َيُجقُز الؾَّ ، َفَؼْد َوَجْب َـّ ـْ َقاَلُف ِـَّؽاُح، َوالَعَتاُق، َفَؿ  .«: الطَّاَلُق، َوال

.َوَسـَُدُه َضِعقٌػ 
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، والحاكؿ 2٢39(، وابـ ماجف )1184(، والترمذي )2194أخرجف أبقداود ) .ععٝـ (1)

(، مـ صريؼ طبدالرمحـ بـ حبقب بـ أردك طـ ططاء بـ أبل رباح طـ ابـ ماهؽ طـ أبل 2/198)

 هريرة بف. 

قال الحاكؿ: صحقح اإلسـاد، وطبدالرمحـ بـ حبقب مـ ثؼات الؿدكققـ. كذا قال الحاكؿ، 

: فقف لقـ. وقال ابـ الؼطان: ٓ يعرف حالف. وذكره ابـ حبان يف الثؼات. وقال وتعؼبف الذهبل فؼال

 : مـؽر الحديث. الـسائل 

( مـ صريؼ غالب بـ طبقداهلل الجزري طـ الحسـ طـ 6/2٢33. أخرجف ابـ طدي )ععٝـ ج٘سا (2)

ـل وغقره: أبل هريرة بف. وغالب بـ طبقداهلل الجزري قال ابـ معقـ: لقس بثؼة. وقال الدارقط

 متروك. 

( مـ صريؼ بشر بـ طؿر طـ 5٢3) بغقة الباحث. أخرجف الحارث بـ أبل أسامة كؿا يف ععٝـ (3)

ابـ لفقعة ثـا طبقداهلل بـ أبل جعػر طـ طبادة بـ الصامت فذكره. وإسـاده ضعقػ: لضعػ ابـ 

الصحابة. وٓبـ لفقعة  لفقعة واكؼطاطف بقـ طبقداهلل بـ أبل جعػر وطبادة فنكف مل يسؿع مـ أحد مـ

( مـ صريؼ يحقك بـ طثؿان بـ صالح 18/3٢4) الؽبقرفقف إسـاد آخر: فؼد أخرجف الطبراين يف 

حدثـا أبل ثـا ابـ لفقعة حدثـل طبداهلل بـ أبل جعػر طـ حـش بـ طبداهلل السبلي طـ فضالة بـ 

 طبقد بف. 

  =الف، وثؼف أبقزرطة وأبقحاتؿ وقال محؿد : وطبداهلل هذا فقف خالبدر الؿـقرقال ابـ الؿؾؼـ يف 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 بـ محقد: كان فاسًؼا. وقال ابـ طدي: يف بعض حديثف ما ٓ يتابع طؾقف. ا =

 الؿجؿعهذا الذي قالف ابـ الؿؾؼـ بـاًء مـف طىل أكف الرازي، بقـؿا قال الفقثؿل يف   ُ:قهت

 ( بعد أن ذكر ابـ لفقعة، قال: وبؼقة رجالف رجال الصحقح.4/335)

ؿؾ طـدي أن الصقاب يف السـد )طبقداهلل(: ٕن ابـ لفقعة روايتف طـف مشفقرة، وأما طبداهلل فقحت

 رواية لف طـف.  هتذيبفالرازي فؾؿ يذكر الؿزي يف 

وطىل هذا فقؽقن ابـ لفقعة قد اضطرب يف إسـاد الحديث فتارة يسقق لف إسـاًدا طـ طباد، وتارة 

 طـ فضالة، واهلل أطؾؿ. 

( 231آية ) تػسقر ابـ كثقربـ الصامت صريؼ أخرى طـد ابـ مردويف كؿا يف  ولحديث طبادة

مـ سقرة البؼرة. ويف إسـاده يحقك بـ طبدالحؿقد الحؿاين وقد كذبف أمحد وابـ كؿقر، وقال 

: الجرح مػسر ففق مؼدم طىل الـسائل: لقس بثؼة. وقال ابـ معقـ: ثؼة. قال الشقخ مؼبؾ 

مل يذكر جرًحا وٓ تعدياًل  تاريخ أصبفانؼقب بـ أبل يعؼقب ترمجتف يف التعديؾ. ويف إسـاده يع

 ففق مستقر الحال. 

مل أجد ترمجتفؿا. وهق مـ صريؼ الحسـ طـ طبادة ومل يسؿع  ويف إسـاده رجالن قال الشقخ 

ا. مـف. قال الشقخ   : فالحديث هبذا السـد ضعقػ جدا

  :ولُ شاٍد مً حديث أبي ذز 

( طـ إبراهقؿ بـ محؿد طـ صػقان بـ سؾقؿ طـ أبل 1٢249) مصـػفلرزاق يف أخرجف طبدا

ذر بـحقه. وإسـاده شديد الضعػ: ٕن إبراهقؿ هق إسؾؿل كذاب، وصػقان مل يسؿع مـ أبل 

 ذر. 

  : ولُ شاٍد مً حديث أبي الدزداء

طبراين وفقف ( قال الفقثؿل: رواه ال4/287-288) مجؿع الزوائدأخرجف الطبراين كؿا يف 

( رواه الطبراين وفقف إسؿاطقؾ بـ مسؾؿ 4/246طؿرو بـ طبقد وهق مـ أطداء اهلل. وقال يف )

 الؿؽل وهق ضعقػ. 

 بؾ هق أشد مـ الضعقػ، والؿحػقظ أكف مقققف طىل أبل الدرداء.   ُ:قهت

( طـ معؿر طـ قتادة طـ الحسـ طـ أبل الدرداء قال: ثالث: 1٢245فؼد رواه طبدالرزاق )

لالطب فقفـ كالجاد: الـؽاح والطالق والعتاقة. ومع ذلؽ ففق ضعقػ أيًضا: لضعػ رواية معؿر ا

ثؿ  جامع التحصقؾطـ قتادة، وٕن رواية الحسـ طـ أبل الدرداء مـؼطعة قالف أبقزرطة كؿا يف 

  = ( فالعؾة بآكؼطاع فؼط. 6/1٢5رأيت قتادة قد تابعف يقكس بـ طبقد طـد ابـ أبل شقبة )
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 شاٍد مً مساضيل احلطً: ولُ  =

( حدثـا طصام بـ رواد حدثـا آدم حدثـا الؿبارك بـ فضالة طـ 2/425أخرجف ابـ أبل حاتؿ )

الحسـ البصري فذكره مرساًل. وإسـاده ضعقػ: فنن طصام بـ رواد لقـف أبقأمحد الحاكؿ كؿا يف 

الؿقزاناسقؾ الحسـ ضعقػة ، والؿبارك بـ فضالة مدلس ومل يصرح بالتحديث ولف أوهام، ومر

 طـد مجاطة مـ أهؾ العؾؿ.

( ولقس فقف ذكر الـؽاح، ولؽـ الراوي طـ الحسـ هق 2/482ولف صريؼ أخرى طـد الطبري )

 سؾقؿان بـ أرقؿ وهق متروك. 

( مـ صريؼ طؿرو بـ طبقد طـ الحسـ فذكره. 5/1٢6ولف صريؼ ثالثة طـد ابـ أبل شقبة )

 وطؿرو بـ طبقد معتزيل ضال متروك. 

 بركس الطالق فقط:  ولُ شاٍد مً حديث ابً عباس 

( مـ سقرة البؼرة، أخرجف مـ صريؼ 231آية ) تػسقر ابـ كثقرأخرجف ابـ مردويف كؿا يف 

إسؿاطقؾ ابـ يحقك طـ سػقان طـ لقث طـ مجاهد طـ ابـ طباس قال: صؾؼ رجؾ امرأتف وهق 

 فللزمف رسقل اهلل  ﴾آيات اهلل هزًواوٓ تتخذوا ﴿يؾعب ٓ يريد الطالق، فلكزل اهلل تعاىل: 

، الؿقزانالطالق. وهذا إسـاد تالػ: ٕن إسؿاطقؾ بـ يحقك هق التقؿل وضاع كذاب كؿا يف 

 ، ولقث هق ابـ أبل سؾقؿ ضعقػ مختؾط. وجاء هذا أثًرا طـ طؿر: لسان الؿقزانو

 د الضعػ. ( ويف إسـاده طبدالؽريؿ بـ أبل الؿخارق شدي1٢248أخرجف طبدالرزاق )

( ويف إسـاده حجاج بـ أرصاة مدلس وفقف ضعػ، وسعقد بـ 5/1٢5وأخرجف ابـ أبل شقبة )

 الؿسقب مل يسؿع مـ طؿر إٓ قؾقاًل، وهق مـ روايتف طـف. 

(، ويف 7/341( ومـ صريؼف البقفؼل )6/5٢2) التاريخولف إسـاد آخر طـد البخاري يف 

قف ضعػ، ومحؿد بـ إسحاق مدلس ومل يصرح إسـاده طبداهلل بـ صالح كاتب الؾقث، وف

 بالتحديث، وهق كسابؼف مـ صريؼ سعقد بـ الؿسقب طـ طؿر.

 وجاء أثًرا طـ طظ: 

( مـ صريؼ الثقري طـ جابر طـ طبداهلل بـ كجل طـ طظ فذكره. ويف 1٢247أخرجف طبدالرزاق )

 ؿع مـ طظ، بقـفؿا أبقه. إسـاده جابر بـ يزيد الجعػل وهق متروك، وطبداهلل بـ كجل ققؾ: مل يس

وجاء أيًضا طـ ابـ مسعقد قال: )مـ صؾؼ ٓطًبا، أو كؽح ٓطًبا فؼد جاز( أخرجف طبدالرزاق 

(. ويف إسـاده طبدالؽريؿ بـ أبل الؿخارق يرويف طـ ابـ مسعقد، وطبدالؽريؿ شديد 6/133)

 الضعػ، وهق مـؼطع مل يسؿع مـ ابـ مسعقد. 
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 ناملسائل واألحكام املستفادة من احلديي

 ط٬م اهلاظٍ. ز:1ش َػأي١

هق الذي يتؾػظ بالطالق قاصًدا التؾػظ بف، طالًؿا معـاه: إٓ أكف ٓ يريد  اهلاظٍ:

 وققطف.

: وأمجعقا طىل أنَّ جد الطالق وهزلف اإلمجاعيف كتابف   قال ابً امليزس

 هسقاء.ا

مل يتعؼب طؾقف بشلء، بقـؿا ( و373/1٢) الؿغـليف  وكؼؾف ابـ قدامة 

 لؾجؿفقر. طزا هذا الؼقل ابـ الؼقؿ 

ا َصاَلُق اْلَفاِزِل َفقََؼُع ِطـَْد  (3/136 :)أطالم الؿققعقـيف   قال َفَلمَّ

، َوَهَذا ُهَق الْ  َح بِِف الـَّصُّ ـْ ـاْلُجْؿُفقِر، َوَكَذلَِؽ كَِؽاُحُف َصِحقٌح َكَؿا َصرَّ َؿْحُػقُظ َط

َحاَبةِ  ـْ َأْحَؿَد، َوُهَق  الصَّ ، َوُهَق َقْقُل اْلُجْؿُفقِر، َوَحَؽاُه َأُبق َحْػٍص َأْيًضا َط ـَ َوالتَّابِِعق

افِِعلَّ َكصَّ ، َقْقُل َأْصَحابِفِ  ، َوَذَكَر َبْعُضُفْؿ َأنَّ الشَّ افِِعلِّ ـْ َأْصَحاِب الشَّ
َوَقْقُل َصائَِػٍة مِ

َٓ َيِصحُّ  ـُ  َطَؾك َأنَّ كَِؽاَح اْلَفاِزِل  بِِخاَلِف َصاَلقِِف، َوَمْذَهُب َمالٍِؽ الَِّذي َرَواُه اْب

ِزٌم، بِِخاَلِف  ،أَنَّ َهْزَل الـَِّؽاِح  :َوَطَؾقِْف اْلَعَؿُؾ ِطـَْد أَْصَحابِفِ  ،اْلَؼاِسِؿ َطـْفُ  َٓ َوالطَّاَلِق 

َٓ  .اْلبَقْعِ  ـُ ِزَيادٍ َأنَّ كَِؽاَح اْلَفاِزِل  َقاَل َبْعُض َأْصَحابِِف: َفنِْن ، َيُجقزُ َوَرَوى َطـُْف َطؾِلُّ ْب

َٓ كَِؽاٌح  ،َلْؿ َيْؾَزْمُف ِطتٌْؼ  :َقاَم َدلِقُؾ اْلَفْزلِ  َداِق،  ،َو ـْ الصَّ
َٓ َشْلَء َطَؾقِْف مِ َٓ َصاَلٌق، َو َو

َفاُتُف الْ  ا َبقُْع اْلَفاِزِل َوَتَصرُّ َٓ َيِصحُّ ِطـَْد اْلَؼاِض  :َؿالِقَّةُ ـَوَأمَّ ل َأبِل َيْعَؾك َوَأْكثَِر َفنِكَُّف 
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َوَقاَل أَُبق اْلَخطَّاِب فِل اْكتَِصاِرِه: َيِصحُّ َبقُْعُف  َؿالِؽِقَِّة.ـَأْصَحابِِف، َوُهَق َقْقُل اْلَحـَِػقَِّة َوالْ  

ةِ  حَّ ـْ َقاَل بِالصِّ ، َوَم ـِ افِِعقَِّة َطَؾك َوْجَفقْ َجَفا َبْعُض الشَّ َر َقاَس َسائِ  :َكَطاَلقِِف، َوَخرَّ

َفاِت َطَؾك الـَِّؽاِح  ْجَعِة. ،َوالطَّاَلِق  ،التََّصرُّ  َوالرَّ

َْحَؽاِم زِ تَ َواْلِػْؼُف فِقِف َأنَّ اْلَفاِزَل َأَتك بِاْلَؼْقِل َغقَْر ُمؾْ  قال: ْٕ ٍم لُِحْؽِؿِف، َوَتْرتِقُب ا

بَِب  َٓ لِْؾَعاقِِد، َفنَِذا َأَتك بِالسَّ اِرِع  َْسبَاِب لِؾشَّ ْٕ َنَّ  ،ِزَمُف ُحْؽُؿفُ لَ  :َطَؾك ا
ِ

َشاَء َأْم َأَبك: ٕ

َٓ َيِؼُػ َطَؾك اْختِقَاِرِه، َوَذلَِؽ َأنَّ اْلَفاِزَل َقاِصٌد لِْؾَؼْقِل َمِريٌد َلُف َمَع ِطْؾِؿِف بَِؿْعـَاُه  َذلَِؽ 

ـِ لِْؾَؿْعـَك َقْصٌد لَِذلَِؽ ـَوُمقِجبِِف، َوَقْصُد الؾَّْػِظ الْ  ِ  :َؿْعـَكـلْ اُؿتََضؿِّ َّٓ َأْن ل تَاَلُزمِِفَؿا، إ

ُؿْحتَاِل: َفنِكَُّفَؿا َقَصَدا َشقْئًا آَخَر َغقَْر ـُؿَخادِِع الْ ـَوالْ  ،ُؿْؽَرهِ ـَكالْ  ،ُيَعاِرَضُف َقْصٌد آَخرُ 

َٓ َتَرى َأنَّ الْ  ـْ َكْػِسِف َوَلْؿ َيْؼِص ـَمْعـَك اْلَؼْقِل َوُمقِجبِِف، َأ ْد ُؿْؽَرَه َقَصَد َدْفَع اْلَعَذاِب َط

بََب اْبتَِداًء، َوالْ   ُؿَطؾِِّؼ، َوَذلَِؽ ُمـَاٍف لَِؼْصِدِه ُمقِجَب ـُؿَحؾُِّؾ َقَصَد إَطاَدَتَفا إَلك الْ ـالسَّ

بََب َوَلْؿ َيْؼِصْد ُحْؽَؿفُ  ا اْلَفاِزُل َفَؼَصَد السَّ بََب، َوَأمَّ َٓ َما ُيـَافِل ُحْؽَؿفُ  ،السَّ َفتََرتََّب  :َو

 ؿراداله .اَطَؾقِْف َأَثُرهُ 

 (33/239 ،)مجؿقع الػتاوىوهذا الؼقل هق اختقار شقخ اإلسالم كؿا يف 

فتاوى ، واإلمام ابـ باز كؿا يف وبؾ الغؿامو السقؾواإلمام الشقكاين كؿا يف 

 .الشرح الؿؿتع(، واإلمام ابـ طثقؿقـ كؿا يف 65/2٢) الؾجـة الدائؿة

  إكَم إطَمل »: لحديث: انصحيحوذهب بعضفؿ إىل أكف ٓ ُيعدُّ صالًقا، وهق

، وهذا [227البؼرة: ] ﴾ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ  ڦ ڦ﴿، وققلف تعاىل: «بالـقات

الؼقل قال بف بعض الؿالؽقة كؿا أشار إىل ذلؽ ابـ الؼقؿ يف كالمف الؿتؼدم، وهق 
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( إىل 154/1٢) الحاوي الؽبقرضاهر اختقار البخاري، وطزاه الؿاوردي يف  

 (1672 )الؿحىلاختقار ابـ حزم كؿا يف داود الظاهري، وهق ضاهر 

(، وهذان إخقران كالمفؿ صريح يف أنَّ الطالق الصريح يحتاج إىل 196٢)

كقة، فقحتؿؾ دخقل الفازل يف كالمفؿ، وطـ أمحد رواية أيًضا بلنَّ صريح الطالق 

ٓبد لف مـ كقة أيًضا.
(1)

  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زاد  (6/133 )مصـػ طبدالرزاق( -5/1٢5) ابـ أبل شقبة (6/464 )اإلكصافاكظر:  (1)

 (.5/2٢4) الؿعاد
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ـْ َأبِل ُهَرْيَرةَ  (9996) ـِ الـَّبِلِّ   َوَط ـْ ُأمَّتِل»: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَط  إنَّ اهلَل َتَعاَلك َتَجاَوَز َط

َثْت بِِف َأْكُػَسَفا َما َلْؿ َتْعَؿْؾ، َأْو َتَؽؾَّؿْ  . ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.«َما َحدَّ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 م بكًب٘ بسٕٚ إٔ ٜتًؿظ ب٘؟ٌٖ ٜكع ط٬م َٔ ٣ْٛ اي٬ٛ ز:1ش َػأي١

دلَّ حديث الباب طىل طدم وققع الطالق، وهق ققل طامة أهؾ العؾؿ مـ 

 التابعقـ، وأصحاب الؿذاهب وغقرهؿ.

  وكؼؾ طـ ابـ سقريـ أكف قال فقؿـ صؾَّؼ يف كػسف: ألقس قد َطؾَِؿف اهلل، ثؿ

 تققػ.

  :كَم إطَمل إ»وطـ مالؽ رواية بقققطف، وهق ققل الزهري إذا جزم: لحديث

 : وٕنَّ اإلكسان يلثؿ طىل أطؿال الؼؾقب، ويمجر طؾقفا.«بالـقات

وُأجقب طـ الحديث بلكَّف حجة طؾقفؿ: ٕكف أخبر فقف أن العؿؾ مع الـقة هق 

الؿعتبر، ٓ الـقة وحدها، وأما الثقاب والعؼاب طىل أطؿال الؼؾقب: فحؼ، وٓ 

اص قؾبقة بخالف الطالق.تالزم بقـفا وبقـ الطالق: ٕهنا صاطات، ومع
(2)

 

ُٜعترب ؾٝٗا اي١ٝٓ؟ ز:2ش َػأي١  أيؿاظ اي٬ٛم ٌٖ 

أما صريح الطالق فقؽقن بؾػظ )الطالق(، وما اشتؼ مـف، وهؾ )الػراق( 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 127(، ومسؾؿ )5269أخرجف البخاري ) (1)

  (3/117.)البداية( 5/2٢3-2٢4) الزاد( 355/1٢) الؿغـلواكظر:  (2)
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 و)السراح( مـ صريح الطالق، أم ٓ؟ 

  مذهب الشافعل، ومجاطة مـ الحـابؾة كالخرقل، وأبل يعىل وغقرمها طىل أهنا

 ۇ ڭ﴿بذلؽ: لؼقلف تعاىل مـ صريح الطالق: لؿجلء الؼرآن 

 .[13٢الـساء: ]﴾ک ک  ک ک ڑ   ڑ ژ﴿، وققلف: [28إحزاب:] ﴾ۇ

  ،وذهب مجاطة مـ أهؾ العؾؿ إىل أنَّ )الػراق( و)السراح( لقسا مـ الصريح

وهق ققل مجاطة مـ الحـابؾة، طزاه شقخ اإلسالم لجؿفقرهؿ، ومـفؿ: أبق بؽر، 

ل أبل حـقػة، ومالؽ، وبعض وابـ حامد، وأبق الخطاب، وغقرهؿ. وهق قق

الشافعقة: ٕنَّ لػظ الػراق والسراح استعؿؾتا كثقًرا يف غقر الطالق حتك يف 

 ژ ژ ڈ     ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ﴿الؼرآن، قال تعاىل: 

، [49إحزاب: ]﴾ ڳ ڳ گ گ ﴿إىل ققلف:  [49إحزاب: ]﴾ڑ

 ﴾ڀ پ  پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿وققلف: 

.[2الطالق: ]﴾ڎ ڎ ڌ  ڌ  ڍ ڍ ڇ ڇ﴿وققلف: [231البؼرة:]
(1)

  

  ،فلما صريح الطالق فؿذهب الؿالؽقة، والشافعقة، والحـابؾة، والحـػقة

وغقرهؿ أكف يؼع، وٓ يعتبر قصده، فنذا تؽؾؿ بف: حؽؿ طؾقف بف، وإن قال: إكف مل 

 يؼصد الطالق.

  وطـ أمحد رواية أكف ُيعتبر لف الـقة، وهق ققل داود الظاهري، وأبل طبقد، وابـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الػتح( 89/1٢) البقان( 535-536/2٢) مجؿقع الػتاوى( -355/1٢) الؿغـلاكظر:  (1)

 (.6)باب:
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وهق اختقار شقخ اإلسالم، وابـ الؼقؿ رمحة اهلل طؾقفؿ. حزم،

(1)
 

  ٓ والؿالؽقة وإن كان إمامفؿ مالؽ يعتبر الـقة يف الطالق أيًضا إٓ أكف

يعتبرها هـا: ٕكف مقضع هتؿة، ولذلؽ قال مجاطة مـ الؿالؽقة: إذا اقترن بالحال 

 قريـة تدل طىل صدق دطقاه: فنكف يؼبؾ ققلف.

، واهلل أطؾؿ.انصٌاةهق  اننيةًانقٌل ثبعتجبز 
(2)

 

بعض الصقغ الؿشتؼة مـ لػظ )الطالق( فقفا خالف، هؾ هل  تيبيُ:

صريحة، أم ٓ؟ كؼقلف )أكت مطؾؼة( مل يعدها أبق حـقػة صريًحا، وكذلؽ أمحد يف 

رواية، وكذا لػظ )الطالق( طـد صائػة مـ الشافعقة لقست صريحة، وكذا لػظ 

لطالق طـد مجاطة مـ الحـابؾة، وهق ققل أكثرهؿ، )اإلصالق( لقست صريحة يف ا

وطدها بعضفؿ صريحة.
(3)

 

َْلَػاِظ إَلك  (5/321 :)زاد الؿعاديف  قال ابـ الؼقؿ   ْٕ َوَتْؼِسقُؿ ا

ـْ َيْختَؾُِػ بِاْختاَِلِف  ،َوإِْن َكاَن َتْؼِسقًؿا َصِحقًحا فِل أَْصِؾ اْلَقْضعِ  ،َصِريٍح َوكِـَاَيةٍ 
َلؽِ

 َ ْٕ َْزمِـَةِ  ،ْشَخاصِ ا ْٕ َْمؽِـَةِ  ،َوا ْٕ َفُرّب َلْػٍظ َصِريٍح  ،َفَؾقَْس ُحْؽًؿا َثابِتًا لِّؾْػِظ لَِذاتِفِ  ،َوا

ـَ  َأْو َصِريٌح فِل َزَماٍن َأْو َمَؽاٍن كِـَاَيٌة فِل َغقِْر َذلَِؽ الّزَماِن  ،ِطـَْد َقْقٍم كِـَاَيٌة ِطـَْد آَخِري

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.322-5/32٢) زاد الؿعادواكظر كالم ابـ الؼقؿ يف  (1)

 الؿحىل (3/116 )بداية الؿجتفد( 89/1٢) البقان( -356/1٢) الؿغـلواكظر:  (2)

(196٢ ،)الػتح ( :كتاب الطالق[.6]باب ) 

 البقان( 358/1٢) الؿغـل (8/461-462 )اإلكصاف( 89/1٢) البقاناكظر:  (3)

(1٢/95.) 



٬َِّم   489 ٔنَتاُب اي

َٓ َيَؽاُد َأَحٌد َيْستَْعِؿُؾُف فِل  ،َشاِهٌد بَِذلَِؽ  َواْلَقاقِعُ  ،َؿَؽانِ ـَوالْ   َفَفَذا َلْػُظ الّسَراِح 

 َٓ َٓ َصِريًحا َو ـْ َتَؽّؾَؿ بِفِ  إنَّ  :ُيَؼاَل  كِـَاَيًة، َفاَل َيُسقُغ َأنْ الّطاَلِق  َلِزَمُف َصاَلُق  :َم

ْستِْعَؿاُل  َوَيّدِطل َأّكُف َثبََت  ،َكَقاُه َأْو َلْؿ َيـِْقهِ  ،اْمَرَأتِفِ 
ِ

َفنِّن َهِذهِ  :َلُف ُطْرُف الّشْرِع َوآ

 ًٓ ْستِْعَؿاُل َفاَل َيَؽاُد َأَحٌد ُيَطّؾُؼ بِِف  ،َدْطَقى َباصَِؾٌة َشْرًطا َواْستِْعَؿا
ِ

َوَأّما  ،ْلبَتّةَ أأَّما آ

 ، ثؿ ذكر بعض إدلة الؿتؼدمة.ه.االّشْرُع َفَؼْد اْستَْعَؿَؾُف فِل َغقِْر الّطاَلِق 

إشا قىىاٍ ٫َطأتىى٘: )أْىىت طىىايل(، ٚأضاز )َىىٔ ٚحىىاقٞ(، أٚ )َىىٔ ظٚد        ز:3ش َػأي١

 قبًٞ(؟

(: وقد قال 32/317) مجؿقع الػتاوىكؿا يف   قال ػيخ اإلطالو

الػؼفاء:  إكف إذا قال: أكت صالؼ. وكقى )مـ وثاقل( أو )مـ زوٍج قبظ( مل يؼع بف 

ققلقـ معروفقـ مها  الطالق فقؿا بقـف وبقـ اهلل، وهؾ يؼبؾ مـف يف الحؽؿ؟ طىل

 هروايتان طـ أمحد.ا

الؼقل إول: أكف ٓ يؼبؾ مـف يف الحؽؿ. وهق ققل الشافعل، ومالؽ،  ُ :قهت

وأمحد يف رواية. الؼقل الثاين: يؼبؾ يف الحؽؿ إذا ضفرت الؼريـة بصدق ققلف كؿا 

إذا مل يؽـ يف حالة غضب، أو يف حال سمالفا الطالق. وهق ققل أمحد يف رواية، 

 اطة مـ الؿالؽقة، وهق ققل جابر بـ زيد، والشعبل، والحؽؿ.ومج

إذا قال: أردت أهنا مطؾؼة مـ زوج قبظ. وكاكت مل تتزوج قبؾف: فال  تيبيُ:

ُيعتبر بؼقلف.
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.357/1٢) الؿغـل( -89/1٢) البقان (8/464- )اإلكصافاكظر:  (1)



 49٢ ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 
 إشا قٌٝ ي٘: )أطًكت أَطأتو؟( قاٍ: )ْعِ( ناشّبا، ؾٌٗ تًٛل؟ ز:4ش َػأي١

أو )ألؽ  ومثؾ ذلؽ لق ققؾ لف )امرأتؽ صالؼ( قال: )كعؿ( وأراد الؽذب،

 امرأة( قال: )قد صؾؼتفا(.

  فالصحقح يف مذهب الحـابؾة، وهق ققل بعض الشافعقة أكف يؼع طؾقفا

الطالق: ٕنَّ )كعؿ( صريح يف الجقاب، والجقاب الصريح لؾػظ الصريح 

 صريح.

 .ومذهب الشافعقة، وبعض الحـابؾة أكف يؼع يف الحؽؿ دون ما بقـف وبقـ اهلل 

 حـابؾة إىل أكف ٓ يؼع: ٕكف لقس لػًظا صريًحا. وذهب بعض الشافعقة، وال

، واهلل أطؾؿ.انصحيحهق  ًىرا
(1)

  

 يٛ عطب اَطأت٘، أٚ يُٛٗا، ٚقاٍ: ٖصا ط٬قو؟ ز:5ش َػأي١

ا إَذا َلَطَؿَفا، َوَقاَل: َهَذا (: 36٢/1٢) الؿغـليف   قال ابً قذامة َفَلمَّ

ـْ اْلُػَؼَفاِء َقاُلقا: َلقْ  َصاَلُقؽ.
َٓ َيَؼُع بِِف َصاَلٌق، َوإِْن َكَقى: َفنِنَّ َكثِقًرا مِ َس َهَذا كِـَاَيًة، َو

َٓ ُحْؽؿٌ  َٓ ُهَق َسبٌَب َلُف، َو َٓ ُيَمدِّي َمْعـَك الطَّاَلِق، َو َنَّ َهَذا 
ِ

َفَؾْؿ َيِصحَّ التَّْعبِقُر بِِف  :ٕ

 َلؽ. َطـُْف، َكَؼْقلِِف: َغَػَر اهللُ 

ـُ َحامٍِد: َيَؼُع بِفِ  قال: َنَّ َتْؼِديَرُه: َأْوَقْعت َطَؾقْؽ  َوَقاَل اْب
ِ

ـْ َغقِْر كِقٍَّة: ٕ
الطَّاَلُق مِ

ـْ َأْجؾِفِ 
ْرُب مِ  .َصاَلًقا َهَذا الضَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.-91/1٢) البقان( 378/1٢) الؿغـل (8/465 )اإلكصافاكظر:  (1)



٬َِّم   491 ٔنَتاُب اي

 
ـُ  قال: ُف ُمْحتَِؿٌؾ بِالتَّْؼِديِر الَِّذي َذَكَرُه اْب َكَّ

ِ
ِحقُح َأكَُّف كِـَاَيٌة فِل الطَّاَلِق: ٕ َوالصَّ

لَِؽْقِن الطَّاَلِق ُمَعؾًَّؼا َطَؾقِْف، َفَصحَّ َأْن  :أَكَُّف َسبٌَب لَِطاَلقِؽ َحامٍِد، َوَيْحتَِؿُؾ َأْن ُيِريدَ 

َكَُّف اْحتَاَج إَلك َتْؼِديٍر، َوَلْق َكاَن َصِريًحا َلْؿ َيْحتَْج إَلك 
ِ

ُيَعبَِّر بِِف َطـُْف، َوَلقَْس بَِصِريِح: ٕ

َٓ ُمْسَتعْ  ُف َغْقُر َمْقُضقٍع َلُف َو َكَّ
ِ

َٓ ُطْرًفاَذلَِؽ َوٕ ـَاَياِت  :َؿٌؾ فِقِف َشْرًطا َو  .َفَلْشَبَف َساِئَر اْلؽِ

. َوَطَؾك قِقَاِسِف َما َلْق َأْصَعَؿَفا، أَْو َسَؼاَها، أَْو َكَساَها، َوَقاَل: َهَذا َصاَلُقؽ قال:

 باختصار.ه .اَفُفَق مِثُْؾ َلْطِؿَفا

ـُ حامد: وقع الطالق، إْن كان قصده ما ذكر :ُ نو قبل أثٌ عجد اهلل غفس اهللُ ه اب

وإٓ فال، ويف الحؽؿ ُيديَّـ فقؿا بقـف وبقـ اهلل.
(1)

  

 يٛ قاٍ ٫َطأت٘: أْت طايل ٫ ؾ٤ٞ، أٚ ط٬ٟقا يٝؼ بؿ٤ٞ؟ ز:6ش َػأي١

 .ومثؾف: أكت صالق صؾؼة ٓ تؼع طؾقؽ. أو صالؼ صؾؼة ٓ يـؼص هبا طدد الطالق

حؽك  بعد أن-( 118/1٢) الشرح الؽبقركؿا يف   قال ابً قذامة

ه: وٓ كعؾؿ فقف مخالًػا.ا-وققطف طـ الحـابؾة والشافعل
(2)

  

 إشا نتب اي٬ٛم يف ٚضق١ ؾٌٗ ٜكع؟ ز:7ش َػأي١

ا إذا كتب الطالق وتؾػظ بف، وكقاه: فال كزاع يف وققطف.  أمَّ

  ،وأما إذا كتب الطالق، وكقاه، ومل يتؾػظ بف، فؿذهب مالؽ، وأبل حـقػة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/467.)اإلكصافواكظر:  (1)

 (.8/469-47٢) اإلكصافواكظر:  (2)



 492 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

والشعبل، والزهري، وإوزاطل، والشافعل، وأمحد وققطف، وهق ققل الـخعل،  

والحسـ بـ حل: ٕنَّ التعبقر طؿا يف الـػس يحصؾ بالؽتابة كؿا يحصؾ 

، وطزاه الحافظ لؾجؿفقر، وذكر «ما مل تعؿؾ أو تتؽؾؿ»بالؼقل، ويف الحديث: 

 أنَّ مالًؽا اشترط اإلشفاد.

  وُروي طـ الحسـ، وقتادة، والشعبل: لقس بشلء: إٓ أن يؿضقف، أو يتؽؾؿ

 بف. وقال بف ططاء.

  لؾشافعل، وقال بف كزر مـ ًٓ وذهب ابـ حزم إىل طدم وققطف، وُحؽل قق

 الحـابؾة: ٕكف قادر طىل الـطؼ، فاطتبر كطؼف.

حف اإلمام ابـ طثقؿقـ  ، واهلل أطؾؿ.والؼقل إول رجَّ
(1)

 

 إشا نتب اي٬ٛم، ٚمل ٜٓٛٙ؟ ز:8ش َػأي١

 واية طـ أمحد: مذهب مالؽ، والشافعل، وأبل حـقػة طدم وققطف، وهق ر

ٕنَّ الؽتابة قد يؼصد هبا تجقيد الخط، وغؿُّ إهؾ وجعؾقه كالؽـاية ٓ يؼع إٓ 

 بالـقة.

 .وطـ أمحد رواية أكف يؼع، وإن مل يـقه 

.«إكَم إطَمل بالـقات»: لحديث: ًانصحيح انقٌل األًل
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرح الؿؿتع (1964 )الؿحىل( 118/1٢) الشرح الؽبقر( 1٢5/1٢) البقاناكظر:  (1)

(5/465 )اإلكصاف (8/471 )مصـػ ابـ أبل شقبة (6/4٢8 )مصـػ طبد الرزاق 

(6/413-.) 

 (.119/1٢) الشرح الؽبقر (8/472 )اإلكصاف( -1٢4/1٢) البقاناكظر:  (2)



٬َِّم   493 ٔنَتاُب اي

 
، فقؼبؾ إذا ادَّطك أكف كقى تجقيد الخط، أو غؿ إهؾ، أو ما أشبف ذلؽ تيبيُ:

ققلف يف الحؽؿ طـد الجؿفقر، خالًفا ٕمحد يف رواية.
(1)

 

َٜٔبني، نإٔ ٜهتب شيو يف اهلٛا٤، أٚ يف املا٤؟ ز:9ش َػأي١  إشا نتب يف ؾ٤ٞ ٫ 

  يف هذه الؿسللة وجفان لؾحـابؾة، وإصح طـدهؿ طدم وققطف كالفؿس

بالػؿ بؿا ٓ يستبقـ، وثؿَّ ٓ يؼع فففـا أوىل.
(2)

 

 أتأى نتابٞ ؾأْت طايل(؟ إشا نتب يف نتاب٘: )إشا ز:11ش َػأي١

ٓ يؼع الطالق: إٓ إذا وصؾ إىل امرأتف ما كتبف، فنذا مل تصؾ القرقة، أو 

وصؾت وقد اكؿحك الؿؽتقب فال يؼع الطالق.
(3)

  

 يٛ قاٍ يؿدط: انتب ط٬م ظٚجيت؟ ز:11ش َػأي١

(: إن كان 5/466-467) الشرح الؿؿتعيف   قال اإلماو ابً عثينني

بًؼا وقع مـف، ففـا قد وقع الطالق بالؽالم السابؼ، يريد مـف أن يؽتب صالًقا سا

ويؽقن إمر هـا لؾتقثقؼ فؼط، أما إذا كان يؼقل: اكتب صالق زوجتل. كتقكقٍؾ 

ؾف يف إيؼاع الطالق بالؽتابة.  هامـف لف أن يطؾؼفا أن فنهنا ٓ تطؾؼ حتك يؽتبف: ٕكف وكَّ

 ط٬م ا٭خطؽ باإلؾاض٠ املؿ١ُٗ. ز:12ش َػأي١

(: مـ ٓ يؼدر طىل 119/1٢) الشرح الؽبقرا يف كؿ  قال ابً قذامة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/473.)اإلكصاف( -1٢4/1٢) البقاناكظر:  (1)

  (4/474.)اإلكصاف( 119/1٢) لشرح الؽبقرااكظر:  (2)

(3) البقان (1٢/1٢6.) 



 494 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

الؽالم كإخرس إذا صؾؼ باإلشارة: صؾؼت زوجتف، وهبذا قال الشافعل،  

وأصحاب الرأي، وٓ كعؾؿ طـ غقرهؿ خالففؿ: ٕكف ٓ صريؼ لف إىل الطالق إٓ 

هباإلشارة، فؼامت إشارتف مؼام الـطؼ مـ غقره فقف كالـؽاح.ا
(1)

  

 باي٬ٛم ْٚٛاٙ؟ إشا أؾاض ايٓاطل ز:13ش َػأي١

  يؼع يف مذهب الحـابؾة، والشافعقة وغقرهؿ، وطـ بعض الشافعقة وققع ٓ

ذلؽ، ولقس بصحقح.
(2)

 

 ط٬م ا٭عحُٞ. ز:14ش َػأي١

إذا تؾػظ بالطالق بُِؾَغتِف وقع بغقر خالف طـد أهؾ العؾؿ إذا كقاه، وإن تؾػظ 

معـك ذلؽ  العجؿل بالطالق بالؾغة العربقة طالًؿا بؿعـاه: وقع أيًضا، وإن مل يعؾؿ

فال يؼع، وإن تؾػظ العربل بالطالق بؾغة العجؿ وهق طامل بؿعـاه كاوًيا لؾطالق: 

وقع، وإن كان ٓ يعؾؿ معـاه: فال يؼع.
(3)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1٢8/1٢) البقانواكظر:  (1)

  (5299.)الػتح( 119/1٢) الشرح الؽبقر( 1٢7/1٢) البقاناكظر:  (2)

 (.373 ،359/1٢) الؿغـل( 119/1٢) الشرح الؽبقراكظر:  (3)
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ـِ َطبَّاٍس  (9999) ـِ اْب ـِ الـَّبِلِّ  ،َوَط ـْ ُأمَّتِل»َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَط  إنَّ اهللَ َتَعاَلك َوَضَع َط

ِـّْسَقاَن، َوَما اْسُتْؽرُِهقا َطَؾْقفِ  َٓ «الَخَطَل َوال ـُ َماَجْف َوالَحاكُِؿ، َوَقاَل أَُبقَحاتٍِؿ:  . َرَواُه اْب

َيثُْبُت.
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 َٔ أضاز إٔ ٜكٍٛ )أْت طاٖط( ؾكاٍ )أْت طايل( خٛأ؟ ز:1ش َػأي١

 )صؾبتؽ( فقخطئ، ويؼقل: صؾؼتؽ.ومثؾ أن يريد أن يؼقل: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صريؼ القلقد بـ مسؾؿ ثـا إوزاطل طـ ططاء طـ ابـ  (، مـ1/63٢. أخرجف ابـ ماجف )ععٝـ (1)

طباس بف. قال البقصقري يف زاوئده: إسـاده صحقح إن سؾؿ مـ آكؼطاع، والظاهر أكف مـؼطع: 

بدلقؾ زيادة )طبقد بـ طؿقر( يف الطريؼ الثاين، ولقس ببعقد أن يؽقن السؼط مـ جفة القلقد بـ 

 هية. امسؾؿ، فنكف كان يدلس يعـل تدلقس التسق

(: والطريؼ الؿشار إلقفا أخرجفا الطحاوي يف 1/123) اإلرواءيف   إلباينقال اإلمام 

شرح الؿعاين (2/56( والدارقطـل ،)وابـ حزم يف 2/198(، والحاكؿ )497 ،) أصقل

( مـ صريؼ بشر بـ بؽر وأيقب بـ سقيد قآ: حدثـا إوزاطل طـ ططاء بـ 5/149) إحؽام

 هطـ طبقد بـ طؿقر طـ ابـ طباس بف. قال الحاكؿ: إسـاده صحقح طىل شرصفؿا... اأبل رباح 

وإسـاده ضاهره الصحة لؽـ قال ابـ رجب متعؼًبا طىل الحاكؿ: كذا قال، ولؽـ لف طؾة،   ُ:قهت

ا، وقال: لقس يروى فقف إٓ طـ الحسـ طـ الـبل   مرساًل.  وقد أكؽره اإلمام أمحد جدا

(: مل يسؿع إوزاطل هذا الحديث مـ ططاء، إكؿا 1/431لقلده ) العؾؾ وقال أبقحاتؿ كؿا يف

سؿعف مـ رجؾ مل يسؿف أتقهؿ أكف طبداهلل بـ طامر أو إسؿاطقؾ بـ مسؾؿ، قال: وٓ يصح هذا 

 هالحديث وٓ يثبت إسـاده. ا

ولؾحديث صرق أخرى مـ حديث ابـ طباس وابـ طؿر وثقبان وأم الدرداء وطؼبة بـ طامر 

  (2/361- .)جامع العؾقم والحؽؿل ذر وكؾفا شديدة الضعػ أو غقر محػقضة. اكظرها يف وأب

 وقد كؼؾ ابـ رجب تضعقػ الحديث طـ أمحد وأبل حاتؿ ومحؿد بـ كصر الؿروزي. 



 496 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

  قال احلافظ ابً ححش   يفالػتح ( :مـ كتاب الطالق[: 11]باب )

وكذلؽ اختؾػ يف صالق الؿخطئ، فذهب الجؿفقر إىل أكف ٓ يؼع، وطـ 

الحـػقة فقؿـ أراد أن يؼقل ٓمرأتف شقئًا فسبؼف لساكف فؼال: أكت صالؼ. يؾزمف 

 ه.االطالق

قل الحؽؿ، والزهري، وقتادة، وربقعة، ومؽحقل، وبؼقل الحـػقة يؼ ُ :قهت

 ومالؽ، وابـ أبل لقىل، والثقري.

 : ٕنَّ الؿخطئ ٓ قصد لف يف الطالق.انصٌاةهق  ًقٌل اجلًيٌز

وهق ققل الشعبل، وصاوس، وططاء، وطؿرو بـ ديـار، وابـ أبل كجقح، 

 .وأمحد، وإسحاق

 ولؽـ هؾ يؼبؾ مـف ذلؽ يف الحؽؿ؟

 مام أمحد: فقف روايتان طـ اإل 

يؼبؾ ققلف إن مل يؽـ هـاك قريـة طىل الطالق، كالغضب، أو سمال  إحداٍنا:

 امرأتف الطالق، أو ما أشبف ذلؽ.

ٓ يؼبؾ ققلف. وهق مؼتضك ققل مالؽ، والشافعل. والثاىية:
(1)

 

ّٝا؟ ز:2ش َػأي١  َٔ عَّل ط٬ق٘ بؿعٌ ؾ٤ٞ، حِ ؾعً٘ ْاغ

  ،والزهري، ومجاهد، مـ أهؾ العؾؿ مـ قال: يؼع صالقف. وهق ققل قتادة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1968 )الؿحىل (3/116 )البداية (8/464 )اإلكصاف( 357/1٢) الؿغـلاكظر:  (1)

إوسط (9/256.) 
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وطؿر بـ طبد العزيز، وأبل حـقػة، ومالؽ، وأمحد يف رواية، والشافعل يف ققل:  

ٕكف طؾؼ صالقف بشلء فنذا حصؾ ذلؽ الشلء وقع صالقف، كؼقلف: أكت صالؼ إذا 

 جاء يقم الجؿعة.

  وذهب مجاطة مـ أهؾ العؾؿ إىل طدم وققع صالقف، وهق ققل ططاء، وطؿرو

بل كجقح، وإسحاق، والشافعل يف أضفر ققلقف، ورواية طـ بـ ديـار، وابـ أا

 أمحد، وطزاه الحافظ ابـ حجر لؾجؿفقر.

ح هذا الؼقل شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة  : ٕكف بػعؾف ذلؽ لقس قاصًدا ورجَّ

 .«إكَم إطَمل بالـقات»إيؼاع الطالق، ويف الحديث: 

قلف: )إذا جاء يقم ولقس هق تعؾقًؼا محًضا مؼصقده وققع الشرط والجزاء، كؼ

 الجؿعة فلكت صالؼ(، وإكؿا مؼصقده تقكقد ما طؾؼ طؾقف الطالق. 

 ې ې ې﴿: ٕنَّ الـاسل ٓ ُيَماَخذ، قال تعاىل: انصٌاةهق  ًىرا انقٌل

 .[286البؼرة: ] ﴾ائ ائ ى   ى

 .وهذا تصقيب الشقخ ابـ طثقؿقـ 

معتؼًدا أكف  مثؾ الخالف السابؼ لق أخطل فػعؾ ما طؾَّؼ الطالق بف تيبيُ:

طـد أهؾ العؾؿ. انصحيحغقره: فال ُيماَخذ بذلؽ أيًضا طىل 
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مصـػ طبدالرزاق( مـ كتاب الطالق[ 11]باب ) الػتح (13/446- )الؿغـل: اكظر (1)

(6/4٢5- )معامل الســ (3/244 )مجؿقع الػتاوى (33/2٢8- ،231-( )32/86 )

الشرح الؿؿتع (5/533.) 



 498 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 
 َٔ أنطٙ ع٢ً اي٬ٛم ٌٖ ٜكع ط٬ق٘؟ ز:3ش َػأي١

  ،أكثر أهؾ العؾؿ طىل أن صالق الؿؽره ٓ يؼع، وهق ققل أمحد، ومالؽ

والشافعل، وإسحاق، وأبل طبقد، وقال بذلؽ مـ التابعقـ طؽرمة، والحسـ، 

طاء، وصاوس، وطؿر بـ طبد العزيز وغقرهؿ. وكؼؾ وأبق الشعثاء، وشريح، وط

 طـ مجاطة مـ الصحابة.

إن اهلل جتاوز طـ أمتل الخطل، والـسقان، وما »واستدلقا بحديث الباب: 

ٓ صالق يف »(، وغقره: 2193، وحديث طائشة طـد أبل داود )«استؽرهقا طؾقف

صريؼ أخرى  ، ويف إسـاده: محؿد بـ طبقد الؿؽل، وهق ضعقػ، ولؽـ لف«إغالق

طة بـ سقيد، (، ويف إسـاده: قز2/198مـ حديث صػقة بـت شقبة طـد الحاكؿ )

( إٓ أنَّ بعضفؿ 2٢47) اإلرواء، والحديث حسـ بطريؼقف، واكظر: ضعقػ

فسروا اإلغالق بالغضب، وقالقا: مل يماخذ بؽؾؿة الؽػر، فػل الطالق أوىل، قال 

 .[1٢6الـحؾ:] ﴾ڈ ڎ ڎ  ڌ ڌ ڍ﴿تعاىل: 

 ب بعض أهؾ العؾؿ إىل أكف يؼع، وهق ققل أبل قالبة، والشعبل، وذه

والـخعل، والزهري، والثقري، وأبل حـقػة وصاحبقف: ٕكف صالق مـ مؽؾػ يف 

 محؾ يؿؾؽف، فقـػذ كطالق غقر الؿؽره.

  وطـ الشعبل: وققطف إذا كان اإلكراه مـ السؾطان، وٓ يؼع إذا كان اإلكراه
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وابـ طققـة. مـ الؾصقص. وهق ققل الثقري،

(1)
 

 عابط اإلنطاٙ. ز:4ش َػأي١

يؽقن الرجؾ مؽرًها إذا أصابف شلء مـ العذاب، كالضرب، والخـؼ وغقر 

 ذلؽ، وهؾ يؽقن مؽرًها إذا تقطد بذلؽ، وبلشد مـف؟

  إذا طؾؿ أكف سقحصؾ بف ذلؽ إذا انصحيحالجؿفقر طىل أكف مؽره، وهق ،

امتـع، وطـ أمحد رواية أكف لقس بؿؽره.
(2)

  

 .ؾطٚ  اإلنطاٙ ز:5ش َػأي١

أن يؽقن اإلكراه مـ قادر بسؾطان، أو تغؾب، كالؾص وكحقه، وحؽل  ا٭ٍٚ:

ًانصحيح طـ الشعبل أكف إذا أكرهف الؾص: مل يؼع، وإن أكرهف السؾطان: وقع، 

 .انعًٌو ادلتقدو

 أن يغؾب طىل ضـف كزول القطقد بف إن مل يجبف إىل صؾبف. ايثاْٞ:

كالؼتؾ، والضرب الشديد،  أن يؽقن مؿا يستضر بف ضرًرا كثقًرا، ايثايث:

 والؼقد، والحبس الطقيؾ.

أن يؽقن الؿتفدد بف مؿا يحرم طىل الؿؽِره تعاصقف مـف، فؾق قال ويل  ايطابع:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الػتح( -6/4٢6) مصـػ طبد الرزاق( -7٢/1٢) البقان( 35٢/1٢) الؿغـلاكظر:  (1)

  (9/253.)إوسط( 33/11٢) مجؿقع الػتاوى( مـ كتاب الطالق[ 11]باب )

 . (9/255)إوسط( 71-72/1٢) البقان( 352/1٢) الؿغـلاكظر:  (2)



 5٢٢ ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 الؼصاص لؾجاين: صؾؼ امرأتؽ وإٓ اقتصصت مـؽ. مل يؽـ ذلؽ إكراًها. 

أن يؽقن الؿتفدد بف طاجاًل، ويغؾب طىل ضـ الؿؽؾػ أكف سقققع بف  اشباَؼ:

جًزا، وٓ يستطقع الدفع طـ كػسف.ذلؽ كا
(1)

 

 إشا أنطٙ ع٢ً ط٬م اَطأ٠ َٔ ظٚجات٘، ؾًٛل أخط٣؟ ز:6ش َػأي١

ذكر أهؾ العؾؿ أنَّ الطالق يؼع طؾقفا: ٕكف لقس مؽرها يف تطؾقؼفا.
(2)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 2/3٢6) ققاطد الحصـل (8/58 ،61 )روضة الطالبقـ( 353/1٢) الؿغـلاكظر:  (1)

إشباه والـظائر (2٢9-21٢.) 

 (.353/1٢) الؿغـلاكظر:  (2)
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ـِ َطبَّاٍس  (9999) ـِ اْب َم اْمَرَأَتُف َلقَْس بَِشْلءٍ  َوَط ، َوَقاَل: َلَؼْد َكاَن َقاَل: إَذا َحرَّ

 
ِ
.ُأْسَقٌة َحَسـٌَة. َرَواُه الُبَخاِريُّ  ملسو هيلع هللا ىلصَلُؽْؿ فِل َرُسقِل اهلل

(1)
 

ُجُؾ  (9990) َم الرَّ ـٌ ُيَؽػِّ اْمَرَأَتفُ  َطَؾقْفِ  َولُِؿْسؾٍِؿ: إَذا َحرَّ ُرَها.، َفُفَق َيِؿق
(2)

 

ـْ َطائَِشَة  (9999)   َوَط
ِ
ا ُأْدِخَؾْت َطَؾك َرُسقِل اهلل ، َوَدَكا ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ اْبـََة الَجْقِن َلـؿَّ

 مِـْؽ
ِ
. َرَواُه «، الَحِؼل بَِلْهؾِؽَلَؼْد ُطْذت بَِعظِقؿٍ »َفَؼاَل:  .مِـَْفا َقاَلْت: َأُطقُذ بِاهلل

.الُبَخاِريُّ 
(3)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من األحاديث

 نٓاٜات اي٬ٛم. ز:1ش َػأي١

هل كؾُّ لػٍظ يدل طىل الػراق، أو يحتؿؾف: ففق كـاية  ايهٓا١ٜ يف اي٬ٛم:

 يحصؾ بف الطالق إذا كقاه.

 قال الياظه:

 َحـَصــْل  َوُكـــلُّ َلـــْػٍظ لِـــػَراٍق اْحَتَؿـــْل           َفْفــَو كِـَاَيــــٌة بِـِقَّــــةٍ 

ة، وحرام،  وألػاظ الؽـاية كثقرة، وهل: )أكِت خؾقة، وبرية، وبائـ، وبتة، وُحرَّ

والحرج، ومؼطقطة، ومـؼطعة، وتزوجل، واختاري لـػسؽ بعاًل، ولست يل 

بامرأة، اطتدي، استبرئل، اطتزيل، اخرجل، اذهبل، ابتعدي، الحؼل بلهؾؽ، حبؾؽ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 5266أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

 (. 1473أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (2)

 (. 5254أخرجف البخاري برقؿ ) (3)



 5٢2 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

بشلكؽ، ذوقل وتجرطل، امجعل ثقابؽ، طىل غاربؽ، رفعت يدي طـؽ، أكت أطؾؿ  

 أكػؼل طىل كػسؽ مـ مالؽ( وغقر ذلؽ.

وكذلؽ )السراح والػراق( طـد مـ مل يجعؾفا صريحة.
(1)

 

 ٚقٛع اي٬ٛم إشا تًؿظ بأيؿاظ ايهٓا١ٜ َع اي١ٝٓ. ز:2ش َػأي١

 (33/152 :)مجؿقع الػتاوىيف   قال ػيخ اإلطالو ابً تينية

ان،ومجاهقر الخؾػ مـ أتباع إئؿة والسؾػ مـ الصحابة والتابعقـ لفؿ بنحس

إربعة وغقرهؿ متػؼقن طىل أنَّ الؾػظ الذي يحتؿؾ الطالق وغقره إذا قصد بف 

الطالق: ففق صالق، وإذا قصد بف غقر الطالق: مل يؽـ صالًقا، ولقس لؾطالق 

 طـدهؿ لػظ معقـ: فؾفذا يؼقلقن: إكف يؼع بالصريح والؽـاية.

ق مل يجعؾ لف الشارع لػًظا معقـًا، بؾ إذا (: إن الطال32/3٢2)   وقال

وقع الطالق بلي لػظ يحتؿؾف: وقع طـد الصحابة، والسؾػ، وطامة العؾؿاء، ومل 

يـازع يف ذلؽ إٓ بعض متلخري الشقعة، والظاهرية، وٓ يعرف يف ذلؽ خالف 

 هطـ السؾػ.ا

 ( وخالػ ابـ حزم، فرأى أكف ٓ يؼع الطالق إٓ بؾػظ )الطالق( و)السراح

، ًانصحيح انقٌل األًلو)الػراق( وما اشتؼ مـفا: ٕكف هق الذي ورد يف الؼرآن، 

واهلل أطؾؿ.
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/468.)الشرح الؿؿتع (8/475-477 )اإلكصاف( 93/1٢) البقاناكظر:  (1)

 (.196٢) الؿحىلاكظر:  (2)
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 إشا أت٢ بايهٓا١ٜ يف ذاٍ ايػغب بسٕٚ ١ْٝ اي٬ٛم؟ ز:3ش َػأي١

  أكثر أهؾ العؾؿ طىل طدم وققع الطالق بذلؽ، وهق ققل الشافعل، وأبل

ون الؽـايات الظاهرة، حـقػة، وأمحد يف رواية، ومالؽ قالف يف الؽـايات الخػقة د

 واستثـك أبق حـقػة ققلف )اطتدي، وأمرك بقدك(.

  وقال أمحد يف رواية: قريـة الغضب، وكذا سمال الؿرأة الطالق تؼقم مؼام

الـقة يف الؽـاية، وهق ققل بعض أصحابف، واحتؿؾ ابـ قدامة أن تحؿؾ هذه 

 ا.الرواية طىل ما كان مـ الؽـايات يستعؿؾ يف غقر الػرقة كادرً 

  وأما مالؽ فقرى أنَّ الؽـايات الظاهرة ٓ يعتبر فقفا قصد صاحبفا كالطالق

الصريح، كالبتة، والبائـ، والخؾقة، وما أشبف ذلؽ، ووافؼ أبق حـقػة أمحد طىل 

 طدم اطتبار قصده إذا كان ذلؽ طـد ذكر الطالق.

، واهلل ، وٓ يؼع الطالق إٓ بالـقةاعتجبز اننية :مـ هذه إققال هقًانصحيح 

.أطؾؿ. وهق ترجقح اإلمام ابـ طثقؿقـ 
(1)

 

(: الضابط 5/471) الشرح الؿؿتعيف  قال اإلمام ابـ طثقؿقـ  

 يف الؽـايات الظاهرة هل كؾ لػظ احتؿؾ الػراق طىل وجف البقـقكة.

الظاهرة لقست معـاها الظاهرة يف الؿعـك، بؾ هل التل تحتؿؾ الػراق  وقال:

 هقكة.اطىل وجف البقـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (3/115-116.)داية الؿجتفدب (5/472- )الشرح الؿؿتع( -36٢/1٢) الؿغـلاكظر:  (1)



 5٢4 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

ققل ابـ قدامة )تحؿؾ هذه الرواية طىل ما كان مـ الؽـايات يستعؿؾ يف  ُ :قهت 

 غقر الػرقة كادًرا( يشعر بلن الؽـايات الظاهرة ما كان طىل ذلؽ الحال.

 نِ عسز اي٬ٛم ايٛاقع بايهٓا١ٜ؟ ز:4ش َػأي١

أما الؽـايات الظاهرة كؼقلف: )برية، وخؾقة، وبتة، وبائـ( وغقرها، فاختؾػ 

 لعؾؿ.فقفا أهؾ ا

  فعـ أمحد أهنا ثالث، وجاء طـ طظ بـ أبل صالب  الؼقل بذلؽ مـ

 صرٍق يعضد بعضفا بعًضا.

. «ثالث»أهنؿ قالقا يف البتة:  وصحَّ طـ أبل هريرة، وابـ طباس، وطائشة 

 وهق ققل مؽحقل، والزهري، وغقرمها.

ث وطـ زيد بـ ثابت بنسـاد حسـ أكف قال يف البرية، والبتة، والحرام: ثال

ثالث. وصح طـ ابـ طؿر أكف قال يف الخؾقة، والبرية، والبتة: ثالث ٓ تحؾ لف 

 حتك تـؽح زوًجا غقره. وصح طـف أيًضا مثؾ ذلؽ يف البائـ.

  وقال بعض أهؾ العؾؿ: هل طىل ما كقى، إن كقى واحدة: فقاحدة، وإن كقى

يف رواية،  ثالًثا: فثالث، وإن كقى اثـتقـ: فاثـتقـ. وهق ققل الشافعل، وأمحد

 وهق ققل شريح، وصاوس مـ التابعقـ.

  وقال أبق حـقػة، والثقري: إن كقى ثالًثا: فثالث، وإن كقى واحدة، أو

 اثـتقـ: ففل واحدة.
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  .وقال مالؽ: هل ثالث يف الؿدخقل هبا، وأما غقر الؿدخقل هبا فـقتف 

 ل وقال الـخعل: إن كقاها واحدة: ففل صؾؼة بائـة، وإن كقاها ثالًثا: فف

 ثالث. وهل رواية طـ أمحد.

  ،ومـ أهؾ العؾؿ مـ قال: هل واحدة رجعقة. صح ذلؽ طـ ابـ مسعقد

. وجاء طـف أيًضا أهنا واحدة يف «البتة»وصح طـ طؿر بـ الخطاب يف ققلف: 

إلػاظ إخرى بنسـاد مـؼطع. وهق ققل أبان بـ طثؿان، وسعقد بـ جبقر، 

 وأبل ثقر، وداود الظاهري.

، ولقس لؾرجؾ أن يطؾؼ انصٌاةهق  ًىرا انقٌل :ُ نو د اهلل غفس اهللُقبل أثٌ عج

أكثر مـ صؾؼة، وهق ققل مـ يؼقل: إن صالق الثالث مجؿقطة تعتبر واحدة. وقد 

تؼدمت الؿسللة.
(1)

 

  وأما الؽـايات الخػقة، فتؼع واحدة، وإن كقى أكثر مـ ذلؽ: وقعت طـد

 قـ وقعت واحدة.الجؿفقر إٓ أبا حـقػة، فعـده إذا كقى اثـت

أهنا ٓ تؼع إٓ واحدة كؿا قرركاه يف الطالق الصريح إذا مجع أكثر مـ ًانصحيح 

واحدة، واهلل أطؾؿ.
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

]باب:  الػتح (1962 )الؿحىل( -12٢/1٢) الشرح الؽبقر( -364/1٢) الؿغـلاكظر:  (1)

 مصـػ طبدالرزاق (6/432-439 )مصـػ ابـ أبل شقبة( مـ كتاب الطالق[ 11)

(6/355-.) 

 (.369-37٢/1٢) الؿغـلاكظر:  (2)



 5٢6 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 
 ٌٖ اي٬ٛم ايٛاقع بايهٓا١ٜ ضجعٞ؟ ز:5ش َػأي١

َوالطَّاَلُق اْلَقاقُِع بِاْلؽِـَاَياِت (: 37٢/1٢) الؿغـليف   قال ابً قذامة

، َما َلْؿ َيَؼْع الثَّاَل  افِِعلِّ  َؿْذَهِب.ـُث فِل َضاِهِر الْ َرْجِعلٌّ َوَقاَل أَُبق َحـِقَػَة  ،َوُهَق َقْقُل الشَّ

ي. : اْطتَدِّ َّٓ ، إ ـُ
َكََّفا َتْؼتَِضل اْلبَقْـُقَكَة،  َواْستَبِْرئِل َرِحَؿؽ. ُكؾَُّفا َبَقائِ

ِ
َوأَْكِت َواِحَدٌة: ٕ

 اَلًثا.َفتََؼُع اْلبَقْـُقَكُة، َكَؼْقلِِف: َأْكِت َصالٌِؼ ثَ 

َٓ اْستِقَػاِء َطَددٍ  قال: ـْ َغقِْر ِطَقٍض، َو
ًٓ بَِفا مِ  :َوَلـَا َأكَُّف َصاَلٌق َصاَدَف َمْدُخق

ـْ اْلؽِـَاَياِت.
 هاَفَقَجَب َأْن َيُؽقَن َرْجِعقاا، َكَصِريِح الطَّاَلِق، َوَما َسؾَُّؿقُه مِ

 إشا ٣ْٛ اي٬ٛم ٚتًؿظ مبا ٫ ٜسٍ عًٝ٘؟ ز:6ش َػأي١

واقربل، واصعؿقـل، واسؼقـل، ويا فالكة، وبارك اهلل فقؽ، كؼقلف: )اقعدي، 

 وغػر اهلل لؽ، وأكت قبقحة، أكت مؾقحة( وغقر ذلؽ.

  مذهب الحـابؾة، والشافعقة، والحـػقة أكف ٓ يؼع الطالق: ٕكـا إذا أوقعـاه

 .انصحيحبذلؽ كـا قد اطتبركا الـقة فؼط، وقد تؼدم أكف ٓ يؼع هبا طىل 

 فعقة ققلف )كظ، واشربل(: ٕكف يحتؿؾ أن يؽقن واستثـك بعض الشا

الؿؼصقد: كظ أمل الطالق، واشربل كلس الػراق، وقاسقه طىل ققلف: ذوقل 

 وتجرطل.

بلنَّ الؾػظ الؿذكقر )كظ( و)اشربل( ٓ يستعؿؾ بؿػرده إٓ فقؿا ٓ  ٚٝأجٝب:

 [34/الؿرسالت: 19الطقر: ] ﴾چ ڃ   ڃ ڃ ڃ ڄ﴿ضرر فقف، كؼقلف تعاىل: 
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: فال يؽقن كـاية كؼقلف: )اصعؿقـل(، وفارق، )ذوقل، [4الـساء: ] ﴾ۓ ۓ   ے﴿

   ڑ ژ  ژ ڈ﴿وتجرطل(: فنكف يستعؿؾ يف الؿؽاره، كؼقل اهلل تعاىل: 

، وكذلؽ التجرع [181آل طؿران: ] ﴾ٹ ٹ ٿ ﴿ ،[49الدخان: ] ﴾ڑ

 .[17إبراهقؿ: ] ﴾ڭ ڭ   ڭ ۓ﴿

 ق صؾؼت، حتك لق قال: وقال مالؽ: إذا خاصبفا بلي لػظ كان، وقصد الطال

 )يا فالكة( يريد بف الطالق: ففق صالق. وبف قال الحسـ بـ صالح بـ حل.

 (3438 ،)ســف، وقد رجحف اإلمام الـسائل يف انقٌل األًلهق ًانصحيح 

 (3533 ،)البخاري، وهق يف وبقب طؾقف، واستدل طؾقف بحديث أبل هريرة 

رف اهلل طـل شتؿ قريش، وذمفؿ، أٓ تعجبقن كقػ يص»قال:  أنَّ الـبل 

.«يشتؿقن مذمًا، ويؾعـقن مذمًا، وأكا ُمؿد
(1)

  

 إشا قاٍ ٫َطأت٘ أْت عًٞ ذطاّ؟ ز:7ش َػأي١

 :اختؾػ أهؾ العؾؿ يف مسللة التحريؿ إىل أققال كثقرة 

: أنَّ طؾقف فقف كػارة يؿقـ، وهذا الؼقل صحَّ طـ ابـ طباس، وابـ طؿر، أحذٍا

، بلساكقد ر، وطؿر، وابـ مسعقد، وطائشة وزيد بـ ثابت، وجاء طـ أبل بؽ

 ضعقػة ٓ تثبت.

وهذا ققل طؽرمة، وططاء، ومؽحقل، وقتادة، والحسـ، والشعبل، وسعقد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.97/1٢) البقان( 6)باب:  تحالػ( 37٢/1٢) الؿغـلاكظر:  (1)



 5٢8 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

بـ الؿسقب، وسؾقؿان بـ يسار، وجابر بـ زيد، وسعقد بـ جبقر، وكافع، ا 

 وإوزاطل، وأبل ثقر، وخؾٍؼ كثقر سقاهؿ.

: فنن [2التحريؿ: ]﴾ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ﴿وحجة هذا الؼقل ضاهر الؼرآن 

 اهلل تعاىل ذكر فرض تحؾة إيؿان طؼب تحريؿ الحالل: فال بد أن يتـاولف يؼقـًا.

أكف لغٌق، ٓ شلء فقف، وهق ققل مسروق، والشعبل، وأبل سؾؿة  القول الثاىي:

بـ طبدالرمحـ، ومحقد بـ طبد الرمحـ، وهق ققل أهؾ الظاهر، واختاره الصـعاين، ا

ريؿ مـف لشلء أحؾف اهلل: فال طبرة بؼقلف: فنن التحريؿ، والتحؾقؾ وحجتفؿ أكف تح

، واستدلقا [87الؿائدة: ]﴾ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ  گ﴿لقس لف، ويشؿؾف أية 

 .«مـ طؿؾ طؿاًل لقس طؾقف أمركا ففق رد»بحديث 

أهنا تؼع طؾقف ثالًثا، كؼؾ طـ طظ، وزيد بـ ثابت، وابـ طؿر  القول الثالث:

، لؽ، وهق ققل الحسـ، وابـ أبل لقىل، والحؽؿ، وحجة وٓ يثبت طـفؿ ذ

هذا الؼقل أهنا ٓ تحرم طؾقف إٓ بالثالث: فؽان وققع الثالث مـ ضرورة كقهنا 

 حراًما طؾقف.

أكف ثالث يف حؼ الؿدخقل هبا، ويف غقر الؿدخقل هبا طىل ما  القول الشابع:

 كقاه، وهذا يف الزوجة ٓ يف إمة، وهق ققل مالؽ.

إن َكقى الطالق: كان صالًقا، وإن مل يـقه: ففق مقٍل، وإن كقى  اخلامع:القول 

الؽذب: فؾقس بشلء، وإن كقى الطالق: فنن كقاه ثالًثا: وقع ذلؽ، وإن كقاه دون 
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 الثالث: وقعت واحدة، وهق ققل أبل حـقػة وأصحابف. 

مذهب الشافعل، وتػصقؾف: إن كقى الطالق: وقع، وطدده  القول الظادغ:

كقاه، وإن كقى الظفار: كان ضفاًرا، وإن كقى القؿقـ: كان يؿقـًا، وإن كقى  طىل ما

تحريؿ طقـفا مـ غقر صالق، وٓ ضفار: فعؾقف كػارة يؿقـ، وإن مل يـق شقئًا، فػقف 

 يؾزمف كػارة القؿقـ. ٚايثاْٞ:ٓ يؾزمف شلء.  أذسُٖا:وجفان: 

 .وإن كان أمة فـقى العتؼ: وقع، وإن كقى الظفار: مل يصح

مذهب أمحد، أكف بنصالقف ضفار: إٓ أن يصرفف بـقتف إىل الطالق،  القول الظابع:

أو القؿقـ. وطـف رواية أكف يؿقـ بنصالقف إٓ أن يصرفف بالـقة إىل الطالق، أو الظفار. 

 وطـف رواية ثالثة أكف ضفار بؽؾ حال.

ِف الؿحرَّ  مة طؾقف ضفاًرا، وحجُة هذا الؼقل أن اهلل تعاىل جعؾ تشبقف الؿرأة بُِلمِّ

وجعؾف مـؽًرا مـ الؼقل وزوًرا، فنذا كان التشبقف بالؿحرمة يجعؾف ضفاًرا: فنذا 

 صرح بتحريؿفا كان أوىل بالظفار.

ومؿـ قال بلنَّ فقف كػارة الظفار: أبق قالبة، وسعقد بـ جبقر، ووهب بـ مـبف، 

مصـػ كؿا يف  وطثؿان التقؿل، وغقرهؿ، وصح أيًضا طـ ابـ طباس 

 (.6/4٢4) طبدالرزاق

إن كقى ثالًثا: ففل ثالث، وإن كقى بف واحدة: ففل واحدة  القول الثامً:

بائـة، وإن كقى بف يؿقـًا: ففل يؿقـ، وإن مل يـق شقئًا: ففل كذبة ٓ شلء فقفا. وهق 



 51٢ ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 مذهب سػقان الثقري. وحجُة هذا الؼقل أن الؾػظ يحتؿؾ لؿا ذكر. 

ائـة بؽؾ حال، وهذا مذهب محاد بـ أبل أكف صؾؼة واحدة ب القول التاطع:

سؾقؿان، وحجة هذا الؼقل أنَّ التحريؿ ٓ يؼتضل التحريؿ بالثالث، بؾ يصدق 

بلقؾف، والقاحدة متقؼـة، فجعؾ الؾػظ طؾقفا: ٕهنا القؼقـ، ففق كظقر التحريؿ 

 باكؼضاء العدة، وهق ققل يف مذهب مالؽ.

كقى واحدة، أو مل يـق شقئًا: فقاحدة إن كقى ثالًثا: فثالث، وإن  القول العاػش:

 بائـة، وهق ققل إبراهقؿ الـخعل.

: حؽاه ابـ الصباغ أكف صؾؼة رجعقة، قال ابـ الؼقؿ  القول احلادي عؼش:

، وهق ققٌل يف وصاحبف أبق بؽر الشاشل، طـ الزهري، طـ طؿر بـ الخطاب 

 مذهب مالؽ.

جًزا، أو معؾًؼا تعؾقًؼا الػرق بقـ أن يققع التحريؿ مـ القول الثاىي عؼش:

مؼصقًدا، وبقـ أن يخرجف مخرج القؿقـ: فإول ضفار بؽؾ حال، ولق كقى بف 

 الطالق، والثاين يؿقـ يؾزمف بف كػارة القؿقـ.

فؾق قال: )أكت طظَّ حرام، أو إذا دخؾ رمضان فلكت طظ حرام(: ففق ضفار، 

ُت فالًكا: فامرأيت طظَّ وإن قال: )إن سافرُت، أو إن أكؾُت هذا الطعام، أو كؾؿ

حرام(: فقؿقـ مؽػرة، وهذا اختقار شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة، وقال: وهق مؼتضك 

 الؿـؼقل طـ ابـ طباس: فنكف مرة جعؾف ضفاًرا، ومرة جعؾف يؿقـًا.
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َوَطَؾقِْف َيُدلُّ الـَّصُّ َواْلِؼقَاُس: َفنِكَُّف إَذا : أطالم الؿققعقـيف   قال ابً القيه

ـْ َشبََّف َأْوقَ  اَرةِ الظَِّفاِر مِؿَّ ـْ اْلَؼْقِل َوُزوًرا، َوَكاَن َأْوَلك بَِؽػَّ
َعُف َكاَن َقْد َأَتك ُمـَْؽًرا مِ

َْيَؿانِ ـاْمَرَأَتُف بِالْ  ْٕ ـْ ا
َمِة، َوإَِذا َحَؾَػ بِِف َكاَن َيِؿقـًا مِ َكَؿا َلْق َحَؾَػ بِاْلتَِزاِم  ،ُؿَحرَّ

َدَقِة، َوَهَذا َمْحُض اْلِؼقَاِس َواْلِػْؼفِ َوا ،َواْلَحجِّ  ،اْلِعتِْؼ   ه.الصَّ

 ٻ ٻ   ٻ ٻ ٱ ﴿مدار هذه الؿسللة طىل أية:  :ُ نو قبل أثٌ عجد اهلل غفس اهللُ

 .[2 - 1التحريؿ: ]﴾ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ  *    ٺ   ٺ  ٺ ڀڀ ڀ   ڀ پپ پ پ

 وقد اختؾػ العؾؿاء: هؾ سبب أية تحريؿ العسؾ، أو تحريؿ أم ولده؟ 

طـد الؿحؼؼقـ أنَّ أية كزلت بالسببقـ كؿا قرر ذلؽ الحافظ يف يح ًانصح

الػتح .يف تػسقر سقرة التحريؿ 

هؾ الؿراد مـف أنَّ مـ قال: )امرأيت طظَّ  ﴾ٹ ٹ ﴿ولؽـ ققلف تعاىل: 

م ذلؽ  حرام( ُيعتبر يؿقـًا كؿا تؼدم طـ صائػة مـ أهؾ العؾؿ، أو أنَّ الـبل  حرَّ

ـٍ حؾػ  فا؟طىل كػسف بقؿق

 الذي قرره الصـعاين يف هذه الؿسللة كؿا يف رسالتف يف ذلؽ أنَّ الـبل 

فؾـ »مـ حديث طائشة، وفقف قال:  صحقح البخاريحؾػ مع التحريؿ كؿا يف 

 .«أطقد لف، وقد حؾػت ٓ ختبري بذلؽ أحًدا

 وهذا هق الؿعفقد يف الؼرآن يف لػظ )القؿقـ(. قال:

رأس أهؾ اإليؿان أن يحرم طىل  ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل وٓ يؾقؼ أن يـسب إىل رسق قال:



 512 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 كػسف شقئًا أحؾف اهلل لف. 

مـ حؾػ بغقر اهلل؛ فؼد »بالتحريؿ، وهق الؼائؾ:  ملسو هيلع هللا ىلصوكقػ يحؾػ الـبل  قال:

 . اكتفك بتصرف.«أشرك

طىل  «حؾػت»(: ومحؾ بعضفؿ ققلف: 5266) الػتحيف  قال احلافظ 

 هالتحريؿ، وٓ يخػك ُبْعده، واهلل أطؾؿ.ا

فؼقل مـ محؾ ذلؽ طىل أكف يؿقـ فقف كظر، وققل مـ قال: لغق مطؾًؼا. فقف  ُ :قهت

، ولػظ التحريؿ فقف كـاية طـ الطالق: «إكَم إطَمل بالـقات»كظر أيًضا: لحديث: 

 فقؼع إذا كقاه، وققل مـ محؾف طىل الطالق مطؾًؼا خطل ضاهر.

جعقة ٓ ثالًثا، يف هذه الؿسللة أكف إذا أراد بف الطالق: وقع صؾؼة ر فبنصحيح

مل يـق الطالق ففق كالُم لغٍق يلثؿ طؾقف: ٕنَّ اهلل طز وجؾ هنك طـ ذلؽ إٓ  وإن

قصد بذلؽ القؿقـ: فؾف حؽؿ القؿقـ، كؿا أفتك بذلؽ الصحابة يؽقن  أن

.اهلل طؾقفؿ رضقان
(1)

 

 إشا قاٍ ٫َطأت٘: أْت طايل ٚاذس٠ با١ٓ٥، أٚ غري ضجع١ٝ؟ ز:8ش َػأي١

 أهنا تطؾؼ صؾؼة واحدة رجعقة: ٕكف وصػفا ذهب مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ إىل 

بقصػ ٓ تتصػ بف شرًطا، فقؽقن لغًقا، وهذا الؼقل طزاه ابـ الؼقؿ لؾجؿفقر، 

 وهق ققل أمحد، والشافعل، وأهؾ الظاهر، وبعض الؿالؽقة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رسالة الصـعاين يف  كقؾ إوصار (3/76- )أطالم الؿققعقـ( -5/3٢٢) زاد الؿعاداكظر:  (1)

  (33/75.)مجؿقع الػتاوى (5264 )الػتحذلؽ، 



٬َِّم   513 ٔنَتاُب اي

  .وطـ أمحد رواية أهنا تطؾؼ ثالًثا، وهق ققل بعض الؿالؽقة 

 عض الؿالؽقة.وطـف أهنا تطؾؼ واحدة بائـة، وهق ققل ب 

.، ورجحف ابـ الؼقؿ ًانصحيح انقٌل األًل
(1)

 

 إشا قاٍ يعٚجت٘: أْا َٓو طايل؟ ز:9ش َػأي١

  ،ذهب مجاطة مـ أهؾ العؾؿ إىل أهنا ٓ تطؾؼ: ٕكف أوقع الطالق يف غقر محؾف

 وهق ققل أمحد، والثقري، وأبل طبقد، وابـ الؿـذر، وأصحاب الرأي.

 ل ططاء، والـخعل، والؼاسؿ، وقال مجاطة: يؼع الطالق إن كقاه. وهق قق

ومالؽ، والشافعل، وإسحاق، وبعض الحـابؾة: ٕكف إن مل يؽـ صريًحا يف 

، واهلل أطؾؿ.ًىرا انقٌل أقسةالطالق: فال َيِؼؾُّ طـ أن يؽقن كـاية، 
(2)

  

 إشا قاٍ يعٚجت٘: أْا َٓو با٥ٔ، أٚ بط٤ٟ، أٚ ذطاّ؟ ز:11ش َػأي١

  أكف يعد كـاية،  نصٌاةًالؾحـابؾة وجفان يف ذلؽ، هؾ يعد كـاية، أم ٓ؟

ويؼع الطالق إذا كقاه، واهلل أطؾؿ.
(3)

  

 إشا قاٍ ايطجٌ ٫َطأت٘: ٖٚبتو ٭ًٖو؟ ز:11ش َػأي١

 :يف هذه الؿسللة أققال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.367/1٢) الؿغـل (5/247 )زاد الؿعاداكظر:  (1)

  (8/484.)اإلكصاف( 371/1٢) الؿغـلاكظر:  (2)

 (.371/1٢) الؿغـل (8/485 )اإلكصافاكظر:  (3)
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إن قبؾقها: فقاحدة رجعقة، وإن مل يؼبؾقها: فال شلء. صح ذلؽ  القول األول:

، وهق ققل ططاء، ومسروق، والزهري، ومؽحقل، وقال بف طـ ابـ مسعقد 

 وأمحد، وإسحاق.مالؽ، 

إن قبؾقها: فقاحدة بائـة، وإن مل يؼبؾقها: فقاحدة رجعقة، وهق  القول الثاىي:

ققل الـخعل، وجاء طـ طظ، وإسـاده ضعقٌػ: ٕكف مـ صريؼ: يحقك الجزار طـف، 

 ومل يسؿع مـف إٓ ثالثة أحاديث لقس هذا مـفا.

ة رجعقة، وهق ققل إن قبؾقها: فثالث، وإن مل يؼبؾقها: فقاحد القول الثالث:

 الحسـ، ورواه طـ زيد بـ ثابت، ومل يسؿع مـف، وقال بف أمحد يف رواية.

أهنا ثالث، وهق ققل أبل الزكاد، وربقعة، ويحقك بـ سعقد،  القول الشابع:

 ومالؽ.

أهنا طىل كقتف، إن كقى ذلؽ صالًقا ثالًثا: فؽذلؽ، وإن كقى  القول اخلامع:

وأبل حـقػة، ووكقع، إٓ أنَّ أبا حـقػة يؼقل: إذا  أقؾ: فؽذلؽ، وهق ققل الشافعل،

 كقى اثـتقـ يؼع واحدة.

أنَّ الطالق يف هذا الؾػظ يؼع إذا كقى ذلؽ، ويؼع صؾؼة واحدة ًانصحيح 

رجعقة، وٓ يشترط قبقل أهؾفا لفا، وأصحاب الؼقل إول راطقا الؾػظ، وجعؾقا 

إٓ بؼبقلفؿ، واهلل أطؾؿ. شرط الفبة الؼبقل: فنن كان مـ طرففؿ ذلؽ: فال يؼع
(1)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/75.)مصـػ ابـ أبل شقبة( 38٢/1٢) الؿغـلاكظر:  (1)
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 إشا جعٌ ايطجٌ ٫َطأت٘ اشبٝاض بني ايبكا٤ َع٘ ٚايؿطام؟ ز:12ش َػأي١

 أهؾ العؾؿ طىل أنَّ ذلؽ مشروع، وطىل وققع الطالق إذا اختارت الػراق.

 .وخالػ ابـ حزم الظاهري، فؼال: ٓ يصح ذلؽ يف الطالق 

 لظاهرية.وٓ يؼع الطالق طـده إٓ بثالثة ألػاظ كؿا تؼدم، وهق ققل ا

  وإذا اختارت الؿرأة زوجفا فال يؼع الطالق طـد طامة أهؾ العؾؿ مـ

 .الصحابة والتابعقـ، ومـ بعدهؿ

، وقال بف وصحَّ ذلؽ طـ طؿر، وطائشة، وابـ طباس، وزيد بـ ثابت 

طؿر بـ طبد العزيز، وابـ شبرمة، وابـ أبل لقىل، والثقري، والشافعل، وأمحد، 

 وابـ الؿـذر وغقرهؿ.

الصحقحلقؾ هذا الؼقل حديث طائشة يف ود
(1)

، ملسو هيلع هللا ىلصخقركا رسقل اهلل » 

 .«فاختركاه، فؾؿ يعده صالًقا

  وطـ الحسـ أكف يؼع واحدة رجعقة، وصحَّ ذلؽ طـ طظ وهق رواية ،

 طـ أمحد.

 .وقال زيد بـ ثابت: واحدة بائـة 

أنَّ الطالق ٓ يؼع إذا اختارت زوجفا. ًانصحيح انقٌل األًل
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1477(، ومسؾؿ برقؿ )5263أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

  (5/287.)زاد الؿعاد (5/58- )ابـ أبل شقبة( 391/1٢) الؿغـلاكظر:  (2)
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 تاضت ْؿػٗا؟إشا اخ ز:13ش َػأي١

  مـ أهؾ العؾؿ مـ قال: تؼع واحدة رجعقة. صح هذا الؼقل طـ طؿر بـ

الخطاب، وابـ مسعقد، وجاء طـ زيد بـ ثابت، وابـ طباس، وهق ققل طؿر بـ 

طبدالعزيز، وابـ أبل لقىل، والثقري، والشافعل، وأمحد، وإسحاق، وأبل طبقد، 

 يؼع بالقاحدة. وأبل ثقر وغقرهؿ: ٕنَّ تػقيض إمر إلقفا بذلؽ

  ومـفؿ مـ قال: هل واحدة بائـة، صح ذلؽ طـ طظ، وُروي طـ ابـ مسعقد

 بسـد مـؼطع، وهق ققل أبل حـقػة.

  ،ومـفؿ مـ قال: هل ثالث. صحَّ طـ زيد بـ ثابت، وهق ققل الحسـ

 ومالؽ، والؾقث، واستثـك مالؽ غقر الؿدخقل هبا: فقؼع طؾقفا ما كقى.

 .انقٌل األًلهق ًانصحيح 

الخالف يف هذه الؿسللة هق فقؿا إذا مل يـقيا الثالث، أما إذا كقياه: فقؼع  تيبيُ:

طدم وققع الثالث كؿا تؼدم، ٓ مـ الرجؾ، وٓ مـ ًانصحيح طـد الجؿفقر، 

الؿرأة، واهلل أطؾؿ.
(1)

  

 إشا ضزت املطأ٠ اشبٝاض َٔ أصً٘، ٚمل تكبٌ ايتؿٜٛض إيٝٗا؟ ز:14ش َػأي١

دِ َهَذا (: 382/1٢) الؿغـليف   قال ابً قذامة َٓ َيَؼُع الطَّاَلُق بُِؿَجرَّ َو

َما َلْؿ َيـِْق بِِف إيَؼاَع  -يعـل ققلف: )أمرك بقدك( وققلف: )اختاري( و)تخقري(- اْلَؼْقلِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/58.)ابـ أبل شقبة (5/296 )زاد الؿعاد( 382/1٢) الؿغـلاكظر:  (1)
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 َصاَلقَِفا فِل اْلَحاِل، َأْو ُتَطؾِّْؼ َكْػَسَفا. 

َْمَر الَِّذي ُجِعَؾ إَلقَْفا قال: ْٕ ْؿ َيَؼْع َشْلٌء فِل َقْقِل َأْكثَِر َبَطَؾ، َولَ  :َوَمتَك َردَّْت ا

ـُ الْ  :مِـُْفؿْ  ،َأْهِؾ اْلِعْؾؿِ  ـُ ُطَؿَر، َوَسِعقُد ْب ـُ َطبِْد اْلَعِزيِز، ـاْب ُؿَسقِِّب، َوُطَؿُر ْب

ْهِريُّ  َْوَزاِطلُّ  ،َوالثَّْقِريُّ  ،َوَمْسُروٌق، َوَطَطاٌء، َوُمَجاِهٌد، َوالزُّ ْٕ . ،َوا افِِعلُّ َوَقاَل  َوالشَّ

ْت  َفَؾْؿ  :ُؿَؿؾَُّؽ ـَوَلـَا َأكَُّف َتْقكِقٌؾ، َأْو َتْؿؾِقٌؽ َلْؿ َيْؼبَْؾُف الْ . َفَقاِحَدٌة َرْجِعقَّةٌ  :َقتَاَدُة: إْن َردَّ

ا إْن َكَقى بَِفَذا َتْطؾِقَؼَفا فِل اْلَحالِ   :َيَؼْع بِِف َشْلٌء، َكَسائِِر التَّْقكِقِؾ َوالتَّْؿؾِقِؽ، َفلَمَّ

 ه.اْلَحاِل، َوَلْؿ َيْحتَْج إَلك َقبُقلَِفا، َكَؿا َلْق َقاَل: َحبُْؾؽ َطَؾك َغاِربِؽَصُؾَؼْت فِل ا

ٖىىىٌ ٜؿتكىىىط ايتدىىىٝري َىىىٔ ايىىىعٚد ٚا٫ختٝىىىاض َىىىٔ ايعٚجىىى١ إىل        ز:15ش َػأي١

 اي١ٝٓ؟

  أما يف حؼ الزوج فؿذهب أمحد، والشافعل، وأبل حـقػة أكف يػتؼر إىل كقتف كؿا

 .«إكَم إطَمل بالـقات»أمحد: لحديث: يف سائر الؽـايات، أو إىل دٓلة الحال طـد 

  وأما مالؽ فعـده أنَّ ذلؽ مـ الؽـايات الظاهرة، وٓ يؾتػت طـده يف

الؽـايات الظاهرة إىل مؼصقد الؿتؽؾؿ هبا مامل تظفر قرائـ واضحة تدل طىل 

 خالف ذلؽ.

 ، وباهلل التقفقؼ.انقٌل األًلهق ًانصحيح 

 فعل أهنا لق قالت: اخترت كػسل. وأما يف حؼ الؿرأة، فؿذهب أمحد، والشا

أو فسخت كؽاَحَؽ. أكف يػتؼر إىل كقتفا، إذا كان ذلؽ بالؽـاية دون الصريح كلن 
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 تؼقل: )صؾؼت كػسل، أو اخترت الطالق(. 

  :وقال أبق حـقػة: ٓ يػتؼر وققع الطالق إىل كقتفا إذا كقى الزوج، كؿا لق قال

 )إن تؽؾؿت فلكت صالؼ( فتؽؾؿت.

 لؽ: إن قالت: )اخترت كػسل، أو قبؾت كػسل(: لزم وقال أصحاب ما

الطالق: ولق قالت: )مل أرده( وإن قالت: )قبؾت أمري(: ُسئؾ طـ مؼصقدها يف 

 ذلؽ، واطتبر كقتفا.

، وُيعتبر كقتفا يف الصريح أيًضا طىل ًدـقٌل انشبفعي، ًأحهق ًانصحيح 

الراجح كؿا تؼدم يف حؼ الرجؾ، واهلل أطؾؿ.
(1)

  

 انصحيحظ الؽـاية إذا اختارت هبا الزوجة: وقعت واحدة طىل ألػا تيبيُ:

رجعقًة، ومذهب الجؿفقر وققع ما كقت، وطـ أبل حـقػة واحدة بائـة. وهـالؽ 

تػصقؾ طـد مجاطٍة مـ الػؼفاء بقـ ألػاظ الؽـايات كؿا تؼدم يف حؼ الزوج.
(2)

  

 ٌٖ يًعٚد ايطجٛع ؾُٝا جعٌ إيٝٗا؟ ز:16ش َػأي١

 جقع، ويبطؾ خقارها. وهق ققل ططاء، مـ أهؾ العؾؿ مـ قال: لف الر

ومجاهد، والشعبل، والـخعل، وإوزاطل، وأمحد، وإسحاق: ٕكف تقكقؾ، 

 ولؾؿقكؾ الرجقع فقؿا وكؾ فقف. وهق ققل بعض الشافعقة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.383/1٢) الؿغـل (5/296-297 )زاد الؿعاداكظر:  (1)

 (.383/1٢) الؿغـلاكظر:  (2)
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   ،ومـفؿ مـ قال: لقس لف الرجقع. وهق ققل الزهري، والثقري، ومالؽ

 ف لفا، فال رجقع لف.وأصحاب الرأي، وبعض الشافعقة: وذلؽ ٕكف تؿؾقؽ مـ

: ٕنَّ جعؾ إمر إلقفا تقكقؾ ٓ تؿؾقؽ، فاهلل انقٌل األًلهق ًانصحيح 

طزوجؾ مؾؽ الزوج الطالق، ولقس ذلؽ مؾًؽا لغقره، وٓ يـتؼؾ طـف إٓ طىل سبقؾ 

 اإلكابة، وهذا الباب مـ ذلؽ.

أن وأيًضا: لق كان ذلؽ تؿؾقًؽا: لؽاكت الؿرأة مالؽة لؾطالق، وحقـئٍذ يجب 

ٓ يبؼك الزوج مالًؽا: ٓستحالة كقن الشلء القاحد بجؿقع أجزائف مؾًؽا لؿالؽقـ 

يف زمـ واحد، والزوج مالؽ لؾطالق بعد التخققر، فال تؽقن هل مالؽة، بخالف 

 ما إذا كان تقكقاًل: فننَّ الزوج يؽقن مالًؽا وهل كائبة ووكقؾة طـف.

ػ أن ٓ يطؾؼ، فطؾؼت كػسفا: وأيًضا: فنكف لق قال لفا: )صؾؼل كػسؽ( ثؿ حؾ

 حـث: فدل طىل أهنا كائبة طـف.

وأيًضا: ققلفؿ )إكف تؿؾقؽ( إما أن يريدوا بف أكف مؾؽفاكػسفا، أو أكف مؾؽفا أن 

تطؾؼ: فنن أردتؿ إول: لزمؽؿ أن يؼع الطالق بؿجرد ققلفا: )قبؾت(: ٕكف أتك 

ردتؿ الثاين: ففق بؿا يؼتضل خروج بضعفا طـ مؾؽف، واتصؾ بف الؼبقل، وإن أ

.الزادمعـك التقكقؾ، وإن غقرت العبارة. اكتفك مؾخًصا مـ 
(1)

  

 إٕ طًكت ْؿػٗا ح٬ّحا، ؾكاٍ ايعٚد: مل أجعٌ إيٝٗا إ٫ ٚاذس٠؟ ز:17ش َػأي١

  ،قال بعض أهؾ العؾؿ: يؼع الطالق ثالًثا. وهق ققل سعقد بـ الؿسقب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.5/289-29٢) الزاد( 382/1٢) الؿغـلاكظر:  (1)
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بـ طبقد أهنؿ وططاء، والزهري، وأمحد، وُكؼؾ طـ طثؿان، وابـ طباس، وفضالة  

 قالقا: الؼضاء ما َقَضْت.

ومل تصح هذه أثار، فػل أساكقدها ضعٌػ، وهل مع كقهنا ضعقػة: محتؿؾٌة 

 أهنؿ قصدوا أصؾ الطالق.

  وذهب أكثر أهؾ العؾؿ إىل أهنا تعد واحدة فؼط. صحَّ ذلؽ طـ طؿر، وابـ

 ، واهلل أطؾؿ.انصحيحهق  ًىرا انقٌل، مسعقد 

قال: الؼضاء ما قضت: فنن تـاكرا َحَؾَػ.وصح طـ ابـ طؿر أكف 
(1)

 

 إشا جعٌ أَط اَطأت٘ بٝسٖا، ؾكايت: أْت طايل؟ ز:18ش َػأي١

  مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ طىل أنَّ الطالق ٓ يؼع، وهق ققل أمحد، والثقري، وأبل

طبقد، وابـ الؿـذر، وأصحاب الرأي: ٕكف أوقع الطالق يف غقر محؾف، وصحَّ 

عؾت ذلؽ، فؼال: خطَّل اهلل كقءها، لق قالت: طـ ابـ طباس أكف سئؾ طـ امرأة ف

 أكا صالؼ: لؽان كؿا قالت. ويف رواية قال: الطالق لؽ طؾقفا، ولقس لفا طؾقؽ.

  وذهب مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ إىل أنَّ الطالق يؼع طؾقفا إذا كقت ذلؽ، وهق

ققل ططاء، والؼاسؿ، ومالؽ، والشافعل، وإسحاق، وبعض الحـابؾة، وصح 

: ٕنَّ هذا الؾػظ ٓ يؼؾ طـ كقكف انصٌاةوابـ مسعقد، وهق  ذلؽ طـ طؿر،

كـاية، واهلل أطؾؿ.
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/55( )5/57.)ابـ أبل شقبة( 384/1٢) الؿغـلاكظر:  (1)

  (5/57-.)ابـ أبل شقبة( 371/1٢) الؿغـلاكظر:  (2)
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 ٌٖ ايتدٝري يًُطأ٠ ع٢ً ايؿٛض، أّ ع٢ً ايطاخٞ؟ ز:19ش َػأي١

  أما يف ققل الرجؾ ٓمرأتف )تخقري( و)اختاري(، فلكثر الػؼفاء أكف طىل

الػقر، تختار ما دامت يف الؿجؾس، فنذا اكصرفت مـ الؿجؾس قبؾ آختقار 

اكؼطع خقارها، جاء ذلؽ طـ طؿر، وطثؿان، وابـ مسعقد، وجابر، وٓ يثبت 

ذلؽ طـفؿ، فػل إساكقد طـفؿ ضعػ، وهق ققل ططاء، وجابر بـ زيد، 

ومجاهد، والشعبل، والـخعل، ومالؽ، والثقري، وإوزاطل، والشافعل، 

 وأمحد، وأصحاب الرأي. واستدلقا بأثار القاردة طـ الصحابة.

 هري، وقتادة، وأبق طبقد، وابـ الؿـذر، ومالؽ يف رواية، وبعض وذهب الز

الشافعقة، والحـابؾة إىل أكف طىل التراخل: لعدم وجقد دلقؾ يجعؾف طىل الػقر، 

إين ذاكر لؽ أمًرا فال طؾقؽ أن ٓ  » الصحقحقـيف  ولحديث طائشة 

«تعجؾل حتك تستشقري أبقيؽ
(1)

أطؾؿ. ، وهذا الؼقل أرجح فقؿا يظفر، واهلل
(2)

 

وأما يف ققل الرجؾ )أمرك بقدك( فؼد وافؼ أمحد ققل مـ قال طىل التراخل، 

وقال بذلؽ أيًضا الحؽؿ، وأبق ثقر وغقرهؿ: ٕنَّ ضاهره التقكقؾ مطؾًؼا، وهذا هق 

، خالًفا لؿالؽ، والشافعل، وأصحاب الرأي.انصٌاة
(3)

  

إذا ققد الخقار بققت معؾقم: تؼقد بف. تيبيُ:
(4)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1475(، ومسؾؿ برقؿ )4785أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

  (8/493.)اإلكصاف (5/62 )ابـ أبل شقبة( 387/1٢) الؿغـلاكظر:  (2)

 (.381/1٢) الؿغـلاكظر:  (3)

(4) الؿغـل (1٢/389.) 
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 ختًؿا، ؾكاٍ ايعٚد: مل أْٛ اي٬ٛم. ٚاٖزعت عًٝ٘ أْ٘ ٣ْٛ؟إشا ا ز:21ش َػأي١

ْوُج: َلْؿ أَْكِق (: 396/1٢) الؿغـليف   قال ابً قذامة إَذا اْختََؾَػا، َفَؼاَل الزَّ

ْختِقَاِر َوَأْمُرك بِقَِدك.
ِ

ُف  َوَقاَلْت: َبْؾ َكَقْيت. الطَّاَلَق بَِؾْػِظ آ َكَّ
ِ

َأْطَؾُؿ َكاَن اْلَؼْقُل َقْقَلُف: ٕ

َلُة  َٓ ـْ َجَقاَب ُسَماٍل، َأْو َمَعَفا َد ـْ ِجَفتِِف، َما َلْؿ َيُؽ
َّٓ مِ َٓ َسبِقَؾ إَلك َمْعِرَفتِِف إ بِـِقَّتِِف، َو

َفاْلَؼْقُل َقْقُلَفا:  َوَقاَلْت: َبْؾ َكَقْيت. َوإِْن َقاَل: َلْؿ َتـِْق الطَّاَلَق بِاْختِقَاِر َكْػِسؽ. َحاٍل.

ْختِقَاِر مِـَْفا َوإِْن َقاَلْت: َقْد اْختَْرت َكْػِسل. َكا.لَِؿا َذَكرْ 
ِ

َفاْلَؼْقُل َقْقُلُف:  :َوَأْكَؽَر ُوُجقَد آ

ا ُيْؿؽِـُُف ِطْؾُؿُف، َوُيْؿؽِـَُفا إَقاَمُة اْلبَقِّـَِة َطَؾقِْف، َفَلْشبََف َما َلقْ  ُف ُمـْؽٌِر َلُف، َوُهَق مِؿَّ َكَّ
ِ

َطؾََّؼ  ٕ

َطتُْف، َفَلْكَؽَرُه.َصاَلَقَفا طَ  اِر، َفادَّ  هاَؾك ُدُخقِل الدَّ

ٌُ ٫َطأتىىى٘: )أْىىىت عًىىىٞ نظٗىىىط أَىىىٞ( ٜطٜىىىس بىىى٘     ز:21ش َػأي١ إشا قىىىاٍ ايطجىىى

 اي٬ٛم؟

(: ولق قال: أكت 33/74) مجؿقع الػتاوىكؿا يف   قال ػيخ اإلطالو

طظَّ كظفر أمل. وقصد بف الطالق: فننَّ هذا ٓ يؼع بف الطالق طـد طامة العؾؿاء، 

لؽ أكزل اهلل الؼرآن: فنهنؿ كاكقا يعدون الظفار صالًقا، واإليالء صالًقا، فرفع ويف ذ

اهلل ذلؽ كؾف، وجعؾ يف الظفار الؽػارة الؽبرى، وجعؾ اإليالء يؿقـًا يتربص فقفا 

هالرجؾ أربعة أشفر، فنما أن يؿسؽ بؿعروف، أو يسرح بنحسان.ا
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.33/16٢) مجؿقع الػتاوى( 4٢٢/1٢) الؿغـلواكظر:  (1)
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ـْ َجابٍِر  (9999)   َوَط

ِ
َّٓ بَْعَد كَِؽاٍح »: ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل َٓ َٓ َصاَلَق إ ، َو

َّٓ بَْعَد ِمْؾٍؽ  َحُف الَحاكُِؿ، َوُهَق َمْعُؾقٌل.«ِطْتَؼ إ . َرَواُه َأُبق َيْعَؾك َوَصحَّ
(1)

 

ـِ َمْخَرَمَة مِثَْؾُف،  (9999) ـِ الِؿْسَقِر ْب ـُ َماَجْف َط ، َلؽِـَُّف َوَأْخَرَج اْب ـٌ َوإِْسـَاُدُه َحَس

َمْعُؾقٌل َأْيًضا.
(2)

 

هِ  (9999) ـْ َجدِّ ـْ َأبِقِف َط ـِ ُشَعقٍْب َط ـْ َطْؿِرو ْب   ،َوَط
ِ
َٓ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

َٓ َيْؿؾُِؽ  ـِ آَدَم فِقََم  بْ
ِ
َٓ ِطتْ َكْذَر ٓ َٓ َيْؿؾُِؽ ، َو َٓ َصاَلَق َلُف فِقََم  َٓ َيْؿؾُِؽ، َو . «َؼ َلُف فِقََم 

َحفُ  ـِ الُبَخاِريِّ َأكَُّف َأَصحُّ َما َوَرَد فِقِف.، َأْخَرَجُف َأُبقَداُود َوالتِّْرمِِذيُّ َوَصحَّ َوُكِؼَؾ َط
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، مـ صريؼ 2/2٢4(، والحاكؿ )447٢) إتحاف الخقرة الؿفرة. أخرجف أبقيعىل كؿا يف ععٝـ (1)

ابـ أبل ذئب طـ ططاء طـ جابر بـ طبداهلل بف. وابـ أبل ذئب مل يسؿعف مـ ططاء، فؼد أخرجف 

 ( طـ ابـ أبل ذئب طؿـ سؿع ططاء. 1682الطقالسل )

مـ صريؼ الحسقـ بـ محؿد الؿروزي  الغقالكقاتيف : وكذلؽ رويـاه الػتحقال الحافظ يف 

 طـ ابـ أبل ذئب. 

، والتصريح بالتحديث القاقع يف إسـاد   ُ:قهت فالصحقح أن اإلسـاد ضعقػ: ٕن فقف مـ مل يسؿَّ

 الحاكؿ ٓ يعتؿد طؾقف: ٕن يف اإلسـاد إلقف محؿد بـ سـان الؼزاز وقد كذب. 

(، مـ صريؼ طظ بـ الحسقـ بـ واقد طـ هشام بـ سعد 2٢48. أخرجف ابـ ماجف )ذػٔ يػريٙ (2)

 طـ الزهري طـ طروة طـ الؿسقر بـ مخرمة بف. 

طظ بـ الحسقـ وهشام بـ سعد كالمها فقف ضعػ، وقد خقلػ طظ بـ الحسقـ يف   ُ:قهت

إسـاده، فؼد رواه بشر بـ السري وغقره طـ هشام طـ الزهري طـ طروة مرساًل، قالف الترمذي كؿا 

(. ورواه محاد بـ خالد طـ هشام طـ الزهري طـ طروة طـ طائشة، أخرجف 1/415) العؾؾيف 

 ( كذلؽ. 5/16ابـ أبل شقبة )

الحديث ضعقػ طىل إوجف كؾفا: لضعػ هشام بـ سعد، ومع ذلؽ  :غفس اهلل نوقبل أثٌعجداهلل 

 عده. فالحديث ٓ يـزل طـ رتبة آستشفاد، واهلل أطؾؿ، ففق حسـ بشاهده الذي ب

  =(، وأمحد 2٢47(، وأخرجف أيًضا ابـ ماجف )1181(، والترمذي )219٢. أخرجف أبقداود )ذػٔ (3)
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 املسائل واألحكام املستفادة من األحاديث

 َٔ طًل اَطأ٠ يٝػت ظٚج١ ي٘؟ ز:1ش َػأي١

 ما إن كان الطالق مـجًزا بغقر تقكقؾ: فال يؼع باإلمجاع.أ

  واختؾػ أهؾ العؾؿ يف الطالق الؿعؾؼ بـؽاحفا، كلن يؼقل: فالكة إن

تزوجتفا ففل صالؼ. أو هل صالؼ بعد أن أتزوجفا. أو يؼقل: كؾ امرأة أتزوجفا 

ففل صالؼ. أو كؾ امرأة أتزوجفا مـ هذه الؼرية ففل صالؼ. فػل ذلؽ مذاهب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وغقرهؿ مـ صرق طـ 7/318(، والبقفؼل )4/14(، والدارقطـل )2٢7، 19٢، 2/189) =

طؿرو بـ شعقب طـ أبقف طـ جده بف. وهذا إسـاد حسـ، وسلل الترمذي البخاري طـ هذا 

 صح ما ورد يف هذا الباب. وقد ُوِجَد يف إسـاده اختالف:الحديث فؼال: هق أ

 (. 7/32٢فرواه ابـ جريج طـ طؿرو بـ شعقب طـ صاوس طـ معاذ مرفقًطا. رواه البقفؼل )

( مـ صريؼ طبدالحؽقؿ بـ طبداهلل بـ أبل فروة طـ طؿرو بـ 1٢21وأخرجف سعقد بـ مـصقر )

كان أبل طرض طظ امرأة يزوجـقفا فلبقت أن شعقب أكف قدم طؾقفؿ قال: فسللتف طـ ذلؽ فؼال: 

أتزوجفا وقؾت: هل صالؼ البتة يقم أتزوجفا، ثؿ كدمت فؼدمت الؿديـة فسللت سعقد بـ الؿسقب 

 . «ال صالق إال بعد كؽاح»: وطروة بـ الزبقر فؼآ: قال رسقل اهلل 

طـ أبقف طـ جده(  الراجح هق القجف إول: )طـ طؿرو بـ شعقب :غفس اهلل نوقبل أثٌعجداهلل 

فؼد رواه كذلؽ طامر إحقل وحسقـ الؿعؾؿ ومطر القراق ومحؿد بـ إسحاق وطبدالرمحـ بـ 

 الحارث الؿخزومل وحبقب الؿعؾؿ. وهمٓء غالبفؿ ثؼات. 

وأما رواية ابـ جريج فؿرجقحة: ٕكف مل يصرح بالتحديث فروايتف ضعقػة ٓ تؼقى بـػسفا 

عقد بـ مـصقر ففل مـ صريؼ طبدالحؽقؿ الػروي وهق ضعقػ فؽقػ بالؿخالػة. وأما رواية س

 . الؿقزانكؿا يف 

 فالحديث حسـ واهلل أطؾؿ، ويزداد ققة بإحاديث التل قبؾف. 

ســ ويف الباب أحاديث شديدة الضعػ طـ طظ وابـ طؿر وابـ طباس وجابر وغقرهؿ كؿا يف 

 . قص الحبقرالتؾخ، و كصب الراية، و البقفؼل، و الدارقطـل
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 هؾ العؾؿ.ٕ 

  الؿذهب إول: أنَّ الطالق ٓ يؼع يف مجقع الصقر الؿذكقرة العامة مـفا

والخاصة، وهذا ققل مجفقر الػؼفاء، والؿحدثقـ، والتابعقـ، وهق ققل أمحد، 

 والشافعل، وإسحاق، وابـ مفدي، وداود الظاهري وغقرهؿ.

ظ بسـد وصح ذلؽ طـ طبد اهلل بـ طباس، وجابر بـ طبد اهلل، وجاء طـ ط

 مـؼطع.

 واستدلقا طىل ذلؽ بحديث الباب.

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ﴿بأية  واستدل ابـ طباس 

أية، وكؼؾ هذا الؼقل طـ ما يؼارب  [49إحزاب: ] ﴾ڑ ژ ژ ڈ     ڈ

( مـ 9]باب: ) صحقحفيف  طشريـ رجاًل مـ التابعقـ، ورجحف البخاري 

 كتاب الطالق[.

 ،وهق ققل أبل حـقػة وأصحابف، واستدلقا  الؿذهب الثاين: القققع مطؾًؼا

اإلكسان: ] ﴾ڀ پ﴿، وققلف: [1الؿائدة: ] ﴾ک ڑ﴿طىل ذلؽ بؼقلف تعاىل: 

 ، واستدل آخرون طؾقف بؿشروطقة القصقة.[7

َة فِقِْف:  قال احلافظ َٓ ُحجَّ ـْ اْلُعُؼقد، َوالـَّْذر : ُكؾُّ َذلَِؽ 
َنَّ الطَّاَلق َلقَْس مِ

ِ
ٕ

ب بِِف إِ  ُف َأْبَغض اْلَحاَلل إَِلك اهلل :بِِخاَلِف الطَّاَلق ،َلك اهللُيتََؼرَّ َق َفنِكَّ ـْ َثؿَّ َفرَّ
، َومِ

َفَلْوَقَعُف فِل اْلِعتْؼ ُدون الطَّاَلق، َوُيَميِّدُه َأنَّ  ،َأْحَؿُد َبقْـ َتْعؾِقؼ اْلِعتْؼ َوَتْعؾِقؼ الطَّاَلق
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ـْ َقاَل:   َواْلَقِصقَّة إِكََّؿا  ،َكاَن َلْغًقا .َطَؾلَّ َصاَلق هللَقاَل:  َلِزَمُف، َوَلقْ  .َطَؾلَّ ِطتْؼ هللَم

 َلْؿ َيـُْػذ. :َؿْقتـبَِؿا َبْعد الْ  الطَّاَلَق  َوَلْق َطؾََّؼ اْلَحلُّ  ،َؿْقتـَتـُْػذ َبْعد الْ 

ِة َتْعؾِقؼ الطَّاَلق قال: ْمَرَأتِِف: إِنْ  ،َواْحتَجَّ َبْعضفْؿ بِِصحَّ
ِ

ـْ َقاَل ٓ َدَخْؾت  َوَأنَّ َم

ار َفَلْكِت َصالِؼ ْوج، َفَؾُف  :َصُؾَؼْت. َواْلَجَقاب :َفَدَخَؾْت  .الدَّ َأنَّ الطَّاَلق َحّؼ مِْؾؽ الزَّ

ؾفُ  ف الْ  ،َوَأْن ُيَعؾِّؼُف بَِشْرطٍ ، َأْن ُيـِْجزُه َوُيَمجِّ َؿالِؽ ـَوَأْن َيْجَعؾُف بِقَِد َغقْره َكَؿا َيتََصرَّ

ـْ َزْوًجافِل مِْؾؽف، َفنَِذا َلْؿ يَ  ف ،ُؽ  ه؟اَفَلّي َشْلء َمَؾَؽ َحتَّك َيتََصرَّ

  :الؿذهب الثالث: إن خصص امرأة بعقـفا، أو بؾدة بعقـفا، أو ما أشبف ذلؽ

يؼع الطالق، وإن طؿؿ مجقع الـساء: فال يؼع. وهق ققل ابـ مسعقد، والـخعل، 

ـف، ومحاد، والشعبل، وآخريـ مـ أهؾ الؽقفة، وهق ققل مالؽ يف الؿشفقر ط

 وطؾقف مجفقر الؿالؽقة.

 وحجتفؿ أكف صالق معؾؼ بشرط: فقؼع طـد وققطف.

وكظر مالؽ، ومـ قال بؼقلف يف مسللة الػرق بقـ الؿعقـة  قال ابً العشبي:

وغقرها أكف إذا طؿ: فؼد سد طىل كػسف باب الـؽاح الذي كدب اهلل إلقف، فعارض 

 طـده الؿشروع: فسؼط.

، وهق تخصقص إدلة بالؿصالح، وإٓ فؾق وهذا طىل أصؾ اختؾػ فقف قال:

 هكان هذا ٓزًما يف الخصقص لؾزم يف العؿقم، واهلل أطؾؿ.ا

بلكف طؾَّؼ الطالق بشرط قبؾ أن يؿؾؽف: فال يصح طـف، ولق  ٚأجاب ازبُٗٛض:



٬َِّم   527 ٔنَتاُب اي

 صح لؿا كان هـاك فرًقا بقـ التعؿقؿ والتخصقص. 

 ،وأبل طبقد. الؿذهب الرابع: التققػ. وهق رواية طـ مالؽ، والثقري 

، وهق ترجقح شقخ انصٌاةهق  انقٌل األًل :ُ نو قبل أثٌ عجد اهلل غفس اهللُ

اإلسالم، وابـ الؼقؿ، والصـعاين، والشقكاين، واإلمام ابـ طثقؿقـ، واإلمام 

القادطل رمحة اهلل طؾقفؿ.
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مجؿقع الػتاوى (13/488 )الؿغـل( مـ كتاب الطالق[، 9]باب ) الػتحاكظر:  (1)

(33/114 )الؿحىل (1971 )زاد الؿعاد (5/216-.) 
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ـْ َطائَِشَة  (9999) ـِ الـَّبِلِّ  َوَط ـْ َثاَلَثةٍ »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَط ـِ الـَّائِِؿ  ُرفَِع الَؼَؾُؿ َط َط

ـُقِن َحتَّك َيْعِؼَؾ، َأْو ُيِػقَؼ  ـِ الَؿْج ِغقرِ َحتَّك َيْؽُبَر، َوَط ـِ الصَّ . َرَواُه «َحتَّك َيْسَتْقِؼَظ، َوَط

َحُف الَحاكُِؿ. ، َوَصحَّ َّٓ التِّْرمِِذيَّ َأْحَؿُد َوإَْرَبَعُة إ
(1)

 

 ئل واألحكام املستفادة من احلديثاملسا

 َٔ ايصٟ ٜكع َٓ٘ اي٬ٛم؟ ز:1ش َػأي١

الطالق بقد الرجؾ ٓ بقد الؿرأة بنمجاع الؿسؾؿقـ: ٕنَّ اهلل تعاىل خاصب  أوال:

بف الرجال يف الؼرآن، وإدلة طىل ذلؽ متقاترة، وهق مـ إمقر الؿعؾقمة مـ 

 الديـ بالضرورة.

البالغ، الؿختار، بال خالٍف بقـ أهؾ  يؼع الطالق مـ الرجؾ العاقؾ، وثاىًيا:

العؾؿ، كؿا ذكر ذلؽ ابـ قدامة، وابـ الؼقؿ وغقرمها.
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، والـسائل 4398(، وأبقداود )6/144( )1٢1-6/1٢٢. أخرجف أمحد )صرٝس يػريٙ (1)

مـ صريؼ محاد بـ سؾؿة طـ محاد بـ أبل (، 2/59(، والحاكؿ )2٢41(، وابـ ماجف )6/156)

سؾقؿان طـ إبراهقؿ طـ إسقد طـ طائشة بف. وهذا إسـاد ضعقػ، قال أمحد: يف رواية محاد بـ 

 سؾؿة، طـ محاد بـ أبل سؾقؿان تخؾقط كثقر. 

 . التفذيبومحاد بـ أبل سؾقؿان الراجح فقف أكف حسـ الحديث كؿا يظفر مـ ترمجتف يف   ُ:قهت

مـ حديث طظ بـ أبل صالب، ولف طـف صرق بعضفا فقفا ضعػ، وبعضفا سـدها  ولف شاهد

صحقح، وقد أطؾ بالققػ، ولؽـ لف حؽؿ الرفع: ٕن ضاهر كالمف يدل طىل ذلؽ، فنكف يؼقل 

لؾعالمة  اإلرواء: أما طؾؿت أن الؼؾؿ رفع طـ ثالثة، فذكرهؿ. واكظر بـ الخطاب  لعؿر

 (. 297إلباين )

 ( الطبعة الؼديؿة.4/43) زاد الؿعاد( 74/1٢) الشرح الؽبقراكظر:  (2)
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 ط٬م َٔ ظاٍ عكً٘ بػري املػهط. ز:2ش َػأي١

َأْجَؿَع َأْهُؾ اْلِعْؾِؿ َطَؾك َأنَّ (: 345/1٢) الؿغـليف   قال ابً قذامة

ائَِؾ اْلَعْؼُؾ بَِغقِْر ُسْؽٍر، َأْو َما فِل َمْعـَاُه، َكَذلَِؽ َقاَل ُطثَْؿانُ  َٓ َيَؼُع َصاَلُقُف. الزَّ
(1)

 ،

َوَطؾِلٌّ 
(2)

ـُ   ـُ اْلُؿَسقِِّب، َواْلَحَس ، َوَأُبق قاَِلَبَة، َوَقتَاَدُة،  ،َوَسِعقُد ْب ْعبِلُّ ، َوالشَّ َوالـََّخِعلُّ

افِِعلُّ  ، َوالشَّ ، َوَمالٌِؽ، َوالثَّْقِريُّ َْكَصاِريُّ ْٕ ، َوَيْحقَك ا ْهِريُّ ْأِي َوالزُّ  .، َوَأْصَحاُب الرَّ

َٓ َصاَلَق َلفُ  قال: ُجَؾ إَذا َصؾََّؼ فِل َحاِل َكْقمِِف،  َوَقْد َثبََت  ،َوَأْجَؿُعقا َطَؾك َأنَّ الرَّ

ـْ َثاَلَثةٍ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ  بِلِّ َحتَّك  :ُرفَِع اْلَؼَؾُؿ َط ـْ الصَّ ـْ الـَّائِؿ َحتَّك َيْسَتْقِؼَظ، َوَط َط

ـْ الْ َيْحتَ  ـُقِن َحتَّك ـؾَِؿ، َوَط َكَُّف َقْقٌل ُيِزيُؾ اْلِؿْؾَؽ، َفاْطُتبَِر َلُف اْلَعْؼُؾ، ، «َيْعِؼؾَؿْج
ِ

َوٕ

 َكاْلبَقِْع.

َوَسَقاٌء َزاَل َطْؼُؾُف َلُجـُقٍن، أَْو إْغَؿاٍء، أَْو َكْقٍم، أَْو ُشْرِب َدَواٍء، َأْو إْكَراهٍ َطَؾك  قال:

َٓ َيْعَؾُؿ َأكَُّف ُمِزيٌؾ لِْؾَعْؼِؾ، َفُؽؾُّ َهَذا ُشْرِب َخْؿٍر، َأْو َش  ِرَب َما ُيِزيُؾ َطْؼَؾُف ُشْرُبُف، َو

َٓ َكْعَؾُؿ فِقِف ِخاَلًفا ه.اَيْؿـَُع ُوُققَع الطَّاَلِق ِرَواَيًة َواِحَدًة، َو
(3)

  

 ٌٖ ٜكع ط٬م َٔ ؾطب اشبُط طبتاّضا ؾػهط؟ ز:3ش َػأي١

 ل سعقد بـ الؿسقب، وططاء، مـ أهؾ العؾؿ مـ قال: يؼع صالقف. وهق قق

ومجاهد، والحسـ، وابـ سقريـ، والشعبل، والـخعل، ومقؿقن بـ مفران، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( بنسـاد صحقح.7/359(، والبقفؼل )5/3٢أخرجف ابـ أبل شقبة ) (1)

 يمخذ ذلؽ مـ حديثف الذي يف الباب. (2)

 (.68/1٢) البقانواكظر:  (3)
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والحؽؿ، ومالؽ، والثقري، وإوزاطل، وأمحد يف رواية، والشافعل، وأصحاب  

 الرأي.

، وبلن طؿر استشار «كؾ الطالق جائز إٓ صالق الؿعتقه»واستدلقا بحديث: 

فؼال طظ: إكف إذا شرب سؽر، وإذا سؽر هذى، وإذا الصحابة فقؿـ شربقا الخؿر، 

ه حد الؿػتري. َفَجَؾَده طؿُر ثؿاكقـ. فؼالقا: فقف مماخذة  هذى افترى: فحدُّ

 لؾشارب بؿا يؼقل يف سؽره. وقالقا: هق مؽؾػ، ويماخذ بجـايتف.

  وقال بعضفؿ: يؼع صالقف: طؼقبة لف. وقالقا: قد ورد طـ بعض الصحابة

. جاء ذلؽ طـ طؿر، أن رجاًل صؾؼ امرأتف وهق سؽران، أهنؿ أوقعقا صالقف

بقـفؿا. وكذا جاء طـ معاوية أكف أجاز  فشفد أربع كسقة بذلؽ، فػرق طؿر 

 .صالق السؽران، وجاء طـ ابـ طباس 

  وذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل أكف ٓ يؼع صالق السؽران. وهق ققل طؿر بـ

ٕكصاري، والؾقث، والعـبري، طبدالعزيز، والؼاسؿ، وصاوس، وربقعة، ويحقك ا

وإسحاق، وأبل ثقر، والؿزين، وأمحد يف رواية، وصحَّ طـ طثؿان بـ طػان طـد 

 (، وغقره قال: لقس لؿجـقن وٓ سؽران صالق.5/3٢ابـ أبل شقبة )

وهذا ققٌل لؾشافعل، والظاهرية، واستؼر طؾقف مذهب أمحد، وقال بف مـ 

 ـ الؽرخل.الحـػقة: أبق جعػر الطحاوي، وأبق الحس

وصحَّ هذا الؼقل أيًضا طـ ابـ طباس، طؾَّؼف البخاري طـف بصقغة الجزم يف 
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 (.5/48([، ووصؾف ابـ أبل شقبة )11]كتاب الطالق باب ) 

 ھ ھ ھ ھ ہ   ہ ہ ہ ﴿واستدل همٓء بؼقلف تعاىل: 

، فجعؾ سبحاكف ققل السؽران غقر معتبر: ٕكف ٓ يعؾؿ ما يؼقل، [43الـساء:] ﴾ ے

كك أن يستـؽف طـ الـبل وصحَّ  أكف أمر بالؿِؼر بالزِّ
(1)

لقعتبر ققلف الذي أقرَّ بف،  

 أو يؾغك.

الصحقحقـويف 
(2)

 أن محزة لؿا سؽر قبؾ تحريؿ الخؿر، قال لؾـبل  

ًة «هؾ أكتؿ إٓ طبقد ٕبل»ومـ معف:  ، وهذا الؼقل لق قالف غقر سؽران: لؽان ِردَّ

 وكػًرا، ومل يماخذ بذلؽ محزة.

لقا: وٕكف طـد أن زال طؼؾف أشبف الؿجـقن والـائؿ: وٕكف مػؼقد اإلرادة، قا

 فلشبف الؿؽره.

حف شقخ اإلسالم، وابـ الؼقؿ وغقرمها  وهذا الؼقل هق اختقار البخاري، ورجَّ

 يف هذه الؿسللة. انصٌاةمـ الؿحؼؼقـ، وهق 

ٓ كؾ الطالق جائز إ»وأما ما استدل بف أصحاب الؼقل إول، فحديثفؿ: 

(، مـ حديث 1191حديث شديد الضعػ، أخرجف الترمذي ) «صالق الؿعتقه

 ، وفقف: ططاء ابـ العجالن، وهق شديد الضعػ.أبل هريرة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .( مـ حديث بريدة 1695) صحقح مسؾؿاكظر:  (1)

 .(، مـ حديث طظ 1979(، ومسؾؿ برقؿ )4٢٢3أخرجف البخاري برقؿ ) (2)
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وأما خبر أنَّ الصحابة جعؾقه كالصاحل يف الؼذف: ففق حديث ضعقٌػ،  

( بنسـاد 8/321( بنسـاد مـؼطع، ووصؾف البقفؼل )2/842أخرجف مالؽ )

 بـ ُفؾقح، وهق مجفقل.ضعقػ، فقف يحقك 

وأما ققلفؿ )هق مؽؾػ( فباصؾ: إذ اإلمجاع مـعؼد طىل أنَّ شرط التؽؾقػ 

 العؼؾ، وهق ٓ يعؼؾ، فؾقس بؿؽؾػ.

فؾقس فقف  ﴾ ھ ہ   ہ ہ ہ ﴿وأما كقن اهلل خاصبفؿ فؼال: 

ذلؽ، بؾ الؿؼصقد أكف خاصب الصاحل، وأمره أن ٓ يسؽر إذا أراد الصالة، وأما 

  يممر وٓ يـفك.مـ ٓ يعؼؾ فال

وأما كقكف يؾزم بالجـايات: ففق كالؿجـقن يف ذلؽ، يتحؿؾ الجـايات ولقف، 

وذلؽ مـ إحؽام القضعقة، وقد دلَّت إدلة طىل أكف ٓ يؾزم بلققالف يف حال فؼد 

 طؼؾف.

وأما ققلفؿ )يؼع طؼقبة لف( فؼقل ضعقٌػ: فننَّ الحد يؽػقف طؼقبة الشرع، وقد 

مـ هذه العؼقبة بالحد، وٓ طفد لـا بالشريعة بالعؼقبة بالطالق رضل اهلل سبحاكف 

 والتػريؼ بقـ الزوجقـ.

وأما ققلفؿ )إنَّ إيؼاع الطالق مـ ربط إحؽام بإسباب( فػل غاية الػساد، 

والسؼقط: فننَّ هذا يقجب إيؼاع الطالق مؿـ سؽر مؽرًها، أو جاهاًل بلكف مخر، 

ال: وهؾ ثبت لؽؿ أنَّ صالق السؽران سبب حتك وبالؿجـقن، بؾ وبالـائؿ، ثؿ يؼ
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 يربط الحؽؿ بف، وهؾ الـزاع إٓ يف ذلؽ؟ 

وأما ما كؼؾقه طـ الصحابة مـ إيؼاع الطالق، فلثر طؿر مل يثبت: فنكف مـ 

(، وأبق لبقد هق 5/38) مصـػ ابـ أبل شقبةصريؼ: أبل لبقد طـ طؿر كؿا يف 

 .فذيبالتلؿازة بـ زبار، ومل يؾؼ طؿر كؿا يف 

زاد وأما أثر معاوية فثابت طـف، أخرجف أبق طبقد بنسـاد صحقح كؿا يف 

، وأما أثر ابـ طباس، فؾؿ يثبت طـف، فػل إحدى صريؼقف: الحجاج بـ الؿعاد

أرصاة، ويف إخرى: إبراهقؿ بـ أبل يحقك، قالف ابـ حزم، وقد ثبت طـف خالفف 

 كؿا تؼدم.

، فراجعف: فنكف زاد الؿعادالؼقؿ يف  وقد لخصـا هذه الردود مـ كالم ابـ

مػقد.
(1)

 

الحؽؿ يف طتؼ السؽران، وكذره، وبقعف، وشرائف، وردتف، وإقراره،  تيبيُ:

وقتؾف، وقذفف، وسرقتف كالحؽؿ يف صالقف: ٕنَّ الؿعـك يف الجؿقع واحد.
(2)

  

حد السؽر الذي وقع آختالف فقف هق الذي يخؾط يف كالمف  :آخس تيبيُ

، أما إذا كان السؽر غقر ﴾ے ھ ھ ھ﴿ما يؼقل: لؼقلف تعاىل: وٓ يعل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- (5/2٢9زاد الؿعاد (8/433-434 )اإلكصاف( 346-347/1٢) الؿغـلواكظر:  (1)

214 )الؿحىل (1972 )البقان (1٢/69-7٢ )الػتح ( :مـ كتاب الطالق[ 11]باب )

مجؿقع الػتاوى (33/1٢6-1٢9( )33/1٢2-1٢3 )ابـ أبل شقبة (5/39.) 

(2) الؿغـل (1٢/348.) 
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مطبؼ بحقث يعل ما يؼقل: فنكف يؼع صالقف.
(1)

  

 ٌٖ ٜكع ط٬م ايضيب؟ ز:4ش َػأي١

 أما إذا كان الصبل غقر مؿقز، وٓ يعؼؾ، فال خالف يف أكف ٓ صالق لف.

وأما الذي يعؼؾ معـك الطالق، ويعؾؿ أنَّ زوجتف تبقـ مـف، وتحرم طؾقف، فػقف 

 الف بقـ أهؾ العؾؿ.خ

  ،فذهب مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ إىل وققع صالقف، وهق ققل سعقد بـ الؿسقب

وططاء، والحسـ، والشعبل، وأمحد يف إشفر طـف، وإسحاق، واستدلقا 

كؾ صالق جائز إٓ صالق »، وحديث: «الطالق لؿـ أخذ بالساق»بحديث: 

قان الـؽاح. وفائدتف أن ٓ ، وقال طظ: اكتؿقا الصب«الؿعتقه الؿغؾقب طؾك طؼؾف

 يطؾؼقا.

  ،وذهب مجٌع مـ أهؾ العؾؿ إىل طدم وققطف، وهق ققل الـخعل، والزهري

ومحاد، والثقري، وأبل طبقد، وأمحد يف رواية، ومالؽ، والشافعل، وأصحاب 

 الرأي وغقرهؿ، واستدلقا بحديث طائشة الذي يف الباب.

 .وطـ ططاء: يؼع إذا بؾغ اثـتل طشرة سـة 

  مالؽ رواية: إذا كاهز آحتالم.وطـ 

  وأما إسحاق فؼال: إذا جاوز اثـتل طشرة. وطـ أمحد تحديده بؿجاوزة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الؿغـل (1٢/348.) 
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 العشر. وطـ سعقد إذا طؼؾ الصالة والصقام. 

فؼد  «الطالق لؿـ أخذ بالساق»أما حديث:  :ُ نو قبل أثٌ عجد اهلل غفس اهللُ

ضعػ، فػقف  ، ويف إسـاده(، مـ حديث ابـ طباس 2٢81أخرجف ابـ ماجف )

، ومرساًل طـ طؽرمة، طـ الـبل  ًٓ ، ولف صرق ابـ لفقعة، وقد رواه مقصق

ـف هبا اإلمام إلباين   اإلرواءيف  شديدة الضعػ ٓ تصؾح لتؼقيتف، وقد حسَّ

(2٢41.) 

فؼد تؼدم يف الؿسللة السابؼة أكف حديث  «كؾ الطالق جائز...»وأما حديث: 

مصـػ ابـ أبل ل إسـاده رجؾ مبفؿ كؿا يف شديد الضعػ، وأما أثر طظ فػ

 ، وُروي مـ صريؼ مرجقحة تسؿقتف )طاصؿ بـ ضؿرة( وٓ طبرة هبا.شقبة

وقد جاء طـ ابـ طباس أنَّ صالقف ٓ يجقز، ويف إسـاده حجاج بـ أرصاة، ومل 

 يصرح بالتحديث.

(: لؾحديث 4٢2)ص السقؾطدم وققطف كؿا يف  وقد رجح الشقكاين 

، واهلل أطؾؿ.ًىٌ األقسةالؿتؼدم، 
(1)

 

تؼدم يف باب الخؾع أكف يجقز لألب أن يطؾؼ زوجة ابـف الصغقر، وهق  تيبيُ:

ققل ططاء، وقتادة، وققل يف مذهب أمحد، وهق اختقار شقخ اإلسالم خالًفا لؿالؽ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 68/1٢) البقان( -348/1٢) الؿغـل (6/396-398 )مصـػ ابـ أبل شقبةاكظر:  (1)

الػتح ( مـ كتاب الطالق[ 11]باب )إغاثة الؾفػان يف صالق الغضبان (66.) 
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والشافعل، وأبل حـقػة.
(1)

  

الطالق  الؿجـقن مـ أجاز لقلقف تزويجف فالؼقاس أكَّف يجقز لف :آخس تيبيُ

ح بذلؽ مجٌع مـ التابعقـ كؿا يف  مصـػ طـف إذا رأى لف مصؾحة يف ذلؽ، وقد صرَّ

. (6/395-396)ابـ أبل شقبة
(2)

  

 ٌٖ ٜكع ط٬م ايػؿٝ٘؟ ز:5ش َػأي١

ِػقُف، َفقََؼُع َصاَلُقُف، فِل (: 35٢/1٢) الؿغـليف   قال ابً قذامة ا السَّ َفَلمَّ

، َوَأُبق َحـِقَػَة  :ؿْ مِـْفُ  ،َقْقِل َأْكثَِر َأْهِؾ اْلِعْؾؿِ  افِِعلُّ ٍد، َوَمالٌِؽ، َوالشَّ ـُ ُمَحؿَّ اْلَؼاِسُؿ ْب

َكَُّف ُمَؽؾٌَّػ، َمالٌِؽ لَِؿَحؾِّ الطَّاَلِق،  َوَمـََع مِـُْف َطَطاٌء. َوَأْصَحاُبُف.
ِ

تُُف: ٕ َْوَلك ِصحَّ ْٕ َوا

ِشقِد، َواْلَحْجُر َطَؾقِْف فِل َمالِفِ  َفُف فِل َغقِْر َما ُهَق  َفَقَقَع َصاَلُقُف َكالرَّ َٓ َيْؿـَُع َتَصرُّ

 ه.اُؿْػؾِسِ ـَمْحُجقٌر َطَؾقِْف فِقِف، َكالْ 

 ط٬م ايػغبإ. ز:6ش َػأي١

«ٓ صالق، وٓ طتاق يف إغالق»تؼدم الحديث: 
(3)

، وقد فسر اإلغالق باإلكراه 

 وبالغضب، ومؿـ فسره بالغضب أمحد، وأبق داود.

شقخـا: واإلغالق اكسداد باب  : قالهتذيب الســيف   قال ابً القيه

العؾؿ، والؼصد طؾقف، فقدخؾ فقف صالق الؿعتقه، والؿجـقن، والسؽران، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.254)ص آختقارات( 312/1٢) الؿغـل (32/359 )الػتاوىواكظر:  (1)

 (.254)ص آختقاراتواكظر:  (2)

 (. 3(، الؿسللة رقؿ )1٢77تؼدم تخريجف تحت الحديث رقؿ ) (3)
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والؿؽره، والغضبان الذي ٓ يعؼؾ ما يؼقل: ٕنَّ ُكالا مـ همٓء قد أغؾؼ طؾقف باب  

 هالعؾؿ والؼصد، والطالق إكؿا يؼع مـ قاصد لف، طامل بف، واهلل أطؾؿ.ا

 ، وطىل هذا فطالق الغاضب طىل أقسام.ٌاةانصوهذا التػسقر هق 

(: وقسؿ شقخ اإلسالم ابـ 4/5٢) أطالم الؿققعقـيف   قال ابً القيه

، ففذا ٓ يؼع قسؿ يزيؾ كالسؽرتقؿقة قدس اهلل روحف الغضب إىل ثالثة أقسام: 

معف صالق بال ريب، وقسؿ يؽقن يف مبادئف بحقث ٓ يؿـعف مـ تصقر ما يؼقل 

ؼع معف الطالق. وقسؿ يشتد بصاحبف وٓ يبؾغ بف زوال طؼؾف، بؾ وقصده: ففذا ي

 هيؿـعف مـ التثبت والتروي، ويخرجف طـ حال اطتدالف، ففذا محؾ اجتفاد.ا

يف الؼسؿ إول: وهذا ٓ يتقجف فقف كزاع أكف ٓ يؼع. وقال يف  قال ابً القيه

 الثاين: ٓ إشؽال يف وققع صالقف، وطتؼف، وصحة طؼقده.

الؼسؿ الثالث: هذا مقضع الخالف، ومحؾ الـظر، وإدلة الشرطقة  يف وقال

تدل طىل طدم كػقذ صالقف، وطتؼف، وطؼقده التل يعتبر فقفا الرضك، وهق فرع مـ 

 اإلغالق الذي فسره إئؿة.

ثؿ ساق أدلًة كثقرة، وأوجًفا طديدة يف ترجقح ذلؽ بؾغت أكثر مـ طشريـ 

الجؿفقر، وصرح بف أصحاب أمحد،  وجًفا، وطزا الؼقل بعدم وققطف إىل

والشافعل، ومالؽ، ورجحف اإلمام ابـ طثقؿقـ.
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- (3/117هتذيب الســ (5/215 )زاد الؿعاد( مـ كتاب الطالق[ 11]باب ) الػتحاكظر:  (1)

118 )إغاثة الؾفػان يف حؽؿ صالق الغضبان .ٓبـ الؼقؿ 



 538 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 
 ايتٛنٌٝ يف اي٬ٛم. ز:7ش َػأي١

  ،أجاز أهؾ العؾؿ لؾرجؾ أن يقكؾ آخًرا يف صالق امرأتف، وخالػ ابـ حزم

 ، والدلقؾ آية التخققر.ًانصحيح جٌاشهفؾؿ يجزه، 

ؾ إٓ مـ يصح صالقف بـػسف، فال ُيقكؾ الص بل، والؿجـقن: ٕكف ٓ وٓ ُيَقكَّ

ؾ صبقاا، أو مجـقًكا،  يصح الطالق مـفؿا: فال يصح أن يؽقكا وكقؾقـ فقف، وإذا وكَّ

: ًانصحيح عدو ًقٌعوفطؾؼ واحد مـفؿ: مل يؼع صالقف. وقال الحـػقة: يؼع. 

ٕهنؿا لقسا مـ أهؾ التصرف، وٓ يصح مـفؿ ذلؽ.
(1)

 

ؾ بالطالق فؾف أن يطؾؼ متك ش فسع: ا، ولقس لف مـ ُوكِّ اء إٓ أن ُيَحدَّ لف حدا

الطالق أكثر مـ واحدة، إٓ أن يجعؾ ذلؽ إلقف: ٕنَّ التقكقؾ الؿطؾؼ يتـاول ما 

يؼع طؾقف آسؿ، وهق يؼع بالقاحدة.
(2)

 

إشا ٚنىىٌ احىىىٓني بٛىىى٬م اَطأتىىى٘، ؾٗىىٌ يٛاذىىىس َُٓٗىىىا إٔ ٜٓؿىىىطز    ز:8ش َػأي١

 بصيو؟

كؾ واحد مـفؿا، وأما لقس ٕحدمها أن يـػرد بذلؽ: إٓ أن يجعؾ إمر إىل 

إذا وكؾفؿا مجقًعا يف ذلؽ: فال يصح اكػراد واحد مـفؿا يف ذلؽ، وهق ققل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الؿغـل (5/443 )الشرح الؿؿتع( -82/1٢) البقان( 87-88/1٢) ؽبقرالشرح الاكظر:  (1)

(1٢/385 ،)الؿحىل (1963.) 

 الؿغـل (5/443- )الشرح الؿؿتع( 84-85/1٢) البقان( 89/1٢) الشرح الؽبقراكظر:  (2)

(1٢/385.) 
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الحسـ، ومالؽ، والثقري، والشافعل، وأبل طبقد، وأمحد، وابـ الؿـذر، وإسحاق  

وغقرهؿ.
(1)

 

 إشا ٚنٌٜٓ اَطأت٘ يف ط٬م ْؿػٗا؟ ز:9ش َػأي١

ق، ولف أن يرجع أجاز أهؾ العؾؿ ذلؽ، وقالقا: إذا صؾَّؼت كػسفا: يؼع الطال

 طـ ذلؽ قبؾ أن تطؾؼ.

 .فنذا رجع قبؾ أن تطؾؼ: بطؾ التقكقؾ طـد أمحد، والشافعل 

  وقال مالؽ، وأبق حـقػة: إذا خقَّرها: فؾقس لف أن يرجع وٓ يبطؾ التػقيض

 إلقفا بالطالق كؿا لق قال لفا: إذا اخترت: فلكت صالؼ. ثؿ رجع قبؾ أن تختار.

واهلل أطؾؿ، واستدلقا طؾقف بآية التخققر.، انقٌل األًلهق ًانصحيح 
(2)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.-385/1٢) الؿغـل( 89/1٢) الشرح الؽبقراكظر:  (1)

 الشرح الؿؿتع (8/446 )اإلكصاف( 91/1٢) الشرح الؽبقر( 83/1٢) بقانالاكظر:  (2)

(5/444.) 
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ِ٘ َِٝغِت ُِٝح ِص ِٔ َح َِ ِّ ايّطالِم   َفِصٌ ِفٞ َأِقَشا

 الطالق مـ حقث صقغة وققطف لف ثالثة أقسام:

صقغة التـجقز، مثؾ أن يؼقل: امرأيت صالؼ، أو أكت صالؼ، أو  القطه األول:

طالق طىل التػاصقؾ فالكة صالؼ، أو هل مطؾؼة، وكحق ذلؽ. ففذا يؼع بف ال

 الؿتؼدمة يف الؿسائؾ السابؼة.

أن يحؾػ بذلؽ، فقؼقل: الطالق يؾزمـل ٕفعؾـ كذا، أو ٓ  القطه الثاىي:

، أو مـٍع،  أفعُؾ كذا. أو يؼقل: طظَّ صالق امرأيت إن فعؾت كذا. يحؾػ بف طىل حضٍّ

 أو تصديؼ، أو تؽذيب.

قل: إن كان كذا، وكذا: تعؾقؼ الطالق بحصقل شلء، كلن يؼ القطه الثالث:

فعظَّ الطالق. أو يؼقل: طظ الطالق إن مل أفعؾ كذا.
(1)

 

 اسبًـ باي٬ٛم ٌٖ ٜكع أّ ٫؟ ز:1ش َػأي١

(: فقف 33/131 ،216) مجؿقع الػتاوىكؿا يف   قال ػيخ اإلطالو

يؼع الطالق. وهذا مـصقص طـ أبل  ٓ ايكٍٛ ا٭ٍٚ:ققٓن لعؾؿاء الؿسؾؿقـ: 

ػة مـ أصحاب الشافعل، كالؼػال، وأبل سعقد الؿتقيل، حـقػة كػسف، وهق ققل صائ

، وبف يػتل ويؼضل يف هذه إزمـة الؿتلخرة صائػٌة مـ أصحاب التتؿةصاحب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.33/223( )33/44-( )33/14٢) مجؿقع الػتاوىاكظر:  (1)



٬َِّم   541 ٔنَتاُب اي

أبل حـقػة، والشافعل، وغقرهؿ مـ أهؾ السـة، والشقعة يف بالد الشرق،  

والجزيرة، والعراق، وخراسان، والحجاز، والقؿـ وغقرها، وهق ققل داود 

 ، كابـ حزم وغقره.وأصحابف

وهق ققل صائػة مـ السؾػ، كطاوس وغقر صاوس، وبف يػتل كثقر مـ  قال:

وكان بعض  ،مـ الؿالؽقة وغقرهؿ ،ة الؿتلخرةـطؾؿاء الؿغرب يف هذه إزم

 .بذلؽ لشققخ مصر يػت

وأصقل  ،وقد دل طىل ذلؽ كالم اإلمام أمحد بـ حـبؾ الؿـصقص طـف قال:

 مذهبف يف غقر مقضع.

أكف يؼع الطالق إذا حـث يف يؿقـف، وهذا هق الؿشفقر طـد  ايكٍٛ ايثاْٞ: قال:

أكثر الػؼفاء الؿتلخريـ، حتك اطتؼد صائػة مـفؿ أنَّ ذلؽ إمجاع: ولفذا مل يذكر 

ا، وهل أكف التزم أمًرا طـد وجقد  طامتفؿ طؾقف حجة، وحجتفؿ طؾقف ضعقػة جدا

 شرصف، فؾزمف ما التزمف.

كثقرة، وبعضفا مجؿع طؾقف، كـذر الطالق،  وهذا مـؼقض بصقر قال:

والؿعصقة، والؿباح، وكالتزام الؽػر طىل وجف القؿقـ، مع أكف لقس لف أصٌؾ يؼاس 

بف إٓ وبقـفؿا فرق ممثر يف الشرع، وٓ دلَّ طؾقف طؿقم كصٍّ وٓ إمجاع، لؽـ لؿا 

زم، وهذا كان مقجب العؼد لزوم ما التزمف صار يظـ يف بادئ الرأي أنَّ هذا طؼد ٓ

يقافؼ ما كاكقا طؾقف يف أول اإلسالم قبؾ أن يـزل اهلل كػارة القؿقـ مقجبة ومحرمة، 

ثؿ فرض اهلل لؾؿسؾؿقـ تحؾة أيؿاهنؿ، وجعؾ لفؿ أن يحؾقا طؼد القؿقـ بؿا فرضف 
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 مـ الؽػارة.اكتفك بتصرف. 

 ، والشقكاين.، وهق ترجقح ابـ الؼقؿ انصٌاةهق  انقٌل األًل ُ :قهت

 ايكائًٕٛ بعدّ ٚقٛع٘ ٌٖ عًٝ٘ فٝ٘ نفازة ميني، أّ ال؟ٚاختًف 

 .فؿذهب الظاهرية أكف ٓ شلء طؾقف فقف: ٕكف لغق 

ويذكر ما يدل طؾقف طـ صائػة مـ السؾػ، بؾ هق ملثقر  قال ػيخ اإلطالو:

 هطـ صائػة صريًحا، كلبل جعػر الباقر.ا

 .وذهب مجاطٌة إىل أنَّ طؾقف كػارة يؿقـ إذا مل يققع الطالق 

وهق أصح إققال، وهق الذي يدل طؾقف الؽتاب، والسـة،  قال ػيخ اإلطالو:

وآطتبار: فننَّ هذه يؿقـ مـ أيؿان الؿسؾؿقـ، فقجري فقفا ما يجري يف أيؿان 

الؿسؾؿقـ، وهق الؽػارة طـد الحـث: إٓ أن يختار الحالػ إيؼاع الطالق: فؾف أن 

والخؾػ، كطاوس وغقره، وهق  يققعف وٓ كػارة، وهذا ققل صائػة مـ السؾػ

، وبف يػتل كثقر مـ الؿالؽقة ملسو هيلع هللا ىلصمؼتضك الؿـؼقل طـ أصحاب رسقل اهلل 

هوغقرهؿ، وهق مؼتضك كصقص أمحد بـ حـبؾ، وأصقلف يف غقر مقضع.ا
(1)

  

(: صقغة 33/223) مجؿقع الػتاوىكؿا يف  قال شقخ اإلسالم  

ا. ففذه يؿقـ باتػاق أهؾ الؾغة، الؼسؿ كؿا إذا قال: الطالق يؾزمـل ٕفعؾـ كذ

هوالػؼفاء.ا
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2/359.)السقؾ (3/71- )أطالم الؿققعقـ (33/216-219 )مجؿقع الػتاوىاكظر:  (1)

 (.-33/142( )33/45واكظر ) (2)
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 تعًٝل اي٬ٛم بؿط . ز:2ش َػأي١

والثالث صقغة  (33/46 :)مجؿقع الػتاوىكؿا يف   قال ػيخ اإلطالو

ففذا إما أن  ،ا بصػةسؿك هذا صالقً ويُ  .إن دخؾت الدار فلكت صالؼ :كؼقلف ،تعؾقؼ

ما أن إو ،لصػةيؽقن قصد صاحبف الحؾػ وهق يؽره وققع الطالق إذا وجدت ا

فإول حؽؿف حؽؿ الحؾػ .يؽقن قصده إيؼاع الطالق طـد تحؼؼ الصػة

بالطالق باتػاق الػؼفاء، والثاين وهق أن يؽقن قصد إيؼاع الطالق طـد الصػة: 

ففذا يؼع بف الطالق إذا وجدت الصػة، كؿا يؼع الؿـجز طـد طامة السؾػ 

صالؼ طـد رأس الشفر.  والخؾػ، وكذلؽ إذا وقت الطالق بققت كؼقلف: أكت

وقد ذكر غقر واحد اإلمجاع طىل وققع هذا الطالق الؿعؾؼ، ومل يعؾؿ فقف خالًفا 

 الؿراده قديًؿا، لؽـ ابـ حزم زطؿ أكف ٓ يؼع بف الطالق، وهق ققل اإلمامقة.ا

الصقغ: أن يعؾؼ الطالق،  مـ(: والـقع الثالث 33/59يف )  وقال

ل: إن كان كذا: فعظَّ الطالق، أو الحج، أو فعبقدى أوالعتاق، أو الـذر بشرٍط، فقؼق

أحرار. وكحق ذلؽ، ففذا يـظر إىل مؼصقده: فنن كان مؼصقده أن يحؾػ بذلؽ، 

لقس غرضف وققع هذه إمقر، كؿـ لقس غرضف وققع الطالق إذا وقع الشرط: 

فحؽؿف حؽؿ الحالػ، وهق مـ باب القؿقـ، وأما إن كان مؼصقده وققع هذه 

كؿـ غرضف وققع الطالق طـد وققع الشرط، مثؾ أن يؼقل: إلمرأتف إن إمقر، 

ابرأتقـل مـ صالقؽ فلكت صالؼ. فتبرئف، أو يؽقن غرضف أهنا إذا فعؾت فاحشة أن 

يطؾؼفا، فقؼقل: إذا فعؾت كذا فلكت صالؼ. بخالف مـ كان غرضف أن يحؾػ 
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تارة يؽقن صالقفا طؾقفا لقؿـعفا، ولق فعؾتف: مل يؽـ لف غرض يف صالقفا: فنهنا  

أكره إلقف مـ الشرط: فقؽقن حالًػا، وتارة يؽقن الشرط الؿؽروه أكره إلقف مـ 

 هصالقفا: فقؽقن مققًعا لؾطالق إذا وجد ذلؽ الشرط: ففذا يؼع بف الطالق.ا

قصد هبا القؿقـ:  إن(: والثالث صقغة التعؾقؼ، ففذه 33/223)  وقال

أما إن قصد وققع الطالق طـد الشرط، مثؾ فحؽؿفا حؽؿ الثاين باتػاق العؾؿاء، و

أن يختار صالقفا إذا أططتف العقض، فقؼقل: إن أططقتـل كذا فلكت صالؼ. ويختار 

صالقفا إذا أتت كبقرة، فقؼقل: أكت صالؼ إن زكقت، أو سرقت. وقصده اإليؼاع 

طـد الصػة ٓ الحؾػ: ففذا يؼع بف الطالق باتػاق السؾػ: فننَّ الطالق الؿعؾؼ 

لصػة ُروي وققع الطالق فقف طـ غقر واحد مـ الصحابة، كعظ، وابـ مسعقد، با

وأبل ذر، وابـ طؿر، ومعاوية، وكثقر مـ التابعقـ ومـ بعدهؿ، وحؽك اإلمجاع 

الطالق  نَّ أا كؼؾ طـ أحد مـ السؾػ وما طؾؿت أحدً طىل ذلؽ غقُر واحد، 

، بـ حزم مـ الظاهريةاـ وط ،كؿا طؾؿ الـزاع فقف طـ بعض الشقعةإبالصػة ٓ يؼع و

وهمٓء الشقعة بؾغتفؿ فتاوى طـ بعض فؼفاء أهؾ البقت فقؿـ قصده الحؾػ، 

فظـقا أن كؾ تعؾقؼ كذلؽ، كؿا أن صائػة مـ الجؿفقر بؾغتفؿ فتاوى طـ بعض 

الصحابة والتابعقـ فقؿـ طؾؼ الطالق بصػة أكف يؼع طـدها، فظـقا أن ذلؽ يؿقـ، 

ـ قصده القؿقـ، ومل يػرققا بقـ التعؾقؼ الذى يؼصد بف وجعؾقا كؾ تعؾقؼ يؿقـًا كؿ

القؿقـ والذى يؼصد بف اإليؼاع، كؿا مل يػرق أولئؽ بقـفؿا يف كػس الطالق، وما 

طؾؿت أحًدا مـ الصحابة أفتك يف القؿقـ بؾزوم الطالق، كؿا مل أطؾؿ أحًدا مـفؿ 
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طـ مجفقر  أفتك بالطالق يف التعؾقؼ الذي ُيؼصد بف القؿقـ، وهق الؿعروف 

السؾػ، حتك قال بف داود وأصحابف، فػرققا بقـ تعؾقؼ الطالق الذي ُيؼصد بف 

القؿقـ والذى يؼصد بف اإليؼاع، كؿا فرققا بقـفؿا يف تعؾقؼ الـذر وغقره، والػرق 

بقـفؿا ضاهر: فنن الحالػ يؽره وققع الجزاء وإن وجدت الصػة، كؼقل الؿسؾؿ: 

اين. ففق يؽره الؽػر، وإن وجدت الصػة إكؿا إن فعؾت كذا فلكا يفقدي، أو كصر

التزامف لئال يؾزم، ولقؿتـع بف مـ الشرط، ٓ لؼصد وجقده طـد الصػة، وهؽذا 

 هالحؾػ باإلسالم، لق قال الذمل: إن فعؾت كذا فلكا مسؾؿ.ا

ح ذلؽ اإلمام ابـ باز، واإلمام ابـ انصحيحوالتػصقؾ يف التعؾقؼ هق  ، وقد رجَّ

طؾقفؿا. طثقؿقـ رمحة اهلل
(1)

 

بعض التعؾقؼات محضة ٓ يدخؾفا الحؾػ، كؼقلف )إن صؾعت  تيبيُ:

الشؿس فلكت صالؼ( أو )إذا جاء رأس الشفر فلكت صالؼ( ففذه يؼع فقفا الطالق 

إذا وجد الشرط.
(2)

 

إشا قىىاٍ ضجىىٌ ٫َىىطأ٠ أجٓبٝىى١: إٕ ؾعًىىت نىىصا ؾأْىىت طىىايل. حىىِ        ز:3ش َػأي١

 تعٚجٗا، ؾؿعًت؟

 أهنا ٓ تطؾؼ: ٕكف صؾؼفا قبؾ أن يؿؾؽفا، أكف ٓ خالف يف ذكر ابـ قدامة 

ومل يعؾؼ ذلؽ بزواجف هبا، واهلل أطؾؿ.
(3)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.-174/2٢) فتاوى الؾجـة الدائؿة( 5/51٢) لشرح الؿؿتعاواكظر:  (1)

  (33/47( )35/247.)مجؿقع الػتاوىاكظر:  (2)

  (5/217.)زاد الؿعاد( 225/1٢) الشرح الؽبقراكظر:  (3)



 546 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 
إٕ عًل ايعٚد اي٬ٛم بؿىط ، ؾٗىٌ تًٛىل قبىٌ ٚجىٛزٙ، ٖٚىٌ يى٘         ز:4ش َػأي١

 ٚط٪ٖا قبٌ ٚجٛزٙ؟

 أما الطالق فال يؼع قبؾ وجقد الشرط طـد أهؾ العؾؿ.

 واختلفوا ٍل لُ أٌ يطأٍا قبل وجود الصسط؟

 أهؾ العؾؿ إىل أنَّ لف ذلؽ: ٕهنا ما زالت امرأتف، وهق  فذهب مجاطٌة مـ

 مذهب أمحد، والشافعل، وأبل حـقػة.

  وقال بعضفؿ: ٓ يطلها: ٕنَّ إصؾ وققع الطالق بعد تؾػظف بف إٓ أن

يتخؾػ الشرط. وهق ققل سعقد بـ الؿسقب، والحسـ، والشعبل، ومالؽ، 

 وأبل طبقد.

 ضرب لف أجؾ الؿقيل كؿا لق حؾػ أن وقال مالؽ، وربقعة، وإكصاري: ي

 ٓ يطلها.

.انقٌل األًلهق ًانصحيح 
(1)

  

 يٛ قاٍ: أْت طايل. حِ قاٍ: أضزت )إٕ قُت، أٚ خطجت(؟ ز:5ش َػأي١

  إشفر يف مذهب أمحد  ا يف الحؽؿ أكف ُيَديَّـ، ويؼبؾ مـف يف الػتقى، وأمَّ

 فال يؼبؾ مـف: ٕكف يدطل خالف ما يؼتضقف إصالق الؾػظ

 يـظر يف التػسقر بخالف الظاهر، فنن كان لق وصؾ بالؾػظ ٓ ةوقال الشافعق :

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.232 ،225/1٢) الشرح الؽبقراكظر:  (1)
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يـتظؿ الؽالم وٓ يستؼقؿ معـاه مل يؼبؾ قضاء، وٓ دياكة، كلن يؼقل: أردت صالقا  

ٓ يؼع، وإن كان الؽالم يـتظؿ ويستؼقؿ معـاه بالقصؾ، فال يؼبؾ ضاهرا، ويؼبؾ 

دخؾت الدار: ٕن الؾػظ كلن يؼقل: أردت صالقا يف وثاق، أو: أردت إن  دياكة.

يحتؿؾف. واستثـقا مـ هذا كقة التعؾقؼ بؿشقئة اهلل تعاىل فؼالقا: ٓ يديـ فقف طىل 

.الؿذهب
(1)

  

 إشا قاٍ: إٕ مل أطًكو ؾأْت طايل؟ ز:6ش َػأي١

إذا مل يطؾؼفا: يؼع الطالق: فنن طقّـَ وقتًا: صؾؼت يف ذلؽ الققت، وإن مل يعقـ 

يحـث بتلخره: ٕنَّ كؾ زمـ يؿؽـ أن يػعؾ  وقتًا ومل يطؾؼفا: كان طىل التراخل، ٓ

فقف ما حؾػ طؾقف فؾؿ يػت الققت، وتطؾؼ يف آخر حقاة أحدمها: ٕكف إذا مات 

أحدمها طؾؿـا حـثف يقمئٍذ: ٕكف ٓ يؿؽـ إيؼاع الطالق بعدها، فتبقـ أكف يؼع إذا مل 

 قة.يبؼ مـ حقاتف ما يتسع لتطؾقؼفا، وهق ققل الحـابؾة، والشافعقة، والحـػ

: وٓ كعؾؿ بقـ أهؾ العؾؿ خالًفا.قال ابً قذامة 
(2)

  

إشا نإ اي٬ٛم املعًل يف ايضٛض٠ ايػابك١ ٖٞ ايًٛك١ ايثايث١،  ز:7ش َػأي١

 ؾٌٗ ٜتٛاضحإ؟

  ،مـ أهؾ العؾؿ مـ يؼقل: ترثف إذا مات وٓ يرثفا إذا ماتت. وهق ققل ططاء

، وٓ يصح مـف ويحقك إكصاري، وأمحد: ٕكف أوقع الطالق طؾقفا يف آخر حقاتف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (21/99)الؿقسقطة الؽقيتقة( 226/1٢) الشرح الؽبقراكظر:  (1)

(2) الشرح الؽبقر (1٢/231.) 
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 ذلؽ، وهق مؼتضك ققل مالؽ. 

  ومـفؿ مـ قال: يؼع الطالق، وٓ ترثف وٓ يرثفا. وهق ققل سعقد بـ

الؿسقب، والحسـ، والشعبل، وأبل طبقد، ووجٌف لؾحـابؾة، وهق مؼتضك ققل 

.انصحيحالشافعقة، وهق 
(1)

  

أدوات الشرط التل يعؾؼ هبا الطالق لقست محصقرة، بؾ كؾ لػظ  تيبيُ:

تعارف الـاس طؾقف بلكف يػقد الشرط والتعؾقؼ: وقع التعؾقؼ بف، وتعؾؼ بف الطالق، 

 وهؾ هل طىل الػقر، أم التراخل؟

أنَّ ذلؽ راجع إىل كقة الؿتؾػظ بالطالق، وإىل قصده: فنن مل يؽـ لف كقة،  انصحيح

فعرف الـاس معتبر يف ذلؽ، واهلل أطؾؿ.
(2)

  

 ٕ ؾا٤ اهلل؟إشا قاٍ ايطجٌ ٫َطأت٘: أْت طايل إ ز:8ش َػأي١

  ذهب مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ إىل وققع الطالق بذلؽ، وهق ققل سعقد بـ

الؿسقب، والحسـ، ومؽحقل، وقتادة، والزهري، ومالؽ، والؾقث، 

 .وإوزاطل، وأمحد، وأبل طبقد: ٕنَّ هذا لقس بقؿقـ حتك يعؾؼ بالؿشقئة

ده. وٕكف : مل أجؼؾ هذا الؼقل طـ ابـ طباس، وقال اإلمام إلباين وكُ 

 استثـاء برفع مجؾة الطالق، فؾؿ يصح كؼقلف: )أكت صالؼ ثالًثا إٓ ثالًثا(.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، كتاب الػرائض مـ كتابـا هذا.233/1٢) الشرح الؽبقراكظر:  (1)

(2) الشرح الؿؿتع. 
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   ،وقال مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ: ٓ يؼع الطالق. وهق ققل صاوس، والحؽؿ

وأبل حـقػة، والشافعل: ٕكف طؾؼ الطالق بؿشقئة ٓ ُيْعَؾؿ وجقدها: فال يؼع، 

 .«ـثمـ حؾػ فؼال: إن شاء اهلل. مل حي»ولحديث: 

(: ولق 13/44) مجؿقع الػتاوىكؿا يف   قال ػيخ اإلطالو ابً تينية

قال ٓمرأتف: أكت صالؼ إن شاء اهلل. فػقف كزاع مشفقر، وقد رجحـا التػصقؾ، وهق 

أنَّ الؽالم ُيراد بف شقئان، يراد بف إيؼاع الطالق تارة، ويراد بف مـع إيؼاطف تارة: فنن 

الؾػظ( فؼقلف )إن شاء اهلل( مثؾ ققلف: )بؿشقئة اهلل( كان مراده: )أكت صالؼ هبذا 

وقد شاء اهلل الطالق حقـ أتك بالتطؾقؼ: فقؼع، وإن كان قد طؾؼ: لئال يؼع، أو طؾؼف 

طىل مشقئة تقجد بعد هذا: مل يؼع بف الطالق حتك يطؾؼ بعد هذا: فنكف حقـئٍذ شاء 

 اهلل أن تطؾؼ.

كؿا قال، بؾ كحـ كعؾؿ قطًعا أنَّ وققل مـ قال: )الؿشقئة تـجزه( لقس  قال:

الطالق ٓ يؼع إٓ إذا صؾؼت الؿرأة، بلن يطؾؼفا الزوج، أو مـ يؼقم مؼامف، مـ 

ويل، أو وكقؾ، فنذا مل يقجد تطؾقؼ: مل يؼع صالق قط، فنذا قال: )أكت صالؼ إن شاء 

ف: اهلل(، وقصد حؼقؼة التعؾقؼ: مل يؼع إٓ بتطؾقؼ بعد ذلؽ، وكذلؽ إذا قصد تعؾقؼ

لئال يؼع أن، وأما إن قصد إيؼاطف أن وطؾؼف بالؿشقئة تقكقًدا، وتحؼقًؼا: ففذا 

هيؼع بف الطالق.ا
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 33/239( )35/3٢8-( )13/44) مجؿقع الػتاوى( 286/1٢) الشرح الؽبقرواكظر:  (1)

الؿغـل (1٢/472- )البداية (3/12٢.) 
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 إشا قاٍ ٫َطأت٘: أْت طايل إٕ ؾ٦ت؟ ز:9ش َػأي١

  ،إذا شاءت الؿرأة الطالق: وقع، سقاء شاءتف طىل الػقر، أم طىل التراخل

قال: )كقػ  وهق ققل الزهري، وقتادة، ومالؽ، وأمحد وأصحابف، ومثؾف لق

 شئت( و)حقث شئت( و)أيـ شئت(.

  وقال أبق حـقػة: إن قال )أكت صالؼ كقػ شئت(: فتطؾؼ يف الحال صؾؼة

 رجعقة: ٕنَّ هذا لقس بشرٍط إكؿا هق صػة لؾطالق القاقع بؿشقئتفا.

  وقال الشافعل: يؼع الطالق إذا شاءت يف الحال. ووافؼف أصحاب الرأي يف

لحال: فال يؼع، كؼقلف )اختاري(، وهق ققل الحسـ، )إن( وأما إذا مل تشل يف ا

 وططاء.

 .انقٌل األًلهق ًانصحيح 

بلكف أضاف الطالق إىل مشقئتفا، فلشبف ما لق قال:  :وُأجيب عً قول أبي حييفة

 حقث شئت.

بلنَّ ققلف )اختاري( تخققر، وققلف )إن شئت( تعؾقؼ  :وُأجيب عً قول الؼافعي

تراخل كالعتؼ، وققل أبل حـقػة صحقح إذا كان لؾطالق طىل شرط: فؽان طىل ال

 الؿتؾػظ قد كقى ما ذكره أبق حـقػة، واهلل أطؾؿ.

ومثؾف لق قال: )إن شاء فالن( فشاءه.
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3/12٢) البداية( -467/1٢) الؿغـل( 283/1٢) الشرح الؽبقراكظر:  (1)
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إشا قاٍ: أْت طايل إٕ ؾى٦ت. ؾكايىت: قىس ؾى٦ت إٕ ؾى٦ت. أٚ قىس        ز:11ش َػأي١

 ؾ٦ت إٕ ؾا٤ ؾ٬ٕ؟

ئة أمر حؼقؼل ٓ ٓ يؼع الطالق بذلؽ طـد أهؾ العؾؿ: ٕهنا مل تشل: فننَّ الؿشق

 يصح تعؾقؼفا طىل شرٍط.

: أمجع كؾ مـ كحػظ طـف مـ أهؾ العؾؿ طىل أنَّ الرجؾ إذا  قال ابً امليزس

قال لزوجتف: أكت صالؼ إن شئت. فؼالت: قد شئت إن شاء فالن. أهنا قد ردت 

إمر، وٓ يؾزمفا الطالق، وإن شاء فالن: وذلؽ ٕكف مل يقجد مـفا مشقئة، إكؿا 

هـفا تعؾقؼ مشقئتفا بشرط، ولقس تعؾقؼ الؿشقئة بشرط مشقئًة.اوجد م
(1)

 

مـ حؾػ بالطالق طىل شلء يعتؼد صحتف: فتبقـ بخالف ذلؽ، فال  

، والخالف فقف كالخالف يف الـاسل، وقد تؼدم.انصحيححـث طؾقف طىل 
(2)

 

 إشا قاٍ أْت طايل إ٫ إٔ ٜؿا٤ اهلل؟ ز:11ش َػأي١

َّٓ َأْن َيَشاَء (: 474/1٢) الؿغـليف   قال ابً قذامة إِْن َقاَل: َأْكِت َصالٌِؼ إ

ـْ الْ  .اهلل
ِحقِح مِ افِِعلِّ َطَؾك َهَذا فِل الصَّ َكَُّف ـَصُؾَؼْت، َوَواَفَؼ أَْصَحاُب الشَّ

ِ
َؿْذَهِب: ٕ

 هاَوَطؾََّؼ َرْفَعُف بَِؿِشقئٍَة َلْؿ ُتْعَؾْؿ. َأْوَقَع الطَّاَلَق.

الصقرة تػصقُؾ شقخ اإلسالم الذي تؼدم، أكف يشؿؾ هذه  انري يظيس ُ :قهت

 واهلل أطؾؿ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.469-47٢/1٢) الؿغـل( 35/3٢9) مجؿقع الػتاوى( 284/1٢) الشرح الؽبقراكظر:  (1)

 (.2٢5-2٢6( )32/286/33/237( )2٢) مجؿقع الػتاوىاكظر:  (2)
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 إشا قاٍ: أْت طايل إ٫ إٔ تؿا٥ٞ أٚ ٜؿا٤ ظٜس؟ ز:12ش َػأي١

َفنِْن َقاَل: أَْكِت َصالٌِؼ (: 47٢/1٢) الؿغـليف   قال أبو حمنذ بً قذامة

َّٓ َأْن َتَشائِل. َرا َذلَِؽ  َوإِنْ ، َلْؿ َتْطُؾْؼ  َفَؼاَلْت: َقْد ِشئْت. َأْو : َيَشاَء َزْيٌد. إ  ،َصُؾَؼْت  :َأخَّ

ـْ َطؾََّؼ الطَّاَلَق بَِؿِشقئَتِفِ  ّـَ َم َكَُّف َأْوَقَع الطَّاَلَق َوَطؾََّؼ  :َوإِْن ُج
ِ

َصُؾَؼْت فِل اْلَحاِل: ٕ

 ه.اَرْفَعُف بَِشْرٍط َلْؿ ُيقَجْد، َوَكَذلَِؽ إْن َماَت 

 إشا قاٍ ٫َطأت٘: إٕ زخًت ايساض ؾأْت طايل. ؾسخًت ْاغ١ٝ؟ ز:13ش َػأي١

 ل ػيخ اإلطالوقا   كؿا يفمجؿقع الػتاوى (33/169 إذا قال: إن :)

دخؾت الدار فلكِت صالؼ. فدخؾت كاسقة: مل يؼع الطالق يف أضفر ققيل العؾؿاء، 

وهق مذهب أهؾ مؽة، كعؿرو بـ ديـار، وابـ جريج وغقرمها، وهق إحدى 

 هالروايتقـ طـ أمحد.ا

  ما استظفره  ًانصحيحالطالق. واطتبر الجؿفقر ضاهر الؾػظ: فلوقعقا طؾقف

 شقخ اإلسالم، واهلل أطؾؿ.

 إشا طَّل اَطأت٘ بػبب غري صرٝس، حِ تبني ي٘ شيو؟ ز:14ش َػأي١

مثؾ أن يبؾغف أنَّ امرأتف كذبت طؾقف، أو أدخؾت بقتف رجاًل، فقطؾؼفا ثؿ يتبقـ لف 

 أنَّ ذلؽ كذب، ومل تػعؾ ذلؽ.

كذلؽ لق (: و32/87) مجؿقع الػتاوىكؿا يف   قال ػيخ اإلطالو

-صؾؼ امرأتف بصػة، ثؿ تبقـ بخالففا، مثؾ أن يؼقل: أكت صالؼ أن دخؾت الدار 
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أي: ٕجؾ دخقلؽ الدار، ومل تؽـ دخؾت: ففؾ يؼع بف الطالق؟  -بػتح الفؿزة 

طىل ققلقـ يف مذهب أمحد وغقره، وكذلؽ إذا قال: أكت صالؼ ٕكؽ فعؾت كذا. 

أتؽ فعؾت كذا. فؼال: هل صالؼ. ثؿ وكحق ذلؽ، ومل تؽـ فعؾتف، ولق ققؾ لف: امر

 تبقـ أهنؿ كذبقا طؾقف؟ فػقف ققٓن...

 وضاهر كالم شقخ اإلسالم أكف يرجح طدم القققع. ُ :قهت

(: فتبقـ -5/514) الشرح الؿؿتعكؿا يف   وقال اإلماو ابً عثينني

أن أنَّ السبب يخصص العؿقم، ويؼقد الؿطؾؼ، فنذا قال: أكت صالؼ. بـاء طىل 

مـ إسباب: فنهنا ٓ تطؾؼ، يعـل إذا كان السبب مل يصح، ثؿ إذا كان  سبب

 هالسبب مؼروًكا بالؽالم: ُقبِؾ حؽًؿا، وإن مل يؽـ مؼروًكا بالؽالم: مل يؼبؾ حؽًؿا.ا

وهذا الؼقل أفتك بف اإلمام ابـ باز، وسؿاحة الشقخ محؿد بـ إبراهقؿ آل 

 (.165-171/2٢) ة الدائؿةفتاوى الؾجـالشقخ، والغديان وغقرهؿ كؿا يف 

ومؼتضك ققل الجؿفقر الذيـ اطتبروا إلػاظ الصريحة بدون الـقة أكف  ُ :قهت

 ، واهلل أطؾؿ.أقسة -رمحفؿا اهلل-اإلمامان ابـ باز، والعثقؿقـ  ًيب زجحويؼع، 

 ايطجٛع عٔ اي٬ٛم املعًل. ز:15ش َػأي١

رط: (: إذا طؾَّؼ الطالق طىل ش9/62) اإلكصافكؿا يف   قال املشداوي

لزمف، ولقس لف إبطالف، هذا الؿذهب وطؾقف إصحاب قاصبة، وقطعقا بف، وذكر يف 

آكتصار والقاضح  رواية بجقاز فسخ العتؼ الؿعؾؼ طىل شرط. قال يف
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 الػروع.ويتقجف ذلؽ يف الطالق. ذكره يف باب التدبقر : 

)إذا أيًضا: لق قال: )إن أططقتقـل( أو  وقال الشقخ تؼل الديـ  قال:

أططقتقـل( أو )متك أططقتقـل ألًػا فلكت صالؼ( أنَّ الشرط لقس بالزم مـ جفتف 

طىل شرط محض  : ووافؼ الشقخ تؼل الديـ الػروعكالؽتابة طـده. قال يف 

: التعؾقؼ الذي يؼصد بف كـ)إن قام زيد فلكت صالؼ(، قال الشقخ تؼل الديـ 

ثؿ إن كاكت ٓزمة: فالزم، وإٓ فال إيؼاع الجزاء إن كان معاوضة: ففق معاوضة، 

يؾزم الخؾع قبؾ الؼبقل، وٓ الؽتابة، وققل مـ قال: )التعؾقؼ ٓزم( دطقى 

 مجردة.اكتفك.

.ومعـك كالم شقخ اإلسالم أنَّ لف الرجقع فقؿا كان طىل سبقؾ الؿعاوضة
(1)

  

بعض الطالق الؿعؾؼ يؽقن مؼصقد قائؾف يف فترة معقـة، ففذا لف  تيبيُ:

 وٓ يؼع الطالق بعد تؾؽ الػترة، واهلل أطؾؿ. قصده،

فقؿـ قال ٓمرأتف: )إن ذهبت  وقد أفتك شقخـا مؼبؾ بـ هادي القادطل 

إىل بقت فالن فلكت صالؼ( ثؿ أذن لفا يف الذهاب ورجع طـ التعؾقؼ السابؼ أنَّ 

 يف بعض دروسف. ذلؽ جائز، وٓ يؼع الطالق. سؿعتف أفتك بذلؽ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/513.)الشرح الؿؿتعواكظر  (1)
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  ايطالم ٚإبٗاَ٘ ٚاخلطأ فٝ٘يف يف ايظو ٌٌَفص

 عسز ايتًٛٝكات اييت ميًهٗا اسبط ٚايعبس. ز:1ش َػأي١

 :يف هذه الؿسللة أققال ٕهؾ العؾؿ 

ا: مؾؽ ثالث تطؾقؼات، سقاء  األول: أنَّ العبرة بذلؽ الرجؾ: فنن كان حرا

كاكت الؿرأة حرة، أو أمة، وإن كان الرجؾ طبًدا: فطالقف اثـتان: حرة كاكت الؿرأة 

 أو أمة.

، وهق ذا الؼقل صح طـ طؿر، وطثؿان، وزيد، وابـ طباس، وطائشة وه

ققل ططاء، وسؾقؿان بـ يسار، وسعقد بـ الؿسقب، وهق مذهب الشافعل، وأمحد، 

ومالؽ، وإسحاق، وابـ الؿـذر وغقرهؿ: وذلؽ ٕنَّ اهلل خاصب الرجال بالطالق: 

 التطؾقؼات.فؽان لفؿ، والعبد لف كصػ الحر يف طدد الؿـؽقحات: فؽذلؽ يف 

صالق العبد اثـتان، فال »مرفقًطا:  ( طـ طائشة 4/4٢وروى الدارقطـل )

، وهق حديث ضعقٌػ مـؽر، تػرد بف مظاهر بـ «حتؾ لف حتك تـؽح زوًجا غقره

 أسؾؿ، وُأكؽر طؾقف، ومظاهر قال فقف ابـ معقـ: لقس بشلء.

لفا ثالث أنَّ العبرة بذلؽ الؿرأة: فنن كاكت الؿرأة حرة: كان  الثاىي:

ا كان الرجؾ أو طبًدا، وإن كاكت الؿرأة أمة: فؾفا تطؾقؼتان، سقاء  تطؾقؼات، حرا
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ا أو طبًدا، وهذا الؼقل صح طـ طظ   ، وجاء طـ ابـ مسعقد كان زوجفا حرا

 ار، وهق ضعقػ، وهق ققل الحسـ، وابـ ، ويف إسـاده: أشعث بـ سقَّ

زهري، وكافع، والـخعل، سقريـ، وطؽرمة، وطبقدة، ومجاهد، ومسروق، وال

والحؽؿ، ومحاد، والثقري، وأبل حـقػة: لحديث طائشة الؿتؼدم، فؼد رواه 

، وتؼدم بقان «صالق إمة تطؾقؼتان، وطدهتا حقضتان»( بؾػظ: 2189داود ) أبق

 ضعػف، وٕنَّ الؿرأة محؾ الطالق: فقعتبر هبا كالعدة.

ة، فنذا كان أحدمها رقق الثالث: ًؼا: فؾف تطؾقؼتان، وهذا الحؽؿ لؾرق خاصَّ

، ورجالف ثؼات، ولؽـ صحَّ طـف الؿحىلكؿا يف  الؼقل ُروي طـ ابـ طؿر 

مـ كػس القجف طـد ابـ أبل شقبة الؼقل بلنَّ الحؽؿ والعبرة بالرجؾ، وهذا الؼقل 

 قال بف طثؿان البتل.

ا، أو طبًدا، وسقاء كاكت  الشابع: يؿؾؽ الزوج ثالث صؾؼات، سقاء كان حرا

  ہہ ہ﴿لؿرأة أمة أو حرة، وهذا ققل الظاهرية كؾفؿ: لعؿقم أيات ا

 يئ  ىئ مئ حئ جئ    ی ی ی ی ىئ﴿إىل ققلف:  ﴾ھ ھ ھ ھ ہ

 ، وهذا الؼقل اختاره الشقكاين.[23٢البؼرة: ] ﴾جب

إىل هذا الؼقل، ثؿ اإلمام ابـ طثقؿقـ: ٕنَّ إحاديث القاردة  ومال ابـ الؼقؿ 

.فـبؼك طىل طؿقم أية :تؾػقن يف هذه الؿسللةيف ذلؽ ضعقػة، والصحابة مخ
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشرح  (1981 )الؿحىل( -157/1٢) رح الؽبقرالش (5/273- )زاد الؿعاداكظر:  (1)

  (6/451-.)ابـ أبل شقبة (5/484 )الؿؿتع
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، أنَّ لؾسقد أن يطؾؼ زوجة طبده، وأكف  صحَّ طـ ابـ طباس، وجابر  

لقس لؾعبد صالٌق إٓ بنذن سقده، وكؼؾف الشعبل طـ أهؾ الؿديـة، وطامة أهؾ 

ده، العؾؿ طىل أنَّ صالق العبد بقده ُيطؾِّؼ متك شاء، ويصح صالقف بدون إذن سق

وهق ضاهر كالم سائر الصحابة والتابعقـ، وهق ققل أصحاب الؿذاهب إربعة، 

والظاهرية.
(1)

  

إشا قىىاٍ ايطجىىٌ ٫َطأتىى٘: أْىىت طىىايل ْضىىـ طًكىى١، أٚ طًكىى١ إ٫       ز:2ش َػأي١

 جع٤ّا؟

: وإذا قال: أكت صالؼ كصػ صؾؼة، أو كصػل الؿؼـعيف   قال ابً قذامة

أكت صالؼ كصػ صؾؼة، أو جزًءا  صؾؼة، أو كصػ صؾؼتقـ. صؾؼت صؾؼة، وإذا قال:

: وقع صؾؼة كامؾة يف ققل طامة أهؾ العؾؿ إٓ داود قال: ٓ تطؾؼ  مـفا، وإن قؾَّ

 هبذلؽ.ا

(: أمجع كؾ مـ كحػظ -17٢/1٢) الشرح الؽبقركؿا يف  وقال ابً امليزس

طـف مـ أهؾ العؾؿ أهنا تطؾؼ بذلؽ، مـفؿ: الشعبل، والحارث العؽظ، والزهري، 

 هوالشافعل، وأصحاب الرأي، وأبق طبقد.ا وقتادة،

وقال أبق طبد اهلل: وهق ققل مالؽ، وأهؾ الحجاز، وأهؾ العراق: وذلؽ ٕن 

مـ  كتفكا ذكر ما ٓ يتبعض يف الطالق ذكٌر لجؿقعف كؿا لق قال: كصػؽ صالؼ.

الشرح الؽبقر. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1981.)الؿحىلاكظر:  (1)
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 إشا قاٍ: ْضؿو طايك١، أٚ ضأغو طايل، أٚ زَو طايل؟ ز:3ش َػأي١

 الشافعقة، وأبل ثقر، ومجاطة مـ الؿالؽقة أهنا تطؾؼ كؾفا، مذهب الحـابؾة، و

 سقاء كان الجزء شائًعا، أو معقـًا، كبقًرا، أو صغقًرا.

  :وقال أصحاب الرأي: إن إضافف إىل جزء شائع، أو واحد مـ أطضاء مخسة

الرأس، والقجف، والرقبة، والظفر، والػرج: فتطؾؼ، وإن أضافف إىل جزء معقـ 

تطؾؼ: ٕكف جزء تبؼك الجؿؾة بدوكف، أو جزء ٓ يعبر بف طـ  غقر الخؿسة: مل

 الجؿؾة.

وأجاب أصحاب الؼقل إول بلكف أضاف الطالق إىل جزء ثابت استباحف 

بعؼد الـؽاح، فلشبف الجزء الشائع، وإطضاء الخؿسة.
(1)

  

 إشا قاٍ: ؾعطى، أٚ ظؿطى، أٚ غٓو طايل؟ ز:4ش َػأي١

 ٕ :هنا أجزاء تـػصؾ مـفا يف حالة مذهب الحـابؾة، والحـػقة أهنا ٓ تطؾؼ

 السالمة.

  ،ومذهب مالؽ، والشافعل أهنا تطؾؼ بذلؽ: ٕكَّف جزء يستباح بـؽاحفا

فتطؾؼ بطالقف، كاإلصبع. وهذا الؼقل احتؿال لبعض الحـابؾة، وُروي كحقه طـ 

الحسـ.
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.177/1٢) الشرح الؽبقرواكظر:  (1)

  (5/489.)الشرح الؿؿتع( 178/1٢) الشرح الؽبقراكظر:  (2)
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 إشا أعاف اي٬ٛم إىل ضٜكٗا، أٚ زَعٗا، أٚ  ًٗا، أٚ عطقٗا؟ ز:5ش َػأي١

–(: ٓ كعؾؿ فقف خالًفا 178/1٢) الشرح الؽبقركؿا يف   قال ابً قذامة

: ٕنَّ هذه لقست مـ جسؿفا: فننَّ الريؼ، والدمع، والعرق -يعـل: يف طدم وققطف

فضالت، والحؿؾ، وإن كان متصاًل هبا إٓ أنَّ مآلف إىل آكػصال: فؾذلؽ مل تطؾؼ 

 هي: يف بطـ إم.ا، أ[98إكعام: ] ﴾ک ڑ ﴿بف، وهق مقدع فقفا، قال تعاىل: 

 إشا عًل اي٬ٛم بؿ٤ٞ َػترٌٝ؟ ز:6ش َػأي١

كلن يؼقل: أكت صالؼ إن صرت. أو قؾبت الحجر ذهبًا. أو إن مجعت بقـ 

 الضديـ. وكحق ذلؽ.

  يف مذهب الحـابؾة، وهق وجٌف لؾشافعقة: ٕكف  انصحيحفال تطؾؼ بذلؽ طىل

كؿا قال  طؾؼ الطالق بصػة ٓ تقجد، وٕنَّ ما يؼصد تبعقده يعؾؼ طىل الؿحال

 .[4٢إطراف: ] ﴾ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ   ڳ   ڳ ڳ ﴿تعاىل يف حؼ الؽػار: 

  وقال بعض الحـابؾة، والشافعقة بقققع الطالق: ٕكف أردف الطالق بؿا يرفع

 مجؾتف، ويؿـع وققطف يف الحال، فللغقت الصػة، وبؼل الطالق مجرًدا.

.انقٌل األًلهق  ًانصحيح
(1)

 

لء مستحقؾ: صؾؼت يف الحال مثؾ أن يؼقل: إذا طؾؼ الطالق بـػل ش تيبيُ:

أكت صالؼ إن مل تشربل هنر دجؾة.
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.5/5٢3-5٢4) الشرح الؿؿتع( 194/1٢) البقان( 2٢7/1٢) الشرح الؽبقراكظر:  (1)

(2) الشرح الؿؿتع (5/5٢4.) 
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ٌٌ  َفِص

 َٔ ؾو يف ط٬ق٘، أٚ يف ؾط  اي٬ٛم؟ ز:1ش َػأي١

مـ شؽ هؾ صؾؼ أم ٓ؟ أو شؽ هؾ وقع شرط الطالق أم ٓ؟ فال يؼع 

الطالق: ٕنَّ إصؾ طدم الطالق، والقؼقـ ٓ يزول بشؽ: لحديث طبداهلل بـ زيد 

، وإذا استقؼـ أكف «فال يـصرف حتك يسؿع صقًتا، أو جيد رحيًا»: قحقـالصحيف 

صؾؼ، وشؽ هؾ اشترط أم ٓ؟ فقؼع الطالق: ٕنَّ إصؾ طدم آشتراط.
(1)

  

 إشا قاٍ يعٚجات٘: إذسانٔ طايل؟ ز:2ش َػأي١

إن كان لف كقة يف واحدة مـفـ: وقع طؾقفا الطالق، وإن مل يؽـ لف كقة، فػقف 

 خالف:

  قال: تخرج الؿطؾؼة مـفـ بالؼرطة. وهق ققل الحسـ، مـ أهؾ العؾؿ مـ

وأبل ثقر، والحـابؾة: ققاًسا طىل العتؼ، وٕنَّ الحؼ لغقر معقـ، فقجب تعققـف 

 .البدائعبالؼرطة، وهذا الؼقل صححف ابـ الؼقؿ بؽالم كػقس يف 

 .ومـفؿ مـ قال: يطؾؼـ مجقًعا. وهق ققل قتادة، ومالؽ 

  :يعقـ مـ شاء مـفـ، فقققع طؾقفا الطالق. وهق وقال مجاطة مـ أهؾ العؾؿ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/542.)الشرح الؿؿتع( 514/1٢) الؿغـلاكظر:  (1)
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ققل محاد، والثقري، وأبل حـقػة، والشافعل: ٕكف يؿؾؽ إيؼاطف ابتداًء، فنذا  

 أوقعف ومل يعقـف: مؾؽ تعققـف: ٕكف استقػاء ما مؾؽف.

إن كان قصد التعققـ بعد اإلهبام: فالعؿؾ طىل  :ُ نو قبل أثٌ عجد اهلل غفس اهللُ

، واهلل أطؾؿ.انقٌل األًل طىلفبنعًم ن مل يؼصد ذلؽ: الؼقل إخقر، وإ
(1)

 

 إشا طًل اَطأ٠ َٔ ْػا٥٘، حِ ْػٞ َٔ ٖٞ اييت طًكٗا؟ ز:3ش َػأي١

  أكثر الحـابؾة طىل أهنا تخرج بالؼرطة، فقثبت حؽؿ الطالق فقفا، ويحؾ لف

 الباققات.

ـُ َسِعقدٍ (: 522/1٢) الؿغـليف   قال ابً قذامة  َوَقْد َرَوى إْسَؿاِطقُؾ ْب

َٓ ُتْستَْعَؿُؾ َهاُهـَا لَِؿْعِرَفِة اْلِحؾِّ  ـْ َأْحَؿَد َما َيُدلُّ َطَؾك أَنَّ اْلُؼْرَطَة  َوإِكََّؿا ُتْستَْعَؿُؾ  ،َط

 ... ثؿ ذكر كص أمحد.لَِؿْعِرَفِة اْلِؿقَراِث 

ُف َتِصقُر اْلُؼْرَطُة َطَؾك الَؿالِ  ثه قال: َكَّ
ِ

ـْ رَ  ،َوَذلَِؽ ٕ ُف اْلُؼْرَطُة َطـْ  ىوَ َوَجَؿاَطُة َم

َؼِة الَؿـِْسقَِّة إكََّؿا ُهَق فِل التَّْقِريِث  ا فِل اْلِحؾِّ َفاَل َيـْبَِغل َأْن َيثْبَُت  ،فِل الُؿَطؾَّ َفَلمَّ

 .َوَهَذا َقْقُل َأْكثَِر َأْهِؾ اْلِعْؾؿِ  ،بِاْلُؼْرَطةِ 

ُف اْشتَبَفَ -يعـل الؼرطة- َفاَل َيِصحُّ اْستِْعَؿاُلَفا قال: َكَّ
ِ

َفَؾْؿ َتِحؾَّ  ،ْت َطَؾقِْف َزْوَجتُفُ : ٕ

ـْ  ،َلُف إْحَداُهَؿا بِاْلُؼْرَطةِ  َنَّ اْلُؼْرَطَة  ،َلُف َطَؾقَْفا َطْؼدٌ  َكَؿا َلْق اْشتَبََفْت بَِلْجـَبِقٍَّة َلْؿ َيُؽ
ِ

َوٕ

ـْ الُؿَطؾََّؼةِ 
ـْ َوَقَع طَ  ،َٓ ُتِزيُؾ التَّْحِريَؿ مِ َٓ َتْرَفُع الطَّاَلَق َطؿَّ  ه.اَؾقْفِ َو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بدائع  (5/46 )ابـ أبل شقبة (5/542 )الشرح الؿؿتع( 519-52٢/1٢) الؿغـلاكظر:  (1)

  (3/269.)الػقائد



 562 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

ح الشقخ ابـ طثقؿقـ   بحث  الؼقل بالؼرطة، ولؾحافظ ابـ الؼقؿ  ورجَّ

يرجح الؼقل بالؼرطة، وكاقش الؿسللة وأصال فقفا، فلفاد  البدائعكػقس يف 

وأجاد.
(1)

  

 إشا َات ايطجٌ قبٌ إٔ ٜتصنط َٔ طًكٗا؟ ز:4ش َػأي١

  مـفؿ مـ قال: يؼرع القرثة بقـفـ، فؿـ خرج لفا الطالق: مل تعط مـ

 لؿقراث، ويؼسؿ الؿقراث لؾبقاقل. وهذا ققل أمحد وأصحابف.ا

  وقال أبق حـقػة: يؼسؿ الؿقراث بقـفـ كؾفـ: ٕهنـ تساويـ يف احتؿال

 استحؼاقف، وٓ يخرج الحؼ طـفـ.

  ٓ وقال الشافعل: يققػ الؿقراث الؿختص هبـ حتك يصطؾحـ طؾقف: ٕكف

 ُيعؾؿ الؿستحؼ مـفـ.

  وقد جاء طـ طظ لؼرطة، وٓ يصح إسـاده.العؿؾ با 

، وإذا حصؾ التراضل بقـ انقٌل ثبنقسعة أقسة :ُ نو قبل أثٌ عجد اهلل غفس اهللُ

الـساء طىل الؼسؿة بقـفـ طؿؾ بف.
(2)

  

يحصؾ اإلشؽال يف الؿسللة السابؼة فقؿا إذا كان الطالق هق الثالثة،  تيبيُ:

 لعدة، واهلل أطؾؿ.وأما إذا كان رجعقاا فقؿؽـ الخالص مـ ذلؽ إن مل تـتف ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (3/261-271.)الػقائدبدائع  (5/544-545 )الشرح الؿؿتعاكظر:  (1)

  (5/544.)الشرح الؿؿتع( 526/1٢) الؿغـلاكظر:  (2)
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 ٌٖ ي٘ إٔ ٜتعٚد خباَػ١ قبٌ تعٝني املًٛك١ َٓٗٔ؟ ز:5ش َػأي١

  ذكر أهؾ العؾؿ أنَّ لف ذلؽ إذا اكؼضت طدهتـ مجقًعا، ومتك طقـت، أو

خرجت فقفا الؼرطة: فعدهتا مـ حقـ صؾؼفا، خالًفا ٕبل حـقػة، وبعض 

الشافعقة، حقث قالقا: يبدأ مـ حقـ التعققـ.
(1)

  

 يبٝإ; ؾع٢ً َٔ ايعس٠؟إشا َات ايعٚد قبٌ ا ز:6ش َػأي١

طىل مجقع كسائف العدة لؾقفاة يف ققل مجاطة مـ أهؾ العؾؿ، وهؿ: الشعبل، 

 والـخعل، وططاء الخراساين.

وهق ققل أهؾ الحجاز، والعراق: ٕنَّ كؾ واحدة مـفـ يحتؿؾ  قال أبو عبيذ:

 أهنا باققة طىل الـؽاح، وإصؾ بؼاؤه، فتؾزمفا طدتف.

ُف َيْؾَزُم ُكؾَّ َواِحَدةٍ  (: 529/1٢) الؿغـليف   قال ابً قذامة ِحقُح َأكَّ َوالصَّ

ـِ  ََجَؾْق ْٕ ِة اْلَقَفاةِ  :َأُصقُل ا ـْ ِطدَّ
اَلِق  ،مِ ِة الطَّ َؼ  ،َوِطدَّ ـِ َصؾَّ ـْ ِحق

اَلِق مِ َة الطَّ ّـَ ِطدَّ
َلؽِ

ّـَ  َنَّ ُكؾَّ َواِحَدٍة مِـُْف
ِ

ـِ َمْقتِِف: ٕ ـْ ِحق
َة اْلَقَفاِة مِ ُة اْلَقَفاةِ  َوِطدَّ  ،َيْحَتِؿُؾ َأْن َيُؽقَن َطَؾْقَفا ِطدَّ

َؼةُ  َفا اْلُؿَطؾَّ اَلِق  :َوَيْحَتِؿُؾ َأكَّ ُة الطَّ َّٓ بَِلْصَقلِِفَؿا ،َفَعَؾْقَفا ِطدَّ َوَهَذا فِل  ،َفاَل َتْبَرُأ َيِؼقـًا إ

ـِ  اَلِق اْلَبائِ ُة اْلَقفَ  ،الطَّ : َفَعَؾْقَفا ِطدَّ ْجِعلُّ ا الرَّ ْجِعقََّة َزْوَجةٌ  اةِ َفَلمَّ َنَّ الرَّ
ِ

 ه.ابُِؽؾِّ َحاٍل: ٕ

 إشا تعٚد خاَػ١، حِ َات قبٌ تعٝني املًٛك١؟ ز:7ش َػأي١

الخامسة تستحؼ ربع مقراث الـسقة بال خالف بقـ أهؾ العؾؿ، وبؼقة الـسقة 

طىل الخالف السابؼ.
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.528/1٢) الؿغـلاكظر:  (1)

 (.528/1٢) الؿغـلاكظر:  (2)



 564 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 
 إشا اٖزعت املطأ٠ ع٢ً ظٚجٗا أْ٘ طًكٗا، ؾأْهط شيو ايعٚد؟ ز:8ش َػأي١

ة بقـة طىل ذلؽ: قبؾ مـفا، وإٓ فالؼقل ققل الزوج: ٕكف مـؽر، إن كان لؾؿرأ

هذا مـ حقث  «والقؿقـ طؾك مـ أكؽر»: لحديث: انصحيحوطؾقف القؿقـ طىل 

 الؼضاء.

  وأما فقؿا بقـ الؿرأة وبقـ اهلل تعتبرها صؾؼة: فنن كاكت رجعقة بؼقت مع

ٓ يحؾ لؾؿرأة أن  زوجفا، وإن كاكت الطؾؼة الثالثة فجؿفقر أهؾ العؾؿ طىل أكف

تؿؽـف مـ كػسفا، وطؾقفا الػرار مـف إذا قدرت طىل ذلؽ، أو الػداء إذا قدرت 

طؾقف: فنن مل تستطع فال تتزيـ لف، وٓ تؿؽـف مـ كػسفا، وٓ يصقبفا إٓ مغصقبة، 

مؽرهة، وهق ققل جابر بـ زيد، وابـ سقريـ، ومحاد، وأصحاب الؿذاهب 

 إربعة وغقرهؿ.

 ـ، والزهري، والـخعل أكف يستحؾػ، واإلثؿ طؾقف.وُروي طـ الحس 

ِحقُح َما َقاَلُف (: 529-53٢/1٢) الؿغـليف   قال ابً قذامة َوالصَّ

َنَّ َهِذِه َتْعَؾُؿ َأكََّفا َأْجـَبِقٌَّة مِـْفُ 
ِ

ُلقَن: ٕ َوَّ ْٕ َمٌة َطَؾقْفِ  ،ا ْمتِـَاُع  :ُمَحرَّ
ِ

َفَقَجَب َطَؾقَْفا آ

َْجـَبِقَّاِت  َواْلِػَراُر مِـْفُ  ْٕ  .َكَسائِِر ا

َفَحَؽَؿ َلُف  ،َوَأَقاَم بَِذلَِؽ َشاِهَدْي ُزورٍ  ،ادََّطك كَِؽاَح اْمَرَأةٍ َكِذًبا َوَهَؽَذا َلقِ  قال:

ْوِجقَّةِ  َجَفا َتْزِويًجا َباصاًِل َوُسؾَِّؿْت إَلقِْف بَِذلَِؽ  ،اْلَحاكُِؿ بِالزَّ َفاْلُحْؽُؿ فِل  :أَْو َلْق َتَزوَّ

َؼِة َثاَلًثاَهذَ   ه.اا ُكؾِِّف َكاْلُحْؽِؿ فِل الُؿَطؾَّ
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 ٌٖٚ هلا إٔ تطح٘ يف ايضٛض٠ ايػابك١؟ ز:9ش َػأي١

  مجفقر أهؾ العؾؿ طىل أهنا ٓ ترثف، وهق ققل قتادة، وأمحد، والشافعل، وأبل

 يقسػ، وأبل حـقػة، وابـ الؿـذر وغقرهؿ: ٕهنا تعؾؿ أهنا أجـبقة مـف.

  الزوجات ضاهًرا.وقال الحسـ: ترثف: ٕهنا يف حؽؿ 

.ًانصحيح قٌل اجلًيٌز
(1)

  

: وٓ تتزوج حتك ُيظفَر صالقفا، وتعؾؿ ذلؽ، يجلء قال أمحد  

 فقدطقفا، فترد طؾقف، وتعاقب.

ـْ التَّْزِويِج :  قال ابً قذامة
 :َقبَْؾ ُثبُقِت َصاَلقَِفا -يعـل أمحد- َمـََعَفا مِ

َكََّفا فِل َضاِهِر اْلُحْؽِؿ َزْوَج 
ِ

َجْت َغقَْرُه َوَجَب َطَؾقَْفا فِل  ،ُؿَطؾِِّؼ ـُة َهَذا الْ ٕ َفنَِذا َتَزوَّ

لِ  َوَّ ْٕ دُّ إَلك ا ْرِع اْلُعُؼقَبُة َوالرَّ َْمِر  ،َوَيْجتَِؿُع َطَؾقَْفا َزْوَجانِ  ،َضاِهِر الشَّ ْٕ َهَذا بَِظاِهِر ا

 ه.اَوَذاَك بِبَاصِـِفِ 

 إشا ٚط٦ٗا بعس إٔ طًكٗا ح٬ّحا؟ ز:11ش َػأي١

َؼَفا َثاَلًثا(: 531/1٢) الؿغـليف   ذامةقال ابً ق  ،َقاَل َأْحَؿُد: إَذا َصؾَّ

َكََّفا َصاَرْت بِالطَّاَلِق  ،ُأقِقَؿ َطَؾقِْف اْلَحدُّ  :َفَشِفَد َطَؾقِْف َأْرَبَعٌة َأكَُّف َوصِئََفا
ِ

إكََّؿا َأْوَجبَُف ٕ

َْجـَبِقَّاِت  ،َأْجـَبِقَّةً  ْٕ َمٌة َوْصئًا َوكَِؽاًحا َبْؾ ِهَل  ،َفِفَل َكَسائِِر ا َكََّفا ُمَحرَّ
ِ

 .َأَشدُّ َتْحِريًؿا: ٕ

َُة بَِطاَلقِفِ  ،َفنِْن َجَحَد َصاَلَقَفا َوَوصِئََفا قال: َوبَِفَذا  ،َفاَل َحدَّ َطَؾقْفِ  :ُثؿَّ َقاَمْت اْلبَقِـّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.531/1٢) الؿغـلاكظر:  (1)



 566 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

ْعبِلُّ   َوْ  ،َوالثَّْقِريُّ  ،َوَأْهُؾ اْلِحَجازِ  ،َوَمالٌِؽ  ،َقاَل الشَّ ْٕ افِِعلُّ  ،َوَربِقَعةُ  ،َزاِطلُّ َوا  ،َوالشَّ

ـُ الْ  ،َوَأُبق َثْقرٍ  َنَّ َجحْ ـَواْب
ِ

َوَذلَِؽ ُشبَْفٌة فِل َدْرِء  ،َدُه لَِطاَلقِِف ُيقِهُؿـَا َأكَُّف َكِسقَفُ ُؿـِْذِر: ٕ

َٓ َسبِقَؾ َلـَا إَلك ِطْؾِؿ َمْعِرَفتِِف بِالطَّاَلِق َحاَلَة َوْصئِفِ  ،اْلَحدِّ َطـْفُ  َّٓ بِنِْقَراِرِه بَِذلَِؽ  َو َفنِْن  :إ

َكك .َقاَل: َوصِئْتَفا َطالًِؿا بَِلكَّـِل ُكـْت َصؾَّْؼتَفا َثاَلًثا َفُقْعتَبَُر فِقِف َما  ،َكاَن إْقَراًرا مِـُْف بِالزِّ

َكك ْقَراِر بِالزِّ  ه.اُيْعتَبَُر فِل اإْلِ

ا إشا طًل اَطأتى٘ ؾاْكغىت عىستٗا، حىِ تعٚجٗىا، ؾٗىٌ تطجىع مبى         ز:11ش َػأي١

 بكٞ َٔ اي٬ٛم، أّ بث٬ث؟

 هذه الؿسللة لفا ثالث حآت:

أن يطؾؼفا الثالثة، فتـؼضل طدهتا، فتتزوج غقره، ويصقبفا، ثؿ  احلالة األوىل:

يطؾؼفا، وتـتفل طدهتا، ثؿ يتزوجفا إول، فترجع إلقف، ولف طؾقفا ثالث صؾؼات 

 بنمجاع أهؾ العؾؿ. قالف ابـ الؿـذر.

طؾؼفا دون الثالث، ثؿ تعقد إلقف برجعة، أو كؽاح جديد أن ي احلالة الثاىية:

قبؾ زوٍج ثاٍن، ففذه ترجع إلقف طىل ما بؼل مـ صالقفا. قال ابـ قدامة: بغقر خالف 

 كعؾؿف.

أن يطؾؼفا دون الثالث، ثؿ تعقد إلقف بـؽاح جديد بعد زوج  احلالة الثالثة:

 ثاين، فػقفا خالف:

 ء إىل أهنا تعقد إىل إول بؿا بؼل ة، ومجفقر العؾؿاـذهب أكابر الصحاب
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 .صالقفا مـ 

وهذا الؼقل صح طـ طؿر، وأبل بـ كعب، وطؿران، وأبل هريرة، وُروي طـ 

، وهق ققل سعقد بـ الؿسقب، والحسـ، وطبقدة، ومالؽ، طظ، ومعاذ 

بـ اوالشافعل، وأمحد، وإسحاق، والثقري، وأبل طبقد، وأبل ثقر، ومحؿد 

 .قرهؿالحسـ، وابـ الؿـذر وغ

أنَّ طدم اطتبار الطالق السابؼ جاء يف حؼ الؿطؾؼة ثالًثا إذا  :وححتَه يف رلم

 تزوجت زوًجا آخر، فقؼتصر طؾقف.

  وذهب مجاطة مـ أهؾ العؾؿ إىل أهنا ترجع إلقف ولف طؾقفا ثالث صؾؼات، صح

هذا الؼقل طـ ابـ طباس، وابـ طؿر، وهق ققل ططاء، والـخعل، وشريح، وأبل 

 .ل يقسػحـقػة، وأب

أنَّ الزواج بزوج ثاين هدم الثالث الطؾؼات، فقفدم ما دوهنا  :وححتَه يف رلم

 .وبؾ الغؿاممـ باب أوىل، ومال إىل ذلؽ الشقكاين يف 

بلنَّ وطَء الثاين يف هذه الصقرة ٓ يحتاج إلقف يف اإلحالل  :وُأجيب عً رلم

تزويج قبؾ استقػاء لؾزوج إول، فال يغقر حؽؿ الطالق، كقطء السقد: وٕكف 

 .الثالث، فلشبف ما لق رجعت إلقف قبؾ وطء الثاين

، واهلل أطؾؿ.األقسة، وهق رجحف اإلمام ابـ طثقؿقـ  ًانقٌل األًل
(1)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (5/555-556 )الشرح الؿؿتع( -5/1٢1) ابـ أبل شقبة( 532/1٢) الؿغـلاكظر:  (1)

الؿحىل (1989.) 



 568 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 
يٛ قاٍ ايطجٌ ٫َطأت٘: أْت طايل بعس َٛتٞ، أٚ َٛتو، أٚ َىع   ز:12ش َػأي١

 َٛتٞ؟

لٌِؼ َبْعَد َمْقتِل َفنِْن َقاَل: أَْكِت َصا(: 543/1٢) الؿغـليف   قال ابً قذامة

افِِعلُّ  ،َكصَّ َطَؾقِْف َأْحَؿدُ  ،َلْؿ َتْطُؾْؼ  .َأْو َمَع َمْقتِل َأْو َمْقتِؽ ،َأْو َمْقتِؽ  ،َوبِِف َقاَل الشَّ

ـُ بَِؿْقِت َأَحِدِهَؿا َكََّفا َتبِق
ِ

َٓ َكْعَؾُؿ فِقِف ُمَخالًِػا: ٕ َفاَل ُيَصادُِف الطَّاَلُق كَِؽاًحا  ،َو

 ه.اُيِزيُؾفُ 

 إشا قاٍ ٫َطأت٘ ٚأجٓب١ٝ: أذسانُا طايل؟ ز:13ش َػأي١

 أما فقؿا بقـف وبقـ اهلل فقؼبؾ ققلف أكف أراد إجـبقة، ويديـ.

  وأما يف الحؽؿ، فؿذهب أمحد أكف ٓ يؼبؾ ققلف: ٕنَّ الطالق ٓ يؼع طىل

 إجـبقة.

  وطـ أمحد رواية: أكف يؼبؾ ققلف: ٕنَّ الؾػظ يحتؿؾ ذلؽ، وهق ققل

 قر، وأصحاب الرأي.الشافعل، وأبل ث

، واهلل أطؾؿ.ًىرا انقٌل أقسة
(1)

  

إشا نإ اغِ ظٚجت٘ ظٜٓىب، ؾكىاٍ: ظٜٓىب طىايل. ٚقىاٍ: قضىست        ز:14ش َػأي١

 اَطأ٠ٟ أجٓب١ٝ؟

 أما فقؿا بقـف وبقـ اهلل فقديـ، ويؼبؾ مـف.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.-373/1٢) الؿغـلاكظر:  (1)



٬َِّم   569 ٔنَتاُب اي

   وأما يف الحؽؿ، فؿذهب أمحد، والشافعل طدم قبقل ذلؽ مـف: ٕكف خالف

 الظاهر.

 ر كالمف بؿا يحتؿؾف.وقال أصحاب الرأي، وأبق ث قر: يؼبؾ: ٕكف فسَّ
(1)

 

 إٕ مل ٜٓٛ ظٚجت٘، ٫ٚ ا٭جٓب١ٝ؟ ز:15ش َػأي١

َٓ (: 375/1٢) الؿغـليف   قال ابً قذامة َوإِْن َلْؿ َيـِْق َزْوَجتَُف، َو

َْجـَبِقَّةَ  ْٕ َكََّفا َمَحؾُّ الطَّاَلِق، َوالؾَّْػُظ َيْحتَِؿُؾَفا َوَيْصُؾُح لَ  :ا
ِ

َفا، َوَلْؿ َصُؾَؼْت َزْوَجُتُف: ٕ

 ه.اَيْصِرْفُف َطـَْفا، َفَقَقَع بِِف، َكَؿا َلْق َكَقاَها

إن مل يـق فال يؼع: لؿا تؼدم مـ أن الؾػظ الصريح أيًضا يحتاج إىل كقة،  ُ :قهت

 واهلل أطؾؿ. ،ويف الؼضاء ٓ يؼبؾ مـف ذلؽ

 إشا يكٞ أجٓب١ٝ ظٓٗا ظٚجت٘، ؾكاٍ: ؾ١ْ٬، أْت طايل؟ ز:16ش َػأي١

  تطؾؼ: ٕكف أرادها بالطالق وتؾػظ بف كؿا لق صؾؼفا مذهب أمحد أنَّ زوجتف

 وهل غائبة.

 .ومذهب الشافعل طدم وققع الطالق: ٕكف خاصب بالطالق غقرها 

ًانصحيح . ويف مذهب أمحد وجفان فقؿا إذا مل يسؿفا، ًانصحيح قٌل أمحد

 وققطف أيًضا.

لؿؽان: محؾ ذلؽ فقؿا إذا مل يؽـ سبب صالقفا هق رؤيتف لفا يف ذلؽ ا تيبيُ:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.374/1٢) الؿغـلاكظر:  (1)
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لؿا تؼدم مـ أنَّ الطالق إذا كان بسبب غقر صحقح ٓ يؼع، واهلل أطؾؿ.
(1)

  

 إشا يكٞ اَطأت٘، ؾظٓٗا أجٓب١ٝ، ؾكاٍ: أْت طايل؟ ز:17ش َػأي١

.«إكَم إطَمل بالـقات»ٓ يؼع الطالق طـد أهؾ العؾؿ: لحديث: 
(2)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.376/1٢) الؿغـلاكظر:  (1)

  (33/239 ،241.)مجؿقع الػتاوى( 377/1٢) الؿغـلاكظر:  (2)
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 َباب ايسَِّجَعة

َعة ب ايسَِّج  بَا

شفر، مصدر رجع، وهل الؿرة مـ بػتح الراء، وكسرها، والػتح أ السجعة:

 الرجقع. وشرًطا: إطادة الؿطؾؼة غقر البائـ إىل زوجفا بغقر طؼد كؽاح.

 وهل مشروطة بالؽتاب، والسـة واإلمجاع.

 ﴾ک ک ک  گ گ گ    گ ڳ ﴿فؼقلف تعاىل:  أَا يف ايكطإٓ:

 .[228البؼرة: ]

. صؾؼ حػصة، ثؿ راجعفا أنَّ الـبل  فحديث طؿر  ٚأَا َٔ ايػ١ٓ:

 (.6/213(، والـسائل )2283أخرجف أبق داود )

 (، وكذلؽ أحاديث الباب التل سـذكرها.993) الصحقح الؿسـدوهق يف 

 وأمجع الؿسؾؿقن طىل مشروطقة الرجعة، وهل مـ كَِعِؿ اهلل طىل الؿسؾؿقـ.
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ـٍ  (9999) ـِ ُحَصقْ ـْ ِطْؿَراَن ْب ُجِؾ ُيَطؾُِّؼ  َط ـِ الرَّ ُف ُسئَِؾ َط َٓ  َأكَّ ُثؿَّ ُيَراِجُع، َو

َرَواُه َأُبقَداُود َهَؽَذا َمْقُققًفا، . ُيْشِفُد، َفَؼاَل: َأْشِفْد َطَؾك َصاَلقَِفا، َوَطَؾك َرْجَعتَِفا

َوَسـَُدُه َصِحقٌح.
(1)

 

ـَ أَ َوَأْخَرَجُف البَقَْفِؼلُّ بَِؾْػِظ:  ـٍ نَّ ِطْؿَراَن ْب ـْ َراَجَع اْمَرَأَتُف، َوَلْؿ  ُحَصقْ ُسئَِؾ َطؿَّ

.أنَ  ُيْشِفْد، َفَؼاَل: فِل َغقِْر ُسـٍَّة، َفْؾقُْشِفدِ 
(2)

 

بََراكِلُّ فِل ِرَواَيةٍ  َوَزاَد الطَّ
(3)

اهلَل. : َوَيْستَْغِػرِ 
(4)

 

ـِ ُطَؿَر  (9996) ـِ اْب ا َصؾََّؼ اْمَرَأَتُف َقاَل الـَّبِلُّ  َوَط ُمْرُه »: لُِعَؿرَ  ملسو هيلع هللا ىلص أَكَُّف َلـؿَّ

ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.. «َفْؾُقَراِجْعَفا
(5)

 

 ناملسائل واألحكام املستفادة من احلديي

 يًعٚد إضجاع اَطأت٘ املًٛك١ ايطجع١ٝ َا زاَت يف ايعس٠. ز:1ش َػأي١

بعد الطؾؼة أمجع أهؾ العؾؿ طىل أنَّ لؾزوج أن يرجع صؾقؼتف التل قد دخؾ هبا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، ولػظف: )صؾؼت لغقر سـة، وراجعت لغقر سـة، أشفد طىل 2186. أخرجف أبقداود )صرٝس (1)

. وإسـاده حسـ رجالف ثؼات إٓ جعػر بـ سؾقؿان الضبعل فنكف صالقفا وطىل رجعتفا وٓ تعد(

 حسـ الحديث. 

( بنسـاد صحقح مـ صريؼ ابـ سقريـ طـ طؿران، وقد قال 7/373) ســفأخرجف البقفؼل يف  (2)

الجرح الدارقطـل: إن ابـ سقريـ مل يسؿع مـ طؿران، ولؽـ قد أثبت سؿاطف مـف ابـ معقـ كؿا يف 

 . ( والؿثبت مؼدم طىل الـايف. فاإلسـاد صحقح2/296) مسائؾ ابـف صالحكؿا يف  وأمحد والتعديؾ

( وهل أيًضا مـ صريؼ ابـ سقريـ، طـ طؿران. واإلسـاد 18/181) الؽبقرأخرجف الطبراين يف  (3)

 صحقح إىل ابـ سقريـ. 

 بقع.رواية البقفؼل والطبراين لقست مقجقدة يف الؿخطقصتقـ، وهل زيادة مـ الؿط (4)

 تؼدم يف أوائؾ الطالق.  (5)
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ا، وبعد إوىل إذا كان طبًدا ما دامت يف طدهتا، فنذا   إوىل والثاكقة إذا كان ُحرا

 اكؼضت طدهتا: فال رجعة لف.

أنَّ العبد كالحر كؿا تؼدم. ًانصحيحويدل طىل ذلؽ أحاديث الباب،  ُ :قهت
(1)

 

 ٌٖ ٜعترب يف ايطجع١ ضع٢ املطأ٠؟ ز:2ش َػأي١

ْجَعِة ِرَضك : (553/1٢) الؿغـليف   قال ابً قذامة َٓ ُيْعتَبَُر فِل الرَّ َو

َفَجَعَؾ اْلَحؼَّ ، ﴾ڳ گ  گ گ گ  ک ک ک ﴿َتَعاَلك:  َؿْرَأةِ: لَِؼْقِل اهللـالْ 

َْمِر، ، [231البؼرة: ] ﴾پ پ﴿َوَقاَل ُسبَْحاَكُف: ، َلُفؿْ  ْٕ َْزَواَج بِا ْٕ َفَخاَصَب ا

ّـَ اْختِقَاًرا َنَّ الرَّ : َوَلْؿ َيْجَعْؾ َلُف
ِ

ْوِجقَِّة، َفَؾْؿ ُيْعتَبَْر َوٕ ْجَعَة إْمَساٌك لِْؾَؿْرَأةِ بُِحْؽِؿ الزَّ

تِل فِل ُصْؾِب كَِؽاِحفِ  هاَوَأْجَؿَع َأْهُؾ اْلِعْؾِؿ َطَؾك َهَذا.، ِرَضاَها فِل َذلَِؽ، َكَالَّ
(2)

  

 ا٭يؿاظ يف املطاجع١. ز:3ش َػأي١

العبرة  طـد الؿحؼؼقـ مـ أهؾ العؾؿ أنَّ  انصحيحتؼدم يف أبقاب كثقرة أنَّ 

بالؿعاين، وإلػاظ تدل طؾقفا، فالؾػظ الذي يدل طىل الؿعـك يصح بف العؼد، وٓ 

 يشترط لؾعؼقد ألػاظ معقـة.

وقد ذكروا يف ألػاظ الرجعة )راجعتؽ، أو أرجعتؽ، أو ارتجعتؽ، أو 

رددتؽ، أو أمسؽتؽ( وإن قال: تزوجتؽ، أو كؽحتؽ. ففؾ يصح ذلؽ مـف؟ فقف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.553/1٢) الؿغـل( 332/1٢) الشرح الؽبقراكظر:  (1)

  (5/546.)الشرح الؿؿتعواكظر:  (2)
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صحتف إذا كقى اإلرجاع، واهلل أطؾؿ. ًانساجحشافعقة، وجفان لؾحـابؾة، وال

(1)
 

 ٌٖ تؿتكط ايطجع١ إىل ٚيٞ ٚصسام، ٚضع٢ املطأ٠ ٚعًُٗا؟ ز:4ش َػأي١

َٓ ِرَضك الْ  َٓ َصَداٍق، َو ، َو َٓ َتْػتَِؼُر إَلك َولِلٍّ ْجَعَة  َٓ ِطْؾِؿَفاـالرَّ بِنِْجَؿاِع ، َؿْرَأةِ، َو

ـْ أَ 
ْجَعُة إْمَساٌك َلَفا، َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ: لَِؿا َذَكْرَكا مِ ْوَجاِت، َوالرَّ ْجِعقََّة فِل َأْحَؽاِم الزَّ نَّ الرَّ

 ه.اَواْستِبَْؼاٌء لِـَِؽاِحَفا

  :گ    گ ﴿وخالػ ابـ حزم، واشترط إطالم الؿرأة، أو ولقفا: لؼقلف تعاىل 

ومـ مل يػعؾ فؾؿ يرد اإلصالح. ﴾ڳ
(2)

 

 ٌٖ ٜؿط  يف ايطجع١ اإلؾٗاز؟ ز:5ش َػأي١

 ٓن ٕهؾ العؾؿيف هذه الؿسللة قق: 

: اشتراط شاهديـ، وهق ققٌل لؾشافعل، وأمحد يف رواية: لؼقلف تعاىل: األول

، وضاهر [2الطالق: ] ﴾  ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ  ڌ  ڍ﴿

 إمر القجقب، وهق ققل ابـ حزم.

 واستدلقا أيًضا بحديث طؿران بـ حصقـ الذي يف الباب.

وأبل حـقػة،  ٓ تجب الشفادة، بؾ تستحب، وهق ققل مالؽ، الثاىي:

والشافعل يف ققٍل، وأمحد يف ضاهر مذهبف: وذلؽ ٕهنا ٓ تػتؼر إىل قبقل، فؾؿ تػتؼر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرح الؿؿتع( 248/1٢) البقان (9/149 )اإلكصاف( 333/1٢) الشرح الؽبقراكظر:  (1)

(5/547.) 

(2) الؿحىل (199٢.) 
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إىل شفادة، كسائر حؼقق الزوج، وٕنَّ ما ٓ يشترط فقف القيل ٓ يشترط فقف إىل  

إشفاد كالبقع، ولحديث ابـ طؿر: فنكف أمره بالؿراجعة، ومل يلمره باإلشفاد، وٕنَّ 

إلشفاد طىل الطالق والرجعة، وقد أمجعقا طىل صحة الطالق بغقر شفقد، اهلل أمر با

 ، واهلل أطؾؿ.انصحيحهق ًىرا انقٌلفؽذلؽ الرجعة، 

وجقب اإلشفاد إذا راجعفا بدون طؾؿفا،  ورجح اإلمام ابـ طثقؿقـ 

.قسيتوهق 
(1)

 

 ايطجع١ٝ ظٚج٠١ هلا أذهاّ ايعٚج١ يف أَٛض نثري٠. ز:6ش َػأي١

يالؤه، ولعاكف، والطالق طـد الجؿفقر، واإلرث مـفا أكف يؾحؼفا ضفاره، وإ

باإلمجاع، وطؾقف الـػؼة، والسؽـك لفا كالزوجة، بؾ هل زوجتف.
(2)

 

 ٌٖ ٜباح يعٚجٗا ٚط٪ٖا، ٚاشب٠ًٛ بٗا َٚباؾطتٗا؟ ز:7ش َػأي١

  ،مـ أهؾ العؾؿ مـ قال: يباح لف ذلؽ. وهق ضاهر مذهب أمحد، وأبل حـقػة

، [228البؼرة: ] ﴾  ک ک ک ﴿: وابـ حزم: ٕهنا ما زالت زوجة لف، قال تعاىل

وٕنَّ اهلل طزوجؾ هناها أن تخرج مـ بقتف: فدل طىل جقاز ذلؽ لف، ولؼقلف تعاىل: 

 .[3٢/الؿعارج:6الؿممـقن: ] ﴾ ڤ  ڤ ڤ ﴿

  ومـفؿ مـ قال: ٓ يجقز لف آستؿتاع هبا، وٓ مباشرهتا، والـظر إلقفا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/548.)الشرح الؿؿتع( 199٢) الؿحىل (4/388 )الـقؾ( 559/1٢) الؿغـلاكظر:  (1)

 (.336/1٢) الشرح الؽبقر( 199٢) الؿحىلاكظر:  (2)
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رواية، واستدلقا طىل بشفقة، وهق ققل ططاء، ومالؽ، والشافعل، وأمحد يف  

، وكان ذلؽ أكف صؾؼ امرأتف وهل يف مسؽـ حػصة  ذلؽ بلثر ابـ طؿر 

صريؼف إىل الؿسجد، فؽان يسؾؽ الطريؼ أخر مـ أدبار البققت كراهقة أن 

( بنسـاد صحقح، وُكِؼؾ هذا 7/372يستلذن طؾقفا حتك راجعفا. رواه البقفؼل )

ا مطؾؼة فؽاكت محرمة كؿا لق صؾؼفا الؼقل طـ ططاء، وطؿرو بـ ديـار: وٕهن

 بعقض واحدًة.

أكف ٓ يجقز لف وصمها: إٓ إذا كقى  انصحيح :ُ نو قبل أثٌ عجد اهلل غفس اهللُ

الؿراجعة، واهلل أطؾؿ.
(1)

  

 إشا ٚط٧ اَطأت٘، ؾٌٗ حيضٌ بصيو ايطجع١؟ ز:8ش َػأي١

 :يف هذه الؿسللة أققال ٕهؾ العؾؿ 

ٓ، وهذا ققل سعقد بـ  : يؽقن رجعة، سقاء كقى بف اإلرجاع أماألول

الؿسقب، والحسـ، وابـ سقريـ، وططاء، وصاوس، والزهري، والثقري، 

وإوزاطل، وابـ أبل لقىل، وأمحد يف ضاهر مذهبف، والحـػقة: ٕكف بقصئف لفا 

 ارتضاها زوجة لف.

يؽقن رجعة إذا كقى بذلؽ اإلرجاع، وهذا ققل مالؽ، وإسحاق،  الثاىي:

ه مجاطة مـ الحـابؾة، مـفؿ: شقخ اإلسالم، وصححف وأمحد يف رواية، واختار

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 البقان (199- )الؿحىل( -336/1٢) الشرح الؽبقر( 554/1٢) الؿغـلاكظر:  (1)

(1٢/245.) 
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 طثقؿقـ. ابـ 

ٓ تؽقن رجعة بذلؽ، وهق ققل الشافعل، والؾقث، وأبل ثقر، وأبل  الثالث:

قالبة، وجابر بـ زيد، وأمحد يف رواية، وابـ حزم، فال رجعة طـدهؿ إٓ بالؽالم: 

 ، وذلؽ يحصؾ بالؽالم.[231البؼرة: ] ﴾پ پ﴿لؼقلف تعاىل: 

، وهق «إكَم إطَمل بالـقات»الؼقل الثاين: لحديث:  ح شقخـا مؼبؾ ورج

، واهلل أطؾؿ.أقسة فيًب يظيس
(1)

 

 إشا باؾطٖا، أٚ قبًٗا، أٚ حنٛ شيو، ؾٌٗ تعترب ضجع١؟ ز:9ش َػأي١

  ،أكثر أهؾ العؾؿ طىل طدم حصقل الرجعة بذلؽ، وهق ققل أمحد، ومالؽ

تعؾؼ بف إيجاب العدة، والشافعل، وإسحاق، وإوزاطل وغقرهؿ: ٕكف أمر ٓ ي

 وٓ الؿفر فال تحصؾ بف الرجعة.

  وقال أبق حـقػة، والثقري: يحصؾ بذلؽ الرجعة، وكذا لؿسفا بشفقة، وزاد

أبق حـقػة: الـظر إىل فرجفا. وهق ققل بعض الحـابؾة، وقال بف بعض الؿالؽقة: 

.تػسقر الؼرصبلإذا كقى اإلرجاع. كؿا يف 
(2)

 

(: وضاهر ققلف )والرجعقة زوجة (9/151 )فاإلكصاقال صاحب  تيبيُ:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الؿحىل (9/152 )اإلكصاف( -559/1٢) الؿغـل( 337/1٢) الشرح الؽبقراكظر:  (1)

(199٢ )البقان (1٢/247 )الشرح الؿؿتع (5/551 )مجؿقع الػتاوى (2٢/381.) 

 الؿغـل (9/152-153 )اإلكصاف( 338/1٢) الشرح الؽبقر( 199٢) الؿحىلاكظر:  (2)

(1٢/56٢.) 
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أكف  الؿغـلأنَّ لفا الؼسؿ، وهق ضاهركالم أكثر إصحاب، وصرح الؿصـػ يف  

ٓ قسؿ لفا، ذكره يف الحضاكة طـد ققل الخرقل )وإذا أخذ القلد مـ إم إذا 

تزوجت ثؿ صؾؼت(. وطـد الحـػقة ٓ قسؿ لفا إٓ إن كان يؼصد مراجعتفا.
(1)

 

 تعًٝل ايطجع١ بؿط ؟ ٌٖ ٜضس ز:11ش َػأي١

  ،)مذهب الحـابؾة، والشافعقة طدم صحة ذلؽ، كؼقلف: )راجعتؽ إن شئت

أو يؼقل: )كؾؿا صؾؼتؽ فؼد راجعتؽ( أو ما أشبف ذلؽ. وحجتفؿ يف طدم صحة 

الرجعة: أكف استباحة بضع بعؼد، فقشترط تـجقزه، وٕنَّ هذا يدل طىل طدم الرغبة 

إكقدة يف الرجقع.
(2)

 

(: ولؽـ هذا 5/552) الشرح الؿؿتعيف   ابً عثينني قال اإلماو

التعؾقؾ طؾقؾ: فؽقكف ملخقًذا بالتعؾقؾ أكف إرجاع اشترط تـجقزه ففذا تعؾقؾ لؾحؽؿ 

بالحؽؿ، فال يؼبؾ، لق قؾت: يجب طىل اإلكسان أن يصظ مع الجؿاطة: ٕكف يجب 

إرجاٌع يشترط فقف  أن يصظ مع الجؿاطة. ففذا لقس بدلقؾ. فنذا قؾـا: إنَّ الرجعة

التـجقز: فال يصح معؾًؼا بشرط. قؾـا: هذا تعؾقؾ بالحؽؿ: فال يؼبؾ. وأما ققلفؿ: 

)إكف ٓ يدل طىل الرغبة( ففذا أيًضا فقف كظر، فؼد يعؾؼف اإلكسان طىل شرط: ٕكف 

: إن مل ترجع أم إوٓد يف -وهق غرض صحقح-يريد أن يتؿفؾ، مثؾ أن يؼقل لفا 

إولققـ، أو قبؾ أن تحقض الحقضة الثالثة: فلكت مراجعة. ففذا خالل الحقضتقـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) رد الؿحتار طىل الدر الؿختار (5/39.) 

 (.25٢/1٢) البقان( 562/1٢) الؿغـلاكظر:  (2)
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غرض صحقح، مؼصقد: فننَّ إصؾ يف غقر العبادات الحؾ، حتك يؼقم دلقؾ طىل  

الؿـع: ولفذا ففـاك ققٌل لبعض أهؾ العؾؿ أهنا تصح الرجعة الؿعؾؼة بشرط، وهذا 

 الؼقل أصح: ولفذا قال الـاضؿ:

 امــع           عـبـــادة إال بـــنذن الـشــــارعواألصـل يف األشقـاء حـل و

، مجعـا اهلل قٌل قٌي ما ذكره اإلمام العثقؿقـ  :ُ نو قبل أثٌ عجد اهلل غفس اهللُ

 وإياه يف ضؾ طرشف يقم ٓ ضؾ إٓ ضؾف.

إشا ناْىىىت املىىىطأ٠ ذىىىا٬َ بىىىىاحٓني، ؾٛيىىىست أذىىىسُٖا، ؾٗىىىٌ يىىىى٘        ز:11ش َػأي١

 ايطجع١ قبٌ ٫ٚز٠ ايثاْٞ؟

 ائ﴿ىل أنَّ لف الرجعة مامل تضع الثاين: لؼقلف تعاىل: طامة أهؾ العؾؿ ط 

، واسؿ الحؿؾ متـاول لؽؾ ما يف [4الطالق: ] ﴾وئ وئ ەئ ەئ ائ

 البطـ.

  .ًانصحيح قٌل اجلًيٌزوقال طؽرمة: تـؼضل العدة بقضع إول. 

ُـّ َأنَّ َقتَاَدَة َكاَضَر ِطْؽِرَمَة فِل َهَذا:  قال ابً قذامة ُة: َفَؼاَل ِطْؽِرمَ  ،َوَأُض

. ـِ ُتَفا بَِقْضِع أََحِد اْلَقَلَدْي َج؟ َتـَْؼِضل ِطدَّ َٓ  َفَؼاَل َلُف َقتَاَدُة: َأَيِحؾُّ َلَفا بَِلْن َتتََزوَّ  .َقاَل: 

َكََّفا  َقاَل: ُخِصَؿ اْلَعبُْد.
ِ

ٕ : َوَلْق َخَرَج َبْعُض اْلَقَلِد، َفاْرَتَجَعَفا َقبَْؾ َأْن َتَضَع َباقِقَُف َصحَّ

ـِ .َلْؿ َتَض  ـْ َوَلَدْت َأَحَد اْلَقَلَدْي هاْع َجِؿقَع َحْؿؾَِفا، َفَصاَرْت َكَؿ
(1)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.339/1٢) الشرح الؽبقر( 555-556/1٢) الؿغـلاكظر:  (1)
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 إشا ضاجع اَطأت٘ يف ضز٠ أذسُٖا؟ ز:12ش َػأي١

ةِ َأَحِدِهَؿا، َفنِْن َراَجَعَفا فِل رِ (: 562/1٢) الؿغـليف   قال ابً قذامة دَّ

. َٓ َيِصحُّ ُف  ُف اْستِبَاَحُة ُبْضٍع َوُهَق َصِحقُح َمذْ  َفَذَكَر َأُبق اْلَخطَّاِب َأكَّ َكَّ
ِ

ٕ : افِِعلِّ َهِب الشَّ

َة ُتـَافِل  دَّ ْجَعَة َتْؼِريُر الـَِّؽاِح، َوالرِّ َنَّ الرَّ
ِ

ةِ، َكالـَِّؽاِح، َوٕ دَّ َمْؼُصقدٍ، َفَؾْؿ َيِصحَّ َمَع الرِّ

ُؾ  َذلَِؽ، َفَؾْؿ َيِصحَّ اْجتَِؿاُطُفَؿا. ةِ. َوَقاَل اْلَؼاِضل: إْن ُقْؾـَا: َتتََعجَّ دَّ َلْؿ  اْلُػْرَقُة بِالرِّ

َكََّفا َقْد َباَكْت بَِفا.
ِ

ْجَعُة: ٕ ُؾ اْلُػْرَقُة. َتِصحَّ الرَّ َٓ َتتََعجَّ ْجَعُة َمْقُققَفةٌ  َوإِْن ُقْؾـَا:  إْن  ،َفالرَّ

ةِ ـَأْسَؾَؿ الْ  َّا َأكَّ  :ُؿْرَتدُّ مِـُْفَؿا فِل اْلِعدَّ َكَّـَا َتبَقّـَ
ِ

ْجَعُة: ٕ ْت الرَّ ُف اْرَتَجَعَفا فِل كَِؽاِحِف، َصحَّ

ةِ  ُة، َكَؿا َلْق َلْؿ ُيَطؾِّْؼ، َوإِْن َلْؿ ُيْسؾِْؿ فِل اْلِعدَّ دَّ ُف َكْقُع إْمَساٍك، َفَؾْؿ َتْؿـَْع مِـُْف الرِّ َكَّ
ِ

 :َوٕ

ْجَعِة. َّا َأنَّ اْلُػْرَقَة َوَقَعْت َقبَْؾ الرَّ َوَهَؽَذا  ،قَاُر َأبِل َحامِدٍ َواْختِ ، ُؿَزكِّل ـَوَهَذا َقْقُل الْ  َتبَقّـَ

ه.اَيـْبَِغل َأْن َيُؽقَن فِقَؿا إَذا َراَجَعَفا َبْعَد إْساَلِم َأَحِدِهَؿا
(1)

  

أنَّ الـؽاح مقققف إذا حصؾ الخالف يف الديـ، وطىل  انساجحتؼدم أنَّ  ُ :قهت

 هذا فتصح الرجعة، واهلل أطؾؿ.

 ْكغت؟إشا ضاجع ايعٚد اَطأت٘، ؾاٖزعت إٔ عستٗا قس ا ز:13ش َػأي١

ـٍ يؿؽـ  ذكر أهؾ العؾؿ أنَّ الؿرأة يؼبؾ ققلفا فقؿا إذا ادطت ذلؽ يف زم

 .[228البؼرة: ] ﴾ڎ  ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿اكؼضاؤها فقف طادة: لؼقلف تعاىل: 

ب البخاري يف  ( مـ كتاب الحقض[: باب إذا 24]باب: ) صحقحفوَبقَّ

لحؿؾ فقؿا يؿؽـ حاضت يف شفر ثالث حقض، وما يصدق الـساء يف الحقض، وا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.25٢/1٢) البقانواكظر:  (1)
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 مـ الحقض. 

وُيذكر طـ طظ، وشريح: إن جاءت ببقـة مـ بطاكة أهؾفا مؿـ يرضك  قال:

 ديـف أهنا حاضت ثالًثا يف شفٍر: صدقت. وهق مـ صريؼ الشعبل طـفؿا.

 وكؼؾ ذلؽ البخاري طـ ططاء، والـخعل.

: ففمٓء كؾفؿ يؼقلقن: -بعد أن وصؾ أثار الؿذكقرة-  قال ابً سجب

الؿراة قد تـؼضل طدهتا يف شفر واحد بثالثة أقراء، وهق ققل كثقر مـ العؾؿاء  إنَّ 

 مـفؿ: مالؽ، وأمحد، وإسحاق وغقرهؿ.

آختالف يف إقراء، هؾ هل  أذسُٖا:وهذا يـبـل طىل أصؾقـ:  قال:

 آختالف يف مدة أقؾ الحقض، وأقؾ الطفر. ٚايثاْٞ:إصفار، أم الحقض؟ 

 .ثؿ ذكر الخالف يف ذلؽ

  ق يف دطقى اكؼضاء العدة يف أقؾ مـ ستقـ ومذهب أبل حـقػة: ٓ ُتَصدَّ

 يقًما.

 .وقال أبق يقسػ ومحؿد: ٓ تصدق إٓ يف كؿال تسعة وثالثقـ يقًما 

 .وقال سػقان الثقري: ٓ تصدق يف أقؾ مـ أربعقـ يقًما 

 .وقال الحسـ بـ صالح: ٓ تصدق يف أقؾ مـ مخسة وأربعقـ يقًما 

: ومل يذكر همٓء أنَّ دطقاها ٓ تؼبؾ إٓ ببقـة، وهق ققل  قال ابً سجب
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 الخرقل مـ أصحابـا. 

والؿـصقص طـ أمحد أنَّ دطقى اكؼضاء العدة يف شفر ٓ تؼبؾ بدون بقـة  قال:

تشفد بف مـ الـساء، ودطقى اكؼضائفا يف زيادة طىل شفر تؼبؾ بدون بقـة: ٕنَّ 

 الؿرأة ممتؿـة طىل حقضفا.

 إكؿا يؼبؾ ذلؽ بغقر بقـة يف حؼ مـ لقس لفا طادة مستؼرة، ومـفؿ مـ قال :

 فلما مـ لفا طادة مـتظؿة: فال تصدق إٓ ببقـة طىل إصح.

  وقال إسحاق، وأبق طبقد: ٓ تصدق يف أقؾ مـ ثالثة أشفر: إٓ أن تؽقن لفا

طادة معؾقمة قد طرففا بطاكة أهؾفا الؿرتضك ديـفؿ، وأماكتفؿ، فقعؿؾ هبا حقـئٍذ، 

ومتك مل يؽـ كذلؽ فؼد وقعت الريبة، فقحتاط، وتعدل إقراء بالشفقر كؿا يف 

 ( مـ كتاب الحقض[.24]باب:) الػتح كتفكا حؼ أيسة والصغقرة.

(: فصار لفا ثالث 5/559) الشرح الؿؿتعيف   قال اإلماو ابً عثينني

 حآت:

ضاؤها فقف، ففذه ٓ أن تدطل اكؼضاء العدة يف زمـ ٓ يؿؽـ اكؼ احلال األوىل:

 تسؿع بقـتفا أصاًل، وٓ يؾتػت إلقفا الؼاضل.

أن تدطل اكؼضاءها يف زمـ مؿؽـ، لؽـف بعقد، وكادر، ففذه  احلال الثاىية:

 تسؿع، ولؽـ ٓ تؼبؾ إٓ ببقـة.

أن تدطل اكؼضاءها يف زمـ يؿؽـ اكؼضاؤها فقف، وٓ يـدر أن  احلال الثالثة:
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ا كثقر، مثؾ لق ادطت اكؼضاءها يف مدة شفريـ، ففذا تـؼضل فقف، أي: أنَّ مثقالهت 

أمر يؼع كثقًرا، فتؼبؾ بال بقـة: وذلؽ ٕنَّ هذا أمر مؿؽـ وكثقر، فؾقس هـاك ما 

 ه.ا﴾ ڎ  ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿يؿـع ققلفا: لؼقلف تعاىل: 

هذا فقؿا إذا ادَّطت اكؼضاء العدة بالحقض، وأما إذا ادطت اكؼضاءها بقضع 

 الحؿؾ:

ِطَل َوْضَع اْلَقَلِد لِتََؿاٍم، أَْو َأكََّفا َأْسَؼَطتُْف َقبَْؾ ل ابً قذامة: فقا ا َأْن َتدَّ َٓ َيْخُؾق إمَّ

ـِ  َفنِنِ  :َكَؿالِفِ  ـْ ِحق
ـْ ِستَِّة َأْشُفٍر مِ

ادََّطْت َوْضَعُف لِتََؿاٍم، َفاَل ُيْؼبَُؾ َقْقُلَفا فِل َأَقؾَّ مِ

ـْ َذلَِؽ، َوإِْن ادََّطْت أَكََّفا َأْسَؼَطتْفُ إْمَؽاِن اْلَقْطِء َبْعَد اْلعَ 
َٓ َيْؽُؿُؾ فِل َأَقؾَّ مِ ُف  َكَّ

ِ
 :ْؼِد: ٕ

َنَّ 
ِ

ـِ إْمَؽاِن اْلَقْطِء َبْعَد َطْؼِد الـَِّؽاِح: ٕ ـْ ِحق
ـَ َيْقًما مِ ـْ َثَؿاكِق

َلْؿ ُيْؼبَْؾ َقْقُلَفا فِل أََقؾَّ مِ

ةُ  ـَ َيْقًما،  :َما َأَتك َطَؾقِْف َثَؿاُكقَن َيْقًما َأَقؾَّ َسْؼٍط َتـَْؼِضل بِِف اْلِعدَّ َكَُّف َيُؽقُن ُكْطَػًة َأْرَبِعق
ِ

ٕ

ُة َقبْ  َٓ َتـَْؼِضل بِِف اْلِعدَّ ، َو ـَ ـَ َيْقًما، ُثؿَّ َيِصقُر ُمْضَغًة َبْعَد الثََّؿاكِق َؾ ُثؿَّ َيُؽقُن َطَؾَؼًة َأْرَبِعق

.َوَهَذا ، َأْن َيِصقَر ُمْضَغًة بَِحالٍ  افِِعلِّ  َضاِهُر َقْقِل الشَّ

َنَّ  :اْلِؼْسُؿ الثَّالُِث  قال:
ِ

ُفقِر، َفاَل ُيْؼبَُؾ َقْقُلَفا فِقِف: ٕ تَِفا بِالشُّ ِطَل اْكِؼَضاَء ِطدَّ َأْن َتدَّ

ْوِج فِقفِ  ْختاَِلِف فِل َوْقِت الطَّاَلِق، َواْلَؼْقُل َقْقُل الزَّ
ِ

، اْلِخاَلِف فِل َذلَِؽ َيـْبَـِل َطَؾك آ

ـْ  تَِفا: لِقُْسِؼَط َط ْوُج اْكِؼَضاَء ِطدَّ ِطَل الزَّ َّٓ َأْن َيدَّ  َفقَُؽقُن اْلَؼْقُل َقْقَلُف فِقَؿا َيـْبَـِل َطَؾقِْف، إ

اٍل. ِة. َكْػِسِف َكَػَؼتََفا، مِثُْؾ َأْن َيُؼقَل: َصؾَّْؼُتِؽ فِل َشقَّ  َفتَُؼقَل ِهَل: َبْؾ فِل ذِي اْلِحجَّ
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ه.اَفاَفاْلَؼْقُل َقْقلُ 

(1)
 

 إشا ازع٢ ايعٚد املطاجع١ ٚأْهطت شيو املطأ٠؟ ز:14ش َػأي١

إذا ادطك ذلؽ يف زمـ طدهتا أكف راجعفا بإمس، أو قبؾ شفر، أو كحق ذلؽ: 

قبؾ ققلف: ٕكف يؿؾؽ الرجعة يف ذلؽ الحقـ، فلوىل أن يصح إقراره هبا، ويؿؾؽ 

 العؾؿ. ذلؽ، وهذا ققل الحـابؾة، والشافعقة، وأصحاب الرأي وغقرهؿ مـ أهؾ

وإذا ادطك ذلؽ الزوج بعد اكؼضاء طدهتا، فقؼقل: كـت راجعتؽ يف طدتؽ. 

فلكؽرتف: فالؼقل ققلفا بنمجاطفؿ، قالف ابـ قدامة: ٕكف ادطاها يف زمـ ٓ يؿؾؽفا، 

وإصؾ طدمفا، وحصقل البقـقكة، وطؾقفا القؿقـ طـد أكثرهؿ.
(2)

  

 ت٘؟َٔ ضاجع اَطأت٘ ٚيٝؼ قاصّسا اإلص٬ح ٌٖ تضس ضجع ز:15ش َػأي١

 گ گ  ک ک ک ﴿مـ راجع قاصًدا اإلضرار وقع يف اإلثؿ: لؼقلف تعاىل: 

 .[228البؼرة: ] ﴾ڳ گ    گ

البؼرة: ] ﴾ٹ ٿ ٿ ٿ  ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ﴿وققلف تعاىل: 

 ، وهذا مجؿع طؾقف.[231

  ومجفقر العؾؿاء طىل أكف إن فعؾ ذلؽ صحت الرجعة، ويلثؿ طىل ذلؽ

 .﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ﴿الؼصد: لؼقلف: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ([.24ٓبـ رجب ]كتاب الحقض باب: ) الػتح( 563-566/1٢) الؿغـلاكظر:  (1)

  (3/122.)الؼرصبل( 567/1٢) الؿغـلاكظر:  (2)
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  قخ اإلسالم، وابـ حزم إىل طدم صحة الرجعة بذلؽ.وذهب ش 

يف تػسقر سقرة البؼرة: ٓ حؼ لؾزوج يف الرجعة   وقال اإلماو ابً عثينني

، وقال بعض أهؾ العؾؿ: إنَّ ﴾ڳ گ    گ ﴿إذا مل يرد اإلصالح: لؼقلف تعاىل: 

هذا لقس طىل سبقؾ الشرط، ولؽـف طىل سبقؾ اإلرشاد. وهق خالف ضاهر أية، 

 هالقاجب إبؼاء أية طىل ضاهرها: فؾقس لف أن يراجع إٓ هبذا الشرط.او

 وكالمف يحتؿؾ أكف أراد طدم صحة الرجعة إذا وقعت كذلؽ.

: والصحقح أكف إذا مل يرد اإلصالح: ٓ يؿؾؽ تػسقرهيف   وقال الظعذي

 هذلؽ كؿا هق ضاهر أية الؽريؿة.ا

(: فالرجعة بؼصد -1/157) أضقاء البقانيف   وقال الؼيقيطي

الؿصرح بف  ﴾ڳ گ    گ ﴿اإلضرار حرام إمجاًطا كؿا دل طؾقف مػفقم الشرط 

، وصحة الرجعة حقـئذ باطتبار [231البؼرة: ] ﴾ٺ ٺ ڀ ڀ﴿يف ققلف: 

ضاهر إمر، فؾق صرح لؾحاكؿ بلكف ارتجعفا بؼصد اإلضرار: ٕبطؾ رجعتف كؿا 

 هذكركا، والعؾؿ طـد اهلل تعاىل.ا

إن قصد اإلضرار بالؿراجعة، وأضفر ذلؽ: مل  :ُ نو عجد اهلل غفس اهللُقبل أثٌ 

تصح الرجعة، وٓ يؿؽـ مـفا، وإن مل يظفر ذلؽ: صحت الرجعة واإلثؿ طؾقف، 

واهلل أطؾؿ.
(1)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.199٢) الؿحىل تقضقح إحؽامو ابـ الجقزيو تػسقر الؼرصبلواكظر:  (1)
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إشا طًل اَطأتى٘، حىِ ضاجعٗىا، حىِ طًكٗىا قبىٌ زخٛيى٘ بٗىا، ؾٗىٌ           ز:16ش َػأي١

 تػتأْـ ايعس٠، أّ تبين؟

 ا تبـل طىل العدة السابؼة، وهق ققل ططاء، ذهب مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ إىل أهن

ورواية طـ أمحد، وققل لؾشافعل: ٕنَّ الرجعة مل يتصؾ هبا دخقل: فؾؿ يجب 

 بالطالق مـفا طدة كؿا لق كؽحفا ثؿ صؾؼفا قبؾ الدخقل.

  وذهب أكثر أهؾ العؾؿ إىل أهنا تستلكػ العدة: ٕكف صالق جديد يف زوجة قد

بـ ديـار، وأبل قالبة، وجابر بـ زيد،  روجعت، وهق ققل صاوس، وطؿرو

وإسحاق، وأمحد يف رواية، وققل لؾشافعل، وأبل ثقر، وأبل طبقد، والثقري، 

 وأصحاب الرأي، وابـ الؿـذر.

  :وحؽك أبق الخطاب طـ مالؽ: إن قصد اإلضرار هبا: بـت وإٓ استلكػت

 .﴾ڳ گ    گ ﴿ٕنَّ اهلل تعاىل جعؾ الرجعة لؿـ أراد اإلصالح بؼقلف: 

قٌل  فبنصحيح، وإن مل يعؾؿ: انقٌل قسيتإن طؾؿ مـف أكف أراد ذلؽ: ففذا  ُ :قهت

، واهلل أطؾؿ.اجلًيٌز
(1)

  

إشا ازعىى٢ ظٚد ا٭َىى١ بعىىس عىىستٗا أْىى٘ نىىإ ضاجعٗىىا يف عىىستٗا،         ز:17ش َػأي١

 ؾأْهطت ا٭١َ، ٚصسق٘ ايػٝس؟

  مجفقر العؾؿاء طىل أنَّ الؼقل ققل إمة: ٕهنا هل الؿـؽرة، وهل محؾ

 ، وهق ققل أمحد، ومالؽ، والشافعل، وأبل حـقػة، وأبل ثقر وغقرهؿ.اإلرجاع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.571/1٢) الؿغـلاكظر:  (1)
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   وقال أبق يقسػ ومحؿد: الؼقل ققل الزوج: ٕنَّ سقدها أقر طؾقفا وهل

.ًانصحيح انقٌل األًلمؾؽ لف. 
(1)

  

 إٕ خايع ظٚجت٘، أٚ ؾػذ، حِ ْهرٗا يف عستٗا، حِ طًكٗا؟ ز:18ش َػأي١

 ـ قدامة طدم الخالف يف ذلؽ.أما إن دخؾ هبا فعؾقفا العدة باإلمجاع، وذكر اب

 وأما إن مل يؽـ دخؾ هبا فؿذهب الحـابؾة أهنا تبـل. 

  وطـ أمحد رواية أهنا تستلكػ، وهق ققل الحـػقة: ٕنَّ الـؽاح أققى مـ

 الرجعة، ولق صؾؼفا بعد الرجعة استلكػت العدة: ففـا أوىل.

طدة كؿا  أكف صالق مـ كؽاح مل يصبفا فقف: فؾؿ يجب بف :وححة القول األول

 لق كؽحفا بعد اكؼضاء طدهتا.

هذه الؿسللة تعتبر تػريًعا طىل مذهب الجؿفقر يف أن الخؾع يحتاج إىل  تيبيُ:

طدة كعدة الؿطؾؼة، والذي كختاره أن طؾقفا آستبراء، ٓ العدة.
(2)

  

إشا ضاجعٗىىا ظٚجٗىىا يف عىىستٗا، ٚمل تعًىىِ، ؾتعٚجىىت بىى خط بعىىىس        ز:19ش َػأي١

 اْكغا٤ ايعس٠؟

 أكف إذا أقام البقـة طىل ذلؽ: ثبت أهنا زوجتف، وأنَّ كؽاح  أكثر الػؼفاء طىل

الثاين فاسد: ٕكَّف تزوج امرأة غقره، وُترد إىل إول، سقاء دخؾ هبا الثاين، أو مل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (3/122-123.)تػسقر الؼرصبل( -569/1٢) الؿغـلاكظر:  (1)

 (.572/1٢) الؿغـلاكظر:  (2)
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يدخؾ هبا، وهق ققل أمحد، والشافعل، وأبل طبقد، والثقري، وأصحاب الرأي،  

ســ ، ولؿحىلامـ صرٍق تحتؿؾ التحسقـ كؿا يف  وُروي ذلؽ طـ طظ 

 ، وهق ققل الظاهرية إٓ ابـ حزم.مصـػ ابـ أبل شقبةو البقفؼل

  .وقال بعضفؿ: إن دخؾ هبا الثاين: ففل امرأتف، وإن مل يدخؾ هبا: ففل لألول

وهذا ققل مالؽ، ومجاطة مـ أصحابف، ورواية طـ أمحد، وهق ققل سعقد بـ 

واحد مـفؿا طؼد طؾقفا وهل  الؿسقب، وطبدالرمحـ بـ الؼاسؿ، وكافع: ٕنَّ كؾ

مؿـ يجقز لف العؼد طؾقفا يف الظاهر، ومع الثاين مزية الدخقل، فؼدم هبا، وهذا 

مصـػ ابـ أبل و الؿحىلالؼقل ُروي طـ طؿر مـ صرق يحسـ هبا كؿا يف 

، وطزا ابـ حزٍم هذا الؼقل لؾقث، وإوزاطل أيًضا. وروى ابـ الؼاسؿ طـ شقبة

 ا الؼقل لؾؼقل إول.مالؽ أكف رجع طـ هذ

  وذهب ابـ حزم إىل أهنا لؾزوج الثاين مطؾًؼا، ويشترط طـده يف الرجعة

 گ    گ ﴿اإلطالم: ٕكف إذا مل ُيعؾؿ فؾؿ يرد اإلصالح، واهلل طز وجؾ يؼقل: 

 .﴾ڳ

 ، وباهلل التقفقؼ.انقٌل األًلهق  -واهلل أطؾؿ-ًانصحيح 

دة مع قدرتف طىل إطالمفا، أو إذا قصد كتؿ الؿراجعة حتك اكتفت الع تيبيُ:

ولقفا: فال رجعة لف، وهل لؾزوج الثاين، وبذلؽ قضك شريح، وقال: لقس لف إٓ 

 فسقة الضبع. وصح ذلؽ طـ الحسـ، وجابر بـ زيد.
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(: وٓ تصؾح الرجعة 273)ص آختقاراتكؿا يف   قال ػيخ اإلطالو

 .الشايفمع الؽتؿان بحال، وذكره أبق بؽر يف 

وي طـ أبل صالب قال: سللت أمحد طـ رجؾ صؾؼ امرأتف وراجعفا، ور قال:

هواستؽتؿ الشفقد حتك اكؼضت العدة؟ قال يػرق بقـفؿا، وٓ رجعة لف طؾقفا.ا
(1)

 

إن دخؾ هبا الثاين: ثبت لفا الؿفر: ٕكف وطء شبفة، وٓ تحؾ لألول فسع: 

 حتك تعتد مـ الثاين.

لرجعة، أو طؾؿ أحدمها: فالـؽاح إن تزوجفا الثاين مع طؾؿفؿا با فسع آخس:

باصؾ بغقرخالف، والقطء محرم طىل مـ طؾؿ مـفؿا، وحؽؿف حؽؿ الزاين يف الحد 

 وغقره.

 إشا مل ٜهٔ ملسعٞ ايطجع١ ب١ٓٝ؟ ز:21ش َػأي١

إذا مل يؽـ لؿدطل الرجعة بقـة، فنما أن يـؽرا ققلف، وإما أن يؼباله: فنن أكؽراه 

لف بالرجعة: ثبت، والحؽؿ فقف كؿا مجقًعا: فالـؽاح صحقح يف حؼفؿا، وإن اطترفا 

 لق قامت بف البقـة سقاء.

وإن أقر لف الزوج وحده: فؼد اطترف بػساد كؽاحف فتبقـ مـف، وطؾقف مفرها إن 

كان بعد الدخقل، أو كصػف إن كان قبؾف: ٕكف ٓ يصدق طىل الؿرأة يف إسؼاط 

ثاين طؾقفا، وإكؿا حؼفا، وٓ تسؾؿ الؿرأة إىل الؿدطل: ٕكف ٓ يؼبؾ ققل الزوج ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 573-574/1٢) الؿغـل (6/581-583 )ابـ أبل شقبة( 199٢) الؿحىلاكظر:  (1)

البقفؼل (7/372-.) 



 59٢ ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 يؾزم يف حؼف، ويؽقن الؼقل ققلفا. 

وإن اطترفت الؿرأة وأكؽر الزوج: مل يؼبؾ اطتراففا طىل الزوج يف فسخ كؽاحف: 

ٕنَّ ققلفا إكؿا يؼبؾ طىل كػسفا يف حؼفا.
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.-574/1٢) الؿغـلواكظر:  (1)



َٚاي  َٚايٜهؿَّاَض٠َٔباُب اإِل٤ٔ٬ٜ  َٗاِض   591 ظِّ

 
 بَابُ اإلاِٜلءِ َٚايظَِّٗازِ َٚايهَفَّازَِة

َٚايَهفَّاَزِة َٗاِز  َٚايظِّ  َباُب اإِلٜالِء 

ـْ َطائَِشَة  (9999)   َط
ِ
ـْ كَِسائِفِ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَلْت: آَلك َرُسقُل اهلل

َم، َفَجَعَؾ  مِ َوَحرَّ

اَرةً  ـِ َكػَّ ، َوَجَعَؾ لِْؾقَِؿق ًٓ ، َوُرَواُتُف ثَِؼاٌت.. الَحَراَم َحاَل َرَواُه التِّْرمِِذيُّ
(1)

 

ـِ ُطَؿَر  (9999) ـِ اْب َحتَّك ُيَطؾَِّؼ،  لِلَػ الُؿققِ وُ  إَذا َمَضْت َأْرَبَعُة َأْشُفرٍ  :َوَط

َٓ َيَؼُع َطَؾقِْف الطَّاَلُق َحتَّك ُيَطؾَِّؼ  .. َو َأْخَرَجُف البَُخاِريُّ
(2)

 

ـِ َيَساٍر  (9990) ـْ ُسَؾقَْؿاَن ْب ـْ َأْصَحاِب َقاَل: َأْدَرْكت بِْضَعَة َطَش  َوَط
َر مِ

 
ِ
.. لُفْؿ َيِؼُػقَن الُؿقلِ ُكؾُّ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقِل اهلل افِِعلِّ َرَواُه الشَّ

 (3)
 

ـِ َطبَّاٍس  (9909) ـِ اْب ـِ  َوَط ـَتَقْ ـََة َوالسَّ َفَققََّت  :َقاَل: َكاَن إياَلُء الَجاِهؾِقَِّة السَّ

ـْ َأْرَبَعِة َأْشُفٍر َفَؾقَْس بِنِياَلءٍ 
.. اهلُل َأْرَبَعَة َأْشُفٍر، َفنِْن َكاَن أََقؾَّ مِ َأْخَرَجُف البَقَْفِؼلُّ

(4)
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، مـ صريؼ مسؾؿة بـ طؾؼؿة، طـ 2٢72(، وابـ ماجف )12٢1. أخرجف الترمذي )ععٝـ َٓهط (1)

داود بـ أبل هـد طـ طامر طـ مسروق طـ طائشة بف. واإلسـاد رجالف ثؼات إٓ مسؾؿة بـ طؾؼؿة 

هـد قالف أمحد وغقره كؿا يف  ففق حسـ الحديث لف أوهام ومـؽرات ٓسقؿا طـ داود بـ أبل

التفذيب وهذا الحديث قد أخطل فقف فؼد قال الترمذي .  طؼب الحديث: حديث مسؾؿة بـ

مرساًل، ولقس فقف  طؾؼؿة طـ داود رواه طظ بـ مسفر وغقره طـ داود طـ الشعبل طـ الـبل 

 الؿقزانيف  ، وذكر الذهبلهطـ مسروق طـ طائشة، وهذا أصح مـ حديث مسؾؿة بـ طؾؼؿة.ا

 هذا الحديث مؿا أكؽر طىل مسؾؿة بـ طؾؼؿة. 

 (. 5291أخرجف البخاري برقؿ ) (2)

(: أخبركا سػقان بـ طققـة، طـ يحقك بـ 2/42) ترتقب الؿسـد. أخرجف الشافعل كؿا يف صرٝس (3)

 سعقد، طـ سؾقؿان بـ يسار بف. وإسـاده صحقح رجالف رجال الشقخقـ. 

(، مـ صريؼ الحارث بـ طبقد أبل قدامة اإليادي، طـ طامر 7/381فؼل ). رواه البقععٝـ (4)

إحقل، طـ ططاء، طـ ابـ طباس بف. وإسـاده ضعقػ: لضعػ الحارث بـ طبقد: فؼد ضعػف ابـ 

 معقـ. وقال أمحد: مضطرب الحديث. وقال الـسائل: لقس بالؼقي. 



 592 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 
 حاديثاملسائل واألحكام املستفادة من األ

 تعسٜف اإلٜالء:

 الحؾػ. يؼال: آىل يقيل إيالء، وألقَّة، ومجع إلقة أٓيا. ٤٬ٜ يف ايًػ١:اإل

 قال الؼاعش:

 قؾقــل األاليـا حــافظ لقؿقـــه           إذا صــدرت مـــه األلقــة بــرت

 ٺ﴿هق الحؾػ طىل ترك وطء الؿرأة، وإصؾ فقف ققلف تعاىل:  ٚيف ايؿطع:

 ية.أ [226البؼرة: ] ﴾ ٹ ٹ   ٿ ٿ ٿ ٿ

ٖىىىٌ ٜؿىىىط  يف اإلٜىىى٤٬ إٔ ٜهىىىٕٛ اسبًىىىـ بىىىاهلل، أٚ بضىىىؿ١ َىىىٔ      ز:1ش َػأي١

 صؿات٘؟

  اشترط بعض أهؾ العؾؿ يف اإليالء أن يؽقن الحؾػ باهلل، أو بصػة مـ

صػاتف، وٓ خالف يف أن الحؾػ بذلؽ إيالء بقـ أهؾ العؾؿ، وهذا الشرط 

فال  اشترصف أمحد يف رواية، وهق ضاهر مذهبف، وهق ققل الشافعل يف الؼديؿ،

يصح طـدهؿ الحؾػ بالطالق، أو العتاق، أو الـذر، أو الحج، وقال بذلؽ ابـ 

 حزم.

واستدلقا طىل ذلؽ بلنَّ الحؾػ طـد اإلصالق ُيراد بف الحؾػ باهلل، وبؼراءة ابـ 

 طباس وُأبل )لؾذيـ يؼسؿقن(، وإيؿان الؿذكقرة ٓ تعد قسًؿا.

  حؾػ بالطالق، أو العتاق وغقره وذهب أكثر أهؾ العؾؿ إىل أكف يعد مقلقًا إذا



َٚايٜهؿَّاَض٠ٔ  َٗاِض  َٚايظِّ  593 َباُب اإِل٤ٔ٬ٜ 

مؿا ٓ يؽقن شرًكا، أو حؾًػا بغقر اهلل، وهق ققل الشافعل يف الجديد، ومالؽ،  

 وأبل حـقػة، وأمحد يف رواية، والثقري، وأبل طبقد، وغقرهؿ.

، واإليالء: الحؾػ، وهذا طام يشؿؾ ﴾ٿ ٿ ٿ ٺ﴿واستدلقا بأية: 

حة: وٕهنا يؿقـ باتػاق أهؾ الؾغة الحؾػ باهلل، ويشؿؾ اإليؿان إخرى الؿبا

 والػؼفاء، ويؾزمف بالحـث فقفا حؼ: فصح إيالؤه هبا.

( طـ ابـ طباس قال: كؾ يؿقـ مـعت مجاطفا: ففل 7/381وروى البقفؼل )

إيالء. وهق مـ صريؼ الحؽؿ، طـ مؼسؿ، طـ ابـ طباس، والحؽؿ مل يسؿع مـ 

شقخ اإلسالم، وابـ الؼقؿ،  مؼسؿ إٓ قدر مخسة أحاديث. وهذا الؼقل هق ترجقح

واإلمام ابـ طثقؿقـ رمحة اهلل طؾقفؿ.
(1)

 

ٌٖ ٜؿط  يف اإل٤٬ٜ إٔ ٜهٕٛ اسبًـ ع٢ً تطى ايىٛ ٤ أنثىط    ز:2ش َػأي١

 َٔ أضبع١ أؾٗط؟

 :يف هذه الؿسللة أققال 

: أكف ٓ يؽقن إيالًء إٓ إذا حؾػ طىل ترك القطء أكثر مـ أربعة القول األول

، وهق مصـػ ابـ أبل شقبة، كؿا يف باس أشفر، وهذا الؼقل ثبت طـ ابـ ط

ققل صاوس، وسعقد بـ جبقر، ومالؽ، وإوزاطل، والشافعل، وأمحد، وأبل ثقر، 

، [226البؼرة: ] ﴾ ٹ ٹ   ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ﴿وأبل طبقد، واستدلقا بأية: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- (5/351زاد الؿعاد (9/172- )اإلكصاف( 275/1٢) البقان (11/5- )الؿغـلاكظر:  (1)

353 )الشرح الؿؿتع (5/575.) 



 594 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

فجعؾ لف تربص أربعة أشفر، فنذا حؾػ طىل أربعة أشفر، أو ما دوهنا فال معـك  

مدة اإليالء تـؼضل قبؾ ذلؽ، أو مع اكؼضائف، وتؼدير التربص لؾتربص: ٕنَّ 

بلربعة أشفر يؼتضل كقكف يف مدة تـاولفا اإليالء، وٕنَّ الؿطالبة إكؿا تؽقن بعد 

أربعة أشفر، فنذا اكؼضت الؿدة بلربعة أشفر فؿا دون: مل تصح الؿطالبة مـ 

 إيالء. غقر

فؿا زاد، وهذا ققل ططاء،  أنَّ اإليالء يؽقن بلربعة أشفر القول الثاىي:

والثقري، وأمحد يف رواية، وأبل حـقػة: ٕكف مؿتـع طـ القطء بالقؿقـ أربعة أشفر: 

فؽان مقلقًا كؿا لق حؾػ طىل ما زاد، وققل أبل حـقػة هـا مبـل طىل ققلف بلن الػلء 

يؽقن قبؾ اكؼضاء إربعة: فنن اكؼضت وقع الطالق، وخالػف الجؿفقر كؿا سقليت 

 اء اهلل.إن ش

الحؾػ طىل ترك القط يعتبر إيالء مطؾؼا لؿدة قؾقؾة، أو كثقرة،  القول الثالث:

فؽؾ مـ حؾػ طىل ترك وطء امرأتف ولق لؿدة يقم: ففق مقيل، وهذا ققل الـخعل، 

 ٺ ﴿وقتادة، ومحاد، وابـ أبل لقىل، وإسحاق، وابـ حزم، واستدلقا بعؿقم أية 

 ، وهذا مقيل.﴾ٿ ٿ ٿ

كؿا  ، وهق ترجقح ابـ الؼقؿ انقٌل األًلهذه الؿسللة هق يف ًانصحيح 

.زاد الؿعاديظفر مـ كالمف يف 
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (5/136 )ابـ أبل شقبة (5/345- )زاد الؿعاد (1893 )الؿحىل (11/8 )الؿغـلاكظر:  (1)

تػسقر الؼرصبل (3/1٢4-.) 



َٚايٜهؿَّاَض٠ٔ  َٗاِض  َٚايظِّ  595 َباُب اإِل٤ٔ٬ٜ 

 
 تعًٝل َس٠ اإل٤٬ٜ بؿط  َػتكبٌ؟ ز:3ش َػأي١

أما إذا طؾؼ الؿدة بلمر مستحقؾ: فقؽقن إيالء، كلن يؼقل: )واهلل ٓ أقربؽ 

 حتك تطقري، أو تشربل هنر دجؾة(.

يقجد قبؾ أربعة أشفر كؼقام الساطة وأما إذا طؾؼ الؿدة بشلء يعؾؿ أكف ٓ 

فقؼقل: )واهلل ٓ وصئتؽ حتك تؼقم الساطة( ففذا يعتبر إيالء: ٕن لفا طالمات 

 تسبؼفا.

وأما إذا طؾؼ الؿدة بشلء يغؾب طىل الظـ أن ٓ يقجد قبؾ أربعة أشفر: ففق 

إيالء أيًضا، كتعؾقؼ الؿدة بخروج الدجال، والدابة، وبؿقتف، أو مقت زيد، وهق 

صحقح، أو حتك يؼدم زيد مـ الصقـ، والؿعروف أكف ٓ يؼدم إٓ بعد مدة 

 أشفر. أربعة

وأما إذا طؾؼ مدة اإليالء بشلء يؿؽـ حصقلف قبؾ إربعة إشفر وبعدها: 

 ففذا لقس بؿقيل: ٕكف ٓ يعؾؿ أن حؾػف طىل أكثر مـ أربعة أشفر.

فر: فؾقس بنيالء، وإن طؾؼ مدة اإليالء بشلء يعؾؿ حصقلف قبؾ إربعة أش

كلن يؼقل: واهلل ٓ وصئتؽ حتك يػسد هذا البطقخ، أو يجػ هذا الثقب...،  وما 

أشبف ذلؽ.
(1)

 

 إشا عًل اإل٤٬ٜ ع٢ً ؾعٌ َٔ املطأ٠ ٖٞ قازض٠ عًٝ٘؟ ز:4ش َػأي١

 يـؼسؿ ذلؽ إىل ثالثة أقسام:

أن يعؾؼف طىل فعؾ مباح، ٓ مشؼة فقف، كؼقلف: )واهلل ٓ أصُلك حتك  األول:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.292/1٢) البقان (11/11-12 )الؿغـلاكظر:  (1)



 596 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

دار، أو تؾبسل هذا الثقب( وكحق ذلؽ: فؾقس بنيالء: ٕكف يؿؽـ وجقد تدخظ ال 

 الػعؾ بغقر ضرر طؾقفا.

أن يعؾؼف طىل محرم، كؼقلف: )واهلل ٓ أصلك حتك تشربل الخؿر، أو  الثاىي:

تزين، أو تسؼطل ولدك( وكحق ذلؽ: ففذا إيالء: ٕكف طؾؼف بؿؿتـع شرًطا، فلشبف 

ا.  الؿؿتـع حسا

ؼ بؿا طؾقفا فقف مضرة مثؾ ققلف: )واهلل ٓ أصلك حتك تسؼطل أن يعؾ الثالث:

صداقؽ طـل، أو هتبقـل مالؽ( ففذا إيالء: ٕنَّ أخذه لؿالفا محرم، فجرى مجرى 

شرب الخؿر.
(1)

 

 إشا قاٍ: ٚاهلل، ٫ ٚط٦تو َطٜغ١؟ ز:5ش َػأي١

َٓ َوصِئْتُؽ  ،َوإِْن َقاَل: َوَاهلل (11/13 :)الؿغـليف   قال ابً قذامة

َٓ َيُزوُل  ًة.َمِريَض  َٓ ُيْرَجك ُبْرُؤُه، َأْو  َّٓ َأْن َيُؽقَن بَِفا َمَرٌض  ـْ ُمقلِقًا لَِذلَِؽ، إ َلْؿ َيُؽ

َكَُّف َحالٌِػ َطَؾك َتْرِك َوْصئَِفا َأْرَبَعَة أَْشُفرٍ 
ِ

: فِل َأْرَبَعِة َأْشُفٍر، َفقَـْبَِغل َأْن َيُؽقَن ُمقلِقًا: ٕ

ـُ ُبْرُؤُه َقبَْؾ َأْرَبَعِة َأْشُفٍر، َلْؿ َفنِْن َقاَل َذلَِؽ َلَفا وَ 
ِهَل َصِحقَحٌة، َفَؿِرَضْت َمَرًضا ُيْؿؽِ

َٓ َيُزوُل ، َيِصْر ُمقلِقًا، َوإِْن َلْؿ ُيْرَج ُبْرُؤُه فِقَفا، َصاَر ُمقلِقًا َوَكَذلَِؽ إْن َكاَن اْلَغالُِب أَكَُّف 

َنَّ 
ِ

َٓ ُيْرَجك َزَواُلُف.فِل َأْرَبَعِة أَْشُفٍر، َصاَر ُمقلِقًا: ٕ  هاَذلَِؽ بَِؿـِْزَلِة َما 

 ٚإٕ قاٍ: ٚاهلل، ٫ ٚط٦تو يف ٖصٙ ايبًس٠، أٚ يف ٖصا ايبٝت؟ ز:6ش َػأي١

  ،ذهب مجاطة مـ أهؾ العؾؿ إىل أكف لقس بؿقيل، وهق ققل الثقري

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (11/12.)الؿغـلاكظر:  (1)



َٚايٜهؿَّاَض٠ٔ  َٗاِض  َٚايظِّ  597 َباُب اإِل٤ٔ٬ٜ 

 وإوزاطل، وأمحد، والشافعل، والحـػقة: ٕكف يؿؽـف وصمها بغقر حـث. 

  :هق مقٍل: ٕكف حالػ طىل ترك وصئفا.وقال ابـ أبل لقىل، وإسحاق 

واهلل أطؾؿ، إٓ أْن يعجز طـ الخروج مـ بؾده. ًانقٌل األًل أقسة
(1)

 

 إشا قاٍ: ٚاهلل، ٫ ٚط٦تو إٕ ؾا٤ ؾ٬ٕ؟ ز:7ش َػأي١

َلْؿ : َٓ َوصِئْتُؽ إْن َشاَء ُفاَلنٌ  ،َوَاهلل(: َفنِْن َقاَل: 11/14)  قال ابً قذامة

، َوَأُبق َثْقٍر،  نَِذا َشاَء َصاَر ُمقلِقًا.َيِصْر ُمقلِقًا َحتَّك َيَشاَء، فَ  افِِعلُّ َوبَِفَذا َقاَل الشَّ

ـْ اْلَقْطِء 
َكَُّف َيِصقُر ُمْؿتَـًِعا مِ

ِ
ْأِي: ٕ َيَشاَء، َفاَل َيُؽقُن ُمقلِقًا َحتَّك  َمتَكَوَأْصَحاُب الرَّ

: إْن  .َفَؽَذلَِؽ  .َٓ َوصِئْتُؽ إْن ِشئِْت  ،َوإِْن َقاَل: َوَاهلل َيَشاَء. افِِعلِّ َوَقاَل َأْصَحاُب الشَّ

َرْت الَؿِشقئََة، اْكَحؾَّْت َيِؿقـُُف:  َشاَءْت َطَؾك اْلَػْقِر َجَقاًبا لَِؽاَلمِِف َصاَر ُمقلِقًا، َوإِْن َأخَّ

َنَّ َذلَِؽ َتْخقِقٌر َلَفا، َفَؽاَن َطَؾك اْلَػْقِر، َكَؼْقلِِف: اْختَاِري فِل الطَّاَلِق.
ِ

َأكَُّف َطؾََّؼ َوَلـَا  ٕ

ـَ َطَؾك الْ   هاَؿِشقئَِة بَِحْرِف إْن، َفَؽاَن َطَؾك التََّراِخل، َكَؿِشقئَِة َغقِْرَها.ـاْلقَِؿق

َىىٔ ذًىىـ عًىى٢ تىىطى َىىا غىى٣ٛ ازبُىىاع يف ايؿىىطد، أٚ ذًىىـ عًىى٢    ز:8ش َػأي١

 تطى ٚ ٤ ا٭١َ؟

اشترط العؾؿاء يف اإليالء أن يؽقن الحؾػ طىل ترك القطء يف الػرج، أما لق 

 ترك القطء يف الدبر، أو فقؿا دون الػرج: فؾقس بنيالء طـد أهؾ العؾؿ.حؾػ طىل 

أن يؽقن الحؾػ طىل ترك القطء يف زوجتف ٓ يف أمتف: لؼقلف  ومً شسوطُ:

.﴾...ٺ ٿ ٿ ٿ﴿تعاىل: 
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3/1٢7) الؼرصبل (11/13-14 )الؿغـلر: اكظ (1)

 (.3/1٢7) الؼرصبل (11/22 ،23 )الؿغـلاكظر:  (2)



 598 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 
 إشا ذًـ ايطجٌ ع٢ً تطى ٚ ٤ اَطأ٠ أجٓب١ٝ، حِ تعٚجٗا؟ ز:9ش َػأي١

  :وهق ققل ﴾ٿ ٿ ﴿قال مجاطة مـ أهؾ العؾؿ: لقس بؿقيل: لؼقلف تعاىل ،

 أمحد، والشافعل، وإسحاق،وأبل ثقر، وابـ الؿـذر، وغقرهؿ. وقال بف ابـ حزم.

  وقال مالؽ: إذا بؼل مـ مدة يؿقـف بعد الزواج أكثر مـ أربعة أشفر: ففق

 مقيل.

  وقال أبق حـقػة: إذا طؾؼ القؿقـ بالزواج هبا: ففق إيالء كؼقلف: إن تزوجت

وإن قال يف امرأة: واهلل، ٓ أقرهبا دون تعؾقؼ: فؾقس فالكة، فقاهلل، ٓ أقرهبا. 

 بنيالء.

: ٕن -واهلل أطؾؿ- انصٌاةهق  ما ذكره مالؽ  :ُ نو قبل أثٌ عجد اهلل غفس اهللُ

الؿعـك واحد.
(1)

 

 ٌٖ ٜضس اإل٤٬ٜ َٔ طًٝكت٘ ايطجع١ٝ؟ ز:11ش َػأي١

  مذهب الجؿفقر أكف يصح اإليالء: ٕهنا ما زالت زوجة لف، وهق ققل

 هب إربعة.أصحاب الؿذا

  وحؽك ابـ حامد رواية طـ أمحد أكف ٓ يصح: ٕن الطالق يؼطع مدة اإليالء

 إذا صرأ طؾقف: فألن يؿـع صحتف ابتداء أوىل.

 وُأجقب بلهنا زوجة تشؿؾفا أية.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1897.)الؿحىل (11/23 )الؿغـلاكظر:  (1)



َٚايٜهؿَّاَض٠ٔ  َٗاِض  َٚايظِّ  599 َباُب اإِل٤ٔ٬ٜ 

   فنذا آىل مـفا فؿذهب الحـابؾة، والحـػقة أكف يحتسب الؿدة مـ حقـ آىل، وإن

 كاكت يف العدة.

 عض الحـابؾة: يحتسب الؿدة مـ حقـ راجعفا.وقال الشافعل، وب 

، واهلل أطؾؿ.ًانقٌل األًل أقسة
(1)

  

 ٌٖ ٜضس اإل٤٬ٜ َٔ ايعٚج١ ا٭١َ، ٚايعٚج١ ايص١َٝ؟ ز:11ش َػأي١

ذكر أهؾ العؾؿ أن اإليالء يصح يف كؾ زوجة مسؾؿة، أو كتابقة حرة، 

أمة. أو
(2)

  

 اإل٤٬ٜ قبٌ ايسخٍٛ باملطأ٠؟ ز:12ش َػأي١

 ٿ ﴿الدخقل وبعده: لعؿقم أية:  مذهب الجؿفقر أن اإليالء يصح قبؾ 

 وهق ققل الـخعل، ومالؽ، وإوزاطل، وأمحد، والشافعل وغقرهؿ. ﴾ٿ

  وقال الزهري، وططاء، والثقري: إكؿا يصح اإليالء بعد الدخقل. وٓ دلقؾ

لفؿ طىل هذا التؼققد، واهلل أطؾؿ.
(3)

  

ـْ َوَيِصحُّ اإْلِ  (11/24 :)الؿغـليف  قال ابـ قدامة  
ياَلُء مِ

ـْ  َكَُّفَؿا َلقَْسا مِ
ِ

َغِر َواْلُجـُقِن: ٕ َٓ ُيَطاَلُب بِاْلَػقْئَِة فِل الصِّ ُف  َّٓ َأكَّ ِغقَرةِ، إ  الَؿْجـُقَكِة َوالصَّ

َنَّ اْلَقْطَء ُمتَ  َأْهِؾ الُؿَطاَلبَِة.
ِ

ياَلُء مِـُْفَؿا: ٕ ْتَؼاُء َواْلَؼْرَكاُء، َفاَل َيِصحُّ اإْلِ ا الرَّ ٌر َفَلمَّ َعذِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (11/23-.)الؿغـلاكظر:  (1)

 (.3/1٢7) الؼرصبل (11/24 )الؿغـلاكظر:  (2)

 (.3/1٢7) الؼرصبل (11/24 )الؿغـلاكظر:  (3)



 6٢٢ ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

ـُ َطَؾك َتْركِفِ    ه.اَدائًِؿا، َفَؾْؿ َتـَْعِؼْد اْلقَِؿق

 ايصٟ ٜٓعكس َٓ٘ اإل٤٬ٜ. ز:13ش َػأي١

ـْ ُكؾِّ َزْوٍج  (11/25 :)الؿغـليف   قال ابً قذامة
ياَلُء مِ َوَيِصحُّ اإْلِ

بِلُّ َوالْ  ُمَؽؾٍَّػ َقادٍِر َطَؾك اْلَقْطِء. ا الصَّ َنَّ اْلَؼَؾَؿ َؿْجـُقُن، َفاَل َيِصحُّ إياَل ـَوَأمَّ
ِ

ُؤُهَؿا: ٕ

، َفَؾْؿ َيـَْعِؼْد مِـُْفَؿا َكالـَّْذرِ  اَرٌة َأْو َحؼٌّ ُف َقْقٌل َتِجُب بُِؿَخاَلَػتِِف َكػَّ َكَّ
ِ

 .َمْرُفقٌع َطـُْفَؿا، َوٕ

ـْ اْلَقْطءِ  ا اْلَعاِجُز َط بِْس، َؿَرِض َواْلحَ ـَكالْ  ،َفنِْن َكاَن لَِعاِرٍض َمْرُجقٍّ َزَواُلفُ  :َوَأمَّ

ْمتِـَاُع مِـُْف، َوإِْن َكاَن َغقَْر َمْرُجقِّ 
ِ

ُف َيْؼِدُر َطَؾك اْلَقْطِء، َفَصحَّ مِـُْف آ َكَّ
ِ

َصحَّ إياَلُؤُه: ٕ

ـٌ َطَؾك َتْرِك ُمْستَِحقٍؾ، َفَؾْؿ  َكََّفا َيِؿق
ِ

َؾِؾ، َلْؿ َيِصحَّ إياَلُؤُه: ٕ َواِل َكاْلُجبِّ َوالشَّ الزَّ

 ه.اَتـَْعِؼدْ 

 ايصَٞ. إ٤٬ٜ ز:14ش َػأي١

  ،مذهب أمحد، والشافعل، وأبل حـقػة، وأبل ثقر، وغقرهؿ أكف يصح إيالؤه

ويؾزمف ما يؾزم الؿسؾؿ إذا تؼاضقا إلقـا، وإن أسؾؿ فال يـؼطع حؽؿ إيالئف. 

 واستدلقا بعؿقم أية.

 .وقال مالؽ:إن أسؾؿ: سؼط حؽؿ يؿقـف 

  ٓ يحـث إذا وقال أبق يقسػ، ومحؿد: لقس بؿقيل إذا حؾػ باهلل: ٕكف

جامع: لؽقكف غقر مؽؾػ، وإن كاكت يؿقـف بطالق، أو طتاق، ففق مقل: ٕكف 

يصح طتؼف، وصالقف.
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.-3/1٢7) الؼرصبل (11/25 )الؿغـلاكظر:  (1)



َٚايٜهؿَّاَض٠ٔ  َٗاِض  َٚايظِّ  6٢1 َباُب اإِل٤ٔ٬ٜ 

 
ٖىىىىٌ ٜؿىىىىط  يف اإلٜىىىى٤٬ إٔ ٜهىىىىٕٛ يف ذىىىىاٍ ايػغىىىىب، ٚقضىىىىس     ز:15ش َػأي١

 املغاض٠؟

  ذهب مجاطة مـ أهؾ العؾؿ إىل اشتراط ذلؽ، فؼالقا: ٓ إيالء إٓ يف الغضب

مصـػ ابـ أبل ابـ طباس، كؿا يف طىل وجف الؿضارة، روي ذلؽ طـ طظ، و

، وفقفؿا ضعػ، إول فقف جفالة، والثاين اكؼطاع. ســ ابـ مـصقر، وشقبة

 وهق ققل الحسـ، والـخعل، وقتادة، وططاء، والؾقث.

  وذهب أكثر أهؾ العؾؿ إىل طدم اشتراط ذلؽ، وروي هذا الؼقل طـ ابـ

سعقد بـ جبقر، مسعقد، وفقف ضعػ. وهق ققل ابـ سقريـ، والشعبل، و

والثقري، والشافعل، ومالؽ، وإوزاطل، وأبل طبقد، وأهؾ العراق، وابـ 

الؿـذر: لعدم وجقد دلقؾ طىل هذا الشرط، وأية طامة، وهق ققل الظاهرية، 

ولؽـ قال مالؽ، وإوزاطل، وأبق طبقد: مـ حؾػ أٓ يطل زوجتف حتك تػطؿ 

أكف يعد إيالء: لعؿقم ًانصحيح ء. ولده، وقصده اإلصالح لقلده: فال يؽقن إيال

أية، وهق ققل الجؿفقر.
(1)

 

 َس٠ ايطبط يًُٛيٞ؟ ز:16ش َػأي١

، وٓ [226البؼرة: ] ﴾ٹ ٹ   ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ﴿يؼقل اهلل طزوجؾ: 

 خالف بقـ أهؾ العؾؿ أن مدة تربص الحر مـ الحرة أربعة أشفر لمية.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ســ ابـ مـصقر (5/141- )ابـ أبل شقبة( 3/1٢6) الؼرصبل (11/26 )الؿغـلاكظر:  (1)

(2/25 )الؿحىل (1893 )البقفؼل (7/381-.) 



 6٢2 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

  حؽؿ واختؾػقا يف العبد، فذهب مجاطة مـ أهؾ العؾؿ إىل أن حؽؿ العبد ك

الحر يتربص أربعة أشفر: لعؿقم أية، وهق ققل أمحد، والشافعل، وأبل ثقر، 

 .انصحيحهق  ًىرا انقٌلوابـ الؿـذر، والظاهرية. 

  ،وذهب بعضفؿ إىل أن إيالء العبد شفران، وهق ققل ططاء، والزهري

 ومالؽ ققاسا طىل تـصقػ طدد مـؽقحاتف.

 تف أمًة فشفران، وإن كاكت وذهب الحسـ، والشعبل إىل أكف إذا كاكت زوج

 حرة فلربعة أشفر.

  ا وقال الشعبل، وأبق حـقػة: اإليالء مـ إمة كصػ اإليالء مـ الحرة، حرا

كان الزوج، أو طبًدا.
(1)

  

بعس ا٭ضبع١ ا٭ؾٗط ٌٖ ٜكع ايٛى٬م باْكغىا٤ املىس٠، أّ ٫ ٜكىع      ز:17ش َػأي١

 إ٫ بتًٛٝك١؟

 فا، وإكؿا يققػف أكثر أهؾ العؾؿ طىل أن الطالق ٓ يؼع بؿجرد اكؼضائ

ٺ ٿ ٿ ٿ ﴿الحاكؿ، ويخقره بقـ أن يػلء، أو يطؾؼ: لؼقلف تعاىل: 

ڦ ڦ  ڄ ڄ ڄ ڄ  *ٿ   ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

 .[227 - 226البؼرة: ] ﴾ڃ

وهذا ققل أكثر الصحابة كؿا ذكره سؾقؿان بـ يسار كؿا يف الباب، وصح 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3/1٢7) الؼرصبل( 11/3٢) الؿغـلاكظر:  (1)



َٚايٜهؿَّاَض٠ٔ  َٗاِض  َٚايظِّ  6٢3 َباُب اإِل٤ٔ٬ٜ 

طـ طائشة ذلؽ طـ طظ، وابـ طؿر، وجاء طـ طثؿان، ويف إسـاده ضعػ، وجاء  

 بنسـاد صحقح.

وهق ققل سعقد بـ الؿسقب، وطروة، ومجاهد، وصاوس، ومالؽ، 

والشافعل، وأمحد، وإسحاق، والظاهرية، وأبل طبقد، وأبل ثقر، وابـ الؿـذر، 

 وغقرهؿ.

ووجف استدٓلفؿ بأية ذكره الػقئة بعد إربعة أشفر بالػاء الؿؼتضقة 

ؿضل الؿدة مل يحتج إىل طزم ، ولق وقع ب﴾ڄ  ڦ ڦ﴿لؾتعؼقب، ثؿ قال: 

 طؾقف.

  وذهب مجاطة مـ أهؾ العؾؿ إىل أكف إن مل يػلء خالل إربعة أشفر: وقع

طؾقف الطالق باكؼضائفا. وهذا الؼقل صح طـ ابـ مسعقد، وابـ طباس، وجاء 

طـ طثؿان، وطظ، وزيد، ومل يصح طـفؿ، وهق ققل طؽرمة، وجابر بـ زيد، 

قصة، والـخعل، وابـ أبل لقىل، وإوزاطل، وططاء، والحسـ، ومسروق، وقب

 وأصحاب الرأي، ويؼع طؾقف طـد همٓء صؾؼة بائـة.

  وقال بعضفؿ: يؼع طؾقف صؾؼة رجعقة. وهق ققل الزهري، ومؽحقل، وأبل

 بؽر بـ طبد الرمحـ.

، وكقػ يؼع الطالق باكؼضاء الؿدة، واهلل يؼقل: انقٌل األًلهق  انصحيح ُ :قهت



 6٢4 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 
.﴾ڄ  ڦ ڦ﴿

(1)
 

، فال يحؽؿ طؾقف بؿا تؼدم إٓ بعد أن انصحيحطىل الؼقل بالققػ، وهق  ُ:تيبي

ترافعف الؿرأة إىل الؼاضل.
(2)

  

 َس٠ ايطبط ٫ تؿتكط إىل ذهِ اسبانِ. ز:18ش َػأي١

(: وٓ يػتؼر ضرب مدة التربص إىل 3٢3/1٢) البقانيف   قال الِعنشاىي

الحاكؿ كؿدة العـة، الحاكؿ: ٕهنا ثبتت بالـص، واإلمجاع، فؾؿ يػتؼر ضرهبا إىل 

ويؽقن ابتداؤها مـ حقـ القؿقـ: ٕن ذلؽ أول وقت يؼتضقف، ففق كإجؾ يف 

هالثؿـ.ا
(3)

  

 إشا ٚط٦ٗا قبٌ اْكغا٤ املس٠، أٚ قبٌ املٛايب١؟ ز:19ش َػأي١

َفا َقبَْؾ (: َفنِْن َوصِئََفا: 11/32) الؿغـليف   قال ابً قذامة َؾ َحؼَّ َفَؼْد َطجَّ

ـْ 
ََجِؾ.َمِحؾَُّف، َوَخَرَج مِ ْٕ ـٌ َدَفَعُف َقبَْؾ ا ـْ َطَؾقِْف َدْي ياَلِء، َكَؿ َوَهَؽَذا إْن َوصَِئ َبْعَد  اإْلِ

ةِ، َقبَْؾ الْ ـالْ  ياَلِء. :ُؿَطاَلبَِة َأْو َبْعَدَهاـُؿدَّ ـْ اإْلِ
َوَسَقاٌء َوصِئََفا َوِهَل َطاقَِؾٌة أَْو  َخَرَج مِ

َكَُّف َفَعَؾ َما َحَؾَػ َطَؾقْفِ َمْجـُقَكٌة، َأْو َيْؼَظاَكُة َأْو َكائَِؿٌة: 
ِ

َلْؿ  :َفنِْن َوصِئََفا َوُهَق َمْجـُقنٌ  :ٕ

ـُ َحامٍِد. َيْحـَْث. . َذَكَرُه اْب ْعبِلِّ اَرُة:  َوُهَق َقْقُل الشَّ َوَقاَل َأُبق َبْؽٍر: َيْحـَُث، َوَطَؾقِْف اْلَؽػَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (5/128- )ابـ أبل شقبة (3/111 )الؼرصبل (1893 )الؿحىل (11/31 )الؿغـلاكظر:  (1)

البقفؼل (7/377 )زاد الؿعاد (5/346-35٢.) 

(2) الؿغـل (11/3٢- )الؼرصبل (3/1٢5.) 

 (.-3/1٢5) الؼرصبلواكظر:  (3)



َٚايٜهؿَّاَض٠ٔ  َٗاِض  َٚايظِّ  6٢5 َباُب اإِل٤ٔ٬ٜ 

ُف َفَعَؾ َما َحَؾَػ َطَؾقِْف.  َكَّ
ِ

 هإ

: ٕكف غقر مؽؾػ، إٓ أن يستؿر طىل ذلؽ بعد  نحنثالأكف  انصحيح ُ :قهت

 اإلفاقة، واهلل أطؾؿ.

َبِل َطبِْد اهلل (11/14 :)وقال 
ِ

َْثَرُم: قِقَؾ ٕ ْٕ ـْ َيِؿقـِِف ـ: الْ َقاَل ا ُر َط ُؿقلِل ُيَؽػِّ

َْشُفِر؟ َقاَل  ْٕ َْرَبَعِة ا ْٕ َٓ ُيققَ  :َقبَْؾ ُمِضلِّ ا ياَلُء، َو َْرَبَعِة، َيْذَهُب َطـُْف اإْلِ ْٕ ُػ َبْعَد ا

. ـُ ـَ َذَهبَْت اْلقَِؿق ياَلُء ِحق ـْ اْلَقْطِء بِقَِؿقـِِف،  َوَذَهَب اإْلِ
َكَُّف َلْؿ َيبَْؼ َمْؿـُقًطا مِ

ِ
َوَذلَِؽ ٕ

ـْ َحَؾَػ َواْستَثْـَك. َْشُفرِ  َفَلْشبََف َم ْٕ َْرَبَعِة ا ْٕ اْكَحؾَّ  :َفنِْن َكاَن َتْؽِػقُرُه َقبَْؾ ُمِضلِّ ا

ـْ َأْرَبَعِة َأْشُفٍر.
ـَ التَّْؽِػقِر، َوَصاَر َكاْلَحالِِػ َطَؾك َتْرِك اْلَقْطِء أََقؾَّ مِ ياَلُء ِحق َوإِْن  اإْلِ

َْرَبَعِة َوَقبَْؾ اْلُقُققِف  ْٕ َر َبْعَد ا ُة  :َكػَّ َصاَر َكاْلَحالِِػ َطَؾك َأْكثَِر مِـَْفا، إَذا َمَضْت ُمدَّ

 ها.َيِؿقـِِف َقبَْؾ َوْقِػفِ 

ّٝا ميٝٓ٘، أٚ جا٬ٟٖ يًُرًٛف عًٝٗا؟ ز:21ش َػأي١  إٕ ٚط٧ ايعاقٌ ْاغ

فقف،  انساجحفقف وجفان طـد أهؾ العؾؿ، كحؽؿ وطء الؿجـقن، وقد تؼدم بقان 

واهلل أطؾؿ.
(1)

  

َّا؟ ز:21ش َػأي١  إٕ ٚط٦ٗا ٚط٦ّا ضبط

  ،مذهب الشافعل، وأكثر الحـابؾة أكف إن وصئفا وصئًا محرًما أكف يحـث

 حائًضا، أو كػساء، أو صائًؿا، أو مظاهًرا. ويخرج مـ اإليالء، كلن يطاها

  ٓ وقال أبق بؽر الحـبظ بعدم خروجف مـ اإليالء: ٕكف وطٌء غقر مشروع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (11/33.)الؿغـلاكظر:  (1)



 6٢6 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 يممر بف يف الػقئة، فال يخرج بف مـ اإليالء، كالقطء يف الدبر. 

(: ٓ يصح هذا: ٕنَّ يؿقـف 11/33-34) الؿغـليف  قال ابً قذامة 

مـ القطء بحؽؿ القؿقـ، فؾؿ يبؼ اإليالء، كؿا لق كػر طـ اكحؾت، ومل يبؼ مؿتـًعا 

يؿقـف، وفارق القطء يف الدبر: فنكف ٓ يحـث بف، ولقس محال لؾقطء، بخالف 

 همسللتـا.ا

 إٕ عؿت عٔ املٛايب١ بعس ٚجٛبٗا؟ ز:22ش َػأي١

  مذهب الحـابؾة أهنا تسؼط، ولقس لفا بعد ذلؽ الؿطالبة: ٕهنا رضقت

 بنسؼاط حؼفا.

  أكف ٓ يسؼط حؼفا، ولفا الؿطالبة  -وهق احتؿال لؾحـابؾة-ومذهب الشافعقة

متك شاءت: ٕهنا تثبت برفع الضرر بترك ما يتجدد مع إحقال، وهذا الؼقل 

جقد، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 .﴾ٹ ڤ﴿َع٢ٓ قٛي٘ تعاىل:  ز:23ش َػأي١

ر أهؾ العؾؿ الػقئة بالجؿاع.  فسَّ

اَلٌف بَِحْؿِد َلقَْس فِل َهَذا اْختِ  (11/38 :)الؿغـليف   قال ابً قذامة

ـْ َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ َطَؾك َأنَّ اْلَػْلَء اْلِجَؿاعُ  .اهلل
ـْ َكْحَػُظ َطـُْف مِ ـِْذِر: َأْجَؿَع ُكؾُّ َم ـُ الُؿ  .َقاَل اْب

ـُ َطبَّاسٍ وَ  قال: ـِ َمْسُعقدٍ ، َكَذلَِؽ َقاَل اْب ، َواْب ـْ َطؾِلٍّ َوُرِوَي َذلَِؽ َط
(2)

َوبِِف َقاَل ، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (11/36.)الؿغـلاكظر:  (1)

ثر طظ، وابـ مسعقد: فنكف مـ صريؼ: محؿد بـ سامل الفؿداين، وهق أثر ابـ طباس ثابت طـف، وأما أ (2)

 .[ مـ سقرة البؼرة226]آية: تػسقر الطبري(، و-5/138) مصـػ ابـ أبل شقبةمتروك كؿا يف 



َٚايٜهؿَّاَض٠ٔ َباُب  َٗاِض  َٚايظِّ  6٢7 اإِل٤ٔ٬ٜ 

، َوالـََّخِعلُّ َمْسُروٌق، َوطَ   ْعبِلُّ ـُ ُجبَقْرٍ  ،َطاٌء، َوالشَّ ،  ،َوَسِعقُد ْب َْوَزاِطلُّ ْٕ ، َوا َوالثَّْقِريُّ

ـْ ُطْذٌر. ْأِي، إَذا َلْؿ َيُؽ ، َوَأُبق ُطبَقَْدَة، َوَأْصَحاُب الرَّ افِِعلُّ ُجقعُ  َوالشَّ  :َوَأْصُؾ اْلَػْلِء الرُّ

ك الظِّؾُّ َبْعَد الزَّ  ـْ الْ َولَِذلَِؽ ُيَسؿَّ
ُف َرَجَع مِ َكَّ

ِ
َؿْشِرِق، ـَؿْغِرِب إَلك الْ ـَواِل َفقْئًا: ٕ

ـْ الْ 
َل اْلِجَؿاُع مِ َكَُّف َرَجَع إَلك فِْعِؾ َما َتَرَكُف.ـَفُسؿِّ

ِ
َوَأْدَكك اْلَقْطِء الَِّذي  ُؿقلِل َفقْئًَة: ٕ

َوَلْق  نَّ َأْحَؽاَم اْلَقْطِء َتتََعؾَُّؼ بِِف.َتْحُصُؾ بِِف اْلَػقْئَُة َأْن َتِغقَب اْلَحَشَػُة فِل اْلَػْرِج: َفنِ 

 َٓ ُف َلقَْس بَِؿْحُؾقٍف َطَؾك َتْركِِف، َو َكَّ
ِ

ـْ َفقْئًَة: ٕ ُبِر، َلْؿ َيُؽ َوصَِئ ُدوَن اْلَػْرِج، َأْو فِل الدُّ

َرُر بِِػْعؾِِف.  هاَيُزوُل الضَّ

 ٌٖ عًٝ٘ نؿاض٠ إشا ؾا٤؟ ز:24ش َػأي١

 وهق ققل ابـ سقريـ، والـخعل، أكثر أهؾ العؾؿ طىل أنَّ طؾقف كػارة ،

والثقري، وقتادة، ومالؽ، والشافعل يف ضاهر مذهبف، وأمحد، وأبل طبقد، وأهؾ 

 ۈ ۆ ۆ ﴿الؿديـة، وأصحاب الرأي، وابـ الؿـذر: لؼقلف تعاىل: 

إذا حؾػت طؾك يؿقـ فرأيت غقرها خقًرا »، ولحديث: [89الؿائدة:] ﴾ٴۇ ۈ

.«ؽمـفا؛ فلت الذي هق خقر وكػر طـ يؿقـ
(1)

 

  وذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل أكف ٓ كػارة طؾقف، وهق ققل الحسـ، والشافعل

 .[226البؼرة: ] ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ﴿يف ققل: لؼقلف تعاىل: 

بلنَّ الؿغػرة ٓ تـايف الؽػارة: فننَّ اهلل تعاىل قد غػر لرسقلف ما تؼدم  ٚٝأجٝب:

ؿقـ فلرى غقرها خقًرا إين واهلل، ٓ أحؾػ طؾك ي»مـ ذكبف وما تلخر، وقد قال : 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(، مـ حديث طبدالرمحـ بـ سؿرة 1652(، ومسؾؿ )6622أخرجف البخاري برقؿ ) (1)



 6٢8 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 
متػؼ طؾقف. «مـفا إٓ أتقت الذي هق خقر وحتؾؾتفا

(1)
 

، وهق ورجح شقخ اإلسالم ققل الجؿفقر، وهق ترجقح الشقخ ابـ باز 

، واهلل أطؾؿ.انصحيح
(2)

 

 إشا نإ اسبايـ ذًـ بعتٍل، أٚ ط٬ٍم، ؾٌٗ ٜكع عًٝ٘ إشا ؾا٤؟ ز:25ش َػأي١

  تؼدم يف الطالق وققع مذهب الجؿفقر وققع الطالق: ٕنَّ مذهبفؿ كؿا

الطالق الؿعؾؼ، وٓ يػصؾقن بقـ ما خرج مخرج القؿقـ، وبقـ ما خرج مخرج 

 التعؾقؼ الؿحض، ومثؾف يف العتؼ.

هق ما ذهب إلقف مجاطة مـ أهؾ العؾؿ مـفؿ صاوس، وطؽرمة، ًانصحيح 

وبعض أهؾ الظاهر، وبعض الؿالؽقة، والشافعقة، وشقخ اإلسالم، وابـ الؼقؿ مـ 

ا خرج مخرج القؿقـ بلن يؽقن قصده الحض، أو الؿـع: فنكف يؿقـ لف حؽؿ أكف إذ

القؿقـ، واهلل أطؾؿ.
(3)

 

 إشا نإ اسبًـ باي٬ٛم ٖٛ ايًٛك١ ايثايث١؟ ز:26ش َػأي١

 اختؾػ الجؿفقر يف هذه الؿسللة هؾ يؿؽـ مـ الجؿاع أم ٓ؟ 

  فجؿاطة مـ الحـابؾة، والشافعقة يؼقلقن: ٓ يؿؽـ مـ الجؿاع، بؾ يحرم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(، مـ حديث أبل مقسك 1649برقؿ ) (، ومسؾؿ6623أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

فتاوى  (33/52-53 )مجؿقع الػتاوى( -3/1٢9) الؼرصبل (11/38- )الؿغـلاكظر  (2)

 (.258/2٢) الؾجـة

  (5/351-353.)زاد الؿعاد (11/39 )الؿغـلواكظر:  (3)



َٚايٜهؿَّاَض٠ٔ  َٗاِض  َٚايظِّ  6٢9 َباُب اإِل٤ٔ٬ٜ 

هنا باإليالج تطؾؼ طـدهؿ، فقصقر ما بعد اإليالج محرًما، فقؽقن طؾقف: ٕ 

اإليالج محرًما، وهذا كالصائؿ إذا تقؼـ أكف مل يبؼ إىل صؾقع الػجر إٓ قدر إيالج 

الذكر دون إخراجف: حرم طؾقف اإليالج وإن كان يف زمـ اإلباحة: لقجقد 

كان قبؾ الطالق:  اإلخراج يف زمـ الحظر، كذلؽ هفـا يحرم طؾقف اإليالج وإن

 لقجقد اإلخراج بعده، وهذا الؼقل هق ضاهر مذهب الحـابؾة.

  ومجاطة مـ الحـابؾة، وأكثر الشافعقة يؼقلقن: ٓ يحرم طؾقف اإليالج: ٕهنا

زوجتف، وٓ يحرم طؾقف اإلخراج: ٕكف ترك، وإن صؾؼت باإليالج، ويؽقن 

ـزع، وهذا ضاهر كص الؿحرم هبذا القطء استدامة اإليالج ٓ آبتداء وال

 الشافعل يف الؿجامع طـد صؾقع الػجر، ويف الؿقيل.

َٓ َتْطُؾُؼ َطَؾقِْف  ،َٓ َيْحُرُم َطَؾقِْف اْلَقْطءُ  :َوَقاَلْت َصائَِػٌة َثالِثَةٌ :  قال ابً القيه َو

ْن ُتَطّؾَؼ. َقاُلقا: َوَكقَْػ إّما َأْن َتِػلَء َوإِّما أَ  ،َبْؾ ُيقَقُػ َوُيَؼاُل َلُف َما َأَمَر اهللُ  ،الّزْوَجةُ 

ـْ اْلَػقْئَةِ  ،لِقًاقَيُؽقُن مُ 
ـُ مِ َٓ ُيَؿّؽ ـَ مِـَْفا َوَقَع بِِف  ،َبْؾ َيْؾَزُم بِالّطاَلِق  ،َو َوإِْن ُمّؽ

ـِ َمَع َكْقكِِف مُ  :الّطاَلُق  لِقًا؟ َفَفَذا ِخاَلُف َضاِهِر قَفالّطاَلُق َواقٌِع بِِف َطَؾك التّْؼِديَرْي

  .ُأْلِزَم بِالّطاَلِق  :َوإِْن َلْؿ َيِػْئ  ،َلْؿ َيَؼْع بِِف الّطاَلُق  :َبْؾ ُيَؼاُل لَِفَذا: إْن َفاءَ  ،آنِ اْلُؼرْ 

َٓ ُيقِجُب َصاَلًقا َوإِّكَؿا ُيْجِزُئُف َكّػاَرُة  ـَ بِالّطاَلِق  ـْ َيَرى اْلقَِؿق َوَهَذا َمْذَهُب َم

ـٍ  ـْ َأْهِؾ اْلَحِديِث  ،َوِطْؽِرَمةَ  ،اُوسَوصَ  ،َوُهَق َقْقُل َأْهِؾ الّظاِهرِ  ،َيِؿق
 ،َوَجَؿاَطٍة مِ

ـِ َتقِْؿقَّة َقّدَس اهللُ  ْساَلِم اْب ه.اُروَحفُ  َواْختِقَاُر َشقِْخ اإْلِ
(1)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/351-353.)زاد الؿعاد( 11/4٢) الؿغـلاكظر:  (1)



 61٢ ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 
إشا نىإ املىىٛيٞ ٫ ٜػىىتٛٝع ايؿىى٤ٞ بازبُىاع يعىىصض ميٓعىى٘، َىىٔ    ز:27ش َػأي١

 َطض، أٚ ذبؼ، أٚ غري شيو؟

 ن: طؾقف أن يػلء بؾساكف، مجفقر العؾؿاء مـ التابعقـ، ومـ بعدهؿ يؼقلق

 فقؼقل: متك قدرت جامعتفا. أو كحق ذلؽ.

وهذا ققل جابر بـ زيد، والـخعل، والحسـ، وطؽرمة، والزهري، وأبل 

قالبة، والثقري، وإوزاطل، وأبل طبقد، وأمحد، ومجاطة مـ الشافعقة، وأصحاب 

اإلضرار بؿا  الرأي: ٕنَّ الؼصد بالػقئة ترك ما قصده مـ اإلضرار، وقد ترك قصد

أتك بف مـ آطتذار، والؼقل مع العذر يؼقم مؼام فعؾ الؼادر: وٕنَّ هذا هق غاية ما 

 ﴾  ھ ہ ہ ہ ﴿ ،[286البؼرة: ] ﴾ۈ ۈ ۆ ۆ  ۇ ۇ﴿يستطقعف 

 .[16التغابـ:]

  وقال بعضفؿ: ٓ يفء إٓ بالجؿاع. قالف الشعبل، والحؽؿ، وكؼؾ طـ سعقد

 بـ جبقر.ا

 ؼدر مل يققػ حتك يصح، أو َيِصؾ إن كان غائبًا، وٓ وقال أبق ثقر: إذا مل ي

 تؾزمف الػقئة بالؾسان: ٕنَّ الضرر بترك القطء ٓ يزول بالؼقل.

  وقال بعض الشافعقة: يحتاج أن يؼقل: قد كدمت طىل ما فعؾت، وإن قدرت

 وصئت.



َٚايٜهؿَّاَض٠ٔ  َٗاِض  َٚايظِّ  611 َباُب اإِل٤ٔ٬ٜ 

، وباهلل التقفقؼ.انقٌل األًلهق ًانصحيح  
(1)

 

حرًما، أو معتؽًػا اطتؽاًفا واجبًا.مـ إطذار أيًضا أن يؽقن م تيبيُ:
(2)

  

 َت٢ قسض ع٢ً ايٛ ٤، ٌٖ ٜ٪َط ب٘، أّ دبع٥٘ ؾ١٦ٝ ايًػإ؟ ز:28ش َػأي١

 .مذهب الشافعل، والحـابؾة أكف يممر بالقطء: فنن فعؾ وإٓ أمر بالطالق 

 .وقال بعضفؿ: إذا فاء بؾساكف: فال يطالب بالػقئة مرة أخرى 

ر الحـبظ: ٕكف فاء مرة، وهق ققل الحسـ، وطؽرمة، وإوزاطل، وأبل بؽ

 فخرج مـ اإليالء.

 .وقال أبق حـقػة: تستلكػ لف مدة اإليالء ثاكقة 

بلكف إكؿا أخر حؼفا لعجزه طـف، فنذا قدر طؾقف: لزمف أن يقفقفا إياه،  ٚٝأجٝب:

 .كالديـ طىل الؿعسر إذا قدر طؾقف

بف، ، وما ذكروه فؾقس بحؼفا، وٓ يزول الضرر طـفا فبنصحيح انقٌل األًل

وإكؿا وطدها بالقفاء، ولزمفا الصبر طؾقف، وإكظاره كالغريؿ، والؿعسر.
(3)

  

لقس طىل مـ فاء بؾساكف الؽػارة حتك يجامع. تيبيُ:
(4)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1893.)الؿحىل (5/137- )ابـ أبل شقبة( 322/1٢) البقان (11/42 )الؿغـلاكظر:  (1)

(2) الؿغـل (11/43.) 

  (11/45.)الؿغـلاكظر:  (3)

(4) الؿغـل (11/45.) 



 612 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 
 إشا أب٢ إٔ ٜؿ٤ٞ، ٚأب٢ اي٬ٛم؟ ز:29ش َػأي١

  قال بعض أهؾ العؾؿ: يطؾؼ طؾقف الحاكؿ. وهق ققل أمحد، ومالؽ، وهق

ة، وقد استحؼتف الؿرأة، وامتـع مـ هق ققل لؾشافعل: ٕنَّ الطالق تدخؾف الـقاب

 طؾقف الحؼ، فقؼقم الحاكؿ مؼامف، كؼضاء الديـ.

  وقال بعضفؿ: ٓ يطؾؼ طؾقف الحاكؿ، ولؽـ يحبسف، ويضر بف حتك يػلء أو

يطؾؼ. وهق ققل الشافعل يف الؼديؿ، وأمحد يف رواية، وابـ حزم: لؼقلف تعاىل: 

طالق إىل إزواج: فدل فلضاف ال ،[227البؼرة:] ﴾ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ  ڦ ڦ﴿

الطالق لؿـ أخذ »طىل أن غقرهؿ، والحاكؿ ٓ يطؾؼ طؾقفؿ، ولحديث: 

.«بالساق
(1)

 

فتاوى ورجح اإلمام ابـ باز، والشقخ صالح الػقزان الؼقل إول كؿا يف 

، واهلل أطؾؿ.ًىٌ األقسة(، 262/2٢) الؾجـة
(2)

 

 َا ذهِ اي٬ٛم ايصٟ ٜكع َٔ املٛيٞ؟ ز:31ش َػأي١

 ؾ العؾؿ إىل أكف صالق رجعل، سقاء صؾؼ بـػسف، أو أوقعف ذهب مجاطة مـ أه

 طؾقف الحاكؿ، وهق ققل مالؽ، والشافعل، وأمحد يف رواية.

 أمحد. وطـ أمحد رواية أنَّ صالق الحاكؿ وتػريؼف يؽقن بائـًا وهذا إشفر طـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، وقد تؼدم.ذسٜث ععٝـ (1)

 بداية الؿجتفد (1893 )الؿحىل( 317-318/1٢) البقان (11/46 )الؿغـلاكظر:  (2)

(3/145.) 



َٚايٜهؿَّاَض٠ٔ  َٗاِض  َٚايظِّ  613 َباُب اإِل٤ٔ٬ٜ 

   وذهب أبق حـقػة، وأبق ثقر إىل أكف صالق بائـ مطؾًؼا. وطـد أبل حـقػة: يؼع

 باكؼضاء الؿدة كؿا تؼدم.الطالق 

أنَّ إصؾ أنَّ كؾ صالق وقع بالشرع: فنكف  :وححة أصحاب القول األول

 رجعل.

أكف إن كان رجعقاا مل يزل الضرر طـفا بذلؽ:  :وححة أصحاب القول الثاىي

أكف صالق رجعل: ٕكف هق إصؾ يف الطالق، ًانصحيح ٕكف يجبرها طىل الرجعة، 

واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 انِ إٔ ًٜٛل عًٝ٘ ح٬ّحا؟ٌٖ يًر ز:31ش َػأي١

  مذهب الحـابؾة جقاز ذلؽ: ٕكف قائؿ مؼام الؿطؾؼ، وهق الزوج، فقؿؾؽ مـ

 الطالق ما يؿؾؽ.

  وقال الشافعل: لقس لف إٓ واحدة: ٕنَّ إيػاء الحؼ يحصؾ هبا، فؾؿ يؿؾؽ

، ًىرا أقسةزيادة طؾقفا كؿا مل يؿؾؽ الزيادة طىل وفاء الديـ يف حؼ الؿؿتـع، 

طؾؿ.واهلل أ
(2)

  

 إشا ضاجع اَطأت٘، ؾٌٗ تػتأْـ َس٠ اإل٤٬ٜ؟ ز:32ش َػأي١

  أكثر أهؾ العؾؿ طىل أنَّ الؿقيل إذا صؾَّؼ، أو صؾَّؼ طؾقف الحاكؿ لف أن يراجع

 امرأتف، ومـ قال: إهنا صؾؼة بائـة فقؼقل: لف مراجعتفا بعؼد جديد.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (11/46.)الؿغـل (3/145 )بداية الؿجتفداكظر:  (1)

  (11/47.)الؿغـلاكظر:  (2)



 614 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 
ا َصؾََّؼ ُدوَن َفنِكَُّف إذَ  :إَذا َثبََت َهَذا (11/49 :)الؿغـليف   قال ابً قذامة

تَِفا َٓ ُيْحتََسُب َطَؾقِْف  :الثَّاَلِث، َفَراَجَعَفا فِل ِطدَّ ياَلِء َتـَْؼطُِع بِالطَّاَلِق، َو َة اإْلِ َفنِنَّ ُمدَّ

ـْ الْ 
ْجَعِة مِ ، َفاْكَؼَطْعت ـبَِؿا َقبَْؾ الرَّ ـِ َكََّفا َصاَرْت َمْؿـُقَطًة مِـُْف بَِغقِْر اْلقَِؿق

ِ
ةِ: ٕ ُؿدَّ

ُة َكَؿا َلْق َكاَن الطَّاَلُق َبائِـًاـالْ  ـِ َرْجَعتِفِ ـُاْستُْمكَِػْت الْ  :َفنِْن َراَجعَ  :ُؿدَّ ـْ ِحق
ُة مِ َفنِْن  :ُؿدَّ

ـْ َأْرَبَعِة َأْشُفرٍ 
ياَلُء، َوإِْن َكاَن َأْكثََر مِـَْفا :َكاَن اْلبَاقِل مِـَْفا أََقؾَّ مِ ْصـَا بِِف  :َسَؼَط اإْلِ َتَربَّ

َأْشُفٍر، ُثؿَّ َوَقْػـَاُه لِقَِػلَء َأْو ُيَطؾَِّؼ، ُثؿَّ َيُؽقُن اْلُحْؽُؿ َهاُهـَا َكاْلُحْؽِؿ فِل َوْقِػِف  َأْرَبَعةَ 

لِ  َوَّ ْٕ ياَلِء  :ا ةِ اإْلِ ـْ ُمدَّ
َفنِْن َصؾََّؼ َأْو َصؾََّؼ اْلَحاكُِؿ َطَؾقِْف َواِحَدًة، ُثؿَّ َراَجَع َوَقْد َبِؼَل مِ

ـْ َأْربَ 
َفنِْن َصؾََّؼ،  :اْكتََظْرَكاُه َأْرَبَعَة َأْشُفٍر، ُثؿَّ ُصقلَِب بِاْلَػقْئَِة َأْو الطَّاَلِق  ،َعِة أَْشُفرٍ َأْكثَُر مِ

. َفَؼْد َكُؿَؾْت الثَّاَلُث، َوَحُرَمْت َطَؾقِْف. افِِعلِّ  َوَهَذا َمْذَهُب الشَّ

ـِ َحامٍِد، َأكَّ  َوَيْؼتَِضل َمْذَهُب َأبِل َطبِْد اهلل قال: ُة  ُف إَذاْب َصؾََّؼ ُاْستُْمكَِػْت الُؿدَّ

ةِ الطَّاَلِق، ُوقَِػ  ْت َأْرَبَعُة َأْشُفٍر َقبَْؾ اْكِؼَضاِء ِطدَّ ـَ َصؾََّؼ، َفَؾْق َتؿَّ ـْ ِحق
ُْخَرى مِ ْٕ ا

َّٓ ُأمَِر بِالطَّاَلِق. :َثاكِقًا   .َوَكْحُق َهَذا َمْذَهُب َمالٍِؽ، َوَأبِل ُطبَقْدٍ  َفنِْن َفاَء، َوإِ

ياَلءِ  ةِ اإْلِ ُة َقبَْؾ ُمدَّ ياَلءُ  :َوإِْن اْكَؼَضْت اْلِعدَّ َفنِْن َراَجَع فِل  :َباَكْت، َواْكَؼَطَع اإْلِ

ياَلءِ  ةِ اإْلِ ةِ َقبَْؾ ُمدَّ ـِ َصؾََّؼ. ،اْلِعدَّ ـْ ِحق
ـِ  َتَربََّص بِِف َتَؿاَم َأْرَبَعِة َأْشُفٍر مِ ـْ اْب َوَط

َمْسُعقدٍ 
(1)

، َأنَّ الطَّاَلَق ، َوَطَطاٍء، َوالْ  َْوَزاِطلِّ ْٕ ، َوَقتَاَدَة، َوا ، َوالـََّخِعلِّ ـِ َحَس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وشقخ ، ( طـ ابـ جريج، طؿـ حدثف، طـ ابـ مسعقد2/34أخرجف سعقد بـ مـصقر ) .ععٝـ (1)

 .ابـ جريج مبفؿ، وٓ يعؾؿ: هؾ سؿع مـ ابـ مسعقد، أم مل يسؿع

، والشعبل مل يسؿع مـ شديد الضعػسامل، وهق (، وفقف محؿد بـ 2/34وأخرجف سعقد أيًضا )

 . ابـ مسعقد



َٚايٜهؿَّاَض٠ٔ  َٗاِض  َٚايظِّ  615 َباُب اإِل٤ٔ٬ٜ 

ياَلَء. َيْفِدمُ    اإْلِ

تِِف َقبَْؾ  قال: َتُف، َفاَل ُيْحتََسُب بُِؿدَّ ُف َيْؼَطُع ُمدَّ َوَهَذا َيْحتَِؿُؾ َأْن َيُؽقَن َمْعـَاُه أَكَّ

ْجَعِة: َفقَُؽقُن َقْقُل اْلِخَرقِلِّ مِثْؾَ  اَها ، فُ الرَّ ُف َقْد َوفَّ َكَّ
ِ

قَِّة: ٕ ُف ُيِزيُؾ ُحْؽَؿُف بِاْلُؽؾِّ َوَيْحتَِؿُؾ أَكَّ

ياَلِء، َكَؿا َلْق َوصِئََفا. َفا بِالطَّاَلِق، َفَسَؼَط ُحْؽُؿ اإْلِ ـْ َهَذا َحؼَّ َأنَّ ُحْؽَؿ  :َواْلَجَقاُب َط

ـِ َباٍق فِل الْ  ـْ اْلَقْطءِ ـاْلقَِؿق
 :ياَلُء، َكَؿا َلْق َلْؿ ُيَطؾِّْؼ، بِِخاَلِف اْلَػقْئَةِ َفقَبَْؼك اإْلِ  ،َؿـِْع مِ

ـَ لُِحُصقِل اْلِحـِْث فِقَفا.  هاَفنِكََّفا َتْرَفُع اْلقَِؿق

 إشا ٚقـ بعس ا٭ضبع١ أؾٗط، ؾكاٍ: قس أصبتٗا. ؾأْهطت؟ ز:33ش َػأي١

  ،مذهب الحـابؾة، والشافعقة وغقرهؿ أهنا إن كاكت ثقبًا: فالؼقل ققل الرجؾ

ٕنَّ إصؾ بؼاء الـؽاح، والؿرأة تدطل ما يؾزمف بف رفعف، وهق  وطؾقف القؿقـ:

 يدطل ما يقافؼ إصؾ.

  ،أن طؾقف القؿقـ، وهق ترجقح ًانصحيح وطـ أمحد رواية: أكف لقس طؾقف يؿقـ

اإلمام ابـ طثقؿقـ، قال: ويستثـك مـ ذلؽ إذا دلت الؼريـة طىل كذبف، كلن تؽقن 

 وكحق ذلؽ. الؿرأة قد قضت الؿدة طـد أهؾفا، 

  فنن  -ولق واحدة-وأما إن كاكت بؽًرا، فقجعؾ بعض الـساء الثؼات يريـفا

شفدت ببؽارهتا: فالؼقل ققلفا، وإن شفدت بلهنا ثقب: فالؼقل ققلف، ومثؾ ذلؽ 

لق اختؾػا يف الؿدة.
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (11/52.)الؿغـل (5/581-582 )الشرح الؿؿتع( 11/5٢) الؿغـلاكظر:  (1)



 616 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 
إشا أبإ اَطأت٘ بعسَا آىل َٓٗا، حِ تعٚجٗا، ؾٗىٌ ٜػىتُط ذهىِ     ز:34ش َػأي١

 اإل٤٬ٜ؟

: فننَّ مدة اإليالء تـؼطع بغقر خالف كؿا ذكر ابـ قدامة أما إذا أبان زوجتف

 سقاء باكت بػسخ، أو صالق ثالث، أو بخؾع، أو باكؼضاء طدهتا مـ الطالق ،

 الرجعل: ٕهنا صارت أجـبقة مـف، ومل يبؼ شلء مـ أحؽام كؽاحفا.

 فنن طاد فتزوجفا، فػقف خالف بقـ أهؾ العؾؿ:

 ،ويستلكػ العدة مـ حقـئٍذ. وهق ققل  مـفؿ مـ يؼقل: يعقد حؽؿ اإليالء

 مالؽ، والحـابؾة، وبعض الشافعقة.

  ومـفؿ مـ يؼقل: إن كان الطالق أقؾ مـ ثالث، ثؿ تركفا حتك اكتفت

طدهتا، ثؿ كؽحفا: طاد اإليالء، وإن استقىف طدد الطالق: مل يعد اإليالء: ٕنَّ 

ثالث. وهذا ققل  حؽؿ الـؽاح إول زال بالؽؾقة، ولفذا ترجع إلقف طىل صالق

 أبل حـقػة، وبعض الشافعقة.

  ومـفؿ مـ يؼقل: ٓ يعقد حؽؿ اإليالء بحال. وهق ققل ابـ الؿـذر، وبعض

أصحاب الشافعل: ٕهنا صارت بحال لق آىل مـفا: مل يصح إيالؤه: فبطؾ حؽؿ 

 اإليالء مـفا.

، ، واهلل أطؾؿ: ٕهنا خرجت طـ كقهنا مـ كسائفأظيس يلوهذا الؼقل  ُ :قهت

البؼرة: ] ﴾ ٹٹ ٹ   ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ﴿واكؼطع الحؽؿ السابؼ، لؼقلف تعاىل: 



َٚايٜهؿَّاَض٠ٔ َباُب اإِل٤ٔ٬ٜ  َٗاِض   617 َٚايظِّ

 
وهل بعد إباكتفا لقست مـ كسائف: فاكؼطع الحؽؿ، واهلل أطؾؿ. ،[227 - 226

(1)
  

 إشا تطى ٚ ٤ اَطأت٘ بػري ميني، ؾٌٗ ي٘ ذهِ اإل٤٬ٜ؟ ز:35ش َػأي١

 ء، مـ أهؾ العؾؿ مـ قال: إن ترك ذلؽ بغقر طذر إضراًرا هبا: فؾف حؽؿ اإليال

فتضرب لف الؿدة، ثؿ يخقر: ٕكف يف معـك اإليالء، وقد أضرَّ هبا يف كػس الؿدة، 

فقلخذ حؽؿف، وٕنَّ حؽؿ اإليالء ثبت إلزالة الضرر طـ الؿرأة، وهق حاصؾ 

 بدون القؿقـ. وهذا ققل أمحد يف رواية، ومالؽ.

  ومـ أهؾ العؾؿ مـ قال: ٓ يعتبر إيالًء، وٓ يلخذ حؽؿف. وهق ققل

فعل، وأبل حـقػة، وأمحد يف رواية: ٕنَّ تعؾقؼ الحؽؿ باإليالء يدل طىل الشا

ًىرا اكتػائف طـد طدمف: إذ لق ثبت هذا الحؽؿ بدوكف مل يؽـ لف أثر، واهلل أطؾؿ. 

 .، وهق ترجقح اإلمام ابـ طثقؿقـ انصحيحهق  انقٌل

أن : لقس إمر كؿا قال الؿملػ: ٕكف ٓ يؿؽـ  قال اإلماو ابً عثينني

يعطك حؽًؿا كحؽؿ مع اختالف بقـفؿا، بؾ يؼال: إكف يطؾب مـف إما أن يعاشر 

بالؿعروف، وإما أن يػسخ، أو يطؾؼ، والػرق بقـف وبقـ الؿقيل حـقئٍذ أنَّ الؿقيل آىل 

وحؾػ، فترتب طىل إيالئف التربص كؿا أمره اهلل طز وجؾ: مراطاًة لقؿقـف، أما هذا 

 ،[231البؼرة: ] ﴾ٺ ٺ ڀ ڀ﴿ تعاىل: فؿجرد إضرار هبا، وقد قال اهلل

، فالصقاب أن يؼال: إكف إما أن يممر «ٓ ضرر وٓ ضرار»: ملسو هيلع هللا ىلصوقال الـبل 

 هبالؿعاشرة بالؿعروف، أو يػارق.ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (11/51.)الؿغـلاكظر:  (1)



 618 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 
: قال طؾؿاؤكا: ومـ امتـع مـ وطء امرأتف بغقر تػسقرهيف   قال القشطيب

ا هبا: فرق بقـف يؿقـ َحَؾَػفا إضراًرا هبا: ُأمر بقصئفا: فنن أبك وأقام ط ىل امتـاطف مضرا

هوبقـفا مـ غقر ضرب أجؾ.ا
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بداية الؿجتفد (9/169- )اإلكصاف( 3/1٢6) الؼرصبل (11/53 )الؿغـلاكظر:  (1)

(3/145 )الشرح الؿؿتع (5/583 )البقان (1٢/3٢3.) 



َٚايٜهؿَّاَض٠ٔ  َٗاِض  َٚايظِّ  619 َباُب اإِل٤ٔ٬ٜ 

 
ـَ اْمَرَأتِِف، ُثؿَّ َوَقَع َطَؾقَْفا، َفَلَتك الـَّبِلَّ  َوَطـُْف  (9909)

، ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُجاًل َضاَهَر مِ

َر، َقاَل:  . «َما َأَمَرك اهللُ  َفاَل َتْؼَربَْفا َحتَّك َتْػَعَؾ »َفَؼاَل: إكِّل َوَقْعت َطَؾقَْفا َقبَْؾ َأْن ُأَكػِّ

َح الـََّسائِّل إْرَساَلفُ  ، َوَرجَّ َحُف التِّْرمِِذيُّ .َرَواُه إَْرَبَعُة، َوَصحَّ
(1)

 

ـِ َطبَّاٍس  ـِ اْب ـْ َوْجٍف آَخَر َط
اُر مِ َٓ َتُعْد كَ »: ، َوَزاَد فِقفِ َوَرَواُه البَزَّ ْر، َو .«ػِّ

(2)
 

ـِ َصْخٍر  (9909) ـْ َسَؾَؿَة ْب َأْن أُِصقَب  َقاَل: َدَخَؾ َرَمَضاُن َفِخْػُت  َوَط

َطَؾقَْفا، َفَؼاَل لِل  َفَقَقْعت ،َلقَْؾةً  مِـَْفا َشْلءٌ  اْمَرَأتِل، َفَظاَهْرت مِـَْفا، َفاْكَؽَشَػ لِل

 
ِ
ْر َرَقَبةً »: ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقُل اهلل َّٓ َرَقبَتِل «َحرِّ ـِ »َقاَل:  .َفُؼْؾت: َما أَْمؾُِؽ إ َفُصْؿ َشْفَرْي

ـِ  قَاِم؟ َقاَل: «ُمَتَتابَِعْق ـَ الصِّ
َّٓ مِ ـْ »، ُقْؾت: َوَهْؾ َأَصبْت الَِّذي َأَصبْت إ َأْصِعْؿ َفَرًقا ِم

ـَ  َتْؿرٍ  ـَ بَْق ق ـًا ِستِّ ـُ . َأْخَرَجُف َأْحَؿُد َوإَرْ «ِمْسؽِق َحُف اْب َّٓ الـََّسائِّل، َوَصحَّ َبَعُة إ

ـُ الَجاُرودِ. ُخَزْيَؿَة، َواْب
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 6/167(، والـسائل )2223. أخرجف أبقداود )ايطاجس إضغاي٘ ٖٚٛ ذػٔ بؿاٖسٙ ايصٟ بعسٙ (1)

(، مـ صريؼ معؿر طـ الحؽؿ بـ أبان، طـ طؽرمة، طـ 2٢65(، وابـ ماجف )1199والترمذي )

ه مجاطة طـ الحؽؿ طـ ابـ طباس بف. وهذا اإلسـاد ضاهره الصحة، ولؽـف معؾ باإلرسال فؼد روا

طؽرمة مرساًل. وهؿ: سػقان بـ طققـة ومعتؿر وإسؿاطقؾ بـ طؾقة ومعؿر يف رواية طبدالرزاق. 

  (6/167 .)ســ الـسائل( و 2221-2225) ســ أبل داوداكظر هذه الروايات يف 

كؿا قال الـسائل: الؿرسؾ أوىل بالصقاب مـ الؿسـد. وقال أبقحاتؿ يف الؿقصقل: هق خطل وإ

 (. 13٢7) العؾؾمرسؾ.  هق طؽرمة طـ الـبل 

( مـ صريؼ خصقػ طـ ططاء طـ ابـ طباس. وإسـاده 3/445) التؾخقصذكرها الحافظ يف  (2)

 ضعقػ: لضعػ خصقػ، ومل يذكر الحافظ بؼقة اإلسـاد لؾـظر يف رجالف. 

(، وابـ 3299) (1198(، والترمذي )2213(، وأبقداود )4/37. أخرجف أمحد )ذػٔ يػريٙ (3)

( كؾفؿ مـ صريؼ محؿد بـ إسحاق، 744(، وابـ الجارود )2378(، وابـ خزيؿة )2٢62ماجف )

  =طـ محؿد بـ طؿرو بـ ططاء، طـ سؾقؿان بـ يسار، طـ سؾؿة بـ صخر بف. وهذا إسـاد ضعقػ 



 62٢ ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 
 ناملسائل واألحكام املستفادة من احلديي

 تعسٜف ايظٗاز:
بؽسر الظاء، مشتؼ مـ الظفر، وإكؿا خصقا الظفر مـ بقـ سائر  ايظِّٗاض:

 ضفره، أطضاء البدن: ٕنَّ كؾ مركقب يسؿك ضفًرا: لحصقل الركقب طىل

فشبفت الزوجة بف، والؿؼصقد بف أن يؼقل لزوجتف )أكت طظَّ كظفر أمل(.
(1)

  

 ذهِ ايظٗاض. ز:1ش َػأي١

كان الظفار يف الجاهؾقة يعد صالًقا، فـؼؾ يف الشرع إىل التحريؿ، والؽػارة: 

 .[2الؿجادلة: ]﴾ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿لؼقلف تعاىل: 

     ڃ ڃ ڃ ڃ﴿، وقال طزوجؾ: [2الؿجادلة:] ﴾ڤ ڤ ڤ﴿وقال تعاىل: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقف طؾتان: طـعـة ابـ إسحاق، وآكؼطاع بقـ سؾقؿان بـ يسار وسؾؿة بـ صخر، فؼد قال  =

 .جامع التحصقؾري: إكف مل يسؿع مـف كؿا يف البخا

 ولؾحديث صريؼ أخرى بـحقه: 

( 6231( )6229( )6228(، والطبراين )12٢٢(، والترمذي )11528أخرجف طبدالرزاق )

(، مـ صرق طـ يحقك بـ أبل كثقر حدثـا 7/39٢(، والبقفؼل )2/2٢4(، والحاكؿ )6232)

قرن بلبل سؾؿة محؿد بـ طبدالرمحـ بـ ثقبان طـد أبقسؾؿة بـ طبدالرمحـ طـ سؾؿان بـ صخر و

البقفؼل والحاكؿ. وهذا إسـاد ضعقػ أيًضا: ٓكؼطاطف، فؼد أشار البقفؼل إىل طدم سؿاع أبل سؾؿة 

. والحديث هباتقـ الطريؼقـ والطريؼ الؿرسؾة ســفوابـ ثقبان مـ سؾؿة بـ صخر كؿا يف 

 .اإلرواءيف   إلباينالسابؼة يرتؼل إىل الصحة، وقد صححف اإلمام 

سؾؿة بـ صخر، يؼال يف اسؿف )سؾؿان(، وإشفر )سؾؿة( كؿا كبف طىل ذلؽ ابـ طبدالبر  تيبيُ:

 وابـ الؿؾؼـ وغقرمها.

 (.331/1٢) البقان (11/54 )الؿغـلاكظر:  (1)



َٚايٜهؿَّاَض٠ٔ  َٗاِض  َٚايظِّ  621 َباُب اإِل٤ٔ٬ٜ 

 
.[4إحزاب: ] ﴾ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ   چ چ چ

(1)
  

 وإصؾ يف الظفار وحؽؿف الؽتاب والسـة.

 ڤ  ٹ ٹ ٹ    ٹ ٿ﴿ققلف تعاىل:  فنً كتاب اهلل عصوجل:

 أيات. [2الؿجادلة: ] ﴾ڤ ڤ

حديثا الباب، وحديث خقيؾة بـت ثعؾبة حقـ ضاهر مـفا زوجفا  ومً الطية:

، 6/41٢(، وأمحد )2214ة. أخرجف أبق داود )أوس بـ الصامت، فـزلت أي

 (، وغقرمها، وهق حديث حسـ بشقاهده، وصرقف.411

 َٔ ٜضس َٓ٘ ايظٗاض؟ ز:2ش َػأي١

يصح الظفار مـ كؾ زوٍج يصح صالقف، وهق البالغ العاقؾ، سقاء كان مسؾًؿا، 

ا، أو طبًدا، والسؽران ٓ يصح ضفاره كؿا أنَّ  أكف ٓ يصح  انساجحأو كافًرا، حرا

، فؽذلؽ ضفاره، ووافؼ طىل والصبل تؼدم أنَّ الجؿفقر ٓ يعدون صالقفصالقف، 

أن ضفار الصبل  والصحقحذلؽ هفـا بعض الحـابؾة، وصححف ابـ قدامة، فؼال: 

غقر صحقح: ٕهنا يؿقـ مقجبة لؾؽػارة، فؾؿ تـعؼد مـف كالقؿقـ باهلل تعاىل، وٕنَّ 

لؽ مرفقع طـ الصبل: لؽقن الؽػارة وجبت لؿا فقف مـ ققل الؿـؽر، والزور، وذ

الؼؾؿ مرفقًطا طـف.
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.331/1٢) البقان (11/54 )الؿغـلاكظر:  (1)

 (.334/1٢) نالبقا (11/56 )الؿغـلاكظر:  (2)



 622 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 
 ٌٖ ٜضس ظٗاض ايعبس؟ ز:3ش َػأي١

  فاسؿ الؿقصقل يػقد ﴾ٹ    ٹ ٿ﴿طؿقم أية يشؿؾ العبد ،

العؿقم، وطىل ذلؽ أكثر أهؾ العؾؿ خالًفا لؿـ مـعف.
(1)

  

 ٌٖ ٜضس ظٗاض ايصَٞ؟ ز:4ش َػأي١

  مذهب أمحد، والشافعل أكف يصح ضفار الذمل: ٕكف يصح صالقف، فقصح

 .ضفاره

  :يعـل  ﴾ ٹ ﴿ومذهب مالؽ، وأبل حـقػة أكف ٓ يصح ضفاره: لؼقلف تعاىل

مـ الؿسؾؿقـ، وهذا يؼتضل خروج الذمل مـ الخطاب، وٕكف ٓ تصح مـف 

 الؽػارة، وهل الرافعة لؾتحريؿ، فال يصح مـف التحريؿ.

ٓ يػقد خصقص الحؽؿ بالؿسؾؿ، وبعدم التسؾقؿ  ﴾ٹ﴿بلنَّ ققلف  ٚٝأجٝب:

ٓ يصح مـف: فنكف يصح مـف العتؼ واإلصعام، وإكؿا ٓ يصح مـف الصقم،  أن التؽػقر

 فال تؿتـع صحة الظفار بامتـاع بعض أكقاع الؽػارة.

ققل مالؽ، وأبل حـقػة، وهق ضاهر ترجقح  ورجح اإلمام الشقكاين 

، واهلل أطؾؿ.أقسة ًدـقٌل انشبفعي، ًأح أنَّ  ًانري يظيسالصـعاين. 
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اإلكصاف (17/276 )تػسقر الؼرصبل (11/56 )الؿغـل( 334/1٢) البقاناكظر:  (1)

(9/2٢1.) 

 البقان (11/56 )الؿغـل( 9/2٢1) اإلكصاف( 441)ص السقؾ الجراراكظر:  (2)

(1٢/334 )الؼرصبل (17/276.) 



َٚايٜهؿَّاَض٠ٔ  َٗاِض  َٚايظِّ  623 َباُب اإِل٤ٔ٬ٜ 

 
 ٫ ٜضس ظٗاضٙ. َٔ ٫ ٜضس ط٬ق٘ ز:5ش َػأي١

َٓ َيِصحُّ  (11/57 :)الؿغـليف   قال ابً قذامة َٓ َيِصحُّ َصاَلُقُف  ـْ  َوَم

ائِِؾ اْلَعْؼِؾ بُِجـُقٍن، َأْو إْغَؿاٍء، َأْو َكْقٍم، َأْو َغقِْرِه. َٓ َكْعَؾُؿ فِل  ضَِفاُرُه، َكالطِّْػِؾ، َوالزَّ

افِِعلُّ  ْأِي. ،َأُبق َثْقرٍ وَ  ،َهَذا ِخاَلًفا، َوبِِف َقاَل الشَّ َٓ َيِصحُّ ضَِفاُر  َوأَْصَحاُب الرَّ َو

ـُ الْ  ُؿْؽَرِه.ـالْ  ، َوَأُبق َثْقٍر، َواْب افِِعلُّ َيِصحُّ  :َوَقاَل َأُبق ُيقُسَػ  ،ُؿـِْذرِ ـَوبِِف َقاَل الشَّ

ِة َصاَلقِفِ  ضَِفاُرُه. َوَقْد َمَضك ، َواْلِخاَلُف فِل َذلَِؽ َمبْـِلٌّ َطَؾك اْلِخاَلِف فِل ِصحَّ

 ه.اَذلَِؽ 

 ٌٖ ٜضس ايظٗاض َٔ نٌ ظٚج١؟ ز:6ش َػأي١

ـْ ُكؾِّ َزْوَجٍة،  (11/57 :)الؿغـليف   قال ابً قذامة
َوَيِصحُّ الظَِّفار مِ

. ـٍ قًَّة، ُمْؿؽِـًا َوْصُمَها َأْو َغقَْر ُمْؿؽِ َوبِِف  َكبِقَرًة َكاَكْت أَْو َصِغقَرًة، ُمْسؾَِؿًة َكاَكْت َأْو ذِمِّ

 ِ . ،ٌؽ َقاَل َمال افِِعلُّ ـُ َوْصُمَها َوالشَّ
َٓ ُيْؿؽِ تِل  ـْ الَّ

َٓ َيِصحُّ الظَِّفاُر مِ  :َوَقاَل َأُبق َثْقٍر: 

ـُ َوْصُمَها، َوالظَِّفاُر لِتَْحِريِؿ َوْصئَِفا.
َٓ ُيْؿؽِ ُف  َكَّ

ِ
َيةِ  ٕ ْٔ َكََّفا َزْوَجٌة  :َوَلـَا ُطُؿقُم ا

ِ
َوٕ

ه.ااُر مِـَْفا َكَغقِْرَهاَيِصحُّ َصاَلُقَفا، َفَصحَّ الظِّفَ 
(1)

  

 ظٗاض ايػٝس َٔ أَت٘؟ ز:7ش َػأي١

  ذهب مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ إىل أن ضفار السقد مـ أمتف ٓ يصح، وهق ققل

مجاهد، وربقعة، وإوزاطل، والشافعل، وأمحد، وإسحاق، وأبل حـقػة 

 وأصحاهبؿ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.334/1٢) البقانواكظر:  (1)



 624 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 
: وٕكف لػظ يتعؾؼ بف تحريؿ الزوجة، ﴾ٹ ٹ ﴿واستدلقا بؼقلف تعاىل: 

تحرم بف إمة كالطالق، وٕنَّ الظفار كان صالًقا يف الجاهؾقة فـؼؾ حؽؿف  فال

 وبؼل محؾف.

  وذهب مجاطة مـ أهؾ العؾؿ إىل صحة ضفار السقد مـ أمتف، وهق ققل سعقد

بـ الؿسقب، والحسـ، وسؾقؿان بـ يسار، ومرة الفؿداين، وإبراهقؿ الـخعل، ا

الزهري، وقتادة، وطؿرو بـ وسعقد بـ جبقر، والشعبل، وطؽرمة، وصاوس، و

ديـار، ومـصقر بـ الؿعتؿر، وهق ققل مالؽ، والؾقث، والحسـ بـ حل، 

 وسػقان الثقري، والظاهرية.

  ،وطـ الحسـ، وسعقد بـ الؿسقب، وإوزاطل: إن كان يطلها: ففق ضفار

 وإن مل يؽـ يطلها: فال كػارة طؾقف.

 .وقال ططاء: طؾقف كصػ كػارة حرة 

صحة الظفار مـفا أهنا مباحة كالحرة: وٕهنا مـ كسائف، كؿا وحجة الؼائؾقـ ب

 ، وهق يشؿؾ أم إمة.[23الـساء: ] ﴾ گ گ﴿قال تعاىل يف آية التحريؿ: 

، وأنَّ أية انصٌاةهق  انقٌل األًلأنَّ  انري يظيس :ُ نو قبل أثٌ عجد اهلل غفس اهللُ

 ڍ ڇ ڇ ڇ﴿كزلت يف تحريؿ الزوجات بالظفار، كؿا قال تعاىل: 

 .[4إحزاب: ] ﴾ڌ ڌ ڍ



َٚايٜهؿَّاَض٠ٔ  َٗاِض  َٚايظِّ  625 َباُب اإِل٤ٔ٬ٜ 

 
 إشا قاٍ: أْت عًٞ نظٗط أَٞ. ز:8ش َػأي١

: هذا ضفاٌر إمجاًطا، هذا الؾػظ ُيعتبر ضفاًرا باإلمجاع، قال ابـ قدامة 

ار أن يؼقل: أكت طظَّ ابـ الؿـذر: أمجع أهؾ العؾؿ طىل أن تصريح الظف قال

أمل. كظفر
(1)

 

 إشا ؾب٘ ظٚجت٘ بظٗط َٔ ذبطّ عًٝ٘ َٔ شٟٚ ضباضَ٘؟ ز:9ش َػأي١

 ذكر ابـتف، أو أختف، أو طؿتف، أو خالتف، أو جدتف.كلن ي

  ،فؿذهب الجؿفقر أكف يعد ضفاًرا، وهق ققل الحسـ، وططاء، وجابر بـ زيد

والشعبل، والـخعل، والزهري، والثقري، وإوزاطل، ومالؽ، وأمحد، 

وإسحاق، وأبل طبقد، وأبل ثقر، والشافعل يف ققٍل، وأصحاب الرأي، 

 لؿعـك واحد بجامع الحرمة إبدية.وحجتفؿ يف ذلؽ أنَّ ا

  وكؼؾ طـ الشعبل، وقتادة أكف ٓ ضفار إٓ مـ أم، أو جدة، وهق ققٌل

 ڤ ڤ ﴿لؾشافعل، وهق ققل الظاهرية، وحجتفؿ يف ذلؽ ضاهر الؼرآن 

 .[4إحزاب: ] ﴾ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ﴿ [2الؿجادلة: ] ﴾ڤ

ام الشقكاين وقد رجح هذا الؼقل اإلمام اإلمام الصـعاين، واإلمام اإلم

 اهلل. رمحفؿا

(: وٓ يخػك أنَّ الـص مل يرد 3/388) سبؾ السالميف   قال الصيعاىي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الؿغـل (11/57.) 



 626 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

إٓ يف إم، وما ذكر مـ إلحاق غقرها: فبالؼقاس، ومالحظة الؿعـك، وٓ يـتفض  

 هدلقاًل طىل الحؽؿ.ا

(: وأما تشبقف الزوجة 442)ص السقؾ الجراريف   قال الؼوكاىي

تف، أو جزء مـفؿا، ففذا خارج طـ الـص، وإن كان معـك الحرمة بابـتف، أو أخ

مقجقًدا، والؼقل بالؼقاس ٓ يؽقن إٓ بجامع الحرمة، وجامع الحرمة مقجقد يف 

إجـبقات فضاًل طـ الؼرائب: فنن ُأريد التحريؿ الؿمبد: لزم ذلؽ يف مثؾ 

: فننَّ اهلل سبحاكف قد الؿالطـة. والحاصؾ أنَّ هذا الؼقاس ٓ يـبغل أن يؼال بف هفـا

: فال يـبغل [2الؿجادلة: ] ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ﴿وصػ الؿظاهريـ بلهنؿ 

تقسقع دائرة ما هذا شلكف، بؾ يؼصر طىل مقرد الـص، وهـ إمفات مـ الـسب، 

وقد استرسؾ بعض أهؾ العؾؿ يف ذلؽ حتك قال: إن مجرد تحريؿ القطء الؿطؾؼ 

 هدٓل.اضفار، وهق باصؾ مـ الؼقل، وغؾط يف آست

الؼقل إول، وهق ترجقح اإلمام ابـ باز  وقد رجح اإلمام ابـ طثقؿقـ 

 ورجح شقخـا مؼبؾ القادطل ، واهلل أطؾؿ.انساجح، وهق انقٌل انثبَي ،
(1)

 

مثؾ الخالف السابؼ ما إذا شبففا بؿـ تحرم طؾقف تلبقًدا مـ غقر ذوات  تيبيُ:

الئؾ أباء، وإبـاء، وأمفات الرحؿ، كإمفات، وإخقات مـ الرضاطة، وح

الـساء، والربائب الاليت دخؾ بلمفـ.
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 336/1٢) البقان (17/273 )الؼرصبل (1898 )الؿحىل (11/57-58 )الؿغـلاكظر:  (1)

فتاوى الؾجـة (2٢/295 )الشرح الؿؿتع. 

(2) الؿغـل (11/58.) 



َٚايٜهؿَّ  َٗاِض  َٚايظِّ  627 اَض٠َٔباُب اإِل٤ٔ٬ٜ 

 
الذيـ يؼقلقن: ٓ ُيعدُّ ضفاًرا. فحؽؿف طـدهؿ حؽؿ مـ يؼقل  :آخس تيبيُ

 ٓمرأتف: أكت طظ حرام. وقد تؼدم ذكره.

 إشا ؾب٘ اَطأت٘ بظٗط َٔ ذبطّ عًٝ٘ َ٪قّتا؟ ز:11ش َػأي١

  ،وأمحد يف رواية إىل أكف  اختؾػ الجؿفقر يف هذه الؿسللة، فذهب مالؽ

مة، واختاره الِخَرقل.  ضفار: ٕكف شبففا بُؿَحرَّ

  ومذهب الشافعل، وأمحد يف رواية أكف لقس بظفار: ٕهنا غقر محرمة طىل

التلبقد، فال يؽقن ضفاًرا، كالحائض والُؿْحِرمة مـ كسائف.
(1)

 

ٖٞ نظٗط أبٞ؟ ز:11ش َػأي١  إشا قاٍ: أْت عً

  :ٕكف تشبقف بؿا لقس بؿحؾ لالستؿتاع أكثر الجؿفقر يؼقلقن: لقس بظفار

 أشبف ما لق قال: أكت طظَّ كؿال زيد.

 .وطـ أمحد رواية أكف ضفار، وهق ققل بعض الؿالؽقة
(2)

 

 يٛ قاٍ: أْت عًٞ نأَٞ، أٚ َثٌ أَٞ؟ ز:12ش َػأي١

ل.(: 11/6٢) الؿغـليف   قال ابً قذامة َأْو:  َوإِْن َقاَل: َأْكِت َطَؾلَّ َكُلمِّ

ِة اْلُعَؾَؿاءِ َوَكقَ  مِثُْؾ ُأمِّل. َأُبق َحـِقَػَة،  :مِـُْفؿْ  ،ى بِِف الظَِّفاَر، َفُفَق ضَِفاٌر فِل َقْقِل َطامَّ

، َوإِْسَحاُق. افِِعلُّ  َوَصاِحبَاُه، َوالشَّ

َػةِ  قال: َفَؾقَْس  :َوإِْن َكَقى بِِف اْلَؽَراَمَة َوالتَّْققِقَر، َأْو َأكََّفا مِثُْؾَفا فِل اْلؽِبَِر، أَْو الصِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.337/1٢) البقان (1898 )الؿحىل (11/58-59 )الؿغـلاكظر:  (1)

 (.336/1٢) البقان (11/59 )الؿغـلاكظر:  (2)



 628 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 .َواْلَؼْقُل َقْقُلُف فِل كِقَّتِفِ ، بِظَِفارٍ  

َوُهَق َقْقُل َمالٍِؽ،  َوإِْن َأْصَؾَؼ، َفَؼاَل َأُبق َبْؽٍر: ُهَق َصِريٌح فِل الظَِّفاِر. قال:

. ـِ ـِ اْلَحَس ِد ْب ـُ َأبِل ُمقَسك: فِقِف ِرَواَيتَاِن، َأْضَفُرُهَؿا َأكَُّف َلقَْس بِظَِفارٍ  َوُمَحؿَّ  َوَقاَل اْب

َنَّ َهَذا الؾَّْػَظ ُيْستَْعَؿُؾ فِل اْلَؽَراَمِة  َحتَّك َيـِْقَيُف.
ِ

ٕ : افِِعلِّ َوَهَذا َقْقُل َأبِل َحـِقَػَة، َوالشَّ

ا ُيْستَْعَؿُؾ فِل التَّْحِريِؿ، َفَؾْؿ َيـَْصِرْف إَلقِْف بَِغقِْر كِقٍَّة، َكؽِـَاَياِت الطَّاَلِق. َوَوْجُف  َأْكثََر مِؿَّ

َوَّ  ْٕ فِ ا ُف َشبََّف اْمَرَأَتُف بُِجْؿَؾِة ُأمِّ  .َفَؽاَن ُمَشبًِّفا َلَفا بَِظْفِرَها :ِل َأكَّ

ُف إْن ُوِجَدْت َقِريـٌَة َتُدلُّ َطَؾك ـَوَالَِّذي َيِصحُّ ِطـِْدي فِل قِقَاِس الْ  قال: َؿْذَهِب أَكَّ

: إْن َفَعْؾت َكَذا َفَلْكِت َطَؾلَّ مِثُْؾ الظَِّفاِر، مِثَْؾ َأْن ُيْخِرَجُف َمْخَرَج اْلَحؾِِػ، َفقَُؼقُل 

ل. ُف إَذا َخَرَج َمْخَرَج  ،َأْو َقاَل َذلَِؽ َحاَل اْلُخُصقَمةِ  ُأمِّ َكَّ
ِ

َواْلَغَضِب، َفُفَق ضَِفاٌر: ٕ

ـْ َشْلٍء، أَْو اْلَحثِّ َطَؾقِْف، َوإِكََّؿا َيْحُصُؾ َذلِ 
ْمتِـَاِع مِ

ِ
َؽ اْلَحؾِِػ، َفاْلَحؾُِػ ُيَراُد لاِل

ِف فِل ِصَػتَِفا أَْو َكَراَمتَِفا َنَّ َكْقَكَفا مِثُْؾ ُأمِّ
ِ

َٓ َيتََعؾَُّؼ َطَؾك َشْرٍط،  بِتَْحِريِؿَفا َطَؾقِْف، َوٕ

َفقَُدلُّ َطَؾك َأكَُّف إكََّؿا َأَراَد الظَِّفاَر، َوُوُققُع َذلَِؽ فِل َحاِل اْلُخُصقَمِة َواْلَغَضِب، َدلِقٌؾ 

َوإِْن َطِدَم َهَذا ، اَد بِِف َما َيتََعؾَُّؼ بَِلَذاَها، َوُيقِجُب اْجتِـَاَبَفا، َوُهَق الظَِّفارُ َطَؾك َأكَُّف َأرَ 

ـُ الظَِّفاُر فِقِف بَِغقْرِ  ًٓ َكثِقًرا، َفاَل َيتََعقَّ َكَُّف ُمْحتَِؿٌؾ لَِغقِْر الظَِّفاِر اْحتَِؿا
ِ

 َفَؾقَْس بِظَِفاٍر: ٕ

ه.اُل أَبِل َثْقرٍ َوَكْحُق َهَذا َققْ ، َدلِقؾٍ 
(1)

  

 إشا قاٍ: أْت عًٞ نظٗط أَٞ. ٣ْٛٚ اي٬ٛم؟ ز:13ش َػأي١

ل  (11/62 :)الؿغـليف   قال ابً قذامة َوإِْن َقاَل: َأْكِت َطَؾلَّ َكَظْفِر ُأمِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (34/5-7.)مجؿقع الػتاوى( 335/1٢) البقانواكظر:  (1)



َٚايٜهؿَّاَض٠ٔ  َٗاِض  َٚايظِّ  629 َباُب اإِل٤ٔ٬ٜ 

َٓ َيـَْصِرُف إَلك َغقِْرِه، َسَقاٌء َكَقى الطَّاَلَق  َحَراٌم.  َأْو َلْؿ  ،َفُفَق َصِريٌح فِل الظَِّفاِر، 

 .َوَلقَْس فِقِف اْختاَِلٌف بَِحْؿِد اهلل، ِقهِ َيـْ 

ل. قال: ل. َوإِْن َقاَل: َأْكِت َطَؾلَّ َحَراٌم َكَظْفِر ُأمِّ َوبِِف َقاَل أَُبق  َفَؽَذلَِؽ. َأْو: َكُلمِّ

. افِِعلِّ َوُهَق  اَلٌق.َواْلَؼْقُل الثَّاكِل، إَذا َكَقى الطَّاَلَق َفُفَق صَ  َحـِقَػَة، َوُهَق َأَحُد َقْقَلْل الشَّ

َٓ َأْقبَُؾ َقْقَلُف فِل َكْػِل الظَِّفاِر. ،َقْقُل َأبِل ُيقُسَػ  َّٓ َأنَّ َأَبا ُيقُسَػ َقاَل:  ٍد إ  َوُمَحؿَّ

إَذا َكَقى بِِف الطَّاَلَق َفُفَق َصاَلٌق، َوِزَياَدُة  َوَوْجُف َقْقلِِفْؿ َأنَّ َقْقَلُف: َأْكِت َطَؾلَّ َحَراٌم.

ل.َقْقلِِف: َكَظفْ  َٓ َيـِْػل الطَّاَلَق  ِر ُأمِّ  .َبْعَد َذلَِؽ 

تِل َقبَْؾَفا قال ابً قذامة: ـْ َصاَلًقا، َكَالَّ  .َوَلـَا َأكَُّف َأَتك بَِصِريِح الظَِّفاِر، َفَؾْؿ َيُؽ

(: قد قدمـا لؽ أن الشرع كسخ ما 443)ص السقؾيف   قال الؼوكاىي

الطالق، وضاهر هذا أكف ٓ يؼع بف  كاكت تػعؾف الجاهؾقة مـ الظفار مريديـ بف

 هالطالق أصاًل، وإن أراده: ٕكف أراد ما مل يصح يف الشريعة.ا

وقد تؼدم كؼؾ كالم شقخ اإلسالم يف ذلؽ يف باب كـايات الطالق.
(1)

 

ّٛا َٔ اَطأت٘ بظٗط أَ٘؟ ز:14ش َػأي١  إشا ؾب٘ عغ

مثؾ أن يؼقل: صدرك مـل كظفر أمل. أو يدك كظفر أمل. أو فرجؽ مـل 

 . ... ل. أو رأسؽكظفر أم

ـْ اْمَرَأتِِف بَِظْفِر  (11/6 :)الؿغـليف   قال ابً قذامة
إَذا َشبََّف ُطْضًقا مِ

فِ  ـْ َأْطَضائَِفا ،ُأمِّ
َفُفَق ُمَظاِهٌر، َفَؾْق َقاَل: َفْرُجؽ، َأْو َضْفُرك، َأْو َرْأُسؽ، أَْو  :َأْو ُطْضٍق مِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (32/295( )33/74.)مجؿقع الػتاوىاكظر:  (1)



 63٢ ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

ل، َأْو َبدَ   َوبَِفَذا َقاَل  َفُفَق ُمَظاِهٌر.: كَِفا، َأْو َرْأِسَفا، َأْو َيِدَهاِجْؾُدك َطَؾلَّ َكَظْفِر ُأمِّ

.، َمالٌِؽ  افِِعلِّ  َوُهَق َكصُّ الشَّ

َكَُّف  قال:
ِ

ـْ َأْحَؿَد ِرَواَيٌة ُأْخَرى أَكَُّف َلقَْس بُِؿَظاِهٍر َحتَّك ُيَشبَِّف ُجْؿَؾَة اْمَرَأتِِف: ٕ َوَط

َنَّ ـْضًقا مِـَْفا، َلْؿ َيْسِر إَلك َغقِْرِه، َفَؽَذلَِؽ الْ َٓ َيَؿسُّ طُ  َلْق َحَؾَػ بَِاهلل
ِ

ُؿَظاَهَرُة، َوٕ

َٓ ُهَق فِل َمْعـَك الْ   ه.اَؿـُْصقصِ ـَهَذا َلقَْس بَِؿـُْصقٍص َطَؾقِْف، َو

، وقد أقسةوضاهر كالم الشقكاين، والصـعاين أنَّ هذا لقس بظفار، وهق  ُ :قهت

 تؼدم كؼؾ كالمفؿا.

 ت٘ بعغٛ َٔ أعغا٤ أَ٘ غري ايظٗط؟يٛ ؾب٘ اَطأ ز:15ش َػأي١

مثؾ أن يؼقل: أكت طظ كػرج أمل، أو كبطـ أمل، أو كرأس أمل، أو 

 أمل. كقد

 .فؿذهب مالؽ، والشافعل، وأمحد أكف يعد ضفاًرا: ٕنَّ الؿعـك يف ذلؽ واحد 

  وقال أبق حـقػة: إن شبففا بؿا يحرم الـظر إلقف مـ إم، كالػرج، والػخذ

هر، وإن مل يحرم الـظر إلقف كالرأس، والقجف: مل يؽـ مظاهًرا، وكحقمها: ففق مظا

كؿا لق شبففا  بعضق زوجة لف أخرى. وهذا ققاٌس فاسد: فننَّ الزوجة ٓ يؼع فقفا 

 الظفار، والـظر، وإن مل يحرم: فننَّ التؾذذ يحرم، وهق الؿؼصقد يف هذا الباب.

 ٓبذكر الظفر.وذهب ابـ حزم، والصـعاين إىل أكف ٓ يؼع الظفار إ  



َٚايٜهؿَّاَض٠ٔ  َٗاِض  َٚايظِّ  631 َباُب اإِل٤ٔ٬ٜ 

 
واختار الشقكاين، واإلمام ابـ طثقؿقـ الؼقل إول.
(1)

 

 إشا ظاٖط َٔ اَطأ٠ أجٓب١ٝ، حِ تعٚجٗا؟ ز:16ش َػأي١

  ذهب كثقر مـ أهؾ العؾؿ إىل أنَّ الظفار يصح، وٓ يؼرهبا حتك يؽػر، وسقاء

قال ذلؽ ٓمرأة بعقـفا، أو طؿؿ، وسقاء طؾؼ ذلؽ بتزوجفا أم ٓ، وهذا ققل 

، وططاء، والحسـ، وطروة، وأمحد، ومالؽ، وإسحاق، وطزاه سعقد بـ الؿسقب

ابـ حزم أيًضا إىل الثقري، وأبل حـقػة، بقـؿا طزا ابـ قدامة إلقفؿا الؼقل الثاين 

وهق أكف ٓ يصح الظفار قبؾ التزويج، وهق ققل الشافعل، والظاهرية، وبعض 

 .الحـابؾة، وثبت ذلؽ طـ ابـ طباس 

 ڇ﴿ [3الؿجادلة: ] ﴾ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿عاىل: واستدلقا طىل ذلؽ بؼقلف ت

: وٕنَّ الظفار يؿقـ ورد [4إحزاب: ] ﴾ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

 الشرع بحؽؿفا مؼقًدا بـسائف: فؾؿ يثبت حؽؿفا يف إجـبقة كاإليالء.

أنَّ رجاًل جعؾ امرأة كظفر أمف إن  واستدل أهؾ الؼقل إول بلثر طؿر 

ا حتك تؽػر. وإسـاده ضعقػ: تزوجفا، فؼال لف طؿر: إن تزوجتفا فال تؼرهب

ٓكؼطاطف: فنن الؼاسؿ بـ محؿد يرويف طـ طؿر، ومل يدركف، وقد ضعػف اإلمام 

 (، وقالقا: هل يؿقـ، فتـعؼد قبؾ الـؽاح.7/176) اإلرواءيف  إلباين 

بلنَّ تخصقص الزوجات فقفا خرج مخرج الغالب،  ٚأجابٛا عٔ آٜات ايظٗاض:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1898 )الؿحىل (17/274 )الؼرصبل( 337/1٢) البقان (11/64-65 )الؿغـلاكظر:  (1)

السقؾ. 



 632 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

بـسائف: لؽقكف يؼصد اإلضرار هبـ دون غقرهـ،  وبلنَّ اإليالء اختص حؽؿف 

والؽػارة وجبت هفـا: لؼقل الؿـؽر والزور، وٓ يختص ذلؽ بـسائف، وفرققا بقـف 

وبقـ الطالق بلنَّ الطالق حؾ طؼدة الـؽاح فال يسبؼف، والظفار ٓ يرفع، وإكؿا 

 يعؾؼ اإلباحة طىل شرط.

تص مـ َقَصد اإلضرار، وٕنَّ : ٕنَّ اإليالء ٓ يخانقٌل انثبَيهق  ًانساجح

الظفار الذي جاءت بف إدلة هق الظفار مـ الزوجة، وهذا ترجقح اإلمام ابـ 

.طثقؿقـ 
(1)

 

 تعًٝل ايظٗاض بؿط . ز:17ش َػأي١

مثؾ أن يؼقل: )إن ذهبت إىل بقت فالن فلكت طظَّ كظفر أمل( أو )إن شاء زيد 

ظفر أمل( وما أشبف فلكت طظَّ كظفر أمل( أو )إذا جاء رأس الشفر فلكت طظَّ ك

 ذلؽ.

  فلكثر أهؾ العؾؿ يؼقلقن: يصح تعؾقؼ الظفار بالشروط. وهق مذهب

الحـابؾة، والشافعقة، والحـػقة وغقرهؿ: ٕكف يؿقـ فجاز تعؾقؼف طىل شرط 

كاإليالء، وسائر إيؿان، وٕنَّ أصؾ الظفار كان صالًقا، والطالق يصح تعؾقؼف 

 بشرط.

 لطالق بصقغة التعؾقؼ، ومؼتضاه طدم صحة وذهب ابـ حزم إىل طدم صحة ا

 الظفار أيًضا.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.344/1٢) البقان( 9/2٢5) اإلكصاف (11/75-76 )الؿغـل (1899 )الؿحىلاكظر:  (1)



َٚايٜهؿَّاَض٠ٔ  َٗاِض  َٚايظِّ  633 َباُب اإِل٤ٔ٬ٜ 

 
  وذهب شقخ اإلسالم  إىل أنَّ حؽؿف حؽؿ الطالق: فنن كان تعؾقًؼا

 محًضا: وقع الظفار، وإن كان خرج مخرج القؿقـ والحؾػ: فعؾقف كػارة يؿقـ.

(: إذا حؾػ -35/319) مجؿقع الػتاوىكؿا يف   قال ػيخ اإلطالو

رام طىل حض، أو مـع، كؼقلف: إن فعؾت هذا فلكت طظ كظفر بالظفار، أو الح

أمل، أو حرام، أو الحرام يؾزمـل، أو الظفار ٓ أفعؾف، أو ٕفعؾـف. ففذا أصحابـا 

فقف إذا حـث بالظفار، كؿا أكف يؼع بف الطالق والعتاق، ولفذا قالقا يف أيؿان 

 الؿسؾؿقـ: مـفا الظفار.

لؿا ذكروه مـ الحجة مـ أكف حؽؿ معؾؼ وكـت أفتل هبذا تؼؾقًدا، و قال:

 بشرط، كؿا لق قال: إن فعؾت هذا فلكت طظَّ حرام. طؼقبة لف طىل فعؾف.

وأفتقت بعد هذا أنَّ طؾقف كػارة القؿقـ إذا كان مؼصقده طدم الػعؾ،  قال:

وطدم التحريؿ، كؿا قؾـا يف مسللة )كذر الؾجاج والغضب( وكؿا قؾـاه يف ققلف: هق 

صراين إن فعؾ كذا. وققلف: هق يستحؾ الخؿر والؿقتة إن فعؾ كذا. يفقدي، أو ك

فنكف لؿا مل يؽـ مؼصقده الحؽؿ طـد الشرط، وإكؿا الغرض آمتـاع مـ فعؾ، 

فؽذلؽ إذا قال: الحؾ طظ حرام إن فعؾ كذا. ولقس غرضف تحريؿ الحالل طـد 

تحؼقًؼا لؾؿـع، كؿا  الػعؾ، وإكؿا غرضف آمتـاع مـ الػعؾ وذكر التزام ذلؽ تؼديًرا

ذكر التزام التفقد والتـصر تؼديًرا كؿا أكف معـك القؿقـ )هتؽت حرمة اإليؿان باهلل 

 هإن فعؾت هذا، أو كؼضت حرمة اهلل، أو استخػػت بحرمة اهلل إن فعؾت(.ا

، واهلل أطؾؿ بالصقاب، انري تطًئٍ إنيو اننفسوققل شقخ اإلسالم هق  ُ :قهت

 وباهلل التقفقؼ.



 634 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 
 إٔ ٜهٕٛ ايظٗاض َ٪قّتا؟ ٌٖ ٜضس ز:18ش َػأي١

  ذهب كثقر مـ أهؾ العؾؿ إىل صحة الظفار الؿمقت، وإذا مضك الققت زال

الظفار بغقر كػارة، وهذا ققل ططاء، وقتادة، والثقري، وأمحد، وإسحاق، وأبل 

 ثقر، والشافعل يف ققل.

واستدلقا بحديث سؾؿة بـ صخر: فنكف ضاهر مـ امرأتف حتك يـسؾخ شفر 

 ذلؽ، ومل يخبره أنَّ الظفار كذلؽ ٓ يصح. ؽر طؾقف الـبل رمضان، ومل يـ

  :ولؾشافعل ققل آخر أنَّ الظفار ٓ يصح، وهق ققل ابـ أبل لقىل، والؾقث

ٕنَّ الشرع ورد بؾػظ الظفار مطؾًؼا، وهذا مل ُيطؾِؼ، فلشبف ما لق شبففا بؿـ تحرم 

 طؾقف يف وقٍت دون وقت.

 فاًرا مطؾًؼا: ٕنَّ هذا لػٌظ يقجب وقال مالؽ: يسؼط التلققت، ويؽقن ض

تحريؿ الؿرأة، فنذا وقتف مل يتققت كالطالق، وبـحقه ققل صاوس: فنكف قال: طؾقف 

.  الؽػارة وإن برَّ

: لحديث سؾؿة، وٕنَّ الظفار يؿقـ، فؾف أحؽام انقٌل األًلهق ًانصحيح 

إيؿان مـ جقاز تؼققدها، واهلل أطؾؿ.
(1)

  

 أَٞ إٕ ؾا٤ اهلل. قٍٛ ايطجٌ: أْت عًٞ نظٗط ز:19ش َػأي١

َفنِْن َقاَل: َأْكِت َطَؾلَّ َكَظْفِر ُأمِّل (: 11/7٢) الؿغـليف   قال ابً قذامة

ْمَرَأتِِف: ِهَل َطَؾقِْف  َلْؿ َيـَْعِؼْد ضَِفاُرُه. .إْن َشاَء اهللُ 
ِ

َكصَّ َطَؾقِْف َأْحَؿُد، َفَؼاَل: إَذا َقاَل ٓ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (11/68-69.)الؿغـلاكظر:  (1)



َٚايٜهؿَّاَض٠ٔ  َٗاِض  َٚايظِّ  635 َباُب اإِل٤ٔ٬ٜ 

ِف إْن َشاَء اهلل  .َفَؾقْ  .َكَظْفِر ُأمِّ ـٌ َطَؾلَّ  َوإَِذا َقاَل: َما أََحؾَّ اهلل َس َطَؾقِْف َشْلٌء، ِهَل َيِؿق

، َلقَْس َطَؾقِْف َشْلٌء. .َحَراٌم إْن َشاَء اهلل ـٌ ، َوَأُبق  َوَلُف َأْهٌؾ، ِهَل َيِؿق افِِعلُّ َوبَِفَذا َقاَل الشَّ

ْأِي  َثْقٍر، َوَأْصَحاُب  ـْ َغقِْرِهْؿ ِخاَل ، الرَّ َٓ َكْعَؾُؿ َط  ه.اَفُفؿْ َو

 ٌٖ يًُظاٖط إٔ ٜكطب اَطأت٘ قبٌ إٔ ٜهؿط؟ ز:21ش َػأي١

أما إذا كاكت الؽػارة بالعتؼ، أو الصقام: فال يجقز لف أن يؿسفا قبؾ الؽػارة: 

 ں ڱ   ڱ ڱ ﴿ [3الؿجادلة: ] ﴾ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ﴿لؼقلف تعاىل: 

 وهذا ٓ خالف فقف بقـ أهؾ العؾؿ. ،[4الؿجادلة:] ﴾ڻ ڻ ں

 أن يؽػر باإلصعام؟ طىل ققلقـ: واختؾػقا: هؾ لف وصمها قبؾ 

أكف يحؾ لف وصمها قبؾ الؽػارة. وهق ققل أبل ثقر، وأمحد يف  القول األول:

ومل يؼؾ  ،[4الؿجادلة: ] ﴾ہ  ہ ہ ﴿رواية، وابـ حزم: ٕنَّ اهلل تعاىل قال: 

مـ قبؾ أن يتؿاسا، كؿا ذكر ذلؽ يف العتؼ، والصقام، واهلل سبحاكف مل يؼقد ذلؽ 

 .[64مريؿ: ]﴾جخ مح     جح مج ﴿ػائدة وهل تؼققد ما ققده وإصالق ما أصؾؼف طبثًا، بؾ ل

ٓ يحؾ لف ذلؽ. وهق ققل الجؿفقر، وقال بف ططاء، والزهري،  القول الثاىي:

 والشافعل، وأمحد، وأبق حـقػة وأصحاهبؿ.

إّما َبقَاًكا  ،َدهُ اْستَِػاَدُة ُحْؽِؿ َما أَْصَؾَؼُف مِّؿا َققّ  :َؿـْعِ ـَوَوْجُف الْ  :  قال ابً القيه

ـِ  ،َطَؾك الّصِحقِح  ـَ الّصقَرَتقْ َٓ َوُهَق ُسبَْحاكَ  ،َوإِّما قِقَاًسا َقْد ُأْلِغَل فِقِف اْلَػاِرُق َبقْ ُف 

ـَ الْ  ـِ ـُيَػّرُق َبقْ ـِ  [3الؿجادلة: ] ﴾ڑ ڑ ژ ژ ﴿َوَقْد َذَكَر  ،ُؿتََؿاثَِؾقْ َفَؾْق َأَطاَدُه  ،َمّرَتقْ
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ـِ َطَؾك َتَؽّرِر ُحْؽِؿِف فِل اْلَؽّػاَراِت  ،ِف اْلَؽاَلمُ َلَطاَل بِ  :َثالِثًا  َوَلْق  ،َوَكبَّف بِِذْكِرهِ َمّرَتقْ

َِخقَرةِ  :َذَكَرُه فِل آِخِر اْلَؽاَلِم َمّرًة َواِحَدةً  ْٕ َْوَهَؿ اْختَِصاَصُف بِاْلَؽّػاَرةِ ا َوَلْق َذَكَرُه  ،َٕ

َْوَهَؿ اْختَِصاَصُف  :فِل َأّوِل َمّرةٍ  ُوَلكَٕ ْٕ َوَكاَن  ،َوإَِطاَدُتُف فِل ُكّؾ َكّػاَرةٍ َتْطِقيٌؾ  ،بِا

َؿِسقِس ـَوَأْيًضا َفنِّكُف َكبَّف بِالتّْؽِػقِر َقبَْؾ الْ  ،َأْفَصَح اْلَؽاَلِم َوَأْبَؾَغُف َوَأْوَجَزُه َما َوَقعَ 

َجِة َطَؾك َأّن اْشتَِراَط َتَؼّدمِِف َوِشّدةِ اْلَحاَجِة إَلك َمِسقِس الّزوْ  ،بِالّصْقِم َمَع َتَطاُوِل َزَمـِفِ 

َٓ َيُطقُل َزَمـُُف َأْوَلك ْصَعاِم اّلِذي   ه.افِل اإْلِ

، وقال اإلمام ابـ طثقؿقـ انصٌاة قٌل اجلًيٌز :ُ نو قبل أثٌ عجد اهلل غفس اهللُ

.هق أحقط :
(1)

  

 املباؾط٠ مبا زٕٚ ازبُاع يف ايؿطد؟ ز:21ش َػأي١

 لؽ حتك يؽػر. وهق ققل الزهري، قال مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ: يحرم طؾقف ذ

ومالؽ، وإوزاطل، وأمحد يف رواية، وأبل طبقد، وأصحاب الرأي، وققل 

 لؾشافعل.

 ژ ژ ﴿واستدلقا طىل ذلؽ بلكف شبففا بؿـ يحرم وصمها ودواطقف، وبؼقلف 

ا.﴾ڑ ڑ  ، وهذا يعتبر مسا

 ،وقال مجاطة مـ أهؾ العؾؿ: ٓ يحرم طؾقف ذلؽ. وهق ققل أمحد، والثقري 

وإسحاق، وأبل حـقػة، وُحؽل طـ مالؽ، وهق الؼقل الثاين لؾشافعل: لؼقلف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الؿحىل (5/594-595 )الشرح الؿؿتع (5/338 )الزاد (11/66 )الؿغـلاكظر:  (1)

(1898.) 



َٚايٜهؿَّاَض٠ٔ  َٗاِض  َٚايظِّ  637 َباُب اإِل٤ٔ٬ٜ 

 
قالقا: الؿؼصقد بف الجؿاع، وٓ يؾزم مـ تحريؿ  ﴾ڑ ڑ ژ ژ﴿تعاىل: 

الجؿاع تحريؿ دواطقف، والصائؿ يحرم مـف القطء دون دواطقف، والؿسبقة قبؾ 

استبرائفا يحرم وصمها دون دواطقف.
(1)

 

 َت٢ دبب عًٝ٘ ايهؿاض٠؟ ز:22ش َػأي١

  ذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل أنَّ الؽػارة تجب بؿجرد الظفار، وهذا ققل

 صاوس، ومجاهد، والزهري، وقتادة، وطثؿان البتل.

ِء َلْؿ َيْخَػ َطَؾقِْفْؿ َأّن اْلَعْقَد َشْرٌط فِل اْلَؽّػاَرةِ  : قال ابً القيه َٓ  ،َوَهُم

ـْ اْلَعْقُد ِطـَْدُهْؿ ُهَق اْلَعْقُد إَلك َما َكا
 .اكتفكُكقا َطَؾقِْف فِل اْلَجاِهؾِقّةِ َوَلؽِ

زاد وققلفؿ خالف ضاهر أية، وقد رده ابـ الؼقؿ مـ ثالثة أوجف كؿا يف 

 .الؿعاد

  :ڇ ﴿وذهب طامة أهؾ العؾؿ إىل أنَّ الؽػارة تجب بالعقد: لؼقلف تعاىل 

 أية. [3الؿجادلة: ] ﴾ ڈ ڈ ڎ ڎ    ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

 ىل أققال:ثؿ اختؾػقا يف الؿؼصقد بالعقد ط 

أنَّ الؿؼصقد بف القطء. ُحؽل ذلؽ طـ الحسـ، والزهري،  القول األول:

وأمحد، وهق إشفر طـد الحـابؾة، وهق ققل أبل حـقػة، ومالؽ يف رواية، واختاره 

 شقخ اإلسالم، وابـ الؼقؿ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (17/283.)الؼرصبل (5/337-338 )زاد الؿعاد (11/67 )الؿغـلاكظر:  (1)
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وقال همٓء: العقد هق فعؾ ضد ققلف، ومـف العائد يف هبتف، هق الراجع يف  

ئد يف طدتف، أي: التارك لؾقفاء بؿا وطد، والعائد فقؿا ُكفل طـف الؿقهقب، والعا

فالؿظاهر  ،[8الؿجادلة: ] ﴾ ک ک ڑ ڑ ژ ﴿فاطؾ الؿـفل طـف، قال اهلل تعاىل: 

 محرم لؾقطء طىل كػسف، وماكع لفا مـف: فالعقد فعؾف.

أي: يريدون العقد، فقبدأ  ﴾ڑ ژ﴿وهمٓء يؼقلقن: الؿؼصقد بؼقلف 

 .﴾ڑ ڑ ژ ژ﴿: لؼقلف تعاىل: بالتؽػقر، ثؿ يطل

أنَّ العقد هق مجرد العزم طىل القطء، وإن مل يطل، وهق ققل  القول الثاىي:

 ژ﴿مجاطة مـ الحـابؾة، مـفؿ: أبق يعىل، ومالؽ، وأبل طبقد: ٕنَّ اهلل تعاىل قال: 

 ، وهذا صريح يف أنَّ العقد غقر التؿاس.﴾ڑ ڑ ژ

كف متؼدًما طؾقفا، قالقا: وٕنَّ الظفار وقالقا: ما يحرم قبؾ الؽػارة ٓ يجقز كق

 تحريؿ، والعزم طىل وصئفا إرادة لالستباحة: فقؽقن طقًدا طـ التحريؿ.

 ٚاختًف ٖؤالء فُٝا إذا َاتت، أٚ طًل بعد ايعزّ قبٌ ايٛطء:

 .فؿذهب الحـابؾة أكف ٓ تجب طؾقف الؽػارة 

 .ومذهب مالؽ، وأبل طبقد، وبعض الحـابؾة أن طؾقف الؽػارة 

أنَّ إمساكفا بعد الظفار مدة يستطقع أن يطؾؼفا فقفا يقجب طؾقف  قول الثالث:ال

 الؽػارة، وهق ققل الشافعل وأصحابف.



َٚايٜهؿَّاَض٠ٔ  َٗاِض  َٚايظِّ  639 َباُب اإِل٤ٔ٬ٜ 

 
أنَّ الؿراد بالعقد هق إطادة الظفار، والتؾػظ بف مرة أخرى، وهق  القول الشابع:

 ققل الظاهرية.

العرب  وقالقا: العقد يف الشلء هق فعؾف مرة أخرى، هذا الذي يعؼؾ يف لغة

 .[8اإلسراء: ]﴾پ پ پ ﴿ [28إكعام: ] ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ   ﴿

زاد طىل إققال الؿخالػة يف هذه الؿسللة كؿا يف  وقد أجاب ابـ الؼقؿ 

 .الؿعاد

أما أصحاب الؼقل الثاين فقؾزمفؿ أكف لق صؾؼ، أو ماتت الؿرأة بعد أن طزم 

 فعؾقف الؽػارة، وكقػ تجب طؾقف الؽػارة وهق مل يحـث؟

 إْ٘ دلسد اإلَشاى... :ٚأَا قٍٛ ايظافعٞ

إِّن  -يعـل الذي يؼقل فقف )أكت صالؼ(- َقاَل ُمـَاِزُطقهُ  :  فقال ابً القيه

ـْ َكْقكِِف ُمقَجَب اْلَؽّػاَرةِ  َٓ ُيْخِرُج الّظَفاَر َط َفِػل اْلَحِؼقَؼِة َلْؿ  ،َهَذا الـَّػَس اْلَقاِحَد 

ّٓ َلْػُظ  ـُ َقْقلِِف  ،الّظَفارِ ُيقِجْب اْلَؽّػاَرَة إ َٓ َتْلثِقَر َلُف فِل اْلُحْؽِؿ  (َأْكِت َصالٌِؼ )َوَزَم

َٓ َكْػقًا يَجاِب بِِف ُمْؿتَـِعٌ  ،إيَجاًبا َو َٓ ُتَسّؿك تِْؾَؽ الّؾْحَظُة َوالـَّػُس  ،َفتَْعؾِقُؼ اإْلِ َو

َٓ فِل ُلَغِة اْلَعَرِب  َْكَػاِس َطْقًدا  ْٕ ـْ ا
َٓ  ،اْلَقاِحُد مِ َوَأّي َشْلٍء فِل  ،فِل ُطْرِف الّشاِرعِ َو

ـْ َمْعـَك اْلَعْقدِ َأْو َحِؼقَؼتِِف؟ َقاُلقا: َوَهَذا َلقَْس َهَذا اْلُجْزِء اْلقَِسقِر ِجدا 
ـْ الّزَماِن مِ

ا مِ

ـْ َقاَل  ـْ َقْقِل َم
ُيْػَفُؿ مِـُْف َفنِّن َذلَِؽ َقْقٌل َمْعُؼقٌل  (:ُهَق إَطاَدُة الّؾْػِظ بَِعقْـِفِ ) :بَِلْقَقى مِ

ْكَساِن فِقِف اْلَعْقُد  ،اْلَعْقُد ُلَغًة َوَحِؼقَؼةً  ـْ اإْلِ
ـْ الّزَماِن َفاَل ُيْػَفُؿ مِ

َوَأّما َهَذا اْلُجْزُء مِ
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ـُ ُكَطالِبُُؽْؿ بَِؿا َصاَلبُْتْؿ بِِف الّظاِهِرّيةَ   ـْ َقاَل َهَذا اْلَؼْقَل َقبَْؾ  :اْلبَتَّة. َقاُلقا: َوَكْح َم

الّداّلِة َطَؾك  (ُثؿّ )ُسبَْحاَكُف َأْوَجَب اْلَؽّػاَرَة بِاْلَعْقدِ بَِحْرِف  ِعّل؟ َقاُلقا: َوَاهللُ الّشافِ 

ـْ الّظَفارِ  ـَ الّظَفاِر ُمّدٌة ُمتََراِخقَةٌ  ،التَّراِخل َط ـَ اْلَعْقدِ َوَبقْ َوَهَذا  ،َفاَلُبّد َأْن َيُؽقَن َبقْ

َصاَر َطائًِدا َما َلْؿ  (َأْكَت َطَؾّل َكَظْفِر ُأّمل)ِؼَضاِء َقْقلِِف َوبُِؿَجّردِ اكْ  ،ُمْؿتَـٌِع ِطـَْدُكؿْ 

ـَ اْلَعْقدِ َوالّظَفارِ  (،َأْكِت َصالٌِؼ )َيِصْؾُف بَِؼْقلِِف  ـَ التَّراِخل َواْلُؿْفَؾُة َبقْ  ه؟.اَفَلْي

 ٚأَا قٍٛ ايظاٖسٜة:

  ڎ  ڌ ڌ ﴿ -رأي: آية الظفا-َكظِقُرَها : -يف الرد طؾقفؿ-  فقال ابً القيه

ـُ الُؿَراَد  ،[8الؿجادلة: ]﴾ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ      ڎ َيُة ُتبَقّ ْٔ َوَمَع َهَذا َفَفِذِه ا

ـْ آَيِة الّظَفارِ 
َوُهَق  ،َطْقَدُهْؿ لَِؿا ُكُفقا َطـُْف ُهَق ُرُجقُطُفْؿ إَلك َكْػِس الَؿـِْفّل َطـْفُ  َفنِنَّ  :مِ

َبْؾ ُرُجقُطُفْؿ إَلك الَؿـِْفّل  ،َدَة تِْؾَؽ الـّْجَقى بَِعقْـَِفاَوَلقَْس الُؿَراُد بِِف إَطا ،الـّْجَقى

لَِؼْقلِِفْؿ.  :َأْي  ،[3الؿجادلة:] ﴾ ڎ ڎ    ڌ ڌ ﴿ :َوَكَذلَِؽ َقْقُلُف َتَعاَلك فِل الّظَفارِ  ،َطـْفُ 

َفاْلَعْقُد إَلك  :َحّرَمةِ َوُهَق َتْحِريُؿ الّزْوَجِة بِتَْشبِقِفَفا بِالؿُ  ،َفُفَق َمْصَدٌر بَِؿْعـَك الَؿْػُعقلِ 

ـْ َقاَل إّكُف اْلَقْطُء. ،َوُهَق فِْعُؾفُ  ،الُؿَحّرِم ُهَق اْلَعْقُد إَلقْفِ   َفَفَذا َمْلَخُذ َم

 ،َوالَؿُؼقُل ُهَق التّْحِريؿُ  ،َؿْسَلَلِة َأّن اْلَؼْقَل فِل َمْعـَك الَؿُؼقلِ ـَوُكْؽتَُة الْ  قال:

َوَهَذا َجاٍر َطَؾك  ،َوُهَق اْستِبَاَحتُُف َطائًِدا إَلقِْف َبْعَد َتْحِريِؿفِ  ،إَلقْفِ َواْلَعْقُد َلُف ُهَق اْلَعْقُد 

 .َقَقاِطِد الّؾَغِة اْلَعَربِقِّة َواْستِْعَؿالَِفا

َيَة بِنَِطاَدةِ الّؾْػِظ اْلبَتّةَ  قال: ْٔ ـْ الّسَؾِػ أَّكُف َفّسَر ا
ـْ َأَحٍد مِ َٓ ُيْعَرُف َط ـْ  ،َو

َٓ مِ



َٚايٜهؿَّاَض٠ٔ  َٗاِض  َٚايظِّ  641 َباُب اإِل٤ٔ٬ٜ 

ـَ  ،اَبةِ الّصحَ   ـْ التّابِِعق
َٓ مِ ـْ َبْعَدُهؿْ  ،َو َٓ َم ـْ َجَعَؾُف إَطاَدَة  ،َو َوَها ُهـَا َأْمٌر َخِػَل َطَؾك َم

نَ  ،الّؾْػظِ  ْٔ َوَطْقَدُه  ،َوُهَق َأّن اْلَعْقَد إَلك اْلِػْعِؾ َيْستَْؾِزُم ُمَػاَرَقَة اْلَحاِل اّلتِل ُهَق َطَؾقَْفا ا

ًٓ إَلك اْلَحاِل اّلتِل َكا ْسَراءُ  ﴾پ پ پ﴿َكَؿا َقاَل َتَعاَلك:  ،َن َطَؾقَْفا َأّو َٓ  [8:]اإْلِ َأ

ْحَسانِ  ـْ اإْلِ
َساَءةِ  ،َتَرى َأّن َطْقَدُهْؿ ُمَػاَرَقُة َما ُهْؿ َطَؾقِْف مِ َوَكَؼْقِل  ،َوَطْقُدُهْؿ إَلك اإْلِ

َن التّْحِريُؿ َوالْ  (،َوإِْن َطاَد لإِْلِْحَساِن َفاْلَعْقُد َأْحَؿدُ ) :الّشاِطرِ  ْٔ َحاُل اّلتِل ُهَق َطَؾقَْفا ا

ُؿَظاِهِر ـَفَعْقُد الْ  :ُؿقِجِب لِْؾِحّؾ ـَوَاّلتِل َكاَن َطَؾقَْفا إَباَحُة اْلَقْطِء بِالـَّؽاِح الْ  ،بِالّظَفارِ 

َفاْلَعْقُد  :َلّمْؾفُ َفتَ  ،ُؿقِجُب لِْؾَؽّػاَرةِ ـَوَذلَِؽ ُهَق الْ  ،َطْقٌد إَلك ِحّؾ َكاَن َطَؾقِْف َقبَْؾ الّظَفارِ 

 .َيْؼتَِضل َأْمًرا َيُعقُد إَلقِْف َبْعَد ُمَػاَرَقتِفِ 

ـَ الّصامِِت  ملسو هيلع هللا ىلصَوَقْد َأَمَر الـّبِّل  قال: ـَ َصْخٍر بَِؽّػاَرةِ الّظَفارِ  ،َأْوَس ْب  ،َوَسَؾَؿَة ْب

ـِ  ه.اَوَلْؿ َيتََؾّػَظا بِِف َمّرَتقْ
(1)

  

هٗىىا، ؾٗىىٌ ٜػىىكط   إشا ظىىاٖط ايطجىىٌ َىىٔ ظٚجىى١ يىى٘ أَىى١، حىىِ ًَ      ز:23ش َػأي١

 ايظٗاض؟

تؼدم يف كتاب الـؽاح أنَّ مـ مؾؽ امرأتف إمة اكػسخ الـؽاح، واختؾػ أهؾ 

 العؾؿ هؾ يسؼط الظفار أم ٓ؟

  فلكثر أهؾ العؾؿ طىل بؼاء الظفار، فال يحؾ لف وطء أمتف حتك يؽػر، وهق

ققل مالؽ، والشافعل، وأبل ثقر، وأمحد يف إشفر يف مذهبف: لؼقلف تعاىل: 

أية، وهذا قد ضاهر مـ امرأتف: فال يحؾ  [3الؿجادلة:] ﴾ڍ ڍ ڇ ڇ﴿

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.276)ص آختقارات (11/73- )الؿغـل (5/326-335 )زاد الؿعاداكظر:  (1)
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لف أن يؿسفا حتك يؽػر: وٕنَّ الظفار قد صح فقفا، وحؽؿف ٓ يسؼط بالطالق  

 الؿزيؾ لؾؿؾؽ والحؾ، فبؿؾؽ القؿقـ أوىل.

  .وقال بعض الحـابؾة: يسؼط الظفار بؿؾؽف لفا، كؿا لق ضاهر مـفا وهل أمتف

.ًلًانصحيح انقٌل األ
(1)

  

 إشا ظاٖط َٔ ْػا٥٘ به١ًُ ٚاذس٠؟ ز:24ش َػأي١

ّـَ طظَّ كظفر أمل. فػقف خالف بقـ أهؾ  كلن يؽقن لف أربع كسقة، فقؼقل: أكت

 العؾؿ.

  فلكثر أهؾ العؾؿ يؼقلقن: طؾقف كػارة واحدة. صحَّ ذلؽ طـ طؿر، وجاء طـ

، وهق ققل طروة، وصاوس، وططاء، وربقعة، ومالؽ، وإوزاطل، طظ 

 حاق، وأبل ثقر، والشافعل يف الؼديؿ.وأمحد، وإس

، وٓ يعؾؿ لفؿا مخالػ: وٕنَّ وحجتفؿ يف ذلؽ أكف ققل طؿر، وطظ 

الظفار كؾؿة تجب بؿخالػتفا الؽػارة، فنذا وجدت يف مجاطة: أوجبت كػارة 

 واحدة كالقؿقـ باهلل تعاىل.

  ،وذهب الحسـ، والـخعل، والزهري، ويحقك إكصاري، والحؽؿ

الشافعل يف الجديد، وأصحاب الرأي، وابـ الؿـذر إىل أكف يجب والثقري، و

طؾقف لؽؾ امرأة كػارة: ٕكف وجد الظفار، والعقد يف حؼ كؾ امرأة مـفـ: فقجب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (11/77-78.)الؿغـلاكظر:  (1)



َٚاي  َٚايٜهؿَّاَض٠َٔباُب اإِل٤ٔ٬ٜ  َٗاِض   643 ظِّ

 طؾقف طـ كؾ واحدة مـفـ كػارة كؿا لق أفردها. 

بلكف لق أفرد كؾ واحدة بؽؾؿة: فالحؽؿ يخصفا: ٕنَّ كؾ كؾؿة  ٚٝأجٝب:

وتؽػر إثؿفا، وهفـا الؽؾؿة واحدة، فالؽػارة القاحدة تؼتضل كػارة ترفعفا 

، انصٌاةهق  ًانقٌل األًلحؽؿفا، وتؿحق إثؿفا: فال يبؼك لفا حؽؿ.  ترفع

أطؾؿ. واهلل
(1)

  

إشا ظىىىاٖط َىىىٔ اَطأتىىى٘، حىىىِ قىىىاٍ يٮخىىىط٣: ٚأْىىىت ؾىىىطٜهتٗا، أٚ       ز:25ش َػأي١

 َثًٗا؟

ـْ اْمَرَأةٍ (: 11/8٢) الؿغـليف   قال ابً قذامة
، ُثؿَّ َقاَل إَذا َضاَهَر مِ

ُْخَرى: َأْشَرْكتُؽ َمَعَفا، َأْو َأْكِت َشِريَؽُتَفا، َأْو َكِفَل.
ِ

ـْ الثَّاكِقَةِ ـَوَكَقى الْ  ٕ
 :ُؿَظاَهَرَة مِ

. بَِغقِْر ِخاَلٍف َطؾِْؿـَاُه. َصاَر ُمَظاِهًرا مِـَْفا افِِعلُّ  َوبِِف َيُؼقُل َمالٌِؽ، َوالشَّ

ُوَلك، َذَكَرُه َصاَر ُمظَ  :َوإِْن أَْصَؾَؼ  قال: ْٕ ـْ ا
اِهًرا َأْيًضا، إَذا َكاَن َطِؼقَب ُمَظاَهَرتِِف مِ

َٓ َيُؽقَن ُمَظاِهًرا. ،َوبِِف َقاَل َمالٌِؽ  َأُبق َبْؽٍر. َوبِِف َقاَل  َقاَل أَُبق اْلَخطَّاِب: َوَيْحتَِؿُؾ أَْن 

َٓ كَ  َكَُّف َلقَْس بَِصِريٍح فِل الظَِّفاِر، َو
ِ

ٕ : افِِعلُّ ـْ ضَِفاًرا :َقى بِِف الظَِّفارَ الشَّ  ه.اَفَؾْؿ َيُؽ

.فنذا مل يـق مل يؼع ضفاًرا، واهلل أطؾؿ «إكَم إطَمل بالـقات»يف الحديث:  :ُ قهت
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/288.)اإلشراف (11/79 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (5/299.)اإلشراف( 11/8٢) الؿغـلاكظر:  (2)
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َٗاِز ٌَ َتَتَعًُّل ِبَهفَّاَزِة ايظِّ َََشاِئ  َفِصٌ ِفٞ 

تؼدم ذكر بعض الؿسائؾ الؿتعؾؼة بذلؽ يف كػارة الؿجامع امرأتف يف  تيبيُ:

 ار رمضان، وسـذكر يف هذا الػصؾ بعض الؿسائؾ التل مل كذكرها هـالؽ.هن

نؿىىاض٠ ايظٗىىاض بث٬حىى١ أَىىٛض ٫ جيىىع٨ ايثىىاْٞ َُٓٗىىا إشا نىىإ         ز:1ش َػأي١

 قازّضا ع٢ً ا٭ٍٚ.

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ﴿لؼقلف تعاىل: 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  * ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 

 .[4-3]الؿجادلة:  ﴾﮵ ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ 

وقد أمجع أهؾ العؾؿ طىل أنَّ الؿظاهر فرضف يف الؽػارة العتؼ إن كان قادًرا 

طؾقفا: فنن مل يجد فعؾقف صقام شفريـ متتابعقـ: فنن مل يستطع فعؾقف إصعام ستقـ 

مسؽقـًا.
(1)

 

 إشا ٚجس مثٔ ايطقب١ ٖٚٛ ضبتاد إيٝ٘ يٓؿك١ٕ ٚحنٖٛا؟ ز:2ش َػأي١

 ـقػة أكف ٓ يؾزمف شراؤها، بؾ لف أن يـتؼؾ إىل مذهب أمحد، والشافعل، وأبل ح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .تػسقر الؼرصبل (11/81 ،85 ،92 )الؿغـلاكظر:  (1)



َٚايٜهؿَّاَض٠ٔ  َٗاِض  َٚايظِّ  645 َباُب اإِل٤ٔ٬ٜ 

 
 ۇ ۇ ﴿ [78الحج: ] ﴾ۓ ے  ے ھ  ھ  ھ ھ ﴿الصقم: لؼقلف تعاىل: 

 .[16التغابـ: ] ﴾  ھ ہ ہ ہ ﴿ [185البؼرة: ] ﴾ ۋ  ٴۇ ۈ ۈ  ۆ ۆ

  :ومذهب مالؽ، وإوزاطل أنَّ طؾقف شراء الرقبة وطتؼفا: لؼقلف تعاىل

هذا واجد: فعؾقف ، و[92الـساء: ] ﴾ ڈ ڈ ڎ  ڎ ڌ ڌ﴿

 العتؼ.

، واهلل أطؾؿ.ًانقٌل األًل أقسة
(1)

  

 إشا ٚجس مثٔ ايطقب١، ٚمل جيس ضقب١ ٜؿطٜٗا؟ ز:3ش َػأي١

َقبَِة، َوَلْؿ َيِجْد  (11/87 :)الؿغـليف   قال ابً قذامة ـَ الرَّ إْن َوَجَد َثَؿ

قَاِم، َكَؿا َلْق وَ  :َرَقبًَة َيْشتَِريَفا ْكتَِؼاُل إَلك الصِّ
ِ

ـَ الْ َفَؾُف آ َؿاِء َوَلْؿ َيِجْد َما ـَجَد َثَؿ

 ه.اَيْشتَِريفِ 

 إٕ ٚجس ضقب١ ُتباع بعٜاز٠ ع٢ً مثٓٗا؟ ز:4ش َػأي١

َوإِْن َوَجَد َرَقبًَة ُتبَاُع بِِزَياَدةٍ َطَؾك  (11/87 :)الؿغـليف   قال ابً قذامة

ـِ اْلِؿثِْؾ ُتْجِحُػ بَِؿالِفِ  َنَّ فِقِف  :َثَؿ
ِ

َٓ ُتْجِحُػ َلْؿ َيْؾَزْمُف ِشَراُؤَها: ٕ َضَرًرا، َوإِْن َكاَكْت 

 : ـِ َُابَِؿالِِف، اْحتََؿَؾ َوْجَفقْ ُٖ َٓ  :ٜأَذُس ـٍ َيْؼِدُر َطَؾقِْف،  َقبَِة بِثََؿ َكَُّف َقادٌِر َطَؾك الرَّ
ِ

َيْؾَزُمُف: ٕ

ـِ مِثْؾَِفا. ْٔٞ ُيْجِحُػ بِِف، َفَلْشبََف َما َلْق بِقَعْت بِثََؿ َ  :َٚايٖثا
ِ

كَُّف َلْؿ َيِجْد َرَقبًَة َٓ َيْؾَزُمُف: ٕ

ـِ مِثْؾَِفا، َأْشبََف اْلَعادَِم.  هابِثََؿ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (11/86.)الؿغـل( 36٢/1٢) البقاناكظر:  (1)
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 ٚجٛب ايتتابع يف صٝاّ ايؿٗطٜٔ. ز:5ش َػأي١

أمجع أهؾ العؾؿ طىل وجقب التتابع يف الصقام يف كػارة الظفار: لمية 

والحديث، وأمجعقا طىل أن مـ صام بعض الشفر، ثؿ قطعف لغقر طذر أنَّ طؾقف 

عقـ.استئـاف شفريـ متتاب
(1)

 

 إشا أصاب اَطأت٘ يف أحٓا٤ َس٠ ايؿٗطٜٔ؟ ز:6ش َػأي١

أما إذا أصاهبا هناًرا متعؿًدا غقر كاٍس، فقـؼطع التتابع، وطؾقف استئـاف شفريـ 

 متتابعقـ.

(: وأمجعقا طىل أنَّ مـ صام شفًرا 12٢)ص اإلمجاعيف   قال ابً امليزس

 هطـ ضفاره، ثؿ جامع هناًرا طامًدا أكف يبتدئ الصقم.ا

 إذا أصاهبا يف لقايل الصقم، فػقف خالف بقـ أهؾ العؾؿ.وأما 

  فذهب مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ إىل أكَّف يجب طؾقف استئـاف الشفريـ: ٕنَّ اهلل

، فلمر بالشفريـ خالققـ طـ [3الؿجادلة: ] ﴾ڑ ڑ ژ ژ ﴿طزوجؾ قال: 

ريؿ القطء، ومل يلت بذلؽ طىل ما ُأمر، فؾؿ يجزئف كؿا لق وصئ هناًرا: وٕنَّ تح

القطء فقف طام يشؿؾ الؾقؾ والـفار، وهذا ققل مالؽ، وأمحد، والثقري، وأبل 

 طبقد، وأصحاب الرأي.

  ،وذهب مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ إىل أنَّ القطء بالؾقؾ ٓ يؼطع التتابع ويبـل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.387/1٢) البقان (11/88 )الؿغـلظر: اك (1)



َٚايٜهؿَّاَض٠ٔ  َٗاِض  َٚايظِّ  647 َباُب اإِل٤ٔ٬ٜ 

وهذا ققل الشافعل، وأبل ثقر، وأمحد يف رواية، وابـ الؿـذر: ٕكف وطٌء ٓ يبطؾ  

ٓستئـاف، كقطء غقرها: وٕنَّ التتابع يف الصقام طبارة طـ الصقم: فال يقجب ا

اتباع صقم يقم لؾذي قبؾف مـ غقر فارق، وهذا متحؼؼ، وإن وصئ لقاًل. قالقا: 

وارتؽاب الـفل مل ُيِخؾ بالتتابع، فال يؿـع صحتف وإجزاءه، كؿا لق وصئ قبؾ 

بالتتابع قبؾ  الشفريـ، أو وصئ لقؾة أول الشفريـ، ثؿ أصبح صائًؿا، واإلتقان

 التَّؿاس يف حؼ هذا ٓ سبقؾ إلقف، سقاء بـك أو استلكػ.

: والصحقح أكف إذا أصاهبا لقاًل ففق آثؿ، ولؽـف ٓ  قال اإلماو ابً عثينني

يـؼطع التتابع: وذلؽ ٕنَّ استئـاف الشفريـ ٓ يرتػع بف إثؿ اإلصابة، فقؼال لؿـ 

إكؽ أخطلت، وأثؿت، فعؾقؽ أن تتقب، أصاهبا يف أثـاء الشفريـ لقاًل، يؼال لف: 

 هولؽـ الشفريـ ٓ يـؼطع التتابع فقفؿا.ا

، واهلل أطؾؿ.انساجحهق  ًىرا انقٌل ُ :قهت
(1)

 

ّٝا؟ ز:7ش َػأي١  إشا أصاب اَطأت٘ ْٗاّضا ْاغ

  ذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل أكف ٓ يػطر، وٓ يـؼطع التتابع، وهق ققل

: انصحيحوأبل يقسػ، وهق الشافعل، وأبل ثقر، وأمحد يف رواية، وابـ الؿـذر، 

 ٕكف معذور غقر مماخذ بالـسقان.

  ومذهب مالؽ، وأبل حـقػة، وأمحد يف رواية أكف يػطر، ويـؼطع التتابع: فعؾقف

بعد ذلؽ آستئـاف.
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/614.)الشرح الؿؿتع( 387/1٢) البقان (11/91-92 )الؿغـلاكظر:  (1)

 (.387/1٢) البقان (11/92 )الؿغـلاكظر:  (2)



 648 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 
 إٕ ٚط٧ اَطأت٘ ا٭خط٣ اييت مل ٜظاٖط َٓٗا ي٬ٟٝ؟ ز:8ش َػأي١

مخؾ باتباع ٓ يـؼطع التتابع بغقر خالف: ٕنَّ ذلؽ لقس بؿحرم طؾقف، وٓ هق 

الصقم الصقَم.
(1)

  

 ايتتابع يف اإلطعاّ، ٚٚط٧ اَطأت٘ أحٓا٤ اإلطعاّ. ز:9ش َػأي١

ْصَعاِم.  (11/98الؿغـليف   قال ابً قذامة َٓ َيِجُب التَّتَاُبُع فِل اإْلِ (: َو

ـٍ  اَرُة َيِؿق َْثَرِم، َوقِقَؾ َلُف: َتُؽقُن َطَؾقِْف َكػَّ ْٕ ، َفقُْطِعُؿ اْلقَْقَم َكصَّ َطَؾقِْف َأْحَؿُد فِل ِرَواَيِة ا

اٍم، َوآَخَر َبْعُد، َحتَّك َيْستَْؽِؿَؾ َطْشَرًة؟ َفَؾْؿ َيَر بَِذلَِؽ َبْلًسا:  َواِحًدا، َوآَخَر َبْعَد َأيَّ

ْصَعاِم، َلْؿ َتْؾزَ  َنَّ اهلَل َتَعاَلك َلْؿ َيْشتَِرْط التَّتَاُبَع فِقِف. َوَلْق َوصَِئ فِل أَْثـَاِء اإْلِ
ِ

ْمُف َوَذلَِؽ ٕ

. افِِعلُّ  إَطاَدُة َما َمَضك مِـُْف. َوبِِف َقاَل َأُبق َحـِقَػَة، َوالشَّ

ْستِئْـَاُف، 
ِ

اَرةِ الظَِّفاِر، َفَقَجَب آ َكَُّف َوصَِئ فِل َأْثـَاِء َكػَّ
ِ

َوَقاَل َمالٌِؽ: َيْستَْلكُِػ: ٕ

قَاِم.  َكالصِّ

َٓ يُ  قال: ْستِئْـَاَف، َوَلـَا َأكَُّف َوصَِئ فِل َأْثـَاِء َما 
ِ

ْشتََرُط التَّتَاُبُع فِقِف، َفَؾْؿ ُيقِجْب آ

قَاَم.ا ، َوبَِفَذا َفاَرَق الصِّ ـِ اَرةِ اْلقَِؿق  هَكَقْطِء َغقِْر اْلـُؿَظاِهِر مِـَْفا، َأْو َكاْلَقْطِء فِل َكػَّ

اشترط بعض الحـابؾة أن يؽقن الطعام مـ إصـاف التل تخرج يف  تيبيُ:

ا الؼقل لقس طؾقف دلقؾ، وقد خالػفؿ بعض الحـابؾة، والشافعقة، زكاة الػطر، وهذ

  (11/99.)الؿغـل. انصحيحوغقرهؿ فلجازوا اإلصعام مـ مجقع إققات، وهق 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (11/92.)الؿغـلاكظر:  (1)



َٚايٜهؿَّاَض٠ٔ  َٗاِض  َٚايظِّ  649 َباُب اإِل٤ٔ٬ٜ 

 
 ٌٖ دبع٨ ايك١ُٝ َٔ املاٍ بسٍ اإلطعاّ؟ ز:11ش َػأي١

 قال ابً قذامة   يفالؿغـل (11/1٢1 ،وٓ تجزئ الؼقؿة يف الؽػارة :)

 وهق مذهب الشافعل. اكتفك الؿرادكؼؾفا الؿقؿقين وإثرم، 

 َضط ف اإلطعاّ. ز:11ش َػأي١

، [4الؿجادلة: ] ﴾ہ  ہ ہ ﴿ُيْطِعؿ الػؼراء والؿساكقـ: لؼقلف تعاىل: 

وٓ يطعؿ غقرهؿ مـ إصـاف الثؿاكقة الذيـ تصرف إلقفؿ الزكاة إٓ مـ كان 

مـفؿ فؼقًرا، أو مسؽقـًا.
(1)

 

 عٝس؟إشا ربًٌ ايؿٗطٜٔ املتتابعني صّٛ ضَغإ، ٚأٜاّ اي ز:12ش َػأي١

  يؼطع التتابع يف مذهب الحـابؾة: ٕكف زمـ مـع الشرع طـ صقمف يف ٓ

 الؽػارة.

  ومذهب الشافعقة أكف يـؼطع التتابع، ويؾزمف آستئـاف: ٕكف أفطر يف أثـاء

، واهلل أطؾؿ.ًقٌل احلنبثهة أقسةالشفريـ بؿا كان يؿؽـف التحرز مـف، 
(2)

 

 إشا نإ املظاٖط عبّسا؟ ز:13ش َػأي١

 قال: كػارة العبد الصقام. وهق ققل الحسـ،  مـ أهؾ العؾؿ مـ

وأمحد يف رواية، وُحؽل طـ مالؽ، وأبل حـقػة، وسقاء أذن لف سقده  والشافعل،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.11/1٢2) الؿغـلاكظر:  (1)

 (.11/1٢3-1٢4) الؿغـلاكظر:  (2)



 65٢ ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 يلذن. بالعتؼ أم مل 

  وطـ أمحد رواية: إن أذن لف سقده يف التؽػقر بالعتؼ: جاز، وهق ققل

ًىرا انقٌل ل. إوزاطل: ٕكف بنذن سقده يصقر قادًرا طىل ذلؽ إذا كان يف يده ما

.أقسة
(1)

  

 ؾإٕ عحع ايعبس عٔ ايعتل ٚايضٝاّ، ؾٌٗ عًٝ٘ اإلطعاّ؟ ز:14ش َػأي١

  يجزئف طـد مالؽ، وأمحد، وإوزاطل، وأبل ثقر وغقرهؿ إن أذن لف السقد يف

خالًفا لؿـ مـع مـ ذلؽ  انصحيحالتؽػقر بالؿال، وهق ققل بعض الشافعقة، وهق 

مـ الشافعقة، والحـابؾة، والحـػقة.
(2)

  

الذيـ مـعقا صحة العتؼ حجتفؿ يف ذلؽ أكف يتضؿـ ثبقت القٓء،  ُ:تيبي

ولقس مؿـ يثبت لف ذلؽ، وٓ يصح مـف اإلصعام: ٕكف مؿؾقك لغقره، فقؼع تؽػقره 

 بالؿال بؿال غقره، وٓ يجزئ.

أنَّ القٓء يثبت لف بذلؽ، وٓ يرث بف ما دام طبًدا: لقجقد  :وُأجيب عً األول

 بلنَّ الؼقل بصحتف مـف مقققف طىل إذن السقد، وإذا أذن لف: ماكع الرق، وطـ الثاين

 فؼد مؾؽف، واهلل أطؾؿ.

َٓ  (11/1٢7الؿغـليف   قال ابً قذامة (: َوَطَؾك ُكؾِّ َحاٍل، َفنَِذا َصاَم، 

َّٓ َشْفَراِن ُمتَتَابَِعاِن: لُِدُخقلِِف فِل ُطُؿقِم َقْقلف َتَعاَلك:     ڱ ڱ ﴿ُيْجِزُئُف إ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.398/1٢) البقان( 11/1٢6) الؿغـل: اكظر (1)

 (.398/1٢) البقان( 11/1٢6) الؿغـلاكظر:  (2)



َٚايٜهؿَّاَض٠ٔ  َٗاِض  َٚايظِّ  651 َباُب اإِل٤ٔ٬ٜ 

 
اَرةِ [4ؿجادلة: ال] ﴾ڱ اَرةٍ، َفاْستََقى فِقِف اْلُحرُّ َواْلَعبُْد، َكَؽػَّ َكَُّف َصْقٌم فِل َكػَّ

ِ
: َوٕ

، َوإِْسَحاُق.  افِِعلُّ ، َوالشَّ ْهِريُّ ، َوالزُّ ، َوالـََّخِعلُّ ْعبِلُّ ، َوالشَّ ـُ . َوبَِفَذا َقاَل اْلَحَس ـِ اْلقَِؿق

 َّٓ َٓ َكْعَؾُؿ َلُفْؿ ُمَخالًِػا، إ ُف َقاَل: َلْق َصاَم َشْفًرا: َأْجَزَأُه. َوَقاَلُف َو ـْ َطَطاٍء َأكَّ َما ُرِوَي َط

، ُثؿَّ َرَجَع َطـُْف إَلك َقْقِل اْلَجَؿاَطِة.ا  هالـََّخِعلُّ

 ايٛقت ايصٟ تعترب ؾٝ٘ ايهؿاض٠؟ ز:15ش َػأي١

  مـ أهؾ العؾؿ مـ قال: آطتبار يف الؽػارة بحالة القجقب. وهق ققل أمحد

وهق أحد ققيل الشافعل، وقال بف ابـ حزم: ٕكف هق الققت الذي يف الظاهر طـف، 

خقصب بالؽػارة، فاطتبر بف. قال ابـ قدامة: فعىل هذه الرواية يعتبر إطساره 

ويساره حال وجقهبا طؾقف: فنن كان مقسًرا حال القجقب: استؼر وجقب الرقبة 

م، فنذا أيسر طؾقف، فؾؿ يسؼط باطساره بعد ذلؽ، وإن كان معسًرا: فػرضف الصق

 بعد ذلؽ: مل يؾزمف آكتؼال إىل الرقبة.

  وقال بعض أهؾ العؾؿ: آطتبار بلغؾظ إحقال مـ حقـ القجقب إىل حقـ

التؽػقر، فؿتك وجد رقبة فقؿا بقـ القجقب إىل حقـ التؽػقر: مل يجزئف إٓ 

 آطتاق. وهق رواية طـ أمحد، وققل لؾشافعل.

 ٕداء. وهق ققل مالؽ، وأبل حـقػة، وأمحد يف وقال بعضفؿ: آطتبار بحالة ا

رواية، كالقضقء إذا وجد الؿاء بعد تقؿؿف: وذلؽ ٕكف حؼ ذو بدل مـ غقر 



 652 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 
، واهلل أطؾؿ.ًىرا انقٌل أقسةجـسف، فقعتبر بف حال إداء، 

(1)
 

 اؾطا  اي١ٝٓ. ز:16ش َػأي١

.«إكَم إطَمل بالـقات»ُيشترط يف الؽػارة الـقة: لحديث: 
(2)

 

 ٜهؿط؟َٔ ٚط٧ قبٌ إٔ  ز:17ش َػأي١

 .انصحيحيحرم طؾقف ذلؽ يف العتؼ والصقام باإلمجاع، ويف اإلصعام طىل 

  وإذا فعؾ ذلؽ: فؼد طصك ربف، وتستؼر الؽػارة يف ذمتف، فال تسؼط بعد ذلؽ

بؿقٍت، وٓ صالٍق، وٓ غقره، وتحريؿ زوجتف طؾقف باٍق بحالف حتك يؽػر، وهذا 

ططاء، وصاوس، وجابر بـ ققل أكثر أهؾ العؾؿ، وهق ققل سعقد بـ الؿسقب، و

زيد، والـخعل، ومالؽ، والثقري، وإوزاطل، والشافعل، وأمحد، وإسحاق، 

 وأبل ثقر، وابـ الؿـذر.

  وذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل أنَّ طؾقف كػارتقـ، ُروي ذلؽ طـ قبقصة، وسعقد

 بـ جبقر، والزهري، وقتادة: ٕنَّ القطء يقجب كػارة والظفار مقجب ٕخرى.ا

 حـقػة: ٓ تثبت الؽػارة يف ذمتف، وإكؿا هل شرط لإلباحة بعد  وقال أبق

 القطء.

واستدل الجؿفقر بلحاديث الباب: وٕكف وجد الظفار والعقد، فتشؿؾف أية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/213-.)اإلكصاف( -362/1٢) البقان( 19٢2) الؿحىل( 11/1٢8) الؿغـلاكظر:  (1)

 (.39٢/1٢) البقان (11/115 )الؿغـلاكظر:  (2)



َٚايٜهؿَّاَض٠ٔ  َٗاِض  َٚايظِّ  653 َباُب اإِل٤ٔ٬ٜ 

 
.[3الؿجادلة: ] ﴾ ڎ ڎ    ڌ ڌ ﴿

(1)
 

 إشا قايت املطأ٠ يعٚجٗا: أْت عًٞ نظٗط أبٞ؟ ز:18ش َػأي١

َؽ بِظَِفاٍر. َقاَل (: َلقَْس َذلِ 11/112) الؿغـليف   قال ابً قذامة

َٓ َتُؽقُن ُمَظاِهَرًة، ِرَواَيًة َواِحَدًة. َوَهَذا َقْقُل َأْكثَِر َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ، مِـُْفْؿ:  اْلَؼاِضل: 

 ، ْهِريُّ ْأِي. َوَقاَل الزُّ ، َوإِْسَحاُق، َوَأُبق َثْقٍر، َوَأْصَحاُب الرَّ افِِعلُّ َمالٌِؽ، َوالشَّ

: ُهَق ضِ  َْوَزاِطلُّ ْٕ َّٓ َأنَّ الـََّخِعّل َقاَل: َوا ، إ ، َوالـََّخِعلِّ ـِ ـْ اْلَحَس َفاٌر. َوُرِوَي َذلَِؽ َط

ـِ  ْوَجقْ قَن بَِلكََّفا َأَحُد الزَّ َج: َفَؾقَْس بَِشْلِء. َوَلَعؾَّفْؿ َيْحتَجُّ إَذا َقاَلْت َذلَِؽ َبْعَدَما َتَزوَّ

ُجؾِ  َخِر: َفَؽاَن ُمَظاِهًرا َكالرَّ ْٔ ـْ ا
 .َضاَهَر مِ

ُفْؿ [3الؿجادلة: ] ﴾ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿َوَلـَا َقْقُل اهلل َتَعاَلك:  قال: ، َفَخصَّ

ْوُج َرْفَعُف، َفاْختَصَّ بِِف  ْوَجِة، َيْؿؾُِؽ الزَّ ُف َقْقٌل ُيقِجُب َتْحِريًؿا فِل الزَّ َكَّ
ِ

بَِذلَِؽ: َوٕ

َنَّ اْلِحؾَّ فِل اْلـَؿْرَأةِ َحؼٌّ لِؾ
ِ

ُجُؾ، َكالطَّاَلِق، َوٕ ُجِؾ، َفَؾْؿ َتْؿؾِْؽ اْلـَؿْرَأُة إَزاَلتَُف، الرَّ رَّ

 هَكَسائِِر ُحُؼققِِف.ا

 ٌٖٚ عًٝٗا ايهؿاض٠ يظٗاضٖا؟ ز:19ش َػأي١

  مـفؿ مـ أوجب طؾقفا الؽػارة، وهق ققل أمحد يف رواية، وفعؾتف طائشة بـت

 صؾحة، وأطتؼت، أفتاها أهؾ الؿديـة بذلؽ.

 ر، ولؽقكف لقس ومـفؿ مـ قال: لقس طؾقفا كػارة: ٕكف ققل مـؽر، وزو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/295.)اإلشراف( 111-11/11٢) الؿغـلاكظر:  (1)



 654 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 بظفار. وهق ققل مالؽ، والشافعل، وإسحاق، وأبل ثقر، وأمحد يف رواية. 

  :وطـ أمحد رواية ثالثة: طؾقفا كػارة يؿقـ، وهق ققل ططاء، قال ابـ قدامة

بف اإلمام ابـ طثقؿقـ  . وهذا أققس طىل مذهب أمحد، وأشبف بلصقلف. وصقَّ

، انقٌل انثبَيهق  فبنساجحإٓ إن قصدت الؿرأة القؿقـ: و أقسة ًىرا انقٌل

أطؾؿ. واهلل
(1)

 

 إشا نطض ايظٗاض َٔ ظٚج١ ي٘ ٚاذس٠؟ ز:21ش َػأي١

  :ر، ثؿ ضاهر بعد التؽػقر أكثر أهؾ العؾؿ طىل أنَّ طؾقف كػارة واحدة، فنذا كػَّ

فعؾقف كػارة ثاكقة، وسقاء كقى بذلؽ التقكقد، أو آستئـاف، أو أصؾؼ، وهق ققل 

لشعبل، والزهري، ومالؽ، وأمحد، ططاء، وجابر ابـ زيد، وصاوس، وا

وإسحاق، وأبل طبقد، وأبل ثقر، والشافعل يف الؼديؿ: ٕكف ققل مل يمثر تحريًؿا: 

فنهنا قد حرمت بالؼقل إول، ومل يزد تحريؿفا: وٕكف لػظ يتعؾؼ بف كػارة، فنذا 

 كرره: كػاه كػارة واحدة كالقؿقـ باهلل تعاىل.

 احدة، وإن أراد آستئـاف: فؽػارات. وقال بعضفؿ: إن أراد التلكقد: فق

ج رواية طـ أمحد.  وهق ققل الثقري، والشافعل يف الجديد، وُخرِّ

  وقال أصحاب الرأي: إن كرر يف مجؾس واحد: فؽػارة واحدة، وإن كان يف

 مجالس شتك: فؽػارات. وهق ققل قتادة، وطؿرو بـ ديـار، وُروي طـ طظ 

 ققؾ: إكف مل يسؿع مـف إكؿا هل كتب.مـ صريؼ: ِخالس بـ طؿرو طـف، وقد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/592.)الشرح الؿؿتع (1898 )الؿحىل (11/112-113 )الؿغـلاكظر:  (1)



َٚايٜهؿَّاَض٠ٔ  َٗاِض  َٚايظِّ  655 َباُب اإِل٤ٔ٬ٜ 

.، وهق ترجقح اإلمام ابـ طثقؿقـ انقٌل األًلهق ًانصحيح  
(1)

 

ر طـ إول، ثؿ ضاهر: لزمف لؾثاين قال ابـ قدامة  تيبيُ: : فلما إن كػَّ

كػارة بال خالف.
(2)

  

ٓ يجقز تؼديؿ كػارة الظفار قبؾ وققع الظفار: فنن فعؾ مل  :آخس تيبيُ

ؾقف كػارة أخرى بعد الظفار، ثؿ العقد.يجزئف، وط
(3)

  

 إشا مل ٜهؿط املظاٖط، ؾٌٗ ٜهٕٛ ذهُ٘ نرهِ اإل٤٬ٜ؟ ز:21ش َػأي١

  ذهب مالؽ  ا، وقال إىل أنَّ الؿظاهر يدخؾ طؾقف اإليالء إذا كان ُمَضارا

الثقري: يؽقن لف حؽؿ اإليالء وإن مل يؼصد اإلضرار، وهق ققل قتادة، وجابر 

 زيد. بـا

 عل، وإوزاطل، وأبق حـقػة وغقرهؿ إىل أنَّ حؽؿ وذهب أمحد، والشاف

الظفار خالف حؽؿ اإليالء، سقاء قصد اإلضرار أم مل يؼصد، وهق ققل ابـ 

الؿسقب، والحسـ، والـخعل، وابـ الؿـذر: ٕنَّ اهلل جعؾ لؽؾ مـفؿا حؽًؿا 

ا،  ، واهلل أطؾؿ، وإذا حصؾ طىل الؿرأة ضرر رفعت أمرها ًىرا انقٌل أقسةخاصا

الؼاضل، وباهلل التقفقؼ. إىل
(4)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (6/436-.)طبدالرزاق( 19٢٢) الؿحىل (11/114- )الؿغـلاكظر:  (1)

(2) الؿغـل (11/115.) 

(3) الؿغـل (11/118-.) 

  (5/277-278.)اإلشراف (3/155 )بداية الؿجتفداكظر:  (4)



 656 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 
 بَابُ ايًِّعَإِ

ِٕ  َباُب ايًَِّعا
ـِ ُطَؿَر  (9909) ـِ اْب ، َأَرَأْيت َأْن َلْق َط

ِ
، َقاَل: َسَلَل ُفاَلٌن، َفَؼاَل: َيا َرُسقَل اهلل

َؾك َفاِحَشٍة، َكقَْػ َيْصـَُع؟ إْن َتَؽؾََّؿ َتَؽؾََّؿ بَِلْمٍر َطظِقٍؿ، َوإِْن اْمَرَأَتُف طَ  َوَجَد َأَحُدَكا

ا َكاَن َبْعَد َذلَِؽ أََتاُه، َفَؼاَل: إنَّ الَِّذي  .َسَؽَت َسَؽَت َطَؾك مِثِْؾ َذلَِؽ  َفَؾْؿ ُيِجبُْف، َفَؾـؿَّ

ّـَ َطَؾقِْف َوَوَطَظُف َفَلْكَزَل اهلُل أيَ  .َسَلْلُتَؽ َطـُْف َقِد اْبتُؾِقُت بِفِ  اِت فِل ُسقَرةِ الـُّقِر، َفتاََلُه

، َوالَِّذي َبَعثَؽ  َٓ ـْ َطَذاِب أِخَرةِ، َقاَل: 
ْكقَا أَْهَقُن مِ َرُه َوَأْخبََرُه َأنَّ َطَذاَب الدُّ َوَذكَّ

، َوالَِّذي [، َفَقَطَظَفا َكَذلَِؽ ملسو هيلع هللا ىلصُثؿَّ َدَطاَها ]الـَّبِلُّ  .بِالَحؼِّ َما َكَذْبت َطَؾقَْفا َٓ ، َقاَلْت: 

ُجِؾ، َفَشِفَد َأْرَبَع َشَفاَداٍت، ُثؿَّ َثـَّك بِالَؿْرَأةِ، ُثؿَّ  َبَعثَؽ بِالَحؼِّ إكَُّف َلَؽاذٌِب، َفبََدَأ بِالرَّ

َق َبقْـَُفَؿا. َرَواُه ُمْسؾِؿٌ  .َفرَّ
(1)

 

  َوَطـُْف  (9909)
ِ
:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهلل ـِ  َأَحُدُكََم  بُُؽََم َطَؾك اهللِ ِحَسا»َقاَل لِْؾُؿَتاَلِطـَْق

َٓ َسبِقَؾ َلَؽ َطَؾْقَفا  َمالِل «َكاِذٌب 
ِ
ـْت َصَدْقت َطَؾْقَفا َفُفَق »َفَؼاَل:  .َقاَل: َيا َرُسقَل اهلل  إْن ُك

ـْت َكَذْبت َطَؾْقَفا َفَذ  ـْ َفْرِجَفا، َوإِْن ُك ـَْفابََِم اْسَتْحَؾْؾت ِم .. ُمتََّػٌؼ َطَؾْقفِ «اَك َأبَْعُد َلؽ ِم
(2)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديين

 مع ذكر بعض املسائل امللحقة

 َع٢ٓ ايًعإ. ز:1ش َػأي١

هق مشتؼ مـ الؾعـ، وهق الطرد واإلبعاد، والؿراد بف يف هذا الباب: شفادات 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1493أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)

 (. 1493(، ومسؾؿ )5312أخرجف البخاري ) (2)



 ِٕ  657 َباُب ايَِّعا

ف الرجؾ امرأتف ممكدات بليؿان مـ الجاكبقـ، ومها الزوج والزوجة، طـد أن يؼذ 

بالزكك مؼروكة بؾعـ مـ الزوج، وغضب مـ الزوجة، وطدد الشفادات أربع، 

والخامسة أنَّ لعـة اهلل طؾقف إن كان مـ الؽاذبقـ، ويف الزوجة أنَّ غضب اهلل طؾقفا 

إن كان مـ الصادققـ.
(1)

 

 ﴾ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴     ﮵﴿وإصؾ يف الؾعان ققلف تعاىل: 

 أيات. [6الـقر: ]

يف  الذي يف الباب، وبـحقه حديث سفؾ بـ سعد  وحديث ابـ طؿر 

الصحقحقـ وبـحقه حديث ابـ طباس ،  طـد البخاري، وهق طـد مسؾؿ

 طـد مسؾؿ، وجاء طـ غقرهؿ. كذلؽ مختصر، وجاء طـ ابـ مسعقد 

 إشا قصف ايطجٌ ظٚجت٘ بايع٢ْ؟ ز:2ش َػأي١

 ،أو يسؼط الحد طـ  طؾقف حد الؼذف طـد مجفقر العؾؿاء: إٓ أن يليت ببقـة

كػسف بالؾعان: فنن مل يلت بالبقـة، وأبك الؾعان ُحدَّ َحدَّ الؼذف، وأصبح فاسًؼا ٓ 

 تؼبؾ شفادتف.

  :وقال أبق حـقػة: يجب الؾعان دون الحد: فنن أبك: ُحبِس حتك يالطـ لمية

أية، فؾؿ يقجب بؼذف إزواج  ﴾  ﮵     ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ﴿

 إٓ الؾعان.

 ﴾ ڑ ڑ ک    ک  ک ک گ    گ﴿جؿفقر بعؿقم أية: واستدل ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.5/619-62٢) الشرح الؿؿتع( 4٢1/1٢) البقان( 11/12٢) الؿغـلاكظر:  (1)



 658 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 
أية، وإكؿا خصَّ الزوج بلن أقام لعاكف مؼام الشفادة يف كػل الحد،  [4الـقر: ]

البقـة، »لفالل بـ أمقة:  والػسؼ، ورد الشفادة طـف، ويدل طىل ذلؽ ققل الـبل 

لف ، وقق( طـ ابـ طباس 4747أخرجف البخاري برقؿ ) «وإٓ حد يف ضفرك

 .«طذاب الدكقا أهقن مـ طذاب أخرة»لؿا ٓطـ: 

.قٌل اجلًيٌزهق ًانصحيح 
(1)

  

 قصف ايعٚد ٫ ٜؿط  ي٘ ايط١ٜ٩. ز:3ش َػأي١

  ذهب مالؽ إىل أنَّ الرجؾ لقس لف أن يالطـ إٓ أن يرى الزكك، أو يـؽر

 محؾفا: ٕنَّ هذا هق الذي حصؾ لفالل بـ أمقة.

  اشتراط ذلؽ: لعؿقم أية: وذهب أمحد، والشافعل، وأبق حـقػة إىل طدم

أية، وهق ققل ططاء، وأبل ثقر  ﴾ ﮵     ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ﴿

وغقرهؿ. والعبرة بعؿقم الؾػظ ٓ بخصقص السبب.
(2)

 

 ٌٖ حيهِ بايًعإ يهٌ ظٚد قصف ظٚجت٘؟ ز:4ش َػأي١

  مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ طىل طؿقمف لؽؾ زوج، سقاء كان الزوجان مسؾؿقـ، أو

، أو محدوديـ يف قذف، أو كان أحدمها كذلؽ، كافريـ، أو طدلقـ، أو فاسؼقـ

وهذا ققل سعقد بـ الؿسقب، وسؾقؿان بـ يسار، والحسـ، وربقعة، ومالؽ، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الؿغـل (1947 )الؿحىل( -4٢4/1٢) البقان( 5٢5-5٢6/1٢) الشرح الؽبقراكظر:  (1)

(11/136-137.) 

  (3/162.)البداية (11/136 )الؿغـل4٢6-4٢7 )/1٢ (البقاناكظر:  (2)



 ِٕ  659 َباُب ايَِّعا

 وأمحد، وإسحاق. 

 ، وٕهنا أيؿان فتصح مـفؿ.﴾ ے ے ھ﴿واستدلقا بعؿقم أية 

  ،وذهب بعضفؿ إىل أنَّ الؾعان ٓ يصح إٓ مـ مسؾؿقـ، طدلقـ، بالغقـ

 ـ يف قذف.حريـ، غقر محدودي

وهذا ققل الزهري، والثقري، وإوزاطل، ومحاد، وأصحاب الرأي، وأمحد يف 

رواية: ٕنَّ الؾعان شفادة بتـصقص أية، وٓ تصح الشفادة مـ الؽافر، والػاسؼ، 

 والعبد، وهق ققل الشافعل.

 .وطـ مؽحقل: لقس بقـ الؿسؾؿ والذمقة لعان 

 :يضرب الحد، وٓ يالطـ. وطـ ططاء، والـخعل يف الؿحدود يف الؼذف 

: فنن الؾعان يؿقـ ٓ يػتؼر إىل ما شرصقه، كسائر ًانصحيح انقٌل األًل

.«لقٓ إيَمن؛ لؽان لل وهلا شلن»:  إيؿان، ويدل طىل أكف يؿقـ ققل الـبل
(1)

 

وٕكف يػتؼر إىل اسؿ اهلل تعاىل، ويستقي فقف الذكر وإكثك، وتسؿقتف شفادة: 

)أشفد باهلل( فُسِؿلَّ بذلؽ شفادة، وإن كان يؿقـًا، كؿا قال تعاىل: فؾؼقلف يف يؿقـف: 

أيتقـ، وقد أصال ابـ  [1الؿـافؼقن: ] ﴾ڳ ڳ  گ گ گ گ ک  ک ﴿

الؼقؿ يف الؽالم طىل هذه الؿسللة، فلفاد.
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، مـ حديث ابـ طباس، ويف إسـاده: طباد 2256(، وأبق داود )-1/238. أخرجف أمحد )ععٝـ (1)

 بـ مـصقر، وفقف ضعػ.ا

 زاد الؿعاد (1948 )الؿحىل( 446/1٢) البقان (11/122-124 )الؿغـلاكظر:  (2)

(5/359-.) 



 66٢ ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 
 ٌٖ ٜؿٌُ اسبهِ ايػابل ايػري َسخٍٛ بٗا؟ ز:5ش َػأي١

َٓ َفْرَق بَ  (11/124الؿغـليف   قال ابً قذامة ْوَجِة (: َو ـَ َكْقِن الزَّ قْ

ـُ اْلـُؿـِْذِر: َأْجَؿَع َطَؾك َهَذا  ًٓ بَِفا، َأْو َغقَْر َمْدُخقٍل بَِفا، فِل َأكَُّف ُياَلِطـَُفا، َقاَل اْب َمْدُخق

 ، ْعبِلُّ ، َوالشَّ ـُ َْمَصاِر، مِـُْفْؿ: َطَطاٌء، َواْلَحَس ْٕ ـْ ُطَؾَؿاِء ا
ـْ َكْحَػُظ َطـُْف مِ ُكؾُّ َم

، َوَأْهُؾ َوالـَّ  ـُ دِيـَاٍر، َوَقتَاَدُة، َوَمالٌِؽ، َوَأْهُؾ اْلـَؿِديـَِة، َوالثَّْقِريُّ ، َوَطْؿُرو ْب َخِعلُّ

، بَِظاِهِر َقْقِل اهلل َتَعاَلك:  افِِعلُّ  .﴾ ھ ے ے﴿اْلِعَراِق، َوالشَّ

َكَّ  قال:
ِ

َداِق: ٕ َفا ُفْرَقٌة مِـُْف. َكَذلَِؽ َفنِْن َكاَكْت َغقَْر َمْدُخقٍل بَِفا: َفَؾَفا كِْصُػ الصَّ

َٓ َصَداَق َلَفا:  ـُ ُجبَقٍْر، َوَقتَاَدُة، َوَمالٌِؽ، َوفِقِف ِرَواَيٌة ُأْخَرى:  ، َوَسِعقُد ْب ـُ َقاَل اْلَحَس

َنَّ اْلُػْرَقَة َحَصَؾْت بِؾَِعاكِِفَؿا َجِؿقًعا، َفَلْشبََف اْلُػْرَقَة َلَعقٍْب فِل َأَحِدِهَؿا.ا
ِ

 هٕ

 الحسـ وسعقد بـ جبقر: الشعبل، وإوزاطل، وابـ الؿـذر. وقال بؼقل

: انقٌل أقسة فيًب يظيس يل وهذاوالرواية إخرى، قال هبا الزهري، وأبق بردة، 

ٕن اهلل طز وجؾ أمر بـصػ الصداق يف حال الطالق، ولقس هفـا صالق، وٕكف مل 

 يصب مـفا شقئًا.

كاماًل، وهق ققل الحؽؿ، وأبل ويف الؿسللة ققل ثالث: وهق أن لفا الصداق 

الزكاد، ومحاد.
(1)

  

 إشا قصف ايٛؿٌ ظٚجت٘، ٚإشا جا٤ت بٛيس؟ ز:6ش َػأي١

ٓ يصح مـ الطػؾ الؼذف، وٓ يؾزم بف حد طـد أهؾ العؾؿ: ٕكف مرفقع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/464.)إوسطواكظر:  (1)



 ِٕ  661 َباُب ايَِّعا

 الؼؾؿ. طـف 

فنن أتت امرأتف بقلد: فنن كان لدون طشر: مل يؾحؼف القلد، ويؽقن مـػقاا طـف: 

لعادة بلن يقلد لف لدون ذلؽ، فقـتػل طـف كؿا لق أتت بف ٕن اهلل طزوجؾ مل يجر ا

 الؿرأة لدون ستة أشفر مـذ تزوجفا.

  وإن كان ابـ طشر فصاطًدا، فؼال بعض الحـابؾة: ٓ يؾحؼ بف أيًضا إٓ بعد

 البؾقغ: ٕنَّ القلد ٓ يؾحؼ إٓ مـ الؿاء، ولق أكزل: لبؾغ.

  ،وهق ضاهر كالم أمحد، وهق وقال بعض الحـابؾة، مـفؿ ابـ حامد: يؾحؼ بف

، ًىرا أقسةمذهب الشافعل: ٕنَّ القلد يؾحؼ باإلمؽان، وإن خالػ الظاهر، 

واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 إشا قصف اجملٕٓٛ ظٚجت٘، ٚإشا جا٤ت بٛيس؟ ز:7ش َػأي١

َنَّ اْلَؼَؾَؿ َطـُْف  (11/126الؿغـليف   قال ابً قذامة
ِ

َٓ ُحْؽَؿ لَِؼْذفِِف: ٕ  :)

َٓ َسبِقَؾ إَلك َكْػقِِف َمْرُفقٌع َأْيًضا، َوإِ  ْمَؽاكِِف، َو ِحٌؼ بِِف: إِلِ َٓ ْن أََتْت اْمَرَأُتُف بَِقَلٍد، َفـََسبُُف 

 َمَع َزَواِل َطْؼؾِِف، َفنَِذا َطَؼَؾ، َفَؾُف َكْػُل اْلَقَلِد ِحقـَئٍِذ َواْستِْؾَحاُقُف.

ـَ َقْذفِفُ  قال: ُف َكاَن َذاِهَب اْلَعْؼِؾ ِحق ََحِدِهَؿا َوإِْن ادََّطك َأكَّ
ِ

، َوَأْكَؽَرْت َذلَِؽ، َوٕ

ـْ َلُف َحاَلٌة ُطؾَِؿ فِ  ٌَة، َوَلْؿ َيُؽ ـْ َلَقاِحٍد مِـُْفَؿا َبقِـّ قَفا َبقِّـٌَة بَِؿا َقاَل: َثبََت َقْقُلُف. َوإِْن َلْؿ َيُؽ

َْصَؾ َوالظَّاهِ  ْٕ َنَّ ا
ِ

اَلَمُة. َوإِْن َزَواُل َطْؼؾِِف، َفاْلَؼْقُل َقْقُلَفا َمَع َيِؿقـَِفا: ٕ ُة َوالسَّ حَّ َر الصِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1٢8ٓبـ الؿـذر ) اإلمجاع( 446/1٢) البقان (11/125 )الؿغـلاكظر:  (1)



 662 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

ُطِرَفْت َلُف َحاَلُة ُجـُقٍن، َوَلْؿ ُتْعَرْف َلُف َحاَلُة إَفاَقٍة: َفاْلَؼْقُل َقْقُلُف َمَع َيِؿقـِِف، َوإِْن ُطِرَفْت  

 هَلُف َحاَلُة ُجـُقٍن َوَحاَلُة إَفاَقٍة، َفِػقِف َوْجَفاِن.ا

إصؾ براءة ذمتف مـ الحد، فال يجب  : ٕنَّ انقٌل قٌنوأنَّ  ًاألقسة ُ :قهت

 بالشؽ، وٕنَّ الحدود ُتدرأ بالشبفة.

 إشا مل ٬ٜعٔ ايعٚد، ؾٌٗ ًٜرك٘ ايٓػب؟ ز:8ش َػأي١

َٓ لَِعاَن فِقِف َفالـََّسُب  (11/129الؿغـليف   قال ابً قذامة (: َوُكؾُّ َمْقِضٍع 

ـْ اْلَحدِّ وَ 
ِحٌؼ فِقِف َوَيِجُب بِاْلَؼْذِف ُمقَجبُُف مِ َّٓ أَْن َيُؽقَن اْلَؼاذُِف َصبِقاا أَْو َٓ التَّْعِزيِر، إ

، َوَأُبقُطَبْقدٍ  افِِعلُّ ، َوَمالٌِؽ، َوالشَّ َٓ لَِعاَن. َكَذلَِؽ َقاَل الثَّْقِريُّ ـُقًكا: َفاَل َضْرَب فِقِف َو  َمْج

َٓ َأْحػَ  ـُ اْلُؿـِْذِر َوَقاَل: َو ْأِي، َواْب ـْ َغقِْرِهْؿ ِخاَلَفُفْؿ.اَوَأُبقَثْقٍر، َوَأْصَحاُب الرَّ  هُظ َط

 إشا قصف أجٓب١ٝ، ؾٌٗ ي٘ إغكا  اسبس عٔ ْؿػ٘ بايًعإ؟ ز:9ش َػأي١

     ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ﴿الؾعان خاصٌّ بالزوجقـ: لؼقلف تعاىل: 

 ڑ﴿أيات، فنذا قذف أجـبقة: فعؾقف حد الؼذف: لؼقلف تعاىل:  [6الـقر:] ﴾ ﮵

 [4لـقر:ا] ﴾ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ   گ  گ    گ ک ک  ک    ک ڑ

أيتقـ، وهذا الحؽؿ ٓ خالف فقف.
(1)

  

 إشا قصف أَت٘ بايع٢ْ، ؾٌٗ عًٝ٘ ايًعإ، أٚ اسبس؟ ز:11ش َػأي١

مـ قذف مؿؾقكف »قال:   ، أنَّ الـبلطـ أبل هريرة  الصحقحقـ يف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (11/129.)الؿغـلاكظر:  (1)



 ِٕ  663 َباُب ايَِّعا

 
.«بالزكك: ُيؼام طؾقف الحد يقم الؼقامة إٓ أن يؽقن كؿا قال

(1)
 

 طىل مـ قذف مؿؾقكف. وقد كؼؾ الـقويُّ اإلمجاَع طىل أكف ٓ حدَّ 

ومـ لقس طؾقف الحد: فؾقس طؾقف الؾعان، واهلل طزوجؾ خصَّ ذلؽ 

أية، قال ابـ طبد  ﴾ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ﴿بالزوجات، فؼال تعاىل: 

البر: وأمجع العؾؿاء طىل أْن ٓ لعان بقـ إمة وسقدها.
(2)

  

إشا ٚيست أَتى٘ ٚيىّسا، ؾٗىٌ يى٘ إٔ ٜٓتؿىٞ َٓى٘، ٖٚىٌ ٬ٜعىٔ عًى٢           ز:11ش َػأي١

 شيو؟

إن مل يعترف بقصئفا: مل يؾحؼف كسبف، ومل يحتج إىل كػقف، وٓ تصقر فراًشا طـد 

 أهؾ العؾؿ.

  وأما إن كان قد وصئفا: فنهنا تصقر فراًشا طـد الجؿفقر، وإن جاءت بقلد

 لؿدة الحؿؾ مـ يقم القطء: لحؼف، وهق ققل أمحد، ومالؽ، والشافعل.

 حتك يؼر بقلدها، فنذا أقرَّ بف  وقال الثقري، وأبق حـقػة: ٓ تصقر فراًشا لف

صارت فراًشا لف، ولحؼف أوٓدها بعد ذلؽ: ٕهنا لق صارت فراًشا بالقطء: 

 لصارت فراًشا بنباحتف، كالزوجة.

طـد أن كازع سعد بـ أبل  الصحقحقـواستدل الجؿفقر بحديث طائشة يف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.166٢(، ومسؾؿ برقؿ )6858أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

 (3/165 )بداية الؿجتفد (11/131-132 )شرح مسؾؿ (11/129 )الؿغـلاكظر:  (2)

التؿفقد (8/184.) 



 664 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

ولقدة أبل، وقاص طبَد ابـ زمعة يف ابـ ولقدة زمعة، فؼال طبٌد: هق أخل، وابـ  

ولد طىل فراشف. وقال سعد: ابـ أخل طتبة، طفد إيلَّ أكف ولده. فؼال رسقل اهلل 

 :«القلد لؾػراش، ولؾعاهر الحجر».
(1)

 

َٓ  قال ابً قذامة َنَّ اْلِؿْؾَؽ 
ِ

ٕ : َٓ َيِصحُّ : َوقِقَاُسُفْؿ اْلَقْطَء َطَؾك اْلِؿْؾِؽ 

َٓ َيْحُصُؾ مِـُْف اْلَقَلُد بُِدوِن اْلَقْطِء، َوُيَػاِرُق الـَِّؽاَح: َيتََعؾَُّؼ بِِف َتْحِريُؿ اْلـُؿَصاَهَرةِ  ، َو

َٓ َيـَْعِؼُد فِل َمَحؾٍّ َيْحُرُم  َّٓ لِْؾَقْطِء، َوَيتََعؾَُّؼ بِِف َتْحِريُؿ اْلـُؿَصاَهَرةِ، َو َٓ ُيَراُد إ ُف  َفنِكَّ

 هاْلَقْطُء فِقِف.ا

.قٌل اجلًيٌزهق ًانصحيح 
(2)

  

 ٕ ٜٓتؿٞ َٔ ٚيس أَت٘ ايصٟ ًٜرك٘ ؾطّعا؟ؾٌٗ ي٘ أ ز:12ش َػأي١

إذا ادَّطك أكف استبرأها بعد وصئف لفا بحقضة: فقـتػل بذلؽ،وإن ادطك أكف كان 

سقلتقفا ما قدر »قال لؾذي يعزل:  يعزل طـفا: مل يـتػ طـف بذلؽ: ٕنَّ الـبل 

كذبت »، وقال: ( مـ حديث جابر 1439، ثؿ محؾت، أخرجف مسؾؿ )«هلا

.«راد اهلل أن خيؾؼف ما استطعت أن تصرففهيقد، لق أ
(3)

 

 .وإذا ادطك القطء يف غقر الػرج، فقجفان لؾحـابؾة، والشافعقة 

 وإن ادطك آستبراء، ففؾ يستحؾػ؟

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3123برقؿ ) البؾقغسقليت يف  (1)

 (.441-442/1٢) البقان( 11/129-13٢) الؿغـلاكظر:  (2)

 (.1٢24برقؿ ) البؾقغتؼدم تخريجف يف  (3)



 ِٕ  665 َباُب ايَِّعا

لؾحـابؾة وجٌف أكف يؼبؾ ققلف بغقر يؿقـ، كالؿرأة تدطل اكؼضاء طدهتا، ولفؿ  

الة والسالم: وجف أكف يستحؾػ، وهق مذهب الشافعل: لعؿقم ققلف طؾقف الص

: وٕنَّ آستبراء غقر مختص بف: فؾؿ يؼبؾ ققلف «ولؽـ القؿقـ طؾك الؿدطك طؾقف»

 فقف بغقر يؿقـ كسائر الحؼقق بخالف العدة.

  ومتك مل يدِع آستبراء: لحؼف ولدها، ولقس لف أن يـتػل طـف، هذا مذهب

 الحـابؾة، وإمامفؿ.

  مل يرضف. والؿشفقر طـ وقال الشافعل وأصحابف: لف أن يـتػل مـف إذا

 الشافعل: بغقر لعان. وطـف ققٌل أكف يـتػل طـف بؾعان.

، واهلل أطؾؿ.ًانصحيح قٌل احلنبثهة
(1)

 

 إشا ْهس اَطأ٠ ْهاّذا ؾاغّسا، حِ قصؾٗا؟ ز:13ش َػأي١

  ٓمذهب الحـابؾة، والشافعقة أكف إن كان بقـفؿا ولد: فؾف أن يالطـ لـػقف، و

دَّ وٓ لعان بقـفؿا: ٕكف ولد يؾحؼف بحؽؿ حدَّ طؾقف، وإن مل يؽـ بقـفؿا ولٌد: ُح 

طؼد الـؽاح: فؽان لف كػقف كؿا لق كان الـؽاح صحقًحا، ويػارق إذا مل يؽـ ولد: 

 فنكف ٓ حاجة إىل الؼذف: لؽقهنا أجـبقة.

  :وقال أبق حـقػة: يؾحؼف القلد، ولقس لف كػقف، وٓ الؾعان: ٕهنا أجـبقة

 فلشبفت سائر إجـبقات.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.443 444/1٢) البقان( 131-11/13٢) الؿغـلاكظر:  (1)



 666 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

بلكف يػارق سائر إجـبقات بلكف ٓ يؾحؼف ولدهـ: فال حاجة بف  ٘:ٚٝأجٝب عٓ 

 إىل قذففـ.

قال الجؿفقر: ويػارق الزوجة: فنكف يحتاج إىل قذففا مع طدم القلد: لؽقهنا 

فالحاجة مقجقدة فقفؿا. سدت فراشف، فنذا كان لف مـفا ولدخاكتف، وغاضتف، وأف
(1)

 

  ذاٍ ايعٚج١ٝ؟إشا أبإ ظٚجت٘، حِ قصؾٗا بع٢ْ أعاؾ٘ إىل ز:14ش َػأي١

  ٓمذهب أمحد، والشافعل، ومالؽ أكف إن كان بقـفا ولٌد يريد كػقف: ٓطـ، وإ

ُحدَّ ومل يالطـ: لؿا تؼدم يف الؿسللة السابؼة، وثبت هذا الؼقل طـ ابـ طباس 

 كؿا يف ،إوسط.وســ ابـ مـصقر، ولؽـف ققده يف حال العدة ، 

 يالطـ يف أي حال، وثبت هذا وقال أبق حـقػة: يحد، ويؾحؼف القلد، و ٓ

 ، وســ ابـ مـصقر.إوسط، كؿا يف الؼقل طـ ابـ طؿر 

 .وقال الحسـ، وطثؿان البتل: لف أن يالطـ، وإن مل يؽـ بقـفؿا ولد 

، واهلل أطؾؿ.ًانصحيح قٌل اجلًيٌز
(2)

  

 إشا قصف ًَٛكت٘ ايطجع١ٝ؟ ز:15ش َػأي١

 لعدة. ثبت ذلؽ طامة أهؾ العؾؿ يؼقلقن: يالطـ ما دامت حقـ قذففا يف ا

، وهق ققل جابر بـ زيد، والـخعل، والزهري، طـ ابـ طؿر، ابـ طباس 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (11/132.)الؿغـلاكظر:  (1)

 (.9/46٢) إوسط(، 439/1٢) لبقانا (11/133 )الؿغـلاكظر:  (2)



 ِٕ  667 َباُب ايَِّعا

وقتادة، والشافعل، وإسحاق، وأمحد، وأبل طبقد، وأبل ثقر، وأصحاب الرأي:  

ٕهنا ما زالت زوجة.
(1)

 

 إشا قصف ظٚجت٘، حِ أباْٗا؟ ز:16ش َػأي١

 لؼاسؿ، لف لعاهنا طـد صائػة مـ أهؾ العؾؿ، بؾ أكثرهؿ، وهق ققل الحسـ، وا

ومؽحقل، ومالؽ، والشافعل، وأمحد، وأبل طبقد، وأبل ثقر، وابـ الؿـذر: ٕكف 

 .﴾ ے ے ھ﴿قذففا وهل زوجتف، فتشؿؾف آية الؾعان 

 .وقال الحارث العؽظ، وجابر بـ زيد، وقتادة، والحؽؿ: يجؾد 

  وٓ لعان: ٕنَّ الؾعان إكؿا يؽقن بقـ ، وقال أصحاب الرأي، ومحاد: ٓ حدَّ

 ـ، ولقسا بزوجقـ، وٓ يحد: ٕكف مل يؼذف أجـبقة.الزوجق

.ًانصحيح قٌل اجلًيٌزوهذا ققل باصؾ، 
(2)

  

 إشا قصف أجٓب١ٝ، حِ تعٚجٗا؟ ز:17ش َػأي١

ذكر أهؾ العؾؿ أنَّ طؾقف الحد، وٓ يالطـ: ٕنَّ الحد وجب يف حال كقهنا 

 أجـبقة، فؾؿ يؿؾؽ الؾعان كؿا لق مل يتزوجفا

 وقال كؾ مـ كحػظ طـف  (9/466:)وسطإيف   قال اإلماو ابً امليزس

مـ أهؾ العؾؿ: إذا قذففا، وهل غقر زوجة، ثؿ تزوجفا: أن طؾقف الحد، وٓ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الؿغـل (11/133-134 ،)إوسط (9/46٢.) 

  (9/461.)إوسط (3/163 ،)البداية (11/134 )الؿغـلاكظر:  (2)



 668 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 
هيالطـ.ا

(1)
  

٢ّْ إشا قصف اَطأت٘ ز:18ش َػأي١  أعاؾ٘ إىل َا قبٌ ايٓهاح؟ بعس إٔ تعٚجٗا بع

  مـ أهؾ العؾؿ مـ يؼقل: لف أن يالطـ: ٕكف قذف امرأتف، فقشؿؾف طؿقم

وهق ققل الحسـ، وزرارة بـ أوىف، وأمحد يف ، ﴾ ے ے ھ﴿أية: 

  رواية، وأصحاب الرأي.

  َّوذهب مجاطة مـ أهؾ العؾؿ إىل أكف يحد، ولقس لف الؾعان، سقاء كان ثؿ

ولد، أو مل يؽـ، وهق ققل مالؽ، وأبل ثقر، والشافعل يف ققل، وإوزاطل، 

ففا قذًفا والؿشفقر يف مذهب أمحد، وروي طـ ابـ الؿسقب، والشعبل: ٕكف قذ

 مضاًفا إىل حال البقـقكة أشبف ما لق قذففا وهل بائـ.

  وقال الشافعل: إن مل يؽـ لف ولد: ُحدَّ ومل يالطـ. ويف مذهبف وجفان إن كان

 هـاك ولد.

  وقال أبق طبقد: إن أقام طىل ما كان قذففا بف: ففق قاذف لفا أن فعؾقف الؾعان

: لقست أن كذلؽ فعؾقف الحد لؿا كؿا قال الحسـ، وزرارة بـ أوىف، وإن قال

 قال الشعبل، ومالؽ.

، واهلل أطؾؿ.قٌل أثي عجيد أقسة :ُ نو قبل أثٌ عجد اهلل غفس اهللُ
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (11/135.)الؿغـلواكظر:  (1)

  (9/465.)إوسط (5/321 )اإلشراف( 438/1٢) البقان (11/135 )الؿغـلاكظر:  (2)



 ِٕ  669 َباُب ايَِّعا

 
 قصف ا٭خطِؽ ٬َٚعٓت٘. ز:19ش َػأي١

 أما إن مل تؽـ لف إشارات مػفؿة: فال يصح طـف شلء مـ ذلؽ.

 ذهب وإن كان لف إشارات مػفؿة يف ذلؽ: صحَّ مـف الؼذف، والؿالطـة يف م

مالؽ، والشافعل، وطؾقف أكثر الحـابؾة، وابـ حزم، كؿا يصح مـف الـؽاح، 

إذا أمرتؽؿ بلمر فلتقا مـف ما »والطالق: ولؼقلف طؾقف الصالة والسالم: 

 .[16التغابـ: ] ﴾ ہ ہ ہ ھ  ﴿، وققل اهلل تعاىل: «استطعتؿ

  ،ومـ أهؾ العؾؿ مـ يؼقل: ٓ يصح ذلؽ مـف. وهق ققل أمحد يف رواية

إسحاق، وأبل طبقد، وأصحاب الرأي: ٓحتؿال أن ٓ يػفؿ مـف، والحدود و

ُتدرأ بالشبفات، وٕنَّ الؾعان لػٌظ: فال يصح باإلشارة والؽـاية، واختاره 

 الشقكاين.

، واهلل أطؾؿ.انساجحهق  ًانقٌل األًل ُ :قهت
(1)

 

ٖىىىٌ ٜتعىىىطض يًطجىىىٌ حبىىىس ايكىىىصف، أٚ ايًعىىىإ بػىىىري َٛايبىىى١      ز:21ش َػأي١

 املطأ٠؟

 بؾة، والشافعقة وغقرهؿ أكف ٓ يتعرض لف بنقامة الحد طؾقف، وٓ مذهب الحـا

صؾب الؾعان مـف حتك تطالبف زوجتف بذلؽ: فننَّ ذلؽ حؼ لفا، فال يؼام مـ غقر 

إن دماءكؿ، وأمقالؽؿ، وأطراضؽؿ »: صؾبفا، واستدلقا طىل ذلؽ بؼقلف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 البداية( -446/1٢) البقان (12/187 )الؼرصبل (11/127-128 )الؿغـلاكظر:  (1)

(3/165 )السقؾ ( 449)صاإلكصاف (9/245.) 



 67٢ ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 .والؿال دمفلضاف العرض إلقـا كنضافة ال، «طؾقؽؿ حرام 

  حـقػة، وابـ حزم إىل أكف ُيؼام طؾقف الحد، وإن َطَػِت الؿرأة، وذهب أبق

واشترط أبق حـقػة الؿطالبة، وقالقا: هق حؼ هلل: فال يسؼط، وإن طػت الؿرأة 

واهلل أطؾؿ، وهق ترجقح اإلمام ابـ طثقؿقـ كؿا يف  ًانقٌل األًل أقسةطـف. 

الشرح الؿؿتع (6/165-.)
(1)

 

 ب املطأ٠ اسبس؟ٌٖ يًعٚد إٔ ٬ٜعٔ َٔ غري طً ز:21ش َػأي١

  ،يشرع الؾعان طـد أكثر أهؾ العؾؿ يف كؾ مقضع يسؼط فقف حد الؼذف ٓ

كعػق الؿرأة، أو إقامتف البقـة بزكاها، أو ُحدَّ حد الؼذف ثؿ أراد لعاهنا، إٓ إذا كان 

 هـاك كسب يريد أن يـػقف.

  .طـد الشافعقة ًانصحيح وقال بعض الشافعقة: لف الؿالطـة: إلزالة الػراش

ؼقل الجؿفقر: ٕنَّ إزالة الػراش مؿؽـة بالطالق، والتحريؿ الؿمبد لقس ك

بؿؼصقد يشرع الؾعان مـ أجؾف.
(2)

  

 إشا نإ ٖٓاى ٚيس، ؾُا ذهِ امل٬ع١ٓ؟ ز:22ش َػأي١

  مذهب الشافعقة، والحـابؾة أنَّ لف أن يالطـ إذا أراد كػقف، وإن مل تطالب

 .قع الزككالؿرأة بذلؽ: لقـػل طـ كػسف الـسب الباصؾ إن كان قد و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجؿقع  (1948 )الؿحىل (11/138 )الؿغـل( 4٢7( )12/417/1٢) البقانواكظر:  (1)

  (12/386.)الؿغـل (28/382 )الػتاوى

  (1948.)الؿحىل( 4٢8/1٢) البقان (11/138 )الؿغـلاكظر:  (2)



 ِٕ  671 َباُب ايَِّعا

  وضاهر كالم شقخ اإلسالم القجقب، وهق اختقار اإلمام ابـ طثقؿقـ. 

 .وخالػ يف ذلؽ الحـػقة، وبعض الظاهرية
(1)

 

 إشا َات أذسُٖا قبٌ ايًعإ؟ ز:23ش َػأي١

(: َوإَِذا َقَذَفَفا ُثؿَّ َماَت َقبَْؾ 11/139) الؿغـليف   قال ابً قذامة

: َسَؼَط الؾَِّعاُن، َوَلِحَؼُف اْلَقَلُد، َوَوِرَثتُْف فِل َقْقِل اْلَجِؿقِع: لَِعاكِِفَؿا، َأْو َقبَْؾ إْتَؿاِم لَِعاكِفِ 

َنَّ الؾَِّعاَن َلْؿ ُيقَجْد، َفَؾْؿ َيثُْبْت ُحْؽُؿُف. َوإِْن َماَت َبْعَد أَْن َأْكَؿَؾ لَِعاَكُف، َوَقبَْؾ لَِعاكَِفا، 
ِ

ٕ

ـُ بِؾَِعاكِ  : َتبِق افِِعلُّ ِف، َوَيْسُؼُط التََّقاُرُث، َوَيـْتَِػل اْلَقَلُد، َوَيْؾَزُمَفا َفَؽَذلَِؽ. َوَقاَل الشَّ

. ـَ َّٓ َأْن َتْؾتَِع ، إ  اْلَحدُّ

ُف َماَت َقبَْؾ إْكَؿاِل الؾَِّعاِن: َأْشبََف َما َلْق َماَت َقبَْؾ إْكَؿاِل اْلتَِعاكِِف:  قال: َوَلـَا أَكَّ

ْرَع إكََّؿا َرتََّب َهذِ  َنَّ الشَّ
ِ

.اَوَذلَِؽ ٕ َْحَؽاَم َطَؾك الؾَِّعان التَّامِّ ْٕ  هِه ا

: ٕهنا إما أن تعترف بذلؽ فتحد حد انٌند ال يهحق ثوأنَّ  ًانري يظيس يل ُ :قهت

 .الزكك، وٓ يؾحؼ القلد بف، وما زالت زوجة ترثف: ٕهنا مل تؾتعـ

وإما أن ٓ تعترف فتؾتعـ، فعـد ذلؽ تؼع البقـقكة، وٓ يؾحؼ بف القلد طىل 

 لقـ، واهلل أطؾؿ.الحا

وأما الػراق: فال يؼع إٓ بنكؿال الؾعان مـفؿا كؿا سقليت إن شاء اهلل.
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (28/383( )15/324 )مجؿقع الػتاوى( 4٢8/1٢) البقان (11/138 )الؿغـلاكظر:  (1)

الشرح الؿؿتع (5/625-626 )اإلكصاف (9/258.) 

 (.472-473/1٢) البقانواكظر:  (2)



 672 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 
 إشا َات املكصٚف قبٌ املٛايب١ باسبس، ٌٖ ٜػكط؟ ز:24ش َػأي١

  مذهب الحـابؾة أنَّ الحد يسؼط، ولقس لؾقرثة الؿطالبة بف: ٕكف هق الؿالؽ

 لؾؿطالبة، وإذا مل يطالب: مل يؽـ لغقره الؿطالبة طـف.

 مذهب الشافعقة أنَّ الؿطالبة بالحد تقرث: ٕهنا مـ حؼقق الؿتقَفك.و 

، واهلل أطؾؿ.ًقٌل انشبفعية أقسة ُ :قهت
(1)

  

 صؿ١ ايًعإ. ز:25ش َػأي١

صػتف أنَّ اإلمام يبدأ بالزوج فقؼقل لف: قؾ أربع مرات: )أشفد باهلل أين لؿـ 

 .الصادققـ فقؿا رمقت بف زوجتل هذه مـ الزكك( أو يسؿقفا إن كاكت غائبة

فنذا شفد أربع مرات وقػف الحاكؿ، وقال لف: اتؼ اهلل: فنهنا الؿقجبة، وطذاب 

الدكقا أهقن مـ طذاب أخرة. ويلمر رجاًل فقضع يده طىل فقف حتك ٓ يبادر 

بالخامسة قبؾ الؿقطظة. ثؿ يلمر رجاًل فقرسؾ يده طـ فقف: فنن رآه يؿضل يف 

كـت مـ الؽاذبقـ فقؿا رمقت بف زوجتل  ذلؽ، قال لف: قؾ: )وأنَّ لعـة اهلل طظَّ إن

 هذه مـ الزكك(.

ثؿ يلمر الؿرأة، ويؼقلف لفا: ققيل )أشفد باهلل أنَّ زوجل هذا لؿـ الؽاذبقـ فقؿا 

رماين بف مـ الزكك( فنذا كررت ذلؽ أربع مرات، وقػفا ووطظفا كؿا يف حؼ 

 إن كان الزوج: فنن رآها تؿضل طىل ذلؽ قال لفا: ققيل )وأنَّ غضب اهلل طظَّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.11/14٢) الؿغـلاكظر:  (1)



 ِٕ  673 َباُب ايَِّعا

 
زوجل هذا مـ الصادققـ طظَّ فقؿا رماين بف مـ الزكك(.
(1)

  

َْٜكط َٔ ا٭ميإ ٚاذس٠، أٚ أنثط؟ ز:26ش َػأي١  إشا 

  ٓمذهب الحـابؾة، والشافعقة أكف إن أخؾَّ بقاحدة مـفا: مل يصح الؾعان، و

 تتعؾؼ بف إحؽام، وإن حؽؿ بذلؽ الحاكؿ.

  بالؾعان يف الثالثة، وحؽؿ وقال أبق حـقػة: إذا شفد أحدمها مرتقـ، وأتك

 الحاكؿ بالػرقة بذلؽ، وكػك الـسب: فؼد أخطل وكػذ حؽؿف.

واستدل إولقن طىل ققلفؿ بلنَّ اهلل تعاىل طؾَّؼ الحؽؿ بإلػاظ الخؿسة، 

، واهلل أطؾؿ.انصحيحوهق 
(2)

  

 ٌٖ ٜضس ايًعإ عٓس غري اسبانِ؟ ز:27ش َػأي١

نَّ مـ شرط صحتف (: وأمجعقا طىل أ3/166) البدايةيف   قال ابً سػذ

 هأن يؽقن بحؽؿ حاكؿ.ا

وذكر غقره زيادة )أو كائبف(، وقال ابـ طبد البر: هذا ما ٓ خالف فقف.
(3)

 

 ٌٖ ٜؿط  ا٫بتسا٤ بايطجٌ؟ ز:28ش َػأي١

  :مذهب الحـابؾة، والشافعقة اشتراط ذلؽ، فنذا بدأت الؿرأة: مل يصح الؾعان

ومـ طؿؾ طؿاًل » ٕنَّ اهلل طزوجؾ أمر بالؾعان كذلؽ، وفعؾف كذلؽ الـبل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (3/166.)البداية (11/176-177 )الؿغـل( 45٢/1٢) البقاناكظر:  (1)

 (.452/1٢) البقان (11/177 )الؿغـلاكظر:  (2)

  (5/375.)الزاد( 191-6/19٢) التؿفقد( 449/1٢) البقان (11/179 )الؿغـلاكظر:  (3)



 674 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 ، وضاهر أيات اطتبار الترتقب.«لقس طؾقف أمركا؛ ففق رد 

  َّوقال مالؽ، وأبق حـقػة: ٓ يشترط، ويصح الؾعان إذا بدأت الؿرأة: ٕن

الؿؼصقد إيؿان والشفادات، وقد حصؾت، وإن مل يرتب. والؼقل إول هق 

، وهق الحؼ  ، وقبؾف اإلمام الشقكاين ضاهر ترجقح اإلمام ابـ طثقؿقـ

بال ريب.
(1)

 

 ٌٖ ٜؿط  إٔ تهٕٛ ا٭ميإ بعس طًب اسبانِ شيو؟ ز:29ش َػأي١

اشترط ذلؽ الحـابؾة، قالقا: فنن بادر أحدمها قبؾ أن يطالب مـف الحاكؿ: مل 

يصح كؿا لق حؾػ قبؾ أن يحؾػف الحاكؿ، وهق مذهب الشافعقة أيًضا.
(2)

 

ظٜىىىاز٠: )ؾُٝىىىىا ضَٝىىىىت بىىى٘ ٖىىىىصٙ َىىىىٔ ايعْىىى٢( بعىىىىس قٛيىىىى٘: )َىىىىٔ      ز:31ش َػأي١

 يضازقني( ٚنصيو املطأ٠ بعس قٛهلا: )َٔ ايهاشبني(؟ا

  ،ًانصحيح اشترط ذلؽ مجع مـ الػؼفاء مـ الحـابؾة، والشافعقة وغقرهؿ

 طدم اشتراط ذلؽ.

: وٓ أراه يحتاج إلقف: ٕنَّ اهلل سبحاكف قال الوصيش ابً ٍبرية احليبلي 

 هأكزل ذلؽ وبقـف، ومل يذكر هذا آشتراط.ا

(: قد طؾؿـا اهلُل سبحاكف وتعاىل 451)ص السقؾيف   وقال الؼوكاىي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 451)ص السقؾ( 462/1٢) البقان (11/152-153( )11/179 )الؿغـلاكظر:  (1)

لشرح الؿؿتعا (5/626.) 

  (8/352.)روضة الطالبقـ (11/179 )الؿغـلاكظر:  (2)



 ِٕ  675 َباُب ايَِّعا

 هكقػ يؼقل الؿتالطـان، فال حاجة يف الزيادة طىل ذلؽ، وٓ يف إحضار القلد.ا 

وقال بذلؽ ابـ حزم، وشدد الؼقل طىل مـ اشترط ذلؽ، وهذا ترجقح اإلمام 

 يؿقـؽ طؾك ما يصدقؽ بف»ابـ طثقؿقـ: ٕنَّ إيؿان ٓ تلويؾ فقفا: لحديث: 

«صاحبؽ
(1)

.، وهق اختقار ابـ الؼقؿ 
(2)

 

ُٜؿط  يف ايًعإ ن١ًُ )أؾٗس(؟ ز:31ش َػأي١  ٌٖ 

  إصح طـد الحـابؾة، وهق وجف لؾشافعقة أكف ُيشترط أن يتؾػظ بالشفادة مع

 القؿقـ: ٕنَّ اهلل تعاىل كصَّ طىل لػظ الشفادة، فنذا طدل طـف إىل غقره: مل يجزه.

 يبدل لػظة )أشفد( بؼقلف: )أحؾػ  ووجٌف لؾحـابؾة، والشافعقة أكف يصح أن

باهلل( و)أقسؿ باهلل( و )أويل باهلل(: ٕنَّ الؿؼصقد هق القؿقـ، وهذه إلػاظ 

 صريحة فقف.

  وبعض الحـابؾة، والشافعقة طىل جقاز ترك كؾؿة )أشفد( وآقتصار طىل

، األظيسالقؿقـ بدون هذا الؾػظ، وهق ققل ابـ حزم، والشقكاين وغقرهؿ، وهق 

أطؾؿ. واهلل
(3)

 

إن أبدل لػظة الؾعـ باإلبعاد: مل يصح طـد أكثر الحـابؾة، والشافعقة،  تيبيُ:

وإن أبدل لػظ الؾعـ بالغضب: مل يجز يف ققل مجاطة مـ الحـابؾة، والشافعقة، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1361رقؿ ) البؾقغسقليت تخريجف يف  (1)

  (5/378-.)الزاد( 45٢/1٢) البقان (1948 )الؿحىل (11/178 )الؿغـلاكظر:  (2)

  (8/352.)روضة الطالبقـ( 453/1٢) البقان (11/178 )الؿغـلاكظر:  (3)



 676 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 وأجازه مجاطة مـفؿ. 

وإن أبدلت الؿرأة لػظ الغضب بالؾعـ: مل يجز طـدهؿ، وإن أبدلتف بالسخط 

ابـ الؼقؿ طدم إجزاء اإلبدال مطؾًؼا، قال: وهق أصح الؼقلقـ  فػقف وجفان. ورجح

 يف مذهب أمحد، ومالؽ وغقرمها.

: ملسو هيلع هللا ىلصلؼقلف  طدم إجزاء اإلبدال مطؾًؼا كؿا ذكر ابـ الؼقؿ  انصحيح ُ :قهت

واهلل تعاىل أطىل وأطؾؿ. «مـ طؿؾ طؿال لقس طؾقف أمركا ففق رد»
(1)

  

 ا٫يتعإ بػري ايعطب١ٝ؟ ز:32ش َػأي١

: فال يصح التعاكف إٓ هبا: ٕنَّ الؾعان ورد يف الؼرآن بؾػظ مـ يحسـ العربقة

العربقة، ومـ ٓ يحسـ: جاز لف آلتعان بؾساكف مع حضقر ترمجان.
(2)

 

 ٌٖ حيتاد إىل ْؿٞ ايٛيس عٔ ْؿػ٘ يف ايًعإ؟ ز:33ش َػأي١

َٓ  (5/379الزاديف   قال ابً القيه (: َومِـَْفا: أَّن اْلَحْؿَؾ َيـْتَِػل بِؾَِعاكِِف، َو

َٓ َيْحتَاُج أَْن َيُؼقَل: َوَقْد اْستَبَْرْأهتَا. َهَذا  َيْحتَاُج َأْن َيُؼقَل: َوَما َهَذا اْلَحْؿُؾ مِـّل. َو

ـْ َأْصَحاِب َأْحَؿَد، َوَقْقُل َبْعِض َأْصَحاِب َمالٍِؽ، َوَأْهِؾ 
َقْقُل َأبِل َبْؽٍر َطبِْد اْلَعِزيِز مِ

َٓ َتْحتَاُج اْلـَؿْرَأُة إَلك ذِْكِرِه. الّظاِهِر، َوَقاَل الّشافِِعّل: َيحْ  تَاُج الّرُجُؾ إَلك ذِْكِر اْلَقَلِد َو

َوَقاَل اْلِخَرقِّل َوَغقُْرُه: َيْحتَاَجاِن إَلك ذِْكِرِه. َوَقاَل اْلَؼاِضل: ُيْشتََرُط َأْن َيُؼقَل: َهَذا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زاد  (8/352 )روضة الطالبقـ (11/178 )الؿغـل( 453-454/1٢) البقاناكظر:  (1)

  (5/378.)الؿعاد

  (8/353.)الروضة (11/182 )الؿغـلاكظر:  (2)



 ِٕ  677 َباُب ايَِّعا

ـْ ِزكًك َوَلقَْس ُهَق مِـّل. َوُهَق َقْقُل الّشافِعِ  
َْقَقاِل، اْلَقَلُد مِ ْٕ ّل، َوَقْقُل َأبِل َبْؽٍر َأَصّح ا

 هَوَطَؾقِْف َتُدّل الّسـُّة الثّابِتَُة.ا

.، واهلل أطؾؿانصحيح( وهق 6/267) السبؾورجح ذلؽ الصـعاين أيًضا يف 
(1)

 

 ايت٬عٔ حبغط٠ ايٓاؽ. ز:34ش َػأي١

استحبَّ أهؾ العؾؿ لؾحاكؿ أن يجعؾ الؾعان بؿحضر مجاطة مـ الـاس 

حضروه مع حداثة  ابـ طباس، وابـ طؿر، وسفؾ بـ سعد يشفدوكف: فننَّ 

أسـاهنؿ: فدل ذلؽ طىل أكف حضره مجٌع كثقر: فننَّ الصبقان إكؿا يحضرون مثؾ هذا 

 .إمر تبًعا لؾرجال، وقد قال سفؾ بـ سعد فتالطـا، وأكا مع الـاس طـد الـبل 

ل طىل التغؾقظ: أنَّ الؾعان ُبـ -واهلل أطؾؿ-: وِحؽؿُة هذا  قال ابً القيه

همبالغًة يف الردع والزجر، وفعؾف يف الجؿاطة أبؾغ يف ذلؽ.ا
(2)

  

 ٌٖ ٜػًظ ايًعإ يف َهاْ٘ ٚظَاْ٘؟ ز:35ش َػأي١

  مـ أهؾ العؾؿ مـ قال بالتغؾقظ يف الؿؽان، كعـد مـبر الـبل  إن كان

بالؿديـة، أو بقـ الركـ والؿؼام إن كان بؿؽة، أو طـد الصخرة إن كان ببقت 

قرها يف الؿساجد، وهذا ققل الشافعل، وبعض الحـابؾة، الؿؼدس، ويف غ

 وكذلؽ قالقا بالتغؾقظ يف الزمان، فقجعؾ يف يقم الجؿعة.

  ،ومـ أهؾ العؾؿ مـ مل يؼؾ بالتغؾقظ بذلؽ، وهق ققل مجاطة مـ الحـابؾة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (11/153-.)الؿغـلواكظر:  (1)

  (11/174.)الؿغـل( 454/1٢) البقان (5/376 )زاد الؿعاداكظر:  (2)



 678 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 
، واهلل أطؾؿ.ًىرا انقٌل أقسةوأبل حـقػة: ٕكف مل يدل دلقؾ طىل اطتبار ذلؽ، 

(1)
  

 ٬ٜعٔ بني عبسٙ ٚأَت٘؟ايػٝس ٌٖ  ز:36ش َػأي١

 .أجازه الشافعقة، كؿا لف أن يؼقؿ الحد طىل أمتف 

  ومـع مـ ذلؽ الحـابؾة كغقرمها مـ إحرار والحرائر، وقالقا: مل يلت يف

إدلة: أنَّ السقد ُأبقح لف الحد طىل أمتف الؿتزوجة، وبالػرق بقـ الحد والؾعان، 

فالحد زجر وتلديب، والؾعان شفادة ويؿقـ.
(2)

  

َّا. ز:37ش َػأي١  ايت٬عٔ قٝا

: -أي: فقائد أحاديث الؾعان-(: َومِـَْفا 5/376) الزاديف   قال ابً القيه

ـِ ُأَمقَّة َأّن الـّبِّل  ُقْؿ َفاْشَفْد »َقاَل َلُف:  ملسو هيلع هللا ىلصَأّكُفَؿا َيتَاَلَطـَاِن قِقَاًما، َوفِل قِّصِة ِهاَلِل ْب

ـِ ، َوفِل «َأْربََع َشَفاَداٍت بَِاهلل َّكُف  الّصِحقَحقْ
ِ

فِل قِّصِة اْلَؿْرَأةِ: ُثّؿ َقاَمْت َفَشِفَدْت. َوٕ

 هإَذا َقاَم َشاَهَدُه اْلَحاِضُروَن: َفَؽاَن َأْبَؾَغ فِل ُشْفَرتِِف، َوَأْوَقَع فِل الـُّػقِس.ا

(، ثؿ قال: ولقس ذلؽ 11/175) الؿغـلوذكر كحق ذلؽ ابـ قدامة يف 

 هافعل، وٓ أطؾؿ فقف مخالًػا.اواجبًا، وهبذا كؾف قال أبق حـقػة، والش

 َٛعظ١ اإلَاّ يًُت٬عٓني. ز:38ش َػأي١

ـْ  (5/377الزاديف   قال ابً القيه
(: َومِـَْفا: َوْطُظ ُكّؾ َواِحٍد مِ

ـِ ِطـَْد إَراَدةِ الّشُروِع فِل الّؾَعاِن، َفقُقَطُظ، َوُيَذّكُر، َوُيَؼاُل َلُف: )َطَذاُب  اْلـُؿتَاَلِطـَقْ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.455/1٢) البقان (11/175 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (11/174.)الؿغـلاكظر:  (2)



 ِٕ  679 َباُب ايَِّعا

ِخَرةِ(، َفنَِذا َكاَن ِطـَْد اْلَخامَِسِة: ُأِطقَد َذلَِؽ َطَؾقِْفَؿا َكَؿا الّدْكقَا َأْهَقُن مِ   ْٔ ـْ َطَذاِب ا

 هَصّحْت الّسـُّة بَِفَذا َوَهَذا.ا

 إشا مل ت٬عٔ املطأ٠، ٚأبت؟ ز:39ش َػأي١

  مـ أهؾ العؾؿ مـ قال: إذا أبت الؾعان: وجب طؾقفا الحد. وهذا ققل

بـ الؿـذر، وبف قال مؽحقل، مالؽ، والشافعل، وأبل طبقد، وأبل ثقر، وا

 ەئ ەئ  ائ﴿والشعبل، وهق ققل شقخ اإلسالم، وابـ الؼقؿ: لؼقلف تعاىل: 

، وهذا يدل طىل أنَّ سبب العذاب الدكققي قد [8الـقر:] ﴾ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ

ًٓ طـ  وجد: فال يزول طـفا إٓ بالؾعان، واهلل طزوجؾ جعؾ التعان الزوج بد

ح بلنَّ لعاهنؿ الشفقد، وقائًؿا مؼامفؿ، بؾ جعؾ إز واج الؿؾتعـقـ شفداء، وصرَّ

 شفادة.

  ،ومـ أهؾ العؾؿ مـ قال: ٓ حدَّ طؾقفا إذا مل تالطـ. وهق ققل الحسـ

وإوزاطل، وأمحد، وأصحاب الرأي، وطثؿان البتل، والحارث العؽظ، وقالقا: 

جب إكؿا دلَّت أية بالؿػفقم طىل أهنا تحد. وقالقا: لق كان لعان الرجؾ بقـة تق

 الحد طؾقفا: مل تؿؾؽ إسؼاصف بالؾعان، وتؽذيب البقـة كؿا لق شفد طؾقفا أربعة.

قالقا: وٓ يصح إثباتف بـؽقل الؿرأة: ٕنَّ الحد ٓ يثبت بف: فنكف ُيْدرأ 

بالشبفات، ولعؾفا كؽؾت لشدة حقائفا، أو لعؼؾة لساهنا: فال يجقز إثبات الحد 

ر يف سائر الحدود مع الشفادة بحؼقؼة الذي اطتبر فقف مـ البقـة ضعػ ما اطتب

 الزكك، بشلء مشتبف.



 68٢ ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

ت طىل كػسفا بالزكك، ثؿ رجعت: ُقبِؾ رجقطفا،   وقالقا: إنَّ الؿرأة إذا أقرَّ

 فؽقػ يثبت طؾقفا الحد بالـؽقل.

طىل هذه الؿعارضات، وبقّـَ أنَّ الؾعان  زادهيف  وقد أجاب ابـ الؼقؿ 

إىل أحؽام الدطاوى والبقـات، وأنَّ الذي أوجب حؽٌؿ بـػسف شرطف اهلل غقر مردود 

الحد هق مجؿقع التعاكف مع كؽقلفا يف حال قدرهتا طىل ذلؽ.
(1)

 

 إشا قصف اَطأت٘ بطجٌ بعٝٓ٘؟ ز:41ش َػأي١

 اختؾػ أهؾ العؾؿ هؾ ُيحد الرجؾ بؼذفف لؾرجؾ الؿعقـ بامرأتف؟

  فؿـ أهؾ العؾؿ مـ قال: يسؼط الحد إذا ٓطـ امرأتف: فال يحد لؼذفف

ف، وٓ بؼذفف لؾرجؾ. وهذا ققل أمحد، وقال بف الشافعل يف ققل، وقال ٓمرأت

بذلؽ بعض الشافعقة، قالقا: وإن مل يالطـ يحد حديـ. وٓ خالف بقـ الشافعقة 

 أنَّ الحد يسؼط إذا ذكره يف الؾعان.

  وقال مالؽ، وأبق حـقػة أيًضا: طؾقف الحد وإن ٓطـ. وهق ققل بعض

 الرجؾ يف الؾعان. الشافعقة فقؿا إذا مل يذكر

حدَّ هالل بـ أمقة بعد  وحجة أصحاب الؼقل إول أكف مل َيِرْد أنَّ الـبل 

 لعاكف: لؼذفف شريؽ بـ سحؿاء بامرأتف.

 بلكف محؿقل طىل أكف مل يطالب بالحد. ٚأجاب َايو، َٚٔ َع٘:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.-465/1٢) البقان (11/188- )الؿغـل (5/365-374 )زاد الؿعاداكظر:  (1)



 ِٕ  681 َباُب ايَِّعا

 
(: وهذا يـؼؾب حجة طؾقؽؿ: ٕكف لؿا استؼر 5/383)  قال ابً القيه

حؼ لف يف هذا الؼذف: مل يطالب بف، ومل يتعرض لف، وإٓ كقػ يسؽت طـده أكف ٓ 

طـ براءة طرضف، ولف صريؼ إىل إضفارها بحد قاذفف، والؼقم كاكقا أشد محقة وأكػة 

 مـ ذلؽ.

ثؿ ذكر كالًما ما معـاه: أنَّ الشفادة قد ُأققؿت مؼام الشفقد، وكؿا أنَّ شفادتف 

: فؽذلؽ تدرأ طـف مـ صرف الؿؼذوف. وأيؿاكف درأت طـف الحد مـ صرف الزوجة

إن شاء اهلل. انساجحواكظر بؼقة كالمف، وهق 
(1)

  

أكثر أهؾ العؾؿ طىل أنَّ طؾقف حديـ إذا مل يالطـ، وخالػ بعض  تيبيُ:

: ٕكف مجع الؼذف األظيسالشافعقة، وبعض الحـابؾة، فؼالقا: طؾقف حدٌّ واحد، وهق 

يف وقت واحد، واهلل أطؾؿ.
(2)

  

 ٌ ايؿطق١ بني املت٬عٓني؟َت٢ ذبض ز:41ش َػأي١

  مـ الػؼفاء مـ يؼقل: ٓ تحصؾ الػرقة حتك يػرق الحاكؿ بقـفؿا بعد

لعاهنؿا. وهق ققل بعض الحـابؾة، وأصحاب الرأي: ٕنَّ يف حديث الؿتالطـقـ: 

 .«ملسو هيلع هللا ىلصفػرق بقـفؿا رسقل اهلل »

  ٓومـ أهؾ العؾؿ مـ يؼقل: تحصؾ الػرقة بتالطـفؿا، وبالػراغ مـف، و

 ذلؽ تػريؼ الحاكؿ، وهذا ققل مالؽ، وأمحد يف رواية، ومجاطة مـ يشترط يف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/383-.)زاد الؿعاد( 463/1٢) البقان (11/181 )الؿغـلاكظر:  (1)

 (.464/1٢) البقان (11/181 )الؿغـلاكظر:  (2)



 682 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 أصحابف، وأبل ثقر، وداود، وزفر، وابـ الؿـذر. 

واستدل همٓء بلنَّ الؾعان كػسف معـك يؼتضل التحريؿ الؿمبد: لؾحديث: 

، وحديث: «مضت السـة يف الؿتالطـقـ أن يػرق بقـفؿا، ثؿ ٓ يجتؿعان أبًدا»

( -3/275(، والدارقطـل )7/4٢1أخرجفؿا البقفؼل ) «ن أبًداقال: ٓ يجتؿعا»

 ، ومها حديثان ثابتان .مـ حديث ابـ طؿر، وسفؾ بـ سعد 

، ففذه «ٓ سبقؾ لؽ طؾقفا»: الصحقحقـالذي يف  وحديث ابـ طؿر 

بقـفؿا إكؿا كان تبًعا  إدلة تبقـ أنَّ الػرقة تحصؾ بالؾعان، فتػريؼ الـبل 

طىل الؾعان، ولق كان إمر لؾحاكؿ: لساغ لف أٓ يػرق بقـفؿا إذا  لؾحؽؿ الؿترتب

 كره ذلؽ الزوجان.

يحتؿؾ أمقًرا ثالثة: إكشاء الػرقة،  «بقـفؿا ملسو هيلع هللا ىلصفرق الـبل »قالقا: وققلف 

 والثاين: اإلطالم هبا، والثالث: إلزامف بؿقجبفا مـ الػرقة الحسقة.

 زوج: ٕهنا فرقة حاصؾة وذهب الشافعل إىل أنَّ الػرقة تحصؾ باكتفاء ال

بالؼقل، فتحصؾ بؼقل الزوج وحده كالطالق، وٓ دلقؾ طىل هذا الؼقل: فننَّ 

 إحاديث مل يلت فقفا التػريؼ إٓ بالػراغ مـ الؾعان.

  ،وقال أبق طبقد: تحصؾ الػرقة بؿجرد الؼذف. وهذا الؼقل ضعقػ

ومـ معف. ًانصحيح قٌل يبنك
(1)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/388-.)الزاد( 467/1٢) البقان (11/144- )الؿغـلاكظر:  (1)
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 ًعإ؟إشا ؾطم اسبانِ قبٌ متاّ اي ز:42ش َػأي١

  مذهب مالؽ، وأمحد أنَّ تػريؼف باصؾ، ٓ طبرة بف: ٕنَّ الػرقة إكؿا تحصؾ

 بتؿام الؾعان.

  بـاًء طىل ما اختاره يف . وقال الشافعل: إْن فرق بعد اكتفاء الزوج: صحَّ

 الؿسللة السابؼة.

  ق بقـفؿا بعد أن ٓطـ كؾ واحد وقال أبق حـقػة، ومحؿد بـ الحسـ: إذا فرَّ

مرات: أخطل السـة، والػرقة جائزة، وإن كان أقؾ مـ الثالث: مـفؿا ثالث 

 فالػرقة باصؾة.

.ًدـًانصحيح قٌل يبنك، ًأحوهذا التػصقؾ ٓ دلقؾ طؾقف، 
(1)

  

 ٌٖ ؾطق١ ايًعإ ؾػْذ، أّ ط٬ْم؟ ز:43ش َػأي١

 .ذهب أبق حـقػة إىل أكف صالق: ٕهنا فرقة مـ جفة الزوج: فؽان كذلؽ 

 ل إىل أكف فسخ: ٕنَّ الؾعان لقس وذهب الجؿفقر، مـفؿ: أمحد، والشافع

صريًحا بالطالق، وٓ كقى بف الطالق، ولق كان صالًقا لققع بؾعان الزوج قبؾ 

لعان الؿرأة.
(2)

  

 ٌٖ ايترطِٜ اسباصٌ بايًعإ َ٪بس؟ ز:44ش َػأي١

(: تحرم طؾقف بالؾعان ممبًدا: فال 11/149) الؿغـليف   قال ابً قذامة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (11/146.)الؿغـلاكظر:  (1)

  (9/146.)الؿغـلاكظر:  (2)



 684 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

ف إذا مل يؽذب كػسف ٓ تحؾ لف، إٓ أن تحؾ لف، وٓ خالف بقـ أهؾ العؾؿ يف أك 

ا.ا ًٓ شاذا  هيؽقن قق

قال:  أنَّ الـبل   طـ ابـ طؿر الصحقحقـواستدل طىل ذلؽ بؿا يف 

( 7/4٢1(، والبقفؼل )3/275، وبؿا أخرجف الدارقطـل )«ٓ سبقؾ لؽ طؾقفا»

، فػرق رسقل اهلل مـ حديث سفؾ بـ سعد قال: فتالطـا طـد رسقل اهلل 

 ، وإسـاده صحقح.«ٓ جيتؿعان أبًدا»فؿا، وقال: بقـ

َّٓ يجتؿعا  ولف شاهد مـ حديث طظ  قال: مضت السـة يف الؿتالطـقـ أ

(، ويف إسـاده ققس بـ 7/41٢(، والبقفؼل )3/276أبًدا. أخرجف الدارقطـل )

 الربقع، وفقف ضعػ.

يجتؿعا وكذلؽ جاء طـ ابـ مسعقد أكف قال: مضت السـة يف الؿتالطـقـ أٓ 

 (.3/276أبًدا. ويف إسـاده كذلؽ ققس، ولفؿا حؽؿ الرفع، أخرجف الدارقطـل، )

مـ صريؼ: الـخعل طـف أكف قال: يػرق بقـفؿا وٓ  وجاء طـ طؿر 

(، وإسـاده 12433(، وطبدالرزاق )4/351يجتؿعان أبًدا. أخرجف ابـ أبل شقبة )

 ضعقػ: ٓكؼطاطف.

 ىفطُ، فَل حتل لُ بعد ذلم؟واختلف أٍل العله فينا إذا كر َّب 

  فعامة أهؾ العؾؿ طىل أهنا تحرم طؾقف ممبًدا، وإن كذب كػسف: لعؿقم

إحاديث، وأثار الؿتؼدمة، وبف قال الحسـ، وططاء، وجابر بـ زيد، 

 ،والشافعل، والـخعل، والزهري، والحؽؿ، ومالؽ، وأمحد، والثقري، وإوزاطل



 ِٕ  685 َباُب ايَِّعا

 وأبق طبقد، وأبق ثقر وغقرهؿ. 

 محد رواية: إن أكذب كػسف: حؾت لف. قال ابـ قدامة: وهل رواية وطـ أ

 شاذة، شذ هبا حـبؾ طـ أصحابف. قال أبق بؽر: ٓ كعؾؿ أحًدا رواها غقره.

  فطؾؼفا ثالًثا قبؾ أن »وقال طثؿان البتل: الؾعان ٓ يتعؾؼ بف فرقة: لؼقلف

 يف حديث سفؾ. «يلمره...

 فق خاصب مـ الخطاب. وهق وقال سعقد بـ الؿسقب: إن أكذب كػسف: ف

 ققل أبل حـقػة، ومحؿد بـ الحسـ.

 .وقال سعقد بـ جبقر: ترد إلقف ما دامت يف العدة 

.قٌل اجلًيٌز، وهق ًانصحيح انقٌل األًل
(1)

 

 إٕ ناْت امل٬ع١ٓ أ١َ، حِ اؾطاٖا ٬َعٓٗا، ؾٌٗ حيٌ ي٘ ٚط٪ٖا؟ ز:45ش َػأي١

َمًة، َفاْشتََراَها (: َفنِْن َكاَكْت أَ 11/15٢) الؿغـليف   قال ابً قذامة

ٌد، َفَحُرَمْت بِِف َطَؾك ُمْشتَِريَفا،  َنَّ َتْحِريَؿَفا َتْحِريٌؿ ُمَمبَّ
ِ

ُماَلِطـَُفا: َلْؿ َتِحؾَّ َلُف: ٕ

َٓ َتِحؾُّ َلُف َقبَْؾ َزْوٍج َوإَِصاَبٍة،  َنَّ اْلـُؿَطؾَِّؼ َثاَلًثا إَذا اْشتََرى ُمَطؾََّؼتَُف، 
ِ

َضاِع، َوٕ َكالرَّ

َنَّ َتْحِريَؿ َفَفا
ِ

ٍد، َوٕ َنَّ َهَذا التَّْحِريَؿ ُمَمبٌَّد، َوَتْحِريُؿ الطَّاَلِق َلقَْس بُِؿَمبَّ
ِ

ُهـَا َأْوَلك: ٕ

. افِِعلِّ َٓ َيْختَصُّ بِِف. َوَهَذا َمْذَهُب الشَّ الطَّاَلِق َيْختَصُّ الـَِّؽاَح، َوَهَذا 
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.7/4٢9-41٢) ســ البقفؼل (5/391 )زاد الؿعاد (11/149 )الؿغـلاكظر:  (1)

 .زاد الؿعادواكظر:  (2)
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ُٜكاّ عًٝ٘ اسبس؟ ز:46ش َػأي١  إشا أنصب ْؿػ٘، ؾٌٗ 

ُجُؾ إَذا َقَذَف اْمَرَأَتُف، ُثؿَّ  (11/15٢الؿغـليف   قذامة قال ابً (: الرَّ

، َسَقاٌء َأْكَذَبَفا َقبَْؾ لَِعاكَِفا َأْو َبْعَدُه. َوَهَذا َقْقُل  َأْكَذَب َكْػَسُف: َفَؾَفا َطَؾقِْف اْلَحدُّ

َٓ َكْعَؾُؿ لَ  ْأِي، َو ، َوَأبِل َثْقٍر، َوَأْصَحاِب الرَّ افِِعلِّ  هُفْؿ ُمَخالًِػا.االشَّ

 ٌٖ ًٜرك٘ ْػب ايٛيس إشا أنصب ْؿػ٘؟ ز:47ش َػأي١

 إن كان القلد حقاا: لحؼف بال خالف: ٕنَّ يف ذلؽ مصؾحة لؾقلد بحػظ كسبف.

 .وإن كان مقتًا فؽذلؽ طـد الجؿفقر 

 .وقال الثقري: ٓ يؾحؼف الؿقت إن كان ذا مال 

 ف مـ وقال أصحاب الرأي: إن كان القلد الؿقت ترك ولًدا: ثبت كسب

الؿستؾحؼ، وتبعف كسب ابـف، وإن مل يؽـ ترك ولًدا: مل يصح استؾحاقف، ومل يثبت 

إٓ أن تظفر قرائـ واضحة أكف يريد الؿقراث، وأكف  ًانصحيح قٌل اجلًيٌز كسبف.

ح  مل يستؾحؼف إٓ مـ أجؾف: فال يثبت كؿا تؼدم يف اإلقرار، واهلل أطؾؿ. ورجَّ

الشقكاين ققل الجؿفقر.
(1)

  

 ضاز ايًعإ أحٓا٤ إقا١َ اسبس عًٝ٘؟إشا أ ز:48ش َػأي١

(: َفنِْن ُأقِقَؿ َطَؾقِْف َبْعَضُف، َفبََذَل 11/151) الؿغـليف   قال ابً قذامة

، َفقُْسِؼُط َبْعَضُف،  َنَّ الؾَِّعاَن ُيْسِؼُط َجِؿقَع اْلَحدِّ
ِ

. ُقبَِؾ مِـُْف: ٕ ـُ ِط َٓ الؾَِّعاَن، َوَقاَل: أََكا ُأ

َِة.ا  هَكاْلبَقِـّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.452)ص السبؾ( 156 ،11/15٢) الؿغـلاكظر:  (1)



 ِٕ  687 َباُب ايَِّعا

 
 ايكصف ٫َطأت٘. ذهِ ز:49ش َػأي١

مـ الؼذف ما يؽقن واجبًا، كلن يرى امرأتف تزين يف صفٍر مل يصبفا فقف، 

واطتزلفا حتك تبقـ محؾفا مـ الزاين: لزمف قذففا، وكػل ولدها: ٕكف إذا مل يػعؾ 

لحؼف القلد، وورثف، وورث أقاربف، وورثقا مـف، وكظر إىل بـاتف، وأخقاتف، ولقس 

 ذلؽ بجائز.

جائًزا، كلن يتحؼؼ الرجؾ زكاها، ولقس هـاك ولد، فقجقز لف  ومـف ما يؽقن

 قذففا، وإفضؾ أن يسترها، ويطؾؼفا.

ومـف ما يؽقن محرًما، وهق أن يؼذف زوجتف بؿجرد شؽقك، وأوهام، أو ما 

ڳ   ڳ ڳ ڳ  ﴿أشبف ذلؽ: ففذا مـ كبائر الذكقب: لؼقلف تعاىل: 

.[23الـقر:] ﴾ڱ     ڱ  ڱ ڱ ں   ں ڻ   ڻ ڻ 
(1)

 

 إشا قاٍ ايطجٌ: يٝؼ ٖصا ٚيسٟ، ٚيهين ٫ أضَٝٗا بايع٢ْ؟ ز:51ش َػأي١

أو قال: لؼد وصئت بشبفة. أو قال: اغتصبت طىل الزكك. أو أكرهت. أو مل 

 يجزم بقاحدة، لؽـ بـػل ولده.

 .فؿذهب الحـابؾة، والحـػقة أكف ٓ حد طؾقف، وٓ لعان: ٕكف مل يؼذففا بالزكك 

 رهت طىل الزكك. بلنَّ لف الؾعان: ٕكف وذكر الؼاضل رواية فقؿا إذا قال: أك

محتاج إىل كػل القلد. وهق ققل الشافعل.
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.429/4٢1-( )1٢/1٢) البقان (11/157 )الؿغـلاكظر:  (1)

 (.426-428/1٢) البقان( 5/63٢) الشرح الؿؿتع (11/165-166 )الؿغـلاكظر:  (2)



 688 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 وإذا قال الزوج: لقس بقلدي إكؿا التؼطتف، أو استعارتف؟ 

 ففذا الؼقل ٓ يعتبر قذًفا.

  َّوإن ادَّطت الؿرأة أكف ولده: فالجؿفقر طىل أكف يؼبؾ ققلفا بالبقـة: ٕن

ؾقفا، وإصؾ طدمفا، هذا ققل الحـابؾة، والشافعقة، القٓدة يؿؽـ إقامة البقـة ط

 والحـػقة، وأبل ثقر.

  .أكف ًانصحيح وقال بعض الحـابؾة: يؼبؾ ققلفا بغقر بقـة، كالحقض، والحؿؾ

يؾزمفا أن تؼقؿ البقـة.
(1)

 

 إشا قصف اَطأت٘ ٖٚٞ صػري٠؟ ز:51ش َػأي١

َٓ  (11/126الؿغـليف   قال ابً قذامة ُيَجاَمُع (: َفنِْن َكاَكْت صِْػَؾًة 

ـُ َكِذُبُف فِقِف، َوَبَراَءُة ِطْرِضَفا مِـُْف، َفَؾْؿ  ُف َقْقٌل ُيتَقَؼَّ َكَّ
ِ

مِثُْؾَفا، َفاَل َحدَّ َطَؾك َقاذِفَِفا: ٕ

 َٓ َٓ لِْؾَؼْذِف، َو  ، بِّ ُر: لِؾسَّ ْكقَا ُزَكاٌة. َوَلؽِـَُّف ُيَعزَّ ، َكَؿا َلْق َقاَل: َأْهُؾ الدُّ َيِجْب بِِف َحدٌّ

َكَُّف َمْشُروٌع َلتَلْدِيبِِف، َولإِْلَِماِم فِْعُؾُف إَذا َرَأى َذلَِؽ: ُيحْ 
ِ

تَاُج فِل التَّْعِزيِر إَلك ُمَطاَلبٍَة: ٕ

َٓ َلَفا  ، َوَلقَْس لَِقلِقَِّفا َو ، َفَعَؾقِْف اْلَحدُّ ـَ َفنِْن َكاَكْت ُيَجاَمُع مِثُْؾَفا، َكاْبـَِة تِْسِع ِسـِق

، َوَلُف إْسَؼاُصُف بِالؾَِّعاِن،  اْلـُؿَطاَلبَُة بِفِ  َحتَّك َتبُْؾَغ، َفنَِذا َبَؾَغْت َفَطاَلبَْت، َفَؾَفا اْلَحدُّ

َٓ َحدَّ  ْسَؼاِط اْلَحدِّ َأْو َكْػل اْلَقَلِد، َو َنَّ الؾَِّعاَن ُيَراُد إِلِ
ِ

 َوَلقَْس َلُف لَِعاُكَفا َقبَْؾ اْلُبُؾقِغ: ٕ

 َٓ ه َوَلَد َفقَـِْػقَُف.اَطَؾقِْف َقبَْؾ ُبُؾقِغَفا، َو
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (11/167.)الؿغـلاكظر:  (1)

  (5/628-629.)الشرح الؿؿتع( 4٢9/1٢) البقانواكظر:  (2)



 ِٕ  689 َباُب ايَِّعا

 
 إٕ قصف اَطأت٘ اجمل١ْٛٓ؟ ز:52ش َػأي١

ذكر أهؾ العؾؿ أكف إن قذف امرأتف بزكك أضافف إىل حال اإلفاقة: فنكف ٓ يؼام 

طؾقف الحد، وٓ لعان حتك تػقؼ، فنما أن تعترف، وإما أن تطالب بالحد، ولف أن 

 يزيؾ الحد بالؾعان.

 بؾة، والحـػقة أكف ٓ يالطـ حتك وإن كان هـاك ولد يريد كػقف، فؿذهب الحـا

 تػقؼ، ويؾحؼف القلد حتك يحصؾ الؾعان.

 سةــًىرا أقف، ــ كػسـف طــ لـػقـالطـف أن يـومذهب الشافعل أن ل ،

أطؾؿ. واهلل
(1)

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/628-629.)الشرح الؿؿتع (11/127 )ؿغـلالاكظر:  (1)



 69٢ ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 

ـْ َأَكٍس  (9909)  َأبِْصُروَها، َفنِْن َجاَءْت بِِف َأبَْقَض »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ  َوَط

. ُمتََّػٌؼ «َسبًِطا، َفُفَق لَِزْوِجَفا، َوإِْن َجاَءْت بِِف َأْكَحَؾ َجْعًدا، َفُفَق لِؾَِّذي َرَماَها بِفِ 

َطَؾقِْف.
(1)

 

 احلكم املستفاد من احلديث

 .دلَّ هذا الحديث طىل صحة الؾعان مـ الؿرأة الحامؾ

  يالطـ حتك طىل كػل القلد، وٓ يشترط اكتظاره والجؿفقر طىل أكف يصح أن

 الباب. حتك تؾد: لظاهر حديث

  ومذهب الحـػقة، وأمحد يف رواية: ٓ لعان لـػل الحؿؾ حتك تضع: لجقاز

 أن يؽقن ريًحا، أو غقرها، فقصبح الؾعان معؾًؼا بشرط وجقده، فال يصح.

 الؾعان أكف يجقز الؾعان لـػل الحؿؾ، وٓ يشترط ذكر ذلؽ يفًانصحيح 

تؼدم. كؿا
(2)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( بـحقه. ومل يخرجف البخاري. 1496أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)

 (.432/1٢) البقان (6/267 )سبؾ السالم (11/161 )الؿغـلواكظر:  (2)



 ِٕ  691 َباُب ايَِّعا

 

ـِ َطبَّاٍس  (9906) ـِ اْب   َوَط
ِ
َأْن َيَضَع َيَدُه ِطـَْد  َأَمَر َرُجاًل  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهلل

َفا ُمقِجَبةٌ »الَخامَِسِة َطَؾك فِقِف، َوَقاَل:  ِرَجاُلُف ثَِؼاٌت.َرَواُه َأُبق َداُود، َوالـََّسائِلُّ وَ  «إكَّ
(1)

 

 احلكم املستفاد من احلديث

دل هذا الحديث طىل أكف يستحب لؾحاكؿ أن يلمر رجاًل أن يضع يده طـد 

الخامسة طىل يف الرجؾ: حتك ٓ يتعجؾ هبا قبؾ أن يسؿع الؿقطظة، ثؿ يعظف 

 الحاكؿ، ويذكره باهلل، وأنَّ طذاب الدكقا أهقن مـ طذاب أخرة.

فاء أن يػعؾ ذلؽ يف الؿرأة أيًضا، وٓ دلقؾ طىل ذلؽ: واستحب بعض الػؼ

 فنكف مل يرو أكف أمر بقضع يِد أحٍد طىل فؿ الؿرأة، وباهلل التقفقؼ.

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، وإسـاده حسـ. 6/175(، والـسائل )2255أخرجف أبقداود ) (1)



 692 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 
ـِ َسْعٍد  (9909) ـْ َسْفِؾ ْب ـِ - َوَط ِة الُؿتَاَلِطـَقْ ـْ  -فِل قِصَّ

ا َفَرَغا مِ َقاَل: َفَؾـؿَّ

 َتاَلُطـِِفَؿا َقاَل: َكَذْبُت َطَؾقَْفا َيا رَ 
ِ
إْن أَْمَسْؽتَفا، َفَطؾََّؼَفا َثاَلًثا َقبَْؾ أَْن َيْلُمَرُه  ُسقَل اهلل

 
ِ
. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقُل اهلل

(1)
 

 احلكم املستفاد من احلديث

ومـ قال:  استدل هبذا الحديث َمـ قال: إنَّ الؾعان ٓ يؼع إٓ بتػريؼ الحاكؿ،

إنَّ الؾعان صالق ٓ فسخ. وهذا غقر صحقح: فؼد دل الحديث بطرقف إخرى مع 

 إحاديث إخرى أنَّ الػرقة تؼع بالؾعان كػسف، وأكف فسٌخ، ولقس بطالق.

، ولقس بحجة، وقد تؼدم ذكر وهذا الػعؾ مـ ققل طقيؿر العجالين 

 الؿسللتقـ سابًؼا.

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1492)(، ومسؾؿ 53٢8أخرجف البخاري ) (1)



 ِٕ  693 َباُب ايَِّعا

 
ـِ َطبَّاٍس  (9909) ـِ اْب َٓ ملسو هيلع هللا ىلصَرُجاًل َجاَء إَلك الـَّبِلِّ  َأنَّ  َوَط ، َفَؼاَل: إنَّ اْمَرَأتِل 

مٍِس، َقاَل:  َٓ بَْفا»َتُردُّ َيَد  . «َفاْسَتْؿتِْع بَِفا»، َقاَل: َأَخاُف َأْن َتتْبََعَفا َكْػِسل، َقاَل: «َغرِّ

اُر، َوِرَجاُلُف ثِؼَ  اٌت.َرَواُه َأُبقَداُود، َوالبَزَّ
(1)

 

ـِ َطبَّاٍس  ـِ اْب ـْ َوْجٍف آَخَر َط
ْؼَفا»بَِؾْػِظ َقاَل:  َوَأْخَرَجُف الـََّسائِّل مِ ، َقاَل: «َصؾِّ

.«َفَلْمِسْؽَفا»َٓ َأْصبُِر َطـَْفا، َقاَل: 
(2)

 

 احلكم املستفاد من احلديث

(: اختؾػ العؾؿاء يف معـك ذلؽ، 4/16٢) البدر التؿاميف   قال املغشبي

ؾ: معـاه الػجقر، وأهنا ٓتؿتـع مؿـ يطؾب الػاحشة. وهبذا قال أبق طبقد، فؼق

والخالل، والـسائل، وابـ إطرابل، والخطابل، والغزايل، والـقوي، واستدل بف 

الرافعل طىل أكف ٓ يجب تطؾقؼ مـ فسؼت بالزكك إن كان الرجؾ ٓ يؼدر طىل 

ر وٓ تؿـع أحًدا صؾب مـفا شقئًا مـ مال زوجفا.  مػارقتفا. وققؾ: الؿراد أهنا ُتبَذِّ

وهبذا قال أمحد، وإصؿعل، ومحؿد بـ كاصر، وكؼؾف طـ طؾؿاء اإلسالم، وابـ 

: وهق أشبف الـفايةالجقزي، وأكؽر طىل مـ ذهب إىل الؼقل إول، وقال يف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، مـ صريؼ 17٢-6/169(، وأخرجف أيًضا الـسائل )2٢49. أخرجف أبقداود )ععٝـ َٓهط (1)

 الػضؾ بـ مقسك طـ الحسقـ بـ واقد طـ طؿارة بـ أبل حػصة طـ طؽرمة طـ ابـ طباس بف. 

وهذا الحديث ضاهر إسـاده الحسـ، ولؽـ قال أمحد: هق حديث مـؽر. وقال الـسائل: هذا 

 بثابت. وقال الدارقطـل: تػرد بف الحسقـ بـ واقد، وتػرد بف طـف الػضؾ بـ مقسك. الحديث لقس 

(، ورجح الـسائل أكف مـ مراسقؾ طبداهلل بـ طبقد بـ طؿقر، ومـ 7٢، 68-6/67أخرجف الـسائل ) (2)

 وصؾف بذكر ابـ طباس فؼد وهؿ. 



 694 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 
  ڈ ڈ ڎ﴿بالحديث: ٕنَّ الؿعـك إول يشؽؾ طىل ضاهر ققلف تعاىل: 

 هكان يف معـك أية وجقٌه كثقرة.ا ، وإن[3الـقر: ] ﴾ژ

ـْ اْلُبْعِد،  (6/271السبؾيف   قال الصيعاىي
ُل فِل َغاَيٍة مِ َوَّ ْٕ (: اْلَقْجُف ا

َكَُّف 
ِ

: لِْمَيِة َوٕ َٓ َيِصحُّ َٓ  ملسو هيلع هللا ىلصَبْؾ  ُجَؾ أَْن َيُؽقَن َديُّقًثا، َفَحْؿُؾُف َطَؾك َهَذا  َٓ َيْلُمُر الرَّ

، َوالثَّاكِل بَ  ـْ َماِل َيِصحُّ
، َوإِْن َكاَن مِ ـٌ

َنَّ التَّبِْذيَر إْن َكاَن بَِؿالَِفا َفَؿـُْعَفا ُمْؿؽِ
ِ

ِعقٌد: ٕ

َٓ ُيقِجُب َأْمُرُه بَِطاَلقَِفا، َطَؾك َأكَُّف َلْؿ ُيتََعاَرْف فِل الؾَُّغِة أَْن ُيَؼاَل  ْوِج َفَؽَذلَِؽ، َو الزَّ

مٍِس، كِـَاَيةً  َٓ َٓ َيُردُّ َيَد  َْخاَلِق،  ُفاَلٌن  ْٕ َْقَرُب اْلـُؿَراُد َأكََّفا َسْفَؾُة ا ْٕ ـْ اْلُجقدِ: َفا َط

ـْ الـَِّساِء 
َٓ َأكََّفا َتْلتِل اْلَػاِحَشَة، َوَكثِقٌر مِ ََجاكِِب،  ْٕ ـْ ا َلقَْس فِقَفا ُكُػقٌر َوِحْشَؿٌة َط

ـْ اْلَػاِحَشِة،
َجاِل بَِفِذِه اْلـَؿثَاَبِة َمَع اْلُبْعِد مِ ـْ  َوالرِّ َٓ َتْؿـَُع َكْػَسَفا َط َوَلْق َأَراَد بِِف َأكََّفا 

ََجاكِِب: َلَؽاَن َقاذًِفا َلَفا.ا ْٕ ـْ ا
 هاْلِقَقاِع مِ

استدل بعض الشافعقة وغقرهؿ هبذا الحديث طىل أكف يجقز لؾرجؾ أن  تيبيُ:

ن مل يؿسؽ امرأتف الزاكقة، واستحبقا لف الطالق استحباًبا، والذي يظفر أنَّ الؿرأة إ

تتب مـ ذلؽ: فال يجقز لف إبؼاؤها تحت طصؿتف كؿا أشركا إىل ذلؽ يف كتاب 

 الـؽاح والطالق، واهلل أطؾؿ.



 ِٕ  695 َباُب ايَِّعا

 
ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (9900)   َوَط

ِ
ـَ َكَزَلْت آَيُة  ملسو هيلع هللا ىلصَأكَُّف َسِؿَع َرُسقَل اهلل َيُؼقُل ِحق

 : ـِ ََم اْمَرَأةٍ َأْدَخَؾْت َطَؾك َقْقمٍ »الُؿتَاَلِطـَقْ ـَ اهللِ فِل َشْلٍء،  َأيُّ ـُْفْؿ َفَؾْقَسْت ِم ـْ َلْقَس ِم َم

ُف  ـْ ُظُر إَلْقِف، اْحَتَجَب اهللُ َط ـْ ََم َرُجٍؾ َجَحَد َوَلَدُه َوُهَق َي ـْ ُيْدِخَؾَفا اهللُ َجـََّتُف، َوَأيُّ َوَل

ـَ َوَفَضَحُف َطَؾك ُرُءوِس إَوَّ  ـَ َوأِخرِي ـُ َماَجْف، «لِق . َأْخَرَجُف َأُبقَداُود َوالـََّسائِلُّ َواْب

ـُ ِحبَّاَن. َحُف اْب َوَصحَّ
(1)

 

ـْ ُطَؿَر  (9999) ـٍ  َوَط ـْ َأَقرَّ بَِقَلٍد َصْرَفَة َطقْ ْخَرَجُف َفَؾقَْس َلُف َأْن َيـِْػقَُف. أَ  َقاَل: َم

ـٌ َمْقُققٌف. ، َوُهَق َحَس البَقَْفِؼلُّ
(2)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديين

 َت٢ ًٜرل ايٛيس با٭ب، ٚيٝؼ ي٘ إٔ ٜٓتؿٞ َٓ٘؟ ز:1ش َػأي١

ذكر أهؾ العؾؿ طىل أنَّ مـ ولدت  زوجتف التل أصبحت فراًشا لف بقلد يف 

ف القلد: مامل يرها تزين، وقت يؿؽـ أن يؽقن مـف: فال يجقز لف آكتػاء مـف، ويؾحؼ

أو يخبره مـ يثؼ بف بذلؽ: ٕكف بذلؽ يعتبر قذًفا ٓمرأتف وهل محصـة، فتشؿؾف 

 أية. [23الـقر: ] ﴾     ڳ   ڳ ڳ ڳ ڱ ﴿أية 

 الذي يف الباب. واستدلقا بحديث أبل هريرة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وابـ حبان 2743(، وابـ ماجف )6/179(، والـسائل )2263. أخرجف أبقداود )ععٝـ (1)

(، ويف إسـاد ابـ ماجف مقسك بـ طبقدة الربذي وهق شديد الضعػ، وشقخف يحقك بـ 41٢8)

يف  حرب وهق مجفقل، ويف إسـاد الباققـ طبداهلل بـ يقكس وهق مجفقل. وضعػف إلباين 

الضعقػة (1427 .) 

 لفؿداين وهق ضعقػ. (، ويف إسـاده مجالد بـ سعقد ا412-7/411. أخرجف البقفؼل )ععٝـ (2)



 696 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 
، أي: يعؾؿ أكف مـف.«يـظر إلقف»ومعـك 

(1)
  

 يٝؿًُ٘ اسبهِ ايػابل؟ َت٢ تهٕٛ املطأ٠ ؾطاّؾا يعٚجٗا; ز:2ش َػأي١

  ذهب أبق حـقػة إىل أنَّ الؿرأة تؽقن فراًشا لزوجفا بؿجرد العؼد حتك وإن مل

 يؾتؼ هبا، وهق ققل ضعقػ.

 .وذهب الجؿفقر إىل أنَّ الؿرأة تؽقن فراًشا لزوجفا بالعؼد مع إمؽان القطء 

  وذهب أمحد يف رواية حرب، واختاره شقخ اإلسالم، وابـ الؼقؿ إىل أهنا

، وهق قر فراًشا إذا حصؾ حؼقؼة القطء، وهذا ترجقح اإلمام ابـ طثقؿقـ تص

.انصٌاة
(2)

 

 إشا ٚيست اَطأت٘ ٚيّسا يف ٚقت ٫ ميهٔ إٔ ٜهٕٛ َٓ٘؟ ز:3ش َػأي١

( اإلمجاع طىل أكف يـتػل طـف بغقر 418/1٢) البقانيف  كؼؾ الِعؿراين 

.حدوث الػراش لعان: ٕهنا لق أتت بقلد بلقؾ مـ ستة أشفر ُطِؾؿ أهنا طؾؼت قبؾ
(3)

 

 إشا ظ٢ْ ضجٌ باَطأ٠، ؾٛيست، ؾٌٗ ًٜرك٘ ايٛيس إشا اغتًرك٘؟ ز:4ش َػأي١

  :القلد لؾػراش ولؾعاهر »أكثر أهؾ العؾؿ طىل أكف ٓ يؾحؼف: لؾحديث

 .«الحجر

 .والؾجـة الدائؿة واإلمام القادطل  وهذا الؼقل رجحف اإلمام ابـ باز 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/637.)الشرح الؿؿتع( -428/1٢) البقاناكظر:  (1)

 (.5/64٢) الشرح الؿؿتع (5/415 )زاد الؿعاداكظر:  (2)

  (11/167-.)الؿغـلواكظر:  (3)



 ِٕ  697 َباُب ايَِّعا

  ف بالقلد صاحب الػراش، وذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل أكف يؾحؼف إن مل يعارض

وهق ققل إسحاق، وطزاه إىل الحسـ، وسؾقؿان بـ يسار، وطروة بـ الزبقر، 

واختاره شقخ اإلسالم، وابـ الؼقؿ: وذلؽ ٕكف أبقه حؼقؼة، ولذلؽ لق كاكت بـتًا 

«مـ أبقك؟ قال: فالن الراطل»مل يجز لف الزواج هبا، ويف حديث جريج: 
(1)

 ،

ا لف وإن كان مـ زكك: فؽذلؽ إب، والحديث الؿذكقر وكؿا أنَّ إم تعتبر أما 

«القلد لؾػراش، ولؾعاهر الحجر»
(2)

، الؿؼصقد بف طـدهؿ مـ اختؾػ فقف 

 صاحب الػراش مع الزاين، بدلقؾ سبب الحديث.

، وقد َكَصره ابـ الؼقؿ بؽالم ققي، فراجعف.انساجحهق  ًىرا انقٌل
(3)

 

 إٕ ٚط٧ اَطأ٠ بؿب١ٗ ؾأتت بٛيس؟ ز:5ش َػأي١

  كسبف طـد الجؿفقر: ٕكف وطء ٓ يقجب الحد، وخالػ بعض يؾحؼف

.ًانصحيح قٌل اجلًيٌزالحـابؾة، كلبل بؽر بـ طبد العزيز، 
(4)

  

 إٕ نإ ٫ ٜٛأ اَطأت٘ إ٫ زٕٚ ايؿطد، ؾحا٤ت بٛيس، ؾٌٗ ي٘ ْؿٝ٘؟ ز:6ش َػأي١

  :مـ أهؾ العؾؿ مـ قال: لف كػقف. وهق ققل بعض الحـابؾة، وأكثر الشافعقة

 ؾ مـ ذلؽ بعقد.ٕنَّ احتؿال الحؿ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .يف ضؿـ حديث صقيؾ (، طـ أبل هريرة 255٢(، ومسؾؿ برقؿ )3436أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

  (1122.)البؾقغث يف سقليت الحدي (2)

 (.387/2٢) فتاوى الؾجـة (5/637 )الشرح الؿؿتع (5/425- )زاد الؿعاداكظر:  (3)

  (34/14.)مجؿقع الػتاوى (11/171 )الؿغـلاكظر:  (4)



 698 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

   ،وقال أكثر الحـابؾة، والشافعقة: لقس لف كػقف: ٓحتؿال أن يؿـل طـد فرجفا

 فقدخؾ شلء مـف، فتحؿؾ. ورجح ابـ قدامة الؼقل إول.

ا إْن ُوِجَد َأَحُد َهِذِه  (11/159-16٢الؿغـليف   قال ابً قذامة (: َفَلمَّ

َكا،  تِل َذَكْرَكا َمَع الزِّ اكِل، مِثُْؾ إْن َزَكْت فِل ُصْفٍر اْلُقُجقِه الَّ ـْ الزَّ
َوُيْحتََؿُؾ َكْقُكُف مِـُْف أَْو مِ

َّٓ ُدوَن  َٓ َيَطُمَها إ َأَصاَبَفا فِقِف، َأْو َزَكْت َفَؾْؿ َيْعتَِزْلَفا، َوَلؽِـَُّف َكاَن َيْعِزُل َطـَْفا، َأْو َكاَن 

اكِل َكا ُيقِجُب كِْسبَتَُف  اْلَػْرِج، َلْق َكاَن اْلَقَلُد َشبِقًفا بِالزَّ َنَّ َهَذا َمَع الزِّ
ِ

ُدوَكُف، َلِزَمُف َكْػُقُف: ٕ

اكِل، بَِدلِقِؾ َأنَّ الـَّبِلَّ  ـِ َسْحَؿاَء، بَِشبَِفِف  ملسو هيلع هللا ىلصإَلك الزَّ َحَؽَؿ بَِقَلِد اْمَرَأةِ ِهاَلٍل لَِشِريِؽ اْب

ا اَها. َوَأمَّ ـْ َغقِْر  َلُف، َمَع لَِعاِن ِهاَلٍل َلَفا، َوَقْذفِِف إيَّ
إَذا أََتْت َزْوَجتُُف بَِقَلٍد، َفَشؽَّ فِقِف مِ

 . ـْ َحِديِث اْلَػَزاِريِّ
َم مِ َٓ لَِعاُكَفا: لَِؿا َتَؼدَّ َمْعِرَفتِِف لِِزَكاَها، َفاَل َيِحؾُّ َلُف َقْذُفَفا، َو

اكِل، ـْ الزَّ
َٓ ُوِجَد َدلِقٌؾ َطَؾقِْف، َفَؾقَْس  َوَكَذلَِؽ إْن َطَرَف ِزَكاَها، َوَلْؿ َيْعَؾْؿ َأنَّ اْلَقَلَد مِ َو

َنَّ اْلَقَلَد لِْؾِػَراِش َولِْؾَعاِهِر اْلَحَجُر.ا
ِ

هَلُف َكْػقُُف: ٕ
(1)

  

 َكٛٛع ايصنط ٚاشبضٝتني، أٚ أذسُٖا ٌٖ ًٜرك٘ ايٛيس؟ ز:7ش َػأي١

 أما مـ كان مؼطقع الذكر والخصقتقـ: فال يؾحؼف القلد طـد طامة أهؾ العؾؿ.

 خصقتقـ فؼط، فالجؿفقر طىل أكف ٓ يؾحؼف.وأما إن كان مؼطقع ال 

 .وخالػ بعض الحـابؾة، والشافعقة، فؼالقا: يؾحؼف 

 .وأما إن كان مؼطقع الذكر فؼط، فالجؿفقر طىل أكف ٓ يؾحؼف 

  وقال مجاطة مـ الحـابؾة، والشافعقة: يؾحؼف: ٕكف يؿؽـ أن يساحؼ، فقـزل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.432/1٢) البقانواكظر:  (1)



 ِٕ  699 َباُب ايَِّعا

 ماء يخؾؼ مـف القلد. 

  (11/169.)الؿغـلال. ورد الجؿفقر ببعد هذا آحتؿ

إٕ غىىاب عىىٔ ظٚجتىى٘ غىىٓني، ؾتعٚجىىت تظٓىى٘ َّٝتىىا، ؾحىىا٤ت َىىٔ         ز:8ش َػأي١

 اٯخط بٛيس؟

  ،يػسخ كؽاح الثاين، وترد إىل إول، وتعتد مـ الثاين، ولفا طؾقف الصداق

وإوٓد لف طـد طامة أهؾ العؾؿ: ٕكف اكػرد بقصئفا يف كؽاح يؾحؼ الـسب يف 

 مثؾف: فؽان القلد لف.

  حـقػة: القلد لألول: ٕكف صاحب الػراش، وٕنَّ كؽاح الثاين غقر وقال أبق

 صحقح.

، واهلل أطؾؿ.انقٌل األًلهق ًانصحيح 
(1)

  

 َٔ ٚيست اَطأت٘ ٚيّسا، ؾأقٖط ب٘، حِ أضاز ْؿٝ٘؟ ز:9ش َػأي١

الذي يف الباب أكف لقس لف كػقف بعد أن أقرَّ بف، وجاء طـ طؿر  دلَّ أثر طؿر 

(، وهق مـ 7/411طفده، أخرجف البقفؼل ) أكف قضك بذلؽ يف قضقة حصؾت يف

 صريؼ: مخرمة بـ بؽقر طـ أبقف، ومل يسؿع مـف.

 ه(: وهذا مجؿع طؾقف.ا4/162) البدر التؿاميف   قال املغشبي

 كذا قال، وقد ُكؼؾ الخالف طـ الحسـ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (11/171.)الؿغـلاكظر:  (1)



 7٢٢ ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 
ـَ  (11/165الؿغـليف   قال ابً قذامة : َلُف َأْن ُياَلِط ـُ (: َوَقاَل اْلَحَس

ُف ِطـَْدُه َيِصقُر َلَفا اْلَقَلُد، َوَلْق َأَقرَّ بِِف، َوَالَِّذي َطَؾقِْف اْلُجْؿُفقُر َأْوَلك: لِـَػْ  قِِف، َما َداَمْت ُأمُّ

ُف أََقرَّ بَِحؼٍّ َطَؾقِْف، فَ  َكَّ
ِ

ُف، َوٕ ُف أََقرَّ بِِف، َفَؾْؿ َيْؿؾِْؽ َجْحَدُه، َكَؿا َلْق َباَكْت مِـُْف ُأمُّ ْؼبَْؾ َؾْؿ يُ َفنِكَّ

 همِـُْف َجْحُدُه، َكَسائِِر اْلُحُؼقِق.ا

 َٔ غهت عٔ ْؿٝ٘ َع إَهاْ٘، حِ أضاز ْؿٝ٘ بعس شيو؟ ز:11ش َػأي١

  ،قال بعض أهؾ العؾؿ: لقس لف كػقف بعد ذلؽ. وهذا ققل أمحد، والشافعل

 كخقار الشػعة.

  وقال أبق حـقػة: لف تلخقر كػقف يقًما، ويقمقـ: استحساًكا: ٕنَّ الـػل طؼقب

 يشؼ، فؼدر بالققمقـ لؼؾتف.القٓدة 

  وقال أبق يقسػ، ومحؿد: يؼدر بؿدة الـػاس: ٕهنا جارية مجرى القٓدة

 يف الحؽؿ.

  وُحؽل طـ ططاء، ومجاهد: لف أن يـػقف مامل يعترف بف. وهق اختقار

: ٕكف قد يسؽت: لقـظر يف أمره.انصحيحالشقكاين. وهق 
(1)

  

َٖٔ أٚ ز ز:11ش َػأي١  عا؟إٕ ُزعٞ ي٘ بايٛيس، ٧ٖٓٚ ب٘، ؾأ

ـَ َطَؾك  (11/164الؿغـليف   قال ابً قذامة (: َفنِْن ُهـَِّئ بِِف، َفَلمَّ

ـَ اهلُل َجَزاَءك. َأْو: َباَرَك اهلُل َطَؾقْؽ.  َطاِء: َلِزَمُف فِل َقْقلِِفْؿ َجِؿقًعا. َوإِْن َقاَل: َأْحَس الدُّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.433/1٢) البقان( 452)ص السقؾ (11/162-163 )الؿغـلاكظر:  (1)



 ِٕ  7٢1 َباُب ايَِّعا

ُف َأْو: َرَزَقَؽ اهلُل مِْثَؾُف. َلِزَمُف اْلَقَلُد. َوبَِفَذا قَ   َكَّ
ِ

َٓ َيْؾَزُمُف: ٕ  : افِِعلُّ اَل َأُبق َحـِقَػَة. َوَقاَل الشَّ

ـًا َلفُ  َٓ ُمَتَضؿِّ  .َجاَزاُه َطَؾك َقْصِدِه. َوإَِذا َقاَل: َرَزَقَؽ اهلُل مِْثَؾُف. َفَؾْقَس َذلَِؽ إْقَراًرا، َو

اِضل فِل اْلَعاَدةِ، َفَؽاَن إ قال: ـِ َطَؾك َوَلـَا َأنَّ َذلَِؽ َجَقاُب الرَّ ْقَراًرا، َكالتَّْلمِق

َطاِء.ا  هالدُّ

إن أجاب الدطاء راضقًا بذلؽ: لزمف، وإن قصد الؿجازاة كؿا قال  ُ :قهت

 الشافعل: مل يؾزمف اإلقرار الؿذكقر، واهلل أطؾؿ.

ُٚٔط٦َت اَطأ٠ َتعٚج١ بؿب١ٗ؟ ز:12ش َػأي١  إشا 

(: إن كان لرجؾ زوجة، فقصئفا 425/1٢) البقانيف   قال الِعنشاىي

بشبفة: لزمفا أن تعتد مـف: فنن أتت بقلد يؿؽـ أن يؽقن مـ كؾ واحد  رجٌؾ 

مـفؿا: طرض القلد طىل الؼافة: ٕنَّ لفا مدخاًل يف إلحاق الـسب، وٓ يالطـ 

الزوج لـػقف: ٕكف يؿؽـف كػقف بغقر لعان، ومتك أمؽـ كػل القلد بغقر لعان: مل يؽـ 

ػك طـ الزوج بغقر لعان، ولحؼ القلد لف أن يالطـ: فنن ألحؼتف الؼافة بالقاصئ اكت

بالقاصئ، ولقس لف كػقف بالؾعان: ٕنَّ الؾعان يختص بف الزوج، وإن ألحؼتف بالزوج 

اكتػك طـ القاصئ، ولحؼ بالزوج، ولف كػقف بالؾعان، فنذا كػاه اكتػك طـفؿا، وإن 

ترك إىل  ألحؼتف الؼافة هبؿا، أو كػتف طـفؿا، أو مل تؽـ قافة، أو كاكت وأشؽؾ طؾقفا

أن يبؾغ سـ آكتساب، ثؿ يممر بآكتساب إىل أحدمها: فنن اكتسب إىل الزوج لحؼ 

بف، وٓ يـتػل طـف إٓ بالؾعان، وإن اكتسب إىل القاصئ لحؼ بف، وٓ يـتػل طـف 

 هبالؾعان: ٕنَّ الؾعان يختص بف الزوج، والقاصئ أجـبل.ا



 7٢2 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 
ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (9999) ، إنَّ اْمَرَأتِل َوَلَدْت َأنَّ َرُجاًل َقا َوَط

ِ
َل: َيا َرُسقَل اهلل

ـْ إبٍِؾ؟»ُغاَلًما َأْسَقَد، َقاَل:  َقاَل: ُحْؿٌر،  «َفََم ألَقاُكَفا؟»َقاَل: َكَعْؿ، َقاَل:  «َهْؾ َلؽ ِم

ـْ َأْوَرَق »َقاَل:  َهْؾ فِقَفا ِم
(1)

َقاَل: َلَعؾَُّف َكَزَطُف ِطْرٌق،  «كَّك َذلَِؽ؟َفلَ »َقاَل: َكَعْؿ، َقاَل:  «؟

ـَؽ َهَذا َكَزَطُف ِطْرٌق »َقاَل:  . ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.«َفَؾَعؾَّ ابْ
(2)

 

ْص َلُف فِل  ُض بَِلْن َيـِْػقَُف، َوَقاَل فِل آِخِرهِ: َوَلْؿ ُيَرخِّ َوفِل ِرَواَيٍة لُِؿْسؾٍِؿ: َوُهَق ُيَعرِّ

ْكتَِػاِء مِـُْف.
ِ

آ
(3)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 ا٫ْتؿا٤ َٔ ايٛيس مبدايؿ١ يْٛ٘ ٚصؿات٘. ز:1ش َػأي١

َٓ  (53٢5الػتحيف   قال احلافظ ابً ححش ْوج  (: َوفِل اْلَحِديِث َأنَّ الزَّ

، َوَأنَّ اْلَقَلد َيْؾَحؼ بِِف َوَلْق َخاَلَػ لَ  ـّ دِ الظَّ ـْ َوَلده بُِؿَجرَّ
ْكتَِػاء مِ

ِ
ْقكف َلْقن َيُجقز َلُف آ

َٓ َيِحّؾ َكْػل اْلَقَلد بِاْختاَِلِف  ُف  َٓ ِخاَلف فِل َأكَّ ـِ ُرْشد:  ْب
ِ

ُأّمف. َوَقاَل اْلُؼْرُصبِّل َتبًَعا ٓ

َقاد إَِذا َكاَن َقْد أََقرَّ  َٓ فِل اْلبَقَاض َوالسَّ ْؿَرة، َو ُْدَمِة َوالسُّ ْٕ َْلَقان اْلـُؿتََؼاِرَبة، َكا ْٕ ا

َّٓ َفاْلِخاَلف َثابِت ِطـْد بِاْلَقْطِء َولَ  ُف َأَراَد فِل َمْذَهبف، َوإِ ْستِبَْراء. َوَكَلكَّ
ِ

ة آ ْؿ َتْؿِض ُمدَّ

افِِعقَّة بِتَْػِصقِؾ، َفَؼاُلقا: إِْن َلْؿ َيـَْضّؿ إَِلقِْف َقِريـَة ِزكك: َلْؿ َيُجْز الـَّْػل: َفنِْن اِتََّفَؿَفا  الشَّ

ِحقح، َوفِل َحِديث َفَلَتْت بَِقَلٍد َطَؾك َلْقن  ُجؾ الَِّذي اِتََّفَؿَفا بِِف َجاَز الـَّْػل َطَؾك الصَّ الرَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إورق: هق إسؿر. (1)

 (. 15٢٢(، ومسؾؿ )53٢5أخرجف البخاري ) (2)

 (. 19( )15٢٢أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (3)



 ِٕ  7٢3 َباُب ايَِّعا

يف. َوِطـْد اْلَحـَابَِؾة َيُجقز الـَّْػل َمَع اْلَؼِريـَة ُمْطَؾًؼا،   تِل فِل الؾَِّعان َما ُيَؼقِّ ْٔ اِْبـ َطبَّاس ا

 هَواْلِخاَلف إِكََّؿا ُهَق ِطـْد َطَدمَفا.ا

( طـف 4747ما أخرجف البخاري )  ظ بحديث ابـ طباسطـك الحاف ُ :قهت

؛ َفُفَق لَِشرِيِؽ »مرفقًطا:  ـِ اَقْق ، َخَدلََّج السَّ ـِ َْلَقَتْق ْٕ ، َسابَِغ ا ـِ ْق ـَ إِْن َجاَءْت بِِف َأْكَحَؾ اْلَعْق

ـِ َسْحََمءَ  ـْ كِ »: ملسو هيلع هللا ىلص، َفَجاَءْت بِِف َكَذلَِؽ، َفَؼاَل الـَّبِلُّ «ابْ َٓ َما َمَضك ِم َتاِب اهلل؛ َلْق

 .«َلَؽاَن لِل َوَلَفا َشْلنٌ 

وقد استدل بف بعض الشافعقة، والحـابؾة طىل جقاز الـػل بدون قريـة أخرى، 

 أكف ٓ يجقز ذلؽ، وصححف ابـ قدامة.ًانصحيح وحديث الباب حجة طؾقفؿ، 

ـِ َطبَّاس إكََّؿا َيُدلُّ َطَؾك َكْػقِِف َطـُْف، َمَع َما َتؼَ  قال ـْ لَِعاكِِف : َحِدْيُث اب
َم مِ دَّ

َم  ًحا لَِؼْقلِِف، َوَدلِقاًل َطَؾك َتْصِديِؼِف، َوَما َتَؼدَّ بََف ُمَرجِّ ـْ َكْػِسِف، َفَجَعَؾ الشَّ اُه َط َوَكْػقِِف إيَّ

َنَّ َهَذا َكاَن فِل َمْقِضٍع زَ 
ِ

بَِف بِالـَّْػِل: َوٕ ََحادِيِث َيُدلُّ َطَؾك َطَدِم اْستِْؼاَلِل الشَّ ْٕ ـْ ا
اَل مِ

ـْ َصاِحبِِف، َفاَل َيثْبُُت َمَع َبَؼاِء اْلِػَراِش اْلـُؿْؼتَِضل  اْلِػَراُش، َواْكَؼَطَع َكَسُب اْلَقَلِد َط

 هُلُحقَق َكَسِب اْلَقَلِد بَِصاِحبِِف.ا

 ومثؾ حديث ابـ طباس السابؼ حديث أكس الؿتؼدم يف الباب.

رأتف، أو يجامعفا يف ومـ الؼرائـ طـد الحـابؾة أن يؽقن الرجؾ يعزل طـ ام

غقر فرجفا.
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.53٢5) الػتح( 11/158-16٢) الؿغـلاكظر:  (1)



 7٢4 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

  

 



ََُطاّ  ًِٝٛؽ اٞي ُِٜث ُب ِِٗطُؽ ٜأَذأز  7٢5 ٜؾ

 

ََُساّ ُِٜح ُبًُِٛغ اِي ِِٗسُض َأَحاِد  َف

 69٢ ................................................... َأْبَقَض  بِفِ  َجاَءْت  َفنِنْ  َأْبِصُروَها،

 45٢ ................................................... الطَّاَلُق  اهللِ  إَلك الَحاَللِ  َأْبَغُض 

ـَ  ي  422 ............................................................. َحِديَؼَتُف؟ َطَؾْقفِ  َأَتُردِّ

ـْ  َطَشرَ  بِْضَعةَ  َأْدَرْكت  591 .................................    ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  لِ َرُسق َأْصَحاِب  مِ

 368 ........................................................    َفَلِجْب  َداِطَقانِ  اْجَتَؿعَ  إَذا

 256 ..........................................................    الَغْقَبةَ  َأَحُدُكؿُ  َأَصاَل  إَذا

مَ  إَذا ُجُؾ  َحرَّ  5٢1 ...................................................    اْمَرَأَتفُ ( َطَؾْقفِ ) الرَّ

مَ  إَذا  5٢1 ......................................................    بَِشْلءٍ  َلْقَس  اْمَرَأَتفُ  َحرَّ

 23 ..........................................................   الَؿْرَأةَ  َأَحُدُكؿُ  َخَطَب  إَذا

 354 ............................................................    َأَخاهُ  ُدُكؿْ َأَح  َدَطا إَذا

ُجُؾ  َدَطا إَذا  266 ...........................................................    اْمَرَأَتفُ  الرَّ

 354 .............................................    َفْؾَقْلتَِفا الَقلِقَؿةِ  إَلك َأَحُدُكؿْ  ُدِطَل  إَذا

 354 ........................................................    َفْؾُقِجْب  َأَحُدُكؿْ  ُدِطَل  إَذا

 377 ..............................................................     َأَحُدُكؿْ  َشِرَب  إَذا

 591 ..........................................................    َأْشُفرٍ  َأْرَبَعةُ  َمَضْت  إَذا

 289 .....................................................................    َشْقًئا َأْططَِفا

 6٢ ....................................................................    الـَِّؽاَح  َأْطؾِـُقا



 7٢6 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

ـَ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  َأَقامَ    367 ................................................    َوالَؿِديـَةِ  َخْقَبرَ  َبْق

 226 .................................................    بَِلْهؾِؽ َواْلـَحِؼل ثَِقاَبِؽ، اْلَبِسل

 85 ................................................................    بِـَْػِسَفا َأَحؼُّ  الثَّقُِّب 

 186 .....................................................    َبْعضٍ  َأْكَػاءُ  َبْعُضُفؿْ  الَعَرُب 

 381 .....................................................   ُؽ َأْمؾِ  فِقَؿا َقْسِؿل َهَذا الؾُفؿَّ 

ـْ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  آَلك  591 .....................................................   كَِسائِفِ  مِ

 256 ........................................................    َلْقاًل  َتْدُخُؾقا َحتَّك َأْمِفُؾقا

ُروطِ  َأَحؼَّ  إنَّ   152 ...............................................................    الشُّ

 21 .....................................................................    هللِ  الَحْؿدَ  إنَّ 

ـْ  َتَجاَوزَ  َتَعاَلك اهللَ  إنَّ  تِل َط  486 ...................................................    ُأمَّ

ـْ  َوَضعَ  َتَعاَلك اهللَ  إنَّ  تِل َط  495 ....................................................    ُأمَّ

 35٢ ..................................................... اْمَرَأةٍ  كَِؽاَح  َأَجازَ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأنَّ 

َجَفا ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأنَّ   151 ................................................    َحاَلٌل  َوُهقَ  َتَزوَّ

 284 .............................................    كَِسائِفِ  َطَؾك َيُطقُف  َكانَ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأنَّ 

ـَ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأنَّ   273 ......................................................    الَقاِصَؾةَ  َلَع

 112 ...................................................    ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأَتِت  بِْؽًرا َجاِرَيةً  َأنَّ 

 691 .....................................................    َرُجاًل  َأَمرَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  ُسقَل رَ  َأنَّ 

ـْ  َكَفك ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقَل  َأنَّ   167 ..........................................    الـَِّساءِ  ُمْتَعةِ  َط

َؼ  ُرَكاَكةَ  َأنَّ   468 ....................................................    ُسَفْقَؿةَ  اْمَرَأَتفُ  َصؾَّ

 4٢6 ...............................................    َيْقَمَفا َوَهَبْت  َزْمَعةَ  بِـَْت  َسْقَدةَ  َأنَّ 



ََُطاّ  ًِٝٛؽ اٞي ُِٜث ُب ِِٗطُؽ ٜأَذأز  7٢7 ٜؾ

 258 ...........................................................    اهللِ  ِطـْدَ  الـَّاسِ  َشرَّ  إنَّ  

ـَ  ْقاَلنَ غَ  َأنَّ   199 .......................................................    َأْسَؾؿَ  َسَؾَؿةَ  ْب

 24 ....................................................................    إَلْقَفا؟ َأَكَظْرَت 

 186 ..................................................................    ُأَساَمةَ  اْكؽِِحل

 289 .............................................................    َصِػقَّةَ  َأْطَتَؼ  ملسو هيلع هللا ىلص َأكَّفُ 

ـِ  ُسئَِؾ  َأكَّفُ  ُجؾِ  َط ُؼ  الرَّ  572 .......................................................    ُيَطؾِّ

ـْ  ُسئَِؾ  َأكَّفُ  َج  َرُجؾٍ  َط  317 ..................................................    اْمَرَأةً  َتَزوَّ

 4٢٢ ..................................................    َهَقانٌ  ؾِؽَأهْ  َطَؾك بِؽ َلْقَس  إكَّفُ 

 167 ............................................................    َلُؽؿْ  َأذِْكت ُكـْت إكِّل

 367 ................................................    كَِسائِفِ  َبْعضِ  َطَؾك ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  َأْوَلؿَ 

 467 ...............................................................   اهللِ  بِؽَِتاِب  َأُيْؾَعُب 

َؿا  695 .....................................................    َقْقمٍ  َطَؾك َأْدَخَؾْت  اْمَرَأةٍ  َأيُّ

َؿا َجَفا اْمَرَأةٍ  َأيُّ  113 .........................................................    َولِقَّانِ  َزوَّ

َؿا  63 ..................................................    َولِقَِّفا إْذنِ  بَِغْقرِ  َكَؽَحْت  اْمَرَأةٍ  َأيُّ

َؿا  313 ..................................................    َصَداٍق  َطَؾك َكَؽَحْت  اْمَرَأةٍ  َأيُّ

َؿا َج  َرُجؾٍ  َأيُّ  226 ...........................................................    اْمَرَأةً  َتَزوَّ

َؿا َج  َطْبدٍ  َأيُّ  116 .................................................................    َتَزوَّ

ـَ   411 ....................................................................    َغًدا؟ َأَكا َأْي

 19 ......................................................................    َلؽ اهللُ  َباَركَ 

َج   151 ............................................................    َمقُْؿقَكةَ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  َتَزوَّ



 7٢8 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

ُجقا   9 ............................................................... الَقُلقدَ  الَقُدودَ  َتَزوَّ

 26٢ ...............................................................    َأَكْؾت إَذا ُتْطِعُؿَفا

َْرَبعٍ  الَؿْرَأةُ  ُتـَْؽُح  ِٕ ................................................................. 16 

ّـَ  َثاَلٌث  ُه  48٢ ...............................................................   ِجدٌّ  ِجدُّ

 54 ...................................................    ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقلِ  إَلك اْمَرَأةٌ  َجاَءِت 

رْ   619 .......................................................................   َرَقَبةً  َحرِّ

 656 ..............................................................    اهللِ  َطَؾك ِحَساُبُؽَؿا

َداِق  َخْقرُ   351 .............................................................    َسُرهُ َأيْ  الصَّ

 192 .......................................................    َزْوِجَفا َطَؾك َبِريَرةَ  ُخقَِّرْت 

 467 ..................................................................    اْمَرَأَتؽ َراِجعِ 

َص   167 ..................................    اْلـُؿْتَعةِ  فِل َأْوَصاسٍ  َطامَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َرخَّ

 2٢٢ .........................................................    َزْيـََب  اْبـََتفُ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  َردَّ 

ـْ  الَؼَؾؿُ  ُرفِعَ   528 .............................................................    َثاَلَثةٍ  َط

َج   35٢ ............................................................. اًل َرُج  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  َزوَّ

 289 ................................................. (   ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلِّ  َزْوَج ) َطائَِشةَ  َسَلْلُت 

 354 ........................................................    الَقلِقَؿةِ  َصَعامُ  الطََّعامِ  َشرُّ 

لِ  َصَعامُ   363 ..............................................................    َحؼٌّ  َيْقمٍ  َأوَّ

َؼ   467 ...........................................................    اْمَرَأَتفُ  ُرَكاَكةَ   َصؾَّ

ْؼ  َتُفَؿا َصؾِّ  199 ...............................................................    ِشْئت َأيَّ

ْبَفا  693 ..........................................................................    َغرِّ



ََُطاّ  ًِٝٛؽ اٞي ُِٜث ُب ِِٗطُؽ ٜأَذأز  7٢9 ٜؾ

 354 ...................................................................   َصِعؿَ  َشاءَ  َفنِنْ  

 619 ...............................................    اهللُ  َأَمَرك َما َتْػَعَؾ  َحتَّك َتْؼَرْبَفا َفاَل 

ـِ  فِل  ُطَؿرُ  َقَضك  24٢ ......................................................    الِعـِّق

 467 ...........................................    ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقلِ  َطْفدِ  َطَؾك الطَّاَلُق  َكانَ 

ـَةَ  الَجاِهؾِقَّةِ  إياَلءُ  َكانَ  ـِ  السَّ ـََتْق  591 ..............................................    َوالسَّ

 412 ................................................    َسَػًرا َأَرادَ  إَذا ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َكانَ 

 41٢ .............................................    الَعْصرَ  َصؾَّك إَذا ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َكانَ 

ُؾ  َٓ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َكانَ   41٢ .............................................    َبْعَضـَا ُيَػضِّ

 263 ..............................................................    َتُؼقُل  الَقُفقدُ  َكاَكِت 

 276 ...................................................................    الَقُفقدُ  َكَذَبِت 

 692 .......................................................    اهللِ  َرُسقَل  َيا َطَؾْقَفا َكَذْبُت 

ـْ  ُكُؾقا  375 ...............................................................    َجَقاكِبَِفا مِ

 277 ...............................................   ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقلِ  َطْفدِ  َطَؾك ِزُل َكعْ  ُكـَّا

 37٢ ...................................................................    ُمتَّؽًِئا آُكُؾ  َٓ 

َؿالِ  َتْلُكُؾقا َٓ   376 ..............................................................    بِالشِّ

ُج  َٓ   1٢6 ..........................................................    الَؿْرَأةَ  الَؿْرَأةُ  ُتَزوِّ

ؿُ  ُتـَْؽُح  َٓ   85 .......................................................    ُتْسَتْلَمرَ  َحتَّك إَيِّ

َّٓ  َصاَلَق  َٓ   523 ..........................................................    كَِؽاٍح  َبْعدَ  إ

ـِ  َكْذرَ  َٓ  ْب  523 ...................................................    َيْؿؾُِؽ  َٓ  فِقَؿا َدمَ آ ِٓ

َّٓ  كَِؽاَح  َٓ   61 .................................................................    بَِقلِلٍّ  إ



 71٢ ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

َّٓ  كَِؽاَح  َٓ   ـِ  بَِقلِلٍّ  إ  62 .......................................................   َوَشاِهَدْي

 415 ..........................................................    اْمَرَأَتفُ  َأَحُدُكؿُ  َيْجؾِدُ  َٓ 

ـَ  ُيْجَؿعُ  َٓ  تَِفا الَؿْرَأةِ  َبْق  117 ....................................................    َوَطؿَّ

ِعُب  َيُجقزُ  َٓ   48٢ .......................................................    َثاَلٍث  فِل الؾَّ

 47 ...............................................    َأِخقفِ  ِخْطَبةِ  َطَؾك َبْعُضُؽؿ ُطْب َيخْ  َٓ 

ـْ  َأَقؾَّ  الَؿْفرُ  َيُؽقنُ  َٓ   351 .............................................   َدَراِهؿَ  َطَشَرةِ  مِ

 247 .................................................    َرُجاًل  َأَتك َرُجؾٍ  إَلك اهللُ  َيـُْظرُ  َٓ 

اكِل َيـْؽُِح  َٓ   177 .................................................................    الزَّ

 151 ................................................................    الُؿْحِرمُ  َيـْؽُِح  َٓ 

،  184 ...........................................................    أَخرُ  َيُذوَق  َحتَّك َٓ

 171 .....................................................    الـُؿحؾ ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  ـَ َلعَ 

 5٢1 ...............................................................    بَِعظِقؿٍ  ُطْذت َلَؼدْ 

 352 ................................................................    بُِؿَعاذٍ  ُطْذِت  َلَؼدْ 

ـِ  َأْكَفك َأنْ  َهَؿْؿُت  َلَؼدْ   276 ..................................................    الِغقَؾةِ  َط

 8 ....................................................................    ُأَصؾِّل َأَكا َلؽِـِّل

 264 ...................................................................    َأَحَدُكؿْ  َأنَّ  َلقْ 

 85 .........................................................    َأْمرٌ  الثَّقِِّب  َمعَ  لِْؾَقلِلِّ  َلْقَس 

 376 ...............................................    َقطُّ  َصَعاًما ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َطاَب  َما

 354 ........................................................................    َهَذا؟ َما

 454 ..................................................................    َفْؾُقَراِجْعَفا ُمْرهُ 



ََُطاّ  ًِٝٛؽ اٞي ُِٜث ُب ِِٗطُؽ ٜأَذأز  711 ٜؾ

 572 ..................................................................    َفْؾُقَراِجْعَفا ُمْرهُ  

ـْ  َمْؾُعقنٌ   247 ..................................................    ُدُبِرَها فِل اْمَرَأةً  َأَتك َم

ـْ   35٢ ......................................................    اْمَرَأةٍ  َصَداِق  فِل َأْطَطك َم

ـْ  ـٍ  َصْرَفةَ  بَِقَلدٍ  َأَقرَّ  َم  695 .........................................................    َطْق

ـَ  ـَّةِ  مِ َج  إَذا السُّ ُجُؾ  َتَزوَّ  4٢٢ ......................................................    الرَّ

ـْ  ـُ  َكانَ  َم  254 ................................................    أِخرِ  َوالَقْقمِ  بِاهللِ  ُيْممِ

ـْ   381 ............................................................    اْمَرَأَتانِ  َلفُ  َكاَكْت  َم

ـِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َكَفك َغارِ  َط  1٢7 ..................................................    الشِّ

ـِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َكَفك  167 ..................................................    الُؿْتَعةِ  َط

ـْ  َلؽ َهْؾ   7٢2 ...............................................................    ؟إبِؾٍ  مِ

 186 ....................................................................    َبَقاَضةَ  َبـِل َيا

 2٢٢ ..................................................    َأْسَؾْؿت ُكـْت إكِّل اهللِ  َرُسقَل  َيا

 656 ..........................................    َأَحُدَكا َوَجدَ  َلقْ  َأنْ  َأَرَأْيت اهللِ، َرُسقَل  َيا

 371 .................................................................    اهللَ  َسؿِّ  ُغاَلمُ  َيا

َباِب  َمْعَشرَ  َيا  7 .................................................................... الشَّ
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ََُشاِئٌ َٚاِي ُِٛضَٛعاِت  َُ ِِٗسُض اِي  َف

 5 ................................................................... احَلالنِّ اُبَتِك

 9 ........................................................... [: حؽؿ الزواج.1مسللة ]

 14 ....................................................... [: حؽؿ آختصاء.2مسللة ]

 14 ................................. [: هؾ ُيستحب التزوج بلكثر مـ واحدة؟3مسللة ]

 16 ..................................................... «.لِـَحَسبَِفا»[: ققلف: 1مسللة ]

 17 ................................................... «.َتِرَبْت َيَداك»[: ققلف: 2مسللة ]

 17 .................... [: الصػات الؿستحسـة يف الؿرأة التل ُيراد الزواج هبا.3مسللة ]

فاء لؾؿتزوج.1مسللة ]  19 ............................................... [: الدطاء بالرَّ

 21 ............................................... [: الخطبة قبؾ طؼد الـؽاح.1مسللة ]

 24 ........................................ [: حؽؿ الـظر إىل مـ أراد خطبتفا.1مسللة ]

 25 ............ [: ما هق الؿقضع الذي يجقز الـظر إلقف مـ الؿرأة الؿخطقبة؟2مسللة ]

ََّظِس ِّ اي ٌٌ ِفٞ َبِعِض َأِحَها  27 ......................................................... َفِص

 27 .............................................. [: الـظر إىل ذوات الؿحارم.1مسللة ]

 29 ................................................... [: ضابط ذات الؿحرم.2مسللة ]

 29 .................. [: طبد الؿرأة هؾ لف أن يـظر إىل سقدتف، وماذا يـظر مـفا؟3مسللة ]

 3٢ .................................................. [: كظر الغالم إىل الؿرأة.4مسللة ]

 32 ............................................... [: الـظر إىل البـت الصغقرة.5مسللة ]



ََُػا٥ٌٔ  َٚاٞي ُِٛعَٛعأت  َُ ِِٗطُؽ اٞي  713 ٜؾ

 32 ......................................... [: كظر الرجؾ إىل الؿرأة إجـبقة.6مسللة ] 

 36 ......................................... ٕجـبل.[: كظر الؿرأة إىل الرجؾ ا7مسللة ]

 39 ..................... [: طقرة الرجؾ مـ الرجؾ، وطقرة الؿرأة مـ الؿرأة.8مسللة ]

 4٢ ............................ [: كظر كؾ واحد مـ الزوجقـ إىل طقرة أخر.9مسللة ]

ج السقد أمتف؟1٢مسللة ]  4٢ ................................................. [: إذا زوَّ

 41 .................................................... [: الـظر إىل العجقز.11مسللة ]

 43 ............................. [: هؾ تظفر الؿرأة زيـتفا لؾـساء الؽافرات؟12مسللة ]

 45 .............................. [: كظر الرجؾ الذي ٓ شفقة لف إىل الـساء.13مسللة ]

 46 ............................................... [: كظر الرجؾ إىل إمرد.14مسللة ]

 47 ....................................... [: الِخطبة طىل خطبة إخ الؿسؾؿ.1مسللة ]

[: إذا خطب إكسان طىل خطبة أخقف، ثؿ حصؾ بعد ذلؽ زواج، ففؾ يصح 2مسللة ]

 5٢ ........................................................................... الزواج؟

ل والؽافر؟3مسللة ] مِّ  5٢ ..................................... [: الخطبة طىل خطبة الذِّ

ٌِ امُلًَِحَكةَب  52 ................................................................ ِعُض امَلَشاِئ

 52 ......................................................... [: خطبة الؿعتدة.1مسللة ]

 52 ............................................ [: التعريض بالِخطبة لؾؿعتدة.2مسللة ]

ض حقث ٓ يجقز لف، ثؿ كؽحفا بعد العدة.3مسللة ]  53 .. [: إذا خطبفا يف طدهتا، أو طرَّ

 55 .......................................................... [: أركان العؼد.1مسللة ]

 55 ............................................ [: هؾ لإليجاب صقغة معقـة؟2مسللة ]

ا قال الخاصب لؾقيل: أزوجت؟ قال: كعؿ، أقبؾت؟ فؼال الخاصب: كعؿ؟[: إذ3مسللة ]
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  .................................................................................... 57 

 57 ................................... [: لق قال: زوجتؽ ابـتل. فؼال: قبؾت؟4مسللة ]

 58 .................[: إذا قال الخاصب: زوجـل ابـتؽ. فؼال القيل: زوجتؽ؟5مسللة ]

 58 ................... [: هؾ يـعؼد الـؽاح بغقر العربقة لؿـ يؼدر طىل العربقة؟6مسللة ]

 59 ....................................... اخك الؼبقل طـ اإليجاب؟[: إذا تر7مسللة ]

 59 .............................................. [: هؾ يف طؼد الـؽاح خقار؟8مسللة ]

 6٢ ......................................................... [: إطالن الـؽاح.1مسللة ]

[: هؾ يشترط أن يؽقن لؾؿرأة ويل يظ تزويجفا بؽًرا كاكت، أو َثقًِّبا، صغقرًة، أو 1مسللة ]

 63 ............................................................................. كبقرة؟

 64 ..فا ٔخر؟[: إذا تزوجت الؿرأة تزويًجا فاسًدا ففؾ تطؾؼ إذا أرادوا تزويج2مسللة ]

 65 ................. [: هؾ لؾؿرأة شلء إذا دخؾ هبا الرجؾ يف الزواج الػاسد؟3مسللة ]

 66 ............................... [: إذا خال هبا ومل يدخؾ هبا، ففؾ لفا شلء؟4مسللة ]

 66 ............................. [: ترتقب وٓية إولقاء طىل الؿرأة يف الـؽاح.5مسللة ]

 69 ................................ [: إن مل يقجد لؾؿرأة ويل، وٓ ذو سؾطان؟6مسللة ]

 69 ................................................. يف هذه القٓية.[: القكالة 7مسللة ]

 7٢ .............................................. [: التقكقؾ الؿطؾؼ والؿؼقد.8مسللة ]

 7٢ ...................... [: هؾ يػتؼر صحة التقكقؾ يف القٓية إىل إذن الؿرأة؟9مسللة ]

 71 ................................... [: هؾ تستػاد وٓية الـؽاح بالقصقة؟1٢مسللة ]

 71 ........................................................ [: صػات القيل.11مسللة ]

 72 ................................... [: هؾ يشترط أن يؽقن القيل مسؾًؿا؟12مسللة ]



ََُػا٥ٌٔ  َٚاٞي ُِٛعَٛعأت  َُ ِِٗطُؽ اٞي  715 ٜؾ

 72 ........................................... شترط أن يؽقن بالًغا؟[: هؾ يُ 13مسللة ] 

 72 .................................................. [: هؾ ُتشترط العدالة؟14مسللة ]

ا؟15مسللة ]  74 ......................................[: هؾ ُيشترط أن يؽقن ولقفا ُحرا

 75 ................................................. [: مـ يظ تزويج إمة؟16مسللة ]

 76 ........................................ [: إذا كاكت الؿرأة طتقؼة ٓمرأة؟17مسللة ]

 76 ................................................ [: إن كان لألمة سقدان؟18مسللة ]

 77 ........................................ قان؟[: إذا كاكت الؿعتؼة لفا مقل19مسللة ]

 77 ...................................... [: هؾ لؾؿسؾؿ وٓية طىل الؽافرة؟2٢مسللة ]

 78 ............................ [: إذا تزوج الؿسؾؿ ذمقة، فؿـ يؽقن ولقفا؟21مسللة ]

ج القيل إبعد مـ غقر طذٍر مع وجقد إقرب؟22مسللة ]  78 ................ [: إذا زوَّ

 79 .................................... [: إذا طضؾ القيل ولقتف طـ الزواج؟23مسللة ]

 8٢ ........................................................ [: معـك العضؾ.24مسللة ]

 8٢ ................... إذا غاب إقرب مـ أولقائفا وتعذر القصقل إلقف؟[: 25مسللة ]

 81 .............................. [: إذا اجتؿع أكثر مـ ويل يف درجة واحدة؟26مسللة ]

 81 ........... [: هؾ لقيل الؿرأة أن يزوجفا مـ كػسف إن كاكت مؿـ ُتباح لف؟27مسللة ]

ج كػسف، فؽقػ يؼقل يف العؼد؟28مسللة ]  82 ................................ [: إذا زوَّ

 83 ......................................... ن؟[: هؾ ُيشترط لؾـؽاح شاهدا29مسللة ]

 85 ..................[: تزويج الرجؾ ابـتف البؽر الصغقرة، هؾ يػتؼر إىل إذهنا؟1مسللة ]

 86 ................ [: إذا كاكت الصغقرة قد بؾغت التاسعة، ففؾ ُيشترط إذهنا؟2مسللة ]

 86 ........................................ [: الصغقرة القتقؿة هؾ ُيعتبر إذهنا؟3مسللة ]
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 88 ..... ا؟[: هؾ لألب إجبار البؽر البالغة طىل الـؽاح، وتزويجفا مـ غقر إذهن4مسللة ] 

 9٢ ................ [: هؾ لغقر إب إجبار البؽر البالغة وتزويجفا بغقر إذهنا؟5مسللة ]

 9٢ ................................. [: هؾ يجقز تزويج الثقب بغقر استئذاهنا؟6مسللة ]

 9٢ ... [: إذا كاكت الثقب صغقرة مل تبؾغ، ففؾ يجقز لألب تزويجفا بغقر إذهنا؟7مسللة ]

 91 ........................................... [: ما هق الؿعتبر يف إذن الثقب؟8مسللة ]

 91 ............................................ ما هق الؿعتبر يف إذن البؽر؟[: 9مسللة ]

 92 .............................................. [: إذا أذكت البؽر بالـطؼ؟1٢مسللة ]

 92 .......................... [: إذا ضحؽت البؽر أو بؽت، ففؾ يعتبر إذًكا؟11مسللة ]

 92 ... [: مـ صارت ثقًبا بقطٍء حرام، ففؾ ُيعتبر اإلذن بالسؽقت أو الؽالم؟12مسللة ]

 93 ......................................... [: إذا ذهبت بؽارهتا بغقر مجاع؟13مسللة ]

 93 ........................... هؾ ُيشترط أن ُيْشِفَد القيلُّ طىل إذن الؿرأة؟[: 14مسللة ]

 94 [: إذا اختؾػ الزوج والؿرأة يف إذهنا لؾقيل، فالزوج يدطقف والؿرأة تـؽره؟15مسللة ]

 94 ............................. [: هؾ لقيل الؿجـقكة أن يزوجفا بغقر إذهنا؟16مسللة ]

 96 العؼد؟[: إذا زوجت الؿرأة بغقر إذهنا، وهل مؿـ ُيعتبر إذهنا، ففؾ يصح 17مسللة ]

 97 ..................................... [: هؾ يجقز تزويج الغالم الصغقر؟18مسللة ]

 98 ......................... [: إذا كان الصغقر معتقًها، ففؾ لألب تزويجف؟19مسللة ]

 98 ................... [: إذا كان الؿجـقن كبقًرا بالًغا، ففؾ يزوجف بغقر إذكف؟2٢مسللة ]

 99 ....................... [: إذا تزوج لصغقر، أو مجـقن فؿـ يؼبؾ الـؽاح؟21مسللة ]

 99 ................... قيل أن يتزوج لف بزيادة طىل مفر الؿثؾ؟[: هؾ يجقز لؾ22مسللة ]

 1٢٢ ................... [: الؿحجقر طؾقف لسػف، هؾ يزوجف ولقف بغقر إذكف؟23مسللة ]



 َُ َٚاٞي ُِٛعَٛعأت  َُ ِِٗطُؽ اٞي  717 َػا٥ٌٜٔؾ

 1٢٢ ......................... [: وإذا أراد تزويجف، ففؾ يشترط أن يستلذكف؟24مسللة ] 

 1٢1 ...................... [: إذا زوج السقد أمتف، ففؾ يشترط أن يستلذهنا؟25مسللة ]

 1٢2 ...................... لسقده تزويجف؟ [: العبد الصغقر الذي مل يبؾغ هؾ26مسللة ]

 1٢2 ..................... [: هؾ لؾسقد تزويج طبده البالغ العاقؾ بغقر إذكف؟27مسللة ]

 1٢3 .......... [: إذا صؾبت إمة مـ سقدها تزويجفا، ففؾ يجبر طىل ذلؽ؟28مسللة ]

 1٢3 ................................... [: هؾ لؾسقد أن يزوج أمتف بؿعقب؟29مسللة ]

َج بغقرها؟3٢مسللة ]  1٢4 ...................................... [: إذا خطب امرأة َفُزوِّ

 1٢4 ................................. تزوج امرأة فباكت مـ محارمف؟[: إذا 31مسللة ]

 1٢5 ................................... [: إذا تزوج امرأة َفُزفَّت إلقف غقرها؟32مسللة ]

 1٢7 ...................................... [: سبب تسؿقة هذا الـؽاح شغاًرا.1مسللة ]

 1٢7 ............................ [: ما حؽؿ هذا الـؽاح إذا خال مـ الصداق؟2مسللة ]

 1٢8 ............................ [: إذا جعال صداًقا، ففؾ يدخؾ يف التحريؿ؟3مسللة ]

 111 ..................... ة العؼد، ففؾ ُيعتبر الؿفر الؿسؿك؟[: إذا قؾـا بصح4مسللة ]

[: إذا جعال واحدة بلخرى، ومل يسؿقا صداًقا، ومل يؼقٓ: هذه بصداق هذه؟5مسللة ]

 .................................................................................. 111 

ك البضع مع شلء مـ الؿال، فجعؾ ذلؽ صداًقا؟6مسللة ]  111 ............. [: إذا شرَّ

 113 .................... [: إذا زوج الؿرأَة ولقان قد أذكت لؽؾ واحد مـفؿا؟1مسللة ]

 114 ............................................... إذا جفؾ إول مـفؿا؟[: 2مسللة ]

 115 ......................... [: إذا ادَّطك كؾ واحد مـفؿا أكف السابؼ بالعؼد؟3مسللة ]

 115 ..................................... [: إذا وقع العؼدان يف وقت واحد؟4مسللة ]
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 116 ............................ [: هؾ يجقز لؾعبد أن يـؽح بغقر إذن سقده؟1مسللة ] 

 116 ............................... [: وهؾ يصح الـؽاح إذا تزوج بغقر إذن؟2مسللة ]

 117 .... الؿرأة وطؿتفا، وبقـ الؿرأة وخالتفا يف الزواج.[: تحريؿ الجؿع بقـ 1مسللة ]

 118 ........................ [: الجؿع بقـ الؿرأة وبـت طؿفا، أو بـت خالفا.2مسللة ]

َِّٓشاِء َٔ اي َِ  َّٔ ُٗ َِْهاُح  ِّ  119 ........................................... َفِصٌ ِفٞ ِذِنِس امُلَحسَّ

 122 ........................... [: هؾ تحرم طؾقف الربقبة إذا مل تؽـ يف حجره؟1مسللة ]

 124 ............................................. م.[: ضابط الدخقل اْلُؿَحرِّ 2مسللة ]

 126 ................. [: هؾ القطء بـؽاح شبفة تحصؾ فقف حرمة الؿصاهرة؟3مسللة ]

[: إذا زكك رجٌؾ بامرأة، ففؾ تحرم هذه الؿرأة طىل أبقف، وابـف، وهؾ تحرم طؾقف 4مسللة ]

 127 ...................................................................... أمفا وبـتفا؟

 128 ........................................... [: الؾقاط بالغالم هؾ يحرم؟5مسللة ]

 128 ....................... ؟[: هؾ تحرم البـت مـ الزكك وإخت مـ الزكك6مسللة ]

 128 ......................................... [: إذا باشر أجـبقة بدون الػرج؟7مسللة ]

 129 ..................................... [: إذا خال بإجـبقة بدون مباشرة؟8مسللة ]

 129 ................................. [: إذا تزوج امرأًة مع خالتفا، أو طؿتفا؟9مسللة ]

 129 .......[: هؾ يجقز أن يجؿع بقـ امرأة وبـت زوجفا إول مـ غقرها؟1٢مسللة ]

 13٢ ..................................ـ.[: الجؿع بقـ إختقـ بؿؾؽ القؿق11مسللة ]

 132 ......................... [: إذا وصئ إحدامها، ثؿ أراد أن يطل إخرى؟12مسللة ]

 132 .......................... [: إذا كاتب إحدامها، ففؾ تحؾ لف إخرى؟13مسللة ]

[: إذا أخرج مـ وصئفا مـ مؾؽف، ففؾ ُيشترط استبراء رمحفا حتك تحؾ 14مسللة ]



ََُػا٥ٌٔ  َٚاٞي ُِٛعَٛعأت  َُ ِِٗطُؽ اٞي  719 ٜؾ

 133 ...........................................................................أختفا؟ 

 133 ............................. [: إن وصئ َأَمَتْقِف )إختقـ(، فؿا الحؽؿ؟15مسللة ]

[: إذا زال مؾؽف طـ الؿقصقءة، فقصئ أختفا، ثؿ طادت إوىل إىل مؾؽف؟16سللة ]م

 .................................................................................. 133 

 134 ............................ [: إذا وصئ أمًة، ثؿ أراد أن يتزوج بلختفا؟17مسللة ]

 135 .......................................... [: كؽاح حرائر أهؾ الؽتاب.18مسللة ]

 135 .............................................. [: مـ هؿ أهؾ الؽتاب؟19مسللة ]

 136 .................................................... [: كساء الؿجقس.2٢مسللة ]

 137 .....................................................بئقـ.[: كساء الصا21مسللة ]

 137 ...................................... [: سائر الؽػار غقر أهؾ الؽتاب.22مسللة ]

 138 ............................... [: إذا كان أحد أبقي الؿرأة لقس كتابقا؟23مسللة ]

 138 ...... [: إذا تركت الؽتابقة ديـفا بعد الزواج واكتؼؾت إىل ديـ كػر آخر؟24مسللة ]

 139 ................................... [: هؾ تحؾ إمة الؽتابقة لؾؿسؾؿ؟25مسللة ]

 139 ............................ ؿشركات لؾؿسؾؿقـ؟[: هؾ تحؾ اإلماء ال26مسللة ]

 139 ........................................ [: ما حؽؿ التزوج بلمة كتابقة؟27مسللة ]

 14٢ ................... [: وهؾ يجقز لؾعبد الؿسؾؿ التزوج بإمة الؽتابقة؟28مسللة ]

 141 ................................. [: كؽاح الحر الؿسؾؿ إمة الؿسؾؿة.29مسللة ]

 141 .......................................... [: إذا أيسر بعد الزواج بلمة؟3٢مسللة ]

 142 ...................... د تزوجفا قبُؾ؟[: إذا تزوج الحر بحرة طىل أمة ق31مسللة ]

 143 ................... [: هؾ لف أن يـؽح أكثر مـ أمة مع وجقد الشرصقـ؟32مسللة ]
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 143 ......................................... [: كؽاح العبد إمة الؿسؾؿة.33مسللة ] 

 143 ..................................... [: وهؾ لف أن يـؽحفا طىل الحرة؟34مسللة ]

 143 ................................................ [: كؽاح العبد مقٓتف؟35مسللة ]

 144 .....................................[: إذا تزوج العبد بحرة ثؿ مؾؽتف؟36مسللة ]

 144 ................................................. كؽاح الرجؾ أمتف؟ [:37مسللة ]

 144 ............................................ [: إذا تزوج أمة ثؿ مؾؽفا؟38مسللة ]

 145 ................................. [: تزوج الرجؾ أمة ولده، وولد ولده.39مسللة ]

 145 .............................................. [: كؽاح الرجؾ أمة أبقف.4٢مسللة ]

 145 ............................ [: متك تحرم أمة الرجؾ طىل والده وولده؟41مسللة ]

 146 ............................................. [: الزواج بلكثر مـ أربع.42مسللة ]

 147 ......................................... أن يتزوج بلربع؟ [: هؾ لؾعبد43مسللة ]

 147 .............................................. [: هؾ لؾعبد أن يتسرى؟44مسللة ]

 148 .....................................[: هؾ لف أن يتسرى بلكثر مـ أمة؟45مسللة ]

 148 ............... [: إذا أباحت إم، أو إخت لؾرجؾ أن يطل جاريتفؿا؟46مسللة ]

م كؽاحفا ٕجؾ الجؿع، هؾ يستؿر الـؽاح إذا صؾؼ إوىل؟47مسللة ]  149 ...[: ما ُحرِّ

 151 ................................................. كؽاح الؿحرم. [: حؽؿ1مسللة ]

 152 .................................................. [: الشروط يف الـؽاح.1مسللة ]

 153 ......................................... [: اشتراط الؿرأة صالق أختفا.2مسللة ]

[: اشتراط الؿرأة أن ٓ يسافر هبا مـ بؾدها، أو يتزوج طؾقفا، أو يتسرى طؾقفا؟3مسللة ]

 .................................................................................. 153 



ََُػا٥ٌٔ  َٚاٞي ُِٛعَٛعأت  َُ ِِٗطُؽ اٞي  721 ٜؾ

 156 ..................................[: إذا اشترط الرجؾ أْن ٓ مفر لؾؿرأة؟4مسللة ] 

 157 ............... ٓ كػؼة لفا طؾقف، وكذا طدم القطء؟ [: إذا شرط الزوج أنْ 5مسللة ]

 157 ............................................ [: إذا شرط أحدمها الخقار؟6مسللة ]

[: إذا شرط طىل الرجؾ: إذا أتقت بالؿفر إىل وقت كذا، وإٓ فال كؽاح بقــا؟7مسللة ]

 .................................................................................. 158 

 158 ......................................... [: تعؾقؼ العؼد بشرط مستؼبؾ.8مسللة ]

 159 .............. ت بخالفف؟[: إذا شرط الرجؾ يف الؿرأة وصًػا معتبًرا، فباك9مسللة ]

 161 .................................... [: إذا تزوج امرأة طىل أن يحج هبا؟1٢مسللة ]

 162 ............... [: لق اشترصت الؿرأة أن يؼقؿ ولدها معفا، ويـػؼ طؾقف؟11مسللة ]

 163 ............ [: لق اشترصت الؿرأة أن ٓ تسؾؿ كػسفا إٓ بعد مدة معقـة؟12مسللة ]

 163 .......... [: هؾ القفاء بالشروط طىل سبقؾ آستحباب، أم القجقب؟13مسللة ]

 163 .................................... [: الققت الؿعتبر يف ذكر الشروط.14مسللة ]

 164 .......... [: هؾ ما اطتاده الـاس شرًصا يف الـؽاح يؼقم مؼام التؾػظ بف؟15مسللة ]

 166 ....... [: إذا تخؾػ الشرط، ففؾ يػسخ طىل الػقر أم هق طىل التراخل؟16مسللة ]

 166 ............. [: إذا شرط وصًػا فباكت بقصػ مخالػ، ولؽـف أفضؾ؟17مسللة ]

 168 ........................................ [: معـك كؽاح الؿتعة وحؽؿف.18] مسللة

 169 ....... [: إذا تزوجفا بغقر شرط، ولؽـ يف كقتف تطؾقؼفا بعد أجؾ معقـ؟19مسللة ]

 17٢ ............................. [: كؽاٌح َشَرَط فقف صالقفا يف وقت معقـ؟2٢مسللة ]

 171 .............................................. [: كؽاح التحؾقؾ وحؽؿف.1مسللة ]

 172 ..................... [: إذا كقى التحؾقؾ يف كػسف مـ غقر شرط يف العؼد؟2مسللة ]
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 172 ....... [: إذا شرط طؾقف التحؾقؾ قبؾ العؼد، فـقى بالعؼد غقر ما شرصقا؟3سللة ]م 

 172 ................... [: إذا قصدت الؿرأة التحؾقؾ، ومل يؼصد ذلؽ الزوج؟4مسللة ]

 175 ........... [: لق أقامت طـد الزوج الثاين، ففؾ يحتاج إىل استئـاف طؼد؟5مسللة ]

 177 ......................... [: حؽؿ الزواج بؿـ تبقـ زكاها، وكذا العؽس.1مسللة ]

 18٢ ............................. [: هؾ ُيشترط أن تعتد بعد الزكك مع التقبة؟2سللة ]م

 181 ...... [: إذا حصؾت التقبة مـ الرجؾ والؿرأة، ففؾ تحؾ لؾذي زكك هبا؟3مسللة ]

 182 ............ [: إذا زكت امرأُة رجٍؾ، أو زكك زوجفا، ففؾ يـػسخ الـؽاح؟4مسللة ]

 182 .................................. [: إذا طؾؿ الرجؾ مـ جاريتف الُػُجقر؟5مسللة ]

 183 ............... زكك بلخت امرأتف، أو أمفا، ففؾ تحرم طؾقف امرأتف؟[: إذا 6مسللة ]

 184 .................. [: إذا صؾَّؼ الرجؾ امرأتف ثالًثا، فؿتك يحؾ لف تزوجفا؟1مسللة ]

 187 ....................................[: اطتبار الؽػاءة يف الرجؾ الؿتزوج.1مسللة ]

 192 ..................................... [: خقار إََمِة إذا طتؼت تحت طبد.1مسللة ]

؟2مسللة ]  193 ........................................... [: إذا طتؼت إمة تحت ُحرٍّ

 194 ................. [: إذا اختارت الؿرأة الػراق، ففؾ هق فسخ، أو صالق؟3للة ]مس

 195 ......................... [: هؾ خقار الؿرأة طىل الػقر، أم طىل التراخل؟4مسللة ]

 195 ............................ [: إذا أمؽـتف مـ كػسفا، ففؾ يسؼط خقارها؟5مسللة ]

 196 .................. [: إذا كاكت إمة لـػسقـ، وأطتؼ أحدمها وهق معسر؟6مسللة ]

 196 .................. ا رجعقاا، ثؿ طتؼت، ففؾ لفا الػسخ؟[: إذا صؾؼفا صالقً 7مسللة ]

 197 .......................... [: إذا طتؼت أمة فطؾؼفا زوجفا قبؾ أن تػسخ؟8مسللة ]

 197 .......................................... [: ماذا طـ الؿفر إذا فسخت؟9مسللة ]



ُِٛعَٛعأت  َُ ِِٗطُؽ اٞي ََُػا٥ٌٔ ٜؾ  723 َٚاٞي

 2٢1 ................................ [: هؾ ُتَؼرُّ أكؽحة الؿشركقـ إذا أسؾؿقا؟1مسللة ] 

 2٢3 .............. [: إذا أسؾؿ الؽافر وتحتف أكثر مـ أربع كسقة أسؾؿـ معف؟2مسللة ]

 2٢4 ........................................ [: إذا أبك أن يختار مـفـ أربًعا؟3ة ]مسلل

 2٢5 .............................................. [: إذا مات قبؾ أن يختار؟4مسللة ]

 2٢5 ............... [: إذا كان الذي أسؾؿ صغقًرا، وتحتف أكثر مـ أربع كسقة؟5مسللة ]

 2٢6 ................................................. [: بَِؿ يحصؾ آختقار؟6مسللة ]

 2٢7 .............................. [: إذا اختار أربًعا، ففؾ طىل الباققات طدة؟7مسللة ]

 2٢8 ......... ضفـ، ففؾ لف تلخقر آختقار حتك يسؾؿ الباقل؟[: إذا أسؾؿ بع8مسللة ]

 2٢8 ............[: إذا اختار كؽاح مـ أسؾؿت، وإذا فسخ كؽاح مـ أسؾؿت؟9مسللة ]

 2٢9 ......................... [: هؾ لف آختقار وهق محرم بحج أو طؿرة؟1٢مسللة ]

 2٢9 ............................................ [: إذا أسؾؿ وتحتف أختان؟11مسللة ]

 21٢ ........................... [: إذا أسؾؿ وتحتف أم وابـتفا، فلسؾؿـ معف؟12مسللة ]

 211 .................................. [: إذا أسؾؿ الرجؾ وتحتف أربع إماء؟13مسللة ]

 212 .................... [: إذا كان واجًدا لؾطقل، ثؿ أسؾؿـ بعد أن أطسر؟14مسللة ]

 213 .............................. [: إذا أسؾؿ الؽافران مًعا يف وقت واحد؟15مسللة ]

 213 .................... [: إذا أسؾؿ أحد الزوجقـ قبؾ أخر، فؿا الحؽؿ؟16مسللة ]

 218 ..................................... خقل؟[: إذا أسؾؿ أحدمها قبؾ الد17مسللة ]

 219 ................. [: هؾ تستحؼ الؿفر إذا حصؾت الػرقة بعد الدخقل؟18مسللة ]

 219 ................... [: إذا حصؾت الػرقة بنسالم أحدمها قبؾ الدخقل؟19مسللة ]

 22٢ .................... [: ما هق قدر العدة الؿذكقرة يف الؿسائؾ السابؼة؟2٢مسللة ]
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 222 ................................... [: هؾ طؾقف الـػؼة طؾقفا أثـاء العدة؟21مسللة ] 

 222 ..................... ل ذمقة بغقر صداق، أو بدون تسؿقتف؟[: تزوج ذم22مسللة ]

 223 .............................. [: إذا ترافعقا إىل الحاكؿ يف ابتداء العؼد؟23مسللة ]

[: هؾ يتعؾؼ بلكؽحة الؽػار الطالق، واإليالء، والظفار، وغقرها مـ 24مسللة ]

 223 ........................................................................ إحؽام؟

 224 ........................ [: إذا ارتد أحد الزوجقـ، ففؾ يـػسخ الـؽاح؟25مسللة ]

 225 ............................................. الزوجان مًعا؟[: إذا ارتد 26مسللة ]

 225 ........................................... [: هؾ لف القطء حال ردتف؟27مسللة ]

 227 .................. [: هؾ يػسخ الـؽاح بقجقد طقب يف الرجؾ أو الؿرأة؟1مسللة ]

 229 .................................[: إذا حدث العقب بلحدمها بعد العؼد؟2مسللة ]

ـْ طقب صاحبف؟3مسللة ]
ـْ بف طقب يجقز الػسخ مِ  229 ....... [: هؾ يستحؼ الػسخ َم

 23٢ ............................ ا طقب صاحبف حال العؼد؟[: إذا طؾؿ أحدمه4مسللة ]

 23٢ .......................... [: هؾ هذا الخقار طىل الػقر، أم طىل التراخل؟5مسللة ]

 231 ........................... [: هؾ تستحؼ الؿرأة الؿفر إذا فسخ الـؽاح؟6مسللة ]

 231 ............................... [: هؾ لفا الؿفر الؿسؿك، أم مفر الؿثؾ؟7مسللة ]

 232 .................................. [: هؾ الغرم طىل الؿرأة، أم طىل ولقفا؟8مسللة ]

 232 .................... فا قبؾ الدخقل، ثؿ طؾؿ أكف كان هبا طقٌب؟[: إن صؾَّؼ9مسللة ]

 233 ......................... [: إذا فسخ الـؽاح، ففؾ لفا السؽـك والـػؼة؟1٢مسللة ]

[: هؾ لألب أن يزوج ابـتف بؿعقب ٓ ترضاه، وهؾ لف مـعفا مـ معقب تبغقف؟11مسللة ]

 .................................................................................. 233 



ََُػا٥ٌٔ  َٚاٞي ُِٛعَٛعأت  َُ ِِٗطُؽ اٞي  725 ٜؾ

 234 ..................... [: تزوج امرأة طىل أهنا حرة، فباكت بعد ذلؽ أمًة؟12مسللة ] 

 235 ..................................... ذا محؾت مـف قبؾ طؾؿف بذلؽ؟[: إ13مسللة ]

 235 ..................................... [: هؾ لؾسقد فداء مؼابؾ إوٓد؟14مسللة ]

ه؟15مسللة ]  236 ............................. [: هؾ يرجع بالؿفر والػداء طىل مـ غرَّ

 237 ......................... [: إذا كان الؿغرور طبًدا، ففؾ أوٓده أحرار؟16مسللة ]

 237 ....................... [: تزوجت الؿرأة رجال طىل أكف حر، فبان طبًدا؟17مسللة ]

 237 ...................... كؿ تستحؼ الؿرأة مـ الؿفر إذا فسخ الـؽاح؟[: 18مسللة ]

 238 ..................................... [: الققت الؿعتبر يف تؼقيؿ الػداء.19مسللة ]

 238 .....................................[: هؾ يػديفؿ بالؼقؿة، أم بالؿثؾ؟2٢مسللة ]

 239 .............................................. [: مـ ُولَِد حقاا ثؿ مات؟21مسللة ]

 24٢ ........................................................ [: معـك الِعـِّقـ.1مسللة ]

 241 ............................................. [: الحؽؿ طىل مـ بف الُعـَّة؟2مسللة ]

 242 ........................................... [: إذا اكؼضت الؿدة ومل يطل؟3]مسللة 

 243 ............................ [: إذا َطؾَِؿت الؿرأة طـة الزوج وقت العؼد؟4مسللة ]

 243 .. [: إذا طؾؿت أكف طـقـ بعد الدخقل، فسؽتت طـ الؿطالبة، ثؿ صالبت؟5مسللة ]

 243 ........................................... [: إذا قالت: رضقت بف طـقـًا؟6مسللة ]

 244 ..................... ا؟[: إذا وصئفا مرة واحدة، ثؿ طجز، هؾ يؽقن طـقـ7ًمسللة ]

 245 ........................................... [: متك يخرج طـ كقكف طـقـًا؟8مسللة ]

 245 ............................................... [: الؿجبقب هؾ يمجؾ؟9مسللة ]

 245 ......................... [: إذا اختؾػ الرجؾ مع الؿرأة يف كقكف طـقـًا؟1٢مسللة ]
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َِّشاِء   247 ............................................................... َباُب ِعِظَسِة اي

 249 .......................................... [: حؽؿ إتقان الؿرأة يف دبرها.1مسللة ]

 253 .................................... [: الؿباشرة بقـ اإللقتقـ بغقر إيالج.2مسللة ]

 26٢ ........................................... [: ضرب الزوجة إذا كشزت.1مسللة ]

 262 ................................................... «.َوٓ ُتَؼبِّْح »[: ققلف: 2مسللة ]

 262 ...................................... [: هجران الؿرأة إذا آذت زوجفا؟3مسللة ]

ْقَطاُن َأَبًدا»[: ققلف: 1مسللة ] ُه الشَّ  264 ...................................... «.َلْؿ َيُضرَّ

 266 ........................... [: امتـاع الؿرأة مـ الػراش إذا دطاها زوجفا.1مسللة ]

 267 .................... وجة لزوجفا يف الخدمة ومصالح البقت.[: صاطة الز2مسللة ]

 269 ........................................ [: هؾ يجب طىل الرجؾ القطء؟3مسللة ]

 271 ................... [: هؾ يمجر الرجؾ إذا جامع امرأتف، ولقس لف شفقة؟4مسللة ]

 273 ..........................................[: معـك وصؾ الشعر وحؽؿف.1مسللة ]

 274 ................................................[: معـك القشؿ وحؽؿف.2مسللة ]

 275 ............................................... [: معـك الـَّؿص وحؽؿف.3مسللة ]

 275 ................................................ ـك التػؾج وحؽؿف.[: مع4مسللة ]

 277 ......................................................... [: معـك الغقؾة.1مسللة ]

 278 ....................................... [: إشؽال بقـ الحديثقـ إولقـ:2مسللة ]

 279 ......................................................... [: حؽؿ العزل.3مسللة ]

 28٢ ............................ [: هؾ يجقز لف العزل طـ زوجتف بغقر إذهنا؟4مسللة ]

 281 ............................................. [: هؾ لف أن يعزل طـ أمتف؟5مسللة ]



ََُػا٥ٌٔ  َٚاٞي ُِٛعَٛعأت  َُ ِِٗطُؽ اٞي  727 ٜؾ

 282 ...... ففؾ يؾحؼف الـسب؟ [: إن كان يعزل طـ زوجتف، أو أمتف فحؿؾت،6مسللة ] 

 282 ...................................... [: تعؿد إسؼاط الجـقـ وهق كطػة.7مسللة ]

 283 ..................................................... [: حؽؿ آستؿـاء.8مسللة ]

ََُتَعًَِّكٌة ِبايَباِب ًَِحَكٌة  َُ  ٌُ  285 ..................................................... َََشاِئ

 285 ...................................... [: تسؾقؿ الؿرأة لزوجفا إذا صؾبفا.1مسللة ]

 285 ......... [: هؾ يجبر زوجتف طىل الغسؾ مـ الحقض والـػاس والجـابة؟2مسللة ]

 286 [: هؾ لف أن يجبرها طىل قص إضػار، وحؾؼ شعر العاكة، وكتػ اإلبط؟3مسللة ]

 286 ......................... [: هؾ لف أن يؿـعفا مـ أكؾ ما لف رائحة كريفة؟4مسللة ]

 287 .............................. [: صاطة الزوج مؼدمة طىل صاطة القالديـ.5مسللة ]

 289 ..................................................................... َباُب ايصََّداِم

 289 ............................................................ [: الصداق.1مسللة ]

؟[: هؾ ٕقؾف وأكثره ح2مسللة ]  29٢ ............................................... دٌّ

 292 ....................... [: ما هق الؿؼدار الؿستحب طـد الؼدرة والقسار؟3مسللة ]

 293 ......................................... [: استحباب تخػقػ الصداق.4مسللة ]

 295 .................................. [: هؾ يصح أن يؽقن الصداق مـػعة؟5مسللة ]

 296 ............................................ [: تزوجفا طىل أن يحج هبا؟6مسللة ]

 296 ................................... [: تزوجفا طىل أن يعؾؿفا مـ الؼرآن؟7مسللة ]

 299 .................... وج أمتف، ويجعؾ طتؼفا صداقفا؟[: هؾ يصح أن يتز8مسللة ]

 3٢3 ................................ [: هؾ يصح الزواج بدون تسؿقة الؿفر؟9مسللة ]

 3٢4 .......................................... [: تلجقؾ الصداق وتعجقؾف.1٢مسللة ]
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ل يف الـؽاح صداًقا محرًما؟11مسللة ]   3٢6 ................................. [: إذا َسؿَّ

 3٢7 .......... [: ماذا طؾقف لق كاكت التسؿقة فاسدة: لؽقن الصداق محرًما؟12مسللة ]

ك يف الـؽاح صداًقا مجفقٓ، أو جعؾ طىل حؽؿ الزوج أو الزوجة، [: إذا س13مسللة ] ؿَّ

 3٢8 ............................................. أو معجقًزا طـ تسؾقؿف، أو معدوًما؟

 3٢9 .................... [: إن صؾؼفا قبؾ الدخقل ، وكاكت التسؿقة فاسدة؟14مسللة ]

 31٢ ................................. [: إذا أصدقفا طبًدا بعقـف، فبان معقًبا؟15مسللة ]

 31٢ ............................ ثؾف؟[: وهؾ طىل الرجؾ لؾؿرأة ققؿتف، أو م16مسللة ]

ا؟17مسللة ] ا، أو مستحؼا  311 .......................... [: إذا أصدقفا طبًدا فخرج ُحرا

[: إذا تزوجفا طىل أن يشتري لفا شقًئا بعقـف، فؾؿ يرض صاحبف ببقعف، أو 18مسللة ]

 311 ........................................................................ تؾػ...؟

[: إذا فسد الؿفر الؿسؿك، ففؾ يجب طؾقف مفر الؿثؾ، وإن كان أكثر مـ 19مسللة ]

ك؟  312 ........................................................................ الؿسؿَّ

 313 .................................... إذا اشترط أبق الؿرأة لـػسف شقًئا؟[: 1مسللة ]

 314 .............................. [: إذا اشترط ذلؽ غقُر إب مـ إولقاء؟2مسللة ]

 315 ......................... [: هؾ لألب أن يزوج ابـتف بدون صداق مثؾفا؟3مسللة ]

 316 .............. [: هؾ يجقز لغقر إب أن يزوج ولقتف بدون صداق مثؾفا؟4مسللة ]

 317 .......................................... [: متك تؿؾؽ الؿرأة الصداق؟1مسللة ]

 318 ................... : إن كان الصداق معقـًا، فؾَِؿـ ُغـْؿف وطىل مـ َغرُمف؟[2مسللة ]

 318 ................. [: إن صؾؼ الزوج قبؾ الدخقل، فؽؿ لؾؿرأة مـ الؿفر؟3مسللة ]

 319 ............... [: هؾ يدخؾ الـصػ يف مؾؽ الزوج حؽًؿا، أم باختقاره؟4مسللة ]



 ِٛ َُ ِِٗطُؽ اٞي ََُػا٥ٌٜٔؾ َٚاٞي  729 ُعَٛعأت 

 319 .......... [: لق تزوج الؿختؾعة مـف يف طدهتا، ثؿ صؾؼفا قبؾ الدخقل هبا؟5مسللة ] 

 32٢ .................... [: إذا زاد الصداق بعد العؼد، ثؿ صؾؼ قبؾ الدخقل؟6ة ]مسلل

 32٢ ........................................ [: إْن كؼص الصداق بعد العؼد؟7مسللة ]

 321 ................................ [: إذا اختؾػ الزوجان يف قدر الصداق؟8مسللة ]

 322 .................. [: إذا ادَّطك كؾ واحد مـفؿا مفًرا بعقًدا مـ مفر الؿثؾ؟9مسللة ]

 322 .................. طت ذلؽ طؾقف؟[: إذا أكؽر الزوج صداق امرأتف، وادَّ 1٢مسللة ]

 323 ............. [: إن تزوجفا بغقر تسؿقة صداق، ثؿ صؾؼفا قبؾ الدخقل؟11مسللة ]

 324 .................... [: إن فرض لفا بعد العؼد، ثؿ صؾؼفا قبؾ الدخقل؟12مسللة ]

ـْ وجب لفا كصػ الؿفر، هؾ لفا الؿتعة أيًضا؟13مسللة ]  324 ................... [: َم

 325 ...................................... [: بؼقة الؿطؾؼات هؾ لفـ متعة؟14مسللة ]

ل والعبد، ولؾذمقة وإمة؟ [:15مسللة ] مِّ  326 ............... هؾ تجب الؿتعة طىل الذِّ

 327 ...................................................... [: تؼدير الؿتعة.16مسللة ]

ضة هؾ لفا الؿطالبة بػرض الؿفر؟17مسللة ]  327 ........................... [: الُؿػقَّ

 328 ........................................ [: متك يجب الؿفر لؾؿػقضة؟18مسللة ]

 33٢ ..................... [: هؾ يجقز الدخقل بالؿرأة قبؾ أن يعطقفا شقًئا؟19مسللة ]

 331 ............. مات أحدمها قبؾ اإلصابة وقبؾ أن يػرض لفا شقًئا؟[: لق 2٢مسللة ]

 331 ............................................. [: مـ الؿؼصقد بـسائفا؟21مسللة ]

 332 ............................... [: متك يستؼر الؿفر لؾؿرأة طىل زوجفا؟22مسللة ]

؟23مسللة ]  334 ............... [: إذا خال هبا وهـاك ماكع مـ القطء، ِحِسلٌّ أو شرطلٌّ

 335 ............................... [: إذا حصؾت الخؾقة وأحدمها صغقر؟24مسللة ]



 73٢ ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 335 ......................................... [: إذا خال هبا يف كؽاح فاسد؟25] مسللة 

 335 .. [: إذا قبَّؾفا، أو كظر إلقفا طرياكة تغتسؾ، أو أخذ بقدها مـ غقر خؾقة؟26مسللة ]

 336 .... ؟﴾وئ وئ   ۇئ ۇئ  ۆئ ۆئ﴿[: مـ هق الؿراد بؼقلف تعاىل: 27مسللة ]

 338 ............... [: هؾ صداق الصغقر طىل إب، أم طىل الصبل يف مالف؟28مسللة ]

 338 .... لقيل الصغقر، أو السػقف، أو الؿجـقن أن يعػق طـ الصداق؟ [: هؾ29مسللة ]

 339 ..................... [: إذا طػت الؿرأة طـ صداقفا الذي لفا لزوجفا؟3٢مسللة ]

 339 ......... [: إذا أصدق الؿرأة شقًئا ثؿ وهبتف لف، ثؿ صؾؼفا قبؾ الدخقل؟31مسللة ]

 339 ......... [: إذا أصدقفا مآ فاشترت بف متاًطا، ثؿ صؾؼفا قبؾ الدخقل؟32مسللة ]

ضة مـ الؿفر، وكذا الذي سؿل لفا مفر فاسد؟33مسللة ]  34٢ .... [: إذا أبرأت الُؿػقَّ

 34٢ ...................... [: هؾ يبرأ الزوج مـ الصداق بتسؾقؿف إىل ولقفا؟34مسللة ]

 341 .............. [: هؾ لؾؿرأة أن تؿـع تسؾقؿ كػسفا حتك تتسؾؿ صداقفا؟35مسللة ]

كػسفا حتك تؼبضف؟[: إن سؾؿت كػسفا قبؾ قبض الؿفر، ثؿ أرادت مـع 36مسللة ]

 .................................................................................. 341 

 342 .............. [: إن أطسر الزوج طـ الؿفر الحال، ففؾ لؾؿرأة الػسخ؟37مسللة ]

 342 ................................... [: الجؿع يف العؼد بقـ كؽاح وبقع؟38مسللة ]

 343 .............................. [: إن تزوجفا طىل صالق امرأة لف أخرى؟39مسللة ]

 344 ........................ [: الزيادة يف الصداق بعد العؼد، هؾ تؾحؼ بف؟4٢مسللة ]

 344 ................................................ ستحؼ الؿفر؟[: التل ت41مسللة ]

 345 .............................. [: الؿؽرهة طىل الزكك هؾ تستحؼ مفًرا؟42مسللة ]

 345 ............................................ [: وهؾ لفا أرش البؽارة؟43مسللة ]



ََُػا٥ٌٔ  َٚاٞي ُِٛعَٛعأت  َُ ِِٗطُؽ اٞي  731 ٜؾ

 345 ....... [: هؾ تستحؼ الؿقصقءة بشبفة الؿفر، وإن كاكت مـ الؿحارم؟44مسللة ] 

 346 ..................................... [: هؾ لؾؿطاوطة طىل الزكك مفر؟45مسللة ]

 346 ....................... وبالؾقاط؟[: هؾ يجب الؿفر بالقطء يف الدبر، 46مسللة ]

 346 ....[: لق صؾؼ امرأتف قبؾ الدخقل صؾؼة، فظـ أهنا ٓ تبقـ مـف، فقصئفا؟47مسللة ]

 346 .................................. [: مـ كؽاحفا باصؾ، هؾ لفا الؿفر؟48مسللة ]

 347 ................ [: إذا تزوج العبد بنذن سقده، فعىل مـ الؿفر، والـػؼة؟49مسللة ]

 349 ........................... [: إذا زوج السقد طبَده أمتف، ففؾ طؾقف مفر؟5٢مسللة ]

َٛ اُبَب  353 ..................................................................... ةَُِِٝياي

 355 ....................................................... [: حؽؿ القلقؿة.1مسللة ]

 356 ....................................................... [: وقت القلقؿة.2مسللة ]

 356 ............................................ [: إجابة الدطقة إىل القلقؿة.3مسللة ]

 357 ........................................ [: إجابة الدطقة إىل غقر القلقؿة.4مسللة ]

 358 .................................. [: إذا دطا طؿقًما، ففؾ تجب اإلجابة؟5مسللة ]

 359 .................................... [: إذا دطاه ذمل، ففؾ تجب إجابتف؟6مسللة ]

 359 ................................[: هؾ يجب طؾقف إكؾ إذا أتك القلقؿة؟7مسللة ]

 361 ..................... [: إن كان يف الدطقة مـؽر كالخؿر، والزمر، وغقره؟8مسللة ]

 362 ............. [: إذا رأى يف البقت صقًرا لؾحققان معؾؼة بالستقر وغقرها؟9مسللة ]

 362 ............... [: إذا كاكت الجدر مسترة بغقر تصاوير ذوات إرواح؟1٢مسللة ]

 364 .............................. حؽؿ إجابة الدطقة يف غقر الققم إول.[: 1مسللة ]

 365 .............. [: هؾ يجقز دخقل بقت فقف تصاوير يف غقر دطقة القلقؿة؟2مسللة ]
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 368 ................................................... [: إذا اجتؿع داطقان؟1مسللة ] 

 37٢ ......................................................... [: إكؾ متؽًئا.1مسللة ]

 371 ........................................... [: حؽؿ التسؿقة طىل الطعام.1مسللة ]

 371 ............................................ [: مـ كسل التسؿقة يف أولف؟2مسللة ]

 372 ....................................................... إكؾ بالقؿقـ.[: 3مسللة ]

 372 ...................................................... [: إكؾ مؿا يؾقف.4مسللة ]

 375 ............................................. [: إكؾ مـ وسط الطعام.1مسللة ]

 376 ........................................................ [: طقب الطعام.1مسللة ]

 377 ........................................... [: الـػخ يف الشراب والطعام.1مسللة ]

 378 ..................... [: بعض أداب التل مل تتـاولفا إحاديث السابؼة.2مسللة ]

ِِ  381 ...................................................................... َباُب ايَكِش

 382 ......................................................... .[: طؿاد الَؼْسؿ1مسللة ]

 383 ............... [: هؾ َيْؼِسؿ الؿريض، والؿجبقب، والعـقـ، والخصل؟2مسللة ]

 384 ................................................. [: هؾ َيْؼِسؿ الؿجـقن؟3مسللة ]

[: هؾ يؼسؿ لؾؿريضة، والرتؼاء، والحائض، والـػساء، والـُؿْحِرَمة، 4مسللة ]

 384 ...................................................................... والصغقرة؟

 385 ................................................ [: هؾ يؼسؿ لؾؿجـقكة؟5مسللة ]

 385 ............................................. [: هؾ يؾزمف قسؿ آبتداء؟6مسللة ]

 387 ........... [: إذا سافر طـ امرأتف، ففؾ يسؼط حؼفا مـ الؼسؿ، والقطء؟7مسللة ]

 389 .......................... [: إذا غاب الرجؾ يف يقم بعض كسائف ولقؾتفا؟8مسللة ]



ََُػا٥ٌٔ  َٚاٞي ُِٛعَٛعأت  َُ ِِٗطُؽ اٞي  733 ٜؾ

 39٢ ................................. [: الدخقل طىل امرأة يف زمـ إخرى؟9مسللة ] 

 392 ...... [: إذا أططك الرجؾ إحدى كسائف مآ: لتحؾؾف مـ يقمفا ولقؾتفا؟1٢مسللة ]

 392 .............................. التسقية بقـ كسائف يف الـػؼة، والؽسقة. [:11مسللة ]

 393 ...................................... [: التسقية بقـ الـساء يف الجؿاع.12مسللة ]

 394 ................................[: الجؿع بقـ امرأتقـ يف مسؽـ واحد.13مسللة ]

 395 ......................... [: كؿ يؼسؿ لؾزوجة إمة مع الزوجة الحرة؟14مسللة ]

 395 ........................................ [: هؾ يؼسؿ لؾزوجة الؽتابقة؟15مسللة ]

 396 ............. تسؼط حؼفا مـ الؼسؿ بدون إذن سقدها؟[: هؾ لألمة أن 16مسللة ]

 396 ........................ [: هؾ طىل الرجؾ أن يؼسؿ إلمائف مع زوجاتف؟17مسللة ]

 397 ............................ [: هؾ يؼسؿ لـسائف لقؾة لقؾة، أم لف الزيادة؟18مسللة ]

 398 ............................... [: إن كاكت امرأتاه يف بؾديـ متباطديـ؟19مسللة ]

 398 ............ والـػؼة؟ [: إذا سافرت الؿرأة بنذن زوجفا، ففؾ لفا الؼسؿ2٢مسللة ]

 4٢٢ .......... [: إذا تزوج الرجؾ امرأة جديدة، فؽؿ يؼقؿ طـدها قبؾ الؼسؿ؟1مسللة ]

[: إذا تزوج أمًة، ففؾ يؼقؿ طـدها سبًعا إن كاكت بؽًرا، وثالًثا إن كاكت ثقًبا؟2مسللة ]

 .................................................................................. 4٢1 

 4٢2[: إذا كان لف امرأة فتزوج أخرى، ثؿ أراد السػر قبؾ أن يتؿ حؼ الجديدة؟3مسللة ]

 4٢3 . [: هؾ يجب طىل الرجؾ اإلقامة طـد الجديدة وإن مل يؽـ لف امرأة قبؾفا؟4لة ]مسل

[: إذا كان طـده امرأتان، فؼسؿ لألوىل ثؿ تزوج أخرى يف الؾقؾة الثاكقة قبؾ أن 5مسللة ]

 4٢5 ..................................................................يؼسؿ لألخرى؟

 4٢6 ....................... [: هبة الؿرأة لقؾتفا لزوجفا، أو لبعض ضرائرها؟1مسللة ]
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 4٢6 .....ؿرأة يقمفا إلحدى ضرائرها، ففؾ لف أن يجعؾف تالًقا؟[: إذا وهبت ال2مسللة ] 

 4٢7 ..................................... [: إذا وهبت الؿرأة لقؾتفا لزوجفا؟3مسللة ]

 4٢8 ................................... [: إذا وهبت لقؾتفا لجؿقع ضرائرها؟4مسللة ]

 4٢8 ............................... [: هؾ لؾقاهبة الرجقع والؿطالبة بؾقؾتفا؟5مسللة ]

 4٢9 ة، ولألوىل لقؾتقـ؟[: إذا تزوج الرجؾ ثاكقة بشرط أن يؼسؿ لفا لقؾة واحد6مسللة ]

 412 ........ [: هؾ لؾرجؾ إذا أراد السػر أن يلخذ بعض زوجاتف بدون قرطة؟1مسللة ]

 413 ........... [: هؾ طؾقف أن يؼضل لؾؿؼقؿة الؿدة التل سافر فقفا بإخرى.2مسللة ]

ِٔ ِٝ َِٚج َٔ ايزَّ ِٝ ٌَ ايظَِّكاُم َب َُا ِإَذا َحَص  418 ..........................................َفِصٌ ِفٝ

 418 ................. والؿرأة طىل صاحبف الـشقز؟ [: إذا ادَّطك كؾ مـ الرجؾ1مسللة ]

 418 ................... [: هؾ الرجالن حؽؿان، أم وكقالن لؾرجؾ والؿرأة؟2مسللة ]

 42٢ ........................ [: هؾ يـػذ حؽؿ الحؽؿقـ يف الجؿع والتػريؼ؟3مسللة ]

 421 ..................................... [: إذا اختؾػ الحؽؿان يف الحؽؿ؟4مسللة ]

 421 ................................................... [: شروط الحؽؿقـ.5مسللة ]

 422 ...................................................................... َباُب ايـُدًِِع

 426 ................. لخؾع إىل الحاكؿ، أم يصح بدون سؾطان؟[: هؾ يػتؼر ا1مسللة ]

 426 .......................... [: هؾ يشترط يف صحة الخؾع وجقد الشؼاق؟2مسللة ]

ها، ومـعفا مـ حؼققفا حتك تػتدي مـف؟3مسللة ]  428 ......[: إذا طضؾ زوجتف وضارَّ

 428 ............. [: إن ضرهبا لـشقزها تلديًبا، ثؿ خالعتف، ففؾ يصح الخؾع؟4مسللة ]

 429 .............لتػتدي كػسفا مـف، ففؾ يصح الخؾع؟[: إذا زكت، فعضؾفا: 5مسللة ]

 43٢ .......................................... [: إلػاظ التل يؼع هبا الخؾع.6مسللة ]



ِِٗطُؽ  ََُػا٥ٌٔ ٜؾ َٚاٞي ُِٛعَٛعأت  َُ  735 اٞي

 43٢ .................................[: هؾ يشترط أن يتؾػظ الزوج بالؼبقل؟7مسللة ] 

 431 ........... [: هؾ لؾرجؾ أن يلخذ زيادة طىل ما أططاها إذا أططتف الؿرأة؟8مسللة ]

 433 ............... ا؟[: هؾ الخؾع إذا جرد طـ الطالق يعتبر فسًخا، أم صالقً 9مسللة ]

 436 ............................ [: هؾ تجقز الؿخالعة أثـاء حقض الؿرأة؟1٢مسللة ]

 436 ............................................ [: كؿ طىل الؿختؾعة طدة؟11مسللة ]

 437 ...................................... [: هؾ يصح الخؾع بغقر طقض؟12مسللة ]

 439 ....................................... [: الؿخالعة طىل طقض محرم؟13مسللة ]

 439 ..................................... [: الؿخالعة طىل طقٍض مجفقل؟14مسللة ]

 44٢ .................................................... [: الخؾع بالؿـافع.15مسللة ]

 44٢ ............................. [: هؾ يؼع طىل الؿختؾعة يف طدهتا صالق؟16مسللة ]

 441 ................................. [: هؾ لؾرجؾ الرجعة بعد الؿخالعة؟17مسللة ]

 442 .......................... [: إذا اشترط الرجؾ يف الخؾع أنَّ لف الرجعة؟18مسللة ]

 443 ......... [: إذا شرط يف الخؾع الخقار لؾرجؾ، أو الؿرأة لؿدة معؾقمة؟19مسللة ]

 444 ................... والطالق طـف؟[: هؾ لألب خؾع زوجة ابـف الصغقر 2٢مسللة ]

 445 ...................... [: هؾ لألب خؾع ابـتف الصغقرة بشلء مـ مالفا؟21مسللة ]

 445 ............................................... [: إذا خالعت السػقفة.22مسللة ]

 446 ................................ [: هؾ يصح خؾع إجـبل طـ الؿرأة؟23مسللة ]

 446 ...................................................... [: مخالعة إمة.24مسللة ]

 448 ....................................... [: الخؾع بدون تحديد العقض.25مسللة ]

 449 ................................................................ القالطَّ اُبَتِك
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 45٢ ....................................................... حؽؿ الطالق. [:1مسللة ] 

 451 .................. [: هؾ يجب طىل الرجؾ أن يطقع أباه يف صالق امرأتف؟2مسللة ]

 455 ............................................ [: ضابط الطالق الؿشروع.1مسللة ]

[: إذا صؾؼ امرأتف حال حقضفا، أو يف صفٍر أصاهبا فقف، ومل يتبقـ محؾفا، هؾ يؼع 2مسللة ]

 456 .......................................................................... صالقف؟

 461 ................... حائض؟[: هؾ يجقز تطؾقؼ الغقر الؿدخقل هبا وهل 3مسللة ]

 462 .............. [: إذا صؾؼ امرأتف وهل حائٌض، هؾ يجب طؾقف مراجعتفا؟4مسللة ]

[: إذا راجعفا، ففؾ يؿسؽفا حتك تطفر مـ حقضفا فؼط، أو يـتظر الحقضة 5مسللة ]

 462 ................................................. إخرى والطفر مـفا، ثؿ يطؾؼ؟

 464 ........................................ [: العؾة مـ مـع صالق الحائض.6مسللة ]

 465 .......  وقت الحقض، ففؾ يزول التحريؿ؟[: إذا سللتف الؿرأة الطالق يف7مسللة ]

 465 ......................... [: إذا طؾؼ صالقفا بصػة، فقافؼ وقت حقضفا؟8مسللة ]

 465 ............... [: متك يطؾؼفا، باكؼطاع الدم، أم بعد غسؾفا مـ الحقض؟9مسللة ]

 466 .................... [: إذا كاكت الؿرأة ٓ تحقض: لصغرها، أو كبرها؟1٢مسللة ]

 468 ؿسفا فقف صالق مباح أو بدطة؟[: هؾ الجؿع لثالث تطؾقؼات يف صفر مل ي1مسللة ]

 47٢ ................................. [: إذا صؾؼ امرأتف ثالًثا، ففؾ يؼع ذلؽ؟2مسللة ]

 483 ....................................................... [: صالق الفازل.1مسللة ]

 486 .............. [: هؾ يؼع صالق مـ كقى الطالق بؼؾبف بدون أن يتؾػظ بف؟1مسللة ]

 486 ................................... [: ألػاظ الطالق هؾ ُيعتبر فقفا الـقة؟2مسللة ]

 489 كت صالؼ(، وأراد )مـ وثاقل(، أو )مـ زوج قبظ(؟[: إذا قال ٓمرأتف: )أ3مسللة ]



ََُػا٥ٌٔ  َٚاٞي ُِٛعَٛعأت  َُ ِِٗطُؽ اٞي  737 ٜؾ

 49٢ ........ [: إذا ققؾ لف: )أصؾؼت أمرأتؽ؟( قال: )كعؿ( كاذًبا، ففؾ تطؾؼ؟4مسللة ] 

 49٢ ..................... [: لق ضرب امرأتف، أو لطؿفا، وقال: هذا صالقؽ؟5مسللة ]

 491 ............ [: لق قال ٓمرأتف: أكت صالؼ ٓ شلء، أو صالًقا لقس بشلء؟6مسللة ]

 491 ................................... : إذا كتب الطالق يف ورقة ففؾ يؼع؟[7مسللة ]

 492 ........................................... [: إذا كتب الطالق، ومل يـقه؟8مسللة ]

 493 ..... [: إذا كتب يف شلء ٓ َيبِقـ، كلن يؽتب ذلؽ يف الفقاء، أو يف الؿاء؟9مسللة ]

 493 .....................[: إذا كتب يف كتابف: )إذا أتاِك كتابل فلكت صالؼ(؟1٢مسللة ]

 493 ............................. وجتل؟[: لق قال لشخص: اكتب صالق ز11مسللة ]

 493 ................................. [: صالق إخرس باإلشارة الؿػفؿة.12مسللة ]

 494 .................................... [: إذا أشار الـاصؼ بالطالق وكقاه؟13مسللة ]

 494 .................................................. [: صالق إطجؿل.14مسللة ]

 495 ............... [: مـ أراد أن يؼقل )أكت صاهر( فؼال )أكت صالؼ( خطل؟1مسللة ]

 496 ........................... [: مـ طؾَّؼ صالقف بػعؾ شلء، ثؿ فعؾف كاسًقا؟2مسللة ]

 498 ................................. [: مـ أكره طىل الطالق هؾ يؼع صالقف؟3ة ]مسلل

 499 ....................................................... [: ضابط اإلكراه.4مسللة ]

 499 ...................................................... [: شروط اإلكراه.5مسللة ]

 5٢٢ .................. [: إذا أكره طىل صالق امرأة مـ زوجاتف، فطؾؼ أخرى؟6مسللة ]

 5٢1 ..................................................... [: كـايات الطالق.1مسللة ]

 5٢2 ....................... [: وققع الطالق إذا تؾػظ بللػاظ الؽـاية مع الـقة.2مسللة ]

 5٢3 ................... [: إذا أتك بالؽـاية يف حال الغضب بدون كقة الطالق؟3للة ]مس
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 5٢4 ..................................... [: كؿ طدد الطالق القاقع بالؽـاية؟4مسللة ] 

 5٢6 .................................. [: هؾ الطالق القاقع بالؽـاية رجعل؟5مسللة ]

 5٢6 ............................. [: إذا كقى الطالق وتؾػظ بؿا ٓ يدل طؾقف؟6مسللة ]

 5٢7 ...................................... [: إذا قال ٓمرأتف أكت طظ حرام؟7مسللة ]

 512 .............. [: إذا قال ٓمرأتف: أكت صالؼ واحدة بائـة، أو غقر رجعقة؟8] مسللة

 513 ...................................... [: إذا قال لزوجتف: أكا مـؽ صالؼ؟9مسللة ]

 513 .................. [: إذا قال لزوجتف: أكا مـؽ بائـ، أو بريء، أو حرام؟1٢مسللة ]

 513 ............................ [: إذا قال الرجؾ ٓمرأتف: وهبتؽ ٕهؾؽ؟11مسللة ]

 515 .............ف الخقار بقـ البؼاء معف والػراق؟[: إذا جعؾ الرجؾ ٓمرأت12مسللة ]

 516 ................................................ [: إذا اختارت كػسفا؟13مسللة ]

 516 .......... [: إذا ردت الؿرأة الخقار مـ أصؾف، ومل تؼبؾ التػقيض إلقفا؟14مسللة ]

 517 .........[: هؾ يػتؼر التخققر مـ الزوج وآختقار مـ الزوجة إىل الـقة؟15مسللة ]

 518 ................................ ا؟[: هؾ لؾزوج الرجقع فقؿا جعؾ إلقف16مسللة ]

 519 ...... [: إن صؾؼت كػسفا ثالًثا، فؼال الزوج: مل أجعؾ إلقفا إٓ واحدة؟17مسللة ]

 52٢ ...................... [: إذا جعؾ أمر امرأتف بقدها، فؼالت: أكت صالؼ؟18مسللة ]

 521 ..................... [: هؾ التخققر لؾؿرأة طىل الػقر، أم طىل التراخل؟19مسللة ]

 522 ...... طت طؾقف أكف كقى؟[: إذا اختؾػا، فؼال الزوج: مل أكق الطالق. وادَّ 2٢مسللة ]

 522 ..... [: إذا قال الرجُؾ ٓمرأتف: )أكت طظ كظفر أمل( يريد بف الطالق؟21مسللة ]

 524 ...................................... [: مـ صؾؼ امرأة لقست زوجة لف؟1مسللة ]

 528 ........................................... [: مـ الذي يؼع مـف الطالق؟1مسللة ]



ََُػا٥ٌٔ  َٚاٞي ُِٛعَٛعأت  َُ ِِٗطُؽ اٞي  739 ٜؾ

 529 .................................... [: صالق مـ زال طؼؾف بغقر الؿسؽر.2مسللة ] 

 529 ...................... خؿر مختاًرا فسؽر؟[: هؾ يؼع صالق مـ شرب ال3مسللة ]

 534 .............................................. [: هؾ يؼع صالق الصبل؟4مسللة ]

 536 ............................................... [: هؾ يؼع صالق السػقف؟5مسللة ]

 536 ..................................................... [: صالق الغضبان.6مسللة ]

 538 .................................................. [: التقكقؾ يف الطالق.7مسللة ]

 538 ...... [: إذا وكؾ اثـقـ بطالق امرأتف، ففؾ لقاحد مـفؿا أن يـػرد بذلؽ؟8مسللة ]

ؾ امرأتف 9مسللة ]  539 ...................................... يف صالق كػسفا؟[: إذا وكَّ

ِ٘ َِٝغِت ُِٝح ِص ِٔ َح َِ ِّ ايّطالِم   54٢ ........................................ َفِصٌ ِفٞ َأِقَشا

 54٢ ...................................... [: الحؾػ بالطالق هؾ يؼع أم ٓ؟1مسللة ]

 543 ................................................ [: تعؾقؼ الطالق بشرط.2مسللة ]

[: إذا قال رجؾ ٓمرأة أجـبقة: إن فعؾت كذا فلكت صالؼ. ثؿ تزوجفا، 3مسللة ]

 545 ......................................................................... فػعؾت؟

وج الطالق بشرط، ففؾ تطؾؼ قبؾ وجقده، وهؾ لف وصمها قبؾ [: إن طؾؼ الز4مسللة ]

 546 ......................................................................... وجقده؟

 546 .......... [: لق قال: أكت صالؼ. ثؿ قال: أردت )إن قؿت، أو خرجت(؟5مسللة ]

 547 ................................... [: إذا قال: إن مل أصؾؼؽ فلكت صالؼ؟6مسللة ]

ان؟[: إذا كان الطالق الؿعؾؼ يف الصقرة السابؼة هل الطؾؼة الثالثة، ففؾ يتقارث7مسللة ]

 .................................................................................. 547 

 548 ....................... [: إذا قال الرجؾ ٓمرأتف: أكت صالؼ إن شاء اهلل؟8مسللة ]



 74٢ ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 55٢ ................................ [: إذا قال ٓمرأتف: أكت صالؼ إن شئت؟9مسللة ] 

[: إذا قال: أكت صالؼ إن شئت. فؼالت: قد شئت إن شئت. أو قد شئت إن 1٢مسللة ]

 551 ....................................................................... شاء فالن؟

 551 .................................. [: إذا قال أكت صالؼ إٓ أن يشاء اهلل؟11مسللة ]

 552 ...................... [: إذا قال: أكت صالؼ إٓ أن تشائل أو يشاء زيد؟12سللة ]م

 552 ....... [: إذا قال ٓمرأتف: إن دخؾت الدار فلكت صالؼ. فدخؾت كاسقة؟13مسللة ]

 552 ................ [: إذا صؾَّؼ امرأتف بسبب غقر صحقح، ثؿ تبقـ لف ذلؽ؟14مسللة ]

 553 ....................................... [: الرجقع طـ الطالق الؿعؾؼ.15مسللة ]

ٌٌ يف ايظَّ  555 .................................. طالم ٚإبٗاَ٘ ٚاخلطأ فٝ٘و يف ايَفص

 555 ............................ [: طدد التطؾقؼات التل يؿؾؽفا الحر والعبد.1مسللة ]

 557 ... [: إذا قال الرجؾ ٓمرأتف: أكت صالؼ كصػ صؾؼة، أو صؾؼة إٓ جزًءا؟2مسللة ]

 558 .............. [: إذا قال: كصػؽ صالؼة، أو رأسؽ صالؼ، أو دمؽ صالؼ؟3مسللة ]

 558 ........................... أو سـؽ صالؼ؟[: إذا قال: شعرك، أو ضػرك، 4مسللة ]

 559 .......... [: إذا أضاف الطالق إىل ريؼفا، أو دمعفا، أو محؾفا، أو طرقفا؟5مسللة ]

 559 ..................................... [: إذا طؾؼ الطالق بشلء مستحقؾ؟6مسللة ]

ٌٌ  56٢ ............................................................................. َفِص

 56٢ ..............................[: مـ شؽ يف صالقف، أو يف شرط الطالق؟1مسللة ]

 56٢ ..................................... [: إذا قال لزوجاتف: إحداكـ صالؼ؟2مسللة ]

 561 ................ امرأة مـ كسائف، ثؿ كسل مـ هل التل صؾؼفا؟[: إذا صؾؼ 3مسللة ]

 562 ............................. [: إذا مات الرجؾ قبؾ أن يتذكر مـ صؾؼفا؟4مسللة ]



ََُػا٥ٌٔ  َٚاٞي ُِٛعَٛعأت  َُ ِِٗطُؽ اٞي  741 ٜؾ

 563 .................. [: هؾ لف أن يتزوج بخامسة قبؾ تعققـ الؿطؾؼة مـفـ؟5مسللة ] 

 563 ........................... [: إذا مات الزوج قبؾ البقان: فعىل مـ العدة؟6مسللة ]

 563 ....................... ـ الؿطؾؼة؟[: إذا تزوج خامسة، ثؿ مات قبؾ تعقق7مسللة ]

 564 ........... [: إذا ادَّطت الؿرأة طىل زوجفا أكف صؾؼفا، فلكؽر ذلؽ الزوج؟8مسللة ]

 565 ................................. [: وهؾ لفا أن ترثف يف الصقرة السابؼة؟9مسللة ]

 565 ...................................... [: إذا وصئفا بعد أن صؾؼفا ثالًثا؟1٢مسللة ]

[: إذا صؾؼ امرأتف فاكؼضت طدهتا، ثؿ تزوجفا، ففؾ ترجع بؿا بؼل مـ 11مسللة ]

 566 .............................................................. لطالق، أم بثالث؟ا

 568 [: لق قال الرجؾ ٓمرأتف: أكت صالؼ بعد مقيت، أو مقتؽ، أو مع مقيت؟12مسللة ]

 568 ........................... [: إذا قال ٓمرأتف وأجـبقة: أحداكؿا صالؼ؟13مسللة ]

[: إذا كان اسؿ زوجتف زيـب، فؼال: زيـب صالؼ. وقال: قصدت امرأًة 14مسللة ]

 568 .......................................................................... أجـبقة؟

 569 ..................................... ـق زوجتف، وٓ إجـبقة؟[: إن مل ي15مسللة ]

 569 ............... [: إذا لؼل أجـبقة ضـفا زوجتف، فؼال: فالكة، أكت صالؼ؟16مسللة ]

 57٢ .....................[: إذا لؼل امرأتف، فظـفا أجـبقة، فؼال: أكت صالؼ؟17مسللة ]

 571 ..................................................................... َباب ايسَِّجَعة

 572 ............. [: لؾزوج إرجاع امرأتف الؿطؾؼة الرجعقة ما دامت يف العدة.1مسللة ]

 573 ................................... ؾ يعتبر يف الرجعة رضك الؿرأة؟[: ه2مسللة ]

 573 ................................................ [: إلػاظ يف الؿراجعة.3مسللة ]

 574 ........... [: هؾ تػتؼر الرجعة إىل ويل وصداق، ورضك الؿرأة وطؾؿفا؟4مسللة ]



 742 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 574 ...................................... [: هؾ يشترط يف الرجعة اإلشفاد؟5مسللة ] 

 575 ..................... [: الرجعقة زوجٌة لفا أحؽام الزوجة يف أمقر كثقرة.6مسللة ]

 575 .................... اح لزوجفا وصمها، والخؾقة هبا ومباشرهتا؟[: هؾ يب7مسللة ]

 576 ......................... [: إذا وصئ امرأتف، ففؾ يحصؾ بذلؽ الرجعة؟8مسللة ]

 577 ................ [: إذا باشرها، أو قبؾفا، أو كحق ذلؽ، ففؾ تعتبر رجعة؟9مسللة ]

 578 .................................... [: هؾ يصح تعؾقؼ الرجعة بشرط؟1٢مسللة ]

ا، ففؾ لف الرجعة قبؾ وٓدة [: إذا كاكت الؿرأة حامال باثـقـ، فقلدت أحدمه11مسللة ]

 579 ........................................................................... الثاين؟

 58٢ .................................... [: إذا راجع امرأتف يف ردة أحدمها؟12مسللة ]

 58٢ .............. [: إذا راجع الزوج امرأتف، فادَّطت أن طدهتا قد اكؼضت؟13مسللة ]

 584 ................... [: إذا ادطك الزوج الؿراجعة وأكؽرت ذلؽ الؿرأة؟14مسللة ]

 584 ......... ح هؾ تصح رجعتف؟[: مـ راجع امرأتف ولقس قاصًدا اإلصال15مسللة ]

[: إذا صؾؼ امرأتف، ثؿ راجعفا، ثؿ صؾؼفا قبؾ دخقلف هبا، ففؾ تستلكػ العدة، 16مسللة ]

 586 ......................................................................... أم تبـل؟

[: إذا ادطك زوج إمة بعد طدهتا أكف كان راجعفا يف طدهتا، فلكؽرت إمة، 17مسللة ]

 586 .................................................................. وصدقف السقد؟

 587 .......... يف طدهتا، ثؿ صؾؼفا؟[: إن خالع زوجتف، أو فسخ، ثؿ كؽحفا 18مسللة ]

[: إذا راجعفا زوجفا يف طدهتا، ومل تعؾؿ، فتزوجت بآخر بعد اكؼضاء العدة؟19مسللة ]

 .................................................................................. 587 

 589 ..................................... [: إذا مل يؽـ لؿدطل الرجعة بقـة؟2٢مسللة ]



ََُػا٥ٌٔ  َٚاٞي ُِٛعَٛعأت  َُ ِِٗطُؽ اٞي  743 ٜؾ

َٚايَهفَّاَزِة  َٗاِز  َٚايظِّ  591 .................................................... َباُب اإِلٜالِء 

 592 .... بصػة مـ صػاتف؟[: هؾ يشترط يف اإليالء أن يؽقن الحؾػ باهلل، أو 1مسللة ]

[: هؾ يشترط يف اإليالء أن يؽقن الحؾػ طىل ترك القطء أكثر مـ أربعة 2مسللة ]

 593 ........................................................................... أشفر؟

 595 ................................... [: تعؾقؼ مدة اإليالء بشرط مستؼبؾ؟3مسللة ]

 595 .................. [: إذا طؾؼ اإليالء طىل فعؾ مـ الؿرأة هل قادرة طؾقف؟4مسللة ]

 596 .................................... [: إذا قال: واهلل، ٓ وصئتؽ مريضة؟5مسللة ]

 596 ........... [: وإن قال: واهلل، ٓ وصئتؽ يف هذه البؾدة، أو يف هذا البقت؟6مسللة ]

 597 ...............................[: إذا قال: واهلل، ٓ وصئتؽ إن شاء فالن؟7مسللة ]

[: مـ حؾػ طىل ترك ما سقى الجؿاع يف الػرج، أو حؾػ طىل ترك وطء 8مسللة ]

 597 ........................................................................... إمة؟

 598 .............ة، ثؿ تزوجفا؟[: إذا حؾػ الرجؾ طىل ترك وطء امرأة أجـبق9مسللة ]

 598 .............................. [: هؾ يصح اإليالء مـ صؾقؼتف الرجعقة؟1٢مسللة ]

 599 ............... [: هؾ يصح اإليالء مـ الزوجة إمة، والزوجة الذمقة؟11مسللة ]

 599 ....................................... [: اإليالء قبؾ الدخقل بالؿرأة؟12مسللة ]

 6٢٢ ............................................ [: الذي يـعؼد مـف اإليالء.13مسللة ]

 6٢٢ ....................................................... [: إيالء الذمل.14مسللة ]

 6٢1 .. هؾ يشترط يف اإليالء أن يؽقن يف حال الغضب، وقصد الؿضارة؟ [:15مسللة ]

 6٢1 ............................................... [: مدة التربص لؾؿقيل؟16مسللة ]

[: بعد إربعة إشفر هؾ يؼع الطالق باكؼضاء الؿدة، أم ٓ يؼع إٓ بتطؾقؼة؟17مسللة ]



 744 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

  .................................................................................. 6٢2 

 6٢4 ............................. [: مدة التربص ٓ تػتؼر إىل حؽؿ الحاكؿ.18مسللة ]

 6٢4 ...................... قبؾ اكؼضاء الؿدة، أو قبؾ الؿطالبة؟ [: إذا وصئفا19مسللة ]

 6٢5 ........... [: إن وصئ العاقؾ كاسًقا يؿقـف، أو جاهالً لؾؿحؾقف طؾقفا؟2٢مسللة ]

 6٢5 ............................................ [: إن وصئفا وصًئا محرًما؟21مسللة ]

 6٢6 .................................[: إن طػت طـ الؿطالبة بعد وجقهبا؟22مسللة ]

 6٢6 ..................................... .﴾ٹ ڤ﴿[: معـك ققلف تعاىل: 23مسللة ]

 6٢7 ............................................. ػارة إذا فاء؟[: هؾ طؾقف ك24مسللة ]

 6٢8 ...... [: إذا كان الحالػ حؾػ بعتٍؼ، أو صالٍق، ففؾ يؼع طؾقف إذا فاء؟25مسللة ]

 6٢8 ......................... [: إذا كان الحؾػ بالطالق هق الطؾؼة الثالثة؟26مسللة ]

[: إذا كان الؿقيل ٓ يستطقع الػلء بالجؿاع لعذر يؿـعف، مـ مرض، أو 27مسللة ]

 61٢ ............................................................. حبس، أو غقر ذلؽ؟

 611 ............ متك قدر طىل القطء، هؾ يممر بف، أم تجزئف فقئة الؾسان؟[: 28مسللة ]

 612 .................................... [: إذا أبك أن يػلء، وأبك الطالق؟29مسللة ]

 612 ............................. [: ما حؽؿ الطالق الذي يؼع مـ الؿقيل؟3٢مسللة ]

 613 ................................... [: هؾ لؾحاكؿ أن يطؾؼ طؾقف ثالًثا؟31مسللة ]

 613 ......................... [: إذا راجع امرأتف، ففؾ تستلكػ مدة اإليالء؟32مسللة ]

 615 ............ [: إذا وقػ بعد إربعة أشفر، فؼال: قد أصبتفا. فلكؽرت؟33مسللة ]

 616 [: إذا أبان امرأتف بعدما آىل مـفا، ثؿ تزوجفا، ففؾ يستؿر حؽؿ اإليالء؟34مسللة ]

 617 ............... [: إذا ترك وطء امرأتف بغقر يؿقـ، ففؾ لف حؽؿ اإليالء؟35مسللة ]



ََُػا٥ٌٔ  َٚاٞي ُِٛعَٛعأت  َُ ِِٗطُؽ اٞي  745 ٜؾ

 62٢ ........................................................ [: حؽؿ الظفار.1مسللة ] 

 621 ................................................ يصح مـف الظفار؟ [: مـ2مسللة ]

 622 ............................................... [: هؾ يصح ضفار العبد؟3مسللة ]

 622 .............................................. [: هؾ يصح ضفار الذمل؟4مسللة ]

 623 ................................... [: مـ ٓ يصح صالقف ٓ يصح ضفاره.5مسللة ]

 623 ..................................... [: هؾ يصح الظفار مـ كؾ زوجة؟6مسللة ]

 623 ................................................ [: ضفار السقد مـ أمتف؟7مسللة ]

 625 ......................................... [: إذا قال: أكت طظ كظفر أمل.8مسللة ]

 625 ............... [: إذا شبف زوجتف بظفر مـ تحرم طؾقف مـ ذوي محارمف؟9ة ]مسلل

 627 .......................... [: إذا شبف امرأتف بظفر مـ تحرم طؾقف ممقًتا؟1٢مسللة ]

 627 ....................................... [: إذا قال: أكت طظَّ كظفر أبل؟11مسللة ]

 627 ............................... [: لق قال: أكت طظ كلمل، أو مثؾ أمل؟12مسللة ]

 628 ....................... طالق؟[: إذا قال: أكت طظ كظفر أمل. وكقى ال13مسللة ]

 629 ................................. [: إذا شبف طضًقا مـ امرأتف بظفر أمف؟14مسللة ]

 63٢ ..................... [: لق شبف امرأتف بعضق مـ أطضاء أمف غقر الظفر؟15مسللة ]

 631 ............................. [: إذا ضاهر مـ امرأة أجـبقة، ثؿ تزوجفا؟16مسللة ]

 632 ............................................... [: تعؾقؼ الظفار بشرط.17مسللة ]

 634 .................................. [: هؾ يصح أن يؽقن الظفار ممقًتا؟18مسللة ]

 634 ....................... [: ققل الرجؾ: أكت طظ كظفر أمل إن شاء اهلل.19لة ]مسل

 635 .........................[: هؾ لؾؿظاهر أن يؼرب امرأتف قبؾ أن يؽػر؟2٢مسللة ]



 746 ؾتس ايع٬ّ يف زضاغ١ أذازٜث بًٛؽ املطاّ  

 636 ............................... [: الؿباشرة بؿا دون الجؿاع يف الػرج؟21مسللة ] 

 637 ........................................... [: متك تجب طؾقف الؽػارة؟22مسللة ]

 641 ... ؼط الظفار؟[: إذا ضاهر الرجؾ مـ زوجة لف أمة، ثؿ مؾؽفا، ففؾ يس23مسللة ]

 642 .................................. [: إذا ضاهر مـ كسائف بؽؾؿة واحدة؟24مسللة ]

 643 .... [: إذا ضاهر مـ امرأتف، ثؿ قال لألخرى: وأكت شريؽتفا، أو مثؾفا؟25مسللة ]

َٗاِز ٌَ َتَتَعًُّل ِبَهفَّاَزِة ايظِّ َََشاِئ  644 ........................................... َفِصٌ ِفٞ 

كان قادًرا طىل إول. [: كػارة الظفار بثالثة أمقر ٓ يجزئ الثاين مـفؿا إذا1مسللة ]

 .................................................................................. 644 

 644 .................. [: إذا وجد ثؿـ الرقبة وهق محتاج إلقف لـػؼٍة وكحقها؟2مسللة ]

 645 .......................... [: إذا وجد ثؿـ الرقبة، ومل يجد رقبة يشتريفا؟3مسللة ]

 645 .................................. [: إن وجد رقبة ُتباع بزيادة طىل ثؿـفا؟4مسللة ]

 646 .................................... [: وجقب التتابع يف صقام الشفريـ.5مسللة ]

 646 .............................. ذا أصاب امرأتف يف أثـاء مدة الشفريـ؟[: إ6مسللة ]

 647 ......................................... [: إذا أصاب امرأتف هناًرا كاسًقا؟7مسللة ]

 648 ...................... [: إن وصئ امرأتف إخرى التل مل يظاهر مـفا لقالً؟8مسللة ]

 648 ....................... [: التتابع يف اإلصعام، ووصئ امرأتف أثـاء اإلصعام.9مسللة ]

 649 .......................... ام؟[: هؾ تجزئ الؼقؿة مـ الؿال بدل اإلصع1٢مسللة ]

 649 .................................................. [: مصر ف اإلصعام.11مسللة ]

 649 ........... [: إذا تخؾؾ الشفريـ الؿتتابعقـ صقم رمضان، وأيام العقد؟12مسللة ]

 649 ............................................. [: إذا كان الؿظاهر طبًدا؟13مسللة ]



ََُػا٥ٌٔ  َٚاٞي ُِٛعَٛعأت  َُ ِِٗطُؽ اٞي  747 ٜؾ

 65٢ ............. [: فنن طجز العبد طـ العتؼ والصقام، ففؾ طؾقف اإلصعام؟14مسللة ] 

 651 ..................................... [: الققت الذي تعتبر فقف الؽػارة؟15مسللة ]

 652 ...................................................... [: اشتراط الـقة.16مسللة ]

 652 ............................................ [: مـ وصئ قبؾ أن يؽػر؟17مسللة ]

 653 ...................... [: إذا قالت الؿرأة لزوجفا: أكت طظ كظفر أبل؟18مسللة ]

 653 ...................................... [: وهؾ طؾقفا الؽػارة لظفارها؟19مسللة ]

 654 ................................ [: إذا كرر الظفار مـ زوجة لف واحدة؟2٢مسللة ]

 655 ............. ؽقن حؽؿف كحؽؿ اإليالء؟[: إذا مل يؽػر الؿظاهر، ففؾ ي21مسللة ]

ِٕ  656 ....................................................................... َباُب ايًَِّعا

 656 ........................................................ [: معـك الؾعان.1مسللة ]
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ََُساّ ُِٜح ُبًُِٛغ اِي ِِٗسُض َأَحاِد  7٢5 ..................................................... َف

ََُشاِئٌ َٚاِي ُِٛضَٛعاِت  َُ ِِٗسُض اِي  712 ................................................... َف



 

 يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ

 سسٜجٝا ٚؾكٗٝا َع شنط بعض املػا٥ٌ املًشك١

 

 تأليف

 أبي عبداهلل حمند بً علي بً حزاو الفضلي البعداىي
 يف زاض اؿسٜح بسَاز

 

 التاسعاجلزء 
 نتاب احُلُدود -تابع ِنَتاب  الطَّالم 

ُة َواإلْحَداُد َوآْستِْبَراُء  َض  -الِعدَّ َيات – الَحَضاَكة – الـََّػَؼات –اع الرَّ مِ  َدْطَقى - الدِّ  الدَّ

اكِل  -اكِل َوَقْتُؾ الُؿْرَتدِّ الَج  قَِتاُل  - الَبْغِل  َأْهؾِ  قَِتاُل  - َوالَؼَساَمةِ   َحدُّ الَؼْذِف  -َحدُّ الزَّ

رَِقِة  اِرِب َوبََقاُن الُؿْسؽِر  -َحدُّ السَّ ائِؾ التَّْعِزيُر ُوُحْؽؿ -َحدُّ الشَّ  الصَّ

 



 2  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 

 

 

 

 



ِِٝط َشٔيَو ََٚغ َٚاالِغٔتِبَطا٤ٔ  َٚاإلِسَساز   3 َباُب ائعٖس٠ٔ 

 
 

 

 

 

 

 



 4  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ِِٝط َشٔيَو ََٚغ َٚاالِغٔتِبَطا٤ٔ  َٚاإلِسَساز   5 َباُب ائعٖس٠ٔ 

 
 َواالِسِتِبَساِء َوَغِيِس َذِلَوَباُب الِعدَِّة َواإلِحَداد 

 معيى العدة:
ملخقذة مـ العدد: ٓشتؿالفا طىل طدد مـ إيام، أو إقراء،  ايعس٠ يف ايًػ١:

 أو إشفر.

وجفا، أو اسؿ لؿدة تتربص هبا الؿرأة طـ التزويج بعد وفاة ز ٚيف ايؿطع:

 فراقف لفا.

 سهِ ايعس٠. ص:1ط َػأي١

العدة مـ القفاة، والطالق باإلمجاع: لؼقلف تعاىل: يجب طىل الؿرأة 

   ۈ ۈ﴿، وققلف تعاىل: [228البؼرة: ] ﴾چ چ چ    ڃ ڃ﴿

، [4الطالق: ] ﴾ى  ې ې  ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ

البؼرة: ] ﴾ڀ   پ پ  پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿وققلف: 

 .[4الق: الط] ﴾وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ﴿، وققلف: [234

 أحاديث الباب أتقة. َمو السهة:

واإلمجاع واقع طىل وجقب العدة يف الجؿؾة، وأمجعقا طىل أنَّ الؿطؾؼة قبؾ 

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ﴿الؿسقس ٓ طدة طؾقفا: لؼقلف تعاىل: 

.[49إحزاب:] ﴾ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ     ڈ
(1)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (11/7-8.)البقان (11/193-194 )الؿغـلاكظر:  (1)



 6  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
 ٌٖ ػب ايعس٠ ع٢ً ايص١َٝ َٔ ظٚدٗا املػًِ، أٚ ايصَٞ؟ ص:2ط َػأي١

  مجفقر العؾؿاء طىل وجقب العدة طؾقفا: لعؿقم أيات السابؼة، وٕنَّ العدة

 لؾزوج فقفا حؼ.

 .وقال أبق حـقػة: ٓ طدة طؾقفا: ٕهنؿ لقسقا مخاصبقـ بػروع الديـ 

، وطدهتا طدة الؿسؾؿة طـد أمحد، والشافعل، وأبل ًانصحيح قٌل اجلًيٌز

 طبقد، وأبل ثقر، والثقري وغقرهؿ.

 بحقضة. وُأجقب طـف بعؿقم أية. ، فؼال: تعتد مـ القفاةوخالػ مالؽ
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (11/194.)الؿغـلاكظر:  (1)



ِِٝط َشٔيَو ََٚغ َٚاالِغٔتِبَطا٤ٔ  َٚاإلِسَساز   7 َباُب ائعٖس٠ٔ 

 
ـِ َمْخَرَمَة  (0011) ـِ الِؿْسَقِر ْب َبْعَد َوَفاةِ  ُكِػَسْت  َأنَّ ُسبَقَْعَة إَْسَؾِؿقََّة  َط

. َرَواُه ، َفاْستَْلَذَكتُْف أَْن َتـْؽَِح، َفَلذَِن َلَفا، َفـََؽَحْت ملسو هيلع هللا ىلصَزْوِجَفا بَِؾقَاٍل، َفَجاَءِت الـَّبِلَّ 

الُبَخاِري  
(1)

ـِ ، َوَأْصُؾُف فِل  ِحقَحقْ  . (2)الصَّ

ـَ َلقَْؾًة.  َزْوِجَفا بَِلْرَبِعق
َوفِل َلْػٍظ: َأكََّفا َوَضَعْت َبْعَد َوَفاةِ

(3)
 

َج َوِهَل فِل َدمَِفا، َغقْرَ  َٓ َأَرى َبْلًسا َأْن َتَزوَّ : ، َو ْهِري  َٓ  َوفِل َلْػٍظ لُِؿْسؾٍِؿ، َقاَل الز  َأكَُّف 

َيْؼَرُبَفا َزْوُجَفا َحتَّك َتْطُفَر.
(4)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 مع ذكر بعض املسائل امللحقة

قبؾ الشروع يف الؽالم طىل طدة الحامؾ كذكر طدة الحائؾ إن شاء اهلل  تهبٌّ:

 .تعاىل وتحت ذلؽ مسائؾ كثقرة

ػٗا، ؾٌٗ عًٝٗاا ايعاس٠   إشا خال ايطدٌ باَطأ٠ بعس ايٓهاح ٚمل مي ص:1ط َػأي١

 إشا طًكٗا؟

  ۅ ۅ﴿مجفقر العؾؿاء طىل وجقب العدة طؾقفا، واستدلقا طىل ذلؽ بأية 

رها مجٌع مـ الصحابة والتابعقـ بلهنا تشؿؾ [237البؼرة: ] ﴾ ۉ ۉ ، وقالق: فسَّ

 الجؿاع، ومؼدماتف، والخؾقة هبا.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 5325أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

( مـ حديث أم سؾؿة وسبقعة 1484( )1485(، ومسؾؿ )5319( )5318أخرجف البخاري ) (2)

 . إسؾؿقة

 (. 4959)أخرجف البخاري برقؿ  (3)

 (. 56( )1484أخرجف مسؾؿ طؼب الحديث ) (4)



 8  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

  طؾقفا طدة:  وذهب الشافعل يف ققلف الجديد، وبعض أهؾ العؾؿ إىل أكف لقس

 ًىرا انقٌلالجؿاع.  ﴾ۉ ۉ ۅ ۅ﴿لظاهر أية، قال: والؿؼصقد بؼقلف 

، وقد تؼدمت الؿسللة طـد الؽالم طىل ثبقت الؿفر لفا بذلؽ يف باب انصحيحهق 

الصداق مـ كتاب الـؽاح.
(1)

 

 نِ عس٠ املطًك١ اؿا٥ٌ؟ ص:2ط َػأي١

 ٓ خالف بقـ أهؾ العؾؿ أنَّ طدهتا ثالثة قروء إذا كاكت حرة.

 ؾػقا فقؿا إذا كاكت أمة، وسقليت الؽالم طىل ذلؽ، واختؾػقا أيًضا يف واخت

 بقان معـك )الؼرء(، وستليت الؿسللة أيًضا إن شاء اهلل تعاىل.

 ﴾چ چ چ    ڃ ڃ﴿والدلقؾ طىل ما ذكر ققلف تعاىل: 

 ، ومثؾف لق كاكت الطؾؼة بائـة طـد طامة أهؾ العؾؿ.[228البؼرة:]

الؿعروف طـد مـ بؾغـا ققلف مـ العؾؿاء: فنن  : هذا هق قال شيخ اإلصالو

ففذا وجٌف ققي. .كان إمجاًطا ففق الحؼ وإن وجد مـ قال: طؾقفا آستبراء فؼط
(2)

 

 إٕ ناْت املطًك١ اؿا٥ٌ ممٔ ال ؼٝض؟ ص:3ط َػأي١

 ٴۇ   ۈ ۈ﴿أمجع أهؾ العؾؿ طىل أن طدهتا ثالثة أشفر: لؼقلف تعاىل: 

 .[4الطالق: ] ﴾ى  ې ې  ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (11/7-8.)البقان (11/197-198 )الؿغـلاكظر:  (1)

زاد (، واكظر لزاًما 32/342) الػتاوى (11/14 ،27 )البقان (11/199 )الؿغـلاكظر:  (2)

  (5/673.)الؿعاد



ِِٝط َشٔيَو ََٚغ َٚاالِغٔتِبَطا٤ٔ  َٚاإلِسَساز   9 َباُب ائعٖس٠ٔ 

 
 نن كان الطالق يف أول الفالل: اطُتبر ثالثة أشفر بإهؾة: لؼقلف تعاىل: ف

، وإن وقع الطالق [189البؼرة: ] ﴾﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓۓ ے  ے﴿

يف أثـاء الشفر: اطتدت بؼقتف، ثؿ اطتدت شفريـ بإهؾة، ثؿ اطتدت مـ الشفر 

ل الثالث تؿام ثالثقـ يقًما، هذا مذهب أمحد، ومالؽ، والشافعل، وإوزاط

 وغقرهؿ.

  وقال أبق حـقػة: تؼضل ما فاهتا مـ الشفر إول، ولقس طؾقفا تؿام الثالثقـ

ا.  إٓ إذا كان الشفر تامًّ

  الشفر يؽقن »وقال ابـ حزم: طؾقفا أن تعتد سبعة وثؿاكقـ يقًما: لؾحديث

 .«تسعة وطشريـ يقًما

 .وقال بعض الحـابؾة، وابـ بـت الشافعل: طؾقفا تسعقن يقًما 

، واهلل أطؾؿ.أقسب انقٌل األًل :ُ قهد
(1)

 

 ٌٖ ؼتػب ايػاعات؟ ص:4ط َػأي١

 .تحتسب طـد أكثر أهؾ العؾؿ، وهق مذهب الشافعل، وأمحد وغقرهؿ 

  وقال مالؽ، وإوزاطل، وابـ حامد الحـبظ: ٓ تحتسب بالساطات، وإكؿا

تحتسب بلول الؾقؾ والـفار: فنن صؾؼفا هناًرا: احتسبت مـ أول الؾقؾ الذي يؾقف، 

ؼفا لقاًل: احتسبت بلول الـفار الذي يؾقف: ٕنَّ حساب الساطات يشؼ، وإن صؾ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1998.)الؿحىل (11/27 )البقان (11/257 )الؿغـلاكظر:  (1)



 15  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 فسؼط اطتباره. 

: فال تجقز [4الطالق: ] ﴾ ې ې ۉ﴿واستدل الجؿفقر بؼقلف تعاىل: 

ا يؼقـًا أو استظفاًرا: فال وجف  الزيادة طؾقفا بغقر دلقؾ وحساب الساطات مؿؽـ إمَّ

لؾزيادة طىل ما أوجبف اهلل تعاىل.
(1)

 

ٓ٘ا ؼٝض ؾٝ٘ ايٓػا٤، ؾًِ ؼض؟إشا  ص:5ط َػأي١  بًػت ايؿتا٠ غ

 كالخامسة طشرة، أو العشريـ.

  فؿذهب الشافعل، ومالؽ، وأبل حـقػة أهنا تعتد بالشفقر: ٕهنا تشؿؾفا

 أية.

  وقال أمحد: تؼعد مدة الحؿؾ غالبًا. ثؿ تعتد بعده بثالثة أشفر، روى هذا

 الؼقل طـف أبق صالب، وخالػف غقره.

، واهلل أطؾؿ.األًل لًانصحيح انقٌ
(2)

 

إشا ؾطعت ايكػري٠ باالعتساز باألؾٗط، ثِ بًػت احملٝض، ٚضأت  ص:6ط َػأي١

 ايسّ؟

  طامة أهؾ العؾؿ طىل أهنا تستؼبؾ العدة بالؼروء، ولق مل يبؼ مـ طدهتا إٓ يقم

 واحد.

ـُ  قال ابً قدامة َْمَصاِر، مِـُْفْؿ: َسِعقُد ْب ْٕ ِة ُطَؾَؿاِء ا : َوَهَذا َقْقِل َطامَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1998.)الؿحىل (11/27 )البقان (11/258 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (11/28.)البقان (11/212 )الؿغـلاكظر:  (2)



ِِٝط َشٔيَو ََٚغ َٚاالِغٔتِبَطا٤ٔ  َٚاإلِسَساز   11 َباُب ائعٖس٠ٔ 

 
، ا ، َوالثَّْقِري  ْهِري  ، َوالز  ، َوالـََّخِعل  ْعبِل  ، َوُمَجاِهٌد، َوَقتَاَدُة، َوالشَّ ـُ ْلـُؿَسقِِّب، َواْلَحَس

ْأِي، َوَأْهُؾ اْلـَؿِديـَِة،  ، َوإِْسَحاُق، َوَأُبق ُطبَقٍْد، َوَأْصَحاُب الرَّ افِِعل  َوَمالٌِؽ، َوالشَّ

 َ
ِ
ـْ اْلَحقِْض، َفنَِذا ُوِجَد اْلـُؿبَْدُل َبَطَؾ ُحْؽُؿ َوَأْهُؾ اْلبَْصَرةِ: َوَذلَِؽ ٕ ُفقَر َبَدٌل َط نَّ الش 

 ه.ا[228البؼرة: ] ﴾چ چ چ    ڃ ڃ﴿اْلبََدِل، َولَِؼْقلِِف َتَعاَلك: 

 ه: قال أصحابـا: وهذا إمجاع ٓ خالف فقف.االبقانيف  قال الِعنزاىي

إىل الؼقل إول.ثؿ رجع  الؿحىلوقد خالػ ابـ حزم يف  ُ :قهد
(1)

 

(: َوَيْؾَزُمَفا َأْن َتْعتَدَّ بِثَاَلِث ِحقٍَض 11/225) الؿغـليف   قال ابً قدامة

ـْ الط ْفِر 
َْصَفاُر، َفَفْؾ َتْعتَد  بَِؿا َمَضك مِ ْٕ إْن ُقْؾـَا: اْلُؼُروُء اْلَحقُْض. َوإِْن ُقْؾـَا: اْلُؼُروُء ا

 َوْجَفاِن:َقبَْؾ اْلَحقِْض ُقْرًءا؟ فِقِف 

َُا: ُٖ ـَ  َأَسُس ْفَر َبقْ َكَُّف ُصْفٌر اْكتََؼَؾْت مِـُْف إَلك َحقٍْض، َفَلْشبََف الط 
ِ
َتْعتَد  بِِف: ٕ

. ـِ  اْلَحقَْضتَقْ

:ْٞٔ ـَ  َٚايٖجا ْفُر َبقْ َنَّ اْلُؼْرَء ُهَق الط 
ِ
ٕ : افِِعلِّ َٓ َتْعتَد  بِِف. َوُهَق َضاِهُر َكاَلِم الشَّ

ـِ  ـْ ُقْرًءا.َحقَْضتَقْ ْمُف َحقٌْض: َفَؾْؿ َيُؽ  . َوَهَذا َلْؿ َيتََؼدَّ

ُفقِر، ُثؿَّ َحاَضْت َبْعَدَها َوَلْق بَِؾْحَظٍة: َلْؿ َيْؾَزْمَفا  ُتَفا بِالش  ا إْن اْكَؼَضْت ِطدَّ َفَلمَّ

ةِ، َكَالَّ  ُف َمْعـًك َحَدَث َبْعَد اْكِؼَضاِء اْلِعدَّ َكَّ
ِ
ةِ: ٕ تِل َحاَضْت َبْعَد اْكِؼَضاِء اْستِئْـَاُف اْلِعدَّ

ـٍ َصِقيٍؾ.ا ةِ بَِزَم ه.اْلِعدَّ
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2555.)الؿحىل (11/29 )البقان (11/225 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (11/29.)البقانواكظر:  (2)



 12  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
 ايػٔ اييت تكبض ؾٝ٘ املطأ٠ َٔ اآلٜػات؟ ص:7ط َػأي١

 اختؾػ العؾؿاء يف تحديد ذلؽ:

  ،فؿـفؿ مـ قال: حده مخسقن سـة. وهق ققل إسحاق، وأمحد يف رواية

ثر مل كؼػ . وهق أطائشة: لـ ترى الؿرأة يف بطـفا ولًدا بعد مخسقـواحتجقا بؼقل 

 لف طىل إسـاد.

 .وقال بعضفؿ: حده ستقن سـة. وهق ققل أمحد يف رواية، وبعض الشافعقة 

 .وطـ أمحد رواية ثالثة أنَّ كساء العجؿ مخسقن، وكساء العرب ستقن سـة 

  وطـف رواية أنَّ ما بعد الخؿسقـ إىل الستقـ مشؽقك: فنن تؽرر بعد

 الخؿسقـ: ففق حقض.

 ف يعرف بقلس أقارهبا. وطـف ققل: يعتبر بقلس مجقع والؿشفقر طـ الشافعل أك

 الـساء.

  وأصحاب مالؽ مل يحددوا سـ اإلياس بحدٍّ البتة، وهق اختقار شقخ

هق أْن  ﴾ ۈ ۈ﴿اإلسالم، وابـ الؼقؿ، بؾ الـساء يختؾػـ، والؿراد بأية 

تقلس الؿرأة مـ كػسفا: ٕنَّ القلس ضد الرجاء، فنذا كاكت الؿرأة قد يئست مـ 

ٓ الحقض ومل ترجف: ففل آيسة، وإن كان لفا أربعقن أو كحقها، وغقرها قد 

تقلس مـف، وإن كان لفا مخسقن.
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرح الؿؿتع (11/25-26 )البقان (11/215 )الؿغـل (5/657- )زاد الؿعاداكظر:  (1)

(5/676.) 



ِِٝط َشٔيَو ََٚغ َٚاالِغٔتِبَطا٤ٔ  َٚاإلِسَساز   13 َباُب ائعٖس٠ٔ 

 
وأقؾ سـ تحقض فقف الؿرأة تسع سـقـ: ٕنَّ الؿرجع فقف إىل القجقد، 

وقد وجد مـ تحقض لتسع، وقد تؼدم ذلؽ يف كتاب الحقض، وإن وجدت مـ 

 الصحقح، قالف ابـ طثقؿقـ.بف طىلحاضت لثؿان: فقعتبر 
(1)

 

إشا طًل اَطأتا٘ ٖٚاٞ ممأ ؼاٝض، ثاِ اضتؿاع سٝهاٗا ال تاسضٟ          ص:8ط َػأي١

 َا ضؾع٘؟

  ٓتسعة أشفر: فنن استبان هبا محؾ وإ ًٓ أكثر أهؾ العؾؿ طىل أهنا تتربص أو

فتعتد ثالثة أشفر طدة أيسة، وهذا ققل مالؽ، وأمحد، والشافعل يف أحد ققلقف، 

الشافعل: هذا قضاء طؿر بقـ الؿفاجريـ  ، قالوقضك بذلؽ طؿر 

 وإكصار ٓ يـؽره مـفؿ مـؽر طؾؿـاه.

  وقال الشافعل يف ققل: تتربص أربع سـقـ أكثر مدة الحؿؾ، ثؿ تعتد بثالثة

 أشفر: ٕنَّ هذه الؿدة هل التل يتقؼـ هبا براءة رمحفا: فقجب اطتبارها احتقاًصا.

 يف طدة أبًدا حتك تحقض، أو تبؾغ  وذهب مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ إىل أهنا تؽقن

سـ اإلياس، وهذا ققل الشافعل يف الجديد، وأبل حـقػة، وهق ققل جابر بـ 

زيد، وططاء، وصاوس، والشعبل، والـخعل، والزهري، وأبل الزكاد، والثقري، 

 وأبل طبقد.

: ويف هذا الؼقل ضرر طظقؿ طؾقفا: فنهنا تؿؽث  قال شيخ اإلصالو

أو أربعقـ سـة ٓ تتزوج، ومثؾ هذا الحرج مرفقع طـ إمة، طشريـ، أو ثالثقـ، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/676.)الشرح الؿؿتع (11/211 )الؿغـلاكظر:  (1)



 14  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 هوإكؿا الالئل يئسـ مـ الؿحقض يعتددن ثالثة أشفر بـص الؼرآن، وإمجاع إمة.ا 

ا مع ما فقف مـ الضرر الذي ٓ  (34/24 وقال (: وهذا ققٌل ضعقػ جدًّ

 هتليت الشريعة بؿثؾف.ا

(، وهق مـ 2/582) صنالؿقأثر طؿر الؿذكقر أخرجف مالؽ يف  ُ :قهد

إلسالم، وابـ الؼقؿ، صريؼ: سعقد بـ الؿسقب طـف، وهذا الؼقل اختاره شقخ ا

أطؾؿ. واهلل
(1)

 

(: َفنِْن َطاَد اْلَحقُْض إَلقَْفا 11/215) الؿغـليف   قال ابـ قدامة

ْكتَِؼاُل إَلك اْلُؼُروِء:
ِ
ـَِة، َوَلْق فِل آِخرَها: َلِزَمَفا آ َْصُؾ، َفبََطِؾ بَِفا  فِل السَّ ْٕ َكََّفا ا

ِ
ٕ

َتَفا  َنَّ ِطدَّ
ِ
ُحْؽُؿ اْلبََدِل، َوإِْن َطاَد َبْعَد ُمِضقَِّفا َوكَِؽاِحَفا، َلْؿ َتُعْد إَلك اْلُؼُروِء: ٕ

ِغقَرُة بِثَاَلَثةِ  ْت الصَّ ِة كَِؽاِحَفا، َفَؾْؿ َتبُْطْؾ، َكَؿا َلْق اْطتَدَّ  اْكَؼَضْت، َوَحَؽْؿـَا بِِصحَّ

ـَِة، َوَقبَْؾ كَِؽاحَفا، َفِػقِف  َجْت، ُثؿَّ َحاَضْت، َوإِْن َحاَضْت َبْعَد السَّ َأْشُفٍر، َوَتَزوَّ

 اكتفك الؿراد. َوْجَفاِن.

 إشا اضتؿع اؿٝض بعس إٔ سانت سٝه١، أٚ سٝهتني؟ ص:9ط َػأي١

: وإن حاضت حقضة، أو حقضتقـ، ثؿ ارتػع مختصرهيف   قال اخِلَزِقي

 هعف: مل تـؼض طدهتا إٓ بعد سـة مـ وقت اكؼطاع الحقض.احقضفا ٓ تدري ما رف

ـْ ُطَؿَر - (11/217الؿغـليف   قال ابً قدامة (: َوَذلَِؽ لَِؿا ُرِوَي َط

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زاد  (34/19-23 )مجؿقع الػتاوى (11/24-26 )البقان (11/214 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (5/158.)الؿعاد



ِِٝط َشٔيَو ََٚغ َٚاالِغٔتِبَطا٤ٔ  َٚاإلِسَساز   15 َباُب ائعٖس٠ٔ 

 
  َٓ ، َفاْرَتَػَع َحقُْضَفا  ـِ ُف َقاَل فِل َرُجٍؾ َصؾََّؼ اْمَرَأَتُف، َفَحاَضْت َحقَْضًة َأْو َحقَْضتَقْ َأكَّ

ـْ بَِفا َحْؿٌؾ، َتْعتَد  بِثَاَلَثِة َأْشُفٍر، َتْدِري َما َرَفعَ  ُف: َتْجؾُِس تِْسَعَة َأْشُفٍر، َفنَِذا َلْؿ َيْستَبِ

ـَ  ـَ الُؿَفاِجِري ـُ الُؿـِْذِر: َقَضك بِِف ُطَؿُر َبقْ َٓ َكْعِرُف َلُف ُمَخالًِػا. َقاَل اْب َفَذلَِؽ َسـٌَة. َو

َْكَصاِر، َوَلْؿ ُيـْؽِْرُه ُمـْؽِرٌ  ْٕ  ، وأثر طؿر تؼدم تخريجف.ه.اَوا

 إشا اضتؿع اؿٝض يعاضض َٔ ضناع، أٚ َطض، أٚ حنٛٙ؟ ص:11ط َػأي١

(: إن كان قد ارتػع حقضفا بؿرض، أو 34/23)  قال شيخ اإلصالو

 هرضاع: فنهنا تتربص حتك يزول العارض، وتحقض باتػاق العؾؿاء.ا

ام مرة: ومثؾف إن كاكت طادهتا متباطدة، كلن تؽقن مـ طادهتا أن تحقض يف الع

 فنهنا تـتظر حتك يؿر طؾقفا ثالثة قروء.

: وٓ كعؾؿ يف هذا مخالًػا. قال ابً قدامة
(1)

 

إشا أتبع ايتطًٝك١ األٚىل بتطًٝكا١ أخاط٣ يف ايعاس٠ ؾٗاٌ تعتاس       ص:11ط َػأي١

 َٔ ايطالم األٍٚ أّ ايجاْٞ؟

الجؿفقر مـ أهؾ العؾؿ طىل أهنا تقاصؾ طدهتا مـ إول: ٕكف صالق 

 اجعة. واختاره ابـ الؿـذر.صحقح، مل تحصؾ مـف مر

وحؽل طـ خالس بـ طؿرو: أهنا تعتد مـ الطالق الثاين، وهق ققل ضعقػ، 

طدم  ًانصحيحوهذه الؿسللة مبـقة طىل صحة الطالق الؿتعاقب بدون مراجعة، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (11/22.)البقان (11/216 ،218-219 )الؿغـلاكظر:  (1)



 16  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
وققع الثاكقة حتك يػصؾ بقـفا وبقـ إوىل بؿراجعة كؿا بقـاه سابًؼا.

1))
 

 قاضت َٔ اآلٜػات؟إشا سانت سٝه١، أٚ سٝهتني، ثِ  ص:12ط َػأي١

(: َوَلْق َحاَضْت َحقَْضًة أَْو 11/225-221) الؿغـليف   قال ابً قدامة

ـْ  ، ُثؿَّ َصاَرْت مِ ـِ ُؼ  َحقَْضتَقْ َٓ ُتَؾػَّ َة  َنَّ اْلِعدَّ
ِ
َة بِثَاَلَثِة َأْشُفٍر: ٕ يَِساِت، اْستَْلَكَػْت اْلِعدَّ ْٔ ا

َر إْتَؿامُ  ، َوَقْد َتَعذَّ ـِ ـْ ِجـَْسقْ
َْشُفِر.امِ ْٕ  الؿراده َفا بِاْلَحقِْض، َفَقَجَب َتْؽِؿقُؾَفا بِا

 عس٠ املتٛؾ٢ عٓٗا ٖٚٞ سا٥ٌ؟ ص:13ط َػأي١

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿قال اهلل طزوجؾ يف كتابف الؽريؿ: 

 .[234البؼرة: ] ﴾ڀ   پ پ  پ

َة  (11/223الؿغـليف   قال ابً قدامة (: َأْجَؿْع َأْهُؾ اْلِعْؾِؿ َطَؾك َأنَّ ِطدَّ

ةِ  ًٓ بَِفا  اْلُحرَّ ـْ َوَفاةِ َزْوِجَفا َأْرَبَعُة َأْشُفٍر َوَطْشٌر، َمْدُخق
الُؿْسؾَِؿِة َغقِْر َذاِت اْلَحْؿِؾ مِ

َأْو َغقَْر َمْدُخقٍل بَِفا، َسَقاٌء َكاَكْت َكبِقَرًة َبالَِغًة َأْو َصِغقَرًة َلْؿ َتبُْؾْغ: َوَذلَِؽ لَِؼْقلِِف 

، ﴾ڀ   پ پ  پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿َتَعاَلك: 

ِخرِ َأْن ُتِحدَّ َطَؾك َمقٍِّت َفْقَق »: ملسو هيلع هللا ىلصَوَقاَل الـَّبِل   ْٔ ـُ بَِاهلل َواْلَقْقِم ا  ُتْمِم
ْمَرَأةٍ

ِ
َٓ َيِحؾُّ ٓ

َّٓ َطَؾك َزْوٍج، َأْربََعَة َأْشُفرٍ َوَطْشًرا ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف. «َثََلٍث، إ
(2)

.ها
(3)

 

  ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ﴿أية إخرى:  تهبٌّ:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (9/531)إوسطكظر: ا (1)

 (.1155برقؿ ) البؾقغسقليت يف  (2)

  (11/34.)البقانواكظر:  (3)



ِِٝط َشٔيَو ََٚغ َٚاالِغٔتِبَطا٤ٔ  َٚاإلِسَساز   17 َباُب ائعٖس٠ٔ 

 
، هذه أية مـسقخة طـد مجفقر [245]البؼرة:﴾ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

العؾؿاء بأية السابؼة، وذهب بعضفؿ، مـفؿ: مجاهد إىل أهنا محؿقلة طىل 

، وقد ًانصحيح قٌل اجلًيٌزآستحباب فقؿا زاد طىل إربعة إشفر والعشر، 

كػعـل اهلل،  فتح الؿـان فقؿا صح مـ مـسقخ الؼرآنبقـت ذلؽ يف كتابل 

 ـ بف.والؿسؾؿق

 عس٠ اؿاٌَ املطًك١. ص:14ط َػأي١

(: َأْجَؿَع َأْهُؾ اْلِعْؾِؿ فِل َجِؿقِع 11/227) الؿغـليف   قال ابً قدامة

ُتَفا بَِقْضِع َحْؿؾَِفا. َوَكَذلَِؽ ُكؾ   َؼَة اْلَحامَِؾ َتـَْؼِضل ِطدَّ َْطَصاِر َطَؾك َأنَّ اْلـُؿَطؾَّ ْٕ ا

 هُمَػاَرَقٍة فِل اْلَحقَاةِ.ا

 ﴾ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ﴿اهلل تعاىل: ودلقؾ ذلؽ ققل 

.[4الطالق: ]
(1)

 

 عس٠ اؿاٌَ املتٛؾ٢ عٓٗا ظٚدٗا. ص:15ط َػأي١

(: َوَأْجَؿُعقا َأْيًضا َطَؾك 11/227) الؿغـليف   قال أبو حمند بً قدامة

ـَ َطبَّاسٍ  َّٓ اْب َأنَّ اْلـُؿتََقفَّك َطـَْفا َزْوُجَفا إَذا َكاَكْت َحاماًِل، َأَجُؾَفا َوْضُع َحْؿؾَِفا، إ
(2)

 ،

ـِ  ََجَؾقْ ْٕ ـْ َوْجٍف ُمـَْؼطٍِع َأكََّفا َتْعتَد  بَِلْقَصك ا
ـْ َطؾِلٍّ مِ َوُرِوَي َط

(3)
ـَابِِؾ  . َوَقاَلُف َأُبق السَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  (9/527)إوسط (11/9)  البقانواكظر:  (1)

 ( بنسـاد صحقح.1518(، وسعقد بـ مـصقر )4/296أخرجف ابـ أبل شقبة ) (2)

طـ طظ، والشعبل قال (، مـ صريؼ الشعبل، 1519( )1517أخرجف سعقد بـ مـصقر ) (3)

  =( 4/297. ولؽـ لف صريؼ أخرى طـد ابـ أبل شقبة )واحًداالدارقطـل: مل يسؿع مـ طظ إٓ حديًثا 



 18  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
 الـَّبِلِّ ا

ـُ َبْعَؽٍؽ فِل َحقَاةِ َقْقَلفُ  ملسو هيلع هللا ىلص، َفَردَّ َطَؾقِْف الـَّبِل  ملسو هيلع هللا ىلصْب
(1)

ـَ  ـْ اْب ، َوَقْد ُرِوَي َط

َع إَلك َقْقِل اْلَجَؿاَطةِ َطبَّاٍس َأكَُّف َرَج 
(2)

ـُ   ا َبَؾَغُف َحِديُث ُسبَقَْعَة، َوَكِرَه اْلَحَس َلـؿَّ

َٓ َتـَْؼِضل  َتَفا  ادٍ، َوإِْسَحاَق أَنَّ ِطدَّ ـْ َحؿَّ ْعبِل  َأْن َتـْؽَِح فِل َدمَِفا. َوُيْحَؽك َط َوالشَّ

 َحتَّك َتْطُفَر.

ـْ َوَفاةِ َوَأَبك َسائُِر َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ َهذَ  قال:
ا اْلَؼْقَل، َوَقاُلقا: َلْق َوَضَعْت َبْعَد َساَطٍة مِ

ـْ كَِػاِسَفا 
َٓ َيَطُمَها َزْوُجَفا َحتَّك َتْطُفَر مِ ـْ 

َج، َوَلؽِ َزْوجَفا: َحؾَّ َلَفا َأْن َتتََزوَّ

 .﴾وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ﴿َوَتْغتَِسَؾ: َوَذلَِؽ لَِؼْقِل اهلل َتَعاَلك: 

 .اكتفك الؿراد

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ه أية تخصص طؿقم أية: وهذ ُ :قهد

: فتؽقن هذه أية خاصة بغقر [234البؼرة: ] ﴾ڀ   پ پ  پ پ

يؼقل: مـ شاء   الحامؾ بدلقؾ حديث سبقعة إسؾؿقة، وكان ابـ مسعقد

باهؾتف ٕكزلت سقرة الـساء الؼصرى بعد إربعة أشفر وطشر.
(3)

يعـل بذلؽ أنَّ  

مخصص لمية التل يف البؼرة. ﴾ائ ائ﴿ققلف تعاىل يف سقرة الطالق 
(4)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .فقف: طـعـة ابـ إسحاق: فإثر ثابت طـف  =

 (.1484(، ومسؾؿ برقؿ )5318أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

بـ طباس، ومل يسؿع مـف، ويف (، مـ صريؼ: طظ بـ أبل صؾحة، طـ ا7/427أخرجف البقفؼل ) (2)

 اإلسـاد إلقف: طبداهلل بـ صالح، وهق ضعقػ.

[ بنسـاد صحقح، وهق أيًضا طـد أبل داود 4أخرجف ابـ جرير يف تػسقر سقرة الطالق ]آية: (3)

 (.3521(، والـسائل )2357)

  (11/37-.)البقانواكظر:  (4)



ِِٝط َشٔيَو ََٚغ َٚاالِغٔتِبَطا٤ٔ  َٚاإلِسَساز   19 َباُب ائعٖس٠ٔ 

 
 ٌٖ ٜعترب يف األضبع١ أؾٗط ٚعؿط إٔ ٜهٕٛ ؾٝٗا سٝه١؟ ص:16ط َػأي١

َٓ ُيْعتَبَُر ُوُجقُد اْلَحقِْض فِل  (11/224الؿغـليف   قال ابً قدامة (: َو

ـْ َمالٍِؽ َأكََّفا إَذا كَ  ِة َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ، َوُحؽَِل َط  فِل َقْقِل َطامَّ
ةِ اْلَقَفاةِ ًٓ بَِفا: ِطدَّ اَكْت َمْدُخق

َكَُّف َلْق ُاْطُتبِ 
ِ
ـَِّة َأْوَلك، َوٕ بَاُع اْلؽِتَاِب َوالس  َر َوَجبَْت َأْرَبَعُة َأْشُفٍر َوَطْشٌر فِقَفا َحقَْضٌة، َواتِّ

َؼِة. َوَهَذا اْلِخاَلُف َيْختَص  بِذَ  ْطُتبَِر َثاَلَثَة ُقُروٍء، َكالُؿَطؾَّ َٓ َفا:  اِت اْلَحقُْض فِل َحؼِّ

ِغقَرُة َفاَل ِخاَلَف فِقِفَؿا.ا يَِسُة َوالصَّ ْٔ ا ا هاْلُؼْرِء، َفَلمَّ
(1)

 

 ٌٖ املعترب يف ايعؿط ايًٝايٞ بأٜاَٗا، أّ ايًٝايٞ ؾكط؟ ص:17ط َػأي١

  مجفقر العؾؿاء طىل أنَّ الؿعتبر يف العشر هق طشر لقال بليامفا، فتجب طشرة

طبقد، وابـ الؿـذر  أيام مع الؾقايل، وهق ققل أصحاب الؿذاهب إربعة، وأبل

 وغقرهؿ.

  وقال إوزاطل: يجب طشر لقاٍل وتسعة أيام: ٕنَّ العشر تستعؿؾ يف الؾقايل

 دون إيام، وإكؿا دخؾت إيام الاليت يف أثـاء الؾقايل تبًعا.

بلنَّ العرب تغؾب اسؿ التلكقث يف العدد خاصة طىل الؿذكر، فتطؾؼ  ُٚأدٝب:

 ڭ  ڭ ڭ ۓ﴿يامفا، كؿا قال اهلل تعاىل لزكريا: لػظ الؾقايل وتريد الؾقايل بل

، يريد بليامفا: [15مريؿ: ] ﴾ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ  ۆ ۆ ۇ ڭۇ

.[41آل طؿران: ] ﴾ڳ    ڳ ڳ ڳ﴿بدلقؾ أكف قال يف مقضع آخر: 
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (11/37-.)البقانواكظر  (1)

  (11/36.)البقان (11/224 )الؿغـلاكظر:  (2)



 25  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
ٝ٘ا ٖٚٞ يف عستٗا؟ ص:18ط َػأي١  إشا َات ظٚز املطًك١ ضدع

ْجِعقَِّة: (: َوإَِذا َماَت َزْوَج الرَّ 11/225) الؿغـليف   قال ابً قدامة

ـُ اْلـُؿـِْذِر: َأْجَؿَع ُكؾ   َة اْلَقَفاةِ َأْرَبَعَة َأْشُفٍر َوَطْشًرا، باَِل ِخاَلٍف. َوَقاَل اْب اْستَْلَكَػْت ِطدَّ

ْجِعقََّة َزْوَجٌة َيْؾَحُؼَفا َصاَلُقُف،  َنَّ الرَّ
ِ
ـْ َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ َطَؾك َذلَِؽ. َوَذلَِؽ ٕ

ـْ َكْحَػُظ َطـُْف مِ َم

َؼِة.اوَ  ، َكَغقِْر اْلـُؿَطؾَّ
ْت لِْؾَقَفاةِ .هَيـَاُلَفا مِقَراُثُف، َفاْطتَدَّ

(1)
 

 إشا َات ظٚز املطًك١ ايبا٥ٔ؟ ص:19ط َػأي١

  :أكثر أهؾ العؾؿ طىل أهنا تؽؿؾ طدهتا طدة الطالق: لؼقلف تعاىل

: وٕهنا أجـبقة مـف يف [228البؼرة:] ﴾چ چ چ    ڃ ڃ﴿

 كؽاحف ومقراثف، والحؾ لف، وغقر ذلؽ.

 ال أبق حـقػة، والثقري: طؾقفا أصقل إجؾقـ: ٕنَّ طؾقفا العدة وق

كالرجعقة. ووافؼ أمحد، ومحؿد بـ الحسـ طىل هذا الؼقل فقؿا إذا كان الطالق 

، واهلل أطؾؿ.ًانصحيح قٌل اجلًيٌز يف مرض مقتف: ٕهنا ترث كالرجعقة.
(2)

 

 إشا خطز بعض اؿٌُ؟ ص:21ط َػأي١

  بخروجف كاماًل، واكػصال مجقعف، وإن أكثر أهؾ العؾؿ طىل أنَّ العدة تـتفل

تؽقن واضعة لحؿؾفا حتك ضفر بعضف ففل يف طدهتا حتك يـػصؾ باققف: ٕهنا ٓ 

يخرج كؾف.
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (11/45.)البقانواكظر:  (1)

  (11/45 ،42.)البقان (11/225-226 )الؿغـلاكظر:  (2)

 . (9/529)إوسط (11/229) الؿغـلاكظر:  (3)



ِِٝط َشٔيَو ََٚغ َٚاالِغٔتِبَطا٤ٔ  َٚاإلِسَساز   21 َباُب ائعٖس٠ٔ 

 
  باثٓني، ؾدطز أسسُٖا؟إشا ناْت ساَال ص:21ط َػأي١

  :طامة أهؾ العؾؿ طىل أنَّ العدة ٓ تـتفل إٓ بقضع الثاين: لؼقلف تعاىل

آكتفاء بقضع الحؿؾ  ، فعؾَّؼ[4الطالق: ] ﴾ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ﴿

 كاماًل.

  وقال طؽرمة، وأبق قالبة: تـتفل بقضع إول وٓ يحؾ لفا الزواج حتك

 الثاين. تضع

.ًانصحيح قٌل اجلًيٌز
(1)

 

 نابط اؿٌُ ايصٟ تٓتٗٞ ب٘ ايعس٠، ٚتتعًل ب٘ أسهاّ اؿٌُ؟ ص:22ط َػأي١

مؾ أما إن كان قد ُكِػخ فقف الروح، وما زاد طىل ذلؽ: ففذا تتعؾؼ بف أحؽام الحا

 بال خالف، وتـتفل العدة بقضعف.

وأما إن كان ما زال كطػة، أو دًما ٓ يشبف العؾؼة: ففذا ٓ تتعؾؼ بف أحؽام 

 الحامؾ طـد أهؾ العؾؿ، وٓ تـتفل العدة بقضعف.

  فلكثر أهؾ العؾؿ طىل أكف ٓ تتعؾؼ بف  -وهق الدم الؿتجؿد-وأما إن كان طؾؼة

ـتفل العدة بذلؽ: ٓحتؿال أن يؽقن أحؽام الحامؾ، فنذا ألؼت طؾؼة فال ت

 فساد. دم

 .وبعض أهؾ العؾؿ يعؾؼ بذلؽ إحؽام، وهق ققل الحسـ وبعض الحـابؾة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (9/529)إوسط (11/229) الؿغـلاكظر:  (1)



 22  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

وأما إن كان مضغة، فنما أن تؽقن قد ضفرت فقفا خؾؼة أدمل، وتؿقز: ففذه  

 تتعؾؼ هبا إحؽام بال خالف بقـ أهؾ العؾؿ.

 دت الؼقابؾ الثؼات أن فقفا وأما إن كاكت مل تبـ فقفا الخؾؼة، ولؽـ شف

 تصقير آدمل غقر ضاهر: فؾفا حؽؿ التل قبؾفا.

(: أمجع كؾ مـ كحػظ طـف 9/535) إوسطيف   قال اإلماو ابً امليذر

 مـ أهؾ العؾؿ أن طدة الؿرأة الؿطؾؼة تـؼضل بالسؼط تسؼطف إذا طؾؿ أكف ولد.

 ثؼات أهنا مبتدأ خؾؼ وأما إن كاكت مل تبـ فقفا الخؾؼة، ولؽـ شفد الؼقابؾ ال

آدمل: فظاهر مذهب الشافعل، وهق ققل الحسـ، وبعض الحـابؾة أهنا تتعؾؼ هبا 

 .إحؽام وتـتفل هبا العدة

 .وخالػ الحـابؾة، وبعض الشافعقة 

  ٓ وأما إن مل يشفدن بلكف بدء خؾؼ آدمل، فؿذهب الحـابؾة، والشافعقة أكف

أشركا إىل ذلؽ يف ]كتاب  ء كؿاتتعؾؼ هبا إحؽام، بؾ هق ققل طامة العؾؿا

الحقض[.
(1)

 

 أقٌ َس٠ اؿٌُ، ٚأقك٢ َست٘. ص:23ط َػأي١

ذكر أهؾ العؾؿ أنَّ أقؾ مدة الحؿؾ ستة أشفر، وُكِؼَؾ اإلمجاع طىل ذلؽ، 

، وبؼقلف: [15إحؼاف: ] ﴾ٺ ٺ ڀ ڀ﴿واستدلقا بؼقلف تعاىل: 

، كؿا يف ، وقد استدل بذلؽ طظ بـ أبل صالب [14لؼؿان: ] ﴾ ڇ ڇ ڇ﴿
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (11/229-231.)الؿغـلاكظر:  (1)



ِِٝط َشٔيَو ََٚغ َٚاالِغٔتِبَطا٤ٔ  َٚاإلِسَساز   23 َباُب ائعٖس٠ٔ 

 
بقفؼلال (7/442بنسـاد ٓ ب ).لس بف

(1)
 

 واختلف العلناء يف أقصى مدة احلنل:
  فؿـفؿ مـ قال: سـتان. وهق ققل أبل حـقػة، والثقري، وأمحد يف رواية، وقد

ُولِد الضحاك بـ مزاحؿ، وهرم بـ حقان لسـتقـ، وجاء هذا الؼقل طـ طائشة 

مجفقلة. : أخرجف ابـ حزم مـ صريؼ مجقؾة بـت سعد، طـفا، وهل 

 .وقال الؾقث: أقصاه ثالث سـقـ، محؾت مقٓة لعؿر بـ طبداهلل ثالث سـقـ 

  وقال مالؽ، وأمحد يف ضاهر مذهبف، والشافعل: أقصاه أربع سـقـ: ٕكف وجد

ذلؽ، وهق أقصك ما وجد، فؼد بؼل محؿد بـ طجالن يف بطـ أمف أربع سـقات، 

الحسـ بـ الحسـ بـ بؾ محؾت ثالث بطقن طىل ذلؽ. وكذلؽ بؼل محؿد بـ 

 طظ يف بطـ أمف أربع سـقـ، وُكِؼؾ طـ غقرمها.

  وقال طباد بـ العقام: مخس سـقـ. وحؽل طـ ابـ طجالن أن امرأتف كاكت

 تحؿؾ مخس سـقـ.

 .وقال الزهري: قد تحؿؾ ست سـقـ، وسبع سـقـ 

 .وقال أبق طبقد: ٓ حد ٕكثره
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (11/231-232.)الؿغـلاكظر:  (1)

 .  (15/316)الؿحىل (9/519) إوسط (11/232-233) الؿغـلاكظر:  (2)



 24  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
ـْ َطائَِشَة  (0012) ـُ يَرُة َأْن َتْعتَدَّ بِثاََلِث ِحقَضٍ َقاَلْت: ُأمَِرْت َبرِ  َوَط . َرَواُه اْب

َماَجْف َوُرَواُتُف ثَِؼاٌت، َلؽِـَُّف َمْعُؾقٌل.
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 نِ عس٠ َٔ عتكت ؼت ظٚدٗا ٚاختاضت ايؿطام؟ ص:1ط َػأي١

  العؾؿاء طىل أنَّ طدهتا طدة الؿطؾؼة ثالثة قروء، واستدلقا بحديث مجفقر

الباب، واستدلقا أيًضا بؼقاسفا طىل الؿطؾؼة: ٕهنا مػارقة يف الحقاة، وبعضفؿ 

 قاسفا طىل الؿختؾعة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، حدثـا طظ بـ محؿد قال حدثـا وكقع طـ سػقان طـ 2577. أخرجف ابـ ماجف )نعٝـ َعٌ (1)

 مـصقر طـ إبراهقؿ طـ إسقد طـ طائشة بف. 

 ثـان أحدمها ثؼة وأخر حسـوهذا إسـاد رجالف رجال الشقخقـ إٓ شقخ ابـ ماجف ومها ا

كؿا يف  هذا الحديث، فؼال  ، فال يدرى أيفؿا هق. وقد اكتؼد شقخ اإلسالم الحديث

مجؿقع الػتاوى (32/111-112هذا حديث معؾقل :)  فنن طائشة قد ثبت طـفا مـ ، ًٓ . أما أو

حؾت، فؽقػ تروي طـ غقر وجف أن العدة طـدها ثالثة أصفار، وأهنا إذا صعـت يف الحقضة الثالثة 

! والـزاع بقـ الؿسؾؿقـ مـ طفد الصحابة إىل الققم يف  ؟ أمرها أن تعتد بثالث حقض الـبل 

وما سؿعـا أحًدا مـ أهؾ العؾؿ احتج هبذا الحديث  ؟  هؾ هل ثالث حقض، أو ثالث أصفار  :  العدة

ثؿ هذه   .  العؾؿ قاصبة طىل أهنا ثالث حقض، ولق كان لفذا أصؾ طـ طائشة، مل يخػ ذلؽ طىل أهؾ

أن الؿعتؼة   :  : أحدمها سـة طظقؿة تتقافر الفؿؿ والدواطل طىل معرفتفا: ٕن فقفا أمريـ طظقؿقـ

وأيًضا فؾق ثبت ذلؽ كان يحتج بف   .  أن العدة ثالث حقض  :  والثاين  .  تحت طبد تعتد بثالث حقض

ائـة ـ كؼقل مالؽ وغقره ـ وطىل هذا، مـ يري أن الؿعتؼة إذا اختارت كػسفا كان ذلؽ صؾؼة ب

 .  ..  ققل ضعقػ -أيًضا  -فالعدة ٓ تؽقن إٓ مـ صالق، لؽـ هذا 

(: وهذا حديث مـؽر بنسـاد مشفقر. وذكر معـاه 2/72) أطالم الؿققعقـوقال ابـ الؼقؿ يف 

  (5/674 .)زاد الؿعاديف 



ِِٝط َشٔيَو ََٚغ َٚاالِغٔتِبَطا٤ٔ  َٚاإلِسَساز   25 َباُب ائعٖس٠ٔ 

 
  ،وذهب مجاطة مـ أهؾ العؾؿ إىل أكف ٓ طدة طؾقفا، وإكؿا طؾقفا آستبراء

مذهب مالؽ، وأمحد يف رواية، واختاره  ، وهذاصح هذا الؼقل طـ ابـ طؿر 

شقخ اإلسالم، وابـ الؼقؿ: ٕهنا لقست بؿطؾؼة إكؿا هق فسخ، وققاسفا طىل 

أكف لقس فقف طدة، وإكؿا فقف  انساجحكػسف  ًنكٍ اخلهعالخؾع ققاس صحقح، 

 ًٓ آستبراء كؿا تؼدم يف باب الخؾع، وطىل هذا فؿؼتضك ذلؽ أن هذا يعتبر قق

 : ٕهنؿ يؼقلقن بلنَّ الخؾع فقف آستبراء.طباس لعثؿان، وابـ 

ومثؾ هذا الخالف فرقة الؾعان، والرضاع، والػسخ بالعقب، واختالف الديـ 

 وغقره، وكذا الؿقصقءة بشبفة، وبـؽاح فاسد.

يف ذلؽ ققل مـ قال: طؾقفا آستبراء، ولقس طؾقفا العدة.  ًانصحيح

الة الخؾع.وآستبراء أوىل بذلؽ مـ آستبراء يف ح
(1)

 

 نِ عس٠ املعْٞ بٗا؟ ص:2ط َػأي١

  ،مـ أهؾ العؾؿ مـ قال: طؾقفا طدة الؿطؾؼة. وهق ققل الحسـ، والـخعل

وأمحد يف رواية: ٕكف وصئفا، وقد اطتبر الشارع طدة الزوجة ثالثة قروء، فقعتبر 

 هـا. بف

  ،ومـفؿ مـ يؼقل: طؾقفا آستبراء بحقضة. وهق ققل مالؽ، وأمحد يف رواية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (32/348 )مجؿقع الػتاوى (5/674 )زاد الؿعاد (11/195-196 )الؿغـلاكظر:  (1)

(32/115-111 )البقان (11/33 )مصـػ ابـ أبل شقبة (5/168 )الػتاوى 

(32/336-.) 



 26  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

شقخ اإلسالم، وابـ الؼقؿ، وهق ضاهر اختقار اإلمام ابـ طثقؿقـ: ٕهنا واختاره  

 لقست بزوجة، وٓ مقجب لؾعدة.

  ،ومـفؿ مـ يؼقل: لقس طؾقفا العدة، وٓ آستبراء. وهق ققل أبل حـقػة

والشافعل، والثقري، لؽـ قال أبق حـقػة: إن كاكت حاماًل: فال يؼرهبا حتك 

 رمة لؿائف.تضع: وذلؽ ٕنَّ الزاين ٓ ح

بلنَّ آستبراء لحرمة الزوج الذي سقتزوج هبا: فنهنا إذا مل تستبرء  ُٚأدٝب:

 اختؾطت إكساب. 

 ، واهلل أطؾؿ.انساجحهق  ًانقٌل انثاَي



ِِٝط َشٔيَو ََٚغ َٚاالِغٔتِبَطا٤ٔ  َٚاإلِسَساز   27 َباُب ائعٖس٠ٔ 

 
ـْ َفاصَِؿَة بِـِْت َققٍْس  (0013) ْعبِلِّ َط ـِ الشَّ ـِ الـَّبِلِّ  َوَط فِل الُؿَطؾََّؼِة - ملسو هيلع هللا ىلصَط

َٓ َكَػَؼةٌ  ،ـَكَلْقَس َلَفا ُسؽْ »: -َثاَلًثا . َرَواُه ُمْسؾٌِؿ.«َو
(1)

 

، إنَّ َزْوِجل َصؾََّؼـِل(2) (0014)
ِ
ـْ َفاصَِؿَة بِـِْت َققٍْس َقاَلْت: ُقْؾت َيا َرُسقَل اهلل  َوَط

َلْت. َثاَلًثا، وَ  ، َفَلَمَرَها، َفتََحقَّ َرَواُه ُمْسؾٌِؿ.َأَخاُف َأْن ُيْؼتََحَؿ َطَؾلَّ
(3)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 املطًك١ ايطدع١ٝ ٌٖ هلا ايػه٢ٓ ٚايٓؿك١؟ ص:1ط َػأي١

ٓ خالف بقـ أهؾ العؾؿ يف أنَّ الؿطؾؼة الرجعقة لفا السؽـك، والـػؼة: ٕهنا ما 

   ٿ  ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ﴿تعاىل: زالت زوجة لف، ولؼقلف 

 ڇ ڇ * ڇ چ چ چ چ  ڃ ڃ ڃ﴿إىل ققلف:  [1الطالق:] ﴾ٿ

.[2-1الطالق:] ﴾ ڎ ڎ ڌ  ڌ  ڍ ڍ
(4)

 

 املطًك١ ايبا٥ٔ ٌٖ هلا ايػه٢ٓ، ٚايٓؿك١؟ ص:2ط َػأي١

 :اختؾػ أهؾ العؾؿ يف هذه الؿسللة طىل ثالثة أققال 

 لفا السؽـك، ولقس لفا الـػؼة. القول األول:

اء السبعة، ومالؽ، والثقري، والشافعل وأصحاهبؿ، وهق ققل طامة الػؼف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 44( )1485أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)

 . حصؾ تلخقر مخسة أحاديث مـ هذا الؿقضع إىل مقضع آخر سقليت قريًبا  (2)

 (. 1482أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (3)

  (1481.)ؾؿشرح مساكظر:  (4)



 28  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
   ٿ  ٿ ٺ ٺ ٺ﴿وحجتفؿ يف وجقب السؽـك طؿقم ققلف تعاىل: 

 .[6الطالق: ]﴾ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿وبؼقلف تعاىل:  ،[1الطالق:]﴾ٿ

 ﴾ ٺ ٺ ٺ ٺ  ڀ ڀ﴿واستدلقا بعدم وجقب الـػؼة بؼقلف تعاىل: 

فا، وبحديث فاصؿة بـت ققس، وقد دلَّ طىل أن غقر ذات الحؿؾ ٓ كػؼة ل [6الطالق: ]

 ُطزي هذا الؼقل لؾجؿفقر.

وهق ققل أبل حـقػة، وآخريـ، وصح طـ  لفا السؽـك والـػؼة. القول الثاىي:

، واستدلقا طىل ذلؽ بلهنا إذا وجب طؾقفا السؽـك: فقجب طؿر، وابـ مسعقد 

 لفا الـػؼة، وإٓ فؽقػ تحبس، وقال بف شريح، والـخعل، وغقرهؿ.

وهق ققل فاصؿة بـت ققس، وجابر بـ  ٓ سؽـك لفا وٓ كػؼة. الثالث:القول 

، وقال بف ططاء، وصاوس، والحسـ، وطؿرو بـ طبد اهلل، وكؼؾ طـ ابـ طباس 

 مقؿقن، وطؽرمة، وإسحاق، وأمحد، وأبق ثقر، وداود الظاهري، وغقرهؿ.

َس َلَفا َلقْ »واستدل أصحاب هذا الؼقل بحديث فاصؿة بـت ققس الذي يف الباب: 

ـَك َٓ َكَػَؼةٌ  ،ُسْؽ  .«َو

بلجقبة طديدة، مـفا: أنَّ طؿر  وقد ُأجقب طـ حديث فاصؿة بـت ققس 

(: ٓ كدع كتاب ربـا لؼقل 1485) صحقح مسؾؿقال كؿا يف  بـ الخطاب ا

 امرأة، ٓ كدري أحػظت أم كسقت.



ِِٝط َشٔيَو ََٚغ َٚاالِغٔتِبَطا٤ٔ  َٚاإلِسَساز   29 َباُب ائعٖس٠ٔ 

 
الصحقحقـيف  وبؼقل طائشة 

(1)
: ٓ خقر لفا أن تذكر ذلؽ. تعـل 

(: إنَّ فاصؿة كاكت يف مؽان 5326) البخارياصؿة. وقالت طائشة كؿا يف ف

 .ملسو هيلع هللا ىلصوحش، فخقػ طىل كاحقتفا، فلرخص لفا رسقل اهلل 

 وققؾ: كاكت فاصؿة سقئة الخؾؼ مع أهؾ زوجفا، فلمرها رسقل اهلل 

(، وصرح بذلؽ سعقد بـ 5323) البخاريإىل ذلؽ مروان كؿا يف بآكتؼال. أشار 

 سؾقؿان بـ يسار.الؿسقب، و

بلهنا صحابقة جؾقؾة مـ الؿفاجرات إَُول، فؾؿ  ٚقس ُأدٝب عٔ ٖصٙ املطاعٔ:

ٓ يؼبؾ خبرها، وإن كاكت امرأة، فؼد ُقبؾت أخبار كثقرة مـ الـساء، وهل تحؽل 

وأما كقهنا خالػت الؼرآن  قصة حصؾت لفا، وصاحب الؼصة أحػظ لفا مـ غقره.

قا: بؾ وافؼت الؼرآن: فننَّ أيات مـ أول سقرة يف ذلؽ، َفُردَّ بـؼقضف، وقال

الطالق سقاقفا يف الؿطؾؼة الرجعقة، ولق فرض العؿقم يف ققلف تعاىل: 

 : لؽان حديث فاصؿة مخصًصا لمية، وٓ تعارض بقـ طام وخاص.﴾ٱ﴿

وأما ققلفؿ: إكؿا كان ذلؽ لػحش مـ لساهنا. فتلويؾ بعقد، فؽقػ مل يـؽر 

ػحش، ويؼقل لفا: اتؼل اهلل، وكػل لساكؽ طـ أذى أهؾ هذا ال طؾقفا الـبل 

ـَك»زوجؽ. وكقػ يعدل طـ هذا إىل ققلف:  َٓ َكَػَؼةٌ  ،َلْقَس َلَفا ُسْؽ  .«َو

وأما ققلفؿ: إهنا كاكت يف مؽان وحش. ففق تلويؾ أققى مؿا قبؾف، ولؽـ 

 بقـ يف إلػاظ إخرى أنَّ السؽـك لقس لفا طىل الزوج مـ إصؾ، الـبل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.54( )1481(، ومسؾؿ )5325) البخارياكظر:  (1)



 35  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

ضـَّت يف بداية إمر أكف يجب طؾقفا السؽـك،  -أطـل فاصؿة -فؾعؾفا  

فاستلذكتف يف التحقل، فلذن لفا، وبقـ لفا طدم وجقب ذلؽ، وٓ تعارض يف ذلؽ، 

 واهلل أطؾؿ.

يف ققلف تعاىل: ومـ أققى ما استدلقا بف طىل السؽـك أهنؿ قالقا: أية 

يدل طؾقف تخصقص الؿؼصقد هبا الؿطؾؼة ثالًثا، و ﴾ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

، [6الطالق: ] ﴾ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ  ڀ ڀ﴿الحامؾ بالـػؼة بؼقلف 

 الـػؼة حاماًل، أو حائاًل، فؿا فائدة تخصقص الحامؾ بالـػؼة؟ والرجعقة تجب لفا

َفَؿا اْلَػائَِدُة فِل َتْخِصقِص َكَػَؼِة  :َفنِْن قِقَؾ : الزاديف   قال ابً القيه

َٓ َكَػَؼَة لِؾّرْجِعقِّة اْلَحائِؾِ  :اماًِل؟ قِقَؾ الّرْجِعقِّة بَِؽْقكَِفا حَ  َيِة َما َيْؼتَِضل َأّكُف  ْٔ  ،َلقَْس فِل ا

ـَ اهللُ َبْؾ الّرْجِعقّ   :َفَؾَفا الـَّػَؼُة بَِعْؼِد الّزْوِجقّةِ  :َحائٌِؾ  ،ُحْؽَؿُفَؿا فِل كِتَابِفِ  ُة َكْقَطاِن َقْد َبقّ

َْزَواِج  ْٕ َيِة إَلك َأْن َتَضَع َحْؿَؾَفا  :ْو َحامٌِؾ أَ  .إْذ ُحْؽُؿَفا ُحْؽُؿ ا ْٔ َفَؾَفا الـَّػَؼُة بَِفِذِه ا

َٓ َكَػَؼَة َزْوٍج  َفُقَخالُِػ َحاُلَفا َقبَْؾ اْلَقْضِع  ،َفتَِصقُر الـَّػَؼُة َبْعَد اْلَقْضِع َكَػَؼَة َقِريٍب 

َفنَِذا َوَضَعْت َصاَرْت  ،ا َكاَكْت َحاماًِل َفنِّن الّزْوَج ُيـِْػُؼ َطَؾقَْفا َوْحَدُه إذَ  :َحاَلَفا َبْعَدهُ 

ـْ َتِجُب َطَؾقِْف َكَػَؼُة الّطْػؾِ  َٓ َيُؽقُن َحاُلَفا فِل َحاِل َحْؿؾَِفا َكَذلَِؽ  ،َكَػَؼتَُفا َطَؾك َم َو

ـْ َتِجُب َطَؾقِْف َكَػَؼُة الّطْػؾِ  ـْ َفنِّكُف فِل َحاِل َحْؿؾِفَ  :بَِحقُْث َتِجُب َكَػَؼتَُفا َطَؾك َم
ا ُجْزٌء مِ

ـْ ُحْؽٍؿ إَلك ُحْؽؿٍ  ،َفنَِذا اْكَػَصَؾ َكاَن َلُف ُحْؽٌؿ آَخرُ  ،َأْجَزائَِفا
 ،َواْكتََؼَؾْت الـَّػَؼُة مِ

ْشتَِراطِ 
ِ
ـْ َكاَلمِفِ  َأْطَؾؿُ  َوَاهللُ  ،َفَظَفَرْت َفائَِدُة التّْؼقِقِد َوِسّر آ

ه.ابَِؿا َأَراَد مِ
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/522-542.)زاد الؿعاد (5/146- )ابـ أبل شقبة (11/355- )الؿغـلواكظر:  (1)



ِِٝط َشٔيَو ََٚغ َٚاالِغٔتِبَطا٤ٔ  َٚاإلِسَساز   31 َباُب ائعٖس٠ٔ 

 
ـِ الَعاصِ  (0015) ـْ َطْؿِرو ْب َا  َوَط َٓ ُتْؾبُِسقا َطَؾقْـَا ُسـََّة َكبِقِـّ ُة ُأمِّ َقاَل:  : ِطدَّ

َل َطـَْفا َسقُِّدَها َأْرَبَعُة َأْشُفٍر َوَطْشرٌ  ـُ َماَجْف،  ،َوَأُبقَداُود ،َرَواُه َأْحَؿدُ . الَقَلِد إَذا ُتُقفِّ َواْب

ْكِؼَطاِع.َوَص 
ِ
اَرُقْطـِل  بِآ ُف الدَّ َحُف الَحاكُِؿ، َوَأَطؾَّ حَّ

(1)
 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 عس٠ أّ ايٛيس إشا تٛيف عٓٗا غٝسٖا؟ ص:1ط َػأي١

  .مـ أهؾ العؾؿ مـ قال: لقس طؾقفا طدة، وإكؿا طؾقفا آستبراء بحقضة

وأبل قالبة،  وهذا ققل ابـ طؿر، وطائشة، والحسـ، والشعبل، والؼاسؿ،

والشافعل، وأمحد، وأبل طبقد، وأبل ثقر وغقرهؿ: ٕهنا لقست ومؽحقل، ومالؽ، 

 زوجة، وٓ دلقؾ يقجب العدة.

  ومـ أهؾ العؾؿ مـ قال: طؾقفا طدة القفاة أربعة أشفر وطشر، وهق ققل

سعقد بـ الؿسقب، وابـ سقريـ، وابـ جبقر، ومجاهد، وطؿر بـ طبدالعزيز، 

اطل، وإسحاق، وأمحد يف رواية، وُروي ذلؽ طـ طؿرو بـ والزهري، وإوز

العاص، وحجتفؿ حديث الباب، وُروي ذلؽ طـ طظ مـ صريؼ ِخالس طـف، 

 ومل يسؿع مـف.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 2/259(، والحاكؿ )2583(، وابـ ماجف )2538(، وأبقداود )4/253. أخرجف أمحد )نعٝـ (1)

ـ ذؤيب طـ طؿرو بـ العاص. قال الدارقطـل: قبقصة مل (، مـ صريؼ قبقصة ب3/359والدارقطـل )

يسؿع مـ طؿرو. وقد أطؾ بالققػ طىل طؿرو بؾػظ: )ٓ تؾبسقا طؾقـا ديــا( قال الدارقطـل: وهق 

 الؿغـل(. وضعػ الحديث أيًضا أمحد وابـ الؿـذر وأبقطبقد كؿا يف 3/359) الســالصقاب. 

(11/263.) 



 32  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

   ،وقال بعضفؿ: طدهتا شفران، ومخسة أيام، وهق ققل ططاء، وصاوس

 والزهري: ٕكف مات طـفا وهل أمة.

 وهق ققل ططاء، والـخعل، وقال مجاطة: طؾقفا طدة الؿطؾؼة ثالثة قروء .

والثقري، وأصحاب الرأي، وُروي طـ طظ، وابـ مسعقد، وٓ يثبت ذلؽ 

 طـفؿا.

، واهلل أطؾؿ.انقٌل األًلمـ هذه إققال هق  ًانصحيح
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/162-.)ابـ أبل شقبة (11/262 )الؿغـلاكظر:  (1)



ِِٝط َشٔيَو ََٚغ َٚاالِغٔتِبَطا٤ٔ  َٚاإلِسَساز   33 َباُب ائعٖس٠ٔ 

 
ـْ َطائَِشَة  (0016) َؿا إَْقَراُء إَْصَفارُ  َوَط ٍة . َقاَلْت: إكَّ صَّ

َأْخَرَجُف َمالٌِؽ فِل قِ

بَِسـٍَد َصِحقٍح.
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 َا ٖٛ املطاز باألقطا٤، األطٗاض، أّ اؿٝض؟ ص:1ط َػأي١

جاءت الؾغة العربقة بتػسقر إقراء بالحقض وبالطفر، وأكشدوا يف إمريـ 

 أشعاًرا تدل طىل ذلؽ.

 ة على قولني:واختلف أٍل العله يف املكصود باآلي

 :أنَّ الؿؼصقد بذلؽ الحقض القول األول. 

صحَّ هذا الؼقل طـ طؿر بـ الخطاب، وطظ بـ أبل صالب، وطبداهلل بـ 

ويف ، مسعقد، وأبل مقسك، وجاء ذلؽ طـ طثؿان، وأبل بؽر، وابـ طباس

 .إساكقد إلقفؿ ضعػ

 .وكذا طـ أبل الدرداء، وطبادة بـ الصامت، واإلسـاد إلقفؿا مـؼطع

وهذا ققل طؾؼؿة، وإسقد، وإبراهقؿ، وشريح، والشعبل، والحسـ، وقتادة، 

وسعقد بـ جبقر، وصاوس، وسعقد بـ الؿسقب، والثقري، وإوزاطل، 

 وأبل طبقد، وأصحاب الرأي.والعـبري، وأمحد، وإسحاق، 

 وهذا الؼقل هق الذي استؼر طؾقف ققل أمحد كؿا ذكر ذلؽ أصحابف.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( طـ الزهري طـ طؿرة طـ طائشة بف. وإسـاده صحقح. 577-2/576. أخرجف مالؽ )قشٝض (1)



 34  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 كول بأدلة وٍي:واستدل أصحاب ٍرا ال 

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ   ۈ ۈ﴿ققلف تعاىل:  (1

، فـؼؾفـ طـد طدم الحقض إىل آطتداد [4الطالق:] ﴾ى  ې ې  ې

 بإشفر، فدل ذلؽ طىل أنَّ إصؾ الحقض.

الؿعفقد يف استعؿال الشرع استعؿال الؼرء بؿعـك الحقض: لؼقلف  (2

  :يلت يف  ، ومل«دطل الصَلة أيام أقرائؽ»لػاصؿة بـت أبل حبقش

 مقضع واحد استعؿال الشرع لف بؿعـك الطفر.

أهنـ يتربصـ ثالثة كامؾة،  [228البؼرة:] ﴾چ چ﴿ضاهر ققلف تعاىل:  (3

ومـ جعؾ الؼروء إصفار مل يقجب ثالثة: ٕكف يؽتػل بطفريـ، وبعض 

 الثالث، ولق بجزء يسقر، فقخالػ ضاهر الـص.

 مة.أنَّ العدة استبراء فؽاكت بالحقض، كاستبراء إ (4

 ،[228البؼرة: ] ﴾ ڎ  ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿ققلف تعاىل:  (5

 وهق الحقض والحؿؾ طـد طامة الؿػسريـ.

 أنَّ الذي يدل طىل براءة الرحؿ هق الحقض ٓ الطفر. (6

 :أنَّ إقراء هل إصفار. وهذا الؼقل صح طـ طائشة، وزيد بـ  القول الثاىي

ؼاسؿ، وسامل، وسؾقؿان بـ ثابت، وطبداهلل بـ طؿر، وابـ طباس، وهق ققل ال

يسار، وأبان ابـ طثؿان، وطؿر بـ طبدالعزيز، والزهري، ومالؽ، والشافعل، 



ِِٝط َشٔيَو ََٚغ َٚاالِغٔتِبَطا٤ٔ  َٚاإلِسَساز   35 َباُب ائعٖس٠ٔ 

 
 وداود، وأبل ثقر وأصحاهبؿ، وقال بف أمحد يف رواية.

 واستدلوا على ذلو بأدلة:

، أو يف طدهتـ كؼقلف تعاىل: [1الطالق: ] ﴾ پ پ﴿ققلف تعاىل:  (1

، أي: يف يقم الؼقامة، فالالم ٓم [47إكبقاء: ] ﴾ ڦ     ڤ ڤ     ڤ ڤ﴿

ر الـبل [78اإلسراء: ] ﴾ڦ ڦ ڦ  ڤ﴿الققت، وكذا   ، وقد فسَّ

ُة َفتِْؾَؽ الِعدَّ »العدة حقـ أمر طبداهلل أن يطؾؼفا يف صفر مل يؿسفا فقف، ثؿ قال: 

ِـَّساءُ ؾَّ طَ الَّتِل َأَمَر اهللُ َأْن تُ   .«َؼ َلَفا ال

  َـّ قهُ ؼُ ؾِّ طَ فَ ﴿قراءة  (2
 دَّ طِ  ؾِ ل ُقبفِ

، أي: مستؼبؾة طدهتا: وذلؽ بلن يطؾؼفا ﴾َـّ فِ تِ

صاهًرا: ٕهنا حقـئٍذ تستؼبؾ طدهتا، ولق صؾؼت حائًضا مل تؽـ مستؼبؾة طدهتا 

 إٓ بعد الحقض.

قالقا: وأما ققل الؿخالػ: )ثالثة كامؾة( فبؼقة الطفر، وإن كان قؾقاًل يعتبر  (3

ىل اثـقـ، وبعض الثالث، تققع اسؿ الجؿع ط ُقرًءا كاماًل، وكذلؽ العرب

 .[197البؼرة: ] ﴾ ٻ  ٻ ٱ﴿كؼقلف تعاىل: 

يدل طىل أكف قصد إصفار: ٕكف مذكر،  ﴾َثََلَثة﴿قالقا: وتلكقث الؾػظ بؼقلف  (4

 ٓ الحقضة: ٕهنا ممكثة.

أجاب طـف الشافعل بلنَّ  «تدع الصَلة أيام أقرائفا»قالقا: الحديث القارد:  (5

دع الصَلة طدد الؾقالل وإيام التل كاكت ت»أيقب شؽَّ يف الؾػظ فؼال: 



 36  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

لتـظر »قال: وقد رواه كافع بنسـاده طـ أم سؾؿة:  «حتقضفـ، أو أيام أقرائفا 

طدد الؾقالل وإيام التل كاكت حتقضفـ مـ الشفر قبؾ أن يصقبفا ما أصاهبا، 

، وقد روى أيقب الحديث هبذا الؾػظ بدون شؽ: فقجب «ثؿ لتدع الصَلة..

 ؿقافؼتف لـافع طؾقف.إخذ بف ل

: وقد ُروي هذا الؾػظ الذي احتجقا بف يف أحاديث ذكركاها  وقال البيَقي

يف كتاب الحقض، وتؾؽ إحاديث يف كػسفا مختؾػ فقفا، فبعض الرواة قال 

أو يف معـاه، وكؾ ذلؽ مـ  «أيام حقضفا»، وبعضفؿ قال فقفا: «أيام أقرائفا»فقفا: 

عبر بؿا يؼع لف، وإحاديث الصحاح متػؼة طىل جفة الرواة، كؾ واحد مـفؿ ي

 العبارة طـف بليام الحقض دون لػظ إقراء، واهلل أطؾؿ.

  ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿قالقا: استدٓل الؿخالػ بأية:  (6

ٓ يدل طىل أنَّ إقراء الحقض: ٕنَّ الؿرأة إذا كتؿت  [228البؼرة:] ﴾ڎ

 مجلء الحقض فؼد كتؿت اكؼضاء الطفر.

لقس فقف أنَّ  [4الطالق: ] ﴾ى  ې ې﴿: استدٓل الؿخالػ بأية: وقالقا (7

 .إقراء الحقض، وإكؿا فقف أنَّ التل ٓ تحقض تعتد بإشفر

 ًانقٌل األًل ،إصفار ٓ يؿؽـ وجقدها إٓ مع الحقض ًحنٍ َقٌل:

 .انصٌاب هق
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 وأما اجلواب عً أدلة أصحاب ٍرا الكول فهنا يلي: 

، أجاب طـف ابـ [1الطالق: ] ﴾پ پ﴿: استدٓلفؿ بؼقلف تعاىل (1

ُلُؽْؿ بَِؼْقلِِف َتَعاَلك: ، فؼال:  الؼقؿ َٓ َفُفَق  :﴾ پ پ﴿أَّما اْستِْد

ُؿَراَد ـَفنِّن الْ  :إَلك َأْن َيُؽقَن ُحّجًة َطَؾقُْؽْؿ أَْقَرُب مِـُْف إَلك َأْن َيُؽقَن ُحّجًة َلُؽؿْ 

َٓ  :َصاَلُقَفا َقبَْؾ اْلِعّدةِ َضُروَرةً  َيِة َطَؾك الّطاَلِق فِل اْلِعّدةِ إْذ  ْٔ ـُ َحْؿُؾ ا
 : ُيْؿؽِ

ـُ  :َفاِسٌد َمْعـَك (فِل)َمَع َتَضّؿـِِف لَِؽْقِن الاّلِم لِؾّظْرفِقِّة بَِؿْعـَك َهَذا  َفنِنَّ 
َٓ ُيْؿؽِ إْذ 

إَِذا َتَؼّرَر َذلَِؽ وَ  ،َفنِّكُف َسبَُبَفا َوالّسبَُب َيتََؼّدُم اْلُحْؽؿَ  :إيَؼاُع الّطاَلِق فِل اْلِعّدةِ 

ـْ َقاَل  َْقَراُء  :َفَؿ ْٕ َيِة َوَصّؾَؼ َقبَْؾ اْلِعّدةِ  (،اْلِحقَُض )ا ْٔ  .َفَؼْد َطِؿَؾ بِا

ـْ َقاَل  :َفنِْن ُقْؾتُؿْ  قال: َْصَفارُ  :َوَم ْٕ َفَؼْد َصّؾَؼ َقبَْؾ  :َفاْلِعّدُة َتتََعّؼُب الّطاَلَق  .إّكَفا ا

 .اْلِعّدةِ 

َٓ  ،ُؿَراَد الّطاَلُق َقبَْؾ اْلِعّدةِ ـَوَصّح أَّن الْ  ،َطَؾ اْحتَِجاُجُؽْؿ ِحقـَئِذٍ ُقْؾـَا: َفبَ  قال:

َيةِ  ،فِقَفا ْٔ ـِ َيِصّح أَْن ُيَراَد بِا َْمَرْي ْٕ  .َوكاَِل ا

ثؿ ذكر كالًما يف تؼرير أنَّ الالم هـا لقست لؾظرفقة، وإكؿا هل تػقد ُمِضل زمـ 

 الػعؾ أو استؼبالف.

ـْ َقَقاِطِد اْلَعَربِقّةِ َوإِ  ثه قال:
 پ﴿َفَؼْقُلُف َتَعاَلك:  ،َذا َتَؼّرَر َهَذا مِ

َٓ فِقَفا :َمْعـَاهُ  ﴾پ ـّ  ْستِْؼبَاِل ِطّدتِِف
ِ
َوإَِذا َكاَكْت اْلِعّدُة اّلتِل ُيَطّؾُؼ َلَفا  ،ٓ

َٓ  :اْلَحقُْض  ُؿْستَْؼبَُؾ َبْعَدَها إّكَؿا ُهقَ ـَفالْ  :ُء ُمْستَْؼبََؾًة َبْعَد الّطاَلِق الـَّسا َفنِّن الّطاِهَر 
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َهَذا  ،َوإِّكَؿا َتْستَْؼبُِؾ اْلَحقَْض َبْعَد َحالَِفا اّلتِل ِهَل فِقَفا ،إْذ ِهَل فِقفِ  :َتْستَْؼبُِؾ الّطْفرَ  

ـْ ُهَق فِل َطافِقَةٍ  :َوُطْرًفا ،َوَطْؼاًل  ،َؿْعُروُف ُلَغةً ـالْ  َٓ ُيَؼاُل لَِؿ  ُهَق ُمْستَْؼبٌِؾ  :َفنِّكُف 

ـٍ  .اْلَعافِقَةَ  ـْ ُهَق فِل َأْم َٓ لَِؿ ـَ  :َو َْم ْٕ  .ُهَق ُمْستَْؼبٌِؾ ا

ـْ َصّؾَؼ فِل اْلَحقِْض ُمَطّؾًؼا لِْؾِعّدةِ ِطـَْد  :َفنِْن قِقَؾ  قال: ـْ َهَذا َأْن َيُؽقَن َم
َفقَْؾَزُم مِ

َْصَفارُ  ْٕ َْقَراُء ا ْٕ ـْ َيُؼقُل ا َّكَفا َتْستَْؼبُِؾ ُصْفَرَها بَ  :َم
ِ
ُقْؾـَا: َكَعْؿ  .ْعَد َحالَِفا اّلتِل ِهَل فِقَفإ

 .َيْؾَزُمُفْؿ َذلَِؽ 

ـِ ُطَؿَر  (،فِل)بَِؿْعـَك  (الاّلمَ )َوَلْق َسّؾْؿـَا َأّن  ثه قال: َوَساَطَد َطَؾك َذلَِؽ قَِراَءُة اْب

  ـّ ﴿َوَغقِْرِه ـّ فِل ُقُبِؾ ِطّدتِِف ـْ ذَ  :﴾َفَطّؾُؼقُه
َٓ َيْؾَزُم مِ لَِؽ َأْن َيُؽقَن اْلَؼْرُء ُهَق َفنِّكُف 

َوَما َقبَْؾُف  ،َؿْحُسقُب ـَؿْعُدوُد َوالْ ـَوُهَق الْ  ،َفنِّن اْلَؼْرَء ِحقـَئٍِذ َيُؽقُن ُهَق اْلَحقَْض  :الّطْفرَ 

ـِ  ـْ الّطْفِر َيْدُخُؾ فِل ُحْؽِؿِف َتبًَعا َوِضْؿـًا لَِقْجَفقْ
َُا:. مِ ُٖ  اْلَحقْضِ  َأَسُس

ـْ َضُروَرةِ
 َأّن مِ

َكاَن َذلَِؽ  :َوِهَل فِل َأْثـَاِء الّطْفرِ  .َتَرّبِصل َثاَلَث ِحقَضٍ  :َفنَِذا قِقَؾ  ،َأْن َيتََؼّدَمُف ُصْفرٌ 

ـْ ُمّدةِ التَّرّبصِ 
َوُهَق فِل َأْثـَاِء  .أَقِْؿ َهاُهـَا َثاَلَثَة َأّيامٍ  :َكَؿا َلْق قِقَؾ لَِرُجؾٍ  ،الّطْفُر مِ

ـِ  َفنِّكُف ُيْدِخُؾ  :َلقَْؾةٍ  َبِؼقَّة تِْؾَؽ الّؾقَْؾِة فِل اْلقَْقِم اّلِذي َيؾِقَفا َكَؿا َتْدُخُؾ َلقَْؾُة اْلقَْقَمقْ

ـِ فِل َيْقَمقِْفَؿا. َخَرْي ْٔ ْٔٞ: ا  :َأّن اْلَحقَْض إّكَؿا َيتِّؿ بِاْجتَِؿاِع الّدِم فِل الّرِحِؿ َقبَْؾفُ  ايٓجا

ـْ َلَقاِزمِِف  ،اْلَحقْضِ  َفَؽاَن الّطْفُر ُمَؼّدَمًة َوَسبَبًا لُِقُجقدِ  َفنَِذا ُطّؾَؼ اْلُحْؽُؿ بِاْلَحقِْض َفِؿ

ّٓ بُِقُجقدِهِ  َٓ ُيقَجُد اْلَحقُْض إ  ه.اَما 

(: ثؿ الطفر 25/479) مجؿقع الػتاوىيف  كؿا  قال شيخ اإلصالو

 ملسو هيلع هللا ىلصيدخؾ يف اسؿ الُؼرء تبًعا كؿا يدخؾ الؾقؾ يف اسؿ الققم، قال الـبل 
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، والطفر الذي يتعؼبف حقض هق قرء: «الصَلة أيام أقرائؽ دطل»لؾؿستحاضة: 

 فالؼرء اسؿ لؾجؿقع.

وأما الطفر الؿجرد: فال يسؿك قرًءا: ولفذا إذا صؾؼت يف أثـاء حقضة مل  قال:

تعتد ذلؽ قرًءا: ٕنَّ طؾقفا أن تعتد بثالثة قروء، وإذا صؾؼت يف أثـاء صفر كان الؼرء 

ولفذا كان أكابر الصحابة طىل أنَّ إقراء الحقضة مع ما تؼدمفا مـ الطفر: 

الحقض، كعؿر، وطثؿان، وطظ، وأبل مقسك وغقرهؿ: ٕهنا ملمقرة بتربص ثالثة 

قروء، فؾق كان الؼرء هق الطفر: لؽاكت العدة ُقرأيـ، وبعض الثالث: فننَّ الـزاع 

: هق أحؼ مـ الطائػتقـ يف الحقضة الثالثة: فننَّ أكابر الصحابة ومـ وافؼفؿ يؼقلقن

هبا مامل تغتسؾ مـ الحقضة الثالثة. وصغار الصحابة يؼقلقن: إذا صعـت يف 

الثالثة: فؼد حؾَّت. فؼد ثبت بالـص واإلمجاع أنَّ السـة أن يطؾؼفا صاهًرا  الحقضة

مـ غقر مجاع، وقد مضك بعض الطفر، واهلل أمر أن يطؾؼ ٓستؼبال العدة ٓ يف أثـاء 

 [4الطالق: ]﴾ې ې﴿طدد لقس هق كؼقلف  [228: البؼرة]﴾چ چ﴿العدة وققلف 

فننَّ ذلؽ صقغة مجع ٓ طدد، فالبد مـ ثالثة قروء كؿا أمر اهلل، ٓ يؽػل بعض 

 .اكتفك الثالث.

ويؾزم الؼائؾقـ بإصفار أكف إذا صؾؼفا يف آخر جزء مـ الحقض: فؼد  ُ :قهد

 صؾؼفا لعدهتا: ٕهنا تستؼبؾ إصفار، وهؿ ٓ يؼقلقن بذلؽ.

ؾزمفؿ أكف إذا صؾؼفا يف آخر جزء مـ الطفر: فؼد صؾؼفا لغقر طدهتا: ٕكف وي

صؾؼفا مستؼبؾة الحقض، وهؿ ٓ يؼقلقن بذلؽ، بؾ يؼقلقن: إكف صؾؼفا صالًقا 
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 شرطقًّا: فدلَّ طىل أنَّ إقراء هل الحقض، ويدخؾ الطفر فقف تبًعا، واهلل أطؾؿ. 

ُقرًءا كاماًل( فقحتاجقن إىل )إن بعض الطفر ولق كان لحظة ُيعتبر  وققلفؿ: (2

 إثبات ذلؽ مـ لغة العرب، أو لسان الشارع دون ققل همٓء أكػسفؿ.

 وققلفؿ: )إنَّ العرب تققع اسؿ الجؿع طىل اثـقـ وبعض الثالث(.

فِل َأْسَؿاِء اْلُجُؿقِع اّلتِل ِهَل َضَقاِهُر فِل  َهَذا َيَؼعُ إِّكَؿا :  فقال ابً القيه

َوَلْؿ َتِرْد  ،اؿَّ ـَفَؽاّل َولَ  ،ٌص فِل ُمَسّؿاَهاا ِصقَُغ اْلَعَددِ اّلتِل ِهَل ُكُصقَوَأمّ  ،ُمَسّؿاَها

ّٓ َمْسبُقَقًة بُِؿَسّؿاَها  ھ  ھ ہ ہ ہ   ہ ۀ ۀ﴿َكَؼْقلِِف  ،ِصقَغُة اْلَعَددِ إ

 ۈ ۈ   ۆ ۆ   ۇ ۇ ڭ﴿ :َوَقْقُلفُ  ،[36:]الّتْقَبةَ  ﴾ے ھ ھ

 ﴾جث يت ىت ختمت    حت  جت يب ىب  مب خب حب﴿ :َوَقْقُلفُ  ،[25:]اْلَؽْفَػ  ﴾ٴۇ

َوَكَظائُِرُه  ،[7:]اْلَحاّقةَ  ﴾ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ  ەئ ائ﴿ :َوَقْقُلفُ  ،[196:]اْلَبَؼَرةَ 

ـْ اْلَعَددِ 
َٓ ُيَراُد بِِف فِل َمْقِضٍع َواِحٍد ُدوَن ُمَسّؿاُه مِ اْسُؿ  ﴾چ چ﴿ :َوَقْقُلفُ  ،مِّؿا 

ـِ َفاَل َيِصّح إْلحَ  ،َطَددٍ َلقَْس بِِصقَغِة َجْؿعٍ  َُا: :اُقُف بَِلْشُفٍر َمْعُؾقَماٍت لَِقْجَفقْ ُٖ َأّن  َأَسُس

َٓ َيْؼبَُؾ التّْخِصقَص الْ  اْسَؿ اْلَعَددِ َكص   ْسِؿ اْلَعامّ ـفِل ُمَسّؿاُه 
ِ
 :ُؿـَْػِصَؾ بِِخاَلِف آ

ْسؿِ  ،ُؿـَْػِصَؾ ـَفنِّكُف َيْؼبَُؾ التّْخِصقَص الْ 
ِ
ـْ التَّقّسِع فِل آ

الّظاِهِر التَّقّسُع  َفاَل َيْؾَزُم مِ

ْسِؿ اّلِذي ُهَق َكّص فِقَؿا َيتَـَاَوُلُف. 
ِ
ْٔٞ:فِل آ أَّن اْسَؿ اْلَجْؿِع َيِصّح اْستِْعَؿاُلُف فِل  ايٓجا

ـَ  َْكثَِري ْٕ ـِ َفَؼْط َمَجاًزا ِطـَْد ا ـِ  ،َوَحِؼقَؼًة ِطـَْد َبْعِضِفؿْ  ،اْثـَقْ َفِصّحُة اْستِْعَؿالِِف فِل اْثـَقْ

االثّالِِث َأْوَلك بِِخاَلِف  َوَبْعضِ      ې ې       ې ې﴿َتَعاَلك:  َقاَل اهلل الثَّاَلَثة: َولِـَفَذا َلـؿَّ
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ـِ  [11 :]الـَّساءَ  ﴾ى ى   ۇ ۇ﴿ :ّؿا َقاَل ـَولَ  ،َحَؿَؾُف اْلُجْؿُفقُر َطَؾك َأَخَقْي

َْرَبعِ  [6:]الـّقرَ  ﴾ۆ ۆ ْٕ  ه.اَلْؿ َيْحِؿْؾَفا أََحٌد َطَؾك َما ُدوَن ا

أما إحاديث التل فقفا أنَّ الؿستحاضة تدع الصالة أيام أقرائفا فؼد تؼدم  (3

أحدها، وكالم الشافعل طؾقف، وقد جاء مـ حديث طائشة وفاصؿة بـت أبل 

إذا أتك قرؤك فَل تصؾل، وإذا مرَّ قرؤك فتطفري، ثؿ صؾل ما »: حبقش 

(، ويف 1/183(، والـسائل )285رواه أبق داود ) «بقـ الؼرء إلك الؼرء

 إسـاده: الؿـذر بـ الؿغقرة، وهق مجفقل.

لتدع الصَلة يف كؾ شفر »( مـ وجٍف آخر بؾػظ: 1/175وأخرجف الحاكؿ )

(، ويف إسـاده: طثؿان بـ سعد 6/464، وهق طـد أمحد أيًضا )«أيام أقرائفا

 الؽاتب، وهق ضعقػ.

ه، ( مـ حديث طدي بـ ثابت، طـ أبقف، طـ جد297وأخرج كحقه أبق داود )

وإسـاده شديد الضعػ بسبب أبل القؼظان طثؿان بـ طؿقر، وهق متروك، وأخرج 

 (، بنسـاد ضاهره الصحة.281أبق داود كحقه طؼب الحديث )

( مـ حديث طائشة، وفقف: 129-6/128وأصح ما ورد ما رواه أمحد )

، وإسـاده ضاهره الصحة، وتؼدم كالم البقفؼل أهنا «أيام قرئفا... دلتـظر طد»

يت بالؿعـك، ولقس ببعقد ما قالف: فننَّ الؼصة واحدة، وأكثر إلػاظ بؾػظ ُرو

 الحقض.



 42  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
: وتعؾقؾ هذه إحاديث بلنَّ هذا مـ تغققر الرواة، رووه  قال ابً القيه

بالؿعـك، ٓ يؾتػت إلقف، وٓ يعرج طؾقف، فؾق كاكت مـ جاكب مـ طؾؾفا: ٕطاد 

 ذكرها، وأبداه، وشـع طىل مـ خالػفا.

ابـ الؼقؿ: ققلؽؿ )دخقل التاء يف ثالثة يدل طىل أنَّ واحدها مذكر، وهق  قال (4

الطفر( جقابف: أنَّ واحد الؼروء قرء، وهق مذكر، فلتك بالتاء مراطاة لؾػظف، 

ّـَ كساء:  وإن كان مسؿاه حقضة، وهذا كؿا يؼال )جاءين ثالثة أكػس( وه

 هباطتبار الؾػظ، واهلل أطؾؿ.ا

أنَّ  -واهلل أطؾؿ- ًانري يظيسقفا مسائؾ مفؿة، رتب طؾتوهذه الؿسللة ت

 ابـ باز،اإلمام  )إقراء الحقض(، وهق اختقار الشقكاين، ثؿ ققل مـ قال: انصحيح

 ابـ طثقؿقـ، وغقرهؿ.واإلمام 

وكسلل اهلل طزوجؾ أن يفديـا لؿا اختؾػ فقف مـ الحؼ بنذكف، والحؿد هلل.
(1)

 

صفار(، يؼقلقن باكؼضاء العدة بدخقلفا الذيـ يؼقلقن: )إقراء هل إ 

يف الحقضة الثالثة، ولفا أن تتزوج قبؾ اكتفاء الحقضة طـد أكثرهؿ، وقال بعضفؿ: 

 ٓ تتزوج حتك تطفر. وهق ققل ابـ طباس، وسامل.

وقال أبق طبقد: إن كان قد جامعفا يف الطفر الذي صؾؼفا فقف: فال تعتد بذلؽ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 البقان (1993 )الؿحىل (11/199- )الؿغـل (5/655-655 )زاد الؿعاداكظر:  (1)

(11/14- )تػسقر الطبريو ،ابـ كثقر ابـ أبل شقبة (5/161 )ـصقرســ ابـ م 

(1/291- )البقفؼل (7/415-.) 



ِِٝط َشٔيَو ََٚغ َٚاالِغٔتِبَطا٤ٔ  َٚاإلِسَساز   43 َباُب ائعٖس٠ٔ 

 
 الطفر. وخالػف الباققن.

زهري: إن كان قد مضك بعض الطفر: فال تعتد بذلؽ الطفر. وخالػف وقال ال

الباققن يف ذلؽ، والذيـ يؼقلقن: )إقراء هل الحقض( اختؾػقا متك تـتفل العدة، 

وهل الؿسللة التل سـذكرها أن.
(1)

 

ٖااااٌ تٓكهااااٞ ايعااااس٠ باْكطاااااع اؿااااٝض، أّ بػػااااٌ املااااطأ٠ َاااأ       ص:2ط َػأي١

 اؿٝض؟

 ؿ:يف هذه الؿسللة أققال طـد أهؾ العؾ 

أهنا تـتفل بغسؾفا مـ الحقض، وهذا ققل طؿر، وطظ، وابـ مسعقد،  األول:

وأبل مقسك، وقال بف سعقد بـ الؿسقب، وهق ققل أمحد يف رواية، وإسحاق، 

والثقري، وحجتفؿ أنَّ ذلؽ فتقى كبار الصحابة: وٕنَّ بعض إحؽام ٓ تباح إٓ 

 بالغسؾ فتحؿؾ العدة طؾقفا احتقاًصا.

ا تـتفل بالغسؾ، أو فقات وقت الصالة التل صفرت فقفا، وهذا أهن الثاىي:

ققل أبل حـقػة، والثقري، وأمحد يف رواية، لؽـ قالف أبق حـقػة فقؿـ مل تطفر ٕكثر 

الحقض: فنن كاكت قد حاضت ٕكثر الحقض اكتفت العدة باكتفاء الحقض 

 مباشرة.

ا ققل سعقد بـ جبقر، أهنا تـتفل باكؼطاع الدم، واكتفاء الحقض، وهذ الثالث:

وابـ شبرمة، وإوزاطل، وأمحد يف رواية اختارها أبق الخطاب وغقره، والشافعل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (11/253.)الؿغـل (1993 )الؿحىل (5/651- )الزاداكظر:  (1)



 44  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
وباكتفاء الحقض تـتفل الثالثة الؼروء: لعدم  ﴾چ چ﴿يف الؼديؿ: لؼقلف تعاىل: 

، واهلل أطؾؿ.انقٌل أظيسوجقد دلقؾ يدل طىل اشتراط الغسؾ، وهذا 
(1)

 

 تس بتًو اؿٝه١؟تع إشا طًكت أثٓا٤ اؿٝض ؾٌٗ ص:3ط َػأي١

(: الحقضة التل تطؾؼ فقفا ٓ تحتسب مـ 11/253)  قال ابً قدامة

ثالثة  فتـاولطدهتا بغقر خالف بقـ أهؾ العؾؿ: ٕنَّ اهلل تعاىل أمر بثالثة قروء 

 هكامؾة، والتل صؾؼ فقفا مل يبؼ مـفا ما تتؿ بف مع اثـتقـ ثالًثا كامؾة: فال يعتد هبا...ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (11/254-.)الؿغـل (1993 )الؿحىل (5/652 )زاد الؿعاداكظر:  (1)



ِِٝط َشٔيَو ََٚغ َٚاالِغٔتِبَطا٤ٔ  َٚاإلِسَساز   45 َباُب ائعٖس٠ٔ 

 
ـِ ُطؿَ  (0017) ـِ اْب ُتَفا َحقَْضتَانِ َقاَل: َصاَلُق إََمِة َتْطؾِقَؼتَانِ  َر َوَط َرَواُه . ، َوِطدَّ

َػفُ  اَرُقْطـِل  َوَأْخَرَجُف َمْرُفقًطا، َوَضعَّ .الدَّ
(1)

 

ـْ َحِديِث  (0018)
ـُ َماَجْف مِ ، َطائَِشَة  َوَأْخَرَجُف َأُبقَداُود َوالتِّْرمِِذي  َواْب

َحُف الَحاكُِؿ َوَخاَلُػقُه، َفاتََّػُؼقا َطَؾك َضْعِػِف. َوَصحَّ
(2)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 عس٠ األ١َ. ص:1ط َػأي١

  :أكثر أهؾ العؾؿ طىل أنَّ طدة إمة كصػ طدة الحرة، فنذا كان مـ صالق

، وُكؼؾ طـ فعدهتا ُقرءان: ٕنَّ الؼرء ٓ يتـصػ، وصحَّ ذلؽ طـ ابـ طؿر 

سـًدا صحقًحا كؿا يف  ٕثر طؿر بنسـاديـ ضعقػقـ، ثؿ وجدت طؿر، وطظ 

الؿحىلوإن كاكت العدة مـ وفاٍة: فعدهتا طـدهؿ شفران ومخسة أيام ،. 

  وذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل أنَّ طدهتا كعدة الحرة: لعؿقم إدلة، وهق ققل

، وٓ دلقؾ طىل ؿقـ ابـ سقريـ، والظاهرية، ورجح ذلؽ اإلمام ابـ طثق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، مـ صرق بعضفا 39-4/38. أخرج الؿقققف الدارقطـل )املطؾٛع نعٝـ ٚاملٛقٛف قشٝض (1)

( ويف إسـاده طؿر بـ شبقب ضعقػ، وططقة 4/38الشقخقـ. والؿرفقع أخرجف )صحقح طىل شرط 

العقيف يرويف طـ ابـ طؿر مرفقًطا ومع ضعػف قد خالػف سامل وكافع فروياه طـف مقققًفا فرفعف ضعقػ 

 مـؽر.

(، والحاكؿ 2585(، وابـ ماجف )1182(، والترمذي )2189. أخرجف أبقداود )نعٝـ َٓهط (2)

إسـاده مظاهر بـ أسؾؿ ضعقػ. وأكؽر طؾقف هذا الحديث، أكؽره طؾقف أبقداود (، ويف 2/255)

( لقس يف البصرة حديث أكؽر 4/45) ســ الدارقطـلوغقره. وقال الضحاك بـ مخؾد كؿا يف 

 مـ حديث مظاهر هذا. 
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 .انصٌابهق  فيرا انقٌلالتـصقػ: 

  وإذا كاكت العدة مـ صالق، وهل مـ غقر ذوات إقراء: فعدهتا ثالثة أشفر

طـد ابـ سقريـ، والظاهرية، ووافؼفؿ طىل هذا يف هذه الؿسللة الحسـ، 

ومجاهد، وطؿر بـ طبدالعزيز، والـخعل، ويحقك إكصاري، وربقعة، ومالؽ، 

 .انصحيحعل يف ققٍل، وأمحد يف رواية، وهق والشاف

  ،وقال بعضفؿ: تعتد بشفريـ: ٕنَّ ذلؽ بدل الُؼرءيـ. وهق ققل ططاء

 والزهري، وإسحاق، وأمحد يف رواية، وققٌل لؾشافعل.

  وقال بعضفؿ: طدهتا شفٌر وكصػ: ٕكف كصػ ثالثة أشفر. وهق ققل سعقد

 .ب الرأي، وققٌل لؾشافعلبـ الؿسقب، وسامل، والشعبل، والثقري، وأصحاا

 .وإن كاكت إمة حاماًل: فعدهتا كعدة الحرة بال خالف بقـ أهؾ العؾؿ
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2512.)الؿحىل (5/166 )ابـ أبل شقبة (11/256 ،258- ،224 ،227 )الؿغـلاكظر:  (1)



ِِٝط َشٔيَو ََٚغ َٚاالِغٔتِبَطا٤ٔ  َٚاإلِسَساز   47 َباُب ائعٖس٠ٔ 

 
ـِ َثابٍِت  (0001) ـْ ُرَوْيِػِع ْب ـِ الـَّبِلِّ  َوَط ـُ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَط ْمرٍِئ ُيْمِم

ِ
َٓ َيِحؾُّ ٓ

َحُف «َأْن َيْسِؼَل َماَءُه َزْرَع َغْقرِهِ  بِاهللِ َوالَقْقِم أِخرِ  ، َوَصحَّ . َأْخَرَجُف أَُبقَداُود َوالتِّْرمِِذي 

اُر. ـَُف البَزَّ ـُ ِحبَّاَن، َوَحسَّ اْب
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 ٚط٤ ايطدٌ اَطأ٠ّ ساَاّل َٔ غريٙ؟ ص:1ط َػأي١

ف يحرم طىل الرجؾ أن يطل امرأًة حاماًل مـ غقره، سقاء دلَّ حديث الباب طىل أك

كاكت مـ السبايا، أو تزوجفا بعؼد شبفة وهل حامؾ مـ غقره، أو تزوجفا وهل 

فال يجقز لف أن يطل هذه الؿرأة، وهذا  -طـد مـ يجقز ذلؽ  -حامؾ مـ الزكك 

بحجة أكف الحؽؿ مجؿع طؾقف يف غقر الحامؾ مـ الزكك: فننَّ الشافعل أجاز وصلها 

 ٓ حرمة لؿاء الزاين.

: لعؿقم الحديث الذي يف الباب.انصٌابوخالػف الجؿفقر، وهق 
(2)

 

 إشا تعٚز ضدٌ اَطأ٠ يف عستٗا، ؾُا اؿهِ؟ ص:2ط َػأي١

 ژ ژ  ڈ﴿تعاىل: أما مـ حقث الحؽؿ التؽؾقػل: ففق محرم: لؼقلف 

: ، وأما مـ حقث الحؽؿ القضعل[235البؼرة:] ﴾ک ک ک ڑ ڑ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وإسـاد أبل داود 4855(، وابـ حبان )1131(، والترمذي )2158. أخرجف أبقداود )سػٔ (1)

حسـ، فقف محؿد بـ إسحاق وقد صرح بالتحديث، وإسـاد الترمذي وابـ حبان ضعقػ، فقف 

 ربقعة بـ سؾقؿ وهق مجفقل الحال، فالحديث حسـ. 

  (3/62.)هتذيب الســ (5/155 )زاد الؿعاداكظر:  (2)



 48  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

أن يػرق بقـفا وبقـف، وإذا كان مل يدخؾ هبا فؿا زالت يف طدهتا  فقجب طىل ويل إمر 

 مـ إول مل تـؼطع.

 َاختلفُا فّنا إذا كاى قد دخل بًا يل تهكطع العدة أم ال؟

  فؿذهب أمحد، ومالؽ أنَّ العدة تـؼطع: ٕهنا أصبحت زوجة لرجؾ آخر

 بشبفة طؼد.

 ـْ لف ومذهب أبل حـقػة طدم اكؼطاع العدة مطؾًؼا: ٕنَّ ك قهنا فراًشا لغقر َم

 العدة ٓ يؿـعفا، كؿا لق وصئت بشبفة.

  :وقال الشافعل: إْن طؾؿا بالتحريؿ: مل تـؼطع العدة: فنكف زكك، وإن مل يعؾؿا

 فتـؼطع العدة: لشبفة العؼد.

فعىل ققل أمحد، ومالؽ: فننَّ الؿرأة تؽؿؾ طدة زوجفا بعد أن يػرق بقـفا 

 أخر. وبقـ

قػة: فنهنا ٓ تزال يف طدة: فنن فارقفا الثاين بعد اكتفاء العدة: وطىل ققل أبل حـ

 فؾقس طؾقفا شلء، وإن فارقفا وبؼل شلء مـ طدهتا: أكؿؾت ما بؼل.

وطىل ققل الشافعل: فنْن كاكا يعؾؿان بالتحريؿ فؽؼقل أبل حـقػة، وإن كاكا 

 جاهؾقـ فؽؼقل أمحد، ومالؽ.

 أطؾؿ.، واهللقسيةيف هذه الؿسللة  ًقٌل انشافعي
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (11/89-.)البقان (11/237 )الؿغـلاكظر:  (1)



ِِٝط َشٔيَو ََٚغ َٚاالِغٔتِبَطا٤ٔ  َٚاإلِسَساز   49 َباُب ائعٖس٠ٔ 

 
 ٌٖ تعتس يًجاْٞ، أّ تتساخٌ ايعستإ؟ ص:3ط َػأي١

  ،مذهب أمحد، والشافعل، ومالؽ أهنا تعتد لألول بؿا بؼل، ثؿ تعتد لؾثاين

أكف قال: أيؿا امرأة كؽحت يف طدهتا: فنْن كان زوجفا  واستدلقا بلثر طؿر 

، الذي تزوجفا مل يدخؾ هبا: فرق بقـفؿا، ثؿ اطتدت بؼقة طدهتا مـ زوجفا إول

وكان خاصبًا مـ الخطاب، وإن كان دخؾ هبا: فرق بقـفؿا، ثؿ اطتدت بؼقة طدهتا 

مـ إول، ثؿ اطتدت مـ أخر، وٓ يـؽحفا أبًدا. أخرجف مالؽ وغقره، ولف 

طـ طؿر صرق، رواه طـف سعقد بـ الؿسقب، وسؾقؿان بـ يسار، والشعبل، 

 فإثر ثابت هبذه الطرق.

ػ طؿر بؼقلف: )وٓ يـؽحفا أبًدا(، وقال: وجاء ذلؽ طـ طظ، ولؽـف خال

ثالث صرق يثبت هبا إن  أن تتزوجف بعد العدتقـ إن شاءت. ولف طـ طظ  لفا

 .ابـ أبل شقبةو ســ البقفؼلشاء اهلل كؿا يف 

  وذهب أبق حـقػة إىل أنَّ العدتقـ تتداخالن، فتليت بثالثة قروء بعد مػارقة

 وطدة الثاين. الثاين تؽقن طـ بؼقة طدة إول،

  ،وطـ مالؽ رواية أيًضا بتداخؾ العدتقـ: ٕنَّ الؼصد معرفة براءة الرحؿ

 وهذا تحصؾ بف براءة الرحؿ مـفؿا.

، وٓ ُيعؾؿ لفؿ وأجاب الجؿفقر بلنَّ هذا خالف ما قضك بف طؿر، وطظ 

ان مؼصقدان ٔدمقَّقـ، وحؼقق أدمقِّقـ ٓ تتداخؾ:  يف ذلؽ مخالػ: وٕهنؿا حؼَّ
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 ک ک ک ک ڑ﴿وٕنَّ ذلؽ حؼ لؾرجال طىل الـساء فال يتداخؾ، قال تعاىل: 

 .[228البؼرة:] ﴾  ک ک ک﴿ [49إحزاب:] ﴾گ

  وذهب شقخ اإلسالم  :إىل أنَّ طؾقفا لؾثاين آستبراء بحقضة فؼط، وقال

إنَّ السؾػ ُيطؾِؼقن العدة طىل طدة الـؽاح والقفاة، وطىل آستبراء. واستدل طىل 

لنَّ الؿختؾعة الصحقح أنَّ طؾقفا حقضة، وهق فسٌخ مـ كؽاح شرطل ذلؽ ب

محترم، فففـا أوىل أن يؽقن طؾقفا آستبراء فؼط، وجعؾ هذا الؼقل مؼتضك 

، انصٌابهق  ًقٌل شيخ اإلسالوققل مـ يؼقل يف الخؾع طؾقفا حقضة، 

أطؾؿ. واهلل
(1)

 

 ٌٖ جيٛظ يًجاْٞ إٔ ٜتعٚز بٗا بعس اْتٗا٤ ايعستني؟ ص:4ط َػأي١

 هؾ العؾؿ مـ قال: ٓ يجقز لف أن يتزوجفا أبًدا. صحَّ ذلؽ طـ طؿر مـ أ

 ،كؿا تؼدم، وهق ققل مالؽ، وأمحد يف رواية، والشافعل يف الؼديؿ ،

 ، ومعاقبة لف طىل استعجالف: فُعقمؾ بـؼقض قصده.وحجتفؿ ققل طؿر 

  ومـفؿ مـ قال: يجقز لف ذلؽ. وهق ققل طظ كؿا تؼدم، وأمحد يف ،

بف، والشافعل، بؾ قال الشافعل، وبعض الحـابؾة: يجقز لؾثاين أن ضاهر مذه

 يتزوجفا بعد اكتفاء طدة إول يف أثـاء طدهتا مـ الثاين، أي: كػسف.

، واهلل أطؾؿ.انصحيحهق  را انقٌلًى
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- (25/385( )32/344مجؿقع الػتاوى (11/89- )البقان (11/238 )الؿغـلاكظر:  (1)

352 )ابـ أبل شقبة (5/175 )ســ البقفؼل (7/441.) 

  (32/351.)مجؿقع الػتاوى (11/239 )الؿغـلاكظر:  (2)



ِِٝط َشٔيَو ََٚغ َٚاالِغٔتِبَطا٤ٔ  َٚاإلِسَساز   51 َباُب ائعٖس٠ٔ 

 
 إٕ ناْت املطأ٠ ساَاّل بٛيس؟ ص:5ط َػأي١

  إن طؾؿ أكف مـ إول: فتـؼضل طدهتا مـف بقضعف، وتعتد لؾثاين طـد

 فقر ثالثة قروء.الجؿ

  وإن طؾؿ أكف مـ الثاين دون إول: فتعتد مـ الثاين بقضعف، ثؿ تؽؿؾ

وإن أمؽـ أن يؽقن مـفؿا: فقعرض طىل الؼافة: فنْن ألحؼتف بإول،  إول. طدة

 لحؼ بف، كؿا لق طؾؿ أكف مـف، وإن ألحؼتف بالثاين، لحؼ بف، كؿا لق طؾؿ أكف مـف.

و مل تؽـ قافة: لزمفا أن تعتد بعد وضعف بثالثة وإن أشؽؾ أمره طىل الؼافة، أ

قروء: ٕكف إن كان مـ إول فؼد أتت بؿا طؾقفا مـ طدة الثاين، وإن كان مـ 

الثاين: فعؾقفا أن تؽؿؾ طدة إول: لقسؼط الػرض بقؼقـ.
(1)

 

 ٌٖ جيٛظ يًطدٌ ايصٟ خايع اَطأت٘ إٔ ٜتعٚدٗا يف عستٗا؟ ص:6ط َػأي١

ُجُؾ َزْوَجتَُف، َأْو  (11/242 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة َوإَِذا َخاَلَع الرَّ

َجَفا  :َفَسَخ كَِؽاَحفُ  تَِفاَفَؾُف َأْن َيتََزوَّ َوبِِف َقاَل َسِعقُد  فِل َقْقِل ُجْؿُفقِر اْلُػَؼَفاِء. فِل ِطدَّ

ـُ الْ ا ، َوَقتَاَدُة، َوَمالِ ـْب ـُ ، َواْلَحَس ْهِري  ٌؽ، ُؿَسقِِّب، َوَطَطاٌء، َوَصاُوٌس، َوالز 

ْأِي. ، َوَأْصَحاُب الرَّ افِِعل  َٓ َيِحؾ  َلُف كَِؽاُحَفا، ـَوَشذَّ َبْعُض الْ  َوالشَّ ، َفَؼاَل:  ـَ ِري ُؿتََلخِّ

ٌة. َكََّفا ُمْعتَدَّ
ِ
َٓ ِخْطبَُتَفا: ٕ َٓ ُيَصاُن َماُؤُه  َو َة لِِحْػِظ َكَسبِِف، َوِصقَاَكِة َمائِِف، َو َوَلـَا َأنَّ اْلِعدَّ

ـْ َما ـْ كَِؽاٍح َصِحقٍح َط
 ه.ائِِف إَذا َكاَكا مِ

  (32/355.)مجؿقع الػتاوىوقد كؼؾ شقخ اإلسالم اإلمجاع طىل ذلؽ كؿا يف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (11/241)الؿغـلاكظر:  (1)
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ـْ ُطَؿَر  (0000) ـَ ُثؿَّ َتْعتَد  أَ  -فِل اْمَرأَةِ الَؿْػُؼقدِ - َوَط ْرَبَعَة َتَربَُّص َأْرَبَع ِسـِق

.. َأْشُفٍر َوَطْشًرا افِِعل  َأْخَرَجُف َمالٌِؽ َوالشَّ
(1)

 

ـِ ُشْعبََة  (0001)  ْب
ـِ الُؿِغقَرةِ   َوَط

ِ
اْمَرَأُة الَؿْػُؼقدِ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

اَرُقْطـِل  بِنِْسـَاٍد َضِعقٍػ . َأْخَرَج «َحتَّك َيْلتَِقَفا الَبَقانُ  اْمَرَأُتفُ  .ُف الدَّ
(2)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث واألثر

 مع بعض املسائل امللحقة

 إشا غاب ايطدٌ عٔ أًٖ٘ ٚمل تٓكطع عٓ٘ األخباض، ٚال ايهتاب١؟ ص:1ط َػأي١

َغقَْر ُمـَْؼطَِعٍة،  َغقْبَةُ (: إَِذا َكاَكت الْ 11/247) الؿغـليف   قال ابً قدامة

،  :كِتَاُبفُ  ْعَرُف َخبَُرُه َوَيْلتِليُ  ـَ َج فِل َقْقِل أَْهِؾ اْلِعْؾِؿ َأْجَؿِعق ْمَرَأتِِف أَْن َتتََزوَّ
ِ
َفَفَذا َلقَْس ٓ

رَ  َّٓ َأْن َيتََعذَّ ـْ َمالِِف، َفَؾَفا أَْن َتْطُؾَب َفْسَخ الـَِّؽاِح، َفُقْػَسَخ كَِؽاُحُف. إ
ْكَػاُق َطَؾقَْفا مِ  هااإْلِ

 ألغري.ظٚد١ ا ص:2ط َػأي١

َوَأْجَؿُعقا َطَؾك َأنَّ َزْوَجَة  (11/247 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة

َٓ تَ  َِسقِر  ْٕ ـَ َوَفاتِفِ ـْؽِ ا  ه.اُح َحتَّك َتْعَؾَؿ َيِؼق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( مـ صريؼ سعقد 7/445) ســ البقفؼل(، والشافعل كؿا يف 2/575. أخرجف مالؽ )قشٝض (1)

الؿسقب طـ طؿر، وروايتف طـف صالحة لؾحجقة كؿا تؼدم. ولف صرق صحقحة أخرى طـد البقفؼل بـ ا

(7/445 .) 

ؾ طـ (، مـ صريؼ سقار بـ مصعب طـ محؿد بـ شرحبق3/312. أخرجف الدارقطـل )نعٝـ د٘سا (2)

( مـ 1/431) العؾؾوسقار ومحؿد بـ شرحبقؾ متروكان. وذكره ابـ أبل حاتؿ يف الؿغقرة. 

صريؼ بشر بـ مجقؾة طـ سقار بـ أشعث طـ محؿد بـ شرحبقؾ طـ الؿغقرة بف. وقال: قال أبل: 

هذا حديث مـؽر، ومحؿد بـ شرحبقؾ متروك الحديث يروي طـ الؿغقرة بـ شعبة مـاكقر 

 وأباصقؾ. 



ِِٝط َشٔيَو ََٚغ َٚاالِغٔتِبَطا٤ٔ  َٚاإلِسَساز   53 َباُب ائعٖس٠ٔ 

 
 ظٚد١ ايعبس اآلبل. ص:3ط َػأي١

ْوِجقَِّة،  (11/247 :)الؿغـليف   قال َوإِْن أََبَؼ اْلَعبُْد، َفَزْوَجُتُف َطَؾك الزَّ

َتُف.َحتَّك َتعْ  ، َوإِْسَحاُق  َؾَؿ َمْقَتُف َأْو ِردَّ افِِعل  ، َوالشَّ ، َوالثَّْقِري  َْوَزاِطل  ْٕ  ،َوبِِف َقاَل ا

: إَباُقُف َصاَلُقُف. ـُ ـْ  :َوَلـَا َأكَُّف َلقَْس بَِؿْػُؼقدٍ  َوَقاَل اْلَحَس ، َوَم َفَؾْؿ َيـَْػِسْخ كَِؽاُحُف، َكاْلُحرِّ

ـْ  ْكَػاُق مِ َر اإْلِ َّٓ َأنَّ  َتَعذ  َمالِِف َطَؾك َزْوَجتِِف، َفُحْؽُؿَفا فِل اْلَػْسِخ ُحْؽُؿ َما َذَكْرَكا، إ

ـْ َمَحؾِّ 
ْكَػاِق مِ ُر اإْلِ اْلَعبَْد َكَػَؼُة َزْوَجتِِف َطَؾك َسقِِّدِه، َأْو فِل َكْسبِِف، َفُقْعتَبَُر َتَعذ 

 ه.ااْلُقُجقِب 

 ايػا٥ب املٓكطع خربٙ، ٖٚٛ املؿكٛز. ص:4ط َػأي١

 ؾ العؾؿ مـ يؼقل: هل امرأتف، وٓ تتزوج حتك تتقؼـ مقتف. وهذا ققل مـ أه

ابـ شبرمة، وابـ أبل لقىل، وأبل قالبة، والـخعل، وأصحاب الرأي، والشافعل 

ســ مـ صرق يثبت هبا كؿا يف  يف الجديد، وُكؼؾ طـ طظ بـ أبل صالب 

  (7/444.)البقفؼل

 ،ثؿ تعتد طدة القفاة، سقاء كان  ومـ أهؾ العؾؿ مـ يؼقل: تـتظر أربع سـقـ

الغالب السالمة، أو الفالك. وهق ققل مالؽ، والشافعل يف الؼديؿ، واستدلقا 

 أكف قضك بذلؽ، وثبت طـ طثؿان، وابـ طؿر، وابـ طباس  بلثر طؿر 

أهنؿ حددوا ذلؽ الزمـ أيًضا، إٓ أنَّ مالًؽا قال فقؿـ قتؾ يف الصػ: ٓ تتربص. 

 ب يف ذلؽ: تتربص سـة.وقال سعقد بـ الؿسق

  ؾ بعض أهؾ العؾؿ، وهق الؿشفقر يف مذهب أمحد، فؼالقا: إذا كاكت وفصَّ
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الغقبة ضاهرها الفالك، كؿـ يؽقن يف سػقـة فتغرق، أو بقـ الصػقـ، أو يسافر يف  

مػازة مفؾؽة، فتتربص أربع سـقـ كالؼقل الثاين، وإن كان ضاهرها السالم: 

 محد رواية: تـتظر إىل تؿام تسعقـ سـة.فتـتظر حتك تتقؼـ مقتف، وطـ أ

 .ومـ الحـابؾة مـ قال: يجتفد الحاكؿ، فتبؼك الؿرأة ما رآه الحاكؿ 

: إن ققؾ: إنَّ امرأتف تبؼك إىل أن ُيعؾؿ خبره: بؼقت ٓ  قال شيخ اإلصالو

ًؿا وٓ ذات زوج إىل أن تصقر طجقًزا، وتؿقت ومل تعؾؿ خبره، والشريعة مل تلت  أيِّ

 ..اكتفكبؿثؾ هذا

الذي قضك بف طؿر، وبقـ أكف مقافؼ لؾؼقاس يف كالٍم مػقٍد كؿا  ثؿ اختار 

  (25/576-582.)مجؿقع الػتاوىيف 

 وهق الذي يـبغل أن يعتؿد طؾقف يف الؼضاء، واهلل أطؾؿ. ُ :قهد

: الصحقح أكـا ٓ كؼدر ذلؽ بؿا قدره الػؼفاء،  ابً عثيننياإلماو  وقال

اجع إىل اجتفاد الؼاضل يف كؾ قضقة بعقـفا، وأنَّ إمر يختؾػ وأنَّ إمر يف ذلؽ ر

 هباختالف إحقال، وإزمان، وإمؽـة، وإسباب التل هبا فؼد.ا

ما جاء طـ الصحابة بلهنا قضقة طقـ ٓ تؽقن طامة لؽؾ واقعة،  ومحؾ 

 وققلف ققي، واهلل أطؾؿ.

ن تربص إذا أنَّ لؾحاكؿ الػسخ بدو السبؾواختار الصـعاين يف 

الؿرأة. تضررت
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ســ  (25/576- )مجؿقع الػتاوى (11/42- )البقان (11/247-255 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (9/298 ،355.)اإلكصاف (5/683 )الشرح الؿؿتع (7/444- )البقفؼل



ِِٝط َشٔيَو ََٚغ َٚاالِغٔتِبَطا٤ٔ  َٚاإلِسَساز   55 َباُب ائعٖس٠ٔ 

 
 ٌٖ ٜعترب إٔ ٜطًكٗا ٚيٞ ظٚدٗا بعس ايرتبل؟ ص:5ط َػأي١

  جاء طـ طؿر يف رواية أكف قال بذلؽ كؿا يفســ البقفؼل (7/445 ،)

ووافؼف أمحد يف رواية، وأكثر الصحابة، وأكثر أهؾ العؾؿ مل يعتبروا ذلؽ، وهق 

 .ققل أمحد يف رواية، ومل يذكر ذلؽ طؿر يف بعض الروايات

.ًانصحيح قٌل اجلًيٌز
(1)

 

 ٚقت ابتسا٤ املس٠. ص:6ط َػأي١

  لؾحـابؾة، والشافعقة ققٓن يف اطتبار الؿدة، هؾ هل مـ حقـ اكؼطع خبره، أم

 مـ حقـ ضرهبا الحاكؿ؟ 

: فنن رأى أن يحسبفا مـ حقـ ادلدج ذسجع إىل حكى احلاكىأنَّ  ًانري يظيس

الؿرأة إلقف: فذاك،  اكؼطاع الخبر: فذاك، وإن رأى أن يحسبفا مـ حقـ ارتػعت

واهلل أطؾؿ.
(2)

 

ٖاااٌ ٜؿتكاااط شياااو إىل اؿاااانِ، أّ يًُاااطأ٠ إٔ ؼػاااب يٓؿػاااٗا   ص:7ط َػأي١

 املس٠ بسٕٚ اؿانِ؟

  ذهب بعض الحـابؾة، والشافعقة إىل طدم اطتبار ذلؽ، واختاره شقخ

 اإلسالم.

 .وذهب مجاطة مـفؿ إىل اطتبار ذلؽ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/355.)اإلكصاف (7/445 )البقفؼل (11/251 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (11/46.)البقان (11/251- )الؿغـلاكظر:  (2)



 56  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
كف ٓبد مـ حؽؿ : والؼقل الثاين يف الؿسللة أ ابً عثيننياإلماو  قال

الحاكؿ: لئال يؼع الـاس يف الػقضك: ٕكـا إذا قؾـا هبذا الؼقل فربؿا تدطل الزوجة 

أنَّ زوجفا مػؼقد، فتعؿؾ هذا العؿؾ: ولفذا فننَّ الؼقل الثاين يف الؿذهب، وهق 

ققل إئؿة الثالثة أكف ٓبد لفا مـ مراجعة الؼاضل، وهذا متعقـ ٓسقؿا طىل 

ي رجحـاه، وهق أن يرجع فقف إىل الحؽؿ بالؿقت إىل اجتفاد الؼقل الراجح الذ

 .الؼاضل.اكتفك

، واهلل أطؾؿ.انصحيحهق  وما رجحف اإلمام العثقؿقـ  ُ :قهد
(1)

 

ّٓاا،    ص:8ط َػأي١ إشا قه٢ اؿانِ بايؿطق١، ؾٌٗ ٜٓؿػذ ايٓهاح ظااّٖطا ٚباط

 أّ يف ايعاٖط ؾكط؟

 هًرا وباصـًا: مذهب مالؽ، وبعض الحـابؾة، والشافعقة أنَّ الػسخ يؽقن ضا

فتؽقن زوجة شرطقة لؾثاين يف الظاهر والباصـ، وهذا ضاهر قضاء الصحابة، وهق 

 ضاهر اختقار شقخ اإلسالم.

  ٓ وإشفر يف مذهب الحـابؾة، وبعض الشافعقة أنَّ الػسخ يؽقن ضاهًرا

 باصـًا: بدلقؾ أنَّ زوجفا إذا جاء ففق أحؼ بامرأتف يف قضاء الصحابة.

 .انقٌل األًلهق  -أطؾؿ واهلل- ًانساجح

:  الصقاب أهنا زوجتف، أي الثاين، ضاهًرا وباصـًا:  ابً عثيننياإلماو  قال

ٕنَّ إحؽام الشرطقة إذا ثبتت: ثبتت ضاهًرا وباصـًا، فعىل هذا فؾفا أن تتزوج 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/684.)الشرح الؿؿتع (11/46-47 )البقان (9/299-355 )اإلكصافاكظر:  (1)



ِِٝط َشٔيَو ََٚغ َٚاالِغٔتِبَطا٤ٔ  َٚاإلِسَساز   57 َباُب ائعٖس٠ٔ 

 
 هزوًجا آخر.ا

هر أنَّ مـ قال: يـػسخ ضاهًرا فؼط. فننَّ الؿػؼقد لق صؾؼ، أو ضا :

بعد الػراق: لزمف ذلؽ، ولق ماتت وجاء الؿػؼقد: ورثفا، وترثف إذا مات، وإذا جاء 

ومل يختر زوجتف: فننَّ الثاين يجدد العؼد طؾقفا، ومـ قال: يـػسخ ضاهًرا وباصـًا. 

فالحؽؿ طـده بخالف ذلؽ.
(1)

 

 إٕ قسّ ظٚدٗا األٍٚ بعس تطبكٗا قبٌ ايتعٚز؟ ص:9ط َػأي١

 طامتفؿ.هق أحؼ هبا طـد أكثر أهؾ العؾؿ و 

 .وقال بعض أصحاب الشافعل: إذا اكؼضت الؿدة: بطؾ كؽاح إول 

: ٕكف إكؿا ُأبقح لفا التزويج: ٕنَّ الظاهر مقتف، فنذا انصحيحهق  ًانقٌل األًل

ذلؽ الظاهر، وكان الـؽاح بحالف. بان حقًّا: اكخرم
(2)

 

 إشا قسّ ظٚدٗا بعس إٔ تعٚدت بآخط؟ ص:11ط َػأي١

 قبؾ دخقل الثاين هبا: ففل امرأتف، وهق أحؼ  أكثر أهؾ العؾؿ طىل أكف إذا قدم

ُيخقَّر بقـ امرأتف، وبقـ صداقف. وهق ققل الحسـ،  هبا، وإن قدم بعد دخقلف هبا:

وططاء، وِخالس، والـخعل، وقتادة، وأمحد، ومالؽ، وإسحاق، وغقرهؿ: ٕنَّ 

، وبقـ شقخ اإلسالم أنَّ قضاء طؿر يقافؼ هذا هق الذي قضك بف طؿر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرح الؿؿتع (11/47 )البقان (25/576 )الػتاوى (9/351 )اإلكصافاكظر:  (1)

(5/684.) 

  (11/48.)البقان (11/252 )الؿغـلاكظر:  (2)



 58  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

  (25/576-582.)مجؿقع الػتاوىؽالم كػقس ُيراجع مـ الؼقاس ب 

  وذهب أمحد يف رواية إىل أكف يخقر مطؾًؼا. وأخذ بف بعض الحـابؾة، وأكؽر ابـ

ا، وقد بقـف يف رواية أخرى.  قدامة هذه الرواية، وقال: إكؿا كان كالم أمحد طامًّ

ح اإلمام ابـ طثقؿقـ   قا.الخقار مطؾًؼا، والصحابة مل يػصؾ ورجَّ

 .وطـ مالؽ أهنا زوجة الثاين، وٓ خقار لألول، دخؾ هبا أم مل يدخؾ
(1)

 

 إشا اختاض ايرتى، ؾٌٗ ي٘ ايكسام، ٚع٢ً َٔ؟ ص:11ط َػأي١

أنَّ لف الصداق طىل زوجفا أخر، كؿا  الذي قضك بف طؿر بـ الخطاب 

 (: ٕكف حال بقـف وبقـفا بعؼده طؾقفا ودخقلف هبا.7/446) ســ البقفؼليف 

ذي ــذي أمَزٍا الشوج األول، أو الصداق الـــُ الصداق الــل يعطيواختلفوا ٍ

 ا ٍو؟ـأمَزٍ

  فؼال بإول الزهري، وقتادة، والحسـ، وأمحد يف رواية، وطظ بـ

 بسـد ضعقػ. الؿديـل،و كؼؾ طـ طثؿان، وطظ 

 .وقال بالثاين أمحد يف رواية 

فنكف الذي  : والصقاب أنَّ إول يرجع بؿفره هق: قال شيخ اإلصالو

هاستحؼف، وأما الؿفر الذي أصدقفا الثاين فال حؼ لف فقف.ا
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (25/581-582 )مجؿقع الػتاوى (7/446 )ســ البقفؼل (11/252 )الؿغـلاكظر:  (1)

الشرح الؿؿتع (5/688.) 

  (7/447.)البقفؼل (25/585 )الػتاوى (11/253 )الؿغـلاكظر:  (2)



ِِٝط َشٔيَو ََٚغ َٚاالِغٔتِبَطا٤ٔ  َٚاإلِسَساز   59 َباُب ائعٖس٠ٔ 

 
 إشا نُٔ ايجاْٞ يألٍٚ املٗط، ٌٖ ٜطدع ب٘ ع٢ً املطأ٠؟ ص:12ط َػأي١

  إضفر يف مذهب أمحد طدم الرجقع، وطـف رواية بالرجقع، والذي ثبت طـ

 أكف طىل الزوج، وهق ضاهر اختقار شقخ اإلسالم. طؿر 

(: والصحقح أكف ٓ يرجع طؾقفا بشلء: 5/687)  ابً عثيننياإلماو  قال

تف، أما إذا مل تغره: فنكف ٓ يرجع طؾقفا بشلء: ٕكف هقالذي  إٓ أن تؽقن قد غرَّ

هفقهتا طىل زوجفا إول.ا
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (11/254.)الؿغـل (25/585-581 )الػتاوىواكظر:  (1)



 65  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
ـْ ُأمِّ َططِقََّة (1) (0002)   َوَط

ِ
َٓ ُتِحدُّ اْمَرَأٌة َطَؾك َمقٍِّت »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهلل

َّٓ َثْقَب ٍث َفْقَق َثََل  َٓ َتْؾَبُس َثْقبًا َمْصُبقًغا، إ َّٓ َطَؾك َزْوٍج َأْربََعَة َأْشُفرٍ َوَطْشًرا، َو ، إ

َطْصٍب 
(2)

ـْ قُ  َّٓ إَذا َصُفَرْت ُكْبَذًة ِم َٓ َتَؿسُّ صِقًبا، إ َٓ َتْؽَتِحُؾ، َو ْسٍط، َأْو ، َو

َأْضَػارٍ 
(3)

.. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف، َوَهَذا َلْػُظ ُمْسؾِؿٍ «
(4)

 

َياَدةِ  ـَ الزِّ
ل  مِ

َبِل َداُود َوالـََّسائِ
ِ
َٓ َتْخَتِضُب »: َوٕ «َو

(5)
لِّ  ،

َٓ َتْؿَتِشُط »: َولِؾـََّسائِ .«َو
(6)

 

ـْ ُأمِّ َسَؾَؿَة  (0003) ْعَد َأْن ُتُقفَِّل َأُبق َقاَلْت: َجَعْؾت َطَؾك َطقْـِل َصبًِرا، بَ  َوَط

 
ِ
إكَُّف َيِشبُّ »: ملسو هيلع هللا ىلصَسَؾَؿَة، َفَؼاَل َرُسقُل اهلل

(7)
ْقِؾ َواْكِزِطقِف الَقْجفَ   َّٓ بِالؾَّ ، َفََل َتْجَعؾِقِف إ

ُف ِخَض  َٓ بِالِحـَّاِء، َفنِكَّ َٓ َتْؿَتِشطِل بِالطِّقِب، َو ، ُقْؾت: بَِليِّ َشْلٍء «اٌب بِالـََّفاِر، َو

ْدرِ »َأْمتَِشُط؟ َقاَل:  .«بِالسِّ ـٌ ، َوإِْسـَاُدُه َحَس . َرَواُه َأُبقَداُود َوالـََّسائِل 
(8)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ركاها طـ مقضعفا يف الؿتـ إىل هذا الؿقضع: ل  (1) قتـاسب هذا الحديث وإربعة التل بعده أخَّ

 . مقضقع إحاديث

: الَعْصب: برود يؿـقة يعصب غزلفا، أي يجؿع ويشد ثؿ يصبغ ويـسج فقليت قال ابـ إثقر  (2)

 .الـفايةه مقشًقا لبؼاء ما طصب مـف أبقض مل يلخذه صبغ. ا

 الؼسط وإضػار بعض أكقاع الطقب أو البخقر. (3)

 (. 938(، ومسؾؿ )5341أخرجف البخاري ) (4)

 ( وإسـادمها صحقح.-6/254(، والـسائل )2352أخرجف أبقداود ) (5)

 (، وإسـاده صحقح. 6/252أخرجف الـسائل ) (6)

 أي: يؾقكف ويحسـف. ،يشب القجف (7)

(، مـ صريؼ الؿغقرة بـ الضحاك 255-6/254(، والـسائل )2355. أخرجف أبقداود )نعٝـ (8)

ـاده ضعقػ: ٕن مـ دون أم سؾؿة كؾفؿ طـ أم حؽقؿ بـت أسقد طـ أمفا طـ أم سؾؿة. وإس

 مجاهقؾ. 



ِِٝط َشٔيَو ََٚغ َٚاالِغٔتِبَطا٤ٔ  َٚاإلِسَساز   61 َباُب ائعٖس٠ٔ 

 
، إنَّ اْبـَتِل َماَت َطـَْفا َزْوُجَفا َوَطـَْفا  (0004)

ِ
، َأنَّ اْمَرَأًة َقاَلْت: َيا َرُسقَل اهلل

ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.. «َٓ »ُؾَفا؟ َقاَل: َفا، أََفـَْؽحَ اْشتََؽْت َطقْـُ  َوَقدِ 
(1)

 

 حاديثاملسائل واألحكام املستفادة من األ

 تعسيف اإلحداد:
 هق ترك الطقب، والزيـة لؾؿعتدة طـ القفاة. َيف الصسع:الؿـع.  لغة:

 ظٚدٗا. سهِ إسساز ايعٚد١ ع٢ً ص:1ط َػأي١

دلت إحاديث الؿتؼدمة طىل وجقب إحداد الزوجة طىل زوجفا أربعة أشفر 

 وطشًرا.

ـَ َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ  (11/284 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة َٓ َكْعَؾُؿ َبقْ َو

ـِ ـِخاَلًفا فِل ُوُجقبِِف َطَؾك الْ  ـْ اْلَحَس َّٓ َط َٓ َيِجُب َفنِكَُّف َقا :ُؿتََقفَّك َطـَْفا َزْوُجَفا، إ  َل: 

ْحَداُد. ـْ  َوُهَق َقْقٌل َشذَّ بِفِ  اإْلِ ُج َطَؾقْفِ  ،َأْهَؾ اْلِعْؾؿِ  َط ـََّة، َفاَل ُيَعرَّ  ه.اَوَخاَلَػ بِِف الس 

 وقد صحَّ الخالف طـ الشعبل أيًضا، وكلكف مل يبؾغفؿا الحديث. ُ :قهد

 ٌٖ جيب اإلسساز ع٢ً ايكػري٠ ٚايص١َٝ؟ ص:2ط َػأي١

  طؾقفؿا اإلحداد: ٕهنؿا غقر مؽؾػتقـ.ذهب الحـػقة إىل أكف لقس 

  انصحيحوذهب الجؿفقر إىل وجقب اإلحداد طؾقفؿا: لعؿقم الدلقؾ، وهق ،

ولؽـ الصغقرة التل دون البؾقغ يؾزم ولقفا إن يجـبفا الزيـة: كؿا أن الصغقر إذا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1488(، ومسؾؿ )5336أخرجف البخاري ) (1)



 62  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
حجَّ بف وجب طىل ولقف إن يجـبف محظقرات اإلحرام.
(1)

 

ّٖ ايٛيس ٚاأل ص:3ط َػأي١  ١َ إشا َات غٝسُٖا؟اإلسساز ٌٖ ٜؿٌُ أ

الدلقؾ خاص  بالؿتزوجة، فال إحداد طىل أم القلد إذا مات سقدها، قال ابـ 

الؿـذر: ٓ أطؾؿفؿ يختؾػقن يف ذلؽ، وكذلؽ إمة، والؿقصقءة بشبفة، 

والؿقصقءة يف كؽاح فاسد.
(2)

 

 ٌٖ ع٢ً املطًك١ اإلسساز إشا طًكٗا ظٚدٗا بػبب ايطالم؟ ص:4ط َػأي١

بغقر خالف: ٕهنا يف حؽؿ الزوجات لفا أن  ؾقفافال إحداد ط الرجعقةأما 

 تتزيـ لزوجفا، وتتشقف لف.

  وأما الؿطؾؼة البائـ، فؼال بعض أهؾ العؾؿ بقجقب اإلحداد طؾقفا، وهق

ققل سعقد بـ الؿسقب، وأبل طبقد، وأبل ثقر، وأصحاب الرأي، وأمحد يف 

ا: وذلؽ ٕنَّ العدة رواية: ٕهنا معتدة بائـ، فؾزمفا اإلحداد كالؿتقىف طـفا زوجف

 تحرم الـؽاح، فحرمت دواطقف.

  وهق ققل -وذهب ططاء، وربقعة، ومالؽ، والشافعل، وأمحد، وابـ الؿـذر

إىل أكف ٓ يجب طؾقفا اإلحداد: ٕنَّ الدلقؾ جاء يف الؿتقىف طـفا  -الجؿفقر

زوجفا، وٕنَّ اإلحداد يف طدة القفاة إلضفار إسػ طىل فراق  زوجفا ومقتف، 

ا الطالق: فنكف فارقفا باختقار كػسف، وقطع كؽاحفا: فال معـك لتؽؾقػفا ف لمَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5334.)الػتح (11/284 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (11/284-285.)الؿغـلاكظر:  (2)



ِِٝط َشٔيَو ََٚغ َٚاالِغٔتِبَطا٤ٔ  َٚاإلِسَساز   63 َباُب ائعٖس٠ٔ 

 
 طؾقف. الحزن

، واهلل أطؾؿ.باًقٌل اجلًيٌز ىٌ انصٌ
(1)

 

 األؾٝا٤ اييت ػتٓبٗا املطأ٠ يف إسسازٖا. ص:5ط َػأي١

  .الطقب : ًٓ  أو

ْحَدادَ :  قال ابً قدامة ـْ َأْوَجَب اإْلِ َٓ ِخاَلَف فِل َتْحِريِؿِف ِطـَْد َم : لَِؼْقِل َو

َّٓ إَذا َصُفَرْت » :ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلِّ   ها.«...َٓ َتَؿسُّ صِقًبا إ

ويدخؾ يف ذلؽ إدهان الؿطقبة، فلما إدهان التل لقست مطقبة فال بلس 

 هبا: ٕهنا لقست بطقب.

  .ثاكقًا: اجتـاب الزيـة 

وذلؽ واجب يف ققل طامة أهؾ العؾؿ، وهق يشؿؾ الزيـة يف كػسفا 

ؽحؾ، والحـاء، والؿقاد إخرى التل تستخدم لؾتجؿقؾ، ويدل بالخضاب، وال

 طؾقف أحاديث الباب.

: ويشؿؾ أيًضا لباس الثقاب الؿزيـة التل تدطق إىل مجاطفا: لؼقل الـبل 

 .«وٓ تؾبس ثقبًا مصبقًغا...»

: أمجع العؾؿاء طىل أكف ٓ يجقز لؾحادَّة لبس الثقاب  قال ابً امليذر

 هبغة: إٓ ما صبغ بسقاد.االؿعصػرة، وٓ الؿْص 

ويشؿؾ أيًضا لباس الحظ طـد طامة أهؾ العؾؿ، وأباح ططاء ُحظ الػضة دون 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5334.)الػتح (6/288 )السبؾ (11/285،299 )الؿغـلاكظر:  (1)



 64  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

(، 2354الذهب، واستدل الجؿفقر طىل الؿـع مـ الحظ بؿا رواه أبق داود ) 

(، مـ حديث أم سؾؿة بنسـاد صحقح أنَّ 6/352(، وأمحد )6/253والـسائل )

وجفا ٓ تؾبس الؿعصػر مـ الثقاب، وٓ الؿؿشؼ، الؿتقىف طـفا ز»قال:  الـبل 

: وٕنَّ الحظ يزيد يف حسـفا، ويدطق إىل «وٓ الحؾل، وٓ ختتضب، وٓ تؽتحؾ

 مباشرهتا، قالت امرأٌة:

ا ومـا احلــيل إال زينــة لنقيصــة           تتمم مـن حسٍن إذا الـحسن قـَّصر
(1)

 

 نِ َس٠ اإلسساز يًُتٛؾ٢ عٓٗا ظٚدٗا؟ ص:6ط َػأي١

دة التل تحدها الؿرأة أربعة أشفر وطشر، كؿا يف حديث أم ططقة، وجاء الؿ

الصحقحقـحبقبة، وزيـب بـت جحش كؿا يف طـ أم 
(2)

( 6/438أمحد ) ، وأخرج

قال لفا يف الققم الثالث مـ قتؾ جعػر:  مـ حديث أسؿاء بـت طؿقس أنَّ الـبل 

 .«ٓ حتدي بعد يقمؽ هذا»

محؿد بـ صؾحة بـ مصرف، الراجح أكف وهق حديث ضعقٌػ، يف إسـاده: 

 ضعقػ، ُيؼبؾ يف الشقاهد، وقد ُخقلِػ يف إسـاده، فرواه غقره مرساًل، مـفؿ:

ح الدارقطـل الؿرسؾ. شعبة، ورجَّ
(3)

 

فنحدادها طـد أهؾ العؾؿ يـتفل بقضع محؾفا، كؿا تـتفل طدهتا وأما الحامؾ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( مـ كتاب الطالق[.46]باب:) الػتح (11/285-289 )الؿغـلاكظر:  (1)

 (.1487( )1486(، ومسؾؿ برقؿ )5337( )5334أخرجف البخاري برقؿ ) (2)

  (45/25-21.)تحؼقؼ الؿسـداكظر:  (3)



ِِٝط َشٔيَو ََٚغ َٚاالِغٔتِبَطا٤ٔ  َٚاإلِسَساز   65 َباُب ائعٖس٠ٔ 

 
 لكثر مـ ذلؽ.بو بقضع محؾفا، وسقاٌء كان بلقؾ مـ أربعة أشفر وطشر، أ

 إشا استادت اؿاز٠ يًهشٌ؟ ص:7ط َػأي١

اختؾػ أهؾ العؾؿ فقؿا إذا احتاجت الؿرأة لؾتداوي بالؽحؾ يف حال 

 إحدادها.

  فؿـفؿ مـ أباح ذلؽ يف الؾقؾ، وتؿسحف يف الـفار، واستدلقا بحديث أم

 سؾؿة الذي يف الباب، وهق ضعقػ. وهق مذهب الحـابؾة، والشافعقة.

 يؽـ فقف صقب، وهق ققل ططاء، والـخعل، ومالؽ يف  ومـفؿ مـ أجازه إذا مل

  ٴۇ ۈ ۈ  ۆ ۆ ۇ ۇ﴿: رواية، وأصحاب الرأي: لؼقلف تعاىل

 .[78الحج:] ﴾ۓ ے  ے ھ  ھ  ھ ھ﴿، وققلف: [185البؼرة:] ﴾ۋ

  حف الشقخ ومـفؿ مـ مـعف مطؾًؼا، وهق ققل مالؽ يف رواية، وابـ حزم، ورجَّ

باب يف الؿرأة التل اشتؽت طقـفا، فؾؿ ابـ طثقؿقـ: لحديث أم سؾؿة الذي يف ال

، وهـاك مقاد أخرى انصٌابهق  ًىرا انقٌليف الؽحؾ،  يلذن لفا رسقل اهلل 

مباحة لؾتداوي ُتغـل طـ الؽحؾ.
(1)

 

 ايجٝاب املكبٛغ١ بايػٛاز. ص:8ط َػأي١

  ،أجاز ذلؽ مجاطة مـ أهؾ العؾؿ، وهق ققل مالؽ، والشافعل، وأمحد

ـع مـف بعض الؿالؽقة إن كان مؿا وأصحاهبؿ: ٕكف لقس بؾباس زيـة، وم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/757.)الشرح الؿؿتع (5334 )الػتح (11/287- )الؿغـلاكظر:  (1)



 66  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 بف. يتزيـ 

الظاهر أنَّ الؿـع مـ الؿصبقغ: لؽقكف لباس زيـة: فنن كان إسقد لباس  ُ :قهد

زيـة: امتـعت مـف الؿرأة، سقاء كان مصبقًغا أو غقر مصبقغ.
(1)

 

 يباؽ اؿطٜط. ص:9ط َػأي١

  أباح لبسف بعض الشافعقة، وإكثر طىل الؿـع: ٕكف مـ أحسـ إلبسة

زيـة.
(2)

 

ُْٔػَر؟ ص:11ط َػأي١  َا ُقٔبَؼ ثِ 

  :فؼالقا: «إٓ ثقب طصب»أجاز لبسف بعض الحـابؾة، والشافعقة: لؼقلف ،

وٓ »الؿعصقب هق الذي صبغ، ثؿ كسج، وأكثرهؿ طىل الؿـع: لعؿقم الحديث: 

، وقالقا: وثقب العصب كقع مـ ثقاب القؿـ، فقؼتصر طؾقف، «تؾبس ثقبًا مصبقًغا

واهلل أطؾؿ.
(3)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (11/87.)البقان (11/289 )الؿغـل (5341 )الػتحاكظر:  (1)

  (5341.)الػتحاكظر:  (2)

  (11/289.)الؿغـل (11/86 )البقاناكظر:  (3)



ِِٝط َشٔيَو ََٚغ َٚاالِغٔتِبَطا٤ٔ  َٚاإلِسَساز   67 َباُب ائعٖس٠ٔ 

 
ـْ َجابِ  (0005) َؼْت َخاَلتِل، َفَلَراَدْت أَْن َتُجدَّ َكْخَؾَفا َفَزَجَرَها ؾِّ َقاَل: صُ  ٍر َوَط

ي َكْخَؾؽ»، َفَؼاَل: ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلَّ  َرُجٌؾ َأْن َتْخُرَج، َفَلَتِت  ، َفنِكَّؽ َطَسك َأْن بََؾك، ُجدِّ

قِل، َأْو َتْػَعؾِل َمْعُروًفا دَّ َرَواُه ُمْسؾٌِؿ.. «َتصَّ
(1)

 

ـْ ُفَرْيَعَة بِـِْت َمالٍِؽ َأنَّ َزْوَجَفا َخَرَج فِل َصَؾِب َأْطبٍُد َلُف َفَؼتَُؾقُه،  (0006) َوَط

  ُت لْ لَ َقاَلْت: َفَس 
ِ
أَْن َأْرِجَع إَلك َأْهؾِل، َفنِنَّ َزْوِجل َلْؿ َيتُْرْك لِل َمْسَؽـًا  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقَل اهلل

َٓ َكَػَؼًة، َفَؼا ا ُكـْت فِل الُحْجَرةِ َكاَداكِل، َفَؼاَل: «َكَعؿْ »َل: َيْؿؾُِؽُف، َو اْمُؽثِل فِل »، َفَؾـؿَّ

، َقاَلْت: َفاْطتََدْدت فِقِف أَْرَبَعَة َأْشُفٍر َوَطْشًرا، َقاَلْت: «َحتَّك َيْبُؾَغ الؽَِتاُب َأَجَؾفُ  بَْقتِؽ

ْهؾِل  َفَؼَضك بِِف َبْعَد َذلَِؽ طُ  َحُف التِّْرمِِذي  َوالذ  ثَْؿاُن. َأْخَرَجُف َأْحَؿُد َوإَْرَبَعُة، َوَصحَّ

ـُ ِحبَّاَن َوالَحاكُِؿ َوَغقُْرُهْؿ. َواْب
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1483أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)

(، 1254(، والترمذي )6/199(، والـسائل )2355(، وأبقداود )6/375. أخرجف أمحد )سػٔ (2)

  (.2/258(، والحاكؿ )1331بـ حبان )(، وا2531وابـ ماجف )

ه زيـب بـت كعب بـ طجرة، ومل يمثر لفا طىل تقثقؼ مـ معتبر، ولؽـ حديثفا هذا أخذ ويف إسـاد

بف طامة الؿحدثقـ، والػؼفاء واحتجقا بف، وذلؽ لؼرائـ كثقرة تؼقي مـ حالف: مـفا: أن الراوية 

الؿذكقرة زيـب بـت كعب بـ طجرة ابـة صحابل، وهذا يرفع مـ شلن جفالتفا. ومـفا: أهنا تحؽل 

، ومـ ؾت لصحابقة مشفقرة، وهل فريعة بـت مالؽ، أخت أبل سعقد الخدري قصة حص

مـفؿ الذهظ، وابـ  شلن هذا الؼصص أن تشتفر. ومـفا: صحح الحديث مجاطة مـ الحػاظ

خزيؿة، والترمذي، وآخرون، وهذا فقف التقثقؼ الضؿـل، ومـفا: أن زيـب بـت كعب بـ طجرة هل 

ٕخت زوجفا، وهذا يدل طىل حػظفا لذلؽ. ومـفا: أن زوجة أبل سعقد، وتروي قصة حصؾت 

، كان يػتل بؿا دل طؾقف هذا الحديث، ويؿـع الـساء الخؾقػة الراشد طؿر بـ الخطاب 

ذلؽ أخرجف  ( وكذلؽ ثبت طـ ابـ مسعقد 7/33الؿعتدات طـ الحج. أخرجف طبد الرزاق )

 .  ( بنسـادٍ صحقٍح 5/185(، وابـ أبل شقبة )7/32طبد الرزاق )



 68  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
 نياملسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 ٌٖ جيب ع٢ً اؿاٖز٠ إٔ تالظّ بٝت ظٚدٗا أثٓا٤ اإلسساز؟ ص:1ط َػأي١

 ىل الحادة أن تعتد يف مـزل زوجفا الذي كاكت ذهب مجفقر الػؼفاء إىل أنَّ ط

تسؽـف، وٓ تخرج إىل لحاجة، وهق ققل طؿر، وطثؿان، وابـ طؿر،وابـ مسعقد 

 ،ومـ أصحاب الؿذاهب مالؽ، والشافعل، وأمحد، والثقري، وإوزاطل ،

 وإسحاق، وأصحاب الرأي، واستدلقا بحديث فريعة الذي يف الباب.

 هنا تعتد حقث شاءت، وٓ يؾزمفا العدة يف بقت وذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل أ

، وهق ققل زوجفا، صحَّ ذلؽ طـ ابـ طباس، وجابر بـ طبد اهلل، وطائشة 

 ٻ ٱ﴿واستدلقا بؼقلف تعاىل: الحسـ، وططاء، وجابر بـ زيد، وغقرهؿ، 

، وهذه أية [234البؼرة:] ﴾ڀ   پ پ  پ پ ٻ ٻ ٻ

 :ًانقٌل األًل أقسبك، والـػؼة، كاسخة لمية إخرى، ولقس فقفا ذكر السؽـ

الذي يف الباب. عة لحديث فري
(1)

 

اختؾػ أهؾ العؾؿ هؾ يجب لؾؿرأة السؽـك يف مدة طدهتا مـ مال  تهبٌّ:

الزوج: بـاء طىل آختالف السابؼ، فالذيـ يؼقلقن: يؾزمفا الؿؽقث يف بقت 

حتك  زوجفا. يؼقلقن: تجب السؽـك: فنن كان البقت لؾزوج، فال تخرج مـف

تؽؿؾ العدة، وإن كان البقت مستلجًرا: دفعت اإلجارة مـ مجقع الؿال قبؾ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/184.)ابـ أبل شقبة (7/29- )مصـػ طبدالرزاق (11/295 )الؿغـلاكظر:  (1)



ِِٝط َشٔيَو ََٚغ َٚاالِغٔتِبَطا٤ٔ  َٚاإلِسَساز   69 َباُب ائعٖس٠ٔ 

 
الؼسؿة. والذيـ يؼقلقن: تعتد حقث شاءت. فنهنؿ يرون أنَّ السؽـك لقست واجبة 

، واهلل أطؾؿ.أقسبوالسؽـك. وهذا يف مال الزوج. وقالقا: الؿقراث كسخ الـػؼة 
(1)

 

 خطٚز املعتس٠ يًشاد١. ص:2ط َػأي١

(، وغقره: 2297ذكقر يف الؽتاب جاء طـد أبل داود )الؿ حديث جابر 

 .«صؾؼت ثالًثا»

ة اْلبَائِـ ـاْلَحِديث َدلِقؾ لُِخُروِج الْ َهَذا  (1483 :) قال اليووي ُؿْعتَدَّ

افِِعّل  ،َوالؾَّقْث ،َوالثَّْقِريِّ  ،لِْؾَحاَجِة، َوَمْذَهب َمالِؽ ـَ َجَقاز  ،َوَأْحَؿد ،َوالشَّ َوآَخِري

 .ل الـََّفار لِْؾَحاَجةِ وجَفا فِ ُخرُ 

ة اْلَقَفاة ِء َيُجقز َلَفا اْلُخُروج فِل ِطدَّ َٓ َوَواَفَؼُفْؿ َأُبق َحـِقَػة فِل  ،َوَكَذلَِؽ ِطـْد َهُم

ة اْلَقَفاة َٓ َكَفاًرا ،ِطدَّ َٓ َتْخُرج َلقْاًل َو  ه.اَوَقاَل فِل اْلبَائِـ: 

ا تالزم بقتفا، وتخرج ومؿـ ثبت طـف الؼقل بلن الؿتقىف طـفا زوجف ُ :قهد

مصـػ ابـ ، كؿا يف لؾحاجة: طؿر، وابـ مسعقد، وابـ طؿر، وزيد بـ ثابت 

طـد الضرورة، أو (، وأما يف الؾقؾ فقشرع لفا الخروج فقف 5/189) أبل شقبة

الحاجة الشديدة.
(2)

 

إذا اكتؼؾ أهؾ ذلؽ البقت: فؾفا أن تـتؼؾ معفؿ، ومؿـ كص طىل ذلؽ  تهبٌّ:

 ( بنسـادٍ صحقح.5/187زبقر: أخرجف ابـ أبل شقبة )طروة بـ ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (11/59-65.)البقانواكظر:  (1)

  (11/297-.)الؿغـلاكظر:  (2)
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طـ يحقك بـ ، حدثـا أبق خالد إمحر( 5/188قال ابـ أبل شقبة )

سعقد ، طـ سعقد بـ الؿسقب أن امرأة مـ إكصار تقيف طـفا زوجفا وأن أباها 

 . قؾت: إسـاده حسـ.كت طؿر فؾؿ يرخص لفا إٓ يف لقؾةاشتؽك فاستلذ

طـ أكس بـ سقريـ أن ابـة  ،بـ هارون قال : أخبركا ابـ طقن يزيد حدثـاقال: 

لعبداهلل بـ طؿر تقيف زوجفا فلتتفؿ فلرادت أن تبقت طـدهؿ فؿـعفا طبداهلل بـ طؿر 

 قؾت: وإسـاده صحقح، وابـ طقن هق طبداهلل. وقال: ارجعل إىل بقتؽ فبقتل فقف.

 َت٢ ٜبسأ تٛقٝت ايعس٠؟ ص:3ط َػأي١

  َّابتداء العدة مـ حقـ صؾؼ أو مات طـفا، وهق ققل أكثر أهؾ العؾؿ طىل أن

، ومسروق، وططاء، وجابر بـ زيد، ابـ طؿر، وابـ طباس، وابـ مسعقد 

وابـ سقريـ، ومجاهد، وسعقد بـ جبقر، وطؽرمة، وصاوس، وآخريـ مـ 

التابعقـ، وهق ققل مالؽ، والثقري، والشافعل، وأمحد، وإسحاق، وأبل طبقد، 

 الطالق والؿقت هق سبب العدة: فؽان هق ابتداءها. وأصحاب الرأي: ٕنَّ 

  وطـ أمحد رواية: إن قامت بذلؽ بقـة، فؿـ حقـ مات، أو صؾؼ، وإن مل تؼؿ

 بقـة فؿـ حقـ بؾغفا الخبر.

 .وُروي طـ سعقد بـ الؿسقب، وطؿر بـ طبدالعزيز كحق ما قالف أمحد 

 دهتا مـ يقم وُيروى طـ الحسـ، وقتادة، وططاء الخراساين، وِخالس أنَّ ط

 يلتقفا الخبر.

، واهلل أطؾؿ.انقٌل األًلهق  ًانصحيح
(1)

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/196-255.)مصـػ ابـ أبل شقبة (11/357-358 )الؿغـلاكظر:  (1)
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ـْ َجابٍِر  (0007)   َوَط

ِ
َد اْمَرَأةٍ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ـْ َـّ َرُجٌؾ ِط َّٓ  َٓ َيبِقَت إ

.َرَواُه ُمْسؾِؿٌ . «َأْن َيُؽقَن َكاكًِحا، َأْو َذا ََمَْرمٍ 
(1)

 

ـِ َطبَّاٍس  (0008) ـِ اْب ـِ الـَّبِلِّ  َوَط َّٓ َمَع  َٓ َيْخُؾَقنَّ َرُجٌؾ بِاْمَرَأةٍ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَط إ

.. «ذِي ََمَْرمٍ  َأْخَرَجُف البَُخاِري 
(2)

 

 نياحلكم املستفاد من احلديث

 مسـد أمحدلة طىل تحريؿ الخؾقة بإجـبقة، وثبت يف يف هذيـ الحديثقـ دٓ

ٓ خيؾقن رجؾ بامرأة: فنن الشقطان »مرفقًطا:  (، مـ حديث طؿر 1/26)

، ويجقز لؾؿحرم أن يخؾق بالؿرأة التل تحرم طؾقف إذا أمـ طىل كػسف الػتـة: «ثالثفام

ىل التلبقد لحديث الباب، وضابط الؿرأة الؿحرمة هل كؾ مـ حرم طؾقف كؽاحفا ط

 لسبب مباح لحرمتفا.

وققلفؿ: )لسبب مباح( يخرجقن بف أم الؿقصقءة بشبفة، وبـتفا: فنهنا حرام 

طىل التلبقد، لؽـ لقس لسبب مباح: فننَّ وطء الشبفة ٓ يقصػ بلكف مباح، وٓ 

 محرم، وٓ بغقرمها مـ أحؽام الشرع الخؿسة: ٕكف لقس فعؾ مؽؾػ.

ٓ لحرمتفا،  ـ الؿالطـة: ففل حرام طىل التلبقد،وققلفؿ: )لحرمتفا( احتراز م

بؾ تغؾقًظا طؾقفؿا.
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2171أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)

 (. 1341(. وأخرجف مسؾؿ برقؿ )5233قؿ )أخرجف البخاري بر (2)

  (4/213.)البدر التؿاماكظر:  (3)
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ـْ َأبِل َسِعقٍد  (0011) َٓ ُتقَصُل »َقاَل فِل َسبَاَيا َأْوَصاٍس:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ  َوَط

َٓ َغْقُر َذاِت َحْؿٍؾ َحتَّ َحاِمٌؾ َحتَّك َتَضَع  . َأْخَرَجُف َأُبقَداُود، «ك َتِحقَض َحْقَضةً ، َو

َحُف الَحاكِؿُ  .َوَصحَّ
(1)

 

ـِ َطبَّاٍس  (0010) ـِ اْب . َوَلُف َشاِهٌد َط اَرُقْطـِلِّ فِل الدَّ
(2)

 

 نياملسائل واألحكام املستفادة من احلديث

َااااأ ًَاااااو أَااااا١ َااااأ َػااااآِ، أٚ ؾاااااطا٤، أٚ ٖبااااا١، ؾٗاااااٌ عًٝااااا٘     ص:1ط َػأي١

 االغتربا٤؟

اءة الرحؿ، وذلؽ باطتزال الؿرأة حتك تحقض، أوٓ: آستبراء هق صؾب بر

 فقتبقـ طدم محؾفا، أو حتك يتبقـ محؾفا، فال يؼرهبا حتك تضع.

 وٓ خالف بقـ أهؾ العؾؿ أنَّ الحامؾ ُتستبرأ بقضع الحؿؾ: لحديث الباب.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، ويف 2/195(، والحاكؿ )2156. أخرجف أبقداود )إغٓازٙ نعٝـ، ٖٚٛ قشٝض بؿٛاٖسٙ (1)

 إسـاده شريؽ الؼاضل وهق ضعقػ ويشفد لف ما بعده. 

ف الدارقطـل وأقره. والؿرسؾ (، وأطؾف ابـ صاطد باإلرسال وكؼؾف طـ3/57أخرجف الدارقطـل ) (2)

 يرويف طؿرو بـ مسؾؿ الجـدي طـ طؽرمة مرساًل، وطؿرو بـ مسؾؿ فقف ضعػ. 

 (، وإسـاده حسـ. 2158(، وأبقداود )4/158ولف شاهد مـ حديث رويػع بـ ثابت: أخرجف أمحد )

 ( بنسـاد حسـ إىل الشعبل. 4/369ولف شاهد مـ مراسقؾ الشعبل: أخرجف ابـ أبل شقبة )

( مـ صريؼ طؿرو بـ مسؾؿ 4/375لف شاهد مـ مراسقؾ صاوس: أخرجف ابـ أبل شقبة )و

الجـدي طـ صاوس، وطؿرو بـ مسؾؿ فقف ضعػ، وقد تؼدم أكف رواه طـ طؽرمة، فقحتؿؾ أكف رواه 

 طـفؿا مجقًعا، ويحتؿؾ أن أحدمها خطل. 

ع. فالحديث ( وفقف ضعػ واكؼطا4/369ولف شاهد مـ حديث طظ: أخرجف ابـ أبل شقبة )

 هبذه الطرق والشقاهد صحقح، واهلل أطؾؿ. ولؾػؼرة إوىل شقاهد أخرى. 
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  ا إن كاكت غقر حامؾ، فجؿفقر العؾؿاء طىل أهنا تستبرأ بحقضة، سقاء وأمَّ

وسقاء كاكت مؿـ يحؿؾ، أم مل تؽـ كذلؽ: لعؿقم حديث كاكت بؽًرا، أم ثقبا، 

 الباب.

  وقال داود الظاهري: إن كاكت بؽًرا: فال يجب استبراؤها. واختاره شقخ

بف ابـ طثقؿقـ.  اإلسالم، وصقَّ

 .وقال الؾقث: إن كاكت مؿـ ٓ يحؿؾ: مل يجب استبراؤها 

 .وقال البتل: يجب آستبراء طىل البائع دون الؿشتري 

أكف يجب طىل الؿشتري، وهق ققل الجؿفقر، وٓ يجب طىل البائع،  حًانصحي

وهق ضاهر مـ حديث الباب.
(1)

 

 إٕ ناْت األ١َ َٔ غري شٚات األقطا٤، ؾهٝـ تػتربأ؟ ص:2ط َػأي١

  مـ أهؾ العؾؿ مـ يؼقل: تستبرأ بثالثة أشفر. وهق ققل الحسـ، وابـ

هنا إن كاكت سقريـ، والـخعل، وأبل قالبة، وأمحد، والشافعل يف ققل: وذلؽ ٕ

 حاماًل تبقـ يف تؾؽ الؿدة، وقد اطتبر اهلل ذلؽ يف طدة أيسة، فقعتبر هفـا.

 .ومـ أهؾ العؾؿ مـ قال: تستبرأ بشفر. وهق ققٌل لؾشافعل، وأمحد يف رواية 

  ،وذكر الؼاضل طـ أمحد رواية ثالثة: أهنا تستبرأ بشفريـ كعدة إمة الؿطؾؼة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (11/123 )البقان (5/718 )الشرح الؿؿتع (11/267 ،274 )الؿغـلاكظر:  (1)

(11/114-.) 
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 ا.قال ابـ قدامة: ومل أر لذلؽ وجفً  

  وقال سعقد بـ الؿسقب، وططاء، والضحاك، والحؽؿ: تستبرأ بشفر

 وكصػ. وُروي طـ أمحد.

يف الؿسللة، واهلل أطؾؿ. أصح األقٌال، وهق انقٌل األًلطـ أمحد  ًانصحيح
(1)

 

إشا اؾرت٣ األ١َ َٔ اَطأ٠، أٚ َأ ضداٌ أخاربٙ أْا٘ مل ٜطأٖاا، أٚ       ص:3ط َػأي١

 قس اغتربأٖا؟

 براء كذلؽ: لعؿقم الحديث، واختار شقخ مجفقر الػؼفاء ُيؾِزمقكف بآست

أكف لقس طؾقف يف هذه الحالة آستبراء، ومثؾ ذلؽ لق اشتراها مـ  اإلسالم 

صػؾ.
(2)

 

ٌٖ حيٌ يًطداٌ أثٓاا٤ االغاتربا٤ إٔ ٜباؾاطٖا، ٜٚكبًاٗا، ٜٚتًاصش        ص:4ط َػأي١

 بٗا بسٕٚ اؾُاع؟

 ڤ ڤ﴿، والحـابؾة، وإصح جقاز ذلؽ: لؼقلف تعاىل: فقف وجفان لؾشافعقة  

فحرم  [35/الؿعارج: 6الؿممـقن: ] ﴾ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڤ

القطء مـ أجؾ آستبراء، فبؼل ما طداه طىل اإلباحة، وهق ترجقح اإلمام ابـ 

.طثقؿقـ 
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (11/265-266.)الؿغـلاكظر:  (1)

  (11/124.)البقان (5/718 )الشرح الؿؿتعاكظر:  (2)

  (5/716-717.)الشرح الؿؿتع (11/122 )البقان (11/277 )الؿغـل اكظر: (3)
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ٖاااٌ ًٜاااعّ ايطداااٌ إٔ ٜػاااترب٨ أَتااا٘ ايااايت ناااإ ٜط ٖاااا إشا أضاز   ص:5ط َػأي١

 تعٚجيٗا؟

 هري، مذهب الجؿفقر أكف ٓ يجقز لف تزويجفا حتك يستبرئفا، وهق ققل الز

 والثقري، وأمحد، والشافعل، وغقرهؿ.

  وقال أصحاب الرأي: لقس طؾقف آستبراء: ٕنَّ لف بقعفا: فؽان لف تزويجفا

 كالتل ٓ يصقبفا.

 .وقال ططاء، وقتادة: طدهتا حقضتان كعدة إمة الؿطؾؼة 

َوَلـَا َأكََّفا فَِراٌش  (11/275-271 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة

َنَّ  :الَِسقِِّدهَ 
ِ
َفَؾْؿ َيُجْز َأْن َتـْتَِؼَؾ إَلك فَِراِش َغقِْرِه بَِغقِْر اْستِبَْراٍء، َكَؿا َلْق َماَت َطـَْفا، َوٕ

ْستِبَْراِء، َكالْ 
ِ
َج َقبَْؾ آ َؿْقُصقَءةِ ـَهِذِه َمْقُصقَءٌة َوْصئًا َلُف ُحْرَمٌة، َفَؾْؿ َيُجْز َأْن َتتََزوَّ

َكَّ 
ِ
ْوُج فِل آِخِر اْلقَْقِم، بُِشبَْفٍة، َوَهَذا ٕ َجَفا، َفَقصِئََفا الزَّ ُف إَذا َوصِئََفا َسقُِّدَها اْلقَْقَم، ُثؿَّ َزوَّ

، َوُيَخالُِػ اْلبَقَْع: َفنِكََّفا  َٓ َيِحؾ  َْكَساِب، َوَهَذا  ْٕ َأْفَضك إَلك اْختاَِلِط اْلِؿقَاهِ، َواْمتَِزاِج ا

َٓ َيحِ  ؾ  لُِؿْشتَِريَفا َوْصُمَها َحتَّك َيْستَبِْرَئَفا، َفاَل ُيْػِضل إَلك َٓ َتِصقُر بِِف فَِراًشا، َو

ةِ َوالْ ـَولَِفَذا َيِصح  فِل الْ  :اْختاَِلِط اْلِؿقَاهِ  َجِة، بِِخاَلِف التَّْزِويِج ـُؿْعتَدَّ  ه.اُؿَزوَّ

 اؾرت٣ أ١َ ؾأعتكٗا قبٌ اغتربا٥ٗا، ثِ أضاز ايعٚاز بٗا؟ ص:6ط َػأي١

  اهلل طؾقفؿا أنَّ ذلؽ ٓ يجقز حتك يستبرئفا، مذهب أمحد، والشافعل رمحة

 وأجاز الحـػقة ذلؽ.
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ـََّة،  !ُسبَْحاَن اهلل:  قال اإلماو أمحد َما َأْطَظِؿ َهَذا، َأْبَطُؾقا اْلؽِتَاَب َوالس 

ـْ اْمَرَأةٍ َتْطُؾُؼ َأوْ  َجَعَؾ اهللُ 
ـْ َأْجِؾ اْلَحْؿِؾ، َفَؾقَْس مِ

َة مِ َيُؿقُت  َطَؾك اْلَحَرائِِر اْلِعدَّ

ّـَ َرُسقُل اهلل ـْ َأْجِؾ اْلَحْؿِؾ، َوَس
َّٓ َتْعتَد  مِ ـْ  ملسو هيلع هللا ىلص َزْوُجَفا إ

ََمِة بَِحقَْضٍة مِ ْٕ اْستِبَْراَء ا

جَفا، َفقََطُمَها، ـَأْجِؾ اْلَحْؿِؾ، َفَػْرٌج ُيقَصُل َيْشتَِريِف، ُثؿَّ َيْعتُِؼَفا َطَؾك الْ  َؿَؽاِن، َفقَتََزوَّ

َخُر َغًداَيَطُمَها َرُجٌؾ اْلقَ  ْٔ َفنِْن َكاَكْت َحاماًِل َكقَْػ َيْصـَُع؟ َهَذا َكْؼُض  :ْقَم َوَيَطُمَها ا

ـَِّة، َقاَل الـَّبِل   َٓ َغْقُر الْ ـَٓ ُتقَصُل الْ » :ملسو هيلع هللا ىلصاْلؽِتَاِب َوالس  َحاِمِؾ ـَحاِمُؾ َحتَّك َتَضَع، َو

َٓ ، «َحتَّك َتِحقَض  َٓ َيْدِري َأِهَل َحامٌِؾ َأْم  قِقَؾ َلُف: إنَّ َقْقًما  .َما َأْسَؿَج َهَذا .َوَهَذا 

ـْ َيُؼقُلفُ  َفَؼاَل: َقبََّح اهللُ  .َيُؼقُلقَن َهَذا ه.اَهَذا، َوَقبََّح َم
(1)

 

 إٕ ناْت األ١َ بني ؾطٜهني؟ ص:7ط َػأي١

إن كاكت إمة لشريؽقـ: فال يحؾ لقاحد مـفؿا وصمها باإلمجاع: لؼقلف 

 ؽ كصػفا.، وهذا يؿؾ[3الـساء:] ﴾ڱ ڱ ڱ ڳ﴿تعاىل: 

  فنن حصؾ مـفؿا القطء، فؼال بعض الػؼفاء: طؾقفا استبراءان، كؿا أن العدة

 ٓ تتداخؾ، فؽذلؽ آستبراء. وهذا ققل الحـابؾة، وبعض الشافعقة.

  واهلل أطؾؿ.انصحيحوقال بعض الشافعقة: طؾقفا استبراء واحد. وهق ،
(2)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الؿغـل (11/272-273.) 

  (11/115.)البقان (11/276 )الؿغـلاكظر:  (2)



ِِٝط َشٔيَو ََٚغ َٚاالِغٔتِبَطا٤ٔ  َٚاإلِسَساز   77 َباُب ائعٖس٠ٔ 

 
ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (0011) ـِ الـَّبِلِّ  َوَط ، َولِْؾَعاِهرِ الَقَلُد لِْؾِػَراشِ »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَط

ـْ َحِديثِِف.«الَحَجُر 
. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف مِ

(1)
 

ةٍ  (0012) ـْ َحِديِث َطائَِشَة فِل قِصَّ
.َومِ

(2)
 

ـِ َمْسُعقدٍ ِطـَْد الـََّسائِّل  (0013) ـِ اْب .َوَط
(3)

 

ـْ ُطثَْؿاَن ِطـَْد َأبِل َداُود. (0014) َوَط
(4)

 

دمت مباحث هذه إحاديث يف باب الؾعان، وبقان متك تؽقن الؿرأة تؼ

 فراًشا، والؿسائؾ الؿتعؾؼة بذلؽ: فؽان إيراد الحديث يف باب الؾعان أقرب.

ويحتؿؾ أنَّ الحافظ أورد الحديث يف هذا الباب لقبقـ أنَّ الزكك لقس فقف طدة: 

م، فال حرمة لف، وتؼدمت هذه الؿسللة  يف أوائؾ هذا الباب، واهلل ٕنَّ مجاطف محرَّ

أطؾؿ بالصقاب، وإلقف الؿرجع والؿآب، وهق حسبـا وكعؿ القكقؾ، وٓ حقل وٓ 

 ققة إٓ بف.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1458(، ومسؾؿ )6818أخرجف البخاري ) (1)

 (. 1457(، ومسؾؿ )6817أخرجف البخاري ) (2)

ضاهره الصحة، لؽـ قال الـسائل طؼبف: ٓ أحسب هذا طـ (، وإسـاده 6/181أخرجف الـسائل ) (3)

أن جريًرا رواه طـ مغقرة طـ أبل وائؾ طـ ابـ  الـؽت الظرافابـ مسعقد، وذكر الحافظ يف 

مسعقد، وأن شعبة خالػف فرواه طـ مغقرة بدون ذكر ابـ مسعقد، فؽلن الراجح هق الؿرسؾ، 

 والحديث صحقح بشقاهده. 

(، ويف إسـاده رجؾ يؼال لف: رباح وهق مجفقل، والحديث صحقح بؿا 2275أخرجف أبقداود ) (4)

 تؼدم. 
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 َباُب السََّضاِع

ـْ َطائَِشَة  (0015)   َط
ِ
ُة » :ملسو هيلع هللا ىلصَقاَلْت: َقاَل َرُسقُل اهلل ُم الَؿصَّ َٓ ُتَحرِّ

َتانِ  . َأْخَرَجُف ُمْسؾٌِؿ.«َوالَؿصَّ
(1)

 

  َوَطـَْفا  (0016)
ِ
َـّ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَلْت: َقاَل َرُسقُل اهلل ـْ إْخَقاُكُؽ َفنِكَّاَم  :اْكُظْرَن َم

ـَ الَؿَجاَطةِ  َضاَطُة ِم . ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.«الرَّ
(2)

 

، إنَّ َقاَلْت: َجاَءْت َسفْ  َوَطـَْفا  (0017)
ِ
َؾُة بِـُْت ُسَفقٍْؾ، َفَؼاَلْت: َيا َرُسقَل اهلل

َجاُل  َأْرِضِعقِف »َفَؼاَل:  .َسالًِؿا َمْقَلك َأبِل ُحَذْيَػَة َمَعـَا فِل َبقْتِـَا َوَقْد َبَؾَغ َما َيبُْؾُغ الرِّ

ٌؿ.. َرَواُه ُمْسؾِ «َتْحُرِمل َطَؾْقفِ 
(3)

 

ُن َطَؾقَْفا َبْعَد الِحَجاِب،  -َوَطـَْفا َأنَّ َأْفَؾَح أََخا َأبِل الُؼَعقِْس  (0018)
َجاَء َيْستَْلذِ

 
ِ
ا َجاَء َرُسقُل اهلل َأْخبَْرتف بِالَِّذي َصـَْعتف، َفَلَمَركِل َأْن  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَلْت: َفَلَبقْت َأْن آَذَن َلُف، َفَؾـؿَّ

، َوَقاَل:  ؽ إكَّفُ »آَذَن َلُف َطَؾلَّ . ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.«َطؿُّ
(4)

 

ـَ الُؼْرآِن: َطْشُر َرَضَعاٍت  َوَطـَْفا  (0021)
َمْعُؾقَماٍت  َقاَلْت: َكاَن فِقَؿا ُأْكِزَل مِ

ـَ بَِخؿْ  ، ُثؿَّ ُكِسْخ ـَ ْم  ُيَحرِّ
ِ
َل َرُسقُل اهلل ـَ  ملسو هيلع هللا ىلصٍس َمْعُؾقَماٍت، َفتُُقفِّ

َوِهَل فِقَؿا ُيْؼَرُأ مِ

َرَواُه ُمْسؾٌِؿ.. الُؼْرآنِ 
(5)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1455أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)

 (.1455(، ومسؾؿ )2647أخرجف البخاري ) (2)

 (. 27( )1453أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (3)

 (. 1445(، ومسؾؿ )2644أخرجف البخاري ) (4)

 (. 1452أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (5)
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ـِ َطبَّاٍس  (0020) ـِ اْب َٓ »ُأِريَد َطَؾك اْبـَِة َحْؿَزَة، َفَؼاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ الـَّبِلَّ  َوَط َفا  إكَّ

ـَ الـََّسِب إكَّ  :َتِحؾُّ لِل َضاَطِة َما َيْحُرُم ِم ـَ الرَّ َضاَطِة، َوَيْحُرُم ِم ـَ الرَّ ُة َأِخل ِم ـَ . «َفا ابْ

ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.
(1)

 

ـْ ُأمِّ َسَؾَؿَة  (0021)   َوَط
ِ
َضاِع »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَلْت: َقاَل َرُسقُل اهلل ـَ الرَّ ُم ِم َٓ ُيَحرِّ

َّٓ َما َفَتَؼ  إ
(2)

َحُف ُهَق َوالَحاكُِؿ.«إَْمَعاَء، َوَكاَن َقْبَؾ الِػَطامِ   . َرَواُه التِّْرمِِذي  َوَصحَّ
(3)

 

ـِ َطبَّاٍس  (0022) ـِ اْب ـِ  َوَط َّٓ فِل الَحْقَلقْ َٓ َرَضاَع إ اَرُقْطـِل  . َرَواُه اَقاَل:  لدَّ

َحا الَؿْقُققَف. ـُ َطِديٍّ َمْرُفقًطا َوَمْقُققًفا، َوَرجَّ َواْب
(4)

 

ـِ َمْسُعقدٍ  (0023) ـِ اْب   َوَط
ِ
َّٓ َما »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل َٓ َرَضاَع إ

َأْكَشزَ 
(5)

. َأْخَرَجُف َأُبقَداُود.«ْحؿَ ، َوَأْكَبَت الؾَّ الَعْظؿَ  
(6)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1446(، ومسؾؿ )2645بخاري )أخرجف ال (1)

اها. (2) عفا وكؿَّ  فتؼ إمعاء: أي وسَّ

(، ومل يخرجف الحاكؿ، مـ صريؼ أبل طقاكة، طـ هشام، 1152. أخرجف الترمذي )ايطادض ٚقؿ٘ (3)

 .طـ امرأتف فاصؿة بـت الؿـذر، طـ أم سؾؿة بف

: وخالػف يحقك الؼطان،  (15/255)العؾؾوهذا إسـاد ضاهره الصحة. لؽـ قال الدارقطـل يف 

 هفرواه طـ هشام، طـ يحقك بـ طبدالرمحـ، طـ أم سؾؿة مقققًفا، وققل يحقك أشبف بالصقاب.ا

 .  (4/295)مصـػ ابـ أبل شقبةوتابع يحقك الؼطان طىل الققػ طبدة بـ سؾقؿان كؿا يف  ُ: قهد

 .(7/2562(، وابـ طدي )4/174. أخرجف الدارقطـل )ايطادض ٚقؿ٘ (4)

  (3/218-219 .)كصب الرايةل برفعف الفقثؿ بـ مجقؾ، وغقره يرويف مقققًفا. واكظر: وأخط

 أكشز العظؿ: أكبره وأطاله وأطظؿ حجؿف. (5)

طـ ابـ مسعقد.  ،طـ أبقف ،ويف إسـاده أبقمقسك الفاليل يرويف، (2565. أخرجف أبقداود )نعٝـ (6)

 مسعقد. وأبقمقسك وأبقه مجفقٓن. 
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َج ُأمَّ َيْحقَك بِـَْت َأبِل إَهاٍب، َفَجاَءِت  (0024)  ـِ الَحاِرِث َأكَُّف َتَزوَّ ـْ ُطْؼبََة ْب  َوَط

، َفَػاَرَقَفا «َكْقَػ، َوَقْد قِقَؾ »، َفَؼاَل: ملسو هيلع هللا ىلصاْمَرَأٌة، َفَؼاَلْت: َلَؼْد َأْرَضْعتُُؽَؿا، َفَسَلَل الـَّبِلَّ 

.. ُطْؼبَُة، َفـََؽَحْت َزْوًجا َغقَْرهُ  َأْخَرَجُف الُبَخاِري 
(1)

 

ْفِؿلِّ  (0025)  السَّ
ـْ ِزَيادٍ َوَط

(2)
  

ِ
. أَْن ُتْستَْرَضَع الَحْؿَؼك ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َكَفك َرُسقُل اهلل

 ُصْحبٌَة.َأْخَرَجُف أَ 
ُبقَداُود، َوُهَق ُمْرَسٌؾ، َوَلقَْسْت لِِزَيادٍ

(3)
 

 حاديثاملسائل واألحكام املستفادة من األ

 ايتشطِٜ بايطناع. ص:1ط َػأي١

 ثابٌت بالؽتاب، والسـة، واإلمجاع.

 ک   ک   ک ک﴿فؼقلف تعاىل:  أما مو الكسآى:

 .[23الـساء:] ﴾گ گ

.مة طىل التحريؿ بالرضاعؾؿاء إوأمجع ط ،فلحاديث الباب َأما مو السهة:
(4)

 

.بالرضاع
(4)

 

َكََّفا َفْرٌع َطَؾك التَّْحِريِؿ إَذا َكاَن ـَوَتثْبُُت الْ :  قال ابً قدامة
ِ
َؿْحَرمِقَُّة: ٕ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 88) أخرجف البخاري برقؿ (1)

 ( وسؼقصفا أقرب.وقع يف )ب( ) (2)

 ،والراوي طـف ،ومع إرسالف فنن زياًدا مجفقل،  (257)الؿراسقؾ . أخرجف أبقداود يفنعٝـ (3)

 وهق هشام بـ إسؿاطقؾ الؿؽل مجفقل أيًضا. 

  (11/359.)الؿغـلاكظر:  (4)
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ا َبِؼقَُّة َأْحؽَ  ، َوَغقِْر  ،اِم الـََّسِب بَِسبٍَب ُمبَاٍح، َفَلمَّ

َفاَدةِ ـْ الـََّػَؼِة، َواْلِعتِْؼ، َوَردِّ الشَّ
مِ

َنَّ الـََّسَب َأْقَقى مِـُْف، َفاَل ُيَؼاُس َطَؾقِْف فِل َجِؿقِع َأْحَؽامِِف، َفاَل  ،َذلَِؽ 
ِ
َيتََعؾَُّؼ بِِف: ٕ

ه.اَوإِكََّؿا ُيَشبَّف بِِف فِقَؿا َكصَّ َطَؾقِْف فِقفِ 
(1)

 

 عسز ايطنعات احملط١َ. ص:2ط َػأي١

 يف هذه الؿسللة أققال ٕهؾ العؾؿ: 

سعقد بـ الؿسقب،  أكف يحرم قؾقؾ الرضاع وكثقره. وهق ققل :األول

والحسـ، ومؽحقل، والزهري، وقتادة، والحؽؿ، ومحاد، ومالؽ، إوزاطل، 

 والثقري، والؾقث، وأصحاب الرأي، وأمحد.

حيرم »:  ، وققلف﴾ک   ک ک﴿واستدلقا بالعؿقمات 

 ، وغقر ذلؽ.«حيرم مـ الـسبما مـ الرضاع 

، وهذا الؼقل ُروي وهذا الؼقل ُطِزي لؾجؿفقر، وادَّطك الؾقث اإلمجاع طؾقف

بنسـاد  بنسـاديـ ضعقػقـ، وجاء طـ ابـ مسعقد   طـ طظ، وابـ طباس

 .ٓ بلس بف، وصح طـ ابـ طؿر 

وذهب مجاطة مـ أهؾ العؾؿ إىل أنَّ الذي يحرم ثالث رضعات. وهق  الثاىي:

ققل أبل ثقر، وأبل طبقد، وإسحاق، وداود، وأمحد يف رواية، وابـ الؿـذر، 

 إٓ ابـ حزم. والظاهرية:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الؿغـل (11/359.) 
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م الؿصة والؿصتان»وحجتفؿ حديث:   ، وحديث أم الػضؾ يف «ٓ حترِّ

صحقح مسؾؿ (1451 :)«وطـده طـفا أنَّ الـبل «ٓ حترم اإلمَلجة واإلمَلجتان ،

  :سئؾ هؾ تحرم الرضعة القاحدة؟ قال«ٓ». 

، أهنؿ قالقا: ٓ تحرم وقد ثبت طـ طائشة، وابـ طباس، وابـ الزبقر 

ٓبـ  إوسط(، و968) ســ ابـ مـصقرة، وٓ الؿصتان. كؿا يف الؿص

 (.8/552الؿـذر )

أنَّ الذي يحرم مخس رضعات. وهذا الؼقل صحَّ طـ طائشة، وابـ  الثالث:

، وهق ققل ططاء، وصاوس، والشافعل، وأمحد يف الؿشفقر مـ مذهبف، الزبقر 

 وابـ حزم وغقرهؿ.

 «...كان فقام أكزل مـ الؼرآن» الباب: الذي يف واستدلقا بحديث طائشة 

الحديث، وقال همٓء: ققلـا ٓ يعارض ما استدلؾتؿ بف، بؾ يجؿع هذا الؼقل مجقع 

 إدلة، وققل مـ قال بلحد الؼقلقـ السابؼقـ يرد بعض إدلة.

ا أهنا تحرم طشر رضعات. صحَّ طـ طائشة وحػصة  الزابع: ، ولقس كصًّ

ققل  أهنؿا أمرا بالعشر: لتؼع الحرمة. وطـ طائشة يف اشتراط ذلؽ إكؿا فقف 

 بسبع رضعات، ولؽـفا مل تذكره طىل سبقؾ آشتراط.

، وهق ترجقح شقخ اإلسالم، وابـ انقٌل انثانثمـ هذه إققال هق  ًانصحيح

الؼقؿ، واإلمام ابـ باز، واإلمام ابـ طثقؿقـ، واإلمام القادطل رمحفؿ اهلل.
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  = ابـ أبل شقبة (5152 )الػتح (5/575-574 )عادزاد الؿ (11/315 )الؿغـلاكظر:  (1)
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 نابط ايطنع١. ص:3ط َػأي١

(: الرضعة َفْعَؾٌة مـ الرضاع، 5/575) زاد الؿعاديف   بً القيهقال ا

ففل مرة مـف بال شؽ، كضربة، وجؾسة، وأكؾة، فؿتك التؼؿ الثدي فامتص مـف، ثؿ 

تركف باختقاره مـ غقر طارض: كان ذلؽ رضعة: ٕنَّ الشرع ورد بذلؽ مطؾًؼا، 

 هفحؿؾ طىل العرف، والعرف هذا.ا

(: والرضعة أن 34/57) مجؿقع الػتاوىا يف كؿ  وقال شيخ اإلصالو

يؾتؼؿ الثدي فقشرب مـف، ثؿ يدطف: ففذه رضعة، فنذا كان يف كرةٍ واحدة قد جرى 

لف مخس مرات: ففذه مخس رضعات، وإن جرى ذلؽ مخس مرات يف كرتقـ: ففق 

أيًضا مخس رضعات، ولقس الؿراد بالرضعة ما يشربف يف كقبة واحدة يف شربف: فنهنا 

ضعتف رضعات كثقرة، ترضعف بالغداة، ثؿ بالعشل، ويؽقن يف كؾ كقبة قد أرقد 

هواهلل أطؾؿ.ا
(1)

 

 إٕ سكٌ قطع يعاضض أثٓا٤ االضتهاع؟ ص:4ط َػأي١

  إن كان الؼطع لعارض كالتـػس، وآستراحة القسقرة، أو لشلء يؾفقف، ثؿ

يعقد طـ قرب: فال يخرجف طـ كقكف رضعة واحدة، كؿا أنَّ أكؾ إذا قطع 

لؽ ثؿ طاد طـ قريب مل يؽـ ذلؽ أكؾتقـ، بؾ واحدة، هذا مذهب أكؾتف بذ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= (4/285- )مصـػ طبدالرزاق (7/466- )البقفؼل (7/455- )مجؿقع الػتاوى 

  (8/555-.)إوسط (1872 ،)الؿحىل( 34)ج

  (9/355.)اإلكصافواكظر:  (1)
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 الشافعل، وأمحد. 

 واختار بعض الحـابؾة أنَّ ذلؽ رضعتان. 

ومال ابـ الؼقؿ إىل الؼقل إول، وكذا الصـعاين.
(1)

 

 إشا ناْت املطنع١ ٖٞ اييت قطعت ع٢ً ايطنٝع؟ ص:5ط َػأي١

، وإن طاد طـ إن مل يعد طـ قرب: اطُتبِرت رضعة كامؾة، والتل بعدها أخرى

 قرب فػقف وجفان لؾحـابؾة، والشافعقة:

 أهنا رضعة واحدة، ولق قطعتف مراًرا حتك يؼطع باختقاره. األول:

قالقا: ٕنَّ آطتبار بػعؾف ٓ بػعؾ الؿرضعة: ولفذا لق ارتضع مـفا وهل 

كائؿة: ُحسبت رضعة، فنذا قطعت طؾقف: مل يعتد بف، كؿا لق شرع يف أكؾٍة واحدة 

 .هبا الطبقب، فجاء شخص فؼطعفا طؾقف، ثؿ طاد: فنهنا أكؾة واحدةأمره 

 ، واهلل أطؾؿ.يظيس يل فقؿاأقسب  انقٌلوهذا 

أهنا رضعة أخرى: ٕنَّ الرضاع يصح مـ الؿرتضع، ومـ الؿرضعة:  والثاىي:

ولفذا لق َأْوَجَرْتف وهق كائؿ: احُتسبت رضعة.
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 البقان (3/438 )السبؾ (5/575-576 )زاد الؿعاد (11/312 )الؿغـلاكظر:  (1)

(11/147.) 

  (11/148.)البقان (5/575-576 )زاد الؿعاد (11/312 )الؿغـلاكظر:  (2)
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 ٌٖ ٜجبت ايتشطِٜ بايػعٛط ٚايٛدٛض؟ ص:6ط َػأي١

 هق أن يصب الؾبـ يف أكػف مـ إكاٍء أو غقره. :ايػعٛط

 هق أن يصب يف حؾؼف صبًّا مـ غقر الثدي. ٚايٛدٛض:

  فلما مسللة القجقر، فلكثر العؾؿاء طىل أكف يحصؾ بف التحريؿ، وهق ققل

مالؽ، وأمحد يف الؿشفقر طـف، والشعبل، والثقري، وأصحاب الرأي، 

 والشافعل.

 واية إىل طدم التحريؿ بف، وهق اختقار ابـ وذهب داود الظاهري، وأمحد يف ر

 .ًانصحيح انقٌل األًلحزم، وطزاه لؾقث: ٕكف لقس فقف رضاع، 

  ،وأما مسللة السعقط، فؽذلؽ يحصؾ بف التحريؿ طـد أمحد، والشافعل

 والشعبل، والثقري، وأصحاب الرأي.

  وذهب داود الظاهري، وططاء الخراساين، وأمحد يف رواية إىل طدم حصقل

ا، وهق أقسبتحريؿ بف، وهذا ال ، واهلل أطؾؿ: ٕكف ٓ يدخؾ إٓ شلء يسقر جدًّ

.«إكام الرضاطة مـ الؿجاطة»: ملسو هيلع هللا ىلصاختقار ابـ حزم وطزاه لؾقث وقد قال الـبل 
(1)

 

فؾق أشربف ُيعتبر يف التحريؿ بالقجقر أن يؽقن شربف يف مخسة أوقات،  تهبٌّ:

دفعة واحدة: ففق رضعة.
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1875.)الؿحىل (34/55 )الػتاوى (11/155 )البقان (11/313 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (8/566.)إوسط (11/152 )البقان (11/314 )الؿغـلاكظر:  (2)
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 ددي؟إٕ مجس ايًدي إىل  ص:7ط َػأي١

  :يثبت بف التحريؿ يف مذهب أمحد، والشافعل، وقال أبق حـقػة: ٓ يحرم

، واهلل أطؾؿ.ًاألًل أقسبـابؾة، لزوال آسؿ، وهق ققل بعض الح
(1)

 

 إٕ ؾٝب ايًدي بػريٙ؟ ص:8ط َػأي١

  مـ أهؾ العؾؿ مـ يؼقل: ٓ يزال طىل ثبقت الحرمة. وهق ققل أمحد يف

 أو شراب. رواية، والشافعل يف ققل، وسقاء شقب بطعام،

  واختار بعض الحـابؾة، والشافعقة، وهق ققل أبل ثقر، والؿزين أنَّ الحؽؿ

 لألغؾب: ٕكف إذا غؾب غقر الؾبـ طىل الؾبـ، فؼد زال آسؿ والؿعـك.

ووجُف الؼقل إول أنَّ الؾبـ متك كان ضاهًرا فؼد حصؾ شربف، ويحصؾ مـف 

 إكبات الؾحؿ، وإكشاز العظؿ.

ا إْن ُصبَّ فِل َهَذا فِقَؿا وَ :  قال ابً قدامة ـِ َباقِقًَة، َفَلمَّ إَذا َكاَكْت ِصَػاُت الؾَّبَ

َٓ َيْحُصُؾ َلْؿ َيثْبُْت بِ  :َماٍء َكثِقٍر َلْؿ َيتََغقَّْر بِفِ  ـٍ َمُشقٍب، َو َنَّ َهَذا َلقَْس بَِؾبَ
ِ
ِف التَّْحِريُؿ: ٕ

َٓ إْكبَاُت الؾَّْحؿِ  ي، َو َٓ إكْ  ،بِِف التََّغذِّ  َشاُز اْلَعْظِؿ.َو

ـْ اْلَؼاِضل َأنَّ التَّْحِريَؿ َيْثُبُت بِِف. قال: َل َط
َنَّ َأْجَزاَء  َوُحؽِ

ِ
ٕ : افِِعلِّ َوُهَق َقْقُل الشَّ

ـِ َحَصَؾْت فِل َبْطـِِف، َفَلْشَبَف َما َلْق َكاَن َلْقُكُف َضاِهًرا. َب َٓ  الؾَّ ـَا َأنَّ َهَذا َلْقَس بَِرَضاِع، َو َوَل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (11/153-.)البقان (11/314-315 )الؿغـلاكظر:  (1)
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َٓ َيْثُبَت ُحْؽُؿُف فِقِف. :ـَاهُ فِل َمعْ  هاَفَقَجَب َأْن 

(1)
 

إذا مجع لؾطػؾ لبـ امرأتقـ يف إكاء فشرب مـف، وفعؾ بف ذلؽ مخس  تهبٌّ:

ا لف مـ الرضاطة. مرات: صارت كؾ واحدة مـفؿا أمًّ
(2)

 

 يدي املٝت١ ٌٖ حيطّ؟ ص:9ط َػأي١

 ضعف صػؾ: مجاطة مـ أهؾ العؾؿ طىل أنَّ الؿرأة إذا ماتت ويف ثديفا لبـ، فارت

فننَّ ذلؽ يحرم، وهق ققل مالؽ، وأمحد، وأبل ثقر، وإوزاطل، وابـ الؼاسؿ، 

وابـ الؿـذر، وأصحاب الرأي، وابـ حزم وغقرهؿ: ٕكف لبـ صاهر، ووجد 

 آرتضاع طىل وجف يـبت الؾحؿ، ويـشز العظؿ، فلثبت التحريؿ.

 تحريًؿا  وذهب الشافعل إىل طدم التحريؿ بف: ٕنَّ الرضاع معـك يقجب

ممبًدا، فؾؿ يتعؾؼ بف التحريؿ بعد الؿقت، كقطء الشبفة: وذلؽ أكف لق وصئ مقتة 

 بشبفة مل يثبت بف تحريؿ الؿصاهرة.

، وققاسفؿ يخالػ طؿقم الـصقص، ويخالػ ًانصحيح قٌل اجلًيٌز

الؿعـك.
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إوسط (3/74 )البداية (11/154 )البقان (11/315-316 )الؿغـلاكظر:  (1)

(8/571.) 

(2) البقان (11/153 )الؿغـل (11/316.) 

 . (8/572)إوسط (1871 )الؿحىل (11/155 )البقان (11/316 )الؿغـلاكظر:  (3)
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 ٌٖ تٓتؿط اؿط١َ بػري يدي اآلز١َٝ؟ ص:11ط َػأي١

ؽ، فؾق ارتضع اثـان مـ لبـ طامة أهؾ العؾؿ طىل طدم اكتشار الحرمة بذل

هبقؿة: مل يصقرا أخقيـ، ومل يقجد يف ذلؽ إٓ خالف شاذ  ٓ يعرج طؾقف.
(1)

 

 إشا سكٌ عٓس اَطأ٠ يدي بػري ْهاح؟ ص:11ط َػأي١

  ،يحصؾ بف الحرمة طـد الجؿفقر، وهق ققل مالؽ، والشافعل، والثقري

 وأمحد يف رواية، وأصحاب الرأي: ٕكف لبـ امرأة، فقتعؾؼ بف التحريؿ.

 ة وطـ أمحد رواية بعدم حصقل التحريؿ بف: ٕكف كادر مل تجر العادة بف لتغذي

.ًانصحيح انقٌل األًلإصػال. 
(2)

 

 ٌٖ ٜؿرتط يف ايتشطِٜ بايطناع إٔ ٜهٕٛ يف اؿٛيني؟ ص:12ط َػأي١

  اشترط ذلؽ أكثر أهؾ العؾؿ، وهذا الؼقل صحَّ طـ طؿر، وطظ، وابـ

: إٓ سائر أزواج الـبل ، ومسعقد، وأبل هريرة، وابـ طباس، وابـ طؿر 

طائشة، وهق ققل الشعبل، وابـ شبرمة، وإوزاطل، والشافعل، وأمحد، 

 وإسحاق، وأبل يقسػ، ومحؿد بـ الحسـ، وأبل ثقر، ومالؽ يف رواية.

  :وُروي طـ مالؽ: إْن زاد شفًرا: جاز. وُروي: شفريـ، وقال بعض الؿالؽقة

 يغتػر كصػ سـة زيادة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الؿغـل (11/323 )إوسط (8/572.) 

  (8/569-575.)إوسط (11/324 )الؿغـلاكظر:  (2)
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 ڀ﴿م الرضاع يف ثالثقـ شفًرا: لؼقلف سبحاكف وقال أبق حـقػة: يحر 

، قال: ومل يرد بالحؿؾ محؾ إحشاء: ٕكف يؽقن [15إحؼاف:] ﴾ٺ ٺ ڀ

 سـتقـ، فُعؾِؿ أكف أراد الحؿؾ يف الػصال.

 .وقال زفر: مدة الرضاع ثالث سـقـ 

  .وقال ططاء، والؾقث، وداود: رضاع الؽبقر يحرم كؿا يحرم رضاع الصغقر

 .ث سفؾة بـت سفقؾ الذي يف الباب، وهق ققل طائشة واستدلقا بحدي

 ھ  ھ ھ ھ﴿واستدل الجؿفقر طىل ققلفؿ بؼقلف تعاىل: 

، فجعؾ تؿام الرضاطة حقلقـ: فدل طىل [233البؼرة:] ﴾﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ےے

 أكف ٓ حؽؿ لفا بعدمها.

، وبحديث أم سؾؿة، «مـ الؿجاطةإكام الرضاطة »واستدلقا بحديث طائشة: 

 وابـ طباس الؿذكقرة يف الباب، وفقفا ضعٌػ كؿا تؼدم. وابـ مسعقد،

وأما الزيادة طىل الحقلقـ يف مذهب مالؽ، فنكؿا قالقا بذلؽ: ٕنَّ العادة أنَّ 

الصبل ٓ يػطؿ دفعة واحدة، بؾ طىل التدريج، فجعؾقا لأليام التل يحاول فقفا 

 فطامف حؽؿ الحقلقـ، واختؾػقا يف تؼدير ذلؽ كؿا سبؼ.

جؿفقر طىل حديث سامل مقىل أبل حذيػة بلكف خاص بف، كؿا جزم وأجاب ال

 .صحقح مسؾؿغقر طائشة كؿا يف  بذلؽ أزواج الـبل 

وتقسط شقخ اإلسالم، فؼال: خاص  بسامل ومـ كان بؿثؾ حالف مؿـ يحتاج 
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 إىل ذلؽ، وتابعف ابـ الؼقؿ، والشقكاين. 

فننَّ الؿؼصقد بأية وأما ققل أبل حـقػة، ففق ضعقػ يخالػ ضاهر الؼرآن: 

محؾ البطـ، وففؿ ذلؽ الصحابة، وأفتقا بلنَّ أقؾ  ﴾ٺ ٺ ڀ ڀ﴿

 مدة الحؿؾ ستة أشفر.

، واهلل أطؾؿ.انصٌابهق  ًقٌل اجلًيٌز
(1)

 

 ٌٖ االعتباض بايعاَني، أّ بايؿطاّ؟ ص:13ط َػأي١

  مذهب أمحد، والشافعل وغقرمها، وهق ضاهر أققال الصحابة أنَّ العبرة

ضع يف تؾؽ الؿدة: حرم، وإن كان قد فطؿ، أو استغـك بالصغر والحقلقـ، فؾق ر

 بإكؾ، وهق ققل أبل حـقػة.

  ،ومذهب مالؽ أكف إن فطؿ واستغـك بإكؾ: فال يحرم الرضاع بعد ذلؽ

 وإن كان يف الحقلقـ، وقال بف إوزاطل.

واهلل أطؾؿ، وهق ضاهر ققل الجؿفقر، واختار شقخ  ًانقٌل األًل أقسب

وكذا ابـ طثقؿقـ، إٓ أنَّ شقخ اإلسالم زاد فؼال بالتحريؿ  اإلسالم ققل مالؽ،

وإن تلخر الػطام طـ الحقلقـ.
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ابـ أبل شقبة (5/577-593 )زاد الؿعاد (5152 )الػتح (11/319- )الؿغـلاكظر:  (1)

(4/295- )مذكرة فؼف ابـ طثقؿقـ (3/455 )السقؾ (2/469 )إوسط (8/559-). 

  = (6/26 )التقضقح (5152 )الػتح (11/144 )البقان (11/321 )الؿغـلاكظر:  (2)
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 يدي ايطدٌ ٌٖ ٜٓؿط اؿط١َ َٔ قبً٘؟ ص:14ط َػأي١

معـاه أنَّ الؿرأة إذا أرضعت صػاًل بؾبـ ثاب مـ وطء رجؾ: حرم الطػؾ طىل 

مـ  الرجؾ وأقاربف كؿا يحرم ولده مـ الـسب: ٕنَّ الؾبـ مـ الرجؾ كؿا هق

الؿرأة، فقصقر الطػؾ ولًدا لؾرجؾ، والرجُؾ أباه، وأوٓد الرجؾ إخقتف، سقاء 

كاكقا مـ تؾؽ الؿرأة أو مـ غقرها، وإخقة الرجؾ وأخقاتف أطؿام الطػؾ، وطؿاتف، 

 وآباؤه، وأمفاتف أجداده وجداتف، وهذه الؿسللة يسؿقفا الػؼفاء )لبـ الػحؾ(.

 يحرم، والدلقؾ طؾقف حديث أبل الؼعقس  فلكثر أهؾ العؾؿ طىل أنَّ لبـ الػحؾ

، وقال بف ططاء، الذي يف الباب. وصحَّ هذا الؼقل طـ ابـ طباس، وطائشة 

وصاوس، ومجاهد، والحسـ، والشعبل، والؼاسؿ، وطروة، ومالؽ، والثقري، 

وإوزاطل، والشافعل، وأمحد، وإسحاق، وأبق طبقد، وأبق ثقر، وابـ الؿـذر، 

 وأصحاب الرأي.

: وإلقف ذهب فؼفاء إمصار بالحجاز، والعراق،  ابً عبد الربقال 

 هوالشام، ومجاطة أهؾ الحديث.ا

  وذهب بعض الصحابة، والتابعقـ إىل أنَّ لبـ الػحؾ ٓ يحرم، جاء ذلؽ طـ

ابـ الزبقر، وزيـب بـت أبل سؾؿة، وسعقد بـ الؿسقب، وأبل سؾؿة، وسؾقؿان 

رهؿ، وكؼؾ طـ ابـ طؿر، ورافع بسـديـ بـ يسار، والـخعل، وأبل قالبة، وغقا

   ک ک﴿ضعقػقـ. وقال بف داود، وربقعة، واستدلقا بؼقلف تعاىل: 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= البداية (3/73 )اإلكصاف (9/349 )مذكرة فؼف ابـ طثقؿقـ (3/455.) 
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، فؼالقا: ذكر اهلل التحريؿ [23الـساء:]  ﴾گ گ ک   ک

 .[24الـساء:] ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿بالرضاطة مـ جفة إم، ثؿ قال: 

لحرمة بالرضاع بقّـَ أنَّ ا -حديث أبل الؼعقس-وأجاب الجؿفقر بلنَّ الحديث 

الجفتقـ: مـ جفة إم وإب، فنما أن يؽقن مبقـًا، وإما أن يؽقن  تـشر مـ

 .﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿مخصًصا لؼقلف 

َٓ َيُجقُز أَْن مرجًحا ققل الجؿفقر:   قال ابً القيه َوَهَذا ُهَق اْلَحّؼ اّلِذي 

ـْ الّصحَ  ،ُيَؼاَل بَِغقِْرهِ 
ـْ َخاَلَػ مِ ـْ َبْعَدُهؿْ َوإِْن َخاَلَػ فِقِف َم  َفُسـُّة َرُسقِل اهلل ،اَبِة َوَم

َْجؾَِفا ،َأَحّؼ َأْن ُتتّبَعَ  ملسو هيلع هللا ىلص
ِ
ـْ  ،َوُيتَْرَك َما َخاَلَػَفا ٕ َْجِؾ َقْقِل َأَحٍد َكائِـًا َم

ِ
َٓ ُتتَْرُك ِهَل ٕ َو

ـْ َخاَلَػَفا ـُ لِِخاَلِف َم َأْو َغقِْر  ،لِتَْلِويؾَِفالَِعَدِم ُبُؾقِغَفا َلُف َأْو  :َكاَن. َوَلْق ُتِرَكْت الّسـَ

ـٌ َكثِقَرٌة ِجدًّ  :َذلَِؽ  ـْ َيِجُب اّتبَاُطُف  ،َوُتِرَكْت اْلُحّجُة إَلك َغقِْرَها ،اَلُتِرَك ُسـَ َوَقْقُل َم

َٓ َيِجُب اّتبَاُطفُ  ـْ  َوَهِذِه َبؾِقٌّة  ،َوَقْقُل الَؿْعُصقِم إَلك َقْقِل َغقِْر الَؿْعُصقمِ  ،إَلك َقْقِل َم

َٓ َكْؾَؼاُه بَِفا َيْقَم اْلِؼقَاَمةِ َكْسلَ  ه.اُل الّؾَف اْلَعافِقََة مِـَْفا َوَأْن 
(1)

 

 ٌٖ حيطّ يدي ايعاْٞ؟ ص:15ط َػأي١

  مذهب الشافعل، وبعض الحـابؾة طدم التحريؿ بف: ٕنَّ التحريؿ فرع حرمة

 إبقة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابـ أبل  (9/525( )11/318 )الؿغـل (5153 )الػتح (5/564- )زاد الؿعاداكظر:  (1)

 . (8/563)إوسط (7/474 )طبدالرزاق (4/349-355 )شقبة



 93 َباُب ايٖطَناِع

 
  ومجاطٌة مـ الحـابؾة، وهق ضاهر ترجقح ابـ قدامة أكف يـشر الحرمة كؿا

 .ة بقـف وبقـ القلدتـتشر الحرم

الحرمة مـ قبؾفا طـد  ، واهلل أطؾؿ. وأما الؿرضعة فتـتشرانقٌل أصحوهذا 

العؾؿ. أهؾ
(1)

 

 إٕ طًل ايطدٌ ظٚدت٘ ٚهلا َٓ٘ يدي، ؾتعٚدت آخط؟ ص:16ط َػأي١

 هذه الؿسللة لفا مخسة أحقال:

أن يبؼك لبـ إول بحالف مل يزد ومل يـؼص، ومل تؾد مـ الثاين: ففق  األول:

 محؾت مـ الثاين أو مل تحؿؾ. قال ابـ قدامة: ٓ كعؾؿ فقف خالًفا. لألول، سقاء

أن ٓ تحؿؾ مـ الثاين: ففق لألول، سقاء زاد أم مل يزد، أو اكؼطع ثؿ  الثاىي:

 طاد، أو مل يـؼطع.

أن تؾد مـ الثاين: فالؾبـ لف خاصة. قال ابـ الؿـذر: أمجع كؾ مـ  الثالث:

ق ققل أمحد، وأبل حـقػة، والشافعل، سقاء كحػظ طـف مـ أهؾ العؾؿ طىل ذلؽ. وه

زاد، أو مل يزد، اكؼطع أو اتصؾ: ٕنَّ لبـ إول يـؼطع بالقٓدة مـ الثاين: فننَّ 

 حاجة الؿقلقد إىل الؾبـ تؿـع كقكف لغقره.

 أن يؽقن لبـ إول باققًا، وزاد بالحؿؾ مـ الثاين. الزابع:

 .فؿذهب الحـابؾة أنَّ الؾبـ مـفؿا مجقًعا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (11/321-.)الؿغـلاكظر:  (1)
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  قال أبق حـقػة: هق لألول: ما مل تؾد مـ الثاين. وهذا الؼقل هق إصح و

 طـدي: ٕن الؾبـ يخؾؼ بعد القٓدة طادة.

  وقال الشافعل: إن مل يـتف الحؿؾ إىل حال يـزل مـف الؾبـ: ففق لألول، فنذا

 بؾغ إىل حال يـزل بف الؾبـ، فزاد بف، فػقف ققٓن كالسابؼقـ.

  الؾبـ، ثؿ اطتدل: بطؾ حؽؿ إول، وصار لؾثاين.وقال ابـ حزم: إن تغقر 

 اكؼطع الؾبـ مـ إول، ثؿ رجع الؾبـ بالحؿؾ مـ الثاين. اخلامط:

 .فؼقؾ: هق مـفؿا. وهق ققل بعض الحـابؾة، وققل لؾشافعل بالؼقد السابؼ 

  وققؾ: الؾبـ لؾثاين. وهق ققل بعض الحـابؾة مـفؿ: أبق الخطاب، وهق ققل

 لؾشافعل.

 حـقػة: هق لألول: مامل تؾد لؾثاين. وهق ققل ثالث لؾشافعل: ٕنَّ  وقال أبق

 انصحيحالحؿؾ ٓ يؼتضل الؾبـ، وإكؿا يخؾؼف اهلل تعاىل لؾقلد طـد وجقده، وهق 

 طـدي، واهلل أطؾؿ.

  وخالػ الشقكاين يف الصقر كؾفا، فجعؾ الحؼ لؾثاين يف الؾبـ: ٕنَّ إول

لقس لف حؼ يف الؿرأة فؽذلؽ لبـفا.
(1)

 

يٛ تعٚز ضدٌ اَطأ٠ّ نابري٠، ٚطؿًا١ ضناٝع١، ؾأضناعت ايهابري٠       ص:17ط َػأي١

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إوسط (11/398-399 )الحاوي (2/471 )السقؾ (11/326-327 )الؿغـلاكظر:  (1)

(8/575). 
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 ايكػري٠ بًدي غريٙ؟ 

 .قال إوزاطل: كؽاح الؽبقرة ثابت، وتـزع مـف الصغقرة 

  وخالػف مجفقر العؾؿاء، فؼالقا: يػسد كؽاح الؽبقرة، وتحرم طىل التلبقد: ٕهنا

ا ٓمرأتف الصغقرة، واهلل طزوجؾ يؼقل:   ﴾گ گ﴿صارت ُأمًّ

، وإم تحرم بؿجرد العؼد طىل الصغقرة، والصغقرة ٓ تحرم إٓ [23الـساء:]

 بالدخقل بإم.

 ٚاختًؿٛا: ٌٖ ٜٓؿػذ ْهاح ايكػري٠ أّ ٖٛ ثابت؟

  فؿذهب أمحد يف الؿشفقر طـف أن كؽاحف بالصغقرة ثابت: ٕنَّ العؼد طؾقفا

 صحقح، ومل يطرأ طؾقف ما يبطؾف.

 د يف رواية إىل بطالكف: ٕكف يؽقن مجًعا بقـ وذهب الشافعل، وأبق حـقػة، وأمح

 إم وابـتفا، وٓ يصح ذلؽ باإلمجاع.

بلكف بؿجرد اإلرضاع الؿحرم يـػسخ كؽاح الؽبرى، وٓ يحصؾ  ُٚأدٝب:

 الجؿع بقـفؿا. 

 ، واهلل أطؾؿ.ًقٌل أمحد األًل أقسب

رضاع وهذه الؿسللة فقؿا إذا كان ذلؽ قبؾ الدخقل بالؽبقرة، وأما إذا كان اإل

ف آثـتان تلبقًدا، واهلل أطؾؿ.بعد الدخقل بالؽبقرة: حرمت طؾق
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/568.)إوسط (11/328 )الؿغـلاكظر:  (1)
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 ٌٖ ع٢ً ايعٚز ْكـ املٗط يًكػري٠، ٌٖٚ عًٝ٘ َٗط يًهبري٠؟ ص:18ط َػأي١

َنَّ  َطَؾقِْف كِْصُػ  (11/329 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة
ِ
ِغقَرةِ: ٕ َمْفِر الصَّ

ـْ 
ـْ َأْجـَبِلٍّ َكاَن َغقِْر ِجَفتَِفا، َوالْ كَِؽاَحَفا اْكَػَسَخ َقبَْؾ ُدُخقلِِف بَِفا مِ

َػْسُخ إَذا َجاَء مِ

ـْ َدَخَؾ بَِفا:   إْن َلْؿ َيُؽ
َٓ َمْفَر لِْؾَؽبِقَرةِ َداِق َطَؾقِْف، َو ْوِج فِل ُوُجقِب الصَّ َكَطاَلِق الزَّ

ـْ ِجَفتَِفا، َفَسَؼَط َصَداُقَفا، َكَؿا َلقْ 
َنَّ َفْسَخ كَِؽاِحَفا بَِسبٍَب مِ

ِ
ْت. ٕ َوبَِفَذا َقاَل  اْرَتدَّ

ْأِي  ، َوَأُبق َثْقٍر، َوَأْصَحاُب الرَّ افِِعل  َٓ َكْعَؾُؿ فِقِف ِخاَلًفا.، َمالٌِؽ، َوالشَّ  َو

َكَُّف اْستََؼرَّ بُِدُخقلِِف بَِفا  :َوإِْن َكاَن َدَخَؾ بِاْلَؽبِقَرةِ  قال:
ِ
َلْؿ َيْسُؼْط َمْفُرَها: ٕ

َٓ ُيْسِؼطُ  َٓ بَِغقِْرَها.اْستِْؼَراًرا  َٓ َيْسُؼُط بِِردَّتَِفا َو  هاُف َشْلٌء، َولَِذلَِؽ 

َٓ َكْعَؾُؿ َبقْـَُفْؿ ِخاَلًفا فِل َأكََّفا إَذا َأْفَسَدْت كَِؽاَح (: 11/333يف )  وقال َو

َٓ َيْرِجُع َطَؾقَْفا بَِشْلٍء إ َٓ َيْسُؼُط َمْفُرَها، َو ُخقِل َأكَُّف  اُه إَلقَْفا، َكْػِسَفا َبْعَد الد  ْن َكاَن َأدَّ

َٓ فِل َأكََّفا إَذا ُف َيْسُؼُط َصَداُقَفا، َوَأكَُّف َيْرِجُع َطَؾقَْفا بَِؿا  َو ُخقِل أَكَّ َأْفَسَدْتُف َقبَْؾ الد 

 ه.اَأْطَطاَها

أكف يرجع طىل امرأتف الؽبرى بالؿفر: ٕهنا هل التل أفسدت  انصحيح ُ :قهد

، كؿا يف ـابؾة، واختاره شقخ اإلسالم كػسفا طؾقف، وهق ققل بعض الح

اإلكصاف (9/356 ،357.)
(1)

 

 ٌٖ ٜطدع ع٢ً ايهبري٠ مبا ٜسؾع٘ إىل ايكػري٠؟ ص:19ط َػأي١

 .مذهب أمحد، والشافعل أكف يرجع طؾقفا بؿا لزمف مـ صداق الصغقرة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (11/165-175.)البقانواكظر:  (1)
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 .وقال بعض الشافعقة: يرجع طؾقفا بجؿقع الصداق 

 وإٓ فال.وقال أصحاب الرأي: إن أرادت الػساد: رجع طؾقفا ، 

 .وقال مالؽ: ٓ يرجع طؾقفا بشلء 

، واهلل أطؾؿ.ًانقٌل األًل أقسب
(1)

 

ك يف مذهب أمحد، وأبل حـقػة، وغقرمها،  تهبٌّ: طؾقف كصػ الؿفر الؿسؿَّ

 ، وخالػ الشافعل، فؼال: لفا كصػ مفر الؿثؾ.انصحيحوهق 

بتف إذا كؾ امرأة تحرم ابـتفا طىل رجٍؾ كلمف، وأختف، وجدتف، وربق

أرضعت زوجة هذا الرجؾ الصغقرة رضعة محرمة أفسدت كؽاحف وحرمتفا طؾقف. 

كصػ الصداق. -الحـابؾة والشافعقةأطـل –ويؾزمفا طـدهؿ 
(2)

 

 يٛ تعٚز بهبري٠ ٚقػريتني، ثِ أضنعت ايهبري٠ ايكػريتني؟ ص:21ط َػأي١

لق تزوج بؽبقرة وصغقرتقـ، فلرضعت الؽبقرة الصغقرتقـ: حرمت طؾقف 

ا صارت مـ أمفات الـساء، وكذلؽ يـػسخ كؽاح الصغقرتقـ: ٕهنؿا الؽبقرة: ٕهن

صارتا ُأختقـ، واجتؿعتا يف الزوجقة، فقـػسخ كؽاحفؿا كؿا لق ارتضعتا مًعا، وٓ 

مفر لؾؽبقرة: ٕنَّ الػساد جاء مـ قِبؾِفا، ويرجع طؾقفا بـصػ صداق الصغقرتقـ: 

ٕنَّ اكػساخ كؽاحفؿا ٕهنا أفسدت كؽاحفؿا، ولف أن يـؽح مـ شاء مـفؿا: 

 لؾجؿع، وٓ يقجب تحريًؿا ممبًدا.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (11/174.)البقان (11/329 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (11/335.)الؿغـلر: اكظ (2)
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وهذا فقؿا إذا كان إرضاع الؽبقرة قبؾ الدخقل هبا، وأما إذا أرضعت بعد  

: ٕهنؿا ربقبتان قد دخؾ الدخقل هبا: فنهنا تحرم وتحرم الصغقرتان طىل التلبقد

بلمفؿا.
(1)

 

 إٕ أضنعت ايكػريتني أدٓب١ْٝ؟ ص:21ط َػأي١

 ق مذهب الحـابؾة، والحـػقة، وأحد ققيل يـػسخ كؽاحفؿا أيًضا، وه

 الشافعل، واختاره الؿزين.

 .وقال الشافعل يف ققٍل لف: يـػسخ كؽاح إخرى وحدها 

وُأجقب بلكف جامع بقـ إختقـ يف الـؽاح، فاكػسخ كؽاحفؿا كؿا لق 

أرضعتفؿا مًعا، وفارق ما لق طؼد طىل واحدة بعد إخرى: فننَّ طؼد الثاكقة مل 

يصر بف جامًعا بقـفؿا، وهفـا حصؾ الجؿع برضاع الثاكقة، وٓ يؿؽـ  يصح، فؾؿ

ان ٓ محالة.الؼقل بلكف مل يصح، فحصؾتا مًعا يف كؽاحف، ومها أخت
(2)

 

 إشا ؾٗست اَطأ٠ ع٢ً ايطناع، ٌٖ ٜكبٌ قٛهلا؟ ص:22ط َػأي١

  ،مـ أهؾ العؾؿ مـ ٓ يؼبؾ إٓ شفادة امرأتقـ، وهق ققل الحؽؿ، ومالؽ

 ال أن تـسك، أو تخطئ، أو كحق ذلؽ.وأمحد يف رواية: ٓحتؿ

  :ومـفؿ مـ يؼقل: يشترط أربع كسقة. وهق ققل ططاء، وقتادة، والشافعل

 .«شفادة امرأتقـ تعدل شفادة رجؾ»لحديث: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (11/337.)الؿغـلاكظر:  (1)

  (11/337-338.)الؿغـلاكظر:  (2)
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  ،ومـفؿ مـ يؼقل: شفادة رجؾقـ، أو رجؾ وامرأتقـ. وهق ققل الحـػقة

 .[282البؼرة: ]﴾  گ گ ک ک ک ک﴿واستدلقا بؼقلف تعاىل: 

  مـ يؼقل: يؼبؾ ققل القاحدة وتستحؾػ. وهق ققل إسحاق، وأمحد ومـفؿ

 يف رواية.

  ومـفؿ مـ يؼقل: يؼبؾ ققل القاحدة إن كاكت مرضقة ثؼة. وهق ققل أمحد يف

إشفر طـف، وقال بف صاوس، والزهري، وإوزاطل، وابـ أبل ذئب وآخرون، 

 .واختاره ابـ الؼقؿ، والشقكاين

ي يف الباب، واهلل أطؾؿ. وهق اختقار شقخ : لحديث طؼبة الذانصحيحوهق 

اإلسالم.
(1)

 

ٕٖ ظٚدت٘ أخت٘ َٔ ايطناع١؟ ص:23ط َػأي١  إشا أقط ايطدٌ أ

ْوُج  إَذا أََقرَّ  (11/343-344 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة أَنَّ  الزَّ

َضاَطةِ  ـْ الرَّ
ُق َبقْـَُفَؿا. :َزْوَجتَُف ُأْختُُف مِ .َوبَِفذَ  اْكَػَسَخ كَِؽاُحُف، َوُيَػرَّ افِِعل   ا َقاَل الشَّ

ـُ  .، َأْو َأْخَطلُت ُت َوَقاَل َأُبق َحـِقَػَة: إَذا َقاَل: َوَهؿْ  َنَّ َقْقَلُف َذلَِؽ َيتََضؿَّ
ِ
ُقبَِؾ َقْقُلُف: ٕ

ـْ َبقْـَُفَؿا كَِؽاٌح، َوَلْق َجَحَد الـَِّؽاَح، ُثؿَّ أََقرَّ بِفِ  ُف َلْؿ َيُؽ  ُقبَِؾ، َكَذلَِؽ َهاُهـَا. :َأكَّ

ـُ َتْحِريَؿَفا َطَؾقِْف، َفَؾْؿ ُيْؼبَْؾ ُرُجقُطُف َطـُْف،  ل ابً قدامة:قا ُف أََقرَّ بَِؿا َيتََضؿَّ َوَلـَا َأكَّ

ـْ الـََّسِب، َوَما َقاُسقا َطَؾقِْف َغقْ 
ُر َكَؿا َلْق َأَقرَّ بِالطَّاَلِق ُثؿَّ َرَجَع، َأْو أََقرَّ َأنَّ َأَمتَُف ُأْخُتُف مِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سبؾ السالم( 474)ص السقؾ (6/28 )تقضقح إحؽام (11/345 )الؿغـلاكظر:  (1)

(3/447 )آختقارات ( 283)صالبداية (3/76 )إوسط (8/576). 
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ـَ َربِِّف، َفقَـْبَـِل َذلَِؽ َطَؾك ِطْؾِؿِف ُمَسؾٍَّؿ، َوهَ   ا فِقَؿا َبقْـَُف َوَبقْ َذا اْلَؽاَلُم فِل اْلُحْؽِؿ، َفَلمَّ

َْمَر َكَؿا َقاَل  :بِِصْدقِفِ  ْٕ َٓ كَِؽاَح َبقْـَُفَؿا، َوإِْن َطؾَِؿ  :َفنِْن َطؾَِؿ َأنَّ ا َمٌة َطَؾقِْف، َو َفِفَل ُمَحرَّ

َنَّ الْ َفالـِّ  :َكِذَب َكْػِسفِ 
ِ
ُمَفا َطَؾقِْف: ٕ َٓ ُيَحرِّ َم ـَؽاُح َباٍق بَِحالِِف، َوَقْقُلُف َكِذٌب  ُؿَحرِّ

َٓ اْلَؼْقُل. َضاِع،  . :َوإِْن َشؽَّ فِل َذلَِؽ  َحِؼقَؼُة الرَّ ؽِّ ـِ بِالشَّ ـْ اْلقَِؼق  َلْؿ َتُزْل َط

َقتُْف الْ  َفنِنْ  قال: ُخقِل، َوَصدَّ َػَؼا َطَؾك  َؿْرَأُة،ـَكاَن َقبَْؾ الد  َكَُّفَؿا اتَّ
ِ
َفاَل َشْلَء َلَفا: ٕ

َٓ ُيْسَتَحؼ  فِقِف َمْفٌر َفَلْشَبَف َما َلْق َثَبَت َذلَِؽ بَِبقِّـَِة، َوإِْن َأكْ  ـْ َأْصؾِِف 
ِـَّؽاَح َفاِسٌد مِ  َذَبْتفُ َأنَّ ال

َنَّ َقْقَلُف َغقُْر َمْؼبُقٍل َطَؾقَْفا فِل 
ِ
َفَؾِزَمُف إْقَراُرُه فِقَؿا : إْسَؼاِط ُحُؼققَِفاَفاْلَؼْقُل َقْقُلَفا: ٕ

ـْ الُهَق َحؼ  َلُف، َوُهَق َتْحِريُؿَفا َطَؾْقِف، َوَفْسُخ كَِؽاِحِف، َوَلْؿ ُيْؼَبْؾ قَ 
 ها.َؿْفرِ ْقُلُف فِقَؿا َطَؾْقِف مِ

تِل، َأْو  (11/344 :)الؿغـليف  قال ابـ قدامة فسع:  َوإِْن َقاَل: ِهَل َطؿَّ

َضاِع. ،أَْو ُأْختِل ،َأْو اْبـَُة َأِخل ،تِلَخالَ  ـْ الرَّ
لِّ مِ ـَ ِصْدُقفُ  َأْو ُأمِّ َفاْلُحْؽُؿ فِقِف  :َوَأْمَؽ

َْصَغِر مِـُْف َأْو لِِؿثْؾِِف:  َكَؿا َلْق َقاَل: ِهَل ُأْختِل.
ِ
ـْ ِصْدُقُف، مِثَْؾ َأْن َيُؼقَل ٕ

َوإِْن َلْؿ ُيْؿؽِ

. لِّ َكْ  َهِذِه ُأمِّ
ِ
افِِعل   َلْؿ َتْحُرْم َطَؾقِْف. بَِر مِـُْف َأْو لِِؿثْؾِِف: َهِذهِ اْبـَتِل.َأْو ٕ : َوبَِفَذا َقاَل الشَّ

 َ
ِ
َؼ َكِذُبُف فِقفِ ٕ ُف أََقرَّ بَِؿا َتَحؼَّ  . اكتفك.كَّ

 إٕ ناْت املطأ٠ ٖٞ اييت قايت: ٖٛ أخٞ َٔ ايطناع١؟ ص:24ط َػأي١

ت الؿرأة أنَّ زوجفا أخقها مـ الرضاطة، فلك ذهبا: مل يؼبؾ ققلفا يف إذا أقرَّ

فسخ الـؽاح: ٕكف حؼ طؾقفا: فنن كان قبؾ الدخقل فال مفر لفا: ٕهنا تؼر بلهنا ٓ 

 تستحؼف: فنن كاكت قد قبضتف: مل يؽـ لؾزوج أخذه: ٕكف يؼر بلكف حؼ طؾقف.
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وإن كان بعد الدخقل، فلقرت أهنا كاكت طالؿة بلهنا أختف، وبتحريؿفا طؾقف، 

قطء: فال مفر لفا أيًضا: إلقرارها بلهنا زاكقة مطاوطة، وإن أكؽرت ومطاوطة لف يف ال

شقئًا مـ ذلؽ: فؾفا الؿفر: ٕكف وطء بشبفة، وهل زوجتف يف ضاهر الحؽؿ: ٕنَّ 

 ققلفا طؾقف غقر مؼبقل.

ا فقؿا بقـفا وبقـ اهلل تعاىل: فنن طؾؿت صحة ما أقرت بف: مل يحؾ لفا  فلمَّ

وطؾقفا أن تػر مـف، وتػتدي كػسفا بؿا أمؽـفا: ٕنَّ مساكـتف، وتؿؽقـف مـ وصئفا، 

وصله لفا زكك، فعؾقفا التخؾص مـف مفؿا أمؽـفا، كؿا قؾـا يف التل طؾؿت أنَّ 

 زوجفا صؾؼفا ثالًثا، وجحدها ذلؽ.

ويـبغل أن يؽقن القاجب لفا مـ الؿفر بعد الدخقل أقؾ إمريـ مـ 

ؾ: فال يؼبؾ ققلفا يف وجقب زائد الؿسؿك، ومفر الؿثؾ: ٕكف إن كان الؿسؿك أق

طؾقف، وإن كان إقؾ مفر الؿثؾ: مل تستحؼ أكثر مـف: ٓطتراففا بلنَّ استحؼاقفا لف 

بقصئفا ٓ بالعؼد: فال تستحؼ أكثر مـف.
(1)

 

 اغتؿطاف املطنع١. ص:25ط َػأي١

استحب أهؾ العؾؿ أن يتخقر الؿرضعة الصالحة، الشريػة، العاقؾة، وكرهقا 

ؿؼاء، وهل ضعقػة العؼؾ، وسقئة التصرف.استرضاع الػاسؼة، والح
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (11/345.)الؿغـلاكتفك بتؾخقص مـ  (1)

 . (8/567)إوسطآخر الرضاع،  السبؾ (11/346 )الؿغـلاكظر:  (2)
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 احملطَات بػبب ايطناع. ص:26ط َػأي١

حيرم مـ الرضاع ما حيرم مـ »قال:  وغقرمها أنَّ الـبل  الصحقحقـيف 

: وبـاء طىل هذا الحديث فؿـ رضع مـ امرأة رضاطة محرمة: أصبح «الـسب

رم طىل كقلدها مـ الـسب، فقحرم طىل هذا الرضقع مجقع محارم مرضعتف، وٓ يح

الؿرضعة إٓ هذا القلد وما تـاسؾ مـف، وٓ يحرم طىل الؿرضعة أقارب هذا القلد 

غقر كسؾف، وكذلؽ محارم الرجؾ صاحب الؾبـ يصقرون محارم لؾرضقع، 

 وأقارب لف، وٓ يحرم طؾقفؿ وطىل إب إٓ الرضقع وكسؾف.

الػتقى بؿا تضؿـف  وقد ثبت طـ ابـ مسعقد، وطائشة، وابـ طباس 

كؿا يف إوسط ٓبـ الؿـذر  «حيرم مـ الرضاع ما حيرم مـ الـسب»يث: حد

(8/547.) 

ـْ َهِذِه  (5/556- :)زاد الؿعاديف   قال ابً القيه
َفاْكتََشَرْت اْلُحْرَمُة مِ

ُد َوَلِدِهَؿا ،اْلِجَفاِت الثّاَلِث  َٓ ُد الّطْػِؾ َوإِْن َكَزُلقا أَْو َٓ ُد ُكّؾ َواحِ  ،َفَلْو َٓ ـْ َوَأْو
ٍد مِ

ـْ اْلِجَفاِت الثّاَلِث. ـالْ 
ـْ َغقِْرِه إْخَقُتُف َوَأَخَقاُتُف مِ

َخِر َومِ ْٔ ـْ ا
ُؿْرِضَعِة َوالّزْوِج مِ

َخِر إْخَقُتفُ  ْٔ ـْ ا
ُد َأَحِدِهَؿا مِ َٓ ـْ َغقِْرَها  ،َفَلْو

ُد الّزْوِج مِ َٓ َبِقِف َوُأّمِف َوَأْو
ِ
َوَأَخَقاُتُف ٕ

ـْ َأبِقفِ  إْخَقُتُف َوَأَخَقاُتفُ 
ُد الْ  ،مِ َٓ ُّمفِ ـَوَأْو

ِ
ـْ َغقِْرِه إْخَقُتُف َوَأَخَقاُتُف ٕ َوَصاَر  ،ُؿْرِضَعِة َم

تِفِ َؿْرأَةِ َوَأَخَقاتُ ـَوَصاَر إْخَقُة الْ  ،آَباُؤَها َأْجَداَدُه َوَجّداتِفِ  َٓ َوإِْخَقُة  ،َفا َأْخَقاَلُف َوَخا

ـِ َوَأَخَقاتُ  ـْ َهِذِه اْلِجَفاِت  ،فُ َوَطّؿاتَ  فُ ف َأْطَؿامَ َصاِحِب الّؾبَ
َفُحْرَمُة الّرَضاِع َتـْتَِشُر مِ

 .الثّاَلِث َفَؼطْ 



 153 يٖطَناِعَباُب ا

 
َٓ َيتََعّدى التّْحِريُؿ إَلك َغقِْر الْ  قال: ـْ إْخَقتِِف ـَو

ـْ ُهَق فِل َدَرَجتِِف مِ ُؿْرَتِضِع مِّؿ

ـْ َأْرَضَعْت َأَخاهُ  ،َوَأَخَقاتِفِ  َِخقِف كَِؽاُح َم
ِ
ُْختِِف  ،َوُأّمَفاتَِفا ،َوَبـَاتَِفا ،َفقُبَاُح ٕ

ِ
َوُيبَاُح ٕ

ـِ  ـْ آَبائِِف َوُأّمَفاتِفِ  ،َوَأَباُه َوَبـِقفِ  ،كَِؽاُح َصاِحِب الّؾبَ
ـْ َفْقَقُف مِ َٓ َيـْتَِشُر إَلك َم  ،َوَكَذلَِؽ 

ـْ َأْطَؿامِفِ 
ـْ فِل َدَرَجتِِف مِ تِفِ  ،َوَأْخَقالِفِ  ،َوَطّؿاتِفِ  ،َوَم َٓ ـْ ـأِلَبِل الْ فَ  :َوَخا

ُؿْرَتِضِع مِ

ـْ الّرَضاعِ 
 ،َوَبـَاتَِفا ،َوَأَخَقاتَِفا ،َوُأّمَفاتَِفا ،الـَّسِب َوَأْجَدادِِه َأْن َيـْؽُِحقا ُأّم الّطْػِؾ مِ

ـِ  ـْ الـَّسِب َحاَلٌل  :َوَأَخَقاتِِف َوَبـَاتِفِ  ،َوَأْن َيـْؽُِحقا ُأّمَفاِت َصاِحِب الّؾبَ
 :إْذ َكظِقُر َهَذا مِ

ُمّ  ْٕ ـْ ا
َِب َأْن َيتََزّوَج ُأْخَت َأِخقِف مِ ْٕ ـْ ا

ُّم َأْن َيـْؽَِح ُأْخَت  ،َفؾأِْلَِخ مِ ْٕ ـْ ا
َولأِْلَِخ مِ

َِب  ْٕ ـْ ا
ـْ الـَّسِب َوُأْختََفا ،َأِخقِف مِ

َوَأّما ُأّمَفا َوبِـُْتَفا  ،َوَكَذلَِؽ َيـْؽُِح الّرُجُؾ ُأّم اْبـِِف مِ

 ه.اُؿَصاَهَرةِ ـالْ َفنِّكَؿا َحُرَمتَا بِ 

ص بعضفؿ ما تؼدم ذكره ببقتقـ، فؼال:  وقد لخَّ

 أقــارب ذي الرضاعــة بانتساب           أجــانب مــرضــع إال بنيــــه

 ومرضعــــة أقــارهبـا مجيًعــــا           أقـاربــــه وال ختصيص فيــــه

وما تـاسؾ مـ صؾبف، وققلف: )إٓ بـقف( مراده أوٓده مـ البـقـ، والبـات، 

تؼدم ذكره متػؼ طؾقف بقـ إئؿة.وهذا الذي 
(1)

 

اؾُاااع باااني األخاااتني َااأ ايطنااااع١، ٚباااني املاااطأ٠ ٚخايتٗاااا أٚ      ص:27ط َػأي١

 عُتٗا َٔ ايطناع١؟

  ،طامة أهؾ العؾؿ طىل تحريؿ ذلؽ: ٕنَّ ذلؽ يحرم بقـ إختقـ مـ الـسب

حيرم »طة: لحديث: وبقـ الؿرأة وخالتفا، أو طؿتفا مـ الـسب: فقحرم مـ الرضا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/547.)إوسط (34/32-77 )مجؿقع الػتاوىواكظر:  (1)



 154  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 .«مـ الرضاع ما حيرم مـ الـسب 

  ومال ابـ الؼقؿ  إىل طدم التحريؿ يفزاد الؿعاد ٕنَّ التحريؿ بسبب :

الجؿع ٓ بسبب الـسب. وقال شقخ اإلسالم: إن كان أحٌد قد قال بعدم 

 التحريؿ: ففق أققى.

سالم، وابـ ، واهلل أطؾؿ، وٓ كعؾؿ أحًدا سبؼ شقخ اإلًانصحيح قٌل اجلًيٌز

الؼقؿ إىل الؼقل بذلؽ.
(1)

 

أّ ايعٚد١ َٔ ايطناع١ ٚابٓتٗا نصيو َٔ ايطناع١، ٚظٚد١  ص:28ط َػأي١

 األب َٔ ايطناع١، ٚظٚد١ االبٔ نصيو.

  :حيرم مـ الرضاع ما حيرم »طامة أهؾ العؾؿ طىل التحريؿ: لؾحديث السابؼ

 ،[22الـساء:] ﴾ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ﴿، ولعؿقم أية: «مـ الـسب

 ڳ ڳ ڳ﴿، وققلف [23ساء:الـ] ﴾گ گ﴿وققلف 

 .[23الـساء:] ﴾ڳ

وهذا ترجقح اإلمام ابـ باز، والشقخ صالح الػقزان يف آخريـ مـ أطضاء 

 (.21/153الؾجـة الدائؿة )

  :ما »وذهب شقخ اإلسالم، وابـ الؼقؿ إىل طدم التحريؿ: ٕنَّ يف الحديث

 .«حيرم مـ الـسب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) زاد الؿعاد (5/557-). 



 155 َباُب ايٖطَناِع

 
، [54ن:الػرقا] ﴾ۈئ ۆئ  ۆئ﴿والـسب غقر الصفر، قال تعاىل: 

 والؿحرمات الؿذكقرة يف أية حرمت بسبب الصفر ٓ بسبب الـسب.

وكػك ابـ الؼقؿ اإلمجاع يف مسللة زوجة إب مـ الرضاطة بلنَّ هـاك صائػة مـ 

السؾػ ٓ يرون تحريؿ لبـ الػحؾ، ففؿ ٓ يرون الرجؾ محرًما: فضاًل طـ 

 زوجتف.

الخالف مقجقد يف بـت الؿرأة  وكػك اإلمجاع طىل بـت الؿرأة مـ الرضاطة بلنَّ 

 مـ الـسب إن مل تؽـ يف حجرها، فؽقػ إذا كاكت ابـتفا مـ الرضاطة فحسب.

 ھ ہ ہ ہ﴿وبلنَّ اهلل ققد يف زوجة القلد فؼال: 

 ل.ـِّ ـبَ ـ، وأجاب الجؿفقر بلنَّ ذلؽ إلخراج ابـ التَّ [23الـساء:] ﴾ھ

هق التحريؿ:  يحانصحأما اإلمجاع فال يصح: فالخالف ثابت، ولؽـ  ُ :قهد

 .«حيرم مـ الرضاع ما حيرم مـ الـسب»لؾحديث الؿتؼدم: 

وققلفؿ: )حرمت بسبب الصفر( ُيجاب طـف أنَّ الحرمة حصؾت بسبب 

الصفر مع الـسب، فتلمؾ ذلؽ.
(1)

 

(: لق أكرهت طىل الرضاع: ثبت حؽؿف. 9/349) اإلكصافقال يف 

 محؾ وفاق. الجامعذكره الؼاضل يف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (21/45-46 ،153.)فتاوى الؾجـة (5/557- )زاد الؿعادواكظر:  (1)



 156  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
ِتبَا  ُب اليََّفكَا

 َباُب اليََّفَكاِت

ـْ َطائَِشَة  (0026) َطَؾك  -اْمَرَأُة َأبِل ُسْػقَاَن  -َقاَلْت: َدَخَؾْت ِهـُْد بِـُْت ُطتْبََة  َط

 
ِ
ـَ ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقِل اهلل

َٓ ُيْعطِقـِل مِ ، إنَّ أََبا ُسْػقَاَن َرُجٌؾ َشِحقٌح 
ِ
، َفَؼاَلْت: َيا َرُسقَل اهلل

ـْ َمالِِف بَِغقِْر ِطْؾِؿِف، َفَفْؾ َطَؾلَّ فِل الـََّػَؼِة َما َيْؽِػقـِ 
َّٓ َما َأَخْذت مِ ، إ ل َوَيْؽِػل َبـِلَّ

ـْ ُجـَاٍح؟ َفَؼاَل:  َذلَِؽ 
ـْ َمالِِف بِالَؿْعُروِف »مِ . «َما َيْؽِػقؽ َوَما َيْؽِػل بَـِقؽ ُخِذي ِم

.ُمتََّػٌؼ َطَؾقْفِ 
(1)

 

ـْ َصاِرٍق الُؿَحاِربِلِّ  (0027)   َوَط
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقِدْمـَا الَؿِديـََة، َفنَِذا َرُسقُل اهلل

ـْ َتُعقُل: ُأمَّؽ »َقائٌِؿ َطَؾك الِؿـْبَِر َيْخُطُب الـَّاَس َوَيُؼقُل:  َيُد الُؿْعطِل الُعْؾَقا، َوابَْدْأ بَِؿ

ـُ ِحبَّاَن «َكاكَوَأبَاك، َوُأْخَتؽ َوَأَخاك، ُثؿَّ َأْدَكاك َفَلدْ  َحُف اْب . َرَواُه الـََّسائِّل َوَصحَّ

اَرُقْطـِّل. َوالدَّ
(2)

 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (0028)   َوَط
ِ
لِْؾَؿْؿُؾقِك َصَعاُمُف »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

ـَ الَعَؿِؾ َوكِْسَقُتفُ  َٓ ُيَؽؾَُّػ ِم َّٓ َما ُيطِقُؼ ، َو . َرَواُه ُمْسؾٌِؿ.«إ
(3)

 

، َما  (0031)
ِ
ـْ َأبِقِف َقاَل: ُقْؾت: َيا َرُسقَل اهلل ـِ ُمَعاِوَيَة الُؼَشقِْريِّ َط ـْ َحؽِقِؿ ْب َوَط

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1714(، ومسؾؿ )5364أخرجف البخاري ) (1)

(، وإسـاده 45-3/44(، والدارقطـل )3341(، وابـ حبان )2532. أخرجف الـسائل )قشٝض (2)

 صحقح. 

 (. 1662أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (3)



َٖٓؿَكأت  157 َباُب اي

 
،َوَتْؽُسَقَها إَذا اْكَتَسْقت، َأْن ُتْطِعَؿَفا إَذا َصِعْؿت»َحؼ  َزْوَجِة َأَحِدَكا َطَؾقِْف؟ َقاَل: 

(1)
 

َم فِل ِطْشَرةِ الـَِّساءِ ) (الَحِديَث، َوَتَؼدَّ
(2)

.
(3)

 

ـْ َجابٍِر  (0030) ـِ الـَّبِّل  ،َوَط َقاَل فِل ذِْكِر  -فِل َحِديِث الَحجِّ بُِطقلِفِ - ملسو هيلع هللا ىلصَط

َـّ »: الـَِّساءِ  َـّ َطَؾْقُؽْؿ ِرْزُقُف َـّ بِالَؿْعُروِف  َوَلُف َأْخَرَجُف ُمْسؾٌِؿ.. «َوكِْسَقُتُف
(4)

 

ـِ  (0031)  ْب
ِ
ـْ َطبِْداهلل   ، َطْؿٍروَوَط

ِ
َكَػك بِالَؿْرِء »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

ـْ َيُؼقُت  إْثاًم  ـْ »: ِطـَْد ُمْسؾٍِؿ بَِؾْػظِ . َرَواُه الـََّسائِّل، َوُهَق «َأْن ُيَضقَِّع َم َأْن َيْحبَِس َطؿَّ

.«َيْؿؾُِؽ ُققَتفُ 
(5)

 

ـْ َجابٍِر  (0032) . «َٓ َكَػَؼَة َلَفا»َقاَل:  -َيْرَفُعُف، فِل الَحامِِؾ الُؿتََقفَّك َطـَْفا-َوَط

ـْ َقاَل 
، َوِرَجاُلُف ثَِؼاٌت، َلؽِ .: الَؿْحُػقُظ َوْقُػفُ َأْخَرَجُف البَقَْفِؼل 

(6)
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، َواَل ََترُجرر إاِلر ِِف الَبيرِت »يف )أ( زيادة:  (1) َه َواَل ُتَقبِّحر ِب الَوجر ِ ، ، َأْخَرَجُف َأُبقَداُوَد، َوالـََّسا«َواَل َتْضر ئِل 

َحُف الَحاكُِؿ.  َوَصحَّ

 هذه العبارة لقست مقجقدة يف الـسخة )أ(. (2)

 تؼدم تخريجف هـالؽ.  (3)

 (. 1218أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (4)

(، مـ صريؼ أبل إسحاق، طـ وهب بـ جابر، طـ طبداهلل بـ 9177) الؽبرىأخرجف الـسائل يف  (5)

ديـل والـسائل: مجفقل، ووثؼف ابـ معقـ، طؿرو. ووهب بـ جابر هق الخققاين، قال ابـ الؿ

 والعجظ، وابـ حبان. 

قد تابعف طىل معـاه خقثؿة بـ طبدالرمحـ وهق ثؼة، فرواه طـ طبداهلل بـ طؿرو بالؾػظ الذي  ُ: قهد

 (.996برقؿ ) صحقحفطـد مسؾؿ، وهق يف 

أبل الزبقر طـ (، مـ صريؼ حرب بـ أبل العالقة طـ 7/431. أخرجف البقفؼل )ايطادض ٚقؿ٘ (6)

جابر. وحرب مختؾػ فقف، ضعػف أمحد وابـ معقـ يف رواية، ووثؼف الؼقاريري وابـ معقـ يف رواية، 

  =وقد خالػف ابـ جريج فرواه طـ أبل الزبقر طـ جابر مقققًفا، أخرجف البقفؼل بنسـاد صحقح طـ 
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َم. َرَواُه  َوَثبََت َكْػُل الـََّػَؼِة فِل َحِديِث َفاصَِؿَة بِـِْت َققٍْس  (0033) َكَؿا َتَؼدَّ

ُمْسؾٌِؿ.
(1)

 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (0034)   ،َوَط
ِ
ـَ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل الَقُد الُعْؾَقا َخْقٌر ِم

ْػَؾك ْؼـِلالَقِد السُّ ـْ َيُعقُل، َتُؼقُل الَؿْرَأُة: َأْصِعْؿـِل، َأْو َصؾِّ . َرَواُه «، َوَيْبَدُأ َأَحُدُكْؿ بَِؿ

. ـٌ ، َوإِْسـَاُدُه َحَس اَرُقْطـِل  الدَّ
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وقال: هذا هق الؿحػقظ مقققف. (، 7/435)ابـ جريج  =

ج حبقب بـ أبل ثابت فرواه طـ أبل الزبقر مقققًفا. وتابع أبا الزبقر قتادة، وقد تابع ابـ جري ُ: قهد

وقتادة مل يدرك جابًرا، فالراجح (، 5/256)فرواه طـ جابر كذلؽ مقققًفا. أخرجفؿا ابـ أبل شقبة 

 وقػف طىل جابر، واهلل أطؾؿ. 

 (. 1485أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)

ق مدرج مـ ققل أبل هريرة. أخرجف الدارقطـل فف( تؼقل الؿرأة... )دون ققلف قشٝض  (2)

(، مـ صريؼ محؿد بـ طجالن، طـ زيد بـ أسؾؿ، طـ أبل صالح، طـ أبل هريرة 3/295-297)

ويقول العبد: »فذكره.. وفقف زيادة:  «امرأتك تقول»بف. وفقف: قال: مـ أطقل يا رسقل اهلل؟ قال: 

 .«أطعمني واستعملني، ويقول ولده إىل من تكلني

املرأة »قال:  رجف مـ صريؼ طاصؿ بـ هبدلة، طـ أبل صالح، طـ أبل هريرة أن الـبل وأخ

 فذكره، بدون الحديث الذي يف أولف.  «تقول

وقع يف رواية لؾـسائل مـ صريؼ محؿد بـ طجالن طـ زيد بـ  (5355 :)الػتحقال الحافظ يف 

يث. وهق وهؿ، والصقاب ما أسؾؿ طـ أبل صالح بف. فؼال: مـ أطقل يا رسقل اهلل؟... الحد

 أخرجف مـ وجف آخر طـ ابـ طجالن بف. وفقف: فسئؾ أبقهريرة. 

 ثؿ ذكر رواية طاصؿ الؿتؼدمة وقال: ٓ حجة فقف: ٕن يف حػظ طاصؿ شقًئا. 

(. وفقف فؼالقا: يا أبا هريرة: سؿعت هذا مـ 5355وقد أخرج الحديث البخاري برقؿ ) ُ: قهد

 مـ كقس أبل هريرة، يعـل ققلف: )تؼقل الؿرأة... ( الخ.  فؼال: ٓ، هذا اهلل  رسقل

وكذا وقع لإلسؿاطقظ مـ صريؼ أبل معاوية طـ إطؿش  (5355 :)الػتحقال الحافظ يف 

  =بسـد البخاري، قال أبقهريرة: تؼقل الؿرأة، ووقع فقفا، قالقا: يا أبا هريرة، شلء تؼقل مـ رأيؽ أو 
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ـِ الُؿَسقِِّب  (0035) ـْ َسِعقِد ْب َٓ َيِجُد َما ُيـِْػُؼ  -َوَط ُجِؾ  َقاَل:  -َطَؾك َأْهؾِِف  فِل الرَّ

ُق َبقْـَُفَؿا َكادِ َطـُْف َقاَل: ُقْؾت . ُيَػرَّ ـْ َأبِل الزِّ ـْ ُسْػقَاَن َط ـُ َمـُْصقٍر َط َأْخَرَجُف َسِعقُد ْب

ـِ الُؿَسقِِّب: ُسـٌَّة؟ َفَؼاَل: ُسـٌَّة، َوَهَذا ُمْرَسٌؾ َقِقي   .لَِسِعقِد ْب
(1)

 

ـْ ُطَؿَر  (0036) ـْ  َأكَُّف َكتََب إَلك ُأَمَراِء إَْجـَادِ  َوَط فِل ِرَجاٍل َغاُبقا َط

. بَُسقاكَِسائِِفْؿ: َأْن َيْلُخُذوُهْؿ بَِلْن ُيـِْػُؼقا، َأْو ُيَطؾُِّؼقا، َفنِْن َصؾَُّؼقا َبَعثُقا بِـََػَؼٍة َما حَ 

. ـٍ ، ُثؿَّ البَقَْفِؼل  بِنِْسـَادٍ َحَس افِِعل  َأْخَرَجُف الشَّ
(2)

 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (0037) َفَؼاَل: َيا َرُسقَل  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َجاَء َرُجٌؾ إَلك الـَّبِلِّ  ،َوَط

، ِطـِْدي دِيـَاٌر؟ َقاَل: 
ِ
َأْكِػْؼُف َطَؾك »، َقاَل: ِطـِْدي آَخُر؟ َقاَل: «َأْكِػْؼُف َطَؾك َكْػِسؽ»اهلل

َأْكِػْؼُف »، َقاَل: ِطـِْدي آَخُر؟ َقاَل: «َأْكِػْؼُف َطَؾك َأْهؾِؽ»، َقاَل: ِطـِْدي آَخُر؟ َقاَل: «َوَلِدك

افِِعل  «َأْكَت َأْطَؾؿُ »، َقاَل: ِطـِْدي آَخُر؟ ، َقاَل: «َطَؾك َخادِِمؽ ؾْػُظ َلُف،وَ  . َأْخَرَجُف الشَّ  الَّ

ْوَجِة َطَؾك الَقَلِد. َوَأُبقَداُود، َوَأْخَرَجُف الـََّسائِّل َوالَحاكُِؿ بِتَْؼِديِؿ الزَّ
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هكقسل. ا قال: هذا مـ مـ ققل رسقل اهلل  =

وإسـاده صحقح إىل سعقد بـ الؿسقب وهق مقققف (، 2/55). أخرجف سعقد بـ مـصقر قشٝض (1)

 طؾقف ولقس لف حؽؿ الرفع طىل الصحقح. 

(، ويف إسـاده 7/469ومـ صريؼف البقفؼل ) (2/65 ،)الؿسـد. أخرجف الشافعل كؿا يف قشٝض (2)

ىل شرط الشقخقـ، وأخرى صحقحة. مسؾؿ بـ خالد وهق ضعقػ، لؽـ لألثر صريؼ أخرى ط

 (. -5/214)وابـ أبل شقبة (، 94-7/93)اكظر: طبدالرزاق 

(، والـسائل 1691وأبقداود ) (2/63-64 ،)الؿسـد. أخرجف الشافعل كؿا يف نعٝـ (3)

(، وهق مـ صريؼ محؿد بـ طجالن، طـ سعقد الؿؼبري، طـ أبل 1/415(، والحاكؿ )5/62)

 ديؿ القلد طىل الزوجة أيًضا.هريرة، ولػظ الحاكؿ بتؼ

  =ورواية ابـ طجالن طـ الؿؼبري ضعقػة، ضعػفا يحقك الؼطان والـسائل. وقد تؼدم الحديث يف 
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؟  (0038) ـْ َأَبر  ، َم

ِ
ِه َقاَل: ُقْؾت: َيا َرُسقَل اهلل ـْ َجدِّ ـْ َأبِقِف َط ـِ َحؽِقٍؿ َط ـْ َبْفِز ْب َوَط

؟ َقاَل: ، ُقؾْ «ُأمَّؽ»َقاَل:  ـْ ؟ َقاَل: «ُأمَّؽ»ت: ُثؿَّ َم ـْ ، ُقْؾت: ُثؿَّ «ُأمَّؽ»، ُقْؾت: ُثؿَّ َم

؟ َقاَل:  ـْ ـَُف.«َأبَاك، ُثؿَّ إَْقَرَب َفإَْقَرَب »َم . َأْخَرَجُف َأُبقَداُود َوالتِّْرمِِذي  َوَحسَّ
(1)

 

 حاديثاملسائل واألحكام املستفادة من األ

 ايٓؿك١ ع٢ً ايعٚدات. ص:1ط َػأي١

 الرجؾ أن يـػؼ طىل زوجتف، دلَّ طىل ذلؽ الؼرآن والسـة، ووقع يجب طىل

 اإلمجاع طىل ذلؽ.

 ﴾ۈ ۈ  ۆ ۆ  ۇ  ۇ﴿ققل اهلل طزوجؾ:  فنً القزآٌ:

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ  چچ ڃ   ڃ ڃ ڃ﴿، وققلف تعاىل: [233البؼرة:]

 .[7الطالق:] ﴾ڍ

، وغقرها مـ حديث طائشة، وجابر، ومعاوية بـ حقدة  ومً الضية:

 اديث التل يف الباب.إح

قا وكؼؾ ابـ الؿـذر وغقره اإلمجاَع طىل وجقب ذلؽ طىل إزواج إذا كاك

بالغقـ، إٓ لؿـ كاكت كاشًزا.
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أواخر ]كتاب الزكاة[.  =

 هبز بـ حؽقؿ، طـ أبقف، طـ جده( مـ صريؼ 1897(، والترمذي )5139. أخرجف أبقداود )سػٔ (1)

 بف، والؾػظ لؾترمذي، وإسـاده حسـ. 

  (11/347-348.)الؿغـلظر: اك (2)
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 ٌٖ االعتباض يف ايٓؿك١ عاي١ ايعٚز أّ ايعٚد١؟ ص:2ط َػأي١

  مذهب مالؽ، وأبل حـقػة أنَّ آطتبار بحال الؿرأة طىل قدر كػايتفا: لؼقلف

خذي ما يؽػقؽ »: ، وققلف ﴾ۈ ۈ  ۆ ۆ  ۇ  ۇ﴿تعاىل: 

 .«وولدك بالؿعروف

  ومذهب الشافعل  :ڃ ڃ ڃ﴿أنَّ آطتبار بحال الزوج: لؼقلف تعاىل   

 ک ڑ ژڑ ژ     ڈ  ڈ ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ  چچ ڃ

 .[7الطالق:]   ﴾ک ک ک

  ومذهب الحـابؾة أكف يعتبر حالفؿا مًعا: فنن كاكا مقسريـ: فقـػؼ طؾقفا كػؼة

وإن كاكا معسريـ: فقـػؼ طؾقفا كػؼة الؿعسريـ، وإن كان أحدمها  الؿقسريـ،

 مقسًرا وأخر معسًرا: فعؾقف كػؼة الؿتقسطقـ.

، وهق ترجقح اإلمام ابـ طثقؿقـ هق ققل الشافعل  -واهلل أطؾؿ-ًاألظيس 

.واهلل أطؾؿ ،
(1)

 

 َا ٖٛ املكساض ايصٟ ًٜعَ٘ يعٚدت٘؟ ص:3ط َػأي١

  ذلؽ، بؾ يؼقلقن: يؾزمف ما يؽػقفا أكثر أهؾ العؾؿ طىل طدم التؼدير يف

خذي »: بالؿعروف. وهذا ققل مالؽ، وأمحد، وأبل حـقػة وغقرهؿ: لؼقلف 

وهلـ طؾقؽؿ رزقفـ وكسقهتـ »: ، وققلف «مـ مالف بالؿعروف ما يؽػقؽ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (6/13.)الشرح الؿؿتع (11/348-349 )الؿغـلاكظر:  (1)
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 .[233البؼرة:] ﴾ۈ ۈ  ۆ ۆ  ۇ  ۇ﴿، وققلف تعاىل: «بالؿعروف

 يـ طىل الؿقسر: ققاًسا وذهب الشافعل إىل التحديد بُِؿدٍّ طىل اْلـ ، وُمدَّ ُؿِؼؾِّ

 طىل الؽػارات.

 .وققد بعض الحـابؾة القاجب برصؾقـ مـ الخبز كؾ يقم 

، وهق ترجقح شقخ اإلسالم وغقره.ًانصحيح انقٌل األًل
(1)

 

َاااا ؼتادااا٘ املاااطأ٠ َااأ املؿاااط، ٚاياااسٖإ، ٚايػاااسض، ٚايكاااابٕٛ        ص:4ط َػأي١

 يؿعطٖا ٚدػسٖا.

َوَيِجُب لِْؾَؿْرَأةِ َما َتْحتَاُج إَلقِْف  (11/353 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة

ـْ الْ 
ا َتْغِسُؾ بِِف َرْأَسَفا، َوَما َيُعقُد ـمِ ْدِر، َأْو َكْحِقِه مِؿَّ ـِ لَِرْأِسَفا، َوالسِّ ْه ُؿْشِط، َوالد 

َنَّ َذلَِؽ ُيَراُد لِؾتَّـْظِقِػ، َفَؽاَن َطَؾقِْف، َكَؿا َأنَّ َطَؾك الْ 
ِ
اِر ـبِـََظاَفتَِفا: ٕ ُؿْستَْلِجِر َكـَْس الدَّ

ا اْلِخَضاُب  َوَتـْظِقَػَفا. يـَِة،  :َفَلمَّ ُف ُيَراُد لِؾزِّ َكَّ
ِ
ْوُج مِـَْفا َلْؿ َيْؾَزْمُف: ٕ ُف إْن َلْؿ َيْطُؾبُْف الزَّ َفنِكَّ

ا الطِّقُب، َفَؿا ُيَراُد مِـُْف لَِؼْطِع الس   َوإِْن َصَؾبَُف مِـَْفا، َفُفَق َطَؾقِْف.  :ُفقَلِة، َكَدَواِء اْلَعَرِق َوَأمَّ

ْستِْؿتَاعِ 
ِ
ذِ َوآ ُف ُيَراُد لِؾتََّطق ِب، َوَما ُيَراُد مِـُْف لِؾتََّؾذ  َكَّ

ِ
ْستِْؿتَاَع  :َلِزَمُف: ٕ

ِ
َنَّ آ

ِ
َلْؿ َيْؾَزْمُف: ٕ

 هاَحؼ  َلُف، َفاَل َيِجُب َطَؾقِْف َما َيْدُطقُه إَلقِْف.

 كؿا يف  وهذا هق مذهب الشافعقة أيًضاالبقان (11/257 والؿالؽقة كؿا )

 .انصحيح(، وهق 2/642) الػؼف الؿالؽليف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (34/83 ،86 )مجؿقع الػتاوى (11/253 )البقان (11/349- )الؿغـلاكظر:  (1)

إوسط (9/53-). 
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(: لقس يف هذه إمقر دلقؾ 465) السقؾ الجراريف  بقـؿا قال الشقكاين 

 هيدل طىل أهنا تؾزم الزوج، وٓ هل مؿا تدطق إلقف الضرورة.ا

 ٌٖ ًٜعّ ايعٚز ؾطا٤ ايسٚا٤ يعٚدت٘ املطٜه١؟ ص:5ط َػأي١

 ؼفاء طىل أنَّ ذلؽ ٓ يؾزم الزوج: ٕكف ُيراد إلصالح الجسؿ، فال أكثر الػ

يؾزمف، كؿا ٓ يؾزم الؿستلجر بـاء ما يؼع مـ الدار، وحػظ أصقلفا، وكذلؽ 

 .أجرة الحجام والػاصد، وهذا مذهب الحـابؾة، والشافعقة، والؿالؽقة، والحـػقة

متـ صاحب معؾًِّؼا طىل ققل - السقؾ الجراريف   وقال الشوكاىي

ا إيجاب الدواء -)طؾقف كػايتفا كسقًة، وكػؼًة، وإداًما، ودواًء( إزهار : وأمَّ

فقجفف أنَّ وجقب الـػؼة طؾقف هل لحػظ صحتفا، والدواء مـ مجؾة ما تحػظ بف 

 صحتفا.اكتفك.

، [19الـساء:] ﴾ۉ ۉ﴿ويستدل لف أيًضا بؼقلف تعاىل:  ُ :قهد

وكذلؽ فننَّ بعض إمراض تؿـعفا مـ أكؾ ما  والدواء مؿا يؼقم بف الرجؾ طرًفا،

يـػؼ طؾقفا، وما ٓ يتؿ القاجب إٓ بف ففق واجب، وذلؽ مؼقد باستطاطتف: لؼقلف 

 ، واهلل أطؾؿ.[7الطالق:] ﴾ژ ژ     ڈ  ڈ ڎ ڎ ڌ﴿تعاىل: 

ح اإلمام ابـ باز  طدم القجقب، وأكف مـ باب حسـ العشرة،  وقد رجَّ

والؿعروف.
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رد  (2/642 )مدوكة الػؼف الؿالؽل (11/258 )البقان (11/354 )الؿغـلاكظر:  (1)

 الروض الؿربع (21/175 )فتاوى الؾجـة( 465)ص السقؾ (5/291 )لؿْحتارا

(7/112.) 
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 نػ٠ٛ ايعٚد١. ص:6ط َػأي١

وهلـ طؾقؽؿ رزقفـ »: يجب طىل الرجؾ كسقة زوجتف باإلمجاع: لؼقلف 

، وقبؾ ذلؽ ققلف «وتؽسقها إذا اكتسقت»: ، وققلف «وكسقهتـ بالؿعروف

، ولقس هـاك دلقؾ يف [233البؼرة:] ﴾ۈ ۈ  ۆ ۆ  ۇ  ۇ﴿تعاىل: 

تحديد وقت الؽسقة، وكقػقتفا، فقرجع يف تحديد ذلؽ إىل العرف والحاجة.
(1)

 

 ٢ً ايطدٌ َا ؼتاد٘ املطأ٠ َٔ ايؿطاف، ٚايًشاف ٚحنٛٙ؟ٌٖ ع ص:7ط َػأي١

َوَطَؾقِْف َلَفا َما َتْحتَاُج إَلقِْف لِؾـَّْقِم،  (11/355 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة

ـْ اْلِػَراشِ 
ه.اَواْلِقَساَدةِ، ُكؾ  َطَؾك َحَسِب َطاَدتِفِ  ،َوالؾَِّحاِف  ،مِ

(2)
 

 املػهٔ يًعٚد١. ص:8ط َػأي١

،  (11/355 :)الؿغـليف   امةقال أبو حمند بً قد ـٌ َوَيِجُب َلَفا َمْسَؽ

َفنَِذا ، [6]الطالق:﴾پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿بَِدلِقِؾ َقْقلِِف ُسبَْحاَكُف َوَتَعاَلك: 

ْؽـَك لِْؾُؿَطؾََّؼِة، َفؾِؾَّتِل فِل ُصْؾِب الـَِّؽاِح َأْوَلك، َقاَل الؾَُّف َتَعاَلك:  َوَجبَْت الس 

ـْ ، [19الـساء:] ﴾ۉ ۉ﴿ ـٍ  َومِ َكََّفا  :اْلَؿْعُروِف َأْن ُيْسؽِـََفا فِل َمْسَؽ
ِ
َوٕ

ـْ الْ  ْستِْؿتَاِع، ـَٓ َتْستَْغـِل َط
ِ
ِف، َوآ ـْ اْلُعقُقِن، َوفِل التََّصر  ْستِتَاِر َط

ِ
ـِ لاِل َؿْسَؽ

ـُ َطَؾك َقْدِر َيَساِرِهَؿا َوإِْطَساِرِهَؿا: لَِؼْقلِ  َتَعاَلك:  اهلل َوِحْػِظ الَؿتَاِع، َوَيُؽقُن الَؿْسَؽ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إوسط (11/359-) الؿغـل (11/258 ،217 )البقان (11/354 )الؿغـلاكظر:  (1)

(9/56). 

  (11/215.)البقانواكظر:  (2)
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َواِم، َفَجَرى َمْجَرى الـََّػَؼِة : ﴾پ ٻ﴿ َكَُّف َواِجٌب َلَفا لَِؿْصَؾَحتَِفا فِل الدَّ

ِ
َوٕ

 هاَواْلؽِْسَقةِ.

إشا ناْت املطأ٠ ممٔ ال خياسّ ْؿػاٗا; يهْٛٗاا َأ شٟٚ األقاساض،       ص:9ط َػأي١

 أٚ َطٜه١؟

 ٕجرة: لؼقلف مجفقر العؾؿاء طىل أنَّ طىل الرجؾ أن ُيْخِدمفا خادًما، وطؾقف ا

 .﴾ۉ ۉ﴿تعاىل: 

  وذهب داود إىل أكف ٓ يجب طؾقف ذلؽ: لؼقلف :« وهلـ طؾقؽؿ رزقفـ

 .«وكسقهتـ بالؿعروف

  طؾقف ذلؽ. لؿا تؼدم، وقال مالؽ، وأبق ثقر: إذا احتاجت إىل خادم: وجب

واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 ٚقت زؾع ايٓؿك١. ص:11ط َػأي١

قِْف َدْفُع َكَػَؼتَِفا إَلقَْفا َوَيِجُب َطؾَ  (11/358 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة

ْؿُس  ُل َوْقِت اْلَحاَجةِ  :فِل َصْدِر َكَفاِر ُكؾِّ َيْقٍم إَذا َصَؾْعت الشَّ َكَُّف َأوَّ
ِ
َػَؼا َطَؾك  :ٕ َفنِْن اتَّ

َنَّ اْلَحؼَّ َلَفا، َفنَِذا َرِضقَْت بِتَلِْخقِرهِ  :َتْلِخقِرَها
ِ
. :َجاَز: ٕ ـِ ْي َػَؼا َطَؾك َوإِْن اتَّ  َجاَز، َكالدَّ

ـْ َذلَِؽ أَْو َأْكثََر، َأْو َتْلِخقِرهِ 
َنَّ اْلَحؼَّ  :َتْعِجقِؾ َكَػَؼِة َطاٍم َأْو َشْفٍر، َأْو َأَقؾَّ مِ

ِ
َجاَز: ٕ

َٓ َيْخُرُج َطـُْفَؿا . :َلُفَؿا،  ـِ ْي َػَؼا َطَؾقِْف، َكالدَّ ـْ َتْعِجقؾِِف َوَتْلِخقِرِه َما اتَّ
َوَلقَْس  َفَجاَز مِ

ـَ  هاَأْهِؾ اْلِعْؾِؿ فِل َهَذا ِخاَلٌف َطؾِْؿـَاُه. َبقْ
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/76.)إوسط (11/211 )البقان (11/355-356 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (11/215.)البقانواكظر:  (2)
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 إٕ قسّ هلا ْؿك١ عاّ ؾُاتت، ؾٌٗ ي٘ اغرتداع ْؿك١ َا بكٞ؟ ص:11ط َػأي١

  أكثر أهؾ العؾؿ طىل أكف لف استرجاطفا: ٕكف سؾؿ إلقفا الـػؼة معجؾة طـ

 .انصحيحهق  ًىرا انقٌلوقت وجقهبا، فنذا مل يحؾ وقت القجقب: ففل مؾؽف، 

  حـقػة، وأبق يقسػ، فؼآ: ٓ يسترجعفا: ٕهنا صؾة، فال رجقع وخالػ أبق

 فقفا كصدقة التطقع.

جقهبا، ولقست بتطقع، واهلل أطؾؿ.وُأجقب بلهنا واجبة مل يحؾ و
(1)

 

 املطأ٠ ايص١َٝ ٌٖ هلا َا يًعٚد١ املػ١ًُ َٔ ايٓؿك١ ٚايهػ٠ٛ؟ ص:12ط َػأي١

 قال ابً قدامة   يفالؿغـل (11/365 :) ْقَُّة َكال مِّ ُؿْسؾَِؿِة فِل ـَوالذِّ

ـِ ـَوالْ  ،الـََّػَؼةِ  ِة َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ. ،َؿْسَؽ  فِل َقْقِل َطامَّ
َوبِِف َيُؼقُل َمالٌِؽ،  َواْلؽِْسَقةِ

ْأِي: لُِعُؿقِم الـ ُصقِص َوالْ  ، َوَأُبق َثْقٍر، َوَأْصَحاُب الرَّ افِِعل   هاَؿْعـَك.ـَوالشَّ

 إشا َٓع ايطدٌ ايٓؿك١ يعػطت٘؟ ص:13ط َػأي١

 ؾؿ طىل أنَّ لؾؿرأة أن تصبر، أو تطؾب الػراق، وهق ققل سعقد أكثر أهؾ الع

بـ الؿسقب، والحسـ، وطؿر بـ طبد العزيز، وربقعة، ومحاد، وأمحد، ومالؽ، ا

كحقه كؿا يف الباب،  والشافعل، وإسحاق، وأبل طبقد، وصحَّ طـ طؿر 

 .وكؼؾ طـ طظ، وأبل هريرة 

ُة أصحاب هذا الؼقل ققلف تعاىل:   ﴾ٺ ٺ ڀ ڀ﴿وحجَّ

: وٕكَّف ُأبقح [229البؼرة:] ﴾ھ ھ ھ ھ ہ﴿، وققلف تعاىل: [231البؼرة:]

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (11/216.)البقان (11/358 )الؿغـلاكظر:  (1)
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 لؾؿرأة الػسخ بالعـة، والجب، ومها أقؾ ضرًرا طؾقفا مـ طدم اإلكػاق.

  وقال بعضفؿ: ٓ تؿؾؽ فراقف، ولؽـ يرفع الرجؾ يده طـفا لتؽتسب. وهق

 ققل ططاء، والزهري، وابـ شبرمة، وأبل حـقػة.

 بالء ُبؾقت بف، فؾتصبر.وقال الثقري : 

: إن مؽـفا مـ آكتساب: فال تؿؾؽ الػسخ:  وقال اإلماو ابً عثينني

ٕنَّ تؿؽقـف لفا مـ ذلؽ يف حؽؿ اإلكػاق، وإن مل تؿؽـ مـ آكتساب أو ٓ 

 تستطقع: فتؿؾؽ الػسخ.اكتفك بالؿعـك.

(: وأما استدٓل 463-462)ص السقؾيف   قال اإلماو الشوكاىي

 ڇ ڇ ڇ چ چ  چچ ڃ   ڃ ڃ ڃ﴿كعقـ مـ الػسخ بؼقلف سبحاكف الؿا

 .[7الطالق:] ﴾ڍ ڍ ڇ

فُقجاب طـف بلكَّا ٓ كؽؾػف بلن يـػؼ زيادة طىل ما آتاه اهلل، بؾ دفعـا الضرار طـ 

الؿرأة، وخؾصـاها مـ حبالف لتذهب تطؾب لـػسفا رزق اهلل طزوجؾ بالتؽسب، 

 هأو بزوٍج آخر يؼقم بؿطعؿفا ومشرهبا.ا

، وأما تؿؽقـفا مـ آكتساب: انصحيح قٌل اجلًيٌز: ال أتٌ عثداهلل غفس اهلل نوق

فنْن كان ذلؽ العؿؾ مشروًطا سفاًل لقس فقف مشؼة طؾقفا: فالظاهر أهنا ٓ تؿؾؽ 

الػسخ، وإن كان غقر ذلؽ: فؾفا الػسخ، وباهلل التقفقؼ.
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السقؾ (5/213- )ابـ أبل شقبة (7/95-96 )طبدالرزاق (11/361 )الؿغـلاكظر:  (1)

 . (9/75)إوسط (11/225- )البقان( -462)ص
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 ٌٖ يًشانِ ايؿػذ باإلعػاض َٔ غري إْعاض؟ ص:14ط َػأي١

 شافعل يف ققٍل أنَّ لفا الؿطالبة بالػسخ مـ غقر إكظار، مذهب أمحد، وال

الذي يف الؽتاب، فؾقس فقف اإلمفال: وٕكف معـك يثبت  واستدلقا بلثر طؿر 

الػسخ، ومل يرد الشرع باإلكظار فقف: فقجب أن يثبت الػسخ يف الحال كالعقب: 

 وٕنَّ سبب الػسخ اإلطسار، وقد ُوِجد: فال يؾزم التلخقر.

 اد بـ أبل سؾقؿان: يمجؾ سـة: ققاًسا طىل العـقـ.وقال مح 

 .وقال طؿر بـ طبدالعزيز: اضربقا لف شفًرا، أو شفريـ 

 .وقال مالؽ: الشفر وكحقه 

 أخر: يمجؾ ثالًثا: ٕكف قريب. وقال الشافعل يف الؼقل
(1)

 

ؿا إذا إذا أطسر بؿا زاد طىل ما يؼقم بف البدن: فال فسخ، وٓ فسخ إٓ فق تهبٌّ:

ر فقؿا يؼقم بف البدن.أطس
(2)

 

 إٕ أعػط بايهػ٠ٛ، ؾٌٗ هلا ايؿػذ؟ ص:15ط َػأي١

َفَؾَفا  :َوإِْن َأْطَسَر بِاْلؽِْسَقةِ  (11/363 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة

 َٓ َنَّ اْلؽِْسَقَة 
ِ
َٓ َيُؼقُم اْلبََدُن  اْلَػْسُخ: ٕ بُْر َطـَْفا، َو ـُ الصَّ

َٓ ُيْؿؽِ ُبدَّ مِـَْفا، َو

ه.ابُِدوكَِفا
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (11/362.)الؿغـلاكظر:  (1)

  (11/362-.)لالؿغـاكظر:  (2)

  (11/221.)البقانواكظر:  (3)
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 إشا اَتٓع َٔ اإلْؿام َع ايكسض٠ عًٝ٘؟ ص:16ط َػأي١

إِْن َقَدَرْت َلُف َطَؾك  (11/363 :)الؿغـليف   قال أبو حمند بً قدامة

َنَّ الـَّبِلَّ  :َمالٍ 
ِ
َٓ ِخقَاَر َلَفا: ٕ َْخِذ، َوَلْؿ  ملسو هيلع هللا ىلصَأَخَذْت مِـُْف َقْدَر َحاَجتَِفا، َو ْٕ َأَمَر ِهـًْدا بِا

ْكَػاِق، َوُيْجبُِرُه  :َوإِْن َلْؿ َتْؼِدرْ َيْجَعْؾ َلَفا اْلَػْسَخ،  َراَفَعتُْف إَلك اْلَحاكِِؿ، َفقَْلُمُرُه بِاإْلِ

ـْ َمالِفِ  :َفنِْن َصبََر َطَؾك اْلَحبْسِ  :َفنِْن َأَبك َحبََسفُ  :َطَؾقْفِ 
َفنِْن َلْؿ  :أََخَذ اْلَحاكُِؿ الـََّػَؼَة مِ

َّٓ ُطُروًضا َأْو َطَؼاًرا  ا فِل َذلَِؽ.َباَطفَ  :َيِجْد إ

ٌد، َوَأُبق َثْقٍر. ، َوَأُبق ُيقُسَػ، َوُمَحؿَّ افِِعل  َوَقاَل أَُبق  َوبَِفَذا َقاَل َمالٌِؽ، َوالشَّ

َنَّ َبقْعَ 
ِ
َّٓ بِتَْسؾِقٍؿ: ٕ َٓ َيبِقُع َطْرًضا إ َراِهِؿ، َو َكاكِقِر َوالدَّ ـْ الدَّ

 َحـِقَػَة: الـََّػَؼُة فِل َمالِِف مِ

كْ  ِشقِد.َماِل اإْلِ َيَة َطَؾك الرَّ َٓ َٓ ِو َّٓ بِنِْذكِِف، َأْو إْذِن َولِقِِّف، َو َٓ َيـُْػُذ إ  َساِن 

ْق ، «ُخِذي َما َيْؽِػقؽ» :لِِفـْدٍ  ملسو هيلع هللا ىلصَوَلـَا َقْقُل الـَّبِلِّ  َنَّ َذلَِؽ َماٌل َلُف،  ،َوَلْؿ ُيَػرِّ
ِ
َوٕ

َكا َراِهِؿ َوالدَّ َيٌة َطَؾقِْف إَذا اْمتَـََع، بَِدلِقِؾ َفتُْمَخُذ مِـُْف الـََّػَؼُة، َكالدَّ َٓ كِقِر، َولِْؾَحاكِِؿ ِو

َيتف َطَؾك َدَراِهِؿِف َوَدَكاكِقِرِه. َٓ  هاِو

 إٕ نإ عًٝٗا ي٘ زٜٔ، ٚأضاز إٔ ٜػكط ايٓؿك١ مبكابً٘؟ ص:17ط َػأي١

إن كاكت مقسرة: فؾف ذلؽ، وإن كاكت معسرة: فؾقس لف ذلؽ: لؼقلف تعاىل: 

.[285البؼرة:] ﴾ەئ    ەئ ائ   ائ ى            ى ې﴿
(1)

 

الػسخ لؾحاكؿ، ولقس لؾؿرأة أن تػسخ بـػسفا: ٕكف فسخ ُمْختََؾػ  تهبٌّ:

فقف، وٕنَّ جعؾف لغقر الحاكؿ فتح باب لؾػساد، وٓ يجقز لؾحاكؿ الػسخ إٓ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (11/227.)البقان (11/365 )الؿغـلاكظر:  (1)
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لبة الؿرأة ذلؽ: ٕنَّ الحؼ لفا.بؿطا

(1)
 

 ٌٖ يف ايؿػذ ضدع١؟ ص:18ط َػأي١

 سر يف طدهتا.قال مالؽ: هق تطؾقؼة، وهق أحؼ هبا إن أي 

  :وقال الجؿفقر: ٓ رجعة فقف: إٓ أن يؽقن الحاكؿ ألزمف بالطالق ومل يػسخ

.انصحيحشافعل، وابـ الؿـذر، وهق فؾف الرجعة. وهذا ققل أمحد، وال
(2)

 

 إٕ ضنٝت باملكاّ َع٘ َع عػطت٘، ثِ بسا هلا ايؿػذ؟ ص:19ط َػأي١

 اية: ٕنَّ مـ أهؾ العؾؿ مـ قال: لفا الػسخ. وهق ققل الشافعل، وأمحد يف رو

 وجقب الـػؼة يتجدد كؾ يقم، فقتجدد لفا الػسخ.

  ومـفؿ مـ يؼقل: لقس لفا الػسخ. وهق ققل مالؽ، وأمحد يف رواية: ٕهنا

 رضقت بعقبف، ودخؾت يف العؼد طالؿًة بف: فؾؿ تؿؾؽ الػسخ.

.نقٌل األًلًانصحيح ا
(3)

 

 َٔ تطى اإلْؿام َس٠؟ ص:21ط َػأي١

  تركفا لعذر، أو لغقر طذر: ٕثر مذهب الجؿفقر أهنا طؾقف يف ذمتف، سقاء

وهق ققل الحسـ، والشافعل، وأبل ثقر، وأمحد،  القراد يف الباب. طؿر 

 وإسحاق، وابـ الؿـذر.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الؿغـل (11/365.) 

  (11/365.)الؿغـلاكظر:  (2)

  (11/366.)الؿغـلاكظر:  (3)
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  ،وذهب بعضفؿ إىل أهنا تسؼط، وهق ققل أبل حـقػة، وأمحد يف رواية

 واستثـقا إن كان الحاكؿ قد فرضفا: فال تسؼط.

.ًانصحيح انقٌل األًل
(1)

 

طأ٠ َأ َااٍ ظٚدٗاا ايػا٥اب، ثاِ باإ أْا٘ َاات قباٌ          إشا أْؿكت املا  ص:21ط َػأي١

 إْؿاقٗا؟

ـْ  ُب َس حْ (: يُ 11/368) الؿغـليف   قال ابً قدامة
َطَؾقَْفا َما َأْكَػَؼتُْف مِ

ُد بْ  ،َوبَِفَذا َقاَل أَُبق اْلَعالِقَةِ  مِقَراثَِفا، َسَقاٌء َأْكَػَؼتُْف بِـَْػِسَفا، َأْو بَِلْمِر اْلَحاكِِؿ. ـُ َوُمَحؿَّ

ـُ الْ  ، َواْب افِِعل  ، َوالشَّ ـَ َكََّفا َأْكَػَؼْت َما ـِسقِري
ِ
ـْ َغقِْرِهْؿ ِخاَلَفُفْؿ: ٕ َٓ َأْطَؾُؿ َط ُؿـِْذِر، َو

.  هآَ َتْستَِحؼ 

ٌٖ ٜؿرتط يف ايعٚد١ اييت ػب ايٓؿكا١ هلاا إٔ تهإٛ نابري٠      ص:22ط َػأي١

 ميهٔ ٚط ٖا؟

 ؿتاع.اشترط ذلؽ الجؿفقر بحجة أنَّ الـػؼة تجب مؼابؾ آست 

  ،وذهب مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ إىل طدم اشتراط ذلؽ، وهق ققل الثقري

 .والشافعل يف ققل، وداود وأصحابف، ومـفؿ ابـ حزم

تشؿؾفا أدلة الباب،  وهق ترجقح الشقكاين: ٕنَّ الصغقرة والؿريضة زوجة

.انصحيحوهق 
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/63.)إوسط( 461)ص السقؾ (11/367 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (11/192.)البقان (1926 )الؿحىل (11/396 )الؿغـلاكظر:  (2)
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 ٌٖ ٜؿرتط إٔ تٖػًِ يعٚدٗا؟ ص:23ط َػأي١

 طـدهؿ إٓ بتسؾقؿفا، فؾق مـعفا  اشترط ذلؽ الجؿفقر: فال تجب الـػؼة

أهؾفا، أو امتـعت، أو تساكتا بعد العؼد فؾؿ تسؾؿ، ومل يطؾب: فؾقس لفا الـػؼة 

 طـدهؿ.

 .وذهب الظاهرية إىل وجقب الـػؼة بؿجرد العؼد 

يف حالة آمتـاع، ثؿ رأيت مجاطة مـ أهؾ العؾؿ قد  قٌل اجلًيٌز قسية ُ :قهد

ي، ومالؽ، والشافعل، واهلل أطؾؿ.رققدوه بحالة آمتـاع، وهؿ الثق
(1)

 

 إشا تعٚز قػري٠; ؾٌٗ عًٝ٘ ايٓؿك١؟ ص:24ط َػأي١

  ،ذهب مجاطة مـ أهؾ العؾؿ إىل أكف لقس طؾقف كػؼة، وهق ققل بؽقر بـ إشج

 ومالؽ، وذلؽ ٕكف ٓ يستؿتع هبا، وقالقا: الـػؼة مؼابؾ آستؿتاع.

 ثقري، وذهب آخرون إىل أن طؾقف الـػؼة: ٕهنا زوجتف، وهق ققل ال

 والظاهرية.

  ،وقال آخرون: إذا مـعقها مـف: فؾقس طؾقف كػؼة، وهق ققل الحسـ

يف  انصحيح هق ًىرا انقٌلوالـخعل، وأمحد، وإسحاق، وأصحاب الرأي. 

الؿسللة، واهلل أطؾؿ.
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/59.)إوسط (11/191 )البقان (1926 )الؿحىل (11/396 )الؿغـلاكظر:  (1)

(2) إوسط (9/65). 
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 ٌٖ جيب ع٢ً ايكػري ايٓؿك١؟ ص:25ط َػأي١

 يجب طىل ولقف أن يـػؼ طىل زوجتف مـ مالف: فنن مل يؽـ لف مال: فؾؾقيل أن 

ق الحاكؿ  يـػؼ طؾقف مـ مال كػسف، ولف أن ٓ يػعؾ ذلؽ: فنن مل يـػؼ طؾقفا: فرَّ

بقـفؿا، وهذا ققل أمحد، والشافعل، وأبل حـقػة، ومحؿد بـ الحسـ وغقرهؿ، 

 .انصحيحوهق 

  وقال مالؽ، والشافعل يف ققل: ٓ يجب طؾقف الـػؼة: ٕكف ٓ يتؿؽـ مـ

.ًانصحيح انقٌل األًلستؿتاع. آ
(1)

 

 ٌٖ يًُطأ٠ ايٓاؾع ْؿك١؟ ص:26ط َػأي١

  ،أكثر أهؾ العؾؿ طىل أكف لقس لفا كػؼة، وهق ققل الشعبل، ومحاد، ومالؽ

وإوزاطل، وأمحد، والشافعل، وأبل ثقر، وأصحاب الرأي: ٕنَّ الـػؼة تجب 

 مؼابؾ تؿؽقـفا.

  وذهب الحؽؿ، والظاهرية، والشقكاين إىل أهنا تجب لفا الـػؼة: ٕنَّ وجقب

لزوجقة ٓ بسبب التؿؽقـ، وإدلة القاردة يف وجقب اإلكػاق الـػؼة بسبب ا

 .[64مريؿ:]  ﴾جخ مح     جح مج﴿طؾؼت ذلؽ بالزوجقة، ومل يخص هبا الطائعة 

: مل يرد يف إدلة ما يدل طىل أنَّ الزوجة إذا طصت زوجفا  قال الشوكاىي

 هسؼطت كػؼتفا.ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/61.)إوسط (11/192 )البقان (11/398 )الؿغـلاكظر:  (1)
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الـشقز، بؾ أباح  اهلل طزوجؾ جعؾ لفا الـػؼة، ومل يسؼطفا يف حال ُ :قهد 

  ٹ ٹ﴿لؾرجؾ الفجر، والضرب، ومل يبح لف ترك اإلكػاق، قال تعاىل: 

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ    ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

، ولؽـ إن أدَّى هبا كشقزها إىل مػارقة بقتف والؿؽقث طـد [34الـساء:] ﴾ڃ ڄ

، واهلل أطؾؿ.و أٌ يرثعيا اننفقحال يهصيأكف  فانظاىس أهؾفا:
(1)

 

 با٥ٔ بؿػذ إٕ ناْت ساَاّل.املطًك١ ايبا٥ٔ، أٚ اي ص:27ط َػأي١

 ٺ ٺ    ڀ ڀ﴿إن كاكت حاماًل فؾفا الـػؼة، والسؽـك باإلمجاع، قال تعاىل: 

ٓ كػؼة »، ويف حديث فاصؿة بـت ققس: [6الطالق:] ﴾ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

 .«لؽ إٓ أن تؽقين حامًَل 

كذا كؼؾ ابـ قدامة اإلمجاع، وقد خالػ الحسـ، وططاء، وسعقد يف الؿختؾعة 

أن لفا الـػؼة والسؽـك: لمية الؿتؼدمة. ًانصحيحقا: ٓ كػؼة لفا. الحامؾ، وقال
(2)

 

 املعتس٠ َٔ ايٛؾا٠ ٌٖ هلا ايٓؿك١ َٔ َاٍ ايعٚز؟ ص:28ط َػأي١

أما إن كاكت حائاًل: فال كػؼة لفا طـد أهؾ العؾؿ، واختؾػقا فقؿا إذا كاكت 

 حاماًل.

  ققل فؿـفؿ مـ يؼقل: لفا الـػؼة. وهق رواية طـ أمحد، وققل لؾشافعل، وهق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (11/195 )البقان( 465)ص السقؾ (1926 )الؿحىل (11/415 )الؿغـلاكظر:  (1)

إوسط (9/62.) 

  (9/521-523.)إوسط (11/235 )البقان (11/452 )الؿغـلاكظر:  (2)



َٖٓؿَكأت  125 َباُب اي

 
الثقري، والحسـ بـ صالح، ومحاد، وغقرهؿ: ققاًسا طىل الؿطؾؼة كؿا تؼدم. 

، وقال بف ُشريح، والـخعل، وابـ سقريـ، وصح هذا الؼقل طـ ابـ طؿر 

 وأبق العالقة، وخالس، والشعبل.

  ومـفؿ مـ يؼقل: لقس لفا الـػؼة: ٕنَّ الؿال قد صار لؾقرثة. وهق ققل

قػة، وأمحد يف رواية، وإسحاق، والشافعل يف ققل، مالؽ، وإوزاطل، وأبل حـ

وقال بف سعقد بـ الؿسقب، والحسـ، وططاء، وطؽرمة، وهق ققل ابـ طباس، 

 وجابر بـ طبداهلل. واختاره ابـ الؿـذر.

.، واهلل أطؾؿ، وهق ترجقح ابـ باز أقسب انقٌلوهذا 
(1)

 

 ٌٖ ػب ايٓؿك١ يًشٌُ أٚ يًشاٌَ بػبب اؿٌُ؟ ص:29ط َػأي١

 تجب لؾحؿؾ. هق ققل أمحد يف رواية، وققل لؾشافعل: ٕكف مـفؿ مـ يؼقل :

 تجب بقجقده، وتسؼط باكػصالف.

  ،ومـفؿ مـ يؼقل: تجب لؾحامؾ بسبب الحؿؾ. وهق ققل أمحد يف رواية

 ٺ ٺ ٺ           ڀ ڀ﴿إىل ضاهر ققلف تعاىل:  انقٌل أقسبوققل لؾشافعل، وهذا 

 .﴾ٿ ٿ ٿ ٺ

ْختاَِلِف ُفُروعٌ َوَيـْبَـِل طَ :  قال ابً قدامة
ِ
مِـَْفا: أَكََّفا إَذا َكاَكْت  ،َؾك َهَذا آ

َؼُة اْلَحامُِؾ َأَمًة: َفنِْن ُقْؾـَا: الـََّػَؼُة لِْؾَحْؿِؾ. َفـََػَؼتَُفا َطَؾك َسقِِّدَها. َوإِْن ُقْؾـَا الـَّ  َػَؼة الُؿَطؾَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 طبدالرزاق( 365-5/359لؾجصاص ) أحؽام الؼرآن (11/455 )الؿغـلاكظر:  (1)

(7/37-39 )البقان (11/238 )فتاوى الؾجـة (21/185 )إوسط (9/518.) 
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 .لِْؾَحامِؾ. َفالـََّػَؼُة َطَؾك الُؿَطؾؼ 

ـْ كَِؽاٍح َفاِسٍد، َأْو َوْطِء ُشبَْفٍة، َوُقْؾـَا: الـََّػَؼُة لِْؾَحْؿؾِ  َوإِْن َكاَكْت  قال:
 .َحاماًِل مِ

َكََّفا َلقَْسْت َزْوَجًة  بُِشبَْفِة الـََّػَؼِة. َفَعَؾك اْلَقاصِئِ 
ِ
َوإِْن ُقْؾـَا: لِْؾَحامِِؾ َفاَل َكَػَؼَة َطَؾقِْف: ٕ

ْكَػاُق َطَؾقَْفا  ه.اَيِجُب اإْلِ

 ذلؽ.وذكر غقر 

وهـاك ققل ثالث، وهق أنَّ الـػؼة تجب لؾحؿؾ، ولفا مـ أجؾ الحؿؾ: 

لؽقهنا حاماًل بقلده. وهذا ققل مالؽ، وأحد الؼقلقـ يف مذهب أمحد، والشافعل، 

.الػتاوىوصححف شقخ اإلسالم، واكظر بؼقة كالمف يف 
(1)

 

ٝ٘ا. ص:31ط َػأي١  زؾع ايٓؿك١ إىل املطًك١ اؿاٌَ َٜٛ

 ل يف أحد ققلقفوهبذا يؼقل أمحد، والشافع. 

  وقال يف الؼقل أخر: ٓ يؾزمف دفعفا إلقفا حتك تضع: ٕنَّ الحؿؾ غقر

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ     ڀ ڀ﴿متحؼؼ. وهذا خالف ققل اهلل تعاىل: 

 (2).﴾ٿ

 ايٓؿك١ ع٢ً املدتًع١ غري اؿاٌَ؟ ص:31ط َػأي١

  ذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل أن لفا الـػؼة والسؽـك، وهق ققل الشعبل، وأبل

 عل، والثقري. ووجف هذا الؼقل ققاسفا طىل الؿطؾؼة البائـ.العالقة، والـخ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (34/73-.)الػتاوى (11/235 )البقان (11/455- )الؿغـلاكظر:  (1)

 . (11/456)الؿغـلاكظر:  (2)



َٖٓؿَكأت  127 َباُب اي

 
  وقال أصحاب الرأي: لؾؿختؾعة الـػؼة، والسؽـك مادامت يف العدة، وإن

كان الزوج اشترط طىل الؿرأة أكف برئ مـ الـػؼة والسؽـك: ففق برئ مـ الـػؼة، 

وأما السؽـك فال: ٕهنا طـدهؿ معصقة أن تسؽـ يف غقر بقت زوجفا حتك 

 تـؼضل طدهتا.

  وقالت صائػة: لقس لفا سؽـك، وٓ كػؼة كذلؽ قال أبق ثقر. وهق ققل

 : ٕهنا صارت امرأة أجـبقة.انصحيحهق  ًىرا انقٌلالزهري، والشعبل، وقتادة. 

  وقال آخرون مـ أهؾ العؾؿ: لفا السؽـك، ولقس لفا الـػؼة، وهق ققل

 مالؽ، والشافعل، وأبل طبقد.

 ٓ :لفا إٓ أن يشترط ذلؽ طىل زوجفا. كػؼة وقال الحسـ، ومحاد
(1)

 

 ايٓؿك١ ع٢ً أّ ايٛيس؟ ص:32ط َػأي١

كان الحسـ البصري   (9/525:)إوسطيف   قال اإلماو ابً امليذر

يؼقل: يف أم القلد إذا مات طـفا سقدها، وهل حامؾ، قال: إن ولدتف حقًّا فـػؼتفا 

طبد اهلل بـ يعىل قاضل وكان  مـ كصقبف، وإن ولدتف مقتًا: فـػؼتفا مـ مجقع الؿال.

وحؽك أبق طبقد هذا الؼقل طـ أهؾ العراق أهنؿ قالقا: ٓ  البصرة ٓ يرى لفا كػؼة.

 كػؼة لفا وإن كاكت حاماًل. وهذا ققل مالؽ، والشافعل.

وحؽل طـ سػقان الثقري أكف قال: لفا الـػؼة. وقال أبق طبقد: لفا الـػؼة مـ 

 همجقع الؿال. ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/524.)إوسطاكظر:  (1)



 128  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

: كلهنؿ بـقا ذلؽ طىل أهنا بؿقتف صارت طتقؼة، اهلل نو قال أتٌ عثد اهلل غفس 

يف هذه الؿسللة أن أم القلد ٓ تزال طىل رقفا، وإن مات سقدها، وطؾقف  ًانساجح

 واهلل أطؾؿ.  ،فالـػؼة واجبة طىل ورثة السقد

 ايٓؿك١ ع٢ً املالع١ٓ؟ ص:33ط َػأي١

 ذهب مجاطة مـ أهؾ العؾؿ إىل أكف لقس لفا كػؼة، وٓ سؽـك، وهق ققل أبل 

 ثقر، وأمحد، وإسحاق، وأبل طبقد، وابـ الؿـذر.

( أن 1/245(، وأمحد )2256واستدلقا بحديث ابـ طباس طـد أبل داود )

قضك أن ٓ بقت لفا، وٓ كػؼة مـ أجؾ أهنؿا يػترقان مـ غقر صالق، وٓ  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

وهذا الحديث إسـاده ضعقػ: لضعػ طباد بـ مـصقر، راويف طـ  متقىف طـفا.

ولؽـ يدل طىل ذلؽ أهنا صارت بائـة مـف بقـقكة كبرى ٓ  ابـ طباس. طؽرمة، طـ

تحؾ لف بعد هذا الؾعان، فصارت كؿا قال اإلمام أمحد أشد مـ الؿطؾؼة ثالًثا، 

 يعـل: ٓ كػؼة لفا وٓ سؽـك.

  ،وقال بعض أهؾ العؾؿ: لفا السؽـك، ولقس لفا الـػؼة، وهذا ققل الزهري

 ققاسفا طىل الؿطؾؼة ثالًثا يف مذهبفؿ. ومالؽ، والشافعل. ووجف ققلفؿ

  ،وقال بعض أهؾ العؾؿ: لفا السؽـك، والـػؼة. هذا ققل محاد بـ أبل سؾقؿان

وسػقان الثقري. وكذلؽ قال أصحاب الرأي: إذا ٓ طـفا بغقر ولد.
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/526.)إوسطاكظر:  (1)



َٖٓؿَكأت  129 َباُب اي

 

 َفِصٌل ِفي الّيَفَكِة َعَلى األَقاِزِب

 ايٓؿك١ ع٢ً ايٛايسٜٔ ٚاألٚالز. ص:1ط َػأي١

يـػؼ طىل والديف، وأوٓده الؿحتاجقـ إن قدر طىل ذلؽ،  يجب طىل الرجؾ أن

 ودلَّ طىل وجقب ذلؽ الؽتاب، والسـة، واإلمجاع.

، [6الطالق:] ﴾ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿فؼقلف تعاىل:  أما مو الكسآى:

 فلوجب أجر رضاع القلد طىل أبقف.

، فلوجب الـػؼة [233البؼرة:] ﴾ۈ ۈ  ۆ ۆ     ۇ  ۇ﴿وقال تعاىل: 

 عة مـ أجؾ القلد: فدل طىل وجقب ذلؽ لؾقلد.والؽسقة طىل الؿرض

 ﴾ں ڱ   ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿وقال سبحاكف وتعاىل: 

 .[23اإلسراء:]

، «خذي مـ مالف بالؿعروف ما يؽػقؽ، ويؽػل بـقؽ»: ققلف  َمو السهة:

 .«إن أصقب ما أكؾ الرجؾ مـ كسبف، وإنَّ ولده مـ كسبف»وحديث: 

ؾ العؾؿ طىل أنَّ كػؼة القالديـ الػؼقريـ فؼال ابـ الؿـذر: أمجع أه ٚأَا اإلمجاع:

الؾذيـ ٓ كسب لفؿا وٓ مال واجبة يف مال القلد، وأمجع كؾ مـ كحػظ طـف مـ 

وٓده إصػال الذيـ ٓ مال لفؿ.أهؾ العؾؿ طىل أنَّ طىل الؿرء الـػؼة ٕ
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (11/373.)الؿغـلاكظر:  (1)



 135  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
جاء طـ مالؽ أكف مل يقجب طىل الرجؾ أن يـػؼ طىل أمف: لؽقكف لقس  تهبٌّ:

صبتفا، وخالػف الجؿفقر. ولعؾف أراد إن كان لفا طصبة مـ كسبفا، واهلل مـ ط

أطؾؿ، ودلقؾ الجؿفقر أنَّ إدلة دلت طىل أنَّ حؼ إم أطظؿ مـ حؼ إب.
(1)

 

ٌٖ ػب ايٓؿك١ َٔ األّ إٕ ناْت َٛغط٠ ع٢ً ٚيسٖا إٕ ناإ   ص:2ط َػأي١

 األب َعػّطا، أٚ َّٝتا؟

  :ۇئ وئ وئ ەئ﴿مذهب الجؿفقر وجقب ذلؽ: لؼقلف تعاىل﴾ 

 .[233البؼرة:]

  .ًانصحيح قٌل اجلًيٌزوقال مالؽ: ٓ يجب طؾقفا: ٕكف لقس مـ طصبتفا. 

  وأكثرهؿ طىل أهنا ٓ ترجع بالـػؼة طىل القلد إذا أيسر: ٕنَّ الـػؼة واجبة

 طؾقفا.

 .وقال أبق يقسػ، ومحؿد: ترجع طؾقف 

.السقؾ، وهق ترجقح الشقكاين يف ًانصحيح قٌل اجلًيٌز
(2)

 

 ب ايٓؿك١ ع٢ً األدساز ٚإٕ عًٛا، ٚاألٚالز ٚإٕ غؿًٛا؟ٌٖ ػ ص:3ط َػأي١

  أكثرهؿ طىل القجقب، وهق مذهب أمحد، والشافعل، والثقري، وأصحاب

 الرأي: ٕهنؿ يدخؾقن يف مطؾؼ اسؿ القلد والقالد كؿا دلت إدلة طىل ذلؽ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/77.)إوسط (11/246 )البقان (11/373 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (11/246.)البقان (11/373 )لالؿغـاكظر:  (2)



َٖٓؿَكأت  131 َباُب اي

 
 .وقال مالؽ: ٓ تجب الـػؼة طؾقفؿ وٓ لفؿ: ٕنَّ الجد لقس بلب حؼقؼل 

.قٌل اجلًيٌزًانصحيح 
(1)

 

 ؾطٚط ٚدٛب اإلْؿام ع٢ً األقاضب. ص:4ط َػأي١

أن يؽقن الؿـػؼ طؾقف فؼقًرا ٓ مال لف، وٓ كسب يستغـل بف طـ  األول:

اإلكػاق: ٕهنا تجب لفؿ طىل سبقؾ الؿقاساة، والغـل لقس بحاجة إىل الؿقاساة، 

وٕكف لق وجب: لقجب يف كثقر مـ الصقر أن يـػؼ كؾ واحد مـفؿا طىل أخر، 

 ٓ يصح هذا.و

أن يؽقن الؿـػؼ لف فضؾ طـ كػؼة كػسف إما مـ مالف، أو مـ كسبف:  الثاىي:

ابدأ بـػسؽ »قال:  (، أنَّ الـبل 997) صحقح مسؾؿيف  لحديث جابر 

فتصدق طؾقفا: فنن فضؾ شلء فألهؾؽ: فنن فضؾ شلء فؾذي قرابتؽ: فنن فضؾ 

 .«طـ ذي قرابتؽ شلء ففؽذا، وهؽذا

 (2).﴾ۇئ وئ وئ ەئ﴿قن الؿـػؼ وارًثا: لؼقل اهلل تعاىل: أن يؽ الثالث:

 إٕ نإ ٖٓايو َاْع َٔ اإلضخ؟ ص:5ط َػأي١

إن كان الؿاكع مـ اإلرث هق الرق: فال كػؼة ٕحدمها طىل صاحبف بغقر 

خالف: ٕكف ٓ وٓية بقـفؿا، وٓ إرث، وٕنَّ العبد ٓ مال لف: فتجب طؾقف الـػؼة، 

 ل هبا طـ كػؼة غقره.وكسبف لسقده، وكػؼتف طىل سقده، فقستغـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (11/245.)البقان (11/374 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (11/374-375.)الؿغـلاكظر:  (2)



 132  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

   وأما إن كان الؿاكع مـ اإلرث هق اختالف الديـ: فال كػؼة لمخر طىل

 وئ وئ ەئ﴿صاحبف: ٓختالف الديـ، واهلل طزوجؾ ققد ذلؽ بالقارث 

 وهق مذهب الحـابؾة. ﴾ۇئ

  :وذهب الشافعل، وبعض الحـابؾة إىل أنَّ الـػؼة تجب يف َطُؿقَدي الـسب

، فتجب مع اختالفف كـػؼة الزوجة والؿؿؾقك: وٕكف ٕهنا واجبة مع اتػاق الديـ

 يعتؼ طىل قريبف، فقجب طؾقف اإلكػاق كؿا لق اتػؼ ديـفؿا.

: لمية، وققاسفؿ الؿذكقر ٓ طبرة بف: لقجقد الػارق، ًانصحيح انقٌل األًل

.واهلل أطؾؿ. وهذا هق ترجقح اإلمام ابـ طثقؿقـ 
(1)

 

 ا؟ٚإٕ نإ املاْع َٔ اإلضخ نْٛ٘ قذّٛب ص:6ط َػأي١

  إن كان الحاجب لف مقسًرا: فالـػؼة طؾقف: ٕكف أقرب إىل الؿقت، وإن كان

 .معسًرا: فنن كان مـ طؿقدي الـسب فعؾقف الـػؼة أيًضا وهق ققل أمحد، والشافعل

 وإن كان مـ غقر طؿقدي الـسب فػقف وجفان ٕصحاب أمحد، والشافعل.
(2)

 

 ايٓؿك١ ع٢ً شٟٚ األضساّ غري ايٛاضثني. ص:7ط َػأي١

  طؿقدي الـسب: فقجب الـػؼة طؾقف طـد الحـابؾة، والشافعقة.إن كان مـ 

 وإن مل يؽـ مـ طؿقدي الـسب: فال تجب طـد الشافعل، وأكثر الحـابؾة. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (11/375-376.)الؿغـلاكظر:  (1)

  (11/376-377.)الؿغـلاكظر:  (2)



َٖٓؿَكأت  133 َباُب اي

 
  وقال بعض الحـابؾة: تجب طـد طدم العصبات، وذوي الػروض. وهذا

، وذووا ﴾ۇئ وئ وئ ەئ﴿: ٕن اهلل تعاىل أوجبفا طىل القارث أقسب

جقد صاحب فرض وتعصقب، واهلل أطؾؿ.إرحام يرثقن طـد طدم و
(1)

 

ٖااٌ ٜؿاارتط يف ايٓؿكاا١ عًاا٢ ايٛايااس ٚايٛيااس إٔ ٜهاإٛ ْاقّكااا يف      ص:8ط َػأي١

 اؿهِ، أٚ اـًك١؟

الـاقص يف الحؽؿ هق الؿجـقن، والصغقر، والـاقص يف الخؾؼة كإطرج، 

 وإطؿك وغقرمها.

 ل مذهب الحـابؾة طدم اشتراط ذلؽ، وبف قال أبق حـقػة يف القالد، والشافع

 .«خذي ما يؽػقؽ وولدك بالؿعروف»يف ققل: لعؿقم حديث: 

 .وقال الشافعل، وأبق حـقػة: يشترط ذلؽ يف القلد 

، واهلل أطؾؿ.انصحيح انقٌل األًلً
(2)

 

 َٔ نإ ي٘ أب َٔ أٌٖ اإلْؿام مل ػب ايٓؿك١ ع٢ً غريٙ؟ ص:9ط َػأي١

ـْ َأهْ  (11/378 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة
ـْ َكاَن َلُف َأٌب مِ ِؾ َوَم

ْكَػاِق  َنَّ اهللَ  :اإْلِ
ِ
 ٹ ٹ ٹ ٹ﴿َتَعاَلك َقاَل:  َلْؿ َتِجْب َكَػَؼتُُف َطَؾك ِسَقاُه: ٕ

 ملسو هيلع هللا ىلصَوَقاَل الـَّبِل  ، [233البؼرة:] ﴾ۈ  ۆ ۆ  ۇ  ۇ﴿َوَقاَل: ، [6الطالق:] ﴾ڤ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (11/377.)الؿغـلاكظر:  (1)

  (11/378.)الؿغـلاكظر:  (2)



 134  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

َٓ ، بِقِفْؿ ُدوَكَفاَفَجَعَؾ الـََّػَؼَة َطَؾك أَ ، «َؿْعُروِف ـُخِذي َما َيْؽِػقؽ َوَوَلَدك بِالْ »لِِفـٍْد:   َو

ـٌ  افِِعلِّ فِقَؿا إَذا اْجتََؿَع لِْؾَػِؼقِر َأٌب َواْب َْصَحاِب الشَّ
ِ
َّٓ َأنَّ ٕ ِخاَلَف فِل َهَذا َكْعَؾُؿُف، إ

: ـِ  ُمقِسَراِن، َوْجَفقْ

َُا ُٖ َب َوْحَدُه. :َأَسُس ْٕ  َأنَّ الـََّػَؼَة َطَؾك ا

ْٞٔ َِب  َساِويِفَؿا فِل اْلُؼْرب.َطَؾقِْفَؿا َجِؿقًعا: لِتَ  :َٚايٖجا ْٕ َوَلـَا أَنَّ الـََّػَؼَة َطَؾك ا

، َوَتْرُك َما َطَداهُ  :َمـُْصقٌص َطَؾقَْفا  ه.اَفقَِجُب اتِّبَاُع الـَّصِّ

 ٌٖ ًٜعّ ايطدٌ إعؿاف أبٝ٘ بتعٚجي٘؟ ص:11ط َػأي١

  مذهب أمحد، والشافعل يف الظاهر أكف يؾزمف إذا احتاج إىل الـؽاح: ٕكف

 فلشبف الـػؼة. يستضر بػؼد ذلؽ،

 .ولؾشافعقة وجٌف أكف ٓ يجب إطػاف إب الصحقح 

  :وقال أبق حـقػة: ٓ يؾزم الرجؾ إطػاف أبقف، سقاء وجبت كػؼتف، أو مل تجب

 ٕنَّ هذا مـ باب التؾذذ كالحؾقى.

.انقٌل األًلهق  ًانصحيح ُ :قهد
(1)

 

 ٌٖ ع٢ً األب إعؿاف ٚيسٙ؟ ص:11ط َػأي١

 ق ققل بعض الشافعقة، وأفتك مذهب الحـابؾة وجقب ذلؽ: لؿا تؼدم، وه

بذلؽ اإلمام ابـ باز، وقال بعض الشافعقة: ٓ يجب.
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (11/379.)الؿغـلاكظر:  (1)

  (21/185.)فتاوى الؾجـة (11/385 )الؿغـلاكظر:  (2)



َٖٓؿَكأت  135 َباُب اي

 
 ايٓؿك١ ع٢ً األقاضب ايٛاضثني. ص:12ط َػأي١

  ،أوجبفا كثقٌر مـ أهؾ العؾؿ، وهق ققل الحسـ، ومجاهد، والـخعل، وقتادة

والحسـ بـ صالح، وابـ أبل لقىل، وأبل ثقر، وأمحد، وهق إشفر طـد أصحابف: 

 ەئ﴿، ثؿ قال: [233البؼرة:] ﴾ۈ ۈ  ۆ ۆ     ۇ  ۇ﴿ لؼقلف تعاىل:

، فلوجب طىل إب كػؼة الرضاع، ثؿ ططػ القارث [233البؼرة:] ﴾ۇئ وئ وئ

 طؾقف فلوجب طىل القارث مثؾ ما أوجب طىل القالد.

 .«أمؽ وأباك، وأختؽ وأخاك»واستدلقا بحديث الباب: 

 طل، وإسحاق، وذهب بعضفؿ إىل أنَّ الـػؼة طىل العصبة، وهق ققل إوزا

 وأمحد يف رواية.

ذلؽ، وققاًسا طىل العؼؾ، وأثر طؿر  واستدلقا طىل ذلؽ بلكف كؼؾ طـ طؿر 

(، ويف إسـاده 7/478(، ومـ صريؼف البقفؼل )2/113أخرجف سعقد بـ مـصقر )

طـعـة ابـ جريج، بؾ يرويف طـ طؿرو بـ شعقب، ومل يسؿع مـف كؿا قال البخاري: 

 فإثر ضعقػ.

 حـقػة وأصحابف: تجب الـػؼة طىل كؾ ذي رحؿ َمْحَرم: لؼقلف  وقال أبق

 .[6/إحزاب:75إكػال:] ﴾جئ         ی ی      ی ی ىئ  ىئ ىئ﴿تعاىل: 

  :وقال مالؽ، والشافعل، وابـ الؿـذر: ٓ كػؼة إٓ طىل القالديـ والؿقلقديـ

ه ، ومل يلمر«أكت أطؾؿ بف»الذي يف الباب، فػل آخره:  لحديث أبل هريرة 
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وحجة أبل حـقػة طؾقف ٓ لف، ويرد طىل مالؽ،  بالـػؼة طىل ذوي إقارب. 

 والشافعل حديث معاوية بـ حقدة الؿذكقر يف الباب، وأية.

، وهق ترجقح اإلمام ابـ باز.ًانصحيح انقٌل األًل
(1)

 

إذا اجتؿع أكثر مـ وراث، ولقس أحدمها محجقًبا بأخر: فالـػؼة  تهبٌّ:

، ولؾشافعقة والحـػقة انصحيحؿ، هذا ققل الحـابؾة وغقرهؿ، وهق طؾقفؿ بؼدر إرثف

  (11/383-385.)الؿغـلخالفات يف بعض الصقر، واهلل أطؾؿ. 

 ٌٖ ع٢ً املعٔتل ْؿك١ َعَتك٘؟ ص:13ط َػأي١

  إذا تقفرت الشروط السابؼة: وجب طؾقف الـػؼة، وهق ققل الحـابؾة، وخالػ

ًانصحيح الؿسللة السابؼة،  مالؽ، والشافعل، وأبق حـقػة: بـاء طىل أصقلفؿ يف

 .قٌل احلناتهح

 ع٢ً َٔ ػب ْؿك١ املًُٛى؟ ص:14ط َػأي١

كػؼة الؿؿؾقك طىل مالؽف بالسـة واإلمجاع، أما مـ السـة فحديث الباب: 

َّٓ َما ُيطِقُؼ » ـَ الَعَؿِؾ إ َٓ ُيَؽؾَُّػ ِم ، وحديث أبل ذر يف «لِْؾَؿْؿُؾقِك َصَعاُمُف َوكِْسَقُتُف، َو

الصحقحقـ :« ْـ ا َيْؾبَس..َفَؿ ا َيْلُكؾ، َوْلقُْؾبِْسُف مِؿَّ  .«َكاَن َأُخقُه َتْحتَف: َفْؾقُْطِعْؿُف مِؿَّ

وأمجع العؾؿاء طىل ذلؽ، والقاجب مـ ذلؽ قدر كػايتف بالؿعروف، وكذا 

  (11/434-435.)الؿغـلالؽسقة. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (21/184.)فتاوى الؾجـة (11/249- )البقان (11/385-382 )الؿغـلاكظر:  (1)



َٖٓؿَكأت  137 َباُب اي

 
 األ١َ إشا ظٚدت، ؾع٢ً َٔ ْؿكتٗا؟ ص:15ط َػأي١

 ا بآتػ اق، وإن كان طبًدا طـد الجؿفقر، تجب كػؼتفا طىل زوجفا إذا كان حرًّ

الـػؼة طؾقف: ٕكف لقس مـ أهؾفا.وُحؽل طـ مالؽ أكف مل يقجب 
(1)

 

 ٌٖٚ ٖٞ ع٢ً ايعبس يف نػب٘، أّ ع٢ً ايػٝس، أّ يف ضقبت٘؟ ص:16ط َػأي١

 قال بإول الشافعل، وبعض الحـابؾة. 

 والثاين هق إشفر طـد الحـابؾة. 

 .والثالث ققل أصحاب الرأي، وبعض الحـابؾة 

أنَّ السقد مخقر بقـ أن يجعؾ العبد يـػؼ مـ كسبف، وبقـ أن يلخذ  حيحًانص

أهنا  فقٌل احلناتهحالؽسب ويـػؼ بـػسف، وإن مل يؽـ لؾعبد كسب: ففل طىل السقد، 

، واهلل أطؾؿ.انساجحىل السقد هق ط
(2)

 

 إشا سكٌ يًعبس ٚيس َٔ األ١َ; ؾع٢ً َٔ ْؿكت٘؟ ص:17ط َػأي١

كػؼتف طىل سقد إمة: ٕكف رققؼ لف.
(3)

 

 املبعض نٝـ ْؿكت٘؟ ص:18ط َػأي١

 .طىل سقده بؼدر طبقديتف مـ الـػؼة، وهق ققل الحـابؾة، والؿزين 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (11/389.)الؿغـلاكظر:  (1)

  (11/389-395.)الؿغـلاكظر:  (2)

(3) الؿغـل (11/391.) 
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   وقال الشافعل: طىل سقده الـػؼة: ٕنَّ الؿبعض طـده كالؼـ الخالص

 العبقدية.

.ًانصحيح انقٌل األًل
(1)

 

 ٌٖ ع٢ً ايػٝس إعؿاف ممًٛن٘ بايتعٜٚر؟ ص:19ط َػأي١

  ذلؽ العبد: لؼقلف مذهب أمحد، والشافعل يف ققٍل وجقب ذلؽ إذا صؾب

 .[32الـقر:] ﴾پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿تعاىل: 

  مذهب مالؽ، وأبل حـقػة، والشافعل يف ققٍل طدم وجقب ذلؽ: ٕنَّ فقف

لِْؾَؿْؿُؾقِك َصَعاُمُف »ضرًرا طؾقف، ولقس مؿا تؼقم بف البـقة. وُيستدل لفؿ بحديث: 

َّٓ َما ُيطِق ـَ الَعَؿِؾ إ َٓ ُيَؽؾَُّػ ِم ، أخرجف مسؾؿ طـ أبل هريرة  «ُؼ َوكِْسَقُتُف، َو

 ومل يذكر يف الحديث التزويج.

 ، واهلل أطؾؿ.ًانصحيح انقٌل األًل

والؿؿؾقكة إذا صؾبت الزواج: فقجب طؾقف إما تزويجفا، أو إطػاففا بـػسف.
(2)

 

 ٌٖ ع٢ً ايػٝس إٔ ٜٓؿل ع٢ً املهاتب؟ ص:21ط َػأي١

نَّ َٓ ِخاَلَف فِل أَ  (11/439-445 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة

َنَّ اْلؽِتَاَبَة َطْؼٌد َأْوَجَب مِْؾَؽ الْ ـالْ 
ِ
َٓ َتْؾَزُم َسقَِّدُه َكَػَؼتُُف: ٕ ُؿَؽاَتِب إْكَساَب ـُؿَؽاَتَب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (11/392.)الؿغـلاكظر:  (1)

  (11/438.)الؿغـلكظر: ا (2)



َٖٓؿَكأت  139 َباُب اي

 
َٓ إَجاَرَتُف،  ِف فِقِفَؿا، َفاَل َيْؿؾُِؽ اْستِْخَداَمُف، َو ـْ التََّصر 

قَِّد مِ َكْػِسِف َوَمـَافَِعُف، َوَمـََع السَّ

َٓ إَطاَرتَ  َٓ َيْؾَزُمُف َأَداُء َأْرِش ِجـَاَيتِِف، َو َٓ َأْرَش اْلِجـَاَيِة َطَؾقِْف، َو َٓ َأْخَذ َكْسبِِف، َو ُف، َو

َطاَد َرقِقًؼا قِـًّا، َوَطاَد إَلقِْف مِْؾُؽ  :َفَسَؼَطْت َكَػَؼتُُف َطـُْف َكَؿا َلْق َباَطُف َأْو َأْطتََؼُف، َفنَِذا َطَجزَ 

 هاَفَعاَدْت َطَؾقِْف َكَػَؼُتُف، َكَؿا َلْق اْشتََراُه َبْعَد َبقِْعِف. :فُ َكْػِعِف، َوَأْكَسابُ 

ـَ »: ٓ يجقز لؾسقد أن يؽؾػ طبده ما ٓ يطقؼ: لؼقلف فسوع:  َٓ ُيَؽؾَُّػ ِم َو

َّٓ َما ُيطِقُؼ   .«الَعَؿِؾ إ

وٓ يجقز لف أن يجبر طبده طىل الؿخارجة، وٓ تحصؾ الؿخارجة إٓ برضك 

 ده.السقد وطب

وإذا َزمِـ الؿؿؾقك: فالـػؼة واجبة طىل سقده، وإن أصبح غقر صالح 

 لالكتساب.

وإذا امتـع السقد مـ الـػؼة طىل طبده، أو أمتف: أجبره الحاكؿ طىل الـػؼة، أو 

 البقع.

ولقس لؾسقد أن يضرب العبد ضرًبا مبرًحا، أو يضربف بغقر سبب: فنن فعؾ 

 فؽػارتف أن يعتؼف.

 طبده: فالـػؼة طىل السقد.وإذا رهـ السقد 

 ولؾسقد أن يمدب طبده، أو أمتف بالتقبقخ، والضرب الخػقػ.

ولؾسقد أن يمجر أمتف باإلرضاع: إٓ أن يؽقن لفا ولد لقس لفا فضؾ طـ 
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 إرضاطف. 

ويستحب لؾسقد أن يحسـ إىل طبده بالطعام الطقب، والؿؾبس الحسـ.
(1)

 

 ايٓؿك١ ع٢ً اؿٝٛإ ٚايب١ُٝٗ. ص:21ط َػأي١

: : وجب طؾقف أن يحسـ إلقفا، وأن يـػؼ طؾقفا: لؼقلف مـ مؾؽ هبقؿة

(، مـ حديث سفؾ 2548أخرجف أبق داود ) «اتؼقا اهلل يف هذه البفائؿ الؿعجؿة»

 بنسـاد صحقح. بـ الحـظؾقة ا

أٓ تتؼل اهلل يف هذه البفقؿة التل مؾؽؽ اهلل إياها، إكف شؽك إلل أكؽ »وققلف: 

 ( بنسـاد صحقح.2549(، وأبق داود )1/254أخرجف أمحد ) «جتقعف وُتْدئبف

طذبت امرأة يف هرة حبستفا حتك ماتت، ٓ هل أصعؿتفا وسؼتفا، »وحديث: 

«وٓ هل تركتفا تلكؾ مـ خشاش إرض
(2)

.
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (11/435-441.)الؿغـلاكظر:  (1)

 (.1156برقؿ ) البؾقغسقليت تخريجف يف  (2)

(3) الؿغـل (11/441-.) 



١َْٔ  141 َباُب اَؿَها

 
 بَابُ احلَضَاىَِة

 َباُب احَلَضاَىِة

ـِ َطْؿٍرو  (0041)  ْب
ِ
ـْ َطبِْداهلل ، إنَّ  َط

ِ
اْبـِل َهَذا  َأنَّ اْمَرَأًة َقاَلْت: َيا َرُسقَل اهلل

َكاَن َبْطـِل َلُف ِوَطاًء، َوَثْديِل َلُف ِسَؼاًء، َوِحْجِري َلُف ِحَقاًء، َوإِنَّ َأَباُه َصؾََّؼـِل، َوَأَراَد َأْن 

 
ِ
ـْؽِ َأْكِت َأَحؼُّ بِفِ »: ملسو هيلع هللا ىلصَيـِْزَطُف مِـِّل، َفَؼاَل َلَفا َرُسقُل اهلل . َرَواُه َأْحَؿُد «ِحل، َما َلْؿ َت

َحُف الَحاكُِؿ. ،َوَأُبقَداُود َوَصحَّ
(1)

 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (0040)  إنَّ َزْوِجل ُيِريُد َأْن  َوَط
ِ
َأنَّ اْمَرَأًة َقاَلْت: َيا َرُسقَل اهلل

ـْ بِئِْر َأبِل ِطـَبََة، َفَجاَء َزْوُجَفا، فَ 
: ملسو هيلع هللا ىلصَؼاَل الـَّبِل  َيْذَهَب بِاْبـِل، َوَقْد َكَػَعـِل َوَسَؼاكِل مِ

ِفاَم ِشْئتَيا ُغََلُم، َهَذا َأبُقك» ِف، َفاْكَطَؾَؼْت بِفِ «، َوَهِذِه ُأمُّؽ، َفُخْذ بَِقِد َأيِّ . ، َفَلَخَذ بِقَِد ُأمِّ

. َحُف التِّْرمِِذي  َرَواُه َأْحَؿُد َوإَْرَبَعُة، َوَصحَّ
(2)

 

ـْ رَ  (0041) ـِ ِسـَاٍن َوَط اْمَرأَُتُف َأْن ُتْسؾَِؿ َفَلْقَعَد الـَّبِل   َأكَُّف َأْسَؾَؿ، َوَأَبِت  افِِع ْب

ِف، َفَؼاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص بِلَّ َبقْـَُفَؿا َفَؿاَل إَلك ُأمِّ الؾُفؿَّ »إُمَّ َكاِحقًَة َوإََب َكاِحقًَة، َوَأْقَعَد الصَّ

َحُف الَحاكُِؿ. ،اَل إَلك أَبِقِف َفَلَخَذُه. َأْخَرَجُف َأُبقَداُود َوالـََّسائِل  َفؿَ  «اْهِدهِ  َوَصحَّ
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وهق حديث حسـ: 2/257(، والحاكؿ )2276(، وأبقداود )2/182. أخرجف أمحد )سػٔ (1)

 ٕكف مـ صريؼ طؿرو بـ شعقب طـ أبقف طـ جده بف. 

(، والترمذي 186-6/185(، والـسائل )2277(، وأبقداود )2/246أخرجف أمحد ). قشٝض (2)

 (، وهق حديث صحقح. 2351(، وابـ ماجف )1357)

(، مـ -2/256(، والحاكؿ )6385) الؽبرى(، والـسائل يف 2244. أخرجف أبقداود )نعٝـ (3)

والد طبدالحؿقد هق ابـ صريؼ طبدالحؿقد بـ جعػر أخبرين أبل طـ جده رافع بـ سـان بف. وجعػر 

  =: جامع التحصقؾطبداهلل بـ الحؽؿ بـ رافع، ففق يرويف طـ جد أبقف. قال الـخشبل كؿا يف 
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 حاديثاملسائل واألحكام املستفادة من األ

 تعسِف احلضانة:

مشتؼة مـ الِحضـ، وهق الجـب ما دون اإلبط إىل الؽشح والخصر،  لغة:

ل بذلؽ ٕنَّ إم تضؿ ولدها إىل حضـف  ا.وُسؿِّ

هق حػظ مـ ٓ يستؼؾ بلمقره طؿا يمذيف: لعدم تؿققزه، أو دفع ما  ٚؾطّعا:

  (11/274.)حاشقة البقانيضره، وتربقتف بؿا يصؾحف. 

 سهِ اؿها١ْ. ص:1ط َػأي١

َكَػاَلُة الطِّْػِؾ َوَحَضاَكُتُف َواِجبٌَة:  (11/412 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة

َكَُّف َيْفؾُِؽ بِتَْركِِف، َفقَِجُب 
ِ
ـْ  ٕ

ْكَػاُق َطَؾقِْف، َوإِْكَجاُؤُه مِ ـْ اْلَفاَلِك، َكَؿا َيِجُب اإْلِ ِحْػُظُف َط

َيًة َطَؾك الطِّْػِؾ َواْستِْصَحاًبا َلُف،  :َوَيتََعؾَُّؼ بَِفا َحؼ  لَِؼَراَبتِفِ  ،الَؿَفالِِؽ  َٓ َنَّ فِقَفا ِو
ِ
ٕ

، َكَؽَػاَلِة الؾَِّؼقطِ   ه.اَفتََعؾََّؼ بَِفا اْلَحؼ 

 اف ال تجبت يكاسبٗا اؿها١ْ.أٚق ص:2ط َػأي١

ٓ تثبت الحضاكة لؿجـقن، ومعتقه: ٕكَّف ٓ يؼدر طؾقفا، وهق محتاج إىل مـ 

 يؽػؾف، فؽقػ يؽػؾ غقره. وٓ تثبت الحضاكة لطػؾ لؿا تؼدم يف الؿجـقن.

لء القلد  وقال بعض الػؼفاء: ٓ تثبت الحضاكة لػاسؼ: ٕكف ٓ يممـ أن ُيـشِّ

 .ض الشقكاين والصـعاين هذا الشرطومل يرتطىل صريؼتف، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مرسؾ، جعػر مل يدرك جد أبقف. =

  (39/166-168 .)تحؼقؼ الؿسـدوقد وهؿ طثؿان البتل يف إسـاده. اكظر  ُ: قهد
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 (5/461 :)زاد الؿعادكؿا يف  ، فؼال ودفعف ابـ الؼقؿ بؽالم جقد

 ،أمحد أصحاب شرصفا وإن ا،قطعً  الحاضـ يف العدالة تشترط ٓ أكف الصقاُب 

 :العدالة الحاضـ يف اشترط ولق، البعد غاية يف واشتراصفا وغقرهؿ، والشافعل

 حقـ مـ يزل ومل العـُت، واشتد إمة، طىل الؿشؼة ظؿتولع العامل، أصػال لضاع

 الدكقا، يف أحدٌ  لفؿ يتعرض ٓ بقـفؿ الػساق أصػال الساطة تؼقمَ  أن إىل اإِلسالم قام

 أحدمها أو أبقيف مـ الطػؾ اكتزاع اإِلسالم يف وقع ومتك ،إكثريـ كقهنؿ مع

 إمصار سائر يف الؿتصؾ العؿؾ واستؿرارُ  ،والعسر الحرج يف وهذا بػسؼف؟

 يف القققع دائؿُ  فنكف :الـؽاح وٓية يف العدالة اشتراط بؿـزلة خالفف طىل وإطصار

 ذلؽ يؾقن الذيـ إولقاء أكثر أن مع والبقادي، والؼرى وإطصار، إمصار

 افاسؼً  الصحابة مـ أحدٌ  وٓ ،ملسو هيلع هللا ىلص الـبل   يؿـع ومل الـاس، يف الػسُؼ  يزل ومل فساق،

 ولق الرجؾ بلن شاهدة والعادةُ  مقلِّقتف، تزويجف مِـ وٓ لف، وحضاكتف ابـف تربقة مـ

 بجفده، لفا الخقر طىل ويحرص ُيضقعفا، وٓ ٓبـتف، يحتاط فنكف :الػساق مـ كان

رَ  وإن  ذلؽ يف يؽتػل والشارع الؿعتاد، إىل بالـسبة قؾقؾ ففق ذلؽ، خالف ُقدِّ

 بقانُ  لؽان :الـؽاح ووٓية ضاكة،الح مسؾقَب  الػاسؼ كان ولق الطبقعل، بالباطث

 كثقر طىل امؼّدمً  بف العؿؾِ  وتقارث بـؼؾف، إمة واطتـاء إمقر، أهؿ مـ لألمة هذا

 العؿؾ واتصاُل  تضققُعف طؾقفؿ يجقز فؽقػ بف، العؿؾ وتقارثقا كؼؾقه، مؿا

 أتك أو ا،مخرً  شرب أو زكك مـ لؽان :الحضاكة يـايف الِػسؼ كان ولق ،بخالفف
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ها.أطؾؿ واهلل ،غقره لفؿ والتؿس الصغار، أوٓده وبقـ بقـف فرق ،كبقرةً 

(1)
 

 ٌٖ يًطقٝل سها١ْ؟ ص:3ط َػأي١

  مـ أهؾ العؾؿ مـ قال: لقس لف حضاكة: ٕكف مشغقل بخدمة سقده، وهذا

 ققل ططاء، والثقري، والشافعل، وأصحاب الرأي.

 :فقؽقن  وقال مالؽ يف حر لف ولٌد حر  مـ أمة: إم أحؼ بف إٓ أن تباع فتـؼؾ

 إب أحؼ بف: ٕهنا أم مشػؼة، فلشبفت الحرة.

  واختار ابـ حزم أنَّ إمة كالحرة: لعؿقم إحاديث القاردة يف الباب، وقال

(: ٓ فرق بقـ الحرة وإمة: لعؿقم إدلة، 454)ص السقؾالشقكاين يف 

ورطاية ما يصؾحف، ودفع ما يضره. وٓستقائفؿا يف الحـق طىل الصبل،
(2)

 

 ٌ تجبت اؿها١ْ يًهاؾط ع٢ً املػًِ؟ٖ ص:4ط َػأي١

  ،أكثر أهؾ العؾؿ طىل طدم ثبقهتا لؾؽافر طىل الؿسؾؿ، وهق ققل مالؽ

والشافعل، وأمحد، وسقار، والعـبري وغقرهؿ: ٕكف وٓية، وٓ وٓية لؾؽافر طىل 

: وٕنَّ [141الـساء:] ﴾ڃ ڄ ڄ  ڄ ڄ   ڦ ڦ﴿الؿسؾؿ، قال تعاىل: 

الؿسؾؿ بنخراجف طـ اإلسالم، وتعؾقؿف الؽػر، وٓية الؽافر فقفا ضرر طىل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السقؾ (5/253-254 )لؿحتاررد ا (11/275 )البقان (11/412 )الؿغـلاكظر:  (1)

(455 )زاد الؿعاد (5/461.) 

 الزاد( 454)ص السقؾ (2518 )الؿحىل (11/275 )البقان (11/412 )الؿغـلاكظر:  (2)

(5/462.) 
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وتزيقـف لف، وتربقتف طؾقف، وهذا أطظؿ الضرر. والحضاكة إكؿا تثبت لحظ القلد: 

 فال تشرع طىل وجف يؽقن فقف هالكف، وإهالك ديـف.

  وقال ابـ الؼاسؿ، وأبق ثقر، وأصحاب الرأي: تثبت لف القٓية. واستدلقا

لباب، وتؼدم أكف ضعقػ: فال حجة لفؿ فقف، بحديث رافع بـ سـان الذي يف ا

 وقالقا: إن الحـق والرمحة ٓ تزال مع اختالف الديـ.

.ًانصحيح انقٌل األًل
(1)

 

 إشا ؾاضم ايطدٌ ظٚدت٘، ؾُٔ أسل َُٓٗا عها١ْ ايطؿٌ؟ ص:5ط َػأي١

ْوَج  إَذا اْفتََرَق  (11/413 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة ِن، َوَلُفَؿا َوَلٌد اْ الزَّ

َرائُِط فِقَفا، َذَكًرا َكاَن َأْو صِْػٌؾ أَ  ُف َأْوَلك الـَّاِس بَِؽَػاَلتِِف إَذا َكُؿَؾْت الشَّ ْو َمْعتُقٌه، َفُلم 

، َوَأبِل  افِِعلِّ ، َوَمالٍِؽ، َوالشَّ ، َوالثَّْقِريِّ ْهِريِّ ، َوالز  َْكَصاِريِّ ْٕ ُأْكثَك، َوَهَذا َقْقُل َيْحقَك ا

َٓ َكْعَؾُؿ َأَحًدا َخاَلَػُفؿْ َثْقٍر، َوإِْسَحاَق، َوَأْصحَ  ْأِي، َو  ه.ااِب الرَّ

 ثؿ استدل بحديث طبداهلل بـ طؿرو بـ العاص الذي يف أول الباب.

 إشا اؾرتقا ٚهلُا ٚيس بايؼ؟ ص:6ط َػأي١

َّٓ َطَؾك  (11/414 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة َٓ َتثْبُُت اْلَحَضاَكُة إ َو

ا الْ  ْػِؾ َأْو الَؿْعتُقِه َفَلمَّ ِشقدُ الطِّ َقاَمِة  :بَالُِغ الرَّ َفاَل َحَضاَكَة َطَؾقِْف، َوإَِلقِْف اْلِخقَرُة فِل اإْلِ

ـْ أََبَقْيفِ 
ـْ َشاَء مِ ْكِػَراُد بِـَْػِسفِ  :ِطـَْد َم

ِ
ْستِْغـَائِِف َطـُْفَؿا،  :َفنِْن َكاَن َرُجاًل، َفَؾُف آ

ِ
ٓ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (11/275.)البقان (11/412-413 )الؿغـلاكظر:  (1)
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َٓ يَ   َٓ َيـَْػِرَد َطـُْفَؿا، َو ُه َطـُْفَؿاَوُيْستََحب  َأْن  ـْ َلَفا  ،ْؼَطَع بِرَّ َوإِْن َكاَكْت َجاِرَيًة َلْؿ َيُؽ

ـْ ُيْػِسُدَها، َوُيْؾِحُؼ اْلعَ  ـُ َأْن َيْدُخَؾ َطَؾقَْفا َم َٓ ُيْمَم ُف  َكَّ
ِ
َبِقَفا َمـُْعَفا مِـُْف: ٕ

ِ
ْكِػَراُد َوٕ

ِ
اَر آ

ـْ َلَفا َأٌب، َفؾِقَ  ـْ َذلَِؽ.بَِفا َوبَِلْهؾَِفا، َوإِْن َلْؿ َيُؽ
 هالِقَِّفا َوَأْهؾَِفا َمـُْعَفا مِ

 إشا اؾرتقا ٚهلُا ٚيس بًؼ غٔ االغتكالٍ ٚمل ٜبًؼ؟ ص:7ط َػأي١

  ،مذهب أمحد، والشافعل، وإسحاق أكف يخقَّر بقـ أبقف وأمف، وهق ققل شريح

مـ صرق يؼقي بعضفا بعًضا، وجاء طـ طظ  وثبت طـ طؿر، وأبل بؽر 

 ،وهق طؿارة بـ ربقعة. واستدل ، ولؽـ الراوي طـف مجفقل الحال

 الذي يف الباب. أصحاب هذا الؼقل بحديث أبل هريرة 

  ،وذهب أبق حـقػة إىل أنَّ إب أحؼ بف وٓ يخقر، وهق ققل أمحد يف رواية

وطـف رواية وهل  -يعـل سؼقط إسـان وتبدلفا  -وبـحقه قال مالؽ، حتك يثغر 

 إشفر: حتك يبؾغ. وهق رواية طـ أمحد.

، وقد ققده الحـابؾة، والشافعقة بسبع سـقات: ٕهنا انصحيحهق  قٌل األًلًان

ع فقفا بؿخاصبتف بإمر بالصالة.أول حال أمر الشر
(1)

 

 إشا اختاض أسسُٖا، ؾػًِ إيٝ٘، ثِ بعس أٜاّ اختاض اآلخط؟ ص:8ط َػأي١

َفُسؾَِّؿ  ،َوَمتَك اْختَاَر َأَحَدُهَؿا (11/416 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة

َخرَ إَلقْ  ْٔ َل، ُأِطقَد إَلقِْف، َهَؽَذا َأَبًدا :ُردَّ إَلقْفِ  :ِف، ُثؿَّ اْختَاَر ا َوَّ ْٕ ُكؾََّؿا  ،َفنِْن َطاَد َفاْختَاَر ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الػتاوى (2518 )ىلالؿح (11/287-288 )البقان (11/415 )الؿغـلاكظر:  (1)

(34/112- )زاد الؿعاد (5/435-437.) 
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ُف اْختِقَاُر َشْفَقةٍ، َلَحظِّ َكْػِسِف، َفاتَّبََع َما َيْشتَِفقف، َكَؿا َيتَّبِ  َكَّ

ِ
ُع اْختَاَر َأَحَدُهَؿا َصاَر إَلقِْف: ٕ

ْشتَِفقف فِل الَؿْلُكقِل َوالَؿْشُروِب، َوَقْد َيْشتَِفل الُؿَؼاَم ِطـَْد َأَحِدِهَؿا فِل َوْقٍت، َما يَ 

َخِر فِل َوْقٍت، َوَقْد َيْشتَِفل التَّْسِقَيَة َبقْـَُفَؿا ْٔ  ه.اَوِطـَْد ا

يف هذه الؿسللة هق تـصقص اإلمام الشافعل، وطؾقف  وما ذكره ابـ قدامة 

  (11/559.)الحاوي الؽبقر أصحابف، كؿا يف

 إشا خري، ؾًِ خيرت ٚاسّسا َُٓٗا، أٚ اختاضُٖا َّعا؟ ص:9ط َػأي١

ذكر أهؾ العؾؿ أكف يؼدم أحدمها بالؼرطة: ٕكف ٓ مزية ٕحدمها طىل صاحبف، 

وٓ يؿؽـ اجتؿاطفؿا طىل حضاكتف، فؼدم أحدمها بالؼرطة، فنذا قدم هبا ثؿ اختار 

  (11/416-.)الؿغـلأخر: ُردَّ إلقف. 

ُيَخقَّر الطػؾ إذا كان القالدان كالمها مـ أهؾ الحضاكة، ويشترط أن ٓ  تهبٌّ:

يؽقن الغالم معتقًها: فنن كان معتقًها: فؾف حؽؿ الطػؾ الصغقر الذي ٓ يعؼؾ.
(1)

 

 إشا بًػت اؾاض١ٜ غبع غٓٛات، ؾٌٗ ؽري نايػالّ؟ ص:11ط َػأي١

  مذهب الشافعل أهنا تخقر كالغالم: ٕنَّ حديث أبل هريرة  الذي يف

 مل يعؾؼ الحؽؿ: لؽقكف غالًما. الباب يتـاول الجارية: ٕنَّ الـبل 

 .ومذهب مالؽ أنَّ إم أحؼ هبا حتك تتزوج، ويدخؾ هبا زوجفا 

  ومذهب أمحد، وأبل حـقػة أنَّ أباها أحؼ هبا: ٕكف يصقهنا، ويحػظفا، ويـػؼ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الؿغـل (11/417.) 
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قا الحديث بالغالم دون الجارية.   طؾقفا. وخص 

أطؾؿ. ، واهللي أقسبعًقٌل انشاف
(1)

 

 إشا تعٚدت املطأ٠، ؾٌٗ ٜكبض األب أسل باؿها١ْ؟ ص:11ط َػأي١

  أكثر أهؾ العؾؿ، وطامتفؿ طىل أنَّ إم إذا تزوجت صار إب أحؼ

أكت أحؼ بف مامل »الذي يف الباب:  بالحضاكة: لحديث طبداهلل بـ طؿرو 

 .«تـؽحل

 .وأكثرهؿ طىل اطتبار ذلؽ بالعؼد

 الؽ بالدخقل.، واطتبره مانصحيحوهق 

  وُحؽل طـ الحسـ أهنا ٓ تسؼط حضاكتفا بالتزويج، وكلكف مل يبؾغف

 .الحديث

وغقرمها، وقال بذلؽ  البقانو الؿغـلوقد اسُتِدلَّ لف بؿا فقف كظر كؿا يف 

. ابـ حزم
(2)

 

 إشا طًكت بعس تعٚدٗا ٌٖ ٜعٛز سكٗا َٔ اؿها١ْ؟ ص:12ط َػأي١

 ة مل تعد مشغقلة بزوجفا، مذهب أمحد، والشافعل أهنا تعقد: ٕهنا مطؾؼ

 وسقاء كان الطالق رجعقًّا، أم بائـًا.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (11/287.)البقان (11/418 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (5/454 ،455.)زاد الؿعاد (11/276 )البقان (11/425-421 )الؿغـلاكظر:  (2)
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 .فا ٓ يعقد: ٕنَّ الحؼ قد اكتؼؾ لألب  ومذهب مالؽ أنَّ حؼَّ

  ٓومذهب أبل حـقػة، والؿزين أنَّ الحؼ يعقد لفا إن كان الطالق بائـًا، و

الزوجات،  يعقد إن كان رجعقًّا حتك تـتفل العدة: ٕهنا يف أثـاء العدة لفا أحؽام

 .شافعقةوهق ققل بعض ال

، واهلل أطؾؿ.انصحيحوهق 
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/452-.)زاد الؿعاد (11/277-278 )البقان (11/427- )الؿغـلاكظر:  (1)
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ـِ  (0042) ـِ َطاِزٍب  َوَط َقَضك فِل اْبـَِة َحْؿَزَة لَِخاَلتَِفا،  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ  البََراِء ْب

ـِْزَلِة إُمِّ »َوَقاَل:  .َخاِري  . أَْخَرَجُف البُ «الَخاَلُة بَِؿ
(1)

 

ـْ َحِديِث َطؾِلٍّ  (0043)
ـَْد َخاَلتَِفا»، َفَؼاَل: َوَأْخَرَجُف َأْحَؿُد مِ : َوالَجاِرَيُة ِط

.«الَخاَلَة َوالَِدةٌ  َفنِنَّ 
(2)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 األسل باؿها١ْ ٚتطتٝب املػتشكني هلا؟ ص:1ط َػأي١

ّؿا َكاَن الـَّساُء َأْطَرَف ـَولَ   (5/438- :)زاد الؿعاديف   قال ابً القيه

ُّم فِقَفا َطَؾك  :َوَأْفَرَغ َلَفا ،َوَأْرَأَف  ،َوَأْصبَرَ  ،َوَأْقَدَر َطَؾقَْفا ،بِالتّْربِقَةِ  ْٕ لَِذلَِؽ ُقّدَمْت ا

َِب. َولَ  ْٕ ْحتِقَاِط َلُف فِل اْلُبْضعِ ّؿا َكاَن الّرَجاُل َأْقَقَم بِتَْحِصقِؾ َمْصؾَ ـا
ِ
 :َحِة اْلَقَلِد َوآ

ُمّ ُقدِّ  ْٕ َُب فِقَفا َطَؾك ا ْٕ ـِ الّشِريَعةِ  ،َم ا ـْ َمَحاِس
ُّم فِل اْلَحَضاَكِة مِ ْٕ  ،َفتَْؼِديُؿ ا

ْحتِقَاُط لأِْلَْصَػالِ 
ِ
َيِة الْ  ،َوالـَّظُر َلُفؿْ  ،َوآ َٓ َِب فِل ِو ْٕ ِويِج َؿاِل َوالتّزْ ـَوَتْؼِديُؿ ا

 َكَذلَِؽ.

ُُبّقةِ فِل  ،إَذا ُطِرَف َهَذا قال: ْٕ ُّم لَِؽْقِن ِجَفتَِفا ُمَؼّدَمًة َطَؾك ِجَفِة ا ْٕ َفَفْؾ ُقّدَمْت ا

ُُمقَمةِ  ْٕ َْجِؾ ا
ِ
َِب لَِؽْقِن الـَّساِء َأْقَقَم بَِؿَؼاِصِد  ،اْلَحَضاَكِة َفُؼّدَمْت ٕ ْٕ أَْو ُقّدَمْت َطَؾك ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2699أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

حدثـا يحقك بـ آدم، حدثـا إسرائقؾ، طـ أبل إسحاق، طـ ( قال: 99-1/98. أخرجف أمحد )سػٔ (2)

 بف. وإسـاده حسـ، رجالف ثؼات: إٓ هاكًئا، وهبقرة: هاكئ بـ هاكئ، وهبقرة بـ يريؿ، طـ طظ

 خر، وهق صحقح لغقره بشاهده طـ البراء الذي قبؾف. فحديثفؿا حسـ بؿتابعة أحدمها لم
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ـْ الّذُكقرِ اْلَحَضاَكِة َوال

ُُكقَثِة؟ َفِػل َهَذا لِؾـّاِس  :تّْربِقَِة مِ ْٕ َْجِؾ ا
ِ
َفقَُؽقُن َتْؼِديُؿَفا ٕ

نِ  َٓ َيْظَفُر َأَثُرُهَؿا فِل َتْؼِديِؿ كَِساِء اْلَعَصبَِة َطَؾك أََقاِرِب  ،َوُهَؿا فِل َمْذَهِب َأْحَؿدَ  ،َقْق

ُّم َأْو بِاْلَعْؽسِ  ْٕ ُمِّ  َكُلمِّ  ،ا ْٕ َِب  َوُأمِّ  ،ا ْٕ َِب  ،ا ْٕ ـْ ا
ُْخِت مِ ْٕ ُمّ  ،َوا ْٕ ـْ ا

ُْخِت مِ ْٕ  ،َوا

ُمّ  ،َواْلَعّؿةِ  ،َواْلَخاَلةِ  ْٕ َِب  ،َوَخاَلِة ا ْٕ ِت َواْلَعّؿاِت  ،َوَخاَلِة ا َٓ ـْ اْلَخا
ـْ ُيْدلِل مِ َوَم

ـّ بَِلٍب  ،بُِلمٍّ  ـْ ُيْدلِل مِـُْف َماِم َأْح  ،َوَم ـْ اإْلِ َُاَؿَد. َفِػقِف ِرَواَيتَاِن َط ُٖ َتْؼِديُؿ َأَقاِرِب  :إِسَسا

َِب.  ْٕ ُّم َطَؾك َأَقاِرِب ا ْٕ ١َُٝا ْٔ ـِ  ،َوِهَل َأَصّح َدلِقاًل  :َٚايٓجا ْساَلِم اْب َواْختِقَاُر َشقِْخ اإْلِ

َِب  ْٕ  :َل َفَؼا ُمْختََصِرهِ َوَهَذا ُهَق اّلِذي َذَكَرُه اْلِخَرقِّل فِل  .َتقِْؿقَّة: َتْؼِديُؿ أََقاِرِب ا

ُمّ  ْٕ ـْ ا
ُْخِت مِ ْٕ ـْ ا

َِب َأَحّؼ مِ ْٕ ـْ ا
ُْخُت مِ ْٕ ـْ اْلَخاَلةِ  ،َوا

َِب َأَحّؼ  ،َوَأَحّؼ مِ ْٕ َوَخاَلُة ا

ُمّ  ْٕ ـْ َخاَلِة ا
ُّم َكَؿا َكّص َطَؾقِْف أَْحَؿُد فِل  ،مِ ْٕ َِب ُمَؼّدَمٌة َطَؾك ُأّم ا ْٕ َوَطَؾك َهَذا َفُلّم ا

ـِ َطـْ  ـْ الّرَجاِل ُمَؼّدُمقَن َطَؾك  :َوَطَؾك َهِذِه الّرَواَيةِ  ُف.إْحَدى الّرَواَيتَقْ
َِب مِ ْٕ َفَلَقاِرُب ا

ُمّ  ْٕ َِخ لأِْلُمّ  ،َأَقاِرِب ا ْٕ ـْ ا
َُخ لأِْلَِب َأَحّؼ مِ ْٕ ـْ اْلَخاِل َهَذا إْن ُقْؾـَا:  ،َوا

َواْلَعّؿ َأْوَلك مِ

ـْ الّرَجاِل َمْدَخاًل فِ 
ُّم مِ ْٕ ََقاِرِب ا

ِ
َوفِل َذلَِؽ َوْجَفاِن فِل َمْذَهِب  .ل اْلَحَضاَكةِ إّن ٕ

َُا:َأْحَؿَد َوالّشافِِعّل.  ُٖ ـْ اْلَعَصبَِة َمْحَرمٌ  َأَسُس
ّٓ لَِرُجِؾ مِ َٓ َحَضاَكَة إ ْمَرَأةِ  ،َأّكُف 

ِ
َأْو ٓ

ْٔٞ: َأْو َواِرٍث. ،َأْو ُمْدلِقٍَة بَِعَصبَةِ  ،َواِرَثةٍ  َوالتّْػِريُع َطَؾك َهَذا  أَّن َلُفْؿ اْلَحَضاَكةَ  َٚايٓجا

ُُبّقةِ َطَؾك ِجَفِة  َوَهَذا َيُدل  . َوُهَق َقْقُل أَبِل َحـِقَػةَ  ،اْلَقْجفِ  ْٕ َطَؾك ُرْجَحاِن ِجَفِة ا

ُُمقَمِة فِل اْلَحَضاَكةِ  ْٕ َٓ لِتَْؼِديِؿ ِجَفتَِفا ،ا ُّم إّكَؿا ُقّدَمْت لَِؽْقكَِفا ُأْكثَك  ْٕ إْذ َلْق  :َوَأّن ا

ـْ ِجَفِة  تَكاكَ 
ِجَفُتَفا َراِجَحًة َلتََرّجَح ِرَجاُلَفا َوكَِساُؤَها َطَؾك الّرَجاِل َوالـَّساِء مِ

َِب  ْٕ  ُؿَمّثُر؟ـَوَما اْلَػْرُق الْ  ،ّؿا َلْؿ َيتََرّجْح ِرَجاُلَفا اّتَػاًقا َفَؽَذلَِؽ الـَّساءُ ـَولَ  ،ا
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َِب فِل  َوَأْيًضا َفنِّن ُأُصقَل الّشْرِع َوَقَقاِطَدهُ  قال: ْٕ َشاِهَدٌة بِتَْؼِديِؿ َأَقاِرِب ا

َيِة الـَّؽاِح  ،اْلِؿقَراِث  َٓ َيِة الْ  ،َوِو َٓ َوَلْؿ ُيْعَفْد فِل الّشْرِع َتْؼِديُؿ  ،َؿْقِت َوَغقِْر َذلَِؽ ـَوِو

َْحَؽامِ  ْٕ ـْ ا
َِب فِل ُحْؽٍؿ مِ ْٕ ُّم َطَؾك َقَراَبِة ا ْٕ ـْ َقّدَمَفا فِل الْ  ،َقَراَبِة ا َحَضاَكِة َفَؼْد َفَؿ

ـْ ُمقَجِب الّدلِقِؾ.  َخَرَج َط

ُّم إّكَؿا ُقّدَمْت ـَفالّصَقاُب فِل الْ  قال: ْٕ َّن الـَّساَء َأْرَفُؼ بِالّطْػؾِ  :َؿْلَخِذ ُهَق َأّن ا
ِ
ٕ، 

َِب َأْوَلك  َوَطَؾك َهَذا َفاْلَجّدُة ُأم   ،َوَأْصبَُر َطَؾك َذلَِؽ  ،َوَأْخبَُر بِتَْربِقَتِفِ  ْٕ ُمّ ا ْٕ ـْ ُأّم ا
 ،مِ

ُْخِت لأِْلُمّ  ْٕ ـْ ا
ُْخُت لأِْلَِب َأْوَلك مِ ْٕ ـْ اْلَخاَلِة َكَؿا َكّص َطَؾقِْف  ،َوا

َواْلَعّؿُة َأْوَلك مِ

ـِ  َِب َكَؿا ُتَؼّدُم  ،َأْحَؿُد فِل إْحَدى الّرَواَيتَقْ ْٕ َِب َطَؾك َأب ا ْٕ َوَطَؾك َهَذا َفُتَؼّدُم ُأّم ا

 َ ْٕ ُّم َطَؾك ا ْٕ  ِب.ا

َْصُؾ  قال: ْٕ َٓ َتتَـَاَقُض ُفُروُطفُ  :َوإَِذا َتَؼّرَر َهَذا ا َبْؾ إْن  ،َفُفَق أَْصٌؾ ُمّطِرٌد ُمـَْضبٌِط 

ُْكثَك َطَؾك الّذَكرِ ُقدِّ  :اّتَػَؼْت اْلَؼَراَبُة َوالّدَرَجُة َواِحَدةٌ  ْٕ ُْخُت َطَؾك  ،َمْت ا ْٕ َفُتَؼّدُم ا

َخِ  ْٕ ُة َطَؾك العَ ا ،، َواْلَعؿَّ َوَأْصُؾُف َتْؼِديُؿ  ،َواْلَخاَلُة َطَؾك اْلَخاِل َواْلَجّدُة َطَؾك اْلَجدّ  ؿِّ

َِب  ْٕ ُّم َطَؾك ا ْٕ ُمّ  :َوإِْن اْختََؾَػْت اْلَؼَراَبةُ . ا ْٕ َِب َطَؾك َقَراَبِة ا ْٕ َفُتَؼّدُم  ،ُقّدَمْت َقَراَبُة ا

ُْخِت لأِْلُمّ  ْٕ ُْخُت لأِْلَِب َطَؾك ا ْٕ َِب َطَؾك َخاَلتِفِ  ،َطَؾك اْلَخاَلةِ  َواْلَعّؿةُ  ،ا ْٕ  ،َوَطّؿُة ا

 .اَوَهُؾّؿ َجرًّ 

ْطتِبَاُر الّصِحقُح  قال:
ِ
َوَهَذا ُهَق اّلِذي َقَضك بِِف  ،ُؿّطِردُ ـَواْلِؼقَاُس الْ  ،َوَهَذا ُهَق آ

ْساَلِم ُشَرْيٌح   .َسقُّد ُقَضاةِ اإْلِ

ـْ َسَؾَؽ َغقَْر َهَذا الْ  قال: ـْ التّـَاُقضِ ْؿ َيِجْد ُبدًّ َؿْسَؾِؽ لَ ـَوَم
. ثؿ ذكر أمثؾة ا مِ
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 ذلؽ. طىل

ُمِّ  :قِقَؾ َفنِْن  قال: ْٕ َِب  ،اْلَخاَلُة ُتْدلِل بِا ْٕ ُّم َطَؾك  ،َواْلَعّؿُة ُتْدلِل بِا ْٕ َفَؽَؿا ُقّدَمْت ا

َب ْٕ ـْ ُيْدلِل بَِفا :ا َفاْلَعّؿُة  ،ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل الـّبِل  ا َكَؿا َوَيِزيُدُه َبقَاًكا َكْقُن اْلَخاَلِة ُأمًّ  ،ُقّدَم َم

َِب.  ْٕ ٌَبَِؿـِْزَلِة ا ُُمقَمِة َوَتْؼِديِؿ َهِذِه  :ٔقٝ ْٕ َِب لُِؼّقةِ ا ْٕ ُّم َطَؾك ا ْٕ َقْد َبقّـّا َأّكُف َلْؿ ُيَؼّدْم ا

ُّم  َؿْعـَك اّلِذي ُقّدَمْت ـَفالْ  :َفنَِذا ُوِجَد َطّؿٌة َوَخاَلةٌ  ،َبْؾ لَِؽْقكَِفا ُأْكثَك ،اْلِجَفةِ  ْٕ َلُف ا

ـِ  ،َمْقُجقٌد فِقِفَؿا َِب  ،َواْمتَاَزْت اْلَعّؿُة بَِلّكَفا ُتْدلِل بِلَْقَقى اْلَؼَراَبتَقْ ْٕ  .َوِهَل ُقَراَبُة ا

ـْ  « ٌاْلَخاَلُة ُأمّ » :َوَقاَل  ،َقَضك بِاْبـَِة َحْؿَزَة لَِخاَلتَِفا ملسو هيلع هللا ىلصَوالـّبِّل  قال: َحقُْث َلْؿ َيُؽ

ـْ أَ 
َِب ُتَساِويَفا فِل َدَرَجتَِفاَلَفا ُمَزاِحٌؿ مِ ْٕ  .َقاِرِب ا

ثؿ أورد ابـ الؼقؿ طىل كػسف )صػقة بـت طبد الؿطؾب(: فنهنا طؿتفا، وكاكت 

مقجقدة، وأجاب طـ ذلؽ بلهنا كاكت كبقرة السـ قد جاوزت الخؿسقـ يف ذلؽ 

الحقـ، فؾعؾفا مل تطالب بالحضاكة لؽبرها، فالحديث يدل طىل ما ذكروا لق ثبت أن 

الخالة، وهذا ٓ  صػقة خاصؿت يف ابـة أخقفا وصؾبت كػالتفا، فؼدم رسقل 

 سبقؾ إلقف.

َْصِؾ الْ  قال: ْٕ ـُ ِصّحَة ا ـْ فِل ـَومِّؿا ُيبَقّ ُّمَفاِت َوَم ْٕ ُؿتََؼّدِم َأّكُفْؿ َقاُلقا: إَذا َطِدَم ا

ّـَ  َ  ،اْكتََؼَؾْت اْلَحَضاَكُة إَلك اْلَعَصبَاِت  :ِجَفتف ْٕ َْقَرُب مِـُْفْؿ َكَؿا فِل َوُقّدَم ا ْٕ ْقَرُب َفا

 ، َراَطقْتُْؿ َهَذا فِل ِجـَْس اْلَؼَراَبةِ َهالَّ  :َفقَُؼاُل َلُفؿْ  .َفَفَذا َجاٍر َطَؾك اْلِؼقَاسِ  ،اْلِؿقَراِث 

ل َؿْرُجقَحِة َكَؿا َفَعْؾتُْؿ فِ ـَفَؼّدْمتُْؿ اْلَؼَراَبَة اْلَؼِقّيَة الّراِجَحَة َطَؾك الّضِعقَػِة الْ 

ـْ اْلَعَصبَاِت؟  ّـَ َم م مِـُْف ُف ُيَؼدَّ ََخَقاِت ِطـَْدُكؿ أَكَّ ْٕ ِحقَْح فِل ا َكاَكْت  َوَأْيًضا َفنِنَّ الصَّ
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ـِ   ََبَقْي
ِ
ٍَب  ُثؿَّ  ،ٕ

ِ
ـْ َكاَكْت ٕ

ُمٍّ  ُثؿَّ  ،مِ
ِ
ـْ َكاَكْت ٕ َوَهَذا َصِحقٌح ُمَقافٌِؼ لأِْلُُصقِل  ،َم

ـْ إَذا ُضؿَّ  ،َواْلِؼقَاسِ 
َِب َهذَ  َلؽِ ْٕ ُّم َطَؾك َقَراَبِة ا ْٕ َجاَء  :ا إَلك َقْقلِِفْؿ بِتَْؼِديِؿ َقَراَبِة ا

ُؿتَـَاقَِضُة. َوَأْيًضا َفَؼْد َقاُلقا بِتَْؼِديِؿ ُأّمَفاِت ـُؿْشؽَِؾُة الْ ـَوتِْؾَؽ اْلُػُروُع الْ  ،التّـَاُقُض 

ََخَقاِت لأِْلُمّ  ْٕ ِت َوا َٓ َِب َواْلَجّد َطَؾك اْلَخا ْٕ ُُصقِل ـُهَق الّصَقاُب الْ وَ  ،ا
ِ
ُؿَقافُِؼ ٕ

َِب  ،الّشْرعِ  ْٕ ُّم َطَؾك ُأّمَفاِت ا ْٕ َوُيـَاقُِض َتْؼِديَؿ  ،َلؽِـُّف ُمـَاقٌِض لِتَْؼِديِؿِفْؿ ُأّمَفاِت ا

َِب  ْٕ ُْخِت لأِْلُّم َطَؾك ا ْٕ  .اْلَخاَلِة َوا

ْس  ثه قال: ـُ َتقِْؿقَّة بَِضابِِط آَخرَ َوَقْد َضبََط َهَذا اْلبَاَب َشقُْخـَا َشقُْخ اإْلِ  ،اَلِم اْب

َيًة َتْعتَِؿُد ـلَ  :َأْقَرُب َما ُيْضبَُط بِِف َباُب اْلَحَضاَكِة أَْن ُيَؼاَل  :َفَؼاَل  َٓ ّؿا َكاَكْت اْلَحَضاَكُة ِو

لّصَػاِت َوُهْؿ َكاَن َأَحّؼ الـّاِس بَِفا َأْقَقَمُفْؿ بَِفِذِه ا :ُؿاَلَصَػةَ ـَوالْ  ،َوالتّْربِقَةَ  ،الّشَػَؼةَ 

َفنِْن اْجتََؿَع مِـُْفْؿ اْثـَاِن  :َوَأْقَقُمُفْؿ بِِصَػاِت اْلَحَضاَكةِ  ،ُيَؼّدُم مِـُْفْؿ أَْقَرُبُفْؿ إَلقْفِ  ،َأَقاِرُبفُ 

ُْكثَك َطَؾك الّذَكرِ  :َفنِْن اْستََقْت َدَرَجُتُفؿْ  :َفَصاِطًدا ْٕ َِب  ،ُقّدَم ا ْٕ ُّم َطَؾك ا ْٕ  ،َفُتَؼّدُم ا

،اْلَجّدُة َطَؾك وَ  َخِ  ،َواْلَعّؿُة َطَؾك اْلَعؿّ  ،َواْلَخاَلُة َطَؾك اْلَخالِ  اْلَجدِّ ْٕ ُْخُت َطَؾك ا ْٕ  :َوا

ـِ  ـِ  ،َفنِْن َكاَكا َذَكَرْي َوإِْن  ،َيْعـِل َمَع اْستَِقاِء َدَرَجتِِفَؿا ،ُقّدَم َأَحُدُهَؿا بِاْلُؼْرَطةِ  :أَْو ُأْكثَقَقْ

ـْ الّطْػؾِ اْختََؾَػْت َدَرَجُتفُ 
ـْ ِجَفٍة َواِحَدةٍ  :َؿا مِ

َْقَرُب إَلقْفِ  :َفنِْن َكاُكقا مِ ْٕ َفُتَؼّدُم  ،ُقّدَم ا

ُْخُت َطَؾك اْبـَتَِفا ْٕ ـِ  ،ا ََبَقْي ْٕ ـِ َطَؾك َخاَلِة اْلَجّد  ،َواْلَخاَلُة َطَؾك َخاَلِة ا ََبَقْي ْٕ َوَخاَلُة ا

ُّم َطَؾك ا ،َواْلَجّدةِ  ْٕ َِخ لأِْلُمّ َواْلَجّد َأُبق ا ُُبّقةِ  :َهَذا ُهَق الّصِحقُح  ،ْٕ ْٕ َّن ِجَفَة ا
ِ
ٕ

ُُخّقةِ فِقَفا.  ْٕ ـْ ِجَفِة ا
ُُمقَمِة فِل اْلَحَضاَكِة أَْقَقى مِ ْٕ ٌََوا َُخ لأِْلُمِّ  :َٚٔقٝ ْٕ َّكُف  :ُيَؼّدُم ا

ِ
ٕ

ُّم فِل اْلِؿقَراِث. َواْلَقْجَفاِن فِل َمْذَهِب أَ  ْٕ ـْ َأِب ا
َأّكُف  :ْحَؿد. َوفِقِف َوْجٌف َثالٌِث َأْقَقى مِ
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ُّم بَِحالِ  ْٕ ـْ ا

ـْ اْلَعَصبَاِت  :َٓ َحَضاَكَة لأِْلَِخ مِ
َّكُف َلقَْس مِ

ِ
ـْ كَِساِء اْلَحَضاَكةِ  ،ٕ

َٓ مِ  ،َو

َٓ كَِزاَع أَ  .َٓ َحَضاَكَة َلفُ  :َصاِحَب َهَذا اْلَقْجِف َيُؼقُل  َفنِنَّ  :َوَكَذلَِؽ اْلَخاُل َأْيًضا ّن َأَبا َو

ـْ اْلَخالِ 
ُّم َوُأّمَفاتِِف َأْوَلك مِ ْٕ  .ا

ـِ  قال: ـْ ِجَفتَقْ
ُمّ  ،َوإِْن َكاُكقا مِ ْٕ َِب  ،َكَؼَراَبِة ا ْٕ  ،َواْلَخاَلةِ  ،مِثَْؾ اْلَعّؿةِ  ،َوَقَراَبِة ا

ُْخِت لأِْلَِب  ْٕ ُْخِت لأِْلُمّ  ،َوا ْٕ َِب  ،َوا ْٕ ُمّ  ،َوُأّم ا ْٕ َ  ،َوُأّم ا ْٕ ُمّ  ،ِب َوَخاَلِة ا ْٕ  :َوَخاَلِة ا

ـِ فِقِف. َهَذا ُكّؾُف إَذا اْستََقْت ُقدِّ  َِب فِل َذلَِؽ ُكّؾِف َطَؾك إْحَدى الّرَواَيتَقْ ْٕ ـْ فِل ِجَفِة ا َم َم

َِب َأْقَرَب إَلك الّطْػؾِ  ،َدَرَجُتُفؿْ  ْٕ ُّم أَْقَرَب  ،َأْو َكاَكْت ِجَفُة ا ْٕ  ،َوَأّما إَذا َكاَكْت ِجَفُة ا

َِب أَْبَعدُ َوَقرَ  ْٕ ُمِّ  َكُلمِّ  ،اَبُة ا ْٕ َِب  َوُأمِّ  ،ا ْٕ َفَؼْد َتَؼاَبَؾ  :َوَطّؿِة َأبِقفِ  ،َوَكَخاَلِة الّطْػؾِ  ،َأِب ا

َْبَعدِ  ،التّْرِجقَحانِ  ْٕ َْقَرُب إَلك الّطْػِؾ لُِؼّقةِ َشَػَؼتِِف َوُحـُّقِه َطَؾك َشَػَؼِة ا ْٕ ـْ ُيَؼّدُم ا
 ،َوَلؽِ

ـْ َقّدَم قَ  ُّم َلَفاَوَم ْٕ َِب َفنِّكَؿا ُيَؼّدُمَفا َمَع ُمَساَواةِ َقَراَبِة ا ْٕ َفَلّما إَذا َكاَكْت َأْبَعَد  ،َراَبَة ا

ُّم اْلَؼِريبَةِ ُقدِّ  :مِـَْفا ْٕ َٓ  ،َمْت َقَراَبُة ا ـْ َتْؼِديِؿ اْلَؼَراَبِة اْلبَِعقَدةِ َلَقاِزُم َباصَِؾٌة 
ّٓ َلِزَم مِ َوإِ

ـُ َحْصُر َجِؿقِع َمَسائِِؾ َهَذا اْلبَاِب َوَجْرُيَفا َطَؾك  ،َحدٌ َيُؼقُل بَِفا أَ 
َفبَِفَذا الّضابِِط ُيْؿؽِ

ُُصقِل الّشْرعِ  ،اْلِؼقَاِس الّشْرِطّل 
ِ
َفَلّي َمْسَلَلٍة َوَرَدْت َطَؾقْؽ  ،َواّصَراُدَها َوُمَقاَفَؼُتَفا ٕ

ـْ َهَذا الّضابِِط َمَع َكْقكِِف 
ـَ َأْخُذَها مِ ـْ التّـَاُقِض  ،ُمْؼتََضك الّدلِقؾِ َأْمَؽ

َوَمَع َساَلَمتِِف مِ

ُُصقلِ  ْٕ  (.451-5/438باختصار ) زاد الؿعاداكتفك مـ  .التّْقفِقُؼ  َوبَِاهلل ،َوُمـَاَقَضِة قِقَاِس ا

الترتقب الؿذكقر إكؿا هق يف حالة التـازع، وأما إن رضل الؼريب  تهبٌّ:

ر يف الحضاكة: فننَّ الحاكؿ يؾزمف هبا،  بحضاكة البعقد: فال إشؽال يف ذلؽ، ومـ قصَّ

 وإٓ كؼؾفا إىل غقره مؿـ يؼقم هبا، واهلل أطؾؿ.
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تؼدم أنَّ إم أحؼ بالطػؾ مامل تتزوج: فنن تزوجت فإب أحؼ بف،  

هذا ققل الجؿفقر كؿا تؼدم، وبؼل إذا مل يؽـ إب مقجقًدا، ففؾ تـتؼؾ الحضاكة 

 خذ مـ إم؟إىل أقرباء إب، وتم

أهنؿ لقس لفؿ أخذها مـ إم: ٕنَّ  ًانري يظيسقال بذلؽ الجؿفقر، 

الحديث القارد كان الـزاع فقف بقـ إب وإم، وهؿ يف درجة واحدة، وهذا ققل 

، وهق أن قٌل اجلًيٌز أقسبأن  ظيس يلالحسـ، وابـ حزم، وابـ جرير، ثؿ 

بؼاؤه طـد رجؾ أجـبل، وبذلؽ  إولقاء أحؼ بف بعد زواجفا: ٕكف يشؼ طؾقفؿ

أفتك اإلمام ابـ باز مع غقره مـ أطضاء الؾجـة الدائؿة.
(1)

 

أَّكا  :َوَهاُهـَا َمْسَلَلٌة َيـْبَِغل التّـْبِقُف َطَؾقَْفا َوِهَل : قال ابـ الؼقؿ  

ـْ اْلَحَضاَكِة بِالـَّؽاِح إَذا َأْسَؼْطـَا َحؼَّ 
ـْ َلُف  ،ك َغقِْرَهاَوَكَؼْؾـَاَها إلَ  ،َفا مِ َفاّتِػَؼ أَّكُف َلْؿ َيُؽ

ـْ اْلَحَضاَكةِ َلْؿ َيْسُؼْط َحؼ   :ِسَقاَها
َْجـَبِّل اّلِذي َيْدَفُعُف  ،َفا مِ ْٕ ـْ ا

َوِهَل َأَحّؼ بِِف مِ

ـْ َتْربِقَتِِف فِل َبقِْت  ،َوَتْربِقَتُُف فِل ِحْجِر ُأّمفِ  ،اْلَؼاِضل إَلقْفِ 
َأْجـَبِّل َمْحٍض  َوَرْأيِِف َأْصَؾُح مِ

ـْ الْ  ،َوُحـُّقهُ  ،َٓ َقَراَبَة َبقْـَُفَؿا ُتقِجُب َشَػَؼتَُف َوَرْحَؿتَفُ 
ُؿَحاِل َأْن َتْلتَِل الّشِريَعُة ـَومِ

ا: َأّن قًّ ا ُكؾِّ َلْؿ َيْحُؽْؿ ُحْؽًؿا َطامًّ  ملسو هيلع هللا ىلص َوالـّبِل   ،بَِدْفِع َمْػَسَدةٍ بَِؿْػَسَدةِ َأْطَظَؿ مِـَْفا بَِؽثِقرِ 

َْحَقالِ  ْٕ َحتّك َيُؽقَن إْثبَاُت  ،ُكّؾ اْمَرَأةٍ َتَزّوَجْت َسَؼَطْت َحَضاَكُتَفا فِل َجِؿقِع ا

ه.ااْلَحَضاَكِة لأِْلُّم فِل َهِذهِ اْلَحاَلِة ُمَخاَلَػًة لِؾـّّص 
(2) 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) زاد الؿعاد (5/485-.) 

(2) زاد الؿعاد (5/462-463.) 
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 إشا غاؾط أسس ايٛايسٜٔ، ؾُٔ أسل باؿها١ْ؟ ص:2ط َػأي١

: ٕنَّ السػر فقف مشؼة، أما إن سافر أحدمها لحاجة ثؿ يعقد: فالؿؼقؿ أحؼ بف

والطػؾ غـل طـفا، وأما إن سافر أحدمها لإلقامة ببؾد آخر: فنن كان الطريؼ، أو 

البؾد مخقًفا: فالؿؼقؿ أحؼ بف، وإن كان الطريؼ، والبؾد آمـقـ، فاختؾػ الػؼفاء يف 

 ذلؽ.

  فؿذهب مالؽ، والشافعل، وأمحد يف رواية أنَّ إب أحؼ، سقاء كان هق

الؿؼقؿ: وذلؽ لقتؿؽـ مـ تربقة القلد، وتلديبف، وتعؾقؿف، وهق ققل  الؿسافر، أم

 شريح، وضاهر اختقار شقخ اإلسالم.

  وقال أمحد يف رواية: إم أحؼ: وذلؽ ٕهنا هل الؿستحؼة لؾحضاكة إذا مل

 تتزوج، فتبؼك طىل حالفا.

  وقال الحـػقة: إن كان الؿـتؼؾ هق إب: فإم أحؼ بف، وإن كان الؿـتؼؾ

ل إم: فإب أحؼ بف، إٓ أن تـتؼؾ إىل البؾد الذي كان فقف الـؽاح: ففل أحؼ ه

 بف.

  ،وطـ أبل حـقػة ققل آخر، وهق: إن اكتؼؾت مـ بؾد إىل قرية: فإب أحؼ

 وإن اكتؼؾت إىل بؾد آخر: ففل أحؼ.

َٓ َيُؼقُم َطؾَ :  قال احلافظ ابً القيه قَْفا َدلِقٌؾ َوَهِذِه َأْقَقاٌل ُكّؾَفا َكَؿا َتَرى 

ـُ اْلَؼْؾُب إَلقْفِ  َْصَؾِح َلفُ  :َيْسُؽ ْٕ ْحتِقَاُط لِؾّطْػِؾ فِل ا
ِ
ـْ  ،َفالّصَقاُب الـَّظُر َوآ

َْكَػِع مِ ْٕ َوا



 158  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

َقاَمِة َأْو الـّْؼَؾةِ   َقاَمٍة  ،ُروِطَل  :َوَأْحَػظَ  ،َوَأْصَقنَ  ،َفَلّيُفَؿا َكاَن َأْكَػَع َلفُ  ،اإْلِ َٓ َتلْثِقَر إِلِ َو

َخِر َواْكتَِزاَع اْلَقَلِد مِـْفُ  ،َٓ ُكْؼَؾةٍ وَ  ْٔ َفنِْن  :َهَذا ُكّؾُف َما َلْؿ ُيِرْد َأَحُدُهَؿا بِالـّْؼَؾِة ُمَضاّرَة ا

 .الُؿَقّفُؼ  َوَاهللُ  ،ْب إَلقْفِ جَ َأَراَد َذلَِؽ َلْؿ يُ 

: الذي لف الحضاكة قبؾ السػر تستؿر لف الحضاكة: قال أتٌ عثد اهلل غفس اهلل نو

فنن كاكت إم مل تتزوج ففل أحؼ بالحضاكة، وإن كاكت قد تزوجت فإب أحؼ 

بالحضاكة، ما مل يحصؾ لؾقلد بآكتؼال ضرر، واهلل أطؾؿ.
(1) 

 ٌٖ ػرب املطأ٠ ع٢ً إضناع ٚيسٖا؟ ص:3ط َػأي١

 أما إن كاكت مطؾؼة: فؾقس لؾرجؾ إجبارها طىل إرضاع ولدها.

 ه: ٓ كعؿؾ يف ذلؽ خالًفا.ا قال ابً قدامة

 ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿استدلقا طىل ذلؽ بؼقلف تعاىل: و

، ولؽـ يؼقد ذلؽ بؿا إذا وجد غقرها [6الطالق:]  ﴾ڄ ڄ ڄ ڦ   ڦ ڦڦ

ترضعف: فنْن مل يقجد غقرها فتؾزم بنرضاطف، وكذلؽ ٓ تترك الرضاع حتك تغذيف 

 قالف ابـ كثقر. -وهق باكقرة الؾبـ الذي ٓ ققام لؾقلد غالبًا إٓ بف-بالؾبل 

 إن كاكت الؿرأة يف حالة الزوجقة غقر مطؾؼة، فؿذهب الحـابؾة،  وأما

   ڦ﴿والشافعقة، والحـػقة، والثقري أكف لقس لألب إجبارها، واستدلقا بأية: 

: وٕكف كؿا أكف لقس لف أن يجبرها طىل إرضاع [6الطالق:] ﴾ڄ ڄ ڄ ڦ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (34/153-154.)الػتاوى (5/463 )زاد الؿعاد (11/419-425 )الؿغـلاكظر:  (1)
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 ولده مـ غقرها، فؽذلؽ ولده مـفا.

 الح، وأبق ثقر، ومالؽ، والظاهرية إىل وذهب ابـ أبل لقىل، والحسـ بـ ص

وجقب اإلرضاع طىل الؿرأة، ولؾزوج إجبارها طىل ذلؽ: لؼقلف تعاىل: 

ًىرا أية،  [233البؼرة:]﴾﮳﮴  ﮲ ۓ ۓ ےے ھ  ھ ھ ھ﴿

، واهلل أطؾؿ.انصحيحهق  انقٌل
(1)

 

 إشا طًبت األّ اإلضناع بأدط٠ املجٌ؟ ص:4ط َػأي١

  حؼ بف حتك وإن وجد الرجؾ أنَّ إم أ -وقال بف ابـ حزم-مذهب الحـابؾة

 .﴾ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿مرضعة متبرطة: لؼقلف تعاىل: 

 .وقال الشافعل: إن وجد متبرطة: فؾف أخذه ودفعف إلقفا 

  وقال أبق حـقػة: ٓ يلخذه مـ أمف، ولؽـ يجعؾ الؿرضعة تذهب إلقف طـد

 أمف فترضعف طـدها.

، واهلل أطؾؿ.انصٌابهق  ٌل األًلًانق
(2)

 

 ٹ﴿واجبة طىل إب لؾؿطؾؼة باإلمجاع: لؼقلف تعاىل:  أجرة اإلرضاع تهبٌّ:

 (3).﴾ۈ ۈ  ۆ ۆ     ۇ  ۇ﴿، وققلف ﴾ڤ ٹ ٹ ٹ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2521.)الؿحىل (11/435-431 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (2521.)الؿحىل (11/431 )الؿغـلاكظر:  (2)

(3) مجؿقع الػتاوى (34/75 ،66-67.) 
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ـْ َأبِل ُهَرْيَرةَ  (0044)   ، َوَط
ِ
إَذا َأَتك َأَحَدُكْؿ َخادُِمُف »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

ـِ ، َفنِ بَِطَعاِمفِ  ـَاِوْلُف ُلْؼَؿًة َأْو ُلْؼَؿَتْق . ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف، َوالؾَّْػُظ «ْن َلْؿ ُيْجؾِْسُف َمَعُف َفْؾُق

. لِْؾُبَخاِريِّ
(1)

 

ـِ ُطَؿَر  (0045) ـِ اْب ـِ الـَّبِلِّ  َوَط بَِت »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَط ةٍ  ُطذِّ ْتَفا ، َسَجـَ اْمَرَأٌة فِل ِهرَّ

َٓ ِهَل  َحتَّك َماَتْت، َفَدَخَؾِت  َٓ ِهَل َأْصَعَؿْتَفا َوَسَؼْتَفا إْذ ِهَل َحَبَسْتَفا، َو الـَّاَر فِقَفا، 

ـْ َخَشاشِ  َتَرَكْتَفا َتْلُكُؾ ِم
(2)

. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.«إَْرضِ  
(3)

 

 نياملسائل واألحكام املستفادة من احلديث

، وكػؼة البفائؿ يف آخر باب الـػؼات، وكان تؼدم الؽالم طىل كػؼة الؿؿؾقك

 ذكر الحديثقـ هـالؽ أوىل، وباهلل التقفقؼ.

 

 سبحاًل اللهن وحبودك ال إله إال أًت أستغفرك وأتىب إليل
 مت   حبود   اهلل   وتىفيقه   وهٌته  يىم   األحد 

  (هـ7241/مجادي اآلخر/6املىافق )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1663(، ومسؾؿ )5465أخرجف البخاري ) (1)

 خشاش إرض: هقامفا وحشراهتا. (2)

 (. 2242(، ومسؾؿ )2365أخرجف البخاري ) (3)



َٜات َٓا  161 ٔنَتاُب اِئذ

 

 ِكَتاُب اْلِجَناَيات

مجع جـاية، وهل مصدر مـ َجـَك. فجـك الذكب يجـقف، إذا  اجلهاِات لغة:

 جرَّ طىل كػسف الذكب، وجـك الثؿر إذا مجعف واقتطػف.

 والظاهر أكف يطؾؼ طىل الذكقب الؿتعدية لؾغقر يف الؿال، والبدن، والعرض.

 التعدي طىل إبدان بؿا يقجب الؼصاص، أو الؿال. َاصطالًحا:

باطتبار اختالف أكقاطفا.وُجؿعت الجـاية مع أهنا مصدر 
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الؿغـل (6/35) الشرح الؿؿتع (11/295 )حاشقة البقان سبؾ السالماكظر:  (1)

(11/443.) 
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ـِ َمْسُعقدٍ  (0046) ـِ اْب   َط

ِ
 َٓ َيِحؾُّ َدُم اْمرٍِئ ُمْسؾِؿٍ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

َّٓ بِنِْحَدى َثََلٍث: الثَّ  ل َرُسقُل اهللِ، إ َّٓ اهللُ، َوَأكِّ َٓ إَلَف إ اكِل، َوالـَّْػِس َيْشَفُد َأْن  قِِّب الزَّ

. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.«بِالـَّْػِس، َوالتَّاِرِك لِِديـِِف الُؿَػاِرِق لِْؾَجاَمَطةِ 
(1)

 

ـْ َطائَِشَة  (0047)   َوَط
ِ
ـْ َرُسقِل اهلل َّٓ  َٓ َيِحؾُّ َقْتُؾ ُمْسؾِؿٍ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَط إ

ًدا َفُقْؼَتُؾ، إِْحَدى ثَ فِل ِ  ـٌ َفُقْرَجُؿ، َوَرُجٌؾ َيْؼُتُؾ ُمْسؾاًِم ُمَتَعؿِّ ََلِث ِخَصاٍل: َزاٍن َُمَْص

ـَ  ـَْػك ِم ـَ اإِلْسََلِم َفُقَحاِرُب اهللَ َوَرُسقَلُف، َفُقْؼَتُؾ، َأْو ُيْصَؾُب، َأْو ُي َوَرُجٌؾ َيْخُرُج ِم

َحُف الَحاكُِؿ.. َرَواُه َأُبقَداُود َوالـََّسائِل  وَ «إَْرضِ  َصحَّ
(2)

 

ـِ َمْسُعقدٍ  (0048)  ْب
ِ
ـْ َطبِْداهلل   َوَط

ِ
ُل َما ُيْؼَضك » :ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل َأوَّ

ـَ الـَّاسِ  َماءِ  بَْق . ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.«َيْقَم الِؼَقاَمِة فِل الدِّ
(3)

 

 حاديثستفادة من األاملسائل واألحكام امل

 مع ذكر جمموعة من املسائل امللحقة

 ؼطِٜ ايكتٌ بػري سل. ص:1ط َػأي١

أمجع الؿسؾؿقن طىل تحريؿ الؼتؾ بغقر حؼ، وهق كبقرة مـ كبائر الذكقب، دلَّ 

 طىل ذلؽ الؽتاب، والسـة، واإلمجاع.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1676(، ومسؾؿ )6878أخرجف البخاري ) (1)

(، وهق حديث 4/367(، والحاكؿ )7/91(، والـسائل )4353. أخرجف أبقداود )قشٝض (2)

صحقح، وأخرجف مسؾؿ طؼب الحديث السابؼ ومل يسؼ لػظف، بؾ أحال طىل لػظ حديث ابـ 

 مسعقد. 

 (.1678(، ومسؾؿ )6533أخرجف البخاري ) (3)



َٜات َٓا  163 ٔنَتاُب اِئذ

 
 ﴾ی     ىئ ىئ ىئ    ېئ ېئ ېئ ۈئ﴿فؼقلف تعاىل:  أما مو الكسآى:

إىل ققلف:  ﴾پ       پ پ ٻ ٻ ٻ         ٻ ٱ﴿، وققلف: [33/اإلسراء:151إكعام:]

 ڱ ڱ  ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ  گ گ گ﴿

 .[93-92الـساء: ] ﴾ڻ ڻ    ڻ ں ں

 أحاديث الباب، وغقرها كثقر يف ذلؽ. َمو السهة:

  ٻ ٱ﴿وتقبة الؼاتؾ مؼبقلة طـد أكثر أهؾ العؾؿ وطامتفؿ: لؼقلف تعاىل: 

   ٿ ٿ ٺٿ  ٺ ٺ    ٺ ڀ ڀ   ڀ    ڀ پ     پ پ  پ ٻ ٻ ٻ

 چ   چ ڃ  ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿إىل ققلف:  ﴾ٹ   ٹ ٿ

.[75-69الػرقان:] ﴾ڍ  ڇ ڇ ڇ چڇ چ
(1)

 

 أْٛاع ايكتٌ. ص:2ط َػأي١

  الؼتؾ ثالثة أكقاع طـد طامة أهؾ العؾؿ: العؿد، وشبف العؿد، والخطل. وهق

 ققل أصحاب الؿذاهب إربعة وغقرهؿ.

 اهلل تعاىل غقرمها،  وطـ مالؽ رواية أكف كقطان فؼط: خطل وطؿد، ومل يذكر

 وهق ققل ابـ حزم.

طـد  وأجاب أصحاب الؼقل إول بحديث طبد اهلل بـ طؿرو بـ العاص 

أٓ إنَّ دية الخطن شبف العؿد ما كان بالسقط »قال:  أبل داود وغقره أنَّ الـبل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2522.)الؿحىل (11/443-444 )الؿغـل (11/295- )بقانالاكظر:  (1)



 164  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 .«والعصا، مائة مـ اإلبؾ، مـفا أربعقن يف بطقهنا أوٓدها 

اهلل أطؾؿ.، وانقٌل األًلهق  اجحًانس
(1)

 

 نابط قتٌ ايعُس. ص:3ط َػأي١

هق أن يضرب رجٌؾ آخر بؿحدد، وهق ما يؼطع ويدخؾ يف البدن، كالسقػ، 

ـان، وما يف معـاه مؿا يحدد فقجرح، مـ الحديد، والـحاس،  والسؽقـ، والسِّ

والرصاص، والذهب، والػضة، والزجاج، والحجر، والؼصب، والخشب، ففذا 

ت: ففق قتؾ طؿٍد ٓ خالف فقف بقـ العؾؿاء. قالف كؾف إذا جرح بف جرًحا كبقًرا فؿا

 ابـ قدامة.

(: العؿد 28/373) مجؿقع الػتاوىكؿا يف   قال شيخ اإلصالو

الؿحض هق أن يؼصد مـ يعؾؿف معصقًما بؿا يؼتؾ غالبًا، سقاء كان يؼتؾ بحده 

كالسقػ وكحقه، أو بثؼؾف كالسـدان، وكقذيـ الؼصار، أو بغقر ذلؽ كالتحريؼ، 

لتغريؼ، واإللؼاء مـ مؽان شاهؼ، والخـؼ، وإمساك الخصقتقـ حتك تخرج وا

الروح، وغؿ القجف حتك يؿقت، وسؼل السؿقم، وكحق ذلؽ مـ إفعال: ففذا 

 إذا فعؾف وجب فقف الؼقد.

فنن كان الجرح يسقًرا، كشرصة الحجام، أو غرزة بنبرة، أو شقكة، كظرت: فنن 

لخاصرة، والصدغ، وأصؾ إذن، فؿات: ففق كان يف مؼتؾ، كالعقـ، والػماد، وا

 هطؿد أيًضا: ٕنَّ اإلصابة بذلؽ يف الؿؼتؾ كالجرح بالسؽقـ يف غقر الؿؼتؾ. ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (13/77.)إوسط (2523 )الؿحىل (11/445 )الؿغـلاكظر:  (1)



َٜات َٓا  165 ٔنَتاُب اِئذ

 
َفنِْن َكاَن َقْد َباَلَغ فِل  :َكَظْرت ،َوإِْن َكاَن فِل َغقِْر َمْؼتَؾٍ :  قال ابً قدامة

َنَّ َهَذا َيْشتَد  َأَلُؿُف، َوُيْػِضل إَلك اْلَؼتْؾِ إْدَخالَِفا فِل اْلبََدِن، َفُفَق َكاْلُجْرِح اْلَؽبِقرِ 
ِ
ٕ :. 

اِم  قال: َوإِْن َكاَن اْلَغْقُر َيِسقًرا، َأْو َجَرَحُف بِاْلَؽبِقِر ُجْرًحا َلطِقًػا، َكَشْرَصِة اْلَحجَّ

ـْ َذلَِؽ َضؿِ 
َنَّ ا َحتَّك َماَت، َفػِ ـً َفَؿا ُدوَكَفا، َفَؼاَل أَْصَحاُبـَا: إْن َبِؼَل مِ

ِ
قِف اْلَؼَقُد: ٕ

 ...الظَّاِهَر َأكَُّف َماَت مِـُْف، َوإِْن َماَت فِل اْلَحاِل، َفِػقِف َوْجَفانِ 

ح اإلمام ابـ طثقؿقـ أكف لقس  ثؿ ذكرمها، وكحق ذلؽ مذهب الشافعل، ورجَّ

 بعؿد.

  وإن كان الؼتؾ بغقر محدد مؿا يغؾب طىل الظـ حصقل الزهقق بف طـد

د  طؿًدا أيًضا، وهق ققل الـخعل، والزهري، وابـ سقريـ، استعؿال: فنكف ُيعَ 

ومحاد، وطؿرو بـ ديـار، وابـ أبل لقىل، ومالؽ، والشافعل، وأمحد، وإسحاق، 

 ﴾ڻ  ڻ ڻ ڻ ں ں  ڱ﴿وأبل يقسػ، ومحؿد: لؼقلف تعاىل: 

: ولحديث أكس أنَّ [178البؼرة:] ﴾ک ک ک ڑ          ڑ﴿، وققلف: [33اإلسراء:]

ا قت قتؾف  ؾ جارية بحجر... الحديث متػؼ طؾقف، وفقف أنَّ رسقل اهلل يفقديًّ

بذلؽ.
(1)

 

  ،وقال الحسـ: ٓ ققد يف ذلؽ. وُروي ذلؽ طـ الشعبل، وقال ابـ الؿسقب

 وططاء، وصاوس: العؿد ما كان بالسالح.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1163برقؿ ) البؾقغسقليت يف  (1)



 166  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

   وقال أبق حـقػة: ٓ ققد يف ذلؽ: إٓ أن يؽقن قتؾف بالـار. وطـف يف مثؼؾ

أٓ إنَّ يف قتقؾ طؿد الخطن، قتقؾ السقط، »: واحتج بؼقلف الحديد روايتان، 

اه «والعصا، والحجر مائة مـ اإلبؾ... ، فلوجب فقف الدية دون الؼصاص، وسؿَّ

طؿد الخطن: وٕنَّ العؿد ٓ يؿؽـ اطتباره بـػسف، فقجب ضبطف بؿظـتف، وٓ 

فقجب  يؿؽـ ضبطف بؿا يؼتؾ غالبًا: لحصقل العؿد بدوكف يف الجرح الصغقر:

 ضبطف بالجرح.

ا اْلَحِديُث، َفَؿْحُؿقٌل َطَؾك الْ يف الرد طؾقف:   قال ابً قدامة ُؿثَْؼِؾ ـَأمَّ

ْقَط، َوَقَرَن بِِف اْلَحَجرَ  َكَُّف َذَكَر اْلَعَصا َوالسَّ
ِ
ِغقِر: ٕ ُف َأَراَد َما ُيْشبُِفُفَؿا. َفَدلَّ : الصَّ  َطَؾك أَكَّ

ـُ َضبْطُ 
َٓ ُيْؿؽِ ـُ ُحُصقَل اْلَغَؾبَِة  ُف.َوَقْقُلُفْؿ:  َمْؿـُقٌع: َفنِكَّـَا ُكقِجُب اْلِؼَصاَص بَِؿا َكتَقَؼَّ

َٓ  :بِِف، َوإَِذا َشَؽْؽـَا ُف  َكَّ
ِ
، َوَصِغقُر اْلُجْرِح َقْد َسبََؼ اْلَؼْقُل فِقِف، َوٕ ؽِّ َلْؿ ُكقِجبُْف َمَع الشَّ

هاَؾُف بِالـَّاِر، أَْو بُِؿثَْؼِؾ اْلَحِديِد.َيِصح  َضبُْطُف بِاْلُجْرِح، بَِدلِقِؾ َما َلْق َقتَ 
(1)

 

 إشا نطب٘ بايعكا، ٚايػٛط، ٚاؿذط ايكػري؟ ص:4ط َػأي١

َأْن َيْضِرَبُف بُِؿثَْؼٍؾ  :الـَّْقُع الثَّاكِل (11/449 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة

ِغقِر، َأْو َيْؾُؽَزُه بِقَدَ  ْقِط، َواْلَحَجِر الصَّ ْيِف فِل َمْؼتٍَؾ، َأْو فِل َحاِل َصِغقٍر، َكاْلَعَصا، َوالسَّ

ـْ الَؿْضُروِب: َلَؿَرضٍ 
ـٍ ُمْػِرِط اْلَحرِّ  ،َضْعٍػ مِ َأْو اْلبَْردِ،  ،َأْو ِصَغٍر، أَْو فِل َزَم

ْرَب َحتَّك َقتََؾُف بَِؿا َيْؼتُُؾ َغالِبًا، َفِػقِف اْلَؼَقُد: َر الضَّ ْرَبُة، َأْو َكرَّ  بَِحقُْث َتْؼُتُؾُف تِْؾَؽ الضَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (11/334-348 ،)البقان (6/36-37 )الشرح الؿؿتع (11/446-455 )الؿغـلاكظر:  (1)

السقؾ ( 887)صإوسط (13/73). 



َٜات ٔنَتاُب َٓا  167 اِئذ

 
ْرَب بُِؿثَْؼٍؾ َكبِقٍر. ُف َقتََؾُف بَِؿا َيْؼتُُؾ مِثُْؾُف َغالِبًا، َفَلْشبََف الضَّ َكَّ

ِ
ـْ َهَذا الـَّْقِع َلْق َطَصَر  ٕ

َومِ

 َفَعَؾقِْف اْلَؼَقُد. :ُخْصقَتَُف َطْصًرا َشِديًدا َفَؼتََؾُف بَِعْصٍر َيْؼتُُؾ مِثُْؾُف َغالِبًا

ـْ َكذَ  قال: َّٓ َوإِْن َلْؿ َيُؽ َيُة، إ لَِؽ فِل َجِؿقِع َما َذَكْرَكاُه، َفُفَق َطْؿُد اْلَخَطنِ، َوفِقِف الدِّ

ُؿ  َٓ ُيتََقهَّ ا  ْصبَِع فِل َغقِْر َمْؼتٍَؾ، َوَكْحِق َهَذا مِؿَّ
ْرَبِة بِاْلَؼَؾِؿ َواإْلِ ا، َكالضَّ َأْن َيْصُغَر ِجدًّ

 َ
ِ
َٓ دَِيَة: ٕ ُف بِاْلَؽبِقِر، َوَلْؿ ، كَُّف َلْؿ َيُؿْت بِفِ اْلَؼتُْؾ بِِف، َفاَل َقَقَد فِقِف، َو َوَكَذلَِؽ إْن َمسَّ

َيَة إكََّؿا َتِجُب بِاْلَؼتِْؾ، َوَلقَْس َهَذا بَِؼتٍْؾ. َنَّ الدِّ
ِ
هاَيْضِرْبُف بِِف: ٕ

(1)
 

ََْؿِؼ إْػإ، ؾُات؟ ص:5ط َػأي١  إشا َٓع خطٚز 

َأْن َيْؿـََع ُخُروَج  الـَّْقُع الثَّالُِث: (11/455 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة

َُا:َكَػِسِف، َوُهَق َضْرَباِن:  ُٖ أَْن َيْجَعَؾ فِل ُطـُِؼِف ِخَراَصًة، ُثؿَّ ُيَعؾَِّؼُف فِل َخَشبٍَة َأْو  َأَسُس

َْرِض، َفقَْختَـُِؼ َوَيُؿقُت، َفَفَذا َطْؿدٌ  ْٕ ـْ ا َسَقاٌء َماَت فِل  ،َشْلٍء، بَِحقُْث َيْرَتِػُع َط

َنَّ َهَذا َأْوَحك َأْكَقاِع الْ  :ِؼَل َزَمـًااْلَحاِل َأْو بَ 
ِ
ـْ ـْ خَ ٕ

ِؼ، َوُهَق الَِّذي َجَرْت اْلَعاَدُة بِِػْعؾِِف مِ

ـْ الْ 
ةِ فِل الؾ ُصقِص َوَأْشبَاِهِفْؿ مِ َٓ .ـاْلُق ـَ ْٔٞ: ُؿْػِسِدي َأْن َيْخـَُؼُف َوُهَق  َٚايٖهِطُب ايٖجا

َْرِض بِقََدْيِف، َأْو مِـِْدي ْٕ ِف بِِقَساَدةٍ، َأْو َشْلٍء َيَضُعُف َطَؾك فِقِف غؿَّ ٍؾ، َأْو َحبٍْؾ، َأْو يَ َطَؾك ا

ًة َيُؿقُت فِل مِثْؾَِفا  َوَأْكِػِف، أَْو َيَضَع َيَدْيِف َطَؾقِْفَؿا َفقَُؿقَت، َفَفَذا إْن َفَعَؾ بِِف َذلَِؽ ُمدَّ

،  َوبِِف َقاَل  َفُفَق َطْؿٌد فِقِف اْلِؼَصاُص. :َفَؿاَت  ،َغالِبًا ـُ َطبْد اْلَعِزيِز، َوالـََّخِعل  ُطَؿُر ْب

َٓ َيُؿقُت فِل مِثْؾَِفا َغالِبًا ةٍ  ، َوإِْن َفَعَؾُف فِل ُمدَّ افِِعل  َفُفَق َطْؿُد اْلَخَطنِ،  :َفَؿاَت  ،َوالشَّ

ُؿ الْ  َٓ ُيتََقهَّ ، بَِحقُْث 
َّٓ َأْن َيُؽقَن َذلَِؽ َيِسقًرا فِل اْلَعاَدةِ ، َفاَل ُيقِجُب َؿْقُت مِـْفُ ـإ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (13/73.)إوسط (11/337-338 )البقانواكظر كحق ذلؽ يف  (1)



 168  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

ُف بَِؿـِْزَلِة لَ   َكَّ
ِ
َكَُّف ـَوإِْن َخـََؼُف، َوَتَرَكُف ُمتََللِّ  ْؿِسِف.ـَضَؿاًكا: ٕ

ِ
ًؿا َحتَّك َماَت، َفِػقِف اْلَؼَقُد: ٕ

ـْ ِسَراَيِة ِجـَاَيتِِف، َفُفَق َكالْ 
، ُثؿَّ ـَماَت مِ َس َوَصحَّ ـْ ِسَراَيِة اْلُجْرِح، َوإِْن َتـَػَّ

 َؿقِِّت مِ

ُف َلْؿ َيُؿْت مِـُْف، َفَلْشبََف َما َلْق اْكَدَمَؾ اْلُجْرُح  َنَّ الظَّاِهَر َأكَّ
ِ
ُثؿَّ  ،َماَت، َفاَل َقَقدِ: ٕ

ه.اَماَت 
(1)

 

ْٕ آخَط ع٢ً قتٌ ؾدل، ؾكتً٘؟ ص:6ط َػأي١  إشا أنطٙ إْػا

 إكراه الرجؾ طىل قتؾ إكسان مسؾؿ ٓ يبقح لف ذلؽ بآتػاق، قالف ابـ رجب.

 ىل َمـ الؼقد إذا قتؾف الؿؽَره؟ طىل أققال:واختؾػ العؾؿاء ط

  مـفؿ مـ قال: الؼقد طىل الؿؽِره الؿتسبب: ٕنَّ الؿؽَره ٓ قصد لف، بؾ هق

كألة يف يد الؿؽِره. وهذا ققل أبل حـقػة، ومحؿد بـ الحسـ، والشافعل يف 

 ققل.

 ف ذلؽ. ومـفؿ مـ قال: الؼقد طىل الؿؽَره الؿباشر فؼط: ٕنَّ اإلكراه ٓ يبقح ل

 .السقؾوهق ققل زفر، وبعض الحـابؾة، واختاره الشقكاين يف 

طىل سػؽ  اإلقدام: الؿسؾؿ معصقٌم بعصؿة اإلسالم، فال يجقز  فقال

دمف لؿجرد اإلكراه، بؾ طىل مـ ُصؾِب مـف ذلؽ أن يؿتـع ولق خشل طىل كػسف 

يجعؾ كػس الؼتؾ: فضاًل طؿا دوكف، فؾقس لف أن يطؾب حقاة كػسف بؿقت غقره، و

ا فؼد أقدم إقدامً  :أقدم طىل قتؾف مع تؿؽـف مـ الؽػالؿسؾؿ فداء لـػسف، فنذا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (13/81.)إوسط (11/338- )البقانواكظر كحق ذلؽ يف  (1)



َٜات َٓا  169 ٔنَتاُب اِئذ

 
وأما إذا مل يتؿؽـ مـ الؽػ بقجف مـ  ،فاستحؼ أن يؼتص مـف ،يخالػ الشرع

 ،ثؿ يلخذ بقده فقضرب هبا طـؼ رجؾ ،ا يف يدهه لف سقػً كلن يضع الؿؽرِ  ،القجقه

ولقس  ،ة لفلٕكف صار كأ :ه لفرِ الؿؽْ  فال شؽ وٓ ريب أن الؼصاص هاهـا طىل

 ه.اطىل مـ وقع طؾقف اإلكراه ٓ ققد وٓ دية

 .وقال أبق يقسػ: ٓ يجب طىل واحد مـفؿا الَؼقد، بؾ فقف الدية 

، واهلل أطؾؿ.شُفس، ًانشٌكاَي قٌلُ -واهلل أطؾؿ- ًانصحيح
(1)

 

إشا ؾٗس ضدالٕ ع٢ً ضداٌ مباا ٜٛداب ايكتاٌ، َؾُكٔتاٌ، ثاِ أناصبا         ص:7ط َػأي١

 ؿػُٗا؟أْ

  :مذهب أمحد، والشافعل أهنؿا إن اطترفا بؽذهبؿا، وتعؿدا الؼتؾ ضؾًؿا

 فقؼادان بف.

 .ومذهب أبل حـقػة أكف ٓ قصاص: ٕكف تسبب غقر مؾجئ، كحػر البئر 

، واهلل أطؾؿ.ًانصحيح انقٌل األًل
(2)

 

 نابط قتٌ ؾب٘ ايعُس. ص:8ط َػأي١

يغؾب طىل الظـ ؾف، وٓ هق أن يؼصد مـ يعؾؿف آدمقًّا معصقًما بؿا يؼتؾ مث

الؿقت بف.
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الؼقاطد (2/371 )جامع العؾقم والحؽؿ (11/355- )البقان (11/455 )الؿغـلاكظر:  (1)

 (.-887)ص قؾالس (6/52 )الشرح الؿؿتع( 287ٓبـ رجب )ص

  (34/157.)مجؿقع الػتاوى (11/456 )الؿغـلاكظر:  (2)

  (6/38-39.)الشرح الؿؿتعاكظر:  (3)



 175  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
 سهِ ٖصا ايكتٌ. ص:9ط َػأي١

ك أيًضا طؿد الخطن، وخطل العؿد، ويسؿك بذلؽ ٕكف تعؿد  شبف العؿد يسؿَّ

 الػعؾ وأخطل يف الؼتؾ.

  فالجؿفقر طىل طدم الؼقد فقف، والدية طىل العاقؾة، واستدلقا بحديث

بطـفا، الؿرأتقـ التل ضربت إحدامها إخرى بعؿقد فسطاط، فؼتؾتفا وما يف 

 الدية طىل العاقؾة، دل طىل أكف لقس بعؿٍد لف أحؽامف. فجعؾ الـبل 

 .وجعؾ مالؽ هذا الؼسؿ مـ العؿد، وجعؾف مقجبًا لؾؼصاص 

 .وقال أبق بؽر الحـبظ، وابـ شبرمة: الدية طىل الؼاتؾ 

، واهلل أطؾؿ.انصحيح انقٌل األًلً
(1)

 

 نابط قتٌ اـطإ. ص:11ط َػأي١

(: وأمجعقا طىل أنَّ الؼتؾ الخطل أن 145)ص اإلمجاعيف   قال ابً امليذر

 هيريد يرمل الشلَء فقصقب غقره.ا

ومـف أيًضا طـد أهؾ العؾؿ أنَّ يظـ إكساًكا كافًرا فقؼتؾف، فقتبقـ أكف مممـ،  ُ :قهد

ومـف أيًضا: أْن تـػؾت مـف آلة الؼتؾ طىل إكسان بغقر قصد مـف، ومـف: أن يتسبب يف 

يباشر الؼتَؾ إكساٌن غقُره.قتؾ إكسان بغقر قصد: حقث ٓ 
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (11/463.)الؿغـلاكظر:  (1)

  (13/75.)إوسط (25/22 )مجؿقع الػتاوى (11/464-465 )الؿغـلاكظر:  (2)



َٜات َٓا  171 ٔنَتاُب اِئذ

 
ّْا ؾأقاب غريٙ؟ ص:11ط َػأي١  إشا أضاز إٔ ٜكتٌ إْػا

ًما، َفَؼتََؾ  (11/464 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة َوإِْن َقَصَد فِْعاًل ُمَحرَّ

، َفُفَق َخَطٌل آَدمِقًّا، مِثَْؾ َأْن َيْؼِصَد َقتَْؾ َبِفقَؿٍة، َأْو آَدمِقًّا َمْعُصقًما، َفقُِصقَب َغقَْرُه، َفقَْؼتَُؾفُ 

ُف َلْؿ َيْؼِصْد َقتَْؾُف. َكَّ
ِ
. َأْيًضا: ٕ افِِعلِّ ـُ الْ  َوَهَذا َمْذَهُب الشَّ ُؿـِْذِر: َأْجَؿَع ـَوَكَذلَِؽ َقاَل اْب

امِل َشقْئًا،  ـْ َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ َطَؾك َأنَّ اْلَؼتَْؾ اْلَخَطَل أَْن َيْرمَِل الرَّ
ـْ َكْحَػُظ َطـُْف مِ ُكؾ  َم

 هاِصقَب َغقَْرُه.َفقُ 

: وهق مـصقص اإلمام اإلكصافولؾحـابؾة ققٌل أن هذا طؿد، قال صاحب 

 .أمحد 

، وقال: هق يعتبر طؿًدا: ٕكف ٓ شؽ أكف ورجح ذلؽ اإلمام ابـ طثقؿقـ 

 قصد جـايًة طىل آدمل معصقم، وٓ فرق طـد اهلل أن يؼتؾ زيًدا، أو طؿًرا.

طلٍ، واهلل أطؾؿ.َخ  ُؾ تْ أكف قَ  يظيس: قال أتٌ عثد اهلل غفس اهلل نو
(1)

 

ُّا يف زاض اؿطب ٜعٓ٘ ناؾّطا؟ ص:12ط َػأي١  إشا قتٌ َػً

وه خطًل، واختؾػقا هؾ يف ذلؽ الدية أم ٓ؟  تؼدم أنَّ أهؾ العؾؿ طد 

  ،فذهب مجٌع مـفؿ إىل أكف لقس فقف الدية، وهذا ققل ططاء، ومجاهد

يف الؿشفقر طـف،  وطؽرمة، وقتادة، وإوزاطل، والثقري، وأبل ثقر، وأمحد

 وأبل حـقػة وغقرهؿ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/469.)اإلكصاف (6/45 )الشرح الؿؿتعاكظر:  (1)



 172  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
 ڄ ڦ ڦ ڦ     ڦ ڤ ڤ ڤ          ڤ ٹ﴿واستدلقا بؼقلف تعاىل: 

، ومل يذكر الدية، وَتْرُكف لفا يف هذا الؼسؿ مع ذكرها يف الذي [92الـساء:] ﴾ڄ

 قبؾفا وبعده ضاهر أهنا غقر واجبة.

 أمحد يف وذهب بعضفؿ إىل أنَّ فقف الدية، وهق ققل مالؽ، والشافعل، و

        ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ  ڀ ڀ﴿رواية: لؼقلف تعاىل: 

 .[92الـساء:] ﴾ٹ ٹ     ٿ ٿ

، ومقضع الخالف فقؿا إذا كان أهؾف كػاًرا، وكان ًانصحيح انقٌل األًل

مسؾًؿا، وأما إن كان أهؾف مممـقـ: فتجب لفؿ الدية كؿا هق ضاهر مـ أية، 

أطؾؿ. واهلل
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (11/465.)الؿغـلاكظر:  (1)



َٜات َٓا  173 ٔنَتاُب اِئذ

 
ـْ َسُؿَرَة  (0051)  َقا َوَط

ِ
ـَاهُ »: ملسو هيلع هللا ىلصَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ـْ َقَتَؾ َطْبَدُه َقَتْؾ ـْ َم ، َوَم

ـَاهُ  ـْ ِرَواَيِة «َجَدَع َطْبَدُه َجَدْط
، َوُهَق مِ ـَُف التِّْرمِِذي  . َرَواُه َأْحَؿُد َوإَْرَبَعُة، َوَحسَّ

ـْ  ـِ البَْصِريِّ َط  .اْخُتؾَِػ فِل َسَؿاِطِف مِـْفُ  َسُؿَرَة، َوَقدِ الَحَس

ـَاهُ »: َوفِل ِرَواَيِة َأبِل َداُود َوالـََّسائِل   ـْ َخَصك َطْبَدُه َخَصْق َح الَحاكُِؿ َهِذِه «َوَم . َوَصحَّ

َياَدَة. الزِّ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 ٌٖ ٜكتٌ اؿط إشا قتٌ عبّسا؟ ص:1ط َػأي١

 أنَّ العبد إذا قتؾ الحر ُقتؾ بف، واختؾػقا فقؿا إذا قتؾ الحُر أمجع العؾؿاء طىل

 طبًدا، هؾ ُيؼاد بف أم ٓ؟

  فذهب مجفقر العؾؿاء إىل أنَّ الحر ٓ يؼاد بالعبد، ُروي هذا الؼقل طـ طؿر

بلساكقد تصؾح لؾتحسقـ، وجاء طـ أبل بؽر، وطظ بلساكقد ضعقػة، وهق ققل 

يز، وطؽرمة، وطؿرو بـ ديـار، ومالؽ، الحسـ، وططاء، وطؿر بـ طبدالعز

 والشافعل، وأمحد، وإسحاق، وأبل ثقر وغقرهؿ.

ٓ »، وبحديث: [178البؼرة:] ﴾گ گ گ   گ﴿واستدلقا بؼقلف تعاىل: 

. وققل ( مـ حديث ابـ طباس 3/133، أخرجف الدارقطـل )«يؼتؾ حرٌّ بعبد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، والترمذي 8/21(، والـسائل )4516( )4515(، وأبقداود )5/15. أخرجف أمحد )نعٝـ (1)

(، وإسـاده ضعقػ: ٕن الحسـ مل يسؿع مـ 4/367(، والحاكؿ )2663(، وابـ ماجف )1414)

 سؿرة غقر حديث العؼقؼة.



 174  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

(، 9/295ة ): مـ السـة أن ٓ يؼتؾ حر بعبد. أخرجف ابـ أبل شقبطظ  

 (.3/134والدارقطـل )

  ،وذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل أكف يؼتؾ بف، وهق ققل سعقد بـ الؿسقب

والـخعل، وقتادة، والثقري، وأصحاب الرأي، والظاهرية، وجاء طـ طظ،وابـ 

 مسعقد بنسـاد ضعقػ.

، وبحديث ابـ [45الؿائدة:] ﴾﮳ ﮲﴿واسُتِدل لفذا الؼقل بؼقلف تعاىل: 

 -وسقليت- ، وبحديث طظ «الـػس بالـػس» أول الباب الذي يف مسعقد 

 ، وبحديث سؿرة الذي يف الباب.«الؿممـقن تتؽافل دماؤهؿ»

وهذا الؼقل رجحف اإلمام القادطل، واإلمام ابـ طثقؿقـ رمحة اهلل طؾقفؿا، 

 ، واهلل أطؾؿ.يظيس ننافقؿا  انصٌابوهق 

 جؿقع الػتاوىمثؿ رأيت شقخ اإلسالم قد صحح هذا الؼقل كؿا يف 

وأية التل ذكروها ٓ تػقد تخصقص أدلتـا، بؾ هل مـ ذكر ، (14/85-86)

بعض أفراد العام، وهؿ ٓ يؼقلقن بخصقصفا يف مجقع صقرها الؿذكقرة فقفا، 

ب  وحديثفؿ فقف جقيبر وهق متروٌك، وأثر طظ فقف جابر الجعػل وهق متروك وقد ُكذِّ

.أطؾؿ لصـعاين، والشـؼقطل، وغقرهؿ، واهللوقد رجح الؼقل إول الشقكاين، وا
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (8/34-35 ،)ســ البقفؼل (9/356 ،)ابـ أبل شقبة (11/473 ،)الؿغـلاكظر:  (1)

الؿحىل ،سبؾ السالم ،السقؾ ،إضقاء ،البقان (11/358- ،)الشرح الؿؿتع 

(6/44 )إوسط (13/48). 



َٜات َٓا  175 ٔنَتاُب اِئذ

 
 ايػٝس ٌٖ ٜكتٌ إشا قتٌ عبسٙ؟ ص:2ط َػأي١

  :گ   گ﴿أكثر أهؾ العؾؿ طىل أكف ٓ يؼتؾ بعبده: ٕكف مؾؽف، ولؼقلف تعاىل 

 .[178البؼرة:] ﴾گ گ

  ،وذهب بعضفؿ إىل أكف يؼتؾ بف، وهق ققل الـخعل، والحؽؿ، وداود

 ، والبخاري.والثقري يف أحد ققلقف، وطظ بـ الؿديـل

 واختاره شقخ اإلسالم، وققده بؿا إذا اختار ذلؽ الحاكؿ: ٕكف ولقف.

واستدلقا بحديث سؿرة الذي يف الباب، وبالعؿقمات القاردة كؿا تؼدم، 

، واهلل أطؾؿ.انقٌل أقسبوهذا 
(1)

 

 ايككام َٔ اؿط ؾُٝا دٓاٙ ع٢ً ايعبس ؾُٝا زٕٚ ايٓؿؼ. ص:3ط َػأي١

ٓ قصاص طىل الحرِّ يف ذلؽ، كؼؾ  كؼؾ بعضفؿ اإلمجاع وطدم الخالف أكف

 ذلؽ أبق ثقر وابـ الؿـذر، وابـ قدامة، وغقرهؿ.

والقاقع وجقد الخالف، فؼد خالػ ابـ أبل لقىل، وداود، وابـ حزم، فؼالقا 

: ولحديث «الؿممـقن تتؽافل دماؤهؿ»: بالؼصاص يف مجقع إطضاء: لؼقلف 

، واهلل أطؾؿ.انقٌل أقسب، وهذا «ومـ جدع طبده جدطـاه»سؿرة: 
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجؿقع  (9/353- )ابـ أبل شقبة (2/249 )تػسقر الؼرصبل (11/475 )الؿغـلاكظر:  (1)

 . (13/49)إوسط (14/85-86 )الػتاوى

  (13/51.)إوسط (2/247 )الؼرصبل (11/475 )الؿغـلاكظر:  (2)



 176  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
 ايككام بني ايعبٝس. ص:4ط َػأي١

  أكثر أهؾ العؾؿ طىل أنَّ الؼصاص يجري بقـ العبقد يف الـػقس، وفقؿا دون

الـػقس كؿا يجري بقـ إحرار، سقاء اتػؼت أثؿاهنؿ أو اختؾػت: لؼقلف تعاىل: 

 .﴾گ گ﴿

  وخالػ ططاء، وأمحد يف رواية، فؼآ: إذا مل تتساَو الؼقؿة: فال قصاص يف

قس. وقال بذلؽ فقؿا دون الـػقس الشعبل، والـخعل، والثقري، وأبق الـػ

، كؿا يف مصـػ ابـ أبل شقبة، حـقػة. وثبت هذا الؼقل طـ ابـ مسعقد 

 ٓبـ الؿـذر. إوسطو

أنَّ الؼصاص بقـفؿ جاري يف الـػقس، وفقؿا دون  ًانصحيح قٌل اجلًيٌز

الـػقس، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (13/61.)إوسط (2/249 )الؼرصبل (11/475-476 )الؿغـلاكظر:  (1)



َٜاتٔن َٓا  177 َتاُب اِئذ

 
ـِ  (0050) ـْ ُطَؿَر ْب   الَخطَّاِب َوَط

ِ
َٓ »َيُؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َسِؿْعت َرُسقَل اهلل

ـُ َماَجفْ  ،َوالتِّْرمِِذي   ،. َرَواُه َأْحَؿدُ «ُيَؼاُد الَقالُِد بِالَقَلدِ  ـُ الَجاُرودِ  ،َواْب َحُف اْب  ،َوَصحَّ

، َوَقاَل التِّْرمِذِ  ُف ُمْضَطِرٌب.َوالبَقَْفِؼل  : إكَّ ي 
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 إشا قتٌ ايٛايس ٚيسٙ، ؾٌٗ ٜكتٌ ب٘؟ ص:1ط َػأي١

  أكثر أهؾ العؾؿ طىل أنَّ القالد ٓ يؼتؾ بالقلد، وهق الذي قضك بف طؿر بـ

، وهق ققل أصحاب الؿذاهب إربعة، وإسحاق، وإوزاطل، الخطاب 

: وٕكف «أكت ومالؽ ٕبقؽ»ب، وحديث: والثقري، واستدلقا بحديث البا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، مـ صريؼ حجاج بـ 2662(، وابـ ماجف )1455(، والترمذي )1/49. أخرجف أمحد )سػٔ (1)

حجاج وتدلقسف، وقد طـعـ. وتابعف ابـ  أرصاة طـ طؿرو بـ شعقب بف. وإسـاده ضعقػ: لضعػ

(، وصرح بالتحديث ولقس بشلء، فؼد قال أبقحاتؿ: مل يسؿع ابـ لفقعة 1/22لفقعة طـد أمحد )

والبقفؼل (، 788)مـ طؿرو بـ شعقب شقًئا. وتابعفؿا محؿد بـ طجالن، رواه ابـ الجارود 

فقف قصة. وهذا اإلسـاد (، بنسـاد حسـ طـ محؿد بـ طجالن طـ طؿرو بـ شعقب بف. و8/38)

 ضاهره الحسـ. 

وقد رواه يحقك بـ سعقد إكصاري طـ طؿرو بـ شعقب طـ طؿر، فذكر قصة قتؾ القالد لقلده 

لقس »وقضك طؾقف طؿر بالدية ومل يؼِض بؼتؾف، ولؽـ مل يذكر الحديث الؿرفقع، وذكر حديث 

 قرمها. وغ(، 11/358)وابـ أبل شقبة (، 2/867)أخرجف مالؽ  «لؼاتؾ شلءٌ 

(، بنسـاد حسـ طـ مجاهد طـ طؿر فذكره. 1/16ولحديث طؿر صريؼ أخرى، أخرجف أمحد )

 .وإسـاده ضعقػ: ٕن مجاهًدا مل يدرك طؿر 

 َلٌ شايد مو حدِث ابو عباس:

(، ويف إسـاده سعقد بـ بشقر وهق صالح يف الشقاهد. فالحديث حسـ 4/369أخرجف الحاكؿ )

  (2214 .)اإلرواءيف  إلبايناإلمام  بؿجؿقع هذه الطرق، وقد صححف
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 السبب يف وجقد آبـ. 

  :وقال مالؽ يف رواية، وابـ كافع، وابـ طبدالحؽؿ، وابـ الؿـذر: يؼتؾ بف

ان، مسؾؿان مـ  لظاهر آي الؼرآن، وإخبار الؿقجبة لؾؼصاص: وٕهنؿا ُحرَّ

 أهؾ الؼصاص: فقجب أن يؼتؾ كؾ واحد مـفؿا بصاحبف.

 ؾف حذًفا بالسقػ وكحقه: مل يؼتؾ بف، وإن ذبحف، أو قتؾ وقال مالؽ: إن قت

 قتاًل ٓ يشؽ يف أكف َطَؿَد إىل قتؾف دون تلديبف: ُأققد بف.

، وطؾقف فتقى أكثر الؿحؼؼقـ.انقٌل األًلهق  ًانصحيح
(1)

 

 اؾس َٔ ٔقَبٌ األب، َٚٔ ٔقَبٌ األّ. ص:2ط َػأي١

 بؾة، حؽؿف كحؽؿ إب: ٕنَّ الجد أٌب مـ الجفتقـ، هذا مذهب الحـا

إن ابـل هذا سقد، ولعؾ اهلل أن »والشافعقة وغقرهؿ. ويدل طىل ذلؽ حديث: 

 «يصؾح بف بقـ فئتقـ طظقؿتقـ مـ الؿسؾؿقـ

  .ًانقٌل األًل أقسبوخالػ الحسـ بـ حل، فجعؾ طىل الجد الَؼَقد ،

أطؾؿ. واهلل
(2)

 

 األّ إشا قتًت ٚيسٖا؟ ص:3ط َػأي١

 ٕب ٓ تؼتؾ بقلدها، مذهب الحـابؾة، وهق الؿشفقر طـ أمحد أنَّ إم كا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (13/57)إوسط (11/318 )البقان (11/483 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (11/319-.)البقان (11/484 )الؿغـلاكظر:  (2)



َٜات َٓا  179 ٔنَتاُب اِئذ

 
ٓ يؼتؾ »وهق مذهب الشافعقة: ٕنَّ إم أحد القالديـ، فقشؿؾفا الحديث: 

 : وٕنَّ حؼفا طظقؿ كحؼ إب، أو أطظؿ.«القالد بقلده

  ،ًانصحيح وطـ أمحد رواية أهنا تؼاد بالقلد: ٕهنا لقس لفا وٓية طؾقف كإب

.انقٌل األًل
(1)

 

ُٜكتٌ ايٛيس بايٛايس؟ ص:4ط َػأي١  ٌٖ 

 قتؾ القلد أحد أبقيف: ُقتِؾ هبؿا طـد طامة أهؾ العؾؿ: ٕنَّ إدلة الؿقجبة  إذا

 لؾؼصاص تشؿؾف، وٓ دلقؾ يخرجف مـفا، وقد ُكِؼؾ يف ذلؽ اإلمجاع.

  وطـ أمحد رواية أكف ٓ ُيؼاد بف: ٕكف مؿـ ٓ تؼبؾ شفادتف لف بحؼ الـسب: فال

ح الؼقل إول.يؼتؾ بف، كإب مع ابـف، وردَّ ابـ قدامة هذا الؼ قل، ورجَّ
(2)

 

 يٛ قتٌ أسس األبٜٛٔ قاسب٘؟ ص:5ط َػأي١

ـِ َصاِحبَُف،  (11/486 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة ََبَقْي ْٕ َوَلْق َقتََؾ أََحُد ا

َكَُّف َلْق َوَجَب  :َوَلُفَؿا َوَلدٌ 
ِ
َٓ َيِجُب لِْؾَقَلِد  :َلْؿ َيِجْب اْلِؼَصاُص: ٕ َلَقَجَب لَِقَلِدِه، َو

َٓ َيِجَب َلُف بِاْلِجـَاَيِة قَِصاٌص طَ  َكَُّف إَذا َلْؿ َيِجْب بِاْلِجـَاَيِة َطَؾقِْف، َفأَلَْن 
ِ
َؾك َوالِده: ٕ

ـْ  َطَؾك َغقِْرِه َأْوَلك، َوَسَقاٌء َكاَن اْلَقَلُد َذَكًرا أَْو ُأْكثَك، أَْو َكاَن لِْؾَؿْؼتُقِل َوَلٌد ِسَقاُه، َأْو َم

ُف َلْق َثبََت اْلِؼَصاُص ُيَشاِرُكُف فِل اْلِؿقَراِث  َكَّ
ِ
ٕ : ـْ َٓ  :، َأْو َلْؿ َيُؽ َلَقَجَب َلُف ُجْزٌء مِـُْف، َو

ُض. َٓ َيتَبَعَّ َكَُّف 
ِ
ـُ ُوُجقُبُف، َوإَِذا َلْؿ َيثْبُْت َبْعُضُف، َسَؼَط ُكؾ ُف: ٕ

َوَصاَر َكَؿا َلْق َطَػا  ُيْؿؽِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (11/319-.)البقان (11/484 )الؿغـلاكظر:  (1)

 . (13/59)إوسط (11/316 )البقان (11/489 )الؿغـلاكظر:  (2)
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ـْ َكِصقبِِف مِ  ل اْلِؼَصاِص َط هاـُْف.َبْعُض ُمْستَِحؼِّ

(1)
 

 .أما إذا مل يؽـ بقـفؿا ولد: فعامة أهؾ العؾؿ طىل أكف يجب الؼصاص 

  :وخالػ الزهري، وُحؽل طـ الؾقث أنَّ الرجؾ إذا قتؾ امرأتف ٓ يؼتؾ هبا

ًانصحيح قٌل ٕنَّ الـؽاح ضرٌب مـ الرق، فلشبفت أمتف. وهذا ققل باصؾ، 

، واهلل أطؾؿ.اجلًيٌز
(2)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (11/321.)البقانواكظر:  (1)

  (2/249.)الؼرصبل (11/486 )الؿغـلاكظر:  (2)



َٜات َٓا  181 ٔنَتاُب اِئذ

 
ـْ َأبِل ُجَحقْػَ  (0051) ـَ الَقْحِل  : َة َقاَل: ُقْؾت لَِعؾِلٍّ َوَط

 َهْؾ ِطـَْدُكْؿ َشْلٌء مِ

َّٓ َفْفًؿا ُيْعطِقِف اهلُل َتَعاَلك َرُجاًل  َٓ َوالَِّذي َفَؾَؼ الَحبََّة َوَبَرَأ الـََّسَؿَة، إ َغقَْر الُؼْرآِن؟ َقاَل: 

ِحقَػِة؟ َقاَل: الَعْؼُؾ فِل الُؼْرآنِ  ِحقَػِة، ُقْؾت: َوَما فِل َهِذِه الصَّ ، َوَما فِل َهِذِه الصَّ

.َٓ ُيْؼتََؾ ُمْسؾٌِؿ بَِؽافٍِر. َرَواُه الُبَخاِري  وَوفَِؽاُك إَِسقِر، 
(1)

 

ـْ َطؾِلٍّ  دَوَأْخَرَجُف َأْحَؿُد َوَأُبقَداوُ  ـْ َوْجٍف آَخَر َط
َقاَل فِقِف: ، وَ َوالـََّسائِل  مِ

تِِفْؿ َأْدَكاُهؿْ » ـُقَن َتَتَؽاَفُل دَِماُؤُهْؿ، َوَيْسَعك بِِذمَّ َٓ َيٌد َوُهْؿ  ،الُؿْمِم ـْ ِسَقاُهْؿ، َو َطَؾك َم

َٓ ُذو َطْفٍد فِل َطْفِدهِ  ـٌ بَِؽافِرٍ، َو َحُف الَحاكُِؿ.«ُيْؼَتُؾ ُمْمِم . َوَصحَّ
(2)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 ٌ املػًِ بايهاؾط.قت ص:1ط َػأي١

 إذا قتؾ الؿسؾؿ كافًرا: فنْن كان حربقًّا فال ققد طؾقف باإلمجاع.

  :وأما إن كان ذمقًّا فالجؿفقر طىل أكف ٓ يؼتؾ بف أيًضا، ويلثؿ الؿسؾؿ طىل قتؾف

وٓ يؼتؾ مسؾؿ »ٕكف معصقم الدم، واستدلقا طىل طدم الؼقد بف بحديث الباب: 

ق أكف قضك بذلؽ، وكذا ثبت الؼقل بذلؽ مـ صر . وثبت طـ طؿر «بؽافر

  (13/54.)إوسط. أخرجفا طـفؿ ابـ الؿـذر يف طـ طثؿان، وطظ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 111أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

( 2/141(، والحاكؿ )8/19(، والـسائل )4535(، وأبقداود )1/122. أخرجف أمحد )قشٝض (2)

 ، طـ طظ قس بـ طبادحدثـا يحقك، حدثـا سعقد بـ أبل طروبة، طـ قتادة، طـ الحسـ، طـ ق

 بف، وإسـاده صحقح. 
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   :وذهب الـخعل، والشعبل، وأصحاب الرأي إىل أنَّ الؿسؾؿ يؼتؾ بالذمل

قتؾ مسؾًؿا بؿعاهد، وقال:  ٕكف معصقم الدم، فقؼتؾ بف: ولحديث أنَّ الـبل 

، وهق حديث شديد الضعػ كؿا سقليت بقاكف يف آخر «تفأكا أولك مـ وفَّك بذم»

 (.1171الباب برقؿ )

 ، واهلل أطؾؿ.قٌل اجلًيٌزهق  ًانصحيح

الشعبل، والـخعل، ومثؾف الؿستلمـ طـد الجؿفقر، ووافؼ طؾقف أبق حـقػة، و

يقسػ. وخالػ أبق
(1)

 

 إٕ قتٌ ناؾْط ناؾّطا، ثِ أغًِ؟ ص:2ط َػأي١

 ف: ٕكف كان يف حال الجـاية مؿـ مذهب الحـابؾة، والشافعقة أكف يؼتص مـ

 ُيؼاد بذلؽ.

  وذهب إوزاطل، وبعض الحـابؾة رمحة اهلل طؾقفؿ إىل أكف ٓ ُيؼاد بف: ٕكف

.انصحيح، وهق «ٓ يؼتؾ مسؾؿ بؽافر»صار مسؾًؿا، ويشؿؾف الحديث: 
(2)

 

ا قتؾ مسؾًؿا: ُقتؾ بف بال خالف.الذمل إذ تهبٌّ:
(3)

 

ٝ٘ ص:3ط َػأي١  ا؟ٌٖ ٜكتٌ ايصَٞ إشا قتٌ سطب

إذا قتؾ الذمل حربقًّا: مل يؼتؾ بف بال خالف: ٕنَّ الذمل معصقم الدم، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (13/53-55.)إوسط (11/357 )البقان (11/466 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (11/357.)البقان (11/467 )الؿغـلاكظر:  (2)

(3) الؿغـل (11/471.) 



َٜات َٓا  183 ٔنَتاُب اِئذ

 
والحربل غقر معصقم الدم.
(1)

 

 قتٌ املطتس. ص:4ط َػأي١

  الؿرتد مباح الدم كالحربل، وإذا قتؾف الذمل فال يؼتؾ بف، وهق مذهب

 الحـابؾة، وأكثر الشافعقة.

 .وقال بعض الشافعقة: إذا قتؾف الذمل فػقف الؼصاص 

، واهلل أطؾؿ.انصحيحهق  ًلًانقٌل األ
(2)

 

 ٌٖ جيطٟ ايككام بني ايٛال٠ ٚضعٝتِٗ؟ ص:5ط َػأي١

ةِ  (11/485 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة َٓ َوَيْجِري اْلِؼَصاُص َبقْـ اْلُق

ـَ َتتََؽاَفُل دَِما َنَّ الُؿْممِـِق
ِ
َْخبَاِر: َوٕ ْٕ َياِت َوا ْٔ ـَ َرِطقَّتِِفْؿ: لُِعُؿقِم ا اِل َوَبقْ ُؤُهْؿ، َواْلُعؿَّ

َٓ َكْعَؾُؿ فِل َهَذا ِخاَلًفا.  هاَو

الؼصاص يف العؿال  وقد ثبت طـ أبل بؽر الصديؼ، وطؿر بـ الخطاب 

( -13/91ٓبـ الؿـذر ) إوسط(، و-18535) مصـػ طبد الرزاقكؿا يف 

 ولؾسؾطان أن يرضل الؿجـل طؾقفؿ بالؿال طىل ترك الؼصاص مـ طؿالف.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الؿغـل (11/471.) 

  (11/472.)الؿغـلاكظر:  (2)
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ـِ مَ  (0052) ـْ َأَكِس ْب ـِ  : َأنَّ َجاِرَيًة ُوِجَد َرْأُسَفا َقْد ُرضَّ الٍِؽ َوَط ـَ َحَجَرْي  ،َبقْ

ا َفَلْوَمَلْت بَِرْأِسَفا  ـْ َصـََع بِؽ َهَذا: ُفاَلٌن، ُفاَلٌن َحتَّك َذَكُروا َيُفقدِيًّ َفَسَلُلقَها: َم

 القَُفقدِ  َفُلِخذَ 
ِ
. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف،  ملسو هيلع هللا ىلصي  َفَلَقرَّ َفَلَمَر َرُسقُل اهلل ـِ ـَ َحَجَرْي َأْن ُيَرضَّ َرْأُسُف َبقْ

َوالؾَّْػُظ لُِؿْسؾٍِؿ.
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 ٌٖ ٜكتٌ ايطدٌ باملطأ٠؟ ص:1ط َػأي١

 إذا قتؾت الؿرأة رجاًل: ُتؼتؾ بف بال خالف.

 ؼتؾ هبا كذلؽ طـد طامة أهؾ العؾؿوإذا قتؾ الرجُؾ الؿرأَة: فق. 

  إٓ أنَّ بعضفؿ يؼقل: طىل أولقاء الؿرأة إذا صؾبقا الؼصاص كصػ دية ٕولقاء

الرجؾ: ٕنَّ دية الرجؾ ضعػ دية الؿرأة، قال بذلؽ الحسـ، وططاء، وجاء طـ 

، وقد جاء انقٌل األًلهق  ًانصحيح مـ صريؼقـ يصؾح هبؿا لؾتحسقـ. طظ 

 ، ويف إسـادمها ضعػ.، وطبداهلل بـ مسعقد كحق ذلؽ طـ طؿر

 وقد ذهب الجؿفقر إىل أنَّ الرجؾ يؼاص حتك فقؿا دون الـػس. 

 وخالػ أبق حـقػة، فؼال: ٓ قصاص فقؿا دون الـػس. 

 .[45الؿائدة:] ﴾﮽ ﮼ ﴿واستدل الجؿفقر بأية كػسفا 

.ًانصحيح قٌل اجلًيٌز
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 17( )1672مسؾؿ )(، و2413أخرجف البخاري ) (1)

 ابـ أبل شقبة (8/27-28 )ســ البقفؼل (2/248 )الؼرصبل (11/555 )الؿغـلاكظر:  (2)

(9/295-297 )مجؿقع الػتاوى (14/76 )إوسط (13/4347، و.) 



َٜات َٓا  185 ٔنَتاُب اِئذ

 
ـٍ  (0053) ـِ ُحَصقْ ـْ ِطْؿَراَن ْب َُكاٍس ُفَؼَراءَ  َأنَّ  :َوَط

ِ
َقَطَع ُأُذَن ُغاَلٍم  ُغاَلًما ٕ

َُكاٍس َأْغـِقَاَء، َفَلَتْقا الـَّبِلَّ 
ِ
، َفَؾْؿ َيْجَعْؾ َلُفْؿ َشقْئًا. َرَواُه َأْحَؿُد َوالثَّاَلَثُة بِنِْسـَادٍ ملسو هيلع هللا ىلصٕ

َصِحقٍح.
(1)

 

 ملستفادة من احلديثاملسائل واألحكام ا

 ٌٖ ٜكاّ ايككام ع٢ً ايكيب ٚاجملٕٓٛ؟ ص:1ط َػأي١

َٓ  (11/481 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة ُف  ـَ َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ أَكَّ َٓ ِخاَلَف َبقْ

َٓ َمْجـُقٍن، َوَكَذلَِؽ ُكؾ  َزائِِؾ اْلَعْؼِؾ بَِسبٍَب ُيْعَذُر فِقِف، مِثَْؾ  قَِصاَص َطَؾك َصبِلٍّ َو

َْصُؾ فِل َهَذا َقْقُل الـَّبِلِّ ، ُؿْغَؿك َطَؾقِْف، َوَكْحِقِهَؿاـ، َوالْ الـَّائِؿِ  ْٕ ُرفَِع اْلَؼَؾُؿ » :ملسو هيلع هللا ىلصَوا

ـْ َثََلَثةٍ  ـْ الْ  :َط ـْ الـَّائِِؿ َحتَّك َيْسَتْقِؼَظ، َوَط بِلِّ َحتَّك َيْبُؾَغ، َوَط ـْ الصَّ ـُقِن َحتَّك ـَط َؿْج

«ُيِػقَؼ 
(2)

َنَّ اْلِؼَصاَص ُطؼُ : 
ِ
بِلِّ َوٕ َوَزائِِؾ اْلَعْؼِؾ  ،قَبٌة ُمَغؾََّظٌة، َفَؾْؿ َتِجْب َطَؾك الصَّ

َكَُّفْؿ َلقَْس َلُفْؿ َقْصٌد َصِحقٌح، َفُفْؿ َكاْلَؼاتِِؾ َخَطًل. :َكاْلُحُدودِ 
ِ
 هاَوٕ

ويدل طىل ذلؽ حديث الباب أيًضا. ُ :قهد
(3)

 

كؿا ٓ يؼع  السؽران الذي فؼد طؼؾف ٓ ُيؼاد إذا قتؾ طىل الصحقح، تهبٌّ:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

معاذ بـ ( مـ صريؼ 26-8/25(، والـسائل )4595(، وأبقداود )4/438. أخرجف أمحد )قشٝض (1)

 بف، وإسـاده صحقح.  حدثـل أبل، طـ قتادة، طـ أبل كضرة، طـ طؿران بـ حصقـهشام، قال: 

 . الحديث مل يخرجف الترمذي  تهبٌّ:

 (.1584رقؿ ) البؾقغتؼدم تخريجف يف  (2)

  (11/353.)البقانواكظر:  (3)



 186  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

صالقف، ومـ قال بقققع صالقف: فنكف يؼقل بالؼقد طؾقف، وراجع الؿسللة يف كتاب  

الطالق.
(1)

 

 الدية مـ أهؾ الغالم الجاين؟ لؿاذا مل يلخذ الـبل  إطهال:

(: إن كان الؿراد بالغالم الؿذكقر 8/155) الؽبرىيف   قال البيَقي

جـاية العبد يف رقبتف، يدل واهلل أطؾؿ أنَّ  فقف الؿؿؾقك: فنمجاع أهؾ العؾؿ طىل أنَّ 

إكؿا مل يجعؾ طؾقف شقئًا: ٕكف التزم أرش جـايتف،  ملسو هيلع هللا ىلصالجـاية كاكت خطل، وأنَّ الـبل 

طىل أنَّ الجاين  فلططاه مـ طـده متبرًطا بذلؽ، وقد محؾف أبق سؾقؿان الخطابل 

ا، وكاكت الجـاية خطل، وكان طاقؾتف فؼراء، فؾؿ يجعؾ طؾقفؿ شقئًا، إما  كان ُحرًّ

لػؼرهؿ، وإما ٕهنؿ ٓ يعؼؾقن الجـاية القاقعة طىل العبد إن كان الؿجـل طؾقف 

 مؿؾقًكا، واهلل أطؾؿ.

ا، غقر بالٍغ، وكاكت جـايتف طؿًدا:  قال البيَقي: وقد يؽقن الجاين غالًما، ُحرًّ

رآه طىل  فؾؿ يجعؾ أرشفا طىل طاقؾتف، وكان فؼقًرا: فؾؿ يجعؾف يف الحال طؾقف، أو

طاقؾتف فقجدهؿ فؼراء: فؾؿ يجعؾف طؾقف: لؽقن جـايتف يف حؽؿ الخطنِ، وٓ طؾقفؿ: 

لؽقهنؿ فؼراء، واهلل أطؾؿ.اكتفك.
(2)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (11/353.)البقان (11/482 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (4/41.)معامل الســواكظر:  (2)



َٜات َٓا  187 ٔنَتاُب اِئذ

 
ِه  (0054) ـْ َجدِّ ـْ َأبِقِف َط ـِ ُشَعقٍْب َط ـْ َطْؿِرو ْب ـَ َرُجاًل  َوَط َأنَّ َرُجاًل َصَع

، َفَؼاَل: أَقِْدكِل، َفَؼاَل: َحتَّك َتبَْرَأ ُثؿَّ َجاَء إَلقِْف، ملسو هيلع هللا ىلصبَِؼْرٍن فِل ُرْكبَتِِف، َفَجاَء إَلك الـَّبِلِّ 

، َطَرْجُت 
ِ
َقْد َكَفْقُتؽ »، َفَؼاَل: َفَؼاَل: َأقِْدكِل، َفَلَقاَدُه، ُثؿَّ َجاَء إَلقِْف َفَؼاَل: َيا َرُسقَل اهلل

 «، َوبََطَؾ َطَرُجَؽ اهللُ  ، َفَلبَْعَدكَ َفَعَصْقتـِل
ِ
ـْ ملسو هيلع هللا ىلص، ُثؿَّ َكَفك َرُسقُل اهلل

: َأْن ُيْؼتَصَّ مِ

اَرُقْطـِّل  ،ُجْرٍح َحتَّك َيبَْرَأ َصاِحُبُف. َرَواُه َأْحَؿدُ  َوُأِطؾَّ بِاإِلْرَساِل. ،َوالدَّ
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، إول مـ صريؼ ابـ إسحاق، والثاين مـ 3/88(، والدارقطـل )2/217. أخرجف أمحد )نعٝـ (1)

صريؼ ابـ جريج، كالمها طـ طؿرو بـ شعقب بف. وابـ إسحاق وابـ جريج مدلسان ومل يصرحا 

 بالسؿاع، بؾ قال البخاري طـ ابـ جريج: مل يسؿع مـ طؿرو بـ شعقب. 

أبعدك اهلل أكت »: و بـ شعقب قال قال رسقل اهلل وقد خالػفؿا أيقب فرواه طـ طؿر

(، 3/95ومـ صريؼف الدارقطـل )(، 17988)كذا ذكره مختصًرا. أخرجف طبدالرزاق  «طجؾت

. فالراجح  (17991مصـػ طبدالرزاقوقد رواه كذلؽ أيًضا ابـ جريج كؿا يف  ًٓ ( وذكره مطقَّ

 سقؾف غالبفا معضؾة، واهلل أطؾؿ. يف هذه الطريؼ أهنا مـ مراسقؾ طؿرو بـ شعقب، ومرا

 ولؾحديث شاهد طـ جابر بـ طبداهلل:

( 3/89(، والدارقطـل )13/111(، ومـ صريؼف ابـ الؿـذر )9/369أخرجف ابـ أبل شقبة )

طـ ابـ طؾقة طـ أيقب طـ طؿرو بـ ديـار طـ جابر بف، بـحق حديث طؿرو بـ شعقب طـ أبقف طـ 

 ق أمحد بـ طبدوس: ما جاء هبذا إٓ أبق بؽر، وطثؿان.جده. قال الدارقطـل طؼبف: قال أب

قال الدارقطـل: أخطل ابـا أبل شقبة، وخالػفؿا أمحد بـ حـبؾ وغقره طـ ابـ طؾقة طـ أيقب طـ 

 طؿرو مرساًل، وكذلؽ قال أصحاب طؿرو بـ ديـار طـف، وهق الؿحػقظ مرساًل.

ؿرو بـ ديـار طـ محؿد بـ ثؿ أسـد مـ صريؼ معؿر طـ أيقب، ومـ صريؼ ابـ جريج طـ ط

ح الؿرسؾ أيًضا أبق زرطة كؿا يف صؾحة بـ يزيد طـ الـبل  ٓبـ أبل حاتؿ  العؾؾ، ورجَّ

 (.13/111(، ومقسك بـ هارون الحؿال، وتابعف ابـ الؿـذر كؿا يف إوسط )1/463)

 ومحؿد بـ صؾحة مل يسؿع مـ أحٍد مـ الصحابة: فؿرسؾف معضؾ. ُ: قهد

 ر صريؼ أخرى:ولؾحديث طـ جاب

  =( مـ صريؼ يعؼقب بـ محقد بـ كاسب طـ 8/67(، والبقفؼل )3/88أخرجفا الدارقطـل )



 188  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 تأخري ايككام َٔ اؾطٚح ست٢ ٜٓسٌَ اؾطح. ص:1ط َػأي١

 ر العؾؿاء طىل أنَّ الؼصاص ٓ يجقز إٓ بعد اكدمال الجرح، وهق ققل مجفق

الـخعل، والثقري، وأبل حـقػة، ومالؽ، وأمحد، وإسحاق، وأبل ثقر، وُروي 

 ذلؽ طـ ططاء، والحسـ. واستدل أصحاب هذا الؼقل بحديث الباب.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طبداهلل بـ طبداهلل إمقي، طـ ابـ جريج، وطثؿان بـ إسقد، ويعؼقب بـ ططاء، طـ أبل الزبقر،  =

 طـ جابر، فذكر الـفل طـ ذلؽ بدون الؼصة.

 ؼقب بـ محقد.قال البقفؼل: تػرد بف طـفؿ إمقي، وطـف يع

وسؽت طـف، وذكره ابـ  التاريخوطبد اهلل بـ طبد اهلل إمقي مجفقٌل، ذكره البخاري يف  ُ: قهد

وقال: يخالػ. وقال العؼقظ: ٓ يتابع طىل حديثف، وٓ يعرف إٓ بف. وذكر لف  الثؼاتحبان يف 

يعتؿد طؾقف: فننَّ مثؾف ٓ  حديًثا آخر، ويعؼقب بـ محقد ضعقػ، وتػرد إمقي بؿثؾ هذا اإلسـاد ٓ

 يحتؿؾ تػرده، واهلل أطؾؿ.

 ولؾحديث طـ جابر صريٌؼ أخرى:

( مـ صريؼ مفدي بـ جعػر قال: ثـا طبداهلل بـ 3/184) شرح الؿعاينأخرجفا الطحاوي يف 

ٓ ُيستؼاد مـ الجرح »قال:  الؿبارك، طـ طـبسة بـ سعقد، طـ الشعبل، طـ جابر، طـ الـبل 

 وهذا اإلسـاد ضاهره الحسـ، رجالف ثؼات غقر مفدي: فنكف حسـ الحديث لف أخطاء.، «حتك يبرأ

: إسـاده صالح، وطـبسة وثؼف التـؼقح(: قال صاحب 4/377) كصب الرايةقال الزيؾعل يف 

أمحد وغقره، وقال ابـ أبل حاتؿ: سئؾ أبق زرطة طـ هذا الحديث، فؼال: هق مرسؾ مؼؾقب. 

 . (1371)العؾؾواكظر: 

 َلٌ شايد مو حدِث ابو عباس:

( مـ صريؼ أبل يحقك الؼتات، طـ مجاهد، طـ ابـ طباس، فذكره مع 8/67أخرجف البقفؼل )

ا كثقرة.  الؼصة بـحقها. قال أمحد: روى إسرائقؾ طـ أبل يحقك الؼتات أحاديث مـاكقر جدًّ

طبدالرزاق  وهذا مـ روايتف طـف، وقد صح مـ وجٍف آخر طـ مجاهد مرساًل، أخرجف ُ: قهد

 ( طـ الثقري، طـ محقد إطرج، طـ مجاهد مرساًل، وهذا هق الؿحػقظ.17989)



َٜات َٓا  189 ٔنَتاُب اِئذ

 
  وذهب الشافعل، وبعض الحـابؾة إىل أكف يجقز الؼصاص قبؾ اكدمال

 أجابف إىل صؾبف. ستدلقا بحديث الباب: فننَّ الـبل الجرح، وا

جقاز الؼصاص قبؾ اكدمال الجرح، وهق  فانصحيحالحديث ضعقػ:  ُ :قهد

 .ترجقح اإلمام ابـ طثقؿقـ 

قًعا آكتظار حتك يـدمؾ الجرح.الؿختار طـدهؿ مج تهبٌّ:
(1)

  

 إٕ اقتل قبٌ االْسَاٍ، ؾػاضت اؾٓا١ٜ ٚتهاعؿت بعس شيو؟ ص:2ط َػأي١

 حـابؾة أن سراية الجـاية هدر، واستدلقا بحديث الباب.مذهب ال 

  وهق ترجقح انصحيحومذهب الشافعل، وأبل حـقػة أهنا مضؿقكة، وهذا هق ،

.اإلمام ابـ طثقؿقـ 
(2)

 

 إٕ اْسٌَ دطح اؾٓا١ٜ، ؾاقتل َٓ٘، ثِ اْتكض ؾػط٣؟ ص:3ط َػأي١

اَيِة، َوإِْن اْكَدَمَؾ ُجْرُح اْلِجـَ  (11/565 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة

ْستِقَػاِء َغقُْر َمْضُؿقَكٍة: 
ِ
َفاْقتُصَّ مِـُْف، ُثؿَّ اْكتََؼَض َفَسَرى، َفِسَراَيُتُف َمْضُؿقَكٌة، َوِسَراَيُة آ

ْقتَِصاصِ 
ِ
ُف اْقتَصَّ َبْعَد َجَقاِز آ َكَّ

ِ
، ُثؿَّ : ٕ َفَعَؾك َهَذا َلْق َقَطَع َيَد َرُجٍؾ، َفبََرَأ، َفاْقتُصَّ

ـْ ِجـَاَيتِِف، َوإِْن  :َؿْجـِلِّ َطَؾقِْف، َفَؿاَت، َفؾَِقلِقِِّف َقتُْؾ اْلَجاكِلـُح الْ اْكتََؼَض ُجرْ 
َكَُّف َماَت مِ

ِ
ٕ

َيِة، َفاَل َشْلَء َلفُ  ُف اْستَْقَفك بِاْلَؼْطِع َما قِقَؿتُُف دَِيٌة، َوُهَق َيَداُه، َوإِْن  :َطَػا إَلك الدِّ َكَّ
ِ
ٕ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (13/115.)إوسط (6/66 )الشرح الؿؿتع (11/563- )الؿغـلاكظر:  (1)

  (6/66.)الشرح الؿؿتع (11/564 )الؿغـلاكظر:  (2)



 195  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

ْستِقَػاءُ  
ِ
َٓ َلْؿ يَ  :َسَرى آ َيُة  َنَّ اْلِؼَصاَص َقْد َسَؼَط بَِؿْقتِِف، َوالدِّ

ِ
ِجْب َأْيًضا َشْلٌء: ٕ

ـُ إيَجاُبَفا: لَِؿا َذَكْرَكا.
ـَ ـَوإِْن َكاَن الْ  ُيْؿؽِ َؿْؼُطقُع بِاْلِجـَاَيِة َيًدا، َفَقلِق ُف بِاْلِخقَاِر َبقْ

ـَ اْلَعْػِق إَلك كِْصِػ  َيِة، َوَمتَك َسَؼَط اْلِؼَصاُص بَِؿْقِت اْلِؼَصاِص فِل الـَّْػِس َوَبقْ الدِّ

َيِة فِل َتِرَكِة اْلَجاكِل، َأْو َمالِِف إْن َكاَن َحقًّا. :اْلَجاكِل َأْو َغقِْرهِ   هاَوَجَب كِْصُػ الدِّ

الحامؾ ٓ يؼتص مـفا يف الـػس وما دوهنا حتك تضع الحؿؾ.
(1)

 

ْ      ص:4ط َػأي١ ٞ َاااأ  إشا سكااااٌ ايككااااام ؾُٝااااا زٕٚ اياااآؿؼ ؾُااااات اؾااااا

 ايككام؟

  ،ذهب مجاطة مـ أهؾ العؾؿ إىل أكف ٓ دية لف، والحؼ  َقتََؾف. وهق ققل الحسـ

وابـ سقريـ، والشافعل، وأمحد، وإسحاق، وإوزاطل، ومالؽ، وربقعة، وأبل 

، مـ يقسػ، ومحؿد بـ الحسـ. وثبت هذا الؼقل طـ طؿر بـ الخطاب 

 .إوسط ٓبـ الؿـذرو ،مصـػ طبد الرزاق، كؿا يف صرق، وطـ طظ 

  ،وقال بعض أهؾ العؾؿ: طىل الؿؼتص الدية، وهق ققل ططاء، وصاوس

 وطؿرو بـ ديـار، والزهري، والشعبل، والـخعل، والثقري، وأبل حـقػة.

  ،وثبت طـ وققؾ: طؾقف الدية، ويطرح مـفا دية جرحف. قالف الشعبل، ومحاد

.ابـ مسعقد 
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (11/567.)الؿغـلاكظر:  (1)

  (13/155-.)إوسطاكظر:  (2)



َٜات َٓا  191 ٔنَتاُب اِئذ

 
ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (0055) ـْ ُهَذْيٍؾ، َفَرَمْت إْحَداُهَؿا  َقاَل: اْقتَتََؾِت  َوَط

اْمَرَأَتاِن مِ

 إُْخَرى بَِحَجٍر، َفَؼتََؾتْفَ 
ِ
، َفَؼَضك ملسو هيلع هللا ىلصا َوَما فِل َبْطـَِفا، َفاْختََصُؿقا إَلك َرُسقِل اهلل

 
ِ
ٌة: َطبٌْد َأْو َولِقَدٌة، َوَقَضك بِِدَيةِ ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقُل اهلل الَؿْرَأةِ َطَؾك َطاقَِؾتَِفا،  : َأنَّ دَِيَة َجـِقـَِفا ُغرَّ

، َكقَْػ ُيْغَرُم 
ِ
: َيا َرُسقَل اهلل ـُ الـَّابَِغِة الُفَذلِل  ـْ َمَعُفْؿ، َفَؼاَل َحَؿُؾ ْب َثَفا َوَلَدَها َوَم َوَورَّ

، َفَؼاَل َرُسقُل  ، َفِؿثُْؾ َذلَِؽ ُيَطؾ  َٓ اْستََفؾَّ َٓ َكَطَؼ، َو َٓ َأَكَؾ، َو َٓ َشِرَب، َو ـْ    َم
ِ
اهلل

انِ »: ملسو هيلع هللا ىلص ـْ إْخَقاِن الُؽفَّ ـْ َأْجِؾ َسْجِعِف الَِّذي َسَجَع. ُمتََّػٌؼ َطَؾقْفِ «إكَّاَم َهَذا ِم
.: مِ

(1)
 

ـِ َطبَّاٍس َأنَّ ُطَؿَر  (0056) ـْ َحِديِث اْب
 َسَلَل  َوَأْخَرَجُف َأُبقَداُود َوالـََّسائِل  مِ

 
ِ
ـْ َشِفَد َقَضاَء َرُسقِل اهلل ـُ الـَّابَِغِة، َفَؼاَل: ُكـْت  ملسو هيلع هللا ىلصَم ؟ َقاَل: َفَؼاَم َحَؿُؾ ْب ـِ فِل الَجـِق

ـُ ِحبَّاَن  َحُف اْب ، َفَضَرَبْت إْحَداُهَؿا إُْخَرى. َفَذَكَرُه ُمْختََصًرا، َوَصحَّ ـِ ـَ اْمَرَأَتقْ َبقْ

.لَحاكِؿُ َوا
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1681(، ومسؾؿ )5758أخرجف البخاري ) (1)

(، والحاكؿ 6521(، وابـ حبان )22-8/21(، والـسائل )4572. أخرجف أبقداود )قشٝض (2)

طاصؿ، طـ ابـ جريج، قال: أخبرين طؿرو بـ ديـار، أكف سؿع  لأب(، مـ صرق طـ 3/575)

 ...فذكره.صاوسا، طـ ابـ طباس، طـ طؿر

 ة الؼتؾ لؾؿرأة بؾػظ: )فؼضك بغرة وأن تؼتؾ الؿرأة(.وطـد غقر الحاكؿ زياد

 وقد اختؾػ يف وصؾ الحديث وإرسالف، فؿـفؿ مـ وصؾف ومـفؿ مـ أرسؾف.

 وطىل تؼدير ترجقح الؿرسؾ فال يضر الحديث، فنكف يشفد لف الحديث الذي قبؾف. 

ـ ديـار فقفا وأما الزيادة: )وأن تؼتؾ( ففل زيادة غقر محػقضة، فؼد راجع ابـ جريج طؿرو ب

 (. 3439فؼال: لؼد شؽؽتـل. أخرجف أمحد )

يعـل الؿرأة الؼاتؾة( ثؿ شؽ فقف طؿرو بـ ديـار،  -(: كذا قال )وأن تؼتؾ 8/114وقال البقفؼل )

  = والؿحػقظ أكف قضك بديتفا طىل طاقؾة الؼاتؾة. 



 192  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

  

 نياحلكم املستفاد من احلديث

 

لقس فقف  -وهق شبف العؿد-فقفؿا أنَّ الؼتؾ بؿا ٓ يغؾب طىل الظـ الؼتؾ بف 

 الؼقد، وإكؿا فقف الدية طىل العاقؾة، وهق ققل الجؿفقر كؿا تؼدم.

 وأما الؽالم طىل دية الجـقـ فسقليت إن شاء اهلل يف باب الديات.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 غقر هذه وققلف: )وأن تؼتؾ( مل يذكر يف (6/367 :)مختصر ســ أبل داودوقال الؿـذري يف  =

 الرواية. 



َٜات َٓا  193 ٔنَتاُب اِئذ

 
ـْ َأَكٍس  (0057) َبقَِّع بِـَْت الـَّْضِر  َأنَّ  َوَط تَفُ -الر  َكَسَرْت َثـِقََّة َجاِرَيٍة،  -َطؿَّ

 اَفَطَؾبُقا إَلقَْفا الَعْػَق، َفلََبْقا، َفَعَرُضقا 
ِ
َّٓ ملسو هيلع هللا ىلصَْٕرَش، َفلََبْقا َفَلَتْقا َرُسقَل اهلل ، َفَلَبْقا إ

 
ِ
، بِالِؼَصاِص، َفَؼاَل َأَكُس بْ  ملسو هيلع هللا ىلصالِؼَصاَص، َفَلَمَر َرُسقُل اهلل

ِ
ـُ الـَّْضِر: َيا َرُسقَل اهلل

 
ِ
َٓ ُتْؽَسُر َثـِقَُّتَفا، َفَؼاَل َرُسقُل اهلل  ، ، َوالَِّذي َبَعثَؽ بِالَحؼِّ َٓ َبقِِّع؟  : ملسو هيلع هللا ىلصَأُتْؽَسُر َثـِقَُّة الر 

: ، َفَرِضَل الؼَ «َيا َأَكُس، كَِتاُب اهللِ الِؼَصاُص »
ِ
ـْ ِطَبادِ »ْقُم َفَعَػْقا، َفَؼاَل َرُسقُل اهلل إنَّ ِم

هُ  َبَرَّ َٕ ـْ َلْق َأْقَسَؿ َطَؾك اهللِ  .«اهللِ َم . ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف، َوالؾَّْػُظ لِْؾبَُخاِريِّ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 مع ذكر جمموعة من املسائل امللحقة

 .ايككام يف اؾطٚح ٚاألعها٤ ص:1ط َػأي١

 يجري الؼصاص يف الجروح، وإصراف، وإطضاء بالـص، واإلمجاع.

﮴  ﮳ ﮲ ۓ ۓ  ے ے﴿فؼقلف تعاىل:  أَا َٔ ايكطإٓ:

 .[45الؿائدة:] ﴾﮽  ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷  ﮵﮶ 

 حديث أكس الؿذكقر يف الباب. ومً الضية:

فؼد وقع اإلمجاع يف الجؿؾة طىل الؼصاص يف ذلؽ. :وأما اإلمجاع
(2)

 

 ؾطٚح ٚاألعها٤.ؾطٚط ايككام يف ا ص:2ط َػأي١

 :اشترط أهؾ العؾؿ يف ذلؽ شروًصا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1675(، ومسؾؿ )2753أخرجف البخاري ) (1)

  (11/358.)البقان (11/535-531 ،536 )الؿغـلاكظر:  (2)



 194  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

أن تؽقن الجـاية طؿًدا محًضا، فلما الخطل فال قصاص فقف إمجاًطا،  األول: 

وشبف العؿد لقس فقف الؼصاص طـد إكثر، وخالػ بعض الحـابؾة فلوجب يف 

 ذلؽ الؼصاص، وكذا الحـػقة.

العؿد: فؿا دون الـػس وحجة الجؿفقر أنَّ الـػس ٓ يؼاد فقف بالخطن وشبف 

 مـ باب أوىل.

التؽافم بقـ الجارح والؿجروح، والتؽافم يحصؾ بؿا يبقح كػسف  الثاىي:

 بـػسف، بؿعـك أكف إذا قتؾف قِقد بف، فال قصاص بقـ الؽافر والؿسؾؿ.

  انساجحوذهب الجؿفقر إىل أكف ٓ قصاص بقـ الحر والعبد، وقد تؼدم أن 

 خالفف.

 ۉ ۅ﴿اء مـ غقر حقػ، وٓ زيادة: لؼقلف تعاىل: إمؽان آستقػ الثالث:

، وققلف [126الـحؾ:]  ﴾ەئ ەئ   ائ  ائ ى ېى ې ې ې ۉ

، وٓ خالف يف [194البؼرة:] ﴾ڳ گ گ گ گ   ک ک ک ک﴿تعاىل: 

 ذلؽ كؿا قال ابـ قدامة.

ولذلؽ فلهؾ العؾؿ يؿـعقن الؼصاص يف الجروح التل ُيخشك طىل الجاين إذا 

كثر مؿا جـك، أو يمدي بف إىل الؿقت، كالؿـؼؾة، استقيف مـف أن يتضرر بل

 والؿلمقمة، والدامغة.

وكذلؽ يؼقلقن: إذا كان الؼطع يف إصراف مؿا دون الؿػصؾ: فال قصاص، 



َٜات َٓا  195 ٔنَتاُب اِئذ

 
 وإكؿا لف الدية.

  ،واختؾػقا هؾ لف الؼصاص فقؿا دون ذلؽ، كلن يؼطع صرفف مـ الساطد

بالؼصاص مـ  فقطالب بالؼصاص مـ الرسغ، أو يؼطع مـ العضد فقطالب

 الؿرفؼقـ، وكحق ذلؽ.

أنَّ لف الؼصاص بذلؽ، وهق مذهب الشافعقة،  ًانصحيحفػقف وجفان لؾحـابؾة، 

 بؾ إن أمؽـ أن يؼاص مـ مقضع الؼطع فؾف ذلؽ.

(: والحاصؾ أنَّ الؼصاص 874)ص السقؾيف   قال اإلماو الشوكاىي

ذي مػصؾ إذا أمؽـ  ثابت يف الجروح، وهل تشؿؾ ما كان ذا مػصؾ، وما كان غقر

القققف طىل مؼداره، بحقث يؿؽـ الؿؼتص أن يؼتص مـ الجاين بؿثؾ الجـاية 

 هالقاقعة مـف، وسقاء كاكت الجـاية مقضحة، أو دوهنا، أو فققفا.ا

ح اإلمام ابـ طثقؿقـ أكف إذا أمؽـ الؼصاص بدون زيادة: فقؼاص ولق  ورجَّ

 ، واهلل أطؾؿ.انصحيحكان مـ غقر الؿػصؾ، وهق 

اشترط أهؾ العؾؿ التؽافم يف إصراف، فال تؼطع الصحقحة  السابع:

 بالؿشؾقلة، وٓ الؽامؾة بـاقصة إصابع، وطؾقف طامة أهؾ العؾؿ.

   ک﴿وخالػ داود الظاهري، فؼال بالؼطع، وحجة الجؿفقر ققلف تعاىل: 

 ﴾ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ﴿ [194البؼرة:] ﴾ڳ گ گ گ گ

 ا: فعؾقف الدية.، وتعذرت الؿؿاثؾة هـ[126الـحؾ:]



 196  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

آشتراك يف آسؿ الخاص، فال تمخذ القؿـك بالقسرى، وٓ  اخلامص: 

الضرس بالثـقة.
(1)

 

 أمسا٤ اؾطاسات ايٛاقع١ يف ايطأؽ ٚايٛد٘. ص:3ط َػأي١

 هل التل تؽشط الجؾد كشًطا ٓ ُيدمِل. احلازصة:

 هل التل كشطت الجؾد، وخرج مـفا الدم. الدامّة:

 ي: تشؼف بعد الجؾد.هل التل تبضع الؾحؿ، أ الباضعة:

 وهل التل تـزل يف الؾحؿ. املتالمحة:

وهل التل وصؾت إىل جؾدة رققؼة بقـ الؾحؿ والعظؿ، وتسؿك  السِّنحاق:

ؿحاق(.  تؾؽ الجؾدة )السِّ

 وهل التل أوضحت العظؿ وكشػت طـف. املُضحة:

 وهل التل هشؿت العظؿ. اهلامشة:

وققؾ: حاجتف يف العالج ققؾ: تـؼؾ العظؿ مـ مقضع إىل مقضع.  املهكلة:

 إىل إخراج شلء مـ العظؿ.

 وهل التل قطعت العظؿ، وبؾغت إىل قشرة رققؼة فقق الدماغ. املأمُمة:

وهل التل بؾغت إىل الدماغ. الدامغة:
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  (11/365 ،365 ،376البقان (11/531-532 ،536-538،569-575 )الؿغـلاكظر:  (1)

383 )بداية الؿجتفد (4/236-.) 

 . (11/365-361)البقاناكظر:  (2)



َٜات َٓا  197 ٔنَتاُب اِئذ

 
 ايككام يف املٛنش١. ص:4ط َػأي١

َٓ َكْعَؾُؿ فِل َجَقاِز اْلِؼَصاِص  (11/532 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة َو

ْأِس َواْلَقْجفِ فِل الُؿقِضحَ   ه.اِة ِخاَلًفا، َوِهَل ُكؾ  ُجْرٍح َيـْتَِفل إَلك اْلَعْظِؿ فِل الرَّ

 اؾطح ايصٟ ٜٓتٗٞ إىل ايععِ يف غري ايطأؽ ٚايٛد٘. ص:5ط َػأي١

  أكثر أهؾ العؾؿ طىل أنَّ فقفا الؼصاص: ٕهنا بؿعـك التل قبؾفا، وخالػ

 دية كإوىل. بعض الشافعقة، فؼالقا: ٓ قصاص فقفا: ٕهنا مل تؼدر فقفا

 لَِؼْقِل اهلل :َوَلقَْس بَِصِحقٍح  (11/532 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة

َٓ : [45الؿائدة:] ﴾﮽  ﮼﴿َتَعاَلك:  ـَ اْستِقَػاُؤَها بَِغقِْر َحقٍْػ َو َكَُّف َأْمَؽ
ِ
َوٕ

ْكتَِفائَِفا إَلك َطْظٍؿ، َفِفَل َكالُؿقِضَحِة، َوالتَّْؼِديُر فِل 
ِ
الُؿقِضَحِة َلقَْس ُهَق ِزَياَدةٍ، ٓ

َٓ َطَدُمُف َماكًِعا، َوإِكََّؿا َكاَن التَّْؼِديُر فِل الُؿقِضَحِة لَِؽثَْرةِ  الُؿْؼتَِضل لِْؾِؼَصاِص، َو

 َٓ أِْس َواْلَقْجِف، َو ـْ ِشَجاِج الرَّ
َر َما َفْقَقَفا مِ َشقْـَِفا، َوَشَرِف َمَحؾَِّفا: َولَِفَذا ُقدِّ

ٌر، قَِصاَص فِقِف، َوكَ   ها.آَ قَِصاَص فِقفَ وَ َذلَِؽ اْلَجائَِػُة َأْرُشَفا ُمَؼدَّ

 االغتٝؿا٤ بآي١ ال حيكٌ َٓٗا تعسٟ. ص:6ط َػأي١

ذكر أهؾ العؾؿ رمحة اهلل طؾقفؿ أنَّ آستقػاء يؽقن بآلة ٓ يحصؾ هبا زيادة طىل 

 الجرح، كالؿقسك، والسؽقـ الصغقرة، وما أشبف ذلؽ.

يـقبف الحاكؿ يف ذلؽ. طـده خبرة،ويظ الؼصاص رجؾ جرائحل 
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (11/533.)الؿغـلاكظر:  (1)



 198  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
 ٌٖٚ يًُذين عًٝ٘ إٔ ٜباؾط شيو بٓؿػ٘ إٕ نإ عٓسٙ قسض٠؟ ص:7ط َػأي١

  مذهب الشافعل، وبعض الحـابؾة طدم ذلؽ: ٕكف ٓ يممـ مع العدواة

وقصد التشػل أن يحقػ يف آستقػاء بؿا ٓ يؿؽـ تالفقف، وربؿا أفضك إىل 

 الـزاع وآختالف.

 وضاهر مذهب الحـابؾة أنَّ لف ذلؽ. 

، واهلل أطؾؿ.ًانثاَي أقسب، أحٌطًانقٌل األًل 
(1)

 

 ٌٖ يف املأ١ََٛ قكام؟ ص:8ط َػأي١

  أكثر أهؾ العؾؿ، وطامتفؿ طىل أكف لقس فقفا قصاص: لعدم إمؽان الؿؿاثؾة

 فقفا، وٕكف قد تمدي إىل القفاة إذا اقتص مـ الجاين.

  وصحَّ طـ ابـ الزبقر أكف قال بالؼصاص فقفا، وأكؽر الـاس ققلف. وقال

.ًانصحيح قٌل اجلًيٌزاء: ما أطؾؿ أحًدا قال بذلؽ قبؾ ابـ الزبقر. طط
(2)

 

 ايككام يف املٓك١ً ٚاؾا٥ؿ١. ص:9ط َػأي١

تؼدم تػسقر الؿـؼؾة، والجائػة هل يف البدن، وهل التل تصؾ إىل الجقف، 

ولقس فقفؿا قصاص بال خالف، وُحؽل طـ ابـ الزبقر الؼصاص يف الؿـؼؾة، ومل 

اية فقف.ت طـف، وُحؽل طـ مالؽ رويثب
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (11/533.)الؿغـلاكظر:  (1)

  (9/459.)طبدالرزاق (11/364 )البقان (11/539 )الؿغـلاكظر:  (2)

  (11/539 ،545.)الؿغـلاكظر:  (3)



َٜات َٓا  199 ٔنَتاُب اِئذ

 
َاااا زٕٚ املٛناااش١ َااأ دطاسااااات اياااطأؽ، ٚايٛدااا٘، ٖاااٌ ؾٝٗااااا        ص:11ط َػأي١

 ايككام؟

  مذهب أمحد، والشافعل طدم الؼصاص فقفا. وقال بذلؽ الحسـ، وأبق

طبقد: ٕكف ٓ يممـ فقفا الزيادة، فلشبف كسر العظام. وبقان ذلؽ أكَّف إن اقتص مـ 

مؼدار العؿؼ: أفضك إىل غقر تؼدير: أفضك إىل أن يلخذ أكثر مـ حؼف، وإن اطتبر 

أن يؼتص مـ الباضعة، والسؿحاق مقضحة، ومـ الباضعة سؿحاًقا: ٕكف قد 

يؽقن لحؿ الؿشجقج كثقًرا، بحقث يؽقن طؿؼ باضعتف كعؿؼ مقضحة الشاج، 

 أو سؿحاقة، وٕكف مل يعتبر يف الؿقضحة قدر طؿؼفا: فؽذلؽ يف غقرها.

 الدامقة وما زاد ومذهب مالؽ، وأصحاب الرأي أكف يجب الؼصاص يف 

طـفا، وهق ققل الؿزين مـ الشافعقة: وذلؽ ٕنَّ هذا الجرح يؿؽـ أن يؼتص 

مـفا بدون خقف طىل العظام، ويؿؽـ تحري طؿؼفا مـ أهؾ الخبرة يف ذلؽ، 

 .وباهلل التقفقؼ

، واهلل أطؾؿ.انصحيحهق طثقؿقـ، ووهذا ترجقح اإلمام ابـ 
(1)

 

 )َٛنش١(. االقتكام عٔ املأ١ََٛ ٚاملٓك١ً با ص:11ط َػأي١

أجاز الػؼفاء أن يؼتص الؿجـل طؾقف مـ الجاين بدون جـايتف، كلن يؼتص مـ 

 الؿلمقمة مقضحة.

 واختؾػقا هؾ لف أرش ما زاد؟

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (6/65.)الشرح الؿؿتع (11/545 )الؿغـلاكظر:  (1)



 255  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

  .فؿذهب الشافعل، ومجاطة مـ الحـابؾة أنَّ لف أرش ما زاد 

  وقال بعض الحـابؾة: لقس لف أرش ما زاد، بؾ إما أن يلخذ دية الؿلمقمة، أو

 حة فحسب.يرضك بالؿقض

: الذي أثبتف الشرع لؾؿجـل طؾقف هق السقؾيف   قال الشوكاىي

 الؼصاص، أو إرش: فؾقس لف أن يجؿع بقـفؿا.اكتفك الؿراد.

ن يرضك الجاين بذلؽ، ، إٓ أأقسب وما ذكره الشقكاين  ُ :قهد

أطؾؿ. واهلل
(1)

 

 ايككام يف األْـ. ص:12ط َػأي١

َوَأْجَؿُعقا َطَؾك :  (11/543)الؿغـليف   قال أبو حمند بً قدامة

َْكِػ َأْيًضا: لِْمَيِة َوالْ  ْٕ ِغقِر، ، َؿْعـَكـَجَرَياِن اْلِؼَصاِص فِل ا َوُيْمَخُذ اْلَؽبِقُر بِالصَّ

َنَّ َذلَِؽ لِِعؾٍَّة فِل 
ِ
ٕ : َٓ َيُشؿ  َْخَشِؿ الَِّذي  ْٕ ََشؿِّ بَِلْكِػ ا ْٕ َْفَطِس، َوَأْكُػ ا ْٕ َْقـَك بِا ْٕ َوا

َماغِ  َْكُػ َصِحقٌح. ،الدِّ ْٕ  َوا

َيُة ُهَق الْ  ثه قال: ِن مِـُْف، ـَوَالَِّذي َيِجُب فِقِف اْلِؼَصاُص َأْو الدِّ َٓ َؿاِرُن، َوُهَق َما

َنَّ َذلَِؽ َحد  َيـْتَِفل إَلقِْف، َفُفَق َكاْلقَِد، َيِجُب اْلِؼَصاُص فِقَؿا 
ِ
َْكِػ: ٕ ْٕ ُدوَن َقَصبَِة ا

َْكَػ ُكؾَُّف َمَع اْلَؼَصبَةِ وَ ، اْكتََفك إَلك اْلُؽقعِ  ْٕ َؿاِرِن، ـَفَعَؾقِْف اْلِؼَصاُص فِل الْ  :إِْن َقَطَع ا

. َوُحُؽقَمٌة لِْؾَؼَصبَِة. افِِعلِّ ـِ َحامٍِد، َوَمْذَهُب الشَّ َٓ  :َوفِقِف َوْجٌف آَخرُ  َهَذا َقْقُل اْب َأكَُّف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.881)ص السقؾ (11/541 )الؿغـلاكظر:  (1)



َٜات َٓا  251 ٔنَتاُب اِئذ

 
َٓ َيْجتَِؿَع  هافِل ُطْضٍق َواِحٍد قَِصاٌص َودَِيٌة.َيِجُب َمَع اْلِؼَصاِص ُحُؽقَمٌة: َكْل 

(1)
 

إن أمؽـ الؼصاص يف الؼصبة: فؾف الؼصاص، وإن مل يؿؽـ: فؾف  ُ :قهد

 الؼصاص يف الؿارن والحؽقمة فقؿا زاد، واهلل أطؾؿ.

 ايككام يف ايصنط. ص:13ط َػأي١

ـَ َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ  (11/544- :)الؿغـليف   قال ابً قدامة َٓ َكْعَؾُؿ َبقْ

َكِر: لَِؼْقلِِف َتَعاَلك:  ِخاَلًفا فِل : ﴾﮽  ﮼﴿َأنَّ اْلِؼَصاَص َيْجِري فِل الذَّ

ـْ َغقِْر َحقٍْػ، َفَقَجَب فِقِف 
ـُ اْلِؼَصاُص فِقِف مِ

ا َيـْتَِفل إَلقِْف، َوُيْؿؽِ َنَّ َلُف َحدًّ
ِ
َوٕ

َْكِػ. ْٕ ِغقِر َواْلَؽبِقِر، وَ  اْلِؼَصاُص، َكا ، َوَيْستَِقي فِل َذلَِؽ َذَكُر الصَّ ابِّ قِْخ َوالشَّ الشَّ

ِحقُح َوالَؿِريُض  ِغقُر، َوالصَّ َكُر اْلَؽبِقُر َوالصَّ ه.اَوالذَّ
(2)

 

 ٌٖ ٜكطع شنط ايؿشٌ بصنط اـكٞ ٚايعٓني؟ ص:14ط َػأي١

  َّمذهب مالؽ، وأمحد يف رواية أكف ٓ يؼطع بف: ٕكف ٓ مـػعة فقفؿا: ٕن

يؽاد يؼدر طىل العـقـ ٓ يطل، وٓ يـزل، والخصل ٓ يقلد لف، وٓ يـزل، وٓ 

 .القطء: وٕنَّ كؾ واحد مـفؿا كاقص، فال يمخذ بف الؽامؾ كالقد الـاقصة بالؽامؾة

  ومذهب الشافعل أكف يؼطع هبؿا: ٕهنؿا متساويان يف السالمة، وإكؿا طدم

اإلكزال، والجؿاع لؿعـك يف غقره: فال يؿـع الؼصاص، كلذن السؿقع 

 إصؿ. بلذن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (11/367-368.)البقانواكظر:  (1)

  (11/387.)البقانواكظر:  (2)



 252  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

واهلل أطؾؿ: لعدم تحؼؼ - يرىة يانك أزجح: نوقال أتٌ عثداهلل غفس اهلل  

الؿساواة.
(1)

 

 إشا قطع بعض ايصنط؟ ص:15ط َػأي١

َوُيْمَخُذ َبْعُضُف بِبَْعِضِف، َوُيْعتَبَُر  (11/545 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة

ْبعِ  ْبُع بِالر  َْجَزاِء ُدوَن اْلِؿَساَحِة، َفقُْمَخُذ الـِّْصُػ بِالـِّْصِػ، َوالر  ْٕ ، َوَما َزاَد َأْو َذلَِؽ بِا

ه.اَكَؼَص َفبَِحَسِب َذلَِؽ 
(2)

 

 ايككام يف اأُلْجٝني. ص:16ط َػأي١

َوَيْجِري اْلِؼَصاُص  (11/546 :)الؿغـليف   قال أبو حمند بً قدامة

ـْ الـَّصِّ َوالَؿْعـَك.
: لَِؿا َذَكْرَكا مِ ـِ ُْكثَقَقْ ْٕ َٓ َكْعَؾُؿ فِقِف ِخاَلًفا فِل ا َفنِْن َقَطَع  :َو

ُْخَرى :َوَقاَل َأْهُؾ اْلِخبَْرةِ  ،اإْحَداُهؿَ  ْٕ ـٌ َأْخُذَها َمَع َساَلَمِة ا
َفنِْن  َجاَز. :إكَُّف ُمْؿؽِ

ُْخَرى. ْٕ ـُ َتَؾُػ ا َٓ ُيْمَم َيِة. :َلْؿ ُتْمَخذْ  َقاُلقا:   َخْشقََة اْلَحقِْػ، َوَيُؽقُن فِقَفا كِْصُػ الدِّ

ُْخَرى ْٕ ـَ َتَؾُػ ا
ه.اْؿـَك بِاْلقُْؿـَك، َواْلقُْسَرى بِاْلقُْسَرىُأِخَذْت اْلقُ  :َوإِْن ُأمِ

(3)
 

 ايككام يف ؾؿطٟ املطأ٠. ص:17ط َػأي١

 يف ذلؽ وجفان لؾحـابؾة، والشافعقة:

  :وٕهنؿا ﴾﮽  ﮼﴿فؿـفؿ مـ يؼقل: فقف الؼصاص: لؼقلف تعاىل :

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (11/387.)البقان (11/545 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (11/388.)البقانواكظر:  (2)

  (11/388.)البقانواكظر:  (3)



َٜات َٓا  253 ٔنَتاُب اِئذ

 
 لحؿان محقطان بالػرج مـ الجاكبقـ، ُيعرف اكتفاؤمها: فقجب فقفؿا الؼصاص.

 قف: ٕكف لحؿ، ولقس لف مػصؾ يـتفل إلقف: فؾؿ وقال بعضفؿ: ٓ قصاص ف

 يجب فقف الؼصاص كؾحؿ الػخذيـ.

، واهلل أطؾؿ.أقسبوإول أصح طـد الشافعقة، وهق 
(1)

 

 ايككام يف األيٝتني. ص:18ط َػأي١

  :﮼﴿مذهب الحـابؾة، والشافعقة وجقب الؼصاص فقفا: لؼقلف تعاىل  

ا يـتفقان إلقف: فجرى الؼصاص فقفؿا.﴾﮽  : وٕنَّ لفؿا حدًّ

  وقال الؿزين: ٓ قصاص فقفؿا: ٕهنؿا لحٌؿ متصؾ بؾحؿ، فلشبف لحؿ

 الػخذ.

.ًانصحيح األًل
(2)

 

 ايككام يف ايعني. ص:19ط َػأي١

َأْجَؿَع أَْهُؾ اْلِعْؾِؿ َطَؾك  (11/547 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة

ـْ َبَؾَغـَا َقْقُلُف فِل َذلَِؽ َمْسُروٌق، َوالْ  ، َومِؿَّ ـِ ، اْلِؼَصاِص فِل اْلَعقْ ـَ ـُ ِسقِري ، َواْب ـُ َحَس

، َوإِْسَحاُق، َوَأُبق  افِِعل  ، َوَمالٌِؽ، َوالشَّ ، َوالثَّْقِري  ْهِري  ، َوالز  ، َوالـََّخِعل  ْعبِل  َوالشَّ

ْأِي. ـْ َطؾِلٍّ  َثْقٍر، َوَأْصَحاُب الرَّ َوُرِوَي َط
(3)

َْصُؾ فِقِف َقْقُل اهلل،  ْٕ َتَعاَلك:  َوا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (11/389.)البقان (11/546 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (11/387.)البقان (11/547 )الؿغـلاكظر:  (2)

  = ( طـ معؿر، طـ أبل إسحاق، طـ طاصؿ بـ ضؿرة، طـ طظ9/327أخرجف طبد الرزاق ) حضً: (3)



 254  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
َكََّفا َتـْتَِفل إَلك َمْػِصٍؾ، َفَجَرى اْلِؼَصاُص فِقَفا : [45الؿائدة:] ﴾﮵﮴ ﴿

ِ
َوٕ

قِْخ الْ ، َكاْلقَدِ  ـِ الشَّ ابِّ بَِعقْ ـُ الشَّ ِغقِر ـَوُتْمَخُذ َطقْ ـِ الصَّ ـُ اْلَؽبِقِر بَِعقْ َؿِريَضِة، َوَطقْ

َكَُّف َيْلُخُذ َأْكثَ 
ِ
َٓ ُتْمَخُذ َصِحقَحٌة بَِؼائَِؿٍة: ٕ َْطَؿِش، َو ْٕ ِف.َوا ـْ َحؼِّ

 هاَر مِ

 إشا قًع األعٛض عني قشٝض. ص:21ط َػأي١

  مـ أهؾ العؾؿ مـ قال: لقس يف ذلؽ الؼقد: ٕنَّ طقـ إطقر قائؿة مؼام

طقـقـ تعؿؾ طؿؾفؿا، وطىل إطقر الدية كامؾة. هذا ققل سعقد بـ الؿسقب، 

أنَّ العقـ يف إطقر  وططاء، وهق مذهب الحـابؾة، وصحَّ طـ طؿر وابـف 

ية كامؾة، فؿؼتضك ققلفؿا أن ٓ ققد. وجاء طـ طثؿان كحق ذلؽ، ويف فقفا الد

ســ إسـاده اكؼطاع وجفالة، وجاء طـ طظ بلساكقد تحتؿؾ التحسقـ كؿا يف 

 .البقفؼل

 .وقال الحسـ، والـخعل: يؼتص الصحقح، ويعطقف كصػ الدية 

 .وقال مالؽ: إن شاء اقتص، وإن شاء أخذ دية كامؾة 

 العؾؿ: لف الؼصاص، وٓ شلء طؾقف، وإن طػا: فؾف  وقال مجاطة مـ أهؾ

 .﴾﮴﮵ ﴿كصػ الدية: لؼقلف تعاىل: 

وهذا ققل مسروق، والشعبل، وابـ سقريـ، والثقري، والشافعل، وأصحاب 

 .الرأي، وابـ الؿـذر، وصحَّ طـ طبداهلل بـ مغػؾ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= ، .إٓ طاصؿ بـ ضؿرة: فنكف حسـ الحديث. ، رجالف ثؼاتحسـوإسـاده  بف : 



َٜات َٓا  255 ٔنَتاُب اِئذ

 انقٌل انساجحأنَّ  ًيظيس يلالؼقل إول،  ورجح اإلمام العثقؿقـ  ُ :قهد 

، واهلل أطؾؿ.األخري
(1)

 

محؾ الخالف يف الؿسللة السابؼة يف إطقر الذي مل يؽـ سبب طقره  تهبٌّ:

 جـاية سابؼة أدت إىل الؼصاص مـف بنفساد طقـف، واهلل أطؾؿ.

 يٛ قًع األعٛض عني َجً٘؟ ص:21ط َػأي١

قر خالف، قالف ابـ قدامة.فقف الؼصاص بغ
(2)

 

 تفسيع على مرٍب احليابلة املتكدو:

ا بلنَّ طقـ إطقر فقفا الدية كامؾة يؼقلقن: إن قؾع إطقر طقـل الذيـ قالق

الصحقح: فالصحقح مخقر بقـ أن يؼتص بعقـ إطقر، أو الدية كامؾة، وإن اقتص 

 فال شلء لف: ٕكف قد أخذ مجقع بصره بجؿقع بصره.

ـَ أطقر: فؾف الؼصاص مـ مثؾفا، ويلخذ  ويؼقلقن: إن قؾع صحقح العقـقـ طق

. كصَّ طؾقف أمحد: ٕكَّف ذهب بجؿقع بصره، أو يلخذ الدية كامؾة، وٓ كصػ الدية

 قصاص. 

أن إطقر إذا جـك طىل طقـل الصحقح: فؾؾصحقح أن  ًانصحيح يف ادلسأنح:

يؼتص بقاحدة، ويلخذ دية الثاكقة، وإذا جـك الصحقح طىل إطقر فؾقس لألطقر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اإلشراف (9/196- )ابـ أبل شقبة (8/94 )البقفؼل (11/555 )الؿغـلاكظر:  (1)

(7/415 )تعالشرح الؿؿ (6/63.) 

(2) الؿغـل (11/551.) 
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لؼصاص أو كصػ الدية، واهلل أطؾؿ.إٓ ا

(1)
 

 األقطع ٜس َٔ ي٘ ٜسإ؟ إٕ قطع ص:22ط َػأي١

ذكر أهؾ العؾؿ أنَّ فقفا الؼصاص: ٕنَّ يد إقطع ٓ تؼقم مؼام يديف يف آكتػاع 

 والبطش، بخالف طقـ إطقر: فنهنا تؼقم مؼام طقـقف مجقًعا.

وخرج بعض الحـابؾة وجًفا بلهنا لق قطعت يف سبقؾ اهلل: فػقفا الدية كامؾة، 

.األًلًانصحيح انقٌل تؼطع بذلؽ  فال
(2)

 

 ايككام يف اؾؿٔ. ص:23ط َػأي١

ـِ  (11/552 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة ـُ بِاْلَجْػ لَِؼْقلِِف  :َوُيْمَخُذ اْلَجْػ

ـُ اْلِؼَصاُص فِقفِ  :[45الؿائدة:] ﴾﮽  ﮼﴿ :َتَعاَلك
َكَُّف ُيْؿؽِ

ِ
ْكتَِفائِِف إَلك  :َوٕ

ِ
ٓ

افِِعلِّ  َمْػِصٍؾ. ـُ َوُيْمَخُذ َجػْ . َوَهَذا َمْذَهُب الشَّ ِريِر، َوَجْػ ـِ اْلَبِصقِر َوالضَّ ـُ اْلَبِصقِر بَِجْػ

ِريِر بُِؽؾِّ َواِحٍد مِـُْفَؿا ـْ الـَّْؼِص، َوَطَدُم اْلَبَصِر َكْؼٌص  :الضَّ
اَلَمِة مِ ل السَّ

ُفَؿا َتَساَوَيا فِ َكَّ
ِ
ٕ

َخرِ  ْٔ َٓ َيْؿـَُع َأْخَذ َأَحِدِهَؿا بِا ُُذِن إَذا طَ  ،فِل َغْقِرِه،  ْٕ ْؿَع مِـَْفاَكا ه.اِدَم السَّ
(3)

 

 ايككام يف األشٕ. ص:24ط َػأي١

َأْجَؿَع َأْهُؾ اْلِعْؾِؿ َطَؾك َأنَّ  (11/541 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة

ُُذنِ  ْٕ ُُذَن ُتْمَخُذ بِا ْٕ : [45الؿائدة:]﴾﮹ ﮸﴿َتَعاَلك:  َوَذلَِؽ لَِؼْقِل اهلل :ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الؿغـل (11/551.) 

(2) الؿغـل (11/552.) 

  (11/367.)البقانواكظر:  (3)



َٜات َٓا  257 ٔنَتاُب اِئذ

 
َكََّفا َتـْتَِفل إَلك َحدٍّ َفاِصٍؾ، َفَلْشبَ 

ِ
ِغقَرةِ، َوُتْمَخُذ ُأُذُن  َفْت اْلقََد.َوٕ َوُتْمَخُذ اْلَؽبِقَرُة بِالصَّ

ََصؿِّ بُِؽؾِّ َواِحَدةٍ مِـُْفَؿا: لِتََساِويِفَؿا ْٕ ِؿقِع، َوُتْمَخُذ ُأُذُن ا ِؿقِع بُِلُذِن السَّ َفنِنَّ  :السَّ

ْأسِ  ْؿِع َكْؼٌص فِل الرَّ َكَُّف َمَحؾ ُف، َوَلقَْس  :َذَهاَب السَّ
ِ
 بِـَْؼٍص فِقِفَؿا. ٕ

ِحقَحُة بِالْ  قال: َنَّ الث  ـَوُتْمَخُذ الصَّ
ِ
ْؼَب َلقَْس بَِعقٍْب، َوإِكََّؿا ُيْػَعُؾ فِل َؿثُْؼقَبِة: ٕ

ـِ بِِف، َفنِْن َكاَن الث ْؼُب فِل َغقِْر َمَحؾِِّف، َأْو َكاَكْت َمْخُروَمةً   لِْؾُؼْرِط َوالتََّزي 
ُأِخَذْت  :اْلَعاَدةِ

َنَّ الث ْؼَب إَذا اْكَخَرَم َصاَر َكْؼًصا فِقَفا، بِالصَّ 
ِ
ِحقَحُة بَِفا: ٕ ِحقَحِة، َوَلْؿ ُتْمَخْذ الصَّ

َّٓ َقْدَر الـَّْؼِص، َوالث   َيِة إ ـَ َأْخِذ الدِّ ِف َطقٌْب، َوُيَخقَُّر اْلَؿْجـِل  َطَؾقِْف َبقْ ْؼُب فِل َغقِْر َمِحؾِّ

ـَ َأْن َيْؼتَصَّ فِقَؿا  ـْ ُأُذِن اْلَجاكِل.ـِسَقى الْ َوَبقْ
َوفِل ُوُجقِب  َؿِعقِب َوَيتُْرَكُف مِ

 اْلُحُؽقَمِة َلُف فِل َقْدِر الث ْؼِب َوْجَفاِن.

ـْ ُأُذِن اْلَجاكِل :َوإِْن ُقطَِعْت َبْعُض ُأُذكِفِ  قال:
 بَِؼْدِر َما ُقطَِع مِـُْف، َفَؾُف أَْن َيْؼتَصَّ مِ

َْج  ْٕ ه.اَزاءِ َوَتْؼِديُر َذلَِؽ بِا
(1)

 

ٌْ أشٕ إْػاااإ، ثاااِ أيكاااكٗا قااااسبٗا، ؾايتكاااكت،   ص:25ط َػأي١ إٕ قطاااع ضدااا

 ؾٌٗ ؾٝٗا ايككام؟

  ،مـ أهؾ العؾؿ مـ قال: فقفا الؼصاص، أو الدية. وهذا ققل الثقري

والشافعل، وإسحاق، وبعض الحـابؾة: ٕنَّ الؼصاص يجب باإلباكة، وقد 

 وجدت.

 ض الحـابؾة: ٕهنا مل ومـفؿ مـ يؼقل: ٓ قصاص فقفا. وهق ققل مالؽ، وبع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (11/368-.)البقانواكظر:  (1)
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 تبـ طىل الدوام، وإن سؼطت بعد ذلؽ قريبًا أو بعقًدا: فؾف الؼصاص. 

 ٌٖٚ ي٘ ايس١ٜ إشا مل تػكط؟

  قال مالؽ: لقس لف الدية. وقال أبق بؽر الحـبظ: لف الدية. وهق ققل أصحاب

 مالؽ.

أكف لقس لف الدية، وإكؿا حؽقمة، واهلل أطؾؿ. ًانصحيح
(1)

 

َٞ َٓ٘؟إشا أيكل اؾاْٞ  ص:26ط َػأي١  أشْ٘ بعس إٔ اغُتٛٔؾ

َوإِْن َقَطَع ُأُذَن إْكَساٍن، َفاْستُْقفَِل  (11/543 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة

ـْ َلُف َذلَِؽ:  :َؿْجـِل  َطَؾقِْف إَباَكتََفاـمِـُْف، َفَلْلَصَؼ اْلَجاكِل ُأُذَكُف َفاْلتََصَؼْت، َوَصَؾَب الْ  َلْؿ َيُؽ

َباَكَة قَ  َنَّ اإْلِ
ِ
ا إْن َكاَن ، ْد َحَصَؾْت، َواْلِؼَصاُص َقْد ُاْستُْقفَِل، َفَؾْؿ َيبَْؼ َلُف قِبََؾُف َحؼ  ٕ َفَلمَّ

ُُذِن، إكََّؿا َقَطَع َبْعَضَفاـالْ  ْٕ َكاَن لِْؾَؿْجـِلِّ  :َفاْلتََصَؼ  ،َؿْجـِل  َطَؾقِْف َلْؿ َيْؼَطْع َجِؿقَع ا

َكَُّف اْستَ 
ِ
ـْ إَباَكٌة.َطَؾقِْف َقْطُع َجِؿقِعَفا: ٕ ِـّ  َحؼَّ إَباَكَة َجِؿقِعَفا، َوَلْؿ َيُؽ َواْلُحْؽُؿ فِل السِّ

ُُذِن. ْٕ  هاَكاْلُحْؽِؿ فِل ا

: إن كان الجاين جـك طىل أخر يف مقضع ٓ قال أتٌ عثد اهلل غفس اهلل نو

يستطقع فقف أن يدرك إطادة إلصاقفا، أو طىل صريؼة ٓ يؿؽـ إطادة إلصاقفا: 

ا أن ُيؿـع الجاين بعد الؼصاص مـف مـ إطادة إلصاق أذكف، فالؼصاص فقف

 أطؾؿ. واهلل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (11/369.)البقان (11/542- )الؿغـلاكظر:  (1)
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 ايككام يف ايػٔ. ص:27ط َػأي١

ِـّ باإلمجاع: لمية الؿتؼدمة، وٕنَّ الؼصاص فقفا مؿؽـ،  ـ  بِالسِّ ويمخذ السِّ

 الذي يف الباب. ولحديث أكس 

ّـٍ أثغر، وأما مـ مل  وأصحاب الؿذاهب إربعة طىل أكف ٓ يؼتص إٓ مـ س

ثغر فقـتظر: فنن طادت أخرى مؽاهنا: فال قصاص، وإن مل تعد وُيئِس مـ طقدها: ي

 فصاحبفا مخقر بقـ الؼصاص والدية.

وتمخذ الصحقحة بالصحقحة، والؿؽسقرة بالصحقحة: ٕكف يلخذ بعض 

حؼف، وهؾ يلخذ مع الؼصاص أرش الباقل؟ فقف وجفان. وٓ تمخذ الصحقحة 

 بالؿؽسقرة.

 ل آكتظار: فال دية أيًضا طـد الحـابؾة، والحـػقة، وإن طادت السـ يف حا

 .انصحيحهق وبعض الشافعقة، وقال بعض الشافعقة: لف إرش. و

وتمخذ بعض السـ بالبعض إن أمؽـ، ويؼدر ذلؽ بإجزاء، وتمخذ السـ 

الزائدة بالسـ الزائدة إذا شاركتفا يف الؿقضع، وإٓ فال.
(1)

 

 ايككام يف ايًػإ. ص:28ط َػأي١

 ﴾﮽  ﮼﴿بالؾسان بال خالف: لؼقلف تعاىل: يمخذ الؾسان 

 ، وٕنَّ لف حد يـتفل إلقف، ويمخذ بعضف ببعضف بإجزاء.[45الؿائدة:]

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (11/373-375.)البقان (11/553-555 )الؿغـلاكظر:  (1)



 215  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

ذ إخرس وٓ يمخذ لسان كاصؼ بؾسان أخرس: ٕكف أفضؾ مـف، ويمخ 

بالـاصؼ: ٕكف بعض حؼف.
(1)

 

 قكام اي٢ُٓٝ بايٝػط٣ ٚايعهؼ. ص:29ط َػأي١

 ار، وٓ يسار بقؿقـ، وهق ققل أكثر أهؾ العؾؿ طىل أكف ٓ تمخذ يؿقـ بقس

أصحاب الؿذاهب إربعة وغقرهؿ: ٕنَّ كؾ واحدة مـفؿا تختص باسؿ: فال 

تمخذ إحدامها بإخرى كالقد مع الرجؾ، وذلؽ يف كؾ ما اكؼسؿ إىل يؿقـ 

 ويسار، كالقديـ، والرجؾقـ، والؿـخريـ، وإذكقـ وغقرها.

 ؿا يستقيان يف ى: ٕهنوقال ابـ سقريـ، وشريؽ: تمخذ إحدامها بإخر

الخؾؼة والؿـػعة.
(2)

 

َما اْكَؼَسَؿ إَلك َأْطَؾك َوَأْسَػِؾ، (: وَ 11/557) الؿغـليف   قال ابً قدامة

ـِ  َْطَؾك ،َكاْلَجْػـَقْ ْٕ َْسَػُؾ بِا ْٕ َٓ ا َْسَػِؾ، َو ْٕ َْطَؾك بِا ْٕ َٓ ُيْمَخُذ ا  ، ـِ َػتَقْ لَِؿا َذَكْرَكا،  :َوالشَّ

َٓ ُتْمَخذُ  ْسِؿ َوالْ  َو
ِ
َّٓ َأْن َيتَِّػَؼا فِل آ  ه.اَؿْقِضعِ ـإْصبٌَع بِنِْصبَِع، إ

َٛز َه١ُْٛ؟ ص:31ط َػأي١  ٌٖ غطا١ٜ ايَك

  أكثر أهؾ العؾؿ طىل طدم ضؿان سراية الؼقد، ومعـاه: أكف إذا قطع صرًفا

يجب الؼقد فقف، فاستقىف مـف الؿجـل طؾقف، ثؿ مات الجاين بسراية آستقػاء: مل 

لء، وهذا ققل الحسـ، وابـ سقريـ، ومالؽ، والشافعل، يؾزم الؿستقيف ش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (11/556.)الؿغـلاكظر:  (1)

  (11/557.)الؿغـلاكظر:  (2)



َٜات َٓا  211 ٔنَتاُب اِئذ

 
وأمحد، وإسحاق، وأبل يقسػ، ومحؿد، وابـ الؿـذر، وثبت هذا الؼقل طـ 

بلساكقد تحتؿؾ التحسقـ: وذلؽ ٕكف قطع  ، وجاء طـ طؿر طظ 

 مستحؼ فال تضؿـ سرايتف كؼطع يد السارق.

  ططاء، وصاوس، وقال مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ: طؾقف الضؿان. وهق ققل

وطؿرو بـ ديـار، والحارث الُعْؽؾِل، والشعبل، والـخعل، والزهري، وأبل 

ت كػسف، وٓ يستحؼ إٓ صرفف: فؾزمتف ديتف. قال أبق حـقػة: يف  حـقػة: ٕكف فقَّ

.ًانصحيح انقٌل األًلمالف. وقال غقره: طىل طاقؾتف. 
(1)

 

 غطا١ٜ اؾٓا١ٜ ٌٖ تهُٔ؟ ص:31ط َػأي١

خالف يف الجؿؾة إذا مل يؼتص قبؾ اكدمال الجرح، سراية الجـاية مضؿقكة بال 

يف بعض  سقاء كان ذلؽ مؿا يؿؽـ مباشرتف بالجـاية أم ٓ، وهـاك خالف لؾػؼفاء

الؿسائؾ الػرطقة يف ذلؽ.
(2)

 

ٖااااٌ ت خااااص اأُلُشٕ ايكااااشٝش١، ٚاألْااااـ ايكااااشٝض باألؾااااًني       ص:32ط َػأي١

 َُٓٗا؟

 يف هذه الؿسللة وجفان لؾحـابؾة والشافعقة:

 مخذ هبا: ٕنَّ كػع إذن وإكػ ٓ يذهب بشؾؾف: فننَّ كػع فؿـفؿ مـ يؼقل: ت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ابـ أبل شقبة (9/457-458 )طبدالرزاق (8/68 )البقفؼل (11/561 )الؿغـلاكظر:  (1)

(9/341-343 )البداية (4/239- )إوسط (13/155.) 

  (11/366.)البقان (11/562 )الؿغـلاكظر:  (2)
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إذن مجع إصقات، ورد الفقام، وستر مقضع السؿع، وكػع إكػ مجع  

 الريح، ورد الفقاء، والفقام، فؼد ساوى الصحقح يف الجؿال والـػع.

 .ومـفؿ مـ يؼقل: ٓ يمخذ بف كسائر إطضاء 

، واهلل أطؾؿ.﴾﮽ ﮼ ﴿: لؼقلف تعاىل: ًانقٌل األًل أقسب
(1)

 

َٜٕس ؾٝٗا أقبع ظا٥س٠؟ ص:33ط َػأي١  إشا قطع ايَٝس ايها١ًََ شٚ 

 لؾحـابؾة وجفان:

  فؿـفؿ مـ يؼقل: تؼطع يده: ٕنَّ الزائدة طقب وكؼص يف الؿعـك: فال يؿـع

 وجقدها الؼصاص مـفا.

 .ومـفؿ مـ يؼقل: ٓ تؼطع هبا: ٕنَّ فقفا زيادة. وهذا مذهب الشافعل 

.ًلألًانصحيح انقٌل ا
(2)

 

 إٕ ناْت ٜس ايكاطع ؾال٤ ٚاملكطٛع١ غ١ًُٝ؟ ص:34ط َػأي١

لف أن يلخذ الدية بال خالف، وهق ققل أصحاب الؿذاهب إربعة وغقرهؿ، 

ف فؾقس لف  ف إذا أمـ طىل الجاين مـ السراية بسبب الشؾؾ، وإذا قاصَّ ولف أن يؼاصَّ

عض ؽ. وقال بإٓ أن يتراضقا طىل ذل انصحيحهق مع الؼصاص أرش طـد إكثر، و

الحـابؾة: لف إرش.
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (11/569.)الؿغـلاكظر:  (1)

  (11/575.)الؿغـلاكظر:  (2)

  (11/571.)الؿغـلاكظر:  (3)



َٜات َٓا  213 ٔنَتاُب اِئذ

 
 قكام ايؿال٤ بايؿال٤. ص:35ط َػأي١

  تمخذ الشالء بالشالء طىل الصحقح، وهق مذهب الحـابؾة، وبعض

 الشافعقة.

  وقال بعض الشافعقة: ٓ تمخذ هبا: ٕنَّ الشؾؾ طؾة، والعؾؾ يختؾػ تلثقرها

 يف البدن: فال تتحؼؼ الؿؿاثؾة بقـفؿا.

مها وصػتف، فجاز أخذ إحداوُأجقب بلهنؿا متؿاثالن يف ذات العضق 

بإخرى، كالصحقحة بالصحقحة.
(1)

 

 ايككام يف ايهطب١، ٚايًط١ُ، ٚايػب. ص:36ط َػأي١

 قال شيخ اإلصالو   كؿا يفمجؿقع الػتاوى (34/162 وأما :)

الؼصاص يف الؾطؿة والضربة وكحق ذلؽ، فؿذهب الخؾػاء الراشديـ وغقرهؿ 

، وهق الؿـصقص طـ مـ الصحابة والتابعقـ أن الؼصاص ثابت يف ذلؽ كؾف

أمحد يف رواية إسؿاطقؾ بـ سعقد الشالـجل، وذهب كثقر مـ الػؼفاء إىل أكف ٓ 

يشرع يف ذلؽ قصاص: ٕنَّ الؿساواة فقف متعذرة يف الغالب، وهذا ققل كثقر مـ 

 أصحاب أبل حـقػة، ومالؽ، والشافعل، وأمحد.

وكذلؽ  ،مضت بالؼصاص يف ذلؽ ملسو هيلع هللا ىلصل سـة الـب نَّ نف :وإول أصح قال:

 ،[45الشقرى:] ﴾ے ے ھ ھ﴿ :وقد قال تعاىل ،سـة الخؾػاء الراشديـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (11/571-572.)الؿغـلاكظر:  (1)



 214  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
 ،[194البؼرة:] ﴾ک ک ک ک   گ گ گ گ ڳ﴿ :وقال تعاىل

 .وكحق ذلؽ

وأما ققل الؼائؾ إنَّ الؿؿاثؾة يف هذه الجـاية متعذرة، فقؼال: ٓبد لفذه  قال:

تعزيًزا غقر مضبقط  الجـاية مـ طؼقبة، إما قصاص، وإما تعزير، فنذا جقز أن يعزر

الجـس والؼدر: فألن يعاقب إىل ما هق أقرب إىل الضبط مـ ذلؽ أوىل وأحرى، 

والعدل يف الؼصاص معتبر بحسب اإلمؽان، ومـ الؿعؾقم أن الضارب إذا ضرب 

ضربة مثؾ ضربتف أو قريبًا مـفا: كان هذا أقرب إىل العدل مـ أن يعزر بالضرب 

ذلؽ خقًفا مـ الظؾؿ يبقح ما هق أطظؿ ضؾًؿا بالسقط، فالذي يؿـع الؼصاص يف 

 مؿا َفرَّ مـف: َفُعؾؿ أنَّ ما جاءت بف السـة أطدل وأمثؾ.

وكذلؽ لف أن يسبف كؿا يسبف، مثؾ أن يؾعـف كؿا يؾعـف، أو يؼقل: قبحؽ  قال:

اهلل. فقؼقل: قبحؽ اهلل، أو أخزاك اهلل. فقؼقل لف: أخزاك اهلل. أو يؼقل: يا كؾب، يا 

قؼقل: يا كؾب، ياخـزير. فلما إذا كان محرم الجـس مثؾ تؽػقره، أو خـزير. ف

الؽذب طؾقف: مل يؽـ لف ان يؽػره، وٓ يؽذب طؾقف، وإذا لعـ أباه: مل يؽـ لف أن 

 هيؾعـ أباه: ٕن أباه مل يظؾؿف.ا

(: وأقاد أبق بؽر، وابـ الزبقر، 6896) صحقحفيف   قال البخاري

ة، وأقاد طؿر مـ ضربة بالدرة، وأقاد طظ وسقيد بـ مؼرن مـ لطؿ وطظ،

واكظر مـ وصؾ هذه  .هثالثة أسقاط، واقتص شريح مـ سقط ومخقش.ا مـ



َٜات َٓا  215 ٔنَتاُب اِئذ

 
.الػتحأثار يف 

(1)
 

َٔ اغتشل ايكتاٌ قكاّقاا; ؾكطاع ٚياٞ ايككاام ٜاس اجملاين         ص:37ط َػأي١

 عًٝ٘ أٚ ضدً٘، ٚمل ٜكتً٘.

 ف فعؾ ما قال بعض أهؾ العؾؿ: ٓ طؼؾ طؾقف، وٓ كػارة، ويعزر ويعاقب: ٕك

مل يبح لف الشرع فعؾف، ومل يؾزم بالعؼؾ والؽػارة: ٕكف قد استحؼ الؼتؾ، وهق 

 أطظؿ مؿا فعؾف، وهذا ققل الشافعل، والحـػقة.

  ثؿ اختؾػ الحـػقة فقؿا لق قال بعد قطع يده: قد طػقت طـف. فؼال أبق

قد حـقػة: طؾقف دية القد. وقال أبق يقسػ ومحؿد: ٓ ضؿان طؾقف مـ قبؾ أكف 

 كاكت لف الـػس. قال ابـ الؿـذر: هذا أصح.

أكف ٓ ضؿان طؾقف: ٕكف اكتػك طـ الؼصاص بالـػس بؿا فعؾف  ًانصحيح ُ :قهد

الرجؾ، وطػا طـ الؼتؾ.مـ جـاية طىل القد، أو 
(2)

 

ٌْ ميني ؾدل، ٚميني آخط. ص:38ط َػأي١  إشا قطع َضد

  الصحقح يف هذا الؿسللة ما ذهب إلقف اإلمام الشافعل ا مـ أهنؿا إذ

اجتؿعا طىل صؾب الؼصاص: قطعت يؿقـف فحسب طـ الجـايتقـ. وإن اختار 

 أحدمها الؼطع، واختار أخر الدية: قطعت يده، وودي أخر.

  وذهب مالؽ إىل أهنؿا إذا صؾبا الؼصاص: فؾفؿا الؼصاص بدون دية، وإن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (6/256.)تػسقر الؼرصبل (9/263 )ابـ أبل شقبةواكظر  (1)

  (13/155.)إوسطواكظر  (2)
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 أرادا الدية: فؾفؿا الدية مجقًعا. 

 حد كصػ الدية.وقال الحـػقة: تؼطع يؿقـف لفؿا، ولؽؾ وا
(1)

 

ٌْ ميني ؾدل، ٜٚػاض آخط. ص:39ط َػأي١  إشا قطع َضد

وإذا قطع يد رجؾ   (13/153:)إوسطيف   قال اإلماو ابً امليذر

القؿـك، ويد آخر القسرى، اقتص مـف لفؿا مجقًعا. ويف ققل مالؽ والشافعل، وأبل 

 هثقر، وأصحاب الرأي، وٓ أحػظ يف ذلؽ طـ أحد لؼقتف خالًفا.ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (13/155)إوسطواكظر  (1)



َٜات َٓا  217 ٔنَتاُب اِئذ

 
 

ـِ ا (0058) ـِ َطبَّاٍس َوَط   :َقاَل  ْب
ِ
قَّا»: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسقُل اهلل ـْ ُقتَِؾ فِل ِطؿِّ َأْو  َم

ـْ لِ َطْؼُؾ الَخطَ  َفَعَؾْقفِ ا بَِحَجرٍ، َأْو َسْقٍط، َأْو َطًصا، ق  مِّ رِ  ـْ ُقتَِؾ َطْؿًدا، َفُفَق َقَقٌد، َوَم ، َوَم

ـَُة اهللِ َحاَل ُدوَكُف َفَعؾَ  .«ْقِف َلْع ـُ َماَجْف بِنِْسـَادٍ َقِقيٍّ ، َواْب . َأْخَرَجُف َأُبقَداُود، َوالـََّسائِل 
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

ٝ٘»َع٢ٓ قٛي٘:  ص:1ط َػأي١ ِّ ِٚ ِضٔع  .«اَِّٝ٘ا َأ

العؿقا: بؽسر العقـ الؿفؿؾة، وتشديد الؿقؿ، والقاء الؿثـاة مـ تحت بالؼصر، 

 قىل مـ العؿك، ورمقا بزكة إول مصدران ُيراد هبؿا الؿبالغة.فِعِّ 

قىل مـ  (3/355الـفايةيف  قال (: العؿقا بالؽسر والتشديد والؼصر، فِعِّ

قَّا مـ الرمل، والخصقصك مـ التخصقص، وهل مصادر، والؿعـك  الَعَؿك، كالرمِّ

حؽؿ قتقؾ الخطن تجب أن يقجد بقـفؿ قتقؾ َيْعَؿك أمره، وٓ يتبقـ قاتؾف: فحؽؿف 

 هفقف الدية.ا

 إشا قتٌ قتٌٝ بني أْاؽ ال ٜعًِ َٔ قتً٘. ص:2ط َػأي١

ويؽقن قتؾف إما بسبب زحام، أو حصؾ بقـفؿ ضرب بدون سالح، أو ما أشبف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، مـ 2635(، وابـ ماجف )45-8/39ل )(، والـسائ4545. أخرجف أبقداود )ايطادض إضغاي٘ (1)

صريؼ سؾقؿان بـ كثقر طـ طؿرو بـ ديـار طـ صاوس طـ ابـ طباس بف. وطـدهؿ زيادة: 

، وسؾقؿان بـ كثقر قد شذ يف وصؾف، فؼد «والؿَلئؽة والـاس أمجعقـ، ٓ يؼبؾ مـف صرف وٓ طدل»

(، مـ صريؼفؿا 4539داود )رواه محاد بـ زيد وسػقان بـ طققـة بدون ذكر ابـ طباس، رواه أبق

(: رواه إسؿاطقؾ بـ مسؾؿ وسؾقؿان بـ كثقر طـ 11/35-36) العؾؾكذلؽ. قال الدارقطـل يف 

، وخالػفؿ محاد بـ زيد فرواه طـ طؿرو طـ طؿرو طـ صاوس طـ ابـ طباس طـ الـبل 

 هصاوس مرساًل، وهق الصحقح. ا
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 ذلؽ. 

  ،فؿـ أهؾ العؾؿ مـ قال: ديتف طىل مـ كان حاضًرا. وهق ققل الزهري

 والحسـ: ٕكف مات بػعؾفؿ، فال تتعداهؿ إىل غقرهؿ.

 مـ يؼقل: يفدر. وهق ققل مالؽ. ومـفؿ 

  ومـفؿ مـ يؼقل: يدطل طىل مـ شاء، ويحؾػ طىل ذلؽ: فنن أبك: حؾػ

طك طؾقف. وهق ققل الشافعل.  الؿدَّ

  ومـفؿ مـ يؼقل: ديتف يف بقت الؿال. وهذا ققل سعقد بـ الؿسقب، وطروة

بـ الزبقر، وهق ققل أمحد، وإسحاق بـ راهقيف، وابـ حزم، وصح ذلؽ طـ ا

يف حديث  : ٕنَّ دم الؿسؾؿ ٓ يفدر، والـبل انصحيحهق ، ووطظ  طؿر،

الؼسامة َوَدى الؿسؾَؿ مـ طـده حقـ مل يتبقـ قاتؾف، وٓ يصح أن يحؿؾ أحٌد 

الدية بؿجرد الظـ: ٕنَّ أمقال الؿسؾؿقـ محرمة.
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (12/194.)الؿغـل (6895 )الػتح (3/492 )سبؾ السالم (2578 )الؿحىلاكظر:  (1)



َٜات َٓا  219 ٔنَتاُب اِئذ

 
ـِ ُطَؿَر  (0061) ـِ اْب ـِ الـَّبِلِّ  َوَط ُجُؾ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَط ُجَؾ  إَذا َأْمَسَؽ الرَّ َوَقَتَؾُف  الرَّ

ًٓ «أَخُر ُيْؼَتُؾ الَِّذي َقَتَؾ، َوُيْحَبُس الَِّذي َأْمَسَؽ  اَرُقْطـِل  َمْقُصق ، َوُمْرَساًل  . َرَواُه الدَّ

َّٓ َأنَّ البَقَْفؼِ  ـُ الَؼطَّاِن، َوِرَجاُلُف ثَِؼاٌت إ َحُف اْب َح الُؿْرَسَؾ َوَصحَّ .لَّ َرجَّ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

ٌَ ٚقتً٘ آخط؟ ص:1ط َػأي١ ٌُ ايطد  إشا أَػو ايطد

 ٓ خالف بقـ أهؾ العؾؿ أنَّ الذي باشر الؼتؾ ُيؼتؾ، واختؾػقا يف الؿؿسؽ.

  فؿـفؿ مـ يؼقل: ُيؼتؾ الؿؿسؽ أيًضا. وهق ققل مالؽ، وسؾقؿان بـ

 : ٕكف شاركف يف الؼتؾ، ولق مل يؿسؽف ما قتؾف.مقسك، والؾقث، وأمحد يف رواية

  ومـفؿ مـ يؼقل: يحبس حتك يؿقت. وهق ققل ططاء، وربقعة، وأمحد يف

رواية. واستدل لذلؽ بحديث الباب: وٕكف أمسؽ لؾؼتؾ، فقؿسؽ محبقًسا 

 بسـد مـؼطع. حتك يؿقت، وهق ققل ابـ حزم، وجاء طـ طظ 

 مام، ويلثؿ، وٓ يؼتؾ. وهذا ققل أبل وقال مجاطٌة مـ الػؼفاء: يعاقبف اإل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، مـ صريؼ أبل داود 8/55(، والبقفؼل )3/145. أخرج الؿقصقل الدارقطـل )ايطادض إضغاي٘ (1)

 الحػري طـ الثقري طـ إسؿاطقؾ بـ أمقة طـ كافع طـ ابـ طؿر فذكره.

  وقد خالػ أبا داود وكقٌع فرواه طـ الثقري طـ إسؿاطقؾ بـ أمقة قال: قضك رسقل اهلل

 ســ الدارقطـلفذكره مرساًل. وتابع الثقري طىل هذه الرواية معؿر وابـ جريج كؿا يف 

بعد أن ذكر الرواية الؿقصقلة: هذا غقر محػقظ،  (8/55 )ســفقال البقفؼل يف (، 3/145)

 والصقاب ما أخبركا... فلسـده مـ صريؼ وكقع طـ الثقري طـ إسؿاطقؾ بـ أمقة مرساًل. 

 ؿاطقؾ بـ أمقة مل يسؿع مـ أحد مـ الصحابة فؿرسؾف معضؾ. وإس ُ: قهد
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، أقسبحـقػة، والشافعل، وأبل ثقر، وابـ الؿـذر، ورجحف الصـعاين، وهق 

أطؾؿ. واهلل
(1)

 

الذيـ يؼقلقن بؼتؾ الؿؿسؽ يؼقدون ذلؽ بؿا إذا أمسؽف وهق يعؾؿ أنَّ  تهبٌّ:

 أخر يريد قتؾف.

 َٔ أَط عبسٙ بكتٌ إْػإ، ؾكتً٘ ايعبس؟ ص:2ط َػأي١

يث طفد بنسالم ٓ يعؾؿ تحريؿ الؼتؾ، أو يظـ أكف يجب طؾقف أما إذا كان حد

صاطة سقده بذلؽ: فقعذر بجفؾف، والؼصاص طىل السقد: ٕكف أصبح كألة يف يده، 

 ويمدب العبد.

 وأما إن كان طالًؿا بالتحريؿ، فاختؾػقا:

  فؿـفؿ مـ يؼقل: يؼتؾ السقد: ٕكف أمر، والعبد كألة يف يده، ويحبس

، بسـد فقف ضعػ. وهذا الؼقل صح طـ أبل هريرة  ؼؾ طـ طظ العبد. كُ 

 وهق ققل أمحد يف رواية، وإسحاق، ومال إلقف ابـ حزم.

 .ومـفؿ مـ يؼقل: يؼتالن مجقًعا. وهق ققل قتادة، وابـ الؼاسؿ الؿالؽل 

 .وقال سؾقؿان بـ مقسك: يديف السقد، وُيعاقب ويحبس، وٓ يؼتؾ أحدمها 

 ؾ العبد، وُيعاقب السقد أمر. وهق ققل الثقري، ومـفؿ مـ يؼقل: ُيؼت

والحؽؿ، ومحاد، والشعبل، والـخعل، وداود، والشافعل، وأمحد يف رواية. وهذا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (13/86.)إوسط (3/493 )سبؾ السالم (2597 )الؿحىل (11/596 )الؿغـلاكظر:  (1)



َٜات َٓا  221 ٔنَتاُب اِئذ

 
، واهلل أطؾؿ، ورجحف الشقكاين.انصحيحهق الؼقل 

(1)
 

ّْا بكتٌ إْػإ؟ ص:3ط َػأي١ ٝ٘ا ال ميٝع، أٚ فٓٛ  إٕ أَط قب

 ؿؾ الجـاية، فقؼتؾ مذهب الشافعل، وأمحد أن أمر لفؿا هق الذي يتح

أمر، أو يدفع الدية إن رضل أولقاء الؿؼتقل بذلؽ، وهق أيًضا مذهب 

 الؿالؽقة، إٓ أن الصبل طـدهؿ مشارك يف الؼتؾ: فعؾقف كصػ الدية طىل طاقؾتف.

  ،وضاهر مذهب الثقري، وزفر، والحسـ بـ زياد أنَّ الجـاية يتحؿؾفا الصبل

ره. وقال أخران: طىل طاقؾتف ترجع هبا طىل قال الثقري: ويرجع هبا طىل الذي أم

 الذي أمره. وهق ققل الحـابؾة، والشافعقة فقؿا إذا كان الصبل مؿقًزا.

، واهلل أطؾؿ.األقسبققل الشافعل، وأمحد هق  ُ :قهد
(2)

 

إٕ أَاااط ايػاااًطإ ضدااااّل إٔ ٜكتاااٌ ضدااااّل غاااري َػاااتشل يًكتاااٌ،      ص:4ط َػأي١

 ؾكتً٘؟

 اتؾ يعؾؿ أكف ٓ يستحؼ الؼتؾ: ذكر الحـابؾة، والشافعقة أكف إن كان الؼ

فالؼصاص طؾقف دون السؾطان، وإن مل يعؾؿ ذلؽ: فالؼصاص طىل أمر دون 

الؿلمقر، وإن قتؾف وهق يعؾؿ أكف ٓ يستحؼ، ولؽـ أكرهف السؾطان طىل ذلؽ: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (9/477 )اإلكصاف (2596 )الؿحىل (12/78 )الحاوي (11/598 )الؿغـلاكظر:  (1)

السقؾ ( 887)صإوسط (13/89.) 

 (9/476- )اإلكصاف (5/481- )الؿدوكة لؾػؼف الؿالؽل (12/79 )الحاوير: اكظ (2)

الؿغـل (11/598 )الؿحىل (2596.) 
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 فقؼاد السؾطان. 

 ٚاختًؿٛا ٌٖ ٜكاز املأَٛض؟

 إصح: ٕنَّ  فؿـفؿ مـ قال: يؼاد. وهق ققل مالؽ، وأمحد، والشافعل يف

 اإلكراه ٓ يبقح لف الؼتؾ بغقر حؼ.

 .ومـفؿ مـ يؼقل: ٓ يؼاد. وهق ققل أبل حـقػة، والشافعل يف ققل 

( مـ أول كتاب الجـايات: ققل زفر أكف يؼتؾ 6وتؼدم يف الؿسللة ) ُ :قهد

، واهلل أطؾؿ.أقسب األقٌالالؿؽَره فؼط. وهق 
(1)

 

ف بغقر سؾطان وٓ إكراه: فالؿلمقر هق إن أمر إكساًكا بؼتؾ آخر، فؼتؾ

الذي يستحؼ الؼصاص طـد أهؾ العؾؿ، ومؿـ كص طىل ذلؽ: ططاء، وسؾقؿان 

ومالؽ، والشافعل، وأمحد، وإسحاق.بـ مقسك، والحؽؿ، ومحاد، ا
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (11/355-351.)البقان (12/72- )الحاوي (11/598- )الؿغـلاكظر:  (1)

(2) الؿغـل (11/599 )إوسط (13/86.) 



َٜات َٓا  223 ٔنَتاُب اِئذ

 
ـِ البَقَْؾَؿاكِلِّ َأنَّ الـَّبِلَّ  (0060) ـِ ْب ْحَؿ ـْ َطبِْدالرَّ  َقتََؾ ُمْسؾًِؿا بُِؿَعاَهٍد، ملسو هيلع هللا ىلصَوَط

تِفِ »َوَقاَل:  ـْ َوَفك بِِذمَّ اِق َهَؽَذا ُمْرَساًل، «َأَكا َأْوَلك َم زَّ َوَصَؾُف وَ . َأْخَرَجُف َطبُْدالرَّ

اَرُقْطـِل   ـِ ُطَؿَر فِقِف، َوإِْسـَاُد الَؿْقُصقِل َواٍه.ابِِذْكِر  الدَّ ْب
(1)

 

 من احلديث احلكم املستفاد

استدل الحـػقة هبذا الحديث طىل أنَّ الؿسؾؿ يؼتؾ بالذمل، وهق حديث 

 .ضعقػ، وخالػفؿ الجؿفقر كؿا تؼدم

 .«وٓ يؼتؾ مسؾؿ بؽافر»(، وفقف: 1162واستدلقا بالحديث الؿتؼدم برقؿ )

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طـ الثقري طـ ربقعة طـ طبدالرمحـ بـ البقؾؿاين ( 15/151). أخرجف مرساًل طبدالرزاق نعٝـ (1)

(، مـ صريؼ إبراهقؿ بـ محؿد 135-3/134فذكره بـحقه. وأخرج الؿقصقل الدارقطـل )

 إسؾؿل طـ ربقعة طـ طبدالرمحـ بـ البقؾؿاين طـ ابـ طؿر فذكره. 

ب طـ ربقعة قال الدارقطـل: مل يسـده غقر إبراهقؿ بـ أبل يحقك وهق متروك الحديث، والصقا

، وابـ البقؾؿاين ضعقػ ٓ تؼقم بف حجة إذا وصؾ الحديث طـ ابـ البقؾؿاين مرسؾ طـ الـبل 

  (3/135 .)الســه فؽقػ بؿا يرسؾف، واهلل أطؾؿ. ا
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ـِ ُطَؿَر  (0061) ـِ اْب َقاَل: ُقتَِؾ ُغاَلٌم ِغقَؾةً  َوَط

(1)
تََرَك فِقِف اْش  ، َفَؼاَل ُطَؿُر: َلقِ 

.. َلَؼتَْؾُتُفْؿ بِفِ  َأْهُؾ َصـَْعاءَ  َأْخَرَجُف البَُخاِري 
(2)

 

 ثراملسائل واألحكام املستفادة من األ

 إشا ادتُع مجاع١ ع٢ً قتٌ ضدٌ؟ ص:1ط َػأي١

 احد مـفؿ أكثر أهؾ العؾؿ طىل أكف يجب الؼصاص طؾقفؿ مجقًعا إذا كان كؾ و

لق اكػرد بػعؾف وجب طؾقف الؼصاص، ومؿـ قال بؼتؾفؿ مجقًعا سعقد بـ 

الؿسقب، والحسـ، وططاء، وقتادة، وأصحاب الؿذاهب إربعة، والثقري، 

 وإوزاطل وغقرهؿ.

مصـػ ابـ أبل كؿا يف الباب، وقد صحَّ يف  وهذا الؼقل صح طـ طؿر 

 سبعة، فؼتؾفؿ طؿر بف.أنَّ الذيـ اشتركقا يف قتؾف كاكقا  شقبة

أيًضا أكف قتؾ ثالثة برجؾ: وذلؽ ٕهنؿ  الؿصـػكؿا يف  وصح طـ طظ 

قد اشتركقا يف الؼتؾ، وُأْصؾِؼ طىل كؾ واحد مـفؿ قاتؾ: وٕنَّ طدم الؼصاص يمدي 

 إىل فتح باب الؼتؾ.

  ،وقال بعضفؿ: لقس يف ذلؽ الؼصاص، وإكؿا الدية. وهذا ققل الزهري

 ربقعة، وداود، وأمحد يف رواية، وابـ الؿـذر.وابـ سقريـ، و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هق أن يخدع شخًصا حتك يصقر بف إىل مقضع خػل فقؼتؾف. (1)

 (. 6896أخرجف البخاري برقؿ ) (2)



َٜات َٓا  225 ٔنَتاُب اِئذ

 
  وُكؼؾ طـ ابـ سقريـ، والزهري أكف يؼتؾ مـفؿ واحد، ويمخذ مـ الباققـ

 حصصفؿ مـ الدية.

  وصح طـ ابـ الزبقر أكف كان يؼتؾ مـفؿ واحًدا، وُروي طـ معاذ بسـد

 ضعقػ أكف قال لعؿر: لقس لؽ أن تؼتؾ كػسقـ بـػس. ويف إسـاده مجفقل.

 ﴾﮳ ﮲﴿أصحاب هذا الؼقل طدم الؿؽافلة، وققلف تعاىل: وحجة 

 ، وكؿا ٓ تؼطع يدان بقد: فؽذلؽ ٓ تؼتؾ كػسان بـػس.[45الؿائدة:]

، واهلل أطؾؿ.انصحيحهق  ًانقٌل األًل
(1)

 

إشا قطااع ضدااٌ ٜااس آخااط َاأ ايهااٛع، ثااِ قطعٗااا آخااط َاأ املطؾاال،      ص:2ط َػأي١

 ؾُات؟

 اتؾ هق الثاين فؼط، وإن مذهب أمحد، والشافعل أهنا إن كاكت قد برأت: فالؼ

 مل تؽـ قد برأت: فالؼاتؾ هق إول والثاين مجقًعا.

  ومذهب أبل حـقػة أنَّ الؼاتؾ هق الثاين مطؾًؼا: ٕنَّ الؿقت حصؾ بعد

 جـايتف.

  ومذهب مالؽ أنَّ الثاين إن قطع طؼقب إول: فآثـان، وإن تلخر حتك

 أكؾ، أو شرب: فعىل الثاين.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 طبدالرزاق (9/348- )ابـ أبل شقبة (6896 )الػتح (11/495 )الؿغـلاكظر:  (1)

(9/471- )البقان (11/326 )إوسط (13/65-67). 



 226  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

: إن تابعف يف الؼطع: فعؾقفؿا، وإن تلخر حتك س اهلل نوقال أتٌ عثد اهلل غف 

ضفرت طالمات الشػاء، ومل يظـ الؿقت مـ الجـاية إوىل: فالظاهر أهنا طىل 

الثاين، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 إشا ادتُع مجاع١ ع٢ً ضدٌ ؾكطعٛا ٜسٙ؟ ص:3ط َػأي١

  مـ أهؾ العؾؿ مـ قال: تؼطع يد كؾ واحد مـفؿا. كؿا تؼدم يف الـػس، وهذا

 ؽ، والشافعل، وأمحد، وإسحاق، وأبل ثقر، وغقرهؿ.ققل مال

  ،ومـفؿ مـ يؼقل: ٓ تؼطع. وهق ققل الحسـ، والزهري، والثقري

 وأصحاب الرأي، وابـ الؿـذر، ووجٌف يف مذهب أمحد.

كؿا تؼدم يف الـػس. انقٌل األًل هق ًانساجح
(2)

 

 إشا اؾرتى األب َع غريٙ يف قتٌ ٚيسٙ؟ ص:4ط َػأي١

 ي الؼصاص طىل شريؽ إب فؼط. وهذا ققل مـ أهؾ العؾؿ مـ يؼقل: يجر

 مالؽ، والشافعل، وأمحد، وأبل ثقر.

 ،وأمحد يف  وقال بعضفؿ: ٓ قصاص طؾقفؿا. وهق ققل أصحاب الرأي

 رواية.

.ًانصحيح األًل
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الؿغـل (11/492-.) 

  (13/68.)إوسط (11/493- )الؿغـلاكظر:  (2)

  (11/496-.)الؿغـلاكظر:  (3)



َٜات َٓا  227 ٔنَتاُب اِئذ

 
مثؾ الؿسللة السابؼة لق اشترك إكسان يجري طؾقف الؼصاص مع آخر  تهبٌّ:

: فننَّ الذمل ٓ يجري طؾقف الؼصاص، مثؾ لق اشترك الؿ سؾؿ والذمل يف قتؾ ذملٍّ

يؼتؾ، وطىل الؿسؾؿ كصػ دية الذمل.
(1)

 

 يٛ اؾرتى قيب، ٚفٕٓٛ، ٚعاقٌ بايؼ يف قتٌ ؾدل؟ ص:5ط َػأي١

  مـ أهؾ العؾؿ مـ قال: الؼصاص طىل البالغ العاقؾ: ٕنَّ كؾ واحد مـفؿ

قتؾ، وامتـع الؼصاص مـ الصبل، والؿجـقن: لعدم التؽؾقػ. وهذا ققل مالؽ، 

 افعل يف ققل، وأمحد يف رواية، وهق ققل قتادة، والزهري، ومحاد.والش

وطـد همٓء طىل الصبل والؿجـقن كصػ الدية، جعؾفا مالؽ والشافعل يف 

: ٕن جـاية أقسبمال الصبل، أو الؿجـقن، وجعؾفا أخرون طىل العاقؾة، وهق 

 الصبل والؿجـقن يف حؽؿ الخطل، وإن كاكت طؿًدا.

 ؾقفؿ الدية، وٓ قصاص طىل أحد: ٕنَّ طؿد الصبل، ومـفؿ مـ يؼقل: ط

 والؿجـقن كالخطن. 

وهذا ققل الحسـ، وإوزاطل، وإسحاق، وأبل حـقػة، وققل لؾشافعل، 

 وإصح طـ أمحد. وقال بف أبق يقسػ، ومحؿد بـ الحسـ.

، واهلل أطؾؿ.ًانقٌل األًل أقسب
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الؿغـل (11/497.) 

  (13/68.)وسطا (11/498 )ٕالؿغـلاكظر:  (2)



 228  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
 يٛ اؾرتى يف ايكتٌ ضدٌ كط٧، ٚآخط َتعُس؟ ص:6ط َػأي١

 لشافعل، وأمحد، وأبل حـقػة أكف ٓ يجب الؼصاص طىل واحد مذهب ا

مـفؿا: ٕنَّ الروح مل تخرج طـ طؿد محض، ويؿؽـ أن يؽقن هالك الـػس مـ 

 فعؾ الذي ٓ قصاص طؾقف، وإذا مل يؿؽـ الدم: وجب بدلف، وهق الدية.

  :ومذهب مالؽ أكف يجب الؼصاص طىل العامد مـفؿا، وهق رواية طـ أمحد

 الؼتؾ، وحصؾ ذلؽ، وهق شريؽ فقف: فقؼاد.ٕكف تعؿد 

، واهلل أطؾؿ.انقٌل أقسبوهذا 
(1)

 

يٛ قتً٘ إْػإ، ؾؿاضن٘ بٓؿػ٘ يف ْؿػ٘، أٚ اؾارتى إْػاإ َاع     ص:7ط َػأي١

 َغُبع؟

  يف ذلؽ وجفان لؾحـابؾة، والشافعقة، ومذهب الحـػقة طدم الؼصاص: ٕكف

طؾقف  شاركف مـ ٓ ضؿان طؾقف: ففق أوىل بعدم الؼصاص مـ الؿخطئ: فننَّ 

 الضؿان.

تؼدم تؼريره.، وهق يقافؼ ما عهيو انقصاص أنَّ  األظيس ُ :قهد
(2)

 

 إشا ادتُع سْط ٚعبْس ع٢ً قتٌ سط؟ ص:8ط َػأي١

 .ذهب الـخعل والثقري إىل أهنؿا يؼتالن مجقًعا إذا شاء القيل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- (11/552الؿغـل (6/49 )الشرح الؿؿتع (4/224 )البداية (11/328 )البقاناكظر:  (1)

553.) 

  (11/329.)البقان (11/553 )الؿغـلاكظر:  (2)



َٜات َٓا  229 ٔنَتاُب اِئذ

 
 .وذهب الزهري وقتادة إىل أكف يؼتؾ الحر، وأما العبد فؾف قتؾف، ولف استخدامف 

 ل وذهب اإلمام الشافع  إىل أن إولقاء إن شاءوا قتؾقمها مجقًعا، وإن

شاءوا طػقا طـفؿا، وإن شاءوا قتؾقا الحر، وبقع العبد يف كصػ الدية: إٓ أن 

 يػدي السقد طبده.

الؿسللة  يف هذه ما ذهب إلقف اإلمام الشافعل  :قال أتٌ عثد اهلل غفس اهلل نو

، واهلل أطؾؿ.انصٌابهق 
(1)

 

ايكتااااٌ، ؾٗااااٌ يألٚيٝااااا٤ إٔ ٜعؿااااٛا عاااأ      إشا اؾاااارتى مجاعاااا١ يف  ص:9ط َػأي١

 ايبعض زٕٚ بعض؟

ذكر أهؾ العؾؿ أنَّ لفؿ العػق طـ بعٍض دون بعض، وٓ يسؼط الؼصاص طـ 

البعض بالعػق طـ البعض: ٕهنؿا شخصان أو أكثر: فال يسؼط الؼصاص طـ 

ٔخر، كؿا لق قتؾ كؾ واحد رجاًل.أحدمها بنسؼاصف طـ ا
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (13/52.)إوسطاكظر:  (1)

(2) الؿغـل (11/591.) 



 235  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
ـْ َأبِل ُشَرْيٍح ال (0062)   :َقاَل  ُخَزاِطلِّ َوَط

ِ
ـْ ُقتَِؾ َلُف »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسقُل اهلل َفَؿ

: إمَّا َأْن َيْلُخُذوا الَعْؼَؾ َأْو َيْؼُتُؾقا َقتِقٌؾ  ـِ ـَ ِخَقَرَتْق . َأْخَرَجُف «بَْعَد َمَؼاَلتِل َهِذِه َفَلْهُؾُف بَْق

.َأُبقَداُود َوالـََّسائِل  
(1)

 

ـِ َوَأْصُؾُف فِل  (0063) ِحقَحقْ ـْ َحِديِث َأبِل ُهَرْيَرَة بَِؿْعـَاُه. الصَّ
مِ

(2)
 

 نياملسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 خٝاض أٚيٝا٤ املكتٍٛ بني ايككام ٚايس١ٜ. ص:1ط َػأي١

دلَّ حديث الباب طىل أنَّ مـ ُقتِؾ لف قتقٌؾ طؿًدا: فلولقاؤه بالخقاريـ: بقـ 

 هذا العؿؾ طـد أهؾ العؾؿ. الؼصاص، والدية، وطىل

  إٓ أنَّ مالًؽا استثـك قتؾ الغقؾة، فؼال: لقس لقيل الدم العػق طـف: وذلؽ إىل

 السؾطان، وهق ققل أبل الزكاد.

والغقؾة طـده أن يخدع اإلكسان فقدخؾ بقتًا، أو كحقه فقؼتؾف، واستدل لذلؽ 

أهؾ صـعاء:  أنَّ غالًما قتؾ غقؾة، فؼال طؿر: لق اشترك فقف بحديث طؿر 

 لؼتؾتفؿ بف. وجعؾف كالؿحارب.

 : لعؿقم الحديث، واهلل أطؾؿ، ولقس يف أثر طؿر ًانصحيح قٌل اجلًيٌز

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 5/255)إكؿا أخرج أصؾ الحديث (، ومل يخرجف الـسائل، و4554. أخرجف أبقداود )قشٝض (1)

 وإسـاده صحقح طىل شرط الشقخقـ. 

ومـ قتؾ لف قتقؾ ففق بخقر »(. يف حديث صقيؾ فقف: 1355(، ومسؾؿ )112أخرجف البخاري ) (2)

 . والؾػظ لؾبخاري. «الـظريـ، إما أن يعؼؾ، وإما أن يؼاد



َٜات َٓا  231 ٔنَتاُب اِئذ

 
ار ققل أولقاء الدم، واهلل أطؾؿ.طدم اطتب

(1)
 

 َٔ ِٖ أٌٖ ايكتٌٝ ايصٜٔ هلِ اـٝاض؟ ص:2ط َػأي١

 .مـ أهؾ العؾؿ مـ قال: إنَّ الؿراد طصبتف 

فعقة: وذلؽ ٕنَّ الؼصاص يدفع العار وهق ققل الزهري، ومالؽ، ووجٌف لؾشا

طـ الـسب، فاختص بف العصبات، كقٓية الـؽاح: فنن اقتصقا فال كالم، وإن 

 طػقا طىل ماٍل: كان لجؿقع القرثة.

 .وقال بعضفؿ: هؿ الذيـ يرثقكف بالـسب ٓ بالسبب 

 وهق ققل ابـ شبرمة، ووجٌف لؾشافعقة.

 لسبب. وهق ققل أمحد، ومـفؿ مـ قال: هؿ مجقع القرثة بالـسب وبا

والشافعل، وأبل حـقػة، والجؿفقر: ٕنَّ الحديث فقف التخققر بقـ الؼصاص 

والدية: فجعؾ الؼقد لؿـ جعؾ لف الدية، وٓ خالف أنَّ الدية لجؿقع القرثة: 

 يشؿؾ الرجال والـساء، العصبة وغقرهؿ. «َفَلْهُؾفُ »وٕنَّ ققلف 

 إوسطكؿا يف  ، ما يميد ذلؽوثبت طـ طؿر بـ الخطاب 

(13/114.) 

  ،ومـفؿ مـ أخرج الـساء مطؾًؼا كالزهري، والؾقث، وإوزاطل، والحسـ

وقتادة.
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (13/85.)إوسط (6881 )الػتح (11/465 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (11/581.)الؿغـل (4/231-232 )بداية الؿجتفد (11/397-398 )البقاناكظر:  (2)



 232  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
ُٜؿااارتط ضنااا٢ ايكاتاااٌ         ص:3ط َػأي١ إشا اختااااض أٚيٝاااا٤ املكتاااٍٛ ايسٜااا١، ؾٗاااٌ 

 بصيو، أّ ي٘ إٔ ٜطؾض، ٜٚطًب ايككام؟

 لظاهر أكثر أهؾ العؾؿ طىل أنَّ الخقار إىل ويل الدم، وٓ طبرة بؼقل الجاين :

حديث الباب، وهذا ققل سعقد بـ الؿسقب، وابـ سقريـ، وططاء، ومجاهد، 

 والشافعل، وأمحد، وإسحاق، وأبل ثقر وغقرهؿ.

  وذهب الـخعل، والثقري، ومالؽ، وأبق حـقػة إىل أكف ُيعتبر رضك الجاين

 ، والؿؽتقب ٓ يتخقر فقف.[178البؼرة:]  ﴾ک ڑ          ڑ﴿بذلؽ: لؼقلف تعاىل: 

 لؾحديث الؿتؼدم: وٕنَّ انصٌابـ مالؽ رواية كؼقلف الجؿفقر، وهق وط :

، وذلؽ [178البؼرة:] ﴾ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ﴿أية الؿذكقرة فقفا 

هق العػق، وقبقل الدية يف العؿد كؿا فسره ابـ طباس
(1)

وغقره. 
(2)

 

ُٜكاز بػري إشْ٘؟ ص:4ط َػأي١  إشا نإ بعض أٚيٝا٤ املكتٍٛ غا٥ّبا، ؾٌٗ 

ِعؿراين طدم الخالف يف أكف لقس لؾحاضر آستقػاء بغقر كؼؾ ابـ قدامة، وال

الغائب: ٕنَّ لف حؼ يف الخقار. إذن
(3)

 

 إٕ نإ يف أٚيٝا٤ ايسّ قيب، أٚ فٕٓٛ؟ ص:5ط َػأي١

  مـ أهؾ العؾؿ مـ قال: لقس لفؿ آستقػاء حتك يبؾغ الصبل، ويػقؼ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (4498.)صحقح البخارييف  أثر ابـ طباس  (1)

  (11/431.)البقان (6881 )الػتح (11/591 )الؿغـلاكظر:  (2)

  (11/451.)البقان (11/576 )الؿغـلاكظر:  (3)



َٜات َٓا  233 ٔنَتاُب اِئذ

 
اق، الؿجـقن. وهبذا قال ابـ أبل لقىل، وأمحد يف ضاهر مذهبف، والشافعل، وإسح

وأبق يقسػ، وُكؼؾ طـ طؿر بـ طبد العزيز: وذلؽ ٕنَّ لؾصغقر والؿجـقن يف 

ا: فال يػقت طؾقف. قال بعضفؿ: ويحبس حتك يبؾغ الصبل، ويعؼؾ  ذلؽ حؼًّ

 الؿجـقن.

  وقال مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ: لؾؽبار العؼالء استقػاء الؼصاص. وهق ققل

 د يف رواية، وأبل حـقػة.الحسـ، ومحاد، ومالؽ، والؾقث، وإوزاطل، وأمح

واستدلقا طىل ذلؽ بلنَّ وٓية الؼصاص هل استحؼاق استقػائف، ولقس 

ـَ مؾجؿ، وكان هـاك ورثة صغار،  لؾصغقر وٓية: وٕنَّ الحسـ بـ طظ َقتؾ اب

ســ و مصـػ ابـ أبل شقبةوهذا إثر يف إسـاده ضعٌػ: فػقف مبفؿ كؿا يف 

 .البقفؼل

(، ويف إسـاده: طؿرو 45-3/39خرى طـد ابـ سعد )ثؿ وجدت لف صريًؼا أ

، وصريًؼا الجرح والتعديؾبـ طبداهلل إصؿ الفؿداين وهق مجفقل، ترمجتف يف ا

( مـ ]مسـد طظ[ بنسـاد مـؼطع: 137رقؿ ) هتذيب أثارأخرى طـد الطبري يف 

 فإثر يثبت هبذه الطرق.

سـد طظ[: أهؾ السقر ٓ ( مـ ]م71)ص هتذيب أثاريف   قال الطربي

 هتدافع بقـفؿ أن طؾقًّا رضقان اهلل طؾقف إكؿا أمر بؼتؾ قاتؾف وهنك طـ أن يؿثؾ بف.ا

ح اإلمام ابـ طثقؿقـ الؼقَل إول، واستثـك أصحاُب الؼقل إول  ورجَّ
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الؿجـقَن، فؼالقا: لقلقف العػق لؾدية: ٕنَّ الجـقن ٓ ُيدرى متك يزول، وبعضفؿ  

 ل إذا كان فؼقًرا.استثـك الصب

جعؾ ٕهؾف الخقار طؼب الؼتؾ: دلَّ طىل  الـبل  :قال أتٌ عثد اهلل غفس اهلل نو

أنَّ آطتبار بؿـ لف رأي، وطؾقف فقيل الصبل والؿجـقن يؼقم مؼامف، ولف أن يؼبؾ 

الؼصاص، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 إٕ قتً٘ بعض األٚيٝا٤ بػري إشٕ ايباقني؟ ص:6ط َػأي١

 كف ٓ قصاص طؾقف، وهق ققٌل لؾشافعل: ٕكف مذهب الحـابؾة، والحـػقة أ

مشارك يف استحؼاق الؼتؾ: فؾؿ يجب طؾقف الؼصاص، كؿا لق كان مشارًكا يف 

 مؾؽ الجارية ووصئفا.

  ولؾشافعل ققٌل أنَّ طؾقف الؼصاص: ٕكف مؿـقع مـ قتؾف، والؼصاص قد

د يجب بنتالف بعض الـػس كؿا لق قتؾ مجاطٌة واحًدا. والؼقل إول أصح طـ

 الشافعقة.

وقد ُأجقب طـ ققلفؿ الؿذكقر بلنَّ الؼصاص مـ الجؿاطة لؾقاحد لقس 

مقجبف قتؾ بعض الـػس، وإكؿا كؾ واحد مـفؿ يجعؾ قاتاًل لجؿقعفا، وإن سؾؿ: 

فؿـ شرصف الؿشاركة لؿـ فعؾف كػعؾف يف العؿد، والعدوان، وٓ يتحؼؼ ذلؽ هـا. 

.، واهلل أطؾؿيظيسفقؿا  أزجح ًانقٌل األًل 
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ابـ أبل شقبة (11/593-594 )الؿغـل (11/451 )البقان (11/576 )الؿغـلاكظر:  (1)

(9/368 )ســ البقفؼل (8/58 )مجؿقع الػتاوى (34/145 ،143.) 

  (11/452.)البقان (11/578- )الؿغـلاكظر:  (2)



َٜات َٓا  235 ٔنَتاُب اِئذ

 
 إٕ قتً٘ أسسُٖا بعس عؿٛ اآلخط عامّلا بصيو؟ ص:7ط َػأي١

  ،طؾقف الؼصاص، سقاء حؽؿ بذلؽ الحاكؿ أم ٓ، وهذا مذهب الحـابؾة

 والحـػقة، وأبل ثقر، وضاهر مذهب الشافعقة. واختاره ابـ الؿـذر. 

  ولؾشافعل ققل أكف ٓ يجب الؼصاص: ٕكف لف فقف شبفة: لقققع الخالف

 .لًانصحيح انقٌل األًفقف، 

ق فلكثرهؿ طىل أكف ٓ قصاص إذا كان الؼاتؾ جاهاًل بلكف قد وقع العػ تهبٌّ:

طؾقف.
(1)

 

ّٜا غري أٚيٝا٤ ايسّ؟ ص:8ط َػأي١ ْٕ َتعسِّ ٌَ إْػا  إٕ قتٌ ايكات

  مـ أهؾ العؾؿ مـ قال: طىل قاتؾف الؼصاص، ولقرثة إول الدية يف تركة

 الجاين إول. وهق ققل أمحد، والشافعل.

  ُؼتؾ قاتؾف، ويبطؾ دم إول: ٕكف فات محؾف، أشبف وقال الحسـ، ومالؽ: ي

ما لق قتؾ العبَد الجاين. وُروي طـ قتادة، وأبل هاشؿ أكف ٓ ققد طىل الثاين: ٕكف 

 قتؾ مباَح الدم: فؾؿ يجب بؼتؾف قصاص، كالزاين الؿحصـ.

وأجاب أهؾ الؼقل إول بلنَّ وجقب الؼصاص مل يتحتؿ، ومل يبح لغقر ويل 

.انصحيحهق  ًانقٌل األًلالدية.  وطـد تعذر الؼصاص: وجبت الدم قتؾف،
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (13/126.)إوسط (11/453 )البقان (11/583 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (13/156.)إوسط (11/485- )الؿغـلاكظر:  (2)
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 ؾإشا نإ ايكتٌ ايجاْٞ خطّأ؟ ص:9ط َػأي١

  ،قال مجاطة مـ أهؾ العؾؿ: ٓ شلء لقرثة الؿؼتقل إول، والدية لقرثة الثاين

 وهق ققل الحسـ، ومحاد، والـخعل.

  وقال مجاطة مـ أهؾ العؾؿ: الدية لقرثة الؿؼتقل إول، وهق ققل ططاء

 الزهري، وأمحد، وإسحاق، والشافعل، وابـ الؿـذر.و

: كؾ مـ الؼتقؾقـ يستحؼ الدية، فإول يستحؼ قال أتٌ عثد اهلل غفس اهلل نو

أولقاؤه الدية لػقات محؾ الؼصاص، والثاين يستحؼ أولقاؤه الدية ٕكف قتؾ خطًل، 

لقرثة الؼتقؾ إول، واهلل أطؾؿ.وطؾقف فؿصقر الدية 
(1)

 

 تٌ يًذاْٞ ٖٛ ايعايف؟إٕ نإ ايكا ص:11ط َػأي١

  :طؾقف الؼصاص، سقاء طػا مطؾًؼا أو إىل مال، طـد مجع مـ العؾؿاء، مـفؿ

 ھ﴿طؽرمة، والثقري، ومالؽ، والشافعل، وأمحد، وابـ الؿـذر: لؼقلف تعاىل: 

 ، فسرت بذلؽ.[94/الؿائدة: 178البؼرة: ] ﴾ۓ ۓ ے ے ھ   ھ

 .وُروي طـ الحسـ: تمخذ مـف الدية وٓ يؼتؾ 

  طؿر بـ طبد العزيز: الحؽؿ فقف إىل السؾطان.وقال 

، واهلل أطؾؿ.انصٌابهق  ًانقٌل األًل
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (13/156.)إوسطواكظر:  (1)

  (13/125.)إوسط (11/583-584 )الؿغـلاكظر:  (2)



َٜات َٓا  237 ٔنَتاُب اِئذ

 
ُّ ايكاتٌ؟ ص:11ط َػأي١ ُٜعأقب اإلَا  إشا عؿا ٚيٞ ايسّ عٔ ايكاتٌ، ؾٌٗ 

ـْ اْلَؼاتِِؾ ُمْطَؾًؼا (11/584 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة  :َوإَِذا َطَػا َط

ـُ الْ َوبِفَ  َصحَّ َوَلْؿ َتْؾَزْمُف ُطُؼقَبٌة. ، َوإِْسَحاُق، َواْب افِِعل   ُؿـِْذِر، َوَأُبق َثْقٍر.ـَذا َقاَل الشَّ

: ُيْضَرُب، َوُيْحبَُس َسـًَة. َْوَزاِطل  ْٕ  َوَقاَل َمالٌِؽ، َوالؾَّقُْث، َوا

فُ  قال: ِجْب َطَؾقِْف َفَؾْؿ يَ  :َوَلـَا َأكَُّف إكََّؿا َكاَن َطَؾقِْف َحؼ  َواِحٌد، َوَقْد َأْسَؼَطُف ُمْستَِحؼ 

ـْ اْلَؼاتِِؾ َخَطلً  َيَة َط  ه.اَشْلٌء آَخُر، َكَؿا َلْق َأْسَؼَط الدِّ

بؿا يردطف وأمثالف طـ هذا  يعاقة يٍ يصنع ذنكأنَّ لإلمام أن  انري يظيس ُ :قهد

 العؿؾ، واهلل أطؾؿ.

بذلؽ أبق ثقر إذا طؾؿ مـف الشر. وقد قال
(1)

 

 إشا عؿا بعض أٚيٝا٤ ايسّ عٔ ايككام؟ ص:12ط َػأي١

(: وإن كان 11/433) البقانيف   ل حييى بً صامل الِعنزاىيقا

: ملسو هيلع هللا ىلصالؼصاص لجؿاطة، فعػا بعضفؿ طـ الؼقد: سؼط الؼقد طـ الؼاتؾ: لؼقلف 

، وهمٓء مل يحبقا: «فلهؾف بقـ خقرتقـ: إن أحبقا قتؾقا، وإن أحبقا أخذوا الدية»

 ٕنَّ فقفؿ مـ يحب، وفقفؿ مـ ٓ يحب.

 الؼقل بذلؽ. سعقد ثؿ كؼؾ طـ طؿر، وابـ م

 هوٓ مخالػ لفؿا مـ الصحابة: فدل طىل أكف إمجاع.ا قال:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) البداية (4/233 )إوسط (13/127.) 
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 مصـػ ابـ أبل شقبةصحقحان كؿا يف  أثر طؿر، وابـ مسعقد  ُ :قهد 

(، ولؽـ قد خالػ بعض الؿالؽقة، فؼالقا 8/59) البقفؼل( و9/162)

ضعقػ. بالؼصاص، وإن حصؾ طػٌق مـ البعض، وهق ققٌل 
(1)

 

 كتٍٛ عُّسا عٔ زَ٘ قبٌ إٔ ميٛت؟إشا عؿا امل ص:13ط َػأي١

  قال مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ يؿضل ذلؽ، ويؽقن جائًزا طىل القرثة. وهق ققل

مالؽ، وإشفر طـد الحـابؾة، وأبل حـقػة، وإوزاطل، والشافعل يف ققل: ٕنَّ 

الحؼ الؿذكقر مؼابؾ كػس الؿؼتقل: ففق لف، وإكؿا كاب القيل مـابف، وأققؿ 

ؼتقل أحؼ بالخقار مـ الذي أققؿ مؼامف بعد مقتف، وهق ققل مؼامف: فؽان الؿ

 صاوس، والحسـ، وقتادة.

  وقال مجاطة مـ أهؾ العؾؿ: ٓ يؾزم طػقه، وإولقاء بالخقار. وهذا ققل أبل

ثقر، ووجف لؾحـابؾة،والشافعل يف الؼديؿ، وداود الظاهري وغقرهؿ، وطؿدهتؿ 

، فجعؾ الخقار لؾقرثة: فدلَّ «قـفؿـ قتؾ لف قتقؾ: فلهؾف بقـ خقرت»الحديث: 

، واهلل أطؾؿ.انصٌابهق  ًىرا انقٌلطىل أنَّ ذلؽ حؼ لفؿ، 
(2)

 

إشا دٓاا٢ عًاا٢ اإلْػااإ دٓاٜاا١ ؾُٝااا زٕٚ اياآؿؼ دٓاٜاا١ ؾٝٗااا       ص:14ط َػأي١

 ايككام، ؾعؿا، ثِ َات؟

  مذهب أمحد، والشافعل، وأبل حـقػة أكف ٓ يجب الؼصاص بعد: ٕكف يتعذر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (11/581.)الؿغـلاكظر:  (1)

 . (13/122)إوسط (9/557 )اإلكصاف (4/232 )بداية الؿجتفداكظر:  (2)



َٜات َٓا  239 ٔنَتاُب اِئذ

 
 ما طػا طـف: فقسؼط، كؿا لق طػا بعض إولقاء. استقػاء الؼصاص يف الـػس دون

  :وقال مالؽ: فقف الؼصاص: ٕنَّ الجـاية صارت يف الـػس، ومل يعػ طـفا

إٓ أن يؼقل: طػقت طـ الجراحات وطؿا تمول إلقف.
(1)

 

َفَؾُف  :َفنِْن َكاَن َطَػا َطَؾك َمالٍ  (11/587 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة

َيُة َكامَِؾةً  َيةُ  :، َوإِْن َطَػا َطَؾك َغقِْر َمالٍ الدِّ َّٓ َأْرَش اْلُجْرِح الَِّذي َطَػا َطـُْف. ،َوَجبَْت الدِّ  إ

. افِِعل  َنَّ اْلِجـَاَيَة َصاَرْت َكْػًسا،  :َوَقاَل َأُبق َحـِقَػةَ  َوبَِفَذا َقاَل الشَّ
ِ
َيُة َكامَِؾًة: ٕ َتِجُب الدِّ

َٓ فِقَؿا ُف فِل الـَّْػِس   ه.اَطَػا َطـْفُ  َوَحؼ 

وبؼقل أبل حـقػة قال الؿزين مـ الشافعقة، وبؼقل أمحد، والشافعل، يؼقل 

 الثقري أيًضا.

سقاء طػا إىل مال، أو  ،فيو انقصاصأن  -واهلل أطؾؿ- ًانري يظيس يل ُ :قهد

ا طـ طؿا دون الـػس، بدون مال: ٕكف الجـاية صارت يف الـػس وهق إكؿا طػ

.أطؾؿ واهلل
(2)

 

َٓ قَِصاَص  (11/587 :)الؿغـليف   ً قدامةقال اب َفنِْن َكاَن اْلُجْرُح 

ـْ اْلِؼَصاِص فِقِف، َفَسَرى إَلك الـَّْػِس، َفؾَِقلِقِِّف  فِقِف، َكاْلَجائَِػِة َوَكْحِقَها، َفَعَػا َط

َنَّ اْلِؼَصاَص َلْؿ َيِجْب فِل اْلُجْرِح، َفَؾْؿ َيِصحَّ اْلَعْػُق طَ 
ِ
ـُْف، َوإِكََّؿا َوَجَب اْلِؼَصاُص: ٕ

َيِة. ـْ اْلِؼَصاِص، َوَلُف َكَؿاُل الدِّ ـْ دَِيِة  اْلِؼَصاُص َبْعَد َطْػِقِه، َوَلُف اْلَعْػُق َط َوإِْن َطَػا َط

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (11/436.)البقان (4/232- )البداية (11/586- )الؿغـلظر: اك (1)

  (11/436.)البقان (4/233 )بداية الؿجتفدواكظر:  (2)
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َّٓ أَْرَش اْلُجْرِح. :اْلُجْرِح   َراَيِة دَِيُة الـَّْػِس إ ، َوَلُف َبْعَد السِّ  هاَصحَّ

يف اؾااطاح َٚااا ٜػااطٟ َٓاا٘  إشا عؿااا اجملااين عًٝاا٘ عاأ اؾاااْٞ،    ص:15ط َػأي١

 ؾٌٗ ٜؿٌُ عؿٛٙ غكٛط ايس١ٜ عٔ ايٓؿؼ؟

َفنِْن َقاَل: َطَػْقت  (11/595 :)الؿغـليف   قال أبو حمند بً قدامة

 َٓ ـْ َلُف فِل ِسَراَيتَِفا قَِصاٌص َو ـْ اْلِجـَاَيِة، َوَما َيْحُدُث مِـَْفا، َصحَّ َطْػُقُه، َوَلْؿ َيُؽ َط

ِة دَِيٌة فِل َضاِهِر كَ  ـْ َقاَل بِِصحَّ اَلِم َأْحَؿَد. َوَسَقاٌء َطَػا بَِؾْػِظ اْلَعْػِق َأْو اْلَقِصقَِّة، َومِؿَّ

 . َْوَزاِطل  ْٕ ، َوَقتَاَدُة، َوا ـُ ـْ َدمِِف: َمالٌِؽ، َوَصاُوٌس، َواْلَحَس  َطْػِق اْلَؿْجُروِح َط

ـْ الْ  : إَذا َقاَل: َطَػْقت َط افِِعلِّ ِجـَاَيِة، َوَما َيْحُدُث مِـَْفا. َفِػقِف َوَقاَل َأْصَحاُب الشَّ

 َٓ ِن: َأَحُدُهَؿا:  َٓ ُف َوِصقٌَّة، َفقُبْـَك َطَؾك اْلَقِصقَِّة لِْؾَؼاتِِؾ، َوفِقَفا َقْق ِن: َأَحُدُهَؿا: أَكَّ َٓ َقْق

، َفنِْن َخرَ  َّٓ دَِيَة اْلُجْرِح. َوالثَّاكِل، َيِصح  ، َفتَِجُب دَِيُة الـَّْػِس إ ـْ الث ُؾِث َيِصح 
َجْت مِ

ـْ الث ُؾِث، َوَوَجَب اْلبَاقِل. 
َّٓ َسَؼَط مِـَْفا َما َخَرَج مِ  َسَؼَط، َوإِ

، َوَتْؾَزُمُف دَِيُة  َكَُّف إْسَؼاٌط فِل اْلَحقَاةِ، َفاَل َيِصح 
ِ
َواْلَؼْقُل الثَّاكِل، َلقَْس بَِقِصقَِّة: ٕ

َّٓ دَِيَة اْلُجْرِح.  الـَّْػِس إ

ْػَعَة َبْعَد اْلبَقِْع،  َوَلـَا،  َسبَبِِف، َفَسَؼَط، َكَؿا َلْق َأْسَؼَط الش 
ُف َبْعَد اْكِعَؼادِ أَكَُّف َأْسَؼَط َحؼَّ

َنَّ ُمقِجَب اْلَعْؿِد 
ِ
ـْ الث ُؾِث َأْو َلْؿ َيْخُرْج: ٕ

ـَ َأْن َيْخُرَج مِ إَذا َثبََت َهَذا، َفاَل َفْرَق َبقْ

وَ  َيُة، اْلَؼَقُد، فِل إْحَدى الرِّ َْت الدِّ ُْخَرى، َفَؿا َتَعقّـَ ْٕ َواَيِة ا ، فِل الرِّ ـِ ، َأْو َأَحُد َشقْئَقْ ـِ اَيتَقْ

ـْ اْلُؿْػؾِِس إَلك َغقِْر َماٍل. 
َْت اْلَقِصقَُّة بَِؿاٍل، َولَِذلَِؽ َصحَّ اْلَعْػُق مِ َٓ َتَعقّـَ  َو
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ا ِجـَاَيُة اْلَخَطلِ، َفنَِذا َطَػا َطـَْفا َوَطؿَّ  ـْ َوَأمَّ

ا َيْحُدُث مِـَْفا، ُاْطُتبَِر ُخُروُجَفا مِ

ـْ 
ْبَراِء َأْو َغقِْرَها، َفنِْن َخَرَجْت مِ الث ُؾِث، َسَقاٌء َطَػا بَِؾْػِظ اْلَعْػِق َأْو اْلَقِصقَِّة َأْو اإْلِ

ـْ الث ُؾِث، َسَؼَط َطـْفُ 
ـْ دَِيتَِفا َما  الث ُؾِث، َصحَّ َطْػُقُه فِل اْلَجِؿقِع، َوإِْن َلْؿ َتْخُرْج مِ

مِ

ـُ  ْأِي. َوَكْحَقُه َقاَل ُطَؿُر ْب ، َوَأْصَحاُب الرَّ اْحتََؿَؾُف الث ُؾُث. َوبَِفَذا َقاَل َمالٌِؽ، َوالثَّْقِري 

َنَّ اْلَقِصقََّة َهاُهـَا بَِؿاٍل.
ِ
، َوإِْسَحاُق: ٕ َْوَزاِطل  ْٕ  هاَطبِْد اْلَعِزيِز، َوا

الحؼ يف العػق طـ الؼتؾ لؾقرثة، والدية حؼ لفؿ: : وقال أتٌ عثد اهلل غفس اهلل ن

فؾقس لغقرهؿ أن يعػق طـ ذلؽ: لؿا تؼدم ذكره يف الؿسللة السابؼة، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 إٕ قطع ٜسٙ، ؾعؿا عٓ٘، ثِ عاز اؾاْٞ ؾكتً٘؟ ص:16ط َػأي١

  لؾقيل الؼصاص طـد الحـابؾة، والشافعقة: ٕنَّ الؼتؾ اكػرد طـ الؼطع، فعػقه

 ع ما يؾزم بالؼتؾ. وهق مؼتضك مذهب أبل حـقػة، ومالؽ.طـ الؼطع ٓ يؿـ

  وقال بعض الشافعقة: ٓ قصاص: ٕنَّ العػق حصؾ طـ البعض: فال يؼتؾ

 بف، كؿا لق سرى الؼطع إىل كػسف.

 .ًانصحيح انقٌل األًل

  وإذا اختار الدية، فؼال بعضفؿ: إن كان طػا يف الطرف إىل غقر دية: فؾف

 ققل بعض الحـابؾة، وضاهر مذهب الشافعل.بالؼتؾ كصػ الدية. وهذا 

 .وقال بعض الحـابؾة، وبعض الشافعقة: لف الدية كامؾة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (4/232.)البداية (11/595 )الؿغـلاكظر:  (1)
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، واهلل أطؾؿ.انقٌل أقسبوهذا 

(1)
 

 عؿٛ اجملين عًٝ٘ خطأ عٔ ايس١ٜ؟ ص:17ط َػأي١

  أكثر أهؾ العؾؿ طىل اطتبار خروجفا مـ الثؾث: إٓ أن يجقز القرثة، وهق

 ققل أصحاب الؿذاهب إربعة وغقرهؿ.

  صاوس، والحسـ: يجقز يف مجقع الؿال.وقال 

أهنا ٓ تخرج إٓ مـ الثؾث: فنن كاكت الدية أكثر: فقسؼط مـفا بؼدر  ًانصحيح

الثؾث.
(2)

 

 إشا ُقٔتٌ إْػإ يٝؼ ي٘ ٚاضخ؟ ص:18ط َػأي١

َٓ  (11/594 :)الؿغـليف   قال أبو حمند بً قدامة ـْ  َوإَِذا ُقتَِؾ َم

ْؾَطا ،َواِرَث َلفُ  َْمُر إَلك الس  ْٕ ِن: َفنِْن َأَحبَّ اْلِؼَصاَص َفَؾُف َذلَِؽ، َوإِْن َأَحبَّ اْلَعْػَق َفا

ـَ  :َطَؾك َماٍل َفَؾُف َذلَِؽ، َوإِْن أََحبَّ اْلَعْػَق إَلك َغقِْر َمالٍ  َنَّ َذلَِؽ لِْؾُؿْسؾِِؿق
ِ
 ،َلْؿ َيْؿؾِْؽُف: ٕ

َٓ َحظَّ َلُفْؿ فِل َهَذا. ْأِي،  َو َٓ َيَرْوَن اْلَعْػَق َطَؾك َماٍل َوَهَذا َقْقُل َأْصَحاِب الرَّ َّٓ َأكَُّفْؿ  إ

َّٓ بِِرَضك اْلَجاكِل.  هاإ

ـُ قال الشافعقةُ  ًتقٌل احلناتهح ُ :قهد .ًتقٌذلى َقٌلالؿـذر،  ، واب
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (11/588-.)الؿغـلاكظر:  (1)

  (13/123.)إوسط (4/232 )البداية (11/595 )الؿغـلاكظر:  (2)

  (13/155.)إوسط (14/86 )مجؿقع الػتاوىواكظر:  (3)



َٜات َٓا  243 ٔنَتاُب اِئذ

 
ُّا، ٚأًٖ٘ ناؾطٕٚ. ص:19ط َػأي١ ُِ ضدًّا َػً  إشا قتٌ املػً

 تعاىل: الذي طؾقف أهؾ العؾؿ: أكف ٓ دية ٕهؾف، وطىل الؼاتؾ الؽػارة لؼقل اهلل

)فنن كان مـ ققم طدو لؽؿ وهق مممـ فتحرير رقبة مممـة(، وقد كص طىل ذلؽ 

ططاء، ومجاهد، وطؽرمة، والـخعل، وقتادة، والشافعل، والثقري، وإوزاطل، 

ق ثقر، وأبق حـقػة، وابـ الؿـذر.وأمحد، وأب
(1)

 

إشا أضاز أٚيٝااا٤ ايااسّ ايككااام، ؾأعطاااِٖ اؾاااْٞ أنجااط َاأ        ص:21ط َػأي١

 ِ قبٍٛ شيو؟ايس١ٜ، ؾٌٗ هل

ـْ َلُف اْلِؼَصاُص، َلُف أَْن (: إ11/595) الؿغـليف   قال ابً قدامة نَّ َم

َٓ َأْطَؾُؿ فِقِف ِخاَلًفا َيِة، َوبَِؼْدِرَها َوَأَقؾِّ مِـَْفا،  ـْ الدِّ
 ه.اُيَصالَِح َطـُْف بَِلْكثََر مِ

ٌْ اثٓني، ٚأٚيٝا٤ األٍٚ غري أٚيٝا٤ ايجاْٞ؟ ص:21ط َػأي١  إشا قتٌ ضد

 ؾ العؾؿ يف هذه الؿسللة:اختؾػ أه

  فؿذهب الحـابؾة أنَّ أولقاء الؼتقؾقـ إن اتػؼا طىل الؼتؾ: ُقتؾ هبؿا، وإن

اختاروا مجقًعا الدية، أو بعض أولقاء كؾ واحد مـفؿا: فؾقس لفؿ إٓ الدية، وإن 

اختار أولقاُء قتقٍؾ الؼصاَص، واختار أولقاُء أخر أو بعضفؿ الديَة: ُقتؾ لؿـ 

د، وُأططل أولقاء الثاين الدية، سقاء كان الؿختار لؾؼقد الثاين، أو اختار الؼق

إول، وسقاء قتؾفؿا دفعة واحدة، أو دفعتقـ: فنن بادر أحدمها بؼتؾف: وجب 

 لمخر الدية يف مالف أيفؿا كان.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (13/135.)إوسطاكظر:  (1)
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   ،وقال مالؽ، وأبق حـقػة: يؼتؾ بالجؿاطة، لقس لفؿ إٓ ذلؽ، أو العػق مجقًعا

 حؼ الباققـ. وإن قتؾف واحد: سؼط

  .وقال الشافعل: ُيؼتؾ بقاحد، ولمخر الدية، وإن صؾبقا مجقًعا الؼصاص

 وباقل ققلف كؼقل الحـابؾة.

، واهلل أطؾؿ.انصحيحهق  ناتهحًقٌل احل
(1)

 

ّْا ٚقطع ٜس آخط؟ ص:22ط َػأي١  إشا قتٌ إْػا

  ثؿ ُيؼتؾ: ٕهنؿا ، ًٓ مذهب أمحد، والشافعل، وأبل حـقػة أكف تؼطع يده أو

 تان، فال يتداخالن، كؼطع َيَدي َرُجَؾقـ.جـايتان مختؾػ

  :وقال مالؽ: ُيؼتؾ وٓ يؼطع: ٕكف إذا ُقتؾ تؾػ الطرف، فال فائدة يف الؼطع

 فلشبف ما لق كاكا لقاحد.

، وققاسف غقر صحقح، ٓ يسؾؿ لف يف إصؾ وٓ يف ًانصحيح انقٌل األًل

الػرع.
(2)

 

 ايصٟ ٜتٛىل اغتٝؿا٤ ايككام. ص:23ط َػأي١

(: وإن قتؾ رجٌؾ رجاًل، ولف 11/452) البقان يف  قال الِعنزاىي

أخقان، أو ابـان مـ أهؾ استقػاء الؼصاص: مل يؽـ لفؿا أن يستقفقا الؼصاص 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (11/526-527.)الؿغـلاكظر:  (1)

  (11/529.)الؿغـلاكظر:  (2)
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مجقًعا: ٕنَّ يف ذلؽ تعذيبًا لؾؼاتؾ، فنما أن يقكال رجاًل يستقيف لفؿا الؼصاص، وإما 

 ال ُيؼرع بقـفؿا.، ثؿ ذكر أهنؿا إذا مل يػعهأن يقكؾ أحدمها أخر يف آستقػاء.ا

 ايككام بإشٕ اؿانِ. ص:24ط َػأي١

  ٓمذهب الشافعل، ومجاطٍة مـ الحـابؾة، وغقرهؿ أنَّ الؼصاص ٓ يؽقن إ

بنذن الحاكؿ، أو بحضقره: ٕنَّ ذلؽ يضبط إمقر، ويممـ فقف مـ التعدي، 

 والػتـ، وهذا هق الحؼ.

أن يؼتؾ غريؿف  إذا كان الحاكؿ ضالًؿا جائًرا ومل يبال بدم الؼتقؾ: فؾؾقيل تهبٌّ:

يػتل، واهلل أطؾؿ. بدون إحداث فتـة، بذلؽ سؿعت شقخـا مؼبؾ القادطل 
(1)

 

ُٜؿعااٌ  - غٓاال، أٚ تػطٜاال، أٚ ٖااسّ -إشا قتًاا٘ بػااري ايػااٝـ  ص:25ط َػأي١ ٖااٌ 

 ب٘ َجٌ شيو؟

  ،مـ أهؾ العؾؿ مـ قال: ُيػعؾ بف مثؾ ما فعؾ يف الؼاتؾ. وهق ققل مالؽ

 ې ې ۉ ۉ ۅ﴿ية: والشافعل، وأمحد يف رواية. واستدلقا بأ

 ﴾ڳ گ گ گ گ   ک ک ک ک﴿، [126الـحؾ:] ﴾ې ې

 ، وبحديث الجارية الذي ُرضَّ رأسفا بقـ حجريـ.[194البؼرة:]

  ومـفؿ مـ يؼقل: ٓ يستقيف إٓ بالسقػ. وهق ققل أبل حـقػة، وأمحد يف

 .«إذا قتؾتؿ فلحسـقا الؼتؾة»: رواية: لؼقلف 

شقخ اإلسالم، وابـ الؼقؿ، ، وهق ترجقح انصحيحهق  ًانقٌل األًل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (11/515( )11/517-518.)االؿغـل (11/455 )البقاناكظر:  (1)
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والصـعاين، والشقكاين رمحة اهلل طؾقفؿ.
(1)

 

 إٕ قتً٘ بًٛاط، أٚ غشط، أٚ ػطٜع اـُط، أٚ ايتشطٜل؟ ص:26ط َػأي١

 ٓ ُيؼتؾ بذلؽ طـد أهؾ العؾؿ: ٕكف محرم بعقـف.

  :وقال بعض الشافعقة يف الؾقاط: يدخؾ يف دبره خشبة يؼتؾف هبا. ويف الخؿر

 يجرطف الؿاء حتك يؿقت.

 ما التحريؼ، فؿذهب الشافعل الجقاز، ولؾحـابؾة وجفان، واستدلقا طىل وأ

ق حرقـاه»الجقاز بحديث البراء:  ، رواه البقفؼل «مـ غرق غرقـاه، ومـ حرَّ

(، وهق حديث ضعقٌػ، يف إسـاده مجاهقؾ.8/43)
(2)

 

يف البخاري  طدم الؼصاص بذلؽ: لحديث أبل هريرة  ًانصحيح

إين كـت أمرتؽؿ أن حترققا فَلكا وفَلكا بالـار، وإن »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص(، طـ الـبل 2954)

 ،2673. وأخرج أبق داود )«الـار ٓ يعذب هبا إٓ اهلل، فنن أخذمتقمها فاقتؾقمها

قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، طـ الـبل ( طـ محزة بـ طؿرو إسؾؿل، وطـ ابـ مسعقد 2675و

، وهق حديث صحقح.«إكف ٓ يعذب بالـار إٓ رب الـار»
(3)

 

 ۉ ۉ ۅ﴿: لؼقلف تعاىل: جائص انقصاص تانرحسيق نَّ أ ظيس يل ثؿ

 .[45]الشقرى:﴾ھھےے﴿ وققلف تعاىل: [126الـحؾ:]﴾ېېېې

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (11/414.)البقان (11/512 )الؿغـلواكظر:  (1)

  (2233.)اإلرواءاكظر  (2)

  (11/415-.)البقان (11/513 )الؿغـلاكظر:  (3)



َٜات َٓا  247 ٔنَتاُب اِئذ

 
 .وهذه أيات تؽقن مخصصة لؾحديث الؿتؼدم، واهلل أطؾؿ

 إشا قطع ٜس ضدٌ، أٚ دطس٘ دطّسا، ثِ نطب عٓك٘؟ ص:27ط َػأي١

  مـ أهؾ العؾؿ مـ قال: يستقيف بالسقػ يف العـؼ. وهق ققل ططاء، وأبل

ٓ ققد إٓ »سػ، ومحؿد، والثقري، وأمحد يف رواية، واستدلقا بحديث: يق

  (8/395-395.)البدر الؿـقر، وهق حديث ضعقػ كؿا يف «بالسقػ

  ،ومـفؿ مـ قال: يػعؾ بف كؿا َفَعؾ. وهق ققل طؿر بـ طبد العزيز، ومالؽ

 ؿتؼدمة.والشافعل، وأمحد يف رواية، وأبل حـقػة، وأبل ثقر، واستدلقا بإدلة ال

، و اهلل أطؾؿ.انساجحهق  ًىرا
(1)

 

 إشا قاض األَط إىل ايس١ٜ، ؾهِ جيب؟ ص:28ط َػأي١

 قال ابً قدامة   يفالؿغـل (11/559 َإَِذا َصار :)  ا َيِة، إمَّ َْمُر إَلك الدِّ ْٕ ا

، َأْو َكْقِن اْلِػْعِؾ َخَطًل، َأْو ِشبَْف َطْؿٍد، َأْو َغقَْر َذلَِؽ  ُب دَِيٌة َفاْلَقاجِ  :بَِعْػِق اْلَقلِلِّ

.، َواِحَدةٌ  افِِعلِّ َْصَراِف  َوَهَذا َضاِهُر َمْذَهِب الشَّ ْٕ َوَقاَل َبْعُضُفْؿ: َتِجُب دَِيُة ا

ُف لَ ـالْ  َكَّ
ِ
ا ُقطَِع بِِسَراَيِة اْلُجْرِح بَِؼتْؾِفِ ـَؿْؼُطقَطِة َوِدَيُة الـَّْػِس: ٕ ، ـَصاَر َكالْ  :ؿَّ ُؿْستَِؼرِّ

 َغقُْرُه: َولَِفَذا َلْؿ َيْسُؼط اْلِؼَصاُص فِقِف. َفَلْشبََف َما َلْق َقتََؾفُ 

َوَلـَا َأكَُّف َقاتٌِؾ َقبَْؾ اْستِْؼَراِر اْلُجْرِح، َفَدَخَؾ َأْرُش اْلِجَراَحِة فِل َأْرِش  قال:

ـِ  َواَيتَقْ َْصَراِف َطَؾك إْحَدى الرِّ ْٕ َٓ  الـَّْػِس، َكَؿا َلْق َسَرْت إَلك َكْػِسِف، َواْلِؼَصاُص فِل ا

َٓ ُتْسِؼُط  :َيِجُب، َوإِْن َوَجَب  َنَّ ِسَراَيَة اْلُجْرِح 
ِ
َيَة: ٕ َٓ ُيْشبُِف الدِّ َفنِنَّ اْلِؼَصاَص 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (11/558.)الؿغـلاكظر:  (1)



 248  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 .اكتفك.اْلِؼَصاَص فِقِف، َوُتْسِؼُط دَِيتَفُ  

ٌْ عًاا٢ آخااط دٓاٜاا١ ؽطداا٘ عاأ اؿٝااا٠، ثااِ دااا٤     ص:29ط َػأي١ إشا دٓاا٢ ضداا

 آخط ؾعاز اجملين عًٝ٘ دٓا١ٜ أخط٣؟

ان إىل آخر، فقؼطع طـؼف، ثؿ يليت آخر فقطعـ الؿجـل طؾقف يف مثؾ أن يليت إكس

 صدره.

َكَُّف  (11/556-557 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة
ِ
ُل ُهَق اْلَؼاتُِؾ: ٕ َوَّ ْٕ َفا

ةً  َجـَك  َوَطَؾك الثَّاكِل التَّْعِزيُر، َكَؿا َلقْ  ،َٓ َيبَْؼك َمَع ِجـَاَيتِِف َحقَاٌة، َواْلَؼَقُد َطَؾقِْف َخاصَّ

َيةِ  َطَؾك َمقٍِّت. ِل َوْحَدهُ  :َوإِْن َطَػا اْلَقلِل  إَلك الدِّ َوَّ ْٕ َوإِْن َكاَن ُجْرُح ، َفِفَل َطَؾك ا

ـْ َغقِْر إَباَكِة اْلَحْشَقةِ، أَْو َقْطِع َصَرٍف، 
ـِ مِ ِل َيُجقُز َبَؼاُء اْلَحقَاةِ َمَعُف، مِثُْؾ َشؼِّ اْلبَْط َوَّ ْٕ ا

ـْ ُحْؽِؿ اْلَحقَاةِ، ُثؿَّ َضَرَب ُطـُ 
ُل مِ َوَّ ْٕ ُف َلْؿ َيْخُرْج ا َكَّ

ِ
َؼُف آَخُر، َفالثَّاكِل ُهَق اْلَؼاتُِؾ: ٕ

َيُة َكامَِؾةً ـَفقَُؽقُن الثَّاكِل ُهَق الْ  ُت َلَفا، َفَعَؾقِْف اْلِؼَصاُص فِل الـَّْػِس، َوالدِّ إِْن َطَػا  ،ُؿَػقِّ

َ ، َطـْفُ  ْٕ لِ ُثؿَّ َكـُْظُر فِل ُجْرِح ا َفاْلَقلِل   ،َفنِْن َكاَن ُمقِجبًا لِْؾِؼَصاِص، َكَؼْطِع الطََّرِف  :وَّ

َٓ ُيقِجُب اْلِؼَصاَص،  ـْ دَِيتِِف ُمْطَؾًؼا، َوإِْن َكاَن  ـَ َقْطِع َصَرفِِف َواْلَعْػِق َط ُمَخقٌَّر َبقْ

َْرُش  :َكاْلَجائَِػِة َوَكْحِقَها ْٕ َنَّ فِْعَؾ الثَّاكِل َوإِكََّؿا َجَعْؾـَا َطؾَ ، َفَعَؾقِْف ا
ِ
قِْف اْلِؼَصاَص: ٕ

َٓ َيْسِري.ـَقَطَع ِسَراَيِة ِجَراِحِف، َفَصاَر َكالْ  َٓ  ُؿـَْدمِِؾ الَِّذي  ، َو افِِعلِّ َوَهَذا َمْذَهُب الشَّ

 َأْطَؾُؿ فِقِف ُمَخالًِػا.

ِل ُيْػِضل إَلك قال: َوَّ ْٕ َٓ َمَحاَلَة،ـالْ  َوَلْق َكاَن ُجْرُح ا َٓ َيْخُرُج بِِف  َؿْقِت  َّٓ َأكَُّف  إ

ـْ ُحْؽِؿ اْلَحقَاةِ، َوَتبَْؼك َمَعُف اْلَحقَاُة الْ 
ُة، مِثَْؾ َخْرِق اْلِؿعَ ـمِ َماِغ، كُؿْستَِؼرَّ ، َأْو ُأمِّ الدِّ



َٜات َٓا  249 ٔنَتاُب اِئذ

 
ًة. َت َحقَاًة ُمْستَِؼرَّ ُف َفقَّ َكَّ

ِ
: ُهَق فِل َوقِقَؾ  َفَضَرَب الثَّاكِل ُطـَُؼُف، َفاْلَؼاتُِؾ ُهَق الثَّاكِل: ٕ

ا ُجِرَح ـُحْؽِؿ اْلَحقَاةِ، بَِدلِقِؾ أَنَّ ُطَؿَر لَ  بِقُب َفَسَؼاُه َلبَـًا، َفَخَرَج  ،ؿَّ َدَخَؾ َطَؾقِْف الطَّ

بِقُب َأكَُّف َمقٌِّت، َفَؼاَل: اْطَفْد إَلك الـَّاِس. َفَعِفَد إَلقِْفْؿ، َوَأْوَصك،  َيْصُؾُد، َفَعؾَِؿ الطَّ

َحاَبُة َطْفَدُه، َوَأْجَؿُعقا َطَؾك َقبُقِل  َوَجَعَؾ اْلِخاَلَفةَ  قَرى، َفَؼبَِؾ الصَّ إَلك َأْهِؾ الش 

ا َكاَن ُحْؽُؿ اْلَحقَاةِ َباقِقًا َوَصاَياُه َوَطْفِدِه. ًتا َلَفا، َفَؽاَن ُهَق  :َفَؾؿَّ َكاَن الثَّاكِل ُمَػقِّ

َٓ ُيْرَجك ُبْرُء طِ   .اكتفك.ؾَّتِفِ اْلَؼاتَِؾ، َكَؿا َلْق َقتََؾ َطؾِقاًل 

ٌْ آخط َٔ ؾاٖل، ؾتًكاٙ آخط بػٝـ، ؾكتً٘؟ ص:31ط َػأي١  إشا أيك٢ ضد

 قال ابً قدامة   يفالؿغـل (11/557 :) ،ـْ َشاِهٍؼ
إَذا ُأْلِؼل َرُجٌؾ مِ

َت َحقَاَتُف َقبَْؾ الْ  َكَُّف َفقَّ
ِ
ـْ َقتََؾُف: ٕ اُه آَخُر بَِسقِْػ َفَؼتََؾُف، َفاْلِؼَصاُص َطَؾك َم ِر َؿِصقـَفتََؾؼَّ

ـْ َحقَاتِِف، َفَلْشبََف َما َلْق َرَماُه إْكَساٌن بَِسْفٍؿ َقاتٍِؾ، َفَؼَطَع آَخُر 
إَلك َحاٍل َيئُِسقا فِقَفا مِ

قِْػ َقبَْؾ  ْفِؿ بِِف، َأْو َأْلَؼك َطَؾقِْف َصْخَرًة، َفَلَصاَر آَخُر َرْأَسُف بِالسَّ ُطـَُؼُف َقبَْؾ ُوُققِع السَّ

افِِعل  َوبِ  ُوُققِطَفا َطَؾقِْف. ـْ َمَؽان َيُجقُز َأْن َيْسَؾَؿ مِـُْف، َوإِْن  ،َفَذا َقاَل الشَّ
إْن َرَماُه مِ

َٓ َيْسَؾُؿ مِـُْف اْلَقاقُِع، َفِػقِف َوْجَفانِ  ـْ َشاِهٍؼ 
َُا :َرَماُه مِ ُٖ ْٔٞ َكَؼْقلِـَا. :َأَسُس  :َٚايٖجا

َيِة ِطـَْد ُس  َؿاُن َطَؾقِْفَؿا بِاْلِؼَصاِص َوالدِّ َنَّ ُكؾَّ َواِحٍد مِـُْفَؿا َسبٌَب الضَّ
ِ
ُؼقصِِف: ٕ

 لإِْلِْتاَلِف.

ْمَل َسبٌَب  قال: افِِع َمَع  ،َوَلـَا َأنَّ الرَّ بَِب، َكالدَّ َواْلَؼتَْؾ ُمبَاَشَرٌة، َفاْكَؼَطَع ُحْؽُؿ السَّ

َقِر الَّتِل َذَكْرَكا ابِِح، َوَكالص  َكُروُه َباصٌِؾ بَِفِذِه َوَما ذَ ، اْلَحافِِر، َواْلَجاِرِح َمَع الذَّ

ُُصقِل الْ  ْٕ  .اكتفك.َؿْذُكقَرةِ ـا



 255  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
إن قطع يديف، فاكدمؾ الجرح: فعؾقف دية: فنن قتؾف بعد ذلؽ: فعؾقف دية  تهبٌّ:

أخرى، وكذلؽ إن قطع يديف ورجؾقف، فاكدمؾ الجرح، ثؿ قتؾف: فعؾقف ثالث ديات 

 بال خالف.

 دٓا١ٜ ايعبس يف ضقبت٘. ص:31ط َػأي١

ـاية العبد يف رقبتف، ومعـك ذلؽ أنَّ الؿجـل طؾقف، ذكر أهؾ العؾؿ أنَّ ج

وأولقاءه يطالبقن السقد بجـاية طبده، والسقد يتخقر بقـ أن يعطقفؿ العبد مؼابؾ 

الجـاية، وإن كاكت الجـاية أقؾ مـ ققؿة العبد: باطف لفؿ، أو غقرهؿ، وأوفاهؿ 

سقد أن يػتدي حؼفؿ، وإن كان العبد أقؾ مـ الجـاية: فؾقس لفؿ إٓ العبد، ولؾ

طبده فقدفع أرش الجـاية مـ طـده.
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (12/36.)الؿغـل (11/432 )البقاناكظر:  (1)



َٜأت  251 َباُب ايسِّ

 
 َباُب الدَِّياِت

هِ  (0064) ـْ َجدِّ ـْ َأبِقِف َط ـِ َحْزٍم َط ـِ َطْؿِرو ْب ِد ْب ـِ ُمَحؿَّ ـْ َأبِل َبْؽِر ْب َأنَّ  َط

ـِ  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلَّ  ـِ اْطَتَبَط ُمْم »: َوفِقفِ ، َفَذَكَر الَحِديَث  ،َكتََب إَلك َأْهِؾ القََؿ ـًا َقْتًَل َأنَّ َم ـْ  ِم َط

ـَ اإِلبِؾِ  َيَة ِماَئًة ِم َّٓ َأْن َيْرَضك َأْولَِقاُء الَؿْؼُتقِل، َوإِنَّ فِل الـَّْػِس الدِّ ُف َقَقٌد، إ ـٍَة، َفنِكَّ ، بَقِّ

َيُة، َوفِل ا َيُة، َوفِل َوفِل إَْكِػ إَذا ُأوِطَب َجْدُطُف الدِّ َساِن الدِّ َيُة، َوفِل الؾِّ ـِ الدِّ ْق ـَ لَعْق

َيُة، َوفِل  ْؾِب الدِّ َيُة، َوفِل الصُّ ـِ الدِّ َيُة، َوفِل الَبْقَضَتْق َكرِ الدِّ َيُة، َوفِل الذَّ ـِ الدِّ َػَتْق الشَّ

َيِة، َوفِل الَؿْلُمقَمةِ الرِّ  ْجِؾ الَقاِحَدةِ كِْصُػ الدِّ
(1)

َيِة، َو   فِل الَجائَِػةِ ُثُؾُث الدِّ
(2)

ُثُؾُث  

َؾةِ  ـَؼِّ َيِة، َوفِل الُؿ الدِّ
(3)

ـْ َأَصابِِع الَقِد   ـَ اإِلبِِؾ، َوفِل ُكؾِّ ُأْصُبٍع ِم َخْؿَس َطْشَرَة ِم

ـَ اإِلبِِؾ، َوفِل الُؿقِضَحةِ  ِـّ َخْؿٌس ِم ـَ اإِلبِِؾ، َوفِل السِّ ْجِؾ َطْشٌر ِم َوالرِّ
(4)

ـَ   َخْؿٌس ِم

َهِب  اإِلبِِؾ، َوإِنَّ  ُجَؾ ُيْؼَتُؾ بِالَؿْرَأةِ، َوَطَؾك َأْهِؾ الذَّ ـَارٍ الالرَّ . َأْخَرَجُف َأُبقَداُود «ُػ دِي

ـِ ُخَزْيَؿةَ  ،، َوالـََّسائِل  الَؿَراِسقؾِ فِل  ـُ الَجاُرودِ  ،َواْب ـُ ِحبَّانَ  ،َواْب َوَأْحَؿُد،  ،َواْب

تِِف. َواْختََؾُػقا فِل ِصحَّ
(5)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الؿلمقمة: هل الضربة التل تصؾ إىل الغشاء الذي يحقط بالدماغ. (1)

 كسان.الجائػة: هل الطعـة التل تدخؾ إىل جقف اإل (2)

 الؿـؼؾة: هل التل تـؼؾ العظؿ طـ مؽاكف. (3)

 الؿقضحة: هل التل تقضح طظؿ الرأس. (4)

َٞ بايكبٍٛ (5) ًُكِّ (، وابـ حبان 59-8/57. أخرج الؿقصقل الـسائل )ايطادض إضغاي٘، ٚقس ُت

 (، ويف إسـاده سؾقؿان بـ أرقؿ يرويف طـ الزهري طـ أبل بؽر بف. 6559)

  =فسؿاه سؾقؿان بـ داود، وسؾقؿان بـ داود هق الخقٓين ثؼة، ورجح  وقد وهؿ الحؽؿ بـ مقسك
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ـِ َمْسعُ  (0065) ـِ اْب ـِ الـَّبِلِّ  قدٍ َوَط ِطْشُروَن  دَِيُة الَخَطلِ َأْخاَمًسا»َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَط

ـَاِت َلُبقٍن، َوِطْشُروَن  ـَاِت ََمَاٍض، َوِطْشُروَن بَ ًة، َوِطْشُروَن َجَذَطًة، َوِطْشُروَن بَ ِحؼَّ

اَرُقْطـِل  «بَـِل َلُبقنٍ   «َوِطْشُروَن بَـِل ََمَاضٍ »: . َوَأْخَرَجُف إَْرَبَعُة بَِؾْػظِ . َأْخَرَجُف الدَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( أن الذي يف السـد سؾقؿان بـ أرقؿ، وأن 258) الؿراسقؾ(، وأبق داود يف 8/59الـسائل ) =

 الحؽؿ بـ مقسك وهؿ يف تسؿقتف. 

وسؾقؿان بـ أرقؿ متروك، وقد خالػف الثؼات فرووه طـ الزهري طـ أبل بؽر بـ حزم  ُ: قهد

و  (8/59 ،)ســ الـسائلساًل. مـفؿ: يقكس بـ يزيد وسعقد بـ طبدالعزيز كؿا يف مر

الؿراسقؾ  طـ طبداهلل بـ أبل بؽر بـ طؿرو (، 2/849)وقد رواه أيًضا مالؽ  ،(257)ٕبل داود

 بـ حزم طـ أبقف مرساًل. فالؿعروف يف الحديث اإلرسال. 

قال يعؼقب بـ سػقان الحافظ: ٓ أطؾؿ يف مجقع  (8/386 :)البدر الؿـقرقال ابـ الؿؾؼـ يف 

والتابعقـ  الؽتب الؿـؼقلة كتاًبا أصح مـ كتاب طؿرو بـ حزم هذا، فنن أصحاب رسقل اهلل 

: مل يؼبؾقا هذا الحديث حتك ثبت رسالتفيرجعقن إلقف ويدطقن آراءهؿ. وقال اإلمام الشافعل يف 

لبر: كتاب طؿرو بـ حزم هذا كتاب مشفقر طـد . وقال ابـ طبداطـدهؿ أكف كتاب رسقل اهلل 

أهؾ السقر، معروف ما فقف طـد أهؾ العؾؿ معرفة يستغـك بشفرهتا طـ اإلسـاد: ٕكف أشبف التقاتر يف 

: هذا حديث ثابت تاريخفمجقئف: لتؾؼل الـاس لف بالؼبقل والؿعرفة. قال: وقال العؼقظ يف 

 هف كتاب غقر مسؿقع طؿـ فقق الزهري. امحػقظ إن شاء اهلل تعاىل إٓ أكا كرى أك

مل يخرج الحديث أمحد وٓ ابـ خزيؿة، وقد أخرج ابـ خزيؿة قطعة مـ الؽتاب مختصرة  تهبٌّ:

( مختصًرا مـ صريؼ طبدالرزاق طـ 784(. وأخرجف ابـ الجارود )2269متعؾؼة بالزكاة برقؿ )

قف طـ جده، وهذا الؿقصقل خطل، معؿر طـ طبداهلل بـ أبل بؽر بـ محؿد بـ طؿرو بـ حزم طـ أب

 طـ معؿر طـ طبداهلل بـ أبل بؽر مرساًل.  (6793 )مصـػففؼد أخرجف طبدالرزاق يف 

، «ويف الشػتقـ الدية»هـاك ألػاظ يف الؿقصقل لقست مقجقدة يف الؿرسؾ وهل:  تهبٌّ آخس:

 إىل آخره.  «وأن الرجؾ يؼتؾ بالؿرأة... »، «ويف الصؾب الدية»، «ويف البقضتقـ الدية»

، وأما ذكر الؾسان والذكر ففق يف «ويف إذن مخسقن»، «ويف القد مخسقن»ويف الؿرسؾ زيادة: 

الؿراسقؾ  مـ صريؼ محؿد بـ إسحاق طـ طبداهلل بـ أبل بؽر بـ طؿرو بـ ( 265)ٕبل داود

 . «ويف الذكر الدية، ويف الؾسان الدية»: حزم قال: كان يف كتاب رسقل اهلل 
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ـْ َوْجٍف آَخَر «َلُبقنٍ بَـِل »: َبَدَل 

ـُ َأبِل َشقْبََة مِ ِل َأْقَقى. َوَأْخَرَجُف اْب . َوإِْسـَاُد إَوَّ

ـَ الَؿْرُفقِع.
َمْقُققًفا، َوُهَق َأَصح  مِ

(1)
 

ـْ َصِريِؼ َوَأْخَرَجُف َأُبقَداُود َوالتِّرْ  (0066)
ـْ  َطْؿِرو مِِذي  مِ ـْ َأبِقِف َط ـِ ُشَعقٍْب َط ْب

هِ  َيةُ »: َرَفَعفُ  ،َجدِّ ةً  :الدِّ َوَأْربَُعقَن َخؾَِػًة فِل بُُطقكَِفا  ،َجَذَطةً  ،َوَثََلُثقنَ  ،َثََلُثقَن ِحؼَّ

ُدَها َٓ .«َأْو
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـ صريؼ أبل  (3/172 )ســف. أما رواية الدارقطـل ففل يف ملطؾٛع نعٝـ، ٚاملٛقٛف قشٝضا (1)

طبداهلل بـ مسعقد طـ أبقف بف. فذكره مقققًفا ولقس مرفقًطا كؿا يػفؿ مـ صـقع الحافظ.  طبقدة بـ

طـف وأبقطبقدة مل يسؿع مـ أبقف ففق مـؼطع، وٓ يضر ذلؽ، فؼد تابعف طؾؼؿة مـ صريؼ أبل إسحاق 

(، وهل طـد ابـ 173-3/172والـخعل، فإثر صحقح، ورواية إبراهقؿ وطؾؼؿة طـد الدارقطـل )

 ســفالبقفؼل يف ورجح ذلؽ  «بـق لبقن»بدل  «بـق َماض»لؽـ فقف: (، 9/134)أبل شقبة 

(، وقال: هق الؿعروف يف صرق حديث ابـ مسعقد الؿقققف، ووهؿ الدارقطـل يف الؾػظ 8/75)

 . الؿذكقر

(، مـ 2631(، وابـ ماجف )44-8/43(، والـسائل )4545وأما الؿرفقع فؼد أخرجف أبقداود )

صريؼ حجاج بـ أرصاة، طـ زيد بـ جبقر، طـ خشػ بـ مالؽ، طـ ابـ مسعقد بف مرفقًطا. 

وإسـاده ضعقػ: لضعػ حجاج بـ أرصاة وتدلقسف، وخشػ بـ مالؽ حؽؿ بجفالتف الدارقطـل، 

يف الؽالم طىل  ســفبر، ووثؼف الـسائل وابـ حبان. وقد أصال الدارقطـل يف والبقفؼل، وابـ طبدال

  (3/173-176 .)الســهذا الحديث وتضعقػف. اكظر: 

(، مـ صرق 6718(، وأمحد )2626(، وأخرجف أيًضا ابـ ماجف )1387. أخرجف الترمذي )سػٔ (2)

، وإسـاده حسـ. وفقف يف بف محؿد بـ راشد، طـ سؾقؿان بـ مقسك، طـ طؿرو بـ شعقبطـ 

مـ قتؾ متعؿًدا دفع إلك أولقاء الؼتقؾ، فنن شاءوا قتؾقه، وإن شاءوا أخذوا الدية، وهل »أولف: 

وذلؽ طؼؾ العؿد، وما »وزادوا:  «يف بطقهنا أوٓدها»فذكره، ولقس طـدهؿ  «ثَلثقن حؼة... 

 . «صالحقا طؾقف ففق هلؿ، وذلؽ تشديد العؼؾ

( الؾػظ الذي يف أولف، ولقس 4556رج الحديث كاماًل، وإكؿا أخرج برقؿ )أبقداود مل يخ تهبٌّ:

ًٓ برقؿ )البؾقغمقجقًدا يف   ( ومل يذكر فقف الؾػظ الذي يف الؽتاب. 4564، وأخرج الحديث مطق
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ـِ ُطَؿرَ  (0067) ـِ اْب ـِ الـَّبِلِّ   َوَط : إنَّ َأْطَتك الـَّاِس َطَؾك اهللِ َثََلَثةٌ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَط

ـْ َقَتَؾ فِل َحَرِم اهللِ، َأْو َقَتَؾ َغْقَر َقاتِؾِِف، َأْو َقَتَؾ لَِذْحؾِ  َم
(1)

ـُ «الَجاِهؾِقَّةِ   . َأْخَرَجُف اْب

َحفُ ِحبَّ  .اَن فِل َحِديٍث َصحَّ
(2)

 

ـِ َطبَّاٍس.[ (0068) ـْ َحِديِث اْب
]َوَأْصُؾُف فِل البَُخاِريِّ مِ

(3)
 

ـِ الَعاِص  (0071) ـِ َطْؿِرو ْب  ْب
ِ
ـْ َطبِْداهلل   َوَط

ِ
َٓ إنَّ »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهلل َأ

ْقِط َوالَعَصا  -ِشْبِف الَعْؿِد  دَِيَة الَخَطلِ  ـَْفا َأْربَُعقَن فِل  -َما َكاَن بِالسَّ ـَ اإِلبِِؾ، ِم ِماَئٌة ِم

ُدَها َٓ ـُ ِحبَّاَن.«بُُطقكَِفا َأْو َحُف اْب ـُ َماَجْف، َوَصحَّ . َأْخَرَجُف َأُبقَداُود َوالـََّسائِل  َواْب
(4)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الَذْحؾ: هق العداوة والبغضاء. (1)

مصرف مجفقل  (، ويف إسـاده سـان بـ الحارث بـ5996. أخرجف ابـ حبان )قشٝض يػريٙ (2)

الحال، وهق مـ رواية يحقك بـ طبدالرمحـ إرحبل طـ طبقدة بـ إسقد، وقد قال أبقحاتؿ 

 يروي طـف غرائب. 

 ومل أجد هذا الحديث طـد غقر ابـ حبان. 

أبغض الـاس إلك اهلل »( بؾػظ: 6882) صحقح البخارييف  َلٌ شايد مو حدِث ابو عباس:

فؾق  «جاهؾقة، ومطؾب دم امرٍئ بغقر حؼ لقفريؼ دمف يف اإلسَلم سـةً  غٍ يف الحرم، ومبت ثَلثة: مؾحٌد 

 ذكر الحافظ هذا الحديث لؽان أوىل. 

(، بنسـاد حسـ. 2/179ولؾحديث شاهد بؾػظف مـ حديث طبداهلل بـ طؿرو، أخرجف أمحد )

 فالحديث صحقح هبذيـ الشاهديـ. 

 تؼدم تخريجف يف الحديث السابؼ.  (3)

(، وابـ حبان 2627(، وابـ ماجف )42-8/45(، والـسائل )4547أبقداود ). أخرجف قشٝض (4)

وٓ يضر ذلؽ  ســف(، وقد اختؾػ يف إسـاد هذا الحديث كؿا بقـ ذلؽ الـسائل يف 6511)

د إسـاده خالد الحذاء فرواه طـ  آختالف: إلمؽان الجؿع بقـ آختالف الؿذكقر، وقد جقَّ

  =س طـ طبداهلل بـ طؿرو فذكره ضؿـ حديث أصقل مـف. ورجح الؼاسؿ بـ ربقعة طـ طؼبة بـ أو
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 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 ايس١ٜ ٚسهُٗا. ص:1ط َػأي١

 ة بالؽتاب، والسـة، واإلمجاع.الدية واجب

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ  ڀ ڀ﴿فؼقلف تعاىل:  أما مو الكسآى:

 .[92الـساء:] ﴾ٿ        ٿ ٿ

مجاع طىل وجقب الدية يف الجؿؾة.أحاديث الباب. ووقع اإل َمو السهة:
(1)

 

 قسض ز١ٜ املػًِ اؿط. ص:2ط َػأي١

لؽ ُكؼؾ اإلمجاع طىل أنَّ دية الحر الؿسؾؿ مائة مـ اإلبؾ، وقد دلت طىل ذ

.إحاديث القرادة يف الباب، كؼؾ ذلؽ اإلمجاع ابـ الؿـذر، ثؿ ابـ قدامة وغقرمها
(2)

 

 ٌٖ األقٌ يف ايس١ٜ اإلبٌ ال غري؟ ص:3ط َػأي١

  مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ يؼقلقن: إصؾ يف الدية اإلبؾ فؼط: فنن طدمت اإلبؾ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الســ ويحقك بـ معقـ كؿا يف  (8/365 ،)البدر الؿـقركؿا يف  طؾؾفهذه الرواية الدارقطـل يف  =

 وتابعف البقفؼل. (8/68-69 ،)الؽبرى

يعـل  -: مل يسؿع مـف جامع التحصقؾوهذه الطريؼ صحقحة، وأما ققل الغالبل كؿا يف  ُ: قهد

 فؾؿ يسبؼف إىل ذلؽ أحد مـ إئؿة، وقد أدرك مجاطة مـ الصحابة.  -طؼبة مـ طبداهلل 

  (11/449.)البقان (12/5 )الؿغـلاكظر:  (1)

 (.669ٓبـ الؿـذر ) اإلمجاع (12/6 )الؿغـلاكظر:  (2)
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أططك ققؿتفا بسعر يقمفا، وهذا ققل صاوس، والشافعل يف الجديد، وأمحد يف  

 ة، وابـ الؿـذر.رواي

  ،وذهب مجاطة مـ أهؾ العؾؿ إىل أنَّ إصؾ يف الدية اإلبؾ، والذهب

والَقِرق، والبؼر، والغـؿ، والحؾؾ، وهذا ققل الحسـ، وابـ أبل لقىل، والثقري، 

 وأبل يقسػ، ومحؿد بـ الحسـ، وأمحد يف رواية.

ث ، وبحدي«وطؾك أهؾ الذهب ألػ ديـار»واستدلقا بحديث طؿرو بـ حزم 

ديتف اثـل طشر ألػ درهؿ. وهق  ابـ طباس أنَّ رجاًل قتؾ، فجعؾ الـبل 

 (.1186حديث فقف ضعػ، والراجح إرسالف، وسقليت ذكره يف هذا الباب برقؿ )

ولؽـ أبا يقسػ، ومحؿد يؼقٓن: هق مخقٌَّر بقـ هذه كؾفا. وغقرمها يؼقل: 

 هق مخقر بقـ ما طدا اإلبؾ طـد طدم وجقدها.

قال:  (، طـ طبد اهلل بـ طؿرو 4542ء ما رواه أبق داود )ومـ حجج همٓ

ثؿاكؿائة ديـار، أو ثؿاكقة آٓف درهؿ:  كاكت ققؿة الدية طىل طفد رسقل اهلل 

فؽان ذلؽ حتك استخؾػ طؿر، فؼام خطقبًا، فؼال: أٓ إن اإلبؾ قد َغَؾت. قال: 

طشر ألًػا، وطىل فػرضفا طؿر طىل أهؾ الذهب ألػ ديـار، وطىل أهؾ القرق اثـل 

أهؾ البؼر مائتل بؼرة، وطىل أهؾ الشاء ألػل شاة، وطىل أهؾ الحؾؾ مائتل حؾة. 

ويف إسـاده: طبدالرمحـ بـ طثؿان البؽراوي، وهق ضعقػ، ولألثر صريؼ أخرى 

( مـ صريؼ 13/148(، وابـ الؿـذر )17263طـد طبد الرزاق ) طـد طؿر 

 فقحسـ إثر بالطريؼقـ. الشعبل طـ طؿر، ومل يدركف: ففق مـؼطع:
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  وقال أبق حـقػة: ثالثة أصقل: مائة مـ اإلبؾ، أو طشرة آٓف درهؿ، أو ألػ

 ديـار.

  وقال مالؽ، والشافعل بالؼديؿ بؿثؾ ققل أبل حـقػة: إٓ أهنؿا قآ: اثـا

طشر ألًػا مـ الدراهؿ. وقآ: ٓ يعدل طـ اإلبؾ طـد وجقدها، وجعؾفا أبق 

 حـقػة طىل التخققر.

أنَّ إصؾ هق اإلبؾ فؼط: لظاهر إحاديث القاردة  :يف هذه الؿسللة ًانصحيح

يف الباب، وإحاديث التل خالػت ذلؽ مل تصح، ويؿؽـ محؾفا طىل أهنا ققمت 

ىل الؿائة مـ اإلبؾ، واهلل أطؾؿ.ط
(1)

 

طـد إطقاز اإلبؾ تعتبر ققؿتفا بالغة ما بؾغت يف ققل الشافعل الجديد.  تهبٌّ:

الحـابؾة، والشافعل يف الؼديؿ أهنا إذا مل تقجد إٓ بلكثر مـ ثؿـ الؿثؾ،  ومذهب

، واهلل أطؾؿ.أقسبفؾف العدول إىل ألػ ديـار، أو اثـل طشر ألػ درهؿ. وهذا 
(2)

 

أكف ٓ تعتبر ققؿة  -وهق ققل بعض الحـابؾة-مذهب الشافعل  تهبٌّ آخس:

قؾَّت ققؿتفا أو كثرت، اإلبؾ، بؾ متك وجدت طىل الصػة الؿشروصة: أجزأت، 

، وطـ أمحد رواية أهنا تمخذ مائة ققؿة انساجحوهذا الؼقل رجحف ابـ قدامة، وهق 

كؾ كاقة مـفا مائة وطشرون درمهًا: فنن مل يؼدر طىل ذلؽ أدَّى اثـل طشر ألػ 

درهؿ، أو ألػ ديـار.
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (13/145. )إوسط (11/489-492 )البقان (12/6-8 )الؿغـلاكظر:  (1)

(2) الؿغـل (12/8-9.) 

(3) الؿغـل (12/9.) 
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 ز١ٜ قتٌ ايعُس. ص:4ط َػأي١

اتؾ ٓ تحؿؾفا العاقؾة، أمجع العؾؿاء طىل أنَّ دية قتؾ العؿد تجب يف مال الؼ

وهذا قضقة إصؾ، وهق أنَّ بدل الؿتَؾػ يجب طىل الؿتؾِػ، وأرش الجـاية طىل 

أما إكف ٓ جيـل طؾقؽ، »لبعض أصحابف وقد رأى ولده معف:  الجاين، قال الـبل 

، ( طـ أبل رمثة 2/226(، وأمحد )4495، أخرجف أبق داود )«وٓ جتـل طؾقف

 بنسـاد صحقح.

 لشقكاين فجعؾفا طىل العاقؾة.وخالػ ا 

 وأما قدرها وصػتفا:

  ،فذهب مجاطة مـ أهؾ العؾؿ إىل أهنا أرباع، مخس وطشرون بـات مخاض

ومخس وطشرون بـات لبقن، ومخس وطشرون حؼة، ومخس وطشرون جذطة، 

هذا ققل الزهري، وربقعة، وسؾقؿان بـ يسار، ومالؽ، وأمحد يف رواية، وأبل 

 .ابـ مسعقد حـقػة، وُكؼؾ ذلؽ طـ 

واسُتِدلَّ لفؿ بحديٍث طـ السائب فقف ذكر ذلؽ، وهق ضعقٌػ ضعػف 

  (1/1226.)الجامعالسققصل يف 

  وذهب مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ إىل أهنا ثالثقن حؼة، وثالثقن جذطة، وأربعقن

خؾػة يف بطقهنا أوٓدها، وهذا ققل ططاء، ومحؿد بـ الحسـ، والشافعل، 

دلقا بحديث طؿرو بـ شعقب، طـ أبقف، طـ جده الذي يف واست، وأمحد يف رواية
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: لؾحديث انقٌل أقسببسـد مـؼطع، وهذا  الباب، وُكؼؾ ذلؽ طـ طؿر 

 الؿذكقر.

  وطـ أبل ثقر.أهنا تخؿس كؿا تخؿس دية الخطل : 

العاقؾة ٓ تتحؿؾ دية العؿد يف الجـايات التل ٓ قصاص فقفا،  تهبٌّ:

ا لؼتادة، ومالؽ يف رواية.كالجائػة، والؿلمقمة: خالفً 
(1)

 

 أغٓإ اإلبٌ يف ز١ٜ ؾب٘ ايعُس؟ ص:5ط َػأي١

  قال مجاطة مـ أهؾ العؾؿ: ثالثقن حؼة، وثالثقن جذطة، وأربعقن خؾػة يف

بطقهنا أوٓدها، وهذا ققل ططاء، والشافعل، ومـ الصحابة ثبت طـ الؿغقرة بـ 

 .شعبة، وأبل مقسك، وزيد بـ ثابت 

  خؾػة، وثالثقن حؼة، وثالثقن بـات لبقن، وقال بعض أهؾ العؾؿ: أربعقن

 وهق ققل الحسـ، وصاوس، والزهري.

  وقال آخرون: أربع وثالثقن خؾػة، وثالث وثالثقن حؼة، وثالث وثالثقن

 ، والـخعل، والشعبل.جذطة، وهق ثابت طـ طظ 

  وقال آخرون: مخس وطشرون حؼة، ومخس وطشرون جذطة، ومخس

ثـل إىل بازل، وهق ققل ابـ مسعقد مـ  وطشرون بـات لبقن، ومخس وطشرون

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إوسط (4/454 )السقؾ (9/135- )ابـ أبل شقبة (12/13-14 ،28 )الؿغـلاكظر:  (1)

(13/155). 
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 صريؼ ولده أبل طبقدة طـف، ومل يسؿع مـف، وهق ققل أبل حـقػة، وأبل يقسػ. 

  وقال اإلمام أمحد مثؾ الؼقل السابؼ: إٓ أكف قال: مخس وطشرون بـات

 .مخاض، بدل ققلف: ثـل إىل بازل. وهذا الؼقل هق الثابت طـ ابـ مسعقد 

 مخاًسا كؿا يف دية الخطل.وقال أبق ثقر: تخؿس أ 

: الحجة يف هذا الؿسللة حديث طبد اهلل بـ طؿرو قال أتٌ عثد اهلل غفس اهلل نو

بـ العاص الذي يف الباب، وقد دلَّ طىل أكف يؾزم أن يؽقن فقفا أربعقن يف بطقهنا ا

ذكره الصحابة رضقان اهلل طؾقفؿ. أوٓدها، وبؼقة الؿائة يجزئ مـ كؾ ما
(1)

 

 ١ ؾب٘ ايعُس؟َٔ ٜتشٌُ زٜ ص:6ط َػأي١

  ،أكثر أهؾ العؾؿ طىل أنَّ الدية طىل العاقؾة، وهق ققل الشعبل، والـخعل

والحؽؿ، والشافعل، والثقري، وأمحد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وابـ 

 الؿـذر وغقرهؿ.

واستدلقا طىل ذلؽ بؼصة الؿرأتقـ التل ضربت إحدامها إخرى بؿسطح، 

 الدية طىل العاقؾة.ب فؼتؾتفا وما يف بطـفا، فؼضك الـبل 

  ،وذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل أنَّ الدية طىل الؼاتؾ، وهق ققل ابـ سقريـ

والزهري، والحارث الُعْؽظ، وابـ شبرمة، وقتادة، وأبل ثقر، وبعض الحـابؾة، 

 وهق مؼتضك ققل مالؽ: ٕكف ٓ يرى شبف العؿد، بؾ يراه طؿًدا.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) إوسط (13/152 )طبد الرزاق (9/284 )ابـ أبل شقبة (9/135). 
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لشبف الؿتعؿد: فقغؾظ طؾقف وحجتفؿ أكف قصد الػعؾ الذي أدى إىل الؼتؾ، ف

 بتحؿقؾفا طؾقف.

، واهلل أطؾؿ.ًانصحيح انقٌل األًل
(1)

 

ِّ َ د١ًّ؟ ص:7ط َػأي١  ٌٖ ػب ساي١َّّ َأ

  طامة أهؾ العؾؿ طىل أهنا ممجؾة يف ثالث سـقات، واستدلقا طىل ذلؽ بلثر

، وفقف أهنؿا قضقا بالدية طىل مـ قتؾ مـ غقر قصد ، وآخر طـ طظ طؿر 

قؾتف بالدية ممجؾة، ويف إسـاد أثر طؿر: أشعث بـ سقار، ويف الؼتؾ، قضقا طىل طا

 إسـاد أثر طظ: ابـ لفقعة.

ومـ حجتفؿ أهنا تجب طىل العاقؾة طىل سبقؾ الؿقاساة: فال يؽؾػقن بدفعفا 

 حالَّة.

 وذكر ابـ قدامة الخالف يف ذلؽ طـ بعض الخقارج.

  وقد ذهب ابـ حزم لقؾ طىل إىل أهنا حالة ٓ ممجؾة: لعدم وجقد د

 .التلجقؾ، وققلف ققي، وهق إصؾ

أنَّ اإلمام إذا رأى طىل العاقؾة مشؼة جعؾ لفؿ أجاًل، وٓ  ًنكٍ يظيس

وهذا ققل شقخ اإلسالم، ثؿ اإلمام  ،ُيشترط أن يؽقن ثالث سـقات، واهلل أطؾؿ

.ابـ طثقؿقـ 
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (12/15.)الؿغـلاكظر:  (1)

 الؿحىل (9/284 )ابـ أبل شقبة (8/115- )البقفؼل (12/16-17 )الؿغـلاكظر:  (2)

(2528.) 
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د أبل ـابتداء التلجقؾ طـد أمحد، والشافعل مـ حقـ وجقب الدية، وط تهبٌّ:

حـػقة مـ حقـ حؽؿ الحاكؿ.
(1)

 

 أغٓإ اإلبٌ يف قتٌ اـطإ. ص:8ط َػأي١

  مـ أهؾ العؾؿ مـ جعؾفا أمخاًسا طىل ما جاء يف أثر ابـ مسعقد 

الؿقققف طؾقف، وهل: طشرون بـق مخاض، وطشرون بـات مخاض، وطشرون 

بـات لبقن، وطشرون حؼة، وطشرون جذطة. وهذا ققل الـخعل، وأمحد، 

 .بـ الؿـذر. واستدلقا بلثر ابـ مسعقد وأصحاب الرأي، وا

  ومـفؿ مـ جعؾفا أمخاًسا كالتل قبؾفا، ولؽـ جعؾ مؽان )طشرون بـق

 مخاض( )طشرون بـق لبقن(.

الؿرفقع يف الباب، وهق  واستدلقا طىل ذلؽ بحديث ابـ مسعقد 

ضعقٌػ، والصقاب وقػف بالؾػظ الؿتؼدم، وهذا ققل طؿر بـ طبدالعزيز، وسؾقؿان 

 سار، والزهري، والؾقث، وربقعة، ومالؽ، والشافعل.بـ يا

  ،ومـفؿ مـ جعؾفا أرباًطا كؿا تؼدم يف العؿد، وهق ققل الحسـ، والشعبل

 بنسـاد ٓ بلس بف. والحارث الُعْؽظ، وإسحاق، وجاء طـ طظ 

  ،ومـفؿ مـ جعؾفا ثالثقـ حؼة، وثالثقـ بـات لبقن، وطشريـ بـات مخاض

، ويف إسـادمها ُكؼؾ هذا طـ زيد بـ ثابت، وطثؿان وطشريـ بـل لبقن ذكر، 

 ضعػ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الؿغـل (12/17.) 
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  ،وقال صاوس: ثالثقن حؼة، وثالثقن بـات لبقن، وثالثقن بـات مخاض

 وطشرة بـل لبقن ذكر.

واستدل لفذا الؼقل بحديث طؿرو بـ شعقب، طـ أبقف، طـ جده، أنَّ رسقل 

ض، وثالثقن قضك أنَّ مـ قتؾ خطل: فديتف مـ اإلبؾ ثالثقن بـت مخا اهلل 

(، وابـ 4541بـت لبقن، وثالثقن حؼة، وطشرة بـل لبقن ذكر. رواه أبق داود )

(، مـ صريؼ: محؿد بـ راشد الؿؽحقيل، طـ -8/42(، والـسائل )2635ماجف )

سؾقؿان بـ مقسك، طـ طؿرو بـ شعقب بف، وقد ضعَّػ هذا الحديث الدارقطـل 

ل: مل يذكر طؿرو بـ شعقب (، وضعػ محؿَد بـ راشد، وقا3/176) ســفيف 

 سؿاع أبقف مـ جده.

محؿد بـ راشد وثؼف أمحد، وابـ معقـ وآخرون، وٓ يـزل حديثف طـ  ُ :قهد

 درجة الحسـ.

وأما كقن طؿرو بـ شعقب مل يذكر سؿاع أبقف مـ جده، فؿا أدري لِـَؿ ذكر 

صحَّ  الدارقطـل هذه العؾة مع أكف يحتج هبذه الرواية يف كثقر مـ الؿقاضع؟! وقد

 سؿاع أبقف مـ جد أبقف كؿا قرر ذلؽ يف غقر ما كتاب.

(: هذا 4/233-234) الؽبرىطؼب الحديث مـ   وقال اليضائي

حديث مـؽر، وسؾقؿان بـ مقسك لقس بالؼقي يف الحديث، وٓ محؿد بـ 

 هراشد.ا
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، أخرجف  ُ :قهد  ًٓ قد رواه أيًضا محؿد بـ إسحاق طـ طؿرو بـ شعقب بف مطق

 (، وابـ إسحاق مل يصرح بالتحديث.2/217أمحد )

( بعد أن ذكر أققال 6/355) هتذيب الســيف   قال ابً القيه

 ه.املسو هيلع هللا ىلصالصحابة يف ذلؽ: وهذا يدل طىل أكف لقس يف إسـان شلء مؼدر طـ الـبل 

إن ثبت حديث طؿرو بـ شعقب: فالحؽؿ بف، وإن مل يثبت، فؽؿا قال  ُ :قهد

 ، واهلل أطؾؿ.ابـ الؼقؿ 

أمجعقا طىل طدم إجزاء الػصقؾ، وهق ما دون ابـ الؿخاض، وأمجعقا طىل وقد 

ٓبـ الؿـذر، وابـ الؼطان. اإلمجاعالتـقيع كؿا يف 
(1)

 

 َٔ ٜتشٌُ ز١ٜ اـطإ، ٌٖٚ ٖٞ ساي١ أّ َ د١ً؟ ص:9ط َػأي١

 كؼؾ ابـ قدامة طدم الخالف أنَّ دية الخطن طىل العاقؾة، وأهنا ممجؾة.

ـ الؾتقـ قتؾت إحدامها إخرى، فؼضك واستدل طىل إول بحديث الؿرأتق

 بالدية طىل العاقؾة. الـبل 

 ، ومل يثبت طـفؿا.واستدل طىل التلجقؾ بلثر طؿر، وطظ 

ما ذكره ابـ قدامة يف أنَّ الدية طىل العاقؾة، ولؽـ الخالف قد كؼؾ  ًانصحيح

 طـ طثؿان البتل كؿا ذكر ذلؽ ابـ حزم، وققلف مردود: لؿخالػتف لؾحديث.

ما التلجقؾ: فالصحقح طدم التلجقؾ: إٓ إذا رأى ذلؽ اإلمام لحاجة العاقؾة وأ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/73-.)البقفؼل (6/348-355 )هتذيب الســ (12/19- )الؿغـلاكظر:  (1)



َٜأت  265 َباُب ايسِّ

 
إىل ذلؽ كؿا تؼدم، وهق ققل ابـ حزم، وشقخ اإلسالم، ثؿ اإلمام ابـ طثقؿقـ 

رمحة اهلل طؾقفؿ، وطزاه شقخ اإلسالم ٕمحد.
(1)

 

 ٌٖ ٜتشٌُ ايكاتٌ َٔ ز١ٜ اـطإ ؾ٦ّٝا؟ ص:11ط َػأي١

 قب الدية لقس طؾقف، بؾ طىل مذهب الجؿفقر أكف ٓ يتحؿؾ، وأنَّ وج

 .«وجعؾ ديتفا طىل طاقؾتفا»العاقؾة: لحديث الؿرأتقـ: 

  ،وذهب أبق حـقػة إىل أنَّ الؼاتؾ يتحؿؾ معفؿ، وهق ققل الؾقث، وابـ شبرمة

 وُكؼؾ طـ مالؽ.

، : لظاهر الحديث، وهق اختقار اإلمام ابـ طثقؿقـ ًانصحيح انقٌل األًل

 وهق ققل الظاهرية.

 خالػف الجؿفقروفعل: إن طجزت العاقؾة: فػل مالف. وقال الشا.
(2)

 

 ايهؿاض٠ ٌٖ ٜتشًُٗا ايكاتٌ أّ ايعاق١ً؟ ص:11ط َػأي١

  مذهب الحـابؾة، وأكثر الشافعقة وغقرهؿ أكف يتحؿؾفا الؼاتؾ: ٕنَّ هذا كػارة

لجـايتف، وٓ تصح الؽػارة مـ غقر صاحب الجـاية كؿا ٓ يصح الصقم طـف مـ 

 غقره.

  :إهنا تؽقن يف بقت الؿال.وقال بعض الشافعقة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (19/258 )الػتاوى الشرح الؿؿتع (2529 )الؿحىل (12/21- )الؿغـلاكظر:  (1)

إوسط (13/344. ) 

  (2146.)الؿحىل (12/22- )الؿغـلاكظر:  (2)
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.ًانصحيح انقٌل األًل 
(1)

 

 عُس ايكيب ٚاجملٕٓٛ ٌٖ تتشًُ٘ ايعاق١ً؟ ص:12ط َػأي١

  ،مذهب الجؿفقر أنَّ العاقؾة تتحؿؾف، وهق ققل أمحد، ومالؽ، وأبل حـقػة

والشافعل يف ققل: ٕنَّ طؿَده جرى مجرى الخطنِ: لؽقن الؿجـقن ٓ قصد لف، 

 ٓ يعؼالن وٓ يؼدران قدر هذه الجريؿة. ولؽقن الصبل قصده غقر تام، وٕهنؿا

  ومذهب الشافعل يف إشفر طـف أنَّ الجـاية طىل الؿجـقن، والصبل يف

 .الؿحىلمالقفؿا: ٕكف طؿٌد ٓ خطل، وهذا الؼقل صح طـ طبداهلل بـ الزبقر كؿا يف 

  ،وذهب ابـ حزم إىل أكف ٓ دية طؾقفؿا، وٓ طىل طاقؾتفؿا، وبف قال ربقعة

ا ٓ يعؼؾ.  ومالؽ ، واهلل أطؾؿ.انصٌابهق  ًقٌل اجلًيٌزإذا كان صغقًرا جدًّ
(2)

 

 ٌٖ تتشٌُ ايعاق١ً قتٌ اؿط َِٓٗ يعبس؟ ص:13ط َػأي١

  مجفقر العؾؿاء طىل أنَّ العاقؾة ٓ تتحؿؾ الجـاية طىل العبد، جاء ذلؽ طـ ابـ

بنسـاد فقف ضعػ: ٕنَّ فقف: طبدالرمحـ بـ أبل الزكاد، وفقف ضعػ،  طباس 

ل الشعبل، ومؽحقل، والـخعل، والثقري، ومالؽ، والؾقث، وأمحد، وهق قق

 وإسحاق، وأبل ثقر، والشافعل يف ققل.

وحجتفؿ أنَّ العبد ديتف ققؿتف: فدل طىل أنَّ ذلؽ مـ ضؿان الؿتؾػات، فال 

تتحؿؾ ذلؽ العاقؾة، كجـايتف طىل حققان، كبعقر، أو فرس: فننَّ الغرامة يف ذلؽ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (12/22.)الؿغـلاكظر:  (1)

  (4/245.)البداية (2524 )الؿحىل (12/29 )الؿغـلاكظر:  (2)



َٜأت  267 َباُب ايسِّ

 
 ، وٓ ُيعؾؿ لف مخالػ.بلثر ابـ طباس  طىل الجاين، واستدلقا

  ،وذهب بعض الػؼفاء إىل أنَّ العاقؾة تتحؿؾ ذلؽ: ٕهنا دية مؼدرة بالؼقؿة

وكقهنا دية مؼدرة: فال يؿـع تحؿؾفا، وهذا ققل ططاء، والزهري، والحؽؿ، 

 ومحاد، والشافعل يف ققٍل، وأبل حـقػة.

الؼقل الثاين ابـ حزم  الؼقل إول، ورجح واختار اإلمام ابـ طثقؿقـ 

 واهلل أطؾؿ.يظيس يلفقؿا  األقسب، وهق ،
(1)

 

ٌُٖ ايعاق١ً َا اعرتف ب٘ إْػإ َٔ قتٌ اـطإ؟ ص:14ط َػأي١  ٌٖ ُتَش

أكف قال: ٓ تحؿؾ العاقؾة طؿًدا، وٓ طبًدا، وٓ  جاء طـ ابـ طباس 

 صؾًحا، وٓ اطتراًفا.

، ويف ـ طؿر ويف إسـاده: طبدالرمحـ بـ أبل الزكاد، وفقف ضعػ، وجاء ط

 إسـاده أبق مالؽ الـخعل طبدالؿؾؽ بـ الحسقـ متروك.

وقد أخذ هبذا إثر طامة أهؾ العؾؿ، فؾؿ يقجبقا طىل العاقؾة تحؿؾ الجـاية 

 بآطتراف: ٕنَّ إقرار اإلكسان ٓ ُيؼبؾ طىل غقره.

 ه: ٓ كعؾؿ فقف خالًفا.ا وقال ابً قدامة

 واختؾػقا هؾ يحؿؾفا الؼاتؾ، أم ٓ؟

 .فذهب أكثرهؿ إىل أكف يحؿؾفا الؼاتؾ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 البداية( 529)ص الرسالة (2144 )الؿحىل الشرح الؿؿتع (12/27 )الؿغـلاكظر:  (1)

(4/247.) 
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  .وذهب أبق ثقر، وابـ طبدالحؽؿ إىل أكف ٓ يصح إقراره: ٕكف يؼر طىل غقره 

  وقال مالؽ، وابـ حزم: إن حؾػ أولقاء الؿؼتقل: وجبت الدية طىل

العاقؾة.
(1)

 

 ٌٖ تتشٌُ ايعاق١ً قًّشا؟ ص:15ط َػأي١

ْؾَح.َٓ َتْحِؿُؾ الْ (: وَ 12/29) الؿغـليف   قال ابً قدامة  َعاقَِؾُة الص 

ِطَل َطَؾقِْف اْلَؼتَْؾ، َفقُـْؽَِرُه َوُيَصالَِح الْ  :َوَمْعـَاهُ  ِطل َطَؾك َماٍل، َفاَل َتْحِؿُؾُف ـَأْن َيدَّ ُؿدَّ

َكَُّف َماٌل َثبََت بُِؿَصاَلَحتِِف َواْختِقَاِرِه، َفَؾْؿ َتْحِؿْؾُف اْلَعاقَِؾُة، َكَالَِّذي َثبََت 
ِ
اْلَعاقَِؾُة: ٕ

 بِاْطتَِرافِِف.

ْؾَح:  قال: َٓ َتْحِؿُؾ اْلَعاقَِؾُة الص  ـْ َقاَل:  ، َومِؿَّ ْعبِل  ، َوالشَّ ْهِري  ـُ َطبَّاٍس، َوالز  اْب

ـِ َطبَّاٍس فِقفِ  ، َوَقْد َذَكْرَكا َحِديَث اْب افِِعل  قُْث، َوالشَّ ، َوالؾَّ ُف َلْق َحَؿَؾتُْف  :َوالثَّْقِري  َكَّ
ِ
َوٕ

ا بَِؼْقلِِف.اْلَعاقَِؾةُ   ها، َأدَّى إَلك َأْن ُيَصالَِح بَِؿاِل َغقِْرِه، َوُيقِجَب َطَؾقِْف َحؼًّ

 ٌٖ تتشٌُ ايعاق١ً َا زٕٚ ايجًح َٔ ايس١ٜ؟ ص:16ط َػأي١

  ذهب مجٌع مـ العؾؿاء إىل أنَّ العاقؾة ٓ تحؿؾ ما دون الثؾث، وهذا ققل

 سعقد بـ الؿسقب، وططاء، ومالؽ، وأمحد، وإسحاق: لؿا ُروي طـ طؿر 

أكف قضك يف الدية أن ٓ يحؿؾ مـفا شلء حتك تبؾغ طؼؾ الؿلمقمة. ذكره ابـ 

 مـ صريؼ: ابـ سؿعان طـ بعض العؾؿاء طـ طؿر بف. الؿحىلحزم يف 

  وقال أبق حـقػة، والثقري: تحؿؾ السـ والؿقضحة وما فققفؿا: ٕنَّ الـبل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2144.)الؿحىل (12/29 )الؿغـلاكظر:  (1)



َٜأت  269 َباُب ايسِّ

 
 .جعؾ الغرة طىل العاقؾة، والغرة هل كصػ طشر الدية 

 لشافعل إىل أهنا تحؿؾ ما قؾَّ أو َكثُر: ٕنَّ مـ محؾ الؽثقر محؾ الؼؾقؾ وذهب ا

 كالجاين يف العؿد.

 .وقال ابـ حزم: ٓ تحؿؾ العاقؾة إٓ الـػس والغرة 

 ما ذهب إلقف الشافعل، واهلل أطؾؿ. ًانصحيح

ب، وشقخف مبفؿ، وقد كؼؾ  وخبر طؿر  تالػ: ٕنَّ ابـ سؿعان قد ُكذِّ

ا تتحؿؾ ما زاد طىل الثؾث.اإلمجاع طىل أهن
(1)

 

 إشا نإ اؾاْٞ َٔ أٌٖ ايص١َ؟ ص:17ط َػأي١

  َّمذهب الشافعل، وأمحد وغقرمها أنَّ العؼؾ طىل العاصبة كالؿسؾؿ: ٕن

 إحؽام تجري طؾقفؿ.

  وطـ أمحد رواية أهنؿ ٓ يتعاقؾقن: ٕنَّ العؼؾ شرع لؾؿمازرة، والتخػقػ طـ

 الجاين: فال ُيعان الذمل طؾقف.

 (2).لٌل األًًانصحيح انق

إٕ د٢ٓ ايطدٌ ع٢ً ْؿػا٘ خطاّأ، أٚ عًا٢ بعاض أططاؾا٘، ؾٗاٌ        ص:18ط َػأي١

 ع٢ً ايعاق١ً ايس١ٜ؟

  ،بعض أهؾ العؾؿ يؼقلقن: طىل العاقؾة الدية. وهذا ققل إوزاطل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التؿفقد( 755ٓبـ الؿـذر ) اإلمجاع (2145 )الؿحىل (12/35 )الؿغـلاكظر:  (1)

(17/316 )الؿقسقطة الػؼفقة (29/223.) 

  (2149.)الؿحىل (12/32 )الؿغـلاكظر:  (2)
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وإسحاق، وأمحد يف رواية: ٕهنا جـاية خطنٍ: فؽان طؼؾفا طىل العاقؾة، كؿا لق  

 كاكت الجـاية مـ غقره.

 نَّ الجـاية هدر، وٓ يؾزم العاقؾة شلء، وهذا ققل وذهب الجؿفقر إىل أ

 مالؽ، والشافعل، وأمحد، وأصحاب الرأي.

ـَ  (12/33-34 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة َنَّ َطامَِر ْب
ِ
ٕ : َوِهَل أََصح 

َْكَقِع َباَرَز َمْرَحبًا َيْقَم َخقْبََر، َفَرَجَع َسقُْػُف َطَؾك َكْػِسِف، َفَؿاَت  ْٕ ا
(1)

َلْؿ َيبُْؾْغـَا َأنَّ ، وَ 

َُف الـَّبِل   ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلَّ  َٓ َغقِْرَها، َوَلْق َوَجبَْت َلبَقّـَ َكَُّف َجـَك َطَؾك : ملسو هيلع هللا ىلصَقَضك فِقِف بِِدَيٍة َو
ِ
َوٕ

َيِة َطَؾك اْلَعاقَِؾِة إكََّؿا َكاَن ُمقَ  َنَّ ُوُجقَب الدِّ
ِ
اَساًة َكْػِسِف، َفَؾْؿ َيْضَؿـُْف َغقُْرُه، َكاْلَعْؿِد، َوٕ

َطاَكِة  لِْؾَجاكِل، َوَتْخِػقًػا َطـُْف، َوَلقَْس َطَؾك اْلَجاكِل َهاُهـَا َشْلٌء َيْحتَاُج إَلك اإْلِ

يَجابِفِ  :ُؿَقاَساةِ فِقفِ ـَوالْ  َفنِكَُّف  :َوُيَػاِرُق َهَذا َما إَذا َكاَكْت اْلِجـَاَيُة َطَؾك َغقِْرهِ ، َفاَل َوْجَف إِلِ

َيةِ  :اْلَعاقَِؾةُ َتْحِؿْؾُف  َلْق َلؿْ  َْجَحَػ بِِف ُوُجقُب الدِّ  هالَِؽثَْرتَِفا. :َٕ

 خطأ اإلَاّ ٚاؿانِ ٚعُاي٘. ص:19ط َػأي١

إن كان خطمه يف غقر الحؽؿ وآجتفاد: فعىل طاقؾتف بال خالف، وإن كان 

 خطمه يف الحؽؿ وآجتفاد: فعىل ققلقـ:

 عل يف ققل: مـفؿ مـ قال: طىل طاقؾتف أيًضا. وهق ققل أمحد يف رواية، والشاف

أكف بعث إىل امرأة ذكرت بسقء، فلجفضت جـقـفا، فؼال  لؿا ُروي طـ طؿر 

طؿر لعظ: طزمت طؾقؽ ٓ تبرح حتك تؼسؿفا طىل ققمؽ. وهق أثر ضعقػ، مـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ( طـ سؾؿة بـ إكقع 1852(، ومسؾؿ برقؿ )4196أخرجف البخاري برقؿ ) (1)



َٜأت  271 َباُب ايسِّ

 
 (.-9/458صريؼ: الحسـ طـ طؿر، أخرجف طبدالرزاق )

  وذهب مجاطة مـ أهؾ العؾؿ إىل أنَّ ذلؽ يف بقت الؿال، وهق مذهب

طل، والثقري، وأمحد، وأبل حـقػة، وإسحاق: ٕنَّ الخطل يؽثر يف أحؽامف إوزا

واجتفاده، فنيجاب طؼؾف طىل طاقؾتف يجحػ هبؿ: وٕكف كائب يف إقامة أحؽام 

 اهلل: فؽان أرش جـايتف يف مال اهلل، وهذا ققٌل لؾشافعل.

ا أسؾؿقا، واسُتِدلَّ لفذا الؼقل أيًضا بؿا صحَّ طـ خالد بـ القلقد أكف قتؾ ققمً 

ولؽـفؿ مل يحسـقا أن يؼقلقا: أسؾؿـا. بؾ جعؾقا يؼقلقن: صبلكا، صبلكا. فؼال 

مـ بقت  ووداهؿ الـبل  «الؾفؿ، إين أبرأ إلقؽ مما صـع خالد»: الـبل 

الؿال
(1)

.
(2)

 

 دٓا١ٜ ايعبس ع٢ً غريٙ. ص:21ط َػأي١

  جـايتف تتعؾؼ برقبتف طـد طامة أهؾ العؾؿ، وخالػ ابـ حزم فؼال: تجب طىل

 ؾتف.طاق

  فنن كاكت الجـاية أقؾ مـ ققؿة العبد: ُخقِّر السقد بقـ أن يدفع لفؿ أرش

 الجـاية، أو يسؾؿ لفؿ العبد.

  وإن كاكت الجـاية أكثر مـ ققؿة العبد: فقُخقَّر السقد بقـ أن يدفع لفؿ

إرش، أو يسؾؿ لفؿ العبد، وٓ يؾزمف دفع الزيادة طـد طامة أهؾ العؾؿ. وقال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (4339.)فتح الباريمع  البخاريكظر ا (1)

  (12/35.)الؿغـلاكظر:  (2)
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 ع الزيادة كجـاية الحققاكات.الشقكاين: يدف 

 ٌٖٚ ي٘ إٔ ٜسؾع هلِ ق١ُٝ ايعبس؟

 .طـ أمحد رواية جقاز ذلؽ، وهق ققٌل لؾشافعل 

  ،وقال مالؽ، وأمحد يف رواية، والشافعل يف ققل: لقس لف ذلؽ إٓ برضاهؿ

، واهلل أطؾؿ.أقسبوهؿ مخقرون بقـ إرش وبقـ العبد. وهذا 
(1)

 

 َٔ ِٖ ايعاق١ً؟ ص:21ط َػأي١

قت الدية طؼاًل، العاقؾة هؿ الذ ٕهنا  قٌٝ:يـ يحؿؾقن الَعْؼَؾ، وهل الدية. وُسؿِّ

 ٚقٌٝ:هق مـ الؿـع: فالعاقؾة يؿـعقن طـ الؼاتؾ.  ٚقٌٝ:تعؼؾ لسان ويل الؿؼتقل. 

قلة فـسبت إلقفا. واهلل أطؾؿ.ٕنَّ اإلبؾ تدفع معؼ
(2)

 

ـَ أَْهِؾ الْ  (12/39 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة ِعْؾِؿ فِل َأنَّ َٓ ِخاَلَف َبقْ

ْوِج،  َْرَحاِم، َوالزَّ ْٕ ، َوَسائِِر َذِوي ا ُمِّ ْٕ ـْ ا
ْخَقةِ مِ ـْ اإْلِ

اْلَعاقَِؾَة اْلَعَصبَاُت َوَأنَّ َغقَْرُهْؿ مِ

ـْ اْلَعاقَِؾةِ 
ـْ َطَدا اْلَعَصبَاِت َلقَْس ُهْؿ مِ ـَ ، َوُكؾِّ َم َباِء َواْلبَـِق ْٔ  ه...اَواْخُتؾَِػ فِل ا

 ،وأبل حـقػة، وأمحد يف رواية، وهل الرواية إضفر، وطزاه  فؿذهب مالؽ

 شقخ اإلسالم لؾجؿفقر أنَّ العصبة يدخؾ فقفؿ أباء، وإبـاء.

واستدلقا بحديث طؿرو بـ شعقب، طـ أبقف، طـ جده، قال: وقضك 

أن يعؼؾ طىل الؿرأة طصبتفا مـ كاكقا، وٓ يرثقن مـف شقئًا إٓ ما  اهلل  رسقل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (4/431.)السقؾ الؿحىل (12/36 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (6953.)الػتح (12/39 )الؿغـلاكظر:  (2)
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تفا، وإن قتؾت فعؼؾفا بقـ ورثتفا، وهؿ يؼتؾقن قاتؾفا. رواه الـسائل فضؾ طـ ورث

( وغقرهؿ: وٕهنؿ طصبة، 2/224(، وأمحد )4563(، وأبق داود )8/38)

فلشبفقا اإلخقة، يحؼؼف أنَّ العؼؾ مقضقع طىل التـاصر، وهؿ مـ أهؾف: وٕنَّ 

ب، وآباؤه العصبة يف تحؿؾ العؼؾ كفؿ يف الؿقراث يف تؼديؿ إقرب فإقر

 وأبـاؤه أحؼ العصبات بؿقراثف، فؽاكقا أوىل بتحؿؾ طؼؾف.

 .وذهب الشافعل، وأمحد يف رواية إىل أهنؿ لقسقا مـ العاقؾة 

 مسؾؿ(، و6745) البخارييف  واستدلقا بحديث أبل هريرة 

قضك بالدية طىل العاقؾة، ثؿ تقفقت الؼاتؾة، فؼضك  (، أنَّ الـبل 35( )1681)

 بلن مقراثفا لبـقفا وزوجفا، وأنَّ العؼؾ طىل طصبتفا.  رسقل اهلل

دية  (: فجعؾ الـبل 4575) ســ أبل داودواستدلقا بحديث جابر يف 

الؿؼتقلة طىل طاقؾة الؼاتؾة، وبرأ زوجفا وولدها. ويف إسـاده: مجالد الفؿداين، 

 وهق ضعقػ.

اه، وٕنَّ مال ولده وإذا ثبت ذلؽ يف إوٓد: فؽذلؽ يف القالد: ٕكف يف معـ

ووالده كؿالف: ولذلؽ ٓ تؼبؾ شفادة أحدمها لمخر، ويجب طىل كؾ واحد مـفؿا 

 الـػؼة طىل أخر طـد الحاجة.

: ٕنَّ آبـ وإب هؿ مـ انصٌابهق  انقٌل األًل: قال أتٌ عثداهلل غفس اهلل نو

الـبل  (، أنَّ 1557) صحقح مسؾؿكػس الؼبقؾة والبطـ، ويف حديث جابر يف 
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  .جعؾ طىل كؾ بطـ طؼقَلف 

 ولؽـ إذا كاكت الؼاتؾة امرأة، ففؾ يؽقن ولدها مـ العاقؾة؟

( أهنؿ لقسقا مـ العاقؾة، واستدل 5/15) زاد الؿعاديف  كصَّ ابـ الؼقؿ 

: ]باب صحقحفبحديث أبل هريرة الؿتؼدم، وسبؼف إىل ذلؽ البخاري، فؼال يف 

 القالد وطصبة القالد ٓ طىل القلد[.جـقـ الؿرأة، وأن العؼؾ طىل 

( بنسـاد 8/157) ســ البقفؼلوُكؼؾ ذلؽ طـ بعض التابعقـ كؿا يف 

(؟! والقاقع وجقد 752ضعقػ، وكؼؾ ابـ الؿـذر اإلمجاع طىل ذلؽ برقؿ )

الخالف كؿا تؼدم.
(1)

 

 إٕ نإ ايٛيس يًُطأ٠ ٖٛ ابٔ ابٔ عُٗا؟ ص:22ط َػأي١

 محدمذهب الجؿفقر أكف مـ العاقؾة، وهق ققل أ. 

 ًانصحيح قٌل اجلًيٌزـ العاقؾة، وخالػف الشافعقة، فؼالقا: لقس م.
(2)

 

 ايعاق١ً ٌٖ ٜسخٌ ؾِٝٗ ايعكب١ ايكطٜب ٚايبعٝس؟ ص:23ط َػأي١

ـْ اْلَعاقَِؾِة  (12/41 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة
َوَسائُِر اْلَعَصبَاِت مِ

ـْ الـََّسِب، َوالْ 
َؿْقَلك َوَطَصبَتُُف، ـ، َوَمْقَلك الْ َؿْقَلك َوَطَصبَُتفُ ـَبُعُدوا َأْو َقُرُبقا مِ

، ، َوَغقُْرُهؿْ  افِِعل  اُد، َوَمالٌِؽ، َوالشَّ ، َوَحؿَّ ـُ َطبِْد اْلَعِزيِز، َوالـََّخِعل  َوبَِفَذا َقاَل ُطَؿُر ْب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  (6953الػتح (2143 )الؿحىل (11/595 )البقان (12/39-45 )الؿغـلاكظر:  (1)

6959 )الػتاوى (34/158 )البداية (4/245.) 

  (11/596.)البقان (12/45-41 )الؿغـلاكظر:  (2)
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َكَُّفْؿ َطَصبٌَة َيِرُثقَن الْ 

ِ
ـْ َغقِْرِهْؿ ِخاَلَفُفْؿ: َوَذلَِؽ ٕ َٓ َأْطَؾُؿ َط ـْ َواِرٌث َؿاَل إَذا لَ ـَو ْؿ َيُؽ

ـَ فِل اْلَحاِل،  َٓ ُيْعتَبَُر َأْن َيُؽقُكقا َواِرثِق َأْقَرَب مِـُْفْؿ، َفقَْدُخُؾقَن فِل اْلَعْؼِؾ َكاْلَؼِريِب، َو

َنَّ الـَّبِلَّ 
ِ
َٓ اْلَحْجُب َطَؼُؾقا: ٕ ـَ َطَصبَِة  ملسو هيلع هللا ىلصَبْؾ َمتَك َكاُكقا َيِرُثقَن َلْق َيِة َبقْ َقَضك بِالدِّ

َنَّ الْ َؿرْ ـالْ 
ِ
ـْ َوَرَثتَِفا: َوٕ َّٓ َما َفَضَؾ َط َٓ َيِرُثقَن مِـَْفا إ ـْ َكاُكقا،   َم

ـْ ـَأةِ
َؿَقالَِل مِ

ـَ ـاْلَعَصبَاِت، َفَلْشبَُفقا الْ   ه.اُؿـَاِسبِق

: ٕهنؿ لقسقا أقسبمذهب الظاهرية أنَّ الؿقايل لقسقا مـ العاقؾة، وهذا  ُ :قهد

 .مـ كػس البطـ

كتب طىل كؾ بطـ  أنَّ الـبل  صحقح مسؾؿيف  وتؼدم حديث جابر

طؼقلف.
(1)

 

 ٌٖ ٜعكٌ أٌٖ ايسٜٛإ عُٔ َعِٗ يف ايسٜٛإ؟ ص:24ط َػأي١

  ذهب أبق حـقػة وأصحابف إىل أنَّ أهؾ الديقان القاحد يعؼؾ بعضفؿ طـ

لؿا وضع  بعض قبؾ العصبة، واستدلقا طىل ذلؽ بلنَّ طؿر بـ الخطاب 

ذلؽ أنَّ الؿؼصقد مـ العاقؾة هؿ الذيـ الديقان جعؾ العؼؾ طؾقف، والعؾة يف 

يـصروكف، ويموكف، وهذا حاصؾ يف أصحاب الديقان القاحد. ومال إىل هذا 

  (19/256.)مجؿقع الػتاوىشقخ اإلسالم كؿا يف 

  :وذهب الجؿفقر إىل أنَّ أهؾ الديقان ٓ طؼؾ طؾقفؿ إن مل يؽقكقا مـ العصبة

عقػ، أورده ابـ حزم كؿا يف لؿا تؼدم مـ إحاديث، وأما أثر طؿر: فض

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2143( )2148.)الؿحىل (4/245 )بداية الؿجتفداكظر:  (1)
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 الؿحىل مـ صريؼ رجؾ مبفؿ طـ الشعبل طـ طؿر، فػل إسـاده اكؼطاع وجفالة. 

، واهلل أطؾؿ.انصٌابهق  ًقٌل اجلًيٌز
(1)

 

 ٌٖ ٜؿرتى يف ايعكٌ ايػا٥ُب؟ ص:25ط َػأي١

 .مذهب أمحد، وأبل حـقػة، والشافعل أنَّ الغائب يشترك: ٕكف تشؿؾف إدلة 

  أكف يختص بف الحاضر: ٕنَّ التحؿؾ  -افعلوهق ققٌل لؾش-ومذهب مالؽ

 بالـصرة، وإكؿا هل بقـ الحاضريـ، وٕنَّ يف قسؿتف طىل الجؿقع مشؼة.

، واهلل أطؾؿ.ًانقٌل األًل أقسب
(2)

 

 نٝؿ١ٝ تكػِٝ ايعكٌ ع٢ً ايعاق١ً. ص:26ط َػأي١

  مذهب الحـابؾة، والشافعقة أنَّ الحاكؿ يؼسؿ طىل العاقؾة، فقبدأ بإقرب

ب، وآبـ، ثؿ اإلخقة وبـقفؿ، ثؿ إطؿام وبقـفؿ، ثؿ فإقرب، فقبدأ بإ

 أطؿام إب وبـقف، وهؽذا.

 .ومذهب أبل حـقػة أنَّ الدية تؼسؿ طىل مجقع العاقؾة: لظاهر الحديث 

وحجة إولقـ أنَّ هذا الحؽؿ يتعؾؼ بالتعصقب، فاطتبر بف إقرب فإقرب 

قػة.كالؿقراث، وضاهر كالم ابـ حزم اختقار ققل أبل حـ
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2143.)الؿحىل (4/245 )البداية (11/599- )البقان (12/42 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (12/42.)الؿغـلاكظر:  (2)

  (2147.)الؿحىل (12/43-44 )الؿغـل (11/656 )البقاناكظر:  (3)
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 َكساض َا ٜتشًُ٘ نٌ ٚاسس َٔ ايعاق١ً. ص:27ط َػأي١

  مذهب مالؽ، وأمحد طدم التؼدير يف ذلؽ، بؾ طىل الحاكؿ أن يلخذ مـ كؾ

 شخص شقئًا ٓ يشؼ طؾقف، وٓ يجحػ بف، وهق ققل ابـ حزم.

  وذهب الشافعل إىل تحديده بربع ديـار طىل الؿتقسط، وطىل الغـل كصػ

 ُتؼطع بف القد، وهق رواية طـ أمحد. ديـار: ٕنَّ ما دون ذلؽ تافف ٓ

 .وطـ أبل حـقػة أنَّ أكثره أربعة دراهؿ، وٓ حدَّ ٕقؾف 

، وٓ خالف أكف ٓ يؽؾػ أحد بؿا يشؼ طؾقف، ًانصحيح انقٌل األًل

بف. ويجحػ
(1)

 

 ٌٖ ٜؿاضى يف ايعكٌ املطأ٠، ٚايكيب، ٚاجملٕٓٛ، ٚايؿكري؟ ص:28ط َػأي١

كف ٓ مشاركة طؾقفا يف العؼؾ: ٕهنا أما الؿرأة: فـؼؾ ابـ الؿـذر اإلمجاع طىل أ

 لقست طصبة.

وأما الصبل: فـؼؾ ابـ الؿـذر كذلؽ اإلمجاع طىل أكف لقس طؾقف الؿشاركة، 

 وطؾؾ الػؼفاء ذلؽ بلنَّ الصبل لقس مـ أهؾ الـصرة.

  وقد خالػ ابـ حزم، فلوجبفا طىل الصبل: ٕكف مـ العاقؾة، وكؿا تجب

 الزكاة يف مالف فؽذلؽ الدية.

 يف والخالف يف الؿجـقن كالخالف ،، واهلل أطؾؿأقسب ل اتٍ حصوًقٌ

 الصبل.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (4/245.)البداية (2147 )الؿحىل (11/654 )البقان (12/45 )الؿغـلاكظر:  (1)
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   ،وأما الػؼقر: فالجؿفقر طىل أكف ٓ يجب طؾقف الؿشاركة: لعدم استطاطتف

 ڎ ڌ﴿ ، وقال سبحاكف[286البؼرة:] ﴾ۈ ۈ ۆ ۆ  ۇ ۇ﴿قال تعاىل: 

والػؼقر : وٕنَّ الدية تحؿؾتفا العاقؾة لؾؿقاساة، [7الطالق:] ﴾ژ ژ     ڈ  ڈ ڎ

 بـػسف يحتاج إىل مقاساة.

 وذهب أبق حـقػة إىل أكف يتحؿؾ كغقره، وهل رواية طـ أمحد. 

.ًانصحيح انقٌل األًل
(1)

 

الؿريض مرًضا مزمـًا، والشقخ الفرم اختؾػ فقف الحـابؾة، والشافعقة،  تهبٌّ:

فؿـفؿ مـ يؼقل: ٓ طؼؾ طؾقف: ٕكف لقس مـ أهؾ الـصرة، ومـفؿ مـ يؼقل: طؾقف 

.انصحيحعؼؾ: ٕكف طصبة، وهذا هق لا
(2)

 

 ايصٟ يٝؼ ي٘ عاق١ً. ص:29ط َػأي١

  ،ُيَمدَّى طـف مـ بقت الؿال طـد مجاطة مـ أهؾ العؾؿ، وهق ققل الزهري

 والشافعل، وأمحد.

 .وطـ أمحد رواية أكف ٓ يجب أن يمدَّى طـف مـ بقت الؿال 

أكا وارث مـ ٓ وارث لف، أطؼؾ طـف، »: لحديث: ًانقٌل األًل أقسب

«ثفوأر
(3)

.
(4)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (12/47.)الؿغـل (11/654 )البقان (2147 )الؿحىلاكظر:  (1)

  (11/653-.)البقان (12/48 )الؿغـلاكظر:  (2)

 (، وهق حديث حسـ.944رقؿ ) البؾقغجف يف تؼدم تخري (3)

  (11/597.)البقان (12/48 )الؿغـلاكظر:  (4)
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 إشا مل ميهٔ أخصٖا َٔ بٝت املاٍ؟ ص:31ط َػأي١

 .مذهب أمحد، وققٌل لؾشافعل أكف لقس طىل الؼاتؾ تحؿؾفا 

 ورجح  .وطـ الشافعل ققل أكف يتحؿؾفا الؼاتؾ، وهق تخريج يف مذهب أمحد

، األقسبوهق  ذلؽ ابـ قدامة حتك ٓ هتدر دماء الؿسؾؿقـ بدون ديات.

.أطؾؿ واهلل
(1)

 

 ١ إٔ تهٕٛ ع٢ً زٜٔ ايكاتٌ؟ٌٖ ٜؿرتط يف ايعاقً ص:31ط َػأي١

ذكر أهؾ العؾؿ أنَّ الؿسؾؿ ٓ يعؼؾ طـ الؽافر، وٓ الؽافر يعؼؾ طـف: ٕكف ٓ 

 تقارث بقـفؿا، وٕكف ٓ مقآة، وٓ كصرة بقـ كافر ومممـ.

 وأما أهؾ الذمة فقعؼؾ بعضفؿ طـ بعض. 

 .وخالػ أبق حـقػة، فؼال بعدم ذلؽ
(2)

 

 طّ؟ٌٖ تػًغ ايس١ٜ ع٢ً َٔ قتٌ يف اؿ ص:32ط َػأي١

الذي  أما مـ حقث التحريؿ: فالتحريؿ أشد يف الحرم: لحديث ابـ طؿر 

 يف الباب مع شقاهده.

وأما مـ حقث التغؾقظ: فذهب مجاطة مـ أهؾ العؾؿ إىل التغؾقظ، وُكؼؾ ذلؽ 

 ، وإساكقد إلقفؿ ضعقػة وهق ققل ططاءطـ طؿر، وطثؿان، وطبداهلل بـ طباس 

د بـ جبقر، والشعبل، ومجاهد، والزهري، وصاوس، وسعقد بـ الؿسقب، وسعق

 وسؾقؿان بـ يسار، وقتادة، وإوزاطل، ومالؽ، والشافعل، وأمحد، وإسحاق.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (11/598.)البقان (12/55 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (11/655-.)البقاناكظر:  (2)
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   ،واختؾػقا يف صػة التغؾقظ، فؿـفؿ مـ يؼقل: تغؾظ طؾقف بزيادة ثؾث الدية

ومثؾ ذلؽ لق قتؾ يف الشفر الحرام، أو قتؾ محرًما: فنن اجتؿعت الحرمات 

ف دية، وهذا ققل أمحد، ومؿـ قال بزيادة ثؾث الدية الثالث: زيدت طؾق

الذيـ تؼدم الـؼؾ طـفؿ، وكذا الصحابة الذيـ كؼؾ طـفؿ ذلؽ، وتؼدم  التابعقن

 أكف مل يثبت طـفؿ.

  وقال مالؽ، والشافعل: تغؾظ دية الخطن بدية العؿد: لؿا روي طـ طؿر أكف

ة، وثالثقـ  أخذ مـ قتادة الؿدلجل دية ابـف حقـ حذفف بالسقػ ثالثقـ ِحؼَّ

 جذطة، وأربعقـ خؾػة، ومل يزد يف العدد شقئًا، والشافعل ٓ يغؾظ يف العؿد.

  ،ومـفؿ مـ ذهب إىل طدم التغؾقظ يف الدية، وهق ققل الحسـ، والشعبل

والـخعل، وأبل حـقػة، ورواية طـ مالؽ، والجقزجاين، وابـ الؿـذر، وكؼؾ طـ 

 لسبعة.طؿر بـ طبدالعزيز، وطـ بعض الػؼفاء ا

وأكتؿ يا خزاطة قتؾتؿ هذا »قال:  واستدلقا بحديث أبل شريح أنَّ الـبل 

( 859(، والترمذي )4554أخرجف أبق داود ) «الؼتقؾ مـ هذيؾ، وأكا واهلل، طاقؾف

 يف الدية. بنسـاد صحقح، وهذا الؼتؾ كان بؿؽة يف حرم اهلل، ومل يزد الـبل 

س فقفا تػريؼ بقـ الؼتؾ يف الحرم واستدلقا بعؿقم إحاديث السابؼة: فؾق

، واهلل أطؾؿ.انصٌابهق  ًىرا انقٌلوغقره، 
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إوسط (8/71 )البقفؼل (9/169-171 )ابـ أبل شقبة (12/23-26 )الؿغـلاكظر:  (1)

(13/165-163. ) 



َٜأت  281 َباُب ايسِّ

 

 َفِصٌل ِفي ِدَياِت اِلِجَساِح

ُسبَْحاَكُف  ُطْضٍق َلْؿ َيْخُؾْؼ اهللُ  ُكؾ   (12/155 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة

َّٓ َواِحًدا َكالؾَِّساِن، وَ  ْكَساِن مِـُْف إ َكرِ َوَتَعاَلك فِل اإْلِ َْكِػ، َوالذَّ ْٕ ْؾِب، َفِػقِف دَِيٌة  ،ا َوالص 

َنَّ إْتاَلَفُف إْذَهاُب َمـَْػَعِة اْلِجـِْس، َوإِْذَهاُبَفا َكنِْتاَلِف الـَّْػِس، َوَما فِقِف مِـُْف 
ِ
َكامَِؾٌة: ٕ

، َوالْ  :َشقْئَانِ  ـِ ُُذَكقْ ْٕ ، َوا ـِ ، َواْلَعقْـَقْ ـِ ْجَؾقْ ، َوالرِّ ـِ ، َؿـْ ـَكاْلقََدْي ـِ َػتَقْ ، َوالشَّ ـِ ِخَرْي

َنَّ فِل إْتاَلفِِفَؿا إْذَهاَب 
ِ
َيُة َكامَِؾًة: ٕ ، َفِػقِفَؿا الدِّ ـِ َْلقَتَقْ ْٕ ، َوا ـِ ، َوالثَّْدَيقْ ـِ َواْلُخْصقَتَقْ

َنَّ فِل إْتاَلفِِف إْذَهاَب كِْصِػ َمـَْػَعِة اْلِجـْسِ 
ِ
 .َمـَْػَعِة اْلِجـِْس، َوفِل إْحَداُهَؿا كِْصٌػ: ٕ

افِِعلِّ  َٓ َكْعَؾُؿ فِقِف ُمَخالًِػا. ،َوَهِذِه اْلُجْؿَؾُة َمْذَهُب الشَّ  هاَو

والظاهر أكف طـك دفع الخالف يف الجؿؾة، وإٓ فػل بعض ما ذكره خالٌف، 

 واهلل أطؾؿ.

 اؾٓا١ٜ ع٢ً ايعٝٓني. ص:1ط َػأي١

(: وأمجعقا أنَّ يف العقـقـ إذا 681) اإلمجاعيف كتابف   قال ابً امليذر

 هقبتا خطًل الدية، ويف العقـ القاحدة كصػ الدية.اُأص

ويف العقـقـ »وكذلؽ كؼؾ اإلمجاع ابـ قدامة لؿا ورد يف كتاب طؿرو بـ حزم 

 .«الدية
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   وخالػ ابـ حزم، فؼال: إن جـك طؾقفؿا خطًل فال شلَء طؾقف، وإن جـك

 طؾقفؿا طؿًدا فعؾقف الؼصاص، وصاحب الجـاية مخقٌَّر بقـ الؼصاص، أو قبقل

، وابـ حزم ًانصحيح انقٌل األًلالؿػاداة بؿا تراضقا طؾقف، ومثؾف يف غقر العقـ. 

محجقج بنمجاع مـ قبؾف.
(1)

 

 إشا د٢ٓ ع٢ً ضأغ٘ دٓا١ٜ شٖب بٗا بكطٙ؟ ص:2ط َػأي١

ذكر أهؾ العؾؿ أنَّ يف ذلؽ الدية إذا يئسقا مـ رجقطف، وإٓ فقـتظر، وإذا ذهب 

هق الؿـػعة الؿؼصقدة بالعقـ.البصر مـ واحدة، فػقفا كصػ الدية: ٕنَّ ذلؽ 
(2)

 

 إشا د٢ٓ عًٝ٘ دٓا١ٜ أشٖبت بعض ايبكط؟ ص:3ط َػأي١

ذكر أهؾ العؾؿ أكف ُيعطك مـ الدية بالـسبة بؼدر ما كؼص، وإن مل يعرف قدر 

. (8/87)ســ البقفؼلكؿا يف  الـؼص فػقف حؽقمة وقد صح ذلؽ طـ طظ 
(3)

 

َطَؾك َطقْـَقِْف، َفـََدَرَتا،  َوإِْن َجـَك (12/159 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة

ْت. تَا، َأْو َطِؿَشتَا، َفِػل َذلَِؽ ُحُؽقَمٌة، َكَؿا َلْق َضَرَب َيَدُه َفاْطَقجَّ  هاَأْو اْحَقلَّ

 ز١ٜ عني األعٛض. ص:4ط َػأي١

  ذهب مجٌع مـ أهؾ العؾؿ إىل أنَّ إطقر يف طقـف الدية كامؾة، وهق ققل

 اق.الزهري، وقتادة، ومالؽ، والؾقث، وأمحد، وإسح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (11/514-.)البقان (12/156 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (11/515.)البقان (12/157 )الؿغـلاكظر:  (2)

  (11/516-.)البقان (12/159 )الؿغـلاكظر:  (3)



َٜأت  283 َباُب ايسِّ

 
واستدلقا طىل ذلؽ بلنَّ هذا هق الذي قضك بف الصحابة، فؼد ثبت ذلؽ طـ 

بلساكقد تحتؿؾ التحسقـ وجاء طـ طثؿان  وجاء طـ طظ  طؿر وابـ طؿر 

 بسـد ضعقػ، وٓ ُيعؾؿ لفؿ مخالػ: وٕنَّ إذهاب طقـف ُيذهب البصر كاماًل.

 ا ققل الـخعل، وذهب مجٌع مـ أهؾ العؾؿ إىل أنَّ فقفا كصػ الدية، وهذ

ومسروق، والثقري، والشافعل، وأبل حـقػة: ٕنَّ ما ضؿـ ببدل مع بؼاء كظقره: 

، انقٌل أقسبولعؿقم إدلة القاردة. وهذا  ،كالقد ،ضؿـ بف مع فؼد كظقره

أطؾؿ. واهلل
(1)

 

 أدؿإ ايعني. ص:5ط َػأي١

  مـ أهؾ العؾؿ مـ يؼقل: فقفا الدية، ويف القاحد مـفا ربع الدية. وهذا ققل

ـ، والشعبل، وقتادة، وأمحد، والشافعل، والثقري، وأصحاب الرأي، الحس

 .وصحَّ ذلؽ طـ زيد بـ ثابت 

  وقال مالؽ: لقس فقفا تؼديٌر طـ الـبل.فػقفا اجتفاد، وحؽقمة ، 

  إن كان طؿًدا: فالؿػاداة، وإن كان خطًل: -كؿا تؼدم-وأما ابـ حزم فقؼقل :

 فال شلء.

طؾؿ.، واهلل أقٌل يانكهق  ًانصحيح
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[ تحت حديث 19(، واكظر  الؿسللة رقؿ ]-11/514) البقان (12/115 )الؿغـلاكظر:  (1)

(1168.) 

 ابـ أبل شقبة (8/152 )البقفؼل (11/518 )البقان (12/113- )الؿغـلاكظر:  (2)

(9/164 )الؿحىل (12/69.) 
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 أٖساب ايعٝٓني. ص:6ط َػأي١

 إهداب هق الشعر الذي طىل إجػان.

 .ومذهب الحـابؾة، وأبل حـقػة أنَّ يف مجقعفا الدية، ويف القاحد ربع الدية 

  انصٌابومذهب مالؽ، والشافعل أنَّ فقفا حؽقمة، وهق.
(1)

 

 ز١ٜ األشْني. ص:7ط َػأي١

 ا كصػ الدية: طامة أهؾ العؾؿ طىل أنَّ إذكقـ فقفؿا الدية، ويف القاحدة مـفؿ

وُكؼؾ ذلؽ طـ طؿر،  «ويف إذن مخسقن مـ اإلبؾ»لحديث طؿرو بـ حزم: 

 .وطظ، وابـ مسعقد 

  وطـ مالؽ رواية أنَّ فقفا حؽقمة، ومحؾ الحديث الؿذكقر طىل ذهاب

، واهلل أطؾؿ.ًاألقسب قٌل اجلًيٌزالسؿع مع إذن، 
(2)

 

 اغتشؿاف األشٕ باؾٓا١ٜ. ص:8ط َػأي١

 ،َفنِْن َجـَك َطَؾك ُأُذكِفِ  (12/115 :)ؿغـلاليف   قال ابً قدامة

َْطَضاءِ  ْٕ َوَهَذا َأَحُد َقْقَلْل  َفِػقَفا ُحُؽقَمٌة. :َفاْستَْحَشَػْت، َواْستِْحَشاُفَفا َكَشَؾِؾ َسائِِر ا

. افِِعلِّ َنَّ َما َوَجبَْت دَِيُتُف بَِؼْطِعِف،  الشَّ
ِ
َخِر: فِل َذلَِؽ دَِيُتَفا: ٕ ْٔ َوَجبَْت َوَقاَل فِل ا

ْجِؾ.  بَِشَؾؾِِف، َكاْلقَِد َوالرِّ

ْقِت،  :َوَلـَا َأنَّ َكْػَعَفا َباٍق َبْعَد اْستِْحَشافَِفا َوَجَؿاَلَفا قال: َفنِنَّ َكْػَعَفا َجْؿُع الصَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (11/518.)البقان (12/114 )الؿغـلاكظر:  (1)

 . (12/114-)الؿغـل (8/85 )البقفؼل (11/519 )البقان (9/26- )ابـ أبل شقبةاكظر:  (2)
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َقاصٌِع  َفنِْن َقَطَعَفا :َؿاِء َواْلَفَقامِّ فِل ِصَؿاِخِف، َوَهَذا َباٍق َبْعَد َشَؾؾَِفاـَوَمـُْع ُدُخقِل الْ 

َكَُّف َقَطَع ُأُذًكا فِقَفا َجَؿاُلَفا َوَكْػُعَفا، َفَقَجبَْت دَِيُتَفا 
ِ
َبْعَد اْستِْحَشافَِفا، َفِػقَفا دَِيُتَفا: ٕ

ِحقَحِة، َوَكَؿا َلْق َقَؾَع َطقْـًا َطْؿَشاءَ  َء. ،َكالصَّ َٓ هاَأْو َحْق
(1)

 

 ز١ٜ أشٕ األقِ. ص:9ط َػأي١

:  (12/115 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة ََصؿِّ ْٕ َيُة فِل ُأُذِن ا َوَتِجُب الدِّ

ْر فِل دَِيتَِفا ُُذِن، َفَؾْؿ ُيَمثِّ ْٕ َؿَؿ َكْؼٌص فِل َغقِْر ا َنَّ الصَّ
ِ
ُر فِل دَِيِة ، ٕ َٓ ُيَمثِّ َكاْلَعَؿك 

َْجَػانِ  ْٕ افِِعلِّ ، ا َٓ َأْطَؾُؿ فِقِف ُمَخالًِػا.، َوَهَذا َقْقُل الشَّ الدية يعـل طـد مـ أوجب ه اَو

 بإذن.

 ز١ٜ ايػُع. ص:11ط َػأي١

ـُ الْ  (12/115-116 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة ُؿـِْذِر: َأْجَؿَع ـَقاَل اْب

َيةَ  ْؿِع الدِّ ـْ ُطَؿرَ ، َطَقام  َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ َطَؾك أَنَّ فِل السَّ َوبِِف َقاَل ُمَجاِهٌد، ، ُرِوَي َذلَِؽ َط

َْوزَ  ْٕ ، َوا ، َوَقتَاَدُة، َوالثَّْقِري  افِِعل  اِم، َوَأْهُؾ اْلِعَراِق، َوَمالٌِؽ، َوالشَّ ، َوَأْهُؾ الشَّ اِطل 

ـُ الْ  ـْ َغقِْرِهْؿ ِخاَلًفا َلُفْؿ.ـَواْب َٓ َأْطَؾؿ َط  ُؿـِْذِر، َو

ـِ  قال: ُُذَكقْ ْٕ ـْ إْحَدى ا
ْؿُع مِ َيِة، َكَؿا َلْق َذَهَب  :َوإِْن َذَهَب السَّ َوَجَب كِْصُػ الدِّ

ـِ اْلبََصُر مِ   .اكتفك الؿراد.ـْ إْحَدى اْلَعقْـَقْ

 ســ البقفؼلوأثر طؿر الذي أشار إلقف، يف إسـاده اكؼطاع كؿا يف  ُ :قهد

  (9/167.)ابـ أبل شقبة(، و8/98)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (11/525.)البقانواكظر:  (1)



 286  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

ويف السؿع مائة مـ »(: 88-8/87ويف حديث معاذ بـ جبؾ طـد البقفؼل ) 

لضعػ، ، وهق حديث شديد الضعػ، فقف رشديـ بـ سعد، شديد ا«اإلبؾ

 وطبدالرمحـ اإلفريؼل ضعقػ.

  .وذهب ابـ حزم إىل ما ذهب إلقف يف العقـ وإذنالؿحىل (2557.) 

بعد أن ذكر أثر طؿر، وحديث  -( 954)ص السقؾيف   وقال الشوكاىي

: ففذا غاية ما يف الباب مجقعف، وٓ تؼقم بف الحجة، فقـبغل الرجقع يف ذلؽ -معاذ 

اكؿ العارفقـ بالؿسالؽ الشرطقة، ويف قضاء طؿر لفؿا إىل اجتفاد اإلمام والح

 هأسقة إن مل يجدا ما هق أهنض مـ ذلؽ.ا

 إشا د٢ٓ ع٢ً ؾعط ايطأؽ، أٚ اؿادب، أٚ ايًش١ٝ؟ ص:11ط َػأي١

  مـ أهؾ العؾؿ مـ قال: إذا مل يرجع: فػقف الدية كامؾة، ويف الحاجب كصػ

 ي، والحـػقة.الدية، ويف الحاجبقـ الدية كامؾة. وهذا ققل الحـابؾة، والثقر

  ومـفؿ مـ قال: فقف الحؽقمة: ٕنَّ الشعر لقس لف مـػعة كإطضاء، وهذا

.انصحيحققل مالؽ، والشافعل، وبعض الحـابؾة، وابـ الؿـذر، وهق 
(1)

 

 ز١ٜ األْـ. ص:12ط َػأي١

َيُة إَذا  (12/119-125 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة َْكِػ الدِّ ْٕ َوفِل ا

ـُ َطبِْد اْلبَرِّ  ِر ِخاَلٍف َبقْـَُفْؿ.َكاَن ُقطَِع َماِرُكُف، بَِغقْ  ـُ الْ  ،َحَؽاُه اْب ـْ َيْحَػُظ ـَواْب ُؿـِْذِر َطؿَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/98.)البقفؼل (12/117- )الؿغـلكظر: ا (1)
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ـْ َأْهِؾ اْلِعْؾؿِ 

ـْ الـَّبِلِّ ، َطـُْف مِ ـِ َحْزٍم، َط ُف َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَوفِل كِتَاِب َطْؿِرو ْب َْكِػ »أَكَّ ْٕ َوفِل ا

َيةُ   .إَذا ُأوِطَب َجْدًطا الدِّ

َيْعـِل إَذا: ُاْستُْقِطَب ، «إَذا ُأوِطَل َجْدًطا» اْلُؿَقصَّنِ َمالٍِؽ فِل َوفِل ِرَواَيِة 

َّٓ َشْلٌء َواِحٌد،  :َواْستُْمِصَؾ  َكَُّف ُطْضٌق فِقِف َجَؿاٌل َوَمـَْػَعٌة، َلقَْس فِل اْلبََدِن مِـُْف إ
ِ
َوٕ

َيُة فِل  َيُة، َكالؾَِّساِن، َوإِكََّؿا الدِّ َن مِـُْف.َفَؽاَكْت فِقِف الدِّ َٓ  َماِركِِف، َوُهَق َما 

َيِة، ُيْؿَسُح َوُيْعَرُف َقْدُر َذلَِؽ مِـُْف، َكَؿا  قال: ـْ الدِّ
َفنِْن ُقطَِع َبْعُضُف، َفِػقِف بَِؼْدِرِه مِ

ـِ  ُُذَكقْ ْٕ ـِ َطبِْد اْلَعِزيزِ ، ُقْؾـَا فِل ا ـْ ُطَؿَر ْب افِ  ،َوَقْد ُرِوَي َهَذا َط ْعبِلِّ َوالشَّ  ه.اِعلِّ َوالشَّ

ويف إكػ إذا استقطب »ويف بعض صرق حديث طؿرو بـ حزم الؿرسؾ: 

وإسـاده إىل أبل بؽر بـ حزم حسـ.، «ماركف الدية
(1)

 

 إشا قطع أسس املٓدطٜٔ؟ ص:13ط َػأي١

  ،مـ أهؾ العؾؿ مـ قال: فقف ثؾث الدية: ٕنَّ إكػ يتؽقن مـ مـخريـ

 وحاجز، فػل كؾ واحد الثؾث.

ابت بسـد مـؼطع، وهق ققل أمحد، وإسحاق، وهذا الؼقل جاء طـ زيد بـ ث

 ووجٌف لؾشافعقة.

 وقال بعضفؿ: الؿـخران فقفؿا الدية، والحاجز فقف حؽقمة. وهذا الؼقل 

رواية طـ أمحد، ووجٌف لؾشافعقة.
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/155-.)ابـ أبل شقبة (8/88 )البقفؼلاكظر:  (1)

  (9/35.)ابـ أبل شقبة (8/88 )البقفؼل (12/125 )الؿغـلاكظر:  (2)
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 إٕ قطع َع املاضٕ ايككب١، أٚ ؾ٦ّٝا َٓٗا؟ ص:14ط َػأي١

 .مذهب مالؽ، وإشفر طـد الحـابؾة أنَّ فقف الدية فؼط 

 قف الدية لؾؿارن، وحؽقمة ل، واحتؿال لؾحـابؾة أنَّ فومذهب الشافع

لؾؼصبة.
(1)

 

 إشا نطب أْؿ٘، ؾأؾً٘؟ ص:15ط َػأي١

 انصحيحهق مذهب الحـابؾة أنَّ يف ذلؽ حؽقمة، وهق ققٌل لؾشافعل، و ،

ققل أنَّ فقف الدية، وهق مرجقح. ولؾشافعل
(2)

 

 إشا د٢ٓ ع٢ً أْؿ٘ ؾأظاٍ ايؿِ؟ ص:16ط َػأي١

: ٓ كعؾؿ فقف خالًفا: ٕكف حاسة أنَّ يف ذلؽ الدية، وقال ذكر ابـ قدامة 

ؽان فقفا كسائر الحقاس.تختص بؿـػعتف: ف
(3)

 

 ز١ٜ ايؿؿتني. ص:17ط َػأي١

ُكِؼؾ طدم الخالف يف أنَّ فقفؿا الدية: لؿا يف كتاب طؿرو بـ حزم، وكؼؾ ذلؽ 

 بسـد ٓ بلس بف. بسـد مـؼطع، أو معضؾ، وجاء طـ طظ  طـ أبل بؽر 

 ة كصػ الدية. وهق ققل إكثر، وهق ثؿ اختؾػقا، فؿـفؿ مـ قال: يف كؾ شػ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (12/121.)الؿغـلاكظر:  (1)

  (12/121.)الؿغـلاكظر:  (2)

(3) الؿغـل (12/119.) 
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 .القارد طـ طظ، وأبل بؽر 

  ومـفؿ مـ قال: يف السػىل الثؾثان، ويف العؾقا ثؾث. ُكؼؾ طـ زيد بـ ثابت

بسـد مـؼطع، وقال بذلؽ ابـ الؿسقب، والزهري، وأمحد يف رواية: ٕنَّ السػىل 

القؿـك أكثر كػًعا،  وُأجقب طـفؿ بالقديـ: فنهنؿا يتساويان مع أنَّ  أكثر كػًعا.

.ًانقٌل األًل أزجح
(1)

 

 ز١ٜ ايًػإ. ص:18ط َػأي١

لسان الـاصؼ فقف الدية باإلمجاع، ثبت ذلؽ طـ طظ، وجاء طـ أبل بؽر، وطؿر 

 :ويف الؾسان الدية»، ومل يثبتا، والعؿدة يف ذلؽ كتاب طؿرو بـ حزم».
(2)

 

 إشا د٢ٓ عًٝ٘، ؾدطؽ زٕٚ قطع يػاْ٘؟ ص:19ط َػأي١

َفنَِذا َجـَك َطَؾقِْف َفَخِرَس،  (12/124 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة

َيُة بِنِْتاَلفِِف، َتَعؾََّؼْت بِنِْتاَلِف َمـَْػَعتِِف، َكاْلقَدِ  َنَّ ُكؾَّ َما َتَعؾََّؼْت الدِّ
ِ
 ه.اَوَجبَْت دَِيُتُف: ٕ

 إشا قطع يػاْ٘، ٖٚٛ أخطؽ؟ ص:21ط َػأي١

ْؿ َتِجْب فِقِف لَ  :َفنِْن َكاَن َأْخَرَس  (12/124 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة

ـِ ـدَِيٌة َكامَِؾٌة، بَِغقِْر ِخاَلٍف: لَِذَهاِب َكْػِعِف الْ  ِء، َواْلَعقْ الَّ َؿْؼُصقدِ مِـُْف َكاْلقَِد الشَّ

 هااْلَؼائَِؿِة.

  ،واختؾػقا فقؿا يجب فقف، فذهب أمحد إىل وجقب ثؾث الدية، وهقققل قتادة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (9/174-)ابـ أبل شقبة (8/88 )البقفؼل (2556 )الؿحىل (12/122- )ؿغـلالاكظر:  (1)

  (9/176-.)ابـ أبل شقبة (8/89 )البقفؼل (12/124 )الؿغـلاكظر:  (2)
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ذلؽ ققاسف طىل القد وابـ شبرمة، وجاء طـ طؿر بسـد ضعقػ، وحجتفؿ يف  

 الشالء، والعقـ الؼائؿة، والسـ السقداء، فؼد جاء فقفا الحديث بلنَّ فقفا الثؾث.

 :ٕكف مل يرد فقف  وذهب مالؽ، والشافعل، والحـػقة إىل أنَّ يف ذلؽ حؽقمة

التؼدير شرًطا.
(1)

 

 إشا د٢ٓ ع٢ً يػاْ٘ ؾصٖب شٚق٘؟ ص:21ط َػأي١

 .قال بعض الحـابؾة، والشافعقة: فقف الدية 

 مجاطة مـفؿ: فقف حؽقمة، ولقس فقف الدية. وقال 

ب ذلؽ ابـ قدامة، فؼال:  ِحقُح وصقَّ َنَّ  -إْن َشاَء اهلل-َوالصَّ
ِ
َٓ دَِيَة فِقِف: ٕ َأكَُّف 

 َٓ َيُة فِقِف: إْجَؿاًطا َطَؾك َأكََّفا  َٓ َتْؽُؿُؾ الدِّ َْخَرِس  ْٕ فِل إْجَؿاِطِفْؿ َطَؾك َأنَّ لَِساَن ا

َٓ َتْؽُؿُؾ فِل َذهَ  َيُة فِقِف بَِؿـَْػَعتِِف،  َٓ َتْؽُؿُؾ الدِّ َنَّ ُكؾَّ ُطْضٍق 
ِ
ْوِق بُِؿْػَردِِه: ٕ اِب الذَّ

َْطَضاءِ  ْٕ ه.اَتْؽُؿُؾ بَِؿـَْػَعتِِف ُدوَكُف، َكَسائِِر ا
(2)

 

 شٖاب بعض ايهالّ. ص:22ط َػأي١

 :َوإِْن َذَهَب َبْعُض اْلَؽاَلمِ  (12/126 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة

َيِة بَِؼْدِر َما َذَهَب، ُيْعتَبَُر َذلَِؽ بُِحُروِف الْ َوَجَب  ـْ الدِّ
ُؿْعَجِؿ، َوِهَل َثَؿاكِقٌَة ـمِ

ـْ  مِ َفنِنَّ َمْخَرَجَفا َمْخَرُج الالَّ  (:َٓ )َوِطْشُروَن َحْرًفا ِسَقى 
َلِِػ، َفَؿْفَؿا َكَؼَص مِ ْٕ َوا

َيِة بَِؼْدِرهِ  :اْلُحُروف ـْ الدِّ
 ه.اَوَجَب مِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2552.)الؿحىلاكظر:  (1)

(2) الؿغـل (12/125.) 
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 غٓإ.ز١ٜ األ ص:23ط َػأي١

ٓ خالف بقـ أهؾ العؾؿ أنَّ السـ فقفا مخس مـ اإلبؾ، ثبت ذلؽ يف حديث 

 طؿرو بـ شعقب، طـ أبقف، طـ جده، وجاء أيًضا يف كتاب طؿرو بـ حزم ذلؽ.

  ثؿ ذهب بعضفؿ إىل أنَّ ذلؽ يف غقر إضراس، وجعؾ يف إضراس كاقتقـ

اء، وُروي طـ مالؽ، كاقتقـ: تؽؿؾة الؿائة. وهذا ققل سعقد بـ الؿسقب، وطط

 وأمحد يف رواية، وجاء طـ طؿر، ومل يصح طـف.

  وثبت طـ طؿر  كؿا يفمصـػ طبدالرزاق  أكف جعؾ يف إضراس

 بعقًرا بعقًرا.

  وأكثر العؾؿاء طىل أنَّ الضرس، والـاب، والثـقة، والرباطقة كؾفا سقاء، مخس

، وهق حديث «قاءالثـقة، والضرس س»مـ اإلبؾ: لحديث ابـ طباس مرفقًطا: 

 ثابت سقليت تخريجف إن شاء اهلل.

 .مصـػ طبدالرزاق، كؿا يف وثبت هذا الؼقل طـ ابـ طباس، ومعاوية 

.قٌل اجلًيٌزيف هذه الؿسللة  حيحًانص
(1)

 

 ز١ٜ ايٝس ايؿال٤، ٚايعني ايكا١ُ٥، ٚايػٔ ايػٛزا٤. ص:24ط َػأي١

 قحة.العقـ الؼائؿة: هل التل ذهب بصرها، وصقرهتا باققة، كصقرة الصح

  ،فذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل أنَّ يف ذلؽ ثؾث الدية، وهق ققل مجاهد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (8/89-95 ،)بقفؼلال (9/185-186 )ابـ أبل شقبة (12/135-132 )الؿغـلاكظر:  (1)

مصـػ طبدالرزاق (9/345.) 
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 .وأمحد، وإسحاق، وُروي ذلؽ طـ طؿر بسـد صحقح 

واستدلقا طىل ذلؽ بحديث طؿرو بـ شعقب، طـ أبقف، طـ جده، قال: قضك 

يف العقـ الؼائؿة السادة لؿؽاهنا بثؾث ديتفا، ويف القد الشالء إذا  ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 

 ث ديتفا، ويف السـ السقداء إذا ُقؾِعت ثؾث ديتفا.ُقطعت ثؾ

، رواه الـسائل  ـٌ وإسـاده صحقح إىل طؿرو بـ شعقب: فالحديث حس

 (، وغقره.8/29)

  ،وذهب مالؽ، والشافعل، والحـػقة، وأمحد يف رواية إىل أنَّ فقفا حؽقمة

 .وهق ققل مسروق، والزهري، وأبل ثقر، وابـ الؿـذر

وكلهنؿ مل يبؾغفؿ الحديث، واهلل أطؾؿ.، ًانصحيح انقٌل األًل
(1)

 

 ز١ٜ غٔ ايكيب ايصٟ مل ٜجػط. ص:25ط َػأي١

ـ   (12/132-133 :)الؿغـليف   قال أبو حمند بً قدامة ا ِس َفَلمَّ

بِلِّ الَِّذي َلْؿ ُيثَْغرْ   ،َهَذا َقْقُل َمالٍِؽ ، َفاَل َيِجُب بَِؼْؾِعَفا فِل اْلَحاِل َشْلءٌ  :الصَّ

، َوَأْص  افِِعلِّ ْأِي َوالشَّ َنَّ اْلَعاَدَة َطْقُد ِسـِِّف، ، َحاِب الرَّ
ِ
َٓ َأْطَؾُؿ فِقِف ِخاَلًفا: َوَذلَِؽ ٕ َو

ٌة  ـْ ُيـْتََظُر َطْقُدَها: َفنِْن َمَضْت ُمدَّ
َفَؾْؿ َيِجْب فِقَفا فِل اْلَحاِل َشْلٌء، َكـَتِْػ َشْعِرِه، َوَلؽِ

ـْ َطْقدَِها، َوَجبَْت دَِيُتَفا
 ه.اَيقَْلُس مِ

 ذكر كالًما معـاه أنَّ السـ إن كبتت متغقرة فػقفا حؽقمة. ثؿ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/255.)ابـ أبل شقبة (8/98 )البقفؼل (12/155 )الؿغـلاكظر:  (1)
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 ز١ٜ ايٝسٜٔ. ص:26ط َػأي١

أمجع أهؾ العؾؿ طىل وجقب الدية يف القديـ، ووجقب كصػفا يف أحدمها: 

، وكذلؽ يف حديث «ويف القد مخسقن مـ اإلبؾ»لحديث طؿرو بـ حزم الؿرسؾ: 

 الؿسللة رقؿ طؿرو بـ شعقب، طـ أبقف طـ جده مـ الطريؼ التل أشركا إلقفا يف

يف القد إذا ُقطعت كصػ العؼؾ. وثبت ذلؽ طـ  ملسو هيلع هللا ىلص[، وفقف: قضك الـبل 7]

.بـ أبل صالب  طظ
(1)

 

 نابط ايٝس اييت ػب بٗا ايس١ٜ. ص:27ط َػأي١

تِل َتِجُب   (12/139:)الؿغـليف   قال أبو حمند بً قدامة َواْلقَُد الَّ

َنَّ اْسَؿ اْلقَِد طِ 
ِ
ـْ اْلُؽقِع: ٕ

َيُة مِ ْصاَلِق َيـَْصِرُف إَلقَْفا، بَِدلِقِؾ َأنَّ اهللَ فِقَفا الدِّ  ـَْد اإْلِ

ا َقاَل: ـَتَعاَلك لَ  َكاَن اْلَقاِجُب ، [38الؿائدة:] ﴾ٿ  ٺ ٺ ٺ﴿ؿَّ

. ـِ ـِ إَلك اْلُؽقَطقْ ُؿ َيِجُب فِقِف َمْسُح اْلقََدْي ـْ اْلُؽقِع، َوَكَذلَِؽ التَّقَؿ 
هاَقْطَعُفَؿا مِ

(2)
 

 ٛع: ايػاعس، أٚ املطؾل، أٚ ايعهس؟إٕ قطع ٜسٙ َٔ ؾٛم ايه ص:28ط َػأي١

  مجاطة مـ أهؾ العؾؿ طىل أنَّ لف الدية فؼط، وٓ زيادة لف يف ذلؽ، وهذا ققل

ططاء، والـخعل، وقتادة، وابـ أبل لقىل، ومالؽ، وأمحد، وبعض الشافعقة: ٕنَّ 

 القد اسؿ لؾجؿقع إىل الؿـؽب.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 البقان (9/185- )ابـ أبل شقبة (8/91- )البقفؼل (12/138 )الؿغـلاكظر:  (1)

(11/539.) 

  (11/545.)البقانواكظر:  (2)
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   يجب مع الدية وذهب الشافعل يف إشفر طـف، وبعض الحـابؾة إىل أكف

حؽقمة لؿا زاد طـ الؽقع: ٕنَّ الدية تجب بؼطعفا مـ الؽقع، فؿا زاد فػقف 

 حؽقمة.

بلنَّ الدية الؿذكقرة تجب بؼطع إصابع مػردة، وٓ  :وُأجقب طـ ذلؽ

، فانقٌل األًل أقسب. بؼطعفا مـ الؽقع أكثر مؿا يجب يف قطع إصابع يجب

واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 ِ َٔ املطؾل.إشا قطع َٔ ايهٛع، ث ص:29ط َػأي١

ـْ اْلُؽقِع،  (12/145 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة
ا إَذا َقَطَع اْلقََد مِ َفَلمَّ

ـْ الْ 
َكَُّف َوَجبَْت َطَؾقِْف دَِيُة ـَوَجَب فِل الْ  :َؿْرفِِؼ ـُثؿَّ َقَطَعَفا مِ

ِ
َؿْؼُطقِع َثاكِقًا ُحُؽقَمٌة: ٕ

ِل، َفَقَجبَْت بِا َوَّ ْٕ ََصابِعَ اْلقَِد بِاْلَؼْطِع ا ْٕ ُثؿَّ َقَطَع  ،لثَّاكِل ُحُؽقَمٌة، َكَؿا َلْق َقَطَع ا

 ه.ااْلَؽػَّ 

 إشا د٢ٓ عًٝٗا، ؾأؾًٗا؟ ص:31ط َػأي١

تجب فقفا الدية: ٕكف فقت مـػعتفا: فؾزمتف ديتفا كؿا لق أطؿك طقـف مع 

بؼائفا، أو أخرس لساكف.
(2)

 

 ز١ٜ ايطدًني. ص:31ط َػأي١

حدة كصػ الدية: لحديث أمجع أهؾ العؾؿ طىل أنَّ يف الرجؾقـ الدية، ويف القا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (11/545.)البقان (12/139- )الؿغـلاكظر:  (1)

(2) الؿغـل (12/145.) 
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، وجاء طؿرو بـ حزم، وطؿرو بـ شعقب الؿتؼدمقـ، وثبت ذلؽ طـ طظ 

بسـد ضعقػ. طـ طؿر 
(1)

 

 قسّ األعطز، ٜٚس األِعَػِ. ص:32ط َػأي١

 هق الذي طـده اطقجاج يف الرسغ. األِعَػِ:

  ،فػل رجؾ إطرج، ويد إطسؿ الدية كامؾة: ٕنَّ ذلؽ لقس طقبًا يف قدٍم

 ع ذلؽ كؿال الدية فقفؿا، وهق مذهب الشافعل، والحـابؾة.وٓ كػ: فؾؿ يؿـ

 .وقال بعض الحـابؾة: فقفا ثؾث ديتفا كالقد الشالء 

(: وٓ يصح: ٕنَّ هذيـ مل تبطؾ 12/148) الؿغـليف   قال ابً قدامة

هخالف القد الشالء.امـػعتفؿا: فؾؿ تـؼص ديتفؿا ب
(2)

 

 أقابع ايٝس ٚايكسَني. ص:33ط َػأي١

أنَّ دية إصابع طشر مـ اإلبؾ، لؽؾ أصبع، ثبت ذلؽ  طامة أهؾ العؾؿ طىل

، وهق ققل مسروق، وطروة، ومؽحقل، والشعبل، والثقري، طـ طظ، وطؿر 

 وإوزاطل، ومالؽ، وأمحد، والشافعل، وأبل ثقر، وأصحاب الرأي.

ـْ طُ ، َٓ َكْعَؾُؿ فِقِف ُمَخالًِػا: الؿغـليف   قال ابً قدامة َّٓ ِرَواَيًة َط َؿَر، َأكَُّف إ

تِل َتؾِقَفا بِاْثـَتَْل َطْشَرَة، َوفِل اْلُقْسَطك بَِعْشٍر،  ةٍ، َوفِل الَّ ْبَفاِم بُِثُؾِث ُغرَّ َقَضك فِل اإْلِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/258-)ابـ أبل شقبة (8/91 )البقفؼل (11/543 )البقان (12/148 )الؿغـلاكظر:  (1)

طبدالرزاق (9/385-.) 

  (11/544.)البقانواكظر:  (2)
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تِل َتؾِقَفا بِتِْسٍع، َوفِل اْلِخـَْصِر بِِستٍّ   ا ُأْخبَِر بِؽِتَاٍب َكتَبَُف ـَوُرِوَي َطـُْف أَكَُّف لَ ، َوفِل الَّ ؿَّ

ِل َحْزٍم:  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل  
ِ
بِؾِ »ٔ ـْ اإْلِ

ا ُهـَالَِؽ َطْشٌر مِ َأَخَذ بِِف َوَتَرَك ، «َوفِل ُكؾِّ إْصبٍَع مِؿَّ

َل. َوَّ ْٕ تِل َتؾِقَفا َثاَلَث َطْشَرَة،  َقْقَلُف ا ْبَفاِم َخْؿَس َطْشَرَة، َوفِل الَّ ـْ ُمَجاِهٍد: فِل اإْلِ َوَط

تِل َتؾِقَفا َطْشٌر، َوفِل الَّ  تِل َتؾِقَفا َسبٌْع.َوفِل الَّ  هاتِل َتؾِقَفا َثَؿاٍن، َوفِل الَّ

 طبدالرزاق، ومصـػ ابـ أبل شقبةأثر طؿر، ومجاهد ثابتان كؿا يف  ُ :قهد

يف »، وأثر طؿر مـ صريؼ: سعقد بـ الؿسقب طـف، ويف إثريـ: ســ البقفؼلو

 .«الثاكقة: طشر

: البخارييف  اس وحجُة الؼقل إول بلنَّ كؾفا طشر، حديث ابـ طب

دية أصابع »: يعـل الخـصر واإلهبام. وطـ ابـ طباس  «هذه، وهذه سقاء»

، وهق حديث ثابٌت، وجاء يف كتاب «القديـ، والرجؾقـ طشر مـ اإلبؾ، لؽؾ أصبع

طؿرو بـ حزم ذلؽ، وجاء يف حديث طؿرو بـ شعقب، طـ أبقف، طـ جده.
(1)

 

 األقبع ايعا٥س٠. ص:34ط َػأي١

  َّفقفا حؽقمة، وهق ققل أصحاب الؿذاهب إربعة،  أكثر العؾؿاء طىل أن

 وأبل ثقر، وغقرهؿ.

 .وُكؼؾ طـ زيد بـ ثابت بسـد مـؼطع أنَّ فقفا ثؾث دية إصبع 

 .وخالػ ابـ حزم، فؼال: فقفا طشر: لعؿقم الحديث
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 طبدالرزاق (9/193- )ابـ أبل شقبة (8/92-93 )البقفؼل (12/149 )الؿغـلاكظر:  (1)

(9/383- )البقان (11/545.) 

  (2543.)الؿحىل (12/155 )الؿغـلاكظر:  (2)
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 ز١ٜ األْاٌَ. ص:35ط َػأي١

  ،دية كؾ أصبع مؼسقمة طىل أكامؾفا، ويف كؾ أصبع ثالث أكامؾ إٓ اإلهبام

 كؿؾتان، فػل كؾ أكؿؾة مخٌس مـ اإلبؾ، هذا مذهب أمحد، والشافعل.فػقف أ

 .ّـَ ثالث أكامؾ أيًضا، إحداهـ باصـة  وقال مالؽ: ُه

.انصحيحهق وُأجقب بلنَّ آطتبار بؿا ضفر، و
(1)

 

الؿؼدار الذي يستحؼ الدية مـ الرجؾ هق مػصؾ الؼدم، وما زاد:  تهبٌّ:

 فؽؿا تؼدم يف القد.

طتدى الرجؾ طىل ضػر أخقف الؿسؾؿ فػسد واسَقدَّ فؾؿ يثبت إذا ا :تهبٌّ آخس

طـ ابـ  الؿصـػقـيف تؼديره حديٌث مرفقع، ولؽـ ثبت بنسـاد صحقح كؿا يف 

، أكف قال: يف الظػر إذا أطقر مخس دية إصبع. وبذلؽ أخذ أمحد، طباس 

 وإسحاق.

ت، وهق ققل ، سقاء كبت أم مل يـبفيو حكٌيح: قال أتٌ عثداهلل غفس اهلل نو

مالؽ، والشافعل، وابـ الؿـذر، واهلل أطؾؿ.
(2)

 

 ز١ٜ ايصنط. ص:36ط َػأي١

ويف »أمجع أهؾ العؾؿ طىل أنَّ يف الذكر الدية: لؿا جاء يف كتاب طؿرو بـ حزم: 

 .«الذكر الدية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (11/541.)البقان (12/155 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (9/391-.)طبدالرزاق (9/225 )ابـ أبل شقبة (7/428 )اإلشرافاكظر:  (2)
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، وجاء طـ غقره، وإذا أشؾف: فػقف الدية، سقاء كان وثبت ذلؽ طـ طظ  

ذلؽ يف ذكر الصغقر، أو الؽبقر.
(1)

 

كصَّ مجاطٌة مـ السؾػ أنَّ الدية تستحؼ بؼطع الحشػة، وما زاد، وأما  ٌ:تهبّ

ما كؼص طـ الحشػة فػقف حؽقمة. وقال بعض الشافعقة: فقؿا زاد حؽقمة. وقال 

بعض الحـابؾة، والشقكاين: تستحؼ الدية بؼطعف كاماًل، ويف الـصػ الـصػ، ثؿ 

، واهلل أطؾؿ.أقسببحسابف، وهذا 
(2)

 

 ز١ٜ األْجٝني. ص:37ط َػأي١

  :ويف »طامة أهؾ العؾؿ طىل أنَّ فقفؿا الدية: لؿا جاء يف كتاب طؿرو بـ حزم

 .، وجاء ذلؽ طـ مجاطة مـ الصحابة، ثبت مـفا أثر طظ «البقضتقـ الدية

  وأكثرهؿ طىل أنَّ كؾ واحدة فقفا كصػ الدية، وقال سعقد بـ الؿسقب: يف

 ليت القلد: ففل أكثر كػًعا.القسرى ثؾثا الدية، ويف القؿـك ثؾث: ٕنَّ مـ القسرى ي

وُأجقب بلنَّ ما وجبت الدية يف شقئقـ مـف: وجب يف إحدمها كصػفا، كالقديـ، 

وسائر إطضاء، وتستقي دياهتا مع اختالف كػعفا، وإذا رضت  إكثققـ: فػقفؿا 

الدية.
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 البقان (9/213- )أبل شقبة ابـ (8/97 )البقفؼل (12/146 )الؿغـلاكظر:  (1)

(11/548 )الؿحىل (2559.) 

 .السقؾ (12/146-147 ،)الؿغـل (11/548 )البقان (9/215- )ابـ أبل شقبةاكظر:  (2)

  (11/549.)البقان (12/147 )الؿغـلاكظر:  (3)
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 شنط ايعٓني. ص:38ط َػأي١

  غقر مليقس أكثر أهؾ العؾؿ طىل أنَّ فقف الدية كامؾة: ٕكف طضق سؾقؿ يف كػسف

 مـ ِجَؿاِطِف.

 .وطـ أمحد رواية أكف ٓ تؽؿؾ فقف الدية، وهق ققل قتادة 

.ًانصحيح انقٌل األًل
(1)

 

 شنط اـكٞ. ص:39ط َػأي١

  ،مـ أهؾ العؾؿ مـ قال: فقف الدية كامؾة. وهق ققل الشافعل، وأمحد يف رواية

 وابـ الؿـذر: ٕنَّ الخصل يستطقع الجؿاع: فؿـػعة الذكر باققة فقف.

  يؼقل: ٓ تجب فقف الدية كامؾة. وهق ققل مالؽ، والثقري، ومـفؿ مـ

وأصحاب الرأي، وإسحاق، وأمحد يف رواية: ٕكف قد ذهب مـف الـسؾ، والجؿاع 

 يف الغالب. يذهب 

.ًانصحيح انقٌل األًل
(2)

 

 ثسٜا املطأ٠. ص:41ط َػأي١

كؼؾ ابـ الؿـذر، وابـ قدامة اإلمجاع طىل أنَّ فقفؿا الدية: ٕهنؿا طضقان فقفؿا 

دة، ويف القاحد مـفؿا كصػ الدية.ة طظقؿة مؼصقمـػع
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (12/146.)الؿغـلاكظر:  (1)

  (12/146.)الؿغـلاكظر:  (2)

(3) الؿغـل (12/146.) 
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 سًُتا ايجسٜني. ص:41ط َػأي١

  ذهب الشعبل، والـخعل، وأمحد، والشافعل إىل أنَّ فقفؿا الدية: ٕنَّ بذهاهبؿا

 تذهب مـػعة الثديقـ.

  وقال مالؽ، والثقري: إن ذهب الؾبـ: وجبت ديتفؿا، وإٓ وجبت حؽقمة

، واهلل أطؾؿ.أقسبانقٌل ة، وهذا بؼدر شقـف، وهق ققل قتاد
(1)

 

 إٕ نطبُٗا، ؾأبطٌ ْؿعُٗا، ٚأقبض ايًدي خيطز َُٓٗا؟ ص:42ط َػأي١

 .مـ أهؾ العؾؿ مـ قال: فقف حؽقمة. وهق مذهب الشافعقة، والحـابؾة 

  ومـفؿ مـ قال: فقف الدية. وهق ققل مالؽ، والثقري، وقتادة، وبعض

الحـابؾة.
(2)

 

 ثسٜا ايطدٌ )ايجٓسٚتإ(. ص:43ط َػأي١

 الدية كثديل الؿرأة، وهق ققل أمحد، وإسحاق،  مـ أهؾ العؾؿ مـ قال: فقفؿا

 والشافعل يف ققل.

  ومـفؿ مـ يؼقل: فقفؿا حؽقمة. وهق ققل الـخعل، ومالؽ، والشافعل يف

ضاهر مذهبف، وابـ الؿـذر: لعدم وجقد دلقؾ طىل التؼدير، وكػع ثديل الؿرأة 

، واهلل أطؾؿ.انصحيحهق  انقٌلذا أطظؿ مـ ثديل الرجؾ، وه
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (12/142-.)الؿغـلاكظر:  (1)

  (12/143.)الؿغـلاكظر:  (2)

  (12/143.)الؿغـلاكظر:  (3)



َٜأت  351 َباُب ايسِّ

 
 يٝتني.ز١ٜ األ ص:44ط َػأي١

كؼؾ ابـ الؿـذر اإلمجاع طىل أنَّ يف إلقتقـ الدية، ويف القاحدة مـفؿا كصػ 

الدية.
(1)

 

 ز١ٜ ايكًب. ص:45ط َػأي١

  :طامة أهؾ العؾؿ طىل أنَّ يف الصؾب إذا كسر ومل يـجبر الدية: لحديث الباب

 .«ويف الصؾب الدية»

 دية وقال الشافعقة: لقس فقف الدية إٓ أن يذهب مشقف، أو مجاطف: فتجب ال

، واهلل أطؾؿ.ًانقٌل األًل أقسب مـ أجؾ ذلؽ، ٓ مـ أجؾ الصؾب.
(2)

 

إشا نطب يف بطٓا٘، ؾكااض ال ٜػتُػاو ايػاا٥ط، أٚ يف املجاْا١،       ص:46ط َػأي١

 ؾكاض ال ٜػتُػو ايبٍٛ؟

َيةُ (: فِقِْف 12/144) الؿغـليف   قال ابً قدامة ـُ  ،الدِّ َوبَِفَذا َقاَل اْب

ـَ َأبِل ُمقَسك َذَكَر فِل ، َحـِقَػةَ ُجَرْيٍج، َوَأُبق َثْقٍر، َوَأُبق  َّٓ َأنَّ اْب َوَلْؿ َأْطَؾْؿ فِقِف ُمَخالًِػا، إ

َيةِ ـالْ   .َؿثَاَكِة ِرَواَيًة ُأْخَرى، فِقَفا ُثُؾُث الدِّ

ـِ الْ  ـْ َهَذْي
َنَّ ُكؾَّ َواِحٍد مِ

ِ
ُل: ٕ َوَّ ْٕ ِحقُح ا ـِ ُطْضٌق فِقِف َمـَْػَعٌة َكبِقَرٌة،ـَوالصَّ قْ  َؿَحؾَّ

َْطَضاِء  :َلقَْس فِل اْلبََدِن مِثُْؾفُ  ْٕ َفَقَجَب فِل َتْػِقيِت َمـَْػَعتِِف دَِيٌة َكامَِؾٌة، َكَسائِِر ا

 ه.اَؿْذُكقَرةِ ـالْ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الؿغـل (12/143.) 

  (12/144.)الؿغـلاكظر:  (2)
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 ز١ٜ ايعكٌ. ص:47ط َػأي١

 فقف الدية كامؾة طـد أهؾ العؾؿ، قال ابـ قدامة: ٓ كعؾؿ فقف خالًفا.

ـاد حسـ، بنسـاد ضعقػ، وطـ زيد بـ ثابت بنس وُروي ذلؽ طـ طؿر 

وجاء فقف حديث مرفقع طـ معاذ بـ جبؾ، وهق شديد الضعػ، وقد ذكركاه يف 

]مسللة دية السؿع[.
(1)

 

 إشا تًـ أنجط َٔ عهٛ، أٚ أنجط َٔ ساغ١ ظٓا١ٜ ٚاسس٠. ص:48ط َػأي١

  ذكر أهؾ العؾؿ أنَّ الدية تتعدد بإطضاء، والحقاس التالػة، وجاء طـ طؿر

 كؿا يف ،مصـػ ابـ أبل شقبةو ، طبدالرزاقمصـػ  أكف قضك يف رجؾ

رمك رجاًل بحجر فذهب سؿعف، ولساكف، وطؼؾف، وِجَؿاطف، فؼضك لف بلربع 

 ديات. ولؽـف أثر ضعقػ مـؼطع.

  ،وطـ مالؽ يف مسللة إذا قطع إذن، فذهب السؿُع أنَّ فقف دية واحدة فؼط

 وخالػف الجؿفقر، فؼالقا: فقف ديتان: دية إذن، ودية السؿع.

 واية، وطـ الشافعل ققل فقؿا إذا جـك طىل صؾبف، فذهب مجاطف، وطـ أمحد ر

ومشقف، فقف دية واحدة: ٕهنا مـػعة طضق واحد كالؾسان. وإصح طـفؿا أنَّ فقف 

، واهلل أطؾؿ.األقسبديتقـ، وهق 
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/86.)البقفؼل (9/266 )ابـ أبل شقبة (12/151 )الؿغـلاكظر:  (1)

ابـ أبل  (11/521 ،547 )البقان (12/116( )12/144-( )12/153 )الؿغـلاكظر:  (2)

  (15/11.)طبدالرزاق (4/256 )البداية (9/266 )شقبة



 353 َٜأتَباُب ايسِّ

 
ًَع. ص:49ط َػأي١  ز١ٜ ايرتق٠ٛ ٚائه

ان هل العظؿ الذي يؿتد مـ الـحر إىل الؽتػ مـ الجاكبقـ: فؾإلكس ايٗتِطق٠ٛ:

 ترققتان. والِضَؾع معروف.

  ُكِؼؾ طـ زيد بـ ثابت أنَّ يف ذلؽ بعقريـ، ويف العظؿقـ أربعة، وإسـاده

 ضعقػ، وقال بف الِخَرقِل.

  وذهب مجاطة مـ أهؾ العؾؿ إىل أنَّ يف الترققة والضؾع بعقر واحد، صحَّ ذلؽ

 ، وهق ققل سعقد بـ الؿسقب، ومجاهد، وسعقد بـ جبقر، وقتادة،طـ طؿر 

قضك بذلؽ، ومل  وأمحد، وإسحاق، وققٌل لؾشافعل. وحجتفؿ أنَّ طؿر 

 يصح طـ غقره مـ الصحابة خالفف.

 أهؾ العؾؿ: يف ذلؽ حؽقمة. وهق ققل مالؽ، والشافعل يف  وقال مجاطٌة مـ

 إشفر طـف، والحـػقة، ومسروق، وابـ الؿـذر.

 .وُكؼؾ طـ طؿرو بـ شعقب أكف أوجب يف ذلؽ الدية 

ا ذهب إلقف مالؽ، والشافعل، ولؽـ أفضؾ ما يحؽؿ بف هق ما م ًانصحيح

، واهلل أطؾؿ.ف طؿر قضك ب
(1)

 

 ععِ ايعْس. ص:51ط َػأي١

  مذهب الحـابؾة أنَّ الزكد فقف طظؿان، كؾ طظؿ فقف بعقر واحد، وكؼؾ ذلؽ

 بسـد مـؼطع. طـ طؿر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابـ أبل  (2561( )2562 )الؿحىل (11/563 )البقان (12/172-173 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (9/184 ،224.)شقبة
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  ابانصٌومذهب مالؽ، والشافعل، والحـػقة أنَّ فقف حؽقمة، وهذا هق :

لقؾ طىل التؼدير.لعدم وجقد د
(1)

 

 غا٥ط ايععاّ غري َا تكسّ. ص:51ط َػأي١

  ،أكثر أهؾ العؾؿ طىل طدم التؼدير، وقدر بعض الحـابؾة دية الساق ببعقريـ

 وكذلؽ الػخذ.

أكَّف حؽقمة: لعدم وجقد دلقؾ ُيعتؿد طؾقف يف التحديد. ًانري يظيس
(2)

 

 َٔ ُقٔطعت ٜسٙ يف غبٌٝ اهلل، ؾكطع ضدٌ ٜسٙ األخط٣. ص:52ط َػأي١

 أكف قال: يغرم لف دية كامؾة، وهق مؼتضك ققل بعض  ُكؼؾ طـ الزهري

 الحـابؾة.

 دية قطع القد فحسب، واهلل أطؾؿ. والجؿفقر طىل أنَّ طؾقف
(3)

 

 ز١ٜ ايعؿط. ص:53ط َػأي١

  ،ُكؼؾ طـ زيد بـ ثابت أكف قال: إذا سؼط: فػقف بعقر، وإذا ثبت فػقف مخسا بعقر

 وإسـاده ضعقػ مـؼطع.

  وطـ ابـ طباس  فقف مخس دية  -: مل يـبتأي-أنَّ الظػر إذ أطقر

 إصبع. وإثر ثابت طـف، وبذلؽ قال أمحد، وإسحاق.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (12/173-.)الؿغـلاكظر:  (1)

  (12/174.)الؿغـلاكظر:  (2)

(3) الؿحىل (2547.) 



َٜأت  355 َباُب ايسِّ

 
  وقال مجاطة: فقف بعقر. ُكؼؾ طـ طؿر بسـد ضعقػ مـؼطع، وقال بذلؽ

 مجاهد، وطؿر بـ طبدالعزيز.

  ،وقال مجاطٌة: حؽقمة ٓ تؼدير فقف. وهق ققل مالؽ، والشافعل، والحـػقة

واهلل أطؾؿ. ،انصحيحهق وكحقه طـ ططاء، وهذا 
(1)

 

 إشا ٚط٧ ايطدٌ ظٚدت٘ ايكػري٠، أٚ ايهعٝؿ١، ؾأؾهاٖا؟ ص:54ط َػأي١

 هق خرق ما بقـ مسؾؽ البقل، والؿـل. اإِلِؾَها٤ُ:

  مـ أهؾ العؾؿ مـ أوجب يف ذلؽ ثؾث الدية، وهق الؿـؼقل طـ طؿر بـ

 الخطاب بنسـاد مـؼطع، وقال بف قتادة، والحـابؾة، والحـػقة.

 ،وهق ققل الشافعل، وُكؼؾ طـ طؿر بـ  وبعضفؿ أوجب يف ذلؽ الدية

 طبدالعزيز، وأبان بـ طثؿان.

، واهلل أطؾؿ.أقسبأنَّ يف ذلؽ حؽقمة، وهق  قٌل يانكومؼتضك  ُ :قهد
(2)

 

ٖااٌ ٜهااأُ ايطداااٌ ياااٛ ناْاات ظٚدتااا٘ نااابري٠ غاااري ناااعٝؿ١،     ص:55ط َػأي١

 ؾشكٌ اإلؾها٤؟

  مـ أهؾ العؾؿ مـ قال: ٓ يضؿـ. وهذا ققل طؿر بـ طبدالعزيز، وأبان بـ

 ن، وأمحد، وأبل حـقػة: ٕكف فعؾ ما هق ملذون لف شرًطا.طثؿا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/391-.)طبدالرزاق (9/225 )ابـ أبل شقبة (2555 )الؿحىلاكظر:  (1)

  (11/558.)البقان (12/175 )الؿغـلاكظر:  (2)
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   وقال الشافعل: طؾقف الضؿان: ٕكف جرحفا خطًل: فعؾقف الدية كسائر

 الجـايات التل تحصؾ خطل.

، واهلل أطؾؿ.فال حسج عهيو يف ذنكفعؾ ما هق ملذون لف شرًطا:  ُ :قهد
(1)

 

 إشا أز٣ بٗا شيو إىل عسّ اغتُػاى ايبٍٛ؟ ص:56ط َػأي١

 بؾة، والحـػقة أنَّ التل تستحؼ الضؿان إذا أدى هبا ذلؽ إىل طدم مذهب الحـا

استؿساك البقل: فؾفا الدية كامؾة بدون زيادة: ٕكف إتالف طضق واحد: فؾؿ 

 َيُػْت غقر مـافعف.

 .َت مـػعتقـ: فؾزمف أرشفؿا  وقال الشافعل: طؾقف دية، وحؽقمة: ٕكف َفقَّ

د، وقد أتؾػ العضق: فقجب وُأجقب بلنَّ الؿـػعتقـ حاصؾة مـ طضق واح

دية العضق ٓ دية الؿـافع، كؿا لق قطع لساكف: فػقف دية واحدة مع أكف ذهب الؽالم 

والذوق.
(2)

 

 إشا أنطٙ اَطأ٠ّ ع٢ً ايع٢ْ، ؾأؾهاٖا؟ ص:57ط َػأي١

  أما إن كاكت مؽرهة: فؾفا أرش الجـاية، ومفر مثؾفا، وأرش البؽارة يدخؾ

 يف الؿفر طىل الصحقح كؿا تؼدم يف الـؽاح.

 طـد الحـابؾة ٓ  أما إن كاكت مطاوطة: فال مفر لفا، وهؾ لفا أرش الجـاية؟و

ضؿان لفا: ٕهنا أذكت لف هبذا الػعؾ، وطـد الشافعل طؾقف الضؿان: ٕنَّ اإلذن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (12/97.)الؿحىل (11/558 )البقان (12/175 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (12/97.)ىلالؿح (11/558- )البقان (12/171 )الؿغـلاكظر:  (2)



َٜأت  357 َباُب ايسِّ

 
بالجؿاع ٓ باإلفضاء.
(1)

 

 ز١ٜ املٛنش١. ص:58ط َػأي١

قت  الؿقضحة مـ شجاج الرأس والقجف، وهل التل تصؾ إىل العظؿ، سؿِّ

 .بدت بقاض العظؿمقضحة: ٕهنا أ

( أهنؿا قآ: 8/82) ســ البقفؼل، كؿا يف وثبت طـ أبل بؽر، وطؿر 

 يف الؿقضحة يف الرأس والقجف سقاٌء. وإسـاده حسـ.

 ه: وأمجع العؾؿاء طىل أن أرشفا مؼدر، قالف ابـ الؿـذر.ا قال ابً قدامة

حديث يعـل مخًسا مـ اإلبؾ، ثؿ استدل طىل ذلؽ بؽتاب طؿرو بـ حزم، وب

طؿرو بـ شعقب أيت بعُد يف الباب، وَكَؼَؾ طـ سعقد بـ الؿسقب يف مقضحة 

القجف طشر.
(2)

 

استثـك مالؽ الؿقضحة التل يف إكػ، والؾحل إسػؾ: فجعؾ فقفا  تهبٌّ:

حؽقمة، ولقس لف دلقؾ طىل هذا آستثـاء.
(3)

 

 املٛنش١ يف غري ايطأؽ ٚايٛد٘. ص:59ط َػأي١

  يف غقر الرأس، والقجف غقر مؼدرة، وفقفا أكثر الػؼفاء طىل أنَّ الؿقضحة

حؽقمة، وهق ققل مالؽ، والشافعل، وأمحد، وإسحاق وغقرهؿ. وسقاء كاكت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (11/558-559.)البقان (12/171 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (11/555-556.)البقان (12/158-159 )الؿغـلاكظر:  (2)

(3) البقان (11/555.) 



 358  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 الؿقضحة صغقرة، أو كبقرة. 

 .وقال الؾقث بـ سعد: هل كالؿقضحة يف الرأس 

 .وقال إوزاطل، وططاء الخراساين: كصػ مقضحة الرأس 

.انصحيحهق  ًانقٌل األًل
(1)

 

 مبٛنشتني؟ إشا د٢ٓ عًٝ٘ ص:61ط َػأي١

َوإِْن َأْوَضَحُف فِل َرْأِسِف  (12/161 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة

، َبقْـَُفَؿا َحاِجزٌ  ـِ َكَُّفَؿا ُمقِضَحتَانِ  :ُمقِضَحتَقْ
ِ
ٕ : ـِ َفنِْن َأَزاَل : َفَعَؾقِْف َأْرُش ُمقِضَحتَقْ

َكَُّف َصاَر اْلَجِؿقُع بِِػْعؾِِف َوَجَب َأْرُش ُمقِضَحٍة َواِحَدةٍ  :اْلَحاِجَز الَِّذي َبقْـَُفَؿا
ِ
ٕ :

ـْ َغقِْر َحاِجٍز َيبَْؼك َبقْـَُفَؿا
َوإِْن اْكَدَمَؾتَا، ُثؿَّ ، ُمقِضَحًة، َفَصاَر َكَؿا َلْق َأْوَضَح اْلُؽؾَّ مِ

َكَُّف اْستََؼرَّ َطَؾقِْف أَ  :َأَزاَل اْلَحاِجَز َبقْـَُفَؿا
ِ
ـِ َفَعَؾقِْف َأْرُش َثاَلِث َمَقاِضَح: ٕ ُوَلقَقْ ْٕ ْرُش ا

ْكِدَماِل، ُثؿَّ َلِزَمتُْف دَِيُة الثَّالِثَِة.
ِ
َلْؿ َيْؾَزْمُف  :َوإِْن َتآَكَؾ َما َبقْـَُفَؿا َقبَْؾ اْكِدَمالِِفَؿا َفَزاَل  بِآ

َنَّ ِسَراَيَة فِْعؾِِف َكِػْعؾِِف.
ِ
ـْ َأْرِش َواِحَدةٍ: ٕ

َوَزاَل اْلَحاِجُز  َوإِْن اْكَدَمَؾْت إْحَداُهَؿا َأْكثَُر مِ

ُْخَرى ْٕ . :بِِػْعؾِِف، َأْو ِسَراَيِة ا ـِ َفَعَؾك  :َوإِْن َأَزاَل اْلَحاِجَز َأْجـَبِل   َفَعَؾقِْف َأْرُش ُمقِضَحتَقْ

َٓ َيـْبَـِل  َنَّ فِْعَؾ َأَحِدِهَؿا 
ِ
، َوَطَؾك الثَّاكِل َأْرُش ُمقِضَحٍة: ٕ ـِ ِل َأْرُش ُمقِضَحتَقْ َوَّ ْٕ ا

َخِر، َفاْكَػَرَد ُكؾ  َواِحٍد مِـُْفَؿا بُِحْؽِؿ ِجـَاَيتِِف.َطَؾك فِ  ْٔ  :َؿْجـِل  َطَؾقْفِ ـَوإِْن َأَزاَلُف الْ  ْعِؾ ا

َٓ َيْسُؼُط بِِػْعِؾ َغقِْرِه. َنَّ َما َوَجَب بِِجـَاَيتِِف 
ِ
ٕ : ـِ ِل َأْرُش ُمقِضَحتَقْ َوَّ ْٕ  هاَوَجَب َطَؾك ا

َوَجَب َأْرُش  :َفنِْن َأَزاَل اْلَحاِجَز الَِّذي َبقْـَُفَؿا: ققلف: )قال أتٌ عثد اهلل غفس اهلل نو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (12/161.)الؿغـلاكظر:  (1)



َٜأت  359 َباُب ايسِّ

 
َكَُّف َصاَر اْلَجِؿقُع بِِػْعؾِِف ُمقِضَحةً 

ِ
( فقف كظر: فنكف جـك مقضحتقـ: ُمقِضَحٍة َواِحَدةٍ: ٕ

ة، وإن أزال الحاجز، واهلل أطؾؿ.فال تصقر بعد ذلؽ واحد
(1)

 

 ز١ٜ اهلامش١. ص:61ط َػأي١

اوز الؿقضحة فتفشؿ العظؿ، ولقس فقفا تؼدير طـ هل التل تتج اهلامشة:

 .الـبل 

  ،وصحَّ طـ زيد بـ ثابت أكف قدرها بعشٍر مـ اإلبؾ، وأخذ بذلؽ الجؿفقر

 وقال بف الشافعل، وأمحد، وأبق حـقػة، والثقري وغقرهؿ.

  :وقال الحسـ: لقس فقفا تقققت. وكحقه ققل مالؽ، قال يف الؿقضحة

 .مخس، وما زاد حؽقمة

، واهلل أطؾؿ.انصٌابهق  ًقٌل يانكح ابـ الؿـذر الؼقل بالحؽقمة، ورجَّ 
(2)

 

 ز١ٜ املٓك١ً. ص:62ط َػأي١

الؿـؼؾة زائدة طىل الفاشؿة، وهل التل تؽسر العظام وتزيؾفا طـ مقاضعفا، 

 .فقحتاج إىل كؼؾ العظؿ لقؾتئؿ

اع طىل ذلؽ: لحديث طؿرو وفقفا مخس طشرة مـ اإلبؾ، كؼؾ ابـ الؿـذر اإلمج

بـ حزم.ا
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (11/556-.)البقانواكظر:  (1)

  (11/559.)البقان (12/162-163 )الؿغـلاكظر:  (2)

  (12/164.)الؿغـلاكظر:  (3)



 315  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
 شا سكًت ٖامش١ بسٕٚ َٛنش١؟إ ص:63ط َػأي١

 يف ذلؽ وجفان لؾحـابؾة، والشافعقة:

 .مـفؿ مـ أوجب مخًسا مـ اإلبؾ 

 الحسـ، وابـ الؿـذر، وهق ومـفؿ مـ قال: فقفا حؽقمة. وهق ققل مالؽ، و

.انصحيح
(1)

 

 ز١ٜ املأ١ََٛ. ص:64ط َػأي١

ة.  ُيؼال لفا: الؿلمقمة، وأمَّ

مة( وأهؾ الحجاز : أهؾ العراق يؼقلقن لفا )أقال ابً عبد الرب 

قت أم الدماغ: ٕهنا تحقصف  )الؿلمقمة(، وهل الجراحة القاصؾة إىل أم الدماغ، سؿِّ

وتجؿعف: ففل جؾدة تحقط بف، وأرشفا ثؾث الدية طـد طامة أهؾ العؾؿ: لؿا يف 

كتاب طؿرو بـ حزم الؿتؼدم، وكذلؽ يف حديث طؿرو بـ شعقب، طـ أبقف طـ 

 ه.ا«ويف الؿلمقمة ثؾث العؼؾ»جده: 

وكؼؾ طـ مؽحقل أنَّ يف العؿد ثؾثقـ، ويف الخطنِ ثؾثًا، وٓ دلقؾ طؾقف.
(2)

 

 ز١ٜ ايساَػ١. ص:65ط َػأي١

هل التل خرقت جؾدة الدماغ، وفقفا ثؾث الدية: ٕهنا ملمقمة  الدامغة:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (12/163-.)الؿغـل (11/559 )البقاناكظر:  (1)

  (11/551.)البقان (12/164-165 )الؿغـلاكظر:  (2)



َٜأت  311 َباُب ايسِّ

 
انري وهق . وزيادة. وقال بعض الحـابؾة، والشافعقة: يجب حؽقمة فقؿا زاد 

طؾؿ.أكثرهؿ مل يذكر ذلؽ، واهلل أو ،يظيس
(1)

 

 ز١ٜ اؾا٥ؿ١. ص:66ط َػأي١

، أو ضفٍر، أو صدٍر، أو ثغرةٍ، أو كحٍر،  اجلائفة: ـٍ ما وصؾ إىل الجقف مـ بط

وكحق ذلؽ، وفقفا ثؾث الدية طـد أهؾ العؾؿ، وٓ خالف يف ذلؽ: لحديث طؿرو 

الذي يف الباب. م بـ حزا
(2)

 

 إٕ أداؾ٘ دا٥ؿتني. ص:67ط َػأي١

،  َوإِنْ  (12/166-167 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة ـِ َأَجاَفُف َجائَِػتَقْ

َيِة. :َبقْـَُفَؿا َحاِجزٌ  َراَيِة،  َفَعَؾقِْف ُثُؾثَا الدِّ َوإِْن َخَرَق اْلَجاكِل َما َبقْـَُفَؿا، َأْو َذَهَب بِالسِّ

َٓ َغقُْر. َيِة  ، َأوْ  َصاَر َجائَِػًة َواِحَدًة، فِقَفا ُثُؾُث الدِّ  َوإِْن َخَرَق َما َبقْـَُفَؿا َأْجـَبِل 

َْجـَبِلِّ الثَّاكِل ُثُؾُثَفا، َوَيْسُؼُط َما َقاَبَؾ  :َؿْجـِل  َطَؾقْفِ ـالْ  ْٕ َيِة، َوَطَؾك ا ِل ُثُؾثَا الدِّ َوَّ ْٕ َفَعَؾك ا

 َؿْجـِلِّ َطَؾقِْف.ـفِْعَؾ الْ 

َوإِْن َخَرَق اْلَجاكِل َما َبقْـَُفَؿا، َأْو َذَهَب ققلف: ) :قال أتٌ عثد اهلل غفس اهلل نو

( فقف كظر: فؼد ثبتت يف فعؾف جائػتان: فال تصقر بعد َراَيِة، َصاَر َجائَِػًة َواِحَدةً بِالسِّ 

 ذلؽ جائػة بزيادة طدواكف، واهلل أطؾؿ.

َعَفا آَخرُ  قال ابً قدامة: َفَعَؾك ُكؾِّ َواِحٍد مِـُْفَؿا َأْرُش  :َوإِْن َأَجاَفُف َرُجٌؾ، َفَقسَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (12/165.)الؿغـل (11/515 )البقاناكظر:  (1)

  (12/166.)الؿغـلاكظر:  (2)



 312  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

َنَّ فِْعَؾ ُكؾِّ وَ  
ِ
اِحٍد مِـُْفَؿا َلْق اْكَػَرَد َكاَن َجائَِػًة، َفاَل َيْسُؼُط ُحْؽُؿُف بِاْكِضَؿامِِف َجائَِػٍة: ٕ

َٓ َيـْبَـِل َطَؾك فِْعِؾ َغقِْرِه. :إَلك فِْعِؾ َغقِْرهِ  ْكَساِن  َنَّ فِْعَؾ اإْلِ
ِ
ٕ 

، َأْو فِل اْلبَ  قال: ـِ
َعَفا َجاٍن آَخُر، فِل الظَّاِهِر ُدوَن اْلبَاصِ ـِ ُدوَن َوإِْن َوسَّ اصِ

َنَّ ِجـَاَيتَُف َلْؿ َتبُْؾْغ اْلَجائَِػَة. :الظَّاِهرِ 
ِ
ـَ فِل  َفَعَؾقِْف ُحُؽقَمٌة: ٕ ق ؽِّ َوإِْن َأْدَخَؾ السِّ

َٓ َأْرَش َطَؾقِْف. ،اْلَجائَِػةِ  َر، َو َوإِْن َكاَن َقْد َخاَصَفا، َفَجاَء آَخُر، َفَؼَطَع  ُثؿَّ َأْخَرَجَفا، ُطزِّ

ِذي اْلُخقُقَط،  ِل الَّ َوَّ ْٕ ـْ التَّْعِزيِر ا
َر َأَشدَّ مِ ـَ فِقَفا َقبَْؾ َأْن َتْؾتَِحَؿ، ُطزِّ ق ؽِّ َوَأْدَخَؾ السِّ

َكَُّف َلْؿ ُيِجْػُف.
ِ
ـَ اْلُخقُقِط َوُأْجَرَة اْلَخقَّاِط، َوَلْؿ َيْؾَزْمُف َأْرُش َجائَِػٍة: ٕ َمُف َثَؿ  َقبَْؾُف، َوَغرَّ

ـُ اْلُخقُقطِ َوإِْن َفَعَؾ َذلَِؽ َبعْ   ه.اَد اْلتَِحامَِفا، َفَعَؾقِْف َأْرُش اْلَجائَِػِة َوَثَؿ

 إشا دطس٘ دا٥ؿ١، ؾٓؿصت َٔ اؾاْب اآلخط؟ ص:68ط َػأي١

  أكثر أهؾ العؾؿ طىل أنَّ ذلؽ جائػتان، فقفؿا ثؾثا الدية، ُكِؼؾ ذلؽ طـ أبل بؽر

الصديؼ مـ صريؼ: سعقد بـ الؿسقب طـف، وهق مـؼطع. أخرجف البقفؼل 

(8/85.) 

(: مل أقػ طؾقف. 2299) اإلرواءيف  ، قال إلباين وُكؼؾ طـ طؿر 

 وهق ققل ططاء، ومجاهد، وقتادة، ومالؽ، والشافعل، وأمحد، وأصحاب الرأي.

وُحؽل طـ بعض الشافعقة، وكذا طـ أبل حـقػة أنَّ ذلؽ جائػة واحدة: ٕنَّ 

ثاكقة إكؿا كػذت مـ الجائػة هل التل تـػذ مـ ضاهر البدن إىل الجقف، وهذه ال

 الباصـ إىل الظاهر.



َٜأت  313 َباُب ايسِّ

 
َوَما َذَكُروُه َغقُْر  (12/168-169 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة

ْطتِبَاَر بُِقُصقِل اْلُجْرِح إَلك اْلَجْقِف  :َصِحقٍح 
ِ
َٓ َأَثَر  :َٓ بَِؽقِْػقَِّة إيَصالِفِ  ،َفنِنَّ آ إْذ 

 ه.الَؿْعـَكلُِصقَرةِ اْلِػْعِؾ َمَع التََّساِوي فِل ا

 ؾذاز ايطأؽ زٕٚ املٛنش١. ص:69ط َػأي١

(: أنَّ شجاج الرأس دون 2( الؿسللة، رقؿ )1186تؼدم تحت الحديث )

 الؿقضحة مخسة أكقاع، وهل:

 الحارصة، ويؼال لفا: الؽاشطة. وهل التل تؽشط الجؾد. (1

 الدامقة، ويؼال لفا: الدامعة، وهل التل يخرج مـفا الدم، ويؽقن قؾقاًل. (2

 ل تدخؾ يف الؾحؿ، فقخرج دٌم أكثر.الباضعة: وهل الت (3

 الؿتالمحة: وهل التل تغقص يف الؾحؿ أكثر مـ التل قبؾفا. (4

 السؿحاق، وهل التل تصؾ إىل غشاء السؿحاق الذي قبؾ العظام. (5

  فلكثر أهؾ العؾؿ طىل أنَّ هذه الجـايات لقس فقفا تؼدير، وإكؿا هق حؽقمة

 بؿا دون الؿقضحة.

 يف الدامقة بعقًرا، ويف الباضعة بعقريـ، ويف  وثبت طـ زيد بـ ثابت أكف جعؾ

ًانصحيح قٌل الؿتالمحة ثالثة، ويف السؿحاق أربعة. وقال بذلؽ أمحد يف رواية، 

، واهلل أطؾؿ.اجلًيٌز
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (11/515-.)البقان (12/175- )الؿغـلاكظر:  (1)
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 اؾٓا١ٜ ع٢ً ايعبس، ٚقسض ايس١ٜ يف شيو. ص:71ط َػأي١

أما إذا كاكت الجـاية طؾقف بالؼتؾ: فالدية هل ققؿة العبد طـد طامة أهؾ العؾؿ، 

 ُكِؼؾ اإلمجاع طىل ذلؽ، كؼؾف ابـ قدامة وغقره.وَ 

 واختؾػقا فقؿا إذا بؾغت ققؿتف دية الحر، أو أكثر.

  فلكثر أهؾ العؾؿ طىل أنَّ فقف ققؿتف بالغة ما بؾغت، وهق ققل سعقد بـ

الؿسقب، والحسـ، وابـ سقريـ، وطؿر بـ طبدالعزيز، وإياس بـ معاوية، 

وأمحد، وإوزاطل وغقرهؿ: ٕكف ماٌل  والزهري، ومؽحقل، ومالؽ، والشافعل،

 متؼقم فقضؿـ بؽؿال ققؿتف بالغة ما بؾغت.

  وخالػ أبق حـقػة، ومحؿد بـ الحسـ، فؼآ: ٓ تبؾغ دية الحر: فنْن كاكت

ققؿتف كذلؽ: كؼص مـفا طشرة دراهؿ، وإن كان الؿقت حصؾ بضؿاٍن بالقد ٓ 

ًانصحيح قٌل ؿقت يف يده. بالجـاية: فتجب الدية كامؾة، كلن يغصب طبًدا، فق

.اجلًيٌز
(1)

 

وأما إن كاكت الجـاية طىل العبد بؿا دون الـػس: فنن كاكت الجـاية يف شلء 

لقس فقف تؼدير بالـسبة لؾحر: فنن سقد العبد يستحؼ ما كؼصت الجـاية مـ ققؿة 

 العبد بال خالف.

 لعبد وأما إن كان يف شلء فقف تؼدير بالـسبة لؾحر: فالجؿفقر طىل أنَّ ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (11/568.)البقان (11/554-555( )12/58 )الؿغـلظر: اك (1)



َٜأتَب  315 اُب ايسِّ

 
يستحؼ كػس الـسبة مـ ققؿتف، فؾق قطعت يده: استحؼ كصػ الؼقؿة، وهؽذا يف 

 غقر القد.

  يستحؼ ما كؼصت ققؿتف، لؽـ ققده -وُحؽل طـ مالؽ-وقال أمحد يف رواية :

 .مالؽ يف غقر الؿقضحة، والؿـؼؾة، والفاشؿة، والجائػة

.ًانقٌل األًل قسية
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (12/183-184.)الؿغـلاكظر:  (1)



 316  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
 

ـِ َطبَّاٍس  (0070) ـِ اْب ـِ ال َوَط َيْعـِل  «َهِذِه، َوَهِذِه َسَقاءٌ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصـَّبِلِّ َط

. الِخـَْصَر َواإِلْبَفاَم. َرَواُه الُبَخاِري 
(1)

 

 : َبِل َداُود َوالتِّْرمِِذيِّ
ِ
ْرُس ، َوإَ دَِيُة إََصابِِع َسَقاءٌ »َوٕ ـَاُن َسَقاٌء: الثَّـِقَُّة َوالضِّ ْس

.«َسَقاءٌ 
(2)

ـِ ِحبَّانَ   ْب
ِ
ـَ اإِلبِِؾ لُِؽؾِّ »: َوٓ ـِ َسَقاٌء، َطْشَرٌة ِم ْجَؾْق ـِ َوالرِّ دَِيُة َأَصابِِع الَقَدْي

.«ُأْصُبعٍ 
(3)

 

 احلكم املستفاد من احلديث

ية كؾ سـ يستػاد مـ حديث الباب أن دية كؾ أصبع طشر مـ اإلبؾ، وأنَّ د

 مخس مـ اإلبؾ، ٓ تختؾػ الدية باختالف السـ وإصبع يف ذلؽ.

 وقد تؼدم ذكر الؿسائؾ الؿتعؾؼة بذلؽ يف الحديث السابؼ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 6895أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

(، والؾػظ ٕبل داود، ولػظ الترمذي إكؿا 1391(، والترمذي )4559. أخرجف أبقداود )قشٝض (2)

 ـاد الترمذي حسـ. هق كؾػظ ابـ حبان الذي بعده، وإسـاد أبل داود صحقح، وإس

 (، بنسـاد حسـ. 1391(، وأخرجف أيًضا الترمذي )6512. أخرجف ابـ حبان )سػٔ (3)



َٜأت  317 َباُب ايسِّ

 
ِه َرَفَعُف َقاَل:  (0071) ـْ َجدِّ ـْ َأبِقِف َط ـِ ُشَعقٍْب َط ـْ َطْؿِرو ْب ـْ َتَطبََّب »َوَط َوَلْؿ - َم

ـْ بِا ـٌ  -لطِّبِّ َمْعُروًفاَيُؽ اَرُقْطـِل  «َفَلَصاَب َكْػًسا َفاَم ُدوَكَفا، َفُفَق َضاِم . َأْخَرَجُف الدَّ

َحُف الَحاكُِؿ،  ـْ َأْرَسَؾُف أَْقَقى )َوَصحَّ َّٓ َأنَّ َم َوُهَق ِطـَْد أَبِل َداُود َوالـََّسائِل  َوَغقِْرِهَؿا، إ

ـْ َوَصَؾفُ  (مِؿَّ
(1)

.
(2)

 

 حاديثكام املستفادة من األاملسائل واألح

 نُإ دٓا١ٜ ايطبٝب. ص:1ط َػأي١

َْقَساُم َخْؿَسةٌ  (4/139- :)زاد الؿعاديف   قال ابً القيه ْٕ َٖا: :ا  َأَسُس

ـِ َيُدهُ  ،َصبِقٌب َحاذٌِق َأْطَطك الّصـَْعَة َحّؼَفا ـْ فِْعؾِِف الْ  ،َوَلْؿ َتْج
ـْ ـَفتََقّلَد مِ

َؿْلُذوِن فِقِف مِ

ـْ َيطِبُّف َتَؾُػ اْلُعْضقِ وَ  ،ِجَفِة الّشاِرعِ  ـْ ِجَفِة َم
َٓ  :َأْو َذَهاُب ِصَػةٍ  ،َأْو الـّْػسِ  ،مِ َفَفَذا 

 .َضَؿاَن َطَؾقِْف اّتَػاًقا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ما بقـ الؼقسقـ ساقط مـ الـسخة )أ(. (1)

(، والـسائل 4586(، وأبقداود )4/212(، والحاكؿ )3/196. أخرجف الدارقطـل )نعٝـ (2)

د بـ مسؾؿ أخبركا ابـ جريج طـ (، مـ صريؼ القلق3466(، وكذلؽ ابـ ماجف )8/52-53)

 طؿرو بـ شعقب بف. 

قال الدارقطـل: مل يسـده طـ ابـ جريج غقر القلقد بـ مسؾؿ، وغقره يرويف طـ ابـ جريج طـ 

 بـ شعقب مرساًل.  طؿرو

 وابـ جريج مل يسؿع مـ طؿرو بـ شعقب كؿا ذكر ذلؽ البخاري.  ُ: قهد

 أطـل آكؼطاع.  -ففق معضؾ، يف إسـاده ضعػ 

، ففق مرسؾ (، مـ صريؼ تابعل مبفؿ طـ رسقل اهلل 4587ولف صريؼ أخرى طـد أبل داود )

 مـ رجؾ مبفؿ. فالحديث ضعقػ، واهلل أطؾؿ. 
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َوَهَؽَذا ِسَراَيُة ُكّؾ َمْلُذوٍن فِقِف َلْؿ َيتََعّد اْلَػاِطُؾ فِل َسبَبَِفا َكِسَراَيِة اْلَحّد  قال:

ّتَػاِق 
ِ
 .ِؼَصاِص ِطـَْد اْلُجْؿُفقرِ َوِسَراَيِة الْ  ،بِآ

ْٔٞ: قال: ُِ ايٓجا ـْ َيطِبّفُ  اِئكِػ َفَفَذا إْن َطؾَِؿ  :َفتَؾَِػ بِفِ  ،ُمَطبٌّب َجاِهٌؾ َباَشَرْت َيُدُه َم

َن َلُف فِل صِبّفِ ـالْ 
َٓ ِطْؾَؿ َلُف َوَأذِ َٓ ُتَخالُِػ َهِذِه  :َؿْجـِّل َطَؾقِْف أَّكُف َجاِهٌؾ  ـْ َو َلْؿ َيْضَؿ

َوَأْوَهَؿُف  ،َفنِّن الّسقَاَق َوُقّقَة اْلَؽاَلِم َيُدّل َطَؾك َأّكُف َغّر اْلَعؾِقَؾ  :قَرُة َضاِهَر اْلَحِديِث الّص 

ـّ الْ  ،َأّكُف َصبِقٌب َوَلقَْس َكَذلَِؽ  َْجِؾ ـَوإِْن َض
ِ
َن َلُف فِل صِبِّف ٕ

َؿِريُض َأّكُف َصبِقٌب َوَأذِ

ـَ الّطبِقُب َما  :َمْعِرَفتِفِ  َواْلَعؾِقُؾ  ،َوَكَذلَِؽ إْن َوَصَػ َلُف َدَواًء َيْستَْعِؿُؾفُ  ،َجـَْت َيُدهُ َضِؿ

ـّ َأّكُف َوَصَػُف لَِؿْعِرَفتِِف َوِحْذقِفِ   َواْلَحِديُث َضاِهٌر فِقِف َأْو َصِريٌح. ،َضِؿـَفُ  :َفتَؾَِػ بِفِ  ،َيُظ

 .-يعـل حديث الباب  -

ُِ ايٓجأيُح  ،َلؽِـُّف َأْخَطَلْت َيُدهُ  ،َوَأْطَطك الّصـَْعَة َحّؼَفا ،َن َلفُ َصبِقٌب َحاذٌِق َأذِ  :اِئكِػ

ـِ إَلك اْلَؽَؿَرةِ  ،َوَتَعّدْت إَلك ُطْضٍق َصِحقٍح  َفَفَذا  ،َفلَْتَؾَػُف مِثَْؾ َأْن َسبََؼْت َيُد اْلَخاتِ

ـُ  َّكَفا ِجـَاَيُة َخطَ  :َيْضَؿ
ِ
َق َطَؾك َطاقَِؾتِِف: َفنِْن َلْؿ ُثّؿ إْن َكاَكْت الثُّؾَث: َفَؿا َزاَد َففُ  نٍ،ٕ

ـِ ُهَؿا ِرَواَيتَاِن  ـْ َطاقَِؾٌة، َفَفْؾ َتُؽقُن الّدَيُة فِل َمالِِف َأْو فِل َبقِْت اْلـَؿاِل؟ َطَؾك َقْقَلقْ َتُؽ

ـْ َأْحَؿدَ   .َط

ُِ ايٓطأبُع ْؾَؿِريِض َفَقَصَػ لِ  ،َؿاِهُر بَِصـَاَطتِِف اْجتََفدَ ـالّطبِقُب اْلَحاذُِق الْ  :اِئكِػ

ـِ  :َفَؼتََؾفُ  ،َدَواًء َفَلْخَطَل فِل اْجتَِفادِهِ  إْحَداُهَؿا: َأّن دَِيَة  ،َفَفَذا ُيَخّرُج َطَؾك ِرَواَيتَقْ

َوَقْد َكّص َطَؾقِْفَؿا  ،أَّكَفا َطَؾك َطاقَِؾِة الّطبِقِب  :َؿاِل. َوالثّاكِقَةُ ـَؿِريِض فِل َبقِْت الْ ـالْ 

َماُم َأْحَؿُد فِل َخ  َماِم َواْلَحاكِِؿ. نِ طَ اإْلِ  اإْلِ
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َُٔؼ ُِ اِيَدا ـْ َرُجؾٍ  ،َصبِقٌب َحاذٌِق َأْطَطك الّصـَْعَة َحّؼَفا :اِئكِػ

َأْو  ،َفَؼَطَع ِسْؾَعًة مِ

ـَ َصبِقًّ  ،َأْو إْذِن َولِقّفِ  ،َأْو َمْجـُقٍن بَِغقِْر إْذكِفِ  ،َصبِّل  َل َفَؼا ،َفتَؾَِػ  ،ا بَِغقِْر إْذِن َولِقّفِ َأْو َختَ

ـُ  ـْ فِْعٍؾ َغقِْر َمْلُذوٍن فِقفِ  :َأْصَحاُبـَا: َيْضَؿ
َّكُف َتَقّلَد مِ

ِ
َأْو َولِّل  ،َوإِْن َأذَِن َلُف اْلبَالِغُ  ،ٕ

ـْ  :َؿْجـُقنِ ـَوالْ  ،الّصبِلِّ   .َلْؿ َيْضَؿ

ـَ ُمْطَؾًؼا قال: َٓ َيْضَؿ ـٌ َوَما َطَؾك الْ  :َوَيْحتَِؿُؾ أَْن  َّكُف ُمْحِس
ِ
ِ ـٕ ـْ ُؿْحِسـ

ـَ مِ ق

ْذِن اْلَقلِّل فِل إْسَؼاِط الّضَؿانِ  َوإِْن َلْؿ  ،َسبِقٍؾ. َوَأْيًضا َفنِّكُف إْن َكاَن ُمتََعّدًيا َفاَل َأَثَر إِلِ

ـْ ُمتََعّدًيا َفاَل َوْجَف لَِضَؿاكِفِ  ْذِن َغقُْر ُمتََعّد ِطـَْد َفنِْن ُقْؾَت  :َيُؽ : ُهَق ُمتََعّد ِطـَْد َطَدِم اإْلِ

ْذنِ   ،َوَطَدمِِف فِقفِ  ،َفاَل َأَثَر لإِْلِْذنِ  :: اْلُعْدَواُن َوَطَدُمُف إّكَؿا َيْرِجُع إَلك فِْعؾِِف ُهقَ ُقْؾُت  .اإْلِ

 ه.اَوَهَذا َمْقِضُع َكَظرٍ 
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ـَ اإلِ فِل الَؿَقاِضِح َخْؿٌس »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَوَطـُْف َأنَّ الـَّبِلَّ  (0072) . «بِؾِ ، َخْؿٌس، ِم

 .َرَواُه َأْحَؿُد َوإَْرَبَعةُ 

ـَ اإِلبِؾِ »: َوَزاَد َأْحَؿدُ  َـّ َطْشٌر، َطْشٌر ِم ُف ـُ «َوإََصابُِع َسَقاٌء، ُكؾُّ َحُف اْب . َوَصحَّ

ـُ الَجاُرودِ. ،ُخَزْيَؿةَ  َواْب
 (1)

 

 احلكم املستفاد من احلديث

جف، وهق حديث الباب يدل طىل أن الؿقضحة وهل مـ شجاج الرأس والق

التل تقضح العظؿ فقفا مخس مـ اإلبؾ، ويدل طىل أن دية كؾ أصبع مـ أصابع 

 .القديـ والؼدمقـ طشر مـ اإلبؾ

 وتؼدم ذكر هذه الؿسائؾ وبقان مذاهب العؾؿاء يف ذلؽ.

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وابـ 1395(، والترمذي )8/57(، والـسائل )4566(، وأبقداود )2/215. رواه أمحد )سػٔ (1)

 وهق حديث حسـ. (، 785)(، وابـ الجارود 2655ماجف )



َٜأت  321 َباُب ايسِّ

 
  َوَطـُْف  (0073)

ِ
مَّةِ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل كِْصُػ َطْؼِؾ  َطْؼُؾ َأْهِؾ الذِّ

ـَ   . َرَواُه َأْحَؿُد َوإَْرَبَعُة.«الُؿْسؾِِؿق

َيِة الُحرِّ  دَِيُة الُؿَعاَهدِ »: َوَلْػُظ َأبِل َداُود
.«كِْصُػ دِ

(1)
 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 ٛز ٚايٓكاض٣.عكٌ أٌٖ ايص١َ َٔ ايٝٗ ص:1ط َػأي١

 اختؾػ أهؾ العؾؿ يف مؼدار دية الذمل طىل أققال:

  ،فؿـفؿ مـ قال: دية الذمل كصػ دية الؿسؾؿ. وهذا ققل طؿر بـ طبدالعزيز

واستدلقا طىل ذلؽ بحديث طؿرو بـ شعقب، طـ أبقف  وطروة، ومالؽ، وأمحد.

 طـ جده الؿذكقر يف الباب.

 عة آٓف درهؿ. ثبت ذلؽ طـ وقال مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ: دية الذمل أرب

، وهق ققل سعقد بـ الؿسقب، وططاء، والحسـ، وطؽرمة، طؿر، وطثؿان 

 وطؿرو بـ ديـار، والشافعل، وإسحاق، وأبل ثقر.

واستدلقا طىل ذلؽ بلنَّ هذا قضاء طؿر، وطثؿان، وٓ يعؾؿ لفؿ مخالػ مـ 

قفقدي، دية ال»قال:  الصحابة، وبحديث طبادة بـ الصامت، أنَّ الـبل 

، وهق حديث ٓ أصؾ لف صحقح يف كتب «والـصراين أربعة آٓف، أربعة آٓف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، والـسائل 1413(، والترمذي )4583وأبقداود )(، 2/183)( 2/185. أخرجف أمحد )ػٔس (1)

(، مـ صرق طـ طؿرو بـ شعقب بف. والؾػظ لؾـسائل، وطـده زيادة: 2644(، وابـ ماجف )8/45)

 وألػاظ الباققـ بالؿعـك. وإسـاد الحديث حسـ.  «وهؿ القفقد والـصارى»
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 السـة الؿشفقرة. 

  ،وقال مجاطة مـ أهؾ العؾؿ: دية الؿعاهد كدية الؿسؾؿ. وهق ققل طؾؼؿة

ومجاهد، والشعبل، والـخعل، والثقري، وأبل حـقػة، وثبت ذلؽ طـ ابـ 

بسـد  ٔخر، وُكؼؾ طـ طظ مسعقد بنسـاديـ مـؼطعقـ، يتؼقى أحدمها با

 ضعقػ مـؼطع.

: لحديث الباب، وأما أثر طؿر، انقٌل األًليف هذه الؿسللة هق  ًانصحيح

ُم  وطثؿان  يف التؼدير بلربعة آٓف: فنكؿا كان ذلؽ حقـ كاكت الدية مـ اإلبؾ ُتَؼقَّ

.ؿيقافؼ الؼقل إول، واهلل أطؾ بثؿاكقة آٓف درهؿ، فقؽقن ققل طؿر، وطثؿان 
(1)

 

 ٌٖ تػًغ ايس١ٜ ع٢ً َٔ قتٌ َعاّٖسا عُّسا؟ ص:2ط َػأي١

  ُكؼؾ طـ طثؿان  بنسـاد صحقح أكف جعؾ طىل مـ قتؾ معاهًدا طؿًدا الدية

كامؾة ألػ ديـار
(2)

 ، وأخذ بذلؽ أمحد يف الؿشفقر طـف.

  ،والجؿفقر طىل طدم التغؾقظ: ٕنَّ الدية مائة مـ اإلبؾ يف حؼ الؿسؾؿ طؿًدا

، واهلل أطؾؿ.أقسبؼ الذمل، وهذا تؾػ يف حأو خطًل: فؽذلؽ ٓ تخ
(3)

 

جراحفؿ مـ دياهتؿ كجراح الؿسؾؿقـ مـ دياهتؿ. تهبٌّ:
(4)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابـ أبل  (15/92- )طبدالرزاق (8/151-153 )بقفؼلال (12/51-53 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (11/492.)البقان (9/286- )شقبة

  (15/96.)مصـػ طبدالرزاقبنسـاده، وهق يف  ذكره ابـ قدامة  (2)

  (12/54.)الؿغـلاكظر:  (3)

(4) الؿغـل (12/53-.) 



َٜأت  323 َباُب ايسِّ

 
 ز١ٜ اجملٛغٞ املعاٖس. ص:3ط َػأي١

  أكثر أهؾ العؾؿ طىل أنَّ دية الؿجقسل ثؿاكؿائة درهؿ، ثبت ذلؽ طـ طؿر بـ

، وهق ققل سعقد بـ الؿسقب، وسؾقؿان بـ يسار، وططاء، الخطاب 

 ؽ، والشافعل، وأمحد، وإسحاق وغقرهؿ.والحسـ، ومال

 واستدلقا بلنَّ ذلؽ قضاء طؿر، وٓ يعؾؿ لف مخالػ مـ الصحابة.

  ،وقال طؿر بـ طبدالعزيز: ديتف كصػ دية الؿسؾؿ، كالذمل مـ أهؾ الؽتاب

، وهق حديث أخرجف مالؽ «سـقا هبؿ سـة أهؾ الؽتاب»ويدل طؾقف حديث: 

طؼؾ أهؾ الذمة »طؿقم حديث الباب:  ( بنسـاد مـؼطع، بؾ يدل طؾقف1/278)

 .«كصػ طؼؾ الؿسؾؿقـ

  وقال الـخعل، والشعبل، وأصحاب الرأي: ديتف كدية الؿسؾؿ: ٕكف آدمل

 معصقم الدم، فلشبف الؿسؾؿ.

وأجاب الجؿفقر طىل الحديث الؿتؼدم بضعػف، وبلنَّ معـاه يف أخذ الجزية، 

ؾ لـا، وٓ يجقز اطتباره وحؼـ الدماء، بدلقؾ أنَّ ذبائحفؿ، وكساءهؿ ٓ تح

 بالؿسؾؿ، وٓ الؽتابل: لـؼصان ديـف، وأحؽامف طـفؿا، فقـبغل أن تـؼص ديتف.

: لؿا تؼدم، انصٌابهق  : ققل طؿر بـ طبدالعزيز قال أتٌ عثداهلل غفس اهلل نو

واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 البقان (15/94- )اقطبدالرز (9/288- )ابـ أبل شقبة (12/55 )الؿغـلاكظر:  (1)

(11/493.) 
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 ز١ٜ ايهؿاض اؿطبٝني، ٚعبس٠ األٚثإ ٚغريِٖ. ص:4ط َػأي١

ـْ  (12/55- :)الؿغـليف   قال ابً قدامة َْوَثاِن، َوَسائِِر َم ْٕ ا َطبََدُة ا َفَلمَّ

ـَ  ـْ َطبََد َما اْستَْحَس ـُ دَِماُؤُهْؿ  :َٓ كِتَاَب َلُف، َكالت ْرِك، َوَم َفاَل دَِيَة َلُفْؿ َوإِكََّؿا ُتْحَؼ

 : ـْ َلُف َأَماٌن مِـُْفْؿ، َفِدَيُتُف دَِيُة َمُجقِسلٍّ ََماِن، َفنَِذا ُقتَِؾ َم ْٕ َياِت، َفاَل بِا َكََّفا َأَقؾ  الدِّ
ِ
ٕ

. َٓ َتِحؾ  ُمـَاَكَحتُُف، َفَلْشبََف الَؿُجقِسلَّ َكَُّف َكافٌِر ُذو َطْفٍد 
ِ
هاَتـُْؼُص َطـَْفا، َوٕ

(1)
 

 َٔ مل تبًػ٘ ايسع٠ٛ، ٌٖ ؾٝ٘ ز١ٜ؟ ص:5ط َػأي١

  مذهب الحـابؾة، والحـػقة أكف ٓ دية فقف: ٕكف كافر ٓ طفد لف، فؾؿ يضؿـ

 ركقـ، ومجاكقـفؿ.كصبقان الؿش

  ،ومذهب الشافعقة، وبعض الحـابؾة أكف يضؿـ بالدية: ٕكف ٓ يجقز قتؾف

 فلشبف الذمل بجامع كقهنؿا محؼقين الدم.

 .ًانقٌل األًل أقسب

 واختؾػ الؼائؾقن بالدية يف تؼديرها:

 .فؿـفؿ مـ قال: كدية الؿسؾؿ 

 .ومـفؿ مـ قال: كدية أهؾ ديـف 

 ل.ومـفؿ مـ قال: كدية الؿجقس
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (11/493.)البقانواكظر:  (1)

  (12/56.)الؿغـل (11/493 )البقاناكظر:  (2)



َٜأت  325 َباُب ايسِّ

 
ـْ دَِيتَِفا َطْؼُؾ الَؿْرَأةِ »: َولِؾـََّسائِلِّ  (0074) ُجِؾ َحتَّك َيْبُؾَغ الثُُّؾَث ِم  «ِمْثُؾ َطْؼِؾ الرَّ

ـُ ُخَزْيَؿَة. َحُف اْب َوَصحَّ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 ز١ٜ اؿط٠ املػ١ًُ. ص:1ط َػأي١

ـُ الْ  (12/56 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة : ـَقاَل اْب ـُ َطبِْد اْلبَرِّ ُؿـِْذِر، َواْب

ُجِؾ.ـَأْجَؿَع َأْهُؾ اْلِعْؾِؿ َطَؾك أَنَّ دَِيَة الْ  ـِ  َؿْرَأةِ كِْصُػ دَِيِة الرَّ ـْ اْب َوَحَؽك َغقُْرُهَؿا َط

: دَِيُتَفا  َٓ ، أَكَُّفَؿا َقا ََصؿِّ ْٕ ُجؾِ ُطَؾقََّة، َوا َوَهَذا َقْقٌل َشاذ ، ُيَخالُِػ إْجَؿاَع ، َكِدَيِة الرَّ

َحاَبِة، َوُسـََّة الـَّبِلِّ  ه.املسو هيلع هللا ىلصالصَّ
(2)

 

 دطاسات املطأ٠. ص:2ط َػأي١

  مـ أهؾ العؾؿ مـ قال: جراحات الؿرأة كجراحات الرجؾ يف الدية إىل ثؾث

الدية، فؿا زاد: فػقف كصػ الدية. وهذا ققل سعقد بـ الؿسقب، وطؿر بـ 

عزيز، وطروة، والزهري، وقتادة، وإطرج، وربقعة، وأمحد، ومالؽ، طبدال

 والشافعل يف الؼديؿ.

واستدلقا طىل ذلؽ بحديث الباب، وهق ضعقػ، وُكؼؾ طـ ابـ الؿسقب أكف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، مـ صريؼ إسؿاطقؾ 3/91(، وأخرجف أيًضا الدارقطـل )45-8/44. أخرجف الـسائل )نعٝـ (1)

قؾ بـ طقاش ابـ طقاش، طـ ابـ جريج، طـ طؿرو بـ شعقب بف. وإسـاده ضعقػ: ٕن إسؿاط

روايتف طـ غقر الشامققـ ضعقػة، وهذا مـفا، وابـ جريج مل يسؿع مـ طؿرو بـ شعقب كؿا ذكر 

  (2254 .)اإلرواءيف   إلباينذلؽ البخاري. وقد ضعػف اإلمام 

  (13/164. )إوسط (11/494 )البقانواكظر:  (2)
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، هذا الؼقل بنسـاد شديد الضعػ، فقف قال: هؽذا السـة. وكؼؾ طـ طؿر  

ـ صريؼ الشعبل طـف، ومل جابر الجعػل، وهق متروك، وجاء طـ زيد بـ ثابت، م

يسؿع مـف، ثؿ وقػت طىل إسـاد آخر صحقح طـد ابـ الؿـذر طـف، أكف قال: يستقيان 

 إىل الؿـؼؾة، ويختؾػان فقؿا فقق ذلؽ.

 .وقال الحسـ: يستقيان يف الجراحات إىل الـصػ 

  وقال مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ: دية الؿرأة يف الجراحات طىل الـصػ مـ دية

، وهق ققل ابـ سقريـ، وابـ أبل لقىل، وكثر. ثبت طـ طظ  الرجؾ فقؿا قؾَّ 

وابـ شبرمة، والؾقث، والثقري، والحـػقة، وأبل ثقر، والشافعل يف ضاهر 

مذهبف، وابـ الؿـذر. وحجتفؿ أهنا كؿا كاصػتف يف الـػس: فؽذلؽ يف إطضاء، 

 ، واهلل أطؾؿ.أقسبوسائر الجراحات، وهذا 

  وثبت طـ ابـ مسعقدؿا يستقيان إىل دية الؿقضحة، ودية السـ، ، أهن

مـ صريؼ  وما زاد ففق طىل الـصػ، وهق ققل شريح، وروي طـ طؿر 

الـخعل طـف، ومل يسؿع مـف.
(1)

 

دية كساء أهؾ الؽتاب، والؿجقس، وجراحاهتـ كـصػ دية رجالفؿ  تهبٌّ:

 وجراحفؿ طىل الخالف السابؼ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (13/165.)إوسط (8/96 )البقفؼل (12/57 )الؿغـلاكظر:  (1)



َٜأت  327 َباُب ايسِّ

 
  :َوَطـُْف َقاَل  (0075)

ِ
ٌظ » :ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسقُل اهلل ِمْثُؾ َطْؼِؾ  َطْؼُؾ ِشْبِف الَعْؿِد ُمَغؾَّ

ْقَطانُ  ـُْزَو الشَّ َٓ ُيْؼَتُؾ َصاِحُبُف، َوَذلَِؽ َأْن َي ـَ الـَّاِس فِل َغْقرِ  :الَعْؿِد، َو َفَتُؽقَن دَِماٌء بَْق

َٓ َحْؿِؾ ِسََلٍح  ـٍَة، َو َػُف.. َأْخَرجَ «َضِغق اَرُقْطـِل  َوَضعَّ ُف الدَّ
(1)

 

 احلكم املستفاد من احلديث

دلَّ حديث الباب طىل أن أسـان اإلبؾ يف دية قتؾ شبف العؿد مغؾظة مثؾ دية 

 العؿد، وتؼدم ذكر هذه الؿسللة.

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إىل آخره،  «وذلؽ أن يـزو الشقطان... »(، ولقس طـده 3/95. أخرجف الدارقطـل )سػٔ (1)

(، وهق مـ صريؼ محؿد بـ راشد، طـ 2/183(، وأمحد )4565والحديث طـد أبل داود )

 سؾقؿان بـ مقسك، طـ طؿرو بـ شعقب بف، وإسـاده حسـ. 

 !! ســفوضاهر طبارة الحافظ أن تضعقػف يف ، ســفمل أجد تضعقػ الدارقطـل يف  تهبٌّ:
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ـِ َطبَّاٍس  (0076) ـِ اْب   َوَط

ِ
، ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقتََؾ َرُجٌؾ َرُجاًل َطَؾك َطْفِد َرُسقِل اهلل

َح الـََّسائِّل  ،ًػا. َرَواُه إَْرَبَعةُ ألدَِيتَُف اْثـَْل َطَشَر  ملسو هيلع هللا ىلصَفَجَعَؾ الـَّبِل   َوَأُبقَحاتٍِؿ  ،َوَرجَّ

إْرَساَلُف.
(1)

 

 احلكم املستفاد من احلديث

ر ألػ درهؿ، ومـ قال: استدل هبذا الحديث مـ جعؾ مؼدار الدية اثـل طش

 إنَّ الدية كؿا تؽقن مائة مـ اإلبؾ فتؽقن أيًضا بالؿؼدار الؿذكقر مـ الػضة.

ُم بؼقؿتفا مـ إمقال،  ًانساجح أن إصؾ يف الدية مائة مـ اإلبؾ، ثؿ ما ُيَؼقَّ

 وتؼدم ذكر الؿسللة وأققال العؾؿاء يف ذلؽ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (7556( )7557 ،)الؽبرى(، ويف 8/44(، والـسائل )4546. أخرجف أبقداود )نعٝـ َطغٌ (1)

(، مـ صريؼ محؿد بـ مسؾؿ الطائػل طـ طؿرو بـ ديـار 2629(، وابـ ماجف )1388والترمذي )

خطل يف هذا الحديث فقصؾف، طـ طؽرمة طـ ابـ طباس. ومحؿد بـ مسؾؿ لف أخطاء، وقد أ

الؿرسؾ، وكذا  الؽبرىوخالػف ابـ طققـة فرواه مرساًل بدون ذكر ابـ طباس، ورجح الـسائل يف 

 طؼب الحديث.  ســقفؿا( وكذا الترمذي وأبقداود يف 1395لقلده ) العؾؾأبقحاتؿ كؿا يف 



َٜأت  329 َباُب ايسِّ

 
ـْ َأبِل ِرْمثََة َقاَل  (0077) ـْ َهَذا؟»َوَمِعل اْبـِل، َفَؼاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصلَّ َأَتقْت الـَّبِ  :َوَط  «َم

َٓ َتْجـِل َطَؾْقفِ »َفُؼْؾت: اْبـِل َوَأْشَفُد بِِف، َفَؼاَل:  َٓ َيْجـِل َطَؾْقؽ، َو ُف  . َرَواُه «َأَما إكَّ

ـُ ُخَزْيَؿةَ  ،الـََّسائِّل  َحُف اْب ـُ الَجارُ  ،َوَأُبقَداُود، َوَصحَّ ودِ.َواْب
(1)

 

 ديثاحلكم املستفاد من احل

يف الحديث دٓلة طىل أكف ٓ يطالب أحد بجـاية غقره، سقاء كان قريبًا كإب، 

والقلد وغقرمها، أو أجـبقًّا: فالجاين يطؾب وحده بجـايتف، وٓ ُيطالب بجـايتف 

 .[164إكعام:] ﴾ی ىئ ىئ ىئ ېئ﴿غقره، قال اهلل تعاىل: 

حؿؾ العاقؾة الدية يف جـاية الخطنِ، أو الؼسامة. فنن قؾت: قد أمر الشارع بت

فقؼال: هذا مخصقص مـ الحؽؿ العام. وققؾ: إن ذلؽ لقس مـ تحؿؾ الجـاية، 

بؾ مـ باب التعاضد، والتـاصر فقؿا بقـ الؿسؾؿقـ.
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( وإسـاده صحقح. 775د )(، وابـ الجارو8/53(، والـسائل )4495. أخرجف أبقداود )قشٝض (1)

  (3/513.)السبؾاكتفك مـ  (2)
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ًِ  َفِصل ِفي َمَشاِئَل َتَتَعّللُُ ِبِدَيِة اِلـَجِيِي

يف قصة الؿرأتقـ التل ضربت  يف الباب السابؼ تؼدم حديث أبل هريرة 

إحدامها إخرى بحجر، ويف رواية: بعؿقد فسطاط، فؼتؾتفا، وما يف بطـفا، فؼضك 

 يف جـقـفا بغرة طبد، أو أمة. الـبل 

استشار  طـ الؿغقرة بـ شعبة أنَّ طؿر بـ الخطاب  الصحقحقـويف 

بغرة طبد أو  : قضك هبا رسقل اهلل الـاس يف إمالص الؿرأة، فؼال الؿغقرة 

.: لتلتقـ بؿـ يشفد معؽ. فشفد معف محؿد بـ مسؾؿة أمة. فؼال طؿر 
(1)

 

 اؾٓني احملهّٛ بإغالَ٘ نِ زٜت٘؟ ص:1ط َػأي١

  طامة أهؾ العؾؿ طىل أنَّ يف ذلؽ غرة طبد أو أمة كؿا جاء يف الحديثقـ

السابؼقـ، وأصؾ الغرة البقاض الذي يف جبفة الػرس، وقد اسُتْعِؿؾ لمدمل كؿا 

ا َمجؾقـ»يث القضقء: يف حد ، ويف هذا الحديث، وُأصؾؼ طىل أدمل «يلتقن ُغر 

غرة: ٕكف أشرف الحققان: فننَّ محؾ الغرة القجف، والقجف أشرف إطضاء، 

والغرة الؿراد مـفا العبد، أو إمة كؿا هق مػسر يف الحديث، وطؾقف مجفقر أهؾ 

 العؾؿ.

 هد، وطروة بـ الزبقر أهنؿ وكؼؾ ابـ الؿـذر، والخطابل طـ صاوس، ومجا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1682(، ومسؾؿ برقؿ )6956( )6955أخرجف البخاري برقؿ ) (1)



َٜأت  331 َباُب ايسِّ

 
جاءت يف حديث  «الػرس»، وقد بقّـَ البقفؼل وغقره أنَّ زيادة «أو فرس»زادوا: 

، وهل شاذة، َوِهَؿ فقفا: طقسك بـ يقكس، وجاء مـ وجف آخر، أبل هريرة 

والصقاب أهنا مدرجة مـ كالم صاوس، ولعؾ مـ قال بالػرس اطتؿد طىل ققلف 

ر الغرة: فقجب إخذ بتػسقره،  الـبل ، وُيجاب طـف بلنَّ «غرة» قد فسَّ

أطؾؿ. واهلل
(1)

 

 تكسٜط ايػط٠. ص:2ط َػأي١

  طامة أهؾ العؾؿ طىل أنَّ الغرة تساوي كصػ طشر الدية، وهل مخس مـ

اإلبؾ، وما يساويفا مـ الدراهؿ والدكاكقر، وكؼؾ ذلؽ طـ طؿر بسـد ضعقػ 

 مـؼطع.

  إزمان، ققؿتف باختالف وذهب ابـ حزم إىل طدم التؼدير: ٕنَّ العبد تختؾػ

، واهلل أطؾؿ، وتحديد األقسب، وهق ومال إىل هذا الؼقل اإلمام ابـ طثقؿقـ 

.الػؼفاء لقس ببعقد، وٓ بلس بالعؿؾ بف يف مثؾ هذه إيام التل ٓ طبقد فقفا
(2)

 

 اؾٓني احملهّٛ بهؿطٙ، نِ زٜت٘؟ ص:3ط َػأي١

ـُ  (12/61 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة ا َجـِق  ،اْلؽِتَابِقَّةِ َوَأمَّ

ِف.ـَوالْ  ،  َؿُجقِسقَِّة إَذا َكاَن َمْحُؽقًما بُِؽْػِرِه، َفِػقِف ُطْشُر دَِيِة ُأمِّ افِِعل  َوبَِفَذا َقاَل الشَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ســ البقفؼل (1681 )شرح مسؾؿ (12/65 ،64 )الؿغـل (6958 )الػتحاكظر:  (1)

(8/115.) 

  (8/116-117.)البقفؼل (2133 )الؿحىل (12/66 )الؿغـلاكظر:  (2)
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ْأِي. َوَأُبق  ـُ الْ  َثْقٍر، َوَأْصَحاُب الرَّ ـْ َغقِْرِهْؿ ِخاَلَفُفؿْ ـَقاَل اْب : ُؿـِْذِر: َوَلْؿ أَْحَػْظ َط

َنَّ 
ِ
ةِ الْ  َوَذلَِؽ ٕ ـَ اْلُحرَّ ـُ اْلَؽافَِرةِ، ـَجـِق ِف، َفَؽَذلَِؽ َجـِق ُؿْسؾَِؿِة َمْضُؿقٌن بُِعْشِر دَِيِة ُأمِّ

ْأِي َيَرْوَن َأنَّ دَِيَة اْلَؽافَِرةِ َكِدَيِة الْ  َّٓ َأنَّ َأْصَحاَب الرَّ ُؼ ِطـَْدُهْؿ ـإ ُؿْسؾَِؿِة، َفاَل َيتََحؼَّ

 ه.اَبقْـَُفَؿا اْختاَِلٌف 

فلوجب يف ذلؽ الغرة أيًضا: لعؿقم الحديث: وٕنَّ  خالػ ابـ حزم وقد 

دية  الؼقل الؿذكقر مبـل طىل تؼدير الغرة بـصػ طشر دية الؿسؾؿ، أو طشر

إم،وٓ دلقؾ طىل التؼدير.
(1)

 

إذا كان أحد إبقيـ مسؾًؿا: فػقف الغرة، وإن كاكا كافريـ: فػقف الؼقؿة،  تهبٌّ:

ديًة مـ أخر كالؿجقسل والؽتابقة، والعؽس: فقُعَطك وإن كان أحدمها أرفع 

كسبة الؼقؿة مـ ققؿة إكثر.
(2)

 

 َت٢ ػب ايػط٠؟ ص:4ط َػأي١

ذكر أهؾ العؾؿ أنَّ الغرة تجب بسؼقط الجـقـ مقتًا مـ الضربة، وُيعؾؿ ذلؽ 

بسؼقصف طؼقب الضرب، أو ببؼائفا متللؿة إىل أن يسؼط.
(3)

 

َااأ يف دٛؾٗاااا   إٕ قتاااٌ سااااَاّل ٚمل ٜػاااكط دٓٝٓٗاااا، أٚ ناااطب    ص:5ط َػأي١

 سطن١ ٚاْتؿار، ؾأشٖب شيو؟

  ،أكثر أهؾ العؾؿ طىل طدم ضؿان الجـقـ، وهق ققل قتادة، وإوزاطل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2133.)الؿحىلاكظر:  (1)

(2) الؿغـل (12/61.) 

(3) الؿغـل (12/62.) 



َٜأت  333 َباُب ايسِّ

 
ومالؽ، والشافعل، وأمحد، وإسحاق: ٕكف ٓ يثبت حؽؿ القلد إٓ بخروجف: 

ولذلؽ ٓ تصح لف وصقة وٓ مقراث، وٕنَّ الحركة يجقز أن تؽقن لريح يف 

 ضؿان بالشؽ.البطـ سؽـت، وٓ يجب ال

  وقال الزهري: طؾقف غرة: ٕنَّ الظاهر أكف قتؾ الجـقـ، فؾزمتف الغرة كؿا لق

أسؼطت، وطـف ققل كالؼقل إول، واختار ابـ حزم وجقب الغرة: ٕنَّ الجـقـ 

يف  ملسو هيلع هللا ىلصقد هؾؽ: فقجب فقف ذلؽ كؿا لق أسؼطتف. قال: ومل يشترط الـبل 

  أطؾؿ.، واهللانصحيحهق  ًىرا انقٌلالحديث إلؼاؤه. 

وأما آكتػاخ: فننَّ الـساء تؿقز اكتػاخ الحؿؾ وغقره، وكذلؽ يف هذه إيام 

ؽ بإجفزة الحديثة، واهلل أطؾؿ.يتؿقز ذل
(1)

 

 إشا أيكت اؾٓني بعس َٛتٗا؟ ص:6ط َػأي١

 انصحيحهق مذهب أمحد، والشافعل وجقب الغرة يف ذلؽ، و. 

 ا بعد مقهتا ومذهب مالؽ طدم القجقب، وهق ققل أبل حـقػة: ٕنَّ سؼقصف

ٓ أثر لف: ٕكف يجري مجرى إطضاء، وبؿقهتا سؼط حؽؿ أطضائفا، وهذا 

ػ لعؿقم الـص السابؼ.ققاس مخال
(2)

 

 إشا خطز بعض اؾٓني؟ ص:7ط َػأي١

 وهق مذهب أمحد، والشافعل.انصحيحهق تجب فقف الغرة كذلؽ، و ، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (6958.)الػتح (2127 )الؿحىل (12/62 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (12/63.)الؿغـلاكظر:  (2)
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   وخالػ مالؽ، وابـ الؿـذر: ٕنَّ الـبل  ،إكؿا قضك فقؿـ ألؼت الجـقـ

فؿا طىل اطتبار ذلؽ، واهلل أطؾؿ.ه مل ُتؾِِؼ شقئًا، وٓ دلقؾ لوهذ
(1)

 

 ٌٖ ٜؿرتط يف اؾٓني إٔ ٜهٕٛ قس ْؿذ ؾٝ٘ ايطٚح؟ ص:8ط َػأي١

شرح مل أجد أحًدا مـ أهؾ العؾؿ اشترط ذلؽ، بؾ كؼؾ الـقوي اإلمجاع يف 

طىل أهنا إذا ألؼت جـقـًا يف حال كقكف مضغة قد ضفرت فقف صقرة أدمل  مسؾؿ

 الغرة: لعؿقم الحديث. أهنا تجب

وأما إن كان فقف صقرة خػقة شفدت الـساء الؼقابؾ بلكف مبتدؤ خؾؼ آدمل فػقف 

 أن حؽؿف كحؽؿ مـ ضفرت فقف الصقرة. ًاألقسبوجفان لؾحـابؾة، والشافعقة، 

وأما إن مل تظفر فقف الصقرة ٓ الخػقة وٓ الظاهرة، فذكروا أكف لقس فقف شلء.
(2)

 

 ؾٛع١؟َٔ ميًو ايػط٠ املس ص:9ط َػأي١

  ،أكثر أهؾ العؾؿ طىل أنَّ الغرة مقروثة، تقزع طىل القراثقـ بـسب مقراثفؿ

، فقجب أن  وهق ققل أصحاب الؿذاهب إربعة وغقرهؿ: ٕهنا دية آدمل ُحرٍّ

 تؽقن مقروثة طـف، كؿا لق ولدتف حقًّا ثؿ مات.

 .وقال الؾقث: ٓ ُتقرث، بؾ تؽقن بدلف ٕمف: ٕكف كعضق مـ أطضائفا 

  ابـ حزم: إن كان بعد إربعة إشفر: فتقرث، وإن كان قبؾ ذلؽ: فال وقال

تقرث، بؾ هل لألم: ٕنَّ بعد إربعة إشفر أصبح حقًّا، فققرث، وأما قبؾ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (12/63.)الؿغـلاكظر:  (1)

(2) الؿغـل (12/63.) 



َٜأت  335 َباُب ايسِّ

 
بحل. وهذا ققل ققي، واهلل أطؾؿ. ذلؽ: فؾقس

(1)
 

 إشا غكط َٔ املطأ٠ أنجط َٔ دٓني؟ ص:11ط َػأي١

ـَ  (12/68 :)الؿغـليف   قال أبو حمند بً قدامة َوإَِذا َضَرَب َبْط

ٌة. ،  اْمَرَأةٍ، َفَلْلَؼْت َأِجـًَّة، َفِػل ُكؾِّ َواِحٍد ُغرَّ افِِعل  ، َوَمالٌِؽ، َوالشَّ ْهِري  َوبَِفَذا َقاَل الز 

ـُ الْ  ـْ َغقِْرِهْؿ ِخاَلَفُفْؿ. ُؿـِْذِر.ـَوإِْسَحاُق، َواْب َٓ َأْحَػُظ َط هاَقاَل: َو
(2)

 

 َٔ ٜتشٌُ ايػط٠؟ ص:11ط َػأي١

 د مذهب أمح  أنَّ الجـاية إن كاكت خطل، وماتت إم تحؿؾت العاقؾة

الدية كامؾة، ومعفا الغرة، وإن مل تؿت إم فقتحؿؾ ذلؽ الؼاتؾ: بـاء طىل ققلف: 

إنَّ العاقؾة ٓ تتحؿؾ إٓ الثؾث وما زاد. وإن كاكت الجـاية طؿًدا: فقتحؿؾفا 

 الؼاتؾ مطؾًؼا.

  ومذهب الشافعل  الغرة مطؾًؼا: ٕكف يرى أنَّ العاقؾة أنَّ العاقؾة تتحؿؾ

تتحؿؾ ما كؼص مـ الثؾث أيًضا، ويرى أن ٓ طؿد يف الجـاية طىل الجـقـ: ٕكف 

 قد يؿقت الجـقـ، وقد ٓ يؿقت: وٕكف ٓ يتحؼؼ وجقد الجـقـ.

ما ذهب إلقف أمحد، إٓ يف تحؿؾ العاقؾة لؾغرة يف الخطن إذا مل تؿت  ًانصحيح

الذي يتحؿؾ الغرة هل العاقؾة، واهلل أطؾؿ.أنَّ  فانصحيحإم: 
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2131.)الؿحىل (12/67 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (2135.)الؿحىلواكظر:  (2)

  (11/552.)البقان (12/68 )الؿغـلاكظر:  (3)



 336  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
 اؾٓني املًُٛى نِ زٜت٘؟ ص:12ط َػأي١

  ،أكثر أهؾ العؾؿ طىل أنَّ ديتف طشر ققؿة أمف، وهذا ققل الحسـ، وقتادة

ومالؽ، والشافعل، وأمحد، وإسحاق، وابـ الؿـذر وغقرهؿ، كؿا يجب يف 

 الجـقـ الحر طشر دية إم.

 ر غرة، وهق مخسة دكاكقر.وقال زيد بـ أسؾؿ: يجب فقف كصػ طش 

  وقال الثقري، والحـػقة: يجب فقف كصػ طشر ققؿتف إن كان ذكًرا، وطشر

ققؿتف إن كان أكثك: ٕنَّ الغرة القاجبة يف جـقـ الحرة هل كصػ طشر دية 

 الرجؾ، وطشر دية إكثك، وهذا متؾػ، فاطتباره بـػسف أوىل مـ اطتباره بلمف.

 .ًانصحيح انقٌل األًل

ابـ حزم، فؼال: فقف الغرة كالحر: لعؿقم الحديث.وقد شذ 
(1)

 

ّٝٓا ثِ َات؟ ص:13ط َػأي١  إشا خطز اؾٓني س

كؼؾ غقر واحد اإلمجاع طىل أنَّ فقف الدية كامؾة، مـفؿ: الـقوي، وابـ قدامة، 

وابـ الؿـذر، وابـ طبد البر وغقرهؿ، بشرط أن تعؾؿ حقاتف بعد وٓدتف 

عد وٓدتف يف وقٍت يعقش لؿثؾف، فلشبف أو كحقه: ٕكف مات مـ الجـاية ب باستفاللٍ 

قتؾف بعد وضعف.
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (12/69.)الؿغـلاكظر:  (1)

  (1681.)شرح مسؾؿ (6958 )الػتح (12/74 )الؿغـلاكظر:  (2)



َٜأت  337 َباُب ايسِّ

 
 إشا خطز يف ٚقٕت ال ٜعٝـ ؾٝ٘ نإٔ خيطز يف مخػ١ أؾٗط؟ ص:14ط َػأي١

  :مذهب أمحد أنَّ فقف الغرة، وإن خرج حقًّا ثؿ مات: ٕكف يشبف ما لق خرج مقتًا

 ٕنَّ حقاتف غقر مستؼرة، وهق ققل بعض الشافعقة، مـفؿ الؿزين.

  َّفقف الدية كامؾة: ٕكف قد خرج حقًّا َفُعؾِؿت حقاتف. ومذهب الشافعل أن 

، واهلل أطؾؿ.ًانقٌل األًل األقسب
(1)

 

 ٌٖ يف قتٌ اؾٓني نؿاض٠ َع ايػط٠؟ ص:15ط َػأي١

  أكثر أهؾ العؾؿ طىل وجقب الؽػارة، وهق ققل الزهري، والـخعل، وططاء

وغقرهؿ مـ التابعقـ، وقال بذلؽ مالؽ، والشافعل، وأمحد، وإسحاق، وابـ 

بسـد مـؼطع، وقال بذلؽ ابـ حزم،  ذر وغقرهؿ، وُكؼؾ ذلؽ طـ طؿر الؿـ

لؽـ كبف طىل أنَّ الؽػارة فقؿا إذا كان قد ُكِػخ فقف الروح، ويظفر أنَّ هذا هق ققل 

، ومـ [92الـساء:] ﴾ڀ ڀ  ڀ ڀ﴿الجؿفقر: ٕهنؿ استدلقا بعؿقم أية: 

 كان دون إربعة إشفر ٓ ُيطؾؼ طؾقف )ُقتَِؾ(.

 أبق حـقػة وأصحابف إىل طدم وجقب الؽػارة: لعدم ورودها يف  وذهب

 الحديث.

وأجاب الجؿفقر بلهنا مل تذكر لؾعؾؿ هبا كؿا مل تذكر يف حؼ الؿرأة، 

أطؾؿ. واهلل
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (12/76.)الؿغـلاكظر:  (1)

  (34/165.)الػتاوى (2128 )الؿحىل (12/79 )الؿغـلاكظر:  (2)



 338  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
 تعُس إغكاط ايٛيس. ص:16ط َػأي١

  :أكثر أهؾ العؾؿ طىل أنَّ طىل مـ أسؼط القلد الدية، والؽػارة، وإن كان قريبًا

 ا.مل يرث مـ الدية شقئً 

 .وذهب ابـ حزم إىل أنَّ هذا قتؾ طؿد فقف الؼقد، أو الدية، أو الؿػاداة 

ّـَ الؽػارة طىل مـ قتؾ خطًل، وأما مـ انصٌابهق  قٌل اجلًيٌز ُ :قهد ، ولؽ

فعؾ ذلؽ طؿًدا فعؾقف التقبة، وٓ تـػعف الؽػارة، وهبذا أفتك اإلمام ابـ باز، واإلمام 

 (21/248.)فتاوى الؾجـةاهلل كؿا يف  الػقزان، واإلمام بؽر أبق زيد رمحفؿ
(1)

 

 ٌٖ جيٛظ إغكاط اؾٓني املؿٛٙ؟ ص:17ط َػأي١

ُف: ٓ يجقز إسؼاط الحؿؾ: ٕن  (21/251فتاوى الؾجـةجاء يف  ( ما كص 

الغالب طىل أخبار إصباء الظـ، وإصؾ وجقب احترام الجـقـ وتحريؿ 

الؿدة فقخرج سؾقًؿا إسؼاصف: وٕن اهلل سبحاكف وتعاىل قد يصؾح الجـقـ يف بؼقة 

مؿا ذكره إصباء إن صحَّ ما قالقه، فالقاجب حسـ الظـ باهلل، وسمالف سبحاكف أن 

يشػقف، وأن يؽؿؾ خؾؼتف، وأن يخرجف سؾقًؿا، وطىل والديف أن يتؼقا اهلل سبحاكف، 

ويسلٓه أن يشػقف مـ كؾ سقء، وأن يؼر أطقـفؿا بقٓدتف سؾقًؿا، وقد قال الـبل 

 :«وباهلل التقفقؼ.« طزوجؾ: أكا طـد ضـ طبدي بليؼقل اهلل ، 

، ومعف صالح الػقزان، وبؽر وكاكت هذه الػتقى برئاسة اإلمام ابـ باز 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (34/161( )34/159.)الػتاوى (2129 )الؿحىل (12/81 )الؿغـلاكظر:  (1)



َٜأت  339 َباُب ايسِّ

 
 أبق زيد، وابـ غديان، وطبدالعزيز آل الشقخ رمحفؿ اهلل.

 دٓني ايب١ُٝٗ. ص:18ط َػأي١

  :مـفؿ مـ قال: فقف طشر ققؿة البفقؿة. وهق ققل مالؽ، والحسـ بـ حل

 ـ إمة.ققاًسا طىل جـق

 .ومـفؿ مـ قال: يجتفد يف تؼديره الحاكؿ. وهق ققل ربقعة، والزهري 

  ومـفؿ مـ قال: فقف ما كؼصت البفقؿة مـ ثؿـفا. وهق ققل أبل الزكاد، وأكثر

واهلل أطؾؿ. ،األقسبأهؾ العؾؿ، واختاره ابـ حزم. وهق 
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2134.)الؿحىل (12/81 )الؿغـلاكظر:  (1)



 345  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 

 ِلُنَتشِبِب ِفي اِلَكِتِلَفِصل ِفي َبِعِض اِلَنَشاِئِل اِلُنَتَعّلَكِة بَتِضِننِي ا

إشا سؿاااط إْػاااإ ب٦اااّطا ؾػاااكط ؾٝااا٘ إْػاااإ، ؾُاااات، ؾٗاااٌ عًٝااا٘         ص:1ط َػأي١

 نُإ؟

 يف هذه الؿسللة حآن:

أن يحػر يف صريؼ مسؾقكة، أو يف مؾؽ غقره بغقر إذن: فعؾقف  احلال األَىل:

الضؿان طـد أهؾ العؾؿ، ومؿـ قال بذلؽ شريح، والـخعل، والشعبل، ومحاد، 

 ـقػة، والشافعل، وأمحد، وإسحاق وغقرهؿ.والثقري، وأبق ح

أن يحػر يف مؾؽف: فنن دخؾ إكسان إىل أرضف، أو بستاكف بغقر  احلال الثانّة:

إذكف، فققع يف ذلؽ البئر: فال ضؿان طؾقف، وإن دخؾ بنذكف فنما أن تؽقن البئر 

ىل ضاهرة أو ٓ: فنن كان إول فال ضؿان طؾقف، وإن كان الثاين: فعؾقف الضؿان، وط

ذلؽ أكثر أهؾ العؾؿ، مـفؿ: ُشريح، والـخعل، والشعبل، ومحاد، ومالؽ، وأمحد، 

 ووجٌف لؾشافعقة، ولفؿ وجٌف أكف ٓ يضؿـ.

.ًانصحيح انقٌل األًل
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (12/93-94( )12/88.)الؿغـلاكظر:  (1)



َٜأت  341 َباُب ايسِّ

 
 ط يف أضض َؿرتن١ بسٕٚ إشٕ ؾطنا٥٘؟ؿإشا س ص:2ط َػأي١

  مذهب أمحد، والشافعل أنَّ طؾقف الضؿان، ويضؿـ مجقع الدية، ولقس طىل

 شركائف شلء.

 ذهب أبل حـقػة أكف يضؿـ بؼدر حصص الشركاء: ٕكف تعدى يف وم

 كصقبفؿ، فؾق كان لف شريؽان: ضؿـ ثؾثل الدية، وهؽذا.

 .وقال أبق يقسػ: يضؿـ الـصػ: لقجقد جفتقـ: جفة لف، وجفة لشركائف 

: ٕكف متعدي يف حػر البئر، وإن كان شريًؽا: فال انصٌابهق  ًانقٌل األًل

ن الشركاء، واهلل أطؾؿ.ر بغقر إذيجقز لف الحػ
(1)

 

 إشا نإ اؿاؾط أدرّيا؟ ص:3ط َػأي١

إن كان يحػر يف أرض ٓ يؿؾؽفا الؿستلجر بغقر إذن صاحبفا، أو يف صريؼ 

مسؾقكة: فعىل الحافر الضؿان إن كان يعؾؿ ذلؽ، وإن مل يؽـ يعؾؿ ذلؽ: 

فالضؿان طىل مـ استلجره.
(2)

 

 إشا َات األدري أثٓا٤ سؿطٙ؟ ص:4ط َػأي١

َوَلْق اْستَْلَجَر َأِجقًرا لِقَْحِػَر َلُف فِل  (12/93 :)ؿغـلاليف   قال ابً قدامة

َِجقُر بَِذلَِؽ  ْٕ ُؿْستَْلِجُر، َوبَِفَذا ـَلْؿ َيْضَؿـُْف الْ  :مِْؾؽِِف بِئًْرا، َأْو لِقَبْـَِل َلُف فِقَفا بِـَاًء، َفتَؾَِػ ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (12/92.)الؿغـلاكظر:  (1)

(2) الؿغـل (12/93.) 



 342  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

ْهِري    أِْي  ،َقاَل َطَطاٌء، َوالز  : لَِؼْقِل  .َوَقتَاَدُة، َوَأْصَحاُب الرَّ افِِعلِّ َوُيْشبُِف َمْذَهَب الشَّ

َِجقُر بِاْختِقَاِر َكْػِسِف فِْعاًل : «اْلبِْئُر ُجَبارٌ » :ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلِّ  ْٕ َكَُّف َلْؿ ُيتْؾِْػُف، َوإِكََّؿا َفَعَؾ ا
ِ
َوٕ

ـْ ِطـِْد َكْػِسِف، إ
ًطا مِ َِجقُر َطبًْدا َأْفَضك إَلك َتَؾِػِف، َفَلْشبََف َما َلْق َفَعَؾُف َتبَر  ْٕ َّٓ َأْن َيُؽقَن ا

ُف ُمتََعدٍّ بِاْستِْعَؿا َكَّ
ِ
لِِف، اْستَْلَجَرُه بَِغقِْر إْذِن َسقِِّدِه َأْو َصبِقًّا بَِغقِْر إْذِن َولِقِِّف، َفقَْضَؿـَُف: ٕ

 هاُمتََسبٌِّب إَلك إْتاَلِف َحؼِّ َغقِْرِه.

 عًٝ٘؟ غكط إْػإ يف ب٦ط، ؾػكط عًٝ٘ آخط ؾكتً٘ بػكٛط٘ ص:5ط َػأي١

طىل الثاين الضؿان طـد أهؾ العؾؿ: ٕكف قتؾف فضؿـف، كؿا لق رمك طؾقف حجًرا، 

ثؿ يـظر: فنن كان ِطِؿَد رمل كػسف طؾقف، وهق مؿا يؼتؾ غالبًا: فعؾقف الؼصاص، وإن 

كان مؿا ٓ يؼتؾ غالبًا: ففق شبف طؿد، وإن وقع خطل: فالدية طىل طاقؾتف مخػػة، 

، وسـده ضعقػ، مـؼطع، أخرجف البقفؼل ر وقد ُكِؼؾ كحق ذلؽ طـ طؿ

 (، وهذا ققل شريح، والـخعل، والشافعل، وأمحد، وإسحاق وغقرهؿ.8/112)

ْٕ يف ًَها٘ سا٥ّطاا َاا٥اّل إىل ايططٜال، أٚ إىل ًَاو       ص:6ط َػأي١ إشا ب٢ٓ إْػا

 غريٙ؟

َوإَِذا َبـَك فِل مِْؾؽِِف َحائًِطا َمائاًِل  (12/94 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة

الطَِّريِؼ، َأْو إَلك مِْؾِؽ َغقِْرهِ، َفتَؾَِػ بِِف َشْلٌء، َأْو َسَؼَط َطَؾك َشْلٍء َفَلْتَؾَػُف، َضِؿـَُف: إَلك 

ُف ُمتََعدٍّ بَِذلَِؽ  َكَّ
ِ
ْكتَِػاُع بِاْلبِـَاِء فِل َهَقاِء مِْؾِؽ َغقِْرهِ  :ٕ

ِ
 :َأْو َهَقاٍء ُمْشتََركٍ  ،َفنِكَُّف َلقَْس َلُف آ

ُف يُ  َكَّ
ِ
ُضُف لِْؾُقُققِع َطَؾك َغقِْرِه فِل مِْؾؽِِف، َفَلْشبََف َما َلْق َكَصَب فِقِف مِـَْجاًل َيِصقُد بِفِ َوٕ ، َعرِّ

افِِعلِّ  َٓ َأْطَؾُؿ فِقِف ِخاَلًفا.، َوَهَذا َمْذَهُب الشَّ  هاَو



َٜأت  343 َباُب ايسِّ

 
ّٜا ؾُاااااٍ إىل ايططٜاااال، أٚ إىل     ص:7ط َػأي١ إشا بٓاااا٢ يف ًَهاااا٘ سا٥ّطااااا َػااااتٛ

 ًَو غريٙ؟

 ؼضف: فال ضؿان طؾقف، وإن كان يؿؽـف كؼضف، ومل يطالب إن كان ٓ يؿؽـف ك

بذلؽ: فؿـ أهؾ العؾؿ مـ قال: ٓ يضؿـ. وهق ققل أمحد، وضاهر مذهب 

الشافعل، وهق ققل الحسـ، والـخعل، والثقري، وأصحاب الرأي: ٕكف بـاه يف 

 مؾؽف، والؿقؾ حادث بغقر فعؾف، فلشبف ما لق وقع قبؾ مقؾف.

  :طؾقف الضؿان. وهق ققل ابـ أبل لقىل، وأبل ثقر، وقال بعض أهؾ العؾؿ

وإسحاق، وبعض الحـابؾة، وبعض الشافعقة: ٕكف ُمتََعدٍّ بتركف مائاًل، فضؿـ ما 

 ، واهلل أطؾؿ.انقٌل أقسبتؾػ بف، وهذا 

  ،وأما إن ُصقلِب بالـؼض فؾؿ يػعؾ: فإكثر طىل الضؿان، وهق ققل مالؽ

ري: ٕكف متعدٍّ بتركف مائاًل مع مطالبة والحـابؾة، والحسـ، والـخعل، والثق

 الـاس لف بـؼضف.

  ،ًانقٌل وقال بعض الحـابؾة، والحـػقة: ٓ يضؿـ: ٕكف مل يسؼط بػعؾف

.األًل أقسب
(1)

 

إشا أخااطز َاأ بٝتاا٘ دٓاّسااا، أٚ غاااباّطا إىل ططٜاال ْاؾااص ؾػااكط    ص:8ط َػأي١

 ع٢ً ؾ٤ٞ ؾأتًؿ٘؟

 ىل هقاء الطريؼ مذهب الحـابؾة أن طؾقف الضؿان: ٕكف تؾػ بؿا أخرجف إ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (12/95.)الؿغـلاكظر:  (1)



 344  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 فضؿـف: وٕكف تؾػ بعدواكف. 

  ومذهب الشافعقة: إن وقعت خشبة غقر مركبة طىل حائطف: وجب ضؿان مـ

أتؾػت، وإن كاكت مركبة طىل حائطف: وجب كصػ الضؿان: ٕكف تؾػ بؿا 

، واهلل أطؾؿ.ًانقٌل األًل أقسبوضعف طىل مؾؽف ومؾؽ غقره. 
(1)

 

 ع٢ً ؾدل ؾأتًؿ٘؟ إٕ أخطز َٝعاّبا إىل ايططٜل، ؾػكط ص:9ط َػأي١

  مذهب أمحد، وأبل حـقػة أكف يضؿـف: ٕكف تؾػ بعدواكف بقضعف الؿقزاب طىل

 هقاء مشترك.

 .  وُحؽل طـ مالؽ أكف ٓ يضؿـ، ولقس بؿتعدٍّ

  وقال الشافعل: إن سؼط كؾف: فعؾقف كصػ الضؿان، وإن اكؽسر فسؼط مـف

 ما خرج طـ الحائط: ضؿـ مجقع ما تؾػ بف.

، واهلل أطؾؿ.اًانقٌل األًل أقسهب
(2)

 

 إٕ أخطز املٝعاب إىل ًَو غريٙ بػري إشْ٘؟ ص:11ط َػأي١

ا إْن َأْخَرَج إَلك  (12/98 :)الؿغـليف   قال أبو حمند بً قدامة َفَلمَّ

ـْ َجـَاٍح، َأْو َساَباٍط، َأْو مِقَزاٍب، َأْو َغقِْرهِ 
ـٍ َشقْئًا مِ ،  :مِْؾِؽ آَدمِلٍّ ُمَعقَّ َفُفَق ُمتََعدٍّ

ـُ َما  هآَ َأْطَؾُؿ فِقِف ِخاَلًفا.، َتؾَِػ بِفِ  َوَيْضَؿ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الؿغـل (12/97.) 

  (12/98.)الؿغـلاكظر:  (2)



َٜأت  345 َباُب ايسِّ

 
ٌْ ضداّل بػٝـ ؾاٖط، ؾٗطب َٓ٘، ؾتًـ يف ٖطب٘؟ ص:11ط َػأي١  طًب ضد

  ،كلن يؼع مـ شاهؼ، أو اكخسػ بف سؼػ، أو خرَّ يف بئر، أو كحق ذلؽ

فؿذهب الحـابؾة أنَّ طىل ذلؽ الطالب الضؿان: ٕكف تسبب بؼتؾف، سقاء كان 

 ك أو بصقًرا، طاقاًل، أو مجـقًكا.الؿطؾقب صبقًّا، أو كبقًرا، أطؿ

  ،ـُ البالَغ العاقَؾ البصقَر إٓ أن يـخسػ بف سؼػ وقال الشافعل: ٓ يضؿ

ٕطؿك، والصغقر، والؿجـقن ققٓن.فػقف ويف ا
(1)

 

 يٛ ؾٗط غّٝؿا يف ٚدٗ٘، ؾُات َٔ اـٛف؟ ص:12ط َػأي١

طؾقف الضؿان، وإن ذهب طؼؾف: فعؾقف ديتف.
(2)

 

 ٠، ؾدٖط َٔ ايػكـ؟إٕ قاح بكيب، أٚ فٕٓٛ قٝش١ ؾسٜس ص:13ط َػأي١

طىل الصائح الدية تحؿؾفا العاقؾة، ومثؾ ذلؽ لق كان بالًغا غافاًل، صاح بف، 

 فلصابف ذلؽ: فعؾقف الدية.

 .وخالػ الشافعل يف الؽبقر دون الصغقر
(3)

 

إٕ ؾااٗس ضدااالٕ عًاا٢ آخااط مبااا ٜٛدااب قتًاا٘، أٚ قطااع ٜااسٙ، ثااِ      ص:14ط َػأي١

 ضدعا بعس إقا١َ اؿس عًٝ٘؟

عؾؿ، وإن كاكا متعؿديـ: فالؼصاص.طؾقفؿا الضؿان طـد أهؾ ال
(4)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (12/99-155.)الؿغـلاكظر:  (1)

(2) الؿغـل (12/155.) 

(3) الؿغـل (12/155.) 

  (12/155-151.)الؿغـلاكظر:  (4)



 346  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
 أؾعع اَطأ٠، ؾأغكطت دٓٝٓٗا. ص:15ط َػأي١

 .طؾقف ضؿان دية الجـقـ، وهق مذهب أمحد، والشافعل وغقرمها
(1)

 

 إشا أخؿ٢ عًٝ٘ طعاَ٘ يف ًَٗه١؟ ص:16ط َػأي١

كف متعدي تسبب بؿقت غقره بتعديف.يضؿـ: ٕ
(2)

 

إشا انااطط إىل طعاااّ، أٚ ؾااطاب، ؾٛدااسٙ عٓااس ؾاادل، ؾُٓعاا٘       ص:17ط َػأي١

 َٓ٘ ست٢ َات؟

 ضؿـ الؿطؾقب مـف: ٕكف تسبب إىل إهالكف بؿـعف ما يستحؼف: فؾزمف ضؿاكف ي

، مـ صريؼ: كؿا لق أخذ صعامف وشرابف: ففؾؽ بذلؽ. ُكِؼؾ تضؿقـف طـ طؿر 

 الحسـ طـف، وهق مـؼطع.

  ،وضاهر كالم أمحد أنَّ الدية يف مالف: ٕكف تعؿد هذا الػعؾ الذي يؼتؾ غالبًا

 طىل الؼصاص. وهق اختقار ابـ حزم، بؾ كصَّ 

  وقال الؼاضل: تؽقن طىل العاقؾة: ٕكف ٓ يقجب الؼصاص: فقؽقن شبف

 وأما إذا مل يطالب بالطعام والشراب: مل يضؿـ: ٕكف مل يؿـعف، وقد أساء. العؿد.

  وقال أبق الخطاب: يضؿـ. كالؿسللة التل قبؾفا، ورجح ابـ قدامة

الضؿان. طدم
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (12/151.)الؿغـلاكظر:  (1)

(2) الؿغـل (12/152.) 

  (2154.)الؿحىل (12 /152-153 )الؿغـلاكظر:  (3)



َٜأت  347 َباُب ايسِّ

 
 اقطساّ باخطتني، ٚحنُٖٛا. ص:18ط َػأي١

 الث أحقال:لف ث

أن يؽقن الَؼقِّؿان مػرصقـ يف آصطدام، كلن يؽقن يف  :احلال األَىل

إمؽاهنؿا ضبطفؿا، وآكحراف: فؾؿ يػعال، فصارا جاكققـ: فنن كاكت السػقـتان 

لفؿا: وجب طىل كؾ واحد مـفؿا لمخر كصػ ققؿة سػقـة صاحبف، وكصػ ققؿة 

مـفؿا تؾػت بػعؾف، وفعؾ صاحبف: ما فقفا، ويسؼط الـصػ: ٕنَّ سػقـة كؾ واحد 

 فسؼط ما قابؾ فعؾف، ووجب ما قابؾ فعؾ صاحبف.

  وإن كاكت السػقـتان لغقرمها مع ما فقفؿا: وجب طىل كؾ واحد مـفؿا كصػ

ققؿة سػقـتف، وكصػ ققؿة ما فقفا، وكصػ ققؿة سػقـة صاحبف، وكصػ ققؿة ما 

 الشافعل، ومالؽ، وزفر. فقفا: ٕنَّ كؾ واحدة مـفؿا تؾػت بػعؾفؿا، هذا مذهب

  ومذهب أمحد أنَّ كؾ واحد مـفؿا يضؿـ سػقـة أخر بؿا فقفا مـ كػٍس

 ومال، وهق ققل إسحاق، وأبل حـقػة.

 ، واهلل أطؾؿ.ًانقٌل األًل أقسب

أن ٓ يػرط الؼقؿان، مثؾ أن تشتد الريح، وتضطرب إمقاج:  احلال الثانّة:

 حقتفؿا.فال يؿؽـفؿا إمساك السػقـتقـ، وٓ تـ

 ٕكف ٓ انصحيحهق فػقف وجفان لؾشافعقة، ومذهب الحـابؾة طدم الضؿان، و :

 .[286البؼرة:] ﴾ۈ ۈ ۆ ۆ  ۇ ۇ﴿يدخؾ يف وسعف ضبطفا 



 348  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
أن يؽقن أحدمها مػرًصا، وأخر غقر مػرط: فالضؿان طىل  احلال الثالثة:

ؿػرط مـفؿا، وٓ ضؿان طىل أخر.ال
(1)

 

 بتإ، َٚات ايؿاضغإ.إشا اقطسّ ؾاضغإ، ؾُاتت ايسا ص:19ط َػأي١

  مـ أهؾ العؾؿ مـ قال: يضؿـ كؾ واحد مـفؿا دابة أخر يف مالف، وتضؿـ

طاقؾة كؾ واحد مـفؿا دية أخر، وهذا ققل أمحد، وإسحاق، وأبل حـقػة 

وصاحبقف: ٕنَّ كؾ واحد مـفؿا مات مـ صدمة صاحبف، وإكؿا هق قرهبا إىل 

 محؾ الجـاية: فؾزم أخر ضؿاهنا.

 هؾ العؾؿ مـ قال: يضؿـ كؾ واحد مـفؿا كصػ دابة أخر، وتضؿـ ومـ أ

طاقؾة كؾ واحد مـفؿا كصػ أخر. وهذا ققل الشافعل، ومالؽ، وزفر: ٕنَّ 

كؾ واحد مـفؿا مات بػعؾ كػسف وفعؾ غقره، فسؼط كصػ ديتف لػعؾ كػسف، 

 .ووجب الـصػ لػعؾ غقره كؿا لق شارك غقره يف قتؾف

أطؾؿ. هلل، واانقٌل أقسبوهذا 
(2)

 

إن كان أحدمها واقًػا، فجاء أخر فصدمف: فالضؿان طىل الثاين، وإن  تهبٌّ:

كان أحدمها يسقر بقـ يدي أخر، فلدركف الثاين فصدمف: فالضؿان طىل الثاين، وإن 

كان القاقػ متعديًّا بقققفف: فعؾقف الضؿان.
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (11/475-.)البقان (12/548-549 )ـلالؿغاكظر:  (1)

  (12/545-546.)الؿغـل (11/465- )البقاناكظر:  (2)

(3) الؿغـل (12/546.) 



 349 َٜأتَباُب ايسِّ

 
 اقطساّ ايػٝاضات ٚسٛازثٗا. ص:21ط َػأي١

تسبب يف الحادث فعؾقف الضؿان، فنذا حصؾ  الذي قرره أهؾ العؾؿ أن مـ

خطل مـ السائؼ ففق ضامـ، طؾقف الدية والؽػارة، وإذا حصؾ اصطدام بقـ 

 سقارتقـ فضؿان الحادث طىل الؿخطئ مـفؿا.

وإن حصؾ اشتراك يف الخطنِ فؽؾ  طؾقف الؽػارة، وُكؾ  طؾقف مـ الدية بـسبة 

 واهلل أطؾؿ. خطئف الذي يؼرره الؿختصقن مـ إدارة الؿرور،



 355  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 

 َفِصٌل ِفي َمَشاِئَل َتَتَعّلُل ِبَهفَّاَزِة الَكِتِل

ّٓا خطّأ. ص:1ط َػأي١  ايهؿاض٠ ع٢ً َٔ قتٌ َ َ

أمجع العؾؿاء طىل أنَّ مـ قتؾ مممـًا خطل يف دار اإلسالم أنَّ طؾقف الؽػارة: 

بقًرا ، سقاٌء قتؾ ك[92الـساء:] ﴾ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ  ڀ ڀ﴿لؼقلف تعاىل: 

ثك.أو صغقًرا، ذكًرا أو أك
(1)

 

 إشا نإ ايكتٌ بتػبب ال مبباؾط٠؟ ص:2ط َػأي١

 .الجؿفقر طىل أنَّ طؾقف الؽػارة، وتشؿؾف أية السابؼة 

 .وخالػ أبق حـقػة، فؾؿ يقجب طؾقف الؽػارة: ٕكف لقس بؼتؾ مـف 

ًانصحيح وُأجقب أكف تسبب بالؼتؾ: فؽان ضؿاكف طؾقف، فعؾقف أيًضا الؽػارة، 

.قٌل اجلًيٌز
(2)

 

 ايعبس املػًِ؟ ٌٖ ػب ايهؿاض٠ بكتٌ ص:3ط َػأي١

 .مذهب أمحد، والشافعل، وأبل حـقػة وجقب ذلؽ: لعؿقم أية السابؼة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الؿغـل (12/223 )البقان (11/621.) 

  (11/625.)البقان (12/223 )الؿغـلاكظر:  (2)



َٜأت  351 َباُب ايسِّ

 
 .وقال مالؽ: لقس فقف كػارة: ٕكف مضؿقن بالؼقؿة أشبف البفقؿة 

.ًانصحيح انقٌل األًل
(1)

 

 ٌٖ ػب ايهؿاض٠ بكتٌ ايصَٞ ٚاملػتأَٔ؟ ص:4ط َػأي١

 ر العؾؿاء، مذهب أمحد، والشافعل أنَّ فقف الؽػارة، وطزاه ابـ قدامة ٕكث

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ  ڃ ڄ﴿واستدلقا بؼقلف تعاىل: 

 .[92الـساء:] ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ  چ

  :ڀ ڀ  ڀ ڀ﴿وقال الحسـ، ومالؽ: ٓ كػارة فقف: لؼقلف تعاىل 

انقٌل ، وسقاق أيات التل بعدها يف قتؾ الؿممـ. وهذا ﴾ٺ ٺ ٺ

، واهلل أطؾؿ.أقسب
(2)

 

ّْا، ؾٌٗ عًٝ٘ ص:5ط َػأي١ ٝ٘ا، أٚ فٓٛ  نؿاض٠؟ إشا نإ ايكاتٌ قب

  ،مذهب أمحد، والشافعل أنَّ طؾقفؿا الؽػارة يف مالفؿا: لعؿقم أية السابؼة

وٕنَّ هذا متعؾؼ بالؿال، أطـل تحرير الرقبة: فقجبت يف مالفؿا كالزكاة، 

 والديات.

 .وقال أبق حـقػة: ٓ كػارة طىل واحد مـفؿا: ٕهنا طبادة، ومها غقر مؽؾػقـ 

الؿال: فقجبت الؽػارة كغقرها مـ الحؼقق وُأجقب بلهنا طبادة متعؾؼة ب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (12/223.)الؿغـلاكظر:  (1)

  (11/621( )11/624.)البقان (12/224) الؿغـلاكظر:  (2)



 352  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
، وإن كاكت طبادات.الؿالقة

(1)
 

ّٓا يف زاض اؿطب. ص:6ط َػأي١  إٕ قتٌ َ َ

  بلن يؽقن أسقًرا يف صػفؿ، أو مؼقًؿا بقـفؿ باختقاره، فػقف الؽػارة: لؼقلف

 ﴾ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ     ڦ ڤ ڤ ڤ  ڤ ٹ﴿تعاىل: 

، وهذا مذهب الحـابؾة، والشافعقة.[92الـساء:]
(2)

 

 ْؿػ٘ خطأ، ؾٌٗ يف َاي٘ ايهؿاض٠؟َٔ قتٌ  ص:7ط َػأي١

  إشفر يف مذهب الحـابؾة، والشافعقة أنَّ الؽػارة واجبة يف مالف: لعؿقم

 أية.

  ح ذلؽ ابـ وذهب بعض الشافعقة، والحـابؾة إىل طدم وجقب الؽػارة، ورجَّ

، واستدل طىل ذلؽ بؼصة طامر بـ إكقع حقـ قتؾ كػسف خطل، ومل قدامة 

 رة.بؽػا يلمر الـبل 

إكََّؿا ُأِريَد بَِفا إَذا َقتََؾ َغقَْرُه،  ﴾ڀ ڀ  ڀ ڀ﴿ :وَقْقلف َتَعاَلك:  قال

َٓ َتِجُب فِقِف دَِيٌة: بَِدلِقِؾ ، ﴾ڇ ڇ  چ چ﴿بَِدلِقِؾ َقْقلِِف:  َوَقاتُِؾ َكْػِسِف 

َْكَقعِ  ْٕ ـِ ا هاَأْطَؾُؿ. َوَاهللُ ، َقتِْؾ َطامِِر ْب
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (11/625.)البقان (12/224 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (12/224.)الؿغـل (11/621 )البقاناكظر:  (2)

  (11/624.)البقان (12/225- )الؿغـلاكظر:  (3)



َٜأت  353 َباُب ايسِّ

 
ٌ تتعااسز ايهؿاااضات عًااِٝٗ، أّ  إشا تؿاااضى قااّٛ يف قتااٌ خطااإ ، ؾٗاا    ص:8ط َػأي١

 ٜؿرتنٕٛ يف نؿاض٠ ٚاسس٠؟

  أكثر أهؾ العؾؿ طىل تعدد الؽػارات، فؽؾ واحد تؾزمف الؽػارة، وهق ققل

 الحسـ، وطؽرمة، والـخعل، والثقري، وأصحاب الؿذاهب إربعة.

  وُكِؼؾ طـ أمحد رواية أنَّ طؾقفؿ كػارة واحدة، وهق ققل أبل بؽر، وُحؽل طـ

 .﴾ٺ ٺ ٺ﴿ؼقلف تعاىل: إوزاطل: ل

، وإكؿا وجبت لؼتؾ  ًٓ وُأجقب بلنَّ الؽػارة هفـا ٓتتبعض: ٕهنا مل تجب بد

 آدمل، فؽؿؾت يف حؼ كؾ واحد مـ الؿشتركقـ كالؼصاص.

، والصقم كقػ يحصؾ بف آشتراك، فػقف تخػقػ انصٌابهق  ًقٌل اجلًيٌز

هنؿ أكثر مـ القاحد، واهلل أطؾؿ.طىل الؼاتؾقـ مع أ
(1)

 

 ٌٖ ػب ايهؿاض٠ بكتٌ ايعُس؟ ص:9ط َػأي١

  أكثر أهؾ العؾؿ طىل أنَّ الؽػارة إكؿا تجب يف قتؾ الخطن، وأما قتؾ العؿد فال

تـػع فقف الؽػارة، ولقس فقف كػارة: ٕنَّ اهلل تعاىل أوجب الؽػارة يف قتؾ الخطن، 

ومل يقجبفا يف قتؾ العؿد، وهذا ققل مالؽ، وأمحد، وأبل ثقر، والثقري، 

 ي، وابـ الؿـذر.وأصحاب الرأ

  ومـفؿ مـ قال: فقف الؽػارة. وهق ققل الشافعل، وأمحد يف رواية، وُحؽل طـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (11/626.)البقان (12/226 )الؿغـلاكظر:  (1)



 354  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 الزهري: ٕكف إذا وجبت يف حؼ الؿخطئ: فالؿتعؿد مـ باب أوىل. 

بصاحب لـا قد  واستدلقا أيًضا بحديث واثؾة بـ إسؼع قال: أتقـا الـبل 

اهلل بؽؾ طضق مـفا طضًقا مـف مـ اطتؼقا طـف رقبة، يعتؼ »ُأوِجب بالؼتؾ، فؼال: 

( وغقره، وهق حديث ضعقػ، ضعػف اإلمام إلباين 3/471أخرجف أمحد ) «الـار

  يفالضعقػة (957.) 

، واهلل أطؾؿ.انقٌل األًلهق  ًانصحيح
(1)

 

 ٌٖ ػب ايهؿاض٠ بكتٌ ؾب٘ ايعُس؟ ص:11ط َػأي١

  مذهب الحـابؾة، والشافعقة وجقب ذلؽ: ٕنَّ الـبل يف قصة الؿرأتقـ 

 جعؾ الدية طىل العاقؾة: فؽاكت فقفا الؽػارة كذلؽ.

  ومذهب الحـػقة، والثقري، وربقعة أكف ٓ تجب الؽػارة إٓ يف الخطن: لمية

 السابؼة.

، واهلل أطؾؿ.ًانقٌل األًل أقسب
(2)

 

 نؿاض٠ ايكتٌ. ص:11ط َػأي١

أوجب اهلل طزوجؾ يف كػارة الؼتؾ طتؼ رقبة مممـة: فنن مل يجد فصقام شفريـ 

 متتابعقـ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (11/622.)نالبقا (12/226-227 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (11/622.)البقان (12/227-228 )الؿغـلاكظر:  (2)



َٜأت  355 َباُب ايسِّ

 
اختؾػ الػؼفاء فقؿا إذا مل يستطع الصقم، هؾ طؾقف اإلصعام، أم ٓ؟ طىل و

 ققلقـ، ومها وجفان يف مذهب أمحد، والشافعل:

 .مـفؿ مـ قال: طؾقف اإلصعام كؿا يف كػارة الظفار 

 ،ًانقٌل  ومـفؿ مـ قال: لقس طؾقف اإلصعام: ٕنَّ اهلل تعاىل مل يذكر اإلصعام

، واهلل أطؾؿ.األًل أقسب
(1)

 

 إثبات ايكتٌ بايؿٗٛز. ص:12ط َػأي١

  طامُة أهؾ العؾؿ طىل أكف ٓ يؼبؾ يف إثبات الؼتؾ أقؾ مـ شاهديـ طدلقـ، فال

يؼبؾ شفادة رجؾ وامرأتقـ، وٓ شفادة رجؾ مع يؿقـ الطالب: ٕنَّ هذا إمر 

 فقف إباحة الدم، وهق أشد مـ الحؼقق الؿالقة.

 :ققاًسا طىل رجؿ  وُكؼؾ طـ أمحد رواية أكف اشترط أربعة شفداء يف ذلؽ

 الزاين.

وُأجقب بلنَّ إربعة الشفداء إكؿا اشُتِرُصقا: لؽقكف زكك، ولذلؽ فنكف يشترط 

 فقف ذلؽ حتك يف حؼ البؽر مع أكف فقف الجؾد ٓ الرجؿ، واهلل أطؾؿ.

ما أوجب الؿال دون الؼصاص مـ الجـايات ُيؼبؾ فقف ققل رجؾ  تهبٌّ:

ذهب أمحد، والشافعل، واهلل أطؾؿ.يف م وامرأتقـ، أو ققل رجؾ ويؿقـ الطالب
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (11/627.)البقان (12/228 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (12/229.)الؿغـلاكظر:  (2)



 356  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
 َباُب َدِعَوى الدَِّو َوالَكَشاَمِة

ـِ َأبِل َحثَْؿَة  (0078) ـْ َسْفِؾ ْب ـَ  َط  ْب
ِ
ـْ ُكبََراِء َقْقمِِف َأنَّ َطبَْداهلل

ـْ ِرَجاٍل مِ َط

ـْ َجْفٍد َأَصاَبُفْؿ فَ 
ـَ َمْسُعقدٍ، َخَرَجا إَلك َخقْبََر مِ ُلتَِل ُمَحقَِّصُة َسْفٍؾ، َوُمَحقَِّصَة ْب

 ْخبِ َفلُ 
ِ
، َفَلَتك َيُفقَد َفَؼاَل: أَْكتُْؿ َواهلل ـٍ ـَ َسْفٍؾ َقْد ُقتَِؾ َوُصِرَح فِل َطقْ  ْب

ِ
َر أَنَّ َطبَْداهلل

ـُ َسْفٍؾ  ـِ ْب ْحَؿ َصُة َوَطبُْدالرَّ  َما َقتَْؾـَاُه، َفَلْقبََؾ ُهَق َوَأُخقُه ُحَقيِّ
ِ
َقتَْؾتُُؿقُه، َقاُلقا: َواهلل

 فَ 
ِ
، َفتََؽؾََّؿ  «َكبِّْر َكبِّْر »: ملسو هيلع هللا ىلصَذَهَب ُمَحقَِّصُة لِقَتََؽؾََّؿ، َفَؼاَل َرُسقُل اهلل ّـَ ُيِريُد السِّ

 
ِ
َصُة، ُثؿَّ َتَؽؾََّؿ ُمَحقَِّصُة، َفَؼاَل َرُسقُل اهلل إمَّا َأْن َيُدوا َصاِحَبُؽْؿ، َوإِمَّا َأْن »: ملسو هيلع هللا ىلصُحَقيِّ

َصَة، «َذُكقا بَِحْرٍب َيلْ   َما َقتَْؾـَاُه، َفَؼاَل لُِحَقيِّ
ِ
. َفَؽتََب إَلقِْفْؿ فِل َذلَِؽ، َفَؽتَبُقا: إكَّا َواهلل

ـِ َسْفٍؾ:  ـِ ْب ْحَؿ قَن َدَم َصاِحبُِؽْؿ؟»َوُمَحقَِّصَة، َوَطبِْدالرَّ  «َأَتْحؾُِػقَن َوَتْسَتِحؼُّ

، َقاَل:  َقاُلقا:   «ُفقُد؟َفَقْحؾُِػ َلُؽْؿ يَ »َٓ
ِ
، َفَقَداُه َرُسقُل اهلل ـَ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاُلقا: َلقُْسقا ُمْسؾِِؿق

ـْ ِطـِْدِه، َفبََعَث إَلقِْفْؿ مِاَئَة َكاَقٍة، َقاَل َسْفٌؾ: َفَؾَؼْد َرَكَضتْـِل مِـَْفا َكاَقٌة َحْؿَراءُ 
. مِ

َطَؾقِْف. ُمتََّػٌؼ 
(1)

 

(0081)  
ِ
ـَ إَْكَصاِر: َأنَّ َرُسقَل اهلل

ـْ َرُجٍؾ مِ َطَؾك َما َكاَكْت  َقرَّ الَؼَساَمةَ أَ  ملسو هيلع هللا ىلصَوَط

 
ِ
ـَ كَ  ملسو هيلع هللا ىلصَطَؾقِْف فِل الَجاِهؾِقَِّة َوَقَضك بَِفا َرُسقُل اهلل َطْقُه  اسٍ َبقْ ـَ إَْكَصاِر فِل َقتِقٍؾ ادَّ

مِ

َرَواُه ُمْسؾٌِؿ.. َطَؾك القَُفقدِ 
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 6( )1669(، ومسؾؿ )7192أخرجف البخاري ) (1)

 (. 1675أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (2)



١ََٔ َٚايَكَػا  ِّ ٣َٛ ايٖس  357 َباُب َزِع

 
 نيحكام املستفادة من احلديثاملسائل واأل

 الكسامة:

هل مصدر: أَقَسَؿ َقَسًؿا، وَقَساَمة، ومعـاه: َحَؾَػ َحؾًِػا، والؿراد بف هفـا اسؿ 

 لأليؿان الؿؽررة يف دطقى الؼتؾ. هذا ققل الػؼفاء.

قا باسؿ الؿصدر ، وقال بعض أهؾ  الؾغة: إهنا اسؿ لؾؼقم الذيـ يحؾػقن، ُسؿ 

يث الباب.وإصؾ يف الؼسامة حد
(1)

 

 ايكها٤ بايكػا١َ. ص:1ط َػأي١

  ذهب أكثر العؾؿاء إىل الؼضاء بالؼسامة، حتك قال الؼاضل طقاض هذا :

ـٌ مـ أركان  الحديث أصٌؾ مـ أصقل الشرع، وقاطدة مـ ققاطد إحؽام، ورك

مصالح العباد، وبف أخذ كافة إئؿة والسؾػ مـ الصحابة، والتابعقـ، وطؾؿاء 

ـ الحجازيقـ، والشامققـ، والؽقفققـ، وإن اختؾػقا يف إمة، وفؼفاء إمصار م

 صقرة إخذ بف.

 وحجتفؿ يف ذلؽ حديث الباب.

  ،وقال بعض أهؾ العؾؿ: ٓ يعؿؾ بالؼسامة. وهق ققل سامل، وأبل قالبة

والـخعل، والحؽؿ بـ طتقبة، وسؾقؿان بـ يسار، وقتادة، وهق ققل طؿر بـ 

 قل إول، وإلقف يؿقؾ البخاري.طبدالعزيز الذي أخذ بف بعد ققلف بالؼ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (12/188.)الؿغـلاكظر:  (1)



 358  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

لق ُيعطك الـاس بدطقاهؿ ٓدَّطك »واستدلقا طىل ذلؽ بحديث ابـ طباس:  

البقـة »، ويف رواية: «رجال دماء ُأكاس وأمقاهلؿ، ولؽـ القؿقـ طؾك الؿدطك طؾقف

ِطل، والقؿقـ طؾك مـ أكؽر  .«طؾك الؿدَّ

قان طدم التعارض يف ب- (2/312 )أطالم الؿققعقـيف   قال ابً القيه

َٓ ُيْعَطك َأَحٌد : -بقـ الحديثقـ َوَالَِّذي َشَرَع اْلُحْؽَؿ بِاْلَؼَساَمِة ُهَق الَِّذي َشَرَع َأْن 

ـْ ِطـِْد اهللـبَِدْطَقاُه الْ 
ـِ َحؼ  مِ َْمَرْي ْٕ َدةِ، َوكاَِل ا َٓ اْختاَِلَف فِقِف، َوَلْؿ ُيْعَط فِل ُؿَجرَّ  ،

دِ  َٓ  اْلَؼَساَمِة بُِؿَجرَّ ـْ َبَفَرْت ِحْؽَؿُة َشْرِطِف اْلُعُؼقَل َأْن  ْطَقى، َوَكقَْػ َيؾِقُؼ بَِؿ الدَّ

ـْ َأَراكٍ ـُيْعطَِل الْ 
دِ َدْطَقاُه ُطقًدا مِ ِطل بُِؿَجرَّ َدةٍ َدَم َأِخقِف  ،ُؿدَّ ُثؿَّ ُيْعطِقف بَِدْطَقى ُمَجرَّ

لِقِؾ اـالْ  ِـّ ِصْدُقُف َفْقَق ُؿْسؾِِؿ؟ َوإِكََّؿا َأْطَطاُه َذلَِؽ بِالدَّ لظَّاِهِر الَِّذي َيْغؾُِب َطَؾك الظَّ

، َوُهَق الؾََّقُث  ـِ اِهَدْي  اْلَعُدوِّ  ،َواْلَعَداَوةُ  ،َتْغؾِقِب الشَّ
ـْ ُوُجقدِ

َواْلَؼِريـَُة الظَّاِهَرُة مِ

بََب بِاْستِ  اِرُع اْلَحؽِقُؿ َهَذا السَّ ى الشَّ ِه، َفَؼقَّ ًٓ فِل َبقِْت َطُدوِّ ـْ َمْؼتُق
ـَ مِ ْحاَلِف َخْؿِسق

َػاُقُفْؿ ُكؾ ُفْؿ َطَؾك َرْمِل اْلبَِريِء بِ  ـَ َيبُْعُد أَْو َيْستَِحقُؾ اتِّ ِذي َلقَْس مِـُْف  مٍ دَأْولِقَاِء اْلَؼتِقِؾ الَّ

َٓ َيُؽقُن فِقِفْؿ َرُجٌؾ َرِشقٌد ُيَراقُِب اهللَ  ،بَِسبِقؾٍ   .؟َو

َواْلُحْؽُؿ بِتَْحؾِقِػ اْلَعُدوِّ  ،اَلِء َهَذا اْلُحْؽؿُ َوَلْق ُطِرَض َطَؾك َجِؿقِع اْلُعؼَ  قال:

ـَ  :الَِّذي ُوِجَد اْلَؼتِقُؾ فِل َداِرِه بَِلكَُّف َما َقتََؾفُ  ـْ اْلَعْدِل َكَؿا َبقْ
َلَرَأْوا َأنَّ َما َبقْـَُفَؿا مِ

َْرضِ  ْٕ َؿاِء َوا  .السَّ

ـْ َقاتِؾِ  ِة َط ـْ ُوِجَد فِل َداِرهِ  :َلَؼاَل  :َهَذا َوَلْق ُسئَِؾ ُكؾ  َسؾِقِؿ اْلَحاسَّ ِذي  .َم َوَالَّ

ـٍ ُمَؾطََّخٍة  ق ُه َهاِرٌب بِِسؽِّ ُط فِل َدمِِف َوَطُدو  َيْؼِضل مِـُْف اْلَعَجُب أَْن ُيَرى َقتِقٌؾ َيتََشحَّ
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مِ  ُم َذلَِؽ َطَؾك َما َقتََؾُف َوُيَخؾِّل َس  َفقَْستَْحؾُِػُف بَِاهلل .َوُيَؼاُل: اْلَؼْقُل َقْقُلفُ  ،بِالدَّ بِقَؾُف، َوُيَؼدَّ

َْحَؽامِ  ْٕ ـِ ا َوَأْلَصِؼَفا بِاْلُعُؼقِل َواْلِػَطِر، الَِّذي َلْق اتََّػَؼْت اْلُعَؼاَلُء َلْؿ  ،َوَأْطَدلَِفا ،َأْحَس

َٓ لِِؿثْؾِِف. ـَ مِـُْف، َبْؾ َو َْحَس
ِ
 َيْفتَُدوا ٕ

ـَ  ـَُف اْلُحْؽُؿ بِاْلَؼَساَمةِ  َوَأْي َٓ  َما َتَضؿَّ ـْ  ـَُف َتْحؾِقُػ َم َماِء إَلك َما َتَضؿَّ ـْ ِحْػِظ الدِّ
مِ

تِل ُتِػقُد اْلَؼْطَع َأكَُّف اْلَجاكِل؟ ـِ الَّ  ُيَشؽ  َمَع اْلَؼَرائِ

َٓ ُيَعاِرُض اْلَؼَساَمَة بَِقْجٍف: َفنِكَُّف  «َلْق ُيْعَطك الـَّاُس بَِدْطَقاُهؿْ » :ملسو هيلع هللا ىلصَوَقْقُلُف  قال:

َدةٍ إكََّؿا َكَػك اإْلِ  ـَ َطَؾك الْ »َوَقْقُلُف: ، ْطَطاَء بَِدْطَقى ُمَجرَّ َـّ اْلَقِؿق
َطك َطَؾْقفِ ـَوَلؽِ ُهَق  «ُؿدَّ

قَرةِ   الص 
َٓ َتُؽقُن َمَع الْ  ،فِل مِثِْؾ َهِذهِ ْطَقىـَحقُْث  ُد الدَّ َّٓ ُمَجرَّ ِطل إ  ه.اُؿدَّ

طك لق ُيع»بعد أن ذكر حديث: - (6/325 )هتذيب الســيف  وقال 

: ففذا إكؿا يدل طىل أكف ٓ ُيعطك أحد بؿجرد دطقاه دَم رجٍؾ - «الـاس بدطقاهؿ...

وٓ مالف، وأما يف الؼسامة: فؾؿ يعط إولقاء بؿجرد دطقاهؿ، بؾ بالبقـة، وهل 

ضفقر الؾقث، وأيؿان مخسقـ، ٓ بؿجرد الدطقى، وضفقر الؾقث، وحؾػ 

همخسقـ: بقـة بؿـزلة الشفادة، وأققى.ا
(1)

 

الؾقث هل قرائـ تجعؾ الشخص يغؾب طىل ضـف أنَّ ذلؽ حصؾ مـف  هبٌّ:ت

الؼتؾ، وربؿا قالقا: شبفة يغؾب طىل الظـ الحؽؿ هبا.
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 البداية (34/154-155 )الػتاوى (12/252- )الؿغـل (6899 )لػتحاواكظر:  (1)

(4/263.) 

(2) الػتاوى (34/154 )الػتح (6899.) 



 365  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
ِٛخ، ٚايؿب١ٗ. ص:2ط َػأي١  بعض ايكٛض اييت حيكٌ ؾٝٗا ايً

  ،مـفا: أن يؼقل الؿؼتقل طـد مقتف: دمل طـد فالن. قال بذلؽ مالؽ

 والؾقث، وخالػفؿا الجؿفقر.

 فد مـ ٓ يؽؿؾ الـصاب بشفادتف، كالقاحد، والجؿاطة غقر ومـفا: أن يش

 العدول. قال بذلؽ مالؽ، والؾقث، والشافعل، وأمحد يف رواية.

  ،ومـفا: أن تؼتتؾ صائػتان، فققجد بقـفؿا قتقؾ، فػقف الؼسامة طـد الجؿفقر

ويف رواية طـ مالؽ: تختص الؼسامة بالطائػة التل لقس هق مـفا إٓ إن كان 

 ا: فعىل الطائػتقـ.مـ غقرمه

  ،ومـفا: أن يقجد الؿؼتقل مرمقًّا يف قرية، أو قبقؾة. فنن كان بقـفؿ طداوة

وحروب: ثبتت الؼسامة طـد أهؾ العؾؿ يف ذلؽ، واختؾػقا فقؿا إذا مل تؽـ 

طداوة، فالجؿفقر طىل طدم إثباهتا، وأثبتفا أبق حـقػة، والثقري، 

يؽقن فقف جراح، ومل يشترصف  وإوزاطل، واشترط الثقري، وإوزاطل أن

.ًانصحيح قٌل اجلًيٌزالحـػقة. 
(1)

 

 ايسع٣ٛ ع٢ً ق١ً، أٚ قب١ًٝ بسٕٚ تعٝني أسس َِٓٗ. ص:3ط َػأي١

  مذهب أمحد، الشافعل أنَّ الدطقى ٓ تسؿع إٓ يف حؼ معقـ، وأما طىل

تؼسؿقن طؾك رجؾ مـفؿ: »: الجؿع فال تسؿع، واستدلقا طىل ذلؽ بؼقلف 

 .«فقدفع إلقؽؿ برمتف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 البداية (12/193-195( )12/189( )12/257 )الؿغـل (6899 )الػتحاكظر:  (1)

(4/267-268.) 
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 قال أبق حـقػة: تسؿع الدطقى، وُيستحؾػ مخسقن مـفؿ: ٕنَّ إكصار و

 دطقاهؿ. ادطقا الؼتؾ طىل يفقد خقبر، ومل يعقـقا الؼاتؾ، فسؿع رسقل اهلل 

وُيجاب طـ ذلؽ بلكف مل يؿؽـفؿ مـ إيؿان طىل التعؿقؿ، وإكؿا أمرهؿ أن 

 محد، والشافعل.يحؾػقا طىل معقـ كؿا يف الرواية الؿتؼدمة: فالصحقح ققل أ

، فقبرئ الؼبقؾة، أو الؼرية ويبؼك أنَّ الؼاضل يصـع كؿا صـع رسقل اهلل 

ـًا»بخؿسقـ يؿقـًا كؿا قال يف الحديث:  : فنن حؾػقا: «فتبرئؽؿ هيقد بخؿسقـ يؿق

ُقضل طؾقفؿ بالدية، واهلل أطؾؿ. برئقا، وإن مل يحؾػقا وكؽؾقا:
(1)

 

ِٛ ص:4ط َػأي١  خ؟إشا اٗزٔعٞ ع٢ً ؾدل ايكتٌ بسٕٚ َي

  إذا كاكت الدطقى بدون لْقث: فؾقس لفا حؽؿ الؼسامة طـد طامة أهؾ

العؾؿ، بؾ تؽقن مـ الدطاوى التل دل طؾقفا حديث ابـ طباس، ويحؾػ 

 الؿدطك طؾقف إن مل تقجد بقـة طىل الصحقح. وهق ققل الشافعل، وأمحد يف رواية.

 قز بذلف، وطـ أمحد رواية: ٓ يحؾػ الؿدطك طؾقف: ٕهنا دطقى فقؿا ٓ يج

فال حؾػ فقفا كالحدود، وٕهنا دطقى ٓ يؼضك فقفا بالـؽقل، فال حؾػ فقفا 

 كالحدود.

 .: لحديث ابـ طباس ًانصحيح انقٌل األًل

  وطؾقف يف ذلؽ يؿقـ واحدة طىل الصحقح يف مذهب أمحد، وهق ققل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (6898.)الػتح (12/195 )الؿغـلاكظر:  (1)



 362  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 لؾشافعل. 

 .وطـ أمحد رواية أنَّ فقف مخسقـ يؿقـًا، وهق ققٌل لؾشافعل 

.انقٌل األًلًانصحيح 
(1)

 

 إشا أب٢ املٖسَع٢ عًٝ٘ إٔ حيًـ؟ ص:5ط َػأي١

  ،مذهب الحـابؾة أنَّ الـؽقل ٓ يقجب طؾقف الحد: ٕنَّ الؼتؾ مل يثبت ببقـة

وٓ إقرار: ومل يعضده لْقث: فؾؿ يجب الؼصاص كؿا لق مل يـؽؾ، وٓ يصح 

 يشرع إلحاق إيؿان مع الـؽقل ببقـة، وٓ إقرار: ٕهنا أضعػ مـفا، بدلقؾ أكف ٓ

ًٓ طـفؿا، والبدل أضعػ مـ الؿبدل.  إٓ طـد طدمفا: فقؽقن بد

  ومذهب الشافعقة أنَّ القؿقـ ُتَرد  طـد الـؽقل طىل الؿدطل، فقحؾػ مخسقـ

يؿقـًا، ويستحؼ الؼصاص إن كان طؿًدا، أو الدية إن كان خطًل: ٕنَّ الـؽقل مع 

 حؾػ الؿدطل كالبقـة، أو اإلقرار.

، واهلل أطؾؿ، وهق ققل الحـػقة.سبًقٌل احلناتهح أق
(2)

 

ِٛخ إٔ ٜهٕٛ بايكتٌٝ أثط ايكتٌ؟ ص:6ط َػأي١  ٌٖ ٜؿرتط يف ايً

  مذهب أمحد، ومالؽ، والشافعل طدم اشتراط ذلؽ: ٕنَّ الؼتؾ يحصؾ بؿا

ٓ أثر لف، كغؿ القجف، والخـؼ، والعصر لؾخصقتقـ، وضربة الػماد: وٕنَّ ما بف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (12/191.)الؿغـلاكظر:  (1)

  (6899.)الػتح (12/192 )الؿغـلاكظر:  (2)
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 ف، أو يؼتؾ كػسف.أثر قد يؿقت حتػ أكػف: لسؼطتف، أو صرط

  ومذهب أبل حـقػة، والثقري، ومحاد، وأمحد يف رواية أكف يشترط ذلؽ: ٕكف

 إذا مل يؽـ بف أثر فقحتؿؾ أكف مات حتػ أكػف.

، واهلل أطؾؿ.ًانقٌل األًل أقٌٍ
(1)

 

 ٜؿرتط يف ايكػا١َ اتؿام أٚيٝا٤ ايسع٣ٛ. ص:7ط َػأي١

دم تؽذيب يشترط يف الؼسامة اتػاق أولقاء الدطقى يف تعققـ الؼاتؾ، وط

أحدمها أخر.
(2)

 

 إشا اغتشكت ايكػا١َ، ؾُٔ ٜبسأ باألميإ؟ ص:8ط َػأي١

  :طقن، فقحؾػقن مخسقـ يؿقـًا أكثر أهؾ العؾؿ طىل أنَّ إيؿان يبدأ هبا الؿدَّ

َطك طؾقفؿ مخسقـ يؿقـًا  فنن حؾػقا: استحؼقا، وإن مل يحؾػقا: استحؾػ الؿدَّ

ومالؽ، وأمحد، والشافعل وبرئقا، وهق ققل يحقك بـ سعقد، وربقعة، والؾقث، 

 وغقرهؿ، واستدلقا بحديث الباب.

  طك طؾقفؿ. وجاءت رواية تدل طىل ذلؽ، وهل غقر وقال الحسـ: يبدأ الؿدَّ

 محػقضة.

  وقال الشعبل، والـخعل، والثقري، وأصحاب الرأي: يستحؾػ مخسقن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (12/197.)الؿغـلاكظر:  (1)

  (12/197-.)الؿغـلاكظر:  (2)



 364  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

أكف قضك بذلؽ،  رجاًل مـ أهؾ الؿحؾة، ويغرمقن الدية: ٕكف كؼؾ طـ طؿر  

 ضعقٌػ ٓ يثبت. ثر طـ طؿر وإ

، واهلل أطؾؿ.انقٌل األًلهق  ًانصحيح
(1)

 

إشا سًاااـ األٚيٝاااا٤، ٖاااٌ ٜػاااتشكٕٛ ايكاااٛز إشا ناْااات اؾٓاٜااا١      ص:9ط َػأي١

 عُّسا؟

  مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ طىل استحؼاق الؼقد بذلؽ، صحَّ ذلؽ طـ ابـ الزبقر كؿا يف

مصـػ ابـ أبل شقبة (9/387وهق ققل مالؽ، وأبل ثقر، وأمح ،) د، والشافعل يف

 ققل، وابـ الؿـذر، وهق اختقار شقخ اإلسالم، وابـ الؼقؿ رمحة اهلل طؾقفؿا.

يؼسؿ مخسقن مـؽؿ طؾك رجؾ مـفؿ: فقدفع »واستدلقا طىل ذلؽ بحديث: 

وتستحؼقن »، والرمة: الحبؾ الذي يربط بف مـ طؾقف الؼقد، ويف لػظ: «إلقؽؿ برمتف

دم الؼتقؾ ثابت لفؿ قبؾ إيؿان، والرواية أراد دم الؼاتؾ: ٕنَّ  «دم صاحبؽؿ

 .الصحقحقـوالثاكقة يف  مسؾؿإوىل يف 

 ومـفؿ مـ قال: إكؿا يستحؼقن الدية فؼط. ُكِؼؾ طـ طؿر، وابـ طباس
(2)

، ومل 

يثبت طـفؿا، وهق ققل الحسـ، وإسحاق، والشافعل يف ققٍل: لحديث الباب: 

 .«ا َأْن َيْلَذُكقا بَِحْرٍب إمَّا َأْن َيُدوا َصاِحَبُؽْؿ، َوإِمَّ »

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/124.)البقفؼل (12/252 )الؿغـلاكظر:  (1)

، ( بنسـاد مـؼطع، وأما أثر ابـ طباس 9/387، فلخرجف ابـ أبل شقبة )أما أثر طؿر  (2)

 (، ويف إسـاده: إبراهقؿ بـ أبل يحقك وهق كذاب.42-15/41طبدالرزاق ) فلخرجف



١ََٔ َٚايَكَػا  ِّ ٣َٛ ايٖس  365 َباُب َزِع

إىل ضاهر إحاديث، واهلل أطؾؿ، والؾػظ الذي ذكروا ٓ  ًانقٌل األًل أقسب 

الؿتؼدمة لؿـ تلمؾ، واهلل أطؾؿ. يـايف إلػاظ
(1)

 

 إشا أب٢ املسعٕٛ إٔ حيًؿٛا؟ ص:11ط َػأي١

  َطك طؾقفؿ، فقحؾػقن مخسقـ أكثر أهؾ العؾؿ طىل أنَّ إيؿان ترجع طىل الؿدَّ

ؿ ما قتؾقا، وٓ طؾؿقا مـ قتؾ: فنن حؾػقا: برئقا، وإن مل يحؾػقا: يؿقـًا أهن

تحؿؾقا الدية، وهذا ققل يحقك بـ سعقد، وربقعة، وأبل الزكاد، ومالؽ، 

ـًا»والؾقث، والشافعل، وأبل ثقر: لحديث الباب:   .«فتبرئؽؿ هيقد بخؿسقـ يؿق

 وذهب بعضفؿ إىل أهنؿ يحؾػقن، ويغرمقن الدية، وهق ققل أصحاب 

 مصـػ طبدالرزاقكؿا يف  الرأي، ورواية طـ أمحد، وُكِؼؾ طـ طؿر 

 ( بسـد ضعقػ.15/35)

واهلل أطؾؿ، وهق ترجقح شقخ اإلسالم، وابـ الؼقؿ رمحة  ًانقٌل األًل أقسب

اهلل طؾقفؿا.
(2)

 

 إشا اَتٓع املٖسَع٢ عًِٝٗ َٔ ايُٝني؟ ص:11ط َػأي١

 ـقػة.طـ أمحد رواية أهنؿ يحبسقا حتك يحؾػقا، وهق ققل أبل ح 

 .وإشفر يف مذهب أمحد أهنؿ ٓ يحبسقن، وأنَّ اإلمام يؾزمفؿ بالدية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (12/293( )6898.)الػتح (12/254 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (12/255.)الؿغـلاكظر:  (2)



 366  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
، وهق ققل الجؿفقر كؿا تؼدم.انصحيحهق وهذا 

(1)
 

 َٔ ِٖ األٚيٝا٤ ايصٜٔ حيًؿٕٛ؟ ص:12ط َػأي١

  مـفؿ مـ قال: هؿ العصبة وارًثا، أو غقر وارث. وهذا ققل مالؽ، وأمحد يف

ف، وقال:  خاصب طبدالرمحـ بـ سفؾ، رواية: ٕنَّ الـبل  حيؾػ  »وبـل طؿِّ

، قالقا: فنن مل يقجد مخسقن مـ كسبف: «مخسقن رجًَل مـؽؿ طؾك رجؾ مـفؿ...

 ُردَِّت إيؿان طؾقفؿ.

  ومـفؿ مـ قال: هؿ القرثة، طصبة أو غقر طصبة. وهذا ققل الشافعل، وأمحد

يف رواية: ٕهنؿ هؿ الذيـ يستحؼقن الدية لق كاكت دية، وهؿ الذيـ يعػقن طـ 

 .أطؾؿ ، واهللاألقسب، وهق الؼقد إىل الدية، وهذا ضاهر اختقار الشقخ ابـ طثقؿقـ 

ه: وإن ُوِجد مخسقن: فالبد مـ أن يحؾػ الخؿسقن.ا قال ابً القيه
(2)

 

 ٌٖ ٜسخٌ ايكيب يف ايكػا١َ؟ ص:13ط َػأي١

ـَ  (12/258 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة بْقَاُن َفاَل ِخاَلَف َبقْ ا الصِّ َأمَّ

َنَّ َأْهِؾ ا
ِ
ًطك َطَؾقِْفْؿ: ٕ َْولِقَاِء، َأْو ُمدَّ ْٕ ـْ ا

َٓ ُيْؼِسُؿقَن، َسَقاٌء َكاُكقا مِ ْلِعْؾؿ أَكَُّفْؿ 

ٌة، َوَلْق َأَقرَّ َطَؾك َكْػِسفِ  َٓ َيثْبُُت بَِؼْقلِِف ُحجَّ بِل   ٌة لِْؾَحالِِػ، َوالصَّ َْيَؿاَن ُحجَّ ْٕ َلْؿ  :ا

َٓ ُيْؼبََؾ قَ   ه.اْقُلُف فِل َحؼِّ َغقِْرهِ َأْوَلكُيْؼبَْؾ، َفأَلَْن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (12/256.)الؿغـلاكظر:  (1)

  (5/12.)زاد الؿعاد الشرح الؿؿتع (12/215- )الؿغـلاكظر:  (2)



١ََٔ َٚايَكَػا  ِّ ٣َٛ ايٖس  367 َباُب َزِع

 
 ٌٖ ٜسخٌ ايٓػا٤ يف ايكػا١َ؟ ص:14ط َػأي١

طك طؾقفؿ الؼتؾ: فتشرع الؼسامة يف حؼفا: ٕهنا  أما إن كاكت الؿرأة مـ الؿدَّ

 لتبرئة كػسفا.

  وأما إن كاكت مـ الؿدطقـ: فجؿاطٌة مـ أهؾ العؾؿ طىل أهنا ٓ تدخؾ يف

، وإوزاطل، وأمحد: ٕنَّ شفادة الؼسامة، وهق ققل ربقعة، والثقري، والؾقث

 الـساء ٓ تؼبؾ يف الؼتؾ والحدود: فال يمخذ بقؿقـفا.

 َطك خطًل،  نَّ وذهب مالؽ إىل أ الؿرأة تدخؾ يف الؼسامة إن كان الؼتؾ الؿدَّ

 وٓ تدخؾ يف العؿد: ٕنَّ الخطل مقجبف الؿال، والعؿد يجب بف الؼصاص.

 ٕهنا مـ القارثقـ، ويدخؾ مجقع وقال الشافعل: تدخؾ الـساء يف الؼسامة :

 القرثة البالغقـ.

يؼسؿ مخسقن رجًَل  »بالحديث:  -انصحيحهق و- انقٌل األًلواستدل أهؾ 

.«مـؽؿ طؾك رجؾ مـفؿ
(1)

 

ٝ٘ا؟ ص:15ط َػأي١ ِّ  إٕ نإ املكتٍٛ ناؾّطا ٔش

  طك طؾقفؿ كػاًرا أيًضا، فػقف الؼسامة طـد أهؾ العؾؿ، وهق ققل إن كان الؿدَّ

 ٕربعة وغقرهؿ مـ الػؼفاء.أصحاب الؿذاهب ا

طك طؾقفؿ مـ الؿسؾؿقـ.  وإن كان الؿدَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (12/258.)ـلالؿغاكظر:  (1)



 368  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

   ،فؿذهب مالؽ، والحـابؾة أكف ٓ قسامة يف ذلؽ: ٕهنؿ ٓ يستحؼقن الَؼَقد

 وٕهنؿ ققٌم كػار ٓ يممـ مـفؿ الؽذب والحؾػ طؾقف.

  :ومـفؿ مـ أجاز الؼسامة يف ذلؽ، وهق ققل الشافعل، ومجاطة مـ الحـابؾة

، واهلل أطؾؿ.انقٌل أقسبحؼقن الدية إذ مل يؽـ ققد. وهذا ٕهنؿ يست
(1)

 

 إٕ نإ املكتٍٛ عبّسا؟ ص:16ط َػأي١

  ،طك طؾقف طبًدا مثؾف، فػقف الؼسامة طـد إكثر، وهق مذهب أمحد إن كان الؿدَّ

 والشافعل، وأصحاب الرأي: ٕكف يستحؼ بف الؼقد بال خالف.

 ف كحؽؿ البفقؿة، وذهب بعضفؿ إىل طدم الؼسامة: ٕنَّ العبد مال: فحؽؿ

 وهذا ققل الزهري، ومالؽ، والثقري، وإوزاطل.

 وُأجقب طؾقفؿ بلنَّ البفقؿة ٓ قصاص يف قتؾفا، ولقست معصقمة الدم.

، واهلل أطؾؿ.انصحيح انقٌل األًلً
(2)

 

  ا: فال قسامة طـد مالؽ، ومـ ذكر معف يف الؿسللة َطك طؾقف حرًّ وإن كان الؿدَّ

 حـابؾة: ٕكف ٓ ُيؼاد بف طـدهؿ.السابؼة، وهق ققل بعض ال

  ،وذهب بعضفؿ إىل أنَّ فقف الؼسامة، وهق ققل الشافعل، وأصحاب الرأي

 وبعض الحـابؾة: ٕكف َقتُْؾ آَدمِلٍّ يقجب الؽػارة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (12/215.)الؿغـلاكظر:  (1)

  (12/215.)الؿغـلاكظر:  (2)



١ََٔ َٚايَكَػا  ِّ ٣َٛ ايٖس  369 َباُب َزِع

فانصحيح ثثٌخ انقسايح وهق يقجب الؼصاص طىل الصحقح كؿا تؼدم:  ُ :قهد 

، واهلل أطؾؿ.يف ذنك
(1)

 

 طٚح ٚاألعها٤؟ٌٖ تجبت ايكػا١َ ع٢ً اؾ ص:17ط َػأي١

َٓ َقَساَمَة فِقَؿا ُدوَن الـَّْػِس  (12/217 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة َو

َْصَراِف َواْلَجَقاِرِح  ْٕ ـْ ا
َٓ ، مِ ـْ َقاَل:  ـَ َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ فِل َهَذا ِخاَلًفا، َومِؿَّ َٓ َأْطَؾُؿ َبقْ َو

َنَّ اْلَؼَساَمَة َتثْبُُت فِل َمالٌِؽ، َوَأُبق َحـِقَػَة، وَ  َقَساَمَة فِل َذلَِؽ 
ِ
: َوَذلَِؽ ٕ افِِعل  الشَّ

َكََّفا َتثُْبُت َحقُْث َكاَن 
ِ
اَرةِ: َوٕ َْصَراِف، َكاْلَؽػَّ ْٕ ْت بَِفا ُدوَن ا الـَّْػِس لُِحْرَمتَِفا، َفاْختَصَّ

ـُ َقاتِ ـالْ  ـْ َكْػِسِف، َوَتْعقِق َٓ ُيْؿؽِـُُف التَّْعبِقُر َط ـْ ُقطَِع َصَرُفُف، ُيْؿؽِـُُف َؿْجـِل  َطَؾقِْف  ؾِِف، َوَم

ْطَقى فِل َسائِِر اْلُحُؼقِق، َواْلبَقِّـَُة َطَؾك  ْطَقى فِقِف ُحْؽُؿ الدَّ َذلَِؽ، َوُحْؽُؿ الدَّ

َٓ َقَساَمَة فِقَفا، َفاَل ـالْ  َكََّفا َدْطَقى 
ِ
ـْ أَْكَؽَر َيِؿقـًا َواِحَدًة: َوٕ ـُ َطَؾك َم ِطل، َواْلقَِؿق ُؿدَّ

ْطَقى فِل الْ تُ   هاَؿاِل.ـَغؾَُّظ بِاْلَعَددِ، َكالدَّ

 إشا اٗزٔعٞ ايكتٌ ع٢ً ثالث١ اؾرتنٛا ؾٝ٘؟ ص:18ط َػأي١

  مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ يؼقلقن: ٓ يستحؼ بالؼسامة أكثر مـ قتؾ واحد. وهق

يؼسؿ مخسقن »ققل الزهري، ومالؽ، والحـابؾة، وبعض الشافعقة: لؾحديث: 

 .«رجًَل مـؽؿ طؾك رجؾ مـفؿ

 أبق ثقر، ومجاطٌة مـ الشافعقة إىل أكف يستحؼ هبا قتؾ الجؿاطة: ٕهنا  وذهب

، انقٌل أقسبة، وهذا مقجبة لؾؼقد، فاستقى فقفا القاحد والجؿاطة كالبقـ

.أطؾؿ واهلل
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (12/215.)الؿغـلاكظر:  (1)

  (12/218.)الؿغـلاكظر:  (2)



 375  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 

ٍِِل الَبِػِي  َباُب ِقَتاِل َأ

ـِ ُطَؿَر  (0080) ـِ اْب   َط
ِ
ـَا السِّ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ـْ َحَؿَؾ َطَؾْق  ََلَح َم

. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.«َفَؾْقَس ِمـَّا
(1)

 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (0081) ـِ الـَّبِلِّ  َوَط ـِ الطَّاَطةِ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَط ـْ َخَرَج َط ، َوَفاَرَق َم

. أَْخَرَجُف ُمْسؾٌِؿ.«قَتُتُف ِمقَتٌة َجاِهؾِقَّةٌ الَجاَمَطَة، َوَماَت َفؿِ 
(2)

 

ـْ ُأمِّ َسَؾَؿَة  (0082)   َوَط
ِ
ًرا الِػَئُة »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَلْت: َقاَل َرُسقُل اهلل َتْؼُتُؾ َطامَّ

. َرَواُه ُمْسؾٌِؿ.«الَباِغَقةُ 
(3)

 

ـِ ُطَؿَر  (0083) ـِ اْب  َقاَل  َوَط
ِ
ـَ ُأمِّ َطْبدٍ »: ملسو هيلع هللا ىلص: َقاَل َرُسقُل اهلل ، َهْؾ َتْدِري َيا ابْ

ـْ َهِذِه إُمَِّة؟ ـْ بََغك ِم َٓ ُيْجَفُز » َقاَل: اهلُل َوَرُسقُلُف َأْطَؾُؿ، َقاَل: «َكْقَػ ُحْؽُؿ اهللِ فِقَؿ

َٓ ُيؼْ  َٓ ُيْؼَسُؿ َفْقُمَهاَطَؾك َجرحِيَِفا، َو َٓ ُيْطَؾُب َهاِربَُفا، َو اُر «َتُؾ َأِسقُرَها، َو . َرَواُه البَزَّ

ـَ  َنَّ فِل إْسـَادِِه َكْقَثَر ْب
ِ
َحُف َفَقِهَؿ: ٕ .َحؽِقٍؿ، َوُهَق َمتُْروكٌ  َوالَحاكُِؿ، َوَصحَّ

(4)
 

ـْ ُصُرٍق َكْحُقُه َمْقُققًفا. َأْخَرَجفُ  (0084)
ـْ َطِؾلٍّ مِ ـُ َأبِل َشْقَبَة َوالَحاِكُؿ. َوَصحَّ َط اْب

(5)
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 98(، ومسؾؿ )6874أخرجف البخاري ) (1)

 (. 1848أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (2)

 (. 73( )2916أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (3)

(، ويف إسـاده 2/155(، والحاكؿ )1849) كشػ إستاربزار كؿا يف . أخرجف النعٝـ د٘سا (4)

 العؾة التل ذكرها الحافظ. 

  =(، وكذا البقفؼل 2/155(، والحاكؿ )15/263. أخرجف ابـ أبل شقبة )قشٝض بططق٘ (5)



ِٞ ٌِ ايَبِػ ِٖ ٍِ َأ  371 َباُب ٔقَتا

 
ـِ ُشَرْيٍح  (0085) ـْ َطْرَفَجَة ْب  َقاَل  َوَط

ِ
ـْ »َيُؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلص: َسِؿْعت َرُسقَل اهلل َم

َق َجاَمَطَتُؽْؿ َفاْقُتُؾقهُ  َأَتاُكْؿ َوَأْمُرُكْؿ َجِؿقٌع  َرَجُف ُمْسؾٌِؿ.. َأْخ «ُيرِيُد َأْن ُيَػرِّ
(1)

 

 حاديثاملسائل واألحكام املستفادة من األ

 تعسيف البػي:

اْلبَْغُل: مصدر َبَغك يبغل بغقًا، وهق التعدي طىل الغقر، والظؾؿ، والعدول طـ 

الحؼ، ولف معان أخرى، والؿؼصقد بف هـا التعدي طىل حؼ إمام الؿسؾؿقـ يف 

 الخروج طـ صاطتف.

 قتاٍ ايُبػا٠. ص:1ط َػأي١

 اة مشروٌع يف الؽتاب، والسـة، واإلمجاع.قتال البغ

 ںڻ ں ڱ ڱ ڱ  ڱ ڳ﴿فؼقلف تعاىل:  أما مو الكسآى:

 ﮲ ۓ  ۓ ے ھے ھ    ھ ھ ہ    ہ  ہ ہ ۀ ۀ     ڻ ڻ ڻ

 .[9]الحجرات: ﴾﮹ ﮸ ﮶﮷  ﮴﮵﮳ 

أحاديث الباب. وكؼؾ غقُر واحد اإلمجاع طىل مشروطقتف، وفعؾف  َمو السهة:

.مـ الصحابة أبق بؽر، وطظ 
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، مـ صرق كثقرة فقفا معـك ما تؼدم يف الحديث الؿرفقع، ولقس طـد الحاكؿ ذكر 8/181-182) =

 .)طظ( 

 (. 65( )1852أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)

  (12/237-238.)الؿغـلاكظر:  (2)
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 أقػاّ اـاضدني عٔ اإلَاّ. ص:2ط َػأي١

 الخارجقن طـ قبضة اإلمام وصاطتف أقسام:

ققٌم امتـعقا مـ صاطتف، وخرجقا طـ قبضتف بغقر تلويؾ: ففمٓء ايكػِ االٍٚ: 

 ُقطَّاع الطريؼ، ساطقن يف إرض بالػساد.

ققٌم لفؿ تلويؾ إٓ أهنؿ كػٌر يسقر ٓ مـعة لفؿ، كالقاحد  ايكػِ ايجاْٞ:

العشرة وكحقهؿ، ففمٓء يعتبرون قطاع صريؼ يف مذهب أمحد، وآثـقـ، و

والشافعل، ولقس لفؿ أحؽام البغاة: ولذلؽ لؿا قتؾ طبدالرمحـ بـ مؾجؿ طظ بـ 

: ُقتِؾ بف، وٕكف لق ثبت لؾعدد القسقر حؽؿ البغاة يف سؼقط ضؿان أبل صالب 

 .انصحيحهق ما أتؾػقه أفضك إىل إتالف أمقال الـاس، و

ون بالذكب، ويؽػرون الحؽام،  جايح:ايكػِ اي الخقراج الذيـ يؽِػر 

ويستحؾقن دماء الؿسؾؿقـ، وأمقالفؿ، فلكثر الػؼفاء طىل أهنؿ بغاة، طزاه ٕكثر 

ـُ قدامة يف  : إكؿا هق ة قؿق، بقـؿا قال شقخ اإلسالم ابـ تالؿغـلالػؼفاء اب

 ققل صائػة مـ أصحاب أبل حـقػة، والشافعل، وأمحد وغقرهؿ.

وأما مجفقر أهؾ العؾؿ فقػرققن بقـ الخقارج الؿارققـ، وبقـ أهؾ  ثه قال:

الجؿؾ وصػقـ، مؿـ ُيعد  مـ البغاة الؿتلولقـ، وهذا هق الؿعروف طـ الصحابة، 

وطؾقف طامة أهؾ الحديث، والػؼفاء، والؿتؽؾؿقـ، وطؾقف كصقص أكثر إئؿة، 

 هؿ.وأتباطفؿ مـ أصحاب مالؽ، وأمحد، والشافعل، وغقر
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مترق مارقة طؾك »أكف قال:  ملسو هيلع هللا ىلصطـ الـبل  الصحقحوذلؽ أكف قد ثبت يف  قال:

«حقـ فرقة مـ الؿسؾؿقـ تؼتؾفؿ أولك الطائػتقـ بالحؼ
(1)

، وهذا الحديث يتضؿـ 

 ذكر الطقائػ الثالثة، يبقـ أنَّ الؿارققـ كقع ثالث لقسقا مـ جـس أولئؽ.

 ثؿ ذكر إحاديث يف الحث طىل قتال الخقارج.

أمر بؼتال الخقارج قبؾ أن يؼاتؾقا، وأما )أهؾ البغل(: فنن  ملسو هيلع هللا ىلصفالـبل  ثه قال:

أية، فؾؿ  ﴾ں ں ڱ ڱ ڱ  ڱ ڳ﴿اهلل تعاىل قال فقفؿ: 

يلمر بؼتال الباغقة ابتداًء، فآقتتال ابتداًء لقس ملمقًرا بف، ولؽـ إذا اقتتؾقا ُأمروا 

ذا قال مـ قال مـ الػؼفاء: إنَّ باإلصالح بقـفؿ، ثؿ  إن بغت القاحدة: ُققتِؾت، ولف

فقفؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصالبغاة ٓ يبتدئقن بؼتالفؿ حتك يؼاتؾقا، وأما الخقارج، فؼد قال الـبل 

«أيـام لؼقتؿقهؿ: فاقتؾقهؿ: فننَّ يف قتؾفؿ أجًرا طـد اهلل لؿـ قتؾفؿ يقم الؼقامة»
(2)

 ،

«لئـ أدركتفؿ: ٕقتؾـفؿ قتؾ ثؿقد»وقال: 
(3)

 .اكتفك بتصرف.

(: ومعؾقم قطًعا أن إيؿان الخقارج بؿا -28/485) سالم شقخ اإل قال

فنذا كان أمقر الؿممـقـ طظ  -يعـل الرافضة  -أطظؿ مـ إيؿاهنؿ  ملسو هيلع هللا ىلصجاء بف محؿد 

قد قتؾفؿ، وهنب طسؽُره طسؽَرهؿ مـ الؽراع، والسالح،  بـ أبل صالب ا

وإمقال
(4)

أبل صالب  : ففمٓء أوىل أن يؼاتؾقا، وتمخذ أمقالفؿ كؿا أخذ طظ بـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .( مـ حديث أبل سعقد الخدري 1565أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)

 بنسـاد حسـ. ( مـ حديث ابـ مسعقد 5/319أخرجف أمحد ) (2)

 .( مـ حديث أبل سعقد الخدري 1564(، ومسؾؿ برقؿ )3344أخرجف البخاري برقؿ ) (3)

  (3/65.)مـفاج السـةيف  اكظر كالًما مػقًدا يف طدم تؽػقر الخقراج، لشقخ اإلسالم   (4)
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 أمقال الخقارج. 

ومـ اطتؼد مـ الؿـتسبقـ إىل العؾؿ أو غقره أن قتال همٓء بؿـزلة قتال  قال:

البغاة الخارجقـ طىل اإلمام بتلويؾ سائغ كؼتال أمقر الؿممـقـ طظ بـ أبل صالب 

 ٕهؾ الجؿؾ وصػقـ: ففق غالط جاهؾ بحؼقؼة شريعة اإلسالم.

يف الشريعة مل يذكروا يف مصـػاهتؿ قتال وكثقر مـ إئؿة الؿصـػقـ  قال:

الخارجقـ طـ أصقل الشريعة آطتؼادية والعؿؾقة كؿاكعل الزكاة، والخقارج، 

وكحقهؿ: إٓ مـ جـس قتال الخارجقـ طـ اإلمام، كلهؾ الجؿؾ وصػقـ، وهذا 

غؾط، بؾ الؽتاب والسـة، وإمجاع الصحابة فرق بقـ الصـػقـ كؿا ذكر ذلؽ أكثر 

هث، والتصقف، والؽالم، وغقرهؿ.ا، والسـة، والحديأئؿة الػؼف
(1)

 

مل َيْسِب مـفؿ، ومل  يذكر فقف أنَّ طؾقًّا  ثؿ وجدت كالًما لشقخ اإلسالم 

 يغـؿ،وطامؾفؿ معامؾة البغاة.

(: ...، ثؿ أرسؾ إلقفؿ ابـ طباس 3/65) مـفاج السـةيف   قال

، ومع هذا مل يسب لفؿ فـاضرهؿ، فرجع كحق كصػفؿ، ثؿ قاتؾ الباقل وغؾبفؿ

، وٓ سار فقفؿ سقرة الصحابة يف الؿرتديـ ًٓ  . ... ذرية، وٓ غـؿ لفؿ ما

(: ومل يؽػرهؿ طظ بـ أبل صالب، 3/282) مجؿقع الػتاوىكؿا يف  وقال

وسعد بـ أبل وقاص وغقرهؿ مـ الصحابة، بؾ جعؾقهؿ مسؾؿقـ مع قتالفؿ، ومل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.452-4/455( )57-35/53واكظر كالًما كػقًسا يف ) (1)
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، وأغاروا طىل أمقال الؿسؾؿقـ، فؼاتؾفؿ يؼاتؾفؿ طظ حتك سػؽقا الدم الحرام

 هلدفع ضؾؿفؿ، وبغقفؿ ٓ ٕهنؿ كػار: ولفذا مل يسِب حريؿفؿ، ومل يغـؿ أمقالفؿ.ا

( بنسـاد 591برقؿ ) تعظقؿ الصالةويميد هذا ما أخرجف الؿروزي يف  ُ :قهد

وا.  صحقح طـ طظ  أكف سئؾ طـفؿ: أمشركقن هؿ؟ قال: هؿ مـ الشرك فر 

افؼقن؟ قال: الؿـافؼقن ٓ يذكرون اهلل إٓ قؾقاًل. ققؾ: فؿا هؿ؟ قال: ققم فؼقؾ: مـ

 بغقا طؾقـا، فؼاتؾـاهؿ.

: والصحقح إن شاء اهلل أن الخقارج يجقز قتؾفؿ ابتداًء،  قال ابً قدامة

بؼتؾفؿ ووطده بالثقاب مـ قتؾفؿ، فنن  ملسو هيلع هللا ىلصواإلجازة طىل جريحفؿ: ٕمر الـبل 

روا، لحدثتؽؿ بؿا وطد اهلل الذيـ يؼتؾقهنؿ طىل لسان قال: لقٓ أن يـظ، طؾقا، 

: وٕن بدطتفؿ، وسقء فعؾفؿ، يؼتضل حؾ دمائفؿ: بدلقؾ ما أخبر بف ملسو هيلع هللا ىلص محؿد

مـ طظؿ ذكبفؿ، وأهنؿ شر الخؾؼ والخؾقؼة، وأهنؿ يؿرققن مـ الديـ،  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

اد، فال وأهنؿ كالب الـار، وحثف طىل قتؾفؿ، وإخباره بلكف لق أدركفؿ لؼتؾفؿ قتؾ ط

بالؽػ طـفؿ، وتقرع كثقر مـ أصحاب رسقل  ملسو هيلع هللا ىلص يجقز إلحاقفؿ بؿـ أمر الـبل

 هطـ قتالفؿ، وٓ بدطة فقفؿ.ا ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 .وذهب مالؽ إىل استتابتفؿ، ثؿ قتؾفؿ طىل الػساد 

 .وذهب مجاطة مـ الؿحدثقـ والػؼفاء إىل تؽػقرهؿ 

ومقن ققم مـ أهؾ الحؼ يخرجقن طـ قبضة اإلمام، وير ايكػِ ايطابع:
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خؾعف: لتلويؾ سائغ، وفقفؿ مـعة يحتاج يف كػفؿ إىل مجع الجقش، ففمٓء البغاة  

الذي ُيذكر يف هذا الباب حؽؿفؿ، وواجب طىل الـاس معقكة إمامفؿ يف قتال 

البغاة: ٕكف لق تركقا معقكتف لؼفره أهؾ البغل، وضفر الػساد يف إرض.
(1)

 

 قتاٍ ايبػا٠ ايصٜٔ خيطدٕٛ بتأٌٜٚ غا٥ؼ. ص:3ط َػأي١

كر أهؾ العؾؿ أنَّ مـ خرج طىل مـ ثبتت إمامتف بلحد هذه القجقه باغقًا: ذ

وجب قتالف، وٓ يجقز قتالفؿ حتك يبعث إلقفؿ مـ يسللفؿ، ويؽشػ لفؿ 

الصقاب، ويزيؾ لفؿ ما يذكروكف مـ الؿظامل، ويزيح حججفؿ: فنن لجقا قاتؾفؿ 

 ڳ﴿فؼال سبحاكف: حقـئٍذ: ٕن اهلل تعاىل بدأ بإمر باإلصالح قبؾ الؼتال، 

  ہ ہ ۀ ۀ     ڻ ڻ ڻ ںڻ ں ڱ ڱ ڱ  ڱ

 ﮸ ﮷ ﮶ ﮴﮵ ﮳ ﮲ ۓ  ۓ ے ھے ھ    ھ ھ ہ    ہ

: فنن أبقا الرجقع وطظفؿ، وخقففؿ الؼتال قبؾ أن [9]الحجرات: ﴾﮹

 يؼاتؾفؿ.

 إٕ سهط َعِٗ ؾدْل ال ٜكاتٌ؟ ص:4ط َػأي١

  مذهب الحـابؾة أكف ٓ يؼتؾ، وٓ يجقز قتؾف، وهق ققل بعض الشافعقة: لؼقلف

 [93الـساء:] ﴾ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ  گ گ گ﴿اىل: تع

أية، وكذا إخبار القاردة يف تحريؿ قتؾ الؿممـ، وُخصَّ مـ ذلؽ ما حصؾ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (12/15-18.)البقان (35/53-57 )الػتاوى (12/238-245 )الؿغـلاكظر:  (1)
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 ضرورة دفع الباغل والصائؾ، فػقؿا طداه يبؼك طىل العؿقم والتحريؿ.

  وقال بعض الشافعقة: يجقز قتؾف. لؿا ُكؼؾ مـ أنَّ محؿد بـ صؾحة السجاد

مستدرك يؽـ يؼاتؾ إكؿا كان يحؿؾ راية أبقف، والؼصة يف قتؾف أصحاب طظ، ومل 

 (، ويف إسـادها ضعػ، ومع ذلؽ فؾؿ يـؼؾ أنَّ طؾقًّا 3/375) الحاكؿ

 ذلؽ. أقرَّ 

، واهلل أطؾؿ.ًانقٌل األًل أقسب
(1)

 

 قتٌ ايٓػا٤، ٚايكبٝإ، ٚايعبٝس. ص:5ط َػأي١

 ،َوكَِساءٌ  ،َطبِقدٌ  َوإَِذا َقاَتَؾ َمَعُفؿْ  (12/246 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة

َنَّ قِتَاَلُفْؿ  :َوِصبْقَانٌ 
ِ
ٕ : ـَ ، َوُيتَْرُكقَن ُمْدبِِري ـَ ، ُيَؼاَتُؾقَن ُمْؼبِؾِق ُجِؾ اْلبَالِِغ اْلُحرِّ َفُفْؿ َكالرَّ

ِء َقتَْؾ إْكَسانٍ  َٓ ْفِع، َوَلْق َأَراَد َأَحُد َهُم ْػِسِف: َجاَز َدْفُعُف َوقِتَاُلُف، َوإِْن َأَتك َطَؾك كَ  :لِؾدَّ

بْقَاُن ُيَؼاتُِؾقنَ  ُققتُِؾقا،  :َولَِذلَِؽ ُقْؾـَا فِل َأْهِؾ اْلَحْرِب إَذا َكاَن َمَعُفْؿ الـَِّساُء َوالصِّ

 ه.اَوُقتُِؾقا

 ال ٜكاتٌ ايبػا٠ مبا ٜعِ إتالؾ٘. ص:6ط َػأي١

َٓ ُيَؼاَتُؾ اْلُبَغاُة بَِؿا َيُعؿ   (12/247 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة َو

َٓ ـَكالـَّاِر، َوالْ  إْتاَلُفُف، ـْ  َٓ َيُجقُز َقتُْؾ َم ُف  َكَّ
ِ
ـْ َغقِْر َضُروَرةٍ: ٕ

َؿـَْجـِقِؼ، َوالتَّْغِريِؼ مِ

َٓ ُيَؼاتُِؾ  ـْ  ـْ ُيَؼاتُِؾ َوَم َفنِْن َدَطْت إَلك َذلَِؽ : ُيَؼاتُِؾ، َوَما َيُعؿ  إْتاَلُفُف َيَؼُع َطَؾك َم

َّٓ بَِرْمقِِفْؿ بَِؿا َيُعؿ  َضُروَرٌة، مِثُْؾ أَْن َيْحتَاَط بِِف  َٓ ُيْؿؽِـَُفْؿ التََّخؾ ُص إ ْؿ اْلبَُغاُة، َو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (12/245.)الؿغـلاكظر:  (1)
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. َجاَز َذلَِؽ. :إْتاَلُففُ   افِِعلِّ ـَ اْلَخَقاِرُج،  َوَهَذا َقْقُل الشَّ َوَقاَل َأُبق َحـِقَػَة: إَذا َتَحصَّ

َماُم إَلك َرْمقِِفْؿ بِالْ  َما َكاَن َلُفْؿ َطْسَؽٌر، َوَما َلْؿ  ،لَِؽ بِِفؿْ َفَعَؾ ذَ  :َؿـَْجـِقِؼ ـَفاْحتَاَج اإْلِ

 هاَجاَز َرْمُقُفْؿ بِِؿثْؾِِف. :َؿـَْجـِقِؼ َوالـَّارِ ـَيـَْفِزُمقا، َوإِْن َرَماُهْؿ اْلُبَغاُة بِالْ 

 ٌٖ يإلَاّ إٔ ٜػتعني ع٢ً ايبػا٠ بايهؿاض؟ ص:7ط َػأي١

 كان أهؾ  ذهب الحـػقة إىل أنَّ لف أن يستعقـ بلهؾ الذمة، والؿستلمـقـ إذا

 العدل هؿ الظاهريـ طىل مـ يستعقـقن بف.

  ومذهب الحـابؾة، والشافعقة طدم آستعاكة هبؿ: ٕنَّ الؽػار مهفؿ قتؾ

الؿسؾؿقـ، فربؿا قتؾقا الجريح والفارب: وٕنَّ يف ذلؽ تسؾقًطا لؾؽافر طىل 

 الؿممـ: وٕنَّ الؼصد هق كػفؿ وردهؿ إىل الطاطة دون قتؾفؿ، وإن دطت الحاجة

 .إىل آستعاكة هبؿ: فنن كان يؼدر طىل كػفؿ: استعان هبؿ، وإن مل يؼدر: مل يجز

: ٓ يستعان هبؿ إٓ طـد الضرورة، أو الحاجة قال أتٌ عثد اهلل غفس اهلل نو

الشديدة، وهل فتقى اإلمام ابـ باز، والعثقؿقـ، وإلباين والقادطل رمحة اهلل 

طؾقفؿ، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

ّْ ص:8ط َػأي١  ضأٟ اـٛاضز، ٚمل خيطدٛا عٔ قبه١ اإلَاّ؟ إشا أظٗط قٛ

َوإَِذا َأْضَفَر َقْقٌم َرْأَي  (12/247 :)الؿغـليف   قال أبو حمند بً قدامة

ـْ اْرَتَؽَب َكبِقَرًة، َوَتْرِك اْلَجَؿاَطِة، َواْستِْحاَلِل دَِماِء  اْلَخَقاِرِج، مِثُْؾ َتْؽِػقِر َم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الؿغـل (12/247.) 



ِٞ ٌِ ايَبِػ ِٖ ٍِ َأ  379 َباُب ٔقَتا

 
َّٓ ـالْ  ـَ َوَأْمَقالِِفْؿ، إ َم ُؿْسؾِِؿق َماِم، َوَلْؿ َيْسِػُؽقا الدَّ ـْ َقبَْضِة اإْلِ  َأكَُّفْؿ َلْؿ َيْخُرُجقا َط

َٓ قِتَاُلُفْؿ. َٓ َيِحؾ  بَِذلَِؽ َقتُْؾُفْؿ َو ُف  ـْ َأبِل َبْؽٍر َأكَّ َوَهَذا  اْلَحَراَم، َفَحَؽك اْلَؼاِضل َط

، َوُجْؿُفقِر َأْهؾِ  افِِعلِّ ـِ َطبِْد  اْلِػْؼِف. َقْقُل َأبِل َحـِقَػَة، َوالشَّ ـْ ُطَؿَر ْب َوُرِوَي َذلَِؽ َط

.ـَؿاِل ُحْؽُؿ الْ ـَفَعَؾك َهَذا ُحْؽُؿُفْؿ فِل َضَؿاِن الـَّْػِس َوالْ : اْلَعِزيزِ  ـَ  ُؿْسؾِِؿق

ـْ َأْهِؾ اْلَعْدلِ  قال:
َماَم َأْو َغقَْرُه مِ َكَُّفْؿ اْرَتَؽبُقا ُمَحرَّ  :َوإِْن َسب قا اإْلِ

ِ
ُروا: ٕ َٓ ُطزِّ ًما 

. َحدَّ فِقِف. ـِ ُروَن؟ َطَؾك َوْجَفقْ ، َفَفْؾ ُيَعزَّ بِّ ُضقا بِالسَّ َوَقاَل َمالٌِؽ فِل  َوإِْن َطرَّ

َباِضقَِّة، َوَسائِِر أَْهِؾ اْلبَِدِع: ُيْستَتَاُبقنَ  َّٓ ُضِرَبْت َأْطـَاُقُفْؿ. :اإْلِ َقاَل  َفنِْن َتاُبقا، َوإِ

ـُ إِْسَحاَق: رَ  ـْ أَْجِؾ اْلَػَسادِ إْسَؿاِطقُؾ ْب
َأى َمالٌِؽ َقتَْؾ اْلَخَقاِرِج َوَأْهِؾ اْلَؼَدِر مِ

، َكُؼطَّاِع الطَِّريِؼ  ـِ ي اِخِؾ فِل الدِّ  ه.االدَّ

ـْ َرَأى َتْؽِػقَرُهْؿ، َفُؿْؼتََضك َقْقلِِف أَكَُّفْؿ ُيْستَتَاُبقنَ  قال: ا َم َّٓ  :َوَأمَّ َفنِْن َتاُبقا، َوإِ

بَِؼتْؾِِفؿ َواْلَحِث َطَؾك  ملسو هيلع هللا ىلص، َواْحتُجَّ َلفؿ بَِلْمِر الـَّبِلِّ ُؿْرَتد  ـْؿ، َكَؿا ُيْؼتَُؾ الْ لُِؽْػِرهِ  :ُقتُِؾقا

ُلقَن بِِػْعِؾ َطؾِلٍّ َذلَِؽ،  َوَّ ْٕ  َٓ َكْؿـَُعُؽْؿ َمَساِجَد اهلل :َلُؽْؿ َطَؾقْـَا َثاَلٌث :  َواْحتَجَّ ا

َٓ َتَعاَلك، وَ  َأْن َتْذُكُروا فِقَفا اْسَؿ اهلل َٓ َكْؿـَُعُؽْؿ اْلَػْلَء َما َداَمْت َأْيِديُؽْؿ َمَعـَا، َو

 بتصرف يسقر.ه .اَكبَْدُؤُكْؿ بِِؼتَالٍ 

(، لؽـ ثبت طـ طظ 2467) اإلرواءوهذا إثر الذي ذكره ضعقٌػ كؿا يف 

  بسـد حسـ كؿا يفمسـد أمحد (1/86-و ،)مستدرك الحاكؿ 

ـؽؿ أن كؼقؽؿ رماحـا: مامل تؼطعقا سبقاًل، وتطؾبقن (، أكف قال: بقــا وبق-2/152)

دًما: فنكؽؿ إن فعؾتؿ ذلؽ: فؼد كبذكا إلقؽؿ الحرب طىل سقاء، إن اهلل ٓ يحب 



 385  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

  (2459.)اإلرواءيف  الخائـقـ. وصححف اإلمام إلباين  

َنَّ الـَّبِلَّ  (12/247-249 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة
ِ
َلْؿ  ملسو هيلع هللا ىلصَوٕ

ـَ َمَعُف فِل الْ َيتََعرَّ  ِذي ـَ الَّ َٓ يُ  :َؿِديـَةِ ـْض لِْؾُؿـَافِِؼق َض لَِغقِْرِهْؿ َأْوَلكَفأَلَْن  َوَقْد ، تََعرَّ

َٓ َأْضِرُب ُرِوَي فِل َخبَِر اْلَخاِرِجلِّ الَِّذي َأْكَؽَر َطَؾقِْف َأنَّ َخالًِدا َقاَل: َيا َرُسقَل اهلل ، َأ

، »ُطـَُؼُف؟ َقاَل:  ُف َٓ لَلَعؾَّ َٓ َخقَْر فِقِف.، «ُيَصؾِّ ل َلْؿ ُأوَمْر َأْن »َقاَل:  َقاَل: ُربَّ ُمَصؾٍّ  إكِّ

ـْ ُقُؾقِب الـَّاسِ  َب َط .«ُأَكؼِّ
(1)

 ها

 نُإ َٔ ُقٔتٌ َٔ أٌٖ ايبػٞ، ٚأٌٖ ايعسٍ. ص:9ط َػأي١

إن كان يف حال الحرب: فال ضؿان طىل أهؾ العدل: ٕنَّ اهلل أباح لفؿ قتالفؿ، 

 إمقال، وأما إن كان يف غقر الحرب: فقضؿـ. سقاء كان يف إكػس، أم

وأما أهؾ البغل فقضؿـقن ما أتؾػقه يف غقر الحرب، وهؾ يضؿـقن ما أتؾػقه 

 يف الحرب مـ إكػس وإمقال؟

  مذهب أمحد، والشافعل، وأبل حـقػة وغقرهؿ أهنؿ ٓ يضؿـقن: ٕهنؿ

 .طسؽر طظ ، ومـ معف طىل متلولقن، ومل يـؼؾ تضؿقـ ما أتؾػف معاوية 

  وذهب الشافعل يف ققٍل إىل أكف يضؿـ، واستدل طىل ذلؽ بؼقل أبل بؽر

(، 12/264ٕهؾ الردة: َتُدوَن قتالكا، وٓ كدي قتالكؿ. أخرجف ابـ أبل شقبة )

طارضف يف  (، وهق أثر ضعقػ، ويف إثر أنَّ طؿر 8/183،335والبقفؼل )

 ققلف هذا.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(، مـ حديث أبل سعقد الخدري 1564(، ومسؾؿ برقؿ )4351أخرجف البخاري برقؿ ) (1)



ِٞ ٌِ ايَبِػ ِٖ ٍِ َأ  381 َباُب ٔقَتا

 ، واهلل أطؾؿ.ًانصحيح انقٌل األًل 

رجك لف الشفادة، وباهلل التقفقؼ.ومـ ُقتِؾ مـ أهؾ العدل: فقُ 
(1)

 

ا اْلَخَقاِرُج،  (12/252 :)الؿغـليف  قال ابـ قدامة  تهبٌّ: َفَلمَّ

ِحقُح َطَؾك َما َذَكْرَكا َٓ  :َفالصَّ إَباَحُة َقتْؾِِفْؿ، َفاَل قَِصاَص َطَؾك َقاتِِؾ َأَحٍد مِـُْفْؿ، َو

 ه.ال َمالِفِ َضَؿاَن َطَؾقِْف فِ 

 إشا تطى أٌٖ ايبػٞ ايكتاٍ يعذع ؟ ص:11ط َػأي١

  مذهب أمحد، والشافعل أنَّ أهؾ البغل إذا تركقا الؼتال، إما بالرجقع إىل

الطاطة، وإما بنلؼاء السالح، وإما بالفزيؿة إىل فئة، أو إىل غقر فئة، وإما بالعجز: 

بَاع مدبرهؿ: لألث ر القارد طـ لجراح، أو مرض، أو أسر: فنكف يحرم قتؾفؿ َواتِّ

 بذلؽ. طظ 

  وقال أبق حـقػة، وبعض الشافعقة: إذا هزمقا، وكان لفؿ فئة: ُقتِؾقا وإن كاكقا

مدبريـ، ويؼتؾ أسقرهؿ، ويجفز طىل جريحفؿ، وإن مل يؽـ لفؿ فئة: ُضِرُبقا 

 َوُحبُِسقا.

.ًانصحيح انقٌل األًل
(2)

 

صاص وجفان.إن قتؾ مـ ترك الؼتؾ مـفؿ لؿا ذكر: ضؿـ، ويف الؼ تهبٌّ:
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (12/255.)الؿغـلاكظر:  (1)

  (12/252.)الؿغـلاكظر:  (2)

  (12/253.)الؿغـلاكظر:  (3)



 382  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
 غ١ُٝٓ األَٛاٍ، ٚغيب ايٓػا٤. ص:11ط َػأي١

ا َغـِقَؿُة َأْمَقالِِفْؿ،  (12/254 :)الؿغـليف   قال أبو حمند بً قدامة َفَلمَّ

ـَ َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ ِخاَلًفا كَِسائِِفؿ:َوَسبُْل  َكَُّفْؿ َمْعُصقُمقَن، : َفاَل َكْعَؾُؿ فِل َتْحِريِؿِف َبقْ
ِ
ٕ

ـْ  ـْ َضُروَرةِ َدْفِعِفْؿ َوقِتَالِِفْؿ، َوَما َطَداُه  َوإِكََّؿا ُأبِقَح مِ
دَِمائِِفْؿ َوَأْمَقالِِفْؿ َما َحَصَؾ مِ

ما يقافؼ  .اكتفك بتصرف يسقر، ثؿ ذكر طـ طظ َيبَْؼك َطَؾك َأْصِؾ التَّْحِريؿِ 

 ذلؽ.

 ٌٖ جيٛظ االْتؿاع بأغًشتِٗ يف ساٍ اؿطب؟ ص:12ط َػأي١

 حال الحرب يجقز إتالف كػقسفؿ،  أجاز ذلؽ الحـابؾة، والحـػقة: ٕكَّف يف

 وحبس سالحفؿ، وكراطفؿ: فقجقز آكتػاع هبا كسالح أهؾ الحرب.

  وقال الشافعل: ٓ يجقز ذلؽ إٓ مـ ضرورة إلقف: ٕكف مال مسؾؿ: فال

ققل الحـابؾة، واهلل  ًانصحيحيجقز آكتػاع بف بغقر إذكف، كغقره مـ أمقالفؿ. 

أطؾؿ.
(1)

 

 ؾٌٗ ٜػػٌ ٜٚك٢ً عًٝ٘؟َٔ قتٌ َٔ أٌٖ ايبػٞ،  ص:13ط َػأي١

  ،مذهب الجؿفقر أهنؿ يغسؾقن، وُيصؾَّك طؾقفؿ، وهق ققل أمحد، ومالؽ

 والشافعل: ٕهنؿ تشؿؾفؿ إدلة العامة يف ذلؽ.

  :مل ُيَصؾَّ وقال الحـػقة: إن مل يؽـ لفؿ فئة: ُصؾِّل طؾقفؿ، وإن كان لفؿ فئة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (12/255.)الؿغـلاكظر:  (1)



ِٞ ٌِ ايَبِػ ِٖ ٍِ َأ  383 َباُب ٔقَتا

 
طؾقفؿ. وهق ققل ضعقػ.
(1)

 

ؿفقر، وطـ أمحد: ٓ يصىل طؾقفؿ، يعـل وكذلؽ الخقارج طـد الج تهبٌّ:

مـ باب الزجر: لؽقهنؿ مبتدطة، وهق ققل مالؽ.
(2)

 

َُٜؿٖػُل ايبػا٠؟ ص:14ط َػأي١  ٌٖ 

  ؼقن، وُتؼبَؾ شفادهتؿ: ٕهنؿ متلولقن مذهب أمحد، والشافعل أهنؿ ٓ ُيَػسَّ

 بتلويؾ سائغ، قال ابـ قدامة: وٓ أطؾؿ خالًفا.

 قة تػسقؼفؿ، ورد شفادهتؿ.وأما الخقارج: فؿذهب الحـابؾة، والشافع
(3)

 

إٕ اضتهاب ايبػاا٠ َاا ٜٛدااب عًاِٝٗ اؿاس، ؾٗااٌ ٜكاازٕٚ با٘ بعااس         ص:15ط َػأي١

 ايتُهٔ َِٓٗ؟

  مذهب الجؿفقر أهنؿ يؼادون بف، وهق ققل الشافعل، وأمحد، ومالؽ، وابـ

 .انصحيحهق الؿـذر، و

 .وشذَّ أبق حـقػة، فؼال: إذا امتـعقا بداٍر: مل يجب الحد. وهق ققل ضعقػ
(4)

 

 أعإ ايبػا٠َ ايهؿاُض؟إشا  ص:16ط َػأي١

ُيؼتؾقن  معفؿ، وإن كاكقا أهؾ طفد: ٕنَّ إطاكتفؿ لؾبغاة كؼض لؾعفد.
(5)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (12/255.)الؿغـلاكظر:  (1)

(2) الؿغـل (12/255-256.) 

  (12/257.)الؿغـلاكظر:  (3)

  (12/258.)الؿغـلاكظر:  (4)

  (12/261.)الؿغـلاكظر:  (5)



 384  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
إشا اضتااس قااّٛ ؾااأتًؿٛا أَااٛااّل، ٚأْؿّػااا يًُػااًُني، ؾٗااٌ عًااِٝٗ     ص:17ط َػأي١

 ايهُإ؟

الحؽؿ فقفؿ كالحؽؿ يف أهؾ البغل إن كان ذلؽ يف غقر الحرب ضؿـقا، وإن 

هؾ الحرب.كان ذلؽ يف حال الحرب مل يضؿـقا كل
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (12/262-263.)الؿغـلاكظر:  (1)



ٌِ ا ِٖ ٍِ َأ َِٞباُب ٔقَتا  385 يَبِػ

 

 َفِصٌل ِفي َمَشاِئَل َتَتَعّلُل ِباإِلَماَمِة

 ٚدٛب ْكب إَاّ يًُػًُني. ص:1ط َػأي١

أمجع أهؾ العؾؿ طىل وجقب كصب إمام لؾؿسؾؿقـ: إلقامة الحدود، ودفع 

 الػساد، وإقامة الجفاد، وفصؾ الخصقمات، ورد الؿظامل وغقر ذلؽ.

 ه: ذلؽ مـ أطظؿ واجبات الديـ.ا وقال شيخ اإلصالو

وقال بعض أهؾ الؽالم: لق تؽاف الـاس طـ الظؾؿ: مل يجب ذلؽ. وهق ققٌل 

باصؾ.
(1)

 

 نٝؿ١ٝ تعٝني اإلَاّ. ص:2ط َػأي١

 هـاك ثالث صرق شرطقة لتعققـ اإلمام.

َطَؾك َأنَّ (: َأْجَؿَع اْلـُؿْسؾُِؿقَن 1823) شرح مسؾؿيف   قال اليووي

َمات الْ  ْستِْخاَلف، َوَيُجقز َؿْقت، وَ ـاْلَخؾِقَػة إَِذا َحَضَرْتُف ُمَؼدِّ
ِ
َقبْؾ َذلَِؽ َيُجقز َلُف آ

َّٓ َفَؼْد اِْقتََدى بَِلبِل َبْؽر،  ملسو هيلع هللا ىلصَفنِْن َتَرَكُف َفَؼْد اِْقتََدى بِالـَّبِلِّ  :َلُف َتْركف فِل َهَذا، َوإِ

ْستِْخاَلِف، َوَطَؾك اِْكِعَؼادَها بَِعْؼِد أَ 
ِ
ْهؾ اْلَحّؾ َوَأْجَؿُعقا َطَؾك اِْكِعَؼاد اْلِخاَلَفة بِآ

َْمر  ْٕ ْكَساٍن إَِذا َلْؿ َيْستَْخؾِػ اْلَخؾِقَػة، َوَأْجَؿُعقا َطَؾك َجَقاز َجْعؾ اْلَخؾِقَػة ا َواْلَعْؼد إِلِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1823.)شرح مسؾؿ مجؿقع الػتاوى (12/7 )البقاناكظر:  (1)



 386  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

تَّةِ    ه.اُشقَرى َبقْـ َجَؿاَطة، َكَؿا َفَعَؾ ُطَؿر بِالسِّ

وهـاك صريؼة تصح هبا اإلمامة، وإن مل تؽـ شرطقة: وهل التقثب طؾقفا، 

الؼفر: فنن فعؾ ذلؽ أحٌد، واستتب لف إمر: وجبت الطاطة لف، وحرم وأخذها ب

الخروج طؾقف، كؿا فعؾ طبدالؿؾؽ بـ مروان: فنكف خرج طىل ابـ الزبقر، وقتؾف، 

واستقىل طىل البالد وأهؾفا حتك بايعقه صقًطا وكرها، فصار إماًما يحرم الخروج 

ـ، وإراقة دمائفؿ، طؾقف: وذلؽ لؿا يف الخروج طؾقف مـ شؼ طصا الؿسؾؿق

 وذهاب أمقالفؿ.

اسؿعقا وأصقعقا، وإن استعؿؾ طؾقؽؿ »إىل ذلؽ بؼقلف:  وقد أشار الـبل 

: أوصاين ، وقال أبق ذرٍّ ( طـ أكس 693أخرجف البخاري ) «طبد حبشل

أن أسؿع وأصقع، وإن كان طبًدا مجدع إصراف. أخرجف مسؾؿ برقؿ  خؾقظ 

(648.)
(1)

 

 عٞ.ؾطٚط اإلَاّ ايؿط ص:3ط َػأي١

[: ويجب أن 35يف تػسقر سقرة البؼرة ]آية:  قال احلافظ ابً كثري

، مجتفًدا، بصقًرا، سؾقؿ إطضاء،  ًٓ ا، بالًغا، طاقاًل، مسؾًؿا، طد يؽقن ذكًرا، ُحرًّ

خبقًرا بالحروب، وأراء، ُقرشقًّا طىل الصحقح، وٓ ُيشترط الفاشؿل، وٓ 

هوافض.ا، خالًفا لؾغالة مـ الرالؿعصقم مـ الخطنِ 
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [.35]آية: سقرة البؼرة تػسقر ابـ كثقر (1823 )شرح مسؾؿ (12/243 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (12/8-.)البقانواكظر:  (2)



ِٞ ٌِ ايَبِػ ِٖ ٍِ َأ  387 َباُب ٔقَتا

 
 ْكب إَاَني، أٚ أنجط. ص:4ط َػأي١

ٓ يجقز طـد أهؾ العؾؿ كصب أكثر مـ إمام، وٓ يبايع إٓ إلمام واحد، وٓ 

يبايع بعده لغقره: فنن جاء آخر يـازطف: استحؼ الؼتال: لحديث طرفجة بـ شريح 

 الذي يف الباب.

ل َصِحقَحة َفبَ  ،إَِذا ُبقيَِع لَِخؾِقَػٍة َبْعد َخؾِقَػة (1842 :) قال اليووي َوَّ ْٕ قَْعة ا

َيِجب اْلَقَفاء بَِفا، َوَبقَْعة الثَّاكِل َباصَِؾة َيْحُرم اْلَقَفاء بَِفا، َوَيْحُرم َطَؾقِْف َصَؾبَفا، َوَسَقاء 

ـِ َأْو َبَؾد، أَْو  ، َوَسَقاء َكاَكا فِل َبَؾَدْي ـَ ل أَْو َجاِهؾِق َوَّ ْٕ ـَ بَِعْؼِد ا َطَؼُدوا لِؾثَّاكِل َطالِِؿق

َمام الْ أَ  َقاب الَِّذي َطَؾقِْف ـَحدمهَا فِل َبَؾد اإْلِ َخر فِل َغقْره، َهَذا ُهَق الصَّ ْٔ ُؿـَْػِصؾ َوا

َمام ـْ ُطِؼَدْت َلُف فِل َبَؾد اإْلِ َوقِقَؾ:  .َأْصَحابـَا َوَجَؿاِهقر اْلُعَؾَؿاء، َوقِقَؾ: َتُؽقن لَِؿ

 .َوَهَذاِن َفاِسَدانِ  .ُيْؼَرع َبقْـفؿْ 

ـِ فِل َطْصر َواِحدَواتَّ  قال: َٓ َيُجقز أَْن ُيْعَؼد لَِخؾِقَػتَقْ َسَقاء  ،َػَؼ اْلُعَؾَؿاء َطَؾك َأكَُّف 

ـِ فِل كِتَابف  ، َوَقاَل إَِمام اْلَحَرَمقْ َٓ ْساَلم َأْم  ْرَشاداِتََّسَعْت َدار اإْلِ : َقاَل َأْصَحابـَا: اإْلِ

، َقاَل: َوطِ  ـِ ـِ فِل ُصْؼع َٓ َيُجقز َطْؼدَها لَِشْخَصقْ ْثـَقْ
ِ
َٓ َيُجقز َطْؼدَها ٓ ُف  ـِْدي َأكَّ

ـِ  َماَمقْ ـَ اإْلِ َؾْت َبقْـفَؿا ُشُسقع ،َواِحد، َوَهَذا ُمْجَؿع َطَؾقِْف. َقاَل: َفنِْن َبُعَد َما َبقْ  :َوَتَخؾَّ

ـْ اْلَؼَقاصِع، َوَحَؽك الْ 
ْحتَِؿاِل فِقِف َمَجال، َقاَل: َوُهَق َخاِرج مِ

ِ
ِزِري  َهَذا اْلَؼْقل َؿاـَفؾاِل

ـْ َبْعض الْ  ُ ـَط ْٕ ـْ َأْهؾ ا
ـَ مِ ِري ، َوُهَق َقْقل َفاِسد لِ قُص ُؿتََلخِّ ـِ ، َوَأَراَد بِِف إَِمام اْلَحَرَمقْ

ََحادِيث. َوَاهللُ  ْٕ َؾػ َواْلَخَؾػ، َولَِظَقاِهر إِْصاَلق ا هاَأْطَؾؿ. ُمَخالِػ لَِؿا َطَؾقِْف السَّ
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [ مـ سقرة البؼرة.35واكظر تػسقر ابـ كثقر ]آية:  (1)



 388  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
 ؿػ٘ َٔ اإلَا١َ؟ٌٖ يإلَاّ إٔ خيًع ْ ص:5ط َػأي١

: وهؾ لف أن يعزل كػسف؟ فقف خالف، وقد طزل الحسـ  قال ابً كثري

كػسف بـ طظ ا
(1)

، وسؾؿ إمر إىل معاوية، لؽـ هذا لعذر، وقد ُمِدح طىل 

 هذلؽ.ا

ا إلكسان وكذلؽ إن رأى مـ كػسف طجًزا: فؾف ذلؽ، وطؾقف أن يعقـف ُ :قهد

ُكػٍء لفا، واهلل أطؾؿ.
(2)

 

 ; يهؿطٙ ٚؾػك٘.خًع اإلَاّ ص:6ط َػأي١

الصحقحقـيف  جاء يف حديث طبادة بـ الصامت 
(3)

َباَيْعـَا َرُسقَل ، قال: 

ْؿِع َوالطَّاَطِة فِل اْلُعْسِر َواْلقُْسرِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َوَطَؾك َأَثَرٍة  ،َؿْؽَرهِ ـَؿـَْشِط َوالْ ـَوالْ  ،َطَؾك السَّ

َْمَر أَْهَؾفُ  ،َطَؾقْـَا ْٕ َٓ ُكـَاِزَع ا  : َوَطَؾك َأْن 
ِ
ـَ اهلل

َّٓ َأْن َتَروا ُكْػًرا َبَقاًحا ِطـَْدُكؿ فِقِْف مِ إِ

َٓ َكَخاُف فِل اهلل ُبْرَهاٌن، ئِؿٍ  َوَطَؾك َأْن َكُؼقَل بِاْلَحؼِّ َأْيـََؿا ُكـَّا  َٓ  .«َلْقَمَة 

َٓ [: 41]كتاب اإلمارة:  شرح مسؾؿيف   قال اليووي َوَمْعـَك اْلَحِديث: 

ة ا َٓ َٓ َتْعتَِرُضقا َطَؾقِْفؿْ ُتـَاِزُطقا ُو َيتفْؿ، َو َٓ ُُمقر فِل ِو َّٓ أَْن َتَرْوا مِـُْفْؿ ُمـَْؽًرا  :ْٕ إِ

ْساَلم، َفنَِذا َرَأْيُتْؿ َذلَِؽ  ـْ َقَقاِطد اإْلِ
ًؼا َتْعَؾُؿقَكُف مِ َفَلْكؽُِروُه َطَؾقِْفْؿ، َوُققُلقا  :ُمَحؼَّ

ا اْلخُ  ، ـَفَحَرام بِنِْجَؿاِع الْ  :ُروج َطَؾقِْفْؿ َوقِتَالفؿْ بِاْلَحؼِّ َحقُْث َما ُكـْتُْؿ، َوَأمَّ ـَ ُؿْسؾِِؿق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2754رقؿ ) البخارياكظر  (1)

  (12/12.)البقانواكظر:  (2)

 (.1759(، ومسؾؿ برقؿ )7255( )7556أخرجف البخاري برقؿ ) (3)



ِٞ ٌِ ايَبِػ ِٖ ٍِ َأ  389 َباُب ٔقَتا

 
. ـَ ََحادِيث بَِؿْعـَك َما َذَكْرتف، َوَأْجَؿَع َأْهؾ  َوإِْن َكاُكقا َفَسَؼة َضالِِؿق ْٕ َوَقْد َتَظاَهَرْت ا

ا اْلَقْجف الْ  ْؾَطان بِاْلِػْسِؼ، َوَأمَّ َٓ َيـَْعِزل الس  ـَّة َأكَُّف  ْذُكقر فِل ُكتُب اْلِػْؼف لِبَْعِض ؿَ ـالس 

ـْ الْ  ُف َيـَْعِزل، َوُحؽَِل َط ـْ َقائِؾف، ُمَخالِػ  :ُؿْعتَِزَلة َأْيًضاـَأْصَحابـَا أَكَّ
َفَغَؾط مِ

َقاَل اْلُعَؾَؿاء: َوَسبَب َطَدم اِْكِعَزالف َوَتْحِريؿ اْلُخُروج َطَؾقِْف َما َيتََرتَّب َطَؾك  لإِْلِْجَؿاِع.

َماء، َوَفَساد َذات اْلبَقْـ، َفتَُؽقن الْ َذلَِؽ مِ  َؿْػَسَدة فِل َطْزلف َأْكثَر ــْ اْلِػتَـ، َوإَِراَقة الدِّ

َٓ َتـَْعِؼد لَِؽافٍِر،  مِـَْفا فِل َبَؼائِِف. َماَمة  َقاَل اْلَؼاِضل ِطقَاض: َأْجَؿَع اْلُعَؾَؿاء َطَؾك أَنَّ اإْلِ

ُف َلْق َصَرأَ َطَؾقِْف  َطاء  .اِْكَعَزَل  :اْلُؽْػرَوَطَؾك َأكَّ َؾَقات َوالد  َقاَل: َوَكَذا َلْق َتَرَك إَِقاَمة الصَّ

: َتـَْعِؼد َلُف،  .َقاَل: َوَكَذلَِؽ ِطـْد ُجْؿُفقرهْؿ اْلبِْدَطة .إَِلقَْفا ـَ ق َقاَل: َوَقاَل َبْعض اْلبَْصِريِّ

ل :َوُتْستََدام َلفُ  ُف ُمتََلوِّ َكَّ
ِ
ْرعِ  ،ْق َصَرَأ َطَؾقِْف ُكْػرَقاَل اْلَؼاِضل: َفؾَ  .ٕ  :َأْو بِْدَطة ،َوَتْغقِقر لِؾشَّ

َية، َوَسَؼَطْت َصاَطتف، َوَوَجَب َطَؾك الْ  َٓ ـْ ُحْؽؿ اْلِق ـَ اْلِؼقَام َطَؾقِْف، ـَخَرَج َط ُؿْسؾِِؿق

َّٓ  :َوَكْصب إَِمام َطادِل إِْن َأْمَؽـَُفْؿ َذلَِؽ  ،َوَخْؾعف ِ َوَجَب  :لَِطائَِػةٍ َفنِْن َلْؿ َيَؼع َذلَِؽ إ

َٓ َيِجب فِل الْ  َّٓ إَِذا َضـ قا اْلُؼْدَرة َطَؾقْفِ  :ُؿبْتَِدعـَطَؾقِْفْؿ اْلِؼقَام بَِخْؾِع اْلَؽافِر، َو َفنِْن  :إِ

ُؼقا اْلَعْجز ـْ َأْرضف إَِلك َغقْرَها، َوَيِػّر ـَلْؿ َيِجب اْلِؼقَام، َوْلُقَفاِجْر الْ  :َتَحؼَّ ُؿْسؾِؿ َط

َٓ َتـَْعِؼد لَِػاِسٍؼ اِْبتَِداء، َفَؾْق َصَرأَ َطَؾك اْلَخؾِقَػة فِْسؼ .بِِديـِفِ  َقاَل َبْعضفْؿ:  ،َقاَل: َو

َّٓ َأْن َتتََرتَّب َطَؾقِْف فِتْـَة َوَحْرب :َيِجب َخْؾعف ِ ـْ اْلُػَؼَفاء .إ
ـَّة مِ  ،َوَقاَل َجَؿاِهقر َأْهؾ الس 

ـَ ـَوالْ  ثِق َٓ َيـَْعِزل بِاْلِػْسِؼ ُؿتََؽؾِِّؿقـَوالْ  ،ُؿَحدِّ  : َٓ  ،َوالظ ْؾؿ ،ـَ َوَتْعطِقؾ اْلُحُؼقق، َو

َٓ َيُجقز اْلُخُروج َطَؾقِْف بَِذلَِؽ، َبْؾ َيِجب َوْطظف َوَتْخِقيػف: لأِْلََحادِيِث  ُيْخَؾع َو

ْجَؿاع، َقاَل اْلَؼاِضل: َوَقْد اِدََّطك َأُبق َبْؽر ْبـ ُمَجاِهد فِل َهذَ  .اْلَقاِرَدة فِل َذلَِؽ  ا اإْلِ
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َبقْر ،َوَقْد َردَّ َطَؾقِْف َبْعضفْؿ َهَذا بِِؼقَاِم اْلَحَسـ  َؿِديـَة َطَؾك َبـِل أَُمقَّة، ـَوَأْهؾ الْ  ،َواْبـ الز 

ـَ قؿَوبِِؼقَاِم َجَؿاَطة َطظ ـْ التَّابِِعق
َْشَعث،  ،ة مِ ْٕ اج َمَع اِْبـ ا ل َطَؾك اْلَحجَّ َوَّ ْٕ ْدر ا َوالصَّ

َل  َْمر َأْهؾف»َهَذا اْلَؼائِؾ َقْقلف: َوَتَلوَّ ْٕ َّٓ ُكـَاِزع ا ة اْلُجْؿُفقر «َأ ة اْلَعْدل، َوُحجَّ  :فِل َأئِؿَّ

دِ اْلِػْسؼ، َبْؾ لَ  اج َلقَْس بُِؿَجرَّ ْرعـَأنَّ قِقَامفْؿ َطَؾك اْلَحجَّ ـْ الشَّ
ا َغقََّر مِ ـْ  ،ؿَّ

َوَضاَهَر مِ

ًٓ  اْلُؽْػر، َقاَل اْلَؼاِضل: َوقِقَؾ: إِنَّ  ْجَؿاع َطَؾك  ،َهَذا اْلِخاَلف َكاَن َأوَّ ُثؿَّ َحَصَؾ اإْلِ

 هاَمـْع اْلُخُروج َطَؾقِْفْؿ. َوَالؾَّف َأْطَؾؿ.

وكذلؽ لق كػر اإلمام: فال خروج طؾقف إٓ مع  :قال أتٌ عثد اهلل غفس اهلل نو

ٌم: لؿا فقف  الؼدرة طىل ذلؽ، كؿا ذكر أهؾ العؾؿ، وأما الخروج بدون قدرة فؿحرَّ

مـ سػؽ الدماء، واكتفاك إطراض، واستباحة إمقال بدون تحؼقؼ كػٍع، 

 التقفقؼ. وباهلل



ٌِ امُلِطَتسِّ ََٚقِت  ْٞٔ ٍِ اَؾا  391 َباُب ٔقَتا

 
 َباُب ِقَتاِل اجَلاِىي َوَقِتِل امُلِسَتدِّ

ـِ  (0086)  ْب
ِ
ـْ َطبِْداهلل   :َقاَل  َطْؿٍروَط

ِ
ـْ ُقتَِؾ ُدوَن َمالِِف، َفُفَق »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسقُل اهلل َم

َحُف.«َشِفقٌد  . َرَواُه َأُبقَداُود َوالـََّسائِل  َوالتِّْرمِِذي  َوَصحَّ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 ٌٖ جيٛظ ملٔ ُأضٜس أخص َاي٘ إٔ ٜسؾع عٔ َاي٘ بايكتٌ؟ ص:1ط َػأي١

قِف َجَقاز َقتِْؾ َقاَل الـََّقِوّي: فِ  (2485 :)الػتحيف   قال احلافظ ابً حجز

ـْ َقَصَد َأْخَذ الْ  َوُهَق َقْقُل  ،َؿاُل َقؾِقاًل َأْو َكثِقًراـَسَقاء َكاَن الْ  ،َؿال بَِغقِْر َحؼٍّ ـَم

ـْ َأْوَجبَُف، َوَقاَل َبْعض الْ  ْلء ـاْلُجْؿُفقِر، َوَشذَّ َم َٓ َيُجقُز إَِذا َصَؾَب الشَّ َؿالِؽِقَِّة: 

ـْ َباِب َتْغقِقِر  :ّل: َسبَُب اْلِخاَلِف ِطـَْدَكااْلَخِػقػ. َقاَل اْلُؼْرُصبِ 
ْذُن فِل َذلَِؽ مِ َهْؾ اإْلِ

ـَ اْلَؼؾِقِؾ َواْلَؽثِقرِ  ،ُؿـَْؽرِ ـالْ  َرِر َفقَْختَؾُِػ  ؟َفاَل َيْػتَِرُق اْلَحال َبقْ ـْ َباِب َدْفِع الضَّ
َأْو مِ

افِِعلِّ َقاَل ـاْلَحاُل؟ َوَحَؽك اِْبـ الْ  ـْ الشَّ ـْ ُأِريَد َمالفُؿـِْذر َط  :أَْو َحِريؿف ،َأْو َكْػسف ،: َم

ْختِقَاُر َأْن ُيَؽؾَِّؿُف أَْو َيْستَِغقَث 
ِ
ـْ َلُف قِتَالف :َفنِْن ُمـَِع َأْو اِْمتَـَعَ  :َفَؾُف آ َّٓ َفَؾُف َأْن  ،َلْؿ َيُؽ َوإِ

ـْ َذلَِؽ  َٓ دَِية ،ْؼؾَوَلْق َأَتك َطَؾك َكْػِسِف َوَلقَْس َطَؾقِْف طَ  ،َيْدَفَعُف َط اَرة ،َو َٓ َكػَّ ـْ  ،َو
َلؽِ

ُجِؾ َأْن َيْدَفَع ـَلقَْس َلُف َطْؿد َقتْؾف. َقاَل اِْبـ الْ  ُؿـِْذر: َوالَِّذي َطَؾقِْف َأْهؾ اْلِعْؾِؿ أَنَّ لِؾرَّ

ا َذَكَر إَِذا ُأِريَد ُضْؾًؿا بَِغقِْر َتْػِصقؾ َّٓ أَنَّ ُكؾَّ  :َطؿَّ ـْ ُيْحَػُظ َطـُْف مِ  إِ ـْ ُطَؾَؿاِء اْلَحِديث َم

بِْر َطَؾك َجْقِرِه َوَتْرك ـالْ ك َْمِر بِالصَّ ْٕ  بِا
ْؾَطاِن لِْمَثاِر اْلَقاِرَدةِ ـَ َطَؾك اِْستِثْـَاِء الس  ُؿْجِؿِعق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وفات الحافظ أن 1419، والترمذي )(7/115(، والـسائل )4771. أخرجف أبقداود )قشٝض (1)

 (. والؾػظ لغقر أبل داود.141(، ومسؾؿ )2485الحديث يف البخاري )
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ـَ اْلَحاِل الَّتِل لِؾـَّاِس فِقَفا َجَؿاَطة َوإَِمام  َْوَزاِطّل َبقْ ْٕ َق ا  َفَحَؿَؾ  ،اْلِؼقَام َطَؾقِْف. َوَفرَّ

ْختاَِلف َواْلُػْرَقة
ِ
ا فِل َحال آ َٓ ُيَؼاتِْؾ َأَحًدا. :اْلَحِديث َطَؾقَْفا، َوَأمَّ َوَيُرد   َفْؾقَْستَْسؾِْؿ َو

َأَرَأْيت إِْن َجاَء َرُجؾ ُيِريُد َأْخَذ  :َطَؾقِْف َما َوَقَع فِل َحِديث أَبِل ُهَرْيَرة ِطـْد ُمْسؾِؿ بَِؾْػظ

َقاَل: َأَرَأْيت إْن  ،«َفاْقُتْؾفُ »َقاَل: َأَرَأْيت إْن َقاَتَؾـِل؟ َقاَل:  «ْعطِفِ َفََل تُ »َمالِل؟ َقاَل: 

.«َفُفَق فِل الـَّارِ »َأَرَأْيت إْن َقتَْؾتُُف؟ َقاَل:  :َقاَل  ،«َفَلْكَت َشِفقد»َقتََؾـِل؟ َقاَل: 
(1)

 .ها

أو ، وسقاء كان الؿعتدي يريد الؿال، أو الـػس، انصحيح قٌل اجلًيٌز ُ :قهد

 .إهؾ، وقد تؼدم يف كالم الشافعل، وابـ الؿـذر الجزم بانَّ الحؽؿ واحد

مـ »قال:  أنَّ الـبل  الســوقد دلَّ طىل ذلؽ حديث سعقد بـ زيد يف 

ُقتِؾ دون مالف: ففق شفقد، ومـ ُقتؾ دون ديـف: ففق شفقد، ومـ ُقتؾ دون أهؾف أو 

«دمف: ففق شفقد
(2)

 ، وهق حديث صحقح.

ٓ يجب طىل الرجؾ الؿدافعة طـ كػسف، أو مالف بؼتؾ أخر، ولؽـف  تهبٌّ:

اجؾس يف بقتؽ: فنن خشقت أن »جائز، واستدل العؾؿاء طىل ذلؽ بحديث: 

«يروطؽ شعاع السقػ، فغطِّ وجفؽ، يبقء بنثؿف، وإثؿؽ
(3)

تؽقن »، وبحديث: 

«فتـ: فؽـ طبداهلل الؿؼتقل، وٓ تؽـ طبداهلل الؼاتؾ
(4)

: فال يجقز لفا ، وأما الؿرأة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.145أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)

(، وإسـاده 7/116(، والـسائل )1421(، والترمذي )4772(، وأبق داود )1/195أخرجف أمحد ) (2)

 صحقح.

 .( بنسـاد صحقح طـ أبل ذر 15/13بة )(، وابـ أبل شق5/163( )5/149أخرجف أمحد ) (3)

 (.1255رقؿ ) البؾقغسقليت تخريجف يف  (4)
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 التؿؽقـ بدون مدافعة، وكذا ولقفا.

ه: وأما الؿدافعة طـ الحريؿ: فقاجبة بال خالف.ا قال اليووي
(1)

 

ٌَ بايكتٌ؟ ص:2ط َػأي١  إشا زؾعت املطأ٠ عٔ ْؿػٗا ايطد

(، طـ ابـ طققـة، طـ الزهري، 9/372) مصـػفيف  أخرج ابـ أبل شقبة 

ف إكساًكا مـ هذيؾ، فذهبت جارية طـ الؼاسؿ، طـ طبقد بـ طؿقر، أنَّ رجاًل أضا

فؼتؾتف،  -هل حجر مؾء الؽػ-مـفؿ تحتطب، فلرادها طىل كػسفا، فرمتف بػفر 

 ، فؼال: ذلؽ قتقؾ اهلل، ٓ يقدى أبًدا.فرفع إىل طؿر بـ الخطاب 

 إشا ٚدس ايطدٌ ع٢ً اَطأت٘ ضداّل ؾكتً٘؟ ص:3ط َػأي١

، (: بعد أن أسـد طـ طظ 13/95) إوسطيف   قال ابً امليذر

 بنسـاد صحقح أكف قال: إن مل يلت بلربعة شفداء: فؾقعط برمتف.

 ه : وهبذا كلخذ.اوكان الشافعل يؼقل بعد أن ذكر حديث طظ  قال:

وٓ أحػظ طـ أحد قبؾـا مـ أهؾ العؾؿ مخالًػا، غقر أن الشافعل قال: ويسعف 

أكف قد كال مـفا ما  فقؿا بقـف وبقـ اهلل تعاىل قتؾ الرجؾ وامرأتف إذا كاكا ثقبقـ، وطؾؿ

يقجب الغسؾ، وٓ يسؼط بؼقلف فقؿا يبطؾ طـف الؼقد قال: وهؽذا لق وجد يتؾقط 

بابـف، أو يزين بجاريتف. وقال أبق ثقر كؿا قال الشافعل: إذا كال مـفا ما يقجب 

 هالغسؾ، وكان ثقبًا، ويحؽؿ طؾقف بالؼقد يف الحؽؿ.ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (141.)شرح مسؾؿ (12/533-534 )الؿغـلاكظر:  (1)
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لدية، بعد أن قتؾ امرأتف أكف قضك طىل رجؾ با وقد ثبت أيًضا طـ طؿر  

وجد معفا رجاًل: فعػا أحد إخقهتا طـ الؼصاص. أخرجف ابـ أبل شقبة 

 ( بنسـاد صحقح.13/97(، وابـ الؿـذر )9/317)

(: قال الجؿفقر: طؾقف الؼقد. وقال 6846) الػتحيف   وقال احلافظ

فعل: يسعف أمحد، وإسحاق: إن أقام بقـة أكف وجده مع امرأتف: هدر دمف. وقال الشا

فقؿا بقـف وبقـ اهلل قتؾ الرجؾ إن كان ثقبًا، وطؾؿ أكف كال مـفا ما يقجب الغسؾ، 

 هولؽـ ٓ يسؼط طـف الؼقد يف ضاهر الحؽؿ.ا

: أخرجف أيًضا وإثر الؿذكقر طـ طظ وبؼقل الشافعل كؼقل،  ُ :قهد

 .(8/337(، والبقفؼل )17915(، وطبد الرزاق )2/566مالؽ )

 



ٌِ امُلِطَتسِّ ََٚقِت  ْٞٔ ٍِ اَؾا  395 َباُب ٔقَتا

 
ـْ ِطؿْ  (0087) ـٍ َوَط ـِ ُحَصقْ ـُ ُأَمقََّة َرُجاًل، َفَعضَّ  َراَن ْب َقاَل: َقاَتَؾ َيْعَؾك ْب

ـْ َفِؿفِ َأَحُدُهَؿا َصاِحبَُف، 
َفاْكتََزَع َيَدُه مِ

(1)
َفَؼاَل:  ،ملسو هيلع هللا ىلص، َفـََزَع َثـِقَّتَُف، َفاْختََصَؿا إَلك الـَّبِلِّ 

َٓ دَِيَة َلفُ  َأَخاهُ  َيَعضُّ َأَحُدُكؿْ » . ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف، َوالؾَّْػُظ لُِؿْسؾٍِؿ.«َكاَم َيَعضُّ الَػْحُؾ؟ 
(2)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 َٔ عٖض َٜس غريٙ، ؾٓعع ٜسٙ ٚٚقعت ث١ٝٓ ايعاض؟ ص:1ط َػأي١

 قال احلافظ  ( 6892يف شرح حديث الباب :) َِوَقْد أََخَذ بَِظاِهِر َهِذه

ة اْلُجْؿُفقرُ ا َٓ دَِيةٌ ـَٓ َيْؾَزُم الْ  :َفَؼاُلقا ،ْلِؼصَّ َكَُّف فِل ُحْؽؿ  :َؿْعُضقَض قَِصاٌص َو
ِ
ٕ

ائِؾ ـْ َشَفَر َطَؾك آَخر ِساَلًحا لِقَْؼُتؾفُ  .الصَّ ْجَؿاِع بَِلنَّ َم قا َأْيًضا بِاإْلِ َفَدَفَع  ،َواْحتَج 

ـْ َكْػسف اِهرَ  :َط َٓ  ،َفَؼتََؾ الشَّ اُه َطـَْفا، َأكَُّف  َٓ َيْضَؿـ ِسـَُّف بَِدْفِعِف إِيَّ  َشْلء َطَؾقِْف، َفَؽَذا 

 .َلْؿ َيْؾَزمُف َشْلء :َؿْعُضقض فِل َمْقِضع آَخرـَوَلْق َجَرَحُف الْ  :َقاُلقا

ْهَدار َأْن َيتََللَّؿ الْ  قال: َٓ ُيْؿؽِـُف َتْخؾِقص َيده بَِغقِْر  ،َؿْعُضقضـَوَشْرط اإْلِ َوأَْن 

ـْ َضْرب فِل ِشْدَققْفِ َذلِ 
ـَ التَّْخؾِقص بُِدوِن  ،َؽ مِ َأْو َفّؽ لِْحقَتِِف لُِقْرِسؾَفا، َوَمْفَؿا َأْمَؽ

َْثَؼؾ ،َذلَِؽ  ْٕ  .َلْؿ ُيْفَدر :َفَعَدَل َطـُْف إَِلك ا

ُف َلْق َدفَ  قال: َف َأكَّ ْصاَلق، َوُوجِّ افِِعقَّة َوْجف َأكَُّف ُيْفَدر َطَؾك اإْلِ  :َعُف فِل َذلَِؽ َوِطـْد الشَّ

ـَ   ه.اَضِؿ

 كذا قال الحافظ، وهق ققُل مجاطٍة مـ الحـابؾة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .صحقح مسؾؿزيادة مـ الؿطبقع، ومـ  (1)
 (. 1673(، ومسؾؿ )6892أخرجف البخاري ) (2)



 396  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
ِحقُح َأنَّ َهَذا التَّْرتِقَب َغقُْر ُمْعتَبٍَر، َوَلُف َأْن : فقال وأما ابً قدامة  َوالصَّ

َنَّ الـَّبِلَّ 
ِ
ٕ : ًٓ ـْ فِقِف َأوَّ

َٓ  ملسو هيلع هللا ىلصَيْجِذَب َيَدُه مِ َكَُّف 
ِ
َيْؾَزُمُف َتْرُك َيِدِه فِل َفِؿ  َلْؿ َيْستَْػِصْؾ، َوٕ

َْشقَاِء الْ  ْٕ وقد ثبت الؼضاء بذلؽ طـ أبل ه .اَؿْذُكقَرةِ ـاْلَعاضِّ َحتَّك َيتََحقََّؾ بَِفِذهِ ا

 (.2266كؿا يف البخاري برقؿ ) بؽر الصديؼ 

  وذهب مالؽ يف الرواية إشفر طـف إىل الضؿان مطؾًؼا، وهق ققل ابـ أبل

 .«السـ مخس مـ اإلبؾ يف»لقىل: لحديث: 

وأجابقا طـ حديث الباب أنَّ سؼقط السـ سببف شدة العض ٓ الـزع: فقؽقن 

 سؼقط السـ حصؾ بػعؾ كػسف.

وهذا الؼقل غقر صحقح، وهق خالف ضاهر الحديث، واطتذر مجاطٌة طـ 

مالؽ بلكف مل يبؾغف الحديث، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

ا، فـزع ثـقتف: ضؿـ.إن كان العض مباًحا، كلن يؽقن قصاًص  تهبٌّ:
(2)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (12/537-538.)الؿغـل (6892 )الػتحاكظر:  (1)

  (12/538.)الؿغـلاكظر:  (2)



ٍِ اَؾ ٌِ امُلِطَتسَِّباُب ٔقَتا ََٚقِت  ْٞٔ  397 ا

 
ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (0088) َؾَع  ًءاَلْق َأنَّ اْمَر »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َأُبقالَؼاِسِؿ  َوَط اصَّ

ـَاٌح  ؽَطَؾقْ  ـْ َطَؾْقؽ ُج ُف َلْؿ َيُؽ ـَ . ُمتََّػٌؼ «بَِغْقرِ إْذٍن، َفَحَذْفتف بَِحَصاةٍ، َفَػَؼْلت َطْق

َطَؾقِْف.
(1)

 

َْحَؿَد َوالـََّسائِلِّ 
ِ
ـُ ِحبَّانَ َوفِل َلْػٍظ ٕ َحُف اْب َٓ قَِصاصٍ  ََل دَِيةَ فَ »: ، َوَصحَّ .«َلُف، َو

(2)
 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

ُٜباااح يكاااسب ايبٝاات ؾكاا  عٝٓاا٘،     ص:1ط َػأي١ َاأ اطًااع يف بٝاات غااريٙ، ؾٗااٌ 

 ٌٖٚ عًٝ٘ ايهُإ؟

  إخذ بظاهر الحديث، وقالقا: ُيباح فؼم طقـ مـ اصؾع ذهب الجؿفقر إىل

يف بقت غقره مـ صاحب ذلؽ البقت يف حال آصالع، ولقس لف دية، وٓ 

الػتقى بؿا جاء بف الحديث كؿا  قصاص. وقد جاء طـ طؿر بـ الخطاب 

(، ولؽـف مـ صريؼ الحسـ طـ طؿر، ومل يدركف: ففق -13/133) إوسطيف 

 مـؼطع.

 ؽ، وأبق حـقػة إىل أكف يضؿـ، بؾ صرح الؿالؽقة بالؼصاص، وذهب مال

وطؾؾقا ذلؽ بلنَّ الؿعصقة ٓ تدفع بالؿعصقة، وطؾؾ الحـػقة الؿـع بلكف لق دخؾ 

 الؿـزل وكظر فقف، أو كال مـ امرأتف ما دون الػرج: مل يجز قؾع طقـف: فالـظر أوىل.

رع ذلؽ، فؽقػ وهذه حجج مخالػة لؾـص: فال تعقيؾ طؾقفا، وقد أباح الش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 44( )2158(، ومسؾؿ )6952أخرجف البخاري ) (1)

 (، وإسـاده صحقح. 6554(، وابـ حبان )8/61(، والـسائل )2/385. أخرجف أمحد )قشٝض (2)



 398  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 يؼال: معصقة. 

طـ سفؾ بـ سعد أنَّ رجاًل اصؾع يف جحٍر يف باب رسقل  الصحقحقـويف 

 مدرى يحؽ هبا رأسف، فؾؿا رآه رسقل اهلل  ، ومع رسقل اهلل اهلل 

. أخرجف البخاري برقؿ «لق أطؾؿ أكؽ تـظرين: لطعـت بف يف طقـؽ»قال: 

 (.2156(، ومسؾؿ برقؿ )5924)

، فؼام إلقف أنَّ رجاًل اصؾع يف بعض حجر الـبل  أكس وفقفؿا طـ 

(، ومسؾؿ برقؿ 6242بؿشؼص، وجعؾ يختؾ لقطعـف. أخرجف البخاري برقؿ )

(2157.)
(1)

 

اِر  (12/545- :)الؿغـليف  قال ابـ قدامة  تهبٌّ: َوَلقَْس لَِصاِحِب الدَّ

َماُه بَِحَجٍر َيْؼُتُؾُف، َأْو َحِديَدةٍ َثِؼقَؾٍة، َضِؿـَُف َفنِْن رَ  :َرْمُل الـَّاضِِر بَِؿا َيْؼتُُؾُف اْبتَِداءً 

ـَ الْ  َكَُّف إكََّؿا َلُف َما َيْؼَؾُع بِِف اْلَعقْ
ِ
ََذى مِـَْفا، ُدوَن َما ـبِاْلِؼَصاِص: ٕ ْٕ تِل َحَصَؾ ا ُؿبِْصَرَة الَّ

ى إَلك ْلِء اْلقَِسقرِ ُؿطَّؾُِع بَِرْمقِ ـَفنِْن َلْؿ َيـَْدفِْع الْ  :َغقِْرَها َيتََعدَّ َجاَز َرْمُقُف بَِلْكثََر  :ِف بِالشَّ

َأْو  ،َوَسَقاٌء َكاَن الـَّاضُِر فِل الطَِّريِؼ، َأْو مِْؾِؽ َكْػِسفِ ، مِـُْف، َحتَّك َيْلتَِل َذلَِؽ َطَؾك َكْػِسفِ 

 ه.اَغقِْر َذلَِؽ 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (12/539.)الؿغـل (6952 )الػتحاكظر:  (1)



ٌِ امُلِطَتسِّ ََٚقِت  ْٞٔ ٍِ اَؾا  399 َباُب ٔقَتا

 
ـِ  (0111) ـِ َطاِزٍب اَوَط   لبََراِء ْب

ِ
ِحْػَظ  : َأنَّ ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقَضك َرُسقُل اهلل

بِالـََّفاِر َطَؾك َأْهؾَِفا، َوَأنَّ ِحْػَظ الَؿاِشقَِة بِالؾَّقِْؾ َطَؾك َأْهؾَِفا، َوَأنَّ َطَؾك َأْهِؾ  الَحَقائِطِ 

َحُف َرَواُه َأْح . الَؿاِشقَِة َما َأَصاَبْت َماِشقَُتُفْؿ بِالؾَّقْؾِ  ، َوَصحَّ َّٓ التِّْرمِِذيَّ َؿُد َوإَْرَبَعُة إ

ـُ ِحبَّاَن. َوفِل إْسـَادِِه اْختاَِلٌف. اْب
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 نُإ َا أتًؿت٘ ايب١ُٝٗ َٔ ايعضع. ص:1ط َػأي١

 يف هذه الؿسللة حآن:

 أن ٓ تؽقن يد صاحبفا طؾقفا، فػقف أققال: احلال األَىل:

أنَّ صاحبفا يضؿـ ما أفسدتف بالؾقؾ دون الـفار. وهذا ققل  ألول:القول ا

أمحد، ومالؽ، والشافعل، ومجاطة آخريـ، واستدلقا طىل ذلؽ بحديث الباب، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وابـ 3/411) الؽبرى (، والـسائل يف3575(، وأبقداود )4/295. أخرجف أمحد )نعٝـ (1)

 (.6558(، وابـ حبان )2332ماجف )

وقد وجد يف إسـاده اختالف طىل أوجف كثقرة. وأققى تؾؽ إوجف مـ رواه طـ الزهري طـ 

 حرام بـ محقصة أن كاقة لؾبراء... فذكره مرساًل. 

عد والؾقث بـ س (5/436 ،)مسـد أمحدوابـ طققـة كؿا يف (، -2/747)رواه كذلؽ مالؽ 

(، ثؿ قال: وكذلؽ رواه صالح 3/156(، ويقكس بـ يزيد طـد الدارقطـل )2332طـد ابـ ماجف )

 ابـ كقسان والؾقث ومحؿد بـ إسحاق وطؼقؾ وشعقب ومعؿر مـ غقر رواية طبدالرزاق. 

  (35/569 .)تحؼقؼ الؿسـدوتابعفؿ إوزاطل يف رواية طـف كؿا يف  ُ: قهد

 ومـ رواه طىل خالف ذلؽ، فروايتف غقر محػقضة، واهلل أطؾؿ. فالصقاب يف الحديث أكف مرسؾ،

 التؾخقص الحبقرو (9/19-21 ،)البدر الؿـقرو (35/569-575 ،)تحؼقؼ الؿسـداكظر: 

(4/162-163.) 



 455  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 وطزاه الحافظ لؾجؿفقر. 

يضؿـ صاحبفا مطؾًؼا بلقؾ إمريـ مـ ققؿتفا، أو قدر ما  القول الثاىي:

 أتؾػت. وهق ققل الؾقث، وبعض الؿالؽقة.

ٓ ضؿان طؾقف. وهق ققل الظاهرية، والحـػقة: لحديث:  قول الثالث:ال

 ، وسقاء كان ذلؽ لقاًل، أو هناًرا.«العجامء جرحفا جبار»

 أن تؽقن يد صاحبفا طؾقفا، فػقف أققال: احلال الثانّة:

طؾقف ضؿان ما أتؾػت مـ مال، أو زرع، أو كػس، أو غقره. وهق  القول األول:

وأبل حـقػة، وقال بف شريح: ٕهنا تحت يده، فؽان ذلؽ ققل أمحد، والشافعل، 

 بتػريطف.

، وهق مذهب «العجامء جرحفا جبار»ٓ ضؿان طؾقف: لحديث:  القول الثاىي:

مالؽ، وقال بف الظاهرية، واستثـقا ما إذا كان الػعؾ مـسقًبا إلقف بلن محؾفا طىل ذلؽ 

 ؼقدها، وما أشبف ذلؽ.الػعؾ، كلن يؾقي طـاهنا، أو يطعـفا، أو يسققفا، أو ي

راطاة أكف يف الحالقـ يضؿـ إذا حصؾ مـف تػريٌط، أو تعدي مع م ًانري يظيس

العرف يف ذلؽ، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 إشا دٓت ايساب١ بطدًٗا ٚقاسبٗا عًٝٗا، أٚ َعٗا؟ ص:2ط َػأي١

  ذهب بعض الػؼفاء إىل أكف ٓ يضؿـ، وهق ققل الحـػقة، ومجاطة مـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (13/131. )إوسط (6913 )الػتح (12/541-544 )الؿغـلاكظر:  (1)



ٌِ امُلِطَتسِّ ََٚقِت  ْٞٔ ٍِ اَؾا  451 َباُب ٔقَتا

 
(، 4592أخرجف أبق داود ) «الرجؾ جبارو»: الحـابؾة: لحديث أبل هريرة 

، وهق حديث ضعقػ، مـ ( مـ حديث أبل هريرة 8/343والبقفؼل )

صريؼ: سػقان بـ الحسقـ طـ الزهري، وقد خالػف الحػاظ مـ أصحاب 

العجامء جبار، والبئر جبار، »الزهري، فؾؿ يذكروا هذه الؾػظة، بؾ ذكروا ققلف: 

يف  الؿذكقر، وقد ضعػف اإلمام إلباين ، ومل يذكروا الؾػظ «والؿعدن جبار

اإلرواء ( 1526رقؿ.) 

  وذهب مجاطة مـ أهؾ العؾؿ إىل أنَّ طؾقف الضؿان: ٕكف قائدها، وسائؼفا: فؼد

، أقسبحصؾ مـف التػريط، وهذا ققل شريح، والشافعل، وبعض الحـابؾة، وهق 

واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (12/544.)الؿغـلاكظر:  (1)



 452  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
ـِ َجبٍَؾ  (0110) ـْ ُمَعاذِ ْب َد فِل َرجُ  - َوَط َٓ أَْجؾُِس َحتَّك  -ٍؾ أَْسَؾَؿ ُثؿَّ َتَفقَّ

 َوَرُسقلِفِ ُيْؼتََؾ 
ِ
ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.. َفُلمَِر بِِف َفُؼتَِؾ  ،، َقَضاُء اهلل

(1)
 

َبِل َداُود: َوَكاَن َقدِ 
ِ
.اْستُتِقَب َقبَْؾ َذلَِؽ  َوفِل ِرَواَيٍة ٕ

(2)
 

ـِ َطبَّاٍس َوطَ  (0111)   ـِ اْب
ِ
ـَُف َفاْقُتُؾقهُ » ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل َل دِي ـْ بَدَّ . «َم

. َرَواُه الُبَخاِري 
(3)

 

 نياملسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 تعسيف املستد:

 بعد إسالمف صقًطا.الذي يؽػر  ٚيف اقطالح ايؿكٗا٤:الراجع.  لغة:

 قتٌ املطتس. ص:1ط َػأي١

أمجع العؾؿاء طىل أنَّ الؿرتد يجب قتؾف، وإن كاكقا مجاطة وجب قتالفؿ، وقد 

، وغقرمها مـ الصحابة، ويدل طؾقف حديث صح فعؾ ذلؽ طـ أبل بؽر، وطظ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1824(، ومسؾؿ )6923لبخاري )أخرجف ا (1)

(، مـ صريؼ: بريد بـ طبداهلل بـ أبل بردة، وصؾحة بـ يحقك، طـ 4355. أخرجف أبقداود )نعٝـ (2)

 أبل بردة، طـ أبل مقسك بف.

 أبق داود َطِؼَبف: قال أحدمها: وكان قد استتقب قبؾ ذلؽ. 

لف مـؽرات، ورواية بريد طـد لعؾ هذه الزيادة مـ صؾحة بـ يحقك، وهق حسـ الحديث  ُ: قهد

البخاري ومسؾؿ بدون الزيادة الؿذكقرة، وكذلؽ رواه مجاطة طـ أبل بردة بدون هذه الزيادة. 

 الؿسـد الجامع(، 1824(، ومسؾؿ )4341( )4342( )6923( )7157) البخارياكظر: 

(11/431.) 

 (. 3157أخرجف البخاري برقؿ ) (3)



ٌِ امُلِطَتسِّ ََٚقِت  ْٞٔ ٍِ اَؾا  453 َباُب ٔقَتا

 
وهذا الحؽؿ يشؿؾ الرجال والـساء طـد طامة أهؾ العؾؿ، وُكؼؾ طـ ، الباب

تََرق  وٓ  ُتؼتؾ، وقال بف أبق حـقػة إذا لحؼت بدار حرب، الحسـ، وقتادة أهنا ُتْس 

حجة الجؿفقر طؿقم الحديث وهذا ققل ضعقػ لقس طؾقف دلقؾ صحقح. و

السابؼ.
(1)

 

 اعتباض ايطز٠ ممٔ ي٘ عكٌ. ص:2ط َػأي١

ٓ خالف بقـ أهؾ العؾؿ أنَّ الردة تعتبر مـ العاقؾ: فال تصح الردة مـ 

ك طؾقف، والـائؿ.ٓ يعؼؾ، والؿغؿالؿجـقن، والطػؾ الذي 
(2)

 

 إغالّ ايكيب ٚاضتسازٙ. ص:3ط َػأي١

  :كؾ مقلقد يقلد طؾك »إسالم الصبل معتبر طـد الجؿفقر، ويصح: لحديث

أخرجف البخاري برقؿ  «الػطرة، فلبقاه هيقداكف، أو يـصراكف، أو يؿجساكف

: وٕكف يؼبؾ مـف الصالة، ( مـ حديث أبل هريرة 2658(، ومسؾؿ )1359)

 ـ باب أوىل.والصقام: فاإلسالم م

  :ُرفع الؼؾؿ طـ »وقال الشافعل، وُزفر: ٓ يصح إسالمف حتك يبؾغ: لحديث

 .«الصبل حتك يبؾغ

، أي: ُرفعت طـف الؿماخذة طىل «رفع الؼؾؿ»، ومعـك ًانصحيح انقٌل األًل

 الذكقب كؿا قرر ذلؽ شقخ اإلسالم وغقره.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (12/264 )(12/282.)الؿغـلاكظر:  (1)

  (12/266.)الؿغـلاكظر:  (2)



 454  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

اشترط وُيشترط طـد الجؿفقر يف صحة إسالم الصبل أن يعؼؾ معـاه، و 

 بعضفؿ أن يؽقن يف العاشرة، ومل يشترصف إكثر كؿا ذكر ذلؽ ابـ قدامة.

  وأما ارتداد الصبل: فعـد الشافعل ٓ تصح مـف الردة كؿا ٓ يصح مـف

اإلسالم حتك يبؾغ، ووافؼف يف ذلؽ أمحد يف رواية، وبعض الؿالؽقة: لحديث: 

 .«ُرفع الؼؾؿ طـ الصبل حتك يبؾغ»

 ر مـ مذهبف، والحـػقة، وأمحد يف رواية إىل أنَّ الردة وذهب مالؽ يف إضف

 تصح مـف.

، واهلل أطؾؿ.ًانقٌل األًل أقسب
(1)

 

 اغتتاب١ املطتس قبٌ قتً٘. ص:4ط َػأي١

  :ڻ﴿أكثر أهؾ العؾؿ طىل أنَّ الؿرتد ٓ ُيؼتؾ حتك يممر بالتقبة: لؼقلف تعاىل 

، وكؿا ُيْدَطك الؽافر [38إكػال:] ﴾ھ ھ ھ ہ  ہ ہ   ہ ۀ  ۀ

 إىل اإلسالم قبؾ قتؾف: فؽذلؽ الؿرتد. وُكؼؾ ذلؽ طـ مجاطة مـ إصظ

بسـديـ ضعقػقـ، وثبت ذلؽ طـ  الصحابة، ُكؼؾ طـ أبل بؽر، وابـ طؿر 

، وثبت طـ طظ، وطـ مصـػ طبدالرزاقو ســ البقفؼلكؿا يف  طؿر 

 بلساكقد يتؼقى بعضفا ببعض. طثؿان 

تابة بأيات التل فقفا إمر واستدل الجؿفقر أيًضا طىل وجقب آست

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الؿغـل (12/285-281.) 



ٌِ امُلِطَتسِّ ََٚقِت  ْٞٔ ٍِ اَؾا  455 َباُب ٔقَتا

 
 بالدطقة إىل اإلسالم، وإىل سبقؾ اهلل، وكذلؽ إحاديث القاردة يف ذلؽ.

  وذهب بعض الػؼفاء إىل طدم آستتابة، ُكؼؾ ذلؽ طـ الحسـ، وطبقد بـ

طؿقر، وقال بف ابـ حزم، ومحؾف ابـ قدامة وغقره طىل طدم القجقب ٓ أهنا ٓ 

 تشرع طـدهؿ.

 ، وهق مشروطقة آستتابة.انقٌل األًلهق  - أطؾؿواهلل- ًانصحيح

 واختؾػ الجؿفقر: هؾ ذلؽ طىل سبقؾ القجقب، أم طىل سبقؾ آستحباب؟

  ،فذهب مجاطٌة مـفؿ إىل وجقب آستتابة، وهذا ققل ططاء، والـخعل

ومالؽ، والثقري، وإوزاطل، وأمحد، وإسحاق، وقال بذلؽ أيًضا الشافعل يف 

 تؼدمة يف ذلؽ.ققل: لألدلة الؿ

  وكؼؾف صاحب -وذهب أمحد يف رواية، والشافعل يف ققلالبقان  طـ أبل

، ولقس بقاجب: لؾحديث:  -حـقػة مـ بدل ديـف: »إىل أنَّ ذلؽ مستحب 

 ، ومل يذكر آستتابة، ولحديث معاذ يف الباب.«فاقتؾقه

يف  وأجاب الجؿفقر بحؿؾ الحديث طىل الؼتؾ بعد آستتابة: لػعؾ الصحابة

ذلؽ، وققل الجؿفقر ققي، ومـ فائدة آستتابة أكف يحصؾ يف أثـائفا إزالة الشبفة 

لق وجدت، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 طبدالرزاق (8/255-257 )البقفؼل (12/46- )البقان (12/266- )الؿغـلاكظر:  (1)

(15/164- )الؿحىل (2199 )إوسط (13/459.) 



 456  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
 املس٠ اييت ٜػتتاب ؾٝٗا. ص:5ط َػأي١

  ،ذهب مجاطة مـ أهؾ العؾؿ إىل تحديد ثالثة أيام، ُكؼؾ طـ طؿر، وطثؿان

، ويف أساكقدها ضعػ، وأخذ بذلؽ مالؽ، وأمحد، وطظ، وابـ طؿر 

 حاق، وأصحاب الرأي، وبعض الشافعقة.وإس

ُتفؿ ما ورد يف ذلؽ طـ الصحابة: وٕنَّ الثالثة حد  بقـ الؼؾة والؽثرة.  وحجَّ

  ،وذهب مجاطة مـ أهؾ العؾؿ إىل أكف يستتاب يف الحال: فنن تاب وإٓ ُقتؾ

هذا ققل الشافعل، وقال بف ابـ الؿـذر، وهق ققل الزهري، والحسـ، وطبقد بـ 

 طؿقر.

ـِ يف الباب،  تدلقا بحديث ابـ طباس، ومعاذ واس ؾَذْي هق  ًىرا انقٌلالَّ

 ، وٓ دلقؾ طىل التحديد.انصحيح

  وقد صحَّ طـ طظ  أكف استتاب إكساًكا، فلبك، فؼتؾف. كؿا يف مصـػ

 .طبدالرزاق

  وقد ذهب الـخعل، والثقري إىل أكف يستتاب أبًدا. وقال الزهري: يؽرر لف

 ث مرات.إمر بالتقبة ثال

  وُكؼؾ طـ طظ  أكف استتاب رجاًل شفًرا. أخرجف طبدالرزاق، وهق

 ضعقػ.

  ،وطـ أبل مقسك أكف استتاب القفقدي شفريـ. أخرجف ابـ أبل شقبة



ٌِ امُلِط ََٚقِت  ْٞٔ ٍِ اَؾا  457 َتسَِّباُب ٔقَتا

 
 ضعقػ. وهق

طدم التحديد، ولؾحاكؿ تلخقر الؼتؾ إذا رجا طقدة الرجؾ لإلسالم  ًانصحيح

لؾثالثة إيام وكحقها، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

إذا ارتد الصبل، فاستتابتف التل يـبـل طؾقفا حؽؿ الؼتؾ تؽقن بعد  تهبٌّ:

بؾقغف: فنن أصر طىل الؽػر: ُقتؾ حقـئٍذ.
(2)

 

 تٛب١ ايعْسٜل ايصٟ ٜػتػط بايهؿط. ص:6ط َػأي١

  مذهب الشافعل قبقل تقبتف، وهق ققل العـبري، وأمحد يف رواية، وأبل حـقػة

 ﴾ھ ھ ھ ہ  ہ ہ   ہ ۀ  ۀ ڻ﴿يف رواية: لؼقلف تعاىل: 

 .[38ٕكػال:ا]

  ومذهب مالؽ، والؾقث، وإسحاق، وأمحد يف رواية، وأبل حـقػة يف رواية أكف

ٓ تؼبؾ تقبتف: ٕنَّ الزكديؼ ٓ تظفر مـف طالمة تبقـ صدقف وتقبتف: ٕكف كان 

ا لؾؽػر، فنذا وقػ طىل ذلؽ، فلضفر التقبة: مل يزد طىل ما  ُمْظِفًرا لإلسالم، ُمِسرًّ

 فار اإلسالم.كان مـف قبؾفا، وهق إض

 :َوفِل اْلُجْؿَؾةِ  (12/269-271 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة

ْكقَا. ـْ َأْحَؽاِم الد 
ِة فِل َقبُقِل َتْقَبتِِفْؿ فِل الظَّاِهِر مِ َئِؿَّ ْٕ ـَ ا ـْ َتْرِك َقتْؾِِفْؿ،  َفاْلِخاَلُف َبقْ

مِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 طبدالرزاق (8/257 )الؽبرى (12/47- )البقان (12/268 )الؿغـلاكظر:  (1)

(15/164- )ابـ أبل شقبة (15/137- )إوسط (13/461.) 

  (12/281-282.)الؿغـلاكظر  (2)



 458  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

ِفؿْ   ْساَلِم فِل َحؼِّ ا قَ  ،َوُثبُقِت َأْحَؽاِم اإْلِ ، َوُغْػَراُكُف  بُقُل اهللَوَأمَّ ـِ َتَعاَلك َلَفا فِل اْلبَاصِ

ـْ َتاَب َوَأْقَؾَع َضاِهًرا  : ـَتَعاَلك َقاَل فِل الْ  َفنِنَّ اهللَ  :َباصِـًا، َفاَل ِخاَلَف فِقفِ وَ لَِؿ ـَ ُؿـَافِِؼق

 ى ې ې ې  ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ﴿

 ه.ا[146الـساء:] ﴾ۇئ                وئ وئ  ەئ ەئ ائ ىائ

 .َاٍ املطتس ص:7ط َػأي١

  أكثر أهؾ العؾؿ طىل أنَّ مال الؿرتد يققػ حتك ُيؼتؾ أو يؿقت، ثؿ اختؾػقا

بعد ذلؽ: هؾ يؽقن فقئًا لبقت الؿال، أو يؽقن لقرثتف الؿسؾؿقـ؟ وقد تؼدم ذكر 

 هذه الؿسللة يف باب الػرائض.

أكف يؽقن فقئًا لبقت الؿال، وورثة الؿرتد إن كاكقا محتاجقـ: ففؿ  ًانري يظيس

 راث مـ غقرهؿ، واهلل أطؾؿ.أوىل بالؿق

 -أطـل الحؼقق التل طىل الؿرتد  -وحؼقق الؿسؾؿقـ تمخذ مـ مال الؿرتد 

 قبؾ أن يلخذه بقت الؿال.

وأما تصرفات الؿرتد أثـاء وقػ الؿال يف مالف: فال تـػذ، بؾ تؽقن مقققفة، 

 إن رجع إىل اإلسالم: كػذت، وإن مل يرجع: ففل باصؾة. 

ـُ نَّ الؿال ٓ يخرج مـ الؿؾؽ بؿجرد الردة، كؼوهذا طؾقف إكثر: ٕ ؾ اب

الؿـذر اإلمجاَع طىل ذلؽ.
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (12/272-.)الؿغـلاكظر:  (1)



ٌِ امُلِطَتسِّ ََٚقِت  ْٞٔ ٍِ اَؾا  459 َباُب ٔقَتا

 
 ظٚاز املطتس ٚتعٚجي٘. ص:8ط َػأي١

ٓ يصح طـد أهؾ العؾؿ: ٕكف كافر.
(1)

 

 َٔ ٜتٛىل قتٌ املطتس؟ ص:9ط َػأي١

 .ا كان أو طبًدا  طامة أهؾ العؾؿ طىل أنَّ الذي يتقىل قتؾ الؿرتد هق اإلمام، حرًّ

  َّأققؿقا الحدود »لؾسقد قتؾ طبده إذا ارتد: لحديث:  وطـد الشافعقة وجٌف أن

«طؾك ما مؾؽت أيامكؽؿ
(2)

: وٕنَّ حػصة قتؾت جارية سحرهتا. أخرجف ابـ أبل 

 ( بنسـاد صحقح.8/136(، والبقفؼل )9/416شقبة )

وأجاب الجؿفقر طـ ذلؽ بلنَّ هذا قتؾ لحؼ اهلل تعاىل: فؽان ذلؽ إىل اإلمام، 

 .كرجؿ الزاين، وقتؾ الحر

: فال يتـاول الؼتؾ لؾردة: فنكف َقتٌْؾ لؽػره ٓ «أققؿقا الحدود...»وأما ققلف: 

ا يف حؼف، وأما خبر حػصة: فننَّ طثؿان تغقظ طؾقفا كؿا يف إثر السابؼ، وشؼ  حدًّ

طؾقف قتؾفا بدون أمره.
(3)

 

 َٔ تطى ؾ٦ّٝا َٔ أضنإ اإلغالّ غري ايؿٗازتني؟ ص:11ط َػأي١

صقم، أو الحج جحقًدا: كػر، إٓ لعذٍر مـ مـ ترك الصالة، أو الزكاة، أو ال

جفٍؾ، أو مـ حديث طفد بنسالم، وأما مـ ترك الصالة تؽاساًل فتؼدم يف كتاب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الؿغـل (12/274.) 

  (1259.)البؾقغسقليت تخريجف يف  (2)

  (12/271-272.)الؿغـل اكظر: (3)



 415  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

الصالة أنَّ الجؿفقر طىل استتابتف حتك يصظ، أو يؼتؾ لؿدة ثالثة أيام. وخالػفؿ  

 بعض الػؼفاء.

 ۋ ٴۇ ۈ    ۈ ۆ ۆ ۇ﴿واستدل الجؿفقر بؼقلف تعاىل: 

ُأمرت أن ُأقاتؾ الـاس حتك يشفدوا أن ٓ إلف إٓ »، وبحديث: [5التقبة:] ﴾ۋ

 الحديث. «، وأنَّ َمؿًدا رسقل اهلل، ويؼقؿقا الصَلة، ويمتقا الزكاة...اهلل

ومثؾف لق ترك الزكاة ُبخاًل، أو ترك الصقام تؽاساًل، وأما الحج: فال ُيؼتؾ: ٕن 

التراخل، واهلل أطؾؿ.العؾؿاء اختؾػقا يف وجقبف هؾ هق طىل الػقر أم طىل 
(1)

 

ٌٖ ؾ٤ٕٞ َعًّٛ ؼطمي٘ يف ايسٜٔ نطٚض٠؟ ص:11ط َػأي١  َٔ اعتكس ٔس

ـْ اْطتََؼَد ِحؾَّ َشْلٍء ُأْجِؿَع  (12/276 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة َوَم

ـَ الْ  بَْفُة فِقفِ ـَطَؾك َتْحِريِؿِف، َوَضَفَر ُحْؽُؿُف َبقْ ، َوَزاَلْت الش  ـَ اِرَدِة لِؾـ ُصقِص اْلقَ  :ُؿْسؾِِؿق

َر: لَِؿا َذَكْرَكا فِل  َٓ ِخاَلَف فِقِف، ُكػِّ ا   َهَذا، مِؿَّ
َكك، َوَأْشبَاهِ فِقِف، َكَؾْحِؿ اْلِخـِْزيِر، َوالزِّ

اَلةِ   ه.اَتاِرِك الصَّ

 شبٝش١ املطتس. ص:12ط َػأي١

  ،أكثر أهؾ العؾؿ طىل طدم حؾ ذبقحتف، وهق ققل أصحاب الؿذاهب إربعة

نَّ الؿرتد ٓ تثبت لف أحؽام الؽافر إصظ: وإن ارتد إىل ديـ أهؾ الؽتاب: ٕ

، وإن كاكت امرأة: مل يحؾ  ففق ٓ ُيؼر طىل ديـف، ولق دفع الجزية، وٓ ُيْستََرق 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (12/275-.)الؿغـلاكظر:  (1)



ٌِ امُلِطَتسِّ ََٚقِت  ْٞٔ ٍِ اَؾا  411 َباُب ٔقَتا

 
 كؽاحفا، وكذلؽ ذبقحتف: فنهنا ٓ تحؾ كالقثـل.

  وذهب إسحاق إىل أكف إن تديـ بديـ أهؾ الؽتاب: حؾَّت ذبقحتف، وحؽل

 ذلؽ طـ إوزاطل.

.قٌل األًلًانصحيح ان
(1)

 

 سهِ أٚالز املطتسٜٔ. ص:13ط َػأي١

أما مـ ُولِد قبؾ الردة: فنهنؿ محؽقم بنسالمفؿ تبًعا ٔبائفؿ، وٓ يتبعقهنؿ يف 

الردة: ٕنَّ اإلسالم يعؾق، وقد تبعقهؿ فقف، فال يتبعقهنؿ يف الؽػر، فال يجقز 

ففؿ استرقاقفؿ صغاًرا: ٕهنؿ مسؾؿقن، وٓ كباًرا: ٕهنؿ إن ثبتقا طىل إسالمفؿ 

مسؾؿقن، وإن كػروا: ففؿ مرتدون، حؽؿفؿ حؽؿ آبائفؿ يف آستتابة، وتحريؿ 

 آسترقاق.

  ،وأما مـ ُولِد بعد الردة: ففق محؽقم بؽػره: ٕكف ُولِد بقـ أبقيـ كافريـ

 ويجقز استرقاقف: ٕكف لقس بؿرتد، هذا مذهب أمحد.

 .ومذهب الشافعل أكف ٓ يجقز استرقاقفؿ تبًعا ٔبائفؿ 

 ل أبق حـقػة: إن ُولِدوا يف دار اإلسالم: مل يجز استرقاقفؿ، وإن ُولِدوا يف وقا

 دار الحرب: جاز استرقاقفؿ.

، واهلل أطؾؿ.ًدـًانصحيح قٌل أح
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (12/277.)الؿغـلظر: اك (1)

  (12/283.)الؿغـلاكظر:  (2)



 412  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
 إشا اضتس أٌٖ بًس، ؾٌٗ ُتػب٢ شضٜتِٗ، ُٚتػِٓ أَٛاهلِ؟ ص:14ط َػأي١

َجَرْت َوَمتَك اْرَتدَّ َأْهُؾ َبَؾٍد، وَ  (12/283 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة

ـَ َبْعَد  :فِقِف َأْحَؽاُمُفؿْ  ِفْؿ اْلَحادِثِق َصاُروا َداَر َحْرٍب فِل اْغتِـَاِم َأْمَقالِِفْؿ، َوَسبِْل َذَراِريِّ

َماِم قِتَاُلُفؿْ  ةِ، َوَطَؾك اإْلِ دَّ  .الرِّ

 .ثؿ استدل طىل ذلؽ بػعؾ أبل بؽر الصديؼ 

ـْ َقَدرَ  :َوإَِذا َقاَتَؾُفؿْ  ثه قال: َطَؾقِْف، َوَيتْبَُع ُمْدبَِرُهْؿ، َوُيْجِفُز َطَؾك  َقتََؾ َم

. َجِريِحِفْؿ، َوُتْغـَُؿ َأْمَقاُلُفْؿ. افِِعل   هاَوبَِفَذا َقاَل الشَّ

 ٌٖ تجبت ايطز٠ بايؿٗاز٠؟ ص:15ط َػأي١

 .أثبت أهؾ العؾؿ الردة بالشفادة، وطامتفؿ طىل ثبقهتا بشفادة طدلقـ 

 لؼتؾ إٓ أربعة: ٕكف يقجب وُكؼؾ طـ الحسـ أكف خالػ، فؼال: ٓ يؼبؾ يف ا

 الؼتؾ، فلشبف الزكك.

وُأجقب بلنَّ الزكك وجب فقف أربعة شفداء: ٕكف زكك، ٓ لؽقكف يقجب الؼتؾ، 

فقُؼام طؾقف حد الردة، وهق الؼتؾ، إٓ أْن يليت بالشفادتقـ  :وطؾقف بدلقؾ زكك البؽر.

ر بؿا جحده أو ُكسب إلقف إكؽاره.مع إكؽاره، أو يؼ
(1)

 

 ايهاؾط ٌٖ حيهِ ي٘ باإلغالّ؟إٕ ق٢ً  ص:16ط َػأي١

  مذهب أمحد أكف ُيحؽؿ لف باإلسالم، سقاء صىل يف دار الحرب، أو دار

 اإلسالم، أو صؾَّك مجاطًة أو إفراًدا.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (12/287-289.)الؿغـلاكظر:  (1)



ٌِ امُلِطَتسِّ ََٚقِت  ْٞٔ ٍِ اَؾا  413 َباُب ٔقَتا

 
  وقال الشافعل: إن صىل يف دار الحرب: حؽؿ بنسالمف، وإن صىل يف دار

 اإلسالم: مل يحؽؿ بنسالمف: ٓحتؿال أكف صىل ُتؼقًة ورياًء.

حـابؾة بلنَّ ما كان إسالًما يف دار الحرب: كان إسالًما يف دار وأجاب ال

ـٌ يختص بف اإلسالم: فحؽؿ بنسالمف  اإلسالم، كالشفادتقـ، وبلنَّ الصالة رك

كالشفادتقـ، واحتؿال التؼقة والرياء يبطؾ بالشفادتقـ. وأما سائر إحؽام فال 

ُيحؽؿ بنسالمف هبا.
(1)

 

 ٛظ إنطاٖ٘ نايصَٞ ٚاملػتأَٔ؟إشا ُأنطٙ ع٢ً اإلغالّ َٔ ال جي ص:17ط َػأي١

  إذا أسؾؿ طىل ذلؽ: مل يثبت لف حؽؿ اإلسالم حتك يقجد مـف ما يدل طىل

إسالمف صقًطا، مثؾ أن يثبت طىل اإلسالم بعد زوال اإلكراه طـف: فنن مات قبؾ 

ذلؽ: فحؽؿف حؽؿ الؽػار، وإن رجع إىل ديـ الؽػر: مل يجز قتؾف وٓ إكراهف 

 الحـابؾة، والشافعقة، والحـػقة وغقرهؿ. طىل اإلسالم، هذا مذهب

  وقال محؿد بـ الحسـ: يصقر مسؾًؿا يف الظاهر، وتجري طؾقف إحؽام

: لعدم اطتبار ققل الؿؽره.انصحيحهق  ًانقٌل األًل حسب ضاهر حالف.
(2)

 

 َٔ أنطٙ ع٢ً ايهؿط ؾأت٢ به١ًُ ايهؿط؟ ص:18ط َػأي١

 بؾ يبؼك مذهب الجؿفقر أكف معذور باإلكراه، وٓ يصقر كافًرا بذلؽ ،

مسؾًؿا، ولف أحؽام الؿسؾؿ، وهق ققل أصحاب الؿذاهب إربعة: لؼقلف تعاىل: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (12/51.)البقان (12/295-291 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (12/292.)الؿغـلاكظر:  (2)



 414  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
 أية. [156الـحؾ:] ﴾ڈ ڎ ڎ  ڌ ڌ ڍ﴿

  ،وقال محؿد بـ الحسـ: هق كافر يف الظاهر، تجري طؾقف أحؽام الؽػار

وهق مسؾؿ فقؿا بقـف وبقـ اهلل. وهذا ققل باصؾ.
(1)

 

 َٔ اضتس ٖٚٛ غهطإ؟ ص:19ط َػأي١

 قد غؾب طىل صاحبف، فلفؼده طؼؾف: فحؽؿف حؽؿ الؿجـقن  إن كان السؽر

طىل الصحقح، وهق ققل مـ تؼدم ذكرهؿ يف كتاب الطالق. أطـل الذيـ مل 

 يعتبروا صالقف.

 لشافعل، وأمحد يف وذهب بعض الػؼفاء إىل اطتبار الردة مـف، وهق مذهب ا

رواية، وآخريـ.
(2)

 

ُٜكاّ عً ص:21ط َػأي١  ٝ٘ اؿس؟َٔ أقاب س٘سا ثِ اضتس، ثِ أغًِ، ٌٖ 

  مذهب الحـابؾة، والشافعقة أكف ُيؼام طؾقف الحد، سقاء لحؼ بدار الحرب يف

 ردتف، أو مل يؾحؼ: ٕكف حؼ طؾقف: فؾؿ يسؼط بردتف.

  وقال قتادة، والثقري، وأبق حـقػة: يسؼط بردتف إٓ حؼقق الـاس: ٕنَّ الردة

اإلسَلم »يث: تحبط العؿؾ: فتسؼط ما طؾقف مـ حؼقق اهلل تعاىل. واستدلقا بحد

، واهلل أطؾؿ.انقٌل أقسب، وهذا «جيب ما قبؾف
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الؿغـل (12/292-.) 

  (12/295.)الؿغـلاكظر:  (2)

  (12/297.)الؿغـلاكظر:  (3)



ٌِ امُلِطَتسِّ ََٚقِت  ْٞٔ ٍِ اَؾا  415 َباُب ٔقَتا

 
 َٔ أقاب دٓا١ٜ يف ساٍ ضزت٘. ص:21ط َػأي١

ِحقُح َأنَّ َما  (12/298 :)الؿغـليف   قال أبو حمند بً قدامة َوالصَّ

َٓ َيْضَؿـُُف:  أَْو َكْقكِِف فِل َجَؿاَطٍة ُمْؿتَـَِعٍة، ،ُؿْرَتد  َبْعَد ُلُحققِِف بَِداِر اْلَحْرِب ـَأَصاَبُف الْ 

ا  لَِؿا َذَكْرَكاُه فِل آِخِر اْلبَاِب الَِّذي َقبَْؾ َهَذا، َوَما َفَعَؾُف َقبَْؾ َهَذا، ُأِخَذ بِِف، إَذا َكاَن مِؿَّ

ْساَلِم، َفَؾِزَمُف ُح  َكَُّف فِل َداِر اإْلِ
ِ
، َكاْلِجـَاَيِة َطَؾك َكْػٍس َأْو َماٍل: ٕ ْؽُؿ َيتََعؾَُّؼ بِِف َحؼ  آَدمِلٍّ

لِّ َوالْ  مِّ .ـِجـَاَيتِِف، َكالذِّ ـِ   ُؿْستَْلَم

ا َخالًِصا هلل ا إْن اْرَتَؽَب َحدًّ ِرَقةِ  َوَأمَّ َكك، َوُشْرِب اْلَخْؿِر، َوالسَّ َفنِكَُّف  :َتَعاَلك، َكالزِّ

ةِ  دَّ َكَُّف َمتَك اْجتََؿعَ  :إْن ُقتَِؾ بِالرِّ
ِ
ـْ اْلُحُدودِ: ٕ

،  َسَؼَط َما ِسَقى اْلَؼتِْؾ مِ َمَع اْلَؼتِْؾ َحد 

ـْ َأْهِؾ َداِر 
َكَُّف مِ

ِ
ِرَقِة: ٕ َكك َوالسَّ ْساَلِم، ُأِخَذ بَِحدِّ الزِّ

ُاْكُتِػَل بِاْلَؼتِْؾ، َوإِْن َرَجَع إَلك اإْلِ

لِّ َوالْ  مِّ ْساَلِم، َفُلِخَذ بِِفَؿا، َكالذِّ
.ـاإْلِ ـِ  ُؿْستَْلَم

ا َحد  اْلَخْؿِر، َفقَْحتَِؿُؾ  قال: َٓ َيِجَب َطَؾقْفِ  َوَأمَّ ُف َكافٌِر، َفاَل ُيَؼاُم َطَؾقِْف َحد   :أَْن  َكَّ
ِ
ٕ 

ارِ  تِِف، َوَهَذا ، اْلَخْؿِر َكَسائِِر اْلُؽػَّ ْساَلِم َقبَْؾ ِردَّ ُف أََقرَّ بُِحْؽِؿ اإْلِ َكَّ
ِ
َوَيْحتَِؿُؾ َأْن َيِجَب: ٕ

ـْ َأْحَؽامِِف، َفَؾْؿ َيْسُؼْط بَِجْحِدهِ َبْعَدهُ 
 هاَأْطَؾُؿ. َوَاهللُ ، مِ

 َٔ اْتكٌ َٔ زٜٔ غري اإلغالّ إىل زٜٔ آخط غري اإلغالّ. ص:22ط َػأي١

أما إن اكتؼؾ الؽتابل إىل ديـ غقر أهؾ الؽتاب: فال يؼر طؾقف بال خالف، 

 كعبادة إوثان وغقرها: وذلؽ ٕنَّ إصظ مـفؿ ٓ يؼر طؾقف، فالؿـتؼؾ إلقف أوىل.

 مؾة أكؼص مـ مؾة أهؾ الؽتاب.ومثؾف آكتؼال إىل الؿجقسقة: ٕهنا 



 416  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

   .فلما إن اكتؼؾ القفقدي إىل الـصراكقة والعؽس، فؿـفؿ مـ قال: يؼر طؾقف

 وهق ققل أبل حـقػة، وأمحد يف رواية، وققل لؾشافعل: ٕنَّ كؾفا أديان كػر.

  :ومـفؿ مـ قال: ٓ يؼر طؾقف. وهق ققل أمحد يف رواية، والشافعل يف ققل

 «مـ بدل ديـف: فاقتؾقه»ؼد بطالكف، ويشؿؾف الحديث: ٕكف اكتؼؾ إىل ديـ يعت

، وطىل هذا الؼقل ففؾ ُيؼتؾ، أم يضرب أخرجف البخاري طـ ابـ طباس 

 ويحبس؟ فقف روايتان طـ أمحد.

وأما الؿجقسل إذا اكتؼؾ إىل ديـ ٓ يؼر أهؾف طؾقف: فال ُيَؼر  طؾقف كلهؾ ذلؽ 

ج طىل الؼقلقـ السابؼقـ.الديـ، وإن اكتؼؾ إىل ديـ أهؾ الؽتاب: َفقُ   َخرَّ

مذهب أمحد يف رواية أنَّ الؿرتد مـفؿ ٓ يؼبؾ مـف بعد ذلؽ إٓ  تهبٌّ:

اإلسالم، وهق ققل لؾشافعل، وطـ أمحد رواية: اإلسالم، أو الديـ الذي كان 

طؾقف. وطـ أمحد رواية ثالثة: اإلسالم، أو الديـ الذي كان طؾقف، أو ديـ يؼر أهؾف 

 تؼؾ إىل غقر ديـ أهؾ الؽتاب.طؾقف إن كان اك

هذه الؿسللة مبـقة طىل الؼقل بلكف ٓ يؼر طىل الجزية إٓ أهؾ الؽتاب،  ُ :قهد

طدم الخصقصقة بذلؽ لفؿ، بؾ يؼر طىل الجزية أيًضا الؿجقس، وأهؾ  ًانصحيح

الشرك طىل الصحقح كؿا سقليت معـا يف باب الجزية.
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/555-551.)الؿغـلاكظر  (1)



ٌِ امُلِطَتسِّ ََٚقِت  ْٞٔ ٍِ اَؾا  417 َباُب ٔقَتا

 
َوَتَؼُع فِقِف، َفقَـَْفاَها، َفاَل  ملسو هيلع هللا ىلصم  َوَلٍد َتْشتُُؿ الـَّبِلَّ َوَطـُْف َأنَّ َأْطَؿك َكاَكْت َلُف أُ  (0112)

ا َكاَن َذاَت َلقَْؾٍة َأَخَذ الؿِ  ،َتـْتَِفل َقَل غْ َفَؾـؿَّ
(1)

، َفَجَعَؾُف فِل َبْطـَِفا َواتََّؽَل َطَؾقَْفا َفَؼتََؾَفا، 

َٓ اْشَفُدوا»، َفَؼاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَفبََؾَغ َذلَِؽ الـَّبِلَّ  . َرَواُه َأُبقَداُود، َوُرَواُتُف «َدَمَفا َهَدرٌ  َفنِنَّ  :َأ

ثَِؼاٌت.
(2)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 .سهِ غب ايٓيب  ص:1ط َػأي١

أما إن كان الذي سبَّف مسؾًؿا فعامة أهؾ العؾؿ طىل أكف مرتد، وُيؼتؾ، كؼؾ 

بـ راهقيف، وابـ الؿـذر، وأبق بؽر الػارسل الشافعل، والؼاضل  اإلمجاع إسحاق

  ڌ ڍ﴿طقاض، والخطابل، وابـ سحـقن وغقرهؿ: لؼقلف تعاىل: 

 گ *ک             ک ک  ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ

 .[66-65]براءة: ﴾ڳ ڳ           گ گ گ

واستدلقا طىل قتؾف بحديث الباب، وبحديث قتؾ كعب بـ إشرف، 

أبل رافع، وبنباحة قتؾ الؼقـتقـ الؾتقـ كاكتا ٓبـ خطؾ يغـقان هبجاء وبحديث قتؾ 

، وبنباحتف قتؾ طبداهلل بـ سعد بـ أبل السرح طـد أن جاء لقبايع طىل الـبل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .الـفايةالؿغقل: هق شبف سقػ قصقر يشتؿؾ بف الرجؾ تحت ثقابف فقغطقف.  (1)

(، 11984(، والطبراين )4575(، وأخرجف أيًضا الـسائل )4361. أخرجف أبقداود )سػٔ (2)

إسرائقؾ، ( مـ صرق طـ 7/61(، والبقفؼل )8544(، والحاكؿ )3195، و3194والدارقطـل )

بف. إسـاده حسـ، رجالف ثؼات: إٓ طثؿان  ن الشحام، طـ طؽرمة، طـ ابـ طباسطـ طثؿا

 الشحام: فنكف حسـ الحديث. 



 418  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
 طـ مبايعتف حتك يؼتؾف بعض الصحابة. اإلسالم، فلمسؽ الـبل 

 بذلؽ.، فؼد أصبح مرتًدا «مـ بدل ديـف: فاقتؾقه»وكذلؽ استدلقا بحديث: 

  :وأما إن كان الذي سبَّف مـ أهؾ الذمة: فجؿفقر العؾؿاء طىل أكف ُيؼتؾ أيًضا

لؿا تؼدم مـ إدلة، فحديث الباب: كاكت أم ولد مـ أهؾ الؽتاب. وكذا 

 حديث قتؾ كعب بـ إشرف، وأبل رافع وغقرمها.

  وذهب أبق حـقػة إىل طدم قتؾف بحجة أنَّ ما طـدهؿ مـ الشرك أطظؿ، وقد

وا طؾقف.ُأقِ   ر 

وا طىل ديـفؿ: مامل يـؼضقا العفد، وما دامقا أذلة،  وأجاب الجؿفقر بلهنؿ ُأقِر 

 ۓ  ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ   ہ ہ﴿وقد قال تعاىل: 

 ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ *  ﮹﮸ ﮷  ﮶﮵  ﮴ ﮲﮳

 ەئ ەئ ائ ىائ  ېى ې ې ې ۉ ۉ  ۅ

  پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ   * ۇئ      ۇئ    وئ وئ

 گ گ﴿ ، وبؼقلف تعاىل:[14-12]براءة: ﴾ڀ ڀ پ پ پ

غار فقؿـ يسب الـبل [29]براءة: ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ گ  .، وأيـ الصَّ

طـد السالم:  واستدل بعضفؿ لؿذهب أبل حـقػة بؼقل القفقد لؾـبل 

 السام طؾقؽؿ.



ٌِ امُلِطَتسِّ ََٚقِت  ْٞٔ ٍِ اَؾا  419 َباُب ٔقَتا

 وُأجيب عً ذلو بأجوبة ميَا: 

  .أهنؿ يستخػقن هبا، وٓ يؼرون هبا: فؾؿ يؼض فقفؿ بعؾؿف 

   إمريـ، واهلل أطؾؿ.وققؾ: ترك الؼضاء طؾقفؿ لؾتللقػ. ويحتؿؾ
(1)

 

 اغتتاب١ املػًِ ايػاب، ٚقبٍٛ تٛبت٘. ص:2ط َػأي١

أما تقبتف مـ الؽػر فتُؼبؾ طـد أهؾ العؾؿ، واختؾػقا هؾ يسؼط طـف الؼتؾ 

 بالتقبة؟

  ،فذهب الجؿفقر إىل أنَّ الؼتؾ ٓ يسؼط، طزاه لؾجؿفقر الؼاضل طقاض

 عقة.وهق إشفر يف مذهب مالؽ، وأمحد، وقال بف الؾقث، وبعض الشاف

: فؾقس ٕحٍد أن يعػَق، والذيـ قتؾقا وحجتفؿ يف ذلؽ أنَّ هذا حؼ لؾـبل 

قال يف الؿرأة التل  ، فالـبل مل يؼتؾقا لؾؽػر، وإكؿا قتؾقا لسبفؿ الـبل 

: وذلؽ بسبب السب، وإٓ فننَّ «اشفدوا أنَّ دمفا هدر»كاكت تسبف، وتؼع فقف: 

، وكذلؽ كعب بـ إشرف إكؿا ُقتِؾ لَِسبِّف، الؿرأة الحربقة ٓ تؼتؾ، وإكؿا ُتْستَرَ  ق 

ٓ لؽقكف صار مـ أهؾ الحرب: فننَّ الحربل ٓ يممـ وٓ يستلمـ، وقد حصؾ بقـ 

كعب والصحابة أمان، ثؿ قتؾقه، وكان إمان مـ كعب، وأما الصحابة فلضفروا لف 

 ذلؽ دون أن يصرحقا لف.

ڈ ڈ ژ  ڇ ڍ ڍ  ڌ ڌ ڎ ڎ﴿واستدلقا أيًضا بؼقلف تعاىل: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (6926.)الػتح( 246، -12، 5-4)ص الصارم الؿسؾقلاكظر:  (1)



 425  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
ک ک گ گ  گ گ ڳ ڳ  *ژ ڑ ڑ  ک

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ   ۀ ہ     *ڳ ڳ ڱ ڱ 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ      *ہہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ  ۓ ﮲ ﮳

ى  ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  ۉ ې ې ې ې  ى    

 .[61-57]إحزاب: ﴾ائەئ  ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ *

بؼتؾ الؼقـتقـ الؾتقـ كاكتا ٓبـ خطؾ يغـقان هبجاء  واستدلقا بلمر الـبل 

طـ كػار  ومعؾقم أنَّ الـساء ٓ ُيؼتؾـ بالحرب، بؾ طػا الـبل ، الـبل 

 قريش إٓ كػًرا يسقًرا.

واستدلقا بؼصة طبداهلل بـ سعد بـ السرح طـد أن أراد أن يبايع طىل اإلسالم، 

 طـ مبايعتف: لقؼتؾف بعض الصحابة. فلمسؽ الـبل 

بة، وإن كان يعامؾ فاستدل الجؿفقر هبذه إدلة طىل أنَّ الؼتؾ ٓ يسؼط بالتق

 معامؾة الؿسؾؿ مـ حقث الصالة طؾقف، وتغسقؾف، ودفـف، ومقراثف، وغقر ذلؽ.

  ،وذهب بعض الػؼفاء إىل أنَّ تقبتف ُتسِؼُط الؼتَؾ، وهذا ققل الحـػقة

طـد الشافعقة، وُحؽل طـ أمحد روايًة، وطـ مالؽ كذلؽ، وهق خالف  وإشفر

 الؿشفقر طـفؿا.

 أكف ُيؼتؾ لؽقكف مرتًدا: فنْن تاب سؼط طـف ذلؽ. وحجة أصحاب هذا الؼقل



ٌِ امُلِطَتسِّ ََٚقِت  ْٞٔ ٍِ اَؾا  421 َباُب ٔقَتا

. : لؿا تؼدم مـ إدلة وهق ترجقح شقخ اإلسالمًانصحيح قٌل اجلًيٌز 
(1)

 

 إشا أغًِ ايصَٞ ايػاٗب، أٚ عاز إىل عٗسٙ، ؾٌٗ ٜػكط عٓ٘ ايكتٌ؟ ص:3ط َػأي١

  الؿشفقر يف مذهب أمحد، ومالؽ، وهق ققل بعض الشافعقة أكف يؼتؾ وإن

إدلة، وهق اختقار شقخ اإلسالم. أسؾؿ: لؿا تؼدم مـ
(2)

 

   وطـ مالؽ رواية، وكذا طـ أمحد أكف ٓ يؼتؾ: ٕكف قد أسؾؿ، واإلسالم َيُجب

 ما قبؾف، وهق ققل الشافعل، وزاد أكف ٓ يؼتؾ إذا تاب ورجع إىل طفده.

: فال يسؼط إٓ بعػقه، وأجاب أصحاب الؼقل إول أنَّ هذا حؼ  لؾـبل 

 .ف مقتًا، فقؼام طؾقف الحدوقد تعذر: لؽقك

 أطؾؿ.، واهللانصحيحهق  ًىرا انقٌل
(3)

 

 ٌٖ ٜػكط عٓ٘ ايكتٌ إشا تاب قبٌ ايكسض٠ عًٝ٘؟ ص:4ط َػأي١

  ٓ مجفقر الػؼفاء طىل طدم سؼقط الؼتؾ طـف كسائر حؼقق أدمققـ، كؿا

 يسؼط الؼتؾ ققًدا طـ قاصع الطريؼ إذا تاب قبؾ الؼدرة طؾقف.

 فعل سؼقط الؼتؾ، وهذا الؼقل أحقط، والؿشفقر يف مذهب أمحد، والشا

واهلل أطؾؿ.
(4)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.-334، 315( )-296)ص الصارم الؿسؾقلاكظر:  (1)

 (.-369ص) الصارم الؿسؾقلاكظر:  (2)

 (.326)ص م الؿسؾقلالصاراكظر:  (3)

 (.514-512)ص الصارم الؿسؾقلاكظر:  (4)



 422  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
 نابط ايػب. ص:5ط َػأي١

(: يجب أن يرجع يف 534)ص الصارم الؿسؾقليف   قال شيخ اإلصالو

و أ ،او اكتؼاًص أ ،اهؾ العرف سبًّ أه دَّ فؿا طَ  ،رفىل العُ إوالسب  ،والشتؿ ،ذىإحد 

فقؽقن  :هق كػر بفوما مل يؽـ كذلؽ و ،ففق مـ السب :ا وكحق ذلؽو صعـً أ ،اطقبً 

 ،ٓ ففق زكدقةإو ،ا لفظفرً ن كان مُ إ ،حؽؿ صاحبف حؽؿ الؿرتد ،ا لقس بسبكػرً 

فعىل هذا كؾ  :ذى لغقرهأا ون مل يؽـ سبًّ إو ،ملسو هيلع هللا ىلصذى لؾـبل أا ون يؽقن سبًّ أوالؿعتبر 

كف مـ باب نف :ا بقجف مـ القجقهو حدًّ أ ،اوجب تعزيرً أ ملسو هيلع هللا ىلصما لق ققؾ لغقر الـبل 

 .والؾعـ وغقرمها مـ الصقر ،ؼذفكال ،ملسو هيلع هللا ىلصسب الـبل 

ٓ مجرد طدم التصديؼ إمل يتضؿـ  نْ نف :ما يختص بالؼدح يف الـبقةوأما  قال:

ففق  :ن كان فقف استخػاف واستفاكة مع طدم التصديؼوإ ،محٌض  ففق كػرٌ  :بـبقتف

، وهـا مسائؾ اجتفادية يتردد الػؼفاء هؾ هل مـ السب أومـ الردة مـ السب

 ؿراد.الؿحضة.اكتفك ال

 سهِ غب اهلل تعاىل، ٚسهِ َٔ ؾعٌ شيو. ص:6ط َػأي١

سب اهلل تعاىل كػٌر بنمجاع إمة، ومـ فعؾ ذلؽ: ففق كافر بال خالف، قال 

  ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ  ڌ ڍ﴿تعال: 

 .[66-65]براءة: ﴾ڳ ڳ           گ گ گ گ * ک             ک ک

اب  هؾ يسؼط طـف الؼتؾ أم ٓ؟  واختؾػ العؾؿاء إذا تاب السَّ



 ٍِ ٌِ امُلِطَتسَِّباُب ٔقَتا ََٚقِت  ْٞٔ  423 اَؾا

 
  فؿـفؿ مـ قال: ٓ يسؼط طـف الؼتؾ. وهق ققل مالؽ يف رواية، وأمحد يف

 .رواية، وبعض الشافعقة: ٕنَّ سب اهلل تعاىل أطظؿ مـ سب الـبل 

  ،وذهب مجاطٌة مـ الػؼفاء إىل أكف يسؼط طـف الؼتؾ، وهق ققل الشافعل

ا: فنن ومالؽ يف رواية، وأمحد يف رواية، وهق ققل الحـػقة: ٕكف يؼتؾ ردة ٓ  حدًّ

 تاب: ُقبِؾت تقبتف، وصح إسالمف: فال ُيؼتؾ.

، واهلل أطؾؿ.انقٌل أقسبوهذا 
(1)

 

 سهِ غب غا٥ط األْبٝا٤. ص:7ط َػأي١

: مـ سبَّ كبقًّا مـ إكبقاء: فالحؽؿ فقف كالحؽؿ فقؿـ سب كبقـا محؿًدا 

.[285البؼرة:] ﴾ھ ھ ہ ہ ہ ہ﴿لؼقلف تعاىل: 
(2)

 

 .َٔ غٖب ْػا٤ ضغٍٛ اهلل  ص:8ط َػأي١

، وطىل فـ بالزكك: ففق كػر، وصاحبف كافر باإلمجاع يف طائشة أما قذف

. وأما سبفـ بغقر ذلؽ: فحؽؿفا كحؽؿ سب إصح يف سائر أزواج الـبل 

سائر الصحابة.
(3)

 

 ؟َٔ غب أقشاب ضغٍٛ اهلل  ص:9ط َػأي١

( يف كالمف طىل 591)ص الصارم الؿسؾقليف   قال شيخ اإلصالو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.554-555)ص الصارم الؿسؾقل طىل شاتؿ الرسقلاكظر:  (1)

 (.575)ص الصارم الؿسؾقلاكظر:  (2)

 (.-572)ص الصارم الؿسؾقلاكظر:  (3)



 424  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

دطقى أن طؾقًّا إلف أو أكف كان هق الـبل، وإكؿا  اقترن بسبف مـالرافضة والشقعة: أما  

غؾط جبريؾ يف الرسالة ففذا ٓشؽ يف كػره بؾ ٓشؽ يف كػر مـ تققػ يف 

ن لف أزطؿ تؽػقره، وكذلؽ مـ زطؿ مـفؿ أن الؼرآن كؼص مـف آيات وكتؿت، أو 

وهمٓء يسؿقن الؼرامطة  ،طؿال الؿشروطة وكحق ذلؽتلويالت باصـة تسؼط إ

. وأما مـ سبفؿ سبًّا ٓ التـاسخقة وهمٓء ٓ خالف يف كػرهؿ ومـفؿ ،قةوالباصـ

يؼدح يف طدالتفؿ، وٓ يف ديـفؿ، مثؾ وصػ بعضفؿ بالبخؾ، أو الجبـ، أو قؾة 

العؾؿ، أو طدم الزهد وكحق ذلؽ: ففذا هق الذي يستحؼ التلديب والتعزير، وٓ 

 ؽػرهؿ مـ العؾؿاء.يحؽؿ بؽػره بؿجرد ذلؽ، وطىل هذا يحؿؾ كالم مـ مل ي

وأما مـ لعـ وقبح مطؾًؼا: ففذا محؾ الخالف فقفؿ: لتردد إمر بقـ لعـ 

الغقظ، ولعـ آطتؼاد. وأما مـ جاوز ذلؽ إىل أن زطؿ أهنؿ ارتدوا بعد رسقل اهلل 

إٓ كػًرا قؾقاًل ٓ يبؾغقن بضعة طشر كػًسا، أو أهنؿ فسؼقا طامتفؿ: ففذا ٓ ريب  ملسو هيلع هللا ىلص

كف مؽذب لؿا كصف الؼرآن يف غقر مقضع مـ الرضك طـفؿ، والثـاء أيضا يف كػره: فن

ن أن مضؿقن هذه الؿؼالة نف :متعقـطؾقفؿ، بؾ مـ يشؽ يف كػر مثؾ هذا فنن كػره 

 ٺ ٺ ٺ ٺ﴿مة التل هل ن هذه إأو ،و فساقأكؼؾة الؽتاب والسـة كػار 

 ،او فساقً أ ،اول كان طامتفؿ كػارً وخقرها هق الؼرن إ، [115آل طؿران:] ﴾ٿ

وكػر هذا  ،مة هؿ شرارهان سابؼل هذه إأو ،مؿن هذه آمة شر إأومضؿقهنا 

 ..اكتفك الؿرادمؿا يعؾؿ بآضطرار مـ ديـ آسالم



ٌِ امُلِطَتسِّ ََٚقِت  ْٞٔ ٍِ اَؾا  425 َباُب ٔقَتا

 
 تعطٜـ ايػشط، ٚسهُ٘، ٚسهِ ؾاعً٘. ص:11ط َػأي١

َحُر َسَحًرا يف آخر  ايػشط يف ايًػ١: ل السَّ كؾ ما َلُطَػ وَخِػل سببف، ومـف ُسؿِّ

البقان معـاه: الؽالم  «إن مـ البقان لسحًرا»: ، ومـف ققلف الؾقؾ: ٕكف خػل  

 البؾقغ: ٕكف يستؿقؾ الـػقس، ويمثر فقفا بؾطػ.

ففق ُطَؼٌد، وُرقك غقر شرطقة، يتقصؾ هبا الساحر إىل استخدام  ٚأَا يف ايؿطع:

الشقاصقـ فقؿا يريد بف مـ ضرر الؿسحقر، وٓ يحصؾ ذلؽ إٓ بنذن اهلل، قال 

 .[152البؼرة:] ﴾ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ﴿تعاىل: 

وقد ذكر طامة العؾؿاء كقًطا مـ السحر يؽقن بالخداع والتخققؾ، وبإدوية 

والعؼاققر ٓ باستخدام الشقاصقـ: ففذا فسٌؼ، وضؾٌؿ، وطدوان، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

  والسحر لف حؼقؼة، وهق مذهب أمحد، والشافعل وغقرمها، ومعـاه أنَّ لف

، وأثر فقف السحر حتك لؿسحقر حؼقؼًة كؿا حصؾ ذلؽ لؾـبل تلثقًرا يف بدن ا

كان يخقؾ إلقف أكف يػعؾ الشلَء وٓ يػعؾف، وكذلؽ القاقع يدل طىل ذلؽ: فننَّ 

مؿا يحصؾ: الؼتؾ، والؿرض، والبغض الشديد مع ضقؼ الصدر، والتػريؼ بقـ 

 الزوج وزوجف.

 ٓتلثقر لف طىل وذهب أبق حـقػة، وبعض الشافعقة إىل أكف مجرد خقال و 

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿البدن، وهذا ققل غقر صحقح، وأما استدٓلفؿ بأية: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/319( والػقزان )1/489لؾعثقؿقـ ) شرح كتاب التقحقداكظر:  (1)



 426  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
، ففل دلقؾ لؾؼقل إول، وذلؽ ٕن السحر أثَّر يف أطقـ الـاس [66صف:] ﴾ٹ

حتك رأوا الشلء طىل خالف حؼقؼتف.تلثقًرا حؼقؼقًا 
(1)

 

ٌم بال خالف طـد طامة أهؾ العؾؿ، بؾ ه ق كػر، وتعؾؿ السحر وتعؾقؿف محرَّ

 .تػسقرهوكؼؾ خالف شاذ ذكره الحافظ ابـ كثقر يف 

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿والدلقؾ طىل تحريؿف ققلف تعاىل: 

.[152البؼرة:] ﴾ڄ ڄ
(2)

 

  :ڤ﴿والساحر الذي يستخدم الشقاصقـ كافر طـد الجؿفقر: لؼقلف تعاىل 

 ڎ  ڌ﴿أيات، وققلف تعاىل:  ﴾ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

 : وٕكف قد صح طـ مجع مـ الصحابة قتؾفؿ.[ 69صف:] ﴾  ڈ ڈ          ڎ

  ،وقال الشافعل: يستقصػ السحر: فنن وصػف بؿا يؼتضل الؽػر: ففق كافر

.ًانصحيح قٌل اجلًيٌز وإٓ فال.
(3)

 

ُٜكتٌ يطزت٘ ؾكط ؾٝػتتاب، أّ ٜكتٌ سسّٓا يؿػازٙ ٚإؾػازٙ؟ ص:11ط َػأي١  ٌٖٚ 

 تاب: ٕكف يؼتؾ ذهب الشافعل، وابـ الؿـذر، وأمحد يف رواية إىل أكف يست

 لردتف: فنْن تاب وإٓ ُقتؾ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (12/299.)الؿغـل: اكظر (1)

 [ مـ البؼرة.152]آية:  تػسقر ابـ كثقر (12/355 )الؿغـلاكظر:  (2)

 طبدالرزاق (1/335 )لؾػقزان شرح كتاب التقحقد (12/355-351 )الؿغـلاكظر:  (3)

(15/179 )ابـ أبل شقبة (9/416( )15/135 )الؽبرى ( 8/136لؾبقفؼل.) 



ٌِ امُلِطَتسِّ ََٚقِت  ْٞٔ ٍِ اَؾا  427 َباُب ٔقَتا

 
  ،وذهب الجؿفقر إىل أكف يؼتؾ بدون استتابة، وصح ذلؽ طـ طؿر، وطثؿان

، واهلل أطؾؿ: انصٌابهق  ًىرا انقٌلوجـدب، وحػصة، وابـ طؿر وغقرهؿ، 

فنْن كان مل يظفر مـف فساد، فقُستتاب، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 غاسط أٌٖ ايهتاب. ص:12ط َػأي١

 ٓ يؼتؾ: إٓ أن يؼتؾ بسحره: ٕنَّ الـبل  مذهب أمحد أكف  مل يؼتؾ لبقد بـ

 إطصؿ.

 .ومذهب أبل حـقػة أكف ُيؼتؾ: لعؿقم إدلة 

إذا آذى الؿسؾؿقـ، واهلل أطؾؿ. جيٌش قرهوأكف  ًانري يظيس
(2)

 

اف كؾفؿ كػار طـد أهؾ العؾؿ،  الساحر، والؽاهـ، والؿـجؿ، والعرَّ

 .ومـ صدقفؿ: ففق كافر أيًضا

 .لشقخ اإلسالم محؿد بـ طبدالقهاب  كتاب التقحقدواكظر شروح 

 مت حبود اهلل متاب اجلٌايات
 ( هي هجرة املصطفً 7241/شعباى/74يىم الثالثاء املىافق )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/331لؾػقزان ) شرح التقحقد (12/352-353 )الؿغـلاكظر:  (1)

(2) الؿغـل (12/355 ،356.) 



 428  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 

 ِكتاُب اْلـُحدوِد

 
، وهق يف الؾغة:  اؿسٚز: بقـ الشقئقـ،  الؿـع، والػصؾ، والحاجزمجُع َحدٍّ

 وحد  الشلء مـتفاه.

رًطا: هق طؼقبٌة مؼدرٌة شرًطا يف معصقة لتؿـع مـ وققع مثؾفا، وتؽػر وش

 .صاحبفا طـ

 ک ک ک ڑ﴿وُيطؾؼ يف الشرع أيًضا طىل كػس الجـاية، كؼقلف تعاىل: 

.[187البؼرة:] ﴾ک
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (6/99 )الشرح الؿؿتع (2/521  )الؿؾخص الػؼفل (12/345 )حاشقة البقاناكظر:  (1)

الحدود والتعزيرات (.-24)ص 



ْٞٔ  429 َباُب َسسِّ ايٖعا

 
 َباُب َحدِّ الزَّاِىي

ـِ َخالٍِد الُجَفـِلِّ  (0113) ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة َوَزْيِد ْب ـَ  َط إَْطَراِب َأَتك  َأنَّ َرُجاًل مِ

 
ِ
 َتَعاَلك،  :َفَؼاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقَل اهلل

ِ
َّٓ َقَضقْت لِل بِؽِتَاِب اهلل ، َأْكُشُدك اهلَل إ

ِ
َيا َرُسقَل اهلل

 َوْأَذْن لِل، َفَؼاَل:  -َوُهَق َأْفَؼُف مِـْفُ -َفَؼاَل أَخُر 
ِ
 «ُقْؾ »َكَعْؿ، َفاْقِض َبقْـَـَا بِؽِتَاِب اهلل

َكاَن َطِسقًػاَقاَل: إنَّ اْبـِل 
(1)

َطَؾك َهَذا َفَزَكك بِاْمَرَأتِِف، َوإِكِّل ُأْخبِْرت َأنَّ َطَؾك اْبـِل  

ْجَؿ، َفاْفتََدْيت مِـُْف بِِؿاَئِة َشاةٍ َوَولِقَدةٍ، َفَس  َأْهَؾ الِعْؾِؿ، َفَلْخبَُروكِل أَكََّؿا َطَؾك  ُت لْ لَ الرَّ

  َطاٍم، َوَأنَّ  مِاَئٍة َوَتْغِريُب  اْبـِل َجْؾدُ 
ِ
ْجَؿ: َفَؼاَل َرُسقُل اهلل  َهَذا الرَّ

: ملسو هيلع هللا ىلصَطَؾك اْمَرَأةِ

ـَُؽاَم » َـّ بَْق َْقِضَق َٕ ـَُؿ َردٌّ َطَؾْقؽ، َوَطَؾك  َوالَِّذي َكْػِسل بَِقِدِه  بِؽَِتاِب اهللِ، الَقلِقَدُة َوالَغ

. «اْطَتَرَفْت َفاْرُجْؿَفا ُد ِماَئٍة َوَتْغرِيُب َطاٍم َواْغُد َيا ُأَكْقُس إَلك اْمَرَأةِ َهَذا َفنِنِ ابْـِؽ َجؾْ 

ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف: َوَهَذا الؾَّْػُظ لُِؿْسؾٍِؿ.
(2)

 

امِِت  (0114) ـِ الصَّ ـْ ُطبَاَدَة ْب   َوَط
ِ
ِـّل»: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ، ُخُذوا َط

ـٍَة، َوالثَّقُِّب  َـّ َسبِقًَل، البِْؽُر بِالبِْؽرِ َجْؾُد ِماَئٍة َوَكْػُل َس ِـّل، َفَؼْد َجَعَؾ اهللُ َلُف ُخُذوا َط

ْجؿُ  . َرَواُه ُمْسؾٌِؿ.«بِالثَّقِِّب َجْؾُد ِماَئٍة َوالرَّ
(3)

 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (0115) ـَ  َوَط ـَ الُؿْسؾِِؿق
  َقاَل: َأَتك َرُجٌؾ مِ

ِ
 - ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقَل اهلل

ك  -َفـَاَداهُ –َوُهَق فِل الَؿْسِجِد  ، إكِّل َزَكقْت، َفَلْطَرَض َطـُْف، َفتَـَحَّ
ِ
َفَؼاَل: َيا َرُسقَل اهلل

 إكِّل َزَكقْت، َفلَ 
ِ
ْطَرَض َطـُْف، َحتَّك َثـَّك َذلَِؽ َطَؾقِْف َأْرَبَع تِْؾَؼاَء َوْجِفِف، َفَؼاَل: َيا َرُسقَل اهلل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العسقػ: هق إجقر. (1)

 (. 1698( )1697(، ومسؾؿ )2725( )2724أخرجف البخاري ) (2)

 (. 1695أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (3)



 435  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

  
ِ
ا َشِفَد َطَؾك َكْػِسِف َأْرَبَع َشَفاَداٍت َدَطاُه َرُسقُل اهلل اٍت، َفَؾـؿَّ َأبَِؽ »، َفَؼاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَمرَّ

ـُقٌن؟ ، َقاَل:  «ُج َٓ ـْت؟»َقاَل:    «َفَفْؾ َأْحَص
ِ
قا اْذَهبُ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َكَعْؿ، َفَؼاَل َرُسقُل اهلل

. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.«بِِف َفاْرُجُؿقهُ 
(1)

 

ـِ َطبَّاٍس  (0116) ـِ اْب ـُ َمالٍِؽ إَلك الـَّبِلِّ  َوَط ا َأَتك َماِطُز ْب َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َلـؿَّ

. رَ  «، َأْو َغَؿْزت، َأْو َكَظْرت؟َلَعؾَّؽ َقبَّْؾت» َلُف:
ِ
َٓ َيا َرُسقَل اهلل .َقاَل:  َواُه الُبَخاِري 

(2)
 

ـِ الَخطَّاِب  (0117) ـْ ُطَؿَر ْب ًدا  َوَط َأكَُّف َخَطَب َفَؼاَل: إنَّ اهلَل َبَعَث ُمَحؿَّ

ْجؿِ  اهللُ  َوَأْكَزَل َطَؾقِْف الؽِتَاَب، َفَؽاَن فِقَؿا أَْكَزَل  بِالَحؼِّ  ، َقَرأَْكاَها َوَوَطقْـَاَها َطَؾقِْف آَيُة الرَّ

 
ِ
، َوَرَجْؿـَا َبْعَدُه، َفَلْخَشك إْن َصاَل بِالـَّاِس َزَماٌن أَْن ملسو هيلع هللا ىلصَوَطَؼْؾـَاَها، َفَرَجَؿ َرُسقُل اهلل

، َفقَِضؾ قا بِتَْرِك َفِريَضٍة َأْكَزَلَفا اهلُل، َوإِنَّ 
ِ
ْجَؿ فِل كِتَاِب اهلل َيُؼقَل َقائٌِؾ: َما َكِجُد الرَّ

َجاِل َوالـَِّساِء، إَذا ال ـَ الرِّ
ـَ مِ ـْ َزَكك، إَذا َأْحَص  َتَعاَلك: َطَؾك َم

ِ
ْجَؿ َحؼ  فِل كِتَاِب اهلل رَّ

َُة َأْو َكاَن الَحبَُؾ َأوِ  َقاَمِت  ْطتَِراُف  البَقِـّ
ِ
ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.. آ

(3)
 

 حاديث املسائل واألحكام املستفادة من األ

 مع ذكر مسائل أخرى ملحقة

 ؼطِٜ ايع٢ْ. ص:1ط َػأي١

تحريؿ الزكك أمٌر مؼطقع بف، وهق معؾقٌم يف ديـ اإلسالم بآضطرار، بؾ هق 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. والؾػظ لؿسؾؿ. 16( )1691(، ومسؾؿ )5271أخرجف البخاري ) (1)

 قال: فعـد ذلؽ أمر برمجف. ٓ يؽـل.  «؟أكؽتفا»(. وتؿامف: قال: 6824أخرجف البخاري برقؿ ) (2)

 (. 1691(، ومسؾؿ )6829أخرجف البخاري ) (3)
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  ک ک     ک    ک ڑڑ ژ ژ﴿مـ كبائر الذكقب وطظامفا، قال تعاىل: 

 .[ 32اإلسراء:] ﴾گ

أن جتعؾ »سئؾ: أي الذكب أطظؿ؟ قال:  أنَّ الـبل  وطـ ابـ مسعقد 

ا وهق خؾؼؽ . «أن تؼتؾ ولدك َمافة أن يطعؿ معؽ»؟ قال: . قؾت: ثؿ أي  «هلل كِد 

؟ قال:  (، 4477، أخرجف البخاري برقؿ )«أن تزاين حؾقؾة جارك»قؾت: ثؿ أي 

 (.86ومسؾؿ برقؿ )

ٓ يزين الزاين حقـ يزين وهق »قال:  أنَّ الـبل  وطـ أبل هريرة 

 (.57(، ومسؾؿ برقؿ )5578، أخرجف البخاري برقؿ )«مممـ

الزكك يف أول اإلسالم الحبس لؾؿرأة، وإذية لؾؿرأة  كان حد  

 پ   پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿والرجؾ: لؼقلف تعاىل: 

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ      ٺ ڀ ڀ ڀ پڀ پ

 ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦ     ڦ ڦ ڤڤ ڤ ڤ ٹ *   ٹ

 .[16-15]الـساء: ﴾ڃ ڃ ڃ

ت  ثؿ كسخ اهلل ذلؽ كؿا يف حديث طبادة بـ الصامت الذي يف الباب، وقد بقّـَ

 .فتح الؿـان فقؿا صح مـ مـسقخ الؼرآنيف كتابل ذلؽ 

 سكٝك١ ايع٢ْ. ص:2ط َػأي١

هق وطُء الؿرأة مـ غقر طؼد شرطل، أو طؼد شبفة، أو شبفة وطٍء، أو  الزنى:
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مؾؽ يؿقـ، أو شبفة مؾؽ، ويحصؾ الزكك طـد أهؾ العؾؿ بتغققب الحشػة، أو  

 قدرها مـ الذكر يف فرج الؿرأة.

 سٗس ايعاْٞ احملكٔ. ص:3ط َػأي١

ه الرجؿ حتك يؿقت رجاًل كان أو طامُة أهؾ  العؾؿ أنَّ الزاين الؿحصـ حد 

 امرأة، واستدلقا بلحاديث الباب.

، :  قال ابً قدامة ـَ َحاَبِة، َوالتَّابِِعق ـْ الصَّ
ِة َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ مِ َوَهَذا َقْقُل َطامَّ

َْطَصاِر،  ْٕ َْمَصاِر فِل َجِؿقِع ا ْٕ ـْ ُطَؾَؿاِء ا
ـْ َبْعَدُهْؿ مِ َّٓ َوَم َٓ َكْعَؾُؿ فِقِف ُمَخالًِػا إ َو

 ڀ ڀ ڀ﴿َتَعاَلك:  َفنِكَُّفْؿ َقاُلقا: اْلَجْؾُد لِْؾبِْؽِر َوالثَّقِِّب، لَِؼْقِل اهلل :اْلَخَقاِرَج 

 ه.ا[2الـقر:] ﴾ٿ   ٺ ٺ   ٺ      ٺ

وهق ققل باصٌؾ: ٕنَّ السـة متقاترة يف إثبات الرجؿ، وباهلل التقفقؼ، وٓ طبرة 

 ب الـار.بخالف كال

واختؾػ العؾؿاء هؾ يجؿع طىل الؿحصـ مع الرجؿ الجؾَد، أم ٓ؟ طىل ثالثة 

 أققال:

  ،فؿذهب الجؿفقر أكف يرجؿ، وٓ ُيجؾد، وهق مذهب مالؽ، والشافعل

 وأبل حـقػة، وأمحد يف رواية.

رجؿ ماطًزا، والغامدية، والقفقديقـ، ومل  واستدلقا طىل ذلؽ بلنَّ الـبل 

 يجؾدهؿ.
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( أكف أمر 8/215) ســ البقفؼلكؿا يف  طـ طؿر بـ الخطاب وثبت 

 برجؿ امرأة زكت ومل يلمر بجؾدها.

  ،وذهب مجاطة مـ أهؾ العؾؿ إىل أنَّ الزاين الؿحصـ ُيجؾد مائة، ثؿ ُيرجؿ

 وهذا مذهب أمحد، وإسحاق، وداود الظاهري، واختاره ابـ الؿـذر.

لذي يف الباب، وقالقا: قضك واستدلقا طىل ذلؽ بحديث طبادة بـ الصامت ا

وهق ققل أبل بـ كعب، وُكؼؾ طـ  -وهق ثابت طـف- بذلؽ طظ بـ أبل صالب 

 بسـديـ ضعقػقـ. طؿر، وأبل ذرٍّ 

 .قٌل اجلًيٌزهق  ًانصحيح

: إذ مل يرد بلنَّ الجؾد مـسقخ بػعؾ الـبل  وأجابقا طـ حديث طبادة 

طـ أمحد أكف رجع إىل هذا الؼقل،  ، وُكؼؾطـف الجؿع، وهذا اختقار ابـ الؼقؿ 

واهلل أطؾؿ.
(1)

 

ْجؿِ  (12/315 :)الؿغـليف  قال ابـ قدامة  َأْن ُيْرَمك  :َمْعـَك الرَّ

 َوَغقِْرَها َحتَّك ُيْؼتََؾ بَِذلَِؽ.
ـُ الُؿـِْذِر: َأْجَؿَع َأْهُؾ اْلِعْؾِؿ َطَؾك َأنَّ  بِاْلِحَجاَرةِ َقاَل اْب

ْجُؿ َحتَّك َيُؿقَت.الَؿْرُجقَم ُيَدا ْجِؿ َيْؼتَِضل اْلَؼتَْؾ بِِف،  ُم َطَؾقِْف الرَّ َنَّ إْصاَلَق الرَّ
ِ
َوٕ

 ملسو هيلع هللا ىلص َوَقْد َرَجَؿ َرُسقُل اهلل، [116الشعراء:] ﴾ڄ ڄ ڦ﴿َكَؼْقلِِف َتَعاَلك: 

َة َحتَّك َماُتقا. ـِ َزَكقَا، َوَماِطًزا، َواْلَغامِِديَّ َذْي ـِ الؾَّ قْ  هااْلقَُفقدِيَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الحدود والتعزيرات (12/349 )البقان (12/313 )الؿغـل (6812 )الػتحاكظر:  (1)

  (8/215.)البقفؼل (15/85- )ابـ أبل شقبة (6/119 )الشرح الؿؿتع( -129)ص
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 اط اإلسكإ، ٚمباشا حيكٌ اإلسكإ؟اؾرت ص:4ط َػأي١

الرجؿ ٓ يجب إٓ طىل الؿحصـ بنمجاع أهؾ العؾؿ: لؿا جاء يف حديث طؿر 

  :وقال الـبل «إن الرجؿ حؼ  طىل مـ زكك،وقد أحصـ»يف الباب ، :« ٓ

، «أو زًكك بعد إحصان»، وذكر مـفا: «حيؾ دم امرئ مسؾؿ إٓ بنحدى ثَلث

 .«؟هؾ أحصـت»ولحديث الباب: 

 :طاأٍُل العله لإلحصاٌ طسو طوقد اطرت
 األَل: الُطء يف الُكُبل.

، والثقابة تحصؾ بالقطء يف «الثقب بالثقب»وٓ خالف يف اشتراصف: لؾحديث: 

الؼبؾ: فقجب اطتباره، وٓ خالف يف أنَّ طؼد الـؽاح الخايل طـ القطء ٓ يحصؾ 

 بف إحصان.

ػة: ٕنَّ ذلؽ حد القطء الذي وُيشترط أن يؽقن وصئًا حصؾ بف تغققب الحش

 يتعؾؼ بف أحؽام القطء.

 الثانْ: أى ِلُى الُطء يف نلاح.

 ﴾ٻ ٻ ٻ﴿ٕنَّ الـؽاح يسؿك إحصاًكا، بدلقؾ ققل اهلل تعاىل: 

 يعـل: الؿتزوجات. [24الـساء:]

ْح :  قال ابً قدامة َٓ َيْحُصُؾ بِِف اإْلِ َي  َٓ َكْعَؾُؿ ِخاَلًفا فِل أَنَّ التََّسرِّ َصاُن َو

َٓ َتثْبُُت فِقِف أَْحَؽاُمفُ   ه.الَِقاِحٍد مِـُْفَؿا: لَِؽْقكِِف َلقَْس بِـَِؽاٍح، َو
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 الثالث: أى ِلُى الهلاح صحًّحا. 

  اشترط مجفقر العؾؿاء يف اإلحصان أن يؽقن الـؽاح صحقًحا، وهق ققل

 ططاء، وقتادة، وقال بف أصحاب الؿذاهب إربعة.

 بالقطء يف كؽاح فاسد، وُحؽل ذلؽ طـ  وقال أبق ثقر: يحصؾ اإلحصان

الؾقث، وإوزاطل، وبعض الشافعقة: ٕنَّ الصحقح والػاسد سقاء يف أكثر 

إحؽام مثؾ وجقب الؿفر، والعدة، وتحريؿ الربقبة، وأم الؿرأة، ولحاق القلد. 

 واختاره الشقكاين.

وٓ  وُأجقب بلكف وطٌء يف غقر مؾؽ: فؾؿ يحصؾ بف اإلحصان كَقطِء الشبفة،

يسؾؿ ما ذكروه مـ أن إحؽام تعؾؼت بف لؽقكف كؽاح شبفة، وإكؿا تثبت بالقطء 

فقف، وهذه ثبتت يف كؾ وطٍء، ولقست مختصة بالـؽاح: إٓ أنَّ الـؽاح هفـا صار 

 شبفة، فصار فقف كقطء الشبفة.

 السابع: احلسِة.

َّٓ أََبا َثْقٍر: َقاَل َوِهَل َشْرٌط فِل َقْقِل َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ ُكؾِّ :  قال ابً قدامة ِفْؿ، إ

َّٓ َأْن َيُؽقَن إْجَؿاٌع ُيَخالُِػ َذلَِؽ. ،اْلَعبْدُ  ََمُة ُهَؿا ُمْحَصـَاِن، ُيْرَجَؿاِن إَذا َزَكقَا، إ ْٕ  َوا

ـٌ ُيْرَجُؿ إَذا َزَكك، َوإِْن َكانَ  ٌة: ُهَق ُمْحَص َْوَزاِطلِّ فِل اْلَعبِْد َتْحتَُف ُحرَّ ْٕ ـْ ا  َوُحؽَِل َط

  َلْؿ ُيْرَجْؿ. :َتْحتَُف َأَمةٌ 

ْجَؿاعَ   ھ ھ﴿َتَعاَلك َقاَل:  اهللَ  َفنِنَّ  :َوَهِذِه َأْقَقاٌل ُتَخالُِػ الـَّصَّ َواإْلِ

 ه.ا[25الـساء:] ﴾﮳ ﮲ ۓ ۓ ے   ے ھ  ھ
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والرجؿ ٓ يتـصػ، وإيجابف كؾف يخالػ الـص مع مخالػة اإلمجاع الؿـعؼد  

العبد إذا وصئ إمة، ثؿ طتؼ مل يصقرا محصـقـ،  قبؾف، وقد وافؼ إوزاطل طىل أنَّ 

 وهق ققل الجؿفقر.

 اخلامس َالسادس: البلُغ َالعكل.

فؾق وصئ وهق صبل، أو مجـقن، ثؿ بؾغ، أو طؼؾ: مل يؽـ محصـًا. هذا ققل 

أكثر أهؾ العؾؿ، وهق مذهب الشافعل، وُكؼؾ طـ بعض أصحابف أكف قال: يصقر 

َئ يف ِرقِّف ثؿ َطتََؼ يصقر محصـًا: ٕكف وطء يحصؾ محصـًا، وكذلؽ العبد إذا وصِ 

 بف اإلحالل لؾؿطؾؼ ثالًثا: فقحصؾ بف اإلحصان أيًضا.

 :َوَلـَا َقْقُلُف  (12/314-316 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة

ْجؿُ » ًة، وَ ، «َوالثَّقُِّب بِالثَّقِِّب، َجْؾُد ِماَئٍة َوالرَّ َلْق َكاَكْت َتْحُصُؾ َقبَْؾ َفاْطتَبََر الث قُقَبَة َخاصَّ

ْجَؿاِع، َوُيَػاِرُق  :َذلَِؽ  ْجُؿ َقبَْؾ ُبُؾقِغِف َوَطْؼؾِِف، َوُهَق ِخاَلُف اإْلِ َلَؽاَن َيِجُب َطَؾقِْف الرَّ

ْحاَلَل  ْحَصاُن اإْلِ َنَّ اْطتِبَاَر اْلَقْطِء فِل َحؼِّ الْ  :اإْلِ
ِ
ُؿَطؾِِّؼ، َيْحتَِؿُؾ َأْن َيُؽقَن ُطُؼقَبًة ـٕ

بَاُع َوَيُشؼ  َطَؾك  :َلُف بِتَْحِريِؿَفا َطَؾقِْف َحتَّك َيَطَلَها َغقُْرهُ  ا َتْلَباُه الطِّ َنَّ َهَذا مِؿَّ
ِ
َوٕ

ـْ الطَّاَلِق َثاَلًثا، َوَهَذا َيْستَِقي فِقِف اْلَعاقُِؾ  اِرُع َزْجًرا َط الـ ُػقِس، َفاْطتَبََرُه الشَّ

ْح ـَوالْ  فِ  :َصانِ َؿْجـُقُن، بِِخاَلِف اإْلِ ُف ُاْطُتبَِر لَِؽَؿاِل الـِّْعَؿِة فِل َحؼِّ ـْ َكَؿَؾْت  :َفنِكَّ َفنِْن َم

ِف، َكاَكْت ِجـَاَيتُُف َأْفَحَش َوَأَحؼَّ بِِزَياَدةِ اْلُعُؼقَبِة، َوالـِّْعَؿُة فِل اْلَعاقِِؾ  الـِّْعَؿُة فِل َحؼِّ

هااْلبَالِِغ َأْكَؿُؾ.
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .الشرح الؿؿتع( 846)ص السقؾ (12/353-355 )البقانواكظر:  (1)
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تتااٛؾط ؾٝاا٘ ايؿاطٚط ايػااابك١، ؾٗااٌ  إشا ناإ ايطدااٌ أٚ املاطأ٠ مل    ص:5ط َػأي١

 حيكٔ اآلخط ايصٟ تٛؾطت ؾٝ٘ ايؿطٚط؟

  ذهب مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ إىل اشتراط تقفر الشروط يف كؾ مـ الرجؾ

والؿرأة، فنذا كؼصت مـ أحدمها: مل يحصؾ اإلحصان ٕحدمها، وهذا ققل 

 الحـابؾة، والحـػقة، وققل لؾشافعل.

  صار محصـًا. وهق ققل ابـ الؿـذر: ٕكف وقال مالؽ: إذا كان أحدمها كاماًل :

، بالغ، طاقؾ وصئ يف كؽاح صحقح: فصار محصـًا، كؿا لق كان أخر مثؾف،  حر 

وُحؽل ذلؽ طـ إوزاطل. وهذا ققل لؾشافعل: إٓ أنَّ مالًؽا وإوزاطل 

 استثـقا الصبل إذا وصئ الؽبقرة: فنكف ٓ يحصـفا.

أكف إذا تقفرت الشروط يف أحدمها صار  صحيحان: قال أتٌ عثد اهلل غفس اهلل نو

: ٕكف مجاٌع يف كؽاح صحقح: فصار محصـًا، محصـًا، وهق ترجقح الشقكاين 

واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 ٌٖ ٜؿرتط اإلغالّ يف اإلسكإ؟ ص:6ط َػأي١

  ،مـ أهؾ العؾؿ مـ قال: لقس ذلؽ بشرط. وهق ققل الزهري، والشافعل

الؿسؾؿ يحصـ الذمقة ويصقر وأمحد يف رواية، وطؾقف فالذمل يحصـ الذمقة، و

 محصـًا.

أكف رجؿ  الصحقحقـيف  واستدلقا طىل ذلؽ بحديث ابـ طؿر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (12/438.)إوسط (12/354 )البقان( 846)ص السقؾ (12/317 )الؿغـلاكظر:  (1)
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القفقديقـ الؾذيـ زكقا.
(1)

 

  وذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل أنَّ اإلسالم شرط يف اإلحصان: فال يؽقن

الؽافر محصـًا، وٓ تحصـ الذمقة مسؾًؿا، وهق ققل ططاء، والـخعل، ومجاهد، 

محد يف رواية، ومالؽ: إٓ أنَّ مالًؽا قال: )الذمقة تحصـ الؿسؾؿ(: والثقري، وأ

 بـاء طىل أصؾف يف أكف ٓ يعتبر الؽؿال يف الزوجقـ.

 «مـ أشرك باهلل: فؾقس بؿحصـ»واستدل أصحاب هذا الؼقل بحديث: 

 .(، وهق مَعؾ  بالققػ طىل ابـ طؿر 3/147أخرجف الدارقطـل )

.تقار ابـ الؼقؿ ، وهق اخًانصحيح انقٌل األًل
(2)

 

إذا ارتد الؿحصـ مل يبطؾ إحصاكف طـد الجؿفقر خالًفا ٕبل 

حـقػة.
(3)

 

 سٗس اؿط ايبهط. ص:7ط َػأي١

 والؿؼصقد بف هـا مـ مل يحصـ، وإن كان ثقِّبًا.

      ٺ ڀ ڀ ڀ﴿وُيجؾد الزاين غقر الؿحصـ مائة جؾدة: لؼقلف تعاىل: 

الذي يف الباب،  ـ الصامت ، ولحديث طبادة ب[2الـقر:] ﴾ٿ   ٺ ٺ   ٺ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1212.)البؾقغسقليت تخريجف يف  (1)

 (.-118)ص الحدود والتعزيرات (12/354 )البقان (12/317- )الؿغـلاكظر:  (2)

  (12/355.)البقان (12/319 )الؿغـلاكظر:  (3)
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 وحديث العسقػ أيًضا.

  ،ويجب مع الجؾد تغريب طام طـد الجؿفقر، وصح ذلؽ طـ أبل بؽر

،وطؿر 
(1)

وطـ غقرهؿ مـ الصحابة، وهق ققل ططاء، وصاوس، والثقري،  

 وابـ أبل لقىل، وأمحد، والشافعل، وإسحاق، وأبل ثقر.

 الخؾػاء الراشديـ.، وبػعؾ واستدلقا بحديث طبادة بـ الصامت 

  ُب الرجؾ دون الؿرأة: ٕنَّ الؿرأة تحتاج إىل وقال مالؽ، وإوزاطل: ُيَغرَّ

حػٍظ، وصقاكة، وتغريبفا ومعفا محرمفا تغريب لؿـ لقس لف ذكب، وتغريبفا 

 بدون محرم ٓ يجقز.

  وقال أبق حـقػة، ومحاد، ومحؿد بـ الحسـ: ٓ يجب التغريب: لعدم ذكره

 طىل سبقؾ التعزير، إن رآه اإلمام: فعؾ، وإٓ ترك. يف الؼرآن: ففق

وصحح ابـ قدامة ققل مالؽ، واهلل أطؾؿ.
(2)

 

 نابط ايٓؿٞ ٚايتػطٜب. ص:8ط َػأي١

  مـفؿ مـ قال: أقؾ ف مسافة الؼصر. وهق ققل يف مذهب أمحد، ومذهب

 الشافعل، ومذهب مالؽ.

 قؾ: جاز.وقال أبق ثقر، وابـ الؿـذر: لق كػل إىل قرية أخرى بقـفؿا مقؾ، أو أ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1215رقؿ ) البؾقغسقليت ذكر إثريـ يف  (1)

  (12/355.)البقان (12/322- )الؿغـلاكظر:  (2)
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   ،وقال إسحاق: يجقز أن ُيـَْػك مـ مصر إىل مصر. وكحقه قال ابـ أبل لقىل

 وطـ أمحد ما يدل طؾقف.

وهذا ققٌل لقس ببعقد طـ الؼقل إول، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

ٓ يحبس الزاين يف البؾد الذي يـػك إلقف طـد الجؿفقر خالًفا لؿالؽ:  تهبٌّ:

لعدم وجقد دلقؾ  طىل ذلؽ.
(2)

 

 اؿس مبشهط طا٥ؿ١ َٔ امل َٓني.إقا١َ  ص:9ط َػأي١

يجب طىل اإلمام أن يؼقؿ الحد بؿحضر صائػة مـ الؿممـقـ: لؼقلف تعاىل: 

 .[2الـقر:] ﴾ڃ ڄ ڄ ڄ  ڄ﴿

 ٚاختًـ ايعًُا٤ يف ؼسٜس ايطا٥ؿ١:

  فؿـفؿ مـ يؼقل: القاحد فلكثر صائػة، فلقؾ الطائػة واحد. وهق ققل

وهق ققل أمحد وأصحابف، بسـد فقف ضعػ،  مجاهد، وُروي طـ ابـ طباس 

 وابـ جرير.

 .وقال بعضفؿ: أقؾفؿ اثـان. وهق ققل ططاء، وإسحاق 

 .وقال بعضفؿ: أقؾفؿ ثالثة. وهق ققل الزهري، والشافعل يف ققل 

 .وقال بعضفؿ: أقؾفؿ أربعة. وهق ققل مالؽ، والشافعل يف ققل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (12/324-.)الؿغـلاكظر:  (1)

(2) الؿغـل (12/325.) 
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 .وقال ربقعة: مخسة 

 .وقال الحسـ: طشرة 

 قـ.وقال قتادة: كػٌر مـ الؿسؾؿ 

: ٕنَّ الطائػة يف لغة العرب تطؾؼ طىل القاحد، ًانقٌل األًل أقسب األقٌال

، ثؿ قال: [9الحجرات:] ﴾ں ں ڱ ڱ ڱ  ڱ ڳ﴿كؼقلف تعاىل: 

 ڱ ڱ ڱ ڳ﴿، وققؾ يف ققلف تعاىل: [15الحجرات:]﴾ۅ ۅ ۋ﴿

: إكف مخشل بـ ُحَؿقِّر وحده.[66التقبة:]  ﴾ڱ
(1)

 

 ٌٖ جيب سهٛض اإلَاّ ٚايؿٗٛز. ص:11ط َػأي١

  أهؾ العؾؿ طىل طدم وجقب حضقرهؿ: لعدم وجقد دلقؾ يقجب أكثر

، ومل يحضر رمجف، وأقام برجؿ ماطز بـ مالؽ  ملسو هيلع هللا ىلصذلؽ. وقد أمر الـبل 

 طثؿان بـ طػان حد الشرب طىل القلقد بـ طؼبة، ومل يحضر إقامة الحد.

  وأوجب أبق حـقػة طىل اإلمام الحضقر إن ثبت الحد باإلقرار، وأوجب طىل

الحد بالبقـة، وٓ دلقؾ طىل ذلؽ.ر إن ثبت الشفقد الحضق
(2)

 

 إشا ٚط٧ اَطأ٠ أدٓب١ٝ يف زبطٖا; ؾٌٗ ٜهٕٛ ظ٢ْ؟ ص:11ط َػأي١

ُبِر مِثُْؾُف فِل  (12/345 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة َواْلَقْطُء فِل الد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .تػسقر ابـ كثقر وابـ جرير (12/326 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (12/326-.)الؿغـلاكظر:  (2)
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َٓ ُشبْفَ  :َكْقكِِف ِزًكك  َٓ مِْؾَؽ َلُف فِقَفا، َو ُف َوْطٌء فِل َفْرِج اْمَرَأةٍ  َكَّ
ِ
َفَؽاَن ِزًكك،  :َة مِْؾٍؽ ٕ

َنَّ اهلل
ِ
 ٻ ٻ ٻ ٱ﴿َتَعاَلك َقاَل:  َكاْلَقْطِء فِل اْلُؼُبِؾ: َوٕ

ُبِر َفاِحَشٌة بَِؼْقلِِف َتَعاَلك فِل َقْقِم ُلقٍط: ، [15]الـساء: ﴾ٻ َواْلَقْطُء فِل الد 

َجالِ ، [54/الـؿؾ: 85إطراف:] ﴾ۆ ۆ﴿  ها.َيْعـِل اْلَقْطَء فِل َأْدَباِر الرِّ

  ولؾشافعقة يف ذلؽ ققٓن كؿا يفالبقان (12/368 فؿـفؿ مـ قال بؼقل ،)

رجاًل يف دبره، بؿعـك أكف لقاط. الحـابؾة، ومـفؿ مـ قال: هق كؿا لق وصئ
(1)

 

ُٜكاّ عًٝ٘ اؿس؟ ص:12ط َػأي١  إشا ظ٢ْ باَطأ٠ َٝت١، ٌٖ 

  ،مـ أهؾ العؾؿ مـ قال: طؾقف الحد. وهق ققل إوزاطل، وأمحد يف رواية

اطة مـ أصحابف: ٕكف وصئ يف فرج آدمقة: فلشبف وطَء الحقة: وٕكف وطؾقف مج

 أطظؿ ذكبًا، وأكثر إثًؿا: ٕكف اكضؿ إىل فاحشتف هتؽ حرمة الؿقتة.

  :ومـ أهؾ العؾؿ مـ قال: ٓ حدَّ طؾقف. وهق ققل الحسـ، وبعض الحـابؾة

ح انقٌل ًانصحيٕهنا ٓ ُيشتفك مثؾفا، وتعاففا الـػس. وهذا ققٌل غقر صحقح، 

.، وهق ترجقح اإلمام ابـ طثقؿقـ األًل
(2)

 

 َٔ ٚط٧ قػري٠ أدٓب١ٝ مل تبًؼ ايتاغع١؟ ص:13ط َػأي١

  جاء طـ بعض الحـابؾة أهنؿ قالقا: ٓ حد طؾقف: ٕهنا ٓ ُيشتفك مثؾفا، فلشبف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (6/131.)الشرح الؿؿتعواكظر:  (1)

  (6/133.)الشرح الؿؿتع (12/345 )الؿغـلاكظر:  (2)
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ما لق أدخؾ أصبعف يف فرجفا. قالقا: وكذلؽ الؿرأة لق استدخؾت ذكر صبل مل 

 هق ققل باصؾ.يبؾغ طشًرا: ٓ حدَّ طؾقفا. و

ِحقُح َأكَُّف َمتَك (12/341 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة ـْ  َوالصَّ  َوصَِئ َم

ـَ َوْصُمَها، َوَأْمَؽـْت الْ  ـْ َأْمَؽـَُف اْلَقْطءُ ـَأْمَؽ َفَقصِئََفا، َأنَّ اْلَحدَّ َيِجُب َطَؾك  ،َؿْرَأُة َم

َٓ َيُجقُز َتْحِديُد َذلِ ـالْ  َنَّ التَّْحِديَد إكََّؿا َيُؽقُن ُؿَؽؾَِّػ مِـُْفَؿا، َو
ِ
َٓ َطْشٍر: ٕ َؽ بِتِْسٍع َو

َٓ َيْؿـَُع  ْستِْؿتَاِع َغالِبًا 
ِ
ْمَؽاِن آ َٓ َتْققِقَػ فِل َهَذا، َوَكْقُن التِّْسِع َوْقتًا إِلِ بِالتَّْققِقِػ، َو

ـْ ُوُجقَدُه َقبَْؾُف، َكَؿا أَنَّ اْلبُُؾقَغ ُيقَجُد فِل َخْؿَسَة َطَشَر طَ 
اًما َغالِبًا، َوَلْؿ َيْؿـَْع مِ

 هاُوُجقدِِه َقبَْؾُف.

 َٔ ظ٢ْ باَطأ٠ شات سط١َ َٓ٘؟ ص:14ط َػأي١

  ه الؼتؾ مطؾًؼا، أحصـ أم مل يحصـ. وهذا ققل مـ أهؾ العؾؿ مـ قال: حد 

 جابر بـ زيد، وإسحاق، وابـ أبل خقثؿة، وأمحد يف رواية.

(، 4/295طـد أمحد ) واستدلقا طىل ذلؽ بحديث البراء بـ طازب 

(، وغقرمها قال: لؼقت طؿل ومعف الراية، فؼؾت: إىل أيـ تريد؟ 1362والترمذي )

إىل رجؾ كؽح امرأة أبقف مـ بعده أن أضرب طـؼف،  بعثـل رسقل اهلل »فؼال: 

، وهق حديث ضعقػ ومضطرب. وطىل الؼقل بتحسقـف فالؿراد بف طىل «وآخذ مالف

قف. ويؾتحؼ بف مـ استحؾ الزواج الصحقح يف حؼ مـ استحؾ الـؽاح بامرأة أب

 بذات حرمة مـف.

 ( وغقره، أنَّ الـبل 2564واستدلقا بحديث ابـ طباس طـد ابـ ماجف )
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، وهق حديث ضعقػ مـؽر، مـ صريؼ: «مـ وقع طؾك ذات َمرم فاقتؾقه»قال:  

إبراهقؿ بـ إسؿاطقؾ بـ أبل حبقبة، حدثـل داود بـ الحصقـ، طـ طؽرمة، طـ 

 ابـ طباس بف.

إبراهقؿ بـ إسؿاطقؾ شديد الضعػ، وداود بـ الحصقـ ضعقػ الرواية طـ و

(: حديث مـؽر، مل يروه غقر ابـ 1/455) العؾؾطؽرمة. وقال أبق حاتؿ كؿا يف 

 أبل حبقبة.

  ،وذهب مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ إىل أن حؽؿف كحؽؿ مـ زكك بغقر ذات محرم

      ٺ ڀ ڀ ڀ﴿أية: وهق ققل مالؽ، والشافعل، وأمحد يف رواية: لعؿقم 

الذي يف  ، ولعؿقم حديث طبادة بـ الصامت [2الـقر:] ﴾ٿ   ٺ ٺ   ٺ

 .الباب

: لضعػ إدلة القاردة يف قتؾف مطؾًؼا، ثؿ إنَّ ضاهر انصحيحهق  ًىرا انقٌل

دَّة،  حديث البراء أكف حؽؿ بؼتؾف، واستحالل مالف: دلَّ ذلؽ طىل الحؽؿ طؾقف بالرِّ

 ؾؿ كالبقفؼل وغقره طىل أكف استحؾ ذلؽ.فحؿؾف بعض أهؾ الع

ح ابـ الؼقؿ  الؼقل إول. وقد رجَّ
(1)

 

الحؽؿ فقؿا لق تزوجفا، ثؿ دخؾ هبا كالحؽؿ السابؼ طىل حسب  تهبٌّ:

الخالف الؿتؼدم: ٕنَّ الزواج باصٌؾ باإلمجاع، إٓ أنَّ أبا حـقػة يؼقل: ٓ حدَّ طؾقف: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (6/132 )الشرح الؿؿتع( 147)ص الحدود والتعزيرات (12/342 )الؿغـلاكظر:  (1)

البقفؼل (8/258 )تحؼقؼ الؿسـد (35/526-). 
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لشبفة العؼد. وهق ققل باصؾ.
(1)

 

َوُكؾ  كَِؽاٍح ُأْجِؿَع َطَؾك ُبْطاَلكِِف،  (12/343 :)الؿغـليف   بً قدامةقال ا

ةٍ، َأْو كَِؽاِح الْ  َجٍة، َأْو ُمْعتَدَّ َؼِة َثاَلًثا، إَذا َوصَِئ فِقِف َطاَلًؿا ـَكـَِؽاِح َخامَِسٍة، َأْو ُمتََزوِّ ُؿَطؾَّ

افِِعل  َؿْش ـَفُفَق ِزًكك ُمقِجٌب لِْؾَحدِّ الْ  :بِالتَّْحِريؿِ  ، ُروِع فِقِف َقبَْؾ اْلَعْؼِد، َوبِِف َقاَل الشَّ

َٓ َحدَّ فِقفِ   ه: لُِشبَْفِة اْلَعْؼِد.اَوَقاَل َأُبق َحـِقَػَة َوَصاِحبَاُه: 

 وهذا ققل باصؾ ٓ دلقؾ طؾقف. ُ :قهد

 َٔ ٚط٧ يف ْهاح كتًـ يف قشت٘؟ ص:15ط َػأي١

َٓ َيِجُب الْ  (12/343 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة َحد  بِاْلَقْطِء فِل َو

َغاِر، َوالتَّْحؾِقِؾ، َوالـَِّؽاِح باَِل َولِلٍّ ـكَِؽاٍح ُمْختََؾٍػ فِقِف، َكـَِؽاِح الْ  َٓ  ،ُؿتَْعِة، َوالشِّ َو

ابَِعِة   الرَّ
ةِ ، َوكَِؽاِح اْلَخامَِسِة فِل ِطدَّ ـِ  ُأْختَِفا اْلبَائِ

ةِ ُْخِت فِل ِطدَّ ْٕ ُشُفقدٍ، َوكَِؽاِح ا

ـِ  ْختاَِلَف فِل إَباَحِة  َؿُجقِسقَِّة.ـ، َوكَِؽاِح الْ اْلبَائِ
ِ
َنَّ آ

ِ
َوَهَذا َقْقُل َأْكثَِر َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ: ٕ

بَُفاِت. ـُ الْ  اْلَقْطِء فِقِف ُشبَْفٌة، َواْلُحُدوُد ُتْدَرُأ بِالش  ـْ َكْحَػُظ ـَقاَل اْب ُؿـِْذِر: َأْجَؿَع ُكؾ  َم

ـْ َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ 
بَِف.َطـُْف مِ  هاَأنَّ اْلُحُدوَد ُتْدَرُأ بِالش 

 إشا ٚط٧ داض١ٜ ٜؿرتى ؾٝٗا باملًو َع غريٙ؟ ص:16ط َػأي١

َٓ َيِجُب اْلَحد  بَِقْطِء َجاِرَيٍة ُمْشتََرَكٍة َبقْـَُف  (12/344 :) قال ابً قدامة َو

ـَ َغقِْرِه.و ْأِي. َبقْ ، َوَأْصَحاُب الرَّ افِِعل   َل َأُبق َثْقٍر: َيِجُب.َوَقا َوبِِف َقاَل َمالٌِؽ، َوالشَّ

 هاَؿْرُهقَكِة.ـُؿَؽاَتبَِة َوالْ ـَوَلـَا َأكَُّف َفْرٌج َلُف مِْؾٌؽ، َفاَل ُيَحد  بَِقْصئِِف، َكالْ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الؿغـل (12/341.) 
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 إٕ اؾرت٣ أَ٘ أٚ أخت٘ َٔ ايطناع١؟ ص:17ط َػأي١

فُ  (12/344 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة ـْ  ،َوإِْن اْشتََرى ُأمَّ
َأْو ُأْختَُف مِ

َضاَطِة وَ  َكَُّف الرَّ
ِ
ٕ : ـْ َأْصَحابِـَا َأنَّ َطَؾقِْف اْلَحدَّ َكْحَقُهَؿا، َوَوصِئَُفَؿا، َفَذَكَر اْلَؼاِضل َط

َٓ ُيْستَبَاُح بَِحالٍ   َفَقَجَب اْلَحد  بِاْلَقْطِء، َكَػْرِج اْلُغاَلِم. :َفْرٌج 

َٓ َحدَّ فِقِف. ُف َوُهَق َقْقُل أَْصَحاِب ال َوَقاَل َبْعُض َأْصَحابِـَا:  َكَّ
ِ
ٕ : افِِعلِّ ْأِي، َوالشَّ رَّ

ُؿَعاَوَضَة َطـُْف، َوَأْخَذ َصَداقِِف، َفَؾْؿ َيِجْب بِِف ـَوْطٌء فِل َفْرٍج َمْؿُؾقٍك َلُف، َيْؿؾُِؽ الْ 

، َكَقْطِء اْلَجاِرَيِة الْ  ـْ  ُؿْشتََرَكِة.ـاْلَحد  ـْ الـََّسِب، مِؿَّ
ا إْن اْشتََرى َذاَت َمْحَرمِِف مِ َفَلمَّ

.يَ  َٓ َيثُْبُت فِقَفا، َفَؾْؿ  ْعتُِؼ َطَؾقِْف، َوَوصِئََفا، َفَعَؾقِْف اْلَحد  َنَّ اْلِؿْؾَؽ 
ِ
َٓ َكْعَؾُؿ فِقِف ِخاَلًفا: ٕ

بَْفُة.  هاُتقَجْد الش 

يف الؿسللة  يقاو عهيو احلدأكف  -واهلل أطؾؿ- يظيس :قال أتٌ عثد اهلل غفس اهلل نو

 ؿ.إوىل أيًضا إذا طؾؿ بالتحري

 ٌٖ حيس َٔ مل ٜعًِ ؼطِٜ ايع٢ْ؟ ص:18ط َػأي١

ـْ َلْؿ َيْعَؾْؿ  (12/345 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة َٓ َحدَّ َطَؾك َم َو

َكك. ـْ َطؾَِؿُف. :َقاَل ُطَؿُر، َوُطثَْؿاُن، َوَطؾِل   َتْحِريَؿ الزِّ َّٓ َطَؾك َم َٓ َحدَّ إ
(1)

َوبَِفَذا َقاَل  

ُة َأْهِؾ اْلِعْؾؿِ  اكِل اْلَجْفَؾ بِالتَّْحِريِؿ، َوَكاَن َيْحتَِؿُؾ َأْن َيْجَفَؾفُ  َفنِنْ : َطامَّ ُقبَِؾ  :ادََّطك الزَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فػقف  (، وأما أثر طثؿان -7/452) مصـػ طبدالرزاق، كؿا يف ثبت ذلؽ طـ طؿر  (1)

د، كؿا يف الؿصدر الؿذكقر بنسـاد اكؼطاع كؿا يف الؿصدر الؿذكقر والؿـؼقل طـ طظ أنَّ طؾقف الح

 مـؼطع.
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َٓ َيْخَػك َطَؾقِْف َذلَِؽ  ـْ   اكتفك باختصار.َلْؿ ُيْؼبَْؾ.: مِـُْف: َوإِْن َكاَن مِؿَّ

 َٔ ٚط٧ داض١ٜ غريٙ؟ ص:19ط َػأي١

ء أذن لف، ذكر أهؾ العؾؿ أنَّ مـ وصئ جارية غقره: ففق زاٍن وطؾقف الحد، سقا

.[3الـساء:] ﴾ڱ ڱ ڱ ڳ﴿أو مل يلذن: لؼقلف تعاىل: 
(1)

 

 إشا ٚط٧ األب داض١ٜ ٚيسٙ؟ ص:21ط َػأي١

  أكثر أهؾ العؾؿ طىل أكف ٓ حدَّ طؾقف، وهق ققل أصحاب الؿذاهب إربعة

وغقرهؿ: ٕكف وطٌء تؿؽـت الشبفة مـف: فال يجب الحد كقطء الجارية 

 .«أكت ومالؽ ٕبقؽ»: ل الؿشتركة، والدلقؾ طىل تؿؽـ الشبفة ققل الـب

  وقال أبق ثقر، وابـ الؿـذر: طؾقف الحد: إٓ أْن يؿـع مـف إمجاع: ٕكف وطٌء يف

 غقر مؾؽ أشبف وطء جارية أبقف.

وُأجقب طـفؿ بؿا تؼدم مـ وجقد الشبفة هفـا، ولقست مقجقدة يف جارية 

إب.
(2)

 

 إشا ٚط٧ ايطدٌ داض١ٜ أبٝ٘؟ ص:21ط َػأي١

  طؾقف الحد: ٕكف ٓ مؾؽ لؾقلد فقفا، وٓ شبفة طامة أهؾ العؾؿ طىل أكف ُيؼام

 مؾؽ.

  :يف وطء جارية إب وإم أكف ٓ يحد ًٓ وذكر ابـ أبل مقسك الحـبظ قق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الؿغـل (12/345.) 

  (12/345.)الؿغـلاكظر  (2)
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 ٕكف ٓ يؼطع بسرقة مالف. 

ه: وإول أصح.اقال ابً قدامة 
(1)

 

 إشا ٚط٧ ايطدٌ داض١َٜ اَطأت٘؟ ص:22ط َػأي١

 :يف هذه الؿسللة أققال ٕهؾ العؾؿ 

كت أذكت لف: فقجؾد مائة جؾدة، أحصـ أو مل يحصـ، وٓ : إن كاالقول األول

 رجؿ وٓ تغريب. وهذا ققل الحـابؾة، واختاره ابـ الؼقؿ.

(، 4458طـد أبل داود ) واستدلقا طىل ذلؽ بحديث الـعؿان بـ بشقر 

(، وغقرمها أكف رفع إلقف وهقأمقر طىل الؽقفة رجؾ وقع طىل جارية 4/277وأمحد )

ّـَ فقؽ بؼضقة رسقل اهلل امرأتف، فؼال: ٕقض ، إن كاكت أحؾتفا لؽ: جؾدكاك ق

مائة، وإن مل تؽـ أحؾتفا لؽ: رمجـاك بالحجارة: فقجدها أحؾتفا لف، فجؾده مائة. 

وهق حديث ضعقػ: ٕكف مـ صريؼ: قتادة طـ حبقب بـ سامل، ومل يسؿعف مـف، 

ترمذي، إكؿا سؿعف مـ خالد بـ طرفطة، وهق مجفقل، وقد ضعػف البخاري، وال

ـ طدي، ويف الحديث اضطراب أيًضا.والـسائل، وأبق حاتؿ، واب
(2)

 

ر، وٓ حدَّ طؾقف. وهق ققل الـخعل: ٕكف يؿؾؽ امرأتف:  القول الثاىي: أكف ُيعزَّ

 فؾف شبفة يف مؿؾقكتفا.

أكف كقطء إجـبقة، أحؾتفا لف أم مل تحؾفا لف. وهق ققل ططاء،  القول الثالث:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الؿغـل (12/346.) 

  (18397.)تحؼقؼ الؿسـدواكظر:  (2)
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مالؽ: ٕكف ٓ شبفة لف فقفا، فلشبف وطء جارية أختف، وٕكف وقتادة، والشافعل، و

مة طؾقف: فؾؿ يؽـ شبفة  كنباحة سائر إمالك، وجاء هذا الؼقل طـ إباحة لقطِء محرَّ

 .مـ صرٍق ضعقػة ٓ بلس بتحسقـفؿا بؿجؿقطفؿا الؿصـػقـكؿا يف  وطظ  طؿر

: مل يحد، وإن مل القول الزابع: . وهق ققل  إن كان يظـ الِحؾَّ : ُحدَّ يظـ الِحؾَّ

الحـػقة، والذي يظفر أنَّ أصحاب الؿذهب الذي قبؾف ٓ يؼقلقن بالحد يف مثؾ 

 هذه الصقرة، واهلل أطؾؿ.

إن كان استؽرهفا: فعؾقف غرم مثؾفا، وتعتؼ، وإن كاكت  القول اخلامط:

ؿا مطاوطة: فعؾقف غرم مثؾفا ويؿؾؽفا. وهذا ققل الحسـ، وثبت طـ ابـ مسعقد ك

 .مصـػ طبدالرزاقيف 

(، وأبقداود 3/476( )5/6وجاء يف ذلؽ حديٌث مرفقٌع، أخرجف أمحد )

( وغقرهؿ، مـ حديث سؾؿة بـ الؿحبؼ 6/125(، والـسائل )4461( )4465)

  أنَّ رسقل اهلل قضك يف رجؾ وقع طىل جارية امرأتف إن كان استؽرهفا: ففل

ة، وطؾقف لسقدهتا مثؾفا، وإن كان صا  وطتف: ففل لف وطؾقف لسقدهتا مثؾفا.حرَّ

وهق حديث ضعقػ، يف إسـاده: قبقصة بـ حريث، وهق مجفقل، وقد ضعػف 

 ،أمحد، والبخاري، وأبق داود، والـسائل، والبقفؼل، وابـ الؿـذر، والخطابل

 وغقرهؿ.
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، واهلل أطؾؿ.انقٌل انثانثمـ هذه إققال هق  ًانصحيح 
(1)

 

 أخت٘. َٔ ٚط٧ داض١ٜ عُت٘ أٚ خايت٘ أٚ ص:23ط َػأي١

حرم اهلل الزكا يف كتابف،   (12/551:)إوسطيف   قال اإلماو ابً امليذر

فالقاصئ جارية طؿتف، أو خالتف، أو أختف، أو جارية ذي محرم مـف زاٍن طؾقف الحد. 

 وهذا ققل مالؽ بـ أكس، والشافعل، وأبل ثقر،وأصحاب الرأي.

حد طىل مـ وصئ جارية وقد كان الالزم ٕصحاب الرأي أن يؼقلقا: ٓ  قاٍ:

ذي رحؿ محرم مـف: ٕهنؿ زطؿقا أن ٓ قطع طىل مـ سرق مـ ذي رحؿ محرم 

وقد أوجب اهلل يف كتابف جؾد الزاين، وقطع السارق، والؿػرق بقـفؿا قائؾ بلكف  مـف.

تارك لؾؼقل بلخرى: ٕن اهلل أوجب قطع السارق، ولقس معف حجة يف إسؼاط 

 همحرم مـف.ا الؼطع طـف إذا سرق مـ ذي رحؿ

 َا سهِ َٔ ْهض خاَػ١ ع٢ً أضبع يف عكُت٘؟ ص:24ط َػأي١

  ،قال مجاطة مـ أهؾ العؾؿ: يرجؿ إذا كان طالًؿا بالتحريؿ، وهق ققل الزهري

 وأمحد، والشافعل، وابـ الؿـذر.

 .وقال أبق حـقػة، وأبق ثقر: يدرأ الحد بشبفة الـؽاح. وقال الثقري: يعزر 

، واهلل أطؾؿ.األًل أزجح انقٌل :قال أتٌ عثد اهلل غفس اهلل نو
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (15/12 )ابـ أبل شقبة( -137)ص الحدود والتعزيرات (12/346 )الؿغـلاكظر:  (1)

طبدالرزاق (7/342- )البقفؼل (8/245.) 

  (12/519.)إوسطاكظر:  (2)
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 ٌٖ ٜكاّ اؿس ع٢ً املهط١ٖ؟ ص:25ط َػأي١

َٓ َحدَّ َطَؾك ُمْؽَرَهٍة فِل َقْقِل  (12/347 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة َو

ِة َأْهِؾ اْلِعْؾؿِ  ، ، َطامَّ افِِعلِّ ، َوالشَّ ، َوَقتَاَدَة، َوالثَّْقِريِّ ْهِريِّ ـْ ُطَؿَر، َوالز  ُرِوَي َذلَِؽ َط

ْأِي َوَأْصحَ  َٓ َكْعَؾُؿ فِقِف ُمَخالًِػا، اِب الرَّ  ه.اَو

 ﴾ڈ ڎ ڎ  ڌ ڌ ڍ﴿والدلقؾ طىل ذلؽ ققلف تعاىل: 

، فنذا كان اإلكراه ماكًعا مـ الؽػر، فؿـ حد الزكك مـ باب أوىل، وثبت [156الـحؾ:]

أكف جؾد رجاًل، ومل يجؾد الؿرأة الؿستؽرهة طىل ذلؽ. طؾؼف  طـ طؿر 

 .التغؾقؼو الػتح(، ووصؾف البغقي كؿا يف 6949) صحقحفالبخاري يف 

 إشا أنطٙ ايطدٌ ع٢ً ايع٢ْ، ؾع٢ْ؟ ص:26ط َػأي١

  مـ أهؾ العؾؿ مـ قال: طؾقف الحد. وهق الؿشفقر طـد الحـابؾة، وقال بف

محؿد بـ الحسـ، وأبق ثقر: وذلؽ ٕنَّ القطَء ٓ يؽقن إٓ بآكتشار، واإلكراه 

 كراه.يـافقف، فنذا ُوجد آكتشار: اكتػك اإل

  َّوقال أبق حـقػة: إن أكرهف السؾطان: فال حد طؾقف، وإن أكرهف غقُره: ُحد

 استحساًكا.

  وقال الشافعل، وابـ الؿـذر: ٓ حدَّ طؾقف: لعؿقم الخبر، وٕنَّ الحدود ُتدرأ

 بالشبفات، واإلكراه شبفة.

ْكَراَه إَذا َكاَن بِالتَّخْ : وَ  قال ابً قدامة ُؼُف أَنَّ اإْلِ ِقيِػ، َأْو بَِؿـِْع َما َتُػقُت ُيَحؼِّ
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ُجُؾ فِقِف َكالْ    َلْؿ َيِجْب َطَؾقِْف. :َؿْرَأةِ، َفنَِذا َلْؿ َيِجْب َطَؾقَْفا اْلَحد  ـَحقَاُتُف بَِؿـِْعِف، َكاَن الرَّ

ْكتَِشارَ )َوَقْقُلُفْؿ: 
ِ
َنَّ التَّْخِقيَػ بِتَْرِك ا( إنَّ التَّْخِقيَػ ُيـَافِل آ

ِ
ٕ : ْلِػْعِؾ، َٓ َيِصح 

َٓ ُيَخاُف مِـُْف، َفاَل َيْؿـَُع َذلَِؽ  َْقَقاِل إْن َشاَء اهللُ ، َواْلِػْعُؾ  ْٕ  هاَتَعاَلك. َوَهَذا َأَصح  ا

ح ذلؽ اإلمام ابـ طثقؿقـ  .ورجَّ
(1)

 

َِ ٜجبت ايع٢ْ؟ ص:27ط َػأي١  ٔب

 ذكر أهؾ العؾؿ أنَّ الزكك يثبت بلمريـ:

 شفادة أربعة رجال طدول. ايجاْٞ: إقرار الرجؾ، أو الؿرأة بذلؽ. أسسُٖا:

 واختؾػقا يف أمٍر ثالث، وهق: الحؿؾ.

ُٜؿرتط يف إقطاض املط٤ ع٢ً ْؿػ٘ بايع٢ْ تهطاض اإلقطاض؟ ص:28ط َػأي١  ٌٖ 

  ،مـ أهؾ العؾؿ مـ اشترط يف اإلقرار أن يؼر طىل كػسف أربع مرات بذلؽ

 وهق ققل الحؽؿ، وابـ أبل لقىل، وأصحاب الرأي، وأمحد وأصحابف.

الذي يف الباب، وبحديث كعقؿ  بحديث أبل هريرة واستدلقا طىل ذلؽ 

(، وفقف: حتك قالفا أربع مرات، فؼال رسقل اهلل 4377بـ هزال طـد أبل داود )ا

 :«...الحديث، ويف إسـاده: هشام بـ  «إكؽ قد قؾتفا أربع مرات، فبؿـ؟

 سعد، وفقف ضعػ.

 ىل كػسف مرة وذكر مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ أكف ٓ يشترط تؽرارها، بؾ لق أقر ط

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (6/141.)الشرح الؿؿتع (12/348 )الؿغـلاكظر:  (1)
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 واحدة: كػك ذلؽ.

واغُد يا ُأكقس إلك امرأة هذا: فنن اطترفت »واستدلقا بحديث العسقػ: 

 الجفـقة، وإكؿا أقرت مرة واحدة. ، ورجؿ «فارمجفا

...، أو كان الحبؾ، أو »الذي يف الباب:  واستدلقا بحديث طؿر 

اد، وابـ ، وهذا ققل مالؽ، والشافعل، وأبل ثقر، والحسـ، ومح«آطتراف

لؿاطز بـ مالؽ التؼرير طىل سبقؾ  ، وتؽراره انصحيحهق  ًىرا انقٌلالؿـذر. 

التثبت ٓ طىل سبقؾ آشتراط: مجًعا بقـ إدلة واهلل أطؾؿ. وهذا ترجقح اإلمام ابـ 

.طثقؿقـ 
(1)

 

ُيشترط يف صحة اإلقرار أن يذكر حؼقؼة الػعؾ: لتزول الشبفة: ٕنَّ  تهبٌّ:

ا لقس بؿقجب لؾحد، والدلقؾ طىل ذلؽ حديث ابـ طباس الزكك ُيعبِّ   ُر طؿَّ

 «أفـؽتفا؟»قال: ٓ. قال:  «لعؾؽ قبَّؾت، أو غؿزت، أو كظرت؟»الذي يف الباب: 

ـد ذلؽ أمر برمجف. رواه البخاري.ٓ يؽـل. قال: كعؿ. فع
(2)

 

 إشا أقط ايطدٌ أْ٘ ظ٢ْ باَطأ٠، ؾأْهطت املطأ٠ شيو؟ ص:29ط َػأي١

 كف ُيؼام طؾقف الحد، وٓ ُيؼام طىل الؿرأة: ٕنَّ الرجؾ مذهب أمحد، والشافعل أ

ثبت طؾقف باطترافف، ومل يثبت ذلؽ طىل الؿرأة بنقراٍر، وٓ بقـة، وقد روى أبق داود 

أنَّ رجاًل أتاه، فلقر طـده  ( طـ سفؾ بـ سعد الساطدي 4466( )4437)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (6/144.)الشرح الؿؿتع (12/373 )البقان (12/354- )الؿغـلاكظر:  (1)

  (12/356.)الؿغـلاكظر:  (2)
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ا طـ ذلؽ، إىل الؿرأة فسللف أكف زكك بامرأة سؿاها لف، فبعث رسقل اهلل  

 فلكؽرت أن تؽقن زكت، فجؾده الحدَّ وتركفا. وإسـاده صحقح.

  ،قت يف إكؽارها وقال أبق حـقػة: ٓ ُيؼام طىل أحدمها الحد: ٕنَّ الؿرأة ُصدِّ

 فقحؽؿ بؽذبف.

وُأجقب طـف بلكف مل يحؽؿ بصدقفا، ولؽـ ٓ ُيؼام طؾقفا الحد: لعدم ثبقتف 

بنقراٍر، أو بقـة.
(1)

 

ُٜؿرتط يف  ص:31ط َػأي١  اإلقطاض إٔ ٜهٕٛ َٔ َعترب قُٛي٘؟ٌٖ 

ا اْلُبُؾقُغ َواْلَعْؼُؾ َفاَل ِخاَلَف  (12/357 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة َأمَّ

بِلَّ َوالْ  َنَّ الصَّ
ِ
ْقَراِر: ٕ ِة اإْلِ ، َوِصحَّ َؿْجـُقَن َقْد ُرفَِع ـفِل اْطتِبَاِرِهَؿا فِل ُوُجقِب اْلَحدِّ

َٓ ُح   .ْؽَؿ لَِؽاَلمِِفَؿااْلَؼَؾُؿ َطـُْفَؿا، َو

أبؽ »، وبحديث الباب: «ُرفع الؼؾؿ طـ ثَلثة...»ثؿ استدل بحديث: 

 قال: ٓ. «جـقن؟

ًة َوُيِػقُؼ ُأْخَرى، َفَلَقرَّ فِل إَفاَقتِِف أَكَُّف  (12/358 :) قال ـ  َمرَّ َفنِْن َكاَن ُيَج

ٌَة أَكَّفُ  . :َزَكك فِل إَفاَقتِفِ  َزَكك َوُهَق ُمِػقٌؼ، َأْو َقاَمْت َطَؾقِْف َبقِـّ َٓ َكْعَؾُؿ فِل َهَذا  َفَعَؾقِْف اْلَحد 

ْأِي ، ِخاَلًفا ، َوَأُبق َثْقٍر، َوَأْصَحاُب الرَّ افِِعل   ه.اَوبَِفَذا َقاَل الشَّ

َكائٍِؿ،  َوالـَّائُِؿ َمْرُفقٌع َطـُْف اْلَؼَؾُؿ، َفَؾْق َزَكك بِـَائَِؿٍة، َأْو اْستَْدَخَؾْت اْمَرَأٌة َذَكرَ  قال:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (12/374.)البقان (12/356 )الؿغـلاكظر:  (1)



ْٞٔ  455 َباُب َسسِّ ايٖعا

 
َنَّ اْلَؼَؾَؿ َمْرُفقٌع َطـُْف.

ِ
َكك َحاَل َكْقمِِف، َفاَل َحدَّ َطَؾقِْف: ٕ َوَلْق أََقرَّ فِل َحاِل  َأْو ُوِجَد مِـُْف الزِّ

َنَّ َكاَلَمُف َلقَْس بُِؿْعتَبَرٍ 
ِ
ِة َمْدُلقلِ  َكْقمِِف، َلْؿ ُيْؾتََػْت إَلك إْقَراِرِه: ٕ َٓ َيُدل  َطَؾك ِصحَّ  هاِف.َو

 السؽران إذا زكك فػقف خالف تؼدمت اإلشارة إلقف يف صالق السؽران. تهبٌّ:

َْخَرُس  (12/359 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة ْٕ ا ا َفنِْن َلْؿ ُتْػَفْؿ  :َوَأمَّ

ُر مِـُْف إْقَراٌر، َوإِْن ُفِفَؿْت إَشاَرُتُف، َفَؼاَل اْلَؼاِضل: َطَؾقْ  .إَشاَرُتُف، َفاَل ُيتََصقَّ َوُهَق  ِف اْلَحد 

ـِ الْ  ـِ اْلَؼاِسِؿ َصاِحِب َمالٍِؽ، َوَأبِل َثْقٍر، َواْب ، َواْب افِِعلِّ ـْ َصحَّ ـَقْقُل الشَّ َنَّ َم
ِ
ُؿـِْذِر: ٕ

َكك َصحَّ إْقَراُرُه بِِف َكالـَّاصِِؼ   .إْقَراُرُه بَِغقِْر الزِّ

َٓ ُيَحد  بِنِْقَرا َةٍ َوَقاَل َأْصَحاُب َأبِل َحـِقَػَة:  َٓ َبقِـّ َشاَرَة َتْحتَِؿُؾ َما ُفِفَؿ  :ٍر َو َنَّ اإْلِ
ِ
ٕ

َٓ  :مِـَْفا َوَغقُْرُه، َفقَُؽقُن َذلَِؽ ُشبَْفًة فِل َدْرِء اْلَحدِّ  ُبَفاِت، َو ا َيـَْدِرُئ بِالش  لَِؽْقكِِف مِؿَّ

َٓ ُيْؿؽِـُ  :َيِجُب بِاْلبَقِّـَةِ  ْحتَِؿاِل َأْن َيُؽقَن َلُف ُشبَْفٌة 
ِ
َٓ ُيْعَرُف َكْقُكَفا ٓ ُف التَّْعبِقُر َطـَْفا َو

 ه.اُشبَْفةً 

 ، واهلل أطؾؿ.ًانصحيح انقٌل األًل

َٙ عًٝ٘؟ ص:31ط َػأي١  ٌٖ ٜكض اإلقطاض ممٔ ُأنِط

ْقَراُر  (12/365 :)الؿغـليف   قال أبو حمند بً قدامة َٓ َيِصح  اإْلِ َو

ـْ الْ 
ُجُؾ لُِقِؼرَّ بِاـمِ َكاُؿْؽَرِه، َفَؾْق ُضِرَب الرَّ ، َوَلْؿ َيثْبُْت َطَؾقِْف  :لزِّ َلْؿ َيِجْب َطَؾقِْف اْلَحد 

َكا ـْ أَْهِؾ اْلِعْؾِؿ ِخاَلًفا فِل أَنَّ إْقَراَر الْ ، الزِّ
َٓ َكْعَؾُؿ مِ .ـَو َٓ َيِجُب بِِف َحد   هاُؿْؽَرِه 
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 إشا ضدع عٔ إقطاضٙ قبٌ متاّ اؿس عًٝ٘؟ ص:32ط َػأي١

 رار، ويجب الؽػ طـف، وهق أكثر أهؾ العؾؿ طىل أكف يصح رجقطف طـ اإلق

ققل ططاء، ويحقك بـ يعؿر، والزهري، ومحاد، ومالؽ، والشافعل، وأمحد، 

 وإسحاق، وأبل حـقػة، وأبل يقسػ وغقرهؿ.

واستدلقا طىل ذلؽ بلكف ثبت مـ صرٍق أنَّ ماطًزا َهَرب، وقال: ردوين إىل 

 .«هَل تركتؿقه وجئتؿقين بف»: . فؼتؾقه. فؼال الـبل رسقل اهلل 

  وذهب مجاطٌة مـ العؾؿاء إىل أكف ُيؼام طؾقف الحد وٓ يترك، وهق ققل

 الحسـ، وابـ أبل لقىل، ومالؽ يف رواية، وسعقد بـ جبقر.

واستدلقا بالحديث السابؼ، وقالقا: لق ُقبَِؾ رجقُطف: لؾزمتفؿ الدية، وٕكف 

حؼ وجب بنقراره: فؾؿ يؼبؾ رجقطف كسائر الحؼقق، وهذا ققل الظاهرية، 

 واختاره ابـ طثقؿقـ.

وأجاب أصحاب الؼقل إول بلنَّ رجقطف أقؾ ما فقف أكف شبفة، والحدود 

ُتدرأ بالشبفات: وٕنَّ اإلقرار إحدى بقـتل الحد، فقسؼط بالرجقع طـف، كالبقـة إذا 

 رجعت قبؾ إقامة الحد، وفارق سائر الحؼقق: فنهنا ٓ ُتدرأ بالشبفات.

طز طىل الذيـ قتؾقه بعد هربف: ٕكف لقس بصريح قالقا: وإكؿا مل يجب ضؿان ما

 ، واهلل أطؾؿ.يظيس يل أقسبفقؿا  انقٌليف الرجقع، وهذا 

ُف إَذا َهَرَب َلْؿ  :إَذا َثبََت َهَذا (12/362 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة َفنِكَّ
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َنَّ الـَّبِلَّ َوإِْن َلْؿ ُيتْرَ ، «َهَلَّ َتَرْكُتُؿقهُ » :ملسو هيلع هللا ىلصُيتْبَْع: لَِؼْقِل الـَّبِلِّ 

ِ
ٕ : ـْ ْك َوُقتَِؾ، َلْؿ ُيْضَؿ

َنَّ َهَرَبُف َلقَْس بَِصِريٍح فِل ُرُجقِطِف. ملسو هيلع هللا ىلص
ِ
ـْ َقتََؾُف: َوٕ ـْ َماِطًزا َم َوإِْن َقاَل:  َلْؿ ُيَضؿِّ

ُه، َوَلْؿ َيُجْز إْتَؿاُم اْلَحدِّ  ُرد وكِل إَلك اْلَحاكِِؿ. ، َفاَل َضَؿا :َوَجَب َرد  َن َطَؾك َفنِْن ُأتِؿَّ

ُف: لَِؿا َذَكْرَكا فِل َهَربِِف. ـْ َأَتؿَّ ـْ إْقَراِرِه، َوَقاَل: َكَذْبت فِل إْقَراِري. َم َأْو:  َوإِْن َرَجَع َط

 :َفنِْن َقتََؾُف َقاتٌِؾ َبْعَد َذلَِؽ  :َوَجَب َتْرُكفُ  َأْو : َلْؿ أَْفَعْؾ َما أَْقَرْرت بِِف. َرَجْعت َطـُْف.

 َ
ِ
َٓ قَِصاَص َوَجَب َضَؿاُكُف: ٕ ، َو ـْ َلْؿ ُيِؼرَّ ُجقِع َطـُْف، َفَصاَر َكَؿ كَُّف َقْد َزاَل إْقَراُرُه بِالر 

ِة ُرُجقِطِف، َفَؽاَن اْختاَِلُفُفْؿ ُشبَْفًة َداِرَئًة  َنَّ َأْهَؾ اْلِعْؾِؿ اْختََؾُػقا فِل ِصحَّ
ِ
َطَؾك َقاتِؾِِف: ٕ

ْقَرارِ  َة اإْلِ َنَّ ِصحَّ
ِ
ـْ ُوُجقِب  لِْؾِؼَصاِص: َوٕ

ا َيْخَػك، َفقَُؽقُن َذلَِؽ ُطْذًرا َماكًِعا مِ مِؿَّ

 هااْلِؼَصاِص.

يستحب لإلمام أن يراجع الؿعترف طىل اطترافف وإقراره كؿا فعؾ ذلؽ 

 مقصنِ مالؽذلؽ أيًضا كؿا يف  ، وصح طـ طؿر بـ الخطاب الـبل 

طىل كػسف بالسرقة كؿا يف  أكف راجع مـ أقرَّ  (، وثبت طـ أبل هريرة 2/823)

مصـػ ابـ أبل شقبة (15/23-24.) 

 األمس الثاىي مما يثبت بُ الزىى: طَادة أزبعة زجال عدول.

 شفادة الزكك لفا شروط طـد أهؾ العؾؿ:

  .الشرط إول: أن يؽقكقا أربعة 

  گ    گ ک ک  ک    ک ڑ ڑ﴿وهذا إمجاع ٓ خالف فقف: لؼقلف تعاىل: 
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 ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ  ڇ﴿، وقال تعاىل: [4:]الـقر ﴾ڳ گ   گ

 ٻ ٻ ٻ ٱ﴿، [13]الـقر: ﴾ڑ ڑ ژ ژ  ڈ ڈ

 .[15]الـساء: ﴾پ پ پ   پ ٻ

  .كؾفؿ. وٓ تؼبؾ فقف شفادة الـساء بحال ًٓ  الشرط الثاين: أن يؽقكقا رجا

ـْ َطَطاٍء، َوَحؿَّ :  قال ابً قدامة َّٓ َشقْئًا ُيْرَوى َط َٓ َكْعَؾُؿ فِقِف ِخاَلًفا، إ ادٍ، َو

ُف ُيْؼبَُؾ فِقِف َثاَلَثُة ِرَجاٍل َواْمَرَأَتاِن. َْرَبَعِة اْسٌؿ  َأكَّ ْٕ َنَّ َلْػَظ ا
ِ
ُل َطَؾقِْف: ٕ َٓ ُيَعقَّ َوُهَق ُشُذوٌذ 

َْرَبَعَة إَذا كَ كَّ ذَ ؿُ ـلَِعَددِ الْ  ْٕ َٓ ِخاَلَف فِل أَنَّ ا ، َوَيْؼتَِضل َأْن ُيْؽتََػك فِقِف بَِلْرَبَعٍة، َو ـَ اَن ِري

َٓ ُيْؽتََػك بِِفْؿ، َوإِنَّ أََقؾَّ َما ُيْجِزُئ َخْؿَسةٌ   ه.اَوَهَذا ِخاَلُف الـَّصِّ  ،َبْعُضُفْؿ كَِساًء 

   ،الشرط الثالث: العدالة. وٓ خالف يف اشتراصفا: فال تؼبؾ شفادة الػاسؼ

 وٓ مستقر الحال.

  .الشرط الرابع: أن يؽقن الشفداء مسؾؿقـ 

 الذمة، ولق طىل أكػسفؿ: لعدم تحؼؼ العدالة فقفؿ. فال تؼبؾ شفادة أهؾ

  .الشرط الخامس: أن يصػقا حؼقؼة الزكك، وصريحف 

ومؿـ كصَّ طىل ذلؽ الزهري، والشافعل، وأمحد، وأبق ثقر، وابـ الؿـذر، 

 وأصحاب الرأي وغقرهؿ. وٓ خالف يف ذلؽ.

  ل بال الشرط السادس: العؼؾ، والبؾقغ. فال يجقز شفادة مجـقن، وٓ صب

  خالف.
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 .الشرط السابع: أن ٓ يؽقن يف أحدهؿ ماكع مـ الشفادة، كالعؿك وكحقه 

 .الشرط الثامـ: أن يشفد إربعة طىل زكك واحد، بلن يؽقن وقتف واحًدا
(1)

 

ُٜؿرتط يف ايؿاٖس إٔ ٜهٕٛ س٘طا؟ ص:33ط َػأي١  ٌٖ 

  ،اشترط الجؿفقر ذلؽ: ٕن العبد مختؾػ يف شفادتف يف سائر الحؼقق

 ة تؿـع مـ قبقل شفادتف يف الحد: ٕكف يـدرئ بالشبفات.فقؽقن ذلؽ شبف

  ،وذهب أبق ثقر، وأمحد يف رواية إىل طدم اشتراط ذلؽ: لعؿقم الـصقص فقف

، واهلل أطؾؿ.انصحيحهق وٕكف طدل، ذكر، مسؾؿ، فُتؼبؾ شفادتف، وهذا 
(2)

 

 ٌٖ ٜؿرتط يف ايؿٗٛز إٔ ٜأتٛا اؿانِ يف فًؼ ٚاسس؟ ص:34ط َػأي١

  أهؾ العؾؿ، فؾق شفد بعضفؿ يف هذا الؿجؾس، وجاء اشترط ذلؽ مجاطٌة مـ

أخرون بعد أن قام مـ مجؾسف: مل تصح الشفادة، وكاكقا قذفة. وهذا ققل 

 مالؽ، وأبل حـقػة، وأمحد.

أقام حد الؼذف طىل ثالثٍة شفدوا طىل  واستدلقا طىل ذلؽ بلنَّ طؿر 

ؿؾة إربعة يف الؿغقرة بالزكك، ولق كان ُيجزئ اختالف الؿجالس: ٓكتظر تؽ

 مجالس أخرى.

  وذهب الشافعل، وطثؿان البتل، وابـ الؿـذر إىل طدم اشتراط ذلؽ: لعدم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الؿؾخص الػؼفل (6/155-154 )الشرح الؿؿتع (12/362-365 )الؿغـلاكظر:  (1)

(2/532 )تػسقر الؼرصبل وابـ كثقر. 

  (12/363.)الؿغـلاكظر:  (2)
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 .وجقد دلقؾ يدل طؾقف 

، وفعؾ طؿر ٓ يدل طىل اشتراط ذلؽ لؿـ تلمؾ، وقد انصحيحهق وهذا الؼقل 

ح هذا الؼقل اإلمام ابـ طثقؿقـ   .رجَّ

ؾ طىل ا وقت الشفادة، وٓ دلقالحـػقة يشترصقن أيًضا حضقرهؿ مجقعً  تهبٌّ:

ذلؽ، وهق مذهب مالؽ أيًضا.
(1)

 

 إشا ؾٗس أقٌ َٔ أضبع١، ٚمل ٜٛدس َٔ ٜهٌُ ايعسز؟ ص:35ط َػأي١

 .أكثر أهؾ العؾؿ طىل أهنؿ يجؾدون حدَّ الؼذف 

 .وُحؽل طـ أمحد رواية، وطـ الشافعل ققٌل أهنؿ ٓ يجؾدون: ٕهنؿ شفقد 

   گ  گ    گ ک ک  ک    ک ڑ ڑ﴿ما تؼدم: لؼقلف تعاىل:  ًانصحيح

ىل ط وهذا يقجب الجؾد [4]الـقر: ﴾ں  ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ

أحٌد. ومل يـؽر ذلؽ طؾقف وقد فعؾ ذلؽ طؿر كؾ راٍم مل يشفد بؿ قال أربعة
(2)

 

 إشا اختًـ ٚقت ايع٢ْ، أٚ َهاْ٘ َٔ ايؿٗٛز؟ ص:36ط َػأي١

َكك بَِفا فِل َوإَِذا َشِفَد اْثـَاِن أَكَُّف زَ  (12/369 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة

َكا فِل َبَؾٍد  ـِ َطَؾقِْف بِالزِّ َهَذا اْلبَقِْت، َواْثـَاِن َأكَُّف َزَكك بَِفا فِل َبقٍْت آَخَر، أَْو َشِفَد ُكؾ  اْثـَقْ

ْؿ َفاْلَجِؿقُع َقَذَفٌة، َوَطَؾقِْف  :َغقِْر اْلبََؾِد الَِّذي َشِفَد بِِف َصاِحبَاُهَؿا، َأْو اْختََؾُػقا فِل اْلقَْقمِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (12/366.)الؿغـل (6/151-152 )الشرح الؿؿتع (12/365 )الؿغـلاكظر:  (1)

(2) الؿغـل (12/367.) 
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. ، َواْختَاَر أَُبق َبْؽرٍ  اْلَحد  افِِعل  َٓ َحدَّ  -مـ الحـابؾة- َوبَِفَذا َقاَل َمالٌِؽ، َوالشَّ ُف  َأكَّ

َكَُّفْؿ َكَؿُؾقا َأْرَبَعًة. َطَؾقِْفْؿ.
ِ
ْأِي: ٕ ، َوَأُبق َثْقٍر، َوَأْصَحاُب الرَّ َوَلـَا َأكَُّف  َوبِِف َقاَل الـََّخِعل 

َفاَدةِ اْثـَاِن َلْؿ َيْؽُؿْؾ َأرْ  ، َكَؿا َلْق اْكَػَرَد بِالشَّ َبَعٌة َطَؾك ِزًكا َواِحٍد، َفَقَجَب َطَؾقِْفْؿ اْلَحد 

ا الْ   َفاَل َحدَّ َطَؾقِْف فِل َقْقلِِفْؿ َجِؿقًعا. :َؿْشُفقُد َطَؾقْفِ ـَوْحَدُهَؿا، َفَلمَّ

. قال: ًٓ  َوَقاَل أَُبق َبْؽٍر: َطَؾقِْف اْلَحد  َْحَؿدَ َوَحَؽك َقْق
ِ
َفنِكَُّف َلْؿ َيثْبُْت  :َوَهَذا َبِعقدٌ :  ٕ

َُة، ُيْعتَبَُر  كِزك َنَّ َجِؿقَع َما ُيْعتَبَُر َلُف اْلبَقِـّ
ِ
: َوٕ َواِحٍد بَِشَفاَدةِ َأْرَبَعٍة، َفَؾْؿ َيِجْب اْلَحد 

 .ه.اَكَؿاُلَفا فِل َحؼِّ َواِحدٍ 

 إشا اختًـ ايؿٗٛز يف بعض األٚقاف؟ ص:37ط َػأي١

 ـان: كان طؾقف قؿقص أمحر.كلن يؼقل اث

 وقال أخران: طؾقف ثقب أبقض.

 .فؿذهب الشافعل طدم قبقل الشفادة 

  ومذهب الحـابؾة قبقلفا: ٓحتؿال أن يؽقن طؾقف قؿقصان، أو يؽقن طؾقف

 أحدمها، وطىل الؿرأة أخر.

 وكلن يؼقل اثـان مـفؿا: كان الزكك يف الزاوية القؿـك مـ البقت.

 الزاوية القسرى مـ البقت.وقال أخران: يف 

 .فؿذهب الشافعل طدم قبقل الشفادة 

  ومذهب الحـابؾة، والحـػقة قبقل الشفادة إذا تؼاربت الزاويتان، وطدم
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بقلفا إذا تباطدت الزاويتان.ق

(1)
 

 إٕ ؾٗس ايؿٗسا٤ بع٢ْ قسِٜ؟ ص:38ط َػأي١

  ،مذهب الجؿفقر أكف يجب الحد، وإن كان الزكك قديًؿا، وهق ققل مالؽ

 لثقري، وأمحد، وإسحاق، وأبل ثقر، ومثؾف اإلقرار.وإوزاطل، وا

  ًٓ وقال أبق حـقػة: ٓ أقبؾ بقـة طىل زكك قديؿ، وأحده باإلقرار بف. وُحؽل قق

طـ أمحد: لؿا ُروي طـ طؿر أكف قال: أيؿا شفقد شفدوا بحدٍّ مل يشفدوا 

بحضرتف، فنكؿا هؿ شفقد ضغـ
(2)

 . وٕنَّ تلخقره هتؿة.

َيةِ  (12/372-373 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة ْٔ َوَأكَُّف  ،َوَلـَا ُطُؿقُم ا

َماِن، َكَسائِِر اْلُحُؼقِق. َِة َبْعَد َتَطاُوِل الزَّ  َواْلَحِديُث  َحؼ  َيثْبُُت َطَؾك اْلَػْقِر، َفقَثْبُُت بِاْلبَقِـّ

ـِ َلقَْس  -لعؾف يعـل إثر- ـُ ُمْرَساًل، َوَمَراِسقُؾ اْلَحَس ِة، َرَواُه اْلَحَس ْت بِاْلَؼِقيَّ

ْحتَِؿالِ 
ِ
َٓ َيْسُؼُط بُِؿْطَؾِؼ آ ُف َلْق  :َوالتَّْلِخقُر َيُجقُز َأْن َيُؽقَن لُِعْذٍر َأَوَغقْبًَة، َواْلَحد   َفنِكَّ

 . (12/295)إوسطه.اَسَؼَط بُِؽؾِّ اْحتَِؿاٍل َلْؿ َيِجْب َحد  َأْصاًل 

 ٛز ايبهاض٠؟إٕ ؾٗس أضبع١ بايع٢ْ، ٚؾٗس ْػا٤ ثكات بٛد ص:39ط َػأي١

  أكثر أهؾ العؾؿ طىل أنَّ الؿرأة ٓ تحد: لقجقد البؽارة التل وجقدها يؿـع مـ

وجقد الزكك ضاهًرا، وقالقا: ٓ يحد الشفقد أيًضا: لؽؿال طدهتؿ مع احتؿال 

صدقفؿ: فنكف يحتؿؾ أن يؽقن َوصِئفا ومل تذهب بؽارهتا، فققجد مـ الـساء مـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (12/375-371.)الؿغـلاكظر:  (1)

 ( بغقر إسـاد. 7/318ذكره ابـ الؿـذر يف إوسط ) (2)
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ا ققل الشعبل، والثقري، وأمحد، والشافعل، ٓ تذهب بؽارهتا مع الجؿاع. وهذ

 وأبل ثقر، وأصحاب الرأي.

 .وقال مالؽ: طؾقفا الحد: ٕنَّ شفادة الـساء ٓ مدخؾ لفا يف الحدود 

وُأجقب طـف بلن شفادهتـ هفـا طىل وجقد البؽارة، وذلؽ يثبت بشفادة 

الـساء: فنكف مؿا ٓ يطؾع طؾقف الرجال.
(1)

 

 ًٝ٘ بايع٢ْ فبّٛبا؟إشا نإ ايطدٌ املؿٗٛز ع ص:41ط َػأي١

ُجَؾ الْ (: َوإَِذا 12/375) الؿغـليف   قال ابً قدامة َؿْشُفقَد ـَثبََت َأنَّ الرَّ

ـُ َكِذُبُفْؿ فِل َشَفاَدتِِفْؿ  ُف ُيتَقَؼَّ َكَّ
ِ
ُفقدِ: ٕ َطَؾقِْف َمْجبُقٌب، َفقَـْبَِغل َأْن َيِجَب اْلَحد  َطَؾك الش 

َٓ َيْعَؾُؿُف َكثِقرٌ  ـْ الـَّاِس، َفَقَجَب َطَؾقِْفْؿ اْلَحد   بَِلْمٍر 
 ه.امِ

 ٌٖ يإلَاّ إٔ ٜكِٝ اؿس بعًُ٘؟ ص:41ط َػأي١

  ،أكثر أهؾ العؾؿ طىل أنَّ اإلمام لقس لف أن يؼقؿ الحد بعؾؿف، وهق ققل مالؽ

وأمحد، والشافعل يف ققل، وأصحاب الرأي: ٕنَّ إدلة جاءت بلكف ٓ يثبت إٓ 

 الحؿؾ طـد بعض أهؾ العؾؿ. باإلقرار، أو أربعة شفداء، أو وجقد

  وذهب أبق ثقر، والشافعل يف ققٍل إىل أنَّ لف ذلؽ: ٕنَّ إقامتف بالبقـة مقضع

 ضـ، وهذا مقضع طؾؿ: ٕكف قد رأى بـػسف.

، واهلل أطؾؿ.ًانصحيح انقٌل األًل
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الؿغـل (12/374.) 

(2) الؿغـل (12/376.) 
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 األمس الثالث مما يثبت بُ الزىى: احلنل. 

ج لفا، وٓ سقد، هؾ يؾزمفا اختؾػ أهؾ العؾؿ يف الؿرأة تقجد حاماًل ٓ زو

 الحد بذلؽ؟

  فذهب مجاطة مـ أهؾ العؾؿ إىل أكف ٓ يؾزمفا الحد إٓ أن تعترف: ٓحتؿال

أهنا أكرهت، أو وصئت بشبفة، أو دبَّ ماٌء إىل فرجفا بػعؾفا، أو فعؾ غقرها. 

 وهذا ققل الشافعل، وأمحد، وأبل حـقػة.

  وذهب مالؽ  َِّع الؿرأة أمًرا مؿؽـًا مـ اإلكراه، إىل ثبقت الزكك بف: مامل َتد

 أو شبفة، أو ما أشبف ذلؽ. 

، وهذا ققٌل يف مذهب أمحد، واختاره شقخ وهق ققل طؿر بـ الخطاب 

 اإلسالم، وابـ الؼقؿ رمحة اهلل طؾقفؿا.

(: وهذا هق 28/334) مجؿقع الػتاوىكؿا يف   قال شيخ اإلصالو

ف بلصقل الشريعة، وهق مذهب أهؾ الؿلثقر طـ الخؾػاء الراشديـ، وهق إشب

 ه.االؿديـة: فننَّ آحتؿآت الـادرة ٓ ُيؾتػت إلقفا، كاحتؿال كذهبا، وكذب الشفقد

، واهلل أطؾؿ.انصحيحما رجحف هذان اإلمامان هق  ُ :قهد
(1)

 

 املطأ٠ ايعؿٝؿ١ ؼٌُ َٔ غري ظٚز. ص:42ط َػأي١

( طـ الثقري، طـ ققس بـ مسؾؿ، طـ 7/459) مصـػ طبدالرزاقيف 

ارق بـ شفاب، قال: بؾغ طؿر أن امرأة متعبدة محؾت. فؼال طؿر: أراها قامت ص

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.-148)ص الحدود والتعزيرات (12/359 )البقان (12/377 )الؿغـلاكظر:  (1)
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مـ الؾقؾ تصظ فخشعت، فسجدت، فلتاها غاٍو مـ الغقاة فتجشؿفا. فلتتف فحدثتف 

 بذلؽ سقاء، فخؾَّك سبقؾفا. إسـاده صحقح.

ويستػاد مـ هذا إثر أن الحبؾ ٓ يثبت بف الزكا إذا ادَّطت الؿرأة فقف أمًرا 

  حتؿاًل.م

إشا ٚدس ايطدٌ َع املطأ٠ ؼت ؿاف ٚاسس، ؾٌٗ ٜجبت باصيو   ص:43ط َػأي١

 ايعْا؟

  ثبت طـ طظ بـ أبل صالب  بنسـاد صحقح كؿا يفمصـػ طبدالرزاق 

ر مـ صـع ذلؽ، وروي طـ طؿر، وابـ مسعقد 7/451) ، طـده ( أكف طزَّ

 بنسـاد مـؼطع. وهذا ققل ططاء، والثقري، ومالؽ، وأمحد.

 ضربا مائة مائة. وجاء ذلؽ طـ طظ، وطؿر وقال إسحاق: ي كؿا يف ،

مصـػ طبدالرزاق .بنسـاديـ مـؼطعقـ، وٓ يثبت طـفؿا 

.ذنك انرعصيسيف  أنَّ  انصحيح ُ :قهد
(1)

 

ُٜشس؟ ص:44ط َػأي١  َٔ ظ٢ْ َطاّضا ؾهِ 

كَ  (12/381 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة ـْ الزِّ
، كَما ُيقِجُب اْلَحدَّ مِ

ِرَقِة، َواْلؼَ  َر َقبَْؾ إَقاَمِة اْلَحدِّ  ،ْذِف، َوُشْرِب اْلَخْؿرِ َوالسَّ  َأْجَزأَ َحد  َواِحٌد. :إَذا َتَؽرَّ

ـُ الْ  بَِغقِْر ِخاَلٍف َطؾِْؿـَاُه. ـْ َأْهِؾ ـَقاَل اْب
ـْ َكْحَػُظ َطـُْف مِ ُؿـِْذِر: َأْجَؿَع َطَؾك َهَذا ُكؾ  َم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/355-356.)اإلشرافاكظر:  (1)
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، َومَ  :اْلِعْؾِؿ، مِـُْفؿْ   ْهِري  الٌِؽ، َوَأُبق َحـِقَػَة، َوَأْحَؿُد، َوإِْسَحاُق، َوَأُبقَثْقٍر، َطَطاٌء، َوالز 

. َوَأُبق ُيقُسَػ. افِِعلِّ ، ُثؿَّ َحَدَثْت مِـُْف ِجـَاَيٌة  َوُهَق َمْذَهُب الشَّ َوإِْن ُأقِقَؿ َطَؾقِْف اْلَحد 

َها. ـُ الْ  َٓ َكْعَؾُؿ فِقِف ِخاَلًفا. ُأْخَرى، َفِػقَفا َحد  ـْ َيْحَػُظ ـَوَحَؽاُه اْب ُؿـِْذِر َطؿَّ

اكتفك الؿراد.َطـُْف.
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (12/291.)إوسط واكظر:  (1)
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ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (0118)  َقاَل  َوَط

ِ
إَذا َزَكْت َأَمُة »َيُؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلص: َسِؿْعت َرُسقَل اهلل

ْب  َأَحِدُكؿْ  َٓ ُيَثرِّ ، َو ـَ ِزَكاَها َفْؾَقْجؾِْدَها الَحدَّ َطَؾْقَفا ُثؿَّ إْن َزَكْت َفْؾَقْجؾِْدَها الَحدَّ  َفَتَبقَّ

ْب َطَؾْقَفا ُثؿَّ إْن َزَكِت  َٓ ُيَثرِّ ـْ َشعَ  َو ـَ ِزَكاَها َفْؾَقبِْعَفا َوَلْق بَِحْبٍؾ ِم . ُمتََّػٌؼ «رٍ الثَّالَِثَة َفَتَبقَّ

.َطَؾقِْف، َوَهَذا َلْػُظ ُمْسؾِؿٍ 
(1)

 

ـْ َطؾِلٍّ  (0101)  َقاَل: َقاَل َرُسق َوَط
ِ
َطَؾك َما  َأقِقُؿقا الُحُدودَ »: ملسو هيلع هللا ىلصُل اهلل

. َرَواُه َأُبقَداُود. َوُهَق فِل ُمْسؾٍِؿ َمْقُققٌف.«َمَؾَؽْت َأْياَمُكُؽؿْ 
(2)

 

 نياملسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 سس ايعاْٞ َٔ ايعبٝس ٚاإلَا٤. ص:1ط َػأي١

 طىل أققال: اختؾػ أهؾ العؾؿ يف هذه الؿسللة 

، ولالقول األ ـٍ مها مخسقن جؾدة، ذكًرا أو أكثك، محصـًا أو غقر محص : أنَّ حدَّ

وهذا ققل الجؿفقر، مـفؿ: الحسـ، والـخعل، ومالؽ، وإوزاطل، وأبق حـقػة، 

 وأمحد، والشافعل.

 ے   ے ھ  ھ ھ ھ ہ ہ﴿واستدلقا طىل ذلؽ بؼقلف تعاىل: 

ـصػ: َفُعؾِؿ أنَّ الؿؼصقد ، والرجؿ ٓ ي[25]الـساء: ﴾﮳ ﮲ ۓ ۓ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1753(، ومسؾؿ )2152أخرجف البخاري ) (1)

(، ويف إسـاده طبدإطىل بـ 4473. الؿرفقع أخرجف أبقداود )املطؾٛع نعٝـ، ٚاملٛقٛف قشٝض (2)

يا أهيا الـاس أققؿقا »( بؾػظ: 1755والؿقققف أخرجف مسؾؿ برقؿ )طامر الثعؾبل وهق ضعقػ. 

 . «طؾك أرقائؽؿ الحد مـ أحصـ مـفؿ ومـ مل حيصـ
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الجؾد، وإذا كان هذا يف الؿحصـة، فغقر الؿحصـة أوىل، وقاسقا العبد طؾقفا  

، ويف إسـاد كؾ واحد مـ بجامع الرق، وقد جاء هذا الؼقل طـ طؿر، وطظ 

إثريـ مجفقل الحال، وجاء طـ ابـ مسعقد أيًضا مـ صريؼ ولده: طبقدة، ومل 

 يسؿع مـف.

إن كاكا مزوجقـ: فعؾقفؿا كصػ الحد، وٓ حدَّ طىل غقر  القول الثاىي:

 ، وقال بف صاوس، وأبق طبقد.الؿزوجقـ، صحَّ هذا الؼقل طـ ابـ طباس 

إذا زكت أمة »الذي يف الباب:  وُأجقب طـ هذا الؼقل بحديث أبل هريرة 

 : فنكف طام  يشؿؾ الؿتزوجة وغقر الؿتزوجة.«أحدكؿ...

ة الؿزوجة كصػ الحد، وطىل العبد الحد  كاماًل مائة طىل إم القول الثالث:

 جؾدة، ويف غقر الؿزوجة ققٓن:

 ٓ حد طؾقفا. أسسُٖا:

 جؾد مائة. وهذا ققل داود الظاهري. ٚايجاْٞ:

قال أبق ثقر: إذا مل يحصـا بالتزويج: فعؾقفؿا كصػ الحد، وإن  القول الزابع:

 أحصـا: فعؾقفؿا الرجؿ. 

 أية. ﴾ھ ھ ھ ہ ہ﴿ة: وهذا ققل مخالػ لمي

، واهلل أطؾؿ.انقٌل األًلهق  ًأقسب ىره األقٌال
(1)
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  (1624.)ابـ الؿـذر (8/242-243 )البقفؼل (12/331 )الؿغـلاكظر:  (1)
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 تػطٜب ايعبٝس ٚاإلَا٤. ص:2ط َػأي١

  ،أكثر الػؼفاء طىل طدم تغريبفؿ، وهق ققل الحسـ، ومحاد، ومالؽ، وأمحد

 وإسحاق، والشافعل يف ققل.

الؿتؼدم: فنكف ذكر الجؾد، ومل يذكر  واستدلقا بحديث أبل هريرة 

، وٕنَّ يف تغريبف «جؾد مائة»ديث طبادة ضاهره يف إحرار: لؼقلف: التغريب،و ح

 إضراًرا بالسقد.

  ب كصػ طام: لؼقلف وذهب الثقري، وأبق ثقر، والشافعل يف ققل إىل أكف يغرَّ

، وثبت الـػل [25]الـساء: ﴾﮳ ﮲ ۓ ۓ ے   ے ھ﴿تعاىل: 

ؽ بعؿقم ، واستدلقا طىل ذلبدون تحديد طـ طؿر، وابـ طؿر، وابـ مسعقد 

انقٌل األًل  أنَّ  ًانري يظيس يلحديث طبادة، وبػعؾ الصحابة الؿذكقريـ. 

: لؿا ذكركاه، واهلل أطؾؿ.أقسب
(1)

 

 إقا١َ ايػٝس ع٢ً عبسٙ، أٚ أَت٘ اؿس؟ ص:3ط َػأي١

  طامة أهؾ العؾؿ طىل أنَّ لؾسقد أن يؼقؿ الحد طىل مؿؾقكف: لحديث أبل هريرة

  الذي يف الباب، وكذا أثر طظ. 

 لحـػقة، فؼالقا: إكؿا ذلؽ لؾسؾطان.وخالػ ا 

، واشترط الجؿفقر أن يؽقن السقد طـده معرفة بؽقػقة ًانصحيح قٌل اجلًيٌز

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/312.)طبدالرزاق (8/243 )البقفؼل (12/333 )الؿغـلاكظر:  (1)
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إثبات الزكك، وبؽقػقة إقامة الحد، وأن يؽقن طاقاًل، بالًغا، غقر مشترك يف العبد مع  

غقره.
(1)

 

َٛ عٔ اؿس؟ ص:4ط َػأي١  ٌٖ يًػٝس إٔ ٜعؿ

ـْ َطبِْدهِ  (12/334 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة قُِّد َط َلْؿ  :َوإِْن َطَػا السَّ

، َقاَل: َيِصح  َطْػُقُه. ـَ َّٓ اْلَحَس ِة َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ، إ َوَلقَْس  َيْسُؼْط َطـُْف اْلَحد  فِل َقْقِل َطامَّ

َكَُّف َحؼ  
ِ
َكاْلُحرِّ إَذا َطَػا َتَعاَلك، َفاَل َيْسُؼُط بِنِْسَؼاِط َسقِِّدِه، َكاْلِعبَاَداِت، وَ  هللبَِصِحقٍح: ٕ

َماُم.  هاَطـُْف اإْلِ
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  (12/334-338.)الؿغـلاكظر:  (1)
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ـٍ  (0100) ـِ ُحَصقْ ـْ ِطْؿَراَن ْب ـْ ُجَفقْـََة أََتِت  َوَط
َوِهَل  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلَّ  َأنَّ اْمَرَأًة مِ

َكا ـَ الزِّ
  ،ُحبَْؾك مِ

ِ
 َفَؼاَلْت: َيا َكبِلَّ اهلل

ِ
، َفَدَطا َرُسقُل اهلل ا، َفَلقِْؿُف َطَؾلَّ  ملسو هيلع هللا ىلص، َأَصبْت َحدًّ

ـْ إَلْقَفا، َفنَِذا َوَضَعْت َفْلتِـِل بَِفا»َولِقََّفا، َفَؼاَل:  ْت َطَؾقَْفا  «َأْحِس َفَػَعَؾ، َفَلَمَر بَِفا َفُشؽَّ

  ثِقَاُبَفا، ُثؿَّ َأَمَر بَِفا َفُرِجَؿْت، ُثؿَّ َصؾَّك َطَؾقَْفا، َفَؼاَل 
ِ
ُطَؿُر: َأُتَصؾِّل َطَؾقَْفا َيا َكبِلَّ اهلل

ـَِة »َوَقْد َزَكْت؟ َفَؼاَل:  ـْ َأْهِؾ الَؿِدي ـَ ِم ـَ َسْبِعق َؿْت بَْق َلَؼْد َتابَْت َتْقبًَة َلْق ُقسِّ

ـَْػِسَفا هللِ َتَعاَلك؟ ـْ َأْن َجاَدْت بِ .. َرَواُه ُمْسؾِؿٌ «َلَقِسَعْتُفْؿ، َوَهْؾ َوَجْدت َأْفَضَؾ ِم
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 إقا١َ اؿس ع٢ً اؿاٌَ. ص:1ط َػأي١

َٓ ُيَؼاُم اْلَحد  َطَؾك َحامٍِؾ  (12/327 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة َو

ـْ ِزًكك أَْو َغقِْرهِ.
ـُ  َٓ َكْعَؾُؿ فِل َهَذا ِخاَلًفا. َحتَّك َتَضَع، َسَقاٌء َكاَن اْلَحْؿُؾ مِ َقاَل اْب

َٓ ُتْرَجُؿ َحتَّك َتَضَع.ؿُ ـالْ  ثؿ ذكر حديث - ـِْذِر: َأْجَؿَع َأْهُؾ اْلِعْؾِؿ َطَؾك أَنَّ اْلَحامَِؾ 

 .-الغامدية

َٓ َسبِقَؾ  ثه قال: َنَّ فِل إَقاَمِة اْلَحدِّ َطَؾقَْفا فِل َحاِل َحْؿؾَِفا إْتاَلًفا َلَؿْعُصقٍم، َو
ِ
َوٕ

ْرِب  :ا َأْو َغقَْرهُ إَلقِْف، َوَسَقاٌء َكاَن اْلَحد  َرْجؿً  ـْ ِسَراَيِة الضَّ
ـُ َتَؾُػ اْلَقَلِد مِ َٓ ُيْمَم َكَُّف 

ِ
ٕ

 .َواْلَؼْطعِ 

َنَّ  :َفنِْن َكاَن اْلَحد  َرْجًؿا :َفنَِذا َوَضْعت اْلَقَلدَ  قال:
ِ
بََل: ٕ َلْؿ ُتْرَجْؿ َحتَّك َتْسِؼقَُف الؾِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1696أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)
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َّٓ بِِف، ُثؿَّ إْن َكا َٓ َيِعقُش إ َّٓ اْلَقَلَد  َؾ َأَحٌد بَِرَضاِطِف ُرِجَؿْت َوإِ ـْ ُيْرِضُعُف أَْو َتَؽػَّ َن َلُف َم

 .ُتِرَكْت َحتَّك َتْػطَِؿفُ 

َكك قال: ـْ الزِّ
ْحتَِؿاِل َأْن َتُؽقَن َحَؿَؾْت مِ

ِ
ُر: ٓ  :َوإِْن َلْؿ َيْظَفْر َحْؿُؾَفا، َلْؿ ُتَمخَّ

َنَّ الـَّبِلَّ 
ِ
َة َوالْ  ملسو هيلع هللا ىلصٕ ـْ اْستِبَْرائِِفَؿا.َرَجَؿ اْلقَُفقدِيَّ  ُجَفـِقََّة، َوَلْؿ َيْسَلْل َط

ًة  قال: َوإِْن َكاَن اْلَحد  َجْؾًدا، َفنَِذا َوَضَعْت اْلَقَلَد، َواْكَؼَطَع الـَِّػاُس، َوَكاَكْت َقِقيَّ

ـُ َتَؾُػَفا ، َوإِْن َكاَكْت فِل كَِػاِسَفا، َأْو َضِعقَػًة يُ  :ُيْمَم َلْؿ  :َخاُف َتَؾُػَفاُأقِقَؿ َطَؾقَْفا اْلَحد 

افِِعلِّ  ُيَؼْؿ َطَؾقَْفا اْلَحد  َحتَّك َتْطُفَر َوَتْؼَقى. اكتفك الؿراد  .َوَأبِل َحـِقَػةَ  ،َوَهَذا َقْقُل الشَّ

 باختصار.
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(0101)  

ِ
ـِ َطبِْداهلل ـْ َجابِِر ْب ـْ أَْسَؾؿَ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َرَجَؿ الـَّبِل   َوَط

، َرُجاًل مِ

ـَ القَُفقدِ َواْمَرَأةً 
.َرَواُه ُمْسؾِؿٌ . َوَرُجاًل مِ

(1)
 

ةُ  (0102) ـِ فِل  ]َرْجِؿ[ َوقِصَّ قْ ـِ القَُفقدِيَّ ِحقَحقْ ـِ ُطَؿَر. الصَّ ـْ َحِديِث اْب
مِ

(2)
 

 احلكم املستفاد من احلديثني

حصـ يؽتػك فقف يستػاد مـ الحديثقـ أن حدَّ الؿحصـ هق الرجؿ، وأن الؿ

بالرجؿ، وٓ يجؿع يف حؼف الجؾد مع الرجؿ، وأن هذا الحؽؿ يشؿؾ أهؾ الذمة 

إذا تحاكؿقا إلقـا، وقد تؼدمت اإلشارة إىل هذه الؿسائؾ، وذكر مذاهب العؾؿاء يف 

 ذلؽ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1751أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)

 أَ (. ولػظف: 1699(، ومسؾؿ )6841أخرجف البخاري ) (2)
ِ
ٍة َقْد  ملسو هيلع هللا ىلصنَّ َرُسقَل اهلل يٍّ َوَيُفقدِيَّ

ُأتَِل بَِقُفقدِ

 ، َزَكَقا
ِ
ـْ َزَكك»: َفَؼاَل ، َحتَّك َجاَء َيُفقدَ  ملسو هيلع هللا ىلصَفاْكَطَؾَؼ َرُسقُل اهلل  َطَؾك َم

: َقاُلقا «َما َتِجُدوَن فِل التَّْقَراةِ

ُد ُوُجقَهُفَؿا ُؾُفَؿا، ُكَسقِّ ـَ ُوُجقِهِف ، َوُكَحؿِّ ُتْؿ »: َقاَل ، َوُيَطاُف بِِفَؿا، َؿاَوُكَخالُِػ َبْق ـْ ْقَراةِ إِْن ُك َفْلُتقا بِالتَّ

ـَ  ْج  «َصادِقِق ْجِؿ َوَضَع الَػَتك الَِّذي َيْؼَرُأ َيَدُه َطَؾك آَيِة الرَّ وا بِآَيِة الرَّ ِؿ َفَجاُءوا بَِفا َفَؼَرُءوَها َحتَّك إَِذا َمر 

ـَ َيَدْيَفا َوَما َوَراَءهَ  ـُ َساَلٍم ، اَوَقَرَأ َما َبْق  ْب
ِ
  -َفَؼاَل َلُف َطْبُداهلل

ِ
، َفْؾَقْرَفْع َيَدهُ  -ُمْرُه  ملسو هيلع هللا ىلصَوُهَق َمَع َرُسقِل اهلل

ْجؿِ   ، َفَرَفَعَفا َفنَِذا َتْحَتَفا آَيُة الرَّ
ِ
 . َفُرِجَؿا ملسو هيلع هللا ىلصَفَلَمَر بِِفَؿا َرُسقُل اهلل
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ـِ ُطبَاَدَة  (0103) ـِ َسْعِد ْب ـْ َسِعقِد ْب ـَ َقاَل: َكاَن  َوَط َأْبقَاتِـَا ُرَوْيِجٌؾ  َبقْ

ـْ إَمائِِفْؿ، َفَذَكَر َذلَِؽ َسعْ َضعِ 
 قٌػ، َفَخبََث بَِلَمٍة مِ

ِ
اْضرِبُقُه »، َفَؼاَل: ملسو هيلع هللا ىلصٌد لَِرُسقِل اهلل

هُ  ـْ َذلَِؽ، َفَؼاَل:  «َحدَّ
ُف َأْضَعُػ مِ ، إكَّ

ِ
ًٓ فِقِف ِماَئُة ُخُذوا طِ »َفَؼاُلقا: َيا َرُسقَل اهلل ْثَؽا

ِشْؿَراخٍ 
(1)

ـُ َماَجْف، . َفَػَعُؾقا «ُثؿَّ اْضرِبُقُه بِِف َضْربًَة َواِحَدةً   َرَواُه َأْحَؿُد َوالـََّسائِل  َواْب

ـِ  ، َلؽِ ـٌ اْخُتؾَِػ فِل َوْصؾِِف َوإِْرَسالِِف. َوإِْسـَاُدُه َحَس
(2)

 

 حاديثاملسائل واألحكام املستفادة من األ

 ١٦ٖٝ دًس ايعاْٞ ايكشٝض ٚقؿت٘. ص:1ط َػأي١

 نزاىيقال الِع   يفالبقان (12/382 ا، والزمان (: إن كان صحقًحا ققيًّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .الـفايةلبسر. العثؽال: العذق، وكؾ غصـ مـ أغصاكف ِشْؿراخ، وهق الذي طؾقف ا (1)

(، مـ 2574(، وابـ ماجف )7359) الؽبرى(، والـسائل يف 5/222. أخرجف أمحد )قشٝض (2)

صريؼ محؿد بـ إسحاق طـ يعؼقب بـ طبداهلل بـ إشج طـ أبل أمامة بـ سفؾ بـ حـقػ طـ 

سعقد بـ سعد بـ طبادة بف. ومحؿد بـ إسحاق قد خالػف محؿد بـ طجالن فرواه طـ يعؼقب 

(، وتابع يعؼقب طىل رواية 7315) الؽبرىساًل بدون ذكر سعقد. أخرجف كذلؽ الـسائل يف مر

 -يف الؿحػقظ طـف-( وأبقالزكاد 4472) ســ أبل داوداإلرسال الزهري  يف الؿحػقظ طـف، كؿا يف 

بـ  (، ويحقك2/79-85) الؿسـد(، والشافعل كؿا يف 16134) مصـػ طبدالرزاقكؿا يف 

 (،. 7351لؾـسائل ) الؽبرىكصاري كؿا يف الؿصدريـ السابؼقـ، وأبقحازم كؿا يف سعقد إ

د الـسائل الؿرسؾ، ورجحف  فالصحقح أكف مـ مراسقؾ أبل أمامة بـ سفؾ بـ حـقػ، وجقَّ

(، و 4/314لؾـسائل ) الســ الؽبرىالبقفؼل والدارقطـل طىل بعض الطرق الؿقصقلة. اكظر: 

الؽبرى ( 8/235لؾبقفؼل ،)العؾؾ ( 2713لؾدارقطـل.) 

ومراسقؾ أبل أمامة بـ سفؾ صحقحة: ٕكف صحابل صغقر لف رؤية، وٕكف يلخذ طـ  ُ: قهد

الصحابة: ففق مرسؾ صحابل، وهق أققى مـ مرسؾ سعقد بـ الؿسقب الذي َقبَِؾُف مجٌع مـ 

 الؿحدثقـ.
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معتدل الحر والبرد: فنكف يجؾد، وٓ يجرد، وٓ يؼقد، وقال أبق حـقػة: يجرد طـ 

 الثقاب.

، وٓ  قال: دلقؾـا ما ُروي طـ ابـ مسعقد أكف قال: لقس يف هذه إمة مد 

 هبة.اتجريد، وٓ غؾ، وٓ صػد. وٓ مخالػ لف يف الصحا

 الؽبرى(، والبقفؼل يف 13522أثر ابـ مسعقد أخرجف طبدالرزاق ) ُ :قهد

 (، ويف إسـاده: جقيبر، وهق متروك.8/326)

  :والؼقل بعدم التجريد هق مذهب الحـابؾة أيًضا، ومذهب مالؽ التجريد

 ٕنَّ إمر بجؾده يؼتضل مباشرة جسؿف.

، وٓ ُكؼؾ طـ أحد مـ قلف وُأجقب بلنَّ التجريد مل يلمر اهلل بف، وٓ رس

الصحابة ذلؽ، ومـ ُجؾَِد مـ فقق الثقب فؼد ُجؾِد.
(1)

 

 وأما التؼققد، والتؿديد: فال ُيػَعؾ بف ذلؽ.

(: وٓ كعؾؿ طـفؿ يف هذا 12/558) الؿغـليف   قال ابً قدامة

 هخالًفا.ا

 ُق الضرب طىل مجقع الجسد: لقلخذ كؾ طضق مـف حصتف، وُيؽثر مـف يف  َوُيَػرَّ

مقاضع الؾحؿ كإلقتقـ، والػخذيـ، وُيتََّؼك الؿؼاتؾ كالرأس، والقجف، والذكر، 

 والخصقتقـ، والػرج مـ الؿرأة. هذا مذهب الحـابؾة، والشافعقة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الؿغـل (12/558.) 
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  .وقال مالؽ: ُيضرب الظفر وما يؼاربف 

 .وقال أبق يقسػ، وبعض الشافعقة: ُيضرب الرأس أيًضا 

ف، واتؼ  : اضرب،ما تؼدم: لؼقل طظ  ًانصحيح واطط كؾ طضق حؼَّ

وجفف، ومذاكقره. أخرجف طبدالرزاق، وابـ أبل شقبة، والبقفؼل، ويف إسـاده: 

طـد  محؿد بـ أبل لقىل، وهق سقئ الحػظ. وثبت طـ طؿر بـ الخطاب 

ف.  الؿذكقريـ أكف قال: اضرب، وٓ ُيرى إبطؽ، واطط كؾ طضق حؼَّ

 ذلؽ طىل حقاسف، أو كػسف. وأما استثـاء الرأس: فألكف ٓ يممـ أن يسري

  ويضرب الرجؾ قائًؿا يف مذهب أمحد، والشافعل، وأبل حـقػة: ٕنَّ يف ققامف

 وسقؾة إلططاء كؾ طضق حظَّف مـ الضرب.

 .وقال مالؽ: ُيضرب جالًسا. وُحؽل طـ أمحد: ٕنَّ اهلل تعاىل مل يلمر بالؼقام 

ضربف طىل الحال التل هل إمر يف هذا واسع، وي :قال أتٌ عثد اهلل غفس اهلل نو

أيسر طؾقف، وإن احتاج إىل ضرب الؿقاضع التل ٓ تظفر إٓ بالؼقام: أقامف، 

 ضربف قائًؿا، واهلل أطؾؿ. ًاألقسب

 .ا الؿرأة: فنهنا تجؾد جالسة طـد الجؿفقر  وأمَّ

 .وخالػ ابـ أبل لقىل، وأبق يقسػ، فؼآ: تجؾد قائؿًة كالرجؾ 

ذلؽ أستر لفا، وتشد طىل الؿرأة ثقاهبا: لئال : ٕنَّ ًانصحيح قٌل اجلًيٌز
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 يـؽشػ بدهنا.

وُيضرب بسقط بقـ سقصقـ، ٓ جديد: فقجرح، وٓ يابس: فال يممل، 

ويضرب ضرًبا بقـ ضربقـ: فال يرفع الجالد يده حتك ُيرى بقاض أبطقف، وٓ 

يضعفا وضًعا يسقًرا، ولؽـ يرفع ذراطف ويضرب: لؿا ثبت طـ طؿر بـ الخطاب 

 طبدالرزاق، وابـ أبل شقبة، والبقفؼل أكف ُأتِل برجؾ يؼقؿ طؾقف الحد، فُليت  طـد

بسقط فقف شدة، فؼال: أريد ألقـ مـ هذا. ثؿ أيُت بسقط فقف لقـ، فؼال: أريد أشد 

مـ هذا. فُليت بسقط بقـ السقصقـ، فؼال: اضرب، وٓ ُيرى إبطؽ، واطط كؾ 

ف. وٓ ُيعؾؿ لف مخالػ يف ذلؽ. طضٍق حؼَّ
(1)

 

ْرِب فِل اْلَحدِّ  (12/511 :)الؿغـليف   قال ابـ قدامة َأَشد  الضَّ

ْرِب، ُثؿَّ التَّْعِزيُر. اكِل، ُثؿَّ َحد  اْلَؼْذِف، ُثؿَّ َحد  الش  َوَقاَل َمالٌِؽ: ُكؾ َفا  َضْرُب الزَّ

َنَّ اهللَ 
ِ
اكِل َواْلَؼاذِِف  َواِحٌد: ٕ َأْمًرا َواِحًدا، َوَمْؼُصقُد َجِؿقِعَفا  َتَعاَلك َأَمَر بَِجْؾِد الزَّ

ْجرُ  َػِة. :َواِحٌد، َوُهَق الزَّ  َفقَِجُب َتَساِويَفا فِل الصِّ

ْرِب، ُثؿَّ َحد   قال: اكِل، ُثؿَّ َحد  الش  َها، ُثؿَّ َحد  الزَّ ـْ َأبِل َحـِقَػَة: التَّْعِزيُر َأَشد  َوَط

 اْلَؼْذِف.

اكَِل بَِؿِزيِد َتْلكِقٍد بَِؼْقلِِف ُسبَْحاَكُف: تَ  َوَلـَا أَنَّ اهللَ  قال:  ٹ  ٿ  ٿ﴿َعاَلك َخصَّ الزَّ

ـُ َذلَِؽ فِل اْلَعَددِ،  ،[2الـقر:] ﴾ڤ ٹ ٹ  ٹ
َٓ ُيْؿؽِ َفاْقتََضك َذلَِؽ َمِزيَد َتْلكِقٍد فِقِف، َو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (15/48- )ابـ أبل شقة (12/382-384 )بقانال (12/557-515 )الؿغـلاكظر:  (1)

البقفؼل (8/326-327 )طبدالرزاق (7/367-376.) 
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َنَّ َما ُدوَكُف َأَخػ  مِـُْف َطَددً  
ِ
َػِة: َوٕ ـَ َجْعُؾُف فِل الصِّ ا، َفاَل َيُجقُز َأْن َيِزيَد َطَؾقِْف فِل َفتََعقَّ

َكَُّف ُيْػِضل إَلك التَّْسِقَيِة َبقْـَُفَؿا، َأْو ِزَياَدةِ اْلَؼؾِقِؾ َطَؾك َأَلِؿ اْلَؽثِقِر.
ِ
 هاإياَلمِِف َوَوَجِعِف: ٕ

ح الشقكاين  ، األقسب(، وهق 845)ص السقؾققل مالؽ كؿا يف  ورجَّ

 واهلل أطؾؿ.

 ٞ َطّٜها؟إشا نإ ايعاْ ص:2ط َػأي١

 :إذا كان الؿرض مرًضا ُيرجك برؤه، فػقف ققٓن 

ُيجؾد الحد، وٓ يمخر. وهق ققل إسحاق، وأبل ثقر، ومجاطة مـ  األول:

أكف أقام حد الشرب طىل قدامة بـ مظعقن وهق  الحـابؾة: ٕكف ُكؼؾ طـ طؿر 

 مريض: وٕنَّ الحدَّ واجٌب: فال يمخر ما أوجبف اهلل بغقر حجة.

يمخر الحد حتك يبرأ مـ مرضف. وهذا ققل مالؽ، والشافعل، وأبل  الثاىي:

 صحقح مسؾؿيف  حـقػة، ومجاطة مـ الحـابؾة. واستدلقا بحديث طظ 

زكت، فلمرين أن أجؾدها، فنذا هل حديثة طفد  ( أنَّ أمًة لرسقل اهلل 1755)

ال: ، فؼبـػاس، فخشقت إن أكا جؾدهتا أن أقتؾفا، فذكرت ذلؽ لرسقل اهلل 

 . وٕنَّ يف تلخقره إقامة الحد طىل الؽؿال مـ غقر إتالف: فؽان أوىل.«أحسـت»

يف جؾد قدامة: فنكف إن صح ذلؽ يحتؿؾ أن يؽقن  وأما حديث طؿر 

، انصحيحهق  ًىرا انقٌلمرًضا خػقًػا ٓ يؿـع مـ إقامة الحد طىل الؽؿال، 

 أطؾؿ. واهلل
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ُِسَجى بسؤ  ٍ:َأما إذا كاى املسض مسًضا ال 

  فؿذهب الحـابؾة، والشافعقة أكف ُيؼام طؾقف الحد يف الحال، وٓ يمخر، بسقط

يممـ معف التؾػ، كالؼضقب الصغقر، وشؿراخ الـخؾ: فنن خقػ طؾقف مـ 

ذلؽ: مجع ِضغٌث فقف مائة شؿراخ، فقضرب بف ضربة واحدة. واستدلقا بحديث 

 الباب، وقالقا: هذا أوىل مـ ترك الضرب.

 ،ٿ   ٺ﴿فؼال: هذه جؾدة واحدة، وقد قال تعاىل:  وأكؽر مالؽ ذلؽ﴾ 

 .[2الـقر:]

وُأجقب بلكف تعذر الجؾد مائة، ويجقز أن ُيؼام الجؾد بالضغث، والعثؽال يف 

 ٺ ٺ ٺ  ڀ ڀ﴿حال العذر مؼام الؿائة، كؿا قال اهلل تعاىل يف حؼ أيقب: 

ِه با[44ص:] ﴾ٿ ٺ لؽؾقة، أو ، وكؿا يف حديث الباب، وهذا أوىل مـ َتْرِك َحدِّ

قتؾف بؿا ٓ يقجب الؼتؾ.
(1)

 

 ٌٖ حيؿط يًُطدّٛ يف سس ايع٢ْ؟ ص:3ط َػأي١

، ، يف قصة ماطز بـ مالؽ ( طـ بريدة 1695) صحقح مسؾؿيف 

حػر لف حػرة، ثؿ أمر بف  -يعـل اإلقرار طؾك كػسف–فؾام كان الرابعة »قال فقف: 

وقد أخرج . وهذه الرواية مـ صريؼ بشقر بـ الؿفاجر، ويف حػظف شلء، «فرجؿ

 مـ وجٍف آخر أصح مـف، ولقس فقف ذكر الحػر. مسؾؿ حديث بريدة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (12/329-331.)الؿغـلاكظر:  (1)
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، مل يؼع فقفا ومجقع إحاديث إخرى التل فقفا ذكر قصة ماطز بـ مالؽ  

، يف ( طـ أبل سعقد الخدري 1694أكف حػر لف حػرة، بؾ يف صحقح مسؾؿ )

 .«فام أوثؼـاه، وٓ حػركا لف»هذه الؼصة، قال: 

يف قصة الغامدية التل زكت، قال:  ( طـ بريدة 1695سؾؿ )ويف صحقح م

 .«ثؿ أمر هبا فحػر هلا إلك صدرها، وأمر الـاس فرمجقها»

أكف رجؿ امرأة فحػر لفا. أخرجف ابـ الؿـذر مـ صريؼقـ  وثبت طـ طظ 

 يحسـ هبؿا.

وطىل ما تؼدم ذكره مـ إدلة فالصحقح يف هذه الؿسللة ققل مـ قال: إكف 

ؿرأة، وأما الرجؾ فقرجؿ بدون حػر، وهق ققل بعض الشافعقة، يحػر لؾ

 والحـابؾة. ولقس معـاه طدم مشروطقة الحػر لؾرجؾ.

  وذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل طدم الحػر مطؾًؼا، وهق الؿشفقر يف مذهب

 الشافعل، وقال بف أمحد، وأصحاب الرأي.

 ة، وأبل وذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل الحػر لؾرجؾ والؿرأة، وهق ققل قتاد

ثقر.
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (13/286.)كقؾ إوصار (12/441 )إوسطاكظر:  (1)
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ـِ َطبَّاٍس  (0104) ـِ اْب ـْ َوَجْدُتُؿقُه َيْعَؿُؾ َطَؿَؾ َقْقِم » :َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ  َوَط َم

ـْ َوَجْدُتُؿقُه َوَقَع َطَؾك  ُلقطٍ  بَِفقَؿٍة َفاْقُتُؾقُه َواْقُتُؾقا َفاْقُتُؾقا الَػاِطَؾ َوالَؿْػُعقَل بِِف، َوَم

َّٓ َأنَّ فِقِف اْختاَِلًفا.«الَبِفقَؿةَ  ُؼقَن، إ . َرَواُه َأْحَؿُد َوإَْرَبَعُة، َوِرَجاُلُف ُمَقثَّ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 بٝإ َع٢ٓ ايًٛاط، َٚسسِّٙ. ص:1ط َػأي١

ك اإللصاق. مصدر مـ ٓط، وإصؾ يف هذه الؿادة بؿعـ اللُاط لغة:

 ويؼال: ٓط، وٓوط، أي: َطِؿؾ َطَؿَؾ ققم لقط.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 1455( )1456(، والترمذي )4464( )4462(، وأبقداود )2732. أخرجف أمحد )نعٝـ (1)

(، كؾفؿ مـ صريؼ طؿرو بـ أبل طؿرو طـ 2561(، وابـ ماجف )4/322) الؽبرىائل يف والـس

مـ هذا  «ومـ وجدمتقه وقع طؾك هبقؿة... »طؽرمة طـ ابـ طباس بف. ولقس طـد أمحد وابـ ماجف 

لعـ »، ولػظ الـسائل يف أولف: «مؾعقن مـ وقع طؾك هبقؿة»(، بؾػظ: 1875القجف، وأخرجف أمحد )

 وقد رووه مؼطًعا.  «ققم لقط...  َؾ ؿَ طَ  َؾ ؿِ اهلل مـ طَ 

وطؿرو بـ أبل طؿرو هق مقىل الؿطؾب بـ طبداهلل بـ حـطب وهق صدوق، ولؽـ يف روايتف طـ 

(: واستـؽره 4/152) التؾخقصطؽرمة مـاكقر، وقد أكؽر طؾقف هذا الحديث. قال الحافظ يف 

ى طـ طؽرمة مـاكقر ومل يذكر يف شلء : رو-وقد سئؾ طـ هذا الحديث  -الـسائل. قال البخاري 

 (. 2/622لؾترمذي ) العؾؾ الؽبقرمـ ذلؽ أكف سؿع مـ طؽرمة. 

وروى أمحد بـ أبل مريؿ طـ ابـ معقـ قال: طؿرو بـ أبل طؿرو ثؼة يـؽر طؾقف حديث طؽرمة 

  (4/465 .)تحؼقؼ الؿسـد «اقتؾقا الػاطؾ والؿػعقل بف»طـ ابـ طباس قال: 

(، ويف إسـاده إبراهقؿ بـ إسؿاطقؾ بـ أبل حبقبة 2727أخرى طـد أمحد )ولؾحديث صريؼ 

إشفظ وهق شديد الضعػ، يرويف طـ داود بـ الحصقـ طـ طؽرمة، ورواية داود طـ طؽرمة 

 فقفا ضعػ. 

ولف صريؼ ثالثة، مـ صريؼ طباد بـ مـصقر طـ طؽرمة طـ ابـ طباس. أخرجف البقفؼل 

ال أبقحاتؿ: وكرى أكف قد أخذه طـ إبراهقؿ بـ أبل يحقك طـ ( وطباد ضعقػ ومدلس، ق8/232)

  (4/465 .)تحؼقؼ الؿسـدداود بـ الحصقـ، فدلس بنسؼاط الرجؾقـ. اكظر: 
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هق إيالج الرجؾ ذكره يف دبر الرجؾ. وألحؼ بعضفؿ دبر  وعيد الفقَاء:

 الؿرأة.

 فعامة الػؼفاء طىل أنَّ الػاطؾ والؿػعقل بف كالمها ُيؼتؾ. وأما حدُّ اللواط:

ا اختؾػقا يف متػؼقن طىل قتؾ الؾقصل، وإكؿ : الصحابة  قال ابً القيه

كقػقة قتؾف، فظـ بعض الـاس أهنؿ متـازطقن يف قتؾف، وٓ كزاع بقـفؿ فقف: إٓ يف 

 إلحاقف بالزاين، أو قتؾف مطؾًؼا.

طىل قتؾف، وإكؿا  قال ابـ الؼصار، وشقخـا: أمجعت الصحابة  وقال أيًضا:

 اختؾػقا يف كقػقة قتؾف.

مل يختؾػ مـفؿ رجالن،  طىل قتؾف، ملسو هيلع هللا ىلصأصبؼ أصحاب رسقل اهلل  وقال أيًضا:

وإكؿا اختؾػت أققالفؿ يف صػة قتؾف، فظـ بعض الـاس أنَّ ذلؽ اختالف مـفؿ يف 

، وهل بقـفؿ مسللة إمجاع ٓ مسللة قتؾف، فحؽاها مسللَة كزاع بقـ الصحابة 

هكزاع.ا
(1)

 

 وقد اختلف الفكَاء يف حد اللواط:

 ه الؼتؾ، محصـًا كان أم غقر محصـ ، وهذا ققل ربقعة، فؿـفؿ مـ جعؾ حدَّ

ومالؽ، وإسحاق، وأمحد يف أصح الروايتقـ طـف، والشافعل يف أحد ققلقف، وهذا 

هق الؿـؼقل طـ الصحابة رضقان اهلل طؾقفؿ، ثبت ذلؽ طـ ابـ طباس، وطظ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .( لبؽر أبقزيد 173)ص الحدود والتعزيراتيف  اكظر كالم ابـ الؼقؿ  (1)
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.وُكؼؾ طـ أبل بؽر بسـد مـؼطع ، 

 واستدل همٓء بحديث الباب، وبُِػتقا الصحابة الؿذكقريـ، قالقا: وٓ يعؾؿ

 لفؿ مخالػ.

  :وذهب مجاطٌة مـ الػؼفاء إىل أنَّ طؼقبتف كعؼقبة الزاين، إن كان محصـًا

: فالجؾد والتغريب، وهذا ققل سعقد بـ الؿسقب،  ـٍ فُقرجؿ، وإن كان غقر محص

ومجاهد، والزهري، وططاء، والحسـ، والـخعل، وقتادة، وإوزاطل، وهق 

بف أبق يقسػ، ومحؿد بـ  الؼقل الثاين لؾشافعل، وهق إشفر طـف، وقال

 الحسـ، وأبق ثقر.

إذا أتك الرجُؾ الرجَؾ: ففام »: واستدلقا طىل ذلؽ بحديث أبل مقسك 

أخرجف البقفؼل، ويف إسـاده: محؿد بـ طبدالرمحـ الؼشقري، وهق كذاب،  «زاكقان

 ولف إسـاد آخر طـد الطقالسل ويف إسـاده: بشر بـ الؿػضؾ البجظ، وهق مجفقل.

ُيؼاس حد الؾقاط طىل الزاين بجامع اإليالج يف فرج محرم، وُكؼؾ هذا وقالقا: 

 الؼقل طـ ابـ الزبقر، ويف إسـاده: القؿان بـ الؿغقرة، شديد الضعػ.

  ر وٓ حدَّ طؾقف. قال الحـػقة: إذا أكثر وذهب الحؽؿ، وأبق حـقػة إىل أكف ُيعزَّ

 مـ الؾقاط: فؾؾحاكؿ تعزيره بالؼتؾ.

لقس يف الؿسللة إمجاع لؾصحابة يف قتؾف: لؿا  :فس اهلل نوقال أتٌ عثد اهلل غ

طؾؿت مـ ضعػ اإلسـاد يف ذلؽ طـ أبل بؽر، ومل يثبت يف ذلؽ إٓ فتقا طـ ابـ 



 484  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

طباس يف قتؾف، وإن كان بؽًرا، وقضاء مـ طظ يف قتؾ لقصل، ومل يـؼؾ أكف كان  

ومـ بعدهؿ مـ  بؽًرا، ولق كان يف الؿسللة إمجاع مـ الصحابة لؿا وسع التابعقـ

 إئؿة خالف يف ذلؽ.

أن حؽؿف كحؽؿ الزاين: فنن كان محصـًا ُرِجؿ،  انصٌابأنَّ  ًانري يظيس يل

ب، واهلل أطؾؿ. وإن كان بؽًرا ُجؾِد وُغرِّ
(1)

 

 ايؿٗٛز ع٢ً ايًٛاط ٚغريٙ. ص:2ط َػأي١

َٓ  :َأْوَجَب اْلَحدَّ  كَوُكؾ  ِزكً  (12/375 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة

َّٓ َأْرَبَعُة ُشُفقدٍ بِاتَِّػاِق اْلُعَؾَؿاِء: لِتَـَاُوِل الـَّصِّ َلُف، بَِؼْقلِِف َتَعاَلك: ُيْؼبَُؾ   ڑ﴿فِقِف إ

َوَيْدُخُؾ فِقِف الؾَِّقاُط، ، [4]الـقر: ﴾ڳ گ   گ  گ    گ ک ک  ک    ک ڑ

َكَُّف ِزكً ـَوَوْطُء الْ 
ِ
ـِ  َوِطـَْد َأبِل َحـِقَػةَ ك، َؿْرَأةِ فِل ُدُبِرَها: ٕ َطَؾك  بِـَاءً  :َيثْبُُت بَِشاِهَدْي

. َٓ ُيقِجُب اْلَحدَّ  هاَأْصؾِِف فِل َأكَُّف 

 ايػِّشام. ص:3ط َػأي١

إتقان الؿرأةِ الؿرأَة بلن تستبطـ كؾ واحدة مـفؿا إخرى،  َٚع٢ٓ ايػِّشام:

 ويتدالؽان. 

 ٹ ٹ ٹ﴿وهذا العؿؾ محرم طـد أهؾ العؾؿ: لؼقلف تعاىل: 

( مـ حديث أبل مقسك أنَّ 8/233) البقفؼلســ ، ويف [5الؿممـقن:] ﴾ٹ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (9/529- )شقبة ابـ أبل (8/232-233 )البقفؼل (12/349-355 )الؿغـلاكظر:  (1)

الحدود والتعزيرات ( لبؽر أبقزيد -174طـد ابـ الؼقؿ )صمصـػ طبدالرزاق (7/363.) 
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وهذا الحديث يف  «وإذا أتت الؿرأة الؿرأَة: ففام زاكقتان»قال:  رسقل اهلل 

 إسـاده محؿد بـ طبدالرمحـ الؼشقري، وهق كذاب.

  والذي طؾقف أكثر أهؾ العؾؿ أنَّ ذلؽ لقس فقف الحد، و لؾحاكؿ أن يعزر مـ

 فعؾ ذلؽ.

 ذلؽ الحد: جؾد مائة. وهذا غقر صحقح: ٕهنا وُكؼؾ طـ مالؽ أكف جعؾ يف 

مباشرة ٓ إيالج فقفا، فذلؽ كؿا لق باشر رجٌؾ امرأًة فقؿا دون الػرج.
(1)

 

 َٔ أت٢ ب١ُّٝٗ؟ ص:4ط َػأي١

  ڤ ڤ * ٹ ٹ ٹ ٹ﴿يحرم إتقان البفقؿة: لؼقلف تعاىل: 

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ   * ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڤ

 .[7-5]الؿممـقن: ﴾چ

 ُ مً فعل ذلو:واختلف أٍل العله فينا يشتحك

  ،وإكؿا فقف التعزير، وهق ققل ططاء ، فلكثر أهؾ العؾؿ طىل أكف لقس فقف حد 

والشعبل، والـخعل، والحؽؿ، وأصحاب الؿذاهب إربعة، والثقري وغقرهؿ، 

 (.15/5بنسـاد حسـ طـد ابـ أبل شقبة ) وثبت هذا الؼقل طـ ابـ طباس 

 دالرمحـ، وبعض الشافعقة: وقال بعضفؿ: يؼتؾ. وهق ققل أبل سؾؿة بـ طب

 لحديث الباب.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (12/369-375.)البقان (12/355 )الؿغـلاكظر:  (1)



 486  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

  .وطـ أمحد: حؽؿف حؽؿ الالئط 

 .وقال الحسـ: طؾقف حد الزكك 

: لضعػ حديث الباب، واهلل أطؾؿ.انقٌل األًلهق  ًانصحيح
(1)

 

 ٌٖ تكتٌ ايب١ُٝٗ؟ ص:5ط َػأي١

  مذهب الحـابؾة، ومجاطة مـ الشافعقة أهنا تؼتؾ، وهق ققل أبل سؾؿة بـ

 طبدالرمحـ: لؾحديث الؿتؼدم.

قالقا: والعؾة يف ذلؽ: لئال يؼال: هذه، وهذه قد ُفِعؾ هبا: ولئال تؾد خؾًؼا 

 مشقًها.

  وذهب الطحاوي، وبعض الشافعقة إىل أهنا إن كاكت مؿا يمكؾ: ُتذبح، وإن

 مل تؽـ مؿا يمكؾ: مل تؼتؾ.

 .وذهب بعض الشافعقة، وبعض الحـابؾة إىل أهنا ٓ تؼتؾ 

دل طىل ذلؽ.: لعدم وجقد دلقؾ يانصحيحهق وهذا 
(2)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (12/375-.)البقان (12/351- )الؿغـلاكظر:  (1)

  (15/168.)اإلكصاف (12/375- )البقان (12/352- )الؿغـلاكظر:  (2)



ْٞٔ  487 َباُب َسسِّ ايٖعا

 
 

ـِ ُطَؿَر  (0105) ـِ اْب َب  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ  َوَط ، َوَأنَّ َأَبا َبْؽٍر َضَرَب َضَرَب َوَغرَّ

َب،  َب ]َوَغرَّ [َوَأنَّ ُطَؿَر َضَرَب َوَغرَّ
(1)

، َوِرَجاُلُف ثَِؼاٌت   َّٓ أَ  ،َرَواُه التِّْرمِِذي  كَُّف إ

اْخُتؾَِػ فِل َوْقِػِف َوَرْفِعِف.
(2)

 

 احلكم املستفاد من احلديث

 يستػاد مـ هذا الحديث أن الزاين البؽر يجؿع يف حؼف الجؾد والتغريب.

 وقد تؼدم ذكر هذه الؿسللة وبقان مذاهب العؾؿاء يف ذلؽ.

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ســ الترمذيزيادة مـ الؿطبقع، و (1)

 .قشٝض بسٕٚ شنط ايٓيب  (2)

(، مـ صريؼ طبداهلل بـ إدريس طـ طبقداهلل طـ كافع طـ ابـ طؿر بف. 1438أخرجف الترمذي )

ثؿ قال: حديث غريب رواه غقر واحد طـ طبداهلل بـ إدريس فرفعقه، وروى بعضفؿ طـ 

طـ طبقداهلل طـ كافع طـ ابـ طؿر أن أبابؽر... فذكره بدون ذكر  بـ إدريس هذا الحديث طبداهلل

قال: وهؽذا روي هذا الحديث مـ غقر رواية ابـ إدريس طـ طبقداهلل بـ طؿر كحق هذا.  الـبل 

 . وهؽذا رواه محؿد بـ إسحاق طـ كافع طـ ابـ طؿر مل يذكر فقف طـ الـبل 

 هريرة وزيد بـ خالد وطبادة بـ الصامت. الـػل. رواه أبق قال: وقد صح طـ رسقل اهلل 
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ـِ َطبَّاٍس  (0106) ـِ اْب   َوَط

ِ
ـَ َرُسقُل اهلل َجاِل الُؿَخـَّثِق ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َلَع ـَ الرِّ

ـَ مِ

ـَ الـَِّساِء، َوَقاَل: 
اَلت مِ ـْ بُُققتُِؽؿْ »َوالُؿتََرجِّ .«َأْخرُِجقُهْؿ ِم . َرَواُه الُبَخاِري 

(1)
 

 احلكم املستفاد من احلديث

التؾقـ، والتؽسر. والؿؼصقد بالؿخـثقـ مـ  :( بؿعـكخٓح) أقٌ َاز٠

رجال، أي: الذي يتشبف بالـساء يف حركاتف، وكالمف، وغقر ذلؽ مـ إمقر ال

 الؿختصة بالـساء.

 والؿؼصقد بالؿترجالت مـ الـساء، أي: الؿتشبفات مـفـ بالرجال.

أورد الحديث يف الـفل طـ ذلؽ: ٕنَّ ذلؽ يمدي إىل  ولعؾ الحافظ 

ن التعزير بنبعادهؿ طـ الػاحشة، وإشارة مـفؿ إىل أنَّ همٓء الؿخـثقـ يستحؼق

مخالطة الـاس، أو بغقر ذلؽ، ومـ كان مـفؿ ِخْؾؼة فقؽتػك فقف بنبعاده طـ 

 الؿخالطة، واهلل أطؾؿ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 6834أخرجف البخاري برقؿ ) (1)



ْٞٔ  489 َباُب َسسِّ ايٖعا

 
ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (0107)   َوَط

ِ
َما  اْدَفُعقا الُحُدودَ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

ـُ َماَجْف بِنِْسـَادٍ َضِعقٍػ «َوَجْدُتْؿ َلَفا َمْدَفًعا .. َأْخَرَجُف اْب
(1)

 

ـْ َحِديِث َطائَِشَة  (0108)
اْدَرُءوا »بَِؾْػِظ:  َوَأْخَرَجُف التِّْرمِِذي  َوالَحاكُِؿ مِ

ـَ َما اْسَتَطْعُتؿْ  الُحُدودَ  ـِ الُؿْسؾِِؿق .. َوُهَق َضِعقٌػ َأْيًضا«َط
(2)

 

ـْ َطؾِلٍّ َوَرَوا (0111) ـْ َقْقلِِف: بَِؾْػِظ: اْدَرُءوا الُحُدوَد  ُه البَقَْفِؼل  َط
مِ

ُبَفاِت  .بِالش 
(3)

 

 حاديثاملسائل واألحكام املستفادة من األ

 زض٤ُ اؿسٚز بايؿبٗات. ص:1ط َػأي١

مجعقا طىل أنَّ درء الحد (: وأ639رقؿ ) اإلمجاعيف كتابف   قال ابً امليذر

 هبالشبفات.ا

( أكف 9/567) مصـػ ابـ أبل شقبةكؿا يف  وقد صح طـ ابـ مسعقد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، ويف إسـاده إبراهقؿ بـ الػضؾ الؿخزومل وهق شديد 2545. أخرجف ابـ ماجف )نعٝـ دسّٓا (1)

 الضعػ.

فنن كان لف َمرج فخؾقا »(، وتؿامف 4/384(، والحاكؿ )1424. أخرجف الترمذي )نعٝـ د٘سا (2)

ويف إسـاده يزيد بـ زياد ، «أن خيطئ يف العؼقبة ـن اإلمام أن خيطئ يف العػق خقر مسبقؾف، فن

 الدمشؼل، وهق متروك، وقد صحح الترمذي أكف مقققف. 

 والؿقققف أيًضا مـ صريؼ يزيد الؿذكقر.  ُ: قهد

بفات( مرفقًطا، بدون ققلف )بالش (8/238 )الؽبرىمل يخرجف البقفؼل مقققًفا، وإكؿا أخرجف يف  (3)

 ويف إسـاده الؿختار بـ كافع التؿار، وهق متروك. 
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 قال: ادرؤوا الؼتؾ، والجؾد طـ الؿسؾؿقـ ما استطعتؿ. 

 مـ صرق أكف ترك بعض الحدود: لقجقد شبفة. وثبت طـ طؿر 

ج بف (: فقصؾح بعد ذلؽ لالحتجا4/654) الـقؾيف   قال الشوكاىي

 هاطىل مشروطقة درء الحدود بالشبفات الؿحتؿؾة ٓ مطؾؼ الشبفة.



ْٞٔ  491 َباُب َسسِّ ايٖعا

 
ـِ ُطَؿَر َقاَل  (0110) ـِ اْب   :َوَط

ِ
الَّتِل  اْجَتـُِبقا َهِذهِ الَؼاُذوَراِت »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسقُل اهلل

ـْ َأَلؿَّ بَِفا  ـَْفا، َفَؿ َفْؾَقْسَتتِْر بِِسْترِ اهللِ َتَعاَلك، َوْلَقُتْب إَلك اهللِ َتَعاَلك، َكَفك اهللُ َتَعاَلك َط

ـَا َصْػَحَتُف ُكِؼْؿ َطَؾْقِف كَِتاَب اهللِ  ـْ ُيْبِد َل ُف َم . َرَواُه الَحاكُِؿ، َوُهَق فِل «َطزَّ َوَجؾَّ َفنِكَّ

ـِ َأْسَؾَؿ. ـْ َمَراِسقِؾ َزْيِد ْب
الُؿَقصَّلِ مِ

(1)
 

 احلديث هرا ناحلكم املستفاد م

يستػاد مـ هذا الحديث أنَّ مـ وقع يف حدٍّ مـ حدود اهلل، فستره اهلل: 

 فإفضؾ لف أن يستتر بستر اهلل، وأن يستغػر اهلل، ويتقب إلقف: لفذا الحديث.

ويجقز لف أن يؼر طىل كػسف طـد الحاكؿ إلقامة الحد: فننَّ يف الحد كػارة: لؿا 

مـ أصاب مـ ذلؽ »: : قال رسقل اهلل ، قالجاء طـ طبادة بـ الصامت 

شقًئا: فعققب بف يف الدكقا: ففق كػارة لف، ومـ أصاب مـ ذلؽ شقًئا فستره اهلل: ففق 

(، ومسؾؿ 18، أخرجف البخاري برقؿ )«إلك اهلل، إن شاء طػا طـف، وإن شاء طاقبف

 (.1759برقؿ )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، مـ صريؼ طبداهلل بـ ديـار طـ ابـ طؿر بف. 383، 4/244. أخرجف الحاكؿ )سػٔ يػريٙ (1)

 العؾؾ(: ذكره الدارقطـل يف 4/156) التؾخقصوإسـاده ضاهره الصحة، لؽـ قال الحافظ يف 

  (2811.)العؾؾ، واكظر: هومسـًدا، والؿرسؾ أشبف.اوقال: روى طـ طبداهلل بـ ديـار مرساًل 

 ( طـ زيد بـ أسؾؿ مرساًل بـحقه. 2/825) الؿقصلوأخرجف مالؽ يف 

 فالحديث حسـ هبذيـ الؿرسؾقـ، واهلل أطؾؿ.  ُ: قهد



 492  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 

 َباُب َحدِّ الَكِرِف

 الرمل بالشلء. الكرف يف اللغة:

 الرمل بالزكك، أو الؾقاط. الشزع:ويف 

 وهق مـ كبائر الذكقب، ودلَّ طىل تحريؿف الؽتاب، والسـة، واإلمجاع.

   گ  گ    گ ک ک  ک    ک ڑ ڑ﴿فؼقلف تعاىل:  أما مً القزآٌ:

 .[4]الـقر: ﴾ڳ گ

 ں   ں ڱ ڱ  ڱ     ڱ ڳ ڳ ڳ   ڳ﴿وققلف تعاىل: 

 .[23]الـقر: ﴾ڻ ڻ   ڻ

 «اجتـبقا السبع الؿقبؼات...»قال:  قل اهلل أنَّ رس وطـ أبل هريرة 

أخرجف البخاري برقؿ  «وقذف الؿحصـات الغافَلت الؿممـات»وذكر مـفا: 

 (.89(، ومسؾؿ برقؿ )2766)

 وأمجع الؿسؾؿقن طىل تحريؿ ذلؽ، وأكف مـ كبائر الذكقب.

 



 493 َباُب َسسِّ ايَكِصٔف

 
ـْ َطائَِشَة  (0111)   :َقاَلْت  َط

ِ
ا َكَزَل ُطْذِري َقاَم َرُسقُل اهلل ، َطَؾك الِؿـْبَرِ  ملسو هيلع هللا ىلصَلـؿَّ

. َأْخَرَجُف  ـِ َواْمَرَأةٍ َفُضِرُبقا الَحدَّ ا َكَزَل َأَمَر بَِرُجَؾقْ َفَذَكَر َذلَِؽ َوَتاَل الُؼْرآَن، َفَؾـؿَّ

. ،َأْحَؿدُ  َوإَْرَبَعُة، َوَأَشاَر إَلقِْف البَُخاِري 
(1)

 

ـْ  (0112) ـِ َمالٍِؽ َوَط ُل لَِعاٍن َكاَن فِل اإِلْساَلِم َأنَّ َشِريَؽ  َأَكِس ْب َقاَل: َأوَّ

ـُ ُأَمقََّة بِاْمَرَأتِِف، َفَؼاَل َلُف الـَّبِل   ـَ َسْحَؿاَء َقَذَفُف ِهاَلُل ْب َّٓ َفَحدٌّ فِل »: ملسو هيلع هللا ىلصاْب ـََة، َوإِ الَبقِّ

.َأْخَرَجُف أَُبق َيْعَؾك، َوِرَجاُلُف ثَِؼاٌت . الَحِديُث . ..«َضْفرِك
(2)

 

ـِ َطبَّاٍس ُهَق وَ  (0113) ـْ َحِديِث اْب
.فِل البَُخاِريِّ َكْحُقُه مِ

(3)
 

ـِ َربِقَعَة َقاَل: َلَؼْد َأْدَرْكت َأَبا َبْؽٍر َوُطَؿَر َوُطثَْؿاَن  (0114) ـِ َطامِِر ْب  ْب
ِ
ـْ َطبِْداهلل َوَط

  َرَواُه َمالٌِؽ . ـَ َّٓ َأْرَبِعق ـْ َبْعَدُهْؿ، َفَؾْؿ َأَرُهْؿ َيْضِرُبقَن الَؿْؿُؾقَك فِل الَؼْذِف إ َوَم

َوالثَّْقِري  فِل َجامِِعِف.
(4)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الؽبرى(، والـسائل يف 3181(، والترمذي )4474(، وأبقداود )6/35. أخرجف أمحد )نعٝـ (1)

(، ويف إسـاده محؿد بـ إسحاق، ومل يصرح بالتحديث طـدهؿ 2567ماجف )(، وابـ 4/325)

ولؽـ مل يصح السـد  (4/74 ،)دٓئؾ الـبقةمجقًعا، وقد وجد تصريحف بالتحديث طـد البقفؼل يف 

 إىل ابـ إسحاق. 

 فالحديث ضعقػ بسبب طـعـة ابـ إسحاق، واهلل أطؾؿ. 

ؿ بـ أبل مسؾؿ الجرمل، حدثـا مخؾد بـ الحسقـ، حدثـا مسؾ(، 2824. أخرجف أبقيعىل )قشٝض (2)

 بف. وإسـاده صحقح، رجالف ثؼات.  حدثـا هشام، طـ ابـ سقريـ، طـ أكس بـ مالؽ

 (. 2671أخرجف البخاري برقؿ ) (3)

طـ   (8/251،)ســ البقفؼل(، والثقري كؿا يف 2/828) الؿقصل. أخرجف مالؽ يف قشٝض (4)

قان، طـ طبد اهلل بـ طامر بـ ربقعة بف. وهذا إسـاد صحقح. والؾػظ أبل الزكاد طبد اهلل بـ ذك

 ذكر )أبل بؽر(.  الؿقصنِ لؾثقري، ولقس يف 
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ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (0115)   َوَط

ِ
ـْ َقَذَف مَمُْؾقَكُف ُيَؼاُم »: ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل َم

َّٓ َأْن َيُؽقَن َكاَم َقاَل  َطَؾْقِف الَحدُّ  . ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.«َيْقَم الِؼَقاَمِة، إ
(1)

 

 حاديث املسائل واألحكام املستفادة من األ

 مللحقةمع ذكر بعض املسائل ا

 ؾطٚط إقا١َ سس ايكصف. ص:1ط َػأي١

اشترط أهؾ العؾؿ يف إقامة حد الؼذف شروًصا يف الؼاذف، وشروًصا يف 

 الؿؼذوف.

أما يف الؼاذف، فاشترصقا أن يؽقن طاقاًل، بالًغا، غقر مؽره، وٓ تخػك إدلة 

 طىل ذلؽ.

 َأما الصسَط اليت يف املكرَف، فلنا ِلْ:

الحد طىل مـ قذف كافًرا، وُكِؼؾ طـ أن يؽقن الؿؼذوف مسؾًؿا. فال ُيؼام  (1

ابـ الؿسقب، وابـ أبل لقىل أكف يحد مـ قذف ذمقة لفا ولد مسؾؿ، دون مـ 

 لقس لفا ولد.

 وردَّ الجؿفقر ذلؽ بعدم وجقد دلقؾ طىل هذا التػصقؾ.

أن يؽقن الؿؼذوف يؿؽـف الجؿاع، فؾق قذف صغقًرا ٓ يؿؽـف الجؿاع: مل  (2

 ُيَؼؿ طؾقف الحد.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1665(، ومسؾؿ )6858أخرجف البخاري ) (1)
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ؿؼذوف طاقاًل، فؾق قذف مجـقًكا: مل يؼؿ طؾقف الحد: ٕنَّ أن يؽقن ال (3

 الؿجـقن لقس طؾقف يف ذلؽ كؼٌص.

 .وخالػ ابـ حزم يف الؿسللتقـ فلوجب فقفؿا الحد 

أن يؽقن الؿؼذوف طػقًػا طـ الزكك، فؾق قذف مـ ُطؾَِؿ مـف الزكك: فال ُيؼام  (4

 طؾقف الحد.

ا، فؾق قذف طبًدا: مل يُ  (5  ؼؿ طؾقف الحد طـد الجؿفقر.أن يؽقن الؿؼذوف ُحرًّ

  وخالػ داود الظاهري، فؼال: يؼام طؾقف الحد إذا تقفرت فقف الشروط

 السابؼة: ٕكف يشؿؾف طؿقم أية. وكصره ابـ حزم.

، ويدل طؾقف أيًضا آخر أحاديث الباب الؿتؼدمة، ًقٌل داًد أزجح

أطؾؿ. واهلل
(1)

 

ُٜؿرتط يف املكصٚف إٔ ٜهٕٛ بايّػا؟ ص:2ط َػأي١  ٌٖ 

  أهؾ العؾؿ البؾقَغ، فال ُيؼام حد الؼذف طـدهؿ طىل مـ رمك  اشترط بعُض

صبقًّا بالزكك، وإن كان يؼدر طؾقف. وهذا ققل الشافعل، وأبل ثقر، وأمحد يف 

رواية، وأصحاب الرأي: ٕكف لقس بؿؽؾػ، وٓ ُيؼام طؾقف حد  الزكك: ففق 

 كالؿجـقن.

  طىل الزكك، وهذا وقال بعضفؿ: ٓ ُيشترط ذلؽ، بؾ يؽػل أن يؽقن قادًرا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الؿحىل (4/281 )بداية الؿجتفد (12/396- )البقان (12/384-385 )الؿغـلاكظر:  (1)

(2232( )2233.) 
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ققل إسحاق، وأمحد يف رواية، ومالؽ: ٕكف يشؿؾف طؿقم أية، وفارق الؿجـقن  

بلنَّ الؿجـقن ٓ كؼص طؾقف يف ذلؽ: لزوال طؼؾف، بخالف الصبل.
(1)

 

 قاشف اـكٞ ٚاجملبٛب، ٚايطتكا٤، ٚايكطْا٤، ٌٖ ٜكاّ عًٝ٘ اؿس؟ ص:3ط َػأي١

 ذر أكف ٓ ُيؼام طؾقف مذهب الشافعل، وأبل ثقر، وأصحاب الرأي، وابـ الؿـ

الحد: ٕنَّ العار مـتٍػ طـ الؿؼذوف بدوكف: لؾعؾؿ بؽذب الؼاذف، والحد  إكؿا 

 يجب لـػل العار.

  :ڑ ڑ﴿ومذهب الحـابؾة أكف يجب الحد طؾقف: لعؿقم ققلف تعاىل 

، وٕكف قاذف لؿحصـ: [4]الـقر: ﴾ڳ گ   گ  گ    گ ک ک  ک    ک

القطء، وٕنَّ إمؽان القطء أمر خػل ٓ يعؾؿف فقؾزمف الحد، كؼاذف الؼادر طىل 

كثقر مـ الـاس: فال يـتػل العار طـد مـ مل يعؾؿف بدون الحد: فقجب كؼذف 

 هالؿريض.ا

.انصحيحهق وهق ققل الظاهرية، و
(2)

 

 َكساض سس ايكصف. ص:4ط َػأي١

َوَقْدُر اْلَحدِّ َثَؿاُكقَن، إَذا َكاَن  (12/386 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة

ْجَؿاعِ اْلَؼاذِ  ا: لِْمَيِة َواإْلِ َوُيْشتََرُط َأْن َيُؽقَن َبالًِغا َطاقاًِل  َرُجاًل َكاَن َأْو اْمَرَأًة. ،ُف ُحرًّ

. َنَّ َهِذِه ُمْشتََرَصٌة لُِؽؾِّ َحدٍّ
ِ
 هاَغقَْر ُمْؽَرٍه: ٕ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (12/396.)البقان (12/385 )لؿغـلااكظر:  (1)

  (2232.)الؿحىل (12/385 )الؿغـلاكظر:  (2)
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 إشا نإ ايكاشف عبّسا، ؾهِ جيًس؟ ص:5ط َػأي١

  ًا لف، كؿا كصػ يف حد طامة أهؾ العؾؿ طىل أكف يجؾد يف الؼذف أربعقـ تـصقػ

 الزاين.

واستدلقا طىل ذلؽ بلثر طبداهلل بـ طامر بـ ربقعة الذي يف الباب، وقالقا: هق 

 إمجاع مـ الصحابة، وٓ يعؾؿ لفؿ مخالػ يف ذلؽ.

  ومذهب الظاهرية أكف يجؾد ثؿاكقـ كالحر، وهق ققل الزهري، وطؿر بـ

عؾ ذلؽ، واستدلقا طبدالعزيز، وُحؽل طـ أبل بؽر بـ طؿرو بـ حزم أكف ف

 بعؿقم أية.

وقد أكؽر طبداهلل بـ طامر بـ ربقعة طىل أبل بؽر بـ حزم ذلؽ، وقال: أدركت 

أبا بؽر...، كؿا يف الباب، وفقف زيادة، وما رأيت أحًدا ضرب الؿؿؾقك الؿػتري 

 طىل الحر ثؿاكقـ جؾدة قبؾ أبل بؽر بـ محؿد بـ طؿرو بـ حزم.

رد طـ لؼقل بلكف يجؾد ثؿاكقن. والعؿؾ بؿا وا ورجح اإلمام ابـ طثقؿقـ 

، واهلل أطؾؿ.أقسبالصحابة 
(1)

 

 إقا١َ اؿس تهٕٛ مبطايب١ املكصٚف. ص:6ط َػأي١

 (2/537 :)الؿؾخص الػؼفلطافاه اهلل كؿا يف  قال الشيخ صاحل الفوساٌ

ه: ٓ يحد الؼاذف إٓ بالطؾب إمجاًطا.اقال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (6/161.)الشرح الؿؿتع (12/397- )البقان (12/387- )الؿغـلواكظر:  (1)

  (12/417.)البقان (12/386 )الؿغـلواكظر:  (2)
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 ؿس، ثِ عؿا عٓ٘؟إشا طايب املكصٚف با ص:7ط َػأي١

  مذهب أمحد، والشافعل، وأبل ثقر، وآخريـ أكف يسؼط طـف الحد: ٕنَّ إقامة

 الحد حؼ لؾؿؼذوف.

  وقال الحسـ، وأصحاب الرأي: ٓ يسؼط بعػقه: ٕكف حد، فؾؿ يسؼط

 بالعػق كسائر الحدود.

وُأجقب بالػارق: فنكف ٓ يعتبر يف سائر الحدود يف أقامتفا الطؾب 

باستقػائفا.
(1)

 

 ٌٖ ٜكاّ اؿس ع٢ً َٔ قصف ٚيسٙ؟ ص:8ط َػأي١

َوإَِذا َقَذَف َوَلَدُه، َوإِْن َكَزَل، َلْؿ  (12/388 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة

،  َيِجْب اْلَحد  َطَؾقِْف، َسَقاٌء َكاَن اْلَؼاذُِف َرُجاًل َأْو اْمَرَأًة. ـُ َوبَِفَذا َقاَل َطَطاٌء، َواْلَحَس

، َوإِْسَحا افِِعل  ْأِي.َوالشَّ ـُ َطبِْد اْلَعِزيِز، َوَمالٌِؽ، َوَأُبق  ُق، َوَأْصَحاُب الرَّ َوَقاَل ُطَؿُر ْب

ـُ الْ  ـْ ُوُجقبِِف َقَراَبُة ـَثْقٍر، َواْب
، َفاَل َتْؿـَُع مِ َكَُّف َحد 

ِ
َيِة: َوٕ ْٔ : لُِعُؿقِم ا ُؿـِْذِر: َطَؾقِْف اْلَحد 

َكا. ، َكالزِّ
َدةِ َٓ  اْلِق

، َفاَل َيِجُب لِْؾَقَلِد َطَؾك اْلَقالِِد، َوَلـَا َأكَّ  قال: َدمِلٍّ
ِ
ا ٔ ُف ُطُؼقَبٌة َتِجُب َحؼًّ

َّٓ بِالْ  َٓ ُيْستَْقَفك إ ُؿَطاَلبَِة بِاْستِقَػائِِف، َفَلْشبََف ـَكاْلِؼَصاِص، أَْو َكُؼقُل: إكَُّف َحؼ  

ُبَفاِت، َفاَل َيجِ  اْلِؼَصاَص. َنَّ اْلَحدَّ ُيْدَرُأ بِالش 
ِ
ـِ َطَؾك أَبِقِف َكاْلِؼَصاِص: َوٕ ْب

ِ
ُب لاِل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (12/417.)البقان (12/386- )الؿغـلاكظر:  (1)
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قِّ َواْلُؽْػِر، َوَهَذا َيُخص   ، َكالرِّ َة َمْعـًك ُيْسِؼُط اْلِؼَصاَص، َفَؿـََعْت اْلَحدَّ ُُبقَّ ْٕ َنَّ ا

ِ
َوٕ

َيِة. ْٔ ِرَقةِ  ُطُؿقَم ا َٓ ُيْؼَطُع بَِسِرَقِة مَ  :َوَما َذَكُروُه ُيـْتََؼُض بِالسَّ ََب  ْٕ اِل اْبـِِف، َفنِنَّ ا

َكا َخالٌِص لَِحؼِّ اهلل َكا: َأنَّ َحدَّ الزِّ ـَ اْلَؼْذِف َوالزِّ َٓ َحؼَّ لِْمَدمِلِّ  َواْلَػْرُق َبقْ َتَعاَلك، 

َدمِلٍّ 
ِ
ه.افِقِف، َوَحدَّ اْلَؼْذِف َحؼ  ٔ

(1)
 

 َٔ قصف ؾدّكا بعٌُ قّٛ يٛط؟ ص:9ط َػأي١

ـْ َقَذَف رَ  (12/389 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة ُجاًل بَِعَؿِؾ َقْقِم َم

، َفَعَؾقِْف َحد  اْلَؼْذِف. ًٓ ا َمْػُعق ا َفاِطاًل َوإِمَّ ،  ُلقٍط، إمَّ ، َوالـََّخِعل  ـُ َوبِِف َقاَل اْلَحَس

، َوَأُبق َثْقٍر. ـِ ـُ اْلَحَس ُد ْب ، َوَمالٌِؽ، َوَأُبق ُيقُسَػ، َوُمَحؿَّ ْهِري   ،َوَقاَل َطَطاءٌ  َوالز 

َٓ ُيقِجُب اْلَحدَّ ِطـَْدُه، َوِطـَْدَكا ُهَق َوَقتَاَدُة، َوأَ  َكَُّف َقَذَف بَِؿا 
ِ
َٓ َحدَّ َطَؾقِْف: ٕ ُبق َحـِقَػَة: 

، َوَقْد َبقَّـَّاُه فِقَؿا َمَضك. َوَكَذلَِؽ َلْق َقَذَف اْمَرَأًة أَكََّفا ُوصِئَْت فِل ُدُبِرَها،  ُمقِجٌب لِْؾَحدِّ

َٓ َحدَّ  :َرَأةٍ فِل ُدُبِرَهاَأْو َقَذَف َرُجاًل بَِقْطِء امْ  َفَعَؾقِْف اْلَحد  ِطـَْدَكا، َوِطـَْد أَبِل َحـِقَػَة، 

َكا َطَؾك َفاِطِؾ َذلَِؽ،  َطَؾقِْف. َوَمبْـَك اْلِخاَلِف َهاُهـَا َطَؾك اْلِخاَلِف فِل ُوُجقِب َحدِّ الزِّ

َم اْلَؽاَلُم فِقفِ   ه.اَوَقْد َتَؼدَّ

 ؾٌٗ ٜػُع قٛي٘ يف تأًٜٚٗا؟إشا قاٍ يؿدل: )ٜا يٛطٞ(  ص:11ط َػأي١

كلن يؼقل: )أردت أكؽ مـ ققم لقط( أو )ديـف ديـ لقط( أو )أكؽ تحب 

 الصبقان، وتؼبؾفؿ، وتـظر إلقفؿ( دون الػاحشة.

  فجؿاطٌة مـ أهؾ العؾؿ طىل أكف يؼام طؾقف الحد، وٓ يسؿع مـف التلويؾ: ّٕن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (12/399-.)البقانظر: واك (1)
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ت صريحة فقف كؼقلف: هذه الؽؾؿة ٓ يػفؿ مـفا إٓ الؼذف بعؿؾ ققم لقط: فؽاك 

)يا زاين( وٕنَّ ققم لقط مل يبؼ مـفؿ أحد: فال يحتؿؾ أن يـسب إلقفؿ، وهذا 

 ققل الزهري، ومالؽ، وأمحد يف رواية.

 .وقال الحسـ، والـخعل: ٓ حدَّ طؾقف. وهق ققل أمحد يف رواية 

  وطـ أمحد رواية ثالثة: إن كان يف غضب: ُأققؿ طؾقف الحد، بخالف حال

 الرضك.

إن ضفرت مـ حالف الؼرائـ طىل أكف أراد قذفف بالػاحشة: فال يؼبؾ مـف،  ُ :هدق

ذلؽ: ُقبِؾ مـف، واهلل أطؾؿ. وإن ضفرت مـ حالف الؼرائـ طىل أكف مل يرد
(1)

 

 ايتعطٜض بايكصف. ص:11ط َػأي١

كلْن يؼقل لؿـ يخاصؿف: ما أكت بزان. وما يعرفؽ الـاس بالزكك. أو يؼقل: ما 

 أكا بزاٍن، وٓ أمل بزاكقة.

  فذهب مجٌع مـ أهؾ العؾؿ إىل أكف ٓ حدَّ طؾقف، وهق ققل ططاء، وطؿرو بـ

ديـار، وقتادة، والثقري، والشافعل، وأمحد يف رواية، وأبل ثقر، وأصحاب 

 الرأي، وابـ الؿـذر.

ق اهلل بقـ «إنَّ امرأيت ولدت غالًما أسقد»واستدلقا بالحديث:  ، وقد فرَّ

 ؿعتدة.التصريح بالخطبة، والتعريض هبا لؾ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (12/395-391.)الؿغـلاكظر:  (1)
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  وطـ أمحد رواية أنَّ طؾقف الحد، وهق ققل إسحاق: ٕنَّ طؿر  أقام الحد

طىل مـ قال ٔخر: ما أبل بزاٍن، وٓ أمل بزاكقة. وهق مـ صريؼ: طؿرة، طـف، ومل 

 .تؾؼ طؿر 

كان يجؾد يف  ( إسـاد آخر ضاهره الصحة أنَّ طؿر 8/252وطـد البقفؼل )

  (7/421.)اقمصـػ طبدالرزالتعريض، وهق يف 

وهذا طـد الحـابؾة إكؿا هق مع الؼريـة التل تدل طىل أكف أراد ذلؽ، واهلل أطؾؿ. 

، وطزاه أيًضا لعؿر بـ طبدالعزيز، وإوزاطل، واختار هذا الؼقل ابـ الؼقؿ 

وأهؾ الؿديـة، ورد طىل حديث إطرابل بؼقلف: لقس فقف ما يدل طىل الؼذف ٓ 

أخبر بالقاقع مستػتقًا طـ حؽؿ هذا القلد أيستؾحؼف مع صريًحا وٓ كـاية، وإكؿا 

وقرب لف الحؽؿ بالشبف الذي ذكره:  مخالػة لقكف لؾقكف، أم يـػقف؟ فلفتاه الـبل 

لقؽقن أذطـ لؼبقلف، واكشراح صدره، وٓ يؼبؾف طىل إغؿاض، فليـ يف هذا ما يبطؾ 

 حد الؼذف.

بالؽـاية، فؽذلؽ هفـا. وكؿا يؼع الطالق، والعتاق، والققػ وغقرمها قال:
(1)

 

 إشا ْؿ٢ ضداّل عٔ أبٝ٘، ؾٌٗ عًٝ٘ سس ايكصف؟ ص:12ط َػأي١

ذكر مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ أنَّ طؾقف الحد، وهق ققل الـخعل، وأمحد، وإسحاق، 

والثقري، وأبل حـقػة، ومحاد، ومالؽ، والشافعل وغقرهؿ مـ أهؾ العؾؿ: ٕنَّ يف 

ف بالزكك، وكؼؾ ذلؽ طـ ابـ مس  عقد بسـد ضعقػ.ذلؽ قذًفا ٕمِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (12/452-453.)البقان( -216)ص الحدود والتعزيرات (12/392- )الؿغـلاكظر:  (1)
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هق ضاهر يف الؼذف إذا أراده، ولؽـ إذا ادطك أكف مل يرد قذفف، وإكؿا أراد  ُ :قهد 

أكف يختؾػ طـ أبقف يف صػاتف: فعقره بذلؽ، فؾقس فقف حد الؼذف، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 يٛ ْؿ٢ ضداّل َٔ قبًٝت٘؟ ص:13ط َػأي١

  مذهب مالؽ، والشافعل، وأمحد يف رواية أكف ٓ يجب الحد  بذلؽ: ٕكف

ر ذلؽ بالؼذف: يح ًٓ كبقًرا، فال يتعقـ صرفف إلقف، وإذا فسَّ تؿؾ غقر الؼذف احتؿا

 ففق قاذف.

 بـ قدامة: وإول وطـ أمحد رواية أنَّ طؾقف الحد كؿا لق كػاه طـ أبقف. قال ا

أصح. وهق كذلؽ.
(2)

 

إشا أقٖط إْػاإ أْا٘ ظْا٢ بااَطأ٠ مساٖاا، ؾاأْهطت، ؾٗاٌ عًٝا٘ ساس           ص:14ط َػأي١

 ايكصف؟

 هؾ العؾؿ إىل أكف يؾزمف الحد، وهق ققل أبل ثقر، والحـابؾة، ذهب مجاطٌة مـ أ

 والشافعقة، وابـ الؿـذر: ٕكف قذففا بالزكك.

  وقال أبق حـقػة: ٓ يؾزمف حد الؼذف: ٕكف يتصقر مـف الزكك هبا مـ غقر

 زكاها: ٓحتؿال أن تؽقن مؽرهة، أو مقصقءة بشبفة.

( 4437بـ سعد طـد أبل داود )يف حديث سفؾ  :قال أتٌ عثد اهلل غفس اهلل نو

يـ جؾد الرجؾ الحد وتركفا، ومل يـؼؾ أكف مجع ط (، أنَّ الـبل 4466) ؾقف حدَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/252.)البقفؼل (12/416 )البقان (12/394 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (12/416.)البقان (12/394 )الؿغـلاكظر:  (2)
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حد الؼذف، وحد الزكك.
(1)

 

َااأ قاااصف ضداااال باااايع٢ْ ٚمل ٜكاااِ ايبٝٓااا١ عًااا٢ شياااو، ؾعْااا٢     ص:15ط َػأي١

 املكصٚف بعس شيو؟

  ققل مجاطة مـ أهؾ العؾؿ يؼقلقن: ٓ حدَّ طؾقف: ٕنَّ وجقد الزكك مـف يؼقي

الؼاذف: وٕكف قد صار زاكقًا، فاكطبؼ طؾقف ما رمل بف. وهذا ققل مالؽ، 

 والشافعل، وأبل حـقػة.

  وذهب مجاطة مـ أهؾ العؾؿ إىل أنَّ طؾقف الحد: ٕكف قد وجب طؾقف، وهذا

 ققل أمحد، والثقري، وأبل ثقر، والؿزين، وداود الظاهري.

، واهلل أطؾؿ.انقٌل األًل أقسب ُ :قهد
(2)

 

 صف مجاع١ّ بهًُات َتؿطق١؟َٔ ق ص:16ط َػأي١

 قال ابً قدامة   يفالؿغـل (12/457 :) َوإِْن َقَذَف اْلَجَؿاَطَة بَِؽؾَِؿاٍت: 

. ـُ َأبِل َلقَْؾك، َوَأُبق  َفؾُِؽؾِّ َواِحٍد َحد  ، َوَقتَاَدُة، َواْب ْعبِل  َوبَِفَذا َقاَل َطَطاٌء، َوالشَّ

افِِعل   ادٌ  ،َحـِقَػَة، َوالشَّ َكََّفا ِجـَاَيٌة َوَقاَل َحؿَّ
ِ
َّٓ َحد  َواِحٌد: ٕ َٓ َيِجُب إ ، َوَمالٌِؽ: 

َرْت  ا، َفنَِذا َتَؽرَّ ـْ َجَؿاَطٍة، َأْو َزَكك  :ُتقِجُب َحدًّ
َكَػك َحد  َواِحٌد، َكَؿا َلْق َسَرَق مِ

ـْ الْ 
َدمِقِّ  ُؿْسؽِِر.ـبِـَِساٍء، أَْو َشِرَب َأْكَقاًطا مِ

ِ
، َفَؾْؿ َتتََداَخْؾ، َوَلـَا أَكََّفا ُحُؼقٌق ٔ ـَ ق

ُيقِن َواْلِؼَصاِص. هك.اَتَعالَ  هللَفنِكَُّف َحؼ  : َوَفاَرَق َما َقاُسقا َطَؾقْفِ  َكالد 
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (12/397.)الؿغـلر: اكظ (1)

  (12/398.)الؿغـلاكظر:  (2)

  (12/421.)البقانواكظر:  (3)
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 َٔ قصف مجاع١ّ به١ًُ ٚاسس٠؟ ص:17ط َػأي١

  ،ا واحًدا، وهق ققل صاوس، والشعبل أكثر أهؾ العؾؿ طىل أنَّ طؾقف حدًّ

لثقري، وأبل حـقػة وصاحبقف، والزهري، والـخعل، وقتادة، ومحاد، ومالؽ، وا

 وأمحد يف رواية، والشافعل يف ققٍل، وإسحاق.

   گ  گ    گ ک ک  ک    ک ڑ ڑ﴿واستدلقا طىل ذلؽ بأية: 

، ومل يػرق بقـ قذف واحد، أو مجاطة: وٕنَّ الذيـ شفدوا طىل [4]الـقر: ﴾ڳ گ

ا واحًدا: وٕكف قذ ف واحد: فؾؿ الؿغقرة قذفقا امرأة: فؾؿ يحدهؿ طؿر إٓ حدًّ

 يجب إٓ حد واحد.

  ،ا وذهب أمحد يف رواية، والشافعل يف ققٍل إىل أنَّ طؾقف لؽؾ واحد مـفؿ حدًّ

 كؿا لق قذففؿ بؽؾؿات.

بلنَّ الحد إكؿا وجب بندخال الؿعرة طىل الؿؼذوف بؼذفف،  ُٚأدٝب عٔ شيو:

، وبحد واحد يظفُر كذُب هذا الؼاذف، وتزول الؿعرة: فقجب أن ُيؽتََػك بف

بخالف ما إذا قذف كؾ واحد قذًفا مػرًدا: فننَّ كذبف يف قذف ٓ يؾزم مـف كذبف يف 

آخر، وٓ تزول الؿعرة طـ أحد الؿؼذوفقـ بحده لمخر.
(1)

 

 إشا قصف ضداّل ٚاسّسا َطات؟ ص:18ط َػأي١

اٍت، َفَؾْؿ  (12/457 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة َوإِْن َقَذَف َرُجاًل َمرَّ

َوإِْن َقَذَفُف  َواِحٍد، َأْو بَِزْكقَاٍت. كِحٌد، ِرَواَيًة َواِحَدًة، َسَقاٌء َقَذَفُف بِِزكً َفَحد  َوا :ُيَحدَّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (12/425.)البقان (12/456 )الؿغـلاكظر:  (1)
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، ُثؿَّ َأَطاَد َقْذَفُف، َكَظْرت ـْ َأْجؾِفِ  :َفُحدَّ

َكا الَِّذي ُحدَّ مِ َلْؿ ُيَعْد َطَؾقِْف  :َفنِْن َقَذَفُف بَِذلَِؽ الزِّ

ِة َأْهؾِ  ا َثاكِقًا. اْلِعْؾِؿ. اْلَحد  فِل َقْقِل َطامَّ ـِ اْلَؼاِسِؿ َأكَُّف َأْوَجَب َحدًّ ـْ اْب َوَهَذا  َوُحؽَِل َط

ا ُحدَّ بَِؼْذِف اْلـُؿِغقَْرةِ َأَطاَد َقْذَفَف َفَؾْؿ َيَروْ  َحاَبِة: َفنِنَّ أََبا َبْؽَرَة َلـؿَّ ا ُيَخالُِػ إِْجَؿاَع الصَّ

ا َثاكِقًا.  َطَؾقِْف َحدًّ

ا إْن  قال: َثاٍن، َكَظْرت: َفنِْن َقَذَفُف َبْعَد ُصقِل اْلَػْصِؾ،  كُحدَّ َلُف، ُثؿَّ َقَذَفُف بِِزكً َفَلمَّ

َٓ َتْسُؼُط ُحْرَمُة الْ  َكَُّف 
ِ
َوإِْن َقَذَفُف ، َؿْؼُذوِف بِالـِّْسبَِة إَلك اْلَؼاذِِف أََبًداـَفَحد  َثاٍن: ٕ

ِه، َفِػقِف ِرَواَيتَانِ   ار..اكتفك باختصَطِؼقَب َحدِّ

أكف إن قذفف بعد الحد إول: استحؼ أن يؼام طؾقف الحد مرة أخرى،  ًانصحيح

 سقاٌء صال الػصؾ، أم مل يطؾ، واهلل أطؾؿ.

 إشا قاٍ الَطأ٠ٕ: ظْٝت ٚأْت َهط١ٖ؟ ص:19ط َػأي١

 .ذكر أهؾ العؾؿ أكف ٓ يؽقن قاذًفا لؾؿرأة: ٕكف رماها بقطء لقست بزاكقة فقف 

 قل قريب.شافعقة أكف يعزر. وهذا قوذكر بعض ال
(1)

 

 إٕ قصف مجاع١ّ ال حيتٌُ قسق٘ يف شيو؟ ص:21ط َػأي١

كلن يؼقل: الؼبقؾة الػالكقة كؾفؿ زكاة. أو مديـة بغداد. أو ما أشبف ذلؽ: ففذا 

لقس طؾقف حد الؼذف: ٕنَّ الؼذف هق فقؿا احتؿؾ الصدق، أو الؽذب، وهفـا 

حؼ اهلل تعاىل، وٕذية الؿسؾؿقـ.يؼطع بؽذبف، ويعزر طىل الؽذب ل
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (12/412.)البقاناكظر:  (1)

  (12/421.)البقاناكظر:  (2)
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 صف املالع١ٓ.ق ص:21ط َػأي١

 ذكر أهؾ العؾؿ أنَّ مـ قذف الؿالطـة: ُأققؿ طؾقف الحد.

(: كصَّ أمحد طىل هذا، وهق ققل 12/451) الؿغـليف  قال ابً قدامة 

ابـ طؿر
(1)

، وابـ طباس
(2)

، والحسـ، والشعبل، وصاوس، ومجاهد، ومالؽ، 

 هوالشافعل، ومجفقر الػؼفاء، وٓ كعؾؿ فقف خالًفا.ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (، وفقف مقسك بـ طبقدة الربذي، وهق متروك9/561أخرجف ابـ أبل شقبة ) (1)

 . (، وفقف طباد بـ مـصقر، وهق ضعقػ9/561ابـ أبل شقبة )أخرجف  (2)
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 الشَِّسَقِة َباُب َحدِّ

ـْ َطائَِشَة  (0116)   َط
ِ
اِرِق » :ملسو هيلع هللا ىلصَقاَلْت َقاَل َرُسقُل اهلل َّٓ فِل  َٓ ُتْؼَطُع َيُد السَّ إ

ـَاٍر َفَصاِطًدا . ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف، َوالؾَّْػُظ لُِؿْسؾٍِؿ.«ُربُِع دِي
(1)

 

 : ـَاٍر َفَصاِطًدالاُتْؼَطُع »َوَلْػُظ الُبَخاِريِّ  .«َقُد فِل ُربُِع دِي

َْحَؿَد: 
ِ
ـَارٍ »َوفِل ِرَواَيٍة ٕ ـْ َذلَِؽ اْقَطُعقا فِل ُربُِع دِي َٓ َتْؼَطُعقا فِقاَم ُهَق َأْدَكك ِم .«، َو

(2)
 

ـِ ُطَؿَر  (0117) ـِ اْب ّـٍ  ملسو هيلع هللا ىلص: َأنَّ الـَّبِلَّ َوَط َثَؿـُُف َثاَلَثُة َدَراِهَؿ.  َقَطَع فِل مَِج

ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.
(3)

 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (0118)   َوَط
ِ
اِرَق »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ـَ اهللُ السَّ ، َلَع

. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف َأْيًضا.«َطُع َيُدُه، َوَيْسرُِق الَحْبَؾ َفُتْؼَطُع َيُدهُ َيْسرُِق الَبْقَضَة، َفُتؼْ 
 (4)

 

ـْ َطائَِشَة  (0121)   َوَط
ِ
ـْ ُحُدودِ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهلل َأَتْشَػُع فِل َحدٍّ ِم

َفا الـَّاُس، إكَّاَم هَ »َؼاَل: ُثؿَّ َقاَم َفَخَطَب، فَ  «اهللِ؟ ُفْؿ َكاُكقا إَذا َأيُّ ـْ َقْبؾُِؽْؿ َأكَّ ـَ ِم َؾَؽ الَِّذي

رِيُػ َتَرُكقُه، َوإَِذا َسَرَق فِقِفؿُ  َسَرَق فِقِفؿُ  ِعقُػ َأَقاُمقا َطَؾْقِف الَحدَّ  الشَّ . ُمتََّػٌؼ «الضَّ

.َطَؾقِْف، َوالؾَّْػُظ لُِؿْسؾِؿٍ 
 (5)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2( )1684(، ومسؾؿ )6789أخرجف البخاري ) (1)

 (، بنسـاد صحقح. 81-6/85. أخرجف أمحد )قشٝض (2)

 (. 1686(، ومسؾؿ )6795أخرجف البخاري ) (3)

 (. 1687(، ومسؾؿ )6799أخرجف البخاري ) (4)

 (. 1688(، ومسؾؿ )6788أخرجف البخاري ) (5)
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ـْ َوْج  (0120) 
ـْ َطائَِشَة َوَلُف مِ اْمَرَأٌة َتْستَِعقُر الَؿتَاَع  َقاَلْت: َكاَكِت  ٍف آَخَر َط

بَِؼْطِع َيِدَها. ملسو هيلع هللا ىلصَوَتْجَحُدُه، َفَلَمَر الـَّبِل  
(1)

 

 حاديثاملسائل واألحكام املستفادة من األ

 تعسِف السسقة:

أخذ الشلء طىل وجف الُخػقة، وآستتار، ومـف ققلف تعاىل:  السسقة لغة:

 .[18الحجر:] ﴾ ٿ ٿ ٿ  ٿ ٺ ٺ ٺ﴿

أخذ مال الغقر ضؾًؿا خػقة مـ حرِز مثؾف. َيف الصسع:
(2)

 

 .سس ايػطق١ ص:1ط َػأي١

 حد السرقة قطع القد، دلَّ طؾقف الؽتاب، والسـة، واإلمجاع.

 ﴾ٿ  ٺ ٺ ٺ﴿فؼقلف تعاىل:  أما مو الكسآى:

 أية. [38الؿائدة:]

قب قطع يد  وجفلحاديث الباب. وأمجع الؿسؾؿقن طىل َأما مو السهة:

السارق يف الجؿؾة.
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يف  (. وقد أطؾ بؿا ٓ يؼدح فقف كؿا أبان ذلؽ الحافظ 15( )1688أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)

الػتح (6788 .) 

  (12/416.)الؿغـل (12/432 )حاشقة البقاناكظر:  (2)

  (6789.)الػتح (12/432- )البقان (12/415 )الؿغـلاكظر:  (3)



 559 َباُب َسسِّ ايٖػِطَق١ٔ

 
 ْكاب املاٍ ايصٟ تكطع ؾٝ٘ ٜس ايػاضم. ص:2ط َػأي١

  ،ذهب مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ إىل أنَّ أقؾ ما تؼطع فقف القد ربع ديـار مـ الذهب

أو ما يعادلف مـ غقره. وهذا ققل الشافعل وأصحابف، وأبل بؽر بـ حزم، وطؿر 

حاق، وطـ داود، وهق ققل بـ طبدالعزيز، وإوزاطل، والؾقث، ورواية طـ إس

، وإساكقد إلقفؿ ضعقػة كؿا ، وُكؼؾ طـ طؿر، وطثؿان، وطظ طائشة 

  (12/278)إوسط، والػتحيف 

 الذي يف الباب، وهق صريح يف ذلؽ. واستدل همٓء بحديث طائشة 

  وذهب مجاطٌة إىل أنَّ الـصاب ربع ديـار، أو ثالثة دراهؿ، أو ما ققؿتف ثالثة

 مـ غقرمها، وهذا ققل مالؽ، وأمحد يف رواية، وإسحاق. دراهؿ

، الؿذكقريـ ، وحديث ابـ طؿر واستدلقا طىل ذلؽ بحديث طائشة 

 يف الباب.

  وُكؼؾ طـ أمحد رواية أكف يؼطع يف ثالثة دراهؿ، ويؼقم ما طداها هبا، ولق كان

 ذهبًا، وحؽاه الخطابل طـ مالؽ، والؿشفقر طـف الؼقل الذي قبؾف.

 ع القد يف ربع ديـار، ويف ثالثة دراهؿ، وما يبؾغ ققؿة أحدمها، وهق تؼط

 .الؿشفقر طـ أمحد، ورواية طـ إسحاق: لحديث طائشة، وابـ طؿر 

  تؼطع يف مخسة دراهؿ، قال بذلؽ ابـ شبرمة، وابـ أبل لقىل، وكؼؾ طـ

بنسـاد  ( طـ طؿر 12/278الحسـ، وسؾقؿان بـ يسار، وكؼؾف ابـ الؿـذر )
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أكف  مـ صريؼ: سعقد بـ الؿسقب طـف. وثبت طـ أبل بؽر الصديؼ  صحقح 

 قطع يف مجـ ققؿتف مخسة دراهؿ، وٓ يػقد ذلؽ الحصر.

وجاء يف ذلؽ حديث مرفقع أخرجف ابـ أبل شقبة مـ صريؼ: طقسك بـ أبل 

قطع يف مخسة دراهؿ. وهذا  طزة، طـ الشعبل، طـ ابـ مسعقد، أنَّ رسقل اهلل 

طىل طقسك بـ أبل طزة، أكؽره يحقك الؼطان كؿا يف  حديث ضعقػ أكؽر

الضعػاء  لؾعؼقظ، والشعبل مل يسؿع مـ ابـ مسعقد، والحديث لقس فقف دٓلة

 طىل التحديد.

  وذهب الحـػقة إىل تحديد الؼطع بعشرة دراهؿ، وما بؾغ ققؿتفا مـ الذهب

محـ، ، مـ صريؼ الؼاسؿ بـ طبد الروالعروض. وجاء ذلؽ طـ ابـ مسعقد 

 طـف. ومل يسؿع مـف.

ٓ »واستدلقا طىل ذلؽ بحديث طؿرو بـ شعقب، طـ أبقف، طـ جده مرفقًطا: 

 .«قطع إٓ يف طشرة دراهؿ

(، مـ صريؼ: حجاج بـ 3/192(، والدارقطـل )2/254أخرجف أمحد )

أرصاة، طـ طؿرو بـ شعقب، بف، وحجاج ضعقػ، ومدلس، ومل يصرح 

 بالتحديث.

  العؾؿ إىل أكف يؼطع يف الؼؾقؾ والؽثقر، وهق ققل داود وذهب مجاطٌة مـ أهؾ

الظاهري، وُكؼؾ طـ الحسـ، وابـ بـت الشافعل، وقال بذلؽ الخقارج: 
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 أية. لعؿقم

لعـ اهلل السارق »الذي يف الباب:  واستدل بعضفؿ بحديث أبل هريرة 

 .«يسرق البقضة...

 ،وطـف: ديـار، أو ما بؾغ  وُكِؼؾ طـ الـخعل أنَّ الؼطع يؽقن يف أربعقـ درمهًا

 ققؿتف.

  قال ابـ حزم: يؼطع يف ربع ديـار فصاطًدا مـ الذهب: لحديث طائشة، وأما

 مـ غقره فقؼطع يف الؼؾقؾ والؽثقر.

 .وطـ طثؿان البتل الؼطع يف درهؿ فصاطًدا 

، وحديث الؿجـ محؿقل انقٌل األًلهق  انصحيح: قال أتٌ عثد اهلل غفس اهلل نو

 ة الدراهؿ كاكت تساوي ربع الديـار.طىل أنَّ الثالث

، فُلجقب طـف بلنَّ الؿؼصقد بالبقضة ما «لعـ اهلل السارق...»وأما حديث: 

: -وهق أققى مـ الذي قبؾف-يغطل بف الؿؼاتؾ رأسف، وبالحبؾ حبؾ السػقـة. وققؾ 

لقس الؿراد هبذا الحديث الؼطع بسرقة البقضة والحبؾ، بؾ الؿراد اإلخبار بتحؼقر 

لسارق، وخسارة ما ربحف مـ السرقة، وهق أكف إذا تعاصك هذه إشقاء شلن ا

أه ذلؽ طىل سرقة ما هق أكثر مـ ذلؽ مؿا يبؾغ  الحؼقرة: صار ذلؽ خؾًؼا لف جرَّ

 قدره ما يؼطع بف.

يف ذكر إققال يف هذه الؿسللة، فبؾغت  وقد تقسع الحافظ ابـ حجر 
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، وأشفرها ما تؼدم ذكره، واهلل ًٓ أطؾؿ. طشريـ قق

(1)
 

 إشا غطم ؾ٦ّٝا ؾٝ٘ ايكطع، ثِ ْككت قُٝت٘ قبٌ إٔ تكطع ٜسٙ؟ ص:3ط َػأي١

  :ٺ ٺ﴿مذهب مالؽ، وأمحد، والشافعل أكف يؼطع: لؼقلف  تعاىل 

: وٕكف كؼص حدث يف العقـ: فؾؿ يؿـع الؼطع كؿا لق حدث ﴾ٿ  ٺ

 باستعؿالف، والـصاب شرٌط لقجقب الؼطع: فال تعتبر استدامتف كالحرز.

 ة إىل أكف ٓ يؼطع: ٕنَّ الـصاب شرط، فتعتبر استدامتف.وذهب أبق حـقػ 

وُأجقب طـف بلكف شرط لقجقب الحد ٓ إلقامة الحد، وقد حصؾ الشرط.
(2)

 

 ايٓباف، ٌٖ تكطع ٜسٙ بػطق١ ايهؿٔ؟ ص:4ط َػأي١

  ذهب أكثر أهؾ العؾؿ إىل أكف إن سرق كػـًا يبؾغ الـصاب: ُقطعت يده، وهق

، والشعبل، والـخعل، ومحاد، ومالؽ، ققل الحسـ، وطؿر بـ طبدالعزيز، وقتادة

والشافعل، وأمحد، وإسحاق، وأبل ثقر، وابـ الؿـذر. وقالقا: هق سارق: 

 فقشؿؾف طؿقم أية: ٕكف أخذ مؾؽ الؿقت.

  وذهب الثقري، وأبق حـقػة إىل أكف ٓ يؼطع: ٕكف مل يسرق مـ حرٍز، فالؼبر

ـ ٓ يقضع يف الؼبر لقس بحرز، والحرز ما يقضع فقف الؿتاع لؾحػظ، والؽػ

 لذلؽ: وٕنَّ الؽػـ ٓ مالؽ لف.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 البقان (12/418- )الؿغـل (9/468- )ابـ أبل شقبة (6795 )الػتحاكظر:  (1)

(12/436 )إوسط (12/313.) 

  (12/287.)إوسط (12/453 )الؿغـلاكظر:  (2)
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وأخرج ابـ أبل شقبة بنسـاد صحقح طـ الزهري قال: أتك مروان بـ الحؽؿ 

 ملسو هيلع هللا ىلصفضرهبؿ، وكػاهؿ، وأصحاب رسقل اهلل  -يعـل يـبشقن  -بؼقم يختػقن الؼبقر 

 متقافرون.

لحد.، أطـل أهنؿ يعزرون فؼط، وٓ يؼام طؾقفؿ اانعًم أقسبوهذا  ُ :قهد
(1)

 

إذا وضع يف الؼبر ذهب، أو مال غقر الؽػـ، فلخذه الـباش: فال قطع  تهبٌّ:

مجقًعا: ٕنَّ هذا لقس بحرزمثؾف.طـدهؿ 
(2)

 

َُُشٖطّ؟ ص:5ط َػأي١  ٌٖ ٜكطع يف غطق١ اِي

ٍم:  (12/457 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة َٓ ُيْؼَطُع فِل َسِرَقِة ُمَحرَّ

.ـَكاْلَخْؿِر، َواْلِخـِْزيِر، َوالْ  لٍّ ـْ ُمْسؾٍِؿ َأْو ذِمِّ
َوبَِفَذا َقاَل  َؿقْتَِة، َوَكْحِقَها، َسَقاٌء َسَرَقُف مِ

ْأِي. ، َوَأُبق َثْقٍر، َوَأْصَحاُب الرَّ افِِعل  لِّ  الشَّ مِّ ـْ َطَطاٍء َأنَّ َساِرَق َخْؿِر الذِّ َوُحؽَِل َط

َكَُّف َماٌل َلُفْؿ، َأْش 
ِ
 بََف َما َلْق َسَرَق َدَراِهَؿُفْؿ.ُيْؼَطُع، َوإِْن َكاَن ُمْسؾًِؿا: ٕ

َٓ ُيْؼَطُع  قال: َنَّ َما 
ِ
َمٌة، َفاَل ُيْؼَطُع بَِسِرَقتَِفا، َكاْلِخـِْزيِر: َوٕ ـٌ ُمَحرَّ َوَلـَا َأكََّفا َطقْ

ـْ َماِل الْ 
، َكالْ ـبَِسِرَقتِِف مِ لِّ مِّ ـْ َماِل الذِّ

َٓ ُيْؼَطُع بَِسِرَقتِِف مِ مِ َؿقْتَِة وَ ـُؿْسؾِِؿ،  َوَما ، الدَّ

َٓ اْطتِبَاَر بِفِ  ْساَلِم، َوُهَق َيْجِري  :َذَكُروُه ُيـْتََؼُض بِاْلِخـِْزيِر، َو ْطتِبَاَر بُِحْؽِؿ اإْلِ
ِ
َفنِنَّ آ

ؾِقِب إَذا َبَؾَغْت قِقَؿتُُف َمَع ، َطَؾقِْفْؿ ُدوَن َأْحَؽامِِفؿْ  َوَهَؽَذا اْلِخاَلُف َمَعُف فِل الصَّ

 اًبا.كَِص  َتْللِقِػفِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (12/313.)إوسط (15/33 )ابـ أبل شقبة (12/455- )الؿغـلاكظر:  (1)

 .البقفؼلع ( م8/275) الجقهر الـؼل (12/456 )الؿغـلاكظر:  (2)
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بَّاَبِة، َفاَل َقْطَع فِقِف، َوإِْن َبَؾَغْت  قال: ا آَلُة الؾَّْفِق َكالط ـْبُقِر، َواْلِؿْزَماِر، َوالشَّ َوَأمَّ

اًل كَِصاًبا.  َوبَِفَذا َقاَل أَُبق َحـِقَػَة. قِقَؿتُُف ُمَػصَّ

: إْن َكاَكْت قِقَؿتُُف َبْعَد َزوَ  قال: افِِعلِّ اِل َتْللِقِػِف كَِصاًبا، َفِػقِف َوَقاَل َأْصَحاُب الشَّ

ـْ ِحْرِز مِثْؾِِف، َوُهَق 
َٓ ُشبَْفَة َلُف فِقِف، مِ َكَُّف َسَرَق َما قِقَؿتُُف كَِصاٌب، 

ِ
َّٓ َفاَل: ٕ اْلَؼْطُع، َوإِ

ـْ َأْهِؾ اْلَؼْطعِ 
 َفَقَجَب َقْطُعُف، َكَؿا َلْق َكاَن َذَهبًا َمْؽُسقًرا. :مِ

ا َوَلـَا َأكَُّف آ قال: َنَّ َلُف َحؼًّ
ِ
ْجَؿاِع، َفَؾْؿ ُيْؼَطْع بَِسِرَقتِِف، َكاْلَخْؿِر: َوٕ َلٌة لِْؾَؿْعِصقَِة بِاإْلِ

ـْ اْلَؼْطِع، َكاْستِْحَؼاقِِف َماَل َوَلِدِه.
 فِل َأْخِذَها لَِؽْسِرَها، َفَؽاَن َذلَِؽ ُشبَْفًة َماكَِعًة مِ

كَِصاًبا، َفاَل َقْطَع فِقِف َأْيًضا فِل قِقَاِس َقْقِل َأبِل  َفنِْن َكاَكْت َطَؾقِْف ِحْؾقٌَة َتبُْؾغُ  قال:

َْوَتاَر. ْٕ َٓ َقْطَع فِقِف، َفَلْشبََف اْلَخَشَب َوا ُف ُمتَِّصٌؾ بَِؿا  َكَّ
ِ
َوَقاَل اْلَؼاِضل: فِقِف  َبْؽٍر: ٕ

ـْ ِحْرزِ  اْلَؼْطُع.
َكَُّف َسَرَق كَِصاًبا مِ

ِ
ٕ : افِِعلِّ  ه.اُؿـَْػِردَ ـَفَلْشبََف الْ  ِه،َوُهَق َمْذَهُب الشَّ

 ، أطـل يف الؿسللة إخقرة.انصحيح قٌل انشافعي ُ :قهد

 إٕ غطم قًّٝبا َٔ شٖب أٚ ؾه١؟ ص:6ط َػأي١

ـْ َذَهٍب َأْو  (12/458 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة
َوإِْن َسَرَق َصؾِقبًا مِ

َٓ قَ  ٍة، َيبُْؾُغ كَِصاًبا ُمتَِّصاًل، َفَؼاَل اْلَؼاِضل:  َوَقاَل  َوُهَق َقْقُل َأبِل َحـِقَػَة. ْطَع فِقِف.فِضَّ

. َأُبق اْلَخطَّاِب: ُيْؼَطُع َساِرُقُف. افِِعلِّ َم.ـَوَوْجُف الْ  َوُهَق َمْذَهُب الشَّ ـِ َما َتَؼدَّ  َؿْذَهبَقْ

ـَ َهِذِه الْ  تِل َقبَْؾَفاـَواْلَػْرُق َبقْ ـَ الَّ تِل َقبَْؾَفا لَ  :َؿْسَلَلِة َوَبقْ َٓ َتبَْؼك  ،ُف َكْسُرهُ أَنَّ الَّ بَِحقُْث 

ـْ  ُة بُِؽؾِّ َوْجٍف َلْؿ َتـُْؼْص قِقَؿتُُف َط َهُب َواْلِػضَّ َلُف قِقَؿٌة َتبُْؾُغ كَِصاًبا، َوَها ُهـَا َلْق ُكِسَر الذَّ
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ـَْعِة الْ  َة َجْقَهُرُهَؿا َغالٌِب َطَؾك الصَّ َهَب َواْلِػضَّ َنَّ الذَّ

ِ
مَ ـالـَِّصاِب: َوٕ ِة، َفَؽاَكْت ُؿَحرَّ

ـَاَطُة فِقِفَؿا َمْغُؿقَرًة بِالـِّْسبَِة إَلك قِقَؿِة َجْقَهِرِهَؿا، َوَغقُْرُهَؿا بِِخاَلفِِفَؿا َفتَُؽقُن  :الصِّ

ـَاَطُة َغالِبًَة َطَؾقْفِ  ـَاَطِة الْ  :الصِّ َمةِ ـَفقَُؽقُن َتابًِعا لِؾصِّ  .ُؿَحرَّ

ـْ َذَهٍب  قال:
ًرا، َفَعَؾقِْف  َأوْ  ،َوَلْق َسَرَق إَكاًء مِ ٍة، قِقَؿتُُف كَِصاٌب إَذا َكاَن ُمتََؽسِّ فِضَّ

ـَاَطِة الْ  َكَُّف َغقُْر ُمْجَؿٍع َطَؾك َتْحِريِؿِف، َوقِقَؿتُُف بُِدوِن الصِّ
ِ
ُؿْختََؾِػ فِقَفا ـاْلَؼْطُع: ٕ

 ه.اكَِصاٌب 

 . ققل الشافعل انصحيح : قال أتٌ عثد اهلل غفس اهلل نو

 إشا أخص َٔ َاٍ ٚيسٙ؟ ٌٖ تكطع ٜس ايٛايس ص:7ط َػأي١

  ،طامة أهؾ العؾؿ طىل طدم الؼطع، سقاء يف ذلؽ إب، وإم، والجد

 والجدة، وإن طؾقا، وهذا ققل أصحاب الؿذاهب إربعة، والثقري وغقرهؿ.

(، وأبق داود 6678أخرجف أمحد ) «أكت ومالؽ لقالدك»واستدلقا بالحديث: 

أكؾ الرجؾ مـ كسبف، وإن ولده  إنَّ أصقب ما»( بنسـاد حسـ، وبحديث: 3535)

(، وهق حديث حسـ بطرقف وشقاهده: وٕنَّ 3528أخرجف أبق داود ) «مـ كسبف

الحدود ُتدرأ بالشبفات، وأطظؿ الشبفات أخذ الرجؾ مـ ماٍل أضافف الشرع إلقف، 

 وأباح لف أخذه.

  وقال أبق ثقر، وابـ الؿـذر: الؼطع طىل كؾ سارق: إٓ أن يجؿعقا طىل

 ثـك.فقست شلء
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.ًانصحيح قٌل اجلًيٌزواستدلقا بعؿقم أية، 

(1)
 

 ٌٖ تكطع ٜس ايٛيس إشا غطم َٔ َاٍ أبٝ٘؟ ص:8ط َػأي١

  ،ذهب مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ إىل أنَّ القلد تؼطع يده بذلؽ، وهق ققل مالؽ

وأبل ثقر، وابـ الؿـذر، وبعض الحـابؾة: ٕكف يحد بالزكك بجاريتف، وُيؼاد بؼتؾف، 

 فقؼطع بسرقة مالف.

 الحسـ، والشافعل، وأمحد، وإسحاق، والثقري، وأصحاب الرأي  وذهب

إىل طدم الؼطع بسرقة القلد، وإن سػؾ: ٕنَّ الـػؼة تجب يف مال إب ٓبـف: 

حػًظا لف، فال يجقز إتالفف: حػًظا لؾؿال، وأما الزكك بجاريتف: فقجب بف الحد: 

واهلل أطؾؿ. ،انقٌل انصحيحذا هق وه ٕكف ٓ شبفة لف فقفا بخالف الؿال.
(2)

 

 غطق١ األقاضب غري ايؿطٚع ٚاألقٍٛ؟ ص:9ط َػأي١

  مذهب الشافعل، وأمحد، وإسحاق: الؼطع بذلؽ: لعدم وجقد الشبفة

وهذا  ذلؽ: وٕهنا قرابة لقست بؼقة الؼرابة السابؼة، واستدلقا بعؿقم أية. يف

 .انصحيحهق 

  :ومذهب أبل حـقػة طدم الؼطع فقؿا إذا سرق مـ قريب ذي رحؿ محرم

ا قرابة تؿـع الـؽاح، وتبقح الـظر، وتقجب الـػؼة، أشبف قرابة القٓدة.ٕهن
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (12/329.)إوسط (12/474 )البقان (12/459 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (12/328.)إوسط (12/474 )البقان (12/465-461 )الؿغـلاكظر:  (2)

  (12/328.)إوسط (12/474 )البقان (12/461 )الؿغـلاكظر:  (3)
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 ٌٖ ٜكطع ايعبس بػطقت٘ َٔ َاٍ غٝسٙ؟ ص:11ط َػأي١

 .طامة أهؾ العؾؿ طىل طدم الؼطع 

(، مـ 8/91(، والـسائل )4412واستدلقا طىل ذلؽ بؿا رواه أبق داود )

، ويف إسـاده: «إذا سرق الؿؿؾقك: فبعف ولق بـش»مرفقًطا:  حديث أبل هريرة 

 طؿر بـ أبل سؾؿة الزهري، وهق ضعقػ.

( بنسـاد -2/839) الؿقصنِ واستدلقا طىل ذلؽ بؿا أخرجف مالؽ يف 

صحقح أنَّ طبداهلل بـ طؿرو بـ الحضرمل جاء بغالٍم لف إىل طؿر بـ الخطاب 

 فؼال: إن غالمل هذا سرق، فاقطع يده. فؼال طؿر: ما سرق؟ قال: سرق ،

 خادمؽؿ أخذ متاطؽؿ. رمهًا. فؼال: أرسؾف، ٓ قطع طؾقفثؿـفا ستقن دمرآة امرأيت، 

وٕنَّ العبد هق بعض مالف، فسرق بعض مالف بعًضا. وصحَّ طـ ابـ مسعقد 

 ( وقال البقفؼل: 8/281أكف قال: َماُلَؽ َسَرَق بعُضف بعًضا. أخرجف البقفؼل ،)

وهق ققل ابـ طباس.
(1)

 .ها

 بة.وٓ يعؾؿ مخالػ لفمٓء الصحا

 .وذهب داود الظاهري إىل أكف يؼطع بذلؽ: لعؿقم أية 

، واهلل أطؾؿ.انصحيحهق  وما قضك بف الصحابة  ُ :قهد
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( بنسـاد صحقح.9/484أخرجف ابـ أبل شقبة ) (1)

  (8/281.)البقفؼل (12/474- )البقان (12/459- )الؿغـلاكظر:  (2)
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 إٕ غطم أسس ايعٚدني َٔ َاٍ اآلخط؟ ص:11ط َػأي١

 إن كان ذلؽ مؿا لقس محرًزا طـ أخر: فال قطع فقف.

 وأما إن كان مؿا أحرزه طـف، فػقف خالف:

 ٓ قطع فقف، وهذا مذهب أمحد يف رواية،  فذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل أكف

 والشافعل يف ققل، وأبل حـقػة.

واستدلقا بلثر طؿر الؿتؼدم: خادمؽؿ أخذ متاطؽؿ. وإذا مل يؼطع العبد بسرقة 

مال امرأتف: ففق أوىل: وٕنَّ كؾ واحد مـفؿا يرث صاحبف بغقر حجب، وٓ تؼبؾ 

 والقلد. شفادتف لف، ويتبسط يف مال أخر طادة، فلشبف القالد

  ،وقال بعض أهؾ العؾؿ: يف ذلؽ الؼطع. وهق مذهب مالؽ، وأبل ثقر

والشافعل يف ققل، وأمحد يف رواية، وإسحاق، وابـ الؿـذر: لعؿقم أية، وٕكف 

ًٓ محرًزا طـف ٓ شبفة لف فقف، أشبف إجـبل.  سرق ما

 ٕ :نَّ ولؾشافعقة وجف أكف إن سرق الزوج: قطع، وإن سرقت الزوجة: مل تؼطع

 لفا شبفة يف مالف، وهل وجقب الـػؼة طؾقفا مـ مالف.

: الحدود ُتدرأ بالشبفات، والحال الؿذكقرة قال أتٌ عثداهلل غفس اهلل نو

شبفة. فقفا
(1)

  

 َٔ غطم َٔ بٝت املاٍ؟ ص:12ط َػأي١

  ،أكثر أهؾ العؾؿ طىل طدم الؼطع إذا كان مسؾًؿا، وهق ققل الشعبل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (12/329.)إوسط (12/476 )البقان (12/461 )الؿغـلاكظر:  (1)
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 حاب الرأي.والـخعل، والحؽؿ، والشافعل، وأمحد، وأص

(، أنَّ طبًدا 2595طـد ابـ ماجف ) واستدلقا طىل ذلؽ بحديث ابـ طباس 

، فؾؿ يؼطعف. وقال: مـ رققؼ الخؿس سرق مـ الخؿس، فرفع ذلؽ إىل الـبل 

، ويف إسـاده: جبارة بـ الؿغؾس، وحجاج بـ تؿقؿ، «مال اهلل سرق بعضف بعًضا»

 وكالمها شديد الضعػ.

 هذا هق الثابت طـ الصحابة، فؼد جاء طـ طظ  واستدلقا طىل ذلؽ بلنَّ 

مـ صريؼ الشعبل، طـف أكف قال: لقس طىل مـ سرق مـ بقت الؿال قطع. وذكر لف 

 ، ويف إسـاده مجفقل.البقفؼل شاهًدا مـ فعؾف 

أكف قال ٓبـ مسعقد: أرسؾف، فؿا مـ أحد إٓ ولف يف بقت  وجاء طـ طؿر 

 (، ويف إسـاده مبفؿ: ففق ضعقػ.15/212الؿال حؼ. أخرجف طبدالرزاق )

 .وذهب مالؽ، ومحاد، وابـ الؿـذر إىل أكف يؼطع: لعؿقم أية 

: ٕن كؾ مسؾؿ لف حؼ يف ال يقطعأكف  انصحيح :قال أتٌ عثد اهلل غفس اهلل نو

الؿال. بقت
(1)

 

 إشا اؾرتى مجاع١ْ يف غطق١ٕ بًػت ْكاب ايكطع؟ ص:13ط َػأي١

 ق ققل مالؽ، وأمحد، وأبل ثقر، مـ أهؾ العؾؿ مـ قال: يؼطعقن مجقًعا. وه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إوسط (8/282 )البقفؼل (12/475 )البقان (12/461- )الؿغـلاكظر:  (1)

(12/295.) 
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حتك وإن صار أقؾ مـ الـصاب طـد الؼسؿة بقـفؿ: وذلؽ ٕنَّ الـصاب أحد  

شرصل الؼطع، فنذا اشتركقا فقف كاكقا كالقاحد: ققاًسا طىل هتؽ الحرز، وقاسقه 

 طىل الؼصاص.

  ٓوذهب الثقري، وأبق حـقػة، والشافعل، وإسحاق إىل أكف ٓ قطع طؾقفؿ، إ

حصة كؾ واحد مـفؿا كصاًبا: ٕنَّ كؾ واحد مـفؿ مل يسرق كصاًبا: فؾؿ أن تبؾغ 

 يجب طؾقف قطع، كؿا لق اكػرد بدون الـصاب، واختار هذا بعض الحـابؾة.

َنَّ  (12/468 :)الؿغـليف   وقال ابً قدامة
ِ
ٕ : َوَهَذا اْلَؼْقُل َأَحب  إَللَّ

َٓ ُهقَ  َٓ َكصَّ فِقِف، َو ُؿْجَؿِع َطَؾقِْف، َفاَل َيِجُب ـَؿـُْصقِص َوالْ ـفِل َمْعـَك الْ  اْلَؼْطَع َهاُهـَا 

بَُفاِت  ا ُيْدَرُأ بِالش  َكَُّف مِؿَّ
ِ
ْحتِقَاِط بِنِيَجابِِف: ٕ

ِ
ـْ آ

ْحتِقَاُط بِنِْسَؼاصِِف َأْوَلك مِ
ِ
  ه.اَوآ

آشتراك يؽقن هبتؽ الحرز مـفؿ مجقًعا، وإخراج الـصاب مـفؿ  تهبٌّ:

ذا أخذ كؾ واحد مـفؿ جزًءا: فال قطع إذا مل يبؾغ الـصاب مـػرًدا، قال مجقًعا، فن

بذلؽ مالؽ. وأما أمحد فقجب طـده الؼطع، وإن أخرج كؾ واحد مـفؿ جزًءا.
(1)

 

 ٌٖ ٜؿرتط يف قطع ٜس ايػاضم إٔ ٜهٕٛ املػطٚم َااّل؟ ص:14ط َػأي١

 ا: فال قطع فقف صغقًرا كا ن اشترط ذلؽ أكثر أهؾ العؾؿ، وطؾقف: فؾق سرق ُحرًّ

أو كبقًرا، وهذا ققل الثقري، والشافعل، وأمحد، وأبل ثقر، وأصحاب الرأي، 

 وابـ الؿـذر.

ًٓ حديث طائشة   الذي يف الباب. ودلقؾ اشتراط كقكف ما

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الؿغـل (12/468 )إوسط (12/285.) 
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  ،وذهب مالؽ، وإسحاق إىل أكف يؼطع بسرقة الحر الصغقر: ٕكف غقر مؿقز

 أشبف العبد، وذكر رواية طـ أمحد، وقال بف الحسـ، والشعبل.

، واهلل أطؾؿ.ًانصحيح انقٌل األًل
(1)

 

 إشا نإ اؿط ايكػري عًٝ٘ َتاع، أٚ سًٞ تبًؼ ايٓكاب؟ ص:15ط َػأي١

  ذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل أكف يؼطع، وهق ققل أبل يقسػ، وبعض

الحـابؾة، وبعض الشافعقة، وابـ الؿـذر: ٕكف سرق كصاًبا مـ الحل: فقجب فقف 

 الؼطع كؿا لق سرقف مـػرًدا.

  الحـابؾة، وأكثر ا لشافعقة، وأبق حـقػة إىل طدم الؼطع: ٕكف وذهب مجاطة مـ

تابع لؿا ٓ قطع يف سرقتف، أشبف ثقاب الؽبقر: وٕن يد الصبل طىل ما طؾقف، بدلقؾ 

أنَّ ما يقجد مع الؾؼقط يؽقن لف، وهؽذا لق كان الؽبقر كائًؿا، فسرقف مع متاطف 

الـائؿ طؾقف: مل يؼطع: ٕن يده طؾقف.
(2)

 

 عبّسا؟ إشا غطم ص:16ط َػأي١

 أما إذا كان العبد صغقًرا ٓ يؿقز: فعؾقف الؼطع طـد طامة أهؾ العؾؿ.

 ه: أمجع طىل هذا مـ كحػظ طـف مـ أهؾ العؾؿ.ا قال ابً امليذر

  ٓ وإن كان كبقًرا: مل يؼطع سارقف إٓ أن يؽقن كائًؿا، أو مجـقًكا، أو أطجؿقًّا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (12/294.)إوسط (12/422 )الؿغـلاكظر:  (1)

(2) الؿغـل (12/422 )إوسط (12/294.) 



 522  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 ف طـد أهؾ العؾؿ.يؿقز بقـ سقده، وبقـ غقره يف الطاطة: فقؼطع سارق 

  وقال أبق يقسػ: ٓ يؼطع سارق العبد، وإن كان صغقًرا: ٕنَّ مـ ٓ يؼطع

 بسرقتف كبقًرا ٓ يؼطع بسرقتف صغقًرا كالحر.

ًٓ مؿؾقًكا تبؾغ ققؿتف كصاًبا: فقجب الؼطع  وأجاب الجؿفقر بلكف سرق ما

وفارق الؽبقر: طؾقف كسائر الحققاكات، وفارق الحر: ٕكف لقس بؿاٍل، وٓ مؿؾقك، 

ٕنَّ الؽبقر ٓ يسرق، وإكؿا يخدع بشلء إٓ أْن يؽقن يف حال زوال طؼؾف بـقم أو 

جـقن: فتصح سرقتف.
(1)

 

 داسس ايعاض١ٜ ٌٖ تكطع ٜسٙ؟ ص:17ط َػأي١

  ذهب إسحاق، وأمحد يف رواية إىل أكف تؼطع يده: لحديث طائشة  الذي

 يف الباب يف رواية مسؾؿ.

 طدم الؼطع: ٕنَّ ذلؽ لقست بسرقة،  وذهب الجؿفقر، وأمحد يف رواية إىل

 وإكؿا هل خقاكة، والخائـ ٓ تؼطع يده كؿا سقليت يف الحديث.

: وكاكت امرأًة تستعقر الؿتاع، وأجاب الجؿفقر طـ حديث طائشة 

 فتجحده. أهنا ذكرت ذلؽ طىل سبقؾ القصػ والتعريػ، ٓ أنَّ ذلؽ سبب الؼطع.

إن قريًشا أمهفؿ »ة ققلف يف الحديث: ومؿا يدل طىل أنَّ سبب الؼطع هق السرق

إكام هؾؽ مـ كان قبؾؽؿ أهنؿ كاكقا إذا »، وققلف: «شلن الؿخزومقة التل سرقت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الؿغـل (12/422 )إوسط (12/294.) 
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 .«لق أن فاصؿة بـت َمؿد سرقت: لؼطعت يدها»، وققلف: «سرق فقفؿ الشريػ...

.ًانصحيح قٌل اجلًيٌز
(1)

 

 داسس ايٛزٜع١. ص:18ط َػأي١

ا َجاِحُد اْلَقدِيَعِة َوَغقِْرَها َفلَ  (12/417- :)الؿغـليف   قال ابً قدامة مَّ

ََماَكاِت، َفاَل َكْعَؾُؿ َأَحًدا َيُؼقُل بُِقُجقِب اْلَؼْطِع َطَؾقْفِ  ْٕ ـْ ا
 ه.امِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (12/318.)إوسط (12/416-417 )الؿغـلاكظر:  (1)



 524  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
ـْ َجابٍِر  (0121) ـِ الـَّبِلِّ  َوَط ـٍ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَط َٓ َُمَْتؾِسٍ  ،َلْقَس َطَؾك َخائِ َٓ َو ، َو

َتِفٍب َقْطٌع  ـْ ـُ ِحبَّاَن.«ُم َحُف التِّْرمِِذي  َواْب . َرَواُه َأْحَؿُد َوإَْرَبَعُة، َوَصحَّ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 ٌٖ ع٢ً اـا٥ٔ، ٚاملدتًؼ، ٚاملٓتٗب قطع؟ ص:1ط َػأي١

ـٍ لف: فقخقكف ويلخذه،  اخلائو: هق الذي يلخذ الؿال مـ صاحب لف ممتؿ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، والترمذي4393( )4392( )4391(، وأبقداود )3/385. أخرجف أمحد )قشٝض يػريٙ (1)

(، مـ صريؼ ابـ جريج 4457(، وابـ حبان )2591(، وابـ ماجف )8/89(، والـسائل )1448)

طـ أبل الزبقر طـ جابر بف. وابـ جريج مل يسؿع هذا الحديث مـ أبل الزبقر، كص طىل ذلؽ أمحد 

والـسائل (، 1/455)ٓبـ أبل حاتؿ  العؾؾ، وأبقحاتؿ وأبقزرطة كؿا يف ســ أبل داودكؿا يف 

 (، قالقا: وإكؿا سؿعف مـ ياسقـ الزيات. 8/89)

، وكالم همٓء الحػاظ مؼدم طىل لسان الؿقزانوياسقـ بـ معاذ الزيات متروك كؿا يف  ُ: قهد

(، فالتصريح وَهؿ 7463) الؽبرىوالـسائل يف (، 18844)التصريح بالتحديث طـد طبدالرزاق 

  (8/89 .)لصغرىاكؿا أشار إىل ذلؽ الـسائل طؼب الحديث وكذلؽ يف 

(، مـ صريؼ سػقان الثقري طـ أبل الزبقر 4458(، وابـ حبان )7461وقد أخرجف الـسائل )

طـ جابر. قال الـسائل طؼبف: مل يسؿعف سػقان مـ أبل الزبقر، ثؿ ساق بنسـاده طـ سػقان طـ ابـ 

 جريج طـ أبل الزبقر. فعادت رواية سػقان إىل ابـ جريج. 

 (، مـ صريؼ الؿغقرة بـ مسؾؿ طـ أبل الزبقر طـ جابر بف. 7468) لؽبرىاوأخرجف الـسائل يف 

 وقال: الؿغقرة بـ مسؾؿ لقس بالؼقي يف أبل الزبقر وطـده غقر حديث مـؽر.

(، وضاهر إسـاده الصحة، 513) إوسطأخرجف الطبراين يف  َلٌ شايد مو حدِث أنس:

 ولػظف كؾػظ حديث جابر. 

فؼط، أخرجف  «لقس طؾك الؿختؾس قطع»بؾػظ:  محو بو عُف:َلٌ شايد مو حدِث عبدالس

 (، وإسـاده صحقح. 2592ابـ ماجف )

ففاتان الطريؼان مع حديث جابر مـ صريؼ الؿغقرة يؽقن هبا الحديث صحقًحا، والؿغقرة بـ 

 مسؾؿ يحتج بحديثف وٓ يـزل طـ درجة آحتجاج.
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 جاحد العارية والقديعة، ويشؿؾ الؿضارب إذا جحد صاحب الؿال.فقشؿؾ 

اسؿ فاطؾ مـ اختؾس الشلَء إذا اختطػف، فآختالس كقع مـ  واملختلط:

 الخطػ، ذلؽ أكف يستخػل يف ابتداء اختالس الشلء، ثؿ يؿر بف باكتفاء أمره.

 هق الذي يلخذ الؿال مـ صاحبف قفًرا. امليتَب:

طع طؾقفؿ طـد طامة أهؾ العؾؿ: ٕنَّ القاحد مـفؿ ٓ وهمٓء الؿذكقرون ٓ ق

 يعتبر سارًقا، ولحديث الباب.

وُكؼؾ طـ إياس بـ معاوية أكف قال بؼطع الؿختؾس: ٕكف يستخػل بلخذه، 

اء إمصار طىل خالفف: لؿا تؼدم.فقؽقن سارًقا، وأهؾ الػؼف والػتقى مـ طؾؿ
(1)

 

ُٜكطع ايطٖطاض؟ ص:2ط َػأي١  ٌٖ 

خذ الؿال مـ جقب الرجؾ، أو كؿف، أو مخبئف، أو طقبتف هق الذي يل ايطٖطاض:

 خػقًة.

  فعـ أمحد فقف روايتان: رواية بالؼطع: ٕكف يعتبر سارًقا. ورواية: ٓ يؼطع

 كالؿختؾس.

والؼقل بالؼطع مذهب الشافعل، وأهؾ الؿديـة، والثقري، وإوزاطل، وأبل 

 ثقر، وابـ الؿـذر.

ػقة مـ حرز مثؾف: ففل سرقة واضحة، : ٕكف أخذه خانصحيحهق  ًىرا انقٌل

واهلل أطؾؿ.
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.324، و12/322) إوسط (12/416 )الؿغـلاكظر:  (1)

 . (12/323)إوسط (8/269 )البقفؼل (12/448 )البقان (12/436 )الؿغـلاكظر:  (2)



 526  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
 إشا زخٌ ضدٌ زاض قّٛ ؾصبض ؾا٠ ثِ أخطز ؿُٗا؟ ص:3ط َػأي١

  ،قال صائػة مـ أهؾ العؾؿ: طؾقف الؼطع، وهق مذهب مالؽ، والثقري

 والشافعل، وأبل ثقر، وابـ الؿـذر. ٕهنا سرقة مـ حرز.

  ،وصار لحؿفا وقال أصحاب الرأي: ٓ قطع طؾقف: ٕكف ضؿـ ققؿتفا حقة

 .لف. وهذا ققل باصؾ

، واهلل أطؾؿ.انصحيح انقٌل األًلً
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) إوسط (12/325). 



 527 َباُب َسسِّ ايٖػِطَق١ٔ

 
ـِ َخِديٍج  (0122) ـْ َرافِِع ْب   َوَط

ِ
َٓ َقْطَع »َيُؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َسِؿْعت َرُسقَل اهلل

َٓ َكَثرٍ  فِل َثَؿرٍ  َو
(1)

َحُف َأْيًض « ـُ ِحبَّاَن.. َرَواُه الَؿْذُكقُروَن، َوَصحَّ ا التِّْرمِِذي  َواْب
(2)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 ايكطع مبا ُغِطم َٔ ايؿٛان٘، ٚايجُاض، َٚا ظايت يف ؾذطٖا. ص:1ط َػأي١

  مجفقر أهؾ العؾؿ طىل طدم الؼطع: لحديث الباب، وصح ذلؽ طـ ابـ طؿر

 كؿا يف ،مصـػ ابـ أبل شقبة (15/26.) 

  ،وابـ الؿـذر، فؼآ بالؼطع: ٕكف قد سرق كصاًبا مـ وخالػ يف ذلؽ أبق ثقر

 حرٍز: فقجب.

 مل يعتبر البستان حرًزا. وأجاب الجؿفقر بلحاديث الباب: فننَّ الـبل 

.ًانصحيح قٌل اجلًيٌز
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ار الـخؾ، وهق شحؿف الذي وسط الـخؾة. (1)  الؽثر: هق ُجؿَّ

(، والـسائل 1449(، والترمذي )4388(، وأبقداود )3/463. أخرجف أمحد )سػٔ يػريٙ (2)

(، وهق مـ صريؼ محؿد بـ يحقك بـ حبان 4466(، وابـ حبان )2593ـ ماجف )(، واب-8/87)

طـ رافع بـ خديج بف. وإسـاده ضعقػ: ٓكؼطاطف، فنن محؿد بـ يحقك مل يسؿع مـ رافع، وقد 

رواه بعضفؿ فذكر القاسطة، طـ طؿف واسع بـ حبان، وهل رواية غقر محػقضة، فؼد رواه مجع 

ثبت بنسـاد صحقح طـد الـسائل وغقره أكف قال: )طـ رجؾ مـ  كثقر بدون زيادة )طـ طؿف( بؾ

(. والحديث 25/153-157) تحؼقؼ الؿسـدققمف( ففذا يمكد آكؼطاع، واهلل أطؾؿ. واكظر: 

 حسـ بشاهده طـ طبداهلل بـ طؿرو بـ العاص أيت بعد ثالثةأحاديث. 

  (12/355.)إوسط (12/438 )الؿغـلاكظر:  (3)



 528  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
 ٌٖ ٜكطع يف غطق١ ايؿٛان٘، ٚاـهطٚات احملطٚظ٠؟ ص:2ط َػأي١

  مذهب الجؿفقر أكف يؼطع فقف: لحديث طبداهلل بـ طؿرو :«ج ومـ خر

.«بشلء مـف بعد أن يمويف الجريـ، فبؾغ ثؿـ الؿجـ: فعؾقف الؼطع
(1)

 

  ،صب الذي يتسارع إلقف الػساد وقال أبق حـقػة: ٓ قطع طىل سارق الطعام الرَّ

 .«ٓ قطع يف ثؿر، وٓ كثر»كالػقاكف، والطبائخ: لحديث: 

 .وُأجقب طـف بلكف مبقـ بحديث طبداهلل بـ طؿرو 

 يف يقمف، كالثريد، والؾحؿ: ٓ قطع فقف. وقال الثقري: ما يػسد 

.ًانصحيح قٌل اجلًيٌز
(2)

 

 َٔ غطم ؾ٦ٝا َٔ ايطٝٛض ناؿُاّ ٚايسداز؟ ص:3ط َػأي١

  ذهب مجاطة مـ أهؾ العؾؿ إىل أن فقفا الؼطع إذا أخذها مـ مراحفا، وبؾغ

 كصاب الؼطع، وهق ققل مالؽ، والشافعل، وأبل ثقر، وابـ الؿـذر.

 قطع، وهق ققل أمحد، وإسحاق،  وقال بعض أهؾ العؾؿ: لقس فقفا

بسـد فقف جابر  وأصحاب الرأي، وروي هذا الؼقل طـ طثؿان بـ طػان 

 الجعػل، وهق متروك.

إذا كان أخذها مـ حرز، واهلل أطؾؿ. انقٌل األًلهق  ًانصحيح
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1235برقؿ ) البؾقغيف  سقليت (1)

  (12/297.)إوسط (12/424-425 )الؿغـلاكظر:  (2)

(3) إوسط (12/352). 
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 َٔ غطم ؾ٦ّٝا َٔ املٛاؾٞ؟ ص:4ط َػأي١

 كصاب  مجفقر العؾؿاء طىل أكف يؼطع إذا سرقفا بعد أن آواها الؿراح، وبؾغ

 الؼطع. وهق ققل مالؽ، والشافعل، وأمحد، وأبل طبقد، وابـ الؿـذر.

  وقال أبق ثقر، وأصحاب الرأي: يؼطع فقفا، ولق أخذها مـ غقر مراحفا إذا

 كاكت يف حائط مغؾؼ، وكسر الباب.

لحـػقة فقفا شبفة يدرأ ، والصقرة التل ذكرها اًانصحيح قٌل اجلًيٌز

الحد. هبا
(1)

 

ّٝا؟َٔ غطم َكشّؿا  ص:5ط َػأي١  أٚ نتاّبا ؾطع

  ،قال مجاطة مـ أهؾ العؾؿ: فقف الؼطع إذا بؾغ الـصاب، وهق ققل الشافعل

 وأبل ثقر، وابـ الؼاسؿ الؿالؽل، وأبل يقسػ، وابـ الؿـذر.

  ،عر، وتعؼبف أبق يقسػ وقال: وقال أبق حـقػة: ٓ أقطع يف كتاب فقف الشِّ

يؼطع ما مل يؽـ فقف معصقة.
(2)

 

 َٔ غطم نًب قٝس؟ ص:6ط َػأي١

 الؿسللة متعؾؼة بجقاز بقعف: فؿـ قال: إكف يحرم بقعف: يؼقل: إكف ٓ يؼطع  هذه

. ومـ قال: إكف ٓ يحرم بقع كؾب الصقد: فقؼقل: إكف انصحيحهق فقف. وهذا الؼقل 

يؼطع بسرقتف إذا بؾغ الـصاب وسرق مـ حرز مثؾف.
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) إوسط (12/354.) 

(2) إوسط (12/356.) 

(3) إوسط (12/352.) 



 535  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
ـْ َأبِل ُأَمقََّة الَؿْخُزومِلِّ  (0123)   :َقاَل  َوَط

ِ
 بِؾِصٍّ َقدِ  ملسو هيلع هللا ىلص ُأتَِل َرُسقُل اهلل

 
ِ
 «َما إَخاُلَؽ َسَرْقت»: ملسو هيلع هللا ىلصاْطتََرَف اْطتَِراًفا، َوَلْؿ ُيقَجْد َمَعُف َمتَاٌع، َفَؼاَل َلُف َرُسقُل اهلل

ـِ َأْو َثاَلًثا، َفَلَمَر بِِف َفُؼطَِع، َوِجلَء بِفِ  َتقْ اهللَ  اْسَتْغِػرِ »َفَؼاَل:  َقاَل: َبَؾك َفَلَطاَد َطَؾقِْف َمرَّ

َأْخَرَجُف . َثاَلًثا «الؾُفؿَّ ُتْب َطَؾْقفِ »، َفَؼاَل: َأْستَْغِػُر اهلَل َوَأُتقُب إَلقِْف َفَؼاَل: «َوُتْب إَلْقفِ 

، َوِرَجاُلُف ثَِؼاٌت. َأُبقَداُود َوالؾَّْػُظ َلُف، َوَأْحَؿُد َوالـََّسائِل 
(1)

 

ـْ  (0124) ، َوَقاَل فِقِف: هُ اـَ عْ ، َفَساَقُف بِؿَ َحِديِث َأبِل ُهَرْيَرَة  َوَأْخَرَجُف الَحاكُِؿ مِ

َٓ َبلَْس بِنِْسـَادِِه.«ُثؿَّ اْحِسُؿقهُ  اْذَهُبقا بِِف َفاْقَطُعقهُ » اُر َأْيًضا، َوَقاَل:  . َوَأْخَرَجُف البَزَّ
(2)

 

 نيمن احلديث املسائل واألحكام املستفادة

 األَٛض اييت تجبت بٗا ايػطق١. ص:1ط َػأي١

 تثبت السرقة طـد أهؾ العؾؿ بالبقـة، أو اإلقرار.

  ا البقـة فقشترط فقفا أن يؽقكا رجؾقـ، مسؾؿقـ، حريـ، طدلقـ، سقاء فلمَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، ويف إسـاده 8/67(، والـسائل )5/293(، وأمحد )4385. أخرجف أبقداود )سػٔ يػريٙ (1)

 ذر مقىل أبل ذر وهق مجفقل. والحديث حسـ بشاهده الذي بعده. أبقالؿـ

 كشػ إستار(، والبزار كؿا يف 4/381. أخرجف الحاكؿ )سػٔ، زٕٚ ايعٜاز٠ املصنٛض٠ (2)

( مـ صريؼ الدراوردي طـ يزيد بـ خصقػة طـ محؿد بـ طبدالرمحـ بـ ثقبان طـ أبل 1565)

رواه الثؼات طـ يزيد طـ ابـ ثقبان مرساًل. رواه كذلؽ هريرة بف. وهذا إسـاد ضاهره الصحة، لؽـ 

 مصـػ طبدالرزاق(، وابـ جريج كؿا يف 244ٕبل داود ) الؿراسقؾالثقري كؿا يف 

  (2/258 .)غريب الحديث(، وإسؿاطقؾ بـ جعػر كؿا يف 18923)

 هرسالف. ا(: ورجح ابـ خزيؿة وابـ الؿديـل وغقر واحد إ4/124) التؾخقصقال الحافظ يف 

فالحديث مرسؾ، وهق حسـ بشاهده  (3/152 ،)ســفوأشار إىل ذلؽ الدارقطـل يف  ُ: قهد

 . «اذهبقا بف فاقطعقه، ثؿ احسؿقه»الذي قبؾف دون ققلف: 
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قًّا، وتؼدم يف )الشفادة يف الزكك( ذكر الخالف يف  كان السارق مسؾًؿا، أو ذِمِّ

 دم اشتراصفا.ط ًانصحيحاشتراط الحرية، 

: أمجع كؾ مـ كحػظ طـف مـ أهؾ العؾؿ طىل أن قطع  قال ابً امليذر

ان، مسؾؿان، ووصػا ما يقجب  السارق يجب إذا شفد بالسرقة شاهدان، ُحرَّ

 هالؼطع.ا

وققلف: )ووصػا ما يقجب الؼطع(، أي: بلن يصػا السرقة، والحرز، وجـس 

الـصاب، وقدره.
(1)

 

 ض ايؿٗاز٠؟إشا اختًـ ايؿاٖسإ يف بع ص:2ط َػأي١

إذا اختؾػ الشاهدان يف تعققـ وقت السرقة، أو مؽاهنا، أو الؿسروق: مل يؼطع 

 يف ققلفؿ مجقًعا. وبذلؽ قال الشافعل، وأمحد، وأبق ثقر وغقرهؿ.

  وإذا اختؾػ الشاهدان بالشلء القسقر، كؾقن الثقب، أو كقن الؿسروق

قل الشفادة، وهق ققل بؼرة، أو ثقًرا، أو ما أشبف ذلؽ، فؿذهب الشافعل طدم قب

 أبل ثقر، وابـ الؿـذر.

  ٓ ومذهب الحـابؾة، والحـػقة قبقل الشفادة: ٕنَّ التػاوت القسقر قد

يضبط.
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الؿغـل (12/463-464.) 

  (12/464-.)الؿغـلاكظر:  (2)
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 ثبٛت ايػطق١ باالعرتاف. ص:3ط َػأي١

 مجقع أهؾ العؾؿ يؼقلقن بثبقت السرقة بذلؽ، واختؾػقا هؾ يشترط التؽرار؟

 ؾة، وقال بف ابـ أبل فذهب مجاطٌة مـفؿ إىل اشتراط ذلؽ، وهق مذهب الحـاب

 لقىل، وابـ شبرمة، وأبق يقسػ، وُزفر.

مصـػ ابـ ، كؿا يف واستدلقا طىل ذلؽ بحديث الباب، وصحَّ طـ طظ 

(، أكف فعؾ ذلؽ، اطترف سارق 12/331(، وابـ الؿـذر )9/494) أبل شقبة

 طـده بذلؽ، فاكتفره، فاطترف ثاكقة، فلمر بف، فؼطع.

 تراط ذلؽ، وهق مذهب الؿالؽقة، والشافعقة، وذهب الجؿفقر إىل طدم اش

 والحـػقة.

واستدلقا طىل ذلؽ بؿا تؼدم ذكره يف آطتراف بالزكك، وقالقا: حديث الباب، 

لقس فقفؿا آشتراط، وإكؿا فقف أكف يستحب لإلمام أن يػعؾ كؿا  وأثر طظ 

قرار، وٓ خالف يف استحباب ذلؽ.يف التثبت يف اإل فعؾ رسقل اهلل 
(1)

 

 ٌٖ ٜؿرتط يف إقطاضٙ بايػطق١ سهٛض املػطٚم َٓ٘؟ ص:4ط َػأي١

  ،ذهب مجع مـ أهؾ العؾؿ إىل أكف ٓ يشترط، وهق ققل مالؽ، وابـ أبل لقىل

 وأبل ثقر، وابـ الؿـذر.

 .وذهب مجع مـ أهؾ العؾؿ إىل أكف يشترط، وهق ققل الشافعقة، والحـػقة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (12/331.)إوسط (12/464- )الؿغـلاكظر:  (1)
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ولقس هـالؽ دلقؾ طىل اشتراط ذلؽ.، ًانصحيح انقٌل األًل 
(1)

 

 ايطدٛع عٔ اإلقطاض ٌٖ ٜكبٌ؟ ص:5ط َػأي١

  ،مذهب الجؿفقر أكف يؼبؾ رجقطف، وٓ ُيؼام طؾقف الحد، ويغرم الؿسروق

، «ما إخالؽ سرقت»فال يؼبؾ رجقطف فقف. واستدلقا طىل ذلؽ بحديث الباب: 

ض لف لقرجع، وٕكف حد  هلل تعاىل، ثبت بآطتراف، فؼبؾ رجقطف طـف، كحد  طرَّ

درأ بالشبفات، ورجقطف طـف شبفة: وٕنَّ حجة الؼطع الزكك: وٕنَّ الحدود تُ 

 زالت قبؾ استقػائف: فسؼط، كؿا لق رجع الشفقد طـ الشفادة.

  َّوذهب ابـ أبل لقىل، وداود الظاهري إىل طدم قبقل رجقطف: ٕكف لق أقر

: مل ُيؼبؾ رجقطف طـف.ٔدمل بؼصا ص، أو حؼٍّ
(2)

 

 نٝؿ١ٝ قطع ٜس ايػاضم. ص:6ط َػأي١

جب طىل اإلمام أن يستخدم آلًة حادَّة يف قطع يد السارق، ذكر أهؾ العؾؿ أكف ي

وُتؼطع مـ الؽقع طـد مػصؾ الؽػ مع الساطد بضربة واحدة، وٓ يؼطعفا يف 

شدة حرٍّ وٓ برد حتك ٓ يتلثر السارق بذلؽ، وبعد الؼطع تحسؿ يد السارق يف 

 زيت مغظ حتك يستؿسؽ الدم، أو ما يؼقم مؼام ذلؽ.

ؾقؼ يده طىل طـؼف، وجاء يف ذلؽ حديث مرفقع مـ حديث قالقا: ويستحب تع

فعؾ ذلؽ، وهق حديث  ُفَضاَلة بـ طبقد أخرجف البقفؼل، وفقف أنَّ الـبل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) طإوس (12/287.) 

  (12/466.)الؿغـلاكظر:  (2)
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ضعقٌػ، يف إسـاده حجاج بـ أرصاة، وهق مدلس فقف ضعػ، ومل يصرح  

 .بالتحديث

أكف فعؾ ذلؽ. أخرجف ابـ أبل شقبة  وجاء طـ طظ بـ أبل صالب 

ـاده صحقح.(، وإس9/494)
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 البقفؼل (7/184 )سبؾ السالم (12/442 )الؿغـل (12/497 )البقاناكظر:  (1)

(8/275.) 
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ـِ َطْقٍف  (0125) ـِ ْب ْحَؿ ـْ َطبِْدالرَّ   َوَط

ِ
َٓ َيْغَرُم » :َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهلل

اِرُق  ـَ َأكَُّف ُمـَْؼطِعٌ «إَذا ُأقِقَؿ َطَؾْقِف الَحدُّ  السَّ  َوَقاَل أَُبقَحاتٍِؿ: ُهقَ ، . َرَواُه الـََّسائِّل َوَبقَّ

ُمـَْؽٌر.
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 ضز ايعني املػطٚق١. ص:1ط َػأي١

أما إن كاكت العقـ الؿسروقة باققًة مل تتؾػ: فقجب ردها لؿالؽفا: قطع 

 السارق، أو مل يؼطع، بال خالف.

 وأما إن كاكت قد تؾػت، أو استفؾؽت، فػقف خالف.

 ثؾفا، أو ققؿتفا، سقاء قطع، فذهب أكثر العؾؿاء إىل وجقب ردِّها لؿالؽفا بؿ

أو مل يؼطع: ٕكف حؼ  ٔدمل، فال يسؼط بنقامة الحد طؾقف، وٓ دلقؾ طىل سؼقصف 

 بذلؽ. 

واستدلقا بإدلة العامة يف وجقب رد الؿظامل إىل أهؾفا، وهذا ققل الحسـ، 

 والـخعل، ومحاد، والبتل، والؾقث، والشافعل، وأمحد، وإسحاق، ومالؽ وغقرهؿ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، مـ صريؼ الؿسقر بـ إبراهقؿ طـ جده طبدالرمحـ بـ 8/93. أخرجف الـسائل )نعٝـ َٓهط (1)

 طقف بف. 

 هبت. اقال الـسائل طؼبف: هذا مرسؾ، ولقس بثا

(: هذا حديث مـؽر، ومسقر مل يؾؼ طبدالرمحـ، هق 1357لقلده ) العؾؾوقال أبقحاتؿ كؿا يف 

 همرسؾ أيًضا. ا

 والؿسقر بـ إبراهقؿ مجفقل.  ُ: قهد
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  اطٌة مـ أهؾ العؾؿ: إن قطع: فال يغرم.وهق ققل ابـ سقريـ، وططاء، وقال مج

والشعبل، ومؽحقل، ومالؽ يف الرجؾ الؿعسر. وقال بذلؽ الثقري، 

 حـقػة، وقآ: وإن غرم: فال قطع. وأبق

 .ًانصحيح قٌل اجلًيٌزواستدلقا بحديث الباب، وهق ضعقٌػ مـؽر، 

ؽ: ضؿـ ما كؼص وما أشبف ذلإن كاكت العقـ كاقصة بآستعؿال،  تهبٌّ:

مـفا طـد الجؿفقر.
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (12/454-.)الؿغـلاكظر:  (1)
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ـِ الَعاِص  (0126) ـِ َطْؿِرو ْب  ْب

ِ
ـْ َطبِْداهلل   َوَط

ِ
ـْ َرُسقِل اهلل ـِ  ملسو هيلع هللا ىلصَط ُف ُسئَِؾ َط َأكَّ

ـْ ذِي َحاَجةٍ »التَّْؿِر الُؿَعؾَِّؼ، َفَؼاَل:  ـْ َأَصاَب بِِػقِف ِم ـًَة َفََل َشْلَء  َم َغْقَر ُمتَِّخٍذ ُخْب

ُف بَْعَد َأْن  ـْ ـْ َخَرَج بَِشْلٍء ِم ـُْف َفَعَؾْقِف الَغَراَمُة َوالُعُؼقبَُة، َوَم ـْ َخَرَج بَِشْلٍء ِم َطَؾْقِف، َوَم

ِـّ َفَعَؾْقِف الَؼْطُع  ـَ الِؿَج ـَ َفَبَؾَغ َثَؿ ، . َأْخَرَجُف أَُبقَداُود وَ «ُيْمِوَيُف الَجرِي الـََّسائِل 

َحُف الَحاكُِؿ. َوَصحَّ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 عكٛب١ َٔ غطم َٔ ايجُاض املعًك١ يف ؾذطٖا. ص:1ط َػأي١

 ِمْثَؾْقِف، َفَعَؾْقِف َغَراَمةُ »دلَّ حديُث الباب أكف ٓ قطع يف ذلؽ، ويف الحديث: 

 .«َوالُعُؼقبَةُ 

 ث بلكف يغرم بؿثظ الؿسروق، فذهب أمحد، وإسحاق إىل إخذ بظاهر الحدي

الؿتؼدم يف تغريؿ حاصب  ويمدبف الحاكؿ، واطتؿد أمحد أيًضا بػعؾ طؿر 

 مِثَْؾل ققؿة الـاقة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، مـ صرق طـ 4/385(، والحاكؿ )86-8/85(، والـسائل )4395. أخرجف أبقداود )سػٔ (1)

 «فعؾقف غرامة مثؾقف والعؼقبة»عقب، طـ أبقف، طـ جده، ففق حديث حسـ، وطـدهؿ بـ ش طؿرو

ومـ سرق دون ذلؽ فعؾقف »: «فعؾقف الؼطع»والؾػظ لغقر الحاكؿ، وطـدهؿ زيادة بعد ققلف يف آخره 

 والؾػظ لغقر الحاكؿ.  «مثؾف»، وطـد الحاكؿ «غرامة مثؾقف والعؼقبة

فؼال: يدفعف اإلمجاع، بقـؿا قال ابـ  «غرامة مثؾقف»لف: ضعػ الطحاوي الحديث بسبب قق تهبٌّ:

طبدالبر: إكف مـسقخ ٓ كعؾؿ أحًدا مـ الػؼفاء قال بف إٓ ما جاء طـ طؿر يف رققؼ حاصب بـ أبل 

و  (19/212 ،)التؿفقده بؾتعة حقـ اكتحروا كاقة رجؾ مـ مزيـة، ورواية طـ اإلمام أمحد. ا

البدر الؿـقر (8/655 .) 
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   َػف وذهب الجؿفقر إىل أنَّ طؾقف غرامة الؿثؾ، وادَّطقا كسخ الحديث، وضعَّ

 الطحاوي مـ أجؾ مخالػتف لؿا هق معؾقم مـ الؿعاقبة بالؿثؾ.

 ﴾ڳ گ گ گ گ   ک ک ک ک﴿عاىل: واستدلقا بؼقلف ت

 .[126الـحؾ:] ﴾ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ﴿، وبؼقلف تعاىل: [194البؼرة:]

: لظاهر الحديث، وهق مخصص لمية الؿذكقرة تعزيًرا ًانصحيح انقٌل األًل

وتلديبًا.
(1)

 

 ٜؿرتط يف ايكطع إٔ تهٕٛ ايػطق١ َٔ ٔسطظ . ص:2ط َػأي١

 استدل أهؾ العؾؿ بحديث الباب طىل اشتراط الحرز.

، َوَهَذا َقْقُل َأْكثَِر أَْهِؾ اْلِعْؾؿِ  (12/426 :)الؿغـليف   بً قدامةقال ا

ـِ َطبِْد اْلَعِزيِز،  ، َوُطَؿَر ْب َؤلِلِّ  الد 
َْسَقدِ ْٕ ، َوَأبِل ا ْعبِلِّ َوَهَذا َمْذَهُب َطَطاٍء، َوالشَّ

، َوَمالٍِؽ، َوال ـِ دِيـَاٍر، َوالثَّْقِريِّ ، َوَطْؿِرو ْب ْهِريِّ ْأِي.َوالز  ، َوَأْصَحاِب الرَّ افِِعلِّ َٓ  شَّ َو

ـْ َطائَِشةَ  ًٓ ُحؽَِل َط َّٓ َقْق ـْ َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ ِخاَلَفُفْؿ، إ
ـْ َأَحٍد مِ َكْعَؾُؿ َط

(2)
 ، ـِ ، َواْلَحَس

ـْ َجَؿَع الْ  ، فِقَؿ ـْ اْلِحْرزِ ـَوالـََّخِعلِّ
ـْ َوطَ  َطَؾقِْف اْلَؼْطُع. :َؿتَاَع، َوَلْؿ َيْخُرْج بِِف مِ

ـِ مِثُْؾ َقْقِل اْلَجَؿاَطِة. َٓ  اْلَحَس َيَة  ْٔ َنَّ ا
ِ
َٓ ُيْعتَبَُر اْلِحْرُز: ٕ ـْ َداُود َأكَُّف  َوُحؽَِل َط

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) التؿفقد (23/312314، و )الؿغـل (12/438.) 

 ( مـ صريؼ طبد الرمحـ بـ الؼاسؿ، قال: بؾغ طائشة...9/479أخرجف ابـ أبل شقبة ) (2)

قال  ـ أحد مـ الصحابة.م لف سؿاع ، وقد ولد يف حقاة طائشة، ولقسثؼة وطبد الرمحـ بـ الؼاسؿ

ا الباب طـ أحد لف رواية طـ أحد مـ ٓ يثبت يف هذ» (12/315 :)إوسطابـ الؿـذر يف 

 . «شلء ملسو هيلع هللا ىلصأصحاب رسقل اهلل 
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ـْ ُكِؼَؾْت َطـُْف. َتْػِصقَؾ فِقَفا. ٌة َغقُْر َثابِتٍَة َطؿَّ  هاَوَهِذِه َأْقَقاٌل َشاذَّ

يث طبداهلل بـ طؿرو ثؿ كؼؾ طـ ابـ الؿـذر أكف كؼؾ اإلمجاع طىل ذلؽ. وحد

 .حجة الؿسللة، وهق مخصص لمية 

ا ـَفنِكَُّف لَ  :َواْلِحْرُز َما ُطدَّ ِحْرًزا فِل اْلُعْرِف  (12/427 :) قال ابً قدامة ؿَّ

ـْ َغقِْر َتـِْصقٍص َطَؾك َبقَاكِِف، ُطؾَِؿ أَكَُّف َردَّ َذلَِؽ إَلك َأْهِؾ 
ْرِع مِ َثبََت اْطتِبَاُرُه فِل الشَّ

ـْ ِجَفتِِف، َفقُْرَجُع إَلقِْف، َكَؿا َرَجْعـَا إَلقِْف فِل اْلعُ 
َّٓ مِ َٓ َصِريَؼ إَلك َمْعِرَفتِِف إ ُف  َكَّ

ِ
ْرِف: ٕ

ه.اَمْعِرَفِة اْلَؼبِْض َواْلُػْرَقِة فِل اْلبَقِْع َوَأْشبَاِه َذلَِؽ 
(1)

 

َاأ غااطم َاأ زاض ٖااٛ زاخًااٗا، ٚيهاأ َاأ سذااط٠ أخااط٣، ٚنااٌ         ص:3ط َػأي١

 ٘؟ٜػًل ع٢ً سذطت٘ باب

  ،قال بعض أهؾ العؾؿ: فقف الؼطع: ٕكف سرق مـ حرز مثؾف، وهق ققل مالؽ

 والشافعل، وأبل ثقر، ورواية طـ أبل حـقػة.

  وقال بعض أهؾ العؾؿ: ٓ يؼطع، وهق ققل أبل يقسػ، ومحؿد بـ

 الحسـ، وأبل حـقػة يف رواية.

. حال كقهنا محروزة، واهلل أطؾؿإذا سرق مـفا يف ًانقٌل األًل أقسب
(2)

 

 َٔ مجع املتاع يف ايبٝت، ٚاْهؿـ أَطٙ قبٌ إخطاد٘؟ ص:4ط َػأي١

  الذي طؾقف طامة أهؾ العؾؿ: أكف ٓ قطع طؾقف حتك يخرجف مـ البقت: فؾعؾف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (12/357.)إوسط( 362طـد ابـ الؼقؿ )ص الحدود والتعزيراتواكظر:  (1)

(2) إوسط (12/317.) 
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أن يتقب قبؾ إخراجف، وهذا ققل الشعبل، وططاء، والزهري، وطؿرو بـ ديـار،  

 وطؿر بـ طبد العزيز، ومالؽ، والشافعل، وأمحد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

  وكؼؾ ققل طـ الحسـ، والـخعل: أن طؾقف الؼطع. وكؼؾ طـفؿا خالفف طىل

ل ابـ الؿـذر: هق طـدي كاإلمجاع.ققل الجؿفقر. وقا
(1)

 

 إشا زخٌ ايبٝت ؾط٢َ باملتاع إىل ايططٜل ثِ خطز ٚأخصٙ. ص:5ط َػأي١

  ،طامة أهؾ العؾؿ طىل أن فقف الؼطع، وهق ققل الشافعل، وأبل ثقر، وأمحد

: ٕكف قد أخرجف مـ حرزه، وأخذه.ـذروأصحاب الرأي، وابـ الؿ
(2)

 

 إشا زخٌ ايساض ؾٓاٍٚ املتاع ضدًّا يف اـاضز ؾع٢ً َٔ ايكطع؟ ص:6ط َػأي١

  ،الجؿفقر طىل أن الؼطع طىل الذي أخرجف: ٕكف هق الذي هتؽ الحرز

 وأخذه مـ حرزه، وهق ققل مالؽ، والشافعل، وأبل ثقر، وابـ الؿـذر.

  .وقال أصحاب الرأي: ٓ قطع طىل أحدمها 

، وطىل إخر التعزير.نقٌل األًلاهق  ًانصحيح
(3)

 

 إشا ْكب ايبٝت، ٚأزخٌ ٜسٙ َٔ اـاضز; ؾأخص املتاع. ص:7ط َػأي١

  الجؿفقر طىل أن طؾقف الؼطع، وهق ققل مالؽ، والشافعل، وأبل ثقر، وأبل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) إوسط (12/358.) 

(2) إوسط (12/315.) 

(3) إوسط (12/315.) 
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 يقسػ، وابـ الؿـذر. ٕكف قد أخذ الؿتاع بخػقة مـ حرز مثؾف.

 يؼطع. وخالػ أبق حـقػة فؼال ٓ : 

.حيح قٌل اجلًيٌزًانص
(1)

 

إشا ْكااب ايبٝاات اثٓااإ ٚزخااٌ أسااسُٖا ؾأخااص املتاااع، ثااِ  ااالٙ        ص:8ط َػأي١

 مجّٝعا؟

  الصحقح يف هذا الؿسللة أن الؼطع طىل الذي دخؾ، وأخذ الؿتاع: ٕكف هق

الذي هتؽ الحرز، وباشر السرقة، وهذا ققل الجؿفقر، ومؼتضك ققل أبل 

.ًانصحيح انقٌل األًلحـقػة: أكف يؼطع كالمها، 
(2)

 

إشا زخاٌ ايبٝاات مجاعاا١، ٚمجعاٛا املتاااع ثااِ أخطدا٘ ٚاسااس َاآِٗ     ص:9ط َػأي١

 ؾع٢ً َٔ ايكطع؟

  ذهب مجاطة مـ أهؾ العؾؿ إىل أن الؼطع طىل الذي أخرجف مـفؿ، وهق ققل

 مالؽ يف رواية، والشافعل، وأبل ثقر، وابـ الؿـذر.

  وذهب مجاطة مـ أهؾ العؾؿ إىل أن الؼطع طؾقف مجقًعا، وهق ققل مالؽ يف

 ، والحـػقة.رواية

: ٕن الحدود تدرأ بالشبفات.أحٌطًانقٌل األًل أقسب، ً
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) إوسط (12/311.) 

(2) إوسط (12/311.) 

(3) إوسط (12/311.) 



 542  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
 إشا غطم باب بٝت َؿسّٚزا؟ ص:11ط َػأي١

  ،ذهب مجاطة مـ أهؾ العؾؿ إىل أكف يؼطع، وهق ققل ابـ الؼاسؿ، وأبل ثقر

 والشافعل، وابـ الؿـذر. ٕن ذلؽ هق حرز مثؾف

  .واهلل أطؾؿ، بًانقٌل األًل أقسوقال أصحاب الرأي: ٓ يؼطع: ٕكف ضاهر ،

هق أطظؿ مـ أخذ التؿر مـ الجريـ.و
(1)

 

 إشا غطم ثٝاّبا َٔ  اّ. ص:11ط َػأي١

  ،أكثر العؾؿاء طىل أكف إن كان طؾقفا حارس: فاستغػؾف وسرقفا أن طؾقف الؼطع

وهق ققل مالؽ، وأبل ثقر، وأمحد، وإسحاق، وابـ الؿـذر. وإن مل يؽـ طؾقفا 

 حارس فال قطع.

 مطؾًؼا. وقال الحـػقة: ٓ قطع يف ذلؽ 

، واهلل أطؾؿ.ًانقٌل األًل أقسب
(2)

 

 إشا غطم َٔ زاخٌ خ١ُٝ أٚ ؾػطاط. ص:12ط َػأي١

الذي طؾقف أهؾ العؾؿ: أكف يعتبر سرقة مـ حرز، وفقف الؼطع، وهق ققل 

، الثقري، وأبل ثقر، وأمحد، وإسحاق، والشافعل، وأصحاب الرأي، وابـ الؿـذر

وقال: وٓ أطؾؿ يف ذلؽ خالًفا.
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) إوسط (12/312.) 

(2) إوسط (12/313.) 

(3) إوسط (12/316.) 
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 ؾٌٗ ؾٝ٘ قطع؟ إشا غطم ؾػطاّطا ص:13ط َػأي١

  قال بعض أهؾ العؾؿ: فقف الؼطع، وهق ققل الشافعل، وأبل ثقر، وابـ

 الؿـذر.

  وقال الحـػقة: ٓ قطع يف ذلؽ، ومثؾف الجقالؼ طىل ضفر البعقر، والذي يظفر

أهنا كاكت مفجقرة: فال قطع فقفا، وإن كاكت مستعؿؾة، واستغػؾ صاحبفا ثؿ 

سرقفا: فػقفا الؼطع، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 إشا ازع٢ ايػاضم إٔ ضٖب املٓعٍ أَطٙ بسخٍٛ َٓعي٘. ص:14ط َػأي١

  أكثر العؾؿاء طىل طدم قبقل هذه الدطقى، وأكف يؼطع، وهق ققل مالؽ، وأبل

 ثقر، وأمحد، وإسحاق، واختاره ابـ الؿـذر.

  .لبعد الؽالم الؿذكقر: ًانقٌل األًل أقسبومذهب الحـػقة: أكف ٓ يؼطع :

يؼطع: ٕن الحدود تدرأ ؾ ما ذكر فال فنن وجد مـ قريـة الحال ما يحتؿ

بالشبفات.
(2)

 

 إشا غطم َٔ ايػاضم املتاع ايصٟ غطق٘، ؾُا اؿهِ؟ ص:15ط َػأي١

  .ذهب مجاطة مـ أهؾ العؾؿ إىل أكف يؼطع إول والثاين، وهؽذا إن تسؾسؾ

 وهق ققل مالؽ، وربقعة، وأبل ثقر، وابـ شبرمة، وإسحاق، وابـ الؿـذر.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) إوسط (12/316.) 

(2) إوسط (12/289.) 
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  فؼط، وهق ققل الثقري، ومعؿر،  وذهب آخرون إىل أن الؼطع لألول

 والحـػقة، وتققػ فقف أمحد

إن كان لؾثاين شبفة فال يؼام طؾقف الحد، كلن يعؾؿ  :قال أتٌ عثد اهلل غفس اهلل نو

وىل: ٕن الحدود تدرأ أكف مسروق: فقظـ أن ٓ حرمة لف بعد السرقة إ

بالشبفات.
(1)

 

 َٔ غطم َتاّعا َٔ ضدٌ عًٝ٘ ي٘ زٜٔ؟ ص:16ط َػأي١

 أهؾ العؾؿ إىل أكف لقس فقف قطع إذا كان الذي طؾقف الحؼ  ذهب مجاطة مـ

ماكًعا، أو مؿاصاًل، أو جاحًدا: ٕن لف يف ذلؽ شبفة كبقرة. ويف الصحقحقـ طـ 

أن تلخذ مـ مال أبل سػقان  ملسو هيلع هللا ىلص، أن امرأة أبل سػقان استلذكت الـبل طائشة 

الؼقل  ما تحتاجف لؾـػؼة بغقر طؾؿف: فلذن لفا بالؿعروف. ومؿـ قال هبذا

 الشعبل، وأبق ثقر، وأمحد، وابـ الؿـذر.

  وذهب آخرون مـ أهؾ العؾؿ إىل أن طؾقف الؼطع، وهق ققل ابـ الؼاسؿ

 صاحب مالؽ.

  وقال أصحاب الرأي: طؾقف الؼطع: إٓ أن يؼقل: أردت أن آخذه رهـًا، أو

 قصاًصا بحؼل. 

واهلل أطؾؿ. ،انقٌل األًلهق  ًانصحيح
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) إوسط (12/286.) 

(2) إوسط (12/288.) 
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 عاّ ايػ١ٓ.ايػطق١ يف اجملاع١ ٚ ص:17ط َػأي١

  مذهب أمحد، وإوزاطل طدم قطع مـ سرق يف الؿجاطة: لؿا ُكؼؾ طـ طؿر

أكف قال: ٓ قطع يف طذق، وٓ طام سـة. وهق مـ صريؼ: يحقك بـ أبل كثقر، طـ 

 طؿر، ومل يدركف: ففق مـؼطع.

  وجاء طـ طؿر أكف قال لحاصب طـد أن سرق غؾؿاكف كاقة رجؾ مـ ُمزيـة

م حاصبًا مثظ ققؿة واكتحروها: لقٓ أين  أضـ أكؽ تجقعفؿ: لؼطعتفؿ. ثؿ غرَّ

(، وغقره مـ صريؼ: يحقك 8/278الـاقة )ثؿاكؿائة درهؿ(، وهق طـد البقفؼل )

 بـ طبدالرمحـ بـ حاصب، طـ طؿر، ومل يسؿع مـف: ففق مـؼطع.ا

ـْ  (12/462-463 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة َوَهَذا َمْحُؿقٌل َطَؾك َم

َٓ َيِجُد َما َيْشتَِري بِفِ  َٓ َيِجدُ  َفنِنَّ َلُف ُشبَْفًة فِل َأْخِذ َما َيْلُكُؾُف، َأْو َما  :َما َيْشتَِريِف، َأْو 

 .َيْشتَِري بِِف َما َيْلُكُؾفُ 

ا اْلَقاِجُد لَِؿا َيْلُكُؾُف، َأْو اْلَقاِجُد لَِؿا َيْشتَِري بِِف َوَما َيْشتَِريفِ  قال: َؼْطُع، َفَعَؾقِْف الْ  :َفَلمَّ

ـِ اْلَغالِل. . َوإِْن َكاَن بِالثََّؿ افِِعلِّ  هاَذَكَرُه اْلَؼاِضل، َوُهَق َمْذَهُب الشَّ

ح الحافظ ابـ الؼقؿ طدم الؼطع يف ذلؽ، واطتبر ذلؽ ش بفة تؿـع ققام وقد رجَّ

الحد، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (15/27.)بـ أبل شقبةا (15/242 )طبدالرزاق( 373)ص الحدود والتعزيراتاكظر:  (1)
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ـِ ُأَمقََّة  (0127) ـْ َصْػَقاَن ْب ا َأَمَر بَِؼْطِع الَِّذي - َلفُ  َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ  َوَط َلـؿَّ

. َأْخَرَجُف َأْحَؿُد «َهَلَّ َكاَن َذلَِؽ َقْبَؾ َأْن َتْلتَِقـِل بِِف؟» :-َسَرَق ِرَداَءُه َفَشَػَع فِقفِ 

ـُ الَجاُرودِ َوالَحا َحُف اْب كُِؿ.َوإَْرَبَعُة، َوَصحَّ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 ٌٖ ٜؿرتط يف ايكطع َطايب١ املػطٚم َٓ٘ بايعني املػطٚق١؟ ص:1ط َػأي١

  اشترط ذلؽ الجؿفقر: ٕكف بعدم الؿطالبة يحتؿؾ أن يؽقن أهداها لف، أو

باطفا لف، أو لؾسارق فقفا شبفة، أو ما أشبف ذلؽ. واستدلقا طىل ذلؽ بحديث 

 الباب.

  رواية، وُحؽل رواية طـ مالؽ أكف ٓ يشترط ذلؽ، بؾ يؼطع وذهب أمحد يف

 وإن مل يطالب: ٕنَّ هذا مـ حؼقق اهلل.

، واهلل أطؾؿ.ًانصحيح قٌل اجلًيٌز
(2)

 

 إشا ًَو ايػاضم ايعني املػطٚق١ ببٝع، أٚ ٖب١، أٚ غري شيو؟ ص:2ط َػأي١

  مجفقر أهؾ العؾؿ طىل أكف إن كان ذلؽ قبؾ الرفع إىل الحاكؿ، والؿطالبة: فال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، والـسائل 4394وأبقداود )(، 6/466)( 3/451. أخرجف أمحد )سػٔ مبذُٛع ططق٘ (1)

(، مـ صرق يحسـ 4/385(، والحاكؿ )828(، وابـ الجارود )2595(، وابـ ماجف )8/69)

  (2317 .)اإلرواءبؿجؿقطفا، واهلل أطؾؿ. واكظر: 

 الحديث مل يخرجف الترمذي.  تهبٌّ:

  (12/452.)الؿغـل( -372)ص الحدود والتعزيراتاكظر:  (2)
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 طع طؾقف، وإن كان بعد ذلؽ، فػقف الؼطع: لحديث صػقان.ق

 .وقال أبق حـقػة: ٓ قطع يف ذلؽ مطؾًؼا: ٕنَّ الشروط ُيعتبر دوامفا 

وأجاب الجؿفقر بلنَّ الؿطالبة شرط الحؽؿ ٓ شرط الؼطع: بدلقؾ أكف لق 

يسؼط الؼطع، وقد زالت الؿطالبة. استرد العقـ مل
(1)

 

 اؿس؟ سهِ ايؿؿاع١ يف عسّ إقا١َ ص:3ط َػأي١

أما بعد الرفع إىل الحاكؿ فال يجقز: لحديث أسامة يف أول الباب، ولحديث 

مـ حالت شػاطتف دون حد »قال:  ( أنَّ الـبل 3597ابـ طؿر طـد أبل داود )

 ، وأمجعقا طؾقف.«مـ حدود اهلل: فؼد ضادَّ اهلل

 وأما قبؾ ذلؽ فتجقز الشػاطة فقف والعػق: لحديث صػقان.

، وفسادٍ: فال أحب أن يشػع لف أحد.وقال مالؽ: مـ طُ  ِرف بَِشرٍّ
(2)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (12/452.)الؿغـلاكظر:  (1)

  (12/467.)الؿغـلاكظر:  (2)
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ـْ َجابٍِر  (0128) َفَؼاُلقا:  «اْقُتُؾقهُ »َفَؼاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل ِجلَء بَِساِرٍق إَلك الـَّبِلِّ  َوَط

، َقاَل 
ِ
 «اْقُتُؾقهُ »قََة، َفَؼاَل: َفُؼطَِع، ُثؿَّ ِجلَء بِِف الثَّاكِ  «اْقَطُعقهُ » :إكََّؿا َسَرَق َيا َرُسقَل اهلل

ابَِعَة َكَذلَِؽ، ُثؿَّ ِجلءَ   بِفِ  َفَذَكَر مِثَْؾُف، ُثؿَّ ِجلَء بِِف الثَّالِثََة، َفَذَكَر مِثَْؾُف، ُثؿَّ ِجلَء بِِف الرَّ

. أَْخَرَجُف أَُبقَداُود َوالـََّسائِل  َواْستَـَْؽَرُه.«اْقُتُؾقهُ »الَخامَِسَة َفَؼاَل: 
(1)

 

ـِ َحاصٍِب َكْحَقُه. َوَأْخرَ  (0131) ـْ َحِديِث الَحاِرِث ْب
افِِعل  َأنَّ َج مِ َوَذَكَر الشَّ

الَؼتَْؾ فِل الَخامَِسِة َمـُْسقٌخ.
(2)

 

 نياملسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 إشا تهطضت َٔ ايطدٌ ايػطق١؟ ص:1ط َػأي١

ا يف أول السرقة: فُتؼطع يده القؿـك مـ مػصؾ الؽػ، وهق الؽقع، وٓ  أمَّ

يف ذلؽ بقـ أهؾ العؾؿ، كؿا ذكر ذلؽ ابـ قدامة، وابـ كثقر رمحة اهلل خالف 

، وٓ مخالػ طؾقفؿا: ٕنَّ هذا هق القارد طـ الصحابة، ُكؼؾ طـ طؿر، وطظ 

 لفؿا مـ الصحابة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، ويف إسـاده مصعب بـ ثابت 91-8/95(، والـسائل )4415. أخرجف أبقداود )نعٝـ َٓهط (1)

مصعب بـ ثابت لقس قال الـسائل طؼب الحديث: هذا حديث مـؽر، وابـ طبداهلل بـ الزبقر. 

 بالؼقي يف الحديث، واهلل تعاىل أطؾؿ. 

(، ويف إسـاده يقسػ بـ سعد 4/382(، وكذلؽ الحاكؿ )95-8/89. أخرجف الـسائل )َٓهط (2)

مقزان الجؿحل، قال ابـ معقـ: ثؼة. والترمذي قال: مجفقل. وأكؽر طؾقف هذا الحديث كؿا يف 

(، : مـؽر. قال ابـ طبدالبر: حديث الؼتؾ يف 4/382) التؾخقص. وقال الذهبل يف آطتدال

 الخامسة مـؽر ٓ أصؾ لف.
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  وإذا سرق ثاكقًا فالجؿفقر طىل قطع رجؾف القسرى، وحجتفؿ يف ذلؽ أن هذا

 .هق الثابت طـ أبل بؽر، وطؿر، وطظ 

إذا سرق: فاقطعقا يده، ثؿ إن سرق: فاقطعقا »وجاء يف ذلؽ حديث مرفقٌع: 

، ويف إسـاده: (، مـ حديث أبل هريرة 3/181، أخرجف الدارقطـل )«رجؾف

 القاقدي، وهق كذاب.

  وُحؽل طـ ططاء، وربقعة، وداود أكف يف الثاكقة تؼطع يده القسرى: لؼقلف

 .﴾ٿ  ٺ﴿تعاىل: 

ـْ َأْهِؾ َوَهذَ :  قال ابً قدامة
َْمَصاِر مِ ْٕ ا ُشُذوٌذ ُيَخالُِػ َقْقَل َجَؿاَطِة ُفَؼَفاِء ا

ـْ َبْعَدُهْؿ، َوُهَق َقْقُل َأبِل َبْؽرٍ  ، َوَم ـَ َحاَبِة َوالتَّابِِعق ـْ الصَّ
ََثِر، مِ ْٕ  ،اْلِػْؼِف َوا

 . َوُطَؿَر 

ُت َمـَْػَعَة اْلِجـِْس، َفاَل  قال: َنَّ َقْطَع َيَدْيِف ُيَػقِّ
ِ
َٓ َوٕ  َتبَْؼك َلُف َيٌد َيْلُكُؾ بَِفا، َو

َٓ َيْدَفعُ  َٓ َيْستَطِقُب، َو ُل، َو ـْ َكْػِسِف، َفقَِصقُر َكاْلَفالِِؽ  َيتََقضَّ ْجِؾ  :َط َفَؽاَن َقْطُع الرِّ

َٓ َيْشتَِؿُؾ َطَؾك َهِذِه الَؿْػَسَدةِ َأْوَلك  .الَِّذي 

َيةُ  قال: ْٔ ا ا َٓ ُتْؼَطُع ُؿَراُد بَِفا قَ ـَفالْ  :َوَأمَّ ْطُع َيِد ُكؾِّ َواِحٍد مِـُْفَؿا: بَِدلِقِؾ َأكَُّف 

ُوَلكـاْلقََداِن فِل الْ  ْٕ ةِ ا  ه.اَؿرَّ

ح الشقكاين أكف ٓ تؼطع إٓ يده القؿـك فؼط، وما  قضك بف الصحابة ورجَّ
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أصح، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

ـْ  (12/441 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة ْجُؾ مِ َمْػِصِؾ  َوُتْؼَطُع الرِّ

ـْ  َوَكاَن َطؾِل  ، اْلَؽْعِب فِل َقْقِل َأْكثَِر أَْهِؾ اْلِعْؾِؿ، َوَفَعَؾ َذلَِؽ ُطَؿُر 
َيْؼَطُع مِ

َراِك، َوَيَدُع َلُف َطِؼبًا َيْؿِشل َطَؾقَْفا. ـْ َمْعِؼِد الشِّ
كِْصِػ اْلَؼَدِم مِ

(2)
 َوُهَق َقْقُل َأبِل َثْقٍر. 

ـِ الْ َوَلـَا َأكَُّف َأَحُد ا ِرَقةِ ـْلُعْضَقْي ـِ فِل السَّ ـْ الْ  :َؿْؼُطقَطقْ
 هاَؿْػِصِؾ َكاْلقَِد.ـَفُقْؼَطُع مِ

  وإن طاد فسرق ثالثة: فذهب مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ إىل أكف يحبس، وٓ يؼطع

، وقال بذلؽ الحسـ، مـف شلء آخر، ثبت ذلؽ طـ طظ بـ أبل صالب 

قري، وأمحد يف رواية، وأصحاب والشعبل، والـخعل، والزهري، ومحاد، والث

 الرأي، وهق الؿعتؿد يف مذهب الحـابؾة.

  وذهب بعضفؿ إىل أكف تؼطع يف الثالثة يده القسرى: فنن طاد: ُقطعت رجؾف

ر وُيحبس، َوُكِؼؾ طـ أبل بؽر، وطؿر  أهنؿا قطعا  القؿـك، ويف الخامسة ُيَعزَّ

عل، وأبل ثقر، وأمحد يف يد أقطع القد والرجؾ، وهق ققل قتادة، ومالؽ، والشاف

ســ ، والؿصـػ، يف رواية، وابـ الؿـذر، وإثر طـ أبل بؽر وطؿر 

 ، وهق ثابت طـفؿا.البقفؼل

  وذهب أبق مصعب الؿالؽل إىل الؼتؾ يف الخامسة، وُحؽل طـ طؿر بـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ابـ أبل شقبة (4/363 ،)السقؾ (8/274-275 )البقفؼل (12/445- )الؿغـلاكظر:  (1)

(9/559- ،)مصـػ طبدالرزاق (15/185- )إوسط (12/336.) 

ابـ لف أربع صرق يحسـ هبا. اكظر  ر طظ مـ صريؼ طؽرمة طـف، وهق مـؼطع، وأث أثر طؿر  (2)

  (15/185.)طبدالرزاق(، و15/29) أبل شقبة
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طبدالعزيز وهق ققل غقر صحقح، والحديث القارد ضعقٌػ مـؽٌر، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 ػطق١ قبٌ ايكطع؟إٕ تهطضت اي ص:2ط َػأي١

  ،طامة أهؾ العؾؿ طىل أنَّ الؼطع لقده القؿـك يجزئ طـ السرقات الؿتعددة

وتتداخؾ حدودها: ٕكف حد  مـ حدود اهلل تعاىل، فنذا اجتؿعت أسبابف تداخؾ 

 كحد الزكك. 

(: أمجع كؾ مـ كحػظ طـف مـ 12/332) إوسطيف   قال ابً امليذر

ت إذا قدم إىل الحاكؿ يف آخر السرقات أن قطع يده أهؾ العؾؿ طىل أن السارق مرا

 يجزئ مـ ذلؽ كؾف. 

  ٓ وذكر الؼاضل رواية: أكَّف إذا سرق مـ مجاطة، وجاءوا متػرققـ أهنا

 تتداخؾ، ولعؾف يؼقس ذلؽ طىل حد الؼذف.

، وما ذكره الؼاضل مخالػ لؿا ذكره ابـ الؿـذر مـ ًانصحيح انقٌل األًل

.اإلمجاع
(2)

 

 طع، ثِ غطم َط٠ أخط٣ َٔ املهإ األٍٚ؟إٕ غطم، ؾك ص:3ط َػأي١

ًٓ يف  يؼطع بالسرقة الثاكقة طـد أهؾ العؾؿ، حتك ولق سرق العقـ الؿسروقة أو

.خالًفا ٕبل حـقػة، واهلل أطؾؿ مذهب الشافعقة والحـابؾة، وأبل ثقر، وابـ الؿـذر
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحدود  (15/184- )طبدالرزاق (8/272- )البقفؼل (12/446 )الؿغـلاكظر:  (1)

 . (12/336)إوسط (9/559- )ابـ أبل شقبة(، -451)ص والتعزيرات

  (12/443.)الؿغـلواكظر:  (2)

  (12/292.)إوسط (12/443 )الؿغـلاكظر:  (3)
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 َٔ غطم ٚي٘ مي٢ٓ، ؾكطعت يف قكام، أٚ تعسٟ، أٚ أن١ً؟ ص:4ط َػأي١

  ٓشلء طىل العادي إٓ إدب، وهبذا يؼقل أصحاب يسؼط الؼطع، و

 الؿذاهب إربعة.

  :وقال قتادة: يؼتص مـ الؼاصع، وتؼطع رجؾ السارق. وهذا غقر صحقح

فننَّ يد السارق ذهبت، والؼاصع قطع طضًقا غقر معصقم.
(1)

 

 إشا قطع اؾٖصاش ايٝػط٣ بسٍ اي٢ُٓٝ؟ ص:5ط َػأي١

اُذ َيَساَرُه َوإِْن  (12/445 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة َسَرَق َفَؼَطَع اْلَجذَّ

ََدُب. َوبَِفَذا َقاَل َقتَاَدُة،  ْٕ َّٓ ا َٓ َشْلَء َطَؾك اْلَؼاصِِع إ ـْ َيِؿقـِِف، َأْجَزأَْت، َو ًٓ َط َبَد

اِرِق ُيْػِضل إَلك َتْػِقيِت  َنَّ َقْطَع ُيْؿـَك السَّ
ِ
ْأِي. َوَذلَِؽ ٕ ، َوَأْصَحاُب الرَّ ْعبِل  َوالشَّ

َيَدْيِف بَِسِرَقٍة َواِحَدةٍ، َفاَل ُيْشَرُع، َوإَِذا اْكتََػك َقْطُع َيِؿقـِِف، َحَصَؾ  عِ َػَعِة اْلِجـِْس، َوَقطْ َمـْ 

ـْ اْلَؼْطِع اْلَقاِجِب، َفاَل َيِجُب َطَؾك َفاِطؾِِف قَِصاٌص.   َقْطُع َيَساِرِه ُمْجِزًئا َط

افِِعلِّ فِقَؿا إَذا َلْؿ َوَقاَل َأْصَحاُبـَا: فِل ُوُجقِب َقْطِع َيِؿق اِرِق َوْجَفاِن. َولِؾشَّ ـِ السَّ

ـُ  َٓ ُتْؼَطُع َيِؿق ِن: َأَحُدُهَؿا:  َٓ ّـَ َأنَّ َقْطَعَفا ُيْجِزُئ َقْق َيْعَؾْؿ اْلَؼاصُِع َكْقَكَفا َيَساًرا، َأْو َض

َٓ ُتْؼَطَع َيَداُه بَِسِرَقٍة َواِحَدةٍ. َوالثَّاكِل: ُتؼْ  اِرِق، َكْل  َطُع، َكَؿا َلْق ُقطَِعْت ُيْسَراُه السَّ

  قَِصاًصا.

ا الَؼاصُِع ف ـْ  ،اتََّػَؼ َأْصَحاُبـَاَفلمَّ
ـْ َغقِْر اْختِقَاٍر مِ افِِعل  َطَؾك َأكَُّف إْن َقَطَعَفا َط َوالشَّ

اِرُق أَْخَرَجَفا َدْهَشةً  اِرِق، َأْو َكاَن السَّ َوَقَطَعَفا اْلَؼاصُِع أَْو َضـًّا مِـُْف َأكََّفا ُتْجِزُئ،  ،السَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (12/444-445.)الؿغـلاكظر:  (1)
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َٓ ُتْجِزُئ  َفَعَؾقِْف اْلِؼَصاُص، َوإِْن َلْؿ َيْعَؾْؿ َأكََّفا ُيْسَراُه، َأْو  :َطالًِؿا بَِلكََّفا ُيْسَراُه، َوَأكََّفا 

ّـَ َأكََّفا ُمْجِزَئةٌ    َفَعَؾقِْف دَِيُتَفا. :َض

اِرُق َأْخَرَجَفا ُمْختَاًرا َطالًِؿا بِ  َكَُّف َوإِْن َكاَن السَّ
ِ
، َفاَل َشْلَء َطَؾك اْلَؼاصِِع: ٕ ـِ َْمَرْي ْٕ ا

اِرِق. َن فِل َقْطِعَفا َفَلْشبََف َغقَْر السَّ
، َواْلُؿْختَاُر ِطـَْدَكا َما َذَكْرَكاهُ  َأذِ ًٓ هاَأْطَؾُؿ. َوَاهلل أو

(1)
 

 َٔ غطم، ٚال مي٢ٓ ي٘؟ ص:6ط َػأي١

حؽؿف حؽؿ مـ قطعت يؿقـف ثؿ سرق مرة أخرى.
(2)

 

 ٝٓ٘ ؾاٖاال٤َ؟َٔ غطم ٚناْت مي ص:7ط َػأي١

 :يف الؿسللة روايتان طـ أمحد 

ا ٓ  إحداينا: تؼطع رجؾف القسرى: ٕنَّ الشالء ٓ كػع فقفا: فلشبفت كػًّ

 أصابع فقفا، وهذا ققل مالؽ.

ُتؼطع يده إن كاكت تـحسؿ كالصحقحة، ويرقل الدم، وهذا ققل َالثانّة: 

الشافعل.
(3)

 

 َٔ َغَطَم ٚيٝؼ ي٘ أقابع يف ميٓاٙ؟ ص:8ط َػأي١

 جفان لؾحـابؾة:فقف و

  مـفؿ مـ قال: تؼطع: ٕنَّ الراحة بعض ما يؼطع يف السرقة، فنذا كان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (12/497-.)البقان (12/445 )الؿغـلاكظر:  (1)

(2) الؿغـل (12/444.) 

  (2/214. )الػقاكف الدواين (12/444) الؿغـلاكظر:  (3)
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، انقٌل أزجح ًىرامقجقًدا: قطع، كؿا لق ذهبت الخـصر، أو البـصر، 

 أطؾؿ. واهلل

 .ومـفؿ مـ قال: ٓ تؼطع، وتؼطع الرجؾ: ٕنَّ الؽػ ٓ تجب فقف دية القد 

بؼقت لفا مـافع: فإوىل قطعفا  وأما إن كان بعض إصابع مقجقدة بحقث

طـدهؿ: ٕنَّ كػعفا مل يذهب بالؽؾقة، قالف ابـ قدامة.
(1)

 

 ايػاضم َٔ ايعبٝس ٚاإلَا٤؟ ص:9ط َػأي١

  :ٺ ٺ﴿طامة أهؾ العؾؿ طىل أهنؿ يؼطعقن: لعؿقم أية 

. ابـ أبل شقبة، كؿا يف ، وثبت ذلؽ طـ ابـ طؿر ﴾ٿ  ٺ

 .انصحيحهق  ًىرا انقٌل

  وثبت طـ ابـ طباس،  كؿا يفابـ أبل شقبة  .أكف قال: ٓ قطع طؾقفؿا

َوُطؾَِّؾ ذلؽ بلكف حد  ٓ يؿؽـ تـصقػف: فؾؿ يجب يف حؼفؿا كالرجؿ، وٕكف حد، 

 فال يساوي العبُد فقف الحرَّ كسائر الحدود.

  وطؽس الجؿفقر الؼقاس، فؼالقا: حد  فال يتعطؾ يف حؼ العبد وإمة كسائر

نَّ حد الزاين ٓ يتعطؾ بتعطقؾف بخالف الؼطع: فننَّ الحدود، وفارق الرجؿ: فن

حدَّ السرقة يتعطؾ بتعطقؾف.
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الؿغـل (12/444.) 

  (15/237-.)طبدالرزاق (9/483-484 ،)ابـ أبل شقبة (12/455 ،)الؿغـلاكظر:  (2)
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 َفِصٌل ِفي ُقطَّاِع الطَِّسِيِل

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ  چ﴿إصؾ يف حؽؿفؿ ققلف تعاىل: 

 ک ک ڑ ڑ  ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ  ڍ ڍ

 .[33]الؿائدة: ﴾گ ک ک

 ثر العؾؿاء، وهق ققل وهذه أية تشؿؾ ُقطَّاع الطريؼ مـ الؿسؾؿقـ طـد أك

 ڻ ڻ﴿أصحاب الؿذاهب إربعة: ٕنَّ أية طامة، وٕنَّ يف ققلف تعاىل: 

دلقاًل طىل أهنا يف حؼ الؿسؾؿقـ: إذ أنَّ  [34]الؿائدة: ﴾ہ ہ ۀ  ۀ ڻ ڻ

 الؽػار تؼبؾ مـفؿ التقبة قبؾ الؼدرة طؾقفؿ وبعدها.

 طىل ذلؽ بلنَّ  وُكِؼؾ طـ الحسـ، وططاء أهنا كزلت يف الؿرتديـ، واستدل

 .اإلبؾ  سبب أية قصة الُعركققـ، وكاكقا ارتدوا طـ اإلسالم وقتؾقا الرطاة واستاققا

: لعؿقم أية، وإصؾ طؿقم الـص ٓ خصقص سببف.ًانقٌل األًل أصح
(1)

 

 نابط احملاضبني ايصٜٔ تؿًُِٗ اآل١ٜ ايػابك١. ص:1ط َػأي١

 اطتبر أهؾ العؾؿ لؾؿحاربقـ شروًصا، وهل:

 الخالء خارج الؿصر: فنن كان يف الؼرية، فؾؿ يعدهؿ أن يؽقن ذلؽ يف (1

 مجاطة مـ أهؾ العؾؿ محاربقـ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (12/473.)الؿغـلاكظر:  (1)
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   وهق ققل الثقري، وإسحاق، وأمحد يف رواية، وأبل حـقػة: ٕنَّ الذي يف

الؿصر والؼرية يؾحؼف الغقث غالبًا، فتذهب شقكة الؿعتديـ، ويؽقكقن 

 مختؾسقـ.

 وإن كان يف الؿصر، أو يف وقال مجاطة مـ أهؾ العؾؿ: هق قاصع حقث كان ،

الؼرية، وهق ققل إوزاطل، والؾقث، والشافعل، وأمحد يف رواية، وأبل يقسػ، 

وأبل ثقر: لعؿقم أية: وٕنَّ حصقل ذلؽ يف الؿصر يجعؾف أطظؿ خقًفا وأطظؿ 

 ضرًرا. وهق رواية طـ مالؽ.

 صريؼ،  وقال مالؽ: إن كان يبعد طـ الؼرية ثالثة أمقال فصاطًدا: ففؿ قطاع

 وإن كان أقؾ مـ ثالثة أمقال: فؾقسقا كذلؽ.

 ، واهلل أطؾؿ، وهق ترجقح شقخ اإلسالم.ًانصحيح انقٌل انثاَي

واشترط أهؾ العؾؿ أن يؽقن معفؿ سالح: فنن مل يؽـ معفؿ سالح: ففؿ  (2

غقر محاربقـ: ٕهنؿ ٓ يؿـعقن مـ يؼصدهؿ، قال ابـ قدامة: وٓ كعؾؿ يف هذا 

 خالًفا.

  بالعصل والحجارة: ففؿ محاربقن يف مذهب أمحد، والشافعل، وإن طرضقا

 وأبل ثقر.

 .وقال أبق حـقػة: لقسقا محاربقـ: ٕكف ٓ سالح معفؿ 

: ٕنَّ ذلؽ يف حؽؿ السالح، بؾ لق قطعقا الطريؼ بدون ًانصحيح انقٌل األًل
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سالح: لشؿؾفؿ الحؽؿ كذلؽ، وقد أشار إىل ذلؽ ابـ حزم.
(1)

 

ؿ أخذ الؿال مجاهرًة قفًرا، فلما إن أخذوه مختػقـ: ويشترط طـد أهؾ العؾ (3

اق، وإن اختطػقه وهربقا: ففؿ مختؾسقن، ومـتفبقن.  ففؿ ُسرَّ

ويشترط طـدهؿ أن يؽقن الؼطاع طـدهؿ مـعة، فؾق خرج القاحد وآثـان  (4

طىل آخر قافؾة، فاستؾبقا مـفا شقئًا: فؾقسقا بؿحاربقـ: ٕهنؿ ٓ يرجعقن إىل مـعة 

خرجقا طىل طدد يسقر، فؼفروهؿ: ففؿ قطاع صريؼ. وققة، وإن
(2)

 

 ٌٖ ايعكٛبات املصنٛض٠ يف اآل١ٜ يًتٜٓٛع، أٚ اـٝاض؟ ص:2ط َػأي١

  ذهب مجٌع مـ أهؾ العؾؿ إىل أنَّ العؼقبات لؾتـقيع، فؿـ َقتَؾ: ُقتِؾ، ومـ قتؾ

وأخذ الؿال: ُصؾِب، ومـ أخذ الؿال ومل يؼتؾ: ُقطع مـ خالف، وإن أخاف 

ي هذا الؼقل طـ ابـ طباس بنسـاد ضعقػ، وهق ققل قتادة، السبقؾ: ُكػل. ُرو

 وأبل مجؾز، ومحاد، والؾقث، والشافعل، وأمحد، وإسحاق.

: «ٓ حيؾ دم امرئ مسؾؿ إٓ بنحدى ثَلث»واستدلقا طىل ذلؽ بالحديث: 

 وٕكف رتب العؼقبات بإغؾظ: فدل طىل طدم إرادة التخققر.

 ؽ طىل الخقار، ويجتفد الحاكؿ يف فعؾ ما وذهب مجٌع مـ أهؾ العؾؿ إىل أنَّ ذل

يستحؼف الؼاصع مـ تؾؽ العؼقبات، وهذا ققل سعقد بـ الؿسقب، وططاء، ومجاهد، 

 والحسـ، والضحاك، والـخعل، وأبل الزكاد، وأبل ثقر، وداود، ومالؽ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (13/152.)الؿحىل (12/552 )البقان (12/475 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (12/552.)البقان (12/475 )الؿغـلاكظر:  (2)
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ح ذلؽ ابـ حزم، والشقكاين.﴾َأْو ﴿واستدلقا بالتخققر بأية بؼقلف    ، ورجَّ

، ولؽـ يـبغل أن أزجحالؼقل بالتخققر إىل الؼاضل  : غفس اهلل نوقال أتٌ عثد اهلل

يراطل الؼاضل ما تؼدم ذكره يف الؼقل إول، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 أسٛاٍ احملاضبني. ص:3ط َػأي١

أن َيؼتؾقا فؼط، ففمٓء ُيؼتؾقن طـد أهؾ العؾؿ، وُكؼؾ اإلمجاع  احلال األَىل:

 ف حد مـ حدود اهلل.طىل ذلؽ، ويتحتؿ قتؾف، وٓ يدخؾف طػق القيل: ٕك

 .وخالػ ابـ حزم، فؼال بالخقار، وإن قتؾقا، وهق ققل ضعقػ 

 أن يؼتؾقا ويلخذوا الؿال. احلال الثانّة:

 .فجؿفقر أهؾ العؾؿ طىل أهنؿ يصؾبقن مع الؼتؾ، وٓ يؼطعقن 

  وقال بعض الشافعقة، وأمحد يف رواية: يؼطعقن ويصؾبقن. وكؾفؿ يؼقلقن

 ذلؽ، ويتحتؿ الؼتؾ، وٓ يدخؾف العػق: لؿا تؼدم.بالؼتؾ، وُكؼؾ اإلمجاع طىل
(2)

 

 أن يلخذوا الؿال بدون قتؾ. احلال الثالثة:

ذكر أهؾ العؾؿ أهنا ُتؼطع يده القؿـك، ورجؾف القسرى، وهق معـك ققلف تعاىل: 

 ، ثؿ ُيحسؿان.﴾ک ڑ﴿

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 867)ص لسقؾا (2265 )الؿحىل (12/555 )البقان (12/476 )الؿغـلاكظر:  (1)

تػسقر ابـ جرير وابـ كثقر :مـ الؿائدة[، 33]آية/ابـ أبل شقبة (15/147.) 

  (2265.)الؿحىل (12/557 )البقان (12/475-477 )الؿغـلاكظر:  (2)
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َٓ يُ :  قال ابً قدامة ُف  ـَ َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ، فِل أَكَّ َٓ ِخاَلَف َبقْ ْؼَطُع مِـُْف َغقُْر َيٍد َو

ا  ْجِؾ، إمَّ ا إْن َكاَن َمْعُدوَم اْلقَِد َوالرِّ ، َفلَمَّ ـِ َوِرْجٍؾ، إَذا َكاَكْت َيَداُه َوِرْجاَلُه َصِحقَحتَقْ

َأْو قَِصاٍص، َأْو لَِؿَرٍض، َفُؿْؼتََضك َكاَلِم  ،َأْو َسِرَقةٍ  ،لَِؽْقكِِف َقْد ُقطَِع فِل َقْطِع َصِريٍؼ 

ْجَؾ اْلقُْسَرىاْلِخَرقِ  َأْو بِاْلَعْؽِس:  ،لِّ ُسُؼقُط اْلَؼْطِع َطـُْف، َسَقاٌء َكاَكْت اْلقََد اْلقُْؿـَك َوالرِّ

ا َمـَْػَعُة اْلبَْطشِ  َنَّ َقْطَع ِزَياَدةٍ َطَؾك َذلَِؽ َيْذَهُب بَِؿـَْػَعِة اْلِجـِْس، إمَّ
ِ
َأْو  ،َؿْشِل ـَأْو الْ  ،ٕ

اِرِق  ُب َأبِل َحـِقَػَة.َوَهَذا َمْذهَ ، كَِؾقِْفَؿا تِل َتْستَْقفِل َأْطَضاَء السَّ َواَيِة الَّ َوَطَؾك الرِّ

ـْ َأْطَضائِفِ 
َْرَبَعَة، ُيْؼَطُع َما َبِؼَل مِ ْٕ َفنِْن َكاَكْت َيُدُه اْلقُْؿـَك َمْؼُطقَطًة، ُقطَِعْت ِرْجُؾُف  :ا

ـِ  ، َوِرْجُؾُف اْلقُْسَرى َمْؼُطقَطًة، ُقطَِعْت اْلقُْسَرى َوْحَدَها، َوَلْق َكاَكْت َيَداُه َصِحقَحتَقْ

.، َوْجًفا َواِحًدا ُيْؿـَك َيَدْيِف، َوَلْؿ ُيْؼَطْع َغقُْر َذلَِؽ. افِِعلِّ َٓ َكْعَؾُؿ فِقِف  َوُهَق َمْذَهُب الشَّ َو

َكَُّف ُوِجَد فِل َمَحؾِّ اْلَحدِّ َما ُيْستَْقَفك، َفاْكُتِػَل بِاْستِقَػائِ 
ِ
 ه.افِ ِخاَلًفا: ٕ

  ،وذهب ابـ حزم إىل أنَّ الحد يف الؼطع، إما القد القؿـك مع الرجؾ القسرى

أو القد القسرى مع الرجؾ القؿـك، وكؾفؿا مجزئ، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

، وإكؿا يخقػقن السبقؾ بذلؽ. احلال السابعة: ًٓ  أن ٓ يؼتؾقا، وٓ يلخذوا ما

 فؿـفؿ مـ قال:  :الجؿفقر طىل أهنؿ يـػقن. واختؾػقا يف تػسقر الـػل

يشردون وٓ يتركقن يلوون إىل بؾٍد. وهذا ققل الحسـ، والزهري، ومجاطة مـ 

 الحـابؾة.

 .ومـفؿ مـ قال: يـػقفؿ إىل بؾد آخر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2265.)الؿحىل (12/554 )البقان (12/485- )الؿغـلاكظر:  (1)
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   وزاد بعضفؿ: ويحبس يف البؾد الذي يـػك إلقفا. وهق ققل مالؽ، وابـ

 سريج.

 ة.وقال بعضفؿ: يحبس حتك يحدث تقبة. وهق ققل الشافعل، وأبل حـقػ 

  وقال بعضفؿ: يطؾبفؿ اإلمام لقعاقبفؿ، أو يخرجقا مـ بالد الؿسؾؿقـ. وهق

 ققٌل لؾشافعل، ورواية طـ أمحد.

: وتـازع العؾؿاء يف كػل الؿحارب مـ إرض هؾ هق  قال شيخ اإلصالو

صرده بحقث ٓ يلوي يف بؾد، أو حبسف، أو بحسب ما يراه اإلمام مـ هذا وهذا؟ 

وايات، الثالثة أطدل وأحسـ: فننَّ كػقف بحقث ٓ يلوي يف فػل مذهب أمحد ثالث ر

بؾد ٓ يؿؽـ: لتػرق الرطقة واختالف مهؿفؿ، بؾ قد يؽقن بطرده يؼطع الطريؼ، 

وحبسف ٓ يؿؽـ: ٕكف يحتاج إىل ممكة، إىل صعام وشراب، وحارس، وٓ ريب أنَّ 

 الـػل أسفؾ إن أمؽـ.

ٓ يتضؿـ كػقف مـ  [33:]الؿائدة ﴾گ ک ک ک﴿ومعؾقم أن ققلف:  قال:

 همجقع إرض، وإكؿا هق كػقف مـ بقـ الـاس، وهذا حاصؾ بطرده وحبسف.ا

أن إمر راجع إىل اإلمام يف ذلؽ، وهذا هق  يرجح شقخ اإلسالم  ُ :قهد

، واهلل أطؾؿ.انري يظيس
(1)

 

 ٚقت ايكًب. ص:4ط َػأي١

  :قال بعض أهؾ العؾؿ: ُيؼتؾ، ثؿ ُيصؾب. وهق ققل الشافعل، وأمحد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (15/315.)الػتاوى (12/555 )البقان (12/482 )الؿغـلاكظر:  (1)
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 .«إذا قتؾتؿ فلحسـقا الؼتؾة» لحديث:

  وقال مجاطٌة: ُيصؾب، ثؿ ُيؼتؾ. وهق ققل إوزاطل، ومالؽ، والؾقث، وأبل

 حـقػة، وأبل يقسػ: ٕنَّ الصؾب فقف تعذيب، وٓ فائدة مـ كقكف بعد الؼتؾ.

  وطـد ابـ حزم، وبعض الظاهرية أكف ُيصؾب بدون قتؾ، وُيترك كذلؽ حتك

 يؿقت.

: ويـبغل أن يـظر يف هذا إىل الؿصؾحة، فنذا رأى  نيقال اإلماو ابً عثين

هالؼاضل أنَّ الؿصؾحة أن ُيصؾب قبؾ أن ُيؼتؾ فعؾ.ا
(1)

 

 َس٠ ايكًب. ص:5ط َػأي١

  إشفر طـد الحـابؾة أكف يصؾب حتك يشتفر أمره: ٕنَّ مـ الؿؼصقد يف ذلؽ

 الزجر، والردع.

 .ومذهب الشافعقة، والحـػقة الصؾب ثالثة أيام 

 ة: قدر ما يؼع طؾقف اسؿ الصؾب.وقال بعض الحـابؾ 

، واهلل أطؾؿ.ًانقٌل األًل أقسب
(2)

 

تؿام الحد، وقد فات إن مات قبؾ صؾبف مل يصؾب: ٕنَّ الصؾب مـ  تهبٌّ:

الحد بالؿقت.
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2264.)الؿحىل (6/232 )الشرح الؿؿتع (12/478 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (6/232.)الشرح الؿؿتع (12/478- )الؿغـلاكظر:  (2)

(3) الؿغـل (12/479.) 
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 ٌٖ ٜعترب ايتهاؾ  يف ايكتٌ يف سسِّ احملاضبني؟ ص:6ط َػأي١

  يف هذه الؿسللة ققٓن ٕهؾ العؾؿ، ومها روايتان طـ أمحد، ووجفان يف

ا والؿؼتقل طبًدا،  مذهب الشافعقة، ومعـك ذلؽ أنَّ الؿحارب ُيؼتؾ ولق كان ُحرًّ

قًّا، أو مستلمـًا.  أو كان مسؾًؿا والؿؼتقل ذِمِّ

ا، كؿا  قال شيخ اإلصالو : وإققى أكف ُيؼتؾ: ٕكف قتؾ لؾػساد العام َحدًّ

 هيؼطع إذا أخذ أمقالفؿ، كؿا يحبس بحؼققفؿ.ا

حزم أيًضا. ذا الؼقل ابـهواختار 
(1)

 

 إٕ َدَطَح احملاضُب ٚمل ٜكتٌ، ٚمل ٜأخص َااّل؟ ص:7ط َػأي١

  أما طىل الؼقل بلنَّ العؼقبات طىل التخققر: فقؽقن ذلؽ راجًعا إىل اجتفاد

 الحاكؿ، وأما طىل الؼقل بلهنا لؾتـقيع كؿا تؼدم، فؼالقا: يف ذلؽ الؼصاص.

 يف مذهب   وجفقـواختؾػقا هؾ الؼصاص متحتؿ، أم طىل اختقار القيل؟ طىل

أمحد، والشافعل.
(2)

  

 ٌٖ ٜؿرتط يف ايكطع ٖٗٓا إٔ ٜهْٛٛا أخصٚا َااّل بًؼ ايٓكاب؟ ص:8ط َػأي١

  ،اشترط ذلؽ بعض أهؾ العؾؿ: ققاًسا طىل السرقة، وهق مذهب أمحد

 والشافعل، وأصحاب الرأي.

  ،ومل يشترط ذلؽ بعض أهؾ العؾؿ: لعدم وجقد كص طىل التؼققد الؿذكقر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2263.)الؿحىل (28/311 )الػتاوى (12/555- )البقان (12/477 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (12/556.)البقان (12/485 )الؿغـلاكظر:  (2)
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: ٕن الؼطع انقٌل أزجحوابـ الؿـذر، وهذا  وهق مذهب مالؽ، وأبل ثقر،

لؾػساد، ولقس لؾسرقة، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

عكٛباا١ احملاااضبني ٖااٌ ٖااٞ خاقاا١ باملباؾااطٜٔ، أّ تؿااٌُ ايااطز٤،        ص:9ط َػأي١

 ٚاملعني؟

(: وإذا كان -28/311) مجؿقع الػتاوىكؿا يف   قال شيخ اإلصالو

، والباققن لف أطقان الؿحاربقن الحرامقة مجاطة: فالقاحد مـفؿ باشر الؼتؾ بـػسف

 وردء لف، فؼد ققؾ: إكف ُيؼتؾ الؿباشر فؼط.

ٓ حيؾ دم مسؾؿ »وهق مذهب الشافعل، وقال: يعزر الباققن: لحديث:  ُ :قهد

 .«إٓ بنحدى ثَلث...

والجؿفقر طىل أنَّ الجؿقع يؼتؾقن، ولق كاكقا مائة، وأنَّ الردء والؿباشر  قال:

قتؾ  الراشديـ: فننَّ طؿر بـ الخطاب سقاء، وهذا هق الؿلثقر طـ الخؾػاء 

ربقئة الؿحاربقـ، والربقئة هق الـاضر الذي يجؾس طىل مؽان طاٍل يـظر مـف لفؿ مـ 

 يجلء، وٕنَّ الؿباشر إكؿا تؿؽـ مـ قتؾف بؼقة الردء ومعقكتف.

والطائػة إذا اكتصر بعضفا ببعض حتك صاروا مؿتـعقـ: ففؿ مشتركقن  قال:

 هكالؿجاهديـ.ايف الثقاب، والعؼاب 

، واهلل أطؾؿ.ًيٌزانصٌاب قٌل اجل ُ :قهد
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (12/552.)البقان (12/481- )الؿغـلاكظر:  (1)

  (12/553.)البقان (12/486 )الؿغـلواكظر:  (2)
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 إشا نإ يف ايكطاع قيب، أٚ فٕٓٛ؟ ص:11ط َػأي١

 .ُيؼام طؾقف الحد، وُيؼام طىل الباقل طـد الجؿفقر ٓ 

  وخالػ أبق حـقػة، فؼال: ٓ ُيؼام طىل الباققـ أيًضا، ويصقر أمرهؿ إىل

 إولقاء يخقرون بقـ العػق والؼصاص.

.ًيٌزًانصحيح قٌل اجل
(1)

 

 إٕ ناْت ؾِٝٗ اَطأ٠؟ ص:11ط َػأي١

 .ُيؼام طؾقفا الحد يف مذهب أمحد، والشافعل 

 .وقال أبق حـقػة: ٓ ُيؼام طؾقفا: ٕكف لقست أهاًل لذلؽ 

.ًانصحيح قٌل اجلًيٌز
(2)

 

 تٛب١ احملاضبني قبٌ ايكسض٠ عًِٝٗ. ص:12ط َػأي١

ذكر أهؾ العؾؿ أنَّ الحد يسؼط طـفؿ، ويبؼك طؾقفؿ الؼصاص يف الـػس، 

 ڻ ڻ﴿غرامة الؿال، والدية لؿا ٓ قصاص فقف: لؼقلف تعاىل: والجراح،  و

.[34]الؿائدة: ﴾ھ ھ ھ ھ  ہ ہہ ہ ۀ  ۀ ڻ ڻ
(3)

 

 بك١ٝ اؿسٚز نشس ايع٢ْ ٚايػطق١، ٌٖ تػكط إشا تاب. ص:13ط َػأي١

  مـ أهؾ العؾؿ مـ قال: تسؼط كحد الؿحاربة. وهق ققٌل لؾشافعل، ورواية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الؿغـل (12/486 )البقان (12/554.) 

(2) الؿغـل (12/486 )البقان (12/553.) 

  (12/515-.)لبقانا (12/483 )الؿغـلاكظر:  (3)
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 طـ أمحد.

  مالؽ، وأبل حـقػة، وإشفر يف وإكثر طىل طدم سؼقصف بذلؽ، وهق ققل

مذهب أمحد، وققٌل لؾشافعل: لعدم ورود الدلقؾ بنسؼاصف، ولعؿقم إدلة 

أقام الحد طىل ماطز، والغامدية، وقد  القاردة يف إقامة الحد، وٕنَّ الـبل 

، واهلل أطؾؿ.انصحيحهق  ًىرا انقٌلحسـت تقبتفؿا، 
(1)

 

 سٚز، َٚٓٗا قتً٘.إشا ادتُع ع٢ً ايطدٌ اغتشكام عسز َٔ اؿ ص:14ط َػأي١

  أكثر أهؾ العؾؿ طىل أهنا تؼام طؾقف الحدود كؾفا، وهق ققل الحسـ، وابـ أبل

مؾقؽة، والزهري، وقتادة، والشافعل، وأمحد، وإسحاق، وأبل ثقر، وأصحاب 

يف الؿسللة: ٕن اهلل طز وجؾ أمر بنقامتفا  انصحيحهق الرأي. واختاره الؿـذر، و

 فا قبؾ حد الؼتؾ.كؾفا، ويؿؽـ إقامتفا بتعجقؾ

  وقال بعض أهؾ العؾؿ: يؽػقف الؼتؾ. كؼؾ هذا الؼقل طـ ابـ مسعقد ،

ومل يثبت طـف: فنكف مـ صريؼ حبان العـزي، ومجالد الفؿداين، وكالمها ضعقػ. 

وقال هبذا الؼقل ططاء، والشعبل، والـخعل، ومحاد، ومالؽ، إٓ أكف استثـك 

مـف، وما كان هلل فقؽػقف الؼتؾ. قدالػرية. وقال الثقري: ما كان لؾـاس أق
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.293، و12/295) إوسط (12/511- )البقان (12/484- )الؿغـلاكظر:  (1)

(2) إوسط (12/463.) 
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ٌِ امُلِشِهس  َباُب َحدِّ الظَّاِزِب َوَبَيا

ـِ َمالٍِؽ  (0130) ـْ َأَكِس ْب  ،ُأتَِل بَِرُجٍؾ َقْد َشِرَب الَخْؿرَ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ  َط

ا َكاَن ُطَؿُر اْستََشاَر الـَّاَس، َفَجَؾَدُه بَِجِريدَ  ، َقاَل: َوَفَعَؾُف َأُبقَبْؽٍر، َفَؾـؿَّ ـَ ـِ َكْحَق َأْرَبِعق َتقْ

ـُ َطْقٍف: َأَخػ  الُحُدودِ َثَؿاُكقَن، َفَلَمَر بِِف ُطَؿُر. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف. ـِ ْب ْحَؿ َفَؼاَل َطبُْدالرَّ
(1)

 

ـْ َطؾِلٍّ  (0131) ِة  َولُِؿْسؾٍِؿ َط ـِ ُطْؼبََة: َجَؾَد الـَّبِل  فِل قِصَّ  ملسو هيلع هللا ىلصالَقلِقِد ْب

ـَ  . َوفِلَأْرَبِعق ، َوُكؾ  ُسـٌَّة، َوَهَذا أََحب  إَللَّ ـَ ، َوُطَؿُر َثَؿاكِق ـَ  َهَذا ، َوَأُبقَبْؽٍر َأْرَبِعق

آُه َيتََؼقَُّل الَخْؿَر، َفَؼاَل ُطثَْؿاُن: إكَُّف َلْؿ َيتََؼقَّْلَها َحتَّك الَحِديِث: َأنَّ َرُجاًل َشِفَد َطَؾقِْف َأكَُّف رَ 

َشِرَبَفا.
(2)

 

ـْ ُمَعاِوَيَة  (0132) ـِ الـَّبِلِّ  َوَط ُف َقاَل فِل َشاِرِب الَخْؿِر:  ملسو هيلع هللا ىلصَط إَذا َشرَِب »أَكَّ

ابَِعَة ، ُثؿَّ إَذا َشرَِب فَ َفاْجؾُِدوهُ  اْجؾُِدوُه، ُثؿَّ إَذا َشرَِب الثَّالَِثَة َفاْجؾُِدوُه، ُثؿَّ إَذا َشرَِب الرَّ

ـَُؼفُ  . َأْخَرَجُف َأْحَؿُد، َوَهَذا َلْػُظُف، َوإَْرَبَعُة َوَذَكَر التِّْرمِِذي  َما َيُدل  َطَؾك «َفاْضرِبُقا ُط

ُف َمـُْسقٌخ، َوَأْخَرَج َذلَِؽ َأُبقَداُود  .َأكَّ ْهِريِّ ـِ الز  َصِريًحا َط
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(. والؾػظ لؿسؾؿ، ولقس طـد البخاري )فؾؿا كان 1756(، ومسؾؿ )6773أخرجف البخاري ) (1)

 طؿر... ( إلخ.

 (. 1757أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (2)

 الؽبرى(، والـسائل يف 4482(، وأبقداود )96، 4/93د ). أخرجف أمحقشٝض (3)

 (، ولف إسـاد صحقح، وآخر حسـ. 2573(، وابـ ماجف )1444(، والترمذي )3/255-256)



ِٕ امُلِػٔهط َٝا ََٚب  567 َباُب َسسِّ ايٖؿاِضٔب 

 
 حاديثاملسائل واألحكام املستفادة من األ

 سهِ ؾطب اـُط. ص:1ط َػأي١

 شرب الخؿر مـ كبائر الذكقب، ودلَّ طىل تحريؿف الؽتاب، والسـة.

 ڀ ڀ  پ پ پ پ      ٻ ٻ﴿فؼقلف تعاىل:  أما مو الكسآى:

  ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ   ٿ ٺ * ٺ ٺ ڀ ڀ

 .[91-95الؿائدة:] ﴾ڄ  ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ  ڦ ڤ ڤ  ڤ

قال:  (، أنَّ الـبل 1295طـد الترمذي ) حديث أكس  َمو السهة:

 ، وإسـاده حسـ.«شارهبا»وذكر مـفؿ:  «لعـ اهلل يف الخؿر طشرة»

( وغقره: 8/314طـد الـسائل ) وحديث طبداهلل بـ طؿرو بـ العاص 

 .وإسـاده صحقح «ٓ يشرب الخؿر رجؾ مـ أمتل: فقؼبؾ اهلل مـف صَلة أربعقـ يقًما»

إنَّ »قال:  أنَّ الـبل  ( مـ حديث جابر 2552) صحقح مسؾؿويف 

ا طؾك اهلل لؿـ شرب الؿسؽر أن يسؼقف اهلل مـ صقـة الخبال يقم الؼقامة..  .«حؼ 

وأمجع الؿسؾؿقن طىل تحريؿ الخؿر يف الجؿؾة.
(1)

 

 َكساض اؿس ع٢ً ايؿاضب. ص:2ط َػأي١

 ه ثؿاكقن جؾ دة. وهذا ققل مالؽ، والثقري، مـ أهؾ العؾؿ مـ قال: حد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (12/514.)البقان (12/493-495 )الؿغـلاكظر:  (1)



 568  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

وأبل حـقػة، وأمحد يف رواية، والشافعل يف ققٍل: ٕنَّ هذا الذي استؼر طؾقف إمر  

 بنشارة الصحابة، وُطِزي هذا الؼقل لؾجؿفقر. يف طفد طؿر 

  ه أربعقن. وهق ققل الشافعل يف وذهب مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ إىل أنَّ حدَّ

 أبل ثقر، وداود الظاهري وأصحابف.إصح طـف، وأمحد يف رواية، و

 الؾذيـ يف الباب. واستدلقا بحديث أكس، وحديث طظ 

  .وذهب صائػة مـ أهؾ العؾؿ إىل أنَّ الخؿر ٓ حدَّ فقفا، وإكؿا فقفا التعزير

كؼؾف طـفؿ ابـ الؿـذر، والطبري، وُكؼؾ هذا الؼقل طـ الزهري، وأخرج أمحد 

يف  ملسو هيلع هللا ىلصأكف قال: مل يؼت الـبل  طباس (، طـ ابـ 4476(، وأبق داود )2963)

ا، شرب رجؾ، فسؽر، فاكطؾؼ بف إىل الـبل  ، فؾؿا حاذى دار ملسو هيلع هللا ىلصالخؿر حدًّ

، ملسو هيلع هللا ىلصالعباس اكػؾت مـفؿ، فدخؾ طىل العباس، فالتزمف، فذكر ذلؽ لؾـبل 

فضحؽ، ومل يلمر فقف بشلء. ولؽـ يف إسـاده: محؿد بـ طظ بـ يزيد بـ ركاكة، 

 وهق مجفقل الحال.

(، قال: 6777) البخارييف  لَّ لفذا الؼقل بحديث أبل هريرة واسُتدِ 

اِرُب  :َقاَل أَُبق ُهَرْيَرةَ  .«اْضرِبُقهُ » :َقاَل  ،بَِرُجٍؾ َقْد َشِرَب  ملسو هيلع هللا ىلصُأتَِل الـَّبِل   َفِؿـَّا الضَّ

اِرُب بِـَْعؾِفِ  ،بِقَِدهِ  اِرُب بِثَْقبِفِ  ،َوالضَّ ا اْكَصَرَف َقاَل َبعْ  ،َوالضَّ َأْخَزاَك  :ُض اْلَؼْقمِ َفَؾؿَّ

ْقَطانَ  ،َٓ َتُؼقُلقا َهَؽَذا» :َقاَل  .اهللُ  ـُقا َطَؾْقِف الشَّ  .«َٓ ُتِعق

ـِ الَحاِرِث 6774َوَأْخَرَج ) ـْ ُطْؼبََة ب َأْو  ،ِجلَء بِالـ َعقَْؿانِ  ملسو هيلع هللا ىلصأن الـَّبِلَّ  ( َط



ِٕ امُلِػٔهط َٝا ََٚب  569 َباُب َسسِّ ايٖؿاِضٔب 

 
ـِ الـ َعقَْؿاِن َشاِرًبا ـْ َكا ملسو هيلع هللا ىلصَفَلَمَر الـَّبِل   ،بِاْب  ،َفَضَرُبقهُ  :َقاَل  .َن بِاْلبَقِْت أَْن َيْضِرُبقهُ َم

ـْ َضَرَبُف بِالـَِّعالِ   .َفُؽـُْت أََكا فِقَؿ

ـِ َأبِل َصالٍِب  الصحقحقـويف  ـْ َطؾِلًّ ب ا َطَؾك َقاَل:  َط ُقِقَؿ َحدًّ
ِ
َما ُكـُْت ٕ

َّٓ َصاِحَب اْلَخْؿرِ  ،َأَحدٍ  ُف َلْق َماَت َوَدْيُتفُ َفنِ  :َفقَُؿقَت َفَلِجَد فِل َكْػِسل إِ َوَذلَِؽ َأنَّ  ،كَّ

.َلْؿ َيُسـَّفُ  ملسو هيلع هللا ىلص َرُسقَل اهلل
(1)

 

ـِ َيِزيد  (6779البخاريويف  ائِِب ب ـِ السَّ اِرِب َقاَل:  ( َط ُكـَّا ُكْمَتك بِالشَّ

ـْ ِخاَلَفِة ُطَؿرَ  ،َوإِْمَرةِ َأبِل َبْؽرٍ  ،ملسو هيلع هللا ىلص َطَؾك َطْفِد َرُسقِل اهلل
قُم إَِلقِْف َفـَؼُ  ،َوَصْدًرا مِ

ـَ  ،َحتَّك َكاَن آِخُر إِْمَرةِ ُطَؿرَ  ،َوَأْردَِيتِـَا ،َوكَِعالِـَا ،بَِلْيِديـَا َحتَّك إَِذا َطتَْقا  ،َفَجَؾَد َأْرَبِعق

ـَ  :َوَفَسُؼقا  .َجَؾَد َثَؿاكِق

ْجَؿاع  :َواْلَجَقاب (6779 :)الػتحيف   قال احلافظ ابً حجز َأنَّ اإْلِ

ى َما َكاَن الـَّبِل   :َذلَِؽ َطَؾك ُوُجقب اْلَحدّ  اِْكَعَؼَد َبْعد َنَّ أََبا َبْؽر َتَحرَّ
ِ
َضَرَب  ملسو هيلع هللا ىلص ٕ

ْؽَرانَ  ا :السَّ ـْ َبْعَدهُ  ،َفَصقََّرُه َحدًّ َوإِْن اِْختََؾُػقا فِل  ،َواْستََؿرَّ َطَؾقِْف، َوَكَذا اِْستََؿرَّ َم

 .اْلَعَدد

َْخ  قال: ْٕ ًٓ فِل ُشْرِب اْلَخْؿِر َحد  َوَجَؿَع اْلُؼْرُصبِّل َبقْـ ا ـْ َأوَّ ُف َلْؿ َيُؽ  ،بَار بَِلكَّ

َوَطَؾك َذلَِؽ ُيْحَؿُؾ َحِديُث اِْبـ َطبَّاس فِل الَِّذي اِْستََجاَر بِاْلَعبَّاِس، ُثؿَّ ُشِرَع فِقِف 

َٓ َتْؼِديَر فِقَفا، ُثؿَّ ُشِرعَ  رُ التَّْعِزي تِل  ََحادِيث الَّ ْٕ َوَلْؿ َيطَّؾِْع  ،اْلَحد   َطَؾك َما فِل َسائِر ا

ك َأُبق ـَأْكثَُرُهْؿ َطَؾك َتْعقِقـِِف َصِريًحا َمَع اِْطتَِؼادهْؿ َأنَّ فِقِف اْلَحدَّ الْ  ـْ َثؿَّ َتَقخَّ
، َومِ ـَ ُؿَعقَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1253برقؿ ) البؾقغسقليت يف  (1)



 575  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 الـَّبِلِّ  
ـْ َوا ،ملسو هيلع هللا ىلص َبْؽٍر َما ُفِعَؾ بَِحْضَرةِ َْمر، ُثؿَّ َرَأى ُطَؿُر َوَم ْٕ َياَدة َفاْستََؼرَّ َطَؾقِْف ا َفَؼُف الزِّ

ـَ  َْرَبِعق ْٕ ْستِـْبَاط ،َطَؾك ا
ِ
ا بَِطِريِؼ آ ا َحدًّ ا َتْعِزيًرا. ،إِمَّ  هاَوإِمَّ

، وأبق بؽر، يف هذه الؿسللة أكف ُيجؾد أربعقـ كؿا فعؾ رسقل اهلل  ًانصحيح

 واهلل أطؾؿ.

أمر بالجؾد يف حديث معاوية الذي يف الباب، وجاء  ويدل طؾقف أنَّ الـبل 

، وغقرهؿ، واختار الشقكاين أكف تعزير يرجع إىل طـ أبل هريرة، وابـ طؿر 

ؽـ قال: ٓ يـؼص طـ أربعقـ جؾدة.اإلمام، واختاره ابـ طثقؿقـ، ول
(1)

 

 ؾطٚط إقا١َ اؿس. ص:3ط َػأي١

 ذكر أهؾ العؾؿ إلقامة الحد شروًصا:

أو أن يشرهبا مختاًرا لذلؽ، ٓ بنكراه، أو اضطرار، فؿـ شرهبا مؽرًها،  األَل:

 مضطًرا: فال حدَّ طؾقف.

 أن يشرهبا طالًؿا بلنَّ كثقرها ُيسؽر. الثانْ:

 أن يؽقن مؽؾًَّػا. الثالث:

أن يثبت طؾقف الشرب ببقـة، أو إقرار، ويؽػل اإلقرار مرة طـد طامة  السابع:

أهؾ العؾؿ: ٕنَّ الحد لقس فقف إتالف، والبقـة شفادة طدلقـ مسؾؿقـ.
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (12/498)الؿغـل (6779 )الػتحاكظر:  (1)

  (12/499-553.)الؿغـلاكظر:  (2)



ِٕ امُلِػٔهطَباُب َسسِّ ا َٝا ََٚب  571 يٖؿاِضٔب 

 
٦ٔٗٝٗا؟ٌٖ جيب اؿس بٛدٛز ضٜ ص:4ط َػأي١  ض اـُط َٔ ؾُ٘، أٚ ٔبَتَك

  أكثر أهؾ العؾؿ طىل أكف ٓ يجب الحد بؿجرد وجقد الريح: ٕكف يحتؿؾ أكف

فا، أو ضـفا ٓ ُتسؽر أوكان  تؿضؿض بف، أو حسبفا ماًء: فؾؿا صارت يف فقف مجَّ

 مؽرًها، أو كحق ذلؽ، وهذا مذهب الشافعل، وأبل حـقػة، وأمحد يف رواية.

 د يف رواية إىل أكف ُيؼام طؾقف الحد: إٓ أن يدطل وذهب مالؽ، وأمح

مؿؽـًا، وشبفة دارئًة لؾحد. وصحَّ إقامة الحد بذلؽ طـ طؿر، وابـ  أمًرا

. مسعقد
(1)

 

إقامة الحد بذلؽ،  ومثؾف الخالف فقؿا إذا تؼقل مخًرا، وقد صحَّ طـ طثؿان 

ح هذا الؼقل شقخ اإلسالم ابـ  .تقؿقة  كؿا يف أحاديث الباب، وقد رجَّ

رائحة الخؿر،  مـف(: فنن ُوِجدت 28/339) مجؿقع الػتاوىكؿا يف  فقال

أو ُرئَِل وهق يتؼقمها، وكحق ذلؽ، فؼد ققؾ: ٓ يؼام طؾقف الحد: ٓحتؿال أكف شرب 

ما لقس بخؿٍر، أو شرهبا جاهاًل هبا، أو مؽرًها وكحق ذلؽ. وققؾ: بؾ ُيجؾد إذا 

لؿلثقر طـ الخؾػاء الراشديـ وغقرهؿ مـ ُطِرَف أن ذلؽ مسؽر. وهذا هق ا

الصحابة، كعثؿان، وطظ
(2)

، وهق ملسو هيلع هللا ىلص، وابـ مسعقد، وطؾقف تدل  سـُة رسقل اهلل 

 هالذي يصؾح طؾقف الـاس، وهق مذهب مالؽ، وأمحد يف غالب كصقصف وغقرمها.ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( بنسـاد صحقح، وأثر ابـ 15/38(، وابـ أبل شقبة )2/91) مسـدهأثر طؿر طـد الشافعل يف  (1)

  (851.)مسؾؿ(، و5551) البخاريمسعقد طـد 

 طبَداهلل بـ بجؾده بحضقر طظ  يف حديث الباب أمر طثؿان  (2)
 
، ومل يـؽر ذلؽ، بؾ أمر طظ

 .صحقح مسؾؿر بجؾده، كؿا يف جعػ
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 ه: إذا مل يؽـ هـاك شبفة.امجؿقع الػتاوى( مـ 25/383يف )  وقال

.، واهلل أطؾؿ، وهق اختقار ابـ الؼقؿ صحيحانهق  ًىرا انقٌل
(1)

 

ُٜكتٌ ايؿاضب يف ايطابع١؟ ص:5ط َػأي١  ٌٖ 

  طامة أهؾ العؾؿ طىل طدم الؼتؾ، وكؼؾ الترمذي اإلمجاَع طىل طدم العؿؾ

 بالحديث القارد بالؼتؾ يف الرابعة، ومحؾف الجؿفقر طىل أكف مـسقخ.

 يصحقح البخاريف  واحتجقا طىل كسخف بحديث طؿر بـ الخطاب 

ُب ِحَؿاًرا ،َكاَن اْسُؿُف َطبَْد اهلل ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُجاًل َطَؾك َطْفِد الـَّبِلِّ ( 6785)  ،َوَكاَن ُيَؾؼَّ

َراِب  ملسو هيلع هللا ىلصَوَكاَن الـَّبِل   ،ملسو هيلع هللا ىلص َوَكاَن ُيْضِحُؽ َرُسقَل اهلل َفُلتَِل بِِف َيْقًما  ،َقْد َجَؾَدُه فِل الشَّ

ـْ  ،َفُجؾِدَ  ،َفَلَمَر بِفِ 
َفَؼاَل الـَّبِل   .َما َأْكثََر َما ُيْمَتك بِفِ  ،الؾَُّفؿَّ اْلَعـْفُ  :اْلَؼْقمِ َفَؼاَل َرُجٌؾ مِ

ـُقهُ » :ملسو هيلع هللا ىلص ُف ُيِحبُّ اهللَ أَ  ،َما َطؾِْؿُت  َفَقاهلل ،َٓ َتْؾَع  .«َوَرُسقَلفُ  كَّ

: وهذا مـ أجقد ما ُيحتج  بف طىل أنَّ إمر بؼتؾ  قال شيخ اإلصالو

 مـسقٌخ. الشارب يف الثالثة، والرابعة

 ولؽـ كسخ القجقب ٓ يؿـع الجقاز إذا رأى اإلمام الؿصؾحة يف ذلؽ. قال:

 .بتصرف كتفكا

 وقد ققؾ: إنَّ اإلمجاع مل يصح.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحدود  (28/339( )25/383 )مجؿقع الػتاوى (12/551 ،552 )الؿغـلاكظر:  (1)

 (.-325)ص والتعزيرات



ِٕ امُلِػٔهط َٝا ََٚب  573 َباُب َسسِّ ايٖؿاِضٔب 

 
بعد أن ذكر كالم - (6779 )الػتحيف   قال احلافظ ابً حجز

: وهق محؿقل طىل مـ بعد مـ كؼؾ غقره طـف الؼقل بف، كعبداهلل بـ -الترمذي

 هرجف أمحد، والحسـ البصري، وبعض أهؾ الظاهر.اطؿرو فقؿا أخ

 مسـدهإثر طـ طبداهلل بـ طؿرو بـ العاص أخرجف أمحد يف  ُ :قهد

 ( مـ صريؼ الحسـ طـف، ومل يسؿع مـف: ففق مـؼطع ٓ يثبت طـف.2/191)

: ٓبد مـ العؾؿ بسـده، ومل يذكر لف وأما ققل الحسـ، فؼال بؽر أبق زيد 

 هالحافظ سـًدا.ا

إىل جقاز الؼتؾ إذا رأى اإلماُم الؿصؾحَة يف ذلؽ،  قد ذهب ابـ الؼقؿ و

 كؿا تؼدم. وإلقف يؿقؾ شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

، واهلل أطؾؿ.انقٌل األًلهق  ًانصحيح
(1)

 

 َكساض سس ايعبس ٚاأل١َ ايؿاضبني. ص:6ط َػأي١

  :مذهب الجؿفقر التـصقػ يف ذلؽ: ققاًسا طىل حد الزكك، فؿـفؿ مـ قال

 دة. ومـفؿ مـ قال: طشريـ جؾدة. كؾ  طىل أصؾف.أربعقـ جؾ

 حر، وهذا هق وذهب أبق ثقر، وأكثر الظاهرية إىل أكف ُيجؾد كؿا يجؾد ال

، واهلل أطؾؿ.انصٌاب
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (2292 )الؿحىل( -356)ص الحدود والتعزيرات طـد ابـ الؼقؿ (6779 )الػتحاكظر:  (1)

مجؿقع الػتاوى (7/483( )28/347( )34/319 )قاراتآخت (.299)ص 

  (12/524.)البقان (12/511 )الؿغـل (6779 )الػتحاكظر:  (2)
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 إٕ َات اجملًٛز بػبب اؾًس؟ ص:7ط َػأي١

  طامة أهؾ العؾؿ طىل أكف ٓ ضؿان طىل الجالد إذا مل يتعد أو يػرط، وقال بف

 ربعقـ: ٕكف َفَعَؾ ما هق ملذون لف شرًطا.الشافعل إذا مل يزد طىل أ

ا  طـ طظ  الصحقحقـوما يف  أكف قال: ما كـت ٕققؿ طىل أحٍد حدًّ

فقؿقت، فلجد طؾقف يف كػسل إٓ صاحب الخؿر: فنكف لق مات وديتف: ٕنَّ الـبل 

مل يسـف. ملسو هيلع هللا ىلص
(1)

 طىل سبقؾ القرع، واهلل أطؾؿ. ففذا مـف  

ا طىل أكف ٓ ضؿان طؾقف.ر فاتػؼقوأما غقر شارب الخؿ
(2)

 

ُٜكاّ عًٝ٘ اؿس ساٍ غهطٙ، أّ بعس قشٛٙ؟ ص:8ط َػأي١  ٌٖ 

َٓ ُيَؼاُم اْلَحد  َطَؾك  (12/555-556 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة َو

ْؽَراِن َحتَّك َيْصُحَق. ْعبِلِّ  السَّ ـِ َطبِْد اْلَعِزيِز، َوالشَّ ـْ ُطَؿَر ْب َوبِِف َقاَل ، ُرِوَي َهَذا َط

َنَّ الْ الثَّْقرِ 
ِ
ٕ : افِِعل  ، َوَأُبق َحـِقَػَة، َوالشَّ ْجُر َوالتَّـْؽِقُؾ، َوُحُصقُلُف بِنَِقاَمِة ـي  َؿْؼُصقَد الزَّ

َر إَلقِْف. :اْلَحدِّ َطَؾقِْف فِل َصْحِقِه َأَتؿ    هاَفقَـْبَِغل َأْن ُيَمخَّ

ُٜؿرتط إٔ ٜهٕٛ اؾًس بػٛط؟ ص:9ط َػأي١  ٌٖ 

: َشْرح ُمْسؾِؿٍ اَل الـََّقِوّي فِل قَ  (6775 :)الػتحيف   قال احلافظ

ْكتَِػاِء بِاْلَجِريدِ 
ِ
ََصح   .َوأَْصَراف الثِّقَاب ،َوالـَِّعال ،َأْجَؿُعقا َطَؾك آ ْٕ ُثؿَّ َقاَل: َوا

ـْ َقاَل  ْقِط َوَشذَّ َم ِحقَحة (ُهَق َشْرطٌ ) :َجَقاُزُه بِالسَّ  ها.َوُهَق َغَؾٌط ُمـَابٌِذ لأِْلََحاِديِث الصَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1253برقؿ ) البؾقغسقليت يف  (1)

 . (13/151)إوسط (6778 )الػتح (12/553 ،554 )الؿغـلاكظر:  (2)



ِٕ امُلِػٔهط َٝا ََٚب  575 َباُب َسسِّ ايٖؿاِضٔب 

 
َب البخاري وبَ  : ]باب الضرب بالجريد والـعال[، ثؿ صحقحفيف  قَّ

 ، وقد تؼدما.استدل بحديث أبل هريرة، والسائب بـ يزيد 

(: وكذلؽ صػة 7/483) مجؿقع الػتاوىكؿا يف   وقال شيخ اإلصالو

الضرب: فنكف يجقز جؾد الشارب بالجريد، والـعال، وأصراف الثقاب بخالف 

 ه.االزاين، والؼاذف

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (0133)   َوَط
ِ
إَذا َضَرَب َأَحُدُكْؿ » :ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.«َفْؾَقتَِّؼ الَقْجفَ 
(1)

 

 احلكم املستفاد من احلديث

لقجف، وقد تؼدمت ُيستػاد مـ الحديث طدم جقاز الجؾد والضرب با

 الؿسائؾ الؿتعؾؼة بصػة الجؾد.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أيًضا. وهل طـد مسؾؿ  «إذا قاتؾ»(. ولػظ البخاري 2612(، ومسؾؿ )2559أخرجف البخاري ) (1)
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ـِ َطبَّاٍس  (0134) ـِ اْب   َوَط

ِ
َٓ ُتَؼاُم الُحُدوُد فِل »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

َوالَحاكُِؿ. ،. َرَواُه التِّْرمِِذي  «الَؿَساِجدِ 
(1)

 

 فادة من احلديثاملسائل واألحكام املست

 إقا١َ اؿسٚز يف املػادس. ص:1ط َػأي١

  َّمجفقر أهؾ العؾؿ وطامتفؿ طىل طدم جقاز إقامة الحدود يف الؿساجد: ٕن

هنك طـ ذلؽ كؿا يف الحديث الؿذكقر: وٕكف ٓ يممـ أن يخرج مـف  الـبل 

 أذى أثـاء إقامة الحد، واهلل أطؾؿ.

 لرزاقمصـػ طبدابنسـاد صحقح كؿا يف  وقد ثبت طـ طؿر 

 ( أكف كان يلمر بنخراج الرجؾ مـ الؿسجد وضربف خارج الؿسجد.15/23)

 وذهب ابـ أبل لقىل إىل الجقاز. 

.ًانصحيح قٌل اجلًيٌز
(2)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، ويف إسـاد الترمذي إسؿاطقؾ بـ 4/369(، والحاكؿ )1451. أخرجف الترمذي )سػٔ يػريٙ (1)

مسؾؿ الؿؽل، ولؽـ تابعف سعقد بـ بشقر طـد الحاكؿ، وإول شديد الضعػ، والثاين ضعػف 

 يسقر. 

ويشفد لف حديث حؽقؿ بـ حزام الذي تؼدم تخريجف يف )باب الؿساجد( مـ )كتاب الصالة( 

 (: فالحديث حسـ، واهلل أطؾؿ. 249برقؿ )

  (12/511-.)الؿغـلاكظر:  (2)



ِٕ امُلِػٔهط َٝا ََٚب  577 َباُب َسسِّ ايٖؿاِضٔب 

 
ـْ َأَكٍس  (0135) الَؿِديـَِة َشَراٌب ، َوَما بِ َلَؼْد َأْكَزَل اهلُل َتْحِريَؿ الَخْؿرِ » َقاَل: َوَط

ـْ َتْؿرٍ 
َّٓ مِ . َأْخَرَجُف ُمْسؾٌِؿ.«ُيْشَرُب إ

(1)
 

ـْ ُطَؿَر  (0136) ـَ الِعـَِب، َكَزَل َتْحِريُؿ الَخْؿرِ  :َقاَل  َوَط
ـْ َخْؿَسٍة: مِ

، َوِهَل مِ

ِعقِر. وَ  الَخْؿُر َما َخاَمَر الَعْؼَؾ. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.َوالتَّْؿِر، َوالَعَسِؾ، َوالِحـَْطِة، َوالشَّ
(2)

 

ـِ ُطَؿَر  (0137) ـِ اْب ، َوُكؾُّ ُمْسؽِرٍ ُكؾُّ ُمْسؽِرٍ َخْؿٌر »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ  َوَط

.. َأْخَرَجُف ُمْسؾِؿٌ «َحَرامٌ 
(3)

 

ـْ َجابٍِر  (0138)   َوَط
ِ
. «َما َأْسَؽَر َكثِقُرُه َفَؼؾِقُؾُف َحَرامٌ »َل: َقا ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهلل

ـُ ِحبَّاَن. َحُف اْب َأْخَرَجُف َأْحَؿُد َوإَْرَبَعُة، َوَصحَّ
(4)

 

ـِ َطبَّاٍس  (0141) ـِ اْب   َوَط
ِ
بِقُب  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َكاَن َرُسقُل اهلل فِل  ُيـْبَُذ َلُف الزَّ

َؼاِء، َفقَْشَرُبُف َيْقَمُف، َوالَغَد، َوَبْعَد الَغِد، َفنَِذا َكاَن َمَساُء الثَّالِثَِة َشِرَبُف َوَسَؼاهُ  َفنِْن  :السِّ

َفَضَؾ َشْلٌء َأْهَراَقُف. َأْخَرَجُف ُمْسؾٌِؿ.
(5)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1982أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)

 (. 3532(، ومسؾؿ )5581أخرجف البخاري ) (2)

 (. 2553أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (3)

(، 1865(، والترمذي )3681(، وأبقداود )3/343. أخرجف أمحد )سػٔ، قشٝض بؿٛاٖسٙ (4)

 (، وهق حديث حسـ، وصحقح بشقاهده. 5382(، وابـ حبان )3393وابـ ماجف )

طـ  (8/355-351 ،)ســفمل يخرج الـسائل حديث جابر، وإكؿا أخرج الحديث يف  تهبٌّ:

 بـ طؿرو بنسـاد حسـ، وطـ سعد بـ أبل وقاص بنسـاد صحقح.  طبداهلل

 (. 82( )2554أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (5)



 578  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
 حاديثاملستفادة من األاملسائل واألحكام 

 األؾطب١ احملط١َ، َٚكساض َا حيطّ َٓٗا. ص:1ط َػأي١

 :ُؿْجَؿُع َطَؾك َتْحِريِؿفِ ـالْ  (12/495 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة

 .َطِصقُر اْلِعـَِب، إَذا اْشتَدَّ َوَقَذَف َزَبَدهُ 

 :ُف ُحْؽُؿ َطِصقِر اْلِعـَِب ُمْسؽٍِر َحَراٌم ، َقؾِقُؾُف َوَكثِقُرُه، َوُهَق َخْؿٌر ُحْؽؿُ َوُكؾ   قال

ـْ ُطَؿرَ  فِل َتْحِريِؿِف، َوُوُجقِب اْلَحدِّ َطَؾك َشاِربِِف. َوُرِوَي َتْحِريُؿ َذلَِؽ َط
(1)

 ،

َوَطؾِلٍّ 
(2)

ـِ َمْسُعقدٍ  ، َواْب
(3)

ـِ ُطَؿرَ  ، َواْب
(4)

، َوَأبِل ُهَرْيَرةَ 
(5)

ـِ َأبِل  ، َوَسْعِد ْب

َوقَّاصٍ 
(6)

ـِ َكْعٍب  ، َوُأَبل  ْب
(7)

، َوَأَكسٍ 
(8)

، َوَطائَِشةَ 
(9)

 ،  ،َوبِِف َقاَل َطَطاٌء

ـُ َطبِْد اْلَعِزيِز، َوَمالٌِؽ،  َوَصاُوٌس، َوُمَجاِهٌد، َواْلَؼاِسُؿ، َوَقتَاَدُة، َوُطَؿُر ْب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3532(، ومسؾؿ برقؿ )4619قؿ )أخرجف بؿعـاه البخاري بر  (1)

(، ويف إسـاده الحارث إطقر، وقد كذب، والحجاج بـ أرصاة، 9/542أخرجف ابـ أبل شقبة ) (2)

 وهق ضعقػ.

 (، وفقف حجاج بـ أرصاة، وهق ضعقػ.8/298) "الؽبرى"أخرجف البقفؼل يف  (3)

 وهذا إسـاٌد صحقح. .( مـ صريؼ مالؽ، طـ كافع، طـ ابـ طؿر9/221أخرجف طبد الرزاق ) (4)

( لقعؾؾ بف صريًؼا مرفقطة غقر محػقضة، وإسـاد الؿقققف 9/295ذكره الدارقطـل يف العؾؾ ) (5)

 حسـ.

 ، مرفقًطا بنسـاد حسـ.( طـ سعد بـ أبل وقاص 8/351أخرجف الـسائل ) (6)

طـ أبل بـ ( مـ صريؼ ذر بـ طبد اهلل، طـ ابـ أبل أبزى، طـ أبقف، 9/23أخرجف طبد الرزاق )(7)

 . وإسـاده ضعقػ: ٕن ذر بـ طبد اهلل مل يسؿع مـ ابـ أبل أبزى.كعب

 .(، وصقب أكف طـ طائشة 12/252) العؾؾجاء طـ أكس مرفقًطا، ذكره الدارقطـل يف  (8)

 .(2551(، ومسؾؿ )5585البخاري )مرفقًطا أخرجف  (9)



ِٕ امُلِػٔهط َٝا ََٚب  579 َباُب َسسِّ ايٖؿاِضٔب 

 
، َوَأُبق َثْقٍر، َوَأُبق ُطبَقٍْد، َوإِْسَحاُق. افِِعل   َوالشَّ

  ْبِقِب َوَقاَل َأُبق َحـِقَػَة فِل َطِصقِر ال ِعـَِب إَذا ُصبَِخ َفَذَهَب ُثُؾثَاُه، َوَكِؼقِع التَّْؿِر َوالزَّ

ِعقِر، َوَكْحِق َذلَِؽ َكِؼقًعا  َرةِ َوالشَّ إَذا ُصبَِخ َوإِْن َلْؿ َيْذَهْب ُثُؾثَاُه، َوَكبِقِذ اْلِحـَْطِة، َوالذ 

َّٓ َما َبَؾَغ الس   ، َكاَن َأْو َمْطبُقًخا: ُكؾ  َذلَِؽ َحاَلٌل، إ ا َطِصقُر اْلِعـَِب إَذا اْشتَدَّ ْؽَر، َفَلمَّ

بِقِب إَذا اْشتَدَّ بَِغقِْر  ـْ ُثُؾثَقِْف، َوَكِؼقُع التَّْؿِر َوالزَّ
َوَقَذَف َزَبَدُه، َأَوُصبَِخ َفَذَهَب أََقؾ  مِ

ـْ الـَّ  ـُ َطبَّاٍس، َط ٌم، َقؾِقُؾُف َوَكثِقُرُه: لَِؿا َرَوى اْب َمْت »بِلِّ َقاَل: َصبٍْخ، َفَفَذا ُمَحرَّ ُحرِّ

ـْ ُكؾِّ َشَراٍب ؽْ سُّ ـَخْؿَرُة لَِعْقـَِفا، َوالْ ـالْ  .«ُر ِم
(1)

 

ـُ ُطَؿَر، َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل قال: ُكؾُّ ُمْسؽِرٍ َخْؿٌر، َوُكؾُّ » :ملسو هيلع هللا ىلص َوَلـَا َما َرَوى اْب

ـْ َجابٍِر َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ،«َخْؿرٍ َحَرامٌ   «َفَؼؾِقُؾُف َحَرامٌ  :َؽَر َكثِقُرهُ َما َأسْ » :ملسو هيلع هللا ىلص َوَط

َْثَرُم، َوَغقُْرُهَؿا ْٕ ـْ َطائَِشَة َقاَلْت: َسِؿْعت َرُسقَل اهلل ،َرَواُهَؿا َأُبق َداُود، َوا  ملسو هيلع هللا ىلص َوَط

ُف اْلَػْرُق »َقاَل: ، «ُكؾُّ ُمْسؽِرٍ َحَرامٌ »َيُؼقُل:  ـْ ـُْف َحَرامٌ : َوَما َأْسَؽَر ِم  «َفِؿْؾُء اْلَؽػِّ ِم

اُه َأُبق َداُود َوَغقُْرهُ َروَ 
(2)

ـْ اْلِعـَِب  :َوَقاَل ُطَؿُر  ،
 ،َكَزَل َتْحِريُؿ اْلَخْؿِر، َوِهَل مِ

ِعقِر. ،َواْلَعَسِؾ، َواْلِحـَْطةِ  ،َوالتَّْؿرِ  ُمتََّػٌؼ َطَؾقْفِ  َواْلَخْؿُر َما َخاَمَر اْلَعْؼَؾ. َوالشَّ
(3)

: 

ُف ُمْسؽٌِر، َفَلْشبََف َطِصقَر ا َكَّ
ِ
 .ْلِعـَِب َوٕ

ا َحِديثُُفؿْ  قال: ْخَصِة فِل الُؿْسؽِِر َحِديٌث  ،َفَلمَّ َفَؼاَل َأْحَؿُد: َلقَْس فِل الر 

ادٍ،  َصِحقٌح. ـِ َشدَّ ـْ اْب ـْ َأبِل َطْقٍن، َط ـْ مِْسَعٍر، َط ـِ َطبَّاٍس َرَواُه َسِعقٌد َط َوَحِديُث اْب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(، وصقب وقػف طىل ابـ طباس 321-8/325أخرجف الـسائل ) (1)

 (، بنسـاد صحقح.6/72(، وأمحد )1866(، والترمذي )3687أخرجف أبق داود ) (2)

 (.3532(، ومسؾؿ برقؿ )5585أخرجف البخاري برقؿ ) (3)



 585  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

ـِ َطبَّاٍس.  ـْ اْب ـْ ُكؾِّ  َط
ـُ الُؿـِْذِر: َجاَء َأْهُؾ اْلُؽقَفِة  َشَراٍب. َقاَل : َوالُؿْسؽُِر مِ َوَقاَل اْب

ـْ  بَِلَحادِيَث َمْعُؾقَلٍة، َذَكْرَكاَها َمَع ِطَؾؾَِفا. قَن بَِفا َط تِل َيْحتَج  َْثَرُم َأَحادِيثَُفْؿ الَّ ْٕ َوَذَكَر ا

ـَ ِطَؾَؾَفا ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلِّ  َػَفا ُكؾََّفا، َوَبقَّ َحاَبِة، َفَضعَّ ـِ َطبَّاٍس  .َوالصَّ َوَقْد قِقَؾ: إنَّ َخبََر اْب

ْؽرِ  ُف َأَراَد بِالس  ـْ ُكؾِّ َشَراٍب  :َمْقُققٌف َطَؾقِْف، َمَع َأكَُّف َيْحتَِؿُؾ َأكَّ
َفنِكَُّف َيْرِوي  :الُؿْسؽَِر مِ

ـْ الـَّبِلِّ  ُف َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصُهَق َوَغقُْرُه َط ه.ا«ُكؾُّ ُمْسؽِرٍ َحَرامٌ »َأكَّ
(1)

 

 ع٢ً َٔ ؾطب قًٝاّل مل ٜػهط َٓ٘؟ ٌٖ جيب اؿس ص:2ط َػأي١

ـْ َشِرَب  (12/497 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة َيِجُب اْلَحد  َطَؾك َم

ـْ الُؿْسؽِِر َأْو َكثِقًرا.
َٓ َكْعَؾُؿ َبقْـَُفْؿ ِخاَلًفا فِل َذلَِؽ فِل َطِصقِر اْلِعـَِب َغقِْر  َقؾِقاًل مِ َو

ـَ َطِصقِر اْلِعـَِب َوُكؾِّ الَؿْطبُقِخ، َواْختََؾُػقا فِل َسائِرِ  َها، َفَذَهَب إَماُمـَا إَلك التَّْسِقَيِة َبقْ

، َوَمالٍِؽ،  ُمْسؽٍِر. َْوَزاِطلِّ ْٕ ـِ َطبِْد اْلَعِزيِز، َوَقتَاَدَة، َوا ، َوُطَؿَر ْب ـِ َوُهَق َقْقُل اْلَحَس

. افِِعلِّ َّٓ َأْن َيْسؽَ  :َٓ ُيَحد   :َوَقاَلْت َصائَِػةٌ  َوالشَّ ، َوَكثِقٌر  :مِـُْفؿْ  .رَ إ أَُبق َوائٍِؾ، َوالـََّخِعل 

ْأِي. ـْ َأْهِؾ اْلُؽقَفِة، َوَأْصَحاُب الرَّ
 مِ

ـْ الـَّبِلِّ  قال: ـْ َشرَِب الْ »َأكَُّف َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص َوَلـَا َما ُرِوَي َط َرَواُه  «َفاْجؾُِدوهُ  :َخْؿَر ـَم

ه.اَفقَتَـَاَوُل اْلَحِديُث َقؾِقَؾُف َوَكثِقَرهُ  :ُمْسؽٍِر َخْؿرٌ  َوَقْد َثبََت َأنَّ ُكؾَّ  َأُبق َداُود َوَغقُْرُه.
(2)

 

 سهِ ايٓبٝص ٚايعكري. ص:3ط َػأي١

 هق الؿاء ُيـبذ فقف التؿر، أو الزبقب: لتؽسبف الحالوة. ايٓبٝص:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (34/199-255.)مجؿقع الػتاوى (12/519 )البقانواكظر:  (1)

  (12/519.)البقانواكظر:  (2)



ِٕ امُلِػٔهط َٝا ََٚب  581 َباُب َسسِّ ايٖؿاِضٔب 

 
فِل َهِذهِ يف شرح حديث ابـ طباس الذي يف الباب:  قال اليووي 

ْكتِبَ 
ِ
َلة َطَؾك َجَقاز آ َٓ ََحادِيث َد ْٕ َوَلْؿ  ،اذ، َوَجَقاز ُشْرب الـَّبِقذ َما َداَم ُحْؾًقا َلْؿ َيتََغقَّرا

ة ُمَّ ْٕ  .َيْغِؾ، َوَهَذا َجائِز بِنِْجَؿاِع ا

ا َسْؼقف اْلَخادِم َبْعد الثَّاَلث َوَصبّف قال: َٓ ُيْمَمـ َبْعد الثَّاَلث َتَغق ره،  :َوَأمَّ ُف  َفأِلَكَّ

ه  ملسو هيلع هللا ىلصَوَكاَن الـَّبِّل  ه.اَطـُْف َبْعد الثَّاَلثَيتَـَزَّ
(1)

 

امٍ ْغؾِ َٓ َبْلَس بِِف َما َلْؿ يَ :  قال ابً قدامة  .، َأْو َتلْتَِل َطَؾقِْف َثاَلَثُة َأيَّ

ا إَذا غَ  (12/512 :) وقال ؾَِل اْلَعِصقُر َكَغَؾقَاِن اْلِؼْدِر، َوَقَذَف بَِزَبِدِه، َفاَل َأمَّ

اٍم َوَلْؿ يَ  َوإِْن أََتْت  ،ِخاَلَف فِل َتْحِريِؿفِ   ، َفَؼاَل َأْصَحاُبـَا: ُهَق َحَراٌم.ْغؾِ َطَؾقِْف َثاَلَثُة َأيَّ

اٍم، َفاَل َتْشَرْبُف.ْغؾِ َوَقاَل َأْحَؿُد: اْشَرْبُف َثاَلًثا، َما َلْؿ يَ  ـْ َثاَلَثِة َأيَّ
 ، َفنَِذا َأَتك َطَؾقِْف َأْكثَُر مِ

 :ملسو هيلع هللا ىلص َوُيْسؽِْر: لَِؼْقِل َرُسقِل اهلل ْغؾِ ُمبَاٌح َما َلْؿ يَ َوَأْكثَُر َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ َيُؼقُلقَن: ُهَق 

َٓ َتْشَربُقا ُمْسؽًِرا» َرَواُه َأُبق َداُود «اْشَربُقا فِل ُكؾِّ ِوَطاٍء، َو
(2)

َة َتْحِريِؿِف :  َنَّ ِطؾَّ
ِ
َوٕ

ُة الْ  دَّ ًة.ـُؿْطِرَبُة، َوإِكََّؿا َذلَِؽ فِل الْ ـالشِّ  ُؿْسؽِِر َخاصَّ

الذي يف  بـ قدامة طىل ترجقح الؿذهب بحديث ابـ طباس ثؿ استدل ا

 الباب.

َمْؽُروًها َغقَْر  ْغؾِ َوُيْحتََؿُؾ َأْن َيُؽقَن ُشْرُبُف فِقَؿا َزاَد َطَؾك الثَّاَلَثِة إَذا َلْؿ يَ  ثه قال:

مٍ  ْح بِتَْحِريِؿِف، َوَقاَل فِل َمْقِضٍع: َأْكَرهُ  :ُمَحرَّ َنَّ الـَّبِلَّ  ُف.َفنِنَّ َأْحَؿَد َلْؿ ُيَصرِّ
ِ
َوَذلَِؽ ٕ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) شرح مسؾؿ (2554.) 

 بنسـاد صحقح. ( طـ بريدة 3698رقؿ )أخرجف أبق داود ب (2)
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ـْ َيْشَرُبُف َبْعَد َثاَلٍث  ملسو هيلع هللا ىلص   ه.اَلْؿ َيُؽ

 قؿ١ ايٛعا٤ ايصٟ ٜٓبص ؾٝ٘. ص:4ط َػأي١

  ،بَّاء، والحـتؿ، والـؼقر، والؿؼقر، والؿزفت كان قد ُكفل طـ آكتباذ يف الد 

طـ طدد مـ الصحابة، ثؿ كسخ الـفل طـ ذلؽ  الصحقحقـكؿا جاء ذلؽ يف 

ـت هنقتؽؿ طـ آكتباذ إٓ يف سؼاء، فاشربقا يف إوطقة كؾفا، ك»بحديث بريدة: 

(، وطؾقف فقجقز آكتباذ يف مجقع 1999أخرجف مسؾؿ ) «وٓ تشربقا مسؽًرا

إوطقة، ويحذر مـ إوطقة الؿذكقرة: فننَّ اإلسؽار يسرع فقفا، ومجفقر 

 العؾؿاء طىل ذلؽ.

 ًانصحيح قٌل لقارد، وطـ أمحد رواية، ومالؽ بالؿـع مـ ذلؽ: لؾـفل ا

.اجلًيٌز
(1)

 

 اْتباش ْٛعني نايتُط ٚايعبٝب، أٚ ايططب ٚايتُط، ٚحنُٖٛا؟ ص:5ط َػأي١

هنك أن يخؾط الزبقب، والتؿر،  أنَّ الـبل  طـ جابر  الصحقحقـيف 

والبسر والرصب.
(2)

 

أن يجؿع بقـ التؿر والزهق، والتؿر  : هنك الـبل وفقفؿا طـ أبل قتادة 

واحد مـفؿا طىل ِحَدة.والزبقب، ولقـبذ كؾ 
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (12/515.)الؿغـل( -289)ص الحدود والتعزيرات (5592 )الػتحاكظر:  (1)

 (.1986(، ومسؾؿ برقؿ )5651أخرجف البخاري برقؿ ) (2)

 (.1988(، ومسؾؿ برقؿ )5652أخرجف البخاري برقؿ ) (3)
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هنك طـ  ، أنَّ الـبل ( طـ أبل سعقد 1987) صحقح مسؾؿويف 

 التؿر والزبقب أن يخؾط بقـفؿا، وطـ التؿر والبسر أن يخؾط بقـفؿا.

مـ شرب الـبقذ مـؽؿ: فؾقشربف زبقبًا فرًدا، أو تؿًرا فرًدا، أو  ٚيف ضٚا١ٜ:

 فرًدا. بسًرا

ـحقه طـ أبل هريرة، وابـ طباس، وابـ ( ب1991-1989وأخرجف مسؾؿ )

 أيًضا. طؿر 

ْسَؽار  (1986 :)شرح مسؾؿيف   قال اليووي َسبَب اْلَؽَراَهة فِقِف َأنَّ اإْلِ

ُف َلقَْس ُمْسؽًِرا،  اِرب أَكَّ ـّ الشَّ ُيْسِرع إَِلقِْف بَِسبَِب اْلَخْؾط َقبْؾ َأْن َيتََغقَّر َصْعؿف، َفقَُظ

َٓ  :َمْذَهبـَا َوَمْذَهب اْلُجْؿُفقرَوَيُؽقن ُمْسؽًِرا، وَ  َأنَّ َهَذا الـَّْفل لَِؽَراَهِة التَّـِْزيف، َو

َؿالِؽِقَّة: ـَيْحُرم َذلَِؽ َما َلْؿ َيِصْر ُمْسؽًِرا، َوبَِفَذا َقاَل َجَؿاِهقر اْلُعَؾَؿاء، َوَقاَل َبْعض الْ 

َٓ َبْلس بِِف: َوَأُبق ُيقُسػ فِل رِ  ،َوَقاَل َأُبق َحـِقَػة .ُهَق َحَرام َٓ َكَراَهة فِقِف، َو َواَية َطـُْف: 

َنَّ َما َحؾَّ ُمْػَرًدا
ِ
َوَأْكَؽَر َطَؾقِْف اْلُجْؿُفقر، َوَقاُلقا: ُمـَاَبَذة لَِصاِحِب  .َحؾَّ َمْخُؾقًصا :ٕ

ِريَحة فِل الـَّْفل َطـْفُ  ِحقَحة الصَّ ََحادِيث الصَّ ْٕ ْرع، َفَؼْد َثبَتَْت ا ـْ  َفنِنْ   :الشَّ َلْؿ َيُؽ

 ه.اَحَراًما َكاَن َمْؽُروًها

وقال بالتحريؿ إسحاق، ومالؽ، وأمحد يف رواية، وبعض الشافعقة وهق  ُ :قهد

، وقال بف ابـ حزم يف الخؿسة إكقاع التل ُذكِرت يف إحاديث.انصحيح
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (286-.)د والتعزيراتالحدو (12/515 )الؿغـل (5655 )الػتحاكظر:  (1)
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الؼائؾقن بتحريؿ الخؾقطقـ، وكذا آكتباذ يف إوطقة، وكذا بتحريؿ  تهبٌّ:

 قذ بعد ثالث، ٓ حدَّ طـدهؿ طىل مـ تـاول ذلؽ: إٓ أن يسؽر.الـب

 سهِ ؾطب ايطِّال٤. ص:6ط َػأي١

ُكؼؾ طـ مجاطة مـ الصحابة أهنؿ أباحقا شرب )الطِّالء( إذا ُصبِخ وذهب ُثؾثاه، 

 وطـ بعضفؿ إذا ذهب كصػف.

َوَرَأى ( مـ كتاب إشربة[: 15]باب: ) صحقحفيف   قال البخاري

َوَأُبق ُجَحقَْػَة  ،َوَشِرَب اْلبََراءُ  ،َوُمَعاٌذ ُشْرَب الطِّاَلِء َطَؾك الث ُؾِث  ،قَْدةَ َوَأُبق ُطبَ  ،ُطَؿرُ 

ـُ َطبَّاسٍ  ،َطَؾك الـِّْصِػ  ا :َوَقاَل اْب  ه.ااْشَرْب اْلَعِصقَر َما َداَم َصِريًّ

، التغؾقؼ، والػتحوأثار الؿذكقرة قد بقـ الحافظ مـ وصؾفا يف  ُ :قهد

  (7/528.)مصـػ ابـ أبل شقبةثابتة، واكظر وأساكقدها 

: -بعد أن ذكر مـ َوَصَؾ أثار الؿذكقرة- الػتحيف   قال احلافظ

ْبس :َؿدّ ـَوالطِّاَلء بَِؽْسِر الُؿْفَؿَؾة َوالْ  بِؾ ،ُهَق الدِّ َوُهَق اْلَؼطَِران الَِّذي  ،ُشبَِّف بِطاَِلِء اإْلِ

بِؾ ُيْدَهـ بِِف، َفنَِذا ُصبَِخ َطِصقر َد َأْشبََف صاَِلء اإْلِ َوُهَق فِل تِْؾَؽ  ،اْلِعـَب َحتَّك َتَؿدَّ

َٓ ُيْسؽِر  .اْلَحاَلة َغالِبًا 

ـْ ُذكَِر َمَعُف َطَؾك اْلُحْؽؿ الْ  ،َوَقْد َواَفَؼ ُطَؿرَ  قال: َؿْذُكقر َأُبق ُمقَسكـَوَم
(1)

َوَأُبق  ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طقؾ بـ أبل اأخبركا سقيد، قال: أكبلكا طبد اهلل، طـ هشقؿ، قال: أكبلكا إسؿ( 5721أخرجف الـسائل ) (1)

، أكف كان يشرب مـ الطالء ما ذهب ثؾثاه، خالد، طـ ققس بـ أبل حازم، طـ أبل مقسك إشعري

 وبؼل ثؾثف. وإسـاده صحقح، رجالف ثؼات. 
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ْرَداء الدَّ
(1)

َوَطؾِلَأْخَرَجُف الـََّسائِل  َطـُْفَؿا،  
(2)

َوَأُبق ُأَماَمةَ  ،
(3)

َوَخالِد ْبـ اْلَقلِقد ،
(4)

 

ـَ  َوَغقْرهؿْ  ـْ التَّابِِعق
 ،َواْلَحَسـ ،اِْبـ الُؿَسقِّب :َأْخَرَجَفا اِْبـ َأبِل َشقْبَة َوَغقْره، َومِ

ـْ اْلُػَؼَفاء
ر، َوَشْرط َواْلُجْؿُفق ،َوَأْحَؿد ،َوَمالِؽ، َوالؾَّقْث ،الثَّْقِرّي  :َوِطْؽِرَمة، َومِ

ًطا  .َتـَاُولف ِطـْدهْؿ َما َلْؿ ُيْسؽِر، َوَكِرَهُف َصائَِػة َتَقر 

 ثؿ ذكر مـ وصؾ أثر أبل جحقػة، والبراء.

ُجَحقَْػَة َجِرير اَوَأبَ  ،َوَواَفَؼ اْلبََراء ثه قال:
(5)

َوَأَكس ،
(6)

ـَ اِْبـ  ـْ التَّابِِعق
، َومِ

 .َوُشَرْيح ،اْلَحـَِػقَّة

َحُرَم. َوَقاَل َأُبق ُطبَقَْدة فِل  :اْلَجِؿقع َطَؾك َأكَُّف إِْن َكاَن ُيْسؽِر َوَأْصبََؼ  قال:

َْشِرَبة ْٕ  .َفنِْن َكاَن َكَذلَِؽ َفُفَق َحَرام :: َبَؾَغـِل َأنَّ الـِّْصػ ُيْسؽِرا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخبركا زكريا بـ يحقك، قال: حدثـا طبد إطىل، قال: حدثـا محاد بـ ( 5725) أخرجف الـسائل(1)

. وبؼل ثؾثف ،سؾؿة، طـ داود، طـ سعقد بـ الؿسقب، أن أبا الدرداء، كان يشرب ما ذهب ثؾثاه

 وهذا إسـاٌد صحقٌح، رجالف ثؼات. 

، جؾ سؿاه، طـ طظ ( مـ صريؼ أبان بـ طبد اهلل البجظ، طـ ر7/529أخرجف ابـ أبل شقبة ) (2)

صريًؼا أخرى صحقحة  ، ثؿ وجدت طـ طظ وإسـاده ضعقػ: لجفالة الراوي طـ طظ 

 ( بؿعـاه. 5718طـد الـسائل )

حدثـا محاد بـ خالد، طـ معاوية بـ صالح، طـ سامل بـ ( 7/531أخرجف ابـ أبل شقبة ) حضً: (3)

. وهذا إسـاد حسـ، وسامل بـ سامل، هق بوهق يشرب صالء الر   ،سامل قال: دخؾت طىل أبل أمامة

 (.3/1365ودفـف، كؿا يف معرفة الصحابة ٕبل كعقؿ ) ملسو هيلع هللا ىلصأبق شداد الحؿصل، شفد وفاة الـبل 

حدثـا ابـ كؿقر ، قال : حدثـا إسؿاطقؾ، طـ مغقرة، طـ ( 7/532أخرجف ابـ أبل شقبة ) صخيح: (4)

 ذا إسـاد صحقح رجالف ثؼات..وه شريح: أن خالد بـ القلقد كان يشرب الطالء بالشام.

 (، ويف إسـاده جرير بـ أيقب البجظ، وهق متروك، وقد اهتؿ. 7/543أخرجف ابـ أبل شقبة ) (5)

 (، ويف إسـاده طبقدة بـ معتب الضبل، وهق ضعقػ. 7/543أخرجف ابـ أبل شقبة ) (6)
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َفَؼْد َقاَل َوَالَِّذي َيْظَفر َأنَّ َذلَِؽ َيْختَؾِػ بِاْختاَِلِف َأْطـَاب اْلباَِلد،  قال احلافظ:

َٓ َيِصقر ُمْسؽًِرا  :اِْبـ َحْزم ـْ اْلَعِصقر َما إَِذا ُصبَِخ إَِلك الث ُؾث َيـَْعِؼد َو
إِكَُّف َشاَهَد مِ

ْبع َكَذلَِؽ  ،َأْصاًل، َومِـُْف َما إَِذا ُصبَِخ إَِلك الـِّْصػ َكَذلَِؽ  َبْؾ  .َومِـُْف َما إَِذا ُصبَِخ إَِلك الر 

ُف َشا َٓ ُيْسؽِرَقاَل: إِكَّ َٓ  ،َهَد مِـُْف َما َيِصقر ُربًّا َخاثًِرا  َٓ َيبَْؼك َغقْر ُرْبعف  َومِـُْف َما َلْق ُصبَِخ 

ْؽر َطـْفُ  َٓ َيـَْػّؽ الس  ـْ َأْمر  .َيْخُثر َو
َحاَبة مِ ـْ الصَّ َقاَل: َفَقَجَب أَْن ُيْحَؿؾ َما َوَرَد َط

َٓ ُيْسؽِر َبْعد الطَّ  ـْ اِْبـ َطبَّاس بَِسـٍَد َصِحقح أَنَّ الـَّار الطِّاَلء َطَؾك َما  بْخ. َوَقْد َثبََت َط

مفُ  َٓ ُتَحرِّ ـْ َصِريؼ َطَطاء َطـْفُ  .َٓ ُتِحّؾ َشقْئًا َو
َوَقاَل: إِكَُّف ُيِريد  ،َأْخَرَجُف الـََّسائِّل مِ

ـْ َصِريؼ صَ 
اُوٍس َقاَل: ُهَق الَِّذي َيِصقر بَِذلَِؽ َما ُكِؼَؾ َطـُْف فِل الطِّاَلء. َوَأْخَرَج َأْيًضا مِ

 .َؿاء َفقُْشَربـَوُيْمَكؾ َوُيَصّب َطَؾقِْف الْ  ،مِثْؾ اْلَعَسؾ

ا.ثؿ ذكر أثر ابـ طباس   : اشرب العصقر ما دام صريًّ

ـْ َصِريؼ أَبِل َثابِت الثَّْعَؾبِّل َقاَل  قال:
ُكـْت ِطـْد اِْبـ َطبَّاس،  :َوَصَؾُف الـََّسائِل  مِ

ـْ اْلَعِصقر َفَجاَءهُ  ا. َقاَل: إِكِّل َصبَْخت  ؟َرُجؾ َيْسَللُف َط َفَؼاَل: اِْشَرْبُف َما َكاَن َصِريًّ

. َقاَل: َفنِنَّ  .َشَراًبا َوفِل َكْػِسل مِـُْف َشْلء َٓ َقاَل: َأُكـْت َشاِربف َقبْؾ َأْن َتْطبُخُف؟ َقاَل: 

مَ  َٓ ُتِحّؾ َشقْئًا َقْد ُحرِّ الـَّار 
(1)

َثار الْ  َوَهَذا . ْٔ َؿاِضقَة، َوُهَق َأنَّ ـُيَؼقِّد َما ُأْصؾَِؼ فِل ا

ا َلْق َصاَر َخْؿًرا َفُطبَِخ  ر، أَمَّ َفنِنَّ  :الَِّذي ُيْطبَخ إِكََّؿا ُهَق اْلَعِصقر الطَِّرّي َقبْؾ َأْن َيتََخؿَّ

رهُ  َٓ ُيَطفِّ بْخ  ـْ ُيِجقز َتْخؾِ  ،الطَّ َّٓ َطَؾك َرْأي َم ِ َٓ ُيِحّؾُف إ قؾ اْلَخْؿر، َواْلُجْؿُفقر َو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، طـ أبل يعػقر أخبركا سقيد بـ كصر، قال: أخبركا طبد اهلل( 5729أخرجف الـسائل ) حضً: (1)

، بف. وهذا إسـاد حسـ، وأبق ثابت الثعؾبل، هق أيؿـ بـ ثابت، وهق السؾؿل، طـ أبل ثابت الثعؾبل

 حسـ الحديث، وأبق يعػقر، هق طبد الرمحـ بـ طبقد، وهق ثؼة. 



ِٕ امُلِػٔهطَباُب َسسِّ ا َٝا ََٚب  587 يٖؿاِضٔب 

 
 .ِخاَلفف َطَؾك

ـْ َصِريؼ َسِعقد ْبـ الْ  ،َوَأْخَرَج اِْبـ َأبِل َشقْبَة قال:
 ،ُؿَسقِّبـَوالـََّسائِل  مِ

ْعبِّل  ـْ اْلَحَسـ اْلبَْصِرّي  .اِْشَرْب اْلَعِصقر َما َلْؿ َيْغؾِ  :َوالـََّخِعلِّ  ،َوالشَّ َما َلْؿ  :َوَط

ُف إَِذا َبَدَأ فِقِف التََّغق ر َيْؿتَـِع، َوَطاَلَمة َذلَِؽ َأْن َوَهذَ  .َيتََغقَّر َؾػ َأكَّ ـْ السَّ
ا َقْقل َكثِقر مِ

إَِذا اِْكتََفك َغَؾقَاكف َواْبتََدَأ فِل اْلُفُدّو  :َوقِقَؾ  .َيْلُخذ فِل اْلَغَؾقَان، َوبَِفَذا َقاَل َأُبق ُيقُسػ

 .ـَ َغَؾقَاكفإَِذا َسؽَ  :َوقِقَؾ  .َبْعد اْلَغَؾقَان

َبِد.  قال: َٓ َيْحُرم َطِصقر اْلِعـَب الـِّلء َحتَّك َيْغؾِل َوَيْؼِذف بِالزَّ َوَقاَل َأُبق َحـِقَػة: 

َبدِ  ا الْ  :َفنَِذا َغَؾك َوَقَذَف بِالزَّ َؿْطبُقخ َحتَّك َيْذَهب ُثُؾثَاُه َوَيبَْؼك ُثُؾثف َفاَل ـَحُرَم. َوَأمَّ

َبِد َبْعد الطَّبْخ. َوَقاَل َمالِؽَولَ  ،َيْؿتَـِع ُمْطَؾًؼا افِِعّل  ،ْق َغَؾك َوَقَذَف بِالزَّ  ،َوالشَّ

َكَُّف  :َسَقاء َغَؾك َأْم َلْؿ َيْغؾِ  ،ُشْرب َقؾِقؾف َوَكثِقره ،َواْلُجْؿُفقر: َيْؿتَـِع إَِذا َصاَر ُمْسؽًِرا
ِ
ٕ

ْسَؽار بَِلْن َيْغؾِل ـْ ُثؿَّ َيْس  ،َيُجقز َأْن َيبُْؾغ َحدَّ اإْلِ ُؽـ َغَؾقَاكف َبْعد َذلَِؽ، َوُهَق ُمَراد َم

ه.اَأْطَؾؿ َوَاهللُ  .َقاَل: َحد  َمـْع ُشْربف َأْن َيتََغقَّر
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (34/199-255 ،215- )مجؿقع الػتاوى( مـ كتاب إشربة[ 15]باب: ) الػتحاكظر:  (1)

الؿغـل (12/514 )ابـ أبل شقبة (8/175-.) 



 588  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
ـْ ُأمِّ َسَؾَؿَة  (0140) ـِ الـَّبِلِّ  َوَط إنَّ اهللَ َلْؿ َيْجَعْؾ ِشَػاَءُكْؿ فِقاَم » :َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَط

َم َطَؾْقُؽؿْ  ـُ ِحبَّانَ «َحرَّ َحُف اْب ، َوَصحَّ .. َأْخَرَجُف البَقَْفِؼل 
(1)

 

ـَ ُسَقْيٍد  (0141) ـْ َوائٍِؾ الَحْضَرمِلِّ َأنَّ َصاِرَق ْب ـِ  ملسو هيلع هللا ىلصَسَلَل الـَّبِلَّ  َوَط َط

َواِء، َفَؼاَل:  َفا َلْقَسْت بِ »الَخْؿِر َيْصـَُعَفا لِؾدَّ . َأْخَرَجُف ُمْسؾٌِؿ «، َوَلؽِـََّفا َداءٌ َدَواءٍ إكَّ

َوَأُبقَداُود َوَغقُْرُهَؿا.
(2)

 

 نياملسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 ؾطب اـُط يًتساٟٚ، ٚيسؾع ايعطـ عٓس ايهطٚض٠. ص:1ط َػأي١

َبَفا ِصْرًفا، َأْو َمْؿُزوَجًة َوإِْن َشرِ  (12/555 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة

ـْ اْلَعَطِش، َأْو َشِرَبَفا لِؾتََّداِوي
َٓ َيْرِوي مِ َلْؿ ُيبَْح َلُف َذلَِؽ، َوَطَؾقِْف  :بَِشْلٍء َيِسقٍر 

.  َوَقاَل َأُبق َحـِقَػَة: ُيبَاُح ُشْرُبَفا َلُفَؿا. اْلَحد 

افِِعقَِّة َوْجَفاِن َكالْ  قال: ـِ ـَولِؾشَّ َوَوْجٌف َثالٌِث: ُيبَاُح ُشْرُبَفا لِؾتََّداِوي ُدوَن ، َؿْذَهبَقْ

َكََّفا َحاُل َضُروَرةٍ، َفُلبِقَحْت فِقَفا
ِ
ِة َوَسائِِر َما ُيْضَطر  إَلقِْف.كَ  :اْلَعَطِش: ٕ  هاَدْفِع اْلُغصَّ

 ثؿ استدل ابـ قدامة طىل التحريؿ بحديثل الباب.

 :لتَّْصِريح بَِلكََّفا َلقَْسْت بَِدَواءٍ َوفِقِف ايف شرح حديث وائؾ:   قال اليووي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، ويف إسـاده حسان بـ مخارق، وهق 1391(، وابـ حبان )15/5. أخرجف البقفؼل )نعٝـ (1)

(، والطبراين 8/96مجفقل الحال. وقد صح طـ ابـ مسعقد مقققًفا طؾقف، أخرجف ابـ أبل شقبة )

 ( بنسـاد صحقح. 9714)

 (. 3873(، وأبقداود )1984أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (2)



ِٕ امُلِػٔهط َٝا ََٚب  589 َباُب َسسِّ ايٖؿاِضٔب 

 
ُف َيتَـَاَولَفا باَِل َسبَب، َوَهَذا ُهَق  َكََّفا َلقَْسْت بَِدَواٍء، َفَؽَلكَّ

ِ
َفقَْحُرم التََّداِوي بَِفا: ٕ

ُف َيْحُرم التََّداِوي بَِفا، َوَكَذا َيْحُرم ُشْرهبَا لِْؾَعَطِش، وَ  ِحقح ِطـْد َأْصَحابـَا َأكَّ ا إَِذا الصَّ َأمَّ

َّٓ َخْؿًرا َنَّ ُحُصقل  :َغصَّ بُِؾْؼَؿٍة َوَلْؿ َيِجد َما ُيِسقغَفا بِِف إِ
ِ
َساَغة بَِفا: ٕ َفقَْؾَزمُف اإْلِ

َػاء بَِفا ِحقـَئٍِذ َمْؼُطقع بِفِ   ه.اَأْطَؾؿ َواهللُ  ،بِِخاَلِف التََّداِوي ،الشِّ

 اؿؿٝؿ١ ٚاملدسضات. ص:2ط َػأي١

(: هذه 34/215) ع الػتاوىمجؿقكؿا يف   قال شيخ اإلصالو

الحشقشة الصؾبة حرام، سقاء سؽر مـفا أو مل يسؽر، والسؽر مـفا حرام باتػاق 

الؿسؾؿقـ، ومـ استحؾ ذلؽ وزطؿ أكف حالل: فنكف ُيستتاب: فنن تاب، وإٓ ُقتؾ 

همرتًدا، ٓ ُيصؾَّك طؾقف، وٓ ُيدفـ يف مؼابر الؿسؾؿقـ.ا
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (34/211 ،213-214.)الػتاوىواكظر:  (1)



 595  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 

 الصَّاِئلَباُب التَِّعِزيس ُوُحِهِه 

هق الؿـع، والؿؼصقد الزجر، أو اإلهاكة، أو الؾقم، أو الضرب لؿـ  ايتععٜط:

 يستحؼف: لقؿـعف مؿا أوجب طؾقف ذلؽ.

، أي: لتـصروه بؿـعف [9الػتح:] ﴾ې  ۉ ۉ ۅ﴿وققلف تعاىل: 

 مؿا تؿـعقا مـف أكػسؽؿ وأوٓدكؿ.

شرًطا، ؼدره تلديب مـ يستحؼ ذلؽ بعؼقبة غقر م :والؿؼصقد بف يف هذا الباب

وٓ قصاص فقفا.
(1) 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (6848.)الػتح (6/184 )الشرح الؿؿتع (12/532 )حاشقة البقاناكظر  (1)



ِِ ايٖكا٥ٌٔ ُُٚسِه  591 َباُب ايٖتِعِعٜط 

 
ـْ َأبِل ُبْرَدَة إَْكَصاِريِّ  (0142) َٓ ُيْجَؾُد َفْقَق » :َيُؼقُل  ملسو هيلع هللا ىلصَأكَُّف َسِؿَع الـَّبِلَّ  َط

ـْ ُحُدودِ اهللِ َتَعاَلك َطَشَرةِ َأْسَقاطٍ  َّٓ فِل َحدٍّ ِم َطَؾقِْف.. ُمتََّػٌؼ «إ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

ـْ ُحـُدودِ اهلل َتَعـاَلك»َا املككٛز بكٛيا٘:   ص:1ط َػأي١ َّٓ فِل َحدٍّ ِمـ ، ٚناِ ٖاٛ   «إ

 َكساض ايتععٜط؟

اِرِع  (2/29 :)أطالم الؿققعقـيف   قال ابً القيه إِنَّ اْلَحدَّ فِل لَِساِن الشَّ

ُطُؼقَباِت اْلِجـَاَياِت  :اِء: َفنِكَُّفْؿ ُيِريُدوَن بِاْلُحُدودِ َأَطؿ  مِـُْف فِل اْصطاَِلِح اْلُػَؼفَ 

ةً ـالْ  ْرِع َخاصَّ  بِالشَّ
َرةِ ـْ َذلَِؽ  .ُؿَؼدَّ

اِرِع َأَطؿ  مِ َفنِكَُّف ُيَراُد بِِف َهِذهِ  :َواْلَحد  فِل لَِساِن الشَّ

 ک ک ک ڑ﴿َكَؼْقلِِف َتَعاَلك:  َوُيَراُد بِِف َكْػَس اْلِجـَاَيِة َتاَرًة، ،اْلُعُؼقَبَة َتاَرةً 

ُل ُحُدوُد  :[229البؼرة:] ﴾ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ﴿ُف: َوَقْقلِ  ،[187البؼرة:] ﴾ک َوَّ ْٕ َفا

َحدَّ ُحُدوًدا َفََل  إنَّ اهللَ » :ملسو هيلع هللا ىلصَوَقاَل الـَّبِل   اْلَحَراِم، َوالثَّاكِل ُحُدوُد اْلَحاَلِل.

«َتْعَتُدوَها
(2)

ـِ َس  ، اِس ْب ِل اْلؽِتَاِب َوفِل َحِديِث الـَّقَّ َم فِل َأوَّ  :ْؿَعاَن الَِّذي َتَؼدَّ

قَراُن ُحُدوُد اهلل» «َوالسُّ
(3)

َرًة، َفَؼْقُلُف  ،، َوُيَراُد بِِف َتاَرًة ِجـُْس اْلُعُؼقَبةِ  ـْ ُمَؼدَّ َوإِْن َلْؿ َتُؽ

ـْ ُحُدودِ اهلل» :ملسو هيلع هللا ىلص َّٓ فِل َحدٍّ ِم  َأْسَقاٍط إ
تِل  ُيِريدُ  «َٓ ُيْضَرُب َفْقَق َطَشَرةِ بِِف اْلِجـَاَيَة الَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1758(، ومسؾؿ )6848أخرجف البخاري ) (1)

(، مـ حديث أبل ثعؾبة الخشـل، وهق حديث حسـ بشقاهده. 184-4/183أخرجف الدارقطـل ) (2)

 (.35رقؿ ) م والحؽؿجامع العؾقاكظر 

رقؿ  الصحقح الؿسـديف  (، وصححف شقخـا اإلمام القادطل 4/182أخرجف أمحد ) (3)

(1179.) 



 592  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

ـَ َتُؽقُن اْلَعَشَرُة َفَؿا ُدوَكَفا إْذ َكاَن الُؿَراُد بِاْلَحدِّ اْلِجـَاَيُة؟ .ِهَل َحؼ  هلل   َفنِْن قِقَؾ: َفَلْي

ُجِؾ اْمَرَأَتفُ  َٓ َفنِكَّ  :لِؾتَّْلدِيِب َوَكْحَقهُ  :َوَأِجقَرهُ  ،َوَوَلَدهُ  ،َوَطبَْدهُ  ،قِقَؾ: فِل َضْرِب الرَّ ُف 

َج َطَؾقِْف اْلَحِديُث، َوبَِاهلل ـُ َما ُخرِّ  َأْسَقاٍط: َفَفَذا َأْحَس
 َيُجقُز َأْن َيِزيَد َطَؾك َطَشَرةِ

 ه.االتَّْقفِقُؼ 

وهذا الؼقل هق مؼتضك مذهب مالؽ، وأبل ثقر، وهق ققل شقخ اإلسالم ابـ 

 (: وطؾقف فؼد اختؾػ28/347-348) مجؿقع الػتاوىكؿا يف  تقؿقة 

 الػؼفاء يف أكثر التعزير.

وأما أكثر  (28/158 :)مجؿقع الػتاوىكؿا يف   قال شيخ اإلصالو

 ٚايجاْٞ:. طشر جؾدات :سسٖاأ: التعزير فػقف ثالثة أققال يف مذهب أمحد وغقره

دون أقؾ الحدود إما تسعة وثالثقن سقًصا، وإما تسعة وسبعقن سقًصا، وهذا ققل 

أكف ٓ يتؼدر بذلؽ. وهق  ٚايجايح:والشافعل، وأمحد. كثقر مـ أصحاب أبل حـقػة، 

ققل أصحاب مالؽ، وصائػة مـ أصحاب الشافعل، وأمحد، وهق إحدى الروايتقـ 

طـف، لؽـ إن كان التعزير فقؿا فقف مؼدر: مل يبؾغ بف ذلؽ الؿؼدر، مثؾ التعزير طىل 

ٓ يبؾغ بف سرقة دون الـصاب ٓ يبؾغ بف الؼطع، والتعزير طىل الؿضؿضة بالخؿر 

 حد الشرب، والتعزير طىل الؼذف بغقر الزكك ٓ يبؾغ بف الحد.

، وسـة خؾػائف ملسو هيلع هللا ىلصوهذا الؼقل أطدل إققال طؾقف دلت سـة رسقل اهلل  قال:

بضرب الذي أحؾت لف امرأتف جاريتفا مائة، ودرأ طـف  ملسو هيلع هللا ىلصالراشديـ، فؼد أمر الـبل 
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الحد بالشبفة
(1)

مرأة ُوِجدا يف لحاف واحد ، وأمر أبق بؽر، وطؿر بضرب رجؾ وأ

.مائة، مائة
(2)

 

وأمر طؿر بضرب الذي كؼش طىل خاتؿف وأخذ مـ بقت الؿال مائة، ثؿ ضربف 

يف الققم الثاين مائة، ثؿ ضربف يف الققم الثالث مائة، وضرب صبقغ بـ طسؾ لؿا 

رأى مـ بدطتف ضرًبا كثقًرا مل يعده.
(3)

 

لجؿاطة ؼتؾ: ُقتؾ، مثؾ الؿػرق ومـ مل يـدفع فساده يف إرض آ بال قال:

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :قال تعاىل ،إىل البدع يف الديـ لوالداط ،الؿسؾؿقـ

 ٿ  ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ  ڀ ڀ  ڀ پ پ پ

 :ذا بقيع لخؾقػتقـإ» :أكف قال ملسو هيلع هللا ىلصل طـ الـب الصحقحوىف  ،[32الؿائدة:] ﴾ٿ

ن يػرق أد يري ،مـ جاءكؿ وأمركؿ طؾك رجؾ واحد» :وقال ،«مـفام َر فاقتؾقا أِخ 

ـً  :مجاطتؽؿ «ا مـ كانفاضربقا طـؼف بالسقػ كائ
(4)

بؼتؾ رجؾ  ملسو هيلع هللا ىلصل وأمر الـب ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وهق مـ صريؼ (، مـ حديث الـعؿان بـ بشقر 4/277(، وأمحد )4458أخرجف أبق داود ) (1)

مجفقل، وقد قتادة، طـ حبقب بـ سامل، ومل يسؿعف مـف، إكؿا سؿعف مـ خالد بـ طرفطة، وهق 

ضعػ الحديث البخاري، والترمذي، والـسائل، وأبق حاتؿ، وابـ طدي، ويف الحديث اضطراب 

 أيًضا.

، مـ صرٍق متعددة يثبت هبا إثران. اكظر مل أجده طـ أبل بؽر، وإكؿا وجدتف طـ طؿر، وطظ  (2)

ابـ أبل شقبة (9/528- ،)طبدالرزاق (7/451.) 

(، وابـ بطة يف 75)ص الشريعة(، وأجري يف 155( )146برقؿ )أخرج الؼصة الدارمل  (3)

اإلباكة (329( )335.وبعض أساكقدها صحقحة، وبعضفا فقفا ضعػ ،) 

(، إول طـ أبل سعقد الخدري، والثاين طـ طرفجة بـ 1853( )1852أخرجفؿا مسؾؿ ) (4)

 . شريح
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تعؿد طؾقف الؽذب
(1)

 :فؼال ؟طؿـ مل يـتف طـ شرب الخؿر لبـ الديؾؿاوسللف  ،

.«فاقتؾقه :مـ مل يـتف طـفا»
(2)

 

ومـ أكقاع التعزير: الـػل، والتغريب، كؿا كان طؿر بـ الخطاب يعزر  قال:

يف شرب الخؿر إىل خقبر، وكؿا كػك صبقغ بـ طسؾ إىل البصرة، وأخرج بالـػل 

كصر بـ حجاج إىل البصرة لؿا افتتـ بف الـساء.
(3)

 ها

(: ومـ التعزير 351-299)ص آختقاراتكؿا يف   قال شيخ اإلصالو

الذي جاءت بف السـة وكصَّ طؾقف أمحد، والشافعل: كػل الؿخـث، وحؾؼ طؿر 

وكػاه لؿا افتتـ بف الـساء، فؽذلؽ مـ افتتـ بف الرجال مـ  رأس كصر بـ حجاج،

الؿرادان، بؾ هق أوىل. وٓ يؼدر التعزير، بؾ بؿا يردع الؿعزر، وقد يؽقن بالعزل، 

 والـقؾ مـ طرضف، مثؾ أن يؼال لف: يا ضامل، يا معتدي. وبنقامتف مـ مجؾسف.

كان تعزيًرا طىل ما  والذيـ قدروا التعزير مـ أصحابـا إكؿا هق فقؿا إذا قال:

مضك مـ فعؾ، أو ترك: فنن كان تعزيًرا ٕجؾ ترك ما هق فاطؾ لف: ففق بؿـزلة قتؾ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل مبفؿ، ويف إسـاده: أبق محزة الثؿايل، (، مـ حديث صحاب6215) الؽبقرأخرجف الطبراين يف  (1)

، ويف (، مـ حديث طبداهلل بـ طؿرو بـ العاص 2112) إوسطوهق متروك. وأخرجف يف 

إسـاده: ططاء بـ السائب، وهق مختؾط، والراوي طـف هق وهقب بـ خالد، وقد روى طـف بعد 

 آختالط: فالحديث ضعقػ.

الصحقح يف  قح، وقد صححف اإلمام القادطل ( بنسـاد صح232-4/231أخرجف أمحد ) (2)

 (.325رقؿ ) الؿسـد

 تاريخ دمشؼُصرًقا طديدة لفذه الؼصة تثبت بؿجؿقطفا. اكظر  تاريخفيف  أورد ابـ طساكر  (3)

(62/25- ،)صبؼات ابـ سعد (3/285 ،)حؾقة إولقاء (4/322-323.) 



ِِ ايٖكا٥ٌٔ ُُٚسِه  595 َباُب ايٖتِعِعٜط 

 
الؿرتد، والحربل، وقتؾ الباغل، والعادي، وهذا تعزير غقر مؼدر، بؾ قد يـتفل إىل 

الؼتؾ، كؿا يف الصائؾ ٕخذ الؿال يجقز أن يؿـع مـ أخذ الؿال، ولق بالؼتؾ. 

كان الؿؼصقد دفع الػساد، ومل يـدفع إٓ بالؼتؾ: ُقتؾ، وحقـئٍذ فؿـ وطىل هذا فنذا 

تؽرر مـف فعؾ الػساد ومل يرتدع بالحدود الؿؼدرة، بؾ استؿر طىل ذلؽ الػساد: 

ج قتؾ شارب  ففق كالصائؾ الذي ٓ يـدفع إٓ بالؼتؾ، فقؼتؾ، ويؿؽـ أن ُيَخرَّ

 الخؿر يف الرابعة طىل هذا.

 ، فال يزال يعاقب حتك يػعؾف.وكذلؽ تارك القاجب قال:

والتعزير بالؿال سائٌغ: إتالًفا وأخًذا، وهق جاٍر طىل أصؾ أمحد: ٕكف مل  قال:

 يختؾػ أصحابف أنَّ العؼقبات يف إمقال غقر مـسقخة كؾفا.

وققل الشقخ أبل محؿد الؿؼدسل: )وٓ يجقز أخذ مالف( يعـل: الؿعزر،  قال:

 الظؾؿة.إشارة مـف إىل ما يػعؾف القٓة 

والتعزير يؽقن طىل فعؾ الؿحرمات، وترك القاجبات، فؿـ جـس ترك  قال:

القاجبات مـ كتؿ ما يجب بقاكف كالبائع الؿدلس، والؿمجر الؿدلس، والـؽاح 

وغقرهؿ مـ العالؿقـ، وكذا الشاهد، والؿػتل، والحاكؿ، وكحقهؿ: فننَّ كتؿان 

ظر بؼقة كالمف: فنكف مػقد.الحؼ مشبف بالؽذب...اكتفك الؿراد باختصار، واك
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( -156)ص الطرق الحؽؿقةقد يف هذه الؿسللة، و( فػقف بحث مػ6848) فتح الباريواكظر:  (1)

 ط/الؿؽتبة العؾؿقة.
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ـْ َطائَِشَة  (0143) َّٓ َأقِقُؾقا َذِوي اهلَْقَئاِت َطَثَراتِِفؿْ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ  َوَط ، إ

.«الُحُدودَ  . َرَواُه َأُبقَداُود َوالـََّسائِل 
(1)

 

 تفادة من احلديثاملسائل واألحكام املس

 سهِ إقا١َ ايتععٜط. ص:1ط َػأي١

  ذهب مجٌع مـ أهؾ العؾؿ إىل أكَّف يجب طىل اإلمام إقامة التعزير طىل مـ

 يستحؼف، وهق مذهب مالؽ، وأمحد، وأبل حـقػة: ٕنَّ يف ذلؽ درًءا لؾػساد.

 .وذهب الشافعل إىل طدم وجقب ذلؽ طؾقف 

ما دون الجؿاع، واستدلقا طىل ذلؽ بحديث الرجؾ الذي أصاب مـ امرأة 

ىل مع الـبل  فلتك الـبل   .«قد ُغِػر لؽ»، وقال لف: يسللف، فصَّ

﮳  ﮲  ۓ ےۓ      ے ھ    ھ ھ ھ ہ﴿ويف رواية: فـزلت: 

 .، ومل يعزره الـبل [114]هقد: ﴾﮷﮸  ﮶ ﮴﮵

وأجاب الجؿفقر طـ هذا الحديث بلنَّ الرجؾ جاء تائبًا كادًما طىل فعؾف، 

ب لؿـ يستحؼف. والتلديب يؽقن لؽؾ إكسان بؿا يـاسبف، والتعزير إكؿا هق تلدي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (4/315 ،)الؽبرى(، والـسائل يف 4375(، وأبق داود )6/181. أخرجف أمحد )نعٝـ (1)

(. ويف إسـاده طبدالؿؾؽ بـ زيد العدوي، ضعػف ابـ الجـقد وابـ طدي وأورد 8/334والبقفؼل )

مـؽر. ولف متابعات كؾفا فقفا ضعػ وأحسـفا مرسؾ طؿرة:  وقال: الؽامؾابـ طدي حديثف يف 

(، بنسـاد صحقح طـفا مرساًل. ولف شقاهد ٓ تصؾح 4/315) الؽبرىأخرجف الـسائل يف 

  (42/355-355 .)تحؼقؼ الؿسـدلتؼقيتف. اكظر صرق الحديث وشقاهده يف 



ِِ ايٖكا٥ٌٔ ُُٚسِه  597 َباُب ايٖتِعِعٜط 

 
فؿـفؿ مـ يصؾح يف حؼف العزل مـ مـزلتف، ومـفؿ مـ يصؾح لف الزجر، والؽالم، 

ومـفؿ مـ يحتاج إىل حبس، ومـفؿ مـ يحتاج إىل الجؾد، وغقر ذلؽ، ولؾحاكؿ أن 

الشخص،  يعػق طؿـ فعؾ فعاًل يقجب التعزير إذا رأى أنَّ العػق يصؾح لردع ذلؽ

وطدم معاودتف ذلؽ الػعؾ، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (6/185.)الشرح الؿؿتع (12/534 )البقان (12/526- )الؿغـلاكظر:  (1)



 598  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
ـْ َطؾِلٍّ  (0144) ا :َقاَل  َوَط ُقِقَؿ َطَؾك أََحٍد َحدًّ

ِ
َفقَُؿقَت َفَلِجَد فِل  َما ُكـْت ٕ

َّٓ َشاِرَب الَخْؿِر َفنِكَُّف َلْق َماَت َوَدْيُتُف. أَ  .َكْػِسل إ ْخَرَجُف البَُخاِري 
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 َٔ ُأقِٝ عًٝ٘ ايتععٜط، ؾتًـ، ؾٌٗ ٜهُٔ؟ ص:1ط َػأي١

  ط، كالحدود: ٕكف ى، أو فرَّ مذهب الجؿفقر أكف ٓ ضؿان طؾقف: إٓ إذا تعدَّ

 طؼقبة مشروطة، فحؽؿفا حؽؿ الحدود.

  وذهب الشافعل إىل الضؿان، واستدل بلثر طظ الباب.الذي يف  

طىل سبقؾ التقرع، وقد خالػف غقُره  وأجاب الجؿفقر بلنَّ ذلؽ مـ طظ 

 مـ الصحابة، والتابعقـ.

، واهلل أطؾؿ.انصٌابهق  اجلًيٌز ًقٌل
(2)

 

 ومثؾف إذا حصؾ التؾػ بتلديب الرجؾ زوجتف، أو الؿعؾؿ بتلديبف الصبل.

 .فؿذهب أمحد، ومالؽ أن ٓ ضؿان إٓ بتػريط، أو تعدي 

 ب الشافعل، وأبل حـقػة الضؿان مطؾًؼا.ومذه
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1757(. وأخرجف أيًضا مسؾؿ برقؿ )6778أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

  (12/536.)البقان (12/527- )الؿغـلاكظر:  (2)

(3) الؿغـل (12/528.) 



ِِ ايٖكا٥ٌَٔبا ُُٚسِه  599 ُب ايٖتِعِعٜط 

 
 ايتععٜط بايعكٛبات املاي١ٝ. ص:2ط َػأي١

ا التَّْعِزيُر (: -266)ص الطرق الحؽؿقةيف   قال ابً القيه َوَأمَّ

 ،َؿالِقَِّة َفَؿْشُروٌع َأْيًضا فِل َمَقاِضَع َمْخُصقَصٍة فِل َمْذَهِب َمالٍِؽ ـبِاْلُعُؼقَباِت الْ 

ـْ َرُسقِل اهللَوَأْحَؿَد، َوَأَحِد َققْ  ـَُّة َط ، َوَقْد َجاَءْت الس  افِِعلِّ ـْ  ،ملسو هيلع هللا ىلص َلْل الشَّ َوَط

َٗا:َأْصَحابِِف بَِذلَِؽ فِل َمَقاِضَع:  ِٓ َؿِديـَِة ـَسَؾَب الَِّذي َيْصَطاُد فِل َحَرِم الْ  ملسو هيلع هللا ىلصإَباَحتُُف  َٔ

ـْ َوَجَدهُ  لَِؿ
(1)

. :ٌُ َِٔج ُضُروفَِفا بَِؽْسِر دَِكاِن اْلَخْؿِر َوَشؼِّ  ملسو هيلع هللا ىلصَأْمِرهِ  َٚ
(2)

. :ٌُ َِٔج َأْمِرِه  َٚ

ـِ طَ  لَِعبِْد اهلل ـِ الْ  ورؿْ ْب َق الثَّْقَبقْ ـِ ـبَِلْن ُيَحرِّ ُؿَعْصَػَرْي
(3)

. :ٌُ َِٔج َيْقَم َخقْبََر  ملسو هيلع هللا ىلصَأْمِرِه  َٚ

ْكِسقَّةِ  تِل ُصبَِخ فِقَفا َلْحُؿ اْلُحُؿِر اإْلِ ْسؾَِفا، َفَلذَِن ُثؿَّ اْستَْلَذُكقُه فِل غَ ، بَِؽْسِر اْلُؼُدوِر الَّ

َلُفؿْ 
(4)

ـِ :  َْمَرْي ْٕ ـْ َواِجبًَة بِاْلَؽْسِر. :َفَدلَّ َطَؾك َجَقاِز ا َنَّ اْلُعُؼقَبَة َلْؿ َتُؽ
ِ
ٕ :ٌُ َِٔج َهْدمِِف  َٚ

َرارِ  َمْسِجَد الضِّ
(5)

. :ٌُ َِٔج َتْحِريِؼ َمتَاِع اْلَغالِّ  َٚ
(6)

. :ٌُ َِٔج َؾِب الَِّذي َأَساَء  َٚ ِحْرَماِن السَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ( طـ سعد بـ أبل وقاص 1364أخرجف مسؾؿ ) (1)

( مـ صريؼ لقث 4714(، والطبراين )4756، و4752(، والدارقطـل )1293أخرجف الترمذي ) (2)

ابـ أبل سؾقؿ، طـ يحقك بـ طباد، طـ أكس، طـ أبل صؾحة بف وإسـاده ضعقػ: لضعػ لقث بـ 

 أبل سؾقؿ. 

 . ( طـ طبد اهلل بـ طؿرو بـ العاص 2577أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (3)

 . ( طـ سؾؿة بـ إكقع 1852(، ومسؾؿ برقؿ )4196أخرجف البخاري برقؿ ) (4)

 (. 157قر ابـ كثقر، تػسقر سقرة التقبة، آية )راجع ذلؽ يف تػس (5)

( مـ صريؼ القلقد 9/253(، والبقفؼل )2/135(، والحاكؿ )2715. أخرجف أبق داود )نعٝـ (6)

 ،ملسو هيلع هللا ىلصأن رسقل اهلل  ابـ مسؾؿ، حدثـا زهقر بـ محؿد، طـ طؿرو بـ شعقب، طـ أبقف، طـ جده، 

 .وطؿر حرققا متاع الغال وضربقه ،وأبا بؽر

وقال البقفؼل: إحاديث القاردة يف الغؾقل لقس  (9/139 :)البدر الؿـقرلؿؾؼـ يف قال ابـ ا

  =قال: ويف ذلؽ دلقؾ طىل ضعػ هذا الحديث. قال: ويؼال:  .أمر بتحريؼ متاع الغال فقفا أكف 
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ك َكائِبِفِ َطؾَ 

(1)
. 

:ٌُ َِٔج ـْ الثََّؿِر َواْلَؽثَرِ  َٚ
َٓ َقْطَع فِقِف مِ إْضَعاِف اْلُغْرِم َطَؾك َساِرِق َما 

(2)
. :ٌُ َِٔج َٚ 

ةِ  الَّ إْضَعافِِف اْلُغْرَم َطَؾك َكاتِِؿ الضَّ
(3)

.  

:ٌُ َِٔج بِّ  َٚ ـْ َطَزَماِت الرَّ
َكاةِ، َطْزَمًة مِ  َشْطَر َماِل َماكِِع الزَّ

َتبَاَرَك َوَتَعاَلك َأْخِذهِ
(4)

. 

ٌُ َِٔج َهِب بَِطْرِحِف، َفَطَرَحُف، َفَؾْؿ َيْعِرْض َلُف َأَحدٌ  :َٚ بَِس َخاَتِؿ الذَّ َٓ َأْمِرِه 
(5)

. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: لق صح هذا لطـ الشافع ل. قؾت: غريب. وقال الرافعلولقس بالؿؽ ،ا هذا مجفقلإن زهقرً  =

 ه.ا: يريد أكف مل تظفر صحتفلقال الرافع الحديث قؾت بف.

وإن كان زهقر بـ محؿد هق الخراساين: فرواية الشامققـ طـف غقر مستؼقؿة، وهذا مـفا:  ُ: قهد

 فالراوي طـف هق القلقد بـ مسؾؿ، وهق شامل.

 :وجاء مـ حديث طؿر بـ الخطاب 

(، 128-2/127ؿ )(، والحاك123(، والبزار )1461(، والترمذي )2713أخرجف أبق داود )

صالح بـ محؿد بـ زائدة، طـ سامل، طـ أبقف، طـ طؿر، قال: قال ( مـ صريؼ 9/152والبقفؼل )

ا طـ محؿدً  سللُت . قال الترمذي رمحف اهلل: «مـ وجدمتقه قد غؾ فلحرققا متاطف»: ملسو هيلع هللا ىلص رسقل اهلل

وهق مـؽر  ،لهذا الحديث، فؼال: إكؿا روى هذا صالح بـ محؿد بـ زائدة، وهق أبق واقد الؾقث

يف الغال، فؾؿ يلمر فقف بحرق  ملسو هيلع هللا ىلصقال محؿد: وقد روي يف غقر حديث طـ الـبل  ،الحديث

 اكتفك.متاطف.

 . ( طـ طقف بـ مالؽ 1753أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)

 (. 1235تؼدم تخريجف يف البؾقغ برقؿ ) حضً: (2)

رو بـ مسؾؿ الجـدي، ( مـ صريؼ طؿ1718(، وأبق داود )18599. أخرجف طبد الرزاق )نعٝـ (3)

ضالة اإلبؾ الؿؽتقمة طرامتفا، »، قال: ملسو هيلع هللا ىلصطـ طؽرمة مقىل ابـ طباس، طـ أبل هريرة، طـ الـبل 

 . وهذا إسـاٌد ضعقٌػ: لضعػ طؿرو بـ مسؾؿ الجـدي. «ومثؾفا معفا

 (.588تؼدم تخريجف يف البؾقغ برقؿ ) حضً: (4)

 .( مـ حديث ابـ طباس 2595أخرجف مسؾؿ ) (5)
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:ٌُ َِٔج . ،اْلِعْجَؾ  َتْحِريِؼ ُمقَسك  َٚ  َوإِْلَؼاِء ُبَراَدتِِف فِل اْلقَؿِّ

:ٌُ َِٔج ؿْ إَغاَضًة َلفُ  :َقْطِع َكِخقِؾ اْلقَُفقدِ  َٚ
(1)

. 

:ٌُ َِٔج َتْحِريِؼ ُطَؿرَ  َٚ
(2)

َوَطؾِلٍّ  ،
(3)

   ْاْلَخْؿُر. فِ َؿَؽاَن الَِّذي ُيبَاُع فِقـال  

:ٌُ َِٔج ـِ َأبِل َوقَّاٍص لَ  َٚ ِطقَّةِ ـَتْحِريِؼ ُطَؿَر َقْصَر َسْعِد ْب ـْ الرَّ ا اْحتََجَب فِقِف َط ؿَّ
(4)

، 

  َيْسُفُؾ َدْطَقى َكْسِخَفا. َوَهِذِه َقَضاَيا َصِحقَحٌة َمْعُروَفٌة، َوَلقَْس 

ـْ َقاَل: إنَّ اْلُعُؼقَباِت الْ قال:  َفَؼْد َغؾَِط َطَؾك  :َوَأْصَؾَؼ َذلَِؽ  .َؿالِقََّة َمـُْسقَخةٌ ـَوَم

، َفَلْكثَُر َهِذهِ الَؿَسائِِؾ َسائٌِغ فِل َمْذَهِب أَْحَؿَد َوَغقِْرِه،  ًٓ َٓ ِة َكْؼاًل َواْستِْد َئِؿَّ ْٕ َمَذاِهِب ا

ـَ وَ  اِشِدي َحاَبِة َلَفا َبْعَد  ،َكثِقٌر مِـَْفا َسائٌِغ ِطـَْد َمالٍِؽ، َوفِْعُؾ اْلُخَؾَػاِء الرَّ َوَأَكابِِر الصَّ

َٓ  ملسو هيلع هللا ىلصَمْقتِِف  ُطقَن لِؾـَّْسِخ َلقَْس َمَعُفْؿ كِتَاٌب َو ُمبْطٌِؾ َأْيًضا لَِدْطَقى َكْسِخَفا، َوالُؿدَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ( طـ ابـ طؿر 1746(، ومسؾؿ )2326جف البخاري برقؿ )أخر (1)

حدثـا يحقك بـ سعقد، طـ طبقد اهلل، طـ كافع، طـ ( 287أخرجف أبق طبقد يف إمقال ) صخيح: (2)

ابـ طؿر، قال: وجد طؿر يف بقت رجؾ مـ ثؼقػ شرابا، فلمر بف فلحرق، وكان يؼال لف: رويشد، 

 صحقٌح، رجالف رجال الشقخقـ. وهذا إسـادٌ  «أكت فقيسؼ»فؼال لف: 

حدثـا طبد العزيز بـ طبد اهلل، أكا إبراهقؿ بـ سعد بـ إبراهقؿ ( 415وأخرجف ابـ زكجقيف برقؿ )

بـ طبد الرمحـ بـ طقف، طـ أبقف، طـ جده، أن طؿر بـ الخطاب، أحرق بقت رويشد الثؼػل، ا

بقتف كلكف مجرة أو فحؿة، يشؽ  ذلؽ. فؽلين أكظر إىل وكان، حاكقت شراب، وكان قد تؼدم إلقف يف

 . وهذا إسـاد صحقح.إبراهقؿ بـ سعد

 ( مـ صريؼقـ طـ كافع، طـ صػقة بـت أبل طبقد، طـ طؿر بف.9/229وأخرجف طبد الرزاق )

(، مـ صريؼ طؿر الؿؽتب، حدثـا حذمل، طـ ربقعة بـ زكاء، أو زكار، طـ 268أخرجف أبق طبقد ) (3)

 قٌػ: فقف مـ مل يعرف.، فذكره. وهذا إسـاٌد ضعطظ 

، بف. وإسـاده ضعقػ: ٕكف ( مـ صريؼ طباية بـ رفاطة، طـ طؿر 395أخرجف أمحد ) .نعٝـ (4)

 .مـؼطع: فعباية مل يدرك طؿر 
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ُح دَ   َٓ إْجَؿاٌع ُيَصحِّ  .اكتفك الؿرادْطَقاُهؿْ ُسـٌَّة، َو

ومـ الؼائؾقـ بالـسخ: الشافعل يف ققٍل، وأبق حـقػة، ومحؿد بـ الحسـ، 

 وبعض الحـابؾة، وبعض الؿالؽقة.

كؿا  ما قرره ابـ الؼقؿ، وهق ققل شقخف شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة  ًانصحيح

  (28/159-112( )29/294-( )25/384.)مجؿقع الػتاوىيف 

 أقٌ ايتععٜط. ص:3ط َػأي١

، بؾ هق بؽؾ ما  (28/344 شيخ اإلصالو قال (: ولقس ٕقؾ التعزير حد 

فقف إيالم اإلكسان، مـ ققٍل، أو فعٍؾ، وترك ققل، وترك فعؾ، فؼد يعزر الرجؾ 

بقطظف، وتقبقخف، واإلغالظ لف، وقد يعزر هبجره، وترك السالم طؾقف حتك يتقب 

الثالثَة الذي خؾػقا، وأصحاُبف  ملسو هيلع هللا ىلصإذا كان ذلؽ هق الؿصؾحة، كؿا هجر الـبل  

وقد يعزر بعزلف طـ وٓيتف، وقد يعزر بترك استخدامف يف جـد الؿسؾؿقـ، 

كالجـدي الؿؼاتؾ إذا فرَّ مـ الزحػ، وقطع أجره كقُع تعزيٍر لف، وكذلؽ إمقر إذا 

ر  ر بالحبس، وقد يعزَّ فعؾ ما ُيستَْعَظؿ: فعزلف تعزير لف، وكذلؽ قد يعزَّ

 بالضرب.اكتفك.

 



ِِ ايٖكا٥ٌٔ ُُٚسِه  653 َباُب ايٖتِعِعٜط 

 
ـْ  (0145) ـِ َزْيٍد  َوَط   :َقاَل  َسِعقِد ْب

ِ
ـْ ُقتَِؾ ُدوَن َمالِِف »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسقُل اهلل َم

. «َفُفَق َشِفقٌد  َحُف التِّْرمِِذي  َرَواُه إَْرَبَعُة َوَصحَّ
(1)

 

 احلكم املستفاد من احلديث

َي طؾقف يف مالف: فؾف أن يدفع طـ مالف ولق أدَّى يستػاد مـ الحديث أن مـ ُتعُ  دِّ

 بف إىل قتؾ الؿعتدي، ولقس لف أن يدفعف بالؼتؾ وهق قادر طىل دفعف بدون ذلؽ.

ومـ ُقتؾ دون مالف ففق شفقد، وإن َقتََؾ صاِحُب الؿال الؿعتدَي: فؾقس طؾقف 

وإٓ فقؼاد بف، وقد شلء فقؿا بقـف وبقـ اهلل، وأما يف الحؽؿ فعؾقف البقـة طىل ذلؽ: 

 (.1196تؼدمت اإلشارة إىل كحق ذلؽ تحت الحديث رقؿ )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وابـ ماجف 7/116(، والـسائل )1421(، والترمذي )4772. أخرجف أبقداود )قشٝض (1)

 (، وهق حديث صحقح. 2585)
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ـِ َخبَّاٍب  (0146)  ْب

ِ
ـْ َطبِْداهلل َيُؼقُل: َسِؿْعت  : َسِؿْعت أَبِل َقاَل  َوَط

 
ِ
ـٌ »َيُؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقَل اهلل َٓ َتُؽقن فَِت ـْ فِقَفا َطْبَداهللِ الَؿْؼُتقَل، َو ـِ ، َفُؽ . «الَؼاتَِؾ   َتُؽ

اَرُقْطـِّل  ـُ أَبِل َخقْثََؿَة َوالدَّ .َأْخَرَجُف اْب
(1)

 

ـِ ُطْرُفَطَة. (0147) ـْ َخالِِد ْب َوَأْخَرَج َأْحَؿُد َكْحَقُه َط
(2)

 

 ديثاحلكم املستفاد من احل

يف الحديث أنَّ إفضؾ طـد الػتـ، بؾ القاجب تجـب ذلؽ، ولق أدَّى إىل أن 

ـ الؿشاركة يف ذلؽ، وهذا محؿقل طىل غقر البغل طىل يؼتؾ الؿسؾؿ خقر لف م

اإلمام، ومجاطة الؿسؾؿقـ: فنكف يجب طىل الؿسؾؿ مـاصرة أهؾ العدل،و ٓ يـايف 

مـ ُقتؾ دون »حديث الباب أنَّ اإلكسان يدفع طـ كػسف إذا أراد أحٌد قتؾف: لحديث: 

  .اد صحقحبنسـ بـ زيد ( طـ سعقد 4772أخرجف أبق داود ) «دمف: ففق شفقد

 ماى  الفراغ  هي  متاب  احلدود  حبود  اهلل  وهٌته  يف  يىم  األحد 
 هي هجرة املصطفً  7241/ذٌ القعدة/74املىافق )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وأخرجف أمحد بـحقه 35) الســ القاردة يف الػتـأبقطؿرو الداين يف . أخرجف سػٔ يػريٙ (1)

(، ويف إسـاده رجؾ مـ طبدالؼقس مبفؿ ٓ يدرى مـ هق، وقد سؼط مـ إسـاد الداين، 5/115)

 فالحديث إسـاده ضعقػ، وهق حسـ إن شاء اهلل بشاهده الذي بعده. 

( ومل يخرج الؾػظ الؿذكقر يف 3/132) ســفالدارقطـل أخرج أصؾ الحديث يف  تهبٌّ:

 الباب. 

(، ويف إسـاده طظ بـ زيد بـ جدطان، وهق ضعقػ. ويشفد لف 5/292. أخرجف أمحد )سػٔ يػريٙ (2)

 صحقح ابـ حبان(، ويف 5/149) مسـد أمحدحديث خباب الذي قبؾف، وحديث أبل ذر يف 

 فاع السقػ فللؼ صرإن خشقت أن يروطؽ شع»( بنسـاد صحقح، وهق صقيؾ وفقف: 6685)

 . «ؽ يبقء بنثؿؽ وإثؿفردائؽ طؾك وجف



ََُطاّ ًُِٛؽ اِي ِِٗطُؽ َأَسأزٜٔح ُب  655 َؾ

 

َِِسُض َأَحاِديِث  اِلَنَساو ُبُلوِغ َف

ـْ  َحدٍّ  فِل َأَتْشَػعُ   557 .................................................... اهللِ؟ ُحُدودِ  مِ

ـَ  َرُجٌؾ  َأَتك ـَ  مِ  429 ........................................... ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقَل  الُؿْسؾِِؿق

 491 ...........................................................الَؼاُذوَراِت  َهِذهِ  اْجَتـُِبقا

ـْ  َأْخِرُجقُهؿْ   488 ............................................................ ُبُققتُِؽؿْ  مِ

 489 ................................................................... الُحُدودَ  اْدَرُءوا

ُبَفاِت  الُحُدودَ  اْدَرُءوا  489 ........................................................ بِالش 

 489 ................................................................... الُحُدودَ  اْدَفُعقا

 165 .................................................... بَِطَعامِفِ  َخاِدُمفُ  َأَحَدُكؿْ  َأَتك إَذا

ُجُؾ  َأْمَسَؽ  إَذا ُجَؾ  الرَّ  219 ......................................................... الرَّ

 467 .............................................................. َأَحِدُكؿْ  َأَمةُ  ْت َزكَ  إَذا

 566 ............................................................... َفاْجؾُِدوهُ  َشِرَب  إَذا

 575 ................................................... الَقْجفَ  َفْؾَقتَِّؼ  َأَحُدُكؿْ  َضَرَب  إَذا

 535 ................................................................ َفاْقَطُعقهُ  بِفِ  اْذَهُبقا

 78 ............................................................... َطَؾْقفِ  َتْحُرمِل َأْرِضِعقفِ 

هُ  اْضِرُبقهُ   474 ..................................................................... َحدَّ

 548 ............................................................................ اْقُتُؾقهُ 

 557 ............................................................. ِديـَارٍ  ُرُبعِ  فِل اْقَطُعقا

 596 ..................................................... َطَثَراتِِفؿْ  الَفْقَئاِت  َذِوي َأقِقُؾقا



 656  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 467 ................................................................... الُحُدودَ  َأقِقُؿقا 

 َٓ  417 ....................................................... َهَدرٌ  َدَمَفا َفنِنَّ  اْشَفُدوا، َأ

 َٓ  254 ................................................................. الَخَطلِ  ِدَيةَ  إنَّ  َأ

َّٓ  الَبقِّـََة،  493 ....................................................... َضْفِرك فِل َفَحد   َوإِ

 155 ................................................................ إُمِّ  بَِؿـِْزَلةِ  الَخاَلةُ 

َيةُ  ةً  َثاَلُثقنَ  الدِّ  253 ................................................................ ِحؼَّ

 141 ....................................................................... هِ اْهدِ  الؾُفؿَّ 

 77 ...................................................................... لِْؾِػَراشِ  الَقَلدُ 

ـَ  َخْقرٌ  الُعْؾَقا الَقدُ  ْػَؾك الَقدِ  مِ  158 ................................................... الس 

 52 ................................................................ اْمَرَأُتفُ  الَؿْػُؼقدِ  اْمَرَأةُ 

 24 .................................................. ِحقَضٍ  بَِثاَلِث  َتْعَتدَّ  َأنْ  َبِريَرةُ  ُأمَِرْت 

 115 ............................................................................. ُأمَّؽ

 67 .................................................................... َبْقتِؽ فِل اْمُؽثِل

 254 ..................................................... َثاَلَثةٌ  اهللِ  َطَؾك الـَّاسِ  َأْطَتك إنَّ 

ًدا َبَعَث  اهللَ  إنَّ   435 ........................................................ بِالَحؼِّ  ُمَحؿَّ

مَ  فِقَؿا ِشَػاَءُكؿْ  َيْجَعْؾ  َلؿْ  اهللَ  إنَّ   588 ........................................ َطَؾْقُؽؿْ  َحرَّ

 566 .......................................... الَخْؿرَ  َشِرَب  َقدْ  بَِرُجؾٍ  ُأتَِل  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأنَّ 

َب  َضَرَب  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأنَّ   487 ....................................................... َوَغرَّ

ّـٍ  فِل َقَطعَ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأنَّ   557 ....................................................... مَِج

ـْ  اْمَرَأةً  َأنَّ   471 ................................................. ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأَتِت  ُجَفْقـَةَ  مِ



ََُطاّ ًُِٛؽ اِي ِِٗطُؽ َأَسأزٜٔح ُب  657 َؾ

 157 ............................................................ َصِعْؿت إَذا ُتْطِعَؿَفا َأنْ  

 184 ....................................................ُرضَّ  َقدْ  َرْأُسَفا ُوِجدَ  َجاِرَيةً  َأنَّ 

 356 ..................................................... الَؼَساَمةَ  َأَقرَّ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقَل  َأنَّ 

 7 ...................................................... ُكِػَسْت   إَْسَؾِؿقَّةَ  ُسَبْقَعةَ  َأنَّ 

 191 ................................................................ َسَلَل   ُطَؿرَ  َأنَّ 

َُكاسٍ  ُغاَلًما َأنَّ   185 ............................................................ ُفَؼَراءَ  ِٕ

ـِ  َأنَّ   251 .......................................................... َقْتاًل  ُمْممِـًا اْطَتَبطَ  َم

ـْ  َأْوَلك َأَكا تِفِ  َوَفك َم  223 ........................................................... بِِذمَّ

 141 ...................................................................... بِفِ  َأَحؼ   َأْكِت 

ـْ  اْكُظْرنَ  ّـَ  َم  78 ................................................................ إْخَقاُكُؽ

 159 .................................................................َكْػِسؽ َطَؾك َأْكِػْؼفُ 

َؿا  33 .................................................................إَْصَفارُ  إَْقَراءُ  إكَّ

َؿا انِ  إْخَقانِ  ـْ مِ  َهَذا إكَّ  191 ....................................................... الُؽفَّ

ؽ إكَّفُ   78 ........................................................................... َطؿ 

فُ   159 ........................................................ إَْجـَادِ  ُأَمَراءِ  إَلك َكَتَب  َأكَّ

 65 ....................................................................  الَقْجفَ  َيِشب   إكَّفُ 

َفا  79 ....................................................................  لِل َتِحؾ   َٓ  إكَّ

َفا  588 ................................................................  بَِدَواءٍ  َلْقَسْت  إكَّ

ُل  ـَ  ُيْؼَضك َما َأوَّ  162 ......................................................... الـَّاسِ  َبْق

ي َبَؾك،  67 .................................................................  َكْخَؾؽ ُجدِّ



 658  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 375 .......................................................... الَباِغَقةُ  الِػَئةُ  اًراَطؿَّ  َتْؼُتُؾ  

ـٌ  َتُؽقن  654 ........................................................................ فَِت

ـَ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل   َجَؾدَ   566 ............................................................ َأْرَبِعق

 429 ....................................................................... َطـِّل ُخُذوا

ـْ  ُخِذي  156 ........................................................ بِالَؿْعُروِف  َمالِفِ  مِ

 316 ................................................................ َسَقاءٌ  إََصابِعِ  ِدَيةُ 

 252 ............................................................... َأْخَؿاًسا الَخَطلِ  ِدَيةُ 

 321 ...................................................... الُحرِّ  ِدَيةِ  كِْصُػ  الُؿَعاَهدِ  ِدَيةُ 

ـْ  َرُجاًل  ملسو هيلع هللا ىلص لـَّبِل  ا َرَجؿَ   473 ................................................... َأْسَؾؿَ  مِ

 45 ............................................................... َتْطؾِقَؼَتانِ  إََمةِ  َصاَلُق 

َبِت  ةٍ  فِل اْمَرَأةٌ  ُطذِّ  165 .............................................................. ِهرَّ

ُجؾِ  َطْؼؾِ  مِْثُؾ  الَؿْرَأةِ  َطْؼُؾ   325 ..................................................... الرَّ

ةِ  َأْهؾِ  َطْؼُؾ  مَّ  321 .................................................................. الذِّ

 327 ............................................................ ُمَغؾَّظٌ  الَعْؿدِ  ِشْبفِ  َطْؼُؾ 

ـْ   235 ................................................................. َقتِقٌؾ  َلفُ  ُقتَِؾ  َفَؿ

 325 ............................................................. َخْؿٌس  الَؿَقاِضِح  فِل

 493 .................................................... الِؿـَْبرِ  َطَؾك ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َقامَ 

 328 ......................................... ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقلِ  َطْفدِ  َطَؾك َرُجاًل  َرُجٌؾ  َقَتَؾ 

 187 .............................................................. َفَعَصْقتـِل َكَفْقُتؽ َقدْ 

 399 .......................................... الَحَقائِطِ  ِحْػظَ  َأنَّ : ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َقَضك



ََُطاّ ًُِٛؽ اِي ِِٗطُؽ َأَسأزٜٔح ُب  659 َؾ

بِقُب  َلفُ  ُيـَْبذُ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َكانَ    577 ................................................. الزَّ

ـَ  ُأْكِزَل  فِقَؿا َكانَ   78 ............................................ َرَضَعاٍت  َطْشرُ : الُؼْرآنِ  مِ

ْر  َكبِّرْ   356 .......................................................................... َكبِّ

 157 .................................................................. إْثًؿا بِالَؿْرءِ  َكَػك

 577 .................................................................. َخْؿرٌ  ُمْسؽِرٍ  ُكؾ  

 85 ..................................................................... قِقَؾ  َوَقدْ  َكْقَػ،

 452 .............................................................. ُيْؼَتَؾ  َحتَّك َأْجؾُِس  َٓ 

 65 ................................................. َثاَلٍث  َفْقَق  َمقٍِّت  َطَؾك اْمَرَأةٌ  ُتِحد   َٓ 

مُ  َٓ  ةُ  ُتَحرِّ َتانِ  الَؿصَّ  78 ......................................................... َوالَؿصَّ

 576 ..................................................... الَؿَساِجدِ  فِل الُحُدودُ  ُتَؼامُ  َٓ 

اِرِق  َيدُ  ُتْؼَطعُ  َٓ   557 ............................................................... السَّ

ـَا ُتْؾبُِسقا َٓ   31 ............................................................ َكبِقِّـَا ُسـَّةَ  َطَؾْق

 72 ........................................................... َتَضعَ  َحتَّك َحامٌِؾ  ُتقَصلُ  َٓ 

َّٓ  َرَضاعَ  َٓ  ـِ  فِل إ  79 ........................................................... الَحْقَلْق

َّٓ  َرَضاعَ  َٓ   79 ......................................................... الَعْظؿَ  َأْكَشزَ  َما إ

 527 ................................................................... َثَؿرٍ  فِل َقْطعَ  َٓ 

 157 ....................................................................... َلَفا َكَػَؼةَ  َٓ 

ّـَ  َٓ   71 ............................................................ اْمَرَأةٍ  ِطـْدَ  َرُجٌؾ  َيبِقَت

 591 ....................................................... َأْسَقاطٍ  َطَشَرةِ  َفْقَق  ُيْجَؾدُ  َٓ 

مُ  َٓ  ـَ  ُيَحرِّ َضاعِ  مِ َّٓ  الرَّ  79 ..................................................... َفَتَؼ  َما إ



 615  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 162 ........................................................... ُمْسؾِؿٍ  اْمِرئٍ  َدمُ  َيِحؾ   َٓ  

 162 ................................................................ ْسؾِؿٍ مُ  َقْتُؾ  َيِحؾ   َٓ 

ْمِرئٍ  َيِحؾ   َٓ  ـُ  ِٓ  47 ............................................. أِخرِ  َوالَقْقمِ  بِاهللِ  ُيْممِ

 71 .............................................................. بِاْمَرَأةٍ  َرُجٌؾ  َيْخُؾَقنَّ  َٓ 

اِرُق  َيْغَرمُ  َٓ   535 .................................................................. السَّ

 177 .............................................................. بِالَقَلدِ  الَقالِدُ  ُيَؼادُ  َٓ 

 435 ...................................................................... َقبَّْؾت َلَعؾَّؽ

ـَ  اِرَق  اهللُ  َلَع  557 .................................................................. السَّ

  ........................................... 493 َوُطْثَؿانَ  ُطَؿرَ وَ  َبْؽرٍ  َأَبا َأْدَرْكت َلَؼدْ 

 577 ....................................................... الَخْؿرِ  َتْحِريؿَ  اهللُ  َأْكَزَل  َلَؼدْ 

 156 ........................................................   َوكِْسَقُتفُ  َصَعاُمفُ  لِْؾَؿْؿُؾقكِ 

 224 ........................................................   َصـَْعاءَ  َأْهُؾ  فِقفِ  اْشَتَركَ  َلقِ 

 397 ............................................................ َطَؾْقؽ اصََّؾعَ  اْمرَ ًا َأنَّ  َلقْ 

، َطَؾك َلْقَس  ـٍ َٓ  َخائِ  524 .................................................... ُمْخَتؾِسٍ  َو

َٓ  ْؽـَك،ُس  َلَفا َلْقَس   27 ........................................................... َكَػَؼةٌ  َو

 535 ................................................................ َسَرْقت إَخاُلَؽ  َما

 577 ....................................................... َحَرامٌ  َفَؼؾِقُؾفُ  َكثِقُرهُ  َأْسَؽرَ  َما

ُقِقؿَ  ُكـْت َما ا َأَحدٍ  َطَؾك ِٕ  598 ..................................................... َحدًّ

ـْ   371 .......................................................... َجِؿقعٌ  َوَأْمُرُكؿْ  َأَتاُكؿْ  َم

ـْ  ـْ  بِِػقفِ  َأَصاَب  َم  537 .................................................... َحاَجةٍ  ِذي مِ



ََُطاّ ًُِٛؽ اِي ِِٗطُؽ َأَسأزٜٔح ُب  611 َؾ

ـْ   َل  َم  452 .............................................................. َفاْقُتُؾقهُ  ِديـَفُ  َبدَّ

ـْ   317 ........................................................................ َتَطبََّب  َم

ـْ  اَلَح  َطَؾْقـَا َحَؿَؾ  َم  375 ........................................................... السِّ

ـْ  ـِ  َخَرَج  َم  375 ............................................................. الطَّاَطةِ  َط

ـْ   653 ...................................................... َشِفقدٌ  َفُفقَ  َمالِفِ  ُدونَ  ُقتَِؾ  َم

ـْ   391 ..................................................... َشِفقدٌ  َفُفقَ  َمالِِف، ُدونَ  ُقتَِؾ  َم

ـْ   173 ............................................................... َقَتْؾـَاهُ  َطْبَدهُ  َقَتَؾ  َم

ـْ  قَّا فِل ُقتَِؾ  َم  217 ................................................................. ِطؿِّ

ـْ   494 ................................................. الَحد   َطَؾْقفِ  ُيَؼامُ  َمْؿُؾقَكفُ  َقَذَف  َم

ـْ   329 ......................................................................... َهَذا؟ َم

ـْ   481 ............................................... ُلقطٍ  َقْقمِ  َطَؿَؾ  َيْعَؿُؾ  َوَجْدُتُؿقهُ  َم

 577 ................................................................ الَخْؿرِ  َتْحِريؿُ  َكَزَل 

 85 ........................................... الَحْؿَؼك ُتْسَتْرَضعَ  َأنْ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسقُل  َكَفك

 316 ................................................................. َسَقاءٌ  َوَهِذهِ  َهِذِه،

ـَ  َيا َتْدِري َهْؾ   375 ........................................................... َطْبدٍ  ُأمِّ  اْب

ـَ  َشْلءٌ  ِطـَْدُكؿْ  َهْؾ   181 ...................................................... الَقْحِل  مِ

 546 .................................................. بِِف؟ َتْلتَِقـِل َأنْ  َقْبَؾ  َذلَِؽ  َكانَ  َهالَّ 

 155 ............................................................. َخاَلتَِفا ِطـْدَ  َوالَجاِرَيةُ 

ِذي ّـَ  بَِقِدهِ  َكْػِسل َوالَّ َْقِضَق  429 ................................................ َبْقـَُؽَؿا َٕ

ـْ   52 .................................................. الَؿْػُؼقدِ  اْمَرَأةِ  فِل   ُطَؿرَ  َوَط



 612  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

ّـَ   ّـَ  َطَؾْقُؽؿْ  َوَلُف  157 ............................................................. ِرْزُقُف

 193 ...................................................... الِؼَصاُص  اهللِ  كَِتاُب  َأَكُس، َيا

 61 ............................................ َزْوُجَفا َطـَْفا َماَت  اْبـَتِل إنَّ  اهللِ، َرُسقَل  َيا

َؼـِل َزْوِجل إنَّ  اهللِ، َرُسقَل  َيا  27 ..................................................... َصؾَّ

 141 ................................................................ َأُبقك َهَذا ُغاَلُم، َيا

 395 ............................................................. (َأَخاهُ ) َأَحُدُكؿْ  َيَعض  

ُق   159 ...................................................................... اَبْقـَُفؿَ  ُيَػرَّ

 

 



ََُػا٥ٌٔ َٚاِي ُِٛنَٛعأت  َُ ِِٗطُؽ اِي  613 َؾ

 

َِِسُض اِلَنِوُضوَعاِت َواِلَنَشاِئل  َف

 5 ............................................ َذِلَو َوَغِيِس َواالِسِتِبَساِء َواإلِحَداد الِعدَِّة َباُب

 5 ............................................................ [: حؽؿ العدة.1مسللة ]

 6 .............. [: هؾ تجب العدة طىل الذمقة مـ زوجفا الؿسؾؿ، أو الذمل؟2مسللة ]

 7 ؾ طؾقفا العدة إذا صؾؼفا؟[: إذا خال الرجؾ بامرأة بعد الـؽاح ومل يؿسفا، فف1مسللة ]

 8 ............................................... [: كؿ طدة الؿطؾؼة الحائؾ؟2مسللة ]

 8 .............................. [: إن كاكت الؿطؾؼة الحائؾ مؿـ ٓ تحقض؟3مسللة ]

 9 ................................................. [: هؾ تحتسب الساطات؟4مسللة ]

 15 .....................[: إذا بؾغت الػتاة سـًّا تحقض فقف الـساء، فؾؿ تحض؟5مسللة ]

ؾغت الؿحقض، ورأت الدم؟[: إذا شرطت الصغقرة بآطتداد بإشفر، ثؿ ب6مسللة ]

 .................................................................................... 15 

 12 .............................. [: السـ التل تصبح فقف الؿرأة مـ أيسات؟7مسللة ]

 13 . [: إذا صؾؼ امرأتف وهل مؿـ تحقض، ثؿ ارتػع حقضفا ٓ تدري ما رفعف؟8مسللة ]

 14 ................ [: إذا ارتػع الحقض بعد أن حاضت حقضة، أو حقضتقـ؟9مسللة ]

 15 ........... و مرض، أو كحقه؟[: إذا ارتػع الحقض لعارض مـ رضاع، أ15مسللة ]

[: إذا أتبع التطؾقؼة إوىل بتطؾقؼة أخرى يف العدة ففؾ تعتد مـ الطالق 11مسللة ]

 15 .................................................................... إول أم الثاين؟



 614  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 16 ........... [: إذا حاضت حقضة، أو حقضتقـ، ثؿ صارت مـ أيسات؟12مسللة ] 

 16 ....................................... [: طدة الؿتقىف طـفا وهل حائؾ؟13مسللة ]

 17 ................................................ [: طدة الحامؾ الؿطؾؼة.14مسللة ]

 17 .................................... [: طدة الحامؾ الؿتقىف طـفا زوجفا.15سللة ]م

 19 ............... [: هؾ يعتبر يف إربعة أشفر وطشر أن يؽقن فقفا حقضة؟16مسللة ]

 19 ................... [: هؾ الؿعتبر يف العشر الؾقايل بليامفا، أم الؾقايل فؼط؟17مسللة ]

 25 ......................... [: إذا مات زوج الؿطؾؼة رجعقًّا وهل يف طدهتا؟18مسللة ]

 25 ........................................ ج الؿطؾؼة البائـ؟[: إذا مات زو19مسللة ]

 25 .............................................. [: إذا خرج بعض الحؿؾ؟25مسللة ]

 21 .............................. [: إذا كاكت حامال باثـقـ، فخرج أحدمها؟21مسللة ]

 21 ........ [: ضابط الحؿؾ الذي تـتفل بف العدة، وتتعؾؼ بف أحؽام الحؿؾ؟22مسللة ]

 22 ...................................... [: أقؾ مدة الحؿؾ، وأقصك مدتف.23مسللة ]

 24 .................... ختارت الػراق؟[: كؿ طدة مـ طتؼت تحت زوجفا وا1مسللة ]

 25 .................................................... [: كؿ طدة الؿزين هبا؟2مسللة ]

 27 ............................. [: الؿطؾؼة الرجعقة هؾ لفا السؽـك والـػؼة؟3مسللة ]

 27 ............................... [: الؿطؾؼة البائـ هؾ لفا السؽـك، والـػؼة؟4مسللة ]

 31 ..................................... [: طدة أم القلد إذا تقيف طـفا سقدها؟1مسللة ]

 33 ............................[: ما هق الؿراد بإقراء، إصفار، أم الحقض؟1مسللة ]

 43 ....... [: هؾ تـؼضل العدة باكؼطاع الحقض، أم بغسؾ الؿرأة مـ الحقض؟2مسللة ]

 44 ...................... [: إذا صؾؼت أثـاء الحقض ففؾ تعتد بتؾؽ الحقضة؟3مسللة ]



ََُػا٥ٌٔ َٚاِي ُِٛنَٛعأت  َُ ِِٗطُؽ اِي  615 َؾ

 45 ............................................................. [: طدة إمة.1مسللة ] 

 47 ..................................... [: وطء الرجؾ امرأًة حامالً مـ غقره؟1مسللة ]

 47 ............................ [: إذا تزوج رجؾ امرأة يف طدهتا، فؿا الحؽؿ؟2مسللة ]

 49 ................................... [: هؾ تعتد لؾثاين، أم تتداخؾ العدتان؟3مسللة ]

 55 ...................... [: هؾ يجقز لؾثاين أن يتزوج هبا بعد اكتفاء العدتقـ؟4مسللة ]

 51 ........................................... [: إن كاكت الؿرأة حامالً بقلد؟5مسللة ]

 51 ............. [: هؾ يجقز لؾرجؾ الذي خالع امرأتف أن يتزوجفا يف طدهتا؟6مسللة ]

 52 ...........تـؼطع طـف إخبار، وٓ الؽتابة؟[: إذا غاب الرجؾ طـ أهؾف ومل 1مسللة ]

 52 ......................................................... [: زوجة إسقر.2مسللة ]

 53 ..................................................... [: زوجة العبد أبؼ.3مسللة ]

 53 .................................. [: الغائب الؿـؼطع خبره، وهق الؿػؼقد.4مسللة ]

 55 .......................... [: هؾ يعتبر أن يطؾؼفا ويل زوجفا بعد التربص؟5مسللة ]

 55 ..................................................... [: وقت ابتداء الؿدة.6مسللة ]

الحاكؿ، أم لؾؿرأة أن تحسب لـػسفا الؿدة بدون  [: هؾ يػتؼر ذلؽ إىل7مسللة ]

 55 ........................................................................... الحاكؿ؟

إذا قضك الحاكؿ بالػرقة، ففؾ يـػسخ الـؽاح ضاهًرا وباصـًا، أم يف الظاهر  :[8مسللة ]

 56 .............................................................................. فؼط؟

 57 ......................... [: إن قدم زوجفا إول بعد تربصفا قبؾ التزوج؟9مسللة ]

 57 ................................ [: إذا قدم زوجفا بعد أن تزوجت بآخر؟15مسللة ]

 58 .......................... [: إذا اختار الترك، ففؾ لف الصداق، وطىل مـ؟11مسللة ]



 616  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 59 ............... [: إذا ضؿـ الثاين لألول الؿفر، هؾ يرجع بف طىل الؿرأة؟12مسللة ] 

 61 .......................................[: حؽؿ إحداد الزوجة طىل زوجفا.1مسللة ]

 61 .............................. [: هؾ يجب اإلحداد طىل الصغقرة والذمقة؟2مسللة ]

 62 ................... مات سقدمها؟[: اإلحداد هؾ يشؿؾ أمَّ القلد وإمة إذا 3مسللة ]

 62 ............. [: هؾ طىل الؿطؾؼة اإلحداد إذا صؾؼفا زوجفا بسبب الطالق؟4مسللة ]

 63 ................................ [: إشقاء التل تجتـبفا الؿرأة يف إحدادها.5مسللة ]

 64 ................................. [: كؿ مدة اإلحداد لؾؿتقىف طـفا زوجفا؟6مسللة ]

 65 .......................................... [: إذا احتاجت الحادة لؾؽحؾ؟7مسللة ]

 65 ............................................. د.[: الثقاب الؿصبقغة بالسقا8مسللة ]

 66 ......................................................... [: لباس الحرير.9مسللة ]

 66 .................................................... [: ما ُصبَِغ ثؿ ُكِسَج؟15مسللة ]

ة أن تالزم بقت زوجفا أثـاء اإلحداد؟1مسللة ]  68 .............. [: هؾ يجب طىل الحادَّ

 69 ............................................... [: خروج الؿعتدة لؾحاجة.2مسللة ]

 75 ................................................ [: متك يبدأ تقققت العدة؟3مسللة ]

 72 .......... ففؾ طؾقف آستبراء؟[: مـ مؾؽ أمة مـ مغـؿ، أو شراء، أو هبة، 1مسللة ]

 73 ................... [: إن كاكت إمة مـ غقر ذوات إقراء، فؽقػ تستبرأ؟2مسللة ]

[: إذا اشترى إمة مـ امرأة، أو مـ رجؾ أخبره أكف مل يطلها، أو قد استبرأها؟3مسللة ]

 .................................................................................... 74 

[: هؾ يحؾ لؾرجؾ أثـاء آستبراء أن يباشرها، ويؼبؾفا، ويتؾذذ هبا بدون 4مسللة ]

 74 ........................................................................... الجؿاع؟



ََُػا٥ٌٔ َٚاِي ُِٛنَٛعأت  َُ ِِٗطُؽ اِي  617 َؾ

 75 ..... [: هؾ يؾزم الرجؾ أن يستبرئ أمتف التل كان يطمها إذا أراد تزويجفا؟5مسللة ] 

 75 .................. [: اشترى أمة فلطتؼفا قبؾ استبرائفا، ثؿ أراد الزواج هبا؟6مسللة ]

 76 ...........................................[: إن كاكت إمة بقـ شريؽقـ؟7مسللة ]

 78 ........................................................................ السََّضاِع َباُب

 85 ..................................................... [: التحريؿ بالرضاع.1مسللة ]

 81 .............................................. عات الؿحرمة.[: طدد الرض2مسللة ]

 83 ........................................................ [: ضابط الرضعة.3مسللة ]

 83 ................................ [: إن حصؾ قطع لعارض أثـاء آرتضاع؟4مسللة ]

 84 ...................... [: إذا كاكت الؿرضعة هل التل قطعت طىل الرضقع؟5مسللة ]

 84 .................................[: هؾ يثبت التحريؿ بالسعقط والقجقر؟6مسللة ]

 85 ................................................. [: إن مجد الؾبـ إىل جبـ؟7مسللة ]

 86 .................................................. ره؟[: إن شقب الؾبـ بغق8مسللة ]

 87 .................................................. [: لبـ الؿقتة هؾ يحرم؟9مسللة ]

 87 .................................. [: هؾ تـتشر الحرمة بغقر لبـ أدمقة؟15مسللة ]

 87 .................................. [: إذا حصؾ طـد امرأة لبـ بغقر كؽاح؟11مسللة ]

 88 ............... [: هؾ يشترط يف التحريؿ بالرضاع أن يؽقن يف الحقلقـ؟12مسللة ]

 95 .................................... [: هؾ آطتبار بالعامقـ، أم بالػطام؟13مسللة ]

 95 ................................ [: لبـ الرجؾ هؾ يـشر الحرمة مـ قبؾف؟14]مسللة 

 92 ................................................ [: هؾ يحرم لبـ الزاين؟15مسللة ]

 92 .................. [: إن صؾؼ الرجؾ زوجتف ولفا مـف لبـ، فتزوجت آخر؟16مسللة ]



 618  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

[: لق تزوج رجؾ امرأًة كبقرة، وصػؾة رضقعة، فلرضعت الؽبقرة الصغقرة 17مسللة ] 

 94 ......................................................................... بؾبـ غقره؟

 95 ....... لؿفر لؾصغقرة، وهؾ طؾقف مفر لؾؽبقرة؟[: هؾ طىل الزوج كصػ ا18مسللة ]

 96 ........................ [: هؾ يرجع طىل الؽبقرة بؿا يدفعف إىل الصغقرة؟19مسللة ]

 97 ......... [: لق تزوج بؽبقرة وصغقرتقـ، ثؿ أرضعت الؽبقرة الصغقرتقـ؟25مسللة ]

 97 ...................................... [: إن أرضعت الصغقرتقـ أجـبقٌة؟21مسللة ]

 98 ....................... قلفا؟[: إذا شفدت امرأة طىل الرضاع، هؾ يؼبؾ ق22مسللة ]

 99 .......................... [: إذا أقر الرجؾ أنَّ زوجتف أختف مـ الرضاطة؟23مسللة ]

 155 ............. [: إن كاكت الؿرأة هل التل قالت: هق أخل مـ الرضاطة؟24مسللة ]

 151 ............................................... [: استشراف الؿرضعة.25مسللة ]

 151 ........................................ [: الؿحرمات بسبب الرضاع.26مسللة ]

خالتفا أو طؿتفا مـ [: الجؿع بقـ إختقـ مـ الرضاطة، وبقـ الؿرأة و27مسللة ]

 153 ....................................................................... الرضاطة؟

[: أم الزوجة مـ الرضاطة وابـتفا كذلؽ مـ الرضاطة، وزوجة إب مـ 28مسللة ]

 153 .................................................. الرضاطة، وزوجة آبـ كذلؽ.

 156 ..................................................................... اليََّفَكاِت َباُب

 115 ................................................ [: الـػؼة طىل الزوجات.1مسللة ]

 111 ....................... [: هؾ آطتبار يف الـػؼة بحالة الزوج أم الزوجة؟2مسللة ]

 111 .................................. [: ما هق الؿؼدار الذي يؾزمف لزوجتف؟3لة ]مسل

[: ما تحتاجف الؿرأة مـ الؿشط، والدهان، والسدر، والصابقن لشعرها 4مسللة ]



ََُػا٥ٌٔ َٚاِي ُِٛنَٛعأت  َُ ِِٗطُؽ اِي  619 َؾ

 112 ....................................................................... وجسدها. 

 113 ....................... [: هؾ يؾزم الزوج شراء الدواء لزوجتف الؿريضة؟5مسللة ]

 114 ....................................................... [: كسقة الزوجة.6مسللة ]

 114 ..... الػراش، والؾحاف وكحقه؟ [: هؾ طىل الرجؾ ما تحتاجف الؿرأة مـ7مسللة ]

 114 .................................................... [: الؿسؽـ لؾزوجة.8مسللة ]

[: إذا كاكت الؿرأة مؿـ ٓ يخدم كػسفا: لؽقهنا مـ ذوي إقدار، أو مريضة؟9مسللة ]

 .................................................................................. 115 

 115 ................................................... [: وقت دفع الـػؼة.15مسللة ]

 116 ......... [: إن قدم لفا كػؼة طام فؿاتت، ففؾ لف استرجاع كػؼة ما بؼل؟11مسللة ]

 116 ...... الؿرأة الذمقة هؾ لفا ما لؾزوجة الؿسؾؿة مـ الـػؼة والؽسقة؟[: 12مسللة ]

 116 ...................................... [: إذا مـع الرجؾ الـػؼة لعسرتف؟13مسللة ]

 118 ........................[: هؾ لؾحاكؿ الػسخ باإلطسار مـ غقر إكظار؟14مسللة ]

 118 ................................ [: إن أطسر بالؽسقة، ففؾ لفا الػسخ؟15مسللة ]

 119 ............................... ف؟[: إذا امتـع مـ اإلكػاق مع الؼدرة طؾق16مسللة ]

 119 ................[: إن كان طؾقفا لف ديـ، وأراد أن يسؼط الـػؼة بؿؼابؾف؟17مسللة ]

 125 .............................................. [: هؾ يف الػسخ رجعة؟18مسللة ]

 125 ...............[: إن رضقت بالؿؼام معف مع طسرتف، ثؿ بدا لفا الػسخ؟19مسللة ]

 125 .............................................. [: مـ ترك اإلكػاق مدة؟25مسللة ]

، ثؿ بان أكف مات قبؾ إكػاقفا؟[: إذا أكػؼت الؿرأة مـ مال زوجفا الغائب21مسللة ]

 .................................................................................. 121 



 625  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

[: هؾ يشترط يف الزوجة التل تجب الـػؼة لفا أن تؽقن كبقرة يؿؽـ وصمها؟22مسللة ] 

 .................................................................................. 121 

ؾؿ لزوجفا؟23مسللة ]  122 ...................................... [: هؾ يشترط أن تسَّ

 122 ................................. [: إذا تزوج صغقرة: ففؾ طؾقف الـػؼة؟24مسللة ]

 123 ...................................... [: هؾ يجب طىل الصغقر الـػؼة؟25مسللة ]

 123 ............................................ [: هؾ لؾؿرأة الـاشز كػؼة؟26مسللة ]

 124 .................... [: الؿطؾؼة البائـ، أو البائـ بػسخ إن كاكت حامالً.27مسللة ]

 124 .................... [: الؿعتدة مـ القفاة هؾ لفا الـػؼة مـ مال الزوج؟28مسللة ]

 125 .................[: هؾ تجب الـػؼة لؾحؿؾ أو لؾحامؾ بسبب الحؿؾ؟29مسللة ]

 126 ............................... يقمقًّا. [: دفع الـػؼة إىل الؿطؾؼة الحامؾ35مسللة ]

 126 .................................. [: الـػؼة طىل الؿختؾعة غقر الحامؾ؟31مسللة ]

 127 ................................................ [: الـػؼة طىل أم القلد؟32مسللة ]

 128 ............................................... [: الـػؼة طىل الؿالطـة؟33مسللة ]

 129 ..................................................... األَقاِزِب َعَلى الّيَفَكِة ِفي َفِصٌل

 129 ........................................ [: الـػؼة طىل القالديـ وإوٓد.1مسللة ]

إن كاكت مقسرة طىل ولدها إن كان إب معسًرا،  [: هؾ تجب الـػؼة مـ إم2مسللة ]

 135 .......................................................................... أو مقًتا؟

 135 ....... [: هؾ تجب الـػؼة طىل إجداد وإن طؾقا، وإوٓد وإن سػؾقا؟3مسللة ]

 131 ................................ [: شروط وجقب اإلكػاق طىل إقارب.4مسللة ]

 131 ...................................... [: إن كان هـالؽ ماكع مـ اإلرث؟5مسللة ]



ََُػا٥ٌٔ َٚاِي ُِٛنَٛعأت  َُ ِِٗطُؽ اِي  621 َؾ

 132 ........................... كف محجقًبا؟[: وإن كان الؿاكع مـ اإلرث كق6مسللة ] 

 132 ............................... [: الـػؼة طىل ذوي إرحام غقر القارثقـ.7مسللة ]

[: هؾ يشترط يف الـػؼة طىل القالد والقلد أن يؽقن كاقًصا يف الحؽؿ، أو 8مسللة ]

 133 ......................................................................... الخؾؼة؟

 133 ............. [: مـ كان لف أب مـ أهؾ اإلكػاق مل تجب الـػؼة طىل غقره؟9مسللة ]

 134 .............................. بقف بتزويجف؟[: هؾ يؾزم الرجؾ إطػاف أ15مسللة ]

 134 ........................................[: هؾ طىل إب إطػاف ولده؟11مسللة ]

 135 ....................................... [: الـػؼة طىل إقارب القارثقـ.12مسللة ]

 136 ........................................ [: هؾ طىل الؿعتِؼ كػؼة معَتؼف؟13مسللة ]

 136 ...................................... [: طىل مـ تجب كػؼة الؿؿؾقك؟14مسللة ]

 137 ................................. [: إمة إذا زوجت، فعىل مـ كػؼتفا؟15مسللة ]

 137 ............. العبد يف كسبف، أم طىل السقد، أم يف رقبتف؟[: وهؾ هل طىل16مسللة ]

 137 ..................... [: إذا حصؾ لؾعبد ولد مـ إمة: فعىل مـ كػؼتف؟17مسللة ]

 137 .............................................. [: الؿبعض كقػ كػؼتف؟18مسللة ]

 138 ........................... [: هؾ طىل السقد إطػاف مؿؾقكف بالتزويج؟19مسللة ]

 138 .............................. [: هؾ طىل السقد أن يـػؼ طىل الؿؽاتب؟25مسللة ]

 145 ....................................... لـػؼة طىل الحققان والبفقؿة.[: ا21مسللة ]

 141 .................................................................... احَلَضاَىِة َباُب

 142 ...................................................... [: حؽؿ الحضاكة.1مسللة ]

 142 ................................. [: أوصاف ٓ تثبت لصاحبفا الحضاكة.2مسللة ]



 622  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 144 ................................................. [: هؾ لؾرققؼ حضاكة؟3مسللة ] 

 144 .............................. [: هؾ تثبت الحضاكة لؾؽافر طىل الؿسؾؿ؟4مسللة ]

 145 ............ بحضاكة الطػؾ؟ [: إذا فارق الرجؾ زوجتف، فؿـ أحؼ مـفؿا5مسللة ]

 145 ............................................ [: إذا افترقا ولفؿا ولد بالغ؟6مسللة ]

 146 .....................[: إذا افترقا ولفؿا ولد بؾغ سـ آستؼالل ومل يبؾغ؟7مسللة ]

 146 ............... [: إذا اختار أحدمها، فسؾؿ إلقف، ثؿ بعد أيام اختار أخر؟8مسللة ]

 147 .................... [: إذا خقر، فؾؿ يختر واحًدا مـفؿا، أو اختارمها مًعا؟9مسللة ]

 147 ................ [: إذا بؾغت الجارية سبع سـقات، ففؾ تخقر كالغالم؟15مسللة ]

 148 .............. [: إذا تزوجت الؿرأة، ففؾ يصبح إب أحؼ بالحضاكة؟11مسللة ]

 148 ............... [: إذا صؾؼت بعد تزوجفا هؾ يعقد حؼفا مـ الحضاكة؟12مسللة ]

 155 ........................... [: إحؼ بالحضاكة وترتقب الؿستحؼقـ لفا؟1مسللة ]

 157 ........................ فر أحد القالديـ، فؿـ أحؼ بالحضاكة؟[: إذا سا2مسللة ]

 158 .................................. [: هؾ تجبر الؿرأة طىل إرضاع ولدها؟3مسللة ]

 159 ................................ [: إذا صؾبت إم اإلرضاع بلجرة الؿثؾ؟4مسللة ]

 161 ................................................................... اِلِجَياَيات ِنَتاُب

 162 ............................................... [: تحريؿ الؼتؾ بغقر حؼ.1مسللة ]

 163 ......................................................... [: أكقاع الؼتؾ.2مسللة ]

 164 ................................................... [: ضابط قتؾ العؿد.3مسللة ]

 166 ....................... [: إذا ضربف بالعصا، والسقط، والحجر الصغقر؟4مسللة ]

 167 .................................. [: إذا مـع خروج َكَػِس إكسان، فؿات؟5مسللة ]



ََُػا٥ٌٔ َٚاِي ُِٛنَٛعأت  َُ ِِٗطُؽ اِي  623 َؾ

 168 .......................... [: إذا أكره إكساٌن آخَر طىل قتؾ شخص، فؼتؾف؟6مسللة ] 

 169 [: إذا شفد رجالن طىل رجؾ بؿا يقجب الؼتؾ، َفُؼتِؾ، ثؿ أكذبا أكػسفؿا؟7مسللة ]

 169 ............................................... تؾ شبف العؿد.[: ضابط ق8مسللة ]

 175 ..................................................... [: حؽؿ هذا الؼتؾ.9مسللة ]

 175 ................................................. [: ضابط قتؾ الخطن.15مسللة ]

 171 ............................... [: إذا أراد أن يؼتؾ إكساًكا فلصاب غقره؟11مسللة ]

 171 ........................... [: إذا قتؾ مسؾًؿا يف دار الحرب يظـف كافًرا؟12مسللة ]

 173 ......................................... [: هؾ يؼتؾ الحر إذا قتؾ طبًدا؟1مسللة ]

 175 ........................................ ؾ إذا قتؾ طبده؟[: السقد هؾ يؼت2مسللة ]

 175 ............. [: الؼصاص مـ الحر فقؿا جـاه طىل العبد فقؿا دون الـػس.3مسللة ]

 176 ................................................ [: الؼصاص بقـ العبقد.4مسللة ]

 177 .................................... [: إذا قتؾ القالد ولده، ففؾ يؼتؾ بف؟1مسللة ]

 178 .................................. [: الجد مـ قَِبؾ إب، ومـ قَِبؾ إم.2مسللة ]

 178 ................................................ [: إم إذا قتؾت ولدها؟3مسللة ]

 179 .............................................. [: هؾ ُيؼتؾ القلد بالقالد؟4مسللة ]

 179 ......................................... [: لق قتؾ أحد إبقيـ صاحبف؟5مسللة ]

 181 ................................................. [: قتؾ الؿسؾؿ بالؽافر.1مسللة ]

 182 ......................................... [: إن قتؾ كافٌر كافًرا، ثؿ أسؾؿ؟2مسللة ]

 182 ....................................... [: هؾ يؼتؾ الذمل إذا قتؾ حربقًّا؟3مسللة ]

 183 .......................................................... [: قتؾ الؿرتد.4مسللة ]



 624  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 183 ........................... اص بقـ القٓة ورطقتفؿ؟[: هؾ يجري الؼص5مسللة ] 

 184 .............................................[: هؾ يؼتؾ الرجؾ بالؿرأة؟1مسللة ]

 185 ........................... [: هؾ يؼام الؼصاص طىل الصبل والؿجـقن؟1مسللة ]

 188 .................... [: تلخقر الؼصاص مـ الجروح حتك يـدمؾ الجرح.1مسللة ]

 188 ....... [: إن اقتص قبؾ آكدمال، فسارت الجـاية وتضاطػت بعد ذلؽ؟2مسللة ]

 189 .............. ؾ جرح الجـاية، فاقتص مـف، ثؿ اكتؼض فسرى؟[: إن اكدم3مسللة ]

 189 .... [: إذا حصؾ الؼصاص فقؿا دون الـػس فؿات الجاين مـ الؼصاص؟4مسللة ]

 193 .................................... [: الؼصاص يف الجروح وإطضاء.1مسللة ]

 193 ............................. [: شروط الؼصاص يف الجروح وإطضاء.2مسللة ]

 196 ......................... [: أسؿاء الجراحات القاقعة يف الرأس والقجف.3مسللة ]

 197 ............................................. [: الؼصاص يف الؿقضحة.4مسللة ]

 197 ................. [: الجرح الذي يـتفل إىل العظؿ يف غقر الرأس والقجف.5مسللة ]

 197 ................................. [: آستقػاء بآلة ٓ يحصؾ مـفا تعدي.6مسللة ]

 198 .......... [: وهؾ لؾؿجـل طؾقف أن يباشر ذلؽ بـػسف إن كان طـده قدرة؟7مسللة ]

 198 ............................................ [: هؾ يف الؿلمقمة قصاص؟8مسللة ]

 198 ....................................... [: الؼصاص يف الؿـؼؾة والجائػة.9] مسللة

[: ما دون الؿقضحة مـ جراحات الرأس، والقجف، هؾ فقفا الؼصاص؟15مسللة ]

 .................................................................................. 199 

 199 ................... [: آقتصاص طـ الؿلمقمة والؿـؼؾة بـ )مقضحة(.11مسللة ]

 255 ............................................... [: الؼصاص يف إكػ.12مسللة ]



ََُػا٥ٌٔ َٚاِي ُِٛنَٛعأت  َُ ِِٗطُؽ اِي  625 َؾ

 251 ................................................ [: الؼصاص يف الذكر.13مسللة ] 

 251 ....................... ر الػحؾ بذكر الخصل والعـقـ؟[: هؾ يؼطع ذك14مسللة ]

 252 .............................................. [: إذا قطع بعض الذكر؟15مسللة ]

 252 .............................................. [: الؼصاص يف إُكثققـ.16مسللة ]

 252 .........................................[: الؼصاص يف شػري الؿرأة.17مسللة ]

 253 .............................................. [: الؼصاص يف إلقتقـ.18مسللة ]

 253 ................................................ [: الؼصاص يف العقـ.19مسللة ]

 254 ....................................... [: إذا قؾع إطقر طقـ صحقح.25مسللة ]

 255 ........................................... [: لق قؾع إطقر طقـ مثؾف؟21لة ]مسل

 256 ..................................... [: إن قطع إقطع يد مـ لف يدان؟22مسللة ]

 256 ............................................... [: الؼصاص يف الجػـ.23مسللة ]

 256 ................................................ [: الؼصاص يف إذن.24مسللة ]

[: إن قطع رجٌؾ أذن إكسان، ثؿ ألصؼفا صاحبفا، فالتصؼت، ففؾ فقفا 25مسللة ]

 257 ....................................................................... الؼصاص؟

 258 .......................... ين أذكف بعد أن اسُتقفَِل مـف؟[: إذا ألصؼ الجا26مسللة ]

 259 .................................................[: الؼصاص يف السـ.27مسللة ]

 259 ............................................... [: الؼصاص يف الؾسان.28مسللة ]

 215 ................................. [: قصاص القؿـك بالقسرى والعؽس.29مسللة ]

 215 ......................................... [: هؾ سراية الَؼَقد مضؿقكة؟35مسللة ]

 211 ......................................... [: سراية الجـاية هؾ تضؿـ؟31مسللة ]



 626  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 211 .... قحة، وإكػ الصحقح بإشؾقـ مـفؿا؟[: هؾ تمخذ إُُذن الصح32مسللة ] 

 212 ....................... [: إذا قطع القَد الؽامؾَة ذو َيٍد فقفا أصبع زائدة؟33مسللة ]

 212 ...................... [: إن كاكت يد الؼاصع شالء والؿؼطقطة سؾقؿة؟34مسللة ]

 213 ........................................... [: قصاص الشالء بالشالء.35مسللة ]

 213 ........................... [: الؼصاص يف الضربة، والؾطؿة، والسب.36مسللة ]

: مـ استحؼ الؼتؾ قصاًصا: فؼطع ويل الؼصاص يد الؿجـل طؾقف أو رجؾف، [37مسللة ]

 215 ........................................................................ ومل يؼتؾف.

 215 ........................... [: إذا قطع َرجٌؾ يؿقـ شخص، ويؿقـ آخر.38مسللة ]

 216 ........................... [: إذا قطع َرجٌؾ يؿقـ شخص، ويسار آخر.39مسللة ]

قًّا»[: معـك ققلف: 1مسللة ] قًّا َأْو ِرمِّ  217 .......................................... .«ِطؿِّ

 217 .............................. تقؾ بقـ أكاس ٓ يعؾؿ مـ قتؾف.[: إذا قتؾ ق2مسللة ]

 219 ................................. [: إذا أمسؽ الرجُؾ الرجَؾ وقتؾف آخر؟1مسللة ]

 225 ................................[: مـ أمر طبده بؼتؾ إكسان، فؼتؾف العبد؟2مسللة ]

 221 ......................... [: إن أمر صبقًّا ٓ يؿقز، أو مجـقًكا بؼتؾ إكسان؟3مسللة ]

 221 ...... ؾ، فؼتؾف؟[: إن أمر السؾطان رجالً أن يؼتؾ رجالً غقر مستحؼ لؾؼت4مسللة ]

 224 ..................................... [: إذا اجتؿع مجاطة طىل قتؾ رجؾ؟1مسللة ]

 225 .. [: إذا قطع رجؾ يد آخر مـ الؽقع، ثؿ قطعفا آخر مـ الؿرفؼ، فؿات؟2مسللة ]

 226 .............................. [: إذا اجتؿع مجاطة طىل رجؾ فؼطعقا يده؟3مسللة ]

 226 ............................... [: إذا اشترك إب مع غقره يف قتؾ ولده؟4مسللة ]

 227 .............. ل، ومجـقن، وطاقؾ بالغ يف قتؾ شخص؟[: لق اشترك صب5مسللة ]



ََُػا٥ٌٔ َٚاِي ُِٛنَٛعأت  َُ ِِٗطُؽ اِي  627 َؾ

 228 ...................... [: لق اشترك يف الؼتؾ رجؾ مخطئ، وآخر متعؿد؟6مسللة ] 

 228 ..... [: لق قتؾف إكسان، فشاركف بـػسف يف كػسف، أو اشترك إكسان مع َسُبع؟7مسللة ]

 228 .................................... [: إذا اجتؿع حٌر وطبٌد طىل قتؾ حر؟8مسللة ]

ؾ لألولقاء أن يعػقا طـ البعض دون بعض؟[: إذا اشترك مجاطة يف الؼتؾ، فف9مسللة ]

 .................................................................................. 229 

 235 ........................... [: خقار أولقاء الؿؼتقل بقـ الؼصاص والدية.1مسللة ]

 231 ................................ [: مـ هؿ أهؾ الؼتقؾ الذيـ لفؿ الخقار؟2مسللة ]

[: إذا اختار أولقاء الؿؼتقل الدية، ففؾ ُيشترط رضك الؼاتؾ بذلؽ، أم لف أن 3مسللة ]

 232 ...................................................... يرفض، ويطؾب الؼصاص؟

 232 ............... [: إذا كان بعض أولقاء الؿؼتقل غائًبا، ففؾ ُيؼاد بغقر إذكف؟4]مسللة 

 232 .............................. [: إن كان يف أولقاء الدم صبل، أو مجـقن؟5مسللة ]

 234 .............................. [: إن قتؾف بعض إولقاء بغقر إذن الباققـ؟6مسللة ]

 235 ......................... [: إن قتؾف أحدمها بعد طػق أخر طالًؿا بذلؽ؟7مسللة ]

ًيا غقر أولقاء الدم؟[: إن قتؾ الؼاتَؾ إك8مسللة ]  235 ......................... ساٌن متعدِّ

 236 ........................................... [: فنذا كان الؼتؾ الثاين خطًل؟9مسللة ]

 236 ................................... [: إن كان الؼاتؾ لؾجاين هق العايف؟15مسللة ]

 237 ............. [: إذا طػا ويل الدم طـ الؼاتؾ، ففؾ ُيعاقِب اإلماُم الؼاتؾ؟11مسللة ]

 237 ............................ [: إذا طػا بعض أولقاء الدم طـ الؼصاص؟12مسللة ]

 238 ...................... [: إذا طػا الؿؼتقل طؿًدا طـ دمف قبؾ أن يؿقت؟13]مسللة 

[: إذا جـك طىل اإلكسان جـاية فقؿا دون الـػس جـاية فقفا الؼصاص، فعػا، 14مسللة ]



 628  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 238 ........................................................................ ثؿ مات؟ 

[: إذا طػا الؿجـل طؾقف طـ الجاين، يف الجراح وما يسري مـف ففؾ يشؿؾ 15مسللة ]

 245 ................................................... طػقه سؼقط الدية طـ الـػس؟

 241 ........................ [: إن قطع يده، فعػا طـف، ثؿ طاد الجاين فؼتؾف؟16مسللة ]

 242 .................................. [: طػق الؿجـل طؾقف خطل طـ الدية؟17مسللة ]

 242 ...................................... [: إذا ُقتِؾ إكسان لقس لف وارث؟18مسللة ]

 243 ....................... [: إذا قتؾ الؿسؾُؿ رجاًل مسؾًؿا، وأهؾف كافرون.19مسللة ]

أكثر مـ الدية، ففؾ لفؿ  [: إذا أراد أولقاء الدم الؼصاص، فلططاهؿ الجاين25مسللة ]

 243 ...................................................................... قبقل ذلؽ؟

 243 ................ [: إذا قتؾ رجٌؾ اثـقـ، وأولقاء إول غقر أولقاء الثاين؟21مسللة ]

 244 ....................................... [: إذا قتؾ إكساًكا وقطع يد آخر؟22مسللة ]

 244 ...................................... [: الذي يتقىل استقػاء الؼصاص.23مسللة ]

 245 ............................................ [: الؼصاص بنذن الحاكؿ.24مسللة ]

هؾ ُيػعؾ بف مثؾ ذلؽ؟ -بخـؼ، أو تغريؼ، أو هدم  -السقػ  [: إذا قتؾف بغقر25مسللة ]

 .................................................................................. 245 

 246 ............ [: إن قتؾف بؾقاط، أو سحر، أو تجريع الخؿر، أو التحريؼ؟26مسللة ]

 247 ................ [: إذا قطع يد رجؾ، أو جرحف جرًحا، ثؿ ضرب طـؼف؟27مسللة ]

 247 ................................ [: إذا صار إمر إىل الدية، فؽؿ يجب؟28مسللة ]

رجٌؾ طىل آخر جـاية تخرجف طـ الحقاة، ثؿ جاء آخر فزاد [: إذا جـك 29مسللة ]

 248 ...................................................... الؿجـل طؾقف جـاية أخرى؟



ََُػا٥ٌٔ َٚاِي ُِٛنَٛعأت  َُ ِِٗطُؽ اِي  629 َؾ

 249 ............ [: إذا ألؼك رجٌؾ آخر مـ شاهؼ، فتؾؼاه آخر بسقػ، فؼتؾف؟35مسللة ] 

 255 ............................................... [: جـاية العبد يف رقبتف.31مسللة ]

 251 ...................................................................... الدَِّياِت َباُب

 255 ...................................................... [: الدية وحؽؿفا.1مسللة ]

 255 ............................................... ؿسؾؿ الحر.[: قدر دية ال2مسللة ]

 255 .................................... [: هؾ إصؾ يف الدية اإلبؾ ٓ غقر؟3مسللة ]

 258 ....................................................... [: دية قتؾ العؿد.4مسللة ]

 259 ....................................... [: أسـان اإلبؾ يف دية شبف العؿد؟5مسللة ]

 265 .......................................... [: مـ يتحؿؾ دية شبف العؿد؟6مسللة ]

ًة َأْم ممجؾًة؟7مسللة ]  261 ........................................... [: هؾ تجب حالَّ

 262 ........................................... [: أسـان اإلبؾ يف قتؾ الخطن.8مسللة ]

 264 ..................... [: مـ يتحؿؾ دية الخطن، وهؾ هل حالة أم ممجؾة؟9مسللة ]

 265 ............................. [: هؾ يتحؿؾ الؼاتؾ مـ دية الخطن شقًئا؟15مسللة ]

 265 ............................. [: الؽػارة هؾ يتحؿؾفا الؼاتؾ أم العاقؾة؟11مسللة ]

 266 ........................ [: طؿد الصبل والؿجـقن هؾ تتحؿؾف العاقؾة؟12مسللة ]

 266 ........................... حر مـفؿ لعبد؟[: هؾ تتحؿؾ العاقؾة قتؾ ال13مسللة ]

ؾ العاقؾة ما اطترف بف إكسان مـ قتؾ الخطن؟14مسللة ]  267 .............. [: هؾ ُتَحؿَّ

 268 ......................................... [: هؾ تتحؿؾ العاقؾة صؾًحا؟15مسللة ]

 268 ........................ [: هؾ تتحؿؾ العاقؾة ما دون الثؾث مـ الدية؟16مسللة ]

 269 ......................................[: إذا كان الجاين مـ أهؾ الذمة؟17مسللة ]



 635  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

كػسف خطًل، أو طىل بعض أصرافف، ففؾ طىل العاقؾة [: إن جـك الرجؾ طىل 18مسللة ] 

 269 ........................................................................... الدية؟

 275 ...................................... [: خطل اإلمام والحاكؿ وطؿالف.19مسللة ]

 271 .............................................. [: جـاية العبد طىل غقره.25مسللة ]

 272 .................................................... [: مـ هؿ العاقؾة؟21مسللة ]

 274 ............................. [: إن كان القلد لؾؿرأة هق ابـ ابـ طؿفا؟22مسللة ]

 274 ................... لعصبة الؼريب والبعقد؟[: العاقؾة هؾ يدخؾ فقفؿ ا23مسللة ]

 275 ..................... [: هؾ يعؼؾ أهؾ الديقان طؿـ معفؿ يف الديقان؟24مسللة ]

 276 .......................................[: هؾ يشترك يف العؼؾ الغائُب؟25مسللة ]

 276 .....................................[: كقػقة تؼسقؿ العؼؾ طىل العاقؾة.26مسللة ]

 277 ............................. [: مؼدار ما يتحؿؾف كؾ واحد مـ العاقؾة.27مسللة ]

 277 ......... لؿرأة، والصبل، والؿجـقن، والػؼقر؟[: هؾ يشارك يف العؼؾ ا28مسللة ]

 278 ................................................ [: الذي لقس لف طاقؾة.29مسللة ]

 279 ................................. [: إذا مل يؿؽـ أخذها مـ بقت الؿال؟35مسللة ]

 279 .................... [: هؾ يشترط يف العاقؾة أن تؽقن طىل ديـ الؼاتؾ؟31مسللة ]

 279 .............................. [: هؾ تغؾظ الدية طىل مـ قتؾ يف الحرم؟32مسللة ]

 281 ............................................................ َساِحاِلِج ِدَياِت ِفي َفِصٌل

 281 ................................................. [: الجـاية طىل العقـقـ.1مسللة ]

 282 ............................ [: إذا جـك طىل رأسف جـاية ذهب هبا بصره؟2مسللة ]

 282 ............................ [: إذا جـك طؾقف جـاية أذهبت بعض البصر؟3مسللة ]



ََُػا٥ٌٔ َٚاِي ُِٛنَٛعأت  َُ ِِٗطُؽ اِي  631 َؾ

 282 ..................................................... [: دية طقـ إطقر.4مسللة ] 

 283 ........................................................ [: أجػان العقـ.5مسللة ]

 284 ...................................................... [: أهداب العقـقـ.6مسللة ]

 284 ......................................................... ذكقـ.[: دية ا7ٕمسللة ]

 284 ........................................... [: استحشاف إذن بالجـاية.8مسللة ]

 285 ...................................................... [: دية أذن إصؿ.9مسللة ]

 285 ........................................................ [: دية السؿع.15مسللة ]

 286 ................. [: إذا جـك طىل شعر الرأس، أو الحاجب، أو الؾحقة؟11مسللة ]

 286 ......................................................... [: دية إكػ.12مسللة ]

 287 ........................................... [: إذا قطع أحد الؿـخريـ؟13مسللة ]

 288 ........................... ؿارن الؼصبة، أو شقًئا مـفا؟[: إن قطع مع ال14مسللة ]

 288 ............................................. [: إذا ضرب أكػف، فلشؾف؟15مسللة ]

 288 ...................................... [: إذا جـك طىل أكػف فلزال الشؿ؟16مسللة ]

 288 ....................................................... [: دية الشػتقـ.17مسللة ]

 289 ........................................................ [: دية الؾسان.18مسللة ]

 289 ............................ [: إذا جـك طؾقف، فخرس دون قطع لساكف؟19مسللة ]

 289 ....................................... ؟[: إذا قطع لساكف، وهق أخرس25مسللة ]

 295 ................................... [: إذا جـك طىل لساكف فذهب ذوقف؟21مسللة ]

 295 ............................................... [: ذهاب بعض الؽالم.22مسللة ]

 291 ....................................................... [: دية إسـان.23مسللة ]



 632  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 291 ................... [: دية القد الشالء، والعقـ الؼائؿة، والسـ السقداء.24مسللة ] 

 292 ....................................... [: دية سـ الصبل الذي مل يثغر.25مسللة ]

 293 ......................................................... [: دية القديـ.26مسللة ]

 293 .................................... [: ضابط القد التل تجب هبا الدية.27مسللة ]

 293 ........ [: إن قطع يده مـ فقق الؽقع: الساطد، أو الؿرفؼ، أو العضد؟28مسللة ]

 294 ................................. [: إذا قطع مـ الؽقع، ثؿ مـ الؿرفؼ.29مسللة ]

 294 ............................................ [: إذا جـك طؾقفا، فلشؾفا؟35مسللة ]

 294 ....................................................... [: دية الرجؾقـ.31مسللة ]

 295 ......................................... َسؿ.[: قدم إطرج، ويد إطْ 32مسللة ]

 295 .............................................. [: أصابع القد والؼدمقـ.33مسللة ]

 296 .................................................... [: إصبع الزائدة.34مسللة ]

 297 ........................................................ [: دية إكامؾ.35مسللة ]

 297 ......................................................... [: دية الذكر.36مسللة ]

 298 ....................................................... [: دية إكثققـ.37مسللة ]

 299 ........................................................ [: ذكر العـقـ.38مسللة ]

 299 ...................................................... [: ذكر الخصل.39مسللة ]

 299 ........................................................ [: ثديا الؿرأة.45مسللة ]

 355 ..................................................... [: حؾؿتا الثديقـ.41مسللة ]

 355 ............ [: إن ضرهبؿا، فلبطؾ كػعفؿا، وأصبح الؾبـ يخرج مـفؿا؟42مسللة ]

 355 ........................................... [: ثديا الرجؾ )الثـدوتان(.43مسللة ]



ََُػا٥ٌٔ َٚاِي ُِٛنَٛعأت  َُ ِِٗطُؽ اِي  633 َؾ

 351 ....................................................... [: دية إلقتقـ.44مسللة ] 

 351 ....................................................... [: دية الصؾب.45مسللة ]

ر ٓ [: إذا ضرب يف بطـف، فصار ٓ يستؿسؽ الغائط، أو يف الؿثاكة، فصا46مسللة ]

 351 ................................................................ يستؿسؽ البقل؟

 352 ......................................................... [: دية العؼؾ.47مسللة ]

 352 ........... [: إذا تؾػ أكثر مـ طضق، أو أكثر مـ حاسة بجـاية واحدة.48مسللة ]

 353 ............................................... [: دية الترققة والِضَؾع.49مسللة ]

 353 ........................................................ [: طظؿ الزكد.55مسللة ]

 354 .......................................... [: سائر العظام غقر ما تؼدم.51مسللة ]

 354 .............. اهلل، فؼطع رجؾ يده إخرى. [: مـ ُقطِعت يده يف سبقؾ52مسللة ]

 354 ......................................................... [: دية الظػر.53مسللة ]

 355 ........... [: إذا وصئ الرجؾ زوجتف الصغقرة، أو الضعقػة، فلفضاها؟54مسللة ]

[: هؾ يضؿـ الرجؾ لق كاكت زوجتف كبقرة غقر ضعقػة، فحصؾ اإلفضاء؟55مسللة ]

 .................................................................................. 355 

 356 .......................... [: إذا أدى هبا ذلؽ إىل طدم استؿساك البقل؟56مسللة ]

 356 ................................. [: إذا أكره امرأًة طىل الزكك، فلفضاها؟57سللة ]م

 357 ..................................................... [: دية الؿقضحة.58مسللة ]

 357 .................................. [: الؿقضحة يف غقر الرأس والقجف.59مسللة ]

 358 ......................................... [: إذا جـك طؾقف بؿقضحتقـ؟65مسللة ]

 359 ....................................................... [: دية الفاشؿة.61مسللة ]



 634  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 359 ........................................................ [: دية الؿـؼؾة.62مسللة ] 

 315 ................................ ضحة؟[: إذا حصؾت هاشؿة بدون مق63مسللة ]

 315 ...................................................... [: دية الؿلمقمة.64مسللة ]

 315 ........................................................ [: دية الدامغة.65مسللة ]

 311 ........................................................[: دية الجائػة.66مسللة ]

 311 ................................................. [: إن أجافف جائػتقـ.67مسللة ]

 312 .......................[: إذا جرحف جائػة، فـػذت مـ الجاكب أخر؟68مسللة ]

 313 ..................................... [: شجاج الرأس دون الؿقضحة.69مسللة ]

 314 ............................. وقدر الدية يف ذلؽ. [: الجـاية طىل العبد،75مسللة ]

 317 ................................................ [: ضؿان جـاية الطبقب.1مسللة ]

 321 ............................... [: طؼؾ أهؾ الذمة مـ القفقد والـصارى.1مسللة ]

 322 ........................... [: هؾ تغؾظ الدية طىل مـ قتؾ معاهًدا طؿًدا؟2مسللة ]

 323 ............................................. [: دية الؿجقسل الؿعاهد.3مسللة ]

 324 ........................ [: دية الؽػار الحربققـ، وطبدة إوثان وغقرهؿ.4مسللة ]

 324 ..................................... [: مـ مل تبؾغف الدطقة، هؾ فقف دية؟5مسللة ]

 325 .................................................. [: دية الحرة الؿسؾؿة.1مسللة ]

 325 .................................................... [: جراحات الؿرأة.2مسللة ]

ًِ ِبِدَيِة َتَتَعّللُُ َمَشاِئَل ِفي َفِصل  335 .............................................. اِلـَجِيِي

 335 .................................. [: الجـقـ الؿحؽقم بنسالمف كؿ ديتف؟1مسللة ]

 331 ......................................................... [: تؼدير الغرة.2مسللة ]



ََُػا٥ٌٔ َٚاِي ُِٛنَٛعأت  َُ ِِٗطُؽ اِي  635 َؾ

 331 ................................... لجـقـ الؿحؽقم بؽػره، كؿ ديتف؟[: ا3مسللة ] 

 332 .................................................... [: متك تجب الغرة؟4مسللة ]

[: إن قتؾ حامالً ومل يسؼط جـقـفا، أو ضرب مـ يف جقففا حركة واكتػاخ، 5مسللة ]

 332 ....................................................................فلذهب ذلؽ؟

 333 .......................................... [: إذا ألؼت الجـقـ بعد مقهتا؟6مسللة ]

 333 ............................................. [: إذا خرج بعض الجـقـ؟7مسللة ]

 334 ................... جـقـ أن يؽقن قد كػخ فقف الروح؟[: هؾ يشترط يف ال8مسللة ]

 334 .......................................... [: مـ يؿؾؽ الغرة الؿدفقطة؟9مسللة ]

 335 ................................. [: إذا سؼط مـ الؿرأة أكثر مـ جـقـ؟15مسللة ]

 335 .................................................. [: مـ يتحؿؾ الغرة؟11مسللة ]

 336 .......................................... [: الجـقـ الؿؿؾقك كؿ ديتف؟12مسللة ]

 336 ..................................... [: إذا خرج الجـقـ حقًّا ثؿ مات؟13مسللة ]

 337 ........... رج يف وقٍت ٓ يعقش فقف كلن يخرج يف مخسة أشفر؟[: إذا خ14مسللة ]

 337 ................................. [: هؾ يف قتؾ الجـقـ كػارة مع الغرة؟15مسللة ]

 338 ................................................ [: تعؿد إسؼاط القلد.16مسللة ]

 338 ................................. [: هؾ يجقز إسؼاط الجـقـ الؿشقه؟17مسللة ]

 339 ...................................................... [: جـقـ البفقؿة.18مسللة ]

 345 ..................... ِضِننِي اِلُنَتشِبِب ِفي اِلَكِتِلَفِصل ِفي َبِعِض اِلَنَشاِئِل اِلُنَتَعّلَكِة بَت

 345 ....... [: إذا حػر إكسان بئًرا فسؼط فقف إكسان، فؿات، ففؾ طؾقف ضؿان؟1مسللة ]

 341 ......................... [: إذا حػر يف أرض مشتركة بدون إذن شركائف؟2مسللة ]



 636  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 341 ................................................ [: إذا كان الحافر أجقًرا؟3مسللة ] 

 341 .......................................... [: إذا مات إجقر أثـاء حػره؟4مسللة ]

 342 ............. سؼط إكسان يف بئر، فسؼط طؾقف آخر فؼتؾف بسؼقصف طؾقف؟ [:5مسللة ]

 342 ..... [: إذا بـك إكساٌن يف مؾؽف حائًطا مائالً إىل الطريؼ، أو إىل مؾؽ غقره؟6مسللة ]

 343 .... [: إذا بـك يف مؾؽف حائًطا مستقًيا فؿال إىل الطريؼ، أو إىل مؾؽ غقره؟7مسللة ]

ساباًصا إىل صريؼ كافذ فسؼط طىل شلء فلتؾػف؟[: إذا أخرج مـ بقتف جـاًحا، أو 8مسللة ]

 .................................................................................. 343 

 344 ............... [: إن أخرج مقزاًبا إىل الطريؼ، فسؼط طىل شخص فلتؾػف؟9مسللة ]

 344 ......................... [: إن أخرج الؿقزاب إىل مؾؽ غقره بغقر إذكف؟15مسللة ]

 345 ......... [: صؾب رجٌؾ رجالً بسقػ شاهر، ففرب مـف، فتؾػ يف هربف؟11مسللة ]

 345 .........................ا يف وجفف، فؿات مـ الخقف؟[: لق شفر سقػً 12مسللة ]

 345 ....... [: إن صاح بصبل، أو مجـقن صقحة شديدة، فخرَّ مـ السؼػ؟13مسللة ]

[: إن شفد رجالن طىل آخر بؿا يقجب قتؾف، أو قطع يده، ثؿ رجعا بعد إقامة 14مسللة ]

 345 ...................................................................... الحد طؾقف؟

 346 .......................................[: أفزع امرأة، فلسؼطت جـقـفا.15مسللة ]

 346 ................................... ف صعامف يف مفؾؽة؟[: إذا أخػك طؾق16مسللة ]

[: إذا اضطر إىل صعام، أو شراب، فقجده طـد شخص، فؿـعف مـف حتك 17مسللة ]

 346 ........................................................................... مات؟

 347 ....................................... [: اصطدام باخرتقـ، وكحقمها.18مسللة ]

 348 ............. [: إذا اصطدم فارسان، فؿاتت الدابتان، ومات الػارسان.19مسللة ]



ََُػا٥ٌٔ َٚاِي ُِٛنَٛعأت  َُ ِِٗطُؽ اِي  637 َؾ

 349 ...................................... [: اصطدام السقارات وحقادثفا.25مسللة ] 

 355 .............................................. ي َمَشاِئَل َتَتَعّلُل ِبَهفَّاَزِة الَكِتِلَفِصٌل ِف

 355 ..................................... [: الؽػارة طىل مـ قتؾ مممـًا خطًل.1مسللة ]

 355 .................................... [: إذا كان الؼتؾ بتسبب ٓ بؿباشرة؟2مسللة ]

 355 ............................... [: هؾ تجب الؽػارة بؼتؾ العبد الؿسؾؿ؟3مسللة ]

 351 .......................... [: هؾ تجب الؽػارة بؼتؾ الذمل والؿستلمـ؟4مسللة ]

 351 .................... إذا كان الؼاتؾ صبقًّا، أو مجـقًكا، ففؾ طؾقف كػارة؟[: 5مسللة ]

 352 ......................................... [: إن قتؾ مممـًا يف دار الحرب.6مسللة ]

 352 ............................. [: مـ قتؾ كػسف خطل، ففؾ يف مالف الؽػارة؟7مسللة ]

[: إذا تشارك ققم يف قتؾ خطنٍ، ففؾ تتعدد الؽػارات طؾقفؿ، أم يشتركقن يف 8مسللة ]

 353 ................................................................... كػارة واحدة؟

 353 .......................................هؾ تجب الؽػارة بؼتؾ العؿد؟ [:9مسللة ]

 354 ................................ [: هؾ تجب الؽػارة بؼتؾ شبف العؿد؟15مسللة ]

 354 ....................................................... [: كػارة الؼتؾ.11مسللة ]

 355 .............................................. [: إثبات الؼتؾ بالشفقد.12مسللة ]

 356 ........................................................ َباُب َدِعَوى الدَِّو َوالَكَشاَمِة

 357 .................................................... [: الؼضاء بالؼسامة.1مسللة ]

 365 ..................... لؾْقث، والشبفة.[: بعض الصقر التل يحصؾ فقفا ا2مسللة ]

 365 .................. [: الدطقى طىل محؾة، أو قبقؾة بدون تعققـ أحد مـفؿ.3مسللة ]

ِطل طىل شخص الؼتؾ بدون َلْقث؟4مسللة ]  361 ............................. [: إذا اد 



 638  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

َطك طؾقف أن يحؾػ؟5مسللة ]   362 ..................................... [: إذا أبك الؿدَّ

 362 ..................... [: هؾ يشترط يف الؾْقث أن يؽقن بالؼتقؾ أثر الؼتؾ؟6مسللة ]

 363 ............................. [: يشترط يف الؼسامة اتػاق أولقاء الدطقى.7مسللة ]

 363 ............................[: إذا استحؼت الؼسامة، فؿـ يبدأ بإيؿان؟8مسللة ]

 364 ...... [: إذا حؾػ إولقاء، هؾ يستحؼقن الؼقد إذا كاكت الجـاية طؿًدا؟9مسللة ]

 365 ....................................... [: إذا أبك الؿدطقن أن يحؾػقا؟15مسللة ]

َطك طؾقفؿ 11مسللة ]  365 ................................مـ القؿقـ؟[: إذا امتـع الؿدَّ

 366 .................................... [: مـ هؿ إولقاء الذيـ يحؾػقن؟12مسللة ]

 366 ...................................... [: هؾ يدخؾ الصبل يف الؼسامة؟13مسللة ]

 367 ...................................... [: هؾ يدخؾ الـساء يف الؼسامة؟14مسللة ]

قًّا؟15مسللة ]  367 ........................................ [: إن كان الؿؼتقل كافًرا ِذمِّ

 368 ............................................. [: إن كان الؿؼتقل طبًدا؟16مسللة ]

 369 ......................... امة طىل الجروح وإطضاء؟[: هؾ تثبت الؼس17مسللة ]

ِطل الؼتؾ طىل ثالثة اشتركقا فقف؟18مسللة ]  369 .............................. [: إذا اد 

ٍِِل الَبِػِي  375 .............................................................. َباُب ِقَتاِل َأ

 371 .......................................................... [: قتال الُبغاة.1مسللة ]

 372 ......................................... [: أقسام الخارجقـ طـ اإلمام.2مسللة ]

 376 ............................. [: قتال البغاة الذيـ يخرجقن بتلويؾ سائغ.3مسللة ]

 376 .................................... حضر معفؿ شخٌص ٓ يؼاتؾ؟ [: إن4مسللة ]

 377 ...................................... [: قتؾ الـساء، والصبقان، والعبقد.5مسللة ]



ََُػا٥ٌٔ َٚاِي ُِٛنَٛعأت  َُ ِِٗطُؽ اِي  639 َؾ

 377 ........................................ [: ٓ يؼاتؾ البغاة بؿا يعؿ إتالفف.6مسللة ] 

 378 ............................ [: هؾ لإلمام أن يستعقـ طىل البغاة بالؽػار؟7مسللة ]

 378 ........... [: إذا أضفر ققٌم رأي الخقارج، ومل يخرجقا طـ قبضة اإلمام؟8مسللة ]

 385 ......................... ضؿان مـ ُقتِؾ مـ أهؾ البغل، وأهؾ العدل. [:9مسللة ]

 381 ................................... [: إذا ترك أهؾ البغل الؼتال لعجٍز؟15مسللة ]

 382 ...................................... [: غـقؿة إمقال، وسبل الـساء.11مسللة ]

 382 ..................... [: هؾ يجقز آكتػاع بلسؾحتفؿ يف حال الحرب؟12مسللة ]

 382 ................... [: مـ قتؾ مـ أهؾ البغل، ففؾ يغسؾ ويصىل طؾقف؟13مسللة ]

ُؼ البغاة؟14] مسللة  383 .................................................. [: هؾ ُيَػسَّ

[: إن ارتؽب البغاة ما يقجب طؾقفؿ الحد، ففؾ يؼادون بف بعد التؿؽـ 15مسللة ]

 383 ........................................................................... مـفؿ؟

 383 ............................................. [: إذا أطان البغاَة الؽػاُر؟16مسللة ]

ًٓ، وأكػًسا لؾؿسؾؿقـ، ففؾ طؾقفؿ الضؿان؟17مسللة ]  384 [: إذا ارتد ققم فلتؾػقا أمقا

 385 ................................................... َل َتَتَعّلُل ِباإِلَماَمِةَفِصٌل ِفي َمَشاِئ

 385 .......................................[: وجقب كصب إمام لؾؿسؾؿقـ.1مسللة ]

 385 .................................................. [: كقػقة تعققـ اإلمام.2مسللة ]

 386 .............................................. [: شروط اإلمام الشرطل.3مسللة ]

 387 ............................................... [: كصب إمامقـ، أو أكثر.4مسللة ]

 388 ............................... [: هؾ لإلمام أن يخؾع كػسف مـ اإلمامة؟5مسللة ]

 388 .......................................... وفسؼف. [: خؾع اإلمام: لؽػره6مسللة ]



 645  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 391 .................................................... َباُب ِقَتاِل اجَلاِىي َوَقِتِل امُلِسَتدِّ 

 391 ............... [: هؾ يجقز لؿـ ُأريد أخذ مالف أن يدفع طـ مالف بالؼتؾ؟1مسللة ]

 393 ........................... [: إذا دفعت الؿرأة طـ كػسفا الرجَؾ بالؼتؾ؟2مسللة ]

 393 .............................. [: إذا وجد الرجؾ طىل امرأتف رجالً فؼتؾف؟3مسللة ]

 395 .................... غقره، فـزع يده ووقعت ثـقة العاض؟ [: مـ طضَّ يدَ 1مسللة ]

[: مـ اصؾع يف بقت غقره، ففؾ ُيباح لصاحب البقت فؼم طقـف، وهؾ طؾقف 1مسللة ]

 397 ........................................................................ الضؿان؟

 399 ................................... [: ضؿان ما أتؾػتف البفقؿة مـ الزرع.1مسللة ]

 455 .................... [: إذا جـت الدابة برجؾفا وصاحبفا طؾقفا، أو معفا؟2مسللة ]

 452 .......................................................... [: قتؾ الؿرتد.1مسللة ]

 453 ............................................ [: اطتبار الردة مؿـ لف طؼؾ.2مسللة ]

 453 .............................................. [: إسالم الصبل وارتداده.3مسللة ]

 454 .............................................. [: استتابة الؿرتد قبؾ قتؾف.4مسللة ]

 456 ............................................. [: الؿدة التل يستتاب فقفا.5مسللة ]

 457 .................................... [: تقبة الزكديؼ الذي يستسر بالؽػر.6مسللة ]

 458 ......................................................... [: مال الؿرتد.7مسللة ]

 459 .............................................. وتزويجف.[: زواج الؿرتد 8مسللة ]

 459 ................................................ [: مـ يتقىل قتؾ الؿرتد؟9مسللة ]

 459 ................... [: مـ ترك شقًئا مـ أركان اإلسالم غقر الشفادتقـ؟15مسللة ]

 415 .............. [: مـ اطتؼد ِحؾَّ شلٍء معؾقم تحريؿف يف الديـ ضرورة؟11مسللة ]



ََُػا٥ٌٔ َٚاِي ُِٛنَٛعأت  َُ ِِٗطُؽ اِي  641 َؾ

 415 ......................................................[: ذبقحة الؿرتد.12مسللة ] 

 411 ............................................. [: حؽؿ أوٓد الؿرتديـ.13مسللة ]

 412 .............. ارتد أهؾ بؾد، ففؾ ُتسبك ذريتفؿ، وُتغـؿ أمقالفؿ؟ [: إذا14مسللة ]

 412 .......................................... [: هؾ تثبت الردة بالشفادة؟15مسللة ]

 412 ............................. [: إن صىل الؽافر هؾ يحؽؿ لف باإلسالم؟16مسللة ]

 413 ...... [: إذا ُأكره طىل اإلسالم مـ ٓ يجقز إكراهف كالذمل والؿستلمـ؟17مسللة ]

 413 ............................. ؿة الؽػر؟[: مـ أكره طىل الؽػر فلتك بؽؾ18مسللة ]

 414 ............................................. [: مـ ارتد وهق سؽران؟19مسللة ]

ا ثؿ ارتد، ثؿ أسؾؿ، هؾ ُيؼام طؾقف الحد؟25مسللة ]  414 ............. [: مـ أصاب حدًّ

 415 ..................................... [: مـ أصاب جـاية يف حال ردتف.21مسللة ]

 415 ........... [: مـ اكتؼؾ مـ ديـ غقر اإلسالم إىل ديـ آخر غقر اإلسالم.22مسللة ]

 417 ................................................... .[: حؽؿ سب الـبل 1مسللة ]

 419 ................................ [: استتابة الؿسؾؿ الساب، وقبقل تقبتف.2مسللة ]

، أو طاد إىل طفده، ففؾ يسؼط طـف الؼتؾ؟3مسللة ]  421 ..... [: إذا أسؾؿ الذمل الساب 

 421 ....................... [: هؾ يسؼط طـف الؼتؾ إذا تاب قبؾ الؼدرة طؾقف؟4مسللة ]

 422 ....................................................... [: ضابط السب.5مسللة ]

 422 .......................... ذلؽ.[: حؽؿ سب اهلل تعاىل، وحؽؿ مـ فعؾ 6مسللة ]

 423 ............................................. [: حؽؿ سب سائر إكبقاء.7مسللة ]

 . ....................................... 423[: مـ سبَّ كساء رسقل اهلل 8مسللة ]

 423 ...................................... ؟[: مـ سب أصحاب رسقل اهلل 9مسللة ]



 642  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 425 ............................ [: تعريػ السحر، وحؽؿف، وحؽؿ فاطؾف.15مسللة ] 

ا لػساده وإفساده؟11مسللة ]  426 ...... [: وهؾ ُيؼتؾ لردتف فؼط فقستتاب، أم يؼتؾ حدًّ

 427 ................................................ [: ساحر أهؾ الؽتاب.12]مسللة 

 428 .................................................................... ِنتاُب اِلـُحدوِد

 429 ................................................................... َباُب َحدِّ الزَّاِىي

 435 ........................................................ [: تحريؿ الزكك.1مسللة ]

 431 ........................................................ [: حؼقؼة الزكك.2مسللة ]

 432 ................................................. [: حد  الزاين الؿحصـ.3مسللة ]

 434 ........................ [: اشتراط اإلحصان، وبؿاذا يحصؾ اإلحصان؟4مسللة ]

تتقفر فقف الشروط السابؼة، ففؾ يحصـ أخر [: إذا كان الرجؾ أو الؿرأة مل 5مسللة ]

 437 ....................................................... الذي تقفرت فقف الشروط؟

 437 ................................... [: هؾ يشترط اإلسالم يف اإلحصان؟6مسللة ]

 438 ...................................................... [: حد  الحر البؽر.7مسللة ]

 439 .............................................. [: ضابط الـػل والتغريب.8مسللة ]

 445 ............................. [: إقامة الحد بؿحضر صائػة مـ الؿممـقـ.9مسللة ]

 441 ................................. إلمام والشفقد.[: هؾ يجب حضقر ا15مسللة ]

 441 .................... [: إذا وصئ امرأة أجـبقة يف دبرها: ففؾ يؽقن زكك؟11مسللة ]

 442 ............................ [: إذا زكك بامرأة مقتة، هؾ ُيؼام طؾقف الحد؟12مسللة ]

 442 ............................ [: مـ وصئ صغقرة أجـبقة مل تبؾغ التاسعة؟13مسللة ]

 443 ..................................... [: مـ زكك بامرأة ذات حرمة مـف؟14مسللة ]



ََُػا٥ٌٔ َٚاِي ُِٛنَٛعأت  َُ ِِٗطُؽ اِي  643 َؾ

 445 .............................. كؽاح مختؾػ يف صحتف؟[: مـ وصئ يف 15مسللة ] 

 445 ...................... [: إذا وصئ جارية يشترك فقفا بالؿؾؽ مع غقره؟16مسللة ]

 446 ............................... [: إن اشترى أمف أو أختف مـ الرضاطة؟17مسللة ]

 446 ................................. [: هؾ يحد مـ مل يعؾؿ تحريؿ الزكك؟18مسللة ]

 447 ............................................. [: مـ وصئ جارية غقره؟19مسللة ]

 447 ........................................ [: إذا وصئ إب جارية ولده؟25مسللة ]

 447 ........................................ [: إذا وصئ الرجؾ جارية أبقف؟21لة ]مسل

 448 ..................................... [: إذا وصئ الرجؾ جاريَة امرأتف؟22مسللة ]

 455 .............................[: مـ وصئ جارية طؿتف أو خالتف أو أختف.23مسللة ]

 455 ..................... [: ما حؽؿ مـ كؽح خامسة طىل أربع يف طصؿتف؟24مسللة ]

 451 ....................................... [: هؾ يؼام الحد طىل الؿؽرهة؟25مسللة ]

 451 .................................. رجؾ طىل الزكك، فزكك؟[: إذا أكره ال26مسللة ]

 452 .................................................... [: بَِؿ يثبت الزكك؟27مسللة ]

 452 .......... [: هؾ ُيشترط يف إقرار الؿرء طىل كػسف بالزكك تؽرار اإلقرار؟28مسللة ]

 453 ................ [: إذا أقر الرجؾ أكف زكك بامرأة، فلكؽرت الؿرأة ذلؽ؟29مسللة ]

 454 ..................... [: هؾ ُيشترط يف اإلقرار أن يؽقن مـ معتبر ققُلف؟35مسللة ]

 455 .................................. [: هؾ يصح اإلقرار مؿـ ُأكِرَه طؾقف؟31مسللة ]

 456 ........................... [: إذا رجع طـ إقراره قبؾ تؿام الحد طؾقف؟32مسللة ]

ا؟33مسللة ]  459 ............................... [: هؾ ُيشترط يف الشاهد أن يؽقن حرًّ

 459 ........... [: هؾ يشترط يف الشفقد أن يلتقا الحاكؿ يف مجؾس واحد؟34مسللة ]



 644  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 465 ................. يقجد مـ يؽؿؾ العدد؟ [: إذا شفد أقؾ مـ أربعة، ومل35مسللة ] 

 465 ...................... [: إذا اختؾػ وقت الزكك، أو مؽاكف مـ الشفقد؟36مسللة ]

 461 ............................ [: إذا اختؾػ الشفقد يف بعض إوصاف؟37مسللة ]

 462 ....................................... [: إن شفد الشفداء بزكك قديؿ؟38مسللة ]

 462 ........... [: إن شفد أربعة بالزكك، وشفد كساء ثؼات بقجقد البؽارة؟39مسللة ]

 463 ....................... كان الرجؾ الؿشفقد طؾقف بالزكك مجبقًبا؟[: إذا 45مسللة ]

 463 .................................... [: هؾ لإلمام أن يؼقؿ الحد بعؾؿف؟41مسللة ]

 464 ................................. [: الؿرأة العػقػة تحؿؾ مـ غقر زوج.42مسللة ]

[: إذا وجد الرجؾ مع الؿرأة تحت لحاف واحد، ففؾ يثبت بذلؽ الزكا؟43مسللة ]

 .................................................................................. 465 

 465 ........................................... [: مـ زكك مراًرا فؽؿ ُيحد؟44مسللة ]

 467 ......................................... [: حد الزاين مـ العبقد واإلماء.1لة ]مسل

 469 ............................................... [: تغريب العبقد واإلماء.2مسللة ]

 469 ................................. [: إقامة السقد طىل طبده، أو أمتف الحد؟3مسللة ]

 475 ........................................ [: هؾ لؾسقد أن يعػَق طـ الحد؟4مسللة ]

 471 ............................................. [: إقامة الحد طىل الحامؾ.1مسللة ]

 474 .................................... [: هقئة جؾد الزاين الصحقح وصػتف.1مسللة ]

 478 ................................................ [: إذا كان الزاين مريًضا؟2للة ]مس

 479 .................................... [: هؾ يحػر لؾؿرجقم يف حد الزكك؟3مسللة ]

ه.1مسللة ]  481 ............................................ [: بقان معـك الؾقاط، وَحدِّ



ََُػا٥ٌٔ َٚاِي ُِٛنَٛعأت  َُ ِِٗطُؽ اِي  645 َؾ

 484 ........................................... [: الشفقد طىل الؾقاط وغقره.2مسللة ] 

حاق.3مسللة ]  484 ............................................................ [: السِّ

 485 ....................................................... [: مـ أتك هبقؿًة؟4مسللة ]

 486 .................................................... [: هؾ تؼتؾ البفقؿة؟5مسللة ]

 489 .............................................. [: درُء الحدود بالشبفات.1مسللة ]

 492 ................................................................... َباُب َحدِّ الَكِرِف

 494 ............................................ [: شروط إقامة حد الؼذف.1مسللة ]

 495 ............................. [: هؾ ُيشترط يف الؿؼذوف أن يؽقن بالًغا؟2مسللة ]

 496 . [: قاذف الخصل والؿجبقب، والرتؼاء، والؼركاء، هؾ يؼام طؾقف الحد؟3مسللة ]

 496 ................................................... [: مؼدار حد الؼذف.4مسللة ]

 497 .................................... [: إذا كان الؼاذف طبًدا، فؽؿ يجؾد؟5مسللة ]

 497 ................................. [: إقامة الحد تؽقن بؿطالبة الؿؼذوف.6مسللة ]

 498 ............................. [: إذا صالب الؿؼذوف بالحد، ثؿ طػا طـف؟7مسللة ]

 498 ................................... [: هؾ يؼام الحد طىل مـ قذف ولده؟8مسللة ]

 499 ................................... [: مـ قذف شخًصا بعؿؾ ققم لقط؟9مسللة ]

 499 ............لقصل( ففؾ يسؿع ققلف يف تلويؾفا؟[: إذا قال لشخص: )يا 15مسللة ]

 555 ................................................. [: التعريض بالؼذف.11مسللة ]

 551 .......................[: إذا كػك رجالً طـ أبقف، ففؾ طؾقف حد الؼذف؟12مسللة ]

 552 ............................................ [: لق كػك رجالً مـ قبقؾتف؟13مسللة ]

 552 [: إذا أقرَّ إكسان أكف زكك بامرأة سؿاها، فلكؽرت، ففؾ طؾقف حد الؼذف؟14مسللة ]



 646  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

[: مـ قذف رجال بالزكك ومل يؼؿ البقـة طىل ذلؽ، فزكك الؿؼذوف بعد ذلؽ؟15مسللة ] 

 .................................................................................. 553 

 553 ................................... [: مـ قذف مجاطًة بؽؾؿات متػرقة؟16مسللة ]

 554 ..................................... [: مـ قذف مجاطًة بؽؾؿة واحدة؟17مسللة ]

 554 ...................................... [: إذا قذف رجالً واحًدا مرات؟18مسللة ]

 555 ................................[: إذا قال ٓمرأٍة: زكقت وأكت مؽرهة؟19مسللة ]

 555 .......................... [: إن قذف مجاطًة ٓ يحتؿؾ صدقف يف ذلؽ؟25لة ]مسل

 556 .................................................... [: قذف الؿالطـة.21مسللة ]

 557 .................................................................. َباُب َحدِّ الشَِّسَقِة

 558 ..........................................................[: حد السرقة.1مسللة ]

 559 ............................. [: كصاب الؿال الذي تؼطع فقف يد السارق.2مسللة ]

 512 .......... [: إذا سرق شقًئا فقف الؼطع، ثؿ كؼصت ققؿتف قبؾ أن تؼطع يده؟3مسللة ]

 512 ................................. [: الـباش، هؾ تؼطع يده بسرقة الؽػـ؟4سللة ]م

م؟5مسللة ]  513 .......................................... [: هؾ يؼطع يف سرقة اْلُؿَحرَّ

 514 ................................... [: إن سرق صؾقًبا مـ ذهب أو فضة؟6مسللة ]

 515 ............................ [: هؾ تؼطع يد القالد إذا أخذ مـ مال ولده؟7مسللة ]

 516 ............................. [: هؾ تؼطع يد القلد إذا سرق مـ مال أبقف؟8مسللة ]

 516 ............................... ة إقارب غقر الػروع وإصقل؟[: سرق9مسللة ]

 517 .............................. [: هؾ يؼطع العبد بسرقتف مـ مال سقده؟15مسللة ]

 518 ............................. [: إن سرق أحد الزوجقـ مـ مال أخر؟11مسللة ]



ََُػا٥ٌٔ َٚاِي ُِٛنَٛعأت  َُ ِِٗطُؽ اِي  647 َؾ

 518 .......................................... [: مـ سرق مـ بقت الؿال؟12مسللة ] 

 519 ..................... [: إذا اشترك مجاطٌة يف سرقٍة بؾغت كصاب الؼطع؟13مسللة ]

ًٓ؟ [: هؾ يشترط يف قطع14مسللة ]  525 ............ يد السارق أن يؽقن الؿسروق ما

 521 ............. [: إذا كان الحر الصغقر طؾقف متاع، أو حظ تبؾغ الـصاب؟15مسللة ]

 521 ..................................................... [: إذا سرق طبًدا؟16مسللة ]

 522 ....................................... [: جاحد العارية هؾ تؼطع يده؟17مسللة ]

 523 .................................................... [: جاحد القديعة.18مسللة ]

 524 ....................... ؟[: هؾ طىل الخائـ، والؿختؾس، والؿـتفب قطع1مسللة ]

ار؟2مسللة ]  525 ....................................................[: هؾ ُيؼطع الطرَّ

 526 .................. [: إذا دخؾ رجؾ دار ققم فذبح شاة ثؿ أخرج لحؿفا؟3مسللة ]

 527 .......... [: الؼطع بؿا ُسِرق مـ الػقاكف، والثؿار، وما زالت يف شجرها.1مسللة ]

 528 ................ [: هؾ يؼطع يف سرقة الػقاكف، والخضروات الؿحروزة؟2مسللة ]

 528 ........................ الطققر كالحؿام والدجاج؟[: مـ سرق شقئا مـ 3مسللة ]

 529 ......................................... [: مـ سرق شقًئا مـ الؿقاشل؟4مسللة ]

 529 .................................... [: مـ سرق مصحًػا أو كتاًبا شرطًقا؟5مسللة ]

 529 ................................................ [: مـ سرق كؾب صقد؟6مسللة ]

 535 ......................................... [: إمقر التل تثبت هبا السرقة.1مسللة ]

 531 .............................. [: إذا اختؾػ الشاهدان يف بعض الشفادة؟2مسللة ]

 532 ............................................ السرقة بآطتراف.[: ثبقت 3مسللة ]

 532 ................. [: هؾ يشترط يف إقراره بالسرقة حضقر الؿسروق مـف؟4مسللة ]



 648  ؾتض ايعالّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 533 ....................................... [: الرجقع طـ اإلقرار هؾ يؼبؾ؟5مسللة ] 

 533 ............................................... [: كقػقة قطع يد السارق.6مسللة ]

 535 ................................................. [: رد العقـ الؿسروقة.1مسللة ]

 537 ....................... [: طؼقبة مـ سرق مـ الثؿار الؿعؾؼة يف شجرها.1مسللة ]

 538 .......................... [: يشترط يف الؼطع أن تؽقن السرقة مـ ِحرٍز.2]مسللة 

[: مـ سرق مـ دار هق داخؾفا، ولؽـ مـ حجرة أخرى، وكؾ يغؾؼ طىل 3مسللة ]

 539 ..................................................................... حجرتف بابف؟

 539 ................ [: مـ مجع الؿتاع يف البقت، واكؽشػ أمره قبؾ إخراجف؟4مسللة ]

 545 ............. ه.[: إذا دخؾ البقت فرمك بالؿتاع إىل الطريؼ ثؿ خرج وأخذ5مسللة ]

 545 ........ [: إذا دخؾ الدار فـاول الؿتاع رجاًل يف الخارج فعىل مـ الؼطع؟6مسللة ]

 545 ................ [: إذا كؼب البقت، وأدخؾ يده مـ الخارج: فلخذ الؿتاع.7مسللة ]

 541 ..... [: إذا كؼب البقت اثـان ودخؾ أحدمها فلخذ الؿتاع، ثؿ محاله مجقًعا؟8مسللة ]

عقا الؿتاع ثؿ أخرجف واحد مـفؿ فعىل مـ [: إذا دخؾ البقت مجاطة، ومج9مسللة ]

 541 .......................................................................... الؼطع؟
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 545 .................................... [: السرقة يف الؿجاطة وطام السـة.17مسللة ]
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 551 ............. ٕول؟[: إن سرق، فؼطع، ثؿ سرق مرة أخرى مـ الؿؽان ا3مسللة ]
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 .................................................................................. 563 
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َِِسُض َأَحاِديِث ُبُلوِغ اِلَنَساو  655 ....................................................... َف

َِِسُض ا  613 ..................................................... ِلَنِوُضوَعاِت َواِلَنَشاِئلَف



 يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ

 سسٜجٝا ٚؾكٗٝا َع شنط بعض املػا٥ٌ املًشك١

 

 تأليف

 أبي عبداهلل حمٌد بّ عوي بّ حصاَ اهفضوي اهبعداُي
 يف زاض اسبسٜح بسَاز

 

 عاغساهاجلصء 
ًٔعٔكَتاُب  - ٔكَتاُب اِهٔجَهأد  اجَلا

ْمل-الِجْزَيِة َواهلُْدَكةِ  َبُؼ َوالرَّ بَائِحال-السَّ ْقُد َوالذَّ َفاَدات-الَعِؼقَؼة-إََضاِحل-صَّ   -الشَّ

ـَات ْطَقى َوالَبقِّ  عامِ الَج  اُب تَ كِ  -الُؿَدبَُّر َوالُؿَؽاَتُب َوُأمُّ الَقَلدِ  -كَِتاُب اْلِعْتِؼ  -الدَّ
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َٗأز  3  ٔنَتاُب اٞئذ
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َٗأز  5  ٔنَتاُب اٞئذ

 

 ِكَتاُب اْلِجَهاِد

مصدر مـ الػعؾ الرباطل: )َجاَهَد(، وهق بذل الطاقة، والؼقة يف  ازبٗاز:

أمرها، فقبؾغ الؿشؼة، والؿؼصقد بف هفـا: بذل الطاقة والجفد يف قتال الؽػار. 

الػتح .]كتاب الجفاد[ 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (7524)   َط
ِ
ـْ َماَت َوَلْؿ َيْغزُ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل َوَلْؿ  َم

ـْ كَِػاٍق  ْث َكْػَسُف بِِف َماَت َطَؾك ُشْعَبٍة ِم . َرَواُه ُمْسؾٌِؿ.«ُيَحدِّ
(1)

 

ـْ َأَكٍس  (7525) ـَ بِلَ » :َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ  َوَط  ْمَقالُِؽؿْ َجاِهُدوا الُؿْشرِكِق

ـَتُِؽؿْ لْ أَ َوَأْكُػِسُؽْؿ َو  َحُف الَحاكُِؿ.. «ِس ، َوَصحَّ َرَواُه َأْحَؿُد َوالـََّسائِلُّ
(2)

 

ـْ َطائَِشَة  (7526) ، َطَؾك الـَِّساِء ِجَفاٌد؟ َقاَل:  َوَط
ِ
َقاَلْت: ُقْؾت َيا َرُسقَل اهلل

َٓ قَِتاَل فِقفِ َكَعْؿ جِ » ـُ َماَجْف، َوَأْصُؾُف فِل «الَحجُّ َوالُعْؿَرةُ  :َفاٌد  .الُبَخاِريِّ . َرَواُه اْب
(3)

 

 حادي املسائل واألحكام املستفادة من األ

 ؾط١ًٝ ازبٗاز. ص:1ط َػأي١

 ڻ  ڻ ں﴿تعاىل:  أيات، وإحاديث يف فضؾ الجفاد كثقرة، مـفا: ققلف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1911أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)

(، وهق أيًضا 2/81(، والحاكؿ )6/7(، والـسائل )251، 153، 3/124. أخرجف أمحد )صشٝض (2)

 (. وإسـاده صحقح. 2514طـد أبل داود )

 (. 692تؼدم تخريجف يف كتاب الحج برقؿ ) (3)
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    ﮵ ﮳﮴       ﮲ ۓ ۓ ے    ے ھ ھ ھ *  ہ ہ ہ ہ    ۀ ۀ      ڻ ڻ

 .[11-11]الصػ:﴾﮺               ﮹  ﮸ ﮷   ﮶ 

   ۋ ۋ  ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ﴿وققلف تعاىل: 

 ەئ ەئ ائ ائ ى ېى  ې ې ې ۉ ۉ ۅۅ

 ىئی ىئ ىئ    ېئ  ېئ ۈئېئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ وئۇئ  وئ

 .[111]براءة: ﴾جئ ی ی ی

 ڀ ڀ ڀ   پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿وققلف تعاىل: 

 ڤڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ     ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ  ڀ

 .[95]الـساء: ﴾ڄ ڄ  ڄ ڦ  ڦ  ڦ ڦ

 ﴾ڻ ڻ ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ   ڳ ڳ ڳ گ گ﴿ وققلف تعاىل:

   ی ىئ ىئ ىئ  ېئ ېئ ېئ ۈئ   ۈئ ۆئ ۆئ﴿وققلف تعاىل:  ،[169طؿران: ]آل

 .[74]الـساء: ﴾ی

 ﴾﮸   ﮷  ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے  ے﴿وققلف تعاىل: 

 قرها مـ أيات.وغ [4]الصػ:

الصحقحقـيف  أحاديث الباب، وحديث أبل هريرة  ومً األحاديح:
(1)

 

َؾ اللُ »قال:  أنَّ الـبل  ـْ َجاَهَد فِل َسبِقؾِفِ  َتَؽػَّ َّٓ اْلِجَفاُد فِل  ،لَِؿ ِ َٓ ُيْخرُِجُف إ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1876رقؿ ) مسؾؿ(، و36رقؿ ) البخارياكظر  (1)



َٗأزٔنَت  7  اُب اٞئذ

ـْفُ َأْو َيْر  ،َجـَّةَ ـَوَتْصِديُؼ َكؾََِمتِِف بَِلْن ُيْدِخَؾُف الْ  ،َسبِقؾِفِ    ،ِجَعُف إَِلك َمْسَؽـِِف الَِّذي َخَرَج ِم

ـْ َأْجرٍ َأْو َغـِقَؿةٍ   .«َمَع َما َكاَل ِم

قال:  أنَّ رسقل اهلل  ( طـ أبل هريرة 2791) صحقح البخاريويف 

َها اللُ إِنَّ فِل الَجـَِّة مِ » ـَ فِل َسبِقِؾ الللِؾْ  اَئَة َدَرَجٍة َأَطدَّ ـَ ا ،ُؿَجاِهِدي ـِ َكََم َما بَْق َرَجَتْق لدَّ

َْرضِ  ْٕ ََمِء َوا ـَ السَّ  الحديث. «...بَْق

َأيُّ اْلَعَؿِؾ ُسئَِؾ:  أنَّ رسقل اهلل  طـ أبل هريرة  الصحقحقـويف 

 «اْلِجَفاُد فِل َسبِقِؾ الل» :َقاَل  ؟ُثؿَّ َماَذا :قِقَؾ  «َوَرُسقلِفِ  إِيََمٌن بِالل» :َفَؼاَل  ؟َأْفَضُؾ 

.«َحجٌّ َمْبُرورٌ » :َقاَل  ؟اَذاُثؿَّ مَ  :قِقَؾ 
(1)

 

ـْ  ،َلَغْدَوٌة فِل َسبِقِؾ الل»قال:  طـ أكس  الصحقحقـويف  َأْو َرْوَحٌة َخْقٌر ِم

ْكَقا َوَما فِقَفا .«الدُّ
(2)

 

: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسقل اهلل  ( طـ أبل هريرة 1878) صحقح مسؾؿويف 

ائِِؿ اْلَؼا َكَؿَثؾِ  َسبِقِؾ الل ُؿَجاِهِد فِلـَمَثُؾ الْ » ـْ  ،ئِِؿ اْلَؼاكِِت بِآَياِت اللالصَّ َٓ َيْػُتُر ِم

َٓ َصََلةٍ  ،ِصَقامٍ   البخاري، وهق يف «َتَعاَلك ُؿَجاِهُد فِل َسبِقِؾ اللـَْحتَّك َيْرِجَع ال ،َو

 ( مختصًرا وإحاديث يف الباب كثقرة.2787)

 أقػاّ ازبٗاز. ص:2ط َػأي١

ِجَفاُد  :اْلِجَفاُد َأْرَبُع َمَراتَِب  (3/9-11 :)زاد الؿعاديف   بً الكيهل اقا

ـَ  ،ّػارِ َوِجَفاُد اْلؽُ  ،َوِجَفاُد الّشقَْطانِ  ،الـّْػسِ  َفِجَفاُد الـّْػِس َأْرَبُع . َوِجَفاُد الُؿـَافِِؼق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.83(، ومسؾؿ برقؿ )26أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

 (.1881(، ومسؾؿ برقؿ )2792أخرجف البخاري برقؿ ) (2)
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َٖا:َمَراتَِب َأْيًضا:   َٓ فَ  إِسَسا ـِ اْلَحّؼ اّلِذي  ََلَح َلَفا َأْن ُيَجاِهَدَها َطَؾك َتَعّؾِؿ اْلُفَدى َودِي

ّٓ بِفِ  َٓ َسَعاَدَة فِل َمَعاِشَفا َوَمَعادَِها إ .  :فُ ؿُ ؾْ َوَمتَك َفاَتَفا طِ  ،َو ـِ َشِؼقَْت فِل الّداَرْي

١َٝٝ ْٔ َأْن ُيَجاِهَدَها َطَؾك الّدْطَقِة  :ايٓجأيَج١َٝأْن ُيَجاِهَدَها َطَؾك اْلَعَؿِؾ بِِف َبْعَد ِطْؾِؿِف.  :ايٓجا

َٓ َيْعَؾُؿفُ إَلقِْف َوَتْعؾِقؿِ  ـْ  ـَ َيْؽتُُؿقَن َما َأكْ  ،ِف َم ـْ اّلِذي
ّٓ َكاَن مِ ـْ اْلُفَدى  َزَل اهللُ َوإِ

مِ

 .ك َمَشاّق الّدْطَقةِ إَلك اهللَأْن ُيَجاِهَدَها َطَؾك الّصبِْر َطؾَ  :ايٓطأبَع١ٝ .َواْلبَقّـَاِت 

ا ِجَفاُد   قال: َُ :الّشقَْطاِن َفَؿْرَتبَتَانِ َوَأمَّ ُٖ ِجَفاُدُه َطَؾك َدْفِع َما ُيْؾِؼل إَلك  ا:إِسَسا

يَؿاِن.  ـْ الّشُبَفاِت َوالّشُؽقِك اْلَؼادَِحِة فِل اْْلِ
١َٝٝاْلَعبِْد مِ ْٔ ِجَفاُدُه َطَؾك َدْفِع َما  :ايٓجا

َراَداِت اْلَػاِسَدةِ  ـْ اْْلِ
َّوُل َيُؽقُن َبْعَدهُ  :َوالّشَفَقاِت  ،ُيْؾِؼل إَلقِْف مِ ْٕ ـُ  َفاْلِجَفاُد ا  ،اْلقَِؼق

 ڇ ڇ   چ چ چ چ﴿َقاَل َتَعاَلك:  ،َوالثّاكِل َيُؽقُن َبْعَدُه الّصبْرُ 

 .[24]الّسْجَدُة  ﴾ڌ ڍ ڍ ڇڇ

ـَ َفَلْرَبُع َمَراتَِب  ،َوَأّما ِجَفاُد اْلُؽّػارِ  قال:  ،َوالّؾَسانِ  ،بِاْلَؼْؾِب  :َوالُؿـَافِِؼق

ـَ َأُخّص بِالّؾَسانِ َوِجَفاُد الؿُ  ،ّص بِاْلقَدِ َوِجَفاُد اْلُؽّػاِر َأُخ  .َوالـّْػسِ  ،َؿالِ ـَوالْ   .ـَافِِؼق

 ٜٚي٢:اٝ٭ :َفثَََلُث َمَراتَِب  :ُؿـَْؽَراِت ـَوالْ  ،َواْلبَِدعِ  ،َوَأّما ِجَفاُد َأْرَباِب الّظْؾؿِ  قال:

َفَفِذهِ َثََلَثَة َطَشَر  ،فِ َفنِْن َطَجَز َجاَهَد بَِؼْؾبِ  :َفنِْن َطَجَز اْكتََؼَؾ إَلك الّؾَسانِ  :بِاْلقَِد إَذا َقَدرَ 

 َمْرَتبة.اكتفك باختصار يسقر.

 سهِ دٗاز ايهؿاض. ص:3ط َػأي١

 .طامة أهؾ العؾؿ طىل أنَّ الجفاد مـ فروض الؽػايات 



َٗأز  9  ٔنَتاُب اٞئذ

  .واسُتِدلَّ لفذا الؼقل  وُحؽل طـ سعقد بـ الؿسقب أكف مـ فروض إطقان

 ﴾ٻ ٻ ٱ﴿، وققلف: [41التقبة:] ﴾ٻ ٻ ٱ﴿بؼقلف تعاىل: 

 الؾذيـ يف الؽتاب. وبحديث أبل هريرة، وأكس ، [216البؼرة:]

 ٻ ٻ ٻ ٱ﴿واستدل الجؿفقر طىل طدم فرضقتف طقـقًّا بؼقلف تعاىل: 

     ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ  ڀ ڀ ڀ ڀ   پ پ پ پ ٻ

وهذا يدل طىل أنَّ الؼاطديـ ، [95]الـساء: ﴾ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ

 غقر آثؿقـ مع جفاد غقرهؿ.

 ۇئ  ۇئ وئ وئ ەئ  ائەئ  ائ ى  ى ې ﴿واستدلقا بؼقلف تعاىل: 

 ﴾ی  ی  ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ    ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ

 يبعث البعقث، والسرايا، ويبؼك. وكان الـبل ، [122]التقبة:

، فؼقؾ: إهنا مـسقخة. [41]التقبة: ﴾ٻ ٻ ٱ﴿وأما ققلف تعاىل: 

، والؿراد هبا إذا تعقـ ذلؽ باستـػار اْلمام، أو حؾقل انصحْح وهقوققؾ: محؽؿة 

طؾؿ.العدو يف البؾد، واهلل أ
(1)

 

 أسٛاٍ تعري ازبٗاز. ص:4ط َػأي١

 هـاك أحقال يتعقـ فقفا الجفاد، وهل:

ان: حرم طىل مـ حضر آكصراف،  األّىل: ػَّ إذا التؼك الزحػان، وتؼابؾ الصَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (12/99-.)البقان (13/7-6 )الؿغـلاكظر:  (1)
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 ۅ ۅ ۋ  ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ﴿وتعقـ طؾقف الؿؼام: لؼقلف تعاىل: 

 ۇئ  وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى  ې ې ې * ۉ ۉ

لف تعاىل: ، وقق[16-15]إكػال: ﴾ىئ ېئ ېئېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ  ۇئ

 ﴾ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ  وئ ەئ   ەئ ائ ائ ى﴿

 .[45]إكػال:

إذا كزل الؽػار ببؾد: تعقَـّ طىل أهؾف قتالفؿ، ودفعفؿ لؾؿحافظة طىل  الثاىٔة:

 ديـفؿ، وأمقالفؿ، وأطراضفؿ.

 ڄ﴿إذا استـػر اْلماُم ققًما: لزمفؿ الـػقر معف: لؼقلف تعاىل:  الثالثة:

 ڌ ڍڍ ڇ  ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ  ڄ

 گ   * ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ  ڈڈ ڎ ڎ ڌ

 ڻ ں ڱں ڱ ڱ ڱ  ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ

 .«ؿ؛ فاكػرواتُ ْر ػِ ـْ وإذا استُ »: وقال الـبل  ،[39-38]التقبة: ﴾ڻ  ڻ ڻ

أن يحتاج إىل أكاس معقـقـ: لخبرهتؿ، ومعرفتفؿ: فقتعقـ طؾقفؿ. السابعة:
(1)

 

 ؾطٚط ٚدٛب ازبٗاز. ص:5ط َػأي١

ا، ُيشترط لقجقب الجفاد طىل الشخص أن يؽقن مس ؾًؿا، طاقًَل، بالًغا، ُحرًّ

 ذكًرا، سالـًؿا مـ الضرر، واجًدا لؾـػؼة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/12-13.)الشرح الؿؿتع (13/8 )الؿغـلاكظر:  (1)



َٗأز  11  ٔنَتاُب اٞئذ

أما اْلسَلم، والبؾقغ، والعؼؾ: ففل شروط لقجقب سائر التؽالقػ القاجبة:  

وٕنَّ الؽافر غقر ملمقن يف الجفاد، والؿجـقن ٓ يتلتك مـف الجفاد، والصبل 

 ُأحد: لؽقهنؿ مل يبؾغقا.بعض الصبقان يقم  ضعقػ البـقة، وقد ردَّ الـبل 

 ﴾پ پ پ   پ ٻ ٻ﴿وأما الحرية: فؼقلف تعاىل: 

 ڳ   ڳ گ گ گ گ ک ک﴿، والعبد ٓ مال لف: ولؼقلف تعاىل: [41التقبة:]

، والعبد ٓ يجد ما يـػؼ: وٕنَّ [91]التقبة: ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ   ڳ    ڳ

 العبد مشغقل بخدمة سقده: فَل يجب طؾقف.

الذي يف الباب: وٕهنا لقست مـ  طائشة وأما الذكقرية فتشترط لحديث 

 أهؾ الؼتال: لضعػفا، وخقرها.

وأما السَلمة مـ الضرر فؿعـاه: السَلمة مـ العؿك، والعرج، والؿرض، وهق 

     ژ ژ   ڈ ڈ    ڎ ڎ ڌ ڌ   ڍ ڍ ڇ﴿شرٌط: لؼقل اهلل تعاىل: 

رج : وٕنَّ هذه إطذار تؿـعف مـ الجفاد، والؿاكع مـ الع[61]الـقر: ﴾ڑ

 والؿرض هق ما كان شديًدا يؿـعف مـ الجفاد.

 ڳ   ڳ گ گ گ گ ک ک﴿وأما الـػؼة فتشترط: لؼقلف تعاىل: 

: وٕنَّ الجفاد [91]التقبة: ﴾ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ   ڳ    ڳ

 ٓ يؿؽـ إٓ بآلة، فقعتبر الؼدرة طؾقفا.

 فنن كان الجفاد طىل مسافة ٓ تؼصر فقفا الصَلة: اشتُِرط أن يؽقن واجًدا
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لؾزاد، وكػؼة طائؾتف يف مدة غقابف، وسَلٍح يؼاتؾ بف، وٓ تعتبر الراحؾة: ٕكف سػر  

 قريب.

وإن كاكت الؿسافة تؼصر فقفا الصَلة: اطُتبِر مع ذلؽ الراحؾة: لؼقل اهلل 

 ﮺ ﮹ ﮸ ﮷  ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ﴿تعاىل: 

.[92]التقبة: ﴾  ﯀﯁ ﮿    ﮾ ﮽ ﮻﮼ 
(1)

 

 اّ ايٛاسس.أقٌ َا جيب َٔ ازبٗاز يف ايع ص:6ط َػأي١

ـَة  (2825 :)الػتحيف   قال احلافظ َوَيَتَلدَّى َفْرض اْلؽَِػاَية بِِػْعؾِِف فِل السَّ

تفؿْ  ـْ ُحجَّ
ة ِطـْد اْلُجْؿُفقر، َومِ ًٓ َطـْفُ  :َمرَّ ـَة  ،َأنَّ اْلِجْزَية َتِجب َبَد َٓ َتِجب فِل السَّ َو

َػاًقا ة اِتِّ ـْ َمرَّ
ـْ َبَدلفَ  :َأْكَثر مِ ـَ  :ا َكَذلَِؽ، َوقِقَؾ َفْؾَقُؽ َؿا َأْمَؽ ه.اَوُهَق َقِقي   .َيِجب ُكؾَّ

(2)
 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (12/113-119.)البقان (13/8-11 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (12/113.)البقان (13/11 )الؿغـلواكظر:  (2)



َٗأز  13  ٔنَتاُب اٞئذ

 
ـِ  (7531)  ْب

ِ
ـْ َطبِْداهلل َيْستَْلذُِن فِل  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َجاَء َرُجٌؾ إَلك الـَّبِلِّ   َطْؿٍروَوَط

. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.«َفِػقِفََم َفَجاِهْد »َقاَل: َكَعْؿ، َقاَل:  «َأَحلٌّ َوالَِداك؟»: الِجَفادِ، َفَؼاَل 
(1)

 

ـْ َحِديِث أَبِل َسِعقٍد َكْحُقُه، َوَزاَد:  (7537)
َْحَؿَد َوَأبِل َداُود مِ

ِ
اْرِجْع »َوٕ

ُهََم َفاْسَتْلذِْكُفََم  َّٓ َفبِرَّ ِ .«، َفنِْن َأذَِكا َلؽ، َوإ
(2)

 

 حادي املستفادة من األاملسائل واألحكام 

 اغت٦صإ ايٛايسٜٔ يف ازبٗاز ايػري َتعري. ص:1ط َػأي١

 ه: وإذا كان أبقاه مسؾؿقـ: مل يجاهد تطقًطا إٓ بنذهنؿا.ا قال اخِلَزِقي

، وبف قال مالؽ، : ُروي كحق ذلؽ طـ طؿر، وطثؿان  قال ابً قدامة

 هوإوزاطل، والثقري، والشافعل، وسائر أهؾ العؾؿ.ا

الحديثقـ الؿذكقريـ: وٕنَّ بر القالديـ فرض طقـ، ب ثؿ استدل 

والجفاد فرض كػاية، وفرض العقـ يؼدم.
(3)

 

 إشا نإ أبٛاٙ ناؾطٜٔ؟ ص:2ط َػأي١

 .مجفقر العؾؿاء طىل أكف ٓ إذن لفؿا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2549(، ومسؾؿ )3114أخرجف البخاري ) (1)

اج أبل السؿح، 2531(، وأبقداود )76-3/75ف أمحد ). أخرجصشٝض يػريٙ (2) (، وهق مـ رواية درَّ

 طـ أبل الفقثؿ، وهل رواية ضعقػة، ولؽـ الحديث صحقح بشاهده الذي قبؾف. 

  (3114.)الػتح (13/25-26 )الؿغـلاكظر:  (3)
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  .وخالػ الثقري، فاطتبر إذهنؿا: لعؿقم أية 

كاكقا يجاهدون، وفقفؿ مـ لف  واحتج الجؿفقر بلنَّ أصحاب رسقل اهلل 

، وأبق حذيػة بـ كافران مـ غقر استئذاهنؿا، مـفؿ: أبق بؽر الصديؼ  أبقان

يقم بدر، وأبقه رئقس الؿشركقـ يقمئٍذ، ُقتؾ  كان مع الـبل  طتبة بـ ربقعة 

قتؾ أباه يف الجفاد، وطؿقم إخبار يخصص بؿا ذكركاه. ببدر، وأبق طبقدة 
(1)

 

ٕكف صار فرض طقـ، وتركف  إذا تعقـ الجفاد مل يعتبر إذن القالديـ: 

معصقة، وٓ صاطة ٕحد يف معصقة اهلل، وكذلؽ كؾ واجب طقـل، مثؾ الحج، 

والصَلة يف الجؿاطة، والجؿع، والسػر لؾعؾؿ القاجب.
(2)

 

إذا أذن لف أبقاه، ثؿ مـعاه: امتـع، إٓ أن يؽقن قد حضر الصػ،  

فَل أثر لؾشرط، ووجب طؾقف  وكذا لق شرصا طؾقف أن ٓ يؼاتؾ، فحضر الصػ:

الؼتال.
(3)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (3114.)الػتح (13/26 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (3114.)الػتح (13/26 )الؿغـلاكظر:  (2)

  (13/27.)الؿغـل (3114 )الػتحاكظر:  (3)



َٗأز  15  ٔنَتاُب اٞئذ

 
ـْ َجِريٍر  (7535)   :َقاَل  البََجؾِلِّ َوَط

ِ
ـْ ُكؾِّ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسقُل اهلل َأَكا بَرِيٌء ِم

ـَ  ـَ الُؿْشرِكِق َح البَُخاِريُّ . َرَواُه الثَََّل «ُمْسؾٍِؿ ُيِؼقُؿ بَْق َثُة، َوإِْسـَاُدُه َصِحقٌح، َوَرجَّ

إْرَساَلُف.
(1)

 

ـِ َطبَّاٍس  (7531) ـِ اْب   َوَط
ِ
، َٓ ِهْجَرَة بَْعَد الَػْتِح »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

ـْ ِجَفاٌد َوكِقَّةٌ 
. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.«َوَلؽِ

(2)
 

ـْ  (7531)   َأبِل ُمقَسك إَْشَعِريِّ  َوَط
ِ
ـْ َقاَتَؾ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل َم

. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.«ِهَل الُعْؾَقا َفُفَق فِل َسبِقِؾ اللِ  لَِتُؽقَن َكؾَِؿُة اللِ 
(3)

 

ْعِديِّ  (7532) ـِ السَّ  ْب
ِ
ـْ َطبِْداهلل   َوَط

ِ
ـَْؼطُِع » :ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل َٓ َت

ـُ ِحبَّاَن. ،. َرَواُه الـََّسائِّل «َما ُققتَِؾ الَعُدوُّ  اهلِْجَرةُ  َحُف اْب َوَصحَّ
(4)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، مـ صريؼ أبل معاوية، طـ 1614(، والترمذي )2645. أخرجف أبقداود )ضعٝـ َطغٌ (1)

 إسؿاطقؾ بـ أبل خالد، طـ ققس بـ أبل حازم، طـ جرير بف. 

. وقد وقد شذ أبقمعاوية بقصؾ الحديث، وأصحاب إسؿاطقؾ يرووكف مرسًَل بدون ذكر جرير

(، 8/36رجح اْلرسال البخاري والترمذي وأبقداود والدارقطـل وأبقحاتؿ. وقد رواه الـسائل )

مرسًَل.  وقد وهؿ حػص بـ غقاث أيًضا، فرواه طـ إسؿاطقؾ طـ ققس طـ خالد بـ القلقد، 

ٓبـ أبل حاتؿ  العؾؾو (9/163 ،)البدر الؿـقروالصقاب إرسالف، ذكر ذلؽ الدارقطـل. اكظر 

 .ســ الترمذي وأبل داودو(، 942)

 (. 1353(، ومسؾؿ )2825أخرجف البخاري ) (2)

 (. 1914(، ومسؾؿ )2811أخرجف البخاري ) (3)

(، وقد وقع يف إسـاده اختَلف كؿا 4866(، وابـ حبان )147، 7/146. أخرجف الـسائل )سػٔ (4)

  (37/11.)تحؼقؼ الؿسـدبقـف صاحب 

  =إسـادها حسان بـ طبداهلل الضؿري وهق مجفقل، وسؼط مـ بعض  والراجح مـ تؾؽ الطرق يف
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 حادي املسائل واألحكام املستفادة من األ 

 تعسٓف اهلجسة:

لؽػر إىل دار اْلسَلم.ل مـ دار اهل آكتؼا اهلذط٠:
(1)

 

 ٌٖ اْكٛعت اهلذط٠، أّ ٖٞ باق١ٝ؟ ص:1ط َػأي١

  :طامة أهؾ العؾؿ طىل أنَّ الفجرة باققة مل تـؼطع، وٓ تـؼطع إىل ققام الساطة

لحديث طبداهلل بـ السعدي الذي يف الؽتاب، وٕنَّ الفجرة يحتاج إلقفا ما دام 

 الؽػر باققًا.

قل طـد إكثر طىل أكف: ٓ : ففق محؿ«ٓ هجرة بعد الػتح»وأما حديث: 

هجرة مـ مؽة: ٕهنا صارت دار إسَلم، وكذلؽ ٓ هجرة مـ بَلدٍ أصبحت دار 

، واهلل أطؾؿ.ًانصحْح انتٌجْو األًلإسَلم، ومحؾف بعضفؿ طىل كػل القجقب. 
(2)

 

 أسٛاٍ ايٓاؽ يف اهلذط٠. ص:2ط َػأي١

 ذكر الػؼفاء أهنؿ طىل ثَلثة أضرب:

 إقامة واجبات ديـف، ويؼدر طىل الفجرة: مـ ٓ يؿؽـف إضفار ديـف، وٓ األّل:

 ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ     ڍ ڍ ڇ ڇ﴿فتجب طؾقف الفجرة: لؼقلف تعاىل: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الطرق، ولعؾف وهؿ مـ بعض الرواه، أو إرسال مـ الراوي.  =

(، وإسـاده حسـ، ولػظ الـسائل وابـ حبان 5/271ولؽـ لؾحديث صريؼ أخرى طـد أمحد )

 واهلل أطؾؿ.  «ما ققتؾ العدو»ولػظ أمحد  «ما ققتؾ الؽػار»

  (8/3545.)الـعقؿكضرة اكظر:  (1)

  (2825.)الػتح (13/151 )الؿغـلاكظر:  (2)
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 ڱڱ  ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ گ گ ک ک  کک ڑ ڑ ژ ژ

 .[97]الـساء:﴾ں ڱ

مـ يعجز طـ الفجرة: لؿرٍض، أو إكراه طىل اْلقامة، أو ضعػ مـ  الثاىٕ:

 ڻ ڻ ڻ﴿قلف تعاىل: الـساء، والقلدان، وشبففؿ: فَل تجب طؾقف: لؼ

 ﮲﮳   ۓ ۓ ے ے ھ   * ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ     ڻ

، وٓ تقصػ باستحباٍب: لؽقهنا غقر [99-98]الـساء: ﴾﮷ ﮶ ﮵ ﮴

 طؾقفا. مؼدور

مـ يؼدر طىل الفجرة، ولؽـف متؿؽـ مـ إقامة ديـف، ويظفر شرائعف،  الثالث:

ـ، وشعائره، فقستحب لف الفجرة: لقتؿؽـ مـ جفادهؿ، وتؽثقر الؿسؾؿق

ومعقكتفؿ، ويتخؾص مـ تؽثقر سقاد الؽػار، ومخالطتفؿ، ورؤية الؿـؽر بقـفؿ، 

وقد كان العباس وٓ تجب طؾقف الفجرة: ْلمؽاكف إقامة واجبات الديـ بدوهنا، 

أكف بؼل بقـ ققمف يؼقؿ ديـف،  مؼقًؿا بؿؽة مع إسَلمف، وُكِؼؾ طـ كعقؿ بـ الـحام

يؼقم طىل القتامك وإرامؾوترك الفجرة: تؾبقة لطؾبفؿ: ٕكف كان 
(1)

.
(2)

 

 إخ٬ص اي١ٝٓ يف ازبٗاز ٚاهلذط٠. ص:3ط َػأي١

ُؿَراد بَِؽؾَِؿِة ـالْ  (2811 :)يف شرح حديث أبل مقسك   قال احلافظ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، مـ صريؼ محؿد بـ طؿر القاقدي، والقاقدي كّذاب.4/138) الطبؼاتابـ سعد يف  أخرجف (1)

 . (، بنسـاده طـ الزبقر بـ بؽار معضَل62/178) تاريخ دمشؼابـ طساكر يف  وأخرجف

  (12/51-57.)فتاوى الؾجـة (12/97- )بقانال (13/151- )الؿغـلاكظر:  (2)
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ْسََلم َدْطَقة اهلل :اهلل   .إَِلك اْْلِ

َٓ َيُؽقن فِل َسبِقؾ اهللَأكَّ  :ُؿَرادـَوَيْحتَِؿؾ َأْن َيُؽقن الْ  قال: ـْ  ُف  َّٓ َم ِ َكاَن َسبَب إ

َْسبَاب  ،َفَؼطْ  لف َصَؾب إِْطََلء َكؾَِؿة اهللقِتَا ْٕ ـْ ا
بَِؿْعـَك َأكَُّف َلْق أََضاَف إَِلك َذلَِؽ َسبَبًا مِ

َٓ َأْصًَل َوَمْؼُصقًدا :َؿْذُكقَرةـالْ  َٓ ُيِخّؾ إَِذا َحَصَؾ ِضْؿـًا   ،َأَخؾَّ بَِذلَِؽ، َوَيْحتَِؿؾ أَْن 

َح الطَّ  َٓ َيُضّرُه َما َطَرَض َلُف  ،بَِريُّ َوبَِذلَِؽ َصرَّ ل  َوَّ ْٕ َفَؼاَل: إَِذا َكاَن َأْصؾ اْلبَاِطث ُهَق ا

ـْ َرَوى َأُبق َداُودَ  .َبْعد َذلَِؽ 
َوبَِذلَِؽ َقاَل اْلُجْؿُفقر، َلؽِ

(1)
ـْ َحِديث َأبِل  ،

َوالـََّسائِلُّ مِ

 َجقِّد َقاَل 
َأَرَأْيت َرُجًَل َغَزا َيْؾتَِؿس  ،: َيا َرُسقل اهللَجاَء َرُجؾ َفَؼاَل  :ُأَماَمَة بِنِْسـَادٍ

َْجرَ  ْٕ ْكرَ  ا َٓ َشْلء »، َفَلَطاَدَها َثََلًثا ُكّؾ َذلَِؽ َيُؼقل: «َٓ َشْلء َلفُ » :َمالف؟ َقاَل  ،َوالذِّ

َّٓ َما َكاَن َلُف َخ  إِنَّ الل»: ملسو هيلع هللا ىلص ؿَّ َقاَل َرُسقل اهلل، ثُ «َلفُ  ـْ اْلَعَؿؾ إِ الًِصا َوابُْتِغَل َٓ َيْؼَبؾ ِم

 .«بِِف َوْجفف

ـِ َمًعا َطَؾك َحّد َواِحد قال: َْمَرْي ْٕ ـْ َقَصَد ا َفََل  ،َوُيْؿؽِـ َأْن ُيْحَؿؾ َهَذا َطَؾك َم

، َفتَِصقر الْ ـُيَخالِػ الْ  ًٓ ح َأوَّ ـِ ـُؿَرجَّ قْئَقْ َمًعا، َأْو َيْؼِصد َؿَراتِب َخْؿًسا: َأْن َيْؼِصد الشَّ

َخر ِضْؿـًا، َفالَؿْحُذور َأْن َيْؼِصد َغقْر  ،اْرفً َأَحدمهَا ِص  ْٔ أَْو َيْؼِصد َأَحدمهَا َوَيْحُصؾ ا

َٓ َيْحُصؾ َوَيْدُخؾ َتْحتف َمْرَتبَتَاِن، َوَهَذا  ْطََلء ِضْؿـًا، َوَقْد  ْطََلء، َفَؼْد َيْحُصؾ اْْلِ اْْلِ

َفُفَق َمْحُذور َأْيًضا َطَؾك َما  :َؿا َمًعاَما َدلَّ َطَؾقِْف َحِديث أَبِل ُمقَسك، َوُدوكف َأْن َيْؼِصدهُ 

ْطََلء ِص َدلَّ َطَؾقِْف َحِديث َأبِل ُأَماَمَة، َوالَؿطْ  ْرًفا، َوَقْد َيْحُصؾ َغقْر ُؾقب َأْن َيْؼِصد اْْلِ

َٓ َيْحُصؾ ْطََلء َوَقْد  ُؼقَن َفِػقِف َمْرَتبَتَاِن َأْيًضا، َقاَل اِْبـ َأبِل َجْؿَرة: َذَهَب الُؿَحؼِّ  ،اْْلِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( بنسـاد حسـ.3141مل يخرجف أبق داود، وأخرجف الـسائل برقؿ ) (1)
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َوَّ   ْٕ ُف إَِذا َكاَن اْلبَاِطث ا  هاَلْؿ َيُضّرُه َما اِْكَضاَف إَِلقِْف. :ل َقْصد إِْطََلء َكؾَِؿة اهللإَِلك َأكَّ

ْطََلء إَِذا َكاَن  قال: َٓ َيْؼَدح فِل اْْلِ ْطََلء ِضْؿـًا  َوَيُدّل َطَؾك َأنَّ ُدُخقل َغقْر اْْلِ

َْص  ْٕ ْطََلء ُهَق اْلبَاِطث ا ـْ َطبْداهللؾِّل َما َرَواُه َأُبق َداُوَد بِنِ اْْلِ  َحَسـ َط
ْبـ َحَقاَلة  ْسـَادٍ

ُفؿَّ »َطَؾك َأْقَدامـَا لِـَْغـَؿ، َفَرَجْعـَا َوَلْؿ َكْغـَؿ َشقْئًا، َفَؼاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص َبَعثَـَا َرُسقل اهلل :َقاَل  الؾَّ

.«لَّ َٓ َتؽِؾُفْؿ إِلَ 
(1)

 اكتفك الؿراد.

َوَلَعؾَّ : -ُمَعؾًِّؼا طىل حديث أبل أمامة- السَلم سبؾيف   قال الصيعاىي

ْكرِ  َياءِ  :ُبْطََلَكُف ُهـَا لُِخُصقِصقَِّة َصَؾِب الذِّ ُف اْكَؼَؾَب َطَؿُؾُف لِؾرِّ َكَّ
ِ
َياُء ُمبْطٌِؾ لَِؿا  ،ٕ َوالرِّ

َٓ ُيـَافِل اْلِجَفادَ  :بِِخََلِف َصَؾِب الَؿْغـَؿِ  ،ُيَشاِرُكفُ  َذا َقَصَد بَِلْخِذ الَؿْغـَِؿ َبْؾ إ ،َفنِكَُّف 

ْكتَِػاَع بِِف َطَؾك الطَّاَطةِ 
ِ
ـَ َوآ  ں﴿َفنِكَُّف َتَعاَلك َيُؼقُل:  :َكاَن َلُف َأْجرٌ  :إَغاَضَة الُؿْشِركِق

َوالُؿَراُد الـَّقُْؾ  ،[121التقبة:] ﴾ہ ہ    ہ  ہ      ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

ـْ َقَتَؾ َقتِقًَل »: ملسو هيلع هللا ىلصَوفِل َقْقلِِف  ،َؿْلُذوُن فِقِف َشْرًطاـالْ  َقبَْؾ اْلِؼتَاِل َدلِقٌؾ َطَؾك  «َفَؾُف َسَؾُبفُ  ؛َم

َٓ ُيـَافِل َقْصُد الَؿْغـَِؿ اْلِؼتَاَل  ُف  ـَ  ،َأكَّ امُِع فِل قِتَاِل الُؿْشِركِق َّٓ لِقَْجتَِفَد السَّ  ،َبْؾ َما َقاَلُف إ

ـْ َحِديِث َأبِل ُهَرْيَرَة َقاَل  اْلُبَخاِريِّ َوفِل 
ـْ  اْكَتَدَب اللُ » :ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل َرُسقُل اهلل :مِ لَِؿ

ـْ َأْجرٍ  َّٓ إيََمٌن بِل َوَتْصِديٌؼ بَِرُسقلِل َأْن ُأْرِجَعُف بََِم َكاَل ِم َٓ ُيْخرُِجُف إ  ،َخَرَج فِل َسبِقؾِِف 

«َأْو ُأْدِخَؾُف الَجـَّةَ  ،َأْو َغـِقَؿةٍ 
(2)

َْخبَاَر َهِذهِ َدلِق ، ْٕ َٓ َيْخَػك َأنَّ ا ٌؾ َطَؾك َجَقاِز َتْشِريِؽ َو

ْخبَاُر بِِف َيْؼتَِضل َذلَِؽ َغالِبًا: ُثؿَّ إكَُّف يُ  :الـِّقَّةِ  دِ َكْفِب  قنَ ُد الُؿْشِركُ ْؼَص إْذ اْْلِ لُِؿَجرَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( بنسـاد حسـ.5/288(، وأمحد )2535أخرجف أبق داود برقؿ ) (1)

 (.1876(، وكذلؽ مسؾؿ برقؿ )3123أخرجف البخاري برقؿ ) (2)
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ـْ َمَعُف فِل غَ  ملسو هيلع هللا ىلص َأْمَقالِِفْؿ َكَؿا َخَرَج َرُسقُل اهلل  َٓ بَِؿ ، َو ـَ َْخِذ ِطقِر الُؿْشِركِق
ِ
َزاةِ َبْدٍر ٕ

ـْ إْطََلِء َكؾَِؿِة اهلل ،ِهَل اْلُعْؾقَا ـَافِل َذلَِؽ أَْن َتُؽقَن َكؾَِؿُة اهلليُ 
َتَعاَلك:  َبْؾ َذلَِؽ مِ

ُهْؿ اهللُ   ۓ ۓ ے ے ھ﴿َبْؾ َقاَل َتَعاَلك:  ،َتَعاَلك َطَؾك َذلَِؽ  َوَأَقرَّ

ْخ  ،[7إكػال:] ﴾﮳ ﮲ ُفْؿ بَِذلَِؽ َمَع َأنَّ فِل َهَذا اْْلِ َلُفْؿ  بَاِر إْخبَاًراَوَلْؿ َيُذمَّ

ـَ  َفنِْطََلُء َكؾَِؿِة اهلل ،بَِؿَحبَّتِِفْؿ لِْؾَؿاِل ُدوَن اْلِؼتَالِ  َوَأْخُذ  ،َيْدُخُؾ فِقِف إَخاَفُة الُؿْشِركِق

 .َوَقْطُع َأْشَجاِرِهْؿ َوَكْحِقهِ  ،َأْمَقالِِفؿْ 

ا َحِديُث َأبِل ُهَرْيَرَة ِطـَْد َأبِل َداُود قال: َوَأمَّ
(1)

 ،َيا َرُسقَل اهلل :نَّ َرُجًَل َقاَل أَ  

ْكقَا ،اْلِجَفاَد فِل َسبِقِؾ اهلل َرُجٌؾ ُيِريدُ  ـْ الدُّ
 ،«َٓ َأْجَر َلفُ »َفَؼاَل:  ؟َوُهَق َيبْتَِغل َطَرًضا مِ

ُف َفِفَؿ  :«َٓ َأْجَر َلفُ » :ُكؾُّ َذلَِؽ َيُؼقُل  ،َفَلَطاَد َطَؾقِْف َثََلًثا َؾ ُهَق َأنَّ اْلَحامِ  ملسو هيلع هللا ىلصَفَؽَلكَّ

ْكقَا ـْ الدُّ
ُف َقْد َكاَن َتْشِريُؽ اْلِجَفادِ بَِطَؾِب  ،اْلَعَرُض مِ َّٓ َفنِكَّ َفَلَجاَبُف بَِؿا َأَجاَب َوإِ

َحاَبةِ  َفنِكَُّف َأْخَرَج اْلَحاكُِؿ َواْلبَقَْفِؼلُّ بِنِْسـَادٍ َصِحقٍح َأنَّ  :اْلَغـِقَؿِة َأْمًرا َمْعُروًفا فِل الصَّ

ـَ َجْحٍش َيْقَم ُأُحٍد َقاَل: الؾَُّفؿَّ ُاْرُزْقـِل َرُجًَل َشِديًدا ُأَقاتُِؾُف َوُيَؼاتُِؾـِل، ُثؿَّ بْ  اهللَطبْدَ 

بَْر َحتَّك َأْقتَُؾُف َوآُخَذ َسَؾبَُف. ُاْرُزْقـِل َطَؾقِْف الصَّ
(2)

ـْ  
َفَفَذا َيُدلُّ َطَؾك َأنَّ َصَؾَب اْلَعَرِض مِ

ْكقَا َمَع اْلِجَفادِ َكا َحاَبةِ الدُّ  ه.ابِـَقْؾِفِ  َفقَْدُطقَن اهللَ  ،َن َأْمًرا َمْعُؾقًما َجَقاُزُه لِؾصَّ

ـَ إدلِة طىل جقاز تشريؽ قصد الؿغـؿ حديث أبل هريرة  :ُ قهت
يف  َومِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جؾ مبفؿ.(، ويف إسـاده ر2516أخرجف أبق داود ) (1)

بنسـاد  (، مـ حديث سعد بـ أبل وقاص 6/317(، والبقفؼل )2/76أخرجف الحاكؿ ) (2)

حسـ، ولؽـ الدطقة الؿذكقرة إكؿا هل دطقة سعد، وأما ابـ جحش فؾف دطقة أخرى كؿا يف 

 الؿصدريـ السابؼقـ.



َٗأز  21  ٔنَتاُب اٞئذ

 صحقح مسؾؿ (1424 ،أنَّ رجًَل َقاَل: َيا َرُسقَل اهلل ،) ْـ
ْجُت اْمَرأًَة مِ إِكِّل َتَزوَّ

َْكَصارِ  ْٕ ْجَتَفا» :ملسو هيلع هللا ىلصَلُف الـَّبِلُّ  َفَؼاَل  .ا َفَؼاَل َلُف  .َطَؾك َأْرَبِع َأَواٍق  :َقاَل  «؟َطَؾك َكْؿ َتَزوَّ

ـْ ُطْرِض َهَذا الَجَبؾِ  !َطَؾك َأْربَِع َأَواٍق » :ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلُّ  َة ِم ـِْحُتقَن اْلِػضَّ ََم َت َدَكا  ،َكَلكَّ ـْ َما ِط

ـْ َطَسك َأْن َكْبَعَثَؽ فِ  ،َما ُكْعطِقَؽ 
ـْفُ َوَلؽِ َفبََعَث َبْعثًا إَِلك َبـِل  :َقاَل  ،«ل بَْعٍث ُتِصقُب ِم

ُجَؾ فِقِفؿْ  ،َطبْسٍ   .َبَعَث َذلَِؽ الرَّ

، بنسـاد حسـ، أن الـبل ( طـ ابـ طؿر 2/51وكذلؽ ما أخرجف أمحد )

  :بُِعثُت بقـ َيَدي الساطة بالسقػ؛ حتك ُيْعَبَد الل وحده ٓ شريؽ لف، »قال

َغار طؾك مـ خالػ أمري،ومـ وُجِعؾ رزقل حت لَّة والصَّ ت ضؾ رِمل، وُجِعؾت الذِّ

 .«تشبف بؼقم ففق مـفؿ

 إشا غِٓ املػًُٕٛ، ؾٌٗ ٜٓكص ا٭دط؟ ص:4ط َػأي١

أنَّ  (، مـ حديث طبداهلل بـ طؿرو بـ العاص 1916) صحقح مسؾؿيف 

ـْ َغاِزَيةٍ »قال:  رسقل اهلل  ٍة َتْغُزو ،َما ِم ـَؿُ  ؛َأْو َسرِيَّ َّٓ َكاُكقا َقْد  ،ْسَؾؿُ َوتَ  ،َفَتْغ إِ

ُؾقا ُثُؾَثْل ُأُجقِرِهؿْ  ـْ َغاِزَيةٍ  ،َتَعجَّ ٍة ُتْخِػُؼ  ،َوَما ِم َّٓ َتؿَّ ُأُجقُرُهؿْ  ،َأْو َسرِيَّ ِ  .«َوُتَصاُب إ

َقاب (: 1916يف شرح الحديث )  قال اليووي ا َمْعـَك اْلَحِديث: َفالصَّ َوَأمَّ

َٓ َيُجقز َغقْره َأنَّ الْ  ـْ َلْؿ الَِّذي  ـْ َأْجر َم
ُغَزاة إَِذا َسؾُِؿقا َأْو َغـُِؿقا َيُؽقن َأْجرهْؿ أََقّؾ مِ

ـْ َأْجر َغْزوهْؿ، َفنَِذا 
َيْسَؾؿ، َأْو َسؾَِؿ َوَلْؿ َيْغـَؿ، َوَأنَّ اْلَغـِقَؿة ِهَل فِل ُمَؼاَبَؾة ُجْزء مِ

ُؾقا ُثُؾثَْل َأْجرهْؿ الْ  تَّب َطَؾك اْلَغْزو، َوَتُؽقن َهِذِه اْلَغـِقَؿة ُؿتَرَ ـَحَصَؾْت َلُفْؿ َفَؼْد َتَعجَّ

ِحقَحة الْ  َْجر، َوَهَذا ُمَقافِؼ لِْْلََحادِيِث الصَّ ْٕ ـْ ُجْؿَؾة ا
َحاَبة ـمِ ـْ الصَّ َؿْشُفقَرة َط
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ـْ َأْجره َشقْئًا 
ـْ َماَت َوَلْؿ َيْلُكؾ مِ ـْ َأْيـََعْت َلُف َثَؿَرتف ،َكَؼْقلِِف: )مِـَّا َم ُفَق فَ  :َومِـَّا َم

َيْفُدُبَفا(
(1)

َقاب، َوُهَق َضاِهر اْلَحِديث، َوَلْؿ  .َأْي: َيْجتَـِقَفا ، َفَفَذا الَِّذي َذَكْرَكا ُهَق الصَّ

ـَ َحْؿؾف َطَؾك َما َذَكْرَكا :َيْلِت َحِديث َصِريح َصِحقح ُيَخالِػ َهَذا اكتفك  .َفتََعقَّ

 الؿراد، واكظر بؼقة كَلمف: ففق مػقد.

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .( مـ ققل طبدالرمحـ بـ طقف 1275أخرجف البخاري برقؿ ) (1)



َٗأز  23  ٔنَتاُب اٞئذ

 
ـْ َكافِ  (7533)   :َقاَل  ٍع َوَط

ِ
، َوُهْؿ َطَؾك َبـِل الُؿْصَطؾِِؼ  ملسو هيلع هللا ىلصَأَغاَر َرُسقُل اهلل

ـُ ُطَؿرَ   ْب
ِ
َثـِل بَِذلَِؽ َطبُْداهلل ُفْؿ: َحدَّ وَن، َفَؼتََؾ ُمَؼاتَِؾتَُفْؿ، َوَسبَك َذَراِريَّ .   َغارُّ

قِْف.ُمتََّػٌؼ َطؾَ 
(1)

 

ـْ َأبِقفِ  (7534) ـِ ُبَرْيَدَة َط ـْ ُسَؾقَْؿاَن ْب    َوَط
ِ
َر  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َكاَن َرُسقُل اهلل إَذا َأمَّ

ـَ َخقًْرا، ُثؿَّ َقاَل: ـَ الُؿْسؾِِؿق
ـْ َمَعُف مِ ، َوبَِؿ

ِ
 َأمِقًرا َطَؾك َجقٍْش، َأْوَصاُه بِتَْؼَقى اهلل

َٓ َتْغِدُروا، اْسِؿ اللِ بِ اْغُزوا » قا َو َٓ َتُغؾُّ ـْ َكَػَر بِاللِ، اْغُزوا، َو ، فِل َسبِقِؾ اللِ، َقاتُِؾقا َم

ـَ َفاْدُطُفْؿ إَلك َثََلِث  ـَ الُؿْشرِكِق ك ِم َٓ َتْؼُتُؾقا َولِقًدا، َوإَِذا َلِؼقت َطُدوَّ َٓ ُتَؿثُِّؾقا، َو َو

َـّ َأَجابُقك إ ُتُف ـُْفْؿ: اْدُطُفْؿ إَلك اإِلْسََلِم َفنِْن ِخَصاٍل، َفَليَّ ـُْفْؿ َوُكػَّ َط َلْقَفا َفاْقَبْؾ ِم

ـَ َفنِْن َأبَْقا  ـْ َداِرِهْؿ إَلك َداِر الُؿَفاِجرِي ِل ِم ـُْفْؿ، ُثؿَّ اْدُطُفْؿ إَلك التََّحقُّ َأَجابُقك َفاْقَبْؾ ِم

ُفْؿ َيُؽقُكقَن َكَلْطَراِب الُؿْسؾِ َفَلْخبِْرُهْؿ بِ  َٓ َيُؽقُن َلُفْؿ فِل الَغـِقَؿِة َوالَػْلِء َلكَّ ، َو ـَ ِؿق

، َفنِْن ُهْؿ َأبَْقا َفاسْ  ـَ َّٓ َأْن ُيَجاِهُدوا َمَع الُؿْسؾِِؿق الِجْزَيَة، َفنِْن ُهْؿ  ؿُ فُ ـلْ لَ َشْلٌء إ

ـْ بِاللِ َتَعاَلك َوَقاتِْؾُفْؿ، وَ  ـُْفْؿ، َفنِْن َأبَْقا َفاْسَتِع إَِذا َحاَصْرت َأْهَؾ َأَجابُقك َفاْقَبْؾ ِم

ـِ  ِف َفََل َتْػَعْؾ َوَلؽِ َة َكبِقِّ ـٍ َفَلَراُدوا َأْن َتْجَعَؾ َلُفْؿ ذِمََّة اللِ َوذِمَّ اْجَعْؾ َلُفْؿ ذِمََّتؽ،  ِحْص

ُؽْؿ  ـْ أَ َفنِكَّ ـْ َأْن ُتْخِػُروا ذِمََّة اللِ، َوإَِذا َأَراُدوَك َأْن ُت ُفْؿ َطَؾك ـِزلَ ْن ُتْخِػُروا ذََِمَُؽْؿ َأْهَقُن ِم

َٓ َتْدِري: َأُتِصقُب فِقِفْؿ ُحْؽَؿ اللِ َتَعاَلك  ُحْؽِؿ اللِ َفََل َتْػَعْؾ، بَْؾ َطَؾك ُحْؽِؿؽ َفنِكَّؽ 

 َٓ . َأْخَرَجُف ُمْسؾٌِؿ.«َأْم 
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1731(، ومسؾؿ )2541) أخرجف البخاري (1)

 (. 1731أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (2)
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 نياملسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 سهِ ايسع٠ٛ قبٌ ايكتاٍ. ص:1ط َػأي١

َؿْسَلَلة َثََلَثة ـفِل َهِذهِ الْ  (1731 :)ؿشرح مسؾيف   قال اإلماو اليووي

َٖا:: َؿاِزِريُّ َواْلَؼاِضلـَمَذاِهب َحَؽاَها الْ  ْكَذار ُمْطَؾًؼا، َقاَلُف َمالِؽ  ٜأَسس َيِجب اْْلِ

ْٔٞ: َوَغقْره. َوَهَذا َضِعقػ.  َأْو َباصِؾ. ،َوَهَذا َأْضَعػ مِـْفُ  .َٓ َيِجب ُمْطَؾًؼا َٚايٖجا

ـْ ُيْستََحّب يَ  َٚايٖجأيح:
َٓ َيِجب إِْن َبَؾَغتُْفْؿ، َلؽِ ْطَقة، َو َوَهَذا  .ِجب إِْن َلْؿ َتبُْؾغُفْؿ الدَّ

ِحقح، َوبِِف َقاَل َكافِع َمْقَلك اِْبـ ُطَؿر، َواْلَحَسـ اْلبَْصِرّي   ،َوالؾَّقْث ،َوالثَّْقِريُّ  ،ُهَق الصَّ

افِِعلُّ  ُؿـِْذر: َوُهَق َقْقل َأْكثَر ـَواْلُجْؿُفقر، َقاَل اِْبـ الْ  ،ُؿـِْذرـَواْبـ الْ  ،َوَأُبق َثْقر ،َوالشَّ

ِحقَحة َطَؾك َمْعـَاُه، َفِؿـَْفا َهَذا اْلَحِديث،  ََحادِيث الصَّ ْٕ َأْهؾ اْلِعْؾؿ، َوَقْد َتَظاَهَرْت ا

َْشَرف،  ْٕ ـِ  َوَحِديث َقتْؾَوَحِديث َقتْؾ َكْعب ْبـ ا  ه.اَأبِل اْلُحَؼقْؼ اْب

سئؾ طـ الؿشركقـ يبقتقن،  الصعب بـ جثامة أنَّ الـبل وكذلؽ حديث 

متػؼ طؾقف. «هؿ مـفؿ»فقصقبقن ذراريفؿ؟ فؼال: 
(1)

 

إن بقتؿ؛ »قال:  (، أنَّ الـبل 2597وحديث رجؾ مبفؿ طـد أبل داود )

 .«فؾقؽـ شعاركؿ )حؿ ٓ يـصرون(

  (، قال: بعثـا رسقُل اهلل2638وحديث سؾؿة بـ إكقع طـد أبل داود )

مع أبل بؽر طىل سرية، فبقتـاهؿ كؼتؾفؿ، وكان شعاركا تؾؽ الؾقؾة )أمِْت، أمِْت(، 

 .الصحقح الؿسـدوكَلمها يف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1271رقؿ ) البؾقغسقليت يف  (1)
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ويدل طىل استحباب التبؾقغ حديث بريدة الذي يف الباب، وحديث غزوة خقبر  

 الراية لعظ، وأمره أن يدطقهؿ إىل اْلسَلم. طـد أن دفع الـبل 

  ەئ ائائ ى ى﴿ؾغفؿ الدطقة: فؾؼقلف تعاىل: وأما وجقبف إذا مل تب

 ، وما أشبففا مـ أيات.[15اْلسراء:] ﴾ەئ

وقد قال باشتراط الدطقة طؿر بـ طبدالعزيز، وأما مالؽ، فؼال بذلؽ إذا 

بعدت ديارهؿ طـ دار اْلسَلم.
(1)

 

 اغرتقام ايعطب. ص:2ط َػأي١

َوفِل َهَذا  (1731 :)يف شرحف لحديث ابـ طؿر   قال اليووي

َنَّ َبـِل الْ  اْلَحِديث:
ِ
ـْ ُخَزاَطة، َوَهَذا ـَجَقاز اِْستِْرَقاق اْلَعَرب: ٕ

ُؿْصَطؾِؼ َطَرب مِ

ِحقح، َوبِِف َقاَل َمالِؽ َوُجْؿُفقر َأْصَحابف افِِعّل فِل اْلَجِديد، َوُهَق الصَّ َوَأُبق  ،َقْقل الشَّ

َْوَزاِطلُّ  ،َحـِقَػة ْٕ َٓ ُيْستََرقُّقنَ َوُجْؿُفقر اْلُعَؾَؿاء، َوَقاَل َجَؿا ،َوا ـْ اْلُعَؾَؿاء: 
 .َطة مِ

افِِعّل فِل اْلَؼِديؿَوَهَذا قَ   ه.اْقل الشَّ

ومؿـ قال بعدم آسترقاق الزهري، والشعبل، وسعقد بـ الؿسقب،  :ُ قهت

مـ صريؼ الشعبل طـف، ومـ صريؼ سعقد بـ  وُكؼؾ طـ طؿر ابـ الخطاب 

 (.9/74الؿسقب طـف، أخرجف مـ الطريؼقـ البقفؼل )

بـل  ، ويدل طؾقف حديث الباب يف سبقف قٌل اجلًيٌزهق  ًانصحْح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (13/29-31.)الؿغـل (2938 )الػتحواكظر:  (1)



 26  ؾتض ايع٬ّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 الؿصطؾؼ، وكذلؽ سبقف لفقازن. 

يف غزوة بـل  ملسو هيلع هللا ىلصطـ أبل سعقد قال: خرجـا مع رسقل اهلل  الصحقحقـويف 

الؿصطؾؼ، فلصبـا سبقًّا مـ سبل العرب...الحديث.
(1)

 

 ب.سبك مـ بـل حـقػة، وهؿ مـ العر وكذلؽ أبق بؽر الصديؼ 

: ٓ أذهب إىل ققل طؿر: )لقس طىل طربل مؾؽ(، وقد سبك  قال أمحد

مـ العرب. ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 
(2)

 

 بعض فوائد حديح بسيدة:

ـْ اْلَحِديث َفَقائِد ُمْجَؿع  (1731 :) قال اليووي
َوفِل َهِذهِ اْلَؽؾَِؿات مِ

بْقَان إَِذا َلْؿ ُيَؼاتُِؾقا، َوَتْحِريؿ اْلُغُؾقل، َوَتْحِريؿ قَ  ،َطَؾقَْفا، َوِهَل َتْحِريؿ اْلَغْدر تْؾ الصِّ

َمام أَُمرَ ـَوَكَراَهة الْ  َتَعاَلك،  اَءُه َوُجقُقشف بِتَْؼَقى اهللُؿثَْؾة، َواْستِْحبَاب َوِصقَّة اْْلِ

ْفؼ بَِلْتبَاِطِفْؿ، َوَتْعِريػفْؿ َما َيْحتَاُجقَن فِل َغْزوهْؿ، َوَما َيِجب َطَؾقِْفْؿ، َوَما َيِحّؾ  َوالرِّ

 ه.اَوَما ُيْؽَره َوَما ُيْستََحّب  ُفْؿ، َوَما َيْحُرم َطَؾقِْفْؿ.لَ 

 أخص ازبع١ٜ َٔ ايهؿاض. ص:3ط َػأي١

أما أهؾ الؽتاب: وهؿ القفقد، والـصارى: فنهنا تؼبؾ مـفؿ بَل خَلف، 

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ  ڇ چ﴿ واستدلقا طىل ذلؽ بؼقلف تعاىل:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1438(، ومسؾؿ برقؿ )2219أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

  (9/74-.)البقفؼل (4/91 )سبؾ السَلماكظر:  (2)



َٗأز ٔنَتاُب  27  اٞئذ

 
 گ گ گ   ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ  ڈ ڎ ڎ

 .[29]التقبة: ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ گ

وكذلؽ الؿجقس: فنهنا تؼبؾ مـفؿ الجزية طـد أهؾ العؾؿ: لحديث 

أخذ الجزية  (، أنَّ الـبل 3157) صحقح البخاريطبدالرمحـ بـ طقف يف 

 مـ مجقس هجر.

وُكؼؾ طىل ذلؽ آتػاق، لؽـ قد خالػ الحـػقة، وقالقا: تمخذ مـ مجقس 

 العجؿ دون مجقس العرب.

قـ طـ طبدالؿؾؽ أهنا ٓ تؼبؾ إٓ مـ : وحؽك ابـ الت وقال احلافظ

 هالقفقد والـصارى فؼط.ا

 أهنا تمخذ مـفؿ لؿا تؼدم مـ الدلقؾ. ًانصحْح

واختؾػ الػؼفاء يف الؿشركقـ طبدة إوثان وسائر الؽػار هؾ تؼبؾ مـفؿ 

 الػدية أم ٓ؟

  :ھ﴿فذهب أمحد، والشافعل إىل أهنا ٓ تؼبؾ مـفؿ: لؼقلف تعاىل 

 ې   ې ۉ ۉ ۅ﴿ققلف: ، و[5التقبة:] ﴾ھ

ُأمرت أن أقاتؾ الـاس حتك يشفدوا أن ٓ إلف »: ، وققلف [36التقبة:] ﴾ې

 الحديث، وخصَّ مـفؿ أهؾ الؽتاب بأية الؿتؼدمة، وكذا الؿجقس. «إٓ الل



 28  ؾتض ايع٬ّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

   وذهب أبق حـقػة، وأمحد يف رواية إىل أهنا تؼبؾ مـ مجقع الؽػار: إٓ طبدة

طىل ديـفؿ بآسترقاق، فقؼرون ببذل الجزية  إوثان مـ العرب: ٕهنؿ يؼرون

 كالؿجقس.

  وذهب مالؽ، وإوزاطل، وفؼفاء الشام إىل أكف تؼبؾ الجزية مـ مجقع الؽػار

إٓ مـ ارتد. وهذا الؼقل رجحف ابـ الؼقؿ، والصـعاين، والشقكاين، واستدلقا 

 بحديث بريدة الذي يف الباب: فنكف طام يشؿؾ مجقع الؿشركقـ.

 -يعـل الؿجقس- َفَلْخُذَها مِـُْفؿْ  (5/91 :)زاد الؿعاديف   الكيهقال ابً 

ـَ  ـْ َجِؿقِع الُؿْشِركِق
ـْ  ملسو هيلع هللا ىلصَوإِّكَؿا َلْؿ َيْلُخْذَها  ،َدلِقٌؾ َطَؾك َأْخِذَها مِ

َْوَثاِن مِ ْٕ ـْ َطبََدةِ ا
مِ

َّكُفْؿ َأْسَؾُؿقا ُكّؾُفْؿ َقبَْؾ ُكُزوِل آَيِة اْلِجْزَيةِ  :اْلَعَرِب 
ِ
َوَكاَن  ،َفنِّكَفا َكَزَلْت َبْعَد َتبُقكَ  :ٕ

ـْ قِتَاِل اْلَعَرِب  ملسو هيلع هللا ىلص َرُسقُل اهلل
ْسََلمِ  ،َقْد َفَرَغ مِ َولَِفَذا َلْؿ  ،َواْستَْقَثَؼْت ُكّؾَفا َلُف بِاْْلِ

ـَ َحاَرُبقهُ   اّلِذي
ـْ اْلقَُفقدِ

ـْ َكَزَلْت َبْعدُ  :َيْلُخْذَها مِ َّكَفا َلْؿ َتُؽ
ِ
ـْ َفَؾّؿا َكَزلَ  ،ٕ

ْت َأَخَذَها مِ

ـْ الَؿُجقسِ 
ـْ طَ  ،َكَصاَرى اْلَعَرِب َومِ

َْوَثاِن َبَذَلَفا لَ َوَلْق َبِؼَل ِحقـَئٍِذ َأَحٌد مِ ْٕ َفا ؾَ بِ ؼَ بََدةِ ا

 الّصْؾبَانِ 
ـْ َطبََدةِ

َٓ َفْرَق  ،َوالـّقَرانِ  ،مِـُْف َكَؿا َقبَِؾَفا مِ َٓ َتْلثِقَر لِتَْغؾِقِظ ُكْػِر َبْعِض  ،َو َو

ـْ ُكْػِر الْ  ،لّطَقائِِػ َطَؾك َبْعضٍ ا
َْوَثاِن َلقَْس َأْغَؾَظ مِ ْٕ  ،َؿُجقسِ ـُثّؿ إّن ُكْػَر َطبََدةِ ا

َْوَثاِن َوالـّقَرانِ  ْٕ ـَ َطبََدةِ ا َْوَثاِن َكاُكقا  ،َبْؾ ُكْػُر الَؿُجقِس َأْغَؾظُ  ،َوَأّي َفْرٍق َبقْ ْٕ َوُطبّاُد ا

ّٓ اهللِة ُيِؼّروَن بِتَْقِحقِد الّرُبقبِقّ  َٓ َخالَِؼ إ ُفْؿ لِتََؼّربِِفْؿ َوَأّكُفْؿ إّكَؿا َيْعُبُدوَن آلَِفتَ  ،َوَأّكُف 

ـِ لِْؾَعاَلِؿ َأَحُدُهَؿا: َخالٌِؼ  ،ُسبَْحاَكُف َوَتَعاَلك إَلك اهلل َوَلْؿ َيُؽقُكقا ُيِؼّروَن بَِصاكَِعقْ

، َكَؿا َتُؼقُلفلِْؾَخقْرِ  رُّ َوَلْؿ َيُؽقُكقا َيْستَِحّؾقَن كَِؽاَح  ،قُس الَؿجُ   . َوأَخُر: الشَّ



َٗأز  29  ٔنَتاُب اٞئذ

ُّمَفاِت   ْٕ ََخَقاِت  ،َواْلبَـَاِت  ،ا ْٕ ـْ  ،َوا
ـِ إْبَراِهقَؿ َصَؾَقاُت اهللَوَكاُكقا َطَؾك َبَؼاَيا مِ  دِي

ـِ َأَح  ،َوَسََلُمُف َطَؾقِْف. َوَأّما الَؿُجقُس َفَؾْؿ َيُؽقُكقا َطَؾك كِتَاٍب َأْصًَل  َٓ َداُكقا بِِدي ٍد َو

َْكبِقَاءِ  ْٕ ـْ ا
َٓ فِل َشَرائِِعِفؿْ  ،َٓ فِل َطَؼائِِدِهؿْ  ،مِ ََثُر اّلِذي فِقِف َأّكُف َكاَن َلُفْؿ كِتَاٌب  ،َو ْٕ َوا

َٓ َيِصّح ـَفُرفَِع َوُرفَِعْت َشِريَعُتُفْؿ لَ  َوَلْق َصّح َلْؿ  ،ْلبَتّةَ أّؿا َوَقَع َمؾُِؽُفْؿ َطَؾك اْبـَتِِف 

ـْ َأْهِؾ اْلؽِتَاِب َيُؽقُكقا بَِذلِ 
َيبَْؼْقا َطَؾك  َفَؾؿْ  :َوَشِريَعُتُفْؿ َبَطَؾْت  ،كِتَاَبُفْؿ ُرفِعَ  َفنِنَّ  :َؽ مِ

 ه.اَشْلٍء مِـَْفا

.، وهق ترجقح اْلمام ابـ طثقؿقـ انساجحهق  ًىرا انقٌل
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سبؾ السَلم (13/31-32 )الؿغـل (1731 )شرح مسؾؿ (3156 )الػتحواكظر:  (1)

 .السقؾ الجرارو



 31  ؾتض ايع٬ّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
ـِ َمالٍِؽ  (7535) ـْ َكْعِب ْب ى بَِغقِْرَها َكاَن إَذا أََراَد َغْزَوةً  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ  َوَط  .َورَّ

ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.
(1)

 

 احلكم املستفاد من احلدي 

ُيستحبُّ لؼائد الجقش أن يقهؿ خروجف إىل مؽاٍن وهق يؼصد مؽاًكا آخر حتك 

 الصحقحقـيف ٓ يتلهب العدو فقلخذهؿ طىل غػؾة، وذلؽ مـ الخداع الؿباح، و

.«الحرب خدطة»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ الـبل  طـ أبل هريرة، وجابر 
(2)

 

َوَأْصؾ اْلَخْدع إِْضَفار َأْمر َوإِْضَؿار  (3129 :)الػتحيف   قال احلافظ

ار،  ِخََلفف. َوفِقِف التَّْحِريض َطَؾك َأْخذ اْلَحَذر فِل اْلَحْرب، َوالـَّْدب إَِلك ِخَداع اْلُؽػَّ

ـْ  : َواتََّػُؼقا َطَؾك  َوأنَّ َم َْمر َطَؾقِْف، َقاَل الـََّقِويُّ ْٕ ظ لَِذلَِؽ َلْؿ َيْلَمـ َأْن َيـَْعؽِس ا َلْؿ َيتَقَؼَّ

َّٓ أَْن َيُؽقن فِقِف َكْؼُض َطْفد أَْو َأَمانٍ  ِ ، إ ـَ ار فِل اْلَحْرب َكقَْػَؿا َأْمَؽ  :َجَقاز ِخَداع اْلُؽػَّ

ـِ  ،بِّل: اْلِخَداع فِل اْلَحْرب َيَؼع بِالتَّْعِريضِ َفََل َيُجقز، َقاَل اِْبـ اْلَعرَ  َوَكْحق  ،َوبِاْلَؽِؿق

ْأي فِل اْلَحْرب َذلَِؽ. َشاَرة إَِلك اِْستِْعَؿال الرَّ
ْحتِقَاج إَِلقِْف  ،َوفِل اْلَحِديث اْْلِ

ِ
َبْؾ آ

ْقتَِصار َطَؾك َما ُيِشقر إَِلقْفِ 
ِ
َجاَطة، َوَكَذا َوَقَع آ ـْ الشَّ

بَِفَذا اْلَحِديث، َوُهَق  آَكد مِ

اْلَحْرب اْلَجقَِّدة  :َأْي  ،، َقاَل اِْبـ الُؿـِقر: َمْعـَك اْلَحْرب َخْدَطة«الَحّج َطَرَفة» :َكَؼْقلِفِ 

َٓ الُؿَقاَجَفة ،اْلَؽامَِؾة فِل َمْؼُصقدَها ،لَِصاِحبَِفا َوَذلَِؽ لَِخَطِر  :إِكََّؿا ِهَل الُؿَخاَدَطة 

 ه.اُؿَخاَدَطة بَِغقِْر َخَطرقل الظََّػر َمَع الالُؿَقاَجَفة َوُحُص 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 54( )2769(، ومسؾؿ )2947أخرجف البخاري ) (1)

 (.1741( )1739(، ومسؾؿ )3129( )3131) البخارياكظر  (2)
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ـْ َمْعِؼؾِ  (7536) َأنَّ  ،َوَط
 

ٍن  ـِ ُمَؼرِّ   الـُّْعَؿاِن ْب
ِ
إَذا  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َشِفْدت َرُسقَل اهلل

َر الِؼتَاَل َحتَّك َلْؿ ُيَؼاتِْؾ  َل الـََّفاِر َأخَّ ْؿُس، َوَتُفبَّ  َأوَّ َياُح، َوَيـِْزَل الـَّْصُر. َتُزوَل الشَّ الرِّ

َحُف الَحاكِؿُ  َرَواُه َأْحَؿُد َوالثَََّلَثُة، َوَصحَّ
(1 )

.الُبَخاِريِّ ، َوَأْصُؾُف فِل 
(2)

 

 احلكم املستفاد من احلدي 

فقف أنَّ الؼائد لؾجقش يتحقـ إوقات الؿـاسبة لؾؿعركة، وأوقات الـشاط، 

الـفار وآخره، وكذلؽ يف أوقات الصؾقات، فقؼع فقفا الدطاء بالـصر،  كلول

والظػر.
(3)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (5/191 ،)الؽبرى(، والـسائل يف 2655(، وأبقداود )445-5/444. أخرجف أمحد )صشٝض (1)

 (، وإسـاده صحقح. 1613ترمذي )وال

، كان إذا مل يؼاتؾ ( بؾػظ: )قال: شفدت الؼتال مع رسقل اهلل 3161أخرجف البخاري برقؿ ) (2)

 يف أول الـفار اكتظر حتك هتب إرواح وتحضر الصؾقات(. 

 ( مـ كتاب الجفاد[.112]باب: ) الػتحاكظر:  (3)
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ـِ َجثَّاَمَة  (7541) ْعِب ْب ـِ الصَّ   َوَط

ِ
ـْ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: ُسئَِؾ َرُسقُل اهلل [َأْهؾِ ]َط

(1)
 

ـَ ُيبَقَّ  ـَ الُؿْشِركِق
اِر مِ ِفْؿ، َفَؼاَل الدَّ ـْ كَِسائِِفْؿ َوَذَراِريِّ

ـُْفؿْ »: تُقَن، َفقُِصقبُقَن مِ . «ُهْؿ ِم

ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.
(2)

 

ـْ َطائَِشَة  (7547) ـْ »َبْدٍر:  َقاَل لَِرُجٍؾ َتبَِعُف َيْقمَ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ  َوَط اْرِجْع َفَؾ

ـَ بُِؿْشرِكٍ  ٌؿ.. َرَواُه ُمْسؾِ «َأْسَتِعق
(3)

 

ـِ ُطَؿرَ  (7545) ـِ اْب فِل َبْعِض َمَغاِزيِف،  َرَأى اْمَرَأًة َمْؼتُقَلةً  ملسو هيلع هللا ىلص: َأنَّ الـَّبِلَّ  َوَط

بْقَاِن. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف. َفَلْكَؽَر َقتَْؾ الـَِّساِء َوالصِّ
(4)

 

ـْ َسُؿَرَة  (7541)  َقاَل: قَ  َوَط
ِ
ـَ »: ملسو هيلع هللا ىلصاَل َرُسقُل اهلل  اْقُتُؾقا ُشُققَخ الُؿْشرِكِق

. ،. َرَواُه َأُبقَداُود«َواْسَتْبُؼقا َشْرَخُفؿْ  َحُف التِّْرمِِذيُّ َوَصحَّ
(5)

 

 حادي املسائل واألحكام املستفادة من األ

 قتٌ ايٓػا٤ ٚايصبٝإ. ص:1ط َػأي١

 جقاز قتؾ الـساء، والصبقان يف البقات: طؿًَل بحديث  ذهب الجؿفقر إىل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .صحقح البخاريزيادة مـ الؿطبقع ومـ  (1)

 (. 1745(، ومسؾؿ )3112أخرجف البخاري ) (2)

 (. 1817أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (3)

 (. 1774(، ومسؾؿ )3114أخرجف البخاري ) (4)

(، وهق مـ صريؼ الحسـ طـ سؿرة 1583(، والترمذي )2671. أخرجف أبقداود )صشٝض يػريٙ (5)

لذي قبؾف، ففق صحقح إٓ حديث العؼقؼة، ولؽـ يشفد لف الحديث ا -كؿا تؼدم-ومل يسؿع مـف 

 بشاهده. و )الشرخ( هؿ صغار الؿشركقـ. 



َٗأز  33  ٔنَتاُب اٞئذ

، أي: يف إباحة الؼتؾ تبًعا ٓ قصًدا إذا مل يؿؽـ اكػصالفؿ «هؿ مـفؿ»الصعب، وققلف:  

ـ يستحؼ الؼتؾ.  طؿَّ

  وذهب مالؽ، وإوزاطل إىل أكف ٓ يجقز قتؾ الـساء والصبقان بحال، حتك

ـقا بحصـ أو سػقـة، ولق تترس أهؾ الحرب بالـساء والصبقان، أو  تحصَّ

 وجعؾقا معفؿ الـساء والصبقان: مل يجز رمقفؿ، وٓ تحريؼفؿ.

َواتََّػَؼ اْلَجِؿقع َكَؿا َكَؼؾ اِْبـ َبطَّال َوَغقْره َطَؾك َمـْع اْلَؼْصد :  قال احلافظ

ا الـَِّساء ا الْ  :إَِلك َقتْؾ الـَِّساء َواْلَقَلَداِن، َأمَّ ، َوَأمَّ َـّ ـْ  :َدانلْ قِ َفؾَِضْعِػِف َفؾُِؼُصقِرِهْؿ َط

ْكتَِػاع بِِفؿْ 
ِ
ـْ آ

قِّ  ،فِْعؾ اْلُؽْػر، َولَِؿا فِل اِْستِبَْؼائِِفْؿ َجِؿقًعا مِ ا بِالرِّ َأْو بِاْلِػَداِء  ،إِمَّ

ـْ َيُجقز َأْن ُيَػاَدى بِفِ   ه.افِقَؿ

وكذلؽ طـد الجؿفقر الشقخ الػاين، والزمـ، وإطؿك، خَلًفا لؾشافعل يف 

يف أنَّ مـ قاتؾ مـ همٓء ُقتؾ. ، وابـ الؿـذر، وٓ خَلفققل
(1)

 

 ا٫غتعا١ْ بايهؿاض يف ايكتاٍ. ص:2ط َػأي١

  ،مـع مـ ذلؽ بعض أهؾ العؾؿ، وهق ققل بعض الحـابؾة، وبعض الشافعقة

 والجقزجاين، وابـ الؿـذر وغقرهؿ.

 الؿتؼدم، وهق ققل مالؽ. واستدلقا طىل ذلؽ بحديث طائشة 

 ح طـف، وأمحد يف رواية إىل جقاز آستعاكة هبؿ ضد وذهب الشافعل يف إص

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (13/177-.)الؿغـل (3112 )الػتحاكظر:  (1)



 34  ؾتض ايع٬ّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 الؽػار إذا احتقج إىل ذلؽ. 

استعار مـ صػقان بـ أمقة دروًطا،  واستدلقا طىل ذلؽ بلنَّ الـبل 

واستعان بف يف معركة حـقـ
(1)

 ، وكان كافًرا مل يسؾؿ بعُد، وهق ققل أبل حـقػة.

 ﴾ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ   ڀ ڀ﴿واستدلقا أيًضا بؼقلف تعاىل: 

 .[119إكعام:]

ستصالحقن الروم »قال:  ، أنَّ الـبل واستدلقا بحديث ذي مخبر 

ا مـ ورائؽؿ، فتـصرون وتغـؿقن ـًا، وتغزون أكتؿ وهؿ طدوًّ أخرجف أبق  «صؾًحا آم

( بنسـاد صحقح، ومل يذمفؿ طىل ذلؽ: فدل طىل الجقاز، وهق 2767داود برقؿ )

 محؿقل طىل الحاجة، أو الضرورة.

اشترط همٓء أن يؽقن الؿستعان هبؿ مؿـ يممـ مـفؿ طىل الؿسؾؿقـ، وهق و

بـ طثقؿقـ، والقادطل رمحفؿ اهلل.ترجقح ابـ باز، وا
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.881رقؿ ) البؾقغاكظر ما تؼدم يف  (1)

 مجؿقع فتاوى ابـ باز ،سبؾ السَلم (1817 )شرح مسؾؿ (13/98 )الؿغـلاكظر:  (2)

(18/259-.) 
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ـْ َطؾِلٍّ  (7541) ، َوَأْخَرَج ، َأكَُّفْؿ َتبَاَرُزوا َيْقَم َبْدرٍ َوَط ُف . َرَواُه الُبَخاِريُّ

. ًٓ َأُبقَداُود ُمَطقَّ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلدي 

 َؿطٚع١ٝ املباضظ٠. ص:1ط َػأي١

ا الْ  (13/38 :)الؿغـليف   قال أبو حمند بً قدامة ُؿبَاَرَزُة، ـَوَأمَّ

ـَ  َّٓ اْلَحَس ِة َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ، إ َمِقِر، فِل َقْقِل َطامَّ ْٕ ُف َلؿْ  :َفتَُجقُز بِنِْذِن ا َيْعِرْفَفا،  َفنِكَّ

ـِ اْلَحاِرِث َباَرُزوا َيْقَم َبْدٍر بِنِْذِن الـَّبِلِّ  ،َوَلـَا أَنَّ َحْؿَزَة، َوَطؾِقًّا َوَكِرَهَفا. َوُطبَقَْدَة ْب

ملسو هيلع هللا ىلص
(2)

ـَ َطبِْد ُودٍّ فِل َغْزَوةِ اْلَخـَْدِق َفَؼتََؾفُ ،  َوَباَرَز َطؾِل  َطْؿَرو ْب
(3)

َوَباَرَز َمْرَحبًا َيْقَم  .

بَرَخقْ 
(4)

ـُ َمْسَؾَؿةَ  . ُد ْب َوقِقَؾ َباَرَزُه ُمَحؿَّ
(5)

َْكَقِع  ْٕ ـُ ا ، َوَباَرَزُه َقبَْؾ َذلَِؽ َطامُِر ْب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، وإسـاد أبل داود صحقح أيًضا. 2665(، وأبقداود )3965)أخرجف البخاري برقؿ  (1)

 هق الحديث الؿخرج يف الباب.  (2)

ويف إسـاده: طبد اهلل بـ ، (، طـ طؿر 42/77) تاريخ دمشؼأخرجف ابـ طساكر يف  .ضعٝـ (3)

 شبقب واٍه، وفقف أيًضا: طـعـة ابـ إسحاق.

(، مـ صريؼ ابـ إسحاق، 439ـ 3/435) الدٓئؾيف  لوأخرجف ابـ طساكر أيًضا، والبقفؼ

 طـ يزيد بـ رومان، طـ طروة بـ الزبقر، مرسًَل.

ود، طبد  لعؿرو بـ (: وقصة مبارزة طظ 1/577) الضعقػةيف  قال اْلمام إلباين 

ا، وإكؿا هل مـ ا صحقحً وقتؾف إياه، مشفقرة يف كتب السقرة، وإن كـت ٓ أطرف لفا صريؼا مسـدً 

 دٓئؾ الـبقة( و3 /241 - 234) سقرة ابـ هشاملؿعاضقؾ،  فاكظر إن شئت الؿراسقؾ وا

 .  (3  /213 - 215)سقرة ابـ كثقرو ،(439 - 435/  3لؾبقفؼل )

 . ( طـ سؾؿة بـ إكقع 1817أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (4)

فؼل يف (، والبق437ـ  3/436(، والحاكؿ )1861(، وأبق يعىل )3/385أخرجف اْلمام أمحد ) (5)

الؽبرى (9/131 ويف ،)الدٓئؾ (4/215 مـ صريؼ ابـ إسحاق، قال: حدثـل 216ـ ،)=  



 36  ؾتض ايع٬ّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
َفاْستُْشِفدَ 

(1)
 َفَؼتََؾُف، َوَأَخَذ َسَؾبَفُ  .

ْأَرةِ ـُ َمالٍِؽ َمْرُزَباَن الزَّ َوَباَرَز اْلبََراُء ْب
(2)

. 

ُيبَاِرُزوَن فِل َطْصِر الـَّبِلِّ َوَبْعَدُه، َوَلْؿ ُيـْؽِْرُه  ملسو هيلع هللا ىلص َأْصَحاُب الـَّبِلِّ َوَلْؿ َيَزْل  قال:

ه.اَفَؽاَن َذلَِؽ إْجَؿاًطا :ُمـْؽِرٌ 
(3)

 

ُٜؿرتط إشٕ ا٭َري؟ ص:2ط َػأي١  ٌٖ 

  اشترط ذلؽ أمحد، والثقري، وإسحاق، وإوزاطل: ٕنَّ اْلمام أطؾؿ

عرًضا كػسف بػرساكف، وفرسان العدو، ومتك برز اْلكسان إىل مـ ٓ يطقؼف: كان م

 لؾفَلك، فقؽسر قؾقب الؿسؾؿقـ.

  وذهب مالؽ، والشافعل، وابـ الؿـذر إىل طدم اشتراط ذلؽ: ٕنَّ مـ كؼؾ

، ًانقٌل األًل أقسب، طـفؿ الؿبارزة مل يـؼؾ أهنؿ استلذكقا الـبل 

أطؾؿ. واهلل
(4)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .اهلل بـ سفؾ بـ طبد الرمحـ بـ سفؾ، أخق بـل حارثة، طـ جابر بـ طبد اهلل إكصاري  طبد =

 وضاهر إسـاده الحسـ.

محؿد ا هق قاتؾ مرحب، وققؾ: إّن قاتؾ مرحب هق : إصح أّن طؾقًّ قال الـقوي 

 . مسؾؿة بـا

 . ( طـ سؾؿة بـ إكقع 1817أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)

(، والطبراين يف 311ـ 6/311(، والبقفؼل )372ـ 12/371أخرجف ابـ أبل شقبة ) .صشٝض (2)

الؽبقر (2/27 وابـ الؿـذر يف ،)إوسط (6494 مـ صرق طـ ابـ سقريـ، طـ أكس بـ ،)

  مالؽ. وإسـاده صحقح.

  (3965.)الػتح (13/38-39 )الؿغـل اكظر: (3)

  (3965.)الػتح (13/39 )الؿغـلاكظر:  (4)
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ُٜكتٌ؟ ص:3ط َػأي١  ٚ ٢ََ ُٜط  إشا خطز ناؾْط ًٜٛب ائبطاَظ، ٌٖ جيٛظ إٔ 

 :إَذا َخَرَج َكافٌِر َيْطُؾُب اْلبَِرازَ  (13/41 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة

َّٓ َأْن  َٓ َأَماَن َلُف، َفُلبِقَح َقتُْؾُف َكَغقِْرِه، إ َٓ َطْفَد َلُف، َو َكَُّف ُمْشِرٌك 
ِ
َجاَز َرْمقُُف َوَقتُْؾُف: ٕ

ـْ َخَرَج َيْطُؾُب الْ  َٓ ُيْعَرُض َلفُ ـَتُؽقَن اْلَعاَدُة َجاِرَيًة َبقْـَُفْؿ أَنَّ َم ْجِري َذلَِؽ َفقَ  :ُؿبَاَرَزَة 

ْرطِ   ه.اَمْجَرى الشَّ

 



 38  ؾتض ايع٬ّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
ـْ َأبِل َأيُّقَب  (7542) َمْعَشَر إَْكَصاِر،  إكََّؿا ُأْكِزَلْت َهِذِه أَيُة فِقـَا :َقاَل  َوَط

ا َطَؾك [195:البؼرة] ﴾ہ     ہ ہ ۀ  ۀ﴿َيْعـِل:  ـْ أَْكَؽَر َطَؾك َقاَلُف َردًّ ـْ َحَؿَؾ  َم َم

َحُف التِّْرمِِذيُّ  وِم َحتَّك َدَخَؾ فِقِفْؿ. َرَواُه الثَََّلَثُة، َوَصحَّ ـُ ِحبَّانَ  ،َطَؾك َصػِّ الرُّ  ،َواْب

َوالَحاكُِؿ.
(1)

 

 احلكم املستفاد من احلدي 

ال، وذلؽ فقؿا إذا كان يف الحديث جقاز دخقل الؿسؾؿ يف صػ الؽػار لؾؼت

ئ الؿسؾؿقـ طؾقفؿ، أو  ذلؽ لػرط شجاطتف، وضـف أكف يرهب العدو بذلؽ، أو ُيَجرِّ

 كحق ذلؽ مـ الؿؼاصد الصحقحة.

  وهـ وأماإذا كان مجرد هتقر: فؿؿـقع، ٓسقؿا إذا ترتب طىل ذلؽ

الؿسؾؿقـ، وهذا ققل الجؿفقر.
(2)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وابـ 6/299) الؽبرى(، والـسائل يف 2972(، والترمذي )2512. أخرجف أبقداود )صشٝض (1)

حققة بـ شريح، طـ يزيد بـ أبل حبقب، طـ (، مـ صرق طـ 2/275(، والحاكؿ )4711حبان )

 بف. وإسـاده صحقح.  ، طـ أبل أيقب إكصاري التجقبل أسؾؿ أبل طؿران

(2) سبؾ السَلم (7/269.) 



َٗأز  39  ٔنَتاُب اٞئذ

 
ـِ ُطَؿَر  (7543) ـِ اْب َق َرُس  َوَط  َقاَل: َحرَّ

ِ
َوَقطََّع.  َكْخَؾ َبـِل الـَِّضقرِ  ملسو هيلع هللا ىلصقُل اهلل

ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلدي 

 ايتشطٜل، ٚايتدطٜب يف أضض ايعسٚ. ص:1ط َػأي١

ُفقر إَِلك َجَقاز َوَقْد َذَهَب اْلُجؿْ  (3121 :)الػتحيف   قال احلافظ

َْوَزاِطلُّ التَّْحِريؼ َوالتَّْخِريب فِل بََِلد اْلَعُدوِّ  ْٕ َوَأُبق َثْقر،  ،َوالؾَّقْث ،، َوَكِرَهُف ا

قا بَِقِصقَِّة َأبِل َبْؽر بَِريُّ بَِلنَّ  َواْحتَجُّ ـْ َذلَِؽ، َوَأَجاَب الطَّ
َٓ َيْػَعُؾقا َشقْئًا مِ لُِجقُقِشِف َأْن 

بِِخََلِف َما إَِذا َأَصاُبقا َذلَِؽ فِل ِخََلل اْلِؼتَال  ،ُؿقل َطَؾك اْلَؼْصد لَِذلَِؽ الـَّْفل َمحْ 

ـْ ـَكَؿا َوَقَع فِل َكْصِب الْ  َؿـَْجـِقؼ َطَؾك الطَّائِػ، َوُهَق َكْحق َما َأَجاَب بِِف فِل الـَّْفل َط

بْقَان، َوبَِفَذا َقاَل َأْكثَر َأْهؾ الْ  ِعْؾؿ، َوَكْحق َذلَِؽ اْلَؼتْؾ بِالتَّْغِريِؼ. َوَقاَل َقتْؾ الـَِّساء َوالصِّ

ـْ َذلَِؽ  َكَُّف َطؾَِؿ َأنَّ تِْؾَؽ اْلبََِلد َستُْػتَُح  :َغقْره: إِكََّؿا َكَفك َأُبق َبْؽر ُجقُقشف َط
ِ
َفَلَراَد  ،ٕ

. َواهللُ ـإِْبَؼاَءَها َطَؾك الْ  ـَ  ه.اَأْطَؾؿ ُؿْسؾِِؿق

ُبؾيف   وقال الصيعاىي فُ : السُّ َرَأى  -يعـل أبا بؽر - َوُأِجقَب بَِلكَّ

، َفَلَراَد َبَؼاَءَها َلُفؿْ  :الَؿْصَؾَحَة فِل َبَؼاِئَفا ـَ ِؿق
َفا َتِصقُر لِْؾُؿْسؾِ ُف َقْد َطِؾَؿ َأكَّ َكَّ

ِ
َوَذلَِؽ  ،ٕ

 ه.اَيُدوُر َطَؾك ُمََلَحَظِة الَؿْصَؾَحةِ 

.تاج الؿسؾؿقن لؼطعفطدم الخَلف يف جقاز قطع ما يح  وكؼؾ ابـ قدامة
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1746(، ومسؾؿ )4131أخرجف البخاري ) (1)

  (13/146.)الؿغـلاكظر:  (2)



 41  ؾتض ايع٬ّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
امِِت  (7544) ـِ الصَّ ـْ ُطبَاَدَة ْب   :َقاَل  َوَط

ِ
قا»: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسقُل اهلل َفنِنَّ  ؛َٓ َتُغؾُّ

ْكَقا َوأِخَرةِ  الُغُؾقَل َكارٌ  ، وَ  ،. َرَواُه َأْحَؿدُ «َوَطاٌر َطَؾك َأْصَحابِِف فِل الدُّ الـََّسائِلُّ

ـُ ِحبَّاَن. َحُف اْب َوَصحَّ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلدي 

ًٍٝٛ، ٚسهُ٘. ص:1ط َػأي١  َع٢ٓ ايُػ

 :َأي ،ُؿعَجَؿة َواْلََلمـبَِضؿ الْ (: اْلُغُؾقل: 3173) الػتحيف   قال احلافظ

 :أَي ،َذه َيُغُؾف فِل َمتَاِطفَٕن آِخ  :ُسِؿل بَِذلِؽ :َؿْغـَؿ، َقاَل اْبـ ُقتَقبَةـاْلِخقَاَكة فِل الْ 

ـَ اْلَؽبَائِرُيْخِػقف فِقف. َوَكَؼَؾ اْلـَقوي اِْلْجؿَ 
 ه.ااع َطىل َأكَّف مِ

يف  ويدل طىل أكف مـ الؽبائر حديث الباب، وحديث أبل هريرة 

الصحقحقـ  أنَّ الـبل  : ًٓ إنَّ الشؿؾة لتؾتفب »قال يف رجؾ أخذ شؿؾة غؾق

.«ـ الؿغاكؿ قبؾ أن ُتؼسؿطؾقف كاًرا، أخذها م
(2)

 

قال: كان طىل  (، طـ طبداهلل بـ طؿرو بـ العاص 3174) البخاريويف 

، «هق ْم الـار»: رجؾ ُيؼال لف كركرة، فؿات، فؼال رسقل اهلل  ثؼؾ الـبل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، ويف إسـاده أبقبؽر بـ أبل مريؿ، وهق شديد الضعػ، وأخرجف 5/316. أخرجف أمحد )سػٔ (1)

(، ويف إسـاده طبدالرمحـ بـ الحارث بـ طقاش فقف ضعػ، 4855وابـ حبان )(، 5/318)أيًضا 

(، 2851(، ويف إسـاده ربقعة بـ كاجذ وهق مجفقل، وأخرجف ابـ ماجف )5/331وأخرجف أمحد )

 ويف إسـاده طقسك بـ سـان أبقسـان فقف ضعػ. فالحديث حسـ بؿجؿقع صرقف، واهلل أطؾؿ. 

 (. 7/131)أصؾف يف الـسائل مل يخرج هذا الحديث، وإكؿا  تيبُٔ:

  (115.)مسؾؿ(، و4234) البخارياكظر  (2)



َٗأز  41  ٔنَتاُب اٞئذ

 فذهبقا يـظرون إلقف، فقجدوا طباءًة قد غؾَّفا. 

 إعاز٠ ايػًٍٛ. ص:2ط َػأي١

ُؿـِْذر: َأْجَؿُعقا َطَؾك َأنَّ ـاَل اِْبـ الْ قَ  (3173 :)الػتحيف   قال احلافظ

ا َبْعدَها َفَؼاَل الثَّْقِريُّ  َطَؾك اْلَغالِّ  َْوَزاِطلُّ  ،َأْن ُيِعقد َما َغؾَّ َقبْؾ اْلِؼْسَؿة، َوَأمَّ ْٕ  ،َوا

ق بِاْلبَاقِل ،َوالؾَّقْث َمام ُخُؿسف َوَيتََصدَّ افِ  .َوَمالؽ: َيْدَفع إَِلك اْْلِ َٓ َيَرى  ِعلُّ َوَكاَن الشَّ

ق بِِف، َوإِْن َكاَن َلْؿ َيْؿؾِؽفُ  :إِْن َكاَن َمَؾَؽفُ  :َوَيُؼقل ،بَِذلَِؽ  َفَؾقَْس  :َفَؾقَْس َطَؾقِْف َأْن َيتََصدَّ

َدَقة بَِؿاِل َغقْره ائَِعةَقاَل: َواْلَقاِجب أَْن َيْدَفعُف إَِلك اْْلِ  .َلُف الصَّ َْمَقاِل الضَّ ْٕ  ه.اَمام َكا

لصدقة هق مذهب أمحد أيًضا، ووجفف أنَّ الجقش قد تػرققا، وٓ والؼقل با

فقؿا إذا مل يؿؽـ معرفة  انصحْح هق انقٌلُيعؾؿ أشخاصفؿ، وأماكـفؿ، وهذا 

ف، وٓ وجف لؾصدقة كؿا قال  الجقش وأفراده، وأما إذا أمؽـ: فُقعَطك كؾ فرد حؼَّ

الشافعل، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 ذبطٜل َتاع ايػاٍ. ص:3ط َػأي١

( مـ حديث 1461(، والترمذي )2713ديث طـد أبل داود )جاء يف ذلؽ ح

؛ فل»مرفقًطا:  طؿر  ، وطـد أبل داود «حرققا متاطفإذا وجدتؿ الرجؾ قد غؾَّ

، وأبا بؽر، (، مـ حديث طؿرو بـ شعقب طـ أبقف طـ جده أنَّ الـبل 2715)

 وطؿر أحرققا متاع الغال.

ػف إئؿة، وقال والحديث إول يف إسـاده: صالح بـ محؿد بـ زائ دة، ضعَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (12/171-172.)الؿغـلواكظر:  (1)



 42  ؾتض ايع٬ّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

البخاري: مـؽر الحديث، وأكؽر حديثف هذا، وضعػف غقر واحد، وأطؾف أبق داود  

بالققػ، فساق إسـاًدا آخر مـ صريؼ صالح بـ محؿد أيًضا مقققًفا طىل القلقد بـ 

 هشام.

 والحديث الثاين أطؾف أبق داود بالققػ، وقال الحافظ: وهق الراجح.

 إسحاق، وإوزاطل، ومؽحقل، والحسـ، فؼالقا: وقد أخذ بذلؽ أمحد، و

 يحرق متاطف إٓ الؿصحػ، وما فقف روح.

  ،وذهب الجؿفقر إىل طدم التحريؼ، وهق ققل مالؽ، والؾقث، والشافعل

 والبخاري، وأصحاب الرأي.

ثابت طـف طدم تحريؼ متاع الغال يف أكثر  واستدلقا طىل ذلؽ بلنَّ الـبل 

طـد البخاري، وآخر  اهلل بـ طؿرو بـ العاص مـ حديث، مـفا: حديث طبد

ًىرا وقد تؼدمت،  الصحقحقـيف  طـف طـد أبل داود، وحديث أبل هريرة 

، واهلل أطؾؿ.انصٌابهق  انقٌل
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (3174.)الػتح (13/168- )الؿغـلاكظر:  (1)



َٗأز  43  ٔنَتاُب اٞئذ

 
ـِ َمالٍِؽ  (7545) ـْ َطْقِف ْب َؾِب لِْؾَؼاتِؾِ  ملسو هيلع هللا ىلص: َأنَّ الـَّبِلَّ َوَط . َرَواُه َقَضك بِالسَّ

َأُبقَداُود، َوَأْصُؾُف ِطـَْد ُمْسؾٍِؿ.
(1)

 

ـِ َطْقٍف  (7546) ـِ ْب ْحَؿ ـْ َطبِْدالرَّ ةِ  -فِل  َوَط َقاَل:  -َأبِل َجْفٍؾ  َقتْؾِ  قِصَّ

 
ِ
ُؽََم »بََراُه، َفَؼاَل: َفَلْخ  ملسو هيلع هللا ىلصَفاْبتََدَراُه بَِسقَْػقِْفَؿا َحتَّك َقتَََلُه، ُثؿَّ اْكَصَرَفا إَلك َرُسقِل اهلل َأيُّ

، َقاَل َفـََظَر فِقِفَؿا، َفَؼاَل:  «َهْؾ َمَسْحُتََم َسْقَػْقُؽََم؟ َقَتَؾُف؟ َٓ  : َٓ َسَؾبِِف  ،«كََِلُكََم َقَتَؾفُ »َقا

ـِ الَجُؿقِح  ـِ َطْؿِرو ْب ُمتََّػٌؼ َطَؾْقِف.. لُِؿَعاِذ ْب
(2)

 

 نيئل واألحكام املستفادة من احلديثاملسا

ًٜب. ص:1ط َػأي١  َع٢ٓ ايٖػ

َؾب بػتح الؿفؿؾة والَلم. هق ما طىل الؿؼاتؾ مـ مؾبقس وغقره، والسَّ
(3)

 

ًَٜب٘؟ ص:2ط َػأي١  َٔ قتٌ ضد٬ َٔ املؿطنري، ؾٌٗ ٜػتشل َغ

يف  أما استحؼاق السؾب يف الجؿؾة فَل خَلف فقف، كؿا قال ابـ قدامة 

الؿغـل (13/63ولؽـ أهؾ الع ،):ؾؿ اشترصقا يف استحؼاق السؾب شروًصا 

أن يؽقن الؿؼتقل مـ الؿؼاتؾة الذيـ يجقز قتؾفؿ، فلما إن قتؾ امرأة،  األوي:

أو صبقًّا، أو شقًخا فاكقًا، أو ضعقًػا مفقـًا، وكحقهؿ مؿـ ٓ يؼاتؾ مل يستحؼ َسَؾبَف، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(. بـػس الؾػظ، فؼقل 44( )1753(، وهق يف مسؾؿ برقؿ )2719. أخرجف أبقداود )صشٝض (1)

 كره مـ مسؾؿ، واهلل أطؾؿ. الحافظ: )وأصؾف( فقف كظر، وكان إوىل ذ

 (. 1752(، ومسؾؿ )3141أخرجف البخاري ) (2)

(3) الػتح (3141.) 



 44  ؾتض ايع٬ّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 قال ابـ قدامة: ٓ كعؾؿ فقف خَلًفا. 

ـعة غقر ُمثخـ بالجراح: فنن كان مثخـًا أن يؽقن الؿؼتقل فقف م اهجاُي:

 بالجراح فؾقس لؼاتؾف شلء مـ سؾبف.

  هذا ققل أمحد، والشافعل، وحريز بـ طثؿان، ومؽحقل: ٕنَّ الـبل 

 قضك بسؾب أبل جفؾ لؿعاذ بـ طؿرو بـ الجؿقح، ومل يعط ابـ مسعقد شقئًا.

لما إذا أسره: أن يؼتؾف، أو يجرحف بجراح تجعؾف يف حؽؿ الؿؼتقل، ف اهجاهح:

 فَل يستحؼ بذلؽ حتك وإن قتؾف اْلمام.

يستحؼ السؾب بإسر إذا قتؾف اْلمام: ٕنَّ  وقال الؼاضل أبق يعىل الحـبظ:

إسر أصعب مـ مجرد الؼتؾ. وصحح ابـ قدامة طدم آستحؼاق، واستدل طىل 

 ُطؼبة، والـضر بـ الحارث، ومل يعط مـ ذلؽ بلسارى بدر، فؼد قتؾ الـبل 

 أسرهؿ أسَلهبؿ: وٕنَّ إحاديث القاردة بالسؾب فقفا التـصقص أكف لؾؼاتؾ.

أن يغرر بـػسف يف قتؾف، فلما إن رماه بسفؿ مـ صػ الؿسؾؿقـ، فؼتؾف:  اهسابع:

فَل سؾب لف، وإن محؾ مجاطة مـ الؿسؾؿقـ طىل واحد فؼتؾقه: فالسؾب يف الغـقؿة. 

 هذا مذهب أمحد، والشافعل.

 ،وداود، وابـ الؿـذر إىل أنَّ السؾب لؽؾ قاتؾ: لعؿقم الخبر،  وذهب أبق ثقر

، إٓ أن مل يتبقـ الؼاتؾ: فقعؿؾ بالؿذهب إول، إٓ أن تطقب انصحْحوهذا هق 

 أكػسفؿ يف أن يؽقن لؾؿشاركقـ يف قتؾف مجقًعا، واهلل أطؾؿ.
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ا، ثؿ زمقأن يؼتؾف والحرب قائؿة، سقاء مؼبًَل، أو مدبًرا، فلما إن اهن اخلاًظ: 

قتؾف: مل يستحؼ السؾب.
(1)

 

ُٜؿلللرتط يف اغلللتشكام ايػلللًب إٔ ٜكلللٍٛ ا َلللاّ: َلللٔ قتلللٌ      ص:3ط َػأي١ ٖلللٌ 

 قت٬ٟٝ ؾً٘ غًب٘؟

  مذهب الجؿفقر طدم اشتراط ذلؽ، بؾ يستحؼ الؼاتؾ السؾب، قال ذلؽ

اْلمام أم مل يؼؾ، وهق ققل إوزاطل، والؾقث، وأمحد، والشافعل، وإسحاق، 

 وأبل طبقد وغقرهؿ.

ديث طقف بـ مالؽ، وفقف: أنَّ الؼاتؾ أراد سؾبف مـ خالد، واستدلقا بح

قضك  فاستؽثره خالد ومل يعطف، فؼال لف طقف: أما طؾؿت أنَّ رسقل اهلل 

، فلمر خالًدا أن يعطقف سؾبف. بالسؾب لؾؼاتؾ. ثؿ ارتػعقا إىل رسقل اهلل 

 (.1753أخرجف مسؾؿ )

غزوة حـقـ، ثؿ أططاه  واستدلقا بحديث أبل قتادة يف قصة قتؾف الؿشرك يف

السؾب الـبل 
(2)

قال ذلؽ قبؾ الؿعركة، وكذا حديث  ، ومل يـؼؾ أنَّ الـبل 

 طبدالرمحـ بـ طقف الذي يف الباب.

  وقال مالؽ، وأبق حـقػة، وأمحد يف رواية، والثقري: ٓ يستحؼف إٓ أن يؼقل

لحرب: اْلمام ذلؽ. وطـد مالؽ أنَّ اْلمام ٓ يؼقل ذلؽ إٓ بعد اكؼضاء ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (12/162.)البقان (3142 )الػتح (13/66- )الؿغـلاكظر:  (1)

 (.1751(، ومسؾؿ )3142( )2111أخرجف البخاري ) (2)
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قال يقم حـقـ:  (، أنَّ الـبل 12236طـد أمحد ) واستدلقا بحديث أكس  

فؼتؾ أبق صؾحة طشريـ رجًَل، فلخذ أسَلهبؿ.  «مـ قتؾ كافًرا؛ فؾف سؾبف»

 وإسـاده صحقح.

، واهلل أطؾؿ.انقٌل األًل أقسب :ُ قهت
(1)

 

نِنَّ َأْحَؿَد فَ  :إَذا َثبََت َهَذا (13/72 :)الؿغـليف   قال ابـ قدامة 

َماِم. َّٓ بِنِْذِن اْْلِ َؾَب إ َٓ ُيْعِجُبـِل َأْن َيْلُخَذ السَّ . َقاَل:  َْوَزاِطلِّ ْٕ ـُ  َوُهَق َقْقُل ا َوَقاَل اْب

ُف بَِجْعِؾ الـَّبِلِّ ـالْ  َكَُّف اْستََحؼَّ
ِ
: َلُف أَْخُذُه بَِغقِْر إْذٍن: ٕ افِِعلُّ َٓ َلُف َذلَِؽ، وَ  ملسو هيلع هللا ىلصُؿـِْذِر، َوالشَّ

َٓ ُيْعَطاُه. ـُ إْن َأْضَفَرُه َطَؾقِْف أَْن  َأكَُّف فِْعٌؾ ُمْجتََفٌد فِقِف، َفَؾْؿ َيـُْػْذ  :َوَوْجُف َقْقِل أَْحَؿدَ  َيْلَم

َماِم َكَلْخِذ َسْفِؿِف. َّٓ بِنِْذِن اْْلِ ـْ َأْحَؿَد َطَؾك َسبِقِؾ  َأْمُرُه فِقِف إ
َوَيْحتَِؿُؾ َأْن َيُؽقَن َهَذا مِ

 
ِ
يَجاِب  :ْستِْحبَاِب آ َٓ َطَؾك َسبِقِؾ اْْلِ ـْ اْلِخََلِف، 

َفَعَؾك َهَذا إْن أََخَذُه  ،لِقَْخُرَج مِ

 ه.اقَؾَة َوَلُف َما َأَخَذهُ َتَرَك اْلَػِض  :بَِغقِْر إْذنٍ 

ُٖؼ ايٖػًب؟ ص:4ط َػأي١ َُٜد  ٌٖ 

  :مـ أهؾ العؾؿ مـ قال: يخؿس السؾب. وهق ققل إوزاطل، ومؽحقل

 .[41]إكػال:﴾پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿لعؿقم أية: 

 .وقال إسحاق: يخؿسف إذا استؽثره 

  وطـ مالؽ رواية أنَّ اْلمام يخقر بقـ أن يخؿسف، أو يدفعف لصاحبف

 تخؿقس. بدون

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (3/319.)زاد الؿسقر (12/161) البقان (3141 )الػتح (13/71- )الؿغـلاكظر:  (1)
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   وذهب الجؿفقر إىل أكف ٓ يخؿس: ٕنَّ الـبل  مل ُيـَؼؾ طـف تخؿقس

ؾب كؿا يف إحاديث الؿتؼدمة، بؾ صرح بعض الصحابة بذلؽ، فػ ســ ل السَّ

 (، مـ حديث طقف بـ مالؽ، وخالد بـ القلقد أنَّ الـبل 2721) أبل داود

مل يخؿس السؾب. وإسـاده حسـ، وهذا ققل أمحد، والشافعل، ومالؽ، وابـ 

.انصحْح وهقوهق اختقار البخاري، الؿـذر، وابـ جرير وغقرهؿ، 
(1)

 

َؾُب ُيخَرُج مـ أصؾ الغـقؿة طـد الجؿفقر، وخ تيبُٔ: الػ مالؽ فؼال: السَّ

.ًانصحْح قٌل اجلًيٌزمـ مخس الخؿس. 
(2)

 

ًٜب؟ ص:5ط َػأي١  إشا اؾرتى اثٓإ أٚ ث٬ث١ يف ايكتٌ; ؾًُٔ ايٖػ

إن كان أحدمها قد أثخـ يف الجرح، أو سبؼ بالطعـ بؿا يقجب قتؾف طادة: 

ففق أحؼ بالسؾب، وطؾقف ُحؿؾ حديث طبدالرمحـ بـ طقف يف قضاء رسقل اهلل 

 بـ طؿرو بـ الجؿقح. بسؾب أبل جفؾ لؿعاذ 

، وهق ققل الؼاضل، انصحْحوإن كان كَلمها قتؾف: فقشتركان يف السؾب طىل 

قل أبل ثقر، وداود، وابـ الؿـذر.وأبل الخطاب، وهق مؼتضك ق
(3)

 

 ا٭ؾٝا٤ اييت تسخٌ يف ايػًب. ص:6ط َػأي١

يدخؾ يف السؾب كؾ ما كان ٓبًسا لف مـ الثقاب، وكذا الؿـطؼة، والؿغػر، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (13/69.)الؿغـل (3141 )الػتحاكظر:  (1)

(2) الؿغـل (13/71.) 

  (13/68.)الؿغـل (3141 )الػتحاكظر:  (3)
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 فقف السَلح مـ السقػ، والرمح، والسؽقـ، وكذلؽ الدابة. والبقضة، ويدخؾ 

 .وطىل ذلؽ الجؿفقر، مـفؿ: أمحد، والشافعل، وإوزاطل وغقرهؿ 

 ويدخؾ يف السؾب الحظ الذي يتحىل بف: ٕكف مؾبقس لف.

 ،وخالػ الشافعل يف ققل لف، فؼال: ٓ يدخؾ: ٕكف ٓ يحتاج إلقف يف الحرب 

أطؾؿ.، واهلل ًانقٌل األًل أقسب
(1)

 

 املاٍ ايصٟ يف طبب٦٘، أٚ عٝبت٘، ٌٖ ٜسخٌ يف ايػًب؟ ص:7ط َػأي١

ا الْ  (13/72 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة َؿاُل الَِّذي َمَعُف فِل كؿراكف ـَفَلمَّ

ـْ الْ 
َكَُّف َلقَْس مِ

ِ
ـُ بِِف فِل اْلَحْرِب، ـَوَخِريَطتِِف، َفَؾقَْس بَِسَؾٍب: ٕ ا َيْستَِعق َٓ مِؿَّ َؿْؾبُقِس، َو

ـْ َسَؾبِِف.
ـْ َمالِِف َلقَْس مِ

َوبَِفَذا َقاَل  َوَكَذلَِؽ َرْحُؾُف َوَأَثاُثُف، َوَما َلقَْسْت َيُدُه َطَؾقِْف مِ

افِِعلُّ  ، َوَمْؽُحقٌل، َوالشَّ َْوَزاِطلُّ ْٕ  ه.اا

كؾ ما كان معف يف رحؾف، أو خقؾف أو ثقابف ففق مـ  ُ :قال أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل نو

ئٍذ: فؾقس مـ السؾب، واهلل أطؾؿ.يؽـ تحت يده حقـالسؾب، وما مل 
(2)

 

 ٌٖ ٜسخٌ يف ايػًب ايساب١ إٕ مل ٜهٔ ضانّبا عًٝٗا؟ ص:8ط َػأي١

إن كان الؼتؾ هق الذي استـزلف مـ دابتف، أو صرطف مـفا: فقستحؼفا، وإن كان 

 مؿسًؽا بعـان دابتف، فؼتؾف، فػقف روايتان طـ أمحد.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (12/163.)البقان (13/72-73 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (12/163.)البقانواكظر:  (2)
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  لحديث سؾؿة بـ نصحْحاومذهب الشافعل أهنا مـ السؾب، وهذا هق :

 وكان معف مجؾ. «لف سؾبف أمجع»: الصحقحقـإكقع يف 

  واختار الِخرقل، والخَلل أهنا لقست مـ السؾب: ٕهنا اشبفت ما لق كاكت

طـد غَلمف.
(1)

 

ّٜا؟ ص:9ط َػأي١ ُ٘ عاض ََٚتِطٝن ًُٞب ايهاؾِط،   َغ

  أجاز ذلؽ أمحد، وإوزاطل: لؼقلف :«لف سؾبف أمجع». 

  ،ًىرا انقٌل وابـ الؿـذر: لؿا فقف مـ كشػ طقراهتؿ، وكره ذلؽ الثقري

.ؿ، أطـل أن يجعؾ طؾقفؿ ما يغطل طقراهتأظيس
(2)

 

 َٔ اٖزع٢ قتٌ ناؾٍط ٜٚطٜس غًب٘، ؾعًٝ٘ ايب١ٓٝ. ص:11ط َػأي١

حديث أبل -(: ققلف يف هذا الحديث 3142) الػتحيف   قال احلافظ

َٓ ُيْؼبَُؾ، َوِسقَاُق َأبِل َقتَاَدَة َيْشَفُد َمْػُفقُمُف َأكَُّف إَِذا َلْؿ َتؽُ  «لف طؾقف بقـة» -قتادة ـْ َلُف َبقِّـٌَة 

َْوَزاِطلِّ ُيْؼبَُؾ َقْقُلُف بَِغقِْر َبقِّـَةٍ  ْٕ ـْ ا َنَّ الـَّبِلَّ  :لَِذلَِؽ، َوَط
ِ
َبِل َقتَاَدَة بَِغقِْر  ملسو هيلع هللا ىلصٕ

ِ
َأْطَطاُه ٕ

ُف َوَقَع فِل  :َبقِّـٍَة. َوفِقِف َكَظرٌ  َكَّ
ِ
ْٕلَقاقِِديِّ َمَغاِزي ا  َبِل

ِ
ـَ َخْقلِلٍّ َشِفَد ٕ َأنَّ َأْوَس ْب

َٓ َيِصحَّ  َطؾَِؿ َأكَُّف اْلَؼاتُِؾ بَِطِريٍؼ  ملسو هيلع هللا ىلصَفقُْحَؿُؾ َطَؾك أَنَّ الـَّبِلَّ  :َقتَاَدَة، َوَطَؾك َتْؼِديِر َأْن 

ـْ الطُُّرِق 
 .مِ

ـْ َأْكثَِر اْلُػَؼَفاِء أَنَّ  قال: ـُ َططِقََّة َط  ه.اَشاِهٌد َواِحٌد ُيْؽتََػك بِفِ اْلبَقِّـََة ُهـَا َوَكَؼَؾ اِْب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (12/163.)البقان (13/74 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (13/75.)الؿغـلاكظر:  (2)



 51  ؾتض ايع٬ّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
ـْ َمْؽُحقٍل  (7551) َطَؾك َأْهِؾ الطَّائِػ.  َكَصَب الَؿـَْجـِقَؼ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ الـَّبِلَّ  :َوَط

.، َوِرَجاُلُف ثَِؼاٌت الَؿَراِسقؾِ َأْخَرَجُف َأُبقَداُود فِل 
(1)

 

ـْ َطؾِلٍّ  (7557) .َوَوَصَؾُف الُعَؼقْؾِلُّ بِنِْسـَادٍ َضِعقٍػ َط
(2)

 

 نياملسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 ذبطٜل ايعسٚ. ص:1ط َػأي١

 أما العدو إذا ُقِدر طؾقف: فَل يجقز تحريؼف بالـار.

ا اْلَعُدوُّ إَذا ُقِدَر َطَؾقْفِ  (13/139 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة َفََل  :َأمَّ

يُؼ ، ُجقُز َتْحِريُؼُف بِالـَّاِر، بَِغقِْر ِخََلٍف َكْعَؾُؿفُ يَ  دِّ َيْلُمُر  َوَقْد َكاَن َأُبق َبْؽٍر الصِّ

ةِ بِالـَّارِ  دَّ ـُ اْلَقلِقِد بَِلْمِرهِ . بِتَْحِريِؼ َأْهِؾ الرِّ َوَفَعَؾ َذلَِؽ َخالُِد ْب
(3)

ا اْلقَْقَم َفََل َأْطَؾُؿ  ، َفَلمَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، وهق ضعقػ: لؽقكف مرسًَل. 335. أخرجف أبقداود )ضعٝـ (1)

مـ وجف آخر، ويف إسـاده طبداهلل بـ  (2/244 ،)الضعػاء. أخرجف العؼقظ يف كتابف ضعٝـ د٘سا (2)

خراش بـ حقشب وهق شديد الضعػ. قال البخاري: مـؽر الحديث. وقال أبقحاتؿ: ذاهب 

 . الؿقزان. وقال أبقزرطة: لقس بشلء كؿا يف الحديث

 -أطـل مـ صريؼ مؽحقل-يشعر بلكف مـ كػس القجف السابؼ  ققل الحافظ: )ووصؾف( تيبُٔ:

 وقد بقـا أكف مـ وجف آخر. 

(، طـ 3/265) تاريخف(، والطبري يف 8/178) الؽبرىأخرجف البقفؼل يف . ضعٝـ (3)

 بؽر. وصؾحة مجفقل حال ومل يدرك أبا بـ أبل بؽر طـ أبل بؽر.بـ طبد اهلل بـ طبد الرمحـ  صؾحة

( قال: وقال أبق يقسػ: حدثـا محؿد بـ 13/239معؾًؼا ) الؿعرفةوأخرجف البقفؼل يف 

إسحاق، طـ يزيد بـ طبد اهلل بـ قسقط، طـ أبل بؽر، وفقف: أن أبا بؽر أمر خالد بـ القلقد أكف أيؿا 

ومحؿد بـ إسحاق مدلس  كا: فشـ طؾقفؿ الغارة، واقتؾ وحرق.دار غشقتفا فؾؿ تسؿع فقفا أذا

 ، والسـد معؾؼ معضؾ.  وقد طـعـ، ويزيد بـ طبد اهلل مل يدرك أبا بؽر
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ـَ الـَّ    هااِس ِخََلًفا.فِقِف َبقْ

 .«بالـار إٓ ربُّ الـار ٓ يعذب»واستدلقا طىل طدم الجقاز بحديث: 

ا َرْمقُُفْؿ َقبَْؾ َأْخِذِهْؿ بِالـَّارِ :  قال ابً قدامة ـَ َأْخُذُهْؿ  :َفَلمَّ َفنِْن َأْمَؽ

َكَُّفْؿ فِل َمْعـَك الْ  :بُِدوكَِفا
ِ
ا ِطـَْد اْلَعْجِز َطـُْفْؿ َؿْؼُدوِر طَ ـَلْؿ َيُجْز َرْمقُُفْؿ بَِفا: ٕ َؾقِْف، َوَأمَّ

. بَِغقِْرَها، َفَجائٌِز فِل َقْقِل َأْكثَِر َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ. افِِعلُّ ، َوالشَّ َْوَزاِطلُّ ْٕ ، َوا  َوبِِف َقاَل الثَّْقِريُّ

ـِ ُطثَْؿاَن َأنَّ  ـِ َطْؿٍرو، َوَحِريِز ْب ـْ َصْػَقاِن ْب ـَ ُأَمقََّة  َوَرَوى َسِعقٌد بِنِْسـَادِِه َط ُجـَاَدَة ْب

، َوَطبَْد اهلل َْزدِيَّ ْٕ ـَ َققٍْس اْلَػَزاِرّي، ا ـْ َبْعَدُهؿْ  ْب ، َوَم ـِ  اْلبَْحَرْي
ةِ َٓ ـْ ُو

 ،َوَغقَْرُهَؿا مِ

ِء، َوهَ  َٓ ِء لَِفُم َٓ ُققَكُفْؿ، َهُم وِم َوَغقِْرِهْؿ بِالـَّاِر، َوُيَحرِّ ـْ الرُّ
ِء َكاُكقا َيْرُمقَن اْلَعُدوَّ مِ َٓ ُم

ِء. َٓ ـَ َققٍْس: َلْؿ َيُزْل َأمْ  هللَقاَل َطبَْد ا لَِفُم ـَ َطَؾك َذلَِؽ ـُر الْ ْب  ه.اُؿْسؾِِؿق

 تػطٜل ايهؿاض. ص:2ط َػأي١

َوَكَذلَِؽ اْلُحْؽُؿ فِل َفتِْح  (13/139 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة

ـَ َذلَِؽ إْتََلَف  َلْؿ َيُجْز، :هِ لُِقْغِرَقُفْؿ، إْن ُقِدَر َطَؾقِْفْؿ بَِغقْرِ  :اْلُبثُقِق َطَؾقِْفؿْ  إَذا َتَضؿَّ

َّٓ بِفِ  ـَ َيْحُرُم إْتََلُفُفْؿ َقْصًدا، َوإِْن َلْؿ ُيْؼَدْر َطَؾقِْفْؿ إ ِذي ِة، الَّ يَّ رِّ َجاَز، َكَؿا  :الـَِّساِء َوالذُّ

ـُ لَِذلَِؽ ـبَقَاُت الْ َيُجقُز الْ   ه.اُؿتََضؿِّ

 جيٛظ قتاهلِ؟إشا ترتؽ ايهؿاض بأْاؽ َػًُري، ؾٌٗ  ص:3ط َػأي١

 (28/546 :)مجؿقع الػتاوىكؿا يف   قال شيخ اإلصالو ابً تينية

وقد اتػؼ العؾؿاء طىل أنَّ جقش الؽػار إذا تترسقا بؿـ طـدهؿ مـ أسرى 
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الؿسؾؿقـ، وخقػ طىل الؿسؾؿقـ الضرر إذا مل يؼاتؾقا: فنهنؿ ُيَؼاَتُؾقن، وإن أفضك  

وإن مل يخػ طىل الؿسؾؿقـ فػل جقاز  ذلؽ إىل قتؾ الؿسؾؿقـ الذيـ تترسقا هبؿ،

 هالؼتال الؿػضل إىل قتؾ همٓء الؿسؾؿقـ ققٓن مشفقران.ا

  :ذهب أمحد يف رواية، وإوزاطل، والؾقث إىل طدم جقاز قتالفؿ: لؼقلف تعاىل

  ڇڇ  ڇ   ڇ چ چ چ چ ڃ  ڃ  ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿

 .[25]الػتح: ﴾ک ک     ک ڑ  ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ   ڍ

 وأمحد يف رواية إىل الجقاز، وهق اختقار الؼاضل أبل يعىل وذهب الشافعل ،

حتك ٓ يمدي ذلؽ إىل ترك جفاد الؽػار، وذلؽ إذا كاكت الحرب قائؿة.
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (13/141.)الؿغـلواكظر:  (1)
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ـْ َأَكٍس  (7555) ةَ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ  َوَط ا َكَزَطُف َوَطَؾك َرْأِسِف الِؿْغَػُر، َفؾَ  َدَخَؾ َمؽَّ ؿَّ

ـُ َخَطٍؾ ُمتََعؾٌِّؼ بَِلْستَاِر الَؽْعبَِة، َفَؼاَل:  :َفَؼاَل  ،َجاَءُه َرُجٌؾ  . ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.«اْقُتُؾقهُ »اْب
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلدي 

ايكصاص يف اسبطّ، ٚإقا١َ اسبسٚز، َٚٔ د٢ٓ خاضز اسبطّ، ثِ  ص:1ط َػأي١

 زبأ إيٝ٘؟

وإكَم ُأِحؾَّت لل »(: 722]كتاب الحج[ طـد حديث ) اكظر هذه الؿسللة يف

 .«ساطًة مـ هنار

 ٌٖ ٝؾٔتشت َه١ٝ ُصًّشا، أّ ع٠ٛٓ؟ ص:2ط َػأي١

 .ذهب مجفقر العؾؿاء إىل أنَّ مؽة ُفتحت طـقة 

 الذي يف الباب، فؼد دخؾ الـبل  واستدلقا طىل ذلؽ بحديث أكس 

ؿ الجقش طىل مقؿـة، ومقسرة، و قؾب، كشلن ٓبًسا أداة الحرب، وكذلؽ قسَّ

 الغزوات.

 .«وإكَم ُأِحؾَّت لل ساطًة مـ هنار »واستدلقا بحديث: 

أترون إلك أوباش قريش، احصدوهؿ حصًدا »لْلكصار:  واستدلقا بؼقلف 

مـ دخؾ دار أبل سػقان؛ ففق آمـ، ومـ أغؾؼ »، وقال: «حتك تقافقين طؾك الصػا

( طـ 1781ؿ برقؿ )، أخرجف مسؾ«بابف؛ ففق آمـ، ومـ ألؼك السَلح؛ ففق آمـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1357(، ومسؾؿ )1846أخرجف البخاري ) (1)
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 .أبل هريرة  

وأيًضا فنن خالد بـ القلقد قاتؾ طـد دخقلف، وقتؾ مجاطًة مـفؿ.
(1)

 

  وذهب الشافعل، وأمحد يف رواية إىل أهنا فتحت صؾًحا: ٕنَّ رسقل اهلل 

مل يؼسؿفا بقـ الغاكؿقـ كؿا قسؿ خقبر، ولق ُفتِحت طـقة: لؿؾؽفا الغاكؿقن 

 حؼ هبا مـ أهؾفا، وجاز إخراجفؿ مـفا.برباطفا، ودورها، وكاكقا أ

طـ ذلؽ بلنَّ إرض ٓ تجري مجرى الغـائؿ، بؾ  وأجاب ابـ الؼقؿ 

اْلمام مخقر بقـ قسؿتفا بقـ الغاكؿقـ، أو وقػفا طىل مجقع الؿسؾؿقـ، أو قسؿة 

 البعض ووقػ البعض طىل حسب الؿصؾحة.

َؿ أرض قريظة، قد فعؾ إقسام الثَلثة: فنكف َقَس  ورسقل اهلل  قال:

والـضقر، وترك قسؿة مؽة، وقسؿ بعض خقبر، وترك بعضفا: لؿا يـقبف مـ 

 همصالح الؿسؾؿقـ.ا

َـّ طىل أهؾفا وترك لفؿ دورهؿ،  ويحتؿؾ أن يؽقن رسقل اهلل  :ُ قهت َم

وأمقالفؿ، هذا ويـبغل أن ٓ يغػؾ طـ كقن أكثر أهؾ مؽة أسؾؿقا يف ذلؽ الققت: 

التقفقؼ.فعصؿت أمقالفؿ، وباهلل 
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (4281.)صحقح البخارياكظر  (1)

  (3446.)كقؾ إوصار (3/429- ،)زاد الؿعاداكظر:  (2)
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ـِ ُجبَقٍْر  (7551) ـْ َسِعقِد ْب   َوَط

ِ
. َصبًْرا َقتََؾ َيْقَم َبْدٍر َثََلَثةً  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهلل

، َوِرَجاُلُف ثَِؼاٌت.الَؿَراِسقؾِ َأْخَرَجُف َأُبقَداُود فِل 
(1)

 

ـْ ِطْؿَرانَ  (7551) ـٍ  َوَط ـِ ُحَصقْ  ْب
ِ
ـِ  ملسو هيلع هللا ىلص: َأنَّ َرُسقَل اهلل ـَ  َفَدى َرُجَؾقْ

مِ

َحفُ  ، َوَصحَّ ـَ بَِرُجٍؾ ُمْشِرٍك. َأْخَرَجُف التِّْرمِِذيُّ الُؿْسؾِِؿق
(2)

، َوَأْصُؾُف ِطـَْد ُمْسؾٍِؿ.
(3)

 

ـِ الَعقَْؾَة  (7552) ـْ َصْخِر ْب  إنَّ الَؼْقَم إَذا َأْسَؾُؿقا»َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ  َوَط

ُؼقَن.«َأْحَرُزوا دَِماَءُهْؿ َوَأْمَقاَلُفؿْ  . َأْخَرَجُف َأُبقَداُود، َوِرَجاُلُف ُمَقثَّ
(4)

 

ـِ ُمْطِعٍؿ  (7553) ـْ ُجبَقِْر ْب َلْق َكاَن »َأَساَرى َبْدر:  َقاَل فِل ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ  َوَط

ـُ َطِديٍّ َحقًّا ـَك َلَتَرْكتفْؿ َلفُ  الُؿْطِعُؿ بْ ِء الـَّْت َٓ َؿـِل فِل َهُم .«ُثؿَّ َكؾَّ . َرَواُه الُبَخاِريُّ
(5)

 

ـْ َأبِل َسِعقٍد الُخْدِريِّ  (7554) َـّ َأْزَواٌج،  َسَباَيا َيْقَم َأْوَصاسٍ َقاَل: َأَصْبـَا  َوَط َلُف

ُجقا،   [24الـساء:] ﴾پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿: َفَلْكَزَل اهلُل َتَعاَلكَفَتَحرَّ

َأْخَرَجُف ُمْسِؾٌؿ.. أَيةَ 
(6)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، وهق ضعقػ: لؽقكف مرسًَل. 337) الؿراسقؾ. أخرجف أبقداود يف ضعٝـ (1)

حدثـا ابـ أبل طؿر، قال: حدثـا سػقان، قال: حدثـا أيقب، ( 1568. أخرجف الترمذي )صشٝض (2)

 بف، وهذا إسـاٌد صحقح رجالف ثؼات، وطؿ أبل طـ أبل قَلبة، طـ طؿف، طـ طؿران بـ حصقـ

 قَلبة، هق أبق الؿفؾب الجرمل. 

، مـ كػس القجف، فؾػظ الترمذي مختصر. 1641أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (3) ًٓ  (. مطق

(، مـ صريؼ طثؿان بـ أبل حازم بـ صخر بـ العقؾة، طـ أبقف، 3167. أخرجف أبقداود )ضعٝـ (4)

 طـ جده، وطثؿان وأبقه مجفقٓن، فالحديث ضعقػ. 

 (. 3139أخرجف البخاري برقؿ ) (5)

 (. 1456أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (6)
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 حادي املسائل واألحكام املستفادة من األ

ُٜ ص:1ط َػأي١  صَٓع ب٘؟أغري ايهؿاض َا 

  :مجفقر العؾؿاء طىل أنَّ اْلمام يتخقَّر فقف بإصؾح لؾؿسؾؿقـ، بقـ أربعة أمقر

ِـّ طؾقف: ٕنَّ هذه إمقر كؾفا فعؾفا رسقل اهلل  قتؾف، أو استرقاقف، أو فدائف، أو الؿ

 ،فؼد قتؾ بـل ُقريظة، وقتؾ طؼبة بـ أبل معقط، والـضر بـ الحارث يف بدر ،

َـّ طىل وآخريـ، واسترقَّ  مجاطًة يف كثقر مـ غزواتف، وفدى إسارى يقم بدر، وَم

 ﴾ک ک ک ک ڑ﴿أبل العاص بـ الربقع، وثؿامة بـ أثال، وقد قال تعاىل: 

 .[4]محؿد:

  :ھ﴿وذهب أبق حـقػة إىل وجقب الؼتؾ، أو آسترقاق: لؼقلف تعاىل 

 ، وزاد مالؽ: أو يػادي.[5]التقبة:﴾ے ے ھ

 ِـّ روا يتان: إحدامها: بعدم الجقاز: ٕكف لقس فقف مصؾحة وطـ مالؽ يف الَؿ

 لؾؿسؾؿقـ. والثاكقة: الجقاز، كؼقل الجؿفقر.

، واهلل أطؾؿ.انصحْح قٌل اجلًيٌزً
(1)

 

 ايٓػا٤ ٚايصبٝإ. ص:2ط َػأي١

ذكر الػؼفاء أنَّ مـ ُسبَِل مـ الـساء والصبقان صار رققًؼا بالسبل، وكصَّ اْلمام 

 سؾؿقـ، وٓ يجقز فداؤهـ بالؿال.أمحد أكف يجقز فداء الـساء بلسارى الؿ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .سبؾ السَلم (13/44- )الؿغـلاكظر:  (1)



َٗأز  57  ٔنَتاُب اٞئذ

ويدل طىل جقاز فداء الـساء بلسارى الؿسؾؿقـ حديث سؾؿة بـ  :ُ قهت 

بعث بامرأةٍ مـ أهؾ  (، أن الـبل 1755) صحقح مسؾؿ، يف إكقع 

الشرك كاكت أسرت، بعث هبا إىل أهؾ مؽة، فػدى هبا كاًسا مـ الؿسؾؿقـ كاكقا 

ُأِسروا بؿؽة.
(1)

 

 ري؟إشا أغًِ ا٭غ ص:3ط َػأي١

أما إسَلم الؽافر قبؾ أسره: فنكف يـػعف بخَلصف مـ الرق، وٓ سبقؾ طؾقف، وٓ 

 يجقز أسره.

  وأما إذا أسؾؿ بعد أسره: فنكف يصقر رققًؼا، ويزول التخققر بقـ إربعة إمقر

 يف مذهب أمحد، وققل لؾشافعل.

 ان وطـ الشافعل ققٌل أكف يزول الؼتؾ، ويتخقر الثَلث الباققة: لحديث طؿر

فادى رجؾقـ مسؾؿقـ برجؾ مشرك، وكان هذا  بـ حصقـ أنَّ الـبل ا

 (.1641الؿشرك قد قال: إين مسؾؿ. أخرجف مسؾؿ )

  وطـ بعض الحـابؾة جقاز الؿـ مع آسترقاق: ٕكف إذا جاز الؿـ طىل إسقر

 .الؿشرك: فعىل إسقر الؿسؾؿ مـ باب أوىل

ىل أنَّ الرجؾ مل يصدق يف وهذا الؼقل جقد، وحديث طؿران محؿقل إما ط

بحقث إكف ٓ يتضرر  :رأى مـف ققة وصدًقا إسَلمف، أو يحؿؾ طىل أنَّ الـبل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (13/44 ،51.)الؿغـلاكظر:  (1)



 58  ؾتض ايع٬ّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
لرجقع إىل الؿسؾؿقـ، واهلل أطؾؿ.بالرجقع إىل ققمف، ويؿؽـف ا

(1)
 

 إٕ غأٍ ا٭غاض٣ َٔ أٌٖ ايهتاب ربًٝتِٗ َكابٌ زؾع ازبع١ٜ؟ ص:4ط َػأي١

 وذراريفؿ: ٕهنؿ صاروا قال مجاطٌة مـ الػؼفاء: ٓ يجقز ذلؽ يف كسائفؿ ،

غـقؿة بالسبل، وأما الرجال: فقجقز ذلؽ فقفؿ يف مذهب أمحد، وٓ يزول 

 .انصحْحهق  ًدـًيرىة أح ،التخققر الثابت فقفؿ

 .وقال أصحاب الشافعل: يحرم قتؾفؿ كؿا لق أسؾؿقا 

وُأجقب بلكف بدل ٓ تؾزم اْلجابة إلقف: فؾؿ يحرم قتؾفؿ كعبدة إوثان.
(2)

 

س، ثؿ يؼسؿ بَل  تيبُٔ: الرققؼ والؿال اْلـُؿْػَدى بف سبقؾف سبقؾ الغـؿقة، ُيخؿَّ

خَلف.
(3)

 

 بٝع ايطقٝل ايهاؾط َٔ ايهؿاض. ص:5ط َػأي١

  مـع مـ ذلؽ الحسـ، وأمحد: ٕنَّ بؼاءه بقـ الؿسؾؿقـ يعرضف ضاهًرا

 لإلسَلم.

  وأجاز ذلؽ الشافعل، وأبق حـقػة: ٕكف كافر، وإصؾ يف البقع الجقاز: مامل

، واهلل أطؾؿ.ًىرا انقٌل أظيسؿ، دلقؾ بالتحرييلت 
(4)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (13/47.)الؿغـلاكظر:  (1)

  (13/48-.)الؿغـلاكظر:  (2)

  (13/49.)الؿغـلاكظر:  (3)

  (13/51.)الؿغـلاكظر:  (4)



َٗأز  59  ٔنَتاُب اٞئذ

 َٔ أغط أغرّيا، ؾٌٗ ي٘ قتً٘ بٓؿػ٘؟ ص:6ط َػأي١ 

ذكر أهؾ العؾؿ أكف لقس لف قتؾف بـػسف: إٓ أن يخشك مـف، أو يؿتـع مـ آكؼقاد 

لف، أو ما أشبف ذلؽ، وإٓ فقرفعف إىل اْلمام والؼائد، ويتخقر فقف بؿا يراه مصؾحة 

لإلسَلم والؿسؾؿقـ.
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (13/51.)الؿغـلاكظر:  (1)



 61  ؾتض ايع٬ّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
ـِ ُطَؿَر  (7555) ـِ اْب   :َقاَل  َوَط

ِ
ًة َوَأَكا فِقِفؿْ  ملسو هيلع هللا ىلصَبَعَث َرُسقُل اهلل ، قِبََؾ َسِريَّ

. ا َبِعقًراُؾقا َبِعقرً اْثـَْل َطَشَر َبِعقًرا، َوُكػِّ  َكْجٍد، َفَغـُِؿقا إبًَِل َكثِقَرًة، َفَؽاَكْت ُسْفَؿاُكُفؿُ 

ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.
(1)

 

  َوَطـُْف  (7556)
ِ
اِجِؾ  َيْقَم َخقْبََر لِْؾَػَرسِ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقَسَؿ َرُسقُل اهلل ـِ َولِؾرَّ َسْفَؿقْ

.َسْفًؿا. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف، َوالؾَّْػُظ لِْؾُبَخاِريِّ 
(2)

 

ـِ لَِػَرِسِف، َوَسْفًؿا َلُف.وَ  َبِل َداُود: َأْسَفَؿ لَِرُجٍؾ َولَِػَرِسِف َثََلَثَة َأْسُفٍؿ: َسْفَؿقْ
ِ
ٕ

(3)
 

ـِ َيِزيَد  (7561) ـِ ْب ـْ َمْع   َوَط
ِ
َّٓ »َيُؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َسِؿْعت َرُسقَل اهلل َٓ َكَػَؾ إ

.«بَْعَد الُخُؿسِ  َحُف الطََّحاِويُّ . َرَواُه َأْحَؿُد َوَأُبقَداُود، َوَصحَّ
(4)

 

ـِ َمْسَؾَؿَة  (7567) ـْ َحبِقِب ْب   َوَط
ِ
بُ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َشِفْدت َرُسقَل اهلل َؾ الرُّ فِل  عَ َكػَّ

ْجَعِة. َروَ  ـُ ِحبَّاَن البَْدَأةِ، َوالثُُّؾَث فِل الرَّ  َواْب
ـُ الَجاُرودِ َحُف اْب اُه َأُبقَداُود، َوَصحَّ

َوالَحاكُِؿ.
(5)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1749(، ومسؾؿ )3134أخرجف البخاري ) (1)

 (. 1762(، ومسؾؿ )4228أخرجف البخاري ) (2)

حدثـا أمحد بـ حـبؾ، حدثـا أبق معاوية، حدثـا طبقد اهلل، طـ ( 2733. أخرجف أبقداود )صشٝض (3)

 بف. وهذا إسـاد صحقح، رجالف رجال الشقخقـ. كافع، طـ ابـ طؿر

مـ صرق  (3/242)(، والطحاوي 2754( )2753بقداود )(، وأ3/471. رواه أمحد )صشٝض (4)

وإسـاده صحقح، رجالف ، ، طـ معـ بـ يزيد بفطاصؿ بـ كؾقب، قال: حدثـل أبق الجقيريةطـ 

 . وأبق الجقيرية: هق حطان بـ خػاف الجرمل ثؼات، 

(، والحاكؿ 4835وابـ حبان )(، 1179)(، وابـ الجارود 2751. أخرجف أبقداود )صشٝض (5)

 ( مـ صرق إىل مؽحقل، طـ حبقب بـ مسؾؿة بف، وإسـاده صحقح. 2/133)



َٗأز  61  ٔنَتاُب اٞئذ

 
ـِ ُطَؿَر  (7565) ـِ اْب   َوَط

ِ
ُؾ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َكاَن َرُسقُل اهلل ـَ  ُيـَػِّ

ـْ َيبَْعُث مِ َبْعَض َم

ًة، ِسَقى َْكُػِسِفْؿ َخاصَّ
ِ
َراَيا ٕ ِة الَجقِْش. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف. السَّ قِْسَؿِة َطامَّ

(1)
 

 املسائل واألحكام املستفادة من األحادي 

 ملخقذة مـ الُغـْؿ، وهق الربح والػضؾ. الغئنة:

 ما يـالف الرجؾ، أو الجؿاطة بسعل، ومـف ققل الشاطر: ٍّٕ يف اللغة:

ـــــُت ْم أفـــــاق حتـــــك ْف  وقـــــد َصقَّ

 

 رضــــقت مـــــ الغـقؿــــة باإليــــاب 

والؿؼصقد بف هفـا: هق مال الؽػار الذي يظػر بف الؿسؾؿقن طىل وجف الغؾبة  

 والؼفر.

 املػتشل يًػ١ُٝٓ. ص:1ط َػأي١

 يستحؼ الغـقؿة كؾ مـ شفد الققعة، ثبت ذلؽ طـ طؿر بـ الخطاب 

(، وٓ ُيعؾؿ يف ذلؽ خَلف.9/51) ســ البقفؼلكؿا يف 
(2)

 

 َا ٜػتشك٘ ايطادٌ ٚايؿاضؽ. ص:2ط َػأي١

اجؾ فقستحؼ س  فًؿا بَل خَلف.أما الرَّ

  وأما الػارس فقستحؼ ثَلثة أسفؿ طـد الجؿفقر: لحديث ابـ طؿر 

الذي يف الباب، ٓسقؿا برواية أبل داود، وهق ققل مالؽ، والشافعل، وأمحد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 41( )1751(، ومسؾؿ )3135أخرجف البخاري ) (1)

  (12/211-211.)البقان (13/84 )الؿغـلاكظر:  (2)



 62  ؾتض ايع٬ّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
 .انصحْح وهقوغقرهؿ، 

  وقال أبق حـقػة: يستحؼ سفؿقـ فؼط. واستدل طىل ذلؽ بلدلة غقر صريحة

يف ذلؽ، وبعضفا ضعقػة.
(1)

 

ذهب أبق حـقػة إىل أنَّ آطتبار بدخقل الحرب: فنن دخؾ فارًسا: فؾف  ُ:تيبٔ

سفؿ فارس، وإن كػؼ فرُسف قبؾ الؼتال، وإن دخؾ راجًَل: فؾف سفؿ الراجؾ، وإن 

استػاد فرًسا فؼاتؾ طؾقف. وخالػف الجؿفقر فؼالقا: كؾ مـ شفد الققعة طىل حالة 

ـقؿة لؿـ شفد الققعة.يعطك طؾقفا. واستدلقا بلثر طؿر الؿتؼدم: الغ
(2)

 

ٓ فرق طـد الجؿفقر بقـ الػرس العربل، والبرذون، والفجقـ،  :آخس تيبُٔ

عدم وجقد دلقؾ صحقح يػرق بقـفؿا.: لانصحْح وهق
(3)

 

َِٗ يًطدٌ بأنجط َٔ ؾطؽ؟ ص:3ط َػأي١ ُِٜػ  ٌٖ 

  الجؿفقر طىل أكف ٓ يسفؿ لف إٓ بػرس: ٕنَّ هذا هق القارد طـ الـبل ،

 ؾرجؾ بلكثر مـ فرس: وٕنَّ الؼتال إكؿا يؽقن طىل فرس واحد.ومل يرد اْلسفام ل

  ،وأجاز أمحد اْلسفام بػرسقـ، ومل يجز بلكثر مـ ذلؽ: ٕكف محتاج إىل آخر

 ومستغـل طـ غقره.

، و اهلل أطؾؿ.ًقٌل اجلًيٌز أقسب
(4)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (12/219-.)البقان (2863 )الػتح (13/85 ،92 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (13/84.)الؿغـلاكظر:  (2)

  (12/211.)البقان (13/86- )الؿغـلر: اكظ (3)

  (12/213.)البقان (13/89 )الؿغـلاكظر:  (4)



َٗأز  63  ٔنَتاُب اٞئذ

ُّا يبعريٙ؟ ص:4ط َػأي١   ٌٖ ٜػِٗ ملٔ قاتٌ ع٢ً ايبعري غٗ

 فًؿا لف، وسفًؿا لبعقره.ذكر بعض الحـابؾة أكف يسفؿ لف سفؿقـ س 

 .وطامة أهؾ العؾؿ طىل أكف يسفؿ لف سفؿ راجؾ 

ـُ الْ  (13/91 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة ـْ ـَقاَل اْب ُؿـِْذِر: َأْجَؿَع ُكؾُّ َم

ـْ َغَزا َطَؾك َبِعقٍر، َفَؾُف َسْفُؿ َراِجٍؾ. ـْ أَْهِؾ اْلِعْؾِؿ أَنَّ َم
 َكَذلَِؽ َقاَل  َأْحَػُظ َطـُْف مِ

ْأِي. ، َوَأْصَحاُب الرَّ افِِعلُّ ، َوالشَّ ، َوَمْؽُحقٌل، َوالثَّْقِريُّ ـُ ِحقُح  اْلَحَس  َوَهَذا ُهَق الصَّ

َنَّ الـَّبِلَّ  إْن َشاَء اهللُ 
ِ
ـْ اْلبََفائِؿِ  ملسو هيلع هللا ىلصَتَعاَلك: ٕ

 ه.اَلْؿ ُيـَْؼْؾ َطـُْف َأكَُّف َأْسَفَؿ لَِغقِْر اْلَخقِْؾ مِ

ـْ اْلبَِغالِ : (13/91يف )  قال ابً قدامة
بَِؾ، مِ  ،َوَما َطَدا اْلَخقَْؾ َواْْلِ

َٓ ُيْسَفُؿ َلَفا بَِغقِْر ِخََلٍف، َوإِْن َطُظَؿ َغـَاُؤَها، َوَقاَمْت  ،َواْلَحِؿقرِ  َواْلِػقََؾِة َوَغقِْرَها، 

َنَّ الـَّبِلَّ 
ِ
ـْ ُخَؾَػائِ  ملسو هيلع هللا ىلصَمَؼاَم اْلَخقِْؾ: ٕ

َٓ أََحٌد مِ َٓ َيُجقُز َلْؿ ُيْسِفْؿ َلَفا، َو ا  َكََّفا مِؿَّ
ِ
ِف، َوٕ

ه.اْؿ ُيْسَفْؿ َلَفا، َكاْلبََؼرِ َفؾَ  :ُؿَساَبَؼُة َطَؾقِْف بِِعَقضٍ ـالْ 
(1)

 

 َٔ َات قبٌ سٝاظ٠ ايػٓا٥ِ، ؾٌٗ ٜػتشل ٚضثت٘ ْصٝب٘؟ ص:5ط َػأي١

  ،مـ أهؾ العؾؿ مـ يؼقل: إن مات الغازي قبؾ حقازة الغـقؿة: فَل يسفؿ لف

فسفؿف لقرثتف، وهذا مذهب أمحد وأصحابف: وإن مات بعد حقازة الغـقؿة: 

 وذلؽ ٕنَّ مؾؽ الؿسؾؿقـ لفا يحصؾ بحقازهتا.

  وقال مجاطة مـ أهؾ العؾؿ: مـ حضر الؼتال: أسفؿ لف، سقاٌء مات قبؾ

ًىرا حقازة الغـقؿة أو بعدها، وهذا ققل الشافعل، وأبل ثقر، ومالؽ، والؾقث، 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (12/211.)البقانواكظر:  (1)



 64  ؾتض ايع٬ّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 ضر، ولق مل يشارك كلن يؽقن حارًسا.واهلل أطؾؿ، كؿا أكف يغـؿ مـ ح انقٌل أقسب 

  وقال أبق حـقػة: إن كان يف دار اْلسَلم: فقستحؼ مـ الغـقؿة إن مات بعد

: فقستحؼ إن مات بعد الؼسؿة.اْلحراز، وإن كان يف دار الؽػر
(1)

 

 إشا نإ َع املػًُري ْػ٠ٛ، ؾٌٗ ٜعٛري َٔ ا٭غِٗ؟ ص:6ط َػأي١

  كامؾ، بؾ ُتعطك شقئًا مـ طامة أهؾ العؾؿ طىل أنَّ الؿرأة ٓ يسفؿ لفا سفؿ

 الغـقؿة بدون تؼدير، ويرجع ذلؽ إىل اجتفاد اْلمام.

 ( طـ ابـ طباس 1812) صحقحفواستدلقا طىل ذلؽ بؿا رواه مسؾؿ يف 

يغزو بالـساء، فقداويـ الجرحك ويحذيـ مـ الغـقؿة، وأما  قال: كان رسقل اهلل 

 سفؿ: فؾؿ يضرب لفـ.

  َّالـساء يسفؿ لفـ، وٓ دلقؾ لفؿ فقؿا كعؾؿ،  وكؼؾ طـ بعضفؿ أكف أفتك بلن

أطـل دلقًَل صحقًحا، صريًحا يف ذلؽ، واهلل أطؾؿ.
(2)

 

 ٌٖ ٜػِٗ يًعبس؟ ص:7ط َػأي١

  الجؿفقر طىل أكف ٓ يسفؿ لؾعبد أيًضا، وإكؿا يرضخ لف كذلؽ، وهق ققل

 مالؽ، والشافعل، وأمحد، وإسحاق.

ت خقبر مع واستدلقا طىل ذلؽ بحديث طؿقر مقىل آبل الؾحؿ، قال: شفد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (13/91.)الؿغـلاكظر:  (1)

  (12/218-.)البقان (13/93 )الؿغـلاكظر:  (2)



َٗأز  65  ٔنَتاُب اٞئذ

، فُلخبِر أين مؿؾقك، فلمر يل بشلء مـ خرثل سادايت، فؽؾؿقا يفَّ رسقل اهلل  

 ( بنسـاد صحقح.2731الؿتاع. أخرجف أبق داود )

 -(: مل يؽـ لفؿ سفؿ معؾقم 1812) مسؾؿيف  ويف حديث ابـ طباس 

 إٓ أن ُيْحَذَيا مـ غـائؿ الؼقم. -العبد، والؿرأة 

  يسفؿ لف، ولقس لفؿ طىل ذلؽ دلقؾ صحقح.وذهب بعضفؿ إىل أكف
(1)

 

 ٌٖ ٜػِٗ يًصيب، أّ ٜطضذ ي٘؟ ص:8ط َػأي١

  ،أكثر أهؾ العؾؿ طىل أكف يرضخ لف، وٓ يسفؿ لف، وهق ققل الثقري، والؾقث

وأبل حـقػة، والشافعل، وأمحد، وأبل ثقر: ٕكف لقس مـ أهؾ الؼتال: فؾؿ يسفؿ 

 ن ٓ يجقزهؿ يف الؼتال.قسؿ لصبل، بؾ كا لف كالعبد، ومل يثبت أنَّ الـبل 

 .وقال مالؽ: يسفؿ لف إذا قاتؾ وأصاق ذلؽ، ومثؾف قد بؾغ الؼتال، كالرجؾ 

 .وقال الؼاسؿ، وسامل يف الصبل ُيغَزى بف: لقس لف شلء 

إن شارك يف الؿعركة كؿا يشارك الرجال: ُأِسفؿ لف  ُ :قال أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل نو

الجؿفقر، واهلل أطؾؿ.كؿا قال مالؽ وإٓ فُقرضخ لف كؿا قال 
(2)

 

 ٌٖ ٜػِٗ يًهاؾط إشا غعا َع املػًُري بإشٕ إَاَِٗ؟ ص:9ط َػأي١

  ،مـ أهؾ العؾؿ مـ قال: يسفؿ لف. وهق ققل الزهري، والثقري، وإوزاطل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (12/218-.)البقان (13/93- )الؿغـلاكظر:  (1)

  (12/219.)البقان (13/95 )الؿغـلاكظر:  (2)



 66  ؾتض ايع٬ّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 وأمحد، وإسحاق. 

استعان  واستدلقا طىل ذلؽ بحديث مـ مراسقؾ الزهري، أنَّ رسقل اهلل 

(، ومـ 2/395جف ابـ أبل شقبة )بـاس مـ القفقد يف حربف، فلسفؿ لفؿ. أخر

(: وٕنَّ الؽػر كؼص يف الديـ، فؾؿ يؿـع استحؼاق السفؿ 9/53صريؼف البقفؼل )

 كالػسؼ.

  وذهب مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ إىل أكف يرضخ لف، وٓ يسفؿ لف، وهق ققل

مالؽ، والشافعل، وأمحد يف رواية، وأبل حـقػة: ٕكف مـ غقر أهؾ الجفاد، فؾؿ 

 بد.يسفؿ لف كالع

 وُأجقب بلنَّ العبد كؼصف يف دكقاه وأحؽامف، والؽافر كؼصف يف ديـف كؿا سبؼ.

، واهلل أطؾؿ.ًانقٌل األًل أقسب
(1)

 

ٓ يبؾغ بالرضخ لؾػارس سفؿ فارس، وٓ لؾراجؾ سفؿ راجؾ، كؿا  تيبُٔ:

 بعض باختَلف ٓ يبؾغ بالتعزير الحد، ولؾحاكؿ تػضقؾ بعض أهؾ الرضخ طىل

أطؿالفؿ.
(2)

 

 ٜ٪خص ايطضذ َٔ أصٌ ايػ١ُٝٓ، أّ بعس ايتدُٝؼ؟ٌٖ  ص:11ط َػأي١

ْضِخ َوْجَفانِ   (13/99:)الؿغـليف   قال ابً قدامة َُا :َوفِل الرَّ ُٖ  :ٜأَسُس

َكَُّف ُاْستُِحؼَّ بِالْ  ُهقَ 
ِ
ـْ أَْصِؾ اْلَغـِقَؿِة: ٕ

ُؿَعاَوَكِة فِل َتْحِصقِؾ اْلَغـِقَؿِة، َفَلْشبََف ُأْجَرَة ـمِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (13/97.)الؿغـلاكظر:  (1)

  (13/99.)الؿغـلاكظر:  (2)



َٗأز  67  ٔنَتاُب اٞئذ

ـَ وَ   الِق ـَ َلَفا.الـَّؼَّ ْٔٞ اْلَحافِظِق َكَُّف ُاْستُِحؼَّ بُِحُضقِر  :َٚايٖجا
ِ
َْخَؿاِس: ٕ ْٕ ـْ َأْرَبَعِة ا

ُهَق مِ

. ـَ . اْلَقْقَعِة، َفَلْشبََف ِسَفاَم اْلَغاكِِؿق ـِ ِن َكَفَذْي َٓ افِِعلِّ َقْق  هاَولِؾشَّ

 ، واهلل أطؾؿ.ًانقٌل انثاَِ أقسب

 إشا قاتٌ ايعبس ع٢ً ؾطؽ يػٝسٙ؟ ص:11ط َػأي١

  أمحد أنَّ السقد يستحؼ سفؿ الػرس.مذهب 

  ومذهب أبل حـقػة، والشافعل أكف ٓ يسفؿ لؾػرس: ٕكف تحت مـ ٓ يسفؿ

 لف: فؾؿ يسفؿ لف.

ري، ولق كان طـد غقر ، واهلل أطؾؿ: ٕن سفؿ الػرس يجأقسب ًدـأحًقٌل 

صاحب الػرس.
(1)

 

وإن مـ لحؼ بالجقش بعد اكتفاء الؿعركة مل يستحؼ مـ الغـقؿة،  تيبُٔ:

مدًدا. كان
(2)

 

مـ بعثف إمقر لؿصؾحة الجقش، فؾؿ يحضر الغـقؿة: ُأسِفؿ  :آخس تيبُٔ

أيًضا. لف
(3)

 

يجقز قسؿة الغـائؿ يف دار الحرب طـد الجؿفقر خَلًفا ٕصحاب  

الرأي الؼائؾقـ: ٓ تؼسؿ إٓ يف دار اْلسَلم.
(4)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (13/111.)الؿغـلاكظر:  (1)

  (13/114.)الؿغـلاكظر:  (2)

  (13/116.)الؿغـلاكظر:  (3)

(4) الؿغـل (13/117.) 



 68  ؾتض ايع٬ّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
 إشا أخطز َٔ ازبٝـ غط١ٜ ؾػُٓت؟ ص:12ط َػأي١

إَذا َفَصَؾ َغاِزًيا،  اْلَجقُْش  (13/131 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة

ُفَؿا َغـِؿَ  ٌة أَْو َأْكثَُر، َفَليُّ َخرُ  :َفَخَرَجْت مِـُْف َسِريَّ ْٔ ِة َأْهِؾ اْلِعْؾؿِ  َشاَرَكُف ا  ،فِل َقْقِل َطامَّ

اٌد، َوالشَّ  :مِـُْفؿْ  قُْث، َوَحؿَّ ، َوالؾَّ َْوَزاِطلُّ ْٕ ، َوا ، َوإِْسَحاُق، َوَأُبق َمالٌِؽ، َوالثَّْقِريُّ افِِعلُّ

ْأِي.  هاَثْقٍر، َوَأْصَحاُب الرَّ

 .ثؿ كؼؾ خَلًفا طـ الـخعل
(1)

 

 إشا غبٛا مل ٜؿطم بري ايٛايس٠ ٚٚيسٖا. ص:13ط َػأي١

َأْجَؿَع َأْهُؾ اْلِعْؾِؿ َطَؾك َأنَّ  (13/118 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة

ُمِّ َوَوَلِدَها الطِّْػؾِ  ْٕ ـَ ا َؿِديـَِة، ـَهَذا َقْقُل َمالٍِؽ فِل َأْهِؾ الْ  َغقُْر َجائٍِز. التَّْػِريَؼ َبقْ

، َوَأبِل َثْقٍر،  افِِعلِّ اِم، َوالؾَّقِْث فِل َأْهِؾ مِْصَر، َوالشَّ َْوَزاِطلِّ فِل أَْهِؾ الشَّ ْٕ َوا

أِْي فِقِف. َْصُؾ فِقِف َما َرَوى َأُبق أَيُّقَب، َقاَل  َوَأْصَحاِب الرَّ ْٕ  ملسو هيلع هللا ىلص َرُسقَل اهلل: َسِؿْعت َوا

ـَ َوالَِدةٍ َوَوَلِدَها»َيُؼقُل:  َق بَْق ـْ َفرَّ َق الل ؛َم ـَ َأِحبَّتِِف َيْقَم اْلِؼَقاَمةِ  َفرَّ ـَُف َوبَْق .«بَْق
(2)

 ها

  ،وأما التػريؼ بقـ إب وولده الطػؾ: فقحرم أيًضا يف مذهب أمحد

 والشافعل، وأصحاب الرأي: ٕكف أحد إبقيـ، فلشبف إم.

 هب مالؽ، والؾقث جقاز التػريؼ، وقال بف بعض الشافعقة: وذلؽ ٕنَّ ومذ

حقح، ودلقؾفؿ فقف كزاع.إب لقس مـ أهؾ الحضاكة، وهق ققل غقر ص
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (12/225.)البقانواكظر:  (1)

 (.795) رقؿ البؾقغتؼدم تخريجف يف  (2)

  (13/119.)الؿغـلاكظر:  (3)



َٗأز  69  ٔنَتاُب اٞئذ

 
، وطؾقف مجفقر العؾؿاء. انصحْحإذا كبر القلد جاز التػريؼ طىل  تيبُٔ:

 واختؾػ يف تحديد الؽبر.

 ال إوزاطل، والؾقث: إذا فؿـفؿ مـ قال: إذا أثغر. وهق ققل مالؽ، وق

 استغـك طـ أمف. وكحقه طـ أبل ثقر.

  :وقال أمحد، وسعقد بـ طبدالعزيز، والشافعل يف ققل، وأصحاب الرأي

ًىرا انقٌل يجقز التػريؼ إذا بؾغ: ٕكف قبؾ البؾقغ ُمَقلَّك طؾقف، فلشبف الطػؾ. 

، واهلل أطؾؿ.أقسب
(1)

 

 ايتؿطٜل بري ا٭خٜٛٔ ٚا٭ختري. ص:14ط َػأي١

 ـابؾة، وأصحاب الرأي التحريؿ: لحديث طظ مذهب الح -  وقد تؼدم

، وأمره أكف باع أخقيـ، فػرق بقـفؿا، فـفاه الـبل  - (796يف البققع برقؿ )

 بارتجاطفؿا.

  ٓ ومذهب مالؽ، والشافعل، والؾقث، وابـ الؿـذر الجقاز: ٕهنا قرابة

 تؿـع قبقل الشفادة: فؾؿ يحرم التػريؼ كؼرابة ابـ العؿ.

، واهلل أطؾؿ.نقٌل األًل أصحًا
(2)

 

يجقز التػريؼ بقـ سائر إقارب غقر مـ ُذكِر. تيبُٔ:
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (13/119-111.)الؿغـلاكظر:  (1)

(2) الؿغـل (13/111-.) 

  (13/111.)الؿغـلاكظر:  (3)



 71  ؾتض ايع٬ّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
َٞ َٔ أطؿاٍ املؿطنري. ص:15ط َػأي١  َٔ ُغٔب

 إما أن ُيسبك مـػرًدا طـ أبقيف: ففذا يصقر مسؾًؿا باْلمجاع.

 .وإماأن يسبك مع أبقيف: ففذا تبع ٕبقيف طـد الجؿفقر 

  ًا لؿالؽف.وخالػ إوزاطل، فحؽؿ بنسَلمف تبع 

ما مـ مقلقد إٓ ويقلد طؾك الػطرة؛ فلبقاه »: لحديث: ًانصحْح قٌل اجلًيٌز

«هيقداكف، أو يـصراكف، أو يؿجساكف
(1)

طـ أوٓد  ، وحديث سئؾ الـبل 

.«هؿ مـ آبائفؿ»الؿشركقـ؟ فؼال: 
(2)

 

  وإما أن يسبك مع أحد أبقيف، فؿذهب أمحد، وإوزاطل الحؽؿ بنسَلمف تبًعا

 وتغؾقبًا لف طىل أحد إبقيـ.لؿالؽف، 

 .ومذهب الشافعل، وأبل حـقػة أكف تبع لقالده ووالدتف: لؾحديثقـ السابؼقـ 

  ومذهب مالؽ أكف إن أسر إب: فالطػؾ تبع لف كؿا يتبعف يف الـسب، وإن

 أسرت إم: فالطػؾ يحؽؿ بنسَلمف.

، واهلل أطؾؿ.أقسب مذهب الشافعل  :ُ قهت
(3)

 

 ٘ أطؿاٍ، ٚأَٛاٍ؟إشا أغًِ اسبطبٞ ٚي ص:16ط َػأي١

 إذا أسؾؿ يف دار الحرب: حؼـ دمف، وأوٓده الصغار، وطصؿ مالف.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(، طـ أبل هريرة 2658(، ومسؾؿ برقؿ )1359أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

 .( بنسـاد صحقح طـ طائشة 6/84(، وأمحد )4712أخرجف أبق داود ) (2)

  (13/113.)الؿغـلاكظر:  (3)



َٗأز  71  ٔنَتاُب اٞئذ

   وإن كان يف دار اْلسَلم ومالف وأوٓده يف دار الحرب: ُطصؿ كذلؽ طـد

الجؿفقر، خَلًفا ٕبل حـقػة، وكذلؽ إن كان لف أرض: مل ُتغـؿ طـد الجؿفقر، 

خَلًفا ٕبل حـقػة.
(1)

 

لفؿ أحؽام أكػسفؿ، وٓ يحؽؿ لفؿ بحؽؿ آبائفؿ.الذيـ قد بؾغقا  تيبُٔ:
(2)

 

 إشا أغًِ عبس، أٚ أ١َ سبطبٞ؟ ص:17ط َػأي١

إن اكتؼؾقا إىل دار اْلسَلم: صاروا أحراًرا طـد طامة أهؾ العؾؿ: لحديث أبل 

أن يرده  حقـ أسؾؿ ولحؼ بالؿسؾؿقـ، فسلل أهؾف رسقَل اهلل  بؽرة 

.«هق صؾقؼ الل، وصؾقؼ رسقلف»إلقفؿ، فؼال: 
(3)

 

إن مل يؾتحؼقا بدار اْلسَلم، ومؽثقا يف دار الحرب، فَل يزالقا يف الرق.و
(4)

 

 إشا أخص ايهؿاض َاٍ َػًِ، ثِ غُٓ٘ املػًُٕٛ؟ ص:18ط َػأي١

إذا أدرك صاحب الؿتاع متاطف قبؾ قسؿة الغـائؿ: رد إلقف طـد طامة أهؾ 

يف  العؾؿ، خَلًفا لؾزهري، وطؿرو بـ ديـار، والحسـ: لحديث ابـ طؿر 

اريصحقح البخ (3167 أكف حصؾ لف ذلؽ، فرده طؾقف الـبل ). 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (13/115.)الؿغـلاكظر:  (1)

  (13/115.)الؿغـلاكظر:  (2)

(، مـ حديث رجٍؾ مـ ثؼقػ بنسـاد صحقح، وصححف اْلمام القادطل 4/168أخرجف أمحد ) (3)

  يفالصحقح الؿسـد (1499.) 

  (13/116.)الؿغـلاكظر:  (4)



 72  ؾتض ايع٬ّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 وأًا إذا مل يدزكه حتى قطٍ، ففيه ثالثة أقواي: 

ٓ حؼَّ لف فقف. وهق ققل سؾؿان بـ ربقعة، وططاء، والـخعل، والؾقث،  األول:

وُكؼؾ طـ طؿر وأمحد، 
(1)

. 

صاحبف أحؼ بف بالثؿـ الذي حسب طىل مـ أخذه، وكذلؽ إن بقع، ثؿ  الجاىي:

قسؿ ثؿـف: ففق أحؼ بف بالثؿـ، وهذا ققل مالؽ، والثقري، وإوزاطل، وأمحد يف 

طـد الدارقطـل  رواية، وأبل حـقػة، وجاء يف ذلؽ حديث طـ ابـ طباس 

(، وهق شديد الضعػ، يف إسـاده: الحسـ بـ طؿارة، وهق 4/114-115)

 متروك.

يعقض صاحب صاحبف أحؼ بف قبؾ الؼسؿة، وبعدها، وبعد الؼسؿ  الجالح:

.انصحْح وهقشافعل وابـ الؿـذر، السفؿ سفؿف مـ مخس الؿصالح. وهق ققل ال
(2)

 

إذا غـؿ الؿسؾؿقن مـ الؿشركقـ شقئًا طؾقف طَلمة لؾؿسؾؿقـ، ومل  

يعؾؿ صاحبف: ففق غـقؿة يف مذهب أمحد، والثقري، وإوزاطل. وقال الشافعل: 

 يققػ حتك يجلء صاحبف.

يف سبقؾ اهلل( فقُعاد إىل وإذا كان مؽتقًبا طؾقف )ُحبِّس  ،ًانقٌل األًل أقسب

الحبس.
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وإسـاده مـؼطع: رجاء بـ حققة 9/112(، والبقفؼل )2799أخرجف سعقد بـ مـصقر ) .ضعٝـ (1)

 .  مل يدرك طؿر

  (13/117-.)الؿغـلاكظر:  (2)

(3) الؿغـل (13/121.) 



َٗأز  73  ٔنَتاُب اٞئذ

 ٌٖ ميًو ايهؿاض أَٛاٍ املػًُري بايكٗط؟ ص:19ط َػأي١ 

  مـ أهؾ العؾؿ مـ قال: يؿؾؽقهنا. وهق ققل مالؽ، وأبل حـقػة، والؼاضل

أبل يعىل: ٕنَّ الؼفر سبب يؿؾؽ بف الؿسؾؿ مال الؽافر، فقؿؾؽ الؽافر بف مال 

 .الؿسؾؿ كالبقع

  :ومـفؿ مـ يؼقل: ٓ يؿؾؽقهنا. وهق ققل الشافعل، وأمحد يف ضاهر مذهبف

ٕكف مال معصقم صرأت طؾقف يد طادية: فؾؿ يؿؾؽ هبا كالغصب، وٕنَّ مـ ٓ 

 يؿؾؽ رقبة غقره بالؼفر مل يؿؾؽ مالف بف كالؿسؾؿ مع الؿسؾؿ.

: فافترق والؿسؾؿ يؿؾؽ مال الؽافر بطريؼة شرطقة، والؽافر يلخذه بقد متعدية

، والشافعل.ًدـأحفانصحْح قٌل إمران، 
(1)

 

 إشا أغًِ ايهاؾط بعس إٔ أتًـ َاٍ املػًِ؟ ص:21ط َػأي١

َٓ َأْطَؾَؿ ِخََلًفا فِل َأنَّ اْلَؽافَِر  (13/122 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة َو

َطَؾك َماِل ُمْسؾٍِؿ َفَلْتَؾَػُف، َأكَُّف اْلَحْربِلَّ إَذا َأْسَؾَؿ، َأْو َدَخَؾ إَلقْـَا بَِلَماٍن، َبْعَد َأْن اْستَْقَلك 

 .َؿْذَهِب ـَفُفَق َلُف بَِغقِْر ِخََلٍف فِل الْ  :َوإِْن َأْسَؾَؿ َوُهَق فِل َيِدهِ  ،َٓ َيْؾَزُمُف َضَؿاُكفُ 

 .الؿراد اكتفك

هق حؽاية طـ مذهب الحـابؾة، وقد خالػ بعض  وما ذكره  :ُ قهت

ٕكف مل يؿؾؽف بطريؼة شرطقة، وأما  أقسب ًىٌ، الشافعقة، والحـابؾة فؼالقا بنطادتف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (13/121.)الؿغـلاكظر:  (1)



 74  ؾتض ايع٬ّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
ففق حديث ضعقػ «مـ أسؾؿ طؾك شلء ففق لف»حديث: 

(1)
، ومع ذلؽ فؾقس 

ًٓ ما كحـ فقف، واهلل أطؾؿ.معـاه متـا و
(2)

 

قَلء بغقر خَلف، قالف الؽػار ٓ يؿؾؽقن الحر مـ الؿسؾؿقـ بآست تيبُٔ:

ابـ قدامة.
(3)

 

 ا أَهٔ.سهِ ؾسا٤ أغاض٣ املػًُري إش ص:21ط َػأي١

  يجب فداء أسارى الؿسؾؿقـ إذا أمؽـ طىل اْلمام مـ بقت الؿال، وإن مل

 يقجد: فقجب طىل الؿسؾؿقـ وجقًبا كػائقًّا، وهق ققل الجؿفقر.

 .وقال إسحاق: طىل بقت الؿال. وكحقه طـ مالؽ 

 أهنؿا مل يريدا أكف ٓ يجب طىل الؿسؾؿقـ إذا مل يقجد بقت الؿال. ًانرُ ّظيس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، مـ 7/2642) الؽامؾ(، وابـ طدي يف 9/113(، والبقفؼل )5847أخرجف أبق يعىل ) .سػٔ (1)

 متروك.، وهق ياسقـ بـ معاذ الزيات اده، ويف إسـحديث أبل هريرة 

مرسًَل، وطـ طروة طـ  ملسو هيلع هللا ىلصقال البقفؼل: وهذا الحديث إكؿا يروى طـ ابـ أبل مؾقؽة، طـ الـبل 

 همرسًَل. ا ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

(: أما إول فلخرجف مـ صريؼ سػقان، 191ـ 189والؿرسَلن أخرجفؿا سعقد بـ مـصقر )

 ـة ابـ جريج.وفقف: طـع طـ ابـ جريج، طـ ابـ أبل مؾقؽة.

وأما الثاين فلخرجف مـ صريؼ ابـ الؿبارك، طـ حققة بـ شريح، طـ محؿد بـ طبد الرمحـ بـ 

 وإسـاده صحقح إىل طروة بـ الزبقر. كقفؾ، طـ طروة بـ الزبقر.

(، ويف إسـاده: لقث بـ أبل سؾقؿ، وهق 9/113ولفؿا شاهد مـ حديث بريدة، أخرجف البقفؼل )

 فالحديث حسـ بؿجؿقع هذه الطرق، واهلل أطؾؿ. رجالف ثؼات. ضعقػ: ٓختَلصف، وبؼقة

  (4/147-.)اْلكصافواكظر:  (2)

(3) الؿغـل (13/122.) 



َٗأز  75  ٔنَتاُب اٞئذ

قا العاين، »: البخاريقل الجؿفقر حديث أبل مقسك يف ويدل طىل ق  فؽُّ

.«وأصعؿقا الجائع، وطقدوا الؿريض
(1)

 

َٔ ؾس٣ ا٭غري املػًِ َٔ ايهؿاض، ؾٌٗ ًٜعّ ا٭غري إٔ ٜعٛٝ٘  ص:22ط َػأي١

 َاي٘؟

ذكر أهؾ العؾؿ أن ذلؽ إذا كان بنذن إسقر، وصؾبف: لزمف أن يمدي ذلؽ، 

 وكؼؾ ابـ قدامة طدم الخَلف يف ذلؽ.

 ن كان بغقر إذكف، وصؾبف، فؼال بعضفؿ: يؾزمف أن يعطقف. وهق ققل وإ

الحسـ، والـخعل، والزهري، ومالؽ، وإوزاطل، وأمحد. وقال بف الؾقث إذا 

 كان مقسًرا. قال: وإن كان معسًرا: فعىل بقت الؿال.

 .وقال الثقري، والشافعل، وابـ الؿـذر: ٓ يؾزمف: ٕكف متبرع بذلؽ  

إن كان قاصًدا الرجقع: فعىل بقت الؿال أن يعطقف، وإٓ رجع أكف  ًانرُ ّظيس

طىل صاحبف، وإن كان فؼقًرا ٓ يستطقع الؼضاء: وجب طىل الؿسؾؿقـ الؼادريـ 

كػائقًا، وإن مل يؽـ قاصًدا الرجقع: فؾقس لف أن يرجع، واهلل أطؾؿ.
(2)

 

 أٌٖ اسبطب إشا اغتٛيٛا ع٢ً أٌٖ شَتٓا، ؾػبِٖٛ، ثِ ٝقسض عًِٝٗ؟ ص:23ط َػأي١

أهؾ العؾؿ رمحة اهلل طؾقفؿ أكف يجب ردهؿ إىل ذمتفؿ، وٓ يجقز  ذكر

ٓ أن يؼاتؾقا مع الؽػار صقاطقة.استرقاقفؿ، وٓ أخذ أمقالفؿ: إ
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (3146.)الػتح (13/135- )الؿغـلاكظر:  (1)

  (13/134-.)الؿغـلاكظر:  (2)

  (13/135.)الؿغـلاكظر:  (3)



 76  ؾتض ايع٬ّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
ُحظ الجارية ُيعتبر مـ الغـائؿ، وٓ ُيباع مع الجارية، وٓ يؾحؼفا لق  

قسؿت الجارية لبعض الؼقم.
(1)

 

 َع٢ٓ ايتٓؿٌٝ ٚسهُ٘. ص:24ط َػأي١

 : زيادة ُتزاد طىل سفؿ الغازي، والـػؾ يف الغزو طىل ثَلثة أقسام:الـَّْػُؾ 

تـػقؾ السرية التل تخرج طـ الجقش، فتغقر طىل العدو ببعض ما  ايكػِ ا٭ٍٚ:

 يغـؿقن بعد إخراج الخؿس.

  وطىل مشروطقة ذلؽ طامة أهؾ العؾؿ: إٓ ما كؼؾ طـ طؿرو بـ شعقب أكف

 ٻٻ ٻ ٱ﴿ولعؾف يحتج بؼقلف:  . قالقا:ملسو هيلع هللا ىلصقال: ٓ كػؾ بعد رسقل اهلل 

ف هبا.[1إكػال:] ﴾پ پ پ ٻ  ، فخصَّ

وأجاب الجؿفقر بلحاديث الباب، وفعؾ بالتـػقؾ الصحابة مـ بعد 

 . الـبل

قال: شفدت الـبل  ويدل طىل ققل الجؿفقر حديث حبقب بـ مسؾؿة 

 .ؾ الربع يف البدأة، والثؾث يف الرجعة  كػَّ

أو كائبف إذا دخؾ دار الحرب غازًيا بعث بقـ يديف أنَّ اْلمام،  َٚع٢ٓ اسبسٜح:

سرية ُتغقر طىل العدو، ويجعؾ لفؿ الربع بعد الخؿس مؿا يغـؿقن، وإذا قػؾ بعث 

سرية ُتغقر، ويجعؾ لفؿ الثؾث بعد الخؿس: وذلؽ ٕنَّ يف آبتداء مل يؽـ إطداء 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الؿغـل (13/137-138.) 



َٗأز  77  ٔنَتاُب اٞئذ

 طىل استعداد كاْلغارة وقت الرجقع. 

 مـ الخؿس، أم مـ غقر الخؿس؟واختؾػ العؾؿاء هؾ التـػقؾ 

  ،فجؿاطة مـفؿ طىل أكف مـ غقر الخؿس، وهق ققل الحسـ، وإوزاطل

وأمحد وأصحابف، ويدل طىل هذا الؼقل حديث معـ بـ يزيد الذي يف الؽتاب: 

 .«ٓ كػؾ إٓ بعد الخؿس»

 .وذهب سعقد بـ الؿسقب، ومالؽ إىل أكف مـ الخؿس 

 ابـ طؿر  وقال الشافعل: مـ مخس الخؿس. لحديث  ،الذي يف الؽتاب

 ولقس بصريح، وحديث معـ كص  يف الؿسللة: فالعؿؾ طؾقف، واهلل أطؾؿ.

 وهى هوتِفيى حدٌّ؟
 اختؾػ الػؼفاء:

  :فذهب الجؿفقر إىل أكف مقكقل إىل اجتفاد اْلمام: إٓ أكف ٓ يجاوز الثؾث

 .ٕكف أكثر ما ورد تـػقؾف طـ الـبل 

 تفاده، وٓ حدَّ ٕكثره.وقال الشافعل: مقكقل إىل اج 

.ًاألقسب قٌل اجلًيٌز
(1)

 

أن يـػؾ اْلماُم بعَض الجقش لَعـائف، وبلسف، وبَلئف، أو لؿؽروه  ايكػِ ايجاْٞ:

 تحؿؾف دون سائر الجقش.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (13/53-55( )13/61-61.)لالؿغـاكظر:  (1)



 78  ؾتض ايع٬ّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

( أنَّ 1817) صحقح مسؾؿأجاز ذلؽ أهؾ العؾؿ، واستدلقا طؾقف بؿا يف  

َؿ راجٍؾ، وسفؿ فارس، يف غزوة ذات قرد أططك سؾؿة بـ إكقع سف الـبل 

 وكان راجًَل.

( أيًضا أنَّ أبا بؽر كػَّؾ سؾؿة بـ إكقع امرأًة: لبَلئف يف 1755) مسؾؿويف 

 .تؾؽ الغزوة، وذلؽ يف طفد الـبل 

ؾف، كؼقلف  ايكػِ ايجايح: مـ قتؾ »: أن يشترط اْلمام شقئًا مـ فعؾف كػَّ

«قتقًَل؛ فؾف سؾبف
(1)

ش: مـ صؾع الحصـ وفتحف: فؾف كذا، ، ومثؾف لق قال قائد الجق

 ومـ قتؾ طشرة مـ الؽافريـ: فؾف كذا.

 .وهذا جائز مشروع طـد الجؿفقر 

 .وكرهف مالؽ مـ أجؾ أٓ يؽقن الؼتال مـ أجؾ ذلؽ 

وأجاب الجؿفقر بلن استحؼاق الغـقؿة وزيادة السفؿ لؾػارس، واستحؼاق 

.قٌل اجلًيٌز ًانصحْح السؾب مل ُيؿـَع، مع وجقد آحتؿال الؿذكقر.
(2)

 

 َصطف مخؼ ايػ١ُٝٓ. ص:25ط َػأي١

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿قال اهلل جؾ وطَل يف كتابف الؽريؿ: 

 .[41]إكػال: ﴾ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ  ڀ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(، طـ أبل قتادة 1751(، ومسؾؿ )3142( )2111أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

  (13/55-56.)الؿغـلاكظر:  (2)



َٗأز  79  ٔنَتاُب اٞئذ

   فذهب أمحد، والشافعل إىل أنَّ الخؿس يؼسؿ طىل مخسة أسفؿ: سفؿ هلل

ولرسقلف ُيصرف لؿصالح الؿسؾؿقـ. وسفؿ لذوي الؼربك. وسفؿ لؾقتامك. 

 وسفؿ ٓبـ السبقؾ. وسفؿ لؾؿساكقـ.

 .وذهب مالؽ إىل أنَّ مصرففا إىل اْلمام يجتفد فقف كقػ شاء 

  وذهب أبق حـقػة إىل أهنا تؼسؿ ثَلثة أسفؿ: سفؿ لؾقتامك، وسفؿ

لؾؿساكقـ، وسفؿ ٓبـ السبقؾ. وأما سفؿ الرسقل فسؼط بؿقتف، وسفؿ ذوي 

 .الؼربك قال: الؿراد بف الؼرابة الذيـ كاكقا يف طفد الـبل 

: لظاهر أية، واهلل أطؾؿ.، ًانشافؼًِدـأحقٌل  ًانصحْح
(1)

 

 غِٗ شٟٚ ايكطب٢. ص:26ط َػأي١

ذووا الؼربك الؿراد هبؿ طـد أكثر العؾؿاء، والػؼفاء، والؿحدثقـ: بـق هاشؿ، 

( أنَّ الـبل 3141) صحقح البخاريوبـق الؿطؾب: لحديث جبقر بـ مطعؿ يف 

  :حدةهؿ بؿـزلة وا»قسؿ لفؿ مـ مخس خقبر، وقال».
(2)

 

 ويستحؼف الرجال، والـساء، والػؼراء، وإغـقاء.

 ٌٖٚ ٜؿطٌ ايطداٍ ع٢ً ايٓػا٤؟ ص:27ط َػأي١

  مـفؿ مـ قال: لؾرجؾ ضعػ إكثك، كالؿقراث. وهق ققل الؿزين، وأبل

 ثقر، وبعض الحـابؾة، وابـ الؿـذر.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (4/155.)اْلكصاف (8/11- )الؼرصبل (9/284- )الؿغـل (12/228 )البقاناكظر:  (1)

  (9/293-.)الؿغـل (8/12 )الؼرصبلاكظر:  (2)
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: ٕكف يعؾؿ وققؾ: ُيؼسؿ بقـفؿ بحسب الحاجة:  ابً عجيننياإلماو  قال

الشرع دفع الحاجات، لؽـ ُخصَّ ذوي الؼربك: ٕهنؿ أحؼ الـاس أن مـ مؼاصد 

 .انصحْح وهقهذا الؼقل،  بؿثؾ هذه الغـقؿة. ثؿ استؼرب 

 هفنن كاكقا كؾفؿ سقاء يف الغـك أو يف الحاجة: أططقـاهؿ بالتساوي.ا ثه قال:

ـْ َيْؼِسِؿُف بَ  (5/81زاد الؿعاديف   قال ابً الكيه ـْ َلْؿ َيُؽ
قْـَُفؿ (: َوَلؽِ

ـَ َأْغـِقَائِِفْؿ َوُفَؼَرائِِفؿْ السَّ َطَؾك  َٓ َكاَن َيْؼِسُؿُف قِْسَؿَة اْلِؿقَراِث لِؾّذَكِر مِثُْؾ  ،َقاِء َبقْ َو

ـِ  ُْكثَقَقْ ْٕ َفُقَزّوُج مِـُْف  ،َؿْصَؾَحِة َواْلَحاَجةِ ـَبْؾ َكاَن َيْصِرُفُف فِقِفْؿ بَِحْسِب الْ  ،َحّظ ا

ـْ َغاِرمِِفؿْ َوَيْؼِضل  ،َطَزَبُفؿْ  ـِ أَبِل َوفِل  ،َوُيْعطِل مِـُْف َفِؼقَرُهْؿ كَِػاَيتَفُ  ،مِـُْف َط ُسـَ

ـِ َأبِل َصالٍِب  َداُودَ  ـْ َطؾِّل ْب َّٓ  :َقاَل  َط  ،ُخُؿَس اْلُخُؿسِ  ملسو هيلع هللا ىلص هللكِل َرُسقُل اَو

.َحقَاَة ُطَؿَر وَ  ،َوَحقَاَة أَبِل َبْؽر ٍ  ،ملسو هيلع هللا ىلص َقاِضَعُف َحقَاَة َرُسقِل اهللَفَقَضْعُتُف مَ 
(1)

 

َٓ َيْؼَقى َهَذا  ،بِِف َطَؾك أَّكُف َكاَن ُيْصَرُف فِل َمَصاِرفِِف اْلَخْؿَسةِ  َوَقْد ُاْستُِدلَّ  َو

ُل  َٓ ْستِْد
ِ
َيْصِرُفُف  ملسو هيلع هللا ىلص فِِف اّلتِل َكاَن َرُسقُل اهللإْذ َغاَيُة َما فِقِف َأّكُف َصَرَفُف فِل َمَصارِ  :آ

َْصـَاِف اْلَخْؿَسِة بِِف؟ َوَاّلِذي َيُدّل  ،ا إَلك ِسَقاَهاَوَلْؿ َيْعُدهَ  ،فِقَفا ْٕ ـَ َتْعِؿقُؿ ا َطَؾقِْف  َفَلْي

 ،َوَأْحَؽاُمُف َأّكُف َكاَن َيْجَعُؾ َمَصاِرَف اْلُخُؿِس َكَؿَصاِرِف الّزَكاةِ  ،ملسو هيلع هللا ىلص َهْدُي َرُسقِل اهلل

َْصـَاِف الْ  ْٕ ـْ ا َٓ َيْخُرُج بَِفا َط  ،ّكُف َيْؼِسُؿُف َبقْـَُفْؿ َكِؼْسَؿِة اْلِؿقَراِث َٓ أَ  ،َؿْذُكقَرةِ ـَو

ـْ َتَلّمَؾ ِسقَرَتُف َوَهْدَيُف َحّؼ ال ه.اتَّلّمِؾ َلْؿ َيُشؽ فِل َذلَِؽ َوَم
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، ويف إسـاده: أبق جعػر الرازي وهق ضعقػ.2983أخرجف أبق داود برقؿ ) (1)

 زاد الؿعاد (12/231 )البقان (4/155- )اْلكصاف (9/294-295 )الؿغـلواكظر:  (2)

(5/81-.) 



َٗأز  81  ٔنَتاُب اٞئذ

 غِٗ ايٖصٔؿٞ. ص:28ط َػأي١ 

ػل، وهق شلء يختاره مـ الؿغـؿ قبؾ الؼسؿة،  كان لؾـبل  سفؿ الصَّ

طـد أهؾ  ت لؾـبل كالجارية، والعبد، والثقب، والسقػ وكحقه، وهق ثاب

( بنسـاد صحقح، 2994طـد أبل داود ) العؾؿ، ويدل طىل ذلؽ حديث طائشة 

ػل. وحديث صحابل مبفؿ أنَّ الـبل  كتب إىل زهقر  قال: كاكت صػقة مـ الصَّ

إكؽؿ إن شفدتؿ أن ٓ إلف إٓ الل، وأنَّ ِمؿًدا رسقل الل، وأديتؿ الزكاة، »بـ أققش: ا

رواه أبق  «ؿغـؿ، وسفؿ الصػل أكتؿ آمـقن بلمان الل ورسقلفوأديتؿ الخؿس مـ ال

 .لشقخـا  الصحقح الؿسـد( بنسـاد صحقح، ومها يف 2999داود )

طـد طامة أهؾ العؾؿ إٓ أبا ثقر، فؼال: لإلمام أن  وهذا خاص  لؾـبل 

 .يلخذه طىل كحق ما كان يلخذ الـبل 

َٓ َأْطَؾُؿ َأَحًدا  قال ابً امليذر  هَسبََؼ َأَبا َثْقٍر إَِلك َهَذا اْلَؼْقل.ا: 

ا اْكِؼَطاُطُف َبْعَد الـَّبِلِّ  (9/291- :)الؿغـليف   قال ابً قدامة  :ملسو هيلع هللا ىلصَوَأمَّ

ِة َقبَْؾ أَبِل َثْقٍر َوَبْعَدُه، َوَكْقِن َأبِل َبْؽرٍ  ُمَّ ْٕ ـْ  ،َوُطثَْؿانَ  ،َوُطَؿرَ  ،َفثَابٌِت بِنِْجَؿاِع ا َوَم

َٓ ُيْجِؿُعقَن َطَؾك َتْرِك ُسـَِّة الـَّبِلِّ َبْعَدُهْؿ لَ  َٓ َذَكَرُه َأَحٌد مِـُْفْؿ، َو  ه.املسو هيلع هللا ىلصْؿ َيْلُخُذوُه، َو
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َٓ  َقاَل: ُكـَّا ُكِصقُب فِل َمَغاِزيـَا الَعَسَؾ  َوَطـُْف  (7561) َوالِعـََب، َفـَْلُكُؾُف َو

َرَواُه الُبَخاِريُّ . فُ َكْرَفعُ 
(1)

َبِل َداُود: َفَؾْؿ ُيْمَخْذ مِـْفُ  ،
ِ
ـُ ؿ َوٕ َحُف اْب الُخُؿُس. َوَصحَّ

ِحبَّانَ 
(2)

. 

ـِ َأبِل َأْوَفك  (7561)  ْب
ِ
ـْ َطبِْداهلل ، َفَؽاَن َقاَل: َأَصبْـَا َصَعاًما َيْقَم َخقْبَرَ  َوَط

َحُف ال ُجُؾ َيِجلُء َفقَْلُخُذ مِـُْف مِْؼَداَر َما َيْؽِػقِف، ُثؿَّ َيـَْصِرُف. َأْخَرَجُف َأُبقَداُود َوَصحَّ رَّ

ـُ الَجاُرودِ َوالَحاكُِؿ. اْب
(3)

 

ـِ َثابٍِت  (7562) ـْ ُرَوْيِػِع ْب   َوَط
ِ
ـُ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ـْ َكاَن ُيْمِم َم

َها فِقِف،  بِاللِ َوالَقْقِم أِخرِ  ، َحتَّك إَذا َأْطَجَػَفا َردَّ ـَ ـْ َفْلِء الُؿْسؾِِؿق َفََل َيْرَكْب َدابًَّة ِم

ُه فِقفِ  ـَ َحتَّك إَذا َأْخَؾَؼُف َردَّ ـْ َفْلِء الُؿْسؾِِؿق َٓ َيْؾَبْس َثْقبًا ِم قَداُود . َأْخَرَجُف َأبُ «َو

َٓ َبْلَس بِِفْؿ. ، َوِرَجاُلُف  اِرمِلُّ َوالدَّ
(4)

 

 حادي املسائل واألحكام املستفادة من األ

 ا٭نٌ َٔ ايػٓا٥ِ أثٓا٤ املعطن١. ص:1ط َػأي١

طىل مشروطقة ذلؽ، وكذا تعؾقػ   دلَّ حديث ابـ طؿر، وابـ أبل أوىف

 الدواب.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 3154أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

 ؾػظ ٕبل داود. (، وإسـاده حسـ، وال4825(، وابـ حبان )2711. أخرجف أبقداود )سػٔ (2)

 ( وإسـاده صحقح. 2/126والحاكؿ )( 1172)( وابـ الجارود 2714. أخرجف أبقداود )صشٝض (3)

(، وكذا أخرجف أمحد 2491(، والدارمل )2718( )2159. أخرجف أبقداود )سػٔ (4)

 (، وإسـاده حسـ، ويف إسـاده محؿد بـ إسحاق، وقد صرح بالتحديث طـد أمحد. 4/118-119)



َٗأز  83  ٔنَتاُب اٞئذ

  َلًفا لؾزهري م، خوطىل ذلؽ طامة أهؾ العؾؿ، وٓ ُيشترط طـدهؿ إذن اْلما

يف اشتراط ذلؽ.
(1)

 

 اغتدساّ ايسٚاب، ٚا٭غًش١ املػ١َٛٓ أثٓا٤ املعطن١. ص:2ط َػأي١

(: أما يف حال الضرورة، وققام 2/258) معامل الســيف   قال اخلطابي

الحرب: فَل أطؾؿ بقـ أهؾ العؾؿ اختَلًفا يف جقاز استعؿال سَلح العدو ودواهبؿ، 

يف الؿغـؿ، فلما الثقاب، والخرثل،  فنذا اكؼضت الحرب: فننَّ القاجب ردها

وإدوات: فَل يجقز أن يستعؿؾ شلء مـفا إٓ أن يؼقل قائؾ: إذا احتاج إىل شلء 

مـفا حاجة ضرورةٍ: كان لف أن يستعؿؾف، مثؾ أن يشتد البرد، فقستديف بثقب، 

إوزاطل طـ ذلؽ؟ ويتؼقى بف طىل الؿؼام يف بَلد العدو مرصًدا لؼتالفؿ. وسئؾ 

 هٓ يؾبس الثقب لؾبرد إٓ أن يخاف الؿقت.ا فؼال:

وٓ يشترط أن يخاف الؿقت، بؾ إذا اشتدت الحاجة: فَل  :ُ قهت

، محؿقل طىل ما إذا مل تقجد حاجة، باستخدامف، وحديث رويػع  بلس

أطؾؿ. واهلل
(2)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (13/126.)الؿغـلر: اكظ (1)

  (13/192.)الؿغـلواكظر:  (2)
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اِح  (7563) ـِ الَجرَّ ـْ َأبِل ُطبَقَْدَة ْب   َوَط

ِ
 َيُؼقُل: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َسِؿْعت َرُسقَل اهلل

ـَ بَْعُضُفؿْ » ـُ َأبِل َشقْبََة َوَأْحَؿُد، َوفِل إْسـَادِِه «ُيِجقُر َطَؾك الُؿْسؾِِؿق . َأْخَرَجُف اْب

َضْعٌػ.
(1)

 

ـِ الَعاصِ  (7564) ـْ َحِديِث َطْؿِرو ْب
قَالِسلِّ مِ ـَ »: َولِؾطَّ ُيِجقُر َطَؾك الُؿْسؾِِؿق

.«اُهؿْ َأْدكَ 
(2)

 

ـِ َوفِل  (7565) ِحقَحقْ ـْ َطؾِلٍّ  الصَّ ـَ َواِحَدةٌ »: َط ُة الُؿْسؾِِؿق َيْسَعك بَِفا  ذِمَّ

.«َأْدَكاُهؿْ 
(3)

ـْ َوْجٍف آَخرَ  
ـُ َماَجْف مِ .«َوُيِجقُر َطَؾْقِفْؿ َأْقَصاُهؿْ »: َزاَد اْب

(4)
 

ـِ َوفِل  (7566) ِحقَحقْ ـْ َحِديِث ُأمِّ َهاكِئٍ  الصَّ
ـْ َأَجْرت»: مِ .«َقْد َأَجْرَكا َم

(5) 

 املسائل واألحكام املستفادة من األحادي 

الف، وكػسف مـ الؿؼصقد بإمان يف هذا الباب هق تلمقـ الؽافر طىل م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، ويف إسـاده: 1/195وأمحد )(، 451-12/451). أخرجف ابـ أبل شقبة صشٝض بؿٛاٖسٙ (1)

حجاج بـ أرصاة فقف ضعػ ومدلس، ومل يصرح بالسؿاع، وقد اضطرب فقف فرواه مرة أخرى، 

، وأخرجف ابـ أبل شقبة «الرجؾ مـفؿجيقر طؾك الؿسؾؿقـ »فجعؾف مـ مسـد أبل أمامة بؾػظ: 

 ، والحديث صحقح بؿا بعده. (12/451)

 (، ويف إسـاده رجؾ مبفؿ. 4/197( ط. دار هجر، وأخرجف أيًضا أمحد )1163أخرجف الطقالسل ) (2)

 (. 1371(، ومسؾؿ )6755أخرجف البخاري ) (3)

الحارث بـ طبداهلل بـ  (، مـ صريؼ طبدالرمحـ بـ2685. أخرجف ابـ ماجف )صشٝض بؿٛاٖسٙ (4)

وجيقر طؾك الؿسؾؿقـ أدكاهؿ، ويرد طؾك »طقاش، طـ طؿرو بـ شعقب، طـ أبقف، طـ جده بؾػظ: 

 . وطبدالرمحـ بـ الحارث الراجح ضعػف، والحديث صحقح بشقاهده التل قبؾف «الؿسؾؿقـ أقصاهؿ

 (. 82(، ومسؾؿ يف )صَلة الؿسافريـ( رقؿ )3171أخرجف البخاري ) (5)



َٗأز  85  ٔنَتاُب اٞئذ

الؿسؾؿقـ، ويشؿؾ أوٓده الصغار. ويصح إمان مـ كؾ مسؾٍؿ، بالٍغ، طاقٍؾ،  

ك: لدٓلة أحاديث الباب طىل ذلؽ.مختاٍر، ذكٍر أو أكث
(1)

 

 أَإ ايهاؾط. ص:1ط َػأي١

ـَ  »ٓ يصح تلمقـ الؽافر وإن كان ذمقًّا: لحديث الباب:  ُيِجقُر َطَؾك الُؿْسؾِِؿق

ـُْفؿ ُجُؾ ِم ـَ َأْدَكاُهؿْ ُيجِ  »و «الرَّ .«قُر َطَؾك الُؿْسؾِِؿق
(2)

 

 أَإ ايصيب. ص:2ط َػأي١

 أما إذا كان غقر مؿقز: فَل يصح تلمقـف بَل خَلف.

  واختؾػقا يف الصبل الؿؿقز، فصحح تلمقـَف مالؽ، وأمحد يف رواية: لعؿقم

 إحاديث.

  ،وأبطؾ تلمقـَف الشافعل، وأبق حـقػة، وأمحد يف رواية: ٕنَّ الصبل مقلَّك طؾقف

ذكره مع  قر مـ تصرفاتف وطؼقده ٓ تـػذ: فؽذلؽ هفـا، وٕنَّ الـبل وكث

 .«حتك يبؾغ»الؿجـقن، وققد رفع الؼؾؿ طـف 

.، واهلل أطؾؿانصحْحوهذا هق 
(3)

 

أمان الؿجـقن ٓ يصح بغقر خَلٍف. تيبُٔ:
(4)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (12/328.)البقانكظر: ا (1)

  (13/77.)الؿغـلاكظر:  (2)

  (13/77.)الؿغـلاكظر:  (3)

(4) الؿغـل (13/77.) 



 86  ؾتض ايع٬ّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
 ٌٖ ٜصض أَإ ايعبس؟ ص:3ط َػأي١

  ،بل ث خَلًفا ٕ: لعؿقم إحاديانصحْح وهقطىل ذلؽ طامة أهؾ العؾؿ

حـقػة، وأبل يقسػ.
(1)

 

لإلمام أن يعؿؿ التلمقـ ٕهؾ بؾدة مـ الؽػار، بخَلف غقره مـ آحاد  تيبُٔ:

ا يف حؼ اْلمام.الؿسؾؿقـ: فؾقس لف ذلؽ:  ٕنَّ فقف تعديًّ
(2)

 

 تأَري َٔ دا٤ أغرّيا َٔ ايهؿاض. ص:4ط َػأي١

 َـّ طؾقف، فؿـ باب أوىل التلمقـ، ولقس ٕحد  لإلمام أن يممـف: ٕنَّ لف أن يؿ

مـ الؿسؾؿقـ أن يممـف: ٕنَّ الخقار يف إسقر إىل اْلمام، وهق ققل أمحد، 

 والشافعل وغقرمها.

 .وصحح التلمقـ إوزاطل، وأبق الخطاب الحـبظ 

، واهلل أطؾؿ.أقسب ، ًانشافؼًِدـأحًقٌل 
(3)

 

َٖٔ ناؾّطا قبٌ إٔ ٜ٪غط؟ ص:5ط َػأي١ ِْْ أْ٘ أ  إشا اٖزع٢ َػً

قد أمـ هذا إسقر قبؾ أن يمسر: ُيؼبؾ ققلف  إذا جاء مسؾؿ، فشفد طىل كػسف بلكف

، وخالػ الشافعل فؾؿ يؼبؾ ققلف: ٕهنا شفادة انصحْح وهقطـد أمحد، وإوزاطل، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (13/77.)الؿغـلاكظر:  (1)

  (13/77.)الؿغـلاكظر:  (2)

(3) الؿغـل (13/78.) 



َٗأز  87  ٔنَتاُب اٞئذ

 طىل فعؾ كػسف. 

وُأجقب طـف بحديث الؿرضعة التل شفدت طىل كػسفا أهنا أرضعت طؼبة 

بالػراق، واهلل أطؾؿ. والتل تزوجفا، فلمر الـبل 
(1)

 

  يًهاؾط؟َا سهِ ايتأَري ص:6ط َػأي١

إن صؾب الؽافر إماَن لقسؿع الؼرآن، ويتعرف طىل اْلسَلم: وجب تلمقـف بَل 

 ۇئ وئ وئ  ەئ ەئ ائ ائ ى ى  ې ې﴿خَلف: لؼقلف تعاىل: 

وإن كان يريد الػساد: فَل يجقز تلمقـف، وإن كان يريد ، [6]التقبة: ﴾ۆئ ۇئ

ـَ الضرر  التجارة، أو الـزهة، أو غقر ذلؽ: فقُشرع تلمقـف إذا ُوِجدت مصؾحة،
وُأمِ

مـ ذلؽ، واهلل أطؾؿ.
(2)

 

َٔ يف زاض ا غ٬ّ، ٌٖ ت٪خص َٓ٘ دع١ٜ؟ ص:7ط َػأي١ َٚ  َٔ ٝأ

  ـ بؿؼابؾ جزية: ُأخذت  -انصحْح وهق-مذهب أمحد : فنْن ُأمِّ َـّ أكف طىل ما ُأمِّ

ـ بغقر مؼابؾ: مل تمخذ طؾقف، ولإلمام أن يممـ بؿؼابؾ وغقر مؼابؾ  طؾقف، وإن ُأمِّ

 حسب الؿصؾحة.

 ٕوزاطل، وأبق الخطاب، والشافعل: ٓ يممـف إٓ بجزية. وققد ذلؽ وقال ا

الشافعل بؿا إذا أمـف سـة.
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الؿغـل (13/78.) 

  (13/79.)الؿغـلاكظر:   (2)

  (13/79.)الؿغـلاكظر:  (3)



 88  ؾتض ايع٬ّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
َٔ ايهاؾط يف زاض املػلًُري، ثلِ غلاؾط، ٚبكٝلت يل٘ أَلٛاٍ بلري         ص:8ط َػأي١ َٚ إشا ٝأ

 املػًُري؟

  يبؼك التلمقـ يف مالف، وٓ يمخذ، بؾ يرسؾ إلقف: فنن مات ُأرِسؾ إىل وارثف

 افعل يف ققل.طـد أمحد، والؿزين، والش

 .وطـد أبل حـقػة، والشافعل يف ققل يبطؾ إمان، ويلخذه الؿسؾؿقن 

، واهلل أطؾؿ.ًانقٌل األًل أقسب
(1)

 

 إشا زخٌ ايهاؾط زاض ا غ٬ّ بػري أَإ؟ ص:9ط َػأي١

اْلمام ُمَخقٌَّر فقف بقـ أن يؼتؾف، أو يؿـ طؾقف، أو يسترقف، أو يػادي بف، وإن زطؿ 

يؼبؾ ققلف، وإن زطؿ أكف رسقل: مل يؼبؾ ققلف إٓ  الؽافر أكف أراد أن يستلمـ: مل

 بؼريـة، كلن يؽقن حامًَل لرسالة. 

وإن زطؿ أكف جاء لتجارة فقـظر: فنن كان العرف والعادة جرت بقـفؿ بلنَّ مـ 

دخؾ لتجارة مل يتعرض لف: فقُؼبؾ ققلف إذا كان لف بقـة، أو قريـة طىل ققلف، وإن مل 

 فَل يـػعف ذلؽ، وأمره إىل اْلمام كؿا تؼدم. تؽـ العادة جرت بقـفؿ بذلؽ:

 وإن ضؾَّ الطريؼ، فدخؾ بَلد اْلسَلم، فؼقؾ: هق لؿـ أخذه.

، واهلل أطؾؿ.أقسبق َفلٌء. وهذا وققؾ: ه
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (12/329.)البقان (13/81-81 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (13/83( )13/236.)الؿغـلاكظر:  (2)



َٗأز  89  ٔنَتاُب اٞئذ

 
يحصؾ التلمقـ بلي لػظ يدل طؾقف، كؼقلف: )أمـتؽ( )أجرتؽ( )ٓ  تيبُٔ:

 بلس طؾقؽ( )ٓ تخػ طىل كػسؽ( وما أشبف ذلؽ.

ـ طادة، أو طرف بلنَّ لف: )قػ، ألؼ سَلحؽ( فَل ُيَعدُّ تلمقـًا إن مل تؽوإذا قال 

.تلمقـذلؽ 
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (13/192-194.)الؿغـلاكظر:  (1)



 91  ؾتض ايع٬ّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
ـْ ُطَؿَر  (7111) َـّ الَقُفقَد َوالـََّصاَرى»َيُؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأكَُّف َسِؿَع الـَّبِلَّ  َوَط ُْخرَِج َٕ 

ـْ َجِزيَرةِ الَعَرِب، َح  َّٓ ُمْسؾًَِم ِم َٓ َأَدَع إ .. َرَواُه ُمْسؾِؿٌ «تَّك 
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلدي 

 إخطاز ايٝٗٛز، ٚايٓصاض٣، ٚاملؿطنري َٔ دعٜط٠ ايعطب. ص:1ط َػأي١

أخرجقا الؿشركقـ »قال:  أنَّ الـبل  طـ ابـ طباس  الصحقحقـيف 

.«مـ جزيرة العرب
(2)

 

ٓجيتؿع »: قالت، قال الـبل  ة ( طـ طائش6/275) مسـد أمحدويف 

 ، وإسـاده حسـ.«ْم جزيرة العرب ديـان

 .فـصَّ أهؾ العؾؿ طىل وجقب إخراج الؿشركقـ

  لؽـ خصَّ أمحد، والشافعل اْلخراج مـ الحجاز فؼط، والحجاز يشؿؾ

ل حجاًزا:  ،الؿديـة، ومؽة، وخقبر، ويـبع، وفدك، ومخالقػفا، وما وآها وُسؿِّ

 هتامة وكجد. ٕكف يحجز بقـ

 مسـد أمحدواستدلقا طىل التخصقص بحديث أبل طبقدة بـ الجراح يف 

، «أخرجقا هيقد الحجاز، وأهؾ كجران مـ جزيرة العرب»( مرفقًطا: 1/196)

 وإسـاده صحقح.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1767أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)

 (.1637(، ومسؾؿ )3153أخرجف البخاري برقؿ ) (2)



َٗأز  91  ٔنَتاُب اٞئذ

   وذهب مالؽ إىل وجقب إخراجفؿ مـ جزيرة العرب كامؾة، وهل ما

وبحر الؼؾزم، وبحر الشام، أحاصت البحار هبا، يعـل بحر الفـد، وبحر فارس، 

 والػرات، أو ما بقـ طدن إىل أصراف الشام، وما بقـ جدة والعراق.

 واستدل مالؽ بإحاديث الؿتؼدمة.

ح ذلؽ الصـعاين، وردَّ طىل استدٓل الشافعل، وأمحد بلنَّ ذكر بعض  ورجَّ

 .انصحْحهق  ًىرا انقٌلأفراد العام ٓ يؾزم مـف التخصقص، 

يف حديثفؿ أمر بنخراج يفقد كجران، وهؿ  دٓلفؿ أنَّ الـبل وُيردُّ طىل است

مل يؼقلقا بذلؽ، ورجح الشقكاين أيًضا ققل مالؽ.
(1)

 

الؿؿـقع مـ بؼائفؿ هق آستقطان، أما إذا دخؾقا لعؿٍؾ، أو تجارةٍ:  تيبُٔ:

فجائٌز إذا مل يؽـ يف ذلؽ مػسدة.
(2)

 

 زخٛهلِ اسبطَري. ص:2ط َػأي١

الؽػار مـ دخقل الحرمقـ:لؼقلف تعاىل: ٓ يجقز طـد أهؾ العؾؿ تؿؽقـ 

 ڦ ڦ ڤ  ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ  ٿ ٿ﴿

 .[28]التقبة: ﴾چ چ ڃ  ڃ ڃڃ      ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

، ﴾ڦ ڦ ڤ﴿قال العؾؿاء: أصؾؼ الؿسجد وأراد الحرم كامًَل: لؼقلف: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/239-.)الـقؾ (12/289- )البقان (13/194 )الؿغـلاكظر:  (1)

(2) الؿغـل (13/244.) 



 92  ؾتض ايع٬ّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

أي: فؼًرا: وذلؽ بتلخر تجارهتؿ، وجؾبفؿ طـ الحرم، ومل يؽقكقا يدخؾقن التجارة  

 إىل الؿسجد.

  وأجاز أبق حـقػة دخقلفؿ إٓ لَلستقطان، كدخقلفؿ لؾحجاز، وهق ققل

ٌؾ مخالٌػ لؾـص.باص
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (13/245.)الؿغـلاكظر:  (1)



َٗأز  93  ٔنَتاُب اٞئذ

 
ا َأَفاَء اهلُل َطَؾك َرُسقلِفِ  :َقاَل  َوَطـُْف  (7117) ا َكاَكْت َأْمَقاُل َبـِل الـَِّضقِر مِؿَّ ، مِؿَّ

َٓ ِرَكاٍب، َفَؽاَكْت لِؾـَّبِلِّ  ًة، َفَؽاَن ُيـِْػُؼ  ملسو هيلع هللا ىلصَلْؿ ُيقِجْػ َطَؾقِْف الُؿْسؾُِؿقَن بَِخقٍْؾ َو َخاصَّ

َطَؾك َأْهؾِِف َكَػَؼَة َسـٍَة، َوَما َبِؼَل َيْجَعُؾُف فِل الُؽَراعِ 
(1)

  .
ِ
ًة فِل َسبِقِؾ اهلل ََلِح، ُطدَّ َوالسِّ

.ُمتََّػٌؼ َطَؾقْفِ 
(2)

 

 دي املسائل واألحكام املستفادة من احل

 َع٢ٓ ايؿ٤ٞ َٚصطؾ٘. ص:1ط َػأي١

هق ما أخذ طىل الؽػار بحؼ بدون حرب، وقتال، وإصؾ فقف ققلف تعاىل: 

 ڳ گ گ  گ گ  ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ﴿

 .[7]الحشر: ﴾ڳ

وُيستػاد مـ أية أنَّ الػلء ٓ تخؿقس فقف، وأكف يصرف لؿـ ذكر يف هذه 

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ﴿ يات التل بعدها، وهل ققلف تعاىل:أية، وكذا أ

 ې  * ې ۉ  ۉ ۅۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ   ۇ ۇ

 ېئ ۈئ  ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ  ۇئ وئ وئ ەئ ەئ   ائ ائ ى ى ې

     * جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی  یی   ی    ىئ  ىئ ىئ ېئ ېئ

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ    پ     پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الُؽراع: اسؿ لجؿع الخقؾ. (1)

 (. 1757(، ومسؾؿ )2914أخرجف البخاري ) (2)
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 .[11-8]الحشر: ﴾ٹ ٹ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ   ٺ ٺ ٺ

، ( بنسـاد صحقح طـ طؿر 315)ص مقالإوأخرج أبق طبقد يف كتابف 

استقطبت هذه أية الـاس، فؾؿ يبؼ أحد مـ أكف قرأ أيات السابؼة، ثؿ قال: 

إٓ بعض مـ تؿؾؽقن مـ أرقائؽؿ، وإن طشت  ،حظ  أو  فقفا، الؿسؾؿقـ إٓ لف حؼ  

محقر مل حتك يليت الراطل بسرو  ،أو قال: حظف ،كؾ مسؾؿ حؼف َـّ قَ تَ مْ قُ لَ  :إن شاء اهلل

 ه.ايعرق فقف جبقـف

بعد أن ذكر أيات - (5/85-86 )زاد الؿعاديف   قال ابً الكيه

َياِت : -السابؼة ْٔ ـْ َذَكَر فِل َهِذِه ا  ،َفَلْخبََر ُسبَْحاَكُف َأّن َما َأَفاَء َطَؾك َرُسقلِِف بُِجْؿَؾتِِف لَِؿ

ـَ ـَوَلْؿ َيُخّص مِـُْف ُخُؿَسُف بِالْ  َوُيْصَرُف َطَؾك  ،َطّؿَؿ َوَأْصَؾَؼ َواْستَْقَطَب  َبْؾ  ،َؿْذُكقِري

َؿَصاِرِف اْلَعاّمِة َوُهْؿ ـُثّؿ َطَؾك الْ  ،َأْهُؾ اْلُخُؿسِ  :َوُهؿْ  ،َؿَصاِرِف اْلَخاّصةِ ـالْ 

َْكَصاُر َوَأْتبَاُطُفْؿ إَلك ـالْ  ْٕ ،ُؿَفاِجُروَن َوا ـِ ْي  َفَاّلِذي َطِؿَؾ بِِف ُهَق َوُخَؾَػاُؤهُ  َيْقِم الدِّ

َياِت ـالّراِشُدوَن ُهَق الْ  ْٔ ـْ َهِذِه ا
ـُ اْلَخّطاِب  :ُؿَراُد مِ فِقَؿا  َولَِذلَِؽ َقاَل ُطَؿُر ْب

ـْ َأَحدٍ ـَما َأَحٌد َأَحّؼ بَِفَذا الْ  :َوَغقُْرُه َطـْفُ  َرَواُه َأْحَؿُد 
ـْ َوَما َأَكا أَ  ،َؿاِل مِ

َحّؼ بِِف مِ

ـْ الْ  َوَاهلل ،َأَحدٍ 
ّٓ َوَلُف فِل َهَذا الْ ُؿْسؾِؿِ ـَما مِ ـَ َأَحٌد إ ّٓ َطبٌْد َمْؿُؾقكٌ  ،َؿاِل َكِصقٌب ـق  ،إ

ـْ كِتَاِب اهللَوَلؽِـّا َطَؾك 
ـْ َرُسقِل اهلل ،َمـَاِزلِـَا مِ

َفالّرُجُؾ َوَبََلُؤُه فِل  ،ملسو هيلع هللا ىلص َوَقَسِؿـَا مِ

ْسََلمِ  ْسََلمِ  ،اْْلِ ُؤهُ َوالّرُجُؾ َوِغـَا ،َوالّرُجُؾ َوقَِدُمُف فِل اْْلِ
(1)

ْسََلمِ   َوالّرُجُؾ  ،فِل اْْلِ

ـْ َهَذا الْ  َوَواهلل ،َوَحاَجُتفُ 
ـّ الّراِطَل بَِجبَِؾ َصـَْعاَء َحّظُف مِ ـْ َبِؼقَْت َلُفْؿ َلقَْلتِقَ

َؿاِل ـَلئِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الَغـَاء: بؿعـك الـػع. (1)
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.َوُهَق َيْرَطك َمَؽاَكفُ 

(1)
  

ِء الْ  َٓ َوَلْؿ َيْدُخْؾ  ،ِة اْلُخُؿسِ ُؿَسّؿْقَن فِل آيَ ـُؿَسّؿْقَن فِل آَيِة اْلَػْلِء ُهْؿ الْ ـَفَفُم

َْكَصاُر َوَأْتبَاُطُفْؿ فِل آَيِة اْلُخُؿسِ ـالْ  ْٕ َّكُفْؿ الْ  :ُؿَفاِجُروَن َوا
ِ
ُؿْستََحّؼقَن لُِجْؿَؾِة ـٕ

ـْ اْلُخُؿسِ  :َوَأْهُؾ اْلُخُؿِس َلُفْؿ اْستِْحَؼاَقانِ  ،اْلَػْلءِ 
َواْستِْحَؼاٌق  ،اْستِْحَؼاٌق َخاّص مِ

ـْ ُج 
. :ْؿَؾِة اْلَػْلءِ َطاّم مِ ـِ  َفنِّكُفْؿ َداِخُؾقَن فِل الـِّصقبَقْ

َْمََلِك  قال: ْٕ ـْ ُجِعَؾ َلُف َلقَْس قِْسَؿَة ا ـَ َم ـْ ُجْؿَؾِة اْلَػْلِء َبقْ
َوَكَؿا َأّن قِْسَؿتَُف مِ

َمْ  ،َواْلَقَصاَيا ،َؿَقاِريِث ـَؿالُِؽقَن َكِؼْسَؿِة الْ ـاّلتِل َيْشتَِرُك فِقَفا الْ  ْٕ  ،ُؿْطَؾَؼةِ ـََلِك الْ َوا

ْسََلمِ  ،َوالـّْػعِ  ،َبْؾ بَِحْسِب اْلَحاَجةِ  َفَؽَذلَِؽ قِْسَؿُة  ،َواْلبَََلِء فِقفِ  ،َواْلِغـَاِء فِل اْْلِ

َْصـَاِف  ُفَؿا َواِحٌد فِل كِتَاِب اهللَفنِّن َمْخَرَج  :اْلُخُؿِس فِل َأْهؾِفِ  ْٕ َوالتّـِْصقُص َطَؾك ا

ـْ َأْهِؾ اْلَػْلِء بَِحالٍ  ،ْحِؼقَؼ إْدَخالِِفؿْ اْلَخْؿَسِة ُيِػقُد تَ 
َٓ َيْخُرُجقَن مِ َوَأّن  ،َوَأّكُفْؿ 

َٓ َيْعُدوُهْؿ إَلك َغقِْرِهؿْ  َٓ َتْعُدوُهْؿ إَلك َغقِْرِهؿْ  ،اْلُخُؿَس  َكَؿا َأّن  ،َكَلْصـَاِف الّزَكاةِ 

ـَ فِقفَ  َٓ َيتََعّداُهْؿ إَلك َغقِْرِهؿْ اْلَػْلَء اْلَعاّم فِل آَيِة اْلَحْشِر لِْؾَؿْذُكقِري َولَِفَذا َأْفتَك  :ا 

ْسََلِم َكَؿالٍِؽ  َٓ َحّؼ َلُفْؿ فِل اْلَػْلءِ  ،َأئِّؿُة اْْلِ َمام َأْحَؿَد َوَغقِْرِهَؿا َأّن الّرافَِضَة   :َواْْلِ

ـْ الْ 
َّكُفْؿ َلقُْسقا مِ

ِ
ـَ ـٕ َْكَصارِ  ،ُؿَفاِجِري ْٕ ـْ ا

َٓ مِ ـْ اّلذِ  ،َو
َٓ مِ ـْ َبْعِدِهْؿ َو

ـَ َجاُءوا مِ ي

يَؿانِ  ْخَقاكِـَا اّلِذي َسبَُؼقَكا بِاْْلِ  ،َؿِديـَةِ ـَوَهَذا َمْذَهُب َأْهِؾ الْ  ،َيُؼقُلقَن َرّبـَا اْغِػْر َلـَا َوِْلِ

ـِ َتقِْؿقّةَ  ْسََلِم اْب ُخَؾَػائِِف وَ  ملسو هيلع هللا ىلص َوفِْعُؾ َرُسقُل اهلل ،َوَطَؾقِْف َيُدّل اْلُؼْرآنُ  ،َواْختِقَاُر َشقِْخ اْْلِ

ـَ   ه.االّراِشِدي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، «وواهلل، لئـ بؼقت...»(، ومل يخرج أبق داود ققلف: 2951(، وأبق داود )292أخرجف أمحد ) (1)

 ٓ طـعـة ابـ إسحاق.وإسـاده حسـ: لق
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ٖلللٌ ٜؿلللرتط تعُلللِٝ ا٭صلللٓاف املػلللتشك١ يًدُلللؼ، ٚيًؿللل٤ٞ،      ص:2ط َػأي١

 ٚتعُِٝ أؾطازِٖ؟

 قال ابً الكيه   يفزاد الؿعاد (5/86-87 َوَقِد اْختََؾَػ الـَّاُس فِل :)

َكاةِ، َوآَيِة اْلُخُؿِس،  ُخُؿِس َطَؾك : َتِجُب قِْسَؿُة الّزَكاةِ َوالْ  َفَؼاَل الّشافِِعلُّ آَيِة الزَّ

َْصـَاِف ُكّؾَفا ْٕ ـْ ُيْطَؾُؼ َطَؾقِْف اْسُؿ اْلَجْؿِع. َوَقاَل َمالٌِؽ  ،ا ـْ ُكّؾ ِصـٍْػ َم
َوُيْعطِل مِ

،  َْْصـَاِف الْ ـَوَأْهُؾ ال ْٕ َٓ َيْعُدوُهْؿ  ،َؿْذُكقَرةِ فِقِفَؿاـَؿِديـَِة: َبْؾ ُيْعطِل فِل ا َو

َٓ َتِجُب قِْسَؿةُ  ،إَلك َغقِْرِهؿْ  َمام  ،الّزَكاةِ  َو َٓ اْلَػْلُء فِل َجِؿقِعِفْؿ. َوَقاَل اْْلِ َو

َوبَِؼْقِل الّشافِِعّل  ،فِل آَيِة الّزَكاةِ  -َرِحَؿُفْؿ اهللُ -َوَأُبق َحـِقَػَة بَِؼْقِل َمالٍِؽ  ،َأْحَؿدُ 

 .فِل آَيِة اْلُخُؿِس 

ـْ َتَلّمَؾ الـُّصقَص  : قال ابً الكيه  :َوُخَؾَػائِفِ  ،ملسو هيلع هللا ىلص اهللَوَطَؿَؾ َرُسقِل  ،َوَم

ُسبَْحاَكُف َجَعَؾ أَْهَؾ اْلُخُؿِس ُهْؿ َأْهُؾ  اهللَ  َفنِنَّ  :َؿِديـَةِ ـَوَجَدُه َيُدّل َطَؾك َقْقِل َأْهِؾ الْ 

ا ا َكاَكْت اْلَغـَائُِؿ َخاّصًة بَِلْهؾِفَ ؿَّ ـَول ،َوَتْؼِديًؿا َلُفؿْ  ،اْهتَِؿاًما بَِشْلكِِفؿْ  :َوَطقّـَُفؿْ  ،اْلَػْلءِ 

َْهِؾ اْلُخُؿسِ 
ِ
َٓ ـَولَ  ،َٓ َيْشُرُكُفْؿ فِقَفا ِسَقاُهْؿ َكّص َطَؾك ُخُؿِسَفا ٕ ّؿا َكاَن اْلَػْلُء 

َْكَصاِر َوَتابِِعقِفؿْ  ْٕ ـَ َوا َفَسّقى  ،َيْختَّص بَِلَحٍد ُدوَن َأَحٍد َجَعَؾ ُجْؿَؾتَُف َلُفْؿ َولِْؾُؿَفاِجِري

ـَ اْلَػْلِء  ـَ اْلُخُؿِس َوَبقْ  هللَيْصِرُف َسْفَؿ ا ملسو هيلع هللا ىلص َوَكاَن َرُسقُل اهلل ،َؿْصِرِف ـفِل الْ َبقْ

ْسََلمِ  ًما لِْْلََهّؿ ُمَؼدِّ  ،َوَأْرَبَعَة َأْخَؿاِس اْلُخُؿِس فِل َأْهؾَِفا ،َوَسْفَؿُف فِل َمَصالِِح اْْلِ

ََهؿّ  ْٕ َْحَقِج  ،َفا ْٕ َْحَقِج َفا ْٕ ـُ َذا  ،ـُْف ُدُيقَكُفؿْ َوَيْؼِضل مِ  ،َفُقَزّوُج مِـُْف ُطّزاَبُفؿْ  ،َوا َوُيِعق

ـِ  ،اَوُيْعطِل َطَزَبُفْؿ َحظًّ  ،اْلَحاَجِة مِـُْفؿْ  ـْ  ،َوُمتََزّوَجُفْؿ َحّظقْ
َٓ َأَحٌد مِ ـْ ُهَق َو َوَلْؿ َيُؽ
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ـَ َوَأْبـَاَء الّسبِقِؾ َوَذِوي اْلُؼْرَبك َوَيْؼِسُؿقَن أَ ـُخَؾَػائِِف َيْجَؿُعقَن اْلقَتَاَمك َوالْ   ْرَبَعَة َؿَساكِق

َٓ َطَؾك التّْػِضقؾِ  ،َأْخَؿاِس اْلَػْلِء َبقْـَُفْؿ َطَؾك الّسِقّيةِ  َكَؿا َلْؿ َيُؽقُكقا َيْػَعُؾقَن َذلَِؽ  ،َو

 ه.اَوَمْحُض الّصَقاِب  ،َوُهَق َفْصُؾ اْلُخّطاِب  ،َفَفَذا َهْدُيُف َوِسقَرُتفُ  ،فِل الّزَكاةِ 
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ـِ َجبٍَؾ  (7115) ـْ ُمَعاذِ ْب  َقاَل: َغزَ  َوَط

ِ
، َفَلَصبْـَا َخقْبَرَ  ملسو هيلع هللا ىلصْوَكا َمَع َرُسقِل اهلل

 
ِ
َصائَِػًة، َوَجَعَؾ َبِؼقَّتََفا فِل الَؿْغـَِؿ. َرَواُه َأُبقَداُود،  ملسو هيلع هللا ىلصفِقَفا َغـًَؿا، َفَؼَسَؿ فِقـَا َرُسقُل اهلل

َٓ َبْلَس بِِفْؿ. َوِرَجاُلُف 
(1)

 

 احلكم املستفاد من احلدي 

هذا الحديث مـ ضؿـ مجؿقع إدلة التل تدل طىل تـػقؾ اْلمام بعض أفراد 

 الجقش ببعض الغـقؿة.

 وقد تؼدم الؽَلم طىل هذه الؿسائؾ، وبقان مذاهب العؾؿاء يف ذلؽ.

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حدثـا محؿد بـ الؿصػك، حدثـا محؿد بـ الؿبارك، طـ يحقك (، 2717. أخرجف أبقداود )سػٔ (1)

بـ محزة، قال: حدثـا أبق طبد العزيز شقخ مـ أهؾ إردن، طـ طبادة بـ كسل، طـ طبد الرمحـ بـ ا

بـ طبد العزيز. قال أبق  ، بف. وإسـاده حسـ، وأبق طبد العزيز هق يحقك، طـ معاذ بـ جبؾ غـؿ

، وقال: كان َخّقرًا فاضَلً حاتؿ: ما بحديثف بلس. وروى طـف  وذكر أبق زرطة . طؿر بـ يقكس الَقَؿاملُّ

الحافظ ابـ كثقر كؿا يف  فكؼؾ : يحقك بـ طبد العزيز إردين.«َكَػْر أهؾ ُزْهد وفضؾ»الدمشؼل يف 

 كتابف: التؽؿقؾ يف الجرح والتعديؾ.

 ( مـ صرق طـ يحقك بـ محزة بف9/61(، والبقفؼل )21/69راين )وأخرجف الطب
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ـْ َأبِل َرافٍِع  (7111) َٓ َأِخقُس بِالَعْفدِ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل الـَّبِلُّ  َوَط ل  َٓ  ،إكِّ َو

ُسَؾ  ـُ ِحبَّاَن.«َأْحبُِس الرُّ َحُف اْب ، َوَصحَّ . َرَواُه َأُبقَداُود َوالـََّسائِلُّ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلدي 

 قتٌ ايطغٍٛ بري ايكَٛري. ص:1ط َػأي١

قبؾ اْلسَلم دلَّ الحديث طىل طدم جقاز قتؾ الرسؾ، وجرى العؿؾ طىل ذلؽ 

 .وبعده

ًٓ لرجٍؾ مرَتدٍّ  وقال الـبل  ، «لقٓ أكؽ رسقل؛ لؼتؾتؽ»لؿسقؾؿة:  رسق

(، وغقرمها، طـ 8675) الؽبرى(، والـسائل يف 2762أخرجف أبق داود )

 ، بنسـاد صحقح.بـ مسعقد اطبداهلل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 4877(، وابـ حبان )5/215) الؽبرى(، والـسائل يف 2758. أخرجف أبقداود )صشٝض (1)

طبد اهلل بـ وهب، أخبرين طؿرو، طـ بؽقر بـ إشج، طـ ( مـ صريؼ 23857وكذلؽ أمحد )

 . «وٓ أحبس البرد»، وإسـاده صحقح، وطـدهؿ: الحسـ بـ طظ بـ أبل رافع، أن أبا رافع أخبره
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ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (7111)   َوَط

ِ
ََم َقْريَ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهلل َفَلَقْؿُتْؿ  ٍة َأَتْقُتُؿقَهاَأيُّ

ََم َقْرَيٍة َطَصِت  ،فِقَفا َفَسْفُؿُؽْؿ فِقَفا ُثؿَّ ِهَل  ،َفنِنَّ ُخُؿَسَفا للِ َوَرُسقلِفِ  ؛اللَ َوَرُسقَلفُ  َوَأيُّ

. َرَواُه ُمْسؾٌِؿ.«َلُؽؿْ 
(1)

 

 ة من احلدي املسائل واألحكام املستفاد

 َع٢ٓ اسبسٜح. ص:1ط َػأي١

الؿراد بالؼرية إوىل يف الحديث هل التل مل يقجػ طؾقفا الؿسؾؿقن بخقؾ، 

وٓ ركاب، بؾ أجىل طـفا أهؾفا، أو صالحقا: فقؽقن سفؿفؿ فقفا، أي: حؼفؿ مـ 

 العطاء كؿا تؼرر يف الػلء.

لخؿس، والؿراد بالؼرية الثاكقة ما ُأِخذت طـقة: فتؽقن غـقؿة ُيخَرج مـفا ا

 والباقل لؾغاكؿقـ.

 ايػ١ُٝٓ اييت ٫ تٓكٌ، نا٭ضاضٞ ٚايٗسٚض؟ ص:2ط َػأي١

  مـ أهؾ العؾؿ مـ قال: ُتؼسؿ بقـ الغاكؿقـ كؿا تؼسؿ سائر إمقال. وهذا

 مذهب الشافعل.

 ﴾پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿واستدل طىل ذلؽ بعؿقم أية: 

أرَض  الذي يف الباب، وقد قسؿ الـبل  ، وبحديث أبل هريرة [41]إكػال:

 خقبر بقـ الؿؼاتؾقـ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1756أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)



َٗأز  111  ٔنَتاُب اٞئذ

   ومـ أهؾ العؾؿ مـ قال: يخقر اْلمام بقـ قسؿتفا، وبقـ وقػفا طىل

الؿسؾؿقـ، وضرب الخراج طىل مـ هل بقده. وهذا مذهب أمحد، والثقري، 

 وابـ الؿبارك.

كؿا يف  ، فؼد قال واستدلقا طىل الققػ بػعؾ طؿر بـ الخطاب 

صحقح البخاري (3125لقٓ آخر ال :) ؿسؾؿقـ ما فتحت قرية إٓ قسؿتفا بقـ

 خقبر. ملسو هيلع هللا ىلصأهؾفا كؿا قسؿ الـبل 

 (2896 ،)صحقح مسؾؿكؿا يف  ققُلف  قالقا: ويشقر إىل فعؾ طؿر 

ـََعْت اْلِعَراُق دِْرَهَؿَفا َوَقِػقَزَها»: طـ أبل هريرة  ـََعْت الشَّ  ،َم ُم ُمْدَيَفا اَوَم

ـَاَرَها ـََعْت ِمْصُر إِْردَ  ،َودِي ـَاَرَهاَوَم ـْ َحْقُث بََدْأُتؿْ  ،بََّفا َودِي ـْ  ،َوُطْدُتْؿ ِم َوُطْدُتْؿ ِم

ـْ َحْقُث بََدْأُتؿْ  ،َحْقُث بََدْأُتؿْ  ، وطؾقف فنذا وقػفا: فنكف يعطقفا ُأكاًسا «َوُطْدُتْؿ ِم

يعؿؾقن هبا، أو يسؽـقهنا مؼابؾ خراج يمدوكف إىل اْلمام يصرفف لؾغاكؿقـ، 

 ولؾؿسؾؿقـ.

 إىل أهنا تصقر وقًػا بؿجرد الػتح. وذهب مالؽ 

 .وذهب أبق حـقػة إىل أكف يجقز لف إقرارها مع الؽػار ويضرب طؾقفؿ خراًجا 

، وهق ترجقح شقخ ابـ طثقؿقـ اْلمام  ، واختارهًدـأحيرىة  ًانصحْح

اْلسَلم، وابـ الؼقؿ، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (4/178.)اْلكصاف (5/172- )الـقؾ (8/4 )الؼرصبل (12/216 )البقاناكظر:  (1)
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َُٔةـٔجِصَئة َواِهـَباُب اِه  ُهِد

عؾة، مـ جزى يجزي، وأصؾفا أخذ الشلء مؼابؾ شلٍء، هل اسؿ فِ  اجلِْزية:

والؿراد هبا هفـا أخذ ماٍل مـ أهؾ الذمة مؼابؾ الؽػ طـفؿ، والتؿؽقـ لفؿ مـ 

 سؽـك دار الؿسؾؿقـ.

 وإصؾ فقفا الؽتاب، والسـة، واْلمجاع.

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ  ڇ چ﴿فؼقلف تعاىل:  أما مً القسآٌ:

 گ گ   ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ  ڈ ڎ ڎ ڌ

 .[29]التقبة: ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ

فلحاديث الباب التل ستليت، وحديث بريدة الذي تؼدم يف  ّأما مً الطية:

( أكف قال: 3159) صحقح البخاريأوائؾ الجفاد، وحديث الؿغقرة بـ شعبة يف 

.«أمركا كبقـا رسقل ربـا أن كؼاتؾؽؿ حتك تعبدوه وحده، أو تمدوا الجزية»
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (12/249-.)البقان (13/212- )الؿغـلاكظر:  (1)



١َْٔ ُِٗس َٚاٞيل  ١َٜٔ  113  َباُب اٞيلٔذِع

 
ـِ  (7112) ْحَؿ ـْ َطبِْدالرَّ ـِ َطْقٍف  َط  -َيْعـِل الِجْزَيَة  - أََخَذَها ملسو هيلع هللا ىلص: َأنَّ الـَّبِلَّ ْب

ـْ َمُجقِس َهَجَر. َرَواُه الُبَخاِريُّ 
مِ

(1)
لِ ، َوَلُف َصِريٌؼ فِل  فِقَفا اْكِؼَطاٌع. الُؿَقصَّ

(2)
 

ـْ َأَكٍس، وَ  (7113) ـِ ُطَؿَر َط ـْ َطاِصِؿ ْب ـِ َأبِل ُسَؾقَْؿاَن: َأنَّ الـَّبِلَّ َوَط ـْ ُطثَْؿاَن ْب َط

ـَ الَقلِقدِ اَبَعَث َخالَِد  ملسو هيلع هللا ىلص ـَ َدَمُف، َوَصاَلَحُف َطَؾك إَلك ُأَكقِْدِر دُ  ْب ْوَمِة، َفَلَخُذوُه، َفَحَؼ

ُود.الِجْزَيِة. َرَواُه َأُبقَدا
(3)

 

ـِ َجبٍَؾ  (7114) ـْ ُمَعاذِ ْب ـِ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َبَعثَـِل الـَّبِلُّ  َوَط ، َفَلَمَركِل َأْن إَلك القََؿ

ا ـْ ُكؾِّ َحالٍِؿ دِيـَاًرا، َأْو ِطْدَلُف َمَعافِِريًّ
َحُف ابْ . آُخَذ مِ ـُ ِحبَّاَن أَْخَرَجُف الثَََّلَثُة، َوَصحَّ

َوالَحاكُِؿ.
(4)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 3157أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

طـ جعػر بـ محؿد بـ طظ طـ أبقف أن طؿر بـ الخطاب  (1/278 ،)صنِ الؿقأخرجف مالؽ يف  (2)

ذكر الؿجقس فؼال: ما أدري كقػ أصـع يف أمرهؿ، فؼال طبدالرمحـ بـ طقف: أشفد لسؿعت 

. وهق مـؼطع محؿد بـ طظ مل يدرك طؿر بـ «سـقا هبؿ سـة أهؾ الؽتاب»يؼقل:  رسقل اهلل 

 . الخطاب 

(، ويف إسـاده طـعـة ابـ إسحاق، وطثؿان بـ أبل سؾقؿان روايتف 3137) . أخرجف أبقداودضعٝـ (3)

 معضؾة. طـ الـبل 

(، مـ صريؼ ابـ إسحاق قال: حدثـل يزيد بـ رومان وطبداهلل بـ 9/187وأخرجف البقفؼل )

. وإسـاده ضعقػ أيًضا: ٕن يزيد بـ رومان وطبداهلل بـ أبل بؽر بـ  ًٓ أبل بؽر فذكرا كحقه مطق

معضؾة. ثؿ يف اْلسـاد إىل ابـ إسحاق أمحد بـ طبدالجبار  ـ حزم روايتفؿا طـ الـبل طؿرو ب

 العطاردي، وقد تؽؾؿ فقف.

(، 623(، والترمذي )26-5/25(، والـسائل )3138. أخرجف أبقداود )ضعٝـ َعٌ با ضغاٍ (4)

وق (، وقد رجح الترمذي والدارقطـل أكف طـ مسر1/398(، والحاكؿ )4886وابـ حبان )

 مرسًَل بدون ذكر )معاذ( وقد تؼدم بقان ذلؽ يف أوائؾ ]كتاب الزكاة[. 
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ـِ َطْؿٍرو الُؿَزكِلِّ  (7115) ـْ َطائِِذ ْب ـِ الـَّبِلِّ  َوَط اإِلْسََلُم َيْعُؾق »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَط

َٓ ُيْعَؾك .«َو اَرُقْطـِلُّ . َأْخَرَجُف الدَّ
(1)

 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (7116)   َوَط
ِ
َٓ َتْبَدُءوا الَقُفقَد »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ َرُسقَل اهلل

ََلمِ  وُه إَلك َأْضَقِؼفِ َوالـََّصاَرى بِالسَّ . َرَواُه «، َوإَِذا َلِؼقُتْؿ َأَحَدُهْؿ فِل َصرِيٍؼ َفاْضَطرُّ

ُمْسؾٌِؿ.
(2)

 

ـِ َمْخرَ  (7171) ـِ الِؿْسَقِر ْب  .َخَرَج َطاَم الُحَدْيبِقَةِ  ملسو هيلع هللا ىلصَمَة َوَمْرَواَن َأنَّ الـَّبِلَّ َوَط

ـَ َطْؿٍرو:  :َوفِقفِ  ،َفَذَكَر الَحِديَث بُِطقلِفِ   ُسَفقَْؾ ْب
ِ
ـُ َطبِْداهلل ُد ْب َهَذا َما َصاَلَح َطَؾقِْف ُمَحؿَّ

ـْ َبْعضٍ  َطَؾك َوْضعِ  ـُ فِقَفا الـَّاُس، َوَيُؽػُّ َبْعُضُفْؿ َط ـَ َيْلَم . الَحْرِب َطْشَر ِسـِق

َأْخَرَجُف َأُبقَداُود
(3)

.الُبَخاِريِّ ، َوَأْصُؾُف فِل 
(4)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، مـ صريؼ حشرج بـ طبداهلل بـ حشرج طـ أبقف طـ جده 3/252. أخرجف الدارقطـل )ضعٝـ (1)

طـ طائذ بـ طؿرو الؿزين بف. وإسـاده ضعقػ: فنن حشرج بـ طبداهلل مجفقل الحال، وأباه وجده 

 مجفقٓن. 

م إلباين لؾحديث شاهًدا طـ طؿر وآخر طـ معاذ، وكَلمها ٓ يصؾحان لؾتؼقية وذكر اْلما

  (2/491 .)التغؾقؼو  (5/119 ،)اْلرواءوآطتبار. اكظر 

 (. 2167أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (2)

ويف إسـاده طـعـة ابـ إسحاق (. -4/324(، وأخرجف أيًضا أمحد )2766. أخرجف أبقداود )ضعٝـ (3)

بدون تصريح  البداية والـفايةويف  سقرة ابـ هشاملتحديث، وهق كذلؽ يف ومل يصرح با

(، مـ التصريح بالتحديث فَل يعتؿد 9/221بالسؿاع أو التحديث. وأما ما جاء طـد البقفؼل )

طؾقف، فػل اْلسـاد إلقف أمحد بـ طبدالجبار العطاردي، وقد تؽؾؿ فقف. والحديث ثابت يف 

البخاري بعشر سـقـ(. بدون التحديد( 

 (. 2732( )2731برقؿ ) البخاريأصؾف يف  (4)
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ـْ َحِديِث َأَكٍس  (7177)

ـْ َجاَءَكا مِـُْؽْؿ َوَأْخَرَج ُمْسؾٌِؿ َبْعَضُف مِ ، َوفِقِف: َأنَّ َم

ُه َطؾَ  ـْ َجاَءُكْؿ مِـَّا َرَدْدُتُؿقُه َطَؾقْـَا، َفَؼاُلقا: أَ َلْؿ َكُردَّ ؟  ْؽتُُب كَ قُْؽْؿ، َوَم
ِ
َهَذا َيا َرُسقَل اهلل

ـْ َذَهَب ِمـَّا إَلْقِفؿْ »َقاَل:  ُف َم ـْفُ  َكَعْؿ، إكَّ ـْ َجاَءَكا ِم ْؿ َفَسَقْجَعُؾ اللُ َلُف َفَلبَْعَدُه اللُ، َوَم

.«َفَرًجا َوَّمَْرًجا
(1)

 

ـِ  (7175)  ْب
ِ
ـْ َطبِْداهلل ـِ الـَّبِلِّ   َطْؿٍروَوَط ـْ َقَتَؾ ُمَعاَهًدا َلْؿ َيرِ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَط ْح َم

ـَ َطاًماَوإِنَّ ِرحيََفا لَ  َرائَِحَة الَجـَّةِ  ـْ َمِسقَرةِ َأْربَِعق .«ُققَجُد ِم . َأْخَرَجُف البَُخاِريُّ
(2)

 

 حادي املسائل واألحكام املستفادة من األ

 ممٔ ت٪خص ازبع١ٜ؟ ص:1ط َػأي١

لجفاد.تؼدم الؽَلم طىل هذه الؿسللة طـد حديث بريدة يف أوائؾ كتاب ا
(3)

 

 َكساض ازبع١ٜ اييت ت٪خص. ص:2ط َػأي١

 وهق ققل مالؽ، والشافعل، وأبل ذهب مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ إىل تؼديرها ،

 حـقػة، وأمحد يف رواية.

  .واختؾػقا يف التؼدير: فؿـفؿ مـ قال: طىل الغـل ثؿاكقة وأربعقن درمهًا

والؿتقسط: أربعة وطشرون درمهًا. واْلـُؿِؼّؾ: اثـا طشر درمهًا. وهذا ققل أبل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1784أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)

 (. 3166أخرجف البخاري برقؿ ) (2)

  (1/2-.)أحؽام أهؾ الذمةواكظر:  (3)
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 حـقػة، وأمحد يف رواية. 

. أخرجف ابـ أبل شقبة طـ طؿر واستدلقا طىل ذلؽ بلنَّ هذا هق القراد 

(، ولف صرق -55)ص إمقال(، وأبق طبقد يف 9/196(، والبقفؼل )12/241)

 أحدها صحقح.

  وقال مالؽ: هل يف حؼ الغـل أربعقن درمهًا، أو أربعة دكاكقر، ويف حؼ الػؼقر

 طشرة دراهؿ، أو ديـار. وصحَّ طـ طؿر التحديد بلربعة دكاكقر بغقر هذا التػصقؾ.

 قال الشافعل: القاجب ديـار. لحديث معاذ الذي يف الؽتاب. وققؾ طـف: و

 الدكقار أقؾف.

  وذهب الثقري، وأبق طبقد، وأمحد يف رواية إىل طدم التحديد، بؾ ذلؽ إىل

 ًىرااجتفاد اْلمام، ويراطك أحقال أهؾ الذمة، وقدرهتؿ، وحاجة الؿسؾؿقـ. 

قؾ أكف قد اختؾػ طـف التحديد : بدلوطؾقف ُيحؿؾ فعؾ طؿر  انصحْحهق  انقٌل

كؿا تؼدم، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 ٚقت ٚدٛب ازبع١ٜ. ص:3ط َػأي١

 تؽرر مذهب أمحد، والشافعل أهنا تجب يف آخر الحقل: ٕكف مال يتؽرر ب

 الحقل: فقجب بآخره، كالزكاة.

  :گ گ گ ﴿وذهب أبق حـقػة إىل وجقهبا يف أولف: لؼقلف تعاىل﴾. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أحؽام أهؾ الذمة( -55)ص إمقال (9/193- )البقفؼل (13/211 )الؿغـلاكظر:  (1)

(1/26-.) 
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ططائفا دون كػس اْلططاء: ولفذا يحرم وأجاب إولقن بلنَّ الؿؼصقد التزام إ 

 قتالفؿ بؿجرد التزام بذلفا قبؾ أخذها.

لؿا  والؼقل إول طزاه ابـ الؼقؿ لْلكثريـ، ومـ حجتفؿ أنَّ الـبل 

ضرب الجزية طىل أهؾ الؽتاب، والؿجقس مل يطالبفؿ هبا حقـ ضرهبا طؾقفؿ، وٓ 

ؿ طؾقفا، وكان يبعث رسؾف، ألزمفؿ بلدائفا يف الحال وقت كزول أية، بؾ صالحف

وسعاتف، فقلتقن بالجزية والصدقة طـد محؾفا، واستؿرت طىل ذلؽ سقرة الخؾػاء 

 الراشديـ مـ بعده.

ومؿا يدل طىل هذا الؼقل أكف إذا أسؾؿ قبؾ اكؼضاء الحقل: مل ُيطالب بالجزية 

هؾ العؾؿ، خَلًفا لبعض الشافعقة.طـد طامة أ
(1)

 

 ٚايؿط١؟ ٌٖ ٜتعري يف ازبع١ٜ ايصٖب، ص:4ط َػأي١

ذكر أهؾ العؾؿ أنَّ ذلؽ ٓ يتعقـ، واستدلقا بحديث معاذ بـ جبؾ الذي يف 

ذلؽ الشافعل، وأمحد، وأبق طبقد. الؽتاب، ومؿـ كصَّ طىل
(2)

 

 ايصٟ ٜتٛزي عكس ايص١َ، ٚاهلس١ْ. ص:5ط َػأي١

ِة َواْلُفْدَكِة  (13/213 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة مَّ َٓ َيِصحُّ َطْؼُد الذِّ َو

َّٓ مِ  افِِعلُّ إ َماِم َأْو َكائِبِِف، َوبَِفَذا َقاَل الشَّ
َٓ َكْعَؾُؿ فِقِف ِخََلًفا ،ـْ اْْلِ َنَّ َذلَِؽ َيتََعؾَُّؼ  :َو

ِ
ٕ

ـْ الَؿْصَؾَحةِ 
َماِم َوَما َيَراُه مِ ِة َطْؼٌد ُمَمبٌَّد، َفَؾْؿ َيُجْز َأْن ُيْػتَاَت  :بِـََظِر اْْلِ مَّ َنَّ َطْؼَد الذِّ

ِ
َوٕ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1/39-.)أحؽام أهؾ الذمة (13/212-213 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (1/29.)أحؽام أهؾ الذمة (13/213 )الؿغـلاكظر:  (2)
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َمامِ بِِف َطؾَ   َماِم َأْو َكائِبِِف َلْؿ َيِصحَّ  :ك اْْلِ  ه.اَفنِْن َفَعَؾُف َغقُْر اْْلِ

والػرق بقـ طؼد الذمة والفدكة أنَّ طؼد الذمة إقرار لؾؽػار يف البؼاء يف بَلد 

الؿسؾؿقـ مؼابؾ دفع الجزية لؾؿسؾؿقـ وهؿ صاغرون. وأما الفدكة ففق طؼد بقـ 

 ؾ أحدمها أخر، وكؾ  يف بؾده.الؿسؾؿقـ والؽػار طىل أن ٓ يؼات

 ا٫ؾرتاط ع٢ً أٌٖ ايص١َ ضٝاؾ١ َٔ َٖط عًِٝٗ َٔ املػًُري؟ ص:6ط َػأي١

أكف اشترط طؾقفؿ الضقافة صحَّ طـ طؿر بـ الخطاب 
(1)

، وطؾقف فقصح 

 أن يشترط طؾقفؿ ذلؽ.

  وٓ تجب طؾقفؿ إٓ بالشرط طىل الصحقح يف مذهب أمحد، وهق مذهب

 الشافعل.

 ًاألًل أقسبطؾقفؿ الضقافة بدون شرط،  وأوجب بعض الحـابؾة.
(2)

 

 ٌٖ تؿطض ازبع١ٜ ع٢ً ايصيب، ٚاجملٕٓٛ، ٚاملطأ٠؟ ص:7ط َػأي١

 إمقاللقس طىل همٓء جزية طـد أهؾ العؾؿ، وصح طـ طؿر كؿا يف كتاب 

( أكف كتب إىل أمراء إجـاد أن يؼاتؾقا يف سبقؾ اهلل...، وأن يضربقا 93)

لصبقان، وٓ يضربقها إىل طىل مـ جرت وٓ يضربقها طىل الـساء وا الجزية،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وقد أورد هذا الشرط ضؿـ شروط كثقرة شرصفا طؾقفؿ أمقر الؿممـقـ طؿر بـ الخطاب  (1)

، هؾ الذمةأحؽام أبتؿامف، مع ذكر صرق إثر طـ طؿر يف ذلؽ يف كتابف  ذلؽ ابـ الؼقؿ 

 وسقتؽرر معـا الـؼؾ طـ هذه الشروط، فاكتػقـا بالتـبقف هفـا.

 (.-779)ص أحؽام أهؾ الذمة (13/214 )الؿغـلاكظر:  (2)
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 الؿقسك. طؾقف 

ؿ، قالف ابـ الؿـذر، وابـ قدامة.وٓ خَلف يف ذلؽ بقـ أهؾ العؾ
(1)

 

َُٜذٔ ٜٚؿٝل؟ ص:8ط َػأي١  َٔ نإ 

 إن مل يضبط: اطُتبر طىل إغؾب.

 .وإن ضبط فؿـفؿ مـ يعتبر إغؾب، وهق ققل أبل حـقػة، وأمحد يف رواية 

 ذا ققل يمخذ مـف مـ الجزية بحسب ذلؽ، وهومـفؿ مـ يؾػؼ أيام إفاقتف، و

.أقسبأمحد يف رواية، وهق 
(2)

 

 ٌٖ ع٢ً ايؿكري ايعادع عٔ ايتهػب دع١ٜ؟ ص:9ط َػأي١

  :ۆ  ۇ ۇ﴿أكثر أهؾ العؾؿ طىل طدم وجقب الجزية طؾقف: لؼقلف تعاىل 

 .[286البؼرة:] ﴾ۈ ۈ ۆ

  وذهب الشافعل إىل وجقهبا طؾقف: ٕنَّ الحؼقق ٓ تسؼط باْلطسار، وتبؼك

 ذمتف.يف 

وُأجقب بلنَّ حؼقق اهلل تسؼط باْلطسار بخَلف حؼقق الـاس، واهلل أطؾؿ.
(3)

 

مثؾ الػؼقر يف الخَلف: الشقخ الػاين، والزمـ، وإطؿك، فالجؿفقر  تيبُٔ:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1/42.)أحؽام أهؾ الذمة (13/216 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (1/47-48.)أحؽام أهؾ الذمة (13/218 )الؿغـلاكظر:  (2)

  (1/48.)أحؽام أهؾ الذمة (13/219 )الؿغـلاكظر:  (3)
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طىل طدم وجقب الجزية طؾقف: ٕكف لقس بلهؾ لؾؼتال، خَلًفا لؾشافعل.

(1)
 

 ٌٖ دبب ازبع١ٜ ع٢ً ايطٖبإ؟ ص:11ط َػأي١

لطقن الـاس، ولقسقا مـعزلقـ طـفؿ: فتجب طؾقفؿ الجزية أما إذا كاكقا يخا

 بآتػاق، قالف ابـ الؼقؿ.

 وأما إذا كاكقا مـعزلقـ طـ الـاس يف كـائسفؿ، فػقف ققٓن:

 :لقس طؾقفؿ جزية. وهق الؼقل إشفر يف مذهب أمحد، وققل  األول

لػاين، لؾشافعل، ومحؿد ابـ الحسـ: وذلؽ ٕهنؿ ٓ يؼاتؾقن، فلشبفقا الشقخ ا

 وإطؿك.

 :طؾقفؿ الجزية. وهق إشفر يف مذهب الشافعل، وققل أمحد يف  الجاىي

رواية، وهق ققل طؿر بـ طبدالعزيز: لدخقلفؿ يف طؿقم إدلة: وٕنَّ لفؿ رأًيا 

وتدبقًرا، وٕهنؿ مـ رؤوسفؿ يف الؽػر، ومـ الؿحرضقـ طىل الؼتال لؾؿسؾؿقـ. 

، واهلل أطؾؿ.انقٌل أقسب ًىرا
(2)

 

 ٌٖ ت٪خص ازبع١ٜ ع٢ً ايعبس؟ ص:11ط َػأي١

أما إذا كان سقده مسؾًؿا فَل تمخذ مـف بَل خَلف: ٕكف يمدي إىل إيجاهبا طىل 

 سقده الؿسؾؿ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1/49.)أحؽام أهؾ الذمة (13/219 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (1/49-.)أحؽام أهؾ الذمة (13/221 )الؿغـلاكظر:  (2)
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  .وكذلؽ إن كان سقده كافًرا طـد طامة أهؾ العؾؿ 

 .وخالػ أمحد يف رواية، وأوجبفا طؾقف 

 : ٕكف يمدي إىل أن يقجب طىل سقده جزيتان، وٕنَّ ًقٌل اجلًيٌز أقسب

العبد مال ٓ يؿؾؽ إٓ بتؿؾقؽ سقده: فقؽقن حالف كالػؼقر العاجز.
(1)

 

 إشا أعتل ايعبس، ٌٖ دبب عًٝ٘ ازبع١ٜ؟ ص:12ط َػأي١

  ا، وهق ققل أصحاب أكثر العؾؿاء طىل وجقهبا طؾقف مـ حقـئٍذ: ٕكف صار ُحرًّ

 الؿذاهب إربعة وغقرهؿ.

 ف مالؽ إذا وُكؼؾ طـ أمحد رواية أكف ٓ تجب طؾقف، وهق ققل الشعبل، وقال ب

.انصحْحهق  ًانقٌل األًلكان سقده مسؾًؿا: ٕنَّ ذمتف ذمة مقالقف. 
(2)

 

 إشا أغًِ ايصَٞ أثٓا٤ اسبٍٛ أٚ بعسٙ، ؾٌٗ عًٝ٘ ازبع١ٜ؟ ص:13ط َػأي١

 .أما إن كان إسَلمف أثـاء الحقل: فَل تجب طؾقف الجزية طـد طامة أهؾ العؾؿ 

 فعل، وأبق ثقر، وأما إن كان إسَلمف بعد اكتفاء الحقل: فلوجبفا طؾقف الشا

 وابـ الؿـذر: ٕكف قد حؾ وقت وجقهبا.

  ،وذهب أكثر العؾؿاء إىل طدم وجقهبا طؾقف، وهق ققل مالؽ، وأمحد

والثقري، وأبل طبقد، وأصحاب الرأي: ٕكف قد صار مسؾًؿا، والجزية فقفا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1/55-.)أحؽام أهؾ الذمة (13/221 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (1/56-.)أحؽام أهؾ الذمة (13/223 )الؿغـلاكظر:  (2)
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 إذٓل لؾذمل. 

ح هذا الؼقل ابـ الؼقؿ، وكصره بؽَلم كػقس يف  ، أحؽام أهؾ الذمةورجَّ

ومؿا قالف: إنَّ اْلسَلم أططك الؿملػة قؾقهبؿ مـ الزكاة لقسؾؿقا، فؽقػ يقجب 

ذلؽ أيًضا تـػقر طـ اْلسَلم.طىل مـ أسؾؿ دفع الجزية، ويف 
(1)

 

 آطتبار يف أحؽام أهؾ الؽتاب بؿـ يديـ بديـفؿ، ٓ بإكساب. تيبُٔ:

مـ أهؾ  أخذ الجزية(: و1/65) أحؽام أهؾ الذمةيف   قال ابً الكيه

الؽتاب وِحؾُّ ذبائحفؿ ومـاكحتفؿ مرتب طىل أدياهنؿ ٓ طىل أكساهبؿ: فَل يؽشػ 

طـ آبائفؿ هؾ دخؾقا يف الديـ قبؾ الؿبعث أو بعده، وٓ قبؾ الـسخ والتبديؾ وٓ 

ومل يشرط ذلؽ، وأباح لـا ذبائحفؿ  ،هؿ بالجزيةفنن الّؾف سبحاكف أقرَّ  :بعده

مـفؿ دخؾ يف ديـفؿ بعد  امع العؾؿ بلن كثقرً  ،فاوأصعؿتفؿ ومل يشرط ذلؽ يف حؾ

تبديؾف وكسخف، وكاكت الؿرأة مـ إكصار تـذر إن طاش لفا ولد أن هتقده، فؾؿا 

جاء اْلسَلِم أرادوا مـع أوٓدهِؿ مـ الؿؼام طىل القفقدية، وإلزاَمفؿ باْلسَلم، 

 ،[256البؼرة:] ﴾مب خب   حب جب يئ مئىئ حئ   جئ ی﴿فلكزل الّؾف تعاىل: 

طـفؿ. مسؽقافل
(2)

  

دخقلفؿ يف ديـ القفقدية كان بعد تبديؾف، وبعد مجلء  أنَّ  اومعؾقم قطعً 

وٓ  ،مؿـ أقره بالجزية متك دخؾ آباؤه يف الديـ اأحدً  ملسو هيلع هللا ىلصالؿسقح: ومل يسلل الـبل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1/57-.)أحؽام أهؾ الذمة (13/221 )الؿغـلاكظر:  (1)

(، وغقرمها بنسـاد صحقح طـ طبداهلل 68( )69) تػسقره(، والـسائل يف 2682أخرجف أبق داود ) (2)

 .بـ طباس ا
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  ؟مـ كان يلكؾ هق وأصحابف مـ ذبائحفؿ مـ القفقد 

يف حؾ  اؽقن شرصً أو ي ،وكقػ يؿؽـ العؾؿ هبذا ،وٓ أحد مـ خؾػائف ألبتة

واْلقرار بالجزية، وٓ سبقؾ إىل العؾؿ بف إٓ لؿـ أحاط بؽؾ  ،والذبقحة ،الؿـاكحة

  !.؟الء طؾؿً ش

 .؟ن هق طىل ديـ باصؾ ٓ يؼبؾف اهللُ وأي شلء يتعؾؼ بف مـ آبائف إذا كا

 ،أخذ الجزية مـ يفقد القؿـ ملسو هيلع هللا ىلصفسقاء كان آباؤه كذلؽ أو مل يؽقكقا. والـبل 

وخؾػاؤه  ملسو هيلع هللا ىلص هللع، وأخذها رسقل ابَّ يف القفقدية بعد الؿسقح يف زمـ تُ وإكؿا دخؾقا 

دخقلف يف الـصراكقة  إمـفؿ طـ مبد امـ كصارى العرب، ومل يسللقا أحدً مـ بعده 

 هاهؾ كان قبؾ الؿبعث أو بعده، وهؾ كان بعد الـسخ والتبديؾ أم ٓ؟

ؾقف يف ققل الؿخالػ، ومستـده، وبقَـّ خطل ذلؽ والجقاب ط ثؿ ذكر 

 (.75-65كَلم كػقس يف كتابف الؿذكقر )ص

فالصحقح يف كصارى بـل تغؾب بـ وائؾ بـ ربقعة  

ون بالجزية، وتمكؾ ذبائحفؿ، وُتـؽح كساؤهؿ كلهؾ الؽتاب، ا بـ كزار أهنؿ ُيؼرُّ

 وهؿ ققم مـ صؿقؿ العرب اكتؼؾقا يف الجاهؾقة إىل الـصراكقة، وقد فرض طؿر 

طؾقفؿ الجزية، فلبقا إٓ أن تمخذ مـفؿ صدقة سـقية كالؿسؾؿقـ، فصالحفؿ طؿر 

ا رأى الؿصؾحة يف ذلؽ، وأضعػ طؾقفؿ الصدقة: فؽان يلخذ  طىل ذلؽ َلـؿَّ

طؾقفؿ الجزية باسؿ الصدقة.
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.41-41)ص إمقال( 87-75)ص أحؽام أهؾ الذمةاكظر:  (1)
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 إشا بصٍ أٌٖ ايص١َ يف دعٜتِٗ مخّطا، أٚ خٓعّٜطا؟ ص:14ط َػأي١

ًٓ طـد الؿسؾؿقـ، فققلقن  ذكر أهؾ العؾؿ أهنا ٓ تمخذ مـفؿ: ٕهنا ٓ تعتبر ما

، بنسـاد صحقح بقعفا، ثؿ تمخذ مـفؿ، وُكؼؾ ذلؽ طـ طؿر بـ الخطاب 

 (128( )129.)إمقالأخرجف أبق طبقد يف 
(1)

 

أخللص ْصللـ ايعؿللط عًلل٢ َللٔ زخللٌ أضض املػللًُري غللري بًلللسٙ          ص:15ط َػأي١

 سباد١؟

 ل لإلمام أن يشترط طىل أهؾ الذمة أخذ كصػ العشر مؼابؾ دخقلفؿ أراض

 .الؿسؾؿقـ لتجارة وغقرها كؿا فعؾ ذلؽ طؿر بـ الخطاب 

 .ف الشافعل فقؿـ دخؾ لتجارة يحتاج إلقفا وخصَّ
(2)

 

 إسساخ ايهٓا٥ؼ ٚإبكا٩ٖا يف أَصاض املػًُري. ص:16ط َػأي١

 أمصار الؿسؾؿقـ طىل ثَلثة أقسام:

ره الؿسؾؿقن كالبصرة، والؽقفة، وبغداد، وواسط،  اهقطٍ األوي: ما مصَّ

قة، ففذه بَلد إسَلم ٓ يجقز فقفا إحداث كـقسة وٓ ومصر طؼب فتحف طـ

 إقرارها.

ره الؽػار، ثؿ فتحف الؿسؾؿقن طـقة، فػقف ققٓن ٕهؾ  اهقطٍ اهجاُي: ما مصَّ

 العؾؿ، ومها ققٓن يف مذهب أمحد ووجفان لؾشافعل:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.-61)ص أحؽام أهؾ الذمةواكظر:  (1)

(2) ـلالؿغ (13/229.) 
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أكف تؼر فقف الؽـائس الؿقجقدة وٓ تحدث أخرى. وحجتفؿ أنَّ  أحدٍنا:

وهق ثابٌت -، خقبر مع معابدهؿ، واحتجقا بلثر ابـ طباس  أقر يفقد الـبل 

يعـل أهؾ -فؾقس لؾعجؿ  - يعـل الؿسؾؿقـ -أيؿا مصر مصرتف العرب قال:  -طـف

. وأيؿا مصر اا، وٓ يشربقا فقف مخرً قف كـقسة، وٓ يضربقا فقف كاققًس أن يبـقا ف -الذمة

يف طفدهؿ، وطىل العرب أن  لؾعجؿ ما فننَّ  :فػتحف اهلل طىل العرب ،مصرتف العجؿ

 .دهؿ، وٓ يؽؾػقهؿ فقق صاقتفؿفيقفقا بع

أكف ٓ يجقز إقرار كـقسة وٓ بـاؤها: ٕهنا صارت بَلد إسَلم،  ّالقْل الثاىٕ:

فَل تؼر فقفا شعارات الؽػر، وكؿا ٓ يجقز إبؼاء إمؽـة التل هل شعار الػسقق 

 كالخؿارات: فؽذلؽ هذا.

الؽـائس قد صارت مؾًؽا لؾؿسؾؿقـ، فتؿؽقـ الؽػار مـ وٕنَّ أمؽـة البِقَِع و

إقامة شعار الؽػر فقفا َكبِقَِعِفؿ وإجارهتؿ إياها، وٕنَّ اهلل تعاىل أمر بالجفاد حتك 

يؽقن الديـ كؾف لف، وتؿؽقـفؿ مـ إضفار شعار الؽػر يف تؾؽ الؿقاصـ جعؾ 

 الديـ لف ولغقره.

 : وهذا الؼقل هق الصحقح. قال ابً الكيه

إن اْلمام يػعؾ يف ذلؽ ما هق إصؾح وفصؾ الخطاب أن ُيؼال:  ثه قال:

لؽثرة الؽـائس أو -لؾؿسؾؿقـ، فنن كان أخذها مـفؿ أو إزالتفا هق الؿصؾحة 

فؾف أخذها أو إزالتفا بحسب  -حاجة الؿسؾؿقـ إىل بعضفا وقؾة أهؾ الذمة

الؿسؾؿقـ لؽثرهتؿ وحاجتفؿ إلقفا وغـك -الؿصؾحة. وإن كان تركفا أصؾح 
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 تركفا. -طـفا 

فبفذا التػصقؾ تجتؿع إدلة، وهق اختقار شقخـا، وطؾقف يدل فعؾ  ثه قال:

وطؿر بـ طبد العزيز هدم مـفا ما  ،الخؾػاء الراشديـ ومـ بعدهؿ مـ أئؿة الفدى

 .اكتفك بتؾخقص رأى الؿصؾحة يف هدمف وأقر ما رأى الؿصؾحة يف إقراره.

 وهق طىل حالتقـ: ما ُفتح صؾًحا، اهقطٍ اهجاهح:

أن يصالحفؿ طىل أنَّ لفؿ إرض وطؾقفؿ الخراج، أو يصالحفؿ طىل  األّىل:

ماٍل يبذلقكف ولفؿ أرضفؿ، فَل يؿـعقن مـ إحداث ما يختاروكف فقفا: ٕنَّ الدار 

 صالح أهؾ كجران طىل ذلؽ. لفؿ، وكؼؾقا أنَّ الـبل 

دفعقن الجزية: فالحؽؿ أن يصالحفؿ طىل أنَّ إرض لؾؿسؾؿقـ، وي الثاىٔة:

، طىل ما يؼع الصؾح معفؿ طؾقف، ويـبغل لإلمام أن يصالحفؿ كؿا فعؾ طؿر 

 وهق أن ٓ يحدثقا كـقسة.

وإذا رأى اْلمام أن هتدم كـائسفؿ أيًضا: فَل بلس طؾقف يف ذلؽ، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 إعاز٠ بٓا٥ٗا ٚتطَِٝ َا ؾػس َٓٗا. ص:17ط َػأي١

 قز إقرارها.إصَلح ما فسد مـفا يجقز حقث قؾـا: يج

  وهق مذهب أمحد، والشافعل.انصحْح ػهَوأما إطادة بـائفا فَل يجقز ، 

 .وذهب أبق حـقػة، وأمحد يف رواية إىل أكف يجقز إطادة بـائفا إذا اهندمت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (669 ،687- 693.)أحؽام أهؾ الذمة (13/239- )الؿغـلاكظر:  (1)
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، واهلل أطؾؿ.ًانصحْح انقٌل األًل 
(1)

 

ُٜعكس ٭ٌٖ ايص١َ بٗا. ص:18ط َػأي١  ايؿطٚط اييت 

ِة َيـَْؼِسُؿ َخْؿَسَة أَْقَسامٍ َؿْلُخقُذ فِل َأْحؽَ ـالْ :  قال ابً قدامة مَّ  :اِم الذِّ

َٖا َّٓ بِِذْكِرهِ  :ٜأَسُس َٓ َيتِؿُّ اْلَعْؼُد إ اْلتَِزاُم اْلِجْزَيِة، َوَجَرَياُن  :َوُهَق َشقْئَانِ  ،َما 

ـَاُهَؿا َتْرُك َوفِل َمعْ . ، َلْؿ َيِصحَّ اْلَعْؼدُ َفنِْن َأَخؾَّ بِِذْكِر َواِحٍد مِـُْفَؿا: َأْحَؽامِـَا َطَؾقِْفؿْ 

ـَ   َفنِكَُّف َوإِْن َلْؿ َيْذُكْر َلْػَظُف، َفِذْكُر الُؿَعاَهَدةِ َيْؼتَِضقف. :قِتَاِل الُؿْسؾِِؿق

ْٞٔ ُِ ايٖجا ـَ فِل َأْكُػِسِفْؿ، َوُهَق َثَؿاكِل ِخَصاٍل، :اٞئكِػ ِؿق
 َما فِقِف َضَرٌر َطَؾك الُؿْسؾِ

َكك بُِؿْسؾَِؿةٍ  َوَذلَِؽ مِْثؾ: ـْ ِديـِِف، َوَقْطُع  ،الزِّ ٍؿ َط
ـُ ُمْسؾِ َوإَِصاَبُتَفا بِاْسِؿ كَِؽاٍح، َوَفْت

َلِة  َٓ ـَ بَِد ِؿق
، َوالُؿَعاَوَكُة َطَؾك الُؿْسؾِ ـَ ِريِؼ َطَؾْقِف، َوَقْتُؾُف، َوإِيَقاُء َجاُسقِس الُؿْشِركِق الطَّ

ـَ َطَؾك َطْقَراتِِفْؿ َأْو ُمَؽاَتَبتِِفْؿ.  الُؿْشِركِق

ُِ ا ِفؿْ  :يٖجأيُحاٞئكِػ ْكُر َربِّ
، َوُهَق ذِ ـَ َأْو كِتَابِِفْؿ َأْو  ،َما فِقِف َغَضاَضٌة َطَؾك الُؿْسؾِِؿق

 بُِسقٍء. َأْو َرُسقلِِفؿْ  ،دِيـِِفؿْ 

ُِ ايٖطأبُع إْحَداُث اْلبِقَِع َواْلَؽـَائِِس  :َما فِقِف إْضَفاُر ُمـَْؽٍر، َوُهَق َخْؿَسُة أَْشقَاءَ  :اٞئكِػ

، َوإِْضَفاُر اْلَخْؿرِ َوَكْحقِ  ـَ ـَ الُؿْسؾِِؿق  ،َواْلِخـِْزيرِ  ،َها، َوَرْفُع َأْصَقاتِِفْؿ بُِؽُتبِِفْؿ َبقْ

ـَ  ْرُب بِالـََّقاقِقِس، َوَتْعؾِقَُة اْلبُـْقَاِن َطَؾك َأْبـِقَِة الُؿْسؾِِؿق َقاَمُة بِاْلِحَجاِز،  ،َوالضَّ َواْْلِ

َؽػُّ َطـُْف، َسَقاٌء َشَرَط َطَؾقِْفْؿ َأْو َلْؿ َيْشُرْط، فِل َجِؿقِع َما َوُدُخقُل اْلَحَرِم، َفقَْؾَزُمُفْؿ الْ 

َْقَساِم الثَََّلَثِة. ْٕ  فِل َهِذِه ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الؿغـل (13/241.) 
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َُٔؼ ُِ اٞيَدا ـَ فِل َأْرَبَعِة َأْشقَاءَ  ـِ التََّؿقُُّز طَ  :اٞئكِػ  ،لِبَاِسِفْؿ، َوُشُعقِرِهؿْ  :الُؿْسؾِِؿق

بتؾخقص. اكتفك َوُرُكقبِِفْؿ، َوُكـَاُهْؿ.
(1)

 

 ْكض أٌٖ ايص١َ يًعٗس. ص:19ط َػأي١

إذا كؼضقا الؿقثاق: جاز قتالفؿ، وإن حصؾ الـؼض مـ بعضفؿ: حؾَّ قتؾ 

همٓء: فنن دافع طـفؿ أهؾ الذمة: فؼد كؼضقا العفد مجقًعا، وإن كؼض رجٌؾ 

 العفد: مل تحؾ امرأتف وذريتف لؾسبل إٓ أن يـؼضقا معف.

فـصَّ الشافعقة، والحـابؾة أكف ٓ  وإن ِخقػ مـ أهؾ الذمة الخقاكة والـؼض،

فؿ: بدلقؾ أنَّ اْلمام تؾزمف  يجقز أن يـبذ إلقفؿ طفدهؿ: ٕنَّ طؼد الذمة لِـَحؼِّ

إجابتفؿ إلقف، بخَلف طؼد إمان والفدكة: فنكف لؿصؾحة الؿسؾؿقـ، وٕنَّ طؼد 

الذمة ممبد، وهق معاوضة.
(2)

 

 محا١ٜ املػًُري ٭ٌٖ ايص١َ َٔ أٌٖ اسبطب. ص:21ط َػأي١

ةَ  (13/251 :)الؿغـليف   ابً قدامةقال  مَّ َفَعَؾْقِف  :َوإَِذا َطَؼَد الذِّ

ـَ  ـْ الُؿْسؾِِؿق
ُف اْلَتَزَم بِاْلَعْفِد ِحْػَظُفْؿ،  ،َوَأْهِؾ اْلَحْرِب  ،ِحَؿاَيُتُفْؿ مِ َكَّ

ِ
ِة: ٕ مَّ َوَأْهِؾ الذِّ

َؿا َبَذُلقا اْلِجْزَيةَ َولَِفَذا َقاَل َطِؾل   َأْمَقاُلُفْؿ َكَلْمَقالِـَا، َوِدَماُؤُهْؿ  لَِتُؽقنَ  :: إكَّ

ـَا. َكِدَمائِ
(3)

ـَ  َوَقاَل ُطَؿُر   ِؿق
ِة الُؿْسؾِ قَػِة َبْعَدُه: َوُأوِصقف بَِلْهِؾ ِذمَّ

فِل َوِصقَّتِِف لِْؾَخؾِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2/657-.)أحؽام أهؾ الذمةواكظر:  (1)

  (12/328.)البقان (13/251 )الؿغـلاكظر:  (2)

  = (: غريب.3/381) كصب الرايةقال الزيؾعل طـف كؿا يف  (3)



١َْٔ ُِٗس َٚاٞيل  ١َٜٔ  119  َباُب اٞيلٔذِع

 
ـْ َوَرائِِفؿْ 

.َخْقًرا، َأْن ُيقفَِل َلُفْؿ بَِعْفِدِهْؿ، َوُيَحاُط مِ
(1)

 ها

 يًشانِ املػًِ؟ إشا ذبانِ أٌٖ ايص١َ ص:21ط َػأي١

  :مـ أهؾ العؾؿ مـ يؼقل: يجب طىل الحاكؿ أن يحؽؿ بقـفؿ: لؼقلف تعاىل

، وهذا ققل ابـ طباس[49الؿائدة:] ﴾ۋ ۋ  ٴۇ ۈ ۈ ۆ﴿
(2)

، ومجاهد، 

ي، وطؿر بـ طبدالعزيز، وهق ققل الشافعل،  دِّ وطؽرمة، والحسـ، وقتادة، والسُّ

 والحـػقة، وطزاه الؼرصبل لؾجؿفقر.

  ٌمـ أهؾ العؾؿ إىل أنَّ اْلمام مخقر بقـ الحؽؿ بقـفؿ  وذهب مجاطة

 ﴾ڀ ڀ ڀ پ پ  پ پ ﴿واْلطراض طـفؿ: لؼقلف تعاىل: 

 .أية [42الؿائدة:]

وهذا ققل الشعبل، والـخعل، والزهري، وسعقد بـ جبقر، وهق مذهب أمحد، 

 ومالؽ، وققل لؾشافعل، وطزاه البغقي لؾجؿفقر.

 مـسقخة بأية التل ذكروها. وأجاب إولقن بلنَّ آية التخققر

وُأجقب بلكف ٓ كسخ مع طدم وجقد التعارض بقـ أيتقـ: فننَّ إمر بالحؽؿ 

 بؿا أكزل اهلل ٓ يـايف التخققر: فنكف إذا اختار الحؽؿ َحَؽؿ بقـفؿ بؿا أكزل اهلل.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، قال: مـ لؾػظ فقؿا لقس لف أصؾ، ثؿ ذكر أن الدارقطـل أخرج طـ طظ وهق يطؾؼ هذا ا =

كاكت لف ذمتـا فدمف كدمـا، وديتف كديتـا. ويف إسـاده: أبق الجـقب وهق ضعقػ الحديث. واكظر 

ســ الدارقطـل (3/148.) 

 (، وطـده: ويؼاتؾ مـ ورائفؿ.3711أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

 ( بنسـاد صحقح.6388رقؿ )أخرجف ابـ أبل حاتؿ ب (2)



 121  ؾتض ايع٬ّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

، واهلل أطؾؿ.ًانصحْح انقٌل انثاَِ 
(1)

 

: وجب الحؽ تيبُٔ: ؿ بقـفؿ بَل خَلف طـد أهؾ إذا تحاكؿ مسؾٌؿ وذمِل 

 وغقره. فتح الؼديرالعؾؿ، ذكر ذلؽ الشقكاين يف 

 شيهِٝٓٗ َٔ ؾطا٤ املصاسـ. ص:22ط َػأي١

ـْ ِشَراِء  (13/251 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة
َٓ َيُجقُز َتْؿؽِقـُُف مِ َو

َٓ فِْؼفٍ  ملسو هيلع هللا ىلص َٓ َحِديِث َرُسقِل اهللُمْصَحٍػ، وَ  َراُء بَ  :َو َنَّ َفنِْن َفَعَؾ َفالشِّ
ِ
َذلَِؽ اصٌِؾ: ٕ

ـُ اْبتَِذاَلفُ   ه.اَيتََضؿَّ

 تصسٜطِٖ يف اجملايؼ، ٚبس٩ِٖ بايػ٬ّ. ص:23ط َػأي١

َٓ َيُجقُز َتْصِديُرُهْؿ فِل  (13/251 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة َو

ََلِم: لَِؿا َرَوى َأُبق ُهَرْيَرَة ـالْ  َٓ َبَداَءَتُفْؿ بِالسَّ َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ َرُسقَل اهلل َؿَجالِِس، َو

ََلِم، َوإَِذا َلِؼقُتْؿ َأَحَدُهْؿ فِل الطَّرِيِؼ »  ؛َٓ َتْبَدُءوا اْلَقُفقَد َوالـََّصاَرى بِالسَّ

وُهؿْ  َأْخَرَجُف التِّْرمِِذيُّ  .«إَلك َأْضَقِؼَفا َفاْضَطرُّ
(2)

ـٌ َصِحقٌح.  ، َوَقاَل: َحِديٌث َحَس

ـْ الـَّبِلِّ  ََلِم، َوإِْن َسؾَُّؿقا إكَّا غَ »أَكَُّف َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَوُرِوَي َط اُدوَن َغًدا، َفََل َتْبَدُءوُهْؿ بِالسَّ

.«َطَؾْقُؽْؿ، َفُؼقُلقا: َوَطَؾْقُؽؿْ 
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طـد أيات  ابـ الجقزيو البغقيو الؼرصبلو تػسقر ابـ كثقر (13/251 )الؿغـلاكظر:  (1)

 الؿذكقرة.

 أيًضا كؿا يف أحاديث الباب. صحقح مسؾؿهق يف  (2)

 ( مـ صرق طـ أبل بصرة الغػاري، وهق حديث صحقح.6/398أخرجف أمحد ) (3)



١َْٔ ُِٗس َٚاٞيل  ١َٜٔ  121  َباُب اٞيلٔذِع

 قٛي٘ يًصَٞ: نٝـ أصبشت. ٚعبٖٛا. ص:24ط َػأي١ 

 قال ابً قدامة   يفالؿغـل (13/252 :)َبِل َقاَل َأُبق َداُود
ِ
: ُقْؾت ٕ

ُجُؾ لِ اهلل َطبْدِ  : َكقَْػ َأْصبَْحت؟ َأْو َكقَْػ َحاُلؽ؟ أَْو : َتْؽَرُه َأْن َيُؼقَل الرَّ لِّ مِّ ؾذِّ

ََلمِ َكقَْػ أَْكَت؟ َأْو َكْحَق َهَذا؟ َقاَل: َكَعْؿ، َهَذا طِ  ـْ السَّ
 ه.اـِْدي َأْكثَُر مِ

  وذهب شقخ اْلسَلم إىل جقاز ذلؽ: ٕنَّ السَلم يتضؿـ اْلكرام، والدطاء

 أيًضا.

بغل أن ُيؼال: إذا كاكقا يػعؾقن بـا (: ويـ8/13)  ابً عجيننياإلماو  قال

ذلؽ: فؾـػعؾف هبؿ، أو كان هذا لؿصؾحة، كالتللقػ لؼؾقهبؿ: فؾـػعؾف هبؿ، أو كان 

 هذلؽ خقًفا مـ شرهؿ: فؾـػعؾف هبؿ.ا



 122  ؾتض ايع٬ّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
َُٔة  َبِعُض امَلَطأئِى امُلَتَعوَِّقٔة ٔباهُلِد

ملخقذة مـ الفدون، وهق السؽقن، والؿراد بف الصؾح بقـ  اهُلدىة:

سؾؿقـ، والؽػار طىل أن يؽػ كؾ مـفؿا طـ أخر، ويسؿك مقادطة، وُصؾًحا، الؿ

وتجقز بؿؼابؾ مال يدفعف الؽػار. وهدكة. وتجقز الؿفادكة بدون مال،
(1)

 

 ٌٖ دبٛظ اهلس١ْ سيكابٌ َاٍ ٜسؾع٘ املػًُٕٛ يًهؿاض؟ ص:1ط َػأي١

ذكر أهؾ العؾؿ أنَّ هذا ٓ يجقز: ٕكف إذٓل لإلسَلم والؿسؾؿقـ، وذكروا أكف 

ُذلٍّ أطظؿ مـف: فقجقز  ٓ يجقز إٓ يف حال ضرورة شديدة، كلن يخشك مـ

لؾضرورة.
(2)

 

لقس ٕحد أن يعؼد الفدكة غقر اْلمام، ولقس لإلمام أن يعؼد الفدكة  تيبُٔ:

إٓ لؿصؾحة الؿسؾؿقـ.
(3)

 

 ٌٖ ٜؿرتط يف عكس اهلس١ْ إٔ ٜهٕٛ َكّٝسا بعَٔ؟ ص:2ط َػأي١

 ـ الحـابؾة، والشافعقة، اشترط ذلؽ بعض أهؾ العؾؿ، وهق ققل مجاطة م

واختاره ابـ قدامة: ٕنَّ طؼده مطؾًؼا يمدي إىل ترك الجفاد يف سبقؾ اهلل: وٕنَّ 

 الؿسؾؿقـ قد يجدون ققة طىل طدوهؿ، فقؿـعفؿ العؼد.

  وذهب مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ إىل صحة العؼد ممقتًا، ومطؾًؼا، وهق ققل مجاطة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (13/154-155.)لالؿغـاكظر:  (1)

  (3173.)الػتح (13/156 )الؿغـلاكظر:  (2)

  (13/154.)الؿغـلاكظر:  (3)



١َْٔ ُِٗس َٚاٞيل  ١َٜٔ  123  َباُب اٞيلٔذِع

خ اْلسَلم، وابـ الؼقؿ رمحة اهلل مـ الشافعقة، والحـابؾة، واختار ذلؽ شق 

 طؾقفؿا.

 قد صالح أهؾ قريظة وغقرهؿ مطؾًؼا. واستدلقا طىل ذلؽ بلنَّ الـبل 

وققلفؿ: )يمدي إىل ترك الجفاد( لقس بصحقح: ٕكَّف وإن كان مطؾًؼا، فـحـ 

ٓ كؼقل بلكف يجقز أن يشترط جعؾف ٓزًما، بؾ يؽقن طؼًدا جائًزا إذا أردكا الخروج 

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿بذكا إلقفؿ العفد كؿا قال اهلل تعاىل: مـف ك

 ٹ ٹ ٹ ٿٿ  ٿ ٿ  ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ   * پ

 ے ے ھ ھ   ھ   ھ ہ ہ﴿إىل ققلف:  ﴾ٹ

 ﮼ ﮻    ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮵﮶ ﮴ ﮳ ﮲  ۓ ۓ

 .[5-1]التقبة: ﴾ ﯁   ﯀ ﮾﮿﮽ 

 ک﴿ففمٓء هؿ الؿعاهدون لغقر مدة، وأما الذيـ لفؿ مدة، فؼال فقفؿ: 

  ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ   ڳ ڳ گ گ گ گ ک

 .[4]التقبة: ﴾ڻ    ڻ ں

وطؾقف فالعفد الؿطؾؼ ٓ يجقز أن يجعؾ ٓزًما، والعفد الؿمقت يجقز أن 

، ومـعف بعضفؿ.انصحْح ػهَيجعؾ ٓزًما، ويجقز أن يجعؾ جائًزا 
(1)

 

إذا طؼد الؿسؾؿقن مع الؿشركقـ هدكة مـعقا مـفؿ أكػسفؿ، وأهؾ  تيبُٔ:

أهؾ حرب آخريـ: مل تؿـعفؿ مـفؿ. طؾقفؿذمتفؿ، وأما إذا طدا 
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (13/154-155.)الؿغـل (2/476- )أحؽام أهؾ الذمةاكظر:  (1)

  (13/159.)الؿغـلاكظر:  (2)



 124  ؾتض ايع٬ّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
 إشا ْكض أٌٖ اهلس١ْ ايصًض؟ ص:3ط َػأي١

كان حؽؿ اهلل ورسقلف يف قريظة حقـ كؼضقا: أن ُتؼتؾ الؿؼاتؾة، وُتسبك 

الذرية، وتغـؿ أمقالفؿ، وطىل هذا جرى أهؾ العؾؿ فقفؿ، ولإلمام أن يعػَق إذا رأى 

مع قريش. مصؾحة يف ذلؽ كؿا فعؾ الـبل 
(1)

 

ُّا؟ ٌٖ ٜصض ص:4ط َػأي١  إٔ ٜؿرتط ضز َٔ دا٤ َِٓٗ َػً

  :أجاز ذلؽ مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ، وهق مذهب الحـابؾة، ومجاطة مـ الشافعقة

قبؾف، وٓ يجقز طـدهؿ قبقل هذا الشرط إٓ لؾحاجة، أو تحؼؼ  ٕنَّ الـبل 

 الؿصؾحة مـف.

  ،ما تؼدم، وشرط بعُض  ًانصحْحومـع مـف الحـػقة، وبعض الشافعقة

يؽقن لف طشقرة. الشافعقة أن
(2)

 

 ٌٖ جيٛظ اؾرتاط ضز ايٓػا٤ املػًُات َِٓٗ؟ ص:5ط َػأي١

 ھ  ھ ہ ہ ہ ﴿ ٓ يجقز ذلؽ طـد أهؾ العؾؿ: لؼقلف تعاىل:

 ﮾ ﮽ ﮼ ﮺﮻  ﮹ ﮷﮸   ﮶﮵ ﮴  ﮲﮳ ۓ ۓ ےے ھ      ھ

.[11]الؿؿتحـة: ﴾ ﯁ ﯀ ﮿ 
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (13/153-.)الؿغـلاكظر:  (1)

  (2731.)الػتح (13/161 )الؿغـلاكظر:  (2)

  (13/162.)الؿغـلواكظر  (3)



ِٞ َِ َٚايٖط  125  َباُب ايٖػَبِل 

 

ًِِي  َباُب اهطََّبِق َواهسَّ

ـِ ُطَؿَر  (7171) ـِ اْب ـَ  بِالَخقْؾِ  ملسو هيلع هللا ىلص َساَبَؼ الـَّبِلُّ  :َقاَل  َط
َرْت، مِ تِل َقْد ُضؿِّ الَّ

ـَ الثَّـِقَِّة إَلك 
ْر مِ تِل َلْؿ ُتَضؿَّ ـَ الَخقِْؾ الَّ الَحْػقَاِء، َوَكاَن َأَمُدَها َثـِقََّة الَقَداِع، َوَساَبَؼ َبقْ

ـُ طُ  ـْ َساَبَؼ. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.َمْسِجِد َبـِل ُزَرْيٍؼ، َوَكاَن اْب َؿَر فِقَؿ
(1)

 

ـَ 
ـَ الَحْػقَاِء إَلك َثـِقَِّة الَقَداِع َخْؿَسُة َأْمقَاٍل، َأْو ِستٌَّة، َومِ

، َقاَل ُسْػقَاُن: مِ َزاَد الُبَخاِريُّ

الثَّـِقَِّة إَلك َمْسِجِد َبـِل ُزَرْيٍؼ مِقٌؾ.
(2)

 

ـَ الَخقْؾِ بَ  سبَّؼ ملسو هيلع هللا ىلص، َأنَّ الـَّبِلَّ َوَطـُْف  (7171) َح قْ َؾ الُؼرَّ ، َوَفضَّ
(3)

فِل الَغاَيِة.  

ـُ ِحبَّاَن. َحُف اْب َرَواُه َأْحَؿُد َوَأُبقَداُود، َوَصحَّ
(4)

 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (7172)   َوَط
ِ
َّٓ فِل ُخػٍّ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ، َٓ َسَبَؼ إ

ـُ ِحبَّاَن.«َأْو َكْصٍؾ، َأْو َحافِرٍ  َحُف اْب . َرَواُه َأْحَؿُد َوالثَََّلَثُة، َوَصحَّ
(5)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1871(، ومسؾؿ )421أخرجف البخاري ) (1)

 (. 2868أخرجف البخاري برقؿ ) (2)

 . «الـفايةمجع قارح، وهق الذي دخؾ يف السـة الخامسة.  (3)

(، وابـ 2577(، وأبقداود )2/157. أخرجف أمحد )صشٝض، زٕٚ قٛي٘: )ٚؾطٌ ايكطح يف ايػا١ٜ( (4)

وإسـاده صحقح  طؼبة بـ خالد، طـ طبقد اهلل، طـ كافع، طـ ابـ طؿرصريؼ  (، مـ4688حبان )

ر  رجالف ثؼات، ولؽـ ققلف: )وفضؾ الؼرح يف الغاية( تػرد هبا طؼبة بـ خالد أبقمسعقد الؿجدَّ

  (2767 .)العؾؾالسؽقين، وذكر ذلؽ الدارقطـل يف 

(، والـسائل 1711) (، والترمذي2574(، وأبقداود )2/474. أخرجف أمحد )صشٝض (5)

ابـ أبل ذئب، طـ كافع بـ أبل كافع، طـ أبل (، مـ صرق طـ 4691(، وابـ حبان )6/226)

 بف. وإسـاده صحقح، رجالف ثؼات.  هريرة
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ـِ الـَّبِلِّ  َوَطـُْف  (7173) ـِ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَط ـَ َفَرَسْق ـْ َأْدَخَؾ َفَرًسا بَْق َٓ - َم َوُهَق 

ـُ َأْن ُيْسَبَؼ  ـَ َفُفَق قََِمرٌ  -َيْلَم َوَأُبقَداُود، َوإِْسـَاُدُه  ،. َرَواُه َأْحَؿدُ «َفََل بَْلَس بِِف، َفنِْن َأِم

َضِعقٌػ.
(1)

 

ـِ َطامٍِر  (7174) ـْ ُطْؼبََة ْب  َقاَل  َوَط
ِ
َوُهَق َطَؾك الِؿـْبَِر  ملسو هيلع هللا ىلص: َسِؿْعت َرُسقَل اهلل

ْمُل ». ﴾ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿: َيْؼَرأُ  َة الرَّ َٓ إنَّ الُؼقَّ ْمُل، َأ َة الرَّ َٓ إنَّ الُؼقَّ ، َأ

ْمُل  َة الرَّ َٓ إنَّ الُؼقَّ . َرَواُه ُمْسؾٌِؿ.«َأ
(2)

 

 حادي املسائل واألحكام املستفادة من األ

ُٜؿَطع ؾٝٗا ا٫غتبام. ص:1ط َػأي١  ا٭َٛض اييت 

 ات ثَلثة أقسام:الؿغالب

باق   (1 قسؿ محبقب، ُمرِضل هلل ورسقلف، ُمعقـ طىل تحصقؾ محابِّف، كالسِّ

، بالخقؾ، واْلبؾ، والرمل بالـشاب، ويدل طؾقف حديث ابـ طؿر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، مـ صريؼ سػقان بـ حسقـ، طـ 2579(، وأبقداود )2/515. أخرجف أمحد )ضعٝـ َعٌ (1)

ن بـ حسقـ ضعقػ يف الزهري، وقد تابعف وسػقاالزهري، طـ سعقد بـ الؿسقب، طـ أبل هريرة. 

( ولؽـ قال أبقداود طؼب ذلؽ: رواه معؿر وشعقب وطؼقؾ 2581سعقد بـ بشقر طـد أبل داود )

 هطـ الزهري طـ رجال مـ أهؾ العؾؿ، وهذا أصح طـدكا.ا

(: هذا خطل مل يعؿؾ سػقان بـ حسقـ بشلء، ٓ 2249لقلده ) العؾؾوقال أبقحاتؿ كؿا يف 

، وأحسـ أحقالف أن يؽقن طـ سعقد بـ الؿسقب ققلف، وقد رواه يؽقن طـ الـبل يشبف أن 

 هيحقك بـ سعقد طـ سعقد ققلف. ا

وقال ابـ أبل خقثؿة: سللت ابـ معقـ طـف فؼال: هذا باصؾ، وضرب طىل أبل هريرة، يعـل أكف 

  (4/311 .)التؾخقصمـ ققل سعقد بـ الؿسقب. 

 (. 1917أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (2)
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ـِ يف الباب، وكذا حديث طؼبة. وحديث أبل هريرة   ؾَذْي  الَّ

قسؿ مبغقض، مسخط هلل ورسقلف، مقصؾ إىل ما يؽرهف اهلل ورسقلف،   (2

كسائر الؿغالبات التل تققع العداوة والبغضاء، وتصد طـ ذكر اهلل، وطـ 

 الصَلة، كالـرد والشطركج، وما أشبففؿا.

قسؿ لقس فقف مضرة راجحة، وٓ هق أيًضا متضؿـ لؿصؾحة راجحة يلمر   (3

: ففذا ٓ يحرم، وٓ يممر بف، كالصراع، والَعْدو، اهلل تعاىل هبا، ورسقلف 

ثؼال، وكحقها.والسباحة، وأخذ إ
(1)

 

 ا٫غتبام ب٬ عٛض. ص:2ط َػأي١

يجقز آستباق بغقر طقض يف الؼسؿقـ إول والثالث بَل خَلف طـد أهؾ 

العؾؿ، وأما الؼسؿ الثاين فػقف خَلف كذكره بعُد إن شاء اهلل تعاىل.
(2)

 

 ا٫غتبام بعٛض. ص:3ط َػأي١

أما الؼسؿ الثاين فقحرم العقض فقف، وهق مـ الؿقسر، والؼؿار، سقاء كان 

 مـ أحدمها، أو مـ كؾقفؿا، أو مـ ثالث.الؿال 

(: وهذا باتػاق الؿسؾؿقـ غقر 138 ،144) الػروسقةيف   قال ابً الكيه

 هسائغ.ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.-138، 65-62)ص الػروسقة الؿحؿديةاكظر:  (1)

  (24-.)الػروسقةاكظر:  (2)
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فؼد اتػؼ العؾؿاء طىل جقاز الرهان فقف يف الجؿؾة،  وأما الكضه األول:

 واختؾػقا يف بعض الصقر كؿا سقليت بقاكف إن شاء اهلل.

َٓ َسَبَؼ »الذي يف الباب:  يث أبل هريرة والحجة يف جقاز العقض فقف حد

، َأْو َكْصٍؾ، َأْو َحافِرٍ  َّٓ فِل ُخػٍّ  .«إ

بػتح الؿقحدة، والؼاف هق الؿال الذي ُيعَطاه السابؼ، والخػ  «َسَبَؼ »فؼقلف: 

فام، والؿراد بذلؽ آستباق  هق اْلبؾ، والحافر هق الخقؾ، والـصؾ ُأريد هبا السِّ

 كتضال بالسفام.بالخقؾ، واْلبؾ، وآ

 :فجؿفقر العؾؿاء طىل طدم جقازها بعقض: لحديث أبل  وأما الكضه الجالح

، فػقف حصر الجقاز بثَلثة أمقر، وقد تؼدم، فؿا سقاها ٓ يجقز، هريرة 

ويؽقن مـ الؿقسر، ومـ أكؾ الؿال بالباصؾ، وهذا ققل مالؽ، والشافعل، 

 وأمحد وغقرهؿ.

 إىل جقازها بالعقض: ٕنَّ فقفا مصؾحة  وذهب أبق حـقػة، وبعض الشافعقة

 كالثَلث الؿذكقرة.

وُأجقب بلنَّ الؿصؾحة يف الثَلث مصؾحة راجحة، ملمقر هبا، فَل ُيؼاس ما 

.، وهق ترجقح ابـ الؼقؿ انصٌابهق  ًقٌل اجلًيٌزدوهنا طؾقفا. 
(1)

 

 املػابك١ ع٢ً ايبػاٍ ٚاسبُري بعٛض. ص:4ط َػأي١

 ل أمحد، ومالؽ، والشافعل يف ذهب الجؿفقر إىل طدم جقاز ذلؽ، وهق قق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.144، 28، 24، 57)ص الػروسقةاكظر:  (1)
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ققل: وذلؽ ٕنَّ الخقؾ هل التل تعد لجفاد إطداء، وهل الؿؼصقد بؼقلف:  

 .«حافر»

  وذهب أبق حـقػة، والشافعل يف ققل إىل جقاز ذلؽ: ٕكف يشؿؾفا اسؿ

 .«حافر»

وأجاب الجؿفقر بلنَّ إصَلق الحافر كان لؾؿعفقد والؿتبادر إىل الذهـ، وهق 

 الخقؾ.

وما لحافر البغال، والحؿقر، والبؼر دخقل يف ذلؽ ألبتة، ومل يسابؼ أحٌد  قالقا:

ى اهلل بقـ الخقؾ، والحؿقر قط، ٓ يف  مـ السؾػ قط بحؿار، وٓ بغؾ، وما سقَّ

سفؿ الغـقؿة، وٓ يف الغزو، وٓ جعؾ الخقر معؼقد يف كقاصقفا بإجر والغـقؿة، 

 ويف أمقر أخرى.

.إلقف يؿقؾ ابـ الؼقؿ ، وانصٌابهق  ًقٌل اجلًيٌز
(1)

 

البعقر: ٕكف ذو خػ، وألحؼ بعض الشافعقة الػقؾ،  «الخػ»الؿراد بـ 

 وهقوهق مذهب الحـػقة: ٕكف ذو خػ، والجؿفقر طىل اختصاصف باْلبؾ، 

.انصحْح
(2)

 

 املػابك١ بايػٝـ ٚايطَض. ص:5ط َػأي١

  مـعفا بِِعَقٍض مالؽ، وأمحد، وهق وجٌف لؾشافعقة: لحديث أبل هريرة :

، َأْو َكْصٍؾ، َأْو َحافِرٍ » َّٓ فِل ُخػٍّ  .«َٓ َسَبَؼ إ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(144، 31-29)ص الػروسقةاكظر:  (1)

 (.144، 31)ص الػروسقةاكظر:  (2)
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  .وأجازها أبق حـقػة، وبعض الشافعقة: إلحاًقا لفا بؿا ُذكِر يف الحديث 

.ًانصحْح انقٌل األًل
(1)

 

 ايباشٍ يًعٛض. ص:6ط َػأي١

ا إذا كان الباذل لؾعقض هق ثالث غقر الؿتسابؼقـ، كاْلمام أو غقره: ففذا  أمَّ

ة أه  ؾ العؾؿ.جائز طـد طامَّ

  وأما إذا كان الباذل أحدمها دون أخر: ففق جائز طـد مجفقر العؾؿاء، وهق

ققل أمحد، والشافعل، وإسحاق، وإوزاطل، وأصحاب الرأي، ومالؽ يف 

 رواية.

، َأْو َكْصٍؾ، َأْو »: واستدلقا بعؿقم حديث أبل هريرة  َّٓ فِل ُخػٍّ َٓ َسَبَؼ إ

 .«َحافِرٍ 

 ؿد، ومالؽ يف رواية، فؾؿ يجقزوا بذل السبؼ مـ أحد وخالػ الؼاسؿ بـ مح

الؿتسابؼقـ: ٕكف ربؿا أخذ مالف بغقر صقب كػس مـف، وٕكف دائر بقـ الغـؿ والغرم 

 دون صاحبف.

 (.-154)ص الػروسقةلف تػاصقؾ يف الؿسللة. اكظر:  ومالؽ 

ف بباذٍل أصؾؼ جقاز السبؼ يف إشقاء الثَلثة، ومل يخص وُأجقب بلنَّ الـبل 

 خارج طـفؿا.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الػروسقة (.145، 56)ص 
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قالقا: وقد التزم بذلف طـ كقكف مغؾقًبا، فقحؾ لؾغالب أكؾف بحؽؿ التزامف  

آختقاري الذي مل يجبره طؾقف أحد: ففق كؿا لق كذر إن سؾَّؿ اهلل غائبف أن يتصدق 

طىل فَلن بؽذا وكذا، فقجد الشرط: فنكف يؾزمف إخراج ما التزمف، ويحؾ لمخر 

 غقر صقب كػس مـف.أكؾف، وإن كان طـ 

قالقا: والذي حرمف الشارع أن يؽقن مؽرًها طىل إخراج مالف، فلما إذا كان 

 بذلف، والتزمف باختقاره: مل يدخؾ يف الحديث.

، وهق ترجقح شقخ اْلسَلم، وابـ الؼقؿ.انصٌابهق  ًقٌل اجلًيٌز
(1)

 

 وأما إن كان العقض مـ الؿتسابؼقـ كؾقفؿا، فذهب الجؿفقر إىل طدم جقاز 

ذلؽ: إٓ أن يدخؾ بقـفؿا ثالث محؾؾ، وهذا الؿحؾؾ ٓ يخرج شقئًا: فنن 

سبؼفؿا أخذ سبؼفؿا، وإن سبؼا مًعا: أحرزا سبؼفؿا، ومل يغرم الؿحؾؾ شقئًا، وإن 

سبؼ الؿحؾؾ مع أحدمها: اشترك هق والسابؼ يف سبؼف، وإن سبؼ أحد 

 الؿتسابؼقـ غقر الؿحؾؾ: أخذ العقض كامًَل.

الذي يف الباب، وقد تؼدم بقان ما  حديث أبل هريرة وحجة الجؿفقر 

( مـ حديث ابـ طؿر 4689) صحقحفواستدلقا بؿا أخرجف ابـ حبان يف  فقف.

  أنَّ الـبل  ،سابؼ بقـ الخقؾ، وجعؾ بقـفؿا سبًؼا، وجعؾ بقـفؿا محؾًَل

َّٓ فِل»وقال:  سـاده: طاصؿ ، وهق حديث ضعقػ، يف إ«َأْو َكْصؾٍ  ،َحافِرٍ  َٓ َسَبَؼ إ

 بـ طؿر العؿري، وهق ضعقػ، ومـفؿ مـ تركف.ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.-151، 58-57)ص الػروسقةاكظر:  (1)
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قال البخاري: مـؽر الحديث. وقال الـسائل: لقس بثؼة. وقال مرة: متروك.  

 ٓبـ طدي. الؽامؾوالحديث الؿذكقر مـ مجؾة مـاكقره كؿا يف 

قال الجؿفقر: وإذا دفع كؾ واحد مـ الؿتسابؼقـ ُجعًَل: صارا بقـ الغـؿ 

ا هق الؿقسر، ولؽـ إذا دخؾ الؿحؾؾ ُوِجَد احتؿال ثالث، وهق أن والغرم، وهذ

 يسبؼ الؿحؾؾ فقلخذ جعؾقفؿا مًعا، وٓ يغرم شقئًا.

  وذهب مجاطة مـ أهؾ العؾؿ إىل جقاز الؿسابؼة طىل طقٍض يبذلف الؿتسابؼان

بدون اشتراط دخقل الؿحؾؾ. وهذا ققل جابر بـ زيد، وثبت طـ أبل طبقدة بـ 

( أكف قال: مـ يراهــل؟ فؼال 1/49) مسـد أمحدد حسـ كؿا يف الجراح بنسـا

شاب: أكا إن مل تغضب. قال: فسابؼف. قال: فرأيت طؼقصتل أبل طبقدة تـؼزان، 

 وهق طىل فرٍس خؾػف طربل.

(: والؼقل بالؿحؾؾ مذهٌب تؾؼاه الـاس طـ سعقد 58)ص  قال ابً الكيه

د مـفؿ قط أكف اشترط الؿحؾؾ، وٓ بـ الؿسقب، وأما الصحابة فَل ُيحػظ طـ أحا

راهـ بف مع كثرة تـاضؾفؿ ورهاهنؿ، بؾ الؿحػقظ طـفؿ خَلفف كؿا ذكر طـ أبل 

: حدثـا أبق صالح هق الؿترجؿيف كتابف   وقال الجقزجاين طبقدة بـ الجراح.

محبقب بـ مقسك الػراء، حدثـا أبق إسحاق الػزاري، طـ ابـ طققـة، طـ طؿرو 

ل: قال رجؾ طـد جابر بـ زيد: إنَّ أصحاب محؿد كاكقا ٓ يرون بـ ديـار، قاا

بالدخقؾ بلًسا. فؼال: هؿ كاكقا أطػَّ مـ ذلؽ. والدخقؾ طـدهؿ هق الؿحؾؾ، 

فقـافقف ما ُكؼؾ طـفؿ أهنؿ مل يؽقكقا يرون بف بلًسا، وفرق بقـ ٓ يرون بف بلًسا، وبقـ 
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 عرف طـ أحد مـفؿ ألبتة.أن يؽقن شرًصا يف صحة العؼد وِحؾِّف: ففذا ٓ يُ  

وققلف: )كاكقا أطػ مـ ذلؽ(، أي: كاكقا أطػ مـ أن يدخؾقا بقـفؿ يف  قال:

: إكف ٓ -رواي هذه الؼصة-الرهان دخقًَل، كالؿستعار: ولفذا قال جابر بـ زيد 

 ه.احؽاه الجقزجاين وغقره طـفيحتاج الؿتراهـان إىل الؿحؾؾ. 

 ( طـ ابـ طققـة بف.2959) ســفوإثر الؿتؼدم أخرجف ابـ مـصقر يف 

(: ما طؾؿت بقـ 61)ص الػروسقةكؿا يف   وقال شيخ اإلصالو

 هالصحابة خَلًفا يف طدم اشتراط الؿحؾؾ.ا

َٓ  »الذي يف الباب:  واستدل أصحاب هذا الؼقل بعؿقم حديث أبل هريرة 

َّٓ فِل ُخػٍّ  ؽقن البذل مـ الجقاز ومل يشترط ذلؽ ب ، فلصؾؼ الـبل «...َسَبَؼ إ

 غقرمها، أو مـ أحدمها.

، أكف سئؾ: ( بنسـاد حسـ طـ أكس 3/161واستدلقا بؿا أخرجف أمحد )

طىل  ملسو هيلع هللا ىلص؟ قال: كعؿ، لؼد راهـ رسقل اهلل ملسو هيلع هللا ىلصأكـتؿ تراهـقن طىل طفد رسقل اهلل 

 فرس ُيؼال لف: سبْحة، فسبؼ الـاس، ففش لذلؽ، وأطجبف.

قـ حراًما، وهق قؿار: لؿا حؾَّ قالقا: ولق كان إخراج العقض مـ الؿتراهـ

بالؿحؾؾ، كؿا مل يحؾ كؽاح التحؾقؾ وبقع العقـة: وٕنَّ العؾة يف التحريؿ التل 

 ذكروها ما زالت مقجقدة مع دخقل الؿحؾؾ.

يف تصقيب الؼقل بالجقاز بدون محؾؾ، وهق  وقد تقسع ابـ الؼقؿ 
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، واهلل أطؾؿ.انصٌابْلسَلم، وهق ترجقح شقخ ا

(1)
 

 ﴾ے ھ﴿أبق بؽر الصديؼ مع الؿشركقـ طـد كزول أية:  راهـت 

(، 2769. فؼد أخرج أمحد )[3الروم:] ﴾﮷ ﮶  ﮵ ﮴ ﮳﴿إىل ققلف: 

ـِ َطبَّاٍس، َقاَل: َكاَن اْلُؿْسؾُِؿقَن ُيِحبُّقَن ( بنسـاد صحقح، 3191والترمذي ) ـِ اْب َط

َكَُّفْؿ َأْهُؾ 
ِ
وُم َطَؾك َفاِرَس، ٕ ُيِحبُّقَن َأْن َتْظَفَر  كِتَاٍب، َوَكاَن اْلُؿْشِرُكقنَ َأْن َتْظَفَر الرُّ

َبِل َبْؽٍر، َفَذَكَر َأُبق 
ِ
َكَُّفْؿ أَْهُؾ َأْوَثاٍن، َفَذَكَر َذلَِؽ اْلُؿْسؾُِؿقَن ٕ

ِ
وِم، ٕ َفاِرُس َطَؾك الرُّ

 
ِ
َفَذَكَر َذلَِؽ َأُبق  «بقنغؾِ َأَما إِكَُّفْؿ َسقَ » :ملسو هيلع هللا ىلص، َفَؼاَل َلُف الـَّبِلُّ ملسو هيلع هللا ىلصَبْؽٍر َذلَِؽ لَِرُسقِل اهلل

َبْؽٍر َلُفْؿ، َفَؼاُلقا: اْجَعْؾ َبقْـَـَا َوَبقْـََؽ أََجًَل، َفنِْن َضَفُروا، َكاَن َلَؽ َكَذا َوَكَذا، َوإِْن 

، َفَؾْؿ َيْظَفُروا، َفَذَكَر َذلِ  ـَ َؽ َضَفْرَكا، َكاَن َلـَا َكَذا َوَكَذا. َفَجَعَؾ َبقْـَُفْؿ َأَجًَل َخْؿَس ِسـِق

 َقاَل: َوَقاَل َسِعقدٌ - «ُدوَن اْلَعْشرِ  :-َراُه َقاَل أُ - َأٓ َجَعْؾَتفُ »، َفَؼاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَأُبق َبْؽٍر لِؾـَّبِلِّ 

وُم َبْعَد َذلَِؽ،  -: اْلبِْضُع َما ُدوَن اْلَعْشِر بـ جبقرا َفَذلَِؽ َقْقُلُف َقاَل: َفَظَفَرِت الرُّ

ۆ  * ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ * ھ ے *ھ ﴿َتَعاَلك: 

وُم ُثؿَّ َغَؾبَْت َبْعُد، َقاَل:  ،[2]الروم:  ﴾ۈ ۈ ۋ ۋ ۅ  ﴿َقاَل: َفُغؾِبَِت الرُّ

َقاَل: َيْػَرُح اْلُؿْممِـُقَن  ،[4]الروم:  ﴾ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې

  بِـَْصرِ 
ِ
 .اهلل

  :پ      ٻ ٻ﴿فذهب الجؿفقر إىل كسخ ذلؽ، فؿـفؿ مـ قال بأية﴾ 

 .[91الؿائدة:]

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.141-58)ص الػروسقة: اكظر (1)
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الروم طىل فارس كاكت بعد كزول أية الؿذكقرة،  وُأجقب طـ ذلؽ بلنَّ غؾبة 

 أبا بؽر طـ الرهان. ومل يـف الـبل 

  :وهذا ققل «ٓ سبؼ إٓ ْم خػ...»ومـفؿ مـ قال: مـسقخ بالحديث ،

 مالؽ، وأمحد، والشافعل، وأصحاهبؿ.

  وذهب أبق حـقػة، وشقخ اْلسَلم إىل أكف حديث محؽؿ، وقالقا: هذا رهان

أطَلم اْلسَلم، وأدلتف، وبراهقـف كؿا راهـ طؾقف الصديؼ: ففق طىل ما فقف ضفقر 

 الرهان طىل الـضال، وسباق الخقؾ مـ أحؼ الحؼ، وهق أوىل بالجقاز مـ

َن الّديـ َقا: أققىوأثر هذا يف الديـ  ، واْلبؾ أدكك
ِ
ِة والبرهان مَ ٕ  ،بِاْلحجَّ

ِة وَ  ،وبالسقػ والسـان وهق ترجقح  .السقػ مـػذوالؿؼصد إول إَِقاَمتف بِاْلحجَّ

.ابـ الؼقؿ 
(1)

 

الؿسابؼة طىل حػظ الؼرآن، والحديث، والػؼف وغقرها مـ العؾقم  

 الـافعة، واْلصابة يف إحؽام والؿسائؾ، هؾ تجقز بعقض؟

  أجازه أبق حـقػة، وشقخ اْلسَلم، وابـ الؼقؿ، واستدلقا طىل ذلؽ بؼصة أبل

 بؽر الؿتؼدمة.

 لؿا يف ذلؽ مـ تقسع بدون  ًىرا أقسبقر: لؿا تؼدم، ومـع مـ ذلؽ الجؿف

، والصحابة رضقان اهلل طؾقفؿ، واهلل أطؾؿ.ملسو هيلع هللا ىلصدلقؾ، ومل يػعؾف الـبل 
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.23، 145)ص الػروسقةاكظر:  (1)

 (.145)ص الػروسقةاكظر  (2)
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 ٌٖ دبٛظ املػايب١ يف ايؿٛطْر، ٚايٓطز، ٚؾبُٗٗا بػري عٛض؟ ص:7ط َػأي١

  :مـ لعب بالـردشقر؛ فؽلكَم »ذهب الجؿفقر إىل التحريؿ: لعؿقم الحديث

 ( مـ حديث بريدة 2261أخرجف مسؾؿ ) «ودمفصبغ يده ْم لحؿ خـزير 

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ   ٿ ٺ﴿مرفقًطا. واستدلقا بؼقلف تعاىل: 

 .[91]الؿائدة: ﴾ڄ  ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ  ڦ ڤ ڤ  ڤ  ڤ

قالقا: ففذه العؾؾ لؾتحريؿ مقجقدة يف الؾعب بدون طقض، وهذا ترجقح 

 شقخ اْلسَلم، وابـ الؼقؿ.

 ج بعض  وذهب الشافعل إىل كراهة الشطركج إذا خَل طـ العقض، وخرَّ

ًٓ يف الـرد، وهق تخريج غقر صحقح، فؼد كصَّ الشافعل طىل  أصحابف ذلؽ قق

تحريؿ الـرد، وإن خَل طـ العقض.
(1)

 

 

 

 مت كتاب اجلهاد بفضم املهك انىهاب
 (7241/حمزو/71يف يىو اإلُثني املىافق )

 يٍ هجزة املصطفً 
 فههه احلًد واملُت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (32/216-246 ،253.)الػتاوى( -138)ص الػروسقةاكظر:  (1)
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 ِةَمِعْطاأَل اُبَتِك

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (7175) ـِ الـَّبِلِّ  َط َباِع َفَلْكُؾُف » :َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَط ـَ السِّ ُكؾُّ ذِي َكاٍب ِم

. َرَواُه ُمْسؾٌِؿ.«َحَرامٌ 
(1)

 

ـِ َطبَّاٍس  (7176) ـْ َحِديِث اْب
َوُكؾِّ ذِي »: بَِؾْػِظ: َكَفك، َوَزادَ  َوَأْخَرَجُف مِ

ـَ الطَّْقرِ  َْؾٍب ِم
ِ

.«ّم
(2)

 

 املستفادة من احلدي  املسائل واألحكام

 ذبطِٜ شٚات ا٭ْٝاب َٔ ايٚػباع. ص:1ط َػأي١

الؿؼصقد بذي الـاب طـد الػؼفاء، أي: حققان لف كاب، يتؼقى بف، ويعدو بف 

لـؿقر، والذئاب، والؽَلب وغقرها.طىل غقره، كإسقد، والػفقد، وا
(3)

 

 .وذوات إكقاب مـ السباع محرمة طـد الجؿفقر: لحديث الباب 

 ؽقة إىل الجقاز مع الؽراهة، وُكؼؾ طـ الشعبل، وذهب بعض الؿال

 بـ جبقر. وسعقد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1933أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)

 (. 1934أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (2)

 (.56لؾػقزان )ص إصعؿةاكظر:  (3)
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 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ  ڱ ڱ ڳ﴿ واستدل لفذا الؼقل بؼقلف تعاىل:

 ﮳ ﮲ ۓ    ۓ ے ے ھ ھ  ھ ھ ہ ہ ہ  ہ ۀ   ۀ ڻ

 .[145]إكعام: ﴾﮿﯀ ﮾   ﮼﮽  ﮻ ﮹﮺   ﮷﮸  ﮵﮶﮴ 

تؼدم، ، وهق ققل مالؽ يف رواية: لؾحديث الؿانقٌل تانتحسّىهق  ًانصحْح

ومـ خالػف فؾعؾف مل يبؾغف، وأية الؿتؼدمة مخصقصة بلحاديث الباب، 

أطؾؿ. واهلل
(1)

 

 سهِ ايطبع؟ ص:2ط َػأي١

  ،ذهب مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ إىل إباحتف، وهق ققل الشافعل، وأمحد، وإسحاق

وصحَّ طـ مجاطة مـ الصحابة أهنؿ أباحقه، وجعؾقا فقف شاة إذا صاده الؿحرم، 

.، وابـ طباس مـفؿ: طؿر، وجابر، وطظ
(2)

 

أباح أكؾف، وصقده،  أنَّ الـبل  واستدلقا طىل ذلؽ بحديث جابر 

 وجعؾ فقف كبًشا، وسقليت الحديث يف هذا الباب، وهق حديث صحقح.

  وذهب بعض الػؼفاء إىل تحريؿف، وهق ققل أبل حـقػة، والثقري، ومالؽ يف

 .رواية: ٕكف ذو كاب مـ السباع: فقشؿؾف الحديث الؿتؼدم

، والحديث الؿتؼدم طام  مخصقص بحديث جابر الذي ًانصحْح انقٌل األًل

 أشركا إلقف، واهلل أطؾؿ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/17.)الؿجؿقع( 57لؾػقزان )ص إصعؿة (13/319- )الؿغـلاكظر:  (1)

 تؼدم تخريج هذه أثار يف كتاب الحج. (2)
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إن الضبع ٓ يعد سبًعا: ٕكف ٓ يتعدى كالػفقد، والـؿقر، وإسقد  وقيل:

وغقرها. وهذا غقر صحقح، بؾ هق سبع، وإكؿا هق مخصقص كؿا تؼدم.
(1)

 

 سهِ ايجعًب. ص:3ط َػأي١

 باًحا، وهق ققل ططاء، وصاوس، وقتادة، والؾقث، مـ أهؾ العؾؿ مـ يراه م

والشافعل، وأمحد يف رواية: ٕكف ٓ يتؼقى بـابف: وٕكف مـ الطقبات، وهق إشفر 

 طـد الؿالؽقة، إٓ أهنؿ يؽرهقكف.

  وذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل تحريؿف، وهق ققل أمحد، وهق إشفر طـد

ٕكف سبع، فقدخؾ يف طؿقم أصحابف، وهق مذهب أبل حـقػة، ومالؽ يف رواية: 

 الحديث الؿتؼدم.

، وهق ترجقح اْلمام الػقزان حػظف اهلل: ٕكف سبع انصحْحهق  ًىرا انقٌل

يعدو بـابف، ويػترس، وققلفؿ: )إكف مـ الطقبات(، أو ققل بعضفؿ: )إكف ُيػدى يف 

اْلحرام(: ففذا استدٓل مـفؿ بؿقضع الخَلف: فننَّ ما ذكروه مترتب طىل كقكف 

.ًحا، فؽقػ ُيستدل بذلؽ؟!مبا
(2)

 

 سهِ ايؿٌٝ؟ ص:4ط َػأي١

  مذهب أمحد تحريؿ الػقؾ: ٕكف ذو كاب، فقدخؾ يف طؿقم الحديث: وٕكف

 .مستخبث، وقال الحسـ: هق مسخ. وهق مذهب الشافعل، وأبل حـقػة، والؽقفققـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (4/513.)البقان( 61-59لؾػقزان )ص إصعؿة (13/341 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (4/512-513.)البقان( 63-62)ص إصعؿة (13/321 )الؿغـلاكظر:  (2)
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  .ولؾشافعقة وجٌف شاذ  بنباحتف كؿا ذكر الـقوي 

 ٕكف لقس بسبع، وهق ققل وذهب الشعبل إىل جقازه، ورجح ذلؽ ابـ حزم :

 ۀ   ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ  ڱ ڱ ڳ﴿الؿالؽقة: لعؿقم أية: 

 ﮷ ﮵﮶ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ    ۓ ے ے ھ ھ  ھ ھ ہ ہ ہ  ہ

  .[145]إكعام: ﴾﯀﮿ ﮾   ﮽ ﮻﮼ ﮺ ﮹  ﮸ 

، واهلل أطؾؿ.ًىرا انقٌل أقسب
(1)

 

 سهِ اهلط. ص:5ط َػأي١

  :هنك طـ كؾ ذي كاب مـ »ذهب الجؿفقر إىل التحريؿ: لحديث الباب

باع هنك طـ أكؾ الفر، وهق حديث ضعقػ. ، وجاء حديث أنَّ الـبل «السِّ
(2)

 

 .وذهب الؿالؽقة إىل الؽراهة، وأباحف الؾقث، وربقعة 

 .وهـاك وجف لؾشافعقة، والحـابؾة بتحريؿ اْلكسل وإباحة القحشل كالحؿار 

، و هق ترجقح اْلمام صالح الػقزان طافاه اهلل.ًانصحْح قٌل اجلًيٌز
(3)

 

 ايسب.سهِ  ص:6ط َػأي١

 .ذهب أمحد إىل أكف إن كان ذا كاٍب: يحرم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/15 ،17، 231.)الؿجؿقع (994 )الؿحىل (13/321 )الؿغـلاكظر:  (1)

 تؼدم تخريجف يف ]كتاب البققع[. (2)

 (.64)ص إصعؿة (9/8 )الؿجؿقعاكظر:  (3)
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   :هنك طـ كؾ ذي كاب مـ »وذهب الشافعقة، والحـػقة إىل التحريؿ: لحديث

.انصحْح وهق، «السباع
(1)

 

 سهِ ايكطز. ص:7ط َػأي١

َٓ ُيبَاُح َأْكُؾ اْلِؼْردِ. (13/321 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة  َوَكِرَهفُ  َو

ـُ  ُطَؿرُ  اب
(2)

، َوَلْؿ ُيِجقُزوا َبقَْعُف.، َوَطَطاٌء، َومُ  ـُ  َجاِهٌد، َوَمْؽُحقٌل، َواْلَحَس

ـَ ُطَؾَؿاِء  َٓ َأْطَؾُؿ َبقْ  : ـُ َطبِْد اْلبَرِّ َٓ َقاَل اْب َٓ ُيْمَكُؾ، َو ـَ ِخََلًفا َأنَّ اْلِؼْرَد  ِؿق
الُؿْسؾِ

  َيُجقُز َبْقُعُف.

ْعبِلِّ َأنَّ الـَّبِلَّ  ـْ الشَّ ـْ  ملسو هيلع هللا ىلصَوُرِوَي َط .َلْحِؿ اْلِؼْردِ  َكَفك َط
(3)

ُف َسُبٌع، َفَقْدُخُؾ فِل   َكَّ
ِ
َوٕ

َمةِ  ـْ اْلَخَبائِِث الُؿَحرَّ
 ه.اُطُؿقِم اْلَخَبِر، َوُهَق َمْسٌخ َأْيًضا، َفَقُؽقُن مِ

فػل  :ققلف )وهق مسخ( لقس بصحقح، وإكؿا مسخ أققام طىل أشؽالفؿ :ُ قهت

صحقح مسؾؿ (2663 طـ ابـ مسعقد ) اهلل  قال: قال رسقل :« إن الل

 .«مل يؿسخ ققًما فقجعؾ هلؿ كسًَل 

وقد استدل ابـ حزم بؽقكف مسخ أققام طىل أشؽالفا طىل أهنا خبقثة محرمة، 

وهذا أوىل مؿا ذكره ابـ قدامة، واهلل أطؾؿ.
(4)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/14.)الؿجؿقع (13/321- )الؿغـلاكظر:  (1)

 مل أجده. (2)

 مل أجده، وهق مرسؾ ٓ حجة فقف. (3)

  (1131.)الؿحىلواكظر:  (4)
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 شٚ املدايب َٔ ايٛٝٛض. ص:8ط َػأي١

  ،الجؿفقر طىل تحريؿفا: لحديث الباب، فقدخؾ يف ذلؽ الصؼقر، والـسقر

 ، والعؼاب، وما أشبففا.والبازي

 ء، ولعؾفؿ وذهب مالؽ، والؾقث، وإوزاطل إىل أكف ٓ يحرم مـ الطقر شل

مل يبؾغفؿ هذا الحديث.
(1)

 

َخؿ، وغراب البقـ. ويحرم مـ الطققر ما يلكؾ تيبُٔ: الجقػ، كالرُّ
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.71)ص إصعؿة (13/322 )الؿغـل (9/22 )الؿجؿقعاكظر:  (1)

 (.72)ص إصعؿة (13/322 )الؿغـلاكظر:  (2)
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ـْ َجابٍِر  (7151)   َوَط

ِ
ـْ ُلُحقِم ا ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َكَفك َرُسقُل اهلل  لُحُؿرِ َيْقَم َخقْبََر َط

ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.. َوَأذَِن فِل ُلُحقِم الَخقْؾِ  ،إَْهؾِقَّةِ 
(1)

َص.،   َوفِل َلْػِظ: َوَرخَّ

 املسائل واألحكام املستفادة من احلدي 

ُُط ا٭١ًٖٝ. ص:1ط َػأي١  سهِ اسٝب

 حريؿ الحؿر إهؾقة: لفذا لحديث، وقد رواه طدد مـ طامة أهؾ العؾؿ طىل ت

 الصحابة، وقد ُاكِػئَِت الؼدور يقم خقبر بؾحقم الحؿر إهؾقة.

 ،َؿْسَلَلةـاِْختََؾَػ اْلُعَؾَؿاء فِل الْ  (1936 :)شرحف لؿسؾؿيف   قال اليووي

َحاَبة ـْ الصَّ
ـَ  ،َفَؼاَل اْلَجَؿاِهقر مِ ـْ َبْعده ،َوالتَّابِِعق لَِفِذِه  :ْؿ بِتَْحِريِؿ ُلُحقمَفاَوَم

ِريَحة، َوَقاَل اِْبـ َطبَّاس: َلقَْسْت بَِحَرامٍ  ِحقَحة الصَّ ََحادِيث الصَّ ْٕ ـْ َمالِؽ َثََلث  .ا َوَط

َوالثَّالِثَة:  .َوالثَّاكِقَة: َحَرام .ِرَواَيات: َأْشَفرَها َأكََّفا َمْؽُروَهة َكَراِهقَة َتـِْزيف َشِديَدة

َقاب التَّْحِريؿ َكَؿا َقاَلُف اْلَجَؿاِهقر .ُمبَاَحة ِريَحة. :َوالصَّ  هالِْْلََحادِيِث الصَّ

ـَ طباس طؽرمة، وأبق وائؾ، وجابر بـ زيد. وقد وافؼ اب
(2)

 

 سهِ ايبػاٍ. ص:2ط َػأي١

تحُرم البغال طـد أهؾ العؾؿ: ٕكف كتاج الحؿار مع أكثك الػرس.
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1941(، ومسؾؿ )4219أخرجف البخاري ) (1)

  (4219.)الػتح (13/317 )الؿغـلواكظر:  (2)

  (13/319.)الؿغـلاكظر:  (3)
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ـِ َأبِل َأْوَفك  (7157) ـِ اْب  َغَزْوكَ  :َقاَل  َوَط
ِ
 َسبَْع َغَزَواٍت  ملسو هيلع هللا ىلصا َمَع َرُسقِل اهلل

ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.. َكْلُكُؾ الَجَرادَ 
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلدي 

 أنٌ ازبطاز. ص:1ط َػأي١

 ت حتػ أكػف ُيباح أكؾ الجراد باْلمجاع: إٓ أكف إذا مات بسبب البرد، أو ما

 بغقر سبب فؿـع مـف مالؽ، وأمحد يف رواية.

  :ُأحؾت لـا مقتتان ودمان»والجؿفقر طىل إباحتف: لحديث»
(2)

 وهق، 

.انصحْح
(3)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1952(، ومسؾؿ )5495أخرجف البخاري ) (1)

 (.11رقؿ ) البؾقغتؼدم تخريجف يف أوائؾ  (2)

  (9/23.)الؿجؿقع (13/23 )الؿغـلاكظر:  (3)
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ـْ َأَكٍس  (7155) ِة إَْرَكِب - َوَط َقاَل: َفَذَبَحَفا َفبََعَث بَِقِركَِفا إَلك  -فِل قِصَّ

 
ِ
َفَؼبَِؾُف. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف. ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقِل اهلل

(1)
 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلدي 

 أنٌ ا٭ضْب. ص:1ط َػأي١

  ُيباح أكؾ إركب طـد طامة أهؾ العؾؿ: لحديث أكس  ،الذي يف الباب

بلكؾفؿا. وحديث محؿد بـ صػقان أكف صاد أركبقـ، فلمره الـبل 
(2)

 

 َم إلقف فؾؿ يلكؾ مـف. أخرجف طبدالرزا وُكِؼؾ ق طـ طؿرو بـ العاص أكف ُقدِّ

(، ويف إسـاده رجؾ مبفؿ.4/517)
(3)

 

القبر، والقربقع ُمباحان طـد مجفقر العؾؿاء. 
(4)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1953(، ومسؾؿ )2572أخرجف البخاري ) (1)

(، والـسائل 3244(، وابـ ماجف )2121(، والدارمل )2822(، أبق داود )3/471أخرجف أمحد ) (2)

 (، بنسـاد صحقح.7/225( )7/197)

  (9/23.)الؿجؿقع (13/325 )غـلالؿاكظر:  (3)

(4) الؿغـل (13/326-.) 



 146  ؾتض ايع٬ّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
ـِ َطبَّاٍس  (7151) ـِ اْب   َوَط

ِ
ـْ َقتِْؾ َأْرَبعٍ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َكَفك َرُسقُل اهلل ـَ  َط

مِ

ـُ  َحُف اْب . َرَواُه َأْحَؿُد َوَأُبقَداُود، َوَصحَّ
َردِ : الـَّْؿَؾِة، َوالـَّْحَؾِة، َوالُفْدُهِد، َوالصُّ َوابِّ الدَّ

ِحبَّاَن.
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلدي 

 أنٌ ا٭ضبع١ املصنٛض٠. ص:1ط َػأي١

 أكؾ إربعة الؿذكقرة، وهق ققل مجٍع  ذهب مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ إىل تحريؿ

مـ الحـابؾة، والشافعقة، وبعضفؿ يـؼؾف إمجاًطا يف الـؿؾة، ويف غقرها، طزاه 

 : لؾحديث الؿذكقر.انصحْح وهق الصـعاين لؾجؿفقر.

  واستثـك بعض أهؾ العؾؿ ما يمذي مـ الـؿؾ، فلجازوا قتؾف، ومحؾقا الـفل

 طىل ما ٓ يمذي.

 رد: وذهب مالؽ، وبعض الش افعقة، والحـابؾة إىل جقاز أكؾ الفدهد، والصُّ

، واهلل أطؾؿ.ًانصحْح انقٌل األًلٕهنا لقست مـ ذوات الؿخالب. 
(2)

 

هق صائر ضخؿ الرأس والؿـؼار، أكبر مـ العصػقر، فقف بقاض  ايٗصَطز:

وسقاد، يصقد العصافقر وصغار الطقر، ويصرصر كالصؼر وغذاؤه الؾحؿ، ملواه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وإسـاد أمحد وأبل داود 5646(، وابـ حبان )5267(، وأبقداود )1/332. رواه أمحد )صشٝض (1)

  (6/345 .)البدر الؿـقرطىل شرط الشقخقـ، وقد أطؾ بؿا ٓ يؼدح فقف كؿا يف 

ُبؾ (9/22 )الؿجؿقع (13/328 )الؿغـلاكظر:  (2)   (5/328.)الـقؾ (7/353 )السُّ
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س الِؼَلع، وأطىل الحصقن، وهق كقع مـ أكقاع الِغرَبان.إشجار ورؤو

(1)
 

م أكؾف: ٕكَّف ٓ يمكؾ حتك ُيؼتؾ.  قال الػؼفاء:  ما ُكفل طـ قتؾف: ُحرِّ

وقالقا: وما ُأمِر بؼتؾف: َحُرَم أكؾف أيًضا: ٕكف ٓ يممر بؼتؾف وهق مباح إكؾ، وإٓ 

ـَ فِل اْلِحؾِّ َوالْ  َخْؿٌس »ُٕمِر بذبحف وأكؾف. ومـ ذلؽ حديث:   :َحَرمِ ـَفَقاِسُؼ ُيْؼَتْؾ

 .«والحقة»، ويف رواية: «اْلَعْؼَرُب، َواْلَػْلَرُة، َواْلُغَراُب، َواْلِحَدَأُة، َواْلَؽْؾُب اْلَعُؼقرُ 

 غا٥ط اسبؿطات. ص:2ط َػأي١

ـَ (316-317الؿغـليف  قال ابً قدامة اْلَحَشَراُت  :ُؿْستَْخبَثَاِت ال(: َفِؿ

يَدانِ  َْوَزاِغ، َواْلحَ ، َواْلُجَعََلِن، َوَبـَاِت َوْرَداَن، َواْلَخـَافِِس، َوالْ َكالدِّ ْٕ ْرَباِء، َػْلِر، َوا

، َواْلَعَؼاِرِب، َواْلَحقَّاِت. ـَ ، َواْلَجَراذِي
. َواْلَعَضاةِ افِِعلُّ  َوبَِفَذا َقاَل َأُبق َحـِقَػَة، َوالشَّ

ـُ َأبِل َلقْؾَ  قال: َص َمالٌِؽ، َواْب َْوَزاغَ َوَرخَّ ْٕ َّٓ ا َْوَزاِطلُّ فِل َهَذا ُكؾِِّف، إ ْٕ  :ك، َوا

ـَ َطبِْد اْلبَرِّ َقاَل: ُهَق ُمْجَؿٌع َطَؾك َتْحِريِؿِف. َوَقاَل َمالٌِؽ: اْلَحقَُّة َحََلٌل إَذا  َفنِنَّ اْب

قَْت. َيِة الُؿبِقَحِة. ُذكِّ ْٔ قا بُِعُؿقِم ا  َواْحتَجُّ

َوَقْقُل الـَّبِلِّ  ،[157إطراف:] ﴾ژ  ڈ ڈ﴿ َوَلـَا َقْقلف َتَعاَلك: قال:

ـَ فِل اْلِحؾِّ َوالَحَرمِ » :ملسو هيلع هللا ىلص اْلَعْؼَرُب، َواْلَػْلَرُة، َواْلُغَراُب،  :َخْؿٌس َفَقاِسُؼ ُيْؼَتْؾ

«َواْلِحَدَأُة، َواْلَؽْؾُب اْلَعُؼقرُ 
(2)

َوَلْق َكاَكْت ، «اْلَػْلَرةِ »َمَؽاَن:  «الَحقَّةُ »َوفِل َحِديٍث: ، 

ـْ  قِْد الْ  مِ َنَّ اهللَ  :ُؿبَاِح ـالصَّ
ِ
 ﴾ۅ ۅ  ۋ ۋ ٴۇ﴿َتَعاَلك َقاَل:  َلْؿ ُيبَْح َقتُْؾَفا، َوٕ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) التقضقح (7/16.) 

 (.719رقؿ ) البؾقغتؼدم تخريجف يف  (2)
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َكََّفا ُمْستَْخبَثٌَة، : [96الؿائدة:] ﴾ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ  ڀ﴿َوَقاَل: ، [95الؿائدة:]

ِ
َوٕ

َمْت َكاْلَقَزغِ  ه.اَفَلْشبََفْت اْلَقَزغَ  :َأْو َمْلُمقٌر بَِؼتْؾَِفا ،َفُحرِّ
(1)

 

 ضابط ا٫غتدباخ. ص:3ط َػأي١

  مذهب الحـابؾة، والشافعقة، والحـػقة أنَّ ضابطف ما استخبثتف الـػس، وتعػػت

 طـ أكؾف.

  ثؿ قال الشافعقة: يرجع ذلؽ إىل العرب الذيـ هؿ سؽان الؼرى، والريػ

دون أجَلف البقادي الذيـ يلكؾقن ما دبَّ ودرج مـ غقر تؿققز، وتعتبر طادة 

الؿحتاجقـ، وتعتبر حالة الخصب والرفاهقة دون  أهؾ القسار، والثروة دون

 الجدب والشدة.

  وقال الحـابؾة: الذيـ تعتبر استتطابتفؿ هؿ أهؾ الحجاز مـ أهؾ إمصار

الذيـ كزل طؾقفؿ الؽتاب، وخقصبقا بف، وبالسـة، فرجع يف مطؾؼ ألػاضفؿا إىل 

طة يلكؾقن طرففؿ دون غقرهؿ، وٓ يعتبر أهؾ البقادي: ٕهنؿ لؾضرورة والؿجا

ما وجدوا، ولفذا سئؾ بعضفؿ طؿا يلكؾقن؟ فؼال: ما دبَّ ودرج، إٓ أم حبقـ. 

 فؼال: لتفـ أم حبقـ العافقة.

 .َم  وذهب مالؽ إىل أنَّ الطقبات هل ما أحؾ، والخبائث ما ُحرِّ

وقد  (17/178-181 :)مجؿقع الػتاوىكؿا يف   قال شيخ اإلصالو

 أنفعؾؿ  ،[161الـساء:] ﴾﮸ ﮷ ﮵﮶  ﮴  ﮳ ﮲ ۓ ۓ﴿ :قال تعاىل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/16.)الؿجؿقعواكظر:  (1)
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وأن اهلل قد يحرمفا مع ذلؽ طؼقبة لؾعباد كؿا قال تعاىل لؿا  ،الطقب وصػ لؾعقـ 

 ،[146إكعام:] ﴾حئ جئ یی ی ی﴿ :إسرائقؾ لذكر ما حرمف طىل بـ

فؾق كان معـك  ،[4الؿائدة:] ﴾ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ﴿ :وقال تعاىل

الطقب والخبقث وصػ قائؿ ؾؿ أن عُ فَ  ،كان الؽَلم ٓ فائدة فقف :الطقب هق ما أحؾ

 بإطقان.

فنن اْلكسان قد يؾتذ بؿا يضره مـ  :ولقس الؿراد بف مجرد التذاذ إكؾ قال:

 ،لتذاذ صائػة مـ إمؿ كالعرباوٓ الؿراد بف  ،وما يحؿقف الطبقب مـف ،السؿقم

أو  ،فنن مجرد كقن أمة مـ إمؿ تعقدت أكؾف وصاب لفا :وٓ كقن العرب تعقدتف

ٓ يقجب أن يحرم اهلل طىل مجقع الؿممـقـ ما مل تعتده : كرهتف لؽقكف لقس يف بَلدها

كقػ وقد كاكت العرب قد  ،وٓ أن يحؾ لجؿقع الؿممـقـ ما تعقدوه ،صباع همٓء

وقد ققؾ لبعض  ،وقد حرمف اهلل تعاىل ،وغقر ذلؽ ،والؿقتة ،طتادت أكؾ الدما

 .لقفـ أم حبقـ العافقة :فؼال .رج إٓ أم حبقـود بَّ ما دَ  :قال ؟ما تلكؾقن :العرب

وكاكقا يعافقن مطاطؿ مل يحرمفا  ،وكػس قريش كاكقا يلكؾقن خبائث حرمفا اهلل

 ،أكف قدم لف لحؿ ضب فرفع يده ومل يلكؾ ملسو هيلع هللا ىلصطـ الـبك  الصحقحقـويف  ،اهلل

ولؽـف مل يؽـ بلرض ققمل فلجدين  ،ٓ» :قال ؟أحرام هق يا رسقل اهلل :فؼقؾ

«ففأطا
(1)

ا فعؾؿ أن كراهة قريش وغقرها لطعام مـ إصعؿة ٓ يؽقن مقجبً  ،

وأصحابف مل  ملسو هيلع هللا ىلص لا فنن الـبوأيًض  ،لتحريؿف طىل الؿممـقـ مـ سائر العرب والعجؿ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1329رقؿ ) البؾقغسقليت تخريجف يف  (1)
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 :وققلف تعاىل ،ومل يبح كؾ ما أكؾتف العرب ،حد مـفؿ ما كرهتف العربأيحرم  

ؾ إخبار طـف أكف سقػع [157إطراف:] ﴾ژ  ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ﴿

 ،كؾ ذي كاب مـ السباع :مثؾ ،الطقبات وحرم الخبائث ملسو هيلع هللا ىلص لفلحؾ الـب ،ذلؽ

والغاذي شبقف  ،فنذا أكؾفا الـاس ،فنهنا طادية باغقة :وكؾ ذي مخؾب مـ الطقر

 ،وهق البغل والعدوان ،صار يف أخَلقفؿ شقب مـ أخَلق هذه البفائؿ :بالؿغتذي

وزيادتف  ،الشفقية الغضبقةس ػْ ٕكف مجؿع ققى الـَّ  :كؿا حرم الدم الؿسػقح

 .تقجب صغقان هذه الؼقى

 ،أباحفا هل الؿطاطؿ الـافعة لؾعؼقل وإخَلق لفالطقبات الت قال:

 .اكتفك الؿراد.والخبائث هل الضارة لؾعؼقل وإخَلق

يعـل ما  -(: وهذا القصػ 21/541) مجؿقع الػتاوىكؿا يف   وقال

طىل تعؾؼ الحؽؿ بف الـص، وهق ققلف:  قد دلَّ  -كان كافًعا غقر ضار ففق مباح 

، فؽؾ ما كػع: ففق صقب، وكؾ ما ﴾ژ  ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ﴿

: ففق خبقث، والؿـاسبة القاضحة لؽؾ ذي لب أنَّ الـػع يـاسب التحؾقؾ،  ضرَّ

 هوالضرر يـاسب التحريؿ.ا

يف هذه الؿسللة أنَّ آستخباث لقس إىل الـػقس، وإكؿا ما ُطؾِؿ  فانصحْح

م وضرره:  كان خبقثًا، واهلل أطؾؿ.ُحرِّ
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.79-78لؾػقزان )ص إصعؿةواكظر:  (1)
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ارٍ  (7151) ـِ َأبِل َطؿَّ ـِ اْب بُُع َصقٌْد ِهَل؟َقاَل: ُقْؾت لَِجابٍِر  ،َوَط َقاَل:  : الضَّ

  :َكَعْؿ، ُقْؾت
ِ
َحُف ملسو هيلع هللا ىلصَقاَلُف َرُسقُل اهلل ؟ َقاَل: َكَعْؿ. َرَواُه َأْحَؿُد َوإَْرَبَعُة، َوَصحَّ

ـُ ِحبَّاَن.البُ  َخاِريُّ َواْب
(1)

 

 احلكم املستفاد من هرا احلدي 

دلَّ حديث الباب طىل أنَّ الضبع أكؾف حَلل، وهق ُمستثـًك مـ الـفل طـ كؾ 

 .ذي كاب مـ السباع

 وقد تؼدم ذكر هذه الؿسللة يف دراسة الحديث إول مـ هذا الباب.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، والترمذي 5/191(، والـسائل )3811(، وأبقداود )318، 3/297. رواه أمحد )صشٝض (1)

(، وهق حديث صحقح، بعض 3965( )3964(، وابـ حبان )3236(، وابـ ماجف )851)

( واختصر الحافظ ومل كعؿأساكقده طىل شرط مسؾؿ، والؾػظ لغقر أبل داود بزيادة: )آكؾفا؟ قال: 

 يذكر هذا الؾػظ. 
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ـِ ُطَؿَر  (7152) ـِ اْب ـِ الُؼـْ  َوَط  ں ں ڱ ڱ  ڱ ڱ ڳ﴿ُػِذ َفَؼاَل: َأكَُّف ُسئَِؾ َط

، َفَؼاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَفَؼاَل َشقٌْخ ِطـَْدُه: َسِؿْعت َأَبا ُهَرْيَرَة َيُؼقُل: ُذكَِر ِطـَْد الـَّبِلِّ  أَيَة، ﴾ڻ

ـَ الَخَبائِِث »  ]، «َخبِقَثٌة ِم
ِ
ـُ ُطَؿَر: إْن َكاَن َرُسقُل اهلل َقاَل َهَذا، َفُفَق َكَؿا  ملسو هيلع هللا ىلص َفَؼاَل اْب

[َقاَل 
(1)

. أَْخَرَجُف أَْحَؿُد َوَأُبقَداُود، َوإِْسـَاُدُه َضِعقٌػ.
(2)

 

 نياملسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 سهِ ايكٓؿص. ص:1ط َػأي١

  مذهب الحـابؾة، والحـػقة تحريؿف: ٕكف مستخبٌث، واستدلقا بحديث

 الباب.

  ثقر إباحتف: ٕنَّ إصؾ يف ومذهب مالؽ، والشافعل، والؾقث، وأبل

وٓ يقجد دلقؾ صحقح طىل تحريؿ  ،إصعؿة اْلباحة إٓ ما حرم بدلقؾ صحقح

 .انصحْح وهق ،الؼـػذ

ومثؾف يف الخَلف )الـقص( وهق حققان أكبر مـ الؼـػذ قؾقًَل، وُيؼارب حجؿف 

إركب الؽبقر، ويلكؾ الزروع والخضروات، ويتؿقز طـ الؼـػذ بلكف يـتػض 

ف مـ شقكف لقصقب مـ يريد صقده.ويؼذ
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 زيادة مـ الؿطبقع ومـ مصادر الحديث. (1)

(، مـ صريؼ طقسك بـ ُكؿقؾة، طـ أبقف، طـ ابـ 3799(، وأبقداود )2/381رجف أمحد ). أخضعٝـ (2)

 طؿر بف. وإسـاده ضعقػ: ٕن طقسك وأباه مجفقٓن، والراوي طـ أبل هريرة مبفؿ. 

  (6/319.)الشرح الؿؿتع( 81-81)ص إصعؿة (13/317 )الؿغـلاكظر:  (3)
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ـِ ُطَؿَر  (7153) ـِ اْب   :َقاَل  َوَط

ِ
َلةِ  ملسو هيلع هللا ىلصَكَفك َرُسقُل اهلل ـِ الَجَلَّ بَاكَِفا. لْ أَ وَ  َط

. ـَُف التِّْرمِِذيُّ َّٓ الـََّسائِّل، َوَحسَّ َأْخَرَجُف إَْرَبَعُة إ
(1)

 

 واألحكام املستفادة من احلدي  املسائل

 سهِ ازب٬ي١. ص:1ط َػأي١

 هل التل تلكؾ العذرة والـجاسات، وفقفا ققٓن: اجلاللة:

 :أكف يحرم أكؾفا. وهق مذهب أمحد، والشافعل يف ققل: لظاهر حديث  األول

 الباب.

 :ُتؽره، وهق إصح طـد الشافعقة، ورواية طـ أمحد، والحـػقة، ومحؾقا  الجاىي

 هة.الـفل طىل الؽرا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، مـ 3189(، وابـ ماجف )1824(، والترمذي )3785. أخرجف أبقداود )صشٝض بؿٛاٖسٙ (1)

صريؼ محؿد بـ إسحاق طـ ابـ أبل كجقح طـ مجاهد طـ ابـ طؿر بؾػظ: )طـ أكؾ الجَللة 

وألباهنا( وطـد ابـ ماجف )لحقم الجَللة(. وإسـاده ضعقػ: لعـعـة ابـ إسحاق، وقد خالػف 

 الثقري فرواه مرسًَل. 

 قري طـ ابـ أبل كجقح طـ مجاهد طـ الـبل قال الترمذي طؼب الحديث: ورواه الث

 مرسًَل. 

( بنسـاد حسـ يف الـفل طـ الركقب والؾبـ، ومل يذكر 3787ولف صريؼ أخرى طـد أبل داود )

 )إكؾ(.

(، والترمذي 241، 1/226يف الـفل طـ لبـفا، أخرجف أمحد ) ّلُ غاٍد مً حدٓث ابً عباع

 (، وإسـاده صحقح. 1825)

يف الـفل طـ ركقهبا ولحؿفا، أخرجف أبقداود  ث عبداهلل بً عنسّّلُ غاٍد مً حدٓ

 (، بنسـاد حسـ. فالحديث صحقح. 3811)
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هق  ًانصحْحوجاء طـ الحسـ أكف قال بالجقاز، وكلكف مل يبؾغف الحديث، 

.انقٌل األًل
(1)

 

 َكساض ايٓذؼ ايصٟ ٜعترب يف نْٛٗا د٬ي١. ص:2ط َػأي١

  ذهب مجاطة مـ أهؾ العؾؿ إىل أنَّ الؿعتبر يف ذلؽ أن يؽقن أكثر طؾػفا

َللة كجًسا، وهق ققل مجع مـ الشافعقة، والحـابؾة، والحـػقة: ٕنَّ وصػ الج

 فقفا صقغة مبالغة.

 .وهـاك وجٌف لؾحـابؾة أهنا إذا أكؾت كثقًرا صارت جَللة 

 .وإصح طـد الشافعقة أهنا تصقر جَللة إذا ضفر فقفا كتـ وريح الـجاسة 

 ورجح اْلمام صالح الػقزان حػظف اهلل الؼقل إول.

، واهلل أطؾؿ.انقٌل األًل ًاألخري تاػتثازوٓ بلس  :ُ قهت
(2)

 

 ٍ ايٓٗٞ عٔ أنٌ ازب٬ي١؟َت٢ ٜعٚ ص:3ط َػأي١

 ه: َوَتُزوُل اْلَؽَراَهُة بَِحبِْسَفا اتَِّػاًقا.ا قال ابً قدامة

 يعـل: وإصعامفا أكًَل صاهًرا. واختؾػ العؾؿاء يف قدر مدة الحبس:

  فؿـفؿ مـ قال: ثَلثة أيام. وهق رواية طـ أمحد، وهق ققل أبل ثقر، وقال بف

 حباب.أبق حـقػة يف الدجاج طىل سبقؾ آست

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (6/316.)الشرح الؿؿتع( 74)ص إصعؿة (13/328 )الؿغـلاكظر:  (1)

 (.-74)ص إصعؿة (13/328 )الؿغـلاكظر:  (2)
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   .وطـ أمحد رواية: الدجاج والطقر ثَلًثا، والشاة سبًعا، وما طدا ذلؽ أربعقـ

 يعـل اْلبؾ، والبؼر.

 وإصح طـد الشافعقة تحديد ذلؽ بذهاب أثر الـجاسة. 

أطؾؿ. ، واهللًىرا أقسب
(1)

 

ـْ َأبِل َقتَاَدَة  (7154) ِة الِحَؿاِر الَقْحِشلِّ - َوَط . ملسو هيلع هللا ىلصلُّ َفَلَكَؾ مِـُْف الـَّبِ  -فِل قِصَّ

ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.
(2)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلدي 

 سهِ محاض ايٛسـ. ص:1ط َػأي١

دلَّ الحديث طىل إباحة محر القحش، وهق مجؿع طؾقف.
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.75لؾػقزان )ص إصعؿةاكظر:  (1)

 (. وذكرها الحافظ بالؿعـك. 63( )1196(، ومسؾؿ )2854خاري )أخرجف الب (2)

(3) الؿغـل (13/324.) 
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ـْ َأْسَؿاَء بِـِْت َأبِل َبْؽٍر  (7155)  َقاَلْت: َكَحْرَكا َطَؾك َطْفِد َرُسق َوَط

ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصِل اهلل

، َفَلَكْؾـَاُه. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.َفَرًسا
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلدي 

 سهِ أنٌ اشبٌٝ. ص:1ط َػأي١

 .ُتباح لحقم الخقؾ طـد طامة أهؾ العؾؿ: لحديث الباب 

 ٕٺ﴿وزاطل، وأبق طبقد: لؼقلف تعاىل: إٓ أنَّ مالًؽا كره ذلؽ، وكذلؽ ا 

 : ولػضائؾ الخقؾ.[8]الـحؾ: ﴾ٿ ٿ ٿ  ٿ

 .وذهب أبق حـقػة إىل تحريؿ أكؾفا: لمية الؿتؼدمة 

الؿتؼدم يف أوائؾ  : لحديث الباب، ولحديث جابر ًانصحْح قٌل اجلًيٌز

ص يف الخقؾ»الباب:  ، ولؽـ إفضؾ أن ٓ تمكؾ إذا وجد غقرها لؿا لفا «ورخَّ

فضائؾ. مـ
(2)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1942(، ومسؾؿ )5511أخرجف البخاري ) (1)

  (6/323.)الشرح الؿؿتع( 41)ص إصعؿة (13/324- )الؿغـلاكظر:  (2)
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ـِ َطبَّاٍس  (7156) ـِ اْب   َوَط

ِ
بُّ َطَؾك َمائَِدةِ َرُسقِل اهلل . ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: ُأكَِؾ الضَّ

ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلدي 

 سهِ أنٌ ايطب. ص:1ط َػأي١

ُؿْسؾُِؿقَن َطَؾك َأنَّ ـَوَأْجَؿع الْ  (1944 :)شرح مسؾؿيف   قال اليووي

ّب َحََلل َلقَْس بَِؿْؽُروهٍ  َّٓ  :الضَّ ـْ َكَراَهتف، َوإِ
ـْ َأْصَحاب أَبِل َحـِقَػة مِ َّٓ َما ُحؽَِل َط إِ

ـْ َقْقم َأكَُّفْؿ َقاُلقا: ُهَق َحَرام ـْ َأَح  .َما َحَؽاُه اْلَؼاِضل ِطقَاض َط د، َوَما َأُضـُّف َيِصّح َط

ـْ َأَحد ـْ َقبْؾف ،ـُُّصقصِ َفَؿْحُجقج بِال :َوإِْن َصحَّ َط  ه.اَوإِْجَؿاع َم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1947(، ومسؾؿ )2575أخرجف البخاري ) (1)
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ـِ ُطثَْؿاَن الُؼَرِشلِّ  (7111) ـِ ْب ْحَؿ ـْ َطبِْدالرَّ  َوَط

ِ
، َأنَّ َصبِقبًا َسَلَل َرُسقَل اهلل

ْػَدِع َيْجَعُؾَفا  ملسو هيلع هللا ىلص ـِ الضِّ َحُف  ؟فِل َدَواءٍ َط ـْ َقتْؾَِفا. أَْخَرَجُف َأْحَؿُد، َوَصحَّ َفـََفك َط

الَحاكُِؿ.
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلدي 

 سهِ ايطؿسع. ص:1ط َػأي١

  مجفقر العؾؿاء طىل تحريؿ أكؾ الضػدع: ٕنَّ الـبل  هنك طـ قتؾفا، وما

 ُكِفل طـ قتؾف: فنكف ٓ يجقز أكؾف.

 ،يبؾغف هذا الحديث، واهلل أطؾؿ.وكلكف مل وذهب مالؽ إىل الجقاز 
(2)

 

 اسبٝٛاْات ايبشط١ٜ. ص:2ط َػأي١

اتػؼ أهؾ العؾؿ طىل إباحة السؿؽ بلكقاطف، واختؾػقا يف غقره مـ حققاكات 

 البحر.

  فؿذهب مالؽ، وأمحد، والشافعل إباحة مجقع حققان البحر: إٓ أنَّ الشافعل

 استثـك الضػدع، وزاد أمحد استثـاء التؿساح والحقة.

 ذهب أبق حـقػة إىل تحريؿ مجقع حققان البحر إٓ السؿؽ، وهق ققل و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، والـسائل 3871(، وأبقداود )4/411(، والحاكؿ )499، 3/453. أخرجف أمحد )صشٝض (1)

طـ ابـ أبل ذئب، طـ سعقد بـ خالد، طـ سعقد بـ الؿسقب، طـ (، مـ صرق 7/211)

 بف. وإسـاده صحقح، رجالف ثؼات.  الرمحـ بـ طثؿان طبد

 .سبؾ السَلم تقضقح إحؽام( -91)ص إصعؿةاكظر:  (2)
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 الشافعقة. بعض 

  وهـاك ققل لؾشافعقة، وققل يف مذهب أمحد بنباحة السؿؽ، وما لف كظقر

 مباح يف البر.

، وبلنَّ «هق الطفقر ماؤه الحؾ مقتتف»: والحجة يف هذه الؿسللة ققلف 

، والشافعل: فانصحْح قٌل يانك، وطؾقف إصؾ اْلباحة حتك يليت دلقؾ يف التحريؿ

، فاألقسب املنغ ينوغقر أنَّ التؿساح لف أكقاب يػترس هبا، ويعقش يف البر والبحر: 

ح اْلمام ابـ طثقؿقـ  جقازه. واهلل أطؾؿ. وقد رجَّ
(1)

 

ُٜباح َا َات َٔ ٖصٙ اسبٝٛاْات؟ ص:3ط َػأي١  ٌٖ 

قػة مل يجقز السؿؽ أما بالـسبة لؾسؿؽ فتُباح مقتتف بَل خَلف: إٓ أنَّ أبا حـ

: لحديث: اجلًيٌز ققل، وهق ًانصحْح جٌاشهالذي يؿقت حتػ أكػف بغقر سبب، 

 .«مقتتان ودمان... لـا ُأحؾت»

وأما غقر السؿؽ: فؿا كان مـفا ٓ يعقش إٓ يف الؿاء: فقجقز أيًضا طـد 

الجؿفقر، وما كان مـفا يعقش يف البر ويف البحر كالسؾحػاة، والسرصان، 

والتؿساح، وكؾب البحر، وما شاهبفا: فبالـسبة لؾضػدع والتؿساح  والضػدع،

 تؼدم. فؼد

 .وأما غقرها فؿذهب مالؽ، والشافعل جقازها 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.86)ص إصعؿة (9/33 )الؿجؿقع (13/346 )الؿغـلاكظر:  (1)
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   ومذهب الحـابؾة طدم الجقاز إٓ بالصقد، أو التذكقة، واستثـك أمحد

، واهلل أطؾؿ.أزجحالسرصان: ٕكف ٓ دم لف، وهذا 
(1)

 

 :خالصة ملا تقدو بركس بعض القْاعد

 وهقاْلباحة طـد الجؿفقر،  -ومـفا الحققاكات-إصؾ يف إصعؿة  (1

 ، فؿا مل يلت كص  بتحريؿف: ففق مباح.انصحْح

 يحرم مـ الحققان كؾ ذي كاب مـ السباع. (2

 يحرم مـ الطققر كؾ ذي مخؾب مـفا. (3

 يحرم مـ الحققاكات والطققر ما كان متغذًيا بالـجاسة. (4

 ما ُكفل طـ قتؾف: حرم أكؾف. (5

 ر بؼتؾف: حرم أكؾف أيًضا.ما ُأم (6

 ما ُطؾؿ بعقـف ضرر: ففق مستخبث وحرام. (7

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (13/344-346.)الؿغـل (9/33 )الؿجؿقع( -88لؾػقزان )ص إصعؿةاكظر:  (1)
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 َفِصى ٔفي ٔذِكِس َبِعِض امَلَطأئِى امُلِوَحَقٔة

ُٜباح أنً٘ َٚا ٫ ٜباح َٔ ا٭عٝإ غري اسبٝٛاْات. ص:1ط َػأي١  َا 

 ُيباح مـ إطقان ما كان صاهًرا كافًعا بنمجاع أهؾ العؾؿ.

ؾ العؾؿ: ٕكف ملمقر بالتـزه طـ فلما ما كان كجًسا: فقحرم أكؾف طـد أه

الـجاسات، فؽقػ بلكؾفا: وٕنَّ فقفا ضرًرا، ويحرم ما كان متـجًسا كؿا حرمت 

م وإن كان صاهًرا، كالسؿقم والزجاج، و التراب.الجَللة، وما كان فقف ضرر ُحرِّ
(1)

 

ٝ٘ا بايٓذاغ١؟ ص:2ط َػأي١ ََِػٔك  َا نإ َٔ ايجُاض، ٚايعٚضع 

 جَللة.مذهب أمحد تحريؿفا كؿا حرمت ال 

  ومذهب الجؿفقر طدم التحريؿ: ٕنَّ الـجاسة تستحقؾ يف باصـفا، فتطفر

 بآستحالة.

وذهب اْلمام ابـ طثقؿقـ إىل التحريؿ إذا ضفر أثر الـجاسة بريح، أو صعٍؿ، 

هق  ًىراوأما إذا مل يظفر فقباح طـده: ٕنَّ يف ذلؽ كػًعا لْلشجار ولْلرض، 

، واهلل أطؾؿ.انصحْح
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/37.)الؿجؿقعاكظر:  (1)

  (13/331.)الؿغـلاكظر:  (2)
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 ملصٓع بإْؿش١ ايبٗا٥ِ.ازبدي ا ص:3ط َػأي١

ُة َطَؾك َجَقاِز َأْكِؾ  (9/68الؿجؿقعيف   قال اليووي ُمَّ ْٕ (: أَْجَؿَعِت ا

ـِ َما َلْؿ ُيَخالِْطُف َكَجاَسٌة بَِلْن ُيقَضَع فِقِف إِْكِػَحةٌ  اْلُجبْ
(1)

َٓ َيِحؾُّ َذَكاُتُف.ا  ـْ   هَذَبَحَفا َم

َبِل َطبِْد اهللقِ  (13/352 :)الؿغـليف   وقال ابً قدامة
ِ
؟  قَؾ ٕ ـُ اْلُجبْ

. :َقاَل  ـْ ُكؾٍّ
ـِ الَِّذي َيْصـَُعُف الْ  ُيْمَكُؾ مِ ـْ اْلُجبْ  .َما َأْدِري :َؿُجقُس؟ َفَؼاَل ـَوُسئَِؾ َط

ـِ ُشَرْحبِقَؾ،  ـْ َطْؿِرو ْب ـْ َأبِل َوائٍِؾ، َط َْطَؿِش، َط ْٕ َّٓ َأنَّ َأَصحَّ َحِديٍث فِقِف َحِديُث ا إ

ـِ َقاَل: ُس  ـْ اْلُجبْ ْكَػَحةُ َوقِقَؾ َلُف: ُيْعَؿُؾ فِقِف  ،ئَِؾ ُطَؿُر َط قا َأْكتُْؿ،  َؿقِّتَُة.ـالْ  اْْلِ َفَؼاَل: َسؿُّ

َْطَؿِش. َوُكُؾقا. ْٕ ـْ ا ـُ الَِّذي َكْلُكُؾُف َطا :َوَقاَل  َرَواُه َأُبق ُمَعاِوَيَة، َط تُُف َأَلقَْس اْلُجبْ مَّ

 ه.اَؿُجقُس؟ـَيْصـَُعُف الْ 

(: ٓ حرج يف أكؾ إجبان 22/264-265) فتاوى الؾجـة الدائؿة ويف

الؿصـقطة مـ إكػحة البؼر، وٓ يجب السمال طـفا: فننَّ الؿسؾؿقـ ما زالقا يلكؾقن 

مـ أجبان الؽػار مـ طفد الصحابة، ومل يسللقا طـ كقع اْلكػحة، فنذا ُطؾِؿ يؼقـًا أنَّ 

ىل الطريؼة الشرطقة: فنكف يحرم حقـئٍذ هذه اْلكػحة تستخدم مـ أبؼار مل تذبح ط

تـاولفا.اكتفك برئاسة اْلمام ابـ باز، وكقابة طبدالعزيز آل الشقخ، وطضقيف صالح 

 الػقزان، وبؽر أبق زيد.

(: وٓ يحؾ أكؾ جبـ طؼد بنكػحة مقتة: 9/11) الؿحىليف  قال ابً حشو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : كرُش الحؿؾ، أو الجدي: مامل-بؽسر الفؿزة وفتح الػاء مخػػة-: اْلكػحة لسان العربيف  (1)

يلكؾ، فنذا أكؾ ففق كرش، وهق شلء أصػر ُيستخرج مـ بطـف، يعصر يف صقفة مبتؾة يف الؾبـ: 

 فقغؾظ كالجبـ.
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 هحرام.إنَّ أثرها ضاهر فقف، وهق طؼدها لف، وهؽذا كؾ ما ُمِزج ب 

أكؾ  ( أحاديث مرفقطة أنَّ الـبل 11/6) الؽبرىأورد البقفؼل يف  :ُ قهت

 الجبـ، ومل يسلل طـف، ومل يثبت مـفا شلء.

سئؾ  ( بنسـاد صحقح أنَّ ابـ طؿر 4/539) مصـػ طبدالرزاقويف 

طـ الجبـ الذي يصـعف الؿجقس؟ فؼال: ما وجدتف يف سقق الؿسؾؿقـ اشتريتف 

 .ومل أسلل طـف

بنسـاد صحقح أكف سئؾ  ( طـ ابـ طؿر 11/6لؾبقفؼل ) الؽبرىويف 

 طـ الجبـ؟ فؼال: ُكْؾ ما صـع الؿسؾؿقن، وأهؾ الؽتاب.

ومـ صريؼ أخرى طـف صحقحة: سؿِّ وكؾ. فؼقؾ: إنَّ فقف مقتة. فؼال: إن 

 طؾؿت أنَّ فقف مقتة فَل تلكؾف.

أكف  طباس  ( بنسـاد صحقح طـ ابـ4/541) مصـػ طبدالرزاقويف 

 كان ٓ يرى بالجبـ الذي تصـعف القفقد والـصارى بلًسا.

ا (21/113- :)مجؿقع الػتاوىكؿا يف  شقخ اْلسَلم  قال ـُ  َوَأمَّ  َلبَ

نِ  َفِػقفِ  َوإِْكَػَحتَِفا الَؿقْتَةِ  َٓ  َأبِل َكَؼْقلِ . َصاِهرٌ  َذلَِؽ  َأنَّ : أََحُدُهَؿا ،لِْؾُعَؾَؿاءِ  َمْشُفقَرانِ  َقْق

ـِ  إْحَدى َوُهقَ  ،َوَغقِْرهِ  ـِقَػةَ َح  َواَيتَقْ ـْ  الرِّ  ،َمالٍِؽ  َكَؼْقلِ . َكِجٌس  أَكَّفُ : َوالثَّاكِل .َأْحَؿد َط

افِِعلِّ  َواَيةِ  ،َوالشَّ ُْخَرى َوالرِّ ْٕ ـْ  ا ـِ  فِل كَِزاُطُفؿْ  اْكبَـَك الـَِّزاعِ  َهَذا َوَطَؾك ،َأْحَؿد َط  ُجبْ

َؾِػ  َجَؿاِهقرِ  ِطـْدَ  َحَرامٌ  الَؿُجقسِ  َذَبائَِح  َفنِنَّ  :الَؿُجقسِ   إنَّ : قِقَؾ  َوَقدْ  َواْلَخَؾِػ  السَّ
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ـَ  َطَؾقْفِ  ُمْجَؿعٌ  َذلَِؽ   َحاَبةِ  َبقْ ـُ - ُجبْـًا َصـَُعقا َفنَِذا ،الصَّ ْكَػَحةِ  ُيْصـَعُ  َواْلُجبْ  َكانَ  -بِاْْلِ

نِ  َهَذانِ  فِقفِ  َٓ َْضَفرُ . اْلَؼْق ْٕ  :َصاِهرٌ  َوَلبَـََفا الَؿقْتَةِ  إْكَػَحةَ  َوَأنَّ  ،ٌل َحََل  ُجبْـَُفؿْ  أَنَّ  َوا

َنَّ  َوَذلَِؽ 
ِ
َحاَبةَ  ٕ اـلَ  الصَّ ـَ  َأَكُؾقا اْلِعَراِق  بََِلدَ  َفتَُحقا ؿَّ  َهَذا َوَكانَ  ،الَؿُجقسِ  ُجبْ

ـْ  ُيـَْؼُؾ  َوَما ،َبقْـَُفؿْ  َشائًِعا َضاِهًرا ـْ  َبْعِضِفؿْ  َط ـْ  َفنِكَّفُ  :رٌ َكظَ  َفِػقفِ  َذلَِؽ  َكَراَهةِ  مِ  َكْؼؾِ  مِ

ـَ  َبْعضِ  ق  َكاُكقا الَؿُجقَس  َفنِنَّ  :بَِفَذا َأْطَؾؿَ  َكاُكقا اْلِعَراِق  َوَأْهُؾ  ،َكَظرٌ  َوفِقفِ  اْلِحَجاِزيِّ

 .اْلِحَجازِ  بَِلْرضِ  َيُؽقُكقا َوَلؿْ  بِبََِلدِِهؿْ 

ـُ  َوَأْيًضا قال: ْكَػَحةُ  َفالؾَّبَ َسُفَؿا َؿاَوإِكَّ  ،َيُؿقَتا َلؿْ  َواْْلِ ـْ  َكجَّ َسُفَؿا َم  لَِؽْقكِِفَؿا :َكجَّ

ـِ  َطَؾك َمبْـِل   َفالتَّـِْجقُس  :َكِجسٍ  ِوَطاءٍ  فِل َمائًِعا َفقَُؽقنُ  َكِجسٍ  ِوَطاءٍ  فِل َمتَقْ  َطَؾك :ُمَؼدِّ

َقك َؿائِعَ ـالْ  َأنَّ  ًٓ  قَُؼاُل فَ . َكِجًسا َصارَ  َكَذلَِؽ  َكانَ  إَذا َأكَّفُ  َوَطَؾك .َكِجًسا ِوَطاءً  َٓ  َٓ : َأوَّ

مَ  َوَقدْ  ،الـََّجاَسةِ  بُِؿََلَقاةِ  َيـُْجُس  َؿائِعَ ـالْ  َأنَّ  ُكَسؾِّؿُ  ـَّةَ  أَنَّ  َتَؼدَّ  َٓ  َصَفاَرتِفِ  َطَؾك َدلَّْت  السُّ

ـِ  فِل ُؿََلَقاةَ ـالْ  إنَّ : َثاكِقًا َوُيَؼاُل  .َكَجاَستِفِ  َطَؾك : َعاَلكتَ  َقاَل  َكَؿا ،َلَفا ُحْؽؿَ  َٓ  اْلبَاصِ

 َيُجقزُ  َولَِفَذا :[66الـحؾ:] ﴾ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ  ڤ ٹ﴿

بِلِّ  َحْؿُؾ  ِغقرِ  الصَّ ََلةِ  فِل الصَّ  .َأْطَؾؿُ  َوَاهللُ  ،َبْطـِفِ  فِل َما َمعَ  الصَّ

 ، واهلل أطؾؿ.انصٌابوما رجحف شقخ اْلسَلم هق  :ُ قهت

 ا٭نٌ َٔ املٝت١ عٓس ا٫ضٛطاض. ص:4ط َػأي١

ٕكؾ مـ الؿقتة، ومـ سائر الؿحرمات إذا أمجع العؾؿاء طىل إباحة ا

 إلقفا. اضطر
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   ويجب طؾقف إكؾ لقدفع طـ كػسف الفَلك يف مذهب أمحد، ووجف

 ﴾ہ     ہ ہ ۀ   ۀ﴿ٕصحاب الشافعل وهق ققل مسروق: لؼقلف تعاىل: 

 .[195البؼرة:]

  :وطـ أمحد رواية، وهق وجٌف ٕصحاب الشافعل أنَّ ذلؽ لقس بقاجب طؾقف

 رخصة، ولف أن يلخذ العزيؿة.ٕنَّ ذلؽ 

، واهلل أطؾؿ.ًانقٌل األًل أقسب
(1)

 

 ٌٖ ي٘ إٔ ٜأنٌ ست٢ ٜؿبع؟ ص:5ط َػأي١

ُيباح لؾؿضطر أكؾ ما يسد الرمؼ باْلمجاع، ويحرم طؾقف ما زاد طىل الشبع 

 باْلمجاع.

 :ويف الشبع ققٓن 

ٓ ُيباح لف ذلؽ. وهق إضفر يف مذهب أمحد، وهق ققل أبل حـقػة،  األول:

ـ مالؽ، وققل لؾشافعل: ٕكف استثـك مـ أية ما اضطر إلقف، فنذا اكدفعت ورواية ط

 الضرورة مل يحؾ إكؾ.

ُيباح لف الشبع. وهق ققل لؾشافعل، ورواية طـ أمحد، ومالؽ: ٕكف إذا  الجاىي:

 أخذ ما يسد الرمؼ طاودتف الضرورة طـ قرب فقجد الؿشؼة يف ذلؽ.

اْلمام ابـ طثقؿقـ: لؼقلف تعاىل:  ، وهق تصقيبانصٌابهق  ًانقٌل األًل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/52.)الؿجؿقع (13/331 )الؿغـلاكظر:  (1)
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، أي: غقر مريد تـاولف، وٓ متجاوز بؼدر الضرورة: [173البؼرة:] ﴾ں   ڱ ڱ      ڱ﴿

وٕكف محرم فقباح أقؾ مؼدار يسد الضرورة، وأما كقكف قد يحتاجف: فننَّ لف أن 

إذا طاودت الضرورة: طاود إكؾ. يتزود معف
(1)

 

، وطـ انصحْح وهقيف مذهب أمحد، ومالؽ، التزود مـ الؿقتة جائز  تيبُٔ:

أمحد رواية بعدم جقاز ذلؽ.
(2)

 

 ا٭نٌ َٔ بػتإ ايػري. ص:6ط َػأي١

 .مجفقر العؾؿاء طىل طدم جقاز ذلؽ إٓ لؾضرورة كالؿقتة 

 بـ طؿرو  وأجازه اْلمام أمحد لؾحاجة، وإن مل تؽـ ضرورة: لحديث طبداهلل

مـ أصاب بػقف مـ ذي »قال:  وغقره أنَّ الـبل  مسـد أمحدبـ العاص يف ا

.«حاجة غقر متخذ خبـة؛ فَل شلء طؾقف
(3)

 

، وهق مؼقد بالحاجة، وبلن ٓ يتخذ خبـة، وبؼل أمر ثالث، ًىرا انقٌل أقسب

وهق أن يـادَي صاحب البستان ثَلًثا قبؾ أن يلكؾ: فنن أجابف استلذكف: لؿا ثبت يف 

مسـد أمحد (3/8 مـ حديث أبل سعقد الخدري أنَّ رسقل ) اهلل  :إذا »قال

أتك أحدكؿ حائًطا، فلراد أن يلكؾ؛ فؾُقـادِ: يا صاحب الحائط، ثَلًثا؛ فنن أجابف، 

وإٓ فؾقلكؾ، وإذا مرَّ أحدكؿ بنبؾ، فلراد أن يشرب مـ ألباهنا؛ فؾُقـادِ: يا صاحب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/52.)الؿجؿقع (6/328-329 )الشرح الؿؿتع (13/331- )الؿغـلاكظر:  (1)

(2) الؿغـل (13/333.) 

 (، وهق حديث حسـ.1235رقؿ ) البؾقغيف  تؼدم تخريجف (3)
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 .«اإلبؾ، أو: يا راطل اإلبؾ؛ فنن أجابف، وإٓ فؾقشرب 

(، والترمذي 2619ف أبق داود )وجاء مـ حديث الحسـ طـ سؿرة أخرج

، وهق حسـ بشاهده الذي قبؾف.«ماشقة»(، وفقف: 1296)
(1)

 

الزرع لف حؽؿ الثؿر يف رواية طـ أمحد، وهق إضفر، وطـف رواية  تيبُٔ:

 بخصقصف يف الثؿار.

 ايؿطب َٔ يدي َاؾ١ٝ ايػري. ص:7ط َػأي١

  :مذهب أمحد، وإسحاق جقاز ذلؽ لؾحاجة بعد أن يـادي صاحبفا ثَلًثا

 ديث الؿتؼدم.لؾح

  ومذهب الجؿفقر الؿـع: لحديث ابـ طؿر  :َـّ أحدكؿ »مرفقًطا ٓ حيؾب

(، ومسؾؿ برقؿ 2435، أخرجف البخاري برقؿ )«ماشقة غقره إٓ بنذكف...

(1726.) 

، واهلل أطؾؿ.أقسب ، ًإسحاقًدـأحًقٌل 
(2)

 

َّا يًػري؟ ص:8ط َػأي١  إشا ٚدس َٝت١ ٚطعا

 قل سعقد بـ الؿسقب، مـ أهؾ العؾؿ مـ قال: يؼدم الؿقتة. وهق ق

: ٕنَّ تحريؿ الؿقتة حؼ هلل، أسؾؿ، وأمحد، وأبل حـقػة، و الشافعل بـ وزيد

 وتحريؿ صعام الغقر مـ حؼ الؿخؾقق، وحؼقق اهلل مبـقة طىل التسامح.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/54-.)الؿجؿقع (13/334-335 )الؿغـلاكظر:  (1)

(2) الؿغـل (13/336.) 
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   وذهب مالؽ، والشافعل يف ققل، وهق وجٌف لؾحـابؾة إىل تؼديؿ صعام الغقر

ا إلقف كاضطرار  أخر. ما مل يؽـ صاحبف مضطرًّ

لذاتف كالؿقتة، وإكؿا محرم : ٕن صعام الغقر لقس محرًما ًىرا انقٌل أقسب

لؽقكف حؼ الغقر، ويستطقع الؿضطر أن يعقض صاحبف طـف، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

إشا اضللٛط إزي طعللاّ ايػللري ٚيللٝؼ يلل٘ َللاٍ، ؾٗللٌ ًٜللعّ صللاسب         ص:9ط َػأي١

 ايٛعاّ إٔ ٜعٛٝ٘ ب٬ عٛض؟

  البذل حتك يشتريف بثؿـ مثؾف يف الذمة.مجفقر العؾؿاء طىل أنَّ لف آمتـاع مـ 

  وقال بعض أصحاب داود: يجقز لؾؿضطر أن يلكؾ مـف قدر ما تزول بف

 الضرورة، وٓ ضؿان طؾقف يف ذلؽ.

وأجاب الجؿفقر بلنَّ الذمة كالؿال، ولق كان معف مال مل يؾزم صاحب الطعام 

بذلف مجاًكا، وكذلؽ إذا أمؽـ الشراء يف الذمة.
(2)

 

مل يعطف صاحب الطعام مع استغـائف طـف بثؿـ الؿثؾ: فؾف أن  إذا تيبُٔ:

قفًرا. يلخذه
(3)

 

ٝ٘ا َّٝتا؟ ص:11ط َػأي١  إشا ٚدس املطٛط آزَ

 .مذهب الشافعقة جقاز إكؾ مـف: لَلضطرار 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/53.)الؿجؿقع (13/337 )الؿغـلاكظر:  (1)

(2) الؿجؿقع (9/53.) 

  (13/339.)الؿغـلاكظر:  (3)
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  مـف مالؽ، وأمحد، وأصحاب الظاهر.ومـع

(1)
 

 سهِ ايطٝاؾ١. ص:11ط َػأي١

 :مـ » مذهب أمحد، والؾقث وجقهبا يقًما ولقؾف: لحديث أبل شريح مرفقًطا

قالقا: وما جائزتف؟ قال:  «كان يممـ بالل والققم أخر؛ فؾقؽرم ضقػف جائزتف

، أخرجف «يقمف، ولقؾتف، والضقافة ثَلثة أيام؛ فَم كان وراء ذلؽ؛ ففق صدقة»

 (.14(، ومسؾؿ يف ]كتاب الؾؼطة[ رقؿ )6119البخاري برقؿ )

ديث (، مـ ح3751) ســ أبل داود(، و4/131) مسـد أمحدويف 

لقؾة الضقػ حؼٌّ واجٌب؛ فنن »: الؿؼدام بـ معدي كرب قال: قال رسقل اهلل 

 .«أصبح بػـائف؛ ففق ديـ طؾقف، إن شاء اقتضك، وإن شاء ترك

 وإسـاده صحقح.

وما زاد طىل الققم والؾقؾة: ففق متلكد آستحباب إىل ثَلثة أيام، وما زاد طىل 

 ذلؽ: ففق صدقة.

  طىل أهؾ الؼرى دون إمصار.وطـ أمحد رواية بقجقهبا 

  وأما الجؿفقر فذهبقا إىل آستحباب، واحتجقا بلنَّ هذا مال مسؾؿ ٓ يحؾ

إٓ بطقب كػس مـف، ومحؾقا إحاديث القاردة بلهنا محؿقلة طىل آستحباب، 

 ومؽارم إخَلق. وهق ققل مالؽ، والشافعل، وأبل حـقػة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/53.)الؿجؿقعاكظر:  (1)
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، وكقػ يؽقن ًانهْث، ًدـأحًانصحْح قٌل وققل الجؿفقر ضعقػ، 

، «مـ كان يممـ بالل والققم أخر؛ فؾقؽرم ضقػف»: لَلستحباب بعد ققلف 

.«ففق ديـ طؾقف»، وققلف: «حؼٌّ واجب»وققلف: 
(1)

 

: يضقػف؟ قال: قال الـبل  ضاَف الرجَؾ ضقٌػ كافرٌ ققؾ ٕمحد: إن  

،«لقؾة الضقػ حؼ واجب طؾك كؾ مسؾؿ» ـٌ دلَّ طىل أن الؿسؾؿ  ، وهذا الحديث َبقِّ

 والؿشرك يضاف، وأكا أراه كذلؽ.

طـ أمحد رواية: أنَّ الضقػ إذا كزل بؼقم ومل يضقػقه: فؾف أن 

قال:  يلخذ مـ أمقالفؿ بؼدر ضقافتف، وإن مل يعؾؿقا: لحديث طؼبة بـ طامر 

لتؿ بؼقم، فلمروا إذا كز»قؾـا: يا رسقل اهلل، إكؽ تبعثـا فــزل بؼقم ٓ يؼروكـا. قال: 

لؽؿ بَم يـبغل لؾضقػ، فاقبؾقا؛ فنن مل يػعؾقا فخذوا مـفؿ حؼَّ الضقػ الذي يـبغل 

 (.1727(، ومسؾؿ برقؿ )2461، أخرجف البخاري برقؿ )«هلؿ

وهق ضاهر تبقيب البخاري: ]باب قصاص الؿظؾقم[ مـ كتاب الؿظامل.
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/57.)الؿجؿقع (13/353 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (13/354.)الؿغـلاكظر:  (2)



َٚايٖصَبا٥ِٔض ِٝٔس   171  َباُب ايٖص

 

 َباُب اهصَِّئد َواهرََّبأئِح

ا  مصدر صاد ايصٝس: يصقد صقًدا، ويطؾؼ طىل اقتـاص الحققان، سقاء كان بريًّ

ًٓ أم حراًما. ا، متقحًشا أم غقر متقحش، حَل  أو بحريًّ

 وُيطؾؼ أيًضا طىل الؿصقد.

والؿراد بف شرًطا: اقتـاص حققان حَلل متقحش صبًعا غقر مؼدور طؾقف.
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.169لؾػقزان )ص إصعؿةاكظر:  (1)
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ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (7117)   :َقاَل  َط

ِ
َخَذ َكْؾًبا» :ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسقُل اهلل ـِ اتَّ َّٓ َكْؾَب َم ، إ

ـْ َأْجرِِه ُكؾَّ َيْقٍم قِقَراٌط  . ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.«َماِشَقٍة، َأْو َصْقٍد َأْو َزْرٍع، اْكُتِؼَص ِم
(1)

 

ـِ َحاتٍِؿ  (7115) ـْ َطِديِّ ْب   َوَط
ِ
 َكْؾَبؽإَذا َأْرَسْؾت »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

َفنِْن َأْمَسَؽ َطَؾْقؽ َفَلْدَرْكتف َحقًّا َفاْذبَْحُف، َوإِْن َأْدَرْكتف َقْد َقَتَؾ َوَلْؿ  ؛اْسَؿ اللِ  َفاْذُكرِ 

ُف َفُؽْؾُف، َوإِْن َوَجْدت َمَع َكْؾبِؽ َكْؾًبا َغْقَرُه َوَقْد َقَتَؾ َفََل تَ  ـْ َٓ َتْدِري َيْلُكْؾ ِم ْلُكْؾ، َفنِكَّؽ 

ُفََم َقَتَؾُف، َوإِْن َرَمْقت بَِسْفِؿؽ َفاْذُكرِ  ـْؽ َيْقًما َفَؾْؿ َتِجْد  َأيَّ اْسَؿ اللِ َتَعاَلك، َفنِْن َغاَب َط

َّٓ َأَثَر َسْفِؿؽ َفُؽْؾ إْن ِشْئت، َوإِْن َوَجْدتف َغرِيًؼا فِل الََمِء َفََل َتْلُكْؾ   . ُمتََّػٌؼ «فِقِف إ

َطَؾقِْف: َوَهَذا َلْػُظ ُمْسؾٍِؿ.
(2)

 

ـْ َطِديٍّ  (7111)   ُت لْ لَ َقاَل: َس  َوَط
ِ
ـْ َصقِْد الِؿْعَراِض، َفَؼاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقَل اهلل َط

ِه َفُؽْؾ » ُف َوقِقٌذ، فَ إَذا َأَصْبت بَِحدِّ . َرَواُه «ََل َتْلُكْؾ ، َوإَِذا َأَصْبت بَِعْرِضِف َفَؼَتَؾ َفنِكَّ

. الُبَخاِريُّ
(3)

 

ـْ َأبِل َثْعَؾبََة  (7111) ـِ الـَّبِلِّ  َوَط ، َفَغاَب إَذا َرَمْقت بَِسْفِؿؽ»َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَط

ـْؽ َفَلْدَرْكتف، َفُؽْؾُف، َما َلْؿ يُ  . َأْخَرَجُف ُمْسؾٌِؿ.«ـْ ـْتِ َط
(4)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. والؾػظ لؿسؾؿ. 58( )1575(، ومسؾؿ )2322أخرجف البخاري ) (1)

 (. 6( )1929(، ومسؾؿ )5484أخرجف البخاري ) (2)

 ( 3( )1929(. وأخرجف أيًضا مسؾؿ )5476أخرجف البخاري برقؿ ) (3)

 (. 1931أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (4)
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 حادي ستفادة من األاملسائل واألحكام امل

 ؾطٚط إباس١ اسبٝٛإ بايصٝس. ص:1ط َػأي١

 أن يؽقن الصائد مؿـ تباح ذبقحتف. الػسط األّل:

وهق الؿسؾؿ، أو الؽتابل العاقؾ: ٕنَّ آصطقاد ُأقِقؿ مؼام الذكاة، والجارح 

فننَّ أخذ الؽؾب »: آلة كالسؽقـ، وطؼره لؾحققان بؿـزلة إفراء إوداج: لؼقلف 

 .«ذكاتف

 صَلحقة ألة لؾصقد، وهل كقطان: لثاىٕ:الػسط ا

ما ُيْرَمك بف الصقد مـ كؾ محدد كالرماح، والسققف، والسفام، وما  ا٭ٍٚ:

ه كرصاص البـادق الؿعروفة الققم. وُيشتَرط يف  جرى مجراها مؿا يجرح بِحدِّ

ٍـّ وضػر كؿا  ه، وكقكف غقر س الؿحدد ما ُيشترط يف آلة الذكاة مـ كقكف يؼتؾ بحدِّ

 م.تؼد

الجقارح. وهل الؽقاسب مـ السباع، والؽَلب، والطقر: لؼقلف تعاىل:  ايجاْٞ:

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ  ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ﴿

، فؿـفا ما يصقد بـابف كالؽؾب، والػفد، ومـفا ما يصقد [4]الؿائدة: ﴾ہ ۀ

 بؿخؾبف كالصؼر، والبازي.

ة، ولؼقلف وُيشترط يف الجقارح أن تؽقن معؾؿة بدون خَلف: لمية الؿتؼدم



 174  ؾتض ايع٬ّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

   :إذا أرسؾت كؾبؽ الؿعؾؿ، وذكرت اسؿ الل؛ فؽؾ، »ٕبل ثعؾبة الُخَشـل

أخرجف البخاري برقؿ  «وإذا أرسؾت كؾبؽ غقر الؿعؾؿ، فلدركت ذكاتف؛ فؽؾ

 (، وُيعتبر يف الؿعؾَّؿ أمقر:1931(، ومسؾؿ برقؿ )5478)

 إذا أرسؾف: استرسؾ. أسسٖا:

 إذا زجره: اكزجر. ثاْٝٗا:

 إذا أمسؽ مل يلكؾ. وهذا شرٌط طـد الجؿفقر خَلًفا لؿالؽ، وربقعة. ثايجٗا:

 أن يتؽرر مـف ترك إكؾ. ضابعٗا:

  ،فؿـفؿ مـ قال: ثَلث مرات. وهق ققل مجاطة مـ الحـابؾة، وأبل يقسػ

 ومحؿد.

 .ومـفؿ مـ قال: مرة. وهق ققل بعض الحـابؾة 

 .وقال أبق حـقػة: مرتقـ 

 روه بؿا يصقر بف يف العرف ومل يؼدر أصحاب الشافعل طدد ا لؿرات، بؾ قدَّ

 معؾًؿا.

  :وقد ذهب مالؽ، وربقعة إىل أكف ٓ يشترط يف الؽؾب الؿعؾؿ طدم إكؾ

إذا أرسؾت كؾبؽ »: لحديث أبل ثعؾبة الخشـل، قال: قال رسقل اهلل 

 «الؿعؾؿ، وذكرت اسؿ الل طؾقف؛ فؽؾ وإن أكؾ

إكؾ: فاطُتبِر شرًصا كآكزجار  وأجاب الجؿفقر بلنَّ العادة يف الؿعؾؿ ترك
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 إذا ُزِجر. 

( مـ صريؼ: 2852وأما حديث أبل ثعؾبة الخشـل فؼد أخرجف أبق داود )

 بـ طبقد اهلل، طـ أبل إدريس الخقٓين، طـ أبل ثعؾبة بف. بـ طؿر، طـ بسر داود

حسـ الحديث: إٓ أنَّ لف بعض إخطاء، والحديث يف  ووداود بـ طؿر

الصحقحقـ  طـ أبل إدريس  -وهق ثؼة-صريؼ: ربقعة بـ يزيد الدمشؼل مـ

 ، ورواه طـ أبل إدريس أيًضا يقكس بـ«وإن أكؾ»الخقٓين بف، ولقس فقف ذكر: 

(، والقلقد بـ طبدالرمحـ 2856( وأبل داود )4/195سقػ الؽَلطل طـد أمحد )

 (، ولقس طـدهؿ ذكر إكؾ.1464بـ أبل مالؽ طـد الترمذي )ا

 «وإن أكؾ»طـ طؿرو بـ شعقب طـ أبقف طـ جده بزيادة:  وجاء الحديث

( مـ صريؼ: حبقب الؿعؾؿ طـ 6725(، وأمحد )2857أخرجف أبق داود )

 بـ شعقب بف. طؿرو

بـ  ( مـ صريؼ: طبقداهلل بـ إخـس، طـ طؿرو7/191لؽـ رواه الـسائل )

 بف بدون ذكر إكؾ، واختؾػ يف إسـاده. شعقب

وقد روى شعبة طـ طبد ربف بـ سعقد، طـ   (9/338:) قال البيَكي

طـ الؽؾب َيصطاد؟  بـ شعقب، طـ رجؾ مـ ُهذيؾ أكف سلل الـبل  طؿرو

. «كؾ، أكؾ أو مل يلكؾ»فؼال:  ًٓ  فصار حديث طؿرو هبذا معؾق

(: وحديث الشعبل طـ طدي بـ حاتؿ أصح مـ حديث 9/238) وقال:
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 واهلل أطؾؿ.بـ طؿرو الدمشؼل، ومـ حديث طؿرو بـ شعقب،  داود 

[: وتقسط آخرون، فؼالقا: إْن 4]آية: تػسقر الؿائدةيف   قال ابً كجري

أكؾ طؼب ما أمسؽف: فنكف يحرم: لحديث طدي بـ حاتؿ، ولؾعؾة التل أشار إلقفا 

، وأما إن أمسؽف، ثؿ اكتظر «أخاف أن يؽقن أمسؽ طؾك كػسف فنين»: ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

ف: فنكف ٓ يمثر يف التحريؿ، ومحؾقا طىل صاحبف، فطال طؾقف، وجاع، فلكؾ مـف لجقط

ذلؽ حديث أبل ثعؾبة الخشـل، وهذا تػريؼ حسـ، ومجع بقـ الحديثقـ 

 هصحقح.ا

 أن ٓ يلكؾ الؽؾب الؿعؾؿ مـ الصقد. الػسط الثالث:

 .وهق ققل الجؿفقر كؿا تؼدم 

  وذهب مالؽ، وربقعة إىل طدم اشتراط ذلؽ، وهق رواية طـ أمحد، وققل

، وبحديث أبل [4الؿائدة:] ﴾ھ   ھ ہ ہ﴿قم ققلف تعاىل: لؾشافعل: لعؿ

 بـ شعقب الؿتؼدمقـ. ثعؾبة، وطؿرو

، وتؼدم الؽَلم طىل انصحْح وهقواستدل الجؿفقر بحديث طدي بـ حاتؿ، 

بـ  حديث أبل ثعؾبة، وطؿرو بـ شعقب، وأما أية فؿجؿؾة بقـفا حديث طدي

.حاتؿ 
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/117.)الؿجؿقع (13/263 )الؿغـلاكظر:  (1)
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ُٜؿرتط يف ايصكط ٚايباظٟ إٔ ٫ ص:2ط َػأي١   ٜأنٌ َٔ ايصٝس؟ ٌٖ 

  إصح يف مذهب الشافعل اشتراط ذلؽ: لؿا ورد يف حديث طدي طـد أبل

 .«فنن أكؾ الؽؾب، والبازي؛ فَل تلكؾ»(: 2851داود )

  وذهب الجؿفقر إىل طدم اشتراط ذلؽ يف جارحة الطقر: ٕنَّ جقارح الطقر

َلف تعؾؿ بإكؾ، ويتعذر تعؾقؿفا بترك إكؾ: فؾؿ يؼدح يف تعؾقؿفا، بخ

 الؽؾب، والػفد.

مجالد  «البازي»وأما الحديث الذي استدلقا بف فؼد تػرد بذكر زيادة: 

 الفؿداين، وهق ضعقػ: فزيادتف مـؽرة: لؿخالػتف لؾثؼات يف ذكرها.

وهذا ققل الـخعل، ومحاد، والثقري، وأبل حـقػة وأصحابف، ومالؽ، وأمحد، 

.انصحْح وهقهؿ، والؿزين وغقر
(1)

 

 زّ ايصٝس، ٚمل ٜأنٌ َٓ٘؟إشا ؾطب ايهًب  ص:3ط َػأي١

 .كرهف الشعبل، والثقري: ٕكف يف معـك إكؾ 

  وأباحف الجؿفقر، وهق ققل أصحاب الؿذاهب إربعة وغقرهؿ: ٕكف خرج

: ٕكف مل يلكؾ األقسب ًىٌإكؾ مـف بالـص، وأما الدم فؾؿ يلت كص  يف ذلؽ. 

مـ الصقد.
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/117-118.)الؿجؿقع (13/266 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (9/118.)الؿجؿقع (13/264 )الؿغـلاكظر:  (2)
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باحة ٓ تحرم: لؽقكف أكؾ مـ الصققد الؿاضقة التل مل يلكؾ مـفا م تيبُٔ:

صقد حادث طـد طامة العؾؿاء، خَلًفا ٕبل حـقػة حقث قال: يحرم مجقع ما صاده 

ا. قبؾ ذلؽ: ٕكف تبقـ طدم تعؾقؿف. وققلف ضعقػ جدًّ
(1)

 

 أن يرسؾ الجارحة طىل الصقد. الػسط السابع:

 مذهب الجؿفقر اشتراط ذلؽ: فنن استرسؾ بـػسف، فؼتؾ: مل يبح، وهق ققل 

أصحاب الؿذاهب إربعة، وربقعة، وأبل ثقر، وابـ الؿـذر وغقرهؿ: لؼقلف 

 :«...وٕنَّ اْلرسال قام مؼام التذكقة.«إذا أرسؾت ، 

 .وذهب ططاء، وإوزاطل إىل أكف ُيباح إن كان أخرجف لَلصطقاد 

 .ك طـد اكػَلتف: أبقح صقده  وقال إسحاق: إذا سؿَّ

ح العثقؿقـ، والػقزان.، وهق ترجقانصٌابهق  ًقٌل اجلًيٌز
(2)

 

 إشا مٖس٢ عٓس اْؿ٬ت٘، ٚظدطٙ ؾعاز ايهًب يف عسٚٙ؟ ص:4ط َػأي١

  :مذهب أمحد، وأبل حـقػة، ومالؽ يف رواية أكف يحؾ، وهق ققل إسحاق

 لقجقد الـقة، والتسؿقة واْلغراء الذي أثر يف طدو الؽؾب قبؾ آصطقاد.

 ؽؾب استرسؾ بـػسف، وذهب الشافعل، ومالؽ يف رواية إىل أكف ٓ يحؾ: ٕنَّ ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الؿجؿقع (9/118.) 

 الشرح الؿؿتع( 182)ص إصعؿة (9/113 )الؿجؿقع (13/261 )الؿغـلاكظر:  (2)

(6/379.) 
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وهق ماكع، واْلغراء مبقح، فقغؾب جاكب الحظر، وٕنَّ اْلغراء يشترط أن يؽقن  

 مـ حقـ اْلرسال.

ح اْلمام ابـ طثقؿقـ، واْلمام الػقزان الؼقل إول، واهلل أطؾؿ. ورجَّ
(1)

 

 أن يجرح الصقد. الػسط اخلامظ:

د أكثر العؾؿاء، بؾ يصقر وطؾقف: فنْن أصابف بثؼؾف فؼتؾف، أو خـؼف: فَل يباح طـ

 مقققًذا.

: إكف يباح: ٕكف -وهق إصح طـد أصحابف-يف ققٍل لف  وقال الشافعل 

 ، ومل يػصؾ بقـ جرحف وطدم ذلؽ.﴾ھ   ھ ہ ﴿تشؿؾف أية 

وُأجقب طـف بلكف مل يذكر ذلؽ: لؽقن الؽؾب، والصؼر، وما أشبففا مـ شلهنا 

وإذا أصابف بعرضف؛ فنكف »عراض: يف الؿ أن تجرح الصقد، وقد قال الـبل 

[ ققل 3يف تػسقر الؿائدة ]آية: ، وقد رجح ابـ كثقر «وققذ، فَل تلكؾ

الجؿفقر، وتقسع يف ذكر أدلة الشافعل ومـاقشتفا.
(2)

 

 أن يرسؾف طىل صقد يراه. الػسط الطادع:

َٓ َيَرى َش  (13/265 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة ْقًئا، َفنِْن َأْرَسَؾُف َوُهَق 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرح الؿؿتع( 183)ص إصعؿة (9/113 )الؿجؿقع (13/261 )الؿغـلاكظر:  (1)

6/379-.) 

  (9/113.)الؿجؿقع (13/264 )الؿغـلاكظر:  (2)
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َٓ ُيِحسُّ بِِف، َفَلَصاَب َصْقًدا  ُف َلْؿ ُيْرِسْؾُف  َلْؿ ُيَبْح. :َو َكَّ
ِ
َوَهَذا َقْقُل َأْكَثِر َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ: ٕ

ـَْػِسِف. َؿا اْسَتْرَسَؾ بِ ْقِد، َوإِكَّ َوَهَؽَذا إْن َرَمك َسْفًؿا إَلك َغَرٍض، َفَلَصاَب  َطَؾك الصَّ

ُف َلْؿ َيْؼِصْد  :َلك َفْقِق َرْأِسِف َفَقَقَع َطَؾك َصْقٍد َفَؼَتَؾفُ َصْقًدا، َأْو َرَمك بِِف إ َكَّ
ِ
َلْؿ ُيَبْح: ٕ

ـًا، َفاْكَذَبَحْت بَِفا َشاٌة. ق ـْ َكَصَب ِسؽِّ ـًا، َفَلْشَبَف َم  هابَِرْمِقِف َطْق

 التسؿقة طـد إرسالف. الػسط الطابع:

  بـ حاتؿ، وأبل ذهب مجفقر العؾؿاء إىل اشتراط التسؿقة: لحديث طدي

 ثعؾبة.

  وخالػ الشافعل فؼال بآستحباب، وسـذكر إن شاء اهلل أدلتف طـد الؽَلم

 طىل التسؿقة يف الذبقحة.

 ثٍ اختوف اجلٌهوز عوى أقواي:

  فؿـفؿ مـ قال: هل شرٌط مطؾًؼا طىل الذاكر والـاسل يف حالة إرسال

 ، وداود، وأمحد.الجارح، أو حالة إرسال السفؿ. وهذا ققل الشعبل، وأبل ثقر

  وذهب مالؽ، وأبق حـقػة إىل أكف إن كسل التسؿقة فؾف إكؾ: لؼقلف :

«إن الل جتاوز طـ أمتل الخطل، والـسقان، وما استؽرهقا طؾقف»
(1)

، وققلف تعاىل: 

 .[286البؼرة:] ﴾ائ ائ ى   ى ې ې ې ﴿

 .وطـ أمحد رواية طدم اشتراصف يف الـاسل يرمل السفؿ: ٕكف يشبف الذبح 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1177رقؿ ) البؾقغتؼدم تخريجف يف  (1)
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، وٓ ُيباح الصقد لؿـ كسل لؾذاكر والـاسل شسطٌ التسؿقةأنَّ  ًانصحْح 

.التسؿقة، وهق ترجقح اْلمام ابـ طثقؿقـ 
(1)

 

 نٝؿ١ٝ ايتػ١ُٝ. ص:5ط َػأي١

  ،ذكر أهؾ العؾؿ أكف يؼقل: )باسؿ اهلل(، وٓ يؼقم غقرها مـ الذكر مؼامفا

 كالتفؾقؾ، والتعظقؿ، والتسبقح، وهذا ققل أمحد، والشافعل.

 حـػقة، والؿالؽقة جقاز أي ذكر هلل: ٕكف يؽقن قد ذكر اسؿ اهلل ومذهب ال

 طؾقفا.

وأجاب أمحد، والشافعل أنَّ السـة قد بقـت التسؿقة طـد الذبقحة بؼقلف: )باسؿ 

 اهلل(: فؽذلؽ يف الصقد.

 .انصحْحوهذا هق 

  وأجاز بعض الػؼفاء أن يزيد: )واهلل أكبر( كؿا ثبت طـ الـبل  يف

  آقتصار طىل )باسؿ اهلل(.إضحقة، وإوىل

  واستحبَّ الشافعل زيادة الصَلة طىل الـبل.وكذا أبق إسحاق بـ شاقَل ، 

 انصحْح وهققث طدم مشروطقة ذلؽ، ومذهب أمحد، والؾ.
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرح الؿؿتع( 189)ص عؿةإص (9/112 )الؿجؿقع (13/258 )الؿغـلاكظر:  (1)

(6/381-.) 

 (.133)ص إصعؿة (13/261 )الؿغـلاكظر:  (2)



 182  ؾتض ايع٬ّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
(: الصحقح جقاز إضافة كؾؿة 6/381)  ابـ طثقؿقـاْلمام  قال 

وما أشبف ذلؽ: ٕنَّ ققلف )باسؿ )اسؿ( إىل اسؿ آخر )كالرمحـ، والعزيز، والجبار( 

اهلل( أي: باسؿ هذا الؿسؿك، فنذا ُأضقػت كؾؿة اسؿ إىل ما يختص باهلل طزوجؾ 

 اكتفك بتصرف. فَل فرق بقـ لػظ الجَللة )اهلل( وغقرها.

 دٛاضح ايٛري، ٚايػباع غري ايهًب. ص:6ط َػأي١

  ،الصقد بجقارح الطقر والسباع التل تؼبؾ التعؾؿ ويؿؽـ آصطقاد هبا جائز

 كالؽؾب طـد طامة أهؾ العؾؿ، كالػفقد، والصؼقر، والبازي.

  وُحؽل طـ ابـ طؿر ومجاهد أكف ٓ يجقز الصقد إٓ بالؽؾب، وكحقه ،

 بـ جبقر. طـ سعقد

 ﴾ڻ﴿واستدل الجؿفقر بعؿقم أية: ٕهنا مـ الجقارح، وققلف: 

ل كقهنـ ققؾ: إهنا حال مـ الجقارح، أي: وما طؾؿتؿ مـ الجقارح حا [4الؿائدة:]

 مؽؾبات لؾصقد، وذلؽ أن تؼتـصف بؿخالبفا، أو أكقاهبا.

: فقؽقن مـ التؽؾقب، أي: ﴾ں﴿وققؾ: إكف حال مـ الضؿقر يف ققلف: 

 اْلغراء، ومجعف وحثف طىل الشلء.

فؼد أخرجف ابـ جرير يف تػسقره لسقرة الؿائدة  وأما أثر ابـ طؿر 

ابـ  (، ويف إسـاده طـعـة5/365(، وابـ أبل شقبة )8519[، وطبدالرزاق )4]آية:
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.ًانصحْح قٌل اجلًيٌزجريج. 

(1)
 

 ٌٖ ٜباح صٝس ايهًب ا٭غٛز ايبِٗٝ؟ ص:7ط َػأي١

  مذهب الحسـ، والـخعل، وقتادة، وأمحد، وإسحاق طدم إباحة صقده: ٕكف

 .ملمقر بؼتؾف، فَل يجقز اقتـاؤه، فؽقػ ُيباح صقده؟!

 ٔية، وٓ يؾزم ومذهب مالؽ، والشافعل، والحـػقة جقاز صقده: لعؿقم ا

 مـ إمر بؼتؾف أن ٓ يباح صقده.

، وأية مخصقصة بالحديث، واهلل أطؾؿ.ًانصحْح انقٌل األًل
(2)

 

 إٕ أزضى ايصٝس ٚؾٝ٘ سٝا٠ َػتكط٠؟ ص:8ط َػأي١

 .إن مل يتسع الققت لتذكقتف: يحؾ طـد الجؿفقر 

  وخالػ أبق حـقػة، فؼال: ٓ يحؾ: ٕكف قد تعؾؼت بف الذكاة: ففق كؿا لق

 ققت، فتقاكك يف ذبحف، فؿات.اتََّسع ال

 : ٕكف معذوٌر غقر مػرط.ًانصحْح قٌل اجلًيٌز

وأما ما مل تؽـ فقف حقاة مستؼرة، كحركة الؿذبقح، فقباح طـد الجؿقع بدون 

 تذكقة.

مات: فَل يباح وأما إذا ُأصقب الصقد بجرح يعقش بف صقيًَل، فؾؿ يذكف حتك 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/95.)الؿجؿقع (13/265 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (9/95.)الؿجؿقع (13/267 )الؿغـلاكظر:  (2)
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طـد طامة العؾؿاء.

(1)
 

 ب٘، ٚؾٝ٘ سٝا٠ َػتكط٠؟إشا مل جيس َا ٜصحب٘  ص:9ط َػأي١

 .أكثر العؾؿاء طىل أكف ٓ يحؾ إٓ بذبحف: ٕكف أصبح مؼدوًرا طؾقف 

  وذهب الحسـ، والـخعل، وأمحد يف رواية إىل أكف يرسؾ الؽؾب طؾقف مرة

 أخرى: لقُجِفز طؾقف.

وصحح ابـ قدامة ققل الجؿفقر: ٕكف حققان ٓ ُيباح بغقر التذكقة إذا كان 

 ؿ يبح بغقرها إذا مل يؽـ معف آلة كسائر الؿؼدور طىل تذكقتف.معف آلة الذكاة، فؾ

َمْحُؿقَلٌة َطَؾك َما ُيَخاُف َمْقُتُف إْن َلْؿ َيْؼُتْؾُف اْلَحقََقاُن َأْو َوَهِذِه اْلـَؿْسَلَلُة  قال:

ك ـُ َبَؼاُؤُه إَلك َأْن َيْلتَِل بِِف َمـِْزَلفُ : ُيَذكَّ
َٓ فَ ، َفنِْن َكاَن بِِف َحقَاٌة ُيْؿؽِ َؾقَْس فِقِف اْختََِلٌف َأكَُّف 

َكاةِ  َّٓ بِالذَّ َكَُّف َمْؼُدوٌر َطَؾك َتْذكِقَتِِف.: ُيبَاُح إ
ِ
هإ

(2)
 

 إشا ٚدس َع نًب٘ نًّبا آخط عٓس ايصٝس؟ ص:11ط َػأي١

ذكر أهؾ العؾؿ أكف ٓ ُيباح الصقد إٓ إن تقؼـ أنَّ كؾبف هق الذي اصطاده 

 تؿت فقف شروط إباحة الصقد. مـػرًدا، أو شاركف أخر، وأخر كؾب صقد

وأما إذا مل يؽـ كؾبًا معؾًؿا تؿت فقف الشروط، ومل يتقؼـ أنَّ كؾبف اكػرد بف فَل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/115-.)الؿجؿقع (13/268 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (1179.)الؿحىل (9/115-116 )ؿقعالؿج (13/269 )الؿغـلاكظر:  (2)
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يحؾ: لؾحديث الذي يف الباب.

(1)
 

ٞٙ نًب٘ َع نًب املػًِ، ؾأصاباٙ مجّٝعا؟ ص:11ط َػأي١  إشا أضغٌ صبٛغ

 .ذكر أهؾ العؾؿ أكف ٓ يباح: ٕكف اجتؿع مبقٌح وحاضٌر، فقغؾب جاكب الحظر

  :وإن ردَّ كؾب الؿجقسل الصقد جفة كؾب الؿسؾؿ، فصاده كؾب الؿسؾؿ

 جاز طـد الجؿفقر.

  وخالػ أبق حـقػة، فؼال: ٓ يحؾ: ٕنَّ كؾب الؿجقسل قد شارك وأطان يف

 قتؾ الصقد.

.ًانصحْح قٌل اجلًيٌز
(2)

 

وكذا يحرم إذا اشترك مع الؽؾب الؿعؾؿ كؾب معؾؿ مل تؽتؿؾ فقف  تيبُٔ:

 ابؼة.الشروط الس

 إشا صاز اجملٛغٞ بهًب املػًِ، ٚصاز املػًِ بهًب اجملٛغٞ؟ ص:12ط َػأي١

  مجفقر العؾؿاء طىل أنَّ العبرة بالؿرسؾ ٓ بالؽؾب، فنذا أرسؾ الؿسؾؿ كؾبًا

معؾًؿا: حؾ الصقد، سقاء كان الؽؾب مـ تعؾقؿ الؿسؾؿ، أو مـ تعؾقؿ 

 قف.الؿجقسل، وإذا صاد الؿجقسل بؽؾب الؿسؾؿ: مل يحؾ، وهذا ٓ خَلف ف

  وذهب بعض الػؼفاء إىل أكف ٓ يباح صقد الؿسؾؿ بؽؾب الؿجقسل، وهق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (13/271.)الؿغـلاكظر:  (1)

(2) الؿغـل (13/271-272.) 
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 ققل أمحد يف رواية. 

، واهلل أطؾؿ.ًانصحْح قٌل اجلًيٌز
(1)

 

إشا أضغلللٌ ايصلللا٥س ايػللللِٗ، أٚ ازباضسللل١ عًلللل٢ صلللٕٝس، ؾأصللللاب      ص:13ط َػأي١

 صّٝسا غرَيٙ، أٚ آخَط َع٘؟

  :ھ   ھ ہ ہ ﴿مذهب الجؿفقر أنَّ الصقد حَلل: لؼقلف تعاىل﴾ 

إذا أرسؾت كؾبؽ، وذكرت اسؿ الل؛ فؽؾ َما أمسؽ »: ، وققلف [4ؿائدة:ال]

 .، وهذا ققل أمحد، والشافعل، وأبل حـقػة«طؾقؽ

  إٓ أنَّ الشافعل قال يف كؾب الصقد: إن أخذ آخر يف صريؼف: حؾ، وإن طدا

 طـ صريؼف إلقف: فػقف وجفان.

 ُيبح: ٕكف مل يؼصد وقال مالؽ: إذا أرسؾ كؾبف طىل صقد بعقـف، فلخذ غقره: مل 

 صقده. وهق ققل داود.

وأجاب الجؿفقر بلكف ٓ يؿؽـ تعؾقؿ الجارح اصطقاد واحد بعقـف دون 

ح الػقزان  ، واهلل أطؾؿ.انصٌاب، وهق قٌل اجلًيٌزواحد، فسؼط اطتباره، ورجَّ
(2)

 

 إٕ أضغٌ غُٗ٘، أٚ ازباضح، ٫ٚ ٜط٣ صّٝسا؟ ص:14ط َػأي١

  :ٕنَّ قصد الصقد شرط، وٓ مذهب مالؽ، والشافعل، وأمحد طدم جقازه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الؿغـل (13/272.) 

 الؿحىل( 184)ص إصعؿة (9/122 )الؿجؿقع (13/274-275 )الؿغـلاكظر:  (2)

(1179.) 
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 يصح الؼصد مع طدم العؾؿ. 

 .وأجازه الحسـ، ومعاوية بـ قرة: لعؿقم أية
(1)

 

ٚ٘ا، أٚ خٓعّٜطا، ؾبإ صّٝسا؟ ص:15ط َػأي١  َٔ ض٢َ ؾ٦ّٝا ٜعٓ٘ سذّطا، أٚ عس

  :ھ   ھ ہ ہ﴿مذهب الشافعل، وأبل حـقػة جقازه: لعؿقم أية﴾ ،

 .«؛ فؽؾوما صدت بؼقسؽ وذكرت اسؿ الل طؾقف»والحديث: 

 .ومل يجزه الشافعل يف الجارحة 

  ومذهب مالؽ، وأمحد، ومحؿد بـ الحسـ طدم جقاز ذلؽ، واستثـك

 بـ الحسـ إذا ضـف خـزيًرا، أو كؾبًا: فلجازه. محؿد

لق رمك  أكف مل يؼصد الصقد: ففق كؿا -ًىٌ األقسب-وحجة مـ مل ُيِجْز ذلؽ 

هدًفا، فلصاب صقًدا.
(2)

 

 ثِ أزضن٘ َٚع٘ غُٗ٘، أٚ نًب٘؟ إشا غاب ايصٝس عٔ عٝٓ٘، ص:16ط َػأي١

  ذهب مجاطة مـ أهؾ العؾؿ إىل جقاز ذلؽ وإباحتف إذا مل يجد يف الصقد إٓ أثر

سفؿف، وهق ققل الحسـ، وقتادة، وأمحد يف الؿشفقر طـف، وهق ققل مالؽ يف 

 رواية.

 .وقال مالؽ: إن أدركف مـ يقمف: أكؾف. وطـ أمحد رواية بـحقه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1197.)الؿحىل (9/121 )الؿجؿقع (13/275 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (9/122.)الؿجؿقع (13/275 )الؿغـلاكظر:  (2)
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  ريؿف.ومذهب الشافعل، وداود تح 

 .ا يف صؾبف: فنن ترك صؾبف: مل يبح  وقال أبق حـقػة: ُيباح إن كان مستؿرًّ

.: لحديث طدي بـ حاتؿ، وأبل ثعؾبة انقٌل األًلهق  ًانصحْح
(1)

 

 إشا ض٢َ ايصٝس ؾٛقع يف َا٤، أٚ تطز٣ َٔ دبٌ؟ ص:17ط َػأي١

أما إذا كاكت الجراحة غقر مفؾؽة، فَل خَلف يف تحريؿف: ٕكف ٓ ُيْدَرى أقتؾ 

 احة، أم بالغرق والتردي؟بالجر

 :وأما إن كاكت الجراحة مفؾؽة كلن يؼطع رأسف أو يبقـ ِحْشقَتف، فػقف ققٓن 

ُيباح، وٓ يضره الغرق، أو التردي. وهذا ققل الشافعل، ومالؽ،  األول:

والؾقث، وقتادة، وأبل ثقر، ومجاطة مـ الحـابؾة: ٕكف صار يف حؽؿ الؿقت يف 

 الذبح.

هق ققل أمحد، وإسحاق، وططاء، وربقعة، وأصحاب الرأي: و ٓ ُيباح. الجاىي:

ٕكف يحتؿؾ أنَّ الؿاء أطان طىل خروج روحف، فصار بؿـزلة ما لق كاكت الجراحة 

ح هذا الػقزان.  غقر مقجبة، ورجَّ

د صار يف حؽؿ الؿقت، واهلل أطؾؿ.: ٕكف قانقٌل األًل أقسب :ُ قهت
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/118.)الؿجؿقع (13/276 )الؿغـلاكظر:  (1)

 (.189-188)ص إصعؿة (13/278 )الؿغـلاكظر:  (2)
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َوَلْق َوَقَع اْلَحقََقاُن فِل  (13/278 :)الؿغـليف  قال ابـ قدامة  تيبُٔ:

ـْ الْ ـالْ 
َٓ َيْؼتُُؾُف، مِثُْؾ َأْن َيُؽقَن َرْأُسُف َخاِرًجا مِ ـْ َصقِْر ـَؿاِء َطَؾك َوْجٍف 

َؿاِء، َأْو َيُؽقَن مِ

َٓ َيْؼُتُؾُف الْ ـالْ  َٓ َيْؼتُُؾ مِثَْؾ َذلَِؽ الْ ـَؿاِء الَِّذي  َحقََقاِن، َفََل ِخََلَف َؿاُء، َأْو َكاَن التََّردِّي 

َنَّ الـَّبِلَّ 
ِ
َنَّ  :«َفََل َتْلُكْؾفُ  ؛ََمءِ ـَفنِْن َوَجْدتف َغرِيًؼا فِل الْ » قال: ملسو هيلع هللا ىلصفِل إَباَحتِِف: ٕ

ِ
َوٕ

َم َخْشقََة أَْن َيُؽقَن َقاتًَِل َأْو ُمِعقـًا َطَؾك اْلَؼتْؾِ ـاْلُقُققَع فِل الْ   ه.اَؿاِء َوالتََّردِّي إكََّؿا ُحرِّ

 إشا ض٢َ طرّيا يف اهلٛا٤، ؾػكط ع٢ً ا٭ضض، ؾُات، ؾٌٗ حيٌ؟ ص:18ط َػأي١

  مذهب الجؿفقر جقازه: ٕكف صقد سؼط باْلصابة سؼقًصا ٓ يؿؽـ

آحتراز طـ سؼقصف طؾقف، فقحؾ كؿا لق أصاب الصقد فسؼط طىل جـبف، وهق 

 ققل الشافعل، وأمحد، وأصحاب الرأي.

  مفؾؽة، أو يؿقت قبؾ ومذهب مالؽ طدم الجقاز: إٓ أن تؽقن الجراحة

: وٕكف اجتؿع مبقح وحاضر، فقغؾب [3الؿائدة:] ﴾ٺ﴿سؼقصف: لؼقلف تعاىل: 

 جاكب الحظر.

ػقػة ُيعؾؿ طدم : لؿا تؼدم، إٓ أْن تؽقن الجراحة خًانصحْح قٌل اجلًيٌز

حصقل الؿقت مـفا.
(1)

 

ّٛا، أٚ أنجط؟ ص:19ط َػأي١  إشا ض٢َ صّٝسا، ؾكٛع َٓ٘ عط

 هذه الؿسللة لفا ثَلثة أحقال:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/113.)الؿجؿقع (13/279 )الؿغـلاكظر:  (1)
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 أن يؼطعف قطعتقـ، أو يؼطع رأسف. حلالة األّىل:ا

  ،ففذا حَلل طـد الجؿفقر، وهق مذهب الشافعل، وأمحد، وداود الظاهري

 ومـ التابعقـ طؽرمة، والـخعل، وقتادة.

  وذهب أبق حـقػة إىل أكف يحؾ إذا كاكت الؼطعتان متساويتقـ، أو التل مع

فنهنا تحؾ وتحرم إخرى: الرأس أقؾ، أما إذا كاكت التل مع الرأس أكثر: 

؛ ففق مقت»لحديث:  ـَ مـ حلٍّ  .«ما ُأبِق

وأجاب الجؿفقر بلكف جزء ٓ تبؼك الحقاة مع فؼده، فقُباح كؿا لق تساوت 

 الؼطعتان.

أْن ُيبقـ مـف طضًقا، وتبؼك فقف حقاة مستؼرة، فالبائـ محرم،  الثاىٔة: ةاحلال

اه،  أو رماه بسفؿ آخر فؼتؾف. سقاء بؼل الحققان حقًّا، أو أدركف َفَذكَّ

 أن يبقـ مـف طضًقا، وٓ تبؼك فقف حقاة مستؼرة. احلالة الثالثة:

  فؿذهب أمحد يف إشفر طـف اْلباحة، وهق ققل الشافعل، وداود: ٕهنا حقاة

ك، وهق ققل ططاء، والحسـ.  غقر مستؼرة: ففق كحقاة الؿذكَّ

 كؾفؿا، وإن مشك بعد قطع وقال قتادة، وإبراهقؿ، وطؽرمة: إن َوَقعا مًعا: أ

 العضق: أكؾف، ومل يلكؾ ا لعضق.

  :ما ُأبقـ مـ »ومذهب أبل حـقػة طدم الجقاز، وهق رواية طـ أمحد: لحديث

 .«الحل؛ ففق مقت
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 ، واهلل أطؾؿ.ًانصحْح انقٌل األًل 

، :  قال ابً قدامة ـِ ـْ اْلَحَس ـْ َمـُْصقٍر، َط َثـَا ُهَشقٌْؿ، َط ُف َقاَل َأْحَؿُد : َحدَّ َأكَّ

َٓ َيَرى بِالطَِّريَدةِ َبْلًسا، َكاَن الْ  ُؿْسؾُِؿقَن َيْػَعُؾقَن َذلَِؽ فِل َمَغاِزيِفْؿ، َوَما َزاَل ـَكاَن 

ـَ ، تَْحَسـَُف َأُبق َطبِْد اهللَواْس  الـَّاُس َيْػَعُؾقَكُف فِل َمَغاِزيِفْؿ. قُْد َيَؼُع َبقْ َقاَل: َوالطَِّريَدُة الصَّ

.اْلَؼْقِم، َفقَ  َخُر َأْيًضا، َحتَّك ُيْمَتك َطَؾقِْف َوُهَق َحل  ْٔ  ْؼَطُع َذا مِـُْف بَِسقِْػِف قِْطَعًة، َوَيْؼَطُع ا

َٓ َيْؼِدُروَن َطَؾك َذَكاتِِف، َفقَْلُخُذوَكُف  قَْد َيَؼُع َبقْـَُفْؿ،  َّٓ َأنَّ الصَّ َقاَل : َوَلقَْس ُهَق ِطـِْدي إ

هاقَِطًعا.
(1)

 

 صٝس املعطاض. ص:21ط َػأي١

 طقد محدد، وربؿا ُجِعؾ يف رأسف حديدة. ُِٔعَطاض:لاي

  دلَّ حديث طدي بـ حاتؿ طىل جقاز ما أصابف بحده، فخرقف، وأما إذا أصابف

بثؼؾف، فَل ُيباح: ٕكف وققٌذ، وهذا ققل مجفقر العؾؿاء، وأصحاب الؿذاهب 

 إربعة.

 ف، وذهب إوزاطل وغقره مـ أهؾ الشام إىل جقازه مطؾًؼا، وإن قتؾ بعرض

 ولعؾف مل يبؾغفؿ الـصُّ يف ذلؽ، واهلل أطؾؿ.

 .ومـع مـف الحسـ مطؾًؼا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ابـ أبل شقبة (1176) الؿحىل (9/118 )الؿجؿقع (13/281 )الؿغـلاكظر:  (1)

(5/373-375.) 



 192  ؾتض ايع٬ّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

.ًانصحْح تفصْم اجلًيٌز 
(1)

 

 السقػ، والرمح، وغقرها مـ إسؾحة حؽؿفا حؽؿ الؿعراض. تيبُٔ:

 إشا ْصب أسبٛي١ ؾٝٗا سذط، أٚ ؾبه١، أٚ سسٜس؟ ص:21ط َػأي١

 ذلؽ الصقد  أما إذا ُأصقب بالحجر، أو الحديد، أو غقرها بثؼؾفا: فَل ُيباح

ك طـد كصبفا.  طـد طامة أهؾ العؾؿ: إٓ ما ُكؼؾ طـ الحسـ أكف أجاز ذلؽ إذا سؿَّ

  ،وأما إذا أصابف بسَلح حادٍّ فؼتؾف: فُقباح يف مذهب أمحد، وهق ققل الحسـ

 وقتادة.

  ومذهب الشافعل أكف ٓ ُيباح: إٓ أن يدرك ذكاتف: ٕكف مل يرم، ففق كؿا لق

 .كصب  سؽقـًا فذبحت شاة

يشترط التسؿقة طـد الرمل، وإمر يف هذه الؿسللة  ُ :قال أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل نو

، واهلل أطؾؿ.فاألقسب قٌل انشافؼِمتعذر: 
(2)

 

 ا٭َٛض اييت ميًو بٗا ايصٝس. ص:22ط َػأي١

أن يضبطف بقده، فقؿؾؽف، وٓ ُيشترط فقف قصد التؿؾؽ، فؾق أخذ  أحدٍا:

مل َيُزْل مؾؽف طـف: ٕكف امتـع مـف بعد  صقًدا لقـظر إلقف: مؾؽف، وإن اكػؾت مـ يده

 ثبقت مؾؽف: فؾؿ يزل طـف كؿا لق شردت طؾقف فرسف.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/111.)الؿجؿقع (13/282 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (1181.)الؿحىل (9/118- )الؿجؿقع (13/281 )الؿغـلاكظر:  (2)
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أن يجرحف جراحة مذفػة، أو يرمقف رمقة مثخـة، بحقث يعجز طـ  الثاىٕ:

 العدو، أو الطقران، ويزول امتـاطف.

أن يـصب شبؽة وكحقها لؾصقد، فقؼع فقفا صقد، فقؿؾؽف: مامل يـػؾت  الثالث:

قد مـ شبؽتف، أو يفرب مع الشبؽة طىل وجٍف يؼدر طىل آمتـاع.الص
(1)

 

 ٌٖ ٜػػٌ َٛضع ؾِ ايهًب َٔ ايصٝس؟ ص:23ط َػأي١

 يف ذلؽ وجفان لؾحـابؾة، والشافعقة. 

، واهلل أطؾؿ.ًاألقسب ًجٌب غسهو
(2)

 

 إشا ض٢َ ؾدْص ايصٝس، ؾأثبت٘، ثِ ضَاٙ آخط ؾكتً٘؟ ص:24ط َػأي١

إباحتف: فنن كاكت رمقة  أما الذي يؿؾؽف ففق إول طـد طامة العؾؿاء، وأما

إول مفؾؽة: ففق مباح، وإن كاكت رمقتف غقر مفؾؽة: فقـظر يف رمقة الثاين: إن 

وقعت يف الحؾؼ والؾبة: فعؾقف أرش  الذبح فؼط، وإن كاكت وقعت يف غقر الحؾؼ 

والؾبة: فعؾقف ضؿاكف: ٕكف قتؾ ما هق مؼدور طؾقف، والؿؼدرو طؾقف ُيذبح ذبًحا، 

ب الؿذاهب إربعة وغقرهؿ.وهذا ققل أصحا
(3)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1175.)الؿحىل (13/283 ،287 )الؿغـل (9/129 )الؿجؿقعاكظر:  (1)

  (13/266.)الؿغـل (9/118-119 )الؿجؿقعاكظر:  (2)

  (1179.)الؿحىل (13/283- )الؿغـلاكظر:  (3)
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ـْ َطائَِشَة  (7112) َٓ  :ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َقْقًما َقاُلقا لِؾـَّبِلِّ  َوَط إنَّ َقْقًما َيْلُتقَكـَا بِالؾَّْحِؿ، 

؟ َقاَل  َٓ  َطَؾقِْف َأْم 
ِ
قا اللَ َطَؾْقِف َأْكُتؿْ »: َكْدِري: َأَذَكُروا اْسَؿ اهلل . َرَواُه «َوُكُؾقهُ  َسؿُّ

. الُبَخاِريُّ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلدي 

إشا ٝأٖٔسٟ يؿدص سبلِ صلٝس، أٚ شبٝشل١، ٫ٚ ٜلسضٟ أُشٔنلط اغلِ        ص:1ط َػأي١

 اهلل عًٝ٘، أّ ٫؟

َل طؾقف أم ٓ؟ أكف ُيباح لف ذلؽ: ٕنَّ دلَّ حديث الباب طىل أنَّ  مـ مل َيْعَؾؿ أُسؿِّ

فقف أكف يسؿل طـد الذبح، فؼدم الظاهر مـ الحال طىل إصؾ، الؿسؾؿ إصؾ 

واهلل أطؾؿ.
(2)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. مـ صريؼ هشام بـ طروة، طـ أبقف، طـ طائشة. 5517أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

ًٓ طبدالعزيز الدراوردي، وطبدالرحقؿ بـ سؾقؿان،  وقد اختؾػ يف وصؾف وإرسالف، فرواه مقصق

وأسامة بـ حػص، ومحؿد بـ  ومحاضر بـ الؿقرع، والـضر بـ شؿقؾ، وأبقخالد إمحر،

 طبدالرمحـ الطػاوي.

 ورواه مرسًَل بدون ذكر طائشة: مالؽ، والؼطان، وابـ طققـة، ومحاد بـ زيد، ومحاد بـ سؾؿة. 

فذهب البخاري إىل أن الؿقصقل محػقظ، وذهب الدارقطـل وأبقزرطة إىل أن الصقاب 

 (. 1525ٓبـ أبل حاتؿ ) ؾؾالع(، و 5517) الػتحالؿرسؾ والقصؾ غقر محػقظ. اكظر: 

 (.135-134لؾػقزان )ص إصعؿة (5517 )الػتحاكظر:  (2)
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ؾٍ  (7113) ـِ ُمَغػَّ  ْب

ِ
ـْ َطبِْداهلل    الُؿَزكِلِّ  َوَط

ِ
ـِ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهلل َكَفك َط

َٓ َتِصقُد َصْقًدا»الَخْذِف، َوَقاَل:  َفا  ـْ إكَّ َٓ َت َـّ َوَتْػَؼُل ، َو ا، َوَلؽِـََّفا َتْؽِسُر السِّ َؽُل َطُدوًّ

ـَ  ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف َوالؾَّْػُظ لُِؿْسؾٍِؿ. «الَعْق
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلدي 

 َع٢ٓ اشبصف، ٚسهِ ايصٝس باسبذاض٠، ٚايبٓسق١. ص:1ط َػأي١

ْلَحَصاة َوَقاَل اِْبـ َفاِرس: َخَذْفت ا (5479 :)الػتحيف   قال احلافظ

ـْ 
بَّاَبة مِ َرَمقْتَفا َبقْـ ُأْصُبَعقْؽ، َوقِقَؾ فِل َحَصك اْلَخْذف: َأْن َيْجَعؾ اْلَحَصاة َبقْـ السَّ

ـْ اْلقَِؿقـ
بَّاَبِة مِ ـْ اْلقُْسَرى ُثؿَّ َيْؼِذفَفا بِالسَّ

ْبَفام مِ  .اْلقُْؿـَك َواْْلِ

ْلِء َيْخِذف فَ  َوَخصَّ َبْعضفْؿ بِِف اْلَحَصك،  ،اِرِسّل َوَقاَل اِْبـ ِسقَدْه: َخَذَف بِالشَّ

قْر تِل ُيقَضع فِقَفا اْلَحْجر َوُيْرَمك بَِفا الطَّ َوُيْطَؾؼ َطَؾك اْلِؿْؼََلع  ،َقاَل: َواْلِؿْخَذَفة الَّ

َحاحَقاَلُف فِل  .َأْيًضا  .الصِّ

قْد َطَؾك ِصَػة : َأَباَح اهللُؿَفؾَّبـَقاَل الْ :  قال احلافظثه  ہ ﴿ :َؼاَل فَ  ،الصَّ

ـْ َذلَِؽ  ،﴾ہ ھ
ْمل بِاْلُبـُْدَقِة َوَكْحقَها مِ َوإِكََّؿا ُهَق َوقِقذ، َوَأْصَؾَؼ  ،َوَلقَْس الرَّ

َٓ ُيَصاد بِفِ  اِرع َأنَّ اْلَخْذف  ـْ الُؿْجِفَزات، َوَقْد اِتََّػَؼ اْلُعَؾَؿاء  :الشَّ
َكَُّف َلقَْس مِ

ِ
ٕ-  َّٓ إِ

ـْ َشذَّ مِـُْفؿْ   :ِريؿ َأْكؾ َما َقتََؾتُْف اْلُبـُْدَقة َواْلَحَجر اِْكتََفك. َوإِكََّؿا َكاَن َكَذلَِؽ َطَؾك َتحْ  - َم

قْد  ُف َيْؼتُؾ الصَّ َكَّ
ِ
هِ ٕ َٓ بَِحدِّ ةِ َرامِقف   ه.ابُِؼقَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 56( )1954(، ومسؾؿ )5479أخرجف البخاري ) (1)
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 ايصٝس باسبذاض٠، ٚايٛري. ص:2ط َػأي١

: وٓ يمكؾ ما قتؾ بالبـدق، أو الحجر: ٕكف مختصرهيف   قال اخِلَزِقي

 همقققذ.ا

 ـدق: مجع بـدقة، وهل طبارة طـ صقـة مدورة ُيرَمك هبا.الب

َٓ َحدَّ َلُف،  (13/295 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة َيْعـِل اْلَحَجَر الَِّذي 

انِ  قَّ ُد َكالصَّ ا الُؿَحدَّ هِ ت، َفُفَق َكاْلِؿْعَراِض، إْن قَ َفَلمَّ َؾ بَِعْرِضِف َأْو تُأبِقَح، َوإِْن قَ  :َؾ بَِحدِّ

َٓ ُيبَاُح  :فِ ثَِؼؾِ  ِة اْلُػَؼَفاِء.، َفُفَق َوقِقٌذ  ـُ ُطَؿَر فِل الَؿْؼتُقَلِة  َوَهَذا َقْقُل َطامَّ َوَقاَل اْب

بِاْلبُـُْدِق: تِْؾَؽ الَؿْقُققَذُة.
(1)

َوَكِرَه َذلَِؽ َسالٌِؿ، َواْلَؼاِسُؿ، َوُمَجاِهٌد، َوَطَطاٌء،  

ـُ  ، َوَأُبق َثْقٍر.َوإِْبَراِهقُؿ، َوَمالٌِؽ، َوال ،َواْلَحَس افِِعلُّ ، َوالشَّ َص فِقَؿا ُقتَِؾ  ثَّْقِريُّ َوَرخَّ

ـُ الُؿَسقِِّب. ـِ َأبِل َلقَْؾك. بَِفا اْب ـِ ْب ْحَؿ اٍر، َوَطبِْد الرَّ ـْ َطؿَّ  َوُرِوَي َأْيًضا َط

 .اكتفك الؿراد.﴾ڀ ﴿َتَعاَلك:  َقْقُل اهللَوَلـَا  قال:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، والؾػظ 5/378) مصـػ ابـ أبل شقبةأكف كان ٓ يلكؾفا، كؿا يف  ثبت طـ ابـ طؿر  (1)

 ( بنسـاد صحقح.9/249الؿذكقر أخرجف البقفؼل )
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ـِ َطبَّاٍس  (7114) ـِ اْب وُح »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصبِلَّ َأنَّ الـَّ  َوَط َٓ َتتَِّخُذوا َشْقًئا فِقِف الرُّ

. َرَواُه ُمْسؾٌِؿ.«َغَرًضا
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلدي 

 سهِ صرب ايبٗا٥ِ ٚارباشٖا غطّضا. ص:1ط َػأي١

الذي سقليت  حديث جابر دلَّ حديُث الباب طىل تحريؿ ذلؽ، وكذلؽ 

 أن يؼتؾ شلء مـ الدواب صبًرا. بعد حديثقـ: هنك رسقل اهلل 

لعـ مـ اتخذ  أنَّ رسقل اهلل  ( طـ ابـ طؿر 1958) مسؾؿويف 

 شقئًا فقف الروح غرًضا. وهذا وطقد شديد.

وإذا قتؾ الحققان طىل هذه الطريؼة: َحُرَم أكؾف، كصَّ طىل ذلؽ أمحد، وإسحاق 

 مها.وغقر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1957أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)
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ـِ َمالٍِؽ  (7115) ـْ َكْعِب ْب ، َفُسئَِؾ الـَّبِلُّ َأنَّ اْمَرَأًة َذَبَحْت َشاًة بَِحَجرٍ  :َوَط

. ملسو هيلع هللا ىلص ـْ َذلَِؽ َفَلَمَر بَِلْكؾَِفا. َرَواُه الُبَخاِريُّ َط
(1)

 

ـِ َخِديٍج  (7116) ـْ َرافِِع ْب ـِ الـَّبِلِّ  َوَط مَ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص َط َوُذكَِر اْسُؿ  َما َأْكَفَر الدَّ

ُػُر َفُؿَدى الَحَبَشةِ  ُـّ َفَعْظٌؿ، َوَأمَّا الظُّ َـّ َوالظُُّػَر، َأمَّا السِّ . «اللِ َطَؾْقِف َفُؽْؾ، َلْقَس السِّ

ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.
(2)

 

(7111)  
ِ
ـِ َطبِْداهلل ـْ َجابِِر ْب    َوَط

ِ
ـَ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َكَفك َرُسقُل اهلل

َأْن ُيْؼتََؾ َشْلٌء مِ

َوابِّ  َرَواُه ُمْسؾٌِؿ.. َصبًْرا الدَّ
(3)

 

ـِ َأْوٍس  (7117) ادِ ْب ـْ َشدَّ   َوَط
ِ
إنَّ اللَ َكَتَب »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

بَْحَة إِلْحَساَن َطَؾك ُكؾِّ َشْلءٍ ا ـُقا الذِّ ـُقا الِؼْتَؾَة، َوإَِذا َذبَْحُتْؿ َفَلْحِس ، َفنَِذا َقَتْؾُتْؿ َفَلْحِس

ٌؿ.. َرَواُه ُمْسؾِ «َوْلُقِحدَّ َأَحُدُكْؿ َشْػَرَتُف، َوْلُقرِْح َذبِقَحَتفُ 
(4)

 

ـْ َأبِل َسِعقٍد الُخْدِريِّ  (7115)   َوَط
ِ
ـِ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل َذَكاُة الَجـِق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. واختؾػ يف أساكقده طىل كافع. 5514. أخرجف البخاري برقؿ )ضعٝـ َعٌ (1)

اختؾػ فقف طىل كافع وطىل أصحابف، اختؾػ فقف طىل طبقداهلل وطىل : التتبع قال الدارقطـل يف

وققؾ فقف:  يحقك بـ سعقد وطىل أيقب وطىل إسؿاطقؾ بـ أمقة وطىل مقسك بـ طؼبة وطىل غقرهؿ.

 هطـ كافع طـ ابـ طؿر، وٓ يصح، وآختَلف فقف كثقر. ا

(: وهق كؿا قال، وطؾتف ضاهرة، والجقاب طـف فقف 541)ص الػتحقال الحافظ يف مؼدمة 

 تؽؾػ وتعسػ. 

 (. 1968(، ومسؾؿ )5513أخرجف البخاري ) (2)

 (.1959أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (3)

 (. 1955أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (4)
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فِ  ـُ ِحبَّاَن.«َذَكاُة ُأمِّ َحُف اْب . َرَواُه َأْحَؿُد، َوَصحَّ

(1)
 

ـِ َطبَّاٍس  (7111) ـِ اْب َفنِْن َكِسَل  ؛الُؿْسؾُِؿ َيْؽِػقِف اْسُؿفُ »:َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ  َوَط

ـَ َيْذبَُح َفْؾُقَسؿِّ ُثؿَّ لَِقْلُكْؾ  َل ِحق ـُ «َأْن ُيَسؿِّ ُد ْب ، َوفِل إْسـَادِِه ُمَحؿَّ اَرُقْطـِلُّ . َأْخَرَجُف الدَّ

ـِ ِسـَاٍن َوُهَق َصُدوٌق َضِعقُػ  .الِحْػظِ  َيِزيَد ْب
(2)

 

ـِ َطبَّاٍس   َصِحقٍح إَلك اْب
اِق بِنِْسـَادٍ زَّ .َطَؾقْفِ  َمْقُققًفاَوَأْخَرَجُف َطبُْدالرَّ

(3)
 

، َذبِقَحُة الُؿْسؾِِؿ َحََلٌل »: َوَلُف َشاِهٌد ِطـَْد َأبِل َداُود فِل َمَراِسقؾِِف بَِؾْػظِ  (7111)

ُؼقَن.ثَّ قَ . َوِرَجاُلُف مُ «َؿ اللِ َطَؾْقَفا َأْو َلْؿ َيْذُكْر َذَكَر اسْ 
(4)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طبقدة الحداد، طـ يقكس بـ  لأب( مـ صريؼ 5889(، وابـ حبان )3/39. أخرجف أمحد )سػٔ (1)

 ، وهذا إسـاد حسـ. طـ أبل سعقد الخدريجبر بـ كقف،  أبل إسحاق، طـ أبل القداك

(، وأمحد 3199(، وابـ ماجف )1476(، والترمذي )2827والحديث أيًضا طـد أبل داود )

بـ سعقد الفؿداين، ولعؾ الحافظ طدل طـ هذه الطريؼ مـ  (، ولؽـ يف إسـاده مجالد3/31)

 يف ذلؽ، واهلل أطؾؿ. أجؾف، فلحسـ 

(، مـ صريؼ محؿد بـ يزيد بـ سـان طـ 4/296. أخرجف الدارقطـل )ضعٝـ ٚايطادض ٚقؿ٘ (2)

 معؼؾ بـ طبقداهلل طـ طؿرو بـ ديـار طـ طؽرمة طـ ابـ طباس بف.

ؼد رواه سػقان بـ طققـة طـ ، ثؿ إن الؿحػقظ وقػف، فوإسـاده ضعقػ: لضعػ محؿد بـ يزيد

بـ ديـار طـ أبل الشعثاء طـ طؽرمة طـ ابـ طباس مقققًفا قال: إن يف الؿسؾؿ اسؿ اهلل: فنن طؿرو 

ذبح وكسل اسؿ اهلل فؾقلكؾ، وإن ذبح الؿجقسل وذكر اسؿ اهلل فَل تلكؾف. أخرجف طبدالرزاق 

 بنسـاد صحقح. ( 8548( )4/481)

 ؼدم تخريجف يف التخريج السابؼ. ت (3)

(، مـ صريؼ الصؾت السدوسل قال: قال رسقل اهلل 378) الؿراسقؾ. أخرجف أبقداود يف ضعٝـ (4)

  . ًٓ  فذكره. وهق ضعقػ: لؽقكف مرسًَل، ولؽقن مرسؾف مجفق
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 حادي املسائل واألحكام املستفادة من األ

 اسبٝٛإ املكسٚض عًٝ٘ ٫ حيٌ إ٫ بايتصن١ٝ. ص:1ط َػأي١

ا الْ  (13/311 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة ـَ َؿْؼُدوُر َطَؾقِْف ـَفَلمَّ
مِ

َّٓ إَْكَعامِ  ـَ َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ.، َفََل ُيبَاُح إ َكاةِ، بََِل ِخََلٍف َبقْ َكاُة إَلك َخْؿَسِة   بِالذَّ َوَتْػتَِؼُر الذَّ

، َوفِْعٍؾ، َوذِْكٍر. :َأْشقَاءَ   اكتفك الؿراد.َذابٍِح، َوآَلٍة، َوَمَحؾٍّ

 ؾطٚط ايصابض. ص:2ط َػأي١

 ُيشترط يف الذابح أن يؽقن مسؾًؿا، أو كتابقًّا، وأن يؽقن طاقًَل.

كان الذابح، أو الصائد مجقسقًّا: مل يحؾ صقده، وٓ ذبقحتف وطىل ذلؽ فنن 

 ې  ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ﴿طـد طامة أهؾ العؾؿ: ٕنَّ اهلل طزوجؾ قال: 

 .[5الؿائدة:]﴾ې ې ې

  :سـقا هبؿ سـة أهؾ »وخالػ أبق ثقر فلباح ذبائحفؿ واحتُجَّ لف بحديث

«الؽتاب
(1)

 ، وهق حديث ضعقػ، والؿؼصقد بف يف الجزية.

ُٜباح ص:3ط َػأي١  صٝس اجملٛغٞ يًػُو، ٚازبطاز؟ ٌٖٚ 

 .مجفقر العؾؿاء طىل إباحتف: ٕنَّ مقتة السؿؽ والجراد مباحة 

 .وخالػ مالؽ، والؾقث، فؼآ بالتحريؿ يف الجراد، وهق ققل ضعقػ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1315رقؿ ) البؾقغتؼدم تخريجف يف  (1)



َٚايٖصَبا٥ِٔض ِٝٔس   211  َباُب ايٖص

 
حقتان فؿجؿع طىل إباحتفا.وأما ال

(1)
 

حؽؿ سائر الؽػار غقر أهؾ الؽتاب مـ طبدة إوثان، والزكادقة حؽؿ  تيبُٔ:

سل يف تحريؿ ذبائحفؿ، وكذا الؿرتد: إٓ أنَّ إسحاق أجازها إذا ارتد الؿجق

لؾـصراكقة والقفقدية.
(2)

 

صعام الؿجقس، وطبدة إوثان غقر الذبائح حَلل طـد أهؾ  :آخس تيبُٔ

ؽ الشعبل، والحسـ، وأمحد العؾؿ: ما مل يختؾط بؿحرم، ومؿـ قال بذل

وغقرهؿ.
(3)

 

 شبٝش١ ايهتابٞ. ص:4ط َػأي١

ك اهلل طؾقفا ومل يذبحفا تحؾ ذبقحة الؽتاب ل بَل خَلف طـد أهؾ العؾؿ إذا سؿَّ

، وخالػ الشقعة، وٓ يعتد ﴾ې  ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ﴿لغقر اهلل: لؼقلف تعاىل: 

بخَلففؿ.
(4)

 

 شبٝش١ اجملٕٓٛ، ٚايػهطإ، ٚايصيب ايصٟ ٫ ميٝع. ص:5ط َػأي١

  ،مذهب الجؿفقر طدم صحة ذبقحتفؿ: ٕهنؿ ٓ قصد لفؿ، وهق ققل مالؽ

 ذر، وداود، ووجٌف لؾشافعقة.وأمحد، وابـ الؿـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/79.)الؿجؿقع (13/296- )الؿغـلاكظر:  (1)

  (13/298( )13/289.)الؿغـل (9/79 )الؿجؿقعاكظر:  (2)

  (13/298.)الؿغـلاكظر:  (3)

  (9/78 ،81.)الؿجؿقع (13/311 )الؿغـلاكظر:  (4)
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   وإصح طـد الشافعقة صحة ذبقحتفؿ، وهق ققل أبل حـقػة، كؿا لق قطع

.ًانصحْح قٌل اجلًيٌزطـؼ شاة يظـفا خشبة. 
(1)

 

 شبٝش١ املطأ٠، ٚايصيب املُٝع. ص:6ط َػأي١

تحؾ ذبقحتفؿ باْلمجاع، كؼؾف ابـ الؿـذر، وابـ قدامة وغقرمها، وقد استدلقا 

بـ مالؽ الذي يف الؽتاب، وقد ُأِطؾَّ كؿا تؼدم،  كعب طىل ذبقحة الؿرأة بحديث

 ( أنَّ امرأة دطت الـبل 3/351) مسـد أمحدولؽـ ُيغـل طـف حديث جابر يف 

. (4/264)لشقخـا  الجامع الصحقحوهق يف  وأصحابف وذبحت لفؿ شاة.
(2)

 

 شبٝش١ ازبٓب، ٚاسبا٥ض. ص:7ط َػأي١

ـذر آتػاق طىل إباحة (: كؼؾ ابـ الؿ9/77) الؿجؿقعيف   قال اليووي

 ذبقحة الجـب.

وإذا دلَّ الؼرآن طىل ِحؾِّ إباحة ذبقحة الؽتابل مع أكف كجس: فالذي كػت  قال:

 السـة طـف الـجاسة أوىل.

هوالحائض كالجـب.ا قال:
(3)

 

ُٜدذي. ص:8ط َػأي١  شبٝش١ ا٭قًـ، ٖٚٛ َٔ مل 

(: مذهبـا أكف حَلل، وبف قال مجاهقر العؾؿاء. قال 9/78)  قال اليووي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (13/311.)الؿغـل (9/76-77 )الؿجؿقع (13/311 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (13/311.)الؿغـل (9/77 )الؿجؿقعاكظر:  (2)

  (13/314.)الؿغـلكظر: وا (3)



َٚايٖصَبا٥ِٔض ِٝٔس   213  َباُب ايٖص

 ابـ الؿـذر: وبف قال طقام أهؾ العؾؿ مـ طؾؿاء إمصار. 

وبف كؼقل. قال: وقال ابـ طباس: ٓ تمكؾ. وهق إحدى الروايتقـ طـ  قال:

 ىئ﴿الحسـ البصري، واحتج ابـ الؿـذر وإصحاب بعؿقم ققل اهلل تعاىل: 

 ، وبلنَّ اهلل تعاىل أباح ذبائح أهؾ الؽتاب، ومـفؿ[118إكعام:] ﴾ی ی ی ی ىئ

 هإقؾػ: فالؿسؾؿ أوىل.ا

ل كؿا يف  أثر ابـ طباس  :ُ قهت تحػة صحقح، أخرجف أمحد، والخَلَّ

( بنسـاد صحقح، وقال بذلؽ طؽرمة، وأكؽر 196-195)ص الؿقدود

 ذلؽ. الحسـ

 شبٝش١ ايػاضم، ٚايػاصب. ص:9ط َػأي١

(: مذهبـا إباحة أكؾ ذبقحة السارق، 9/78) الؿجؿقعيف   قال اليووي

مـ تعدى بذبح مال غقره لصاحبفا ومـ أذن لف صاحبفا، وبف  والغاصب، وسائر

بـ سعقد إكصاري، وربقعة، ومالؽ، وأبق حـقػة،  قال الزهري، ويحقك

 هوالجؿفقر. وقال صاوس، وطؽرمة، وإسحاق بـ راهقيف: ُيؽره.ا

 اٯي١ اييت حيصٌ بٗا ايصبض؟ ص:11ط َػأي١

 ،ذهب الجؿفقر إىل حصقل الذبح ومشروطقتف بؽؾ محدد إٓ الظػر 

، وسائر العظام. ـّ  والس

واستدلقا بحديث رافع بـ خديج الذي يف الؽتاب، وهق ققل الـخعل، 
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بـ صالح، والؾقث، والشافعل يف إصح يف مذهبف، وأمحد يف رواية،  والحسـ 

 وإسحاق، وأبل داود، وداود الظاهري، وأبل ثقر، ومالؽ يف رواية.

 افعل يف ققل إىل جقاز وذهب أمحد يف الرواية إخرى، ومالؽ كذلؽ، والش

 .«ما أهنر الدم...»الذبح بالعظام غقر السـ: لعؿقم ققلف: 

 .وذهب أبق حـقػة إىل جقاز الذبح بالسـ، والظػر إذا كاكا مـػصؾقـ 

، واهلل أطؾؿ.انصحْح انقٌل األًلً
(1)

 

 يٛ شبض بػهري َػصٛب، أٚ َػطٚم؟ ص:11ط َػأي١

بقحة بَل الذ(: يؽره ذلؽ، وتحؾ 9/82) الؿجؿقعيف   قال اليووي

وهق  .ٓ تحؾ :فؼال ،ٓ داودإوبف قال العؾؿاء كافة  :قال العبدري ،خَلف طـدكا

رواه مسؾؿ  «ففق رد ؛ لقس طؾقف أمركامـ طؿؾ طؿًَل »: ملسو هيلع هللا ىلصلؼقلف  :رواية طـ أمحد

 .فقصقر كلكف مل يقجد ذبح ،هبذا الؾػظ مـ رواية طائشة 

يف الحديث  ملسو هيلع هللا ىلصوبؼقلف  ،[3الؿائدة:] ﴾ٿ ٿ   ٿ ﴿ :واحتج أصحابـا بؼقلف تعاىل

 لأكف يؼتض «مـ طؿؾ طؿًَل »والجقاب طـ حديث  .«ما أهنر الدم» :االؿذكقر قريبً 

ولفذا لق ذبح بسؽقـ حَلل يف أرض  ،بطال الذكاةإتحريؿ فعؾف وٓ يؾزم مـف 

تحصؾ الذكاة والقضقء  اهننف :يف أرض مغصقبة مغصقب أو تقضل بؿاء

 ه.امجاعباْل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/83.)الؿجؿقع (13/312 )الؿغـلاكظر:  (1)



َٚايٖصَبا٥ِٔضَباُب اي ِٝٔس   215  ٖص

 ضبٌ ايتصن١ٝ. ص:12ط َػأي١ 

ا الْ  (13/313 :)الؿغـليف   قدامة قال ابً بَّةُ ـَوَأمَّ  ،َؿِحؾُّ َفاْلَحْؾُؼ َوالؾَّ

ْدرِ  ـَ َأْصِؾ اْلُعـُِؼ َوالصَّ تِل َبقْ ْبُح فِل َغقِْر َهَذا الْ ، َوِهَل اْلَقْهَدُة الَّ َٓ َيُجقُز الذَّ َؿِحؾِّ ـَو

ْجَؿاعِ   ه.ابِاْْلِ

الذكاة »مرفقًطا:  رة ( طـ أبل هري4/283وجاء حديٌث طـد الدارقطـل )

بَّة  ، ويف إسـاده سعقد بـ سَلم العطار، وهق كذاب وضاع.«ْم الحؾؼ والؾَّ

أكف قال: الذكاة يف الحؾؼ والؾبة. أخرجف البقفؼل  وصحَّ طـ ابـ طباس 

(9/278.) 

أكف قال ذلؽ، ويف إسـاده: فرافصة الحـػل، وهق مجفقل  وجاء طـ طؿر 

 .مـ طؿر الحال، وٓ ُيعؾؿ لف سؿاع 

:  (13/313 :) قال ابً قدامة ْت بَِفَذا اْلَؿِحؾِّ َكاَة اْختَصَّ َوإِكََّؿا َكَرى َأنَّ الذَّ

َكَُّف َمْجَؿُع اْلُعُروِق ، َفتَـْ 
ِ
قَّاَلُة ، َوُيْسِرُع ُزُهقَق الـَّْػِس ،  ُح َػِس ٕ َماُء السَّ ْبِح فِقِف الدِّ بِالذَّ

 ه.اَخػَّ َطَؾك اْلَحقََقانِ َفقَُؽقُن َأْصقََب لِؾَّْحِؿ ، َوأَ 

سئؾ: ما تؽقن الذكاة إٓ يف  وأما حديث أبل الُعَشَراء طـ أبقف، أنَّ الـبل 

«لق صعـت ْم فخذها ٕجزأت طـؽ»: الحؾؼ والؾَّبة؟ فؼال رسقل اهلل 
(1)

: ففق 

 حديث ضعقػ، أبق العشراء مجفقل، وأبقه ٓ يعرف يف غقر هذا الحديث.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3184(، وابـ ماجف )7/228(، والـسائل )2825(، وأبق داود )4/34أخرجف أمحد ) (1)
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 ْػٞ، ؾًِ ٜكلسض عًل٢ شحبل٘، أٚ تلطز٣ يف     إشا تٛسـ اسبٝٛإ ا ص:13ط َػأي١

 ضبٌ عذع عٔ شحب٘، ٚعكطٙ يف ضبٌ ايصنا٠؟

 لكسإذا تقحش الحققان اْل (9/126 :)الؿجؿقعيف   قال اليووي

أو تردى يف بئر وطجز  ،أو البؼرة ،أو الشاة ،ادكالبعقر الـَّ  ،فؾؿ يؼدر طؾقف ،الؿلكقل

فحقث  ،مقضع مـ بدكف محؾ لذكاتف كؾَّ  فؿذهبـا أنَّ  ،طـ طؼره يف محؾ الذكاة

وابـ  ،صالب لبـ أب طظ :مـفؿ ،وبف قال مجفقر العؾؿاء ،حؾ أكؾف :جرحف فؼتؾف

وابـ طباس ،وابـ طؿر ،مسعقد
(1)

والحسـ  ل،والشعب ،وططاء ،وسوصا ،

 ،بق حـقػةأو ،والثقري ،والـخعل ،ومحاد ،والحؽؿ ،سقد بـ يزيدوإ ،البصري

 ،وربقعة ،بـ الؿسقب وقال سعقد .وداود ،والؿزين ،روأبق ثق ،سحاقإو ،محدأو

 ،بةوهق الحؾؼ والؾَّ  ،ٓ بذكاتف يف مقضع الذبحإٓ يحؾ  :ومالؽ ،بـ سعد والؾقث

 ه.اوٓ يتغقر مقضع الذكاة بتقحشف وترديف

أنَّ بعقًرا كدَّ  الصحقحقـدلقؾ الجؿفقر طىل ذلؽ حديث رافع بـ خديج يف 

إنَّ هلذه البفائؿ أوابد كلوابد القحش، فَم كدَّ »: بل فحبسف رجؾ بسفؿ، فؼال الـ

.«طؾقؽؿ مـفا فاصـعقا بف هؽذا
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، مـ صريؼ: محؿد بـ طظ بـ الحسقـ، طـ طظ 387-5/386طـد ابـ أبل شقبة ) أثر طظ  (1)

ف.، وهق مـؼطع: ٕكف مل يدرك 

 ( بنسـاد صحقح.5/386وأثر ابـ مسعقد طـد ابـ أبل شقبة )

( بنسـاديـ 4/521) التغؾقؼ، فذكرمها الحافظ يف وأما أثر ابـ طؿر وابـ طباس 

 صحقحقـ.

 (.1968(، ومسؾؿ برقؿ )4598أخرجف البخاري برقؿ ) (2)



َٚايٖصَبا٥ِٔض ِٝٔس   217  َباُب ايٖص

 
لًؽا مل يسؿع حديث رافع بـ خديج.قال أمحد: لعؾَّ ما

(1)
 

ُٜؿرتط قٛع٘ سبصٍٛ ايصنا٠؟ ص:14ط َػأي١  َا 

: أمجع أهؾ العؾؿ طىل أكف إذا قطع بؿا يجقز الذبح بف،  قال ابً امليذر

ك، وقطع الحؾؼقم ، والَؿِريء، والقدجقـ، وأسال الدم: حصؾت الذكاة، وسؿَّ

 هوحؾَّت الذبقحة.ا

 واختؾػقا هؾ يشترط قطع إربعة أم ٓ؟ :ُ قهت

  فؿذهب الشافعل أكف ُيشترط قطع الحؾؼقم، والَؿِريء، والقدجقـ، وهق

الؾقث، وداود، وأمحد يف رواية، ومالؽ يف رواية، وأبل يقسػ يف رواية،  ققل

 وأبل ثقر.

ٓ »: قآ: قال رسقل اهلل  دلقا بحديث أبل هريرة، وابـ طباس واست

، قال: وهل التل ُتذَبح فقؼطع الجؾد، وٓ «تلكؾقا الشريطة؛ فنهنا ذبقحة الشقطان

 تػري إوداج، ثؿ تترك حتك تؿقت.

(، وغقرمها، 2618(، وأمحد )2826وهق حديث ضعقٌػ، أخرجف أبق داود )

 الصـعاين، وهق ضعقػ، وقد أكؽر طؾقف هذا بـ طبداهلل ويف إسـاده: طؿرو

 الحديث.

  وقال أبق حـقػة: ُيعتبر قطع الحؾؼقم، والؿريء، والقدجقـ، وٓ ُيشترط

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (13/291-293.)الؿغـلواكظر:  (1)
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 الؿريء. وُكؼؾ طـ الؾقث. 

  وذهب الشقكاين  يفالسقؾ بـ  إىل اشتراط إهنار الدم: لحديث رافع

ح الػقزان اشتراط ح ابـ  خديج، وإن مل تؼطع مجقع إوداج، ورجَّ ثَلثة، ورجَّ

طثقؿقـ اشتراط قطع القدجقـ.
(1)

 

الُحْؾُؼقم هق مجرى الـََّػس، والَؿِريء مجرى الطعام، والقدجان مها  

ك الجؿقع بإوداج  طرقان يف صػحتل الُعـُؼ يحقطان بالحؾؼقم، أو الؿريء، ويسؿَّ

 إربعة.

 إشا شياز٣ يف ايصبض ست٢ ٜبًؼ ايٓداع؟ ص:15ط َػأي١

 قال اليووي  يف الؿجؿقع (9/91 الـَّْخُع أن يعجؾ الذابح، فقبؾغ :)

بالذبح إىل الـخاع، ومذهبـا أنَّ هذا الػعؾ مؽروه، والذبقحة حَلل. قال ابـ 

الؿـذر: وقال ابـ طؿر: ٓ تمكؾ.
(2)

وبف قال كافع، وكرهف إسحاق، وقال مالؽ:  

د ذلؽ.  ٓ أحب أن يتعؿَّ

ال الـخعل، والزهري، وكرهت صائػة الػعؾ، وأباحت إكؾ، وبف ق

والشافعل، وأبق حـقػة، وأمحد، وأبق ثقر. قال ابـ الؿـذر: بؼقل همٓء أققل. قال: 

 هوٓ حجة لؿـ مـع أكؾفا بعد الذكاة.ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مذكرة  السقؾ( 122)ص إصعؿة (13/313-314 )لالؿغـ (9/91 )الؿجؿقعاكظر:  (1)

  (4/124.)فؼف العثقؿقـ

([ طـ ابـ طؿر أكف هنك طـ 24يف ]كتاب الصقد والذبائح/باب ) صحقحفطؾؼ البخاري يف  (2)

 الـخع. ذكره مـ صريؼ ابـ جريج، قال: أخبرين كافع، طـ ابـ طؿر بف. وهذا إسـاد صحقح.
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 ؟إشا شحبت ايصبٝش١ َٔ ايكؿا ص:16ط َػأي١ 

  ذهب مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ إىل إباحة الذبقحة بشرط أن يليت طىل إوداج وما

مذهب الشافعل، وأمحد يف رواية، وأبل ثقر، زالت الذبقحة حقَّة، وهذا 

 والثقري، وأبل حـقػة، وُكؼؾ طـ إسحاق.

  وذهب مجاطٌة إىل طدم جقاز أكؾف، وهق ققل مالؽ، وداود الظاهري، ومجاطة

 مـ أصحابف: ٕنَّ الؿقت يسرع إلقف قبؾ القصقل إىل إوداج.

 ق، وسعقد وذهب بعضفؿ إىل أكف يحؾ إن مل يتعؿد، وهق ققل أمحد، وإسحا

 بـ الؿسقب بشرط أن يصؾ إىل إوداج، وهل حقة.ا

، واهلل أطؾؿ، وٓ يحصؾ ذلؽ إٓ بسرطة أقسب األقٌالهق  ًانقٌل األًل

التذكقة، وهق ترجقح اْلمام صالح الػقزان طافاه اهلل، كؿا لق أدرك أكقؾة السبع، 

والؿتردية، والـطقحة.
(1)

 

 ا تصنٝتٗا؟يٛ أبإ إْػإ ضأؽ ايب١ُٝٗ بايػٝـ قاصّس ص:17ط َػأي١

قِْػ  (13/318 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة َوَلْق َضَرَب ُطـَُؼَفا بِالسَّ

َكصَّ َطَؾقِْف َأْحَؿُد، َفَؼاَل: َلْق َأنَّ َرُجًَل َضَرَب َرْأَس َبطٍَّة ، َحؾَّْت بَِذلَِؽ  :َفَلَصاَر َرْأَسَفا

بِقَحةَ  قِْػ ُيِريُد بَِذلَِؽ الذَّ  بِالسَّ
ـْ َطؾِلٍّ  اَن َلُف أَْن َيْلُكَؾُف.كَ  :َأْو َشاةٍ ُف  َوُرِوَي َط َأكَّ

َقاَل: تِْؾَؽ َذَكاٌة َوِحقٌَّة.
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (13/318.)الؿغـل (9/91 )الؿجؿقعاكظر:  (1)

  =، وهق (، مـ صريؼ: محؿد بـ طظ بـ الحسقـ، طـ طظ 387-5/386أخرجف ابـ أبل شقبة ) (2)
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ـٍ  َوَأْفتَك ـُ ُحَصقْ بَِلْكؾَِفا ِطْؿَراُن ْب

(1)
 ،. ، َوَأُبق َحـِقَػَة، َوالثَّْقِريُّ ْعبِلُّ  َوبِِف َقاَل الشَّ

َبِل َطبِْد اهلل :ق َبْؽرٍ َوَقاَل َأبُ 
ِ
ِن.فِقَفا قَ  ٕ َٓ ُف اْجتََؿَع َقْطُع َما  ْق َكَّ

ِ
ِحقُح َأكََّفا ُمبَاَحٌة: ٕ َوالصَّ

ـْ الصَّ 
ـْ َذَكْرَكا َقْقَلُف مِ ْبِح، َفُلبِقَح، َكَؿا َذَكْرَكا َمَع َقْقِل َم َحاَبِة َتبَْؼك اْلَحقَاُة َمَعُف َمَع الذَّ

ـْ َغقِْر ُمَخالٍِػ 
 ه.امِ

والجقاز مذهب الشافعقة أيًضا. :ُ قهت
(2)

 

 قٛع عطٛ َٔ ايؿا٠ قبٌ إٔ تربز بعس ايصبض؟ ص:18ط َػأي١

 قال اليووي   يفالؿجؿقع (9/91- ،مذهبـا أنَّ الػعؾ مؽروه :)

والعضق الؿؼطقع حَلل، وبف قال مالؽ، وأبق حـقػة، وأمحد، وإسحاق. قال ابـ 

الؿـذر: وكره ذلؽ ططاء. قال: وقال طؿرو بـ ديـار: ذلؽ العضق مقتة. وقال 

 هالعضق.ا ططاء: ألؼ ذلؽ

: ٕنَّ الشاة أصبحت بذبحفا مذكاة ذكاة شرطقة انصحْح قٌل اجلًيٌز :ُ قهت

فقؾحؼ الحؽؿ مجقع أطضائفا، واهلل أطؾؿ.
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .مـؼطع: ٕنَّ محؿًدا مل يدرك جدَّ أبقف طؾقًّا  =

( بنسـاد 4/521) التغؾقؼ، أخرجف ابـ أبل شقبة كؿا يف وثبت هذا إثر طـ ابـ طباس 

 صحقح.

( بنسـاد 5/386، طـد ابـ أبل شقبة )طؿران بـ حصقـ، ووجدتف طـ ابـ مسعقد مل أجده طـ  (1)

 صحقح.

 .الؿصـػهق فقؿا إذا كدَّ الحققان كؿا يف  إثر طـ طظ، وابـ مسعقد  تيبُٔ:

 . (9/91)الؿجؿقعاكظر:  (2)

  (13/311.)الؿغـلواكظر:  (3)
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إشا شبض ايصبٝش١ ؾكٛع أٚزادٗا، ؾًِ ربطز ايطٚح ست٢ ٚقعلت   ص:19ط َػأي١ 

 يف املا٤، أٚ تطزت؟

  ٕنَّ الؿقت قد حصؾ بالذبح. -انصحْح وهق-مذهب الجؿفقر أهنا مباحة 

 .وطـ أمحد رواية: ٓ تمكؾ: ٓحتؿال أهنا ماتت بغقر الذبح 

، واهلل أطؾؿ.ًانصحْح قٌل اجلًيٌز
(1)

 

إشا أزضى شنا٠ املٓدٓكل١، ٚاملٛقلٛش٠، ٚاملرتزٜل١، ٚايٓٛٝشل١، َٚلا       ص:21ط َػأي١

 أنٌ ايػبع؟

  إذا أدركفا وهل يف حالة يحتؿؾ أن تعقش أو ٓ تعقش: فُتباح بالذكاة طـد

 مجفقر العؾؿاء.

 لؽ أهنا ٓ تباح إٓ إن طؾؿ أهنا ستعقش.وُكؼؾ طـ ما 

 .وطـ أبل حـقػة رواية: إن طؾؿ أهنا تعقش يقًما أو أكثر 

 .﴾ٿ ٿ   ٿ ﴿: لؼقلف تعاىل: ًانصحْح قٌل اجلًيٌز

 وأما إن أدركفا ولفا حركات خػقػة كحركات الؿذبقح.

 .فؿذهب مالؽ، والشافعل أهنا ٓ تحؾ: ٕهنا بحؽؿ الؿقت كالؿذبقح 

 د، وإسحاق، وداود الظاهري، وأبل حـقػة يف رواية، والثقري، ومذهب أمح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (13/316.)الؿغـلاكظر:  (1)
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وُكؼؾ طـ مالؽ أهنا تحؾ ما دام الروح فقفا، ويعؾؿ ذلؽ بحركتفا، وخروج الدم  

طـد ذبحفا، وُكؼؾ كحق ذلؽ طـ طظ، وأبل هريرة 
(1)

، والشعبل، والحسـ، 

هق  ًىرا انقٌلوقتادة. قال طظ: إن أدركتفا وهل تحرك يًدا، أو رجًَل: َحؾَّت. 

، واهلل أطؾؿ.انصحْح
(2)

 

 شبض َا ٜٓشط، ٚعبط َا ٜصبض؟ ص:21ط َػأي١

وكحر  ،السـة ذبح البؼر والغـؿ (9/91 :)الؿجؿقعيف   قال اليووي

هذا مذهبـا وبف قال أبق  .جاز :وكحر البؼر والغـؿ ،بؾفؾق خالػ وذبح اْل، بؾاْل

 :مـفؿ ،أكثر أهؾ العؾؿقال هبذا  :قاٍ ابٔ املٓصض .محد ومجفقر العؾؿاءأو ،حـقػة

 ،محدأو ،بق حـقػةأو ،والؾقث بـ سعد ،والثقري ،والزهري ،وقتادة ،ططاء

أو كحر الشاة مـ  ،ن ذبح البعقر مـ غقر ضرورةإ :ٚقاٍ َايو ،بق ثقرأو ،قاسحإو

مجع الـاس طىل أو :قاٍ ابٔ املٓصض .ن كحر البؼر فَل بلسإو ،كره أكؾفا :غقر ضرورة

م أكؾ رَّ ا َح وٓ أطؾؿ أحدً  :قاٍ .ففق مصقب :ذبح البؼر والغـؿو ،بؾأن مـ كحر اْل

وقد  ،كؿا كره مالؽ ذلؽ كراهة تـزيفإو :قاٍ .بعقر مذبقح أو بؼرة وشاة مـحقريـ

 ،طقاض طـ مالؽ رواية بالؽراهة لوذكر الؼاض .وٓ يحرمف لءكسان الشيؽره اْل

 يوكؼؾ العبدر .لؿذبقحباحة ذبح الؿـحقر دون كحر انورواية ب ،ورواية بالتحريؿ

مجاع نوهق محجقج ب .مل يمكؾ :وكحر البؼر ،بؾإذا ذبح اْل :كف قالأطـ داود 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صحقح، وإسـاد أثر طظ  (، وإسـاد أثر أبل هريرة 396-5/395ابـ أبل شقبة )أخرج إثريـ  (1)

  ضعقػ: ٕكف مـ صريؼ: محؿد بـ طظ بـ الحسقـ، طـ جد أبقف طظ.ومل يدركف ، 

  (9/119-.)الؿجؿقع (13/149- )الؿغـلاكظر:  (2)
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ه.اقبؾف مـ

(1)
 

 غًذ اسبٝٛإ قبٌ إٔ ٜربز؟ ص:22ط َػأي١

(: ويؽره سؾخ الحققان قبؾ أن 13/311) الؿغـليف   قال ابً قدامة

 هيبرد: ٕنَّ فقف تعذيبًا لؾحققان: ففق كؼطع العضق.ا

 طع مـ الحققان شقئًا وفقف حقاة مستؼرة: ففق مقتة.إذا ق تيبُٔ:

 ؟بػهري سازايصبض  ص:23ط َػأي١

كره أهؾ العؾؿ لؾذابح أن يذبح بسؽقـ غقر حاد: ٕنَّ يف ذلؽ تعذيبًا لؾحققان، 

 الحديث. «...إنَّ اللَ َكَتَب اإِلْحَساَن َطَؾك ُكؾِّ َشْلءٍ »ويف حديث الباب: 

َـّ السؽقـ والحققا  ن يبصره: لؿا يف حديث ابـ طباس قالقا: وُيؽره أن َيُس

أتريد أن متقتفا »: أنَّ رجًَل أضجع شاًة، ثؿ جعؾ يحد شػرتف، فؼال الـبل 

(، وهق 4/231أخرجف الحاكؿ ) «مقتات؟ هَل حددت شػرتؽ قبؾ أن تضجعفا

  (659.)الصحقح الؿسـديف 

وكرهقا أن يذبح شاة وإخرى تـظر إلقفا.
(2)

 

 ا إزي ايكب١ً.تٛدٝ٘ ايصبٝش١ عٓس شحبٗ ص:24ط َػأي١

 قال ابً قدامة   يفالؿغـل (13/315 :) َوُيْستََحبُّ َأْن َيْستَْؼبَِؾ بَِفا

، ، اْلِؼبَْؾةَ  افِِعلُّ ، َوالشَّ ، َوَطَطاٌء، َوالثَّْقِريُّ ـَ ـُ ِسقِري ـُ ُطَؿَر، َواْب َواْستََحبَّ َذلَِؽ اْب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (13/314.)الؿغـلواكظر:  (1)

 . (1955)مسؾؿشرح  (13/315 )الؿغـلاكظر:  (2)
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ْأِي   ـُ ِسق، َوَأْصَحاُب الرَّ ـُ ُطَؿَر، َواْب ـَ َأْكَؾ َما ُذبَِح لَِغقِْر اْلِؼبَْؾِة.َوَكِرَه اْب َوَقاَل  ِري

َنَّ َأْهَؾ اْلؽِتَاِب َيْذَبُحقَن لَِغقِْر اْلِؼبَْؾِة، َوَقدْ 
ِ
أََحؾَّ  َسائُِرُهْؿ: َلقَْس َذلَِؽ َمْؽُروًها: ٕ

 ه.اَذَبائَِحُفؿْ  اهلل

  (4/489.)مصـػ طبدالرزاقأثر ابـ طؿر إسـاده صحقح كؿا يف  :ُ قهت

، 9/285(، والبقفؼل )2795ء يف ذلؽ حديث مرفقع أخرجف أبق داود )وجا

ك بؽبشقـ، فؾؿا وجففؿا قال:  ، أنَّ  الـبل ( مـ حديث جابر 287 ضحَّ

، وهق حديث ضعقٌػ، يف «وجفت وجفل لؾذي فطر السَموات وإرض...»

بـ إسحاق، وأبق طقاش الؿعافري الؿصري، وهق مجفقل  إسـاده طـعـة محؿد

 .الحال

-(: لقس طىل هذا 713)ص السقؾ الجراريف   قال الشوكاىي

دلقؾ ٓ مـ كتاب، وٓ مـ سـة، وٓ مـ ققاس، وما ققؾ مـ أنَّ  -آستحباب

الؼقل بـدب آستؼبال يف الذبح ققاس طىل إضحقة: فؾقس بصحقح: ٕكف ٓ 

كائـ يف دلقؾ طىل إصؾ حتك يصؾح لؾؼقاس طؾقف، بؾ الـزاع فقف كائـ كؿا هق 

الػرع، والـدب حؽؿ مـ أحؽام الشرع: فَل يجقز إثباتف إٓ بدلقؾ تؼقم بف 

 هالحجة.ا

ف إىل الؼبؾة كؿا فعؾ ابـ طؿر  :ُ قهت ـْ وجَّ : فَل بلس طؾقف، وأما كراهقة َم

 ذبحفا لغقر الؼبؾة: فؼقل ضعقػ.
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 سهِ ازبٓري ايصٟ يف بٛٔ ايصبٝش١. ص:25ط َػأي١ 

ك بغقر  خَلف طـد أهؾ العؾؿ. إذا خرج حقًّا: فقجب أن ُيَذكَّ

وأما إن خرج مقتًا، أو بحقاة غقر مستؼرة كحركة الؿذبقح، فػقف خَلف طـد 

 أهؾ العؾؿ.

  فذهب مجٌع مـ العؾؿاء إىل أكف حَلل، سقاء أشعر، أم مل يشعر، وهذا مذهب

 أمحد، والشافعل، وإسحاق، ومحؿد بـ الحسـ، وأبل يقسػ.

بـ  يف الباب، وهق ققل سعقدواستدلقا طىل ذلؽ بحديث أبل سعقد الذي 

 الؿسقب، وابـ الؿـذر.

  وذهَب مجٌع مـ العؾؿاء إىل أكف إن خرج وقد أشعر: فذكاتف ذكاة أمف، فؼقدوا

، وهق صحقح طـف، و هق ذلؽ بؿا إذا أشعر، أو أوبر، وهذا ققل ابـ طؿر 

 ققل الحسـ، وقتادة، وططاء، وصاوس، ومجاهد، والزهري.

( طـ ابـ طققـة، طـ 4/511خرجف طبدالرزاق )واستدلقا طىل ذلؽ بؿا أ

 ملسو هيلع هللا ىلصالزهري، طـ طبداهلل بـ كعب بـ مالؽ، قال: كان أصحاب رسقل اهلل 

 يؼقلقن: إذا أشعر الجـقـ: فذكاتف ذكاة أمف. وإسـاده صحقح.

 وهذا الؼقل مذهب مالؽ، والؾقث، وأبل ثقر، والحسـ بـ صالح.

 ك: ٕكف كػس وذهب أبق حـقػة، وُزفر إىل أكف ٓ يحؾ إٓ أ ن يخرج حقًّا فقذكَّ

 وحققان يـػرد بحقاتف: فقجب تذكقتف.
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 ه: ٓ كعؾؿ أحًدا خالػ إىل أن جاء أبق حـقػة فحرمف.ا قال ابً امليذر

.، وهق ترجقح اْلمام صالح الػقزان حػظف اهلل وطافاهانقٌل األًلهق  ًانصحْح
(1)

 

 سهِ ايتػ١ُٝ ع٢ً ايصبٝش١؟ ص:26ط َػأي١

 لؿسللة طىل ثَلثة أققالاختؾػ أهؾ العؾؿ يف هذه ا: 

أنَّ التسؿقة واجبة وشرط، وٓ تحؾ الذبقحة إٓ بالتسؿقة، وإن كسل  األول:

فَل تحؾ أيًضا، وهق ققل ابـ سقريـ، والشعبل، وكافع، وأبل ثقر، وداود 

 .الظاهري، وأمحد يف رواية، واختاره شقخ اْلسَلم 

 ﴾ڈ ڈ ڎ ڎ   ڌ   ڌ   ڍ ڍ ڇ ڇ﴿واستدل همٓء بأية: 

 .«ما أهنر الدم، وُذكِر اسؿ الل طؾقف؛ فُؽْؾ »، وحديث الباب: [121إكعام:]

أنَّ التسؿقة شرط يف حؼ الذاكر دون الـاسل، فنذا كسل التسؿقة: حؾَّت  الجاىي:

الذبقحة، وهذا ققل مالؽ، وأبل حـقػة، والؿشفقر يف مذهب الحـابؾة، وطزاه 

 الـقوي لؾجؿفقر.

إن »الذي يف الباب، وبحديث:  ابـ طباس واستدلقا طىل ذلؽ بحديث 

«الل وضع طـ أمتل الخطل، والـسقان، وما استؽرهقا طؾقف
(2)

، وصح هذا الؼقل 

، وقال بف ابـ الؿسقب، وططاء، وصاوس، والحسـ، وآخرون، طـ ابـ طباس 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 طبدالرزاق (9/335- )البقفؼل (9/128 )الؿجؿقع (13/319-311 )الؿغـلاكظر:  (1)

(4/511- )إصعؿة (.-139)ص 

 (.1177برقؿ ) البؾقغتؼدم يف  (2)
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يدل طىل وجقهبا طىل الذاكر: ٕنَّ الـاسل ٓ  ﴾ڈ ڈ﴿وقال همٓء: ققلف: 

 يػسؼ بذلؽ.

أنَّ التسؿقة طىل الذبقحة مستحب ٓ واجب، وهق مذهب الشافعل،  لح:الجا

 ورواية طـ أمحد، وبعض الؿالؽقة.

 ٿ   ٿ ﴿واستدلقا بالحديث الؿرسؾ الذي يف آخر الباب، وبؼقلف تعاىل: 

 ﴾ې  ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ﴿، ومل يذكر التسؿقة، وبؼقلف تعاىل: ﴾ٿ

ٓ كدري أذكروا اسؿ اهلل » :، ومل يشترط التسؿقة، وبحديث طائشة [5الؿائدة:]

 .«طؾقف، أم ٓ...

وأجابقا طـ أية أنَّ الؿراد هبا الذبح لْلصـام، وإكصاب، كؼقلف تعاىل: 

 ، أو محؿقلة طىل الؿقتة.[3الؿائدة:] ﴾ڀ  ڀ     پ پ پ﴿

: فنن كسل: فَل تمكؾ، ًجٌب انتسًْح يطهقًايف هذه الؿسللة هق  ًانصحْح

رفع اْلثؿ طـ الـاسل ٓ يدل طىل حؾ ذبقحتف إن كسل وذلؽ لؼقة أدلتف، وٕنَّ 

 التسؿقة.

وأما محؾ أية طىل ما ذبح لْلصـام، أو محؾفا طىل الؿقتة: ففق تخصقص 

 لعؿقم أية بدون مخصص.

، أي: إذا تقفرت شرائطف ﴾ې  ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ﴿وأما ققلف تعاىل: 

تقفر شروط إباحة الؿشروطة طـد الؿسؾؿقـ: ولذلؽ فنكف ٓ ُيباح صقدهؿ إن مل ت
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 الصقد الؿتؼدمة: فؽذلؽ هفـا. 

وأما حديث طائشة فظاهره يػقد القجقب: ٕنَّ الصحابة ففؿقا أكف ٓبد مـ 

التسؿقة، وخشقا أن ٓ تؽقن وجدت مـ أولئؽ: لحداثة إسَلمفؿ، فلمرهؿ بؿا 

يخصفؿ مـ التسؿقة طـد إكؾ، وإجراء أحؽام الؿسؾؿقـ طىل السداد والصحة 

ح الؼقل بالقجقب مطؾًؼا اْلمام ابـ  ويعؾؿ خَلف ذلؽ. حتك يظفر وقد رجَّ

 طثقؿقـ، واْلمام القادطل رمحفؿا اهلل، واْلمام الػقزان حػظف اهلل.

ح اْلمام ابـ باز  الؼقل الثاين، وهق اختقار البخاري: ٕثر ابـ طباس  ورجَّ

 :[121إكعام:] ﴾ڈ ڈ﴿، وٓ ُيعؾؿ لف مخالػ، ولؼقلف. 

ٓ يػقد ما استدلقا بف: ٕكف لقس بحؽؿ  ﴾ڈ ڈ﴿أنَّ ققلف:  سًانرُ ّظي

طىل الػاطؾ بالػسؼ إكؿا هق حؽؿ طىل إكؾ مؿا مل يذكر اسؿ اهلل طؾقف، فتلمؾ 

ذلؽ، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 ٚقت ايتػ١ُٝ ع٢ً ايصبٝش١. ص:27ط َػأي١

(: 134)ص إصعؿةحػظف اهلل وطافاه يف كتابف  صاحل الفوساٌاإلماو  قال

قع وقت الذبح: ٕكف ٓ يتحؼؼ معـك ذكر اسؿ اهلل تعاىل طىل وقتفا طـد الجؿ

زمـ يسقر ٓ يؿؽـ التحرز الذبقحة إٓ إذا كان وقت الذبح، ويجقز تؼديؿفا طؾقف ب

هطـف.ا
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (8/411-412 )الؿجؿقع( -127لؾػقزان )ص إصعؿة (13/291 )الؿغـلاكظر:  (1)

الشرح الؿؿتع الؿحىل (1114 )فتاوى الؾجـة الدائؿة. 

 . (13/291)الؿغـلواكظر:  (2)
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 شبٝش١ ايهتابٞ بػري تػ١ُٕٝ هلل؟ ص:28ط َػأي١ 

 ذبقحة الؽتابل لفا أحقال:

لعؾؿ: لؼقلف أن يسؿل اهلل طؾقفا: ففل مباحة طـد طامة أهؾ ا احلالة األّىل:

، وخالػ مـ ٓ ُيعتَدُّ بخَلفف مـ [5الؿائدة:] ﴾ې  ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ﴿تعاىل: 

 الشقعة.

 أن يعؾؿ أكف أهؾَّ هبا لغقر اهلل. احلالة الثاىٔة:

  :[3الؿائدة:] ﴾ڀ  ڀ     پ پ پ ﴿فؿذهب الجؿفقر أهنا ٓ تحؾ: لؼقلف تعاىل. 

  َّاهلل أباح  وذهب مجاهد، ومؽحقل، وططاء إىل جقاز ذلؽ. قالقا: ٕن

 ذبائحفؿ، وقد طؾؿ أهنؿ سقػعؾقن ذلؽ.

، وقالقا: أحؾَّ اهلل صعام أهؾ الؽتاب إذا اجتؿعت انصحْحهق  ًقٌل اجلًيٌز

 فقف شروط الحؾ طـد الؿسؾؿقـ بلن يـفر الدم، ويذكر اسؿ اهلل طؾقف.

أن يجؿع بقـ اسؿ اهلل، واسؿ غقره، وضاهر الـصقص أهنا ٓ  احلال الثالثة:

 يًضا: لدخقلفا فقؿا ُأِهؾ لغقر اهلل بف.تمكؾ أ

 أن يعؾؿ أكف سؽت: فؾؿ يسؿِّ اهلل وٓ غقره. احلال السابعة:

  :ۅ ۅ ۋ﴿فالجؿفقر طىل إباحة ذبقحتف كؿا ذكر ذلؽ الـقوي: لمية 

 .﴾ې  ۉ ۉ

 .ومذهب أمحد أهنا ٓ تحؾ إذا ترك التسؿقة طؿًدا 
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 األقسبهق  ًىراًؼا. ومذهب أبل ثقر أهنا ٓ تحؾ إذا ترك التسؿقة مطؾ :

لْلدلة الؿتؼدم ذكرها يف الؿسللة السابؼة، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

قا اهلل طؾقفا، أم ٓ؟ فتمكؾ طـد مجفقر العؾؿاء:  تيبُٔ: إذا مل يعؾؿ َأَسؿَّ

.«إن كاًسا يلتقكـا بالؾحؿ...»: لحديث طائشة 
(2)

 

 ضابط ايهتابٞ ايصٟ ت٪نٌ شبٝشت٘. ص:29ط َػأي١

 ـَ بديـ أهؾ الؽ ، وهق انصحْحتاب، وإن كان أبقاه غقر كتابققـ طىل هق مـ تَديَّ

 مذهب الحـػقة، والؿالؽقة، واختاره شقخ اْلسَلم، وابـ الؼقؿ.

  وذهب الحـابؾة، والشافعقة إىل أنَّ مـ كان أبقاه غقر كتابققـ: فَل تحؾ

ف غقر  ذبقحتف، ومثؾف إن كان أبقه غقر كتابل، ولفؿ خَلف فقؿا إذا كاكت ُأمُّ

كتابقة.
(3)

 

ذبقحة إخرس صحقحة باْلمجاع، ويسؿل بنشارتف إىل السؿاء، وكحق  تيبُٔ:

ذلؽ.
(4)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دفع اْليفام (1112 )الؿحىل (13/311-312 )الؿغـل (9/78 )الؿجؿقعاكظر:  (1)

  (11/111-.)أضقاء البقانمع

  (11/111.)دفع اْليفام مع إضقاء (9/78 )الؿجؿقع (13/312 )الؿغـلاكظر:  (2)

  (13/293-294.)الؿغـل( 115-113لؾػقزان )ص إصعؿةر: اكظ (3)

  (9/77.)الؿجؿقع (13/313 )الؿغـلاكظر:  (4)
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 َباُب اأَلَضأحي

 مجُع ُأضحقة، وفقفا ضؿ الفؿزة وكسرها. ا٭ضاسٞ:

ك َأْضحًك وُيؼال: َضحقَّة، ومجعفا ضحايا. وُيؼال: أضحاة، ومجعفا  ، وضحَّ

ؿؾ التضحقة يف مجقع بالشاة ذبحفا ُضحك الـحر. هذا هق إصؾ، وقد ُتستع

أوقات أيام الـحر.
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مادة )ضحا(. لسان العرب (8/382 )الؿجؿقعاكظر:  (1)
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ـِ َمالٍِؽ  (7112) ـْ َأَكِس ْب ـِ  ملسو هيلع هللا ىلص: َأنَّ الـَّبِلَّ  َط ل بَِؽبَْشقْ ـِ  َكاَن ُيَضحِّ  َأْمَؾَحقْ

ل ، َوُيَسؿِّ ـِ َػاِحِفَؿا.َوُيَؽبُِّر، َوَيَضُع ِرْجَؾُف َطَؾك ِص  ،َأَقْرَكقْ
(1)

 

 متػؼ طؾقف. َوفِل َلْػٍظ: َذَبَحُفَؿا بِقَِدِه.

. ـِ َوفِل َلْػٍظ: َسِؿقـَقْ
(2)

 

َبِل َطَقاَكة فِل 
ِ
ـِ َصِحقِحفِ َوٕ ـِ  -: َثِؿقـَقْ ق ثَِة َبَدَل السِّ .بِالُؿثَؾَّ

(3)
 

.«بِْسِؿ اللِ َواللُ َأْكَبُر » َوفِل َلْػٍظ لُِؿْسؾٍِؿ، َوَيُؼقُل:
(4)

 

ـْ َحِديِث َطائَِشَة  َوَلفُ  (7113)
، َوَيبُْرُك فِل  مِ

َأَمَر بَِؽبٍْش َأْقَرَن، َيَطُل فِل َسَقادٍ

َل بِِف، َفَؼاَل  َفُلتَِل بِفِ َسَقادٍ َوَيـُْظُر فِل َسَقادٍ،  ل الُؿْدَيةَ  ،َيا َطائَِشةُ »َلَفا: لُِقَضحِّ ، «َهُؾؿِّ

َأْشِحِذهيَا بَِحَجرٍ » ُثؿَّ َقاَل:
(5)

ُثؿَّ ، َفَلْضَجَعُف، ُثؿَّ َذَبَحُف، َوَأَخَذهُ ، ُثؿَّ َأَخَذَها، َفَػَعَؾْت ، «

دٍ »َقاَل:  ـْ ُأمَِّة ُِمَؿَّ ٍد، َوِم ٍد َوآِل ُِمَؿَّ ـْ ُِمَؿَّ ك بِفِ  ،«بِْسِؿ اللِ، الؾُفؿَّ َتَؼبَّْؾ ِم .ُثؿَّ َضحَّ
(6)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1966(، ومسؾؿ )5565أخرجف البخاري ) (1)

ـقع الحافظ يقهؿ أكف لػظ هذا الؾػظ ذكره البخاري بغقر سـد، فؼال: )ويذكر سؿقـقـ(، وص (2)

 ( مـ كتاب إضاحل. 7)باب  الػتحلؾشقخقـ فقتـبف. واكظر: 

مـ (، 7796( )7752))سؿقـقـ( بالسقـ ٓ بالؿثؾثة. أخرجف برقؿ  صحقح أبل طقاكفالذي يف  (3)

 صريؼ الحجاج بـ محؿد طـ شعبة طـ قتادة طـ أكس فذكره. 

ية أبل طقاكة بؾػظ: )سؿقـقـ( قال: وقد ساقف الؿصـػ يف بعد أن ذكر روا الػتحقال الحافظ يف 

 الباب مـ صريؼ شعبة طـف ولقس فقف )سؿقـقـ( وهق الؿحػقظ طـ شعبة. 

بـ (، ويف إسـاده طبداهلل 3122اجف )وجاء لػظ )سؿقـقـ( يف حديث طائشة وأبل هريرة طـد ابـ م

 . ( كتاب إضاحل7)باب الػتحظ يف محؿد بـ طؼقؾ فقف ضعػ ويف إسـاده اختَلف أيًضا ذكره الحاف

 (. 1966أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (4)

 .صحقح مسؾؿيف )أ( و)ب(: )اشحذي الؿدية( والؿثبت مقافؼ لؿا يف  (5)

  =(، وحصؾ يف )أ( و)ب( كؼص لبعض الؽؾؿات، وأثبتـا الحديث 1967أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (6)
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ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (7114)  َقاَل  َوَط

ِ
ـْ َكاَن َلُف َسَعةٌ »: ملسو هيلع هللا ىلص: َقاَل َرُسقُل اهلل َوَلْؿ  َم

َكا َـّ ُمَصَلَّ َحُف الَحاكِؿُ «ُيَضحِّ َفََل َيْؼَربَ ـُ َماَجْف، َوَصحَّ ـْ وَ  ،. َرَواُه َأْحَؿُد َواْب َح  َلؽِ َرجَّ

ُة َغقُْرُه َوْقَػُف. إَئِؿَّ
(1)

 

ـْ ُجـْدُ  (7115) ـُ ُسْػقَاَن َوَط   ُب ْب
ِ
َقاَل: َشِفْدت إَْضَحك َمَع َرُسقِل اهلل

ا َقَضك َصََلَتُف بِالـَّاِس َكَظَر إَلك َغـٍَؿ َقْد ُذبَِحْت، َفَؼاَل: ملسو هيلع هللا ىلص ـْ َذبََح َقْبَؾ »، َفَؾـؿَّ َم

ََلةِ  ـْ َذبََح َفْؾَقْذبَْح َطَؾك اْسِؿ اللِ  ؿْ ـْ لَ ْح َشاًة َمَؽاَكَفا َومَ َفْؾَقْذبَ  الصَّ . ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.«َيُؽ
(2)

 

 حادي املسائل واألحكام املستفادة من األ

 سهِ ا٭ضش١ٝ. ص:1ط َػأي١

  ذهب مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ إىل وجقهبا، وهق ققل ربقعة، والؾقث، وأبل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .صحقح مسؾؿبتؿامف مـ  =

(، والحاكؿ 3123(، وابـ ماجف )2/321. أخرجف أمحد )ٚقؿ٘ضعٝـ َطؾّٛعا ٚايطادض  (1)

ومدار صرقف طىل طبداهلل بـ طقاش الؼتباين، طـ إطرج، طـ أبل (، 4/231-232)( 2/389)

هريرة، وقد اختؾػ يف رفعف ووقػف. فرواه زيد بـ الحباب، وطبداهلل بـ يزيد الؿؼري، طـ طبداهلل 

 ابـ طقاش مرفقًطا.

طبداهلل بـ طقاش مقققًفا. ولعؾ القهؿ مـ طبداهلل بـ طقاش: فنكف ضعقػ. ورواه ابـ وهب طـ 

(، فؼال بعد أن ذكر 4/217) كصب الرايةكؿا يف  التـؼقحوقد رجح الققػ ابـ طبدالفادي يف 

الخَلف فقف: وكذلؽ رواه جعػر بـ ربقعة، وطبقداهلل بـ أبل جعػر، طـ إطرج، طـ أبل هريرة 

 هبالصقاب. امقققًفا، وهق أشبف 

( مـ كتاب إضاحل: لؽـ اختؾػ يف رفعف ووقػف، 1)باب  الػتحوقال الحافظ يف 

 والؿقققف أشبف بالصقاب، قالف الطحاوي وغقره. 

 (. والؾػظ لؿسؾؿ. 2( )1961(، ومسؾؿ )5562أخرجف البخاري ) (2)



 224  ؾتض ايع٬ّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

حاج بؿـك حـقػة، وإوزاطل، والثقري، ومالؽ يف رواية، أوجبقها طىل غقر ال 

 إذا كان مقسًرا، وزاد أبق حـقػة، ومالؽ إذا كان مؼقًؿا.

الؾذيـ يف الباب، وحديث  ودلقؾ القجقب حديث أبل هريرة، وجـدب 

البراء: طـدي طـاق، أيجزيء طـل؟.
(1)

 

  ،وذهب مجفقر العؾؿاء إىل آستحباب الؿمكد، وهق ققل سعقد بـ الؿسقب

لشافعل، وأمحد، وإسحاق، وأبل وططاء، وطؾؼؿة، وإسقد، ومالؽ، وا

 يقسػ، وأبل ثقر، والؿزين، وداود، وابـ الؿـذر.

(، أنَّ 1977) صحقح مسؾؿودلقؾفؿ طىل طدم القجقب حديث أم سؾؿة يف 

إذا دخؾت العشر، وأراد أحدكؿ أن يضحل؛ فَل يؿس مـ شعره »قال:  الـبل 

دلقؾ طىل طدم  «وأراد» . فؼقلف:«فؾقؿسؽ مـ شعره، وأضػاره»، ويف رواية: «شقًئا

 القجقب: ٕكف جعؾ التضحقة مػقضة ْلرادتف.

بـ  واستدلقا طىل ذلؽ بلكف ثبت بنسـاد صحقح طـ أبل بؽر الصديؼ، وطؿر

أهنؿ كاكقا يتركقن إضحقة مع الؼدرة  الخطاب، وأبل مسعقد إكصاري 

 طؾقفا حتك ٓ يظـ الـاس وجقهبا، أخرجف البقفؼل وغقره.

الراجح  ٕنَّ حديث أبل هريرة  -واهلل أطؾؿ- أقسبأكف  ّظيسانقٌل وهذا 

ك قبؾ الصَلة بلن يذبح أخرى مؽاهنا:  وقػف، وحديث جـدب فقف َأْمُر مـ َضحَّ

 لقبقـ لفؿ أنَّ إوىل ٓ تجزيء يف إضحقة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1961.)مسؾؿ (5545 ،)البخارياكظر:  (1)
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وأما حديث البراء فَل حجة فقف: ٕنَّ ققلف: )أفقجزئ طـل؟( تطؾؼ طىل 

يف الؿستحب.اْلجزاء يف القاجب، و
(1)

 

ا َػاى عٔ ايؿعط، ٚا٭ظؿاض ملٔ أضاز ايتطش١ٝ بعس زخٍٛ شٟ  ص:2ط َػأي١

 اسبذ١؟

 قال اإلماو اليووي   يفشرح الؿفذب (8/392 مذهبـا أنَّ إزالة :)

الشعر، والظػر لؿـ أراد التضحقة مؽروه كراهة تـزيف حتك يضحل، وقال 

قعة، وأمحد، وإسحاق، مالؽ، وأبق حـقػة: ٓ يؽره. وقال سعقد بـ الؿسقب، ورب

وداود: يحرم. وطـ مالؽ أكف يؽره، وحَؽك طـف الدارمل: يحرم يف التطقع، وٓ 

 يحرم يف القاجب.

الؼائؾقن بالتحريؿ بحديث أم سؾؿة، واحتج الشافعل،  واحتجقال: 

وإصحاب طؾقفؿ بحديث طائشة أهنا قالت: كـت أفتؾ قَلئد هدي رسقل اهلل 

وٓ َيْحُرُم طؾقف شلء أحؾف اهلل لف حتك يـحر هديف. رواه ، ثؿ يؼؾده، ويبعث بف، ملسو هيلع هللا ىلص

البخاري ومسؾؿ
(2)

، وقال الشافعل: البعث بالفدي أكثر مـ إرادة التضحقة: فدلَّ 

 هطىل أكف ٓ يحرم ذلؽ.ا

، وهق ترجقح الصـعاين، والشقكاين، ثؿ اْلمام القادطل، انتحسّىهق  ًانصحْح

يث الشافعل يف الفدي ٓ يف إضحقة، ولقس واْلمام ابـ طثقؿقـ رمحفؿ اهلل، وحد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/441-.)البقفؼل (8/387 )الؿجؿقع (13/361-361 )الؿغـلاكظر:  (1)

 (.1321(، ومسؾؿ )1699أخرجف البخاري برقؿ ) (2)
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قم الذي أرسؾ فقف الفدي، فتـبف!.يف الحديث تعققـ الق

(1)
 

 اغتشػإ ا٭ضش١ٝ، ٚاغتػُاْٗا. ص:3ط َػأي١

ُْضِحقَِّة  (13/367 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة ْٕ ُـّ اْستِْسَؿاُن ا َوُيَس

 ﴾ڦ  ڦ ڦ ڤ ڤ  ڤ ڤ ٹ﴿َتَعاَلك:  : لَِؼْقِل اهللَواْستِْحَساُكَفا

ـُ َطبَّاٍس: َتْعظِقُؿَفا اْستِْسَؿاُكَفا، [32الحج:] َواْستِْعَظاُمَفا َواْستِْحَساُكَفا. ،َقاَل اْب
(2)

َنَّ  
ِ
َوٕ

َْج 
ِ
شرح وهذا مجؿع طؾقف كؿا قال الـقوي يف ه .اِرَها، َوَأْكثَُر لِـَْػِعَفاَذلَِؽ َأْطَظُؿ ٕ

  (1966.)مسؾؿ

 ٚقت ا٭ضش١ٝ. ص:4ط َػأي١

 ال: يدخؾ وقت إضحقة إذا مضك بعد صؾقع الشؿس مـ أهؾ العؾؿ مـ ق

قدر صَلة العقد، وخطبتقـ. هذا ققل الشافعل، وداود، وابـ الؿـذر، وبعض 

 الحـابؾة، سقاء كان مؼقًؿا، أو مسافًرا مـ أهؾ إمصار، أو الؼرى، أو البقادي.

، قالقا: والؿؼصقد فقف التؼدير بالزمان ٓ بػعؾ واستدلقا بحديث جـدب 

 صَلة.ال

  ،وذهب مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ إىل أنَّ الققت يدخؾ بعد صَلة اْلمام وخطبتف

، وبـحقه وهق ققل الحسـ، وأمحد، وإسحاق، وإوزاطل: لحديث جـدب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (13/362.)الؿغـلواكظر:  (1)

يف سقرة  تػسقر ابـ كثقر(، وابـ جرير، وابـ أبل حاتؿ كؿا يف 4/1/294أخرجف ابـ أبل شقبة ) (2)

 بـ أبل لقىل، وهق ضعقػ: لسقء حػظف.[، ويف إسـاده: محؿد بـ طبدالرمحـ 32الحج ]آية:
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.الصحقحقـيف  حديث أكس 

(1)
 

  وقال ططاء، وأبق حـقػة: يدخؾ وقتفا يف حؼ أهؾ إمصار إذا صؾَّك اْلمام

 والبقادي فققتفا يف حؼفؿ إذا صؾع الػجر الثاين. وخطب، وأما أهؾ الؼرى،

 .وقال مالؽ: ٓ يجقز ذبحفا إٓ بعد صَلة اْلمام، وخطبتف وذبحف 

، (، مـ حديث جابر بـ طبداهلل 1964وجاء يف ذلؽ حديث طـد مسؾؿ )

ًٓ تؼدمقا، فـحروا، وضـُّقا أنَّ الـبل  مـ  قد كحر، قال: فلمر الـبل  أنَّ رجا

 .ؾف أن يعقد بـحٍر آخر، وٓ يـحروا حتك يـحر الـبل كان كحر قب

  ومجفقر أهؾ العؾؿ يرون أنَّ الؿراد بالحديث الـفل طـ التعجقؾ قبؾ

تؼققد ذلؽ  الصحقحقـيف  الصَلة: ٕنَّ يف حديث جـدب، وأكس 

 .ًىٌ األقسببالصَلة، 

 هق والؿشفقر طـ أمحد، وهق الصحقح يف مذهبف تؼققد ذلؽ بالصَلة فؼط، و

 ققل الثقري، وأبل حـقػة.

ِحقُح :  وقال ابً قدامة َؿْقِضِع ـَتَعاَلك َأنَّ َوْقتََفا فِل الْ  إْن َشاَء اهللُ َوالصَّ

ََلةِ: ا َغقُْر َأْهِؾ ، لَِظاِهِر اْلَخبَِر، َواْلَعَؿُؾ بَِظاِهِرِه َأْوَلك الَِّذي ُيَصؾَّك فِقِف َبْعَد الصَّ َفَلمَّ

َْمَصاِر َواْلُؼرَ  ْٕ َٓ ا َكَُّف 
ِ
ََلةِ: ٕ  َواْلُخْطبَِة َبْعَد الصَّ

ََلةِ ِفْؿ َقْدُر الصَّ ُل َوْقتَِفا فِل َحؼِّ ى، َفَلوَّ

ِفْؿ ُتْعتَبَرُ  ْطتِبَاُر بَِؼْدِرَهاَفقَ  :َصََلَة فِل َحؼِّ
ِ
 ه.اَجَب آ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1962(، ومسؾؿ )5561أخرجف البخاري ) (1)
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، ولؽـفؿ يعتبرون بؼدر الصَلة فؼط.انساجحهق  ًىرا انقٌل 
(1)

 

 آخط ٚقت يٮضش١ٝ. ص:5ط َػأي١

  العؾؿ مـ قال: وقت إضحقة إىل آخر يقمقـ مـ أيام التشريؼ. وهق مـ أهؾ

 ققل أمحد، ومالؽ، وأبل حـقػة، والثقري.

واستدلقا طىل ذلؽ بلنَّ هذا ورد طـ الصحابة، طـ طؿر، وطظ، وابـ طباس، 

 .وابـ طؿر، وأبل هريرة، وأكس بـ مالؽ 

 فنهنؿا صحقحان. ويف هذه أثار ضعٌػ: إٓ أثر ابـ طؿر، وأكس بـ مالؽ:

هنك طـ ادِّخار لحقم إضاحل فقق  واستدلقا طىل ذلؽ بلنَّ الـبل 

 ثَلث، وٓ يجقز الذبح يف وقٍت ٓ يجقز ادِّخار إضحقة إلقف.

  وذهب مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ إىل أكف يؿتد إىل آخر أيام التشريؼ، وهق ققل

وهق ققل بـ طبدالعزيز، ومؽحقل، والزهري،  ططاء، والحسـ، وطؿر

الشافعل، وبعض الحـابؾة، واختاره شقخ اْلسَلم، وابـ الؼقؿ: لحديث 

، وهق «كؾ أيام التشريؼ ذبح»(، وغقره: 9/296بـ مطعؿ طـد البقفؼل ) جبقر

 حديث ضعقٌػ، يف إسـاده اكؼطاع، واضطراب.

واستدلقا طىل ذلؽ بلنَّ أيام التشريؼ متحدة إحؽام يف الذكر، وإكؾ، 

 صقمفا، ورمل الجؿار، فتتحد يف هذا الحؽؿ.والـفل طـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/389.)الؿجؿقع (4/76-77 )اْلكصاف (13/384- )الؿغـلاكظر:  (1)
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وهذا الؼقل طزاه الـقوي لداود الظاهري، واختاره اْلمام ابـ باز، واْلمام  

 .أقسب األقٌالابـ طثقؿقـ، واْلمام القادطل رمحة اهلل طؾقفؿ، وهق 

  وذهب ابـ سقريـ، ومحقد بـ طبدالرمحـ إىل تخصقصف بققم الـحر، وطزاه

ل بف: وٕكف مجؿع طؾقف، وما سقاه ابـ حزم لداود الظاه ري: ٕنَّ هذا الققم ُسؿِّ

 بـ زيد يف أهؾ إمصار. بـ جبقر، وجابر مختؾػ فقف. وقال بذلؽ سعقد

  وذهب سؾقؿان بـ يسار، وأبق سؾؿة بـ طبدالرمحـ إىل جقازه إىل آخر ذي

إضحك إلك هَلل الؿحرم لؿـ »قال:  الحجة، وقآ: بؾغـا أنَّ رسقل اهلل 

، وأخذ بذلؽ ابـ حزم: ٕكف فعؾ خقر مل يحدد وقتف: «أراد أن يستلين بذلؽ

فقؽقن آخر ذي الحجة: ٕكف مجؿع طىل طدم الجقاز بعده.
(1)

 

 سهِ ايصبض ي٬ٟٝ؟ ص:6ط َػأي١

  مذهب الجؿفقر جقاز ذلؽ: ٕكف مل يلت دلقٌؾ يف مـع ذلؽ، وإفضؾ

 طـدهؿ الذبح بالـفار.

 اطة مـ الحـابؾة.وكصَّ الشافعقة طىل الؽراهة، وكذا مج 

  ،وهقوذهب بعض الحـابؾة إىل الجقاز بدون كراهة، وهق ققل ابـ حزم 

 .، ورجحف ابـ طثقؿقـ انصحْح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرح الؿؿتع (982 )الؿحىل (8/391 )الؿجؿقع (13/386- )الؿغـلاكظر:  (1)

(7/498 )فتاوى الؾجـة (11/411.) 
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   وذهب مالؽ إىل طدم جقاز التضحقة لقًَل، وهق رواية طـ أمحد، وإصح

طـف الؼقل إول.
(1)

 

 إشا شٖب ٚقت ا٭ضش١ٝ؟ ص:7ط َػأي١

 العؾؿاء طىل ذبحفا بعد  أما إن كاكت إُضحقة واجبة كالؿـذورة، فجؿفقر

 فقات الققت.

 .وقال أبق حـقػة: ٓ ُتؼَضك، بؾ تػقت وتسؼط 

(: والصقاب يف 7/514) الشرح الؿؿتعيف   ابً عجيننياإلماو  قال

هذه الؿسللة أكف إذا فات الققت: فنْن كان تلخقره طـ طؿٍد: فننَّ الؼضاء ٓ يـػعف، 

، وأما إذا « لقس طؾقف أمركا؛ ففق ردمـ طؿؾ طؿًَل »: ملسو هيلع هللا ىلصوٓ يممر بف: لؼقل الـبل 

كان طـ كسقاٍن، أو جفٍؾ، أو اكػؾتت البفقؿة، وكان يرجق وجقدها قبؾ فقات 

الذبح حتك ذهب طؾقف الققت، ثؿ وجد البفقؿة: فػل هذه الحالة يذبحفا: ٕكف 

رها طـ الققت لعذر: فقؽقن ذلؽ كؿا يف ققل الـبل  مـ كام طـ صَلةٍ، أو »: ملسو هيلع هللا ىلصأخَّ

 ه.ا«ؽلفؾقصؾفا إذا ذكرها، ٓ كػارة هلا إٓ ذ كسقفا؛

  ا إن كاكت إُضحقة تطقًطا، فؿذهب أمحد، والشافعل أهنا تسؼط، وإن وأمَّ

ق لحؿفا: ُأِجر طىل الصدقة ٓ طىل إضحقة.  ذبحفا: جاز لف ذلؽ، وإن فرَّ

  :وقال أبق حـقػة: لقس لف ذبحفا، بؾ يسؾؿفا لؾػؼراء بدون ذبح: فنن ذبحفا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرح الؿؿتع (13/387 )الؿغـل (8/391 )الؿجؿقع (982 )الؿحىلاكظر:  (1)

(7/512.) 
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 أرش ما كؼصفا الذبح: ٕنَّ الذبح قد سؼط بػقات وقتف. فعؾقف 

.، ًانشافؼًِدـأحيرىة  ًانصحْح
(1)

 

 ايتهبري َع ايتػ١ُٝ. ص:8ط َػأي١

يف  كؿا يف حديث أكس  «باسؿ الل، والل أكبر»قال:  ثبت أنَّ الـبل 

الباب، وٓ خَلف يف استحباب التؽبقر مع التسؿقة، قالف ابـ قدامة، وٓ خَلف 

لتسؿقة ُمْجِزئة بدون التؽبقر.أيًضا أنَّ ا
(2)

 

 قٍٛ املطٚشٞ: ايًِٗ َٓو ٚيو، تكبٌ َين. ص:9ط َػأي١

  مشروٌع طـد الحـابؾة، والشافعقة: لحديث طائشة  ،الذي يف الباب

طـد  (، وأبل هريرة، أو طائشة 2795) ســ أبل داودولحديث جابر يف 

شقاهد، ، وهق حديث حسـ بال«الؾفؿ مـؽ ولؽ»(، وفقفؿا: 9/281البقفؼل )

 وهق ققل الجؿفقر.

  وذهب أبق حـقػة إىل كراهة ذلؽ، وُكِؼؾ طـ ابـ سقريـ، ومالؽ، قال أبق

 حـقػة: فقف ذكر اسٍؿ لغقر اهلل.

.ًانصحْح انقٌل األًل
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشرح  (4/81- )اْلكصاف (8/391 )الؿجؿقع (13/387-388 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (7/513-514.)الؿؿتع

(2) الؿغـل (13/391.) 

 . (7/493)ؿتعالشرح الؿ (8/412 )الؿجؿقع (13/391 )الؿغـلاكظر:  (3)
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 نٝؿ١ٝ ساٍ ايب١ُٝٗ عٓس شحبٗا؟ ص:11ط َػأي١

استحبَّ أهؾ العؾؿ أن تذبح الشاة، والبؼرة مضجعة، وأن ُتـحر اْلبؾ قائؿًة 

الذي يف الباب، ولحديث ابـ طؿر  القسرى: لحديث طائشة  معؼقلة يدها

  يفالصحقحقـ ملسو هيلع هللا ىلصسـة أبل الؼاسؿ  -يعـل اْلبؾ-: ابعثفا قائؿة مؼقدة.
(1)

 

 ٌٖ تتعري ا٭ضش١ٝ؟ ص:11ط َػأي١

 .ذهب مجفقر العؾؿاء إىل أهنا تتعقـ، وهق ققل أصحاب الؿذاهب إربعة 

 واختؾػقا فقؿا تتعقـ بف.

  أهنا تتعقـ بالـقة مع شرائفا لْلضحقة: فذهب مالؽ، وأبق حـقػة إىل

 .«إكَم إطَمل بالـقات»لحديث: 

  ،وذهب أمحد، والشافعل إىل أهنا تتعقـ بالؼقل )هذه أضحقة( كالققػ

 والـذر.

، واختار الؼقل إول شقخ اْلسَلم، واختار الثاين اْلمام ابـ طثقؿقـ 

فَل يعتؼ، أو اشترى بقتًا لقققػف بدلقؾ أكف لق اشترى طبًدا لقعتؼف يف كػارة أو غقرها: 

 طىل الػؼراء والؿساكقـ، أو صؾبة العؾؿ، أو ما أشبف ذلؽ.

  وذهب ابـ حزم  إىل أنَّ إضحقة ٓ تتعقـ إٓ بذبحفا، أو كحرها بـقة

 التضحقة: لعدم وجقد دلقؾ يقجب الؼقل بقجقهبا بالتعققـ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1321(، ومسؾؿ برقؿ )1713أخرجف البخاري برقؿ ) (1)
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اه.، بالسقؾ الجراريف  ومال إىل هذا الؼقل الشقكاين    ؾ اختاره وققَّ

(: لقس يف مصقر إضحقة 719)ص السقؾ الجراريف   قال الشوكاىي

أضحقة بؿجرد الشراء بالـقة، وٓ يف ثبقت هذه إحؽام التل ذكرها الؿصـػ مـ 

دلقؾ تؼقم بف حجة، ويجب الؿصقر  -إىل آخر ما ذكره مـ ذلؽ-أكف ٓ يـتػع هبا 

 هإلقف، والعؿؾ بف.ا

، واهلل أطؾؿ: إٓ أن يؽقن َقَصَد الـذر هبا طـد ققلف: ٌل أقسبًىرا انق :ُ قهت

ققل مالؽ، وأبل حـقػة وشقخ اْلسَلم  أنَّ  ظيس يل)هذه أضحقة(: فتتعقـ، ثؿ 

، وأن إضحقة تتعقـ بالػعؾ، كؿا تتعقـ بالؼقل، وقد قال اهلل تعاىل طـ أقسب

، واهلل أطؾؿ.﴾ھ ھ ے ے ۓ﴿الفدي: 
(1)

 

 .ؾا٥س٠ اشب٬ف ايػابل ص:12ط َػأي١

  ،طىل الؼقل بقجقهبا بالتعققـ، وتعقـفا: فَل يجقز لف أن يلكؾفا يف غقر أضحقة

وٓ أن يبقعفا، وٓ أن يجز صقففا، وٓ أن يبقع ولدها، ولبـفا، وٓ يشرب مـ 

لبـفا إٓ ما زاد طـ حاجة ولدها، وأهنا إذا تعقبت بعد أن تعقـت فؾف أن يذبحفا 

 م، وخالػ أبق حـقػة يف الؿسللة إخقرة.معقبة، وقد قال الجؿفقر هبذه إحؽا

  وطىل الؼقل بعدم تعقـفا بالؼقل، أو الػعؾ: فَل يؾزمف شلء مـ هذه

إحؽام.
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.719)ص السقؾ الجرار (981 )الؿحىل (13/377 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (8/414.)الؿجؿقع (981 )الؿحىل (13/373 ،383 ،384 )الؿغـلاكظر:  (2)
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اختؾػ الجؿفقر فقؿا إذا أراد بقعفا لقشتري خقًرا مـفا، فلجازه ططاء،  

م ومجاهد، وأبق حـقػة، وبعض الحـابؾة، ومـع أكثرهؿ مـ ذلؽ، ومال إلقف اْلما

 ابـ طثقؿقـ.

وأما إذا أبدلفا بخقر مـفا: فقجقز طـد أكثرهؿ، وهق ققل ططاء، ومجاهد، 

وطؽرمة، ومالؽ، وأمحد، وأبل حـقػة، ومـع مـ ذلؽ الشافعل، وأبق يقسػ، 

 وبعض الحـابؾة.

ح ابـ طثقؿقـ الجقاز، واستدل لف بحديث الذي كذر أن يصظ يف بقت  ورجَّ

(1) «-يف الؿسجد الحرام- هفـا صؾِّ »: الؿؼدس، فؼال لف الـبل 
.

(2)
 

وقال الجؿفقر: إذا أتؾػ الرجؾ إضحقة بعد تعقـفا بتػريط أو تعدي: 

وجب طؾقف إبدالفا، وإن تؾػت طؾقف بدون تعدي: مل يضؿـ.
(3)

 

 وهـاك أحؽام أخرى متػرطة طىل هذه الؿسللة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1378رقؿ ) البؾقغسقليت تخريجف يف  (1)

  (7/519-.)الشرح الؿؿتع (13/383-384 )ؿغـلالاكظر:  (2)

(3) الؿغـل (13/374.) 
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ـِ َطاِزٍب  (7116) ـِ البََراِء ْب   َقاَل: َقاَم فِقـَا َرُسقُل  َوَط

ِ
َٓ » :َفَؼاَل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َأْربٌَع 

َحاَيا ـُ َتُجقُز فِل الضَّ ـُ َمَرُضَفا َوالَعْرَجاُء الَبقِّ ـُ َطَقُرَها، َوالَؿرِيَضُة الَبقِّ : الَعْقَراُء الَبقِّ

ـِْؼلِس َضْؾُعَفا، َوالؽَ  َٓ ُت َحُف التِّْرمِِذيُّ . َرَواُه أَ «قَرُة الَّتِل  ـُ  ،ْحَؿُد َوإَْرَبَعُة، َوَصحَّ َواْب

ِحبَّاَن.
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلدي 

 ايعٝٛب ا٭ضبع١ املصنٛض٠ يف اسبسٜح. ص:1ط َػأي١

َْرَبَعُة  (13/369-371 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة ْٕ ا اْلُعقُقُب ا أَمَّ

ـَ َأهْ  َُوُل، َفََل َكْعَؾُؿ َبقْ ْٕ ْجَزاءَ ا  .ِؾ اْلِعْؾِؿ ِخََلًفا فِل َأكََّفا َتْؿـَُع اْْلِ

 ثؿ استدل بحديث البراء.

ـِ َطَقُرَها قال: َكََّفا َقْد  :َوَمْعـَك اْلَعْقَراِء اْلبَقِّ
ِ
تِل َقْد اْكَخَسَػْت َطقْـَُفا، َوَذَهبَْت: ٕ الَّ

ـُ ُطْضٌق ُمْستََطاٌب   :اَن َطَؾك َطقْـَِفا َبقَاٌض َوَلْؿ َتْذَهْب َفنِْن كَ  :َذَهبَْت َطقْـَُفا، َواْلَعقْ

َٓ َيـُْؼُص َذلَِؽ َلْحَؿَفا. ، َو ـٍ َنَّ َطَقَرَها َلقَْس بِبَقِّ
ِ
َواْلَعْجَػاُء  َجاَزْت التَّْضِحقَُة بَِفا: ٕ

َٓ ُتـِْؼلـالْ  تِل  َٓ ُمخَّ َلَفا فِل ِطَظامَِفا: لُِفَزالَِفا :َؿْفُزوَلُة الَّ تِل  ا اْلَعْرَجاُء وَ ، ِهَل الَّ َأمَّ

تِل بَِفا َطَرٌج َفاِحٌش  ـُ َطَرُجَفا: َفِفَل الَّ ا الْ . اْلبَقِّ َٓ ُيْرَجك ُبْرُؤَها: ـَوأَمَّ تِل  َؿِريَضُة الَّ

ـْ َزَوالِفِ 
تِل بَِفا َمَرٌض َقْد َيئَِس مِ افِِعقَُّة، َوالَؼاِضل َأُبق َيْعَؾك َفِفَل الَّ . َوَذَهَب الشَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، والترمذي 215-7/214(، والـسائل )2812(، وأبقداود )4/289. أخرجف أمحد )صشٝض (1)

(، وإسـاده صحقح، وقد صححف 5922-5919(، وابـ حبان )3144(، وابـ ماجف )1497)

 ٓ يؼدح فقف.البخاري وأمحد وغقرمها، وقد ُأِطؾَّ بؿا 
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َوَهَذا َتْؼقِقٌد لِْؾُؿْطَؾِؼ، َوَتْخِصقٌص ، َؿِريَضِة اْلَجْرَباءُ ـُْؿَراَد بِالـَأنَّ الْ ك اْلَحـْبَظ إِلَ  

 .اكتفك باختصار.لِْؾُعُؿقِم بََِل َدلِقؾٍ 

 ايتطش١ٝ بأعطب ايكطٕ؟ ص:2ط َػأي١

 هق الذي ذهب كصػ قركف، أو أكثر. ا٭عطب:

 فذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل أكف يؿـع اْلجزاء، وهق ققل الـخعل، وأبل 

 بـ الحسـ، وأمحد. يقسػ، ومحؿد

أن  ملسو هيلع هللا ىلص( وغقره: هنك رسقل اهلل 1/83طـد أمحد ) واستدلقا بحديث طظ 

ك بلطضب الؼرن، وإذن. ويف إسـاده: جري بـ كؾب السدوسل، وفقف  يضحَّ

ضعػ.
(1)

 

  وذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل أكف يجزئ التضحقة بف: لحديث البراء، فؼد ذكر

العقب: وٕنَّ هذا العقب ٓ يمثر يف إضحقة، وهق  أربعة طققب، ومل يذكر هذا

بـ الؿسقب، والحسـ، وأبل حـقػة، والشافعل، ومالؽ إذا كان ٓ  ققل سعقد

، واهلل أطؾؿ.اإلجصاءهق  ًانصحْح يدمل.
(2)

 

 ايتطش١ٝ بايعُٝا٤. ص:3ط َػأي١

َنَّ الـَّفْ  (13/371 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة
ِ
َٓ ُتْجِزُئ اْلَعْؿقَاُء: ٕ َل َو

ـْ اْلَعْقَراِء َتـْبِقٌف َطَؾك اْلَعْؿقَاءِ  َنَّ اْلَعَؿك َيْؿـَُع َمْشقََفا َمَع  ،َط
ِ
ًا: ٕ ـْ َطَؿاَها َبقِـّ َوإِْن َلْؿ َيُؽ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1149.)اْلرواءاكظر:  (1)

  (8/414.)الؿجؿقع (13/371 )الؿغـلاكظر:  (2)
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 ه.اَوُمَشاَرَكتََفا فِل اْلَعَؾِػ  اْلَغـَِؿ، 

وطىل هذا طامة العؾؿاء، بؾ ادَّطك الـقوي اْلمجاَع طؾقف.
(1)

 

 ايتطش١ٝ سيكٛٛع١ ا٭شٕ. ص:4ط َػأي١

  مذهب الشافعقة طدم اْلجزاء، وهق ققل مالؽ، وداود الظاهري: لحديث

أمركا أن كستشرف »الؿتؼدم، وحديث طظ الذي سقليت يف الؽتاب:  طظ 

 .«العقـ وإذن...

 .وقال أمحد: إن قطع أكثر مـ الـصػ: مل تجزئ. لحديث طظ الؿتؼدم 

 .وقال أبق حـقػة: إن قطع أكثر مـ ثؾثفا: مل تجزئ 

 ل أبق يقسػ، ومحؿد: إن بؼل أكثر مـ كصػ أذهنا: أجزأت.وقا 

  وذهب بعض الحـابؾة إىل جقاز التضحقة بؿؼطقطة إذن مطؾًؼا، ذكره ابـ

بف الؿرداوي، واختاره الشقخ ابـ طثقؿقـ:  الػروعمػؾح يف  ، وصقَّ ًٓ احتؿا

 لعدم صحة الحديث القارد يف ذلؽ.

مع بقان حؽؿف إن  ديث طظ ، وسقليت تخريج حانصٌابهق  ًىرا انقٌل

شاء اهلل.
(2)

 

ْؿعاء، وهل صغقرة إذن  تيبُٔ: اء، وهل التل ٓ قرن لفا، والصَّ تجقز الجؿَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الؿجؿقع (8/414.) 

 الشرح الؿؿتع (4/72 )اْلكصاف (13/371 )الؿغـل (8/414 )الؿجؿقعاكظر:  (2)

(7/471.) 
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طـد أكثر أهؾ العؾؿ، ومـع مـ الجؿاء بعض الحـابؾة، مـفؿ: ابـ حامد. وكذلؽ  

لق ُخؾِؼت بَل أذن: جازت كالجؿاء، قال بذلؽ مجاطة مـ الحـابؾة، ومـع مـ ذلؽ 

لشافعقة.ا
(1)

 

 املكاب١ً، ٚاملسابط٠، ٚاشبطقا٤، ٚايؿطقا٤. ص:5ط َػأي١

م أذهنا فؾؼة، وتدلت يف مؼابؾ إذن، ومل  املقاَبلة: هل التل قطع مـ ُمَؼدَّ

 تـػصؾ.

 هل التل قطع مـ ممخر أذهنا فؾؼة، وتدلت مـف، ومل تـػصؾ. املداَبسة:

 هل التل يف أذهنا ثؼب مستدير. اخلسقاء:

 ٕذن.هل مشؼققة ا الػسقاء:

ويستحب أن تؽقن إضحقة خالقة مـ هذه العققب، ولؽـفا ٓ تؿـع 

 اْلجزاء.

َنَّ اْشتَِراَط :  قال ابً قدامة
ِ
َٓ َكْعَؾُؿ فِقِف ِخََلًفا: َوٕ ْجَزاُء بَِفا،  َيْحُصُؾ اْْلِ

ـْ َذلَِؽ َيُشؼُّ 
ََلَمِة مِ َٓ َيَؽاُد ُيق :السَّ ـْ َهَذا ُكؾِّفِ إْذ 

 ه.اَجُد َسالٌِؿ مِ

وأيًضا فَل يقجد دلقؾ صحقح طىل اشتراط خؾق إضحقة مـ ذلؽ،  :ُ قهت

الراجح وقػف كؿا سقليت إن شاء اهلل، واشترصف ابـ حزم. وحديث طظ 
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (4/73-74.)فاْلكصا (8/411 ،412 )الؿجؿقع (13/372 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (974.)الؿحىل (8/411-413 )الؿجؿقع (13/372-373 )الؿغـلاكظر:  (2)
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 َكٛٛع١ ا٭ي١ٝ. ص:6ط َػأي١ 

  ذهب مالؽ، والشافعل، وأمحد إىل طدم اْلجزاء، إٓ أنَّ الؿشفقر يف مذهب

 أمحد أهنا ٓ تجزئ إذا قطعت الـصػ فلكثر.

 ذهب أبق حـقػة إىل أكف إن بؼل مـفا الثؾث: أجزأت، ويف رواية طـف: إن بؼل و

 أكثرها.

  وذهب داود الظاهري إىل الجقاز، ومال إلقف الشقكاين: لعدم وجقد دلقؾ

واستدل أهؾ الؼقل إول بلهنا معقبة أكثر مـ العقراء،  يدل طىل طدم اْلجزاء.

ح ذلؽ اْلمام ابـ طثقؿقـ، وبلنَّ إلقة طضق مستطاب أكثر مـ العقـ،  ورجَّ

 واْلمام ابـ باز رمحة اهلل طؾقفؿا.

، واهلل أطؾؿ.اإلجصاءهق  يل ًانرُ ّظيس ُ :قال أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل نو
(1)

 

الؿخؾققة بَل ألقة، أو ذكب يجقز طىل إصح طـد الشافعقة، وهق  تيبُٔ:

.اختقار اْلمام ابـ باز 
(2)

 

 ايبرتا٤. ص:7ط َػأي١

 قال ابً قدامة  يف الؿغـل (13/372 َوُتْجزُئ :) َٓ تِل  اْلَبْتَراُء، َوِهَل الَّ

ـْ َلْؿ َيَر َبْلًسا ، َذَكَب َلَفا، َسَقاٌء َكاَن ِخْؾَؼًة َأْو َمْؼُطقًطا ـُ ُطَؿَر َومِؿَّ َوَسِعقُد  ،بِاْلَبْتَراِء اْب

ـُ الُؿَسقِِّب ا ـُ  ،ْب ـُ ُجَبْقرٍ  ،َواْلَحَس َـَّخِعلُّ  ،َوَسِعقُد ْب ْقُث َأْن ، َواْلَحَؽؿُ  ،َوال َوَكِرَه الؾَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرح الؿؿتع (4/73 )اْلكصاف (8/414 )الؿجؿقع (13/371 )الؿغـلاكظر:  (1)

(7/472 ،)فتاوى الؾجـة (11/413.) 

  (11/413.)فتاوى الؾجـة (8/411 )الؿجؿقعاكظر:  (2)
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ك بِاْلَبْتَراِء َما َفْقَق اْلَؼَصَبِة.   هاُيَضحَّ

ُِٛد٤ٛ. ص:8ط َػأي١ َُ ٞٗ ٚاٞي  اشٜبٔص

:  (13/371 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة َنَّ الـَّبِلَّ َوُيْجِزُئ اْلَخِصلُّ
ِ
ٕ

ـِ  ملسو هيلع هللا ىلص ـِ َمْقُجقَءْي ك بَِؽبَْشقْ َضحَّ
(1)

، َوَما ُقطَِعْت ُخْصقَتَاُه أَْو َواْلَقَجُل َرضُّ اْلخُ  ، ـِ ْصقَتَقْ

تَا َنَّ اْلِخَصاَء َذَهاُب ُطْضٍق َغقِْر ُمْستََطاٍب  :َشؾَّ
ِ
َكَُّف فِل َمْعـَاُه: َوٕ

ِ
َفُفَق َكالَؿْقُجقِء: ٕ

. ـُ : َما َزاَد فِل َلْحِؿِف َوَش  َيطِقُب الؾَّْحُؿ بَِذَهابِِف، َوَيْؽُثُر َوَيْسَؿ ْعبِلُّ ْحِؿِف أَْكثَُر َقاَل الشَّ

ا َذَهَب مِـُْف. ـُ  مِؿَّ ْعبِلُّ  ،َوَطَطاءٌ  ،َوبَِفَذا َقاَل اْلَحَس  ،َوَمالٌِؽ  ،َوالـََّخِعلُّ  ،َوالشَّ

افِِعلُّ  ْأِي  ،َوالشَّ َٓ َكْعَؾُؿ فِقِف ُمَخالًِػا.، َوَأُبق َثْقٍر، َوَأْصَحاُب الرَّ  هاَو

 اييت غكٛت بعض أغٓاْٗا. ص:9ط َػأي١

 وهق ترجقح إجصاؤىاًانصحْح لحـابؾة، والشافعقة، يف إجزائفا خَلٌف طـد ا ،

شقخ اْلسَلم.
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 9/273(، والبقفؼل )6/136(، )6/8أخرجف أمحد ) دون ققلف: )مقجقءيـ(: .ضصشٝ (1)

(، ومدار صرقف طىل طبد اهلل 1792(، وأبق يعىل )1146(، وطبد بـ محقد )9/268(، )9/287)

بـ محؿد بـ طؼقؾ، وقد اضطرب فقف، فتارة يجعؾف مـ مسـد أبل رافع، وتارة مـ مسـد أبل ا

وقد حؽؿ طؾقف بآضطراب، أبق زرطة وأبق  ة، وتارة مـ مسـد جابر.هريرة، وتارة مـ مسـد طائش

  (7/19-21( ،)15/141-142.)العؾؾ(، والدارقطـل يف 2/39-41) العؾؾحاتؿ يف 

(، 9/273(، ومـ صريؼف البقفؼل )2795ولؾحديث طـ جابر صريؼ أخرى: أخرجف أبق داود )

طـ أبل طقاش، طـ جابر بف. وإسـاده مـ صريؼ محؿد بـ إسحاق، طـ يزيد بـ أبل حبقب، 

ضعقػ: ّٕن أبا طقاش، هق الؿعافري الؿصري، مجفقل الحال، ومحؿد بـ إسحاق مدلس، ومل 

 يصرح بالتحديث.

 ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل »(، مـ حديث أكس بـ مالؽ: 1966(، ومسؾؿ )5565وقد أخرجف البخاري )

 . واهلل أطؾؿ «ءيـمقجق»: فالحديث صحقح بدون ققلف: «ضحك بؽبشقـ أمؾحقـ أقركقـ

  (4/74.)اْلكصاف (8/412 )الؿجؿقعاكظر:  (2)
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ـْ َجابٍِر  (7121)   َوَط

ِ
َّٓ ُمِسـَّةً »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل َّٓ إْن َٓ َتْذبَُحقا إ ، إ

ْلنِ  ـَ الضَّ َر َطَؾْقُؽْؿ َفَتْذبَُحقا َجَذَطًة ِم . َرَواُه ُمْسؾٌِؿ.«َتَعسَّ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلدي 

 ْٛع اسبٝٛإ ايصٟ َٜطٖش٢ ب٘. ص:1ط َػأي١

  :ڎ ڌ ڌ  ڍ ڍ ﴿ٓ يجزئ يف إضاحل إٓ هبقؿة إكعام: لؼقلف تعاىل 

، وهل: اْلبؾ، والبؼر، والغـؿ، يدخؾ فقف [34الحج:] ﴾ژ ڈ ڈ ڎ

البخايتمجقع أكقاع اْلبؾ مـ 
(2)

قع أكقاع البؼر مـ الجقامقس، ، والعراب، ومج

والدرباكقةوالعراب، 
(3)

، ومجقع أكقاع الغـؿ مـ الضلن، والؿعز وأكقاطفا، وٓ 

يجزئ غقر إكعام مـ بؼر القحش، ومحقره، والضبا وغقرها. هذا مذهب 

الجؿفقر، وهق ققل مالؽ، والشافعل، وأمحد وغقرهؿ. وقالقا: قد بقَـّ اهلل 

ؾفا يف سق  رة إكعام.إكعام، وفصَّ

وقال الجؿفقر: ٓ يجزئ غقر هبقؿة إكعام، وٓ يجزئ الؿتقلد مـ اْلكسل، 

 والقحشل.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1963أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)

ٌب، َوِهَل اِْلبؾ الُخراساكِقَّة،  ل: َدِخقؾ فِل اْلَعَربِقَِّة، َأطجؿوالُبْختِقَّةُ  الُبْخُت : لسان العربيف  (2) ُمَعرَّ

ـِ طربقٍة وفالٍِج  ـْ َبْق
،  . وفقف:ُتـَْتُج مِ ـَ الُبْختلِّ والَعَربلِّ والَػالُِج: اْلَبِعقُر ُذو السـاَمقـ، َوُهَق الَِّذي َبْق

َل بَِذلَِؽ َٕن َسـَاَمُف كِصػان، َواْلَجْؿُع الَػقالُِج.  ُسؿِّ

. ويف ولفا أسـؿة ،وجؾقدها ،الدرباكقة ترق أضَلففا :قال ابـ فارس: تحرير ألػاظ التـبقفيف  (3)

ألػاظ الشافعل الزاهر يف غريب :محالالتل تـؼؾ طؾقفا إ لوه ،الدرباكقف أجـاس البؼر: ومـ. 
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  .وقال الحسـ بـ صالح: بؼرة القحش تجزئ طـ سبعة، والظبل طـ واحد 

 .وقال الحـػقة: ولد البؼر اْلكسقة يجزئ، وإن كان أبقه وحشقًّا 

  :ومـ راح »لحديث: وقال ابـ حزم: يجزئ كؾ حققان، وصقر يمكؾ لحؿف

ب دجاجة مثؾ الؿفجر كؿثؾ الذي »، وحديث: «ْم الساطة الرابعة؛ فؽلكَم قرَّ

 .«هيدي بدكة...

، واهلل أطؾؿ.انقٌل األًلهق  ًانصحْح
(1)

 

 َا ٖٛ ا٭ؾطٌ يف ا٭ضش١ٝ؟ ص:2ط َػأي١

  ،مذهب أمحد، والشافعل، وأبل حـقػة أنَّ إفضؾ البدكة، ثؿ البؼرة، ثؿ الشاة

مـ راح ْم الساطة إولك؛ فؽلكَم »شرك يف بؼرة: لحديث: ثؿ شرك يف بدكة، ثؿ 

 ، وققاًسا طىل الفدي.«قرب بدكة...

  وذهب مالؽ إىل أفضؾقة الغـؿ طىل اْلبؾ والبؼر: ٕنَّ الـبل  ك ضحَّ

 بؽبشقـ، وٓ يػعؾ إٓ إفضؾ.

 .وقال ابـ حزم: إفضؾ ما صاب لحؿف، وكثر وغَل ثؿـف 

ويجزئ الذكر وإكثك باْلمجاع. ،هلل أطؾؿ، واانصٌابهق  ًانقٌل األًل
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أضقاء البقان (977 )الؿحىل (8/393-394 )الؿجؿقع (13/368 )الؿغـلاكظر:  (1)

(5/635 )تػسقر ابـ كثقر. 

  (8/395 ،397.)الؿجؿقع (977 )الؿحىل (13/366 )الؿغـلاكظر:  (2)
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 أغٓإ ا٭ضاسٞ اجملع١٥. ص:3ط َػأي١ 

مة طىل أكف ٓ يجزئ وأمجعت إ (8/394 :)الؿجؿقعيف   قال اليووي

وأكف يجزئ هذه  ،ٓ الجذعإوٓ مـ الضلن  ،لـِ ٓ الثَّ إ ،والؿعز ،والبؼر ،بؾمـ اْل

ٓ  :طـ الزهري أكف قالٓ ما حؽاه العبدري ومجاطة مـ أصحابـا إالؿذكقرات 

 ،والبؼر ،بؾوزاطل أكف يجزئ الجذع مـ اْلوطـ إ .يجزئ الجذع مـ الضلن

طـ ابـ طؿر البقانوحؽك صاحب  ،والضلن ،والؿعز
(1)

وطـ ططاء  ،كالزهري 

مجاع طىل أكف يجزئ الجذع وكؼؾ الؼاضل طقاض اْل ،هؽذا كؼؾ همٓء ،وزاطلكإ

 .ؿعزوأكف ٓ يجزئ جذع ال ،مـ الضلن

 يفا وزاطل حديث البراء بـ طازب السابؼ قريبً دلقؾـا طىل إ قال:

الصحقحقـ. 

جتزئؽ، وٓ »يعـل حديث: إن طـدي طـاًقا هل أحب إيل مـ شايت لحؿ. قال: 

، ويف رواية: إن طـدي جذطة مـ الؿعز...«جتزئ أحًدا بعدك
(2)

 

ا أططاه غـؿً  ملسو هيلع هللا ىلصبحديث طؼبة بـ طامر أن الـبل  -يعـل إوزاطل- واحتج لف

 «أكت هبا حِّ َض » :فؼال ،ملسو هيلع هللا ىلصفذكره لؾـبل  ،طتقد لفبؼ ،يؼسؿفا طىل صحابتف ضحايا

رواه البخاري ومسؾؿ
(3)

العتقد مـ أوٓد  :قال أبق طبقد وغقره مـ أهؾ الؾغة ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( طـ كافع، طـف، قال يف الضحايا والُبْدن: الثـل فؿا 1/381) الؿقصنلػظ أثر ابـ طؿر كؿا يف إكؿا  (1)

 فققف. وهذا لقس بصريح فقؿا كسب إلقف.

  (1961.)مسؾؿ(، و5556) البخارياكظر:  (2)

  (1965.)مسؾؿ(، و5547) البخارياكظر:  (3)
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 :قال البقفؼل .وهق ما بؾغ سـة :قال الجقهري وغقره ي.وقق لالؿعز وهق مارط 

 ،وقد رويـا ذلؽ مـ رواية الؾقث بـ سعد :قال .كاكت هذه رخصة لعؼبة بـ طامر

ا أقسؿفا غـؿً  ملسو هيلع هللا ىلصأططاين رسقل اهلل  :طؼبة قال سـاده الصحقح طـنثؿ ذكره ب

حد فقفا هبا أكت وٓ رخصة ٕ حِّ َض » :فؼال ،فبؼل طتقد مـفا ،ضحايا بقـ أصحابل

قال البقفؼل «بعدك
(1)

ا كان هذا رخصة لف كؿ :وإذا كاكت هذه الزيادة محػقضة :

 . وهذا التلويؾ الذي ذكره البقفؼل متعقـ.قاركبل بردة بـ رخص ٕ

ضاهر حديث جابر الؿذكقر يف الؽتاب أن  :ن ققؾ(: وإ8/395)  قال

 :هذا مؿا يجب تلويؾف :قؾـا .ٓ إذا طجز طـ الؿسـةإالجذطة مـ الضلن ٓ تجزئ 

جذع الضلن  هنؿ كؾفؿ جقزوانف :مجؿعة طىل خَلف ضاهره كؿا سبؼ ةَ مَّ ن إُ ٕ

 ،سقاء قدر طىل مسـة أم ٓ ،والزهرى أكف ٓ يجزئ ،ٓ ما سبؼ طـ ابـ طؿرإ

مستحب لؽؿ أن ) :ويؽقن تؼديره ،كؿؾوإ ،فضؾفقحؿؾ هذا الحديث طىل إ

 ه.اواهلل أطؾؿ (،نلفان طجزتؿ فجذطة ض :ٓ مسـةإٓ تذبحقا 

ل داود ويميد التلويؾ الؿذكقر حديث مجاشع بـ مسعقد طـد أب :ُ قهت

إن الجذع »قال:  ( بنسـاد صحقح، أنَّ الـبل 3141) ماجف(، وابـ 2799)

، وهق محؿقل طىل الضلن كؿا جاء يف بعض الروايات طـد «يقْم ما يقْم مـف الثَّـل

.«إن الجذع مـ الضلن...»(، وغقره بؾػظ: 9/271البقفؼل )
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/271.)الســ الؽبرىاكظر:  (1)

  (975.)الؿحىل (9/271-271 )ســ البقفؼل (13/367-368 )الؿغـل: واكظر (2)
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 َع٢ٓ ازبصع١، ٚاملػ١ٓ. ص:4ط َػأي١ 

 ل التل سؼطت ثـاياها، وصؾعت لفا أخرى.ويؼال لفا: الثـقة. ه :ةاملضيَّ

 هق ما َقِقَي مـ الحققان ما مل يصر ثـقًّا. واجلذعة:

ما استؽؿؾ مخس سـقات، ودخؾ يف السادسة، والجذع مـف  :فالجين مً اإلبل

 ما استؽؿؾ أربع سـقات ودخؾ يف الخامسة.

ا ما استؽؿؾ سـتقـ ودخؾ يف الثالثة، والجذطة مـفا م :والجين مً البكز

 استؽؿؾ سـة ودخؾ يف الثاكقة.

طـد ققؾ: ما تؿت لف سـة، ودخؾ يف الثاكقة، وهق إشفر  :والجين مً املاعش

 وبعض أهؾ الؾغة، وطؾقف فالجذطة مـف ستة أشفر. الحـابؾة، وققل بعض الشافعقة

وققؾ: الثـل مـ الؿاطز ما تؿت لف سـتان، والجذع سـة، وهق إشفر طـد 

 غة، ورجحف ابـ حزم.الشافعقة، وأهؾ الؾ

 والثـل مـ الضلن والجذع كالثـل مـ الؿاطز وَجَذِطف.

ومـفؿ مـ قال: جذع الضلن سبعة أشفر. ومـفؿ مـ قال: إن كان مـ شابتقـ 

 فسبعة أشفر، وإن كان مـ هرمقـ فثؿاكقة أشفر.

ققؾ لبعض أهؾ البادية: كقػ تعرفقن الضلن إذا أجذع؟ قالقا: ٓ تزال 

ىل ضفره ما دام َحَؿًَل، فنذا كامت الصقفة طىل ضفره: فؼد أجذع.الصقفة قائؿة ط
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (975.)الؿحىل (5/384 ،397 ،416 )الؿجؿقع (13/368-369 )الؿغـلاكظر:  (1)
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ـْ َطؾِلٍّ  (7127)   :َقاَل  َوَط
ِ
ـَ  ملسو هيلع هللا ىلصَأَمَرَكا َرُسقُل اهلل َوإُُذَن،  َأْن َكْستَْشِرَف الَعقْ

 َٓ َل بَِعْقَراَء، َو َٓ ُكَضحِّ َٓ َخرْ  َو َٓ ُمَداَبَرةٍ، َو َٓ َثْرَماءَ مَ ُمَؼاَبَؾٍة َو أَْخَرَجُف َأْحَؿُد . اَء، َو

َحُف التِّْرمِِذيُّ  ـُ ِحبَّانَ  ،َوإَْرَبَعُة، َوَصحَّ َوالَحاكُِؿ. ،َواْب
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلدي 

لحديث رقؿ تؼدم ذكر طدد مـ الؿسائؾ الؿتعؾؼة هبذا الحديث يف دراسة ا

(1349.) 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، والترمذي 2814(، وأبقداود )851( )619. أخرجف أمحد )ضعٝـ َطؾّٛعا، ٚايطادض ٚقؿ٘ (1)

(، والحاكؿ 5921(، وابـ حبان )3142اجف )(، وابـ م7/217(، والـسائل )1498)

(، ولقس طـد ابـ حبان ققلف )وٓ كضحل... ( إىل آخره. ولقس طـدهؿ )ثرماء( بؾ 4/224)

)شرقاء(. والحديث الراجح وقػف طىل طظ يف غقر صريؼ ابـ حبان. رجح ذلؽ الدارقطـل كؿا يف 

العؾؾ (381 والبخاري يف ،)التاريخ (4/231 .)ابـ حبان ففل مختصرة طىل  وأما صريؼ

(، والـسائل 3143ققلف: )أمركا أن كستشرف العقـ وإذن(. وقد أخرجفا كذلؽ ابـ ماجف )

(، ويف إسـادهؿ حجقة بـ طدي وفقف ضعػ، ومـ هذه الطريؼ أخرجف الحاكؿ 7/217)

(1/468 .) 
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ـِ َأبِل َصالٍِب  (7125) ـْ َطؾِلِّ ْب   َوَط

ِ
: َأْن َأُققَم َطَؾك ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َأَمَركِل َرُسقُل اهلل

َؿ ُلُحقَمَفا َوُجُؾقَدَها َوِجََلَلَفا َطَؾك الَؿَس ُبْدكِفِ  َٓ ُأْططَِل فِل ِجَزاَرتَِفا ، َوَأْن ُأَقسِّ ـِ َو اكِق

ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.. َشقْئًا مِـَْفا
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلدي 

 سهِ إعٛا٤ ازبعاض َٔ ا٭ضش١ٝ َكابٌ ازبعاض٠. ص:1ط َػأي١

  ذهب الجؿفقر إىل تحريؿ ذلؽ لفذا الحديث، وهق ققل أصحاب الؿذاهب

 إربعة.

 ص يف ذلؽ الحسـ، وطبداهلل  بـ طبقد بـ طؿقر، فؾعؾفؿ مل يبؾغفؿ ورخَّ

قر.الحديث الؿذك
(2)

 

 سهِ بٝع ؾ٤ٞ َٓٗا؟ ص:2ط َػأي١

  ذهب الجؿفقر إىل طدم جقاز ذلؽ: ٕكف قد حرم جعؾفا إجارة فؽذلؽ

 البقع: وٕهنا أضحقة هلل فَل يجقز بقع شلء مـفا، وهق مذهب أمحد، والشافعل.

  يبقع الجؾد، وذهب الحسـ، والـخعل، وإوزاطل إىل أكف يرخص لف أن

 ويشتري لف شقئًا يـتػع بف يف بقتف.

 .وقال أبق حـقػة: يبقع ما شاء مـفا، ولؽـ يتصدق بثؿـفا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ىل الؿساكقـ(. (. ولقس طـد البخاري ققلف )ط349( )1317(، ومسؾؿ )1717أخرجف البخاري ) (1)

  (986.)الؿحىل (13/381 )الؿغـلاكظر:  (2)
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.انقٌل األًلهق  ًانصحْح 
(1)

 

 ا٭نٌ َٔ ا٭ضش١ٝ ٚايتصسم؟ ص:3ط َػأي١

 ہ ہ ﴿استحبَّ أهؾ العؾؿ لؾؿضحل أن يلكؾ مـ أضحقتف: لؼقلف تعاىل: 

 ۈ ۈ ۆ ۆ ﴿، وققلف تعاىل: [28الحج:] ﴾ھ ہ  ہ

 .[36الحج:] ﴾ٴۇ

وُكِؼؾ طـ بعض أهؾ العؾؿ الؼقل بقجقب إكؾ مـفا: لظاهر أية، وهق ققل 

 ، واهلل أطؾؿ.ذنك نالستحثابأن  ًاألقسبابـ حزم، 

 واستحب أهؾ العؾؿ أن يتصدق مـفا.

 وهؾ يجقز لف أكؾفا كؾفا دون أن يتصدق بشلء؟

 ق بشلء: لظاهر أجاز ذلؽ الشافعقة، وأوجب الحـابؾة، وابـ حزم أن يتصد

أية، وطزاه الـقوي لجؿفقر الشافعقة.
(2)

 

استحب كثقر مـ الحـابؾة، وبعض الشافعقة أن يجعؾفا أثَلًثا، ثؾثًا  

وُكؼؾ ذلؽ طـ ابـ مسعقدلْلكؾ، وثؾثًا لؾصدقة، وثؾثًا لؾفدية، 
(3)

. وذهب بعض 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/421.)الؿجؿقع (986 )الؿحىل (13/382 )الؿغـلاكظر:  (1)

 (4/97 ،98 )اْلكصاف (13/381 )الؿغـل (8/419 )الؿجؿقع (985 )الؿحىلاكظر:  (2)

الؿجؿقع (8/414-416.) 

(، 3/554(، وابـ أبل شقبة )111) كتاب الؿـاسؽيف أخرجف ابـ أبل طروبة  .صشٝض (3)

إبراهقؿ، طـ (، مـ صريؼ 5/241) الؽبرى(، والبقفؼل يف 9/342) الؽبقروالطبراين يف 

 . طـ ابـ مسعقد بف. وهذا إسـاد صحقح ،طؾؼؿة
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كؾ، وآخر الحـابؾة، وهق ققل لؾشافعل إىل استحباب جعؾفا كصػقـ: كصًػا لْل 

لؾصدقة: لميتقـ السابؼتقـ، واختاره ابـ طثقؿقـ. واختار الحـػقة أن يتصدق 

 بلكثر مؿا يلكؾ.

هؾ والعقال أطظؿ لقس يف ذلؽ تحديد، ويف كؾٍّ خقر، والـػؼة طىل إ :ُ قهت

مـ أجر الصدقة.
(1)

 

 ٌٖ ٜأنٌ َٔ ا٭ضش١ٝ املٓصٚض٠؟ ص:4ط َػأي١

 ٕ :نَّ الـذر بإضحقة مذهب أمحد، ومالؽ وغقرمها جقاز إكؾ مـفا

محؿقل طىل ما طفد مـفا، والؿعفقد مـ إضحقة الشرطقة ذبحفا وإكؾ مـفا، 

 والـذر ٓ يغقر مـ صػة الؿـذور إٓ اْليجاب.

  وقال الشافعل، وإوزاطل، وداود: ٓ يمكؾ مـفا: ٕهنا صارت واجبة، ففل

 كالؽػارة، وجزاء الصقد.

ة وجزاء الصقد: فنهنا بدل وكػارة، فَل ، وأما الؽػارًانصحْح انقٌل األًل

يصح أن يلكؾ مـفا.
(2)

 

 ا٫زخاض َٔ سبّٛ ا٭ضاسٞ ؾٛم ث٬خ. ص:5ط َػأي١

كان مـفقًّا طـ ذلؽ ثؿ كسخ ذلؽ، وإحاديث يف ذلؽ كثقرة متقاترة، مـفا: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/522-523.)الشرح الؿؿتع (13/371 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (8/418.)الؿجؿقعاكظر:  (2)
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كـت هنقتؽؿ طـ »قال:  (، أنَّ الـبل 1977) صحقح مسؾؿحديث بريدة يف  

، وجاء طـ غقره مـ الصحابة «قا ما بدا لؽؿلحقم إضاحل فقق ثَلث؛ فلمسؽ

، وطىل جقاز ذلؽ طامة أهؾ العؾؿ.«كؾقا، وادَّخروا، وتصدققا»بؾػظ: 
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/418.)الؿجؿقع (13/381 )الؿغـلاكظر:  (1)
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(7121)  

ِ
ـِ َطبِْداهلل ـْ َجابِِر ْب   :َقاَل  َوَط

ِ
َطاَم الُحَدْيبِقَِة  ملسو هيلع هللا ىلصَكَحْرَكا َمَع َرُسقِل اهلل

ـْ َسبَْعةٍ البََدكَ  ـْ َسبَْعٍة َوالبََؼَرَة َط َرَواُه ُمْسؾٌِؿ.. َة َط
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلدي 

ٌٗ َا جيع٨ َٔ ا٭ضاسٞ. ص:1ط َػأي١  أق

  ،ذهب أكثر أهؾ العؾؿ إىل أنَّ أقؾ ما يجزئ مـ إضاحل شاة، أو ُسبع بدكة

 أو سبع بؼرة.

أبل أيقب إكصاري وبحديث ، واستدلقا طىل ذلؽ بحديث جابر الؿتؼدم

قال: كان الرجؾ يف  -وهق صحقح-( 1515(، والترمذي )3147طـد ابـ ماجف )

ل بالشاة طـف وطـ أهؾ بقتف، فقلكؾقن، ويطعؿق طفد الـبل  ن، ثؿ يضحِّ

(، قال: 3148وبحديث أبل سريحة طـد ابـ ماجف ) الـاس فصار كؿا ترى. تباهك

لسـة، كان أهؾ البقت يضحقن بالشاة، محؾـل أهظ طىل الجػاء بعد ما طؾؿت مـ ا

طظ :وهذا الؼقل كؼؾ طـ والشاتقـ، وأن يبخؾـا جقراكـا.
(2)

.، وابـ طؿر
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1318أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)

(، بنسـاد صحقح، وفقف أكف أفتك يف البؼرة، 4/178أخرجف الطحاوي يف شرح الؿعاين ) .صشٝض (2)

حدثـا ففد، قال: ثـا أبق كعقؿ، قال: ثـا إسرائقؾ، طـ طقسك بـ ( 4/175طـ سبعة. وأخرج أيًضا )

وهذا  «والبؼرة طـ سبعة ،البدكة طـ سبعة»قآ:  ،، طـ طامر، طـ طظ، وطبد اهلل أبل طزة

  إسـاد حسـ، وطامر هق الشعبل. وروايتف طـ طظ متصؾة، وطـ ابـ مسعقد مرسؾة.

( قال: ورويـا مـ صريؼ طبقد اهلل بـ طؿر، طـ 984( مسللة: )7/381) الؿحىلابـ حزم يف ذكره  (3)

. وهذا : البدكة طـ واحد، والبؼرة طـ واحد، والشاة طـ واحد، ٓ أطؾؿ شركاكافع، طـ ابـ طؿر

 إسـاد صحقح، ومل يذكر ابـ حزم اْلسـاد إىل طبقد اهلل.



 252  ؾتض ايع٬ّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
مسعقد وابـ

(1)
، وابـ طباس

(2)
، وطائشة، وأكس

(3)
  ،وهق ققل ططاء ،

وصاوس، والحسـ، وسامل، والثقري، وإوزاطل، والشافعل، وأمحد، وأبل ثقر، 

 وأصحاب الرأي.

  سعقد بـ الؿسقب، وإسحاق إىل أنَّ البعقر يجزئ طـ طشرة.وذهب 

(، وغقره قال: كـا مع 1/275طـد أمحد ) واستدلقا بحديث ابـ طباس 

يف سػر، فحضرت إضحك، فاشتركـا بالبعقر طـ طشرة، والبؼر  رسقل اهلل 

طـ سبعة. وهق مـ صريؼ: الػضؾ بـ مقسك، طـ الحسقـ بـ واقد، طـ ِطؾباء بـ 

 طـ طؽرمة، طـ ابـ طباس بف. أمحر،

بـ  (: تػرد بف الحسقـ بـ واقد طـ طؾباء5/235-236)  قال البيَكي

 هأمحر، وحديث جابر أصح.ا

 أنَّ الـبل  الصحقحقـواستدلقا طىل ذلؽ بحديث رافع بـ خديج يف 

طدل طشًرا مـ الغـؿ ببعقر.
(4)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، وهق مـ صريؼ الشعبل طـف، ومل يدركف.تؼدم تخريجف ضؿـ تخريج أثر طظ  .ضعٝـ (1)

شرح (، و6221) رح الؿعاينش(، والطحاوي يف 179) جامعفأخرجف ابـ وهب يف  .ضعٝـ (2)

قال:  ( مـ صريؼ ططاء الخراساين، طـ ابـ طباس 5/169(، والبقفؼل )2596) الؿشؽؾ

. «اذبح سبعًا مـ الغـؿ»فؼال: إين كذرت بدكة، فؾؿ أجدها. فؼال الـبل:  ملسو هيلع هللا ىلصجاء رجؾ إىل الـبل 

 .وهذا إسـاٌد ضعقػ: ٕكف مـؼطع: فعطاء الخراساين، مل يدرك ابـ طباس 

  (2594)شرح الؿشؽؾ(، ويف 4/175) شرح الؿعاينأخرجف مرفقًطا الطحاوي يف  .صشٝض (3)

أمحد بـ داود قال: حدثـا هدبة بـ خالد قال: سؿعت أبان بـ يزيد، يحدث طـ قتادة، طـ  حدثـا

 ، وهذا إسـاد صحقح، رجالف ثؼات.»إن الجزور طـ سبعة«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأكس، طـ الـبل 

 (.1968(، ومسؾؿ )3175)أخرجف البخاري  (4)
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  قع إضاحل، وهق وذهب مالؽ إىل أكف ٓ يشترك بالدم أكثر مـ واحد يف مج

 ققل محؿد بـ سقريـ، ومحاد، والحؽؿ، وصحَّ طـ ابـ طؿر، وققؾ: رجع طـف.

  وذهب ابـ حزم إىل جقاز آشتراك حتك بالشاة، ويشترك هبا الجؿاطة: ٕكف

خقر، وٓ دلقؾ طـده طىل التحديد.فعؾ 
(1)

 

يجقز طـد الجؿفقر أن يشرك الرجؾ أهؾ بقتف يف أضحقتف: لحديث  تيبُٔ:

ل أيقب، وأبل سريحة الؿتؼدمقـ، وكره ذلؽ أبق حـقػة، والثقري: ٕنَّ الشاة ٓ أب

 تجزئ طـ أكثر مـ واحد.

، وآشتراك يف الؿؾؽ لقس كآشتراك يف الثقاب، ًانصحْح قٌل اجلًيٌز

فآشتراك يف الثقاب جائز طـد الجؿفقر: لحديث طائشة الؿتؼدم يف أول الباب، 

ح ذلؽ ثقؿقـ، واهلل أطؾؿ.اْلمام ابـ ط ورجَّ
(2)

 

 إٕ نإ بعض املؿرتنري ٜطٜس ايًشِ، ؾٌٗ دبع٨ عٔ ايباقري؟ ص:2ط َػأي١

 .مذهب أمحد، والشافعل صحة أضحقة الباققـ، ولؽؾ إكسان ما كقى 

 .وذهب أبق حـقػة إىل أكف ٓ يجقز آشتراك إٓ لؾؿتؼربقـ فؼط 

 .وذهب مالؽ كؿا تؼدم إىل طدم جقاز التشريؽ 

 مطؾًؼا كؿا تؼدم. وذهب ابـ حزم إىل جقازه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (984.)الؿحىل (8/398 )الؿجؿقع (13/363 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (7/462.)الشرح الؿؿتع (8/397 )الؿجؿقع (13/365 )الؿغـلاكظر:  (2)
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.، ًانشافؼًِدـأحًانصحْح قٌل  
(1)

 

 يٛ ضش٢ عٔ غريٙ بػري إشْ٘؟ ص:3ط َػأي١

  أما التضحقة طـ الؿقت فلجازها الحـػقة، والؿالؽقة، والحـابؾة، وأكثر

، ورفعف، أخرجف أمحد الشافعقة: ققاًسا طىل الصدقة، وٕنَّ ذلؽ ورد طـ طظ 

( مـ 9/288والبقفؼل ) (،1521(، والترمذي )2811(، أبق داود )3/356)

رأيت طؾقاً  قال: ،طـ حـشٍ  ،طـ الحؽؿ ،طـ أبل الحْسـاء ،شريٍؽ صريؼ 

ل بؽبشقـ، فؼؾت: ما هذا؟ فؼال: ل  ملسو هيلع هللا ىلصإن رسقل اهلل  ُيضحِّ أوصاين أن ُأضحِّ

وهذا إسـاد ضعقػ: لضعػ شريؽ، وجفالة أبل  طـف: فلكا أُضحل طـف.

 الحسـاء، وضعػ حـش بـ الؿعتؿر الصـعاين.

(: والتضحقة طـ 121)ص آختقاراتكؿا يف   ل شيخ اإلصالووقا

 .هالؿقت أفضؾ مـ الصدقة بثؿـفا.ا

إضحقة طـ  (11/414 :)ويف فتاوى الؾجـة الدائؿة برئاسة ابـ باز 

ضحك طؿـ مل يضح مـ أمة محؿد، وهذا يشؿؾ  ملسو هيلع هللا ىلصالؿقت مشروطة: ٕن الـبل 

طقد إضحك، فؾؿا  ملسو هيلع هللا ىلصسقل اهلل صؾقت مع ر إحقاء وإمقات، فعـ جابر قال:

باسؿ الل والل أكبر، الؾفؿ هذا طـل، وطؿـ مل »اكصرف أيت بؽبش فذبحف، فؼال: 

وأيضا ضحك أمقر الؿممـقـ طظ  الترمذي.ورواه أمحد وأبق داود  «يضح مـ أمتل

، والؼائؾ بلكف ٓ يضحك طـ الؿقت لقس -فذكر الحديث السابؼ– بـ أبك صالبا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (984.)الؿحىل (8/398 )الؿجؿقع (13/392 )الؿغـلاكظر:  (1)
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 .ذلؽ: فرأيف مرجقح ٓ طؿؾ طؾقف طـده دلقؾ يؿـع 

 .وذهب بعض الشافعقة إىل طدم الجقاز إٓ أن يقصل هبا الؿقت 

(: ولقست إضحقة سـة لْلمقات: 7/521)  ابً عجيننياإلماو  قال

طـ أحد مؿـ مات لف، ٓ طـ زوجتف خديجة، وهل مـ  ملسو هيلع هللا ىلصولذلؽ مل يضحِّ الـبلُّ 

ف محزة وهق  مـ أحب أطؿامف إلقف، وٓ طـ أحد أحب الـساء إلقف، وٓ طـ طؿِّ

أوٓده الذيـ كاكقا يف حقاتف، وأوٓده بضعة مـف، وإكؿا ضحك طـف وطـ أهؾ بقتف، 

ومـ أراد أن يدخؾ إمقات يف العؿقم: فنن ققلف قد يؽقن وجقًفا، ولؽـ تؽقن 

. ًٓ  إضحقة طـ إمقات هـا تبًعا ٓ استؼَل

ك طـ ا قال: : لعدم ورود ولفذا ٓ ُيشرع أن ُيَضحَّ ًٓ ْلكسان الؿقت استؼَل

 ه.املسو هيلع هللا ىلصذلؽ طـ الـبل 

: ٕهنا طبادة يرىة اجلًيٌزذلؽ طىل  يشسًػْحيف هذه الؿسللة هق  ًانصحْح

 مالقة، والعبادات الؿالقة يشرع فقفا الـقابة، وتشرع طـ الؿقت.

 ،ا لذلؽ جاز بآتػاق، أو وقػ وقػً إذا أوصك الؿقت بالتضحقة طـف تيبُٔ:

وجب طىل القارث إكػاذ ذلؽ.، واجبة بالـذر إن كاكتو
(1)

 

- (8/416الؿجؿقعيف  وأما التضحقة طـ الحل، فؼد قال الـقوي 

(: قال أصحابـا: وإذا ضحك طـ غقره بغقر إذكف: فنْن كاكت الشاة معقـة 417

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5/116.)الؿقسقطة الؽقيتقة (8/416 )عالؿجؿق (7/521 )الشرح الؿؿتعاكظر:  (1)
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ك طـف، وإٓ فَل، كذلؽ قالف صاحب   وآخرون،  العدةبالـذر: وقعت طـ الؿَضحَّ

إبراهقؿ الؿروروذي أهنا تؼع طـ الؿضحل، قال هق وصاحب وأصؾؼ الشقخ 

العدة  وآخرون: ولق ذبح طـ كػسف، واشترط غقره يف ثقاهبا: جاز. قالقا: وطؾقف

 ه.ا-يعـل الذي يف أول الباب-ُيحؿؾ الحديث الؿشفقر طـ طائشة 

 ايصبض بٓؿػ٘، ٚايتٛنٌٝ. ص:4ط َػأي١

ل أن يذبح بـػسف: ٕنَّ ا ذبحفا بـػسف.  لـبل استحبَّ أهؾ العؾؿ لؾؿَضحِّ

ؾ مسؾًؿا: جاز بَل خَلف.  قالقا: فنن وكَّ

  ،ؾ ذِمقًّا، فؿـع مـ ذلؽ الحسـ، وابـ سقريـ، ومالؽ واختؾػقا إن وكَّ

وأمحد: ٕنَّ الذمل وإن صحت ذبقحتف: ففق لقس مـ أهؾ الؼربة: فَل تصح مـف 

 إضحقة والفدي: ٕهنا قربة.

 ـ الؿـذر، وطزاه الـقوي لؾجؿفقر وذهب الشافعل، وأمحد، وأبق ثقر، واب

 إىل صحة ذلؽ كؿا يصح ذبحف، وكرهقا تقكقؾ الذمل.

ؾ، وإكؿا انقٌل أقسبوهذا  ب بإضحقة هق صاحبفا الؿقكِّ : ٕنَّ الؿتَؼرِّ

د ذابح، وذبحف صحقح، واهلل أطؾؿ.الذمل مجر
(1)

 

 ٌٖ جيب ع٢ً ايٛنٌٝ إٔ ٜصنط عٓس شحب٘ عُٔ ا٭ضش١ٝ؟ ص:5ط َػأي١

، وإن ذكر ذلؽ جاز: لؿا تؼدم، وكرهف أبق حـقػة، لقس بقاجب بَل خَلف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (13/389.)الؿغـل (8/417 )الؿجؿقعاكظر:  (1)
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وقد تؼدمت الؿسللة.

(1)
 

 ٌٖ يًعبس إٔ ٜطشٞ؟ ص:6ط َػأي١

لف سقده، ولقس لف ذلؽ بدون إذكف.لؾعبد أن يضحَل إذا أذن 
(2)

 

 ايتطش١ٝ عٔ ايٝتِٝ َٔ َاي٘. ص:7ط َػأي١

  أجاز ذلؽ مالؽ، وأمحد، وأبق حـقػة: ٕنَّ يف ذلؽ مقاساة لف، وٓ يـؽسر

 س يلكؾقن الؾحؿ وهؿ ٓ يلكؾقن.قؾبف إذا رأى الـا

  ومـع مـ ذلؽ الشافعل، وأمحد يف رواية: ٕكف تصرف يف الؿال بدون

 .[152إكعام:]﴾ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿مصؾحة، قال تعاىل: 

ك طـفؿ إن كاكت العادة جرت بذلؽ، ولق  ح اْلمام ابـ طثقؿقـ أكف ُيضحَّ ورجَّ

ك طـفؿ.مل يضح طـفؿ اكؽسرت قؾقهبؿ، وإن كاكقا طىل غ قر ذلؽ: فَل ُيَضحَّ
(3)

 

 أُٜٗا أؾطٌ: ايتطش١ٝ، أّ ايصسق١ بجُٓٗا؟ ص:8ط َػأي١

(: فؽان الذبح يف مقضعف 65)ص تحػة الؿقدوديف   قال ابً الكيه

أفضؾ مـ الصدقة بثؿـف، ولق زاد كالفدايا، وإضاحل: فننَّ كػس الذبح وإراقة 

 ﴾ڑ ژ ژ﴿الدم مؼصقد: فنكف طبادة مؼروكة بالصَلة كؿا قال تعاىل: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (13/391.)الؿغـلاكظر:  (1)

  (13/392.)الؿغـلاكظر:  (2)

  (7/527.)الشرح الؿؿتع (13/378 )الؿغـلاكظر:  (3)
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: [162إكعام:] ﴾ۈ ۆ  ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ﴿، وقال: [2الؽقثر:]

ولفذا لق تصدق طـ دم الؿتعة، والِؼران بلضعاف أضعاف الؼقؿة مل يؼؿ مؼامف، 

 هوكذلؽ إضحقة، واهلل أطؾؿ.ا

 ، وهق ققل أمحد، وربقعة، وأبل الزكاد وغقرهؿ.انصحْحهق  ًىرا انقٌل

 ،وأبق ثقر. وذهب إىل تػضقؾ الصدقة الشعبل 

ح اْلمام ابـ طثقؿقـ الؼقل إول. ورجَّ
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/521.)الشرح الؿؿتع (13/361 )الؿغـلاكظر:  (1)



 259  َباُب ايَعٔكٜٝك١ٔ

 
 َباُب اهَعٔقيَقٔة

ـِ َطبَّاٍس  (7121) ـِ اْب ـِ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ  َط ـِ الَحَس ـِ َكبًْشا  َطؼَّ َط َوالُحَسقْ

ـُ ُخ  َكبًْشا. َرَواهُ  َحُف اْب َح َأُبقَداُود َوَصحَّ ـْ َرجَّ
، َلؽِ  َوَطبُْدالَحؼِّ

ـُ الَجاُرودِ َزْيَؿَة َواْب

َأُبقَحاتٍِؿ إْرَساَلُف.
(1)

 

ـْ َحِديِث َأَكٍس َكْحَقُه. (7122)
ـُ ِحبَّاَن مِ َوَأْخَرَج اْب

(2)
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( مـ صريؼ 911(، وابـ الجارود )2841. أخرجف أبقداود )يػريٙ بسٕٚ ذبسٜس ايعسز سػٔ (1)

(: رواه وهقب وابـ طؾقة 1631طبدالقارث طـ أيقب طـ طؽرمة طـ ابـ طباس بف. قال أبقحاتؿ )

 مرسؾ، وهذا مرسؾ أصح.  طـ أيقب طـ طؽرمة طـ الـبل 

اد بـ زيد وغقرهؿ طـ أيقب مل يجاوزوا (: ورواه الثقري وابـ طققـة ومح911قال ابـ الجارود )

 بف طؽرمة.

(، مـ صريؼ قتادة طـ طؽرمة طـ 166-7/165 ُ: فالراجح الؿرسؾ. وقد رواه الـسائل )قهت

( مـ كػس القجف، بدون ققلف 2568ابـ طباس بف. وقال: كبشقـ كبشقـ. وقد رواه الطبراين )

 )كبشقـ كبشقـ(. 

يف تعؾقؾف لطريؼ أخرى: إكؿا هق قتادة ( 1633)ل أبقحاتؿ والراجح يف رواية قتادة اْلرسال. قا

 همرسؾ. ا طـ طؽرمة قال: طؼَّ رسقل اهلل 

  ُ: فالصقاب يف الحديث اْلرسال. قهت

(، 7/164(، والـسائل )5/355بدون ذكر العدد. أخرجف أمحد ) ّلُ غاٍد مً حدٓث بسٓدة

 بنسـاد حسـ بؾػظ )طؼ طـ الحسـ والحسقـ(. 

(، مـ صريؼ جرير بـ حازم طـ 5319. أخرجف ابـ حبان )صٛاب ؾٝ٘ عٔ عهط١َ َطغ٬َعٌ، ٚاي (2)

طـ حسـ وحسقـ بؽبشقـ. وأخرجف البزار كؿا  قتادة طـ أكس بـ مالؽ قال: طؼَّ رسقل اهلل 

 ( وقال: ٓ كعؾؿ أحًدا تابع جريًرا طؾقف. 1235) كشػ إستاريف 

  =وهق ضعقػ فقف، وقد أكؽر طؾقف هذا الحديث كؿا يف  ُ: جرير بـ حازم روى طـ قتادة مـاكقر قهت
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ـْ َطائَِشَة  (7123)   َوَط

ِ
ـِ الُغََلِم َشاَتانِ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهلل  َأَمَرُهْؿ: َأْن ُيَعؼَّ َط

ـِ الَجاِرَيِة َشاةٌ  َحُف.. ُمَؽافِئَتَاِن، َوَط َرَواُه التِّْرمِِذيُّ َوَصحَّ
(1)

 

ـْ ُأمِّ ُكْرٍز الَؽْعبِقَّ  (7124) ِة َكْحَقُه.َوَأْخَرَج َأْحَؿُد َوإَْرَبَعُة َط
(2)

 

ـْ َسُؿَرَة  (7125)  أَنَّ رَ  َوَط
ِ
ـٌ بَِعِؼقَؼتِفِ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصُسقَل اهلل ، ُكؾُّ ُغََلٍم ُمْرَتَف

ك ـُْف َيْقَم َسابِِعِف َوُيْحَؾُؼ َوُيَسؿَّ .«ُتْذبَُح َط َحُف التِّْرمِِذيُّ . َرَواُه َأْحَؿُد َوإَْرَبَعُة َوَصحَّ
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= الؽامؾ  وقال أبقحاتؿ كؿا يف (، 2/551)ٓبـ طديالعؾؾ (1633 :) أخطل جرير يف هذا

 مرسؾ.  الحديث إكؿا هق: قتادة طـ طؽرمة قال: طؼ رسقل اهلل 

ن بـ خثقؿ طـ (، مـ صريؼ طبداهلل بـ طثؿا1513. أخرجف الترمذي )ايطادض ٚقؿ٘ ع٢ً عا٥ؿ١ (1)

وإسـاده ضاهره الحسـ، لؽـ طبداهلل يقسػ ابـ ماهؽ طـ حػصة بـت طبدالرمحـ طـ طائشة بف. 

ابـ طثؿان صدوق لف أوهام، وقد خالػف ابـ جريج وهق ثؼة فرواه طـ يقسػ بف مقققًفا طىل 

 (. 4/328)طائشة، أخرجف طبدالرزاق 

ـ صريؼ طبدالؿؾؽ بـ أبل سؾقؿان م(، 1133)وإسحاق (، 8/176)وقد أخرج ابـ أبل شقبة 

طـ ططاء طـ طائشة قالت: السـة طـ الغَلم شاتان مؽافئتان، وطـ الجارية شاة. وإسـاده حسـ 

 ولف حؽؿ الرفع. 

(، 7/165(، والـسائل )2834وأبقداود )(، 6/422)( 6/381. أخرجف أمحد )صشٝض يػريٙ (2)

ف محؿد بـ سباع بـ ثابت وهق مجفقل، (، ولف إسـاد فق3162(، وابـ ماجف )1516والترمذي )

وإسـاد فقف حبقبة بـ مقسرة مجفقلة، وإسـاد ثالث فقف سباع بـ ثابت رجح الحافظ صحبتف، فعؾقف 

يؽقن إسـاده صحقًحا، وبعضفؿ يجعؾف مـ التابعقـ فقؽقن مجفقل الحال. ويف أساكقد الحديث 

 تحؼقؼ الؿسـدواكظر: اختَلف كثقر، وأرجق أن يؽقن حسـًا بالطرق التل ذكرهتا. 

(45/113-119 .) 

(، بنسـاد حسـ، وآخر طـ 6/456أخرجف أمحد ) :ّلُ غاٍد مً حدٓث أمساء بيت ٓصٓد

 (، وإسـاده حسـ، فالحديث صحقح بشقاهده. 183-2/182بـ طؿرو، أخرجف أمحد ) طبداهلل

(، 1522ترمذي )(، وال7/166(، والـسائل )2838(، وأبقداود )8، 5/7. أخرجف أمحد )صشٝض (3)

(، وإسـاده صحقح، وهق مـ صريؼ الحسـ طـ سؿرة، وقد سؿع مـف هذا 3165وابـ ماجف )

 (. 5472برقؿ ) صحقح البخاريالحديث كؿا كص طىل ذلؽ بـػسف كؿا يف 
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 حادي ستفادة من األاملسائل واألحكام امل

 ًعِى اهعقيقة:
، وهق  العقٔقة: قت بذلؽ مـ الَعؼِّ هل الذبقحة التل ُتذبح طـ الؿقلقد، ُسؿِّ

 الؼطع: فننَّ الذبقحة ُيؼطع حؾؼقمفا، والَؿِريء، والقدجان.

سؿقت بذلؽ: ٕنَّ شعر الؿقلقد يحؾؼ معفا، فسؿقت باسؿ ما كان  وقيل:

معف، أو سببف.
(1)

 

 سهِ ايعكٝك١. ص:1ط َػأي١

 .ذهب مجفقر العؾؿاء وطامتفؿ إىل استحباب العؼقؼة 

واستدلقا طىل ذلؽ بلحاديث الباب، واستدلقا طىل طدم القجقب بحديث 

(: 2842(، وأبل داود )2/182بـ شعقب، طـ أبقف، طـ جده طـد أمحد ) طؿرو

، «فعـ الغَلم شاتان، وطـ الجارية شاة مـ ولد لف مقلقد فلحب أن يـسؽ طـف»

 سـ.وهق حديث ح

  وذهب الحـػقة إىل كراهتفا: لؼقلف  :أحب »حقـ سئؾ طـ العؼقؼة ٓ

 .«العؼقق

وُأجقب طـفؿ بلنَّ يف الحديث كػسف )كلكف كره آسؿ( ثؿ قالقا لف: إكؿا كسللؽ 

مـ ولد لف ولد؛ فلحب أن يـسؽ طـف فؾقػعؾ، طـ »طـ أحدكا يقلد لف. فؼال: 

 .«. .. الغَلم شاتان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.-47)ص تحػة الؿقدود (13/393 )الؿغـل (8/428 )الؿجؿقعاكظر:  (1)
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  بـ  لظاهري إىل وجقب العؼقؼة: لحديث سؿرةوذهب الحسـ، وداود ا

 جـدب، وهق ققٌل لبعض الحـابؾة.

مع الغَلم » (5472 :)البخاريواحتجقا أيًضا بحديث سؾؿان بـ طامر يف 

 .«طؼقؼتف، فلهريؼقا طـف دًما، وأمقطقا طـف إذى

: لؿا تؼدم.انصٌابهق  ًقٌل اجلًيٌز
(1)

 

ُٜهطٙ ايتػ١ُٝ بايعكٝك١؟ ص:2ط َػأي١  ٌٖ 

ٓ أحب »مـ إحاديث ذكر )العؼقؼة(، ويف الحديث الؿتؼدم:  جاء يف طدد

 .«العؼقق

(: والتحؼقؼ يف الؿقضعقـ كراهة 54) تحػة الؿقدوديف   قال ابً الكيه

هجر آسؿ الؿشروع مـ )العشاء، والـسقؽة( وآستبدال بف اسؿ )العؼقؼة، 

، وأصؾؼ أخر والعتؿة( فلما إذا كان الؿستعؿؾ هق آسؿ الشرطل، ومل يفجر

 هأحقاًكا: فَل بلس بذلؽ، وطىل هذا تتػؼ إحاديث، وباهلل التقفقؼ.ا

٘ٔ»: َع٢ٓ قٛي٘  ص:3ط َػأي١ ْٔ ٔبَعٔكٜٝكٔت َٗ  .«َُِطَت

 قال ابً الكيه   يفتحػة الؿقدود معـك  يفوقد اختؾػ (: 74-72)ص

 .هق محبقس مرهتـ طـ الشػاطة لقالديف :فؼالت صائػة ،هذا الحبس وآرهتان

فنن شػاطة القلد يف  :وفقف كظر ٓ يخػك ،مام أمحدوتبعف طؾقف اْل ،ال ططاءكؿا ق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.-54( )ص-35)ص تحػة الؿقدود (8/447 )ؿقعالؿج (13/393- )الؿغـلاكظر:  (1)
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وكذا سائر  ،ا لف لقس لؾشػاطة فقفوكقكف والدً  ،القالد لقست بلوىل مـ العؽس 

 .رحاموإ ،الؼرابات

ذكر إدلة يف أنَّ الشػاطة ٓ تؽقن إٓ لؿـ أذن اهلل لف، ورضل طـف، وطـ  ثؿ

 الؿشػقع لف.

ـ أيـ يؼال إن القلد يشػع لقالده فنذا مل يعؼ طـف حبس طـ فؿ ثه قال:

 الشػاطة لف وٓ يؼال لؿـ مل يشػع لغقره إكف مرهتـ وٓ يف الؾػظ ما يدل طىل ذلؽ

وقد جعؾ اهلل سبحاكف الـسقؽة طـ القلد سببا لػؽ رهاكف مـ الشقطان  ثه قال:

اكت العؼقؼة فداء الذي يعؾؼ بف مـ حقـ خروجف إىل الدكقا وصعـ يف خاصرتف فؽ

وتخؾقصا لف مـ حبس الشقطان لف وسجـف يف أسره ومـعف لف مـ سعقف يف مصالح 

 ه.اآخرتف التل إلقفا معاده

 وهذا الؼقل الذي اختاره ابـ الؼقؿ ققٌل قريب، واختاره اْلمام ابـ طثقؿقـ.

(: الؿعـك أكف محبقس طـ 7/535) الشرح الؿؿتعكؿا يف   قال

 هاح، وكذلؽ طـ الحؿاية مـ الشقطان.اآكطَلق وآكشر

فقؽقن مثؾ تسؿقة الرجؾ طـد الجؿاع، ومل يؼؾ أحٌد بقجقهبا: فؽذلؽ  :ُ قهت

هفـا، وقد ققؾ: إن الؿؼصقد بالحديث التشبقف بالرهـ: لقدل طىل القجقب. 

وضاهره غقر مؼصقد.
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .كقؾ إوصار، و سبؾ السَلمواكظر:  (1)
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 ايعسز ايصٟ ٜصبض يف ايعكٝك١. ص:4ط َػأي١

 م شاتان مؽافئتان، وطـ الجارية شاة. أكثر أهؾ العؾؿ طىل أكف ُيذبح طـ الغَل

وهذا ققل ابـ طباس، وطائشة
(1)

، وأمحد، والشافعل، وإسحاق، وأبل ثقر 

 وغقرهؿ.

واستدلقا طىل ذلؽ بحديث أم كرز الؽعبقة الؿذكقر يف الباب مع الشقاهد التل 

 ذكركاها.

 .وذهب مالؽ، وأبق جعػر الصادق إىل أكف يذبح طـفؿا شاة، الذكر  وإكثك 

الذي يف أول الباب، وهق حديث معؾ  استدلقا بحديث ابـ طباس و

بنسـاد  باْلرسال، واختؾػ فقف يف ذكر العدد، وثبت هذا الؼقل طـ ابـ طؿر 

 ، وهق ققل الؼاسؿ، وطروة، والزهري.الؿقصنِ و الؿصـََّػقـصحقح كؿا يف 

 سؽا بؼقلف وكؼؾ طـ الحسـ، وقتادة إىل أكف ٓ يعؼ طـ الجارية، ولعؾفؿا تؿ

 :«والغَلم اسؿ لؾذكر دون إكثك.«كؾ غَلم مرهتـ بعؼقؼتف ، 

، وأثر ابـ طؿر يدل طىل اْلجزاء بقاحدة، ويميده قٌل اجلًيٌزهق  ًانصحْح

( بنسـاد 2843حديث سؾؿان بـ طامر الؿتؼدم، وحديث بريدة طـد أبل داود )

شاًة، ولطخ رأسف بدمفا، حسـ، قال: كـا يف الجاهؾقة إذا ُولَِد ٕحدكا غَلم ذبح 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، تؼدم تخريجف ضؿـ حديثفا الؿرفقع يف الباب، وأثر ابـ طباس صشٝض أثر طائشة  (1)

( مـ وجٍف آخر 4/329( بنسـاد صحقح، وأخرجف طبدالرزاق )8/51أخرجف ابـ أبل شقبة )

 بنسـاد حسـ.



 265  َباُب ايَعٔكٜٝك١ٔ

 فؾؿا جاء اْلسَلم كـا كذبح شاة، وكحؾؼ رأسف، وكؾطخف بزطػران. 

 ﴾ھ ہ ہ ہ﴿وإفضؾ شاتان لؿـ قدر، ومـ مل يؼدر فعىل استطاطتف 

، واهلل أطؾؿ.«إذا أمرتؽؿ بلمر؛ فلتقا مـف ما استطعتؿ»: ، وقال [16التغابـ:]
(1)

 

 ايٛقت ايصٟ ٜػتشب ؾٝ٘ ايصبض يًعكٝك١؟ ص:5ط َػأي١

 امة أهؾ العؾؿ طىل أنَّ الؿستحب أن يؽقن يقم سابع الؿقلقد مـ وٓدتف: ط

 .لحديث سؿرة بـ جـدب الذي يف الباب

  ان يقم القٓدة مـ السبعة: إٓ أن يقلد إٓ أنَّ مالًؽا، والشافعل يف ققٍل ٓ يعدَّ

 قبؾ الػجر مـ لقؾة ذلؽ الققم.

 ، وغقرهؿ.أكف يعد مـ السبعة، وهق ققل الحـابؾة ًانرُ ّظيس

  فنن فات الققم السابع: فاستحب الجؿفقر أن يذبح يف السابع الثاين، وهق

ققل ططاء، وأمحد، وابـ وهب، وإسحاق، والشافعل، ومالؽ: فنن فاتف فالسابع 

 الثالث.

أهنا قالت: ولقؽـ ذلؽ يقم السابع:  واستدلقا طىل ذلؽ بلثر طـ طائشة 

 فػل إحدى وطشريـ. فنن مل يؽـ فػل أربعة طشر: فنن مل يؽـ

 إٓ أنَّ مالًؽا مل يؼؾ بالسابع الثالث.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرح الؿؿتع (5472 )الػتح( -65)ص تحػة الؿقدود (13/395- )الؿغـلاكظر:  (1)

(7/537 )الؿجؿقع (8/447 )البداية (3/16- )ابـ أبل شقبة (8/51 )طبدالرزاق 

(4/328-.) 
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ػف اْلمام إلباين 239-4/238أخرجف الحاكؿ ) وأثر طائشة   (، وضعَّ

  يفاْلرواء (4/395-396.وأطؾَّف بآكؼطاع، واْلدراج ،) 

( مـ صريؼ: 9/313وقد جاء يف ذلؽ حديث مرفقع، أخرجف البقفؼل )

العؼقؼة »بـ بريدة، طـ أبقف مرفقًطا:  تادة، طـ طبداهللبـ مسؾؿ، طـ ق إسؿاطقؾ

، وإسؿاطقؾ بـ مسؾؿ شديد «ُتذبح لسبع، وٕربع طشرة، وإلحدى وطشريـ

 الضعػ.

 .وطـد الحـابؾة بعد إسبقع الثالث اختَلف يف اطتبار ذلؽ 

  ،وذهب الؾقث، وابـ سقريـ إىل طدم اطتبار إسابقع: إٓ إسبقع إول

 اهلل أطؾؿ.، وأقسبوهق 

(: والظاهر أنَّ التؼققد بذلؽ استحباب، وإٓ فؾق 63)ص  قال ابً الكيه

ذبح طـف يف الرابع، أو الثامـ، أو العاشر، أو ما بعده: أجزأت، وآطتبار بالذبح ٓ 

هبققم الطبخ وإكؾ.ا
(1)

 

 َٔ مل ٜعل عٓ٘ ست٢ ٜنُبَط؟ ص:6ط َػأي١

بـ  ويف إسـاده طبداهللطؼَّ طـ كػسف بعد الـبقة،  جاء حديٌث أنَّ الـبل 

 .(، وغقره مـ حديث أكس 4/329محرر، وهق متروك، أخرجف طبدالرزاق )

بـ  (، وفقف: طبداهلل998) إوسطولف صريؼ أخرى طـد الطبراين يف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 طبدالرزاق (8/52 )ابـ أبل شقبة( -62)ص التحػة (13/396 )الؿغـلاكظر:  (1)

(4/332- )جؿقعالؿ (8/431 )الػتح (5472 )البداية (3/17.) 



 267  َباُب ايَعٔكٜٝك١ٔ

 الؿثـك، وهق ضعقٌػ، وقد تػرد بف. 

 .فذهب ططاء، والحسـ، وابـ سقريـ إىل أنَّ لف أن يعؼ طـ كػسف 

  يعؼ، وذلؽ ٕنَّ هذا مستحب لؾقالد طىل ولده، وطؾقف وذهب أمحد إىل أكف ٓ

 أكثر الحـابؾة. وقال مرًة: مـ فعؾف: مل أكرهف. ومرًة: مـ فعؾف: فحسـ.

  الؿالؽقة: ٓ يعؼ غقر إب، وٓ يعؼ الؿقلقد هق ققل الحـابؾة ووطـ بعض

 طـ كػسف إذا كبر، ٕهنا مشروطة يف حؼ إب، فَل يػعؾفا غقره.

  ققٓن يف استحباهبا، وطدم ذلؽ.ولؾشافعقة 

: ػدو استحثاب ذنك -واهلل أطؾؿ- انرُ ّظيس ُ :قال أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل نو

عدم وجقد دلقؾ صحقح يدل طىل ذلؽ.ل
(1)

 

 إشا َات ايٛؿٌ قبٌ ايّٝٛ ايػابع؟ ص:7ط َػأي١

  :مذهب الحـابؾة، والشافعقة أهنا تستحب العؼقؼة طـف: ٕهنا ُتشرع بالقٓدة

، وطؿقم «مع الغَلم طؼقؼتف»، وحديث: «م مرهتـ بعؼقؼتفكؾُّ غَل»لحديث: 

 سائر إحاديث.

  :تذبح طـف »وذهب مالؽ، والحسـ إىل طدم استحباهبا طـد ذلؽ: لحديث

 .«يقم سابعف

ح اْلمام ابـ طثقؿقـ  كؿا  الؼقل إول، وكذلؽ اْلمام ابـ باز  ورجَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/431.)الؿجؿقع( 88-87)ص التحػة (13/397 )الؿغـلاكظر:  (1)
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، واهلل أطؾؿ.انصٌاب وهق، فتاوى الؾجـةيف 

(1)
 

وابـ الؿـذر، العؼقؼة أفضؾ مـ التصدق بثؿـفا، قالف أمحد، والشافعقة،  

واختاره ابـ الؼقؿ.
(2)

 

 ٌٖ دبع٨ ايعكٝك١ بػري ايػِٓ؟ ص:8ط َػأي١

  ذهب الجؿفقر إىل اْلجزاء، ثبت طـ أكس كؿا يف ، مصـػ ابـ أبل

 ( بنسـاد ٓ بلس بف، أكف كان يـحر الجزور.8/57) شقبة

عقة، والؿالؽقة: ٕنَّ اْلبؾ، والبؼر أطظؿ أجًرا مـ وهق ققل الحـابؾة، والشاف

 ، واشترط أمحد أهنا ُتذبح كامؾة بدون شرك.«أهريؼقا طؾقف دًما»الشاة، ولحديث: 

 بـ أبل  وذهب ابـ حزم إىل طدم اْلجزاء، وثبت طـ حػصة بـت طبدالرمحـ

ة تؼقل: بؽر أكف ققؾ لفا: هَلَّ طؼؼت جزوًرا؟ قالت: معاذ اهلل، كاكت طؿتل طائش

( بنسـاد 4/328طىل الغَلم شاتان، وطىل الجارية شاة. أخرجف طبدالرزاق )

 صحقح.

، وحديث «شاة»واستدل ابـ حزم طىل ذلؽ بظاهر إدلة، فػل كؾفا 

بـ طامر مبقَـّ بإدلة إخرى، وإٓ فقؼال: أهريؼقا دم صائر. وبؿا شاَء:  سؾؿان

 ٕصبفاين، والبـدكقجل مـ الشافعقة.لؾحديث الؿذكقر، وهذا اختقار أبل الشقخ ا

آقتصار طىل ما جاء يف الحديث أوىل، ومـ طؼَّ  ُ :قال أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل نو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/539.)الشرح الؿؿتع (4/111 )اْلكصاف (8/448 )الؿجؿقعاكظر:  (1)

  (8/433.)الؿجؿقع( 65)ص التحػة (13/395 )الؿغـلاكظر:  (2)
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بجزور فلرجق أن يجزئف، واهلل أطؾؿ.

(1)
 

 ؾطٚط ايعكٝك١. ص:9ط َػأي١

  ،ذهب الجؿفقر إىل أنَّ العؼقؼة ُيشترط فقفا ما ُيشترط يف إضاحل يف السـ

 طىل الفدي، وإضاحل. والخؾق مـ العققب: ققاًسا

  ،لعدم انصحْح وهقوذهب ابـ حزم، والشقكاين إىل طدم اشتراط ذلؽ :

 وجقد دلقؾ يدل طىل آشتراط.

 وإفضؾ بنمجاطفؿ أن يستسؿـفا، وأن تؽقن خالقة مـ العققب.

ويستحب يف الشاتقـ أن تؽقكا متؿاثؾتقـ بؿعـك: متؼاربتقـ يف السـ، 

 .«نمتؽافئتا»: والحجؿ: لؼقلف 

  ،وذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل أنَّ العؼقؼة ٓ يؽسر طظامفا، وإكؿا تػرق تػريًؼا

، وبف قال ططاء، وابـ مصـػ ابـ أبل شقبة، كؿا يف ثبت ذلؽ طـ طائشة 

 جريج، وأمحد، والشافعل.

ًٓ بسَلمة الؿقلقد.واستدلقا بلثر طائشة   : وٕنَّ يف ذلؽ تػاؤ

 ؽسقر طظامفا كإضاحل، والفدي، وذهب الزهري، ومالؽ إىل جقاز ت

، وهق اختقار ابـ حزم، والشقكاين.انصحْح وهق
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 البداية (1114 )الؿحىل (5472 )الػتح( -82)ص التحػة (8/448 )لؿجؿقعااكظر:  (1)

(3/16.) 

 ابـ أبل شقبة (114 )الؿحىل (8/448 )الؿجؿقع (13/399 ،411 )الؿغـلاكظر:  (2)

(8/55 )الـقؾ (2141 )التؿفقد (11/411 )التحػة (.81، 77)ص 
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 تًٛٝذ ضأؽ ايٛؿٌ َٔ زّ ايعكٝك١. ص:11ط َػأي١

  ذهب مجفقر الػؼفاء، والؿحدثقـ إىل كراهة ذلؽ، وقالقا: كان هذا مـ طؿؾ

 الجاهؾقة، ثؿ كسخف اْلسَلم، وأبطؾف.

ل: كـَّا يف الجاهؾقة (، وغقره، قا2843طـد أبل داود ) فػل حديث بريدة 

إذا ولد ٕحدكا غَلم ذبح لف شاة، ولطخ رأسف بدمفا، فؾؿا جاء اْلسَلم كـا كذبح 

 شاًة، وكحؾؼ رأسف، وكؾطخف بزطػران. وهق حديث حسـ.

 .«فلهريؼقا طـف دًما، وأمقطقا طـف إذى»واستدلقا بحديث سؾؿان بـ طامر: 

 لطػؾ مـ دم العؼقؼة.وذهب الحسـ، وقتادة إىل استحباب تؾطقخ رأس ا 

، وهذه الرواية تصحقػ «وحيؾؼ رأسف ويدمك»واسُتِدلَّ لفذا الؼقل بحديث: 

ك»، والؿشفقر يف لػظ الحديث: اْلرواءيف  كؿا أباكف اْلمام إلباين   «وُيَسؿَّ

 مـ التسؿقة.

.ًانصحْح قٌل اجلًيٌز
(1)

 

ؾ صباختفا، يجزئ صاحب العؼقؼة تقزيعفا، وتػريؼ لحؿفا، وإفض 

والدطقة إلقفا، أو اْلهداء مـفا مطبقًخا.
(2)

 

بقع جؾد العؼقؼة ورأسفا، وسؼطفا فقف ققٓن يف مذهب أمحد وإصح  

ح ابـ قدامة طدم الجقاز. طـ أمحد جقاز بقعفا، لؽـ مع الصدقة بثؿـفا، ورجَّ
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/448.)ؿقعالؿج (13/398 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (8/431.)الؿجؿقع( 76-75)ص التحػةاكظر:  (2)

 (.-89)ص التحػة (13/411 )الؿغـلاكظر:  (3)
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 سًل ؾعط املٛيٛز ّٜٛ غابع٘. ص:11ط َػأي١ 

م يقم سابعف: لحديث سؿرة بـ استحب أهؾ العؾؿ أن يحؾؼ شعر الغَل

 الذي يف الباب. جـدب 

 ٍّل حيلق غعس األىثى؟

 .استحبف الشافعقة، وبعض الحـابؾة 

  والذي طؾقف أكثر الحـابؾة أنَّ الحؾؼ لؾذكر فؼط، وهق ترجقح اْلمام ابـ باز

،  وضاهر اختقار اْلمام ابـ طثقؿقـ.
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرح الؿؿتع (13/397 )الؿغـل (4/112 )اْلكصاف (8/432 )الؿجؿقعاكظر:  (1)

(7/541.) 
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 ِوَحَقةَفِصْى ٔفي ٔذِكِس َبِعِض امَلَطأئِى امُل

 ايٜكَعع. ص:1ط َػأي١

 هنك طـ الؼزع. أنَّ الـبل  طـ ابـ طؿر  الصحقحقـيف 

 أن يحؾؼ بعض رأس الصبل، وُيترك بعضف، والؼزع أربعة أكقاع: واهَقَصُع:

ِع  ا٭ٍٚ: أن يحؾؼ مـ رأسف مقاضع مـ هفـا، وهفـا، ملخقذ مـ )َتَؼزُّ

َحاِب( وهق َتَؼطُُّعف.  السَّ

 ترك جقاكبف كؿا يػعؾف شؿامسة الـصارى.أن يحؾؼ وسطف، وي ايجاْٞ:

أن يحؾؼ جقاكبف، ويترك وسطف، كؿا يػعؾف كثقر مـ إوباش،  ايجايح:

 والسؼط.

َمف، ويترك ممخره، وهذا كؾف مـ الؼزع. ايطابع: أن يحؾؼ ُمَؼدَّ
(1)

 

َِٚضٟقا. ص:2ط َػأي١  ايتصسم بع١ْ ايؿعط 

 لؽقة، استحب مجفقر الػؼفاء أن يتصدق بقزن الشعر فضة، وهق مذهب الؿا

أمر فاصؿة أن تتصدق  والشافعقة، والحـابؾة: لؿا جاء مـ صرٍق أنَّ الـبل 

بقزن شعر الحسـ، والحسقـ مـ الػضة، وهق حديث حسـ بؿجؿقع صرقف، 

ـف اْلمام إلباين   (1175.)اْلرواءيف  وقد حسَّ
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.111)ص تحػة الؿقدوداكظر:  (1)

( -97)ص التحػة (8/432 )الؿجؿقع (4/112 )اْلكصاف (13/397 )الؿغـلاكظر:  (2)

البداية (3/17.) 
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 تػ١ُٝ املٛيٛز. ص:3ط َػأي١ 

يقم وٓدتف، فؼد  ُيشرع تسؿقتف يف الققم السابع، وُتشرع قبؾ ذلؽ، ولق يف

ك الـبل  ولَده إبراهقؿ يف يقم وٓدتف، وكذلؽ طبداهلل بـ أبل صؾحة،  سؿَّ

وطبداهلل بـ الزبقر، وغقرمها.
(1)

 

طـ ابـ طؿر  مسؾؿوأحبُّ إسؿاء إىل اهلل: طبداهلل، وطبدالرمحـ كؿا يف 

 بـ الؿسقب: أحبُّ إسؿاء إلقف  مرفقًطا، وهق ققل الجؿفقر، وطـ سعقد

ح ابـ الؼقؿ ققل الجؿفقر )ص  (.112أسؿاء إكبقاء، ورجَّ

ويستحبُّ لْلب أن يـتؼل لقلده اسًؿا حسـًا، وٓ يجقز أن يعبد لغقر اهلل، 

 وُيؽره ما فقف قبح، أو تزكقة، أو ذم.

 والتسؿقة حؼ  لْلب دون إم.

 : هذا مؿا ٓ كزاع فقف بقـ الـاس. قال ابً الكيه

دمة تدل طىل هذا، وهذا كؿا أكف يدطك ٕبقف ٓ ٕمف، وإحاديث الؿتؼ قال:

ه.ا[5إحزاب:] ﴾ڱ ڱ ڱ ڳ  ڳ ڳ﴿قال تعاىل: 
(2)

 

 ختإ املٛيٛز. ص:4ط َػأي١

مصدر ختـ يختـ، وهق يف حؼ الغَلم قطع الؼؾػة، والغرلة التل يف  اشٔبتإ:

أطىل الذكر، ويف الجارية قطع شلء يسقر مـ الجؾدة التل يف أطىل فرجفا، وشؽؾفا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.-112)ص تحػة الؿقدوداكظر:  (1)

(2) التحػة (.135)ص 
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 الديؽ. كُعرِف  

إذا التؼك الختاكان؛ وجب »والختان يسؿك بف مقضع الختـ، ومـف حديث: 

ة ، فختان الرجؾ هق الحرف الؿستدير طىل أسػؾ الحشػة، وختان الؿرأ«الغسؾ

هل جؾدة كعرف الديؽ فقق الػرج.
(1)

 

 سهِ اشبتإ. ص:5ط َػأي١

  ،ذهب مجٌع مـ أهؾ العؾؿ إىل وجقبف، وهق ققل الشعبل، وربقعة

 حقك إكصاري، ومالؽ، والشافعل، وأمحد.وإوزاطل، وي

 ﴾ڑ       ژ ژ ڈ ڈ    ڎ ڎ ڌ﴿واستدلقا طىل ذلؽ بؼقلف تعاىل: 

 ، والختان مـ مؾتف.[123الـحؾ:]

، وهق حديث ضعقػ «ألؼ طـؽ شعر الؽػر، واختتـ»واستدلقا بحديث: 

ا. جدًّ
(2)

 

 :-تحػة الؿقدودوهق صحقح طـف كؿا يف - واستدلقا بؼقل ابـ طباس 

 إقؾػ ٓ تؼبؾ لف صَلة، وٓ تمكؾ ذبقحتف.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تحػة الؿقدود (.152)ص 

(، وغقرهؿ، مـ صريؼ ابـ جريج: 1/172(، والبقفؼل )356(، وأبق داود )3/415أخرجف أمحد ) (2)

، أخبرت طـ طثقؿ بـ كؾق ب، طـ أبقف، طـ جده، بف. وهذا إسـاد ضعقػ: شقخ ابـ جريج مل ُيَسؿَّ

( أنَّ الؿبفؿ هق إبراهقؿ 1/223وطثقؿ مجفقل الحال، وأبقه مجفقل ٓ يعرف، وذكر ابـ طدي )

 بـ أبل يحقك.ا

  ُ: وهق كذاب.قهت
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وقالقا: الختان مـ أضفر الشعائر التل يػرق هبا بقـ الؿسؾؿ والـصراين:  

 فقجب إضفارها.

وقالقا: يجقز كشػ العقرة لف، فؾق مل يجب: لؿا جاز ذلؽ: لعدم وجقد 

ضرورة أخرى، أو مداواة. وكذلؽ يجقز لؾخاتـ الـظر لؾعقرة، ولق مل يجب لؿا 

 ارتؽب فقف الؿحظقر.

وقالقا: إن إقؾػ تبؼك فقف بعض الـجاسات مـ البقل، والؿذي. وأشار إىل 

 بؼقلف: ٓ ُتؼبؾ لف صَلة. ذلؽ ابـ طباس 

وقالقا: فقف إيَلم لؾؿختقن، ويعرض الطػؾ لؾتؾػ، ويخرج القيل مـ مالف 

بًا: لؿا جاز أجرة الخاتـ، وثؿـ الدواء، وٓ يضؿـ سرايتف بالتؾػ،ولق مل يؽـ واج

 ذلؽ.

  ،وذهب بعضفؿ إىل أكف سـة غقر واجب، وهق ققل الحسـ، وأبل حـقػة

 وبعض الشافعقة، وبعض الؿالؽقة، وابـ أبل مقسك الحـبظ.

.«الختان سـة لؾرجال مؽرمة لؾـساء»واستدلقا بحديث: 
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ؼل (، والبقف7113( )7112(، والطبراين )9/58(، وابـ أبل شقبة )5/75أخرجف أمحد ) (1)

(، ويف إسـاده: حجاج بـ أرصاة مدلس، وقد طـعـ، وفقف ضعػ، وقد اضطرب يف إسـاد 8/325)

الحديث، ويف تعققـ صحابقف، فجعؾف مرة طـ أسامة بـ طؿقر، ومرة طـ شداد بـ أوس، ومرة طـ 

 أبل أيقب.

( مـ غقر صريؼ حجاج، طـ ابـ طباس، ولؽـ رجح 8/324ولف صريؼ أخرى طـد البقفؼل )

 ل أكف مقققف طىل ابـ طباس.البقفؼ

  ُ: والؿقققف الؿذكقر يف إسـاده سعقد بـ بشقر، وهق ضعقػ.قهت
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 كؾ مـ أسؾؿ بالختان، وقد قركف الـبل  وقالقا: مل يلمر الـبل  

 .«الػطرة مخس...»بحديث: بالؿسـقكات 

يف التقحقد، وأما حديث:  ﴾ڑ       ژ ژ ڈ ﴿وقالقا: الؿؼصقد بأية: 

 : ففق ضعقػ.«ألؼ طـؽ شعر الؽػر، واختتـ»

وقالقا: لقس كؾ ما كان مـ الشعائر يجب، ففـاك شعائر ٓ تجب، كالتؾبقة، 

 وسقق الفدي.

 كان ذلؽ باختقاره. وقالقا: كقكف معرض لػساد صفارتف إكؿا ُيَلم طؾقف إن

 وقالقا: كشػ العقرة جائز، وإن مل يؽـ واجبًا ْلقامة السـة.

ضعقػ،  «الختان سـة لؾرجال»وأجاب الجؿفقر طـ أدلة همٓء بلنَّ حديث: 

كان يرى  ولقس فقف دٓلة: ٕنَّ السـة بؿعـك الطريؼة، ويميده أنَّ ابـ طباس 

 وجقب الختان: مع أكف مؿـ قال بذلؽ.

قتراكف بالؿسـقكات: فدٓلة آقتران ضعقػة، وٓ تسؾقؿ يف أنَّ ما اقترن بف وأما ا

مل يلمر مـ أسؾؿ بذلؽ: فؾؽقكف كان أمًرا معروًفا طـ  لقس واجبًا. وأما كقكف 

 الؿسؾؿقـ.

 وأما ققلؽؿ طـ الؿؾة: )هل التقحقد( فغقر صحقح، بؾ الؿؾة هل الديـ.

 ومل يسؾؿقا لفؿ ببؼقة إجقبة.

 ْلمام أمحد يف رواية طـف إىل وجقبف طىل الرجال، وإىل كقكف سـة وذهب ا
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 لؾـساء. 

ح هذا الؼقل اْلمام ابـ طثقؿقـ يف  : ٕنَّ الؿرأة ٓ تتلثر الشرح الؿؿتعورجَّ

، واهلل أطؾؿ.انصحْحهق  ًىرا انقٌلصفارهتا بعدم ختاهنا بخَلف الرجؾ، 
(1)

 

 ٚقت اشبتإ. ص:6ط َػأي١

قد بـ جبقر قال: سئؾ ابـ طباس: مثؾ ( طـ سع6299) صحقح البخارييف 

؟ قال: أكا يقمئذ مختقن. وكاكقا ٓ يختـقن الرجؾ ملسو هيلع هللا ىلصمـ أكت حقـ قبض الـبل 

 حتك يدرك.

  فذهب الجؿفقر إىل أكف يجب قبؾ البؾقغ، ولقس يف تحديده قبؾ ذلؽ شلء

 إكؿا هق أققال ٕهؾ العؾؿ.

لؿـذر يف ذكر (: وقال ابـ ا-184)ص تحػة الؿقدوديف   قال ابً الكيه

وقت الختان: وقد اختؾػقا يف وقت الختان، فؽرهت صائػة أن يختـ الصبل يقم 

سابعف، كره ذلؽ الحسـ البصري، ومالؽ بـ أكس خَلًفا طىل القفقد، وقال 

وطامة ما رأيت  قال:الثقري: هق خطر. قال مالؽ: والصقاب يف خَلف القفقد، 

بؾ: مل أسؿع يف ذلؽ شقئًا. وقال الؾقث بـ الختان ببؾدكا إذا أثغر. وقال أمحد بـ حـ

سعد: الختان لؾغَلم ما بقـ السبع سـقـ إىل العشرة. قال ابـ الؿـذر: لقس يف هذا 

الباب شلء يثبت، ولقس لقققع الختان خبر يرجع إلقف، وٓ سـة تستعؿؾ، 

فإشقاء طىل اْلباحة، وٓ يجقز حظر شلء مـفا إٓ بحجة، وٓ كعؾؿ مع مـ مـع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1/131.)كقؾ إوصار (1/133 )الشرح الؿؿتع( -162)ص تحػة الؿقدوداكظر:  (1)
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 هيختـ الصبل لسبعة أيام حجة.ا أن 

، وإفضؾ تعجقؾف يف الشفر إول: ٕكف ٓ ، ًاتٍ املنرزًدـأحًانصحْح قٌل 

يحصؾ لؾطػؾ فقف ضرر كبقر، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.185-184)ص تحػة الؿقدوداكظر:  (1)
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 وِرالنُُّذَو اِناأَلِيَم اُبَتِك

ـِ ُطَؿَر  (7126) ـِ اْب   َط
ِ
ـْ َرُسقِل اهلل ـَ الَخطَّا ملسو هيلع هللا ىلصَط ُف َأْدَرَك ُطَؿَر ْب ِب فِل َأكَّ

 
ِ
ـَْفاُكْؿ َأْن َتْحؾُِػقا »: ملسو هيلع هللا ىلصَرْكٍب، َوُطَؿُر َيْحؾُِػ بَِلبِقِف، َفـَاَداُهْؿ َرُسقُل اهلل َٓ إنَّ اللَ َي َأ

ـْ َكاَن َحالًِػا َفْؾَقْحؾِْػ بِاللِ، َأْو بِآبَائُِؽؿْ  . ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.«لَِقْصُؿْت ، َفَؿ
(1)

 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (7131) َبِل َداُود َوالـََّسائِلُّ َط
ِ
َٓ َتْحؾُِػقا »: َوفِل ِرَواَيٍة ٕ

َٓ بِإَْكَدادِ،بِآبَائُِؽؿْ  َٓ بُِلمََّفاتُِؽْؿ، َو َّٓ بِاللِ  ، َو َٓ َتْحؾُِػقا إ َّٓ َوَأْكُتْؿ  ،َو َٓ َتْحؾُِػقا بِاللِ إ َو

.«َصادُِققنَ 
(2)

 

 ني املسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 مع ذكر جممىعة من املسائل امللحقة

:ُٕ َُا ِٜ ٍؿ  اٜ٭ ، وهق الؼسؿ والحؾػ، ويراد بف تلكقد الشلء بذكر ُمَعظَّ ـٍ َجْؿُع َيِؿقْ

بصقغة مخصقصة.
(3)

 

 سهِ ايُٝري. ص:1ط َػأي١

 جبًا، أو مستحبًّا، أو محرًما، أو مؽروًها، أو مباًحا.قد يؽقن وا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 3( )1646(، ومسؾؿ )6646أخرجف البخاري ) (1)

 (، وإسـاده صحقح. 7/5(، والـسائل )3248رجف أبقداود ). أخصشٝض (2)

(3) الشرح الؿؿتع (6/385.) 
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 مثال الٔنني الْاجب: 

، فؾق ادُِّطَل طىل مال يتقؿ  ـٍ القؿقـ طـد الحاكؿ: لدفع الظؾؿ طـ شخص معقَّ

 دطقة باصؾة، وتقجف القؿقـ طىل ولقف، فقجب طؾقف القؿقـ.

طرضف، أو مالف، أن يـجل هبا إكساًكا مـ الفؾؽة، أو يدفع طـف أو طـ  ؾطابٛٗا:

َطك طؾقف الؼتؾ، وهق بريٌء.  أو يدفع هبا طـ كػسف، مثؾ أن ُيدَّ

 ّالٔنني املطتخب:

هق الذي تتعؾؼ بف مصؾحة مـ إصَلح بقـ متخاصؿقـ، أو إزالة حؼد مـ 

 قؾب مسؾؿ طـ الحالػ، أو غقره، أو دفع شر.

 ّالٔنني احملسمة:

ٍم، أو طىل ترك واجٍب، أ و كاكت القؿقـ طىل شلء هق إذا كاكت طىل فعؾ محرَّ

 فقف كاذب.

 ّالٔنني امللسٍّة:

 ېئ ېئ ۈئ﴿هق الحؾػ طىل فعؾ مؽروه، أو ترك مـدوب، قال تعاىل: 

 .[224البؼرة:] ﴾ی ی ی ی  ىئ ىئ ىئ ېئ

 ّالٔنني املباحة:

مثؾ الحؾػ طىل فعؾ مباح، أو تركف، والحؾػ طىل الخبر بشلٍء وهق صادق 
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فقف، أو يظـ أكف صادق فقف.

(1)
 

كره أهؾ العؾؿ اْلكثار مـ إيؿان بدون حاجة، واستدل بعضفؿ طىل  ُ:تيبٔ

، وبعضفؿ استدل طىل ذلؽ بؼقلف [89الؿائدة:]﴾ی  ىئ﴿ذلؽ بؼقلف تعاىل: 

.[11الؼؾؿ:]﴾ۅ ۋ           ۋ ٴۇ ۈ﴿تعاىل: 
(2)

 

الحؽؿ طىل القؿقـ بالؽراهة، واْلباحة، والتحريؿ ٓ يـايف أنَّ  :آخس تيبُٔ

حبقبة إىل اهلل لؾتعظقؿ الحاصؾ هبا: ولذلؽ فَل يجقز الحؾػ بغقر القؿقـ طبادة م

 اهلل، بؾ هق شرك باهلل.

 اسبًـ ع٢ً ؾعٌ طاع١، أٚ تطى َعص١ٝ. ص:2ط َػأي١

  ٕنَّ ذلؽ يدطقه إىل فعؾ : ذهب الشافعقة، وبعض الحـابؾة إىل أكف مستحب 

 الطاطات، وترك الؿعاصل.

 ل وذهب بعض الحـابؾة إىل أكف ٓ يستحب: ٕنَّ الـب  وأصحابف مل يؽقكقا

أحًدا طؾقف، وٓ كدب إلقف:  يػعؾقن ذلؽ يف إكثر إغؾب، وٓ حث الـبل 

ٓ يليت بخقر، »طـ الـذر وقال:  وٕكف يجري مجرى الـذر، وقد هنك الـبل 

.«وإكَم يستخرج بف مـ البخقؾ
(3)

.
(4)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (6/387-388.)الشرح الؿؿتع (13/441-444 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (13/439.)الؿغـل (6/387 )الشرح الؿؿتعاكظر:  (2)

 (.1369سقليت تخريجف يف هذا الباب برقؿ ) (3)

  (13/441.)الؿغـلاكظر:  (4)
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 اسبًـ ع٢ً اسبكٛم عٓس اسبانِ. ص:3ط َػأي١

 خشقة أن يقافؼ قدٌر بَلًء، فقؼال: كره ذلؽ الشافعقة، وبعض الحـابؾة :

 بقؿقـف.

  وأجاز ذلؽ مجاطٌة مـ الحـابؾة: ٕكف حؼ  مـ حؼققف: فؾف أن يحؾػ طىل

، واهلل أطؾؿ.انصٌابهق  را انقٌلًىحؼف، 
(1)

 

 ايصٟ تصض َٓ٘ ايُٝري. ص:4ط َػأي١

تصح القؿقـ مـ كؾ مؽؾػ مختار قاصد لؾقؿقـ، فَل تصح القؿقـ مـ 

 مجـقن، وٓ صػؾ.

 ٍل تصح مً امللسِ؟ّاختلفْا 

  :فلكثر الػؼفاء طىل أهنا ٓ تصح مـف: ٕكف غقر مريد لؾقؿقـ، وقد قال تعاىل

 ۈ ۆ ۆ﴿، وقال تعاىل: [225البؼرة:] ﴾ڀ         ڀ پ پ پ﴿

 ، وهذا ققل الشافعل، ومالؽ، وأمحد.[89الؿائدة:] ﴾ٴۇ ۈ

 عقػ. وقال أبق حـقػة: تـعؼد يؿقـ الؿؽره: ٕهنا يؿقـ مؽؾػ. وهق ققٌل ض

 .ًانصحْح قٌل اجلًيٌز

 ّاختلفْا ٍل تصح ميني الطلساٌ؟

 طىل ققلقـ تؼدم ذكرمها يف مسللة صَلق السؽران.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (13/442.)الؿغـلاكظر:  (1)
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 ّاختلفْا ٍل تصح ميني اللافس، أو ال؟ 

 .فذهب الجؿفقر إىل صحة يؿقـف كؿا يصح كذره 

: إين كذرت يف الجاهؾقة أن واستدلقا طىل صحة الـذر بحديث طؿر 

، وهذا ققل الصحقحقـجد الحرام... الحديث، وهق يف أطتؽػ لقؾة يف الؿس

 أمحد، والشافعل، وأبل ثقر، وابـ الؿـذر.

  وذهب الثقري، وأصحاب الرأي إىل أن يؿقـف ٓ تـعؼد: ٕكف لقس مـ أهؾ

 .ًانصحْح قٌل اجلًيٌزالتؽؾقػ. 

 ّاختلفْا ٍل تلصمُ اللفازة إذا حيث؟

  اْلسَلم، أو بعده.فؼال أمحد: تؾزمف مطؾًؼا، سقاء حـث قبؾ 

  .ًىرا وطـد الشافعل، وأبل ثقر، وابـ الؿـذر تؾزمف إذا حـث بعد اْلسَلم

.«اإلسَلم هيدم ما كان قبؾف»: لحديث: أقسب
(1)

 

 اسبًـ بػري اهلل، ٚصؿات٘. ص:5ط َػأي١

،«مـ حؾػ بغقر الل؛ فؼد أشرك»: الحؾػ بغقر اهلل تعاىل شرٌك: لؼقلف 
(2)

 

بـ  رة متقاترة، مـفا: حديث طؿر، وطبدالرمحـبلحاديث كثق وقد هنك طـف الـبل 

 سؿرة الؾذان يف الباب.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الؿغـل (13/436.) 

(، وغقرهؿ مـ حديث ابـ 4914( )329(، وأمحد )1535(، والترمذي )3251أخرجف أبق داود ) (2)

 .فتح الؿجقد، وهق حديث صحقح بشقاهده كؿا بقـتف يف تخريجل لؽتاب طؿر 
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ويؽقن شرًكا أكبر إن كان ُمَعظًِّؿا لؾؿخؾقق كتعظقؿف هلل، أو أشد.

(1)
 

 ايُٝري املٓعكس٠. ص:6ط َػأي١

إذا حؾػ اْلكسان باهلل: اكعؼدت يؿقـف بَل خَلف، وتـعؼد بلسؿاء اهلل 

ا باهلل أم ٓ؟  وسقاء كاكت الصػة ذاتقة أو فعؾقة. وصػاتف، سقاء كان آسؿ مختصًّ

)اهلل، والرمحـ، وإول، وأخر، والحل الذي  فنً األمساء املختصة باهلل:

 ٓ يؿقت، ورب العالؿقـ( وما أشبف ذلؽ.

 )العزيز، الرحقؿ، الؿؾؽ، الؼادر، الؿممـ( وغقرها. ومً األمساء املشرتكة:

لف، وطظؿتف، وطؾؿف، )طزة اهلل، وكبرياؤه، وجَل ومً الصفات الذاتية:

 وحؽؿتف، ووجفف...(.

 )مجلء اهلل، وكزول اهلل إىل السؿاء الدكقا(. ومً الصفات الفعلية:

  ،والؼقل بجقاز الحؾػ بالصػات الذاتقة، والػعؾقة هق مذهب الشافعقة

 : لقرود ذلؽ يف الؽتاب والسـة.انصحْح وهقوالحـابؾة، وقال بف بعض الؿالؽقة، 

 ىل جقاز الحؾػ بالصػات الذاتقة دون الػعؾقة.وذهب بعض الؿالؽقة إ
(2)

 

 قٍٛ اسبايـ: ٚسٚل اهلل. ص:7ط َػأي١

  مذهب الجؿفقر أهنا يؿقـ مـعؼدة: ٕنَّ هلل حؼقًقا يستحؼفا لـػسف، مـ

ة، وقد اقترن طرف آستعؿال  البؼاء، والعظؿة، وإلقهقة، والجَلل، والِعزَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٓبـ باز، ولؾعثقؿقـ. شرح كتاب التقحقد (13/436 )الؿغـلاكظر:  (1)

 (.56)ص أحؽام القؿقـ (6/389 )الشرح الؿؿتع (13/452-454 )الؿغـلاكظر:  (2)
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 بالحؾػ هبذه الصػة، فتـصرف إىل صػة اهلل تعاىل. 

 هب أبق حـقػة إىل أهنا غقر مـعؼدة: ٕنَّ حؼ اهلل صاطتف، ومػروضاتف، وذ

 (.23/54ولقست صػة لف. وهق ققل الؾجـة الدائؿة )

أنَّ الحالػ طىل كقتف: فنن قصد الؿعـك إول: اكعؼدت يؿقـف،  ًانرُ ّظيس

إىل ضاهر الؾػظ. ًاألًل أقسبؼد، وإن قصد الؿعـك الثاين: ٓ تـع
(1)

 

 يعُط اهلل. قٍٛ اسبايـ: ص:8ط َػأي١

  )مذهب الحـابؾة، وأبل حـقػة أهنا يؿقـ مـعؼدة ُتقِجب الؽػارة: ٕنَّ )الَعْؿر

 بؿعـك الحقاة والبؼاء: ففق مـ صػات اهلل.

  وقال الشافعل، وبعض الحـابؾة: إن قصد القؿقـ: ففل يؿقـ، وإٓ فَل: ٕهنا

 يؿقـ بتؼدير محذوف.

، واهلل أطؾؿ.ًانصحْح انقٌل األًل
(2)

 

 : يعُطى. ٚ يعُطٟ، َٚا أؾبٗ٘؟قٛي٘ ص:9ط َػأي١

 .يجقز طـد الجؿفقر، وٓ تـعؼد يؿقـف طـدهؿ: ٕكف قسؿ بحقاة مخؾقق ٓ 

 .وقال الحسـ: ققلف: )لعؿري( فقف كػارة 

، وما جاء مـ إحاديث هبذا الؾػظ محؿقل طىل أكف ًانصحْح قٌل اجلًيٌز

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (13/455.)الؿغـلاكظر:  (1)

  (11/515-516.)البقان (13/455 )الؿغـلاكظر:  (2)
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جرى طىل الؾسان بغقر إرادة لؾحؾػ، واهلل أطؾؿ.

(1)
 

 .سطٚف ايكػِ ص:11ط َػأي١

 أشفرها ثَلثة )الباء( وهل إصؾ، وتدخؾ طىل الؿظفر، والؿضؿر مجقًعا.

و)القاو( وهل بدل مـ الباء، وتدخؾ طىل الؿظفر دون الؿضؿر لذلؽ، وهل 

. ًٓ  أكثر استعؿا

و )التاء( وتدخؾ طىل لػظ الجَللة فؼط طـد الػؼفاء، وزاد ابـ مالؽ و)رب(، 

 ورب. : والتَّاء هللَأْلِػقَّتِفِ فؼال يف 

ومـ حروف الؼسؿ: )الفؿزة( مذكقرة أو مؼدرة، وتدخؾ طىل لػظ الجَللة 

 )اهلل( كؼقلفؿ: )آهلل لتػعؾـ كذا( فقؼقل: )آهلل ٕفعؾـ(.

ومـ حروف الؼسؿ: )الفاء( كؼقل أبل بؽر: ٓ ها اهلل، ٓ يعؿد إىل أسد مـ 

 أسقد اهلل، فقعطقؽ َسَؾبَف. وغقره، وهذا كادر.

ُر إجُؾ.ومـ حروف الؼ قيل:  ٓ ُيَمخَّ
ِ
سؿ الَلم كؼقلفؿ: هلل

(2)
 

 إشا قاٍ: ميري اهلل، ٚأِٜ اهلل؟ ص:11ط َػأي١

أصؾفا )أيؿـ(، فُحِذفت الـقن لؽثرة آستعؿال، ومهزهتا مهزة  أٓه:

طـد إكثر، والقؿقـ هبا مـعؼد طـد الجؿفقر، وطـد الشافعل، إن قصد  وصؾ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (13/457.)الؿغـلاكظر:  (1)

  (3/32.)الؽأوضح الؿس (6/386-387 )الشرح الؿؿتعاكظر:  (2)
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 صاحبفا القؿقـ. 

ر  طـ طبد اهلل بـ طؿر ( 2426(، ومسؾؿ )4251ويف البخاري ) لؿا أمَّ

فؼد صعـتؿ ْم إمارة أبقف مـ  ،إن تطعـقا ْم إمارتف»أسامة بـ زيد، قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

قبؾف، وايؿ الل لؼد كان خؾقؼا لإلمارة، وإن كان مـ أحب الـاس إلل، وإن هذا لؿـ 

 .«أحب الـاس إلل بعده

 ابـ طؿر ( بنسـاد صحقح طـ ابـ طباس، و12/95وأخرج ابـ الؿـذر )

الحؾػ هبا.
(1)

 

 اسبًـ بايكطإٓ، أٚ بآ١ٜ َٓ٘. ص:12ط َػأي١

  طامة العؾؿاء طىل مشروطقة ذلؽ، وأهنا تـعؼد القؿقـ بذلؽ: ٕنَّ الؼرآن كَلم

 اهلل وصػة مـ صػاتف.

  وذهب الحـػقة إىل أهنا ٓ تـعؼد، فؿـفؿ مـ قال: هق مخؾقق. ومـفؿ مـ

لبطَلن.وهق ققٌل باصٌؾ َبقِـّ ا قال: الؼسؿ بف ٓ يعفد.
(2)

 

لق حؾػ بالؿصحػ: اكعؼدت يؿقـف، وأجاز ذلؽ أمحد، وإسحاق:  تيبُٔ:

ٕنَّ الحالػ بالؿصحػ إكؿا قصد الحؾػ بالؿؽتقب فقف، وهق الؼرآن: فنكف بقـ 

تَل الؿصحػ بنمجاع الؿسؾؿقـ. َدفَّ
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.115-112)ص أحؽام القؿقـ (11/517 )البقان (13/457 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (13/461.)الؿغـلاكظر:  (2)

(3) الؿغـل (13/461.) 
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قٛيل٘: أقػللِ بللاهلل. أسًللـ بللاهلل. آيٝلت بللاهلل. أعللعّ بللاهلل. أؾللٗس     ص:13ط َػأي١

 باهلل؟

 ُتَعدُّ يؿقـًا طـد أكثر الػؼفاء. هذه إلػاظ 

 : هذا ققل طامة الػؼفاء ٓ كعؾؿ فقف خَلًفا. قال ابً قدامة

وسقاء كقى القؿقـ، أو أصؾؼ: ٕكف لق قال: )باهلل( ومل يؼؾ: )ُأقسؿ( وٓ  قال:

 ه)أشفد(، ومل يذكر الػعؾ: كان يؿقـًا بتؼدير الػعؾ قبؾف.ا

 )بالـقة. و)أشفد باهلل( ٓ تؽقن يؿقـًا إ وذهب الشافعل إىل أنَّ )أطزم باهلل ٓ

.ًانصحْح انقٌل األًل
(1)

 

ٖٔ نصا؟ ص:14ط َػأي١ ًٜ  إٕ قاٍ: أقػُت. أٚ آيٝت. أٚ سًؿت. أٚ ؾٗست ٭ؾع

  ذهب بعُض أهؾ العؾؿ إىل أهنا يؿقـ، سقاء كقى القؿقـ، أم ٓ، وهذا ققل

شرع، الـخعل، والثقري، وأبل حـقػة، وأمحد يف رواية: ٕكف قد ثبت لفا طرف ال

 وآستعؿال.

: أقسؿ طؾقؽ يا رسقل اهلل، لتخبرين بؿا أصبت فؼد قال أبق بؽر الصديؼ 

( بنسـاد صحقح طـ ابـ 3268أخرجف أبق داود ) «ٓ تؼسؿ»وما أخطلت. فؼال: 

 .الصحقحقـ، وأصؾف يف طباس 

قال:  ( بنسـاد صحقح طـ ابـ طؿر 12/117وأخرج ابـ الؿـذر )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (11/519.)البقان (13/467- )الؿغـلاكظر:  (1)
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 يؿقـ. الؼسؿ 

لؾذي ﴿، أكف كان يؼرأ: يًضا بنسـاد صحقح طـ ابـ طباس وأخرج أ

 .﴾يؼسؿقن مـ كسائفؿ

 ڱ ڱ    ڱ      ڱ ڳ ڳڳ ڳ  گ گ گ گ ک  ک﴿وقال تعاىل: 

 .[2-1]الؿـافؼقن:﴾ۀ ۀ ڻ   *ڻ ڻ    ں ں

 :وقالت طاتؽة بـت طبد الؿطؾب طؿُة رسقل اهلل 

 حؾػـــُت لـــئـ طـــادوا لـصـــطؾؿـفؿ

 

ــا الؿؼ ــردَّى حجرتقف ــاءوا ت ــُب لج  اك

 
 وقالت طاتؽُة بـت زيد بـ طؿرو بـ كػقؾ:

ـــة ـــل حزيـ ـــؽ طقـ ـــُت ٓ تـػ  فآلق

 

ـــرا ـــدَي أغب  طؾقـــؽ وٓ يـػـــؽ جؾ

   وذهب بعضفؿ إىل أهنا يؿقـ إذا كقى، وهذا ققل مالؽ، وإسحاق، وأمحد يف

رواية، وابـ الؿـذر: ٓحتؿال أكف مل يؼصد القؿقـ باهلل: وٕنَّ ققلف )أشفد( ٓ 

 لقؿقـ بـػسفا.ُيستػاد مـفا ا

  وذهب الشافعل إىل أهنا ٓ ُتَعدُّ يؿقـًا: ٕهنا ُطريت طـ اسؿ اهلل، وصػتف، وهق

 ققل ططاء، والحسـ، والزهري، وقتادة، وأبل طبقد.

ققل مالؽ، وإسحاق، واهلل أطؾؿ. انصحْح ُ :قال أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل نو
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (11/511.)البقان (13/469 )الؿغـلاكظر:  (1)
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 قٍٛ اسبايـ: عٗس اهلل. َٝجام اهلل؟ ص:15ط َػأي١

  أهؾ العؾؿ إىل أنَّ ذلؽ يؿقـ مـعؼد يقجب الؽػارة بالحـث، ذهب مجاطٌة مـ

وهق ققل الحسـ، وصاوس، والشعبل، وقتادة، والحؽؿ، وإوزاطل، ومالؽ، 

  ڄ﴿وأمحد: ٕنَّ )طفداهلل( يحتؿؾ كَلمف الذي أمركا بف، وهناكا، كؼقلف تعاىل: 

 ، وكَلمف صػة لف.[61يس:] ﴾ڃ ڃ ڃ ڄ

كا بف، وقد ثبت لف طرف آستعؿال، فقجب أن ويحتؿؾ أكف استحؼاقف لؿا تعبد

 يؽقن يؿقـًا بنصَلقف.

  ،وذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل أكف ٓ يؽقن يؿقـًا إٓ أن يـقي، وهق ققل ططاء

 والثقري، وأبل طبقد، وابـ الؿـذر.

  ،أن يـقي القؿقـ بعفد اهلل الذي هق صػتف َّٓ وقال الشافعل: ٓ يؽقن يؿقـًا إ

 ف.وهق بؿعـك الذي قبؾ

  ،وقال أبق حـقػة: لقس بقؿقـ. ولعؾف ذهب إىل أنَّ العفد مـ صػات الػعؾ

 فَل يؽقن الحؾػ بف يؿقـًا كؿا لق قال: وخْؾِؼ اهلل، وهق ققل ابـ حزم.

، واهلل أطؾؿ.انقٌل األًلهق  ًانساجح
(1)

 

 َطَؾلَّ َطْفُد اهللْن َقاَل: نِ (: فَ 13/463-464) الؿغـليف   قال ابً قدامة

.َومِ  َـّ َْفَعَؾ َٕ . َومِقثَاقِفِ  : َوَطْفِد اهللَأْو َقاَل  قثَاُقُف  َـّ َْفَعَؾ ، َوإِْن َقاَل: َواْلَعْفِد  َٕ ـٌ َفُفَق َيِؿق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1129.)الؿحىل (11/511 )البقان (13/463 )الؿغـلاكظر:  (1)
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 . َـّ َْفَعَؾ َٕ ُف َكَقى اْلَحؾِ َوَكَقى َطْفَد اهلل َواْلِؿقثَاِق  َكَّ
ِ
ـْ ِصَػاِت ، َكاَن َيِؿقـًا: ٕ

َػ بِِصَػٍة مِ

 ه.اَأْصَؾَؼ، َفَؼاَل اْلَؼاِضل: فِقِف ِرَواَيتَانِ َوإِْن  َتَعاَلك. اهلل

ح اْلمام ابـ باز، والػقزان، وطبدالعزيز آل الشقخ وغقرهؿ أنَّ ذلؽ  وقد رجَّ

يؿقـ، أطـل الحؾػ بعفد اهلل.
(1)

 

 اسبًـ باشبطٚز َٔ ا غ٬ّ. ص:16ط َػأي١

كؼقل الحالػ: )هق يفقدي إن فعؾ كذا( أو )هق كصراين، أو مجقسل، أو 

 ذلؽ، أو )هق بريء مـ اْلسَلم إن مل يػعؾ كذا(. كافر(، أو كحق

  فذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل أنَّ طؾقف يف ذلؽ الؽػارة إذا حـث، وهق ققل

ططاء، وصاوس، والحسـ، والشعبل، والثقري، وإوزاطل، وإسحاق، 

وأصحاب الرأي، وأمحد يف رواية، وطؾقف فتقى اْلمام ابـ باز، والػقزان، 

 وبؽر أبق زيد، والغديان، وطؾقف التقبة وآستغػار. وطبدالعزيز آل الشقخ،

(: ولفذا قال أكثر أهؾ العؾؿ: إذا قال: هق 35/274)  وقال شيخ اإلصالو

يفقدي، أو كصراين إن مل يػعؾ ذلؽ: ففل يؿقـ بؿـزلة ققلف: واهلل ٕفعؾـ: ٕكف 

يؿاكف باهلل، ربط طدم الػعؾ بؽػره الذي هق براءتف مـ اهلل، فقؽقن قد ربط الػعؾ بن

 ۆ ۆ﴿وهذا هق حؼقؼة الحؾػ باهلل. وقالقا: يدخؾ يف طؿقم إيؿان 

 ه.ا[89الؿائدة:]﴾ٴۇ ۈ ۈ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) فتاوى الؾجـة الدائؿة (23/121.) 
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   ،وذهب مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ إىل أكف ٓ كػارة فقفا، وهق ققل مالؽ

والشافعل، والؾقث، وأبل ثقر، وابـ الؿـذر، وأمحد يف رواية: ٕكف مل يرد يف هذه 

، وٓ هل يف ققاس الؿـصقص: فننَّ الؽػارة إكؿا وجبت يف الحؾػ  القؿقـ كص 

 باسؿ اهلل تعظقًؿا ٓسؿف، وإضفاًرا لشرفف وطظؿتف، وٓ تتحؼؼ السقية.

(، 7/6(، والـسائل )5/355واستدلقا طىل ذلؽ بحديث بريدة طـد أمحد )

مـ قال: إين بريء مـ اإلسَلم؛ فنن كان كاذبًا ففق »قال:  وغقرمها، أنَّ الـبل 

، وهق حديث صحقح، وهق يف «قال، وإن كان صادًقا؛ مل يعد إلك اإلسَلم سالًَم  كَم

الصحقح الؿسـد  لشقخـا القادطل. 

والؼقل الثاين طزاه ابـ الؿـذر لْلكثر، وهق اختقار ابـ حزم، والشقكاين.
(1)

 

ٌٖ اهلل ي٘، ؾٌٗ ٖٛ ميري َهؿط٠؟ ص:17ط َػأي١  إٕ سٖطّ ع٢ً ْؿػ٘ َا أس

 ف يؿقـ مـعؼد، وتؽػر إذا حـث، وهق ققل الحسـ، ذهب أكثر الػؼفاء إىل أك

 وجابر ابـ زيد، وططاء، وقتادة، والحسـ، وأمحد، وإسحاق، وأصحاب العراق.

وهذا ققل مجاطة مـ الصحابة كؿا تؼدم ذكره يف كتاب الطَلق، صحَّ طـ ابـ 

طباس، وابـ طؿر، وزيد بـ ثابت، وجاء طـ أبل بؽر، وطؿر، وابـ مسعقد، 

 ساكقد ضعقػة.بل وطائشة 

 ٿ ﴿، وققلف: [1التحريؿ:]﴾پ پ پ ٻ ٻ   ٻ ﴿واستدلقا طىل ذلؽ بؼقلف تعاىل: 

، وقالقا: هق يؿقـ يدخؾ يف طؿقم أية: [2التحريؿ:] ﴾ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1129 )الؿحىل السقؾ (5/491-491 )كقؾ إوصار (13/464 )الؿغـلاكظر:  (1)

الشرح الؿؿتع (6/415 )فتاوى الؾجـة (23/196.) 
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 .[89الؿائدة:] ﴾ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ﴿

  ،وذهب مالؽ، والشافعل إىل أكف لقس بقؿقـ ، بؾ هق لغٌق، وٓ شلء طؾقف

بل، وأبل سؾؿة، ومحقد بـ طبدالرمحـ، والظاهرية، وهذا ققل مسروق، والشع

 والصـعاين كؿا يف كتاب الطَلق.

والؼقل إول رجحف شقخ اْلسَلم، وابـ الؼقؿ، واْلمام ابـ باز، وابـ 

أطؾؿ. ، واهللانصحْح وهقطثقؿقـ، والػقزان، وبؽر أبق زيد، والغديان وغقرهؿ، 
(1)

 

 اسبًـ بايٓصض. ص:18ط َػأي١

ؾـ كذا. وأرضل وقػ ٕفعؾـ كذا. ومايل صدقة إن مل كلن يؼقل: طظَّ الحج ٕفع

 أفعؾ كذا.

  َّفعامة أهؾ العؾؿ طىل أكف يؿقـ، وكؼؾ شقخ اْلسَلم إمجاع أهؾ العؾؿ طىل أن

 هذا يؿقـ.

َُٓلفُِّس أو ال؟  ٍّل 

 .واستدلقا بعؿقم  ذهب أكثر العؾؿاء إىل أكف مخقر بقـ القفاء بالـذر، والتؽػقر

مـ »، وكذا يف الحديث: [89لؿائدة:ا] ﴾ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ﴿أيات: 

، وهذا ققل أمحد، والشافعل، «حؾػ طؾك يؿقـ فرأى غقرها خقًرا مـفا...

 والؾقث، وإسحاق، وغقرهؿ، ورجحف شقخ اْلسَلم، وابـ الؼقؿ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  (23/166-167تاوى الؾجـةف (35/329-331 )الػتاوى (13/466 )الؿغـلاكظر:  (1)

174 )الشرح الؿؿتع (6/411-.) 
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وقد صحَّ طـ بعض الصحابة أهنؿ أفتقا بالؽػارة، مـفؿ: ُطؿر، وطائشة،  

.بـ طؿر  بـ طباس، وطبداهلل وطبداهلل
(1)

 

 .وذهب مالؽ، وأبق حـقػة يف رواية إىل أكف يؾزمف القفاء بالـذر 

: ٕنَّ هذا يؿقـ بالـذر ولقس كذًرا مطؾًؼا، واهلل أطؾؿ.ًانصحْح انقٌل األًل
(2)

 

 اسبًـ باي٬ٛم، ٚايعتام. ص:19ط َػأي١

  ذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل أنَّ فقف الؽػارة، وهق ققل صاوس، وبعض

سَلم، وابـ الؼقؿ، وقد تؼدمت الؿسللة، الحـابؾة، والؿالؽقة، واختاره شقخ اْل

 .انصحْحوهلل الحؿد يف كتاب الطَلق، وهذا هق 

  وذهب الجؿفقر إىل وققع الطَلق، والعتاق: إٓ أبا ثقر، فؾؿ يؼؾ بقققع

العتاق
(3)

، أطـل الؼقل بعدم وققطف يف العتاق، ، وكؼؾ ذلؽ طـ ابـ طؿر 

الؼقل بقققطف وُكؼؾ طـ ابـ طؿر، وابـ طباس 
(4)

، أطـل العتاق، أما الطَلق 

فؾقس يف الحؾػ بف كص  طـ الصحابة، وقد ادطل اْلمجاع طىل وققع الطَلق إذا 

حـث صاحب القؿقـ بالطَلق، والقاقع وجقد الخَلف، ومؿـ ادطك اْلمجاع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ثؿ وجدهتا أيًضا يف إوسط ٓبـ مجؿقع الػتاوىذكر أساكقد هذه أثار شقخ اْلسَلم كؿا يف  (1)

 (.12/111الؿـذر )

  (35/253-256( )35/281.)الػتاوىاكظر:  (2)

  (35/255-.)مجؿقع الػتاوىإسـاده صحقح كؿا يف  (3)

مل يثبت طـفؿا: فػل إسـاده: طثؿان بـ أبل حازم، وفقف جفالة، وهق مل يسؿع مـ أحٍد مـ الصحابة،  (4)

  (35/261.)مجؿقع الػتاوىاكظر إسـاد إثريـ يف 
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 (12/134.)إوسطكؿا يف  ابـ الؿـذر 

(1)
 

 اسبًـ با٭َا١ْ. ص:21ط َػأي١

  هبا القؿقـ، وإن أضاففا إىل اهلل فَل تؽقن ٓ يجقز الحؾػ بإماكة، وٓ يـعؼد

.«مـ حؾػ بإماكة؛ فؾقس مـا»يؿقـًا إٓ بالـقة، وهق مذهب الشافعل: لحديث: 
(2)

 

  وطـد الحـابؾة، والحـػقة تـعؼد هبا القؿقـ إن أضاففا إىل اهلل بؼقلف: )بلماكة

 اهلل(: ٕهنا تصبح حؾًػا بالصػة، وإذا أصؾؼ فػقف وجفان لؾحـابؾة.

الحؾػ بإماكة شرٌك: ٕكف حؾػ بغقر اهلل كؿا تؼدم، وإذا قال أحد  يبُٔ:ت

ار بإماكة، وهق ٓ يؼصد الحؾػ، وإكؿا يؼصد أكف يتؽؾؿ بلماكة، وأكف يعامؾ  التُّجَّ

صاحبف بلماكة ٓ بخقاكة: فؾقس بحؾػ، وهق جائز، وإوىل وإحقط تركف.
(3)

 

 ٌٖ تٓعكس ايُٝري إشا سًـ سيدًٛم؟ ص:21ط َػأي١

بالؿخؾقق شرٌك، وٓ تـعؼد القؿقـ بذلؽ طـد طامة أهؾ العؾؿ، بؾ  الحؾػ

طـ بعض  : ٓ أطؾؿ فقف مخالًػا. وكؼؾ ابـ قدامة قال شقخ اْلسَلم 

الحـابؾة أنَّ فقفا كػارة إذا حؾػ بالرسقل، وهق ققٌل ضعقٌػ باصؾ، وكذلؽ كؼؾ 

الخَلَف شقخ اْلسَلم يف مقضٍع آخر.
(4)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، واكظر ما تؼدم يف كتاب الطَلق.35/259-264 ،271 ،273) مجؿقع الػتاوىاكظر:  (1)

 ، بنسـاد صحقح.(، طـ بريدة 5/352د )(، وأمح3253أخرجف أبق داود ) (2)

  (23/56-57.)فتاوى الؾجـة الدائؿةواكظر:  (3)

  (1/214( )35/246.)مجؿقع الػتاوى (13/472 )الؿغـلاكظر:  (4)
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ـْ َأبِل ُهَرْيرَ  (7137)   :َقاَل  َة َوَط

ِ
ـُؽ َطَؾك َما »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسقُل اهلل َيِؿق

ُقؽ ِبِف َصاِحُبؽ ِة الُؿْسَتْحؾِِػ »َوفِل ِرَواَيٍة:  «ُيَصدِّ قَّ
ـُ َطَؾك كِ .. َأْخَرَجُفَؿا ُمْسِؾؿٌ «الَقِؿق

(1)
 

 احلدي املسائل واألحكام املستفادة من 

 ايتأٌٜٚ يف ايُٝري. ص:1ط َػأي١

التلويؾ يف القؿقـ هق التعريض هبا، فقحؾػ ويقهؿ السامع أكف يحؾػ طىل 

شلء، وهق يحؾػ طىل شلء آخر: فنن كان الحالػ مظؾقًما جاز لف ذلؽ دفًعا طـ 

، وحديث الباب محؿقل طىل مـ طؾقف «إكَم إطَمل بالـقات»كػسف الظؾؿ: لحديث: 

، وهذا ققل أمحد،   وغقره.حؼ 

وإن كان الحالػ ضالًؿا كالذي يستحؾػف الحاكؿ طىل حؼٍّ طـده، ففذا يـصرف 

يؿقـف إىل ضاهر الؾػظ الذي طـاه الؿستحؾِػ، وٓ يـػع الحالػ تلويؾف، وهق ققل 

أمحد، والشافعل، قال ابـ قدامة: ٓ كعؾؿ فقف خَلًفا. وقال الـقوي: وهذا مجؿع 

 طؾقف.

 مظؾقم: فؾف تلويؾف يف مذهب أمحد، والشافعل، فنن كان الحالػ غقر ضامل وٓ

 قال ابـ قدامة: وٓ كعؾؿ يف هذا خَلًفا.

  وإن كان الحؾػ طىل حؼٍّ طـد غقر الحاكؿ فالجؿفقر يؼقلقن: القؿقـ طىل

 كقة الحالػ. ومحؾقا حديث الباب طىل ما إذا كان ذلؽ طـد الحاكؿ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1653أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)
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  تحؾِػ، وإن مل تحصؾ وذهب مالؽ، وصائػة إىل أنَّ القؿقـ طىل كقة الؿس

، واهلل أطؾؿ.انصٌابالؿحاكؿة: لحديث الباب، وهذا الؼقل هق 
(1)

 

 ٌٖ ايعرب٠ ب١ٝٓ اسبايـ، أّ بًؿع٘؟ ص:2ط َػأي١

  ،ذهب مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ إىل أنَّ العبرة بـقة الحالػ، وهذا مذهب أمحد

، فؾق حؾػ بؾػظ «إكَم إطَمل بالـقات»ومالؽ، والبخاري وغقرهؿ: لحديث: 

ا: وقع القؿقـ طىل الؿخصقص، كلن يؼقل: )واهلل، ٓ آكؾ طام يري د شقئًا خاصًّ

لحًؿا بعد الققم( يريد لحًؿا بعقـف، ومثؾ أن يطؾؼ الققت يف الؾػظ، وهق مؼقد يف 

كقتف، كلن يؼقل: )واهلل، ٓ أدخؾ دار زيد( يريد يف هذا الشفر. أو يريد: )ما دام 

 مخاصًؿا يل( أو ما أشبف ذلؽ.

 خاصٍّ ويريد العؿقم، كلن يؼقل: )واهلل، ٓ أشرب مـ فَلٍن أو يحؾػ طىل

ماًء( يريد أن يؿتـع مـ مجقع َما َلُف فقف طؾقف مـة، أو يحؾػ أن ٓ يؾبس ثقًبا مـ 

 غزلفا، يريد قطع مـتفا بف، فقتعؾؼ يؿقـف بآكتػاع بف، أو بثؿـف مؿا لفا فقف مـة طؾقف.

  ٓ طبرة بالـقة، والسبب فقؿا يخالػ وذهب الشافعل، وأبق حـقػة إىل أكف

 الؾػظ: ٕنَّ الحـث مخالػة ما طؼد طىل القؿقـ، والقؿقـ لػظف.

  ثؿ ذهب أمحد، ومالؽ إىل أهنا إن ُطِدمت الـقة: ُكظِر إىل سبب الحؾػ وقريـة

 الحال: فنن ُطدمت: فعرف الؾػظ: فنن طدمت: فدٓلة الؾغة.

.انصٌابوققل مالؽ، وأمحد هق 
(2)

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1136.)الؿحىل (6689 )الػتح (13/498- )الؿغـل (1653 )شرح مسؾؿاكظر:  (1)

  (6689.)الػتح (13/543-546 )الؿغـل (2/221 )البدايةاكظر:  (2)
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ـْ طَ  (7135) ـِ َسُؿَرَة َوَط ـِ ْب ْحَؿ   بِْدالرَّ

ِ
َوإَِذا »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

ـٍ  ـْ َيِؿقـِؽ َوْأِت الَِّذي ُهَق َخْقٌر  َحَؾْػت َطَؾك َيِؿق ْر َط ـَْفا َفَؽػِّ . «َفَرَأْيت َغْقَرَها َخْقًرا ِم

ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.
(1)

 

: َوفِل ـْ َيِؿقـِؽ» َلْػِظ لِْؾبَُخاِريِّ ْر َط .«َفاْئِت الَِّذي ُهَق َخْقٌر َوَكػِّ
(2)

 

َبِل َداُود: 
ِ
ـْ َيِؿقـِؽ ُثؿَّ اْئِت الَِّذي ُهَق َخْقٌر »َوفِل ِرَواَيٍة ٕ ْر َط . َوإِْسـَاُدَها «َفَؽػِّ

َصِحقٌح.
(3)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلدي 

ِٓح ص:1ط َػأي١  ، أّ بعسٙ؟ايهؿاض٠ قبٌ اسٔب

  أكثر أهؾ العؾؿ طىل أنَّ الؽػارة يف إيؿان تجقز قبؾ الحـث وبعده، سقاء

كاكت صقًما، أو غقره، وهق ققل الحسـ، وابـ سقريـ، وربقعة، وإوزاطل، 

والثقري، وابـ الؿبارك، وأمحد، ومالؽ، وإسحاق، وأبل طبقد، وأبل خقثؿة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1652(، ومسؾؿ )6622أخرجف البخاري ) (1)

 (. 6722أخرجف البخاري برقؿ ) (2)

(، مـ صريؼ سعقد طـ قتادة طـ الحسـ طـ طبدالرمحـ بـ سؿرة. 3278أخرجف أبقداود ) (3)

)القاو( بدل )ثؿ( فؼد رواه الـسائل مـ كػس  وإسـاده صحقح، لؽـ أكثر الروايات بحرف العطػ

)القاو( وهؿ: ب بحرف العطػ )القاو(. وقد روى الحديث طـ الحسـ مجع كؾفؿ ( 7/11)القجف 

مـصقر بـ زاذان ويقكس بـ طبقد ومبارك بـ فضالة وطبداهلل بـ طقن وهشام بـ حسان وجرير بـ 

ـصقر بـ الؿعتؿر. اكظر تخريج رواياهتؿ حازم ومحقد الطقيؾ وسؿاك بـ ططقة وسؾقؿان التقؿل وم

 فالرواية بؾػظ )ثؿ( شاذة غقر محػقضة، واهلل أطؾؿ.  (12/312-314 ،)الؿسـد الجامعيف 



ُٓٗصِٚض َٚاي  ِٕ َُا ِٜ  299  ٔنَتاُب اٜ٭

(، أكف 12/219بـ الؿـذر )وغقرهؿ. وثبت طـ ابـ طؿر بنسـاد صحقح طـد ا 

كان يؽػر أحقاًكا بعد الحـث، وأحقاًكا قبؾ الحـث. وطـ ابـ طباس أيًضا بنسـاد 

صحقح، أكف أفتك امرأة حؾػت أن هتدي ثقهبا إن لبستف: فؼال: لتؽػر يؿقـفا، 

 ولتؾبس ثقهبا.

بنسـاد صحقح، أهنا أفتت امرأة جعؾت مالفا هدًيا إن كؾؿت  وطـ طائشة 

 ؼالت طائشة: تؽػر يؿقـفا، وتؽؾؿ أخاها.أخاها، ف

واستدل أصحاب هذا الؼقل طىل ذلؽ بحديث طبدالرمحـ بـ سؿرة الذي يف 

 (.1651، و1651الباب، وبـحقه طـ أبل هريرة، وطدي بـ حاتؿ طـد مسؾؿ )

إين إن شاء الل ٓ »قال:  أنَّ الـبل  الصحقحقـوبحديث أبل مقسك يف 

رها خقًرا مـفا إٓ كػَّرت طـ يؿقـل وأتقت الذي هق أحؾػ طؾك يؿقـ، فلرى غق

«أتقت الذي هق خقر، وكػرت طـ يؿقـل»، ويف رواية: «خقر
(1)

، وبؼقلف تعاىل: 

 .[2التحريؿ:] ﴾ٹ ٹ﴿

  وقال أصحاب الرأي: ٓ تجزئ الؽػارة قبؾ الِحـث: ٕكف تؼديؿ لفا طىل

 سببفا، فلشبف ما لق كػر قبؾ القؿقـ.

  كاكت الؽػارة بالصقام: فَل تجزئ قبؾ الحـث: ٕهنا وقال الشافعل: إذا

 طبادة بدكقة، فَل تجزئ قبؾ سببفا.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1649(، ومسؾؿ برقؿ )6719( )3133أخرجف البخاري برقؿ ) (1)
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وأجاب الجؿفقر بلنَّ سبب الؽػارة هق القؿقـ مع الحـث، أو مع إرادة الحـث  

، واهلل أطؾؿ.انصحْح وهقبدٓلة إدلة السابؼة، 
(1)

 

قر قبؾ القؿقـ (: فلما التؽػ13/483) الؿغـليف  قال ابـ قدامة  تيبُٔ:

فَل يجقز طـد أحٍد مـ العؾؿاء: ٕكف تؼديؿ الحؽؿ قبؾ سببف: فؾؿ يجز كتؼديؿ 

 هالزكاة قبؾ مؾؽ الـصاب، وكػارة الؼتؾ قبؾ الجرح.ا

 أُٜٗا أؾطٌ يف ايهؿاض٠ قبٌ اسبٓح أّ بعسٙ؟ ص:2ط َػأي١

  مذهب أمحد أهنؿا سقاء يف الػضقؾة: ٕنَّ إحاديث القاردة وردت هبذا

 وهذا.

 ؽ، والثقري، والشافعل، وأمحد يف رواية إىل تػضقؾ الؽػارة بعد وذهب مال

ًانقٌل األًل الحـث: خروًجا مـ الخَلف، ولحصقل القؼقـ بنبراء الذمة، 

، واهلل أطؾؿ.أقسب
(2)
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  (35/252.)الػتاوى (13/481-482 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (13/483.)الؿغـلاكظر:  (2)
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ـِ ُطَؿَر  (7131) ـِ اْب   َوَط

ِ
ـٍ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهلل ـْ َحَؾَػ َطَؾك َيِؿق َفَؼاَل:  َم

ـَْث َطَؾْقفِ  ـُ ِحبَّاَن. ،. َرَواُه َأْحَؿدُ «إْن َشاَء اللُ َفََل ِح َحُف اْب َوإَْرَبَعُة، َوَصحَّ
(1)
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 ا٫غتجٓا٤ يف ايُٝري. ص:1ط َػأي١

ذكر أهؾ العؾؿ أنَّ مـ استثـك يف يؿقـف: فَل حـث طؾقف، واستدلقا بحديث 

، وٕنَّ تعؾقؼف بالؿشقئة يدل طىل أكف لق مل يػعؾف فنن اهلل طزوجؾ مل يشل ذلؽ، الباب

 وكؼؾ ابـ قدامة طدم الخَلف يف ذلؽ.

 واالضتجِاء يف اهيٌني هه غسوط:

 أن يؽقن آستثـاء متصًَل حؼقؼة، أو حؽًؿا. أحدها:

  وهذا اشتراط مجفقر العؾؿاء، وأصحاب الؿذاهب إربعة، وغقرهؿ: لظاهر

 يث الباب، وٕنَّ جقازه مـػصًَل يجعؾ الؽػارة غقر محتاج إلقفا.حد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 1531(، والترمذي )3261(، وأبقداود )11، 2/6. أخرجف أمحد )ايطادض ٚقؿ٘ ع٢ً ابٔ عُط (1)

(، مـ صريؼ أيقب، طـ 4342( )4339(، وابـ حبان )2115(، وابـ ماجف )7/25والـسائل )

كافع، طـ ابـ طؿر بف. والؾػظ لؾترمذي، قال الترمذي طؼبف: وقد رواه طبقداهلل بـ طؿر وغقره طـ 

طـ ابـ طؿر مقققًفا، وهؽذا روي طـ سامل طـ ابـ طؿر مقققًفا، وٓ كعؾؿ أحًدا رفعف غقر  كافع

 هأيقب السختقاين، وقال إسؿاطقؾ بـ إبراهقؿ: وكان أيقب أحقاًكا يرفعف، وأحقاًكا ٓ يرفعف. ا

وٓ يؽاد يصح رفعف إٓ مـ جفة (: 11/46)وقال البقفؼل بعد أن ذكر بعض الؿتابعات ٕيقب 

ب السختقاين، وأيقب يشؽ فقف أيًضا، ورواية الجؿاطة مـ أوجف صحقحة طـ كافع طـ ابـ أيق

 هطؿر مـ ققلف غقر مرفقع، واهلل أطؾؿ. ا

(، طـ محاد بـ زيد، قال: كان أيقب يرفع هذا الحديث ثؿ تركف. 11/46وأسـد البقفؼل )

 وإسـاده صحقح. 
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   وذهب أمحد يف رواية إىل أنَّ آستثـاء يصح إن كان الػصؾ يسقًرا، وهق ققل

 قتادة، وإوزاطل.

 .وطـ الحسـ، وططاء يصح ما دام يف الؿجؾس 

 .وطـ ططاء: يؼدر بؼدر الحؾب 

  مـػصًَل بدون تحديد.وطـ مجاهد، وابـ طباس: يصح آستثـاء ولق 

( بنسـاد صحقح طـف أكف كان 11/48وإثر طـ ابـ طباس أخرجف البقفؼل )

 ڻ ڻ * ڻ ں ں  ڱ  ڱ ڱ ڱ﴿يرى آستثـاء ولق بعد سـة، ثؿ قرأ: 

 ، قال: إذا ذكرت.[24-23الؽفػ:] ﴾ھ ہ  ہ ہ ۀہ ۀ

: يحتؿؾ أن يؽقن الؿراد بف أن يؽقن مستعؿًَل لمية، وأن  قال البيَكي

كر آستثـاء بعد حقـ يف مثؾ ما وردت فقف أية، ٓ فقؿا يؽقن يؿقـًا، ذ

 هأطؾؿ.ا واهلل

يظفر أنَّ الػصؾ القسقر ٓ يضر: لحديث أبل  ُ :قال أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل نو

قال: ٕصقفـ الؾقؾة... فؼقؾ لف: قؾ إن شاء  أن سؾقَمن »مرفقًطا:  هريرة 

 (.1654(، ومسؾؿ )3424)الحديث، أخرجف البخاري  «الل...

ثؿ سؽت. ثؿ  «ريًشاقُ والل ٕغزون »أكف قال:  وجاء حديث طـ الـبل 

، وهق حديث ضعقٌػ، يف إسـاده: شريؽ، واختؾػ يف وصؾف «إن شاء الل»قال: 
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(، وغقرمها.-11/47(، والبقفؼل )3285وإرسالف. أخرجف أبق داود )

(1)
 

 ٌٖ ٜؿرتط إٔ ٜتًؿغ با٫غتجٓا٤؟ ص:2ط َػأي١

العؾؿ طىل اشتراط ذلؽ، قالقا: وٓ يـػعف آستثـاء بؼؾبف، وهذا ققل طامة أهؾ 

الحسـ، والـخعل، ومالؽ، والثقري، وإوزاطل، والؾقث، والشافعل، وأمحد، 

 وإسحاق، وأبل ثقر، وأبل حـقػة، وابـ الؿـذر.

(: وٓ كعؾؿ لفؿ مخالًػا: 13/485-486) الؿغـل  قال ابً قدامة

 ه: وٕنَّ القؿقـ ٓ تـعؼد بالـقة، فؽذلؽ آستثـاء.ا«ء اللفؼال إن شا»لؾحديث: 

 ٌٖ ٜؿرتط إٔ ٜكصس ا٫غتجٓا٤؟ ص:3ط َػأي١

اشترط أهؾ العؾؿ أن يؼصد آستثـاء، فؾق جرى طىل لساكف بغقر قصد: فَل 

ُيعتبر بف كؿا أن القؿقـ إن جرت طىل لساكف بغقر قصد مل يعتبر هبا، وهق ققل 

تضك مذهب الؿالؽقة: ٓطتبارهؿ الـقات.الشافعل، وبعض الحـابؾة، وهق مؼ
(2)

 

 ٌٖ ٜؿرتط إٔ ٜكصس ا٫غتجٓا٤ َٔ ابتسا٤ ايُٝري؟ ص:4ط َػأي١

 قال ابً قدامة   يفالؿغـل (13/486 :) َُّيِصح َٓ َوَذَكَر َبْعُضُفْؿ َأكَُّف 

 
ِ
ْستِثْـَاُء َحتَّك َيْؼِصَدُه َمَع اْبتَِداِء َيِؿقـِِف، َفَؾْق َحَؾَػ َغقَْر َقاِصٍد لَِل

ِ
ْستِثْـَاِء، ُثؿَّ آ

ـِ َفاْستَثْـَك ـْ اْلقَِؿق
َنَّ َهَذا ُيَخالُِػ ، َلْؿ َيـَْػْعفُ  :َطَرَض َلُف َبْعَد َفَراِغِف مِ

ِ
ٕ : َٓ َيِصحُّ َو

ـْ َحَؾَػ َفَؼاَل »َفنِكَُّف َقاَل:  :ُطُؿقَم اْلَخبَرِ  ـَْث  ؛: إْن َشاَء اللَم َنَّ َلْػَظ  ،«َلْؿ َيْح
ِ
َوٕ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (11/511-)البقان (13/484- )الؿغـلاكظر:  (1)

  (11/513.)البقان (13/486 )الؿغـلاكظر:  (2)
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ْستِثْـَا 
ِ
 ه.اِء َيُؽقُن َطِؼقَب َيِؿقـِِف، َفَؽَذلَِؽ كِقَُّتفُ آ

  ولؾشافعقة يف الؿسللة وجفان كؿا يفالبقان (11/513.) 

أكف ٓ ُيشترط قصده لَلستثـاء مـ البداية:  انصحْح  ُ:قال أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل نو

 الذي تؼدمت اْلشارة إلقف. بدلقؾ حؾػ سؾقؿان 

 ٚايعتام؟ ا٫غتجٓا٤ يف اسبًـ باي٬ٛم ص:5ط َػأي١

مـ ققيل العؾؿاء، وقد تؼدمت الؿسللة يف كتاب  انصحْحٓ يؼع الطَلق طىل 

لطَلق.ا
(1)

 

صؾ آستثـاء، قالف شقخ إذا قال: )إن أراد اهلل( وأراد الؿشقئة: يح 

اْلسَلم.
(2)

 

 ؾطٚط ٚدٛب ايهؿاض٠. ص:6ط َػأي١

طىل وهق أن يحؾػ مختاًرا: فنن حؾػ مؽرًها: مل تـعؼد يؿقـف  الػسط األّل:

 ، وقد تؼدمت اْلشارة إىل ذلؽ.انصحْح

أن تؽقن القؿقـ مـعؼدة بلن تؽقن بصقغة يحصؾ آكعؼاد  الػسط الثاىٕ:

 هبا كؿا تؼدم أيًضا.

: القؿقـ التل فقفا الؽػارة بنمجاع الؿسؾؿقـ هل التل طىل  قال ابً عبدالرب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (13/488.)الؿغـلواكظر:  (1)

(2) اْلكصاف (11/26.) 
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 هالؿستؼبؾ مـ إفعال.ا 

 ؼفاء إمصار.: ٓ خَلف يف هذا طـد ف قال ابً قدامة

وقال ققم: الحـث متك كان صاطة مل يقجب كػارة، وقال ققم: مـ حؾػ  قال:

 هطىل فعؾ معصقة فؽػارهتا تركفا.ا

( وغقره، طـ طؿرو بـ 3274وجاء يف ذلؽ حديث مـؽر طـد أبل داود )

مـ حؾػ طؾك يؿقـ، فرأى غقرها خقًرا »شعقب، طـ أبقف، طـ جده، مرفقًطا: 

، وهق حديث مـؽر، اكظر: «تركفا كػارة لت الذي هق خقر؛ فننَّ مـفا؛ فؾقدطفا ولق

الضعقػة (1365.)
(1)

 

الِحـُْث يف القؿقـ بلن يػعؾ ما حؾػ طىل تركف، أو يترك ما  الػسط الثالث:

 حؾػ طىل فعؾف مختاًرا ذاكًرا.

فؾق فعؾ ما حؾػ طؾقف مؽرًها: مل يحـث، وهذا يشؿؾ ما إذا ُأْلِجَئ طؾقف 

ؾ مـ يحؾػ أن ٓ يدخؾ داًرا، َفُحِؿَؾ َفُلْدِخَؾَفا، أو حؾػ أٓ يخرج إْلجاًء، مث

، وطىل ذلؽ الجؿفقر، وأما مالؽ فؼقده بلن يؽقن مربقًصا. ًٓ  مـفا، َفُلْخِرج محؿق

  ويشؿؾ الؿؽره ما إذا ُأكره طىل ذلؽ بالضرب، والتفديد بالؼتؾ وكحقه: فَل

لؾشافعل، والصحقح يف مذهب يحـُث أيًضا، وفقف روايتان طـ أمحد، وققٓن 

 أمحد طدم الحـث.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (11/15.)اْلكصاف (13/445 )الؿغـلاكظر:  (1)
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   وذهب مالؽ، وأبق حـقػة إىل أكف يحـث: ٕنَّ الؽػارة ٓ تسؼط بالشبفة

 فقجب مع اْلكراه والـسقان.

أكف ٓ يحـث: لْلدلة الدالة طىل طدم مماخذة الؿؽره. ًانصحْح
(1)

 

ّٝا؟ ص:7ط َػأي١  إشا ؾعٌ َا سًـ ع٢ً تطن٘ ْاغ

 ء كان الحؾػ باهلل، أو بطَلق، أو طتاق، مـ أهؾ العؾؿ مـ قال: يحـث، سقا

وتؾزمف الؽػارة يف القؿقـ الؿؽػرة، وهق ققل سعقد بـ جبقر، ومجاهد، 

والزهري، وقتادة، وربقعة، ومالؽ، وأصحاب الرأي، وأمحد يف رواية: ٕنَّ 

الؽػارة ٓ تسؼط بشبفة، فالـسقان شبفة، وٕنَّ الطَلق، والعتاق معؾؼ بشرط 

 ق والعتاق.فقؼع طؾقف الطَل

  وذهب بعضفؿ إىل أكف ٓ تؾزمف الؽػارة، وٓ يحـث هبا مجقًعا، وهق ققل

بـ ديـار، وابـ أبل كجقح، وأمحد يف رواية، وإسحاق، وهق ضاهر  ططاء، وطؿرو

 ے ھ  ھ  ھ ھ ہ ہ ہ﴿مذهب الشافعل: لؼقلف تعاىل: 

 .[286البؼرة:] ﴾ائ ائ ى   ى ې ې ې﴿ [5إحزاب:] ﴾ۓ ے

 لرواية إشفر إىل أكف ٓ يحـث إٓ يف الطَلق، والعتاق: فنكف وذهب أمحد يف ا

يحـث، واختاره الخَلل، والخرقل، وابـ قدامة، وهق ققل أبل طبقد، واستدلقا 

 بلدلة الػريؼقـ السابؼة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (11/23.)اْلكصاف (13/447-448 )الؿغـلاكظر:  (1)
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، واهلل أطؾؿ.انقٌل انثاَِهق  ْحًانصح 
(1)

 

 إٕ ؾعٌ احملًٛف عًٝ٘ دا٬ٟٖ ب٘؟ ص:8ط َػأي١

خَلف يف الذي قبؾف.لخَلف فقف كالحؽؿف حؽؿ الـاسل، وا
(2)

 

 

ـُ الـَّبِلِّ  َوَطـُْف  (7131) ِب الُؼُؾقِب »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َكاَكْت َيِؿق ، َوُمَؼؾِّ . َرَواُه «َٓ

. الُبَخاِريُّ
(3)

 

 احلكم املستفاد من احلدي 

د يستػاد مـ الحديث الؿذكقر أنَّ الحؾػ يؽقن بلسؿاء اهلل وصػاتف، وق

تؼدمت اْلشارة إىل ذلؽ يف أوائؾ الباب، وكان تؼديؿ هذا الحديث إىل أوائؾ 

 الباب أوىل، وباهلل التقفقؼ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (13/446-( )13/497.)الؿغـلاكظر:  (1)

  (13/447.)الؿغـلاكظر:  (2)

 (. 6628أخرجف البخاري برقؿ ) (3)
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ـِ َطْؿٍرو  (7132)  ْب

ِ
ـْ َطبِْداهلل ، َفَؼاَل: َيا ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َجاَء َأْطَرابِل  إَلك الـَّبِلِّ  َوَط

، َما الَؽبَائُِر؟
ِ
ـُ الَغُؿقُس »َوفِقِف:  َفَذَكَر الَحِديَث، َرُسقَل اهلل ُقْؾت: َوَما : ، َوفِقفِ «الَقِؿق

ـُ الَغُؿقُس  . َأْخَرَجُف «َماَل اْمرٍِئ ُمْسؾٍِؿ ُهَق فِقَفا َكاذٌِب  بَِفاَيْؼَتطُِع  يذِ ِالَّ »َقاَل: ؟ القَِؿق

الُبَخاِريُّ 
(1)

.
(2)

 

 حلدي املسائل واألحكام املستفادة من ا

 ٌٖ يف ايُٝري ايػُٛؽ نؿاض٠؟ ص:1ط َػأي١

  ذهب مجفقر العؾؿاء إىل أكف ٓ كػارة لف، وهق ققل ابـ مسعقد، أخرجف

البقفؼل طـف بنسـاد صحقح، وقال بذلؽ سعقد بـ الؿسقب، والحسـ، ومالؽ، 

وإوزاطل، والثقري، والؾقث، وأمحد، وأبق طبقد، وأصحاب الحديث، 

ا يؿقـ غقر مـعؼدة فَل تقجب الؽػارة، وأصحاب الرأي مـ أهؾ الؽقفة: ٕهن

ا، وٕن  كالؾغق، أو يؿقـ طىل ماٍض، فلشبفت الؾغق: وذلؽ ٕهنا ٓ تقجب بِرًّ

 الؽػارة ٓ ترفع إثؿفا، فَل ُتشرع فقفا: ٕنَّ ذلؽ مـ كبائر الذكقب.

وهذا الؼقل ادُِّطل طؾقف إمجاع الصحابة، وطدم الخَلف: لؼقل ابـ مسعقد: 

الذكب الذي ٓ كػارة لف القؿقـ الغؿقس. فؼقؾ لف: وما القؿقـ ُكـَّا كعد مـ 

 الغؿقس؟ قال: اقتطاع الرجؾ مال أخقف بالقؿقـ الؽاذبة.

، ثؿ اختَلف العؾؿاء: وكؼؾ محؿد بـ كصر يف الػتحيف   قال احلافظ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يف إصؾ: )مسؾؿ( والصقاب ما أثبتـاه كؿا يف الؿخطقصتقـ. (1)

 (. 6921أخرجف البخاري برقؿ ) (2)
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ه ابـ الؿـذر، ثؿ ابـ طبدالبر اتػاق الصحابة طىل أكف ٓ كػارة يف القؿقـ الغؿقس.ا 

 ذكر أثر ابـ مسعقد. ثؿ

  ،وذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل وجقب الؽػارة طؾقف، وهق ققل ططاء

والزهري، والحؽؿ، وإوزاطل، والشافعل، وطثؿان البتل، وابـ حزم: وذلؽ 

 ۈ ۈ ۆ ۆ﴿ٕكف أحقج لؾؽػارة مـ غقره، ولعؿقم أية: 

 .[89الؿائدة:] ﴾ٴۇ

.انقٌل األًلهق  -واهلل أطؾؿ- ًانصحْح
(1)

 

بللللاي٬ٛم، أٚ ايعتللللام، ٚايٓللللصض، ٚاشبللللطٚز َللللٔ ا غلللل٬ّ  اسبًللللـ  ص:2ط َػأي١

 ناشّبا؟

(: فنن 35/325-326) مجؿقع الػتاوىكؿا يف   قال شيخ اإلصالو

كان قد حؾػ هبذه إيؿان غؿقًسا فؿـ أوجب الؽػارة يف القؿقـ الغؿقس، 

 وقال: إن هذه إيؿان تؽػر: فنكف يقجب فقفا الؽػارة.

الغؿقس أطظؿ مـ أن تؽػر، فؾفؿ ققٓن: أحدمها: وأما مـ قال: القؿقـ  قال:

أنَّ هذه يؾزمف فقفا ما التزمف مـ كذر، وصَلق، وطتاق، وكػر، وهذا ققل صائػة مـ 

مـ حؾػ بؿؾة غقر »: ملسو هيلع هللا ىلصأصحاب أبل حـقػة، وأمحد، واحتجقا بؼقل الـبل 

زجًرا ، وقالقا: يؾزمف ما التزمف طؼقبة لف طىل كذبف و«اإلسَلم كاذبًا؛ ففق كَم قال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (11/37-38 )البقفؼل (1134 )الؿحىل (6675 )الػتح (13/448- )الؿغـلاكظر:  (1)

الػتاوى (35/324.) 
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 لؿـ يحؾػ يؿقـًا كاذبة. 

والؼقل الثاين: وهق ققل إكثريـ، أن ٓ يؾزمف ما التزمف مـ كػر، وغقره،  قال:

كؿا ٓ يؾزمف ذلؽ يف القؿقـ طىل الؿستؼبؾ، وإكؿا قصد يف كَل الؿقضعقـ القؿقـ: 

َلق، ففق مل يؼصد إذا كان كاذًبا أن يؽقن كافًرا، وٓ أكف يؾزمف ما التزمف مـ كذر، وص

وطتاق، وغقر ذلؽ، كؿا مل يؼصد إذا حـث يف القؿقـ طىل الؿستؼبؾ أن يؾزمف ذلؽ، 

بؾ حؼقؼة كَلمف ومؼصقده هق القؿقـ يف الؿقضعقـ، لؽـ هق يف الؿقضعقـ قد 

أتك كبقرة مـ الؽبائر بقؿقـف الغؿقس، فعؾقف أن يتقب إىل اهلل مـفا كؿا يتقب مـ 

كب كان كؿـ ٓ ذكب لف، وٓ يصدر كػر، وٓ غقرها مـ الؽبائر، وإذا تاب مـ الذ

كذر، وٓ صَلق، وٓ طتاق، بؾ إكؿا صدر مـف الحؾػ بذلؽ، واهلل أطؾؿ.اكتفك 

 بتصرف، وتؾخقص يسقر.

ضاهر كَلم شقخ اْلسَلم أكف يرجح هذا الؼقل،  ُ :قال أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل نو

 ، واهلل أطؾؿ.انصحْح وهق

قَت الغؿقس بذلؽ ٕهنا  (6675الػتحيف   قال الحافظ  (: ُسؿِّ

 هتغؿس صاحبفا يف اْلثؿ، ثؿ يف الـار.ا



ُٓٗصِٚض َٚاي  ِٕ َُا ِٜ  311  ٔنَتاُب اٜ٭

 
ـْ َطائَِشَة  (7133) َقاَلْت:  ﴾پ ٻ  ٻ ٻ ٻ ٱ﴿فِل َقْقلف َتَعاَلك:  َوَط

 
ِ
، َوَبَؾك َواهلل

ِ
َٓ َواهلل ُجِؾ:  َجُف البَُخاِريُّ َأْخرَ  .ُهَق َقْقُل الرَّ

(1)
، َوَرَواُه َأُبقَداُود 

َمْرُفقًطا.
(2)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلدي 

 يػٛ ايُٝري. ص:1ط َػأي١

 لغق القؿقـ لفا صقر:

 أن يجري القؿقـ طىل لساكف بدون قصٍد لؾقؿقـ. األّىل:

طـ طؿر، وطائشة، وابـ  وهق الذي ذكرتف طائشة، وكؼؾف ابـ قدامة 

 طباس، وأبل هريرة
(3)

، وططاء، والؼاسؿ، وطؽرمة، والحسـ، والـخعل، 

والشعبل، وأمحد، والشافعل، ومالؽ، وقال: وٓ كعؾؿ يف هذا خَلًفا، ووجف ذلؽ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 6663قؿ )أخرجف البخاري بر (1)

(، مـ صريؼ حسان بـ إبراهقؿ الؽرماين، طـ 3254. أخرجف أبقداود )ضؾع٘ ؾاش ٚايطادض ٚقؿ٘ (2)

قال أبقداود طؼبف: وروى هذا الحديث داود مرفقًطا.  إبراهقؿ الصائغ، طـ ططاء، طـ طائشة 

ؽ بـ أبل ابـ الػرات طـ إبراهقؿ الصائغ مقققًفا طىل طائشة. وكذلؽ رواه الزهري وطبدالؿؾ

 هسؾقؿان ومالؽ بـ مغقل كؾفؿ طـ ططاء طـ طائشة مقققًفا أيًضا.ا

( بعد أن ذكر كَلم أبل داود: وكذلؽ رواه طؿرو بـ ديـار، وابـ جريج، 11/49وقال البقفؼل )

 همقققًفا. ا وهشام بـ حسان، طـ ططاء، طـ طائشة 

 والصحقح فقف الققػ.  (9/452 :)البدر الؿـقركؿا يف  طؾؾفوقال الدارقطـل يف 

مل أجد أثر طؿر، وأبل هريرة، وأما أثر ابـ طباس فلخرجف ابـ جرير يف تػسقر سقرة البؼرة  (3)

[، ويف إسـاده: خصقػ الجزري، وفقف ضعػ، ولؽـ لف صريؼ أخرى أشار إلقفا 225]آية:

 طـد أية الؿتؼدمة، وطزاه إىل أبل الشقخ. الدر الؿـثقرالسققصل يف 
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 ﴾ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ  ڭ ڭ ڭ﴿ققل اهلل تعاىل: 

 .[89الؿائدة:]

 أن يحؾػ طىل شلء يظـف كذلؽ، فقتبقـ إمر طىل خَلف ذلؽ. الثاىٔة:

 أكف لغق ٓ كػارة فقف، وهق ققل الحسـ، والـخعل، فلكثر أهؾ العؾؿ طىل 

بـ يسار، وأمحد، ومالؽ، وإوزاطل، والثقري، وأصحاب  ومجاهد، وسؾقؿان

 الرأي.

         ڀ پ پ پ پ ٻ  ٻ ٻ ٻ ٱ﴿واستدلقا طىل ذلؽ بأية: 

، وهذه مـفا: وٕهنا يؿقـ غقر مـعؼدة، فؾؿ تجب فقفا كػارة، [225البؼرة:] ﴾ڀ

 غؿقس: وٕكف غقر قاصد لؾؿخالػة، فلشبف ما لق حـث كاسقًّا.كقؿقـ ال

  وذهب الـخعل يف رواية إىل أنَّ فقفا الؽػارة، وهق ققٌل لؾشافعل، ورواية طـ

 أمحد: ٕكف قصد القؿقـ وحـث.

 ے ے ھ﴿، ويدل طؾقف أيًضا ققلف تعاىل: انقٌل األًلهق  ًانصحْح

 .[286البؼرة:] ﴾ائ ائ ى   ى ې ې ﴿، وققلف: [5إحزاب:] ﴾ۓ

الحؾػ يف الغضب الؿغؾؼ الذي ٓ يشعر صاحبف بالقؿقـ، وٓ  الثالثة:

يريده، كؼؾف ابـ جرير طـ ططاء، وابـ طباس
(1)

، وكصَّ طؾقف ابـ حزم، وهق 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 11/49ابـ طباس أخرجف ابـ جرير، وسعقد بـ مـصقر يف تػسقر أية الؿتؼدمة، والبقفؼل ) أثر (1)

 ويف إسـاده: وسقؿ، وهق مجفقل، ولؽـ أخرجف ابـ أبل حاتؿ بنسـاد صحقح.



ُٓٗصِٚض َٚاي  ِٕ َُا ِٜ  313  ٔنَتاُب اٜ٭

محؿقل طىل الغضب الشديد الذي يػؼده اْلرادة، فقؽقن بؿعـك الؼسؿ إول،  

واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 اسبًـ ع٢ً املػتشٌٝ. ص:2ط َػأي١

بلن ُيحقل الؿقت، أو يجؿع بقـ الضديـ، أو يطقر يف الفقاء، أو كلن يحؾػ 

 . .. يؿشل طىل الؿاء

 .فؿذهب مالؽ، وبعض الحـابؾة أنَّ يؿقـف ٓ تـعؼد: ٕكف كذب، أو لغق 

  ،وذهب الشافعل، وأبق يقسػ، وبعض الحـابؾة إىل أهنا تـعؼد القؿقـ

 وتقجب الؽػارة يف الحال.

 ا كان مستحقًَل لذاتف ٓ تـعؼد بف القؿقـ، وما وذهب بعض الحـابؾة إىل أن م

 كان مستحقًَل يف العادة فتـعؼد القؿقـ، ويؾزمف الؽػارة.

: ػهْو انكفازج أنَّ  ًّظيس يل، والؼقل إول هق ضاهر اختقار العثقؿقـ 

ٕكف يؿقـ صادر مـ الؼؾب، وهق غقر قادر طىل فعؾف: فعؾقف الؽػارة، واهلل أطؾؿ.
(2)

 

ْٕ نصا، ؾأسٓج٘ ٚمل ٜؿعٌ؟ إشا سًـ ؾدص ص:3ط َػأي١  يٝؿعًٔ ؾ٬

َـّ ُفََلٌن  ،: َوَاهللَفنِْن َقاَل  (13/512 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة َلقَْػَعَؾ

َٓ َيْػَعُؾ. َـّ َكَذا. ،: َوَاهللَأْو َحَؾَػ َطَؾك َحاِضٍر، َفَؼاَل  َكَذا، َأْو  َفَلْحـَثَُف، َوَلْؿ  َلتَْػَعَؾ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الػتح ابـ كثقرو تػسقر الطبري (1135 )الؿحىل (13/449-452 )الؿغـلاكظر:  (1)

(6663.) 

  (13/512.)الؿغـل (6/393 )الشرح الؿؿتع (13/213 )ح الؽبقرالشراكظر:  (2)
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اَرةُ  ـُ ُطَؿرَ  َطَؾك اْلَحالِِػ. َيْػَعْؾ، َفاْلَؽػَّ َكَذا َقاَل اْب

(1)
َؿِديـَِة، َوَطَطاٌء، ـ، َوَأْهُؾ الْ 

َنَّ اْلَحالَِػ ُهَق اْلَحاكُِث، َفَؽاَكْت 
ِ
ٕ : افِِعلُّ ، َوَأْهُؾ اْلِعَراِق، َوالشَّ َْوَزاِطلُّ ْٕ َوَقتَاَدُة، َوا

اَرُة َطَؾقِْف، َكَؿا َلْق َكاَن ُهَق اْلَػاِطَؾ  ،  اْلَؽػَّ ـُ ا اْلقَِؿق  إمَّ
اَرةِ َنَّ َسبََب اْلَؽػَّ

ِ
لَِؿا ُيْحـِثُُف، َوٕ

َر  ا اْلِحـُْث، َأْو ُهَؿا، َوَأيُّ َذلَِؽ ُقدِّ  ه.اَفُفَق َمْقُجقٌد فِل اْلَحالِِػ َوإِمَّ

اختاره اْلمام ابـ باز، واْلمام ابـ طثقؿقـ،  -وجقب الؽػارة-وهذا الؼقل 

زاق طػقػل رمحة اهلل طؾقفؿ، وطزاه شقخ اْلسَلم والشقخ الغديان، والشقخ طبدالر

أكف ٓ  ( لعامة الػؼفاء. واختار شقخ اْلسَلم 1/216) الػتاوىمجؿقع كؿا يف 

 يجب طؾقف الؽػارة يف ذلؽ.

الؿتضؿـة  القؿقـ (35/317-318 :)مجؿقع الػتاوىكؿا يف   فكال

 ،معـك الطؾب والخبر فقفا (فعؾأوٓ  ،ٕفعؾـ) :كؼقلف ،ا لـػسفو مـعً أا حضًّ 

والذي كػسل بقده لقـزلـ » :بخَلف الخبر الؿحض كؼقلف ،وكذلؽ القطد والقطقد

ًٓ بـ مريؿ حؽًَم افقؽؿ  ن هذا نف .لقؼدمـ الركب ،واهلل :وأ ،«اماما مؼسطً إو ، طد

وبخَلف الطؾب  ،بؿثؾ ذلؽ لبلمر سقؽقن كؿا يخبر طـ الؿاض خبار محٌض إ

ٓ مجرد إوكحق ذلؽ إذا مل يؽـ مـف  (باهلل افعؾ)و أ (افعؾ) :الؿحض كؼقلف لغقره

ولفذا ٓ يحسـ آستثـاء يف هذا  ،م يعصقفأيطقعف أ يوهق ٓ يدر ،الطؾب

 :كؼقلف ،باهلل فنكف صؾب محض ممكدٌ : لعدم الؿخالػة :وٓ كػارة فقف ،الضرب

و أ ضقحضذا كان الؿإما لف (،سللتؽ باهلل ٓ تػعؾ)و أ (ٓ ما فعؾتإسللتؽ باهلل )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( مـ صريؼ طبد الرزاق، طـ طبد اهلل بـ طؿر، طـ كافع، طـ ابـ 12/113أخرجف ابـ الؿـذر ) (1)

 طؿر بف. وإسـاده ضعقػ: لضعػ طبد اهلل بـ طؿر العؿري شقخ طبد الرزاق.
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ففق كـػسف فقفا  :الؿؿـقع مؿـ يغؾب طىل ضـف مقافؼتف لف كعبده وزوجتف وولده 

ا لف يف العادة جرى مجرى صاطة كػسف كف لؽقكف مطقعً نف :معـك الطؾب والخبر

 ه.اخبار طـ كقكفا قركف باْلفطؾب الػعؾ مـفؿا صؾبً  ،لـػسف

ٓ يحـث، (: يف حـثف كزاع بقـ العؾؿاء، وإققى أكف 33/225)  وقال

 هواهلل أطؾؿ.ا

(: ٕكف فعؾ لقس 686)ص السقؾكؿا يف  واختار هذا الؼقل الشقكاين 

: ٕكف يؿقـ مـعؼد مـ الؼؾب ّظيس يل قٌل اجلًيٌزفقؿا  ًانصحْحيف مؼدوره. 

فقدخؾ يف طؿقم أية الؿتؼدمة.
(1)

 

 إشا قاٍ: غأيتو باهلل يتؿعًٔ نصا؟ ص:4ط َػأي١

. َأْسَلُلؽ بَِاهللَوإِْن َقاَل:  (13/512 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة َـّ  َلتَْػَعَؾ

ـَ  تِل َقبَْؾَفا. :َوَأَراَد اْلقَِؿق َػاَطَة إَلقِْف بَِاهلل َوإِْن َأَرادَ  َفِفَل َكَالَّ َٓ  ،الشَّ ، َو ـٍ َفَؾقَْس بِقَِؿق

اَرَة َطَؾك َواِحٍد مِـُْفَؿا. ه.اَكػَّ
(2)

 

(: وأما ققلف: )سللتؽ باهلل  (1/216الػتاوىكؿا يف   قال شيخ اإلصالو

، «ومـ سللؽؿ بالل فلططقه»ويف الحديث:  ففذا سمال ولقس بؼسؿ،أن تػعؾ كذا( 

 هوٓ كػارة طؾقف إذا مل ُيجب سمالف.ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فتاوى  (6/411 )الشرح الؿؿتع (11/61 )روضة الطالبقـ (11/511 )البقانواكظر:  (1)

  (23/85 ،97 ،117.)الؾجـة

  (11/511.)البقانواكظر:  (2)



 316  ؾتض ايع٬ّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

إن أراد القؿقـ فعؾقف الؽػارة، ومـ مل يرد القؿقـ فؾقس طؾقف شلء،  :ُ قهت 

 أطؾؿ. واهلل

 سهِ إبطاض ايكػِ؟ ص:5ط َػأي١

 ب إبرار الؼسؿ: لحديث البراء ذهب الجؿفقر إىل استحبا  يف

الصحقحقـ أمركا رسقل اهلل :  :إبرار الؿؼسؿ»بسبٍع...، وذكر مـفا» ،

طـد أن  ومحؾقا إمر طىل آستحباب بدٓلة حديث أبل بؽر الصديؼ 

 «ٓ تؼسؿ»أن يخبره ما الذي أخطل مـ تعبقر الرؤيا، فؼال:  حؾػ طىل الـبل 

 .متػؼ طؾقف طـ ابـ طباس 

  وقال بعض الحـابؾة بالقجقب إذا مل يؽـ طؾقف ضرر، ومحؾقا حديث أبل بؽر

  أنَّ الـبل  امتـع لؿا طؾؿ مـ الضرر فقف، أو طؾؿ أنَّ الؿصؾحة بخَلف

.آختقاراتكؿا يف  ذلؽ. واختار هذا الؼقل شقخ اْلسَلم 
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .شرح مسؾؿ الػتح آختقارات (6/399 )الشرح الؿؿتع (13/513 )الؿغـلاكظر:  (1)
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ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (7134)   َوَط

ِ
ـَ » :ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل إنَّ للِ تِْسَعًة َوتِْسِعق

ـْ َأْحَصاَها َدَخَؾ الَجـَّةَ  اْسًَم  . ُمتََّػٌؼ َطَؾقْفِ «َم
(1)

ـُ ِحبَّاَن  ، َوَساَق التِّْرمِِذيُّ َواْب

ـْ َبْعِض 
َواةِ.إَْسَؿاَء، َوالتَّْحِؼقُؼ أَنَّ َسْرَدَها إْدَراٌج مِ الرُّ

(2)
 

 احلكم املستفاد من احلدي 

يف هذا الحديث بقان أنَّ مـ أسؿاء اهلل تسعة وتسعقـ اسًؿا مـ حػظفا، وطؿؾ 

 بؿؼتضاها دخؾ الجـة.

ولقس يف هذا الحديث حصر ٕسؿاء اهلل يف هذا العدد، ويدل طىل ذلؽ 

ؾ وأسللؽ بؽ»طـد أمحد وغقره يف دطاء الؽرب، وفقف:  حديث ابـ مسعقد 

اسؿ هق لؽ، سؿقت بف كػسؽ، أو أكزلتف ْم كتابؽ، أو طؾؿتف أحًدا مـ خؾؼؽ، أو 

الحديث، وهق  «استلثرت بف ْم طؾؿ الغقب طـدك، أن جتعؾ الؼرآن ربقع قؾبل...

 حديث حسـ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2677(، ومسؾؿ )2736أخرجف البخاري ) (1)

( الؽَلم طىل 6411) الػتح(، وقد أصال الحافظ يف 818) (، وابـ حبان3517أخرجف الترمذي ) (2)

 ذكر إسؿاء، وبقـ أكف مل يصح مرفقًطا، وإكؿا هق مدرج مـ بعض الرواه. 

 وقد قال الترمذي طؼب الحديث: حديث غريب. 

(: والذي طقل طؾقف مجاطة مـ 181يف تػسقر سقرة إطراف آية ) قال الحافظ ابـ كثقر 

سؿاء يف هذا الحديث مدرج فقف، وإكؿا ذلؽ كؿا رواه القلقد بـ مسؾؿ الحػاظ أن سرد إ

وطبدالؿؾؽ بـ محؿد الصـعاين طـ زهقر بـ محؿد أكف بؾغف طـ غقر واحد مـ أهؾ العؾؿ أهنؿ 

قالقا ذلؽ، أي أهنؿ مجعقها مـ الؼرآن كؿا ورد طـ جعػر بـ محؿد، وسػقان بـ طققـة، وأبل زيد 

 الؾغقي، واهلل أطؾؿ. 
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والؿراد مـ ذكر هذا الحديث يف هذا الباب أنَّ الحالػ يحؾػ باسؿ مـ  

 .أسؿاء اهلل، أو بصػة مـ صػاتف

م ذكر ذلؽ يف أول الباب، وكان ذكر هذا الحديث يف أوائؾ الباب وقد تؼد

 أفضؾ.
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ـِ َزْيٍد  (7135) ـْ ُأَساَمَة ْب   َوَط

ِ
ـْ ُصـَِع إَلْقِف »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل َم

ـَاءِ َفَؼاَل لَِػاِطؾِِف: َجَزاَك اللُ َخْقًرا َفَؼْد َأبْ  َمْعُروٌف  ، «َؾَغ فِل الثَّ . َأْخَرَجُف التِّْرمِِذيُّ

ـُ ِحبَّاَن. َحُف اْب َوَصحَّ
(1)

 

 احلكم املستفاد من احلدي 

يف هذا الحديث الحث طىل شؽر الؿعروف ولق بالدطاء الؿذكقر، ولقس يف 

 .هذا الحديث تعؾؼ هبذا الباب، بؾ مقضعف يف ]كتاب الجامع[

 .شرح البؾقغصـعاين يف وقد أشار إىل ذلؽ الؿغربل، ثؿ ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، وإسـاده ضاهره الحسـ.3413(، وابـ حبان )2135أخرجف الترمذي ) (1)

( وقد سئؾ طـف: هذا حديث طـدي مقضقع 2197لقلده ) العؾؾلؽـ قال أبق حاتؿ كؿا يف 

 ه(: هذا حديث مـؽر هبذا اْلسـاد.ا2571هبذا اْلسـاد. وقال يف )

 ؿ، فاهلل أطؾؿ. ُ: وقد أخرجف الترمذي مـ كػس القجف الذي أكؽره أبق حاتقهت
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ِّ ٌِٔي ًََطأئَى َتَتَعّوُق ٔبَلفَّاَزٔة اِهَي  َفِصى ٔفي 

كػارة إيؿان مـ تقسقر اهلل طزوجؾ طىل هذه إمة، فلما الذيـ مـ  

     ٹ ٹ ٿ  ٿ ٿ﴿قبؾـا فؼد كاكقا إذا حؾػقا طىل شلء لزمفؿ، قال تعاىل: 

، وقال تعاىل [93طؿران: ]آل ﴾ڄ        ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ   ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

 .[44]ص: ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ  ڀ ڀ﴿:  ٕيقب

 صحقح البخاريوقد كان إمر كذلؽ قبؾ كزول آية الؽػارة، فػل 

أنَّ أبا بؽر كان ٓ يحـث يف يؿقـف حتك أكزل اهلل كػارة  (، طـ طائشة 4614)

ػَّرت طـ القؿقـ، فؼال: ٓ أحؾػ طىل شلء أرى خقًرا مـف إٓ قبؾت رخصة اهلل، وك

يؿقـل.
(1)

 

 ٌٖ تكتطٞ ايُٝري ا جياب ٚايتشطِٜ؟ ص:1ط َػأي١

(: وقد تـازع الػؼفاء يف القؿقـ هؾ تؼتضل 35/332)  قال شيخ اإلصالو

إيجاًبا وتحريًؿا ترفعف الؽػارة، أو ٓ تؼتضل ذلؽ؟ أو هل مقجبة لذلؽ لقٓ ما 

 ه.اجعؾف الشرع ماكًعا مـ هذا آقتضاء؟ طىل ثَلثة أققال، أصحفا الثالث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (33/147( )35/331.)مجؿقع الػتاوىاكظر:  (1)
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 نؿاض٠ ايُٝري. ص:2ط َػأي١ 

 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ  ڭ ڭ ڭ﴿ إصؾ فقفا ققلف تعاىل:

 ائ   ى ى ې  ې ې ې ۉ ۉ ۅ  ۅ ۋ  ٴۇۋ ۈ

  ىئ ىئىئ ېئ ېئ   ېئ ۈئ ۆئۈئ ۆئ  ۇئ ۇئ وئ وئ ەئەئ ائ

 .[89]الؿائدة: ﴾يئ  ىئ مئ حئ جئ   ی          ی یی

 الحديث. «إذا حؾػت طؾك يؿقـ فرأيت غقرها خقًرا مـفا...»: وققلف 

نَّ الحالػ مخقٌَّر بقـ إصعام طشرة مساكقـ، أو كسقهتؿ، وأمجع العؾؿاء طىل أ

أو تحرير رقبة: فنن مل يؼدر طىل ذلؽ، أو مل يجد: فقـتؼؾ إىل صقام ثَلثة أيام 

 أية. لظاهر

أمجع أهؾ العؾؿ طىل أن الحالػ القاجد اْلصعام، أو الؽسقة،  وقال ابً امليذر:

أو الرقبة ٓ يجزئف الصقم إذا حـث يف يؿقـف.
(1)

 

 أٚصاف املػانري املػتشكري. ص:3ط َػأي١

أن يؽقكقا مساكقـ، وهؿ الصـػان الؾذان ُتدفع إلقفؿ الزكاة الؿذكقران  األّل:

، وتؼدم [61التقبة:] ﴾ۀ ڻ  ڻ ڻ﴿أصـاففا يف ققلف تعاىل: يف أول 

 يف الزكاة تعريػفؿا.

 أن يؽقكقا أحراًر: فَل يجزئ دفعفا إىل طبد: ٕنَّ العبد مؿؾقك لغقره، الثاىٕ:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إوسط تػسقر ابـ كثقر (11/586 )البقان (13/516 ،528 )الؿغـلاكظر:  (1)

(12/214). 



 322  ؾتض ايع٬ّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 َفَدْفُعَفا إلقف َدْفٌع لسقده. 

 .وأما الؿؽاتب فَل يجقز يف مذهب أمحد، ومالؽ، والشافعل 

 .وقال بعض الحـابؾة: يجقز دفعفا لؾؿؽاتب، لحاجتف أشبف الؿسؽقـ 

وأجاب إولقن بلنَّ اهلل تعاىل جعؾف يف الزكاة صـًػا غقر صـػ الؿساكقـ، 

حاجتفؿ، فالؿسؽقـ يدفع إلقف لتتؿ  ولقس هق يف معـك الؿساكقـ: ٕنَّ حاجتف غقر

 كػايتف، والؿؽاتب إكؿا يلخذه لػؽاك رقبتف.

أنَّ الؿؽاتب يؽقن غالبًا مسؽقـًا أيًضا: فنْن مل يؽـ لف ما يسد  ًانرُ ّظيس

حاجتف زائًدا طىل ما يمديف لسقده فقعَطك مـ الؽػارة، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 أن يؽقكقا مسؾؿقـ. الثالث:

 وهق ققل الحسـ، والـخعل، وإوزاطل، ومالؽ، اشترط ذلؽ الجؿفقر ،

والشافعل، وأمحد، وإسحاق، وأبل طبقد، فَل يجقز طـدهؿ دفعفا لؽافٍر، ومحؾقا 

 أية طىل الؿسؾؿقـ.

  وقال أبق ثقر، وأبق حـقػة: يجقز دفعفا إىل الذمل: لدخقلف يف اسؿ

 الؿساكقـ، وٕكف مـ أهؾ دار اْلسَلم، وهق ققل ابـ حزم.

: ققاًسا طىل الزكاة.جلًيٌز أقسبقٌل ا :ُ قهت
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (13/517.)الؿغـلاكظر:  (1)

  (1186.)الؿحىل (13/518 )الؿغـلاكظر:  (2)



ُٓٗصِٚض َٚاي  ِٕ َُا ِٜ  323  ٔنَتاُب اٜ٭

 
 أن يؽقكقا قد أكؾقا الطعام. السابع:

 .فنن كان صػًَل مل يطعؿ: مل يجز الدفع إلقف، وهق ققل مالؽ، وأمحد يف رواية 

  ،وذهب الشافعل، وأمحد يف رواية، وأصحاب الرأي إىل أكف يجقز الدفع إلقف

حتاج إلقف مؿا تتؿ بف كػايتف، وٓ ويؼبضفا طـف ولقف، ويصرف الؽػارة إىل ما ي

 يشترط إكؾ طـدهؿ.

، وهذا [89الؿائدة:] ﴾ۉ ۅ  ۅ﴿: لؼقلف تعاىل: ًانصحْح انقٌل األًل

يؼتضل أكؾفؿ لف.
(1)

 

 َكساض َا خيطد٘ اسبايـ يف نؿاض٠ ايُٝري َٔ ايٛعاّ. ص:4ط َػأي١

 .اختؾػ الػؼفاء يف تحديد ذلؽ، فؿـفؿ مـ يؼقل: صاع 

 .ومـفؿ مـ يؼقل: كصػ صاع 

 ـفؿ مـ يؼقل: مد  مـ البر، وكصػ صاع مـ غقره.وم 

 وأشركا إىل ذلؽ يف كػارة الؿجامع أهؾف مـ كتاب الصقم.

، بؾ يدفع لؽؾ مسؽقـ ما يشبعف، والظاهر أكف ٓ ًانصحْح ػدو انتحدّد

 .يـؼص مـ الؿد: ٕكف أقؾ ما ورد تحديده

الػتقى بلن الؿد مـ  وقد ثبت طـ ابـ طباس، وزيد بـ ثابت 

 يجزئ. حـطةال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (13/518.)الؿغـلاكظر:  (1)



 324  ؾتض ايع٬ّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

يفؿ، أو يعشقفؿ   .وأفضؾ مـ ذلؽ أن يغدِّ

 .وهق ققل ابـ سقريـ، والحسـ، وإوزاطل، وأبل طبقد، وأمحد يف رواية 

  ،وقال بعضفؿ: يجؿع لفؿ الغداء والعشاء وهق ققل الحسـ أيًضا، وقتادة

ثقر، وأصحاب الرأي، واهلل أطؾؿ. والشعبل، ومالؽ، وأبل
(1)

 

 نؿاض٠ ايُٝري؟ ٌٖ جيع٨ إخطاز ايك١ُٝ يف ص:5ط َػأي١

  ،مجفقر العؾؿاء طىل طدم اْلجزاء، وهق ققل مالؽ، وأمحد، والشافعل

 واختاره ابـ الؿـذر.

  ،وذهب أبق حـقػة، وإوزاطل إىل اْلجزاء: ٕنَّ الؼصد دفع الحاجة

 ويحصؾ ذلؽ بالؼقؿة.

واستدل الجؿفقر بأية، فاهلل أمر بثَلثة أمقر يتخقر الحالػ فقفا، قالقا: ولق 

كت الؼقؿة تجزئ: ما كان يف التخققر بقـ هذه الثَلثة فائدة: ولؽان يجزئف أن كا

 يؽسَق بؿؼدار اْلصعام.

، واهلل أطؾؿ.ًانصحْح قٌل اجلًيٌز
(2)

 

ٓ تجقز الؽػارة لؿـ يجب طؾقف أن يـػؼ طؾقفؿ، ومـ كان يؿـع مـ  تيبُٔ:

الزكاة يؿـع مـ الؽػارة.
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (12/181.)إوسط ،تػسقر ابـ كثقر (13/519-511 )الؿغـلظر: اك (1)

(2) الؿغـل (13/511 ) إوسط (12/182.) 

(3) الؿغـل (13/512.) 



ُٓٗصِٚض َٚاي  ِٕ َُا ِٜ  325  ٔنَتاُب اٜ٭

ُٜؿرتط يف املػانري إٔ ٜهٕٛ عس ص:6ط َػأي١   زِٖ عؿط٠؟ٌٖ 

 .اشترط ذلؽ الجؿفقر: لظاهر أية 

  وأجاز أبق حـقػة، وإوزاطل دفعفا إىل واحد، وقال أبق حـقػة: يؽرر طؾقف

.ًانصحْح قٌل اجلًيٌز طشرة أيام.
(1)

 

 َٔ عذع عٔ ايعؿط٠ املػانري؟ ص:7ط َػأي١

  كلن يجد مخسة فؼط، فؿذهب أمحد، والثقري أكف يؽرر طؾقفؿ ْلكؿال

 العشرة.

 شافعل، وأمحد يف رواية إىل أكف ٓ يجزئف إٓ إكؿال العدد، ومذهب مالؽ، وال

ح ابـ قدامة اْلجزاء: ٕكف مقضع تعذر فقف إكؿال العشرة، فجاز التؽرار: ٕكف  ورجَّ

 يف معـاه مع التعذر.

يؽؿؾ العدد مـ مقضع آخر، وإن َبُعَد: إٓ أن  ُ :قال أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل نو

طؾقف. يشؼ
(2)

 

 ط٠؟إٕ ؾطم بري ايعؿ ص:8ط َػأي١

فقجزئ بَل خَلف. قالف ابـ كلن يطعؿ بعضفؿ الققم، والبعض غًدا، وهؽذا 

قدامة.
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الؿغـل (13/513 )إوسط (12/182.) 

  (13/513.)الؿغـلاكظر:  (2)

(3) الؿغـل (13/514.) 



 326  ؾتض ايع٬ّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
ٝ٘ا؟ ص:9ط َػأي١  إشا زؾعٗا إزي َٔ ٜعٓ٘ ؾكرّيا، ؾبإ غٓ

  ،قال بعضفؿ: ٓ تجزئف: ٕكف مل يضعفا طـد مستحؼفا، وهق ققل الشافعل

 وأبل يقسػ، وأبل ثقر، وأمحد يف رواية، وابـ الؿـذر.

 ا تجزئف، وهق ققل أبل حـقػة، ومحؿد بـ الحسـ، وذهب بعضفؿ إىل أهن

 ہ    ہ ﴿وأمحد يف رواية: ٕنَّ ذلؽ مؿا يخػك غالًبا، قال تعاىل: 

: ٕكف مل يضعفا حقث أمره ًانصحْح انقٌل األًل ،[273البؼرة:]﴾ھ ہ ہ

.وجؾ اهلل طز
(1)

 

 َكساض َا ٜهػ٢ نٌ َػهري؟ ص:11ط َػأي١

  الصَلة فقف. قالف مالؽ، مـ أهؾ العؾؿ مـ قال: يدفع لؽؾ مسؽقـ ما يجزئف

 وأمحد، والـخعل.

  ،ومـفؿ مـ قال: يجزئ كؾ ما يؼع طؾقف اسؿ كسقة، وهق ققل الشافعل

والثقري، وإوزاطل، والظاهرية، فقجزئ طـدهؿ العؿامة، وطـد الشافعقة 

 خَلٌف يف الؼؾـسقة.

أصؾؼ اهلل الؽسقة، ولقس هـاك تحديد شرطل،  ُ :قال أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل نو

ـ ، وهق اختقار اباألقسبهق  انقٌل األخريوطؾقف فقرجع إىل الؿعـك الؾغقي، فقؽقن 

، واهلل أطؾؿ.الؿـذر 
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (12/187)إوسط (13/514 )الؿغـلاكظر:  (1)

 الؿحىل (12/189 )إوسط (13/516 )الؿغـل[، 89]الؿائدة: تػسقر ابـ كثقراكظر:  (2)

(1185 )الشرح الؿؿتع (6/423.) 



ُٓٗصٚ َٚاي  ِٕ َُا ِٜ  327  ِضٔنَتاُب اٜ٭

 ٌٖ جيٛظ إعتام ايٛؿٌ يف ايطقب١؟ ص:11ط َػأي١ 

  ،ذهب إىل اْلجزاء الحسـ، وططاء، والزهري، ومجاطة مـ الحـابؾة

 : لعؿقم أية.انصحْح وهقوالشافعل، والظاهرية، وابـ الؿـذر، 

 لشعبل، ومالؽ، وإسحاق إىل أكف يجزئ إذا صؾَّك وصام.وذهب ا 

 .وققده مجاطة مـ الحـابؾة إذا بؾغ السابعة 

، وٓ دلقؾ طىل الؼقد الؿذكقر.ًلًانصحْح انقٌل األ
(1)

 

 إعتام ازبٓري. ص:12ط َػأي١

 .الجؿفقر طىل طدم اْلجزاء: ٕكف مل تثبت لف أحؽام الدكقا بعد 

 .صحْح قٌل اجلًيٌزًان وقال أبق ثقر: يجزئ: ٕكف آدمل مؿؾقك.
(2)

 

 ٌٖ جيع٨ عتل املهاتب؟ ص:13ط َػأي١

 .ذهب بعضفؿ إىل الجقاز مطؾًؼا، وهق ققل أبل ثقر، وأمحد يف رواية 

  وذهب بعضفؿ إىل طدم اْلجزاء مطؾًؼا،و هق ققل الشافعل، ومالؽ، وأبل

 طبقد، وأمحد يف رواية: ٕنَّ طتؼف مستحؼ بسبب آخر.

 قئًا: فَل يجزئ، وإٓ أجزأ، وهق وقال بعضفؿ: إن كان قد ادَّى مـ كتابتف ش

 ققل أمحد، والؾقث، وإوزاطل، وإسحاق، وأبل حـقػة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (13/518.)الؿغـلاكظر:  (1)

  (13/519-521.)الؿغـلاكظر:  (2)



 328  ؾتض ايع٬ّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

: ٕكف ما زال طبًدا.قًااإلجصاء يطههق  انصحْح ُ :قال أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل نو 
(1)

 

 ٌٖ جيع٨ املسبط؟ ص:14ط َػأي١

  وهق ققل أمحد، والشافعل، وأبل  -انصحْح وهق-ذهب مجاطٌة إىل اْلجزاء

، وقال بذلؽ صاوس: ٕكف ما زال طبًدا يجقز بقعف، وإهداؤه: ثقر، وابـ الؿـذر

 فقجقز طتؼف.

  :وذهب مالؽ، وإوزاطل، وأبق طبقد، وأصحاب الرأي إىل طدم اْلجزاء

ما تؼدم. ًانصحْحٕنَّ طتؼف مستحؼ بسبب آخر، 
(2)

 

هـاك مسائؾ تتعؾؼ بالرقبة تؼدم ذكرها يف )كػارة الؿجامع أهؾف يف  تيبُٔ:

 ن(، ويف )كػارة الظِّفار(.هنار رمضا

 َا ٖٞ ايعٝٛب اييت ٫ جيع٨ َعٗا عتل ايطقب١؟ ص:15ط َػأي١

أمجع كؾ مـ كحػظ طـف   (12/199:)إوسطيف   قال اإلماو ابً امليذر

مـ أهؾ العؾؿ أن مـ العققب التل تؽقن يف الرقاب ما يجزئ، ومـفا ما ٓ يجزئ، 

عًدا، أو مؼطقع القديـ، فؿؿا أمجعقا طىل أكف ٓ يجزئ: إذا كان أطؿك، أو مؼ

 وأشؾفؿا، أو الرجؾقـ، كذلؽ قال مالؽ، والشافعل، وأبق ثقر، وأصحاب الرأي.

 .وقال إوزاطل: ٓ يجزئ إطؿك، والؿؼعد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (13/526.)الؿغـلاكظر:  (1)

(2) الؿغـل (13/526.) 



ُٓٗصِٚض َٚاي  ِٕ َُا ِٜ  329  ٔنَتاُب اٜ٭

 وأمجع كؾ همٓء الذيـ ذكرت، أن إطقر يجزئ، والعرج الخػقػ. 

 .واختؾػقا يف العرج الشديد: فؼال مالؽ: إن كان طرًجا شديًدا مل يجزئ 

  .وقال الشافعل: يجزئ العرج الخػقػ 

  ٓوقال أصحاب الرأي: يجزئ أقطع إحدي القديـ، أو إحدى الرجؾقـ. و

 يجقز ذلؽ يف ققل مالؽ، والشافعل، وأبل ثقر.

فؾؿا أمجعقا أن مـ العققب ما يجزئ، ومـفا ما ٓ يجزئ، ورأيت  قال أبو بكز:

ر مـ هذه العققب إضراًرا قصد طامتفؿ يف ذلؽ العؿؾ، رأيت أن يجزئ ما ٓ يض

 بقـًا، وما أضر بف إضراًرا بقـًا ٓ يجزئ، واهلل أطؾؿ.

 .أقٌلُ وبؼقل ابـ الؿـذر  :ُ قهت

واختؾػقا يف إخرس: فؼالت صائػة: ٓ يجزئ. كذلؽ قال الشافعل،  قال:

 .وأبق ثقر. وقال أصحاب الرأي: يجزئ. اكتفك

 مقر كثقرة.: ٕكف يـتػع بف يف أجصاءاإل ًانصحْح :ُ قهت

وقال مالؽ وإوزاطل، والشافعل، وأصحاب الرأي: ٓ  قال ابً امليذر:

يجزئ الؿجـقن يعتؼ طـ الرقاب القاجبة، واختؾػقا فقؿـ ُيجـ، وُيػقؼ: فؽان 

ڻ ڻ ﴿: الشافعل يؼقل: يجزئ. وقال مالؽ: ٓ يجزئ. قال اهلل تعاىل

 .﴾ڻ ۀ ۀ
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زئ ذلؽ طـد الشافعل، وٓ يجقز طـد مالؽ طتؼ مـ طتؼ إىل سـقـ. ويج 

 وكذلؽ كؼقل.

أما طـ الؽػارة القاجبة: فَل يجزئ أن يعتؼف إىل سـقـ، بؾ يجب طؾقف  :ُ قهت

أن يعتؼف يف الحال، وأما العتؼ الؿستحب: فقشرع لف أن يعتؼف إىل سـقـ، 

 أطؾؿ. واهلل

ُٜؿرتط ايتتابع يف صّٛ ايج٬ث١ ا٭ٜاّ؟ ص:16ط َػأي١  ٌٖ 

  ،وهق ققل الـخعل، والثقري، ذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل اشتراط ذلؽ

وإسحاق، وأبل طبقد، وأبل ثقر، وأمحد، وأصحاب الرأي، وقال بف ططاء، 

 ومجاهد، وطؽرمة وغقرهؿ.

فصقام ثَلثة أيام ﴿واستدلقا طىل ذلؽ بؼراءة ابـ مسعقد، وُأبل بـ كعب: 

﴾متتابعات
(1)

ل قالقا: وهذا إن مل يؽـ قرآًكا فَل أقؾ مـ أن يؽقن تػسقًرا مـ الـب ،

 أو فتقى: فتؽقن رواية طـ الـبل ، .يحتج هبا 

  ،وذهب مجاطة مـ أهؾ العؾؿ إىل طدم اشتراط التتابع، وهق ققل مالؽ

 والشافعل يف إشفر مـ مذهبف.

، وأجابق طـ قراءة ابـ [89الؿائدة:] ﴾ۆئ ۆئ  ۇئ﴿واستدلقا بنصَلق أية: 

ويحتؿؾ أن تؽقن قراءة قد  مسعقد وأبل بـ كعب أهنا مل تثبت قرآًكا: لعدم تقاترها،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وأثر ابـ مسعقد لف صرق، وهق ثابت طـف، وأثر أبل بـ كعب يف تػسقرهبـ جرير يف أخرجفؿا ا (1)

 إسـاده: أبق جعػر الرازي، وهق ضعقػ.
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 ُكِسخت: ٕنَّ الؿصحػ أثبت طىل العرضة إخقرة. 

، وإن كان التتابع أفضؾ، وهق ترجقح اْلمام ابـ باز، انصحْحهق  ًىرا انقٌل

م القادطل، وغقرمها، واهلل أطؾؿ.واْلما
(1)

 

أكف إن  ًانرُ ّظيسذهب الجؿفقر إىل أنَّ العبد كػارتف الصقم فؼط،  تيبُٔ:

السقد، وأذن لف باْلصعام، والؽسقة: وجب طؾقف ذلؽ، وقال الجؿفقر:  مؾؽف

يجزئف ذلؽ.
(2)

 

ضللابط َللٔ جيللب عًٝلل٘ ا طعللاّ، َٚللٔ جيللٛظ يلل٘ ا٫ْتكللاٍ إزي     ص:17ط َػأي١

 ايصّٛ؟

  ذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل أكف يعتبر يف طدم القاجد أن ٓ يجد فاضًَل طـ

ُر بف، وهذا  ققل أمحد، وإسحاق، وأبل ققتف، وققت طقالف، يقمف ولقؾتف قدًرا ُيَؽػِّ

 طبقد، وابـ الؿـذر، وابـ حزم.

  :وقال الشافعل: مـ جاز لف إخذ مـ الزكاة لحاجتف وفؼره: أجزأه الصقام

 ٕكف فؼقر.

 .وطـ الـخعل: إذا كان مالًؽا لعشريـ درمهًا: فؾف الصقام 

 .َر هبا  وقال سعقد بـ جبقر: إذا مل يؿؾؽ إٓ ثَلثة دراهؿ َكػَّ

 :درمهقـ. وهذان الؼقٓن كحق الؼقل إول. وقال الحسـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (12/215.)إوسط (1187 )الؿحىل (13/528 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (13/529-.)الؿغـلاكظر:  (2)
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، واهلل أطؾؿ.انصٌابهق  قٌل انشافؼِ ُ :قال أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل نو 
(1)

 

 إٕ ًَو َا ٜهؿط ب٘، ٚعًٝ٘ زٜٔ ٜػتػطق٘؟ ص:18ط َػأي١

 إن كان ُمَطالبًا بالديـ: مل يؽـ واجًدا، ولف أن يصقم.

  :إكف ٓ يجزئف  ا:أسسُٖوإن مل يؽـ مطالبًا بالديـ فػل ذلؽ روايتان طـ أمحد

الصقم، وطؾقف العتؼ، أو اْلصعام، أو الؽسقة: ٕكف يؿؾؽ ما يؽػر بف. والثاكقة: 

أكف يجزئف الصقم: ٕكف غقر مالؽ يف الحؽؿ لؿا يؽػر بف: فنكف مديـ بديـ 

، واهلل أطؾؿ.ل أقسبًىرا انقٌيستغرق هذا الؿال. 
(2)

 

 إٕ نإ ي٘ َاٍ غا٥ب، أٚ زٜٔ ٜطدٛ ٚؾا٤ٙ؟ ص:19ط َػأي١

 افعل، وأمحد أكف ٓ يؽػر بالصقام: ٕكف مالؽ لؿا يؽػر بف.مذهب الش 

  وذهب أبق حـقػة إىل أنَّ لف أن يؽػر بالصقم: لؽقكف غقر واجد يف ذلؽ

، واهلل أطؾؿ.ًىرا انقٌل أقسبالققت، وهق ققل بعض الحـابؾة، 
(3)

 

 َٔ ي٘ زاض، أٚ زاب١، أٚ خازّ ٫ غ٢ٓ ي٘ عٓٗا؟ ص:21ط َػأي١

 ؽػر بالصقم، وهق ققل أصحاب الؿذاهب ذكر أهؾ العؾؿ أكف غقر واجد، فق

 إربعة: إٓ أنَّ مالًؽا، وأبا حـقػة قالقا يف الخادم: يعتؼف، وٓ يجزئف الصقم.

، واهلل أطؾؿ.وئُجصُِّ انصٌو أنَّ  ًانصحْح
(4)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (11/591.)بقانال (1188 )الؿحىل (13/533-534 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (13/534.)الؿغـلاكظر:  (2)

  (11/41.)اْلكصاف (13/534-535 )الؿغـلاكظر:  (3)

(4) الؿغـل (13/535.) 
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 ٌٖ جيع٥٘ إٔ ٜٛعِ مخػ١، ٜٚهػٛ مخػ١؟ ص:21ط َػأي١ 

 جقز لف ذهب إىل اْلجزاء أمحد، والثقري، والحـػقة: ٕكف يؼقم مؼامف، فؽؿا ي

 أن يؽسَق طشرة بدل إصعام طشرة: فقجقز لف أن يؽسَق البعض بدل إصعامفؿ.

  وذهب مالؽ، والشافعل، وابـ حزم إىل أكف ٓ يجزئ: ٕهنا طبادة أمر هبا طىل

 القجف الؿذكقر يف أية: فَل  يضاف إلقفا قسؿ آخر. 

ل الثاين: ففق ، ولؽـ يـبغل أن يعؿؾ بالؼقوئُجصُِّ فأكَّ  -واهلل أطؾؿ- ًاألقسب

أحقط، وأبرأ لؾذمة.
(1)

 

 إشا أعتل ْصؿٞ عبسٜٔ؟ ص:22ط َػأي١

 .مذهب أمحد، وُطِزي ٕكثر الػؼفاء اْلجزاء: ٕكف يف حؽؿ مـ أطتؼ رقبة 

  وذهب بعض الحـابؾة، وبعض الشافعقة، وابـ حزم إىل طدم اْلجزاء: لؼقلف

 ، وهذا مل يحرر رقبة.[89الؿائدة:] ﴾ەئ ائ ائ ﴿تعاىل: 

 َػة، وحررها: أجزأ طـف.وقال بعض الشافعقة  : إن كاكت الرقبة مـصَّ

، واهلل أطؾؿ.أقسب ًانقٌل تؼدو اإلجصاء
(2)

 

 إٕ أعتل ْصـ ضقب١، ٚأطعِ مخػ١ َػانري؟ ص:23ط َػأي١

 هذا ٓ يجزئ طـد أهؾ العؾؿ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (12/186.)إوسط (1189 )الؿحىل (13/536 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (13/538.)الؿغـلاكظر:  (2)
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 :َٓ َكْعَؾُؿ فِل َهَذا ِخََلًفا (13/539 :)الؿغـليف   وقال ابً قدامة

َنَّ َمْؼُصقَدُهَؿا مُ 
ِ
َْحَؽاِم، َوَذلَِؽ ٕ ْٕ ـْ اْلِعتِْؼ َتْؽِؿقَؾ ا

: إْذ َكاَن اْلَؼْصُد مِ ـٌ ْختَؾٌِػ ُمتَبَايِ

ْصَعاِم َواْلؽِْسَقةِ َسدَّ اْلَخؾَِّة، َوإِْبَؼاَء ـَوَتْخؾِقَص الْ  ـْ اْْلِ
، َواْلَؼْصُد مِ قِّ ـْ الرِّ

ُؿْعتَِؼ مِ

 ََلِف اْلِعتِْؼ.اكتفك بتصرف يف آخره.فِقَْفا بِخِ  َمْجَرى اْلِجـِْس اْلَقاِحدِ ، َفَجَرَيا الـَّْػسِ 

 َٔ زخٌ يف ايصّٛ ثِ ٚدس َا٫ٟ؟ ص:24ط َػأي١

  ،تؼدم ذكر هذه الؿسللة يف كػارة الؿجامِع أهؾف يف هنار رمضان وهق صائؿ

إىل طتؼ الرقبة، أو اْلصعام، أو الؽسقة،  ّشسع نو انسجٌعيف الؿسللة أكف  ًانصحْح

 وٓ يؾزمف ذلؽ.

 بعس ؾطٚع٘ با٭ز٢ْ؟إشا أسب ا٫ْتكاٍ إزي ا٭ع٢ً  ص:25ط َػأي١

كؿـ شرع باْلصعام، ثؿ بدا لف أن يؽسَق، أو شرع بالؽسقة ثؿ بدا لف أن يعتؼ: 

 ففذا جائز طـد أهؾ العؾؿ.

 ه(: ٓ كعؾؿ فقف خَلًفا.ا13/541) الؿغـليف   قال ابً قدامة

ح جقاز ذلؽ.  ثؿ كؼؾ خَلًفا طـ بعض الحـابؾة، ورجَّ

 ؟إشا ٚدبت ايهؿاض٠ ع٢ً َٛغط، ؾأعػط ص:26ط َػأي١

  ذهب أمحد، والشافعل، وابـ حزم، وآخرون إىل أكف ٓ يجزئف الصقم بعد

 ذلؽ، بؾ تبؼك الؽػارة بالؿال يف ذمتف.

  وذهب أبق ثقر، وأصحاب الرأي، وهق ققل بعض الحـابؾة إىل أنَّ الصقم
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، ًانقٌل األًل أقسب يجزئف، وهق مػرط يف تلخقره الؽػارة حتك كػد طؾقف الؿال،

واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 شا نؿط ايطدٌ عٔ ايطدٌ بايعتل ؾًُٔ اي٤٫ٛ؟إ ص:27ط َػأي١

  ،ذهب أكثر العؾؿاء إىل أن القٓء لؾذي أطتؼ طـف، وهق ققل الثقري، ومالؽ

 والشافعل، وأبل ثقر، وبعض أصحاب الرأي.

  ،وقال بعض أصحاب الرأي: ٓ يجزئ العتؼ طـ الغقر، بؾ يؼع العتؼ

.ًانصحْح انقٌل األًلالذي أطتؼ. والقٓء طـ 
(2)

 

 ٌ ايهؿاضات ع٢ً ايؿٛض، أّ ع٢ً ايرتاخٞ؟ٖ ص:28ط َػأي١

  ،الؿشفقر يف مذهب أمحد أنَّ إمر طىل الػقر، وهق ققل بعض الشافعقة

 ٻ ٻ ٻ ٻ﴿وبعض الؿالؽقة، وبعض الحـػقة: لؼقلف تعاىل: 

، وغضب الـبل [148البؼرة:] ﴾ڦ ڦ ﴿، وققلف: [133آل طؿران:] ﴾پ

 بذلؽ يف الحديبقة. طـد أن تلخر أصحابف يف حؾؼ رؤوسفؿ يقم أمرهؿ 

  والؿشفقر طـد الشافعقة، والؿالؽقة، والحـػقة أكف ٓ يػقد الػقر إٓ إذا اقترن

 بؼريـة تدل طؾقف.

واستدلقا طىل ذلؽ بلنَّ الحج ُفِرض يف السادسة، وققؾ: التاسعة، وحج الـبل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1181.)الؿحىل (541 )الؿغـلاكظر:  (1)

(2) إوسط (12/211-212). 
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   .يف العاشرة 

ة ، ويـظر إىل أدلأن إمر قد يليت طىل الػقر، وقد يليت طىل التراخل ًانرُ ّظيس

أخرى تدل طىل ذلؽ، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 إشا نطض اسبايـ ايُٝري، ؾهِ عًٝ٘ نؿاضات؟ ص:29ط َػأي١

  أما إن كاكت إيؿان الؿؽررة طىل شلء واحد، ثؿ حـث: فعؾقف كػارة واحدة

طـد مجفقر العؾؿاء، وهق ققل الحسـ، وطروة، وططاء، وطؽرمة، والـخعل، 

يف ققل: ٕنَّ مثؾ هذا يؼصد بف التلكقد،  ومحاد، وإوزاطل، وأمحد، والشافعل

.وُروي مثؾ هذا الؼقل طـ ابـ طؿر 
(2)

 

  ،وذهب أبق حـقػة، وأبق ثقر، والثقري إىل تعدد الؽػارات طىل طدد إيؿان

 وهق ققل الشافعل: ٕنَّ القؿقـ الثاكقة غقر إوىل، فتؼتضل ما تؼتضقف.

، واهلل أطؾؿ.انصٌابهق  ٌل األًلًانق
(3)

 

ّٓا ٚاسس٠ ع٢ً أدٓاؽ طبتًؿ١؟إٕ  ص:31ط َػأي١  سًـ ميٝ

َوإَِذا َحَؾَػ َيِؿقـًا َواِحَدًة َطَؾك  (13/474 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة

َٓ َلبِْست. ،: َوَاهللَأْجـَاٍس ُمْختَؾَِػٍة، َفَؼاَل  َٓ َشِرْبت، َو َفَحـَِث فِل  َٓ َأَكْؾت، َو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .أصقل الػؼفاكظر: الؿسللة يف كتب  (1)

( بنسـاد 12/215(، وابـ الؿـذر )2/479) الؿقصنِ (، ومالؽ 4/1/29أخرجف ابـ أبل شقبة ) (2)

 صحقح.

  (33/219.)الػتاوى (13/473 )الؿغـلاكظر:  (3)
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اَرٌة َواِحَدٌة. :اْلَجِؿقعِ   ـَ َواِحَدٌة، َواْلِحـَْث َواِحدٌ َٓ َأْطؾَ  َفَؽػَّ َنَّ اْلقَِؿق
ِ
 :ُؿ فِقِف ِخََلًفا: ٕ

ـْ الْ 
ُف بِِػْعِؾ َواِحٍد مِ .ـَفنِكَّ ـُ  هاَؿْحُؾقِف َطَؾقِْف َيْحـَُث، َوَتـَْحؾُّ اْلقَِؿق

ّْا ع٢ً أدٓاؽ؟ ص:31ط َػأي١  إٕ سًـ أميا

 كلْن يؼقل: واهلل، ٓ أكؾت. واهلل، ٓ شربت، واهلل، ٓ لبست.

ر، ثؿ حـث يف إخرى: فعؾقف كػارة أخرى بَل فنن حـث يف  واحد مـفا، ثؿ كػَّ

ر طـ  خَلف. قالف ابـ قدامة: ٕنَّ الحـث يف الثاكقة تجب بف الؽػارة بعد أن كػَّ

 إوىل.

  وإن حـث يف الجؿقع قبؾ التؽػقر، فذهب أكثر أهؾ العؾؿ إىل أنَّ طؾقف لؽؾ

 أحدمها إذا حـث يف إخرى، فَل يؿقـ كػارة: ٕهنا أيؿان متغايرة ٓ يحـث يف

 تتؽػر إحدامها بؽػارة إخرى.

  وذهب بعض الحـابؾة، وإسحاق إىل أكف تجزئف كػارة واحدة: ٕهنا كػارات

 مـ جـس واحد، فتتداخؾ كالحدود مـ جـس.

وقال الجؿفقر: ما هفـا يػارق الحدود: فنهنا وجبت لؾزجر، وتـدرئ 

الحدود طؼقبة بدكقة، فالؿقآة بقـفا ربؿا  بالشبفات، بخَلف مسللتـا: وٕنَّ 

 أفضت إىل التؾػ.

، واهلل أطؾؿ.انصٌابهق  اجلًيٌز ًقٌل
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (13/474.)الؿغـلاكظر:  (1)
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 إشا سًـ ايهاؾط يف ساٍ نؿطٙ، ثِ سٓح بعس إغ٬َ٘؟ ص:32ط َػأي١

قال سػقان الثقري: إذا   (12/212:)يف إوسط  قال اإلماو ابً امليذر

: فؾقس طؾقف كػارة فقؿا حؾػ حؾػ الـصراين، أو القفقدي، أو الؿشرك، ثؿ أسؾؿ

طؾقف يف شركف. وكذلؽ قال أصحاب الرأي، وإن حـث بعد إسَلمف: فَل 

 طؾقف. كػارة

وقال الشافعل: طؾقف الؽػارة، وكذلؽ قال أبق ثقر. قال: وإن حـث فقفا، ثؿ 

، أن يؼضل يف اْلسَلم أمر طؿر  ملسو هيلع هللا ىلصأسؾؿ طؾقف الؽػارة، واحتج بلن الـبل 

 ػسف يف الجاهؾقة. قال أبق بؽر: وكذلؽ كؼقل.اطتؽاًفا أوجبف طىل ك

 .ًكرنك أقٌل ُ :قال أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل نو
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ـِ ُطَؿَر  (7136) ـِ اْب ـِ الـَّبِلِّ  َوَط ـِ الـَّْذِر، َوَقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص َط َٓ َيْلتِل »أَكَُّف َكَفك َط ُف  إكَّ

ََم ُيْسَتْخ  بَِخْقرٍ  ـَ الَبِخقؾِ َوإِكَّ . ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.«َرُج بِِف ِم
(1)

 

ـِ َطامٍِر  (7141) ـْ ُطْؼبََة ْب   :َقاَل  َوَط
ِ
اَرُة »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسقُل اهلل اَرُة الـَّْذِر َكػَّ َكػَّ

ـٍ  . َرَواُه ُمْسؾِؿٌ «َيِؿق
(2)

َحُف. .«إَذا َلْؿ ُيَسؿَّ »: فِ ، َوَزاَد التِّْرمِِذيُّ فِق َوَصحَّ
(3)

 

ـِ َطبَّاٍس  (7147) ـْ َحِديِث اْب
َبِل َداُود مِ

ِ
ـْ َكَذَر َكْذًرا َلْؿ ُيَسؿِّ »َمْرُفقًطا:  َوٕ  فَم

ـْ َكَذَر َكْذًرا فِل َمْعِصَقٍة  ، َوَم ـٍ اَرُة َيِؿق اَرُتُف َكػَّ ـْ َكَذَر َكْذًرا َفَؽػَّ ، َوَم ـٍ اَرُة َيِؿق اَرُتُف َكػَّ َفَؽػَّ

ـٍ  اَرُة َيِؿق اَرُتُف َكػَّ ُحقا َوْقَػُف.«َٓ ُيطِقُؼُف َفَؽػَّ اَظ َرجَّ َّٓ َأنَّ الُحػَّ . َوإِْسـَاُدُه َصِحقٌح، إ
(4)

 

ـْ َحِديِث َطائَِشَة  (7145)
ـْ َكَذَر َأْن َيْعِصَل اللَ »: َولِْؾُبَخاِريِّ مِ .«َفََل َيْعِصفِ  َوَم

(5)
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «ٓ يرد شقًئا»(. والؾػظ لؿسؾؿ، ويف البخاري 4( )1639، ومسؾؿ )(6618أخرجف البخاري ) (1)

 . «ٓ يليت بخقر»بدل 

 (. 1645أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (2)

(، ويف إسـاده محؿد بـ يزيد بـ أبل زياد الثؼػل مقىل 1528. أخرجف الترمذي )ظٜاز٠ ضعٝؿ١ (3)

كؿا يف صحقح مسؾؿ، وضعػ الؿغقرة بـ شعبة مجفقل الحال، وقد رواه الثؼات بدون الزيادة 

  (2586 .)اْلرواءيف   إلباينالزيادة اْلمام 

(، مـ صريؼ صؾحة بـ يحقك إكصاري طـ طبداهلل بـ 3322. أخرجف أبقداود )ايطادض ٚقؿ٘ (4)

 سعقد بـ أبل هـد طـ بؽقر إشج طـ كريب طـ ابـ طباس بف. 

طبداهلل بـ سعقد بـ أبل هـد فلوقػقه طىل قال أبقداود طؼبف: روى هذا الحديث وكقع وغقره طـ 

 هابـ طباس. ا

 ُ: صؾحة بـ يحقك قد ضعػف بعض إئؿة ووثؼف آخرون فَل يؼقى طىل معارضة وكقع ومـ قهت

  (8/211 .)اْلرواءيف   إلباينمعف، فالراجح الققػ، وقد رجح ذلؽ اْلمام 

 (. 6711أخرجف البخاري برقؿ ) (5)
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ـْ َحِديِث ِطْؿَرانَ  (7141)

ـَْذٍر فِل َمْعِصَقةٍ »: َولُِؿْسؾٍِؿ مِ .«َٓ َوَفاَء لِ
(1)

 

ـِ َطامٍِر  (7141) ـْ ُطْؼبََة ْب   َقاَل: َكَذَرْت ُأْختِل أَنْ  َوَط
ِ
َتْؿِشَل إَلك َبقِْت اهلل

  .َحافِقَةً 
ِ
. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف، َوالؾَّْػُظ لُِؿْسؾٍِؿ.«لَِتْؿِش َوْلَتْرَكْب »: ملسو هيلع هللا ىلصَفَؼاَل َرُسقُل اهلل

(2)
 

َْحَؿَد َوإَْرَبَعِة: َفَؼاَل: 
ِ
ـَُع بَِشَؼاِء ُأْختِؽ َشْقًئا، ُمْرَها  إنَّ اللَ َتَعاَلك»َوٕ َٓ َيْص

.«َفْؾَتْخَتِؿْر، َوْلَتْرَكْب، َوْلَتُصْؿ َثََلَثَة َأيَّامٍ 
(3)

 

ـِ َطبَّاٍس  (7142) ـِ اْب ـُ ُطبَاَدَة  َوَط   َقاَل: اْستَْػتَك َسْعُد ْب
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقَل اهلل

ِف ُتُقفِّقَْت َقبَْؾ َأْن َتْؼِضقَُف، َفَؼاَل:  فِل َكْذٍر َكانَ  ـَْفا»َطَؾك ُأمِّ . ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.«اْقِضِف َط
(4)

 

اِك  (7143) حَّ ـِ الضَّ ـْ َثابِِت ْب   َوَط
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َكَذَر َرُجٌؾ َطَؾك َطْفِد َرُسقِل اهلل

 َأْن َيـَْحَر إبًَِل بِبَُقاَكَة، َفلَ 
ِ
ـٌ ُيْعَبُد؟ َهْؾ َكاَن فِقَفا» َفَؼاَل:ُف، َفَسَللَ  ملسو هيلع هللا ىلصَتك َرُسقَل اهلل  «َوَث

 َٓ ـْ َأْطَقادِِهْؿ؟»َقاَل:  .َقاَل:  َٓ  «َفَفْؾ َكاَن فِقَفا ِطقٌد ِم ـَْذِرك، »َقاَل:  .َفَؼاَل:  َأْوِف بِ

َٓ َوَفاءَ  ُف  ـُ آَدمَ  َفنِكَّ َٓ َيْؿؾُِؽ ابْ َٓ فِقََم  َٓ فِل َقطِقَعِة َرِحٍؿ، َو ـَْذٍر فِل َمْعِصَقِة اللِ، َو . «لِ

، َوالؾَّْػُظ َلُف، َوُهَق َصِحقُح اِْلْسـَادِ  بََراكِلُّ .َرَواُه َأُبقَداُود َوالطَّ
(5)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1641)أخرجف مسؾؿ برقؿ  (1)

 (. 1644(، ومسؾؿ )1866أخرجف البخاري ) (2)

(، 7/21(، والـسائل )1544(، والترمذي )3293(، وأبقداود )4/145. أخرجف أمحد )ضعٝـ (3)

(، مـ صريؼ طبقداهلل بـ زحر، طـ أبل سعقد الرطقـل، طـ طبداهلل بـ مالؽ 2134وابـ ماجف )

قداهلل بـ زحر، وأبقسعقد وشقخف مجفقٓ القحصبل، طـ طؼبة بف. وإسـاده ضعقػ: لضعػ طب

بدون ذكر  الصحقحقـحال. فالحديث إسـاده ضعقػ، وهق صحقح بالرواية السابؼة يف 

  (2592 .)اْلرواءيف  إلباين)آختؿار والصقم(، وقد ضعػف اْلمام 

 (. 1638(، ومسؾؿ )2761أخرجف البخاري ) (4)

 ( وإسـاده صحقح. 1341) الؽبقراين يف (، والطبر3313. رواه أبقداود )صشٝض (5)
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ـْ َحِديِث َكْرَدٍم ِطـَْد َأْحَؿَد. (7144)

َوَلُف َشاِهٌد مِ
(1)

 

ـْ َجابِ  (7145) ، إكِّل َكَذْرت إْن : َأنَّ َرُجًَل َقاَل َيْقَم الَػتِْح  ٍر َوَط
ِ
َيا َرُسقَل اهلل

َة َأْن ُأَصؾَِّل فِل َبقِْت الَؿْؼِدِس، َفَؼاَل:  ـَا»َفتََح اهلُل َطَؾقْؽ َمؽَّ ، َفَسَلَلُف، َفَؼاَل: «َصؾِّ َهاُه

ـَا» َحُف «َفَشْلُكؽ إَذنْ »َؼاَل: ، َفَسَلَلُف، فَ «َصؾِّ َهاُه . َرَواُه َأْحَؿُد َوَأُبقَداُود، َوَصحَّ

الَحاكُِؿ.
(2)

 

ـْ َأبِل َسِعقٍد الُخْدِريِّ  (7146) ـِ الـَّبِلِّ  َوَط َّٓ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَط َحاُل إ َٓ ُتَشدُّ الرِّ

. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف، «: َمْسِجِد الَحَراِم، َوَمْسِجِد إَْقَصك َوَمْسِجِديإَلك َثََلثِِف َمَساِجَد 

. َوالؾَّْػُظ لِْؾُبَخاِريِّ
(3)

 

ـْ ُطَؿَر  (7151) ، إكِّل َكَذْرت فِل الَجاِهؾِقَِّة أَْن  َوَط
ِ
َقاَل: ُقْؾت: َيا َرُسقَل اهلل

ـَْذِرك»َل: َأْطتَؽَِػ َلقَْؾًة فِل الَؿْسِجِد الَحَراِم، َقا . ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.«َأْوِف بِ
(4)

 

َوَزاَد الُبَخاِريُّ فِل ِرَواَيٍة: َفاْطتََؽَػ َلقَْؾًة.
(5)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولف إسـاد فقف اكؼطاع وآخر فقف طبداهلل بـ (، 6/366( )4/64)( 3/419أخرجف أمحد ) (1)

طبدالرمحـ الطائػل وفقف ضعػ، وفقف أيًضا يزيد بـ مؼسؿ مجفقل الحال، وقد جعؾ يف بعض 

 ؾف، واهلل أطؾؿ. الطرق مـ مسـد مقؿقكة بـت كردم. فالحديث صحقح بشاهده الذي قب

(، وإسـاده 315-4/314(، والحاكؿ )3/363(، وأمحد )3315. أخرجف أبقداود )صشٝض (2)

 صحقح. 

 (. مـ كتاب الحج. 415(، ومسؾؿ )1197أخرجف البخاري ) (3)

 (. 1656(، ومسؾؿ )2132أخرجف البخاري ) (4)

 (. 2142أخرجف البخاري برقؿ ) (5)
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 حادي املسائل واألحكام املستفادة من األ

 َع٢ٓ ايٓصض. ص:1ط َػأي١

 ق ذلؽ.هق التزام فعٍؾ وطؿٍؾ يعؿؾف هلل طزوجؾ بؼقلف: )هلل طظَّ كذا(، وكح

 سهِ ايٓصض. ص:2ط َػأي١

هنك طـ  ، أنَّ الـبل الـذر الؿؼقد بؿؼابؾ مؽروه: لحديث ابـ طؿر 

متػؼ طؾقف، والؾػظ  «، وإكَم يستخرج بف مـ البخقؾإكف ٓ يليت بخقر»الـذر، وقال: 

إكف ٓ يرد مـ الؼدر، وإكَم »قال:  ، أن الـبل لؿسؾؿ، وجاء طـ أبل هريرة 

مسؾؿ: وٕنَّ اْلكسان قد يؾزم كػَسف بعبادة تشؼ طؾقف،  رواه «يستخرج بف مـ البخقؾ

 وقد يعجز طـفا، ويـدم.

ما ذهب إلقف  ًانساجحولفذا كره العؾؿاء الـذر، وبعضفؿ اختار تحريؿف، 

صحقح الجؿفقر مـ الؽراهة فؼط، والدلقؾ طىل أكف لقس بؿحرم ما جاء يف 

مسؾؿة ُأِسَرت،  ، أنَّ امرأةً (، مـ حديث طؿران بـ حصقـ 1641) مسؾؿ

اها اهلل لتـحَركَّفا، فلكؽر ففربت مـ الؿشركقـ طىل كاقة الـبل  ، وكذرت إن كجَّ

كذرها يف مؾؽ غقرها، ومل يـؽر طؾقفا الـذر مـ أصؾف، وأيًضا  طؾقفا الـبل 

 الصحقح الؿسـد(، وهق يف 3318طـد أبل داود ) لحديث ابـ طباس 

َـّ شفًرا. فـجاها اهلل، ( أنَّ امرأة ركبت البحر فـ656) ذرت إن كجاها اهلل لتصقَم

، فلمرها أن تصقم طـفا، مع أكف فؾؿ تصؿ حتك ماتت، فلتت أختفا إىل الـبل 
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 كذر مؼابؾة، ومل يـؽر طؾقفا ذلؽ مع أكف مؼام بقان، وتعؾقؿ. 

والؽراهة الؿذكقرة يف الـذر الؿؼقد بؿؼابؾ، أو يف كذر أدخؾ طىل كػسف  :ُ قهت

شؼة، وأما ما ٓ مشؼة فقف، وٓ هق كذر مؼابؾة: فَل كراهة فقف، وقد ذهب صاحبف الؿ

إىل طدم كراهة الـذر الؿطؾؼ الؿالؽقة، والحـػقة، وبعض الشافعقة، وبعض 

الحـابؾة، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 أقػاّ ايٓصض. ص:3ط َػأي١

 لؾـذر أقسام:

 ىرز اللَُّجاج ّالغضب. األّل:

ف حؽؿ القؿقـ، وقد تؼدم وهق الخارج مخرج القؿقـ: لؾحث والؿـع، فحؽؿ

 ذكر ذلؽ يف إيؿان.

 ىرز الطاعة ّالتربز. الثاىٕ:

  ويجب القفاء بف طـد أهؾ العؾؿ، سقاء كان مؼقًدا، أو مطؾًؼا: إٓ أنَّ بعض

الشافعقة مل يقجبقا القفاء بالـذر الؿطؾؼ، وأبق حـقػة مل يقجب القفاء بالـذر 

 .الذي لقس يف جـسف واجب يف الشرع كآطتؽاف

  ے﴿، وهق وجقب القفاء مطؾًؼا: لؼقلف تعاىل: ًانصحْح قٌل اجلًيٌز

مـ كذر أن يطقع الل؛ »الذي يف الباب:  ، وحديث طائشة [29الحج:] ﴾ۓ

 .«فؾقطعف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (41/139.)الؿقسقطة الؽقيتقة (13/621 )الؿغـلاكظر:  (1)
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 اليرز املبَه. الثالث: 

  كلن يؼقل: )هلل طظَّ كذر(، ففذا فقف كػارة يؿقـ طـد مجفقر العؾؿاء: لحديث

الؾذيـ يف الؽتاب، وطىل ذلؽ طامة العؾؿاء إٓ بـ طامر، وابـ طباس  طؼبة

 الشافعل، فؼال: ٓ يـعؼد الـذر، وٓ كػارة فقف.

، وقد ثبت هذا الؼقل طـ ابـ طباس، وابـ طؿر، كؿا ًانصحْح قٌل اجلًيٌز

  (4/1/7.)مصـػ ابـ أبل شقبةيف 

 ىرز املعصٔة. السابع:

ـْ كَ »: وٓ يحؾ القفاء بف باْلمجاع: لؼقلف  ، «َذَر َأْن َيْعِصَل اللَ َفََل َيْعِصفِ َوَم

 ولحديث طؿران بـ حصقـ، وثابت بـ الضحاك الؾذيـ يف الؽتاب.

 وهؾ فقف كػارة يؿقـ؟ اختؾػ الػؼفاء يف ذلؽ.

  ،فذهب مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ إىل أنَّ فقف كػارة يؿقـ، وهق ققل أمحد

 وإسحاق، والثقري، والحـػقة.

الذي يف الؽتاب، وهق مقققف  ـ طباس واستدلقا طىل ذلؽ بحديث اب

(، 6/247طـد أمحد ) كؿا تؼدم، واستدلقا طىل ذلؽ بحديث طائشة 

، وضاهره الصحة، ولؽـ أطؾف «ٓ كذر ْم معصقة، وكػارتف كػارة يؿقـ» وغقره:

حقا أكف سؼط مـ إسـاده سؾقؿان بـ أرقؿ،  البخاري، والدارقطـل وغقرمها، ورجَّ

 وهق متروك.
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(، أنَّ 935طـد ابـ الجارود ) طىل ذلؽ بحديث ابـ طباس واستدلقا  

الـذر كذران: كذٌر لل؛ فقجب القفاء، وكذر لؾشقطان؛ فؽػارتف »قال:  الـبل 

اين، قال ابـ معقـ: ثؼة. وقال  ، ويف إسـاده: خطَّاب«كػارة يؿقـ بـ الؼاسؿ الحرَّ

حاتؿ: ثؼة. وقال يف رواية أبق حاتؿ: ُيؽتب حديثف. وقال أبق زرطة يف رواية ابـ أبل 

 البرذطل: مـؽر الحديث. وقال الـسائل: ٓ طؾؿ يل بف.

فالحديث حسـ إن مل يؽـ خطاًبا قد وهؿ يف رفعف، ويغؾب طىل ضـل أكف  :ُ قهت

 قد وهؿ يف ذلؽ: ٕنَّ الؿعروف طـ ابـ طباس الؿقققف كؿا تؼدم، واهلل أطؾؿ.

 د يف رواية إىل أكف لقس وذهب مسروق، والشعبل، ومالؽ، والشافعل، وأمح

 فقف كػارة.

واستدلقا طىل ذلؽ بإحاديث الؿتؼدمة التل فقفا طدم القفاء بالؿعصقة، ومل 

 فقفا الؽػارة. يذكر الـبل 

حف اْلمام ابـ باز، واْلمام العثقؿقـ رمحة اهلل طؾقفؿا،   وهقوالؼقل إول رجَّ

، كؿا تؼدم، ذلؽ ابـ طباس : ٕكف التزام هلل، ففق كالقؿقـ، وقد أفتك بانصحْح

 (، وٓ كعؾؿ لفؿا مخالًػا.6173) صحقح البخاري، كؿا يف وفعؾتف طائشة 

( بنسـاد صحقح: 2/476) مقصن مالؽ، كؿا يف وقد سئؾ ابـ طباس 

فؼال ابـ طباس: إن اهلل تعاىل  -يعـل مع كقكف معصقة-كقػ يؽقن يف هذا كػارة؟ 

جعؾ فقف مـ الؽػارة ما  ، ثؿ[2الؿجادلة:] ﴾ٹ ٹ ٹ  ٹ ٿ﴿قال: 
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رأيت. قد

(1)
 

 اخلامظ: اليرز على املباح.

  :إين كذرت أن أضرب »فؿذهب أمحد أكف يـعؼد، وفقف كػارة يؿقـ: لحديث

... فَّ الحديث. «طىل رأسَؽ الدُّ
(2)

 

  :مـ كذر أن يطقع الل؛ »وذهب مالؽ، والشافعل إىل أكف ٓ يـعؼد: لحديث

 .«فؾقطعف

 ، واهلل أطؾؿ.ًدـأحًانصحْح يرىة 

 الطادع: اليرز على امللسِّ.

 .والخَلف فقف كالخَلف يف الذي قبؾف 

 الطابع: اليرز على الْاجب.

  فالؿشفقر يف مذهب أمحد أكف ٓ يـعؼد: ٕكف تحصقُؾ حاصؾ، وهق مذهب

 الشافعقة.

  وذهب بعض الحـابؾة إىل اكعؼاده، وهق اختقار شقخ اْلسَلم، ويصقر

جفة الشرع، ومـ جفة الـذر، وهق مثؾ أن يحؾػ طىل  وجقبف مـ جفتقـ: مـ

 ، واهلل أطؾؿ.أقسبالؿحافظة طىل أمر واجب، وهذا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (13/622-624.)الؿغـلاكظر:  (1)

بنسـاد صحقح، وصححف شقخـا القادطل  ( مـ حديث بريدة 356، 5/353أخرجف أمحد ) (2)

  يفالصحقح الؿسـد (167.) 
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 الثامً: اليرز على املطتخٔل. 

كلن يؼقل: كذرت أن أصقم أمس. ففذا ٓ يـعؼد، كصَّ طىل ذلؽ الشافعقة، 

كة، والحـابؾة، وغقرهؿ، ويلثؿ طىل ذلؽ: ٕن الـذر طبادة، وهذا يشعر بآستفا

 والؾعب.

 التاضع: اليرز على ما ال ٓطٔقُ.

  فػقف كػارة يؿقـ طـد الجؿفقر: لحديث طؼبة، وأثر ابـ طباس الؾذيـ يف

ر. الباب، وإن كان العجز مرجق الزوال اكتظر حتك يزول، وإٓ كػَّ
(1)

 

 َٔ ْصض إٔ ٜتصسم سياي٘ نً٘؟ ص:4ط َػأي١

 الؽ، ذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل أكف يجزئف الثؾث، وهق ققل الزهري، وم

 وأمحد يف رواية.

: إنَّ مـ تقبتل واستدلقا طىل ذلؽ بحديث أبل لبابة أكف قال لرسقل اهلل 

، وهق حديث «جيزئؽ الثؾث»: أن أكخؾع مـ مايل صدقة، فؼال رسقل اهلل 

ضعقػ، يف إسـاده: حسقـ بـ السائب، وهق مجفقل الحال، وقد اختؾػ يف 

 (، وغقرمها.3321د )(، وأبق داو-3/452أساكقده، أخرجف أمحد )

أمسؽ طؾقؽ بعض »واستدلقا طىل ذلؽ بحديث كعب بـ مالؽ، وفقف: 

 (.2769(، ومسؾؿ )6691أخرجف البخاري ) «مالؽ؛ ففق خقر لؽ

(، ولقس يف 68-11/67، وأطؾفا البقفؼل )«جيزئؽ الثؾث»وجاءت رواية: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (35/346.)الػتاوى (13/626-628 )الؿغـلاكظر:  (1)
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 الحديثقـ صراحة يف أكف كذر. 

 ػارة يؿقـ.وذهب أمحد يف رواية إىل أنَّ كػارتف ك 

 .وذهب ربقعة إىل أكف يتصدق بؼدر زكاة ذلؽ الؿال 

  ا: تصدق بف كؾف، وإن مل يؽـ وذهب أبق حـقػة إىل أكف إن كان الؿال زكقيًّ

ا، فاختؾػ ققلف فقف.  زكقيًّ

  :مـ كذر »وذهب الـخعل، والشافعل، والبتل إىل أكف يؾزمف القفاء بف: لحديث

 .«أن يطقع الل؛ فؾقطعف

إْن أحبَّ أن يقيف بـذره: فؾف ذلؽ، وإن أحب أن  ُ :اهلل غفس اهلل نو قال أتٌ ػثد

يؿسؽ بعض مالف: ففق أفضؾ: لحديث كعب بـ مالؽ، وطؾقف كػارة يؿقـ: 

مقصن ، كؿا يف لحديث طؼبة بـ طامر الذي يف الباب، وقد أفتت بذلؽ طائشة 

( بنسـاد صحقح.2/481) مالؽ
(1)

 

 سبطاّ سبر أٚ عُط٠؟َٔ ْصض إٔ ميؿٞ إزي بٝت اهلل ا ص:5ط َػأي١

 طـد مجفقر أهؾ العؾؿ إن كان قريبًا مـ البقت الحرام، وٓ يشؼ  يؾزمف القفاء

يشؼ طؾقف: : فنن كان الؿشل «مـ كذر أن يطقع الل؛ فؾقطعف»طؾقف: لحديث: 

 ، وطؾقف كػارة يؿقـ: إٓ أن الحـػقة ٓ يؾزمقكف بالؿشل، ولق كان يطقؼف. فؾقركب

 وهؾ طؾقف دم هدي؟ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (6/464.)لؿؿتعالشرح ا (13/629- )الؿغـلاكظر:  (1)
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  الحـػقة، والؿالؽقة، وأكثر الشافعقة، وبعض الحـابؾة إىل أن طؾقف دم  ذهب

طـ طؼبة بـ طامر الجفـل، قال: ( 17793هدي. واستدلقا بؿا رواه أمحد )

إن الل لغـل طـ مشقفا »: ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل  كذرت أختل أن تؿشل، إىل الؽعبة، فؼال

 مام إلباين ، وإسـاده ضاهره الصحة، وقد صححف اْل«لتركب، ولتفد بدكة

(. قالقا: وٕكف أوجب طىل كػسف الؿشل يف حجف أو طؿرتف، 2592) اْلرواءيف 

 فصار مـ واجبات الـسؽ: فنن طجز طـف: فعؾقف الفدي.

  وذهب أكثر الحـابؾة إىل أن طؾقف الؽػارة فحسب: ولقس طؾقف هدي، وهق

: فؼد ـالصحقحقققل بعض الحـػقة، والشافعقة. لحديث طؼبة بـ طامر يف 

قال: كذرت أختل أن تؿشل، إىل بقت اهلل، وأمرتـل أن أستػتل لفا ورد بؾػظ: 

 . ولقس فقف ذكر الفدي.«لتؿش، ولتركب»: ملسو هيلع هللا ىلص، فاستػتقتف، فؼال ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

ح حديث إمر بالفدي ففق مذهبـا.لق ص :ُ قهت
(1)

 

 ٌٖٚ عًٝ٘ سر أٚ عُط٠ إشا أطًل ايٓصض باملؿٞ؟ ص:6ط َػأي١

ؿرة، وقال: وبف يؼقل الشافعل، الؿشل بحجٍّ أو طأكف يؾزمف   ذكر ابـ قدامة

، أو وٓ أطؾؿ فقف خَلًفا ، وذلؽ ٕن الؿشل الؿعفقد يف الشرع، هق الؿشل يف حجٍّ

 .طؿرة: فنذا أصؾؼف الـاذر محؾ طىل الؿعفقد الشرطل.اكتفك

ا وٓ طؿرة: فَل كذا قال ابـ قدامة  ، ومذهب أبل حـقػة: أكف إذا مل يـق حجًّ

 ذر بالؽؾقة: فالظاهر أكف أراد كػل الخَلف يف مذهبفؿ.يـعؼد الـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الؿغـل (13/635 ،)الؿقسقطة الؽقيتقة (41/196 )آستذكار (5/172.ط/العؾؿقة ) 
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لؾـاذر كقتف، وقد يريد الذهاب مـ أجؾ الصَلة، أو  أنَّ  ًانرُ ّظيس يل 

.«ٓ تشد الرحال إٓ إلك ثَلثة مساجد»: ملسو هيلع هللا ىلصآطتؽاف، وقد قال الـبل 
(1)

 

ٖٞ إٔ أصّٛ ّٜٛ ٜكسّ ؾ٬ٕ؟ ص:7ط َػأي١  َٔ قاٍ: هلل عً

 الجؿفقر طىل أنَّ كذره هذا مـعؼد. 

  وخالػ الشافعل يف ققٍل لف، فؼال: ٓ يصح: ٕكف ٓ يؿؽـ صقمف بعد وجقد

 شرصف.

: ٕكف زمـ يصح فقف صقم التطقع، فقـعؼد الـذر ًانصحْح قٌل اجلًيٌز

 لصقمف: وٕكف يؿؽـ صقمف كلن يعؾؿ قدومف مـ الؾقؾ.

 وهلرا اهِرز مخطة أحواي:

ال يف ذلؽ، ويجب طؾقف أن يعؾؿ بؼدومف مـ الؾقؾ: فَل إشؽ احلال األّىل:

 تبققت الـقة يف الصقم.

 أن يؼدم يقم فطٍر، أو أضحك. احلال الثاىٔة:

 :فػل الؿسللة أققال 

ر. هذا هق الؿشفقر يف  الكول األول: ٓ يصقم ذلؽ الققم، ويؼضل، ويؽػِّ

 مذهب أمحد، وهق ققل الحؽؿ، ومحاد.

وزاطل، وأبل يؼضل وٓ كػارة طؾقف. وهق ققل الحسـ، وإ الكول الجاىي:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الؿغـل (13/635 )الػتح (6711.) 
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 طبقد، وقتادة، وأبل ثقر، وأمحد يف رواية، والشافعل يف ققل. 

 إن صامف: صح صقمف، وهق مذهب أبل حـقػة، وُكؼؾ طـ أمحد. الكول الجالح:

 يؽػر، وٓ قضاء. وهق ققل بعض الحـابؾة. الكول الزابع:

ٓ قضاء، وٓ كػارة. وهق ققل مالؽ، والشافعل يف أحد  الكول اخلامط:

 قف، وبعض الحـابؾة.ققل

: ٕكف صار محرًما طؾقف القفاء، ػهْو كفازجأنَّ  -واهلل أطؾؿ- انرُ ّظيس :ُ قهت

 فلشبف كذر الؿعصقة، ولقس طؾقف الؼضاء.

 يؼدم يف يقم يصح صقمف فقف، ولؽـف مػطر. احلال الثالثة:

 .فؿـفؿ مـ قال: يؾزمف الؼضاء، والؽػارة. وهق ققل أمحد يف رواية 

 ل: يؼضل، وٓ كػارة طؾقف: ٕكف معذور. وهق ققل الشافعل، ومـفؿ مـ قا

 وبعض الحـابؾة.

  ،ومـفؿ مـ قال: ٓ يؾزمف شلء، ٓ كػارة، وٓ قضاء. وهق ققل أبل يقسػ

وأصحاب الرأي، وأمحد يف رواية، واختاره ابـ الؿـذر: ٕكف قدم يف زمـ ٓ يصح 

 فقف: فؾؿ يؾزمف.

 ائؿ.أن يؼدم والـاذر ص احلال السابعة:

 ؾإٕ نإ ايصّٛ تّٛٛعا:

 .فؼال بعض الحـابؾة، وأبق حـقػة: يعؼده طـ كذره، ويجزئف 



 352  ؾتض ايع٬ّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

  .وقال بعض الحـابؾة: يؾزمف الؼضاء، والؽػارة 

 .وقال الشافعل: طؾقف الؼضاء فؼط. وهق ققل بعض الحـابؾة 

 ٚأَا إٕ نإ ايصّٛ ٚادّبا:

 مة، وأبل فؿـفؿ مـ قال: يجزئف الصقم طـ الـذر أيًضا. وهق ققل طؽر

 يقسػ، وأمحد يف رواية طـف: ٕكف كذر الصقم يف وقت وقد صام فقف.

 .وطـ أمحد رواية أنَّ طؾقف الؼضاء 

 ،وبعض الحـابؾة: ٓ يـعؼد الـذر. وقال الشافعل
(1)

 

 أن يؼدم لقَلً. احلال اخلامطة:

ققم، وٓ يف وقت يصح فقف فَل شلء طؾقف يف ققلفؿ مجقًعا: ٕكف مل يؼدم يف ال

قام.الص
(2)

 

 ، أٚ املػذس ا٭قص٢؟إشا ْصض ايصٖاب إزي َػذس ايٓيب  ص:8ط َػأي١

  ،مجفقر العؾؿاء طىل أكف يؾزمف ذلؽ، وهبذا قال أمحد، ومالؽ، وإوزاطل

وأبق طبقد، والشافعل يف ققل، وابـ الؿـذر: ٕنَّ شدَّ الرحال إلقفا مشروع: 

 لحديث أبل سعقد الذي يف الباب.

 دم القجقب: ٕنَّ البر بنتقان هذيـ كػٌؾ وذهب الشافعل يف ققل لف إىل ط

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (13/645-647 ،644.)الؿغـلاكظر:  (1)

  (13/647.)الؿغـلاكظر:  (2)



ُٓٗصِٚض َٚاي  ِٕ َُا ِٜ  353  ٔنَتاُب اٜ٭

 بخَلف الؿسجد الحرام: ففق فرٌض. 

، «مـ كذر أن يطقع الل؛ فؾقطعف»: : لحديث طائشة ًانصحْح انقٌل األًل

ويؾزمف طـد الجؿفقر أن يصظ فقفؿا ركعتقـ: ٕنَّ الؼصد بالـذر الؼربة والطاطة، 

تتعقـ طؾقف الصَلة. بق حـقػة: ٓوإكؿا تحصقؾ ذلؽ بالصَلة، وقال أ
(1)

 

 َٔ َات ٚعًٝ٘ ْصض؟ ص:9ط َػأي١

 .وفَّك طـف ولقف طـد الجؿفقر :  إن كان الـذر بصقم، أو حجٍّ

  وخالػ مالؽ فؼال: ٓ يحج طـف، وٓ يصقم، وٓ يصظ. ووافؼف الشافعل

 يف ققل لف يف الصقم.

اْستَْػتَك الذي يف الباب:  : لحديث ابـ طباس ًانصحْح قٌل اجلًيٌز

ـُ  َسْعدُ  مـ مات وطؾقف »: الصحقحقـيف  ...، ولحديث طائشة  ُطبَاَدةَ  ْب

 ، وغقرمها مـ إحاديث.«صقم؛ صام طـف ولقف

 وهذا طىل سبقؾ آستحباب طـد الجؿفقر، خَلًفا لؾظاهرية.

  ،انصحْح وهقوأما الـذر بالصَلة فالجؿفقر طىل أكف ٓ يصظ طـف ولُقف. 

 .ولؾحـابؾة وجٌف بلكف يصظ طـف 

ا الـذر بالصدقة، والعتؼ: فتمدَّى طـف مـ مالف قبؾ قسؿة التركة: فنن مل وأم

لف مال سؼط القجقب وجاز الـقابة.يؽـ 
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (13/639.)الؿغـلاكظر:  (1)

  (13/655.)الؿغـلاكظر:  (2)
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َللٔ ْللصض ْللصّضا يف ازباًٖٝلل١ طاعلل١ هلل، ؾٗللٌ ًٜعَلل٘ ايٛؾللا٤ بعللس     ص:11ط َػأي١

 إغ٬َ٘؟

 .ذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل وجقب القفاء 

يف رواية،  الذي يف الباب، وهذا ققل أمحد واستدلقا بحديث طؿر 

 بـ طبدالرمحـ الؿالؽل، وداود الظاهري، وبعض الشافعقة. والطبري، والؿغقرة

  وذهب الجؿفقر إىل أنَّ ذلؽ مستحب  غقر واجٍب، وهق ققل مجفقر

الشافعقة، والؿالؽقة، وهق ققل الحـػقة، وأمحد يف رواية، ومحؾقا إمر الذي يف 

 لسمالف.طىل آستحباب بؼريـة أكف جقاب  حديث طؿر 

مـ كذر أن يطقع الل؛ »: لظاهر إمر، ولعؿقم الحديث: انٌجٌبهق  ًانصحْح

، واهلل أطؾؿ.، والـذر مـ الؽافر مـعؼد: لحديث طؿر «فؾقطعف
(1)
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  (6697.)الػتحاكظر:  (1)
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 اِءَضَقاْل اُبَتِك

 

 يطؾؼ طىل الػراغ مـ الشلء، وطىل اْلحؽام. ايكطا٤ يف ايًػ١:

 الشرطل، ورفع الخصقمات.اْللزام بالحؽؿ  ٚاملطاز ب٘ يف ٖصا ايباب:

ـْ ُبَرْيَدَة  (7157)   :َقاَل  َط
ِ
ـَاِن فِل الـَّاِر، الُؼَضاُة َثََلَثةٌ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسقُل اهلل : اْث

 َوَواِحٌد فِل الَجـَِّة، َرُجٌؾ َطَرَف الَحؼَّ َفَؼَضك بِِف َفُفَق فِل الَجـَِّة، َوَرُجٌؾ َطَرَف الَحؼَّ 

الَحؼَّ َفَؼَضك لِؾـَّاِس  َفَؾْؿ َيْؼِض بِِف َوَجاَر فِل الُحْؽِؿ َفُفَق فِل الـَّاِر، َوَرُجٌؾ َلْؿ َيْعرِِف 

َحُف الَحاكُِؿ.«َطَؾك َجْفٍؾ َفُفَق فِل الـَّارِ  . َرَواُه إَْرَبَعُة َوَصحَّ
(1)

 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (7155)   َوَط
ِ
ـْ َو »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل لَِل الَؼَضاَء َفَؼْد َم

ـٍ  ُذبَِح  ق ـُ ِحبَّاَن.«بَِغْقرِ ِسؽِّ ـُ ُخَزْيَؿَة َواْب َحُف اْب . َرَواُه َأْحَؿُد َوإَْرَبَعُة، َوَصحَّ
(2)

 

  َوَطـُْف  (7151)
ِ
ُؽْؿ َسَتْحرُِصقَن َطَؾك ا»: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ، إِلَماَرةِ إكَّ

.«الَػاصَِؿةُ  ِت الُؿْرِضَعُة َوبِْئَس  َوَسَتُؽقُن َكَداَمًة َيْقَم الِؼَقاَمِة، َفـِْعَؿِت  . َرَواُه الُبَخاِريُّ
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وابـ 5922) الؽبرى(، والـسائل يف 1322(، والترمذي )3573. أخرجف أبقداود )سػٔ (1)

 (، وهق حديث حسـ، لف طـدهؿ إسـاد حسـ، وآخر ضعقػ. 4/91(، والحاكؿ )2315ماجف )

 الؽبرى(، والـسائل يف 3572( )3571(، وأبقداود )2/231. أخرجف أمحد )صشٝض (2)

(، ومل أجده يف صحقح ابـ حبان، وقد أورده 2318(، وابـ ماجف )1325(، والترمذي )3/462)

 وهق حديث صحقح لف إسـادان حسـان.  (6/286( )7/214 .)الثؼاتيف 

 (. 7148أخرجف البخاري برقؿ ) (3)
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 حادي املسائل واألحكام املستفادة من األ

 سهِ تٛيٞ ايكطا٤. ص:1ط َػأي١

فرُض كػاية: ٕنَّ أمر الـاس ٓ يستؼقؿ بدوكف: فقجب كالجفاد  َتَقلِّل الؼضاء

 واْلمامة، وٕكف إذا مل يؽـ قضاء ضاطت الحؼقق، وشاع الظؾؿ.

وفضؾ الؼضاء طظقؿ لؿـ َققي طؾقف، وأدَّى الحؼ فقف، فذلؽ مـ أسباب 

وخطره طظقؿ أيًضا طىل مـ مل يمدِّ حؼ اهلل فقف: ، دخقل الجـة كؿا يف حديث بريدة

.حديث بريدة، وأبل هريرة ل
(1)

 

 أسٛاٍ ايٓاؽ يف ايكطا٤. ص:2ط َػأي١

مـ الـاس مـ يجب طؾقف الؼضاء، وهق الرجؾ الذي يؽقن مـ أهؾ  (1

آجتفاد، وإماكة، ولقس هـاك مـ يصؾح لؾؼضاء غقره، فقجب طىل 

 اْلمام أن يقلقف الؼضاء، وٓ يجقز لذلؽ أن يؿتـع.

الرجؾ الذي لقس لف أهؾقة  ومـ الـاس مـ ٓ يجقز لف تقيل الؼضاء، وهق (2

 الؼضاء: لجفؾف، أو فسؼف.

ومـ الـاس مـ يجقز لف، وٓ يجب طؾقف، وهق كإول، إٓ أكف يقجد غقره  (3

لقؼقم بذلؽ.
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7148.)الػتح (13/11 )البقان (14/5-6 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (13/11-12.)البقان (14/7-9 )لؿغـلااكظر:  (2)
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ُٓلسِ؟  ُٓطتخب هله أٌ ٓتْلْا القضاء، أو   ّالقطه الثالث: ٍل 

 .مذهب الحـابؾة الؽراهة، وهق ققل بعض الشافعقة 

 ق ققل بعض الحـابؾة أكف إن كان إكػع لؾـاس وإشفر طـد الشافعقة، وه

مـف تقيل الؼضاء: استُِحبَّ لف ذلؽ، وإن كان إكػع لؾـاس مـف طدم تقيل الؼضاء: 

 فقُؽره لف ذلؽ. اكظر الؿصادر السابؼة.

 أخص ا٭دط٠ ع٢ً ايكطا٤، ٚأخص ايطظم. ص:3ط َػأي١

دامة: أما آستئجار طىل الؼضاء: فَل يجقز ذلؽ طـد أهؾ العؾؿ، وقال ابـ ق

 ٓ أطؾؿ فقف خَلًفا: وذلؽ ٕنَّ هذا طؿؾ بر وصاطة فَل تؽقن إٓ هلل.

  وأما أخذ الرزق طىل ذلؽ فجائز طـد أكثر العؾؿاء: ٕنَّ الؼاضل ُيشغؾ

بالؼضاء طـ التؽسب، وطىل ذلؽ العؿؾ يف طفد الخؾػاء الراشديـ، ومـ 

 بعدهؿ.

 محد يف رواية إن مل وكره ذلؽ الحسـ، ومسروق، والؼاسؿ بـ طبدالرمحـ، وأ

 يؽـ محتاًجا.

  وقال الشافعقة: إن كان متعقـًا طؾقف: جاز إخذ، وإن مل يؽـ متعقـًا: مل يجز لف

 إخذ.

، واهلل أطؾؿ.قٌل اجلًيٌزهق  حْحًانص
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (13/14-.)البقان (14/9- )الؿغـلاكظر:  (1)
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 ؾطٚط ايكاضٞ. ص:4ط َػأي١

 ذكر الػؼفاء طدًدا مـ الشروط:

 أٌ ٓلٌْ مطلًنا. األّل:

 ية لف طىل مسؾؿ.وٓ خَلف يف ذلؽ: ٕنَّ الؽافر ٓ وٓ

 أٌ ٓلٌْ عاقال. الثاىٕ:

 وٓ خَلف يف ذلؽ أيًضا.

 أٌ ٓلٌْ بالًغا. الثالث:

 وطؾقف طامة أهؾ العؾؿ.

 أٌ ٓلٌْ ُحسًًّا. السابع:

 .وطىل ذلؽ الجؿفقر: ٕنَّ العبد مشغقل بخدمة سقده 

  ح ذلؽ وذهب بعض الحـابؾة إىل جقاز ذلؽ، وطدم اشتراط الحرية، ورجَّ

 ، واهلل أطؾؿ.انساجحقؿقـ، وذلؽ فقؿا إذا أذن لف سقده، وهق اْلمام ابـ طث

 أٌ ٓلٌْ ذكًسا. اخلامظ:

  :لـ يػؾح ققم َولَّق أمرهؿ امرأة»وهق ققل الجؿفقر: لحديث». 

  وأجاز الطبري تقيل الؿرأة لؾؼضاء كالػتقى، وأجازه أبق حـقػة يف غقر

 .ًانصحْح قٌل اجلًيٌزالحدود، 
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ًٔا، بصرًيا. أٌ ٓلٌْ متللًنا، الطادع:   مسع

 .واشترط ذلؽ الجؿفقر 

  ،ومل يشترط ذلؽ بعض الحـابؾة إذا أمؽـف أن يػفؿ بالؽتابة، أو اْلشارة

 واختاره اْلمام ابـ طثقؿقـ.

 العدالة. الطابع:

  اشترصف الجؿفقر خَلًفا لْلصؿ الذي أجاز تقلقة الػاسؼ، وُيعتبر هذا

لشروط تعتبر حسب : وهذه االشرط حسب اْلمؽان، قال شقخ اْلسَلم 

اْلمؽان، ويجب تقلقة إمثؾ فإمثؾ، فققيل لؾعدم أكػع الػاسؼقـ، 

ا، وأطدل الؿؼؾديـ، وأطرففؿا بالتؼؾقد. وبـحقه ذكر اْلمام ابـ  وأقؾفؿا شرًّ

 .طثقؿقـ 

 أٌ ٓلٌْ مً أٍل االجتَاد. الثامً:

 .ذكره الجؿفقر: لحديث بريدة 

  ًّا يحؽؿ بالتؼؾقد.وقال بعض الحـػقة: يجقز أن يؽقن طامق 

 .ًانصحْح قٌل اجلًيٌز

ويجقز الؿؼؾد طـد طدم الؿجتفد كؿا تؼدم يف كَلم شقخ اْلسَلم ابـ تقؿقة 

 وبـحقه قال العثقؿقـ ،.
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرح الؿؿتع (11/168 )اْلكصاف (13/17- )البقان (14/12-15 )الؿغـلاكظر:  (1)

(6/511-.) 
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يـبغل أن يؽقن الؼاضل ققيًّا، أمقـًا، حؾقًؿا، متلكقًا، ذا يؼظة، ٓ ُيمتك  تيبُٔ:

بصر، طػقًػا، كزيًفا، ورًطا، يستشقر مـ غػؾة، وٓ ُيخدع لغرة، صحقح السؿع، وال

أهؾ الصَلح، ٓ يخاف يف اهلل لقمة ٓئؿ، ولف أن يـتفر الخصؿ، ويعزره إذا احتاج 

إىل ذلؽ.
(1)
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(1) الؿغـل (14/17-18.) 
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ـِ الَعاِص  (7151) ـْ َطْؿِرو ْب   َوَط

ِ
إَذا َحَؽَؿ »َيُؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأكَُّف َسِؿَع َرُسقَل اهلل

. ُمتََّػٌؼ «ُثؿَّ َأَصاَب َفَؾُف َأْجَراِن، َوإَِذا َحَؽَؿ َفاْجَتَفَد ُثؿَّ َأْخَطَل َفَؾُف َأْجٌر  الَحاكُِؿ َفاْجَتَفَد 

َطَؾقِْف.
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلدي 

 ٌٖ ٜأثِ اسبانِ خب٦ٛ٘؟ ص:1ط َػأي١

ْجَؿَع َقاَل اْلُعَؾَؿاء: أَ  (1716 :)شرح مسؾؿيف   قال اإلماو اليووي

َفنِْن َأَصاَب َفَؾُف  :لِْؾُحْؽؿِ  ؿ َأْهؾٍ َهَذا اْلَحِديث فِل َحاكِؿ َطالٍ ُؿْسؾُِؿقَن َطَؾك َأنَّ ـالْ 

َوفِل اْلَحِديث  َأْجَراِن: َأْجٌر بِاْجتَِفادِِه، َوَأْجٌر بِنَِصاَبتِِف، َوإِْن َأْخَطَل َفَؾُف َأْجٌر بِاْجتَِفادِِه.

ـْ َلقَْس بَِلْهٍؾ لِْؾُحْؽِؿ َفََل  (ا َأَراَد اْلَحاكِؿ َفاْجتََفدَ إِذَ )َمْحُذوف َتْؼِديره:  ا َم َقاُلقا: َفَلمَّ

َٓ َيـُْػذ ُحْؽؿف، َسَقاء َواَفَؼ  ،َفنِْن َحَؽَؿ َفََل َأْجر َلفُ  :َيِحّؾ َلُف اْلُحْؽؿ َبْؾ ُهَق آثٌِؿ، َو

َػاقِقَّة َلقَْسْت  َنَّ إَِصاَبتف اِتِّ
ِ
ٕ : َٓ ـْ َأْصؾ َشْرِطّل َفُفَق َطاٍص فِل  اْلَحّؼ َأْم  َصادَِرة َط

 َٓ َقاب َأْم   ه.اَجِؿقع َأْحَؽامف، َسَقاء َواَفَؼ الصَّ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1716(، ومسؾؿ )7352أخرجف البخاري ) (1)



 362  ؾتض ايع٬ّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
ـْ َأبِل َبْؽَرَة  (7152)   :َقاَل  َوَط

ِ
َٓ َيْحُؽْؿ َأَحٌد »َيُؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلصَسِؿْعت َرُسقَل اهلل

ـِ َوُهَق َغْضَبانُ  ْق ـَ ـَ اْث . ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.«بَْق
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلدي 

 ٌٖ يًكاضٞ إٔ حيهِ ٖٚٛ غطبإ؟ ص:1ط َػأي١

  ذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل طدم جقاز ذلؽ، وهق ققل بعض الحـابؾة، وابـ

 حزم الظاهري، والصـعاين وغقرهؿ. واستدلقا بحديث الباب.

  إىل الؽراهة: ٕنَّ الـبل وذهب الجؿفقر  ،قضك بقـ الزبقر بـ العقام

ورجٍؾ مـ إكصار يف شراج الحرة بعد أن أغضبف ذلؽ الرجؾ، والحديث يف 

الصحقحقـ.
(2)

  

معصقم طـ أن يؼضل بباصؾ بسبب  وُأجقب طـ الحديث بلنَّ الـبل 

 الغضب.

 ه بالصؾح.بعد معرفتف لؾحؽؿ، وأمر وققؾ: إنَّ الغضب صرأ طىل الـبل 

إن كان الغضب شديًدا: فَل يجقز لف الحؽؿ طـد ذلؽ، وإن كان يسقًرا:  :ُ قهت

أطؾؿ. جاز: ٕنَّ الغضب القسقر ٓ يػؼد اْلكسان شعقره وإرادتف وتػؽقره، واهلل
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1717(، ومسؾؿ )7158ري )أخرجف البخا (1)

 (.2357(، ومسؾؿ )2359أخرجف البخاري ) (2)

  (7158.)الػتح( 14/25الؿغـل ) (1781 )الؿحىلاكظر:  (3)



 363  ٔنَتاُب اٞيٜكَطا٤ٔ

 
ألحؼقا بالغضب كؾ ما يشغؾ الذهـ، كالغؿ، والحزن الشديد،  

 قـ، وما أشبف ذلؽ.والجقع، والعطش الشديد، ومدافعة إخبث

 ٌٖ ٜٓؿص ايكطا٤ إشا قط٢ يف غطب٘؟ ص:2ط َػأي١

  :مجفقر العؾؿاء طىل كػقذه إذا وافؼ الحؼ: ٕنَّ العؾة هق أن ٓ يؼضل بالحؼ

 ٓكشغال الذهـ.

 .وذهب بعض الحـابؾة، والصـعاين إىل طدم كػقذه: ٕنَّ الـفل يؼتضل الػساد 

.ًانصحْح قٌل اجلًيٌز
(1)

 

َلف السابؼ هق فقؿا إذا مل يبؾغ بف الغضب إىل يظفر أنَّ مقضع الخ تيبُٔ:

 حالة ٓ يشعر هبا بؿا يؼقل: ٕكف حقـئذ زائؾ العؼؾ يف حؽؿ الؿجـقن.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (14/25-.)الؿغـل (7158 )الػتحاكظر:  (1)



 364  ؾتض ايع٬ّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
ـْ َطؾِلٍّ  (7153)   َوَط

ِ
َفََل  إَذا َتَؼاَضك إَلْقؽ َرُجََلنِ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

: َفَؿا «ِل َحتَّك َتْسَؿَع َكََلَم أَخرِ، َفَسْقَف َتْدِري َكْقَػ َتْؼِضلَتْؼِض لِْْلَوَّ  ، َقاَل َطؾِل 

،  ِزْلُت  ـُ الَؿِديـِلِّ اُه اْب ـَُف، َوَققَّ َقاِضقًا َبْعُد. َرَواُه َأْحَؿُد َوَأُبقَداُود َوالتِّْرمِِذيُّ َوَحسَّ

ـُ ِحبَّاَن. َحُف اْب َوَصحَّ
(1)

 

ـِ َطبَّاٍس.َوَلُف َشاِهٌد طِ  (7154) ـْ َحِديِث اْب
ـَْد الَحاكِِؿ مِ

(2)
 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلدي 

 ٌٖ جيب ع٢ً اسبانِ إٔ ٜػُع َٔ اشبصُري؟ ص:1ط َػأي١

َـّ العؿؾ طؾقف،  دلَّ حديُث الباب طىل وجقب ذلؽ، والحديث ضعقػ، ولؽ

، ثؿ خؾػائف الراشديـ، ثؿ مـ فؿا زال الؼضاء طىل ذلؽ يف طفد رسقل اهلل 

عدهؿ. وقد خطَّل اهلل طز وجؾ كبقف داود طؾقف السَلم طـد أن قضك بقـ الخصؿقـ، ب

 ومل يسؿع مـ أخر.

  طك طؾقف بقان أو تلويؾ مؼبقل، أو ويدل طىل وجقب ذلؽ أكف قد يؽقن لؾؿدَّ

 طذر سائغ، أو ما أشبف ذلؽ، وهذا ققل مجفقر العؾؿاء.

  ،ل اجلًيٌزًانصحْح قٌوقال بعض الشافعقة: ٓ يجب كالغائب.
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.5165(، وابـ حبان )1331(، والترمذي )3582(، وأبقداود )691. أخرجف أمحد )ضعٝـ (1)

 د غقر ابـ حبان )حـش بـ الؿعتؿر( ضعػف إكثر، وإسـاد ابـ حبان غقر محػقظ. ويف إسـا

، وإكؿا وجدت أصؾ الحديث مل أجد طـد الحاكؿ حديًثا طـ ابـ طباس بؿعـك حديث طظ  (2)

 (، ويف إسـاده: مسؾؿ بـ كقسان إطقر، وهق متروك.4/88)

  (14/94 ،96.)الؿغـلاكظر:  (3)



 365  ٔنَتاُب اٞيٜكَطا٤ٔ

 ايكطا٤ ع٢ً ايػا٥ب إشا قاَت ب١ٓٝ. ص:2ط َػأي١ 

  مجفقر العؾؿاء طىل جقاز الؼضاء طىل الغائب إن قامت البقـة، وهق ققل ابـ

 ومالؽ، وإوزاطل، والؾقث، والشافعل، وأبل طبقد، وأمحد، وإوزاطل ،شبرمة

 . .. واستدلقا بحديث: إنَّ أبا سػقان رجٌؾ شحقح وإسحاق، وابـ الؿـذر.

 هب بعض أهؾ العؾؿ إىل طدم جقاز ذلؽ، وهق ققل شريح، وابـ أبل وذ

 لقىل، والثقري، والحـػقة، وأمحد يف رواية، وُكؼؾ طـ الشعبل، والؼاسؿ.

إَذا َتَؼاَضك إَلْقؽ »الذي يف الباب:  واستدلقا طىل ذلؽ بحديث طظ 

 : وٕنَّ الغائب قد يؼدح يف البقـة.«َرُجََلنِ 

بضعػ حديث طظ، وطىل صحتف فالؿؼصقد بف  وأجاب الجؿفقر طـ ذلؽ

الحاضران كؿا هق ضاهر الؾػظ، وقالقا: إذا قدم الغائب، وكؼض البقـة بحؼ: كؼض 

، واهلل أطؾؿ.قٌل اجلًيٌزهق  ًانصحْح الحؽؿ وٓ إشؽال يف ذلؽ.
(1)

 

الؼضاء طىل الغائب إكؿا هق يف حؼقق أدمققـ، فلما الحدود: فَل،  تيبُٔ:

تػاق طىل ذلؽ.كؼؾ الحافظ آ
(2)

 

الحاضر يف البؾد ٓ يؼضل إٓ بحضقره، طـد الجؿفقر، خَلًفا  :آخس تيبُٔ

لبعض الشافعقة.
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7181.)الػتح (14/93-94 )الؿغـلاكظر:  (1)

(2) الػتح (7181 )الؿغـل (14/95.) 

(3) الؿغـل (14/96.) 
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ـْ ُأمِّ َسَؾَؿَة  (7155)   َوَط

ِ
ُؽْؿ َتْخَتِصُؿقَن إَللَّ » :ملسو هيلع هللا ىلصَقاَلْت: َقاَل َرُسقُل اهلل ، إكَّ

ـْ بَْعٍض، َفَلْقِضل َلُف َطَؾك َكْحِق َما َأْسَؿُع َح ـلْ أَ َأْن َيُؽقَن  َفَؾَعؾَّ بَْعَضُؽؿْ  تِِف ِم ـَ بُِحجَّ

ـَ الـَّارِ  ََم َأْقَطُع َلُف قِْطَعًة ِم ـْ َحؼِّ َأِخقِف َشْقًئا َفنِكَّ ـْ َقَطْعت َلُف ِم ـُْف، َفَؿ . ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.«ِم
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلدي 

 قطا٤ اسبانِ ٫ ٜػري ايؿ٤ٞ عٔ صؿت٘. ص:1ط َػأي١

  ذهب مجفقر العؾؿاء إىل أنَّ الحاكؿ إذا أخطل يف الحؽؿ فؼضك لشخٍص بؿال

مـ أخقف: فذلؽ الؿال ٓ يحؾ لمخر: لحديث أم سؾؿة، ومثؾف لق قضك لرجؾ 

 بلنَّ فَلكة زوجتف، وهق مخطئ: فَل تحؾ لف بذلؽ.

 هًرا، وباصـًا، فقصقر الؿال وخالػ أبق حـقػة فؼال: حؽؿ الحاكؿ يـػذ ضا

لؿرأة حَللقـ. وققلف فاسٌد باصؾ.وا
(2)

 

 ٌٖ يًشانِ إٔ حيهِ بعًُ٘؟ ص:2ط َػأي١

  ،ذهب إكثر إىل أنَّ الحاكؿ لقس لف أن يحؽؿ بعؾؿف، وهق ققل شريح

 والشعبل، ومالؽ، وأمحد، وإسحاق، والشافعل، وأبل طبقد ومحؿد بـ الحسـ.

ـْفُ َفَلْقِضل لَ »واستدلقا بحديث أم سؾؿة:  ، وقالقا: قضاؤه «ُف َطَؾك َكْحِق َما َأْسَؿُع ِم

 بعؾؿف مقضع التفؿة، وفتح لباب الؿحاباة.

  وذهب بعضفؿ إىل الجقاز، وهق ققل لؾشافعل، ورواية طـ أمحد، وهق ققل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1713(، ومسؾؿ )7169أخرجف البخاري ) (1)

 .السبؾ (7169 )الػتح (14/37 )الؿغـلاكظر:  (2)



 367  ٔنَتاُب اٞيٜكَطا٤ٔ

 الؿزين: وذلؽ ٕنَّ طؾؿف أوثؼ يف كػسف مـ البقـة. 

  قبؾ وٓيتف، وٓ وذهب أبق حـقػة إىل جقازه يف حؼقق أدمققـ إٓ ما كان

، واهلل أطؾؿ، وهق ترجقح اْلمام ابـ انقٌل األًلهق ًانصحْح يجقز يف الحدود. 

.طثقؿقـ 
(1)

 

 إشا ؾٗس عٓس اسبانِ َٔ ٫ ٜعطؾ٘؟ ص:3ط َػأي١

  مذهب إكثر أكف يسلل طـف: فنْن ُشِفَد لف بالعدالة: حؽؿ هبا، وإٓ فَل، وهذا

 ققل أمحد، والشافعل، وأبل يقسػ، ومحؿد بـ الحسـ.

 .وذهب الحسـ، وأمحد يف رواية إىل أكف يحؽؿ بشفادتف: لؽقكف مسؾًؿا 

 .ِطل الخصؿ فسؼف  وقال أبق حـقػة: يحؽؿ بشفادتف إٓ أن يدَّ

، [2الطَلق:] ﴾ژ ژ ڈ ڈ﴿: لؼقلف تعاىل: انقٌل األًلهق  ًانصحْح

 ﴾ک ک  ڑ  ڑ﴿، وققلف: [282البؼرة:] ﴾ڳ ڳ گ گ﴿وققلف: 

.[116الؿائدة:]
(2)

 

 ترب يف تعن١ٝ ايؿٗٛز؟نِ ٖٛ املع ص:4ط َػأي١

  ،ذهب مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ إىل أنَّ الؿعتبر تزكقة طدلقـ، وهق ققل مالؽ

بـ الحسـ، وابـ الؿـذر: ٕكف إثبات صػة  والشافعل، وأمحد يف رواية، ومحؿد

 مـ يبـل الحاكؿ طىل صػتف، فاطتبر فقفا العدد.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (6/536-.)الشرح الؿؿتع (7161 )الػتح (14/31- )الؿغـلاكظر:  (1)

  (14/43.)الؿغـل: اكظر (2)



 368  ؾتض ايع٬ّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

  د يف وذهب بعُض أهؾ العؾؿ إىل صحة ذلؽ مـ القاحد، وهق ققل أمح

: ٕهنا خبر وتعريػ، ولقست رواية، وأبل حـقػة، وهق اختقار شقخ اْلسَلم 

، واهلل أطؾؿ.انصحْحوهق  شفادة، وهق اختقار اْلمام ابـ طثقؿقـ 
(1)

 

 إشا قاٍ: ٫ أعًِ عٓ٘ إ٫ خرّيا؟ ص:5ط َػأي١

  ٕن كػل طؾؿف ٓ أكف ٓ يؽػل يف التزكقةذهب مالؽ، والشافعل، وأمحد إىل :

 لخقر والصَلح لذلؽ الشخص.يدل طىل ثبقت ا

  ح ابـ قدامة ، انقٌل األًلوذهب أبق يقسػ، والبتل إىل أكف يؽػل، ورجَّ

، واهلل أطؾؿ.انصحْح وهق
(2)

 

 ازبطح ٚايتعسٌٜ َٔ ايٓػا٤؟ ص:6ط َػأي١

  مذهب أمحد، والشافعل طدم قبقلف: ٕكَّف شفادة فقؿا لقس بؿال، فقؿا يطؾع

 طؾقف الرجال.

 وهذا هق  ة قبقلف: ٕكف خبر وتعريػ.ومذهب أبل حـقػة، وأمحد يف رواي

، واهلل أطؾؿ.انصحْح
(3)

 

 ٌٖ ٜكبٌ ازبطح َٔ اشبصِ؟ ص:7ط َػأي١

(: ٓ يؼبؾ الجرح مـ الخصؿ بَل 14/51) الؿغـليف   قال ابً قدامة

 هخَلف بقـ العؾؿاء.ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (6/559.)الشرح الؿؿتع (14/47 )الؿغـلاكظر:  (1)

 (.3/332لؾطحاوي ) مختصر اختَلف الػؼفاء (13/53) البقان (14/48 )الؿغـلاكظر:  (2)

  (14/51.)الؿغـلاكظر:  (3)
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ـْ َجابٍِر  (7156)  َقاَل  َوَط

ِ
ةٌ »َيُؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلص: َسِؿْعت َرُسقَل اهلل ُس ُأمَّ  َكْقَػ ُتَؼدَّ

ـْ َشِديِدِهْؿ لَِضِعقِػِفؿْ  ـُ ِحبَّانَ «َٓ ُيْمَخُذ ِم .. َرَواُه اْب
(1)

 

ارِ  (7161) ـْ َحِديِث ُبَرْيَدَة ِطـَْد البَزَّ
.َوَلُف َشاِهٌد مِ

(2)
 

ـِ َماَجْف. (7167) ـْ َحِديِث أَبِل َسِعقٍد ِطـَْد اْب
َوآَخُر مِ

(3)
 

 حادي احلكم املستفاد من األ

ـْ ـَوالْ  (8/77 :)سبؾ السَلميف   ل الصيعاىيقا
ٌة مِ ُر ُأمَّ َٓ ُتَطفَّ ُؿَراُد َأكََّفا 

ـْ اْلَحؼِّ َلفُ 
َفا فِقَؿا َيْؾَزُم مِ ـْ َقِقيِّ

َٓ ُيـْتََصُػ لَِضِعقِػَفا مِ ُكقِب  ُف َيِجُب َكْصُر  :الذُّ َفنِكَّ

ـْ اْلَؼِقيِّ َكؿَ 
ُف مِ ِعقِػ َحتَّك َيْلُخَذ َحؼَّ ُدُه َحِديُث الضَّ ُاْكُصْر َأَخاك َضالًَِم َأْو » :ا ُيَميِّ

 ه.ا«َمْظُؾقًما

وهذا دلقؾ طىل وجقب أخذ الحؼ لصاحب الحؼ، قال ربـا جؾ وطَل  :ُ قهت

 ڑ ڑ ژ   ژ ڈ ڈ ڎ ڎ       ڌ ڌ﴿يف كتابف الؽريؿ: 

 .[41]الحج: ﴾گ گ گ  کگ ک ک ک

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل الزبقر، (، وإسـاده حسـ لقٓ طـعـة أب5159( )5158. أخرجف ابـ حبان )صشٝض بؿٛاٖسٙ (1)

 (، وهق صحقح بشقاهده التل بعده. 4111وهق طـد ابـ ماجف أيًضا )

( ويف إسـاده ططاء بـ السائب، 1596) كشػ إستار. أخرجف البزار كؿا يف صشٝض بؿٛاٖسٙ (2)

وهق مختؾط، والراوي طـف مل يذكر مؿـ روى طـف قبؾ آختَلط، وهق صحقح بشاهده الذي قبؾف 

 والذي بعده. 

وإسـاده (، 1191)وأبقيعىل (، 7/539)(، وكذا ابـ أبل شقبة 2426. أخرجف ابـ ماجف )صشٝض (3)

 صحقح. 
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ـْ َطائَِشَة  (7165)   َوَط

ِ
ُيْدَطك » :َيُؼقُل  ملسو هيلع هللا ىلص َقاَلْت: َسِؿْعت َرُسقَل اهلل

ـَ بِالَؼاِضل الَعادِِل َيْقَم الِؼَقاَمةِ  ُف َلْؿ َيْؼِض بَْق ةِ الِحَساِب َما َيَتَؿـَّك َأكَّ ـْ ِشدَّ ، َفَقْؾَؼك ِم

ـِ فِل ُطْؿرِهِ  ْق ـَ ـُ ِحبَّاَن، َوَأْخرَ «اْث ، َوَلْػُظفُ . َرَواُه اْب .«فِل َتْؿَرةٍ »: َجُف البَقَْفِؼلُّ
(1)

 

 احلكم املستفاد من احلدي 

ةِ ِحَساِب : سبؾ السَلميف   قال الصيعاىي فِل اْلَحِديِث َدلِقٌؾ َطَؾك ِشدَّ

 فِل َيْقِم اْلِؼقَاَمةِ 
ـْ اْلَخَطِر، َفقَـْبَِغل َلُف أَ  :اْلُؼَضاةِ

ى َوَذلَِؽ لَِؿا َيتََعاَصْقَكُف مِ ْن َيتََحرَّ

، َوَيبُْؾَغ فِقِف َجْفَدهُ  َْطَقانِ ذَ حْ َويَ  ،اْلَحؼَّ ْٕ ـْ اْلُقَكََلِء َوا
قِء مِ ـْ ُخَؾَطاِء السُّ

َفَؼْد  ،ُر مِ

ـْ َحِديِث َأبِل َسِعقٍد اْلُخْدِريِّ َمْرُفقًطا
 ا اْسَتْخَؾَػ اللمَ » :َأْخَرَج اْلبَُخاِريُّ َوَغقُْرُه مِ

 َّٓ ـْ َخؾِقَػٍة إ ُف َطَؾْقفِ  :َلُف بَِطاَكَتانِ ِم رِّ ، بَِطاَكٌة َتْلُمُرُه بِاْلَخْقرِ َوَتُحضُّ َوبَِطاَكٌة َتْلُمُرُه بِالشَّ

ُف َطَؾْقفِ  ـْ َطَصَؿُف اللُ ـَوالْ  ،َوَتُحضُّ .«َتَعاَلك َؿْعُصقُم ِم
(2)

 اكتفك الؿراد.

ـْ َأبِل َبْؽَرَة  (7161) ـِ الـَّبِلِّ  َوَط ـْ ُيْػؾِْح »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَط  َقْقٌم َولَّْقا َأْمَرُهؿُ  َل

.«اْمَرَأةً  . َرَواُه الُبَخاِريُّ
(3)

 

 احلكم املستفاد من احلدي 

يف هذا الحديث دٓلة طىل طدم جقاز تقيل الؿرأة لؾؼضاء، وهق ققل 

 روط الؼاضل.الجؿفقر، وقد تؼدم ذكر الؿسللة طـد ذكر ش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، ويف إسـاده صالح بـ سرج، وهق 11/96(، والبقفؼل )5155. أخرجف ابـ حبان )ضعٝـ (1)

 . «ْم مترة»بؾػظ  (6/75 ،)مسـد أمحدمجفقل الحال، والحديث أيًضا يف 

 (.7198) أخرجف البخاري برقؿ (2)

 (. 4425أخرجف البخاري برقؿ ) (3)
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ـْ َأبِل َمْرَيَؿ إَْزدِيِّ  (7161) ـِ الـَّبِلِّ  َوَط ـْ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَط ُه اللُ َشْقًئا ِم َّٓ ـْ َو َم

ـَ  ـْ َحاَجتِِفْؿ، َوَفِؼقرِِهؿُ  ُأُمقِر الُؿْسؾِِؿق . « ُدوَن َحاَجتِفِ اْحَتَجَب اللُ  َفاْحَتَجَب َط

. ،َأْخَرَجُف َأُبقَداُود َوالتِّْرمِِذيُّ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلدي 

(: فقف دٓلة طىل 5/135) البدر التؿاميف   قال الكاضي حضني املغزبي

أكف يجب طىل مـ َولِل أمًرا مـ أمقر الؿسؾؿقـ تسفقؾ الحجاب لقصؾ إلقف ذو 

تَف، وإن مل يػعؾ الحاجة فقؼضل حا جتف، والػؼقر فقعطقف مـ مال اهلل الذي يسد خؾَّ

 هذلؽ مـعف اهلل تعاىل فضؾف ورمحتف.ا

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، وإسـاده صحقح. 1333(، والترمذي )2948. أخرجف أبقداود )صشٝض (1)
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ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (7162)   َوَط

ِ
ـَ َرُسقُل اهلل اِشَل  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َلَع َوالُؿْرَتِشَل فِل  الرَّ

ـُ ِحبَّاَن.الُحْؽِؿ. َرَواُه َأْح  َحُف اْب ، َوَصحَّ ـَُف التِّْرمِِذيُّ َؿُد َوإَْرَبَعُة، َوَحسَّ
(1)

 

َّٓ الـََّسائِّل. (7163) ـِ َطْؿٍرو، ِطـَْد إَْرَبَعِة إ  ْب
ِ
ـْ َحِديِث َطبِْداهلل

َوَلُف َشاِهٌد مِ
(2)

 

 نياملسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 سهِ ايطؾ٠ٛ. ص:1ط َػأي١

ىل إبطال حؼ، أو كصر باصؾ، وهق حرام الرشقة هل بذل الؿال لقتقصؾ إ

 -أطـل دفع الؿال-بآتػاق، وكصَّ مجٌع مـ أهؾ العؾؿ طىل أكف إن فعؾ ذلؽ إكساٌن 

ف، أو يدفع الظؾؿ طـ كػسف: فننَّ ذلؽ جائز.  لقلخذ حؼَّ

(: ويجقز لؾؿفدي أن 184)ص آختقاراتكؿا يف   قال شيخ اإلصالو

ذ حؼف، أو دفع الظؾؿ طـف، وهق الؿـؼقل طـ يبذل يف ذلؽ ما يتقصؾ بف إىل أخ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، مـ صريؼ طؿر بـ 2/387(، وأمحد )1336. أخرجف الترمذي )ضعٝـ َٔ سسٜح أبٞ ٖطٜط٠ (1)

  أبل سؾؿة، طـ أبقف، طـ أبل هريرة بف. وإسـاده ضعقػ: لضعػ طؿر بـ أبل سؾؿة.

وقال الترمذي: وروي هذا الحديث طـ أبل سؾؿة بـ طبدالرمحـ، طـ طبداهلل بـ طؿرو، طـ 

، وٓ يصح، وسؿعت طبداهلل بـ ، وروي طـ أبل سؾؿة، طـ أبقف، طـ الـبل الـبل 

أحسـ  يؼقل: حديث أبل سؾؿة، طـ طبداهلل بـ طؿرو طـ الـبل  -هق الدارمل  -طبدالرمحـ 

 هح.اشلء يف هذا الباب وأص

 الرواية طـ طبداهلل بـ طؿرو بـ العاص.  (4/274-275 )طؾؾفوقد صقب الدارقطـل يف 

  ُ: وهق الحديث الذي بعده. قهت

 الحديث مل يخرجف مـ أصحاب الســ إربع إٓ الترمذي فتـبف.  تيبُٔ:

وقد (، وإسـاده حسـ، 2313(، وابـ ماجف )1337(، والترمذي )3581. أخرجف أبقداود )سػٔ (2)

 ( 828تؼدم يف أواخر )الربا( برقؿ )
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هاالسؾػ، وإئؿة إكابر.

(1)
 

 سهِ قبٍٛ اهلس١ٜ. ص:2ط َػأي١

  ٓذهب أمحد، والشافعل وغقرمها إىل أنَّ الؼاضل ٓ يجقز لف قبقل الفدية إ

 مؿـ اطتاد مـف اْلهداء قبؾ تقيل الؼضاء.

 إين»قال:  واستدلقا طىل ذلؽ بحديث أبل محقد الساطدي أنَّ الـبل 

أستعؿؾ الرجَؾ مـؽؿ طؾك العؿؾ َما وٓين الل، فقليت فقؼقل: هذا لؽؿ، وهذا ُأهدي 

الحديث. «لل، أفَل جؾس ْم بقت أبقف وأمف حتك تلتقف هديتف...
(2)

 

  ،ًانصحْح قٌل اجلًيٌزوذهب أبق حـقػة إىل الؽراهة فؼط.
(3)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1638( )1639.)الؿحىلواكظر ما تؼدم يف آواخر ]الربا مـ كتاب البققع[، واكظر:  (1)

 (.1832(، ومسؾؿ برقؿ )7174أخرجف البخاري برقؿ ) (2)

  (14/58-59.)الؿغـلاكظر:  (3)
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َبقِْر  (7164) ـِ الزُّ  ْب

ِ
ـْ َطبِْداهلل   َقاَل: َقَضك َرُسقُل  َوَط

ِ
ـِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  َأنَّ الَخْصَؿقْ

ـَ َيَدِي  َحُف الَحاكُِؿ.. الَحاكِؿِ  َيْؼُعَداِن َبقْ َرَواُه َأُبقَداُود، َوَصحَّ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلدي 

 ايتػ١ٜٛ بري اشبصُري يف املكعس، ٚاشبٛاب. ص:1ط َػأي١

ـَ  َطَؾك اْلَؼاِضل اْلَعْدُل  (14/62 :)الؿغـليف   امةقال ابً قد َبقْ

ـْ الَؿْجؾِِس َواْلِخَطاِب 
ـِ فِل ُكؾِّ َشْلٍء مِ ُخقِل  ،َوالؾَّْحِظ َوالؾَّْػظِ  ،اْلَخْصَؿقْ َوالدُّ

ْستَِؿاِع مِـُْفَؿا.
ِ
ْكَصاِت إَلقِْفَؿا، َوآ َحـِقَػَة، َوَأبِل  ،َوَهَذا َقْقُل ُشَرْيٍح  َطَؾقِْف، َواْْلِ

افِِعلِّ  َٓ َأْطَؾُؿ فِقِف ُمَخالِ ، َوالشَّ  ه.اًػاَو

د وكصَّ مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ طىل أكف ُيشرع أن ُيْرَفع الؿسؾؿ طىل الذمل طـ

الحاكؿ إذا تخاصؿ ذمل مع مسؾؿ.
(2)

 

 ٌٖ جيٛظ يًشانِ إٔ ٜٓكض سهِ سانِ قبً٘؟ ص:2ط َػأي١

 ض حؽَؿ غقره: إٓ إذا كصَّ أمحد، والشافعل، وغقرمها طىل أكف ٓ يجقز لف كؼ

ا، أو إمجاًطا.  خالػ كصًّ

  وققده مالؽ، وأبق حـقػة بؿا إذا خالػ اْلمجاع فؼط. وقد ُأوِرَدْت طؾقفؿ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اده مصعب بـ ثابت الزبقري وهق (، ويف إسـ4/94(، والحاكؿ )3588. أخرجف أبقداود )ضعٝـ (1)

 ضعقػ. 

 .سبؾ السَلم (14/64 )الؿغـلاكظر:  (2)



 375  ٔنَتاُب اٞيٜكَطا٤ٔ

 بعض الؿسائؾ التل أباحقا كؼض الحؽؿ فقفا مع أنَّ فقفا خَلًفا. 

  وذهب داود الظاهري، وأبق ثقر إىل أكف يـؼض مجقع ما استبان خطمه، وهق

 اختقار الشقكاين.

واختار شقخ اْلسَلم الؼقل إول، وققَّد ذلؽ بؿا إذا مل يؽـ الحؽؿ يف مسائؾ 

 .آجتفاد التل اختؾػ فقفا السؾػ

، واهلل أطؾؿ.انصٌابوهذا هق 
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (27/312 ،313.)مجؿقع الػتاوى (14/34 )الؿغـلاكظر:  (1)



 376  ؾتض ايع٬ّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
 َباُب اهػََّهاَدأت

ـِ َخالٍِد الُجَفـِلِّ  (7165) ـْ َزْيِد ْب َٓ ُأْخبُِرُكْؿ بَِخْقرِ » :َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ  َط َأ

. َرَواُه ُمْسؾٌِؿ.«َقْبَؾ َأْن ُيْسَلَلَفاتِِف َفادَ شالَِّذي َيْلتِل بِ  ُهقَ  َفَداِء؟الشُّ 
(1)

 

ـٍ  (7166) ـِ ُحَصقْ ـْ ِطْؿَراَن ْب إنَّ َخْقَرُكْؿ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل  َوَط

َٓ ُيْسَتْشَفُدوَن، َقْركِل ـَ َيُؾقَكُفْؿ، ُثؿَّ َيُؽقُن َقْقٌم َيْشَفُدوَن َو ـَ َيُؾقَكُفْؿ، ُثؿَّ الَِّذي ، ُثؿَّ الَِّذي

َٓ ُيقُفقَن، َوَيْظَفُر فِقِفؿُ  ـِْذُروَن َو ـُقَن، َوَي َٓ ُيْمَتَؿ ـُ  َوَيُخقُكقَن َو َؿ . ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.«السِّ
(2)

 

 نيائل واألحكام املستفادة من احلديثاملس

 اجلٌع بني احلديجني:

يف الحديث إول مدح مـ يليت بالشفادة قبؾ أن يسللفا، ويف الثاين ذم مـ 

 يشفد بدون استشفاد، فاختؾػ العؾؿاء يف الجؿع بقـ الحديثقـ طىل أققال:

  مـفؿ مـ قال: الؿراد بحديث زيد  مـ طـده شفادة ْلكسان بحؼ ٓ يعؾؿ

هبا صاحبفا، فقليت إلقف، فقخبره، وحديث طؿران فقؿا سقى ذلؽ، وهق جقاب 

 بـ سعقد إكصاري، ومالؽ، وقال الحافظ: هذا أحسـ إجقبة. يحقك

  ومـفؿ مـ قال: حديث زيد الؿراد بف شفادة الحسبة، وهل ما ٓ يتعؾؼ

، أو بحؼقق أدمققـ الؿختصة هبؿ محًضا، ويدخؾ يف الحسبة ما يتعؾؼ بحؼ اهلل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1719أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)

 (. 2535(، ومسؾؿ )2651أخرجف البخاري ) (2)



َٗاَزأت  377  َباُب ايٖؿ

فقف شائبة، مـف: كالعتاق، والققػ، والقصقة العامة، والعدة، والطَلق،  

 والحدود، وكحق ذلؽ.

  :ومـفؿ مـ قال: حديث طؿران بـ حصقـ محؿقل طىل شفادة الزور، أي

يمدون شفادة، ومل يسبؼ لفؿ تحؿؾفا، كؼؾف الترمذي طـ بعض أهؾ العؾؿ، 

 واختار هذا الؼقل شقخ اْلسَلم.

ال أخرى هذه أققاها، وأققى إققال الثالث، ثؿ إول، وهـاك أقق

أطؾؿ. واهلل
(1)

 

 سهِ ذبٌُ ايؿٗاز٠ ٚأزا٥ٗا؟ ص:1ط َػأي١

إن مل يقجد غقره يتحؿؾ ذكر أهؾ العؾؿ أنَّ ذلؽ فرض كػاية، وقد يتعقـ 

، وقال تعاىل: [282البؼرة:] ﴾ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں﴿، قال تعاىل: الشفادة، أو يمدي

.[283البؼرة:] ﴾ڦ ڦ  ڦ ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹ﴿
(2)

 

 أخص َاٍ َكابٌ ايؿٗاز٠؟ ص:2ط َػأي١

  مذهب الحـابؾة أهنا إن كاكت مل تتعقـ: فقجقز لف إخذ إن كان محتاًجا، وإن

تعقـت طؾقف، فػقف ققٓن طـدهؿ: مـفؿ مـ أجاز إخذ، ومـفؿ مـ مـع: لئَل 

 يمخذ طىل القاجب أجًرا.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مجؿقع الػتاوى (14/211 )الؿغـل (1719 )شرح مسؾؿ (2651 )الؿغـلاكظر:  (1)

(21/269.) 

  (14/137.)الؿغـل (13/268-269 )البقان (14/124 )الؿغـلاكظر:  (2)



 378  ؾتض ايع٬ّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

   فقجفان: ومذهب الشافعقة أهنا إن تعقـت: مل يجز لف إخذ، وإن مل تتعقـ

 مـفؿ مـ أجاز، ومـفؿ مـ مـع.

أكف ٓ يجقز لف آشتراط، وإن أططل طـ غقر شرط: فؾف أخذه،  ًانرُ ّظيس

والترك أحقط وأفضؾ، ولؽـ إن كان طؾقف يف الشفادة بعض إتعاب، ويتعطؾ 

طـ بعض طؿؾف: فقرجك أن ٓ بلس طؾقف باشتراط شلء مؼابؾ تعبف، وتعطقؾف طـ 

طؿؾف، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (13/269.)البقان (14/137 )الؿغـلاكظر:  (1)



َٗاَزأت  379  َباُب ايٖؿ

 
ـِ  (7111)  ْب

ِ
ـْ َطبِْداهلل   َطْؿٍرو َوَط

ِ
َٓ َتُجقُز َشَفاَدُة، » :ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

ـٍ  َٓ  ،َخائِ ـَةٍ َو َٓ ذِي غِ  ،َخائِ رٍ ؿْ َو
(1)

َٓ َتُجقُز َشَفاَدُة الَؼاكِعِ  ،َطَؾك َأِخقفِ   َو
(2)

َْهِؾ   ِٕ

َرَواُه َأْحَؿُد َوَأُبقَداُود. «الَبْقِت 
(3)

 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (7117)   َوَط
ِ
َٓ َتُجقُز َشَفاَدُة »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأكَُّف َسِؿَع َرُسقَل اهلل

ـُ َماَجْف. ،. َرَواُه َأُبقَداُود«َطَؾك َصاِحِب َقْرَيةٍ  بََدِويٍّ  َواْب
(4)

 

 نيألحكام املستفادة من احلديثاملسائل وا

 ؾطٚط ايؿاٖس. ص:1ط َػأي١

، متقؼًظا، حافًظا لؿا  ًٓ ُيشترط يف الشاهد أن يؽقن مسؾًؿا، طاقًَل، بالًغا، طد

 فخرج بذلؽ الؽافر، والؿجـقن، والصبل، والػاسؼ، والؿغػؾ.: يشفد بف

 واختؾػ الػؼفاء هؾ تؼبؾ شفادة الػاسؼ بشبفة، وهؿ الؿبتدطة؟

 دَّ شفادهتؿ ومل يؼبؾفا، وهق ققل مالؽ، وشريؽ، فؿـ أهؾ العؾؿ مـ ر

 وإسحاق، وأمحد، وأبل طبقد، وأبل ثقر: ٕكف يعتبر فاسًؼا، ولقس بعدل.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الِغْؿر: الحؼد والضغـ. (1)

 يف إصؾ السائؾ.الؼاكع: هقالخادم والتابع ترد شفادتف لؾتفؿة بجؾب الـػع إىل كػسف. والؼاكع  (2)

محؿد بـ راشد، طـ سؾقؿان بـ (، مـ صريؼ 3611(، وأبقداود )2/214. أخرجف أمحد )سػٔ (3)

بف. وإسـاده حسـ، وقد حسـف اْلمام  مقسك، طـ طؿرو بـ شعقب، طـ أبقف، طـ طبد اهلل بـ طؿرو

  (2669 .)اْلرواءيف  إلباين

(، والحاكؿ 1119، وأخرجف أيًضا ابـ الجارود )(2367(، وابـ ماجف )3612أخرجف أبقداود ) (4)

: مل يصححف، التؾخقص(، وضاهر إسـاده الصحة، وسؽت طـف الحاكؿ، وقال الذهبل يف 4/99)

  (2674 .)اْلرواءوهق حديث مـؽر طىل كظافة سـده. وصححف إلباين يف 



 381  ؾتض ايع٬ّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

   وذهب بعضفؿ إىل قبقل شفادهتؿ: مامل ُيعرف مـفؿ الؽذب، وهق ققل ابـ

ار، وغقرهؿ: وذلؽ ٕهنؿ  أبل لقىل، والشافعل، والثقري، والحـػقة، وَسقَّ

ويعتؼدون أكف الحؼ، ومل يرتؽبقا ذلؽ طالؿقـ بتحريؿف، بخَلف  يتديـقن بذلؽ،

، انقٌل أقسبفسؼ إفعال، وٕنَّ هذا الػسؼ ٓ يدل طىل كذهبؿ. وهذا 

أطؾؿ. واهلل
1))

 

أجاز أمحد، ومالؽ شفادة إصػال بعضفؿ طىل بعض يف الجروح إذا  تيبُٔ:

شفدوا قبؾ تػرقفؿ، وقال بف ابـ الزبقر
(2)

 ، والـخعل.

 وصاوس، الػ يف ذلؽ ابـ طباس، وشريح، وططاء، والحسـ،وخ 

، [282البؼرة:] ﴾ڳ ڳ گ گ﴿وإوزاطل، والحـػقة: لؼقلف تعاىل: 

مع إخذ بالؼرائـ والحقطة، واهلل أطؾؿ. ًانصحْح انقٌل األًل
(3)

 

 ؾٗاز٠ أٌٖ ايص١َ يف ايٛص١ٝ يف ايػؿط إشا مل ٜهٔ غريِٖ؟ ص:2ط َػأي١

  َّذلؽ طـ ابـ طباسأجاز ذلؽ مجٌع مـ أهؾ العؾؿ، صح
(4)

، وأبل مقسك
(5)

 ،

 وهق ققل شريح، والـخعل، وإوزاطل، وأمحد، وغقرهؿ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (13/274-.)البقان (14/145-149 )الؿغـلاكظر:  (1)

 ( بنسـاد صحقح.8/348الرزاق )أخرجف طبد (2)

 ابـ أبل شقبة (8/438- )طبدالرزاق (13/275 )البقان (14/146 )الؿغـلاكظر:  (3)

(6/281-.) 

 [ مـ سقرة الؿائدة.116]آية: تػسقر الطبري(، و2781) البخارياكظر:  (4)

 ( بنسـاد صحقح.3615أخرجف أبق داود ) (5)



َٗاَزأت  381  َباُب ايٖؿ

 
 ڎ  ڎ ڌ  ڌ ڍ ڍ ڇ﴿واستدلقا طىل ذلؽ بؼقلف تعاىل: 

 ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک  ڑ  ڑ ژ ژ ڈ ڈ

    ڻ ڻ ڻ  ڻ ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ  ڳ ڳ

أية  ﴾﮵ ﮴    ﮳       ﮲ ۓ ۓ ے  ے  ھھ ھ ھ ہ ہ  ہ ہ ۀ  ۀ

، قالقا: وُيستحَؾػان بعد العصر ما خاكا، وٓ كتؿا، وٓ اشتريا بف ثؿـًا [116]الؿائدة:

 قؾقًَل.

  :وذهب مالؽ، والشافعل، وأبق حـقػة إىل أنَّ شفادهتؿ ٓ تؼبؾ: لؼقلف تعاىل

 ﴾ڳ ڳ گ گ﴿، وققلف: [2الطَلق:] ﴾ژ ژ ڈ ڈ﴿

ي: مـ ، أ﴾ژ ﴿، وادََّطقا كسخ أية السابؼة، ومـفؿ مـ قال: [282البؼرة:]

 ، أي: مـ  غقر طشقرتؽؿ.[116الؿائدة:] ﴾گ گ ک ک ﴿طشقرتؽؿ 

، وادِّطاُء الـسخ غقر مؼبقل، والتلويؾ الؿذكقر مستبعد، ًانصحْح انقٌل األًل

.فتح الؿـان فقؿا صح مـ مـسقخ الؼرآنواهلل أطؾؿ، واكظر كتابل 
(1)

 

 ٌٖ تكبٌ ؾٗاز٠ ايهؿاض بعطِٗ ع٢ً بعض؟ ص:3ط َػأي١

 بقل شفادهتؿ طىل بعضفؿ، وهق ققل الحسـ، ذهب الجؿفقر إىل طدم ق

وابـ أبل لقىل، وإوزاطل، ومالؽ، والشافعل، وأمحد، وأبل ثقر، وغقرهؿ: 

 .﴾ڳ ڳ گ گ﴿، وققلف: ﴾ژ ژ ڈ ڈ﴿لؼقلف تعاىل: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (14/171-.)الؿغـلواكظر:  (1)



 382  ؾتض ايع٬ّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

   وذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل أنَّ شفادة الؽػار ُتؼبؾ طىل بعضفؿ، وإن اختؾػقا

ار، وال  ثقري، والبتل، وأصحاب الرأي.يف الؿؾة، وهذا ققل محاد، وَسقَّ

  ،وذهب بعضفؿ إىل إجازة الشفادة طىل أهؾ مؾتف، وهق ققل قتادة، والحؽؿ

 وأبل طبقد، وإسحاق.

 (، أنَّ الـبل 2374طـد ابـ ماجف ) واسُتِدلَّ لؾػريؼقـ بحديث جابر 

أجاز شفادة أهؾ الذمة بعضفؿ طىل بعض، وهق حديث ضعقػ، يف إسـاده: 

الفؿداين، وهق ضعقٌػ، وكؿا تثبت وٓية بعضفؿ طىل بعض: بـ سعقد  مجالد

 فتثبت الشفادة.

وُأجقب بلنَّ القٓية متعؾؼفا الؼرابة والشػؼة، وقرابتفؿ ثابتة، وشػؼتفؿ كشػؼة 

 الؿسؾؿقـ، وجازت لؿقضع الحاجة.

، واهلل أطؾؿ.قٌل اجلًيٌزهق ًانصحْح 
(1)

 

 ؾٗاز٠ ايعبس. ص:4ط َػأي١

  قبقلفا، وقد ًانصحْح قبقل شفادتف، أما يف الحدود فالجؿفقر طىل طدم

 تؼدمت الؿسللة يف كتاب الحدود.

 وأما يف غقر الحدود فػقف خَلف.

 ،فذهب مجٌع مـ العؾؿاء إىل قبقل شفادتف، وهق ققل طروة، وُشريح، وإياس 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الؿغـل (14/173-.) 



َٗاَزأت  383  َباُب ايٖؿ

وابـ سقريـ، وأمحد، والبتل، وأبل ثقر، وداود، وابـ الؿـذر: ٕكف تشؿؾف  

 طؿقمات إدلة الؿتؼدمة.

 مجٌع مـ أهؾ العؾؿ إىل طدم قبقل شفادتف، وهق ققل ططاء، ومجاهد،  وذهب

والحسـ، ومالؽ، وإوزاطل، والثقري، والشافعل، وأبل طبقد، وأصحاب 

الرأي: ٕكف غقر ذي مروءة، وٕنَّ الشفادة مبـقة طىل الؽؿال: فَل يدخؾ فقفا 

 العبد.

ؾح لتخصقص ، وما ذكروه مـازع فقف، وٓ يصانقٌل األًلهق  ًانصحْح

إدلة.
(1)

 

دهتا فقؿا يؼبؾ فقف شفادة الحرة.كذلؽ إمة ُتؼبؾ شفا تيبُٔ:
(2)

 

 ؾٗاز٠ ايبسٟٚ ع٢ً صاسب ايكط١ٜ. ص:5ط َػأي١

  ،ذهب بعُض أهؾ العؾؿ إىل أنَّ شفادة البدوي ٓ ُتؼبؾ طىل صاحب الؼرية

 وهق ققل بعض الحـابؾة، وأبل طبقد، ومالؽ يف الِجراح.

َٓ َتُجقُز َشَفاَدُة بََدِويٍّ »ل هريرة الذي يف الباب: واستدلقا طىل ذلؽ بحديث أب

 .«َطَؾك َصاِحِب َقْرَيةٍ 

  ،وذهب إكثر إىل صحة الشفادة وقبقلفا مـ البدوي طىل صاحب الؼرية

وهق ققل ابـ سقريـ، وأمحد، والشافعل، وأبل ثقر، وأصحاب الرأي، وقال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (14/185-186.)الؿغـلاكظر:  (1)

  (14/187.)الؿغـلاكظر:  (2)



 384  ؾتض ايع٬ّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
 ًىراؿقم إدلة الؿتؼدمة، بذلؽ مالؽ يف غقر الجراح: ٕنَّ البدوي يدخؾ يف ط

 ، واهلل أطؾؿ.انصحْحهق  انقٌل

َوُيْحَؿُؾ اْلَحِديُث َطَؾك  (14/149-151 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة

ـْ  َٓ َيُؽقُن َلُف َم ُف  َنَّ اْلَغالَِب َأكَّ
ِ
ُف بَِفَذا: ٕ ـْ َأْهِؾ اْلبَْدِو، َوَكُخصُّ

ـْ َلْؿ ُتْعَرْف َطَداَلُتُف مِ َم

 ه.اُف اْلَحاكُِؿ، َفقَْعِرُف َطَداَلتَفُ َيْسَللُ 

 ؾٗاز٠ اشبصِ ؾُٝا خياصِ ؾٝ٘؟ ص:6ط َػأي١

َٓ   (14/174:)الؿغـليف   قال ابً قدامة ـْ َخاَصَؿ فِل َحؼٍّ  ُكؾُّ َم

َٓ اْلَقِصلِّ فِقؿَ  ،ُتْؼبَُؾ َشَفاَدُتُف فِقفِ  َٓ ُتْؼبَُؾ َشَفاَدُتُف فِقَؿا ُهَق َوكِقٌؾ فِقِف، َو ا ُهَق َكاْلَقكِقِؾ 

َٓ الْ  ِريِؽ فِقَؿا ُهَق َشِريٌؽ فِقِف، َو َٓ الشَّ ُؿَضاِرِب بَِؿاٍل َأْو َحؼٍّ ـَوِصل  فِقِف، َو

ـْ الْ ، لِْؾُؿَضاَرَبةِ 
َلْؿ ُتْؼبَْؾ َشَفاَدُتُف فِقَفا،  :ُؿقَدِع، َوَصاَلَب بَِفاـَوَلْق َغَصَب اْلَقدِيَعَة مِ

َكَّ 
ِ
ه.اَؿالِِؽ ـَشَفاَدُتُف بِِف، َكالْ ُف َخْصٌؿ فِقِف، َفَؾْؿ ُتْؼبَْؾ َوَكَذلَِؽ َما َأْشبََف َهَذا: ٕ

(1)
 

 ؾٗاز٠ ايطدٌ ع٢ً آخط بُٝٓٗا عسا٠ٚ؟ ص:7ط َػأي١

  ،ذهب أكثر العؾؿاء إىل طدم قبقل شفادتف طؾقف، وقال بذلؽ ربقعة، والثقري

ومالؽ، والشافعل، وأمحد، وإسحاق، ومؼصقدهؿ يف ذلؽ العداوة الدكققية، 

ذوف طىل الؼاذف، والؿؼطقع طؾقف الطريؼ طىل الؼاصع، مثؾ أن يشفد الؿؼ

والؿؼتقل ولقف طىل الؼاتؾ، وما أشبف ذلؽ. وأما العداوة يف الديـ فَل تؿـع 

ـِّل طىل الؿبتدع.  الشفادة، كالؿسؾؿ يشفد طىل الؽافر، والسُّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (14/177-178.)الؿغـلواكظر:  (1)



َٗاَزأت  385  َباُب ايٖؿ

واستدلقا طىل مـع الشفادة بالعداوة بحديث طبداهلل بـ طؿرو الذي يف الباب:  

« َٓ  .«َطَؾك َأِخقفِ  رٍ ؿْ ذِي غِ َو

  وذهب أبق حـقػة إىل صحة شفادتف، وٓ تؿـع العداوة الشفادة: ٕنَّ العداوة

داقة.  ٓ تخؾ بالعدالة، فَل تؿـع الشفادة كالصَّ

وُأجقب طـف بالػرق: فننَّ شفادة الصديؼ لصديؼف بالزور كػع غقره بؿضرة 

ه يؼصد هبا كػع كػسف بالتشػل كػسف، وبقع آخرتف بدكقاه، وشفادة العدو طىل طدو

مـ طدوه، فافترقا.
(1)

 

كثقر الغؾط والغػؾة ٓ تؼبؾ شفادتف: ٓحتؿال أن يؽقن مـ غؾطاتف،  تيبُٔ:

وٓ يؿـع مـ الشفادة وجقد غؾط كادر، أو غػؾة كادرة: ٕنَّ أحًدا ٓ يسؾؿ مـ 

 ذلؽ.

 ٌٖ دبٛظ ؾٗاز٠ ا٭ع٢ُ؟ ص:8ط َػأي١

 اكع مـ الشفادة: ٕنَّ إصقات ذهب أبق حـقػة، والشافعل إىل أنَّ ذلؽ م

 تشتبف، وهق ققل الـخعل، وأبل هاشؿ.

  وذهب مجٌع مـ أهؾ العؾؿ إىل صحة شفادتف إذا تقؼـ الصقت، وهق ققل ابـ

سقريـ، وططاء، والشعبل، والزهري، ومالؽ، وابـ أبل لقىل، وأمحد، وإسحاق، 

ؾؿ.تشؿؾف طؿقم إدلة، واهلل أط : ٕكفانصحْحوابـ الؿـذر، وهق 
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (14/174-175.)الؿغـلاكظر:  (1)

  (14/178.)الؿغـلاكظر:  (2)



 386  ؾتض ايع٬ّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
 ٌٖ دبٛظ ؾٗاز٠ ا٭خطؽ؟ ص:9ط َػأي١

  :ذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل طدم جقازها، وهق ققل أمحد، وأصحاب الرأي

 ٕنَّ الشفادة ُيعتبر فقفا القؼقـ، وٓ يحصؾ القؼقـ باْلشارة.

  وذهب مالؽ، والشافعل، وابـ الؿـذر إىل صحة شفادتف إذا ففؿت مـف

.انصحْحهق  ًىرارة، أو الؽتابة، باْلشا
(1)

 

 ز٠ ايٛايس يٛيسٙ، ٚايعهؼ؟ؾٗا ص:11ط َػأي١

  ،ذهب الجؿفقر مـ أهؾ العؾؿ إىل طدم قبقل شفادة القالد لؾقلد، وإن سػؾ

والعؽس مـ الذكقر واْلكاث، وهق ققل ُشريح، والحسـ، والشعبل، 

 والـخعل، ومالؽ، والشافعل، وأمحد، وإسحاق، وأبل طبقد، وأصحاب الرأي.

( بـحق حديث 2298ذي )طـد الترم واستدلقا طىل ذلؽ بحديث طائشة 

، أي: «وٓ ضـقـ ْم قرابة، وٓ وٓء»بـ طؿرو الذي يف الباب، وفقف زيادة:  طبداهلل

متفؿ لؼرابة، أو وٓء، وإب ُيتَّفؿ بقلده، والعؽس: وٕنَّ مال القلد كؿالف: 

: وٕنَّ القلد بضعة مـ أبقف، ففق كؿا لق يشفد «أكت ومالؽ ٕبقؽ»لحديث: 

 لـػسف.

 د رواية بؼبقل شفادة القلد لقالده دون العؽس: لؿا تؼدم.وطـ أمح 

  ،وطـف رواية ثالثة بؼبقل شفادة كؾ واحٍد مـفؿا لصاحبف فقؿا ٓ هتؿة فقف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (14/181-.)الؿغـلاكظر:  (1)



َٗاَزأت  387  َباُب ايٖؿ

 كالـؽاح، والطَلق، والؼصاص، والؿال إذا كان مستغـًك طـف. 

  وذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل قبقل شفادة كؾ واحد مـفؿا لمخر: لعؿقم

ريح، وهق ققل طؿر بـ طبدالعزيز، وأبل ثقر، والؿزين، إدلة، ُروي طـ ُش 

 وداود، وإسحاق، وابـ الؿـذر.

ح اْلمام ابـ طثقؿقـ  أنَّ إب إذا ُطؾِؿ مـف بروز العدالة بحقث ٓ  ورجَّ

 يتفؿ بشفادتف لقلده: فتُؼبؾ شفادتف لف.

: وتـظر إىل كؾ قضقة بعقـفا، ٓسقؿا إذا وجدت قرائـ تميد ما  قال

 ها بف.اشفدو

 (1/111 ،129- ،)أطَلم الؿققعقـكؿا يف  وهذا هق اختقار ابـ الؼقؿ 

وأما حديُث طائشة الؿتؼدم فػقف: يزيد بـ أبل زياد الدمشؼل، وهق ، انصحْحوهق 

شديد الضعػ.
(1)

 

 ؾٗاز٠ أسس ايٛايسٜٔ ع٢ً ٚيسٙ، ٚايعهؼ؟ ص:11ط َػأي١

ا َشَفاَدُة  (14/182 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة َأَحِدِهَؿا َطَؾك َفَلمَّ

ـْ َأْحَؿَد فِل ، َكصَّ َطَؾْقِف َأْحَؿدُ  َصاِحبِِف َفُتْؼَبُؾ. ِة َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ، َوَلْؿ َأِجْد َط َوَهَذا َقْقُل َطامَّ

 ِاْلَجامِع  ڀ ڀ  پ پ پ پ ٻ﴿ َتَعاَلك: لَِؼْقِل اهللفِقِف ِخََلًفا: َوَذلَِؽ 

 ها.[135الـساء:] ﴾ٺ ٺ ڀ ڀ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (7/214-.)ابـ أبل شقبة (6/628- )ؿتعالشرح الؿ (14/181- )الؿغـلاكظر:  (1)



 388  ؾتض ايع٬ّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
 بسٙ، ٚايعهؼ؟ؾٗاز٠ ايػٝس يع ص:12ط َػأي١

 ٓ ُتؼبؾ شفادة السقد لعبده: ٕنَّ مال العبد لؾسقد، فشفادتف لف شفادة لـػسف.

َٓ َكْعَؾُؿ فِل َهَذا ِخََلًفا. (14/183 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة  َو

َنَّ :  قالثه 
ِ
ََمتِِف بَِطََلٍق: ٕ

ِ
ٕ َٓ َٓ ُتْؼبَُؾ َشَفاَدُتُف َلُف َأْيًضا بِـَِؽاٍح، َو فِل  َو

َصََلِق َأَمتِِف َتْخؾِقَصَفا َلُف، َوإَِباَحَة بِْضِعَفا َلُف، َوفِل كَِؽاِح اْلَعبِْد َكْػًعا َلُف، َوَكْػُع َماِل 

ْكَساِن َكْػٌع َلُف. ُط فِل َماِل َسقِِّدِه، َوَيـْتَِػُع  اْْلِ ُف َيتَبَسَّ َكَّ
ِ
َٓ ُتْؼبَُؾ َشَفاَدُة اْلَعبِْد لَِسقِِّدِه: ٕ َو

َٓ ُيْؼَطُع بَِسِرَقتِِف، َفََل ُتْؼبَُؾ َشَفاَدتُ بِفِ  ُف فِقِف، َوَتِجُب َكَػَؼتُُف مِـُْف، َو ـِ ، َوَيتََصرَّ ْب
ِ
ُف َلُف َكآ

 ه.اَمَع َأبِقفِ 

 ؾٗاز٠ أسس ايعٚدري يصاسب٘؟ ص:13ط َػأي١

  ذهب مجع مـ أهؾ العؾؿ إىل طدم جقاز هذه الشفادة، وطدم قبقلفا: ٕكف

الد وولده، وهذا ققل الشعبل، والـخعل، ومالؽ، مقضع هتؿة كؿا تؼدم يف الق

 وأمحد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

  ،وذهب مجاطٌة إىل صحة هذه الشفادة، وهق ققل شريح، والحسـ

والشافعل، وأبل ثقر، وأمحد يف رواية: ٕكف طؼد طىل مـػعة: فَل يؿـع قبقل 

 الشفادة كاْلجارة.

  الرجؾ ٓمرأتف دون العؽس: ٕكف وقال ابـ أبل لقىل، والثقري: ُتؼبؾ شفادة

 ٓ هتؿة يف حؼف.



َٗاَزأتَباُب ا  389  يٖؿ

واحتج أصحاب الؼقل إول بلنَّ كؾ واحد مـفؿا يرث أخر مـ غقر  

حجب، ويتبسط يف مال صاحبف طادة: وٕنَّ كؾ واحد مـفؿا يـتػع بزيادة مال 

ح اْلمام ابـ طثقؿقـ  كػس ما رجحف يف القالد، والقلد، وهق  صاحبف. ورجَّ

كؿا تؼدم يف الؿسللة الؿذكقرة. حانصحْ، وهق الؼقؿ اختقار ابـ 
(1)

 

 ؾٗاز٠ ا٭ر ٭خٝ٘؟ ص:14ط َػأي١

 بـ  طامة أهؾ العؾؿ طىل قبقل شفادة إخ ٕخقف، وهق ققل شريح، وطؿر

طبدالعزيز، والشعبل، والـخعل، والثقري، ومالؽ، والشافعل، وأبل طبقد، 

 وأمحد، وإسحاق، وأبل ثقر، وأصحاب الرأي.

  أكف ٓ تؼبؾ شفادة كؾ ذي رحؿ محرم.وُكؼؾ طـ الثقري 

  ه: ٕكف وطـ مالؽ: ٓ ُتؼبؾ شفادتف ٕخقف إذا كان مـؼطًعا إلقف يف صؾتف، وبرِّ

  متفؿ يف حؼف.

واستدل الجؿفقر بعؿقم أيات.
(2)

 

 ؾٗاز٠ َٔ جيط يٓؿػ٘ ْؿّعا؟ ص:15ط َػأي١

َٓ َتُجقُز َشَفادَ ...، »ذكر أهؾ العؾؿ أهنا ٓ تؼبؾ شفادتف: لحديث الباب:  ُة َو

َْهِؾ الَبْقِت  ِٕ .«الَؼاكِِع 
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (6/629.)الشرح الؿؿتع (14/183-184 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (6/512.)ابـ أبل شقبة (14/184 )الؿغـلاكظر:  (2)

  (6/631.)الشرح الؿؿتع (14/176 ،269 )الؿغـلاكظر:  (3)



 391  ؾتض ايع٬ّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
ـِ اْلَخطَّاِب  (7115) ـْ ُطَؿَر ْب َأكَُّف َخَطَب َفَؼاَل: إنَّ ُأَكاًسا َكاُكقا ُيْمَخُذوَن  َوَط

  بِاْلَقْحِل 
ِ
َن بَِؿا َوإِنَّ اْلَقْحَل َقْد اْكؼَ  ،ملسو هيلع هللا ىلصفِل َطْفِد َرُسقِل اهلل ْٔ َطَع، َوإِكََّؿا َكْلُخُذُكْؿ ا

ـْ َأْطَؿالُِؽْؿ.
.َرَواُه اْلُبَخاِريُّ  َضَفَر َلـَا مِ

(1)
 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلدي 

 ضابط ايعسٍ. ص:1ط َػأي١

  ،مجفقر العؾؿاء طىل أنَّ العدل مـ ٓ يرتؽب الؽبقرة، وٓ يصر طىل الصغقرة

: وإكؿا كلخذكؿ بؿا هق معـك ققل طؿر  فؿـ ُطؾَِؿ مـف ذلؽ: ففق طدل، وهذا

ضفر لـا مـ أطؿالؽؿ، فؿـ أضفر لـا خقًرا أمـاه وقربـاه، ولقس إلقـا مـ سريرتف 

شلٌء، اهلل يحاسبف يف سريرتف، ومـ أضفر لـا سقًءا: مل كلمـف، ومل كصدقف، وإن قال: 

 إنَّ سريرتف حسـة.

ا لف، فؼد ثبت طـد ومـ شفد لإلكسان بالعدالة فقؼبؾ مـف إن كان مجالًس 

شفد طـده رجٌؾ، فؼال  بـ الخطاب  (، وغقره أنَّ طؿر11/125البقفؼل )

: لست أطرفؽ، وٓ يضرك أن ٓ أطرفؽ، ائت بؿـ يعرفؽ، فؼال رجؾ طؿر 

مـ الؼقم: أكا أطرفف. قال: بلي شلء تعرفف؟ قال: بالعدالة، والػضؾ. فؼال: هق 

ف ومخرجف؟ قال: ٓ. قال: فرفقؼؽ يف جارك إدكك تعرف لقؾف وهناره، ومدخؾ

السػر الذي يستدل بف طىل مؽارم إخَلق؟ قال: ٓ. قال: لست تعرفف. ثؿ قال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لـا خقًرا أمـاه وقربـاه، ولقس إلقـا مـ  (. وفقف زيادة: )فؿـ أضفر2641أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

سريرتف شلء، اهلل يحاسبف يف سريرتف، ومـ أضفر لـا سقًءا مل كلمـف ومل كصدقف، وإن قال إن سريرتف 

 حسـة(. 



َٗاَزأت  391  َباُب ايٖؿ

 هلؾرجؾ: ائت بؿـ يعرفؽ.ا 

  (8/261( )2637.)اْلرواءيف  وقد صححف اْلمام إلباين 

وحديث طؿر يدل طىل أكف لقس إصؾ يف الؿسؾؿقـ العدالة كؿا يؼقلف 

إصؾ فقفؿ ستر الحال، حتك تتبقـ طدالتفؿ، أو فسؼفؿ، فنذا ُطؾؿ  البعض، بؾ

الرجؾ بالخقر والػضؾ: فإصؾ فقف ذلؽ حتك يظفر مـف خَلف ذلؽ، وإذا ُطؾؿ 

 الرجؾ بالشر والػسؼ: فإصؾ فقف ذلؽ حتك يظفر خَلفف، واهلل أطؾؿ.

 (: وأما ققل مـ15/357) مجؿقع الػتاوىكؿا يف   قال شيخ اإلصالو

يؼقل: )إصؾ يف الؿسؾؿقـ العدالة(: ففق باصؾ، بؾ إصؾ يف بـل آدم الجفؾ، 

، ومجرد [72إحزاب:] ﴾ۇئ ۇئ        وئ وئ ەئەئ  ائ﴿والظؾؿ، كؿا قال تعاىل: 

 هالتؽؾؿ بالشفادتقـ ٓ يقجب اكتؼال اْلكسان طـ الظؾؿ، والجفؾ، إىل العدل.ا

 حتك يظفر خَلف أن يحؽؿ طىل الؿسؾؿ بلكف ضامل لقس مراده  :ُ قهت

ذلؽ، وإكؿا مراده الرد طىل الؿؼالة الؿذكقرة، وأكف يحتاج إىل ثبقت العدالة بغقر 

 كقكف مسؾًؿا فحسب.

 أطَلم الؿققعقـكؿا يف  وقد قرر ذلؽ أيًضا اْلمام ابـ الؼقؿ 

(1/129.)
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (14/151-.)الؿغـلواكظر:  (1)



 392  ؾتض ايع٬ّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
ـْ َأبِل َبْؽَرَة  (7111) ـِ الـَّبِلِّ  َوَط ُف َطدَّ َشَفاَدَة الزُّ  ملسو هيلع هللا ىلصَط . وِر فِل َأْكبَِر الَؽبَائِرِ َأكَّ

ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف، فِل َحِديٍث.
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلدي 

 سهِ ؾٗاز٠ ايعٚض. ص:1ط َػأي١

لطبري: وأصؾ الزور أنَّ شفادة الزور مـ كبائر الذكقب، قال ا ذكر الـبل 

ؾ لؿـ سؿعف أكف بخَلف ما قتحسقـ الشلء، ووصػف بخَلف صػتف، حتك يخ

 .بف هق

والؿؼصقد بف هفـا أْن يشفد الشاهد بخَلف الحؼ، وهق يعؾؿ ذلؽ، وقد قرن 

 .شفادة الزور باْلشراك: لِعَظِؿ فسادها الـبل 

وطدالتف: وذكر مجفقر العؾؿاء أكف يعزر، ويشفر، ومتك تاب، وضفر صدقف 

ُقبؾت شفادتف طـد الجؿفقر خَلًفا لؿالؽ.
(2)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 87(، ومسؾؿ )2654أخرجف البخاري ) (1)

  (4/261 ،264.)الؿغـلاكظر:  (2)



َٗاَزأت  393  َباُب ايٖؿ

 
ـِ َطبَّاٍس  (7111) ـِ اْب ْؿَس؟»َقاَل لَِرُجٍؾ:  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ الـَّبِلَّ  َوَط َقاَل  «َتَرى الشَّ

ـُ َطِديٍّ بِنِْسـَ ا. أَْخَرَجُف «َطَؾك ِمْثؾَِفا َفاْشَفْد، َأْو َدعْ »َكَعْؿ، َقاَل:  ادٍ َضِعقٍػ، ْب

َحُف الَحاكُِؿ َفَلْخَطَل. َوَصحَّ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلدي 

 ايؿٗاز٠ تهٕٛ بعًِ ٫ بعٔ. ص:1ط َػأي١

     ى﴿ذكر أهؾ العؾؿ أنَّ الشفادة ٓ تجقز لشخص إٓ بؿا طؾؿف: لؼقلف تعاىل: 

 .[86]الزخرف: ﴾وئ ەئ ەئ ائ   ائ

         ی ی   ىئ ىئ  ىئ ېئ ېئ  ۈئېئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ﴿وققلف تعاىل: 

 .[36]اْلسراء: ﴾ی ی

، وهق ضعقػ «َفاْشَفْد  ،َطَؾك ِمْثؾَِفا»: واستدلقا بحديث ابـ طباس 

 َبقَّـَّا. كؿا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وقد تصرف الحافظ يف 99-4/98والحاكؿ )(، 6/2213). أخرجف ابـ طدي اضعٝـ د٘س (1)

 الؾػظ أو ذكره بالؿعـك.

ويف إسـاده طـدمها: طؿرو بـ مالؽ الراسبل البصري، قال ابـ طدي: كان يسرق الحديث وتركف 

أبقزرطة، يرويف طـ محؿد بـ سؾقؿان بـ مشؿقل الؿشؿقيل وهق ضعقػ، ويرويف هذا طـ 

 ـ سؾؿة بـ وهرام، وطبقداهلل ٓ يعرف، قالف ابـ الؿديـل. طبقداهلل ب

ا،  وقد تابع طؿَرو بـ مالؽ سؾقؿاُن بـ داود الشاذكقين وهق كذاب. فالحديث ضعقػ جدًّ

 ورواية سؾقؿان بـ داود طـد ابـ طدي أيًضا.



 394  ؾتض ايع٬ّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
اْلِعْؾِؿ الَِّذي َتَؼُع بِِف  َمْدَركُ (: وَ 14/138) الؿغـليف   قال ابً قدامة

َفاَدُة اْثـَانِ  ْؤَيةُ  :الشَّ َؿاعُ  ،الرُّ  ه.اَوالسَّ

ٜعلللطف ايؿلللاٖس علللري املؿلللٗٛز عًٝللل٘، ٚامسللل٘،      ٖلللٌ ٜؿلللرتط إٔ   ص:2ط َػأي١

 ْٚػب٘؟

َؿْشُفقَد َطَؾقِْف ـإَذا َطَرَف الْ  (14/139 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة

َجاَز أَْن َيْشَفَد َطَؾقِْف، َحاِضًرا َكاَن أَْو َغائِبًا، َوإِْن َلْؿ َيْعِرْف  :َوَكَسبِفِ  ،َوَطقْـِفِ  ،بِاْسِؿفِ 

، َيْشَفَد َطَؾقِْف َمَع َغقْبَتِِف، َوَجاَز أَْن َيْشَفَد َطَؾقِْف َحاِضًرا بَِؿْعِرَفِة َطقْـِفِ  َلْؿ َيُجْز َأنْ  :َذلَِؽ 

 ه.اَكصَّ َطَؾقِْف أَْحَؿدُ 

 ايؿٗاز٠ ع٢ً ا٭َٛض املػتؿٝط١ املؿتٗط٠؟ ص:3ط َػأي١

ِة  (14/141 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة َأْجَؿَع َأْهُؾ اْلِعْؾِؿ َطَؾك ِصحَّ

َفاَدةِ  َدةِ  الشَّ َٓ ـْ ، بَِفا فِل الـََّسِب َواْلِق
ا الـََّسُب َفََل َأْطَؾُؿ أََحًدا مِ ـُ الُؿـِْذِر: َأمَّ َقاَل اْب

َفاَدُة بِفِ  ْستََحاَلْت َمْعِرَفُة الشَّ َٓ َٓ َسبِقَؾ إَلك  :َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ َمـََع مِـُْف، َوَلْق ُمـَِع َذلَِؽ  إْذ 

ـُ الُؿَشاَهَدُة فِقِف، َوَلْق ُاْطُتبِْرت الُؿَشاَهَدةُ َمْعِرَفتِِف َقْطًعا بَِغقِْرهِ 
َٓ ُتْؿؽِ َلَؿا َطَرَف  :، َو

ـْ َأَقاِربِِف.
َٓ َأَحًدا مِ ُف، َو َٓ ُأمَّ  هاَأَحٌد َأَباُه، َو

  ثؿ كؼؾ طـ الحـابؾة أهنؿ يجقزون الشفادة بآستػاضة يف الـؽاح، والؿؾؽ

، والقٓء، والقٓية، والعزل، الؿطؾؼ، والققػ، ومصرفف، والؿقت، والعتؼ

 وهق ققل بعض الشافعقة.

  َّوقال بعض الشافعقة: ٓ تجقز يف الققػ، والقٓء، والعتؼ، والزوجقة: ٕن



َٗاَزأت  395  َباُب ايٖؿ

 الشفادة مؿؽـة فقفا بالؼطع. 

ـْ َأبِل َحـِقَػة َتُجقُز فِل َالـََّسِب : الػتحيف   قال احلافظ  ،َؿْقِت ـَوالْ  ،َوَط

ُخ  ،َوالـَِّؽاِح  ء :َزاَد َأُبق ُيقُسػ .قِل، َوَكْقكِِف َقاِضقًاَوالدُّ َٓ د .َواْلَق  :َزاَد ُمَحؿَّ

 ه.اَواْلَقْقػ

وقال مالؽ: السؿاع يف إحباس، والقٓء جائز.
(1)

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2644.)الػتح (14/141-142 )الؿغـلاكظر:  (1)



 396  ؾتض ايع٬ّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
 َوَطـُْف  (7112)

ِ
ـٍ َوَشاِهدٍ  ملسو هيلع هللا ىلص: أَنَّ َرُسقَل اهلل . َأْخَرَجُف ُمْسؾٌِؿ َقَضك بِقَِؿق

، َوَقاَل: إْسـَاُدُه َجقِّدٌ  .َوَأُبقَداُود َوالـََّسائِلُّ
(1)

 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (7113) ـُ  َوَط َحُف اْب مِثُْؾُف. َأْخَرَجُف َأُبقَداُود َوالتِّْرمِِذيُّ َوَصحَّ

ِحبَّاَن.
(2)

 

 نياملسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 ب٘؟ عسز ايؿٗٛز ايصٟ ٜكط٢ ص:1ط َػأي١

تؼدم يف باب الحدود أنَّ الزكك ُيشترط فقف أربعة شفقد، وهذا ُمجؿع طؾقف، 

 وألحؼ بف الػؼفاء الشفادة طىل الؾقاط.

 وهِان أقطاَ أخسى غري ذهم:
 احلدود األخزى والكصاص. الكضه األول:

  فذهب أكثر العؾؿاء إىل أكف ٓ يؼبؾ فقف إٓ شفادة رجؾقـ، إٓ ما ُروي طـ

أهنؿا قآ: ُيؼبؾ فقف رجؾ وامرأتان: ققاًسا طىل الشفادة يف إمقال. ططاء، ومحاد 

 وهق ققل ابـ حزم.

 .وطـ الحسـ: الشفادة طىل الؼتؾ كالشفادة طىل الزكك: ٕهنا ُتبقح الدم 

 ﴾ژ ژ ڈ ڈ﴿واستدل الجؿفقر طىل ققلفؿ بؼقلف تعاىل: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (6111 .)الؽبرى(، والـسائل يف 3618اود )(. وأبقد1712أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)

( مـ صريؼ 5173(، وابـ حبان )1343(، والترمذي )3611. أخرجف أبقداود )سػٔ (2)

بف،  الدراوردي، طـ ربقعة بـ أبل طبد الرمحـ، طـ سفقؾ بـ أبل صالح، طـ أبقف، طـ أبل هريرة

 وإسـاده حسـ. 



َٗاَزأت  397  َباُب ايٖؿ

 
ا يف حؼ الرجعة ، فنذا كان هذ[116الؿائدة:] ﴾ک ک  ڑ  ڑ ﴿، وققلف [2الطَلق:]

والقصقة: فػل الحدود مـ باب أوىل: ٕهنا ُتدرأ بالشبفات، ويف شفادة الـساء 

، وهق [282البؼرة:] ﴾ڱ ڱ  ڱ ڱ ڳ ڳ ﴿شبفة: لؼقلف تعاىل: 

ققل سعقد بـ الؿسقب، والـخعل، والزهري، ومحاد، وربقعة، وأصحاب 

 الؿذاهب إربعة وغقرهؿ.

 ُيكصد بُ املال. ما ليط بعكوبة، وال الكضه الجاىي:

 كالـؽاح، والرجعة، والطَلق، والعتاق، والتقكقؾ، والقصقة، وما أشبف ذلؽ.

  ،فذهب الجؿفقر إىل أكف ٓ يؼبؾ فقفا إٓ شفادة رجؾقـ، وهق ققل مالؽ

 والشافعل، وأمحد يف الؿشفقر طـف، وقال بذلؽ الـخعل، والزهري، وغقرمها.

يف الطَلق  [2ق:الطَل] ﴾ژ ژ ڈ ڈ﴿واستدلقا بؼقلف تعاىل: 

 .[116الؿائدة:] ﴾ک ک  ڑ  ڑ ﴿والرجعة، وققلف تعاىل يف القصقة 

  وذهب بعضفؿ إىل أكف يؼبؾ فقف شفادة رجؾقـ، أو رجؾ وامرأتقـ، ُروي ذلؽ

بـ زيد، وإياس بـ معاوية، وهق ققل الشعبل، والثقري، وإسحاق،  طـ جابر

 وأصحاب الرأي، وأمحد يف رواية، وابـ حزم.

بلكف ٓ يسؼط بالشبفة، فقثبت برجؾ وامرأتقـ كالؿال: وٕنَّ شفادة واحتجقا 

الؿرأتقـ تعدل شفادة رجؾ كؿا يف السـة، واختاره شقخ اْلسَلم، والشقكاين، 



 398  ؾتض ايع٬ّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
، واهلل أطؾؿ.انقٌل أقسبوابـ طثقؿقـ. وهذا 

(1)
 

ُٜكبٌ يف ٖصٜٔ ايكػُري ؾاٖس ٚميري؟ ص:2ط َػأي١  ٌٖ 

َٓ  (14/128 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة ـِ َو ـْ َهَذْي
 َيثْبُُت َشْلٌء مِ

ـِ الْ  ـِ بَِشاِهٍد َوَيِؿق ، َفؾِئََلَّ ـالـَّْقَطقْ ـِ  َرُجٍؾ َواْمَرَأَتقْ
ُف إَذا َلْؿ َيثُْبْت بَِشَفاَدةِ َكَّ

ِ
ِطل: ٕ ُؿدَّ

ـٍ َأْوَلك. اِهِد َواْلقَِؿق َيثُْبَت بَِشَفاَدةِ َواِحٍد َوَيِؿق : إكََّؿا َقاَل أَْحَؿُد، َوَمالٌِؽ فِل الشَّ ـِ

َٓ َطتَاَقةٍ  َٓ َصََلٍق، َو َٓ كَِؽاٍح، َو ، َو َٓ َيَؼُع فِل َحدٍّ ًة،  َْمَقاِل َخاصَّ ْٕ ، َيُؽقُن َذلَِؽ فِل ا

َٓ َقتْؾٍ  َٓ َسِرَقٍة، َو  .َو

 ثؿ كؼؾ طـ أمحد رواية بجقاز ذلؽ يف العتؼ.

ِء، قال: َٓ اْلَقدِيَعِة، َواْلَقَكاَلِة، واْلَقِصقَِّة، وَ  َفقَْخُرَج مِثُْؾ َهَذا فِل اْلؽِتَاَبِة، َواْلَق

َٓ  :َفقَُؽقَن فِل اْلَجِؿقِع ِرَواَيتَاِن، َما َخََل اْلُعُؼقَباِت اْلبََدكِقََّة، َوالـَِّؽاَح، َوُحُؼقَقفُ  َفنِكََّفا 

ًٓ َواِحًدا. ، َقْق ـٍ َؿْعُؿقُل ـ: الْ -هق أبق يعىل الحـبظ -َقاَل اْلَؼاِضل َتثْبُُت بَِشاِهٍد َوَيِؿق

. ـِ َّٓ بَِشاِهَدْي َٓ َيثْبُُت إ افِِعلِّ َوُهَق قَ  َطَؾقِْف فِل َجِؿقِع َما َذَكْرَكاُه، َأكَُّف  ، وهق ه.اْقُل الشَّ

ققل ابـ حزم.
(2)

 

 ما ُيكصد بُ املال. الكضه الجالح:

كالؼرض، والديقن، والبقع، واْلجارة، والفبة، والصؾح، والؿضاربة، 

 الؿقجبة لؾؿال، وما أشبف ذلؽ. والشركة، والجـاية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (6/643-644 )الشرح الؿؿتع (1791 )الؿحىل (14/126-128 )الؿغـلاكظر:  (1)

السقؾ (.771)ص 

  (1791.)الؿحىلاكظر:  (2)



َٗاَزأت  399  َباُب ايٖؿ

وٓ خَلف بقـ أهؾ العؾؿ يف أنَّ الؿال يثبت بشفادة الـساء مع الرجال: لؼقلف  

إىل  [282البؼرة:] ﴾ڀ  پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿تعاىل: 

 گ  گ گ ک ک ک ک ڑڑ ژ  ژ ڈ﴿ققلف: 

 .[282]البؼرة: ﴾ڳ ڳ گ

 فؼالقا: ٓ تثبت وخالػ بعض الحـابؾة يف الجـاية طىل البدن الؿقجبة لؾؿال ،

 إٓ بشفادة رجؾقـ.

َنَّ ُمقَجبََفا الْ :  قال ابً قدامة
ِ
ٕ : ُل َأَصحُّ َوَّ ْٕ َؿاُل، َفَلْشبََفْت اْلبَقَْع، ـَوا

َٓ ُتْؼبَُؾ فِقِف َشَفاَدُة الـَِّساِء، َوَكَذلَِؽ َما  َنَّ اْلِؼَصاَص 
ِ
َوَفاَرَق َما ُيقِجُب اْلِؼَصاَص: ٕ

 ه.ااِء، َوَكَذلَِؽ َما ُيقِجُبفُ اُل َيثْبُُت بَِشَفاَدةِ الـَِّس ؿَ ـَوالْ  ُيقِجُبُف.

 ٌٖٚ ٜكبٌ يف ٖصا ايكػِ ايؿاٖس، ٚميري املسعٞ؟ ص:3ط َػأي١

  الخؾػاء إربعةذهب أكثر أهؾ العؾؿ إىل قبقل ذلؽ، وُروي ذلؽ طـ
(1)

، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، مـ صريؼ جعػر بـ محؿد، طـ أبقف، طـ طظ بـ أبل 4/215أخرجف الدارقطـل ) .ضعٝـ (1)

صالب: أن رسقل اهلل ن، وأبا بؽر، وطؿر، وطثؿان، كاكقا يؼضقن بشفادة الشاهد القاحد ويؿقـ 

 الؿدطل.

ه مـؼطع: فرواية محؿد وهق ابـ طظ بـ الحسقـ بـ طظ بـ أبل صالب، طـ جد أبقف طظ وإسـاد

 بـ أبل صالب مرسؾة.ا

وقد ذكره الدارقطـل مـ صريؼ أخرى طـفؿ، ويف إسـاده: أبق بؽر بـ طبد اهلل بـ محؿد بـ أبل 

 .سبرة الؼرشل، رماه أمحد وابـ طدي بالقضع

 الؽبرى(، والبقفؼل يف 4/212(، والدارقطـل )1345فلخرجف الترمذي ): وأما أثر طظ 

 وهق مـؼطع كالذي قبؾف. (، مـ صريؼ جعػر بـ محؿد، طـ أبقف، طـ طظ بـ أبل صالب.11/169)



 411  ؾتض ايع٬ّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

وهق ققل الػؼفاء السبعة، وهق ققُل مجٍع مـ التابعقـ، وهق مذهب مالؽ،  

 د.والشافعل، وأمح

  وذهب الشعبل، والـخعل، وأصحاب الرأي، وإوزاطل إىل أكف ٓ ُيؼضك

بقؿقـ وشاهد. واستدلقا بأية الؿتؼدمة، ولقس فقفا ذكر القؿقـ، والشاهد، ويف 

َطك طؾقف»الحديث:   .«والقؿقـ طؾك الؿدَّ

الؾذيـ يف الباب،  وردَّ طؾقفؿ الجؿفقر بحديث ابـ طباس، وأبل هريرة 

، فانصحْح قٌل اجلًيٌزػقة وغقرهؿ تضعقػ الحديثقـ بدون حجة، وقد رام الحـ

واهلل أطؾؿ.
(1)

 

ـَُّة َأْن ُيْؼَضك  (14/132 :) قال ابـ قدامة  َقاَل أَْحَؿُد: َمَضْت السُّ

اِهِد اْلَقاِحدِ  ـِ َمَع الشَّ َقْقُل َوَهَذا  .َؿْطُؾقُب ـَػ الْ ْحؾِ اْستُ  :َفنِْن َأَبك َأْن َيْحؾَِػ  :بِاْلقَِؿق

. افِِعلِّ ـْ َأْحَؿَد: َفنِْن َأَبك الْ  َمالٍِؽ، َوالشَّ َثبََت اْلَحؼُّ  :َؿْطُؾقُب َأْن َيْحؾَِػ ـُيْرَوى َط

 ه.اَطَؾقْفِ 

فقر طـ أمحد، وهق ققل أبل حـقػة.وهذا الؿش
(2)

 

 ٌٖ تكبٌ ؾٗاز٠ اَطأتري َع ميري املسعٞ؟ ص:4ط َػأي١

 جؾ أجاز شفادة مذهب أمحد، والشافعل طدم قبقل ذلؽ: ٕنَّ اهلل طزو

 الؿرأتقـ مع رجؾ، وأجاز القؿقـ مع رجؾ: فدلَّ طىل اطتبار الرجؾ يف ذلؽ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1791.)الؿحىل (14/129-131 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (2/234.)جامع العؾقم والحؽؿاكظر:  (2)



َٗاَزأت  411  َباُب ايٖؿ

   وذهب مالؽ إىل جقاز ذلؽ: ٕهنؿا يف إمقال ُأقِقؿتا مؼام رجؾ، فقحؾػ

 معفؿا كؿا يحؾػ مع الرجؾ، وهق ققل ابـ حزم.

ؾقـ، وُأجقب بلهنؿا لق ُأققؿتا مؼامف مـ كؾ وجف: لؽػك أربع كسقة مؼام رج

ح ققل مالؽ شقخ اْلسَلم،  وَلُؼبِؾ يف غقر إمقال شفادة رجؾ وامرأتقـ، ورجَّ

، واهلل أطؾؿ.انصحْحطثقؿقـ. وهق وابـ 
(1)

 

 ما ال يطلع عليُ الزجال غالًبا. الكضه الزابع:

 مثؾ القٓدة، والحقض، والبؽارة، والثققبة، والعدة، والرضاع.

ـَ َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ ِخََلًفا فِل َقبُقِل َٓ َكعْ  (14/134- :) قال ابً قدامة َؾُؿ َبقْ

َـّ  ُؿـَْػِرَداِت فِل اْلُجْؿَؾِة.ـَشَفاَدةِ الـَِّساِء الْ  َقاَل اْلَؼاِضل: َوَالَِّذي ُتْؼبَُؾ فِقِف َشَفاَدُتُف

َضاُع، َواْلُعقُقُب  :ُمـَْػِرَداٍت َخْؿَسُة َأْشقَاءَ  ْستِْفََلُل، َوالرَّ
ِ
َدُة، َوآ َٓ َتْحَت الثِّقَاِب  اْلِق

َتِؼ  ةِ َواْلبَرَ  ،َوالثِّقَاَبةِ  ،َواْلبََؽاَرةِ  ،نِ َواْلَؼرْ  ،َكالرَّ  ه.اِص، َواْكِؼَضاِء اْلِعدَّ

وهذا ققل الجؿفقر، وخالػ أبق حـقػة يف الرضاع، وآستفَلل طؼب 

 القٓدة، فقطؾع طؾقف الرجال.

طـد أن  «ققؾ كقػ وقد»واستدل الجؿفقر طؾقف بحديث طؼبة بـ الحارث: 

 شفدت امرأٌة بالرضاع.

وقالقا: آستفَلل يؽقن يف حالة القٓدة، فقتعذر حضقر الرجال: فلشبف 

القٓدة كػسفا: ولذلؽ فؼد خالػف صاحباه يف ذلؽ.
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (6/644.)الشرح الؿؿتع (1791 )الؿحىل (14/132 )الؿغـلاكظر:  (1)

(2) الؿغـل (14/135-.) 



 412  ؾتض ايع٬ّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
ُٜؿرتط ؾٝ٘ َٔ ايٓػا٤؟ ص:5ط َػأي١  َا ٫ ًٜٛع عًٝ٘ ايطداٍ، نِ عسز 

  أمحد، وقال مـ أهؾ العؾؿ مـ أجاز يف ذلؽ شفادة امرأة طدل، وهق مذهب

 بف صاوس يف الرضاع.

واستدل همٓء بحديث طؼبة بـ الحارث طـد أن شفدت امرأة أهنا أرضعت 

أخرجف  «كقػ وقد ققؾ»بػراقفا، وقال:  طؼبة والتل تزوج هبا، فلمره الـبل 

 البخاري، واختاره ابـ طثقؿقـ، والشقكاين: ٕكف خبر.

 مرأتقـ، وهق ققل الحؽؿ، وذهب مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ إىل اشتراط شفادة ا

وابـ أبل لقىل، وابـ شبرمة، والثقري، ومالؽ، وأمحد يف رواية: ٕنَّ الرجال يف 

 الشفادة ُيشترط أن يؽقكقا اثـقـ، وهؿ أكؿؾ مـفـ طؼًَل، فالـساء مـ باب أوىل.

 .وقال طثؿان البتل: يؽػل ثَلث 

 لؿطؾؼة.وقال أبق حـقػة: تؽػل يف وٓدة الزوجات واحدة دون وٓدة ا 

  :وقال ططاء، والشعبل، وقتادة، والشافعل، وأبق ثقر: ٓ يؼبؾ فقف إٓ أربع

ٕنَّ شفادة الؿرأتقـ بشفادة رجؾ. وهق ققل ابـ حزم: إٓ يف الرضاع، فلجازه 

 بشفادة واحدة.

فقؿا كان خبًرا محًضا، وأما ما  انصحْح انقٌل األًل ُ :قال أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل نو

 .بحؼقق شرطقةكان متعؾًؼا 



َٗاَزأت  413  َباُب ايٖؿ

، واهلل أطؾؿ.فقف ققل اْلمام الشافعل  فاألقسب 
(1)

 

أجاز بعض أهؾ العؾؿ شفادة الـساء مػردات فقؿا يطؾع طؾقف الرجال  تيبُٔ:

يف غقر الحدود، وُيشترط فقفا ِضعُػ ما يشترط مـ الرجال، واختار ذلؽ شقخ 

لحدود أيًضا.اْلسَلم، وابـ طثقؿقـ، بؾ أجاز ابـ حزم، والشقكاين ذلؽ يف ا
(2)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السقؾ (6/645- )الشرح الؿؿتع (1791 )الؿحىل (14/135-136 )الؿغـلاكظر:  (1)

 (.771)ص

  (6/644 ،645.)الشرح الؿؿتع( 771)ص السقؾ (1791 )الؿحىلاكظر:  (2)



 414  ؾتض ايع٬ّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
ًَُتَعّوَقة ٔباِهَباب ًََطأئَى ُأِخَسى   َفِصى ٔفي ٔذِكِس 

 ٌٖ ُتكبٌ ؾٗاز٠ ايكاشف إشا تاب؟ ص:1ط َػأي١

  إذا تاب الؼاذف: زال طـف الػسؼ بَل خَلف، وُتؼبؾ شفادتف طـد مجفقر

 العؾؿاء، وطامتفؿ.

  وخالػ أبق حـقػة، فؼال: تسؼط شفادتف طؼب الجؾد، وٓ ُتؼبؾ شفادتف وإن

  اب.ت

 ھ ھ ھ ھ ہ   ہ ہ ہ ۀ﴿واحتج طؾقف الجؿفقر بؼقلف تعاىل: 

 ، فؿػفقم أية أنَّ مـ تاب فؾقس بػاسؼ، وُتؼبؾ شفادتف.[5:]الـقر ﴾ے ے

 وقال أبق حـقػة: آستثـاء يعقد إىل الػسؼ فؼط.

وُأجقب بالؿـع، ومع التسؾقؿ: فنِن ارتػع فسؼف: ُقبؾت شفادتف.
(1)

 

 ٌٖ تطز ضٚا١ٜ ايكاشف؟ ص:2ط َػأي١

تِْؿ ُتَردُّ  (14/189 :)الؿغـليف   ال ابً قدامةق َواْلَؼاذُِف فِل الشَّ

َكك إَذا َلْؿ َتْؽُؿْؾ اْلبَقِّـَةُ  اِهُد بِالزِّ ُتْؼبَُؾ ِرَواَيُتُف ُدوَن  :َشَفاَدُتُف َوِرَواَيُتُف َحتَّك َيتُقَب، َوالشَّ

افِِعلِّ َأنَّ َشَفاَدَتفُ ، َشَفاَدتِفِ  ـْ الشَّ . َوُحؽَِل َط َوَلـَا َأنَّ ُطَؿَر َلْؿ َيْؼبَْؾ َشَفاَدَة َأبِل  َٓ ُتَردُّ

َبْؽَرَة، َوَقاَل َلُف: ُتْب، أَْقبَْؾ َشَفاَدَتؽ.
(2)

َٓ َكْعَؾُؿ ِخََلًفا فِل َقبُقِل   َوِرَواَيُتُف َمْؼبُقَلٌة، َو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (14/189-191.)الؿغـلاكظر:  (1)

 ( بنسـاد صحقح.11/152البقفؼل )أخرجف  (2)



َٗاَزأت  415  َباُب ايٖؿ

 ه.ا، َمَع َردِّ ُطَؿَر َشَفاَدَتفُ ِرَواَية َأبِل َبْؽَرةَ  

 ايكاشف إٔ ٜهصب ْؿػ٘؟ ٌٖ ٜؿرتط يف تٛب١ ص:3ط َػأي١

  مذهب الجؿفقر أنَّ تقبة الؼاذف بنكذاب كػسف: ٕنَّ طرض الؿؼذوف

ث بؼذفف، فنكذاب كػسف يزيؾ ذلؽ التؾقيث.  تؾقَّ

  وذكر بعض الحـابؾة، والشافعقة أنَّ الؼذف إن كان سبًّا: فقؽذب كػسف، وإن

 قد إىل ما قؾت.كاكت شفادة: مل تؽؿؾ فالتقبة مـف أن يؼقل: الؼذف حرام، ولـ أط

ك الؼاذف كاذًبا إذا مل يلت بلربعة شفداء  واستدل الجؿفقر بلنَّ اهلل تعاىل سؿَّ

طىل اْلصَلق، فتؽذيب الذي يظـ كػسف صادًقا يرجع إىل أكف كاذب يف حؽؿ اهلل، 

 ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ  ڇ﴿وإن كان يف كػس إمر صادًقا، قال تعاىل: 

 .[13]الـقر:﴾ڑ ڑ ژ ژ  ڈ ڈ

ل أن يؼر بذكبف، وهق يتضؿـ تؽذيب كػسف يف حؽؿ اهلل، وأبق بؽرة يؽػ :ُ قهت

 ا شفد بالزكك يف طفد طؿر الشفادة، فنكف طىل بعض الـاس، ومل تؽؿؾ  ، لؿَّ

أبك أن يؽذب كػسف.
(1)

 

َٔ ؾٗس ؾلٗاز٠ يف سلاٍ ؾػلك٘، ؾلطزت، ثلِ ؾلٗس بٗلا، ٚقلس تلاب،           ص:4ط َػأي١

 ٚصاض عس٫ٟ؟

  تؼبؾ مـف: ٕكف متفؿ يف مذهب أمحد، والشافعل، وأصحاب الرأي أهنا ٓ

 أدائفا: ٕكف ُيَعقَّر بَِردِّها، ولحؼتف غضاضة: لؽقهنا ُردَّت بسبب كؼص يتعقر بف.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (14/191-192.)الؿغـلاكظر:  (1)



 416  ؾتض ايع٬ّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

   :وذهب أبق ثقر، والؿزين، وداود الظاهري إىل أهنا ُتؼبؾ، قال ابـ الؿـذر

والـظر يدل طىل هذا: ٕهنا شاهد طدل، فتؼبؾ كؿا لق شفد وهق كافر، فردت 

، واهلل أطؾؿ.انقٌل أقسبوهذا  د هبا بعد إسَلمف.شفادتف، ثؿ شف
(1)

 

 ؾإٕ مل ٜ٪ز ايؿٗاز٠ ست٢ صاض عس٫ٟ؟ ص:5ط َػأي١

ُتؼبؾ شفادتف. قال ابـ قدامة: بغقر خَلف كعؾؿف.
(2)

 

يٛ ؾٗس ٖٚٛ عسٍ، ؾًِ حيهِ بؿٗازت٘ ست٢ طلطأ عًٝل٘ ايؿػلل،     ص:6ط َػأي١

 أٚ ايهؿط؟

  َّمذهب أمحد، والشافعل، وأبل يقسػ طدم الحؽؿ بتؾؽ الشفادة: ٕن 

طدالة الشاهد شرط لؾحؽؿ، فقعتبر دوامفا إىل حقـ الحؽؿ: وٕنَّ ضفقر فسؼف، 

 وكػره يدل طىل تؼدمف: ٕنَّ طادة اْلكسان أن ُيِسرَّ الػسؼ، ويظفر العدالة.

 .انصحْحهق  ًانقٌل األًل وذهب أبق ثقر، والؿزين إىل الحؽؿ هبا.
(3)

 

 ؾإٕ ططأ عًُٝٗا ازبٕٓٛ، أٚ املٛت؟ ص:7ط َػأي١

 شافعل وغقرمها أنَّ الحاكؿ يحؽؿ بشفادهتؿا: ٕنَّ الؿقت، مذهب أمحد، وال

ٓ يمثر يف طدالة الرجؾ قبؾ ذلؽ.والجـقن 
(4)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الؿغـل (14/196.) 

(2) الؿغـل (14/197.) 

  (14/197-198.)الؿغـلاكظر:  (3)

  (14/198.)الؿغـلاكظر:  (4)



َٗاَزأتَباُب ا  417  يٖؿ

 سهِ ايؿٗاز٠ ع٢ً ايؿٗاز٠؟ ص:8ط َػأي١ 

َفاَدةُ  (14/199 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة َفاَدةِ َجائَِزٌة  الشَّ َطَؾك الشَّ

ْأِي.َوبِِف َيُؼقُل َمالٌِؽ، َوا بِنِْجَؿاِع اْلُعَؾَؿاِء. ، َوَأْصَحاُب الرَّ افِِعلُّ َقاَل َأُبق ُطبَقٍْد:  لشَّ

َفاَدةِ فِل  َفاَدةِ َطَؾك الشَّ ـْ َأْهِؾ اْلِحَجاِز َواْلِعَراِق َطَؾك إْمَضاِء الشَّ
َأْجَؿَعْت اْلُعَؾَؿاُء مِ

َْمَقاِل. ْٕ َنَّ اْلَحاَجَة َداِطقٌَة إَلقَْفا ا
ِ
َفاَدُة َطَؾك اْلَقْقِػ، َفنِكََّفا َلْق َلْؿ ُتْؼبَْؾ لَ  :َوٕ بََطَؾْت الشَّ

ُر إْثبَاُتُف ِطـَْد اْلَحاكِِؿ ُثؿَّ َيُؿقُت ُشُفقُدُه، َوفِل َذلَِؽ َضَرٌر َطَؾك الـَّاِس،  َوَما َيتََلخَّ

ٌة َشِديَدةٌ  َْصؾِ  ،َفَقَجَب أَْن ُتْؼبََؾ  :َوَمَشؼَّ ْٕ ه.اَكَشَفاَدةِ ا
(1)

 

َِ ُتكبٌ ايؿٗاز٠ ع٢ً ايؿٗاز٠؟ ص:9ط َػأي١ ِٝ  ٔؾ

 أما إمقال، وما يؼصد بف الؿال فتُؼبؾ بَل خَلف كؿا ذكر أبق طبقد.

 وأما يف احلدود ففيُ خالف:

  فذهب الـخعل، والشعبل، وأمحد، والحـػقة، والشافعل يف ققل إىل طدم

قبقلفا: ٕنَّ الحدود ُتدرأ بالشبفات، والشفادة طىل الشفادة فقفا شبفة، وكذلؽ 

 الشفادة يف الؼصاص.

 ُض أهؾ العؾؿ إىل قبقلفا حتك يف الحدود، والؼصاص، وهق ققل وذهب بع

مالؽ، والشافعل يف ققٍل، وأبل ثقر، واختاره شقخ اْلسَلم، ثؿ اْلمام ابـ 

طثقؿقـ: ٕنَّ ذلؽ يثبت بشفادة إصؾ، فقثبت بالشفادة طىل الشفادة، وهذا 

.انساجحالؼقل هق 
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1818.)الؿحىلواكظر:  (1)

  (1818.)الؿحىل (6/651 )الشرح الؿؿتع (14/199 )الؿغـلاكظر:  (2)



 418  ؾتض ايع٬ّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
 ؾطٚط ايؿٗاز٠ ع٢ً ايؿٗاز٠. ص:11ط َػأي١

شفادة إصؾ: لؿقٍت، أو غقبة، أو حبس، أو خقف مـ  أن تتعذر األّل:

 سؾطان، أو غقره.

  وهذا ققل مالؽ، والشافعل، وأمحد، وأبل حـقػة، وطـ الشعبل: ُتؼبؾ يف

 الؿقت.

  :وُحؽل طـ أبل يقسػ، ومحؿد جقازها مع الؼدرة طىل شفادة إصؾ

ذلؽ، وهق ققاًسا طىل الرواية، وٕكف طدل يخبر بذلؽ، ويشفد بف: فقجب قبقل 

: ٕكف قد يرجع طـ شفادتف، وقد يتبقـ فقفا ًانصحْح قٌل اجلًيٌزققل ابـ حزم. 

بعض القهؿ.
(1)

 

. قالف خَلف يف ذلؽأن تتحؼؼ شروط الشفادة يف إصؾ، والػرع، وٓ  الثاىٕ:

 ابـ قدامة.

اشترط مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ أن يسترطل شاهُد إصؾ الشاهَد  الثالث:

 : اشفد طىل شفاديت أين أشفد بؽذا.أخر، فقؼقل لف

 .وهذا ققل الحـػقة، وبعض الحـابؾة 

  وإشفر يف مذهب الشافعل طدم اشتراط آسترطاء، وهق إشفر يف

، واهلل أطؾؿ.انصحْح، وهذا هق مذهب أمحد، ورجحف اْلمام ابـ طثقؿقـ 
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1818.)الؿحىل (14/211 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (12/81.)اْلكصاف (13/373-374 )البقان (14/213 )الؿغـلاكظر:  (2)



َٗاَزأت  419  َباُب ايٖؿ

 
فادة اشترط بعض أهؾ العؾؿ أْن تؽقن شفادة الػرع بعدلقـ طىل ش السابع:

 إصؾ.

  وهق ققل مالؽ، والشافعل، وأبل حـقػة: ٕهنؿا يشفدان طىل شفادة، فلشبف

ما لق شفدا طىل إقرار شخص: إٓ أنَّ مالًؽا، وأبا حـقػة أجازا أن يشفد الشاهدان 

أكػسفؿا طىل شفادة أخر مـ إصؾ، وأما الشافعل يف إشفر فاشترط شفادة 

 اثـقـ آخريـ.

  العؾؿ إىل قبقل شفادة واحد طىل شفادة إصؾ، وهق وذهب مجٌع مـ أهؾ

ققل ُشريح، والشعبل، والحسـ، وابـ شبرمة، وابـ أبل لقىل، والثقري، وأمحد، 

وإسحاق، وابـ حزم، والبتل، والعـبري. قال إسحاق: مل يزل أهؾ العؾؿ طىل 

أنَّ هذا حتك جاء همٓء. وقال أمحد: مل يزل الـاس طىل ذا، ُشريح فؿـ دوكف إٓ 

 أبا حـقػة أكؽره.

ح هذا الؼقل اْلمام ابـ طثقؿقـ   ، واهلل أطؾؿ.انصحْح، وهق ورجَّ

، َوَقْد َشِفَد اْثـَاِن بَِؿا ُيثْبُِتُف، :  قال ابً قدامة ـِ َوَلـَا َأنَّ َهَذا َيثُْبُت بَِشاِهَدْي

َنَّ َشاِهَدْي 
ِ
، َوٕ َْصِؾ، َفقَثْبُُت، َكَؿا َلْق َشِفَدا بِـَْػِس اْلَحؼِّ ْٕ ـْ ُشُفقدِ ا

اْلَػْرِع َبَدٌل مِ

َْصؾِ  ْٕ َنَّ َهَذا إْجَؿاٌع َطَؾك َما َذَكَرُه  :َفقَْؽِػل فِل َطَددَِها َما َيْؽِػل فِل َشَفاَدةِ ا
ِ
َوٕ

ا َطَؾقِْفؿَ  َْصِؾ َحؼًّ ْٕ ـْ َشاِهَدْي ا َٓ َيـُْؼََلِن َط َنَّ َشاِهَدْي اْلَػْرِع 
ِ
 :اَأْحَؿُد َوإِْسَحاُق، َوٕ

َياَكاِت  ه.اَفَقَجَب َأْن ُيْؼبََؾ فِقِف َقْقُل َواِحٍد، َكَلْخبَاِر الدِّ
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرح الؿؿتع (1818 )الؿحىل (13/371- )البقان (14/215-216 )الؿغـلاكظر:  (1)

(6/654.) 



 411  ؾتض ايع٬ّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
 ضابط ايَػَٝب١ اييت دبٝع ؾٗاز٠ ايؿطع؟ ص:11ط َػأي١

  ،مـفؿ مـ قال: يف مقضع ٓ يؿؽـف الرجقع يف يقمف. قالف أبق يقسػ

 وئ        وئ ەئ   ەئ ﴿والؼاضل الحـبظ، وأبق حامد الشافعل: لؼقلف تعاىل: 

 .[282:البؼرة] ﴾ۇئ

  وهق ققل أبل حـقػة، وأبل الخطاب الحـبظ،  بعضفؿ: مسافة الؼصر.وقال

وأبل الطقب الطبري الشافعل، وهق إشفر يف مذهب أمحد.
(1)

 

ُٔع َٓلللل٘ ا قللللطاض بؿللللل٤ٞ،        ص:12ط َػأي١ ٖللللٌ دبللللٛظ ايؿلللللٗاز٠ عًلللل٢ َللللٔ ُغللللل

 ٚايؿاٖسإ َػتدؿٝإ؟

ا، فقختبئ ش اهدان يف وذلؽ يف مثؾ مـ يجحد الحؼ طَلكقة، وُيِؼرُّ بِف ِسرًّ

 مقضع ٓ يعؾؿ هبؿا لقسؿعا إقراره بف، ثؿ يشفدا بف.

  فشفادهتؿا مؼبقلة طىل الصحقح يف مذهب أمحد، وُروي طـ شريح، وهق

 ققل الشافعل.

  وطـ أمحد رواية أخرى: ٓ تسؿع شفادتف. وهق ققل الشعبل، وُروي طـ

 .[12الحجرات:] ﴾ٺ  ڀ ﴿ُشريح أيًضا: لؼقلف تعاىل: 

  كان الؿشفقد طؾقف ضعقًػا يـخدع: مل يؼبَل طؾقف، وإن مل يؽـ وقال مالؽ: إن

 كذلؽ: ُقبؾت.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (12/77.)اْلكصاف (13/368 )البقان (14/211 )الؿغـلاكظر:  (1)



َٗاَزأت  411  َباُب ايٖؿ

 
َوَلـَا أَكَُّفَؿا َشِفَدا بَِؿا : )212-14/211يف ) الؿغـل  قال ابً قدامة

 ه.اُفَؿا، َكَؿا َلْق َطؾَِؿ بَِفاَسِؿَعاُه َيِؼقـًا، َفُؼبَِؾْت َشَفاَدتُ 

 ، واهلل أطؾؿ.يادهتًا ػهَ إقسازهتقثم ش ُ :قال أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل نو

َللٔ نللإ يلل٘ بٝٓلل١ ٫ ٜعًُٗللا، أٚ غا٥بلل١ عٓلل٘، ؾشًللـ املللسََٓع٢          ص:13ط َػأي١

 عًٝ٘، ثِ شيهٔ َٔ ايب١ٓٝ؟

  َطك طؾقف، وهق ققل مجفقر العؾؿاء طىل أكف يحؽؿ لف، وإن كان قد حؾػ الؿدَّ

شريح، والشعبل، ومالؽ، والثقري، والؾقث، والشافعل، وأمحد، وإسحاق، 

 وأبل حـقػة. وأبل يقسػ،

  َطك وُحؽل طـ ابـ أبل لقىل، وداود أنَّ بقـتف ٓ تسؿع: ٕنَّ القؿقـ حجة الؿدَّ

ِطل.  طؾقف: فَل تسؿع بعدها حجة الؿدَّ

  وقال الجؿفقر: ضفقر البقـة الصادقة يدل طىل أنَّ القؿقـ فاجرة، والبقـة هل

َطك طؾقف طـد طدمفا، وقد ُوِجدت.  إصؾ، وإكؿا يؿقـ الؿدَّ

.صحْح قٌل اجلًيٌزًان
(1)

 

 ايُٝري اييت حيًـ بٗا؟ ص:14ط َػأي١

القؿقـ الؿشروطة يف الحؼقق التل يبرأ هبا الؿطؾقب هل القؿقـ باهلل تعاىل يف 

ققل طامة أهؾ العؾؿ: إٓ أنَّ بعض أهؾ العؾؿ استحب أن تغؾظ بالصقغة ٓ سقؿا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (14/221.)الؿغـلاكظر:  (1)



 412  ؾتض ايع٬ّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

طىل أهؾ الؽتاب. واستحب بعضفؿ تغؾقظفا أيًضا يف الزمان، والؿؽان، وٓ  

ُيشترط ذلؽ طـد أهؾ العؾؿ.
(1)

 

ُٜكٛع بايٓؿٞ يف ميٝٓ٘، أٚ حيًـ ع٢ً ْؿٞ عًُ٘؟ ص:15ط َػأي١  ٌٖ 

  ذهب مجفقر العؾؿاء إىل أنَّ إيؿان كؾفا طىل البَتِّ والؼطع: إٓ طىل كػل فعؾ

 الغقر: فنهنا طىل كػل العؾؿ، وهق ققل أصحاب الؿذاهب إربعة.

 اية طـ أمحد.وقال الشعبل، والـخعل: كؾفا طىل العؾؿ. وهل رو 

 .وقال ابـ أبل لقىل: كؾفا طىل البت كؿا يحؾػ طىل فعؾ كػسف 

ضاهر، واهلل أطؾؿ.، ووجف ذلؽ ًانصحْح انقٌل األًل
(2)

 

 ايطدٛع عٔ ايؿٗازات؟ ص:16ط َػأي١

 الرجقع طـ الشفادة لف ثَلث أحقال:

 أٌ ٓسجعْا قبل احلله بَا. احلال األّىل:

ًٓ ُحؽل طـ أبل ثقر أكف فَل يجقز الحؽؿ هبا يف ققل طامة أهؾ العؾؿ، إٓ  قق

 يحؽؿ هبا، وهق شاذ: ٕنَّ الشفادة شرط الحؽؿ، وقد اكتؼضت.

 أٌ ٓسجعا بعد احلله، ّقبل االضتٔفاء. احلال الثاىٔة:

  َّفنْن كان الؿحؽقم بف طؼقبة كالحد والؼصاص: مل يجز استقػاؤه: ٕن

ن الؿشفقد بف الحدود ُتدَرُأ بالشبفات، ورجقطفؿا مـ أطظؿ الشبفات. وإن كا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (14/222-225.)الؿغـلاكظر:  (1)

  (14/228.)الؿغـلاكظر:  (2)



َٗاَزأت  413  َباُب ايٖؿ

: استقيف ومل يـؼض الحؽؿ يف ققل أهؾ الُػتقا مـ طؾؿاء إمصار إٓ ما   ًٓ ما

ُحؽل طـ سعقد بـ الؿسقب، وإوزاطل أهنؿا قآ: يـؼض الحؽؿ، وإن استُقيف 

 الحؼ كؿا لق تبقـ أهنؿا كاكا كافريـ.

ُف، َفََل َيْسُؼُط بَِؼْقلِِفَؿا، َؿْشُفقدِ َلُف َوَجَب لَ ـَوَلـَا أَنَّ َحؼَّ الْ :  قال ابً قدامة

َّٓ بِبَقِّـٍَة َأْو إْقَراٍر، َٓ َيُزوُل إ ْكَساِن  ُؼ َهَذا َأنَّ َحؼَّ اْْلِ َْكُػِسِفَؿا، ُيَحؼِّ َٕ َطقَاُه   َكَؿا َلْق ادَّ

َٓ ُهقَ  َفاَدةِ، َو َٓ َيْػتَِؼُر إَلك َلْػِظ الشَّ ـْ  َوُرُجقُطُفَؿا َلقَْس بَِشَفاَدةٍ، َولَِفَذا 
إْقَراٌر مِ

. َّا َأكَُّف َلْؿ ُيقَجْد َشْرُط  َصاِحِب اْلَحؼِّ َكَّـَا َتبَقَـّ
ِ
ٕ : ـِ ـَ َأكَُّفَؿا َكاَكا َكافَِرْي َوَفاَرَق َما إَذا َتبَقَّ

ـْ َذلَِؽ  ـِ َجَقاِز َأْن َيُؽقَكا َطدْ لِ  :اْلُحْؽِؿ، َوُهَق َشَفاَدُة اْلُعُدوِل، َوفِل َمْسَلَلتِـَا َلْؿ َيتَبَقَّ َلقْ

 َٓ ـِ فِل َشَفاَدتِِفَؿا، َوإِكََّؿا َكَذَبا فِل ُرُجقِطِفَؿا، َوُيَػاِرُق اْلُعُؼقَباِت، َحقُْث  َققْ
َصادِ

 ُتْستَْقَفك: 
ِ
ُبَفاِت ٕ  ه.اكََّفا ُتْدَرُأ بِالشُّ

  واختار ابـ حزم أكف يـؼض حؽؿف، قال: كؿا لق أنَّ طدلقـ شفدا بجرحتف

، فنقراره طىل كػسف بالؽذب، أو الغػؾة أثبت حقـ شفد، فقجب رد ما شفد بف

طؾقف مـ شفادة غقره طؾقف بذلؽ. وطزا هذا الؼق ل لحؿاد بـ أبل سؾقؿان، 

 والحسـ البصري.

السقؾ فؼال يف  ، وقد رجحف اْلمام الشقكاين انصٌابهق  ًىرا انقٌل

الرجقع تبطؾ شفادتف مـ غقر فرق بقـ كقهنا قبؾ  ومع(: 782)ص الجرار

هذا مـ أطجب ما يؼرع  فننَّ  :وأي تلثقر لؾحؽؿ مع بطَلن مستـده ،ؿ أو بعدهالحؽ

أحؽام   طؿـ هق طامل بإسباب الؿقجبة لثبقتسؿع مـ يتعؼؾ الحؼائؼ فضًَل 



 414  ؾتض ايع٬ّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

فَل شؽ  الحؽؿ،كان قد وقع  فننْ  :وٓ فرق بقـ الحد والؼصاص وغقرمها ،الشرع 

 ،طىل الؿشفقد طؾقفوهؿ سبب الجـاية  ،أن الحاكؿ مغرور مـ جفة الشفقد

ٕكف قد  :أما يف البدن فظاهر ،أو يف مالف ،فقغرمقن لؿـ أصقب بشفادهتؿ يف بدكف

وأما يف الؿال فَل يغرمقن  ،أو أرشف ،بف ما مل يؿؽـ استدراكف إٓ بتسؾقؿ ديتف حؾَّ 

وتعذر الرجقع طىل مـ أتؾػف  ،إٓ إذا تعذر إرجاع ذلؽ الؿال إىل يد مالؽف

 ه.ابؼقؿتف

 أٌ ٓسجع الػاٍداٌ بعد االضتٔفاء. الثالثة: احلال

  فؿذهب الجؿفقر طدم بطَلن الحؽؿ، ويرجع بالغرامة طىل الشاهديـ: فنن

: ضؿـاه، وإن كان إتَلًفا: مثؾ الؼصاص كالؼتؾ والجرح: فنن كان  ًٓ كان ما

 طؿًدا: وشفدا زوًرا: قِقَدا بف، وإن كان خطل: فعؾقفؿا الدية.

 ؾ بالؼقد. وخالػ يف هذه الحال كػس الذيـ خالػقا وخالػ أبق حـقػة فؾؿ يؼ

َلم الشقكاين، وهق كَلم ققي.يف الحال التل قبؾفا، وقد تؼدم ك
(1)

 

 إشا سهِ اسبانِ بؿٗاز٠ ؾطع، ثِ سصٌ ايطدٛع؟ ص:17ط َػأي١

َوإِْن َشِفَد َشاِهَدا َفْرٍع َطَؾك  (14/255 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة

َفَعَؾقِْفَؿا  :ُثؿَّ َرَجَع َشاِهَدا اْلَػْرعِ  ،اكُِؿ بَِشَفاَدتِِفَؿاَأْصٍؾ، َفَحَؽَؿ اْلحَ  َشاِهَدْي 

َؿانُ  َْصِؾ َوْحَدُهَؿا َٓ َأْطَؾُؿ َبقْـَُفْؿ فِل َذلَِؽ ِخََلًفا.، الضَّ ْٕ  :َوإِْن َرَجَع َشاِهَدا ا

َؿاُن َأْيًضا. افِِعلُّ  َلِزَمُفَؿا الضَّ ـُ اْلحَ  ،َوبِِف َقاَل الشَّ ُد ْب ـِ َوُمَحؿَّ َوَحَؽك َأُبق اْلَخطَّاِب ، َس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (14/245 ،248.)الؿغـلاكظر:  (1)



َٗاَزأت  415  َباُب ايٖؿ

َٓ َضَؿاَن َطَؾقِْفَؿا.  ُف  ـْ اْلَؼاِضل َأكَّ َنَّ اْلُحْؽَؿ  ،َوُهَق َقْقُل َأبِل َحـِقَػةَ  َط
ِ
َوَأبِل ُيقُسَػ: ٕ

َْصِؾ َشَفاَدةً  ْٕ ، َلْؿ َتَعؾََّؼ بَِشَفاَدةِ َشاِهَدْي اْلَػْرِع، بَِدلِقِؾ أَكَُّفَؿا َجَعََل َشَفاَدَة َشاِهَدْي ا

َْصِؾ َضَؿانٌ  ْٕ  لَِعَدِم َتَعؾُِّؼ اْلُحْؽِؿ بَِشَفاَدتِِفَؿا. :َيْؾَزْم َشاِهَدْي ا

َْصِؾ: بَِدلِقِؾ اْطتِبَاِر َطَداَلتِِفَؿا، َفنَِذا  قال: ْٕ َوَلـَا َأنَّ اْلَحؼَّ َثبََت بَِشَفاَدةِ َشاِهَدْي ا

 ه.اَضِؿـَا، َكَشاِهَدْي اْلَػْرعِ  :َرَجَعا

 ، واهلل أطؾؿ.: لؿا ذكره ابـ قدامة ّضًناٌأهنؿا  نصحْحا :ُ قهت

 إشا سهِ اسبانِ بؿاٖٕس ٚميري، ؾطدع ايؿاٖس؟ ص:18ط َػأي١

  َّمذهب أمحد أكف يؾزمف غرم مجقع الؿال: ٕنَّ الشاهد حجة الدطقى، وٕن

ِطل إٓ بقجقد هذا الشاهد.  القؿقـ مل تؼبؾ مـ الؿدَّ

 أحد حجتل الدطقى،  ومذهب مالؽ، والشافعل أكف يؾزمف الـصػ: ٕكف

 وهق ققٌل يف مذهب أمحد، وصقب اْلمام ابـ طثقؿقـ الؼقل إول.

وهذا واهلل أطؾؿ فقؿا إذا مل يؿؽـ استرجاع الؿال مـ الؿشفقد لف كؿا  :ُ قهت

م يف كَلم الشقكاين، واهلل أطؾؿ.تؼد
(1)

 

إشا قٛلللع اسبلللانِ ٜلللس غلللاضم بؿلللٗاز٠ اثلللٓري، ثلللِ تلللبري أُْٗلللا    ص:19ط َػأي١

 ناؾطإ، أٚ ؾاغكإ؟

ذكر أهؾ العؾؿ أكف ٓ ضؿان طىل الشاهديـ: ٕهنؿا مؼقؿان طىل أهنؿا صادقان 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (6/659.)الشرح الؿؿتع (14/255 )الؿغـلاكظر:  (1)



 416  ؾتض ايع٬ّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

فقؿا شفدا بف، وإكؿا الشرع مـع قبقل شفادهتؿا بخَلف الراجعقـ طـ الشفادة:  

 فنهنؿا اطترفا بؽذهبؿا.

ويجب الضؿان طىل الحاكؿ، أو اْلمام الذي تقلَّك ذلؽ، وٓ قصاص طؾقف: 

ختؾػقا يف محؾفا، فؼقؾ: طىل العاقؾة. وققؾ: طىل ٕكف مخطئ، وتجب الدية. وا

، واهلل أطؾؿ.انصٌاببقت الؿال. وهق 
(1)

 

ّْا بؿٗاز٠ ؾٗٛز، ؾبإ بعس شيو ؾػكِٗ؟ ص:21ط َػأي١  يٛ دًس ا َاّ إْػا

َماُم إْكَساًكا بَِشَفاَدِة  (14/258 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة َوَلْق َجَؾَد اْْلِ

، ُثؿَّ َباَن َأكَُّفْؿ فَ 
ـْ َأَثِر ُشُفقدٍ

َماِم َضَؿاُن َما َحَصَؾ مِ َسَؼٌة، َأْو َكَػَرٌة، َأْو َطبِقٌد، َفَعَؾك اْْلِ

ْرِب. افِِعلُّ  الضَّ َٓ َضَؿاَن َطَؾقِْف. ،َوبَِفَذا َقاَل الشَّ َوَلـَا َأكََّفا ِجـَاَيٌة  َوَقاَل َأُبق َحـِقَػَة: 

ـْ َخطَ  َماِم، َفَؽاَكْت َمْضُؿقكَ  نِ َصَدَرْت َط  ه.اَؿا َلْق َقَطَعُف َأْو َقتََؾفُ ًة َطَؾقِْف كَ اْْلِ

 ققلف )أو طبقد( غقر صحقح كؿا تؼدم. :ُ قهت

 َٔ اٖزع٢ زع٣ٛ ٚقاٍ: ٫ ب١ٓٝ يٞ. ثِ أت٢ بعس شيو بب١ٓٝ؟ ص:21ط َػأي١

  ٓ مـ أهؾ العؾؿ مـ قال: ٓ تؼبؾ بقـتف بعد ذلؽ: ٕكف أكذب بقـتف بنقراره أكف

 يشفد لف أحد.

 بف، وأبق يقسػ إىل أهنا تؼبؾ، وهق ققل ابـ وذهب الشافعل يف ضاهر مذه

الؿـذر: ٕكف يجقز أن يـسك، أو يؽقن الشاهدان سؿعا مـف، وصاحب الحؼ ٓ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (14/256.)الؿغـلاكظر:  (1)



َٗاَزأت  417  َباُب ايٖؿ

ب بقـتف.   يعؾؿ: فَل يثبت بذلؽ أكف كذَّ

  وقال بعض الشافعقة: إن كان اْلشفاد أمًرا تقٓه بـػسف: مل تسؿع بقـتف: ٕكف

َطك طؾقف، أو شفد مـ غقر طؾؿف، أو مـ أكذهبا، وإن كان وكقؾف أشفد طىل الؿدَّ 

 .غقر أن يشفدهؿ: ُسؿعت بقـتف: ٕكف معذور يف كػقف إياها

 وهق ققٌل حسـ. قال ابً قدامة:

: فنن بعدت التفؿة حؽؿ انقاضِ ّنظس يف كم قضْح تؼْنياأنَّ  انرُ ّظيس :ُ قهت

وإٓ فَل ُيحؽؿ هبا، واهلل أطؾؿ.بالبقـة، 
(1)

 

ٛ  ص:22ط َػأي١ ٕ عٓللسٙ ؾللٗاز٠، ثللِ ؾللٗس بٗللا، ٚاٖزعلل٢ أْلل٘     إشا أْهللط ايعللسٍ إٔ تهلل

 ْػٞ؟

 .مذهب الثقري، والشافعل، وأمحد، وإسحاق قبقل شفادتف 

َكَُّف َيُجقُز َأْن َيُؽقَن :  قال ابً قدامةبل 
ِ
َٓ َأْطَؾُؿ فِقِف ُمَخالًِػا: َوَذلَِؽ ٕ َو

ُبُف َمَع إْمَؽاِن ِصْدقِِف.َكِسقََفا، َوإَِذا َكاَن َكاِسقًا َلَفا، َفََل َشَفاَدَة ِطـَْدُه، َفََل  َٓ ُيْشبُِف   ُكَؽذِّ َو

َٓ َبقِّـََة لِل. َٓ ُتْسَؿُع: َفنِنَّ َذلَِؽ إْقَراٌر مِـُْف َطَؾك  َهَذا إَذا َما َقاَل:  ُثؿَّ َأَتك بِبَقِّـٍَة، َحقُْث 

ْكَساُن ُيَماَخُذ بِنِْقَراِرِه، َوَققْ  َٓ َشَفاَدَة ِطـِْدي.َكْػِسِف بَِعَدِم اْلبَقِّـَِة، َواْْلِ اِهِد:  َلقَْس  ُل الشَّ

َفاَدَة َلقَْسْت َلُف: إكََّؿا ِهَل َحؼ  َطَؾقْفِ  ه.ابِنِْقَراٍر: َفنِنَّ الشَّ
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (14/271-272.)الؿغـلاكظر:  (1)

  (14/268.)الؿغـلاكظر:  (2)
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 اخت٬ف ايؿٗسا٤. ص:23ط َػأي١

إذا اختؾػ الشفداء يف تعققـ الجريؿة، أو وقتفا: فَل ُتؼبؾ الشفادة، وقد أشركا 

 إىل ذلؽ يف الحدود.

طىل اْلقرار، مثؾ أن يشفد أحدمها أكف أقرَّ طـدي يقم  وإن اختؾػ الشاهدان

 الخؿقس بدمشؼ أكف قتؾف. ويشفد أخر أكف أقرَّ طـدي هبذا يقم السبت.

  فؿذهب أمحد، والشافعل، وأبل حـقػة أهنا تؽؿؾ الشفادة: ٕنَّ اْلـُؿَؼرَّ بف

 واحد.

  ٓواحد: فؾؿ وقال ُزفر: ٓ تؽؿؾ شفادهتؿا: ٕنَّ كؾ إقرار مل يشفد بف إ

 تؽؿؾ الشفادة، فلشبف الشفادة طىل الػعؾ.

وأجاب الجؿفقر بلنَّ الشفادة طىل الػعؾ شفادة طىل فعؾقـ مختؾػقـ، فـظقره 

يف اْلقرار أن يشفد أحدمها أكف أقر طـدي أكف قتؾف يف يقم الخؿقس، وشفد أخر 

 أكف أقرَّ بؼتؾف يقم الجؿعة: فشفادهتؿا ٓ ُتؼبؾ.

: ٕن كؾ واحد مـفؿا يشفد طؾقف ًدـأحيرىة الؿسللة يف هذه  ًانصحْح

اره، ولق كان اْلقرار يف مجؾسقـ.باْلقرار: فقثبت إقر
(1)
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  (14/241.)الؿغـلاكظر:  (1)
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َِأتى َوَوَباُب اهدَِّع  اهَبيِّ

ـِ َطبَّاٍس  (7114) ـِ اْب  َلْق ُيْعَطك الـَّاُس بَِدْطَقاُهؿْ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ  َط

دََّطك َكاٌس دَِماَء ِرَجالٍ  َطك َطَؾْقفِ َوَأْمَقالِفَ  َٓ ـَ َطَؾك الُؿدَّ َـّ الَقِؿق
ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف. .«ْؿ َوَلؽِ

(1)
 

ِطل»َولِْؾبَقَْفِؼلِّ بِنِْسـَادٍ َصِحقٍح:  ـَُة َطَؾك الُؿدَّ ـْ َأْكَؽَر َوالَقِؿق الَبقِّ .«ـُ َطَؾك َم
(2)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلدي 

 ايب١ٓٝ ع٢ً املٖسٔعٞ، ٚايُٝري ع٢ً َٔ أْهط. ص:1ط َػأي١

 قال ابً رجب   يفجامع العؾقم والحؽؿ قال ابـ (: -231)ص

 .طؾقف كطأمجع أهؾ العؾؿ طىل أن البقـة طىل الؿدطل والقؿقـ طىل الؿدَّ  :الؿـذر

ٕهنا  ك:طيعـل أكف يستحؼ هبا ما ادَّ  «البقـة طؾك الؿدطل» :ومعـك ققلف :قال

ٕهنا  :يبرأ هبا :أي ،«طؾقف كطالؿدَّ  ؾكطالقؿقـ » :ومعـك ققلف ،واجبة يمخذ هبا

وقد اختؾػ الػؼفاء مـ أصحابـا  ،اكتفك .طىل كؾ حال واجبة طؾقف يمخذ هبا

دطل هق الذي الؿ :فؿـفؿ مـ قال ،طؾقف كوالشافعقة يف تػسقر الؿدطل والؿدط

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1711(، ومسؾؿ )4552أخرجف البخاري ) (1)

(، ويف إسـاده الحسـ بـ سفؾ، وهق الخقاط، كؿا يف مشايخ جعػر بـ 11/252أخرجف البقفؼل ) (2)

حضرمل، ففق مجفقل روى طـف مطقـ ال الثؼات، ولف ترمجة يف السقرمحؿد الػريابل مـ 

 الحال. 

وإسـادها صحقح، (، 11/252)ولؽـ لؾحديث صريؼ أخرى بؿعـاها طـد البقفؼل أيًضا 

 فالحديث صحقح.  «لؽـ البقـة طؾك الطالب، والقؿقـ طؾك الؿطؾقب»ولػظف: 
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. وسؽقتف مـفؿا كطؾقف مـ ٓ يخؾَّ  كوالؿدط ،وسؽقتف مـ الخصؿقـ ،يخىل 

 ،ا طىل خَلف إصؾ والظاهرا خػقًّ الؿدطل مـ يطؾب أمرً  :ومـفؿ مـ قال

 .طؾقف بخَلفف كوالؿدط

: هذا أسؾؿ، والثاين الػتحيف  التػسقر إول قال فقف ابـ حجر  :ُ قهت

 هأشفر.ا

  (746.)السقؾ الجراراه الشقكاين لْلكثر يف والؼقل الثاين طز

 :وقد اختؾػ الػؼفاء يف هذا الباب طىل ققلقـ:  ابً رجب ثه قال

وهق ققل أبل  ،اطؾقف أبدً  كوالقؿقـ طىل الؿدطَ  ،اأن البقـة طىل الؿدطل أبدً  :أسسُٖا

وصردوا ذلؽ يف كؾ  ،كالبخارى ،ووافؼف صائػة مـ الػؼفاء والؿحدثقـ ،حـقػة

 كَض ؼْ ورأوا أن ٓ يُ  .طؾقف كطَ ٓ يحؾػ إٓ الؿدَّ  :وقالقا ،ى حتك يف الؼسامةدطق

طك طؾقف.ٕن القؿقـ ٓ تؽقن إٓ طىل  :بشاهد وٓ يؿقـ  الؿدَّ

ار يسوى سعقد بـ طبقد حدثـا بشقر بـ ة الؼسامة بؿا رللواستدلقا يف مس قال:

قالقا: ما لـا  «ك مـ قتؾفتلتقين بالبقـة طؾ»، وفقف: ثؿةحإكصاري طـ سفؾ بـ أبل 

قالقا: ٓ كرضك بليؿان القفقد. أخرجاه يف  «فقحؾػقن»قال:  مـ بقـة.

الصحقحقـ. 

وقد ذكر إئؿة الحػاظ أن رواية يحقك بـ سعقد أصح مـ رواية سعقد  قال:

وهق أطؾؿ  ،وهق مـ أهؾ الؿديـة ،فنكف أجؾ وأحػظ وأطؾؿ :بـ طبقد الطائلا
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بـ  قحقلـوقد ذكر اْلمام أمحد مخالػة سعقد بـ طبقد ل ،بحديثفؿ مـ الؽقفققـ 

رواه طىل ما يؼقل  ،ذاك لقس بشلء :وقال ،فـػض يده ،سعقد يف هذا الحديث

ٓ  :وقال الـسائل .أذهب إىل حديث الؿديـل يحقك بـ سعقد :وقال .نقالؽقفق

 كتاب وقال مسؾؿ يف .اريسبـ طبقد طىل روايتف طـ بشقر بـ  ا تابع سعقدَ كعؾؿ أحدً 

التؿققز: ٕن مجقع إخبار فقفا سمال الـبل  :مل يحػظف سعقد بـ طبقد طىل وجفف

سللفؿ  ملسو هيلع هللا ىلصولقس يف شلء مـ أخبارهؿ أن الـبل  ،اإياهؿ قسامة مخسقـ يؿقـً  ملسو هيلع هللا ىلص

وقد  ،إخبار بخَلفف يؼضل طؾقف بالغؾط وتقاصمُ  ،وترك سعقد الؼسامة ،البقـة

 .خالػف يحقك بـ سعقد

فاستدل مـ أكؽر الحؽؿ بالشاهد والقؿقـ  ،لة الشاهد مع القؿقـوأما مسل قال:

وقد تؽؾؿ الؼاضل  ،«لقس لؽ إٓ ذلؽ» :ملسو هيلع هللا ىلصوققلف  ،«شاهداك أو يؿقـف» :بحديث

وخالػف  ،تػرد هبا مـصقر طـ أبل وائؾ :وقال ،إسؿاطقؾ الؿالؽل يف هذه الؾػظة

 ،تؼػ طىل الشاهديـ فؼط والبقـة ٓ «؟ألؽ بقـة أوٓ»إكف سللف  :وقالقا .سائر الرواة

يحتؿؾ أن يريد بشفادتف كؾ كقطقـ  :وقال غقره .بؾ تعؿ سائر ما يبقـ الحؼ

 ،فقدخؾ ذلؽ بشفادة الرجؾقـ ،يشفدان لؾؿدطل بصحة دطقاه يتبقـ هبؿا الحؼ

وقد أقام اهلل سبحاكف  ،وشفادة القاحد مع القؿقـ ،وشفادة الرجؾ مع الؿرأتقـ

 .يف الؾعانأيؿان الؿدطل مؼام الشفقد 

بؾ  ،مل يرد بف الـػل العام «لقس لؽ إٓ ذلؽ» :وققلف يف تؿام الحديث قال:

 ،وهق أن يؽقن الؼقل ققلف بغقر بقـة ،وهق الذي أراده الؿدطل ،الـػل الخاص
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ولؽـ القؿقـ » :وكذلؽ ققلف يف الحديث أخر ،ذلؽ طؾقف كوأب ،فؿـعف مـ ذلؽ 

وأول الحديث يدل  ،قـ الؿجردة طـ الشفادةإكؿا أريد هبا القؿ «طؾقف كطؾك الؿدط

دماء رجال  رجاٌل  كطٓدَّ  ؛عطل الـاس بدطقاهؿلق يُ » :و هق ققلف ،طىل ذلؽ

 إكؿا هل القؿقـ الؼاصعة «طؾقف كالقؿقـ طؾك الؿدط» :فدل طىل أن ققلف ،«وأمقاهلؿ

قع ففذا ك ،وأما القؿقـ الؿثبتة لؾحؼ مع وجقد الشفادة ،لؾؿـازطة مع طدم البقـة

 .وقد ثبت بسـة أخرى ،آخر

  والؼقل الثاين يف الؿسللة أكف يرجح جاكب أققى الؿتداطققـ، وتجعؾ القؿقـ

يف جاكبف، هذا مذهب مالؽ، وكذا ذكره الؼاضل أبق يعىل يف خَلفف أكف مذهب 

أمحد، وطىل هذا تتقجف الؿسائؾ التل تؼدم ذكرها مـ الحؽؿ بالؼسامة، 

ب الؿدطل يف الؼسامة لؿا ققي بالؾقث: جعؾت والشاهد، والقؿقـ: فننَّ جاك

القؿقـ يف جاكبف، وحؽؿ لف هبا، وكذلؽ الؿدطل إذا أقام شاهًدا: فنكف ققي جاكبف، 

 فقحؾػ معف، ويؼضك لف.

الحديث،  «...البقـة طؾك الؿدطل»وهمٓء لفؿ يف الجقاب طـ ققلف: 

 صريؼان:

 أنَّ هذا ُخصَّ مـ العؿقم بدلقؾ. األول:

الحديث، لقس بعام: ٕنَّ الؿراد:  «...البقـة طؾك الؿدطل»نَّ ققلف: أ والجاىي:

لق ُيعطك »طىل الؿدطل الؿعفقد. وهق مـ ٓ حجة لف سقى الدطقى كؿا يف ققلف: 

ي دطقاه: فؾقس داخًَل يف «الـاس بدطقاهؿ... ، فلما الؿدطل الذي معف حجة ُتَؼقِّ
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 الحديث. 

ـ صحة الدطقى مـ الؿدطل، وشفد وهق أنَّ البقـة كؾ ما بقَّ  وطزيل ثالجة:

 بصدقف، فالؾقث مع الؼسامة بقـة، والشاهد مع القؿقـ بقـة.اكتفك بتصرف يسقر.

 ٌٖ ٜػتشًـ يف ايٓهاح؟ ص:2ط َػأي١

  ٓ مذهب أمحد أكف ٓ ُيستحؾػ فقف، وٓ ُيؼضك فقف إٓ ببقـة: ٕنَّ هذا مؿا

يحتاط فقفا: فَل ُيباح بذلف، فؾؿ يستحؾػ فقف كالحد، يحؼؼ هذا أنَّ إبضاع مؿا 

ُتباح بالـؽقل، وٓ بف وبقؿقـ الؿدطل كالحدود: وذلؽ ٕنَّ الـؽقل لقس بحجة 

 ققية، وهق ققل مالؽ، وأبل حـقػة.

  وذهب مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ إىل شرطقة آستحَلف فقف: ٕنَّ ذلؽ مـ

الحؼقق أيًضا، وهق ققل الشافعل، وابـ الؿـذر، وأبل يقسػ، ومحؿد، فنذا 

لرجؾ أنَّ فَلكة امرأتف، وأكؽرت: فنهنا ُتستحَؾػ: فنن كؽؾت ُقضل ادطك ا

بالـؽاح طـد أبل يقسػ، ومحؿد، وطـد الشافعل ُترد القؿقـ طىل الرجؾ 

 فقحؾػ وُيؼضك بالزواج.

 قل، وإكؿا وقال بعض الحـابؾة بآستحَلف، ولؽـ طـدهؿ ٓ ُيؼضك بالـؽ

تحبس حتك تؼر أو تحؾػ.
(1)

 

يف الخَلف السابؼ الطَلق، والرجعة، والعتؼ، والـسب، مثؾ الـؽاح  تيبُٔ:

وآستقَلد، والقٓء، والرق، فؿـفؿ مـ طؾؾ فقفا كؾفا بلهنا ٓ تثبت إٓ بشاهديـ، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .الؿحىل (14/275-276( )14/236- )الؿغـلاكظر:  (1)
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ومـفؿ مـ طؾؾ فقفا بلهنا ٓ يدخؾفا البدل.

(1)
 

 ا٫غتش٬ف يف سكٛم اهلل. ص:3ط َػأي١

 حؼقق اهلل تعاىل كقطان:

 احلدّد. األّل:

، ثؿ  فَل تشرع فقفا يؿقـ، ٓ كعؾؿ يف هذا خَلًفا. قالف ابـ قدامة: ٕكف لق أقرَّ

رجع طـ إقراره: ُقبؾ مـف، وخظ طـف مـ غقر يؿقـ: فَْلَْن ٓ يستحؾػ مع طدم 

اْلقرار أوىل، وٕكف يستحب ستره، والتعريض لؾُؿِؼرِّ بف بالرجقع طـ إقراره: فَل 

 ُتشرع فقف يؿقـ بحال.

 احلقْق املالٔة. الثاىٕ:

 لساطل الزكاة طىل رب الؿال بلنَّ الحقل قد تؿ، وكؿؾ الـصاب.كدطقى ا

  فذهب مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ إىل طدم آستحَلف يف ذلؽ، وهذا ققل

صاوس، والثقري، والحسـ بـ صالح، وأمحد وأصحابف: ٕكف حؼ هلل تعاىل، 

 فلشبف الحد، وٕهنا طبادة فَل يستحؾػ طؾقفا كالصَلة.

 إىل أكف يستحؾػ إذا اتُِّفؿ يف ذلؽ، وهق ققل مالؽ،  وذهب مجاطٌة مـ الػؼفاء

والؾقث، والشافعل، وأبل يقسػ، ومحؿد بـ الحسـ: ٕهنا دطقى مسؿقطة: 

ا لؾػؼراء.  ، واهلل أطؾؿ.انصٌابهق  انقٌل ًىراوٕنَّ فقفا حؼًّ
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الؿغـل (14/236-.) 

  (2/239-241.)جامع العؾقم والحؽؿ (14/237 )ـلالؿغاكظر:  (2)
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 إشا اٖزَعت املطأ٠ ايٓهاح ع٢ً ايطدٌ؟ ص:4ط َػأي١ 

ا أما إذا ادطت الؿرأ مـ حؼقق الـؽاح كالصداق، ة ذلؽ، وذكرت معف حؼًّ

ا  ِطل حؼًّ والـػؼة وكحقها: ُسؿعت دطقاها بغقر خَلف، كؿا ذكر ابـ قدامة: ٕهنا تدَّ

 لفا تضقػف إىل سببف.

 وأما إن أفردت دطقى الـؽاح، فػقف وجفان لؾحـابؾة، والشافعقة.

 .مـفؿ مـ قال: ُتسؿع الدطقى: ٕهنا سبب لحؼقق لفا 

 طقى: ٕنَّ الـؽاح حؼ لؾزوج طؾقفا، فَل ُتسؿع ومـفؿ مـ قال: ٓ ُتسؿع الد

ا لغقرها.  يؽقن : ٕكف حؼ لؾزوجقـ، وٕكف قد ًانقٌل األًل أقسبدطقاها حؼًّ

لفا حؼقق بذلؽ، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

ػف ذكر مالؽ  تيبُٔ: طىل أهؾ الػضؾ،  أهنا ٓ ُتسؿع دطقى أهؾ السَّ

وخالػف الجؿفقر.
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (14/277-278.)الؿغـلاكظر:  (1)

  (33.)جامع العؾقم والحؽؿ (2668 )الػتحاكظر:  (2)



 426  ؾتض ايع٬ّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (7115) ـَ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ : َوَط ، َفَلْسَرُطقا، َطَرَض َطَؾك َقْقٍم القَِؿق

. ُفْؿ َيْحؾُِػ. َرَواُه الُبَخاِريُّ : َأيُّ ـِ َفَلَمَر َأْن ُيْسَفَؿ َبقْـَُفْؿ فِل القَِؿق
(1)

 

 ي املسائل واألحكام املستفادة من احلد

 معيى احلديح:

( هذا الحديث مـ كػس القجف، وفقف: 3/487) الؽبرىأخرج الـسائل يف 

طرض القؿقـ طىل الؿتخاِصَؿقـ، ومحؾف  )فلسرع الػريؼان( فػقف بقان أنَّ الـبل 

ـٍ بدون بقـة، ولقست  اح طىل أكف يف حال الدطقى طىل طق رَّ كثقر مـ الػؼفاء، والشُّ

خاصؿقـ.د واحد مـ الؿتالعقـ يف ي
(2)

 

ّٓا يٝػلت يف ٜلسٙ، ٚدلا٤     ص:1ط َػأي١ إشا اٖزع٢ نٌ ٚاسس َٔ املتداصُري عٝ

 نٌ ٚاسس بب١ٓٝ؟

  ذهب مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ إىل سؼقط البقـتقـ، وُيؼرع بقـفؿ يف القؿقـ، ثبت

،ذلؽ طـ ابـ الزبقر 
(3)

وهق ققل أمحد، وإسحاق، وأبل طبقد، ومالؽ يف  

 رواية، والؼقل الؼديؿ لؾشافعل.

( بنسـاد صحقح 11/259قا بؿرسؾ سعقد بـ الؿسقب طـد البقفؼل )واستدل

يف أمٍر، فجاء كؾ واحد مـفؿا بشفداء  ملسو هيلع هللا ىلصطـف قال: اختصؿ رجَلن إىل رسقل اهلل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2674أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

  (14/293.)الؿغـل (2674 )الػتحاكظر:  (2)

 ( بنسـاد صحقح.281-8/279(، وطبدالرزاق )6/397أخرجف ابـ أبل شقبة ) (3)



َٓأت ٚٝ َٚايَب  ٣َٛ  427  َباُب ايٖسِع

، فؼضك «الؾفؿ أكت تؼضل بقـفؿ»طدول طىل طدة واحدة، فلسفؿ بقـفؿا، وقال:  

 لؾذي خرج لف السفؿ. وذكر لف البقفؼل بعض الشقاهد.

 إىل أهنا ُتؼسؿ بقـفؿا كصػقـ وهذا ققل قتادة، وابـ شبرمة،  وذهب بعضفؿ

ومحاد، وأبل حـقػة، والشافعل يف الجديد، والُعْؽظ، وأمحد يف رواية: لحديث 

الذي يف الؽتاب، وسقليت الؽَلم طؾقف، وقد اختؾػت ألػاضف،  أبل مقسك 

فؿا فبعث كؾ واحد مـ»، ويف أخرى: «لقس لقاحد مـفؿا بقـة»فػل بعضفا: 

 ، ولقس يف الحديث أنَّ البعقر مل يؽـ يف أيديفؿا.«بشاهديـ

  ،م إحدى البقـتقـ بالؼرطة، وهق ققل أمحد يف رواية وهـاك ققل ثالث: ُتَؼدَّ

 وققل ثالث لؾشافعل، وضاهر مرسؾ سعقد يدل طؾقف.

  ولؾشافعل ققل رابع، وهق التققػ، وهق ققل أبل ثقر، فقتققػ الحاكؿ

 ى.حتك تظفر أمقٌر أخر

، ويؾقف يف الؼقة الؼقل الثالث، واهلل أطؾؿ.انقٌل األًلهق  ًانصحْح
(1) 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (11/259-261.)البقفؼل (14/294 )الؿغـلاكظر:  (1)



 428  ؾتض ايع٬ّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
ـْ َأبِل ُأَماَمَة الَحاِرثِلِّ  (7116)   َوَط

ِ
ـِ اْقَتَطَع َحؼَّ » :َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهلل َم

َم َطَؾْقِف الَجـَّةَ بَِقِؿقـِِف َفَؼْد َأْوَج  اْمرٍِئ ُمْسؾِؿٍ  ، َفَؼاَل َلُف َرُجٌؾ: َوإِْن «َب اللُ َلُف الـَّاَر، َوَحرَّ

؟ َقاَل: 
ِ
ـْ َأَراكٍ »َكاَن َشقْئًا َيِسقًرا َيا َرُسقَل اهلل . َرَواُه ُمْسؾٌِؿ.«َوإِْن َقِضقًبا ِم

(1)
 

ـِ َققٍْس  (7171) ـِ إَْشَعِث ْب   َوَط
ِ
ـْ َحؾَ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهلل َػ َطَؾك َم

ـٍ َيْؼَتطُِع بَِفا . «َماَل اْمرٍِئ ُمْسؾٍِؿ ُهَق فِقَفا َفاِجٌر َلِؼَل اللَ َوُهَق َطَؾْقِف َغْضَبانُ  َيِؿق

َطَؾقِْف. ُمتََّػٌؼ 
(2)

 

 نياحلكم املستفاد من احلديث

لؿسؾؿقـ، وفقف طظؿ جرم مـ حؾػ طىل يف هذيـ الحديثقـ تعظقؿ حؼقق ا

ض  حؼ مسؾؿ لقلخذه ضؾًؿا، ففق كبقرة مـ كبائر الذكقب يقجب الـار، وُيعرِّ

 اْلكسان لغضب اهلل سبحاكف وتعاىل.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 137أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)

 (. 138(، ومسؾؿ )2357أخرجف البخاري ) (2)



َٓأت ٚٝ َٚايَب  ٣َٛ  429  َباُب ايٖسِع

 
ـْ َأبِل ُمقَسك  (7177) ـِ اْختََصَؿاَوَط  إَِلك  : َأنَّ َرُجَؾقْ

ِ
ٍة،  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقُل اهلل فِل َدابَّ

 
ِ
ٌَة، َفَؼَضك بَِفا َرُسقُل اهلل . َرَواُه َأْحَؿُد  ملسو هيلع هللا ىلصَوَلقَْس لَِقاِحٍد مِـُْفْؿ َبقِـّ ـِ َبقْـَُفَؿا كِْصَػقْ

، َوَهَذا َلْػُظُف، َوَقاَل: إْسـَاُدُه َجقٌِّد. َوَأُبقَداُود َوالـََّسائِلُّ
(1)

 

 دي املسائل واألحكام املستفادة من احل

 تؼدمت مسللة تتعؾؼ هبذا الحديث، وستليت مسائؾ أخرى بعد حديثقـ.

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، والـسائل 3613(، وأبقداود )4/412. أخرجف أمحد )سسٜح َعٌ، ٚايصٛاب إضغاي٘ (1)

 دة طـ أبقف طـ أبل مقسك بف. (، مـ صريؼ قتادة طـ سعقد بـ أبل بر8/248)

تحؼقؼ ( و 1291لؾدارقطـل ) العؾؾوقد اختؾػ يف إسـاده طىل قتادة اختَلًفا كثقًرا كؿا يف 

( ورجح الدارقطـل أكف طـ أبل بردة مرسًَل، ورجح هق والبخاري أن 32/379-382) الؿسـد

 بـ صرفة مرسًَل. أبا بردة أخذه مـ سؿاك بـ حرب، وسؿاك بـ حرب إكؿا رواه طـ تؿقؿ 

يرجع هذا الحديث إىل حديث سؿاك (: 1/565)لؾترمذي  العؾؾ الؽبقرقال البخاري كؿا يف 

ابـ حرب طـ تؿقؿ بـ صرفة. قال: روى محاد بـ سؾؿة قال: قال سؿاك بـ حرب أكا حدثت أبا 

 هبردة هبذا الحديث. ا



 431  ؾتض ايع٬ّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
ـْ َجابٍِر  (7175)   َوَط

ِ
ـَْبِري َهَذا»َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهلل ـْ َحَؾَػ َطَؾك ِم ـٍ  َم ِبَقِؿق

ـَ الـَّارِ  َأ َمْؼَعَدُه ِم ـُ ِحبَّاَن.. َروَ «آثَِؿٍة َتَبقَّ َحُف اْب اُه َأْحَؿُد َوَأُبقَداُود َوالـََّسائِلُّ َوَصحَّ
(1)

 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (7171)   َوَط
ِ
ُؿُفؿُ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل َٓ ُيَؽؾِّ الُل  َثََلَثٌة 

َٓ َيْقَم الِؼَقاَمةِ  قِفْؿ، َوَلُفْؿ َطَذاٌب َألِقٌؿ: َرُجٌؾ َطَؾك َفْضِؾ َماٍء ، َو َٓ ُيَزكِّ ُظُر إَلْقِفْؿ، َو ـْ  َي

بِقِؾ، َوَرُجٌؾ بَاَيَع َرُجًَل بِِسْؾَعٍة بَْعَد الَعْصرِ َفَحَؾَػ َلُف بِاللِ:  ـِ السَّ ـَ ابْ ـَُعُف ِم بِالَػََلةِ َيْؿ

َقفُ  ََخَذَها بَِؽَذا َوَكَذا، َفَصدَّ َٕ َّٓ َٓ ُيَبايُِعُف إ ، َوُهَق َطَؾك َغْقرِ َذلَِؽ، َوَرُجٌؾ بَاَيَع إَماًما 

ـَْفا َوفَ  ْكَقا، َفنِْن َأْطَطاُه ِم ـَْفا َلْؿ َيِػ لِؾدُّ .. ُمتََّػٌؼ َطَؾقْفِ «ك، َوإِْن َلْؿ ُيْعطِِف ِم
(2)

 

 نياملسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 تػًٝغ ايُٝري. ص:1ط َػأي١

دمقـ أنَّ القؿقـ يعظؿ إثؿفا بعظؿ مؽاهنا وزماهنا، فػل يف الحديثقـ الؿتؼ

، وكقهنا بعد العصر يف حديث جابر تغؾقظ إثؿ القؿقـ الؽاذبة طـد مـبر الـبل 

: ولذلؽ استحب بعض أهؾ العؾؿ تغؾقظ القؿقـ بذلؽ، حديث أبل هريرة 

طدم ًانصحْح قالقا: وإذا كان بؿؽة فتغؾظ بحؾػف بقـ الركـ والؿؼام، 

ستحباب، ولؽـ لؾؼاضل أن يغؾظفا طىل مـ رأى مـف التفاون وآستسفال، أو آ

 كان إمر الؿدطك أمًرا طظقًؿا.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وابـ 6118) الؽبرىيف (، والـسائل 3246(، وأبقداود )3/344. أخرجف أمحد )صشٝض (1)

هاشؿ بـ هاشؿ، طـ طبد اهلل بـ كسطاس، طـ ( مـ صرق طـ 4368(، وابـ حبان )2325ماجف )

 بف، وإسـاده صحقح، رجالف ثؼات، وهاشؿ بـ هاشؿ هق ابـ طتبة بـ أبل وقاص، جابر بـ طبد اهلل

 وطبد اهلل بـ كسطاس، هق الؿدين، مقىل كثقر الؽـدي. 

 (. 118(، ومسؾؿ )7212ي )أخرجف البخار (2)



َٓأت ٚٝ َٚايَب  ٣َٛ  431  َباُب ايٖسِع

 
ـْ َجابٍِر  (7171) ـِ اْختََصَؿا فِل َكاَقةٍ  َوَط ، َفَؼاَل ُكؾُّ َواِحٍد مِـُْفَؿا: َأنَّ َرُجَؾقْ

 َجْت طِ تِ كُ 
ِ
ـْ ِهَل فِل َيِدِه. ملسو هيلع هللا ىلصـِْدي، َوَأَقاَما َبقِّـًَة، َفَؼَضك بَِفا َرُسقُل اهلل لَِؿ

(1)
 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلدي 

ّٓا يف ٜس غريٙ، ؾأْهط اٯخط، ٚيهٌ ٚاسس َُٓٗا ب١ٓٝ؟ ص:1ط َػأي١  َٔ اٖزع٢ عٝ

  ـة ٕنَّ بق -ويسؿقهنا بقـة الخارج-مـ أهؾ العؾؿ مـ قال: تؼدم بقـة الؿدطل

البقـة طؾك الؿدطل، والقؿقـ طؾك »الخارج فقفا زيادة طؾؿ: وٕنَّ يف الحديث: 

َطك طؾقف «مـ أكؽر قد تؽقن مستـدة إىل  -ويسؿقهنا بقـة الداخؾ-: وٕنَّ بقـة الؿدَّ

 رؤية القد طؾقفا، والتصرف هبا. وهذا الؼقل قال بف أمحد، وإسحاق.

 َطك طؾقف ُتؼبؾ وتؼدم إن شفدت البقـة  وطـ أمحد رواية أخرى أنَّ بقـة الؿدَّ

بسبب الؿؾؽ، كلن يؼقل الشاهدان: كتجت يف مؾؽف. أو اشتراها، أو كسجفا. أو 

ما أشبف ذلؽ، وقال بذلؽ أبق حـقػة، وأبق ثقر يف الـتاج، والـساج الذي ٓ يتؽرر 

 كسجف.

  ََّطك طؾقف تؼدم مطؾًؼا: ٕن  وذهب مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ إىل أنَّ بقـة الؿدَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، مـ صريؼ زيد بـ كعقؿ، طـ محؿد بـ الحسـ، كا أبق 4/219. أخرجف الدارقطـل )ضعٝـ د٘سا (1)

وإسـاده ضعقػ: زيد بـ كعقؿ مجفقل ٓ حـقػة طـ هقثؿ الصقريف، طـ الشعبل، طـ جابر بف. 

، وقد تصحػ يف انالؿقزيعرف إٓ يف هذا الحديث، وذكره الذهبل مؿا أكؽر طؾقف كؿا يف 

ب، وفقف أبقحـقػة  الؿطبقع إىل )يزيد( ويف إسـاده أيًضا محؿد بـ الحسـ الشقباين ضعقػ، وقد ُكذِّ

 وهق ضعقػ أو أشد. 

فقفا إبراهقؿ بـ أبل يحقك وإسحاق بـ أبل (، 2/181)ولؾحديث صريؼ أخرى طـد الشافعل 

 فروة متروكان. 



 432  ؾتض ايع٬ّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

البقـتقـ تتؽافل، ويبؼك مع هذا أهنا تحت يده، أو ٕنَّ كقهنا تحت يده يؼقي بقـتف.  

واستدلقا بحديث الباب، وهذا الؼقل قال بف ُشريح، والشعبل، والـخعل، 

والحؽؿ، والشافعل، ومالؽ، وأهؾ الؿديـة، وأهؾ الشام، وُكؼؾ رواية طـ 

، واْلمام ابـ باز، واْلمام ابـ أمحد، وهذا الؼقل رجحف اْلمام اْلمام الشقكاين

 طثقؿقـ وغقرهؿ.

: إٓ أن تؽقن بقـة الخارج فقفا زيادة طؾؿ لقست مع بقـة انصٌابوهذا هق 

 الداخؾ، فتؼدم كؿا أشار إىل ذلؽ الشقكاين.

نَّ فقفا وطؾقف فإصؾ تؼديؿ بقـة الداخؾ: مامل يظفر ققة بقـة الخارج طؾقفا، وأ

زيادة طؾؿ، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 ٚإشا قسَٓا ب١ٓٝ املٖسَع٢ عًٝ٘، ؾٌٗ حيًـ؟ ص:2ط َػأي١

 .مذهب أمحد، والشافعل يف ققل أكف ٓ يحؾػ: ٕهنا قد رجحت بقـتف 

  ولؾشافعل ققل آخر أكف يستحؾػ: ٕنَّ البقـتقـ تؽافلتا، فقبؼك كالدطقى

، واهلل أطؾؿ.ًىرا انقٌل أقسبػ، الؿجردة، فقحؾ
(2)

 

 إشا ناْت ايب١ٓٝ َع املسعٞ ؾكط؟ ص:3ط َػأي١

  طـد طامة أهؾ العؾؿ بغقر يؿقـ.يستحؼ 

 .وطـ شريح أكف يحؾػ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.752)ص السقؾ (6/595 )لؿؿتعالشرح ا (14/279- )الؿغـلاكظر:  (1)

  (14/281.)الؿغـلاكظر:  (2)



َٓأت ٚٝ َٚايَب  ٣َٛ  433  َباُب ايٖسِع

   َطك طؾقف ضعقًػا ٓ يؿؽـف آكتصار يف وطـ الشافعل أكف يحؾػ إذا كان الؿدَّ

 يـػل الحؼقق، وقال ابـ قدامة: وهذا حسـ: فنن ققام البقـة بثبقت حؼف ٓ

احتؿال الؼضاء، واْلبراء.
(1)

 

 ٚإشا ناْت ايب١ٓٝ َع املٓهط ؾكط؟ ص:4ط َػأي١

  يف مذهب الحـابؾة أهنا تغـقف طـ القؿقـ.إشفر 

  ،وطـ بعض الحـابؾة أكف يحؾػ، وإمر سفؾ: فنْن حؾََّػف الؼاضل فَل بلس

قط، وأوكد، وإٓ فؾقس ذلؽ بَلزم.ففق أح
(2)

 

 إشا تٓاظع ضد٬ٕ يف عري يف أٜسُٜٗا؟ ص:5ط َػأي١

أما إذا مل يؽـ لفؿا بقـة، فقحؾػ كؾ واحد مـفؿا، وتجعؾ بقـفؿا كصػقـ، قال 

 ـ قدامة: ٓ كعؾؿ يف هذا خَلًفا.اب

وإن كؽؾ أحدمها طـ القؿقـ: ُقضل هبا لمخر، وإن كؽَل مجقًعا طـ القؿقـ: 

 ُقسؿت بقـفؿا كصػقـ، وإن كان لؽؾ واحد بقـة فػقف خَلف:

  ،مـفؿ مـ قال: ُتؼسؿ بقـفؿا كصػقـ. وهق ققل أمحد، والشافعل، وأبل ثقر

 م، وقد تؼدم الؽَلم طؾقف.وأصحاب الرأي: لحديث أبل مقسك الؿتؼد

  .واهلل أطؾؿ.ًاألًل أقسبوذهب أمحد يف رواية إىل أكف ُيؼرع بقـفؿا ،
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الؿغـل (14/281.) 

  (14/282.)الؿغـلاكظر:  (2)

  (14/285-286.)الؿغـلاكظر:  (3)



 434  ؾتض ايع٬ّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
 ٌٖٚ حيًـ نٌ ٚاسس َُٓٗا ع٢ً ايٓصـ احملهّٛ ي٘ ب٘؟ ص:6ط َػأي١

  َّمـ أهؾ العؾؿ مـ قال: يحؾػ. وهق ققُل بعض الشافعقة، والحـابؾة: ٕن

 الؿـؽر.البقـتقـ قد تعارضتا، فتسؼطان، ويبؼك القؿقـ طىل 

  ومـفؿ مـ قال: ٓ يحؾػان. وهق مذهب مالؽ، وأبل حـقػة، وأحد ققيل

الشافعل، ورواية طـ أمحد: ٕكف قد قضك لؽؾ واحد ببقـتف، وكؾ بقـة راجحة يف 

 كصػ العقـ.

َطك طؾقف»، ويشؿؾف الحديث: ًانقٌل األًل أقسب ، «ولؽـ القؿقـ طؾك الؿدَّ

واهلل أطؾؿ.
(1)

 

  بهجط٠ ايعسز، أٚ اؾتٗاض ايعساي١؟ٌٖ تطدض إسس٣ ايبٝٓتري ص:7ط َػأي١

  ،مـ أهؾ العؾؿ مـ قال: ٓ يرجح بذلؽ. وهق ققل أمحد، وأبل حـقػة

 والشافعل: ٕنَّ كَلًّ مـفؿا تعتبر بقـة شرطقة يؼضك هبا.

 .ومـفؿ مـ قال: يرجح بذلؽ. وهق ققل مالؽ، ووجٌف لؾحـابؾة 

د الشفقد، وهق ققل وُكؼؾ طـ إوزاطل أنَّ العقـ ُتؼسؿ بالـَِّسب طىل طد

، واهلل أطؾؿ.ًانقٌل األًل أقسب ضعقػ،
(2)

 

 كذلؽ الشاهدان ٓ يرجحان طىل الشاهد والؿرأتقـ. تيبُٔ:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (14/286.)الؿغـلاكظر:  (1)

  (14/287.)الؿغـلواكظر:  (2)



٣َٛ َٓأت َباُب ايٖسِع ٚٝ  435  َٚايَب

حان طىل الشاهد والقؿقـ؟ فقف وجفان لؾحـابؾة والشافعقة، وصحح   وهؾ ُيرجَّ

ابـ قدامة الترجقح.
(1)

 

إشا نلللإ اشبصلللُإ يف أٜلللسُٜٗا زاض، ؾلللازَٓع٢ أسلللسُٖا ْصلللؿٗا،   ص:8ط َػأي١

 ٫ ب١ٓٝ ٭سسُٖا؟ٚ اٯخط نًٗاٚازََٓع٢ 

.: قال ابً قدامة ـِ ِطل الـِّْصِػ  ،َكصَّ َطَؾقِْف َأْحَؿدُ  َفِفَل َبقْـَُفَؿا كِْصَػقْ َوَطَؾك ُمدَّ

َنَّ الـِّْصَػ الْ 
ِ
َخِر: ٕ ْٔ ـَ َطَؾك ا َٓ َيِؿق ـُ لَِصاِحبِِف، َو َٓ ُمـَاِزَع َلُف ـاْلقَِؿق َؿْحُؽقَم َلُف بِِف 

َٓ َكْعَؾؿ فِل َهَذا ِخََلًفا .فِقفِ  ِطل اْلُؽؾِّ َثََلَثَة : َو ـِ ُشبُْرَمَة َأنَّ لُِؿدَّ ـْ اْب َّٓ َأكَُّف ُحؽَِل َط إ

َخَر ُيْؼَسُؿ َبقْـَُفَؿا َطَؾك َحَسِب  :َأْرَباِطَفا ْٔ َٓ ُمـَاِزَع فِقِف، َوالـِّْصَػ ا َنَّ الـِّْصَػ َلُف 
ِ
ٕ

 َدْطَقاُهَؿا فِقِف.

ِطقف، َفَؽاَن اْلَؼْقُل َقْقَلُف فِقِف َمَع َولَ  قال: ِطل الـِّْصِػ َطَؾك َما َيدَّ َيِؿقـِِف ـَا أَنَّ َيَد ُمدَّ

َطاَوى ه.اَكَسائِِر الدَّ
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الؿغـل (14/288.) 

  (14/288-289.)الؿغـلاكظر:  (2)



 436  ؾتض ايع٬ّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
ـِ ُطَؿَر  (7172) ـِ اْب ـَ  ملسو هيلع هللا ىلص: َأنَّ الـَّبِلَّ َوَط . َرَواُهَؿا َطَؾك َصالِِب ا َردَّ القَِؿق لَحؼِّ

، َوفِل إْسـَادِِهَؿا َضْعٌػ. اَرُقْطـِلُّ الدَّ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلدي 

إشا ْهللٌ املٓٔهللط عللٔ ايللُٝري، ؾٗللٌ ذبللٍٛ ايللُٝري عًلل٢ املللسعٞ، أّ     ص:1ط َػأي١

 ٜػتشل بػري ميري؟

  هذا الحديث مؿا استدل بف مـ قال بلنَّ القؿقـ ترد طىل الؿدطل، فقحؾػ

 قالقا: ٓ يستحؼ بؿجرد الـؽقل. وهق مذهب مالؽ والشافعل وأمحدويستحؼ. و

وقد استدل همٓء أيًضا بلنَّ الـؽقل ٓ يصؾح أن يؽقن بقـة: لقجقد  يف رواية.

آحتؿآت يف كؽقلف وبلنَّ الؿدطل لق كان معف شاهٌد احتاج معف إىل القؿقـ 

 .ْلسَلم، وابـ الؼقؿوالشاهد أققى مـ مجرد الـؽقل، وهذا الؼقل اختاره شقخ ا

  وذهب أمحد يف رواية، وأبق حـقػة إىل أنَّ الؿدطل يستحؼ العقـ بؿجرد

 الـؽقل: لضعػ حديث ابـ طؿر: وٕكَّف بـؽقلف يدل طىل أنَّ الحؼ لمخر.

َطك طؾقف»واستدل أمحد، وأصحابف بحديث:  ح «ولؽـ القؿقـ طؾك الؿدَّ ، ورجَّ

 ػ، أو يؼر، وهق ضاهر اختقار الصـعاين.أنَّ الـاكؾ يعزر حتك يحؾ الشقكاين 
، واهلل أطؾؿ.انقٌل األًلهق  ًانصحْح

(2)
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، والبقفؼل 4/111(، وأخرجف أيًضا الحاكؿ )4/213. أخرجف الدارقطـل )ضعٝـ (1)

ويف إسـاده محؿد بـ مسروق ٓ يعرف، وقد  (933( )934 ،)فقائده(، وتؿام يف 11/184)

صححف الحاكؿ، فتعؼبف الذهبل وقال: ٓ أطرف محؿًدا وأخشك أن يؽقن باصًَل. وقد ضعػف 

  (2642 .)ْلرواءايف  إلبايناْلمام 

 (7/233 )تقضقح إحؽام (2/234 )جامع العؾقم والحؽؿ (14/132 )الؿغـلاكظر:  (2)

السقؾ (.756)ص 



َٓأت ٚٝ َٚايَب  ٣َٛ  437  َباُب ايٖسِع

 

ـْ َطائَِشَة  (7173) َذاَت َيْقٍم َمْسُروًرا َتبُْرُق  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَلْت: َدَخَؾ َطَؾلَّ الـَّبِلُّ  َوَط

؟»َأَساِريُر َوْجِفِف َفَؼاَل:  ٍز الُؿْدلِِجلِّ ـِ َحاِرَثَة،  َأَلْؿ َتَرْي إَلك ُُمَزِّ َكَظَر آكًِػا إَلك َزْيِد بْ

ـْ بَْعضٍ  ـِ َزْيٍد، َفَؼاَل: َهِذهِ إَْقَداُم بَْعُضَفا ِم . ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.«َوُأَساَمَة بْ
(1)

 

 احلكم املستفاد من احلدي 

أققى مـف، مـ الػراش،  فقف أنَّ شفادة الؼائػ ُيعؿؾ هبا طـد تعذر ما هق

والبقـة، وقد تؼدم الؽَلم طىل ذلؽ يف ]كتاب الطَلق[، وذكركا الؿسائؾ الؿتعؾؼة 

 يف ذلؽ هـالؽ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 6771(، ومسؾؿ )6771أخرجف البخاري ) (1)



 438  ؾتض ايع٬ّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 

 ِكَتاُب اْلِعِتِق

 الخؾقص، وآستؼَلل. الِعتق يف اللغة:

هق إزالة مؾؽ طـ أدمل ٓ إىل مالؽ: تؼرًبا هلل تعاىل. ّيف الػسع:
(1)

 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرةَ  (7174)    َط
ِ
ََم ا»: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ْمرٍِئ ُمْسؾٍِؿ َأْطَتَؼ َأيُّ

ـَ الـَّارِ  ُمْسؾًَِم  ًأ(اْمَر  ـُْف ِم ـُْف ُطْضًقا ِم ـَْؼَذ اللُ بُِؽؾِّ ُطْضٍق ِم . ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.«اْسَت
(2)

 

ـْ َأبِل ُأَماَمَة  ،ْرمِِذيِّ َولِؾتِّ  (7175) َحُف، َط ََم اْمرٍِئ ُمْسؾٍِؿ َأْطَتَؼ »: َوَصحَّ َوَأيُّ

ـِ  ـَ الـَّارِ  اْمَرَأَتْق ـِ َكاَكَتا فَِؽاَكُف ِم .«ُمْسؾَِؿَتْق
(3)

 

ـْ َحِديِث َكْعِب  (7176)
َبِل َداُود مِ

ِ
َة  َوٕ ـِ ُمرَّ ََم اْمَرَأةٍ َأْطَتَؼِت »: ْب اْمَرَأًة  َوَأيُّ

ـَ الـَّارِ  ُمْسؾَِؿةً  .«َكاَكْت فَِؽاَكَفا ِم
(4)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/321.)حاشقة البقان (14/344 )الؿغـلاكظر:  (1)

 (. 24( )1519(، ومسؾؿ )2517أخرجف البخاري ) (2)

(، مـ صريؼ طؿران بـ طققـة، طـ حصقـ بـ طبدالرمحـ، طـ 1547. أخرجف الترمذي )ضعٝـ (3)

سامل بـ أبل الجعد، طـ أبل أمامة بف. وفقف الزيادة التل يف حديث كعب بـ مرة أيت. وإسـاده 

ضعقػ: لضعػ طؿران، وسامل مل يسؿع مـ أبل أمامة، قالف البخاري، ويخشك أن يؽقن طؿران قد 

الحديث، فنن الثؼات يرووكف طـ سامل بـ أبل الجعد ويجعؾقكف مـ مسـد كعب بـ مرة، وهؿ يف 

  (29/611 .)تحؼقؼ الؿسـدرواه كذلؽ طـ سامل مـصقر وزائدة وطؿرو بـ مرة. اكظر: 

 الؽبرى(، والـسائل يف 4/235(، وأخرجف أيًضا أمحد )3967. أخرجف أبقداود )ضعٝـ (4)

دة التل تؼدمت يف حديث أبل أمامة. واختؾػ الثؼات يف رواية (، وفقف الزيا3/169-171)

  =الحديث طـ سامل بـ أبل الجعد، فؿـفؿ مـ يؼقل: طـ سامل، طـ شرحبقؾ بـ السؿط، طـ كعب 



 439  ٔنَتاُب اٞئعِتِل

 
ـْ َأبِل َذرٍّ  (7151) اَل: : أَيُّ الَعَؿِؾ َأْفَضُؾ؟ قَ ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلَّ  ُت لْ لَ َقاَل: َس  َوَط

َقاِب أَْفَضُؾ؟ َقاَل: «، َوِجَفاٌد فِل َسبِقؾِفِ إيََمٌن بِاللِ » ـًا »، ُقْؾت: َفَليُّ الرِّ َأْغََلَها َثَؿ

َد َأْهؾَِفا ـْ . ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.«َوَأْكَػُسَفا ِط
(1)

 

 حادي  املسائل واألحكام املستفادة من األ

 ل امللحقةمع ذكر بعض املسائ

 ؾط١ًٝ ايعتل. ص:1ط َػأي١

دلَّت إحاديث الؿتؼدمة طىل أنَّ العتؼ مـ أفضؾ الُؼَرب إىل اهلل تعاىل، 

 والؿستحب طـد أهؾ العؾؿ طتؼ مـ لف ديـ وكسب يـتػع بالعتؼ.

فلما مـ يتضرر بالعتؼ، كؿـ ٓ كسب لف: تسؼط كػؼتف طـ سقده بعتؼف، فقصقر 

 فَل ُيستحبُّ طتؼف.كَلًّ طىل الـاس، ويحتاج إىل الؿسللة: 

وإن كان مؿـ يخاف طؾقف الؿضل إىل دار الحرب، والرجقع طـ ديـ 

اْلسَلم، أو يخاف طؾقف الػساد، كعبٍد يخاف أكف إذا ُأطتؼ واحتاج: سرق، وفسؼ، 

وقطع الطريؼ، أو جارية يخاف مـفا الزكك والػساد: كره إطتاقف، وإن غؾب طىل 

: الظـ إفضاؤه إىل هذا: كان محرًما: ٕ نَّ التقسؾ إىل الحرام حرام، وإن أطتؼف صحَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابـ مرة. ومـفؿ مـ يؼقل: طـ سامل، طـ كعب. ومـفؿ مـ يؼقل: طـ سامل، حدثت طـ كعب.  =

 العؾؾد صحح الدارقطـل هذه الرواية يف ومـفؿ مـ يؼقل: طـ سامل، طـ رجؾ، طـ كعب، وق

(، والروايات إخرى مـؼطعة، فنن سامل بـ أبل الجعد مل 29/611) تحؼقؼ الؿسـدكؿا يف 

 يسؿع مـ كعب بـ مرة، وٓ مـ شرحبقؾ بـ السؿط، واهلل أطؾؿ. 

 (. 84(، ومسؾؿ )2518أخرجف البخاري ) (1)
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أهؾف يف محؾف، فصح كنطتاق غقره. ٕكف إطتاق صدر مـ

(1)
 

 ٌٖ تهؿٞ اي١ٝٓ يف ايعتل، أّ ٫بٖس َٔ ايكٍٛ؟ ص:2ط َػأي١

ذكر أهؾ العؾؿ أنَّ العتؼ ٓ يؽػل فقف مجرد الـقة حتك يتؾػظ بف: ٕكف إزالة 

قـة، بؾ يؼع بؿا يدل طؾقف مـ مؾؽ، فلشبف الققػ والطَلق، ولقس لف ألػاظ مع

 إلػاظ الصريحة، والؽـايات مع الـقة، واهلل أطؾؿ.

 لػظ )الحرية( و)العتؼ( وما تصرف مـفؿا. ّالصسٓح:

)خؾقتؽ، وسقبتؽ، وحبؾؽ طىل غاربؽ، وٓ سؾطان يل  ّمً الليآات:

طؾقؽ، ٓ سبقؾ يل طؾقؽ، وأكت هلل، وأكت صالؼ...( وما أشبف ذلؽ.
(2)

 

 يعتل َٔ ايهاؾط؟ٌٖ ٜصض ا ص:3ط َػأي١

ـْ  (14/348 :)الؿغـليف   قال أبو حمند بً قدامة
َوَيِصحُّ اْلِعتُْؼ مِ

ُفُف فِل الْ  ـْ َيُجقُز َتَصرُّ ِشقُد، َسَقاٌء َكاَن ُمْسؾًِؿا،  ،اْلَعاقُِؾ  ،َؿاِل، َوُهَق اْلبَالِغُ ـُكؾِّ َم الرَّ

قًّا، َأْو َحْربِقًّا َٓ َكْعَؾُؿ فِل َهذَ ، َأْو ذِمِّ ـْ َواَفَؼُف، فِل أَنَّ َو ـْ َأبِل َحـِقَػَة َوَم َّٓ َط ا ِخََلًفا إ

َٓ مِْؾَؽ َلفُ  َكَُّف 
ِ
ٕ : َٓ َيِصحُّ اِء ػَ التََّؿاِم، بَِدلِقِؾ إَباَحِة َأْخِذهِ مِـُْف، َواْكتِ  َطَؾك ِطتَْؼ اْلَحْربِلِّ 

 ِطْصَؿتِِف فِل َكْػِسِف َوَمالِِف.

لِّ  َوَلـَا َأكَُّف َيِصحُّ  قال: مِّ َكَُّف َمالٌِؽ : َصََلُقُف، َفَصحَّ إْطتَاُقُف، َكالذِّ
ِ
َبالٌِغ، َطاقٌِؾ ،  ،َوٕ

لِّ  مِّ َٓ مِْؾَؽ َلفُ ، َرِشقٌد، َفَصحَّ إْطتَاُقُف َكالذِّ : َفنِكَُّفْؿ َقْد َقاُلقا: إكَُّفْؿ  .َوَقْقُلُفْؿ:  َٓ َيِصحُّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (14/344-345.)الؿغـلاكظر:  (1)

  (8/322.)البقان (14/345-347 )الؿغـلظر: اك (2)
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ـَ بِاْلَؼفْ ـَيْؿؾُِؽقَن َأْمَقاَل الْ    ه.اُفْؿ فِل َغقِْر َذلَِؽ َأْوَلكِر، َفَْلَْن َيثْبَُت اْلِؿْؾُؽ لَ ُؿْسؾِِؿق

ُٜؿرتط إٔ ٜهٕٛ ايعتل َٔ املايو؟ ص:4ط َػأي١  ٌٖ 

  ،مجفقر العؾؿاء طىل أكف ٓ يصح العتؼ مـ غقر الؿالؽ، ولق كان أًبا، أو وصقًّا

 وهق ققل أمحد، والشافعل، وابـ الؿـذر.

 أكت ومالؽ »ر: لحديث: وذهب مالؽ إىل جقاز أن يعتؼ طبد ولده الصغق

 .«ٕبقؽ

وُأجقب طـف بلكف مل يرد حؼقؼة الؿؾؽ، وإكؿا أراد بف الؿبالغة يف وجقب حؼف 

طالبة لف بؿا أخذ، وما أشبف ذلؽ.طىل ولده، وإمؽان إخذ مـ مالف، وامتـاع الؿ
(1)

 

ُٜؿرتط إٔ ٜهٕٛ ايعتل َٔ دا٥ع ايتصطف؟ ص:5ط َػأي١  ٌٖ 

ـْ َغقِْر َجائِِز  (14/349 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة
َٓ َيِصحُّ مِ َو

، َوالْ  بِلِّ ِف، َفََل َيِصحُّ ِطتُْؼ الصَّ ـُ الْ  َؿْجـُقِن.ـالتََّصرُّ ِة ـَقاَل اْب ُؿـِْذِر: َهَذا َقْقُل َطامَّ

ـْ َحِػْظـَا َطـُْف َذلَِؽ  ، َوَمالٌِؽ،  :َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ، َومِؿَّ ْهِريُّ ، َوالزُّ ْعبِلُّ ، َوالشَّ ـُ اْلَحَس

ْأِي: َوَذلَِؽ لَِؼْقِل الـَّبِلِّ َوا ، َوَأْصَحاُب الرَّ افِِعلُّ ـْ َثََلَثةٍ » :ملسو هيلع هللا ىلصلشَّ ـْ  :ُرفَِع اْلَؼَؾُؿ َط َط

ـْ الْ  بِلِّ َحتَّك َيْبُؾَغ، َوَط ـْ الـَّائِِؿ َحتَّك َيْسَتْقِؼَظ ـالصَّ ـُقِن َحتَّك ُيِػقَؼ، َوَط «َؿْج
(2)

َكَُّف  :
ِ
َوٕ

ٌع بِالْ   .َكاْلِفبَةِ  ،َيِصحَّ مِـُْفَؿا َؿاِل، َفَؾؿْ ـَتبَرُّ

ِػقِف الْ  قال: َٓ َيِصحُّ ِطتُْؼ السَّ دٍ َؿْحُجقِر َطَؾقِْف، َوُهَق قَ ـَو ـِ ُمَحؿَّ  ه.اْقُل اْلَؼاِسِؿ ْب

 ما تؼدم. ًانصحْحثؿ ذكر خَلًفا لبعض الحـابؾة، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (14/349.)الؿغـلاكظر:  (1)

 (.1184برقؿ ) البؾقغتؼدم يف  (2)
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ـِ ُطَؿَر  (7157) ـِ اْب   َوَط
ِ
ـْ َأْطَتَؼ ِشْر »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل فِل  ًكا َلفُ َم

َم قِقَؿَة َطْدٍل، َفَلْطَطك ُشَرَكاَءُه ِحَصَصُفْؿ َوَطَتَؼ  ـَ الَعْبِد ُققِّ َطْبٍد، َفَؽاَن َلُف َماٌل َيْبُؾُغ َثَؿ

ـُْف َما َطَتَؼ  َّٓ َفَؼْد َطَتَؼ ِم . ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.«َطَؾْقِف الَعْبُد، َوإِ
(1)

 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (7155) َم َطَؾْقفِ »: َوَلُفَؿا َط َّٓ ُققِّ َواْسُتْسِعَل َغْقَر َمْشُؼقٍق  َوإِ

َعاَيَة ُمْدَرَجٌة فِل الَخبَِر.«َطَؾْقفِ  . َوقِقَؾ: إنَّ السِّ
(2)

 

 نياملسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 س إشا أعتكٛا مجّٝعا؟ايؿطنا٤ يف ايعب ص:1ط َػأي١

 ،َمتَك َكاَن لِثَََلَثٍة، َفَلْطتَُؼقُه َمًعا (14/351 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة

ُظقا بِِعتِْؼِف َمًعا، أَْو ُيَعؾُِّؼقا ِطتَْؼُف َطَؾك ِصَػٍة َواِحَدةٍ، َفتُقَجَد، أَوْ  ا بِلَْكُػِسِفْؿ، بَِلْن َيتََؾػَّ  إمَّ

ُؾقا َواِحًدا، فَ  ا،  :َؾ َكْػَساِن مِـُْفْؿ الثَّالَِث، َفُقْعتَِؼفُ ُقْعتَِؼُف، َأْو ُيَقكِّ ُيَقكِّ َفنِكَُّف َيِصقُر ُحرًّ

َنَّ الـَّبِلَّ 
ِ
ُؤُه َبقْـَُفْؿ َطَؾك َقْدِر ُحُؼققِِفْؿ فِقِف: ٕ َٓ ـْ َأْطَتَؼ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَوَو ُء لَِؿ َٓ ََم اْلَق  ،«إكَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1511(، ومسؾؿ )2522أخرجف البخاري ) (1)

(. مـ صريؼ سعقد بـ أبل طروبة، طـ قتادة، طـ 1513(، ومسؾؿ )2527أخرجف البخاري ) (2)

وقد رواه شعبة وهشام الدستقائل بدون ذكر ؽ، طـ أبل هريرة بف. الـضر بـ أكس، طـ بشقر بـ هنق

السعاية، ورواه مهام طـ قتادة فجعؾ السعاية مـ ققل قتادة، وقد ذهب مجاطة مـ الحػاظ إىل أهنا ٓ 

تصح يف الحديث الؿرفقع مـفؿ أمحد وسؾقؿان بـ حرب وأبقبؽر الـقسابقري والـسائل وهق ضاهر 

قال بذلؽ ابـ الؿـذر والخطابل والخطقب وكص مجاطة مـفؿ إىل أكف مدرج  اختقار الدارقطـل وكذا

يف الخبر مـ ققل قتادة. ومل يرتِض ذلؽ البخاري فليد رواية سعقد بـ أبل طروبة بلكف قد تابعف طىل 

(، و 2527) الػتحذلؽ جرير بـ حازم وحجاج بـ حجاج وأبان ومقسك بـ خؾػ. واكظر: 

ســ الدارقطـل (4/126- .) 



 443  ٔنَتاُب اٞئعِتِل

ُء َطَؾقْفِ  َوُكؾُّ َواِحٍد مِـُْفْؿ َقْد َأْطتََؼ   َٓ ُف، َفقَثُْبُت َلُف اْلَق ـَ َأْهِؾ ، َحؼَّ َٓ َكْعَؾُؿ فِقِف َبقْ َوَهَذا 

 اْلِعْؾِؿ ِخََلًفا.

ا إْن َأْطتََؼُف َساَدُتُف الثَََّلَثُة، َواِحًدا َبْعَد َواِحٍد، َوُهْؿ ُمْعِسُروَن، َأْو َكاَن  قال: َفَلمَّ

ِن ُمْعِسَريْ  َٓ َوَّ ْٕ ِحقُح فِقِف َأكَُّف َيْعتُِؼ َطَؾك ُكؾِّ الُؿْعتَِؼاِن ا ، َوالثَّالُِث ُمقِسًرا، َفالصَّ ـِ

ُؤُه، َوَهَذا َقْقُل َأْكثَِر أَْهِؾ اْلِعْؾِؿ. َٓ ُف، َوَلُف َو ـُ الُؿـِْذِر فِقَؿا  َواِحٍد مِـُْفْؿ َحؼُّ َوَحَؽك اْب

ـِ  ْي ـِ َشاذَّ َُاٜأَسُس :إَذا َأْطتََؼ الُؿْعِسُر َكِصقبَُف َقْقَلقْ ـُ َأْن َيْعتَِؼ  :ُٖ
َٓ ُيْؿؽِ َكَُّف 

ِ
َأكَُّف َباصٌِؾ: ٕ

ْٔٞ. كِْصُػُف ُمـَْػِرًدا ِة الُؿْعتِِؼ الَيْعتُِؼ ُكؾُُّف، َوَتُؽقُن  :َٚايٖجا ِن . ِؼقَؿُة فِل ذِمَّ َٓ َوَهَذاِن اْلَؼْق

َٓ ُيْعتََؿُد طَ  ـْ ُيْحتَجُّ بَِؼْقلِِف، َو اِن، َلْؿ َيُؼْؾُفَؿا َم ُهَؿا َقْقُل ، َؾك َمْذَهبِفِ َشاذَّ الـَّبِلِّ  َوَيُردُّ

ـْ َأْطَتَؼ ِشْرًكا َلُف فِل َطْبدٍ » :ملسو هيلع هللا ىلص  . اكتفك باختصار يسقر.ُمتََّػٌؼ َطَؾقْفِ  «...َم

 إشا أعتل أسسِٖ ْصٝب٘ ٖٚٛ َٛغط؟ ص:2ط َػأي١

ا كصقبف فقعتؼ بَل خَلف فقؿا ذكر ابـ قدامة   : لؾحديث الذي يف الباب.أمَّ

ؾ يسري طتؼف إىل مجقعف، وطىل الؿعتؼ ققؿة أكصباء شركائف، وإذا أطتؼ كصقبف، فف

 والقٓء لف؟

  ،كصَّ طىل هذا طامة أهؾ العؾؿ، مـفؿ: ابـ أبل لقىل، وابـ شبرمة، ومالؽ

والثقري، والشافعل، وأمحد، وإسحاق، وأبق يقسػ، ومحؿد بـ الحسـ، 

 وغقرهؿ: لحديث الباب.

 قب الباققـ باٍق طىل الرق.وقال البتل: ٓ يعتؼ إٓ حصة الؿعتؼ، وكص 
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   ،وقال أبق حـقػة: ٓ يعتؼ إٓ حصة الؿعتؼ، ولشريؽف الخقار يف ثَلثة أشقاء

ـَ شريؽف، فقعتؼ حقـئٍذ.  إن شاء أطتؼ، وإن شاء استسعك العبد، وإن شاء ضؿَّ

واسُتِدلَّ لِْؾبتل بحديث ابـ التِّؾِبِّ طـ أبقف أنَّ رجًَل أطتؼ شؼًصا لف يف مؿؾقك، 

(، وهق حديث ضعقػ، فقف مجفقل 3948، رواه أبق داود )ضؿـف الـبل فؾؿ ي

ف كان معسًرا: تقفقًؼا بقـ إحاديث.  الحال وهق ابـ التؾب، وقد محؾف الجؿفقر طىل أكَّ

، واهلل أطؾؿ.ًانصحْح قٌل اجلًيٌزوأما ققل أبل حـقػة فَل دلقؾ طؾقف، 
(1)

 

 ٛغط؟إشا أعتك٘ ايؿطٜهإ اٯخطإ بعس عتل ا٭ٍٚ امل ص:3ط َػأي١

  مـ أهؾ العؾؿ مـ قال: ٓ يثبت لمخريـ فقف طتؼ: ٕنَّ العبد قد طتؼف

ا بعتؼ إول، واستؼرت الؼقؿة طىل إول، وهق ققل ابـ  إول، وقد صار حرًّ

شبرمة، وابـ أبل لقىل، والثقري، وأبل يقسػ، ومحؿد، وأمحد، وإسحاق، وابـ 

 ض الؿالؽقة.الؿـذر، والشافعل يف ققل، واختاره الؿزين، وبع

  وذهب مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ إىل أكف ٓ يعتؼ إٓ بدفع الؼقؿة، ويؽقن قبؾ

ذلؽ مؾًؽا لصاحبف يـػذ طتؼف فقف، وٓ يـػذ تصرفف فقف بغقر العتؼ، وهذا ققل 

 الزهري، وطؿرو بـ ديـار، ومالؽ، والشافعل يف ققل، وأبل حـقػة.

ططل شركاؤه حصصفؿ، ققم طؾقف ققؿة طدل، فلُ »: واحتج همٓء بؼقلف 

فنن »، ويف لػظ: «فعؾقف طتؼف كؾف إن كان لف مال»، ويف لػظ: «وطتؼ طؾقف العبد...

، فجعؾف طتقًؼا بعد «كان مقسًرا يؼقم طؾقف ققؿة طدل، ٓ وكس، وٓ شطط، ثؿ يعتؼ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2527.)الػتح (14/351-352 )الؿغـلاكظر:  (1)
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 دفع الؼقؿة. 

فعؾقف خَلصف ْم مالف إن كان لف »: الصحقحيف  ويف حديث أبل هريرة 

 .الصحقحقـالروايات يف ، وكؾ «مال

مـ أطتؼ كصقًبا، وكان لف »: البخاريواستدل أصحاب الؼقل إول بؿا يف 

مـ أطتؼ طبًدا، ولف فقف »، ويف رواية الـسائل: «مـ الَمل ما يبؾغ ثؿـف؛ ففق طتقؼ

، ويضؿـ كصقب شركائف بؼقؿتف  .«شركاء، ولف وفاء؛ ففق حرٌّ

فؽان لؾذي يعتؼ كصقبف ما »كافع: ولؾطحاوي مـ صريؼ ابـ أبل ذئب، طـ 

مـ أطتؼ شؼًصا »: البخارييف  ، وطـ أبل هريرة «يبؾغ ثؿـف؛ ففق طتقؼ كؾف

 .«ْم طبد أطتؼ كؾف إن كان لف مال

 وقد طزا الؼقل إول الحافظ لؾجؿفقر، وأجاب طـ أدلة الؼقل الثاين بؼقلف:

ـْ َتْرتِقب اْلعِ "
َٓ َيْؾَزُم مِ ُف   :تْؼ َطَؾك التَّْؼِقيؿ َتْرتِقبف َطَؾك َأَداِء اْلِؼقَؿةِ َواْلَجَقاب َأكَّ

ْفع َفَؼْدٌر َزائِد َطَؾك َذلَِؽ. ا الدَّ  َفنِنَّ التَّْؼِقيَؿ ُيِػقُد َمْعِرَفة اْلِؼقَؿة، َوَأمَّ

تِل فِقَفا  ا ِرَواَية َمالِؽ الَّ َفََل  ،«َفَلْطَطك ُشَرَكاَءُه ِحَصصفْؿ َوَطتََؼ َطَؾقِْف اْلَعبْد»َوَأمَّ

ه.ا"َتْؼتَِضل َتْرتِقبًا لِِسقَاقَِفا بِاْلَقاوِ 
(1)

 

 إشا أعتل ايؿطٜٝو ٖٚٛ َعػط؟ ص:4ط َػأي١

 إذا أطتؼ الشريؽ وهق معسر، فػقف ققٓن ٕهؾ العؾؿ:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2525.)الػتح (14/353-355 )الؿغـلاكظر:  (1)
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   :العبد ٕداء بؼقة الؼقؿة لؾشركاء. ُيْستَْسَعكمـفؿ مـ قال 

، وهذا ققل أبل حـقػة وصاحبقف، واستدلقا بحديث أبل هريرة 

اطل، والثقري، وإسحاق، وأمحد يف رواية، والبخاري، وهق ققل ابـ وإوز

 شبرمة، وابـ أبل لقىل.

  .وذهب كثقٌر مـ الػؼفاء إىل طدم الؼقل بالسعاية، وقالقا: يعتؼ مـف ما طتؼ

وهذا ققل أمحد، ومالؽ، والشافعل، وإسحاق، وأبل طبقد، وداود، وابـ الؿـذر 

 وغقرهؿ.

الذي يف الباب، وأطؾُّقا حديث أبل هريرة  واستدلقا بحديث ابـ طؿر 

 كؿا تؼدم.

لحديث ابـ طؿر: وٕنَّ آستسعاء إطتاق  -واهلل أطؾؿ- انقٌل أقسبوهذا 

ا بالشريؽ، أو مَّ إِ  إضراًرا وٕنَّ يف آستسعاءبعقض: فَل يجبر طؾقف كالؽتابة، 

 .بالعبد

 اد ذلؽ السقد، وقد ذهب البخاري إىل أنَّ ذلؽ بؿعـك الؽتابة، يعـل إذا أر

 وإذا أراد أن يعتؼف: فؾف ذلؽ، وهذا ققل أبل حـقػة.

  وقال إكثرون: يصقر طتقًؼا بؿجرد العتؼ، وُيْستَْسَعك العبد يف تحصقؾ ققؿة

كصقب الشريؽ، وزاد ابـ أبل لقىل: ثؿ يرجع العبد طىل الؿعتؼ إول بؿا أداه 

 لؾشريؽ.
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، واهلل أطؾؿ، وأما الؽتابة ، ًيانك، ًانشافؼًِدـأحقٌل هق  ًانرُ ّظيس 

فسقليت حؽؿفا وشروصفا إن شاء اهلل.
(1)

 

 إشا أعتَل ؾدْص بعض عبسٙ؟ ص:5ط َػأي١

  إذا أطتؼ إكسان كصػ طبده، أو ُثُؾثف، أو طشره، أو أقؾ، فجؿفقر العؾؿاء طىل

 أكف يعتؼ كؾف: ٕكف إذا سرى العتؼ لؿؾؽ الغقر فعىل مؾؽف أوىل.

  ما طتؼ، ويسعك العبد يف باققف.وذهب محاد، وأبق حـقػة إىل أكف يعتؼ 

.قٌل اجلًيٌزهق  ًانصحْح
(2)

 

ّٓا َٔ دػسٙ، نطأغ٘ ٚضدً٘؟ ص:6ط َػأي١  إشا أعتل دع٤ّا َعٝ

  :ذهب طامة أهؾ العؾؿ إىل أكف يعتؼ كؾف أيًضا كؿا لق قال: طشر طبده. أو

 كصػ طشره.

  ،وذهب أصحاب الرأي إىل أكف إن ذكر جزًءا ٓ تبؼك الحقاة بدوكف: طتؼ كؾف

 يعتؼ. وإٓ فَل

، واهلل أطؾؿ.ًانصحْح قٌل اجلًيٌز
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2527.)الػتح (14/358- )الؿغـلاكظر:  (1)

(2) الؿغـل (14/362-363.) 

(3) الؿغـل (14/363.) 
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ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (7151)   َوَط
ِ
َّٓ  َٓ َيْجِزي َوَلٌد َوالَِدهُ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل إ

[فُ َفَقْشَترِيَ ]َأْن َيِجَدُه ََمُْؾقًكا 
(1)

.. َرَواُه ُمْسؾِؿٌ «فُ َفُقْعتِؼَ  
(2)

 

ـْ َسُؿَرَة  (7151) ـْ َمَؾَؽ َذا َرِحؿٍ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ  َوَط  .«َِمَْرٍم َفُفَق ُحرٌّ  َم

ُف َمْقُققٌف. اِظ َأكَّ ـَ الُحػَّ
َح َجْؿٌع مِ َرَواُه َأْحَؿُد َوإَْرَبَعُة، َوَرجَّ

(3)
 

 نيديثاملسائل واألحكام املستفادة من احل

ًٜٔو عبّسا، أٚ أ١َٟ ٖٚٛ شٚ ضسِ ضبطّ؟ ص:1ط َػأي١ ََ  َٔ 

  ذهب مجفقر أهؾ العؾؿ إىل أكف يعتؼ طؾقف بؿجرد مؾؽف، واستدلقا بحديث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .صحقح مسؾؿزيادة ومـ  (1)

 (. 1511أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (2)

 الؽبرى(، والـسائل يف 1365(، والترمذي )3949(، وأبقداود )5/15. أخرجف أمحد )َعٌ (3)

(، مـ صريؼ محاد بـ سؾؿة طـ قتادة طـ الحسـ طـ سؿرة بف. 2524(، وابـ ماجف )3/173)

وقد تػرد محاد بـ سؾؿة بقصؾ هذا الحديث، ورواه غقره مـ الثؼات طـ قتادة طـ طؿر، وطـ 

 قًفا طؾقفؿا. قتادة طـ الحسـ مقق

قال أبقداود: مل يحدث ذلؽ الحديث إٓ محاد بـ سؾؿة، وقد شؽ فقف، ثؿ أسـد مـ صريؼ سعقد 

 ابـ أبل طروبة طـ قتادة طـ طؿر مقققًفا طؾقف وطـ الحسـ مقققًفا طؾقف. 

 ثؿ قال: سعقد أحػظ مـ محاد. 

 كصب الراية. اكظر: وقد أطؾ رواية محاد بـ سؾؿة البخاري وابـ الؿديـل والبقفؼل وغقرهؿ

  (9/718 .)البدر الؿـقر(، و 3/279)

كصب أخرجف الـسائل وغقره وأكؽره الحػاظ كؿا يف  : ّلُ غاٍد مً حدٓث ابً عنس

  (9/718-719 .)البدر الؿـقر(، و -3/278) الراية
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الؼقل بذلؽ. ، وبلكف ورد طـ طؿر سؿرة 

(1)
 

 ثٍ اختوفوا:

  فذهب الشافعل إىل تخصقصف بإصقل والػروع، وزاد مالؽ اْلخقة

 وإخقات.

 تعؿقؿ الؿحارم: لظاهر الحديث. وذهب سائر الجؿفقر إىل 

 .وذهب الظاهرية إىل أكف ٓ يعتؼ بؿجرد الؿؾؽ 

َّٓ »الؿتؼدم يف الباب:  واستدلقا بحديث أبل هريرة  َٓ َيْجِزي َوَلٌد َوالَِدُه إ

 ، فجعؾ العتؼ أمًرا زائًدا طىل مجرد الشراء.«َفُقْعتُِؼفُ  فُ َأْن َيِجَدُه ََمُْؾقًكا َفَقْشَترِيَ 

ولضعػ إثر طـ  ،: لضعػ حديثفؿانصٌابوهذا الؼقل هق  :ُ قهت

. طؿر
(2)

 

َّا َٔ ايطضاع١؟ ص:1ط َػأي١  َٔ ًَو ضبط

 مجفقر العؾؿاء طىل أكف ٓ يعتؼ بؿجرد الؿؾؽ. 

 جرد الؿؾؽوكان شريؽ الؼاضل يعتؼفؿ بؿ. 

.ًانصحْح قٌل اجلًيٌز
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (6/31.)مصـػ ابـ أبل شقبةهق مـؼطع كؿا يف تخريج حديث الباب، وكؿا يف  (1)

  (6/31-.)ابـ أبل شقبة (9/224 )الؿغـل (5/418 )هتذيب الســاكظر:  (2)

  (9/224-.)الؿغـل (5/418 )هتذيب الســاكظر:  (3)
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 َٔ ًَو ْصّٝبا َٔ شٟ ضسِ ضبطّ؟ ص:2ط َػأي١

  ا، ويسري طؾقف العتؼ إن كان مقسًرا مجفقر العؾؿاء طىل أنَّ كصقبف يصقر ُح رًّ

إن مؾؽف بغقر الؿقراث، وأما إن مؾؽف بالؿقراث: فَل يسري: ٕنَّ الؿقراث مؾؽ 

 قفري حؽؿل.

 .وذهب أمحد يف رواية إىل أكف يسري حتك يف الؿقراث 

 .وذهب بعضفؿ إىل أكف ٓ يسري مطؾًؼا، واهلل أطؾؿ 

ؿفقر يف الؿسللة السابؼة.الؿسللة مقضقطة، ومػرطة طىل ققل الج :ُ قهت
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (14/374-.)الؿغـلاكظر:  (1)
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ـٍ  (7152) ـِ ُحَصقْ ـْ ِطْؿَراَن ْب ـِ : َأنَّ َرُجًَل َأْطتََؼ ِستََّة َوَط َلُف، ِطـَْد  َمْؿُؾقَكقْ

  ،َمْقتِفِ 
ِ
ـْ َلُف َماٌل َغقُْرُهْؿ، َفَدَطا بِِفْؿ َرُسقُل اهلل َأُهْؿ َأْثََلًثا: ُثؿَّ َأْقَرَع  ملسو هيلع هللا ىلصَلْؿ َيُؽ َفَجزَّ

ًٓ َشِديًدا. َرَواُه ُمْسؾٌِؿ. ـِ َوَأَرقَّ َأْرَبَعًة، َوَقاَل َلُف َقْق َبقْـَُفْؿ، َفَلْطتََؼ اْثـَقْ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلدي 

 إشا أعتل عبٝسٙ يف َطِض َٛت٘، أٚ َزٖبَطِٖ، أٚ أٚص٢ بعتكِٗ؟ ص:1ط َػأي١

  طؿران بـ حصقـ طىل أنَّ ذلؽ ُيعتبر خروجف مـ الثؾث: ٕنَّ دلَّ حديث

مل يجز مـ العتؼ إٓ ثؾثفؿ: فنن أطتؼ أكثر مـ الثؾث مل يجز إٓ الثؾث:  الـبل 

فنن أطتؼ طبقًدا يف مرضف واحًدا بعد واحٍد: ُبِدئ بإول فإول حتك ُيْستَقَفك 

الثؾث: أقرع بقـفؿ، فلخرج الثؾث، وإن وقع العتؼ دفعة واحدة، ومل يخرجقا مـ 

بـ  بـ طبدالعزيز، وأبان الثؾث بالؼرطة: لحديث طؿران، وهذا ققل طؿر

 طثؿان، ومالؽ، والشافعل، وأمحد، وإسحاق، وداود، وابـ جرير.

  وقال أبق حـقػة: ُيْعتَؼ مـ كؾ واحد ثؾثف، وُيستسعك يف باققف. وهق ققل

ػقة حديث طؿران بلكف مخالػ الشعبل، والـخعل، وقتادة، ومحاد، وردَّ الحـ

لؾؼقاس، وققلفؿ ضعقػ: لؿخالػتف الحديث الصحقح، وأما التابعققن فؾعؾفؿ 

مل يبؾغفؿ الحديث، واهلل أطؾؿ.
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1668أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)

  (14/379-381.)الؿغـلاكظر:  (2)
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ـْ َسِػقـََة  (7153) ُمِّ َسَؾَؿةَ  َوَط

ِ
 َؽ ، َفَؼاَلْت: َأْطتِؼُ َقاَل: ُكـْت َمْؿُؾقًكا ٕ

  َوَأْشتَِرُط َطَؾقَْؽ 
ِ
 ،َوَأُبقَداُود ،َرَواُه َأْحَؿدُ . َما ِطْشت ملسو هيلع هللا ىلصَأْن َتْخُدَم َرُسقَل اهلل

َوالَحاكُِؿ. ،َوالـََّسائِلُّ 
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلدي 

 اغتجٓا٤ َٓؿع١ َٔ املعَتل؟ ص:1ط َػأي١

ِة اْشتَِراِط اْلَحِديُث َدلِقٌؾ َطَؾك ِصحَّ  : سبؾ السَلميف   قال الصيعاىي

ْرِط. ،ُؿْعتَِؼ ـاْلِخْدَمِة َطَؾك اْلَعبِْد الْ   َوَأكَُّف َيِصحُّ َتْعؾِقُؼ اْلِعتِْؼ بَِشْرٍط َفقََؼُع بُِقُققِع الشَّ

ُف َطؾَِؿ َأكَُّف  َلتِِف َأكَّ َٓ َر َذلَِؽ  ملسو هيلع هللا ىلصَوَوْجُف َد ُف َأْطتََؼ  ،إْذ اْلِخْدَمُة َلفُ  :َقرَّ ـْ ُطَؿَر َأكَّ  َوُرِوَي َط

ـَ  َرقِقَؼ   َوَشَرَط َطَؾقِْفْؿ َأْن َيْخُدُمقا اْلَخؾِقَػَة َبْعَدُه َثََلَث ِسـِق
َماَرةِ كَِفاَيِة َقاَل فِل  ، اْْلِ

َٓ ُيتِؿُّ ُؿْجتَِفدِ ـالْ  ُف  ـَ َأكَّ : َلْؿ َيْختَؾُِػقا فِل َأنَّ اْلَعبَْد إَذا َأْطتََؼُف َسقُِّدُه َطَؾك َأْن َيْخُدَمُف ِسـِق

َّٓ بِِخْدَمتِفِ ِطتْؼَ   ه.اُف إ

مـ الحديث أكف طتؼ واستثـاء مـػعة، ولقس طتًؼا معؾًؼا  انرُ ّظيس :ُ قهت

. بالؿـػعة: إًذا لؼالت: إذا خدمت رسقل اهلل   كذا وكذا: فلكت حر 

ويميد ذلؽ تعؾقؼفا الخدمة بؿدة الحقاة: ولذلؽ قال الخطابل: هذا وطد ُطبِّر 

قفاء بف، وأكثر الػؼفاء ٓ يصححقن إيؼاع الشرط بعد طـف باسؿ الشرط، وٓ يؾزم ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، والحاكؿ 4995) الؽبرى(، والـسائل يف 3932(، وأبقداود )5/221. أخرجف أمحد )صشٝض (1)

بف. وإسـاده صحقح  طبد القارث، طـ سعقد بـ مجفان، طـ سػقـة(، مـ صرق طـ 2/213-214)

 رجال ثؼات.
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العتؼ: ٕكف شرط ٓ يَلقل مؾًؽا، ومـافع الحر ٓ يؿؾؽفا غقره إٓ يف إجارةٍ، أو ما  

يف معـاها.
(1)

 

أحؽام العتؼ يف تعؾقؼف بالشرط، ووققطف بالفزل كلحؽام الطَلق يف  تيبُٔ:

 ذلؽ، وقد تؼدم الؽَلم طىل ذلؽ يف كتاب الطَلق.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .سبؾ السَلم كقؾ إوصارواكظر:  (1)
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ـْ َطائَِشَة  (7154)   َوَط

ِ
ـْ َأْطَتَؼ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهلل ُء لَِؿ َٓ ََم الَق . ُمتََّػٌؼ «إكَّ

َطَؾقِْف فِل َحِديٍث.
(1)

 

ـِ ُطَؿَر  (7155) ـِ اْب   :َقاَل  َوَط
ِ
ُء لُ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسقُل اهلل َٓ َكُؾْحَؿِة  ْحَؿةٌ ـالَق

َٓ ُيقَهُب  َٓ ُيَباُع َو ـُ ِحبَّاَن َوالَحاكِؿُ «الـََّسِب،  َحُف اْب ، َوَصحَّ افِِعلُّ . َرَواُه الشَّ
(2)

 ،

ـِ َوَأْصُؾُف فِل  ِحقَحقْ بَِغقِْر َهَذا الؾَّْػِظ. الصَّ
(3)

 

 نياملسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 اي٤٫ٛ ملٔ أعتل. ص:1ط َػأي١

ما معـك القٓء ففل رابطة بقـ السقد وطبده الؿعتؼ يرث هبا السقد مـ طتقؼف أ

إن مل يقجد طصبة غقره بسبب كعؿتف طؾقف بالعتؼ، وقد أمجع أهؾ العؾؿ طىل أنَّ 

لؾسقد طىل طبده الذي أطتؼف القٓء: لحديث الباب.
(4)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1514(، ومسؾؿ )2168أخرجف البخاري ) (1)

وابـ حبان  (2/72-73 ،)الؿسـديف . أخرجف الشافعل كؿا ضعٝـ َٓهط بٗصا ايًؿغ (2)

(، ويف إسـاده أبق يقسػ الؼاضل، وهق ضعقػ، وقد خالػف الثؼات 4/341(، والحاكؿ )4951)

 وقد أكؽره بالؾػظ الؿذكقر أبقبؽر الـقسابقري والبقفؼل. الصحقحقـفرووه بالؾػظ أيت يف 

صرق أطؾفا البقفؼل  ( ولؾحديث949وقد تؼدم تخريج الحديث يف )باب الػرائض( برقؿ )

  (4/392- .)التؾخقص(، واكظر: 11/292)

هنك  (. طـ طبداهلل بـ ديـار، طـ ابـ طؿر أن الـبل 1516(، ومسؾؿ )6756أخرجف البخاري ) (3)

 طـ بقع القٓء وهبتف. 

  (9/215.)الؿغـلاكظر:  (4)
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ف طىل وإن اختؾػ ديـ السقد وطبده: فالقٓء ثابت بَل خَلف، ولؽـف ٓ يرث 

مطؾًؼا: لقجقد ماكع، وهق اختَلف الديـ، وقد تؼدم بقان ذلؽ يف باب  انصحْح

الػرائض.
(1)

 

ٝ٘ا ؾٌٗ ٜجبت ي٘ اي٤٫ٛ؟ ص:2ط َػأي١ ٞٙ سطب  إٕ أعتل سطب

َوإِْن َأْطتََؼ َحْربِل  َحْربِقًّا، َفَؾُف َطَؾقِْف   (9/218:)الؿغـليف   قال ابً قدامة

َء ُمَش  َٓ َنَّ اْلَق
ِ
ُء: ٕ َٓ ـَ َأْهِؾ اْلَحْرِب، َفَؽَذلَِؽ اْلَق بٌَّف بِالـََّسِب، َوالـََّسُب َثابٌِت َبقْ

َّٓ أَْهَؾ اْلِعَراِق، َفنِكَُّفْؿ َقاُلقا: اْلِعتُْؼ فِل َداِر  ِة َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ، إ ُء. َوَهَذا َقْقُل َطامَّ َٓ اْلَق

، َوَلْق  َٓ َيِصحُّ اْستَْقَلَد َأَمتَُف، َلْؿ َتِصْر ُأمَّ َوَلٍد، ُمْسؾًِؿا َكاَن اْلَحْرِب َواْلؽِتَاَبُة َوالتَّْدبِقُر 

قًّا َأْو َحْربِقًّا.  قُِّد َأْو ذِمِّ  السَّ

ِف َتَعاَلك:  :َوَلـَا ڱ ڱ ں ﴿َأنَّ مِْؾَؽُفْؿ َثابٌِت، بَِدلِقِؾ َقْقِل الؾَّ

ْسََلِم، َوإَِذا َصحَّ َفـََسبََفا إَلقِْفْؿ، َفَصحَّ ِطتُْؼُفْؿ َكَلْهِؾ اْْلِ  ،[27]إحزاب:  ﴾ں

ُء َلُفْؿ: لَِؼْقِل الـَّبِلِّ  َٓ ـْ َأْطَتَؼ » :ملسو هيلع هللا ىلصِطتُْؼُفْؿ َثبََت اْلَق ُء لَِؿ َٓ َفنِْن َجاَءَكا اْلُؿْعتَُؼ  «اْلَق

ُء بَِحالِفِ  َٓ  .ُمْسؾًِؿا، َفاْلَق

ُء لُِؿْعتِِؼِف، َفنِْن ُسبَِل َمْقَلك الـِّْعَؿِة، َلْؿ َيِرْث َماَداَم َطبًْدا، َفنِْن ُأْطتِ  َٓ َؼ، َفَعَؾقِْف اْلَق

ٌء َطَؾك ُمْعتَِؼِف؟ ُيْحتََؿُؾ َأْن  َٓ قِِّد َو ُء َطَؾك ُمْعتِِؼِف، َوَهْؾ َيثْبُُت لُِؿْعتِِؼ السَّ َٓ َوَلُف اْلَق

َكَُّف َما َحَصَؾ مِـُْف إ
ِ
َٓ َيثُْبَت: ٕ ُه. َوُيْحتََؿُؾ َأْن  َٓ َكَُّف َمْقَلك َمْق

ِ
َٓ َيثُْبَت: ٕ ْكَعاٌم َطَؾقِْف َو

 .اكتفكَسبٌَب لَِذلَِؽ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/218.)الؿغـلاكظر:  (1)
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أكف يثبت لف طؾقف وٓء: ٕكف قد أكعؿ طىل مـ لف طؾقف القٓء،  ًانرُ ّظيس :ُ قهت 

 واهلل أطؾؿ.

ُُعَتل ايهاؾَط ايصٟ أعتك٘ ناؾْط، ثِ اؾلرتاٙ ضدلٌ َلٔ     ص:3ط َػأي١ إٕ ُغيب اٞي

 املػًُري، ؾأعتك٘، ؾٌٗ اي٤٫ٛ يٮٍٚ، أّ يًجاْٞ؟

 لؽ، والشافعل أنَّ القٓء لؾثاين دون إول: ٕنَّ السبل مذهب أمحد، وما

يبطؾ مؾؽ الحربل إول: فالقٓء تابع لف، وٕنَّ القٓء بطؾ باسترقاقف، فؾؿ يعد 

 بنطتاقف.

 .وذهب بعضفؿ إىل أنَّ القٓء بقـفؿا، واختاره ابـ الؿـذر 

 .وققؾ: القٓء لْلول فؼط: ٕكف أسبؼ 

، واهلل أطؾؿ.ًانقٌل األًل أقسب األقٌال
(1)

 

 بٝع اي٤٫ٛ ٖٚبت٘؟ ص:4ط َػأي١

مـ »دلَّ حديث الباب طىل طدم جقاز ذلؽ، بؾ جاء يف الحديث الصحقح: 

أخرجف البخاري  «تقلك غقر مقالقف؛ فعؾقف لعـة الل، والؿَلئؽة، والـاس أمجعقـ

 .( طـ طظ 1371(، ومسؾؿ برقؿ )1871برقؿ )

ا ُحؽل طـ ططاء، وطىل تحريؿ ذلؽ طامة أهؾ العؾؿ إٓ خَلًفا شا ذًّ

ريـ.وآخ
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الؿغـل (9/218.) 

  (9/219-221.)لؿغـلااكظر:  (2)
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 إشا أعتل ايػُٝس عبَسٙ غا٥ب١، سيع٢ٓ: ٫ ٜطٜس ٤٫ٚٙ؟ ص:5ط َػأي١ 

 ذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل أنَّ لف ذلؽ، وٓ وٓء لف، ُروي طـ طؿر
(1)

،  وهق 

ققل طؿر بـ طبدالعزيز، والزهري، ومؽحقل، وأبل العالقة، ومالؽ، وأمحد يف 

اٍل مل يقرث: اشُتِرَي بف رقاب، فُلطتِؼقا كؿا رواية: إٓ أنَّ أمحد قال: إن مات طـ م

( بنسـاد 9/28أكف فعؾ ذلؽ. أخرجف طبدالرزاق ) ُكِؼؾ طـ ابـ طؿر 

صحقح. وقال أخرون: ُيجعؾ وٓؤه لجؿاطة الؿسؾؿقـ. وٓ يـايف ذلؽ ما 

 قالف أمحد: ٕن أمحد ُيحؿؾ ققلف طىل أكف طىل سبقؾ آستحباب.

 .وقال ططاء: يقايل مـ شاء 

  وذهب الشعبل، والـخعل، والؽقفققن إىل أكف ٓ بلس ببقع وٓء السائبة

 وهبتف.

  ،وذهب مجاطة مـ أهؾ العؾؿ إىل أنَّ القٓء لؾؿعتِؼ، وهق ققل ابـ سقريـ

إكَم القٓء لؿـ »والحسـ، والشافعل، وأمحد يف رواية، وابـ الؿـذر: لحديث: 

بؿعـك أنَّ الشرط ٓ  «أطتؼاشترصل هلؿ، فنكَم القٓء لؿـ »، وحديث: «أطتؼ

يغـقفؿ شقئًا، وصحَّ هذا الؼقل طـ ابـ مسعقد.
(2)

 

 ، واهلل أطؾؿ.انصحْحهق  ًىرا انقٌل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( مـ صريؼ: ططاء، طـف: ففق مـؼطع ضعقػ، ثؿ وجدت لف صريًؼا -9/26أخرجف طبدالرزاق ) (1)

 ( بنسـاد صحقح بالؿعـك.9/27أخرى طـد طبدالرزاق )

 (.26-9/25(، وطبدالرزاق )6753أخرجف البخاري برقؿ ) (2)
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َوَهَذا اْلَؼْقُل َأَصحُّ فِل  (9/221-222 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة

َحاَبُة مِقَراَثفُ  تِل َجَعَؾ الصَّ ََثِر َوالـََّظِر، َوفِل الَؿَقاِضِع الَّ ْٕ  :لِبَقِْت الَؿاِل َأْو فِل مِثْؾِفِ  ا

ـْ مِقَراثِفِ  ِطِف َط ِع الُؿْعتِِؼ َوَتَقرُّ ه.اَكاَن لِتَبَرُّ
(1)

 

 َٔ ًَو شا ضسِ ضبطّ؟ ص:6ط َػأي١

 تؼدم أنَّ الجؿفقر يرون طتؼف بؿجرد مؾؽف، وهؾ لف القٓء؟

ُؤُه َلفُ  :َوَمتَك َطتََؼ َطَؾقْفِ  (9/224 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة َٓ ُف  :َفَق َكَّ
ِ
ٕ

ُؤُه َلُف، َكَؿا َلْق َباَشَر ِطتَْؼُف، َوَسَقاٌء َمَؾَؽُف بِِشَراٍء،  َٓ ـْ َمالِِف بَِسبَِب فِْعؾِِف، َفَؽاَن َو
َيْعتُِؼ مِ

ـَ َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ فِقِف ِخََل ، َأْو ِهبٍَة، َأْو َغـِقَؿٍة، َأْو إْرٍث، َأْو َغقِْرهِ   ه.اًفآَ َكْعَؾُؿ َبقْ

 ع٢ً املهاتب ٤٫ٚ؟ٌٖ يًػٝس  ص:7ط َػأي١

  مجفقر العؾؿاء طىل أنَّ لف طؾقف القٓء: ٕنَّ السقد هق الذي أطتؼف حقـ أَتبعف

بؿالف، ومالف وكسبف لسقده، فجعؾ ذلؽ لف، ثؿ باطف بف حتك طتؼ: فؽان هق 

 الؿعتؼ.

 .وُحؽل طـ طؿرو بـ ديـار، وأبل ثقر أكف ٓ وٓء طىل الؿؽاتب 

  الؿؽاتب: فؾؾؿؽاتب أن يقايل مـ شاء.وقال قتادة: مـ مل يشترط وٓء 

 .وقال مؽحقل: أما الؿؽاتب إذا اشترط وٓءه مع رقبتف: فجائز 

، واهلل أطؾؿ.قٌل اجلًيٌزهق  ًانصحْح
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (6753.)فتح الباريواكظر:  (1)

(2) الؿغـل (9/225.) 
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ْٕ عبَسٙ عٔ غريٙ؟ ص:8ط َػأي١   إشا أعتل إْػا

  ذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل أنَّ القٓء لؾؿعتؼ طـف، حقًّا، أو مقتًا، بلمره، أو

 حسـ، ومالؽ، وأبل طبقد: ٕنَّ العبد معتؼ طـف.بغقر أمره، وهق ققل ال

  :إكَم القٓء لؿـ »وذهب بعضفؿ إىل أنَّ القٓء لؾؿعتؼ مطؾًؼا: لحديث

، وهذا ققل أبل حـقػة، وأبل يقسػ، ومحؿد بـ الحسـ، وداود: إٓ أن «أطتؼ

 يعتؼف طـ طقض، فقؽقن لف القٓء، ويؾزمف العقض.

 تؼف بلمره: فالقٓء لؾؿعتؼ طـف، وإن وذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل أكف إن أط

أطتؼف طـف بغقر أمره: فالقٓء لؾؿعتؼ: لؿا تؼدم مـ إدلة، وهذا ققل الثقري، 

، واهلل أطؾؿ.انصحْحلشافعل، وهق وإوزاطل، وأمحد، وا
(1)

 

إذا التزم الؿعتؼ طـف الثؿـ مع أمره بالعتؼ: فَل خَلف يف أنَّ القٓء لف،  تيبُٔ:

كلن يؼقل: أطتؼ طبدك طـل، وطظَّ ثؿـف.ويؾزمف الثؿـ، 
(2)

 

إذا قال: أطتؼ طبدك، وطظَّ ثؿـف. فالقٓء لؾؿعتِؼ: ٕكف أطتؼف لـػسف،  تيبُٔ:

والثؿـ يؽقن جعًَل لف.
(3)

 

 إشا َات املعٔتل، ؾٌٗ ٜٓتكٌ اي٤٫ٛ يٛضثت٘؟ ص:9ط َػأي١

ـْ الْ  (9/221 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة ُء َط َٓ َٓ َيـْتَِؼُؾ اْلَق  ِؼ ُؿْعتِ ـَو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/227.)الؿغـلاكظر:  (1)

(2) الؿغـل (9/227.) 

(3) الؿغـل (9/228.) 
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َٓ َيِرُثُف َوَرَثُتُف، َوإِكََّؿا َيِرُثقَن الْ   َهَذا َقْقُل  ِؼ.بِِف َمَع َبَؼائِِف لِْؾُؿْعتِ  َؿاَل ـبَِؿْقتِِف، َو

ـْ  اْلُجْؿُفقِر. ـِ َمْسُعقدٍ،َوُرِوَي َكْحُق َذلَِؽ َط ، َوَزْيٍد، َواْب ـِ َكْعٍب،  َوُأَبلِّ  ُطَؿَر، َوَطؾِلٍّ ْب

ـِ ُطَؿَر،  ، َوُأَساَمَة َواْب  اْلبَْدِريِّ
ـِ َزْيٍد.اَوَأبِل َمْسُعقدٍ ، َوبِِف َقاَل َطَطاٌء، َوَصاُوٌس  ْب

ـُ َطبِْد اهلل ، َوَسالُِؿ ْب ، َوالـََّخِعلُّ ْهِريُّ ، َوالزُّ ْعبِلُّ ، َوالشَّ ـَ ـُ ِسقِري ، َواْب ـُ ، َواْلَحَس

َكادِ، َواْبـ ُقَسقْطٍ  ، َوإِْسَحاُق، َوَأُبق  ،َوَمالٌِؽ  ،َوَقتَاَدُة، َوَأُبق الزِّ افِِعلُّ ، َوالشَّ َوالثَّْقِريُّ

ْأِي، َوَداُود ُء َكالْ  ،َثْقٍر، َوَأْصَحاُب الرَّ َٓ ـْ ـَوَشذَّ ُشَرْيٌح، َوَقاَل: اْلَق َؿاِل، ُيقَرُث َط

ـْ َمَؾَؽ َشقْئًا َحقَاَتفُ  ـْ َوَرَواُه َحـْبٌَؾ، َوُمَحؿَّ  َفُفَق لَِقَرَثتِِف. :الُؿْعتِِؼ، َفَؿ ـُ اْلَحَؽِؿ َط ُد ْب

ـْ َأْحَؿَد مِثُْؾ َقْقِل ، َأْحَؿدَ  َوَغؾََّطُفَؿا َأُبق َبْؽٍر، َوُهَق َكَؿا َقاَل: َفنِنَّ ِرَواَيَة اْلَجَؿاَطِة َط

ُء لِْؾُؿْعتِِؼ » :اْلَجَؿاَطِة، َوَذلَِؽ لَِؼْقلِِف  َٓ ُء ُلْحَؿٌة َكُؾْحَؿِة »َوَقْقلِِف: ، «اْلَق َٓ اْلَق

ُف َمْعـًك ُيقَرُث بِِف، َفََل َيـْتَِؼُؾ ، «ِب الـََّس  َكَّ
ِ
َٓ ُيقَرُث َوإِكََّؿا ُيقَرُث بِِف، َوٕ َوالـََّسُب 

َْسبَاِب  ْٕ  ه.اَتَعاَلك َأْطَؾؿُ  ، َوَاهللُ َكَسائِِر ا

الَؿْقَلك اْلَعتِقَؼ إَذا َلْؿ َيْخُؾْػ (: و9/244) الؿغـليف   قال ابً قدامة

ـْ  ـْ َكَسبِِف َم
ُه َطَؾك َما َأْسَؾْػـَاهُ  :َيِرُث َماَلفُ  مِ َٓ ُه َمقِّتًا، َفُفَق : َكاَن َماُلُف لَِؿْق َٓ َفنِْن َكاَن َمْق

ـَ َطؿٍّ َأْو َطؿَّ َأٍب،  ا، َأْو اْب َْقَرِب َطَصبَتِِف، َسَقاٌء َكاَن َوَلًدا َأْو َأًبا، َأْو َأًخا َأْو َطؿًّ
ِ
ٕ

ـْ َكَسبِِف، َكاَن اْلِؿقَراُث : ًرا َأْو ُأْكثَكُؿْعتَُؼ َذكَ ـَوَسَقاٌء َكاَن الْ 
ـْ َلُف َطَصبٌَة مِ َفنِْن َلْؿ َيُؽ

هُ  َٓ ـْ ُطَؿَر  ،لَِؿْق ُه، َوَكَذلَِؽ أََبًدا ُرِوَي َهَذا َط َٓ َْقَرِب، ُثؿَّ لَِؿْق ْٕ َْقَرِب َفا ْٕ ُثؿَّ لَِعَصبَاتِِف ا

 ، ََوق ، ْهِريُّ ، َوالزُّ ْعبِلُّ ،  ،تَاَدُة، َوَمالٌِؽ، َوالثَّْقِريُّ َوبِِف َقاَل الشَّ َْوَزاِطلُّ ْٕ َوا

، افِِعلُّ  ..اكتفك الؿرادَوَأُبق َحـِقَػَة َوَصاِحبَاهُ  َوالشَّ
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 إشا َاتت املعتك١، ثِ َات ابٓٗا، ثِ َات ٫َٖٛا؟ ص:11ط َػأي١ 

 هؾ يـتؼؾ اْلرث بالقٓء إىل طصبة آبـ، أم إىل طصبة الؿعتؼة؟ فقف خَلف:

 ؾؿ إىل أكف يـتؼؾ إىل طصبة الؿعتؼة بعد آبـ، وهق ذهب مجاطٌة مـ أهؾ الع

بـ طثؿان، وقبقصة بـ ذؤيب، وططاء، وصاوس، والزهري، ومالؽ،  ققل أبان

 .والشافعل، وأمحد، وأهؾ العراق، وُروي طـ طظ 

ُتفؿ يف ذلؽ أنَّ القٓء ٓ يقرث، وإكؿا يقرث بف، وهق باٍق لؾؿعتِؼ،  وحجَّ

ضعقػ. ر طـ طظ يرث بف أقرب طصباتف، وإث
(1)

 

  يـتؼؾ إىل طصبة  -أي: اْلرث بالقٓء  -وذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل أكف

 .بـ الؿسقب، وُشريح، وُكؼؾ طـ طظ  آبـ، وهق ققل سعقد

قضك بذلؽ، وأشفد طؾقف ابـ طقف،  واستدلقا بلنَّ طؿر بـ الخطاب 

 وزيد.

، وهذا «بتف مـ كانما أحرز القالد، أو القلد؛ ففق لعص»واستدلقا بحديث: 

 الؽبرى(، والـسائل يف 2917(، وأبق داود )183الحديث أخرجف أمحد )

(، وغقرهؿ، ومدار صرقف طىل: حسقـ الؿعؾؿ، طـ طؿرو بـ شعقب، 4/75)

فرواه طـ حسقـ: يحقك الؼطان، ومحاد ابـ أسامة، وطبدالقارث، طـف، طـ طؿرو 

 اء طؿر بذلؽ.بـ شعقب، طـ أبقف، طـ جده، فذكر الؼصة، وقضا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، ويف إسـاده: مـدل العـزي، وهق ضعقػ، وفقف اكؼطاع 393-11/392أخرجف ابـ أبل شقبة ) (1)

 .بقـ إبراهقؿ الـخعل، وطظ 
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(، طـ حسقـ 4/75لؾـسائل ) الؽبرىورواه معتؿر بـ سؾقؿان كؿا يف  

ح رواية  الؿعؾؿ، طـ طؿرو بـ شعقب قال: قال طؿر. مرسًَل، ومل أجد مـ رجَّ

تحػة اْلرسال طىل الرواية الؿقصقلة، ولؽـ أسـد أبق داود بنسـاد صحقح كؿا يف 

: الـاس يتفؿقن طؿرو بـ شعقب يف ( طـ محقد الطقيؾ أكف قال8/77) إشراف

 هذا الحديث.

وقد ثبت طـ طؿر، وطثؿان أهنؿا قآ: القٓء لؾُؽبْر. أخرجف البقفؼل  :ُ قهت

( بنسـاد صحقح مـ رواية سعقد بـ الؿسقب طـفؿا، ويعـقان أقرهبؿ 11/313)

جح أمحد، والبقفؼل هذا إثر طىل رواية طؿرو  بـ طصبة بالؿعتِؼ. ومـ أجؾ هذا رَّ

 شعقب.

(: قال أمحد يف رواية ابـف 9/724) البدر الؿـقريف   قال ابً امللكً

 «ما أحرز القالد، أو القلد؛ ففق لعصبتف مـ كان»صالح: حديث طؿر مرفقًطا: 

بـ شعقب، وقد ُروي طـ طؿر، وطثؿان، وطظ، وزيد، وابـ  هؽذا يرويف طؿرو

مسعقد أهنؿ قالقا: القٓء لؾُؽبْر.
(1)

ي ُيذَهب إلقف، وهق ققل أكثر الـاس ففذا الذ 

 هفقؿا بؾغـا.ا

أصح  (: ومرسؾ ابـ الؿسقب طـ طؿر 11/314)  وقال البيَكي

قال  ملسو هيلع هللا ىلصبـ شعقب، وأما الحديث الؿرفقع فقف: فؾقس فقف أنَّ الـبل  مـ رواية طؿرو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـُ أبل شقبة ) -دون أثر طثؿان-أخرجفا  (1) عل طـفؿ، وهل (، مـ صريؼ: إبراهقؿ الـخ11/414اب

 رواية مـؼطعة، ولؽـ رواية إبراهقؿ طـ ابـ مسعقد مؼبقلة صحقحة.
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 هذلؽ يف القٓء.ا 

ؼقل هبا بقـؿا صحح ابـ الؿديـل، وابـ طبدالبر الرواية الؿذكقرة، وجزم بال

 ابـ طبدالبر.

، واهلل أطؾؿ.انقٌل األًلهق  األصح ُ :قال أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل نو
(1)

 

 أ٫ٚز املعَتل، أٚ املعَتٜك١ جيطٟ عًِٝٗ اي٤٫ٛ؟ ص:11ط َػأي١

ذكر أهؾ العؾؿ أنَّ مـ أطتؼ طبًدا، فقٓؤه لف، ثؿ ما جاء مـ أوٓده كذلؽ، 

 ها، وكذا وٓء أوٓدها.وكذلؽ مـ أطتؼ أمًة ثؿ ولدت مـ طبٍد: فقٓؤها لؿقٓ

واختؾػ أهؾ العؾؿ فقؿا إذا أطتؼ العبد بعد أن أولدها، هؾ يـجر القٓء مـ 

 ؟-أطـل يف إوٓد-مقايل إم إىل مقايل إب 

  فذهب مجفقر العؾؿاء مـ الصحابة والتابعقـ، ومـ بعدهؿ إىل أكف يـجر

، كؿا وطظ، والزبقروثبت هذا الؼقل طـ طؿر، وطثؿان، القٓء إىل مقايل إب، 

( -9/41مصـػ طبدالرزاق )(، و-11/397) مصـػ ابـ أبل شقبةيف 

( وجاء طـ ابـ مسعقد، وزيد بـ ثابت، ويف اْلسـاد إلقفؿا 11/316والبقفؼل )

ضعػ، وهق ققل مروان، وسعقد بـ الؿسقب، والحسـ، وابـ سقريـ، 

ٕربعة، بـ طبدالعزيز، والـخعل، وهق ققل أصحاب الؿذاهب ا وطؿر

وإسحاق، وأبل ثقر، وغقرهؿ: وذلؽ ٕنَّ القٓء كالـسب، وآكتساب إىل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (11/391- )ابـ أبل شقبة(ط/مرتبة. -11/169) التؿفقد (9/244- )الؿغـلاكظر:  (1)

البقفؼل (11/314-315 )الؿسـد الجامع (13/573-574.) 
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إب، فؽذلؽ القٓء، ولذلؽ لق كاكا حريـ: كان وٓء ولدمها لؿقىل أبقف بَل  

خَلف، فؾؿا كان مؿؾقًكا: كان القٓء لؿقىل إم ضرورة، فنذا َطتََؼ إُب: زالت 

 ء إىل مقالقف.الضرورة، فعادت الـسبة إلقف، والقٓ

  وذهب بعضفؿ إىل أكف ٓ يـجر إىل مقايل إب بعتؼف، بؾ يبؼك القٓء لؿقايل

إم، وهذا ققل الزهري، ومقؿقن بـ مفران، ومالؽ بـ أوس بـ الحدثان، 

كؿا يف  بـ طبدالرمحـ، وداود، ومـ الصحابة: رافع بـ خديج  ومحقد

مصـػ ابـ أبل شقبة (11/398و ،)اقمصـػ طبدالرز (9/41 وذلؽ :)

 ٕكف قد ثبت القٓء لفؿ، فَل يزول بعد ذلؽ، كؿا ٓ يزول الـسب.

.قٌل اجلًيٌزهق  -واهلل أطؾؿ- ًانصحْح
(1)

 

 إشا اظبط اي٤٫ٛ إزي َٛايٞ ا٭ب، ثِ اْكطضٛا؟ ص:12ط َػأي١

ُء إَلك َمَقالِل  (9/231 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة َٓ إَذا اْكَجرَّ اْلَق

َِب  ْٕ ُء إَلك َبقِْت الْ  :َؼَرُضقاُثؿَّ اكْ  ،ا َٓ ُمِّ بَِحالٍ ـَطاَد اْلَق ْٕ ، َؿاِل، َوَلْؿ َيْرِجْع إَلك َمَقالِل ا

ـِ َطبَّاٍس ، فِل َقْقِل َأْكثَِر َأْهِؾ اْلِعْؾؿِ  ـْ اْب َوُحؽَِل َط
(2)

 . ُمِّ ْٕ ُف َيُعقُد إَلك َمَقالِل ا  َأكَّ

َء َجَرى َٓ َنَّ اْلَق
ِ
ٕ : ُل َأَصحُّ َوَّ ْٕ َُب َوآَباُؤُه َلْؿ  َوا ْٕ ْكتَِساِب، َوَلْق اْكَؼَرَض ا

ِ
َمْجَرى آ

ءُ  َٓ ، َكَذلَِؽ اْلَق ُمِّ ْٕ َِب ، َتُعْد الـِّْسبَُة إَلك ا ْٕ َكاَن  :َفنَِذا َثبََت َهَذا َفَقَلَدْت َبْعَد ِطتِْؼ ا

ُء َوَلِدَها لَِؿَقالِل أَبِقِف بََِل ِخََلٍف  َٓ : َفنِْن َكَػاُه بِالؾِّعَ : َو ُمِّ ْٕ ُؤُه إَلك َمَقالِل ا َٓ اِن، َطاَد َو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- (11/397ابـ أبل شقبة (11/316-317 )ســ البقفؼل (9/229- )الؿغـلاكظر:  (1)

411 ،)مصـػ طبدالرزاق (9/41-.) 

 مل أجد لف سـًدا. (2)
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ـْ َلُف َأٌب َيـْتَِسُب إَلقْفِ   ُف َلْؿ َيُؽ ـُ أَكَّ َكَّا َكتَبَقَّ
ِ
ُء إَلك َمَقالِل : ٕ َٓ َفنِْن َطاَد َفاْستَْؾَحَؼُف، َطاَد اْلَق

َِب. ْٕ  هاا

 ؾطٚط اظبطاض اي٤٫ٛ. ص:13ط َػأي١

 قايل إب لف ثَلثة شروط:ذكر أهؾ العؾؿ أنَّ آكجرار مـ مقايل إم إىل م

 أٌ ٓلٌْ األُب عبًدا حني الْالدة. الػسط األّل:

ا، وزوجتف مقٓة مل َيْخُؾ إما أن يؽقن حرَّ إصؾ: فَل وٓء طىل  فنن كان ُحرًّ

 ولده بحال، وإن كان مقًلك: ثبت القٓء طىل ولده لؿقالقف ابتداًء، وٓ جرَّ فقف.

 .أٌ تلٌْ األو مْالة الػسط الثاىٕ:

فنن مل تؽـ كذلؽ مل َتْخُؾ إما أن تؽقن حرة إصؾ: فَل وٓء طىل ولدها 

بحال، وهؿ أحرار بحريتفا، أو تؽقن أمًة: فقلدها رققؼ لسقدها: فنن أطتؼفؿ 

فقٓؤهؿ لف ٓ يـجر طـف بحال، سقاء أطتؼفؿ بعد وٓدهتؿ، أو أطتؼ أمفؿ حامًَل 

ؼ مباشرة، فَل يـجر طـ الؿعتِؼ: لؼقلف هبؿ، فعتؼقا بعتؼفا: ٕنَّ القٓء ثبت بالعت

 :«إكَم القٓء لؿـ أطتؼ». 

ف الرق،  وإن أطتؼفا الؿقىل فلتت بقلٍد لدوِن ستة أشفر مـ يقم أطتؼ: فؼد مسَّ

وطتؼ بالؿباشرة، فَل يـجر وٓؤه، وإن أتت بف ٕكثر مـ ستة أشفر مع بؼاء 

تؿؾ أن يؽقن حادًثا بعد الزوجقة: مل يحؽؿ بؿس الرق لف، واكجر وٓؤه: ٕكف يح

العتؼ: فؾؿ يؿسف الرق، ومل يحؽؿ برقف بالشؽ، وإن كاكت الؿرأة بائـًا وأتت بقلد 
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ٕربع سـقـ مـ حقـ الػرقة: مل يؾحؼ بإب، وكان وٓؤه لؿقىل أمف، وإن أتت بف  

 ٕقؾ مـ ذلؽ: لحؼف القلد، واكجر وٓؤه.

 أٌ ٓعتق العبَد ضُٔدِ. الػسط الثالث:

ىل الرق: مل يـجر القٓء بحال، وهذا ٓ خَلف فقف.فنن مات ط
(1)

 

 أ٫ٚز ا٭١َ. ص:14ط َػأي١

ََمِة َمْؿُؾقٌك،  (9/231 :)الؿغـليف   قال أبو حمند بً قدامة ْٕ َوَوَلُد ا

ْوُج َأْو َأْطَجِؿقًّا ـْ ِسَػاٍح، َطَربِقًّا َكاَن الزَّ
ـْ كَِؽاٍح َأْو مِ

 .َسَقاٌء َكاَن مِ

ِة ا ـْ ُطَؿَر: إْن َكاَن َزْوُجَفا َطَربِقًّا، ْلُػَؼَفاءِ َوَهَذا َقْقُل َطامَّ ، َوَطَؾقِْف  :َوَط َفَقَلُدُه ُحر 

َء َطَؾقْفِ  َٓ َٓ َو .قِقَؿتُُف، َو
(2)

 

ـْ َأْحَؿَد مِثُْؾفُ  ـُ الُؿَسقِِّب،، َوَط ، َوَأُبق َثْقرٍ  َوبِِف َقاَل اْب َْوَزاِطلُّ ْٕ ، َوا ، َوالثَّْقِريُّ

افِعِ   لُّ فِل اْلَؼِديِؿ، ُثؿَّ َرَجَع َطـُْف.َوَقاَلُف الشَّ

ُفْؿ َأَمٌة، َفَؽاُكقا َطبِقًدا، َكَؿا لَ  َنَّ ُأمَّ
ِ
َُوُل َأْوَلك: ٕ ْٕ  ه.اْق َكاَن أَُبقُهْؿ َأْطَجِؿقًّاَوا

 إٕ نإ أسس ا٭بٜٛٔ سٖط ا٭صٌ، ٚاٯخط س٘طا بايتشطٜط؟ ص:15ط َػأي١

  إن كاكت هل الحرة ٓ وٓء طىل أوٓدمها طـد مجفقر العؾؿاء: ٕنَّ إم

إصؾ: فَل طبقدية طىل أوٓدها، وإن كان هق إب: فَل وٓء طىل إب، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/231-231.)الؿغـلاكظر:  (1)

 مل أجد لف سـًدا. (2)
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 فؽذلؽ أوٓده. 

  َّوخالػ أبق حـقػة، فؼال: يثبت القٓء طىل ولد إطجؿل، وإن كان حر

 إصؾ.

.ًانصحْح قٌل اجلًيٌز
(1)

 

عتؼف وأخاه، إذا مات الؿعتَُؼ، وخؾَّػ أبا معتؼف وابـف، أو خؾَّػ جد م تيبُٔ:

تؼديؿ البـقة، ثؿ إبقة، ثؿ إخقة  ًاألقسبفػل هاتقـ الؿسللتقـ خَلٌف، 

كالعصبة، واهلل أطؾؿ.
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الؿغـل (9/232.) 

(2) الؿغـل (9/246-247.) 
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ِّ اهَوَهٔد َباُب امُلَدبَّس  َوامُلَلاَتٔب َوُأ

ـْ َجابٍِر  (7156) ـْ  َط ـْ ُدُبٍر، َوَلْؿ َيُؽ ـَ إَْكَصاِر َأْطتََؼ ُغََلًما َلُف َط
َأنَّ َرُجًَل مِ

ِـّل؟» :َفَؼاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَماٌل َغقُْرُه، َفبََؾَغ َذلَِؽ الـَّبِلَّ َلُف  ـْ َيْشَترِيِف ِم   «َم
ِ
ـُ َطبِْداهلل َفاْشتََراُه ُكَعقُْؿ ْب

بِثََؿاكِِؿاَئِة دِْرَهٍؿ. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.
(1)

 

: َفاْحتَاَج. َوفِل َلْػٍظ لِْؾبَُخاِريِّ
(2)

 

ـٌ وَ  اْقِض »: َفبَاَطُف بِثََؿاكِِؿاَئِة دِْرَهٍؿ َفَلْطَطاُه، َوَقاَل  ،فِل ِرَواَيِة الـََّسائِّل: َوَكاَن َطَؾقِْف َدْي

ـَؽ .«َدْي
(3)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلدي 

 ًعِى اهتدبري:

هق تعؾقؼ طتؼ العبد بؿقت سقده، والؿدبَّر هق العبد الذي ُطؾَِّؼ طتؼف بؿقت 

: فلكت حر. أو: أكت حر  َطِؼَب مقيت. ومثؾف لق سق ده، كلن يؼقل لف سقده: إذا مِتُّ

 قال: أكت مَدبٌَّر. أو: دبَّرُتؽ.

 ٌٖ خيطز املَسٖبط َٔ املاٍ نا٬َٟ، أّ َٔ ايجًح؟ ص:1ط َػأي١

  أكثر أهؾ العؾؿ طىل أكف يخرج مـ الثؾث فؼط: ٕكف تبرع بعد الؿقت: فؽان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 997(، ومسؾؿ )6716أخرجف البخاري ) (1)

 (.2141أخرجف البخاري برقؿ ) (2)

 . «وأكػؼ طؾك طقالؽ»(، بنسـاد حسـ، ويف آخره: 8/246أخرجف الـسائل ) (3)



َٜٛئس ّٚ اي َٚٝأ َٚامٝلٜهاَتٔب   469  َباُب امٝلَسٖبط 

 مـ الثؾث كالقصقة. 

ـ طظ، وابـ طؿر ُيرَوى ذلؽ ط
(1)

، وهق ققل شريح، وابـ سقريـ، 

بـ الؿسقب، وطؿر بـ طبدالعزيز، ومؽحقل، والزهري،  والحسـ، وسعقد

وقتادة، ومالؽ، وأهؾ الؿديـة، والثقري، وأهؾ العراق، والشافعل، وأمحد، 

 وأصحاب الرأي.

 وُروي طـ ابـ مسعقد
(2)

، ومسروق، ومجاهد، والـخعل، وسعقد بـ جبقر 

 يعتؼ مـ رأس الؿال: ٕكف طتؼ، فقـػذ مـ رأس الؿال كالعتؼ يف الصحة. أكف

، واهلل أطؾؿ.قٌل اجلًيٌزهق  ًانصحْح
(3)

 

 إشا ادتُع ايعتل يف املطض َع ايتسبري؟ ص:2ط َػأي١

ٌم: ٕكف طتؼ مـجز،  إن كان التدبقر قبؾ ذلؽ أو بعده: فالعتؼ يف الؿرض ُمَؼدَّ

والتدبقر طتؼ معؾؼ بالؿقت.
(4)

 

م التدبقر: ٕنَّ الحرية تؼع فقف طـد وإن اجتؿع ا لتدبقر مع القصقة بالعتؼ: ُقدِّ

.انصحْحالؿقت، والقصقة تؼػ طىل اْلطتاق بعده، وققؾ: يتساويا. وهق 
(5)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وأثر ابـ طؿر إسـاده صحقح، وأثر طظ إسـاده ضعقػ: فقف: 11/314أخرجفؿا البقفؼل ) (1)

ار، وهق ضعقػ.  أشعث بـ سقَّ

 (، ويف إسـاده: شريؽ الؼاضل وفقف ضعػ، وفقف اكؼطاع بقـ264أخرجف سعقد بـ مـصقر ) (2)

 الشعبل، وابـ مسعقد.

(3) الؿغـل (14/413.) 

(4) الؿغـل (14/413-414.) 

(5) الؿغـل (14/414.) 
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 بٝع املسبط؟ ص:3ط َػأي١

تؼدم ذكر الخَلف يف هذه الؿسللة يف كتاب البققع تحت الحديث رقؿ 

َلف يف مسللة بقع (، ورجحـا جقاز بقعف، وتؼدم هـالؽ أيًضا ذكر الخ771)

 الؿؽاتب.

 إشا اؾرتاٙ بعس بٝع٘، ٌٖ ٜطدع يف ايتسبري؟ ص:4ط َػأي١

  إشفر يف مذهب أمحد أكف يرجع يف التدبقر: وذلؽ مبـل طىل مسللة أخرى

وهل: هؾ التدبقر وصقة، أو طتؼ معؾؼ بقصػ؟ فبإول قال الشافعل يف 

يف رواية، وهق  الؼديؿ، وأمحد يف رواية. وبالثاين قال الشافعل يف الجديد وأمحد

، واهلل أطؾؿ. فعؾقف يرجع التدبقر، ولقس لف الرجقع فقف بالؼقل.أظيس
(1)

 

 ٚيس املسبط٠. ص:5ط َػأي١

 لف حآن:

أن يؽقن مقجقًدا حال تدبقرها، ويعؾؿ ذلؽ بلن تليت بف ٕقؾ  احلال األّىل:

 مـ ستة أشفر مـ حقـ التدبقر: ففذا يدخؾ معفا يف التدبقر.

ـْ َأْطَضائَِفا.: بََِل ِخ  قال ابً قدامة
َكَُّف بَِؿـِْزَلِة ُطْضٍق مِ

ِ
 ََلٍف َكْعَؾُؿُف: ٕ

: لِبَقٍْع، َأْو َمْقٍت، أَْو ُرُجقٍع بِاْلَؼْقِل: َلْؿ َيبُْطْؾ فِل  قال: ُمِّ ْٕ َفنِْن َبَطَؾ التَّْدبِقُْر فِل ا

َكَُّف َثبََت فِقِْف َأْصًَل.ا
ِ
 هاْلَقَلِد: ٕ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الؿغـل (14/422.) 



َٜٛئس ّٚ اي َٚٝأ َٚامٝلٜهاَتٔب   471  َباُب امٝلَسٖبط 

 
التدبقر: ففذا يتبع أمف يف التدبقر طـد أكثر  أن تحؿؾ بف بعد احلال الثاىٔة:

 العؾؿاء، وهق ققل مجاطة مـ الصحابة، وأكثر التابعقـ.

  ،وذهب جابر بـ زيد، وططاء إىل أكف ٓ يتبعفا يف ذلؽ، وهق ققٌل لؾشافعل

ورواية ضعقػة طـ أمحد، واختاره الؿزين: ٕنَّ طتؼفا معؾؼ بصػة تثبت بؼقل 

طؾؼ طتؼفا بدخقل الدار: وٕنَّ التدبقر وصقة، وولد  الؿعتِؼ وحده، فلشبفت مـ

 الؿقصك هبا قبؾ الؿقت لسقدها.

أهنؿا قآ:  واستدل أصحاب الؼقل إول بلكف صح طـ ابـ طؿر، وجابر 

 (، وٓ يعؾؿ لفؿا مخالػ.11/315ولد الؿدبرة بؿـزلتفا. أخرجفؿا البقفؼل )

ًحا هذا الؼقلمُ - (14/425-426 )الؿغـليف   قال ابً قدامة : -َرجِّ

َة بَِؿْقِت َسقِِّدَها يَّ ْت اْلُحرِّ ُمَّ اْستََحؼَّ ْٕ َنَّ ا
ِ
َفقَتْبَُعَفا َوَلُدَها، َكُلمِّ اْلَقَلِد، َوُيَػاِرُق  :َوٕ

ـْ ُكؾِّ َواِحٍد مِ  ،التَّْعؾِقَؼ بِِصَػٍة فِل اْلَحقَاةِ، َواْلَقِصقَّةَ 
ـْ ِجَفِة أَنَّ التَّْدبِقَر آَكُد مِ

ـُْفَؿا: مِ

 َٓ ا ُوِجَد فِقِف َأَحُدُهَؿا، َوَكَذلَِؽ  َْمَراِن، َوَما ُوِجَد فِقِف َسبَبَاِن آَكُد مِؿَّ ْٕ ُف اْجتََؿَع فِقِف ا َكَّ
ِ
ٕ

ُجقِع َطـْفُ َؿقْ ـَتبُْطُؾ بِالْ  َٓ بِالرُّ  ه.اِت، َو

ولد الؿدبر حؽؿف حؽؿ أمف بَل خَلف. تيبُٔ:
(1)

 

 ٌٖ ي٘ ٚط٤ُ َسٖبطت٘؟ ص:6ط َػأي١

 [3الـساء:] ﴾ڱ ڱ ڱ ڳ﴿هؾ العؾؿ طىل أن لف ذلؽ: لؼقلف تعاىل: طامة أ ،

 قال أمحد: ٓ أطؾؿ أحًدا كره ذلؽ غقر الزهري.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الؿغـل (14/427.) 
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  .وُحؽل طـ إوزاطل أكف إن كان ٓ يطمها قبؾ تدبقرها: فَل يطمها بعده 

الؼقل  ، وقد صح طـ ابـ طباس، وابـ طؿر ًانصحْح قٌل اجلًيٌز

بذلؽ.
(1)

 

 يصيب املُٝع؟ٌٖ ٜصض ايتسبري َٔ ا ص:7ط َػأي١

  ،ذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل صحة ذلؽ، وهق ققل أمحد، ومالؽ يف رواية

والشافعل يف ققل، وهق ققل شريح، وطبداهلل بـ طتبة: ٕكف كؼؾ طـ طؿر أكف 

أجاز ذلؽ يف القصقة
(2)

 ، فؽذلؽ التدبقر.

  ،وذهب مجاطٌة إىل أكف ٓ يصح تدبقره، وهق ققل الحسـ، ومالؽ يف رواية

، ولؼقلف «وطـ الصبل حتك يبؾغ»يف ققل، وأبل حـقػة: لؾحديث: والشافعل 

 أية. [6الـساء:] ﴾وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې﴿تعاىل: 

 ، واهلل أطؾؿ.انقٌل أقسبوهذا 

وأما يف القصقة فَل بلس هبا: ٕنَّ الحظ لف: فنكف إن كبر وأراد الرجقع: فؾف 

الرجقع فقفا، وإن مات كاكت لف أجًرا، واهلل أطؾؿ.
(3)

 

إذا قتؾ الؿدبَّر سقده: بطؾ تدبقره يف الحال الذي ٓ يستحؼ فقف  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9/147.)طبدالرزاق (14/429 )الؿغـلاكظر:  (1)

(، 6/282(، والبقفؼل )2/762(، ومالؽ )127، 1/126أخرجف سعقد بـ مـصقر ) (2)

 (، ويف إسـاده اكؼطاع.9/78وطبدالرزاق )

  (14/434-435.)الؿغـلاكظر:  (3)
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اْلرث، وتبطؾ فقف القصقة، واهلل أطؾؿ.

(1)
 

 َهاتب١ املسبط. ص:8ط َػأي١

إذا أراد الؿدبر الؽتابة: فؾف ذلؽ، ويجقز لؾسقد مؽاتبتف، كصَّ طىل ذلؽ أمحد، 

وهق ققل ابـ مسعقد، وأبل هريرة
(2)

، والحسـ.
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الؿغـل (14/439.) 

صحقح، وإسـاد أثر ابـ  (، وإسـاد أثر أبل هريرة -6/376أخرج إثريـ ابـ أبل شقبة ) (2)

قد، ضعقػ: فقف: محؿد بـ ققس بـ كعب بـ إحـػ، يرويف طـ أبقف، طـ ابـ مسع مسعقد 

 ومها مجفقٓن. الجرح والتعديؾومحؿد بـ ققس، وأبقه مترمجان يف 

(3) الؿغـل (14/439.) 
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ـْ َطْؿِرو بْ  (7111) ـِ الـَّبِلِّ َوَط ِه َط ـْ َجدِّ ـْ َأبِقِف َط الُؿَؽاَتُب »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصـِ ُشَعقٍْب َط

ـْ ُمَؽاَتَبتِِف دِْرَهؿٌ  َطْبٌد  ـٍ  .«َما بَِؼَل َطَؾْقِف ِم َأْخَرَجُف َأُبقَداُود بِنِْسـَادٍ َحَس
(1)

، َوَأْصُؾُف ِطـَْد 

َحُف الَحاكُِؿ. َوالثَََّلَثِة، َأْحَؿدَ  َوَصحَّ
(2)

 

ـْ ُأمِّ َسَؾَؿَة  (7117)   َوَط
ِ
َـّ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَلْت: َقاَل َرُسقُل اهلل ِْحَداُك ِ

إَذا َكاَن إل

َدُه َما ُيَمدِّ ٌب ُمَؽاتَ  ـْ ـْفُ  ي، َوَكاَن ِط َحُف . َرَواُه َأْحَؿُد َوإَْرَبَعةُ «َفْؾَتْحَتِجْب ِم ، َوَصحَّ

. التِّْرمِِذيُّ
(3)

 

ـِ َطبَّاٍس  (7115) ـِ اْب ُيقَدى الُؿَؽاَتُب بَِؼْدِر َما َطَتَؼ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ  َوَط

ـْفُ  ـُْف دَِيَة الَعْبدِ  ِم ، َوبَِؼْدِر َما َرقَّ ِم .. رَ «دَِيَة الُحرِّ َواُه َأْحَؿُد َوَأُبقَداُود َوالـََّسائِلُّ
(4)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، بنسـاد حسـ. 3926. أخرجف أبقداود )سػٔ (1)

 (3/197 ،)الؽبرى(، والـسائل يف 3927(، وأبقداود )184، 2/178. أخرجف أمحد )سػٔ (2)

(، وهق حديث حسـ بؿجؿقع 2/218) (، والحاكؿ2519(، وابـ ماجف )1261والترمذي )

اها إٓ طشر أوققات ففق رققؼ»صرقف، ولػظف طـد أمحد:  والؾػظ  «أيَم طبد كقتب طؾك مائة أوققة فلدَّ

 إول الذي طـد أبل داود أصح، واهلل أطؾؿ. 

 (3/198 ،)الؽبرى(، والـسائل يف 3928(، وأبقداود )6/289. أخرجف أمحد )ضعٝـ (3)

(، وإسـاده ضعقػ: ٕن فقف كبفان مقىل أم سؾؿة وهق 2521(، وابـ ماجف )1261والترمذي )

 مجفقل. 

(، مـ صرق طـ يحقك 46-8/45(، والـسائل )4581(، وأبقداود )1/261. أخرجف أمحد )َعٌ (4)

 ابـ أبل كثقر، طـ طؽرمة، طـ ابـ طباس بف. 

 -مقققًفا، وقد خالػف أيقب ويحقك بـ أبل كثقر قد اختؾػ طؾقف فقف، فؿـفؿ مـ رواه مـ صريؼف 

فرواه طـ طؽرمة مرسًَل، ويف رواية جعؾف مـ كَلم طؽرمة، وأوقػف مرة طىل  -يف الؿحػقظ طـف 

 الســ الؽبرىطظ، وأشار إىل إطَللف البخاري وأمحد وأبقداود والبقفؼل. اكظر: 

  (1259.)ســ الترمذي، و ســ أبل داودو (، 11/325-326)
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 حادي املسائل واألحكام املستفادة من األ

 معيى اللتابة:

مصدر مـ )َكتََب(، والؿراد هبا هفـا أن يعؼد السقد مع طبده طؼًدا  اللتابة:

ًٓ لسقده يؽقن يف ذمتف إىل أجٍؾ معؾقم، فقعتؼ كػسف  مؽتقًبا بلن يدفع العبد ما

 بذلؽ.

 سهِ ائهتاب١. ص:1ط َػأي١

  :[33الـقر:]﴾چ ڃ ڃ   ڃ ڃ﴿يؼقل ربـا جؾ وطَل يف كتابف الؽريؿ ،

فؿـ ابتغك الؽتابة مـ العبقد، واْلماء: فقجب طىل سقده أن يؽاتبف إن طؾؿ فقف 

 .خقًرا: لظاهر أية

 وهق ققل ططاء، وطؿرو بـ ديـار، والضحاك، وأمحد يف رواية، والظاهرية.

 ى هذا الؼقل اْلمام وقال إسحاق: أخشك أن يلث ؿ. يعـل إن مل يؽاتبف، وَققَّ

، وقد طَل طؿر أكًسا بالدرة طـد أن أبك أن يؽاتب سقريـ.ابـ طثقؿقـ 
(1)

 

 وذهب الجؿفقر إىل أنَّ ذلؽ مستحب  ولقس بقاجب. 

، واهلل أطؾؿ.نصسف آّح ػٍ انٌجٌبولقس لفؿ دلقؾ يصؾح 
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، ووصؾف إسؿاطقؾ الؼاضل كؿا يف 1يف ]كتاب الؿؽاتب[ باب ) صحقحفاري يف طؾؼف البخ (1)

التغؾقؼ (3/348( والبقفؼل ،)بنسـاد صحقح.11/319 ) 

  (8/412.)البقان (1686 )الؿحىل (14/442 )الؿغـلاكظر:  (2)
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 .﴾چ ڃ ڃ   ڃ ﴿َع٢ٓ قٛي٘ تعازي:  ص:2ط َػأي١

 ػؼفاء والؿػسريـ يػسرون الخقر بإماكة، والصَلح، والؼدرة طىل أكثر ال

 القفاء، وهق ققل أصحاب الؿذاهب إربعة وغقرهؿ.

  .ة، وهق ققل الحسـ، والثقري يـ خاصَّ وقصرها بعضفؿ طىل إماكة، والدِّ

.ًانصحْح انقٌل األًل
(1)

 

 َهاتب١ َٔ ٫ نػب ي٘. ص:3ط َػأي١

  :ٕكف ربؿا محؾف ذلؽ طىل السرقة، مذهب أمحد كراهقة مؽاتبة مـ ٓ كسب لف

 أو آختَلس، أو الؿسللة، أو كحق ذلؽ.

  ،وطـ أمحد رواية بعدم آستحباب، وبعدم الؽراهة، وهق ققل الشافعل

مع  وإسحاق، وابـ الؿـذر، واستدلقا طىل ذلؽ بؿؽاتبة بريرة، وجقيرية 

ؿا، وهذا الؼقل أصح، واهلل أطؾؿ.أهنؿا ٓ كسب لف
(2)

 

 سباي١ ٚامل٪د١ً.ايهتاب١ ا ص:4ط َػأي١

  ذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل أنَّ الؽتابة ٓ تؽقن إٓ ممجؾة: ٕكف إن كان معف

: ففق مؾؽ لسقده، وهق مذهب أمحد، والشافعل. ًٓ  مال مقجقد حا

  وذهب أبق حـقػة، ومالؽ إىل صحتفا حالة وممجؾة: ٕنَّ العبد قد يستطقع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/411.)البقان (14/443 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (8/412.)البقان (14/443 )الؿغـلاكظر:  (2)



َٜٛئس ّٚ اي َٚٝأ َٚامٝلٜهاَتٔب   477  َباُب امٝلَسٖبط 

ًٓ بآستداكة، أو بقجقد إكسان يفب لف  ًٓ إن طؾؿ أكف سقؽاتب، أو ما  أداءها حا ما

 وهق ققٌل يف مذهب أمحد، واختاره -واهلل أطؾؿ- ًىرا انقٌل أقسبأشبف ذلؽ. 

.ابـ طثقؿقـ اْلمام 
(1)

 

 إشا عذع املٜهاَتب عٔ أزا٤ مجٝع املاٍ؟ ص:5ط َػأي١

  ٓأكثر أهؾ العؾؿ والػؼفاء طىل أكف ٓ يزال طبًدا حتك يمدَي مجقع الؿال، و

 قف درهؿ.يزال طبًدا ما بؼل طؾ

 واستدلقا بحديث طؿرو بـ شعقب الذي يف الباب.

،وقد صحَّ هذا الؼقل طـ ابـ طؿر، وزيد بـ ثابت، وجابر، وطائشة 
(2)

 

بـ الؿسقب، والحسـ، والزهري، وهق ققل أصحاب الؿذاهب إربعة  وسعقد

 وغقرهؿ.

 .وقال بعض الحـابؾة: إذا أدَّى ثَلثة أرباع الؽتابة طتؼ 

 عتؼ بؼدر ما أدَّى. وهق ققل  مـؼقل طـ ابـ طباس، وقال طؽرمة: ي

. وطظ
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/417-418.)البقان (7/424 )اْلكصاف (14/449 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (11/324-.)البقفؼل (8/417- )طبدالرزاق (6/146- )ابـ أبل شقبةاكظر:  (2)

، مل يثبت كؿا أشركا إىل ذلؽ يف تخريج حديثف يف الباب، وأما أثر طظ  أثر ابـ طباس  (3)

، وأخرجف طبدالرزاق ( مـ صريؼ الشعبل، طـ طظ 6/152بـ أبل شقبة )فلخرجف ا

: ففق أثٌر ثابت طـف بؿجؿقع الطريؼقـ: ٕن كَلًّ مـفؿا ( مـ صريؼ طؽرمة، طـ طظ 8/412)

فؼد سؿع مـف طددا مـ إحاديث  مـؼطعة. ثؿ رجح لـا تصحقح رواية الشعبل طـ طظ 

 وأثار، وطىل هذا فإثر صحقح.
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   وقال شريح، وابـ مسعقد: إذا أدَّى قدر ققؿتف: طتؼ، وكان َغِريًؿا بالباقل

بعد طتؼف.
(1)

 

 .وقال الحسـ: إذا طجز: استسعل بعد العجز سـتقـ 

 .وقال الـخعل: إذا أدَّى الشطر: طتؼ طؾقف 

أطؾؿ. ، واهللانقٌل األًلهق  ًانصحْح
(2)

 

ُٜهاتب عًٝ٘. ص:6ط َػأي١  ضابط املاٍ ايصٟ 

ًَل  َؾؿ فقف: ٕكف مال يثبت يف الذمة ممجَّ تجقز الؿؽاتبة طىل كؾ ماٍل يجقز السَّ

  (14/454.)الؿغـليف معاوضة: فجاز ذلؽ فقف، كعؼد السؾؿ. 

وتصح الؽتابة طىل خدمة ومـػعة مباحة: ٕهنا أحد العقضقـ يف اْلجارة: فجاز 

يف الؽتابة كإثؿان، وُيشترط العؾُؿ هبا كؿا ُيشترط يف اْلجارة. أن تؽقن طقًضا
(3)

 

 إعٛا٤ املهاَتب بعض َا ٝنٛٔتب عًٝ٘. ص:7ط َػأي١

  ،ذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل وجقب إططاء الؿؽاتب شقئًا مؿا كقتب طؾقف

 ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ﴿ويجب ذلؽ طىل السقد بؼقلف تعاىل: 

 ، وهذا ققل الشافعل، وأمحد، وإسحاق.[33الـقر:]

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( مـ صريؼ الشعبل، طـ ابـ مسعقد، ومل 8/411(، وطبدالرزاق )6/149أخرجف ابـ أبل شقبة ) (1)

 يسؿع مـف.

  (8/461.)البقان (14/452-453 )الؿغـلاكظر:  (2)

  (14/455.)الؿغـلاكظر:  (3)



َٚامٝل َٜٛئسَباُب امٝلَسٖبط  ّٚ اي َٚٝأ  479  ٜهاَتٔب 

  ذهب بعضفؿ إىل طدم القجقب، وإكؿا هق مستحب، وهق ققل الحسـ، و

والـخعل، والثقري، ومالؽ، وأبل حـقػة: ٕكف طؼد معاوضة: فَل يجب وضع 

 شلء مـف كسائر الؿعاوضات.

وُأجقب بلنَّ الؽتابة تخالػ سائر العؼقد: فننَّ الؼصد هبا الرفؼ بالعبد بخَلف 

 غقرها.

يدل طىل أنَّ  «ما بؼل طؾقف درهؿ»لؿتؼدم: وحديث طؿرو بـ شعقب ا :ُ قهت

 اْليتاء لقس بقاجب، وإكؿا هق مستحب، واهلل أطؾؿ.

 التصدق طؾقف مـ الؿراد باْليتاء إططاؤه مـ الصدقة، أو الـدب إىل وقد قيل:

سائر الؿسؾؿقـ.
(1)

 

ُٜعٛاٙ. ص:8ط َػأي١  َكساض َا 

 :الربع. قال بذلؽ مجاطٌة مـ الحـابؾة، وُروي طـ طظ  ققؾ ـ بنسـادي

(، وابـ جرير يف تػسقر -11/329) ســ البقفؼليحسـ إثر هبؿا، كؿا يف 

 [.33سقرة الـقر ]آية:

 :الُعشر. وقال قتادة 

  وقال الشافعل، ومالؽ، وابـ الؿـذر: ما يؼع طؾقف آسؿ. وُكؼؾ طـ ابـ

ما يميده كؿا يف الؿصادر السابؼة، وهق ضعقػ: ٕكف مـ صريؼ طظ  طباس 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (14/458-459.)الؿغـلاكظر:  (1)



 481  ؾتض ايع٬ّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

طـف، ومل يسؿع مـف، ويف اْلسـاد إلقف: طبداهلل بـ صالح كاتب  بـ أبل صؾحةا 

 .الؾقث، وفقف ضعػ

لؾتبعقض. ﴾چ﴿و  ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ چ ﴿واستدلقا بؼقلف تعاىل: 
(1)

 

 إشا عذٌ املهاتب املاٍ قبٌ ضبً٘؟ ص:9ط َػأي١

  مذهب الشافعل، والصحقح يف مذهب أمحد أنَّ السقد يؾزمف قبقلف: مامل يؽـ

كالذي ٓ يػسد، وٓ يختؾػ قديؿف وحديثف، وٓ طؾقف ضرر يف قبضف قبؾ محؾف، 

يحتاج إىل ممكة يف حػظف، وٓ يدفعف يف حال خقف يخاف ذهابف: فنن اختؾ أحد 

هذه إمقر مل يؾزم قبضف.
(2)

 

إشا ًَو ايعبس َلا ٜل٪زٟ، ؾٗلٌ ٜعتلل بلصيو أّ ٫ ٜعتلل ستل٢         ص:11ط َػأي١

 ٜ٪زٟ؟

 دم: لحديث أكثر أهؾ العؾؿ طىل أكف ٓ يعتؼ حتك يمدي مجقع الؿال كؿا تؼ

 بـ شعقب. طؿرو

  وطـ أمحد رواية أكف إذا مؾؽ ما يمدي: َطتؼ: لحديث أم سؾؿة الذي يف

 الباب.

، وحديث أم سؾؿة ضعقػ، ولقس بصريح.ًانصحْح قٌل اجلًيٌز
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (14/459.)الؿغـلاكظر:  (1)

  (14/461-462.)الؿغـلاكظر:  (2)

  (14/464-.)الؿغـلاكظر:  (3)



َٜٛئس ّٚ اي َٚٝأ َٚامٝلٜهاَتٔب   481  َباُب امٝلَسٖبط 

 إشا َات ايػٝس ٚايعبس َهاَتب؟ ص:11ط َػأي١ 

َٓ َتـَْػِسُخ بَِؿْقِت  اْلؽِتَاَبةُ  (14/469 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة

َٓ َسبِقَؾ ا ـْ ِجَفتِِف، 
ِزٌم مِ َٓ َكَُّف َطْؼٌد 

ِ
ـَ َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ ِخََلًفا: َوَذلَِؽ ٕ َٓ َكْعَؾُؿ فِقِف َبقْ قِِّد،  لسَّ

َجاَرةِ إَلك َفْسِخِف، َفَؾْؿ َيـَْػِسْخ بَِؿْقتِ   ه.اِف، َكاْلبَقِْع َواْْلِ

 إشا َات املهاَتب، ٚيف ٜسٙ ٚؾا٤؟ ص:12ط َػأي١

 ػسخ الؽتابة بؿقتف، ويؿقت طبًدا، وما يف يده مـ أهؾ العؾؿ مـ يؼقل: تـ

 لسقده دون ورثتف. صح هذا الؼقل طـ ابـ طؿر، وُكؼؾ طـ طؿر، وزيد 

 ابـ أبل شقبة(، و-11/331) ســ البقفؼلبنسـاديـ ضعقػقـ كؿا يف 

بـ طبدالعزيز، وقتادة، وهق  (، وهق ققل الزهري، والـخعل، وطؿر6/416)

ٕنَّ العتؼ ٓ يحصؾ إٓ بإداء: لحديث طؿرو بـ مذهب الشافعل، وأمحد: 

 .انصحْحهق  ًىرا انقٌلشعقب كؿا تؼدم، 

  وذهب مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ إىل أكف يعتؼ، وإذا فضؾ يف يده شلٌء: ففق

،لقرثتف، ُكؼؾ هذا الؼقل طـ طظ، وابـ مسعقد، ومعاوية 
(1)

وهق ققل  

قري، ومالؽ، وإسحاق، ططاء، والحسـ، وصاوس، وُشريح، والـخعل، والث

وأمحد يف رواية، وبـاه بعضفؿ طىل أنَّ العتؼ يحصؾ بؿؾؽ ما يمديف: وٕهنا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( مـ صريؼ: ططاء، طـف، وهق مـؼطع. ومـ صريؼ: -11/331أخرجف البقفؼل ) ،أثط عًٞ ضعٝـ (1)

( مـ صريؼ: 8/391محؿد بـ سامل الفؿداين، وهق متروك. وأثر ابـ مسعقد أخرجف طبدالرزاق )

(، 8/393(، وطبدالرزاق )11/332ؼل )الشعبل، طـف، ومل يسؿع مـف. وأثر معاوية أخرجف البقف

 ويف إسـاده: معبد الجفـل، وهق قدري محترق.



 482  ؾتض ايع٬ّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 معاوضة فَل تـػسخ بؿقت أحد الؿتعاقديـ كالبقع. 

وُأجقب بالػارق: فننَّ الؽتابة تػارق البقع: ٕنَّ كؾ واحد مـ الؿتعاقديـ غقر 

تؾػف، والؿؽاَتُب هق الؿعؼقد معؼقد طؾقف، وٓ يتعؾؼ العؼد بعقـف: فؾؿ يـػسخ ب

طؾقف، والعؼد متعؾؼ بعقـف، فنذا تؾػ قبؾ تؿام إداء: اكػسخ العؼد كؿا لق تؾػ 

حريتف، ويتعذر وجقدها بعد  الؿبقع قبؾ قبضف: وٕكف مات قبؾ وجقد شرط

مقتف.
(1)

 

إن مات ولقس يف يده وفاء: فنكف يؿقت طبًدا، وتـػسخ الؽتابة والؿال  تيبُٔ:

ا يسقًرا طـ بعضفؿ يف بعض طىل هذا طامة أهؾ العؾؿ: إٓ خَلفً لؾسقد، و

الصقر.
(2)

 

 ٌٖ يًػٝس َٓع املهاَتب َٔ ايػؿط؟ ص:13ط َػأي١

  أكثر أهؾ العؾؿ طىل أكف ٓ يؿـع مـ السػر قريبًا كان أو بعقًدا، وهق ققل

بـ جبقر، والثقري، والحسـ بـ صالح،  الشعبل، والـخعل، وسعقد

 حـقػة. وأبل

 إول، وققل أنَّ لؾسقد مـعف، وققؾ: إنَّ مؼصقده يف وطـ الشافعل ققل ك

 ذلؽ يف سػر بعقد.

  وققَّد الحـابؾة ذلؽ بؿا إذا كاكت كجقم الؽتابة ٓ تحؾ قبؾ رجقطف مـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (14/465-467.)الؿغـلاكظر:  (1)

  (14/467.)الؿغـلاكظر:  (2)



َٜٛئس ّٚ اي َٚٝأ َٚامٝلٜهاَتٔب   483  َباُب امٝلَسٖبط 

 سػره، أما إذا حؾَّت قبؾ: فؾف مـعف. 

.ًانصحْح انقٌل األًل
(1)

 

 إٕ ؾطط عًٝ٘ يف ايهتاب١ إٔ ٫ ٜػاؾط؟ ص:14ط َػأي١

 رط باصؾ. وهق ققل الحسـ، وسعقد بـ جبقر، قال مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ: الش

 والشعبل، والـخعل، وأبل حـقػة، والؼاضل أبل يعىل الحـبظ.

 قالقا: ٕكف يـايف مؼتضك العؼد، كؿا لق شرط طؾقف ترك آكتساب.

  :وقال مالؽ، وأبق الخطاب الحـبظ: يصح شرصف، ولف مـعف مـ السػر

لف فقف فائدة: فؾزم، كؿا لق  ، وٕكف شرط«الؿسؾؿقن طؾك شروصفؿ»لحديث: 

شرط كؼًدا معؾقًما، وبقان فائدتف أكف ٓ يلمـ إباقف، وأكف ٓ يرجع إىل سقده، 

، واهلل أطؾؿ.انصحْحهق  ًىرا انقٌلفقػقت العبد، والؿال الذي طؾقف، 
(2)

 

 ٌٖ يًُهاَتب إٔ ٜتعٚز بػري إشٕ غٝسٙ؟ ص:15ط َػأي١

  ًا، وٕنَّ طىل السقد فقف أكثر أهؾ العؾؿ طىل أكف لقس لف ذلؽ: ٕكف ما زال طبد

ضرًرا: ٕكف ربؿا طجز فقرجع إلقف كاقص الؼقؿة، ويحتاج أن يمدي الؿفر، 

والـػؼة مـ كسبف، فقعجز طـ تلدية كجقمف، فقؿـع مـ ذلؽ كالتبرع بف، وهذا 

 ققل أصحاب الؿذاهب إربعة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (14/475-476.)الؿغـلاكظر:  (1)

  (14/476.)الؿغـلاكظر:  (2)



 484  ؾتض ايع٬ّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

  .وقال الحسـ بـ صالح: لف ذلؽ: ٕكف طؼد معاوضة أشبف البقع 

.اجلًيٌزًانصحْح قٌل 
(1)

 

 ٌٖ يًُهاتب ايٖتَػٚطٟ؟ ص:16ط َػأي١

ي بَِغقِْر  (14/478-479 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة َوَلقَْس َلُف التََّسرِّ

. َنَّ مِْؾَؽُف َغقُْر َتامٍّ
ِ
ـْ  إْذِن َسقِِّدِه: ٕ

َْهؾِِف َأْن َيْؿـَُعقُه مِ
ِ
َٓ َيـْبَِغل ٕ  : ْهِريُّ َوَقاَل الزُّ

ي.   التََّسرِّ

قِِّد فِقِف َضَررٌ أَ  :َوَلـَا َوَبقَاُن  َفقُْؿـَُع مِـُْف، َكالتَّْزِويِج. :نَّ مِْؾَؽُف َكاقٌِص، َوَطَؾك السَّ

َؿا َتؾَِػْت  ُف ُربََّؿا َأْحبََؾَفا، َواْلَحبَُؾ َمُخقٌف فِل َبـَاِت آَدَم، َفُربَّ َرِر فِقِف َأكَّ َؿا  ،الضَّ َوُربَّ

َرَجَعْت  :تَـُِع َطَؾقِْف َبقُْعَفا فِل َأَداِء كِتَاَبتَِفا، َوإِْن َطَجَزْت َفقَؿْ  :َوَلَدْت، َفَصاَرْت ُأمَّ َوَلدٍ 

قِِّد َكاقَِصةً  ـْ التَّْزِويِج لَِضَرِرهِ  ،إَلك السَّ
 ه.ا، َفَفَذا َأْوَلكَفنَِذا ُمـَِع مِ

، وهق ققل الحـابؾة، وققل انصحْح طىلوأما إن أذن لف السقد: فقجقز 

 لؾشافعل.

 ٜعٚز عبَٝسٙ ٚإَا٤ٙ؟ٌٖ يًُهاتب إٔ  ص:17ط َػأي١

 أكف لقس لف ذلؽ: ٕكف قد يحصؾ طىل السقد الضرُر يف ذلؽ، وهذا  انصحْح

 ققل أمحد، والشافعل، وابـ الؿـذر.

  وطـ مالؽ أنَّ لف ذلؽ إذا كان طىل وجف الـَّظر: ٕكف طؼد طىل مـػعة، فؿؾؽف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الؿغـل (14/478.) 



َٜٛئس ّٚ اي َٚٝأ َٚامٝلٜهاَتٔب   485  َباُب امٝلَسٖبط 

 كاْلجارة، وهق ققل أبل الخطاب الحـبظ. 

 ٕمة دون العبد: ٕكف يلخذ طقًضا طـ تزويجفا وقال أبق حـقػة: لف تزويج ا

 بخَلف العبد. وهق ققل الؼاضل مـ الحـابؾة.

بلنَّ العبد تؾزمف كػؼة امرأتف، ومفرها، ويشغؾ بحؼقق  ٚٝأدٝب عٔ شيو:

الـؽاح، وتـؼص ققؿتف، وإمة يؿؾؽ الزوج بضعفا، وتـؼص ققؿتفا، وتؼؾ 

 الرغبات فقفا، وربؿا امتـع بقعفا بالؽؾقة.

لقس ذلؽ مـ جفات الؿؽاسب، فربؿا أطجزه ذلؽ طـ أداء كجقمف، وإن و

وألحؼفؿ مـ الـؼص: فؾؿ طجز: طاد رققًؼا لؾسقد مع ما تعؾؼ هبؿ مـ الحؼقق، 

فعىل  يجز ذلؽ لف كنطتاقفؿ، وفارق إجارة الدار: فنهنا مـ جفات الؿؽاسب طادة:

ننَّ العبد متك صؾب هذا إن وجب تزوجقفؿ لطؾبفؿ ذلؽ، وحاجتفؿ إلقف: باطفؿ: ف

التزويج ُخقَِّر سقده بقـ تزويجف وبقعف، وإن أذن لف السقد يف ذلؽ جاز: ٕنَّ الحؼ 

لف، والؿـع مـ أجؾف: فجاز بنذكف.
(1)

 

 ٌٖ يًُهاتب إٔ ٜعتل ضقٝك٘ بػري إشٕ ايػٝس؟ ص:18ط َػأي١

  ،أكثر أهؾ العؾؿ طىل أكَّف لقس لف ذلؽ، وهق ققل الحسـ، وإوزاطل

بعة: ٕكف يػقت الؿال فقؿا ٓ يحصؾ بف مال، فلشبف وأصحاب الؿذاهب إر

 الفبة، وٓ يصح العتؼ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (14/479-481.)ـلالؿغ اكتفك مـ كَلم ابـ قدامة  (1)



 486  ؾتض ايع٬ّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
  ،ًىرا أقسبوطـ بعض الحـابؾة صحتف، ويؼػ طىل إذن السقد ،

أطؾؿ. واهلل
(1)

 

 ٖب١ املهاتب يًُاٍ؟ ص:19ط َػأي١

ُؿَؽاَتُب َمْحُجقٌر َطَؾقِْف فِل ـَوالْ  (14/481 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة

َٓ ِهبَُتفُ  َمالِِف، َفَؾقَْس َلفُ  ، ، اْستِْفََلُكُف، َو ، َوَمالٌِؽ، َوالثَّْقِريُّ ـُ َوبَِفَذا َقاَل اْلَحَس

َٓ َأْطَؾُؿ فِقِف ُمَخالًِػا ْأِي، َو ، َوَأْصَحاُب الرَّ افِِعلُّ  ه.اَوالشَّ

يرى أنَّ الؿؽاَتب لف أن يتصرف يف مالف بؿا شاء،  السقؾيف  والشقكاين 

 .لسقده ما التزمفوالذي يؾزمف هق أن يمدي 

 ٌٖ يًػٝس إٔ ٜٛأ َهاَتَبَت٘؟ ص:21ط َػأي١

  أما إذا مل يشترط ذلؽ: فَل يجقز لف طـد الجؿفقر، وهق ققل أصحاب

الؿذاهب إربعة: ٕنَّ الؽتابة طؼٌد يزيؾ مؾؽ آستخدام، والؿـافع: ولفذا لق 

 ُوصِئت بشبفة: كان الؿفر لفا.

 يشترط: لعؿقم ققلف  وذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل أكف يجقز لف ذلؽ، وإن مل

، وقال بذلؽ ابـ حزم: مامل تمدِّ شقئًا: فنن [3الـساء:] ﴾ڱ ڱ ڱ ڳ﴿تعاىل: 

 كاكت قد أدَّت شقئًا صارت طـده حرة بؼدر ما أدَّت.

طؾقفا محؾ الـزاع. وُأجقب بلنَّ أية مخصقصة بالؿزوجة: فُقؼاس
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (14/481.)الؿغـلاكظر:  (1)

  (8/435.)البقان (14/487 )الؿغـلاكظر:  (2)
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  بـ  ققل سعقد أما إذا اشترط السقُد وصَلها: فؾف ذلؽ يف مذهب أمحد، وهق

 الؿسقب.

 .وذهب الجؿفقر إىل طدم جقاز ذلؽ، وإن اشترط 

 .ثؿ قال الشافعل: الؽتابة باصؾة تبًعا لؾشرط 

 .وقال مالؽ: يػسد الشرط وٓ تػسد الؽتابة 

: ملسو هيلع هللا ىلص(: َوَلـَا َقْقُل الـَّبِلِّ 14/488) الؿغـليف   قال ابً قدامة

ـَْد ُشُروصِِفؿْ ـالْ » ـُقَن ِط َ : «ُؿْمِم
ِ
، َكَشْرِط َوٕ كََّفا َمْؿُؾقَكٌة، َلُف َشْرُط َكْػِعَفا، َفَصحَّ

ـْ َوْصئَِفا َمَع َبَؼاِء مِْؾؽِِف َطَؾقَْفا، َوُوُجقدِ الْ 
ُؼ َهَذا َأنَّ َمـَْعُف مِ ُؿْؼتَِضل ـاْستِْخَدامَِفا، ُيَحؼِّ

َفا، َفنَِذا َشَرَصُف َطَؾقَْفا َكَُّف ُاْستُثْـَِل جَ  :لِِحؾِّ َوْصئَِفا، إكََّؿا َكاَن لَِحؼِّ
ِ
اَز، َكاْلِخْدَمِة، َوٕ

َ  :َبْعُض َما َكاَن َلفُ 
ِ
، َكاْشتَِراِط اْلِخْدَمِة، َوَفاَرَق اْلبَقُْع: ٕ  ه.اكَُّف ُيِزيُؾ مِْؾَؽُف َطـَْفاَفَصحَّ

 : ٕهنا ما زالت أمتف.ًدـأحانصحْح يرىة  :ُ قهت

 إٕ ٚط٦ٗا بػري ؾطط؟ ص:21ط َػأي١

ـْ َغقِْر َشْرطٍ  (14/488 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة
َفَؼْد  :َوإِْن َوصِئََفا مِ

َٓ َكعْ  ِة اْلُػَؼَفاِء،  َٓ َحدَّ َطَؾقِْف فِل َقْقِل َطامَّ ٌم، َو ُف َوْطٌء ُمَحرَّ َكَّ
ِ
َؾُؿ َأَساَء، َوَطَؾقِْف التَّْعِزيُر: ٕ

 َٓ : َفنِكَُّفَؿا َقا ْهِريِّ ، َوالزُّ ـِ ـْ اْلَحَس َّٓ َط ُف َطَؼَد َطَؾقَْفا فِقِف ِخََلًفا، إ َكَّ
ِ
ٕ : : َطَؾقِْف اْلَحدُّ

ُم اْلَقْطَء، َفَلْوَجَب اْلَحدَّ بَِقْصئَِفا، َكاْلبَقِْع.  َطْؼَد ُمَعاَوَضٍة ُيَحرِّ

ُؿْستَْلَجَرِة ـَفَؾْؿ َيِجْب اْلَحدُّ بَِقْصئَِفا، َكَلَمتِِف الْ  :َوَلـَا َأكََّفا َمْؿُؾقَكُتفُ  قال:
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َٓ ُتِزيُؾفُ َؿْرُهقَكِة، ـَوالْ    ه.اَوُتَخالُِػ اْلبَقَْع: َفنِكَُّف ُيِزيُؾ اْلِؿْؾَؽ، َواْلؽِتَاَبُة 

 ٌٖ يًػٝس ٚط٤ داض١ٜ َهاَتب٘، َٚهاَتبَت٘؟ ص:22ط َػأي١

َوَلقَْس َلُف َوْطُء َجاِرَيِة ُمَؽاَتبَتِِف  (14/489 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة

َػاًقا َٓ ُمَؽاَتبِِف اتِّ ُف َيْؿؾُِؽ َفنِْن َفَعَؾ أَثِؿَ  :َو َكَّ
ِ
َٓ َحدَّ َطَؾقِْف: لُِشبَْفِة اْلِؿْؾِؽ: ٕ َر، َو ، َوُطزِّ

َنَّ اْلَحدَّ َسَؼَط 
ِ
، َيْؾَحُؼُف َكَسُبُف: ٕ َمالَِؽَفا، َوَطَؾقِْف َمْفُرَها لَِسقِِّدَها، َوَوَلُدُه مِـَْفا ُحر 

 ... . اكتفك الؿراد.لُِشبَْفِة اْلِؿْؾِؽ 

 ١ بػري ؾطط، ؾٌٗ عًٝ٘ هلا َٗط؟إشا ٚط٧ ايػٝس املهاتب ص:23ط َػأي١

  :مذهب أمحد، والشافعل، والثقري أكف يجب لفا الؿفر، أكرهفا أو صاوطتف

 ٕكف طقض مـػعتفا: فقجب لفا.

 .وذهب قتادة، والؿزين إىل أنَّ لفا الؿفر إذا أكرهفا فؼط 

 انصحْحهق  ًىرا ،وذهب مالؽ إىل أكف ٓ شلء طؾقف: ٕهنا مؾؽف ،

أطؾؿ. واهلل
(1)

 

 محًت املهاتب١ َٔ غٝسٖا؟ إشا ص:24ط َػأي١

  مذهب الجؿفقر أهنا ٓ تبطؾ الؽتابة، وهل مخقرة بقـ البؼاء طىل الؽتابة، أو

 الػسخ، وتصقر أم ولد لسقدها.

 ؾ كتابتفا، وٓ دلقؾ لف طىل ذلؽ.وقال الحؽؿ: تبط
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/436.)البقان (14/491 )الؿغـلاكظر:  (1)

  (14/491.)الؿغـلاكظر:  (2)
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 إشا َٖط ع٢ً املهاتب ٚقُت ايٓذِ ا٭ٍٚ ؾًِ ٜ٪ٚز؟ ص:25ط َػأي١ 

  لقس لؾسقد الػسخ حتك يحؾ الـجؿ أخر ذهب مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ إىل أكف

بدون أداء، هذا ققل الحؽؿ، وابـ أبل لقىل، وأمحد يف رواية، وطؾقف أكثر 

 أصحابف، وهق ققل أبل يقسػ، والحسـ بـ صالح.

أكف قال: ٓ يرد الؿؽاتب يف الرق حتك يتقاىل  واستدلقا بؿا ُروي طـ طظ 

(، ويف 11/135) الؿحىليف  طؾقف كجؿان. وهق أثٌر ضعقٌػ، ذكره ابـ حزم

 إسـاده: حجاج بـ أرصاة، وهق ضعقػ.

  وذهب مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ إىل أنَّ لؾسقد الػسخ بؿرور كجؿ واحد بدون

ًىرا انقٌل أداء، وهذا ققل الُعْؽظ، وأبل حـقػة، والشافعل، وأمحد يف رواية، 

 ، واهلل أطؾؿ.أقسب

  سـتقـ.وقال الحسـ: إذا طجز: استمين بعد العجز 

 .وقال إوزاطل: شفريـ، وكحق ذلؽ
(1)

 

 دٓا١ٜ املهاتب. ص:26ط َػأي١

  يتعؾؼ أرش الجـاية برقبة الؿؽاتب، ويمدي مـ الؿال الذي يف يده طـد أكثر

أيًضا: ٕنَّ أرش  انصحْح، ويبدأ بالجـاية قبؾ الؽتابة طىل انصحْحأهؾ العؾؿ، وهق 

الجـاية مـ العبد تؼدم طىل سائر الحؼقق الؿتعؾؼة بف.
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (14/511-512.)الؿغـلاكظر:  (1)

  (14/515-516.)الؿغـلاكظر:  (2)
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 إشا َات املهاتب ٚعًٝ٘ زٜٕٛ؟ ص:27ط َػأي١

ُؿَؽاَتُب َوَطَؾقِْف ـإَِذا َماَت الْ  (14/524 :)الؿغـليف   قال ابً قدامة

ـْ َمَؾَؽ َما ُيَمدِّي فِل كِتَاَبتِفِ  اْكَػَسَخْت كِتَاَبُتُف،  :ُدُيقٌن، َوُأُروُش ِجـَاَياٍت، َوَلْؿ َيُؽ

َكََّفا مُ 
ِ
َؼٌة بَِرَقبَتِفِ َوَسَؼَط َأْرُش اْلِجـَاَياِت: ٕ ا َكاَن  ،تََعؾِّ َوَقْد َتؾَِػْت، َوُيْستَْقَفك َدْيـُُف مِؿَّ

َهَذا  َقاَل َأْحَؿد: َلقَْس َطَؾك َسقِِّدِه َقَضاُء َدْيـِِف، َسَؼَط اْلبَاقِل. :َفنِْن َلْؿ َيِػ بَِفا :فِل َيِدهِ 

 ه.اَكاَن َيْسَعك لِـَْػِسفِ 

 ت الؿال، واهلل أطؾؿ.وقضاء ديـف طىل اْلمام مـ بق :ُ قهت

 بٝع املهاتب. ص:28ط َػأي١

 تؼدم ذكر هذه الؿسللة يف ]كتاب البققع[.

 إشا عٖذٌ املهاَتُب يػٝسٙ املاٍ َكابٌ ٚضع ؾ٤ٞ َٔ املاٍ؟ ص:29ط َػأي١

  ،مـ أهؾ العؾؿ مـ أجاز ذلؽ، وهق ققل صاوس، والزهري، والـخعل

طىل وأمحد، وأبل حـقػة: لعدم وجقد دلقؾ يؿـع مـ ذلؽ: وٕنَّ يف ذلؽ تخػقًػا 

 العبد، وطىل السقد.

 .وكره ذلؽ الحسـ، وابـ سقريـ، والشعبل 

  وقال الشافعل: ٓ يجقز ذلؽ: ٕكف شبقف بربا الجاهؾقة الذي فقف الزيادة مع

 التلجقؾ، وهذا فقف كؼص مع التعجقؾ.

  وقال ابـ حزم: اشتراط ذلؽ شرٌط باصؾ فَل يصح ذلؽ: ٕكَّف شرط لقس يف
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، واهلل أطؾؿ.ٌل األًلانقهق  حْحًانص كتاب اهلل.

(1)
 

إذا حصؾ طؽس ما تؼدم بلن اتػؼا طىل تلجقؾ الؿدة مع زيادة يف  تيبُٔ:

الؿال: ففذا شبقف بربا الجاهؾقة، ووافؼ الحـابؾُة الشافعقَة يف الؿـع هفـا.
(2)

 

 إشا ؾطط املهاتب ع٢ً غٝسٙ إٔ ٜٛايٞ َٔ ؾا٤؟ ص:31ط َػأي١

استدل بؼصة بريرة: طدم الخَلف يف أنَّ الشرط باصؾ، و كؼؾ ابـ قدامة 

.«إكَم القٓء لؿـ أطتؼ»
(3)

 

إشا ؾطط ايػٝس ع٢ً املهاتب إٔ ٜطث٘ َع ايٛضث١، ٜٚعامحِٗ يف  ص:31ط َػأي١

 املرياخ؟

 قال ابً قدامة   يفالؿغـل (14/571 :) قُِّد َطَؾك َوإِْن اْشتََرَط السَّ

َفُفَق َشْرٌط َفاِسٌد فِل  :اِريثِِفؿْ ُؿَؽاَتِب َأْن َيِرَثُف ُدوَن َوَرَثتِِف، َأْو ُيَزاِحَؿُفْؿ فِل َمقَ ـالْ 

ِة اْلُعَؾَؿاِء، مِـُْفؿْ  ، َوَطَطاٌء، َوُشَرْيٌح  :َقْقِل َطامَّ ـُ ـُ طَ  ،اْلَحَس بِْداْلَعِزيِز، َوُطَؿُر ْب

ـْ مِقَراثِِف. .، َوإِْسَحاُق َوالـََّخِعلُّ 
ـُ ُمَعاِوَيَة َأْن َيْشَتِرَط َشْقًئا مِ َٓ يَ  َوَأَجاَز إَياُس ْب : َو ِصحُّ

ُف ُيَخالُِػ كِتَاَب اهلل َكَّ
ِ
، َوُكؾُّ َشْرٍط َلقَْس فِل كِتَاِب اهلل ٕ  ه.اَفُفَق َباصٌِؾ  :َطزَّ َوَجؾَّ

 إشا ؾطط عًٝ٘ خس١َٟ َع١ًَٟٛ بعس ايعتل؟ ص:32ط َػأي١

  ،ذهب مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ إىل جقاز ذلؽ، وهق ققل ططاء، وابـ شبرمة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1711.)الؿحىل (14/557 )الؿغـلاكظر:  (1)

(2) الؿغـل (14/558.) 

(3) الؿغـل (14/569.) 
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الذي يف  ل طؾقف حديث سػقـة وأمحد: ٕكف شرط ٓ يـايف مؼتضك العؼد، ويد 

أكف أطتؼ كؾ مـ يصظ مـ سبل العرب، وشرط  الباب، وقد جاء طـ طؿر 

 طؾقفؿ أن يخدمقا الخؾقػة مـ بعده ثَلث سـقات. وهق ثابت طـف بطرقف.

  وذهب الزهري، ومالؽ إىل أكف ٓ يصح: ٕكف يـايف مؼتضك العؼد، أشبف ما لق

 شرط مقراثف.

 مؼتضاه العتؼ طـد إداء، وهذا الشرط ٓ يـافقف. وُأجقب بالؿـع: فننَّ 

، واهلل أطؾؿ.انقٌل األًل أقسبأنَّ  ًانرُ ّظيس
(1)

 

 إشا أعتل ايػُٝس ا٭١َٜ، أٚ ناتبٗا، ٚاغتج٢ٓ َا يف بٛٓٗا؟ ص:33ط َػأي١

 كصَّ مجاطٌة مـ أهؾ العؾؿ طىل أنَّ لف ما استثـك، جاء ذلؽ طـ ابـ طؿر
(2)

 ،

وأبل هريرة
(3)

 وابـ سقريـ، وططاء، والشعبل، وأمحد، ، وهق ققل الـخعل ،

، وٓ ُيعؾؿ لفؿا وإسحاق، وابـ الؿـذر: ٕكف فتقى ابـ طؿر، وأبل هريرة 

مخالػ مـ الصحابة، ولعدم وجقد دلقؾ يؿـع مـ ذلؽ، وٕكف يصح إفراده 

 بالعتؼ: فقصح استثـاؤه كالؿـػصؾ.

 استثـاؤه يف  وقال مالؽ، والشافعل: ٓ يصح استثـاء الجـقـ، كؿا ٓ يصح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (8/381 ،382.)طبدالرزاق (14/571 )الؿغـلاكظر:  (1)

، وهذا ( مـ صريؼ: محؿد بـ فضاء، طـ أبقف، طـ ابـ طؿر 6/153أخرجف ابـ أبل شقبة ) (2)

 إسـاد ضعقػ: ٕنَّ محؿد بـ فضاء ضعقػ، وأباه مجفقل.

 .مل أقػ طىل أثر أبل هريرة  (3)



َٜٛئس ّٚ اي َٚٝأ َٚامٝلٜهاَتٔب   493  َباُب امٝلَسٖبط 

 البقع، وكؿا ٓ يصح استثـاء بعض أطضائفا. 

وُأجقب بلن البقع طؼد معاوضة ُيعتبر فقف العؾؿ بصػات العقض: لُقعؾؿ هؾ 

هق قائؿ مؼام الؿعقض، أم ٓ؟ والعتؼ تبرع ٓ تتققػ صحتف طىل معرفة صػات 

 الؿعتؼ.

َقر إ ، أو وٓ يصح ققاسف طىل بعض أطضائفا: ٕنَّ العضق ٓ ُيتَصَّ قِّ فراده بالرِّ

الحرية دون الجؿؾة: ولذلؽ لق أطتؼ طضًقا مـ أمتف: صارت كؾفا حرة بخَلف 

 القلد.

، واهلل أطؾؿ.، ًإسحاقًدـأحيرىة هق  ًانصحْح
(1)

 

 إشا أعتل َا يف بٛٔ أَت٘ زْٚٗا؟ ص:34ط َػأي١

ا إِْن َأْطتََؼ َما فِل َبْطـَِفا  (14/556الؿغـليف   قال ابً قدامة (: َفَلمَّ

 ه.ا-يعـل يف صحتف وجقازه-فا: َفََل َأْطَؾُؿ ِخََلًفا فِقِْف ُدْوكَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (14/555-556.)الؿغـلاكظر:  (1)



 494  ؾتض ايع٬ّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
ـِ الَحاِرِث  (7111) ـْ َطْؿِرو ْب ـَ -َوَط َقاَل: َما َتَرَك  -َأِخل ُجَقْيِرَيَة ُأمِّ الُؿْممِـِق

 
ِ
َٓ َشقْئًاِطـَْد َمْقتِِف دِْرَهًؿا ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقُل اهلل َٓ َأَمًة، َو َٓ َطبًْدا، َو َٓ دِيـَاًرا، َو َّٓ َبْغَؾتَُف  ،، َو إ

. البَقَْضاَء، َوِسََلَحُف، َوَأْرًضا َجَعَؾَفا َصَدَقًة. َرَواُه الُبَخاِريُّ
(1)

 

ـِ َطبَّاٍس  (7111) ـِ اْب   َوَط
ِ
ـْ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ََم َأَمٍة َوَلَدْت ِم َأيُّ

ٌة بَْعَد َمْقتِفِ  ِدَهاَسقِّ  ـُ َماَجفْ «َفِفَل ُحرَّ َوالَحاكُِؿ بِنِْسـَادٍ َضِعقٍػ  ،. أَْخَرَجُف اْب
(2)

، 

َح َجَؿاَطٌة َوْقَػُف َطَؾك ُطَؿَر  .َوَرجَّ
(3)

 

 نياملسائل واألحكام املستفادة من احلديث

 يس.َع٢ٓ أّ ايٛ ص:1ط َػأي١

هل إمة التل ولدت لسقدها يف مؾؽف.
(4)

 

ٌٖ ٜسخٌ يف )أّ ايٛيس( َا إشا تعٚز أ١َٟ ؾأٚيسٖا، أٚ أسبًٗا، ثلِ   ص:2ط َػأي١

 ًَهٗا؟

  مذهب أمحد، والشافعل أهنا لقس لفا حؽؿ )أم القلد(: ٕهنا طؾؼت مـف

بؿؿؾقك: وٕنَّ إصؾ الرق وإكؿا ُخقلِػ هذا إصؾ فقؿا إذا محؾت مـف يف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2739أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

(، ويف إسـاده الحسقـ بـ طبداهلل بـ 2/19(، والحاكؿ )2515أخرجف ابـ ماجف ). ضعٝـ (2)

هق طبقداهلل بـ طباس وهق ضعقػ وبعضفؿ تركف، وقد خالػف الثؼات فرووه طـ طؽرمة طـ طؿر و

  (11/346-347 .)الؽبرىأصح، صحح ذلؽ البقفؼل كؿا يف 

  (11/342-343 .)ســ البقفؼللؾؿقققف أساكقد صحقحة يف  (3)

(4) الؿغـل (14/581.) 
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 .لصحابة مؾؽف بؼقل ا 

  :وقال الحسـ، وأبق حـقػة، وبعض الحـابؾة: تصقر أمَّ ولد يف كَل الحالقـ

 ٕهنا أم ولده، وهق مالؽ لفا، فقثبت لفا حؽؿ آستقَلد كؿا لق محؾت يف مؾؽف.

  وقال مالؽ، وأمحد يف رواية: إذا مؾؽفا حامًَل: صارت أم ولد كؿا لق محؾت

 يف مؾؽف.

ح ابـ قدامة  ، واهلل أطؾؿ.أقسب، وهق األًلانقٌل  ورجَّ
(1)

 

 أسهاّ أَٗات ا٭٫ٚز. ص:3ط َػأي١

ََمةُ  (14/584 :)الؿغـليف   قال أبوحمند بً قدامة ْٕ ـْ  ا
إَذا َحَؿَؾْت مِ

َماِء فِل ِحؾِّ  :َسقِِّدَها، َوَوَلَدْت مِـْفُ  ْستِقََلدِ، َوُحْؽُؿَفا ُحْؽُؿ اْْلِ
ِ
َثبََت َلَفا ُحْؽُؿ آ

، َواْستِْخَدامَِفا، َومِْؾِؽ َكْسبَِفا، َوَتْزِويِجَفا، َوإَِجاَرتَِفا، َوِطتِْؼَفا، َوْصئَِفا لَِسقِِّدَها

َها، َوَطْقَرتَِفا َٓ ، َوَهَذا َقْقُل َأْكثَِر أَْهِؾ اْلِعْؾؿِ ، َوَتْؽؾِقِػَفا، َوَحدِّ ـْ َمالٍِؽ َأكَُّف  َوُحؽَِل َط

 َٓ َكَُّف 
ِ
َيْؿؾُِؽ َبقَْعَفا، َفََل َيْؿؾُِؽ َتْزِويَجَفا َوإَِجاَرَتَفا، َيْؿؾُِؽ إَجاَرَتَفا َوَتْزِويَجَفا: ٕ

ةِ. َوَلـَا َأكََّفا َمْؿُؾقَكٌة ُيـْتََػُع بَِفا، َفقَْؿؾُِؽ َسقُِّدَها َتْزِويَجَفا، َوإَِجاَرَتَفا،  َكاْلُحرَّ

َرةِ ـَكالْ  َكََّفا َمْؿُؾقَكٌة َتْعتُِؼ بَِؿْقِت َسقِِّدَها، َفَلْشبَ  :ُؿَدبَّ
ِ
َرةَ ـَفْت الْ ٕ  .ُؿَدبَّ

ـْ َرْأِس الْ و قال:
َـّ فِل َأكََّفا َتْعتُِؼ بَِؿْقِت َسقِِّدَها مِ ََمَة اْلِؼ ْٕ َٓ ـُتَخالُِػ ا َؿاِل، َو

َٓ َما ُيَراُد  ـْ اْلِفبَِة َواْلَقْقِػ، َو
ُف فِقَفا بَِؿا َيـُْؼُؾ اْلِؿْؾَؽ، مِ َٓ التََّصرُّ َيُجقُز َبقُْعَفا، َو

قِّدِ لِْؾبَقْعِ  َكََّفا َتْعتُِؼ بَِؿْقِت السَّ
ِ
َٓ ُتقَرُث: ٕ ، َو ـُ ْه  ه.ا، َوَيُزوُل اْلِؿْؾُؽ َطـَْفا، َوُهَق الرَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (14/589-591.)الؿغـلاكظر:  (1)



 496  ؾتض ايع٬ّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

وهذا الذي ذكره ابـ قدامة ققل الجؿفقر مـ الصحابة، والتابعقـ، ومـ  

بعدهؿ، واستدلقا بلحاديث الباب، وقد تؼدم الؽَلم طىل مسللة بقع أمفات 

 بققع، ورجحـا جقاز بقعفا إن مل يػرق بقـفا وبقـ ولدها.إوٓد يف كتاب ال

ومـ أجاز بقع أمفات إوٓد، فعىل ققلف إن مل يبعفا حتك مات، ومل يؽـ لف 

وارث إٓ ولدها: طتؼت طؾقف، وإن كان لف وارث سقى ولدها: حسبت مـ كصقب 

لف، وإن ولدها: فعتؼت، وكان لف ما بؼل مـ مقراثفا، وإن مل يبؼ شلء: فَل شلَء 

كاكت أكثر مـ كصقبف: طتؼ مـفا قدر كصقبف، وباققفا رققؼ لسائر القرثة.
(1)

 

 ؾطٚط َصري ا٭١َ أّ ٚيس. ص:4ط َػأي١

أن تحؿؾ مـ سقدها يف مؾؽف، فخرج بذلؽ ما إذا محؾت مـف يف غقر  األّل:

مؾؽف، كلن يؽقن اشترى جارية، فاستقلدها، فباكت مستحؼة، أو طؾؼت مـف 

 م اْلشارة إىل ذلؽ.بزواج، ثؿ مؾؽفا كؿا تؼد

ا، فخرج بذلؽ الصقرة الؿتؼدمة يف الؿسللة  الثاىٕ: أن يؽقن الحؿؾ حرًّ

 السابؼة، وكذلؽ أمة العبد إذا استقلدها العبد، أو الؿؽاتب إذا استقلد أمتف.

أن تؾد ما يتبقـ فقف خؾؼ إكسان، وهذا شرٌط طـد الجؿفقر: فنن ألؼت  الثالث:

أم ولد بذلؽ، وكؼؾ طـ أمحد رواية ضعقػة أهنا  كطػة، أو طؾؼة: مل تصر طـدهؿ

، وهق ققل الشعبل.تعتؼ
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (14/585-588.)الؿغـلاكتفك مـ كَلم ابـ قدامة  (1)

  (14/596.)الؿغـلاكظر:  (2)



َٜٛئسَباُب امٝلَس ّٚ اي َٚٝأ َٚامٝلٜهاَتٔب   497  ٖبط 

 
مـ رأى طتؼ أمفات إوٓد: فننَّ طتؼفـ طـدهؿ مـ رأس الؿال. تيبُٔ:

(1)
 

 ٚيس أّ ايٛيس َٔ غري غٝسٖا. ص:5ط َػأي١

  ف يف الحرية: لؼقل ابـ طؿر : ولدها مجفقر العؾؿاء طىل أكف يتبع ُأمَّ

 بؿعـاه بنسـاد صحقح. ( طـ ابـ طؿر 11/349بؿـزلتفا. أخرجف البقفؼل )

  وقال طؿر بـ طبدالعزيز، والزهري، هؿ طبقد. وهق ققل مـ مل ير طتؼ أم

ذا كان القلد بعد مصقرها أم ولد.القلد، وققده الجؿفقر بؿا إ
(2)

 

 إشا أغًُت أ١َٝ ايصَٞ؟ ص:6ط َػأي١

 يؿـع مـفا، ويؾزم ببقعفا لؿسؾؿ، أو يشتريفا مـف إمام الؿسؾؿقـ.

 كت أم ولٍد لف فاختؾػ الجؿفقر الؼائؾقن بعدم جقاز بقعفا.وإن كا

 .فؼال مالؽ: ُتعتؼ يف ا لحال 

 .وطـ أبل حـقػة، وأمحد يف رواية: ُتستَسَعك 

  ومذهب الشافعل، وأمحد أكف يحال بقـف وبقـفا، ويجبر طىل الـػؼة طؾقفا يف

كػؼتفا مـ كسبفا إن كان لفا كسب.مذهب أمحد، وطـد الشافعل 
(3)

 

 ١ٜ أّ ايٛيس.دٓا ص:7ط َػأي١

  اختؾػ الجؿفقر الؼائؾقن بعدم جقاز بقعفا، فؼال أمحد، والشافعل: جـايتفا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (14/597.)الؿغـل: اكظر (1)

  (14/599-611.)الؿغـلاكظر:  (2)

  (14/611-611.)الؿغـلاكظر:  (3)



 498  ؾتض ايع٬ّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 طىل السقد، وطؾقف إقؾ مـ أرشفا، أو ققؿتفا. 

 .وقال بعض الحـابؾة: طؾقف إرش يبؾغ ما بؾغ 

 .بقـؿا قال أبق ثقر، وأهؾ الظاهر: جـايتفا يف ذمتفا تتبعفا إذا طتؼت 

أطؾؿ. جقاز بقعفا، واهلل انصحْح: ٕنَّ كى األيح انقٍهلا حأنَّ  ًانرُ ّظيس
(1)

 

ُٜؿرتط ضضاٖا يف ايتعٜٚر؟ ص:8ط َػأي١  ٌٖ 

  مذهب أمحد، والشافعل يف الجديد، وأبل حـقػة أنَّ حؽؿفا كإمة الؼـ يف

 ذلؽ: فؾف تزويجفا بغقر رضاها.

 .وقال الشافعل يف الؼديؿ: ٓ يزوجفا إٓ برضاها 

 .ولف ققٌل ثالث: لقس لف تزويجفا 

 .وتؼدم ققل مالؽ أهنا ٓ تزوج: ٕهنا قد صارت أم ولد لسقدها 

، واهلل أطؾؿ.ًانقٌل األًل أصح
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (14/613.)الؿغـلاكظر:  (1)

(2) الؿغـل (14/616.) 



َٜٛئس ّٚ اي َٚٝأ َٚامٝلٜهاَتٔب   499  َباُب امٝلَسٖبط 

 
ـِ ُحـَقٍْػ  (7112) ـْ َسْفِؾ ْب   َوَط

ِ
ـْ َأَطاَن ُُمَاِهًدا فِل »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهلل َم

فُ  ، َأْو َسبِقِؾ اللِ  َّٓ ضِؾُّ َٓ ضِؾَّ إ ُف اللُ َيْقَم  . «َغاِرًما فِل ُطْسَرتِِف، َأْو ُمَؽاَتًبا فِل َرَقَبتِِف َأَضؾَّ

َحُف الَحاكُِؿ. َرَواُه َأْحَؿُد، َوَصحَّ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلدي 

:  دلَّ الحديث طىل فضقؾة إطاكة الؿؽاَتب طىل أداء الؽتابة، وقد قال الـبل

مـ كان ْم حاجة »: ، وقال «والل ْم طقن العبد ما كان العبد ْم طقن أخقف»

  ژ ژ ڈ ڈ ڎ﴿، وقال ربـا طزوجؾ: «أخقف؛ كان الل ْم حاجتف

 .[8-7]الزلزلة: ﴾گ گ ک ک ک ک * ڑ

 

 

 مت كتاب انعتق حبًد اهلل، وفضهه، ويُته
ًد هلل   ٌ جيعهه خانصًا نىجهه،  واحل  رب انعاملنيوأسأل اهلل عز وجم أ

 /يٍ اهلجزة انُبىيت7241األربعاء/انثايٍ يٍ ربيع انثاَي/ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، مـ صريؼ طبداهلل بـ محؿد بـ طؼقؾ طـ 2/89(، والحاكؿ )3/487. أخرجف أمحد )ضعٝـ (1)

ـاده ضعقػ، فعبداهلل بـ طؼقؾ فقف ضعػ، وطبداهلل بـ طبداهلل ابـ سفؾ بـ حـقػ طـ أبقف. وإس

 سفؾ مجفقل: فالحديث ضعقػ. 
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 ِعاِمـَجـاْل اُبَتِك

 َدٔبَباُب األ

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (7113)   َط
ِ
َحؼُّ الُؿْسؾِِؿ َطَؾك »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

ـَْصَحؽ َفاْكَصْحُف، : إذَ الُؿْسؾِِؿ ِستٌّ  ْؿ َطَؾْقِف، َوإَِذا َدَطاك َفَلِجْبُف، َوإَِذا اْسَت ا َلِؼقتف َفَسؾِّ

ْتُف، َوإَِذا َمرَِض َفُعْدُه، َوإَِذا َماَت َفاتْ  . َرَواُه ُمْسؾٌِؿ.«ْعفُ بَ َوإَِذا َطَطَس َفَحِؿَد اللَ َفَشؿِّ
(1)

 

 املستفادة من احلدي  اآلداباملسائل و

 ٤ بايػ٬ّ، ٚسهِ ايطز؟سهِ ا٫بتسا ص:1ط َػأي١

أما آبتداء بالسَلم فعامة العؾؿاء طىل أكف سـة، ولقس بقاجب، قال ابـ كثقر 

  :حت جت        يب ىب     مب حبخب  جب يئ ىئ  مئ        حئ جئ ی﴿يف تػسقر ققلف تعاىل       

 : وهق ققل العؾؿاء قاصبة.[86الـساء:] ﴾مت خت

ـ طبدالبر اْلمجاع طىل أنَّ (: وقد كؼؾ اب6227) الػتحيف   وقال احلافظ

 هآبتداء بالسَلم سـة.ا

وأما ردُّ السَلم ففق واجب كػائل بآتػاق، قال ابـ كثقر كؿا تؼدم: وهق ققل 

 العؾؿاء قاصبة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 5( )2162أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)
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(: واتػؼ العؾؿاء طىل أنَّ الرد واجب 6227) الػتحيف   وقال احلافظ

كؾ فرد فرد. واحتج  طىل الؽػاية، وجاء طـ أبل يقسػ أكف قال: يجب الرد طىل

وا َأْن »: الجؿفقر طؾقف بحديث طظ ابـ أبل صالب  ـْ اْلَجََمَطة إَِذا َمرُّ ُيْجِزي َط

ـْ اْلُجُؾقس َأْن َيُرّد َأَحدهؿْ  ؿ َأَحدهْؿ، َوُيْجِزي َط وسقليت  وهق حديث حسـ،- «ُيَسؾِّ

 .اكتفك بتصرف .-تخريجف إن شاء اهلل

 صٝػ١ ايػ٬ّ. ص:2ط َػأي١

)السَلم طؾقؽؿ ورمحة اهلل وبركاتف(، وفقفا  :ذلؽ ققلفالصقغة الؽامؾة يف 

( وغقره مـ حديث طؿران بـ 5195ثَلثقن حسـة كؿا ثبت ذلؽ طـد أبل داود )

إدب طـد البخاري يف  ، وجاء كذلؽ مـ حديث أبل هريرة حصقـ 

 ( وغقرهؿ، ويف الحديثقـ أنَّ كؾَّ مجؾة فقفا طشر حسـات.986) الؿػرد

  ڳ ڳ﴿َلم طؾقؽؿ( بدون تعريػ أجزأ: لؼقلف تعاىل: وإذا قال: )س

، وإفضؾ [25الذاريات:] ﴾ى ى ې ې﴿، وقال تعاىل: [23الرطد:] ﴾ڱ        ڱ ڱ ڳ

 بؼقلف: )السَلم(: ٕهنا تػقد التػخقؿ والتؽثقر.

َوَكاَن َهْدُيُف فِل اْبتَِداِء الّسََلِم  (2/421 :)زاد الؿعاديف   قال ابً الكيه

َطَؾقْؽ )َوَكاَن َيْؽَرُه َأْن َيُؼقَل الُؿبْتَِدُئ  ،«ُم َطَؾْقُؽْؿ َوَرْحَؿُة اللالّسََل » :ُؼقَل َأْن يَ 

َؽ الّسََلُم َيا َرُسقَل َطَؾقْ  :َفُؼْؾُت  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل أَُبق َجِرّي اْلُفَجقِْؿّل: أََتقُْت الـّبِّل  (،الّسََلمُ 

َحِديٌث   «َؿْقَتكـنِّن َطَؾْقَؽ الّسََلُم َتِحّقُة الْ فَ  ؛َطَؾْقَؽ الّسََلمُ  :َٓ َتُؼْؾ » :َفَؼاَل  هلل.ا
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َصِحقٌْح 

(1)
 ملسو هيلع هللا ىلصَوَقْد َأْشَؽَؾ َهَذا اْلَحِديُث َطَؾك َصائَِػٍة َوَضـّقُه ُمَعاَرًضا لَِؿا َثبََت َطـُْف  ،

َْمَقاِت بَِؾْػِظ  ْٕ  :َأّن َقْقَلفُ  َفَظـّقا :بِتَْؼِديِؿ الّسََلمِ  «الّسََلُم َطَؾْقُؽؿْ »فِل الّسََلِم َطَؾك ا

ـْ الْ  «َفنِّن َطَؾْقَؽ الّسََلُم َتِحّقُة اْلَؿْقَتك» َوَغؾُِطقا فِل َذلَِؽ َغَؾًطا  ،َؿْشُروعِ ـإْخبَاٌر َط

ـّ التَّعاُرضِ   «َفنِّن َطَؾْقَؽ الّسََلُم َتِحّقُة الَؿْقَتك» :َوإِّكَؿا َمْعـَك َقْقلِفِ  ،َأْوَجَب َلُفْؿ َض

ـْ اْلَقاقِعِ  قَن الَؿْقَتك بَِفِذِه الّشَعَراَء َوَغقَْرُهْؿ ُيَحقُّ  إنَّ  :َأْي  ،َٓ الَؿْشُروعُ  إْخبَاٌر َط

 :َكَؼْقِل َقائِؾِِفؿْ  ،الّؾْػَظةِ 

ــََلُم الل ــَؽ َس ــؿٍ  َطَؾْق ـَ َطاِص ــ ــْقَس بْ  َق

 

ــــَرّحََم  ــــا َشــــاَء َأْن َيَت ــــُف َم  َوَرْحَؿُت

ــد  ــَؽ َواِح ــف ُهْؾ ــْقٌس ُهْؾُؽ ــاَن َق ــََم َك  َف

 

ـــــُف  ـّ ـــــاُن َقـــــْقٍم َتَفـــــّدَماَوَلؽِ ـَْق  بُ

 
َْمَقاِت  ملسو هيلع هللا ىلصَفَؽِرَه  ْٕ ـْ َكَراَهتِِف لَِذلَِؽ َلؿْ  ،َأْن ُيَحّل بِتَِحقِّة ا

ِؿ ُؿَسؾِّ ـَيُرّد َطَؾك الْ  َومِ

 ه.ابَِفا

َوَكاَن َيُرّد  (2/421 :)زاد الؿعاديف  وأما صقغة الرد فؼد قال ابـ الؼقؿ 

 ه.اَطَؾك َلْػِظ الّسََلمِ  «َطَؾْقَؽ »بِاْلَقاِو َوبِتَْؼِديِؿ  «ََلمُ َوَطَؾْقَؽ الّس » :ُؿَسّؾؿِ ـَطَؾك الْ 

وطؾقؽ »، فػقف: الصحقحقـومـ ذلؽ حديث الؿسلء يف صَلتف يف  :ُ قهت

 .«السَلم

والرد بصقغة الجؿع أفضؾ )وطؾقؽؿ السَلم(، كآبتداء، وقد روى البخاري 

: قال يل أبل قرة بـ إياس: إذا طـ معاوية بـ قرة بـ إياس، قال إدب الؿػرديف 

مر بؽ الرجؾ، فؼال: السَلم طؾقؽؿ. فَل تؼؾ: وطؾقؽ السَلم. فتخصف وحده: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، وهق حديث صحقح.5219( )4184( )4175(، وأبق داود )5/63أخرجف أمحد ) (1)
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 فنكف لقس وحده. 

ـْ ُفُروع َهِذِه الْ :  قال احلافظ
ْبتَِداء بِِصقَغِة اْلَجْؿعـَومِ

ِ
 :َؿْسَلَلة َلْق َوَقَع آ

ْفرَ  ّد بِِصقَغِة اْْلِ َٓ َيْؽِػل الرَّ ُف  َنَّ ِصقَغة اْلَجْؿع َتْؼتَِضل التَّْعظِقؿَفنِكَّ
ِ
َفََل َيُؽقن  ،اد: ٕ

َْحَسـ، َكبَّفَ  ْٕ ـْ ا ّد بِاْلِؿثِْؾ َفْضًَل َط  ه.اَطَؾقِْف اِْبـ َدقِقؼ اْلِعقد اِْمتَثََؾ الرَّ

أكف  ًانصحْحوإذا حذف القاو، فؼال: )طؾقؽ السَلم( اختؾػقا يف اْلجزاء، 

يف  ، ويف حديث أبل هريرة ﴾ى ى ې ې﴿يجزئ: لؼقلف تعاىل: 

الصحقحقـ «ؿ طؾك أولئؽ الـػر مـ إ نَّ الل لَم خؾؼ آدم قال لف: اذهب، فسؾِّ

ال: السَلم طؾقؽؿ. الؿَلئؽة، فاستؿع ما حيققكؽ؛ فنهنا حتقتؽ، وحتقة ذريتؽ. فؼ

«طؾقؽ ورمحة الل. فزادوه: ورمحة الل فؼالقا: السَلم
(1)

، ويف هذا الحديث أيًضا 

 تؼديؿ السَلم يف الرد، وكذلؽ يف أية، واهلل أطؾؿ. جقاز

ادُّ طىل الؿبتدئ يف صقغة السَلم: لؼقلف تعاىل:  واستحب أهؾ العؾؿ أن يزيد الرَّ

 ، قال الحافظ: وهق مستحب بآتػاق.[86الـساء:] ﴾حب  جب يئ ىئ  مئ﴿

دئ فنذا زاد الؿبتدئ )ورمحة اهلل(: استحب أن ُيزاد )وبركاتف(، فؾق ذكر الؿبت

: ٕكف مل يثبت الزيادة يف حديث انصحْحققلف )وبركاتف( فقرد طؾقف بؿثؾفا طىل 

(، أكف 2/959) مقصنِ مالؽكؿا يف  صحقح مرفقع، وثبت طـ ابـ طباس 

 قال: اكتفك السَلم إىل البركة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2841(، ومسؾؿ )3326أخرجف البخاري ) (1)
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أكف قال: حسبؽ إذا اكتفقت  شعب اْليؿانكؿا يف  وثبت طـ ابـ طؿر  

 د قال اهلل طزوجؾ.إىل )وبركاتف( إىل ما ق

 ﴾ڦ ڤ   ڤ ڤڤ ٹ ٹ ٹ  ٹ ٿ﴿يعـل بذلؽ ققلف تعاىل: 

 شعب اْليؿانآستدٓل بأية كؿا يف  ، وصحَّ أيًضا طـ ابـ طباس [73هقد:]

(6/455-.)
(1)

 

ـَْصَحؽ َفاْكَصْحفُ »: قٛي٘  ص:3ط َػأي١  .«َوإَِذا اْسَت

هًَل فقف دلقؾ طىل وجقب الـصقحة مؿـ اسُتـِصَح لؿـ صؾب ذلؽ إذا كان أ

لذلؽ، وقادًرا طىل الـصح، وٓبد لؾـاصح أن يؽقن طالًؿا بؿا يـصح وأمقـًا، وقد 

(، والترمذي 5128، أخرجف أبق داود )«الؿستشار مممتـ»: قال الـبل 

 ، بنسـاد صحقح.(، طـ أبل هريرة 2371)

 سهِ اسبُس عٓس ايعٛاؽ؟ ص:4ط َػأي١

  :ؿد لل، إذا ططس أحدكؿ فؾقؼؾ الح»ذهب ابـ حزم إىل وجقبف: لحديث

( طـ أبل 6224أخرجف البخاري ) «ولقؼؾ لف أخقه، أو صاحبف: يرمحؽ الل

 .هريرة 

 .وذهب الجؿفقر إىل استحبابف، بؾ كؼؾ الـقوي آتػاق طىل ذلؽ 

، أنَّ رجؾقـ ططسا طـد الـبل  واستدلقا طىل ذلؽ بحديث أكس 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2/421-.)لؿعادزاد ا (6227( )6251 )الػتحاكظر:  (1)
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َت أحَدمها ومل يشؿت أخر، فؼقؾ لف. فؼال:    «لل، وهذا مل حيؿد اللهذا محد ا»فَشؿَّ

(.2991(، ومسؾؿ برقؿ )6221برقؿ )أخرجف البخاري 
(1)

 

 صٝػ١ ايتؿُٝت. ص:5ط َػأي١

أما صقغة الحؿد فقؼقل: )الحؿد هلل(: لؾحديث الؿتؼدم ذكره، وجاءت 

تصؾح لَلحتجاج بؿجؿقع صرقفا، وقد  «الحؿد لل طؾك كؾ حال»أحاديث بؾػظ: 

  (781.)اْلرواءيف  صححفا اْلمام إلباين 

وأما صقغة التشؿقت، ففل ققلف: )يرمحؽ اهلل(: لؾحديث الؿتؼدم، وطىل هذا 

( بنسـاد صحقح طـ ابـ 929لؾبخاري ) إدب الؿػردأكثر أهؾ العؾؿ، ويف 

ت، فؼال: طافاكا اهلل وإياكؿ مـ الـار، يرمحؽؿ اهلل. وما جاء يف  طباس  أكف ُشؿِّ

لحديث الؿرفقع أوىل، واهلل أطؾؿ.ا
(2)

 

 ٜاز٠ )َٚػؿطت٘( يف ايػ٬ّ؟ظ ص:6ط َػأي١

 : سياد:: وومغفزتُ  يف ابتداء الضالو:أوال

 ورد يف ذلؽ أحاديث، ودوكؽ هل مع بقان حالفا:

 :حديث معاذ بـ أكس  أحدٍا:

حدثـا إسحاق بـ سقيد الرمظ، حدثـا ابـ (، قال: 5196أخرجف أبق داود )

أبق مرحقم، طـ سفؾ  أبل مريؿ، قال: أضـ أين سؿعت كافع بـ يزيد، قال: أخبرين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (326.)الؿحىل (6221 )الػتحاكظر:  (1)

(2) الػتح (6224.) 
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ثؿ أتك آخر فؼال: قال:  -فذكر الحديث- ملسو هيلع هللا ىلصبـ معاذ بـ أكس، طـ أبقف طـ الـبل ا 

هؽذا تؽقن »قال:  «أربعقن»السَلم طؾقؽؿ ورمحة اهلل وبركاتف ومغػرتف، فؼال: 

 .«الػضائؾ

وهذا إسـاٌد ضعقٌػ: أبق مرحقم، وهق طبد الرحقؿ بـ مقؿقن، وكذلؽ سفؾ 

عقػ، وحصؾ الشؽ مـ ابـ أبل مريؿ وهق سعقد بـ الحؽؿ بـ معاذ، كَلمها ضا

 يف شقخف.

 حديث سؾؿة بـ َخِرب الفؿداين: ثاىيَا:

( مـ 4/2321) معرفة الصحابة(، وأبق كعقؿ يف 4453أخرجف أبق يعىل )

، حدثـل يحقك بـ طؿرو بـ يحقك بـ طؿرو العتؽل طبد الرمحـ بـ صالح صريؼ

كتب إىل ققس  ملسو هيلع هللا ىلصجده، طـ أبقف، أن رسقل اهلل  بـ سؾؿة الفؿداين، طـ أبقف، طـا

باسؿؽ الؾفؿ، مـ ِمؿد رسقل الل إلك ققس بـ مالؽ، سَلم »بـ مالؽ إرحبل: ا

طؾقؽؿ ورمحة الل وبركاتف ومغػرتف، أما بعد، فذاكؿ أين استعؿؾتؽ طؾك ققمؽ: 

ئتل صاع، ومـ اطرهبؿ ومخقرهؿ ومقالقفؿ وحاشقتفؿ، وأقطعتؽ مـ ذرة يسار م

، قال ققس: «اا أبًد ئتل صاع، جار ذلؽ لؽ ولعؼبؽ مـ بعدك أبًد اقب خققان مزب

، قال اأبدً ، أحب إيل، إين ٕرجق أن يبؼك يل طؼبل «اا أبًد أبًد »: ملسو هيلع هللا ىلصوققل رسقل اهلل 

 .يحقك: طرهبؿ: أهؾ البادية، ومخقرهؿ: أهؾ الؼرى

ة، (: وفقف طؿرو بـ يحقك بـ سؾؿ3/84) مجؿع الزوائديف  قال اهليجني

 وهق ضعقػ.
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هق طؿرو بـ يحقك بـ طؿرو بـ سؾؿة بـ خرب الفؿداين، ترمجتف يف  :ُ قهت 

التاريخ الؽبقر (6/382 ومل يذكر فقف جرًحا، وٓ تعديًَل. وذكره ابـ طدي يف ،)

الؽامؾ (6/215 وكؼؾ طـ ابـ معقـ، أكف قال: لقس بشلء. وقال: مل يؽـ ،)

 ُيرضك.

 .ديمرسؾ أبل طثؿان الـف ثالجَا:

أخبركا طظ بـ طبد العزيز، قال:  (2173 :)التػسقرأخرجف ابـ الؿـذر يف 

أتك  ؾ، طـ طاصؿ، طـ أبل طثؿان، قال:حدثـا أبق غسان، قال: حدثـا إسرائق

، ثؿ جاء «وطؾقؽ رمحة الل»ال: السَلم طؾقؽؿ، فؼال الـبل: ، فؼملسو هيلع هللا ىلصرجؾ الـبل 

، «وطؾقؽ ورمحة الل وبركاتف»ل: طؾقؽؿ ورمحة اهلل، فؼال الـب آخر فؼال: السَلم

فؼال الـبل طؾقف  ف.السَلم طؾقؽؿ ورمحة اهلل وبركاتقال: ثؿ جاء آخر، فؼال: 

، ثؿ جاء آخر فؼال: السَلم طؾقؽؿ «وطؾقؽ رمحة الل وبركاتف ومغػرتف»السَلم: 

، فؼال: يا رسقل اهلل، «وطؾقؽ»: ملسو هيلع هللا ىلصورمحة اهلل وبركاتف ومغػرتف، فؼال الـبل 

ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب  ﴿ليـ ما قالف اهلل طز وجؾ: كؼصتـل، ف

، ، رددت طؾقفؿ، وأكت مل تدع لل فضًَل إن همٓء تركقا لل فضًَل »، فؼال: ﴾حب

 . «فرددت طؾقؽ: وطؾقؽ

الرد  ملسو هيلع هللا ىلصوهذا إسـاٌد ضعقٌػ: ٕكف مرسؾ، وفقف كؽارة حقث ترك الـبل 

 ركقـ.، وهذا الرد يرد بف طىل القفقد، والؿش«وطؾقؽ»بالؽؾقة، ورد بؼقلف 
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 :وقد ثبت اْلكؽار طىل مـ زاد هذه الزيادة طـ ابـ طباس، وابـ طؿر  

 -يعـل: الؿبتدئ-َفَؾْق َزادَ   (6227:)الػتحيف   ابً حجز قال احلافظ

دِّ  :َوَبَرَكاُتفُ  ل الرَّ
َياَدُة فِ ُيْشَرُع َهْؾ  .َوَبَرَكاُتفُ  :َوَكَذا َلْق َزاَد اْلُؿْبَتِدُئ َطَؾك ،َفَفْؾ ُتْشَرُع الزِّ

لَأْخَرَج َمالؽ فِل  ؟َلُف َذلَِؽ  ََلُم إَِلك اْلَبَرَكةِ  :َقاَل  ،بـ َطبَّاسٍ اَطـ  اْلُؿَقصَّ .اْكَتَفك السَّ
(1)

 

َعِب َوَأْخَرَج اْلبَقَْفِؼلُّ فِل  ـْ َصِريِؼ َطبِْد الؾَِّف بـ بِ  الشُّ
َجاَء رجؾ إَِلك  :َقاَل  ،بِقفِ امِ

ََل  :بـ ُطَؿَر َفَؼاَل ا ِف َوَبَرَكاُتُف َوَمْغِػَرُتفُ السَّ َحْسبَُؽ إَِلك  :َفَؼاَل  .ُم َطَؾقُْؽْؿ َوَرْحَؿُة الؾَّ

َوَبَرَكاُتفُ 
(2)

. 

ـِ َمْعبَدٍ  ـْ َصِريِؼ ُزْهَرَة ْب
َقاَل ُطَؿرُ  :َقاَل  ،َومِ

(3)
ََلُم إَِلك َوَبَرَكاُتفُ  :  .اْكتََفك السَّ

َوِرَجاُلُف ثَِؼات
(4)

 ها.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طـ وهب بـ كقسان، طـ محؿد بـ طؿرو بـ ططاء، أكف قال: ( 2/959أخرجف مالؽ ) .صشٝض (1)

فؼال: السَلم طؾقؽؿ ورمحة  ،فدخؾ طؾقف رجؾ مـ أهؾ القؿـ ،كـت جالسا طـد طبد اهلل بـ طباس

مـ هذا؟  :ا، قال ابـ طباس، وهق يقمئذ قد ذهب بصرهثؿ زاد شقئا مع ذلؽ أيًض  .اهلل وبركاتف

. «إن السَلم اكتفك إلك البركة»فعرفقه إياه، قال: فؼال ابـ طباس:  ،قالقا: هذا القؿاين الذي يغشاك

 وهذا إسـاٌد صحقٌح، رجالف ثؼات.

أبل إسحاق، قال: كا أبق العباس  أخبركا أبق زكريا بـ( 8491أخرجف البقفؼل يف الشعب ) .صشٝض (2)

إصؿ، قال: كا بحر بـ كصر، قال: كا ابـ وهب، قال: أخبرين ابـ جريج، أن أبا الزبقر أخبره، طـ 

فسؾؿ طؾقف رجؾ، فؼال: سَلم طؾقؽ ورمحة اهلل  ،بـ بابقف، أكف كان مع طبد اهلل بـ طؿر طبداهلل

. إىل ما قال اهلل طز وجؾ .ا اكتفقت إىل: وبركاتفوبركاتف ومغػرتف، فاكتفره ابـ طؿر، وقال: حسبؽ إذ

 وهذا إسـاٌد صحقٌح، رجالف ثؼات. إسـاده حسـ، رجالف ثؼات: إٓ أبا الزبقر: فنكف حسـ الحديث.

(، فَل أدري أتصحػ 8675) شعب اْليؿانكذا وقع يف الػتح )طؿر(: وإكؿا هق )طروة( كؿا يف  (3)

 .، أم هق وهؿ مـ الحافظ الػتحيف 

بـ اأخبركا أبق زكريا  (8675 )شعب اْليؿانأخرجف البقفؼل يف  ،صشٝض عٔ عط٠ٚ بٔ ايعبري (4)

  =أبل إسحاق، قال: كا أبق العباس إصؿ، كا بحر بـ كصر، كا ابـ وهب، أخبرين سعقد بـ أبل أيقب، 
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أخبركا أبق طبد اهلل :  (3694)شعب اْليؿانيف   وقال اإلماو البيَكي

الحافظ، أخبركا أبق طبد اهلل محؿد بـ يعؼقب، حدثـا محؿد بـ طبد القهاب، 

أخبركا جعػر بـ طقن، أخبركا أبق طؿقس، طـ ابـ حؾحؾة، طـ محؿد بـ ططاء، 

فؼام طىل  ،فجاء سائؾ ،قال: دخؾ ابـ طباس حجرة خالتف مقؿقكة بعد الجؿعة

وصَلتف ومغػرتف،  ،ورمحة اهلل وبركاتف ،فؼال: السَلم طؾقؽؿ أهؾ البقت الباب،

ورمحة اهلل  :اهلل طز وجؾطباد اهلل اكتفقا بالتحقة إىل ما قال  فؼال ابـ طباس:

 .وبركاتف

وهذا إسـاٌد صحقح، رجالف ثؼات، وأبق طؿقس، هق طتبة بـ طبد اهلل بـ طتبة 

 بـ طبد اهلل بـ مسعقد.ا

أخبركا أبق سعقد :  (8488)شعب اْليؿانيف   لبيَكيوقال اإلماو ا

محؿد بـ مقسك، قال: كا أبق العباس محؿد بـ يعؼقب، قال: كا أمحد بـ 

الحؿقد، قال: كا أبق أسامة، طـ القلقد بـ كثقر، قال: كا محؿد بـ طؿرو بـ  طبد

فؼال: ططاء، قال: بقـا أكا طـد ابـ طباس، وطـده ابـف، فجاءه سائؾ فسؾؿ طؾقف، 

كف، وطدد مـ ذا، فؼال ابـ السَلم طؾقؽؿ ورمحة اهلل وبركاتف ومغػرتف ورضقا

وغضب حتك امحرت وجـتاه، فؼال لف ابـف طظ: يا أبتاه إكف  طباس: ما هذا السَلم؟

، ثؿ قرأ إىل: ك طؿا وراء ذلؽهنا، والسَلم حدًّ  ؼال: إن اهلل حدَّ سائؾ مـ السمال، ف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اهلل  طـ زهرة بـ معبد، طـ طروة بـ الزبقر، أن رجَل سؾؿ طؾقف، فؼال: السَلم طؾقؽؿ ورمحة =

. إسـاده صحقح، رجالف وبركاتف، فؼال طروة: ما ترك لـا فضَل، إن السَلم اكتفك إىل: وبركاتف

 ثؼات.
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 .اكتفكثؿ  ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ﴿

وهذا إسـاٌد صحقٌح، رجالف ثؼات، وأمحد بـ طبد الحؿقد هق الحارثل، 

 جعػر. أبق

طؾقؽؿ : وهبذا كلخذ. إذا قال السَلم بـ الحسـ يف روايتف لؾؿقصل قال محؿد

 .فنن اتباع السـة أفضؾ :ورمحة اهلل وبركاتف فؾقؽػػ

طـ   (11/391:)الؿصـػوأخرج معؿر بـ راشد يف جامعف، كؿا يف 

 كان يؾؼك ابـ طؿر، فقسؾؿ طؾقف فقؼقل: السَلم أيقب، طـ كافع، أو غقره، أن رجًَل 

طؾقؽؿ ورمحة اهلل وبركاتف، ومغػرتف ومعافاتف، قال: يؽثر مـ هذا، فؼال لف ابـ 

 .«وطؾقؽ مائة مرة، لئـ طدت إىل هذا ٕسقءكؽ»طؿر: 

ؽـ وهذا إسـاد ضعقػ: لشؽ أيقب يف شقخف، بقـ كافع ورجؾ مجفقل. ول

 اْلكؽار مـ وجٍف آخر كؿا تؼدم. قد ثبت طـ ابـ طؿر 

 ثاُّيا: شيادة: )وًػفسته( يف زدِّ اهطالَ:

 ورد يف ذلؽ أحاديث، ودوكؽ هل مع بقان حالفا:

 :حديث زيد بـ أرقؿ  أوهلا:

شعب البقفؼل يف و (،1/331معؾًؼا ) التاريخ الؽبقرأخرجف البخاري يف 

( مـ صريؼ محؿد بـ محقد 8/441) الؽامؾي يف (،  وابـ طد8491) اْليؿان

الرازي، حدثـا إبراهقؿ بـ الؿختار، طـ شعبة، طـ هارون بـ سعد، طـ ثؿامة بـ 
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طؾقـا، قؾـا: وطؾقؽ السَلم،  ملسو هيلع هللا ىلصطؼبة، طـ زيد بـ أرقؿ، قال: كـا إذا سؾؿ الـبل  

 ورمحة اهلل، وبركاتف، ومغػرتف. 

سبف، وقد تبقـ مـ إسـاد ابـ طدي، وقد طؾؼف البخاري بنمهال محؿد، ومل يـ

 والبقفؼل أكف محؿد بـ محقد الرازي، وهق كذاب، فالحديث باصؾ مقضقع.

 الصحقحةيف هذا الحديث: فلورده يف  اْلمام إلباين  أخطلوقد 

ا مـف أن محؿًدا شقخ البخاري، هق محؿد بـ سعقد إصبفاين، ولعؾف ( ضـًّ 1449)

 : لرجع طـ ذلؽ.شعب اْليؿان، والؽامؾيف لق وقػ طىل التصريح باسؿف 

 .حديث أكس بـ مالؽ  ثاىيَا:

سؾقؿان بـ سؾؿة، ثـا بؼقة، ثـا يقسػ ( مـ صريؼ 235أخرجف ابـ السـل )

قال: كان  :َقاَل ،  بـ أبل كثقر، طـ كقح بـ ذكقان، طـ الحسـ، طـ أكسا

يا رسقل اهلل. يرطك دواب أصحابف، فقؼقل: السَلم طؾقؽ  ملسو هيلع هللا ىلصرجؾ يؿر بالـبل 

.  «وطؾقؽ السَلم ورمحة الل وبركاتف ومغػرتف ورضقاكف»: ملسو هيلع هللا ىلصفقؼقل لف الـبل 

وققؾ: يا رسقل اهلل، تسؾؿ طىل هذا سَلما ما تسؾؿ طىل أحد مـ أصحابؽ؟ فؼال: 

 .«وما يؿـعـل مـ ذلؽ؟ هق يـصرف بلجر بضعة طشر رجَل»

، وهق كذاب، وهذا إسـاد باصؾ: سؾقؿان بـ سؾؿة هق الخبائري الحؿصل

وبؼقة بـ القلقد روايتف طـ الؿجفقلقـ واهقة، وهذا مـفا، فشقخف يقسػ بـ أبل 

 كثقر مجفقل، وكقح بـ ذكقان، شديد الضعػ.
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 وقد جاء عّ بعض اهصحابة بعض اهصيادات يف زدهٍ اهطالَ: 

 بـ ُطَؿَر اْلَجَقازُ اَوَجاء َطـ   (6227:)الػتحيف   ابً حجز قال احلافظ

لِ َفَلْخَرَج َمالٌِؽ َأْيًضا فِل  -الزيادةيعـل: ب– َطـُْف َأكَُّف َزاَد فِل اْلَجَقاِب  اْلُؿَقصَّ

ائَِحاُت  ،َواْلَغادَِياُت  َوالرَّ
(1)

. 

ََدِب اْلُؿْػَردِ َوَأْخَرَج اْلُبَخاِريُّ فِل  ْٕ ـْ َصِريِؼ َطْؿرو بـ ُشَعقْب ا
َطـ َسامل  ،مِ

و(طؿر)بـ امقىل 
(2)

و(ؿرطَ )بـ اَكاَن  :َقاَل  ،
(3)

ََلمَ   ةً  ،َيِزيُد إَِذا َردَّ السَّ  ،َفَلَتقُْتُف َمرَّ

ََلُم َطَؾقُْؽؿْ  :َفُؼْؾُت  ََلُم َطَؾقُْؽْؿ َوَرْحَؿُة الؾَّفِ  .السَّ  .َوَبَرَكاُتفُ  :ُثؿَّ َأَتقُْتُف َفِزْدُت  .َفَؼاَل السَّ

َوصِقُب َصَؾَقاتِفِ  :َوَزادَ  ،َفَردَّ 
(4)

. 

ـْ َصِريِؼ َزْيدِ 
ُف َكتََب إَِلك ُمَعاِوَيةَ  َومِ ـِ َثابٍِت أَكَّ ََلُم َطَؾقُْؽْؿ َيا َأمِقَر  :ْب السَّ

ـَ  ِف َوَبَرَكاُتفُ  ،اْلُؿْممِـِق َوصِقُب صؾقاتف ،َوَمْغِػَرُتفُ  ،َوَرْحَؿُة الؾَّ
(5)

 ه.ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سؾؿ طىل طبد اهلل بـ طـ يحقك بـ سعقد، أن رجًَل ( 2/962أخرجف مالؽ ). ضعٝـ َٓكٛع (1)

هلل بـ طؿر: فؼال لف طبد ا .طؿر، فؼال: السَلم طؾقؽ ورمحة اهلل وبركاتف، والغاديات والرائحات

 .. إسـاده مـؼطع: يحقك بـ سعقد مل يدرك طبد اهلل بـ طؿر ا، ثؿ كلكف كره ذلؽوطؾقؽ ألػً 

)طؿر(، وكذا يف بعض كسخ إدب الؿػرد، والصقاب ما أثبتـاه: كؿا يف التفذيب،  الػتحوقع يف  (2)

 وكؿا يف كتب التراجؿ.

الؿػرد، والصقاب ما أثبتـاه: كؿا يف  )طؿر(، وكذا يف بعض كسخ إدب الػتحوقع يف  (3)

التفذيب.وكؿا يف كتب التراجؿ ، 

( مـ صريؼ طؿرو بـ شعقب، طـ سامل مقىل 1116) إدب الؿػردأخرجف البخاري يف  .ضعٝـ (4)

... فذكره. وهذا إسـاٌد ضعقٌػ: ٕن سالًؿا  طبد اهلل بـ طؿرو، قال: كان ابـ طؿرو إذا سؾؿ طؾقف فردَّ

 رد بالرواية طـف طؿرو بـ شعقب، ومل يقثؼف معتبر.مجفقل، تػ

( مـ صريؼ طبد الرمحـ بـ أبل الزكاد، 1131) إدب الؿػردأخرجف البخاري يف  .ضعٝـ (5)

  = ،بسؿ اهلل الرمحـ الرحقؿ :ومـ كبراء آل زيد ،حدثـل أبل : أكف أخذ هذه الرسالة مـ خارجة بـ زيد
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أخبركا الػضؾ بـ دكقـ  (6/212 :)الطبؼاتيف   وقال اإلماو ابً صعد

بة إسدي قال: حدثـل دحقة بـ طؿرو قال: أتقت طؿر قال: حدثـا ططقة بـ طؼ

بـ الخطاب فؼؾت: السَلم طؾقؽ يا أمقر الؿممـقـ ورمحة اهلل وبركاتف. فؼال: ا

 ومغػرتف. :وطؾقؽ السَلم ورمحة اهلل وبركاتف ومغػراتف. أو قال

ٓبـ سعد  الطبؼاتوهذا إسـاٌد ضعقٌػ: دحقة بـ طؿرو مجفقل، ترمجتف يف 

ومل يذكر فقف جرًحا وٓ تعديًَل. وططقة بـ طؼبة إسدي أيًضا (، 6/211)

 مجفقل، مل أجد لف ترمجة.

حدثـا أبق معاوية، طـ إطؿش،  (8/424 :) وقال اإلماو ابً أبي شيبة

طـ زيد بـ وهب، أكف كان إذا سؾؿ طؾقف قال: وطؾقؽؿ السَلم ورمحة اهلل وبركاتف 

 .ومغػرتف

 ـ وهب، مقققًفا طؾقف.وهذا إسـاد صحقح إىل زيد ب

فتبقـ مؿا سبؼ أكف مل يثبت يف زيادة )ومغػرتف( يف  ُ :قال أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل نو

 ، ٓ يف آبتداء، وٓ يف الرد.ملسو هيلع هللا ىلصالسَلم حديث مرفقع طـ الـبل 

ومل يثبت أيًضا طـ الصحابة رضقان اهلل طؾقفؿ زيادة: )ومغػرتف( يف آبتداء، 

 ، كؿا تؼدم.طـ ابـ طباس، وابـ طؿر  بؾ ثبت طـفؿ اْلكؽار، ثبت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فنين أمحد  ،ورمحة اهلل ،سَلم طؾقؽ أمقر الؿممـقـ :زيد بـ ثابتمـ  ،لعبد اهلل معاوية أمقر الؿممـقـ =

.. .  فنكؽ تسللـل طـ مقراث الجد واْلخقة فذكر الرسالة ،أما بعد ،إلقؽ اهلل الذي ٓ إلف إٓ هق

 . ولقس فقف زيادة: وصقب صؾقاتف.والسَلم طؾقؽ أمقر الؿممـقـ ورمحة اهلل وبركاتف ومغػرتف

 الرمحـ بـ أبل الزكاد، وفقف ضعػ. وإسـاده ضعقػ: فقف طبد



 514  ؾتض ايع٬ّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
طـ  انصحْحوزيادة: )ومغػرتف( يف الرد طىل السَلم، مل تثبت أيًضا طىل  :ُ قهت

وطىل هذا فَل يعؿؾ بالزيادة، أطـل ققلف: )ومغػرتف(، ٓ يف  :أحد مـ الصحابة

 آبتداء، وٓ يف الرد، والسـة آكتفاء إىل البركة.

ض الـاس يزيد يف رد السَلم كؾؿة وبع:  وقال الشيخ محاد األىصاري

الؿجؿقع يف اكتفك مـ  .وهذه الزيادة ٓ تصح باصؾة ،آخرهايف  (ومغػرتف)

  (2/526.)ترمجتف

 (5196 :)شرح ســ أبل داودطافاه اهلل يف  وقال الشيخ عبد احملضً العباد

 ففذه غقر ثابتة. (مغػرتف)وأما 

يادة: )ومغػرتف(، وٓ يرى يضعػ ز وكان شقخـا اْلمام القادطل 

 هبا. العؿؾ

 سهِ تؿُٝت ايعاطؼ؟ ص:7ط َػأي١

  ،ذهب مجاطة مـ أهؾ العؾؿ إىل وجقب تشؿقت العاصس طىل كؾ مـ سؿعف

قال ابـ دققؼ العقد: ضاهر إمر القجقب. وهق ققل ابـ مزيـ مـ الؿالؽقة، 

ومجفقر الظاهرية، قال ابـ أبل مجرة: قال مجاطة مـ طؾؿائـا: إكف فرض طقـ. 

اه ابـ الؼقؿ يف وق  البخاري، واستدلقا بحديث أبل هريرة يف هتذيب الســقَّ

ا طؾك كؾ مسؾؿ سؿعف أن يشؿتف»(: 6223)  .«فنذا محد الل كان حؼًّ

  وذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل أنَّ ذلؽ فرض كػاية، رجحف أبق القلقد بـ

جحف الحافظ رشد، وأبق بؽر بـ العربل، وقال بف الحـػقة، ومجفقر الحـابؾة، ور

 ابـ حجر.
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   وذهب طبد القهاب ومجاطة مـ الؿالؽقة إىل أكف مستحب، ويجزئ القاحد

، وسؿعت شقخـا انقٌل األًلهق  ًاألقسبطـ الجؿاطة، وهق ققل الشافعقة، 

يرجحف، واهلل أطؾؿ. مؼبًَل القادطل 
(1)

 

 قٍٛ ايعاطؼ )ٜٗسٜهِ اهلل ٜٚصًض بايهِ(. ص:8ط َػأي١

إذا ططس »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، طـ الـبل رة طـ أبل هري( 6244أخرج البخاري )

أحدكؿ فؾقؼؾ: الحؿد لل، ولقؼؾ لف أخقه أو صاحبف: يرمحؽ الل، فنذا قال لف: 

فظاهر هذا الحديث أكف يجب طىل ، «يرمحؽ الل، فؾقؼؾ: هيديؽؿ الل ويصؾح بالؽؿ

 العاصس إذا شؿتف أخقه الؿسؾؿ، أن يؼقل لف: يفديؽؿ اهلل ويصؾح بالؽؿ.

 .عٝاز٠ املطٜض ص:9ط َػأي١

دلَّ الحديث الذي يف الباب طىل القجقب، ومثؾف حديث أبل مقسك يف 

البخاري :«وكؼؾ الـقوي اْلمجاع طىل طدم «أصعؿقا الجائع، وطقدوا الؿريض ،

ب البخاري: ]باب وجقب  القجقب، قال الحافظ: يعـل طىل إطقان. وقد بقَّ

 ر طىل آستحباب.طقادة الؿريض[، وقال بقجقبف طىل الؽػاية الداودي، والجؿفق

، واهلل أطؾؿ.أقسهبا ػهَ انكفاّح ًانقٌل تانٌجٌب
(2)

 

 .«ْعفُ بَ َوإَِذا َماَت َفاتْ »: قٛي٘  ص:11ط َػأي١

 تؼدم الؽَلم طىل حؽؿ اتباع الجـازة يف كتاب الجـائز، فراجعف.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (6222.)الػتحاكظر:  (1)

(2) الػتح (5649.) 
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ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (7114)   َوَط

ِ
ـْ ُهَق »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل اْكُظُروا إَلك َم

َٓ َتْزَدُروا كِْعَؿَة اللِ ـُْؽؿْ َأْسَػَؾ مِ  ـْ ُهَق َفْقَقُؽْؿ، َفُفَق َأْجَدُر َأْن  ـُْظُروا إَلك َم َٓ َت ، َو

. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.«َطَؾْقُؽؿْ 
(1)

 

 املستفاد من احلدي  األدب

ٕمقر الدكققية يـظر إىل مـ هق أدكك مـف: الؿؼصقد يف الحديث أن اْلكسان يف ا

لقعؾؿ كعؿة اهلل طؾقف، وأما يف الديـ، والعبادة: فعؾقف أن يـظر إىل مـ هق أرفع مـف: 

 حتك ٓ ُيعجب بـػسف، ويتؽبر، وحتك يزداد اجتفاًدا يف العبادة.

 ٌع لَِؿَعاكِلَقاَل اِْبـ َبطَّال: َهَذا اْلَحِديُث َجامِ  (6491 :)الػتحيف   قال احلافظ

ـْ  :اْلَخْقرِ  َّٓ َوَجَد َم ِف ُمْجَتِفًدا فِقَفا إِ ـْ ِطَباَدِة َربِّ
ـِ مِ ي ؼ بِالدِّ َٓ َيُؽقن بَِحاٍل َتَتَعؾَّ َنَّ الَؿْرَء 

ِ
ٕ

َحاَق بِفِ  ـْ َفَقُؽقن َأَبًدا فِل ِزَياَدٍة تُ  ،اِْسَتْؼَصَر َحاَلفُ  :ُهَق َفْقَقُف، َفَؿَتك َصَؾَبْت َكْػُسُف الؾَّ
ُبُف مِ َؼرِّ

 ًٓ ـْ ُهَق أََخسُّ َحا ـْ َأْهؾَِفا َم
َّٓ َوَجَد مِ ِ ْكقَا إ ـْ الدُّ

َٓ َيُؽقن َطَؾك َحال َخِسقَسٍة مِ َرّبف، َو

َر فِل َذلَِؽ  ،مِـْفُ  َؾ َطَؾقِْف  َطؾَِؿ َأنَّ كِْعَؿَة اهلل :َفنَِذا َتَػؽَّ ـْ ُفضِّ َوَصَؾْت إَِلقِْف ُدوَن َكثِقٍر مِؿَّ

ْؽَر، َفقَْعُظُؿ اِْغتِبَاُصُف بَِذلَِؽ فِل َمَعادِِه. بَِذلَِؽ  ـْ َغقِْر َأْمٍر َأْوَجبَُف، َفُقْؾِزُم َكْػَسُف الشُّ
 مِ

اءِ  قال: ـْ  :َوَقاَل َغقُْرُه: فِل َهَذا اْلَحِديث َدَواُء الدَّ ْخص إَِذا َكَظَر إَِلك َم َنَّ الشَّ
ِ
ٕ

ـْ َأْن ُيَمثِّرَ  ـْ ُهَق َأْسَػُؾ مِـْفُ  ُهَق َفْقَقُف َلْؿ َيْلَم  :َذلَِؽ فِقِف َحَسًدا، َوَدَواُؤُه َأْن َيـُْظَر إَِلك َم

ْؽر  ه.الِقَُؽقَن َذلَِؽ َداِطقًا إَِلك الشُّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إذا كظر »(. والؾػظ لؿسؾؿ، وأما لػظ البخاري: 9( )2963(، ومسؾؿ )6491أخرجف البخاري ) (1)

، وهذا «مـف َمـ فضؾ طؾقف ؾفؾقـظر إلك مـ هق أسػ ،أحدكؿ إلك مـ فضؾ طؾقف ْم الَمل والخؾؼ

 (.8( )2963)أيًضا  مسؾؿ الؾػظ يف
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ـِ َسْؿَعاَن  (7115) اِس ْب ـِ الـَّقَّ   ُت لْ لَ َس  :َقاَل  َوَط
ِ
ـِ البِرِّ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقَل اهلل َط

ـُ الُخُؾِؼ »َواِْلْثِؿ، َفَؼاَل:  ، َواإِلْثُؿ َما َحاَك فِل َصْدِرك َوَكرِْهت َأْن َيطَّؾَِع البِرُّ ُحْس

َأْخَرَجُف ُمْسؾٌِؿ. «َطَؾْقِف الـَّاُس 
(1)

 

 املستفاد من احلدي  األدب

: َقاَل  (4/1976-1977 :)سبؾ السَلميف   قال الصيعاىي َقاَل الـََّقِويُّ

َؾةِ اْلُعَؾَؿاُء: اْلبِ  َدَقةِ  ،رُّ َيُؽقُن بَِؿْعـَك الصِّ ةِ ـَوالْ  ،َوبَِؿْعـَك الؾُّْطِػ  ،َوبَِؿْعـَك الصَّ  ،َؿبَرَّ

ْحبَِة َواْلِعْشَرةِ  ـِ الصُّ ـِ  ،َوبَِؿْعـَك الطَّاَطةِ  ،َوُحْس ُُمقُر ِهَل َمَجامُِع ُحْس ْٕ َوَهِذِه ا

 .اْلُخُؾِؼ 

ْثُؿ َما َحاَك فِل َص » :َوَقْقُلفُ  قال:  :أَْي  ،«ْدِرك َوَكرِْهت َأْن َيطَّؾَِع َطَؾْقِف الـَّاُس َواإْلِ

َك اْلَخاصُِر فِل َصْدِرك َٓ َلْقَم فِقفِ  ،َتَحرَّ أَْو َتتُْرُكُف َخْشقََة  ،َوَتَردَّْدت َهْؾ َتْػَعُؾُف لَِؽْقكِِف 

مِ  ـْ اهلل الؾُّقَّ
ـْ الـَّاِس َلْق َفَعؾْ  ،ُسبَْحاَكُف َوَتَعاَلك َطَؾقِْف مِ

ْدرُ  ،تفَومِ  ،َفَؾْؿ َيـَْشِرْح بِِف الصَّ

َٓ َحَصْؾت الطَُّؿْلكِقـَُة بِِػْعؾِفِ  ُف َيـْبَِغل َتْرُك َما ُتُردَِّد ، َخْقَف َكْقكِِف َذْكبًا :َو َوُيْػَفُؿ مِـُْف َأكَّ

َٓ َيرِيُبؽ» :َوفِل َمْعـَاُه َحِديُث ، فِل إَباَحتِفِ  َّٓ َما  اْلُبَخاِريُّ  َأْخَرَجفُ  «َدْع َما َيرِيُبؽ إ
(2)

 

ـِ َطؾِلٍّ  ـِ ْب ـْ َحِديِث اْلَحَس
َوفِقِف َدلِقٌؾ َطَؾك أَكَُّف َتَعاَلك َقْد َجَعَؾ لِؾـَّْػِس إْدَراًكا لَِؿا ، مِ

ـْ فِْعؾِفِ َٓ َيِحؾُّ فِ   ه.اْعُؾُف َوَزاِجًرا َط

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2553أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)

 ( بنسـاد صحقح.8/327(، والـسائل )2518، وإكؿا رواه الترمذي )البخاريالحديث لقس يف  (2)



 518  ؾتض ايع٬ّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 

ـِ َمْسُعقدٍ  (7116) ـِ اْب   َوَط
ِ
ُتْؿ ثَ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ـْ َفََل  ََلَثةً إَذا ُك

ـْ َأْجِؾ َأنَّ َذلَِؽ ُيْحِزُكفُ  ـَاِن ُدوَن أَخرِ، َحتَّك َتْخَتؾُِطقا بِالـَّاِس، ِم ـَاَجك اْث . ُمتََّػٌؼ «َيَت

َطَؾقِْف، َوالؾَّْػُظ لُِؿْسؾٍِؿ.
(1)

 

 من احلدي  ةاملستفاد املسائل واآلداب

 ثايح. تٓادٞ اثٓإ زٕٚ ص:1ط َػأي١

ـِ إَذا َكاَن : سبؾ السَلميف   قال الصيعاىي ْثـَقْ
ِ
ـْ َتـَاِجل آ فِقِف الـَّْفُل َط

ـْ َثََلَثةٍ  ،َمَعُفَؿا َثالٌِث 
َّٓ إَذا َكاُكقا َأْكثََر مِ تِل َكصَّ َطَؾقَْفا :إ ْكتَِػاِء اْلِعؾَِّة الَّ

ِ
َوِهَل أَكَُّف  ،ٓ

رِّ َوإِيَفاُم  ،ُيْحِزُكُف اْكِػَراُدهُ  َٓ ُيْمَهْؾ لِؾسِّ ـْ  ـْ َأْجؾِفِ  ،َأكَُّف مِؿَّ
 ،َأْو ُيقِهُؿُف َأنَّ اْلَخْقَض مِ

ـِ بِالْ   اْثـَقْ
ـْ اْكِػَرادِ ُة َطَؾك َأكَُّفْؿ إَذا َكاُكقا َأْرَبَعًة َفََل َكْفَل َط ْت اْلِعؾَّ لَِػْؼِد  :ُؿـَاَجاةِ ـَوَدلَّ

َ ، اْلِعؾَّةِ  ْٕ ـُ ُطَؿرَ  ،ْحَقاِل فِل َسَػٍر َأْو َحَضرٍ َوَضاِهُرُه َطام  لَِجِؿقِع ا  ،َوإَِلقِْف َذَهَب اْب

 ه.اَوَجَؿاِهقُر اْلُعَؾَؿاءِ  ،َوَمالٌِؽ 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2184(، ومسؾؿ )6291أخرجف البخاري ) (1)
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ـِ ُطَؿَر  (7111) ـِ اْب   :َقاَل  َوَط

ِ
ُجَؾ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسقُل اهلل ُجُؾ الرَّ َٓ ُيِؼقُؿ الرَّ

ـْ َُمْؾِِسفِ  ُحقا َوَتَقسَُّعقا ِم ـْ َتَػسَّ
. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.«ُثؿَّ َيْجؾُِس فِقِف، َوَلؽِ

(1)
 

 من احلدي  ةاملستفاد اآلداب

ـْ  :َهَذا الـَّْفل لِؾتَّْحِريؿِ  (2177 :)شرح مسؾؿيف   قال اإلماو اليووي َفَؿ

 :َأْو َغقْرَها ،لَِصََلةٍ  ،ه َيْقم اْلُجُؿَعة َأْو َغقْرهَؿْسِجد َوَغقْرـَسبََؼ إَِلك َمْقِضع ُمبَاح فِل الْ 

َّٓ َأنَّ َأْصَحابـَا اِْستَثْـَْقا مِـُْف  :َفُفَق َأَحّؼ بِِف، َوَيْحُرم َطَؾك َغقْره إَِقاَمتف لَِفَذا اْلَحِديث، إِ

ـْ الْ 
ـْ اْلُعُؾقم  ،َؿْسِجد َمْقِضًعا ُيْػتِل فِقِف، أَْو َيْؼَرأ ُقْرآًكاـَما إَِذا َألِػ مِ

َأْو َغقْره مِ

ْرِطقَّة  ه.اَفُفَق َأَحّؼ بِفِ  :الشَّ

 كذا قال، وٓ دلقؾ لفؿ طىل آستثـاء الؿذكقر.

قال:  ، أنَّ رسقل اهلل ( طـ أبل هريرة 2179) صحقح مسؾؿويف 

 .«مـ قام مـ ُمؾسف، ثؿ رجع إلقف؛ ففق أحؼ بف»

أَْصَحابـَا: َهَذا اْلَحِديث  َقاَل  (2179 :)شرح مسؾؿيف   قال اليووي

ـْ الْ 
ـْ َجَؾَس فِل َمْقِضع مِ  َمثًََل، ُثؿَّ َفاَرَقُف لِقَُعقدَ  :َؿْسِجد َأْو َغقْرهـفِقَؿ

بَِلْن  ،لَِصََلةٍ

ل َلْؿ َيبُْطؾ اِْختَِصاصف، َبْؾ إَِذا َرَجَع  :ُثؿَّ َيُعقد ،َأْو َيْؼِضل ُشْغًَل َيِسقًرا ،َفاَرَقُف لِقَتََقضَّ

ََلة َق َأَحؼُّ َففُ  َفنِْن َكاَن َقْد َقَعَد فِقِف َغقْره َفَؾُف َأْن ُيِؼقؿُف، َوَطَؾك اْلَؼاِطد  :بِِف فِل تِْؾَؽ الصَّ

ـْ َقَعَد  ،لَِفَذا اْلَحِديث :َأْن ُيَػاِرقفُ  ِحقح ِطـْد َأْصَحابـَا، َوَأكَُّف َيِجب َطَؾك َم َهَذا ُهَق الصَّ

ل فِقِف ُمَػاَرَقتف إَِذا َرَجعَ  َوَّ ْٕ َٓ َيِجب، َوُهَق  ،ا َقاَل َبْعض اْلُعَؾَؿاء: َهَذا ُمْستََحّب، َو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. والؾػظ لؿسؾؿ. 28( )2177(، ومسؾؿ )6271أخرجف البخاري ) (1)
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َٓ َفْرق َبقْـ َأْن َيُؼقم مِـُْف، َوَيتُْرك   ل. َقاَل َأْصَحابـَا: َو َوَّ ْٕ َقاب ا َمْذَهب َمالِؽ، َوالصَّ

 َٓ اَدة َوَكْحقَها َأْم  . ،فِقِف َسجَّ ـِ َقاَل أَْصَحابـَا: َوإِكََّؿا َيُؽقن  َفَفَذا َأَحّؼ بِِف فِل اْلَحاَلقْ

ََلة َوْحدَها ُدون َغقْرَهاَأَحّؼ بِِف فِل تِْؾَؽ ا  ه.الصَّ

 وأما حجز مؽان مـ الؿسجد دون الجؾقس فقف ففذا مـ البدع والؿحدثات.

(: وأما ما يػعؾف 22/189) مجؿقع الػتاوىكؿا يف   قال شيخ اإلصالو

إىل الؿسجد يقم الجؿعة، أو غقرها قبؾ ذهاهبؿ كثقٌر مـ الـاس مـ تؼديؿ مػارش 

هـف باتػاق الؿسؾؿقـ، بؾ محرم.اإىل الؿسجد: ففذا مـفٌل ط
(1)

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (22/191-193.)لػتاوىاواكظر:  (1)
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ـِ َطبَّاٍس  (7117) ـِ اْب   :َقاَل  َوَط

ِ
 إَذا َأَكَؾ َأَحُدُكْؿ َصَعاًما»: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسقُل اهلل

.. ُمتََّػٌؼ َطَؾقْفِ «ُه َحتَّك َيْؾَعَؼَفا َأْو ُيْؾِعَؼَفاَفََل َيْؿَسْح َيَد 
(1)

 

 املستفادة من احلدي  واآلداباملسائل 

 سهِ يعل ا٭صابع عٓس ايؿطاؽ َٔ ايٛعاّ. ص:1ط َػأي١

 .يف حديث الباب إمر بؾعؼ إصابع

أمر بؾعؼ  أنَّ الـبل  (، طـ جابر 2133) صحقح مسؾؿويف 

 .«ؿ ٓ تدرون ْم أيِّ صعامؽؿ البركةإكؽ»إصابع والصحػة، وقال: 

 .وغقرها الصحقحقـويف الباب أحاديث أخرى يف 

  وهذا طىل سبقؾ آستحباب طـد الجؿفقر: ٕكف أدب وإرشاد لؿا فقف

 البركة.

  وذهب ابـ حزم إىل وجقب ذلؽ كؿا يفالؿحىل (1136 وهق ضاهر ،)

 .السبؾيف  اختقار الصـعاين 

 .ًانصحْح قٌل اجلًيٌز

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .«صعاًما»(. ولقس طـد البخاري لػظ 2131(، ومسؾؿ )5456أخرجف البخاري ) (1)
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ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (7115)   َوَط

ِ
ؿِ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ِغقُر َطَؾك  لُِقَسؾِّ الصَّ

. ُمتََّػٌؼ َطَؾقْفِ «، َوالََمرُّ َطَؾك الَؼاِطِد، َوالَؼؾِقُؾ َطَؾك الَؽثِقرِ الَؽبِقرِ 
(1)

، َوفِل ِرَواَيٍة 

اكُِب َطَؾك الََمِشل»: ؾِؿٍ لُِؿْس  .«َوالرَّ
(2)

 

 املستفادة من احلدي  واآلداباملسائل 

 ا٫بتسا٤ بايػ٬ّ. ص:1ط َػأي١

دلَّ حديث الباب طىل أكف ُيستحب لؾصغقر أن يبدأ السَلم طىل الؽبقر، وكذا 

الؿار طىل الؼاطد، والؼؾقؾ طىل الؽثقر، والراكب طىل الؿاشل، وهذا طىل سبقؾ 

 آستحباب.

قال يف  أنَّ الـبل  يحصؾ العؽس: لحديث أبل أمامة  ويجقز أن

(، وهق يف 2694أخرجف الترمذي ) ،«أوٓمها بالل تعالك»الذي يبدأ بالسَلم: 

الصحقح الؿسـد  لشقخـا القادطل. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويف مؽاهنا  «الصغقر طؾك الؽبقر»(. ولقس طـده 2161(، ومسؾؿ )6231أخرجف البخاري ) (1)

 الرواية أتقة. 

 (. 6232(. وهل طـد البخاري أيًضا )2161أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (2)
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ـْ َطؾِلٍّ  (7111)   َوَط

ِ
وا»: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ـِ الَجََمَطِة إَذا َمرُّ  ُيْجِزُئ َط

ـِ الَجََمَطِة َأْن َيُردَّ َأَحُدُهؿْ  َؿ َأَحُدُهْؿ، َوُيْجِزُئ َط . ،ْحَؿدُ أَ . َرَواُه «َأْن ُيَسؾِّ َوالبَقَْفِؼلُّ
(1)

 

 املستفاد من احلدي  األدب

يف الحديث دٓلة طىل أنَّ رد السَلم فرض طىل الؽػاية، وقد تؼدم ذكر 

 لة يف أحؽام الحديث إول.الؿسل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، ويف إسـاده 9/49(، والبقفؼل )5211. الحديث مل يخرجف أمحد، وأخرجف أبقداود )ٔ يػريٙسػ (1)

 سعقد ابـ خالد الخزاطل وهق ضعقػ. 

بؾػظ:  طـف طـ الـبل  الؿقصنِ أخرجف مالؽ يف : ّلُ غاٍد مً مساضٔل شٓد بً أضله

  (2/959 .)الؿقصل. اكظر: «يسؾؿ الراكب طؾك الَمشل وإذا سؾؿ مـ الؼقم أحد أجزأ طـفؿ»

( ويف إسـاده ُطؿر 2731) الؽبقرأخرجف الطبراين يف : ّلُ غاٍد مً حدٓث احلطً بً علٕ

ابـ حػص الرقاشل مل أطرفف إٓ أن يؽقن تصحػ طـ َطؿرو بـ حػص وهق ابـ ربال الرقاشل 

 ضعقػ.  (8/35 :)الؿجؿعففق ثؼة، ويف إسـاده كثقر بـ يحقك، قال الفقثؿل يف 

، فقفؿا أكف روى طـف أبقزرطة وأبقحاتؿ الؾسانو  الؿقزان: وجدت ترمجة لفذا آسؿ يف ُ قهت

بـ أمحد، وقال أبقحاتؿ محؾف الصدق، وقال أبقزرطة: صدوق، ففذا حسـ الحديث طىل  وطبداهلل

 أقؾ أحقالف: فنْن يؽـ هق الذي يف السـد فَل إشؽال، وإٓ فآطتؿاد طىل ما قال الفقثؿل. 

يف   إلباينهبذه الطرق، واهلل أطؾؿ. وقد حسـف اْلمام  -إن شاء اهلل-ديث حسـ والح

اْلرواء (778 و ،)الصحقحة (1412 .) 
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  َوَطـُْف  (7111)

ِ
َٓ الـََّصاَرى »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل َٓ َتْبَدُءوا الَقُفقَد َو

ََلمِ  وُهْؿ إَلك َأْض بِالسَّ . َأْخَرَجُف ُمْسؾٌِؿ.«َقِؼفِ ، َوإَِذا َلِؼقُتُؿقُهْؿ فِل َصرِيٍؼ َفاْضَطرُّ
(1)

 

 األحكام املستفادة من احلدي 

تؼدم هذا الحديث يف ]باب الجزية والفدكة[، وتؼدم ذكر مباحث الحديث 

 هـالؽ.

ـِ الـَّبِلِّ  (7112) ، َوْلَقُؼْؾ إَذا َطَطَس َأَحُدُكْؿ َفْؾَقُؼْؾ: الَحْؿُد للِ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَوَطـُْف َط

اللُ َوُيْصؾُِح  َلُف َأُخقُه: َيْرَحُؿؽ اللُ، َفنَِذا َقاَل َلُف: َيْرَحُؿؽ اللُ، َفْؾَقُؼْؾ: َيْفِديُؽؿُ 

.«بَاَلُؽؿْ  . َأْخَرَجُف البَُخاِريُّ
(2)

 

 املستفادة من احلدي  واآلداباملسائل 

مـ الحديث  الؿستػادةحؽام تؼدمت بعض أحؽام العطاس طـد ذكر إ

 مسللتقـ مؾحؼتقـ.إول، وكذكر هفـا 

 إشا عٛؼ ايٝٗٛزٟ، ؾٌٗ ٜؿُت إشا محس اهلل؟ ص:1ط َػأي١

( وغقره، أنَّ القفقد كاكقا 5138ثبت مـ حديث أبل مقسك طـد أبل داود )

رجاء أن يؼقل لفؿ: يرمحؽؿ اهلل. فؽان يؼقل لفؿ:  يتعاصسقن طـد الـبل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كذا يف الـسخ )وطـف( والصقاب )وطـ أبل هريرة(: ٕن الحديث الؿذكقر وإربعة التل بعده كؾفا  (1)

 . ل هريرة ( طـ أب2167طـ أبل هريرة. والحديث أخرجف مسؾؿ برقؿ )

 (. 6224أخرجف البخاري برقؿ ) (2)
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لشقخـا،  الصحقح الؿسـد، وهذا الحديث يف «ؽؿهيديؽؿ الل ويصؾح بال» 

 .ووالدكا مؼبؾ بـ هادي القادطل 

 إشا تهطض ايعٛاؽ، ؾٌٗ ٜهطض اسبُس ٚايتؿُٝت؟ ص:2ط َػأي١

( طـ سؾؿة بـ إكقع أكف سؿع الـبل 2993) صحقحفأخرج مسؾؿ يف 

 :ثؿ ططس أخرى، فؼال الـبل «يرمحؽ الل»، وططس طـده رجؾ، فؼال لف ،

 :«قمالرجؾ مزك». 

َطؾَِؿ أكف مزكقم: فترك تشؿقتف يف الثاكقة،  فػل هذا الحديث أنَّ الـبل 

 وطؾقف فنذا َطَرف الرجؾ أنَّ أخاه مزكقم فَل يؾزمف أن يؽرر التشؿقت.

  وقد قال مجاطة مـ الػؼفاء: إكف يشؿتف ثَلًثا، ثؿ يترك، وجاء يف ذلؽ حديث

أخرجف  «فَم زاد ففق زكامشؿت أخاك ثَلًثا، »بؾػظ:  مرفقع طـ أبل هريرة 

 (، والراجح وقػف طىل أبل هريرة.5134أبق داود )

 الؿقصنِ وجاء مرسؾ مـ مراسقؾ أبل بؽر بـ حزم أخرجف مالؽ يف 

(2/965.) 

( أنَّ رجًَل 8/491) مصـػ ابـ أبل شقبةكؿا يف  وصحَّ طـ ابـ طؿر 

 : إكؽ مضـقك.ططس طـده فشؿتف، ثؿ ططس، فشؿتف، ثؿ طاد يف الثالثة، فؼال

يؿؽـ محؾف طىل أكف يعؾؿ مـف الزكام بعد ذلؽ،  وأثر ابـ طؿر، وأبل هريرة 

، فَل معارضة يف فؾق طؾؿ مرضف يف الثاكقة: مل يؾزم التشؿقت كؿا فعؾ الـبل 
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ذلؽ، وأما العاصس فعؾقف أن يؽرر الحؿد: لعؿقم الحديث، واهلل أطؾؿ.

(1)
 

  :َقاَل  َوَطـُْف  (7113)
ِ
َـّ َأَحٌد »: ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل َرُسقُل اهلل ـُْؽؿ َٓ َيْشَربَ . «َقائًَِم  ِم

َأْخَرَجُف ُمْسؾٌِؿ.
(2)

 

 املستفادة من احلدي  واآلداباملسائل 

ُّا. ص:1ط َػأي١  سهِ ايؿطب قا٥

  ،ذهب الجؿفقر مـ أهؾ العؾؿ إىل الجقاز مع كراهة ذلؽ: مجًعا بقـ إدلة

شرب مـ ماء زمزم وهق  أنَّ الـبل  طـ ابـ طباس  الصحقحقـفػل 

قائؿ.
(3)

أكف شرب وهق قائؿ، ثؿ قال:  ( طـ طظ 5671) البخاريويف  

 يػعؾ. فجؿع أصحاب هذا الؼقل بقـ إدلة بذلؽ. هؽذا رأيت الـبل 

  :وذهب ابـ حزم، والشقكاين، وإلباين إىل تحريؿ ذلؽ: تؼديًؿا ٕدلة الؿـع

 هنا ققلقة، وهل مؼدمة طـدهؿ طىل إدلة الػعؾقة: لقجقد آحتؿآت فقفا.ٕ

، واهلل أطؾؿ.ًانصحْح قٌل اجلًيٌز
(4)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الػتح (6222.) 

ويف إسـاده طؿر بـ محزة، وقد  «فؿـ كسل فؾقستؼلء»(. وطـده زيادة: 2126أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (2)

 .الؿقزانضعػف مجاطة مـ إئؿة، وهذا الحديث مؿا أكؽر طؾقف كؿا يف 

ففذه الزيادة مـؽرة، ومـ شقاهد  «فؾقستؼلء فؿـ كسل»والحديث لف شقاهد بدون الزيادة 

( طـ 2125هنك طـ الشرب قائًؿا وطـده ) ( أن الـبل 2124الحديث حديث أكس طـد مسؾؿ )

  (927 .)الضعقػةزجر طـ الشرب قائًؿا. ويف الباب أحاديث أخرى. اكظر:  أبل سعقد أن الـبل 

 (.2127(، ومسؾؿ برقؿ )5617أخرجف البخاري ) (3)

  (5615.)الػتحاكظر:  (4)
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  َوَطـُْف  (7114)
ِ
ـِ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ، إَذا اْكَتَعَؾ َأَحُدُكْؿ َفْؾَقْبَدْأ بِالَقِؿق

ـِ  ََمِل، َوْلَتُؽ ـَْزعُ  َوإَِذا َكَزَع َفْؾَقْبَدْأ بِالشِّ ـَْعُؾ َوآِخَرُهََم ُت َلُفََم ُت ـَك َأوَّ . ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.«الُقْؿ
(1)

 

 املستفادة من احلدي  واآلداباملسائل 

 ابتسا٤ ا٫ْتعاٍ بايُٝري. ص:1ط َػأي١

ْكتَِعاِل ْلبَرِّ َقاَل اِْبـ َطبْد ا (5856 :)الػتحيف   قال احلافظ
ِ
ـْ َبَدَأ بِآ : َم

َٓ َيْحُرم َطَؾقِْف ُلبْس َكْعؾف. َوَقاَل َغقْره:  :فِل اْلقُْسَرى أََساءَ  ـْ 
ـَّة، َوَلؽِ لُِؿَخاَلَػِة السُّ

ـْ اْلقُْسَرى
اع ْجؿَ ُثؿَّ َيبَْدأ بِاْلقُْؿـَك، َوَكَؼَؾ ِطقَاض َوَغقْره اْْلِ  ،َيـْبَِغل َلُف َأْن َيـِْزع الـَّْعؾ مِ

َْمر فِقِف ل ْٕ ْستِْحبَاِب َطَؾك َأنَّ ا
ِ
 ه.اَل

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولتؽـ »(. والؾػظ لؾبخاري، لقس طـد مسؾؿ 2197(، ومسؾؿ )5856أخرجف البخاري ) (1)

 . «ولقـعؾفَم مجقًعا أو لقخؾعفَم مجقًعا»إلخ. وطـده  «القؿـك... 
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  :َقاَل  َوَطـُْف  (7115)

ِ
، َٓ َيْؿِش َأَحُدُكْؿ فِل َكْعٍؾ َواِحَدةٍ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسقُل اهلل

ـِْعْؾُفََم َجِؿقًعا َأْو لَِقْخَؾْعُفََم َجِؿقعً  . ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.«اَوْلُق
(1)

 

 املستفادة من احلدي  واآلداباملسائل 

 املؿٞ يف ْعٌ ٚاسس٠. ص:1ط َػأي١

(، طـ أبل هريرة 2198تؼدم حديث الباب يف الـفل طـ ذلؽ، ويف مسؾؿ )

  :إذا اكؼطع شسع أحدكؿ فَل يؿش ْم كعؾ واحدة حتك يصؾحفا»مرفقًطا» ،

 .(، طـ جابر 2199وبـحقه طـده )

(: قال العؾؿاء: وسببف أنَّ ذلؽ تشقيف، ومثؾة، 2197)  قال اليووي

ومخالػ لؾققار: وٕنَّ الؿـتعؾة تصقر أرفع مـ إخرى: فقعسر مشقف، وربؿا كان 

 سببًا لؾعثار.

 بتصرف يسقر.ه وهذا مجؿع طىل استحبابف، وطىل أكف لقس بقاجب.ا قال:

وهذه العؾة قد  ومـ العؾؾ التل ذكروها يف الـفل أهنا مشقة الشقطان، :ُ قهت

 (1358 )مشؽؾ أثاريف  جاء فقفا حديث صحقح، فؼد أخرج الطحاوي 

هنك طـ الؿشل يف الـعؾ  أنَّ رسقل اهلل  بنسـاد صحقح طـ أبل هريرة 

، وقد صححف اْلمام إلباين «إنَّ الشقطان يؿشل بالـعؾ القاحدة»القاحدة، وقال: 

  يفالصحقحة (348.) 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . «أو لقحػفَم»(. ولػظ البخاري 68( )2197(، ومسؾؿ )5855أخرجف البخاري ) (1)
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ـِ طُ  (7116) ـِ اْب   َؿَر َوَط

ِ
ـْ َجرَّ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ـُْظُر اللُ إَلك َم َٓ َي

. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.«َثْقبَُف ُخَقََلءَ 
(1)

 

 املستفادة من احلدي  واآلداباملسائل 

 سهِ إغباٍ ا ظاض؟ ص:1ط َػأي١

، وإن مل انصحْحإسبال اْلزار خقَلًء، ويحرم إسبالف طىل  يف الحديث تحريؿ

(، مـ حديث جابر بـ 4184يؼصد الخقَلء: ٕكف ذريعة إلقف، فؼد روى أبق داود )

إياك وإسبال اإلزار؛ فننَّ إسبال اإلزار مـ »قال لف:  ، أنَّ الـبل سؾقؿ 

اس مـ كتاب ، وتؼدم ذكر هذه الؿسللة مع بقان حؽؿفا يف ]باب الؾب«الؿخقؾة

 الصَلة[.

  َوَطـُْف  (7121)
ِ
، َوإَِذا إَذا َأَكَؾ َأَحُدُكْؿ َفْؾَقْلُكْؾ بَِقِؿقـِفِ » َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهلل

ْقَطاَن َيْلُكُؾ بِِشََملِِف، . َأْخَرَجُف «َوَيْشَرُب بِِشََملِفِ  َشرَِب َفْؾَقْشَرْب بَِقِؿقـِِف، َفنِنَّ الشَّ

ُمْسؾٌِؿ.
(2)

 

 املستفادة من احلدي  واآلداباملسائل 

 سهِ ا٭نٌ ٚايؿطب بايؿُاٍ؟ ص:1ط َػأي١

دلَّ الحديث الؿذكقر طىل تحريؿ ذلؽ، وقد تؼدم ذكر الؿسللة يف ]باب 

 القلقؿة مـ كتاب الـؽاح[.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2185(، ومسؾؿ )5783أخرجف البخاري ) (1)

 (. 2121أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (2)
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هِ  (7127) ـْ َجدِّ ـْ َأبِقِف َط ـِ ُشَعقٍْب َط ـْ َطْؿِرو ْب   َوَط
ِ
 :ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

َٓ َّمِقَؾةٍ ُكْؾ، َواْشَرْب » ْق فِل َغْقرِ َسَرٍف َو . َأْخَرَجُف َأُبقَداُود «، َوالَبْس، َوَتَصدَّ

. َؼُف البَُخاِريُّ َوَأْحَؿُد، َوَطؾَّ
(1)

 

 املستفاد من احلدي  األدب

خقؾة يف أكؾ اْلكسان، وشربف، وهذا مـ يف الحديث تحريؿ اْلسراف، والؿ

 .شؽر كعؿة اهلل: فعىل اْلكسان أن يشؽر كعؿة اهلل بطاطتف

   ڀ  ڀ پ﴿وأما اْلسراف والؿخقؾة ففل مـ كػران الـعؿة، قال تعاىل: 

 ، واْلسراف هق مجاوزة الحد الشرطل.[31إطراف:] ﴾ٺ ٺ ٺ       ٺ ڀڀ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـ صريؼ مهام، طـ قتادة، طـ طؿرو بـ شعقب، طـ  (2/182)( 2/181. أخرجف أمحد )سػٔ (1)

(، 5/79أبقف، طـ جده بف، وإسـاده حسـ، ومل يخرج الحديث أبقداود، وقد أخرجف الـسائل )

 ي بصقغة الجزم يف بداية )كتاب الؾباس(. ( مـ صريؼ مهام بف، وطؾؼف البخار3615وابـ ماجف )



١ًٜٔ َٚايٚص  531  َباُب ائبٚط 

 

 َباُب اهٔبسِّ َواهصَِّؤة

َدةِ ـبَِؽْسِر الْ  :اْلبِرُّ  (4/1919 :)سبؾ السَلميف   يقال الصيعاى  ،ُؿَقحَّ

ُع فِل فِْعِؾ اْلَخقِْر. ُع فِل اْلَخقْرَ ـالْ  :َواْلبَرُّ بَِػتِْحَفا ُهَق التََّقسُّ ـْ ِصَػاِت ُؿتََقسِّ
اِت َوُهَق مِ

ادِ الْ  َتَعاَلك. اهلل َؾُة بَِؽْسِر الصَّ  :الـَِّفاَيةِ فِل  َؾُف َكَقَطَدُه ِطَدًة.ُؿْفَؿَؾِة َمْصَدُر َوَص ـَوالصِّ

َْرَحامِ  ْٕ َر فِل اْلَحِديِث ذِْكُر ِصَؾِة ا ـْ  ،َتَؽرَّ
ـَ مِ َْقَربِق ْٕ ْحَساِن إَلك ا ـْ اْْلِ َوِهَل كِـَاَيٌة َط

َْصَفارِ  ْٕ ْفِؼ بِِفؿْ  ،َوالتََّعطُِّػ َطَؾقِْفؿْ  ،َذِوي الـََّسِب َوا َْح  ،َوالرِّ
ِ
َطاَيِة ٕ  ،َقالِِفؿْ َوالرِّ

ْوا َوَأَساُءوا ِحؿِ َوِض  ،َوَكَذلَِؽ إْن َتَعدَّ  ه.ادُّ َذلَِؽ َقطِقَعُة الرَّ
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ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (7125)   َط

ِ
ـْ َأَحبَّ َأْن ُيْبَسَط َلفُ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل َم

(1)
 

ـَْسلَ ، َو فِل ِرْزقِفِ  َأْن ُي
(2)

.«َلُف فِل َأَثرِِه، َفْؾَقِصْؾ َرِحَؿفُ   . َأْخَرَجُف البَُخاِريُّ
(3)

 

ـِ ُمْطِعٍؿ  (7121) ـْ ُجبَقِْر ْب   َوَط
ِ
َٓ َيْدُخُؾ الَجـََّة »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

َػٌؼ َطَؾقِْف.ُمتَّ . ، َيْعـِل َقاصَِع َرِحؿٍ «َقاصٌِع 
(4)

 

 نياملستفادة من احلديث واآلداباملسائل 

ـَْسَل َلُف فِل َأَثرِهِ »: َع٢ٓ قٛي٘  ص:1ط َػأي١  .«ُي

معـاه أن يبارك لف يف طؿره، فققفؼف اهلل تعاىل إىل فعؾ الطاطات، فقصقر  قيل:

 كؿـ صال طؿره.

هق طىل ضاهره، وهق أنَّ الصؾة سبٌب يف زيادة العؿر، وكؾ ذلؽ  وقيل:

ب يف الؾقح الؿحػقظ، فؼد كتب فقف أنَّ فَلًكا سقصؾ رمحف، وسقؽقن أجؾف مؽتق

(، 6/159طـد أمحد ) يف وقت كذا، ويميد صحة هذا التػسقر حديث طائشة 

قال:  (، أنَّ الـبل 1629برقؿ ) لشقخـا  الصحقح الؿسـدوهق يف 

 .«إطَمر وصؾة الرحؿ، وحسـ الخؾؼ، وحسـ الجقار يعؿران الديار ويزيدان ْم»

وتغققر العؿر يحصؾ يف الصحػ التل مع الؿَلئؽة، وأما الؾقح الؿحػقظ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يف )أ( و)ب(: )طؾقف( والؿثبت يقافؼ رواية البخاري. (1)

 أي: يمخر أجؾف. (2)

 . «مـ سره»(. بؾػظ: 5985أخرجف البخاري برقؿ ) (3)

 (. والتػسقر لسػقان بـ طققـة طـد مسؾؿ فؼط. 2556(، ومسؾؿ )5984أخرجف البخاري ) (4)
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 ۆۆ ۇ ۇ ڭ ڭ﴿فؼد كتب فقف كؾ ما هق كائـ إىل ققام الساطة، قال تعاىل: 

.[39الرطد:] ﴾ٴۇ ۈ ۈ
(1)

 

 ضابط ايطسِ. ص:2ط َػأي١

اء َوَكْسر اْلَحاء الْ  (5982 :)الػتحيف   قال احلافظ ُؿْفَؿَؾة، ـبَِػتِْح الرَّ

ََقاِربيُ  ْٕ ، َسَقاء  ،ْطَؾؼ َطَؾك ا َٓ َخر َكَسب، َسَقاء َكاَن َيِرثُف َأْم  ْٔ ـْ َبقْـف َوَبقْـ ا َوُهْؿ َم

. َوقِقَؾ: ُهْؿ الْ  َٓ ل ُهَق الْ  .َؿَحاِرم َفَؼطْ ـَكاَن َذا َمْحَرم َأْم  َوَّ ْٕ حـَوا َنَّ الثَّاكِل  :ُؿَرجَّ
ِ
ٕ

َْطَؿا ْٕ د ا َٓ َْرَحامَيْستَْؾِزم ُخُروج َأْو ْٕ ـْ َذِوي ا
َْخَقال مِ ْٕ د ا َٓ  ه.اَوَلقَْس َكَذلَِؽ  ،م َوَأْو

(، مـ حديث أبل 214ويميد ما رجحف الحافظ ما أخرجف مسؾؿ ) :ُ قهت

دطا رسقل اهلل  [214الشعراء:] ﴾ڇ ڇ ڇ﴿قال: لؿا كزلت:  هريرة 

  ، كػسؽؿ يا بـل كعب بـ لمي، أكؼذوا أ»فؼال: قريًشا، فاجتؿعقا، فعؿَّ وخصَّ

مـ الـار، يا بـل مرة بـ كعب، أكؼذوا أكػسؽؿ مـ الـار، يا بـل طبد شؿس، أكؼذوا 

أكػسؽؿ مـ الـار، يا بـل طبد مـاف، أكؼذوا أكػسؽؿ مـ الـار، يا بـل هاشؿ، أكؼذوا 

يا فاصؿة أكؼذي  أكػسؽؿ مـ الـار، يا بـل طبد الؿطؾب، أكؼذوا أكػسؽؿ مـ الـار،

، « أمؾؽ لؽؿ مـ الل شقًئا، غقر أنَّ لؽؿ رمحًا سلبؾفا ببَلهلاكػسؽ مـ الـار؛ فنين ٓ

  (4771.)البخاريوأصؾف يف 

قال:  أنَّ الـبل  (، طـ ابـ طباس 1/89) مستدرك الحاكؿويف 

إن كاكت بعقدة، وت ؾَ ِص لـسب إذا ُو  َد عْ بُ اطرفقا أكسابؽؿ تصؾقا أرحامؽؿ؛ فنكف ٓ »

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (5985.)الػتحاكظر:  (1)
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 (627 )الصحقح الؿسـد، وهق يف «ن كاكت قريبةعت وإهلا إذا ُقطِ  َب ْر وٓ قُ 

 .لشقخـا القادطل 

 ذبطِٜ قٛٝع١ ايطسِ. ص:3ط َػأي١

دلَّ الحديث الثاين طىل أنَّ قطقعة الرحؿ محرمة، وأكف سبب لعدم دخقل الجـة 

ًٓ أولقًّا إن شاء اهلل -والعقاذ باهلل- ، والؿؼصقد بف يف حؼ الؿممـ: ٓ يدخؾفا دخق

نَّ الل تعالك قال: مـ وصؾؽ وصؾتف، ومـ إ»يث أخر: تعذيبف، وقد جاء يف الحد

 .( طـ أبل هريرة 2554(، ومسؾؿ )5988أخرجف البخاري ) «قطعؽ قطعتف

 سياشا ذبصٌ ايص١ً ٚايكٛٝع١؟ ص:4ط َػأي١

تِل ُتقَصؾ َقاَل اْلُؼْرُصبِلُّ  (5989 :)الػتحيف   قال احلافظ ِحؿ الَّ : الرَّ

ة َرِحؿ ة، َفاْلَعامَّ ة َوَخاصَّ يـ َطامَّ َاُصح ،َوَتِجب ُمَقاَصَؾتَفا بِالتََّقاُددِ  ،الدِّ  ،َوالتَـّ

ْكَصاف ،َواْلَعْدل ة  ،ُؿْستََحبَّةـَواْلِؼقَام بِاْلُحُؼقِق اْلَقاِجبَة َوالْ  ،َواْْلِ ِحؿ اْلَخاصَّ ا الرَّ َوَأمَّ

د َأْحَقالفؿْ  ،َفتَِزيد لِؾـََّػَؼِة َطَؾك اْلَؼِريب ـْ  ،َوَتَػؼُّ هتؿْ  َوالتََّغاُفؾ َط َّٓ َوَتتََػاَوت  ،َز

 ها.َمَراتِب اِْستِْحَؼاقفْؿ فِل َذلَِؽ 

ابدأ »(، مرفقًطا: 997) صحقح مسؾؿويدل طىل ذلؽ حديث جابر يف  :ُ قهت

، «بـػسؽ فتصدق طؾقفا؛ فنن فضؾ شلء فْلهؾؽ؛ فنن فضؾ شلٌء فؾِذي قرابتؽ

ه الؿتؼدم يف )الـ وكذلؽ حديث هبز ػؼات(، وفقف: بـ حؽقؿ، طـ أبقف، طـ جدِّ

 .«ثؿ أدكاك أدكاك»

ِحؿ بِالْ :  قال احلافظ َؿاِل، َوبِاْلَعْقِن ـَوَقاَل اِْبـ أَبِل َجْؿَرة: َتُؽقن ِصَؾة الرَّ



١ًٜٔ َٚايٚص  535  َباُب ائبٚط 

 
َطاِء. َوالْ  َرر، َوبَِطََلَقِة اْلَقْجف، َوبِالدُّ َؿْعـَك اْلَجامِع إِيَصال ـَطَؾك اْلَحاَجة، َوبَِدْفِع الضَّ

ـْ اْلخَ 
ـَ مِ ّر بَِحَسِب الطَّاَقة، َوَهَذا إِكََّؿا َيْستَِؿّر إَِذا َما َأْمَؽ ـْ الشَّ

قْر، َوَدْفع َما َأْمَؽـ مِ

ِحؿ أَْهؾ اِْستَِؼاَمة اًرا َأْو ُفجَّ  :َكاَن أَْهؾ الرَّ ِهَل  اًرا َفُؿَؼاَصَعتفْؿ فِل اهللَفنِْن َكاُكقا ُكػَّ

وا أَنَّ َذلَِؽ بَِسبَِب  ِصَؾتفْؿ، بَِشْرِط َبْذل اْلَجْفد فِل َوْطظفْؿ، ُثؿَّ  إِْطََلمفْؿ إَِذا َأَصرُّ

َطاِء َلُفْؿ بَِظْفِر اْلَغقْب َأْن  َٓ َيْسُؼط َمَع َذلَِؽ ِصَؾتفْؿ بِالدُّ ـْ اْلَحّؼ، َو َتَخؾُّػفْؿ َط

ِريؼ الْ َيُعق  ه.اُؿثَْؾكـُدوا إَِلك الطَّ

َٓ ِخََلف  (16/113 :) قال اليووي َأنَّ ِصَؾة َقاَل اْلَؼاِضل ِطَقاض: َو

ََحاِديث فِل اْلَباب  ْٕ ِحؿ َواِجَبة فِل اْلُجْؿَؾة، َوَقِطقَعتَفا َمْعِصَقة َكبِقَرة. َقاَل: َوا الرَّ

ـْ َبْعض، َوَأْدَكاَها َتْرك الُؿَفاَجَرة، 
َؾة َدَرَجات َبْعضَفا َأْرَفع مِ َـّ الصِّ

َتْشَفد لَِفَذا، َوَلؽِ

ََلِم، َوَيْخَتؾِػ َذلَِؽ بِاْختََِلِف اْلُؼْدَرة َواْلَحاَجة، َفِؿـَْفا َوِصَؾتَفا بِاْلَؽََلِم َوَلْق بِال سَّ

َؾة  ك َقاصًِعا، وَواِجب، َومِـَْفا ُمْسَتَحّب، َوَلْق َوَصَؾ َبْعض الصِّ َٓ ُيَسؿَّ َلْؿ َيِصؾ َغاَيتَفا 

ك َواِصًَل  َٓ ُيَسؿَّ ا َيْؼِدر َطَؾْقِف َوَيـَْبِغل َلُف  َر َطؿَّ  ه.اَوَلْق َقصَّ

حصك وقد ورد الحث فقؿا ٓ يُ  (9962 :)فقض الؼديريف   قال املياوي

ويختؾػ  ،فالؿعقل طىل العرف :ومل يرد لفا ضابط ،مـ إخبار طىل صؾة الرحؿ

والقاجب مـفا ما يعد بف يف العرف  ،وإزمـة ،وإحقال ،باختَلف إشخاص

 . اكتفك الؿراد.وما زاد تػضؾ ومؽرمة ،واصًَل 

أنَّ الؼطقعة تحصؾ بترك ما هق واجٌب  انرُ ّظيس ُ :أتٌ ػثد اهلل غفس اهلل نوقال 

 طؾقف فقفؿ بدون طذر، واهلل أطؾؿ.
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ـِ ُشْعبََة  (7121)  ْب
ـِ الُؿِغقَرةِ   َوَط

ِ
َم َطَؾْقُؽْؿ » :َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهلل إنَّ اللَ َحرَّ

َماِل، ُطُؼقَق إُمََّفاِت  ًعا َوَهاِت، َوَكرَِه َلُؽْؿ قِقَؾ َوَقاَل، َوَكْثَرَة السُّ ـْ ـَاِت، َوَم ، َوَوْأَد الَب

ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.. «َوإَِضاَطَة الََملِ 
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلدي 

مـ كبائر الذكقب، يف هذا الحديث تحريؿ طؼقق إمفات، وطؼقق القالديـ 

، أخرجفؿا كؿا يف حديث أبل بؽرة، وأكس  كؿا طدَّ ذلؽ رسقل اهلل 

 الشقخان.

ويف الحديث تحريؿ وأد البـات، وذلؽ صـقع الجاهؾقة الذيـ كاكقا يدفـقن 

َـّ أحقاء: مخافة العار.  البـات وُه

ـًْعا َوَهاِت »ومعـك ققلف يف الحديث:  يطؾب ما ، أي: يؿـع ما يجب طؾقف، و«َوَم

 ٓ يستحؼ صؾبف.

، أي: كراهة تحريؿ، قال تعاىل بعد أن ذكر طدًدا مـ «َوَكرَِه َلُؽؿْ »ومعـك ققلف: 

 .[38اْلسراء:] ﴾مج حج يث ىث          مث جث يت﴿كبائر الذكقب: 

الؿراد بف كؼؾ الؽَلم بدون تثبت، وكذا الغقبة، والـؿقؿة،  «قِقَؾ َوَقاَل »وققلف: 

 .[18ق:] ﴾ڦ ڦ ڦ   ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿قال تعاىل: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1715(، ومسؾؿ طؼب حديث )5975أخرجف البخاري ) (1)



١ًٜٔ َٚايٚص  537  َباُب ائبٚط 

َمالِ »وققلف:   يشؿؾ سمال الؿال، ويشؿؾ سمال التعـت، وسمال  «َوَكْثَرَة السُّ

 ما ٓ يجقز أن يسلل طـف.

هق صرفف يف غقر وجف شرطل بغقر حؼ، ويف  «َوإَِضاَطَة الََملِ »وققلف: 

البخاري (3118 مـ حديث خقلة ،) أنَّ الـبل ،  :إنَّ ُأكاًسا »قال

؛ فؾفؿ الـار يقم الؼقامةيتخقضقن ْم م  .«ال الل بغقر حؼٍّ

ـِ الَعاِص  (7122) ـِ َطْؿِرو ْب  ْب
ِ
ـْ َطبِْداهلل ـِ الـَّبِلِّ  َوَط ِرَضا اللِ » :َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَط

ـِ  ـِ فِل ِرَضا الَقالَِدْي َحُف  . َأْخَرَجفُ «، َوَسَخُط اللِ فِل َسَخِط الَقالَِدْي ، َوَصحَّ التِّْرمِِذيُّ

ـُ ِحبَّاَن َوالَحاكُِؿ. اْب
(1)

 

 املستفاد من احلدي  األدب

يف الحديث أنَّ إرضاء القالديـ سبب ْلرضاء اهلل، وأنَّ سخط القالديـ سبب 

لسخط اهلل، وإدلة تبؾغ التقاتر يف صاطة القالديـ، وتحريؿ طؼققفؿ، بؾ قد قرن 

 ڳ ڳ﴿عاىل يف أكثر مـ آية، مـ ذلؽ: ققلف تعاىل: اهلل حؼفؿا بحؼف سبحاكف وت

 .[23اْلسراء:] ﴾ں ڱ   ڱ ڱ ڱ ڳ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، ويف إسـاده 152-4/151(، والحاكؿ )429(، وابـ حبان )1899. أخرجف الترمذي )ضعٝـ (1)

ططاء العامري وهق مجفقل، واختؾػ يف رفعف ووقػف ورجح الترمذي وقػف، والؿقققف أيًضا فقف 

صاطة الل صاطة القالد، ومعصقة الل »أبل هريرة بؾػظ:  الرجؾ الؿذكقر، وجاء هذا الحديث طـ

ويف إسـاده أمحد بـ إبراهقؿ بـ كقسان   (2276)إوسطأخرجف الطبراين يف  «معصقة القالد

 وكَلمها ضعقػ.  ،لسان الؿقزانالثؼػل وإسؿاطقؾ بـ طؿرو كَلمها مترجؿ يف 
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ـْ َأَكٍس  (7123) ـِ الـَّبِلِّ  َوَط ـُ َطْبٌد  َوالَِّذي َكْػِسل بَِقِدهِ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَط َٓ ُيْمِم

َِخقفِ  َحتَّك ُيِحبَّ لَِجاِرهِ  ِٕ ـَْػِسفِ  َما ُيِحبُّ  َأْو  . ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.«لِ
(1)

 

 املستفاد من احلدي  األدب

دلَّ هذا الحديث طىل أنَّ إيؿان الؿممـ ٓ يؽقن كامًَل حتك يحب ٕخقف 

الؿسؾؿ ما يحب لـػسف، وٓ سقؿا يف أمقر الديـ: فَل يجقز لؿسؾؿ أن يحب 

 .لـػسف آستؼامة وٓ يحب ذلؽ ٕخقف الؿسؾؿ

ا أمقَر الدكقا، وقد قال ربـا جؾ وطَل يف كتابف الؽريؿ: ويشؿؾ الحديث أيًض 

 ﴾ۈئ ۈئ ۆئۆئ ۇئ  ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ  ائ  ى     ى ې﴿

، وٓ يحصؾ ذلؽ إٓ بلن يـؼل اْلكسان قؾبف مـ الحسد، والحؼد، [83الؼصص:]

 والبغضاء، ويستعقـ بربف طزوجؾ طىل ذلؽ.

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وهل طـد مسؾؿ أيًضا.  «ٕخقف»بخاري (. ولػظ ال72( )45(، ومسؾؿ )13أخرجف البخاري ) (1)
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ـِ َمْسُعقدٍ  (7124) ـِ اْب   ُت لْ لَ َس  :َقاَل  َوَط

ِ
ْكِب َأْطَظُؿ؟ ملسو هيلع هللا ىلص َرُسقَل اهلل : َأيُّ الذَّ

ا َوُهَق َخَؾَؼؽ» َقاَل: ؟ َقاَل: «َأْن َتْجَعَؾ للِ كِدًّ َأْن َتْؼُتَؾ َوَلَدك َخْشَقَة ُثؿَّ »، ُقْؾت: ُثؿَّ أَيُّ

؟ َقاَل: «َأْن َيْلُكَؾ َمَعؽ . ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.«َأْن ُتَزاكَِل بَِحؾِقَؾِة َجاِرك ُثؿَّ »، ُقْؾت: ُثؿَّ َأيُّ
(1)

 

 واألحكام املستفادة من احلدي  األدب

 ڦ ڤ ڤ﴿أطظؿ ذكب ُيعصك اهلل بف هق الشرك باهلل، قال تعاىل طـ لؼؿان: 

   ہ ہ ہ  ۀ ۀ ڻ ڻ﴿، وقال تعاىل: [13لؼؿان:] ﴾ڄ ڄ   ڄ ڦ ڦڦ

 .[48الـساء:] ﴾ے ھ ھ  ھ ھ ہ

العظقؿة قتؾ القلد خشقة الػؼر، والزكك بحؾقؾة الجار، قال اهلل ومـ الذكقب 

 ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ  چ چ﴿طزوجؾ يف كتابف الؽريؿ: 

 .[32-31اْلسراء:] ﴾گ  ک ک     ک    ک ڑڑ ژ ژ *    ڈ ڎ  ڎ

 «ٕن يزين الرجؾ بعشر كسقة أيسر مـ أن يزين بامرأة جاره»: وقال الـبل 

 ، بنسـاد حسـ.الؿؼداد بـ إسقد  (، مـ حديث6/8أخرجف أمحد )

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 86(، ومسؾؿ )4477أخرجف البخاري ) (1)



 541  ؾتض ايع٬ّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
ـِ الَعاِص  (7125) ـِ َطْؿِرو ْب  ْب

ِ
ـْ َطبِْداهلل   َوَط

ِ
ـَ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهلل ِم

ُجِؾ َوالَِدْيفِ  ُجُؾ وَ «الَؽَبائِرِ َشْتُؿ الرَّ َكَعْؿ، َيُسبُّ »الَِدْيِف؟ َقاَل: ، قِقَؾ: َوَهْؾ َيُسبُّ الرَّ

ُف َفَقُسبُّ ُأمَّفُ  ُجِؾ، َفَقُسبُّ َأبَاُه، َوَيُسبُّ ُأمَّ . ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.«َأبَا الرَّ
(1)

 

 املستفاد من احلدي  األدب

يف هذا الحديث ِطَظُؿ ذكب مـ يشتؿ والديف، ويسبفؿا، ويؾعـفؿا: ٕكف إذا كان 

 سب والديف، ولعـفؿا، فؽقػ بحال مـ يباشر السب، مـ الؽبائر أن يؽقن سببًا يف

 والؾعـ، وٓ حقل وٓ ققة إٓ باهلل.

 ﮲ ۓ ۓ ے      ے ھ ھ﴿وهذا الحديث فقف شبف بؼقلف تعاىل: 

: فالحديث مع أية أصٌؾ يف سد الذرائع، [118إكعام:] ﴾﮷    ﮶ ﮵ ﮴ ﮳

 وباهلل التقفقؼ.

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـ الؽبائر أن يؾعـ »(. والؾػظ لؿسؾؿ، وطـد البخاري 91(، ومسؾؿ )5973أخرجف البخاري ) (1)

 فذكره. ققؾ: وكقػ يؾعـ الرجؾ والديف...  «الرجؾ والديف



١ًٜٔ َٚايٚص  541  َباُب ائبٚط 

 
ـْ َأبِل َأيُّقَب  (7126)   َأنَّ َرُسقَل  َوَط

ِ
َٓ َيِحؾُّ لُِؿْسؾٍِؿ َأْن َيْفُجَر »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

َفْقَق َثََلِث َلَقاٍل: َيْؾَتِؼَقاِن، َفُقْعرُِض َهَذا، َوُيْعرُِض َهَذا، َوَخْقُرُهََم الَِّذي َيْبَدُأ  َأَخاهُ 

ََلمِ  قِْف.. ُمتََّػٌؼ َطؾَ «بِالسَّ
(1)

 

 املسائل واألحكام املستفادة من احلدي 

 ٖذط املػًِ. ص:1ط َػأي١

دلَّ حديُث الباب طىل تحريؿ هجر الؿسؾؿ فقق ثَلثة أيام، وذلؽ فقؿا إذا كان 

 سبب ذلؽ تحريشات مـ الشقطان مع صَلح كؾ مـفؿا يف ديـف.

كثر أما إذا كان أحدمها مبتدًطا، أو فاسًؼا مجاهًرا بالؽبائر: فقجقز هجره هلل أ

، فؼد قال يف كتابف مـ ذلؽ، وما أحسـ ققل أبل طثؿان إسؿاطقؾ الصابقين 

طؼقدة السؾػ وأصحاب الحديث (: ويبغضقن أهؾ البدع الذيـ 298)ص

أحدثقا يف الديـ ما لقس مـف، وٓ يحبقهنؿ وٓ يصحبقهنؿ، وٓ يسؿعقن كَلمفؿ، 

ؿ، ويرون صقن آذاهنؿ طـ وٓ يجالسقهنؿ، وٓ يجادلقهنؿ يف الديـ، وٓ يـاضروهن

ت إلقفا مـ  ت، وجرَّ ت يف الؼؾقب ضرَّ ت بأذان، وقرَّ سؿاع أباصقؾفؿ التل إذا مرَّ

ت،   ېئ ېئ﴿طزوجؾ ققلف:  وفقف أكزل اهللالقساوس والخطرات الػاسدة ما جرَّ

 ه.ا[68إكعام:] ﴾ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی    ىئ ىئ ىئ

َٓ وَ تفاجر الؿحرم: ( يف بقان ضابط ال6177) الػتحيف   قال احلافظ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2561(، ومسؾؿ )6177أخرجف البخاري ) (1)



 542  ؾتض ايع٬ّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

ْطَراض ُجْؿَؾةً   َْطَؾك اِْجتِـَاب اْْلِ ْٕ ـِ َأْطَؾك َوَأْدَكك، َفا َفقَبُْذل  ،َيْخَػك َأنَّ ُهـَا َمَؼاَمقْ

ََلمال ََلم ُدون  ،َواْلَؽََلم ،سَّ ْقتَِصار َطَؾك السَّ
ِ
َْدَكك آ ْٕ َوالُؿَقاَدَدة بُِؽؾِّ َصِريؼ، َوا

دِ  ـْ َتَرَكُف َغقْره، َواْلَقِطقد الشَّ َْطَؾك َفَؿ ْٕ ا ا َْدَكك، َوَأمَّ ْٕ ـْ َيتُْرك الَؿَؼام ا يد إِكََّؿا ُهَق لَِؿ

ََقاِرب ْٕ ََجاكِب َفََل َيْؾَحؼُف الؾَّْقم، بِِخََلِف ا ْٕ ـْ ا
ِحؿ :مِ  ه.اَفنِكَُّف َيْدُخؾ فِقِف َقطِقَعة الرَّ

َٓ َيُجقز اْلِفْجَران  َقاَل اِْبـ َطبْد اْلبَّر: َأْجَؿُعقا(: 6177) وقال أيًطا ُف  َطَؾك َأكَّ

ـْ ُمَؽاَلَؿتف َما ُيْػِسد َطَؾقِْف دِيـف
ـْ َخاَف مِ َّٓ لَِؿ ِ َأْو ُيْدِخؾ مِـُْف َطَؾك َكْػسف  ،َفْقق َثََلث إ

ة ـْ ُمَخاَلَطة ُمْمذَِية :َأْو ُدْكقَاُه َمَضرَّ
 ه.اَفنِْن َكاَن َكَذلَِؽ َجاَز، َوَرّب َهْجر َجِؿقؾ َخقْر مِ

 َت٢ خيطز املتٗادطإ َٔ اهلذط؟ ص:2ط َػأي١

قال: سؿعت  (، مـ حديث هشام بـ طامر 4/21أخرج اْلمام أمحد )

ٓ حيؾ لؿسؾؿ أن هيجر أخاه فقق ثَلث لقال؛ فنهنَم كاكبان »يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 

طـ الحؼ ما داما طؾك صرامفَم، وأوهلَم فقًئا يؽقن سبؼف بالػلء كػارة لف، وإن سؾؿ 

طؾقف سَلمف؛ ردت طؾقف الؿَلئؽة، وردَّ طؾك أخر الشقطان، وإن  فؾؿ يؼبؾ، وردَّ 

لشقخـا  الصحقح الؿسـد، وهق يف «ماتا طؾك صرامفَم مل يدخَل الجـة مجقًعا أبًدا

( 1186، برقؿ.) 

: فقفؿا دٓلة «وخقرمها الذي يبدأ بالسَلم»ففذا الحديث مع حديث الباب: 

 مـ الفجرة، وباهلل التقفقؼ. طىل أنَّ اْلـُؿَسؾَِّؿ مـفؿا يخرج



َٚايٚص  543  ١ًَٜٔباُب ائبٚط 

 ٖذط املبتسع ٚاجملاٖط بايؿػل. ص:3ط َػأي١ 

 الفجر لؾؿبتدع والؿجاهر بالػسؼ كقطان: 

هجر ترك وبعد طـ الؿجالسة لفؿ، ففذا الفجر أمر بف الؿسؾؿقن:  أحدٍنا:

ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ﴿لؼقل اهلل تعاىل: 

، [68]إكعام: ﴾ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت

ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ﴿وققلف تعاىل: 

ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ﴿، وقال تعاىل: [141]الـساء: ﴾جب حب خب مب

 .[29]الـجؿ: ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ

هجر الؿسؾؿ مـ سؾؿ الؿسؾؿقن مـ لساكف ويده، والؿفاجر مـ » : ملسو هيلع هللا ىلصولؼقلف 

 .ـ العاص ( طـ طبد اهلل بـ طؿرو ب11أخرجف البخاري ) «ما هنك الل طـف

: ملسو هيلع هللا ىلص، قال: قال رسقل اهلل طـ أبل مقسك إشعري  الصحقحقـويف 

مثؾ الجؾقس الصالح والسقء، كحامؾ الؿسؽ وكافخ الؽقر، فحامؾ الؿسؽ: إما »

أن حيذيؽ، وإما أن تبتاع مـف، وإما أن جتد مـف رحيا صقبة، وكافخ الؽقر: إما أن حيرق 

 .«ثقابؽ، وإما أن جتد رحيا خبقثة

، (، طـ أبل هريرة 2378) الترمذي(، و4833) ســ أبل داود ويف

 .«الؿرُء طؾك دِيـ خؾقؾف، فؾقـظْر أحُدُكؿ َمـ ُيَخالِْؾ »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسقل اهلل 



 544  ؾتض ايع٬ّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

طـ طائشة، قالت: تَل رسقل ( 2665(، ومسؾؿ )4547وأخرج البخاري ) 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ﴿: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 

 ﴾﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁       

إذا رأيتؿ الذيـ يتبعقن ما تشابف مـف، فلولئؽ الذيـ »: ملسو هيلع هللا ىلصقالت: قال رسقل اهلل 

 .«سؿك الل فاحذروهؿ

لمجري  الشريعة، بنسـاد صحقح كؿا يف وثبت طـ ابـ طباس 

 . ة لؾؼؾقبٓ تجالس أهؾ إهقاء، فنن مجالستفؿ مؿرض(، أكف قال: 133)

( بنسـاد صحقح طـ أبل قَلبة، قال: 415) مؼدمة ســفوأخرج الدارمل يف 

 ٓ تجالسقا أهؾ إهقاء وٓ تجادلقهؿ، فنين ٓ آمـ أن يغؿسقكؿ يف ضَللتفؿ،"

 ."أو يؾبسقا طؾقؽؿ ما كـتؿ تعرفقن

 ٓطـ الحسـ، وابـ سقريـ قآ: ( 415وأخرجف أيًضا بنسـاد صحقح )

 .، وٓ تجادلقهؿ، وٓ تسؿعقا مـفؿتجالسقا أصحاب إهقاء

والثاين: هجر تلديب وزجر، بترك السَلم، والؽَلم بالؽؾقة، وبترك حؼقق 

الؿسؾؿ، مـ طقادة الؿريض، وشفقد الجـازة، وكحق ذلؽ، ففذا الفجر متعؾؼ 

د بالؿصؾحة الشرطقة، وٓ يصـع إٓ مع مصالح شرطقة راجحة، فنن كاكت الؿػاس

هبذا الفجر راجحة طىل الؿصالح ترك هذا الفجر، ويستدل لفذا الفجر بحديث 



١ًٜٔ َٚايٚص  545  َباُب ائبٚط 

والؿسؾؿقـ هجروه مع بؼقة  ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل  الصحقحقـيف  كعب بـ مالؽ  

 الثَلثة الذيـ خؾػقا يف غزوة تبقك مخسقـ لقؾة.

الؼدرية ُمقس هذه إمة: إن مرضقا فَل »ويستدل لف أيًضا بحديث: 

. جاء طـ مجاطة مـ الصحابة، وهق حديث «ا فَل تشفدوهؿتعقدوهؿ، وإن ماتق

 قد طىل كتاب فتح الؿجقدالتقضقح الؿػحسـ بطرقف، كؿا بقـا ذلؽ يف 

 (.789ص)

، أن ( طـ طبد اهلل بـ مغػؾ 1954(، ومسؾؿ )5479ويف البخاري )

إهنا ٓ »هنك طـ الخذف، وقال:  ملسو هيلع هللا ىلصفـفاه، وقال: إن رسقل اهلل قريبًا لف حذف، 

، قال: فعاد، فؼال: «د صقدا، وٓ تـؽل طدوا، ولؽـفا تؽسر السـ، وتػؼل العقـتصق

 . والؾػظ لؿسؾؿ.ك طـف، ثؿ تخذف، ٓ أكؾؿؽ أبداهن ملسو هيلع هللا ىلصأحدثؽ أن رسقل اهلل 

فلحسـ البقان  وقد بقـ ما ذكركاه يف هذا الؿقضع شقخ اْلسَلم ابـ تقؿقة 

 قد.( فراجعف فنكف مػ-28/214) مجؿقع الػتاوىكؿا يف 

 



 546  ؾتض ايع٬ّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
ـْ َجابٍِر  (7131)   :َقاَل  ،َوَط

ِ
 .«ُكؾُّ َمْعُروٍف َصَدَقةٌ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسقُل اهلل

. َأْخَرَجُف البَُخاِريُّ
(1)

 

 املستفاد من احلدي  األدب

(: قال ابـ أبل مجرة: يطؾؼ اسؿ 6121) الػتحيف   قال احلافظ

دلة الشرع أكف مـ أطؿال البر، سقاء جرت بف العادة أم الؿعروف طىل ما ُطرف بل

ٓ؟ قال: والؿراد بالصدقة الثقاب: فنن قاركتف الـقة ُأِجر صاحبف جزًما وإٓ فػقف 

 هاحتؿال.ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ( مـ حديث حذيػة 1115(. وقد أخرجف مسؾؿ برقؿ )6121أخرجف البخاري برقؿ ) (1)



١ًٜٔ َٚايٚص  547  َباُب ائبٚط 

 
ـْ َأبِل َذرٍّ  (7137)   َوَط

ِ
ـَ الَؿْعُروِف »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل َٓ َتْحِؼَرنَّ ِم

.«، َوَلْق َأْن َتْؾَؼك َأَخاك بَِقْجٍف َصْؾٍؼ َشْقًئا
(1)

 

 املستفاد من احلدي  األدب

طىل ثَلثة أوجف: إسؽان الَلم  «صؾؼ»(: ُروي 2626)  قال اليووي

وكسرها، وصؾقؼ بزيادة ياء، ومعـاه: سفؾ مـبسط. فقف الحث طىل فضؾ الؿعروف 

 ه، حتك صَلقة القجف طـد الؾؼاء.اوما تقسر مـف وإن قؾَّ 

  َوَطـُْف  (7135)
ِ
 إَذا َصَبْخت َمَرَقًة َفَلْكثِْر َماَءَها»: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

. َأْخَرَجُفَؿا ُمْسؾٌِؿ.«َوَتَعاَهْد ِجقَراَكؽ
(2)

 

 املستفاد من احلدي  األدب

(: يف الحديث القصقة بالجار، وبقان طظؿ حؼف، 2625)  ليوويقال ا

، أي: أططفؿ «فلصبفؿ مـف بؿعروف»وفضقؾة اْلحسان إلقف، ويف الحديث: 

 شقئًا. مـف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2626أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)

 (. 142( )2625أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (2)
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ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (7131)   :َقاَل  َوَط

ِ
ـْ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسقُل اهلل َس َط ـْ َكػَّ ـٍ َم  ُمْمِم

َر َطَؾك ُمْعِسرٍ  ُكْربَةً  ـْ َيسَّ ـْ ُكَرِب َيْقِم الِؼَقاَمِة، َوَم ُف ُكْربًَة ِم ـْ َس اللُ َط ْكَقا َكػَّ ـْ ُكَرِب الدُّ ِم

ْكَقا َوأِخَرةِ، َوا ـْ َسَتَر ُمْسؾًَِم َسَتَرُه اللُ فِل الدُّ ْكَقا َوأِخَرةِ، َوَم َر اللُ َطَؾْقِف فِل الدُّ لُل َيسَّ

. َأْخَرَجُف ُمْسؾٌِؿ.«فِل َطْقِن الَعْبِد َما َكاَن الَعْبُد فِل َطْقِن َأِخقفِ 
(1)

 

 من احلدي  ةاملستفاد اآلداب

يف الحديث فضقؾة طظقؿة لؿـ كػس طـ أخقف الؿممـ كربة مـ ُكرب الدكقا، 

 سقاء كان بؿال، أو إطاكة ببدن، أو بؿشاورة، أو ما أشبف ذلؽ، وفقف فضقؾة أيًضا

لؿـ يسر طىل الؿعسر بلن يـظره، أو يضع طـف الؿال، وذلؽ أيًضا مـ تـػقس 

 الؽربات.

وفقف فضقؾة لؿـ ستر مسؾًؿا فَل يـشر طقبف، وٓ يػضحف، وذلؽ فقؿا إذا مل 

يؽـ يف ذلؽ ضرر بغقره. وفقف فضقؾة التعاون طىل البر والتؼقى، وأنَّ ذلؽ سبب 

 لؿعقكة اهلل لؾعبد.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. يف ضؿـ حديث صقيؾ. 2699أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)
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ـِ  (7131)   ُعقدٍ َمْس َأبِل  َوَط

ِ
ـْ َدلَّ َطَؾك َخْقرٍ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل َفَؾُف  َم

. َأْخَرَجُف ُمْسؾٌِؿ.«ِمْثُؾ َأْجرِ َفاِطؾِفِ 
(1)

 

 املستفاد من احلدي  األدب

َلة َطَؾك اْلَخقْر (1893 :) قال اليووي َٓ ـْبِقف َطَؾقِْف، َوالتَّ  ،فِقِف: َفِضقَؾة الدَّ

ـْ  ،ُؿَساَطَدة لَِػاِطؾِِف، َوفِقِف: َفِضقَؾة َتْعؾِقؿ اْلِعْؾؿـَوالْ  َٓ ِسقََّؿا لَِؿ َوَوَضائِػ اْلِعبَاَدات، 

ـْ الْ 
ـَ َوَغقْرهْؿ، َوالْ ـَيْعَؿؾ بَِفا مِ َأنَّ َلُف َثَقاًبا بَِذلَِؽ  :ُؿَراد بِِؿثِْؾ َأْجر َفاِطؾفـُؿتََعبِِّدي

َٓ َيْؾَزم أَْن َيُؽقن َقْدر َثَقاهبَؿا َسَقاءاْلِػْعؾ كَ   ه.اَؿا َأنَّ لَِػاِطؾِِف َثَقاًبا، َو

ـِ ُطَؿَر  (7132) ـِ اْب ـِ الـَّبِلِّ  َوَط ـِ اْسَتَعاَذُكْؿ بِاللِ َفَلِطقُذوهُ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَط ، َم

ـْ َسَلَلُؽْؿ بِاللِ  ـْ َأَتك إَلْقُؽْؿ َمْعُروًفا َفَؽافُِئقُه، َفنِْن َلْؿ َتِجُدوا َفاْدُطقا  َوَم َفَلْطُطقُه، َوَم

.«َلفُ  . َأْخَرَجُف البَقَْفِؼلُّ
(2)

 

 من احلدي  ةاملستفاد اآلداب

يف الحديث دٓلة طىل أنَّ الؿسؾؿ يـبغل لف إذا استعاذ إكسان باهلل أن يعقذه مؿا 

 إكسان باهلل أن يعطقف، وذلؽ حقث ٓ مشؼة طؾقف.استعاذ مـف، وإذا سللف 

وكذلؽ طىل اْلكسان أن يؽافئ مـ صـع إلقف الؿعروف بؿعروف مثؾف، أو 

، أخرجف أبقداود «ٓ يشؽر الل مـ ٓ يشؽر الـاس»بالدطاء، ويف الحديث أخر: 

 ، بنسـاد صحقح.، طـ الـبل (، طـ أبل هريرة 4811)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1893أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)

(، وغقرهؿ 5/82(، والـسائل )1672ل داود )(، وهق طـد أب4/199. أخرجف البقفؼل )صشٝض (2)

 بف. وإسـاده صحقح رجالف ثؼات.  طـ إطؿش، طـ مجاهد، طـ طبد اهلل بـ طؿرمـ صرق 
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 ِعَباُب اهصُِّهٔد َواهَوَز

أحسـ تعريػ لف تعريػ شقخ اْلسَلم: )هق ترك ما ٓ يـػع يف  اهصهد:

 أخرة(.

هق ترك ما ُيخَشك ضرره يف أخرة. واهوزع:
(1)

 

ـِ َبِشقٍر  (7133) ـِ الـُّْعَؿاِن ْب   َط
ِ
َوَأْهَقى -َيُؼقُل  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َسِؿْعت َرُسقَل اهلل

ـٌ إنَّ الَح »: -الـُّْعَؿاُن بُِلْصُبَعقِْف إَلك ُأُذَكقْفِ  ـَُفََم ُمْشَتبَِفاٌت، إِنَّ ، َو ََلَل بَقِّ ، َوبَْق ـٌ الَحَراَم بَقِّ

ُبَفاِت َفَؼدِ  ـِ اتََّؼك الشُّ ـَ الـَّاِس، َفَؿ َـّ َكثِقٌر ِم ـْ  َٓ َيْعَؾُؿُف اْسَتْبَرَأ لِِديـِِف َوِطْرِضِف، َوَم

ُبَفاِت َوَقَع  اِطل َيْرَطك َحْقَل الِحَؿك ُيقِشُؽ َأْن َيَؼَع فِقِف،  َوَقَع فِل الشُّ فِل الَحَراِم، َكالرَّ

َٓ َوإِنَّ فِل الَجَسِد ُمْضَغًة إَذا  َٓ َوإِنَّ ِحَؿك اللِ َِمَاِرُمُف، َأ َٓ َوإِنَّ لُِؽؾِّ َمؾٍِؽ ِحًؿك، َأ َأ

ُف، َوإَِذا َفَسَدْت َفَسَد الَج َحْت َصؾَ َصؾَ  َٓ َوِهَل الَؼْؾُب َح الَجَسُد ُكؾُّ ُف، َأ . «َسُد ُكؾُّ

َطَؾقِْف. ُمتََّػٌؼ 
(2)

 

 املستفاد من احلدي  األدب

ـِ اتََّؼك »هذا الحديث يف هذا الباب مـ أجؾ ققلف:  أورد الحافظ  َفَؿ

ُبَفاِت َفَؼدِ   .«اْسَتْبَرَأ لِِديـِِف َوِطْرِضفِ  الشُّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (118.)الػقائد (11/21 ،511-512 ،)مجؿقع الػتاوىاكظر:  (1)

 (. 1599(، ومسؾؿ )52أخرجف البخاري ) (2)
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دع ما يريبؽ إلك ما »وهذا الحديث أصٌؾ مـ أصقل التقرع، ويشبفف حديث:  

ه ذلؽ إىل الحرام، ومـ ابتعد مـ «ٓ يريبؽ : فننَّ مـ استفان بالشبفات جرَّ

 الشبفات سؾؿ مـ الحرام بتقفقؼ اهلل.

والحديث لف فقائد طظقؿة، وشرحفا يطقل، وإكؿا ألؿحـا إىل الشاهد مـف لفذا 

 .د وأجادفلفا جامع العؾقم والحؽؿيف  وقد شرحف اْلمام ابـ رجب الباب، 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (7134)   َوَط
ِ
ـَارِ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ي  َتِعَس َطْبُد الدِّ

ْرَهِؿ َوالَؼطِقَػِة، إْن ُأْططَِل َرِضَل، َوإِْن َلْؿ ُيْعَط َلْؿ َيْرَض  .«َوالدِّ . َأْخَرَجُف الُبَخاِريُّ
(1)

 

 اد من احلدي املستف األدب

يف الحديث ذم  لؿـ جعؾ الدكقا مهَّف، وجعؾفا غاية مؼصقدة، وذم لؿـ قدمفا 

ُؾـف الدكقا والشقطان كؿا يشاء، فؿـ  طىل صاطة اهلل: فنهنا تذلف ويصقر طبًدا لفا، ُتَذلِّ

 چ  چ ڃ          ڃ ڃ﴿ صرف طبادة لغقر اهلل لقـال هبا دكقا: فؼد أشرك، قال تعاىل:

 ک  ک ڑک      ڑ ژ ژ ڈ  ڈ ڎ ڎ * ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ

 .[16-15هقد:] ﴾ڳ گ گ گ      گ ک

: واطؾؿ أنَّ الؿذمقم مـ الدكقا كؾ ما يبعد العبد طـ اهلل  قال الصيعاىي

تعاىل، ويشغؾف طـ واجب صاطتف وطبادتف، ٓ ما يعقـف طىل إطؿال الصالحة: فنكف 

 .هف.اغقر مذمقم، وقد يتعقـ صؾبف ويجب طؾقف تحصقؾ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 6435أخرجف البخاري برقؿ ) (1)
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ـِ ُطَؿَر  (7135) ـِ اْب   َوَط
ِ
، َفَؼاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َأَخَذ َرُسقُل اهلل ـْ فِل » بَِؿـْؽِبَلَّ ُك

ْكَقا َكَلكَّؽ َغرِيٌب  ـُ ُطَؿَر «، َأْو َطابُِر َسبِقؾٍ الدُّ َيُؼقُل: إَذا َأْمَسقْت َفََل  . َوَكاَن اْب

بَاَح، َوإَِذا  ظِرِ َتـْتَ  ـْ  ،الَؿَساءَ  َأْصبَْحت َفََل َتـْتَظِرِ الصَّ
تِؽ لَِسَؼِؿؽ َومِ ـْ ِصحَّ

َوُخْذ مِ

. َحقَاتِؽ لَِؿْقتِؽ. َأْخَرَجُف البَُخاِريُّ
(1)

 

 املستفاد من احلدي  األدب

يف هذا الحديث إشارة إىل الزهد يف الدكقا، وأخذ البؾغة مـفا، والؽػاف، فؽؿا 

الؿسافر إىل أكثر مؿا يبؾغف إىل غاية سػره، فؽذلؽ الؿممـ ٓ يحتاج يف ٓ يحتاج 

 ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ﴿الدكقا إىل أكثر مؿا يبؾغف الؿحؾ، قال تعاىل: 

 .[39غافر:] ﴾ې ۉ     ۉ ۅ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 6416ف البخاري برقؿ )أخرج (1)
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ـِ ُطَؿَر  (7136) ـِ اْب   :َقاَل  َوَط

ِ
ـْ َتَشبََّف بَِؼْقٍم َفُفَق »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسقُل اهلل َم

ـُْفؿْ  ـُ ِحبَّاَن.«ِم َحُف اْب . َأْخَرَجُف أَُبقَداُود، َوَصحَّ
(1)

 

 املستفاد من احلدي  األدب

يف الحديث تحريؿ التشبف بالؽافريـ فقؿا هق مـ خصائصفؿ كلطقادهؿ، 

ًَل هديفؿ طىل هدي رسقل اهلل  ؼد : فوطباداهتؿ، وزيفؿ، فؿـ فعؾ ذلؽ ُمَػضِّ

، أي: يف تؾؽ الخصؾة «ففق مـفؿ»كػر، وإٓ ففق طاٍص بػعؾف ذلؽ، ويؽقن ققلف: 

 التل شاهبفؿ هبا، واهلل أطؾؿ.

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حدثـا طثؿان بـ أبل شقبة، حدثـا أبق الـضر، حدثـا طبد الرمحـ (، 4131. أخرجف أبقداود )سػٔ (1)

بف. وإسـاده حسـ،  بـ ثابت، حدثـا حسان بـ ططقة، طـ أبل مـقب الجرشل، طـ ابـ طؿرا

  (1269 .)اْلرواءيف   إلباينوصححف اْلمام 
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ـِ َطبَّاٍس  (7141) ـِ اْب َيا ُغََلُم، »َيْقًما، َفَؼاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: ُكـْت َخْؾَػ الـَّبِلِّ  َوَط

ـْت  َللِ َفاسْ  َت لْ لَ اللَ َتِجْدُه ُتَجاَهؽ، َوإَِذا سَ  ، اْحَػظِ اللَ َيْحَػْظؽ اْحَػظِ  اللَ، َوإَِذا اْسَتَع

ـْ بِاللِ  ـٌ َصِحقٌح «َفاْسَتِع ، َوَقاَل: َحَس .. َرَواُه التِّْرمِِذيُّ
(1)

 

 املستفاد من احلدي  األدب

ؽ اهلل بتقفقؼؽ ، أي: احػظ اهلل بنقامة ديـف يحػظ«احػظ الل حيػظؽ» قْلُ:

 لؾثبات وآستؼامة، ويحػظؽ اهلل مـ بَلء الدكقا وأخرة.

 ، أي: تجده كاصرك، ومميدك يف أمقر دكقاك وآخرتؽ.«جتده جتاهؽ»ّقْلُ: 

يشؿؾ الدطاء، ويشؿؾ صؾب الؿال والحاجة  «إذا سللت فاسلل الل» ّقْلُ:

 الدكققية.

معاكقف كثقرة واسعة، واكظر وهذا الحديث مـ جقامع الؽؾؿ، فللػاضف يسقرة، و

 شرح الحافظ ابـ رجب طىل هذا الحديث العظقؿ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ؾقث بـ سعد قال: حدثـل ققس بـ الحجاج، (، مـ صريؼقـ طـ ال2516رمذي ). أخرجف التسػٔ (1)

 وإسـاده حسـ.  ،بف طـ حـش الصـعاين، طـ ابـ طباس



ََٛضِع َٚاي ِٖٔس   555  َباُب ايٗع

 
ـِ َسْعٍد  (7147) ـْ َسْفِؾ ْب َفَؼاَل: َيا َرُسقَل  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َجاَء َرُجٌؾ إَلك الـَّبِلِّ  َوَط

ِل اهلُل، َوَأَحبَّـِل الـَّاُس، َفَؼاَل  ـِل َطَؾك َطَؿٍؾ إَذا َطِؿْؾتف َأَحبَـّ ، ُدلَّ
ِ
ْكَقا  اْزَهْد » :اهلل فِل الدُّ

ـَْد الـَّاِس ُيِحبَّؽ الـَّاُس ُيِحبَّؽ اللُ  .«، َواْزَهْد فِقََم ِط ـٌ ـُ َماَجْف، َوَسـَُدُه َحَس . َرَواُه اْب
(1)

 

 املستفاد من احلدي  األدب

ؾ طىل العؾؿ والعبادة أحبف يف الحديث دٓلة طىل أنَّ مـ رغب طـ الدكقا، وأقب

اهلل، ومـ زهد طؿا يف أيدي الـاس أحبف الـاس، وهذا الحديث وإن كان ضعقًػا 

 ففـاك أدلة كثقرة مـ الؽتاب والسـة تدل طؾقف.

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، ويف إسـاده خالد بـ طؿرو الؼرشل وهق كذاب وضاع، ففذا 4112. رواه ابـ ماجف )ضعٝـ (1)

 (944 )الصحقحةيف   إلبايناْلسـاد تالػ، فعجًبا لؾحافظ كقػ حسـف، وقد ذكر اْلمام 

صرًقا لتحسقـ الحديث، وهل ما بقـ شديد الضعػ أو غقر محػقظ، وأحسـفا مرسؾ طـ مجاهد، 

، اختؾػ وققؾ طـ الـخعل، وققؾ طـ ربعل بـ حراش، وققؾ طـ إبراهقؿ بـ أدهؿ طـ الـبل 

ؾ وقد ضعػ الحديث شقخـا مؼب (2/176- ،)جامع العؾقم والحؽؿالرواة فقف. واكظر: 

 . القادطل 



 556  ؾتض ايع٬ّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
ـِ َأبِل َوقَّاٍص  (7145) ـْ َسْعِد ْب   َوَط

ِ
إنَّ »َيُؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َسِؿْعت َرُسقَل اهلل

. أَْخَرَجُف ُمْسؾٌِؿ.«الَغـِلَّ الَخِػلَّ  اللَ ُيِحبُّ الَعْبَد التَِّؼلَّ 
(1)

 

 املستفاد من احلدي  األدب

دلَّ الحديث طىل أنَّ مـ كان طابًدا هلل، ُمتَِّؼقًا لربف سبحاكف، غـقًّا يف كػسف، وهق 

غـك طـ كثرة العرض، ولؽـ الغـك لقس ال»الؼـقع بؿا أططاه اهلل كؿا يف الحديث: 

(، طـ أبل 1151(، ومسؾؿ برقؿ )6446، أخرجف البخاري برقؿ )«غـك الـػس

 . فؿـ كان كذلؽ ففق محبقب طـد ربف سبحاكف، وتعاىل.هريرة 

والخػل هق الؿـؼطع إىل اهلل يف كقتف ويف طبادتف، وٓ يحب الرياء والسؿعة، 

مجع هذه الخصال محبقب طـد ربف سبحاكف وهق بعقد طـفؿا، ففذا اْلكسان الذي 

 وتعاىل، كسلل اهلل طزوجؾ أن يجعؾـا كذلؽ بَِؿـِّف وكرمف، وباهلل التقفقؼ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2965أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)



ََٛضِع َٚاي ِٖٔس   557  َباُب ايٗع

 
ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (7141)   َوَط

ِ
ـِ إْسََلِم الَؿْرءِ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ـْ ُحْس  ِم

 َٓ .«َيْعـِقف َتْرُكُف َما  ـٌ ، َوَقاَل: َحَس . َرَواُه التِّْرمِِذيُّ
(1)

 

 املستفاد من احلدي  األدب

دلَّ الحديث طىل أنَّ مـ أخَلق الؿسؾؿ الؽامؾ اْلسَلم أن يدع الخقض يف 

ة التل ٓ  أمقر ٓ تعـقف، سقاء كان ذلؽ مـ أمقر الغقب، أو مـ أمقر الـاس الخاصَّ

 يحبقن أن يطؾع طؾقفا غقرهؿ.

 ۇئ وئ﴿حديث وإن كان ضعقًػا فؼد قال ربـا جؾ وطَل يف كتابف الؽريؿ: وال

 .[36اْلسراء:] ﴾ی ی         ی ی   ىئ ىئ  ىئ ېئ ېئ  ۈئېئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ

 .[111الؿائدة:] ﴾ۆ ۇ ۇ  ڭ ڭ ڭ  ڭ ۓ ﴿وقال تعاىل: 

 ڳ ڳ﴿إىل ققلف:  ﴾ ڈ  ڈ ڎ   ڎ  ڌ  ڌ ڍ ڍ   ڇ ڇ﴿وقال تعاىل: 

 .[33إطراف:] ﴾ڱ    ڱ ڱ ڳ ڳ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، مـ صريؼ قرة بـ طبدالرمحـ، طـ الزهري، 2317. أخرجف الترمذي )ضعٝـ َعٌ با ضغاٍ (1)

وقرة بـ طبدالرمحـ ضعقػ، وقد خالػف الحػاظ والثؼات: فرووه طـ أبل سؾؿة، طـ أبل هريرة. 

ه كذلؽ مالؽ ويقكس ومعؿر وإبراهقؿ ، رواطـ الزهري، طـ طظ بـ الحسقـ، طـ رسقل اهلل 

 بـ سعد. ا

جامع العؾقم ورجح إرسالف أمحد وابـ معقـ والبخاري والدارقطـل والترمذي. اكظر: 

 . قادطل الوقد ضعػ الحديث اْلمام  (1/287- ،)والحؽؿ



 558  ؾتض ايع٬ّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
ـِ َمْعِديَوطَ  (7141)   ِرَب كَ  ـِ الِؿْؼَداِم ْب

ِ
َما َمَْلَ » :ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

ـُ آَدَم ِوَطاءً  ـْ بَْطـ ابْ ا ِم ـَُف.«َشرًّ . َأْخَرَجُف التِّْرمِِذيُّ َوَحسَّ
(1)

 

 املستفاد من احلدي  األدب

قؿة يف الؿحافظة طىل الصحة، وهق طدم إمَلء هذا الحديث فقف فائدة طظ

الؿعدة بالطعام: فننَّ إمَلءها بالطعام يسبب التخؿة، وإمراض، وسقء الفضؿ، 

 ويقجب الخؿقل والؽسؾ.

وكذلؽ فنن الشبعان أقرب إىل الؿعصقة مـ الجائع: فننَّ قؾة إكؾ تسبب رقة 

ؿ مـ تؿؽـف مـ قؾقؾ الؼؾب، واكؽسار الـػس، وتؿؽـ الشقطان مـ الشبعان أطظ

 إكؾ، واهلل أطؾؿ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وأمحد 6769) الؽبرى(، وأخرجف أيًضا الـسائل يف 2381. أخرجف الترمذي )ضعٝـ (1)

(، مـ صريؼ يحقك بـ جابر الطائل، طـ الؿؼدام بـ معدي كرب، وإسـاده ضعقػ: 4/132)

ٓكؼطاطف، فنن يحقك روايتف طـ الؿؼدام مرسؾة، قالف أبقحاتؿ ووافؼف الؿزي والحافظ ابـ حجر، 

وما جاء مـ تصريح بالسؿاع طـد أمحد فَل يعتؿد: فنن مـ أخرج الحديث غقره رووه بالعـعـة 

ْلرسال مؼدم طىل هذا التصريح بالسؿاع، ولؾحديث صرق ٓ تصؾح لتؼقيتف. وجزم أبل حاتؿ با

  (28/423- .)تحؼقؼ الؿسـد(، و1983) اْلرواءاكظر: 



ََٛضِع َٚاي ِٖٔس   559  َباُب ايٗع

 

ـْ َأَكٍس  (7142)   َوَط
ِ
ـِ آَدَم َخطَّاءٌ » :ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ، َوَخْقُر ُكؾُّ ابْ

ابُقنَ  ـَ التَّقَّ ـُ َماَجْف، َوَسـَُدُه َقِقي   ،. َأْخَرَجُف التِّْرمِِذيُّ «الَخطَّائِق .َواْب
(1)

 

 املستفاد من احلدي  األدب

يدل الحديث طىل أنَّ ابـ آدم ٓ يسؾؿ مـ القققع يف الؿعاصل، والذكقب، 

فعؾقف أن يؽثر مـ التقبة وآستغػار، والحديث وإن كان ضعقًػا فؼد دلَّ طىل ذلؽ 

 تعالك: يا طبادي قال الل»قال:  أنَّ الـبل  صحقح مسؾؿحديث أبل ذر يف 

 .«والـفار وأكا أغػر الذكقب مجقًعا فاستغػروين أغػر لؽؿ ن بالؾقؾإكؽؿ ختطئق

وإذا طؾؿ اْلكسان أكف ٓ يسؾؿ مـ الؿعاصل فعؾقف أن يسلل ربف طزوجؾ 

الفداية، والعصؿة، فؿـ سدده اهلل طزوجؾ فؼد وفؼ، ولـ يؼع يف معصقة إٓ 

داه اهلل مل يستطع بخذٓن مـ اهلل لف يف تؾؽ الحال التل طصك اهلل فقفا: فننَّ مـ ه

 أحٌد أن يضؾف، ومـ أضؾف اهلل لـ يستطقع أحٌد أن يفديف.

فـسلل اهلل طزوجؾ ذا الجَلل واْلكرام أن يفديـا، وأن يسددكا يف أطؿالـا، 

 وأققالـا، واطتؼاداتـا، وباهلل التقفقؼ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، مـ صريؼ طظ بـ مسعدة، طـ قتادة، 4251(، وابـ ماجف )2499. أخرجف الترمذي )ضعٝـ (1)

جزم بذلؽ ابـ طدي، وأورد وطظ بـ مسعدة ضعقػ، وحديثف هذا غقر محػقظ كؿا طـ أكس بف. 

 . الؽامؾحديثف هذا يف ترمجتف مـ 



 561  ؾتض ايع٬ّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
ـْ َأَكٍس وَ  (7143)   َط

ِ
ْؿُت ِحْؽَؿةٌ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ، َوَقؾِقٌؾ الصَّ

َعِب بَِسـَِد َضِعقٍػ «َفاِطَؾفُ  . َأْخَرَجُف البَقَْفِؼلُّ فِل الشُّ
(1)

ـْ َقْقِل 
َح َأكَُّف َمْقُققٌف مِ ، َوَصحَّ

ُلْؼَؿاَن الَحؽِقِؿ.
(2)

 

 املستفاد من احلدي  األدب

 م.دلَّ هذا الحديث طىل أنَّ الصؿت ِحؽؿة، والحديث ضعقٌػ كؿا تؼد

والصؿت قد يؽقن حؽؿة، وقد يؽقن الؽَلم هق الحؽؿة، وُكؾ  بَِحَسبِف يف 

مـ كان يممـ بالل والققم أخر فؾقؼؾ خقًرا، أو »: مقضعف، وقد قال الـبل 

مـ رأى مـؽؿ مـؽًرا فؾقغقره »متػؼ طؾقف، وقال طؾقف الصَلة والسَلم:  «لقصؿت

رواه  «فبؼؾبف، وذلؽ أضعػ اإليَمنبقده؛ فنن مل يستطع فبؾساكف؛ فنن مل يستطع 

 .مسؾؿ طـ أبل سعقد الخدري 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( مـ صريؼ طثؿان بـ سعد الؽاتب، طـ أكس، 5127) شعب اْليؿانأخرجف البقفؼل يف  (1)

ثؿ (، 5/1816)ٓبـ طدي  الؽامؾوتصحػ يف الؿطبقع إىل )سعقد( والصقاب ما أثبتف كؿا يف 

 -يعـل الؿقققف  -غؾط يف هذا والصحقح رواية ثابت  قال البقفؼل: وطثؿان ابـ سعد فقف ضعػ،

 كؿا سقليت. 

(، مـ صريؼ محاد بـ -2/422) الؿستدرك(، والحاكؿ يف 5126) الشعبأخرجف البقفؼل يف  (2)

سؾؿة، طـ ثابت، طـ أكس أن لؼؿان كان طـد داود وهق يسرد الدرع فجعؾ يػتؾف هؽذا بقده فجعؾ 

ف، فتؿـعف حؽؿتف أن يسلل، فؾؿا فرغ مـفا ضؿفا طىل كػسف وقال: لؼؿان يتعجب، ويريد أن يسلل

كعؿ درع الحرب هذه. فؼال لؼؿان: إن الصؿت مـ الحؽؿ وقؾقؾ فاطؾف، كـت أريد أن أسللؽ 

 وإسـاده صحقح. قال البقفؼل: هذا هق الصحقح طـ أكس. فسؽت حتك كػقتـل. 



٨ِِٚ اٜ٭ِخ٬ِم َََػا  ِٔ َٔ َٖٔب   561  َباُب ايٖط

 

ِّ َبا ًٔ  ًََطاِوِئ اأَلِخالِقُب اهسََّهٔب 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (7144)   َط
ِ
، َفنِنَّ إيَّاُكْؿ، َوالَحَسَد »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

ـَاِت كَ  .. َأْخَرَجُف َأُبقَداُود«ََم َتْلُكُؾ الـَّاُر الَحَطَب الَحَسَد َيْلُكُؾ الَحَس
(1)

 

ـْ َحِديِث أََكٍس َكْحُقُه. (7145)
ـِ َماَجْف مِ ْب

ِ
َوٓ

(2)
 

 املستفاد من احلدي  األدب

 يف الحديث تحريؿ الحسد، وقد دلَّ طىل تحريؿف الؼرآن والسـة.

  ڤ ڤ  ٹ﴿فؼد ذم اهلل القفقد بالحسد، فؼال تعاىل:  أما مً القسآٌ:

 ﴾چ چ ڃ ڃ ڃ   ڃ ڄ   ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

 .[54الـساء:]

 ڳ ڳ گ گ گ گ  ک ک ک ک﴿وقال تعاىل: 

 .[119البؼرة: ] ﴾ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ  ڳ   ڳ

 ڌ    ڍ      ڍ ڇ   ڇ ڇ﴿وذمَّ اهلل الؿـافؼقـ بالحسد فؼال تعاىل: 

 .[89الـساء:] ﴾ڌ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أبل أسقد، طـ جده، طـ أبل هريرة بف. (، مـ صريؼ إبراهقؿ بـ 4913. رواه أبقداود )ضعٝـ (1)

  (1912 .)الضعقػةيف   إلباينوإبراهقؿ فقف لقـ، وجده مجفقل ٓ يعرف، وقد ضعػف اْلمام 

(، ويف إسـاده طقسك بـ أبل طقسك الحـاط وهق متروك. 4211. أخرجف ابـ ماجف )ضعٝـ د٘سا (2)

  (1911 .)الضعقػةواكظر: 
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، وأكس يف مسؾؿيف  حديث أبل هريرة  :ومً الضية يف حتزيه احلضد

الصحقحقـ  :حتاسدوا، وٓ تباغضقا...»مرفقًطا ٓ». 

هق تؿـل زوال الـعؿة طـ الغقر، وأما تؿـل كعؿة كـعؿة الغقر ففذه  ٚاسبػس:

ٓ حسد إٓ ْم »: )الغبطة(، وُيطؾؼ طؾقفا )حسد(، ولقس مذمقًما: لؼقلف 

ًٓ اثـتقـ: رجؾ آتاه الل الؼرآن ففق يؼقم بف آكاء الؾقؾ، وآكا ء الـفار، ورجٌؾ آتاه الل ما

 .متػؼ طؾقف طـ ابـ طؿر  «ففق يـػؼف آكاء الؾقؾ، وآكاء الـفار

ويـدفع شر   (2/238-:)بدائع الػقائديف   قال اإلماو ابً الكيه

 الحاسد طـ الؿحسقد بعشرة أسباب: 

  .والؾجقء إلقف ،والؾجقء والتحصـ بف ،التعقذ باهلل تعاىل مـ شره أحدٍا:

ومل  ،فؿـ اتؼك اهلل تقىل اهلل حػظف ،تؼقى اهلل وحػظف طـد أمره وهنقف لثاىٕ:ا

وقال  ﴾ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ﴿يؽؾف إىل غقره قال تعاىل: 

 .«احػظ الل جتده جتاهؽ ،احػظ الل حيػظؽ»لعبد اهلل بـ طباس:  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

ه وٓ يحدث كػسف بلذا ،وٓ يشؽقه ،وأن ٓ يؼاتؾف ،الصبر طىل طدوه الثالث:

وٓ  ،وطدوه بؿثؾ الصبر طؾقف والتقكؾ طىل اهلل ،فؿا كصر طىل حاسده ،أصَل

ا وققة لؾؿبغل طؾقف فنكف كؾؿا بغك طؾقف كان بغقف جـدً  :يستطؾ تلخقره وبغقف

ولق  ،فبغقف سفام يرمقفا مـ كػسف ،يؼاتؾ بف الباغل كػسف وهق ٓ يشعر ،الؿحسقد

لضعػ بصقرتف ٓ يرى إٓ صقرة  ولؽـ ،رأي الؿبغل طؾقف ذلؽ لسره بغقف طؾقف
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ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ﴿وقد قال تعاىل:  ،البغل دون آخره ومآلف

 .﴾ک ک ک ک

والتقكؾ مـ أققى  ﴾ہ ہ ہ ھ ھ ھ﴿ ،التقكؾ طىل اهلل السابع:

وهق  ،إسباب التل يدفع هبا العبد ما ٓ يطقؼ مـ أذى الخؾؼ وضؾؿفؿ وطدواهنؿ

 :ومـ كان اهلل كافقف وواققف ف،سبف أي كافقاهلل حفنن  :مـ أققى إسباب يف ذلؽ

 ،فَل مطؿع فقف لعدوه وٓ يضره إٓ أذى ٓ بد مـف كالحر والبرد والجقع والعطش

 .اؿا يبؾغ مـف مراده فَل يؽقن أبدً وأما أن يضره ب

وجعؾ جزاء  ،جعؾ اهلل تعاىل لؽؾ طؿؾ جزاء مـ جـسف :بعض السؾػ قال

ومل يؼؾ  ،﴾ہ ہ ہ ھ ھ ھ ﴿ؼال: ف ،التقكؾ طؾقف كػس كػايتف لعبده

بؾ جعؾ كػسف سبحاكف كايف طبده  ،كؿا قال يف إطؿال ،كمتف كذا وكذا مـ إجر

وكادتف  ،فؾق تقكؾ العبد طىل اهلل تعاىل حؼ تقكؾف ،وحسبف وواققف ،الؿتقكؾ طؾقف

 .السؿقات وإرض ومـ فقفـ لجعؾ لف مخرجا مـ ذلؽ وكػاه وكصره

وأن يؼصد أن يؿحقه مـ  ،والػؽر فقف ،آشتغال بف فراغ الؼؾب مـ اخلامظ:

وهذا مـ  ،وٓ يؿْل قؾبف بالػؽر فقف ،فَل يؾتػت إلقف وٓ يخافف ،بالف كؾؿا خطر لف

 .أكػع إدوية وأققى إسباب الؿعقـة طىل اكدفاع شره

وجعؾ محبتف وترضقف واْلكابة إلقف  ،اْلقبال طىل اهلل واْلخَلص لف الطادع:

تدب فقفا دبقب الخقاصر شقئا فشقئا حتك يؼفرها  ،صر كػسف وأماكقفايف محؾ خقا



 564  ؾتض ايع٬ّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

فتبؼك خقاصره وهقاجسف وأماكقف كؾفا يف محاب الرب  ،ويغؿرها ويذهبفا بالؽؾقة 

 .ف وتؿؾؼف وترضقف واستعطافف وذكرهوالتؼرب إلق

 *مج جح مح جخ ﴿أكف قال:  ،قال تعاىل حؽاية طـ طدوه إبؾقس

 ﴾ڱ ں ںڱ ڱ ڱ ﴿قال تعاىل:  ﴾مخ جس حس خس

ۓ  *ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ﴿وقال: 

وقال يف حؼ الصديؼ:  ،﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ

فؿا أطظؿ  ،﴾ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿

 ،لؼد آوى إىل حصـ ٓ خقف طىل مـ تحصـ بف ،سعادة مـ دخؾ هذا الحصـ

ڻ ۀ ۀ  ﴿و ،يف الدكق إلقف مـف وٓ مطؿع لؾعدو ،وٓ ضقعة طىل مـ آوى إلقف

 .﴾ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ

فنن اهلل  :تجريد التقبة إىل اهلل مـ الذكقب التل سؾطت طؾقف أطداءه الطابع:

وقال لخقر  ،﴾ی ی ی جئ حئ مئ ىئ﴿تعاىل يؼقل: 

ی ی ی جئ حئ مئ ﴿ :ملسو هيلع هللا ىلصالخؾؼ وهؿ أصحاب كبقف دوكف 

فؿا سؾط طىل العبد مـ يمذيف إٓ بذكب يعؾؿف  ،﴾ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت

ه مؿا وما يـسا ،أضعاف ما يعؾؿف مـفا وما ٓ يعؾؿف العبد مـ ذكقبف ،أو ٓ يعؾؿف

 .طؾؿف وطؿؾف أضعاف ما يذكره
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فنن لذلؽ تلثقرا طجقبا يف دفع البَلء  :الصدقة واْلحسان ما أمؽـف الثامً:

ا وحديثا ولق مل يؽـ يف هذا إٓ تجارب إمؿ قديؿً  ،ودفع العقـ وشر الحاسد

متصدق وإن أصابف لؽػك بف فؿا يؽاد العقـ والحسد وإذى يتسؾط طىل محسـ 

وكاكت لف فقف العاقبة  ،ذلؽ كان معامَل فقف بالؾطػ والؿعقكة والتليقد شلء مـ

فالؿحسـ الؿتصدق يف خػارة إحساكف وصدقتف طؾقف مـ اهلل جـة واققة  ،الحؿقدة

 .قن سببا لزوالفاوبالجؿؾة فالشؽر حارس الـعؿة مـ كؾ ما يؽ ،وحصـ حصقـ

وٓ يقفؼ لف إٓ  ،ىل الـػس وأشؼفا طؾقفاوهق مـ أصعب إسباب ط التاضع:

 ،وهق إصػاء كار الحاسد والباغل والؿمذي باْلحسان إلقف ،مـ طظؿ حظف مـ اهلل

 ،فؽؾؿا ازداد أذى وشرا وبغقا وحسدا ازددت إلقف إحساكا ولف كصقحة وطؾقف شػؼة

وما أضـؽ تصدق بلن هذا يؽقن فضَل طـ أن تتعاصاه فاسؿع أن ققلف طز وجؾ: 

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ﴿

ہ ھ  * ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ *ڱ ڱ

ڄ ڄ ڄ  ﴿وقال:  ،﴾ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴

ل وتلمؾ حال الـب ،﴾ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ

 :أكف ضربف ققمف حتك أدمقه فجعؾ يسؾت الدم طـف ويؼقل ملسو هيلع هللا ىلصالذي حؽك طـف كبقـا 

 .ي ومسؾؿرواه البخار .«فنهنؿ ٓ يعؾؿقن ؛الؾفؿ اغػر لؼقمل»

كقػ مجع يف هذه الؽؾؿات أربع مؼامات مـ اْلحسان قابؾ هبا إساءهتؿ 

طـفؿ  الثالث: اطتذاره .والثاين: استغػاره لفؿ .العظقؿة إلقف أحدها: طػقه طـفؿ
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 .اغػر لؼقمل :فؼال ،ؿ بنضافتفؿ إلقفالرابع: استعطافف لف .بلهنؿ ٓ يعؾؿقن 

وهق تجريد  ،ر هذه إسبابوطؾقف مدا ،وهق الجامع لذلؽ كؾف العاغس:

والعؾؿ بلن هذه  ،التقحقد والترحؾ بالػؽر يف إسباب إىل الؿسبب العزيز الحؽقؿ

وهل بقد محركفا وفاصرها وبارئفا وٓ تضر وٓ  ،آٓت بؿـزلة حركات الرياح

وهق الذي يصرففا طـف وحده ٓ  ،تـػع إٓ بنذكف ففق الذي يحسـ طبده هبا

 .سقاه أحد

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ﴿ قال تعاىل:

واطؾؿ أن إمة لق اجتؿعقا »: د اهلل بـ طباس لعب ملسو هيلع هللا ىلصوقال الـبل  ﴾ٺ ٺ

ولق اجتؿعقا طؾك أن يضروك مل  ،طؾك أن يـػعقك مل يـػعقك إٓ بشلء كتبف الل لؽ

فؼد خرج مـ قؾبف  :فنذا جرد العبد التقحقد :«يضروك إٓ بشلء كتبف الل طؾقؽ

بؾ يػرد اهلل  ،وكان طدوه أهقن طؾقف مـ أن يخافف مع اهلل تعاىل ،خقف ما سقاه

بف واشتغالف بف وفؽره فقف وتجرد وخرج مـ قؾبف اهتؿامف  ،وقد أمـف مـف ،بالؿخافة

فقرى أن إطؿالف فؽره يف أمر  ،هلل محبة وخشقة وإكابة وتقكَل واشتغآ بف طـ غقره

لؽان لف  :إٓ فؾق جرد تقحقدهو ،طدوه وخقفف مـف واشتغالف بف مـ كؼص تقحقده

فنن  :فنن اهلل يدافع طـ الذيـ آمـقا :واهلل يتقىل حػظف والدفع طـف ،فقف شغؾ شاغؾ

وٓ بد وبحسب إيؿاكف يؽقن دفاع اهلل طـف فنن كؿؾ  ،كان مممـا فاهلل يدافع طـف

مرة فاهلل لف  ،وإن كان مرة ومرة ،وإن مزج مزج لف ،إيؿاكف كان دفع اهلل طـف أتؿ دفع

ومـ  ،مـ أقبؾ طىل اهلل بؽؾقتف أقبؾ اهلل طؾقف مجؾة :ومرة كؿا قال بعض السؾػ
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  .ومـ كان مرة ومرة فاهلل لف مرة ومرة ،أطرض طـ اهلل بؽؾقتف أطرض اهلل طـف مجؾة 

عض قال ب .فالتقحقد حصـ اهلل إطظؿ الذي مـ دخؾف كان مـ أمـقـ

اكتفك  .خػ اهلل أخافف مـ كؾ شلءومـ مل ي ،مـ خاف اهلل خافف كؾ شلءالسؾػ: 

 .باختصار
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فُ َوَطـْ  (7146)

(1)
   

ِ
َرَطةِ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ِديُد بِالصُّ ََم َلْقَس الشَّ ، إكَّ

ـَْد الَغَضِب  ِديُد الَِّذي َيْؿؾُِؽ َكْػَسُف ِط . ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.«الشَّ
(2)

 

 املستفاد من احلدي  باألد

بقَـّ الـبل طؾقف الصَلة والسَلم أنَّ مـ استطاع أن يؿؾؽ كػسف طـد الغضب: 

فنكف رجؾ شديٌد ققي، وهق معـك ققلف طؾقف الصَلة والسَلم لؾرجؾ الذي قال: 

أخرجف البخاري  «ٓ تغضب»فردد مراًرا، قال:  «ٓ تغضب»أوصـل. قال لف: 

اه أن ٓ يـػذ غضبف وٓ يػعؾ ما يلمره غضبف ، فؿعـ( طـ أبل هريرة 6116)

بف، بؾ يؿسؽ كػسف يف ذلؽ الققت، وققؾ: إن الؿعـك أن يجتـب أسباب الغضب، 

وأما الغضب كػسف فَل ُيـفك طـف: لؽقكف لقس مـ فعؾف، بؾ هق صبقعل. وهذا 

 الؿذمقم هق الغضب يف غقر أمٍر ديـل، أما إذا اكتفؽت الؿحارم فؼد كان الـبل 

 ب مـ ذلؽ، ويتؾقن وجفف طؾقف الصَلة والسَلم.يغض

َواْطَؾْؿ َأنَّ  (:258ص) أدب الدكقا والديـيف كتابف   وقال املاوردي

ـِ اْلَغَضِب إَذا َهَجَؿ أَْسبَاًبا ُيْستََعانُ   بَِفا َطَؾك اْلِحْؾِؿ مِـَْفا: لِتَْسؽِق

َف َطزَّ َوَجؾَّ َفقَْدُطقُه َذلَِؽ إ َلك اْلَخْقِف مِـُْف، َوَيبَْعُثُف اْلَخْقُف مِـُْف َطَؾك َأْن َيْذُكَر الؾَّ

ُف َتَعاَلك: الطَّاَطِة َلُف، َفقَْرِجُع إَلك َأَدبِِف َوَيْلُخُذ بِـَْدبِِف. َفِعـَْد َذلَِؽ َيُزوُل اْلَغَضُب.  َقاَل الؾَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .يعـل: طـ أبل هريرة  (1)

 (. 2619(، ومسؾؿ )6114أخرجف البخاري ) (2)
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لؾَُّف َوَقاَل اَقاَل ِطْؽِرَمُة: َيْعـِل إَذا َغِضبَْت.  ،[24]الؽفػ:  ﴾ہ ہ ہ ھ ﴿

َوَمْعـَك َقْقلِِف  ،[36]فصؾت:  ﴾ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ﴿َتَعاَلك: 

َيْعـِل أَكَُّف َسِؿقٌع  ﴾ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﴿ُيْغِضبَـََّؽ،  :َأْي  ﴾ھ﴿

ـْ َجِفَؾ، َطؾِقٌؿ بَِؿا ُيْذِهُب َطـْؽ اْلَغَضَب.   بَِجْفِؾ َم

ِف َلؿْ  ـْ َذَكَر ُقْدَرَة الؾَّ َيْستَْعِؿْؾ ُقْدَرَتُف فِل ُضْؾِؿ ِطبَادِ الؾَِّف.  َوَقاَل َبْعُض اْلُحَؽَؿاِء: َم

ـَ َأْسَلُلؽ  ِشقِد: َيا أَمِقَر اْلُؿْممِـِق ـِ ُمَحاِرٍب لَِفاُروَن الرَّ ـُ ُمْسؾِِؿ ْب ِف ْب َوَقاَل َطبُْد الؾَّ

ـَ َيَدْيؽ، َوبَِالَِّذي ُهَق أَْقَدرُ  ـَ َيَدْيِف َأَذلُّ مِـِّل َبقْ َطَؾك ِطَؼابِؽ مِـْؽ َطَؾك  بَِالَِّذي َأْكَت َبقْ

ِف َتَعاَلك.  َرُه ُقْدَرَة الؾَّ ا َذكَّ  ِطَؼابِل َلَؿا َطَػْقَت َطـِّل. َفَعَػا َطـُْف َلؿَّ

ـْ اْلَحاَلِة الَّتِل ُهَق فِقَفا إَلك َحاَلٍة َغقِْرَها، َفقَُزوُل َطـُْف اْلَغَضُب  َومِـَْفا: أَْن َيـْتَِؼَؾ َط

َْحَقا ْٕ ـْ َحاٍل إَلك َحاٍل. َوَكاَن َهَذا َمْذَهَب اْلَؿْلُمقِن إَذا َغِضَب َأْو بِتََغقُِّر ا
ِؾ مِ ِل َوالتَّـَؼُّ

 ُشتَِؿ. 

ْكتَِؼاِم.
ِ
ِة آ ـْ الـََّدِم َوَمَذمَّ

َر َما َيئُقُل إَلقِْف اْلَغَضُب مِ  َومِـَْفا: َأْن َيتََذكَّ

 َٓ ـْ  ـْ َتْؿؾُِؽ ُلْمٌم.  َوَقاَل َبْعُض اْلُحَؽَؿاِء: اْلَغَضُب َطَؾك َم َتْؿؾُِؽ َطْجٌز، َوَطَؾك َم

َة اْلَغَضِب  اَك َوِطزَّ َُدَباِء: إيَّ ْٕ َوَقاَل َبْعُض َفنِكََّفا ُتْػِضل إَلك ُذلِّ اْلُعْذِر.  :َوَقاَل َبْعُض ا

َعَراِء:  الشُّ

ْتك ِِف اْلَغَضِب اْلِعز    َذارِ ــِِلْعتِ ْر َتَذلَُّل اـــــاْذك  ـفَ   ة      َوإَِذا َما اْعََتَ
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ْػِح، َفقَْؼَفُر َكْػَسُف َطَؾك اْلَغَضِب َرْغبًَة   َومِـَْفا: أَْن َيْذُكَر َثَقاَب اْلَعْػِق، َوَجَزاَء الصَّ

مِّ َواْلِعَؼاِب. ـْ اْستِْحَؼاِق الذَّ
 فِل اْلَجَزاِء َوالثََّقاِب، َوَحَذًرا مِ

قِْف، َوَمقَْؾ الـُُّػقِس إَلقِْف، َفََل َيَرى إَضاَطَة َومِـَْفا: أَْن َيْذُكَر اْكِعَطاَف اْلُؼُؾقِب َطؾَ 

َاِء.   َذلَِؽ بِتََغقُِّر الـَّاِس َطـُْف َفقَْرَغُب فِل التََّللُِّػ َوَجِؿقِؾ الثَـّ

ـْ ُشُروِط 
َٓ مِ ْكتَِؼاِم، َو

ِ
ـْ َطاَدةِ اْلؽَِراِم ُسْرَطُة آ

َوَقاَل َبْعُض اْلبَُؾَغاِء: َلقَْس مِ

 َزاَلُة الـَِّعِؿ. اْلَؽَرِم إ
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ـِ ُطَؿَر  (7151) ـِ اْب   َوَط

ِ
ْؾُؿ ُضُؾََمٌت َيْقَم »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل الظُّ

. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.«الِؼَقاَمةِ 
(1)

 

ـْ َجابٍِر  (7157)   َوَط
ِ
ْؾَؿ ؿَ اتَُّؼقا الظُّؾْ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ، َفنِنَّ الظُّ

حَّ  ُؼقا الشُّ ـْ َكاَن َقْبَؾُؽؿْ  ؛ُضُؾََمٌت َيْقَم الِؼَقاَمِة، َواتَّ ُف َأْهَؾَؽ َم . َأْخَرَجُف ُمْسؾٌِؿ.«َفنِكَّ
(2)

 

 نياملستفاد من احلديث األدب

سف بالشرك، ُيستػاد مـ الحديثقـ تحريؿ الظؾؿ، ويشؿؾ ضؾؿ اْلكسان لـػ

 وبالؿعاصل، وكذلؽ ضؾؿف لغقره بالتعدي طؾقف يف دمف، أو مالف، أو طرضف.

ح، والبخؾ، والشح أشد مـ البخؾ: فننَّ  وُيستػاد مـ الحديث الحذر مـ الشُّ

البخؾ هق إمساك ما يف القد، والشح هق إمساك ما يف القد، والحرص طىل ما يف يد 

 يئ ىئ مئ حئ جئ ی﴿بف الؽريؿ: الغقر، وقد قال ربـا جؾ وطَل يف كتا

 .[9الحشر:] ﴾جب

(، مـ حديث أبل هريرة 5/15 ،64) مسـد أمحدكؿا يف  وقال الـبل 

 :«وإسـاده حسـ، فـعقذ باهلل مـ  «شر ما ْم الرجؾ شح هالع، وجبـ خالع

الظؾؿ، والشح، والبخؾ، والعجب، والؽبر، وكسلل اهلل طزوجؾ أن يفديـا إىل 

 سقاء الصراط.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2579(، ومسؾؿ )2447أخرجف البخاري ) (1)

 (. 2578أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (2)
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ـْ  (7155) ـِ َلبِقٍد َوَط   َمْحُؿقدِ ْب

ِ
إنَّ َأْخَقَف َما »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

َياءُ  َأَخاُف َطَؾْقُؽؿُ  ْرُك إَْصَغُر: الرِّ .«الشِّ ـٍ . َأْخَرَجُف أَْحَؿُد بِنِْسـَادٍ َحَس
(1)

 

 املستفاد من احلدي  األدب

ر ال أمتف مـ هذا الذكب العظقؿ، وهق الرياء، وهق طؿؾ العبادة:  ـبل حذَّ

 لقراه الـاس، ويحؿدوكف طىل ذلؽ.

قال الل تعالك: أكا أغـك »مرفقًطا:  ، طـ أبل هريرة صحقح مسؾؿويف 

 .«الشركاء طـ الشرك، مـ طؿؾ طؿًَل أشرك معل فقف غقري تركتف وشركف

ع سؿع اللُ بف، ومـ »مرفقًطا:  طـ جـدب  الصحقحقـويف  مـ سؿَّ

، كسلل اهلل طز وجؾ أن وأخرجف مسؾؿ طـ ابـ طباس  «يرائل يرائل الل بف

 يعصؿـا مـ ذلؽ.

طىل أكقاع الرياء بؽَلم مػقد يف كتابف  وقد تؽؾؿ الحافظ ابـ رجب 

 يف شرحف لؾحديث إول. جامع العؾقم والحؽؿالؿبارك: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( مـ صريؼ: طؿرو بـ أبل طؿرو مقىل الؿطؾب، طـ محؿقد 429، 5/428. أخرجف أمحد )سػٔ (1)

ذا ُجِزَي الـاس بلطَمهلؿ: اذهبقا إلك ؼقل الل طز وجؾ هلؿ يقم الؼقامة إي»ابـ لبقد، بف، وفقف زيادة: 

ومحؿقد بـ لبقد صحابل صغقر لف  «الذي كـتؿ تراءون ْم الدكقا فاكظروا هؾ جتدون طـدهؿ جزاء

ولؽـ اْلسـاد الؿذكقر مـؼطع: ٕن َطْؿًرا مل يدرك أحًدا مـ  رؤية وغالب رواياتف طـ الصحابة،

جف، وذكر القاسطة: طاصؿ بـ ُطؿر بـ ( مـ كػس الق4135الصحابة، ولؽـ قد رواه البغقي )

 قتادة، وهق ثؼة: وطؾقف فاْلسـاد حسـ.

( مـ كػس القجف، مع ذكر القاسطة، 937(، وابـ خزيؿة )2/481وقد أخرجف ابـ أبل شقبة )

 الصحقحةهذا الحديث. اكظر:  إلباينوقد صحح اْلمام  بؿعـاه دون لػظف: فالحديث حسـ،

(951.) 
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ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (7151)  َقا َوَط

ِ
ـَافِِؼ َثََلٌث »: ملسو هيلع هللا ىلصَل: َقاَل َرُسقُل اهلل : إَذا آَيُة الُؿ

ـَ َخانَ  َث َكَذَب، َوإَِذا َوَطَد َأْخَؾَػ، َوإَِذا اْئُتِؿ . ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.«َحدَّ
(1)

 

ـِ  (7151)  ْب
ِ
ـْ َحِديِث َطبِْداهلل

.«َفَجَر  َوإَِذا َخاَصؿَ »َطْؿٍرو:  َوَلُفَؿا مِ
(2)

 

 نياملستفاد من احلديث األدب

ُيستػاد مـ الحديثقـ: أنَّ الؽذب، وإخَلف القطد، والخقاكة، والػجقر يف 

الخصقمة كؾفا مـ خصال الؿـافؼقـ، فقجب طىل الؿممـ أن يحذر هذه الؿعاصل 

طـ الحؼ  أن يخرَج التل هل مـ أخَلق الؿـافؼقـ. ومعـك الػجقر يف الخصقمة: 

ا، وهذا مؿا يدطق إلقف الؽذب، كؿا قال الحؼ باصَل والباصؾ حؼً  رَ قِّ َص يُ ا حتك طؿدً 

إياكؿ والؽذب، فنن الؽذب هيدي إلك الػجقر، وإن الػجقر هيدي إلك » :ملسو هيلع هللا ىلص

«الـار
(3)

أن الـػاق إصغر كؾف  يف بقان خصال الـػاق العؿظ: وحاصؾ إمر. 

 .يرجع إىل اختَلف السريرة والعَلكقة

قن مذمقًما إذا كان قاصًدا اْلخَلف مـ حقـ وطد، وأما وإخَلف القطد يؽ

إذا صرأ لف طذر: فَل يدخؾ يف التحريؿ، ويدخؾ يف الذمِّ مـ تساهؾ بالقفاء بدون 

 طذر.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 59(، ومسؾؿ )33)أخرجف البخاري  (1)

ـْ َكاَكْت فِقِف »(. ولػظف: 58(، ومسؾؿ )34أخرجف البخاري ) (2) ـَافًِؼا َخالًِصا َوَم َـّ فِقِف َكاَن ُم ـْ ُك َأْربٌَع َم

َث َكَذَب  ـَ َخاَن، َوإَِذا َحدَّ ِـَّػاِق َحتَّك َيَدَطَفا، إَِذا اْؤُتِؿ ـْ ال َـّ َكاَكْت فِقِف َخْصَؾٌة ِم ُف ـْ ، َوإَِذا َطاَهَد َخْصَؾٌة ِم

 . «َغَدَر، َوإَِذا َخاَصَؿ َفَجَر 

 . ( طـ ابـ مسعقد 2617(، ومسؾؿ )6194أخرجف البخاري ) (3)



 574  ؾتض ايع٬ّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
طىل  : والخؾػ يف القطدجامع العؾقم والحؽؿيف   قال ابً رجب

ولق قال:  ومـ كقتف أن ٓ يػل بقطده، وهذا أشر الخؾػ، دَ عِ كقطقـ: أحدمها: أن يَ 

 ومـ كقتف أن ٓ يػعؾ، كان كذبا وخؾػا، قالف إوزاطل. ،أفعؾ كذا إن شاء اهلل تعاىل

،  الثاين: أن يعد ومـ كقتف أن يػل، ثؿ يبدو لف فقخؾػ مـ غقر طذر لف يف الخؾػ.

 هواهلل أطؾؿ.ا

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ﴿وقد أمر اهلل بالقفاء بالعفد، فؼال: :  وقال

ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ﴿ل: ، وقا[34]اْلسراء:  ﴾ۅ

ەئ وئ وئ ﴿، وقال: [91]الـحؾ:  ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی 

ويف  ،[77]آل طؿران:  ﴾ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب

الصحقحقـ  لؽؾ غادر لقاء يقم الؼقامة يعرف »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصطـ ابـ طؿر طـ الـبل

«بف
(1)

قؼال: أٓ هذه غدرة إن الغادر يـصب لف لقاء يقم الؼقامة، ف»ويف رواية:  

«فَلن
(2)

، وخرجاه أيضا مـ حديث أكس بؿعـاه 
(3)

. وخرج مسؾؿ مـ حديث أبل 

«لؽؾ غادر لقاء طـد استف يقم الؼقامة»، قال: ملسو هيلع هللا ىلصسعقد، طـ الـبل 
(4)

 . 

ا، ولفذا والغدر حرام يف كؾ طفد بقـ الؿسؾؿ وغقره، ولق كان الؿعاهد كافرً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1735(، ومسؾؿ )6966أخرجف البخاري ) (1)

 (. 1735(، ومسؾؿ )6177أخرجف البخاري ) (2)

 (. 1737(، ومسؾؿ )3186أخرجف البخاري ) (3)

 (. 1738أخرجف مسؾؿ ) (4)
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مل  مـ قتؾ كػسا معاهدا بغقر حؼفا»: ملسو هيلع هللا ىلص يف حديث طبد اهلل بـ طؿرو، طـ الـبل 

جف البخاريخرَّ  «يرح رائحة الجـة، وإن رحيفا لققجد مـ مسقرة أربعقـ طاما
(1)

 . 

 ،وقد أمر اهلل تعاىل يف كتابف بالقفاء بعفقد الؿشركقـ إذا أقامقا طىل طفقدهؿ

وكؼضفا فقؿا بقـفؿ، فالقفاء هبا أشد،  قئا. وأما طفقد الؿسؾؿقـومل يـؼضقا مـفا ش

أطظؿ إثؿا. ومـ أطظؿفا: كؼض طفد اْلمام طىل مـ تابعف، ورضل بف، ويف 

الصحقحقـ  ثَلثة ٓ يؽؾؿفؿ الل يقم الؼقامة »، قال: ملسو هيلع هللا ىلصطـ أبل هريرة طـ الـبل

إٓ لدكقا، فنن وٓ يزكقفؿ وهلؿ طذاب ألقؿ، فذكر مـفؿ: ورجؾ بايع إماما ٓ يبايعف 

«لف يِػ  لف، وإٓ مل كأططاه ما يريد وفَ 
(2)

ويدخؾ يف العفقد التل يجب القفاء هبا،  ،

ويحرم الغدر فقفا: مجقع طؼقد الؿسؾؿقـ فقؿا بقـفؿ إذا تراضقا طؾقفا مـ 

وغقرها مـ العؼقد الَلزمة التل يجب القفاء هبا،  ،الؿبايعات والؿـاكحات

رر وكذلؽ ما يجب القفاء بف هلل طز وجؾ مؿا يعاهد العبد ربف طؾقف مـ كذر التب

 هاوكحقه.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 6914أخرجف البخاري ) (1)

 (. 118(، ومسؾؿ )2672أخرجف البخاري ) (2)



 576  ؾتض ايع٬ّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
ـِ َمْسُعقدٍ  (7152) ـِ اْب   :َقاَل  َوَط

ِ
ِسَباُب الُؿْسؾِِؿ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسقُل اهلل

. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.«، َوقَِتاُلُف ُكْػٌر ُفُسقٌق 
(1)

 

 املستفاد من احلدي  األدب

مـ أسباب يستػاد مـ الحديث تحريؿ سب الؿسؾؿ، وأنَّ ذلؽ سبب 

 الػسقق، ويحرم قتؾف بغقر حؼ.

، ذكر العؾؿاء أكف كػٌر دون كػر، مامل يستحؾ ذلؽ: لؼقلف «وقتالف كػر»وققلف: 

 ۈ﴿إىل ققلف:  [9الحجرات:] ﴾ں ں ڱ ڱ ڱ  ڱ ڳ﴿تعاىل: 

 .[11الحجرات:] ﴾ۅ ۅ ۋ      ۋ ٴۇ

 ﴾ڻ ڻ  ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ﴿وقال تعاىل: 

 َة اْليؿاكقة مع وجقد الؼتؾ.، فلثبت إُُخقَّ [178البؼرة:]

 .[48الـساء:] ﴾ے ھ ھ  ھ ھ ہ   ہ ہ ہ  ۀ ۀ ڻ ڻ﴿وقال تعاىل: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 64(، ومسؾؿ )6144أخرجف البخاري ) (1)



٨ِِٚ اٜ٭ِخ٬ِم َََػا  ِٔ َٔ َٖٔب   577  َباُب ايٖط

 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (7153)   َوَط
ِ
َـّ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل اُكْؿ َوالظَّ َفنِنَّ  ؛إيَّ

َـّ َأْكَذُب الَحِديِث  .. ُمتََّػٌؼ َطَؾقْفِ «الظَّ
(1)

 

 املستفاد من احلدي  األدب

هق ما يخطر بالـػس مـ التجقيز الؿحتؿؾ لؾصحة والبطَلن، فقحؽؿ  الظً:

 .الـفايةبف ويعتؿؾ طؾقف، هؽذا فسره ابـ إثقر يف 

: الؿراد التفؿة، ومحؾ التحذير، والـفل إكؿا هق طـ  وقال اخلطابي

 هالتفؿة التل ٓ سبب لؿا يقجبفا.ا

: والؿراد التحذير مـ تحؼقؼ التفؿة واْلصرار طؾقفا،  وقال اليووي

وتؼررها يف الـػس دون ما يعرض وٓ يستؼر: فننَّ هذا ٓ يؽؾػ بف كؿا يف 

ثت بف أكػسفا ما مل تعؿؾ أو تتؽؾؿ»الحديث:  «جتاوز الل طـ أمتل ما حدَّ
(2)

، وكؼؾف 

هطقاض طـ سػقان.ا
(3)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2563(، ومسؾؿ )5143أخرجف البخاري ) (1)

 .( طـ أبل هريرة 127(، ومسؾؿ برقؿ )5269أخرجف البخاري برقؿ ) (2)

  (4/2143.)سبؾ السَلماكظر:  (3)



 578  ؾتض ايع٬ّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
ـِ َيَساٍر  (7154) ـْ َمْعِؼِؾ ْب   :َقاَل  َوَط

ِ
ـْ »َيُؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلصَسِؿْعُت َرُسقَل اهلل َما ِم

َم اللُ َطَؾْقِف  َطْبٍد َيْسَتْرِطقِف اللُ َرِطقَّةً  َّٓ َحرَّ َيُؿقُت َيْقَم َيُؿقُت َوُهَق َغاشٌّ لَِرِطقَّتِِف إ

. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.«الَجـَّةَ 
(1)

 

 املستفاد من احلدي  األدب

يستػاد مـ ا لحديث فائدة طظقؿة وهل أنَّ كؾ مـ تقلَّك مسمولقة صغقرة أو 

ـٌ طؾقفا: فنْن أدَّى إماكة، وأصاع اهلل طزوجؾ فقفا فؼد أفؾح، وإن  كبقرة: ففق ممَتَؿ

ض كػسف لسخط اهلل طزوجؾ، كسلل اهلل العافقة.  غشَّ وخان فؼد طرَّ

ـْ َطائَِشةَ  (7155)    َوَط
ِ
ـْ َأْمرِ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَلْت: َقاَل َرُسقُل اهلل ـْ َولَِل ِم الؾُفؿَّ َم

. َأْخَرَجُف ُمْسؾٌِؿ.«َفَشؼَّ َطَؾْقِفْؿ َفاْشُؼْؼ َطَؾْقفِ  ُأمَّتِل َشْقًئا
(2)

 

 املستفاد من احلدي  األدب

أكف يجب طىل ويل إمر أن يرفؼ بالؿسؾؿقـ، وأن يقسر  يستػاد مـ الحديث

 طؾقفؿ أمقرهؿ، وإْن مل يػعؾ فإمر طؾقف شديد، وإن رفؼ هبؿ فسقرفؼ اهلل بف.

ه الل شقًئا مـ أمقر الؿسؾؿقـ، فاحتجب دون »ويف الحديث أخر:  َّٓ مـ و

جف أبق أخر «حاجتفؿ، وخؾَّتفؿ، وفؼرهؿ؛ احتجب الل دون حاجتف يقم الؼقامة

.داود، والترمذي مـ حديث أبل مريؿ إزدي 
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. والؾػظ لؿسؾؿ. 142(، ومسؾؿ )7151خاري )أخرجف الب (1)

 (. 1828أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (2)

 (.1394برقؿ ) البؾقغتؼدم يف  (3)



٨ِِٚ اٜ٭ِخ٬ِمَباُب ايٖط َََػا  ِٔ َٔ  579  َٖٔب 

 
 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (7156)   َوَط
ِ
 ؛إَذا َقاَتَؾ َأَحُدُكؿْ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.«الَقْجفَ  َفْؾَقْجَتـِِب 
(1)

 

 ستفاد من احلدي امل األدب

يف الحديث تحريؿ ضرب القجف، سقاء كان يف الخصقمة أو الحدود، فَل 

يجقز ضربف: ٕن القجف ضعقػ، وفقف الؿحاسـ، وأكثر الحقاس، وقد تؼدم هذا 

الحديث مع ذكر بعض إحؽام الؿتعؾؼة بف يف ]باب حد الشارب[ مـ ]كتاب 

 الحدود[.

، َأْوِصـِل َقاَل: َأنَّ َرُجًَل َقاَل: يَ  َوَطـُْف  (7161)
ِ
 ،«َٓ َتْغَضْب »ا َرُسقَل اهلل

َد مَِراًرا، َوَقاَل:  .«َٓ َتْغَضْب »َفَردَّ . َأْخَرَجُف البَُخاِريُّ
(2)

 

 املستفاد من احلدي  األدب

يف الحديث أكف يجب طىل الؿسؾؿ أْن ٓ يغضب، ققؾ: الؿؼصقد مـف أن 

وققؾ: الؿراد أن ٓ يـػذ غضبف بػعؾ ما أمره غضبف بػعؾف.  يجتـب أسباب الغضب.

 ﴾ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ  ٿ ٿ ٿ﴿وقد قال تعاىل: 

.[134طؿران:  آل]
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2612(، ومسؾؿ )2559أخرجف البخاري ) (1)

 (. 6116أخرجف البخاري برقؿ ) (2)

  (6116.)الػتحاكظر:  (3)



 581  ؾتض ايع٬ّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 

ِة  (7167) ـْ َخْقَلَة إَْكَصاِريَّ   َوَط
ِ
ًٓ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَلْت: َقاَل َرُسقُل اهلل إنَّ ِرَجا

ُضقَن فِل َماِل اللِ  ، َفَؾُفؿُ  َيَتَخقَّ .«الـَّاُر َيْقَم الِؼَقاَمةِ  بَِغْقرِ َحؼٍّ . َأْخَرَجُف البَُخاِريُّ
(1)

 

 املستفاد من احلدي  األدب

يف هذا الحديث دٓلة طىل أنَّ الؿسؾؿ ٓ يجقز لف أن يـػؼ مالف إٓ فقؿا أذن 

لفا اهلل اْلكسان ٓ ُتشؽر إٓ بذلؽ، فنذا صرف  اهلل فقف، فـعؿة الؿال التل خقَّ

اْلكسان مالف فقؿا مل يلذن بف اهلل فذلؽ إضاطة الؿال التل هنك طـفا الشرع، 

 التقفقؼ. وباهلل

ـْ َأبِل َذرٍّ  (7165) ـِ الـَّبِلِّ  َوَط ِف  - ملسو هيلع هللا ىلصَط ـْ َربِّ َيا ِطَبادِي » :َقاَل  -فِقَؿا َيْرِويف َط

ْمت الظُّْؾؿَ  ل َحرَّ ًما، َفََل َتَظاَلُؿقا إكِّ ـَُؽْؿ ُِمَرَّ . َأْخَرَجُف «َطَؾك َكْػِسل، َوَجَعْؾتف بَْق

ُمْسؾٌِؿ.
(2)

 

 املستفاد من احلدي  األدب

يف هذا الحديث تحريؿ الظؾؿ، سقاء ضؾؿف لـػسف، أو الـاس، وقد تؼدم الؽَلم 

 (.1481طىل ذلؽ طـد الحديث رقؿ )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 3118أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

 (. 2577أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (2)



٨ِِٚ اٜ٭ِخ٬ِم َََػا  ِٔ َٔ َٖٔب   581  َباُب ايٖط

 
  ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة َوطَ  (7161)

ِ
، «َأَتْدُروَن َما الِغقَبُة؟»َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهلل

، قِقَؾ: َأَفَرَأْيت إْن َكاَن فِل «ذِْكُرك َأَخاك بََِم َيْؽَرهُ »َقاُلقا: اهلُل َوَرُسقُلُف َأْطَؾُؿ، َقاَل: 

ـْ فِقِف َفَؼْد بََفتَّفُ  إْن َكاَن فِقِف َما َتُؼقُل َفَؼدِ »: َأِخل َما َأُققُل؟ َقاَل  . «اْغَتْبتف، َوإِْن َلْؿ َيُؽ

َأْخَرَجُف ُمْسؾٌِؿ.
(1)

 

 املستفاد من احلدي  األدب

أنَّ الغقبة ذكر اْلكسان أخاه بؿا يؽره يف حال غقبتف، وبقَـّ طؾقف  بقَـّ الـبل 

أخاه بؿا لقس فقف: فننَّ ذلؽ ُبفتان، ويف  الصَلة والسَلم أنَّ اْلكسان إذا ذكر

ومـ قال ْم مممـ ما لقس فقف أسؽـف الل ردغة الخبال حتك خيرج َما »الحديث: 

 ، بنسـاد صحقح.(، مـ حديث ابـ طؿر 3597أخرجف أبق داود ) «قال

وقد بقَـّ أهُؾ العؾؿ أنَّ ذكر مساوئ بعض الـاس لؾـصح لقس مـ الغقبة، بؾ 

 مجاع، وقد يجب ذلؽ يف بعض إحقال.ذلؽ مشروع باْل

 وقد مجع بعضفؿ إمقر التل تجقز فقفا الغقبة كصًحا هلل طزوجؾ، فؼال:

ـــــة ْم ســـــتة ـــــقس بغقب ـــــذم ل  ال

 

ر ٍف وُِمَـــــــذِّ ٍؿ وُمَعــــــــرِّ  ُمـــــــَتَظؾِّ

ـْ    وُُمــــاِهرٍ فســــًؼا وُمســــَتْػٍت وَمـــــ

 

َؽـــــر ـْ  صؾــــب اإلطاكــــة ْم إزالـــــِة ُم

 
 فٌة مشفقرة.وإدلة طىل هذه إمقر معرو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2589أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)



 582  ؾتض ايع٬ّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
  َوَطـُْف  (7161)

ِ
ـَاَجُشقا»: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل َٓ َت َٓ َٓ َتَحاَسُدوا َو ، َو

َٓ َيبِْع بَْعُضُؽْؿ َطَؾك بَْقِع بَْعٍض، َوُكقُكقا ِطَباَد اللِ إْخَقاًكا، َٓ َتَدابَُروا، َو  َتَباَغُضقا، َو

َٓ َيْحِؼُرهُ  َٓ َيْخُذُلُف، َو َٓ َيْظؾُِؿُف، َو ـَا  ،الُؿْسؾُِؿ َأُخق الُؿْسؾِِؿ:  َلك َوُيِشقُر إ-التَّْؼَقى َهاُه

اٍت  رِّ َأْن َيْحِؼَر َأَخاُه الُؿْسؾَِؿ، ُكؾُّ الُؿْسؾِؿِ  -َصْدِرِه، َثََلَث َمرَّ ـَ الشَّ  بَِحْسِب اْمرٍِئ ِم

. َأْخَرَجُف ُمْسؾٌِؿ.«ُمُف، َوَماُلُف، َوِطْرُضفُ َطَؾك الُؿْسؾِِؿ َحَراٌم: دَ 
(1)

 

 املستفادة من احلدي  اآلداب

يف هذا الحديث العظقؿ فقائد كثقرة، فػقف تحريؿ الحسد، وقد تؼدم الؽَلم 

طؾقف يف أول الباب، وفقف تحريؿ التباغض بقـ الؿسؾؿقـ، والتدابر بقـفؿ، وهق 

ؾ واحد صاحبف دبره. وفقف تحريؿ البقع اْلطراض، والفجر، ملخقذ مـ أن يقيل ك

 طىل بقع أخقف، وقد ذكركا ذلؽ يف البققع.

وفقف تحريؿ احتؼار الرجؾ ٕخقف الؿسؾؿ، وفقف ِطَظُؿ حؼِّ الؿسؾؿ طىل 

 الؿسؾؿ يف دمف، ومالف، وطرضف.

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2564أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)



٨ِِٚ اٜ٭ِخ٬ِم َََػا  ِٔ َٔ َٖٔب   583  َباُب ايٖط

 
ـِ َمالٍِؽ  (7162) ـْ ُقْطبََة ْب   َوَط

ِ
ِـّ »َيُؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َكاَن َرُسقُل اهلل ْبـِل الؾُفؿَّ َج

ـَْؽَراِت إَْخََلِق  َحُف «، َوإَْطََمِل، َوإَْهَقاِء، َوإَْدَواءِ ُم ، َوَصحَّ . َأْخَرَجُف التِّْرمِِذيُّ

الَحاكُِؿ، َوالؾَّْػُظ َلُف.
(1)

 

 املستفاد من احلدي  األدب

ف أ كان الـبل  ن يجـِّبَف مساوئ إخَلق، وقد قال فقف ربُّف يسلل ربَّ

، فـحـ أحؼُّ أن كسلل اهلل طزوجؾ أن [4الؼؾؿ:] ﴾ں ڱ    ڱ ڱ﴿طزوجؾ: 

يجـبـا ذلؽ، ولقس لإلكسان حقل وٓ ققة طىل اجتـاب الؿـؽرات إٓ بلن يقفؼف 

 .اهلل لذلؽ، فعؾقـا أن ُكؽثِر مـ هذا الدطاء الذي دطا بف الـبل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدطاء(، وأخرجف أيًضا الطبراين يف 1/532(، والحاكؿ )3591. أخرجف الترمذي )صشٝض (1)

 ( مـ صرق طـ مسعر، طـ زياد بـ طَلقة، طـ طؿف قطبة بـ مالؽ بف. وإسـاده صحقح. 1384)



 584  ؾتض ايع٬ّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
ـِ  (7163) ـِ اْب   َطبَّاٍس َوَط

ِ
َٓ َٓ ُتََمِر َأَخاك»: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ، َو

 َٓ .. َأْخَرَجُف التِّْرمِِذيُّ بَِسـٍَد َضِعقٍػ «فُ  َتِعْدُه َمْقِطًدا َفُتْخؾِػْ ُتََمِزْحُف، َو
(1)

 

 املستفاد من احلدي  األدب

يحرم هق الجدال بالباصؾ، أو الذي يؼصد  يف الحديث تحريؿ الجدال، والذي

ْم باصؾ، وهق يعؾؿف مل يزل  ومـ خاصؿ»: ملسو هيلع هللا ىلصبف الظفقر دون معرفة الحؼ: لؼقلف 

 .أخرجف أبق داود طـ ابـ طؿر  «ْم سخط الل

. أخرجف «ما ضؾ ققم بعد هًدى كاكقا طؾقف إٓ أوتقا الجدل»: ملسو هيلع هللا ىلصو قال الـبل 

 بنسـاد حسـ. الترمذي طـ أبل أمامة 

 وأما الِؿزاح فقُشرع مـف ما كان بحؼ، بؿا ٓ يزري، وٓ يؽثر اْلكسان مـف.

والؿزاح طىل (: 77)ص روضة العؼَلءيف كتابف   قال اإلماو ابً حباٌ

ضربقـ فؿزاح محؿقد ومزاح مذمقم فلما الؿزاح الؿحؿقد ففق الذي ٓ يشقبف َما 

وأما الؿزاح الؿذمقم فالذي  ،وٓ قطقعة رحؿ ،وٓ يؽقن بنثؿ ،كره الؾَّف طز وجؾ

ويحؼد  ،ويجريء الدينء طؾقف ،ويؼطع الصداقف ،ويذهب البفاء ،يثقر العداوة

 .الشريػ بف

والقاجب طىل العاقؾ  ،وإن مـ الؿزاح َما يؽقن سببا لتفققج الؿراء قال:

وٓ يخؾق الؿؿاري مـ أن يػقتف أحد  ،ٕن الؿراء مذمقم يف إحقال كؾفا :اجتـابف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، ويف إسـاده لقث بـ أبل سؾقؿ، وهق ضعقػ مختؾط.1995. أخرجف الترمذي )ضعٝـ (1)



٨ِِٚ اٜ٭ِخ٬ِم َََػا  ِٔ َٔ َٖٔب   585  َباُب ايٖط

أو  ،فؽقػ يجادل مـ هق دوكف يف العؾؿ :إما رجؾ هق أطؾؿ مـف ،يف الؿراءرجؾقـ  

 يؽقن ذلؽ أطؾؿ مـف فؽقػ يؿاري مـ هق أطؾؿ مـف

 ،سؿعت إِْسَحاق ْبـ الضقػ :يؼقل ،ولؼد سؿعت حػص بـ طؿر البزار

 :سؿعت مسعر ْبـ كدام يؼقل ٓبـف كدام :يؼقل ،سؿعت جعػر ْبـ طقن :يؼقل

ــــدام كحإين ك ــــؽ ياك ــــقحتلؾت  ص

 

ــال أٍب   ــؿع مؼ ــػقؼ فاس ــؽ ش  طؾق

ـــدطفَم  ـــراء ف ـــة والؿ ـــا الؿزاح  أم

 

ــــديؼ  ــــامها لص ــــان ٓ أرض  خؾؼ

ــــــدمها  ــــــؿ أمح ــــــقهتَم فؾ  إين بؾ

 

ـــــلؿ  ـــــارً  اورٍ ج ـــــؼرا وٓ لج  فق

 والجفـــؾ يـــزري بـــالػتك ْم ققمـــف 

 

 وطروقــــف ْم الـــــاس أي طــــروق 

 وأما إخَلف القطد ففق مـ ِخصال الؿـافؼقـ كؿا تؼدم. 

ب، وإن كان ضعقًػا، فػل الباب ما تؼدم مـ أدلة، وأدلة أخرى وحديث البا

 تدل طىل ما قرركاه، واهلل أطؾؿ.
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ـْ َأبِل َسِعقٍد الُخْدِريِّ  (7164)   َوَط

ِ
َٓ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل َخْصَؾَتاِن 

ـٍ  . َأْخَرَجُف التِّْرمِِذيُّ َوفِل َسـَِدِه َضْعٌػ.«: الُبْخُؾ َوُسقُء الُخُؾِؼ َيْجَتِؿَعاِن فِل ُمْمِم
(1)

 

 املستفاد من احلدي  األدب

فقف التحذير مـ البخؾ، وكذلؽ الحض طىل حسـ الخؾؼ، وقد تؼدمت 

 اْلشارة إىل ذلؽ يف أحاديث متؼدمة، وباهلل التقفقؼ.

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (7165)  َقاَل: َقاَل رَ  َوَط
ِ
َٓ »: ملسو هيلع هللا ىلصُسقُل اهلل ، َفَعَؾك الُؿْسَتبَّاِن َما َقا

. أَْخَرَجُف ُمْسؾٌِؿ.«الَبادِِئ َما َلْؿ َيْعَتِد الَؿْظُؾقمُ 
(2)

 

 املستفاد من احلدي  األدب

 يف الحديث دٓلة طىل جقاز مجازاة مـ ابتدأ اْلكسان إذية بؿثؾفا، وأنَّ إثؿ

ذلؽ طائد طىل البادي: ٕكف الؿتسبب لؽؾ ما قالف الؿجقب إٓ أن يعتدي الؿجقب 

يف أذيتف بالؽَلم، فقختص بف إثؿ طدواكف: ٕكف إكؿا ُأذِن لف يف مثؾ ما ُطققِب بف، قال 

 أية. [41الشقرى:] ﴾ے ے ھ ھ﴿تعاىل: 

أية. [126الـحؾ:] ﴾ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ﴿وقال تعاىل: 
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، ويف إسـاده صدقة بـ مقسك الدققؼل، وهق ضعقػ، وقد 1962. أخرجف الترمذي )ضعٝـ (1)

  (1119.)الضعقػةيف   إلباينضعػف اْلمام 

 (.2587أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (2)

  (4/2159.)السبؾاكظر:  (3)



٨ِِٚ اٜ٭ِخ٬ِم َََػا  ِٔ َٔ َٖٔب   587  َباُب ايٖط

 

ـْ َأبِل (7166)   ِصْرَمَة  َوَط
ِ
ُه »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ـْ َضارَّ ُمْسؾًَِم َضارَّ َم

ـْ َشاقَّ ُمْسؾًَِم َشؼَّ اللُ َطَؾْقفِ اللُ  ـَُف. ،. َأْخَرَجُف َأُبقَداُود«، َوَم ، َوَحسَّ َوالتِّْرمِِذيُّ
(1)

 

 احلدي املستفاد من  األدب

 يف الحديث تحريؿ إلحاق الضرر بالؿسؾؿ، أو إلحاق الؿشؼة بف.

 ک﴿، بؾ قال اهلل طزوجؾ: «ٓ ضرر وٓ ضرار»ويف الحديث أخر: 

 ﴾ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ  گ گ ک

 .[58إحزاب:]

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، ويف إسـاده لملمة امرأة مجفقلة ٓ تعرف كؿا يف 1941لترمذي )(، وا3635أخرجف أبقداود ) (1)

الؿقزان والتفذيب. 

الؾفؿ مـ ولل مـ أمر » صحقح مسؾؿوالجؿؾة الثاكقة مـ الحديث يشفد لفا حديث طائشة يف 

 ( 1488. وقد تؼدم برقؿ )«أمتل شقًئا فشؼ طؾقفؿ فاشؼؼ طؾقف
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ْرَداِء  (7211) ـْ َأبِل الدَّ   َوَط

ِ
إنَّ اللَ ُيْبِغُض »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

َحفُ «يءَ الَػاِحَش الَبذِ  .. َأْخَرَجُف التِّْرمِِذيُّ َوَصحَّ
(1)

 

ـِ َمْسُعقدٍ  (7217) ـْ َحِديِث اْب
ـُ بِالطَّعَّانِ »-َرَفَعُف  - َوَلُف مِ َٓ َلْقَس الُؿْمِم ، َو

َٓ الَبِذيءِ الؾَّعَّاِن، َو  ـَفُ  .«َٓ الَػاِحِش، َو َح  ،َوَحسَّ َحُف الَحاكُِؿ، َوَرجَّ َوَصحَّ

اَرُقْطـِلُّ  َوْقَػُف. الدَّ
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، ويف إسـاده يعىل بـ َمْؿَؾؽ وهق مجفقل.2112. أخرجف الترمذي )سػٔ بؿٛاٖسٙ (1)

( ويف إسـاده طـعـة ابـ 415) الؽبقرأخرجف الطبراين يف  :ّلُ غاٍد مً حدٓث أضامة بً شٓد

بدل  «الؿتػحش»( مـ كػس القجف ولؽـ بؾػظ: 5694إسحاق، وأخرجف أيًضا ابـ حبان )

 . «البذيء»

أخرجف الطبراين  «حيب الػاحش الؿتػحش إن الل ٓ»ولف صريؼ أخرى مـ حديث أسامة بؾػظ: 

 ( ويف إسـاده محؿد بـ أفؾح مقىل أبل أيقب وهق مجفقل. 399( )414) الؽبقريف 

بؾػظ حديث أسامة الثاين: أخرجف أمحد  :ّلُ غاٍد مً حدٓث عبداهلل بً عنسّ بً العاص

 (، ويف إسـاده أبقسبرة رجؾ مجفقل.199، 2/162)

(، ويف إسـاده 2/12أخرجف الحاكؿ ) باللفظ األخري: سةّلُ غاٍد مً حدٓث أبٕ ٍسٓ

محؿد ابـ طجَلن يرويف طـ الؿؼبري طـ أبل هريرة وهل رواية ضعقػة. فالحديث حسـ هبذه 

 الشقاهد، واهلل أطؾؿ. 

(، مـ 1/12(، والحاكؿ )1977. أخرجف الترمذي )اسبسٜح سػٔ َٔ غري ططٜل ايرتَصٟ (2)

ومحؿد ؾ طـ إطؿش طـ إبراهقؿ طـ طؾؼؿة طـ ابـ مسعقد بف. صريؼ محؿد بـ سابؼ ثـا إسرائق

بـ سابؼ حسـ الحديث لف أخطاء، وهذه الطريؼ أكؽرها ابـ الؿديـل، كؼؾ طـف الخطقب يف ا

تاريخف (5/39 أكف قال: هذا مـؽر مـ حديث إبراهقؿ طـ طؾؼؿة، وإكؿا هذا مـ حديث أبل )

 وائؾ مـ غقر حديث إطؿش. 

واه لقث بـ أبل سؾقؿ طـ زبقد القامل طـ أبل وائؾ طـ طبداهلل، إٓ أكف أوقػف ومل قال الخطقب: ر

 هيرفعف.ا

  = (738 )العؾؾ ُ: وقد روي مـ هذه الطريؼ مرفقًطا ولقس بؿحػقظ، ورجح الدارقطـل يف قهت



 ِٔ َٔ َٖٔب  ٨ِِٚ اٜ٭ِخ٬ِمَباُب ايٖط  589  َََػا

 
 نياملستفادة من احلديث اآلداب

ُيستػاد مـ الحديثقـ أنَّ الؿممـ الؽامؾ اْليؿان ٓ يتصػ بإخَلق 

سب، والؾعـ: هق الطرد الؿذكقرة، وهل: البذاءة، والؾعـ، والُػحش: وهق أقبح ال

مـ رمحة اهلل، والؿؼصقد أكف ٓ يؾعـ إكساًكا بعقـف: إٓ مـ مات طىل الؽػر، أو ُطؾِؿ 

ُأكاًسا كاكقا طىل الؽػر، فلكزل اهلل طزوجؾ:  أكف سقؿقت طؾقف، فؼد لعـ الـبل 

 ، ثؿ إهنؿ أسؾؿقا. أية، فاكتفك الـبل  [128آل طؿران:] ﴾ھ  ھ ہ     ہ ہ﴿

 ملسو هيلع هللا ىلصسؿع رسقل اهلل ، أكف  ( طـ ابـ طؿر 4169يف البخاري ) جاء ذلؽ

الؾفؿ العـ فَلكا »إذا رفع رأسف مـ الركقع مـ الركعة أخرة مـ الػجر يؼقل: 

فلكزل اهلل:  «سؿع الل لؿـ محده، ربـا ولؽ الحؿد»بعد ما يؼقل  «وفَلكا وفَلكا

 .[128آل طؿران:] ﴾ھ  ھ ہ     ہ ہ﴿

ػقان بـ أمقة، وسفقؾ بـ طؿرو، والحارث بـ هشام يدطق طىل ص ويف رواية:

 .[128طؿران: آل] ﴾ھ  ھ ہ     ہ ہ﴿ :فـزلت

 ی ىئ ىئ ىئ ﴿وأما الؾعـ بالقصػ فجائٌز لؿـ يستحؼ ذلؽ، كؼقلف تعاىل: 

، وققل [61آل طؿران:] ﴾ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ﴿، [18هقد:] ﴾ی

 الحديث. «لعـ الل السارق يسرق البقضة...»: الـبل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وهق طـد أمحد 1/12الؿقققف. ولؾحديث صريؼ أخرى مـ وجف آخر: أخرجف الحاكؿ ) =

( مـ صريؼ أبل بؽر بـ طقاش طـ الحسـ بـ 312) إدب الؿػردي يف (، والبخار1/416)

طؿرو الػؼقؿل طـ محؿد بـ طبدالرمحـ بـ يزيد طـ أبقف طـ ابـ مسعقد بف. وهذا إسـاد حسـ 

 رجالف ثؼات إٓ أبا بؽر بـ طقاش فنكف حسـ الحديث. فالحديث حسـ مـ هذا القجف، واهلل أطؾؿ. 
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ٕحاديث مـ لعـ الؿعقـ ففق إما ضعقػ، وإما محؿقل طىل وما جاء يف ا 

 معـك السب ٓ طىل معـك الطرد مـ رمحة اهلل واهلل أطؾؿ، وهذا ققل مجفقر العؾؿاء.

ـْ َطائَِشَة  (7215)   َوَط
ِ
فُ َٓ َتُسبُّقا إَْمَقاَت »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَلْت: َقاَل َرُسقُل اهلل ْؿ ، َفنِكَّ

ُمقا .«َقْد َأْفَضْقا إَلك َما َقدَّ . َأْخَرَجُف البَُخاِريُّ
(1)

 

 املستفاد من احلدي  األدب

يستػاد مـ الحديث تحريُؿ سب إمقات، وقد بقَـّ العؾؿاء أكف ٓ يدخؾ يف 

ذلؽ جرح الرواة، وبقان حالفؿ، وٓ جرح أهؾ البدع، والتحذير مـفؿ، ومـ 

 كتبفؿ: كصقحة هلل طزوجؾ.

  ـْ ُحَذْيَػَة َوطَ  (7211)
ِ
. «َٓ َيْدُخُؾ الَجـََّة َقتَّاٌت »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.
(2)

 

 املستفاد من احلدي  األدب

، وهل مـ جفة اْلفسادفقف تحريؿ الـؿقؿة، وهل كؼؾ الؽَلم بقـ الـاس طىل 

بؼبريـ يعذب  قؿة، ومـ أسباب طذاب الؼبر، فؼد مرَّ الـبل الذكقب العظ

أما أحدمها فؽان يؿشل بالـؿقؿة، وأما أخر فؽان ٓ يستتر مـ »صاحبامها، فؼال: 

 ، فـسلل اهلل العافقة.متػؼ طؾقف طـ ابـ طباس  «بقلف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1393أخرجف البخاري برقؿ ) (1)

 (. 115(، ومسؾؿ )6156أخرجف البخاري ) (2)



٨ِِٚ اٜ٭ِخ٬ِم َََػا  ِٔ َٔ َٖٔب   591  َباُب ايٖط

 

ـْ َأَكٍس  (7211)   َوَط
ِ
ـْ َكػَّ َغَضَبُف َكػَّ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ُف  َم ـْ اللُ َط

بََراكِلُّ فِل «َطَذابَفُ  .إَْوَسطِ . َأْخَرَجُف الطَّ
(1)

 

ْكقَا. (7212) ـِ أَبِل الدُّ ـِ ُطَؿَر ِطـَْد اْب ـْ َحِديِث اْب
َوَلُف َشاِهٌد مِ

(2)
 

 نياملستفاد من احلديث األدب

قـ فضقؾة مـ دفع غضبف، وكظؿ غقظف، والحديث وإن كان يستػاد مـ الحديث

 ڤ ٹ ٹٹ ٹ  ٿ ٿ ٿ﴿ضعقًػا فقُغـل طـف ققلف تعاىل: 

 .[134آل طؿران: ] ﴾ڤ

كؿا تؼدم،  «ٓ تغضب»: وكظؿ الغقظ ودفع الغضب، هق معـك ققلف 

 أطؾؿ. واهلل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ط. الحرمقـ، مـ صريؼ طبدالسَلم بـ 1321) إوسط. أخرجف الطبراين يف ضعٝـ د٘سا (1)

  «ضبف دفع... غمـ دفع »هاشؿ البزاز طـ خالد بـ برد طـ قتادة طـ أكس بف. بؾػظ: 

ل، وطـف طبدالسَلم بـ هاشؿ بخبر مـؽر. يف ترمجة خالد بـ برد: مجفق الؿقزانقال الذهبل يف 

 كلكف يشقر إىل هذا الحديث. 

وقال يف ترمجة طبدالسَلم بـ هاشؿ: شقخ مؼؾ حدث بعد الؿائتقـ، قال أبقحاتؿ: لقس بالؼقي، 

 هوقال طؿرو بـ طظ الػَلس: ٓ أقطع طىل أحد بالؽذب إٓ طؾقف. ا

  (1916 .)الضعقػةيف   إلباينوقد ضعػ الحديث اْلمام 

( مـ صريؼ هشام بـ أبل إبراهقؿ طـ ابـ 21) كتاب الصؿت. أخرجف ابـ أبل الدكقا يف ضعٝـ (2)

وهق يف ضؿـ حديث أصقل.  «ضبف وقاه الل طز وجؾ طذابفغومـ مؾؽ »طؿر مرفقًطا بؾػظ: 

 الؿقزانوكؿا يف  الجرح والتعديؾحديث ضعقػ: ٕن هشاًما مجفقل، قالف أبقحاتؿ كؿا يف 

 ، واهلل أطؾؿ. الؾسانو
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يِؼ  (7213) دِّ ـْ َأبِل َبْؽٍر الصِّ   َوَط
ِ
َيْدُخُؾ الَجـََّة  َٓ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

َخبٌّ 
(1)

َٓ َسقُِّئ الَؿَؾَؽةِ  َٓ بَِخقٌؾ، َو ، َوفِل «، َو ـِ َقُف َحِديثَقْ ، َوَفرَّ . َأْخَرَجُف التِّْرمِِذيُّ

إْسـَادِِه َضْعٌػ.
(2)

 

 من احلدي  ةاملستفاد اآلداب

ػ هبذه الصػات، وهل: الخداع وهق يف الحديث تحذيٌر لؾؿسؾؿ مـ أن يتص

، وكذا البخؾ، وكذا سقء الَؿَؾَؽة، وهل اْلساءة إىل ذوي مؾؽف مـ «خب»معـك 

 .العبقد، والحققاكات، بالتؼصقر يف حؼفؿ، أو التجاوز يف طؼاهبؿ

مـ ضرب طبًدا لف »وقد ورد يف ذلؽ أدلة أخرى تدل طىل ذلؽ، كحديث: 

ا مل يلتف فؽػارتف أن ُيعتِؼف  .(، طـ ابـ طؿر 1657أخرجف مسؾؿ ) «حدًّ

إخقاكؽؿ َخَقُلؽؿ جعؾفؿ الل حتت أيديؽؿ، فؿـ »يف العبقد:  وقال الـبل 

أخرجف البخاري برقؿ  «كان أخقه حتت يده فؾقطعؿف َما يلكؾ، ولقؾبسف َما يؾبس

 .( طـ أبل ذر 1661(، ومسؾؿ برقؿ )31)

لق مل تػعؾ لؾػحتؽ »ف: وقال يف الذي ضرب غَلمف ضرًبا شديًدا ثؿ أطتؼ

 .( طـ أبل مسعقد 1659أخرجف مسؾؿ ) «الـار

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اع والذي يسعك بقـ الـاس بالػساد. (1)  الخدَّ

َبخل وهق ضعقػ 1963( )1946. أخرجف الترمذي )ضعٝـ (2) (، ويف إسـاده فرقد بـ يعؼقب السَّ

 أو أشد. 



٨ِِٚ اٜ٭ِخ٬ِم َََػا  ِٔ َٔ َٖٔب   593  َباُب ايٖط

أٓ تتؼل الل ْم هذه البفقؿة التل مؾؽؽ الل »وقال يف الذي أساء إىل مجؾف:  

(، وإسـاده صحقح 1745أخرجف أمحد ) ،«وتدئبفإياها؛ فنكف شؽك إلل أكؽ جتقعف 

اديث يف هذا (، وإح561) الصحقح الؿسـدطىل شرط مسؾؿ، وهق يف 

 كثقرة. الباب
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ـِ َطبَّاٍس  (7214) ـِ اْب   :َقاَل  َوَط
ِ
َع َحِديَث َقْقمٍ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسقُل اهلل ـْ َتَسؿَّ ، َم

َوُهْؿ َلُف َكاِرُهقَن، ُصبَّ فِل ُأُذَكْقِف أُكُؽ 
(1)

َصاَص. أَ  «َيْقَم الِؼَقاَمةِ   ْخَرَجُف َيْعـِل: الرَّ

. الُبَخاِريُّ
(2)

 

 املستفاد من احلدي  األدب

يستػاد مـ الحديث تحريؿ تسؿع حديث ققم وهؿ ٓ يريدون أن يسؿعف، 

 .«وٓ جتسسقا»: وهذا مـ التجسس، وقد قال الـبل 

ؿاع مـفؿ بخػاء طـ الرجؾ، وبغقر خػاء، وٓ يدخؾ يف  ويدخؾ يف ذلؽ السَّ

( 2931(، ومسؾؿ )1355ؾف، لؿا يف البخاري )التحريؿ التسؿع مـف ْلضفار باص

وأبل بـ كعب إكصاري إىل  ملسو هيلع هللا ىلص: اكطؾؼ رسقل اهلل قال ، طبد اهلل بـ طؿرطـ 

، الـخؾ صػؼ يتؼل ملسو هيلع هللا ىلصالـخؾ التل فقفا ابـ صقاد، حتك إذا دخؾ رسقل اهلل 

بجذوع الـخؾ، وهق يختؾ أن يسؿع مـ ابـ صقاد شقئا، قبؾ أن يراه ابـ صقاد، 

وهق مضطجع طىل فراش يف قطقػة، لف فقفا زمزمة، فرأت أم ابـ  ،ملسو هيلع هللا ىلصفرآه رسقل 

 -وهق يتؼل بجذوع الـخؾ، فؼالت ٓبـ صقاد: يا صاف  ،ملسو هيلع هللا ىلصصقاد رسقل اهلل 

لق تركتف »: ملسو هيلع هللا ىلصفثار ابـ صقاد، فؼال رسقل اهلل  .هذا محؿد -وهق اسؿ ابـ صقاد 

 . واهلل أطؾؿ.«بقـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أكؽ: هق الرصاص الؿذاب. (1)

 باْلفراد.  ،«فِ كِ ذُ أُ »(. وطـده: 7142أخرجف البخاري برقؿ ) (2)



٨ِِٚ اٜ٭ِخ٬ِم َََػا  ِٔ َٔ َٖٔب   595  َباُب ايٖط

 
ـْ َأَكٍس  (7215)   َوَط

ِ
ـْ َشَغَؾُف َطْقُبفُ »: ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ـْ  ُصقبَك لَِؿ َط

.«ُطُققِب الـَّاسِ  ـٍ اُر بِنِْسـَادِ َحَس . َأْخَرَجُف البَزَّ
(1)

 

 املستفاد من احلدي  األدب

يف هذا الحديث فائدة جؾقؾة، وهل أكف يـبغل لإلكسان أن يشتغؾ بنصَلح 

ـظر إىل طققب كػسف، وإذا رأى طقبًا يف أخقف كصحف وٓ يعقره بذلؽ، كػسف، وأن ي

وإن امرٌؤ شتؿؽ، وطقَّرك بَم يعؾؿ فقؽ فَل تشتؿف، وٓ »فػل الحديث الصحقح: 

بـ  (، طـ جابر4184أخرجف أبق داود ) «تعقره بَم تعؾؿ فقف، فنكَم وبال ذلؽ طؾقف

 ، وهق حديث صحقح.سؾقؿ 

ويـسك يبصر أحدكؿ الَؼذاة ْم طقـ أخقف، »قال:  وقد صحَّ طـ أبل هريرة 

.«ْم طقـف معترًضا الجذع، أو الجذل
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( مـ صريؼ القلقد بـ الؿفؾب، طـ 3225) كشػ إستار. أخرجف البزار كؿا يف ٝـ َٓهطضع (1)

 الـضر بـ محرز إزدي، طـ محؿد بـ الؿـؽدر، طـ أكس بف. يف ضؿـ حديث صقيؾ.

ثؿ قال البزار: ٓ كعؾؿف يروى هبذا الؾػظ طـ أكس إٓ مـ هذا القجف، ووجف آخر ضعقػ، رواه 

 أكس. أبان ابـ أبل طقاش طـ 

: ٓ يعرف ولف ما يـؽر، قالف ابـ طدي. الؿقزانقال الذهبل يف ترمجة القلقد بـ الؿفؾب مـ 

وقال يف ترمجة الـضر بـ محرز: مجفقل. وقال ابـ حبان: ٓ يحتج بف. ثؿ ذكر حديث الؽتاب مؿا 

 أكؽر طؾقف. 

طقاش طـ أكس، وأبان : وقال ابـ حبان: وإكؿا روى هذا أبان بـ أبل الؾسانوقال الحافظ يف 

ا. وقال العؼقظ: الـضر بـ محرز ٓ يتابع طىل حديثف. ا  هٓ شلء، والـضر مـؽر الحديث جدًّ

 ، وباهلل التقفقؼ. لسان الؿقزان ُ: فعجًبا لتحسقـ الحافظ لؾحديث مع ما كؼؾف يف قهت

 اد صحقح.( بنسـ592) إدب الؿػرد(، والبخاري يف 178)ص الزهدأخرجف أمحد يف  (2)
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وُروي مرفقًطا، وهق غقر محػقظ.

(1)
 

وكؾ إكسان لف طققب: فعىل الؿسؾؿ أن يسعك يف إصَلح العققب يف كػسف ويف 

 غقره، ولقحذر الؿسؾؿ مـ التشفقر يف حؼ أخقف، وكؿا ققؾ:

ــا ــْد َطْقًب ـــَخَؾََل  َوإِْن َتِج ــدَّ اْل  َفُس

 

َٓ َطْقـَب فِْقــِف َوَطـََل   ـْ   َجـؾَّ َمـ

 
 وقال اآلخز:

ـْ َذا الَّــِذي ُترَضـك َســَجاَياُه  َوَمـ

ــــــــــــــــــــــــــــاُكؾُّ   َف

 

 َكَػك اْلـَؿْرء ُكبًَل َأْن ُتَعدَّ َمَعايُبـف

ولُقعَؾؿ أنَّ مـ ابتدع بالديـ، وأحدث، وطاكد: فنكف يجب إضفار طققبف لؾـاس،  

 لقحذروه، وباهلل التقفقؼ. والتشفقر بف:

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.33رقؿ ) الصحقحةاكظر:  (1)



٨ِِٚ اٜ٭ِخ٬ِم َََػا  ِٔ َٔ َٖٔب   597  َباُب ايٖط

 
ـِ ُطَؿَر  (7216) ـِ اْب   َوَط

ِ
ـْ َتَعاَضَؿ فِل َكْػِسفِ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ، َم

َؼاٌت.. أَْخَرَجُف الَحاكُِؿ، َوِرَجاُلُف ثِ «َواْخَتاَل فِل ِمْشَقتِِف، َلِؼَل اللَ َوُهَق َطَؾْقِف َغْضَبانُ 
(1)

 

 املستفاد من احلدي  األدب

يف هذا الحديث تحريؿ العجب، والؽبر، وأكف سبب لغضب اهلل، فدلَّ طىل أنَّ 

إنَّ الل أوحك إللَّ أن تقاضعقا حتك »ذلؽ مـ كبائر الذكقب، ويف الحديث أخر: 

(، طـ 2865، أخرجف مسؾؿ )«ٓ يػخر أحٌد طؾك أحد، وٓ يبغل أحد طؾك أحد

 .محار  بـ طقاض

بقـَم رجٌؾ »قال:  ، أن الـبل الصحقحقـيف  ويف حديث أبل هريرة 

يؿشل ْم حؾة تعجبف كػسف؛ إذ خسػ بف ْم إرض، ففق يتجؾجؾ فقفا إلك 

 .«الؼقامة يقم

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إدب الؿػردويف  (2/118 ،)مسـد أمحد(، وهق أيًضا يف 1/61. أخرجف الحاكؿ )صشٝض (1)

طؿر القؿامل قال: حدثـا طؽرمة بـ خالد قال:  ليقكس بـ الؼاسؿ أبمـ صريؼ  (549)لؾبخاري 

 وإسـاده صحقح، رجالف ثؼات. ، بف سؿعت ابـ طؿر
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ـِ َسْعٍد  (7271) ـْ َسْفِؾ ْب   َوَط

ِ
ـَ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل الَعَجَؾُة ِم

ْقَطانِ  .«الشَّ ـٌ ، َوَقاَل: َحَس . َأْخَرَجُف التِّْرمِِذيُّ
(1)

 

 املستفاد من احلدي  األدب

صحقح يف الحديث الحث طىل التلين، والحديث وإن كان ضعقًػا فػل 

إنَّ فقؽ »: قآ: قال رسقل اهلل  طـ ابـ طباس، وأبل سعقد  مسؾؿ

 قالفا ٕشج طبد الؼقس. «ٕكاةلخصؾتقـ حيبفَم الل: الحؾؿ وا

يف شرح هذا الحديث: العجؾة هل السرطة يف الشلء،   قال الصيعاىي

وهل مذمقمة فقؿا كان الؿطؾقب فقف إكاة، محؿقدة فقؿا يطؾب تعجقؾف مـ 

الؿسارطة إىل الخقرات وكحقها، وقد يؼال: ٓ مـافاة بقـ إكاة والؿسارطة: فنن 

 هف إمران، والضابط أنَّ خقار إمقر أوسطفا.اسارع بتمدة وتلٍن، فقتؿ ل

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ويف إسـاده طبدالؿفقؿـ «...  إكاة مـ الل»(، ويف أولف زيادة: 2112. أخرجف الترمذي )ٝـضع (1)

وجاء الحديث طـ أكس: أخرجف ابـ طباس بـ سفؾ الساطدي وهق شديد الضعػ، وقد ترك. 

(، ويف إسـاده: سعد بـ سـان، ويؼال: سـان بـ سعد، 11/114(، والبقفؼل )4256أبقيعىل )

 . الؽامؾكر ابـ طدي هذا الحديث مؿا أكؽر طؾقف كؿا يف وهقضعقػ، وقد ذ



٨ِِٚ اٜ٭ َََػا  ِٔ َٔ َٖٔب   599  ِخ٬ِمَباُب ايٖط

 
ـْ َطائَِشَة  (7277)   َوَط

ِ
ْمُم ُسقُء الُخُؾِؼ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَلْت: َقاَل َرُسقُل اهلل  .«الشُّ

َأْخَرَجُف َأْحَؿُد، َوفِل إْسـَادِِه َضْعٌػ.
(1)

 

 املستفاد من احلدي  األدب

ث ذم الشمم وهق التطقر: فننَّ التطقر مـ الشلء يـايف التقكؾ يستػاد مـ الحدي

  ڀ﴿ [23الؿائدة:] ﴾مئ                حئ جئ ی ی ی﴿الذي أمر اهلل بف، قال تعاىل: 

 .[3الطَلق:] ﴾ھ ھ ھ ہ ہ ہ﴿ [122آل طؿران:] ﴾ڀ ڀ ڀ

يف الؾغة: التطقر   (1/561:)الؼقل الؿػقديف   قال اإلماو العجينني

ٕن العرب يتشاءمقن أو يتػاءلقن  ;، وأصؾف ملخقذ مـ الطقرمصدر تطقر

طىل الطريؼة الؿعروفة طـدهؿ بزجر الطقر، ثؿ يـظر: هؾ يذهب يؿقـا أو  بالطققر

أقدم، أو فقفا  ;شؿآ أو ما أشبف ذلؽ، فنن ذهب إىل الجفة التل فقفا التقامـ

 أحجؿ. ;التشاؤم

 ;ؿقع، وهذا مـ إمقر الـادرةففل التشاؤم بؿرئل أو مس :أَا يف ا٫ص٬ٛح

ٕن آصطَلح يدخؾ طىل إلػاظ  ;ٕن الغالب أن الؾغة أوسع مـ آصطَلح

قققدا تخصفا، مثؾ الصَلة لغة: الدطاء، ويف آصطَلح أخص مـ الدطاء، 

 وكذلؽ الزكاة وغقرها.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، ويف إسـاده أبقبؽر بـ أبل مريؿ وهق ضعقػ أو أشد، وفقف اكؼطاع 6/85. أخرجف أمحد )ضعٝـ (1)

 بقـ حبقب بـ طبقد الحؿصل وطائشة، فنن روايتف طـفا مرسؾة كؿا يف التفذيب. 



 611  ؾتض ايع٬ّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 أو معؾقم. ،أو مسؿقع ،وإن شئت فؼؾ: التطقر: هق التشاؤم بؿرئل 

 فتشاءم لؽقكف مقحشا. :رأى صقرابؿرئل مثؾ: لق 

أو مسؿقع مثؾ: مـ هؿ بلمر فسؿع أحدا يؼقل ٔخر: يا خسران، أو يا 

 فقتشاءم. ;خائب

ففذه  ;كالتشاؤم ببعض إيام أو بعض الشفقر أو بعض السـقات :أو معؾقم

 ٓ ترى وٓ تسؿع.

  واطؾؿ أن التطقر يـايف التقحقد، ووجف مـافاتف لف مـ وجفقـ:

 واطتؿد طىل غقر اهلل. ،ن الؿتطقر قطع تقكؾف طىل اهللأ األول:

فلي رابطة بقـ هذا  ;أكف تعؾؼ بلمر ٓ حؼقؼة لف، بؾ هق وهؿ وتخققؾ الجاىي:

ٕن التقحقد طبادة  ;إمر، وبقـ ما يحصؾ لف، وهذا ٓ شؽ أكف يخؾ بالتقحقد

ڳ  ﴿وقال تعاىل:   ،﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ﴿واستعاكة، قال تعاىل: 

 .﴾ڳ ڱ

 محرمة، وهل مـافقة لؾتقحقد كؿا سبؼ، والؿتطقر ٓ يخؾق مـ حالقـ: فالطقرة

أن يحجؿ ويستجقب لفذه الطقرة ويدع العؿؾ، وهذا مـ أطظؿ التطقر  األول:

 والتشاؤم.

يخشك مـ تلثقر هذا الؿتطقر بف،  ،أن يؿضل لؽـ يف قؾؼ وهؿ وغؿ الجاىي:



٨ِِٚ اٜ٭ِخ٬ِم َََػا  ِٔ َٔ َٖٔب   611  َباُب ايٖط

 وهذا أهقن. 

لعبقد، بؾ اكطؾؼ إىل ما تريد وضرر طىل ا ،وكَل إمريـ كؼص يف التقحقد

 ه.اباكشراح صدر وتقسقر واطتؿاد طىل اهلل طزوجؾ وٓ تسئ الظـ باهلل طزوجؾ

ْرَداِء  (7275) ـْ َأبِل الدَّ   َوَط
ِ
َٓ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ـَ  اكِق عَّ إنَّ الؾَّ

َٓ ُشَفَداَء َيْقَم الِؼَقاَمةِ َيُؽقُكقَن ُشَػَعاءَ  . َأْخَرَجُف ُمْسؾٌِؿ.«، َو
(1)

 

 املستفاد من احلدي  األدب

يف هذا الحديث ذم  لؿـ ُيؽثر الؾعـ، وبقان أكف ٓ يؽقن شػقًعا يقم الؼقامة، 

 أي: ٓ يؽقن مـ الؿممـقـ الذيـ يشػعقن ْلخقاهنؿ يف الخروج مـ الـار.

، أي: ٓ يؽقكقن يقم الؼقامة شفداء طىل تبؾقغ «وٓ شفداء»ومعـك ققلف: 

 إمؿ رسؾفؿ إلقفؿ الرسآت.

 معـاه: ٓ ُيرزققن الشفادة. وهق ضعقػ. وقيل:

 ٓ يؽقن لف ثقاب الشاهد، أو الشفقد يقم الؼقامة. وقيل:

 ، واهلل أطؾؿ.ًاألًل أقٌٍ ىره األقٌال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 86( )2598أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)



 612  ؾتض ايع٬ّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 

ـِ َجبٍَؾ  (7271)  ْب
ـْ ُمَعاذِ  َقاَل: َقاَل َرُسقُل  َوَط

ِ
ـْ َطقََّر َأَخاُه بَِذْكٍب » :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  َم

ـَُف، َوَسـَُدُه ُمـَْؼطِعٌ . «َلْؿ َيُؿْت َحتَّك َيْعَؿَؾفُ  .َأْخَرَجُف التِّْرمِِذيُّ َوَحسَّ
(1)

 

 املستفاد من احلدي  األدب

ؾؿ أخاه الؿسؾؿ، الؿسقد دلَّت إحاديث الصحقحة طىل طدم جقاز تعققر 

وإن امرٌؤ »قال:  (، أنَّ الـبل 4184بـ سؾقؿ طـد أبل داود )كحديث جابر 

شتؿؽ، وطقرك بَم يعؾؿ فقؽ، فَل تشتؿف وٓ تعقره بَم تعؾؿ فقف؛ فنكَم وبال ذلؽ 

 .«طؾقف

متػؼ طؾقف طـ  «الؿسؾؿ مـ سؾؿ الؿسؾؿقن مـ لساكف ويده»: وكؼقلف 

 .طبداهلل بـ طؿرو بـ العاص 

 ففذه إدلة تغـل طـ حديث الباب.

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، مـ صريؼ محؿد بـ الحسـ بـ أبل يزيد الفؿداين، طـ ثقر 2515. أخرجف الترمذي )َٛضٛع (1)

ابـ يزيد، طـ خالد بـ معدان، طـ معاذ بـ جبؾ بف. قال الترمذي: هذا حديث حسـ غريب، 

 ولقس إسـاده بؿتصؾ، خالد بـ معدان مل يدرك معاذ بـ جبؾ. 

د بـ الحسـ الفؿداين، وقد كذبف ابـ  ُ: فؽقػ يحسـ مع اكؼطاطف؟ ثؿ إن يف إسـاده محؿقهت

 الضعقػةبلكف مقضقع كؿا يف  إلباينوقد حؽؿ طؾقف اْلمام  الؿقزانمعقـ وأبقداود كؿا يف 

(178 .) 



٨ِِٚ اٜ٭ِخ٬ِم َََػا  ِٔ َٔ َٖٔب   613  َباُب ايٖط

 
ِه  (7271) ـْ َجدِّ ـْ َأبِقِف َط ـِ َحؽِقٍؿ َط ـْ َبْفِز ْب   َوَط

ِ
: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

ُث َفَقْؽِذُب » . َأْخَرَجُف «ْيٌؾ َلفُ لُِقْضِحَؽ بِِف الَؼْقَم، َوْيٌؾ َلُف، ُثؿَّ َو  َوْيٌؾ لِؾَِّذي ُيَحدِّ

. الثَََّلَثُة، َوإِْسـَاُدُه َقِقي 
(1)

 

 املستفاد من احلدي  األدب

يستػاد مـ الحديث تحريؿ الؽذب وإن كان ذلؽ ْلضحاك الـاس فؼط، 

-والؽذب حرام سقاء كان لذلؽ أو لغقره، وهق سبب لؾػجقر، ولدخقل الـار 

قال:  أنَّ الـبل  لصحقحقـاكؿا يف حديث ابـ مسعقد يف  -والعقاذ باهلل

وإياكؿ والؽذب؛ فننَّ الؽذب هيدي إلك الػجقر، وإنَّ الػجقر هيدي إلك الـار، »

ابًا  .«وٓ يزال الرجؾ يؽذب حتك ُيؽتب طـد الل كذَّ

صحقح يف  وٓ يدخؾ يف الؽذب الصؾح بقـ الـاس: لحديث أم كؾثقم 

الذي يصؾح بقـ الـاس فقؼقل لقس الؽذاب »قال:  (، أنَّ الـبل 2615) مسؾؿ

ـِْؿل خقًرا  .«خقًرا، وَي

وقد محؾ بعض أهؾ العؾؿ هذا الحديث طىل الؿعاريض، مـفؿ شقخ اْلسَلم 

  كؿا يفالػتاوى الؽبرى (6/116-117.) 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( مـ 2315(، والترمذي )11655) الؽبرى(، والـسائل يف 4991. أخرجف أبقداود )سػٔ (1)

 صرق طـ  هبز بـ حؽقؿ بف، وإسـاده حسـ. 



 614  ؾتض ايع٬ّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 

ـْ َأَكٍس  (7272) ـِ الـَّبِلِّ  َوَط ـِ اْغَتْبتف َأْن َتْسَتْغِػَر َلفُ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَط اَرُة َم . «َكػَّ

ـُ َأبِل ُأَساَمَة بِنِْسـَادٍ َضِعقٍػ. َرَواُه الَحاِرُث ْب
(1)

 

 املستفاد من احلدي  األدب

دلَّ الحديث طىل أنَّ مـ تقبة الؿغتاب أن يستغػر لؿـ اغتابف، والحديث 

هق الـدم طىل فعؾف،  ـ الغقبة،م ضعقػ: فَل ُيشترط ذلؽ، والذي ُيشترط يف التقبة

َّٓ يعقد إىل ذلؽ الػعؾ.والع  زم طىل أ

 وهؾ يشترط التحؾؾ مـ أخقف الذي اغتابف؟ 

مـ كاكت »: أما إن كان قد بؾغف ذلؽ: فقُشترط طـد أهؾ العؾؿ: لؼقلف 

أخرجف  «ار وٓ درهؿـيحؾؾف مـف الققم قبؾ أن ٓ يؽقن دطـده مظؾؿة ٕخقف فؾقت

 .(، طـ أبل هريرة 6534البخاري )

وأما إذا مل يبؾغ أخر الغقبة، فؿـفؿ مـ اشترط ذلؽ: لعؿقم الحديث 

الؿتؼدم، ومـفؿ مـ مل يشترط ذلؽ، بؾ قالقا: يؽػقف التقبة وآستغػار، ويذكر 

أخاه بخقر يف الؿقاصـ التل ذكره فقفا بسقء، وهذا الؼقل رجحف شقخـا مؼبؾ 

ؾؿف سقزول أثره بالثـاء طىل مـ اغتابف، وإن ، إن كان ضانصحْح، وهق القادطل 

 كان أثر ضؾؿف بالغقبة مل يزل بالثـاء طؾقف: فقجب طؾقف التحؾؾ، واهلل أطؾؿ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كػارة »( بؾػظ: 1181) بغقة الباحث. أخرجف الحارث بـ أبل أسامة كؿا يف د٘سا ضعٝـ (1)

. ويف إسـاده طـبسة بـ طبدالرمحـ إمقي الؼرشل، وهق متروك «آغتقاب أن تستغػر لؿـ اغتبتف

 . الؿقزانكؿا يف 



٨ِِٚ اٜ٭ِخ٬ِم َََػا  ِٔ َٔ َٖٔب   615  َباُب ايٖط

 

ـْ َطائَِشَة  (7273)   َوَط
ِ
َجاِل إَلك اللِ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَلْت: َقاَل َرُسقُل اهلل َأبَْغُض الرِّ

. َأْخَرَجُف ُمْسؾٌِؿ.«إََلدُّ الَخِصؿُ 
(1)

 

 املستفاد من احلدي  األدب

 يف الحديث بقان أنَّ إلد الخصؿ مبغقض طـد اهلل طزوجؾ.

 ، وإلد هق الشديد الخصقمة، وهذا محؿقل طىل مـ خاصؿ بباصؾ لدفع حؼٍّ

س بؿذمقم، أو لـصرة باصؾ، وأما مـ خاصؿ لـصرة الحؼ، أو لدفع الباصؾ: فؾق

 وباهلل التقفقؼ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 7188(. وقد أخرجف أيًضا البخاري برقؿ )2668أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)



 616  ؾتض ايع٬ّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 

َِ اأَلِخالِقَباُب اهٓت ًََلاِز  ِسٔغئب ٔفي 

ـِ َمْسُعقدٍ  (7274) ـِ اْب   َط
ِ
ْدِق »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ، َفنِنَّ َطَؾْقُؽْؿ بِالصِّ

، َوإِنَّ البِرَّ َيْفِدي إَلك ا ْدَق َيْفِدي إَلك البِرِّ ُجُؾ َيْصُدُق الصِّ لَجـَِّة، َوَما َيَزاُل الرَّ

اُكْؿ َوالَؽِذَب، َفنِنَّ الَؽِذَب َيْفِدي  يًؼا، َوإِيَّ ـَْد اللِ ِصدِّ ْدَق َحتَّك ُيْؽَتَب ِط ى الصِّ َوَيَتَحرَّ

ُجُؾ َيْؽِذُب َوَيَتَحرَّ  ى إَلك الُػُجقِر، َوإِنَّ الُػُجقَر َيْفِدي إَلك الـَّاِر، َوَما َيَزاُل الرَّ

ابًا ـَْد اللِ َكذَّ . ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.«الَؽِذَب َحتَّك ُيْؽَتَب ِط
(1)

 

 املستفاد من احلدي  األدب

فقف مـؼبة طظقؿة لؾصادق، وأنَّ الصدق سبب لدخقل الجـة، ويشؿؾ الصدق 

بإققال، والصدق بإفعال، بلن يؽقن صادًقا يف كقتف، ٓ يريد بلطؿالف إٓ اهلل 

 .سبحاكف وتعاىل

 ويف الحديث التحذير مـ الؽذب، وأكف سبب لؾػجقر، ولؾـار، والعقاذ باهلل.

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (7275)   َوَط
ِ
َـّ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهلل اُكْؿ َوالظَّ َـّ إيَّ ، َفنِنَّ الظَّ

. ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.«َأْكَذُب الَحِديِث 
(2)

 

 تفاد من احلدي املس األدب

 (.1486تؼدم الحديث مع الؽَلم طؾقف برقؿ )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 115( )2617(، ومسؾؿ )6194البخاري ) أخرجف (1)

 (. 2563(، ومسؾؿ )5143أخرجف البخاري ) (2)



ِّ اٜ٭ِخ٬ِم ََٜهاِض  617  َباُب ايٓتِطٔغٝٔب ٔؾٞ 

 
 

ـْ َأبِل َسِعقٍد الُخْدِريِّ  (7276)   َوَط
ِ
إيَّاُكْؿ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

، َما َلـَ  «َوالُجُؾقَس َطَؾك الطُُّرَقاِت 
ِ
ُث َقاُلقا: َيا َرُسقَل اهلل ـْ َمَجالِِسـَا، َكتََحدَّ

ا ُبد  مِ

فُ »فِقَفا، َقاَل:  ُف؟ َقاَل:  «َفَلمَّا إَذا َأبَْقُتْؿ َفَلْطُطقا الطَّرِيَؼ َحؼَّ َغضُّ الَبَصرِ »َقاُلقا: َوَما َحؼُّ

ـَْؽرِ  ـِ الُؿ ََلِم، َوإَْمُر بِالَؿْعُروِف َوالـَّْفُل َط َػٌؼ َطَؾقِْف.. ُمتَّ «َوَكػُّ إََذى، َوَردُّ السَّ
(1)

 

 املستفاد من احلدي  األدب

ف هق  ف، وحؼُّ دل الحديث طىل طدم جقاز الجؾقس طىل الطريؼ إٓ بنططائف حؼَّ

 .غض البصر، وكػ إذى، ورد السَلم، وإمر بالؿعروف، والـفل طـ الؿـؽر

 .«وحسـ الؽَلم»( زيادة: 2161) صحقح مسؾؿويف حديث أبل صؾحة يف 

أخرجف أبق داود  «وإرشاد السبقؾ»: الصحقحآخر خارج وجاء يف حديث 

، بنسـاد حسـ.( مـ حديث أبل هريرة 596(، وابـ حبان )4816)
(2)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2121(، ومسؾؿ )6229أخرجف البخاري ) (1)

  (6229.)الػتحواكظر:  (2)



 618  ؾتض ايع٬ّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
ـْ ُمَعاِوَيَة  (7251)   َوَط

ِ
ـْ ُيرِدِ » :ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ْفُف  اللُ بِِف َخْقًرا َم ُيَػؼِّ

ـِ  فِل ي . ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.«الدِّ
(1)

 

 املستفاد من احلدي  األدب

يف الحديث فضؾ طظقؿ لؾتػؼف يف الديـ، وصؾب العؾؿ الـافع، وقد قال اهلل 

 ﴾يت   ىت مت خت حت  جت يب ىب مب﴿طزوجؾ يف كتابف الؽريؿ: 

 .[11]الؿجادلة:

 .[28]فاصر: ﴾ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ﴿وقال تعاىل: 

 .[114]صف: ﴾ٿ ٿ ٺ ٺ﴿وقال طزوجؾ: 

مـ سؾؽ صريًؼا يؾتؿس فقف طؾًَم سفؾ الل لف صريًؼا إلك »ويف الحديث أخر: 

 .(، طـ أبل هريرة 2699أخرجف مسؾؿ ) «الجـة

 ا.كثقرة جدًّ  ملسو هيلع هللا ىلصوإدلة القاردة يف فضؾ العؾؿ مـ كتاب اهلل وسـة رسقل اهلل 

 .ٓبـ طبد البر  جامع بقان العؾؿ وفضؾفواكظر كتاب: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1137(، ومسؾؿ )71أخرجف البخاري ) (1)



ِّ اٜ٭ِخ٬ِمَباُب  ََٜهاِض  619  ايٓتِطٔغٝٔب ٔؾٞ 

 
ـْ َأبِل  (7257) ْرَداِء َوَط   الدَّ

ِ
ـْ َشْلٍء فِل »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل َما ِم

ـِ الُخُؾِؼ  الِؿقَزانِ  ـْ ُحْس َحفُ  ،. َأْخَرَجُف َأُبقَداُود«َأْثَؼُؾ ِم .َوالتِّْرمِِذيُّ َوَصحَّ
(1)

 

 املستفاد من احلدي  األدب

لػظ جامٌع  «حسـ الخؾؼ»طظقؿ لحسـ الخؾؼ، ويف هذا الحديث فضٌؾ 

 يشؿؾ حسـ الخؾؼ مع اهلل بالتقحقد، والعبادة، وآطتؼاد الصحقح.

ويشؿؾ حسـ الخؾؼ مع الـاس بؽػ إذى، وبذل الـدى، وإمر 

 بالؿعروف، والـفل طـ الؿـؽر.

وحسـ الخؾؼ مع الـاس مـف ما هق ِجبِؾِّل، ومـف ما هق مؽتسب، فنذا رزق اهلل 

ـَ الخؾؼ: فعؾقف أن يحؿد اهلل طىل ذلؽ، ولقعؾؿ أنَّ ذلؽ مـ فضؾ اهلل  اْلكساَن حس

طؾقف، وإن كان محروًما مـ حسـ الخؾؼ فعؾقف أن يسلل ربَّف أن يقفؼف لذلؽ، وقد 

اهدين ٕحسـ إخَلق ٓ هيدي »يف استػتاحف يف الصَلة:  كان مـ دطاء الـبل 

، أخرجف «ٓ يصرف طـل سقئفا إٓ أكتٕحسـفا إٓ أكت، واصرف طـل سقئفا 

 .(، طـ طظ بـ أبل صالب 771مسؾؿ )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وإسـاد  (، وإسـاد أبل داود صحقح،2113(، والترمذي )4799. أخرجف أبقداود )صشٝض (1)

 ،وإن صاحب حسـ الخؾؼ لقبؾغ بف درجة صاحب الصقام»الترمذي حسـ. وطـد الترمذي زيادة: 

 . «والصَلة



 611  ؾتض ايع٬ّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
ـِ ُطَؿَر  (7255) ـِ اْب   َوَط

ِ
ـَ اإِليََمنِ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل . «الَحَقاُء ِم

.ُمتََّػٌؼ َطَؾقْفِ 
(1)

 

ـْ  (7251)  َقاَل: َقاَل َرُس  َمْسُعقدٍ  َأبِلَوَط
ِ
َّا َأْدَرَك الـَّاُس »: ملسو هيلع هللا ىلصقُل اهلل

ِ
ـْ  إنَّ َم ِم

ـَْع َما ِشْئت ةِ إُوَلك: إَذا َلْؿ َتْسَتِح َفاْص ُـُّبقَّ .. َأْخَرَجُف البَُخاِريُّ «َكََلِم ال
(2)

 

 نياملستفاد من احلديث األدب

ـ اْليؿان، ويف حديث طؿران بـ حصقـ يف هذيـ الحديثقـ بقان أنَّ الحقاء م

  يفالصحقحقـ
(3)

طـد أمحد  ، وطـ أبل هريرة «الحقاء ٓ يليت إٓ بخقر»: 

الحقاء مـ اإليَمن، واإليَمن ْم الجـة، والبذاءة مـ »قال:  (، أنَّ الـبل 2/551)

(، لشقخـا مؼبؾ 1428) الصحقح الؿسـد، وهق يف «الجػاء، والجػاء ْم الـار

 .قادطل ال

«والحقاء شعبة مـ اإليَمن»: الصحقحقـيف  ويف حديث أبل هريرة 
(4)

 ،

الحقاء »قال:  (، أنَّ الـبل 1/22طـد الحاكؿ ) ويف حديث ابـ طؿر 

 الصحقح الؿسـد، وهق يف «واإليَمن ُقرِكا مجقًعا، فنذا ُرفع أحدمها ُرفِع أخر

 .(، لشقخـا 1752)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 36(، ومسؾؿ )24أخرجف البخاري ) (1)

 (. 6121أخرجف البخاري برقؿ ) (2)

 (.37(، ومسؾؿ برقؿ )6117أخرجف البخاري برقؿ ) (3)

 (.35(، ومسؾؿ برقؿ )9أخرجف البخاري برقؿ ) (4)



ِّ اٜ٭ِخ٬ِم ََٜهاِض  611  َباُب ايٓتِطٔغٝٔب ٔؾٞ 

فف  (: خؾؼ 2/227) أداب الشرطقةيف  ابـ مػؾح  والحقاء هق كؿا طرَّ

 هيبعث طىل فعؾ الحسـ، وترك الؼبقح.ا

(: الحقاء هق اكؼباض الـػس 414)ص الؽؾقاتكؿا يف   وقال الكفوي

طـ الؼبقح مخافة الؾقم، وهق القسط بقـ الققاحة التل هل الجرأة طىل الؼبائح، 

 هالـػس طـ الػعؾ مطؾًؼا.اوطدم الؿبآة هبا، والخجؾ الذي هق اكحصار 

 لؾتفديد، واهلل أطؾؿ. «فاصـع ما شئت»وققلف يف حديث الباب: 

، فالؽافر ٓ ويتػاوت الحقاء بتػاوت اْليؿان: لحديث ابـ طؿر  :ُ قهت

 حقاء لف، والؿممـ العاصل حقاؤه أقؾ مـ حقاء الؿممـ الطائع، وباهلل التقفقؼ.

، وترك ما يؼبح طرًفا، إذا مل يخالػ الحقاء يشؿؾ ترك ما يؼبح شرًطا تيبُٔ:

الشرع، وأما ترك الطاطة، أو إمر بالؿعروف والـفل طـ الؿـؽر، أو شقئًا مـ سـة 

ٕجؾ الـاس: ففذا لقس بحقاء، وإكؿا هق ضعػ، وخقر، وذل، وأما  الـبل 

 الخجؾ ففق يشؿؾ ترك ما يؼبح وما ٓ يؼبح كؿا تؼدم.

 



 612  ؾتض ايع٬ّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (7251)  قَ  َوَط

ِ
ـُ الَؼِقيُّ »: ملسو هيلع هللا ىلصاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل الُؿْمِم

ِعقِػ، َوفِل ُكؾٍّ َخْقٌر، اْحرِْص َطَؾك َما  َوَأَحبُّ إَلك اللِ  َخْقٌر  ـِ الضَّ ـَ الُؿْمِم ِم

ـَْػُعؽ َٓ َتْعِجْز، َو  َي ـْ بِاللِ َو ل َفَعْؾت َكاَن َواْسَتِع إِْن َأَصابَؽ َشْلٌء َفََل َتُؼْؾ: َلْق َأكِّ

ْقَطانِ  َوَكَذا، َكَذا َر اللُ َوَما َشاَء اللُ َفَعَؾ، َفنِنَّ َلْق َتْػَتُح َطَؿَؾ الشَّ ـْ ُقْؾ: َقدَّ
. «َوَلؽِ

َأْخَرَجُف ُمْسؾٌِؿ.
(1)

 

 األدب املستفاد من احلدي 

ؿتؿسؽ بالؽتاب والسـة، والثابت طىل ُيستػاد مـ الحديث أنَّ الؿممـ ال

 صاطة اهلل أحب إىل اهلل مـ الؿممـ الضعقػ العزيؿة يف أطؿال الخقر.

ـْ  ُؿَرادُ ـالْ  (4/2178 :)سبؾ السَلميف   قال الصيعاىي  َقِقيُّ  :اْلَؼِقيِّ  مِ

َْطَؿالِ  فِل الـَّْػسِ  َطِزيَؿةِ  ْٕ ةِ  ا ُْخَرِويَّ ْٕ  َوإِْكَؽارِ  ،اْلِجَفادِ  فِل إْقَداًما رُ َأْكثَ  َصاِحبََفا َفنِنَّ  :ا

بْرِ  ،ُؿـَْؽرِ ـالْ  ََذى َطَؾك َوالصَّ ْٕ  َواْلِؼقَامِ  ،اهلل َذاِت  فِل َؿَشاقِّ ـالْ  َواْحتَِؿالِ  ،َذلَِؽ  فِل ا

ـْ  بُِحُؼققِفِ  ََلةِ  مِ ْقمِ  ،الصَّ ِعقُػ  ،َوَغقِْرِهَؿا َوالصَّ ـْ  بِاْلَعْؽسِ  َوالضَّ َّٓ  :َهَذا مِ  َٓ  َأكَّفُ  إ

ـْ  َيْخُؾق يَؿانِ  لُِقُجقدِ  :اْلَخقْرِ  َط  ،اهلل َصاَطةِ  َطَؾك بِاْلِحْرصِ  ملسو هيلع هللا ىلص أََمَرهُ  ُثؿَّ  فِقِف، اْْلِ

ْستَِعاَكةِ  َصَؾِب  َوَطَؾك ،ِطـَْدهُ  َما َوَصَؾِب 
ِ
 بَِغقْرِ  اْلَعبْدِ  ِحْرُص  إذْ  :ُأُمقِرهِ  ُكؾِّ  فِل بِفِ  آ

 .َيـَْػُعفُ  َٓ  اهلل إَطاَكةِ 

ـْ  ؿْ ـَلــ إَذا  لِْؾَػَتــكلل ا ـْ ـِمــ َطــْقنٌ  َيُؽــ

 

 اُدهُ ـاْجتَِفـــ فِ ـَطَؾْقـــ َيْجــِــل َمـــا َثُر ـَفَلْكـــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 (. 2664أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)



ِّ اٜ٭ِخ٬ِم ََٜهاِض  613  َباُب ايٓتِطٔغٝٔب ٔؾٞ 

ـْ  َوَكَفاهُ    ه.املسو هيلع هللا ىلص مِـْفُ  اْستََعاذَ  َوَقدْ  الطَّاَطاِت  فِل التََّساُهُؾ  َوُهقَ  اْلَعْجزِ  َط

لق فعؾُت كذا؛ »باْليؿان بالؼدر، وطدم التسخط بؼقلف:  ثؿ أمر 

 .«كذا لؽان

ُن وُيستػا د مـ ذلؽ وجقب الصبر طىل البَلء، واْليؿان بالؼدر: فذلؽ ُيَفقِّ

 طىل العبد ما أصابف مـ البَلء، وباهلل العصؿة والتقفقؼ.

 



 614  ؾتض ايع٬ّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
ـِ ِحَؿاٍر  (7252) ـْ ِطقَاِض ْب   َوَط

ِ
إنَّ اللَ َتَعاَلك »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

َٓ َيْػَخَر َأَحٌد َطَؾك َأَحدٍ َأْوَحك إَللَّ  َٓ َيْبِغَل َأَحٌد َطَؾك َأَحٍد، َو  .«: َأْن َتَقاَضُعقا، َحتَّك 

َأْخَرَجُف ُمْسؾٌِؿ.
(1)

 

 األدب املستفاد من احلدي 

 ،اْلؽِبْرِ  َطَدمُ  التََّقاُضعُ  (4/2181 :)سبؾ السَلميف   قال الصيعاىي

مَ  َكَّفُ  اْلبَْغِل: إَلك ُيَمدِّي التََّقاُضعِ  َوَطَدمُ  .رِ اْلؽِبْ  َتْػِسقرُ  َوَتَؼدَّ
ِ
 َطَؾك َمِزيَّةً  لِـَْػِسفِ  َيَرى ٕ

 َمْذُمقَماِن، َواْلَػْخرُ  َواْلبَْغُل  َوَيْزَدِريِف، َطَؾقْفِ  َوَيْػَخرُ  ،فِْعؾِفِ  أَوْ  ،بَِؼْقلِفِ  َطَؾقْفِ  َفقَبِْغل ،اْلَغقْرِ 

ـْ  :مِـَْفا ،اْلبَْغِل  ُطُؼقَبةِ  ةِ ُسْرطَ  فِل َأَحادِيُث  َوَوَرَدْت   اهلل َرُسقُل  َقاَل : َقاَل  َبْؽَرةَ  َأبِل َط

ـْ  َما» :ملسو هيلع هللا ىلص ـْ  َأَحؼُّ  َأْو  َأْجَدرُ  َذْكٍب  ِم َؾ  َأنْ  ِم ْكَقا فِل اْلُعُؼقبَةَ  لَِصاِحبِفِ  اللُ  ُيَعجِّ  َما َمَع  الدُّ

ِخُر  ِخَرةِ  فِل َلفُ  َيدَّ ْٔ ـْ  ا ِحؿِ ال َوَقطِقَعةِ  اْلَبْغِل  ِم  ،َواْلَحاكِؿُ  ،التِّْرمِِذيُّ  َأْخَرَجفُ  «رَّ

َحاهُ  َوَصحَّ
(2)

 ه.ا

يف  وهق حديث صحقح، وقد صححف شقخـا مؼبؾ القادطل  :ُ قهت

الصحقح الؿسـد (1166.) 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 64( )2865أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)

 (.2/356(، والحاكؿ )2511أخرجف الترمذي ) (2)



ِّ اٜ٭ِخ٬ِم ََٜهاِض  615  َباُب ايٓتِطٔغٝٔب ٔؾٞ 

 
ْرَداِء  (7253) ـْ َأبِل الدَّ ـِ الـَّبِلِّ  َوَط ـْ ِطْرِض َأِخقفِ » َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَط ـْ َردَّ َط  َم

ـْ َوْجِفِف الـَّاَر َيْقَم الِؼَقاَمةِ  ـَفُ «بِالَغْقِب َردَّ اللُ َط ، َوَحسَّ .. أَْخَرَجُف التِّْرمِِذيُّ
(1)

 

ـْ َحِديِث أَْسَؿاَء بِـِْت َيِزيَد َكْحُقُه. (7254)
َْحَؿَد مِ

ِ
َوٕ

(2)
 

 األدب املستفاد من احلدي 

طرض أخقف بالغقب، كؿا صـع  ُيستػاد مـ الحديث فضقؾة مـ ردَّ طـ

فؼال  «ما فعؾ كعب بـ مالؽ؟»بتبقك:  طـد أن سلل الـبل  بـ جبؾ  معاذ

: بئسؿا قؾت، واهلل يا رجٌؾ: حبسف ُبرداه والـظر يف ططػقف. فؼال معاذ بـ جبؾ 

 رسقل اهلل ما طؾؿـا طؾقف إٓ خقًرا. متػؼ طؾقف.

مـ »: لؽ، فؼد قال الـبل وٓ يجقز لؿسؾؿ أن يستؿع الغقبة، وٓ يـؽر ذ

رأى مـؽؿ مـؽًرا فؾقغقره بقده؛ فنن مل يستطع فبؾساكف؛ فنن مل يستطع فبؼؾبف وذلؽ 

 .أخرجف مسؾؿ طـ أبل سعقد  «أضعػ اإليَمن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، ويف إسـاده مرزوق أبقبؽر التقؿل 6/451(، وهق طـد أمحد )1931. أخرجف الترمذي )سػٔ (1)

 مجفقل، تػرد بالرواية طـف أبقبؽر الـفشظ، ومل يقثؼف معتبر.

(، والبغقي 239) الصؿت(، وابـ أبل الدكقا يف 6/449صريؼ أخرى طـد أمحد ) ولف

(، مـ صريؼ: لقث بـ أبل سؾقؿ، طـ شفر بـ حقشب، 1191) العؾؾ(، والدارقطـل يف 3528)

، العؾؾطـ أم الدرداء، طـ أبل الدرداء، بف. وروي طىل غقر هذا القجف، وهق غقر محػقظ كؿا يف 

 : لقث، وشفر، وكَلمها ضعقػ، ولؽـ الحديث حسـ بالطريؼقـ.وهذه الطريؼ فقفا

(، مـ صريؼ طبقداهلل بـ أبل زياد الؼداح، طـ شفر بـ حقشب، طـ 6/461. أخرجف أمحد )َعٌ (2)

ا طؾك الل أن يعتؼف مـ »أسؿاء بـت يزيد مرفقًطا بؾػظ:  مـ ذب طـ لحؿ أخقف بالغقبة كان حؼًّ

 داهلل بـ أبل زياد وشفر بـ حقشب.. وإسـاده ضعقػ: لضعػ طبق«الـار

والحديث مشفقر طـ شفر، طـ أم الدرداء، طـ أبل الدرداء كؿا تؼدم: فؾعؾ الؼداح وهؿ فقف، 

 واهلل أطؾؿ، والحديث حسـ طـ أبل الدرداء كؿا تؼدم.



 616  ؾتض ايع٬ّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (7255)   َوَط
ِ
َما َكَؼَصْت َصَدَقٌة »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

َّٓ طِ ـا َزاَد اللُ َطْبًدا بَِعػْ ـ، َومَ الٍ ـمَ  ـْ ـمِ  ا، َومَ ــٍق إ َّٓ َرَفعَ ـَع َأَح ـا َتَقاَض ـزًّ  إ
. «فُ ـٌد للِ

ُمْسؾٌِؿ. َأْخَرَجفُ 
(1)

 

 اآلداب املستفادة من احلدي 

ُيستػاد مـ الحديث أنَّ الصدقة ٓ تـؼص الؿال: فننَّ اهلل طزوجؾ يبارك 

 جئ ی ی ی  ی﴿لصدقة يف مالف، ويدفع طـف أفات، قال تعاىل: لصاحب ا

 .[ 39سبل: ] ﴾حئ

ا،  وُيستػاد مـف أنَّ الذي يعػق طؿـ أساء إلقف: فننَّ اهلل تعاىل يجعؾ لف ِطزًّ

 وطظؿة يف الؼؾقب، وُيستػاد مـف أن الؿتقاضع يزيده اهلل رفعة.

مـ مؽارم  فػل الحديث حث  طىل الصدقة، والعػق، والتقاضع، وهذه

 إخَلق، كسلل اهلل طزوجؾ أن يقفؼـا لذلؽ.

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2588أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)



ِّ اٜ٭ِخ٬ِم ََٜهاِض  617  َباُب ايٓتِطٔغٝٔب ٔؾٞ 

 
ـِ َسََلٍم  (7256)  ْب

ِ
ـْ َطبِْداهلل   َوَط

ِ
َفا الـَّاُس، »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل َيا َأيُّ

ََلمَ  ْقِؾ َوالـَّاُس كَِقاٌم، َوِصُؾقا إَْرَحاَم، َوَأْصِعُؿقا ال َأْفُشقا السَّ قا بِالؾَّ طََّعاَم، َوَصؾُّ

َحُف.«َتْدُخُؾقا الَجـََّة بَِسََلمٍ  . َأْخَرَجُف التِّْرمِِذيُّ َوَصحَّ
(1)

 

 املستفاد من احلدي  األدب

فقف فضٌؾ طظقؿ لؿـ مجع ِخصال الخقر الؿذكقرة يف الحديث، وأنَّ ذلؽ 

طىل مجع هذه الخصال يف كػسف، سبٌب لدخقل الجـة، فقـبغل لؾؿسؾؿ أن يحرص 

 كسلل اهلل طزوجؾ أن يقفؼـا ومجقع الؿسؾؿقـ لذلؽ، واهلل الؿستعان.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وإسـاده  بـ سَلم بف. (، مـ صريؼ زرارة بـ أوىف طـ طبداهلل2485. أخرجف الترمذي )صشٝض (1)

صحقح، وزرارة بـ أوىف قد أدرك طبداهلل بـ سَلم ومل كجد أحًدا كػك سؿاطف مـف إٓ أن أبا حاتؿ 

قال وقد سئؾ طـ سؿاطف مـف قال: ما ُأراه، ولؽـف يدخؾ يف الؿسـد، وقد وجد التصريح بالتحديث 

 . الصحقحةهذا الحديث يف  إلباينيف بعض صرق الحديث، وقد صحح اْلمام 



 618  ؾتض ايع٬ّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
اِريِّ  (7211) ـْ َتِؿقٍؿ الدَّ   َوَط

ِ
ـُ الـَِّصقَحةُ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ي  «الدِّ

؟ 
ِ
ـْ َيا َرُسقَل اهلل ـَ  ،للِ، َولِؽَِتابِِف، َولَِرُسقلِفِ » َقاَل:َثََلًثا ُقْؾـَا: لَِؿ ِة الُؿْسؾِِؿق َئِؿَّ ِٕ َو

. َأْخَرَجُف ُمْسؾٌِؿ.«َوَطامَّتِِفؿْ 
(1)

 

 املستفاد من احلدي  األدب

أنَّ الديـ هق الـصقحة هلل، وذلؽ بتقحقده، وإخَلص إطؿال  بقَـّ الـبل 

غقب، والـصقحة لرسقلف لف سبحاكف وتعاىل، وآطتؼاد الصحقح بف، وبلمقر ال

 ،وذلؽ باتِّبَاع هديف، وباْليؿان برسالتف، والـصقحة لؾؼرآن بالعؿؾ بف ،

 وباطتؼاد أكف كَلم اهلل غقر مخؾقق.

والـصقحة لقٓة إمر بطاطتفؿ يف صاطة اهلل، وطدم الخروج طؾقفؿ، 

 .وإرشادهؿ لؾخقر، وتحذيرهؿ مـ الشر مع آحترام والتؼدير، والسؿع والطاطة

والـصقحة لعامة الؿسؾؿقـ بتعؾقؿفؿ الخقر، والعؾؿ، وإمر بالؿعروف، 

والـفل طـ الؿـؽر، وغقر ذلؽ. فـسلل اهلل طزوجؾ أن يجعؾـا مـ طباده 

 الـاصحقـ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، وغقره. 1926وهل ثابتة طـد الترمذي ) «ثَلثا»(. ولقس طـده لػظ 55أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)



ِّ اٜ٭ِخ٬ِمَباُب اي ََٜهاِض  619  ٓتِطٔغٝٔب ٔؾٞ 

 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (7217)   َوَط
ِ
َأْكَثُر َما ُيْدِخُؾ الَجـََّة »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

ـُ الُخُؾِؼ  َتْؼَقى اللِ  َحُف الَحاكِؿُ  ،. َأْخَرَجُف التِّْرمِِذيُّ «َوُحْس .َوَصحَّ
(1)

 

 املستفاد من احلدي  األدب

يف الحديث الحث طىل تؼقى اهلل، وحسـ الخؾؼ، وأنَّ ذلؽ سبب لدخقل 

عؾف، وفقؿا هنك طـف باجتـابف: ابتغاء الجـة، وتؼقى اهلل هق أن ُيطاع اهلل فقؿا أمر بػ

 وجف اهلل سبحاكف وتعاىل.

وقد جاءت إدلة الؿتؽاثرة مـ الؽتاب والسـة أنَّ مـ اتؼك اهلل فجزاؤه 

 الجـة، وكذلؽ مـ أحسـ خؾؼف.

 فـسلل اهلل طزوجؾ أن يرزقـا التؼقى، وحسـ الخؾؼ، وباهلل التقفقؼ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، ويف إسـاده يزيد بـ طبدالرمحـ إودي. 4/324(، والحاكؿ )2114. أخرجف الترمذي )ضعٝـ (1)

عـل أكف لقـ إن مل ي -: مؼبقل التؼريبروى طـف ثَلثة ووثؼف ابـ حبان والعجظ، وقال الحافظ يف 

 فالذي يظفر أكف مجفقل الحال، واهلل أطؾؿ. -يتابع 



 621  ؾتض ايع٬ّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
  َوَطـُْف  (7215)

ِ
َٓ َتَسُعقَن الـَّاَس »: ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ُؽْؿ  إكَّ

ـُ الُخُؾِؼ  ،بَِلْمَقالُِؽؿْ  ـُْؽْؿ بَْسُط الَقْجِف َوُحْس ـْ لَِقَسْعُفْؿ ِم
. َأْخَرَجُف أَُبق َيْعَؾك، «َوَلؽِ

َحُف الَحاكُِؿ. َوَصحَّ
(1)

 

 دي املستفاد من احل األدب

فقف الحث طىل معامؾة الـاس بإخَلق الحسـة، وقد تلثر كثقر مـ الـاس 

: فلسؾؿقا، ويـبغل لؾداطل إىل اهلل أن يدطق الـاس بحسـ خؾؼ رسقل اهلل 

بلطؿالف كؿا يدطقهؿ بلققالف، وكثقٌر مـ الـاس يتلثرون بالػعؾ أكثر مـ تلثرهؿ 

 بالؼقل، وكؿا ققؾ:

 لٓ خقـــؾ طــــدك هتـــدهيا وٓ مـــا

 

 فؾقحسـ الـطؼ إن لـؿ حيسـ الحـال

ـَا جؾ وطَل يف كتابف الؽريؿ:   چ ڃ ڃ  ڃ   ڃ ڄ﴿ بؾ قال ربُّ

 .[199إطراف:] ﴾چ

 .[22الـقر:] ﴾گ گ گ  کک ک ک ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ﴿ وقال تعاىل:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، ويف إسـاده طبداهلل بـ سعقد الؿؼبري 1/124(، والحاكؿ )6551. أخرجف أبقيعىل )ضعٝـ (1)

( ويف إسـاده يزيد بـ 1979) كشػ إستارولف صريؼ أخرى طـد البزار كؿا يف وهق متروك. 

جفقل الحال كؿا تؼدم يف التخريج السابؼ. فالحديث ضعقػ، طبدالرمحـ إودي، وهق م

 أطؾؿ.  واهلل



ِّ اٜ٭ِخ٬ِم ََٜهاِض  621  َباُب ايٓتِطٔغٝٔب ٔؾٞ 

 

  َوَطـُْف  (7211)
ِ
ـِ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ـُ ِمْرآُة الُؿْمِم . َأْخَرَجُف «الُؿْمِم

. ـٍ َأُبقَداُود بِنِْسـَادٍ َحَس
 (1)

 

 املستفاد من احلدي  األدب

الؿراد مـ الحديث أنَّ الؿممـ ٕخقف الؿممـ كالؿرآة التل يـظر فقفا وجفف، 

فؽذلؽ الؿممـ يطؾع أخاه طىل ما فقف مـ طقب، ويـبفف طىل فقرى طققبف فقفا، 

ما يزيـف طـد مقٓه تعاىل، وإىل ما يزيـف طـد طباده، وهذا  إصَلحف، ويرشده إىل

 .داخٌؾ يف الـصحقة

وشبَّؽ بقـ  «الؿممـ لؾؿممـ كالبـقان يشد بعضف بعًضا»ويف الحديث أخر: 

 .أصابعف. متػؼ طؾقف طـ أبل مقسك إشعري 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الؿممـ أخق الؿممـ، يؽػ طؾقف ضقعتف وحيقصف و»(، وفقف زيادة 4918. أخرجف أبقداود )ضعٝـ (1)

ولف شاهد بدون الزيادة مـ حديث ويف إسـاده: كثقر بـ زيد إسؾؿل وهق ضعقػ.  «مـ ورائف

يف ترمجتف، وكص الذهبل يف  الؽامؾبـ طؿار الؿمذن أورده ابـ طدي يف أكس، ويف إسـاده: محؿد 

الؿقزان .أكف مـ مـاكقره 
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ـِ ُطَؿَر  (7211) ـِ اْب   َوَط

ِ
ـُ الَّذِ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ي ُيَخالُِط الُؿْمِم

َٓ َيْصبُِر َطَؾك َأَذاُهؿْ الـَّاَس  َٓ ُيَخالُِط الـَّاَس َو ـَ الَِّذي  . «، َوَيْصبُِر َطَؾك َأَذاُهْؿ َخْقٌر ِم

 َّٓ ، َوُهَق ِطـَْد التِّْرمِِذيِّ إ ـٍ ـُ َماَجْف بِنِْسـَادٍ َحَس .َأْخَرَجُف اْب َحابِلَّ  َأكَُّف َلْؿ ُيَسؿِّ الصَّ
(1)

 

 املستفاد من احلدي  األدب

ـْ  َأْفَضؾِقَّةُ  فِقفِ  (4/2187 :)السبؾيف   قال الصيعاىي  الـَّاَس  ُيَخالِطُ  َم

ـْ  َوَيـَْفاُهؿْ  ،َؿْعُروِف ـبِالْ  فِقَفا َيْلُمُرُهؿْ  ُمَخاَلَطةً  ـُ  ،ُؿـَْؽرِ ـالْ  َط  :ُمَعاَمَؾتَُفؿْ  َوُيْحِس

ـْ  َأْفَضُؾ  َفنِكَّفُ  َٓ  َيْعتَِزُلُفؿْ  الَِّذي مِ َْحَقاُل  ُؿَخاَلَطِة،ـالْ  َطَؾك َيْصبِرُ  َو ْٕ  َتْختَؾُِػ  َوا

َْشَخاصِ  بِاْختََِلِف  ْٕ َْزَماِن، ا ْٕ ـْ  ،َمَؼاٌل  َحالٍ  َولُِؽؾِّ  َوا َح  َوَم  َطَؾك َفَؾفُ  اْلُعْزَلةَ  َرجَّ

ةٌ  َفْضؾَِفا  ه.اَأدِلَّ

خالط: فَل يؽقن ذلؽ مع ارتؽابف الؿعاصل، والؿداهـة فقفا،  ولؽـ إذا :ُ قهت

 وإكؿا يؽقن لؾـصح واْلكؽار، ويف وقت ٓ يشارك فقف يف معصقة اهلل.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وإسـاده ضعقػ، فقف طبدالقاحد بـ صالح وهق مجفقل، 4132. أخرجف ابـ ماجف )صشٝض (1)

( وإسـاد 388) إدب الؿػردوالؾػظ الؿذكقر لؾبخاري يف  «خقر»بدل  «أطظؿ أجًرا»وطـده 

 لبخاري صحقح. ا

أراه طـ الـبل  (، بنسـاد صحقح طـ شقخ مـ أصحاب الـبل 2517وأخرجف الترمذي )

  :والباقل مثؾ حديث  «الؿسؾؿ إذا كان خيالط الـاس... خقر مـ الؿسؾؿ... »بف. لؽـ قال

   (939.)الصحقحةالباب. قال َطِؼَبُف: قال ابـ أبل طدي: كان شعبة يرى أكف ابـ طؿر. واكظر: 



ِّ اٜ٭ِخ٬ِم ََٜهاِض  623  َباُب ايٓتِطٔغٝٔب ٔؾٞ 

 
ـِ َمْسُعقدٍ  (7212) ـِ اْب   َوَط

ِ
ـَْت »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل َخْؾِؼل  الؾُفؿَّ َحسَّ

ـْ ُخُؾِؼل ـُ ِحبَّاَن.«َفَحسِّ َحُف اْب . َرَواُه َأْحَؿُد، َوَصحَّ
(1)

 

 املستفاد من احلدي  األدب

فقف الحث طىل سمال اْلكسان مـ ربف أن يرزقف حسـ الخؾؼ: ففق مـ فضؾ 

يؽرر الدطاء يف ذلؽ كؿا تؼدم يف  اهلل يفب ذلؽ لؿـ يشاء، وقد كان الـبل 

 .حديث قطبة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، ويف إسـاده طقسجة بـ الرماح، تػرد 959(، وابـ حبان )1/413. أخرجف أمحد )صشٝض يػريٙ (1)

بالرواية طـف طاصؿ إحقل ووثؼف ابـ معقـ وابـ حبان، وقال الدارقطـل: شبف مجفقل ٓ يروي 

 طـف غقر طاصؿ ٓ يحتج بف، لؽـ يعتبر بف.

 (، وإسـاده صحقح. 155، 6/68أخرجف أمحد ) :ّلُ غاٍد مً حدٓث عائػة
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 هرِِّكِس َواهدَُّعأءَباُب ا

مصدر َذَكَر، وهق ما يجري طىل الؾسان، والؼؾب، والؿراد بف هـا  كس:اهرِّ

 اهلل. ذكر

 مصدر دطا، وهق الطؾب، وهق قسؿان: عاء:واهدُّ

 وهق أن يسلل ربف أن يرزقف شقئًا، أو أن يدفع طـف شقئًا. دعاء مطألة:

ل دطاًء: ٕكف يتضؿـ  وهق آكؼقاد هلل بالطاطة، ّاآلخس دعاء العبادة: وُسؿِّ

 سمال اهلل رضقاكف، والجـة، وآستعاذة مـ الـار.

 



َٚايٗسَعا٤ٔ  625  َباُب ايٚصٞنِط 

 
ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (7213)   َط

ِ
َأَكا َمَع  :يُؼقُل اللُ َتَعاَلك»: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

كَ  َطْبِدي ـُ ِحبَّاَن، «ْت بِل َشَػَتاهُ َما َذَكَركِل َوَتَحرَّ َحُف اْب ـُ َماَجْف، َوَصحَّ . أَْخَرَجُف اْب

َوَذَكَرُه الُبَخاِريُّ َتْعؾِقًؼا.
(1)

 

ـِ َجبٍَؾ  (7214)  ْب
ـْ ُمَعاذِ   َوَط

ِ
ـُ آَدَم »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل َما َطِؿَؾ ابْ

ـْ ذِْكرِ اللِ  َأْكَجك َطَؿًَل  ـْ َطَذاِب اللِ ِم «َلُف ِم
(2)

ـُ أَبِل َشقْبَةَ  بََراكِلُّ  ،. َأْخَرَجُف اْب َوالطَّ

. ـٍ بِنِْسـَادٍ َحَس
(3)

 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (7215)   َوَط
ِ
 َما َجَؾَس َقْقٌم َُمْؾًِسا» :ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

ْتُفؿُ َيْذكُ  َّٓ َحػَّ ُروَن اللَ، إ
(4)

ْحَؿُة، َوَذَكَرُهؿُ  الَؿََلئَِؽُة َوَغِشَقْتُفؿُ   ـَْدهُ  الرَّ ـْ ِط . «اللُ فِقَؿ

َأْخَرَجُف ُمْسؾٌِؿ.
(5)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وطؾؼف البخاري يف كتاب التقحقد )باب 815(، وابـ حبان )3792. أخرجف ابـ ماجف )ضعٝـ (1)

 ســ ابـ ماجف( بصقغة الجزم، ويف إسـاده كريؿة بـت الحسحاس وهل مجفقلة، وقد وقع يف 43

  ، واهلل أطؾؿ.الػتحظ يف بدلفا )أم الدرداء( ورجح الحػاظ الرواية إوىل كؿا أشار إىل ذلؽ الحاف

 سؼط متـ هذا الحديث مـ الـسخة )أ( وأثبت فقف الؿتـ الذي بعده. (2)

 الؽبقرط/الرشد، والطبراين يف ( 12/327( )11/89). أخرجف ابـ أبل شقبة ضعٝـ (3)

مـ صريؼ أبل خالد إمحر، طـ يحقك بـ سعقد، طـ أبل الزبقر، طـ صاوس، (، 21/166-167)

بـ جبؾ بف. وهذا إسـاد ضعقػ: ٓ كؼطاطف، فنن صاوًسا مل يسؿع مـ معاذ، وأبقخالد طـ معاذ 

إمحر لف أوهام، وقد روى الحديث طىل وجف آخر، رواه طـ يحقك بـ سعقد طـ أبل الزبقر طـ 

(، وأبقالزبقر مدلس ومل يصرح 2317) إوسط(، و 219) الصغقرجابر: أخرجف الطبراين يف 

حديث ضعقػ واهلل أطؾؿ. ويف الحديثقـ زيادة: )قالقا: يا رسقل اهلل، وٓ الجفاد يف بالتحديث، فال

، ولقس ثَلث مرات «تضرب بسقػؽ حتك يـؼطع أنوٓ الجفاد ْم سبقؾ الل إٓ »سبقؾ اهلل؟ قال: 

 .يف حديث جابر )ثَلث مرات(

 .صحقح مسؾؿيف )أ( و)ب(: )حػت هبؿ(، والؿثبت مـ الؿطبقع و (4)

ٓ يؼعد ققم يذكرون الل طز »بؾػظ:  (. طـ أبل سعقد وأبل هريرة 2711خرجف مسؾؿ برقؿ )أ (5)

  = .«وجؾ إٓ حػتفؿ... 
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  َوَطـُْف  (7216)

ِ
َيْذُكُروا الَل َلْؿ  َما َقَعَد َقْقٌم َمْؼَعًدا»: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

قا َطَؾك الـَّبِلِّ  َّٓ َكاَن َطَؾْقِفْؿ َحْسَرًة َيْقَم الِؼَقاَمةِ  ملسو هيلع هللا ىلصَوَلْؿ ُيَصؾُّ ، «إ . َأْخَرَجُف التِّْرمِِذيُّ

. ـٌ َوَقاَل: َحَس
(1)

 

 دي احاملستفاد من األ األدب

 يف إحاديث الؿذكقرة الحث طىل ذكر اهلل، وبقان أنَّ لف فضًَل طظقًؿا.

قال:  (، وغقره أنَّ الـبل 3377ديث أبل الدرداء طـد الترمذي )ومثؾفا ح

أٓ أكبئؽؿ بلفضؾ أطَملؽؿ، وأرفعفا ْم درجاتؽؿ، وأزكاها طـد مؾقؽؽؿ، وخقر »

لؽؿ مـ إكػاق الذهب، والَقِرق، وخقر لؽؿ مـ أن تؾؼقا طدوكؿ فتضربقا أطـاقفؿ، 

 .«كر اللذ»قالقا: بىل يا رسقل اهلل. قال:  «ويضربقا أطـاقؽؿ؟

، (، طـ طبداهلل بـ بسر أنَّ رجًَل جاء إىل الـبل 3375) الترمذيويف 

، َفُؿْركِل بشلء أتشبث بف.  فؼال: يا رسقل اهلل، إنَّ شرائع اْلسَلم قد كثرت طظَّ

 ، وإسـاده حسـ.«ٓ يزال لساكؽ رصًبا مـ ذكر الل»فؼال: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وما اجتؿع ققم ْم بقت مـ بققت الل يتؾقن كتاب »بؾػظ:  ( طـ أبل هريرة 2699وأخرجف ) =

 الحديث.  «الل ويتدارسقكف بقـفؿ إٓ كزلت طؾقفؿ السؽقـة... 

(، وفقف 592( )591(، وابـ حبان )2/463يث بالؾػظ الؿذكقر أخرجف أمحد ). الحدصشٝض (1)

 وإسـاده صحقح طىل شرط الشقخقـ.  «وإن دخؾقا الجـة لؾثقاب»زيادة يف آخره: 

( مـ صريؼ صالح مقىل التقأمة طـ أبل هريرة مرفقًطا 3381وأما الترمذي فلخرجف برقؿ )

فقف ومل يصؾقا طؾك كبقفؿ إٓ كان طؾقفؿ ترة، فنن شاء  ُمؾًسا مل يذكروا الل ما جؾس ققمٌ »بؾػظ: 

 . وإسـاده ضعقػ: لضعػ صالح مقىل التقأمة فنكف كان قد اختؾط. «طذهبؿ وإن شاء غػر هلؿ

 . «فنن شاء طذهبؿ وإن شاء غػر هلؿ»والحديث صحقح بطريؼف إوىل دون ققلف: 



َٚايٗسَعا٤ٔ  627  َباُب ايٚصٞنِط 

 
ـْ َأبِل َأيُّقَب إَْكَصاِريِّ  (7211)   :َقاَل  َوَط

ِ
َٓ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسقُل اهلل ـْ َقاَل:  َم

َّٓ اللُ  َٓ َشرِيَؽ َلُف،  إَلَف إ َلُف الُؿْؾُؽ، َوَلُف الَحْؿُد، َوُهَق َطَؾك ُكؾِّ َشْلٍء ]َوْحَدُه 

[َقِديرٌ 
(1)

ـْ َأْطَتَؼ َأْربََعةَ   اٍت َكاَن َكَؿ ـْ َوَلِد إْسََمِطقَؾ  َطْشَر َمرَّ .. ُمتََّػٌؼ َطَؾقْفِ «َأْكُػٍس ِم
(2)

 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (7217)   َوَط
ِ
ـْ َقاَل: ُسْبَحاَن اللِ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل َم

ـُْف َخَطاَياُه  َوبَِحْؿِدهِ  ةٍ ُحطَّْت َط . ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.«َوإِْن َكاَكْت ِمْثَؾ َزبَِد الَبْحرِ ِماَئَة َمرَّ
(3)

 

ـْ ُجَقْيِرَيَة بِـِْت الَحاِرِث  (7215)   َوَط
ِ
َلَؼْد »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَلْت: َقاَل لِل َرُسقُل اهلل

: ُسْبَحاَن اللِ َوبَِحْؿِدِه، َلْق ُوِزَكْت بََِم قُ  ُقْؾت بَْعَدك َأْربََع َكؾََِمٍت  َـّ ُذ الَقْقِم َلَقَزَكْتُف ـْ ْؾت ُم

. َأْخَرَجُف ُمْسؾٌِؿ.«َطَدَد َخْؾِؼِف، َوِرَضا َكْػِسِف، َوِزَكَة َطْرِشِف َوِمَداَد َكؾََِمتِفِ 
(4)

 

ـْ َأبِل َسِعقٍد  (7211)   َوَط
ِ
الَِحاُت » :ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ، الَباقَِقاُت الصَّ

َّٓ بِاللِ  َة إ َٓ ُققَّ َٓ َحْقَل َو َّٓ اللُ، َوُسْبَحاَن اللِ، َواللُ َأْكَبُر، َوالَحْؿُد للِ، َو . «َٓ إَلَف إ

ـُ ِحبَّاَن َوالَحاكُِؿ. َحُف اْب َأْخَرَجُف الـََّسائِّل، َوَصحَّ
(5)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .الصحقحقـساقط مـ الؿخطقصتقـ، ومثبت مـ  (1)

 (، ومل يسؼ البخاري الؾػظ.2693(، ومسؾؿ )6414جف البخاري )أخر (2)

 (. 2691(، ومسؾؿ )6415أخرجف البخاري ) (3)

 (. 2726أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (4)

(، والحاكؿ 841(، وابـ حبان )3/362) تحػة إشراف. أخرجف الـسائل كؿا يف سػٔ يػريٙ (5)

سعقد الخدري بف. وهذا إسـاد ضعقػ: (، مـ صريؼ دراج، طـ أبل الفقثؿ، طـ أبل 1/512)

 لضعػ دراج ابـ سؿعان ٓ سقؿا يف روايتف طـ أبل الفقثؿ. 

(، 1/541(، والحاكؿ )6/212) الؽبرىولؽـ لف شاهد طـ أبل هريرة: أخرجف الـسائل يف 

  =وهق  «ٓ حقل وٓ ققة إٓ بالل»( بدون ذكر 417) الصغقر(، و 4139) إوسطوالطبراين يف 



 628  ؾتض ايع٬ّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
ـِ ُجـُْدٍب  (7211) ـْ َسُؿَرَة ْب   َوَط

ِ
َأَحبُّ الَؽََلِم »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

َـّ بََدْأت: إَلك اللِ َأْربٌَع  ِف ك بَِليِّ َٓ َيُضرُّ َّٓ اللُ، َوالُل ُسْبَحاَن اللِ، َوالَحْؿُد لل،  َٓ إَلَف إ ، َو

. َأْخَرَجُف ُمْسؾٌِؿ.«َأْكَبُر 
(1)

 

ـْ َأبِل ُمقَسك إَْشَعِريِّ  (7212)   َوَط
ِ
َيا »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل لِل َرُسقُل اهلل

ـَ َقْقسٍ   بْ
َّٓ بِاللِ َطْبَداللِ َة إ َٓ ُققَّ َٓ َحْقَل َو ـُقِز الَجـَِّة؟  ـْ ُك ـٍْز ِم َٓ َأُدلُّؽ َطَؾك َك . «، َأ

ُمتََّػٌؼ َطَؾقْفِ 
(2)

َّٓ إَلْقفِ َو »، َزاَد الـََّسائِّل:  ـَ اللِ إ .«َٓ َمْؾَجَل ِم
(3)

 

 حادي املستفاد من األ األدب

يف إحاديث الؿتؼدمة بقاٌن لػضؾ الذكر بؿا ورد يف هذه إحاديث كؼقلف: 

َّٓ اللُ، َواللُ َأْكَبُر ُسْبَحاَن اللِ، َوالَحْؿُد لل» َٓ إَلَف إ  .«، َو

َٓ َشرِيَؽ َلُف، َلُف الُؿْؾُؽ، َوَلُف الَحْؿُد، َوُهَق َطَؾك َٓ »وققلف:  َّٓ اللُ َوْحَدُه   إَلَف إ

 .«ُكؾِّ َشْلٍء َقِديٌر 

َوِمَداَد  ،َوِزَكَة َطْرِشفِ  ،َوِرَضا َكْػِسفِ  ،َوبَِحْؿِدِه، َطَدَد َخْؾِؼفِ  ُسْبَحاَن الل»وققلف: 

 .«َكؾََِمتِفِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صريؼ محؿد بـ طجَلن، طـ سعقد الؿؼبري، طـ أبل هريرة. وهذه الرواية فقفا ضعػ، مـ  =

 ضعػفا الـسائل والؼطان، والحديث حسـ بطريؼقف، واهلل أطؾؿ. 

 (. 2137أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)

 (. 2714(، ومسؾؿ )6384أخرجف البخاري ) (2)

ـاد صحقح مـ حديث أبل هريرة، (، بنس11191) الؽبرى. أخرجف الـسائل يف ظٜاز٠ صشٝش١ (3)

 وضاهر صـقع الحافظ يقهؿ أهنا مـ حديث أبل مقسك فتـبف. 



َٚايٗسَعا٤ٔ  629  َباُب ايٚصٞنِط 

ةٍ َو  ُسْبَحاَن الل»وكؼقلف:    .«بَِحْؿِدِه ِماَئَة َمرَّ

َّٓ بِالل»وكؼقلف:  َة إِ َٓ ُققَّ  .«َٓ َحْقَل َو

فقـبغل لؾؿممـ أن يحؿد اهلل طىل تقسقر اهلل لـا باب الحسـات، والؿغػرة هبذه 

الؽؾؿات الخػقػة طىل الؾسان التل تسبب رضقان اهلل، وكقؾ مغػرتف، ورمحتف، 

 ذه إذكار ما استطاع.وطىل الؿممـ أن ُيؽثَِر مـ الذكر هب

 كسلل اهلل طزوجؾ أن يعقــاطىل ذكره، وشؽره، وحسـ طبادتف.
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ـِ َبِشقٍر  (7213) ـِ الـُّْعَؿاِن ْب ـِ الـَّبِلِّ  َوَط َطاَء ُهَق الِعَباَدةُ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَط . «إنَّ الدُّ

َحُف  ،َرَواُه إَْرَبَعةُ  .التِّْرمِِذيُّ َوَصحَّ
(1)

 

ـْ َحِديِث َأَكٍس بَِؾْػظِ  (7214)
َطاُء ُمخُّ الِعَباَدةِ »: َوَلُف مِ .«الدُّ

(2)
 

ـْ َحِديِث أَبِل ُهَرْيَرَة  (7215)
ـَ  َلْقَس َشْلٌء َأْكَرمَ »َرَفَعُف:  َوَلُف مِ َطَؾك اللِ ِم

َطاءِ  ـُ ِحبَّاَن َوالَحاكُِؿ.«الدُّ َحُف اْب . َوَصحَّ
(3)

 

 حادي املستفاد من األ األدب

يف إحاديث الؿتؼدمة فضؾ الدطاء، وبقان أنَّ الدطاء هق العبادة: وذلؽ ٕنَّ 

 الدطاء يشؿؾ الؿسللة، ودطاء العبادة.

اب: وطؾقف فَل يجقز ْلكسان أن ُيدطق أحًدا غقر وقد تؼدم بقان ذلؽ يف أول الب

 ﮲ ۓ  ۓ ے ے ھ﴿اهلل: فننَّ دطاء غقر اهلل ُيعتبر شرًكا، قال اهلل طزوجؾ: 

  ﯁ ﯀ ﮿ ﮽﮾   ﮼  ﮻ ﮹﮺  ﮸     ﮷ ﮶ ﮴﮵  ﮳

 .[38]الزمر: ﴾        

 ىئ ېئ   ېئ ېئ ۈئ  ۈئ   ۆئ  ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ﴿وقال تعاىل: 

 يات يف هذا الؿعـك كثقرة.وأ ،[5]إحؼاف: ﴾ی ىئ ىئ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وابـ 3247(، والترمذي )6/451) الؽبرى(، والـسائل يف 1479. أخرجف أبقداود )صشٝض (1)

[ أية، وإسـاده 61غافر:] ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ﴿(، وفقف زيادة: وقرأ: 3828ماجف )

 صحقح. 

 (، ويف إسـاده ابـ لفقعة وهق ضعقػ مختؾط. 3371الترمذي ). أخرجف ضعٝـ (2)

(، ويف إسـاده طؿران 1/491(، والحاكؿ )871(، وابـ حبان )3371. أخرجف الترمذي )ضعٝـ (3)

 الؼطان وفقف ضعػ. 



َٚايٗسَعا٤َٔباُب   631  ايٚصٞنِط 

 

ـْ َأَكٍس  (7216)   َوَط
ِ
ـَ إََذاِن َواإِلَقاَمِة »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل َطاُء بَْق الدُّ

ـُ ِحبَّ «َٓ ُيَردُّ  َحُف اْب اَن َوَغقُْرُه.. َأْخَرَجُف الـََّسائِّل َوَغقُْرُه، َوَصحَّ
(1)

 

 املستفاد من احلدي  األدب

يف هذا الحديث بقان أن مـ أوقات إجابة الدطاء، بقـ إذان واْلقامة، 

ي هذا الققت بالدطاء، وكذلؽ إوقات إُخرى التل وردت  َفقُْستََحبُّ َتَحرِّ

ساطة  إدلة بلهنا مـ أوقات اْلجابة، مثؾ الدطاء يف آخر الؾقؾ، ويف السجقد، ويف

 الجؿعة وغقرها.

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تؼدم تخريجف يف آخر )باب إذان(. . صشٝض (1)
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ـْ َسْؾَؿاَن  (7221)   َوَط

ِ
، إنَّ َربَُّؽْؿ َحقِلٌّ َكرِيؿٌ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

ُهََم ِصْػًرا ـْ َطْبِدِه إَذا َرَفَع َيَدْيِف إَلْقِف َأْن َيُردَّ َّٓ الـََّسائِّل، . َأْخَرَجُف إَْرَبَعُة «َيْسَتِحل ِم إ

َحُف الَحاكِؿُ  .َوَصحَّ
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وابـ 3556(، والترمذي )1488. أخرجف أبقداود )ايطادض ٚقؿ٘ ع٢ً غًُإ، ٚاملطؾٛع ضعٝـ (1)

(، وغقرهؿ كؾفؿ مـ صريؼ 5/438(، وأخرجف أيًضا أمحد )1/497(، والحاكؿ )3865ماجف )

جعػر بـ مقؿقن إكؿاصل طـ أبل طثؿان الـفدي طـ سؾؿان بف. وجعػر بـ مقؿقن ضعقػ. 

والبغقي (، 8/317)وتابعف طىل روايتف مرفقًطا يحقك بـ مقؿقن العطار أبقالؿعىل طـد الخطقب 

 ويحقك بـ مقؿقن ثؼة. (، 1385)

وخالػفؿ يزيد بـ أبل صالح الدباغ، فرواه طـ أبل طثؿان طـ سؾؿان مقققًفا، أخرجف وكقع يف 

الزهد (514( وكذلؽ رواه مقققًفا سؾقؿان التقؿل أخرجف أمحد )وكذلؽ يف 5/438 ،)الزهد 

وقد رواه طـ سؾقؿان التقؿل مقققًفا (، 13/339(، )11/341)(، وكذا ابـ أبل شقبة 151ص )

يزيد بـ هارون ويحقك بـ سعقد الؼطان ومعاذ بـ معاذ وشذ محؿد بـ الزبرقان فرواه طـ سؾقؿان 

(، ]ويتـبف طىل أكف لقس يف 881(، وابـ حبان )6131التقؿل بنسـاده مرفقًطا، أخرجف الطبراين )

 [. «حقل كريؿ»رواية التقؿل 

 إسؿاء والصػاتبت ومحقد وسعقد الجريري. أخرجف البقفؼل يف ورواه مقققًفا أيًضا ثا

( بنسـاد صحقح طـ محاد بـ سؾؿة، طـ ثابت ومحقد، وسعقد الجريري، طـ أبل طثؿان 156)

 الـفدي، طـ سؾؿان أكف قال: أجد يف التقراة إن اهلل حقل كريؿ... فذكره بـحقه. 

سة مـ الثؼات، وأما رواية الرفع ففل مـ فتبقـ أن رواية الققػ أرجح، فؼد اجتؿع طؾقفا مخ

رواية ضعقػ وثؼة وأخرى شاذة غقر محػقضة، وباهلل التقفقؼ، وقد أشار الترمذي إىل الرواية 

 الؿقققفة طؼب الحديث، وكلكف يرجحفا، واهلل أطؾؿ. 

ويف إسـاده أبان بـ أبل (، 19648(، )3251)وجاء هذا الحديث طـ أكس طـد طبدالرزاق 

(، ويف إسـاده بشر بـ القلقد 498-1/497متروك، ولف صريؼ أخرى طـد الحاكؿ ) طقاش وهق

 . لسان الؿقزانوهق ضعقػ، كان قد كبر فخرف، وفقف أيًضا طامر بـ يساف فقف ضعػ. اكظر: 

ويف إسـاده يقسػ (، 7/2613)وابـ طدي (، 1867)وجاء الحديث طـ جابر طـد أبل يعىل 

  = ـسائل: لقس بثؼة، وقال الدوٓبل: متروك، وضعػف آخرون. ابـ محؿد بـ الؿـؽدر قال ال



َٚايٗسَعا٤ٔ  633  َباُب ايٚصٞنِط 

 
ـْ ُطَؿَر  (7227)   َوَط

ِ
َطاِء َلْؿ  إَذا َمدَّ َيَدْيفِ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َكاَن َرُسقُل اهلل فِل الدُّ

ُهَؿا َحتَّك َيْؿَسَح بِِفَؿا َوْجَفُف. َأْخَرَجُف التِّْرمِ  .َيُردَّ ِذيُّ
(1)

 

 َلُف َشَقاِهُد، مِـَْفا:وَ 

ـِ َطبَّاٍس ِطـَْد َأبِل َداُود، َوَغقِْرِه، َوَمْجُؿقُطَفا َيْؼِضل بَِلكَُّف  (7225) َحِديُث اْب

. ـٌ َحِديٌث َحَس
(2)

 

 دي احاملستفادة من األ اآلداب

ُيستػاد مـ هذه إحاديث استحباب رفع القديـ طـد الدطاء، وقد تقاتر فعؾ 

ى هلل ذلؽ طـ رسقل ا ، فقستحب رفع القديـ: إٓ أن يؽقن مقضًعا تحرَّ

 طدم الرفع فقف. رسقل اهلل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويف إسـاده الجارود بـ يزيد  (12/423 ،)الؽبقروجاء مـ حديث ابـ طؿر رواه الطبراين يف  =

. فالحديث ٓ يصؾح الؿقزانكذبف أبقحاتؿ، وقال الـسائل والدارقطـل: متروك. اكظر: 

 لَلحتجاج مـ مجقع صرقف، واهلل أطؾؿ. 

(، ويف إسـاده طقسك بـ محاد الجفـل ضعػف غقر واحد ولف 3386. أخرجف الترمذي )ضعٝـ َٓهط (1)

 التفذيبمـؽرات بؾ قال الحاكؿ روى طـ ابـ جريج وجعػر الصادق شبف مقضقطات. اكظر: 

 . الؿقزانو

قب (، مـ صريؼ طبدالؿؾؽ بـ محؿد بـ أيؿـ طـ طبداهلل بـ يعؼ1485. أخرجف أبقداود )ضعٝـ (2)

ٓ »قال:  بـ إسحاق طؿـ حدثف طـ محؿد بـ كعب الؼرضل طـ ابـ طباس أن رسقل اهلل ا

تستروا الجدر، مـ كظر ْم كتاب أخقف بغقر إذكف فنكَم يـظر ْم الـار، وسؾقا الل ببطقن أكػؽؿ وٓ 

. قال أبقداود: روي هذا الحديث مـ غقر «تسللقه بظفقرها، فنذا فرغتؿ فامسحقا هبا وجقهؽؿ

 هجف طـ محؿد بـ كعب، كؾفا واهقة وهذه الطريؼ أمثؾفا وهق ضعقػ أيًضا. او

 ُ: يف اْلسـاد طبدالؿؾؽ بـ محؿد وطبداهلل بـ يعؼقب، وكَلمها مجفقل الحال، وفقف رجؾ قهت

، فالحديث ضعقػ.   مبفؿ مل يسؿَّ
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وأما مسح القجف بالقديـ َطِؼَب الدطاء فالحديث ضعقٌػ ٓ يصؾح لؾعؿؾ بف،  

: َلـُِؼؾ فالؿسح طىل القجف طؼب الدطاء مـ البدع، ولق كان مـ هدي الـبل 

 .إلقـا يف حديث صحقح

 نَّ رفع القديـ يف الدطاء مـ أسباب اْلجابة.ودلَّ حديث سؾؿان أ

ومـ أسباب اْلجابة، وآداب الدطاء أْن يثـل طىل اهلل بقـ يدي الدطاء، وأن 

 .يدطق طىل وضقء، وأن يؽقن مستؼبًَل الؼبؾة، وكؾ ذلؽ فعؾف رسقل اهلل 

 



َٚايٗسَعا٤ٔ  635  َباُب ايٚصٞنِط 

 
ـِ َمْسُعقدٍ  (7221) ـِ اْب   َوَط

ِ
 اِس بِلإنَّ َأْوَلك الـَّ » :ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

ـُ ِحبَّاَن.«َيْقَم الِؼَقاَمِة َأْكَثُرُهْؿ َطَؾلَّ َصََلةً  َحُف اْب ، َوَصحَّ . َأْخَرَجُف التِّْرمِِذيُّ
(1)

 

 املستفاد من احلدي  األدب

، وقد دلَّ طىل ذلؽ حديث أبل فقف استحباب كثرة الصَلة طىل الـبل 

(، أنَّ الـبل 384( )418طـد مسؾؿ )  اهلل بـ طؿرو بـ العاص هريرة، وطبد

  :مـ صؾك طؾلَّ صَلًة صؾَّك الل طؾقفا هبا طشًرا»قال». 

قال:  (، طـ أكٍس أنَّ الـبل 643) إدب الؿػردوَرَوى البخاري يف 

، وهق «واحدة صؾَّك الل طؾقف هبا طشًرا، وحطَّ طـف طشر خطقئاتمـ صؾَّك طؾلَّ »

 .لشقخـا  الصحقح الؿسـديف 

 .«البخقؾ مـ ُذكِرت طـده؛ فؾؿ ُيَصؾِّ طؾلَّ »ويف الحديث: 

 (55 ،56 ،)طؿؾ الققم والؾقؾة(، والـسائل يف 3546أخرجف الترمذي )

 ، وهق حديث حسـ.(، مـ حديث الحسقـ بـ طظ 1/211وأمحد )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زمعل وهق (، ويف إسـاده مقسك بـ يعؼقب ال911(، وابـ حبان )484. أخرجف الترمذي )ضعٝـ (1)

 التاريخ الؽبقرضعقػ، وشقخف طبداهلل بـ كقسان مجفقل، وقد اختؾػ يف إسـاده طؾقف كؿا يف 

 (. 5/177)لؾبخاري 
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ـِ َأْوٍس  (7221) ادِ ْب ـْ َشدَّ  َقاَل: َقاَل َرُسقُل ا َوَط

ِ
ْستِْغَػاِر َأْن » :ملسو هيلع هللا ىلصهلل

ِ
َسقُِّد آ

َّٓ َأْكَت َخَؾْؼتـِل، َوَأَكا َطْبُدك، َوَأَكا َطَؾك َطْفِدك َيُؼقَل الَعْبُد  َٓ إَلَف إ : الؾُفؿَّ َأْكَت َربِّل 

ـْ  ـَْعت، َأبُقُء َلؽ بِـِْعَؿتِؽ َطَؾلَّ َوَأبُقُء  َوَوْطِدك َما اْسَتَطْعت، َأُطقُذ بِؽ ِم َشرِّ َما َص

َّٓ َأْكَت  َلَؽ  ُكقَب إ َٓ َيْغِػُر الذُّ ُف  .«بَِذْكبِل َفاْغِػْر لِل، َفنِكَّ . َأْخَرَجُف البَُخاِريُّ
(1)

 

 املستفاد من احلدي  األدب

قَـّ الـبل ُيستػاد مـ الحديث الحث طىل آستغػار هبذا الدطاء العظقؿ، وقد ب

  :ـًا هبا، »أنَّ مـ مات بعده: دخؾ الجـة، فػل الحديث مـ قاهلا مـ الـفار ُمققِ

ـٌ  فَمت مـ يقمف قبؾ أن ُيؿسل؛ ففق مـ أهؾ الجـة، ومـ قاهلا مـ الؾقؾ و هق مقق

 .«هبا، فَمت قبؾ أن يصبح؛ ففق مـ أهؾ الجـة

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـًا »وطـده زيادة:  «العبد»(. ولقس طـده لػظ 6316أخرجف البخاري برقؿ ) (1) ومـ قاهلا مـ الـفار مقق

قاهلا مـ الؾقؾ وهق مققـ هبا فَمت قبؾ أن  هبا فَمت مـ يقمف قبؾ أن يؿسل ففق مـ أهؾ الجـة، ومـ

 . «يصبح ففق مـ أهؾ الجـة



َٚايٗسَعا٤ٔ  637  َباُب ايٚصٞنِط 

 
ـِ ُطَؿَر  (7222) ـِ اْب ـْ َرُسقُل  :َقاَل  َوَط  َلْؿ َيُؽ

ِ
ِء الَؽؾَِؿاِت  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َٓ َيْدُع َهُم

ـَ ُيْصبُِح  ـَ ُيْؿِسل، َوِحق ل َأْسَلُلؽ الَعافَِقةَ »: ِحق فِل دِيـِل، َوُدْكَقاَي، َوَأْهؾِل  الؾُفؿَّ إكِّ

ـِ َرْوَطاتِل، َو  ـْ َخْؾِػل، َوَمالِل، الؾُفؿَّ اْسُتْر َطْقَراتِل، َوآِم ، َوِم ـِ َيَديَّ ـْ بَْق اْحَػْظـِل ِم

ـْ َتْحتِل ـْ َفْققِل، َوَأُطقُذ بَِعَظَؿتِؽ َأْن ُأْغَتاَل ِم ـْ ِشََملِل، َوِم ـْ َيِؿقـِل، َوَط . «َوَط

َحُف الَحاكُِؿ. ،َأْخَرَجُف الـََّسائِّل  ـُ َماَجْف، َوَصحَّ َواْب
(1)

 

 املستفاد من احلدي  األدب

حديث أنَّ هذا الذكر العظقؿ يستحب أن يحافظ طؾقف يف الصباح، ُيستػاد مـ ال

يصـع: فننَّ فقف سمال اهلل العافقة يف مجقع أمقر العبد،  والؿساء كؿا كان الـبل 

 ومـ طافاه اهلل فؼد أكرمف.

 وفقف سمال اهلل طزوجؾ الحػظ يف بدكف ودكقاه.

 إرض، أو ُيؼتَؾ ، أي: أن ُيخَسػ بف يف«غتال مـ حتتلأن أُ »ومعـك ققلف: 

ـْ َتحتف خػقة.
 بلمٍر مِ

وفقف سمال اهلل طزوجؾ بلن يستر طقراتف، وهل مجع طقرة، وهل ما قبح مـف، 

ـَ روطاتف، أي: مخاوفف يف الدكقا وأخرة.  وأن ُيمَ َمِّ

فعىل الؿسؾؿ أن يحافظ طىل هذا الذكر العظقؿ: لِـَؿا مجع مـ معاين طظقؿة، 

 وجؾقؾة، وباهلل التقفقؼ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، والحاكؿ 3871(، وابـ ماجف )566) طؿؾ الققم والؾقؾة. أخرجف الـسائل يف صشٝض (1)

سؾقؿان بـ جبقر بـ  طبادة بـ مسؾؿ الػزاري، طـ جبقر بـ أبل( مـ صرق طـ 1/517-518)

 صحقح، رجالف ثؼات.  وإسـاده مطعؿ، قال: سؿعت ابـ طؿر،
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ـِ ُطَؿَر  (7223) ـِ اْب   َوَط
ِ
ل َأُطقُذ »َيُؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َكاَن َرُسقُل اهلل الؾُفؿَّ إكِّ

ـْ َزَواِل كِْعَؿتِؽ ِل َطافَِقتِؽ، َوُفَجاَءةِ كِْؼَؿتِؽ، َوَجِؿقِع َسَخطِؽبِؽ ِم . «، َوَتَحقُّ

ُمْسؾٌِؿ. َأْخَرَجفُ 
(1)

 

 املستفاد من احلدي  األدب

مـ زوال الـعؿة، ويشؿؾ  يف هذا الحديث العظقؿ استعاذة الـبل 

العامة، وهل كعؿة الؿال، والصحة، والـعؿة الخاصة وهل كعؿة الديـ،  الـعؿة

 وآستؼامة.

وفقف آستعاذة مـ تحقل العافقة، ويشؿؾ أيًضا العافقة مـ الؿصائب، 

 لعافقة مـ الػتـ.وإسؼام، وا

وفقف آستعاذة مـ فجاءة الـؼؿة، وٓ يؽقن ذلؽ إٓ بذكقب يماخذ اهلل 

 العبد. هبا

فـسلل اهلل طزوجؾ أن يقفؼـا لطاطتف، وأن يسددكا لؿا فقف صَلحـا يف الدكقا 

 وأخرة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2739أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)



َٚايٗسَعا٤ٔ  639  َباُب ايٚصٞنِط 

 
ـْ َطبْدِ  (7224)   َوَط

ِ
ـِ َطْؿٍرو َقاَل: َكاَن َرُسقُل اهلل  ْب

ِ
ل الؾُفؿَّ »َيُؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل إكِّ

ـِ  َؽ بِ  َأُطقذُ  ْي ـْ َغَؾَبِة الدَّ ، َوَشََمَتِة إَْطَداءِ ِم َحُف «، َوَغَؾَبِة الَعُدوِّ . َرَواُه الـََّسائِّل، َوَصحَّ

الَحاكُِؿ.
(1)

 

 املستفاد من احلدي  األدب

بغل لؾؿسؾؿ أن يتعقذ مـ غؾبة الديـ، وأن يحذر ُيستػاد مـ الحديث أكف يـ

َث فؽذب،  مـ كثرة الديقن ما استطاع إىل ذلؽ سبقًَل: فننَّ اْلكسان إذا غرم َحدَّ

 .ووطد فلخؾػ، كؿا قال الـبل 

وُيستػاد مـف أيًضا آستعاذة مـ غؾبة العدو، ومـ شؿاتة إطداء: فننَّ ذلؽ 

 ل اهلل حسـ العافقة.طؼقبة مـ اهلل سبحاكف وتعاىل، فـسل

ْيـ»ومعـك:   ، أي: كثرتف، بحقث يغؾبف طـ الؼضاء.«غؾبة الدَّ

، أي: قفر العدو، بلن يظؾؿـل يف ماٍل، أو ِطْرٍض، أو «غؾبة العدو»ومعـك: 

ا كافًرا، أو مسؾًؿا.  بدٍن، سقاء كان طدوًّ

 ، أي: فرح العدو بالُضرِّ الذي يؼع باْلكسان.«شَمتة إطداء»ومعـك: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، ويف إسـاده حقل بـ طبداهلل 1/531(، والحاكؿ )8/265. أخرجف الـسائل )صشٝض بؿٛاٖسٙ (1)

 الؿعافري وفقف ضعػ، ولؽـ الحديث صحقح بشقاهده، مـفا: 

بؽ مـ اهلؿ  الؾفؿ إين أطقذ»يؼقل:  (. قال: كان الـبل 6369حديث أكس يف البخاري برقؿ )

 . «والحزن، والعجز والؽسؾ، والجبـ والبخؾ، وضؾع الديـ وغؾبة الرجال

(. قال: كان رسقل اهلل 2717(، ومسؾؿ )6347ومـفا حديث أبل هريرة أخرجف البخاري )

  يتعقذ مـ جفد البَلء ودرك الشؼاء وسقء الؼضاء وشؿاتة إطداء. قال سػقان: الحديث

 دري أيتفـ هل. ثَلث زدت أكا واحدة ٓ أ
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ـْ ُبَرْيَدَة وَ  (7225) َرُجًَل َيُؼقُل: الؾُفؿَّ إكِّل َأْسَلُلؽ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِؿَع الـَّبِلُّ  :َقاَل  َط

َؿُد، الَِّذي َلْؿ َيؾِْد َوَلْؿ ُيقَلْد َوَلْؿ  َّٓ َأْكَت، إََحُد الصَّ َٓ إَلَف إ بَِلكِّل َأْشَفُد َأكَّؽ َأْكَت اهلُل 

ـْ َلُف ُكُػًقا َأَحِد، َفَؼاَل:  الَِّذي إَذا ُسئَِؾ بِِف َأْطَطك َوإَِذا ُدِطَل بِِف  َسَلَل اللَ بِاْسِؿفِ  َلَؼْد »َيُؽ

ـُ ِحبَّاَن.«َأَجاَب  َحُف اْب . َأْخَرَجُف إَْرَبَعُة، َوَصحَّ
(1)

 

 املستفاد من احلدي  األدب

سبحاكف وتعاىل بقـ يدي الدطاء،  مـ أسباب إجابة الدطاء تؼديؿ الثـاء طىل اهلل

ومـ ذلؽ ما جاء يف هذا الحديث مـ تؼديؿ الدطاء هبذا الثـاء العظقؿ الذي تضؿـ 

 آسؿ إطظؿ، وهق )اهلل( يف سقاق التقحقد. 

وأما إذا قؾـا )اهلل( بدون سقاق التقحقد، فقؼتضل أن مجقع إدطقة التل فقفا 

 )الؾفؿ( يؽقن فقفا آسؿ إطظؿ.

ل طىل ذلؽ أنَّ هذا آسؿ )اهلل( يف سقاق التقحقد، هق الذي وجد يف ويد

الحديثقـ الؾذيـ تضؿـا آسؿ إطظؿ، أحدمها: حديث بريدة الذي بقـ أيديـا، 

سؿع رجًَل يؼقل:  (، أن الـبل 2/1268والثاين: حديث أكس طـد ابـ ماجف )

ٓ شريؽ لؽ، الؿـان، الؾفؿ إين أسللؽ بلنَّ لؽ الحؿد، ٓ إلف إٓ أكت وحدك 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، والترمذي 4/394-395) الؽبرى(، والـسائل يف 1493. أخرجف أبقداود )صشٝض (1)

 طـمالؽ بـ مغقل، (، مـ صرق طـ 892( )891(، وابـ حبان )3857(، وابـ ماجف )3475)

اسؿف ب»بف، وإسـاده صحقح، رجالف ثؼات، وطـد بعضفؿ زيادة  طبد اهلل بـ بريدة، طـ أبقف

 . «إطظؿ



َٚايٗسَعا٤ٔ  641  َباُب ايٚصٞنِط 

لؼد سلل الل باسؿف »بديع السؿقات وإرض، ذو الجَلل واْلكرام. فؼال:  

، وهق حديث حسـ، وقد «إطظؿ الذي إذا سئؾ بف أططك، وإذا ُدطل بف أجاب

  (111.)الصحقح الؿسـديف  حسـف اْلمام القادطل 

: تجد فقفا وكذلؽ إذا تلمؾت بعض إحاديث التل فقف أن الدطاء مستجاب

اسؿف سبحاكف )اهلل( يف سقاق التقحقد، مثؾ دطاء سقد آستغػار، ومثؾ دطقة ذي 

 الـقن طؾقف السَلم.

  َّآسؿ إطظؿ هق )الحل الؼققم(. وذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل أن 

ويرد ذلؽ حديث بريدة، فؾقس فقف هذان آسؿان، وأيًضا فنن هذيـ اسؿان، 

فتؼديؿ الدطاء بؿثؾ هذيـ الثـاءيـ العظقؿقـ ، «آسؿ إطظؿ»ويف الحديث 

ْلجابة الدطاء، ومـ ذلؽ تؼديؿ الدطاء بـ)يا ذا الجَلل واْلكرام(:  سبب

(، طـ ربقعة بـ طامر 332أخرجف أمحد ) «ألظقا بـقاذا الجَلل واإلكرام» لحديث:

 بنسـاد حسـ.
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ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (7226)   َوَط

ِ
الؾُفؿَّ »ْصبََح َيُؼقُل: إَذا أَ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َكاَن َرُسقُل اهلل

ـَا ُـُّشقرُ  بِؽ َأْصَبْح ـَا، َوبِؽ َكْحَقا، َوبِؽ َكُؿقُت، َوإَِلْقؽ ال َوإَِذا َأْمَسك َقاَل  «َوبَِؽ َأْمَسْق

َّٓ مِثَْؾ َذلَِؽ،  َعُة.. َأْخَرَجُف إَْربَ «َوإَِلْقؽ الَؿِصقُر »َأكَُّف َقاَل:  إَ
(1)

 

 املستفاد من احلدي  األدب

يستػاد مـ الحديث الؿحافظة طىل هذا الذكر يف الصباح والؿساء كؿا كان 

 يؼقلف. الـبل 

تػقيض إمقر كؾفا إىل اهلل سبحاكف وتعاىل، فؽؾ  -أطـل هذا الدطاء-وفقف 

ف شلء يحصؾ لإلكسان، أو يػعؾف اْلكسان: فؽؾف بحقل اهلل، وققتف، ومشقئتف سبحاك

 وتعاىل، وباهلل التقفقؼ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 3391(، والترمذي )564) طؿؾ الققم والؾقؾة(، والـسائل يف 5168. أخرجف أبقداود )سػٔ (1)

بف. وإسـاده  سفقؾ بـ أبل صالح، طـ أبقف، طـ أبل هريرة(، مـ صرق طـ 3868وابـ ماجف )

حسـ، واختؾػت ألػاضفؿ، والؾػظ الؿذكقر لؾـسائل يف رواية، ورواية أبل داود مع رواية الـسائل 

 . «وإلقؽ الـشقر»إخرى، قال يف الؿساء أيًضا 

إٓ أن  ،«وإذا أمسقتؿ فؼقلقا... إذا أصبحتؿ فؼقلقا... »ورواية الترمذي وابـ ماجف بؾػظ إمر: 

وأما ابـ ماجف فؼال يف  «وإلقؽ الـشقر»ويف الؿساء  ،«وإلقؽ الؿصقر»لػظ الترمذي يف الصباح 

مل يذكر شقًئا، ولعؾ اختَلف إلػاظ مـ سفقؾ بـ أبل ويف الصباح  «وإلقؽ الؿصقر»الؿساء: 

 صالح، فنكف مل يؽـ بالحافظ. 



َٚايٗسَعا٤ٔ  643  َباُب ايٚصٞنِط 

 
ـْ َأَكٍس  (7231)   َوَط

ِ
ْكَقا »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َكاَن َأْكثَُر ُدَطاِء َرُسقِل اهلل ـَا فِل الدُّ ـَا آتِ َربَّ

ـَةً  ـَا َطَذاَب الـَّارِ َحَس ـًَة َوقِ .. ُمتََّػٌؼ َطَؾقْفِ «، َوفِل أِخَرةِ َحَس
(1)

 

 املستفاد من احلدي  األدب

(: وأضفر إققال يف تػسقر الحسـة يف الدكقا أهنا 2688)  قال اليووي

 هاالعبادة والعافقة، ويف أخرة الجـة والؿغػرة. وققؾ: الحسـة تعؿ الدكقا وأخرة.

: ٕكف مـ جقامع الدطاء، وقد كان هذا الدطاء مـ أكثر ما يدطق بف الـبل 

 ر الدكقا وأخرة.فؼد مجع خق

 قالت: كان رسقل اهلل  (، طـ طائشة 1482) ســ أبل داودويف 

لشقخـا  الصحقح الؿسـديدطق بجقامع الدطاء، ويترك ما سقى ذلؽ. وهق يف 

 .القادطل 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2691(، ومسؾؿ )6389أخرجف البخاري ) (1)



 644  ؾتض ايع٬ّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 
ـْ َأبِل ُمقَسك إَْشَعِريِّ  (7237) الؾُفؿَّ اْغِػْر »َيْدُطق:  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َكاَن الـَّبِلُّ  َوَط

ِـّل، الؾُفؿَّ اْغِػْر لِل  قَئتِللِل َخطِ  َوَجْفؾِل، َوإِْسَرافِل فِل َأْمرِي َوَما َأْكَت َأْطَؾُؿ بِِف ِم

ْمُت  ـِْدي، الؾُفؿَّ اْغِػْر لِل َما َقدَّ ي َوَهْزلِل، َوَخَطئِل َوَطْؿِدي، َوُكؾُّ َذلَِؽ ِط َوَما  ِجدِّ

َر  ـُْت ، َوَما َأْسَرْرُت ُت َأخَّ ُم، َوَأْكَت ، َوَما َأْطَؾ ِـّل، َأْكَت الُؿَؼدِّ ، َوَما َأْكَت َأْطَؾُؿ بِِف ِم

ُر، َوَأْكَت َطَؾك ُكؾِّ َشْلٍء َقِديٌر  . ُمتََّػٌؼ َطَؾقِْف.«الُؿَمخِّ
(1)

 

 املستفاد من احلدي  األدب

رة مع أنَّ اهلل قد ، وخشقتف، فؼد كان يدطق لـػسف بالؿغػفقف تقاضع الـبل 

 غػر لف ما تؼدم مـ ذكبف وما تلخر، فـحـ أوىل بلْن كدطق هبذا الدطاء العظقؿ.

ـِْدي»: ّاختلفْا يف قْلُ   :«َوُكؾُّ َذلَِؽ ِط

 قالف تقاضًعا. فكيل:

 طدَّ طىل كػسف فقات الؽؿال ذكقًبا. وقيل:

 أراد ما كان سفًقا. وقيل:

 ما كان قبؾ الـبقة. وقيل:

قد يؼع يف خطنٍ صغقر، وتؽقن العصؿة مـ كبائر الذكقب،  ف إك وقيل:

ومـ صغارها الخسقسة، ولؽـ اهلل يعصؿف مـ اْلقرار طؾقفا: فإكبقاء معصقمقن 

، واهلل أطؾؿ.انصحْحهق  ًىرامـ الؽبائر، ومـ اْلقرار طىل الصغائر، 
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2719(، ومسؾؿ )6398أخرجف البخاري ) (1)

 .سبؾ السَلم (2719 )شرح مسؾؿاكظر:  (2)



َٚايٗسَعا٤ٔ  645  َباُب ايٚصٞنِط 

 
ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  (7235)   َوَط

ِ
الؾُفؿَّ َأْصؾِْح لِل »ُل: َيُؼق ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َكاَن َرُسقُل اهلل

الَِّذي ُهَق ِطْصَؿُة َأْمرِي، َوَأْصؾِْح لِل ُدْكَقاَي الَّتِل فِقَفا َمَعاِشل، َوَأْصؾِْح لِل  دِيـِل

الَؿْقَت  ْقرٍ، َواْجَعؾِ الَحَقاَة ِزَياَدًة لِل فِل ُكؾِّ َخ  آِخَرتِل الَّتِل إَلْقَفا َمَعادِي، َواْجَعؾِ 

ـْ ُكؾِّ َشرٍّ  . َأْخَرَجُف ُمْسؾٌِؿ.«َراَحًة لِل ِم
(1)

 

ـْ َأَكٍس  (7231)   َوَط
ِ
الؾُفؿَّ اْكَػْعـِل بََِم »َيُؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َكاَن َرُسقُل اهلل

ْؿتـِل ـَْػُعـِل،َطؾَّ ْؿـِل َما َي ـَْػُعـِل ، َوَطؾِّ .. َرَواُه الـََّسائِّل َوالَحاكِؿُ «َواْرُزْقـِل ِطْؾًَم َي
(2)

 

ـْ َحِديِث َأبِل ُهَرْيَرَة  (7231)
َوِزْدكِل »َكْحُقُه، َوَقاَل فِل آِخِرِه:  َولِؾتِّْرمِِذيِّ مِ

ـْ َحاِل َأْهِؾ الـَّارِ  ، الَحْؿُد للِ َطَؾك ُكؾِّ َحاٍل، َوَأُطقُذ بِاللِ ِطْؾًَم  ـٌ «ِم .. َوإِْسـَاُدُه َحَس
(3)

 

ـْ َطائَِشَة  (7232) َطاءَ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ  َوَط ل َأْسَلُلَؽ »: َطؾََّؿَفا َهَذا الدُّ  الؾُفؿَّ إكِّ

فِ  ـَ الَخْقرِ ُكؾِّ ُف َوَما َلْؿ َأْطَؾْؿ، َوَأُطقُذ بَِؽ  َما َطؾِْؿُت َطاِجؾِِف َوآِجؾِِف،  ِم ـْ ِف  ِم رِّ ُكؾِّ ـَ الشَّ ِم

ل َأْسَلُلَؽ  َطاِجؾِِف َوآِجؾِِف، َما َطؾِْؿُت  ُف َوَما َلْؿ َأْطَؾْؿ، الؾُفؿَّ إكِّ ـْ ـْ َخْقرِ َما َسَلَلَؽ  ِم  ِم

ُف  ، َوَأُطقُذ بَِؽ َوَكبِقَُّؽ  َطْبُدكَ  ـْ ـْ َشرِّ َما َطاَذ ِم ل َأْسَلُلَؽ َوَكبِقَُّؽ  َطْبُدكَ ِم الَجـََّة،  ، الؾُفؿَّ إكِّ

ـْ َقْقٍل َأْو َطَؿٍؾ، َوَأُطقُذ بَِؽ  َب إَلْقَفا ِم ـْ َقْقٍل َأْو  َوَما َقرَّ َب إَلْقَفا ِم ـَ الـَّاِر، َوَما َقرَّ ِم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2721أخرجف مسؾؿ برقؿ ) (1)

بـ وهب، (، مـ صريؼ طبد اهلل 1/511(، والحاكؿ )7868) الؽبرى . أخرجف الـسائل يفسػٔ (2)

قال: حدثـل أسامة بـ زيد، أن سؾقؿان بـ مقسك، حدثف طـ مؽحقل، أكف دخؾ طىل أكس بـ مالؽ 

طؾًَم تـػعـل وارزقـل »... فذكره ووقع طـدمها يف آخره: كان يدطق ملسو هيلع هللا ىلصفسؿعف يذكر أن رسقل اهلل 

 وفقن. وإسـاده حسـ، رجالف معر «بف

(، مـ صريؼ مقسك بـ طبقدة، طـ محؿد بـ ثابت، طـ أبل 3599. أخرجف الترمذي )ضعٝـ د٘سا (3)

 هريرة بف. ومقسك بـ طبقدة شديد الضعػ، وشقخف مجفقل، فالحديث ضعقػ. 



 646  ؾتض ايع٬ّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

َحُف . َأْخَرَج «َأْن َتْجَعَؾ ُكؾَّ َقَضاٍء َقَضْقتف لِل َخْقًرا َطَؿٍؾ، َوَأْسَلُلَؽ   ـُ َماَجْف، َوَصحَّ ُف اْب

ـُ ِحبَّانَ  َوالَحاكُِؿ. ،اْب
(1)

 

 دي احاأل هره املستفاد من األدب

هذه إحاديث التل تؼدمت كؾفا مـ جقامع الدطاء، فقـبغل لؾؿسؾؿ أن 

: ٕنَّ الدطاء سبب حصقل الخقر، يحػظفا، وأن يدطق اهلل هبا: اقتداًء بالـبل 

سؾؿ أن ُيؽثر مـ هذه إدطقة، وٓ يتعجؾ استجابة والفدى، والرشاد، وطىل الؿ

مل  ُيستجاب ٕحدكؿ ما»: الدطاء: فننَّ ذلؽ سبٌب لعدم اْلجابة، قال الـبل 

 .طـ أبل هريرة  (2735(، ومسؾؿ )6341أخرجف البخاري ) ،«يعجؾ

ما مـ مسؾؿ يدطق بدطقة لقس فقفا إثٌؿ وٓ قطقعة رحؿ إٓ »: وقال الـبل 

ؾ لف دطقتف، وإما أن ُيدفع طـف مـ السقء مثؾفا،  أططاه الل إحدى ثَلث: إما أن ُتَعجَّ

َخر لف ْم أخرة ، (، طـ أبل سعقد الخدري 3/18، أخرجف أمحد )«وإما أن ُتدَّ

 بنسـاد صحقح.

وطىل الؿسؾؿ إذا دطا ربَّف أن ُيحِسـ الظـ باهلل، ويرجق مـف اْلجابة، فػل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وكذلؽ أمحد 1/521(، والحاكؿ )869(، وابـ حبان )3846. أخرجف ابـ ماجف )صشٝض (1)

(، وأبق يعىل 639(، والبخاري يف إدب الؿػرد )1165ق )(، وإسحا25137، 25119)

جبر بـ حبقب، طـ ( مـ صرق طـ 6124، و6123(، والطحاوي يف شرح مشؽؾ أثار )4473)

بف وإسـاده صحقح، ويف إسـاد ابـ حبان بدل: )جبر بـ حبقب(،  أم كؾثقم بـت أبل بؽر، طـ طائشة

 )الجريري( طـ أم كؾثقم بف.

لؿػرد: )طـ الجريري، طـ جبر بـ حبقب، طـ أم كؾثقم بف(، ووقع طـد أبل يعىل: يف إدب اووقع 

 )طـ الجريري، وجبر بـ حبقب، طـ أم كؾثقم بف(.



َٚايٗسَعا٤ٔ  647  َباُب ايٚصٞنِط 

 الصحقحقـ  طـ أبل هريرة نَّ الـبل أ  :قال الل تعالك: أكا طـد ضـ »قال

 .«طبدي بل

وطىل الؿسؾؿ أن يدطَق بؼؾٍب حاضٍر، غقر ساهٍ وٓ ٍٓه، وأن يجتـب ما يؿـع 

ؾ اْلجابة، وقطقعة الرحؿ،  إجابة الدطاء، كإكؾ الحرام، والؿؾبس الحرام، وَتَعجُّ

 والبغل، وآطتداء يف الدطاء، وباهلل التقفقؼ.
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ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة َوَأْخ  (7233) قَْخاِن َط   :َقاَل  َرَج الشَّ

ِ
: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسقُل اهلل

ـِ » ْحَؿ َساِن، َثِؼقَؾَتاِن فِل الِؿقَزاِن: ُسْبَحاَن َكؾَِؿَتاِن َحبِقَبَتاِن إَلك الرَّ ، َخِػقَػَتاِن َطَؾك الؾِّ

.«ْؿِدِه، ُسْبَحاَن اللِ الَعظِقؿِ اللِ َوبَِح 
(1)

 

 املستفاد من احلدي  األدب

إنَّ مـ فضؾ اهلل طىل طباده أن يلجرهؿ، ويثقبفؿ الثقاب الجزيؾ، وإجر 

 َوبَِحْؿِدِه، ُسْبَحاَن الل»العظقؿ طىل أطؿال يسقرة، فػل هذا الحديث أنَّ مـ قال: 

قازيـف يقم الؼقامة: فعىل الؿسؾؿقـ أن يحؿدوا اهلل ثؼَّؾ اهلل هبا م «الَعظِقؿِ  ُسْبَحاَن الل

طىل هذا الخقر، وأن يبادروا بإطؿال الصالحة قبؾ أن َيْػـَك العؿر، ويـدم اْلكسان 

 .حقث ٓ يـػع الـدم

 ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ       ڻ  ڻ ں ں ڱ﴿قال تعاىل: 

 ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴  ﮳       ﮲   ۓ ۓ * ے ھ ھ ھ       ھ

    ائ ائ ى   ى   ې  *    ﯁ ﯀ ﮿  ﮾    ﮽ ﮼ ﮻ ﮺

 .[11-9]الؿـافؼقن: ﴾ۆئ  ۇئ    ۇئ وئ ەئوئ ەئ

  ڭ ڭ ڭ ۓ *   ے  ے ھ ھ ھ ھ  ہ ہ﴿وقال تعاىل: 

 .[111-99]الؿممـقن: ﴾ې   ۉ ۉ ۅ   ۅ ۋ ٴۇۋ ۈ            ۈ ۆ ۇۆ ڭۇ

هذا الؽتاب الؿػقد هبذا الحديث: اقتداًء بالبخاري  وقد ختؿ الحافظ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2694(، ومسؾؿ )7563أخرجف البخاري ) (1)



َٚايٗسَعا٤ٔ  649  َباُب ايٚصٞنِط 

 تؿ بالتسبقح، والتحؿقد كؿا يف كػارة الؿجؾس.، ومـ مؼصقد ذلؽ الخ 

فـسلل اهلل طزوجؾ أن يرحؿ الحافظ ابـ حجر، وأن يغػر لف، وأن يجزل لف 

 مثقبتف، وأن يرفعف يف طؾققـ.

والحؿد هلل الذي بـعؿتف، وفضؾف، ومـتف تتؿ الصالحات، أمحده محًدا كثقًرا صقبًا 

ىل آلف وصحبف، ومـ تبعفؿ بنحسان مبارًكا فقف، وُأصظ وأسؾؿ طىل كبقف محؿد، وط

إىل يقم الديـ، وأسلل اهلل طزوجؾ ذا الجَلل واْلكرام أن يـػعـل هبذا الؽتاب، 

وأن يـػع بف سائر الؿسؾؿقـ، وأن يتقفاكا مسؾؿقـ، وأن يؼقـا فتـة الؿحقا 

 والؿؿات، والحؿد هلل رب العالؿقـ.

 

 وعشزيٍ  يٍ عاو مثاٌ  انعشزيٍ يٍ ربيع انثاَيكاٌ انفزاغ يٍ هذا انكتاب يف يىو االثُني املىافق 
 اهلل  حفظها بدياج  احلديث  دار  يف   انُبىيت اهلجزة  يٍ  وأنف   وأربعًائت

 ثى  أمتًت يزاجعته وتهذيبه يف يىو اجلًعت املىافق  انسادس وانعشزيٍ
 يٍ   عاو  ثالثني  وأربعًائت  وأنف،   ةيٍ   مجادي   اآلخز 

  وخخزًا، سزااوجهارًا، نياًل وَهارًا،فههه احلًد أواًل  
 وباهلل  انعصًت  وانتىفيق 



 651  ؾتض ايع٬ّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 
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َم َطَؾْقُؽْؿ ُطُؼقَق إُمَّ    536 ............................................. َفاِت   إنَّ اهلَل َحرَّ

 198 ............................................. إنَّ اهلَل َكَتَب اِْلْحَساَن َطَؾك ُكؾِّ َشْلٍء  

 588 .................................................... إنَّ اهلَل ُيْبِغُض الَػاِحَش الَبِذيءَ 

 556 ........................................................ إنَّ اهلَل ُيِحبُّ الَعْبَد التَِّؼلَّ   

 113 ............................................................. َأَخَذَها   ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ الـَّبِلَّ 

ـَ الَقلِقِد   ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ الـَّبِلَّ   113 .............................................. َبَعَث َخالَِد اْب

 114 ................................................ َخَرَج َطاَم الُحَدْيبَِقِة   ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأنَّ 

َة   ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ الـَّبِلَّ   53 ........................................................... َدَخَؾ َمؽَّ

 32 .................................................... َرَأى اْمَرَأًة َمْؼُتقَلًة   ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ الـَّبِلَّ 

ـَ   ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ الـَّبِلَّ   436 .......................................................... َردَّ الَقِؿق

ـَ الَخْقِؾ   ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ الـَّبِلَّ   125 .................................................... سبَّؼ َبْق

وِر فِل َأْكَبِر الَؽَبائِِر    َطدَّ ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ الـَّبِلَّ   392 ................................... َشَفاَدَة الزُّ

ـَ   ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ الـَّبِلَّ   426 ............................................ َطَرَض َطَؾك َقْقٍم الَقِؿق

ـِ   ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ الـَّبِلَّ  ـِ الَحَس  259 .................................................... َطؼَّ َط

َؾِب لِْؾَؼاتِِؾ   ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ الـَّبِلَّ   43 ................................................ َقَضك بِالسَّ

 31 ....................................................    َكاَن إَذا َأَراَد َغْزَوةً ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ الـَّبِلَّ 

ـِ   ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ الـَّبِلَّ  ل بَِؽْبَشْق  222 ............................................... َكاَن ُيَضحِّ

 51 ..................................................... َكَصَب الَؿـَْجـِقَؼ   ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ الـَّبِلَّ 

 198 ..................................................... َأنَّ اْمَرَأًة َذَبَحْت َشاًة بَِحَجٍر   

 391 ................................................ إنَّ ُأَكاًسا َكاُكقا ُيْمَخُذوَن بِاْلَقْحِل   



 656  ؾتض ايع٬ّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 635 .............................................................. إنَّ َأْوَلك الـَّاِس بِل    

ا َوُهَق َخَؾَؼؽ   َأْن َتْجَعَؾ هللِ   539 ....................................................  كِدًّ

 376 ................................................................ إنَّ َخْقَرُكْؿ َقْركِل   

ُؽْؿ َحقِل  َكِريٌؿ     632 ............................................................ إنَّ َربَّ

ُضقَن فِل َماِل اهللِ    ًٓ َيَتَخقَّ  581 ................................................ إنَّ ِرَجا

ـِ     451 .................................................... َأنَّ َرُجًَل َأْطَتَؼ ِستََّة َمْؿُؾقَكْق

ـِ اْخَتَصَؿا إَِلك َرُسقُل اهللِ   429 ..........................................  ملسو هيلع هللا ىلص  َأنَّ َرُجَؾْق

ـِ اْخَتَصَؿا فِل َكاَقٍة     431 ..................................................... َأنَّ َرُجَؾْق

ـِ الُغََلِم َشاَتاِن   ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ َرُسقَل اهللِ   261 .............................. َأَمَرُهْؿ: َأْن ُيَعؼَّ َط

ـِ   ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ َرُسقَل اهللِ   55 .................................................... َفَدى َرُجَؾْق

 55 ............................................... َقَتَؾ َيْقَم َبْدٍر َثََلَثًة   ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ َرُسقَل اهللِ 

ـٍ َوَشاِهدٍ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهللِ   396 ...........................................   َقَضك بَِقِؿق

 158 .................................................... ملسو هيلع هللا ىلص   َأنَّ َصبِقًبا َسَلَل َرُسقَل اهللِ 

ـَ اْسًؿا     تِْسَعًة َوتِْسِعق
 317 .......................................................إنَّ هللِ

ا َأْدَرَك الـَّاُس     611 ............................................................. إنَّ مِؿَّ

ـَ    ـَ الُؿْشِركِق ـْ ُكؾِّ ُمْسؾٍِؿ ُيِؼقُؿ َبْق
 15 ........................................ َأَكا َبِريٌء مِ

ـْ ُهَق أَ   516 .................................................. ْسَػَؾ مِـُْؽْؿ   اْكُظُروا إَلك َم

ُؽْؿ َتْخَتِصُؿقَن إَللَّ     366 ........................................................... إكَّ

ُؽْؿ َسَتْحِرُصقَن َطَؾك اِْلَماَرِة     355 .................................................. إكَّ

َٓ َتَسُعقَن الـَّاَس بَِلْمَقالُِؽْؿ    ُؽْؿ   621 ................................................ إكَّ



ََُطاّ ًِٝٛؽ اٞي ِٜٔح ُب ِِٗطُؽ ٜأَسأز  657  ٜؾ

ـْ َأْطَتَؼ     ُء لَِؿ َٓ َؿا الَق  454 ........................................................... إكَّ

َؿا ُأْكِزَلْت َهِذهِ أَيُة فِقـَا     38 ......................................................... إكَّ

فُ   339 ................................................................ َٓ َيْلتِل بَِخْقٍر    إكَّ

َٓ َتِصقُد َصْقًدا    َفا   195 ............................................................. إكَّ

ُفْؿ َتَباَرُزوا َيْقَم َبْدرٍ   35 ............................................................... َأكَّ

َٓ َأِخقُس بِالَعْفدِ   99 ............................................................... إكِّل 

 341 .................................................................... َأْوِف بِـَْذِرك   

اُكْؿ َوالُجُؾقَس َطَؾك الطُُّرَقاِت     617 ................................................. إيَّ

َـّ    اُكْؿ َوالظَّ  577 ................................................................... إيَّ

َـّ  اُكْؿ َوالظَّ  616 ...................................................................    إيَّ

اُكْؿ، َوالَحَسَد     561 .................................................................إيَّ

 573 ................................................................. آَيُة الُؿـَافِِؼ َثََلٌث 

ُؽَؿا َقَتَؾُف؟     43 ...................................................................... َأيُّ

ـْ َسقِِّدَها   
َؿا َأَمٍة َوَلَدْت مِ  494 ...................................................... َأيُّ

َؿا اْمِرٍئ ُمْسؾٍِؿ َأْطَتَؼ اْمَرًأ ُمْسؾًِؿا     438 ............................................... َأيُّ

َؿا َقْرَيٍة َأَتْقُتُؿقَها     111 .............................................................. َأيُّ

 439 ......................................................................    إيَؿاٌن بِاهللِ 

ًة َوَأَكا فِقِفْؿ   ملسو هيلع هللا ىلص َبَعَث َرُسقُل اهللِ   61 ............................................... َسِريَّ

ـِ   ملسو هيلع هللا ىلص َبَعَثـِل الـَّبِلُّ   113 ...................................................... إَلك الَقَؿ

ْؿَس؟     393 ................................................................. َتَرى الشَّ



 658  ؾتض ايع٬ّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

يـَارِ    551 ................................................................. َتِعَس َطْبُد الدِّ

 311 ........................................... ﴾پ ٻ  ٻ ٻ ٻ ٱ﴿َتْػِسقُر َقْقلف َتَعاَلك: 

ُؿُفُؿ اهلُل َيْقَم الِؼَقا َٓ ُيَؽؾِّ  431 ................................................. َمِة   َثََلَثٌة 

ـَ بَِلْمَقالُِؽْؿ     5 ...................................................... َجاِهُدوا الُؿْشِركِق

َق َرُسقُل اهللِ   39 ............................................. َكْخَؾ َبـِل الـَِّضقِر   ملسو هيلع هللا ىلص َحرَّ

 511 ................................................. َحؼُّ الُؿْسؾِِؿ َطَؾك الُؿْسؾِِؿ ِست    

ـَ الَخَبائِِث   
 152 ............................................................. َخبِقَثٌة مِ

ـٍ    َٓ َيْجَتِؿَعاِن فِل ُمْممِ  586 ................................................. َخْصَؾَتاِن 

 199 ........................................................... ْسؾِِؿ َحََلٌل   َذبِقَحُة الؿُ 

ِف    ـِ َذَكاُة ُأمِّ  199 ........................................................... َذَكاُة الَجـِق

ـَ َواِحَدٌة    ِؿق
ُة الُؿْسؾِ  84 ............................................................ ِذمَّ

ْكَقا َحَسـًَة    ـَا آتِـَا فِل الدُّ  643 ......................................................... َربَّ

ـِ   537 ........................................................ ِرَضا اهللِ فِل ِرَضا الَقالَِدْي

 125 ........................................................... بِالَخْقؾِ ملسو هيلع هللا ىلص َساَبَؼ الـَّبِلُّ 

 576 ...........................................................ِسَباُب الُؿْسؾِِؿ ُفُسقٌق   

قا اهلَل َطَؾْقِف َأْكُتؿْ   194 ............................................................... َسؿُّ

ْستِْغَػاِر َأْن َيُؼقَل الَعْبُد    ِٓ  636 ................................................... َسقُِّد ا

 31 ............................................... إَذا َلْؿ ُيَؼاتِْؾ   ملسو هيلع هللا ىلص َشِفْدت َرُسقَل اهللِ 

ُبَع  ملسو هيلع هللا ىلص َشِفْدت َرُسقَل اهللِ  َؾ الرُّ  61 .................................................. َكػَّ

 341 ....................................................................... َصؾِّ َهاُهـَا



ََُطاّ ًِٝٛؽ اٞي ِٜٔح ُب ِِٗطُؽ ٜأَسأز  659  ٜؾ

ـْ َشَغَؾُف َطْقُبُف      595 .......................................................... ُصقَبك لَِؿ

ْدِق    َطَؾْقُؽؿْ   616 ................................................................ بِالصِّ

 98 .....................................................َخْقَبَر   ملسو هيلع هللا ىلص َغَزْوَكا َمَع َرُسقِل اهللِ 

 144 ........................................... َسْبَع َغَزَواٍت   ملسو هيلع هللا ىلص َغَزْوَكا َمَع َرُسقِل اهللِ 

 155 ............................................................. ملسو هيلع هللا ىلص   َفَلَكَؾ مِـُْف الـَّبِلُّ 

 145 ........................................ ملسو هيلع هللا ىلص   َفَذَبَحَفا َفَبَعَث بَِقِركَِفا إَلك َرُسقِل اهللِ 

ـْ َأَجْرت     84 .............................................................. َقْد َأَجْرَكا َم

 61 ............................................. َيْقَم َخْقَبَر لِْؾَػَرِس   ملسو هيلع هللا ىلص َؿ َرُسقُل اهللِ َقَس 

ـِ   ملسو هيلع هللا ىلص َقَضك َرُسقُل اهللِ   374 .............................................. َأنَّ الَخْصَؿْق

 633 .................................................. إَذا َمدَّ َيَدْيِف   ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن َرُسقُل اهللِ 

ُؾ   ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن َرُسقُل اهللِ   61 .......................................................... ُيـَػِّ

ا َأَفاَء اهلُل َطَؾك َرُسقلِ   93 .................................. ِف   َكاَكْت َأْمَقاُل َبـِل الـَِّضقِر مِؿَّ

ـٍ    اَرُة َيِؿق اَرُة الـَّْذِر َكػَّ  339 ......................................................... َكػَّ

ـِ اْغَتْبتف َأْن َتْسَتْغِػَر َلُف    اَرُة َم  614 ................................................... َكػَّ

ـِ آَدَم َخطَّاٌء     559 ............................................................... ُكؾُّ اْب

ـٌ بَِعِؼقَؼتِِف     261 ........................................................ ُكؾُّ ُغََلٍم ُمْرَتَف

 546 ............................................................. ُكؾُّ َمْعُروٍف َصَدَقٌة   

 531 ................................................................... ُكْؾ، َواْشَرْب   

ـِ   َكؾَِؿَتا ْحَؿ  648 .................................................... ِن َحبِقَبَتاِن إَلك الرَّ

ْكَقا َكَلكَّؽ َغِريٌب    ـْ فِل الدُّ  552 ...................................................... ُك



 661  ؾتض ايع٬ّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 82 ..................................................... ُكـَّا ُكِصقُب فِل َمَغاِزيـَا الَعَسَؾ    

ُمِّ َسَؾَؿَة   
ِٕ  452 ......................................................... ُكـْت َمْؿُؾقًكا 

ٌة    ُس ُأمَّ  369 ................................................................ َكْقَػ ُتَؼدَّ

ََلِم    114 .............................................  َٓ َتْبَدُءوا الَقُفقَد َوالـََّصاَرى بِالسَّ

ََلِم    َٓ الـََّصاَرى بِالسَّ  524 .......................................... َٓ َتْبَدُءوا الَقُفقَد َو

وُح َغَرًضا     197 ................................................ َٓ َتتَِّخُذوا َشْقًئا فِقِف الرُّ

 379 .......................................................... َٓ َتُجقُز َشَفاَدُة َبَدِويٍّ   

ـٍ     379 .......................................................... َٓ َتُجقُز َشَفاَدُة، َخائِ

َٓ َتـَاَجُشقا     582 ....................................................... َٓ َتَحاَسُدوا َو

ـَ الَؿْعُروِف َشْقًئا    َٓ َتْحِؼَرنَّ 
 547 ................................................... مِ

 279 .............................................................. َٓ َتْحؾُِػقا بِآَبائُِؽْؿ   

َّٓ ُمِسـًَّة     241 ............................................................. َٓ َتْذَبُحقا إ

 591 .............................................................. َٓ َتُسبُّقا إَْمَقاَت   

َّٓ إَلك َثََلثِِف َمَساِجَد    َحاُل إ  341 ............................................ َٓ ُتَشدُّ الرِّ

 579 ...................................................................... َٓ َتْغَضْب   

 41 ...........................................................    َٓ َتُغؾُّقا َفنِنَّ الُغُؾقَل َكارٌ 

 584 ................................................................... َٓ ُتَؿاِر َأَخاك   

 15 ................................................................. َٓ َتـَْؼطُِع الِفْجَرُة   

َّٓ فِل ُخػٍّ     125 ............................................................ َٓ َسَبَؼ إ

َّٓ َبْعَد الُخُؿِس     61 ........................................................... َٓ َكَػَؾ إ



ََُطاّ ًِٝٛؽ اٞي ِٜٔح ُب ِِٗطُؽ ٜأَسأز  661  ٜؾ

 15 ............................................................... َٓ ِهْجَرَة َبْعَد الَػْتِح    

 341 ......................................................... َٓ َوَفاَء لِـَْذٍر فِل َمْعِصَقٍة   

 448 ............................................................ َٓ َيْجِزي َوَلٌد َوالَِدُه   

ـِ َوُهَق َغْضَباُن    َٓ  ـَ اْثـَْق  362 ............................................ َيْحُؽْؿ َأَحٌد َبْق

 541 ................................................... َٓ َيِحؾُّ لُِؿْسؾٍِؿ َأْن َيْفُجَر َأَخاُه   

 592 ............................................................ َٓ َيْدُخُؾ الَجـََّة َخب    

 532 ........................................................... َٓ َيْدُخُؾ الَجـََّة َقاصٌِع   

 591 ........................................................... َٓ َيْدُخُؾ الَجـََّة َقتَّاٌت   

َـّ َأَحٌد مِـُْؽؿ قَ   526 ...................................................... ائًِؿا   َٓ َيْشَرَب

ـْ َمْجؾِِسِف   
ُجَؾ مِ ُجُؾ الرَّ  519 ............................................... َٓ ُيِؼقُؿ الرَّ

 528 ................................................. َٓ َيْؿِش َأَحُدُكْؿ فِل َكْعٍؾ َواِحَدٍة   

ـْ َجرَّ َثْقَبُف ُخَقََلَء     529 .............................................. َٓ َيـُْظُر اهلُل إَلك َم

ِب الُؼُؾقِب    ، َوُمَؼؾِّ َٓ ............................................................ 317 

َـّ الَقُفقَد َوالـََّصاَرى    ُْخِرَج َٕ ....................................................... 91 

 341 ................................................................. لَِتْؿِش َوْلَتْرَكْب   

ـَ َرُسقُل اهللِ  اِشَل   ملسو هيلع هللا ىلص َلَع  372 ..................................................... الرَّ

 641 ............................................................. َلَؼْد َسَلَل اهلَل بِاْسِؿِف   

 627 .................................................... َلَؼْد ُقْؾت َبْعَدك َأْرَبَع َكؾَِؿاٍت   

ْقا َأْمَرُهُؿ اْمَرَأًة    ـْ ُيْػؾِْح َقْقٌم َولَّ  371 .................................................. َل

ـُ َطِديٍّ َحقًّا   55 ......................................................  َلْق َكاَن الُؿْطِعُؿ ْب



 662  ؾتض ايع٬ّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 419 ....................................................... َلْق ُيْعَطك الـَّاُس بَِدْطَقاُهْؿ    

َرَطِة    ِديُد بِالصُّ  568 .......................................................... َلْقَس الشَّ

اِن    ـُ بِالطَّعَّ
 588 ........................................................... َلْقَس الُؿْممِ

َطاِء    ـَ الدُّ
 631 ............................................. َلْقَس َشْلٌء َأْكَرَم َطَؾك اهللِ مِ

ِغقُر َطَؾك الَؽبِقِر    ِؿ الصَّ  522 ...................................................... لُِقَسؾِّ

َم     198 .................................................................... َما َأْكَفَر الدَّ

 494 .......................................... ِطـَْد َمْقتِِف ِدْرَهًؿا   ملسو هيلع هللا ىلص َما َتَرَك َرُسقُل اهللِ 

 625 ........................................................... َما َجَؾَس َقْقٌم َمْجؾًِسا   

ـُ آَدَم َطَؿًَل     625 ........................................................... َما َطِؿَؾ اْب

 626 ............................................................... َما َقَعَد َقْقٌم َمْؼَعًدا   

ـُ آَدَم ِوَطاًء     558 ............................................................. َما َمَْلَ اْب

ـْ َشْلٍء فِل الِؿقَزاِن   
 619 ......................................................... َما مِ

ـْ 
 578 .................................................... َطْبٍد َيْسَتْرِطقِف اهلُل َرِطقًَّة   َما مِ

ـْ َماٍل   
 616 ....................................................... َما َكَؼَصْت َصَدَقٌة مِ

ـِ اتََّخَذ َكْؾًبا     172 ................................................................... َم

ـْ َأَحبَّ َأْن ُيْبَسَط َلُف فِل ِرْزقِِف     532 .................................................. َم

ـِ    ـَ َفَرَسْق ـْ َأْدَخَؾ َفَرًسا َبْق  126 ..................................................... َم

ـِ اْسَتَعاَذُكْؿ بِاهللِ َفَلِطقُذوُه     549 ..................................................... َم

ـْ َأَطاَن ُمَجاِهًدا فِل َسبِقِؾ   499 ...................................................  اهللَم

ـْ َأْطَتَؼ ِشْرًكا َلُف     442 ............................................................... َم



ََُطاّ ًِٝٛؽ اٞي ِٜٔح ُب ِِٗطُؽ ٜأَسأز  663  ٜؾ

ـِ اْقَتَطَع َحؼَّ اْمِرٍئ ُمْسؾٍِؿ      428 ......................................................َم

ُجِؾ َوالَِدْيِف    ـَ الَؽَبائِِر َشْتُؿ الرَّ
 541 .................................................. مِ

َع َحِديَث َقْقٍم    ـْ َتَسؿَّ  594 .......................................................... َم

ـْ َتَشبََّف بَِؼْقٍم َفُفَق مِـْفُ   553 ........................................................ ْؿ   َم

ـْ َتَعاَضَؿ فِل َكْػِسِف     597 ............................................................. َم

ـِ إْسََلِم الَؿْرِء    ـْ ُحْس
 557 ..........................................................مِ

ـْ َحَؾَػ َطَؾك مِـْبَِري َهَذا     431 ....................................................... َم

ـٍ    ـْ َحَؾَػ َطَؾك َيِؿق  311 ............................................................ َم

ـٍ َيْؼَتطُِع بَِفا    ـْ َحَؾَػ َطَؾك َيِؿق  428 ................................................. َم

ـْ َدلَّ َطَؾك َخْقٍر     549 ............................................................... َم

ـْ َذَبَح َقْبَؾ  ََلِة   َم  223 ............................................................ الصَّ

ـْ ِطْرِض َأِخقِف    ـْ َردَّ َط  615 ......................................................... َم

ـْ ُصـَِع إَلْقِف َمْعُروٌف     319 ........................................................... َم

ُه اهلُل    ًؿا َضارَّ
ـْ َضارَّ ُمْسؾِ  587 ....................................................... َم

ـْ َطقََّر َأَخاُه بَِذْكٍب     612 ............................................................. َم

ـْ َقاَتَؾ لَِتُؽقَن َكؾَِؿُة اهللِ     15 .......................................................... َم

ـْ َقاَل: ُسْبَحاَن اهللِ َوبَِحْؿدِ   627 ................................................... ِه   َم

َّٓ اهلُل    َٓ إَلَف إ ـْ َقاَل:   627 ........................................................... َم

ـْ َقَتَؾ ُمَعاَهًدا َلْؿ َيِرْح َرائَِحَة الَجـَِّة     115 ............................................ َم

ـْ َكاَن َلُف َسَعٌة     223 ................................................................. َم
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ـُ بِاهللِ َوالَقْقِم أِخِر    
ـْ َكاَن ُيْممِ  82 .................................................. َم

ـْ َكػَّ َغَضَبُف َكػَّ اهلُل َطـُْف َطَذاَبُف     591 ............................................... َم

ـْ   5 .................................................................. َماَت َوَلْؿ َيْغُز    َم

ـْ َمَؾَؽ َذا َرِحٍؿ     448 ............................................................... َم

ف    ـْ َكَذَر َكْذًرا َلْؿ ُيَسؿَّ  339 ........................................................... َم

ـٍ ُكْرَبًة    ـْ ُمْممِ َس َط ـْ َكػَّ  548 ........................................................ َم

ـَ    ِؿق
ـْ ُأُمقِر الُؿْسؾِ

ُه اهلُل َشْقًئا مِ َّٓ ـْ َو  371 ............................................ َم

ـْ َولَِل الَؼَضاَء َفَؼْد ُذبَِح     355 ....................................................... َم

ـْ ُيِردِ   618 .............................................................. اهلُل بِِف َخْقًرا    َم

ـْ َيْشَتِريِف مِـِّل؟     468 ............................................................... َم

 156 ............................................ َفَرًسا   ملسو هيلع هللا ىلص َكَحْرَكا َطَؾك َطْفِد َرُسقِل اهللِ 

 251 ........................................................ ملسو هيلع هللا ىلص   َكَحْرَكا َمَع َرُسقِل اهللِ 

َٓ قَِتاَل فِقِف     5 .............................................................. َكَعْؿ ِجَفاٌد 

ـْ َذَهَب مِـَّا إَلْقِفْؿ    ُف َم  115 ..................................................... َكَعْؿ، إكَّ

َوابِّ   ملسو هيلع هللا ىلص  َكَفك َرُسقُل اهللِ  ـَ الدَّ
 198 ................................... َأْن ُيْؼَتَؾ َشْلٌء مِ

َلِة   ملسو هيلع هللا ىلص َكَفك َرُسقُل اهللِ  ـِ الَجَلَّ  153 ................................................. َط

ـْ َقْتِؾ َأْرَبٍع   ملسو هيلع هللا ىلص َكَفك َرُسقُل اهللِ   146 ................................................ َط

ـْ ُلُحقِم الُحُؿِر   ملسو هيلع هللا ىلص َكَفك َرُسقُل اهللِ   143 .................................. َيْقَم َخْقَبَر َط

ـٌ ُيْعَبُد؟     341 ........................................................ َهْؾ َكاَن فِقَفا َوَث

 32 ......................................................................... ُهْؿ مِـُْفْؿ   



ََُطاّ ًِٝٛؽ اٞي ِٜٔح ُب ِِٗطُؽ ٜأَسأز  665  ٜؾ

ـٍ      298 .......................................................... َوإَِذا َحَؾْػت َطَؾك َيِؿق

َم َطَؾْقِف    َّٓ ُققِّ  442 .................................................................. َوإِ

ِذي َكْػِسل بَِقِدِه     538 .............................................................. َوالَّ

َؿا اْمَرَأٍة َأْطَتَؼِت اْمَرَأًة ُمْسؾَِؿًة     438 ................................................. َوَأيُّ

ـِ    َؿا اْمِرٍئ ُمْسؾٍِؿ َأْطَتَؼ اْمَرَأَتْق  438 ................................................. َوَأيُّ

 645 .................................................................... ًؿا   َوِزْدكِل ِطؾْ 

ـْ َكَذَر َأْن َيْعِصَل اهلَل     339 ........................................................... َوَم

ُث َفَقْؽِذُب    ِذي ُيَحدِّ  613 ...................................................... َوْيٌؾ لِؾَّ

ََلَم    َفا الـَّاُس، َأْفُشقا السَّ  617 ..................................................... َيا َأيُّ

 318 ....................................................... َيا َرُسقَل اهللِ، َما الَؽَبائُِر؟   

ْمت الظُّْؾَؿ     581 ..................................................... َيا ِطَباِدي إكِّل َحرَّ

ـَ   ْب
 628 .............................................................. َقْقٍس   َيا َطْبَداهللِ

 554 ..................................................... َيا ُغََلُم، اْحَػِظ اهلَل َيْحَػْظؽ   

وا    ـِ الَجَؿاَطِة إَذا َمرُّ  523 .................................................... ُيْجِزُئ َط

ـَ َأْدَكاُهْؿ    ِؿق
 84 ...................................................... ُيِجقُر َطَؾك الُؿْسؾِ

ـَ َبْعُضُفْؿ    ِؿق
 84 ..................................................... ُيِجقُر َطَؾك الُؿْسؾِ

 371 .............................................. ُيْدَطك بِالَؼاِضل الَعاِدِل َيْقَم الِؼَقاَمِة   

 625 ................................................... اهلُل َتَعاَلك: َأَكا َمَع َطْبِدي    يُؼقُل 

ُقؽ بِِف َصاِحُبؽ     296 .............................................. َيِؿقـُؽ َطَؾك َما ُيَصدِّ

 474 ................................................ ُيقَدى الُؿَؽاَتُب بَِؼْدِر َما َطَتَؼ مِـُْف   
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ٌََطأئى ٌَوُضوَعأت َواِه  َفِهِسُع اِه

 5 ..................................................................... اْلِجَهاِد ِكَتاُب

 5 .......................................................... .اجلٓٚد ؾؤِٜ[: 1] مسٖفٜ

 7 ........................................................... .ٓٚداجل أؿسٚم[: 2] مسٖفٜ

 8 ..................................................... .افٍُٚر جٓٚد حُؿ[: 3] مسٖفٜ

 9 ..................................................... .اجلٓٚد تًغ أحقال[: 4] مسٖفٜ

 11 ................................................. .اجلٓٚد وجقب ذوط[: 5] مسٖفٜ

 12 ................................ .افقاحد افًٚم ذم اجلٓٚد مـ جيٛ مٚ أؿؾ[: 6] مسٖفٜ

 13 ................................ .متًغ افٌر اجلٓٚد ذم افقافديـ اشتئذان[: 1] مسٖفٜ

 13 .................................................. ـٚؾريـ؟ أبقاه ـٚن إذا[: 2] مسٖفٜ

 16 ......................................بٚؿٜٔ؟ هل أم اهلجرة، إَىًٝ هؾ[: 1] مسٖفٜ

 16 ............................................... .اهلجرة ذم افْٚس أحقال[: 2] مسٖفٜ

 17 ....................................... .واهلجرة اجلٓٚد ذم افْٜٔ إخالص[: 3] مسٖفٜ

 21 ..................................إجر؟ يَْص ؾٓؾ ادسِّقن، ؽْؿ إذا[: 4] مسٖفٜ

 24 ............................................... .افَتٚل ؿبؾ افدظقة حُؿ[: 1] مسٖفٜ

 25 ........................................................افًرب اشسؿٚق[: 2] مسٖفٜ

 26 ................................................. .ٍٚرافُ مـ اجلزيٜ أخذ[: 3] مسٖفٜ



 668  ؾتض ايع٬ّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 32 .................................................. .وافهبٔٚن افْسٚء ؿتؾ[: 1] مسٖفٜ 

 33 ............................................ .افَتٚل ذم بٚفٍُٚر آشتًٕٜٚ[: 2] مسٖفٜ

 35 ...................................................... .ادبٚرزة مؼوظٜٔ[: 1] مسٖفٜ

 36 ................................................ إمر؟ إذن ُينسط هؾ[: 2] مسٖفٜ

 37 .................. وُيَتؾ؟ ُيرَمك أن جيقز هؾ افِزاَز، يىِٛ ـٚؾرٌ  خرج إذا[: 3] مسٖفٜ

 39 .................................. .افًدو رضأ ذم وافتخريٛ افتحريؼ،[: 1] مسٖفٜ

ُِقل، مًْك[: 1] مسٖفٜ ٌُ  41 ................................................ .وحُّف اف

 41 .......................................................... .افٌِقل إظٚدة[: 2] مسٖفٜ

 41 ...................................................... .افٌٚل متٚع حتريؼ[: 3] مسٖفٜ

َِٛ مًْك[: 1] مسٖفٜ  43 ......................................................... .افسَّ

َبف؟ يستحؼ ؾٓؾ ادؼـغ، مـ رجال ؿتؾ مـ[: 2] مسٖفٜ َِ  43 ........................ َش

 45شِبف؟ ؾِف ؿتٔالً  ؿتؾ مـ: اإلمٚم يَقل أن افسِٛ اشتحَٚق ذم ُينسط هؾ[: 3] مسٖفٜ

س هؾ[: 4] مسٖفٜ َّّ ِٛ؟ ُُيَ  46 .................................................... افسَّ

َِٛ؟ ؾِّـ افَتؾ: ذم ثالثٜ أو اثْٚن اصسك إذا[: 5] مسٖفٜ  47 ....................... افسَّ

 47 ......................................... .افسِٛ ذم تدخؾ افتل إصٔٚء[: 6] مسٖفٜ

 48 .................... افسِٛ؟ ذم يدخؾ هؾ ظٔبتف، أو خمبئف، ذم افذي ادٚل[: 7] مسٖفٜ

 48 ...................... ظِٔٓٚ؟ راـًبٚ يُـ مل إن ابٜافد افسِٛ ذم يدخؾ هؾ[: 8] مسٖفٜ

ُٛ [: 9] مسٖفٜ ِْ فُ  افُٚؾِر، َش ـُ  49 ............................................ ظٚرًيٚ؟ َوَتْر

 49 .......................... .افبْٜٔ ؾًِٔف شِبف، ويريد ـٚؾرٍ  ؿتؾ ادَّظك مـ[: 11] مسٖفٜ

 51 .......................................................... .افًدو حتريؼ[: 1] مسٖفٜ
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 51 ......................................................... .افٍُٚر تٌريؼ[: 2] مسٖفٜ 

 51 ..................... ؿتٚهلؿ؟ جيقز ؾٓؾ مسِّغ، بٖٕٚس افٍُٚر تسس إذا[: 3] مسٖفٜ

 53 إفٔف؟ جلٖ ثؿ احلرم، خٚرج جْك ومـ احلدود، وإؿٚمٜ احلرم، ذم افَهٚص[: 1] مسٖفٜ

ُٜ  ُؾتِحٝ هؾ[: 2] مسٖفٜ  53 ....................................... ظْقة؟ أم ُصًِحٚ، مُ

 56 ............................................... بف؟ ُيهَْع مٚ افٍُٚر أشر[: 1] مسٖفٜ

 56 ...................................................... .وافهبٔٚن افْسٚء[: 2] مسٖفٜ

 57 ...................................................... إشر؟ أشِؿ إذا[: 3] مسٖفٜ

 58 ...........اجلزيٜ؟ دؾع مَٚبؾ ختِٔتٓؿ افُتٚب أهؾ مـ إشٚرى شٖل إن[: 4] مسٖفٜ

 58 ........................................... .افٍُٚر مـ افُٚؾر افرؿٔؼ بٔع[: 5] مسٖفٜ

 59 ..................................... بٍْسف؟ ؿتِف فف ؾٓؾ أشًرا، أرس مـ[: 6] مسٖفٜ

 61 ...................................................... .فٌِّْٜٔ ادستحؼ[: 7] مسٖفٜ

 61 .......................................... .وافٍٚرس افراجؾ يستحَف مٚ[: 8] مسٖفٜ

ؿ هؾ[: 9] مسٖفٜ َٓ  62 ..................................... ؾرس؟ مـ بٖـثر فِرجؾ ُيْس

 63 ........................... فبًره؟ شًٓم  افبًر ظذ ؿٚتؾ دـ يسٓؿ هؾ[: 11] مسٖفٜ

 63 ............... ٕهٔبف؟ ورثتف يستحؼ ؾٓؾ افٌْٚئؿ، حٔٚزة ؿبؾ مٚت مـ[: 11] مسٖفٜ

 64 .................. إشٓؿ؟ مـ يًىغ ؾٓؾ ٕسقة، ادسِّغ مع ـٚن إذا[: 12] مسٖفٜ

 64 .................................................... فًِبد؟ يسٓؿ هؾ[: 13] مسٖفٜ

 65 ..................................... فف؟ يرضخ أم فِهبل، يسٓؿ هؾ[: 14] مسٖفٜ

 65 ................... إمٚمٓؿ؟ ب٘ذن ادسِّغ مع ؽزا إذا فُِٚؾر يسٓؿ هؾ: [15] مسٖفٜ

 66 ............... افتخّٔس؟ بًد أم افٌّْٜٔ، أصؾ مـ افرضخ يٗخذ هؾ[: 16] مسٖفٜ
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 67 ...................................... فسٔده؟ ؾرس ظذ افًبد ؿٚتؾ إذا[: 17] مسٖفٜ 

 68 .................................. ؾٌّْٝ؟ رسيٜ اجلٔش مـ أخرج إذا[: 18] مسٖفٜ

 68 ................................. .ووفدهٚ افقافدة بغ يٍرق مل شبقا إذا[: 19] مسٖفٜ

 69 ...................................... .وإختغ إخقيـ بغ افتٍريؼ[: 21] مسٖفٜ

 71 ........................................ .ادؼـغ أضٍٚل مـ ُشبَِل  مـ[: 21] مسٖفٜ

 71 ................................. وأمقال؟ أضٍٚل، وفف احلريب أشِؿ إذا[: 22] مسٖفٜ

 71 .......................................... حلريب؟ أمٜ أو ظبد، أشِؿ إذا[: 23] مسٖفٜ

 71 ....................... ادسِّقن؟ ؽّْف ثؿ مسِؿ، مٚل افٍُٚر أخذ إذا[: 24] مسٖفٜ

 73 ............................. بٚفَٓر؟ ادسِّغ أمقال افٍُٚر ِّؽي هؾ[: 25] مسٖفٜ

 73 ............................ ادسِؿ؟ مٚل أتِػ أن بًد افُٚؾر أشِؿ إذا[: 26] مسٖفٜ

 74 ................................ .أمُـ إذا ادسِّغ أشٚرى ؾداء حُؿ[: 27] مسٖفٜ
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 76 ............................................... .وحُّف افتٍْٔؾ مًْك[: 31] مسٖفٜ
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 115 .................................................... اجلزيٜ؟ تٗخذ ممـ[: 1] مسٖفٜ

 115 ............................................. .تٗخذ افتل اجلزيٜ مَدار[: 2] مسٖفٜ
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 116 ................................................ .اجلزيٜ وجقب وؿٝ[: 3] مسٖفٜ 

 117 ................................ وافٍوٜ؟ افذهٛ، اجلزيٜ ذم يتًغ هؾ[: 4] مسٖفٜ

 117 ...................................... .واهلدٕٜ افذمٜ، ظَد تقػي افذي[: 5] مسٖفٜ

 118 .......... ادسِّغ؟ مـ ظِٔٓؿ مرَّ  مـ ضٔٚؾٜ افذمٜ أهؾ ظذ آصساط[: 6] مسٖفٜ

 118 .................... وادرأة؟ وادجْقن، افهبل، ظذ اجلزيٜ تٍرض هؾ[: 7] مسٖفٜ

 119 ................................................. وئٍؼ؟ جُيَـ ـٚن مـ[: 8] مسٖفٜ

 119 ........................... جزيٜ؟ افتُسٛ ظـ افًٚجز افٍَر ظذ هؾ[: 9] مسٖفٜ

 111 ...................................... افرهبٚن؟ ظذ اجلزيٜ دمٛ هؾ[: 11] مسٖفٜ

 111 ........................................ افًبد؟ ظذ اجلزيٜ تٗخذ هؾ[: 11] مسٖفٜ

 111 .............................. اجلزيٜ؟ ظِٔف دمٛ هؾ افًبد، أظتؼ إذا[: 12] مسٖفٜ

 111 .............. اجلزيٜ؟ ظِٔف ؾٓؾ بًده، أو احلقل أثْٚء افذمل أشِؿ إذا[: 13] مسٖفٜ

 114 ..................... خْزيًرا؟ أو مخًرا، جزيتٓؿ ذم افذمٜ أهؾ بذل إذا[: 14] مسٖفٜ

 114 .... حلٚجٜ؟ بِده ؽر ادسِّغ أرض دخؾ مـ ظذ افًؼ ٕهػ أخذ[: 15] مسٖفٜ

 114 ..................... .ادسِّغ أمهٚر ذم وإبَٚؤهٚ افُْٚئس إحداث[: 16] مسٖفٜ

 116 ................................... .مْٓٚ ؾسد مٚ وترمٔؿ بْٚئٓٚ إظٚدة[: 17] مسٖفٜ

 117 ................................. .هبٚ افذمٜ ٕهؾ ُيًَد افتل افؼوط[: 18] مسٖفٜ

 118 ............................................ .فًِٓد افذمٜ أهؾ َٕض[: 19] مسٖفٜ

 118 ......................... .احلرب أهؾ مـ افذمٜ ٕهؾ ادسِّغ محٚيٜ[: 21] مسٖفٜ

 119 ............................... ادسِؿ؟ فِحٚـؿ افذمٜ أهؾ حتٚـؿ إذا[: 21] مسٖفٜ

 121 ....................................... .ادهٚحػ ذاء مـ متُْٔٓؿ[: 22] مسٖفٜ
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 121 .......................... .بٚفسالم وبدؤهؿ ادجٚفس، ذم تهديرهؿ[: 23] مسٖفٜ 

 121 ............................. .وٕحقهٚ. أصبحٝ ـٔػ: فِذمل ؿقفف[: 24] مسٖفٜ

َُٔة امُلَتَعوَِّقٔة امَلَطأئِى َبِعُض  122 ........................................................... ٔباهُلِد

 122 .................. فٍُِٚر؟ ادسِّقن يدؾًف مٚل بَّٚبؾ اهلدٕٜ دمقز هؾ[: 1] مسٖفٜ

 122 ...................... بزمـ؟ مًَٔدا يُقن أن اهلدٕٜ ظَد ذم ينسط هؾ[: 2] مسٖفٜ

 124 ......................................... افهِح؟ اهلدٕٜ أهؾ َٕض إذا[: 3] مسٖفٜ

 124 ......................... مسًِم؟ مْٓؿ جٚء مـ رد ينسط أن يهح هؾ[: 4] مسٖفٜ

 124 .......................... مْٓؿ؟ ادسِمت افْسٚء رد اصساط جيقز هؾ[: 5] مسٖفٜ

ًِِي اهطََّبِق َباُب  125 ................................................................. َواهسَّ

 126 ..................................... .آشتبٚق ؾٔٓٚ ُيَؼع افتل إمقر[: 1] مسٖفٜ

 127 ................................................. .ظقض بال آشتبٚق[: 2] مسٖفٜ

 127 .................................................... .بًقض آشتبٚق[: 3] مسٖفٜ

 128 .................................. .ًقضب واحلّر افبٌٚل ظذ ادسٚبَٜ[: 4] مسٖفٜ

 129 ............................................ .وافرمح بٚفسٔػ ادسٚبَٜ[: 5] مسٖفٜ

 131 ...................................................... .فًِقض افبٚذل[: 6] مسٖفٜ

 136 .......... ظقض؟ بٌر وصبٓٓم وافْرد، افنىرٕٟ، ذم ادٌٚفبٜ دمقز هؾ[: 7] مسٖفٜ

 137 ................................................................ اأَلْطِعَمِة ِكَتاُب

بٚع مـ إٕٔٚب ذوات حتريؿ[: 1] مسٖفٜ  137 ..................................... .افسِّ

 138 ........................................................ افوبع؟ حُؿ[: 2] مسٖفٜ

 139 ....................................................... .افثًِٛ حُؿ[: 3] مسٖفٜ
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 139 ......................................................... افٍٔؾ؟ حُؿ[: 4] مسٖفٜ 

 141 ........................................................... .اهلر حُؿ[: 5] مسٖفٜ

 141 ......................................................... .افدب حُؿ[: 6] مسٖفٜ

 141 ......................................................... .افَرد حُؿ[: 7] مسٖفٜ

 142 .............................................. .افىٔقر مـ ادخٚفٛ ذو[: 8] مسٖفٜ

ر حُؿ[: 1] مسٖفٜ ُّ  143 ................................................. .إهِٜٔ احلُ

 143 ........................................................ .افبٌٚل حُؿ[: 2] مسٖفٜ

 144 .......................................................... .اجلراد أـؾ[: 1] مسٖفٜ

 145 ........................................................ .إرٕٛ أـؾ[: 1] مسٖفٜ

 146 ................................................ .ادذـقرة إربًٜ أـؾ[: 1] مسٖفٜ

 147 ...................................................... .احلؼات شٚئر[: 2] مسٖفٜ

 148 .................................................. .آشتخبٚث ضٚبط[: 3] مسٖفٜ

 152 ........................................................ .افٍَْذ حُؿ[: 1] مسٖفٜ

 153 ........................................................ .اجلالفٜ حُؿ[: 1] مسٖفٜ

 154 ............................ .جالفٜ ـقهنٚ ذم يًتز افذي افْجس مَدار[: 2] مسٖفٜ

 154 .................................... جلالفٜ؟ا أـؾ ظـ افْٓل يزول متك[: 3] مسٖفٜ

 155 .................................................. .افقحش محٚر حُؿ[: 1] مسٖفٜ

 156 .................................................... .اخلٔؾ أـؾ حُؿ[: 1] مسٖفٜ

 157 ................................................... .افوٛ أـؾ حُؿ[: 1] مسٖفٜ

 158 ...................................................... .افوٍدع حُؿ[: 1] مسٖفٜ
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 158 .................................................. .افبحريٜ احلٔقإٚت[: 2] مسٖفٜ 

 159 ................................. احلٔقإٚت؟ هذه مـ مٚت مٚ ُيبٚح هؾ[: 3] مسٖفٜ

 161 ....................................................... َقٔةامُلِوَح امَلَطأئِى َبِعِض ٔذِكِس ٔفي َفِصى

 161 .................. .احلٔقإٚت ؽر إظٔٚن مـ يبٚح ٓ ومٚ أـِف ُيبٚح مٚ[: 1] مسٖفٜ

ًّٔٚ وافزورع افثمر، مـ ـٚن مٚ[: 2] مسٖفٜ
َِ  161 .......................... بٚفْجٚشٜ؟ َمْس

 162 ......................................... .افبٓٚئؿ بٍٕ٘حٜ ادهْع اجلبـ[: 3] مسٖفٜ

 164 ........................................آضىرار ظْد ادٔتٜ مـ إـؾ[: 4] مسٖفٜ

 165 .......................................... ينبع؟ حتك يٖـؾ أن فف هؾ[: 5] مسٖفٜ

 166 ............................................... .افٌر بستٚن مـ إـؾ[: 6] مسٖفٜ

 167 ......................................... .افٌر مٚصٜٔ فبـ مـ افؼب[: 7] مسٖفٜ

 167 ......................................... فٌِر؟ وضًًٚمٚ مٔتٜ وجد إذا[: 8] مسٖفٜ

 يًىٔف أن افىًٚم صٚحٛ يِزم ؾٓؾ مٚل، فف وفٔس افٌر ضًٚم إػ اضىر إذا[: 9] مسٖفٜ

 168 ...................................................................... ظقض؟ بال

ًّٔٚ ادوىر وجد إذا[: 11] مسٖفٜ  168 ......................................... مًٔتٚ؟ آدم

 169 ..................................................... .افؤٚؾٜ حُؿ[: 11] مسٖفٜ

 171 ............................................................... َواهرََّبأئِح اهصَِّئد َباُب

 173 ........................................ .بٚفهٔد احلٔقان إبٚحٜ ذوط[: 1] مسٖفٜ

 177 ................. افهٔد؟ مـ يٖـؾ ٓ أن وافبٚزي افهَر ذم ُينسط هؾ[: 2] مسٖفٜ

 177 ............................ مْف؟ يٖـؾ ومل افهٔد، دم افُِٛ ذب إذا[: 3] مسٖفٜ

ك إذا[: 4] مسٖفٜ َّّ  178 .................. ظدوه؟ ذم افُِٛ ؾزاد وزجره إٍالتف، ْدظ ش
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 181 ....................................................... .افتسّٜٔ ـٍٜٔٔ[: 5] مسٖفٜ 

 182 .................................. .افُِٛ ؽر وافسبٚع افىر، جقارح[: 6] مسٖفٜ

 183 ................................ افبٓٔؿ؟ إشقد افُِٛ صٔد يبٚح هؾ[: 7] مسٖفٜ

 183 ................................... مستَرة؟ حٔٚة وؾٔف افهٔد أدرك إن[: 8] مسٖفٜ

 184 ............................ مستَرة؟ ٚةحٔ وؾٔف بف، يذبحف مٚ جيد مل إذا[: 9] مسٖفٜ

 184 ............................. افهٔد؟ ظْد آخر ـًِبٚ ـِبف مع وجد إذا[: 11] مسٖفٜ

ٚ؟ ؾٖصٚبٚه ادسِؿ، ـِٛ مع ـِبف جمقدي  أرشؾ إذا[: 11] مسٖفٜ ًً  185 .............. مجٔ

 185 ..... ادجقد؟ بُِٛ ادسِؿ وصٚد ادسِؿ، بُِٛ ادجقد صٚد إذا[: 12] مسٖفٜ

 أو ؽَره، صًٔدا ؾٖصٚب صٍٔد، ظذ اجلٚرحٜ أو افسٓؿ، افهٚئد أرشؾ إذا[: 13] مسٖفٜ

 186 ........................................................................ مًف؟ آخرَ 

 186 ....................... صًٔدا؟ يرى وٓ اجلٚرح، أو شّٓف، أرشؾ إن[: 14] مسٖفٜ

ا، أو حجًرا، ييْف صًٔئٚ رمك مـ[: 15] مسٖفٜ  187 ......... صًٔدا؟ ؾبٚن خْزيًرا، أو ظدوًّ

 187 ........... ـِبف؟ أو شّٓف، ومًف أدرـف ثؿ ظْٔف، ظـ افهٔد ؽٚب إذا[: 16] مسٖفٜ

 188 .................... جبؾ؟ مـ تردى أو مٚء، ذم ؾقؿع افهٔد رمك إذا[: 17] مسٖفٜ

 189 ....... حيؾ؟ ؾٓؾ ؾمت، إرض، ظذ ؾسَط اهلقاء، ذم ضًرا رمك إذا[: 18] مسٖفٜ

 189 .......................... أـثر؟ أو ظوًقا، مْف ؾَىع صًٔدا، رمك إذا[: 19] مسٖفٜ

 191 ..................................................... .ادًراض صٔد[: 21] مسٖفٜ

 192 ................... د؟حدي أو صبُٜ، أو حجر، ؾٔٓٚ أحبقفٜ ٕهٛ إذا[: 21] مسٖفٜ

 192 ....................................... .افهٔد هبٚ يِّؽ افتل إمقر[: 22] مسٖفٜ

 193 ........................... افهٔد؟ مـ افُِٛ ؾؿ مقضع يٌسؾ هؾ[: 23] مسٖفٜ
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 193 ................. ؾَتِف؟ آخر رمٚه ثؿ ؾٖثبتف، افهٔد، صخٌص  رمك إذا[: 24] مسٖفٜ 

ـِر يدري وٓ ذبٔحٜ، أو صٔد، حلؿ فنخص ُأهِدي إذا[: 1] مسٖفٜ  أم ظِٔف، اهلل اشؿ أُذ

 194 .............................................................................. ٓ؟

 195 ..................... .وافبْدؿٜ بٚحلجٚرة، افهٔد وحُؿ اخلذف، مًْك[: 1] مسٖفٜ

 196 ............................................ .وافىغ بٚحلجٚرة، افهٔد[: 2] مسٖفٜ

 197 ................................... .ؽرًضٚ واختٚذهٚ افبٓٚئؿ صز حُؿ[: 1] مسٖفٜ

 211 ............................. .بٚفتذـٜٔ إٓ حيؾ ٓ ظِٔف ادَدور احلٔقان[: 1] مسٖفٜ

 211 ...................................................... .افذابح ذوط[: 2] مسٖفٜ

 211 .......................... واجلراد؟ فِسّؽ، ادجقد صٔد ُيبٚح وهؾ[: 3] مسٖفٜ

 211 ....................................................... .افُتٚيب ذبٔحٜ[: 4] مسٖفٜ

 211 ................... .ئّز ٓ افذي وافهبل وافسُران، ادجْقن، ذبٔحٜ[: 5] مسٖفٜ

 212 ......................................... .ادّٔز وافهبل ادرأة، ذبٔحٜ[: 6] مسٖفٜ

 212 ............................................ .واحلٚئض اجلْٛ، ذبٔحٜ[: 7] مسٖفٜ

 212 ..................................... .ُُيتـ مل مـ وهق إؿِػ، ذبٔحٜ[: 8] مسٖفٜ

 213 .......................................... .وافٌٚصٛ فسٚرق،ا ذبٔحٜ[: 9] مسٖفٜ

 213 ........................................ افذبح؟ هبٚ حيهؾ افتل أفٜ[: 11] مسٖفٜ

 214 .............................. مرسوق؟ أو مٌهقب، بسُغ ذبح فق[: 11] مسٖفٜ

 215 ....................................................... .افتذـٜٔ حمؾ[: 12] مسٖفٜ

 ظـ ظجز حمؾ ذم تردى أو ذبحف، ظذ يَدر ؾِؿ اإلٕز، احلٔقان تقحش إذا[: 13] مسٖفٜ

 216 ..................................................... افذـٚة؟ حمؾ ذم وظَره ذبحف،
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 217 .................................... افذـٚة؟ حلهقل ؿىًف ُينسط مٚ[: 14] مسٖفٜ 

 218 ............................... افْخٚع؟ يبِغ حتك افذبح ذم متٚدى إذا[: 15] مسٖفٜ

 219 ....................................... افٍَٚ؟ مـ افذبٔحٜ ذبحٝ إذا[: 16] مسٖفٜ

 219 ................ تذـٔتٓٚ؟ ؿٚصًدا بٚفسٔػ افبّٜٓٔ رأس إٕسٚن أبٚن فق[: 17] مسٖفٜ

 211 ........................ افذبح؟ بًد تزد أن ؿبؾ افنٚة مـ ظوق ؿىع[: 18] مسٖفٜ

 أو ادٚء، ذم وؿًٝ حتك افروح خترج ؾِؿ أوداجٓٚ، ؾَىع افذبٔحٜ ذبح إذا[: 19] ٜمسٖف

 211 .......................................................................... تردت؟

افسبع؟ أـؾ ومٚ وافْىٔحٜ، وادسديٜ، وادقؿقذة، ادْخَْٜ، ذـٚة أدرك إذا[: 21] مسٖفٜ

 .................................................................................. 211 

 212 ...................................... يذبح؟ مٚ وٕحر يْحر، مٚ ذبح[: 21] مسٖفٜ

 213 ......................................... يزد؟ أن ؿبؾ احلٔقان شِخ[: 22] مسٖفٜ

 213 ................................................ حٚد؟ بسُغ افذبح[: 23] مسٖفٜ

 213 .................................افَبِٜ إػ ذبحٓٚ ظْد افذبٔحٜ تقجٔف[: 24] مسٖفٜ

 215 ................................. .افذبٔحٜ بىـ ذم افذي اجلْغ حُؿ[: 25] مسٖفٜ

 216 ........................................ افذبٔحٜ؟ ظذ افتسّٜٔ حُؿ[: 26] مسٖفٜ

 218 ......................................... .افذبٔحٜ ظذ افتسّٜٔ وؿٝ[: 27] مسٖفٜ

ٍٜ  بٌر افُتٚيب ذبٔحٜ[: 28] مسٖفٜ  219 ...................................... ؟هلل تسّٔ

 221 .................................. .ذبٔحتف تٗـؾ افذي افُتٚيب ضٚبط[: 29] مسٖفٜ

 221 ..................................................................... اأَلَضأحي َباُب

 223 ..................................................... .إضحٜٔ حُؿ[: 1] مسٖفٜ
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احلجٜ؟ ذي دخقل بًد افتوحٜٔ أراد دـ وإطٍٚر افنًر، ظـ اإلمسٚك[: 2] مسٖفٜ 

 .................................................................................. 225 

 226 .................................... .واشتسمهنٚ إضحٜٔ، اشتحسٚن[: 3] مسٖفٜ

 226 ..................................................... .إضحٜٔ وؿٝ[: 4] مسٖفٜ

 228 ................................................ .فألضحٜٔ وؿٝ آخر[: 5] ٜمسٖف

 229 .................................................... فٔالً؟ افذبح حُؿ[: 6] مسٖفٜ

 231 ............................................ إضحٜٔ؟ وؿٝ ذهٛ إذا[: 7] مسٖفٜ

 231 .................................................. .افتسّٜٔ مع افتُبر[: 8] مسٖفٜ

ل ؿقل[: 9] مسٖفٜ  231 ........................... .مْل تَبؾ وفؽ، مْؽ افِٓؿ: ادوحِّ

 232 ..................................... ذبحٓٚ؟ ظْد افبّٜٓٔ حٚل ـٍٜٔٔ[: 11] مسٖفٜ

 232 ............................................... ٜٔ؟إضح تتًغ هؾ[: 11] مسٖفٜ

 233 .............................................. .افسٚبؼ اخلالف ؾٚئدة[: 12] مسٖفٜ

 235 ................................. .احلديٞ ذم ادذـقرة إربًٜ افًٔقب[: 1] مسٖفٜ

 236 ............................................ افَرن؟ بٖظوٛ افتوحٜٔ[: 2] مسٖفٜ

 236 ................................................... .بٚفًّٔٚء افتوحٜٔ[: 3] مسٖفٜ

 237 .............................................إذن بَّىقظٜ افتوحٜٔ[: 4] مسٖفٜ

 238 ............................... .وافؼؿٚء واخلرؿٚء، واددابرة، ادَٚبِٜ،[: 5] مسٖفٜ

 239 ...................................................... .إفٜٔ مَىقظٜ[: 6] مسٖفٜ

 239 .............................................................. .افبساء[: 7] مسٖفٜ

 241 .................................................... .وادَْْقُجقء اخلَِصُّ [: 8] مسٖفٜ
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 241 .......................................... .أشْٚهنٚ بًض شَىٝ افتل[: 9] مسٖفٜ 

ك افذي احلٔقان ٕقع[: 1] مسٖفٜ  241 ........................................ .بف يَوحَّ

 242 ......................................... إضحٜٔ؟ ذم إؾوؾ هق مٚ[: 2] مسٖفٜ

 243 ............................................ .ادجزئٜ إضٚحل أشْٚن[: 3] مسٖفٜ

 245 ............................................... .وادسْٜ اجلذظٜ، مًْك[: 4] سٖفٜم

 247 ...................... .اجلزارة مَٚبؾ إضحٜٔ مـ اجلزار إظىٚء حُؿ[: 1] مسٖفٜ

 247 ................................................. مْٓٚ؟ رء بٔع حُؿ[: 2] مسٖفٜ

 248 ...................................... وافتهدق؟ إضحٜٔ مـ إـؾ[: 3] مسٖفٜ

 249 ..................................... ادْذورة؟ إضحٜٔ مـ يٖـؾ هؾ[: 4] مسٖفٜ

 249 ............................. .ثالث ؾقق إضٚحل حلقم مـ آدخٚر[: 5] مسٖفٜ

 251 .......................................... .إضٚحل مـ جيزئ مٚ أؿؾُّ [: 1] مسٖفٜ

 253 .......... افبٚؿغ؟ ظـ دمزئ ؾٓؾ افِحؿ، يريد ادنسـغ بًض ـٚن إن[: 2] مسٖفٜ

 254 ........................................ إذٕف؟ بٌر ؽره ظـ ضحك فق[: 3] مسٖفٜ

 256 ............................................. .وافتقـٔؾ بٍْسف، افذبح[: 4] مسٖفٜ

 256 ............. إضحٜٔ؟ ظّـ ذبحف ظْد يذـر أن افقـٔؾ ظذ جيٛ هؾ[: 5] مسٖفٜ

 257 ............................................... يوحل؟ أن فًِبد هؾ[: 6] مسٖفٜ

 257 ......................................... .مٚفف مـ افٔتٔؿ ظـ افتوحٜٔ[: 7] مسٖفٜ

 257 ............................ بثّْٓٚ؟ افهدؿٜ أم افتوحٜٔ،: أؾوؾ أهيم[: 8] مسٖفٜ

 259 ...................................................................... اهَعٔقيَقٔة َباُب

 261 ....................................................... .افًََٜٔ حُؿ[: 1] مسٖفٜ
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ـٌ »:  ؿقفف مًْك[: 3] مسٖفٜ تِفِ  ُمْرََتَ ََ ٔ َِ
ًَ  262 ................................... .«بِ

 264 ......................................... .افًََٜٔ ذم يذبح افذي افًدد[: 4] مسٖفٜ

 265 ............................. فًََِٜٔ؟ افذبح ؾٔف يستحٛ افذي افقؿٝ[: 5] مسٖفٜ

؟ حتك ظْف يًؼ مل مـ[: 6] مسٖفٜ ُزَ  266 ............................................. ـَ

 267 .................................... افسٚبع؟ افٔقم ؿبؾ افىٍؾ مٚت إذا[: 7] مسٖفٜ

 268 ........................................ افٌْؿ؟ بٌر افًََٜٔ دمزئ هؾ[: 8] مسٖفٜ

 269 ...................................................... .افًََٜٔ ذوط: [9] مسٖفٜ

 271 ................................. .افًََٜٔ دم مـ افىٍؾ رأس تِىٔخ[: 11] مسٖفٜ

 271 ....................................... .شٚبًف يقم ادقفقد صًر حِؼ[: 11] مسٖفٜ

 272 ....................................................... امُلِوَحَقة امَلَطأئِى َبِعِض ٔذِكِس ٔفي َفِصْى

َزع[: 1] مسٖفٜ ََ  272 ............................................................... .اف

 272 ............................................ .َوِرًؿٚ افنًر بزٕٜ افتهدق[: 2] مسٖفٜ

 273 ....................................................... .ادقفقد تسّٜٔ[: 3] مسٖفٜ

 273 ........................................................ .ادقفقد ختٚن[: 4] مسٖفٜ

 274 ........................................................ .اخلتٚن حُؿ[: 5] مسٖفٜ

 277 ......................................................... .اخلتٚن وؿٝ[: 6] مسٖفٜ

 279 ....................................................... َوالنُُّذوِر اأَلِيَماِن ِكَتاُب

 279 ........................................................ .افّٔغ حُؿ[: 1] مسٖفٜ

 281 ............................... .مًهٜٔ ترك أو ضٚظٜ، ؾًؾ ظذ احلِػ[: 2] مسٖفٜ
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 282 ...................................... .احلٚـؿ ظْد احلَقق ظذ احلِػ[: 3] مسٖفٜ 

 282 ............................................... .افّٔغ مْف تهح ذياف[: 4] مسٖفٜ

 283 ............................................ .وصٍٚتف اهلل، بٌر احلِػ[: 5] مسٖفٜ

 284 ...................................................... .ادًَْدة افّٔغ[: 6] مسٖفٜ

 284 .............................................. .اهلل وحؼِّ : احلٚفػ ؿقل[: 7] مسٖفٜ

 285 .............................................. .اهلل فًّر: احلٚفػ ؿقل[: 8] مسٖفٜ

 285 ................................ أصبٓف؟ ومٚ فًّري، و. فًّرك: ؿقفف[: 9] مسٖفٜ

 286 .................................................... .افَسؿ حروف :[11] مسٖفٜ

 286 ........................................ اهلل؟ وأيؿ اهلل، يّغ: ؿٚل إذا[: 11] مسٖفٜ

 287 ..........................................مْف بآيٜ أو بٚفَرآن، احلِػ[: 12] مسٖفٜ

 288 ..... بٚهلل؟ أصٓد. بٚهلل أظزم. بٚهلل آفٔٝ. بٚهلل أحِػ. بٚهلل أؿسؿ: ؿقفف[: 13] مسٖفٜ

َـّ  صٓدت أو. حٍِٝ أو. آفٔٝ أو. أؿسّٝ: ؿٚل إن[: 14] مسٖفٜ َِ  288 ..... ـذا؟ ٕؾً

 291 .................................. اهلل؟ مٔثٚق. اهلل ظٓد: ٚفػاحل ؿقل[: 15] مسٖفٜ

 291 ...................................... .اإلشالم مـ بٚخلروج احلِػ[: 16] مسٖفٜ

م إن[: 17] مسٖفٜ  292 ............. مٍُرة؟ يّغ هق ؾٓؾ فف، اهلل أحؾَّ  مٚ ٍٕسف ظذ حرَّ

 293 ..................................................... .بٚفْذر احلِػ[: 18] مسٖفٜ

 294 ...........................................وافًتٚق بٚفىالق، احلِػ[: 19] مسٖفٜ

 295 .................................................... .بٕٚمٕٜٚ احلِػ[: 21] مسٖفٜ

 295 ...............................بّخِقق؟ حِػ إذا افّٔغ تًَْد هؾ: [21] مسٖفٜ

 296 .................................................... .افّٔغ ذم افتٖويؾ[: 1] مسٖفٜ
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 298 ........................................ بًده؟ أم احِلْْٞ، ؿبؾ افٍُٚرة[: 1] مسٖفٜ

 311 ........................... بًده؟ أم احلْٞ ؿبؾ افٍُٚرة ذم أؾوؾ أهيم[: 2] مسٖفٜ

 311 .................................................. .افّٔغ ذم آشتثْٚء[: 1] مسٖفٜ

 313 ..................................... بٚٓشتثْٚء؟ يتٍِظ أن ينسط هؾ[: 2] مسٖفٜ

 313 ...................................... آشتثْٚء؟ يَهد أن ينسط هؾ[: 3] مسٖفٜ

 313 ..................... افّٔغ؟ ابتداء مـ آشتثْٚء يَهد أن ينسط هؾ[: 4] مسٖفٜ

 314 ................................وافًتٚق؟ بٚفىالق احلِػ ذم آشتثْٚء[: 5] مسٖفٜ

 314 ............................................. .افٍُٚرة وجقب ذوط[: 6] مسٖفٜ

ًٔٚ؟ ترـف ظذ حِػ مٚ ؾًؾ إذا[: 7] مسٖفٜ  316 .................................... ٕٚش

 317 .....................................بف؟ جٚهالً  ظِٔف ادحِقف ؾًؾ إن[: 8] مسٖفٜ

 318 ....................................... ـٍٚرة؟ افٌّقس افّٔغ ذم هؾ[: 1] مسٖفٜ

 319 ..... ـٚذًبٚ؟ اإلشالم مـ واخلروج وافْذر، افًتٚق، أو بٚفىالق، احلِػ[: 2] مسٖفٜ

 311 .......................................................... .افّٔغ فٌق[: 1] مسٖفٜ

 313 ................................................ .ادستحٔؾ ظذ احلِػ[: 2] مسٖفٜ

 313 ................ يًٍؾ؟ ومل ؾٖحْثف ـذا، ؾالنٌ  فًٍِٔـ صخص حِػ إذا[: 3] مسٖفٜ

 315 .................................... ـذا؟ فتًٍِـ بٚهلل شٖفتؽ: ؿٚل إذا[: 4] مسٖفٜ

 316 .................................................. افَسؿ؟ إبرار حُؿ[: 5] مسٖفٜ

ِّ ٔبَلفَّاَزٔة َتَتَعّوُق ًََطأئَى ٔفي َفِصى ٌِٔي  321 .................................................... اِهَي

 321 ................................ وافتحريؿ؟ اإلجيٚب افّٔغ تَتيض هؾ[: 1] مسٖفٜ
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 321 ........................................................ .افّٔغ ـٍٚرة [:2] مسٖفٜ 

 321 ......................................... .ادستحَغ ادسٚـغ أوصٚف[: 3] مسٖفٜ

 323 .................. .افىًٚم مـ افّٔغ ـٍٚرة ذم احلٚفػ ُيرجف مٚ مَدار[: 4] مسٖفٜ

 324 ............................. افّٔغ؟ ـٍٚرة ذم افَّٜٔ إخراج جيزئ هؾ[: 5] مسٖفٜ

 325 ...................... ظؼة؟ ظددهؿ يُقن أن ادسٚـغ ذم ُينسط هؾ[: 6] مسٖفٜ

 325 ....................................... ادسٚـغ؟ فًؼةا ظـ ظجز مـ[: 7] مسٖفٜ

 325 ................................................. افًؼة؟ بغ ؾرق إن[: 8] مسٖفٜ

ًّٔٚ؟ ؾبٚن ؾًَرا، ييْف مـ إػ دؾًٓٚ إذا[: 9] مسٖفٜ  326 ............................... ؽْ

 326 ....................................... مسُغ؟ ـؾ يُسك مٚ مَدار[: 11] مسٖفٜ

 327 ................................... افرؿبٜ؟ ذم افىٍؾ إظتٚق جيقز هؾ[: 11] مسٖفٜ

 327 ...................................................... .اجلْغ إظتٚق[: 12] مسٖفٜ

 327 ............................................ُٚتٛ؟اد ظتؼ جيزئ هؾ[: 13] مسٖفٜ

 328 ................................................... اددبر؟ جيزئ هؾ[: 14] مسٖفٜ

 328 ...................... افرؿبٜ؟ ظتؼ مًٓٚ جيزئ ٓ افتل افًٔقب هل مٚ[: 15] مسٖفٜ

 331 ........................... إيٚم؟ افثالثٜ صقم ذم افتتٚبع ُينسط هؾ[: 16] مسٖفٜ

 331 .... افهقم؟ إػ إٓتَٚل فف جيقز ومـ اإلضًٚم، ظِٔف جيٛ مـ ضٚبط[: 17] مسٖفٜ

 332 ........................... يستٌرؿف؟ ديـ وظِٔف بف، ٍريُ مٚ مِؽ إن[: 18] مسٖفٜ

 332 ......................... وؾٚءه؟ يرجق ديـ أو ؽٚئٛ، مٚل فف ـٚن إن[: 19] مسٖفٜ

 332 ........................ ظْٓٚ؟ فف ؽْك ٓ خٚدم أو دابٜ، أو دار، فف مـ[: 21] مسٖفٜ

 333 ........................... مخسٜ؟ ويُسق مخسٜ، يىًؿ أن جيزئف هؾ[: 21] مسٖفٜ



ََُػا٥ٌٔ َٚاٞي َُُٛضَٛعأت  ِِٗطُؽ اٞي  685  ٜؾ
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 333 ........................ مسٚـغ؟ مخسٜ وأضًؿ رؿبٜ، ٕهػ أظتؼ إن[: 23] مسٖفٜ

 334 .................................. مًٚٓ؟ وجد ثؿ افهقم ذم دخؾ مـ[: 24] مسٖفٜ

 334 .................. بٕٚدٕك؟ ذوظف بًد إظذ إػ إٓتَٚل أحٛ إذا[: 25] مسٖفٜ

 334 ............................. ؾٖظرس؟ مقرس، ظذ افٍُٚرة وجبٝ إذا[: 26] مسٖفٜ

 335 ..................... افقٓء؟ ؾِّـ بٚفًتؼ افرجؾ ظـ افرجؾ ـٍر إذا[: 27] مسٖفٜ

 335 ......................... افساخل؟ ظذ أم افٍقر، ظذ افٍُٚرات هؾ[: 28] مسٖفٜ

 336 .........................ـٍٚرات؟ ظِٔف ؾُؿ افّٔغ، احلٚفػ ـرر إذا[: 29] مسٖفٜ

 336 .......................... خمتٍِٜ؟ أجْٚس ظذ واحدة ئًّْٚ حِػ إن[: 31] مسٖفٜ

ًٕٚ حِػ إن[: 31] مسٖفٜ  337 ........................................ أجْٚس؟ ظذ أيم

 338 ............... ؟إشالمف بًد حْٞ ثؿ ـٍره، حٚل ذم افُٚؾر حِػ إذا[: 32] مسٖفٜ

 342 ......................................................... .افْذر مًْك[: 1] مسٖفٜ

 342 ......................................................... .افْذر حُؿ[: 2] مسٖفٜ

 343 ......................................................... .افْذر أؿسٚم[: 3] مسٖفٜ

 347 ......................................... ـِف؟ بمفف يتهدق أن ٕذر مـ[: 4] مسٖفٜ
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 352 ........... إؿل؟ ادسجد أو ، افْبل مسجد إػ افذهٚب ٕذر إذا[: 8] مسٖفٜ

 353 ................................................. ٕذر؟ وظِٔف مٚت مـ[: 9] مسٖفٜ
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 357 ............................... .افرزق وأخذ افَوٚء، ظذ إجرة أخذ[: 3] مسٖفٜ

 358 .......................................................افَٚيض ذوط[: 4] مسٖفٜ

 361 ..............................................بخىئف؟ احلٚـؿ يٖثؿ هؾ[: 1] مسٖفٜ
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 386 .....................................وافًُس؟ فقفده، افقافد صٓٚدة[: 11] مسٖفٜ

 387 ......................... وافًُس؟ وفده، ظذ افقافديـ أحد صٓٚدة[: 11] مسٖفٜ

 388 ..................................... وافًُس؟ فًبده، افسٔد صٓٚدة[: 12] مسٖفٜ

 388 ..................................... فهٚحبف؟ افزوجغ أحد صٓٚدة[: 13] مسٖفٜ

 389 ................................................ ٕخٔف؟ إخ دةصٓٚ[: 14] مسٖفٜ

ٚ؟ فٍْسف جير مـ صٓٚدة[: 15] مسٖفٜ ًً ٍٕ ......................................... 389 
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 391 .........................................................افًدل ضٚبط[: 1] مسٖفٜ 

 392 .................................................. .افزور صٓٚدة حُؿ[: 1] مسٖفٜ

 393 ...........................................بيـ ٓ بًِؿ تُقن افنٓٚدة[: 1] مسٖفٜ

 394 ..... وٕسبف؟ واشّف، ظِٔف، ادنٓقد ظغ افنٚهد يًرف أن ينسط هؾ[: 2] مسٖفٜ

 394 ............................. ادنتٓرة؟ ادستٍٔوٜ ٕمقرا ظذ افنٓٚدة[: 3] مسٖفٜ

 396 ......................................... بف؟ يَٙ افذي افنٓقد ظدد[: 1] مسٖفٜ

 398 ............................ ويّغ؟ صٚهد افَسّغ هذيـ ذم ُيَبؾ هؾ[: 2] مسٖفٜ

 399 ..................... اددظل؟ ويّغ افنٚهد، افَسؿ هذا ذم يَبؾ وهؾ[: 3] مسٖفٜ

 411 ............................ اددظل؟ يّغ مع امرأتغ صٓٚدة تَبؾ هؾ[: 4] مسٖفٜ

 412 .............. افْسٚء؟ مـ ؾٔف ُينسط ظدد ـؿ افرجٚل، ظِٔف يىِع ٓ مٚ[: 5] مسٖفٜ

رِ  ذِم  َؾْهؾ ـْ ٜ ُأْخَرى َمَسِٚئَؾ  ِذ ََ ِّ ًَ  414 .............................................بِْٚفَبٚب ُمَت

 414 .................................... تٚب؟ إذا افَٚذف صٓٚدة ُتَبؾ هؾ[: 1] مسٖفٜ

 414 ............................................... افَٚذف؟ روايٜ ترد هؾ[: 2] مسٖفٜ

 415 .......................... ٍٕسف؟ يُذب أن افَٚذف تقبٜ ذم ينسط هؾ[: 3] مسٖفٜ

ظدًٓ؟ وصٚر تٚب، وؿد هبٚ، صٓد ثؿ ؾردت، ؾسَف، حٚل ذم صٓٚدة صٓد مـ[: 4] مسٖفٜ

 .................................................................................. 415 

 416 .................................. ظدًٓ؟ صٚر حتك افنٓٚدة يٗد مل ؾ٘ن[: 5] مسٖفٜ

افٍُر؟ أو افٍسؼ، ظِٔف ضرأ حتك بنٓٚدتف حيُؿ ؾِؿ ظدل، وهق صٓد فق[: 6] مسٖفٜ

 .................................................................................. 416 

 416 .................................... ادقت؟ أو اجلْقن، ظِٔٓم ضرأ ؾ٘ن[: 7] مسٖفٜ



ََُػا٥ٌٔ َٚاٞي َُُٛضَٛعأت  ِِٗطُؽ اٞي  689  ٜؾ

 417 .......................................... افنٓٚدة؟ ظذ افنٓٚدة حُؿ[: 8] مسٖفٜ 

ْٔؿَ [: 9] مسٖفٜ
 417 ...................................... افنٓٚدة؟ ظذ افنٓٚدة ُتَبؾ ؾِ

 418 ....................................... .افنٓٚدة ظذ افنٓٚدة ذوط[: 11] مسٖفٜ

َٔبٜ ضٚبط[: 11] مسٖفٜ ٌَ  411 ............................... افٍرع؟ صٓٚدة دمٔز افتل اف

ع مـ ظذ افنٓٚدة دمقز هؾ[: 12] مسٖفٜ ِّ مستخٍٔٚن؟ وافنٚهدان بقء، اإلؿرار مْف ُش

 .................................................................................. 411 

َظك ؾحِػ ظْف، ؽٚئبٜ أو يًِّٓٚ، ٓ بْٜٔ فف ـٚن مـ[: 13] ٜمسٖف  مـ متُـ ثؿ ظِٔف، اددَّ

 411 ........................................................................... افبْٜٔ؟

 411 .............................................. هبٚ؟ حيِػ افتل افّٔغ[: 14] مسٖفٜ

 412 ................. ظِّف؟ ٍٕل ظذ حيِػ أو ئّْف، ذم بٚفٍْل ُيَىع هؾ[: 15] مسٖفٜ

 412 ............................................ افنٓٚدات؟ ظـ افرجقع[: 16] مسٖفٜ

 414 ................... افرجقع؟ حهؾ ثؿ ؾرع، بنٓٚدة احلٚـؿ حُؿ إذا[: 17] مسٖفٜ

 415 ..................... افنٚهد؟ ؾرجع ويّغ، بنٚهدٍ  احلٚـؿ حُؿ إذا[: 18] مسٖفٜ

ؾٚشَٚن؟ أو ـٚؾران، أهنم تبغ ثؿ اثْغ، بنٓٚدة شٚرق يد احلٚـؿ ؿىع إذا[: 19] مسٖفٜ

 .................................................................................. 415 

ٚ اإلمٚم جِد فق[: 21] مسٖفٜ ًٕ  416 ......... ؾسَٓؿ؟ ذفؽ بًد ؾبٚن صٓقد، بنٓٚدة إٕسٚ

 416 ............ ببْٜٔ؟ ذفؽ بًد أتك ثؿ. يل بْٜٔ ٓ: وؿٚل دظقى ادَّظك مـ[: 21] مسٖفٜ

ظك هبٚ، صٓد ثؿ صٓٚدة، ظْده تُقن أن افًدل إُٔر إذا[: 22] مسٖفٜ  417 .. ٕز؟ إٔف وادَّ

 418 .................................................. .افنٓداء اختالف[: 23] مسٖفٜ



 691  ؾتض ايع٬ّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

َِأت اهدَِّعَوى َباُب   419 .............................................................. َواهَبيِّ

ِظل، ظذ افبْٜٔ[: 1] مسٖفٜ  419 ............................. .إُٔر ـم ظذ وافّٔغ اددَّ

 423 ............................................ افُْٚح؟ ذم يستحِػ هؾ[: 2] مسٖفٜ

 424 ........................................... .اهلل حَقق ذم آشتحالف[: 3] مسٖفٜ

 425 .................................. افرجؾ؟ ظذ افُْٚح ادرأة ادََّظٝ إذا[: 4] مسٖفٜ

ًْٚ ادتخٚصّغ مـ واحد ـؾ ادَّظك إذا[: 5] مسٖفٜ  واحد ـؾ وجٚء يده، ذم فٔسٝ ظٔ

 426 ............................................................................ ببْٜٔ؟

 431 ........................................................ .افّٔغ تٌِٔظ[: 1] مسٖفٜ

 431 .......بْٜٔ؟ مْٓم واحد وفُؾ أخر، ؾُٖٕر ؽره، يد ذم ظًْٔٚ ادَّظك مـ[: 1] سٖفٜم

َظك بْٜٔ ؿدمْٚ وإذا[: 2] مسٖفٜ  432 ............................. حيِػ؟ ؾٓؾ ظِٔف، اددَّ

 432 ...................................... ؾَط؟ اددظل مع افبْٜٔ ـٕٚٝ إذا[: 3] مسٖفٜ

 433 ...................................... ؾَط؟ ادُْر مع افبْٜٔ ـٕٚٝ وإذا[: 4] مسٖفٜ

 433 ................................... أيدهيم؟ ذم ظغ ذم رجالن تْٚزع إذا[: 5] مسٖفٜ

 434 ............... بف؟ فف ادحُقم افْهػ ظذ مْٓم واحد ـؾ حيِػ وهؾ[: 6] مسٖفٜ

 434 ............ افًدافٜ؟ اصتٓٚر أو افًدد، بُثرة افبْٔتغ إحدى ترجح هؾ[: 7] مسٖفٜ

ظك دار، أيدهيم ذم اخلهمن ـٚن إذا[: 8] مسٖفٜ َظك ٕهٍٓٚ، أحدمهٚ ؾٚدَّ  ـِٓٚ أخر وادَّ

 435 ................................................................ٕحدمهٚ؟ بْٜٔ وٓ

ُِر ُٕؾ إذا[: 1] مسٖفٜ  بٌر يستحؼ أم اددظل، ظذ افّٔغ حتقل ؾٓؾ افّٔغ، ظـ ادْ

 436 ........................................................................... يّغ؟



ََُػا٥ٌٔ َٚاٞي َُُٛضَٛعأت  ِِٗطُؽ اٞي  691  ٜؾ

 438 ................................................................... اْلِعِتِق ِكَتاُب 

 439 ........................................................ .افًتؼ ؾؤِٜ[: 1] مسٖفٜ

 441 .......................... افَقل؟ مـ ٓبدَّ  أم افًتؼ، ذم افْٜٔ تٍُل هؾ[: 2] مسٖفٜ

 441 .......................................... افُٚؾر؟ مـ افًتؼ يهح هؾ[: 3] مسٖفٜ

 441 ............................... ادٚفؽ؟ مـ افًتؼ يُقن أن ُينسط هؾ[: 4] مسٖفٜ

 441 ....................... افتكف؟ جٚئز مـ افًتؼ يُقن أن ُينسط هؾ[: 5] مسٖفٜ

ٚ؟ أظتَقا إذا افًبد ذم افؼـٚء[: 1] مسٖفٜ ًً  442 .................................... مجٔ

 443 .................................. مقرس؟ وهق ٕهٔبف أحدهؿ أظتؼ إذا[: 2] مسٖفٜ

 444 .................. ادقرس؟ إول ظتؼ بًد أخران افؼيُٚن أظتَف إذا[: 3] مسٖفٜ

 445 ........................................ مًرس؟ وهق افؼيُؽ  أظتؼ إذا[: 4] ٜمسٖف

 447 ........................................ ظبده؟ بًض صخٌص  أظتَؼ  إذا[: 5] مسٖفٜ

ًْٚ جزًءا أظتؼ إذا[: 6] مسٖفٜ  447 ...................... ورجِف؟ ـرأشف جسده، مـ مًٔ

َِِؽ  مـ[: 1] مسٖفٜ ًٜ  أو ظبًدا، َم  448 ............................ حمرم؟ رحؿ ذو وهق أم

 449 ........................................ افرضٚظٜ؟ مـ حمرًمٚ مِؽ مـ[: 1] مسٖفٜ

 451 ................................... حمرم؟ رحؿ ذي مـ ًبٕٚهٔ مِؽ مـ[: 2] مسٖفٜ

 451 .......... بًتَٓؿ؟ أوىص أو َدبََّرهؿ، أو مقتف، مرضِ  ذم ظبٔده أظتؼ إذا[: 1] مسٖفٜ

 452 ............................................. ادًَتؼ؟ مـ مًٍْٜ اشتثْٚء[: 1] مسٖفٜ

 454 ..................................................... .أظتؼ دـ افقٓء[: 1] مسٖفٜ

ًّٔٚ حريبي  أظتؼ إن[: 2] مسٖفٜ  455 ............................ افقٓء؟ فف يثبٝ ؾٓؾ حرب

 ادسِّغ، مـ رجؾ اصساه ثؿ ـٚؾٌر، أظتَف افذي افُٚؾرَ  ؼادًُْتَ  ُشبل إن[: 3] مسٖفٜ

 456 ............................................. فِثٚين؟ أم فألول، افقٓء ؾٓؾ ؾٖظتَف،
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 456 .................................................... وهبتف؟ افقٓء بٔع[: 4] مسٖفٜ

 457 ................... وٓءه؟ يريد ٓ: بًّْك شٚئبٜ، ظبَده افسٔدُ  أظتؼ إذا[: 5] مسٖفٜ

 458 .............................................. حمرم؟ رحؿ ذا مِؽ مـ[: 6] مسٖفٜ

 458 ........................................ وٓء؟ ُٚتٛاد ظذ فِسٔد هؾ[: 7] مسٖفٜ

 459 ....................................... ؽره؟ ظـ ظبَده إٕسٚنٌ  أظتؼ إذا[: 8] مسٖفٜ

 459 ............................ فقرثتف؟ افقٓء يْتَؾ ؾٓؾ ادًتِؼ، مٚت إذا[: 9] مسٖفٜ

 461 ................... مقٓهٚ؟ مٚت ثؿ ابْٓٚ، مٚت ثؿ ادًتَٜ، مٚتٝ إذا[: 11] مسٖفٜ

ٜ أو ادًَتؼ، أوٓد[: 11] مسٖفٜ ََ  463 ........................ افقٓء؟ ظِٔٓؿ جيري ادًَت

 464 ....................... إَرضقا؟ ثؿ إب، مقايل إػ افقٓء إجر إذا [:12] مسٖفٜ

 465 .............................................. .افقٓء إجرار ذوط[: 13] مسٖفٜ

 466 ........................................................ .إمٜ أوٓد[: 14] مسٖفٜ

ا وأخر إصؾ، حرَّ  إبقيـ أحد ـٚن إن[: 15] مسٖفٜ  466 ............ بٚفتحرير؟ حرًّ

ِّ َوامُلَلاَتٔب امُلَدبَّس َباُب  468 ....................................................... اهَوَهٔد َوُأ

 468 ........................ افثِٞ؟ مـ أم ـٚماًل، ادٚل مـ دَدبَّرا ُيرج هؾ[: 1] مسٖفٜ

 469 ............................... افتدبر؟ مع ادرض ذم افًتؼ اجتّع إذا[: 2] مسٖفٜ

 471 ........................................................... اددبر؟ بٔع[: 3] مسٖفٜ

 471 ............................ افتدبر؟ ذم يرجع هؾ بًٔف، بًد اصساه إذا[: 4] مسٖفٜ

 471 .......................................................... .اددبرة وفد[: 5] مسٖفٜ

 471 ................................................. مدبَّرتف؟ وطءُ  فف هؾ[: 6] مسٖفٜ

 472 .................................. ادّٔز؟ افهبل مـ افتدبر يهح هؾ[: 7] مسٖفٜ



ََُػا٥ٌٔ َٚاٞي َُُٛضَٛعأت  ِِٗطُؽ اٞي  693  ٜؾ

 473 ........................................................ .اددبر مُٚتبٜ[: 8] مسٖفٜ 

ُِتٚبٜ حُؿ[: 1] مسٖفٜ  475 ........................................................ .اف

 476 ............................. .﴾چ ڃ ڃ   ڃ ﴿: تًٚػ ؿقفف مًْك[: 2] مسٖفٜ

 476 .............................................. .فف ـسٛ ٓ مـ مُٚتبٜ[: 3] مسٖفٜ

 476 .............................................. .وادٗجِٜ احلٚفٜ افُتٚبٜ[: 4] مسٖفٜ

َٚتٛ ظجز إذا[: 5] مسٖفٜ َُ  477 ................................. ادٚل؟ مجٔع أداء ظـ اد

 478 ....................................... .ظِٔف ُيُٚتٛ افذي ادٚل ضٚبط[: 6] مسٖفٜ

قتِٛ مٚ بًض ادَُٚتٛ إظىٚء[: 7] مسٖفٜ  478 ................................. .ظِٔف ـُ

 479 ...................................................... .ُيًىٚه مٚ مَدار[: 8] مسٖفٜ

 481 ..................................... حمِف؟ ؿبؾ ادٚل ادُٚتٛ ظجؾ إذا[: 9] مسٖفٜ

 481 .... يٗدي؟ حتك يًتؼ ٓ أم بذفؽ يًتؼ ؾٓؾ يٗدي، مٚ افًبد مِؽ إذا[: 11] مسٖفٜ

 481 ..................................... مَُٚتٛ؟ وافًبد افسٔد مٚت إذا[: 11] مسٖفٜ

 481 .................................... وؾٚء؟ يده وذم ادَُٚتٛ، مٚت إذا[: 12] مسٖفٜ

 482 ................................. افسٍر؟ مـ ادَُٚتٛ مْع فِسٔد هؾ[: 13] مسٖفٜ

 483 ............................... يسٚؾر؟ ٓ أن افُتٚبٜ ذم ظِٔف ذط إن[: 14] مسٖفٜ

 483 ............................ شٔده؟ إذن بٌر يتزوج أن فَُِّٚتٛ هؾ[: 15] مسٖفٜ

ي؟ فُِّٚتٛ هؾ[: 16] مسٖفٜ  484 .............................................افتَّرَسِّ

 484 .............................. وإمٚءه؟ ظبَٔده يزوج أن فُِّٚتٛ هؾ[: 17] مسٖفٜ

 485 ....................... افسٔد؟ إذن بٌر رؿَٔف يًتؼ أن فُِّٚتٛ هؾ[: 18] مسٖفٜ

 486 ................................................. فِمل؟ ادُٚتٛ هبٜ[: 19] مسٖفٜ
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 486 ......................................... مَُٚتَبَتف؟ يىٖ أن فِسٔد هؾ[: 21] مسٖفٜ 

 487 .............................................. ذط؟ بٌر وضئٓٚ إن[: 21] مسٖفٜ

 488 ........................... ومَُٚتبَتف؟ مَُٚتبف، جٚريٜ وطء فِسٔد هؾ[: 22] ٜمسٖف

 488 ............... مٓر؟ هلٚ ظِٔف ؾٓؾ ذط، بٌر ادُٚتبٜ افسٔد وضئ إذا[: 23] مسٖفٜ

 488 ....................................... شٔدهٚ؟ مـ ادُٚتبٜ محِٝ إذا[: 24] مسٖفٜ

ُٝ  ادُٚتٛ ظذ مرَّ  إذا[: 25] مسٖفٜ ؟ ؾِؿ إول افْجؿ وؿ  489 ..................... يٗدِّ

 489 ..................................................... .ادُٚتٛ جْٚيٜ[: 26] مسٖفٜ

 491 ...................................... ديقن؟ وظِٔف ادُٚتٛ مٚت إذا[: 27] مسٖفٜ

 491 ....................................................... .ادُٚتٛ بٔع[: 28] مسٖفٜ

ؾ إذا[: 29] مسٖفٜ ُٛ  ظجَّ  491 ........... ادٚل؟ مـ رء وضع مَٚبؾ ادٚل فسٔده ادَُٚت

 491 ...................... صٚء؟ مـ يقايل أن شٔده ظذ ادُٚتٛ ذط إذا[: 31] مسٖفٜ

 491 ادراث؟ ذم ويزامحٓؿ فقرثٜ،ا مع يرثف أن ادُٚتٛ ظذ افسٔد ذط إذا[: 31] مسٖفٜ

ًٜ  ظِٔف ذط إذا[: 32] مسٖفٜ ًٜ  خدم  491 ............................ افًتؼ؟ بًد مًِقم

، افسٔدُ  أظتؼ إذا[: 33] مسٖفٜ َٜ  492 .............. بىْٓٚ؟ ذم مٚ واشتثْك ـٚتبٓٚ، أو إم

 493 ..................................... دوهنٚ؟ أمتف بىـ ذم مٚ أظتؼ إذا[: 34] مسٖفٜ

 494 ....................................................... .افقفد أم مًْك[: 1] مسٖفٜ

ًٜ  تزوج إذا مٚ( افقفد أم) ذم يدخؾ هؾ[: 2] مسٖفٜ مُِٓٚ؟ ثؿ أحبِٓٚ، أو ؾٖوفدهٚ، أم

 .................................................................................. 494 

 495 .............................................. .إوٓد أمٓٚت أحُٚم[: 3] مسٖفٜ

 496 ............................................وفد أم إمٜ مهر ذوط[: 4] مسٖفٜ



ََُػا٥ٌٔ َٚاٞي َُُٛضَٛعأت  ِِٗطُؽ اٞي  695  ٜؾ

 497 ......................................... .شٔدهٚ ؽر مـ افقفد أم وفد[: 5] مسٖفٜ 

ُٜ  أشِّٝ إذا[: 6] مسٖفٜ  497 .............................................. افذمل؟ أم

 497 ........................................................افقفد أم جْٚيٜ[: 7] مسٖفٜ

 498 ...................................... افتزويٟ؟ ذم رضٚهٚ ُينسط هؾ[: 8] مسٖفٜ

 511 ................................................................ اْلـَجـاِمِع ِكَتاُب

 511 .........................................................................األَدٔب َباُب

 511 ................................. افرد؟ وحُؿ بٚفسالم، آبتداء حُؿ[: 1] مسٖفٜ

 511 ....................................................... .افسالم صٌٜٔ[: 2] مسٖفٜ

ـَْصَحؽ َوإَِذا»:  ؿقفف[: 3] مسٖفٜ  514 .............................. .«َفاْكَصْحفُ  اْسَت

 514 ........................................... افًىٚس؟ ظْد احلّد حُؿ[: 4] مسٖفٜ

 515 ..................................................... .افتنّٔٝ صٌٜٔ[: 5] مسٖفٜ

 515 ......................................... افسالم؟ ذم( ومٌٍرتف) زيٚدة[: 6] مسٖفٜ

 514 ............................................. افًٚضس؟ تنّٔٝ حُؿ[: 7] مسٖفٜ

 515 ........................... (.بٚفُؿ ويهِح اهلل هيديُؿ) افًٚضس ؿقل[: 8] مسٖفٜ

 515 ....................................................... .ادريض ظٔٚدة[: 9] مسٖفٜ

 515 ..................................... .«َفاْتَبْعفُ  َماَت  َوإَِذا»:  ؿقفف[: 11] مسٖفٜ

 518 .............................................. .ثٚفٞ دون اثْٚن تْٚجل[: 1] مسٖفٜ

 521 ........................... .افىًٚم مـ افٍراغ ظْد إصٚبع فًؼ حُؿ[: 1] مسٖفٜ

 522 ..................................................... .بٚفسالم آبتداء[: 1] مسٖفٜ

 524 ......................... اهلل؟ محد إذا ينّٝ ؾٓؾ افٔٓقدي، ظىس إذا[: 2] مسٖفٜ



 696  ؾتض ايع٬ّ يف زضاغ١ أسازٜح بًٛؽ املطاّ 

 525 ..................... وافتنّٔٝ؟ احلّد يُرر ؾٓؾ افًىٚس، تُرر إذا[: 3] مسٖفٜ 

 526 ....................................................ؿٚئًم  افؼب حُؿ[: 1] مسٖفٜ

 527 .............................................. .بٚفّٔغ إٓتًٚل ابتداء[: 1] مسٖفٜ

 528 ................................................. .واحدة ًٕؾ ذم ادق[: 1] مسٖفٜ

 529 ................................................. اإلزار؟ إشبٚل حُؿ[: 1] مسٖفٜ

 529 ...................................... بٚفنمل؟ وافؼب إـؾ حُؿ[: 1] مسٖفٜ

 531 ................................................................... َواهصَِّؤة اهٔبسِّ َباُب

 532 .................................. .«َأَثِرهِ  فِل َلفُ  ُيـَْسلَ »:  ؿقفف مًْك[: 1] مسٖفٜ

 533 ....................................................... .افرحؿ ضٚبط[: 2] مسٖفٜ

 534 ................................................. .افرحؿ ؿىًٜٔ حتريؿ[: 3] فٜمسٖ

 534 ......................................... وافَىًٜٔ؟ افهِٜ حتهؾ بمذا[: 4] مسٖفٜ

 541 ......................................................... .ادسِؿ هجر[: 1] مسٖفٜ

 542 ..................................... اهلجر؟ مـ ادتٓٚجران ُيرج متك[: 2] مسٖفٜ

 543 ....................................... .بٚفٍسؼ وادجٚهر ادبتدع هجر[: 3] مسٖفٜ

 551 .................................................................. َواهَوَزِع اهصُِّهٔد َباُب

ِّ اهسََّهٔب َباُب  561 ...................................................... الِقاأَلِخ ًََطاِوِئ ًٔ

َِ ٔفي اهٓتِسٔغئب َباُب  616 .................................................... اأَلِخالِق ًََلاِز

 624 .................................................................َواهدَُّعأء اهرِِّكِس َباُب

ٌََساَ ُبُووِغ َأَحأدِئح َفِهِسُع  651 ......................................................... اِه

ٌَوُضوَعأت َفِهِسُع ٌََطأئى اِه  666 ....................................................... َواِه
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